╝
إن احلٛمد هللٟ ,محٛمده وٟمستٕمٞمٜمف وٟمستٖمٗمره ,وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمسٜم٤م
وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤مُ ,مـ هيده اهلل ,ومال ُمْمؾ ًمف ,وُمـ يْمٚمؾ ,ومال ه٤مدي ًمف,
وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف ,وأؿمٝمد أن حمٛمدً ا قمبده ورؾمقًمف.
ﮋﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﮊ [آل قمٛمران.]٢٠١ :
ﮋﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞﭟ

ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ [اًمٜمس٤مء.]٢ :
ﮋﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲

﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ﮊ [إطمزاب.]٠٢ - ٠٠ :
ألا بيد:
وم٢من أصدق احلدي٨م يمت٤مب اهلل ,وأطمسـ اهلدي هدي حمٛمد ☺ ,وذ
ٍ
ٍ
ٍ
ضالًم٦م ذم اًمٜم٤مر.
سمدقم٦م ضالًم٦م ,ويمؾ
حمدصم٦م سمدقم٦م ,ويمؾ
إُمقر حمدصم٤مهت٤م ,ويمؾ
ومٝمذا سمح٨م ُمستؾ ُمـ يمت٤ميب اـتُخٓص احلبر دسائؾ اـٌّاق واـَذب
وٟمّمح٤م
قمجٚم٧م سم٢مظمراضمف سمٜم٤م ًء قمغم ـمٚم٥م سمٕمض اإلظمقة إوم٤مضؾ,
ً
واـتٌَر ّ ,
وشمٕمٛمٞمام ًمٚمٗم٤مددة.
ًمألُم٦م,
ً
وم٘مد ٟم٤مىمِم٧م ُم٤م ؾم ّٓمره إخ أسمق اًمٕمال راؿمد ذم يمت٤مسمٞمف :ضقاسمط شمٙمٗمػم
اعمٕملم  ,و قم٤مرض اجلٝمؾ  ,وشمٕم٘مب٧م ُم٤م ٟمسبف ُمـ ٟمت٤مد٩م إمم مج ٍع ُمـ إدٛم٦م
إقمالم ,وىمد فمٝمر زم ّ
أن اًمّمقاب مل يٙمـ طمٚمٞمٗمف ذم َـمرق وُمٕم٤مجل٦م ىمْمٞمتل
اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ و احل٤ميمٛمٞم٦م اًم ّٚمتلم شمٕمتؼمان ُمـ أقمٔمؿ ومتـ هذا اًمزُم٤من.
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وؾم٠ممجؾ شمٕم٘مب٤ميت ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦م:
 سمٕمض ُم٤م اؾمتِمٝمد سمف ُمـ يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.
 سمٕمض ُم٤م اؾمتِمٝمد سمف ُمـ يمالم اإلُم٤مم اسمـ ىم ّٞمؿ اجلقزي٦م.
 سمٕمض ُم٤م اؾمتِمٝمد سمف ُمـ يمالم اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب.
 سمٕمض ُم٤م اؾمتِمٝمد سمف ُمـ يمالم اًمٕمالُّم٦م حمٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل.
 آؾمتِمٝم٤مد سمٜم٘مقل قمـ مجع ُمـ اًمٕمٚمامء ,مم٤م خي٤مًمػ اعمِمٝمقر قمٜمٝمؿ ,أو
اإلقمراض قمـ ٟمّمقص أظمرى قمٜمٝمؿ خت٤مًمػ ُم٤م ذه٥م إًمٞمف.
قمٛمـ وىمع ذم اًمنمك إيمؼم ,اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ُمث٤مٓ.
 آطمتٗم٤مء سم٤مًمٜم٘مؾ ّ
ُمع اًمتٜمبٞمف قمغم ّأّن ىمد أورد ذم أصمٜم٤مء هذه اًمتٕم٘مب٤مت سمٕمض ُمـ هن٩م هنجف,
وؾمٚمؽ ـمري٘مف ذم ـمرح هذه اًم٘مْم٤مي٤م.
وُمٜمٝمجل ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م ّأّن ُأصدّ ر اًمٜم٘مد سم٢ميراد اًمٜم٘مؾ قمـ أيب اًمٕمال ,وم٢من
ِ
اًمٕم٤ممل يم٤مُم ًال سمٕمده ,ووضٕم٧م ُم٤م سمؽمه سملم
ٟمص
يم٤من ذم سم٤مب اًمبؽم ,ذيمرت ّ
ً
شمسٝمٞمال قمغم اًم٘م٤مرئ .
ُمٕم٘مقوملم ,صمؿ قمٜمد شمٕمٚمٞم٘مل ُأقمٞمد يمت٤مسم٦م هذا اًمٜمص اعمبتقر
وإن يم٤من ذم سم٤مب اًمتحريػَ ,صدّ رت اًمٙمالم سمٜم٘مؾ ُم٤م اؾمتدل سمف أسمق اًمٕمال
ُمـ ٟمّمقص اًمٕمٚمامء اًمتل اؾمتٜمد قمٚمٞمٝم٤م ذم شمرضمٞمحف  ,صمؿ سم ّٞمٜم٧م ُسمٕمد آؾمتدٓل
هب٤م ,وؾمقء ومٝمٛمف هل٤م.
خيص اعمب٤مطم٨م إرسمٕم٦م إومم ,أُم٤م ذم اعمبح٨م اخل٤مُمس ,وم٢مّن ُأورد
هذا ومٞمام ّ
( )٢وىمد أوم٤مدّن هبذه اعمالطمٔم٦م سمٕمض ُمـ راضمع رؾم٤مًمتل ُمـ ؿمٞمقظمل وإظمقاّن ُمـ ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ,
ظمػما.
ومجزاهؿ اهلل ً

( )١يمام يزقمؿ.
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ٍ
داقمام هب٤م ُمذهبف ,صمؿ أردومٝم٤م سمٜم٘مؾ أو
ّأو ًٓ ُم٤م ذيمره ُمـ ٟم٘مقل قمـ سمٕمض اًمٕمٚمامء ً
أيمثر قمـ ه١مٓء أٟمٗمسٝمؿ خت٤مًمػ مت٤م ًُم٤م ُم٤م أورده.
ٟمّمقص٤م قمـ ه١مٓء
واًمٖم٤مي٦م ُمـ هذا شمٜمبٞمف أيب اًمٕمال وهمػمه أٟمّٜم٤م ًمـ ٟمَٕمدَ م
ً
اعمِم٤ميخ أٟمٗمسٝمؿ شمٜم٘مض ُم٤م شمبٜم٤مه؛ ومٗمل شمٚمؽ احل٤ملٟ ,محـ سملم أُمريـ :إ ُّم٤م أن ٟم٘مقل
سمنم
شمٕم٤مرض٤م ومتس٤مىمٓم٤م ,واًمٕمّمٛم٦م ذم ٟمّمقص اًمقطمٞملم وإمج٤مع إُم٦م ,وه١مٓء ٌ
ُي١مظمذ ُمٜمٝمؿ و ُيرد ,وإ ُّم٤م أن ٟمت٠مٟمّك ذم حترير ُمذاهبٝمؿ سمجٛمع ٟمّمقصٝمؿ وحم٤موًم٦م
إطم٥م إ ّزم.
اًمتقومٞمؼ سمٞمٜمٝم٤م ـ ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م إمم ذًمؽ ؾمبٞمال ـ وهق
ُّ
أُم٤م اعمبح٨م إظمػم ,ومس٠مشمريمف ًمٚم٘م٤مرئ يٙمتِمٗمف سمٜمٗمسف ,وًمـ َيٕمدم وم٤مدد ًة إن
ؿم٤مء اهلل.
هذا وإّن ُأًمٗم٧م ٟمٔمر أظمل اًم٘م٤مرئ أٟمف ًمٞمس ُمرادي ُمـ هذه اًمرؾم٤مًم٦م اًمقضمٞمزة
ضبط وإطمٙم٤مم ُمس٠مًم٦م اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ واحل٤ميمٛمٞم٦م ,وُمٜم٤مىمِم٦م إدًم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م,
وإٟمام هم٤ميتل أن َي ّٓمٚمع اعمقاومؼ واعمخ٤مًمػ قمغم طم٘مٞم٘م٦م ُيمت٥م أيب اًمٕمال وُم٤م طمقشمف ُمـ
ظمٚمؾ ُمٜمٝمجل ذم آؾمتدٓل ٓ ي٘متْمٞمف اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل اًمٜمّزيف.
و ىمبؾ أن أذع ذم اعم٘مّمقد ,وم٢مّن ُأمجِؾ إؾمب٤مب اًمتل دقمتٜمل ًمٙمت٤مسم٦م هذه
ٍ
أؾمب٤مب ردٞمس٦م:
اًمتٕم٘مب٤مت ذم صمالصم٦م
 اًمٙمت٤مسم٤من مه٤م قمٛمد ُة يمثػم ُمـ اًمتٙمٗمػميلم واحلدادي٦م ,ظم٤مص٦م ذم سمٚمدي
شمقٟمس ,وم٘مد شمبٜمّك سمٕمض ُمـ ـم٤مر ومل ير ّيش  ,وشمز ّسم٥م ىمبؾ أن يتحٍمم
اًمٜمت٤مد٩م اعمٖمٚمقـم٦م اًمتل وصؾ إًمٞمٝم٤م اًمٙم٤مشم٥م وـم ّب٘مٝم٤م قمغم أرض اًمقاىمع ,ومّم٤مر هق
( )٢أي اعمردود قمٚمٞمٝم٤م ذم رؾم٤مًمتل.
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وأشمب٤مقمف ُيٙم ّٗمرون اًمٕمقام يمام طمدصمٜمل سمٕمض اًمث٘م٤مت.
 اًمٙمت٤مسم٤من ىمد ـمٖمك قمٚمٞمٝمام اًمبؽم ذم اًمٜم٘مؾ ,واًمتّحريػ ًمٙمالم إدٛم٦م طمتك
اؾمت٘م٤مم ًمٚمٙم٤مشم٥م ٟمسب٦م ُم٤م شمقصؾ إًمٞمف ُمـ ٟمت٤مد٩م إمم ه١مٓء إقمالم.
 اًمٙمت٤مسم٤من مل أضمد ُمـ شمٕم٘مبٝمام ٓ ذم اعمٓمبقع وٓ ذم اعمسٛمقع  ,وىمد
ضمٝمدت ذم اًمبح٨م قمـ ٍ
رء ُمـ ذًمؽ ذم اًمِمبٙم٦م اًمٕمٜمٙمبقشمٞم٦م ,ومٚمؿ أفمٗمر سمٌمء,
ّ
أؾم٤مؾم٤م إمم ّ
أن هذيـ اًمٙمت٤مسملم ىمد طمٔمٞم٤م سمت٘مديؿ ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ
وًمٕمؾ هذا يٕمقد
ً
ص٤مًمح اًمٗمقزان ,مم٤م ضمٕمٚمٝمام ىمد ضم٤موزا اًم٘مٜمٓمرة قمٜمد سمٕمض اًمٜمّ٤مس ,عم٤م ٓ خيٗمك
ُمـ ُمٙم٤مٟم٦م ّ
اًمِمٞمخ وقمٚمٛمف وومْمٚمف .

( ) ٢وىمٗم٧م ظمالل يمت٤مسمتل ًمٚمرؾم٤مًم٦م قمغم ٟم٘مد جمٛمؾ ًمٚمديمتقر قمبد اهلل اًمبخ٤مري ًمٙمت٤مب أيب اًمٕمال
اعمٕملم .
راؿمد :ضقاسمط شمٙمٗمػم ّ
( )١اٟمٔمر ُم٤م ؾمٞم٠ميت ُمـ ٟم٘مقل قمـ ومْمٞمٚمتف خت٤مًمػ ُم٤م ؾمٓمره ذم ُم٘مدُمتل اًمٙمت٤مسملم [ص.]19-1٢
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برت أبْ العال راشد َحتزِفٌ لكالم شّخ اإلسالم ابو تّمّة
يزقمؿ أسمق اًمٕمال راؿمد أٟمّف قمغم ُمذه٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ىمْم٤مي٤م
اعمٕملم قمٜمد
اعمٕملم ,و َئمٝمر هذا ُمـ ظمالل قمٜمقان يمت٤مسمف ضقاسمط شمٙمٗمػم ّ
شمٙمٗمػم ّ
ؿمٞمخل اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ قمبد اًمقه٤مب وقمٚمامء اًمدقمقة اإلصالطمٞم٦م .
اًمزقمؿ ,وم٘مد ؾمٚمؽ ُمس٤مًمؽ سمٕمٞمد ًة قمـ إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ُمـ
وطمتك ُي َر ّوج هذا ّ
ٍ
ٍ
وحتريػ ذم ُمس٠مًمتل اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ واحل٤ميمٛمٞم٦مٟ ,منمع ذم سمٞم٤مهن٤م ـ سم٢مذن اهلل
سمؽم
شمٕم٤ممم ـ سم٤محلج٦م واًمؼمه٤من.
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الـبرت
 قضية احلاكنية9
أورد أسمق اًمٕمال ذم ضقاسمط شمٙمٗمػم اعمٕملم

[ص ً ]١٠2-١٠2
ٟم٘مال قمـ

طمرم
ؿمٞمخ اإلؾمالم ,هذا ٟمّمف :واإلٟمس٤من ُمتك طم ّٚمؾ احلرام اعمجٛمع قمٚمٞمف ,أو ّ
يم٤مومرا ُمرشمدً ا سم٤مشمٗم٤مق
احلالل اعمجٛمع قمٚمٞمف ,أو سمدّ ل اًمنمع اعمجٛمع قمٚمٞمف ,يم٤من ً
اًمٗم٘مٝم٤مء .وذم ُمثؾ هذا ٟمزل ىمقًمف قمغم أطمد اًم٘مقًملم  :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ[اعم٤مددة. ]22:
ٍ
سمجالء ٟمْمٕمٝم٤م سملم يدي
شمقضح اعمٕمٜمك
شمتٛم٦م ِّ
سمٞمٜمام ًمٙمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم ّ
اًم٘م٤مرئ ً
يم٤مُمال ,ىم٤مل ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى [ :]١92/3واإلٟمس٤من ُمتك طم ّٚمؾ
طمرم احلالل اعمجٛمع قمٚمٞمف ,أو سمدّ ل اًمنمع اعمجٛمع قمٚمٞمف,
احلرام اعمجٛمع قمٚمٞمف ,أو ّ
يم٤مومرا ُمرشمدً ا سم٤مشمٗم٤مق اًمٗم٘مٝم٤مء[ .وذم ُمثؾ هذا ٟمزل ىمقًمف قمغم أطمد اًم٘مقًملم:
يم٤من ً

ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ[اعم٤مددة[ ,]22:أي :هق

اعمستحؾ ًمٚمحٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل] .وًمٗمظ اًمنمع ي٘م٤مل ذم قمرف اًمٜم٤مس قمغم
صمالصم٦م ُمٕم٤من :اًمنمع اعمٜمزل  :وهق ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل ,وهذا جي٥م اشمب٤مقمف ,وُمـ
ظم٤مًمٗمف وضمب٧م قم٘مقسمتف .واًمث٤مّن :اًمنمع اعم١مول  :وهق آراء اًمٕمٚمامء اعمجتٝمديـ
(ُ )٢مٙمتب٦م اًمرؿمد اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ؾمٜم٦م  ٢233ه ,ويمؾ اًمٜم٘مقل ذم هذا اًمٙمت٤مب ُمـ هذه اًمٓمبٕم٦م.
( )١واًم٘مقل اًمث٤مّن :أهن٤م ٟمزًم٧م ذم أهؾ اًمٙمت٤مب ,اٟمٔمر شمٗمسػم اسمـ ضمرير ,322/ ٢٠:وشمٗمسػم اسمـ
اجلقزي ,399/١ :وشمٗمسػم اسمـ يمثػم , ٢١٠/3 :وهق اًمذي دل قمٚمٞمف ؾمب٥م اًمٜمزول اًمذي
رواه اًمبخ٤مري ذم صحٞمحف .
( )3مجع قمبد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ,وهل اًمتل اقمتٛمدهت٤م ذم رؾم٤مًمتل.
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ومٞمٝم٤م يمٛمذه٥م ُم٤مًمؽ وٟمحقه ,ومٝمذا يسقغ اشمب٤مقمف ,وٓ جي٥م وٓ حيرم ,وًمٞمس
ٕطمد أن يٚمزم قمٛمقم اًمٜم٤مس سمف ,وٓ يٛمٜمع قمٛمقم اًمٜم٤مس ُمٜمف .واًمث٤مًم٨م :اًمنمع
اعمبدّ ل  :وهق اـَذب طذ اهلل ورسقـف ☺ أو طذ اـّاس بمْادات اـزور
إن هذا لـ ذع اهلل ؽٍد ؿٌر بال ٔزاع .يمٛمـ
اـبع ,ومٛمـ ىم٤ملّ :
ؤحقها واـىُؿ ّ

ٌ
ىم٤ملّ :
طمالل ـ وًمق ىم٤مل هذا ُمذهبل وٟمحق ذًمؽ .
إن اًمدم واعمٞمت٦م

ىمٚم٧مَ :شمتَ٤مسمع اعمخ٤مًمٗمقن عمٜمٝم٩م اًمسٚمػ قمغم سمؽم هذا اًمٜم٘مؾ سمٙمؾ ضمرأة ,همػم
ُمب٤مًملم سم٠مدسمٞم٤مت اًمبح٨م اًمٕمٚمٛمل اًمٜمّزيف ,سمٕمٞمدً ا قمـ اًمتٕمّم٥م وآٟمتّم٤مر ًمٚمرأي
سمدون طمج٦م .وهذه سمٕمض اًمٜمامذج:
 أسمق اًمٕمال راؿمد ذم ضقاسمط شمٙمٗمػم اعمٕملم [ :ص  ,]١٠2-١٠2وُم٤م
سمؽمه هق ُم٤م سملم اعمٕم٘مقوملم اًمث٤مٟمٞم٦م واًمث٤مًمث٦مَ :أي :هق اعمُْست ِ
َح ُّؾ ًم ِ ْٚم ُح ْٙم ِؿ سمِ َٖم ْ ِػم َُم٤م
ْ ُ َ ْ

َأٟم َْز َل اهلل  ,وهق اًم٘م٤مدؾ ذم يمت٤مسمف قم٤مرض اجلٝمؾ طم٤ميم ًٞم٤م ُمٜمٝمجٞمتف ذم ُمٜم٤مىمِم٦م
أدًم٦م اعمخ٤مًمػ –زقمؿٟ :-م٘مؾ ٟمّمقص اًمٕمٚمامء يم٤مُمٚم ً٦م دون ٍ
سمؽم!!!,أو ٟم٘مص!!!,
يمام ومٕمؾ ُمـ ٟم٤مىمش هذه اعمٕم٤مرض٤مت [.ص.]392
ورطمؿ اهلل اًم٘م٤مدؾ:
ٍ
ظمٚمــؼ وشمــ٠ميت ُمثٚمــف
ٓ شمٜمــف قمـــ

قمــ٤مر قمٚمٞمــؽ إذا ومٕمٚمــ٧م قمٔمــٞمؿ
ٌ

 اًمديمتقر حمٛمد اًمقهٞمبل ذم ٟمقاىمض اإليامن آقمت٘م٤مدي٦م وضقاسمط
اًمتٙمٗمػم قمٜمد اًمسٚمػ

[ :ص  ,]222وهل رؾم٤مًم٦م ديمتقراه؟؟!!

ُ منمف اًمديمتقر اًمقهٞمبل ,اًمديمتقر قمبد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح اعمحٛمقد ذم
(ُ )٢مٙمتب٦م اًمرؿمد اًمٓمبٕم٦م إومم ؾمٜم٦م  ٢2١1ه ,ويمؾ اًمٜم٘مقل ذم هذا اًمٙمت٤مب ُمـ هذه اًمٓمبٕم٦م.
( )١دار اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمٓمبٕم٦م اخل٤مُمس٦م ؾمٜم٦م ٢232ه.
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احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل :أطمقاًمف وأطمٙم٤مُمف

[:ص .]32٠

وهذان إظمػمان سمؽممه٤م ُم٤م سملم اعمٕم٘مقوملم إومم وإظمػمةَ :و ِذم ُِم ْث ِؾ َه َذا
ٟم ََز َل َىم ْق ًُم ُف َقم َغم َأ َطم ِد ا ًْم َ٘م ْق ًَم ْ ِ
لم :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮊ [اعم٤مددةَ ],22:أي :هق اعمُْست ِ
َح ُّؾ ًم ِ ْٚم ُح ْٙم ِؿ سمِ َٖم ْ ِػم َُم٤م َأٟم َْز َل اهلل .
ْ ُ َ ْ
ومام سمؽمه أسمق اًمٕمال َيٜم ُ٘مض اؾمتدًٓمف سمٙمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ُمـ ضمذوره ,ومِمٞمخ
اإلؾمالم يرى ّ
أن أي٦م ٟمزًم٧م ذم اعمستحؾ قمغم أطمد اًم٘مقًملم ,أُم٤م أسمق اًمٕمال ومٞمٕمدّ
هذا ُمـ اإلرضم٤مء يمام ؾمٞم٠ميت اًمٜم٘مؾ قمٜمف .
ٍ
صمؿ ّ
سمجالء ُمٕمٜمك اًمتبديؾ قمٜمده ,وهق أن ي٠ميت سمحٙمؿ
إن اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ّسملم
ُمـ قمٜمده ,ويٜمسبف ًمٚمنمع ,وهق ُم٤م ذيمره اًمٕمٚمامء ,اٟمٔمر شمٗمسػم اسمـ ضمرير
[ ,]32١/٢٠وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚمجّم٤مص
ٓسمـ اًمٕمريب

[ ,]2١1/١وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن

[ ,]٢١٠/١وأطمٙم٤مم اًم٘مرآن ًمٚم٘مرـمبل [,]٢1٢-٢1٠/9

سمٜمّمٝم٤م,
واًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم أضقاء اًمبٞم٤من [ ,]٢١2/١وًمقٓ اإلـم٤مًم٦م ًمذيمرهت٤م ّ
وهل ذم يمت٤ميب اعمِم٤مر إًمٞمف.
ومبام أوردٟم٤مه ُمـ وضمقه يس٘مط آؾمتدٓل سمٙمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم اعمبتقر
واعمحرف دراي٦م.
رواي ً٦م,
َّ
( )٢دار ـمٞمب٦م اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٜم٦م  ٢2١٠ه ,ويمؾ اًمٜم٘مقل ذم هذا اًمٙمت٤مب ُمـ هذه اًمٓمبٕم٦م.
( )١اٟمٔمر ص.22
( )3وم٘مد ذيمر سمسٜمده قمـ اسمـ زيد ـ ٢2١ه ـ ىمقًمفُ :مـ طمٙمؿ سمٙمت٤مسمف اًمذي يمت٥م سمٞمده ,وشمرك يمت٤مب
اهلل ,وزطؿ أن ؿتابف هذا لـ طّد اهلل ,وم٘مد يمٗمر .
( ... )2أو حَؿ بًر حَؿ اهلل ,ثؿ َؾ َال :إن هذا حَؿ اهلل  ,ومٝمق يم٤مومر .
( )2إن حَؿ بام طّده طذ أٔف لـ طّد اهلل ,ؽْق تبديؾ ـف يقجب اـٌَر .
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 قضية العذر باجلهل9
 -٢أورد أسمق اًمٕمال ٟم٘مال ُمـ يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم قم٤مرض اجلٝمؾ
[ص ]٢٢3هذا ٟمّمف :ومٝمذا اًمٗمرق ًمٞمس ًمف أصؾ ٓ ,قمـ اًمّمح٤مسم٦م ,وٓ قمـ
اًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمس٤من ,وٓ قمـ أدٛم٦م اإلؾمالم ,وإٟمام هق ُم٠مظمق ٌذ قمـ اعمٕمتزًم٦م,
وأُمث٤مهلؿ ُمـ أهؾ اًمبدع ,وقمٜمٝمؿ شمٚم٘م٤مه ُمـ ذيمره ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم يمتبٝمؿ ,وهق
شمٗمريؼ ُمتٜم٤مىمض .
ٌ
ِ
ِ
يبلم ُمراده سمقضقح ,ؾال ذم اعمس٤مدؾ
ًمٙمـ ًمٙمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم ؾمب٤مق وحل٤مق ّ
اعم٤مرديٜمٞم٦م [ص :]9٠-99وُم٤م ىمسٛمقا اعمس٤مدؾ إمم ُمس٤مدؾ أصقل يٙمٗمر سم٢مٟمٙم٤مره٤م,
وُمس٤مدؾ ومروع ٓ يٙمٗمر سم٢مٟمٙم٤مره٤م ,وم٠مُم٤م اًمتٗمريؼ سملم ٟمقع؛ وشمسٛمٞمتف ُمس٤مدؾ اًمٗمروع,
[ومٝمذا اًمٗمرق ًمٞمس ًمف ٌ
أصؾ ٓ ,قمـ اًمّمح٤مسم٦م ,وٓ قمـ اًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمس٤من ,وٓ
قمـ أدٛم٦م اإلؾمالم ,وإٟمام هق ُم٠مظمق ٌذ قمـ اعمٕمتزًم٦م ,وأُمث٤مهلؿ ُمـ أهؾ اًمبدع ,وقمٜمٝمؿ
شمٚم٘م٤مه ُمـ ذيمره ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم يمتبٝمؿ ,وهق شمٗمريؼ ُمتٜم٤مىمض].
وم٢مٟمف ُي٘م٤مل عمـ ومرق سملم اًمٜمققملمُ :م٤م طمد ُمس٤مدؾ إصقل اًمتل يٙمٗمر
اعمخٓمئ ومٞمٝم٤م؟ وُم٤م اًمٗم٤مصؾ سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُمس٤مدؾ اًمٗمروع؟
وم٢من ىم٤ملُ :مس٤مدؾ إصقل هل ُمس٤مدؾ آقمت٘م٤مد ,وُمس٤مدؾ اًمٗمروع هل
ٍ
حمٛمد ☺ ,هؾ رأى رسمف ,أم ٓ؟ وذم
ُمس٤مدؾ اًمٕمٛمؾ .ىمٞمؾ ًمف :ومتٜم٤مزع اًمٜم٤مس ذم
أن قمثامن أومْمؾ ُمـ قمكم ,أم قمكم أومْمؾ؟ وذم يمثػم ُمـ ُمٕم٤مّن اًم٘مرآن ,وشمّمحٞمح
سمٕمض إطم٤مدي٨م ,وهل ُمـ اعمس٤مدؾ آقمت٘م٤مدي٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ,وُم٤م يمٗمر ومٞمٝم٤م أطمد
سم٤مٓشمٗم٤مق ,ووضمقب اًمّمالة واًمّمٞم٤مم واحل٩م وحتريؿ اًمٗمقاطمش واخلٛمر :هل
ُمس٤مدؾ قمٛمٚمٞم٦م ,واعمٜمٙمر هل٤م يٙمٗمر سم٤مٓشمٗم٤مق.

البرت واإليهام يف بعض اللتابات حول قضية تلفري احللّام

03

يمثػم ُمـ ُمس٤مدؾ اًمٕمٚمؿ
وإن ىم٤مل إصقل :هل اعمس٤مدؾ اًم٘مٓمٕمٞم٦م .ىمٞمؾ ًمفٌ :

ًمٞمس٧م ىمٓمٕمٞم٦م ,ويمقن اعمس٠مًم٦م ىمٓمٕمٞم٦م ,أو فمٜمٞم٦م هق ُمـ إُمقر اإلض٤مومٞم٦م.

ٍ
رضمؾ ىمٓمٕمٞم٦م ًمٔمٝمقر اًمدًمٞمؾ اًم٘م٤مـمع ًمف ,يمٛمـ ؾمٛمع
وىمد شمٙمقن اعمس٠مًم٦م قمٜمد
اًمٜمص ُمـ اًمرؾمقل ☺ ,وشمٞم٘مـ ُمراده ُمٜمف ,وقمٜمد رضمؾ ٓ شمٙمقن فمٜمٞم٦مً ,
ومْمال
قمـ أن شمٙمقن ىمٓمٕمٞم٦مً ,مٕمدم سمٚمقغ اًمٜمص إي٤مه ,أو ًمٕمدم صمبقشمف قمٜمده ,أو ًمٕمدم
متٙمٜمف ُمـ اًمٕمٚمؿ سمدًٓمتف.
وىمد صمب٧م ذم اًمّمح٤مح قمـ اًمٜمبل ☺ طمدي٨م اًمذي ىم٤مل ٕهٚمف :إذا أٟم٤م ُم٧م
قمكم ًمٞمٕمذسمٜمل قمذا ًسم٤م
وم٠مطمرىمقّن ,صمؿ اؾمح٘مقّن ,صمؿ ذروّن ذم اًمٞمؿ ,ومقاهلل ًمئـ َىمدَ ر اهلل ّ
مل يٕمذسمف أطمدً ا ُمـ اًمٕم٤معملم .وم٠مُمر اهلل اًمؼم ير ّد ُم٤م أظمذ ُمٜمف ,واًمبحر يرد ُم٤م أظمذ ُمٜمف,

وىم٤ملُ :م٤م محٚمؽ قمغم ُم٤م صٜمٕم٧م؟ ىم٤مل :ظمِمٞمتؽ ي٤م رب ,ومٖمٗمر اهلل ًمف  ,ومٝمذا فم٤مهره
ؿمؽ ذم ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم وذم اعمٕم٤مد ,سمؾ فمـ أٟمف ٓ يٕمقد ,وأٟمف ٓ ي٘مدر اهلل قمٚمٞمف إذا
ومٕمؾ ذًمؽ ,وهمٗمر اهلل ًمف .وهذه اعمس٤مدؾ ُمبسقـم ٌ٦م ذم همػم هذا اعمقضع .
ايمتٗمك أسمق اًمٕمال راؿمد ذم قم٤مرض اجلٝمؾ سمام سملم اعمٕم٘مقوملم :ومٝمذا اًمٗمرق
ًمٞمس ًمف أصؾ ٓ ,قمـ اًمّمح٤مسم٦م ,وٓ قمـ اًمت٤مسمٕملم هلؿ سم٢مطمس٤من ,وٓ قمـ أدٛم٦م
اإلؾمالم ,وإٟمام هق ُم٠مظمق ٌذ قمـ اعمٕمتزًم٦م ,وأُمث٤مهلؿ ُمـ أهؾ اًمبدع ,وقمٜمٝمؿ شمٚم٘م٤مه
شمٗمريؼ ُمتٜم٤مىمض .
ُمـ ذيمره ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء ذم يمتبٝمؿ ,وهق
ٌ
ً
ومخرج سمٜمتٞمج٦م ّ
إمج٤مٓ ذم ُمٕمرض يمالُمف قمـ
أن ذم يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم
اًمتٗمريؼ سملم إصقل واًمٗمروع قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م طمٞم٨م ىم٤مل [ص ... :]٢٢3إٓ
أن يمالُمف ذم هذيـ اًمٜمّملم إظمػميـ اًمٚمذيـ ذيمرٟم٤ممه٤م أسح ذم اًمتٕمبػم قمـ
ُمراده وأيمِمػ ًمإلمج٤مل اًمذي وىمع ذم يمالُمف ذم (اعم٤مرديٜمٞم٦م)  .واحل٘مٞم٘م٦م أن هذا
ًمتبلم ًمٚم٘م٤مرىء أن يمالُمف ًمٞمس
اًمٙمالم قم٤مر ُمـ اًمّمح٦م ,ومٚمق ٟم٘مؾ اًمٙمالم سمتامُمف ّ
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ٍ
ٍ
إمج٤مل أًمبت٦م ,ومٙمٞمػ يٙمقن ذًمؽ وىمد رضب ً
ومٞمف ٌ
ىمٓمٕمٞم٦م هل ُمـ
ُمس٠مًم٦م
ُمث٤مٓ قمغم
إصقل قمٜمد اعمخ٤مًمػ واعمقاومؼ دل قمٚمٞمٝم٤م طمدي٨م آرسادٞمكم اًمذي ؿمؽ ذم
ىمدرة اهلل واعمٕم٤مد ,وُمع ذًمؽ وم٘مد همٗمر اهلل ًمف ,وه٤مشم٤من اعمس٠مًمت٤من ُمـ اعمس٤مدؾ
اًمٔم٤مهرة اًمتل ٓ ُي َ
ٕمذر ومٞمٝم٤م اعمخ٤مًمِػ قمٜمد أيب اًمٕمال.
 -١أورد أسمق اًمٕمال ٟم٘مال ُمـ يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم قم٤مرض اجلٝمؾ
ّ
وٕن ًمٗمظ َىمدَ ر سمٛمٕمٜمك ض ّٞمؼ ٓ أصؾ ًمف ذم اًمٚمٖم٦م .
[ص ]2٢2هذا ٟمّمف:
يبلم ُمراده سمقضقح ,ؾال ذم
سمٞمٜمام ًمٙمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم ؾمب٤مق وحل٤مق ّ
قمكم
جمٛمقع اًمٗمت٤موى [ :]2٢٢-2٢٠/٢٢وُمـ شم٠مول ىمقًمفً :مئـ َىمدَ ر اهلل ّ

وطمرف اًمٙمٚمؿ قمـ ُمقاضٕمف,
سمٛمٕمٜمك ىم٣م ,أو سمٛمٕمٜمك ض ّٞمؼ ,وم٘مد أسمٕمد اًمٜمّجٕم٦مّ ,
وم٢مٟمف إٟمام أُمر سمتحري٘مف وشمٗمري٘مف ًمئال ُجيٛمع و ُيٕم٤مد ,وىم٤مل :إذا أٟم٤م ُم٧م وم٠مطمرىمقّن,
قمكم ريب ًمٞمٕمذسمٜمل
صمؿ اؾمح٘مقّن ,صمؿ ذروّن ذم اًمريح ذم اًمبحر ,ومقاهلل ًمئـ َىمدَ ر ّ

قمذاسم٤م ُم٤م قمذسمف أطمدً ا.

ؾمب٥م هل٤م,
ومذيمر هذه اجلٛمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م سمحرف اًمٗم٤مء قم٘مٞم٥م إومم ,يدل قمغم أٟمف ٌ
وأٟمف ومٕمؾ ذًمؽ ًمئال ي٘مدر اهلل قمٚمٞمف إذا ومٕمؾ ذًمؽ ,ومٚمق يم٤من ُم٘مرا سم٘مدرة اهلل قمٚمٞمف
إذا ومٕمؾ ذًمؽ يم٘مدرشمف قمٚمٞمف إذا مل يٗمٕمؾ مل يٙمـ ذم ذًمؽ وم٤مددة ًمف؛ وٕن اًمت٘مدير
ُمٖم٤ميرا ٕن ي٘مدر
قمٚمٞمف ,واًمتْمٞمٞمؼ ُمقاوم٘م٤من ًمٚمتٕمذي٥م ,وهق ىمد ضمٕمؾ شمٗمري٘مف
ً
قمكم ًمٞمٕمذسمٜمل قمذا ًسم٤م ُم٤م قمذسمف أطمدً ا ُمـ اًمٕم٤معملم.
اًمرب .ىم٤مل :ومقاهلل ًمئـ ىمدر اهلل ّ
ومال يٙمقن اًمنمط هق اجلزاء؛ وٕٟمف ًمق يم٤من ُمراده ذًمؽ ًم٘م٤مل :ومقاهلل ًمئـ ضم٤مزاّن

ريب ,أو ًمئـ قم٤مىمبٜمل ريب ًمٞمٕمذسمٜمل قمذا ًسم٤م ,يمام هق اخلٓم٤مب اعمٕمروف ذم ُمثؾ ذًمؽ:
[ ّ
وٕن ًمٗمظ َىمدَ ر سمٛمٕمٜمك ض ّٞمؼ ٓ أصؾ ًمف ذم اًمٚمٖم٦م].
وُمـ اؾمتِمٝمد قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف :ﮋﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮊ[ؾمب٠م ]٢٢:وىمقًمف :ﮋﭼ
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ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ [اًمٓمالق ]٠:وم٘مد اؾمتِمٝمد سمام ٓ يِمٝمد ًمف .وم٢من اًمٚمٗمظ يم٤من سم٘مقًمف:
ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮊ ,أي :اضمٕمؾ ذًمؽ سم٘مدر ,وٓ شمزد وٓ شمٜم٘مص ,وىمقًمف :ﮋﭼ
ﭽ ﭾ ﭿﮊ ,أي :ضمٕمؾ رزىمف َىمدر ُم٤م يٖمٜمٞمف ُمـ همػم ومْمؾ ,إذ ًمق يٜم٘مص
اًمرزق قمـ ذًمؽ مل يٕمش .وأُم٤م َىمدَ ر سمٛمٕمٜمك ىمدَّ ر ,أي :أراد شم٘مدير اخلػم واًمنم,
قمكم ريب ,واًمت٘مدير
قمكم ريب اًمٕمذاب سمؾ ىم٤ملً :مئـ َىمدَ ر ّ
ومٝمق مل ي٘مؾ :إن ىمدَّ ر ّ

قمكم؛ ٕٟمف ىمد ُم٣م وشم٘مرر
يتٜم٤مول اًمٜمققملم؛ ومال يّمح أن ي٘م٤مل؛ ًمئـ ىم٣م اهلل ّ
قمٚمٞمف ُم٤م يٜمٗمٕمف وُم٤م يرضه؛ وٕٟمف ًمق يم٤من اعمراد اًمت٘مدير أو اًمتْمٞمٞمؼ مل يٙمـ ُم٤م ومٕمٚمف

ُم٤مٟم ًٕم٤م ُمـ ذًمؽ ذم فمٜمف .ودالئؾ ؽساد هذا اـتحريػ ؿثرة ًمٞمس هذا ُمقضع
سمسٓمٝم٤م ,ومٖم٤مي٦م ُم٤م ذم هذا أٟمف يم٤من ً
رضمال مل يٙمـ قم٤معمً٤م سمجٛمٞمع ُم٤م يستح٘مف اهلل ُمـ
ويمثػم ُمـ اعم١مُمٜملم ىمد جيٝمؾ ُمثؾ ذًمؽ ومال
اًمّمٗم٤مت ,وسمتٗمّمٞمؾ أٟمف اًم٘م٤مدر,
ٌ
يم٤مومرا .
يٙمقن ً
مل يذيمر أسمق اًمٕمال راؿمد ُمـ يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم إٓ ُم٤م يم٤من سملم اعمٕم٘مقوملم:
ّ
وٕن ًمٗمظ َىمدَ ر سمٛمٕمٜمك ض ّٞمؼ ٓ أصؾ ًمف ذم اًمٚمٖم٦م يمام ذم [ص ,]2٢2صمؿ
أورد ذم اًمّمٗمح٤مت اًمتل سمٕمده٤م [ ]2٢1-2٢9أىمقال اًمٕمٚمامء اًمذيـ رضمحقا
ِ
قمه٤م سمّمٜمٞمٕمف هذا أن ؿمٞمخ اإلؾمالم مل يٗمٜمّد ُم٤م اؾم ُت ِدل سمف قمغم
ُمٕمٜمك َىمدَ ر سمْم ّٞمؼُُ ,م ً
ظمالف ُم٤م رضمحف ,يمٞمػ وهق اًم٘م٤مدؾ سمٕمد اًمٙمالم اًمذي ايمتٗمك سمٜم٘مٚمف أسمق اًمٕمال:
وُمـ اؾمتِمٝمد قمغم ذًمؽ سم٘مقًمف :ﮋﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮊ[ؾمب٠م ]٢٢:وىمقًمف :ﮋ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ [اًمٓمالق ]٠:وم٘مد اؾمتِمٝمد سمام ٓ يِمٝمد ًمف .وم٢من اًمٚمٗمظ يم٤من سم٘مقًمف:
ﮋﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮊ ,أي :اضمٕمؾ ذًمؽ سم٘مدر ,وٓ شمزد وٓ شمٜم٘مص ,وىمقًمف:
ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ ,أي :ضمٕمؾ رزىمف َىمدر ُم٤م يٖمٜمٞمف ُمـ همػم ومْمؾ ,إذ ًمق
يٜم٘مص اًمرزق قمـ ذًمؽ مل يٕمش .وأُم٤م َىمدَ ر سمٛمٕمٜمك ىمدَّ ر ,أي :أراد شم٘مدير اخلػم
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قمكم ريب,
قمكم ريب اًمٕمذاب سمؾ ىم٤ملً :مئـ َىمدَ ر ّ
واًمنم ,ومٝمق مل ي٘مؾ :إن ىمدَّ ر ّ
قمكم؛ ٕٟمف ىمد ُم٣م
واًمت٘مدير يتٜم٤مول اًمٜمققملم؛ ومال يّمح أن ي٘م٤مل؛ ًمئـ ىم٣م اهلل ّ
وشم٘مرر قمٚمٞمف ُم٤م يٜمٗمٕمف وُم٤م يرضه؛ وٕٟمف ًمق يم٤من اعمراد اًمت٘مدير أو اًمتْمٞمٞمؼ مل يٙمـ

ُم٤م ومٕمٚمف ُم٤مٟم ًٕم٤م ُمـ ذًمؽ ذم فمٜمف .ودالئؾ ؽساد هذا اـتحريػ ؿثرة ًمٞمس هذا
ؾمقده أسمق اًمٕمال ذم صٗمح٤مشمف
ؾمٛمك ؿمٞمخ اإلؾمالم ُم٤م ّ
ُمقضع سمسٓمٝم٤م  ,سمؾ ىمد ّ
اًمثالث ُمـ ٟم٘مقل قمـ اًمٕمٚمامء سم٤مًمتحريػ.
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التحريف
طمرف إخ أسمق اًمٕمال ُمذه٥م ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ واحل٤ميمٛمٞم٦م,
ّ
ومٜمَسبف إمم ُمذه٥م مل خيٓمر سمب٤مًمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم ,أٓ وهق قمدم اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ ذم
اعمس٤مدؾ اًمٔم٤مهرة يم٤مًمنمك إيمؼم واًمّمٗم٤مت اًمتل شمتٕمٚمؼ سم٤مًمرسمقسمٞم٦م ,وشمٙمٗمػم
ٍ
ٍ
ٍ
شمٙمذي٥م أو
اؾمتحالل أو
ضمحقد أو
احلٙم٤مم اًمذيـ حيٙمٛمقن سمٖمػم ُم٤م أٟمزل ُمـ همػم
ٟمحق ذًمؽ.

ٍ
٢مؿم٤مرات يٗمٝمٛمٝم٤م اًمٚمبٞم٥م ـ إن ؿم٤مء اهلل ـ ُمرضم ًئ٤م اًمتٗمّمٞمؾ ذم يمت٤ميب.
و ؾم٠ميمتٗمل سم
 العذر باجلهل:
زقمؿ أسمق اًمٕمال أن اًمّمٗم٤مت اإلهلٞم٦م شمٜم٘مسؿ إمم ىمسٛملم فم٤مهرة وظمٗمٞم٦م ,ىم٤مل ذم

قم٤مرض اجلٝمؾ [ص ُ :]21مـ اعمٗمٞمد أن ٟمذيمر أن اًمّمٗم٤مت اًمتل شمٜمدرج حت٧م
اعمس٤مدؾ اخلٗمٞم٦م هل اًمّمٗم٤مت اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م اًمٜمزاع سملم أهؾ اًمسٜم٦م وهمػمهؿ
يم٤مٓؾمتقاء واًمٕمٚمق واًمرؤي٦م  ,سمخالف اًمّمٗم٤مت اًمتل هل ُمـ ًمقازم اًمرسمقسمٞم٦م
يم٤مًم٘مدرة واًمٕمٚمؿ ,ومٝمذه اًمّمٗم٤مت شمٜمدرج حت٧م اعمس٤مدؾ اًمٔم٤مهرة ًمتٕمٚم٘مٝم٤م سمتقطمٞمد
اًمرسمقسمٞم٦م  ,وهق ُمقضمق ٌد سمٜمحقه ذم ضقاسمط شمٙمٗمػم اعمٕملم [ :ص.]٠3
راضمع إمم ُم٤م
( )٢ومٕمدُّ هذه اًمّمٗم٤مت ُمـ اعمس٤مدؾ اخلٗمٞم٦م ًمٞمس راضم ًٕم٤م إمم اًمّمٗم٤مت ٟمٗمسٝم٤م ,وًمٙمـ
ٌ
أطمدصمف أهؾ اًمبدع ُمـ شمٚمبٞمس وإًم٘م٤مء ًمٚمِمبٝم٤مت طمتك أضحك ُمٕمٜم٤مه٤م احل٘مٞم٘مل ظم٤موم ًٞم٤م قمغم يمثػم
أهؾ اًمبدع َ
ُمـ اعمسٚمٛملم .ىمٚم٧م :ىمد ٟم٤مزع أيْم٤م ُ
أهؾ اًمسٜم٦م ذم سمٕمض أومراد اًمٕمب٤مدة يم٤مٓؾمتٖم٤مصم٦م
واًمذسمح واًمٜمذر ,وأًم٘مقا اًمِمبٝم٤مت وًم َّبسقا قمغم يمثػم ُمـ اخلٚمؼ ,ومٚمتٚمحؼ إ ًذا سم٤معمس٤مدؾ اخلٗمٞم٦م
اًمتل ُيٕمذر ومٞمٝم٤م اجل٤مهؾ.
وهذا يمٚمف ُمـ سم٤مب اإلًمزام ,ومٚمس٧م ممـ يرى صح٦م هذا اًمتٗمريؼ اًمذي ٓ يستٜمد إمم دًمٞمؾ ُمـ
يمت٤مب أو ؾمٜم٦م أو ومٝمؿ اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح.

