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 2  سليمان بن سليم اهلل الرحيلي: أ. د الشيخ

 ]املقدِّمة[
 افًالم ظُِٔؿ ورمحٜ اهلل وبرـٚتف.

ورِ  ـْ ُذُ قُذ بِٚهللِ ِم ًُ َٕ ُرُه، َو ٍِ ٌْ َت ًْ َٕ ُُْٔف َو ًِ َت ًْ َٕ ُدُه َو َّ ْح َٕ َد هللِِ  ّْ ـْ ََيِْدِه  إنَّ اْْلَ َِّٔئِٚت َأْظََمفَِْٚ، َم ـْ َش َْٚ، َوِم ًِ ٍُ ْٕ َأ

يَؽ فَ  ُد َأْن َٓ إَِفَف إَِّٓ اهلُل َوْحَدُه َٓ َذِ َٓ ـْ ُيْوِِْؾ َؾاَل َهِٚدَى َفُف، َوَأْص ُد َأنَّ اهلُل َؾاَل ُمِوؾَّ َفُف، َوَم َٓ ُف، َوَأْص

ٌُْدُه َوَرُشقُفُف  ًدا َظ َّّ َِ -ُُمَ َِّؿَصذَّ اهلُل َظ  . -ِْٔف َوَش

قنَ ﴿ ُّ
ُتْؿ ُمْسِِ ْٕ َّٓ َوَأ َـّ إِ َٓ ََتُقُت اتِِف َو ََ َُقا اَّللََّ َحؼَّ ُت ـَ َآَمُْقا اتَّ ا افَِّذي َ  [.201]آل ظّران: ﴾َيا َأُّيه

ا﴿ َٓ ا َزْوَج َٓ َؼ ِمْْ َِ ٍس َواِحَدٍة َوَخ ٍْ َٕ ـْ  ْؿ ِم ُُ ََ َِ ُؿ افَِّذي َخ ُُ قا َربَّ َُ َا افَّْاُس اتَّ ثًِرا  َيا َأُّيه ـَ  ًٓ ََم ِرَجا ُٓ َوَبثَّ ِمْْ

ْؿ َرِؿًٔبا ُُ ْٔ َِ اَن َظ ـَ َْرَحاَم إِنَّ اَّللََّ  ْٕ َُقا اَّللََّ افَِّذي َتَساَءُفقَن بِِف َوا  [.2]افًْٚء: ﴾َوَِٕساًء َواتَّ

ًٓ َشِديًدا )﴿ قا اَّللََّ َوُؿقُفقا َؿْق َُ ـَ َآَمُْقا اتَّ ا افَِّذي َ ؿْ 77َيا َأُّيه ُُ ـْ  ( ُيْهِِْح َف ْؿ َوَم ُُ ُٕقَب ْؿ ُذ ُُ ْر َف
ٍِ ٌْ ْؿ َوَي ُُ َأْظََمَف

ْد َؾاَز َؾْقًزا َظئًَِم ) ََ  [.02-00]إحزاب:  ﴾(77ُيىِِع اَّللََّ َوَرُشقَفُف َؾ

ُد...  ًْ ا َب  َأمَّ

ٍد  َّّ ِٞ ـَِتُٚب اهللَِّ، َوَخْرُ اْْلَُدى ُهَدى ُُمَ ِْٔف وَ -َؾِ٘نَّ َخْرَ اْْلَِدي َِ َِّؿَ َصذَّ اهللَُّ َظ ُُمقرِ -َش ْٕ ُُمَْدَثُُٚتَٚ،  ، َوَذُّ ا

ؾُّ  ـُ ٍٜ  َو ِر. بِْدَظ ٌٜ ِِف افَّْٚ ؾُّ َواَلَف ـُ ، َو ٌٜ  َواَلَف

  :ثؿ يا مًاذ افٍوالء 

َٚػَ -ظذ هذا افَِٚء، وأشٖفف  -َظزَّ َوَجؾَّ -إْٕل أمحد اهلل  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ ًٜ فْٚ ِف ٕأن جيًؾ هذه إيٚم  -ُش ٚؾً

ٕٚ ظْد فَٚئف افدٕٔٚ وأخرة َٚػَ -، وممٚ ينُّ ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ  .-ُش

 :مًاذ افٍوالء 

َِّؿَ -ؿد بًٞ ُمًّدا  -َظزَّ َوَجؾَّ -إن اهلل  ِْٔف َوَش َِ ًٜ فًِٚدغ، ؾٖٕزل ظِٔف افُتٚب ادٌغ،  -َصذَّ اهللَُّ َظ رمح

إػ يقم افَٔٚمٜ، وجًؾ  يؼهاًجٚ ُييضء فألمٜ افىر افُتٚب وافًَّْٜوآتٚه افًَّْٜ مثؾ افُتٚب، فُٔقن 

ٍٜ ُأخِرجٝ  -َظزَّ َوَجؾَّ -اهلل  يتٓٚ أهنٚ أمٜ افقشط، ؾٓذه إمٜ خر أم هذه إمٜ خر إمؿ، ومـ خرِّ

ًة َوَشًىا﴿فِْٚس، وهذه إمٜ جًِٓٚ اهلل وشًىٚ:  ْؿ ُأمَّ ـُ َْا ِْ ًَ َؽ َج
َذفِ ـَ [ ؾُٕٚٝ 241]افٌَرة: ﴾َو
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َِّؿَ - افقشىٜٔ ـتٚب اهلل وشَّْٜ رشقل اهلل ِْٔف َوَش َِ ؛ ؾٍٔٓٚ اْلؼُّ ـِف، واخلر ـِف، وافزُّ ـِف، -َصذَّ اهللَُّ َظ

 وآظتدال ـِف.

َِّؿ افهحٚبٜ  ؿْ -تً ِٓ ْٔ َِ َِّؿَ -ذفؽ مـ رشقل اهلل  -ِرْوَقاُن اهللِ َظ ِْٔف َوَش َِ ؾٚمتألت ؿِقهبؿ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

ِقا بف، وطٓر اخلر ِف إرض، ودخؾ افْ ِّ ِف ديـ اهلل أؾقاًجٚ، واجتّع افْٚس ظذ ٚس بذفؽ، وظ

َٚػَ -اخلر، واشتَٚمقا ظذ ضريؼ اهلل  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ  .-ُش

رؿٜ، وحدث آختالف، وحدث افزيغ ظـ ساط اهلل ادًتَٔؿ، وظـ  ٍُ ثؿَّ دٚ تَٚدم افزمٚن حدثٝ اف

 اشقدَّ افيالم ٓ بد وشىٜٔ هذه إمٜ، ؾحدثٝ افٍتـ، وحدثٝ افؼور، وفُـ مَٓم ظُيؿ افؼ ومَٓم

 ٓ يْىٍئ أبًدا حتك يٖيت أمر اهلل؛ أٓ وهل: افٍرؿٜ افْٚجٜٔ وافىٚئٍٜ ادْهقرة افتل 
ٍ
مـ هاٍج ميضء

َصذَّ اهللَُّ -ُُتٚؾظ ظذ اْلؼ ِف إرض، ؾال ئٌٛ اْلؼ ظـ إرض أبًدا، ؾّْذ أن بًٞ اهلل ُمًّدا 

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ جقًدا ظذ إرض، وٓ يُّـ أن يّرَّ زمٌٚن يُقن اْلؼ ؾٔف واْلؼ ٓ بد أن يُقن مق -َظ

.ًٌٚ ٚ ذاه ًً  مْىّ

ٍٜ مـ  تُِؿ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ وافىٚئٍٜ ادْهقرة هؿ أتٌٚع افًِػ افهٚفح افذيـ يٖخذون اْلؼ بًًِِ

َِّؿَ -ٕقر إػ رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ ٟٓ افًِػ وُُيٚفػ مْ، ؾُؾ مـ يْتًٛ إػ اإلشالم افٔقم -َصذَّ اهللَُّ َظ

ؿْ -افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ َِّؿَ -ٓ يّتدُّ إشْٚده إػ رشقل اهلل  -ِرْوَقاُن اهلِل َظ ِْٔف َوَش َِ بؾ يَْىع،  -َصذَّ اهللَُّ َظ

ؿْ -ؾُِٓٚ ُمَدثٜ إٓ مـ ـٚن ظذ مْٟٓ افًِػ  ِٓ ْٔ َِ -ؾ٘ن إشْٚده يّتد إػ رشقل اهلل  -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ  .-َصذَّ اهللَُّ َظ

ٌٜ ظذ أهؾ  ؾقجقد افًٍِٜٔ ِف إرض أمٌر حتّلٌّ ٓزم، وهق مـ حٍظ اهلل فديْف، ووجقدهٚ ًّٕ

إرض، ومـ اصىٍٚه اهلل مـ بغ اداليغ ادِّْٜٔ فُٔقن مـ أهؾ هذا ادْٟٓ جيٛ ظِٔف أن يًِؿ 

ُثر، ؾّـ اصىٍٚه اهلل إػ مًرؾٜ هذا ادْٟٓ وافًر ظذ  ـُ هذا ادْٟٓ ؾَد إًٔؿ ِظَيؿ افًّْٜ، ؾٚفوٚفُّقن 

ٍٜ ظيّك   .ظِٔف بًّْ

  افقاجب ظِٔف مـ جٓتغ:ـَم جيب ظِٔف أن ُيدِرك 

ٜ.اجلٓة إوػ:   ادحٚؾيٜ ظذ هذه افًٍِٜٔ، ادحٚؾيٜ ظِٔٓٚ وافًّؾ ظذ بَٚئٓٚ ؿقيَّ

 افْٚس؛  افًّؾ بٚفدظقة ظذ ِوْؾؼ هذا ادْٟٓ افًٍِل وظذ هذا افًٌٔؾ ادًتَٔؿ إلَٕٚذواجلٓة افثإٔة: 
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 إمٚ مـ افٍُر إصع بدظقة ؽر ادًِّغ. -

وإمٚ مـ افؼك افذي يَع ؾٔف بًض ادًِّغ وأـثرهؿ ٓ يًِّقن، وييُّْقن أن هذا  -

 ُيريض اهلل، وهؿ يًٍِقن أظيؿ افيِؿ وُيؼـقن بٚهلل افؼك إـز.

ٍٛ بًد افؼك إـز -  .وإمٚ إلَٕٚذ افْٚس مـ افؼك إصٌر وهق أؿٌح ذٕ

ٚ ودفَّٝ إدفٜ ظذ إٔف ٓ : ؼك إصٌر ـَم تًِّقن وابىفواف ـً إٔف ـؾ مٚ ُشّل ِف افَرآن وافًَّْٜ ذ

َِّٜ؛  ُُيِرج مـ اد

  ؾٓق ذٌك َِّٜ ٚ ودفَّٝ إدفٜ ظذ إٔف ٓ ُُيِرج مـ اد ـً ـؾ مٚ ُشّل ِف افَرآن وافًَّْٜ ذ

 هذا افوابط إول. أصٌر،

  :إػ افؼك إـز.إٔف مٚ يُقن وافوابط افثاين فف ًٜ  ذريً

  احلِِػ بٌر اَّلل ـٌٍر أـز وذٌك أصٌر؛ : احلِِػ بٌر اَّلل، خقة مثال إولأيا 

  َِّؿَ -ٕن افٌْل ِْٔف َوَش َِ ٚ، وفُـ دفَّٝ إدفٜ ظذ إٔف ٓ  -َصذَّ اهللَُّ َظ ـً شَمه ـًٍرا أو ذ

 ،َِّٜ  هذا وابط إول.ُُيِرج مـ اد

  إػ افؼك إـز مثؾ: افذبح هلل ِف ذـرٕاه: وافوابط افثاين افذي ًٜ أن يُقن ذريً

 .مٍُٚن ُيذَبح ؾٔف فٌر اهلل، هذا ذريًٜ فِقؿقع ِف افؼك إـز ؾٓق ذٌك أصٌر

  :مـ وافوابط افثافث ٌٛ ًٌٚ ظذ إٔف شٌٛ ومل يدلَّ افدفٔؾ ظذ إٔف شٌ  شٌ
ٍ
اختَّٚذ رء

َّٜٔ، مثؾ: إشٌٚب ادًْقيٜ، أو مل يدلَّ افدفٔؾ وافتج ٌٛ مـ إشٌٚب اْلً ٚرب ظذ إٔف شٌ

اختٚذ افتَمئؿ ظذ إٔف شٌٛ فدؾع افًغ ؾ٘ن هذا ذٌك أصٌر؛ ٕٕف مل يدل افدفٔؾ ظذ أن 

 افتَمئؿ شٌٛ ُيدَؾع بف افؼ وُتدَؾع بف افًغ.

 هل وقابط افؼك إصٌر.  هذه إمقر افثالثة

ا، وهق يع افؼك إ ـز ِف افٌَح، حتك أن بًض افًِػ يرون إٔف ٓ افؼك إصٌر خىٌر جدًّ

ب يقم افَٔٚمٜ بف، وفذفؽ جيٛ ظذ افُدظٚة ظذ مْٟٓ  ًُٔذَّ يٌٍره اهلل فهٚحٌف إن مٚت ظِٔف، بؾ ش

افًِػ أن َيتّقا بف، وـذفؽ إلَٕٚذ افْٚس مـ افٌَِدع افتل هل ذُّ افذٕقب بًد افؼك بْقظٔف، ثؿ 

 .إػ اخلراتإلَٕٚذ افْٚس مـ ادًٚيص ودظقُتؿ 
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وٕحـ ٕرى ، : أن يَقم بٚفقاجٛ ظِٔف مـ هٚتغ اجلٓتغؾافقاجب ظذ مـ إًٔؿ اَّلل ظِٔف بافسٍِٔة

وإتؼ ؿد آتٝ ثَمًرا يًٕٜٚ، وإتؼ افًِؿ،  افدظقة افًٍِٜٔ ِف ـؾ مُٚن بحّد اهلل ِف هذا افزمٚن

، وـُثرت أظداد افْٚس افذيـ ُي  ؽ بٚفًَّْٜ ًُّ ٌُّقن افًٍِٜٔ ؾواًل ظـ افْٚس افذيـ افتقحٔد، وإتؼ افتّ

 يًتَْقن افًٍِٜٔ.

ًِّٔدا أن هْٚك ـثًرا مـ افًقام افٔقم يا أخقة ُٕدِرك ج أصٌحقا ُيٌقن افًٍِٜٔ وُيٌقن افًٍِٔغ وإن : 

-يًتَْقا افًٍِٜٔ بًد، بًّْك أهنؿ أصٌحقا مٖٓٔيـ ٓظتْٚق افًٍِٜٔ، ؾَط يتٚجقن بًد تقؾٔؼ اهلل 

 .إػ دظقة رصٔدة -َظزَّ َوَجؾَّ 

 هذه افدظقة افًٍِٜٔ بحّد اهلل مقجقدة وبَقة، إٓ إْٔٚ ٓحيْٚ ِف افٍسة إخرة ـًاًل َٕقل :

ٍٓت ظْد أخريـ مـ أمقٍر ُتوًػ اجلٕٚٛ افًٍِل، وُتوًػ افدظقة  ظْد بًض إخقإْٚ، وتٖوُّ

ظِٔٓؿ افتٖويؾ إْٔٚ ٕتًٚون  ؾًٌض إخقة مثاًل يدخؾأو افتًٚون مًٓؿ،  افًٍِٜٔ ـّخٚفىٜ أهؾ افٌدع

 مع أهؾ افٌَِدع ِف ادهٚفح افًٚمٜ وؾَٔم ٕرى إٔف خر، وٕجتٌْٓؿ ؾَٔم ظدا ذفؽ. 

  ا فألصقل افسٍِٔة ـَم شٔتوح إن صاء اَّلل ؾٕ٘ف ُيسبِّب أمريـ ومروغ ٓ بد ًٍ وهذا مع ـقٕف خماف

 مَْٓم: 

  :يًر ِف هذا افىريؼ ٓ بد  ؾٓق ابتًٚد افَِٛ ظـ إخقة افًٍِٔغ، ؾٚفذيأما إول

د ظـ إخقإف ًْ  .أن يٌدأ ظْده ُب

  :ه وهق ُحٛ أهؾ افٌَِدع وافٌدظٜ وأهنٚ ؿد ُُتَؼ ادهٚفح، وؿد يقجد وإمر افثاين وده

 ، إػ ؽر ذفؽ مـ إمقر. مْٓٚ خر، وؿد ُتثّر خًرا فألمٜ، وٕحق هذا

أهنؿ يريدون مْٟٓ ٖويالت وٕحقهٚ وٕحـ ًٕتَد أن مـ ًٕرؾٓؿ مـ إخقإْٚ ويتٖوفقن هذه افت

ة، حهِٝ تٖويالت، وهذه حتك خىر ظذ افهػ  افًِػ ويًرون ظِٔف، وفُـ حهِٝ هزَّ

ادتخههٜ ٍُٕٕٚس افًٍِل، ؾرأيْٚ إٔٚ بحٚجٜ إػ تذـر وافتًِٔؿ بٚدْٟٓ، ؾُٕٚٝ هذه افدورة 

ت افٌٚبمتخههغ مـ إخقإْٚ ِف ادْٟٓ، وهل افدورة إوػ، ؾرأيْٚ أن ٌٕدأ ؾ  .ٔٓٚ بَّٓمِّ

  َّٔة:  -َظزَّ َوَجؾَّ -وفذفؽ إن صاء اَّلل  شتُقن افدروس يف هذه افدورة يف أربًة أمقر ـِ

 إن صٚء اهللإمر إول ًٌٚ  .: ِف مْٟٓ افًِػ، وهذا ِف أربًٜ جمٚفس تَري
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 خمٚفٍٜ وبٔٚن خىقرُتٚ، وهذا أيًوٚ ِف أربًٜ جمٚفس إوإمر افثاين ٍٜ ن : ِف ؾَِرٍق ظكي

 صٚء اهلل.

 ؿْ -ِف أصقل افًِػ افهٚفح : وإمر افثافث ِٓ ْٔ َِ ؾ -ِرْوَقاُن اهلِل َظ ِّّ ، وهذا مُ

 وٓ بد مـ إدراـف ووٌىف. فألول

  :ع ْلٚ وإمر افرابع َّّ هٝ اإلشالم، صخهٔٚت مًٚسة بٚرزة ُيِ ِف صخهٍٔٚت صقَّ

ت بٚإلشالم هٝ اإلشالم وأضَّ ع، وهل ِف حََٔتٓٚ ؿد صقَّ َّّ -ٌُٕغِّ هذا إن صٚء اهلل و، وُتِ

 ؿ، وهذا أيًوٚ ِف أربًٜ جمٚفس.بٕٚدفٜ وافٌٔٚن مـ ـالمٓ -َظزَّ َوَجؾَّ 

  :وشُٔقن ادْٓج إن صاء اَّلل يف افتدريس 

ًٜ وٕهػ،  تف شٚظ ٍٜ وظؼ دؿٚئؼ، ثؿ يٌَك ظؼون أن ادجِس تُقن مدَّ ة شٚظ َِّؿ إن صٚء اهلل ددَّ ؾْتُ

ٍٕس ادقوقع، َمـ ـٚن ظْده تًَٔٛ، مـ ـٚن ظْده تًِٔؼ، مـ ـٚن  دؿَٜٔ فِّداخالت وإشئِٜ ِف

َِّؿ ؾٔف، وهُذا ِف مجٔع ادجٚفس إن صٚء اهلل؛ ٕن هذا إٍٔع،  ظْده شٗال ِف ٍٕس ادقوقع افذي ٕتُ

ُٕجٔٛ ظْٓٚ، ويُقن ِف إوٚؾٚت  ويُقن ِف إن صٚء اهلل إجٚبٚت ظـ بًض إمقر افتل ٕحتٚج أن 

 .-َظزَّ َوَجؾَّ -وؾقائد إن صٚء اهلل 

َِّّف  وٓ صؽ أَيٚ إخقة أن هذا إمر ـَم ترون مـ مَٓمت افًِقم، ومـ مَٓمت إمقر، يٌٌْل أن ٕتً

ر بف بُؾ وؿٝ حتك ٓ ختتِط إمقر، ؾًْٖل اهلل  ّـِ ُٕذ ِِّّف، وأن ٕتذـره وأن  ًُٕ أن  -َظزَّ َوَجؾَّ -وأن 

ٚ ظذ افهز. ًً  ُئًْْٚ ظِٔف، وأن ُئًْْٚ مجٔ

 َّٔة أربًة:و  مثؾ هذه ادجافس ؾٔٓا أشباب افٍالح إربًة، ؾٖشباب افٍالح افُِ

 اإليَمن. .2

 وافًّؾ افهٚفح. .1

 وافتقايص بْٚلؼ. .1

 وافتقايص بٚفهز. .4

ًَْكِ )﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -ـَم ؿٚل اهلل  ل ُخْنٍ )7َواْف ٍِ َساَن َف ْٕ ُِقا 2( إِنَّ اْْلِ ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ َّٓ افَِّذي ( إِ

ا ْزِ )افهَّ ؼِّ َوَتَقاَصْقا بِافهَّ اِت َوَتَقاَصْقا بِاحْلَ  [.1-2]افًك:  ﴾(3حِلَ
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 :ؾّثؾ هذه ادجافس ؾٔٓا اْليَمن مـ جٓتغ 

  :أهنٚ مـ اإليَمن، ؾٚفًِؿ مـ اإليَمن.اجلٓة إوػ 

  :أن اإليَمن يزداد هبٚ؛ ٕن اإليَمن يزداد بٚفىٚظٚت، وافًِؿ مـ أذف واجلٓة افثإٔة

 وأـِّٓٚ وأمجِٓٚ. افىٚظٚت

مـ ادحََغ يرون أن رأس افْقاؾؾ  :وهذه ادجافس أيًوا ٚ ًً مـ افًّؾ افهٚفح، وتًرؾقن أن مج

ًٜ مـ افًِؿ؛ ٕن افًِؿ:   مٚ ـٚن ٕٚؾِ

 ؿد يُقن ؾرًوٚ ؾٓق ِف وّـ افٍرائض. -

ًٜ ؾرأس افْقاؾؾ ظْد مجٍع مـ ادحََغ مـ افًَِمء هق افًِؿ. -  وؿد يُقن ٕٚؾِ

 ؾْحـ ٕتقاص بّْٟٓ افًِػ افذي هق اْلؼ افذي ؾٔٓٚ افتقايص بْٚلؼادجافس:  ومثؾ هذه ،

. ،وٓ جتقز اْلٔدة ظْف ،جيٛ اتٌٚظف وفزومف ًٓ  وٓ ادٔؾ ظْف ئًّْٚ وٓ صَم

  :ف ؾٔف افًٓٚم  افتقايص بٚفهز، ؾْحـ بحٚجٜ ٕن ٕهزوؾٔٓا وٓ شَٔم ِف هذا افقؿٝ افذي تقجَّ

ء أن يُزك اجلّؾ افذي ؿٚم، ؾْحتٚج أن يقيص بًوْٚ بًًوٚ بٚفهز وافثٌٚت، إػ ادْٟٓ افًٍِل رجٚ

وٕحتٚج إػ صز أيًوٚ ِف اددارشٜ ؾٚفًِؿ ثَٔؾ، ٓ أثَؾ مـ افًِؿ، هق ثٌَٔؾ ِف ذاتف، ثٌَٔؾ ِف أجره، 

ٚج وثٌَٔؾ ظِٔؽ أن تىٌِف، ثٌَٔؾ ظِٔؽ أن تهز ظذ ضٌِف وفُْف ثٌَٔؾ ِف ادٔزان، أجره ظئؿ، ؾْحت

 ٕهز ظِٔف صًزا ظئًَم.أن 

  :َّٔة  وأختؿ أُّيا إخقة بقص

ب افًِؿ ُدظٚة إػ اهلل، وافدظٚة إػ اهلل يتٚجقن إػ وصٜٔ رشقل اهلل  ِْٔف -ؾٖٕتؿ مًٚذ ضالَّ َِ َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ  َِّؿَ -فُدظٚتف إذا أرشِٓؿ، وؿد بًٞ افٌْل  -َوَش ِْٔف َوَش َِ قشك إصًري ومًٚذ بـ أبٚ م -َصذَّ اهللَُّ َظ

ََم -جٌؾ  ُٓ ََِّمن افْٚس افَرآن وافديـ ووافٔغ، وأوصٚهؿ بٚفقصٜٔ  -َريِضَ اهلُل َظْْ إػ افّٔـ داظٔغ ُيً

َ »افتل ـٚن إذا بًٞ أحًدا أوصٚه هبٚ، ؾَٚل:  ًَنِّ ا َوَٓ ُت َ رَ اَينِّ ٍِّ ا َوَٓ ُتَْ َ اا، َوَبؼِّ ٍَ َتِِ ، ش، َوَتَىاَوَظا َوَٓ ََتْ

 ديٞ ِف ]افهحٔحغ[ وهق بتَممف ظْد مًِؿ هُذا.واْل

 :َّٔات  ؾٖويص ٍٕز وإخقاين بافتٔسر وظدم افتًسر، وافتٔسر فف صقر أو ـِ
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َّٔة  ؽ بَم ِف إوػافُِ ًُّ ؽ بَم ِف افُتٚب وافًَّْٜ: افتّ ًَّ ُٔن  افُتٚب وافًَّْٜ، واهلل مـ مت ؾٓق ظذ اف

، وـٔػ ٓ يُقن ـذفؽ  افُتٚب وافًَّْٜؾٕ٘ف مٚ جٚء ِف ومٔنِّ وفق ؿٚل مـ ٓ يًِؿ ؽر هذا،  إٓ ُيْنٌ

ًُْنَ ﴿يَقل:  -َظزَّ َوَجؾَّ -واهلل  ُؿ اْف ُُ َٓ ُيِريُد بِ ُْٔنَ َو ُؿ اْف ُُ [؛ يًْل يريد بُؿ 281]افٌَرة: ﴾ُيِريُد اَّللَُّ بِ

ر إًٕٚن أن يَقل اهلل فْٚ: ذًظٚ اف ُْٔنَ ُيرِ ﴿ٔن وٓ يريد بُؿ افًن، ؾُٔػ يتهقَّ ُؿ اْف ُُ  ﴾يُد اَّللَُّ بِ

 ِف 
ٍ
َّٔة إوػ:  ؾٔف ظن، ٓ واهلل مٚ ـٚن. افُتٚب وافًَّْٜويٖتْٔٚ بقء ؽ بؾٓذه افُِ ًَّ ٚفُتٚب أن ٕتّ

 .وافًَّْٜ

َّٔة افثإٔة:  ُْٔن، افُِ ؾَم دمْٚ فًْٚ مِزمغ ؾ٘ن إصؾ هق ادٔؾ أن مٚ ـٚن ؾٔف شًٜ ذًظٚ ّٕٔؾ ؾٔف إػ اف

ُٔن  ٚ فُـ ِف افتًٚمؾ مع إػ اف ًَ ٓ شَٔم ِف افتًٚمؾ مع أخريـ، ؿد يُقن اإلًٕٚن ِف ًٍٕف ُيتٚر ضري

ُٔن، ؾ٘ن افٌْل  َِّؿَ -أخريـ ئّؾ إػ اف ِْٔف َوَش َِ مٚ ُخرِّ بغ أمريـ إٓ اختٚر أينمهٚ مٚ مل  -َصذَّ اهللَُّ َظ

 يُـ إثًَم.