البرت واإليهام يف بعض اللتابات حول قضية تلفري احللّام

08

وإخ أسمق اًمٕمال ُمـ اًم٘م٤مدٚملم سم٤مًمتٗمريؼ همػم اعمٜمْمبط سملم اعمس٤مدؾ اًمٔم٤مهرة
اًمتل ٓ ُيٕمذر ومٞمٝم٤م سم٤مجلٝمؾ واعمس٤مدؾ اخلٗمٞم٦م اًمتل يٕمذر ومٞمٝم٤م سم٤مجلٝمؾ[ .اٟمٔمر
قم٤مرض اجلٝمؾ:ص ,]21-22وهق َيٜمس٥م هذا ًمِمٞمخ اإلؾمالم ,طمٞم٨م ىم٤مل ذم
ضقاسمط شمٙمٗمػم اعمٕملم [ص :]٠2هذه اًمٜمّمقص واضح ٌ٦م أن ؿمٞمخ اإلؾمالم
يٗمرق ذم ُمس٠مًم٦م شمٙمٗمػم اعمٕملم سملم ُمس٤مدؾ يسٛمٞمٝم٤م فم٤مهرة ,وص٤مطمبٝم٤م يمٗمره ُمٕمٚمق ٌم
ًمٚمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م ,وسملم ُمس٤مدؾ ظمٗمٞم٦م ُم ّثؾ هل٤م ؿمٞمخ اإلؾمالم سم٠مُمثٚم٦م ,وص٤مطمبٝم٤م
ىمد يٙمقن خمٓم ًئ٤م ً
ض٤مٓ ٓ يٙمٗمر خلٗم٤مء اعمس٠مًم٦م ,وأن ُم٤م ظمٗمٞم٧م ومٞمف ـمرق اًمٕمٚمؿ ُمـ
اعمس٤مدؾ ,وم٘مد يٕمٗمك قمٜمف سمخالف ُم٤م يم٤من ُمـ دقم٤مدؿ اًمديـ ُمـ إظمب٤مر
أيْم٤م ذم اًمْمقاسمط [ص :]2٠اخلالص٦م مم٤م ؾمبؼ-٢ :شمٗمريؼ
وإواُمر  .وىم٤مل ً
ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ

شمٞمٛمٞم٦م ؒ

ذم ُمس٠مًم٦م شمٙمٗمػم اعمٕملم سملم اعمس٤مدؾ اًمٔم٤مهرة,

واعمس٤مدؾ اخلٗمٞم٦م .
سمٞمٜمام ؿمٞمخ اإلؾمالم يرى اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ ذم صٗمتل اًم٘مدرة واًمٕمٚمؿ ومه٤م ُمـ
اعمس٤مدؾ اًمٔم٤مهرة قمٜمد أيب اًمٕمال ,ؾال شٓخ اإلسالم ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى
دائام أذؿر احلديث اًمذي ذم اًمّمحٞمحلم ذم اًمرضمؾ اًمذي
[ :]١3٢/3وؿّت ً
ىم٤مل :إذا أٟم٤م ُم٧م وم٠مطمرىمقّن ,صمؿ اؾمح٘مقّن ,صمؿ ذروّن ذم اًمٞمؿ ,ومقاهلل ًمئـ ىمدر

قمكم ًمٞمٕمذسمٜمل قمذا ًسم٤م ُم٤م قمذسمف أطمدً ا ُمـ اًمٕم٤معملم ,ومٗمٕمٚمقا سمف ذًمؽ وم٘م٤مل اهلل ًمف:
اهلل ّ

ُم٤م محٚمؽ قمغم ُم٤م ومٕمٚم٧م .ىم٤مل ظمِمٞمتؽ :ومٖمٗمر ًمف  .ؽْذا رجؾ شؽ دم ؾدرة اهلل
ؿٌر باتٌاق ادسُِع ,ـَـ
ودم إطادتف إذا ُذري ,بؾ اطتٍد أٔف ال ُيياد ,وهذا ٌ

ً
جاهال ٓ يٕمٚمؿ ذًمؽ ,ويم٤من ُم١مُمٜمً٤م خي٤مف اهلل أن يٕم٤مىمبف ومٖمٗمر ًمف سمذًمؽ.
ؿان

واعمت٠مول ُمـ أهؾ آضمتٝم٤مد احلريص قمغم ُمت٤مسمٕم٦م اًمرؾمقل أومم سم٤معمٖمٗمرة ُمـ
ُمثؾ هذا .
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فمـ
وؾال ً
أيها ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى [ :]2٢٢-2٠1/٢٢ومٝمذا اًمرضمؾ ّ
أن اهلل ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إذا شمٗمرق هذا اًمتٗمرق ,ومٔمـ أٟمف ٓ يٕمٞمده إذا ص٤مر يمذًمؽ,
ويمؾ واطمد ُمـ إٟمٙم٤مر ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم وإٟمٙم٤مر ُمٕم٤مد إسمدان وإن شمٗمرىم٧م يمٗمر,
ضم٤مهال سمذًمؽ ً
ً
ض٤مٓ ذم هذا
ًمٙمٜمف يم٤من ُمع إيامٟمف سم٤مهلل وإيامٟمف سم٠مُمره وظمِمٞمتف ُمٜمف
اًمٔمـ خمٓم ًئ٤م ,ومٖمٗمر اهلل ًمف ذًمؽ .واحلديث رصيح دم أن اـرجؾ صِع أن ال ييٓده
ؿٌر ـ إذا ؾالت حجة
إذا ؽيؾ ذـؽ ,وأدٔك هذا أن يَقن شا ًؿا دم ادياد :وذـؽ ٌ
اـّبقة طذ لَّره حَؿ بٌَره ـ هق ّسملم ذم قمدم إيامٟمف ...ومٖم٤مي٦م ُم٤م ذم هذا أٟمف

ٍ
ً
وسمتٗمّمٞمؾ أٟمف
رضمال مل يٙمـ قم٤معمً٤م سمجٛمٞمع ُم٤م يستح٘مف اهلل ُمـ اًمّمٗم٤مت,
يم٤من
اًم٘م٤مدر ,ويمثػم ُمـ اعم١مُمٜملم ؾد جيْؾ لثؾ ذـؽ ؽال يَقن ؿاؽرا .
أيها ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى [ :]213-21٢/٢١ؽْذا اـرجؾ ؿان
وؾال ً
ؾد وؾع ـف اـمؽ واجلْؾ دم ؾدرة اهلل تياغ طذ إطادة ابـ آدم :بيد لا ُأحرق
و ُذري ,وطذ أٔف ييٓد ادٓت وحيػه إذا ؽيؾ بف ذـؽ.
ُمتٕمٚمؼ سم٤مهلل شمٕم٤ممم؛ وهق اإليامن سم٠مٟمف قمغم
وهذان أصالن قمٔمٞمامن :أطمدمه٤م
ٌ
ٍ
ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمٞمقم أظمر .وهق اإليامن سم٠من اهلل يٕمٞمد هذا
رء ىمدير .و اًمث٤مّن
يمؾ
ٌ
اعمٞم٧م ,وجيزيف قمغم أقمامًمف ,وُمع هذا ومٚمام يم٤من ُم١مُمٜمً٤م سم٤مهلل ذم اجلٛمٚم٦م ,وُم١مُمٜمً٤م
سم٤مًمٞمقم أظمر ذم اجلٛمٚم٦م ,وهق أن اهلل يثٞم٥م ويٕم٤مىم٥م سمٕمد اعمقت ,وؾد طِؾ ً
طِال
صاــ ًحا ـ وهق خقؽف لـ اهلل أن يياؾبف طذ ذٔقبف ـ  ,همٗمر اهلل ًمف سمام يم٤من ُمٜمف ُمـ
أيْم٤م؛ وم٢من اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ىمد
اإليامن سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ...و ً
دل قمغم أن اهلل ٓ يٕمذب أطمدً ا إٓ سمٕمد إسمالغ اًمرؾم٤مًم٦م ,ومٛمـ مل شمبٚمٖمف مجٚم٦م مل
رأؾم٤م ,وُمـ سمٚمٖمتف مجٚم ً٦م دون سمٕمض اًمتٗمّمٞمؾ مل يٕمذسمف إٓ قمغم إٟمٙم٤مر ُم٤م
يٕمذسمف ً
ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م اًمرؾم٤مًمٞم٦م .
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أيها ذم اًمرد قمغم اًم َبٙمري [ص  :]١23وىمد صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم
وؾال ً
اًمٞمؿ ,ومقاهلل ًمئـ
طمدي٨م اًمذي ىم٤مل ٕهٚمف :إذا أٟم٤م ُم٧م وم٠مؾمح٘مقّن ,صمؿ ذروّن ذم ّ
ؼم ومرد ُم٤م أظمذ,
ىمدر اهلل قمكم ًمٞمٕمذسمٜمل قمذا ًسم٤م ُم٤م قمذسمف أطمدً ا ُمـ اًمٕم٤معملم ,وم٠مُمر اهلل اًم ّ
وأُمر اًمبحر ومرد ُم٤م أظمذ ُمٜمف ,وىم٤ملُ :م٤م محٚمؽ قمغم ُم٤م ومٕمٚم٧م؟ ىم٤مل :ظمِمٞمتؽ ي٤م
رب ومٖمٗمر ًمف  ,ؽْذا اطتٍد أٔف إذا ؽيؾ ذـؽ ال يٍدر اهلل طذ إطادتف ,وأٔف ال ييٓده
ً
يتبع ـف احلؼ ؽًٌر ـف .
ؿٌر ,ـَـ ؿان
جاهال  م ّ
أو جقز ذـؽ ,وؿالمها ٌ
أىمر ّ
أن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمذر ضم٤مهؾ صٗم٦م ىمدرة اهلل قمغم مجٕمف سمٕمد
سمؾ أسمق اًمٕمال ّ
حتري٘مف ,طمٞم٨م ىم٤مل ذم قم٤مرض اجلٝمؾ [صُ :]2٠١مذاه٥م اًمٕمٚمامء ذم
اجلقاب قمـ احلدي٨م:
وىمبؾ أن ٟمنمع ذم شم٘مرير ُمذاه٥م اًمٕمٚمامء ذم ذح احلدي٨م واجلقاب قمٜمف
ٟمريد أن ٟمٚمٗم٧م اًمٜمٔمر إمم ُم٤م ادقمقه ُمـ اشمٗم٤مق اًمٕمٚمامء قمغم أن اـرجؾ ؾد جْؾ
صٌة اـٍدرة وم ُٕم ِذر سم٤مجلٝمؾ اشمٗم٤م ًىم ٤م! ,ومٜم٘مقلً :مق يم٤من إُمر هبذه اًمبس٤مـم٦م يمام
ي٘مقًمقن ومام اًمذي دومع اًمٕمٚمامء إقمالم إمم يمؾ هذه اًمتٗمسػمات وإضمقسم٦م اًمتل
ؾمت٠مشمٞمؽ سمٜمّمقصٝم٤م اـتل تقف احلديث طـ ضاهره؟! وم٘مد يم٤من سم٢مُمٙم٤من
ٌ
ليذور
جاهؾ
اًمٕمٚمامء أن ي٘مقًمقا :إن اـرجؾ جحد صٌة ؾدرة اهلل ,وهق
ٌ
بجُْف  ,ومل يٙمـ هٜم٤مك طم٤مضم٦م أًمبت٦م إمم يمؾ هذه اًمتٗمسػمات واإليْم٤مطم٤مت ,إٓ
أن يٙمقن اًمٕمٚمامء رأوا قمٜمد شمٜم٤موهلؿ هلذا احلدي٨م أٟمف ٓ يٛمٙمـ إظمذ سمٔم٤مهره
وٓ سمد ُمـ شمٗمسػمه.
ومم٤م يٜم٘مض هذا آشمٗم٤مق اعمزقمقم قمغم هذا اعمٕمٜمك اًمذي أرادوا أن يستدًمقا
( )٢وأٟم٤م ٓ أىمقل هبذا آشمٗم٤مق.
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يمثػما ُمـ اًمٕمٚمامء إقمالم ىمد أضم٤مسمقا قمـ احلدي٨م سمٕمدة
سمف قمغم ُمذهبٝمؿ هق أن ً

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ,وإًمٞمؽ أؾمامء ه١مٓء إقمالم صمؿ
أضمقسم٦م همػم اًمقضمف اًمذي زقمٛمقا أٟمف ٌ
ٟمتبٕمٝم٤م سمٜمّمقصٝمؿ يم٤مُمٚم٦م. ...:
صمؿ ىم٤مل [صُ :]2٠9مذاه٥م اًمٕمٚمامء ذم شمٜم٤موهلؿ احلدي٨م:
اعمذه٥م إول :إظمذ سمٔم٤مهر احلدي٨م ّ
وأن اًمرضمؾ ؿمؽ ذم ىمدرة اهلل شمٕم٤ممم:
وممـ أخذ بىاهر احلديث ,وأن اـرجؾ ؾد شؽ دم ؾدرة اهلل تياغ طُٓف ـق ؽيؾ
بٌّسف ذـؽ اإللام ابـ تِٓٓة ,واإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ,واسمـ طمزم ,وؿم٤مرح
اًمٓمح٤موي٦م ,واسمـ اًمقزير ,وإًمٞمؽ أىمقاهلؿ:
-٢ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؒ

 :ومٝمذا رضمؾ ؿمؽ ذم ىمدرة اهلل ,وذم إقم٤مدشمف

ً
ضم٤مهال ٓ
يمٗمر سم٤مشمٗم٤مق اعمسٚمٛملمً ,مٙمـ يم٤من
إذا ذرى ,سمؾ اقمت٘مد أٟمف ٓ ُيٕم٤مد ,وهذا ٌ
يٕمٚمؿ ذًمؽ ,ويم٤من ُم١مُمٜمً٤م خي٤مف اهلل أن يٕم٤مىمبف ,وم ُٖمٗمر ًمف ذًمؽ .صمؿ ؾم٤مق أىمقال
سم٤مىمل اًمٕمٚمامء .
ومٝم٤مهق إخ يرى أن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م أظمذ سمٔم٤مهر احلدي٨م ,ومٙمٞمػ يٜمس٥م ًمف
اًمتٗمريؼ سملم اعمس٤مدؾ اًمٔم٤مهرة واخلٗمٞم٦م ذم سم٤مب اًمّمٗم٤مت.
وإمت٤م ًُم٤م ًمٚمٗم٤مددة ,وم٘مد ذيمر أسمق اًمٕمال ؾمبٕم٦م ُمذاه٥م ًمٚمٕمٚمامء ذم شمقضمٞمف هذا
احلدي٨م ,اظمت٤مر ُمٜمٝم٤م إظمػم ,وهق ّ
أن اًمرضمؾ ومٕمؾ ذًمؽ ذم طم٤مًم٦م اًمذهقل وؿمدة
اجلزع ُُ ,مت ِّب ًٕم٤م ذم ذًمؽ اًمٜمقوي واًم٘م٤ميض قمٞم٤مض واسمـ طمجر وقمبد اهلل سمـ
( )٢جمٛمقع اًمٗمت٤موى]١3٢/3[ :
( )١وأصح٤مب هذا اًمت٠مويؾ يقاوم٘مقن قمغم يمقن اًمرضمؾ أٟمٙمر ىمدرة اهلل قمغم إقم٤مدشمفً ,مٙمـ ضمٕمٚمقا
ؾمب٥م ُمٖمٗمرة اهلل ًمف اًمذهقل ٓ ,اجلٝمؾ.
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حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب  ,وهذا ٌ
ىمقل ُمرضمقح ,ؾال اـمٓخ سٓد اـًبار ذم
ؾمٕم٦م رمح٦م رب اًمٕم٤معملم

[ص :]١2-١٠واًم٘مقل سم٠مٟمف دهش يمّم٤مطم٥م اًمٜم٤مىم٦م

ٓ يست٘مٞمؿ ومٝمذا ـ أي ص٤مطم٥م اًمٜم٤مىم٦م ـ إٟمام ؾمبؼ ًمس٤مٟمف سم٤مخلٓم٠م ًمِمدة اًمٗمرح,
واًمٚمس٤من يسبؼ ذم ُمثؾ هذه إطمقال ,وأظمر إٟمام أُمر أهٚمف سم٠مواُمر ُمرشمب٦م شمدل
قمغم اقمت٘م٤مد أن ذًمؽ يٜمجٞمف ,واًمدهش ٓ يقًمد هذا آقمت٘م٤مد ,صمؿ إن ؾمٞم٤مق
احلدي٨م وىمرٟمف اًم٘مدرة سم٤مُٕمر سم٤مًمذر وشمٗمريؼ رُم٤مده ,وُم٘مّمد احلدي٨م هق سمٞم٤من
ؾمٕم٦م ُمٖمٗمرة اهلل شمٕم٤ممم مم٤م يدظمؾ ومٞمف ُمٖمٗمرشمف ًمٚمج٤مهؾ وًمق سمّمٗم٦م ُمـ اًمّمٗم٤مت ومال
يٙمقن ومٞمف إؿمٙم٤مل مم٤م جيٕمؾ اًمت٠مويؾ إول هق اًمّمقاب ,ـ واهلل أقمٚمؿ. -
وؾال اـمٓخ اـٍرين ذم ضقاسمط اًمتٙمٗمػم [ص :]١١٠وهذا اًمت٠مويؾ اًمذي
خم٤مًمػ ًمقاىمع إُمر يمام يدل
ظمالصتف أن ذًمؽ اًمرضمؾ مل يٙمـ ىم٤مصدً ا عم٤م ىم٤مل
ٌ
قمٚمٞمف احلدي٨م ,وم٢من اًمرضمؾ مل ي٘مؾ ُم٤م ىم٤مًمف ومج٠مة ,وٓ ؾمبؼ ًمس٤من ,وطم٤مًمف يدل
قمغم ذًمؽ وم٘مد مجع أسمٜم٤مءه وؾم٠مهلؿ قمـ طم٤مًمف ,وأظمؼمهؿ قمـ ظمقومف ُمـ اًمٕمذاب
قمغم ُم٤ميم٤من ُمٜمف ُمـ إرساف قمغم ٟمٗمسف ,صمؿ إٟمف أظمذ قمغم أسمٜم٤مدف ُمٞمث٤م ًىم٤م أن حيرىمقه
ويذروه سمٕمد ُمقشمف .وذم رواي٦م قمٜمد ُمسٚمؿ أٟمف ىم٤مل ٕوٓده :ـتٌيُـ لا آلرؿؿ
بف أو ألوـع لراثل ؼرؿؿ إذا أٔا لت ؽٕحرؾقين إمم أن ىم٤مل :ؽٕخذ لّْؿ
(ً )٢مف ىمقل آظمر يمتٛمف أسمق اًمٕمال يمام ذم اًمدرر اًمسٜمٞم٦م [ ,]١2٠/٢٠ىم٤مل ؒ

 :ومٝمذا اًمرضمؾ

اقمت٘مد أٟمف إذا ومٕمؾ سمف ذًمؽ ٓ ,ي٘مدر اهلل قمغم سمٕمثفً ,
يمٗمرا وٓ قمٜم٤م ًدا ,ومِمؽ ذم
ضمٝمال ُمٜمف ٓ ً
ىمدرة اهلل قمغم سمٕمثف ,وُمع هذا همٗمر ًمف ورمحف ,ويمؾ ُمـ سمٚمٖمف اًم٘مرآن ,وم٘مد ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م
يٕمرومف سمذًمؽ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ,واهلل أقمٚمؿ .
سم٤مًمرؾمقل ☺ ,وًمٙمـ اجل٤مهؾ حيت٤مج إمم ُمـ ّ
( )١ىمدّ ُمف ًمف ومْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ اإلُم٤مم اسمـ سم٤مز ؒ

أن ًمٚمِمٞمخ ً
 ,وهذا ُمـ إدًم٦م ّ
ىمقٓ آظمر يذه٥م

ومٞمف إمم اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ ذم يمؾ اعمس٤مدؾ ,يمام هق ُمذه٥م ص٤مطم٥م اًمٙمت٤مب.
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لٓثاؾا ؽٌيُقا ذـؽ بف  ,و َيبٕمد ضمدً ا أن جيٛمع أسمٜم٤مءه ,ويس٠مهلؿ قمـ طم٤مًمف,
وخيؼمهؿ سمٔمٜمف ذم ٟمٗمسف وظمقومف ُمـ اًمٕم٤مىمب٦م ,صمؿ ي٠مظمذ قمٚمٞمٝمؿ ُمٞمث٤م ًىم٤م أن حيرىمقه
ويذروه ,ويٙمقن يمؾ ذًمؽ ُمـ همػم ىمّمد ,هذا ٓ ُيتّمقر .
وؾال اـدؿتقر اـقهٓبل ذم ٟمقاىمض اإليامن آقمت٘م٤مدي٦م وضقاسمط اًمتٙمٗمػم
قمٜمد اًمسٚمػ [ص :]١٢3أٟمف ًمق يم٤من همػم ُمدرك ,وٓ قم٤مىمؾ عم٤م ي٘مقلً ,مٗمٝمؿ
أوٓده ذًمؽ ,وعم٤م ٟمٗمذوا هذه اًمقصٞم٦م .
سمؾ مم٤م يْمٕمػ هذا اًمت٠مويؾ ُم٤م صمب٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ ىمقل اًمٜمبل ☺:
إن ً
أي أب ؿّت ـَؿ؟
رضمال يم٤من ىمبٚمٙمؿ رهمسف اهلل ُم٤مٓ ,وم٘م٤مل ًمبٜمٞمف عم٤م طمرضّ :
خرا ؾط ,ؽٗذا لت ؽٕحرؾقين ,ثؿ
ؾاـقا :خر أب ,ؾال :ؽٗين  م أطِؾ ً
اسحٍقين ,ثؿ ذروين دم يقم طاصػ. ...
حي٤م ذم رواي٦م قمٜمد
ومٝمذا رضمؾ أٟمٙمر ىمدرة اهلل قمغم إقم٤مدشمف ,يمام ورد ذًمؽ س ً
أمحد ذم ُمسٜمده  :صمؿ اذروّن ذم اًمبحر ذم يقم ريح ّ
ـيظ أضؾ اهلل شمب٤مرك
وشمٕم٤ممم  ,وىمد صححٝم٤م اإلُم٤مم إًمب٤مّن ذم صحٞمح اجل٤مُمع [سمرىمؿ,]٢٠٢٠:
واًمِمٞمخ ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ذم حت٘مٞم٘مف قمغم اعمسٜمد ,وُمع ذًمؽ وم٘مد همٗمر اهلل ًمف
جلٝمٚمف يمام ىمرر ذًمؽ ؿمٞمخ اإلؾمالم وهمػمه ُمـ إدٛم٦م .
ومٝم٤مهق اإلُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يرى قمذر ضم٤مهؾ صٗم٦م اًم٘مدرة قمغم إقم٤مدشمف سمٕمد
( )٢اسمـ ىمتٞمب٦م ذم شم٠مويؾ خمتٚمػ احلدي٨م [ص ,]١22-١22واخلٓم٤ميب ذم ومتح اًمب٤مري
[ ,]2١١/9واسمـ قمبد اًمؼم ذم

اًمتٛمٝمٞمد

[ ,]29-2١/٢2واسمـ طمزم ذم

اًمٗمّمؾ [ ,]١19/3واسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ُمدارج اًمس٤مًمٙملم [ ,]331-332/٢واسمـ أيب اًمٕمز
ذم ذح اًمٓمح٤موي٦م [ص ,]322واسمـ اًمقزير ذم إيث٤مر احلؼ قمغم اخلٚمؼ [ص.]312
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حتري٘مف  ,ودوٟمؽ اًمٜمص أيت قمٜمف ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٢مٟمٙم٤مر صٗم٦م اًمٕمٚمؿ اعمتٕمٚمؼ سمام
يٙمتٛمف اًمٜم٤مس:
ؾال شٓخ اإلسالم ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى [ :]2٢3-2٢٢/٢٢روى ُمسٚمؿ
ذم صحٞمحف قمـ قم٤مدِم٦م ▲ ىم٤مًم٧م :أٓ أطمدصمٙمؿ قمٜمل وقمـ رؾمقل اهلل
☺ ىمٚمٜم٤م :سمغم .ىم٤مًم٧م :عم٤م يم٤مٟم٧م ًمٞمٚمتل اًمتل اًمٜمبل ☺ ومٞمٝم٤م قمٜمدي ,اٟم٘مٚم٥م ومقضع
رداءه ,وظمٚمع ٟمٕمٚمٞمف ,ومقضٕمٝم٤م قمٜمد رضمٚمٞمف ,وسمسط ـمرف إزاره قمغم ومراؿمف,
واضٓمجع ,ومٚمؿ يثب٧م إٓ ريثام فمـ أّن رىمدت ,وم٠مظمذ رداءه رويدً ا ,واٟمت٘مؾ
رويدً ا ,وومتح اًمب٤مب رويدً ا ,ومخرج صمؿ أضم٤مومف رويدً ا ,ومجٕمٚم٧م درقمل ذم رأد,
واظمتٛمرت ,وشم٘مٜمٕم٧م إزاري ,صمؿ اٟمٓمٚم٘م٧م قمغم إصمره طمتك ضم٤مء اًمب٘مٞمع .وم٘م٤مم,
( )٢إن ىم٤مل ىم ٌ
٤مدؾُ :م٤م أٟمٙمره اًمرضمؾ هق ومر ٌد ُمـ أومراد اًم٘مدرة ,ومٝمق مل يٜمٙمر أصؾ اًم٘مدرة ,ومٝمل إ ًذا ُمس٠مًم٦م
ظمٗمٞم٦م ,يم٤من ضمقاسمٜم٤م أيت :شمسٛمٞم٦م ُم٤م أٟمٙمره ومر ًدا أو آطم٤م ًدا ٓ خيرضمف ُمـ اًمٔمٝمقر إمم اخلٗم٤مء ,ومٚمق أن
ً
رضمال اقمؽمف سم٘مدرة اهلل قمغم ظمٚمؼ اًمبنم واحلٞمقاٟم٤مت دون ظمٚمؼ اًمساموات وإرض ,هؾ ي٘م٤مل:
أٟمٙمر ومر ًدا ُمـ أومراد اًم٘مدرة ,ومٝمل إ ًذا ُمس٠مًم٦م ظمٗمٞم٦م! ومٝمذا ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم ُمٜم٤مفمرشمف ًمٕمٚمامء اجلٝمٛمٞم٦م
وىمْم٤مهتؿ مل يٙمٗمرهؿ جلٝمٚمٝمؿ ُمع إٟمٙم٤مرهؿ جلٛمٞمع اًمّمٗم٤مت ُمـ أصٚمٝم٤م ,ىم٤ملؒ

ذم اًمرد قمغم

اًمبٙمري [ص :]١23وهلذا يمٜم٧م أىمقل ًمٚمجٝمٛمٞم٦م ُمـ احلٚمقًمٞم٦م واًمٜمٗم٤مة اًمذيـ ٟمٗمقا أن اهلل شمٕم٤ممم
٤مومرا؛ ّٕن أقمٚمؿ أن ىمقًمٙمؿ يمٗمر ,وأٟمتؿ
ومقق اًمٕمرش عم٤م وىمٕم٧م حمٜمتٝمؿ ,أٟم٤م ًمق واوم٘متٙمؿ يمٜم٧م يم ً
قمٜمدي ٓ شمٙمٗمرون ٕٟمٙمؿ ضمٝم٤مل ,ويم٤من هذا ظمٓم٤مسم٤م ًمٕمٚمامدٝمؿ وىمْم٤مهتؿ وؿمٞمقظمٝمؿ وأُمرادٝمؿ .
هذا ُمع أٟمف وصٗمٝمؿ ذم سمٕمض يمتبف سمتٕمٓمٞمؾ اًمّم٤مٟمع ,ىم٤مل ؒ

ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى

[ ]322/١3طم٤ميم ًٞم٤م ُمذه٥م اإلُم٤مم أمحد :وإٟمام يم٤من يٙمٗمر اجلِْٓة ادَّريـ ألسامء اهلل وصٌاتف؛
ٕن ُمٜم٤مىمْم٦م أىمقاهلؿ عم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل ☺ فم٤مهرة سمٞمٜم٦م  :وألن حٍٍٓة ؾقهلؿ تيوٓؾ اخلاـؼ,
ُمِمٝمقر
ويم٤من ىمد اسمتكم هبؿ طمتك قمرف طم٘مٞم٘م٦م أُمرهؿ ,وأٟمف يدور قمغم اًمتٕمٓمٞمؾ ,وشمٙمٗمػم اجلٝمٛمٞم٦م
ٌ
قمـ اًمسٚمػ وإدٛم٦م ,ـَـ لا ؿان يٌَر أطٓاهنؿ .
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وم٠مـم٤مل اًم٘مٞم٤مم ,صمؿ رومع يديف صمالث ُمرات ,صمؿ اٟمحرف وم٤مٟمحروم٧م ,وأرسع
وم٠مرسقم٧م ,ومٝمرول وهروًم٧م ,وأطمرض وأطمرضت ,ومسب٘متف ومدظمٚم٧م ,ومٚمٞمس إٓ
أن اضٓمجٕم٧م ,وم٘م٤ملُ :م٤م ًمؽ ي٤م قم٤مدِم٦م طمِمٞم٤م راسمٞم٦م؟ ىم٤مًم٧م ٓ :رء .ىم٤مل:
ًمتخؼميٜمل أو ًمٞمخؼمّن اًمٚمٓمٞمػ اخلبػم .ىم٤مًم٧م :ىمٚم٧م :ي٤م رؾمقل اهلل! سم٠ميب أٟم٧م
وأُمل وم٠مظمؼمشمف .ىم٤مل :وم٠مٟم٧م اًمسقاد اًمذي رأي٧م أُم٤مُمل؟ ىمٚم٧مٟ :مٕمؿ ,ومٚمٝمزّن ذم
صدري هلز ًة أوضمٕمتٜمل .صمؿ ىم٤مل :أفمٜمٜم٧م أن َحيٞمػ اهلل قمٚمٞمؽ ورؾمقًمف ,ىم٤مًم٧م:
ؾُت :لْام يَتؿ اـّاس ييُِف اهلل؟ ؾالٔ :يؿ .ىم٤مل :وم٢من ضمؼميؾ قمٚمٞمف اًمسالم
أشم٤مّن طملم رأي٧م ومٜم٤مداّن ,-وم٠مظمٗم٤مه ُمٜمؽ وم٠مضمبتف ,وأظمٗمٞمتف ُمٜمؽ ,ومل يٙمـ يدظمؾ
قمٚمٞمؽ وىمد وضٕم٧م صمٞم٤مسمؽ ,وفمٜمٜم٧م أٟمؽ رىمدت ,ويمره٧م أن أوىمٔمؽ,
وظمِمٞم٧م أن شمستقطمٌم ,وم٘م٤مل :إن رسمؽ ي٠مُمرك أن شم٠ميت أهؾ اًمب٘مٞمع ومتستٖمٗمر هلؿ.
ىمٚم٧م :يمٞمػ أىمقل ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل :ىمقزم :اًمسالم قمغم أهؾ اًمدي٤مر ُمـ اعم١مُمٜملم
واعمسٚمٛملم ويرطمؿ اهلل اعمست٘مدُملم ُمٜم٤م واعمست٠مظمريـ وإٟم٤م إن ؿم٤مء اهلل ًمالطم٘مقن .
ومٝمذه قم٤مدِم٦م أم اعم١مُمٜملم :ؾم٠مًم٧م اًمٜمبل ☺ هؾ يٕمٚمؿ اهلل يمؾ ُم٤م يٙمتؿ
اًمٜم٤مس؟ وم٘م٤مل هل٤م اًمٜمبل ☺ٟ :مٕمؿ .وهذا يدل طذ أهنا  م تَـ تيُؿ ذـؽ ,و م
تَـ ؾبؾ ليرؽتْا بٕن اهلل طا م ٌ بَؾ رء يَتِف اـّاس ؿاؽر ًة ,وإن ؿان اإلؾرار

بذـؽ بيد ؾٓام احلجة لـ أصقل اإليامن ,وإَٔار طُِف بَؾ رء ؿَٗٔار
ؾدرتف طذ ؿؾ رء ,هذا ُمع أهن٤م يم٤مٟم٧م ممـ يستحؼ اًمٚمقم قمغم اًمذٟم٥م ,وهلذا
هلزه٤م اًمٜمبل ☺ وىم٤مل :أخت٤موملم أن حيٞمػ اهلل قمٚمٞمؽ ورؾمقًمف؟ وهذا إصؾ
ٌ
ُمبسقط ذم همػم هذا اعمقضع .
اقمؽمض أسمق اًمٕمال راؿمد قمغم ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم اؾمتدًٓمف هبذا احلدي٨م,
ُمٕمتٛمدا قمغم يمقن ًمٗمٔم٦م ٟمٕمؿ  ,هل ُمـ ىمقل قم٤مدِم٦م ,وًمٞمس٧م ُمـ ىمقل اًمٜمبل ☺,
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و َسم َح٨م هذا يمٚمف ُمٓمقٓ ذم قم٤مرض اجلٝمؾ [:ص .]2٠2-232
و أٟم٤م ًمـ أسم٤مطمثف ذم اًمٚمٗمٔم٦م ُمـ ىم٤مهل٤م؟ إٟمام اًمٖمرض هق ُمٜم٤مىمِمتف ذم يمقن هذا
شمبلم سمام ٓ ًَمبس ومٞمف أن ؿمٞمخ اإلؾمالم يٕمذر
احلدي٨م ُمـ إدًم٦م اًمّم٤مرظم٦م اًمتل ّ
سم٤مجلٝمؾ ذم اعمس٤مدؾ اًمٔم٤مهرة يمّمٗم٦م اًمٕمٚمؿ ,ومٛمـ اجلرأة سمٛمٙم٤من أن ي ِ
ٜمس٥م ًمف
َ
ُمذهب٤م مل خيٓمر قمغم سم٤مًمف ,يمٞمػ وىمد ُمر ُمٕمٜم٤م أٟمف يٕمذر سم٤مجلٝمؾ ذم صٗم٦م اًم٘مدرة
وهل ُمس٠مًم ٌ٦م فم٤مهرة ,وؾمٞم٠مشمٞمٜم٤م ـ إن ؿم٤مء اهلل ـ ٟم٘مقل أظمرى قمٜمف ذم اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ
ذم اًمنمك إيمؼم.
ذم قم٤مرض اجلٝمؾ [ص ,]2٠٠ىم٤مل

سح هبذا
سمؾ أسمق اًمٕمال ٟمٗمسف ّ
قم٘م٥م ٟم٘مؾ يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :هذا اًمٙمالم ُمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل
ٍ
ُمٜم٤مىمِم٦م قمغم ضقء ُم٤م ىمرره اًمٕمٚمامء إقمالم:
شمٕم٤ممم حيت٤مج إمم
-٢اٟمٗمراده ذم ومٝمؿ احلدي٨م قمغم هذه اًمّمقرة ,وجيُف أ ّن طائمة ▲ؒ
ذاح ُمسٚمؿ اًمذي ٟم٘مٚمٜم٤م يمالُمٝمؿ,
جُْت صٌة اـيُؿ ,وىمد ظم٤مًمػ مجٝمقر ّ
واقمتامدهؿ أ ّن قم٤مدِم٦م ▲ مل شمٙمـ ضم٤مهٚم٦م سمّمٗم٦م اًمٕمٚمؿ ,وىمد اؾمت٘مّمٞمٜم٤م
مجٞمع ذوح صحٞمح ُمسٚمؿ ومٚمؿ ٟمجد أطمدً ا ىم٤مل سم٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم ومٝمٛمف
هلذا احلدي٨م .
صمؿ ىم٤مل [ص :]2٠2-2٠3وأظمػما وم٢من اعمتدسمر ًمٕمٚمؿ قم٤مدِم٦م وومْمٚمٝم٤م,
اًمّمديؼ ◙ ,صمؿ ذم سمٞم٧م اًمٜمبقة ,واًمقطمل يم٤من
وهل اًمتل شمر ّسم٧م ذم سمٞم٧م ِّ
يٜمزل ,ورؾمقل اهلل ☺ ,صمؿ ذم سمٞمتٝم٤م ,وأصم٤مر اًمداًم٦م قمغم أهن٤م أقمٚمؿ ٟمس٤مء هذه
( )٢أي :أن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يٕمذر سم٤مجلٝمؾ ذم صٗم٦م اًمٕمٚمؿ.
( )١ىمٚم٧مً :مٕمٚمٝم٤م زاددة ,وسمدوهن٤م يست٘مٞمؿ اعمٕمٜمك.
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يتبلم ًمف اؾمتح٤مًم٦م أن شمٙمقن قم٤مدِم٦م جتْؾ صٌ ًة لتيٍُ ًة بربقبٓة اهلل تبارك
إُم٦م ّ
يمثػم ُمـ أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م وهؿ قمغم ذك.
وتياغ ,وهل صٌة اـيُؿ ,اًمتل أصمبتٝم٤م ٌ
وذم ذًمؽ ي٘مقل زهػم ُمـ ؿمٕمراء اجل٤مهٚمٞم٦م :
ًمٞمخٗمـــك وُمٝمـــام يٙمـــتؿ اهلل يٕمٚمـــؿ
ومــال شمٙمــتٛمـ اهلل ُمــ٤م ذم ٟمٗمقؾمــٙمؿ
وي٘مقل ذم ُمٕمٚم٘متف اًمِمٝمػمة:
وُمٝمام يٙمـ قمٜمـد اُمـرئ ُمــ ظمٚمٞم٘مـ٦م

وإن ظم٤مهل٤م ختٗمـك قمـغم اًمٜمـ٤مس شمٕمٚمـؿ

ؽٗذا ؿان بيض أهؾ اجلاهُٓة ؾد طرؽقا هذا اـّقع لـ تقحٓد األسامء
واـنٌات ادتيُؼ باـربقبٓة ,ادتيُؼ بَقٔف سبحأف وتياغ ييُؿ لا يَتِف اـّاس
اًمّمديؼ ,أ ّم اعم١مُمٜملم؟ اعمِمٝمقد هل٤م سم٤مًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف
اًمّمدي٘م٦م سمٜم٧م َّ
ومٙمٞمػ دمٝمٚمف َّ
وإومْمٚمٞم٦مُ ,مـ ص٤مطم٥م اًمقطمل اعمٕمّمقم ☺ وإًمٞمؽ ـمر ًوم٤م ُمـ إطم٤مدي٨م. ...
وم٠مٟم٤م أدقمق هذا إخ إمم اًمتقسم٦م ُمـ صٜمٞمٕمف هذا  ,ظم٤مص٦م وهق اًم٘م٤مدؾ ذم
قم٤مرض اجلٝمؾ [ص :]2٠٢ىمبؾ أن ٟمنمع ذم اجلقاب قمـ هذه اعمٕم٤مرض٦م ٟمريد
ُمٝمام أهمٗمٚمف سمٕمض اًمب٤مطمثلم ذم هذه اعمس٠مًم٦م ,وهق أن أصقل اًمبح٨م
أُمرا ً
أن ٟمثب٧م ً
اعمجرد اًمٜمزيف شمٗمرض قمغم اًمب٤مطم٨م قمٜمد اًمتٕمرض ًمتٜم٤مول ُمس٠مًم٦م ُمـ اعمس٤مدؾ اًمٕمٚمٛمٞم٦م
أن يٙمقن جمر ًدا ُمـ اًمتٕمّم٥م عمذه٥م ُمٕملم طمتك يٛمٙمٜمف إصمب٤مت ُم٤م ٟمص قمٚمٞمف إدٛم٦م
إقمالم ذم هذه اعمس٠مًم٦م ,وإن يم٤مٟم٧م خت٤مًمػ ُمذهبف اًمذي يٕمت٘مد صقاسمف .
ىمٚم٧م :أظمِمك أن يِمٛمٚمؽ ىمقل اًم٘م٤مدؾ:
قمجب٧م ُمـ ؿم ٍ
ٞمخ يـ٠مُمر اًمٜمـ٤مس سمـ٤مًمت٘مك

وٓ راىمــ٥م اًمــرمحـ ومٞمــف وُمــ٤م اشم٘مــك

( )٢أيٟ :مسب٦م اًمتٗمريؼ سملم اعمس٤مدؾ اًمٔم٤مهرة واخلٗمٞم٦م ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم سم٤مب اإلقمذار.
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وإمت٤م ًُم٤م ًمٚمٗم٤مددة ومِمٞمخ اإلؾمالم يٕمدّ صٗمتل اًم٘مدرة واًمٕمٚمؿ ُمـ إصقل ,ؾال
ؒ

ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى [ :]2٠-29/9سمؾ احلؼ أن اجلٚمٞمؾ ُمـ يمؾ واطمد

ُمـ اًمّمٜمٗملم ُمس٤مدؾ أصقل  ,واًمدىمٞمؼ ُمس٤مدؾ ومروع  .وم٤مًمٕمٚمؿ سمقضمقب
اًمقاضمب٤مت يمٛمب٤مّن اإلؾمالم اخلٛمس ,وحتريؿ اعمحرُم٤مت اًمٔم٤مهرة اعمتقاشمرة؛ يم٤مًمٕمٚمؿ
ٍ
ٍ
ؾمٛمٞمع سمّمػم ,وأن اًم٘مرآن
رء قمٚمٞمؿ ,وأٟمف
رء ىمدير ,وسمٙمؾ
سم٠من اهلل قمغم يمؾ
ٌ
يمالم اهلل ,وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٔم٤مهرة اعمتقاشمرة؛ وهلذا ُمـ ضمحد شمٚمؽ
إطمٙم٤مم اًمٕمٛمٚمٞم٦م اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م يمٗمر ,يمام أن ُمـ ضمحد هذه يمٗمر .
ووىمٗم٧م قمغم يمالم آظمر ًمألخ يدل قمغم شمٜم٤مىمْمف وقمدم ضبٓمف هلذه اعمس٤مدؾ,
ومال أدري عم٤مذا أىمحؿ ٟمٗمسف ذم ُمثؾ هذه اعمْم٤ميؼ ,ىم٤مل ـ هداه اهلل ـ ذم قم٤مرض
أيْم٤م اإلُم٤مم أسمق سمٓملم اًمٜمجدي
اجلٝمؾ [ص... :]223وىمد ٟم٘مؾ هذا اخلالف ً
رضمح رأي ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم قمدم شمٙمٗمػم
احلٜمبكم ذم يمت٤مسمف (آٟمتّم٤مر)ّ ,
ضم٤مهؾ اًمّمٗم٦مٕ ,ن هذا اًمٜمقع ُمـ اعمس٤مدؾ يدظمؾ حت٧م سم٤مب قمدم اإليمٗم٤مر ذم
اعمس٤مدؾ اخلٗمٞم٦م ,وهذه اعمس٠مًم٦م ُمـ هذا اًمٜمقع ,وهذا اًمذي ٟم٘مٚمٜم٤مه ُمـ اظمتالف
اًمٕمٚمامء ذم شمٙمٗمػم ضم٤مهؾ اًمّمٗم٦م ,مم٤م يبٓمؾ ًمؽ هذا اإلمج٤مع اًمذي ي٘مقل سمٕمٛمقم
ً
ومروقم٤م؟! .
قمذر اجل٤مهؾ ذم مجٞمع اًمدي٤مٟم٦م ,وذم مجٞمع ُمس٤مدؾ اًمنميٕم٦م
أصقٓ و ً
ّ
وم٢من
ورطمؿ اهلل شٓخ اإلسالم اـٍائؾ ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى [:]321/9
اًمتٜم٤مىمض أول ُم٘م٤مُم٤مت اًمٗمس٤مد .
أُم٤م اًمٜم٘مقل قمٜمف ذم اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ ذم اًمنمك إيمؼم ومٝمل يمثػم ٌة ,ؾم٠مورد ُمٜمٝم٤م
صمالصم٦م ٟمّمقص:
ؾال ؒ

ذم اًمرد قمغم اًم َبٙمري [ص  :]2٢١:-2٢٢وم٢مٟم٤م سمٕمد ُمٕمروم٦م

ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل ☺ ٟمٕمٚمؿ سم٤مًمرضورة أٟمف مل ينمع ُٕمتف أن شمدقمق أطمدً ا ُمـ

البرت واإليهام يف بعض اللتابات حول قضية تلفري احللّام

21

إُمقات ٓ إٟمبٞم٤مء وٓ اًمّم٤محللم وٓ همػمهؿ ٓ ,سمٚمٗمظ آؾمتٖم٤مصم٦م ,وٓ
سمٖمػمه٤م ,وٓ سمٚمٗمظ آؾمتٕم٤مذة ,وٓ سمٖمػمه٤م ,يمام أٟمف مل ينمع ُٕمتف اًمسجقد عمٞم٧م,
وٓ ًمٖمػم ُمٞم٧م ,وٟمحق ذًمؽ ,سمؾ ٟمٕمٚمؿ أٟمف هنك قمـ يمؾ هذه إُمقر ,وأن ذًمؽ
ُمـ اًمنمك اًمذي طمرُمف اهلل شمٕم٤ممم ورؾمقًمف ☺ ـَـ ـًُبة اجلْؾ وؾُة اـيُؿ
بآثار اـرساـة دم ٍ
ؿثر لـ ادتٕخريـ  م يَـ تٌَرهؿ بذـؽ حتك يتبع هلؿ لا
جاء بف اـرسقل ☺ مما خياـٌف ,وهلذا ُم٤م سمٞمٜم٧م هذه اعمس٠مًم٦م ىمط عمـ يٕمرف أصؾ
اإلؾمالم إٓ شمٗمٓمـ ,وىم٤مل :هذا أصؾ ديـ اإلؾمالم.
ويم٤من سمٕمض إيم٤مسمر ُمـ اًمِمٞمقخ اًمٕم٤مروملم ُمـ أصح٤مسمٜم٤م ي٘مقل :هذا أقمٔمؿ
ُم٤م سمٞمٜمتف ًمٜم٤م ًمٕمٚمٛمف سم٠من هذا أصؾ اًمديـ ,ويم٤من هذا وأُمث٤مًمف ذم ٟم٤مطمٞم٦م أظمرى
يدقمقن إُمقات ,ويس٠مًمقهنؿ ,ويستجػمون هبؿ ,ويترضقمقن إًمٞمٝمؿ ,ورسمام يم٤من
ُم٤م يٗمٕمٚمقٟمف سم٤مُٕمقات أقمٔمؿٕ ,هنؿ إٟمام ي٘مّمدون اعمٞم٧م ذم رضور ٍة ٟمزًم٧م هبؿ,
ومٞمدقمقٟمف دقم٤مء اعمْمٓمر راضملم ىمْم٤مء طم٤مضمتٝمؿ سمدقم٤مدف ,واًمدقم٤مء سمف ,أو اًمدقم٤مء
قمٜمد ىمؼمه ,سمخالف قمب٤مدهتؿ هلل شمٕم٤ممم ,ودقم٤مدٝمؿ إي٤مه وم٢مهنؿ يٗمٕمٚمقٟمف ذم يم ٍ
ثػم ُمـ
إوىم٤مت قمغم وضمف اًمٕم٤مدة واًمتٙمٚمػ ,طمتك إن اًمٕمدو اخل٤مرج قمـ ذيٕم٦م
اإلؾمالم عم٤م ىمدم دُمِمؼ ظمرضمقا يستٖمٞمثقن سم٤معمقشمك قمٜمد اًم٘مبقر اًمتل يرضمقن
قمٜمده٤م يمِمػ رضهؿ .
و جاء ذم ضم٤مُمع اعمس٤مدؾ ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م [ُ :]٢2٢-٢22/3م٤م شم٘مقل اًمس٤مدة
اًمٕمٚمامء أدٛم٦م اًمديـ ريض اهلل قمٜمٝمؿ أمجٕملم ذم ىمقم يٕمٔمٛمقن اعمِم٤ميخ سمٙمقن أهنؿ
يستٖمٞمثقن هبؿ ذم اًمِمدادد ,ويترضقمقن إًمٞمٝمؿ ,ويزورون ىمبقرهؿ ,وي٘مبٚمقهن٤م,
ويتؼميمقن سمؽماهب٤م ,ويقىمدون اعمّم٤مسمٞمح ـمقل اًمٚمٞمؾ ,ويتخذون هل٤م ُمقاؾمؿ
ي٘مدُمقن قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمبٕمد يسٛمقهن٤م ًمٞمٚم٦م اعمحٞم٤م ومٞمجٕمٚمقهن٤م يم٤مًمٕمٞمد قمٜمدهؿ,
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ويٜمذرون هل٤م اًمٜمذور ,ويّمٚمقن قمٜمده٤م.ومٝمؾ حيؾ هل١مٓء اًم٘مقم هذا اًمٗمٕمؾ ,أم
حيرم قمٚمٞمٝمؿ ,أم يٙمره؟
ؾال... :وهذا اـػك إذا ؾالت طذ اإلٔسان احلجة ؽٓف و م يّتف وجب
ؾتُف ,يم٘متؾ أُمث٤مًمف ُمـ اعمنميملم ,ومل يدومـ ذم ُم٘م٤مسمر اعمسٚمٛملم ,ومل َّ
يّمؾ قمٚمٞمف,
ً
جاهال  م يبًُف اـيُؿ ,و م ييرف حٍٍٓة اـػك اـذي ؾاتؾ طُٓف
وألا إذا ؿان
اـّبل ☺ ادػؿع ؽٗٔف ال حيَؿ بٌَره ,وٓ ؾمٞمام وىمد يمثر هذا اًمنمك ذم
اعمٜمتسبلم إمم اإلؾمالم ,وُمـ اقمت٘مد ُمثؾ هذا ىمرسم٦م وـم٤مقم٦م ,وم٢مٟمف ٌ
ض٤مل سم٤مشمٗم٤مق
اعمسٚمٛملم ,وهق بيد ؾٓام احلجة ؿاؽر .
طم٩م إمم
وؾال ً
أيها ذم اإلظمٜم٤مدٞم٦م [ص :]١٠9يمذًمؽ ُمـ دقم٤م همػم اهلل و ّ
أيْم٤م ُمنمك ,واًمذي ومٕمٚمف يمٗمرً ,مٙمـ ىمد ٓ يٙمقن قم٤معمً٤م سم٠من هذا
همػم اهلل هق ً
ٌ
حمرم.
ذك ّ
يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس دظمٚمقا ذم اإلؾمالم ُمـ اًمتت٤مر وهمػمهؿ ,وقمٜمدهؿ
يمام أن ً

أصٜم٤مم هلؿ صٖم٤مر ُمـ ًمبد وهمػمهؿ وهؿ يت٘مرسمقن إًمٞمٝم٤م ويٕمٔمٛمقهن٤م وٓ يٕمٚمٛمقن
أيْم٤م وٓ يٕمٚمٛمقن أن ذًمؽ
حمر ٌم ذم ديـ اإلؾمالم ,ويت٘مرسمقن إمم اًمٜم٤مر ً
أن ذًمؽ ّ
ومٙمثػم ُمـ أٟمقاع اًمنمك ىمد خيٗمك قمغم سمٕمض ُمـ دظمؾ ذم اإلؾمالم وٓ
حمرم,
ٌ

ض٤مل وقمٛمٚمف اًمذي أذك ومٞمف ٌ
يٕمٚمؿ أٟمف ذك ,ومٝمذا ٌ
سم٤مـمؾً ,مٙمـ ٓ يستحؼ
اًمٕم٘مقسم٦م طمتك شم٘مقم قمٚمٞمف احلج٦م .
ىمٚم٧م :ذم هذه اًمٜمّمقص وظم٤مص٦م إول واًمث٤مّن ئمٝمر ًمٜم٤م ضمٚم ًٞم٤م أن ىمٞم٤مم
احلج٦م قمٜمد ؿمٞمخ اإلؾمالم هل سمٛمٕمٜمك ومٝمؿ احلج٦م ؾمقاء ذم إُمقر اًمٔم٤مهرة أو
اخلٗمٞم٦م!! ٓ ,يمام ادقم٤مه أسمق اًمٕمال ذم ضقاسمط شمٙمٗمػم اعمٕملم [ص ,]9٠-99ىم٤مل:
 ...وسمٞم٤من أن ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ٓ يِمؽمط ومٝمؿ احلج٦م ذم ُمس٤مدؾ اًمنمك
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اًمٔم٤مهرة سمؾ يٙمتٗمل سمٛمجرد سمٚمقغ اًمٜمص .
أيْم٤م ذم اًمْمقاسمط [ص :]٠٢يٗمرق ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م سملم
وىم٤مل ً
اعمس٤مدؾ اًمٔم٤مهرة واعمس٤مدؾ اخلٗمٞم٦م ذم شمٙمٗمػم اعمٕملم ومٛمـ شمٚمبس سم٤مًمنمك أو
اًمٙمٗمر ذم اعمس٤مدؾ اًمٔم٤مهرة ,وسمٚمٖمتف احلج٦م ,وم٢مٟمف حيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر أو اًمنمك,
إٓ أن يٙمقن طمدي٨م قمٝمد سم٤مإل ؾمالم أو ٟمِم٠م سمب٤مدي٦م سمٕمٞمدة قمـ اعمسٚمٛملم
َتبلم ًمف
سمخالف ُمـ وىمع ذم اعمٙمٗمرات ذم اعمس٤مدؾ اخلٗمٞم٦م وم٢مٟمف ٓ يٙمٗمر طمتك شم ّ
احلج٦م و ُشم زاح ؿمبٝم٤م ُشمف .
سمؾ ُشم َّبلم ًمف احلج٦م و ُشم َزاح ؿمبٝم٤مشمف طمتك ذم اعمس٤مدؾ اًمٔم٤مهرة ,ؾمقاء اعمتٕمٚم٘م٦م
سم٤مًمّمٗم٤مت أو سم٤مًمنمك إيمؼم ,ومت٠مُمؾ قمب٤مراشمف ومٞمٛمـ أٟمٙمر اًمبٕم٨م وىمدرة اهلل:
ً
يتبع ـف احلؼ ؽًٌر ـف  ,ويمالُمف ومٞمٛمـ دقم٤م ُمٞم ًت٤م ,أو اؾمتٖم٤مث
ـَـ ؿان
جاهال  م ّ
سمف ,أو ؾمجد ًمف :ـَـ ـًُبة اجلْؾ وؾُة اـيُؿ بآثار اـرساـة دم ؿثر لـ
ادتٕخريـ  م يَـ تٌَرهؿ بذـؽ حتك يتبع هلؿ لا جاء بف اـرسقل ☺ مما
أيْم٤م ومتقاه ومٞمٛمـ اؾمتٖم٤مث سمٖمػم اهلل ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل :وألا إذا
خياـٌف  ,و ً
ً
جاهال  م يبًُف اـيُؿ ,و م ييرف حٍٍٓة اـػك اـذي ؾاتؾ طُٓف اـّبل ☺
ؿان
ادػؿع ؽٗٔف ال حيَؿ بٌَره  ,دمده٤م سحي ً٦م ومٞمام ذيمرٟم٤مه ,وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.
أيْم٤م رد قمغم يمثػم ُمـ اعمٕم٤مسيـ اًمذيـ يٕمذرون
وذم هذه اًمٜمّمقص ً
سم٤مجلٝمؾ ذم ُم٤م يٜم٤مىمض شمقطمٞمد إؾمامء واًمّمٗم٤مت دون شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م!! سمؾ
يمٞمػ يست٘مٞمؿ هلؿ هذا اًمتٗمريؼ ,وهذا اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب يرى اًمتالزم
سمٞمٜمٝمام,

ؾال ؒ

يمام ذم ومت٤مويف وُمس٤مدٚمف [ :]2١/٢وأُم٤م شمقطمٞمد اًمّمٗم٤مت:

ومال يست٘مٞمؿ شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م وٓ شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م إٓ سم٤مإلىمرار سم٤مًمّمٗم٤مت .

البرت واإليهام يف بعض اللتابات حول قضية تلفري احللّام

22

 احلاكنية9
ٟم٘مؾ أسمق اًمٕمال يمالُم٤م ًمِمٞمخ اإلؾمالم فم٤م ًٟم ٤م أٟمف يٜمٍم ُمذهبف ذم شمٙمٗمػم احلٙم٤مم
يمام ذم ضقاسمط شمٙمٗمػم اعمٕملم [ص  :]١٠3-١٠٢وأُمره أن حيٙمؿ سمام أٟمزل
اهلل ,وطمذره أن يٗمتٜمقه قمـ سمٕمض ُم٤م أٟمزل اهلل ,وأظمؼمه أن ذًمؽ هق طمٙمؿ اهلل,
وُمـ اسمتٖمك همػمه ,وم٘مد اسمتٖمك طمٙمؿ اجل٤مهٚمٞم٦م ,وىم٤مل :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ [اعم٤مددة ,]22:و ال ريب أن لـ  م ييتٍد وجقب
احلَؿ بام أٔزل اهلل طذ رسقـف ؽْق ؿاؽر ,ؽِـ استحؾ أن حيَؿ بع اـّاس بام
يراه هق ً
طدال لـ ؼر اتباع دا أٔزل اهلل ؽْق ؿاؽر  ,وم٢مٟمف ُم٤م ُمـ أُم٦م إٓ وهل
شم٠مُمر سم٤محلٙمؿ سم٤مًمٕمدل ,وىمد يٙمقن اًمٕمدل ذم ديٜمٝم٤م ُم٤م رآه أيم٤مسمرهؿ ,سمؾ يمثػم ُمـ
اعمٜمتسبلم إمم اإلؾمالم حيٙمٛمقن سمٕم٤مداهتؿ اًمتل مل يٜمزهل٤م اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم
يمسقاًمػ اًمب٤مدي٦م ,و يم٠مواُمر اعمٓم٤مقملم ومٞمٝمؿ ,ويرون أن هذا هق اًمذي يٜمبٖمل
احلٙمؿ سمف دون اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ,وهذا هق اًمٙمٗمر ,وم٢من يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس
أؾمٚمٛمقا ,وًمٙمـ ُمع هذا ٓ حيٙمٛمقن إٓ سم٤مًمٕم٤مدات اجل٤مري٦م هلؿ اًمتل ي٠مُمر هب٤م
اعمٓم٤مقمقن ,ؽْٖالء إذا طرؽقا أٔف ال جيقز احلَؿ إال بام أٔزل اهلل ؽُؿ يُتزلقا
ؿٌار وإال ؿأقا
ذـؽ ,بؾ استحُقا أن حيَِقا بخالف لا أٔزل اهلل ؽْؿ
ٌ
ً
جْاال يمٛمـ شم٘مدم أُمرهؿ .وىمد أُمر اهلل اعمسٚمٛملم يمٚمٝمؿ إذا شمٜم٤مزقمقا ذم ؿمكء أن
يردوه إمم اهلل واًمرؾمقل ,وم٘م٤مل شمٕم٤ممم :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﮊ[اًمٜمس٤مء .]21:وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ[ؾمقرة اًمٜمس٤مء .]92:ؽِـ  م يُتزم
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حتَٓؿ اهلل ورسقـف ؽٓام شجر بّْٓؿ ؽٍد أؾسؿ اهلل بٌّسف أٔف ال يٖلـ ,وألا لـ
وضاهرا ,ـَـ طك واتبع هقاه ؽْذا
لُتزلا حلَؿ اهلل ورسقـف ,باصًّا
ؿان
ً
ً
بِّزـة ألثاـف لـ اـيناة.
وهذه اآلية مما حيتج هبا اخلقارج طذ تٌَر والة األلر اـذيـ ال حيَِقن
بام أٔزل اهلل ,صمؿ يزقمٛمقن أن اقمت٘م٤مدهؿ هق طمٙمؿ اهلل ,وىمد شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس سمام يٓمقل
ذيمره هٜم٤م ,وُم٤م ذيمرشمف يدل قمٚمٞمف ؾمٞم٤مق أي٦م.
واضم٥م ُمٓمٚم ً٘م٤م ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من قمغم يمؾ
واعم٘مّمقد أن احلٙمؿ سم٤مًمٕمدل
ٌ
أطمد ,وًمٙمؾ ٍ
ٍ
أطمد ,واحلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل قمغم حمٛمد ☺ هق ٌ
قمدل ظم٤مص ,وهق
واضم٥م قمغم اًمٜمبل ☺ ويمؾ ُمـ
أيمٛمؾ أٟمقاع اًمٕمدل وأطمسٜمٝم٤م ,واحلٙمؿ سمف
ٌ
اشمبٕمف ,ولـ  م يُتزم حَؿ اهلل ورسقـف ؽْق ؿاؽر .
ىمٚم٧مُ :أيت إخ أسمق اًمٕمال ُمـ ومٝمٛمف اخل٤مـمئ عمّمٓمٚمح آًمتزام قمٜمد اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
ظم٤مص٦م وقمٜمد اًمٕمٚمامء قم٤مُم٦م.
ؾال شٓخ اإلسالم ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى [ :]12-1٠/١٠وشمٙمٗمػم شم٤مرك
اًمّمالة هق اعمِمٝمقر اعم٠مصمقر قمـ مجٝمقر اًمسٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم .وُمقرد
اًمٜمزاع هق ومٞمٛمـ أؾر بقجقهبا ,واـتزم ؽيُْا و م يٌيُْا .وأُم٤م ُمـ مل ي٘مر
يم٤مومر سم٤مشمٗم٤مىمٝمؿ ,وًمٞمس إُمر يمام يٗمٝمؿ ُمـ إـمالق سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤مء
سمقضمقهب٤م ,ومٝمق ٌ
ُمـ أصح٤مب أمحد وهمػمهؿ :أٟمف إن ضمحد وضمقهب٤م يمٗمر ,وإن مل جيحد وضمقهب٤م
يم٤مومر
ومٝمق ُمقرد اًمٜمزاع ,سمؾ هٜم٤م صمالصم٦م أىمس٤مم :أطمده٤م :إن ضمحد وضمقهب٤م ومٝمق ٌ
ؼما أو
سم٤مٓشمٗم٤مق .واًمث٤مّن :أن ٓ جيحد وضمقهب٤مً ,مٙمٜمف
ٌ
ممتٜمع ُمـ اًمتزام ومٕمٚمٝم٤م يم ً
ُم٘مرا ُمٚمتز ًُم٤م؛ ًمٙمـ شمريمٝم٤م
طمسدً ا أو ً
سمٖمْم٤م هلل ورؾمقًمف ...واًمث٤مًم٨م :أن يٙمقن ً

ً
ً
اؿمتٖم٤مٓ سم٠مهمراض ًمف قمٜمٝم٤م ,ومٝمذا ُمقرد اًمٜمزاع ,يمٛمـ قمٚمٞمف ديـ
يمسال وهت٤مو ًٟم٤م؛ أو
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ُم٘مر سمقضمقسمف ُمٚمتز ٌم ٕدادف ًمٙمٜمف يٛمٓمؾ ً
سمخال أو هت٤مو ًٟم٤م .
وهق ٌ
وؾال اـياللة اـسيدي ذم شمٗمسػمه [ :]٢22/٢وم٤مًمتحٙمٞمؿ ذم ُم٘م٤مم
ومٛمـ
اإلؾمالم ,واٟمتٗم٤مء احلرج ذم ُم٘م٤مم اإليامن ,واًمتسٚمٞمؿ ذم ُم٘م٤مم اإلطمس٤منَ .
ؽِـ ترك
اؾمتٙمٛمؾ هذه اعمراشم٥م ويمٛمٚمٝم٤م ,وم٘مد اؾمتٙمٛمؾ ُمراشم٥م اًمديـ يم ّٚمٝم٤مَ .
ولـ ترؿف لع اـتزالف ,ؽُف حَؿ
هذا اـتحَٓؿ ادذؿقر ؼر لُتز ٍم ـف ؽْق ؿاؽرَ ,
ألثاـف لـ اـياصع .
وجاء ذم ُمٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء [ص :]29آًمتزام :هق اإلجي٤مب قمغم
اًمٜمٗمس أو اإلذقم٤من ,وىمقهلؿ اًمتزم أطمٙم٤مم اهلل ,أي أوضم٥م قمغم ٟمٗمسف إظمذ
سم٠مطمٙم٤مم اإلؾمالم=اإلجي٤مب قمغم اًمٜمٗمس اًم٘مٞم٤مم سمٕمٛمؾ أو آُمتٜم٤مع قمـ قمٛمؾ .
وذم هذه اًمٜم٘مقل ٌ
أُمر قم٘مدي ىمٚمبلً ,مٞمس ًمٚمجقارح ومٞمف
سمٞم٤من أن آًمتزام ٌ
دظمؾ .ومحٛمؾ آًمتزام قمغم ُمٕمٜمك آؾمت٘م٤مُم٦م اًمذي يٕمرومف اًمٕمقام ,هق اًمذي
ضمٕمؾ إخ أسم٤م اًمٕمال يس٘مط ذم هذا اخلٓم٠م ,وُمثٚمف اًمديمتقر طبد اـرمحـ بـ صاـح
ادحِقد ـ هداه اهلل ـ ذم احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل أطمقاًمف وأطمٙم٤مُمف [ص]٢2٠
قمٜمد اؾمتِمٝم٤مده سمٙمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم شمٙمٗمػم احلٙم٤مم :وىمد ضم٤مء اًم٘مرآن وصح
اإلمج٤مع سم٠من ديـ اإلؾمالم ٟمسخ يمؾ ديـ يم٤من ىمبٚمف ,وأن لـ اـتزم لا جاءت بف
اـتقراة واإلٔجٓؾ و م يتبع اـٍرآن ؽٗٔف ؿاؽر ,وىمد أسمٓمؾ اهلل يمؾ ذيٕم٦م يم٤مٟم٧م ذم
اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ وؾم٤مدر اعمٚمؾ واومؽمض قمغم اجلـ واإلٟمس ذادع اإلؾمالم ومال
طمرام إٓ ُم٤م طمرُمف اإلؾمالم ,وٓ ومرض إٓ ُم٤م أوضمبف اإلؾمالم .
و ي٤م ًمٞم٧م إخ أسمق اًمٕمال اؾمتٗم٤مد ؿمٞمئً ٤م ُمـ اًمٜم٘مؾ قمـ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ,سمؾ اًمذي
فمٝمر زم أٟمف ٓ ُحيسـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع يمالم اًمٕمٚمامء ,طمٞم٨م ضم٤مء ذم آظمر اًمب٤مب
وذيمر ظمالص٦م ُم٤م ومٝمٛمف ُمـ يمالم اًمٕمٚمامء ,طمٞم٨م ىم٤مل ذم ضقاسمط شمٙمٗمػم
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اعمٕملم [ص  :]١٠٠اخلالص٦م مم٤م ؾمبؼ:
-٢اهتامم ؿمٞمخ اإلؾمالم ؒ

 ,وقمٞم٤مٟمتف سم٘مْمٞم٦م احلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل.

-١تٌنُٓف ـُنقر ادٌَرة دم لسٕـة احلَؿ بًر لا أٔزل اهلل .وذؿر لّْا:
ضاهرا وباصًّا ,وـَّف حَؿ هبقاه دم لسٕـة لا,
ز -طدم اـتزام ذيية اهلل
ً
ؽحَِف حَؿ ألثاـف لـ أهؾ اديايص .
أىمقل :هذا هق اإلرضم٤مء اًمذي رُمك سمف أهؾ اًمسٜم٦م ىمد وىمع ومٞمف ,رُمتٜمل سمدادٝم٤م
واٟمسٚم٧م ,ﮋﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ[احل٩م ,]32 :ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ
فم٤مهرا هق
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﮊ[اسمراهٞمؿ ,]2١:وم٤مًمتزام ذيٕم٦م اهلل
ً
اإلىمرار سم٤مًمٚمس٤من ,وسم٤مـمٜمً٤م هق اًمتّمديؼ اإلذقم٤مّن وآٟم٘مٞم٤مد اًم٘مٚمبل ,ومٙمٞمػ يٙمقن
يمٗمرا أيمؼم سمال شمر ّدد.
يم٤مومر ً
ُمـ ُقمدُمٝمام ُمـ أهؾ اعمٕم٤ميص؟! سمؾ هق ٌ
وُمـ ٟم٤مومٚم٦م اًم٘مقل ,أن اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يرى اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ ذم ُمس٠مًم٦م احل٤ميمٛم ّٞم٦م يمام
ُمر اًمٜم٘مؾ قمٜمف [ص.]33
َّ
يتبلم ًمٜم٤م ُمدى صدق ىمقل إخ أيب اًمٕمال ذم
وذم ظمت٤مم اًمقىمٗم٦م إوممّ ,
ضقاسمط شمٙمٗمػم اعمٕملم [ص ٟ :]3٠٢مّمقص ؿمٞمخ اإلؾمالم إـمالق اًمٙمٗمر
قمغم اًم٘مقل دون ىم٤مدٚمف ,واًمٗمٕمؾ دون وم٤مقمٚمف ,ظم٤مص ٌ٦م سم٠مهؾ إهقاء واًمبدع
اعمتٜم٤مزع ذم شمٙمٗمػمهؿ ,وىمد اؾمت٘مرأٟم٤م ٟمّمقص ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم ذًمؽ ,ويمذًمؽ
ٟمّمقص قمٚمامء اًمدقمقة ذم ومٝمٛمٝمؿ ًمٜمّمقص ؿمٞمخ اإلؾمالم ذم هذه اعمس٠مًم٦م .
ىمٚم٧م:
ىمد ُشمٜمٙمـر اًمٕمـلم ضـقء اًمِمـٛمس ُمــ رُمـد
وىمــد ُيٜمٙمــر اًمٗمــؿ ـمٕمــؿ اعمــ٤مء ُمـــ ؾمــ٘مؿ
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يمت٤مب واطمدٌ أٓ وهق اًمرد قمغم اًمبٙمري
ومٚمق مل يٙمـ ًمِمٞمخ اإلؾمالم إٓ
ٌ
ٌ
ذك أيمؼم = ُمس٠مًم٦م فم٤مهرة,
ُمٕملم ,ذم ُمس٠مًم٦م آؾمتٖم٤مصم٦م سم٤معمخٚمقق وهل
وهق ّ
ًمٙم٤من يم٤موم ًٞم٤م إلؾمٙم٤مت ه١مٓء اعمِمٖمبلم ,ﮋﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ

ﮋ ﮊ[ إٟمٗم٤مل.]2١ :
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برت أبْ العال راشد َحتزِفٌ لكالم اإلمام ابو القّم
 البرت يف قضية العذر باجلهل:
ٟم٘مؾ إخ أسمق اًمٕمال راؿمد يمال ًُم ٤م ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦م ,
ًمٙمـ ًمألؾمػ مل يٜم٘مٚمف ُمب٤مذة ُمـ اًمٙمت٤مب ,سمؾ ٟم٘مٚمف سمقاؾمٓم٦م شمٗمسػم اًمٕمالُم٦م
اًم٘م٤مؾمٛمل حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ

 ,ىم٤مل ذم قم٤مرض اجلٝمؾ  :وي٘مقل اإلُم٤مم اسمـ

اًم٘مٞمؿ ذم طمديثف قمـ ـمرق أهؾ اًمبدع اعمقاوم٘ملم قمغم أصؾ اإلؾمالم وًمٙمٜمٝمؿ
خمتٚمٗمقن ذم سمٕمض إصقل :يم٤مخلقارج ,واعمٕمتزًم٦م ,واعمرضمئ٦م ي٘مقل:
(ومٝم١مٓء أىمس٤مم أطمده٤م :اجل٤مهؾ اعم٘مٚمد اًمذي ٓ سمّمػمة ًمف ,ومٝمذا ٓ يٙمٗمر وٓ
ىم٤مدر ا قمغم شمٕمٚمؿ اهلدى)[ .شمٗمسػم
يٗمسؼ ,وٓ شمرد ؿمٝم٤مدشمف ,إذا مل يٙمـ
ً
اًم٘م٤مؾمٛمل.]٢3٠1/2:
ً
يم٤مُمال :ىم٤مل
وه٠مٟمذا أضع يمالم اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ
احلٙمٛمٞم٦م

ؒ

ذم اًمٓمرق

[ :]292-292/٢وم٠مُم٤م أهؾ اًمبدع اعمقاوم٘مقن ٕهؾ اإلؾمالم

وًمٙمٜمٝمؿ خم٤مًمٗمقن ذم سمٕمض إصقل ـ ؿاـراؽهة واـٍدرية واجلِْٓة وؼالة
ادرجئة وٟمحقهؿ ـ ومٝم١مٓء أىمس٤مم:
أحدها :اجل٤مهؾ اعم٘مٚمد اًمذي ٓ سمّمػمة ًمف ,ومٝمذا ٓ يٙمٗمر وٓ يٗمسؼ ,وٓ
ىم٤مدرا قمغم شمٕمٚمؿ اهلدى ,وطمٙمٛمف طمٙمؿ اعمستْمٕمٗملم ُمـ
شمرد ؿمٝم٤مدشمف ,إذا مل يٙمـ ً
اًمرضم٤مل واًمٜمس٤مء واًمقًمدان اًمذيـ ٓ يستٓمٞمٕمقن طمٞمٚم ً٦م وٓ هيتدون ؾمبٞمال,
قمٗمقا همٗمقرا.
وم٠موًمئؽ قمسك اهلل أن يٕمٗمق قمٜمٝمؿ ويم٤من اهلل ً
( )٢ـمبٕم٦م وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل اًمٓمبٕم٦م إومم ؾمٜم٦م ٢3٠9ه.
( )١دار قم٤ممل اًمٗمقادد اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٜم٦م ٢23١ه.
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اـٍسؿ اـثاين :اعمتٛمٙمـ ُمـ اًمس١مال وـمٚم٥م اهلداي٦م ,وُمٕمروم٦م احلؼ ,وًمٙمـ
ُمٗمرط
يؽمك ذًمؽ اؿمتٖم٤مٓ سمدٟمٞم٤مه وري٤مؾمتف ,وًمذشمف وُمٕم٤مؿمف وهمػم ذًمؽ ,ومٝمذا ّ
آصمؿ سمؽمك ُم٤م وضم٥م قمٚمٞمف ُمـ شم٘مقى اهلل سمحس٥م اؾمتٓم٤مقمتف,
ُمستحؼ ًمٚمققمٞمدٌ ,
ومٝمذا طمٙمٛمف طمٙمؿ أُمث٤مًمف ُمـ شم٤مريمل سمٕمض اًمقاضمب٤مت ,وم٢من همٚم٥م ُم٤م ومٞمف ُمـ
اًمبدقم٦م واهلقى قمغم ُم٤م ومٞمف ُمـ اًمسٜم٦م واهلدى ردت ؿمٝم٤مدشمف وإن همٚم٥م ُم٤م ومٞمف ُمـ
اًمسٜم٦م واهلدى ىمبٚم٧م ؿمٝم٤مدشمف.
اـٍسؿ اـثاـث :أن يس٠مل ويٓمٚم٥م ,ويتبلم ًمف اهلدى ,ويؽميمف شم٘مٚمٞمدً ا وشمٕمّم ًب٤م,
سمٖمْم٤م أو ُمٕم٤مداة ٕصح٤مسمف ,ومٝمذا أىمؾ درضم٤مشمف أن يٙمقن وم٤مؾم ً٘م٤م ,وشمٙمٗمػمه حمؾ
أو ً
ٍ
اضمتٝم٤مد وشمٗمّمٞمؾ ,وم٢من يم٤من ُمٕمٚمٜمً٤م داقمٞم٦م ردت ؿمٝم٤مدشمف وومت٤مويف وأطمٙم٤مُمفُ ,مع
اًم٘مدرة قمغم ذًمؽ ,ومل شم٘مبؾ ًمف ؿمٝم٤مدة وٓ ومتقى وٓ طمٙمؿ إٓ قمٜمد اًمرضورة,
يمح٤مل همٚمب٦م ه١مٓء واؾمتٞمالدٝمؿ ويمقن اًم٘مْم٤مة واعمٗمتلم واًمِمٝمقد ُمٜمٝمؿ ,ومٗمل رد
ؿمٝم٤مدهتؿ وأطمٙم٤مُمٝمؿ إذ ذاك ومس٤م ٌد يمثػم ,وٓ يٛمٙمـ ذًمؽ ,ومت٘مبؾ ًمٚمرضورة .
شمٔمٜمـ أظمل اًم٘م٤مرئ ّ
أن اًم٘م٤مؾمٛمل مل يذيمر اًمٙمالم سمتامُمف ,سمؾ ىم٤مل ؒ
وٓ
ّ
ذم اعمقضع اعمِم٤مر إًمٞمف ُمـ شمٗمسػمه [ :]٢3٠1/2وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ـمرق أهؾ
اًمبدع اعمقاوم٘ملم قمغم أصؾ اإلؾمالم ,وًمٙمٜمٝمؿ خمتٚمٗمقن ذم سمٕمض إصقل:
يم٤مخلقارج ,واعمٕمتزًم٦م ,واًم٘مدري٦م ,واًمراومْم٦م ,واجلٝمٛمٞم٦م ,وهمالة اعمرضمئ٦م :ومٝم١مٓء
أىمس٤مم[...صمؿ ذيمر إىمس٤مم اًمثالصم٦م] .
وم٤مٟمٔمر ـ ي٤م رقم٤مك اهلل ـ ُم٤مذا طمذف أسمق اًمٕمال راؿمد :اًمراومْم٦م واًم٘مدري٦م
واجلٝمٛمٞم٦م وهمالة [اعمرضمئ٦م] .أشمدري عم٤مذا؟ ٕ ّن هذا َي ٜمسػ يمؾ ُم٤م سمٜم٤مه ذم
يمت٤مسمٞمف :ضقاسمط شمٙمٗمػم اعمٕملم  ,و قم٤مرض اجلٝمؾ طمٞم٨م ىم٤مل ذم هذا إظمػم
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اعمحرف [ص :]2٠هذه اًمٜمّمقص شمتحدث قمـ أهؾ
إصمر اًمٙمالم اعمبتقر
ّ
اًمبدع اعمقاوم٘ملم قمغم أصؾ اإلؾمالم اًمذيـ خي٤مًمٗمقن ذم سمٕمض إصقل
آقمت٘م٤مدي٦م ,اًمتل شمٕمد ُمـ اعمس٤مدؾ اخلٗمٞم٦م ,اًمتل ٓ َي ٙمٗمر ضم٤مهٚمٝم٤م أو ُمٜمٙمره٤م
طمتك شم٘م٤مم قمٚمٞمف احلج٦م ,يم٤معمٕمتزًم٦م اًمذيـ خي٤مًمٗمقن ذم إصمب٤مت اًمِمٗم٤مقم٦م واًمٍماط
واحلقض ,وأصمبتقا إرادة ًمٚمٕمبد ذم ظمٚمؼ أومٕم٤مًمف ,وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمس٤مدؾ اًمتل
ذيمر اًمٕمٚمامء أهن٤م ُمـ اعم٘م٤مٓت اخلٗمٞم٦م .
ىمٚم٧م:
 أيـ ذيمر اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ اعمٕمتزًم٦م طمتك يتحدث قمٜمٝمؿ أسمق اًمٕمال راؿمد؟
أي صٗم٦م
 هؾ اعمٕمتزًم٦م ظم٤مًمٗمقا وم٘مط ذم اعمس٤مدؾ اخلٗمٞم٦م؟ ومٝمؿ ٓ يثبتقن ّ
ًمٚمب٤مري ؾمبح٤مٟمف ,ومٝمؾ ص٤مرت اًمّمٗم٤مت اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمرسمقسمٞم٦م ُمـ اعمس٤مدؾ اخلٗمٞم٦م!؟
هذا اًمتحريػ ضم٤مء سمٕمد صٗمح٤مت ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ طمديثف قمغم ُمٜمٝمجف ذم اًمٙمت٤مب ,ىم٤مل
ـ هداه اهلل ـ ذم قم٤مرض اجلٝمؾ [ص :]٢2وُمٜمٝمجٜم٤م ذم هذا اًمٙمت٤مب ي٘مقم قمغم
اًمبح٨م وآؾمت٘مّم٤مء ذم يمؾ ُمس٠مًم٦م ُمـ اعمس٤مدؾ ,وشمرضمٞمح ُم٤م رضمحف إدٛم٦م
إقمالم ,وٟم٘مؾ ٟمّمقصٝمؿ دون ٍ
سمؽم أو شمٍميػ ,وٟم٘مؾ أومٝم٤مُمٝمؿ اًمقاضح٦م
ًمٚمٜمّمقص ,وقمدم شمٜمزيؾ هذه اًمٜمّمقص قمغم ُم٘مررات ,أو ٍ
آراء ؾم٤مسم٘م٦م ًمٜم٤م ذم
هذه اعمس٠مًم٦م .
 قم ّٚمؼ اًمٕمالُم٦م اًم٘م٤مؾمٛمل ذم شمٗمسػمه [ ]٢3٠1/2قمغم يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ:
وم٤مٟمٔمره وشم٠مُمٚمف ,وم٘مد ذيمر هذا اًمتٗمّمٞمؾ ذم هم٤مًم٥م يمتبف ,وذيمر أن إدٛم٦م وأهؾ
اًمسٜم٦م ٓ يٙمٗمروهنؿ ,هذا ُمع ُم٤م وصٗمٝمؿ سمف ُمـ اًمنمك إيمؼم ,واًمٙمٗمر إيمؼم,
وسملم ذم هم٤مًم٥م يمتبف خم٤مزهيؿ .
ّ
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 التحزيف يف قضية العذر باجلهل9
ذيمر إخ أسمق اًمٕمال راؿمد ـ رده اهلل إمم رؿمده ـ ذم قم٤مرض اجلٝمؾ [ص
 ]١22ذم اًمٗمّمؾ اًمس٤مسمع :أىمقال إدٛم٦م إقمالم ذم قمدم اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ ذم اعمس٤مدؾ
اًمٔم٤مهرةٟ ,م٘مال قمـ اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ـمريؼ اهلجرشملم  :واإلؾمالم :هق شمقطمٞمد
اهلل ,وقمب٤مدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف ,واإليامن سمرؾمقًمف ,واشمب٤مقمف ومٞمام ضم٤مء سمف ,ومام مل
يم٤مومر ضم٤مهؾ.
يم٤مومرا ُمٕم٤مٟمدُ ا ,ومٝمق ٌ
ي٠مت اًمٕمبد هبذا ومٚمٞمس سمٛمسٚمؿ ,وإن مل يٙمـ ً
يمٗم٤مر ضمٝم٤مل همػم ُمٕم٤مٟمديـ ,وقمدم قمٜم٤مدهؿ ٓ
ومٖم٤مي٦م هذه اًمٓمب٘م٦م أهنؿ
ٌ
يمٗم٤مرا ,وم٢من اًمٙم٤مومر ُمـ ضمحد شمقطمٞمد اهلل ,ويمذب رؾمقًمف إُم٤م
خيرضمٝمؿ قمـ يمقهنؿ ً
ً
ضمٝمال وشم٘مٚمٞمدً ا ٕهؾ اًمٕمٜم٤مد , ..صمؿ ىم٤مل [ص  :]١22واسمـ اًم٘مٞمؿ
قمٜم٤م ًدا أو
ٟمققم٤م ُمٕمٞمٜمً٤م ُمـ اًمٙمٗم٤مر يمام زقمؿ سمٕمض ُمـ يمت٥م
ٓ خيّمص ذم يمالُمف هذا ً

ؒ

ذم هذه اعمس٠مًم٦م قمٜمدُم٤م وضمد أن يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ طمج٦م قمٚمٞمف ,ومح٤مول أن خيّمّمف
أٟمف ؒ

سمٓمب٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مر ,وهؿ اًمٙمٗم٤مر إصٚمٞمقن ,واحلؼ
ٍ
سم٢مـمالق وقمٛمق ٍم قمٜمد شمٕمريٗمف ًمإلؾمالم اًمذي ٓ ي٘مبؾ اهلل ُمـ أطمد يم٤مدٜمً٤م ُم٤م يم٤من
همػمه,

ويتٙمٚمؿ ؒ

يتٙمٚمؿ

سمٕمد ذًمؽ ومٞمٕمرف اًمٙم٤مومر شمٕمري ًٗم٤م قم٤م ًُم٤م همػم ظم٤مص سمٜمقع

ُمٕملم ومٞم٘مقل [ :وم٢من اًمٙم٤مومر ُمـ ضمحد شمقطمٞمد اهلل ّ
ويمذب رؾمقًمف إُم٤م قمٜم٤م ًدا أو
ً
ضمٝمال ,]..ومٝمذا يمال ٌم قم٤مم ذم شمٕمريػ اًمٙم٤مومر ٓ خيتص سمٜمقع ُمٕملم .
ىمٚم٧م :أؾمٛمع ضمٕمجٕم ً٦م وٓ أرى ـمحٜمً٤م ,ومٚمـ ختٞمٗمٜم٤م هتقيالشمؽ ,وم٤مًمٕمٚمؿ :هق
اًمٜم٘مؾ اعمّمدق واًمبح٨م اعمح٘مؼ ,وم٢من ُم٤م ؾمقى ذًمؽ ـ وإن زظمرف ُمثٚمف سمٕمض
ُمزوق [.جمٛمقع اًمٗمت٤موى.]322/9 :
اًمٜم٤مس ـ
ٌ
ظمزف َّ
وه٠مٟمذا أٟم٘مؾ يمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ سمسب٤مىمف وحل٤مىمف وؾمٞم٤مىمف ,وؾمٞمٔمٝمر ًمٙمؾ ذي
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قمٞمٜملم أن اًم٘مقل اعمٕمؽمض قمٚمٞمف هق احلؼ  ,ودون شمٗمٜمٞمده َظمرط اًم٘مت٤مد .ىم٤مل
ؒ

ذم ـمريؼ اهلجرشملم

[ص  :]2٢9-2٢3اًمٓمب٘م٦م اًمس٤مسمٕم٦م قمنمة:

صبٍة ادٍُديـ ,وهؿ جْال اـٌَرة وأتباطْؿ ومحرهؿ اـذيـ هؿ ليْؿ تبع هلؿ,
ي٘مقًمقن :إٟم٤م وضمدٟم٤م آسم٤مءٟم٤م قمغم أُم٦م ,وًمٜم٤م أؾمقة هبؿ ,وُمع هذا ومٝمؿ ُمت٤مريمقن ٕهؾ
اإلؾمالم همػم حم٤مرسملم هلؿ ,يمٜمس٤مء اعمح٤مرسملم ,وظمدُمٝمؿ ,وأشمب٤مقمٝمؿ اًمذيـ مل
يٜمّمبقا أٟمٗمسٝمؿ عم٤م ٟمّم٥م ًمف أوًمئؽ أٟمٗمسٝمؿ ُمـ اًمسٕمل ذم إـمٗم٤مء ٟمقر اهلل وهدم
ديٜمف ,وإمخ٤مد يمٚمامشمف ,سمؾ هؿ ُمٕمٝمؿ سمٛمٜمزًم٦م اًمدواب ,وىمد اشمٗم٘م٧م إُم٦م قمغم أن هذه
ً
ضمٝم٤مٓ ُم٘مٚمديـ ًمرؤؾم٤مدٝمؿ وأدٛمتٝمؿ ,إٓ ُم٤م حيٙمك قمـ
اًمٓمب٘م٦م يمٗم٤مر ,وإن يم٤مٟمقا
سمٕمض أهؾ اًمبدع أٟمف مل حيٙمؿ هل١مٓء سم٤مًمٜم٤مر ,وضمٕمٚمٝمؿ سمٛمٜمزًم٦م ُمـ مل شمبٚمٖمف اًمدقمقة,
وهذا ُمذه٥م مل ي٘مؾ سمف أطمدٌ ُمـ أدٛم٦م اعمسٚمٛملم ٓ ,اًمّمح٤مسم٦م وٓ اًمت٤مسمٕملم وٓ ُمـ
سمٕمدهؿ ,وإٟمام يٕمرف قمـ سمٕمض أهؾ اًمٙمالم اعمحدث ذم اإلؾمالم.
ٍ
ُمقًمقد إٓ وهق يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة
وىمد صح قمـ اًمٜمبل أٟمف ىم٤ملُ :م٤م ُمـ
ٛمجس٤مٟمف وم٠مظمؼم أن أسمقيف يٜم٘مالٟمف قمـ اًمٗمٓمرة إمم
ٜمٍماٟمف ,أو ُي ِّ
وم٠مسمقاه ُهي ِّقداٟمف ,أو ُي ِّ
اًمٞمٝمقدي٦م واًمٜمٍماٟمٞم٦م واعمجقؾمٞم٦م ,ومل يٕمتؼم ذم ذًمؽ همػم اعمريب واعمٜمِم٠م قمغم ُم٤م
قمٚمٞمف إسمقان.
وصح قمٜمف أٟمف ىم٤مل :إن اجلٜم٦م ٓ يدظمٚمٝم٤م إٓ ٟمٗمس ُمسٚمٛم٦م وهذا اعم٘مٚمد
ًمٞمس سمٛمسٚمؿ ,وهق ٌ
قم٤مىمؾ ُمٙمٚمػ ,واًمٕم٤مىمؾ اعمٙمٚمػ ٓ خيرج قمـ اإلؾمالم أو
ٍ
سمٛمٙمٚمػ ذم شمٚمؽ احل٤مل ,وهق سمٛمٜمزًم٦م
اًمٙمٗمر .وأُم٤م ُمـ مل شمبٚمٖمف اًمدقمقة ومٚمٞمس
( )٢أي :أن اعمٕمٜمٞملم سمٙمالم اسمـ اًم٘مٞمؿ هؿ اًمٙمٗم٤مر إصٚمٞمقن.
( )١ط دار اًمٗمْمٞمٚم٦م ؾمٜم٦م ٢23١ه.
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إـمٗم٤مل واعمج٤مٟملم ,وىمد شم٘مدم اًمٙمالم قمٚمٞمٝمؿ.
واإلؾمالم :هق شمقطمٞمد اهلل ,وقمب٤مدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف ,واإليامن سمرؾمقًمف,
يم٤مومرا
واشمب٤مقمف ومٞمام ضم٤مء سمف ,ومام مل ي٠مت اًمٕمبد هبذا ومٚمٞمس سمٛمسٚمؿ ,وإن مل يٙمـ ً
يم٤مومر ضم٤مهؾ.
ُمٕم٤مٟمدً ا ,ومٝمق ٌ
ٌ
ضمٝم٤مل همػم ُمٕم٤مٟمديـ ,وقمدم قمٜم٤مدهؿ ٓ
يمٗم٤مر
ومٖم٤مي٦م هذه اًمٓمب٘م٦م أهنؿ
ٌ
يمٗم٤مر ا ,وم٢من اًمٙم٤مومر ُمـ ضمحد شمقطمٞمد اهلل ,ويمذب رؾمقًمف
خيرضمٝمؿ قمـ يمقهنؿ ً
إُم٤م قمٜم٤م ًدا أو ً
ضمٝمال وشم٘مٚمٞمدً ا ٕهؾ اًمٕمٜم٤مد ,ومٝمذا ,وإن يم٤من هم٤ميتف أٟمف همػم ُمٕم٤مٟمد,
ومٝمق ُمتب ٌع ٕهؾ اًمٕمٜم٤مد .وىمد أظمؼم اهلل ذم اًم٘مرآن ذم همػم ُمقضع سمٕمذاب
اعم٘مٚمديـ ٕؾمالومٝمؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر وأن إشمب٤مع ُمع ُمتبققمٝمؿ ,وأهنؿ يتح٤مضمقن ذم
اًمٜم٤مر ,وأن إشمب٤مع ي٘مقًمقن :ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ[إقمراف ,]32 :وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶ ﮷﮸﮹﮺
﮻﮼﮽﮾﮿ ﯀﯁﯂ 
      ﮊ[هم٤مومر ,]22 – 2٠ :وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋﯦ ﯧ
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀ
ﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ

ﭠﭡﭢﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯﭰ

وحتذير سم٠من اعمتبققملم واًمت٤مسمٕملم
إظمب٤مر ُمـ اهلل,
ﭱﮊ[ؾمب٠م ] 33 - 3٢ :ومٝمذا
ٌ
ٌ
اؿمؽميمقا ذم اًمٕمذاب ,ومل يٖمـ قمٜمٝمؿ شم٘مٚمٞمدهؿ ؿمٞم ًئ ٤م ,وأسح ُمـ هذا ىمقًمف
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شمٕم٤ممم :ﮋ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮳﮴﮵ ﮶﮷ﮊ

ٍ
ضالًم٦م يم٤من
[اًمب٘مرة ,]٢9٠ – ٢99 :وصح قمـ اًمٜمبل ☺ أٟمف ىم٤ملُ :مـ دقم٤م إمم
قمٚمٞمف ُمـ اإلصمؿ ُمثؾ أوزار ُمـ اشمبٕمف ٓ ,يٜم٘مص ُمـ أوزارهؿ ؿمٞمئ٤م  ,وهذا يدل
قمغم أن يمٗمر ُمـ اشمبٕمٝمؿ إٟمام هق سمٛمجرد اشمب٤مقمٝمؿ وشم٘مٚمٞمدهؿ.
ٟمٕمؿ ٓ ,سمد ذم هذا اعم٘م٤مم ُمـ شمٗمّمٞمؾ سمف يزول اإلؿمٙم٤مل ,وهق اًمٗمرق سملم
ٍ
ٍ
وُم٘مٚمد مل يتٛمٙمـ ُمـ ذًمؽ
ُم٘مٚمد متٙمـ ُمـ اًمٕمٚمؿ وُمٕمروم٦م احلؼ ,وم٠مقمرض قمٜمف,
ٌ
شم٤مرك ًمٚمقاضم٥م
ُمٗمر ٌط
سمقضمف ,واًم٘مسامن واىمٕم٤من ذم اًمقضمقد ,وم٤معمتٛمٙمـ اعمٕمرض ّ
قمٚمٞمف ٓ قمذر ًمف قمٜمد اهلل.
وأُم٤م اًمٕم٤مضمز قمـ اًمس١مال واًمٕمٚمؿ اًمذي ٓ يتٛمٙمـ ُمـ اًمٕمٚمؿ سمقضمف ,ومٝمؿ
أيْم٤م:
ىمسامن ً
حم٥م ًمف همػم ٍ
ىم٤مدر قمٚمٞمف ,وٓ قمغم ـمٚمبف,
أحدمهاُ :مريدٌ ًمٚمٝمدى
ُم١مصمر ًمف ٌ
ٌ
ًمٕمدم ُمـ يرؿمده ,ومٝمذا طمٙمٛمف طمٙمؿ أرسم٤مب اًمٗمؽمات وُمـ مل شمبٚمٖمف اًمدقمقة.
ُمٕمرض ٓ إرادة ًمف ,وٓ حيدث ٟمٗمسف سمٖمػم ُم٤م هق قمٚمٞمف.
اـثاين:
ٌ
ظمػما مم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف ًمدٟم٧م سمف ,وشمريم٧م
وم٤مٕول ي٘مقل :ي٤م رب ًمق أقمٚمؿ ًمؽ ديٜمً٤م ً

ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف ,وًمٙمـ ٓ أقمرف همػم ُم٤م أٟم٤م قمٚمٞمف ,وٓ أىمدر قمغم همػمه ,ومٝمق هم٤مي٦م
ضمٝمدي ,وهن٤مي٦م ُمٕمرومتل .واًمث٤مّن :راض سمام هق قمٚمٞمف ٓ ,ي١مصمر همػمه قمٚمٞمف ,وٓ
شمٓمٚم٥م ٟمٗمسف ؾمقاه ,وٓ ومرق قمٜمده سملم طم٤مل قمجزه وىمدرشمف ,ويمالمه٤م قم٤مضمز,
وهذا ٓ جي٥م أن يٚمحؼ سم٤مٕول ,عم٤م سمٞمٜمٝمام ُمـ اًمٗمرق:
ؽاألول  :يمٛمـ ـمٚم٥م اًمديـ ذم اًمٗمؽمة ,ومل ئمٗمر سمف ,ومٕمدل قمٜمف سمٕمد اؾمتٗمراغ
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ً
وضمٝمال.
قمجزا
اًمقؾمع ذم ـمٚمبف ً
واـثاين :يمٛمـ مل يٓمٚمبف ,سمؾ ُم٤مت قمغم ذيمف ,وإن يم٤من ًمق ـمٚمبف ًمٕمجز قمٜمف,
ومٗمرق سملم قمجز اًمٓم٤مًم٥م وقمجز اعمٕمرض ,ومت٠مُمؾ هذا اعمقضع ,واهلل ي٘ميض سملم
قمب٤مده يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمحٙمٛمف وقمدًمف ,وٓ يٕمذب إٓ ُمـ ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف طمجتف
ُم٘مٓمقع سمف ذم مجٚم٦م اخلٚمؼ ,وأُم٤م يمقن زيد سمٕمٞمٜمف وقمٛمرو ىم٤مُم٧م
سم٤مًمرؾمؾ ,ومٝمذا
ٌ
قمٚمٞمف احلج٦م أم ٓ ,ومذًمؽ ُم٤م ٓ يٛمٙمـ اًمدظمقل سملم اهلل وسملم قمب٤مده ومٞمف ,سمؾ
اًمقاضم٥م قمغم اًمٕمبد أن يٕمت٘مد أن يمؾ ُمـ دان سمديـ همػم ديـ اإلؾمالم ومٝمق يم٤مومر,
وأن اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ يٕمذب أطمدً ا إٓ سمٕمد ىمٞم٤مم احلج٦م قمٚمٞمف سم٤مًمرؾمقل ,هذا
ٌ
ُمقيمقل إمم قمٚمؿ اهلل وطمٙمٛمف ,هذا ذم أطمٙم٤مم اًمثقاب
ذم اجلٛمٚم٦م واًمتٕمٞملم
واًمٕم٘م٤مب .وأُم٤م ذم أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م ومٝمل ضم٤مري ٌ٦م قمغم فم٤مهر إُمر ,وم٠مـمٗم٤مل اًمٙمٗم٤مر
يمٗم٤مر ذم أطمٙم٤مم اًمدٟمٞم٤م هلؿ طمٙمؿ أوًمٞم٤مدٝمؿ.
وجم٤مٟمٞمٜمٝمؿٌ :
وهبذا اًمتٗمّمٞمؾ يزول اإلؿمٙم٤مل ذم اعمس٠مًم٦م. ...
ىمٚم٧م:
ويمــؿ ُمـــ قم٤مدـ ٍ
ـ٥م ىمـ ً
ـحٞمح٤م
ـقٓ صـ ً

وآومتــــ ُف ُمـــــ اًمٗمٝمــــؿ اًمســــ٘مٞم ِؿ

ومٝمذا يمام شمرى ظم٤مرج حمؾ اًمٜمزاع ,وم٤مإلُم٤مم يتحدث قمـ اًمٙمٗم٤مر إصٚمٞملم,
ٟم٤مىمْم٤م ُمـ اًمٜمقاىمض ,وإدًم٦م
وسمحثٜم٤م ومٞمٛمـ صمب٧م ًمف قم٘مد اإلؾمالم ,صمؿ ارشمٙم٥م ً
قمغم صح٦م ُم٤م ذهب٧م إًمٞمف هق أيت ,ىمقًمف ؒ

:

 اًمٓمب٘م٦م اًمس٤مسمٕم٦م قمنمة :ـمب٘م٦م اعم٘مٚمديـ ,وهؿ ضمٝم٤مل اًمٙمٗمرة وأشمب٤مقمٝمؿ
ومحػمهؿ اًمذيـ هؿ ُمٕمٝمؿ شمبع هلؿ.
 وىمد اشمٗم٘م٧م إُم٦م قمغم أن هذه اًمٓمب٘م٦م يمٗم٤مر.
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 وصح قمٜمف أٟمف ىم٤مل :إن اجلٜم٦م ٓ يدظمٚمٝم٤م إٓ ٟمٗمس ُمسٚمٛم٦م وهذا
ٌ
قم٤مىمؾ ُمٙمٚمػ ,واًمٕم٤مىمؾ اعمٙمٚمػ ٓ خيرج قمـ
اعم٘مٚمد ًمٞمس سمٛمسٚم ٍؿ ,وهق
اإلؾمالم أو اًمٙمٗمر.
ٌ
ضمٝم٤مل همػم ُمٕم٤مٟمديـ ,وقمدم قمٜم٤مدهؿ ٓ
يمٗم٤مر
 ومٖم٤مي٦م هذه اًمٓمب٘م٦م أهنؿ ٌ
خيرضمٝمؿ قمـ يمقهنؿ يمٗم٤مرا.
 سمؾ اًمقاضم٥م قمغم اًمٕمبد أن يٕمت٘مد أن يمؾ ُمـ دان سمديـ همػم ديـ
اإلؾمالم ومٝمق يم٤مومر.
وإًمٞمؽ ٟم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ يٕمذر ومٞمف سم٤مجلٝمؾ ذم اعمس٤مدؾ اًمٔم٤مهرة ,ىم٤مل
يمٗمر
ؒ
ذم ُمدارج اًمس٤مًمٙملم [ :]331-332/٢يمٗمر اجلحقد ٟمققم٤منٌ :
يمٗمر ُم٘مٞمدٌ ظم٤مص .ؽادوُؼ :أن جيحد مجٚم٦م ُم٤م أٟمزًمف اهلل ,وإرؾم٤مًمف
ٌ
ُمٓمٚمؼ قم٤مم ,و ٌ
ومرض٤م ُمـ ومروض اإلؾمالم ,أو حتريؿ حمر ٍم
اًمرؾمقل .واخلاص ادٍٓد :أن جيحد ً
ٍ
شم٘مديام
صٗم٦م وصػ اهلل هب٤م ٟمٗمسف ,أو ظمؼما أظمؼم اهلل سمف قمٛمدً ا ,أو
ُمـ حمرُم٤مشمف ,أو
ً
ً
ًم٘مقل ُمـ ظم٤مًمٗمف قمٚمٞمف ًمٖمرض ُمـ إهمراض .وألا جحد ذـؽ ً
تٕويال
جْال أو
ييذر ؽٓف صاحبف :ؽال يٌَر صاحبف بف يمحدي٨م اًمذي ضمحد ىمدرة اهلل قمٚمٞمف ,وأُمر
أهٚمف أن حيرىمقه ويذروه ذم اًمريح ,وُمع هذا وم٘مد همٗمر اهلل ًمف ورمحف جلٝمٚمف ,إذ يم٤من
ذًمؽ اًمذي ومٕمٚمف ُمبٚمغ قمٚمٛمف ,ومل جيحد ىمدرة اهلل قمغم إقم٤مدشمف قمٜم٤م ًدا أو شمٙمذي ًب٤م .
سمؾ

يرى ؒ

أن صٗم٦م اًم٘مدرة ُمـ أفمٝمر إُمقر  ,ؾال ذم ُمٗمت٤مح دار

( )٢وىم٤مل ؿمٞمخف اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اًمرد قمغم اًم َبٙمري [ص :]٢١٠-٢١9وُمـ أظمص أوص٤مف
اًمرب اًم٘مدرة قمغم اخلٚمؼ وآظمؽماع ,ومٚمٞمس ذًمؽ ًمٖمػمه ً
يمثػما ُمـ اًمٜمٔم٤مر
أصال ,طمتك إن ً

اعمثبتلم ًمٚم٘مدر يم٤مٕؿمٕمري وهمػمه ضمٕمٚمقا هذا هق أظمص وصػ اًمرب شمٕم٤ممم .
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اًمسٕم٤مدة [ :]92/١ومقضمقده ؾمبح٤مٟمف ورسمقسمٞمتف وؾدرتف أضْر لـ ؿؾ رء
طذ اإلصالق ,ومٝمق أفمٝمر ًمٚمبّم٤مدر ُمـ اًمِمٛمس ًمألسمّم٤مر ,وأسملم ًمٚمٕم٘مقل ُمـ يمؾ
ُمٙم٤مسمر سمٚمس٤مٟمف وىمٚمبف وقم٘مٚمف وومٓمرشمف,
ُم٤م شمٕم٘مٚمف وشم٘مر سمقضمقده ,ومام يٜمٙمره إٓ
ٌ
ويمٚمٝم٤م شمٙمذسمف .
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برت أبْ العال راشد لكالم اإلمام حممد بو عبد الُياب

 البرت يف قضية العذر باجلهل9
ٟم٘مؾ أسمق اًمٕمال ذم ضقاسمط شمٙمٗمػم اعمٕملم [ص ]٢92قمـ ؿمٞمخ اإلؾمالم
حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب ذم رده قمغم اومؽماء أطمد اعمٜم٤مودلم يمام ذم ضم٤مُمع اعمس٤مدؾ
أُمقرا مل أىمٚمٝم٤م ,ومل ي٠مت أيمثره٤م
قمكم ً
[ :]٢2٢/3واهلل يٕمٚمؿ أن اًمرضمؾ اومؽمى ّ
قمغم سم٤مزم .ومٛمٜمٝم٤م ,ىمقًمف :إّن ٌ
ُمبٓمؾ يمت٥م اعمذاه٥م إرسمٕم٦م؛ وإّن أىمقل :أن اًمٜم٤مس
ُمـ ؾمتامد٦م ؾمٜم٦م ًمٞمسقا قمغم رء  ...ضمقايب قمغم هذه اعمس٤مدؾ أن أىمقل :سبحأؽ
هذا هبتان طىٓؿ .
أشمدري أهي٤م اًم٘م٤مرئ ُم٤م اًمذي أظمٗم٤مه أسمق اًمٕمال ُمٙم٤من هذه اًمٜم٘م٤مط اًمثالصم٦م؟ ٟمٜم٘مؾ
اًمٙمالم سمتامُمف ًمتٕمرف ُمدى ُسمٕمده قمـ إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٜمزاه٦م ذم سمح٨م اعمس٤مدؾ.
ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب ذم ضم٤مُمع اعمس٤مدؾ [ :]٢2٢/3
أُمقرا مل أىمٚمٝم٤م ,ومل ي٠مت أيمثره٤م قمغم سم٤مزم .ومٛمٜمٝم٤م,
قمكم ً
واهلل يٕمٚمؿ أن اًمرضمؾ اومؽمى ّ

ٌ
ُمبٓمؾ يمت٥م اعمذاه٥م إرسمٕم٦م؛ وإّن أىمقل :أن اًمٜم٤مس ُمـ ؾمتامد٦م ؾمٜم٦م
ىمقًمف :إّن
ًمٞمسقا قمغم رء؛ [وإّن أدقمل آضمتٝم٤مد وإّن ظم٤مرج قمـ اًمت٘مٚمٞمد ,وإّن أىمقل إن
اظمتالف اًمٕمٚمامء ٟم٘مٛم٦م؛ وإين أؿٌر لـ تقسؾ باـناحلع :وإين أؿٌر اـبقصري,
ـٍقـف :يا أؿرم اخلُؼ؛ وإّن أىمقلً :مق أىمدر قمغم هدم ىمب٦م رؾمقل اهلل ☺ هلدُمتٝم٤م؛
وًمق أىمدر قمغم اًمٙمٕمب٦م ٕظمذت ُمٞمزاهب٤م ,وضمٕمٚم٧م هل٤م ُمٞمزا ًسم٤م ُمـ ظمِم٥م؛ وإّن ُأطمرم
زي٤مرة ىمؼم اًمٜمبل ☺ ,وإّن أٟمٙمر زي٤مرة ىمؼم اًمقاًمديـ وهمػممه٤م؛ وإّن أيمٗمر ُمـ
طمٚمػ سمٖمػم اهلل؛ وإين أؿٌر ابـ اـٌارض ,وابـ طريب :وإين أحرق دالئؾ
اخلرات ,وروض اـرياحع ,وأسِٓف روض اـمٓاصع].
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ضمقايب قمغم هذه اعمس٤مدؾ أن أىمقل :سبحأؽ هذا هبتان طىٓؿ .
ُم٤م سملم اعمٕم٘مقوملم :وإّن أ ّدقمل آضمتٝم٤مد وإّن ظم٤مرج قمـ اًمت٘مٚمٞمد ,وإّن أىمقل
إن اظمتالف اًمٕمٚمامء ٟم٘مٛم٦م؛ وإين أؿٌر لـ تقسؾ باـناحلع :وإين أؿٌر اـبقصري,
ـٍقـف :يا أؿرم اخلُؼ؛ وإّن أىمقلً :مق أىمدر قمغم هدم ىمب٦م رؾمقل اهلل ☺ هلدُمتٝم٤م؛
وًمق أىمدر قمغم اًمٙمٕمب٦م ٕظمذت ُمٞمزاهب٤م ,وضمٕمٚم٧م هل٤م ُمٞمزا ًسم٤م ُمـ ظمِم٥م؛ وإّن ُأطمرم
زي٤مرة ىمؼم اًمٜمبل ☺ ,وإّن أٟمٙمر زي٤مرة ىمؼم اًمقاًمديـ وهمػممه٤م؛ وإّن أيمٗمر ُمـ طمٚمػ
سمٖمػم اهلل؛ وإين أؿٌر ابـ اـٌارض ,وابـ طريب :وإين أحرق دالئؾ اخلرات,
وروض اـرياحع ,وأسِٓف روض اـمٓاصع  ,سمؽمه أسمق اًمٕمال راؿمد ذم ضقاسمط
ت٘مقل
شمٙمٗمػم اعمٕملم [ :ص  ,]٢92يمٞمػ ٓ يٗمٕمؾ وهق هيدم ُم٤م ؾمٓمره َسمٜم٤مٟمف ُمـ اًم ّ
قمغم أدٛم٦م اإلؾمالم ,وىمد ُمر ُمٕمٜم٤م أصمٜم٤مء اًمٙمت٤مب سمٞم٤من رء ُمـ ذًمؽ .واًمٕمجٞم٥م أٟمف
اًم٘م٤مدؾ ذم قم٤مرض اجلٝمؾ [ص ُ ]399مبٞمٜم٤م ُمٜمٝمجٞمتف ذم ُمٜم٤مىمِم٦م اعمس٠مًم٦مٟ :م٘مؾ
ٟمّمقص اًمٕمٚمامء ؾمقاء ,أيم٤مٟم٧م ُمقاوم٘م٦م ,أو خم٤مًمٗم٦م ًمرأي اًمب٤مطم٨م!!! .
ومٝم٤مهق اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب ُي ّبلم سمٙمؾ وضقح ذم ُمقضع ٓ ُجيدي
ومٞمف إٓ اًمتٍميح ,وىمد سح أٟمف ٓ ُيٙم ِّٗمر ُمـ وىمع ذم اًمنمك إيمؼم.
يمثػم ُمـ خم٤مًمٗمل ُمٜمٝم٩م اًمسٚمػ ًمٜمٍمة سم٤مـمٚمٝمؿ,
وؿمٞمخ اإلؾمالم َيستدل سمف ٌ

ٟمّمقص٤م
وًمف يمٚمامت ُومٝمٛم٧م قمغم همػم وضمٝمٝم٤م ,ىمد سم ّٞمٜم٧م سمس٤مط طم٤مهل٤م وذيمرت
ً

قمٜمف وقمـ سمٕمض أدٛم٦م اًمدقمقة سحي ً٦م ذم اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ ذم اًمنمك إيمؼمٟ ,مقرد
سمٕمْمٝم٤م قمغم ؾمبٞمؾ اإلجي٤مز ,وُمـ ؿم٤مء اًمتقؾمع ومٛمحٚمف يمت٤ميب اًمتٚمخٞمص احلبػم .
ؾال رمحف اهلل تياغ ذم ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب
[ :]٢٢/2وإذا يمٜم٤م ٓ ٟمٙمٗمر ُمـ قمبد اًمّمٜمؿ اًمذي قمغم قمبد اًم٘م٤مدر؛ واًمّمٜمؿ اًمذي
قمغم ىمؼم أمحد اًمبدوي وأُمث٤مهلام ,ألجؾ جُْْؿ ,وطدم لـ يّبْْؿ ,ومٙمٞمػ ٟمٙمٗمر ُمـ
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مل ينمك سم٤مهلل؟! إذا مل هي٤مضمر إًمٞمٜم٤م ومل يٙمٗمر وي٘م٤مشمؾ؟! ؾمبح٤مٟمؽ هذا هبت٤من قمٔمٞمؿ .
يٌِْْؿ  ,وهذا اًمٚمٗمظ ورد ذم سمٕمض
ورد ذم سمٕمض اًمٜمسخ :طدم َلـ ِّ
اًمرؾم٤مًم٦م يمام ذم ـمبٕم٦م [أسم٤مسمٓملم]ٟ ,م ّبف قمغم هذا اًمِمٞمخ٤من :ص٤مًمح إـمرم,
ُمّم٤مدر ّ
ًمٚمرؾم٤مًم٦م.
وحمٛمد اًمدويش ذم حت٘مٞم٘مٝمام ّ
ّ
ىمٚم٧م :ومٝم٤مهق اُمتٜمع قمـ شمٙمٗمػم ُمـ وىمع ذم اًمنمك إيمؼم سمسب٥م ضمٝمٚمف
ٗمٝمٛمف احلج٦م ,وم٘مٞم٤مم احلج٦م ٓ يٙمقن قمٜمده إٓ سمٗمٝمٛمٝم٤م ومٝمام
وقمدم وضمقد ُمـ ُي ّ
اًمقاىمع ذم اعمخ٤مًمٗم٦م اعم٘مّمق َد ُمٜمٝم٤م.
ُيدرك
ُ
أيْم٤م ذم رؾم٤مًمتف إمم محد اًمتقجيري يمام ذم اًمرؾم٤مدؾ اًمِمخّمٞم٦م
وؾال ً
[ص :]9٠ويمذًمؽ متقهيف قمغم اًمٓمٖم٤مم سم٠من اسمـ قمبد اًمقه٤مب ي٘مقل :اًمذي ُم٤م
يدظمؾ حت٧م ـم٤مقمتل يم٤مومر .وٟم٘مقل :ؾمبح٤مٟمؽ هذا هبت٤من قمٔمٞمؿ .سمؾ ٟمِمٝمد اهلل قمغم
وشمؼمأ ُمـ اًمنمك وأهٚمف ,ومٝمق اعمسٚمؿ
ُم٤م يٕمٚمٛمف ُمـ ىمٚمقسمٜم٤م سم٠من ُمـ قمٛمؾ سم٤مًمتقطمٞمد َّ
تبع ـف احلجة
ذم أي زُم٤من وأي ُمٙم٤من؛ وإٔام ُٔ ًَ ٌِّر لـ أذك باهلل دم إهلٓتف بيدلا ن
طمسٜمف ًمٚمٜمّ٤مس أو أىم٤مم اًمِمبف اًمب٤مـمٚم٦م قمغم
طذ بوالن اـػك ,ويمذًمؽ ُٟم َٙم ِّٗمر ُمـ َّ
إسم٤مطمتف ,ويمذًمؽ ُمـ ىم٤مم سمسٞمٗمف دون هذه اعمِم٤مهد اًمتل ينمك سم٤مهلل قمٜمده٤م وىم٤مشمؾ
ُمـ أٟمٙمره٤م وؾمٕمك ذم إزاًمتٝم٤م ـ واهلل اعمستٕم٤من ـ واًمسالم .
وؾال اـياللة طبد اهلل بـ حمِد بـ طبد اـقهاب ذم اًمدرر اًمسٜمٞم٦م
[ :]١32-١32/٢وٟمحـ ٟم٘مقل ومٞمٛمـ ُم٤مت[ :شمٚمؽ أُم٦م ىمد ظمٚم٧م]؛ وال ٌَٔر
إال لـ بًُتف دطقتّا ـُحؼ ,ووضحت ـف ادحجة ,وؾالت طُٓف احلجة ,وأرص
لستَزا ليأدً ا ,يمٖم٤مًم٥م ُمـ ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ اًمٞمقم ,يٍمون قمغم ذًمؽ اإلذاك,
ً
( )٢ط قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٕم٤مصٛمل اًمٜمجدي ,وهل اًمٓمبٕم٦م اعمٕمتٛمدة ذم رؾم٤مًمتل.
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ويٛمتٜمٕمقن ُمـ ومٕمؾ اًمقاضمب٤مت ,ويتٔم٤مهرون سم٠مومٕم٤مل اًمٙمب٤مدر ,اعمحرُم٤مت .
أيها اـمٓخ طبد اهلل بـ اـمٓخ يمام ذم جمٛمقع اًمرؾم٤مدؾ واعمس٤مدؾ
وسئؾ ً
اًمٜمجدي٦م

[ ]١22/٢قمـ طم٤مل ُمـ صدر ُمٜمف يمٗمر ُمـ همػم ىمّمد ُمٜمف سمؾ هق

ضم٤مهؾ ,هؾ يٕمذر ,ؾمقاء يم٤من ً
ً
ىمقٓ ,أو ً
شمقؾمال؟
ومٕمال ,أو اقمت٘م٤م ًدا ,أو
يمٗمرا ,أو
وم٠مضم٤مب :إذا ومٕمؾ اإلٟمس٤من اًمذي ي١مُمـ سم٤مهلل ورؾمقًمفُ ,م٤م يٙمقن ومٕمٚمف ً
يم٤مومرا,
يمٗمرا ,ضمٝمال ُمٜمف سمام سمٕم٨م اهلل سمف رؾمقًمف ☺ ومٝمذا ٓ يٙمقن قمٜمدٟم٤م ً
اقمت٘م٤مده ً
وٓ ٟمحٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر طمتك شم٘مقم قمٚمٞمف احلج٦م اًمرؾم٤مًمٞم٦م ,اًمتل يٙمٗمر ُمـ ظم٤مًمٗمٝم٤م.
وبع ـف لا جاء بف اـرسقل ☺ ,وأرص طذ ؽيؾ
ؽٗذا ؾالت طُٓف احلجةّ ,
ذـؽ بيد ؾٓام احلجة طُٓف ,ؽْذا هق اـذي يٌَر ,وذًمؽ ٕن اًمٙمٗمر :إُم٤م يٙمقن
سمٛمخ٤مًمٗم٦م يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ☺ ,وهذا جمٛمع قمٚمٞمف سملم اًمٕمٚمامء ذم
اجلٛمٚم٦م. ...
أيها ذم اًمدرر اًمسٜمٞم٦م [ ]١32/٢قمـ سمٕمض ُمـ يٕمٛمؾ اًمنمك :إٟمف
وؾال ً
ٓ يٙمٗمرً :مٕمدم ُمـ يٜم٤مضؾ ذم هذه اعمس٠مًم٦م ذم وىمتف سمٚمس٤مٟمف ,وؾمٞمٗمف وؾمٜم٤مٟمف ,ؽُؿ
تٍؿ طُٓف احلجة وال وضحت ـف ادحجة. ...
أيها ذم اعمّمدر اًمس٤مسمؼ [ُ ]2١٠/٢مٕمٚم ً٘م٤م قمغم يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم
وؾال ً
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م :وشم٠مُمؾ يمالُمف ومٞمٛمـ دقم٤م ٟمب ًٞم٤م أو وًم ًٞم٤م أن ي٘مقل :ي٤م ؾمٞمدي ومالن أهمثٜمل
حي٤م ذم شمٙمٗمػم أهؾ اًمنمك
وٟمحقه ,أٟمف يستت٤مب وم٢من شم٤مب وإٓ ىمتؾ ,دمده س ً
وىمتٚمٝمؿ بيد االستتابة وإؾالة احلجة طُْٓؿ. ...
( )٢ط دار اًمٕم٤مصٛم٦م.
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وؾال اـياللة طبد اـُوٓػ بـ طبد اـرمحـ بـ حسـ ذم ُمٜمٝم٤مج
اًمت٠مؾمٞمس

[ص  :]٢22-٢2٠و يم٤من ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب ي٘مرر

ذم جم٤مًمسف ورؾم٤مدٚمف أٟمف ٓ يٙمٗمر إٓ ُمـ ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م اًمرؾم٤مًمٞم٦م ,وإال لـ
طرف ديـ اـرسقل وبيد ليرؽتف تبع دم طداوتف ولسبتف ,وشم٤مرة ي٘مقل :وإذا ؿّا
ٔبع هلؿ ؤدطقهؿ ومٞمٙمػ ٟمٙمٗمر
ال ٌَٔر لـ ييبد اـَقاز ؤحقه ؤٍاتُْؿ حتك ّ
ُمـ مل هي٤مضمر إًمٞمٜم٤م؟ وي٘مقل ذم سمٕمْمٝم٤م :وأُم٤م ُمـ أظمٚمد إمم إرض واشمبع هقاه,
ومال أدري ُم٤م طم٤مًمف؟ وإذا يم٤من هذا يمالم ؿمٞمخٜم٤م ,وهذه ـمري٘متف ومٙمٞمػ يٚمزُمف
اًمٕمراىمل ويٜمس٥م إًمٞمف اًمتٙمٗمػم سم٤مًمٕمٛمقم .
أيها ذم ُمّمب٤مح اًمٔمالم [ص  ]3١2-3١2سمٕمد ٟم٘مؾ يمالم ًمِمٞمخ
وؾال ً
اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م [وًمٙمـ ًمٖمٚمب٦م اجلٝمؾ وىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ سمآصم٤مر اًمرؾم٤مًم٦م ذم يمثػم ُمـ
اعمت٠مظمريـ مل يٛمٙمـ شمٙمٗمػمهؿ سمذًمؽ ,طمتك يتبلم هلؿ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل مم٤م
خي٤مًمٗمف]:...

وشٓخّا ؒ

واؾتداء هبؿ,
ؾرر هذا وب ّّٓف وؽا ًؾا ـيُامء األلة
ؾد ن
ً

و م يَ ٌِّر إالن بيد ؾٓام احلجة وضْقر اـدـٓؾ ,طمتك إٟمف ؒ

شمقىمػ ذم شمٙمٗمػم

يتَّٓس ـف لـ يّبِّْف ,وهذا هق اعمراد سم٘مقل اًمِمٞمخ
اجل٤مهؾ ُمـ ُقم َّب٤مد اًم٘مبقر إذا  م ن
اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم :طمتك يتبلم هلؿ ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمقل ☺ ,ؽٗذا حنؾ
تبع ـف .
اـبٓان اـذي يٌِْف ادخاصب وييٍُف ؽٍد ن
اٟمٔمر ـ ي٤م رقم٤مك اهلل ـ يمٞمػ ذيمر أن ُمـ٤م ىمررٟمـ٤مه هـق ُمـ٤م قمٚمٞمـف قمٚمـامء إُمـ٦م,
وم٤محلٛمــد هلل قمــغم شمقومٞم٘مــف ,ومــال إرضمــ٤مء وٓ هتــقيـ ذم ُمســ٤مدؾ اًمٕم٘مٞمــدة يمــام
يزقمؿ اعمخ٤مًمٗمقن!!
( )٢ط دار اهلداي٦م ًمٚمٓمبع واًمٜمنم واًمؽممج٦م ,وهل اعمٕمتٛمدة ذم رؾم٤مًمتل.
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وؾال اـياللة سُٓامن بـ سحامن ذم اًمْمٞم٤مء اًمِم٤مرق [ص  :]3٠١أُم٤م
شمٙمٗمػم اعمسٚمؿ وم٘مد ىمدُمٜم٤م أن اًمقه٤مسمٞم٦م ٓ يٙمٗمرون اعمسٚمٛملم ,واًمِمٞمخ حمٛمد سمـ
قمبد اًمقه٤مب ؒ

ُمـ أقمٔمؿ اًمٜم٤مس شمقىم ًٗم٤م وإطمج٤م ًُم٤م قمـ إـمالق اًمٙمٗمر ,طمتك

أٟمف  م جيزم بتٌَر اجلاهؾ اـذي يدطق ؼر اهلل لـ أهؾ اـٍبقر أو ؼرهؿ إذا  م
يتَّٓس ـف لـ يّنحف ويبًُف احلجة اـتل يٌَر تارؿْا .
أيها ذم شمؼمد٦م اًمِمٞمخلم [ص  :]2٠ومٚمؿ
وؾال ً

يٙمٗمر ؒ

إٓ قمب٤مد

إوصم٤من ُمـ دقم٤مة إوًمٞم٤مء واًمّم٤محللم وهمػمهؿ ممـ أذك سم٤مهلل ,وضمٕمؾ ًمف أٟمدا ًدا,
بيد إؾالة احلجة ووضقح ادحجة ,وسمٕمد أن سمدأوه سم٤مًم٘مت٤مل ومحٞمٜمئذ ىم٤مشمٚمٝمؿ .
ومت٠مُمؾ هذه اًمٕمب٤مرات أظمل اًم٘م٤مرئ اًمّم٤مدرة قمـ اًمِمٞمخ وشمالُمٞمذه ,سمٞم٤م ًٟم٤م
ودوم٤م ًقم٤م قمـ ُمٜمٝمجٝمؿ ,ودوم ًٕم٤م ًمٚمتِمقيش اًمذي أطمدصمف اعمخ٤مًمٗمقن ًمّمد اًمٜم٤مس
قمـ دقمقشمف؛ ُمـ ذًمؽ ىمقًمف ؒ

:

 وإذا يمٜم٤م ٓ ٟمٙمٗمر ُمـ قمبد اًمّمٜمؿ اًمذي قمغم قمبد اًم٘م٤مدر ...ألجؾ
يٌِْْؿ.
جُْْؿ ,وطدم لـ يّبْْؿ .وذم ٟمسخ٦م أظمرى :طدم َلـ ِّ
تبع ـف احلجة طذ بوالن اـػك.
 وإٔام ُٔ ًَ ٌِّر لـ أذك باهلل دم إهلٓتف بيدلا ن
وُمـ ذًمؽ ىمقل اسمٜمف قمبد اهلل:
 وال ٌَٔر إال لـ بًُتف دطقتّا ـُحؼ ,ووضحت ـف ادحجة ,وؾالت
لستَزا ليأدً ا.
طُٓف احلجة ,وأرص
ً

وبع ـف لا جاء بف اـرسقل ☺ ,وأرص طذ
 ؽٗذا ؾالت طُٓف احلجةّ ,

ؽيؾ ذـؽ بيد ؾٓام احلجة طُٓف ,ؽْذا هق اـذي يٌَر.
 ؽُؿ تٍؿ طُٓف احلجة وال وضحت ـف ادحجة.
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وُمـ ذًمؽ ىمقل قمبد اًمٚمٓمٞمػ:
ٔبع هلؿ
 وإذا ؿّا ال ٌَٔر لـ ييبد اـَقاز ؤحقه ؤٍاتُْؿ حتك ّ
ؤدطقهؿ.


وشٓخّا ؒ

واؾتداء هبؿ ,و م
ؾرر هذا وب ّّٓف وؽا ًؾا ـيُامء األلة
ؾد ن
ً

يَ ٌِّر إالن بيد ؾٓام احلجة وضْقر اـدـٓؾ ,طمتك

إٟمف ؒ

شمقىمػ ذم شمٙمٗمػم

يتَّٓس ـف لـ يّ ِّبْف.
اجل٤مهؾ ُمـ ُقم َّب٤مد اًم٘مبقر إذا  م ن
وُمـ ذًمؽ ؾمٚمٞمامن سمـ ؾمحامن:
  م جيزم بتٌَر اجلاهؾ اـذي يدطق ؼر اهلل لـ أهؾ اـٍبقر أو ؼرهؿ
إذا  م يتَّٓس ـف لـ يّنحف ويبًُف احلجة اـتل يٌَر تارؿْا.


ومٚمؿ يٙمٗمرؒ

إٓ قمب٤مد إوصم٤من ...بيد إؾالة احلجة ووضقح ادحجة.

وٟمختؿ سمٜم٘مؾ ه٤مم ضمدا قمـ اـياللة حمِد رشٓد رضا ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم جمٛمققم٦م
اًمرؾم٤مدؾ اًمٜمجدي٦م

[ُ :]2٢2/2مـ مل يٗمٝمؿ اًمدقمقة ,مل شم٘مؿ قمٚمٞمف احلج٦م...

وهذه اعمس٠مًم٦م ىمد اظمتٚمػ ومٞمٝم٤م يمب٤مر قمٚمامء ٟمجد اعمٕم٤مسيـ ذم جمٚمس اإلُم٤مم قمبد
اًمٕمزيز سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ومٞمّمؾ آل ؾمٕمقد سمٛمٙم٦م ,ومٙم٤مٟم٧م احلج٦م ًمٚمِمٞمخ قمبد اهلل
اسمـ سمٚمٞمٝمد ,بٕن اـيزة بٌْؿ احلجة ال بِجرد بُقؼْا لـ ؼر ؽْؿ ,وأورد هلؿ
حي٤م ذم هذا ُمـ يمالم اعمح٘مؼ اسمـ اًم٘مٞمؿ ؒ
ً
ٟمّم٤م س ً

ؽٍّيقا بف .

ىمٚم٧م :ذم هذه اًمٜم٘مقل قمـ اًمٕمٚمامء اًمٗمحقل ُم٤م يروي اًمٖمٚمٞمؾ ,ويِمٗمل
اًمٕمٚمٞمؾ ,وهيدي ـ سم٢مذن اهلل ـ احلػمان ؾمقاء اًمسبٞمؾ.
( )٢ط اعمٜم٤مر سمٛمٍم ؾمٜم٦م ٢321ه.
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وإمت٤م ًُم٤م ًمٚمٗم٤مددة ,وم٢من اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب يرى اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ ذم
احل٤ميمٛمٞم٦م,

ؾال ؒ

ذم اعمس٤مدؾ اًمتل خلّمٝم٤م اإلُم٤مم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد

اًمقه٤مب ُمـ يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ,ضٛمـ ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ اإلُم٤مم حمٛمد
اسمـ قمبد اًمقه٤مب [ :]٢22-٢2٠/٢3ضمٕمؾ ًمف ☺ ُم٤م ذم اًم٘مرآن ُمـ
اًمنمقم٦م واعمٜمٝم٤مج ,وأُمره أن حيٙمؿ سمف ,وطمذره أن يٗمتٜمقه قمـ سمٕمض ُم٤م ومٞمف,
وأظمؼم أن ذًمؽ طمٙمؿ اهلل ,وُمـ اسمتٖمك همػمه وم٘مد اسمتٖمك طمٙمؿ اجل٤مهٚمٞم٦م ,وىم٤مل:
ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ [اعم٤مددة ,]22:ال ريب أن
لـ  م ييتٍد وجقب احلَؿ بف ؽْق ؿاؽر ,ؽِـ استحؾ أن حيَؿ بام يراه هق
طدال لـ ؼر اتباع دا أٔزل اهلل ؽْق ؿاؽر ,وم٢مٟمف ُم٤م ُمـ أُم٦م إٓ وشم٠مُمر سم٤محلٙمؿ
سم٤مًمٕمدل وىمد يٙمقن اًمٕمدل ذم ديٜمٝم٤م ُم٤م رآه يم٤مسمراهٞمؿ  ,سمؾ يمثػم ُمـ اعمٜمتسبلم إمم
اإلؾمالم حيٙمٛمقن ..سمٕم٤مداهتؿ يمسقاًمػ اًمب٤مدي٦م ,وأُمر اعمٓم٤مقملم ويروٟمف أٟمف هق
اًمذي يٜمبٖمل احلٙمؿ سمف دون اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ,وهذا هق اـٌَر إذا طرؽقا لا أٔزل
ً
جْاال يمام
اهلل ؽُؿ يُتزلقه ,بؾ استحُقا احلَؿ بًره ؽْؿ ؿٌار ,وإال ؿأقا
شم٘مدم.
وفم٤مهراً ,مٙمـ قمَم واشمبع هقاه ومٝمق
وأُم٤م ُمـ يم٤من ُمٚمتز ًُم٤م حلٙمؿ اهلل سم٤مـمٜمً٤م
ً
سمٛمٜمزًم٦م أُمث٤مًمف ُمـ اًمٕمّم٤مة .وهذه اآلية مما حيتج هبا اخلقارج طذ تٌَر والة األلر
حيَِقن بًر لا أٔزل اهلل صمؿ يزقمٛمقن أن اقمت٘م٤مدهؿ هق طمٙمؿ اهلل ,وىمد شمٙمٚمؿ
اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م يٓمقل ذيمره هٜم٤م ,واًمذي ذيمرشمف يدل قمٚمٞمف ؾمٞم٤مق أي٦م ,واعم٘مّمقد:
( )٢هٙمذا يمتب٧م ,وهل ظمٓم٠م ,واًمّمحٞمح أهن٤م أيم٤مسمرهؿ يمام هل ُمثبت٦م ذم ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م
[ ]٢3٠/2ـمبٕم٦م حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل ,ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞم٦م.
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واضم٥م ُمٓمٚم ً٘م٤م ,واحلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل قمغم حمٛمد ☺ هق ٌ
قمدل
أن احلٙمؿ سم٤مًمٕمدل
ٌ
ظم٤مص ,وهق أيمٛمؾ أٟمقاع اًمٕمدل ,ومٛمـ مل يٚمتزُمف ومٝمق يم٤مومر ,وهذا واضم٥م قمغم
إُم٦م ذم يمؾ ُم٤م شمٜم٤مزقم٧م ومٞمف ُمـ إُمقر آقمت٘م٤مدي٦م واًمٕمٛمٚمٞم٦م .
ىمٚم٧م :ذم هذا اًمٜم٘مؾ ومقادد مج٦م:
أ -شمقاومؼ ُمٜمٝم٩م ؿمٞمخل اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ قمبد اًمقه٤مب ,وم٤مًمٕمٚمؿ

َر ِطم ٌؿ سملم أهٚمف ,وم٤مًمِمٞمخ مل خيرج قمـ ُمٜمٝم٩م اًمسٚمػ ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م اًمِم٤مدٙم٦م,
وه٤مهق يِمؽمط آؾمتحالل ذم اًمتٙمٗمػم ,ومٝمؾ هق ُمرضمكء أم واومؼ اعمرضمئ٦م ,ردوا
سمٕمٚم ٍؿ أو اؾمٙمتقا سمحٚمؿ.
ب -وذم هذا اًمٜم٘مؾ ُم٤م هيدم ُم٤م ؾمٓمره أسمق اًمٕمال راؿمد ذم يمت٤مسمف ضقاسمط
شمٙمٗمػم اعمٕملم قمٜمد ؿمٞمخل اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م واسمـ قمبد اًمقه٤مب وقمٚمامء اًمدقمقة
اإلصالطمٞم٦م  ,طمٞم٨م ىم٤مل ذم قم٤مرض اجلٝمؾ [ص ُ :]١2٢مـ أقمٔمؿ اًمّمقر
اًمٙمٗمري٦م حتٙمٞمؿ اًم٘مقاٟملم اًمقضٕمٞم٦م ,وإن ىم٤مل ص٤مطمبٝم٤م أٟم٤م أقمٚمؿ أهن٤م سم٤مـمؾ .
أيْم٤م ـ أن اًمِمٞمخ
ت -وومٞمف ـ ً

اإلُم٤مم ؒ

يٕمذر سم٤مجلٝمؾ ذم هذه اعمس٠مًم٦م

يمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.
وهذا هيدم ُم٤م ؾمٓمره أسمق اًمٕمال راؿمد ذم قم٤مرض اجلٝمؾ طمٞم٨م ىم٤مل
[ص :]٢٠شمٜمحٞم٦م اًمنميٕم٦م قمـ احلٙمؿ ,واؾمتبداهل٤م سم٘مقاٟملم وضٕمٞم٦م ُمـ وضع
وطمرم احلالل ,واؾمتبدًم٧م احلدود واًمٕم٘مقسم٤مت
اًمبنم سمٛم٘متْم٤مه٤م أطمؾ احلرام
ّ
ٍ
واؾع دم
اًمنمقمٞم٦م سمٕم٘مقسم٤مت وضٕمٞم٦م أظمرى ُم٤م أٟمزل اهلل هب٤م ُمـ ؾمٚمٓم٤من ,وهذا ٌ
( )٢هؾ هذه صقرة ظم٤مرضم٦م قمـ احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل!؟
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أؼُب ديار ادسُِع اـٓقم ,وهذه اـنقرة لـ ٔقاؾض اإليامن باتٌاق اـيُامء .
ثُ -مقاوم٘م٦م اًمِمٞمخ اإلُم٤مم ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م قمغم أن آي٦م ﮋ ﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﮊ[ؾمقرة اًمٜمس٤مء ]92:مم٤م حيت٩م هب٤م
اخلقارج قمغم شمٙمٗمػم وٓة إُمقر!!
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برت أبْ العال راشد َحتزِفٌ لكالم اإلمام الصهقّطْ