ُْٔن:  َّٔة افثافثة يف اف افتل تًِرض، ؾال بد مـ افْير إػ بًٚط اْلٚل ِف أيِّ بٍِد  مراظٚة افًقارضوافُِ

ٍُؽ، ؾال بد مـ مراظٚة إحقال، وفذفؽ ِف ذع ربْٚ  ٍٜ إٔٝ، ومٚ ؿقتؽ ومٚ وً إٔٝ، وِف أيِّ مديْ

ٍِّػ ظْف، وهُذا ٍِّػ ظْف، إذا مِرض ُخ  .مراظٚة إحقال؛ إذا شٚؾر اإلًٕٚن ُخ

 « َ ا، َوَبؼِّ َ ًَنِّ ا َوَٓ ُت َ َراَينِّ ٍِّ هٚ ؿقل افٌْل  ؾٚفٌنٚرة هل اإلخٌٚر بٚخلر، شا َوَٓ ُتَْ َصذَّ اهللَُّ -وُيٍنِّ

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ َرا»: -َظ ٍِّ ٍٜ فِؼع. شَوَٓ ُتَْ هؿ مـ ؽر خمٚفٍ ٌٓؿ ٓ مٚ ُيٍْرِّ م فِْٚس مٚ ُيرؽِّ  ؾَدِّ

ع ِف هذا افٌٚب، وؽره ادٔزان : هْٚ افٍرق بغ افًٍِل وؽره؛ أن افًٍِل ادٔزان ظْده افؼيا أخقة

ظْده هقاه ومٚ ُيريده افْٚس ؾٓق ُيٌؼِّ افْٚس بَم ُيريدون، وفذفؽ شٖٔتْٔٚ أن هْٚك مـ اجلَمظٚت مـ 

ٌُّقن؛ ٕهنؿ يْيرون إػ اْلقى.  ووًٝ مـ أصقْلٚ أٓ ُيَٚل فِْٚس مٚ ٓ ُي

هؿ بَم ِف ـتٚب اهلل وشَّْٜ -َجؾَّ َظزَّ وَ -أمٚ ظْد افًٍِل ؾٓق ُيٌؼِّ مـ ؽر خمٚفٍٜ فؼع اهلل  ، ُيٌؼِّ

َِّؿَ -رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ رهؿ، وؿد يُقن هذا مـ ٕٚحٜٔ -َصذَّ اهللَُّ َظ ٍِّ هؿ بٚخلرات وٓ ُيْ ، وُيٌؼِّ

هؿ، حتك ِف افتقحٔد ظْدمٚ  ُٔخٚضٛ افْٚس بَم ُيٌؼِّ ادوّقن، وؿد يُقن مـ ٕٚحٜٔ إشِقب، ؾ

َِّؼ بٚفتقحٔد وهُذا.تدظق افْٚس إػ افتقحٔد ت  ًتىٔع أن خُتٚضٌٓؿ بَم ُيٌؼهؿ وجيًؾ ؿِقهبؿ تتً
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 «ا ٍَ َتِِ آختالف ذ ؾٌٌْٔل أن ٕحرص ظذ ظدم آختالف، ومـ أشٌٚب  شَوَتَىاَوَظا َوَٓ ََتْ

ادىٚوظٜ مٍٚظِٜ بغ ضرؾغ ئّؾ ـؾ واحد مْٚ إػ افًالمٜ مـ ظدم آختالف: افتنٚور وادىٚوظٜ، 

 .ىٚوع، وإذا حدث أمر ٕتنٚور ؾٔف وٕتىٚوعأخٔف وٕت

 :وافتىاوع يُقن إػ ثالثة أمقر 

  :ٍؽ بحؼ أو تْٚزٍل ظْف أو ظـ بًوف، إمر إول ًُّ إػ اْلؼ، ؾ٘ذا ـٕٚٝ ادًٖفٜ بغ مت

ؽ بْٚلؼ.  ًُّ  ؾْٕ٘ٚ ٕتىٚوع بٚفرجقع إػ اْلؼ وافتّ

  :وبٚضاًل فُْٓٚ ِف ضريَغ، افرجقع إػ إصِح، ؾ٘ذا مل تُـ ادًٖفٜ وإمر افثاين ٚ ًَّ ح

 ؾٕ٘ٚ ٕتىٚوع إػ إصِح وٕٖخذ إصِح وٕسك افهٚفح، ؾ٘ن مل يُـ ذفؽ ؾٓق:

  :افثافث ٚ ًَّ وهق افرجقع إػ ؿقل إؿدم وإؿدر أو إـثر؛ يًْل فًٔٝ ادًٖفٜ ح

 وبٚضاًل، ومٚ طٓر أن هذا صٚفح وهذا أصِح واختٍِْٚ ِف ادًٖفٜ، ٕرجع إػ ؿقل إـز

مْٚ وإؿدم مْٚ ؾ٘ن ْلؿ حؼ اإلجالل وهؿ أشٌؼ مْٚ، أو ٕرجع إػ ؿقل إـثر ؾ٘ن اجلَمظٜ 

 أؿرب إػ اْلؼ مٚ مل يقجد دفٌٔؾ دـ ـٚن إؿؾ.

ا»جيٛ أن يُقن ظْدٕٚ مٌدأ افتىٚوع حتك ٓ يْنؼ افهػ: افناهد يا أخقة:  ٍَ َتِِ ، شَوَتَىاَوَظا َوَٓ ََتْ

 َّٔ َِّؿَ -ٜ رشقل اهلل فًٔٝ هذه وصٔتل، هذه وص ِْٔف َوَش َِ دـ يَقم بٚفدظقة، ودـ يَقم  -َصذَّ اهللَُّ َظ

 بٚفقٓيٜ، ودـ يَقم ظذ أمٍر مـ أمقر ادًِّغ.

 ؿ أن َُ ر أمًرا أصار إفٔف إخ ح َُٕرِّ ُُٕرر و : وهق إٔف ُيًتحٛ فِداظٜٔ أن يتٖفَّػ افْٚس وـْا 

َِّّقا ِف بٚفتْٚزل ظـ حَقؿف ٓ ظـ ديـ اهلل، مٚ يت ْٚزل ظـ ديـ اهلل فٔتٖفَّػ افْٚس، مٚ يَقل: ٓ تتُ

ف هق ظـ بًض  َِّ افتقحٔد حتك ٕجّع ؿِقب افْٚس، هذا ديـ اهلل إٔٝ ٓ متُِف، وفُـ يتْٚزل ظـ ح

مـ أجؾ تٖفٔػ افَِقب، وهذا هق ضريؼ افًٍِٔغ مـ مٚفف، ظـ بًض وؿتف، يٌذل جٚهف فِْٚس، 

بٌذل مٚ ظْد اإلًٕٚن ٓ فٌذل ديـ اهلل وافتْٚزل ظْف وهُذا  صدر اإلشالم: تٖفٔػ ؿِقب افْٚس

 افتٚريخ.

وهذه افقؿٍٜ افتل ـٕٚٝ مـ إخقإْٚ افًٍِٔغ مع أهؾ افٌالد دٚ ٕزفٝ ٕٚزفٜ افزٓزل هل مـ هذا 

َّْٔٝ صدق ديٕٜٚ  افٍَف، وؿد ـٚن ْلٚ أثٌر ـٌر بحّد اهلل ِف ٍٕقس افْٚس، بؾ ِف ٍٕقس ادًٗوفغ، وب
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 ف،ّأن ٌٕتْ ؾٌٌْٔل، وأهنؿ مع افْٚس ويٌذفقن مٚ يٌذفقن فٍْع افْٚس، ؾُٚن ِف ذفؽ خر افًٍِٔغ

ًٌٚ -َظزَّ َوَجؾَّ -وٕجتٓد ِف افدظقة وتًِٔؿ افْٚس افتقحٔد وافًَّْٜ فًؾ اهلل  فدخقل افْٚس  أن جيًِْٚ شٌ

 ِف هذا افىريؼ افًئؿ.

مف بغ يدي دروشْٚ إن صٚء اهلل  ٚ،  -َظزَّ َوَجؾَّ -، وأشٖل اهلل -َوَجؾَّ  َظزَّ -هذا ـالٌم ُأؿدِّ ًً أن جيًؾ ؾٔف ٍٕ

وأن جيًِْٚ ممـ جيتًّقن ظذ اْلؼ واْلدى، وجيًّقن افْٚس ظذ اْلؼ واْلُدى، واهلل تًٚػ أظذ 

َِّؿ.  وأظِؿ، وصؾَّ اهلل ظذ ٌْٕٔٚ وش
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 ]مدخؾ دراشٚت ِف ادْٟٓ[

ًٜ فًِٚدغ، وظذ آفف اْلّد هلل رب افًٚدغ، وافهال ن إـّالن ظذ ادًٌقث رمح ة وافًالم إمتَّٚ

 وصحٌف أمجًغ.

 أما بًد...

ًٌٚ ب٘خقاين وأحٌتل، وأشٖل اهلل  ٚ، وأن يًٍْْٚ بف ِف  -َظزَّ َوَجؾَّ -ؾّرح ـً أن جيًؾ هذا افقؿٝ وؿًتٚ مٌٚر

  .افدٕٔٚ وأخرة

 ِف ادْٟٓ[، وهل افدورة إوػ افتل  هذا هق افدرس إول مـ دروس هذه افدورة ]دراشٚت

شتتِقهٚ دوراٌت تٍهِٜٔٔ حٔٞ أن  -َظزَّ َوَجؾَّ -ُتًَْك بٕٚصقل افُِٜٔ ادتًَِٜ بٚدْٟٓ، وإن ـتٛ اهلل 

ًّٔٚ مـ ـتٛ منُٚيْٚ، ؾًْتٍٔد ؾٚئدتغ:  افٍُرة إٔٚ إن صٚء اهلل ِف ـؾ دورة ٕٖخذ ـتًٚبٚ مْٓج

  :ٔٚن مْزفتف وجٓقده.افتًريػ بٚفنٔخ وبافٍائدة إوػ 

 ؿراءة افُتٚب وآشتٍٚدة مْف.وافٍائدة افثإٔة : 

 أن ُئنِّ مٚ أردٕٚ، وأن يًٍْْٚ ويٍْع بْٚ. -َظزَّ َوَجؾَّ -وًٕٖل اهلل 

  وحٔد بًد حٍؾ آؾتتاح يف هذا افٔقم يقم آثْغ فِٔة افثالثاء شْجًِف هذا افدرس بَم إٔف درٌس

 ٌس يف مدخؾ فدروس افدورة، أؿقل ؾٔف:ؾٓذا درمدخاًل فِدروس ـِٓا، 

مـ ؾىرتف إٔف يتٚج إػ ؽره، وإٔف ٓ بد أن جيتّع مع ؿد خِؼ اإلًٕٚن وجًؾ  -َظزَّ َوَجؾَّ -إن اهلل 

ٌٜ تربىف بٌره؛ ؾّـ ؾىرة اإلًٕٚن إٔف ٓ ئًش وحًٔدا، بؾ ؾىرتف  ؽره، وٓ بد أن تُقن فف رابى

 ٝ افرابىٜ بغ افْٚس ؿٌؾ اإلًٕٚن تًقد إػ أمريـ:تدظقه إػ أن يُقن ِف مجٚظٜ، وؿد ـٕٚ

  :ؾرتٌط افَقم بًٌوٓؿ، وترتٌط افٌَِٜٔ بًٌوٓٚ، إمر إول ٌِٜٔ ََ افَقمٜٔ واف

 ؾٚفرابط بغ أؾراد افٌَِٜٔ هق افٌَِٜٔ وافَقم.

  :رابط ادهٚفح، ادهِحٜ ادنسـٜ، وهذا ـٚن يتّثَّؾ ؾَٔم ُيًّك وإمر افثاين

 ِْ ِْػ؛ ٕن مهِحتٓؿ ادنسـٜ ِف بٕٚحالف؛ ِح ِْػ ـذا، ؾٔجتّع أؿقام ِف ِح ػ ـذا وِح

َِّؿَ -ظذ أهؾ إرض بًٌثٜ ُمٍّد  -َظزَّ َوَجؾَّ -هذا إػ أن إًٔؿ اهلل  ِْٔف َوَش َِ  -َصذَّ اهللَُّ َظ
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ًٜ فًِٚدغ، وادًِقم أن اإلشالم ٓ ُُيٚفػ  ّـِ وإٕس ـٚؾٜ، وجًِف رمح افذي أرشِف فِج

هبٚ بَم ئِؼ بُّٕٜٚ اإلًٕٚن.افٍسة،   وفُْف َُيذِّ

َىر. يا أخقة: ٍِ ب اف  فٔس ِف ذظْٚ، فٔس ِف ديْْٚ رٌء يهٚدم افٍىرة، وفُـ ديْْٚ هذَّ

 هلذه افُِٔة افًئّة ًٓ ٛ ؾٔف  -َظزَّ َوَجؾَّ -: اهلل وأظىُٔؿ مثا ّـَ جًؾ مـ ؾىرة اإلًٕٚن افنٓقة، ر

هبٚ بَم ئِؼ بَّٚم افنٓقة، ِف ؾىرتف افنٓقة، وفذفؽ اإلشال م مل يّْع اإلًٕٚن مـ افنٓقة وفُْف هذَّ

ُٔنٌع اإلًٕٚن صٓقتف، ؾِؿ يّْع اإلشالم  ٚ ف ًَ اإلًٕٚن، وبَم يرتٍع بٚإلًٕٚن، ؾؼع افُْٚح وجًِف ضري

مٚ تَتؤف افٍىرة ومل يسك افٌٚب ظذ مكاظٔف ـَم يًٍؾ ؽر ادًِّغ مـ ؿوٚء صٓقاُتؿ بَم ُينٌف 

َىر، بؾ مَٚم افٌٓٚئؿ  ٍِ بؾ هق أشقأ، وهُذا ِف مجٔع إمقر؛ اإلشالم هذا افديـ افًئؿ ٓ ُيهٚدم اف

هبٚ.  هق ديـ افٍىرة وفُْف َُيذِّ

م آجتَمع واجلَمظٜ، وارتٌٚط اإلًٕٚن بٌره، ؾِؿ يّْع اإلشالم ذفؽ بؾ  ؾٍل ؾىرة افْٚس ـَم تَدَّ

ب هذه افرابىٜ بَم ئِؼ بٚإلًٕٚن، ؾ ده، وفُْف هذَّ ّـَ ُٕٚٝ افرابىٜ ِف ديْْٚ هل اإلشالم افذي جٚء بف أ

َِّؿَ -ُمٌّد  ِْٔف َوَش َِ واجلَمظٜ، ؾٚفرابىٜ ذًظٚ بغ ادًِّغ هل اإلشالم، اإلشالم ـَم جٚء  -َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ -بف ُمٌّد  ِْٔف َوَش َِ وٓؿ، ارتٌٚط اجلران بًٌ، ومٚ دون ذفؽ يُقن ِف إضٚره وٓ ُيَٚبِف، -َصذَّ اهللَُّ َظ

ث ؾٔف وٓ ُيَّْع، وفُـ أن يُقن  ارتٌٚط افَقمٜٔ بًٌوٓؿ، هذا إذا ـٚن ِف إضٚر اإلشالم ؾٓذا ٓ ٕتحدَّ

ٚ ٕصقل اإلشالم ؾٓذا ممْقع. ًٍ  ذفؽ خمٚف

أن يٖيت إًٕٚن ويَقل: ٕريد أن ٕجًؾ فُؾ ؿقٍم إشالًمٚ؛ ؾًْدٕٚ إشالم فًِرب، وإشالم جلْقب ذق 

وظقدة إػ افروابط اجلٚهِٜٔ ؿٌؾ  -َظزَّ َوَجؾَّ -هِٜٔ وخمٚفٍٜ فؼع اهلل آشٔٚ، وإشالم ٕوروبٚ، هذه جٚ

َصذَّ اهللَُّ -جملء اإلشالم، افرابىٜ إظيؿ وافتل ُيَردُّ إفٔٓٚ ـؾ رء هل اإلشالم ـَم جٚء بف ُمٌّد 

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ افْٚس ، ومـ ذفؽ: افرابىٜ إخرى افتل تٌْع مـ اإلشالم وهل اجلَمظٜ، ؾربِط -َظ

 اجلَمظٜ.

  ًِّٔدا؛ ٕٕف ؽاب ظـ ـثٍر مـ افْاس وحُيؾ إصُآت ـثرة-واجلَمظة : اجلَمظة -وهذا اؾّٓقه ج

 افؼظٔة يا أخقة ٕقظان، مجاظتان:

 .ْٜٔاجلَمظٜ افدي 
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 .ومجٚظٜ إبدان 

ـٍ واحد مـ ؽر اختالٍف ِف ظَٚئدهؿ وأصقْلؿواجلَمظة افدئْة مًْاها ، : أن يُقن افْٚس ظذ دي

ٌٜ واحدة ٓ مجٚظٚت، فٔس ِف افديـ  وأمٚ افٍروع ؾَٔع ؾٔٓٚ آختالف، ؾٓذه اجلَمظٜ هل مجٚظ

هٚ حدود،  بؾ افقاجٛ ظذ أهؾ إٕدؤًٕٔٚ أن يدخِقا ِف هذه مجٚظٚت وإَٕم هل مجٚظٜ واحدة ٓ ُتدُّ

أن  اجلَمظٜ، وافقاجٛ ظذ أهؾ افًًقديٜ أن يدخِقا ِف هذه اجلَمظٜ، وافقاجٛ ظذ أهؾ مك

ًٜ واحدة ٓ مجٚظٚت.  يدخِقا ِف هذه اجلَمظٜ، وأن يُقن مجٔع ادًِّغ مجٚظ

َٓ ﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -بف ـَم ِف ؿقل اهلل  -َظزَّ َوَجؾَّ -وهذا مٚ أمرٕٚ اهلل  ا َو ًً قا بَِحْبِؾ اَّللَِّ مَجِٔ ُّ َواْظَتِه

ُؿقا رَّ ٍَ ق  [ ؾٌغَّ اهلل فْٚ ـٔػ تُقن اجلَمظٜ، ثؿ201]آل ظّران: ﴾َت أمرٕٚ بِزومٓٚ، وهنٕٚٚ ظـ افتٍرُّ

ظْٓٚ وؾٔٓٚ، شٌحٚن اهلل! ِف هذه افَُِمت افًٔرة بغَّ اهلل فْٚ ـٔػ تُقن اجلَمظٜ افدئْٜ وأمرٕٚ 

ق ظْٓٚ أو ؾٔٓٚ.  بِزومٓٚ، وهنٕٚٚ ظـ افتٍرُّ

قا بَِحْبِؾ اَّللَِّ﴿ ُّ ًٜ 201]آل ظّران: ﴾َواْظَتِه ًٜ واؿً إٓ إذا ـٕٚٝ ظذ  [ ٓ تُقن اجلَمظٜ افدئْٜ ؿٚئّ

َِّؿَ -ـتٚب اهلل وشَّْٜ رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ َظزَّ -، وؿٚل اهلل ٚفُتٚب وافًَّْٜبٖن ًٕتهؿ ب -َصذَّ اهللَُّ َظ

ُؿقا﴿: -َوَجؾَّ  رَّ ٍَ َٓ َت ًًا﴿[، 201]آل ظّران: ﴾َو قا بَِحْبِؾ اَّللَِّ مَجِٔ ُّ هذا أمر بٚٓجتَمع ظذ  ﴾َواْظَتِه

َٓ ﴿هذه اجلَمظٜ،  ُؿقاَو رَّ ٍَ ؿقا. ﴾َت  ِف أي زمٚن وأي مُٚن ٓ تٍرَّ

أن هذه اجلَمظٜ هل افًّْٜ افًيّك وأن مٚ ظداهٚ ؾرؿٜ، ـؾ مٚ ُُيٚفػ  -َظزَّ َوَجؾَّ -ثؿ بغَّ اهلل 

ؾٕ٘ف ُؾرؿٜ، وُُيٚفػ اجلَمظٜ  -وشٖٔيت أن ذط هذا ظذ َؾٓؿ شِػ إمٜ- ٚفُتٚب وافًَّْٜآظتهٚم ب

َْٖصَبْحُتْؿ ﴿حٕٚف: افدئْٜ افؼظٜٔ ؾَٚل شٌ ْؿ َؾ ُُ ُِقبِ َٖفََّػ َبْغَ ُؿ ُْْتْؿ َأْظَداًء َؾ ـُ ْؿ إِْذ  ُُ ْٔ َِ َة اَّللَِّ َظ َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ َواْذ

ا َٓ ْؿ ِمْْ ـُ َذ ََ ْٕ َٖ ـَ افَّْاِر َؾ َرٍة ِم ٍْ ا ُح ٍَ ُْْتْؿ َظَذ َص ـُ ا َو ًٕ تِِف إِْخَقا َّ ًْ
ِ  .[201]آل ظّران: ﴾بِْ

رهؿ اهلل  ّـِ ، وُيٌغِّ ْلؿ أن  -َظزَّ َوَجؾَّ -ُيذ ًٜ ًٜ ذظٔ بَم ـٚن مع أهنؿ ـٕٚقا ِف مجٚظٚت فُْٓٚ مل تُـ مجٚظ

رؿٜ ِف افدٕٔٚ، وشٌٛ فِخنان يقم افَٔٚمٜ ٍُ ْؿ ﴿، ترك اجلَمظٜ افؼظٜٔ شٌٛ فِ ُُ ُ اَّللَُّ َف َذفَِؽ ُيَبغِّ ـَ

َتُدونَ  ْؿ ََتْ ُُ َِّ ًَ : وهق أن ترك اجلَمظٜ افؼظٜٔ [ يًْل ُتتدون إػ هذا ادًْك201]آل ظّران: ﴾َآَياتِِف َف

  .افدئْٜ شٌٛ فٍِرؿٜ ِف افدٕٔٚ واخلنان يقم افَٔٚمٜ
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ِر ﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -ثؿ ؿٚل اهلل  َُ ـِ ادُْْْ ْقَن َظ َٓ ُروِف َوَيْْ ًْ ُْٖمُروَن بِادَْ ْرِ َوَي ٌة َيْدُظقَن إَِػ اخْلَ ْؿ ُأمَّ ُُ ـْ ِمْْ ُُ َوْفَت

ُِِحقنَ  ٍْ شٌحٚن اهلل! دٚ أمر اهلل بٚٓظتهٚم وبغَّ فْٚ ـٔػ تُقن [ 204]آل ظّران: ﴾َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ ادُْ

َٓٚ، ؾال تتحَؼ اجلَمظٜ إٓ بدظقة صٚدؿٜ بٖن يُقن مـ أؾراد اجلَمظٜ رجٌٚل  َِّ ُٕح اجلَمظٜ بغَّ فْٚ ـٔػ 

 يدظقن إػ اخلر ويٖمرون بٚدًروف.

 ـْ مِ ﴿يَقل:  -َظزَّ َوَجؾَّ -: اَّلل هْا وؿٍة ُُ ُروِف َوْفَت ًْ ُْٖمُروَن بِادَْ ْرِ َوَي ٌة َيْدُظقَن إَِػ اخْلَ ْؿ ُأمَّ ُُ هؾ  ﴾ْْ

ُروِف ﴿هذا تُرار مـ باب افتٖـٔد،  ًْ ُْٖمُروَن بِادَْ ْرِ َوَي ٕن طاهر إمر أن إمر  ؛﴾َيْدُظقَن إَِػ اخْلَ

 بادًروف دظقة إػ اخلر؟

َهقد بٚفدظقة إػ اخلر هل افدظقة ابتداًء إػ اجلقاب: ٓ ـَم ؿٚل ادحََقن مـ أهؾ افًِؿ؛ ؾ٘ن اد

اخلر، وإمر بٚدًروف هق إمر بٚدًروف إذا طٓر ترـف؛ يًْل إٔٝ تدظق إػ اخلر حتك فق مل يسـف 

افْٚس، تدظقهؿ ابتداًء ؿٌؾ أن يًرؾقه، وتدظقهؿ بًد أن يًرؾقه، ؾٚفدظقة إػ اخلر إرصٌٚد ووؿٚيٜ؛ 

ِِّؿ افْٚس افتقحٔد ؾٖٕٝ: إرصٚد إػ اخلر، ووؿٚي  ٜ مـ ترك اخلر، إٔٝ ظْدمٚ ُتً

  ًٓ ِِّّٓؿ افتقحٔد.أو  : تدْلؿ ظذ افتقحٔد ابتداًء، ُتً

 ًٔا ر تًِٔؿ افتقحٔد ؾٕ٘ؽ تدظق إػ افثٌٚت ظذ افتقحٔد وإػ افقؿٚيٜ مـ ثإ : ظْدمٚ ُتُرِّ

 ترك افتقحٔد واإلخالل بف.

رك ادًروف ؾٕ٘ؽ تٖمر مـ ترـف وؽره، وفذفؽ يَقفقن ِف أمٚ إمر بٚدًروف ؾٓق ظالج، إذا طٓر ت

اْلًٌٜ: إن اْلًٌٜ هل أمٌر بٚدًروف إذا طٓر ترـف، وهنلٌّ ظـ ادُْر إذا طٓر ؾًِف، إذن افدظقة إػ 

اخلر إرصٌٚد ووؿٚيٜ، وإمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ظالج بًد وؿقع افداء، إذا ُتِرك ادًروف 

بٚفدظقة إػ اخلر، وإمر : ًِؾ ادُْر ُيْٓك ظْف، وٓ ُتندُّ أواس مجٚظٜ ادًِّغ إٓ هبذاُيٖمر بف، إذا ؾُ 

ًروف وافْٓل ظـ ادُْر، وإذا وجدت ضٚئٍٜ مـ إمٜ تَقم هبذا ظذ ادْٓٚج افؼظل ؾ٘ن إمٜ بٚد

ًٜ هبذا.  تُقن ِف ؾالٍح أبًدا، وفـ تذل وفـ ختن مٚ دامٝ متًُّ

 َْٔؽ َوَما ﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ - ـذفؽ يَقل اَّلل َْْٔا إَِف ُٕقًحا َوافَِّذي َأْوَح ـِ َما َوصَّ بِِف  ي ـَ افدِّ ْؿ ِم ُُ َع َف َذَ

ُؿقا ؾِٔفِ  رَّ ٍَ َٓ َتَت ـَ َو ي قا افدِّ ُّ َْْٔا بِِف إِْبَراِهَٔؿ َوُمقَشك َوِظَٔسك َأْن َأِؿٔ [ هذا افذي جٚء 21]افنقرى: ﴾َوصَّ

َِّؿَ - بف إٌٕٔٚء، وجٚء بف ُمّدٌ  ِْٔف َوَش َِ َِّؿَ -خٚمتٓؿ وشٔدهؿ  -َصذَّ اهللَُّ َظ ِْٔف َوَش َِ َأْن ﴿:  -َصذَّ اهللَُّ َظ
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ـَ  ي قا افدِّ ُّ ُؿقا ؾِٔفِ ﴿فـ تُقن اجلَمظٜ افدئْٜ افؼظٜٔ إٓ ب٘ؿٚمٜ افديـ،  ﴾َأِؿٔ رَّ ٍَ َٓ َتَت َظزَّ -ؾٖمرٕٚ اهلل  ﴾َو

 هبذه اجلَمظٜ. -َوَجؾَّ 

 يٚ أخقة؟ مجٚظتٚن:إٔٚ ؿِٝ: اجلَمظٜ ـؿ 

 .ٜٔاجلَمظٜ افدئْٜ افؼظ 

 .ٜٔومجٚظٜ إبدان افؼظ 

وإصؾ ِف هذه اجلَمظٜ : أن يُقن فِْٚس إمٌٚم يًقشٓؿ ويَقدهؿ، ومجاظة إبدان افؼظٔة مًْاها

ًٜ واحدة أن تُقن واحدة،  ٍٛ مـ إشٌٚب أن يُقٕقا مجٚظ ر ظِٔٓؿ بًٌ ق افْٚس وتًذَّ فُـ إذا تٍرَّ

فُؾ ؿقٍم ْلؿ إمٚم مجٚظٜ، وهذا ب٘مجٚع افًَِمء ـَم حُٚه مجع مـ أهؾ افًِؿ؛ مْٓؿ صٔخ ؾٕ٘ف يُقن 

، وـَم ؿرره ِف دروشف ـثًرا -رحؿ اهلل اجلّٔع-اإلشالم ُمّد بـ ظٌد افقهٚب، ومْٓؿ افنقـٚين 

 .-َرمِحَُف اهللُ -صٔخْٚ افنٔخ ابـ ظثّٔغ 

وأهؾ افًًقديٜ مجٚظٜ، وأهؾ مك مجٚظٜ، وٓ  ؛ ؾٖهؾ إٕدؤًٕٔٚ مجٚظٜ،مجٚظٜ ؾٓٗٓء ِف ـؾ بِدٍ 

ٍٜ أخرى، ؾٖٕٝ ِف إٕدؤًٕٔٚ ِف مجٚظٜ إٕدؤًٕٔٚ، فٔس  َِٛ هْٚ أن يسك اإلًٕٚن مجٚظتف إػ مجٚظ ُيى

مىِقًبٚ مْؽ أن تُقن مثاًل مع مجٚظٜ افًًقديٜ، وٕحـ ٕتُِؿ يٚ أخقة ظـ مجٚظٜ إبدان، أو تُقن 

 مع مجٚظٜ مك، أو ٕحق ذفؽ.

َِّؿَ -خز افْبل وؿد أ ِْٔف َوَش َِ ْرؿة حاصٌِة يف إمة، وهذه افٍرؿة يا أخقة حاصِة ظـ  -َصذَّ اَّللَُّ َظ ٍُ أن اف

 اجلَمظتغ:

 .ْٜٔؾرؿٜ ظـ مجٚظٜ افديـ، اجلَمظٜ افدي 

 .وؾرؿٜ ظـ مجٚظٜ إبدان 

رٕا  َِّؿَ -وحذَّ ِْٔف َوَش َِ  وإٔف: مؾ مًٓا، مـ هذه افٍرؿة، وبغَّ فْا ـٔػ ٕتًا -َصذَّ اَّللَُّ َظ

  ؽ بٚجلَمظٜ وأن ٕسك ًَّ إذا حهِٝ افٍرؿٜ ظـ اجلَمظٜ افدئْٜ ؾٕ٘ف جيٛ ظِْٔٚ أن ٕتّ

ؽ بٖصقل اجلَمظٜ افدئْٜ. ًُّ َرق وآؾساق، وذفؽ بٚفتّ ٍِ  اف
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  ٜؽ ٕحـ هبذه اجلَمظ ًَّ ًُٕٚفٟ ذفؽ بٖن ٕتّ وإذا حهِٝ افٍرؿٜ ظـ مجٚظٜ إبدان 

ر مـ آؾس ُٕحذِّ ُٕجٚهد مـ يدظق إػ افٍرؿٜ ـؾٌّ وٕدظق إفٔٓٚ، و اق ظْٓٚ ومٍٚرؿٜ أهِٓٚ، و

 بَم ظْده.

أمٚ ويلُّ إمر وأهؾ افًِىْٜ ؾٚفقاجٛ ظِٔٓؿ أن جُيٚهدوا مـ يدظقا إػ افٍرؿٜ ويًًك إفٔٓٚ بحًٛ 

حٚفف؛ َمـ ـٚن يدظق إفٔٓٚ بٚفًالح ؾُْجٚهد بٚفًالح؛ ٕن هذا خروج وُيََٚتؾ مـ ُيرج، وإن ـٚن 

ب افًِؿ مـ أمثٚفُؿ ؾٕ٘ف جُيٚهد بٚفًِٚن وافَِؿ، ؾٔدظق إػ آجتَمع ِف افٌالد، ويرد ظذ  مـ ضالَّ

 افذيـ يدظقن إػ افٍرؿٜ، وهُذا.

  َِّؿَ -ؾَال ِْٔف َوَش َِ تِ »: -َصذَّ اَّللَُّ َظ ُق ُأمَّ َسِ ٍْ ًة، َوَت َِّ َغ ِم
ًِ َؿْت َظَذ ثَِْْتْغِ َوَشْب رَّ ٍَ َٔؾ َت

ائِ ل َظَذ إِنَّ َبِْل إِْهَ

ْؿ يِف افَّْاِر إَِّٓ َواِحَدةً  ُٓ ِه ـُ ًة،  َِّ َغ ِم
ًِ ـْ ِهَل َيا َرُشقَل اَّللَِّ؟ َؿاَل:  شَثاَلٍث َوَشْب ِْٔف »َؿاُفقا: َوَم َِ ا َظ َٕ َما َأ

ْف إفباين. شَوَأْصَحاِب   رواه افسمذي وحسَّ

َِّؿَ -أخز افٌْل  ِْٔف َوَش َِ َِّٜ، وادَهقد بٌْل أن بْل إهائٔؾ اؾ -َصذَّ اهللَُّ َظ سؿٝ ظذ ثْتغ وشًٌغ م

إهائٔؾ هْٚ افْهٚرى؛ ٕن افٔٓقد ـَم جٚء ِف افتٍهٔؾ اؾسؿٝ ظذ إحدى وشًٌغ ؾرؿٜ، ؾُٔقن 

َِّؿَ -ادَهقد هْٚ افْهٚرى، وأخز  ِْٔف َوَش َِ ًٜ مـ آؾساق، شٌحٚن  -َصذَّ اهللَُّ َظ أن أمتف فًٔٝ مًهقم

ًٕٚ وؿدًرا شَٔع ؾٔٓٚ وإن ـٕٚٝ ذًظٚ مٖمقرًة بٚٓجتَمع، فُـ اهلل! فًٔٝ مًهقمٜ، ؾٚٓؾ ساق ـق

َِّٜ، ثالث  أخز أن آؾساق شَٔع بؾ أـثر ممٚ وؿع ِف إمؿ افًٚبَٜ، ؾًتٍسق ظذ ثالٍث وشًٌغ م

 ٌٜ ٌٜ فِؼع، وظْدهٚ خمٚفٍ وشًٌغ ؾرؿٜ، ـِٓٚ ِف افْٚر، وادَهقد هبذه اجلِّٜ: أهنٚ ـِٓٚ ؾٔٓٚ خمٚفٍ

 ظذ افتحَٔؼ. ؼع، ؾٓل تًتحؼ دخقل افْٚر، وفٔس ادَهقد أهنؿ ـٍٚرفِ

ث ظـ هذا اْلديٞ يَقفقن: إٔتؿ ُتُّقن ظذ مـ ُُيٚفٍقُٕؿ  وفذفؽ بًض اددفًِّغ ظْدمٚ ٕتحدَّ

ْؿ يِف افَّْارِ »بٚفٍُر؛ ُٕٕؿ تَقفقن:  ُٓ ِه ْؿ يِف افَّْارِ »َٕقل: فًْٚ افذيـ َٕقل:  شـُ ُٓ ِه  اهللَُّ َصذَّ -افٌْل  شـُ

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ْؿ يِف افَّْارِ »ؿٚل:   -َظ ُٓ ِه ومع ذفؽ ٕحـ ٍٕنِّ هذا بَم يدؾع افتٍُر ظّـ ٓ يًتحؼ  شـُ

ْؿ يِف افَّْارِ »افتٍُر، وَٕقل: ادَهقد  ُٓ ِه ًٜ فِؼع، وخمٚفٍٜ افؼع تَتيض دخقل  شـُ أن ظْدهؿ خمٚفٍ

بف، وإن صٚء ؽٍر ٚ تُقن افْٚر؛ ٕهنٚ مًهٜٔ، ؾ٘ذا ـٕٚٝ دون افؼك ؾ٘هن ُتٝ ادنٔئٜ؛ إن صٚء اهلل ظذَّ

َٚػَ - ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ  .-ُش
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َِّؿَ -فُـ افذي ئًْْٚ أن مراد افٌْل  ِْٔف َوَش َِ َرق ادختٍِٜ إٓ مٚ اشتثْٚه  -َصذَّ اهللَُّ َظ ٍِ مـ ذفؽ أن ـؾ اف

َِّؿَ - ِْٔف َوَش َِ ٌٜ فِؼع،  -َصذَّ اهللَُّ َظ ودٚ ، هل ادٍِحٜ افًٚدٜ مـ خمٚفٍٜ افؼع شَواِحَدةً إَِّٓ »ظْدهٚ خمٚفٍ

َِّؿَ -ُشئؾ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ِْٔف َوَأْصَحاِب »ذـر وصٍٓٚ ؿٚل: ظْٓٚ  -َصذَّ اهللَُّ َظ َِ ا َظ َٕ  .شَما َأ

 َِّؿَ -: أٓ يٍُل أن يَقل افٌْل هْا وؿٍة ِْٔف َوَش َِ ْٔفِ »: -َصذَّ اهللَُّ َظ َِ ا َظ َٕ ظِٔف  ؛ ٕن افذيشَما َأ

َِّؿَ -افهحٚبٜ هق افذي ظِٔف افرشقل  ِْٔف َوَش َِ ِْٔف -، وٕحـ ًِٕؿ أن افٌْل -َصذَّ اهللَُّ َظ َِ َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ  َِؿ واخُتك فف افُالم  -َوَش َِّؿَ -أويت جقامع افُ ِْٔف َوَش َِ ، ؾال يُّـ أن يزيد صًٔئٚ إٓ -َصذَّ اهللَُّ َظ

أن افٍرؿٜ افْٚجٜٔ تقزن بَم ظِٔف افهحٚبٜ، بٍٓؿ افًَّْٜ بٍٓؿ  فٍٚئدة ـزى، وهذه افٍٚئدة هْٚ:

، مٚ ِف مًِؿ إٓ مـ صذ يَقل: إٔٚ ُأخٚفػ افهحٚبٜ؛ ٕن ـؾ مًِؿ يزظؿ أن افذي هق ظِٔف هق افًَّْٜ

، فُـ مٚ هق ادٔزان، أيـ ييٓر  افًَّْٜ وإٔٚ ظذ حؼ وافًَّْٜ ظذ بٚضؾ، ـؾٌّ يَقل: إٔٚ ظذ افًَّْٜ

 زن افْٚس بَم ـٚن ظِٔف افهحٚبٜ؛ افهدق؟ يق

َِّؿَ -ؾّـ ـٚن ظذ مٚ ـٚن ظِٔف افهحٚبٜ ِف زمـ افٌْل  - ِْٔف َوَش َِ وبًد  -َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ -مقت افٌْل  ِْٔف َوَش َِ  ؾٓق مـ اجلَمظٜ ادٍِحٜ افًٚدٜ افتل جتّع اخلر. -َصذَّ اهللَُّ َظ

 اْلد.رجٝ ظـ هذا ومـ خٚفػ مٚ ظِٔف افهحٚبٜ ؾٓق مـ افٍرق افتل خ -

َِّؿَ -إذن هْٚ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ بغَّ فْٚ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ واجلَمظٜ افْٚجٜٔ بقصٍٓٚ هبذا افقصػ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

ِْٔف َوَأْصَحاِب »افًئؿ:  َِ ا َظ َٕ -إذن مًْٚ حؼ ذظل أن َٕقل: ـؾ مـ خٚفػ مٚ ـٚن ظِٔف افٌْل  شَما َأ

 َِّ ِْٔف َوَش َِ ؿْ -وأصحٚبف ادٔٚمغ افُرام  -ؿَ َصذَّ اهللَُّ َظ ِٓ ْٔ َِ ؾٕ٘ف يدخؾ ِف حدِّ افٍرق افتل  -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

 ْٚر.تًتحؼ اف

  َِّؿَ -وؿال ِْٔف َوَش َِ َِّْة »: -َصذَّ اَّللَُّ َظ َغ ؾِْرَؿًة َؾَقاِحَدٌة يِف اجْلَ
ًِ قُد َظَذ إِْحَدى َوَشْب ُٓ َٔ َؿْت اْف اْؾَسَ

ًُقَن يِف افَّْارِ  ًُقَن يِف افَّْاِر َوَواِحَدٌة يِف وَ  ،َوَشْب َغ ؾِْرَؿًة َؾِْ٘حَدى َوَشْب
ًِ َؿْت افََّْهاَرى َظَذ ثَِْْتْغِ َوَشْب اْؾَسَ

َّْةِ  َِٔدهِ  ،اجْلَ ٍد بِ َّّ ُس ُُمَ ٍْ َٕ ًِغَ  :َوافَِّذي  تِل َظَذ َثاَلٍث َوَشْب َـّ ُأمَّ َؿ َسِ ٍْ َِّْة َوثِْْتَ  ؛َفَت ًُقَن ؾِْرَؿًة َواِحَدٌة يِف اجْلَ اِن َوَشْب

ـْ ُهؿْ  :ِؿَٔؾ  شيِف افَّْارِ  ََمَظةُ »: َؿاَل  ؟َيا َرُشقَل اَّللَِّ َم  رواه ابـ ماجف وصححف إفباين. شاجْلَ

َِّؿَ -ؾٌغَّ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ إٔف ِف مجٔع أمؿ إٌٕٔٚء ظْد حهقل آؾساق افْجٚة فٍرؿٜ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

ُٝ بَم ظِٔف واحدة؛ ؾٍل افٔٓقد اؾسؿقا إِْح  ًَّ ِر وواحدة هل افتل مت قَن ِِف افَّْٚ ًُ ٌْ ًٜ َش َغ ؾِْرَؿ ًِ
ٌْ َدى َوَش
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، وـذفؽ افْهٚرى، وـذفؽ أمٜ ُمّد  َِّؿَ -إٌٕٔٚء ِف اجلَّْٜ ِْٔف َوَش َِ ، فُـ هْٚ دٚ ُشئؾ -َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ -افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ََمظَ »ظـ هذه افٍرؿٜ ؿٚل:  -َصذَّ اهللَُّ َظ  وهذا ينّؾ اجلَمظٜ بْقظٔٓٚ: شةُ اجْلَ

 .ْٜٔاجلَمظٜ افدي 

 .ومجٚظٜ إبدان 

ؾٚفٍرؿٜ افْٚجٜٔ هل ادتًُّٜ بٚجلَمظٜ، افداظٜٔ إػ اجلَمظٜ، ادْٚؾحٜ ظـ اجلَمظٜ، ؾتدظق إػ مجٚظٜ 

ؽ هبٚ وتًض  ًَّ افديـ افتل ؿِْٚ: إهنٚ مجٚظٜ واحدة ٓ مجٚظٚت، ٓ ختتِػ ِف مٍُٚن ظـ مُٚن، وتتّ

 ، وتدظق إػ مجٚظٜ إبدان بحًٛ إصقل افؼظٜٔ.ظِٔٓٚ

  َِّؿَ -وؿال افْبل ِْٔف َوَش َِ ْؿ »: -َصذَّ اَّللَُّ َظ ُُ ْٔ َِ ًَ ثًِرا؛ َؾ ـَ ى اْختاَِلًؾا  ًِْدي َؾَسَرَ ْؿ َب ُُ ْش ِمْْ
ًِ ـْ َي ُف َم َّٕ َؾِ٘

 ُُ ، ََتَسَّ ـَ اِصِدي َغ افرَّ ِديِّ ْٓ اِء ادَْ ٍَ َِ ْؿ َوُُمَْدَثاِت بُِسَّْتِل َوُشَِّْة اخْلُ ـُ ا ا بِافََّْقاِجِذ، َوإِيَّ َٓ ْٔ َِ قا َظ ا، َوَظوه قا ِِبَ

ؾَّ بِْدَظٍة َواَلَفةٌ  ـُ ؾَّ ُُمَْدَثٍة بِْدَظٌة، َو ـُ  رواه أبق داود وصححف إفباين. شإُُمقِر؛ َؾِ٘نَّ 

َِّؿَ -ؾٖخز افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ًِْش »؛ ِف إمٜ ـثرأن آختالف ِف إمٜ وآؾساق  -َصذَّ اهللَُّ َظ ـْ َي ُف َم َّٕ َؾِ٘

ثًِرا ـَ ى اْختاَِلًؾا  ًِْدي َؾَسَرَ ْؿ َب ُُ َِّؿَ -مٚ ؿٚل افٌْل  شِمْْ ِْٔف َوَش َِ : تًٚوٕقا ؾَٔم تًتىًٔقن -َصذَّ اهللَُّ َظ

وفًٔذر بًوُؿ بًًوٚ ؾَٔم ٓ تًتىًٔقن، مٚ ؿٚل: ؾَٔم اتٍَتؿ ظِٔف وفًٔذر بًوُؿ بًًوٚ ؾَٔم اختٍِتؿ 

ْؿ بُِسَّْتِل»، وإَٕم ؿٚل: ؾٔف ُُ ْٔ َِ ًَ  افٍٚء هذه فِتٍريع؛ يًْل إذا رأيتؿ آختالف افُثر ؾَمذا تهًْقن؟ شَؾ

ْؿ بُِسَّْتِل» ُُ ْٔ َِ ُقا بٚفًَّْٜ ويِزم مـ هذا أن تُقٕقا مع  شَظ ًَّ  .أهؾ افًَّْٜمت

اِصدِ » َغ افرَّ ِديِّ ْٓ اِء ادَْ ٍَ َِ قا بُِسَّْتِل َوُشَِّْة اخْلُ ُُ ـَ ََتَسَّ ؟  شي شٌحٚن اهلل! هؾ شٖٔيت اخلٍِٚء بَم ُُيٚفػ افًَّْٜ

اجلقاب: ٓ، وفُـ ادَهقد أن ٍٕٓؿ افًَّْٜ بٍٓؿ اخلٍِٚء افراصديـ ادٓديغ وهؿ مثٚل فًِِػ 

ؿْ -افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ  ؛ ٕن ظْدهؿ رصًدا وهدايٜ. -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

قا ِِبَا» ُُ ا بِ »افزمقهٚ،  شََتَسَّ َٓ ْٔ َِ قا َظ َِّؿَ -يٍُل أن يَقل افٌْل  شافََّْقاِجذِ َوَظوه ِْٔف َوَش َِ : -َصذَّ اهللَُّ َظ

قا ِِبَا» ُُ َِّؿَ -دٚذا يَقل افٌْل  شََتَسَّ ِْٔف َوَش َِ ا بِافََّْقاِجذِ »: -َصذَّ اهللَُّ َظ َٓ ْٔ َِ قا َظ ِِّّْٚ أن ُدظٚة شَوَظوه ًُٔ ؟ ف

ُٔحٚوفقن أن يتخىٍَّقٕٚ ظـ هذا افى ُثر، وأهنؿ ش ـُ ريؼ، مًِقم يٚ أخقة أن اإلًٕٚن ٓ يًض ظذ افٍتْٜ 

 ٓ يًض ظِٔٓٚ بٖشْٕٚف بَقه إٓ إذا ـٚن ُيًحٛ مْف. افقء بٖشْٕٚف إٓ إذا ـٚن ُيًحٛ مْف، 
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ُٝ بٚفًَّْٜ بٍٓؿ افًِػ افهٚفح  ًَّ ؿْ -ؾٚدَهقد إٔؽ إذا مت ِٓ ْٔ َِ شتجد مـ يريد أن  -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ؽ بَقة، وفـ يت ًَّ ؿَّ فؽ ذفؽ حتك جتتْٛ ادحدثٚت، ٓ يًتَٔؿ فؽ إمر بٖن تَقل: جيذهبٚ مْؽ ؾتّ

 إٔٚ متًّؽ بٚفًْٜ فُـ إٔٚ مع أهؾ افٌَِدع، مٚ يُّـ، ٓ بد مـ افؼضغ:

 . ؽ بٚفًَّْٜ ًُّ  افتّ

 .وجمٌٕٜٚ افٌَِدع 

ؾَّ بِْدَظٍة َو » ـُ ؾَّ ُُمَْدَثٍة بِْدَظٌة، َو ـُ ْؿ َوُُمَْدَثاِت إُُمقِر؛ َؾِ٘نَّ  ـُ ا فـ جتْل مـ افٌدع خًرا أبًدا،  شاَلَفةٌ َوإِيَّ

مثؾ اْلٔقان ادٍسس، ؿد تٖيت بحٔقان مٍسس وهق صٌر تربٔف، وُتًىٔف اْلِٔٛ، وأهؾ افٌدع 

وُتًىٔف إـؾ، وُتًىٔف، وُتًىٔف، وُتًىٔف، وُتًىٔف، ِف يقم مـ إيٚم شٍٔسشؽ وٓ بد، ٓ يٗمْقن 

افذي  افًَّْٜ واجلَمظٜإٓ بّجٌٕٜٚ افٌدع وأهِٓٚ ـَم هق أصؾ  ظذ افًَّْٜ أبًدا، وفذفؽ ٓ يتؿ إمر

 .-َظزَّ َوَجؾَّ -شٖٔتْٔٚ إن صٚء اهلل 

َِّؿ-مٚت افٌْل إذن  ِْٔف َوَش َِ وافْٚس ظذ خر، وـٕٚقا ظذ اجلَمظٜ، ثؿ حهِٝ افٍرؿٜ،  -َصذَّ اهلُل َظ

 ٍَ َرق[: رْ يَقل أبق بُر افٌٌدادي ِف ـتٚبف ]اف ٍِ َصذَّ اهلُل -ًِّقن ظْد وؾٚة رشقل اهلل ـٚن اد"ق بغ اف

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ يَقل: ، "ِف أصقل افديـ وؾروظف، ؽر مـ أطٓر وؾًٚؿٚ وأوّر ًٍٕٚؿٚ ظذ مٍْٓٚج واحد -َظ

َِّؿ-)ـٚن ادًِّقن ظْد وؾٚة رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ ظذ مٍْٓٚج واحد ِف أصقل افديـ(  -َصذَّ اهلُل َظ

ٚدهؿ ظِال مٍْٓٚج واحد، )وؾروظف( أي ِف إصقل، ِف أصقل افٍروع، وإٓ ؾُٕٚقا ِف أصقْلؿ واظتَ

 افُتٚب وافًَّْٜؾٚدًِقم أن افهحٚبٜ ـٕٚقا ُيتٍِقن ِف مًٚئؾ افٍَف فُـ مْٓجٓؿ واحد وهق افرد إػ 

 إٓ مـ أطٓر وؾٚق ادًِّغ وهق ِف اْلََٜٔ مْٚؾؼ.

ؽ بَم ـٚن ظِٔف اومًْك هذا ًُّ َِّؿ-دًِّقن ظْد وؾٚة افٌْل : أن افقاجٛ هق افتّ ِْٔف َوَش َِ ، -َصذَّ اهلُل َظ

َصذَّ اهلُل -وؿد طٓر إمر وطٓر اخلر واشتّر إمر هُذا ظذ مٚ ـٚن ظِٔف افهحٚبٜ ظْد وؾٚة افٌْل 

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ ـ وطُّْقا جٓاًل أهنؿ أظِؿ بديإػ أن طٓر ِف اإلشالم ُإٌٔٚس مل يٖخذوا افًِؿ ظـ إـٚبر،  -َظ

َِّؿ-اهلل مـ صحٚبٜ رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ َصذَّ -، وأؽر ظذ ديـ اهلل مـ صحٚبٜ رشقل اهلل -َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ َرق، وأول مٚ طٓر افَدريٜ واخلقارج.-اهللُ َظ ٍِ  ؛ ؾيٓرت اف
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ظـ إـٚبر، هذا أشٚس افؼ ِف إمٜ، أشٚس آؾساق، ظدم أخذ افًِؿ : إتبٓقا يا أخقة دا أؿقل

وإشٚءة افيـ بٕٚـٚبر، وافٌرور بٚفٍْس، إذن وجدت هذه إمقر افثالثٜ ؾال تْتير إٓ ؾرؿٜ أبًدا، 

َِّؿ-ء ـٚن ظْدهؿ صحٚبٜ رشقل اهلل ٓٗظدم أخذ افًِؿ ظـ إـٚبر، ه ِْٔف َوَش َِ مٚ أخذوا  -َصذَّ اهلُل َظ

َرق.افًِؿ مـ افهحٚبٜ وإَٕم صٚروا جيتًّقن ؾَٔم بْٔٓؿ وُيَ ٍِ رون ؾَٔم بْٔٓؿ وفذفؽ طٓرت اف  رِّ

ََم -وفذفؽ ابـ ظٌٚس  ُٓ دٚ ذهٛ إػ اخلقارج ُيْٚطرهؿ وُئَؿ ظِٔٓؿ اْلجٜ ؿٚل:  -َريِضَ اهلُل َظْْ

َِّؿ-جئتُؿ مـ ظْد ابـ ظؿِّ رشقل اهلل " ِْٔف َوَش َِ ِْٔف -وأصحٚب رشقل اهلل  -َصذَّ اهلُل َظ َِ َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ -يًْل يَقل: إٔٚ جئتُؿ مـ إـٚبر شًّْٚ وظًَِم: ابـ ظؿ افرشقل  "ؿ ؾُٔؿ أحد، وفٔس مْٓ-َوَش

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ َِّؿ-ومـ صحٚبٜ رشقل اهلل  -َصذَّ اهلُل َظ ِْٔف َوَش َِ فٔس ،  وأمٚ إٔتؿ ؾٖصٚؽر -َصذَّ اهلُل َظ

-ـ افهحٚبٜ ؾُٔؿ مـ افهحٚبٜ أحد، ُينر إػ هذه افَؤٜ: أهنؿ مٚ أخذوا افًِؿ ظـ إـٚبر ظ

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ ّـَ بٚفهحٚبٜ وأحًْقا افيـ بًٍٖٕٓؿ، واشتٌؾَّ أظداء افديـ هذا-ِرْوَقاُن اهللِ َظ  ، وأشٚءوا افي

ًٍُٔد ظذ ادًِّغ ديْٓؿ يًتٌؾُّ هذه افَؤٜ،  ؾُٚن ظٌد اهلل بـ شٌٖ افٔٓقدي افذي أطٓر اإلشالم ف

 وفُـ جيًَّٓم آبتداع:ؾُٚن ظٌد اهلل بـ شٌٖ افٔٓقدي أصاًل فٍرؿتغ خمتٍِتغ 

 .ـٚن أصاًل فِخقارج؛ يًْل مـ إصقل افتل ترجع إفٔٓٚ اخلقارج 

 .وـٚن أصاًل فِرواؾض 

وهُذا ِف ـؾ زمٚن: أظداء افديـ وأظداء افًَّْٜ يًتٌِقن وؿقع هذا إلحداث أزَّ هٗٓء وأزَّ هٗٓء، 

َرق افتل حدثٝ وٓ زافٝ ُتدث  ٍِ  شٌٓؿ ِف خٚسة إمٜ.هل افٍرؿٜ ِف صػِّ ادًِّغ، هذه اف

ة "ِف ـتٚبف ]آظتهٚم[:  -َرمِحَُف اهللُ -يَقل افنٚضٌل  ثؿ اشتّر تزايد اإلشالم واشتَٚم ضريَف ظذ مدَّ

َِّؿ-حٔٚة افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ؿْ -ومـ بًد مقتف، وأـثر ؿرن افهحٚبٜ  -َصذَّ اهلُل َظ ِٓ ْٔ َِ إػ أن  -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

َِّٜ  -ْٚسيًْل ِف اف-ٌٌٕٝ ؾٔٓؿ  ، وأصٌقا إػ افٌَِدع ادو اخلروج إتبٓقا: -ٕقابغ اخلروج ظـ افًَّْٜ

َِّٜ، هذا أشٚس افؼ أي -ـٌدظٜ افَدر، وبدظٜ اخلقارج، وهل  -ظـ افًَّْٜ ؾقتح إشَمع فٌِدع ادو

ٌَّف ظِٔٓٚ اْلديٞ بَقفف: يَتِقن أهؾ اإلشالم، ويدظقن أهؾ إوثٚن، يَرأو -بدظٜ اخلقارج ن افتل ٕ

ٓقن ؾٔف، وٓ يًِّقن بف، وٓ يدظقن إفٔف"ؿٚل:  "افَرآن ٓ جيٚوز تراؿٔٓؿ ََّ . هذا ـَم ؿِْٚ "يًْل ٓ يتٍ

 شٌٛ ؿقة اجلَمظٜ وبَٚء اجلَمظٜ: افدظقة إػ اخلر، وإمر بٚدًروف، وافْٓل ظـ ادُْر.
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َرق تُثر حًٛ مٚ وظد بف افهٚدق "ؿٚل:  ٍِ ْٔ -ثؿ مل تزل اف َِ َِّؿَ َصذَّ اهللَُّ َظ َؿْت »ِف ؿقفف:  -ِف َوَش اْؾَسَ

قدُ  ُٓ َٔ ا ِف وصػ -وـؾ صٚحٛ خمٚفٍٜ "ؿٚل: ؾذـر اْلديٞ،  شاف إتٌٓقا ْلذا افُالم ؾٓق دؿٔؼ جدًّ

أصحٚب ادخٚفٍٚت يدظقن  "وـؾ صٚحٛ خمٚفٍٜ ؾّـ صٖٕف أن يدظق ؽره إفٔٓٚ" ، يَقل:-افَوٚيٚ

ًُٕٚجلٓؿ وٕدظقهؿ إػ مٚ هؿ ظِٔف، ويْؼون مٚ هؿ ظِٔف، وفذفؽ مٚ ي هِح أن َٕقل: ٕحتقَيؿ بؾ 

.  إػ افًَّْٜ

ؾال جتتّع افٍرق ـِٓٚ ظذ ـثرُتٚ ظذ "ؿٚل ِف آخره: ثؿ ؿٚل ـالًمٚ ضقياًل  "شقاه ظِٔٓٚ ويضُّ "ؿٚل: 

ًً  ٜ ظٚدةً خمٚفٍٜ افًَّْ  ـٍ مـ إزمٚن ـَم ؿِْٚ  "ٚوشّ يَهد أن اْلؼ وافًَّْٜ ٓ ختتٍل مـ إرض ِف زم

ؿٌؾ ِف آؾتتٚح، ٓ بد أن تُقن افًَّْٜ طٚهرٌة بٚؿٜٔ، فُـ ِف زمـ مـ إزمٚن ؿد تيٓر  ِف افُِّٜ

 .افٌدع وتُثر افٌدع وفُـ تٌَك افًَّْٜ بٚؿٜٔ وطٚهرة

ٚ،"ؾَٔقل:  ًً بؾ ٓ بد أن تثٌٝ مجٚظٜ  ؾال جتتّع افٍرق ـِٓٚ ظذ ـثرُتٚ ظذ خمٚفٍٜ افًَّْٜ ظٚدًة وشّ

فُثرة مٚ تْٚوصٓؿ افٍرق افوٚفٜ  -أهؾ افًَّْٜأي مجٚظٜ -ٚ ؽر أهن ،هللأمر ا حتك يٖيت أهؾ افًَّْٜ

افًَّْٜ أهؾ وهذا صٖن افٍرق افوٚفٜ ِف ـؾ مُٚن: ُيتٍِقن إٓ ظذ  "ٌٓؿ افًداوة وافٌٌوٚءصوتْٚ

جيتًّقن، هؿ ؿِقهبؿ صتك، وأؾُٚرهؿ صتك، وآراؤهؿ صتك، وفُـ جيتًّقن ظذ ظداوة  واجلَمظٜ

  .ظٜافًَّْٜ واجلَمأهؾ 

 ٓ يزافقن ِف جٓٚدٍ ؽر أهنٚ فُثرة مٚ تْٚوصٓؿ افٍرق افوٚفٜ وتْٚصٌٓؿ افًداوة وافٌٌوٚء " يَقل:

: جمٚهدون حتك يٖيت أمر اهلل، جمٚهدون بٚفًِٚن وافَِؿ، افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ هذا صٖن  "وٕزاع

رون اْلؼ ويردُّون افٌٚضؾ، ويردُّون ظذ افٌَِدع وأهِٓٚ، يَقل: )ٓ  يزافقن ِف جٍٓٚد وٕزاع( يًْل ُيَرِّ

وبذفؽ يوٚظػ اهلل ْلؿ إجر اجلزيؾ ويثٌٔٓؿ  ،ومداؾًٜ وؿراع إٓٚء افِٔؾ وافْٓٚر" مع خمٚفٍٔٓؿ

 .افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ، وهذا صٖن "افثقاب افًئؿ

َِّؿ ؾٔؽ أهؾ افٌَِدع ؾٍتش ِف ًٍٕؽ ظْدك خِؾ، مـ أدفٜ وفذفؽ إٔا دائًَم أؿقل فألخقة : إذا مل يتُ

َِّؿ ؾٔؽ أهؾ افٌَِدع، بؾ ؿِٝ مرًة وؿٌِٝ افَؤٜ وؿِٝ: إذا ريض ظْؽ أهؾ  شالمٜ ادْٟٓ: أن يتُ

ًٕؿ ؿد يرى ظْؽ بًوٓؿ فقء أو هدف، فُـ أن يرى ظْؽ أهؾ افٌدع افٌَِدع ؾٍتش ِف ًٍٕؽ، 
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أهؾ وفُـ ؾٍتش ِف ًٍٕؽ، ظز افتٚريخ مل يرَض أهؾ افٌدع ظـ ظٚمل مـ ظَِمء افًَّْٜ إػ يقمْٚ هذا، 

 جُيٚهدون ويثٌتقن ويهزون.  افًَّْٜ

 ـَم شٖٔيت إن صاء فُـ أذـره بادْاشبة باختهار يتّٔزون بافًِؿ وافًدل  افسَّْة واجلَمظةأهؾ و

ـَم أهؾ ظِؿ ظذ وجف افتٍهٔؾ،  ٖهؾ افسَّْةوافًَؾ، يتّٔزون ظـ ؽرهؿ بافًِؿ وافًدل وافًَؾ، ؾ

 يَقل بًض افْاس: 

  مثؾ افُتٚب جتده مًِٔئٚ بٚفًِؿ، ؾٓق حريص ظذ افًِؿ وجتد  ًَّْٜأهؾ افافرجؾ مـ

 ظْده ظًَِم.