 البرت يف قضية احلاكنية9
ِ
ٟم٘مؾ قمـ اإلُم٤مم اًمِمٜم٘مٞمٓمل ً
قمه٤م أن هذا
ٟم٘مقٓ اظمتٍمه٤م
اظمتّم٤مرا خمالُُّ ,م ً
ً
اًم َٕم َٚمؿ قمغم ُمٜمٝمجف ذم شمٙمٗمػم احلٙم٤مم ,ىم٤مل ذم ضقاسمط شمٙمٗمػم اعمٕملم [ص:]١22
ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمِمٜم٘مٞمٓمل ؒ

 :يمؾ ُمـ اشمبع شمنمي ًٕم٤م همػم اًمتنميع اًمذي ضم٤مء سمف

ؾمٞمد وًمد آدم حمٛمد سمـ قمبد اهلل ☺ ,وم٤مشمب٤مقمف ًمذًمؽ اًمتنميع اعمخ٤مًمػ يمٗمر سمقاح .
وإًمٞمؽ أظمل اًم٘م٤مرئ اًمٙمالم سمٗمّمف وٟمّمف [أضقاء اًمبٞم٤من -2١١/3:
 :]2١3يمؾ ُمـ اشمبع شمنمي ًٕم٤م همػم اًمتنميع اًمذي ضم٤مء سمف ؾمٞمد وًمد آدم حمٛمد سمـ
قمبد اهلل ☺ ,وم٤مشمب٤مقمف ًمذًمؽ اًمتنميع اعمخ٤مًمػ يمٗمر سمقاح[ ,خمرج قمـ اعمٚم٦م
اإلؾمالُمٞم٦م .وعم٤م ىم٤مل اًمٙمٗم٤مر ًمٚمٜمبل ☺ :اًمِم٤مة شمّمبح ُمٞمت٦مُ ,مـ ىمتٚمٝم٤م؟ وم٘م٤مل هلؿ:
اهلل ىمتٚمٝم٤م  ,وم٘م٤مًمقا ًمفُ :م٤م ذسمحتؿ سم٠ميديٙمؿ طمالل ,وُم٤م ذسمحف اهلل سمٞمده اًمٙمريٛم٦م
شم٘مقًمقن إٟمف طمرام! وم٠مٟمتؿ إذن أطمسـ ُمـ اهلل!؟ =أٟمزل اهلل ومٞمٝمؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم:
ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ىمسؿ ُمـ
ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ[ إٟمٕم٤مم...]٢١٢ :ومٝمق ٌ

اهلل َّ
ضمؾ وقمال أؾسؿ بف طذ أن لـ اتبع اـمٓوان دم حتُٓؾ ادٓتة أٔف لػك ,هذا
خمرج قمـ اعمٚم٦م سم٢ممج٤مع اعمسٚمٛملم] .
اًمنمك ٌ
خمرج قمـ اعمٚم٦م اإلؾمالُمٞم٦م .وعم٤م ىم٤مل اًمٙمٗم٤مر
ُم٤م سملم اعمٕم٘مقوملم هق اعمحذوف:
ٌ
ًمٚمٜمبل ☺ :اًمِم٤مة شمّمبح ُمٞمت٦مُ ,مـ ىمتٚمٝم٤م؟ وم٘م٤مل هلؿ :اهلل ىمتٚمٝم٤م  ,وم٘م٤مًمقا ًمفُ :م٤م
( )٢ط دار قم٤ممل اًمٗمقادد ,وهل اًمٓمبٕم٦م اعمٕمتٛمدة ذم رؾم٤مًمتل.
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ذسمحتؿ سم٠ميديٙمؿ طمالل ,وُم٤م ذسمحف اهلل سمٞمده اًمٙمريٛم٦م شم٘مقًمقن إٟمف طمرام وم٠مٟمتؿ إذن
أطمسـ ُمـ اهلل؟ أٟمزل اهلل ومٞمٝمؿ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﮋﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ىمسؿ ُمـ اهلل َّ
ضمؾ وقمال أؾسؿ بف طذ أن لـ اتبع اـمٓوان دم
ﮕﮊ ...ومٝمق ٌ
خمرج قمـ اعمٚم٦م سم٢ممج٤مع اعمسٚمٛملم ٟٕ ,مف يٜمسػ
حتُٓؾ ادٓتة أٔف لػك ,وهذا اًمنمك ٌ
ُم٤م ؾمقده ذم يمت٤مسمف .وُمثٚمف صٜمع ُمـ ىمبؾ اًمديمتقر قمبد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح اعمحٛمقد ذم
احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل :أطمقاًمف وأطمٙم٤مُمف [:ص .]٢1١-٢1٢
ىمري٥م وٓ ُمـ ٍ
ٍ
سمٕمٞمد إمم ُم٤م ئمٜمف
واحل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس ذم يمالم هذا اًم َٕم َٚمؿ ُم٤م ُي ِِمػم ُمـ
ىمسؿ ُمـ اهلل َّ
ضمؾ وقمال أؾسؿ بف طذ
أسمق اًمٕمال ٟمٍمة عمذهبف ,ومت٠م ُّمؾ قمب٤مرشمف :ومٝمق ٌ
سيح ذم آؾمتحالل.
أن لـ اتبع اـمٓوان دم حتُٓؾ ادٓتة أٔف لػك  ,ومٙمالُمف
ٌ
وذم طم٘مٞم٘م٦م إُمر ,ؾمٚمػ ه١مٓء هق سٓد ؾوب ,طمٞم٨م ىم٤مل ذم ذم فمالل
سمنما ذم ذيٕم٦م ُمـ قمٜمد ٟمٗمسف وًمق ذم
اًم٘مرآن [ :]٢٢12/3إن ُمـ أـم٤مع ً
ٍ
ٍ
ُمسٚمام ,صمؿ ومٕمٚمٝم٤م وم٢مٟمام ظمرج
صٖمػمة وم٢مٟمام هق ُمنمك ,وإن يم٤من ذم إصؾ
ضمزدٞم٦م
ً
أيْم٤مُ ..مٝمام سم٘مل سمٕمد ذًمؽ ي٘مقل :أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ
هب٤م ُمـ اإلؾمالم إمم اًمنمك ً
اهلل سمٚمس٤مٟمف ,سمٞمٜمام هق يتٚم٘مك ُمـ همػم اهلل ,ويٓمٞمع همػم اهلل .
ٟمٛمقذضم٤م آظمر ُمـ آظمتّم٤مر اعمخؾ ,ؾال اـياللة
ودوٟمؽ أهي٤م اًم٘م٤مرئ
ً
اـمٍّٓول

ذم شمٗمسػمه [[ :]٢٢٠-٢٠2/2ويٗمٝمؿ ُمـ هذه أي٤مت

يم٘مقًمف :ﮋ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ[اًمٙمٝمػ ,]١9 :أن ُمتبٕمل أطمٙم٤مم اعمنمقملم
همػم ُم٤م ذقمف اهلل أهنؿ ُمنميمقن سم٤مهلل.
( )٢ذم هذا اعمقضع ,ذيمرت يمالم ِ
اًمٕم٤ممل ً
أوٓ طمٗم٤م ًفم٤م قمغم شمريمٞمز اًم٘م٤مرئ وقمدم شمِمتٞم٧م ذهٜمف.
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وهذا اعمٗمٝمقم ضم٤مء ُمبٞمٜمً٤م ذم ٍ
آي٤مت أظمر ,يم٘مقًمف ومٞمٛمـ اتبع تػيع اـمٓوان دم
إباحة ادٓتة سمدقمقى أهن٤م ذسمٞمح٦م اهلل :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮊ] ,ومٍمح سم٠مهنؿ ُمنميمقن سمٓم٤مقمتٝمؿ .وهذا اإلذاك ذم اًمٓم٤مقم٦م,
واشمب٤مع اًمتنميع اعمخ٤مًمػ عم٤م ذقمف اهلل شمٕم٤ممم هق اعمراد سمٕمب٤مدة اًمِمٞمٓم٤من ذم ىمقًمف
شمٕم٤ممم :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ[يس ,]9٢ – 9٠ :وىمقًمف شمٕم٤ممم قمـ ٟمبٞمف
إسمراهٞمؿ :ﮋﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ[ ُمريؿ,]22 :
وىمقًمف شمٕم٤ممم :ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮊ[ اًمٜمس٤مء ]٢٢٠ :أيُ :م٤م يٕمبدون إٓ ؿمٞمٓم٤م ًٟم٤م ,أي وذًمؽ سم٤مشمب٤مع شمنميٕمف.
وًمذا ؾمٛمك اهلل شمٕم٤ممم اًمذيـ يٓم٤مقمقن ومٞمام زيٜمقا ُمـ اعمٕم٤ميص ذيم٤مء ذم ىمقًمف
شمٕم٤ممم:ﮋﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙﮊ أي٦م .وؾد بع اـّنبل ☺ هذا ـيدي بـ حاتؿ
◙ عم٤م ؾم٠مًمف قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞﮊ أي٦م ,ؽبع ـف أهنؿ أحُقا هلؿ لا حرم اهلل ,وحرلقا طُْٓؿ لا
أحؾ اهلل ؽاتبيقهؿ دم ذـؽ ,وأن ذـؽ هق اختاذهؿ إياهؿ أربا ًبا.
وُمـ أسح إدًم٦م ذم هذا :أن اهلل ضمؾ وقمال ذم ؾمقرة اًمٜمس٤مء ّسملم أن ُمـ
يريدون أن يتح٤ميمٛمقا إمم همػم ُم٤م ذقمف اهلل يتٕمج٥م ُمـ زقمٛمٝمؿ أهنؿ ُم١مُمٜمقن ,وُم٤م
ذًمؽ إٓ ٕن دقمقاهؿ اإليامن ُمع إرادة اًمتح٤ميمؿ إمم اًمٓم٤مهمقت سم٤مًمٖم٦م ُمـ اًمٙمذب ُم٤م
حيّمؾ ُمٜمف اًمٕمج٥م ,وذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ ﭣ ﭤ
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ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ[اًمٜمس٤مء.]9٠ :
[ وهبذه اًمٜمّمقص اًمساموي٦م اًمتل ذيمرٟم٤م ئمٝمر هم٤مي٦م اًمٔمٝمقر :أن اًمذيـ
يتبٕمقن اًم٘مقاٟملم اًمقضٕمٞم٦م اًمتل ذقمٝم٤م اًمِمٞمٓم٤من قمغم أًمسٜم٦م أوًمٞم٤مدف خم٤مًمٗم٦م عم٤م
ذقمف اهلل ضمؾ وقمال قمغم أًمسٜم٦م رؾمٚمف ☺ ,أٟمف ٓ يِمؽ ذم يمٗمرهؿ وذيمٝمؿ إٓ
ُمـ ـمٛمس اهلل سمّمػمشمف ,وأقمامه قمـ ٟمقر اًمقطمل ُمثٚمٝمؿ].
تّبٓف :اقمٚمؿ أٟمف جي٥م اًمتٗمّمٞمؾ سملم اًمٜمٔم٤مم اًمقضٕمل اًمذي ي٘مت٣م حتٙمٞمٛمف
اًمٙمٗمر سمخ٤مًمؼ اًمسٛمقات وإرض ,وسملم اًمٜمٔم٤مم اًمذي ٓ ي٘مت٣م ذًمؽ.
إداري ,وذقمل .أُم٤م اإلداري اًمذي يراد
وإيْم٤مح ذًمؽ أن اًمٜمٔم٤مم ىمسامن:
ٌ
ٍ
وضمف همػم خم٤مًمػ ًمٚمنمع ,ومٝمذا ٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف ,وٓ
سمف ضبط إُمقر وإشم٘م٤مهن٤م قمغم
خم٤مًمػ ومٞمف ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ,ومٛمـ سمٕمدهؿ...
وأُم٤م اـّىام اـػطل ادخاـػ ـتػيع خاـؼ اـسِقات واألرض ؽتحَِٓف
ؿٌر بخاـؼ اـسِقات واألرض ,ؿدطقى أن تٌهٓؾ اـذؿر طذ األٔثك دم
ٌ
ادراث ـٓس بٗٔناف ,وأهنام يُزم استقاؤمها دم ادراث ,وؿدطقى أن تيدد
اـزوجات ضُؿ ,وأن اـوالق ضُؿ ـُِرأة ,وأن اـرجؿ واـٍوع ؤحقمها ٌ
أطامل
وحمٓ ٌة ال يسقغ ؽيُْا باإلٔسان ,ؤحق ذـؽ .
هذا يمالُمف رمحف اهلل شمٕم٤ممم ٟم٘مٚمٜم٤مه سمتامُمف ويمامًمفً ,مٞمس يمّمٜمٞمع ُمـ ضمزأه,
ٍ
ممق ًه٤م قمغم
وضمرده ُمـ ؾمب٤مىمف وحل٤مىمف ,وٟمثره ذم يمت٤مسمف ذم صٗمح٤مت ُمتٗمرىم٦مّ ,
ّ
اًم٘م٤مرىء أن هذا اًم َٕم َٚم ؿ يٙمٗمر احلٙم٤مم سم٤مًمتنميع .اٟمٔمر قمغم ؾمبٞمؾ اعمث٤مل :ضقاسمط
شمٙمٗمػم اعمٕملم ٕيب اًمٕمال راؿمدُ :م٤م سملم اعمٕم٘مقوملم إومم[ص :]١29ويٗمٝمؿ
ُمـ هذه أي٤مت ...ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮊ  ,وُم٤م سملم اعمٕم٘مقوملم
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اًمث٤مٟمٞم٦م [ص :]١22وهبذه اًمٜمّمقص اًمساموي٦م ...وأقمامه قمـ ٟمقر اًمقطمل
ُمثٚمٝمؿ  ,و احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل أطمقاًمف وأطمٙم٤مُمف ًمٚمديمتقر قمبد اًمرمحـ سمـ
ص٤مًمح اعمحٛمقد [ص :]٢1٢-٢1٠ويٗمٝمؿ ُمـ هذه أي٤مت ...ﮋﮃ
ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮊ [ ,ص :]٢1٢و هبذه اًمٜمّمقص اًمساموي٦م
اًمتل ذيمرٟم٤م ...وأقمامه قمـ ٟمقر اًمقطمل ُمثٚمٝمؿ [ ,ص :]393-39١تّبٓف :اقمٚمؿ
أٟمف جي٥م اًمتٗمّمٞمؾ سملم اًمٜمٔم٤مم اًمقضٕملّ ...
وأن اًمرضمؿ واًم٘مٓمع وٟمحقمه٤م أقمامل
وطمِمٞم٦م ٓ يسقغ ومٕمٚمٝم٤م سم٤مإلٟمس٤من ,وٟمحق ذًمؽ .
واضح وضقح اًمِمٛمس ذم َراسمٕم٦م اًمٜمٝم٤مر,
ويمالُمف ٓحيت٤مج إمم شمٕمٚمٞمؼ ,ومٝمق
ٌ
ٓ شمٗمريؼ سملم اعمس٠مًم٦م اعمٕمٞمٜم٦م وٓ احلٙمؿ اًمٕم٤مم ,وٓ ٟمحقه ُمـ اًمدقم٤موى اًمٗم٤مرهم٦م,
سمؾ ذيمر ىمٞمق ًدا ٓ يِمؽ ُمـ قمٜمده ُُمسٙم٦م قم٘مؾ أن يؽمدد ذم احلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م؛ ُمـ
ذًمؽ ىمقًمف ؒ

:

 ... أن ُمتبٕمل أطمٙم٤مم اعمنمقملم همػم ُم٤م ذقمف اهلل أهنؿ ُمنميمقن سم٤مهلل.
وهذا اعمٗمٝمقم ضم٤مء ُمبٞمٜمً٤م ذم آي٤مت أظمر ,يم٘مقًمف ومٞمٛمـ اتبع تػيع اـمٓوان دم
إباحة ادٓتة سمدقمقى أهن٤م ذسمٞمح٦م اهلل.
ؽبع ـف أهنؿ أحُقا هلؿ لا حرم اهلل ,وحرلقا طُْٓؿ لا أحؾ اهلل
ّ 
ؽاتبيقهؿ دم ذـؽ ,وأن ذـؽ هق اختاذهؿ إياهؿ أربا ًبا.
 ؿدطقى أن تٌهٓؾ اـذؿر طذ األٔثك دم ادراث ـٓس بٗٔناف ,وأهنام
يُزم استقاؤمها دم ادراث.
 وأن اـرجؿ واـٍوع ؤحقمها ٌ
أطامل وحمٓ ٌة ال يسقغ ؽيُْا باإلٔسان.
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أبُ العال راشد ِذكز ما ُِافق يُاٍ مو نصُص العمماء
َِرتك ما عمٌّ مو نصُصًم
ىمبؾ أن ٟمنمع ذم اعم٘مّمقد ,أذ ِّيمر ٟمٗمز وإخ أسم٤م اًمٕمال سمٙمٚمٛم٦م رادٕم٦م ـإللام
وؿٓع بـ اجلراح اـرؤاد اًم٘م٤مدؾ يمام ذم ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل [ :]١٠/٢أهؾ
اًمٕمٚمؿ يٙمتبقن ُم٤م هلؿ ,وُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ,وأهؾ إهقاء ٓ يٙمتبقن إٓ ُم٤م هلؿ .
أيْم٤م سمٙمٚمٛم٦م مجٞمٚم٦م ؾمٓمره٤م سمٜم٤مٟمف ذم قم٤مرض اجلٝمؾ  ,ىم٤مل
وأذيمّره ً
ىمديام وطمدي ًث٤م أهنؿ ٓ خيتٓمٗمقن إطمٙم٤مم
[صُ ... :]19مـ قم٤مدة اًمٕمٚمامء ً
اظمتٓم٤م ًوم٤م ُمـ سمٕمض ٟمّمقص أهؾ اًمٕمٚمؿ ,وًمٙمٜمٝمؿ جيٛمٕمقن ُم٤م ورد قمٜمٝمؿ ذم
اعمس٠مًم٦م اًمقاطمدة وي٘م٤مسمٚمقن سمٕمْمف سمبٕمض طمتك شمٙمقن اًمٜمت٤مد٩م اًمتل ظمرضمقا هب٤م
صحٞمح٦م ٓ اقمؽماض قمٚمٞمٝم٤م ,وًمذًمؽ ٓ سمد ُمـ اجلٛمع واعم٘م٤مسمٚم٦م سملم ٟمّمقصٝمؿ
طمتك يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٗمٝمٛمٝم٤م قمغم وضمٝمٝم٤م اًمّمحٞمح .
ً
أىمقآ جلٛمع ُمـ اًمٕمٚمامء ممـ اؾمتِمٝمد هبؿ أسمق اًمٕمال
ؾمٜمٜم٘مؾ ذم هذا اًمٗمّمؾ
ٟمٍم ًة عمذهبف ,هل قمغم ظمالف ُم٤م زقمؿ.
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 العالمة عبد اللطيف آل الشيخ وكالمه يف احلاكنية9
سئؾ

ؒ

يمام ذم اًمدرر اًمسٜمٞم٦م [ :]2١9/٢٠قمام حيٙمؿ سمف أهؾ

اًمسقاًمػ ُمـ اًمبقادي وهمػمهؿ ُمـ قم٤مدات أسم٤مء وإضمداد ,هؾ يٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ
سمذًمؽ اًمٙمٗمر سمٕمد اًمتٕمريػ ...إًمخ؟
وم٠مضم٤مبُ :مـ حت٤ميمؿ إمم همػم يمت٤مب اهلل ,وؾمٜم٦م رؾمقًمف ☺ بيد اـتيريػ,
ومٝمق يم٤مومر ,ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮊ ,وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﮊ ,وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋ ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﮊ ,وىم٤مل شمٕم٤ممم:ﮋ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮊ[ اًمٜمحؾ] 39 :؛
وأي٤مت ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة .
اؾمتدل هبذا اًمٜم٘مؾ أسمق اًمٕمال راؿمد يمام ذم ضقاسمط شمٙمٗمػم اعمٕملم [ص]١2٢
قمغم شمٙمٗمػم ُمـ حيٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل .وُمثٚمف صٜمع اًمديمتقر قمبد اًمرمحـ سمـ
ص٤مًمح اعمحٛمقد ذم احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل أطمقاًمف وأطمٙم٤مُمف [ص ُ ,]٢23مع
أن يمالم اًمِمٞمخ قمبد اًمٚمٓمٞمػ ذم اعمتح٤ميمٛملم ,واعمحٛمقد يرى اًمتٗمّمٞمؾ ذم ؿم٠من
إشمب٤مع اعمحٙمقُملم سمٖمػم ذع اهلل يمام ذيمر ذًمؽ ذم [ص .]١٠1-١٠9
واًمذي ئمٝمر زم أن يمالم اًمِمٞمخ واضح ,وم٘مد طمٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٙمٗمر سمٕمد
اًمتٕمريػ ,أي :سمٕمد إىم٤مُم٦م احلج٦م ,ظم٤مص٦م وأن اًمِمٞمخ يِمؽمط آؾمتحالل ذم شمٙمٗمػم
ُمـ مل حيٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ,ومٝمؾ ُيتّمقر شمٙمٗمػمه ًمٚمٛمتح٤ميمؿ دون هذا اًم٘مٞمد.
حيرم إذا يم٤من اعمستٜمد إمم
ؾال ذم ُمٜمٝم٤مج اًمت٠مؾمٞمس [ص  :]٠٢وإٟمام ُ
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ٍ
ٍ
سم٤مـمٚم٦م خت٤مًمػ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م ,يم٠مطمٙم٤مم اًمٞمقٟم٤من واإلومرٟم٩م واًمتؽم,
ذيٕم٦م
وىمقاٟمٞمٜمٝمؿ اًمتل ُمّمدره٤م آراؤهؿ وأهقاؤهؿ ,ويمذًمؽ اًمب٤مدي٦م وقم٤مدهتؿ
اجل٤مري٦م ...ؽِـ استحؾ احلَؿ هبذا ذم اًمدُم٤مء أو همػمه٤م ؽْق ؿاؽر ,ىم٤مل شمٕم٤ممم:
ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ ...وهذه اآلية ذؿر
ؽْٓا بيض ادٌَّسيـ :أن اـٌَر ادراد هّا :ؿٌر دون اـٌَر األؿز :ألهنؿ ؽِْقا
أهنا تتّاول لـ حَؿ بًر لا أٔزل اهلل ,وهق ؼر لستحؾ ـذـؽ ,ـَّْؿ ال
خمرج طـ ادُة .
يّازطقن دم طِقلْا ـُِستحؾ ,وأن ؿٌره ٌ
أيْم٤م ذم قمٞمقن اًمرؾم٤مدؾ [ :]9٠2/١ولا ذؿرتَف طـ األطراب لـ
وؾال ً
ولـ  م يستحؾ :ؽْق اـذي طُٓف
اـٌرق بع لـ استحؾ احلَؿ بًر لا أٔزل اهللَ ,
اـيِؾ ,وإـٓف ادرجع طّد أهؾ اـيُؿ .
وهذان اًمٜمّم٤من ٓ ِذيمر هلام ذم هذيـ اًمٙمت٤مسملمٟ ,مؽمك اإلضم٤مسم٦م ًمؽ أهي٤م
اًم٘م٤مرئ اًمٚمبٞم٥م ,ومٝم٤مهق يِمؽمط آؾمتحالل ذم شمٙمٗمػم احل٤ميمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ,
سمؾ ىم٤مل :ؽْق اـذي طُٓف اـيِؾ ,وإـٓف ادرجع طّد أهؾ اـيُؿ  .ورطمؿ اهلل
شٓخ اإلسالم ابـ تِٓٓة اًم٘م٤مدؾ ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى [ :]٢9٢/١٠ومال دمد
ُمبتدقم٤م إٓ وهق حي٥م يمتامن اًمٜمّمقص اًمتل خت٤مًمٗمف ,ويبٖمْمٝم٤م ,ويبٖمض
ىمط
ً
إفمٝم٤مره٤م ,وروايتٝم٤م ,واًمتحدث هب٤م ,ويبٖمض ُمـ يٗمٕمؾ ذًمؽ .

55

البرت واإليهام يف بعض اللتابات حول قضية تلفري احللّام

 العالمة أمحد حمند شاكز وكالمه يف احلاكنية9
أ ًّمػ أسمق اًمٕمال راؿمد رؾم٤مًم ً٦م سمٕمٜمقان اًمٕمالُم٦م اعمحدّ ث أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر
وضمٝمقده ذم اًمدقمقة واإلصالح ظمالل اًم٘مرن اعم٤ميض ()٢3٠٠-٢3٠1

,

وذيمر ّأول ضمٝمقد هذا اًم َٕم َٚمؿ شمٙمٗمػمه ًمٚمحٙم٤مم اًمذيـ حيٙمٛمقن سم٤مًم٘مقاٟملم
ٍ
أىمقال هلذا اًمٕم٤ممل مم٤م ي١ميد ذًمؽ,
اًمقضٕمٞم٦م!! ,واضمتٝمد ذم مجع ُم٤م ُيسٕمٗمف ُمـ

ٍ
ً
ٟمّمقص أظمرى ًمف سمخالف ُم٤م ذه٥م
ُمتٖم٤مومال ـ سم٘مّمد أو ُمـ همػم ىمّمد ـ قمـ

ً
ُمتٖم٤مومال قمـ ىمٞمقد ذيمره٤م هذا اًم َٕم َٚمؿ ذم اًمٙمالم اعمٜم٘مقل هل ـ قمغم
إًمٞمف ,سمؾ
اًمتح٘مٞمؼ ـ شمَٜمسػ دقمقاه.
ؾال اـياللة أمحد شاؿر ذم قمٛمدة اًمتٗمسػم [[ :]٢22-٢29/2وهذه
أصم٤مر ـ قمـ اسمـ قمب٤مس وهمػمه ـ مما يُيب بف ادهُُقن دم طقٔا هذا ,لـ
طذرا أو إباح ًة
ادّتسبع ـُيُؿ ,وؼرهؿ لـ اجلرآء طذ اـديـ :جييُقهنا
ً
ـٍُقأع اـقثّٓة ادقضقطة ,اًمتل ُ ِ
رضسم٧م قمغم سمالد اإلؾمالم].
أصمر قمـ أيب جمٚمز ,ذم ضمدال اإلسم٤مضٞم٦م اخلقارج إي٤مه ,ومٞمام يم٤من يّمٜمع
وهٜم٤مك ٌ
سمٕمض إُمراء ُمـ اجلقر ,ومٞمحٙمٛمقن ذم سمٕمض ىمْم٤مدٝمؿ سمام خي٤مًمػ اًمنميٕم٦م,
قمٛمدً ا إمم اهلقى ,أو ً
ضمٝمال سم٤محلٙمؿ.
واخلقارج ُمـ ُمذهبٝمؿ أن ُمرشمٙم٥م اًمٙمبػمة يم٤مومر ,ومٝمؿ جي٤مدًمقن يريدون ُمـ
قمذرا
أيب جمٚمز أن يقاوم٘مٝمؿ قمغم ُم٤م يرون ُمـ يمٗمر ه١مٓء إُمراءً ,مٞمٙمقن ذًمؽ ً
هلؿ ومٞمام يرون ُمـ اخلروج قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمسٞمػ.
( )٢اًمٓمبٕم٦م إومم  ٢2١2ه ُمٙمتب٦م اًمرؿمد ,وهل اعمٕمتٛمدة ذم رؾم٤مًمتل.
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وهذان إصمران روامه٤م اًمٓمؼمي ,]٢١٠١2,٢١٠١9[ :ويمت٥م قمٚمٞمٝمام أظمل
حي٤م؛ ومرأي٧م أن أصمب٧م هٜم٤م
ٟمٗمٞمس٤م ضمدً ا ,ىمق ًي٤م س ً
اًمسٞمد حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر شمٕمٚمٞم ً٘م٤م ً
ٟمص أومم روايتل اًمٓمؼمي ,صمؿ شمٕمٚمٞمؼ أظمل قمغم اًمروايتلم.
ومروى اًمٓمؼمي :قمـ قمٛمران سمـ ُطمدَ ير ,ىم٤مل :أشمك أسم٤م جمٚمز ٟم٤مس ُمـ سمٜمل
قمٛمرو سمـ َؾمدُ وس ,وم٘م٤مًمقا :ي٤م أسم٤م جمٚمز ,أرأي٧م ىمقل اهلل :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ أطمؼ هق؟ ىم٤مل ٟمٕمؿ ,ىم٤مًمقا :ﮋ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ أطمؼ هق؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ ,ىم٤مًمقا:

ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ أطمؼ هق؟ ىم٤ملٟ :مٕمؿ.
ىم٤مل :وم٘م٤مًمقا :ي٤م أسم٤م جمٚمز ,ومٞمحٙمؿ ه١مٓء سمام أٟمزل اهلل؟ ىم٤مل :هق ديٜمٝمؿ اًمذي
يديٜمقن سمف ,وسمف ي٘مقًمقن ,وإًمٞمف يدقمقن؛ وم٢من هؿ شمريمقا ؿمٞم ًئ٤م ُمٜمف قمرومقا أهنؿ ىمد
َٗمرق ! ىم٤مل :أٟمتؿ أومم هبذا ُمٜمل! ٓ
أص٤مسمقا ذٟم ًب٤م ,وم٘م٤مًمقا ٓ :واهلل ,وًمٙمٜمؽ شم َ
أرى ,وإٟمٙمؿ شمرون هذا وٓ حترضمقن ! وًمٙمٜمٝم٤م أٟمزًم٧م ذم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى
وأهؾ اًمنمك ,أو ٟمحق ُمـ هذا  .صمؿ روى اًمٓمؼمي [ٟ ]٢١٠١9محق ُمٕمٜم٤مه.
وإؾمٜم٤مداه صحٞمح٤من.
ومٙمت٥م أظمل اـسٓد حمِقد؛ سمٛمٜم٤مؾمب٦م هذيـ إصمريـ ُم٤م ٟمّمف:
اًمٚمٝمؿ أّن أسمرأ إًمٞمؽ ُمـ اًمْمالًم٦م .وسمٕمد؛ ؽٗن أهؾ اـريب واـٌتـ ممـ
تندّ روا ـَُالم دم زلأّا هذا ,ؾد َت َُ نِس اديذرة ألهؾ اـسُوان دم ترك احلَؿ
بام أٔزل اهلل ,ودم اـٍهاء دم اـدلاء واألطراض واأللقال بًر ذيية اهلل اـتل
أٔزهلا دم ؿتابف ,ودم اختاذهؿ ؾأقن أهؾ اـٌَر ذيية دم بالد اإلسالم؛ ومٚمام
وىمػ قمغم هذيـ اخلؼميـ ,اختذمه٤م رأ ًي٤م يرى سمف صقاب اًم٘مْم٤مء ذم إُمقال
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وإقمراض واًمدُم٤مء سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ,وأن خماـٌة ذيية اهلل دم اـٍهاء اـيام ال
تٌَر اـرايض هبا ,واًمٕم٤مُمؾ قمٚمٞمٝم٤م.
واًمٜم٤مفمر ذم هذيـ اخلؼميـ ٓ حمٞمص ًمف قمـ ُمٕمروم٦م اًمس٤مدؾ واعمس١مول ,وم٠مسمق
شم٤مسمٕمل صم٘م٦م ويم٤من حي٥م قمٚم ًٞم٤م ◙
جمٚمز [ٓطمؼ سمـ محٞمد اًمِمٞمب٤مّن اًمسدود]
ٌ

ويم٤من ىمقم أيب جمٚمز ,وهؿ سمٜمق ؿمٞمب٤منُ ,مـ ؿمٞمٕم٦م قمكم يقم اجلٛمؾ وصٗملم .ومٚمام
يم٤من أُمر احلٙمٛملم يقم صٗملم ,واقمتزًم٧م اخلقارج ,يم٤من ومٞمٛمـ ظمرج قمغم قمكم
◙ ـم٤مدٗم٦م ُمـ سمٜمل ؿمٞمب٤من ,وُمـ سمٜمل َؾمدُ وس سمـ ؿمٞمب٤من سمـ ُذ َهؾ ,وه١مٓء
اًمذيـ ؾم٠مًمقا أسم٤م جمٚمزُ ,مـ سمٜمل قمٛمرو سمـ ؾمدوس [يمام ذم إصمر,]٢١٠١2 :
ٟمٗمر ُمـ اإلسم٤مضٞم٦م [يمام ذم إصمر ,]٢١٠١9:واإلسم٤مضٞم٦م ُمـ مج٤مقم٦م اخلقارج
وهؿ ٌ
احلروري٦م ,هؿ أصح٤مب قمبد اهلل سمـ إسم٤مض اًمتٛمٞمٛمل ,وهؿ ي٘مقًمقن سمٛم٘م٤مًم٦م ؾم٤مدر
اخلقارج ذم اًمتحٙمٞمؿ ,وذم شمٙمٗمػم قمكم ◙ إذ طمٙمؿ احلٙمٛملم ,وأن قمٚم ًٞم٤م مل
حيٙمؿ سمام أٟمزل اهلل ,ذم أُمر اًمتحٙمٞمؿ.
يم٤مومر ًمٞمس سمٛمنمك,
صمؿ إن قمبد اهلل سمـ إسم٤مض ىم٤مل :إن ُمـ ظم٤مًمػ اخلقارج ٌ
ومخ٤مًمػ أصح٤مسمف ,وأىم٤مم اخلقارج قمغم أن أطمٙم٤مم اعمنميملم دمري قمغم ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ.
صمؿ اومؽمىم٧م اإلسم٤مضٞم٦م سمٕمد قمبد اهلل سمـ إسم٤مض اإلُم٤مم اومؽما ًىم٤م؛ ٓ ٟمدري ُمٕمف ـ ذم
أُمر هذيـ اخلؼميـ ـ ُمـ أي اًمٗمرق يم٤من ه١مٓء اًمس٤مدٚمقن ,سمٞمد أن اإلسم٤مضٞم٦م يمٚمٝم٤م
شم٘مقل :إن ُدور خم٤مًمٗمٞمٝمؿ ُدور شمقطمٞمد ,إٓ ُمٕمسٙمر اًمسٚمٓم٤من؛ وم٢مٟمف دار يمٗمر قمٜمدهؿ.
أيْم٤م :إن مجٞمع ُم٤م اومؽمض اهلل ؾمبح٤مٟمف قمغم ظمٚم٘مف إيامن ,وأن يمؾ
صمؿ ىم٤مًمقا ً
يمبػمة؛ ومٝمل يمٗمر ٟمٕمٛم٦م ٓ ,يمٗمر ذك ,وأن ُمرشمٙمبل اًمٙمب٤مدر ذم اًمٜم٤مر ظم٤مًمدون
خمٚمدون ومٞمٝم٤م.
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وُمـ اًمبلم أن اًمذيـ ؾم٠مًمقا أسم٤م جمٚمز ـ ُمـ اإلسم٤مضٞم٦م ـ إٟمام يم٤مٟمقا يريدون أن
يٚمزُمقه احلج٦م ذم شمٙمٗمػم إُمراء؛ ٕهنؿ ذم ُمٕمسٙمر اًمسٚمٓم٤من ,وٕهنؿ رسمام قمّمقا
أو ارشمٙمبقا سمٕمض ُم٤م هن٤مهؿ اهلل قمـ ارشمٙم٤مسمف؛ وًمذًمؽ ىم٤مل هلؿ ذم اخلؼم إول
[رىمؿ  :]٢١٠١2وم٢من هؿ شمريمقا ؿمٞم ًئ٤م ُمٜمف قمرومقا أهنؿ ىمد أص٤مسمقا ذٟم ًب٤م  ,وىم٤مل
هلؿ ذم اخلؼم اًمث٤مّن :إهنؿ يٕمٛمٚمقن سمام يٕمٛمٚمقن ,ويٕمٚمٛمقن أٟمف ذٟم٥م .
وإذن ,ومٚمؿ يٙمـ ؾم١ماهلؿ قمام اطمت٩م سمف ُمبتدقم٦م زُم٤مٟمٜم٤م ُمـ اًم٘مْم٤مء ذم إُمقال
وإقمراض واًمدُم٤مء سم٘م٤مٟمقن خم٤مًمػ ًمنميٕم٦م أهؾ اإلؾمالم ,وٓ ذم إصدار ىم٤مٟمقن
ُمٚمزم ٕهؾ اإلؾمالم ,سم٤مٓطمتٙم٤مم إمم طمٙمؿ همػم طمٙمؿ اهلل ذم يمت٤مسمف وقمغم ًمس٤من
ٟمبٞمف ☺؛ ومٝمذا اًمٗمٕمؾ إقمراض قمـ طمٙمؿ اهلل ,ورهمب٦م قمـ ديٜمف ,وإيث٤مر ٕطمٙم٤مم
أهؾ اًمٙمٗمر قمغم طمٙمؿ اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ,وهذا يمٗمر ٓ يِمؽ أطمد ُمـ أهؾ
اًم٘مبٚم٦م قمغم اظمتالومٝمؿ ذم شمٙمٗمػم اًم٘م٤مدؾ واًمداقمل إًمٞمف.
وإيث٤مر
هجر ٕطمٙم٤مم اهلل قم٤مُم٦م سمال اؾمتثٜم٤مء,
واًمذي ٟمحـ ومٞمف اًمٞمقم ,هق
ٌ
ٌ
أطمٙم٤مم همػم طمٙمٛمف ذم يمت٤مسمف وؾمٜم٦م ٟمبٞمف ,وشمٕمٓمٞمؾ ًمٙمؾ ُم٤م ذم ذيٕم٦م اهلل ,سمؾ سمٚمغ
إُمر ُمبٚمغ آطمتج٤مج قمغم شمٗمْمٞمؾ أطمٙم٤مم اًم٘م٤مٟمقن اعمقضقع ,قمغم أطمٙم٤مم اهلل
اعمٜمزًم٦م ,وادطاء ادحتجع ـذـؽ بٕن أحَام اـػيية إٔام ٔزـت ـزلان ؼر
زلأّا ,وـِ ِي َُؾ وأسباب أٍهت ,ؽسٍوت األحَام ؿُْا بأٍهائْا ,وم٠ميـ هذا
مم٤م سمٞمٜم٤مه ُمـ طمدي٨م أيب جمٚمز واًمٜمٗمر ُمـ اإلسم٤مضٞم٦م ُمـ سمٜمل قمٛمرو سمـ ؾمدوس؟!
وًمق يم٤من إُمر قمغم ُم٤م فمٜمقا ذم ظمؼم أيب جمٚمز ,أهنؿ أرادوا خم٤مًمٗم٦م اًمسٚمٓم٤من ذم
طمٙمؿ ُمـ أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م؛ وم٢مٟمف مل حيدث ذم شم٤مريخ اإلؾمالم ّ
طمٙمام
أن ّ
ؾمـ طم٤ميمؿ ً
وضمٕمٚمف ذيٕم٦م ُمٚمزُم٦م ًمٚم٘مْم٤مء هب٤م؛ هذه واطمدة.
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[وأظمرى  :أن احلاؿؿ اـذي حَؿ دم ؾهٓة بيّْٓا بًر حَؿ اهلل ؽْٓا ,ؽٗٔف
إلا أن يَقن حَؿ هبا وهق جاهؾ ,ؽْذا ألره ألر اجلاهؾ باـػيية ,وألا أن
يَقن حَؿ هبا هقى ولينٓة ,ؽْذا ذٔب تّاـف اـتقبة ,وتُحٍف ادًٌرة ,وألا أن
ً
حَام خاـػ بف سائر اـيُامء ,ؽْذا حَِف حَؿ ؿؾ
لتٕوال
يَقن حَؿ هبا
ً
لتٕول يستِد تٕويُف لـ اإلؾرار بّص اـَتاب وسّة رسقل اهلل.