 .َٚرق مثؾ افىٌؾ، جتده ـًٌرا وفُْؽ ٓ جتد ظْده صًٔئ ٍِ  وافرجؾ مـ أهؾ إحزاب واف

ر اإلشالمل افٌُر، افًالمٜ ـذا، ثؿ إذا جٚء يتُِؿ ٓ  ُِّ ون إًٍٔٓؿ؛ ادٍ وهذا حٚل أهؾ افٌَِدع ُيُزِّ

ًٕٚ، ٓ جتد ظًَِم، ؾٓق مثؾ افىٌؾ إذا ٕيرت إفٔف مـ بًٔد ترى صًٔئٚ ـًٌرا، وإذا شًّٝ جتد إٓ  فًٚ

 افًَّْٜ واجلَمظٜٖهؾ افهقت ترى صقًتٚ ظئًَم، فُـ إذا صََٝ اجلِد ٓ جتد إٓ هقى، ٓ جتد صًٔئٚ، ؾ

 يتّٔزون بٚفًِؿ.

ٌٜ ظذ مٚ : ظُِٔؿ بٚفًِؿ، ظُِٔؿ بٚفًِؿ، ظُِٔؿ بٚفًِؿ، وفذفؽ يا أخقة ٌٜ ظَم يي، دٓف افًِؿ منٌِ

يٍْع، اإلًٕٚن افذي ينتٌؾ بٚفًِؿ يدفف افًِؿ ظذ مٚ يًٍْف وينٌِف ظَم ييه، وفذفؽ يٚ أخقة أـثر 

َِّّقن، ٓ يىٌِقن افًِؿ، ظْده وؿٝ ويدخؾ  افْٚس افذيـ يًَقن ِف ادنٚـؾ وافٍتـ هؿ افذيـ ٓ يتً

يٚ  افًَّْٜ واجلَمظٜٖهؾ ب ِف ـؾ واٍد َئؿ حتك ُيٍَتـ؛ ؾاإلٕسٕٝ ويرى ادقاؿع، ظْده وؿٝ، ويي

 أخقة مـ أهؿ مٔزاُتؿ افًِؿ ـَم شٖٔيت إن صٚء اهلل؛ ؾًُِٔؿ بٚفًِؿ.

  ،أهؾ ظدل حتك مع خمٚفٍٔٓؿ، ٓ ييِّقن افْٚس، بؾ ربَم جتد  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ أيًوا افًدل

ٛ إفٔف رء بٚفٌٚضؾ يذب ظْف؛  يذبُّ ظـ رجٍؾ هق يتُِؿ ؾٔف أهؾ افًَّْٜافرجؾ مـ  ًِ
ُٕ بحؼ، فُـ دٚ 

ر مْف؛ ٕٕف مـ أهؾ افٌدع وُيَر ًُٕٛ إفٔف رء يًْل ؿد جتد صًٔخٚ يتُِؿ ِف صخص ُيذِّ ر... فُـ فق 

أهؾ ظدل حتك مع خمٚفٍٔٓؿ ؾُٔػ ؾَٔم  افًَّْٜ واجلَمظٜٖهؾ بٚفٌٚضؾ ؿٚل: ٓ مٚ أظرف هذا ظْف، ؾ

 هؾ ظَؾ.وأ بْٔٓؿ؟ ٓ صؽ أهنؿ أهؾ ظدل
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  ؾ، وافْير إػ مآٓت إمقر ـَم شٖٔيت إن صٚء اهلل : افسَّْة واجلَمظةأهؾ مـ صٍات َُّ اْلُّٜ وافتً

 بخالف ؽرهؿ. -َظزَّ َوَجؾَّ -

  ا تتًِؼ بٍرٍق بغ َرق وؿد أذت إفٔف  افسَّْة واجلَمظةأهؾ إذن ظْدٕا هْا ؿؤة مّٓة جدًّ ٍِ ومجٔع اف

ِْٔف -يّتد إشْٚدهؿ إػ رشقل اهلل  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ : وهق أن ةأيًوا يف ادَدمة آؾتتاحٔ َِ َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ  َرق ؿد بٚفقاؿع -َوَش ٍِ َرق، ؾ٘ن مجٔع اف ٍِ ، ؾٓؿ يٖخذون ديْٓؿ بًًِِٜ مـ ٕقر بخالف ؽرهؿ مـ اف

ٝ ِف حدثٝ بًد ظٓد افهحٚبٜ أو ِف آخر ظك افهحٚبٜ وفٔس أهِٓٚ مـ افهحٚبٜ، حتك افتل حدث

 آخر ظٓد افهحٚبٜ أهِٓٚ فًٔقا مـ افهحٚبٜ.

َرق ؾَٕٚىع مٚ بْٔٓٚ وبغ رشقل اهلل  ٍِ َِّؿَ -حدثٝ هذه اف ِْٔف َوَش َِ ، ٓ يُّـ أن تهؾ إػ -َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ -رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ ب٘شْٚدهٚ إٓ بٚفدظٚوى؛ ؾٚفهقؾٜٔ يُذبقن يًًُقن افَؤٜ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

ٕحـ ظْدٕٚ إشْٚد أمٚ إٔتؿ مٚ ظْدـؿ إشْٚد، يٖيت واحد مْٓؿ ويَقل: افًَممٜ هذه إٔٚ أخذُتٚ يَقفقن: 

بٚفًْد، ويزظّقن يَقفقن: ظـ رشقل اهلل ظـ جزيؾ ظـ اهلل، وهؿ ٓ يًتىًٔقن أن يهِقا إػ 

َِّؿَ -رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ  فق ـٚن ْلؿ إشْٚد.أصاًل، أبًدا، إشْٚدهؿ يَْىع دون افهحٚبٜ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

  َرق افسَّْة واجلَمظةأهؾ ؾٓذه مسٖفة مّٓة يف ؿؤة ٍِ إشْٚدهؿ بٚفقاؿع  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ : مع اف

َِّؿ-افذي يُّـ إثٌٚتف يهؾ إػ رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ َرق ؾ٘هنٚ ٓ تهؾ -َصذَّ اهلُل َظ ٍِ ، أمٚ ؽرهؿ مـ اف

ِْٔف وَ -إػ رشقل اهلل  َِ َِّؿَصذَّ اهلُل َظ  بؾ ٓ بد مـ إَىٚظٓٚ. -َش

 َرق؟ ٍِ  هْا شٗال وهق: هؾ جيقز إٓتَمء إػ اجلَمظات واف

َرق واجلَمظٚت اإلشالمٜٔ،  ٍِ بف افنٔخ شًد اْلهغ ِف حُؿ إٓتَمء فِ هذا افًٗال ؿٚم ظِٔف ـتٚب هذَّ

دُِّٜ، وفُـ افُتٚب ـٚن ظوق هٔئٜ ـٌٚر افًَِمء ِف ا -َرمِحَُف اهللُ -أصؾ افُتٚب فِنٔخ بُر أبق زيد 

بف افنٔخ شًد اْلهغ  ، وافنٔخ شًد اْلهغ مًروف ظْدـؿ، وفًع إن صٚء اهلل إذا -َرمِحَُف اهللُ -هذَّ

ف بف حتك يًرف افًٍِٔقن أظالمٓؿ، وٕؼح  ًُٕرِّ ـتٛ اهلل فْٚ دورًة ٕختٚر دورًة مـ ـتٌف ادْٓجٜٔ و

 .-َرمِحَُف اهللُ -افنٔخ اُْلهغِّ  ، وفف ـتٛ ظئّٜ-َظزَّ َوَجؾَّ -ـتٚبف إن صٚء اهلل 
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: إٔف ُظِِؿ بٚفيورة مـ ديـ اإلشالم إٔف ٓ ديـ إٓ بجَمظٜ، وٓ مجٚظٜ ؾُان اجلقاب ظـ هذا افسٗال

ٓحيقا يٚ أخقة: ذـر اجلَمظٜ  "وهذه افثالثٜ متالزمٜ"ؿٚل: إٓ ب٘مٚمٜ، وٓ إمٚمٜ إٓ بًٍّع وضٚظٜ، 

 : افدئْٜ ومجٚظٜ إبدان؛ ٕٕف ؿٚل

 .ْٜٔديـ إٓ بجَمظٜ( هذه اجلَمظٜ افدي ٓ( 

 (هذه تنّؾ مجٚظٜ افديـ ومجٚظٜ إبدان، ٓ بد مـ إمٚم، ٓ و )ٜمجٚظٜ إٓ ب٘مٚم ٓ

 بد مـ ظَِمء بٚفًٌْٜ جلَمظٜ افديـ، وٓ بد مـ إمٚم وويل أمر بٚفًٌْٜ جلَمظٜ إبدان.

 ًِٜؾ ْلؿ وفذفؽ افًَِمء يَقفقن: يُ  (إٓ بًٍّع وضٚظٜ )وٓ إمٚم ع فًَِِمء ؾَٔم ُج َّ ً

ًِؾ ْلؿ ذًظٚ. ع فقٓة إمر ؾَٔم ُج َّ  ذًظٚ، وُيً

ٌٜ آخٌذ بًوٓٚ بًٌضٍ " ؾٚإلشالم هق إصؾ ِف تُقن اجلًؿ "إػ أن ؿٚل:  "وهذه افثالثٜ متالزم

ٌٜ ْلراشٜ ذفؽ اجلًؿ ِف  أمر افديـ وافدٕٔٚ، واإلشالم ـؾٌّ ٓ يٌَؾ افْٚمل فألمٜ، واإلمٚمٜ وشِٔ

َِّؿ-تنىر وٓ افتجزئٜ، ؾٚفٌْل اف ِْٔف َوَش َِ ؿْ -وصحٚبتف  -َصذَّ اهلُل َظ ِٓ ْٔ َِ ومـ ؿٍٚ  -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

 ."أثرهؿ إػ يقمْٚ هذا يدظقن إػ اإلشالم ـِف ٓ إػ بًوف

أن افدظقة اإلشالمٜٔ ٓ بد أن تُقن دظقة فُؾ اإلشالم بدًءا مـ أظذ افدظقة : وادَهقد يا أخقة

ر افدظقة إفٔف وهق افتقحٔد إػ إخالق وافٍوٚئؾ ـِٓٚ افذي جي ٛ أن ُيٌدأ بف وُيدَظك إفٔف وُيتَرَّ

 .-َظزَّ َوَجؾَّ -ِف افدظقة إػ اهلل  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ُيدَظك إفٔٓٚ، وشٖٔيت إن صٚء اهلل بٔٚن مْٟٓ 

يًْل هل مجٚظٜ واحدة ٓ  "ومجٚظٜ ادًِّغ ظذ مْٓٚج افٌْقة ٓ تٌَؾ افتنىر وٓ افتجزئٜ"ؿٚل: 

َِّؿ-ؾٚفٌْل "مجٚظٚت،  ِْٔف َوَش َِ ًٓ إػ وؾٚتف  -َصذَّ اهلُل َظ ًّٔٚ رشق ِْٔف -مـ حغ بًثتف ٌٕ َِ َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ ؿْ -ثؿ صحٚبتف  -َوَش ِٓ ْٔ َِ ؾّـ تًٌٓؿ ب٘حًٚن ـٕٚٝ دظقُتؿ فتُقيـ مجٚظٜ  -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

ًٜ رايٜ افتقحٔد ٍٜ مـ ادًِّغٓ جل ادًِّغ حٚمِ دظقة إػ اهلل،  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ؛ يًْل دظقة "َمظ

َرق دظقة إػ ٍٕس افٍرؿٜ. ٍِ  ودظقة ـؾ اف

يدظقن إػ اهلل ظذ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ٓ يدظقن إػ إًٍٔٓؿ،  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ : يًْل يا أخقة

َرق ؾ٘هنٚ تدظق  ٍِ إػ ًٍٕٓٚ، مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ وشْتُِؿ بهرة ـَم شٖٔيت إن صٚء اهلل، أمٚ ـؾ اف

ٓ ُُيَدع بًض إخقة يدظقن إػ مجٚظٜ ظـ هذه اجلَمظٜ وٌٕغِّ خىرهٚ بٕٚدفٜ مـ ـالمٓؿ حتك 
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اإلخقان ادًِّغ، وفذفؽ ظْدهؿ مـ ـٚن مًٓؿ ؾٓق افهٚفح وفق ـٚن ؾٔف مٚ ؾٔف، ومـ خٚفٍٓؿ ؾٓق 

َرق،  افٍٚشد وفق ـٚن مـ أتَك ظٌٚد اهلل وأظِؿ ٍِ رون ذفؽ ِف ـتٌٓؿ، وـذفؽ شٚئر اف ظٌٚد اهلل ـَم ُيَرِّ

 ؾ٘هنؿ يدظقن إػ اهلل. افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ أمٚ 

ة ٓ تٌَؾ افتنىر وٓ افتجزئٜ، ؾٚفٌْل "ؿال:  ِْٔف -ومجٚظٜ ادًِّغ ظذ مْٓٚج افٌْقَّ َِ َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ ًٓ إػ وؾٚتف  -َوَش ًّٔٚ رشق َِّؿَص -مـ حغ بًثتف ٌٕ ِْٔف َوَش َِ ثؿ صحٚبتف ؾّـ تًٌٓؿ ب٘حًٚن  -ذَّ اهلُل َظ

ٍٜ مـ ادًِّغ ًٜ رايٜ افتقحٔد ٓ جلَمظ َصذَّ -، وؿد بغَّ ـٕٚٝ دظقُتؿ فتُقيـ مجٚظٜ ادًِّغ حٚمِ

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ أهنؿ هؿ ادًِّقن، وهؿ افىٚئٍٜ ادْهقرة، وهؿ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ، وهؿ افًِػ  -اهلُل َظ

َِّؿ-وهؿ مـ ـٚن ظذ مثؾ ظِٔف افٌْل افهٚفح،  ِْٔف َوَش َِ وأصحٚبف ِف افديـ وافدظقة إفٔف،  -َصذَّ اهلُل َظ

 ."وأمر بِزومٓؿ، وهنك ظـ مٍٚرؿتٓؿ

ِٜ: إٔف جيٛ ظذ ادًِّغ  َِّؼ بٚفقٓء وافزاء وٕحق ذفؽ، وـٕٚٝ ادحهِّ َرق ومٚ يتً ٍِ َِّؿ ظـ اف ثؿ تُ

ٍٜ واحدة، وادَهقد ِف د َرق فزوج مجٚظ ٍِ َرق، وأن اف ٍِ يْٓؿ، وجيٛ ظِٔٓؿ اْلذر مـ آؾساق واف

ر مْف.  والٌل جيٛ أن ُيْٓك ظْف وأن ُيذَّ

َرق مـ افوالل افذي جيٛ  ٍِ ًٜ واحدة ِف ديْٓؿ، وأن اف ر هذا إٔف ٓ بد أن يُقن ادًِّقن مجٚظ إذا تَرَّ

 َمظٜ: افتحذير مْف يتٌغَّ ممٚ ذـرٕٚه وممٚ شٖٔيت إن صٚء اهلل أن هذه اجل

 .إمٚ أن َٕقل: إهنؿ افهحٚبٜ ومـ شٚر ظذ ضريَتٓؿ 

 .ٜوإمٚ أن َٕقل: إهنؿ ؽر افهحٚب 

-ؾٓذا يِزم مْف بٚضٌؾ ومٌُْر ظئؿ؛ إذ يِزم مْف أن افهحٚبٜ أهؾ والل  ؾ٘ذا ؿِْٚ: إهنؿ ؽر افهحٚبٜ

افذي حدث بًد  ، فق ؿِْٚ: إن اجلَمظٜ افتل جيٛ فزومٓٚ ديًْٚ هل ؽر افهحٚبٜ وإَٕم-أظقذ بٚهلل

افهحٚبٜ ؾِٔزم مـ هذا فزوًمٚ ئًَّْٚ أن افهحٚبٜ أهؾ والل؛ ٕن افَؤٜ حؼ ووالل، وهذا مٌُْر 

ظئؿ، وبٚضٌؾ ظئؿ، ؾٔتًغَّ أن َٕقل: إن اجلَمظٜ افؼظٜٔ افتل جيٛ فزومٓٚ هل مٚ ـٚن ظِٔف 

ؿْ -افهحٚبٜ  ِٓ ْٔ َِ ٔػ وؿد ورد افدفٔؾ افَْع افذي هذا فق مل يِرد دفٔؾ افَْؾ، ؾُ -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

 ذـرٕٚه؟!
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َِّؿ مْٟٓ افًِػ، وأن ِٕزم مٚ ظِٔف افًِػ، وأن ٕدظق إػ مٚ ظِٔف ؾّـ هْٚ تًِؿ أمهٜٔ  أن ٕتً

افًِػ، ؾٕ٘ف دظقٌة إػ اجلَمظٜ افتل جيٛ فزومٓٚ، وُتٌَٔؼ ْلذه اجلَمظٜ افدئْٜ، وهذا مٚ شُٔقن إن 

ًٕٚ وؾرؿ -َظزَّ َوَجؾَّ -صٚء اهلل  ًٕٚ ِف افدروس افتٚفٜٔ إن صٚء اهلل بٔٚ تَريًرا دْٟٓ افًِػ،  -َظزَّ َوَجؾَّ -ٚ

َرق، وأبرز افنخهٔٚت ادٗثرة ِف آؾساق ِف هذه افزمٚن،  ٍِ ًٕٚ ٕبرز ادخٚفٍغ مـ حٔٞ اف وبٔٚ

 بحًٛ إن صٚء اهلل مٚ يٍُل افقؿٝ.

 وـَم ذـرت فُؿ يف آؾتتاح إن صاء اَّلل: 

 دجِس إول ـؾ يقم ددة أربًٜ أيٚم ِف ]مْٟٓ افًِػ ظْدٕٚ أربًٜ جمٚفس هل ا

ؿْ -افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ  [.-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

  ْٕٚثؿ أربًٜ جمٚفس ِف ـؾ يقم هق ادجِس افثٚين ِف ]ؾَِرق ظكيٜ خمٚفٍٜ[ واْلََٜٔ أ

شْتُِؿ ظـ ثالث ؾَِرق: اإلخقان ادًِّغ، ومجٚظٜ افتٌِٔغ، وداظش وهل ِف اْلََٜٔ 

اإلخقان ادًِّغ وهل مـ اإلخقان ادًِّغ، وفُـ فزوزهٚ وأمهٜٔ افُالم  متقفِّدة مـ

 ظْٓٚ شٍُْردهٚ بُالم إن صٚء اهلل.

 .ثؿ أربًٜ جمٚفس أيًوٚ وهق ادجِس افثٚفٞ ِف افٔقم وهق إول ِف ادًٚء 

ربًغ وإٔٚ بٚدْٚشٌٜ اؿسحٝ ظذ إخقة أن ٕجًؾ افدرس إول ِف ادًٚء يٌدأ افرابًٜ ومخٍس وأ

دؿَٜٔ، مخًٜ إٓ ربع، دٚذا؟ حتك ْٕتٓل افًٚدشٜ وافربع مـ افدرس إول، ثؿ يتٖٓٔ إخقة فهالة 

ُٕهع ادٌرب ؾتُقن جٚءت افًٚظٜ افًٚبًٜ ؾٌْدأ افدرس افثٚين، حتك ٓ يُقن هْٚك وؿٝ  ادٌرب و

 دؿَٜٔ إن صٚء اهلل ومخٍس وأربًغضقيؾ وؾراغ ضقيؾ، وتًٌُقن وؿًتٚ ِف افٌدايٜ؛ يًْل ٌٕدأ أربًٜ 

ٚ فِّهِحٜ. ًَ  ُتَٔ

  :افدرس إول ِف ادًٚء افذي إن صٚء اهلل شٌٔدأ أربًٜ ومخٍس وأربًغ شُٔقن ظـ

ًٓ ـثرة ظذ شٌٔؾ افتٍهٔؾ ٕمهٔتٓٚ، أربًٜ جمٚفس.  ]أصقل افًِػ[ شْذـر أصق

  ِٝهٝ اإلشالم[ ـَم ؿ ثؿ افدرس إخر شُٔقن إن صٚء اهلل ظـ ]صخهٔٚت صقَّ

ًّٔٚ، شْذـر ـؾ رء بٚجلزء وافهٍحٜ فُْقن ظذ ظِؿ وحذر فُؿ : فٔس ـالًمٚ إٕنٚئ

ر ؽرٕٚ.  وفُْحذِّ
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  شٌَٔك افٔقم إخر ؾٔف جمًِٚن ِف افهٌح وآختتٚم افًك، فُـ افهٌح شُٔقن

ره شَْرره ِف هذيـ ادجًِغ، وإذا  َُٕرِّ ظْدٕٚ جمًِٚن إن صٚء اهلل إذا بَل رء ممٚ ٕريد أن 

ٚ فُؿ إن صٚء اهلل مل يٌَؼ  ًً  .-َظزَّ َوَجؾَّ -رء إن صٚء اهلل ٕجًؾ ؾَٔٓم صًٔئٚ ٕٚؾ

أن يقؾَْٚ، وأن تُقن هذه افدورة متّٔزة ٕٚؾًٜ، وأن تُقن أشًٚشٚ فدوراٍت  -َظزَّ َوَجؾَّ -ؾٖشٖل اهلل 

ٚ افٔقم مٚ إىٌؼ ظِٔف افؼط؛ ٕٕف مدخؾ، وٕحـ ؿِْٚ: ضريَتْٚ إن صٚء اهلل ِف ـؾ ًً جمِس  ؿٚدمٜ، ضٌ

َِّؿ شٚظٜ وظؼ دؿٚئؼ وٕسك ظؼيـ دؿَٜٔ فِّداخالت وإشئِٜ ِف ـؾ جمِس إػ أن ٍَٕرغ مـ  ٕتُ

 .-َظزَّ َوَجؾَّ -افدورة إن صٚء اهلل 

فَٚءان مٍتقحٚن، أطـ ؽًدا ثؿ يقم ًٕؿ ويقم ٓ، افٔقم ٓ، ؽًدا فَٚء، ثؿ ٓ، ثؿ فَٚء، هذا أيًوٚ هْٚك 

 ًً ٚ إٔتؿ وهلل اْلّد ضالب ظِؿ وُدظٚة ؾْتدارس ويًتٍٔد بًوْٚ مـ أيًوٚ فألشئِٜ وادٌٚحثٚت، ضٌ

 .-َظزَّ َوَجؾَّ -بًض إن صٚء اهلل 

ا شُْجٔب ظـ افذي يٍُل يف افقؿت وافباؿل شآخذه مًل فَِاء ادٍتقح إن صاء اَّلل: ًً  ضب

 :األسئؾة 

 يَقل إخ يف شٗال: ما هق افوابط يف ـقن افُدظاة مـ إـابر أو إصاؽر؟

َُّ صل أمٍر يٚ أخقة: أن افقصػ هْٚ إَٕم هق وصػ تٍؤؾ وفٔس وأو ص، ؾًْدمٚ َٕقل: ػ تْ

ص، وإَٕم مـ بٚب افتٍٚوؾ؛ ؾٕٚـٚبر أؾوؾ  َُّ إصٚؽر فٔس هذا مـ بٚب افذم، وفٔس مـ بٚب افتْ

ٜ مـ إصٚؽر وِف ـؾٍّ خر، وـؾ صٌٍر يُُز، وـؾ ـٌٍر بٚفًٌْٜ إػ إـز مْف ؾٓق صٌر، هذه ؿؤ

مّٜٓ؛ ٕن بًض افْٚس يتحًس مـ ؿؤٜ إصٚؽر أو ؾالن صٌر، يَقل: ـٔػ إٔٚ صٌر، إٔٚ 

ٚ وإَٕم هل مَٚمٚت ِف افتٍٚوؾ، وـَم ؿِٝ أيًوٚ: ًٌٕٜ.  ضٚفٛ ظِؿ؟ هذا فٔس ذمًّ

 ثؿ ما وابط إـابر وإصاؽر؟ 

ؿْ -افْٚطر ِف ـالم افًِػ  ِٓ ْٔ َِ  ٌر هق افذي مجع بغ أمريـ: جيد أن إصؾ ِف افُ -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

 .ـَِز افًـ 

 .وـَِز افًِؿ 

 ؾٓق ـٌٌر ِف شْف، ـٌٌر ِف ظِّف، ؾٓذا هق إصؾ ِف افٌُر، ؾجّع بغ أمريـ يَتؤٚن اإلجالل:
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 ـَِز افًـ؛ ؾٓق ظَرف اإلشالم ؿٌِؽ، وظٌد اهلل ؿٌؾ أن تًٌدهإول  :. 

  :ـَِز افًِؿوإمر افثاين. 

ـْ  إِنَّ »ل؛ ـالمهٚ يَتيض اإلجال ٌَايل ؾِِٔف  ِم رآِن َؽْرِ اْف َُ ْٔبِة ادُْسِِِؿ، َوَحاِمِؾ اْف َراَم ِذي افنَّ ـْ إِْجالِل اَّللَِّ: إِ

ْٔبِة ادُْسِِؿِ »ؿٚل افًَِمء:  شواجَلايف َظْْفُ  جُيؾُّ وُيَُرم وإجالفف وإـرامف مـ إجالل اهلل؛ ٕٕف ظٌد  شِذي افنَّ

َُرآنِ َوَح »اهلل ؿٌؾ مـ هق أصٌر مْف،  ٌَايل ؾِِٔف واجَلايف »ادَهقد بف افًٚمل، فذفؽ ؿٚل:  شاِمِؾ اْف َؽْرِ اْف

 وهذا ٓ يُقن إٓ مـ افًَِمء، ؾٓذا مجع بغ اخلهِتغ ادَتؤتغ فإلجالل. شَظْْفُ 

: ـٌر افًِؿ وفق ـٚن صٌر افًـ ؾٕ٘ف مـ إـٚبر هبذا آظتٌٚر؛ ؾّـ ـٚن مًروًؾٚ ثؿ يع هذا يف افَُِز 

د فف بٚفًِؿ، ؾٕ٘ف مـ إـٚبر وفق ـٚن صٌر افًـ، فُـ هذا َمـ؟ هذا افذي  ِٓ ، وُص بٚفًِؿ ظذ افًَّْٜ

مٜ، ويًتٖجر اثْغ وثالثٜ  مٜ افًالَّ ينٓد فف افًَِمء مٚ هق افذي ينٓد فًٍْف، وُيُتِّٛ ظذ ـتٌف افًالَّ

بف واحد ِف دوفٜ جمٚورة  يُتٌقن ِف اإلٕسٕٝ: صٔخْٚ افًالمٜ، صٔخْٚ افًالمٜ، هذا ؿديؿ ؿٚم

فًًِقديٜ ُيُزِّ ًٍٕف هُذا ويُتٛ ظذ ـتٌف ويتؼ صٔخْٚ افًالمٜ وهق ُُيٚفػ افًَِمء، ٓ، افذي 

ر ِف افًِؿ ـٌر افًِؿ؛ ؾٓق مـ  د فف بٚفًِؿ، وإٔف متٌحِّ ِٓ ظَرف فف افًَِمء افًِؿ، وُظِرف بٚفًِؿ، وُص

 إـٚبر وفق ـٚن صٌر افًـ.

ر أو أن هذا ذم، وفذفؽ ؿد يُقن اإلًٕٚن وـَم ؿِٝ فُؿ: ؿقف ََ ْٚ: إٕف مـ إصٚؽر ٓ يًْل إٔف ُمت

 ـًٌرا ِف افًـ وفُْف بٚفًٌْٜ فألخذ ُيًتز صًٌرا؛ ٕن ظِّف ؿِٔؾ مثاًل، ؽره يُقن أظِؿ مْف. 