وأُم٤م أن يٙمقن يم٤من ذم زُمـ أيب جمٚمز ,أو ىمبٚمف ,أو سمٕمده حاؿؿ حَؿ بٍهاء دم
ألر جاحدً ا حلَؿ لـ أحَام اـػيية ,أو لٖ ًثرا ألحَام أهؾ اـٌَر طذ أحَام
أهؾ اإلسالم ,ومذًمؽ مل يٙمـ ىمط؛ ومال يٛمٙمـ سف يمالم أيب جمٚمز واإلسم٤مضٞملم
إًمٞمف]؛ ومٛمـ اطمت٩م هبذيـ إصمريـ وهمػممه٤م ذم همػم سم٤مهبام ,ورصؽْام إغ ؼر
ً
احتٓاال طذ تسقيغ احلَؿ بًر لا أٔزل اهلل,
ليّامها ,رؼب ًة دم ٔقة سُوان ,أو
وؽرض طذ طباده :ؽحَِف دم اـػيية حَؿ اجلاحد حلَؿ لـ أحَام اهلل :أن
يستتاب ,ؽٗن أرص وؿابر وجحد حَؿ اهلل ,وريض بتبديؾ األحَام :ؽحَؿ
اـَاؽر ادق طذ ؿٌره ليروف ألهؾ هذا اـديـ .ويمتبف حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر .
ًمٞمس ذم يمالم اًمٕمالُمتلم أدٟمك طمج٦م عمـ يٙمٗمر احلٙم٤مم ,وذًمؽ ُمـ قمدة وضمقه:
أُ -م٤م سملم اعمٕم٘مقوملم إومم :وهذه أصم٤مر ـ قمـ اسمـ قمب٤مس وهمػمه ـ مم٤م
يٚمٕم٥م سمف اعمْمٚمٚمقن ذم قمٍمٟم٤م هذاُ ,مـ اعمٜمتسبلم ًمٚمٕمٚمؿ ,وهمػمهؿ ُمـ اجلرآء
طذرا أو إباحة ـٍُقأع اـقثّٓة ادقضقطة ,اًمتل ُ ِ
رضسم٧م
قمغم اًمديـ :جييُقهنا ً
قمغم سمالد اإلؾمالم  ,ذيمره٤م أسمق اًمٕمال ذم اًمٕمالُم٦م اعمحدّ ث أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر
وضمٝمقده ذم اًمدقمقة واإلصالح [ص ]2٠-21طمٞم٨م ىم٤مل ُمٕمٚم٘م٤م قمغم ذًمؽ:
اطمت٩م سمٕمض اعمٜمتسبلم إمم اًمٕمٚمؿ اًمنمقمل هبذه أصم٤مر قمغم أن ُّمـ طمٙمؿ
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سم٤مًم٘مقاٟملم اًمقضٕمٞم٦م ٓ يٙمٗمر اًمٙمٗمر إيمؼم اعمخرج قمـ اعم ّٚم٦م وذًمؽ ذم قمٍم
اًمِمٞمخ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ,وُم٤م يزال ذم زُم٤مٟمٜم٤م ُمـ حيت٩م هبذه أصم٤مر قمغم ذًمؽ
ومتّمدى هلؿ اًمِمٞمخ أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر سم٘مٚمٛمف يرد قمٚمٞمٝمؿ ر ًدا ذقم ًٞم٤م وشم٤مرخي ًٞم٤م!!! .
ُمٜمّم٥م قمغم احلٙم٤مم أص٤مًم٦م ,سمؾ ٕٟم٤مس ُمٕمٞمٜملم ىمد ذيمر صٗم٤مهتؿ
يمالُمف همػم
ّ
ٍ
سمجالء ووضقح ,وهذه أصم٤مر ـ قمـ اسمـ قمب٤مس وهمػمه ـ مم٤م يٚمٕم٥م سمف اعمْمٚمٚمقن
ذم قمٍمٟم٤م هذا ,لـ ادّتسبع ـُيُؿ ,وؼرهؿ لـ اجلرآء طذ اـديـ :جييُقهنا
طذرا أو إباحة ـٍُقأع اـقثّٓة ادقضقطة ,اًمتل ُ ِ
رضسم٧م قمغم سمالد اإلؾمالم .
ً
أيْم٤م ذم شمٕمٚمٞم٘مف قمغم طمد اًمرسىم٦م ذم قمٛمدة اًمتٗمسػم [ :]9٠2/٢وم٤مٟمٔمروا
ؾال ً
إمم ُم٤م ومٕمؾ سمٜم٤م أقمداؤٟم٤م اعمبنمون اعمستٕمٛمرون! ًمٕمبقا سمديٜمٜم٤م ,ورضسمقا قمٚمٞمٜم٤م
ىمقاٟملم وصمٜمٞم ً٦م ُمٚمٕمقٟم ً٦م جمرُم٦مٟ ,مسخقا هب٤م طمٙمؿ اهلل وطمٙمؿ رؾمقًمف ,صمؿ َر ُّسمقا ومٞمٜم٤م
ٟم٤مؾم٤م يٜمتسبقن إًمٞمٜم٤م ,أذسمقهؿ ذم ىمٚمقهبؿ ُسمٖمض هذا احلٙمؿ ,ووضٕمقا قمغم
ً
حَؿ ؾا ِ
س ال يّاسب هذا اـيق اداجـ ,طق
أًمسٜمتٝمؿ يمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر :إن هذا
ٌ

اددٔ نٓة ادتْتَة! وجيُقا هذا احلَؿ لقضع سخريتْؿ و َتَّدُّ ِرهؿ! ومٙم٤من قمـ
هذا أن اُمتألت اًمسجقن ذم سمالدٟم٤م وطمده٤م سمٛمئ٤مت إًمقف ُمـ اًمٚمّمقص ,سمام
وضٕمقا ذم اًم٘مقاٟملم ُمـ قم٘مقسم٤مت ًمٚمرسىم٦م ًمٞمس٧م سمرادقم٦م ,وًمـ شمٙمقن أسمدً ا
قمالضم٤م هلذا اًمداء اعمستنمي...
رادقم٦م ,وًمـ شمٙمقن أسمدً ا
ً
ً
يمثػما ُمـ أؾم٤مـمٞمٜمٝمؿ ,ومٚمٞمس قمٜمدهؿ إٓ أن طمٙمؿ
وًم٘مد ضم٤مدًم٧م ُمٜمٝمؿ
رضم٤مٓ ً

اًم٘مرآن ذم هذا ٓ يٜم٤مؾم٥م هذا اًمٕمٍم!! وأن اعمجرم إن هق إٓ ُمريض جي٥م
قمالضمف ٓ قم٘م٤مسمف ,صمؿ يٜمسبقن ىمقل اهلل ؾمبح٤مٟمف ذم هذا احلٙمؿ سمٕمٞمٜمف :ﮋ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ [اعم٤مددة ]32 :وم٤مهلل ؾمبح٤مٟمف وهق ظم٤مًمؼ اخلٚمؼ ,وهق أقمٚمؿ
ٟمّم٤م ىم٤مـم ًٕم٤م
هبؿ ,وهق اًمٕمزيز احلٙمٞمؿ جيٕمؾ هذه اًمٕم٘مقسم٦م ًمٚمتٜمٙمٞمؾ سم٤مًمس٤مرىملمً ,
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سحي٤م ,وم٠ميـ يذه٥م ه١مٓء اًمٜم٤مس؟! .
وؾال اـياللة حمِقد شاؿر :اًمٚمٝمؿ أّن أسمرأ إًمٞمؽ ُمـ اًمْمالًم٦م .وسمٕمد؛ ؽٗن
أهؾ اـريب واـٌتـ ممـ تندّ روا ـَُالم دم زلأّا هذا ,ؾد َت َُ نِس اديذرة ألهؾ
اـسُوان دم ترك احلَؿ بام أٔزل اهلل ,وذم اًم٘مْم٤مء ذم اًمدُم٤مء وإقمراض وإُمقال
سمٖمػم ذيٕم٦م اهلل اًمتل أٟمزهل٤م ذم يمت٤مسمف ,وذم اخت٤مذهؿ ىم٤مٟمقن أهؾ اًمٙمٗمر ذيٕم٦م ذم
سمالد اإلؾمالم ...وادطاء ادحتجع ـذـؽ بٕن أحَام اـػيية إٔام ٔزـت ـزلان
ؼر زلأّا ,وـِ ِي َُؾ وأسباب أٍهت ,ؽسٍوت األحَام ؿُْا بأٍهائْا .
ب -اطمتقى يمالُمٝمؿ قمغم ىمٞمقد ُمٝمٛم٦م شمدل سمقضقح قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اًمسٚمٗمل
قمذرا أو إسم٤مطم٦م ًمٚم٘مقاٟملم
اعمذيمقر ذم اعمس٠مًم٦م :ؾال اـياللة أمحد شاؿر :جيٕمٚمقهن٤م ً
اًمقصمٜمٞم٦م اعمقضققم٦م .
ومام ُمٕمٜمك أسم٤مح هٜم٤م؟ هؾ هل٤م ُمٕمٜمك همػم ّ
أطمؾ ,يمام ٟم٘مقل :أسم٤مح دُمف.
وؾال اـياللة حمِقد شاؿر :طم٤ميمؿ طمٙمؿ سم٘مْم٤مء ذم أُمر جاحدً ا حلٙمؿ ُمـ
لٖثرا ٕطمٙم٤مم أهؾ اًمٙمٗمر قمغم أطمٙم٤مم أهؾ اإلؾمالم ...أو
أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م ,أو ً
ً
احتٓاال طذ تسقيغ احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ,وومرض قمغم قمب٤مده؛ ومحٙمٛمف ذم
اًمنميٕم٦م طمٙمؿ اجل٤مطمد حلٙمؿ ُمـ أطمٙم٤مم اهلل .
اٟمٔمر ـ ي٤م رقم٤مك اهلل ـ إمم هذه اًم٘مٞمقد :ضم٤مطمداُ ,م١مصمرا ,اطمتٞم٤مٓ قمغم شمسقيغ.
وؾمقغ ذم اًمٚمٖم٦م يم٠مسم٤مح ,ضم٤مء ذم خمت٤مر اًمّمح٤مح [ص :]3١٢وؾم٤مغ ًمف ُم٤م
ّ
ضمقزه .
وؾمقهمف ًمف همػمه شمسقيٖم٤م أيّ :
ومٕمؾ ,أي :ضم٤مزّ .
ضمقزه .
وضم٤مء ذم اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط [ص:]٠22
وؾمقهمف شمسقيٖم٤مّ :
ّ
وضم٤مء ذم ًمس٤من اًمٕمرب [ :]23١/9وؾم٤مغ ًمف ُم٤م ومٕمؾ ,أي :ضم٤مز ًمف ذًمؽ,

البرت واإليهام يف بعض اللتابات حول قضية تلفري احللّام

62

ضمقزشمف .
ؾمقهمتف ًمف ,أيّ :
وأٟم٤م ّ
وضم٤مء ذم اعمّمب٤مح اعمٜمػم [َ :]2٠١/٢ؾم٤م َغ :ومٕمؾ اًمٌمء سمٛمٕمٜمك اإلسم٤مطم٦م,
ويتٕمدى سم٤مًمتْمٕمٞمػ ومٞم٘م٤ملَ :ؾم َّق ْهم ُت ُف ,أي :أسمحتف .
وُمثٚمف ُم٤م سملم اعمٕم٘مقوملم اًمث٤مٟمٞم٦م ذيمره أسمق اًمٕمال ذم اًمٕمالُم٦م أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر
وضمٝمقده[ ...ص :]2٢وأظمرى :أن احلاؿؿ اـذي حَؿ دم ؾهٓة بيّْٓا بًر
حَؿ اهلل ؽْٓا ,ؽٗٔف إلا أن يَقن حَؿ هبا وهق جاهؾ ,ؽْذا ألره ألر اجلاهؾ
باـػيية ,وألا أن يَقن حَؿ هبا هقى ولينٓة ,ؽْذا ذٔب تّاـف اـتقبة ,وتُحٍف
ً
حَام خاـػ بف سائر اـيُامء ,ؽْذا حَِف
ادًٌرة ,وألا أن يَقن حَؿ هبا
لتٕوال ً
حَؿ ؿؾ لتٕول يستِد تٕويُف لـ اإلؾرار بّص اـَتاب وسّة رسقل اهلل.

وأُم٤م أن يٙمقن يم٤من ذم زُمـ أيب جمٚمز ,أو ىمبٚمف ,أو سمٕمده حاؿؿ حَؿ بٍهاء
لٖثرا ألحَام أهؾ اـٌَر طذ
دم ألر جاحدً ا حلَؿ لـ أحَام اـػيية ,أو ً
أحَام أهؾ اإلسالم ,ومذًمؽ مل يٙمـ ىمط؛ ومال يٛمٙمـ سف يمالم أيب جمٚمز
واإلسم٤مضٞملم إًمٞمف .
وم٤مٟمٔمر إمم اًم٘مٞمقد اعمذيمقرة ذم يمالُمف :ضم٤مطمدً اُُ ,م١مصمِ ًرا .سمؾ ًمٚمٙمالم شمتٛم٦م قمغم
ٟمٗمس هذا اًمٜمسؼ ومٛمـ اطمت٩م هبذيـ إصمريـ وهمػممه٤م ذم همػم سم٤مهبام ,ورصؽْام
ً
احتٓاال طذ تسقيغ احلَؿ بًر لا
إغ ؼر ليّامها ,رؼبة دم ٔقة سُوان ,أو
أٔزل اهلل ,وؽرض طذ طباده :ؽحَِف دم اـػيية حَؿ اجلاحد حلَؿ لـ
أحَام اهلل :أن يستتاب ,ؽٗن أرص وؿابر وجحد حَؿ اهلل ,وريض بتبديؾ
األحَام :ؽحَؿ اـَاؽر ادق طذ ؿٌره ليروف ألهؾ هذا اـديـ .ويمتبف
حمٛمقد حمٛمد ؿم٤ميمر .
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ت -قم ّٚمؼ اـياللة حمِقد شاؿر قمغم ؿُِة اإلُم٤مم اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي ذم
شمٗمسػمه

قمؿ سم٤مخلؼم
[ :]322/٢٠وم٢من ىم٤مل ىم٤مدؾ :وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ذيمره ىمد َّ

ظم٤مص٤م؟ ىمٞمؾ :إن اهلل
سمذًمؽ قمـ مجٞمع ُم ْـ مل حيٙمؿ سمام أٟمزل اهلل ,ومٙمٞمػ ضمٕمٚمتف
ً
شمٕم٤ممم َقم َّؿ سم٤مخلؼم سمذًمؽ قمـ ىمق ٍم يم٤مٟمقا سمحٙمؿ اهلل اًمذي طمٙمؿ سمف ذم يمت٤مسمف
احلٙمؿ ,قمغم ؾمبٞمؾ ُم٤م شمريمقه ,يم٤مومرون.
ضم٤مطمديـ ,وم٠مظمؼم قمٜمٝمؿ أهنؿ سمؽميمٝمؿ
َ

ُ
اـٍقل دم ؿؾ لـ  م حيَؿ بام أٔزل اهلل جاحدً ا بف ,هق باهلل ؿاؽر ,يمام ىم٤مل
وؿذـؽ
اسمـ قمب٤مسٟٕ ,مف سمجحقده طمٙمؿ اهلل سمٕمدَ قمٚمٛمف أٟمف أٟمزًمف ذم يمت٤مسمفٟ ,مٔمػم ضمحقده
ٟمبقة ٟمب ّٞمف سمٕمد قمٚمٛمف أٟمف ٟمبل  ,وم٘م٤مل :ؽٌٓف ؾقل ؽنؾ .
ّ
ومٝمذه اًمٜم٘مقل قمـ هذيـ اًم َٕم َٚمٛملم ٓ خترج قمام ىمرره أدٛم٦م اًمسٚمػ ذم هذه
اًم٘مْمٞم٦م اًمِم٤مدٙم٦م ,وإذا اؾم ُتِمٙمؾ ُمـ يمالُمٝمؿ ر ٌء ُر َّد إمم اًمٍميح ُمـ أىمقاهلؿ,
ومٙمام أن احلدي٨م ٓ شمٕمرف قمٚمتف إٓ سمجٛمع اًمٓمرق واًمرواي٤مت ,واحلٙمؿ اًمنمقمل
ُي١مظمذ ُمـ مجٚم٦م ُم٤م ورد ذم اًمب٤مب ,ومٙمذًمؽ ُمذاه٥م اًمٕمٚمامء ٓ شم١مظمذ ُمـ ٍ
ٟمص
ٍ
ٍ
ىمريب٦م
صحٞمح٦م أو
واطمد ,سمؾ ٓ سمد ُمـ مجع ُم٤م ورد قمٜمٝمؿ طمتك ٟمخرج سمٜمتٞمج٦م
ُمـ ذًمؽ ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م إمم ذًمؽ ؾمبٞمال ,وه٠مٟمذا ُأذيمّر إخ أسم٤م اًمٕمال سمٙمٚمٛم٦م مجٞمٚم٦م
ؾمٓمره٤م ذم قم٤مرض اجلٝمؾ [صُ ... :]19مـ قم٤مدة اًمٕمٚمامء ىمديام وطمديث٤م أهنؿ
ٓ خيتٓمٗمقن إطمٙم٤مم اظمتٓم٤م ًوم٤م ُمـ سمٕمض ٟمّمقص أهؾ اًمٕمٚمؿ ,وًمٙمٜمٝمؿ جيٛمٕمقن
ٍ
سمبٕمض طمتك شمٙمقن اًمٜمت٤مد٩م
ُم٤م ورد قمٜمٝمؿ ذم اعمس٠مًم٦م اًمقاطمدة وي٘م٤مسمٚمقن سمٕمْمف
اًمتل ظم رضمقا هب٤م صحٞمح٦م ٓ اقمؽماض قمٚمٞمٝم٤م ,وًمذًمؽ ٓ سمد ُمـ اجلٛمع واعم٘م٤مسمٚم٦م
سملم ٟمّمقصٝمؿ طمتك يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٗمٝمٛمٝم٤م قمغم وضمٝمٝم٤م اًمّمحٞمح .
( )٢ط ُمٙمتب٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م.
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وم٢مض٤موم٦م إمم ُم٤م ذيمرٟم٤مه آٟمٗم٤م ,وم٢من ـُياللة أمحد شاؿر شمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم اًمرؾم٤مًم٦م
ًمإلُم٤مم اًمِم٤مومٕمل [صٟ ]٢22مّمف :وًمٞمٜمٔمر اعم٘مٚمدون إمم ُم٤م يم٤من ُمـ أصمر اًمت٘مٚمٞمد
ذم هذه اًمٕمّمقر احل٤مرضة :أن ُوضٕم٧م ىمقاٟملم ُم٠مظمقذ ٌة قمـ اإلومرٟم٩م ,ظم٤مرضم ٌ٦م
قمـ يمؾ دًمٞمؾ ُمـ أدًم٦م اإلؾمالم ,ويم٤مدت أن هتْمٛمٝم٤م قم٘مقل اعمسٚمٛملم ,وأن
ي٘مدُمقه٤م ذم ُمٕم٤مُمالهتؿ وأطمقاهلؿ قمغم ىمقاقمد ديٜمٝمؿ ,حتك ـّخمك أن خيرجقا
لـ اإلسالم مجُة ,ويم٤من ُمـ أصمر اًمت٘مٚمٞمد :أن ىم٤مم ٟم٤مس زقمٛمقا ٕٟمٗمسٝمؿ أهنؿ
جمددون ذم اًمديـ ,ومقضٕمقا أٟمٗمسٝمؿ ُمقضع ُمـ يٜمسخ اًمسٜم٦م ,صمؿ يت٠موًمقن
اًم٘مرآن قمغم ُم٤م خيٓمر هلؿ مم٤م يروٟمف ُمّمٚمح٦م ًمٚمٜم٤مس ذم قم٘مقهلؿ وٟمٔمرهؿ ,حتك
ً
تٌنٓال ,وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل .
ـّخمك أن خيرجقا لـ اإلسالم مجُ ًة و
سمؾ ذم سمٕمض ُم٤م ٟم٘مٚمف أسمق اًمٕمال ذم رؾم٤مًمتف زاقمام ٟمٍمة ُم٤م ذه٥م إًمٞمف ,هق
قمٜمد أدٟمك اًمت٠مُمؾ قمغم ٟم٘مٞمض ذًمؽ؛ ُمـ ذًمؽ ُم٤م أورده [ص :]22وسح يمثػم
ُمٜمٝمؿ ذم يمثػم ُمـ أطمٙم٤مُمٝم٤م اًم٘مٓمٕمٞم٦م اًمثبقت واًمدًٓم٦م سم٠مهن٤م ال تّاسب هذا
اـيق ,وأهنا ذطت ـٍقم بدائٓع ؼر لتِديّع ,ومال شمّمٚمح هلذا اًمٕمٍم
ظمّمقص٤م ذم احلدود اعمٜمّمقص٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمٕم٘مقسم٤مت
اإلومرٟمجل اًمقصمٜمل!!
ً
اًمث٤مسمت٦م ذم اًمسٜم٦م[. ...قمٛمدة اًمتٗمسػم]١٢2/3:
ومٝمؾ ُيٕم٘مؾ أن شمّمدر هذه اًمٙمٚمامت :ال تّاسب هذا اـيق ,وأهنا ذطت
ـٍقم بدائٓع ؼر لتِديّع ,ممـ ي١مُمـ سمقضمقب احلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل وحتٙمٞمٛمف؟!
ويمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه هٜم٤م ,وُم٤م ذيمره إخ ذم رؾم٤مًمتف هق ُمـ اًمٙمالم اًمٜمٔمري ,أُم٤م
ُمـ طمٞم٨م اًمتٓمبٞمؼ وم٢من اًمٕمالُم٦م أمحد ؿم٤ميمر يم٤من ىم٤مض ًٞم٤م ذقم ًٞم٤م ذم ُمٍم إمم أن
ُأطمٞمؾ قمغم اًمت٘م٤مقمد ؾمٜم٦م ٢12٢م ,وُمٍم مل شمٙمـ حتٙمؿ سمام أٟمزل اهلل ,ىم٤مل أسمق اًمٕمال
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ذم رؾم٤مًمتف [ص :]33وسمٕمد ؾم٘مقط اًمدوًم٦م اًمٕمثامٟمٞم٦م [ؾمٜم٦م ٢1١2م] قم٤مس
اًمِمٞمخ اعمحدث أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر حمٜم٦م إ ُّم٦م وهمٞم٤مب ذيٕمتٝم٤م قمـ احلٙمؿ,
وقم٤مس هذه اًمبٚمٞم٦م وشمٚمؽ اعمّمٞمب٦م وهل حتٙمٞمؿ اًم٘مقاٟملم اًمقضٕمٞم٦م .
سمؾ اٟمٔمر يمالُمف ذم اعمٚمؽ وم٤مروق ـ ُمٚمؽ ُمٍم ـ اًمذي شمقمم احلٙمؿ سملم:
(٢12١-٢139م) ,ىم٤مل اًمِمٞمخ قم٤مدل اًمسٞمد ذم احل٤ميمٛمٞم٦م واًمسٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م
[ص :]١23أًم٘مك اًمٕمالُم٦م اعمح٘مؼ ,ص٤مطم٥م اًمٗمْمٞمٚم٦م إؾمت٤مذ اًمِمٞمخ أمحد حمٛمد
ؿم٤ميمر اًم٘م٤ميض اًمنمقمل اعمح٤مرضة أشمٞم٦م سمدار مجٕمٞم٦م اًمِمب٤من اعمسٚمٛملم ذم آطمتٗم٤مل
اًمذي ىم٤مُم٧م سمف مج٤مقم٦م إطمٞم٤مء جمد اإلؾمالم؛ ذم ُمس٤مء اجلٛمٕم٦م  1حمرم ؾمٜم٦م :٢32٠
أول ُم٤م جي٥م أن ٟمبدأ سمف ,وٟمحـ ٟمستبنم سمٕم٤مم ضمديد :أن ٟمرومع حتٞم٤مشمٜم٤م
وهت٤مٟمٞمٜم٤م إمم ؾمٞمد ُمرض وُمقضع ومخره٤م ,وإُم٤مم اعمسٚمٛملم وىم٤مدد هنْمتٝمؿ ,طمرضة
ص٤مطم٥م اجلالًم٦م وم٤مروق إول ,أقمز اهلل اإلؾمالم سمت٠ميٞمده ,وهق اًمذي شمقؾمٛمٜم٤م ذم
ـمٚمٕمتف اًمٙمريٛم٦م أن ؾمٞمبٕم٨م اهلل هلذه إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قمغم يديف اعمب٤مريمتلم سمٕم ًث٤م
ضمديدً ا ,وأن ؾمٞمجٕمؾ اهلل هل٤م ؿم٠م ًٟم٤م ,وأن ؾمٞمٝم٥م هل٤م سمٞمٛمـ ٟم٘مٞمبتف ُمـ سمٕمد ضٕمػ
قمزا وجمدً ا .وهق اعمٚمؽ احل٤مزم اعمقومؼ إن ؿم٤مء اهلل. ...
ىمقة ,وُمـ سمٕمد اؾمتٙم٤مٟم٦م ً
سمؾ ًمٚمِمٞمخ ٌ
ىمقي ضمدً ا سمٕمٜمقان اإليامن ؾٓد اـٌتؽ يمام ذم مجٝمرة
ُم٘م٤مل ٌ
ُم٘م٤مٓت اًمٕمالُم٦م أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر [ ]2٠١/٢يمتبف سمٛمٜم٤مؾمب٦م َىمتؾ ردٞمس وزراء
احلٙمقُم٦م اعمٍمي٦م اًمٜم٘مرار  ,ويم٤من اعمتٝمؿ سم٘متٚمف هؿ اإلظمقان اعمسٚمٛمقن ,أٟم٘مٚمف
سمٗمّمف إمت٤م ًُم٤م ًمٚمٗم٤مددة:
ّ
ُر ِّوع اًمٕم٤ممل اإلؾمالُمل واًمٕم٤ممل اًمٕمريب ,سمؾ يمثػم ُمـ إىمٓم٤مر همػممه٤م سم٤مهمتٞم٤مل
( )٢إض٤موم٦م ُمـ قمٜمدي.
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اًمرضمؾ ,اًمرضمؾ سمٛمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م ,اـٍّرار اـمْٓد ؼٌر اهلل ـف ,وأحلٍف
باـنديٍع واـمْداء واـناحلع.
وىمد ؾمب٘م٧م ذًمؽ أطمداث ,ىمدم سمٕمده٤م ًمٚم٘مْم٤مء ,وىم٤مل ومٞمف يمٚمٛمتف  ,وُم٤م أٟم٤م
أن سمّمدد ٟم٘مد إطمٙم٤مم ,وًمٙمٜمل يمٜم٧م أىمرأ يمام ي٘مرأ همػمي اًمٙمالم ذم اجلرادؿ
اًمسٞم٤مؾمٞم٦م وأشمس٤مءل :أٟمحـ ذم سمٚمد ومٞمف ُمسٚمٛمقن؟
أسملم هذا إُمر ُمـ اًمقضمٝم٦م اإلؾمالُمٞم٦م
قمكم أن ّ
وىمد رأي٧م أن واضم ًب٤م ّ
قمذر عمٕمتذر ,وًمٕمؾ اهلل هيدي سمٕمض هٖالء
اًمّمحٞمح٦م؛ طمتك ٓ يٙمقن هٜم٤مك ٌ
اخلقارج ادجرلع؛ ومػمضمٕمقا إمم ديٜمٝمؿ ىمبؾ أن ٓ يٙمقن ؾمبٞمؾ إمم اًمرضمقع.
وُم٤م ٟمدري ُمـ ذا سمٕمد اًمٜم٘مرار ذم ىم٤مدٛم٦م ه١مٓء اًمٜم٤مس.
إن اهلل ؾمبح٤مٟمف شمققمد أؿمد اًمققمٞمد قمغم ىمتؾ اًمٜمٗمس احلرام ذم همػم آي٦م ُمـ
يمت٤مسمف :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ [اًمٜمس٤مء.]13 :
هذا ُمـ سمدهيٞم٤مت اإلؾمالم اًمتل يٕمرومٝم٤م اجل٤مهؾ ىمبؾ اًمٕم٤ممل ,وإٟمام هذا ذم
اًم٘متؾ اًمٕمٛمد اًمذي يٙمقن سملم اًمٜم٤مس ذم احلقادث واًمرسىم٤مت وهمػمه٤م (اًم٘م٤مشمؾ
ي٘متؾ وهق يٕمٚمؿ أٟمف يرشمٙم٥م وزرا يمبػما).
ً
ً
ـمقيال طمقًمف ,ومذاك ؿم٠مٟمف أقمٔمؿ؛
ضمدآ
أُم٤م اًم٘متؾ اًمسٞم٤مد ,اًمذي ىمرأٟم٤م
وذًمؽ ر ٌء آظمر.
ظمػما؛
اًم٘م٤مشمؾ اًمسٞم٤مد ي٘متؾ ُمٓمٛمئـ اًمٜمٗمس ,رايض اًم٘مٚم٥م يٕمت٘مد أٟمف يٗمٕمؾ ً

ً
وم٢مٟمف يٕمت٘مد سمام سم٨م ومٞمف ُمـ ُمٖم٤مًمٓم٤مت أٟمف يٗمٕمؾ ً
ضم٤مدزا ,إن مل يٕمت٘مد أٟمف
قمٛمال
طمالٓ ً
ٍ
ظم٤مرج قمـ اإلؾمالم  ,جي٥م أن
ي٘مقم
ىمٍم ومٞمف همػمه ,ومٝمذا ُمرشمدٌ
ٌ
سمقاضم٥م إؾمالُمل ّ
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يٕم٤مُمؾ ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمرشمديـ ,وأن شمٓمبؼ قمٚمٞمف أطمٙم٤مُمٝمؿ ذم اًمنمادع ,وذم اًم٘م٤مٟمقن هؿ
اخلقارج يم٤مخلقارج اًم٘مدُم٤مء اًمذي يم٤مٟمقا ي٘متٚمقن أصح٤مب رؾمقل اهلل ☺,
ويدقمقن ُمـ اقمؽمف قمغم ٟمٗمسف سم٤مًمٙمٗمر ,ويم٤من فم٤مهرهؿ يمٔم٤مهر ه١مٓء اخلقارج سمؾ
ظمػما ُمٜمف  ,وىمد وصٗمٝمؿ رؾمقل اهلل ☺ سم٤مًمقطمل ىمبؾ أن يراهؿ  ,وم٘م٤مل ٕصح٤مسمف:
ً
حي٘مر أطمديمؿ صالشمف ُمع صالهتؿ وصٞم٤مُمف ُمع صٞم٤مُمٝمؿ ,ي٘مرؤون اًم٘مرآن ٓ جي٤موز

شمراىمٞمٝمؿ؛ يٛمرىمقن ُمـ اإلؾمالم يمام يٛمرق اًمسٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م [طمدي٨م أيب ؾمٕمٞمد
أيْم٤م ☺ :ؾمٞمخرج ذم
اخلدري ذم صحٞمح ُمسٚمؿ ضمـ ,]١13/١1١ ٢وىم٤مل ً
آظمر اًمزُم٤من ىمقم أطمداث إؾمٜم٤من ؾمٗمٝم٤مء إطمالم ي٘مقًمقن ُمـ ىمقل ظمػم اًمؼمي٦م؛
ي٘مرؤون اًم٘مرآن ٓ جي٤موز طمٜم٤مضمرهؿ ,يٛمرىمقن ُمـ اًمديـ يمام يٛمرق اًمسٝمؿ ُمـ
أضمرا عمـ ىمتٚمٝمؿ قمٜمد اهلل يقم
اًمرُمٞم٦م ,وم٢مذا ًم٘مٞمتٛمقهؿ وم٤مىمتٚمقهؿ ,وم٢من ذم ىمتٚمٝمؿ ً
اًم٘مٞم٤مُم٦م [طمدي٨م قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ذم صحٞمح ُمسٚمؿ ضمـ ,]١13 ٢وإطم٤مدي٨م
ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػم ٌة ُمتقاشمرة ,وسمدهيٞم٤مت اإلؾمالم شم٘مٓمع سم٠من ُمـ اؾمتحؾ اًمدم
احلرام وم٘مد ظمٚمع رسم٘م٦م اإلؾمالم ُمـ قمٜم٘مف.
ومٝمذا طمٙمؿ اًم٘متؾ اًمسٞم٤مد ,وهق أؿمد ُمـ اًم٘متؾ اًمٕمٛمد اًمذي يٙمقن سملم
اًمٜم٤مس ,واًم٘م٤مشمؾ ىمد يٕمٗمق اهلل قمٜمف سمٗمْمٚمف ,وىمد جيٕمؾ اًم٘مّم٤مص ُمٜمف يمٗم٤مر ًة ًمذٟمبف
ُمٍم قمغم ُم٤م ومٕمؾ إمم آظمر حلٔم٦م ذم
سمٗمْمٚمف ورمحتف ,وأُم٤م اًم٘م٤مشمؾ اًمسٞم٤مد ومٝمق ٌ

طمٞم٤مشمف ,يٗمخر سمف وئمـ أٟمف َوم َٕمؾ ومٕمؾ إسمٓم٤مل.

ً
ٌ
شم٠مويال وم٘مد يم٤من سملم
ٟمص ذم اًم٘متؾ اًمسٞم٤مد ٓ ,حيتٛمؾ
وهذا
طمدي٨م آظمر ٌ
اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام وسملم قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ُم٤م يم٤من ُمـ اخلّمقُم٦م اًمسٞم٤مؾمٞم٦م ,اًمتل
اٟمتٝم٧م سمقىمٕم٦م اجلٛمؾ ,ومج٤مء رضمؾ إمم اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام وم٘م٤مل :أىمتؾ ًمؽ قمٚم ًٞم٤م؟
ىم٤مل ,ٓ :ويمٞمػ شم٘متٚمف وُمٕمف اجلٜمقد؟ ىم٤ملَ :أحلؼ سمف وم٠مومتؽ سمف ,ىم٤مل ,ٓ :إن
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رؾمقل اهلل ☺ ىم٤مل :إن اإليامن ىمٞمد اًمٗمتؽ  ٓ ,يٗمتؽ ُم١مُمـ [طمدي٨م
اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام ُ ٢2١1مـ ُمسٜمد اإلُم٤مم أمحد سمتح٘مٞم٘مٜم٤م].
أي :أن اإليامن ي٘مٞمد اعم١مُمـ قمغم أن يؽمدى ذم ُه َّقة اًمر َّدة ,وم٢من ومٕمؾ مل
يٙمـ ُم١مُمٜمً٤م.
ألا اـٍّرار ؽٍد أؿرلف اهلل باـمْادة ,ومٚمف ومْمؾ اًمِمٝمداء قمٜمد اهلل
ؿثر لـ أصحاب رسقل اهلل ,متٜم٤مه٤م
ويمراُمتٝمؿ ,وؾد لات لٓت ًة ؿان يتِّاها ٌ
قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب طمتك ٟم٤مهل٤م ,ومٙم٤من ًمف قمٜمد اهلل اعم٘م٤مم اًمٕمٔمٞمؿ واًمدرضم٤مت اًمٕمغم.

وإٟمام اإلصمؿ واخلزي قمغم هٖالء اخلقارج اـٍتُة لستحظ اـدلاء ,وقمغم ُمـ
اهلقة اًمتل شمردت ومٞمٝم٤م أوروسم٦م سم٢مسم٤مطم٦م
يداومع قمٜمٝمؿ ,ويريد أن شمؽمدى سمالدٟم٤م ذم َّ
اًم٘متؾ اًمسٞم٤مد ,أو ختٗمٞمػ قم٘مقسمتف ,وم٢مهنؿ ٓ يٕمٚمٛمقن ُم٤م يٗمٕمٚمقن ,وٓ أريد أن
أهتٛمٝمؿ سم٠مهنؿ يٕمرومقن ويريدون.
واهلدى هدى اهلل .
ىمٚم٧م:

ومٝم٤مهق ؒ

يّمػ ردٞمس وزراء طمٙمقُم٦م ٓ حتٙمؿ سمام أٟمزل اهلل

سم٤مًمِمٝمٞمد ـ ُمع ّأّن ٓ أرى صح٦م هذا اإلـمالق ـ ويّمػ ىمتٚمتف سم٤مخلقارج
اعمجرُملم.
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ٍ
ٍ
اؾمتدل ٍ
ُمٜمسقسم٦م إًمٞمف ٓ ,شمّمح قمٜمف ,ىمد ٟمٗمك
رؾم٤مًم٦م
سمٜم٘مؾ قمـ اًمٕمٗمٞمٗمل ُمـ
ٟمسبتٝم٤م إًمٞمف اسمٜمف ,ىم٤مل اـمٓخ حمِقد طبد اـرزاق اـيٌٌٓل يمام ذم احل٤ميمٛمٞم٦م
واًمسٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م

ًمٚمِمٞمخ قم٤مدل اًمسٞمد [ص :]233-23١سمسؿ اهلل

واحلٛمد اهلل واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل ,أُم٤م سمٕمد:
وم٢من هذه اًمرؾم٤مًم٦م اعمٜمسقسم٦م

ًمقاًمدي ؒ

ذم ُمس٠مًم٦م احل٤ميمٛمٞم٦م هل ذم

إصؾ رؾم٤مًم ٌ٦م ُمٙمتقسم٦م سم٤مًٔم٦م اًمٙم٤مشمب٦م قمغم ٍ
ورق ُمٓمبق ٍع قمٚمٞمف رد٤مؾم٦م اًمبحقث
اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء ,وىمد ضم٤مءّن هبذا اًمقرق ـمٚمب٦م قمٚمؿ ,وأظمؼموّن أهنؿ
أظمذوه٤م ُمـ اًمِمٞمخ قمبداهلل سمـ طمسـ سمـ

ىمٕمقد ؒ

 ,وىمد ىم٤مل هلؿ إٟمف

وم٠مظمرضمتٝم٤م ًمٚمٓمب٤مقم٦م
أظمذه٤م ُمـ اًمِمٞمخ قمبد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل ؒ
ٍ
ٍ
ظمٓمٞم٦م أو شمسجٞمؾ
صقرة
سم٤مؾمتٕمج٤مل ,وطمٞم٨م أّن سمحث٧م قمـ أصؾ هل٤م أو
صق ٍ
يت أو شمقىمٞم ٍع ًمقاًمدي قمٚمٞمٝم٤م
ًمقاًمدي ؒ
ؒ

ؒ

ومٚمؿ أضمد ,وًمذا شمٙمقن ٟمسبتٝم٤م

أي دًمٞمؾ قمغم صح٦م ٟمسبتٝم٤م إمم واًمدي
يمذ ًسم٤م ,وُمـ يم٤من قمٜمده ّ

ومٚمٞم٠مت سمف ,و أُم٤م ومت٤مواه ذم ُمس٠مًم٦م احل٤ميمٛمٞم٦م ومٝمل ُمقضمقد ٌة رم ومت٤موى
اًمٚمجٜم٦م اًمدادٛم٦م وقمٚمٞمٝم٤م شمقىمٞمٕمف ,وُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م وم٠مظمل أمحد دمٜمد ذم
ُمٍم ؾمٜم٦م  ٢192وىمتؾ قم٤مم  ٢1٠3ذم رُمْم٤من ,ويم٤من سم٢مُمٙم٤من واًمدي أن
حيرضه ًمٚمسٕمقدي٦م ىمبؾ اًمتجٜمٞمد وسمٕمد خترضمف ُمـ يمٚمٞم٦م اًمزراقم٦م قم٤مم ,٢19٠
وهذا ًمٚمٕمٚمؿ واهلل اعمستٕم٤من .يمتبٝم٤م حمٛمقد قمبد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل .
وعمزيد ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ُمراضمٕم٦م اعمّمدر اًمس٤مسمؼ[ :ص.]232-2١٢

( )٢ط دار اإلسم٤مٟم٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ,اًمٓمبٕم٦م إومم ؾمٜم٦م .١٠٠1
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ىمٚم٧م :ىمد ُيٕمتذر ًمألخ أيب اًمٕمال راؿمد أٟمف مل ي٘مػ قمغم ٟمٗمل صح٦م ٟمسب٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٕمالُم٦م اًمٕمٗمٞمٗملً ,مٙمـ يم٤من اًمالدؼ سمف أن ٓ يستِمٝمد هبذا اًم َٕم َٚمؿ اًمذي
اؿمتٝمر قمٜمف ظمالف ُم٤م ُيذاع ذم شمٚمؽ اًمرؾم٤مًم٦م اعمزقمقُم٦م ,اٟمٔمر ُم٤م ؾمٞم٠ميت ُمـ ٟم٘مقل
قمـ اًمٚمجٜم٦م اًمدادٛم٦م ًمإلومت٤مء.
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 العالمة ابن باس وكالمه يف احلاكنية9
ذيمر إخ أسمق اًمٕمال ذم ضقاسمط شمٙمٗمػم اعمٕملم [ص  ]١2٢يمال ًُم٤م ًمٚمٕمالُم٦م اسمـ
سم٤مز ُمـ رؾم٤مًمتف ٟم٘مد اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

 ,ىم٤ملؒ

 :ويمؾ دوًم٦م ٓ حتٙمؿ سمنمع اهلل,

وٓ شمٜمّم٤مع حلٙمؿ اهلل ,وٓ شمرض٤مه ومٝمل دوًم ٌ٦م ضم٤مهٚمٞم ٌ٦م يم٤مومرة ,فم٤معم ٌ٦م وم٤مؾم٘م ٌ٦م سمٜمص هذه
أي٤مت اعمحٙمامت ,جي٥م قمغم أهؾ اإلؾمالم سمٖمْمٝم٤م وُمٕم٤مداهت٤م ذم اهلل ,وحترم قمٚمٞمٝمؿ
ُمقدهت٤م وُمقآهت٤م طمتك شم١مُمـ سم٤مهلل وطمده ,وحتٙمؿ ذيٕمتف ,وشمرىض سمذًمؽ هل٤م
وقمٚمٞمٝم٤م ,يمام ىم٤مل

 :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮰﮱ﮲﮳﮴﮵﮶﮷ ﮸ ﮹﮺ ﮻﮼
﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ﯂ ﮊ [اعمٛمتحٜم٦م. ]2 :
ذم اعم٘م٤مسمؾ ,أقمرض قمام ؿم٤مع قمـ هذا اإلُم٤مم واٟمتنم ذم إص٘م٤مع ,وُم٤م ضمرى ذم
أؾمٝم٤م ُمٜم٤مىمِم٦م ُمس٠مًم٦م احل٤ميمٛمٞم٦م ,وصٛمقد هذا اجلبؾ ذم وضمقه
شمٚمؽ اجلٚمس٦م اًمتل يم٤من ُّ
ٍ
سمخ٤مف قمـ ٍ
يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ,واًمتل اٟمتنمت وذاقم٧م سم٤مؾمؿ اًمدُمٕم٦م
اعمخ٤مًمٗملم ًمٞمس
اًمب٤مزي٦م  ,وه٠مٟم٤م أذيمر مجٚم٦م ُمـ ومت٤مويف,

ؾمئؾ ؒ

يمام ذم جمٛمقع ومت٤موى اسمـ

خمرضم٤م ُمـ اعمٚم٦م؟
يمٗمرا ً
سم٤مز [ ,]٢22-٢2٠/١2هؾ شمبديؾ اًم٘مقاٟملم يٕمتؼم ً
يمٗمرا
يم٤مومرا ً
وم٠مضم٤مب :إذا استباحْا ,ومحٙمؿ سم٘م٤مٟمقن همػم اًمنميٕم٦م ,يٙمقن ً
أيمؼم ,أُم٤م إذا ومٕمؾ ذًمؽ ٕؾمب٤مب ظم٤مص٦م يم٤من قم٤مص ًٞم٤م هلل ُمـ أضمؾ اًمرؿمقة ,أو ُمـ
يمٗمرا دون يمٗمر ,أُم٤م إذا ؽيُف
أضمؾ إرض٤مء ومالن ,وهق يٕمٚمؿ أٟمف حمرم يٙمقن ً
ً
يمٗمرا أيمؼم ,يمام ىم٤مل اسمـ قمب٤مس ذم ىمقل :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ
لستحال ـف ,يٙمقن ً
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ ,ﮋﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

( )٢ط دار اًم٘م٤مؾمؿ ,وهل اعمٕمتٛمدة ذم رؾم٤مًمتل.
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ﯭ ﯮ ﯯﮊ ,ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
يمٗمر دون يمٗمر.
ﭽ ﮊ ,ىم٤ملً :مٞمس ُمثؾ ُمـ يمٗمر سم٤مهللً ,مٙمٜمف ٌ
إٓ إذا اؾمتحؾ احلٙمؿ سم٤مًم٘م٤مٟمقن أو اؾمتحؾ احلٙمؿ سمٙمذا أو يمذا همػم اًمنميٕم٦م
ٍ
ٍ
ًمٕمداوة سمٞمٜمف وسملم اعمحٙمقم قمٚمٞمف ,أو ٕضمؾ
ًمرؿمقة أو
يم٤مومرا ,أُم٤م إذا ومٕمٚمف
يٙمقن ً
يمٗمرا دون يمٗمر .
إرض٤مء سمٕمض اًمِمٕم٥م ,أو ُم٤م أؿمبف ذًمؽ ,هذا يٙمقن ً
أيها [اعمّمدر اًمس٤مسمؼ :]2٢9/2:هؾ يٕمتؼم احلٙم٤مم اًمذيـ حيٙمٛمقن
وسئؾ ً
يمٗم٤مرا وإذا ىمٚمٜم٤م إهنؿ ُمسٚمٛمقن ومامذا ٟم٘مقل قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم:
سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل
ً
ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮊ؟
وم٠مضم٤مب :احلٙم٤مم سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل أىمس٤مم  ,ختتٚمػ أطمٙم٤مُمٝمؿ سمحس٥م
اقمت٘م٤مدهؿ وأقمامهلؿ ,ومٛمـ طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل يرى أن ذًمؽ أحسـ ُمـ ذع
يم٤مومر قمٜمد مجٞمع اعمسٚمٛملم ,وهٙمذا ُمـ حيٙمؿ اًم٘مقاٟملم اًمقضٕمٞم٦م ً
سمدٓ ُمـ
اهلل ومٝمق ٌ
يم٤مومر
ذع اهلل ويرى أن ذًمؽ جائز  ,وًمق ىم٤مل :إن حتٙمٞمؿ اًمنميٕم٦م أومْمؾ ومٝمق ٌ
ـَقٔف استحؾ لا حرم اهلل.
ٍ
ٍ
ًمٕمداوة سمٞمٜمف وسملم
ًمرؿمقة أو
أُم٤م ُمـ طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل اشمب٤م ًقم٤م ًمٚمٝمقى أو
ٍ
ٕؾمب٤مب أظمرى وهق يٕمٚمؿ أٟمف قم٤مص هلل سمذًمؽ وأن اًمقاضم٥م
اعمحٙمقم قمٚمٞمف أو
يمٗمرا
قمٚمٞمف حتٙمٞمؿ ذع اهلل ومٝمذا يٕمتؼم ُمـ أهؾ اعمٕم٤ميص واًمٙمب٤مدر ويٕمتؼم ىمد أشمك ً
وفمٚمام أصٖمر وومس ً٘م٤م أصٖمر يمام ضم٤مء هذا اعمٕمٜمك قمـ اسمـ قمب٤مس ¶,
أصٖمر
ً
وقمـ ـم٤موس ,ومج٤مقم٦م ُمـ اًمسٚمػ اًمّم٤مًمح ,وهق اديروف طّد أهؾ اـيُؿ.
واهلل وزم اًمتقومٞمؼ .
أيها [اعمّمدر اًمس٤مسمؼ :]٢21-٢22/١2:هؾ ومٞمف ومرق سملم
وسئؾ ً
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اًمتبديؾ يمٙمؾ واحلٙمؿ ذم ىمْمٞم٦م واطمدة؟
وم٠مضم٤مب :إن يم٤من  م يٍند بذـؽ االستحالل ,وإٟمام طمٙمؿ سمذًمؽ ٕضمؾ
ٍ
يمٗمرا دون يمٗمر ,أُم٤م إذا ىم٤مل :يب٤مح ٓ طمرج ذم احلٙمؿ سمٖمػم
أؾمب٤مب أظمرى يٙمقن ً
ُم٤م أٟمزل اهلل ,وإن ىم٤مل اًمنميٕم٦م أومْمؾً ,مٙمـ إذا ىم٤ملُ :م٤م ومٞمف طمرج ُمب٤مح يٙمٗمر
يمٗمرا أيمؼم ,ؾمقاء ىم٤مل :إن اًمنميٕم٦م أومْمؾ أو ُمس٤موي٦م ,أو رآه أومْمؾ ُمـ
سمذًمؽ ً
اًمنميٕم٦م ,يمٚمف يمٗمرٟ ,مس٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م يٕمٜمل ذم مجٞمع اًمّمقرً ,مٙمـ جي٥م ُمٜمع ذًمؽ
يمٗمر دون يمٗمر ,جي٥م أن يٛمٜمع وًمق ىم٤مل :إّن ُم٤م اؾمتحٚمٚمتف ,وًمق ىم٤مل :إن
وهق ٌ
سمٞمٜمل وسملم ومالن قمداوة أو رؿمقة ,جي٥م أن يٛمٜمعُ ,م٤م جيقز ٕطمد أن حيٙمؿ سمٖمػم
ُم٤م أٟمزل اهلل ُمٓمٚم ً٘م٤م ,وًمق سمٞمٜمف وسملم اعمحٙمقم قمٚمٞمف قمداوة ,أو ٕؾمب٤مب أظمرى,
جي٥م قمغم وزم إُمر أن يٛمٜمع ُمـ ذًمؽ ,وأن حيٙمؿ سمنمع اهلل .
أيها [اعمّمدر اًمس٤مسمؼُ :]٢١٠-٢٢1/٠:م٤م طمٙمؿ ؾمـ اًم٘مقاٟملم
وسئؾ ً
اًمقضٕمٞم٦م؟ وهؾ جيقز اًمٕمٛمؾ هب٤م؟ وهؾ يٙمٗمر احل٤ميمؿ سمسٜمف هذه اًم٘مقاٟملم؟
وم٠مضم٤مب :إذا يم٤من اًم٘م٤مٟمقن يقاومؼ اًمنمع ومال سم٠مس سمفُ ,مثؾ أن يسـ ىم٤مٟمق ًٟم٤م
ًمٚمٓمرق يٜمٗمع اعمسٚمٛملم ,وهمػم ذًمؽ ُمـ إؿمٞم٤مء اًمتل شمٜمٗمع اعمسٚمٛملم ,وًمٞمس ومٞمٝم٤م
خم٤مًمٗم٦م ًمٚمنمع وًمٙمـ ًمتسٝمٞمؾ أُمقر اعمسٚمٛملم ومال سم٠مس هب٤م.
أُم٤م اًم٘مقاٟملم اًمتل خت٤مًمػ اًمنمع ومال جيقز ؾمٜمٝم٤م ,وم٢مذا ؾمـ ىم٤مٟمق ًٟم٤م يتْمٛمـ أٟمف
ٓ طمد قمغم اًمزاّن أو ٓ طمد قمغم اًمس٤مرق أو ٓ طمد قمغم ؿم٤مرب اخلٛمر ومٝمذا
ٌ
ىم٤مٟمقن سم٤مـمؾ ,وإذا استحُف اـقايل ؿٌر ًمٙمقٟمف اؾمتحؾ ُم٤م خي٤مًمػ اًمٜمص
واإلمج٤مع ,وهٙمذا يمؾ ُمـ اؾمتحؾ ُم٤م طمرم اهلل ُمـ اعمحرُم٤مت اعمجٛمع قمٚمٞمٝم٤م ومٝمق
يٙمٗمر سمذًمؽ .
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أيهــا [اعمّمــدر اًمســ٤مسمؼ :]١٠٢/١2:هــؾ اًمِمــٞمخ حمٛمــد سمـــ
وســئؾ ً
إسمراهٞمؿ ؒ

يرى شمٙمٗمػم احلٙم٤مم قمغم اإلـمالق؟

وم٠مضم٤مب :يرى شمٙمٗمػم ُمـ اؾمتحؾ احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل وم٢مٟمف يٙمقن سمذًمؽ
يم٤مومرا .هذه أؾقال أهؾ اـيُؿ مجٓيا :لـ استحؾ احلَؿ بًر لا أٔزل اهلل ؿٌر,
ؿٌرا دون ؿٌر .
ألا لـ ؽيُف ـمبْة أو ألسباب أخرى ال يستحُف يَقن ً
ومٝم٤مهق اإلُم٤مم يِمؽمط آؾمتحالل ذم اًمتٙمٗمػم ,ويٜمس٥م هذا اًم٘مقل ًمٚمٕمٚمامء
مجٞمٕم٤م ,ومام سم٤مل هذا اًم٘مقل عم٤م ىم٤مًمف أٟم٤مس آظمرون ص٤مر ُمـ أىمقال اعمرضمئ٦م ,إٟم٤م هلل وإٟم٤م
إًمٞمف راضمٕمقن ,ومٝمؾ اإلُم٤مم اسمـ سم٤مز ُمـ اعمرضمئ٦م ي٤م أسم٤م اًمٕمال؟ وم٠مٟم٧م اًم٘م٤مدؾ ذم
ضقاسمط شمٙمٗمػم اعمٕملم [ص :]١2٠-١29ادقمك سمٕمض ُمـ يمت٥م ذم هذه
ً
ُمستحال
يم٤مومرا إٓ إذا يم٤من ضم٤مطمدً ا
اعمس٠مًم٦م أن احل٤ميمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ٓ يٙمقن ً
ًمٚمحٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل .وهذه اًمِمبٝم٦م ُمردود قمغم أصح٤مهب٤م ًمٕمدة أُمقر هل...:
 -2دظمٚم٧م قمغم ه١مٓء ؿمبٝم٦م اعمرضمئ٦م ذم اؿمؽماط اجلحقد وآؾمتحالل ذم
اعمٙمٗمرات ,وهذا ذط وم٤مؾمد؟! .
وُمـ ىمبؾ ؾمٓمر اًمديمتقر قمبد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح اعمحٛمقد ذم يمت٤مسمف احلٙمؿ
سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل أطمقاًمف وأطمٙم٤مُمف  ,طمٞم٨م ىم٤مل [ص :]٢٠-1وذم اعمس٠مًم٦م اًمتل
ُمٕمٜم٤م ـ وهل ُمس٠مًم٦م احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ـ ٟمجد ه١مٓء اعم٤مدٚملم إمم ُمذه٥م
اعمرضمئ٦م ي٘مٗمقن ذم اًمٓمرف اعم٘م٤مسمؾ ,وي٘مقًمقن ٓ :يٙمٗمر إٓ اجل٤مطمد واعمٙمذب عم٤م
أٟمزل اهلل ,أُم٤م احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل سمجٛمٞمع أؿمٙم٤مًمف وصقره ـ ُم٤مدام ص٤مطمبف ٓ
يٍمح سم٤مجلحقد ـ ومٝمق يمٗمر أصٖمر يمٖمػمه ُمـ اًمٙمب٤مدر .
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 اللجنة الدائنة لإلفتاء وكالمها يف احلاكنية والعذر باجلهل9
ذم ُمٕمرض يمالُمف قمـ احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ,ىم٤مل ذم ضقاسمط شمٙمٗمػم
اعمٕملم [صً :]١٢2م٘مد أوم٤مض قمٚمامء اًمدقمقة رمحٝمؿ اهلل ذم سمٞم٤من أن احل٤ميمؿ
اًمذي حيٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ُمـ رؤوس اًمٓمقاهمٞم٧م اًمذي جي٥م أن يٙمٗمر سمف,
ٌ
ذط ُمـ ذوط اإليامن .
وأن اًمٙمٗمر سمف
صمؿ ذيمر أىمقال مجع ُمـ قمٚمامء اًمدقمقة اًمٜمجدي٦م ,وُمـ ذًمؽ اًمٚمجٜم٦م اًمدادٛم٦م
ًمإلومت٤مء [ ,]٠22/٢طمٞم٨م ؾمئٚم٧م ُمتك ٟمٗمرد ؿمخّم٤م سم٤مؾمٛمف وقمٞمٜمف قمغم أٟمف
ـم٤مهمقت؟ وم٠مضم٤مسم٧م :إذا دقم٤م إمم اًمنمك أو ًمٕمب٤مدة ٟمٗمسف أو ادقمك ؿمٞم ًئ٤م ُمـ قمٚمؿ
اًمٖمٞم٥م أو طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ُمتٕمٛمدً ا وٟمحق ذًمؽ ,وىمد ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ
ٍ
ُمٕمبقد أو ُمتبق ٍع أو ُمٓم٤مع.
 :اًمٓم٤مهمقت :يمؾ ُم٤م دم٤موز سمف اًمٕمبد طمده ُمـ
ؒ
وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وصغم اهلل قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد ,وآًمف وصحبف وؾمٚمؿ.
اًمٚمجٜم٦م اًمدادٛم٦م ًمٚمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء
قمْمق

قمْمق

ٟم٤مد٥م ردٞمس اًمٚمجٜم٦م

قمبد اهلل سمـ ىمٕمقد قمبد اهلل سمـ همدي٤من قمبد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل

اًمردٞمس
قمبد اًمٕمزيز سمـ
قمبد اهلل سمـ سم٤مز .