 :إذن هل يف احلََٔة ثالث مراتب تَتيض اْلجالل ما دام ظذ إٔف ظذ افسَّْة 

 :ٌر افًِؿ وافًـ، وهذا إصؾ وهق افذي ئًْف افًِػ بٕٚـٚبر.ـ ادرتبة إوػ 

  :هق ـٌر افًِؿ وفق ـٚن صٌر افًـ.ادرتبة افثإٔة 

  :َمـ ـٚن ـٌر افًـ وهق ظذ افًَّْٜ فُْف ؿِٔؾ افًِؿ.ادرحِة افثافثة 

 وِف ـؾٍّ خر.

* * * 
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 ]تًريػ ادهىِحٚت[ 

ًٜ فًِٚدغ، وظذ آفف  اْلّد هلل رب افًٚدغ، وافهالة وافًالم إمتٚن إـّالن ظذ ادًٌقث رمح

 وصحٌف أمجًغ.

 أما بًد...

َٚػ -ظذ هذ افَِٚء افذي أشٖل ريب  -َظزَّ َوَجؾَّ -ؾْٕ٘ل أمحد اهلل  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ ٚ، وأن  -ُش ـً أن جيًِف مٌٚر

ًٜ ِف افدٕٔٚ وأخرة.  جيًؾ ثّرتف وظٚؿٌتف خًرا وبرـ

ـ جمٚفس يقم افثالثٚء وهق ادجِس إول ِف مقوقع: ]مْٟٓ افًِػ افهٚفح هذا ادجِس إول م

ؿْ - ِٓ ْٔ َِ ف ؾٔف بّْٟٓ افًِػ افهٚفح-ِرْوَقاُن اهللِ َظ َِّؼ بذفؽ مـ مٌٚحٞ. [، ٕتًرَّ  ومٚ يتً

 :َِّؼ ِبا ادْٟٓ، وـِّٜ افًِػ، ؾَم هق  ؾًْدٕٚ وٕبدأ أول ما ٕبدأ بافتًريػ بادهىِحات وما يتً

وَمـ هؿ افًِػ؟ ومٚ هل افًٍِٜٔ؟ ومٚ افذي ًْٕٔف بّْٟٓ افًِػ؟ هذه أمقٌر ٓ بد مـ  ؟ادْٟٓ

 إدراـٓٚ.

 :ؾْبدأ بُِّة ادْٓج 

َرمِحَُف اهلُل -فف مًًْك ِف افٌِٜ، وفف مًًْك ِف اصىالح افًَِمء، يَقل افنٔخ ُمّد أمٚن اجلٚمل : ادْٓج

ِف هذا افزمٚن، ومـ ادنٚيخ افذيـ أدرـٚهؿ ُيربُّقن  وهق مـ ـٌٚر منٚيخ افدظقة افًٍِٜٔ -َظزَّ َوَجؾَّ 

ًٜ مٌٚرـٜ  ًٜ ضٌٔ ًٜ واشًٜ-ضالهبؿ ظذ ادْٟٓ افًٍِل وظذ آدابف تربٔ  ، يَقل: -َرمِحَُف اهلُل رمح

َٟ افىريؼ: افىريؼ افقاوحادْٓج فٌةً " ( أي ووح، و)هَنَ ُٟ ِٓ َٟ َيْْ ُٟ هَنًْجٚ(، َو)هَنَ َٓ َٟ َيْْ  (، تَقل: )هَنَ

ٟ إذن ادْٟٓ هق افىريؼ افقاوح،  "وتَقل: )هنٟ ؾالٌن هنٟ ؾالن( إذا شِؽ مًُِفتوح، إذا ا ْٓ وافَّْ

هق شِقك ذفؽ افىريؼ، ؾٚدْٟٓ ضريٌؼ مقصقف بُقٕف واوًحٚ، وافْٟٓ هق شِقك ذفؽ افىريؼ، 

 هذا مـ حٔٞ افٌِٜ.

ادْٟٓ ِف ": -هللُ َرمِحَُف ا-ؾٕ٘ف ٓ يًٌد ظـ ذفؽ، يَقل افنٔخ ُمّد أمٚن  ومـ حٔث آصىالح

 ٚ ـً ًٜ وشِق آصىالح: افىريؼ افقاوح افذي شٚر ظِٔف ادًِّقن إوفقن ِف ديْٓؿ ظَٔدًة وذيً

َِؽ افقاوح ادًتَٔؿ افذي ـٚن ظِٔف هق ِف آصىالح: ؛ ؾٚدْٟٓ "وأخالًؿٚ، ومجٔع ٕقاحل اْلٔٚة ادً
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ًَٔم ﴿: -ؾَّ َظزَّ َوَج -، ويوٌىف ظّقًمٚ ؿقل اهلل ادًِّقن ِف صدر اإلشالم َِ اضِل ُمْسَت َوَأنَّ َهَذا ِسَ

ـْ َشبِِِٔفِ  ْؿ َظ ُُ َق بِ رَّ ٍَ ُبَؾ َؾتَ قا افسه ًُ َٓ َتتَّبِ قُه َو ًُ بِ   .[211]إًٕٚم: ﴾َؾاتَّ

ؿ ظِٔٓؿ افذي يتهػ بٚفًِؿ وافًّؾ ًَ : -َظزَّ َوَجؾَّ -ـَم ِف ؿقل اهلل  وهق ضريؼ افًّْٜ وضريؼ ادْ

اَط ادُْ ﴿ َ ا افكِّ َٕ َٔؿ )اْهِد َِ افَِّغ )6ْسَت َٓ افوَّ ْؿ َو ِٓ ْٔ َِ ٌُْوقِب َظ ْؿ َؽْرِ ادَْ ِٓ ْٔ َِ َت َظ ّْ ًَ ْٕ ـَ َأ اَط افَِّذي  ﴾(7( ِسَ

 [ ٕحـ دائًَم ِف ـؾ يقٍم وفِٜٔ ٕدظق هبذا افدظٚء وجقًبٚ شٌع ظؼة مرة وؿد ٕزيد.0-6]افٍُٚتٜ: 

 ٔؿَ ﴿دظاء: يَقل ؿائؾ: ٕحـ ٕهع إذن ؿد اهتديْا، ؾَِمذا ٕدظق ِبذا اف َِ اَط ادُْْسَت َ ا افكِّ َٕ  ﴾اْهِد

 [؟6]افٍاحتة:

 َٕقل: ٕن هذا ادْٟٓ ٕحتٚج ؾٔف إٓ ثالثٜ أمقر:

 افًِؿ.إمر إول : 

  :افًِقك.وإمر افثاين 

  :افثٌٚت.وإمر افثافث 

 ر:مْٟٓ افًِػ افذي هق افىريؼ افقاوح ادًتَٔؿ افذي ؾٔف افًِؿ وافًّؾ ٕحتٚج ؾٔف إػ ثالثٜ أمق

 افًِؿ بف. .2

 وافًِقك فف. .1

 وافثٌٚت ظِٔف. .1

ِِّّف، وؿد ؾُؿ مـ مًٍِؿ مل َيتِد ْلذا ادْٟٓ، مل يًرؾف أصاًل؛ إمٚ  ٕٕف مل يتٔنَّ فف افًِؿ، مل جيد مـ ُيً

: ابـ حزم مثاًل يُقن افًٚمِل ـًٌرا فُْف ٓ يتٔنَّ فف أن يًرف ادْٟٓ ادًتَٔؿ مْٟٓ افًِػ افهٚفح، 

رؾقٕف مـ ـٌٚر افًَِمء، وهق ِف افٍَف طٚهري يَػ مع طقاهر افْهقص بٌِقٍّ ِف افيٚهري ـُِؿ تً

هذا، ومع ذفؽ ِف افًَٔدة هق موىرب آظتَٚد؛ ؾٍل إشَمء وافهٍٚت تٚرًة ُيثٌٝ وتٚرًة يٍْل 

ِِّّف مْٟٓ افًِػ ِف افًَٔدةوِّ ٗوتٚرًة ي ال بد مـ ، ؾل، دٚ؟ ٕٕف مل َيتِد ْلذا افكاط، مل يتٔنَّ فف مـ ُيً

 افًِؿ.
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ؿِْٚ: إن اإلًٕٚن ؿد ٓ يًِؿ هذا ادْٟٓ؛ إمٚ فًدم تٔنُّ هذا افًِؿ، مٚ وجد مـ  -

ِِّّف.  ُيً

َِّؿ هذا ادْٟٓ. -  وإمٚ إلظراوف، هق ُيًِرض وٓ يرى أن يتً

 إذن ٓ بد مـ افًِؿ.

ِِؿ فُْف مل يًِؽ، هق يًِرفوإمر افثاين دْٟٓ ادًتَٔؿ هذا ا : ٓ بد مـ افًِقك، ـَم مـ صخٍص ظ

ًّٔٚ ٓ تٗمـ ظِٔف  فُْف مل يًُِف، وافًِقك يتٚج إػ إمر افثٚفٞ: وهق افثٌٚت، ؾ٘ن اإلًٕٚن مٚ دام ح

ـْ حذًرا ِف شرك ؾٕ٘ؽ تًر ِف أرٍض ذات صقك، وافٍتْٜ ٓ  ـُ افٍتْٜ، وإيٚك أن تَقل: إٔٚ إٔٚ، أبًدا، 

اَلم-براهٔؿ يٖمْٓٚ اإلًٕٚن، وَمـ ذا افذي يٖمـ ظذ ًٍٕف بًد إ ًَّ ِْٔف اف َِ َواْجُْْبِْل ﴿حٔٞ دظٚ ربف:  -َظ

َْصَْامَ  ْٕ ُبَد ا ًْ َٕ [ مل يٖمـ ظذ ًٍٕف افٍتْٜ ؾُٔػ بٌره؟! وفذفؽ ظِٔؽ أن 11]إبراهٔؿ: ﴾َوَبِْلَّ َأْن 

 تًٖل اهلل افثٌٚت وأن تتخذ وشٚئؾ افثٌٚت.

َِّؿ ظْف وابىف ًُقهُ َوَأنَّ هَ ﴿هذه أيٜ:  إذن هذا ادْٓج افذي ٕتُ بِ ًَٔم َؾاتَّ
َِ اضِل ُمْسَت  ﴾َذا ِسَ

 [. 211]إًٕٚم:

َٔؿ )﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -: ؿقل اهلل وحدوده َِ اَط اْدُْسَت َ ا افكِّ َٕ ْؿ َؽْرِ 6اْهِد ِٓ ْٔ َِ َت َظ ّْ ًَ ْٕ ـَ َأ اَط افَِّذي ( ِسَ

افَِّغ ) َٓ افوَّ ْؿ َو ِٓ ْٔ َِ ٌُْوقِب َظ  [.0-6]افٍُٚتٜ:  ﴾(7ادَْ

، ومـ ظِؿ ومل يًِؿ يُقن ِف ضريؼ وؿِْٚ: ٓ بد  ًّٓ ؾٔف مـ افًِؿ ؾ٘ن افذي مل يًِؿ يُقن وٚ

َٔؿ ﴿ادٌوقب ظِٔٓؿ، وفذفؽ ـٚن ِف هذه أيٚت ِف هذا افدظٚء متٚم إمر:  َِ اَط ادُْْسَت َ ا افكِّ َٕ اْهِد

َٓ ا6) ْؿ َو ِٓ ْٔ َِ ٌُْوقِب َظ ْؿ َؽْرِ ادَْ ِٓ ْٔ َِ َت َظ ّْ ًَ ْٕ ـَ َأ اَط افَِّذي افَِّغ )( ِسَ  .[0-6]افٍُٚتٜ:  ﴾(7فوَّ

َِّؼ بادْٓج:  هذا ما يتً

 .ٌِٜظَرؾْٚ مًْٚه ِف اف 

 .ومًْٚه ِف آصىالح 

 .وظَرؾْٚ وٚبىف بٚفْص، وحدوده بٚفْص 

 ثؿ ْٕتَؾ إػ ـِّة افسِػ: ؾَم مًْك ـِّة افسِػ يف افٌِة وآصىالح؟ 
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ًٜ واشًٜ-يَقل افنٔخ ُمّد أمٚن  ََِػ اف": -َرمِحَُف اهلُل رمح : مـ َش ًٜ ، وافًغ وافالم وافٍٚء ًِػ فٌ

مقن ُِػ افذيـ موقا، وافَقم افًالف ادتَدِّ ًَّ ٌْؼ، ومـ ذفؽ: اف ٍم وش ٚ أخذ  "أصٌؾ يدل ظذ تَدُّ ًً ضٌ

هذا مـ ]مَٚئس افٌِٜ[ ٓبـ ؾٚرس، وافُتٚب منٓقر ظْد افْٚس بـ ]مًجؿ مَٚئس افٌِٜ[ 

ِف اْلََٜٔ فىـ ُضٌِع هُذا، وإٓ ؾٚشؿ افُتٚب:  ومًجؿ هذا ـِّٜ زائدة فًٔٝ مـ اشؿ افُتٚب

 ]مَٚئس افٌِٜ[.

الف ؾافسِػ ًِّ ٍم وشٌؼ، وافَقم اف مقن افًٚبَقن؛ ٕن ـِّٜ )شِػ( تدل ظذ تَدُّ : هؿ افَقم ادتَدِّ

ف. مقن، واجلّع: أشالٌف وُشالَّ مقن، وشِػ افرجؾ آبٚؤه ادتَدِّ  ادتَدِّ

َِػ و ًَّ َِػ؛ وهْٚك ِف افُتٛ يٚ أخقة: اف ًِّ  اف

 .ٙم وم م بًّْك مٚ تَدَّ َِػ ـَم تَدَّ ًَّ  اف

  َِػ، ومْٓؿ مـ ِْػ ؾٓق مُٚن، وافًَِمء مْٓؿ مـ ُيًْٛ إػ افً ًِّ َِػ أو اف ًِّ وأمٚ اف

 ًِّ ٛ إػ اف ًَ ٍَِل ًٌٕٜ ُيْ ًَّ ٍَِل، ؾٚف ًِّ ٍَِل، وُيَٚل: ؾالن اف ًَّ َُٔٚل: ؾالن اف ِْػ، ؾ ًِ َِػ أو اف

ٍَِل ًٌٕٜ  ًِّ  إػ ادقوع.إػ افًِػ، واف

ٍَِل، وبَْٔٓم ؾرق، مثاًل  ًِّ ٌَّٚد اف ث ادًروف، إشَمظٔؾ بـ ظ ٍَِل ادحدِّ ًَّ : ظٌد افرمحـ بـ ظٌد اهلل اف

ٌَّف ضالب افًِؿ إػ افٍرق ِف افًٌْٜ  .ٕذـر هذا فٔتْ

م افًٚبؼ ظِٔؽ، ـؾ مـ وافناهد:  ٚفِػ هق ادتَدِّ ًَّ م واديض؛ ؾٚف َِػ تدور ظذ افتَدُّ أن مًٚين افً

َِػ ـَم ِف ؿقل اهلل  م ظِٔؽ وشٌَؽ ؾٓق شٚفٌػ، وـؾ مٚ مٙ ؾٓق ؿد ش َوَأْن ﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -تَدَّ

ََِػ  َّٓ َما َؿْد َش ُْخَتْغِ إِ ْٕ قا َبْغَ ا ًُ َّ  [ يًْل مٚ ؿد مٙ وشٌؼ ؿٌؾ هذا اْلُؿ.11]افًْٚء: ﴾ََتْ

َِػ يف آصىالح َِؼ هذا افٍِظ ب٘ضالؿٚت: وأما افسَّ ُٔى  : ؾ

 ق ظٚم.إضال 

 .وإضالق خٚص 

م وشٌؼ مـ افًَِمء مـ ظَِمء افًَّْٜ مـ أما اْلضالق افًام:  ، ـؾ افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ؾٓق ـؾ مـ تَدَّ

م وشٌؼ مـ افًَِمء مـ ظَِمء  ٚ، وهذا ادًْك ظٚم،  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ مـ تَدَّ ًٍ ؾٚفنٔخ ُيًّقن شِ

بٚفًٌْٜ  -َرمِحَُف اهللُ -شِػ، افنٔخ ابـ ظثّٔغ  -َرمِحَُف اهللُ -شِػ، افنٔخ ابـ بٚز  -َرمِحَُف اهللُ -إفٌٚين 
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فْٚ شِػ، اإلمٚم افنٚؾًل شِػ، اإلمٚم أمحد شِػ، صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ مـ شٍِْٚ، صٔخ 

 اإلشالم ُمّد بـ ظٌد افقهٚب مـ شٍِْٚ، صٔخ اإلشالم ابـ افَٔؿ مـ شٍِْٚ، ؾٓذا بٚدًْك افًٚم.

ؿْ -ادراد بَقفْٚ: )مْٟٓ افًِػ افهٚفح  وهقأما بادًْك اخلاص:  ِٓ ْٔ َِ ( ؾٕ٘ف بٚدًْك -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ٍة مـ افزمٚن، ؾًٌض افًَِمء  َّٔد بّدَّ ؿْ -ؿك افًِػ ظذ زمـ افهحٚبٜ اخلٚص ُيَ ِٓ ْٔ َِ  -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

 وؿٚل: افًِػ هؿ افهحٚبٜ أمٚ ؽرهؿ ممـ شٚر ظذ ضريَتٓؿ ؾٓؿ أتٌٚع افًِػ.

 س ظذ هذا ادًْك يف آصىالح ثالثة أؿسام:ؾافْا 

 شٌِػ. .2

 وأتٌٌٚع فًِِػ. .1

 وخِػ. .1

َِّؿ-: ؾٓؿ صحٚبٜ رشقل اهلل أمٚ افًِػ ِْٔف َوَش َِ  .-َصذَّ اهلُل َظ

ؿْ -: ؾٓؿ مـ شٚروا ظذ ضريؼ افهحٚبٜ وأمٚ أتٌٚع افًِػ ِٓ ْٔ َِ إػ يقمْٚ هذا، اتًٌقهؿ  -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

 ب٘حًٚن.

ؿ ـؾ مـ خٚفػ ضريؼ افهحٚبٜ ـالًّ أو بًًوٚ؛ إمٚ خٚفػ ضريؼ افهحٚبٜ ِف افُؾ أو : ؾٓوأمٚ اخلِػ

.ٚ ًٍ  ِف إؽِٛ، أو خٚفػ ضريؼ افهحٚبٜ ِف بًض ضريَٓؿ، هٗٓء ُيًّقن خِ

ؾٓؿ افهحٚبٜ ومـ أدرك افهحٚبٜ مٗمًْٚ، إذن هؿ هؿ أهؾ افَرن إول، : وؿال بًض افًَِمء

َِّؿ-أدرك افٌْل افهحٚبٜ وافتٚبًقن، ؾٚفًِػ هؿ مـ  ِْٔف َوَش َِ مٗمًْٚ بف ومٚت ظذ ذفؽ،  -َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ-ومـ أدرك مـ أدرك افٌْل  ِْٔف َوَش َِ  مٗمًْٚ ومٚت ظذ ذفؽ. -َصذَّ اهلُل َظ

ِٓٚ افٌْل : هؿ أهؾ افَرون افثالثٜ إولوؿال بًض أهؾ افًِؿ َصذَّ اهلُل -؛ ٕهنٚ افَرون افتل ؾوَّ

 َِّ ِْٔف َوَش َِ ُِقََنُْؿ، َخْرُ افَّْاِس َؿْريِن،»: -ؿَظ ـَ َي ُِقََنُؿْ  ُثؿَّ افَِّذي ـَ َي  .شُثؿَّ افَِّذي

َّٔد بّقاؾَٜ افهحٚبٜ، َمـ ـٚن مـ وهبذا يُقن افًِػ افهحٚبٜ وافتٚبًغ وأتٌٚع افتٚبًغ،  وفُـ ُيَ

ٚ فِهحٚبٜ؛ ٕٕف  ًَ ٚ فِهحٚبٜ، ومـ ـٚن مـ تٚبًل افتٚبًغ مقاؾ ًَ حدثٝ افٍتـ ِف آخر افتٚبًغ مقاؾ

َرق، ؾٓؾ اخلقارج افذيـ طٓروا ِف زمـ افهحٚبٜ وأدرـقا افهحٚبٜ  ٍِ افَرن إول، وطٓرت اف
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وفًٔقا مـ افهحٚبٜ هؾ هؿ مـ افًِػ؟ ٓ، فًٔقا مـ افًِػ؛ ٕهنؿ مٚ شٚروا ظذ ضريَٜ 

ؿْ -افهحٚبٜ بؾ ؿٚتِقا افهحٚبٜ  ِٓ ْٔ َِ  ، وـذفؽ افَدريٜ.-ِرْوَقاُن اهلِل َظ

ٚ مـ افًِػ إذن م ًً ٚ فِهحٚبٜ، إذن افهحٚبٜ مجٔ ًَ َّٔد ـقٕف مـ افًِػ بُقٕف مقاؾ ـ بًد افهحٚبٜ ُيَ

بٚإلضالق بدون ؿٔد، ـؾ افهحٚبٜ شٌِػ بٚإلضالق بدون ؿٔقد، وأمٚ افتٚبًقن وتٚبًقا افتٚبًغ ؾ٘ن 

َّٔد بّقاؾَٜ افهحٚبٜ  ؿْ -ـقهنؿ مـ افًِػ مَ ِٓ ْٔ َِ ء زاد يف افتحديد وبًض افًَِم. -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ٌع ِف ادًٖفٜ.ؾَال  : ـؾ مـ ـٚن ؿٌؾ اخلًّّئٜ مـ اْلجرة ؾٓق مـ افًِػ، وفُـ هذا ِف اْلََٜٔ تقشُّ

ؿْ -أن أصؾ افًِػ هؿ افهحٚبٜ : وافذي ييٓر يل واَّلل أظِؿ ِٓ ْٔ َِ افتٚبًغ ، وأن -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ؿْ -واؾَقا افهحٚبٜ وتٚبًل افتٚبًغ هؿ خرة أتٌٚع افًِػ، وَٕهد هبؿ افذيـ  ِٓ ْٔ َِ  -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

ؿْ -وهؿ ؿدوٌة فْٚ، وشٖٔيت إن صٚء اهلل بٔٚن ادراد بّْٟٓ افًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

  مغ وادتٖخريـ:وهذا افذي ييٓر مـ ـالم أئّة  ادْٓج افسٍِل مـ ادتَدِّ

ؽ بَم ـٚن ظِٔف أصحٚب رشقل اهلل أصقل افًَّْ ": -َرمِحَُف اهلُل-يَقل اإلمٚم أمحد  ًُّ -ٜ ظْدٕٚ: افتّ

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ  ."وآؿتداء هبؿ -َصذَّ اهلُل َظ

ٚريْل:  ٍَّ ؿْ -ادراد بّذهٛ افًِػ مٚ ـٚن ظِٔف افهحٚبٜ افَُِرام "ويَقل افً ِٓ ْٔ َِ  -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

، وأئّٜ افديـ ممـ -ب٘حًٚن يًْل- وأتٌٚظٓؿ -أي افذيـ يقاؾَقهنؿ-وأظٔٚن افتٚبًغ ْلؿ ب٘حًٚن 

ٚ ظـ شِػ ًٍ ك افْٚس ـالمٓؿ خِ ََّ د فف بٚإلمٚمٜ وُظِرف ِظَيؿ صٖٕف ِف افديـ، وتِ ِٓ  ."ُص

 إذن ظَرؾْا ان افسِػ يف آصىالح: 

 .َِؼ بًًّْك ظٚم  ُيى

 .َِؼ بًًّْك خٚص  وُيى

مْٚ مـ ظَِمء ؾٚفًِػ بٚدًْك افًٚم َصذَّ اهلُل -ٜ رشقل اهلل إػ صحٚب افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ : ـؾ مـ تَدَّ

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ ؾٓؿ شِػ، وظذ هذا يهح أن تَقل: ؿٚل افًِػ ـذا ؾَد ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ  -َظ

 ـذا، يهح هذا مـ وجٓغ:

  :إٔف مـ افًِػ بٚدًْك افًٚم وهذا مًْك اصىالحل صحٔح.افقجف إول 



 

 

 ات يف املنهجــــــــــــــــــــــدراس 35
 

  :ٍِٔغ يَْؾ ظّـ ؿٌِف، ومـ ؿٌِف أن صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ ـًٚدة افًوافقجف افثاين

َِّؿ-يَْؾ ظّـ ؿٌِف إػ صحٚبٜ رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ  .-َصذَّ اهلُل َظ

ًٜ خىرة تُتٛ أن افُتٛ وتٗفِّػ وُتيٓر ادقاؾَٜ وهل ُتدف إػ  أؿقل هذا؛ ٕن هْٚك افٔقم ضٚئٍ

َِّّْٚهٚ وتَِْٔٚهٚ ِف مْٟٓ افًِػ افهٚفح  ؿْ رِ -افتنُٔؽ ِف إصقل افتل تً ِٓ ْٔ َِ ، هؿ -ْوَقاُن اهلِل َظ

وا ؾُرٕٚ ظـ مْٟٓ افًِػ إػ ؾٍُر جديد،  ٓ ييٓرون خمٚفٍٜ مْٟٓ افًِػ، ٓ، فُـ ُيريدون أن ُيٌرِّ

وأن ْلؿ مٗفٍٚت ِف افًقق، ؾُٔتٛ أحدهؿ ظـ وجقب افتزام ؾٓؿ افًِػ وحََٜٔ إمر إٔف يريد 

ػ ؿٚظدة ؾٓؿ افْهقص بٍٓؿ افًِػ افهٚفح  ًِ ؿْ رِ -أن يْ ِٓ ْٔ َِ  .-ْوَقاُن اهللِ َظ

ُقن ؾٔف ؿقْلؿ: إن افًٍِٔغ ادًٚسيـ يَِْقن ظـ صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔ وظـ ابـ افَٔؿ،  ُِّ وممٚ ُين

 وهٗٓء فًٔقا مـ افًِػ، َٕقل: ٓ، هٗٓء مـ افًِػ مـ وجٓغ: 

  :بٚدًْك افًٚم.افقجف إول 

  :أهنؿ فًٔقا أهؾ إحداث، وإَٕم  بَم هق مًٓقٌد ظـ افًٍِٔغ ظّقًمٚوافقجف افثاين

مٓؿ، وإذا ٕزفٝ ٕٚزفٜ جديدة ؾ٘هنؿ جيتٓدون ؾٔٓٚ ظذ أصقل مـ  يَِْقن ظّـ تَدَّ

مٓؿ ظذ أصقل افًِػ افهٚفح  ؿْ -تَدَّ ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ؿْ -وافًِػ بٚدًْك اخلٚص هؿ افهحٚبٜ  ِٓ ْٔ َِ م-ِرْوَقاُن اهلِل َظ افٌٚرحٜ،  ، وهؿ اجلَمظٜ افدئْٜ ـَم تَدَّ

ثؿ خر مـ اتًٌٓؿ ب٘حًٚن هؿ افتٚبًقن افذيـ شٚروا ظذ ضريَتٓؿ وهؿ بٚفًٌْٜ فْٚ شٌِػ بٚدًْك 

م ِف درس افٌٚرحٜ مٚ ُيدد هذا ِف  اخلٚص، ثؿ أتٌٚع افتٚبًغ افذيـ شٚروا ظذ ضريَتٓؿ، وؿد تَدَّ

ِْٔف -ظِٔف افٌْل  حديٞ آؾساق وبٔٚن أن اجلَمظٜ وافٍرؿٜ افْٚجٜٔ هل اجلَمظٜ ومٚ ـٚن َِ َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ -وأصحٚبف، وشٖٔيت بٔٚن هذا إن صٚء اهلل ِف بٔٚن وجقب اتٌٚع مْٟٓ افًِػ افهٚفح  -َوَش

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

  إذا ظرؾْا هذا ؾٕ٘ا ْٕتَؾ إػ ادَهقد بّْٓج افسِػ افهافح ووجقب َؾٓؿ افْهقص بٍٓؿ

ؿْ ِرْوَقاُن اَّللِ-افسِػ افهافح  ِٓ ْٔ َِ  :- َظ

: مٚ ـٚن ظِٔف جمّقظٓؿ ٓ ادَهقد بّْٓج افسِػ افهافح وافذي جيب افتزامف فٍٓؿ افْهقص

 ومٚ أمجًقا ظِٔف فف صقرتٚن:أؾرادهؿ، أو مٚ أمجًقا ظِٔف ٓ مٚ اختٍِقا ؾٔف، 
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ح هبذا، افهقرة إوػ:  ؾ٘ن  : افًَٔدة،مثٚل ذفؽأن يُقن مجًٔٓؿ ظذ هذا تكًيٚ، ؾُِٓؿ ُيكِّ

حقن هبذا، مثؾ مثاًل: افَقل بٖن افَرآن ـالم  مجٔع افًِػ ظذ افًَٔدة افًٍِٜٔ ادًروؾٜ وـِٓؿ ُيكِّ

ؿْ -اهلل ؽر خمِقق، هذا ظِٔف مجٔع افًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ ، ؾ٘ن مجًٔٓؿ ممـ ظرؾْٚ أؿقاْلؿ -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