و يمٕم٤مدة إخ أقمرض قمـ ٟمّمقص اًمٕمٚمامء اًمٍمحي٦م اًمتل شمٜم٘مض ُمذهبف,
ودوٟمؽ سمٕمْمٝم٤م:
سئُت اـُجّة اـدائِة يمام ذم ومت٤موهي٤م

[ُ :]29٠-221/٢متك جيقز

( )٢ط ُم١مؾمس٦م إُمػمة اًمٕمٜمقد اخلػمي٦م ,وهل اعمٕمتٛمدة ذم رؾم٤مًمتل.
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اًمتٙمٗمػم وُمتك ٓ جيقز؟ وُم٤م ٟمقع اًمتٙمٗمػم اعمذيمقر ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﮋ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮊ ؟
وم٠مضم٤مسم٧م :أُم٤م ىمقًمؽُ :متك جيقز اًمتٙمٗمػم وُمتك ٓ جيقز ,ومٜمرى أن شمبلم ًمٜم٤م
إُمقر اًمتل أؿمٙمٚم٧م قمٚمٞمؽ طمتك ٟمبلم ًمؽ احلٙمؿ ومٞمٝم٤م.
أُم٤م ٟمقع اًمتٙمٗمػم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮊ ومٝمق يمٗمر أيمؼم ,ىم٤مل اًم٘مرـمبل ذم شمٗمسػمه  :ىم٤مل اسمـ قمب٤مس ¶

وجم٤مهد

ؒ

[ :وُمـ مل حيٙمؿ سمام أٟمزل اهلل ر ًدا ًمٚم٘مرآن ,وضمحدً ا ًم٘مقل

اًمرؾمقل ☺ ومٝمق يم٤مومر] اٟمتٝمك.
وأُم٤م ُمـ طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل وهق يٕمت٘مد أٟمف قم٤مص هلل ًمٙمـ محٚمف قمغم
احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ُم٤م يدومع إًمٞمف ُمـ اًمرؿمقة أو همػم هذا أو قمداوشمف
ًمٚمٛمحٙمقم قمٚمٞمف أو ىمراسمتف أو صداىمتف ًمٚمٛمحٙمقم ًمف وٟمحق ذًمؽ ـ ومٝمذا ٓ يٙمقن
يمٗمره أيمؼم ,سمؾ يٙمقن قم٤مص ًٞم٤م هلل ,وىمد وىمع ذم ٍ
يمٗمر دون يمٗمر ,وفمٚم ٍؿ دون فمٚمؿ,
ٍ
وومسؼ دون ومسؼ.

وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ .وصغم اهلل قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد ,وآًمف وصحبف وؾمٚمؿ.
اًمٚمجٜم٦م اًمدادٛم٦م ًمٚمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء
قمْمق

قمْمق

ٟم٤مد٥م ردٞمس اًمٚمجٜم٦م

قمبد اهلل سمـ ىمٕمقد قمبد اهلل سمـ همدي٤من قمبد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل

اًمردٞمس
قمبد اًمٕمزيز سمـ
قمبد اهلل سمـ سم٤مز .

أيها يمام ذم ومت٤موهي٤م [ُ :]32٠/٢مـ مل حيٙمؿ سمام أٟمزل اهلل هؾ
وسئُت ً
يمٗمرا أيمؼم وشم٘مبؾ ُمٜمف أقمامًمف؟ .
هق ُمسٚمؿ أم يم٤مومر ً
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وم٠مضم٤مسم٧م :ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮊ ,وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﮊ ,وىم٤مل –شمٕم٤ممم :-ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﮊ ,ـَـ إن استحؾ ذـؽ واطتٍده جائ ًزا ؽْق ؿٌر أؿز ,وضُؿ
أؿز ,وؽسؼ أؿز خيرج لـ ادُة ,أُم٤م إن ومٕمؾ ذًمؽ ُمـ أضمؾ اًمرؿمقة أو ُم٘مّمد
فمٚمام
يمٗمرا أصٖمر ,وفم٤معمً٤م ً
يم٤مومرا ً
آظمر وهق يٕمت٘مد حتريؿ ذًمؽ وم٢مٟمف آصمؿ ,يٕمتؼم ً
أصٖمر ,ووم٤مؾم ً٘م٤م ومس ً٘م٤م أصٖمر ٓ خيرضمف ُمـ اعمٚم٦م ,ؿام أوضح ذـؽ أهؾ اـيُؿ دم
تٌسر اآليات ادذؿقرة.
وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ .وصغم اهلل قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد ,وآًمف وصحبف وؾمٚمؿ.
اًمٚمجٜم٦م اًمدادٛم٦م ًمٚمبحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م واإلومت٤مء
قمْمق

ٟم٤مد٥م ردٞمس اًمٚمجٜم٦م

اًمردٞمس

قمبد اهلل سمـ همدي٤من قمبد اًمرزاق قمٗمٞمٗمل قمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اهلل سمـ سم٤مز .
وجاء ذم ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدادٛم٦م [ :]32٢/٢اًمقاضم٥م اًمتح٤ميمؿ إمم
يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف ☺ قمٜمد آظمتالف ,ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﮊ ,وىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋ ﯜ
ﯝﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨﯩ

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ ,واًمتح٤ميمؿ يٙمقن إمم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وإمم
ً
لستحال اـتحاؿؿ إغ ؼرمها لـ
ؾمٜم٦م اًمرؾمقل ☺ ,ؽٗن  م يتحاؿؿ إـْٓام
ُمرشمٙم٥م ُمٕمّمٞم٦م,
اـٍقأع اـقضيٓة سمداومع ـمٛمع ذم ُم٤مل أو ضم٤مه أو ُمٜمّم٥م ,ومٝمق
ٌ
ووم٤مؾمؼ ومس ً٘م٤م دون ومسؼ ,وال خيرج لـ دائرة اإليامن .
ٌ
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أُم٤م ومت٤مواه٤م ذم اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ ومٝمل يمثػمةٟ ,مقرد سمٕمْمٝم٤م:
أجابت اـُجّة اـدائِة يمام ذم ومت٤موهي٤م [ :]311-312/٢سب اـديـ
واالستْزاء بفء لـ اـٍرآن واـسّة واالستْزاء بادتِسؽ هبام ٟمٔمرا عم٤م متسؽ
يمٗمر إذا صدر ُمـ ُمٙم َّٚمػ ,ويّبًل أن
سمف يم٢مقمٗم٤مء اًمٚمحٞم٦م وحتج٥م اعمسٚمٛم٦م؛ هذا ٌ
أرص بيد اـيُؿ ؽْق ؿاؽر ,ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم :ﮋ ﮋ ﮌ
ُي ّبع ـف أن هذا ؿٌر ,ؽٗن ّ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮗ ﮊ.

ٌ
ذك باهلل ,ؽادَُػ اـذي يندر لّف ذـؽ
طبادة اـٍبقر وطبادة اـواؼقت
ُي ّبع ـف احلَؿ ؽٗن ؾبؾ وإال ؽْق لػك ,إذا ُم٤مت قمغم ذيمف ومٝمق خمٚمدٌ ذم اًمٜم٤مر
ُمٕمذورا سمٕمد سمٞم٤من احلٙمؿ ًمف ,وهٙمذا ُمـ يذسمح ًمٖمػم اهلل .
وٓ يٙمقن
ً
ٍ
ؿمخص
أيها يمام ذم ومت٤موهي٤م [ :]92-9٠/٢ـم٤مًم٥م اعمدد ُمـ
وأجابت ً
ُمٞم٧م سم٠من ي٘مقلُ :مدد ي٤م ومالن ,جيب ٔنحف وتّبْٓف سم٠من هذا أُمر حمرم ,سمؾ هق
ٌ
لػك ؿاؽر؛ ٕٟمف ـمٚم٥م ُمـ همػم اهلل ُم٤م ٓ ي٘مدر
ذك ,ؽٗن أرص طذ ذـؽ ؽْق
قمٚمٞمف إٓ اهلل ,وم٘مد سف طمؼ اهلل إمم اعمخٚمقق ,ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮊ .
أيها يمام ذم ومت٤موهي٤م [ :]٠٢/٢دقم٤مء همػم اهلل ذك أيمؼم ,ىم٤مل
وأجابت ً
شمٕم٤ممم :ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﮊ وىم٤مل ضمؾ ؿم٠مٟمف :ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ ,واًمتقؾمؾُ :مٜمف ُم٤م هق ذك ,وُمٜمف ُم٤م هق
حمرم وسمدقم٦م ,ويمٚمٝم٤م ممٜمققم٦م ,وأُم٤م اًمتٛمسح سم٤مًم٘مبقر ومٛمحر ٌم وذك ,ولـ وؾع دم
ٍ
رء لـ اـػك ؽٗٔف ُي ّبع ـف احلَؿ و ُيٍرن باـدـٓؾ ,وم٢من شم٤مب ورضمع وم٤محلٛمد هلل,
وإن أس قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف ُمـ اًمنمك وم٢مٟمف حيٙمؿ سمٙمٗمره ,وٓ دمقز اًمّمالة ظمٚمػ
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اعمنمك وٓ ُمٜم٤ميمحتف وٓ أيمؾ ذسمٞمحتف وإن ؾمٛمك وذيمر اؾمؿ اهلل .
وم٤مٟمٔمر ـ ي٤م رقم٤مك اهلل ـ اؿمؽماط آؾمتحالل ذم احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل,
واًمتح٤ميمؿ إًمٞمف ذم يمالُمٝمؿ ,وضمٕمٚمف اعمٜم٤مط اعم١مصمر ذم احلٙمؿُ ,مـ ذًمؽ:
 وُمـ مل حيٙمؿ سمام أٟمزل اهلل ر ًدا ًمٚم٘مرآن ,وضمحدً ٍا ًم٘مقل اًمرؾمقل ☺ ومٝمق
يم٤مومر.
وضُؿ أؿز,
ؿٌر أؿز,
ٌ
 ـَـ إن استحؾ ذـؽ واطتٍده جائ ًزا ؽْق ٌ
وؽسؼ أؿز خيرج لـ ادُة.
ٌ
ً
لستحال اـتحاؿؿ إغ ؼرمها لـ اـٍقأع
 ؽٗن  م يتحاؿؿ إـْٓام
اـقضيٓة ...ال خيرج لـ دائرة اإليامن.
يمذًمؽ اًمٚمجٜم٦م اعمقىمرة شمِمؽمط إىم٤مُم٦م احلج٦م وشمبٞمٞمٜمٝم٤م ًمٚمٛمخ٤مًمػ اًمقاىمع ذم
اًمنمك إيمؼم يمام ذم اًمٕمب٤مرات اًمت٤مًمٞم٦م:
ٌ
ذك باهلل ,ؽادَُػ اـذي يندر لّف
 طبادة اـٍبقر وطبادة اـواؼقت
يبع ـف احلَؿ ,ؽٗن ؾبؾ وإال ؽْق لػك.
ذـؽ ّ
 ـم٤مًم٥م اعمدد ُمـ ؿمخص ُمٞم٧م سم٠من ي٘مقلُ :مدد ي٤م ومالن ,جيب ٔنحف
ٌ
لػك ؿاؽر.
وتّبْٓف سم٠من هذا أُمر حمرم ,سمؾ هق ذك ,ؽٗن أرص طذ ذـؽ ؽْق
ٍ
يبع ـف احلَؿ و ُيٍرن باـدـٓؾ.
 ولـ وؾع دم رء لـ اـػك ,ؽٗٔف ّ
ؾم٤مب اًمديـ واعمستٝمزىء سمف جي٥م أن ُي ّبلم ًمف أن هذا يمٗمر ,ىم٤مًم٧م ذم أطمد
سمؾ ّ
إضمقسم٦م :سب اـديـ واالستْزاء بفء لـ اـٍرآن واـسّة واالستْزاء
يبع ـف أن هذا
بادتِسؽ هبام ...هذا يمٗمر إذا صدر ُمـ ُمٙم َّٚمػ ,ويّبًل أن ّ
أرص بيد اـيُؿ ؽْق ؿاؽر .
ؿٌر ,ؽٗن ّ
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فصن
يف نقن تقزِزات فضّمة الصّخ صاحل الفُساى
يف العذر باجلًن َاحلاكمّة
وإمت٤م ًُم٤م ًمٚمٗم٤مددة ٟمٜم٘مؾ ومت٤موى ًمٗمْمٞمٚم٦م اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان ,شمتٕمٚمؼ
سمٛمس٠مًمتل اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ واحل٤ميمٛمٞم٦م سمخالف ُم٤م ىمرره ذم ُم٘مدُمتٞمف ًمٚمٙمت٤مسملم ,ىمد
اظمؽمٟم٤مه٤م ُمـ يمتبف اعمٓمبققم٦م ـمبٕم ً٦م رؾمٛمٞم ً٦م سم٢مذٟمفُ ,مراقملم ىمقًمف يمام ذم ومت٤موى
قمٚمامء اًمبٚمد احلرام [ص :]١22إذـم٦م ٓ شمٙمٗمل ُمرضم ًٕم٤م ُيٕمتٛمد قمٚمٞمف ذم
ٍ
ذيط ًمق ُقم ِرض قمغم
ٟم٘مؾ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿٕ ,هن٤م همػم حمررة ,ويمؿ ُمـ يمالم ذم
ىم٤مدٚمف ًمؽماضمع قمٜمف .ومٞمج٥م اًمتثب٧م ومٞمام يٜمس٥م إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ .

 ما يتعلق بالعذر باجلهل9
ؾال حٌىف اهلل :ذم إحت٤مف اًم٘م٤مري ذح اًمسٜم٦م ًمٚمؼمهب٤مري

[:]9٢/٢

اهلل ضمؾ وقمال ي٘مقل :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ[هم٤مومر,]9٠ :
وصػ ٟمٗمسف سم٠مٟمف ي٘مقل ويتٙمٚمؿ ,وم٤مًمذي ٓ يتٙمٚمؿ ومٚمٞمس سم٢مًمف ,وًمذًمؽ يمٗمر
يتبع هلؿ
يمثػم ُمـ إدٛم٦م أدٛم٦م اجلٝمٛمٞم٦م ,دون لٍُدهيؿ وأتباطْؿ اـذيـ  م ّ
ٌ
احلؼ ,وإٔام ؾُدوا طـ جْؾ ,ؽْٖالء ؽْٓؿ ٔىر ,ال بد لـ اـبٓان هلؿ ,ؽٗن
أرصوا ؽٗٔف حيَؿ بٌَرهؿ .
أيها [اعمّمدر اًمس٤مسمؼ :]١٢2/٢:ىمقًمف[ :إٓ ُم٤م أفمٝمر ًمؽ ُمـ
وؾال ً
ٟم٤مىمْم٤م ُمـ ٟمقاىمض اإلؾمالم ,وُمٜمٝم٤م
شمْمٞمٞمع ذادع اإلؾمالم] أي :إٓ إذا ارشمٙم٥م ً
( )٢ط اًمديمتقر ظم٤مًمد اجلريز.
( )١ط ُمٙمتب٦م اًمرؿمد.
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شمرك ؿمٕم٤مدر اإلؾمالم وم٠مٟم٧م حتٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمردة ,يمام إذا شمرك اًمّمالة ُمتٕمٛمدا ,أو
إذا تَُؿ بَالم ٍ
سب ديـ اإلسالم ,وم٠مٟم٧م
ؿٌر ؿسب اهلل أو سب اـرسقل ,أو ّ
ٟم٤مىمْم٤م ُمـ ٟمقاىمض اإلؾمالم ُمع زوال
حتٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمردة سمام فمٝمر ُمٜمف ,ومٛمـ أفمٝمر ً
اًمٕمذر وزوال اعمقاٟمع ,وهؾ هق لتٕول ,أو هؾ هق لٍُد ,هؾ هق جاهؾ ,هؾ
هق ؼهبان ,ؽال حيَؿ طُٓف باـردة لع هذه ادقأع .
أيها [اعمّمدر اًمس٤مسمؼ :]١٢2/٢:ىمقًمف[ :طمتك يرد آي٦م ُمـ يمت٤مب
وؾال ً
اهلل ضمؾ وقمال ] إذا ضمحد اًم٘مرآن أو سمٕمْمف أو اًمسٜم٦م اًمّمحٞمح٦م أو سمٕمْمٝم٤م ,أو
أٟمٙمر ؿمٞم ًئ٤م ذم اًم٘مرآن ,أو أٟمٙمر ؿمٞم ًئ٤م ذم اًمسٜم٦م اًمّمحٞمح٦م :ومٝمذا حيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمردة,
ً
ً
يبع ـف,
جاهال أو لٍُدً ا أو
ُمٙمذب هلل وًمرؾمقًمف ,لا  م يَـ
ٕٟمف
ٌ
لتٕوال ؽْذا ّ
ؽٗذا ّبع ـف وأرص وم٢مٟمف حيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمردة .
أيها [اعمّمدر اًمس٤مسمؼ :]3٠٢-3٠٠/٢:ىمقًمف[ :ومٛمـ ىم٤مل همػم هذا
وؾال ً
وم٘مد يمٗمر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ] ُمـ ىم٤مل :إن يمالم اهلل خمٚمقق ,وإن اهلل ٓ يتٙمٚمؿ ,وقمٓمؾ اهلل
ُمٙمذب هلل وًمرؾمقًمف وإلمج٤مع اعمسٚمٛملم ,اـُْؿ إال أن
ُمـ اًمٙمالم ومٝمق يم٤مومرٟٕ ,مف
ٌ
ً
ً
يبع ـف ,ؽٗن أرص حَؿ
جاهال أو
يَقن
لتٕوال أو لٍُدً ا دـ حيسـ هبؿ اـىـ ؽْذا ّ
بٌَرهٕ ,ن اهلل ضمؾ وقمال قم٤مب قمغم اعمنميملم أهنؿ يٕمبدون اًمتامصمٞمؾ اًمتل ٓ
شمتٙمٚمؿ ,ىم٤مل إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم :ﮋﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ[ُمريؿ ,]2١:وىم٤مل ًمٚمٙمٗم٤مر اًمذيـ يٕمبدون إصٜم٤مم :ﮋﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ

ﮊ[إٟمبٞم٤مء]93:

واهلل ضمؾ وقمال ي٘مقل ذم سمٜمل ارسادٞمؾ:

ﮋﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺
﮻ﮊ[إقمراف ,]٢22:ومدل قمغم أن اًمرب يتٙمٚمؿ ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم. ...
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[ص ُ ]١٠2-١٠٠م٤م اًمٗمرق سملم

اًمقصػ سم٤مًمٙمٗمر ,واحلٙمؿ قمغم اعمٕملم سم٤مًمٙمٗمر وآقمت٘م٤مد سمٙمٗمر اعمٕملم؟ وم٠مضم٤مب:
أُم٤م احلٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر قمغم إقمامل ؿدطاء ؼر اهلل ,واـذبح ـًر اهلل ,واالستيأة
يمٗمر سم٤مإلمج٤مع سمال ؿمؽً ,مٙمـ
بًر اهلل ,واالستْزاء باـديـ ,ولسبة اـديـ :هذا ٌ
ً
جاهال أو ؿان
اًمِمخص اًمذي يّمدر ُمٜمف هذا اًمٗمٕمؾ ,هذا يتٕلؾ ؽٓف ؽٗن ؿان

ً
يبع ـف :ألٔف ؾد يَقن طّده شبْة أو طّده
لتٕوال أو لٍُدً ا ؽٓدرأ طّف اـٌَر حتك ّ
جْؾ ,ؽال يتَّسع دم إصالق اـٌَر طُٓف حتك تٍام طُٓف احلجة ,وم٢مذا أىمٞمٛم٧م قمٚمٞمف
احلج٦م واؾمتٛمر قمغم ُم٤م هق قمٚمٞمف وم٢مٟمف حيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمرٟٕ ,مف ًمٞمس ًمف قمذر .
وم٤مٟمٔمر ـ رمحٜمل اهلل وإي٤مك ـ يمالُمف ومٞمٛمـ ىم٤مل سمخٚمؼ اًم٘مرآن ,وذم ُم٘مٚمدة اجلٝمٛمٞم٦م:
ً
ً
لتٕوال أو لٍُدً ا دـ حيسـ هبؿ اـىـ ؽْذا
جاهال أو
 اـُْؿ إال أن يَقن
يبع ـف ,ؽٗن أرص حَؿ بٌَره.
ّ
يتبع هلؿ احلؼ ,وإٔام ؾُدوا طـ جْؾ,
 دون لٍُدهيؿ وأتباطْؿ اـذيـ  م ّ
ؽْٖالء ؽْٓؿ ٔىر ,ال بد لـ اـبٓان هلؿ ,ؽٗن أرصوا ؽٗٔف حيَؿ بٌَرهؿ.
وشم٠م ُّم ؾ قمب٤مراشمف ومٞمٛمـ ضمحد اًم٘مرآن أو سمٕمْمف ,أو ضمحد اًمسٜمّ٦م اًمّمحٞمح٦م
أو سمٕمْمٝم٤م:
ً
ً
لتٕوال ؽْذا ُي ّبع ـف ,ؽٗذا ُب ِّع ـف وأرص
جاهال أو لٍُدً ا أو
 لا  م يَـ
وم٢مٟمف حيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمردة.
ؾم٥م اًمرؾمقل
وراضمع يمالُمف ومٞمٛمـ وىمع ذم ٟمقاىمض اإلؾمالم:
يمس٥م اهلل أو ّ
ّ
ؾم٥م اًمديـ أو آؾمتٝمزاء سم٤مًمديـ ,أو دقم٤مء همػم اهلل ,أو اًمذسمح ًمٖمػم اهلل ,أو
أو ّ
( )٢ـمبٕم٦م حمٛمد سمـ ومٝمد احلّملم ؾمٜم٦م ٢2١٠ه.

البرت واإليهام يف بعض اللتابات حول قضية تلفري احللّام

83
آؾمتٕم٤مٟم٦م سمٖمػم اهلل:

 وهؾ هق لتٕول ,أو هؾ هق لٍُد ,هؾ هق جاهؾ ,هؾ هق ؼهبان,
ؽال حيَؿ طُٓف باـردة لع هذه ادقأع.
ً
ً
لتٕوال أو لٍُدً ا ؽٓدرأ طّف اـٌَر
جاهال أو ؿان
 هذا يتٕلؾ ؽٓف ؽٗن ؿان
يبع ـف :ألٔف ؾد يَقن طّده شبْة أو طّده جْؾ ,ؽال يتَّسع دم إصالق
حتك ّ
اـٌَر طُٓف حتك تٍام طُٓف احلجة.

 احلاكنية9
ؾال ـ وؽٍف اهلل ـ ذم ذح إصقل اًمثالصم٦م

[ص :]3٠9-3٠2اخل٤مُمس:

ُمـ طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل :ودًمٞمٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم :ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ً
لــستحـال ـذـؽ يَقن
ﭣ ﮊ [اًمٜمس٤مء ] 9٠ :ؽاـذي حيَؿ بًر لا أٔزل اهلل
صاؼقتًا ,واًمذي ي٘مقل :أٟمف جيــقز أن يتح٤ميمٛمقا إمم اًم٘م٤مٟمقن أو إمم اًمٕمقادد ذم
اجل٤مهٚمٞم٦م أو قمقادد اًم٘مب٤مدؾ واًمب٤مدي٦م ويؽميمقا اًمنمع ,ي٘مقل :هذا طمالل ,أو :هذا
يس٤موي ُم٤م أٟمزل اهلل ,وم٢مذا ىم٤مل :إٟمف أطمسـ مم٤م أٟمزل اهلل ,أو يس٤موي ُم٤م أٟمزل اهلل ,أو
ٌ
ٌ
طمالل ضم٤مدز ,هذا
طمالل وم٘مط ,ومل ي٘مؾ :إٟمف يس٤موي ,وٓ أومْمؾ ,ىم٤مل:
ىم٤مل :إٟمف
يٕمتؼم ـم٤مهمقشمً٤م سمٜمص اًم٘مرآن ,ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﮊ

ؾمٛمل ـم٤مهمقشمً٤م ٕٟمف دم٤موز طمده ,ألا لـ حَؿ بًر لا أٔزل اهلل وهق يٍر أن لا أٔزل
اهلل هق اـقاجب اإلتباع واحلؼ ,وأن ؼره باصؾ ,وأٔف حيَؿ بباصؾ ,ؽْذا ييتز
ظمٓمر قمٔمٞمؿ ,قمغم ٍ
ؿاؽرا اـٌَر األصًر اـذي ال خيرج لـ ادُةً ,مٙمٜمف قمغم ٍ
ـمريؼ ىمد
ً
(ٟ )٢م٘مال ُمـ شمٗمّمٞمؾ اًمٕمالُم٦م اًمٗمقزان ذم طمٙمؿ ُمـ طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اًمرمحـ ٕيب قمٙمرُم٦م وًمٞمد
سمـ ومْمؾ اعمقمم اخل٤مًمدي.
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يّمؾ سمف إمم اًمٙمٗمر اعمخرج ُمـ اعمٚم٦م إذا شمس٤مهؾ ذم هذا إُمر.
وأُم٤م ُمـ طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل قمـ همػم شمٕمٛمد ,سمؾ قمـ اضمتٝم٤مد ,وهق ُمـ
أهؾ آضمتٝم٤مد ُمـ اًمٗم٘مٝم٤مء واضمتٝمد وًمٙمـ مل يّم٥م طمٙمؿ اهلل ,وأظمٓم٠م ذم
اضمتٝم٤مده ,ومٝمذا ُمٖمٗمقر ًمف ,وًمف أضمر ,ىم٤مل ☺ [ :إذا طمٙمؿ احل٤ميمؿ ,وم٤مضمتٝمد ,صمؿ
أص٤مب ,ومٚمف أضمران ,وإذا طمٙمؿ وم٤مضمتٝمد ,صمؿ أظمٓم٠م ومٚمف أضمر ]ٟٕ ,مف مل يتٕمٛمد
اخلٓم٠م ,هق يريد احلؼ ويريد ُمقاوم٘م٦م طمٙمؿ اهلل

؛ ًمٙمٜمف مل يقومؼ ًمف ,ومٝمذا يٕمتؼم

وُم٠مضمقرا؛ وًمٙمـ ٓ جيقز إشمب٤مقمف قمغم اخلٓم٠م ٓ ,جيقز ًمٜم٤م أن ٟمتبٕمف قمغم
ُمٕمذورا
ً
ً
اخلٓم٠م ,وُمـ هذا اضمتٝم٤مدات اًمٗم٘مٝم٤مء اًمتل أظمٓمئقا ومٞمٝم٤م ,أو اضمتٝم٤مدات اًم٘مْم٤مة ذم
اعمح٤ميمؿ إذا اضمتٝمدوا وسمذًمقا وؾمٕمٝمؿ ذم ـمٚم٥م اًمقصقل إمم احلؼ وًمٙمـ مل
يقوم٘مقا ومخٓم١مهؿ ُمٖمٗمقر .
أيها ذم ذح ٟمقاىمض اإلؾمالم
وؾال ً

[ص  :]٢٠1-٢٠2ومٛمس٠مًم٦م

احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ُمس٠مًم ٌ٦م قمٔمٞمٛم ٌ٦م وؽْٓا تٌنٓؾ يمام ذيمر أهؾ اًمتٗمسػم ,ومال
يٌنؾ دم هذا بع لـ يرى
يٓمٚمؼ اًمٙمٗمر قمغم يمؾ ُمـ طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ,بؾ ّ
أن حَؿ ؼر اهلل أحسـ أو أٔف يساوي ؼره أو أٔف خمر ؽْذا حيَؿ طُٓف باـٌَر
ادخرج لـ ادُة ,أُم٤م ُمـ يم٤من يرى أن طمٙمؿ اهلل هق اًمالزم وهق احلؼ ,وًمٙمـ
ٍ
رؿمقة أو ًمٓمٛم ٍع دٟمٞمقي ,ومٝمذا حيٙمؿ قمٚمٞمف سم٠مٟمف يمٗمر دون يمٗمر,
ظم٤مًمٗمف هلقى أو
وأن هذا ومسؼ ىم٤مل شمٕم٤ممم :ﮋ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽ ﮊ ومٞمحٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٗمسؼ وٟم٘مص اإليامن ,وهذا اًمٜم٤مىمض اًمراسمع ُمـ
ٟمقاىمض اإلؾمالم اًمتل ذيمره٤م اًمِمٞمخ ؒ
( )٢ط ُمٙمتب٦م اًمرؿمد ,مجع حمٛمد سمـ ومٝمد احلّملم.
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أن يقومؼ وٓة أُمقر اعمسٚمٛملم ًمٚمحٙمؿ سمام أٟمزل اهلل,

وأن ُيق ّومؼ اعمخ٤مًمٗملم ًمذًمؽ سم٠من يرضمٕمقا إمم احلؼ واًمّمقاب  ,وسمٜمحقه٤م ذم
ٟمٗمس اعمّمدر [ص.]٢٠١
سمؾ اًمِمٞمخ ـ طمٗمٔمف اهلل ـ يرى قمدم اًمتٗمّمٞمؾ هق ىمقل اخلقارج ,طمٞم٨م سئؾ ذم
ذح ٟمقاىمض اإلؾمالم[ :اًمنميط اخل٤مُمس :دق ,٢١ :اٟمٔمر رؾم٤مًم٦م :شمٗمّمٞمؾ
اًمٕمالُم٦م اًمٗمقزان ذم طمٙمؿ ُمـ طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اًمرمحـ

ٕيب قمٙمرُم٦م اخل٤مًمدي

ص ,3١وىمد ـمبٕم٧م سم٢مذن اًمِمٞمخ اًمٗمقزان] ,ىمٚمتؿ –طمٗمٔمٙمؿ اهلل :-إن اًمذي ئمٝمر
ُمٜمف اًمنمك سم٤مهلل يٕمتؼم ُمنم ًيم٤م ,يم٤مًمذي يذسمح ًمٖمػم اهلل ,ويم٤مًمذي يٜمذر ًمٖمػم اهلل.
واًمس١مالُ :مـ فمٝمر قمٚمٞمف احلٙمؿ سم٤مًم٘مقاٟملم اًمقضٕمٞم٦م ,أٓ ٟمحٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمنمك
واحل٤مًم٦م هذه؟ وم٠مضم٤مبُ , ٓ :م٤م ٟمحٙمؿ قمٚمٞمف قمغم ـمقل طمتك ٟمستٗمّمؾ ُمٜمف ُم٤م اًمذي
محٚمف قمغم هذا ,وُم٤م اًمذي ,وٟمِمقف هؾ هق ييتٍد هذا أو لا ييتٍده ,وهؾ يستبٓح
هذا اـفء أو لا يستبٓحف ,ال بد لـ اـتٌنٓؾ ,هذا ال تٕخذوا لسٕـة اـتٌَر
ولذاهب اخلقارج طذ صقل ,ؿؾ ؿاؽر ,ويمؾٓ ,...زم ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ .
وسئؾ ذم ذح ٟمقاىمض اإلؾمالم [اًمنميط اخل٤مُمس :دق ,9١اٟمٔمر رؾم٤مًم٦م:
شمٗمّمٞمؾ اًمٕمالُم٦م اًمٗمقزان ذم طمٙمؿ ُمـ طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اًمرمحـ ٕيب قمٙمرُم٦م
اخل٤مًمدي ,وىمد ـمبٕم٧م سم٢مذن اًمِمٞمخ اًمٗمقزان ص :]2٢أطمسـ اهلل إًمٞمٙمؿ ص٤مطم٥م
اًمٗمْمٞمٚم٦م ,وهذا ؾم٤مدؾ ي٘مقل :لا احلَؿ ؽِٓـ ذع ذيية طالة ـُّاس دم ؼر لا
أٔزل اهلل ثؿ أـزلْؿ هبا؟ وم٠مضم٤مب :إذا يم٤من يٕمت٘مد إٟمق ه٤م اًمنميٕم٦م اًمكم طمٓمٝم٤م وه٤م
اًمٜمٔم٤مم اًمكم هق حوف لساو أو أحسـ أو جائز ؽْق لرتد طـ ديـ اإلسالم .
( )٢ط دار آؾمت٘م٤مُم٦م ,وهل اعمٕمتٛمدة ذم رؾم٤مًمتل.
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ومت٠م ُّمؾ أظمل اًم٘م٤مرئ قمب٤مراشمف ومٞمٛمـ طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل ,وضمٕمؾ
آؾمتحالل هق اعمٜم٤مط اعم١مصمر ذم إحل٤مق وصػ اًمٙمٗمر سمف:
ً
لــستحـال ـذـؽ يَقن صاؼقتًا.
 ؽاـذي حيَؿ بًر لا أٔزل اهلل
يٌن ؾ دم هذا بع لـ يرى أن حَؿ ؼر اهلل أحسـ أو أٔف يساوي
 بؾ ّ
خمر ؽْذا حيَؿ طُٓف باـٌَر ادخرج لـ ادُة.
ؼره أو أٔف ٌ

 هؾ هق ييتٍد هذا أو لا ييتٍده ,وهؾ يستبٓح هذا اـفء أو لا

يستبٓحف ,ال بد لـ اـتٌنٓؾ ,هذا ال تٕخذوا لسٕـة اـتٌَر ولذاهب اخلقارج
طذ صقل ,ؿؾ ؿاؽر.
ذع ذيٕم٦م قم٤م ُّم٦م وأًمزم اًمٜم٤مس هب٤م:
سمؾ اٟمٔمر يمالُمف ومٞمٛمـ ّ
 إذا يم٤من يٕمت٘مد إٟمق ه٤م اًمنميٕم٦م اًمكم طمٓمٝم٤م وه٤م اًمٜمٔم٤مم اًمكم هق حوف
لساو أو أحسـ أو جائز ؽْق لرتد طـ ديـ اإلسالم.
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مو عالمات املزجئة
ىمد شمٓمرق قمٚمامؤٟم٤م ُمـ اًمسٚمػ واخلٚمػ إمم ٍ
يمثػم ُمـ قمالُم٤مت اعمرضمئ٦مُ ,مـ
ذًمؽ :إظمراج اًمٕمٛمؾ ُمـ اإليامن ,واخلروج قمغم احلٙم٤مم سم٤مًمسٞمػ.
ٍ
قمالُم٦م ذيمره٤م ؿمٞمخ ٍ
إٓ ّ
اإلؾمالم ذم
يمثػما ُمـ ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ يٖمٗمٚمقن قمـ
أن ً
جمٛمقع اًمٗمت٤موى [ :]29٠/٢١وسم٢مزاء ه١مٓء اعمٙمٗمريـ سم٤مًمب٤مـمؾ أىمقا ٌم ٓ
يٕمرومقن اقمت٘م٤مد أهؾ اًمسٜم٦م واجلامقم٦م يمام جي٥م ,أو يٕمرومقن سمٕمْمف ,وجيٝمٚمقن
سمٕمْمف ,وُم٤م قمرومقه ُمٜمف ىمد ٓ يبٞمٜمقٟمف ًمٚمٜم٤مس سمؾ يٙمتٛمقٟمف ,وال يّْقن طـ اـبدع
ادخاـٌة ـَُتاب واـسّة ,وال يذلقن أهؾ اـبدع ويياؾبقهنؿ؛ سمؾ ًمٕمٚمٝمؿ يذُمقن
اًمٙمالم ذم اًمسٜم٦م وأصقل اًمديـ ذ ًُم٤م ُمٓمٚم٘م٤م؛ ٓ يٗمرىمقن ومٞمف سملم ُم٤م دل قمٚمٞمف
اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م واإلمج٤مع ,وُم٤م ي٘مقًمف أهؾ اًمبدقم٦م واًمٗمرىم٦م ,أو ي٘مرون اجلٛمٞمع
قمغم ُمذاهبٝمؿ اعمختٚمٗم٦م يمام ي٘مر اًمٕمٚمامء ذم ُمقاضع آضمتٝم٤مد اًمتل يسقغ ومٞمٝم٤م
ٍ
ؿثر لـ ادرجئة ,وسمٕمض اعمتٗم٘مٝم٦م
اًمٜمزاع ,وهذه اـوريٍة ؾد تًُب طذ
واعمتّمقوم٦م واعمتٗمٚمسٗم٦م .
وم٤مٕخ أسمق اًمٕمال ـ ووم٘مف اهلل هلداه ـ أيمثر اًمٜم٘مؾ قمـ اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل
اًم٘مبقري إؿمٕمري ,اًمذي يٙم ّٗمر ؿمٞمخ ٍ
اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ,دون اًمتٜمبٞمف قمـ
ٍ
رء ُمـ أظمٓم٤مدف اجلس٤مم ذم سم٤مب اًمٕم٘مٞمدة ,وذًمؽ ذم ضقاسمط شمٙمٗمػم اعمٕملم :
[ص ,]3٢١-٢33وذم قم٤مرض اجلٝمؾ [ :ص-١٠٠-١9٠-٢92-٢١1
]2٠١-3٠٠-3٠9-32١-١٠٠-١٠9-١٠3-١٠١
ّ
ًمٚمٕمال ُم٦م ٟمٕمامن إًمقد [ص ٢٠١ط اعمٙمتب٦م
( )٢اٟمٔمر ضمالء اًمٕمٞمٜملم ذم حم٤ميمٛم٦م إمحديـ
اًمٕمٍمي٦م ًمبٜم٤من].
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وه٠مٟمذا أٟم٘مؾ سمٕمض ُم٤م وىمع ومٞمف اسمـ طمجر ُمـ اًمنمك اًمٍميح:
ىم٤مل ذم اعمٜمح اعمٙمٞم٦م [ ]٢3١2/3خم٤مـم ًب٤م اًمرؾمقل ☺ :أىمسؿ قمٚمٞمؽ...أن
شمٜمٞمٚمٜمل ُمـ طمرضشمؽ ,سمقاؾمٓم٦م ؿمٗم٤مقمتؽ ّذم إمم ُمـ ٓ خيٞم٥م ؿمٗم٤مقمتؽ .
[ ,]٢3١3/3وىم٤مل :واعمٕمٚمقم اعمست٘مر ُمـ أظمالىمؽ اجلٛمٞمٚم٦م واًمذي دًم٧م قمٚمٞمف
آصم٤مرك اجلٚمٞمٚم٦م ,أن ُمـ جل٠م إًمٞمؽ ٓ ختٞمبف ُمـ ؿمٗم٤مقمتؽ ,وٓ حيرُمف رسمؽ ُمـ ومْمٚمف
ُمس٤مرقم٦م إمم رض٤مك .
وي٘مقل ذم رضم٤مدف ًمٚمرؾمقل ☺[ :]٢333/3ىمد رضمقٟم٤مك ُمٕمنم حمبٞمؽ,
وظمداُمؽ ,أهي٤م اًمٜمبل اًمٙمريؿً ..مألُمقر اخلٓمػمة اًمٕمٔمٞمٛم٦م ُمـ اًمذٟمقب
واعمخ٤مًمٗم٤مت واًمٖمٗمالت واًمِمٝمقات .
وي٘مقل ُمستٕمٞمذا سمف ☺[ :]٢332/3أشمٞمٜم٤م إًمٞمؽ سم٘مٚمقسمٜم٤م ,أي :وضمٝمٜم٤مه٤م
إمم آؾمتٕم٤مذة سمؽ ُمـ يمؾ ُمٙمروه ,أو إمم ىمؼمك اعمٙمرم طم٤مل يمقٟمٜم٤م
أٟمْم٤مء...أيُ :مٝم٤مزيؾ .
ؿم٤مرطم٤م ىمقل اًمبقصػمي ذم مهزيتف[:]٢2٢٠/3
وي٘مقل
ً
ف أرضت سمح٤مًمــــــف احلقسمــــــ٤مء
يــ٤م ٟمبــل اهلــدى اؾمــتٖم٤مصم٦م ُمٚمٝمــق
أي :أٟم٤مديؽ ٟمداء ُمٚمٝمقف أيُ :مْمٓمرُ ,متحرس ,حمت٤مج إمم ُمـ يٜم٘مذه مم٤م
هيٚمٙمف .
سمؾ إن اسمـ طمجر دم٤موز ذًمؽ إمم اًمتٍميح سمرضم٤مدف ًمٚمٜمبل ☺ دون همػمه,
وسم٨م ؿمٙمقاه إًمٞمف دون ؾمقاه ,طمٞم٨م ىم٤مل ذم ذح ىمقل اًمبقصػمي[:]٢332/3
واٟمٓمــقت ذم اًمّمــدور طم٤مضم ـ٤مت ٟمٗمــس