 ؼ افَرآن ؾٓق ـٚؾر.ُيكحقن بٖن افَرآن ـالم اهلل ؽر خمِقق، وأن مـ ؿٚل بخِ

أن ُيًَرف ظـ أحدهؿ أو بًوٓؿ وٓ ُُيٚفٍف أحٌد مْٓؿ، )أن ُيًَرف ظـ أحدهؿ أو افهقرة افثإٔة: 

بًوٓؿ( يًْل أن ُيًَرف افقء ظـ أحد افًِػ ـٚفهحٚبٜ، )أبق بًوٓؿ( ثالثٜ أربًٜ مْٓؿ ُيًَرف 

َِؿ فف خمٚفػ  .هذا ظْٓؿ وٓ ُيً

ٌٟ جيٛ اتٌٚظف وهذا هق  ٜ ؾٓذا مْٓ -ادًروف بٚإلمجٚع افًُقيت، وٓ صؽ إٔف ِف زمـ افهحٚبٜ ُحجَّ

 ، وذفؽ ٕمريـ:-أظْل اإلمجٚع افًُقيت

  :ؿْ -أن افهحٚبٜ إمر إول ِٓ ْٔ َِ ـٕٚقا جمتًّغ ؽر متٍرؿغ، بخالف  -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

ق افْٚس. ًٝ افٌِدان وتٍرَّ  مـ بًدهؿ ؾَد تقشَّ

  :افغ بْٚلؼ، ؾِق شّع أحدهؿ بٚضاًل ُٕٕره، ؾ٘ذا أن افهحٚبٜ ـٕٚقوإمر افثاين ا ؿقَّ

ٚ بٚإلمجٚع افًُقيت ًً ؾ أن أحدهؿ خٚفػ ظِّْٚ ئًَْٚ أن هذا مْٓجٓؿ مجٔ ََ  . مل ُيْ

ًٜ ظذ بًض، وفُـ ُيردُّ إػ إدفٜ؛  وأمٚ مٚ اختٍِقا ؾٔف ؾٕ٘ف ُيردُّ إػ إدفٜ، ٓ يُقن ؿقل بًوٓؿ ُحجَّ

 ادْٟٓ. ؾَم ترجح بحًٛ إدفٜ ؾٓق

  :وبافْسبة فْا يا أخقة: ما ْٕير ؾٔف مـ إمقر ٓ خيِق مـ أحقال 

َِّّقا ؾٔف واتٍَقا ظِٔفاحلال إوػ:  مٚ ظِٔف افًِػ ، ؾْٓٚ جيٛ ظِْٔٚ أن ِٕزم أن يُقن افهحٚبٜ ؿد تُ

ؿْ -افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ ُٕحِدث صًٔئٚ جديًدا. -ِرْوَقاُن اهللِ َظ  وٓ جيقز أن 

 ًٓ أن يُقن افهحٚبٜ ؿد اتٍَقا ظذ تًٍر آيٜ وٕحـ أن ْٕير ِف مًْٚهٚ، ورجًْٚ إػ : ُأظىُٔؿ مثٚ

تٍٚشر افًِػ ؾقجدٕٚ أن افهحٚبٜ ؿد اتٍَقا ظذ تًٍرهٚ بقء، هْٚ جيٛ ظِْٔٚ أن ِٕزم تًٍرهؿ 

ع ادًْك، ٕق ُٕحِدث تًًٍرا جديًدا ُُيٚفػ تًٍرهؿ، ًٕؿ ؿد ٕزيد ِف ادًْك، ٕقشِّ ح وٓ جيقز أن  وِّ

 ادًْك، أمٚ أن ٕخٚفػ تًٍرهؿ ؾال جيقز، جيٛ أن ِٕزم ؾّٓٓؿ.
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ُٕخٚفٍف، فق حدثٝ ظْدٕٚ صقرة أن وفُـ  ـذفؽ ِف إحُٚم إذا اتٍَقا ظذ حُؿ ؾال جيقز فْٚ أن 

وجدٕٚ أن أصِٓٚ مقجقد ظْد افهحٚبٜ وؿد اتٍَقا ظذ حُّٓٚ، ؾْٕ٘ٚ جيٛ ظِْٔٚ أن ٕٖخذ بحُؿ 

ُٕحِدث حًَُم جديًدا.افهحٚبٜ، وٓ جيقز فْ  ٚ أن 

ـٔػ يتٍَقن يٚ أخقة، ـٔػ ًٕرف أن افهحٚبٜ اتٍَقا؟ بٚفتكيح وؿقل بًوٓؿ ؛ هذه احلافة إوػ

ؾ ظْف ؿٚل بٍْس -إتٌٓقا ْلذا-وشُقت افًٌض  َِ
ُٕ : ًٕرف أهنؿ اتٍَقا: إمٚ بٚفتكيح ـؾ مـ 

ؾ ظـ أحدمهٚ  ََ  إٔف خٚفػ ِف هذا.افَقل، وإمٚ بٖن يُقن ادَْقل ظـ بًوٓؿ ومل ُيْ

أن ُيتِػ افًِػ ِف َؾٓؿ أيٜ، أو ِف ؾٓؿ اْلديٞ، أو ِف اْلُؿ ظذ ؿقفغ أو ثالثٜ، احلافة افثإٔة: 

ًٓ -ؾْٓٚ ٓ جيقز فْٚ أن ٕخرج ظـ أؿقاْلؿ  أؿقاْلؿ، وفُـ جيقز فْٚ ؾْٖيت بَقٍل جديد ُُيٚفػ  -هذا أو

ف دفٔؾ هٗٓء ودفٔؾ  ظذ افراجح أن ٕٖخذ مـ ـؾ ؿقٍل أؿقاه بحٔٞ ٓ ٕخرج ظـ أؿقاْلؿ، أو ٕقجِّ

 هٗٓء بَقل.

 ًٓ ، بًض افًِػ ؿٚفقا: َيقي ظذ يديف ؿٌؾ رـٌتٔف، وبًض افًِػ : افْزول مـ افرـقعُأظىُٔؿ مثٚ

  :ؿٚفقا: يْزل ظذ رـٌتٔف ؿٌؾ يديف، وفُؾٍّ دفِٔف، ٓ جيقز فْٚ أن ٕخرج ظـ هذيـ افَقفغ، يًْل مثاًل 

ٚ ِف ٍٕس افقؿٝ، َٕقل: ٓ، هذا حٌُؿ فق جٚءٕٚ صخص وؿٚل:  - ًً يْزل ظَِٔٓم م

  .جديد، ؾـٖٕٝ خرجٝ ظـ أؿقال افًِػ

حتك إذا اؿسب مـ إرض ووع يديف ؾال فُـ فق جٚء صخص وؿٚل: يْزل بجًّف  -

م يديف، ؿِْٚ: هْٚ يٖخذ مـ  َيقي ظذ يديف وإَٕم يْزل بجًّف، ؾ٘ذا اؿسب مـ إرض ؿدَّ

 فدفٔؾ هذا ٓ بٖس بف، وفٔس مـ بٚب إحداث ؿقل.هذا ومـ هذا بحًٛ ؿقة ا

 إذن إتٌٓقا إػ مٚ أؿقل: إذا اختِػ افًِػ ِف ؾٓؿ أيٜ، ِف ؾٓؿ اْلديٞ، ِف حُؿ؛

 جديًدا؛ ٕن اْلؼ ٓ ُيرج ظـ أؿقال ؾٖول ؿؤة جيب أن ٍّٕٓٓا ًٓ ُٕحِدث ؿق : إٔف ٓ جيقز فْٚ أن 

 أن ؿقفْٚ بٚضؾ؛ ٕٕف ُُيٚفػ اْلؼ. افًِػ ئًَْٚ، ؾ٘ذا جئْٚ بَقٍل جديد ؾال صؽ

 .إٔف ٓ بٖس بَقٍل جيّع بغ افَقفغ بٖن يٖخذ مـ ـؾ ؿقٍل أؿقاهافَؤة افثإٔة: 

 إٔف جيٛ افسجٔح ظْد ظدم إمُٚن اجلّع.افَؤة افثافثة: 
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 :ا يا أخقة إمُان اجلّع يُقن بٖمريـ ًً  ضب

، ؾْحّؾ أيٜ ظذ مجٔع ادًٚين؛ توٚد بٖن يُقن خالف افًِػ خالف تْقٍع ٓ خالفإمر إول: 

ٕٕف ٓ ُُيٚفػ بًوٓٚ بًًوٚ، وهذا هق حٚل أـثر مٚ ورد ظـ افًِػ ِف تًٍر افَرآن إٔف اختالف 

ُٔحّؾ  ع، مٚ وٚبىف؟ إٔف ٓ يدؾع أحد افَقفغ أخر بؾ جيتًّٚن، هذا وٚبط اختالف افتْقع، ؾ تْقُّ

 ظـ افًِػ ِف افتًٍر، هذا إمر إول ِف اجلّع. ظذ هذا وُيّؾ ظذ هذا، وهذا أـثر مٚ ورد

ع بغ إدفٜ؛ يًْل ٕجد أن افهحٚبٜ إمر افثاين:  َّ ؿْ -أن جُي ِٓ ْٔ َِ مثاًل وافًِػ  -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

اختٍِقا ؾَٚل بًوٓؿ بَقل وؿٚل بًوٓؿ بَقل، هذا اشتدل بدفٔؾ وهذا اشتدل بدفٔؾ، وآختالف 

ٕجّع بغ إدفٜ، ؾْجّع بغ إدفٜ، وـَم يَقل ـ أمُْْٚ أن اختالف حََٔل توٚد، فُـ ٕح

ح. ُٕرجِّ ٌم ظذ افسجٔح مٚ أمُـ، ؾ٘ن مل ُيُّـ اجلّع ؾٕ٘ف جيٛ ظِْٔٚ أن   إصقفٔقن: اجلّع مَدَّ

  إذن ما هل احلافة افثإٔة يا أخقة يف ادَْقل ظـ افسِػ يف إحُام وافتٍسر؟ 

 ٚفٜ إوػ أن يتٍَقا، واْلٚفٜ افثٕٜٚٔ: أن ُيتٍِقا. أن ُيتِػ افًِػ؛ ْٕٕٚ ؿِْٚ: اْل

  ما هق افىريؼ افؼظل ادسِقك وجقًبا هْا؟ 

  ًٓ  : ٓ جيقز إحداث ؿقٍل ُُيٚفػ أؿقاْلؿ.أو

 ًٔا  : ُيُّـ أن ٕٖيت بَقٍل جيّع بغ افَقفغ بٖن يٖخذ مـ ـؾ ؿقٍل أؿقال.ثإ

 قال، وإمٚ بٚجلّع بغ إدفٜ، إذا مل : إذا أمُـ اجلّع وجٛ إمٚ بٚجلّع بغ إؿثافًثا

 ُيُّـ اجلّع وجٛ افسجٔح.

  ا، وهل أن اختالف افًِػ جيًؾ ِف إمر شًٜ، هْا ؾائدة يا أخقة: فُـ وهذه ؾٚئدة مّٜٓ جدًّ

ٚ يٚ أخقة اْلّد هلل افًِػ مل ُيتٍِقا ِف افًَٔدة، ومل ُيتٍِقا ِف إصقل، فُـ هْٚك اختالف ِف  ًً ضٌ

 ف ِف إحُٚم، إذا وجدٕٚ اختالف افًِػ ؾٓذا جيًؾ ِف إمر افًًٜ. افتًٍر، اختال

  ما مًْك جيًؾ يف إمر شًة؟ 

يًْل جيٛ ظذ ـؾ واحٍد مْٚ أن يٖخذ بَم ييٓر إٔف افراجح فُـ ٓ ئًٛ إخقإف افذيـ أخذوا بٚفَقل 

رؿٜ. ٍُ ًٓ فِْزاع واف  أخر، وٓ يُقن ذفؽ جمٚ

 غ ـبرتغوأضب فُؿ مثافغ بّسٖفت: 
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: اجلٓر بًٌؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ ِف افهالة، افًِػ اختٍِقا ؾٔٓٚ وإن ـٚن إطٓر واهلل ادسٖفة إوػ

ؿْ -أظِؿ أن افهحٚبٜ  ِٓ ْٔ َِ مل يثٌٝ ظْٓؿ اجلٓر بًٌؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ ِف افهالة،  -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ؾ اخلالف، ؾٖٕٚ بحثٝ ادًٖ َِ
ُٕ ٚ، ؾٖٕٚ فُـ افًِػ اختٍِقا و ًَ فٜ وطٓر يل أن افًَّْٜ هل ظدم اجلٓر مىِ

، فُـ ٓ أظٔٛ  ، هذا افقجقب، وأظّؾ هبذا ظذ أن هذا هق افًَّْٜ جيٛ ظّع أن أظتَد أن هذه افًَّْٜ

ًٌٚ فٍِرؿٜ وافْزاع وإخذ وافرد.ظذ مـ جيٓر   بًٌؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ وأجًؾ هذا شٌ

صالة افٍجر ؿد اختِػ ؾٔف افًِػ، وهْٚك آثٚر مَْقفٜ وهْٚك افَْقت افدائؿ ِف وادسٖفة افثإٔة: 

أؿقاٌل مًِقمٜ، ؾٖٕٚ بحثٝ ادًٖفٜ وطٓر يل أن افَْقت ِف افٍجر دائًَم ؽر مؼوع بؾ هق ظْدي إٔٚ 

فُـ ٓ أظٔٛ ظذ مـ يَْٝ ممـ طٓر فف أن افَْقت مؼوع،  بدظٜ ؾِق ظِّتف فرأيٝ أين ظِّٝ بدظٜ

ًٌٚ فألخذ وافرد وآؾساق مٚ أظٔٛ ظِٔف، وٓ أترك   .افهالة خٍِف، وٓ أجًؾ هذه ادًٖفٜ شٌ

ِّٔٛ، فُـ ادٍٚرؿٜ وافْزاع وهٗٓء مٌتدظٜ وهٗٓء ظذ  ًٕؿ افٌحٞ افًِّل وافردود افًِّٜٔ هذا ض

ٌَّف ظِٔف صٔخْٚ افنٔخ ابـ بٚز  ِف هذه ادًٖفٜ؛ أظْل  -َرمِحَُف اهللُ -افًَّْٜ هذا ٓ يٌٌْل، وهذا افذي ٕ

مًٖفٜ افَْقت ِف صالة افٍجر، حٔٞ بغَّ أن هذا إطٓر واهلل أظِؿ إٔف ؽر ثٚبٝ وؽر مؼوع، 

رؿٜ، مٚ دام أن افًِػ ؿد اختٍِقا ِف ادًٖفٜ ؾٕ٘ف جيًؾ  ٍُ ٚ فِْزاع واف ًٕ وفُـ ٓ يٌٌْل أن يُقن هذا مُٚ

ع وؾرؿٜ ِف أمٍر ؿد مـ هذا افٌٚب، مٚ يٌٌْل أن يُقن هْٚك ٕزاِف ادًٖفٜ شًٜ مـ هذه افْٚحٜٔ، 

ح وأن يٖخذ بٚفراجح.  اختِػ ؾٔف افًِػ، فُـ جيٛ ظذ اإلًٕٚن أن ُيرجِّ

ُشئؾ إٔهع خِػ مـ يَْٝ ِف افٍجر؟ يًْل ٕحـ أن ؾرؽْٚ مـ  -َرمِحَُف اهلُل-ُذـر أن اإلمٚم أمحد 

: وهؾ ؿؤٜ أن اإلًٕٚن يَْٝ، ضٔٛ هؾ ُيهع خِػ مـ يَْٝ ِف افٍجر؟ ؾُٚن جقاب اإلمٚم أمحد

َرمِحَُف -افنٚؾًل مًروف إٔف يرى افَْقت ِف افٍجر دائًَم، ؾٚإلمٚم أمحد ٓ ُتهع خِػ افنٚؾًل؟! 

يَقل فًِٚئؾ: فق وجدت اإلمٚم افنٚؾًل ُيهع بٚفْٚس هؾ ٓ ُتهع خٍِف وهق إمٚم مـ أئّٜ  -اهللُ 

 افًَّْٜ وأئّٜ افدٕٔٚ؟! 

مؼوع ٓ يّْع مـ افهالة خٍِف، بؾ اختِػ  ـقن اإلمٚم يَْٝ ِف افٍجر؛ ٕٕف يرى أن افَْقت

افًَِمء هؾ يَْٝ خٍِف وفق ـٚن ٓ يرى افَْقت أو ٓ يَْٝ؟ يًْل فًٔٝ ادًٖفٜ مًٖفٜ هؾ ُأصع 
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خٍِف أو ٓ ُأصع خٍِف، هذه مٍروغ مْٓٚ؛ تهع خٍِف، فُـ هؾ تَْٝ فَْقت إمٚمؽ؟ بًض أهؾ 

ًٜ فإلمٚم ِف مًٖفٜ ؿدافًِؿ يَقفقن: ًٕؿ،   اختِػ ؾٔٓٚ افًِػ. متٚبً

ر هذا: إٔؽ فق ـْٝ تهع خِػ إمٚم يَْٝ يرى أن  -َرمِحَُف اهللُ -وـٚن صٔخْٚ افنٔخ ابـ ظثّٔغ  ُيَرِّ

ًٜ فإلمٚم؛ فًّقم ؿقل افٌْل  ِْٔف -هذا هق افًَّْٜ وإٔٝ ٓ ترى ذفؽ إٔؽ تَْٝ خٍِف متٚبً َِ َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ ْٗ »: -َوَش ُٔ
َؾ اِْلَماُم فِ ًِ ََم ُج َّٕ  وهذه مًٖفٜ ؿد اختِػ ؾٔٓٚ افًِػ ؾُٔقن ؾٔٓٚ شًٜ.  شبِفِ  َتؿَّ إ

وٓ  : ٓ، ٓ يَْٝ خٍِف وفُْف يهع خٍِف، وإذا ؿْٝ اإلمٚم يًُٝوبًض أهؾ افًِؿ يَقفقن -

 يَُْٝ.

  وظْدي إٔا يف افراجح: أن يف ادسٖفة تٍهٔاًل؛ -

ٚم، ُيهع مع اإلمٚم فُْف ؾ٘ن ـٚن ادٖمقم يًتَد أن افَْقت بدظٜ ؾٕ٘ف ٓ يَْٝ مع اإلم -

ٓ ؿْٝ مع اإلمٚم؛ ٕٕف ِف اظتَٚده أن هذا بدظٜ ؾال يًٍؾ افٌدظٜ حتك فق ـٚن خِػ 

 اإلمٚم.

َّْٜ وٓ يهؾ ظْده بحًٛ بحثف افًِّل إػ ـقن أمٚ إذا ـٚن يًتَد إٔف خالف افً -

 إمر بدظٜ ؾٕ٘ف يَْٝ مع اإلمٚم.

ٟ افًٍِل؛ إذا اختِػ افًِػ ظْدٕٚ أمران، مٚ افذي هذا ؾَف ظئؿ ِف ؾَف ادْٓافناهد يا أخقة: 

 ًِّٕف؟ ؿِْٚ: ٓ جيقز إحداث ؿقل ثٚفٞ؛ 

 جيقز اجلّع بغ افَقفغ بٖؿقى مٚ ؾَٔٓم. -

 إذا أمُـ اجلّع وجٛ. -

 إذا مل يُّـ اجلّع وجٛ افسجٔح. -

ع ِف َِقب وآجتَمع، ومـ ٕٚحٜٔ آتٌٚإتْٓٔٚ، اختالف افًِػ جيًؾ ِف إمر شًٜ مـ جٜٓ اف

 افًّؾ.
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أٓ ٕجد ـالًمٚ فًِِػ ِف ادًٖفٜ، ٕحـ اتٍَْٚ يٚ أخقة أن افًِػ هؿ افهحٚبٜ، ثؿ أتٌٚع احلافة افثافثة: 

افتٚبًغ هؿ أذف وأظِؿ مـ اتًٌٓؿ ب٘حًٚن، افتٚبًقن ثؿ افتٚبًقن هؿ أذف وأظِؿ مـ اتًٌٓؿ 

 ِف هذا افؼف. ب٘حًٚن، ثؿ أتٌٚع افتٚبًغ افذيـ واؾَقا افهحٚبٜ يِقن افتٚبًغ

ًٓ ظـ افهحٚبٜ وٓ ظـ افتٚبًغ، أو  ِّٔٛ مل ٕجد، ٕريد أن ٍٕنِّ أيٜ ؾِؿ ٕجد أثًرا صحًٔحٚ مَْق ض

ٕريد أن ٕؼح اْلديٞ ؾِؿ ٕجد ذفؽ، أو ٕريد اْلُؿ ؾِؿ ٕجد ذفؽ، ؾَم افقاجٛ ظِْٔٚ ِف مْٟٓ 

ًٓ فًِِػ ٕرجع إػ أن ٕرجع إػ افًَِمء افربَّٕٚٔغ افذيـ ُظِرؾقا بٚتٌٚع  افًِػ؟  افًِػ، إذا مل ٕجد ؿق

ؿْ -ػ افهٚفح أتٌٚع افًِ ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

  إذا ـان ذفؽ ـذفؽ ؾّـ هق افسٍِل، ومـ هؿ افسٍِٔقن؟ 

ؿْ -: هق افذي يِزم مْٟٓ افًِػ افهٚفح افسٍِل ِٓ ْٔ َِ -ؾٖٔخذ بٍٓؿ افهحٚبٜ ، -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ ؿْ -، ؾ٘ن مل جيد ْلؿ ؾًَٓم ؾٕ٘ف يٖخذ بٍٓؿ أتٌٚع افًِػ افهٚفح -ِرْوَقاُن اهلِل َظ ِٓ ْٔ َِ ، -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

وافًزة بْٚلَٚئؼ يٚ أخقة، ؾّـ زظؿ إٔف شٍِل افٔقم ـثر مـ افْٚس يزظّقن أهنؿ شٍِٔقن، بؾ ِف 

وافنٔخ  -مِحَُف اهللُ رَ -وافنٔخ إفٌٚين  -َرمِحَُف اهللُ -أوج طٓقر افًٍِٜٔ وؿقُتٚ ِف زمـ افنٔخ ابـ بٚز 

دٚ ـٕٚٝ افًٍِٜٔ هل افيٚهرة ظذ إرض بَقة، جٚء مـ أفَّػ  -َرمِحَُف اهللُ -مٌَؾ بـ هٚدي افقادظل 

زظٔؿ اإلخقان ادًِّغ ؿٚل: إٔف شٍِل؛ ٕن افًٍِٜٔ هل  حًـ افٌَّْٚشٍِل،  حًـ افٌَّْٚإن ؾَٚل: 

 افرائجٜ ِف ذفؽ افقؿٝ وبَقة.

ِف اإلٕسٕٝ: أبق ظٌد اهلل افًٍِل، أبق ظٌد افرمحـ افًٍِل، وإذا ٕيرت ِف  وجتدون افٔقم مـ يُتٛ

ـالمف وجدت إٔف مـ افتٍُريـ إؿحٚح، وهذا ـثر، ؾًٌض إخقة إذا ؾتح وجد ؾالن افًٍِل 

يرتٚح ويَرأ، يَقل: هذا ـالم افًٍِٔغ، أبق ظٌد اهلل افًٍِل ذـر هذا، يٚ أخقة: فًٔٝ افًزة 

ة بْٚلَٚئؼ؛ ؾّـ زظؿ إٔف شٍِل ظروْٚ ؿقفف وؾًِف ظذ مٚ ـٚن ظِٔف افهحٚبٜ، ومـ ثؿَّ بٕٚشَمء افًز

 مٚ ـٚن ظِٔف افتٚبًغ وأتٌٚع افتٚبًغ؛

ق ذفؽ افًرض ؿقفف ؾٓق افًٍِل. -  ؾ٘ن صدَّ

 بف افًرض ؾٓق خٍِلٌّ وإٔٝ شؿَّ بٚفًٍِل.وإن ـذَّ  -
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 هذه افَؤٜ واوحٜ يٚ أخقة؟ 

 ٍِٔة؟ هؾ يِزم اْلٕسان أن يَقل: إٔا شٍِل؟ وهؾ ُيَذم إذا ؿال: إٔا شٍِل؟هؾ تِزم افْسبة إػ افس 

يًْل ظْدٕا ضرؾان: هؾ تِزم افْسبة إػ افسٍِٔة؟ يًْل هؾ يِزمْل إٔا يف إٕدؤٕسٔا أن أؿقل: إٔا شٍِل 

وإٔا افسٍِل، أو أؿقل يف مافٔزيا، أو أؿقل يف شٌْاؾقرا، أو أؿقل يف أي مُان إٔا افسٍِل؟ هؾ هذا 

 واجب وٓزم فِسٍِٔة أو ٓ؟

وفٔس هذا بالزم، وإَٕم افالزم هق شِقك ادْٟٓ؛ ؾّـ شِؽ  : أن هذا فَٛ تؼيػ ومتٔٔزواجلقاب

ٚ أٓ يتًّك، ؿد يُقن ِف  ًٕ ك؛ ٕٕف ؿد يُقن ادهِحٜ أحٔٚ َّّ ادْٟٓ ؾٓق شٍِل فُـ ٓ يِزمف أن يتً

د ظذ افًٍِٔغ فًقء ؾٍٓؿ فًٍِِٜٔ،   أن يتًّك فُـ يِزمف أن يًِؽ ادْٟٓ. مٚ يِزمفبِد ُيندَّ

ؿْ -: إٔٚ ٓ ٕجد هذا ِف زمـ افهحٚبٜ يدل ْلذا ِٓ ْٔ َِ مٚ ٕجد إٔف ِف زمـ افهحٚبٜ ـٚن  -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

، دٚذا؟ ٕهنؿ مٚ ـٕٚقا يتٚجقن إػ متٔٔز، ـِٓؿ شٍِٔقن، أهؾ افًَّْٜافهحٚيب يَقل: شٍِل أو مـ 

ٛ هبذا دٚ وؿًٝ افٍرؿٜ وحهِٝ افٍتـ، ؾٚحتٚج أهؾ ، إافًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ وـِٓؿ  َُّ َٕم صٚر افتِ

 .اْلؼ إػ مٚ ُئّزهؿ ظـ ؽرهؿ، ؾُٚن مـ إفَٚب افؼيٍٜ افًٍِٜٔ

َِّؿ ظْٓٚ وٌٕغِّ أشٌٚهبٚافًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ شٖٔيت إن صٚء اهلل أفَٚب  ، ، أفَٚب افًٍِٔغ افؼيٍٜ، شْتُ

ؾٓؿ يتًّقن هبذا وٓ ظٔٛ ـَم شٖذـر ِف اجلٕٚٛ افثٚين إن صٚء اهلل ، ـٚن مـ أفَٚهبؿ افؼيٍٜ: افًٍِل

 فُـ هذا فٔس بالزم، فٔس بقاجٛ، وإَٕم هق فَٛ تؼيٍػ ومتٔٔز.

  ُُّٕؾ إن صاء اَّلل آخر ظْك أختؿ بف جمِس افٔقم، وؽًدا إن صاء اَّلل يف ادجِس إول يف إربًاء 

 فسٍِٔة إػ صخٍص بًْٔف؟ هذه ادباحث ادّٓة ادٍٔدة؛ هؾ ُتْسب ا

 ، : ٓ، ؾٕ٘ف ٓ ُتًْٛ إٓ إػ افًِػ وافًَّْٜ أهؾ وافًٍِٜٔ واحدة ظْد مجٔع ظَِمء واجلقاب افَىًلُّ

وظَِمء افًٍِٔغ، ؾٕٚتٌٓقا يٚ أخقة: ٓ تقجد شٍِٜٔ بٚزيٜ، وٓ تقجد شٍِٜٔ أفٌٕٜٚٔ، وٓ تقجد  افًَّْٜ

-ظَِمئْٚ ظذ افًٍِٜٔ افتل ُتًْٛ إػ افًِػ افهٚفح  شٍِٜٔ وادظٜٔ، وٓ تقجد شٍِٜٔ ظثّْٜٔٔٔ، ـؾ

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ وافًْٜ، وًٌٕٜ افًٍِٜٔ إػ صخص خىٖ ـٌر، ويًٌْٓٚ ُإٌٔٚس إػ أصخٍٚص أو  -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

 .أمٚــ مـ أجؾ افتٍْر مْٓٚ
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هذه : جتد بًض افْٚس أن يَقفقن: هذه شٍِٜٔ شًقديٜ، وهذه شٍِٜٔ أردٕٜٔ، وإتبٓقا يا أخقة

 شٍِٜٔ مكيٜ، مٚ ُيًْٛ إػ إمٚــ ٓ ُيِق مـ حٚفغ:

إمٚ إٔف مْٟٓ افهحٚبٜ ؾٓذا ِف ًٌٕتف إػ إمٚــ خىٖ ظئؿ؛ ٕن افذي ِف افًًقديٜ،  -

وافذي ِف إردن، وافذي ِف مك، وافذي ِف أمريُٚ جيٛ أن يُقن واحًدا؛ ٕن مْٟٓ 

ؿْ -افهحٚبٜ  ِٓ ْٔ َِ  .واحد -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

م مـ افًَِمء ؾتًّٔتف شٍِٜٔ وإ - ٚ دٚ ـٚن ظِٔف افهحٚبٜ ومـ تَدَّ ًٍ مٚ أن يُقن خمٚف

 خىٖ. 

د وٓ تتنىَّر  ، افًٍِٜٔ واحدة، فُـ -يًْل تًَْؿ إػ أجزاء-افًٍِٜٔ يٚ أخقة ـَم ؿِْٚ أمس: ٓ تتًدَّ

 افذيـ يًٌْقن افًٍِٜٔ إػ إمٚــ؛ 

 ٍٜٔ ؾَٔقفقن: هذه شٍِٜٔ افًًقديٜإمٚ أهنؿ مٌروقن ُيريدون افتٍْر مـ هذه افًِ -

يًْل اترـٓٚ، هذا افذي يٖيت ظـ ابـ بٚز وابـ ظثّٔغ وافٍقزان واْلٔدان هذا اترـف؛ ٕهنٚ 

 شٍِٜٔ افًًقديغ، هٗٓء مٌروقن ُيردون ضب افًٍِٜٔ وتٍريؼ افًٍِٔغ.

ن، وإمٚ إٔف خمىئ ِف افًٌْٜ إػ ادُٚن؛ ٕهنٚ شقاء، افذي ِف مُٜ هق افذي ِف ظَم -

 .ادْٟٓ افًٍِل افهحٔح هق واحد

 وإمٚ إٔف خمىئ ِف تًّٔتٓٚ شٍِٜٔ. -

فق جٚءٕٚ صخص وؿٚل: يٚ أخل؛ ٓ، إٔٚ أرى وهذا واوح وهذا اإلثٌٚت افذي ِف إردن ؽر افذي 

ِف افًًقديٜ، هذا مقجقد خمتٍِٜ، َٕقل: إذن واحد مَْٓم فٔس هق افًٍِٜٔ؛ ٕن افًٍِٜٔ واحد، 

 ُِؿ ِف ادًٚئؾ افٍَٜٓٔ وآحٚد ادًٚئؾ، ٕحـ ٕتُِؿ ِف ادْٟٓ.وٕحـ يٚ أخقة ٓ ٕت

ـذفؽ افًٌْٜ إػ إصخٚص ٍٕس افَؤٜ بٚفًٌْٜ إػ إمٚــ، يَقفقن: هذه شٍِٜٔ أفٌٕٜٚٔ، هذه 

ق بغ افًٍِٔغ حتك افذي ُيٛ افنٔخ  شٍِٜٔ بٚزيٜ، َٕقل: افذي يَقل هذا إمٚ مٌرض يريد أن ُيٍرِّ

خالص يَقل: إٔٚ مٚ أشر مع افنٔخ ابـ بٚز وابـ ظثّٔغ؛ ٕن شٍِٔتٓؿ ؽر  -اهللُ َرمِحَُف -إفٌٚين 
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شٍِٜٔ إفٌٚين، وافذي ُيٛ افنٔخ مٌَؾ يَقل: إٔٚ مٚ أشر مع إفٌٚين ومع هذا؛ ٕن شٍِٔتٓؿ ؽر 

 شٍِٜٔ... ُيريدون ضب افًٍِٜٔ، هٗٓء مٌروقن.

افًٍِٜٔ ًٌٕٜ إػ افًِػ، افذي ظْد إفٌٚين ابـ بٚز وإمٚ إٔف خمىئ ِف افًٌْٜ إػ افنخص؛ ٕن هذه 

ؿْ -ابـ ظثّٔغ هق مْٟٓ افًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ وٓ ُيًْٛ إػ افًَِمء بٖظٔٚهنؿ، وفُـ  -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

َٕقل: افنٔخ إفٌٚين شٍِل وواهلل إٕف شٍِل، افنٔخ ابـ ظثّٔغ شٍِل واهلل إٕف شٍِل، افنٔخ ابـ 

ف شٍِل، افنٔخ افقادظل شٍِل واهلل إٕف شٍِل، فُـ ٓ َٕقل: شٍِٜٔ إفٌٚين، بٚز شٍِل واهلل إٕ

 .شٍِٜٔ ابـ بٚز

 هؾ يُّـ أن يُقن خمىًئا يف تسّٔتٓا شٍِٔة؟ 

َٕقل: أمٚ افًَِمء ادًروؾقن بٚفًٍِٜٔ ؾَم ُيُّـ، ـِٓؿ ظذ افًٍِٜٔ واْلّد هلل، وفُـ افًٌْٜ ْلؿ 

 خىٖ.

 ا: وهق تَس مغ وشٍِٔة ادتٖخريـ:بَل رء خىر جدًّ  ٔؿ افسٍِٔة إػ شٍِٔة ادتَدِّ

وهذا رء جديد أن ِف افًٚحٜ، مٚ يٖتٔؽ ُُيٚفٍؽ ِف افًٍِٜٔ، ٓ، ًٕؿ جيٛ اتٌٚع مْٟٓ افًِػ، 

مغ  مغ وشٍِٜٔ ادتٖخريـ، مٚ وٚبط ادتَدِّ وجيٛ وجيٛ وجيٛ، وفُـ هْٚك ؾرق بغ شٍِٜٔ ادتَدِّ

َِّؿ ظْ  ٓؿ؛وادتٖخريـ؟ إٔٚ أتُ

 مٚ ؿٌؾ صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ هذه شٍِٜٔ ادتَدمغ. -

 ومـ صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ إػ يقمْٚ هذه شٍِٜٔ ادتٖخريـ. -

يريدون أن يقمهقا افْٚس أن افذي ظِٔف منُٚيْٚ افٔقم ومـ ؿٌِٓؿ إػ صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ، صٔخ 

ٚن ظِٔف ادتَدمقن، وافْتٔجٜ مٚذا؟ أن هذا ُُيٚفػ مٚ ـاإلشالم ُمّد بـ ظٌد افقهٚب، ابـ افَٔؿ، 

 افذي ًٕٔنف افٔقم فٔس شٍِٜٔ، وهذا مْٟٓ خٌٔٞ مقجقد أن ِف افًٚحٜ.

ـَم ؿِٝ فُؿ افٌٚرحٜ: افًٍِٜٔ شًِِٜ ُمُّٜ مـ زمـ افهحٚبٜ إػ يقمْٚ، فٔس هْٚك شٍِٜٔ  يا أخقة:

مقن ؾٓق فٔ س مـ افًٍِٔغ، وٓ أظِؿ أحًدا فِّتَدمغ وشٍِٜٔ فِّتٖخريـ، َمـ خٚفػ مٚ ظِٔف ادتَدِّ
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مقن مـ شٍِْٚ افهٚفح  ؿْ -مـ ظَِمء وأظٔٚن افًٍِٜٔ ُُيٚفػ مٚ ظِٔف ادتَدِّ ِٓ ْٔ َِ ، بؾ هؿ -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

ؿْ -جمٚهدون ِف تَرير مٚ ـٚن ظِٔف افًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهلِل َظ

ؼضْٚ، ـٚن ادٍروض أن َٕػ ـَم ؿِْٚ ؿٌؾ فًِْٚ َٕػ ظْد هذا ادقضـ، وٕحـ اْلََٜٔ مٚ افتزمْٚ ب

ا؛ ٕٕف يتًِؼ  ظؼيـ دؿَٜٔ مـ هنٚيٜ افدرس، فُـ ٕن افٌحٞ إخر احتٚج إػ ختّف وهق مٓؿ جدًّ

ٚ إٔٚ مل إَٔس اجلزء افثٚين وهق ؿؤٜ: هؾ ُيًٚب اإلًٕٚن بٕٚتًٚبف فًٍِِٜٔ؟ هذا  ًً بَم ُيثٚر ِف افًٚحٜ. ضٌ

 .، فًِْٚ َٕػ هْٚ-َظزَّ َوَجؾَّ -بدايٜ افدرس ؽًدا إن صٚء اهلل شٖتُِؿ ظْف إن صٚء اهلل ِف 
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 ]هؾ ُيًٚب مـ إتًٛ إػ افًِػ؟ َمـ هق افًٍِل؟[ 

 أما بًد...

ٛ ب ُٖرحِّ ٘خقاين ِف هذا افٔقم افثٚفٞ مـ أيٚم هذه افدورة إوػ ِف جزيرة فقمٌقك ِف ]دراشٍٚت ِف ؾ

ادْٟٓ[، وهذا هق ادجِس إول مـ جمٚفس يقم إربًٚء، وهق ادجِس افثٚين ِف مقوقع مْٟٓ 

ؿْ -افًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

 وهل هؾ ُيًاب َمـ إتسب إػ افسِػ، وَمـ ؿال: إٕف وٕبدأ بَْىٍة إتْٓٔا ظْدها يف ادجِس إول :

ًبا؟ وهؾ ُيًده تزـٔةً  ًّٔا ظْف؟ شٍِل؟ وهؾ هذا مذمقم؟ وهؾ ُيًده تًهه  ؾُٔقن مْٓ

ٌٛ ذيٌػ يهح إضالؿف ظذ اجلَمظٜ وظذ واجلقاب : أن ادًتَر ظْد أهؾ افًِؿ أن هذا افَِٛ فَ

ٚر افًَِمء؛ ؾٕ٘ٚ ٕجد ِف شر افًَِمء افًٚفٍغ َمـ صافٍرد، بؼط أن يُقن ذفؽ صٚدًؿٚ، وظذ هذا 

ثغ، وٕجد ِف ـتٛ افساجؿ إضالق فٍظ افًٍِل ظذ ظدٍد مـ  ـٚن ُيًّك بٚفًٍِل ـُثٍر مـ ادحدِّ

ًّٔٚ ـَم ذـر افذهٌل ظـ افدارؿىْل مثاًل، وٕحق  ٌقا هبذا، ؾَٔٚل: ؾالن وؾالن ـٚن شٍِ ََّ افًَِمء وإن مل يتِ

 ذفؽ.

ؤٕٚ ظذ هذا إمر، ؾتجد فَٛ افًٍِٜٔ وإضالق هذا افًٍِٜٔ دائًرا ظذ أفًْٜ افًَِمء؛ وٓ زال ظَِم

، وافنٔخ -َرمِحَُف اهللُ -، وافنٔخ مٌَؾ -َرمِحَُف اهللُ -، وافنٔخ إفٌٚين -َرمِحَُف اهلُل-ـٚفنٔخ ابـ بٚز 

 ، ؾال ظٔٛ ِف هذا إٓتًٚب، بؾ هق إتًٌٚب ذيػ.-حٍيف اهلل-صٚفح افٍقزان 

، وإتًٛ إفٔف، ٓ ظٔٛ ظذ مـ أطٓر مذهٛ افًِػ": -َرمِحَُف اهللُ -يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

ٚ ًَّ  ."واظتزى إفٔف، بؾ جيٛ ؿٌقل ذفؽ مْف؛ ؾ٘ن مذهٛ افًِػ ٓ يُقن إٓ ح

  ُف اَّللُ َظزَّ َوَجؾَّ -وُشئؾ شَمحة افنٔخ ابـ باز ك بافسٍِل أو إثري -َرِِحَ َّّ ، هؾ ما تَقل ؾّٔـ تس

 هل تزـٔة؟ يًْل هؾ هل تزـٔة فٍِْس ؾتُقن مذمقمة؟ 

س، مثَِم ـٚن افًِػ إذا ـٚن صٚدًؿٚ إٔف أثريٌّ أو شٍِلٌّ ؾال بٖ": -َرمِحَُف اهلُل َظزَّ َوَجؾَّ -ؾٖجٚب 

 ."يَقفقن: ؾالٌن شٍِل، وؾالٌن أثري

ٛ بٚفًٍِٜٔ وهق فٔس ظِٔٓٚ ؾٓذا ٓبس ثقب زور  ََّ مذمقم، فٔس ٕٕف ادٓؿ افهدق، أمٚ أن يتِ

ٛ بٚفًٍِل، وفُـ ٕٕف يَقل ـذًبٚ، هق يَقل: إٔٚ شٍِل وهق ِف اْلََٜٔ  ََّ إتًٛ إػ افًٍِٜٔ وتِ
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ؾُٚتؿ: ؾالن افًٍِل وؾالن  ٚ يُتٛ افتٍُريقن ِف مًرَّ ًَ فٔس بًٍِل ـَم يُتٛ افٔقم ـَم ؿِْٚ شٚب

ِرْوَقاُن اهللِ -ػ افهٚفح إثري وهؿ ِف اْلََٜٔ فًٔقا ظذ مذهٛ افًِػ وٓ ظذ مْٟٓ افًِ

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ   .-َظ

ق مْٓجف ًٌٕتف ؾال بٖس، مثَِم ـٚن افًِػ "ؾَٔقل افنٔخ:  ُٔهدِّ إذا ـٚن صٚدًؿٚ إٔف أثريٌّ أو شٍِلٌّ ؾ

 ."يَقفقن: ؾالٌن شٍِل، أو ؾالٌن أثري

ٌٛ ": -َرمِحَُف اهللُ -وؿٚفٝ افِجْٜ افدائّٜ فإلؾتٚء ِف افًًقديٜ برئٚشٜ شَمحٜ افنٔخ ابـ بٚز  افًٍِٜٔ فَ

ٛ وٓ حزبٜٔ؛ ٕن افًٍِٜٔ  ،"صٚفح ًٌٚ مذمقًمٚ، وهذا افَِٛ فٔس ؾٔف تًهُّ ٌٛ ُمّقد وفٔس فَ ؾٓق فَ

افذي يًتزي إػ افًٍِٜٔ ـٚفذي يًتزي إػ اإلشالم افهحٔح تًْل اإلشالم شقاًء بًقاء، ؾٚفًٍِل 

َِّؿ-افذي جٚء بف ُمٌّد  ِْٔف َوَش َِ  . -َصذَّ اهللُ َظ

ذفؽ افَِٛ مقجقًدا ِف صدر اإلشالم؛ ٕن اجلّٔع ـٕٚقا ظذ هذا وـٕٚقا ظذ اإلشالم ومل يُـ 

َِّؿ-افهحٔح افذي جٚء بف ُمّد  ِْٔف َوَش َِ ، وإَٕم احتٟٔ إػ هذا افَِٛ دٚ طٓرت ؾَِرق -َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ-مٚ جٚء بف ُمّد تْتًٛ إػ اإلشالم وفُْٓٚ ختٚفػ  ِْٔف َوَش َِ ومٚ مٚت ظِٔف ِف ـثٍر مـ  -َصذَّ اهلُل َظ

ِّٔز أهؾ اْلؼ ظـ  ٍٛ ُيّ اظتَٚداُتٚ وآرائٓٚ؛ ـٚفَدريٜ، واخلقارج، وادًتزفٜ، واجلّٜٓٔ، ؾٚحتٟٔ إػ فَ

صٚدٌق ِف مًْٚه، ممٌٔز ٕهؾ اْلؼ ظـ ؽرهؿ، ؾّٔزة افًٍِٔغ  "افًٍِٜٔ"ؽرهؿ، ؾقجد أن فَٛ 

َرق.إخذ بَم ـٚن ظِٔف افًِػ ورؾض مٚ أحدثف ادحدثقن  ٍِ  مـ شٚئر اف

  ر هذا ؾٕ٘ا ْٕتَؾ إػ َٕىٍة أخرى وهل: أشَمء -هذا ادْٓج، أشَمء مْٓج افسِػ افهافح إذا تَرَّ

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ ُقن ِبذا ادْٓج مْٓج افسِػ افهافح  -ِرْوَقاُن اَّللِ َظ ؿْ -أو أشَمء مـ يتّسَّ ِٓ ْٔ َِ  :-ِرْوَقاُن اَّللِ َظ

م افُال: أول اشؿٍ  َُٔٚل ظـ ادْٟٓ: افًٍِٜٔ، وُيَٚل ظـ أهِف: هؿ افًٍِٔقن، وؿد تَدَّ م ظِٔف، ؾ

 افًٍِٔقن.

َُٔٚل ْلؿ:  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ أهنؿ : وثاين أشَمئٓؿ ، وافٌٚفٛ إٔف ُيىِؼ هذا افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ؾ

َُٔٚل:  ًٕٚ ؾ َُٔٚل: افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ مَرو ٚ ؾ ًٕ ذا ، وُيَٚل: أهؾ اجلَمظٜ، ؾٓأهؾ افًَّْٜ، وُيىِؼ أحٔٚ

ًٕٚ وهذا افٌٚفٛ:  َِؼ مَرو َُٔٚل: "افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ "افَِٛ ُيى ًٕٚ مٍرًدا ؾ ، أهؾ افًَّْٜ، وُيىِؼ أحٔٚ

 وُيَٚل: أهؾ اجلَمظٜ.
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مغ؛ ٕن افًَّْٜ ُيََهد هبٚ مٚ ـٚن ظِٔف افٌْل  َصذَّ -وهذا افَِٛ ـٚن مقجقًدا ِف فًٚن افًَِمء ادتَدِّ

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ َِّؿ-ـٚن ظِٔف افٌْل ، ومٚ -اهلُل َظ ِْٔف َوَش َِ هق اإلشالم افهحٔح افَْل افهِٚف  -َصذَّ اهلُل َظ

َصذَّ اهلُل -يتًْٛ إػ اإلشالم ٕزٕف بَم ـٚن ظِٔف افٌْل  افذي يقزن بف أهؾ اإلشالم مـ بًد، ؾُؾ مـ

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ  ؛ -َظ

  َِّؿ-ؾَم ضٚبؼ مٚ ـٚن ظِٔف افٌْل ِْٔف َوَش َِ ؾٓق اإلشالم افُٚمؾ افهحٔح  -َصذَّ اهلُل َظ

 افهِٚف.

  مـ ذفؽ افقجف، ثؿ ؿد يُقن صٚحٌف مًًَِم مٌتدًظٚ، وؿد ٚ ًٍ ومٚ خٚفػ ؾٕ٘ف يُقن خمٚف

 يُقن ـٚؾًرا خٚرًجٚ ظـ اإلشالم، وهذا فف جمٚفف وتٍهِٔف.

 "اإلشالم اظِّقا أن اإلشالم هق افًَّْٜ وأن افًَّْٜ هل": -َرمِحَُف اهللُ -وفذفؽ يَقل اإلمٚم افزهبٚري 

َِّؿ-ْلذا ادًْك افذي ذـرٕٚه: أن مٚ ـٚن ظِٔف افٌْل  ِْٔف َوَش َِ  ؾٓق اإلشالم. -َصذَّ اهلُل َظ

ؾّـ افًَّْٜ فزوم اجلَمظٜ، ؾّـ رؽٛ ظـ اجلَمظٜ وؾٚرؿٓٚ ؾَد خِع ربَٜ "يَقل افزهبٚري أيًوٚ: 

ًّٓ موالًّ   ٜ مجٚظتٚن:وُأذـرـؿ إٔٚ ؿِْٚ: أن اجلَمظ "اإلشالم مـ ظَْف، وـٚن وٚ

 .ٚمجٚظٜ دئْٜ وهل مجٚظٜ واحدة ٓ تتًدد وٓ جيقز تًدده 

  ومجٚظٜ أبدان وهل تٚبًٜ فرايٜ ويل إمر؛ ؾ٘ذا ـٕٚٝ رايٜ ويل أمر ادًِّغ واحدة

ؿْ - ـزمـ أيب بُر وظّر وظثَمن وظعّ  ُٓ ؾ٘ن اجلَمظٜ واحدة، وإذا تًددت  -َريِضَ اهلُل َظْْ

أصقل افًِػ ؾٕ٘ف يُقن فُؾ بٍِد فف إمٍٚم مًِؿ مجٚظٜ تتٌع ـَم شٖٔيت تَريره ِف افرايٚت 

 ذفؽ اإلمٚم وُتٝ رايٜ ذفؽ اإلمٚم.

رؿٜ، ": -َرمِحَُف اهللُ -يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ  ٍُ ٌٜ بٚف ٌٜ بٚجلَمظٜ ـَم أن افٌدظٜ مَروٕ افًَّْٜ مَروٕ

َُٔٚل:   ."ـَم ُيَٚل: أهؾ افٌدظٜ وافٍرؿٜ افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ؾ

 ُقن بًَّْٜ افرشقل افسَّْة واجلَمظةٖهؾ أهؾ هذا ادْٓج ببب تسّٔة وش ًَّ ِْٔف -: أهنؿ يتّ َِ َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ ًٓ واظتًَٚدا وظّاًل؛ ؾٓؿ يِزمقن  -َوَش ويِزمقهنٚ تَريًرا واظتًَٚدا وظّاًل، وإن صئٝ ؿؾ: اشتدٓ

َِّؿ-شَّْٜ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهلُل -ل، ؾًٔتدفقن بُؾ مٚ صحَّ ظـ افٌْل مـ حٔٞ آشتدٓ -َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ ٜ ؾحٔثَم صحَّ  ظذ ـؾ رء مـ ؽر تٍريٍؼ بغ ادتقاتر -َظ وأحٚد، ؾٚفًزة ظْدهؿ بٚفهحَّ
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اْلديٞ اشتدفقا بف، ؾًٔتدفقن بْٚلديٞ ِف افًَٔدة وفق ـٚن اْلديٞ خز آحٚد ـَم ُيَٚل أو ـٚن 

  .متقاتًرا

ٚ ٓ يًتدفقن بٚفًَّْٜ ـِٓٚ ظذ ـؾ رء، وهبذا ُُي  ًً ؾال يًتدفقن ٚفٍقن أهؾ افٌدع ؾ٘ن أهؾ افٌدع مجٔ

مثاًل بخز أحٚد ِف افًَٔدة، وإَٕم مقؿٍٓؿ مـ خز أحٚد ِف افًَٔدة إٔف ٓ يهح ٕن يُقن دفٔاًل 

فقٕف مـ أجؾ افًقام حتك ٓ يَقل افًقام: إٔتؿ تردُّون افًَّْٜ ومٚ ت ، وفُـ يٗوِّ ٖخذون بٚفًَّْٜ

فقن إحٚديٞ أحٚديٞ أحٚد.  ؾٔٗوِّ

َِّؿ-ؾ٘هنؿ يًتدفقن بُؾ مٚ صحَّ ظـ افٌْل  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ أمٚ  ِْٔف َوَش َِ وفق ـٚن  -َصذَّ اهلُل َظ

ؿْ -يٖخذون ِف افًَٔدة بَم ـٚن ظِٔف افهحٚبٜ  آحًٚدا، ـَم أهنؿ ِٓ ْٔ َِ ، وادًِقم ظْدـؿ يٚ -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

.أ  حٌٜ: أن افًَٔدة ظْد افًِػ تًّك بٚفًَّْٜ

  :ؾ٘ن هذا يدل ظذ أمريـ: أهؾ افسَّْةإذن إذا ؿِْا 

ٝ مـ ؽر تٍريٍؼ بغ أحٚد وادتقاتر ِف آشتدٓل إمر إول ُقن بٚفًْٜ إذا صحَّ ًَّ : أهنؿ يتّ

، وافًّؾ ؾٔقجٌقن افًر إػ اهلل - ظذ ضريَٜ رشقل اهلل وآظتَٚد، ؾًٔتَدون ـؾ مٚ صحَّ ِف افًَّْٜ

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهلُل -، وفٔس ظْدهؿ ِف افًّؾ وافًٌٚدة ضريَٜ ُتًْٛ إػ ؽر رشقل اهلل -َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ -ًٌقن إًٍٔٓؿ إػ ضرٍق دون ضريؼ رشقل اهلل بخالف ؽرهؿ مـ أهؾ افٌَِدع ؾ٘هنؿ يْ -َظ

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ َُٔٚل: ضريَٜ افنٔخ افٍالين، ضريَٜ اجلُْٔد، ضريَٜ ـذا، ضريَٜ ـذا. ،-َصذَّ اهلُل َظ  ؾ

 ظْدهؿ يف افسر: ٖهؾ افسَّْةؾ

 .  إمٚ شَّْٜ

 .ٜوإمٚ بدظ 

َِّؿ-: هل ضريؼ رشقل اهلل ؾٚفًَّْٜ ِْٔف َوَش َِ  ِف افًر إػ اهلل. -َصذَّ اهللُ َظ

ـْ »: مٚ خٚفػ ذفؽ؛ وافٌدظٜ ْٔفِ  َم َِ َْٔس َظ اًل َف َّ َؾ َظ
ِّ َق َرد   َظ ُٓ ا َؾ َٕ  .شَأْمُر

َِّؿَ -أمٚ ؽرهؿ ؾ٘هنؿ يرتوقن ضرًؿٚ دون ضريؼ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ًٜ مل يُـ يًر  -َصذَّ اهللَُّ َظ تُقن ُمدث

َِّؿَ -ظِٔٓٚ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ  .أهؾ افسَّْةهذه افدٓفة إوػ إذا ؿِْا:  .-َصذَّ اهللَُّ َظ
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ؿْ -حٚبٜ أهنؿ ظذ ظَٔدة افهافدٓفة افثإٔة:  ِٓ ْٔ َِ فقا، وافًَٔدة تًّك  -ِرْوَقاُن اهللِ َظ وا ومل ُيٌدِّ مل ُيٌرِّ

، وُيًّقن بٖهؾ اجلَمظٜ؛ ٕهنؿ جيتًّقن ظذ اْلؼ افذي اجتّع ظِٔف صدر إمٜ، ؾٓؿ ِف ـؾ افًَّْٜ

ٌٜ واحدة، ـالمٓؿ واحد، وأصقْل ؿقن وٓ يتنىَّرون إػ أجزاء، بؾ هؿ مجٚظ ؿ زمٚن جمتًّقن ٓ يتٍرَّ

 واحدة، وإن اختٍِٝ أمٚـْٓؿ، وهذا وصٌػ مالزٌم ٕهؾ هذا ادْٟٓ إػ يقمْٚ هذا. 

ٓ يًْل هذا أهنؿ ٓ ُيتٍِقن ِف ادًٚئؾ افتل يًقغ ؾٔٓٚ اخلالف ِف ادًٚئؾ آجتٓٚديٜ، بؾ ُيتٍِقن 

ُيتٍِقن مـ زمـ افهحٚبٜ إػ افٔقم، وفُـ ادًٚئؾ إصِٜٔ افتل هل افًَٔدة وادْٟٓ وإصقل ٓ 

ِف ـؾ مُٚن متىٚبٌؼ، وفذفؽ افٔقم جتد أن افًٍِٜٔ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ تَرير ظَِمء ؾٔٓٚ، وجتد أن 

ـٍ واحد َِّؿ ؽره مـ ظَِمء افًٍِٜٔ بُالم جتد إٔف مـ مًٍغ واحد، وظذ شْ َِّؿ بُالم وتُ   .افًٚمل إذا تُ

وأحدثقا صًٔئٚ جديًدا مل يُـ ظِٔف وفذفؽ بًض ضالب صٔقخ افًٍِٜٔ ِف هذا افزمٚن أحدثقا ؾرؿٜ 

ُٕدخؾ  ُثر ؾٔٓٚ،  ـُ ُٕدخؾ ُإًٔٚشٚ  ادنٚيخ، وجٚءوٕٚ بٖصٔٚء مثؾ ذاك افذي يَقل: افًٍِٜٔ ٕحـ ٕقشًٓٚ و

ُٕدخؾ مـ افتٌِٔغ ِف افًٍِٜٔ، هذا مٚ يَقفف افًٍِٔقن وٓ يَقفف ادنٚيخ افًٍِٔقن إذن  مـ اإلخقان و

ًٝ شٍِٜٔ، ؾِٔس ِف افًٍِٜٔ ُؾْرؿٜ ِف افًَٔدة وإصقل، هذا افذي ُيىَرح فٔهذه فًٔٝ شٍِٜٔ، 

ؿْ -بخالف ؽرهؿ ؾ٘هنؿ أهؾ ؾرؿٜ ظَم اجتّع ظِٔف افهحٚبٜ  ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ون وأيًوا ُيسّقن بٖهؾ اجلَمظة ؛ ٕن مْٓجٓؿ يدور ظذ حٍظ اجلَمظٜ، وجُيٌقن حٍظ اجلَمظٜ، ويًدُّ

ظ اجلَمظٜ ِف بٍِد حٍظ اجلَمظٜ ؾرًوٚ مـ ؾرائض افديـ ٍَ ، شقاء مجٚظٜ افديـ أو مجٚظٜ إبدان، وٓ ُُت

مـ افٌِدان إٓ بٖصقل ادْٟٓ افًٍِل؛ ٕن حٍظ اجلَمظٜ بٚدْٟٓ افًٍِل ديـ فٔس مهِحٜ، بخالف 

 ؽرهؿ مـ أهؾ إهقاء ؾ٘ن اتًٚؿٓؿ مع اجلَمظٜ مٌْل ظذ ادهِحٜ؛ 

 إهنٚ ذظٜٔ وإهنٚ وإهنٚ وإهنٚ.ؾ٘ن ـٕٚٝ ْلؿ مهِحٜ ِف هذه اجلَمظٜ ؿٚفقا:  -

إذا مل تُـ ْلؿ مهِحٜ ِف هذه اجلَمظٜ ؿٚفقا: اْلُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل، وهذه حُقمٜ  -

ٚ ٕهقائٓؿ وفٔس ديًْٚ ًً ا ِف افقاؿع افٔقم.، ٓ ُتُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل تٌ  وهذا طٚهٌر جدًّ

  بٖهؾ اجلَمظة؟ شببف:  افسَّْة واجلَمظةأهؾ إذن ما شبب تسّٔة 



 

 

 ات يف املنهجــــــــــــــــــــــدراس 50
 

  : ًٓ رؿٜ، بؾ حهقل أو ٍُ أهنؿ اجتًّقا ظذ مٚ اجتّع ظِٔف أهؾ افهدر إول ؿٌؾ اف

َرق، ؾٓؿ أهؾ تِؽ اجلَمظٜ إوػ ٍِ افتل مٚ حهؾ اجتَمٌع فألمٜ إٓ ؾٔٓٚ، ثؿ بًد ذفؽ  اف

 حهِٝ افٍرؿٜ إػ افٔقم.