ُم٤مهلـــ٤م قمــــ ٟمـــدى يديـــد اٟمٓمـــقاء

أي :اؾمتؽمت ذم اًمّمدور ,أي :اًم٘مٚمقب طم٤مضم٤مت ٟمٗمسُ...م٤مهل٤م قمـ...
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قمٓم٤مء يديؽ اًمٙمريٛمتلم اٟمٓمقاء ,أي :اؾمتت٤مر ,واؾمتٖمٜم٤مء ,سمؾ ٓ ي٘مْمٞمٝم٤م همػم
ضم٤مهؽ اًمقاؾمع ,وٓ يٛمـ هب٤م همػم قمٓم٤مدؽ اهل٤مُمع ,ومال ارحت٤مل ًمٜم٤م قمـ واؾمع
ضمقدك ,وٓ اٟمٍماف قمـ ؾم٤مطم٦م يمرُمؽ ,سمؾ ٓ ٟمزال ُم٘مٞمٛملم سمجقارك,
ُمستٓمٝمريـ ًمٜمدى آصم٤مرك ,ـم٤مُمٕملم ذم طمّمقل يمؾ ُم٤م أُمٚمٜم٤مه سمِمٗم٤مقمتؽ ,اًمتل هل
ُمٓمٛمع اعمذٟمبلم ,ووؾمٞمٚم٦م اعم٘مٍميـ .
و ي٘مقل ذم ذطمف ًم٘مقًمف[:]٢2١2-٢2١٠/3
هـل ؿمــٙمقى إًمٞمــؽ وهــل اىمتْمــ٤مء
وُمــــ اًمٗمـــقز أن أسمـــ٨م ؿمـــٙمقى
هل ؿمٙمقى ...إًمٞمؽ ٓ إمم همػمك ,أي :أٟمنم وأفمٝمر سملم يديؽ ذم ضٛمـ
ُمدطمل ًمؽ ُم٤م يم٤مد أن هيٚمٙمٜمل ُمـ قمٔمٞمؿ ذٟمقيب ,وىمبٞمح قمٞمقيب ,رضم٤مء أن
شمٚمٛمحٜمل سمٜمٔمرة شمزيؾ قمٜمل يمؾ وصٛم٦م ,وشمقضم٥م زم ُمٜمؽ يمؾ رمح٦مٕ ,ن رضم٤مدل
ومٞمؽ واؾمع ,وحمبتل ًمؽ ُمتزايدة ,وهل أي :شمٚمؽ اًمِمٙمقى...اىمتْم٤مء أي:
أـمٚم٥م ُمـ يمرُمؽ اًمقاؾمع وومٞمْمؽ اهل٤مُمع ,أن أختٚمص ُمـ شمٚمؽ اًمٗمرـم٤مت,
وأٟمجق ُمـ سمقادؼ ؾم٤مدر اًمقرـم٤مت ,وأن حيّمؾ زم اًمِمٗم٤مء ُمـ مجٞمع إدواء ,وم٢من
ضم٤مهؽ ُمتٙمٗمؾ سمٙمؾ ُمٓمٚمقب ,وحم٘مؼ ًمٙمؾ ُمس١مول وُمرهمقب ٓ ,ؾمٞمام خل٤مدم
طمرضشمؽ ,اًمٗم٤مّن ذم حمبتؽ .
ىمٚم٧م :هذه اًمٜم٘مقل سمٗمّمٝم٤م وٟمّمٝم٤م سمقاؾمٓم٦م آراء اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل
آقمت٘م٤مدي٦م قمرض وشم٘مقيؿ ذم ضقء قم٘مٞمدة اًمسٚمػ

عمحٛمد سمـ قمبد اًمٕمزيز
ّ

ّ
اًمِم٤ميع[ :ص]٢9٠-٢21
سمؾ هق ممـ يٜم٘مؾ اإلمج٤مع قمغم ضمقاز آؾمتٖم٤مصم٦م سم٤مًمٜمبل سمٕمد ُمقشمف ,ىم٤مل ذم
( )٢ط ُمٙمتب٦م دار اعمٜمٝم٤مج.
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[ص :]٢23-٢2١وم ُٕمٚمِؿ أٟمف ُيٓمٚم٥م ُمٜمف اًمدقم٤مء سمحّمقل

احل٤مضم٤مت يمام ذم طمٞم٤مشمف؛ ًمٕمٚمٛمف سمس١مال ُمـ ؾم٠مًمف...وهذا مم٤م ىم٤مم اإلمج٤مع قمٚمٞمف,
وشمقاشمرت سمف إظمب٤مر .
ومٛمـ ظمالل هذه اًمٜم٘مقل ئمٝمر ًمٜم٤م ضمٚم ًٞم٤م ُمـ هق اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل اًمذي أيمثر
اًمٜم٘مؾ قمٜمف ,سمؾ سمٕمد اًمٜم٘مؾ قمٜمف وقمـ مجع ُمـ اًمٕمٚمامء ىم٤مل ذم قم٤مرض
اجلٝمؾ [ص :]٢3٢وهبذه إىمقال قمـ إدٛم٦م إقمالم. ...
ومام وىمع ومٞمف اهلٞمتٛمل هق اًمنمك إيمؼم= ُمس٠مًم٦م فم٤مهرة ,ىم٤مل أسمق اًمٕمال ذم
قم٤مرض اجلٝمؾ [ص :]29-22وُمـ اعمٗمٞمد أن ٟمذيمر أن اعمخ٤مًمٗم٤مت اًمتل شم٘مع
ذم سم٤مب شمقطمٞمد إًمقهٞم٦م شمٜم٘مسؿ إمم صمالصم٦م أىمس٤مم:
 -٢اًمنمك إيمؼم اعمخرج ُمـ اعمٚم٦م ,يمدقم٤مء همػم اهلل أو اًمذسمح ًمف واًمٜمذر ًمف. ...
وٟم٘مؾ قمـ اًمِمٞمخ ص٤مًمح اًمٗمقزان ذم ضقاسمط شمٙمٗمػم اعمٕملم ىمقًمف
ٍ
رء ُمـ أٟمقاع اًمٕمب٤مدة ًمٖمػم اهلل ,واًمذسمح
[ص :]١٠2وم٤مًمنمك :سف
واًمٜمذر ,وآؾمتٖم٤مصم٦م سمٖمػم اهلل ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل .
أن ً
ومٝمؾ يٕم٘مؾ ّ
رضمال يسٓمر يمت٤مسملم ,ي٘مرر ومٞمٝمام قمدم اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ ذم اعمس٤مدؾ
اًمٔم٤مهرة ,وأظمّمٝم٤م اًمنمك إيمؼم ,حيتٗمل سم٤مًمٜم٘مؾ قمـ هذا اعمنمك ـ قمغم ُمذهبف ـ.
وىمد ىمٚم٧م ذم يمت٤ميب اًمتٚمخٞمص احلبػم قمغم إصمر يمالم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ
شمٞمٛمٞم٦م ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى [ :]٢92/32وه١مٓء إضمٜم٤مس وإن يم٤مٟمقا ىمد
ؿثروا دم هذا اـزلان ,ؽٍُُة دطاة اـيُؿ واإليامن ,وؽتقر آثار اـرساـة دم أؿثر
( )٢سمقاؾمٓم٦م دقم٤موى اإلمج٤مع قمٜمد اعمتٙمٚمٛملم ذم أصقل اًمديـ [ص 3١2ط اعمٞمامن].
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اـبُدان ,وأيمثر ه١مٓء ًمٞمس قمٜمدهؿ ُمـ آصم٤مر اًمرؾم٤مًم٦م وُمػماث اًمٜمبقة ُم٤م يٕمرومقن
ويمثػم ُمٜمٝمؿ مل يبٚمٖمٝمؿ ذًمؽ .
سمف اهلدى,
ٌ

ومٝمؾ سمٞمئتٜم٤م أومْمؾ ُمـ شمٚمؽ اًمتل يتحدث قمٜمٝم٤م هذا اجلبؾ اهلامم؟ .ومٝمذا

اًمذي وًمد ذم ُمثؾ هذه اًمبٞمئ٦م ,واُمتثؾ ًم٘مقًمف شمب٤مرك وشمٕم٤ممم :ﮋ ﭚ ﭛ ﭜ
ٍ
ٍ
وذك وسمدعُ ,م٤م ذٟمبف؟
ظمراوم٦م
ومٝم ِدي إمم داقمٞم٦م
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ[اًمٜمحؾُ ,]23:
أضمزاؤه أن ُحيٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر؟ ُم٤مًمٙمؿ يمٞمػ حتٙمٛمقن؟
ومٝمذا اًمذي ومتح قمٞمٜمٞمف ذم سمٚمدان شمتبٜمك اًمٕم٘مٞمدة إؿمٕمري٦م ,واًمٓمري٘م٦م اًمّمقومٞم٦م
يم٤مًمزيتقٟم٦م ذم سمٚمدي شمقٟمس ,أو إزهر ذم ُمٍم أو همػمه٤م ُمـ اًمبٚمدان اإلؾمالُمٞم٦م,
يٜم٩م ُمٜمٝم٤م إٓ اًم٘مٚمٞمؾ ُمـ آؾمتدُم٤مر [آؾمتٕمامر] اًمٙم٤مومر.
اًمتل مل ُ
اًمٕم٤مُمل اًمذي ُىمدِّ م ًمف رؤوس اًمْمالًم٦م قمغم يمقهنؿ أدٛم٦م اهلدى,
أٟمّك هلذا
ّ
وُمّم٤مسمٞمح اًمدُّ ضمك ,أن يٛم ّٞمز اخلٓم٠م ُمـ اًمّمقاب ,واحلؼ ُمـ اًمب٤مـمؾ ,هؾ ُي٘م٤مسمؾ
ُمثؾ هذا سم٤مًمتٙمٗمػم واًمتٜمٗمػم؟ ؾمبح٤مٟمؽ هذا هبت٤من قمٔمٞمؿ!!
صمؿ عم٤مذا ُحيٙمؿ قمغم اًمٗمرع سم٤مًمٙمٗمر دون إصؾ ,أهٙمذا اًمٕمٚمؿ؟ أًمٞمس ُمـ
اًم٘مقاقمد اعم٘مررة سملم اًمٕمٚمامء :اًمت٤مسمع شم٤مسمع

سم٠مي
 ,ومٚمامذا أًمٖمٞم٧م هذه اًم٘م٤مقمدةّ ,

وضمف؟ وٕضمؾ ُم٤مذا؟
ومٕمغم ُمـ يتبٜمك هذا اعمذه٥م أن شمٙمقن ىمقاقمده ُمْمٓمردة ,ومال شمٗمريؼ سملم
ُمتامصمالت ,وٓ مجع سملم ُمتٜم٤مىمْم٤مت ,ومٙمٞمػ يسٚمؿ اًمسبٙمل ,واًمرُمكم ,واسمـ
احل٤مج ,واسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ,واًمسٞمقـمل ,واًمٜمبٝم٤مّن ,وطمسـ اًمبٜم٤م ,واًمِمٕمراوي,
واًمبقـمل ,وهمػمهؿ يمثػم ,وومرق يم٤مًمّمقومٞم٦م ,ومج٤مقم٦م اًمدقمقة واًمتبٚمٞمغ وهمػمهؿ,
(ُ )٢مقؾمققم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ًمٚمديمتقر حمٛمد اًمبقرٟمق.٢22/١:
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وهؿ يمام ٓ خيٗمك سمٕمْمٝمؿ دقم٤م إمم اًمنمك اًمٍميح ,وسمٕمْمٝمؿ وىمع ومٞمف!! .
ومٝمذا إخ طم٘مٞم٘م٦م ىمد مجع مجٚم ً٦م ُمـ آٟمحراوم٤مت :سمؽم ,وحتريػ ,وشمٜم٤مىمض,
ومٝم٤مهق ُمثال ي٘مقل ذم ضقاسمط شمٙمٗمػم اعمٕملم [ص :]9٠قمدم اقمتب٤مر اًمٕمذر
سم٤مًمِمبٝم٦م واًمت٠مويؾ واخلٓم٠م ذم ُمس٤مدؾ اًمنمك إيمؼم ًمٔمٝمقر أدًمتٝم٤م ووضقح
أيْم٤م [ص :]٢32قمٚمامء اًمدقمقة ٓ يٕمذرون اعمٕملم سم٤مخلٓم٠م,
سمره٤مهن٤م ,. ...وىم٤مل ً
أو اًمت٠مويؾ ذم ُمس٤مدؾ اًمنمك إيمؼم .
ويمالُمف إظمػم همػم صحٞمح ,ىم٤مل اـياللة طبد اهلل بـ حمِد بـ طبد اـقهاب
ذم طمؼ اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل يمام ذم اهلدي٦م اًمسٜمٞم٦م

 :وٟمحـ

يمذًمؽ ٓ ٟم٘مقل سمٙمٗمر ُمـ صح٧م دي٤مٟمتف ,وؿمٝمر صالطمف ,وقمٚمؿ ورقمف وزهده,
وطمسٜم٧م ؾمػمشمف ,وسمٚمغ ُمـ ٟمّمحف إُم٦م سمبذل ٟمٗمسف ًمتدريس اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م
واًمت٠مًمٞمػ ومٞمٝم٤م وإن ؿان خمو ًئا دم هذه ادسٕـة أو ؼرها ,يم٤مسمـ طمجر اهلٞمتٛمل ,وم٢مٟم٤م
ٟمٕمرف يمالُمف ذم [اًمدر اعمٜمٔمؿ] ,وٓ ٟمٜمٙمر ؾمٕم٦م قمٚمٛمف ,وهلذا ٟمٕمتٜمل سمٙمتبف ,يمنمح
إرسمٕملم ,واًمزواضمر وهمػمه٤م ,وٟمٕمتٛمد قمغم ٟم٘مٚمف إذا ٟم٘مؾ ,ألٔف لـ مجُة طُامء
ادسُِع .
وم٤مٟمٔمر ـ ي٤م رقم٤مك اهلل ـ ٓ قمذر سم٤مجلٝمؾ ,وٓ سم٤مخلٓم٠م ,وٓ سم٤مًمت٠مويؾ ,ومٚمامذا مل
يٙمٗمره؟ اجلقاب واضح :اعم٤مٟمع هق اًمٕمٚمؿ ,ومقاهلل وشم٤مهلل أيمثر اعمخ٤مًمٗملم ذم هذه
اعمس٠مًم٦م ال ييذرون باجلْؾ ٔىر ًيا ,ألا توبٍٓ ًٓا ؽْؿ ييذرون باـيُؿ ,وينر لأع
اـتٌَر اـيُؿ ,وذصف اجلْؾ ,إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن!.

( )٢ط دار اًمث٘م٤موم٦م ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ؾمٜم٦م ٢313ه.
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اخلامتة
وذم ظم٤ممت٦م هذا اًمب٤مب ,أذيمر يمٚمٛم٦م ٍ
طمؼ ىم٤مهل٤م أسمق اًمٕمال راؿمد ذم قم٤مرض
اجلٝمؾ [ص :]١١2وُمـ وىمع ذم اًمنمك ُمع قمدم متٙمٜمف ُمـ اًمٕمٚمؿ ,يمٛمـ يم٤من
ٍ
جمتٛمٕم٤مت ًمٞمس ًمدقمقة اًمتقطمٞمد دقم٤م ٌة يدقمقن إًمٞمٝم٤م,
ذم دي٤مر اًمٙمٗمر ,أو يم٤من ذم
ُمٕمذور قمغم اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال
سمحٞم٨م ٓ يتٛمٙمـ ُمـ رومع اجلٝمؾ قمٜمف ,ومٝمذا
ٌ
اًمٕمٚمامء ,واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ .
ىمٚم٧م :ويم٠مٟمف اؾمتدرك قمغم ٟمٗمسف ,طمٞم٨م ىم٤مل ىمبٚمٝم٤م ُمب٤مذة :واًمٜم٤مفمر ذم
أطمقال ُمـ شمٚم ّبس سم٤مًمنمك ذم زُم٤مٟمٜم٤م جيد أن ُمٜمٝمؿ ُمـ وىمع ومٞمف ُمع متٙمٜمف ُمـ
اًمتٕمٚمؿ سمس١مال أهؾ اًمذيمر ,أو سمٛمٓم٤مًمٕم٦م يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٝم١مٓء ًمٞمسقا
سمٛمٕمذوريـ ُمع وضمقد اٟمتِم٤مر دقم٤مة اًمتقطمٞمد ذم هم٤مًم٥م سمالد اعمسٚمٛملم يٜمنمون
يمت٥م اًمٕم٘مٞمدة اًمّمحٞمح٦م ,ويردون قمغم ظمراوم٤مت أهؾ اًمنمك ,ومٛمثؾ ُمـ يم٤من ذم
هذا اًمقاىمع ٓ يٕمذر سم٤مجلٝمؾ!! .
أي
وقمٚمٞمؽ أهي٤م اًم٘م٤مرئ اعمٜمّمػ أن شمراىم٥م أطمقال سمالد اإلؾمالم ًمتٕمٚمؿ ّ
اًم٘مقًملم أومم سم٤مًمّمقاب ,وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ.
شم٤مدٝم٤م ,وم٢من اًمسب٥م اًمردٞمس اًمذي أوىمع يمثػما ُمـ
وطمتك ٓ يب٘مك احلػمان ً
اعمسٚمٛملم ذم اًمنميمٞم٤مت ـ ذم ٟمٔمري ـ هق شمبٜمل أهمٚم٥م اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م ًمٕم٘مٞمدة
أهؾ اًمٙمالم اعمتٛمثٚم٦م ظم٤مص٦م ذم إؿمٕمري٦م واعم٤مشمريدي٦م ,واًمذيـ أيمثر اًمٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ
أسمق اًمٕمال يم٤مًم٘مراذم واًمسٞمقـمل وهمػمهؿ ,وم٘مد أقمرض ه١مٓء اعمتٙمٚمٛمقن قمـ
سمٞم٤من اًمنمك واًمتحذير ُمٜمف ,مم٤م ضمٕمؾ اعمسٚمٛملم جيٝمٚمقٟمف ومٞم٘مٕمقن ومٞمف ,فمٜمً٤م ُمٜمٝمؿ
أن ذًمؽ ًمٞمس ذ ًيم٤م ,وأن اًمنمك إٟمام هق ذم اقمت٘م٤مد أن ظم٤مًم ً٘م٤م ُمع اهلل أوضمد هذا
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اًمٙمقن يمام أوقمز إمم ذًمؽ اعمتٙمٚمٛمقن سمؽميمٞمزهؿ قمغم إصمب٤مت اًمقطمداٟمٞم٦م ذم اًمذات,
واًمقطمداٟمٞم٦م ذم إومٕم٤مل.
أُم٤م اًمقطمداٟمٞم٦م ذم اًمٕمب٤مدة وم٘مد أمهٚمقه٤م ,ومل يذيمروه٤م ,ومّم٤مر اعمسٚمؿ ئمـ أن
ٓ ذك ومٞمٝم٤مُ ,مع أن اًمنمك اًمذي طمذر ُمٜمف اهلل

إٟمام يم٤من ذم هذا اًمٜمقع ,وهق

سمٚمٞم٦م سمٜمل آدم وُمّمٞمبتٝمؿ اًمتل طمذر ُمٜمٝم٤م رؾمؾ اهلل ☺ ُ[.مذيمرة اًمٕم٘مٞمدة
ًمٚمخٚمػ سمتٍمف يسػم ً
ٟم٘مال ُمـ اًمتقضٞمح٤مت اجلٚمٞم٦م قمغم ذح اًمٕم٘مٞمدة
اًمٓمح٤موي٦م ًمٚمخٛم ّٞمس]٢2٠/٢:
وذم ظم٤ممت٦م هذا اًمبح٨م ,أدقمق إخ أسم٤م اًمٕمال راؿمد إمم اعمس٤مرقم٦م ًمٚمتقسم٦م,
واًمتؼمؤ ُمـ هذه آٟمحراوم٤مت ,واًمت٘مقل قمغم أدٛم٦م اًمٕمٚمؿ ,ويمام ىم٤مل قمبد اهلل سمـ يزيد
ذم احلج٦م ذم سمٞم٤من اعمحج٦م [ُ :]9١1/١مـ ضٜم٤مدـ اًمٕمٚمؿ اًمرضمقع إمم احلؼ .
وأرضمق ُمـ إظمقاّن أن يٚمتٛمسقا ٕظمٞمٝمؿ اًمٕمذر إذا وضمدوا ذم ردي سمٕمض
اًمِمدة ,ومٙمام يروى قمـ سٌٓان اـثقري أٔف ؾال ٕصح٤مسمف :أشمدرون ُم٤م اًمرومؼ؟
هق :أن شمْمع إُمقر ذم ُمقاضٕمٝم٤م ,اًمِمدة ذم ُمقضٕمٝم٤م ,واًمٚملم ذم ُمقضٕمف,
واًمسٞمػ ذم ُمقضٕمف ,واًمسقط ذم ُمقضٕمف  .ويمام ؾال شٓخ اإلسالم ذم جمٛمقع
اًمٗمت٤موى [ :]22-23/١2وم٢من اعم١مُمـ ًمٚمٛم١مُمـ يم٤مًمٞمديـ شمٖمسؾ إطمدامه٤م
إظمرى .وىمد ٓ يٜم٘مٚمع اًمقؾمخ إٓ سمٜمقع ُمـ اخلِمقٟم٦م؛ ًمٙمـ ذًمؽ يقضم٥م ُمـ
اًمٜمٔم٤موم٦م واًمٜمٕمقُم٦م ُم٤م ٟمحٛمد ُمٕمف ذًمؽ اًمتخِملم .
وؾال اـيالّلة اـيثِٓع ذم ذح طمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ [ص:]٠٢-٠٠
ً...مٙمـ ٓ سمدّ أن يٙمقن اإلٟمس٤من رومٞم ً٘م٤م ُمـ همػم ضٕمػ ,أُم٤م أن يٙمقن رومٞم ً٘م٤م
( )٢ط دار اسمـ اجلقزي.
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تؿ سمف ,ومٝمذا ظمالف احلزمً ,مٙمـ يٙمقن رومٞم ً٘م٤م ذم
ُيٛمتٝمـ وٓ ي٠مظمذ سم٘مقًمف وٓ ُهي ّ
أرطمؿ قمغم اخلٚمؼ ُمـ
ُمقاضع اًمرومؼ ,وقمٜمٞم ًٗم٤م ذم ُمقاضع اًمٕمٜمػ ,وٓ أطمد
ُ
اهلل  ,وُمع ذًمؽ ي٘مقل ذم اًمزاّن واًمزاٟمٞم٦م :ﮋ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ [اًمٜمقر ,]١ :ومٚمٙمؾ ُم٘م٤م ٍم ُم٘م٤مل...
شمٕملم اًمٕمٜمػ
ًمٙمـ إذا دار إُمر سملم اًمرومؼ أو اًمٕمٜمػ وم٤مٕومْمؾ اًمرومؼ؛ وم٢من ّ
ص٤مر هق احلٙمٛم٦م .
وه٠مٟمذا أهتبؾ اًمٗمرص٦م ٕذيمّر ٟمٗمز ّأو ًٓ ,ومجٞمع اعمسٚمٛملم طمٙمّ٤م ًُم٤م
ومرض
وحمٙمقُملم سمقضمقب حتٙمٞمؿ ذع اهلل واًمتّح٤ميمؿ إًمٞمف ,وم٤محلٙمؿ سمام أٟمزل اهلل ٌ
وطمتؿ ٓزم ,ىم٤مل ضمؾ ذم قماله :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮊ[ اعم٤مددة:
واضم٥م
ٌ

 ,]22وىم٤مل شمٕم٤ممم ذيمره :ﮋ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ [اعم٤مددة.]21 :

وم٢من اًمسٕم٤مدة ذم اًمداريـ ٓ شمٙمقن إٓ سمسٚمقك اًمٜمٝم٩م اًم٘مقيؿ واًمٍماط
اعمست٘مٞمؿ :ـمريؼ اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م سمٗمٝمؿ ؾمٚمػ إُم٦م ,ومٕمـ أيب هريرة أن
رؾمقل اهلل ☺ ىم٤مل :يمؾ أُمتل يدظمٚمقن اجلٜم٦م إٓ ُمـ أسمك  .ىمٞمؾ :وُمـ ي٠مسمك؟
ىم٤ملُ :مـ أـم٤مقمٜمل دظمؾ اجلٜم٦م ,وُمـ قمّم٤مّن وم٘مد أسمك [.رواه اًمبخ٤مري].
ّ
اًمّم َٖم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ اًمنمع احلٜمٞمػ ,ومٕمـ اسمـ
وإن اًمِم٘م٤موة
واًمذل و َّ
ِ
اًمّمٖم٤مر قمغم ُمـ ظم٤مًمػ أُمري .
وضمٕمؾ اًمذل و َّ
قمٛمر ىم٤مل رؾمقل اهلل ☺ُ :
[صحٞمح اجل٤مُمع سمرىمؿ.]١23٢:
ورطمؿ اهلل ّ
اـياللة اـماصبل اًم٘م٤مدؾ ذم آقمتّم٤مم [ :]١2/٢ومرأي٧م ّ
أن
اًمسٜم٦م هق اًمٜمّج٤مة .
اهلالك ذم اشمب٤مع ُّ
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وإّن داع هذا إخ وُمـ هن٩م ؾمبٞمٚمف ذم َـمرق هذه اًم٘مْم٤مي٤م إمم حتٙمٞمؿ
ذع اهلل ذم أٟمٗمسٝمؿ ىمبؾ أن ُيٓم٤مًمبقا سمف همػمهؿ ,ومْمال قمـ أن ُيّمدروا ومٞمٝمؿ
أطمٙم٤م ًُم٤م ,ومٚمٞمس ُمـ اًمالدؼ سمف وٓ سمٖمػمه أن يرومع ؿمٕم٤مر حتٙمٞمؿ ذع اهلل وهق
يتٍمف سمٜم٘مقل اًمٕمٚمامء شم٤مر ًة سمبؽمه٤م  ,وشم٤مر ًة سمتحريٗمٝم٤م قمـ ُمراده٤م ,ورطمؿ اهلل
ّ
ومتْمؾ
اـياللة اـيثِٓع اًم٘م٤مدؾ :اؾمتدل صمؿ اقمت٘مد ٓ ,شمٕمت٘مد صمؿ شمستدل,

.

هذا ُم٤م أقم٤مٟمٜمل اهلل شمٕم٤ممم قمغم مجٕمفً ,
ؾم٤مدال اعمقمم اًمتقومٞمؼ واًمسداد ,واهلدى
ؾمٛمٞمع جمٞم٥م.
واًمرؿم٤مد ,إٟمف
ٌ
وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد ,وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم.
وآظمر دقمقاٟم٤م أن احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

( )٢وًمألؾمػ ٓ يتقاٟمك ُمـ يم٤من هذا ديدٟمف قمـ رُمل سمٕمض إوم٤مضؾ هبذا اًمداء ,رُمتٜمل سمداءه٤م
واٟمس ّٚم٧م .
(ُ )١مـ طم٤مؿمٞم٦م اًمتحذير ُمـ ومتٜم٦م اًمٖمٚمق ذم اًمتٙمٗمػم ص.2٢
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فًزس املصادر
 )1إحت٤مف اًم٘م٤مري ذح اًمسٜم٦م ًمٚمؼمهب٤مريً ,مّم٤مًمح اًمٗمقزانُ ,مٙمتب٦م اًمرؿمد,
اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ٢233ه.
اخلراز,
 )2إظمٜم٤مدٞم٦م ٕمحد سمـ شمٞمٛمٞم٦م ,حت٘مٞمؼ :أمحد سمـ ُمقٟمس اًمٕمٜمزي ,دار ّ
اًمٓمبٕم٦م إومم ٢2١٠ه.
 )3آراء اسمـ طمجر اهلٞمتٛمل آقمت٘م٤مدي٦م قمرض وشم٘مقيؿ ذم ضقء قم٘مٞمدة
اًمسٚمػ ,عمحٛمد سمـ قمبد اًمٖمزيز اًمِم٤ميعُ ,مٙمتب٦م دار اعمٜمٝم٤مج اًمري٤مض ,اًمٓمبٕم٦م
إومم ؾمٜم٦م ٢2١٠ه.
 )4آؾمتٖم٤مصم٦م ذم اًمرد قمغم اًمبٙمريٕ ,محد سمـ شمٞمٛمٞم٦م ,حت٘مٞمؼ قمبد اهلل سمـ
دضملم اًمسٝمٞمكمُ ,مٙمتب٦م دار اعمٜمٝم٤مج اًمري٤مض ,اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ؾمٜم٦م ٢23٢ه.
 )5أضقاء اًمبٞم٤من ,عمحٛمد إُملم اًمِمٜم٘مٞمٓمل ,دار قم٤ممل اًمٗمقادد ,اًمٓمبٕم٦م
إومم ٢2١9ه.
 )6آقمتّم٤مم ,حت٘مٞمؼ :حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ اًمِم٘مػم ,دار اسمـ اجلقزي,
اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٢23٢ه.
 )7شمؼمد٦م اًمِمٞمخلم اإلُم٤مُملم ُمـ شمزوير أهؾ اًمٙمذب وا َعملمً ,مسٚمٞمامن سمـ
ؾمحامن اًمٜمجدي ,حت٘مٞمؼ :أيب احلسـ سمـ قمكم سمـ أمحد سمـ طمسـ اًمرازطمل ,دار
اإلُم٤مم أمحد ,اًمٓمبٕم٦م إومم ٢23٢ه.
 )8اًمتحذير ُمـ ومتٜم٦م اًمٖمٚمق ذم اًمتٙمٗمػمً ,مٕمكم سمـ طمسـ احلٚمبل ,ذيم٦م اًمٜمقر
ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ومٚمسٓملم ,اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ٢2١3ه.
 )9اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت اجلٚمٞم٦م قمغم اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ,عمحٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ
اخلٛم ّٞمس ,دار اسمـ اجلقزي ,اًمٓمبٕم٦م إومم ٢2١1ه.
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 )11شمٗمّمٞمؾ اًمٕمالُم٦م اًمٗمقزان ذم طمٙمؿ ُمـ طمٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اًمرمحـ,
مجع وشمرشمٞم٥م :أسمق قمٙمرُم٦م وًمٞمد سمـ ومْمؾ اعمقمم اخل٤مًمدي ,دار آؾمت٘م٤مُم٦م ,اًمٓمبٕم٦م
إومم (سمدون ؾمٜم٦م ٟمنم).
 )11شمٞمسػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمسػم يمالم اعمٜم٤منً ,مٕمبد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس سمـ
اًمسٕمديُ ,م١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ,اًمٓمبٕم٦م إومم ؾمٜم٦م ٢2١٠ه.
 )12ضم٤مُمع اًمبٞم٤من قمـ شم٠مويؾ اًم٘مرآن ,ـمبٕم٦م إظمقيـ ؿم٤ميمرُ ,مٙمتب٦م اسمـ
شمٞمٛمٞم٦م ,اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م (سمدون ؾمٜم٦م ٟمنم).
 )13ضم٤مُمع اعمس٤مدؾ ٕمحد سمـ شمٞمٛمٞم٦م ,مجع حمٛمد قمزيز ؿمٛمس ,دار قم٤ممل
اًمٗمقادد ,اًمٓمبٕم٦م إومم ٢2١١ه.
 )14ضمالء اًمٕمٞمٜملم ذم حم٤ميمٛم٦م إمحديـً ,مٚمٜمٕمامن إًمقد :حت٘مٞمؼ :اًمداّن
اسمـ ُمٜمػم آل زهقي ,اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م ًمبٜم٤من ,اًمٓمبٕم٦م إومم ٢2١٠ه.
 )15مجٝمرة ُم٘م٤مٓت اًمٕمالُم٦م أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر ,دار اًمري٤مض ,اًمٓمبٕم٦م
إومم ٢2١9ه.
 )16احل٤ميمٛمٞم٦م واًمسٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦مً ,مٕم٤مدل اًمسٞمد ,دار اإلسم٤مٟم٦م ًمٚمٜمنم
واًمتقزيع ,اًمٓمبٕم٦م إومم ؾمٜم٦م .١٠٠1
 )17احلج٦م ذم سمٞم٤من اعمحج٦مٕ ,يب اًم٘م٤مؾمؿ اًمتٞمٛمل إصبٝم٤مّن ,حت٘مٞمؼ :حمٛمد
قمبد اًمٚمٓمٞمػ حمٛمد اجلٛمؾ ,دار اًمٗم٤مروق ,اًمٓمبٕم٦م إومم ٢233ه.
 )18احلٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أٟمزل اهلل :أطمقاًمف وأطمٙم٤مُمفً ,مٕمبد اًمرمحـ سمـ ص٤مًمح
اعمحٛمقد ,دار ـمٞمب٦م ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ,اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٢2١٠ه.
 )19اًمدرر اًمسٜمٞم٦م ذم إضمقسم٦م اًمٜمجدي٦م ,مجع قمبد اًمرمحـ سمـ حمٛمد سمـ
ىم٤مؾمؿ اًمٕم٤مصٛمل اًمٜمجدي ,اًمٓمبٕم٦م اخل٤مُمس٦م ٢2٢9ه.
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 )21دقم٤موى إمج٤مع اعمتٙمٚمٛملم ذم أصقل اًمديـً ,مٞم٤مرس سمـ قمبد اًمرمحـ
اًمٞمحٞمك ,اعمٞمامن ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ,اًمٓمبٕم٦م إومم ٢23١ه.
 )21اًمرؾم٤مًم٦م ,عمحٛمد سمـ إدريس اًمِم٤مومٕمل ,حت٘مٞمؼ :أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر,
ُمٙمتب٦م اعمٕم٤مرف ًمٚمٜمنم واًمتقزيع اًمري٤مض ,اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ٢2١9ه.
 )22اًمرؾم٤مدؾ اًمِمخّمٞم٦م ,عمحٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب ,حت٘مٞمؼ :ص٤مًمح سمـ
ومقزان سمـ قمبداهلل اًمٗمقزان ,حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمٞمٚم٘مل ,ـمبٕم٦م ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد
اسمـ ؾمٕمقد ,اًمري٤مض (سمدون ُمٕمٚمقُم٤مت اًمٜمنم).
 )23ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل ,حت٘مٞمؼ :ؿمٕمٞم٥م إرٟم٤مؤوط ومج٤مقم٦مُ ,م١مؾمس٦م
اًمرؾم٤مًم٦م سمػموت ,اًمٓمبٕم٦م إومم ؾمٜم٦م  ٢2١2ه.

 )24ذح طمٚمٞم٦م ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ,عمحٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملمُ ,م١مؾمس٦م اًمِمٞمخ
حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم اخلػمي٦م ,اًمٓمبٕم٦م إومم ٢232ه.
 )25ذح رؾم٤مًم٦م اًمدٓدؾً ,مّم٤مًمح اًمٗمقزان ,اقمتٜمك سمف حمٛمد سمـ ومٝمد
احلّملم ,اًمٓمبٕم٦م إومم ٢2١٠ه.
 )26ذح ٟمقاىمض اإلؾمالمً ,مّم٤مًمح اًمٗمقزان ,اقمتٜمك سمف حمٛمد سمـ ومٝمد
احلّملمُ ,مٙمتب٦م اًمرؿمد ,اًمٓمبٕم٦م اًمس٤مدؾم٦م ؾمٜم٦م ٢2١1ه.
 )27صحٞمح اجل٤مُمع ,عمحٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمب٤مّن ,اعمٙمت٥م
اإلؾمالُمل,اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ٢2٠2ه.
 )28ضقاسمط شمٙمٗمػم اعمٕملمٕ ,يب سمـ راؿمد سمـ أيب اًمٕمال اًمراؿمدُ ,مٙمتب٦م
اًمرؿمد ,اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مًمث٦م ٢233ه.
 )29اًمْمٞم٤مء اًمِم٤مرق ذم رد ؿمبٝم٤مت اعم٤مذق اعم٤مرقً ,مسٚمٞمامن سمـ ؾمحامن,
حت٘مٞمؼ:قمبد اًمسالم آل قمبد اًمٙمريؿ اًمؼمضمس ,دار اًمٕم٤مصٛم٦م اًمري٤مض ,اًمٓمبٕم٦م
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اًمراسمٕم٦م ٢2٢١ه.
 )31اًمٓمرق احلٙمٛمٞم٦مٓ ,سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ,دار قم٤ممل اًمٗمقادد ,اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
٢23١ه.
 )31ـمريؼ اهلجرشملمٓ ,سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ,دار اًمٗمْمٞمٚم٦م اًمسٕمقدي٦م ,اًمٓمبٕم٦م
إومم ٢23١ه.
 )32قم٤مرض اجلٝمؾٕ ,يب سمـ راؿمد سمـ أيب اًمٕمال اًمراؿمدُ ,مٙمتب٦م اًمرؿمد,
اًمٓمبٕم٦م إومم ٢2١1ه.
 )33اًمٕمالُم٦م أمحد حمٛمد ؿم٤ميمرٕ ,يب سمـ راؿمد سمـ أيب اًمٕمال اًمراؿمدُ ,مٙمتب٦م
اًمرؿمد ,اًمٓمبٕم٦م إومم ٢2١2ه.
 )34قمٛمدة اًمتٗمسػمٕ ,محد حمٛمد ؿم٤ميمر (سمدون ُمٕمٚمقُم٤مت اًمٓمبع).
 )35قمٞمقن اًمرؾم٤مدؾً ,مٕمبد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ طمسـ آل اًمِمٞمخ,
ُمٙمتب٦م اًمرؿمد ,اًمٓمبٕم٦م إومم ٢2١٠ه.
 )36ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدادٛم٦م ًمإلومت٤مءُ ,م١مؾمس٦م إُمػمة اًمٕمٜمقد سمٜم٧م قمبد
اًمٕمزيز سمـ ُمس٤مقمد سمـ ضمٚمقي آل ؾمٕمقد اخلػمي٦م (سمدون ُمٕمٚمقُم٤مت اًمٓمبع).
 )37ومت٤موى قمٚمامء اًمبٚمد احلرام ,خل٤مًمد سمـ قمبد اًمرمحـ اجلريز ,اًمٓمبٕم٦م
اًمس٤مسمٕم٦م ٢2١1ه.
 )38اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمطً ,مٚمٗمػموزآسم٤مديُ ,م١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم
واًمتقزيع ًمبٜم٤من ,اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ٢2١9ه.
 )39اًمٙمٚمامت اًمٜم٤مومٕم٤مت ,حت٘مٞمؼ :حم٥م اًمديـ اخلٓمٞم٥م ,اعمٙمتب٦م اًمسٚمٗمٞم٦م
اًم٘م٤مهرة ؾمٜم٦م ٢2٢٠ه.
ً )41مس٤من اًمٕمربٓ ,سمـ ُمٜمٔمقر ,دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب ,اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م
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٢2٢٠ه.
 )41جمٛمقع اًمرؾم٤مدؾ واعمس٤مدؾ اًمٜمجدي٦م ًمبٕمض قمٚمامء ٟمجد ,دار اًمٕم٤مصٛم٦م
اًمري٤مض ,اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٢2٠1ه.
 )42جمٛمقع اًمرؾم٤مدؾ واعمس٤مدؾ اًمٜمجدي٦مُ ,مٓمبٕم٦م اعمٜم٤مر سمٛمٍم ,اًمٓمبٕم٦م
إومم ٢321ه.
 )43جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز ,مجع وإذاف :حمٛمد سمـ ؾمٕمد اًمِمقيٕمر ,دار
اًم٘م٤مؾمؿ ,اًمٓمبٕم٦م إومم ٢2١٠ه.
 )44جم ٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ شمٞمٛمٞم٦م ,مجع قمبد اًمرمحـ سمـ
حمٛمد سمـ ىم٤مؾمؿ اًمٕم٤مصٛمل اًمٜمجدي ,اًمٓمبٕم٦م إومم ٢312ه.
 )45حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ,عمحٛمد مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل ,ـمبٕم٦م حمٛمد وم١ماد قمبد
اًمب٤مىمل ,اًمٓمبٕم٦م إومم ٢3٠9ه.
 )46خمت٤مر اًمّمح٤مح ,عمحٛمد سمـ أيب سمٙمر اًمرازي ,حت٘مٞمؼ :حمٛمقد ظم٤مـمر,
دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م واًمٜمنم واًمتقزيع ,ؾمٜم٦م ٢2٠٢ه.
ُ )47مدارج اًمس٤مًمٙملمٓ ,سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ,دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت,
اًمٓمبٕم٦م إومم (سمدون ؾمٜم٦م اًمٜمنم).
 )48اعمس٤مدؾ اًمتل خلّمٝم٤م اإلُم٤مم اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مب ُمـ يمالم
ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م:
 )49اعمس٤مدؾ اعم٤مرديٜمٞم٦مٕ ,محد سمـ شمٞمٛمٞم٦م ,حت٘مٞمؼ :ومريد حمٛمد ومقيٚم٦م ,دار
اًمْمٞم٤مء ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ,اًمٓمبٕم٦م إومم ٢2١2ه.
ُ )51مّمب٤مح اًمٔمالم ذم اًمرد قمغم ُمـ يمذب قمغم اًمِمٞمخ اإلُم٤ممً ,مٕمبد
اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ طمسـ آل اًمِمٞمخ ,دار اهلداي٦م ًمٚمٓمبع واًمٜمنم
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واًمؽممج٦م( ,سمدون ُمٕمٚمقُم٤مت اًمٓمبع).
 )51اعمّمب٤مح اعمٜمػمٕ ,محد اًمٗمٞمقُمل ,اعمٓمبٕم٦م إُمػمي٦م سم٤مًم٘م٤مهرة ,اًمٓمبٕم٦م
اخل٤مُمس٦م ؾمٜم٦م .٢1١١
ُ )52مٕمجؿ ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤مء ,عمحٛمد رواس ىمٚمٕمجل وطم٤مُمد ص٤مدق ىمٜمٞمبل ,دار
اًمٜمٗم٤مدس ,اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ؾمٜم٦م ٢2٠2ه.
ُ )53مٗمت٤مح دار اًمسٕم٤مدةٓ ,سمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م ,حت٘مٞمؼ :قمكم سمـ طمسـ
احلٚمبل ,دار اسمـ اًم٘مٞمؿ ,اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٢23٠ه.
ُ )54مٜمٝم٤مج اًمت٠مؾمٞمس واًمت٘مديس ذم يمِمػ ؿمبٝم٤مت داود سمـ ضمرضمٞمس,
ًمٕمبد اًمٚمٓمٞمػ سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ طمسـ آل اًمِمٞمخ ,دار اهلداي٦م ًمٚمٓمبع واًمٜمنم
واًمؽممج٦م ,اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ٢2٠٠ه.
ُ )55مقؾمققم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م ,عمحٛمد صدىمل سمـ أمحد اًمبقرٟمقُ ,م١مؾمس٦م
اًمرؾم٤مًم٦م ,اًمٓمبٕم٦م إومم ٢2١2ه.
ُ )56م١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ اإلُم٤مم حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مبُ ,مٙمتب٦م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م
(سمدون ُمٕمٚمقُم٤مت اًمٓمبع).
ٟ )57م٘مد اًم٘مقُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦مً ,مٕمبد اًمٕمزيز سمـ قمبد اهلل سمـ سم٤مز ,ـمبٕم٦م دار اإلومت٤مء
اًمري٤مض.
ٟ )58مقاىمض اإليامن آقمت٘م٤مدي٦م وضقاسمط اًمتٙمٗمػم قمٜمد اًمسٚمػ ,عمحٛمد سمـ
قمبد اهلل سمـ قمكم اًمقهٞمبل ,دار اًمٗمْمٞمٚم٦م ,اًمٓمبٕم٦م اخل٤مُمس٦م ٢232ه.
 )59اهلدي٦م اًمسٜمٞم٦مً ,مٕمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمقه٤مبُ ,مٓمبٕم٦م دار اًمث٘م٤موم٦م
ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م ,ؾمٜم٦م ٢313ه.
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حتريػ ُمذه٥م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم احل٤ميمٛمٞم٦م33 .....................................
ٟمص يمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م33 ......................................................
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آؾمتدٓل سمٙمالم اًمٚمجٜم٦م اًمدادٛم٦م ًمإلومت٤مء 29 .................................
ٟمّمقص قمـ اًمٚمجٜم٦م اًمدادٛم٦م خت٤مًمػ زقمؿ أيب اًمٕمال 1٠-29 ..................
ظمالص٦م قمب٤مرات اًمٚمجٜم٦م ذم اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ واحل٤ميمٛمٞم٦م 1٠ ......................
ٟمّمقص اًمٗمقزان ذم اًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ ذم ٟمقاىمض اإلؾمالم:
ؾم٥م اهلل ,ؾم٥م اًمرؾمقل ,ؾم٥م اًمديـ ,اًمنمك إيمؼم 13-1٢ ................
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