  :ؿقن ُٓتٚد ظَٔدُتؿ وأصقْلؿ ظز افتٚريخ، ظز اوإمر افثاين فزمـ إػ أهنؿ ٓ يتٍرَّ

 يقمْٚ.

  :ًبٚ إػ اهلل وإمر افثافث ًْٚ وتَرُّ -أهنؿ ُيٚؾيقن ظذ اجلَمظٜ وجُيٌقن حٍيٓٚ تديُّ

َٚػَ  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ  .-ُش

ُأؤٍقا إػ افًْٜ؛ ٕهنؿ متًُّقن هبٚ،  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ": -َرمِحَُف اهللُ -يَقل افنٔخ ابـ ظثّٔغ 

َُِٕٝ إػ افَقم ". ثؿ ذـر: "واجلَمظٜ؛ ٕهنؿ جمتًّقن ظِٔٓٚ أن ـِّٜ اجلَمظٜ بًّْك آجتَمع ثؿ 

َُِٕٝ إػ افَقم ادجتًّغ ؾٖصٌح افَقم ادجتًّقن  "ادجتًّغ إصؾ ِف ـِّٜ اجلَمظٜ آجتَمع ثؿ 

، ؾُٔقن مًْك  ًٜ افًَّْٜ ، ؾٓؿ جمتًّقن ظذ وآجتَمع أهؾ افًَّْٜ افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ُيًّقن مجٚظ

 .واجلَمظٜ

ٌٛ ؿديٌؿ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ومذهٛ ": -َرمِحَُف اهللُ -يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ  يًْل فٔس -مذه

ٚ وافنٚؾًل وأمحد، ؾٕ٘ف مذهٛ افهحٚبٜ افذيـ  -ُمدًثٚ ًُ مًروٌف ؿٌؾ أن ُيِؼ اهلل أبٚ حٍْٜٔ ومٚف

قه ظـ ٌٕٔٓؿ، ومـ خٚفػ ذفؽ ـٚن مٌتدًظٚ ظْد  ََّ ؾ٘هنؿ متٍَقن ظذ أن إمجٚع ، افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ تِ

ٜ، ومتْٚزظقن ِف إمجٚع مـ بًدهؿ  ."افهحٚبٜ ُحجَّ

ًٌٚ ُمَدًثٚ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ يَقل: )مذهٛ  ٌٛ ؿديؿ( مَهقده ـَم ؿِْٚ يٚ أخقة: إٔف فٔس مذه مذه

 ٜافُتٚب وافًَّْ مٌتدًظٚ، بؾ هق مقجقٌد مـ أصؾ اإلشالم، وٓ ُيًْٛ إػ واحٍد بًْٔف بؾ ُيًْٛ إػ 

ؿْ -ومٚ ظِٔف افهحٚبٜ  ِٓ ْٔ َِ مَهقده أن  (ؿٌؾ أن ُيِؼ اهلل أبٚ حٍْٜٔ، وفذفؽ ؿٚل: )-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ٓ ُيوٚف إػ صخٍص بًْٔف، ؾال ُيوٚف إػ أيب حٍْٜٔ، وٓ ُيوٚف ظذ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ مذهٛ 

اْلؼ ـٚن مقجقًدا ؿٌؾ مٚفؽ، وٓ ُيوٚف إػ افنٚؾًل، وٓ ُيوٚف إػ أمحد، وٓ صؽ يٚ أخقة أن 

 .افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ إئّٜ وأن إئّٜ مـ أهؾ اْلؼ ومـ 

  :ة مرات  وفذفؽ مـ افِىائػ افتل ُتذـر وذـرَتا ظدَّ
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ُٝ زواجٓٚ ظذ مذهٛ اإلمٚم إظيؿ أيب حٍْٜٔ  أن صًٚبٚ أراد أن يتزوج ؾَٚل فف ادٖذون: ؿؾ: ؿٌِ

ُٝ زواجٓٚ ظذ مذهٛ اإلمٚم هذا ؾَٚل: ؿ اشتًٚغافًَُْمن، ؾٚفنٚب مٚ  ُٝ زواجٓٚ، ؿٚل: ؿؾ: ؿٌِ ٌِ

ُٝ زواجٓٚ ظذ مذهٛ اإلمٚم إظيؿ  ُٝ زواجٓٚ، ؿٚل: ؿؾ: ؿٌِ إظيؿ أيب حٍْٜٔ افًَُْمن، ؿٚل: ؿٌِ

أيب حٍْٜٔ افًَُْمن، ؿٚل: يًْل يٚ صٔخ ٓ يهح افزواج إٓ إذا ؿِٝ هذا؟ ؿٚل: ًٕؿ ٓ يهح إٓ إذا 

ٕٕف ئًَْٚ أن وافد أيب حٍْٜٔ مل يَؾ: ظذ مذهٛ زواج وافد أيب حٍْٜٔ؟!  ؿِٝ هذا، ؿٚل: ؾُٔػ صحَّ 

 اإلمٚم إظيؿ أيب حٍْٜٔ افًَُْمن، مٚ ـٚن مقجقًدا أصاًل.

افًَّْٜ أهؾ ، فُـ مذهٛ افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ؾْٚلؼ مقجقٌد ؿٌؾ إئّٜ وإئّٜ مـ أهؾ اْلؼ ومـ 

ٛ إػ رجٍؾ بًْٔف، وإٕ واجلَمظٜ ًَ -َم هق مـ أصؾ اإلشالم وُيًْٛ إػ جمّقع افًِػ افهحٚبٜ ٓ ُيْ

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

  ؾٓؾ هذه ٕسبة إػ أهؾ افسَّْةؾ٘ن ؿال ؿائؾ: منٓقٌر ظْد افْاس وافًَِمء ؿقل: اْلمام أِحد إمام ،

 مْسقًبا إػ اْلمام أِحد؟  أهؾ افسَّْةاْلمام أِحد ؾُٔقن مذهب 

ٛ هبذا دقؿٍف  أهؾ افًَّْٜمٚم أمحد مـ أئّٜ واجلقاب: ٓ، ؾ٘ن اإل َِّ وفُـ افًْٜ ٓ ُتًْٛ إفٔف، وإَٕم ُف

فقا دٚ أـرهٓؿ افًِىٚن ظذ  إظيؿ ِف ؿؤٜ افٍتْٜ، ِف ؿؤٜ افَقل بخِؼ افَرآن، ؾ٘ن افًَِمء تٖوَّ

 ؿقل: إن افَرآن خمِقق؛ 

 .ؾًٌوٓؿ ؿٚل هُذا: افَرآن خمِقق ٕٕف مَُره -

يقِهؿ اخلٍِٜٔ إٔف يَقل بخِؼ افَرآن وهق ٓ يَقل بذفؽ فُـ  وبًوٓؿ ؾًؾ صًٔئٚ -

َِؿ، ؾُٚن يَقل: افَرآن وافتقراة واإلٕجٔؾ وافزبقر ـؾ هذه خمِقؿٜ وهق يَهد  فًٔ

َِّقا.  أصٚبًف فًٔ

َِّٝ أيدَيؿ إػ أظْٚؿٓؿ  - ٌُ ُٖمر هبؿ ؾقوًقا ِف إؽالل فٔاًل وهنًٚرا ؾ وبَل أربًٜ ؾ

اإلمٚم أمحد، ؾٚفثالثٜ مل يِّقا هذا ؾتٖوفقا ؾٖجٚبقا اخلٍِٜٔ  وأوثَقا بْٚلديد افثَٔؾ مْٓؿ

 إػ مٚ يَقل وبَل اإلمٚم أمحد.
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ٚ ُشِجـ مًف، ؾَِم ُدظل اإلمٚم أمحد  -َظزَّ َوَجؾَّ -ؾّـ فىػ اهلل  َّٔض فف شٚرًؿٚ وفهًّ بٚإلمٚم أمحد إٔف ؿ

ٚر وٕحقه ؾال ُأؿرُّ ْلؿ وإٔٝ إػ ادجِس أمًؽ افِص بثقبف وؿٚل: يٚ أمحد؛ إٔٚ ُأضب ظذ ربع ديْ

ب ُجِِد ثٌٝ ظذ هذا،  شُتيب ظذ افديـ، ؾًٌحٚن اهلل! صدَّ اهلل ؿِٛ اإلمٚم أمحد هبذا وثٌٝ، ُضِ

ٛ ب٘مٚم ومل  َِّ ُِ افًَّْٜ أهؾ ْلذا ادقؿػ ٓ أن  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ جُيٛ حتك زافٝ افٍتْٜ بحّد اهلل ؾ

 ُيًٌْقن إفٔف. واجلَمظٜ

وأمحد بـ حٌْؾ وإن ـٚن ؿد اصتٓر ب٘مٚمٜ افًَّْٜ وافهز ِف ادحْٜ ": شالم ابـ تّٜٔٔيَقل صٔخ اإل

ًٜ ؿٌِف ظِّٓٚ  ، بؾ ٕن افًَّْٜ افتل ـٕٚٝ مقجقدًة مًروؾ ًٓ ؾِٔس ذفؽ ٕٕف إٍرد بَقٍل أو ابتدع ؿق

ٍُٔٚرؿٓٚ، وـٚن إئّٜ ؿٌِف ؿد مٚتقا ؿٌؾ ادحْٜ ًْل ـثر مـ ي "ودظٚ إفٔٓٚ، وصز ظذ مـ امتحْف ف

 إئّٜ مٚتقا ؿٌؾ ادحْٜ ومْٓؿ بَٜٔ إئّٜ إربًٜ: افنٚؾًل، ومٚفؽ، وأبق حٍْٜٔ.

ٍُٕٚة افهٍٚت ِف أوائؾ ادئٜ افثٚفثٜ ظذ ظٓد ادٖمقن وأخٔف ادًتهؿ ثؿ "ؿٚل:  ؾَِم وؿًٝ ُمْٜ اجلّٜٓٔ 

ؿ وإبىٚل  ُّٓ فذي ذهٛ إفٔف متٖخروا صٍٚت اهلل تًٚػ وهق ادذهٛ اافقاثؼ ودظقا افْٚس إػ افتج

دوا  أهؾ افًَّْٜافراؾوٜ، وـٕٚقا ؿد أدخِقا مًٓؿ مـ أدخِقه مـ وٓة إمقر ؾِؿ يقاؾَٓؿ  حتك هدَّ

َّٔدوا بًوٓؿ وظٚؿٌقهؿ، وأخذوهؿ بٚفرهٌٜ وافرؽٌٜ، وثٌٝ اإلمٚم أمحد بـ حٌْؾ  بًوٓؿ بٚفَتؾ، وؿ

ؾَٕٚىًقا مًف ِف ادْٚطرة يقًمٚ بًد  ظذ ذفؽ إمر حتك حًٌقه مدًة، ثؿ ضٌِقا أصحٚبف دْٚطرتف

 ."يقم

ٓ يْتًٌقن إػ إمٍٚم  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ : أن افًَّْٜ واجلَمظٜٖهؾ إذن هذه ؿؤٜ مّٜٓ ِف افتًّٜٔ ب

 .افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ بًْٔف، وإَٕم إئّٜ مـ أئّٜ 

 افًٍِٔقن وافًٍِٜٔ.آشؿ إول ؿِْا : 

 افًَّْٜ واجلَمظٜو َمظٜافًَّْٜ واجلأهؾ : آشؿ افثاين. 

 :أهؾ اْلديٞ واْلديٞ. وآشؿ افثافث 

ك ِبا  َّّ : اشؿ أهؾ ادتَدمغ ووردت ظذ أفسْة افًَِمء افسَّْة واجلَمظةأهؾ ؾّـ إشَمء افتل ُيس

اْلديٞ، وهذا جٚء ظذ فًٚن اإلمٚم أمحد، واإلمٚم افٌخٚري، وصٔخ اإلشالم، وؽرهؿ مـ أهؾ 

 افًِؿ.
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غ ب": -َرمِحَُف اهللُ -فهٚبقين يَقل اإلمٚم ا ُِّ حٍظ اهلل  ٚفُتٚب وافًَّْٜإن أصحٚب اْلديٞ ادتًّ

َِّؿ-أحٔٚءهؿ ورِحؿ أمقاُتؿ ينٓدون هلل تًٚػ بٚفقحدإٜٔ، وفِرشقل  ِْٔف َوَش َِ بٚفرشٚفٜ  -َصذَّ اهلُل َظ

ًُّٔقن بٖصحٚب اْلديٞ وأهؾ اْلد "وافٌْقة  يٞ.وافنٚهد ِف ؿقل: )إن أصحٚب اْلديٞ( ؾ

ؾٓؿ ُيًّك  "افًَّْٜ واجلَمظٜمذهٛ افًِػ أصحٚب اْلديٞ و": -َرمِحَُف اهللُ -ويَقل صٔخ اإلشالم 

م افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ بٖصحٚب اْلديٞ و  .ـَم تَدَّ

، وإَٕم ادَهقد ٖصحٚب اْلديٞ افذيـ ختههقا ِف اْلديٞ واظتْقا بَِْف وحٍيفبوفٔس ادَهقد 

ؿْ -ظِٔف افهحٚبٜ  بٖهؾ اْلديٞ مـ متًُقا بَم ـٚن ِٓ ْٔ َِ ، وفذفؽ أصحٚب اْلديٞ -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

ًٌٚ فًٌض  ٌٛ فُؾ  أهؾ افًَّْٜفٔس فَ ، أمٚ مٚ حدث ِف زمْٕٚٚ مـ تًّٜٔ بًض أهؾ افًَّْٜوإَٕم هق فَ

إًٍٔٓؿ بٖهؾ اْلديٞ ؾٓذا احتٚجقا إفٔف هؿ مـ أجؾ افتّٔٔز ِف بِداهنؿ، فُـ فٔس هق  أهؾ افًَّْٜ

ل مدح أئّٜ افًْٜ ٕهؾ اْلديٞ ظذ  ادراد بٖهؾ اْلديٞ افذيـ يتُِؿ ظْٓؿ افًَِمء، وفذفؽ مٚ ُيْزَّ

افًَّْٜ أهؾ مـ يتًّقن افٔقم بٖهؾ اْلديٞ إٓ مـ جٜٓ مقاؾَتٓؿ فًِْٜ واجلَمظٜ وـقهنؿ مـ 

 .واجلَمظٜ

مل يُقٕقا أهؾ  إن"يَقل ظـ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ وافىٚئٍٜ ادْهقرة:  -َرمِحَُف اهللُ -ؾُقن اإلمٚم أمحد 

مٚ ٕٖيت افٔقم مثاًل وْٕزفف ظذ إخقإْٚ افذيـ يتًّقن بٖهؾ اْلديٞ، وإَٕم أهؾ  "اْلديٞ ؾّـ هؿ؟!

ٌٛ فُؾ  شقاء اصتٌِقا بْٚلديٞ أو مل ينتٌِقا بف، وفُْٓؿ ظذ مْٟٓ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ اْلديٞ فَ

ؿْ -افهحٚبٜ  ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهلِل َظ

وٕحـ ٓ ًْٕل بٖهؾ اْلديٞ ادَتكيـ ظذ شَمظف أو ": -َرمِحَُف اهللُ -ـ تّٜٔٔ يَقل صٔخ اإلشالم اب

ظذ ـتٚبتف وروايتف، بؾ ًْٕل هبؿ ـؾ مـ ـٚن أحؼ بحٍيف ومًرؾتف وؾّٓف طٚهًرا وبٚضًْٚ، واتٌٚظف 

 .افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ وهؿ ـَم ؿِْٚ:  "بٚضًْٚ وطٚهًرا، وـذفؽ أهؾ افَرآن

وفُْف ظذ مْٟٓ افهحٚبٜ هق مـ أهؾ اْلديٞ هبذا آشؿ؛  إحٚديٞ ؾٚفرجؾ ؿد ٓ يٍظ أصاًل 

ٕن فٔس ادَهقد ـَم ُيَٚل افٔقم: ادتخههغ، يًْل مٚ يٖيت واحد مثاًل ِف اجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ 

هق مـ أهؾ اْلديٞ، وافذي  افًَّْٜ واجلَمظٜويَقل: ـِٜٔ اْلديٞ، أهؾ اْلديٞ، مـ ـٚن مْٓؿ ظذ 

 ؾٓق مـ أهؾ اْلديٞ، وهُذا. افًَّْٜ واجلَمظٜٜ مـ ـٚن مْٓؿ ظذ ِف ـِٜٔ افؼيً
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 ؾٓؿ أهؾ إثر أو إثريقن ومٚ هؿ ظِٔف ُيًّك بٕٚثر، : وأما آشؿ افرابع ٕهؾ هذا ادْٓج

ٚ يٚ أخقة ٕحـ ؿِْٚ: مْٟٓ افًِػ  ًً وشٌٛ هذا: أن مْٓجٓؿ وظَٔدُتؿ مٌْٜٔ ظذ أثٚر واإلشْٚد، ضٌ

َِّؿ-بَم ظِٔف صحٚبٜ رشقل اهلل يَقم ظذ إخذ  ِْٔف َوَش َِ ، ـٔػ ًٕرف مٚ ظِٔف صحٚبٜ -َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ-رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ ؿْ -؟ بٚٔثٚر، بٕٚشٕٚٔد إػ افهحٚبٜ -َصذَّ اهلُل َظ ِٓ ْٔ َِ ، ومـ هْٚ -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

 وأهؾ أثٚر، وبٕٚثريغ. ،ُيًّك أهؾ هذا ادْٟٓ بٖهؾ إثر

ٍَّ يَق يًْل افذيـ إَٕم يٖخذون ظَٔدُتؿ مـ ادٖثقر ظـ "ظـ مًْك أهؾ إثر:  -َرمِحَُف اهللُ -ريْل ٚل افً

َِّؿ-ِف ـتٚبف، أو ِف شَّْٜ افٌْل  -َظزَّ َوَجؾَّ -اهلل  ِْٔف َوَش َِ ، أو مٚ ثٌٝ وصحَّ ظـ افًِػ -َصذَّ اهلُل َظ

َخٚم ٍِ  ."افهٚفح مـ افهحٚبٜ افُرام وافتٚبًغ اف

َِّؿ-مذهٌْٚ واختٔٚرٕٚ اتٌٚع رشقل اهلل ": -َرمِحَُف اهللُ -بـ أيب حٚتؿ وؿٚل ا ِْٔف َوَش َِ  -َصذَّ اهلُل َظ

ؽ بّذهٛ أهؾ إثر،  ًُّ  ."مثؾ: أيب ظٌد اهلل أمحد بـ حٌْؾوأصحٚبف وافتٚبًغ وافتّ

هؾ افٌَِدع: وهذه ظالمٜ مالزمٜ، مـ ظالمٚت أ "ظالمٜ أهؾ افٌدع افقؿًٜٔ ِف أهؾ إثر"وؿٚل أيًوٚ: 

ك  َّّ أهنؿ ٓ يروقن ظـ أهؾ إثر، ويًَقن ؾٔٓؿ، ويىًْقن ؾٔٓؿ، وفٔس ادَهقد يٚ أخقة: مـ تً

بٕٚثر ؾٕ٘ف ـَم ؿررٕٚ وـررٕٚ افًزة بٚفهدق واْلََٜٔ ٓ بٚفَِٛ، ؾًالمٜ أهؾ افٌدع أهنؿ يًَقن ِف 

 أهؾ إثر.

 وافٍرؿٜ افْٚجٜٔ يًْل افىٚئٍٜ مـ جٜٔ، ؾٓق افٍرؿٜ افْٚ: وأما آشؿ اخلامس ٕهؾ هذا ادْٓج

ًٜ ومـ افٍرؿٜ، )افىٚئٍٜ مـ ادًِّغ افتل ٕجٝ مـ  ادًِّغ افتل ٕجٝ مـ اشتحَٚق افْٚر مجِ

ٚ مـ أهؾ اجلْٜ ابتداًء، بؾ ؾٔٓؿ  ًً ٚ مًهقمقن، وأهنؿ مجٔ ًً ( مٚ يًْل هذا أهنؿ مجٔ ًٜ اشتحَٚق افْٚر مجِ

ٓجٓؿ، وهذا مًْك ؿقفْٚ: )مجِٜ( ؾٕ٘ف بّْٓجٓؿ ظذ ُظهٚة ويًتحَقن افْٚر بًّهٔتٓؿ ٓ بّْ

افرصٚد وافًداد يًتحَقن اجلْٜ، أمٚ بٖظَمْلؿ ؾّْٓؿ ضٚئًقن شٚبَقن بٚخلرات، ومْٓؿ ُظهُٚة 

 منؾقن ظذ إًٍٔٓؿ بٚفذٕقب.

 ًٜ ، مجِٜ ـَم ؿِْٚ: إذن إتٌٓقا ْلذه افَؤٜ؛ هل افىٚئٍٜ مـ ادًِّغ افتل ٕجٝ مـ اشتحَٚق افْٚر مجِ

َرق ؾ٘هنٚ  ٍِ بٚدْٟٓ، وٕجٝ مـ افٍرؿٜ ؾ٘هنٚ اجلَمظٜ، بٚؿٜٔ ظذ اجلَمظٜ مٚ اؾسؿٝ، بخالف بَٜٔ اف

 خٚفٍٝ اجلَمظٜ إوػ.
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 :وهذا آشؿ أيًوا مقجقد يف أفسْة افًَِمء 

ؾٓذا اظتَٚد افٍرؿٜ افْٚجٜٔ ادْهقرة إػ "يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ ِف أول ]افًَٔدة افقاشىٜٔ[: 

م مًْٚ أن افٌْل  "افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ م افًٚظٜ ؿٔٚ َِّؿ-وؿد تَدَّ ِْٔف َوَش َِ بغَّ أن افٍرؿٜ  -َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ-افْٚجٜٔ هؿ مـ ـٕٚقا ظذ مٚ ـٚن ظِٔف افٌْل  ِْٔف َوَش َِ وأصحٚبف، وٓ يقجد ِف افدٕٔٚ  -َصذَّ اهلُل َظ

ٚ دٚ ـٚن مـ هق ظذ هذا افقصػ إٓ أهؾ مْٟٓ افًِػ، ـؾ مـ خٚ ًَ فػ مْٟٓ افًِػ فٔس مىٚب

َِّؿ-ظِٔف افٌْل  ِْٔف َوَش َِ وأصحٚبف بؾ ظْدهؿ خمٚفٍٚت إٓ أصحٚب مْٟٓ افًِػ، ؾ٘هنؿ  -َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ-مىٚبَقن دٚ ـٚن ظِٔف افٌْل  ِْٔف َوَش َِ  وأصحٚبف. -َصذَّ اهلُل َظ

 وافىٚئٍٜ ادْهقرة هل افىٚئٍٜ مـ ة، ؾٓق افىٚئٍٜ ادْهقر: وأما آشؿ افسادس ٕهؾ هذا ادْٓج

َرق، افٍرق ؿد  ٍِ ادًِّغ افتل وّـ اهلل ْلٚ افيٓقر وافْك إػ ؿٔٚم افًٚظٜ، ؾال ُتَُن أبًدا بخالف اف

ـٍ آخر، بؾ إن افٍرق ـِٓٚ مل تقجد ِف زمـ ثؿ بًد ذفؽ وجدت، ثؿ  تقجد ِف زمـ وٓ تقجد ِف زم

 تيٓر وختتٍل.

ؿْ -اإلضالق مل تقجد ِف زمـ، أي زمـ؟ زمـ افهحٚبٜ  َٕقل: إن مجٔع افٍرق ظذ ِٓ ْٔ َِ -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

ٚ ابتداًء مـ افٌْل  ًً َِّؿ-، ضٌ ِْٔف َوَش َِ ؿْ -ثؿ زمـ افهحٚبٜ  -َصذَّ اهلُل َظ ِٓ ْٔ َِ مل تقجد ؾٔف  -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

د ذفؽ ؿد تقجد ِف تِؽ افٍرق ٓ بٚٓشؿ وٓ بٚفَقل وآظتَٚد، مٚ يقجد هذا، ثؿ حدثٝ، ثؿ بً

ًِٞ افٌْل  َِّؿ-زمـ ثؿ تْتٓل إٓ مْٟٓ افًِػ ؾٕ٘ف مل ُيُؾ مْف زمٚن مْذ ُب ِْٔف َوَش َِ ، ومل ُيُؾ -َصذَّ اهلُل َظ

 مْف زمٚن إػ أن يِرث اهلل إرض ومـ ظِٔٓٚ.

ظِٔٓٚ ِف ؾِؿ ُيََض إذن افىٚئٍٜ ادْهقرة هل افىٚئٍٜ مـ ادًِّغ افتل وّـ اهلل ْلٚ افيٓقر وافْك، 

ًُػ وتَقى فُْٓٚ ٓ متقت، ـَم ؿٚل افٌْل  ـٍ مـ إزمٚن، ًٕؿ تو َِّؿ-زم ِْٔف َوَش َِ َٓ »: -َصذَّ اهلُل َظ

ةٌ  ٍَ ـْ  َتَزاُل َضائِ تِل ِم ـَ َحتَّك ُأمَّ ْؿ َأْمُر اَّللَِّ  َطاِهِري ُٓ َٔ
ْٖتِ ٚ افىٚئٍٜ ادْهقرة هل افٍرؿٜ شَطاِهُرونَ َوُهْؿ  َي ًً . ضٌ

 ذه افتًّٜٔ شٌٛ وْلذه افتًّٜٔ شٌٛ.افْٚجٜٔ، فُـ ْل

ًٕؿ واهلل؛  "وإذا ـٕٚٝ شًٚدة افدٕٔٚ وأخرة هل بٚتٌٚع ادرشِغ"يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ:  

َِّؿ-َمـ افتّس افًًٚدة ِف ؽر ضريؼ ُمٍّد  ِْٔف َوَش َِ ؾَٕ٘م يوؾُّ وينَك، فـ يًًد شقاء  -َصذَّ اهلُل َظ

مٚت وإمقال اْلرام مل جيد شًٚدة بؾ شٔجد بٚفنٓقات أو بٚفنٌٓٚت، مـ افتّ س افًًٚدة بٚدحرَّ
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م ، ومـ افتّس افًًٚدة بٖن يُقن مع إحزاب افنَٚء ِف ًٍٕف وؿٌِف، ؾال يًتىٔع أن يْٚم إٓ بٚدْقِّ

ؾ افًًٚدة ِف افًَّْٜ واجلَمظٜهؾ ادخٚفٍٜ ٕ ؛ ٕن ظْدهؿ َٕقًدا وظْدهؿ شِىٜ وظْدهؿ ـذا فـ ُيهِّ

 ؿٌِف.

َِّؿ-ثٌٝ ظـ افٌْل  وؿد ِْٔف َوَش َِ ـْ »إٔف ؿٚل:  -َصذَّ اهلُل َظ ََّٔتفُ  َم
ِخَرُة ِٕ ْٔ َِٕت ا ا ْٔفِ  :ـَ َِ َأْمَرُه،  مَجََع اَّللَُّ َظ

فُ  َٔا ََهَّ ْٕ َِٕت افده ا ـَ ـْ  ٌة، َوَم َّ َٔا َوِهَل َراِؽ ْٕ بِِف، َوَأَتْتُف افده ِْ َؾ ِؽَْاُه يِف َؿ ًَ ْٔفِ  :َوَج َِ َق اَّللَُّ َظ َرُه  َؾرَّ َْ َؾ َؾ ًَ َأْمَرُه، َوَج

تَِب َففُ  ـُ َّٓ َما  َٔا إِ ْٕ ـَ افده تِِف ِم
ْٖ ِْٔف، َوََلْ َي َْْٔ إذن هذه حََٜٔ مىَِٜ: افًًٚدة ِف اتٌٚع إٌٕٔٚء، وشًٚدة  شَبْغَ َظ

َِّؿ-افْٚس بًد بًثٜ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ َِّ -ِف اتٌٚع ُمّد  -َصذَّ اهلُل َظ ِْٔف َوَش َِ  .-ؿَصذَّ اهلُل َظ

وإذا ـٕٚٝ شًٚدة افدٕٔٚ وأخرة هل بٚتٌٚع ادرشِغ، ؾّـ ادًِقم أن أحؼ افْٚس بذفؽ هؿ "ؿٚل: 

أظِّٓؿ بآثٚر ادرشِغ وأتًٌٓؿ فذفؽ، ؾٚفًٚدقن بٖؿقاْلؿ وأؾًْٚلؿ ادتًٌقن ْلٚ هؿ أهؾ افًًٚدة ِف 

 ."ـؾ زمٍٚن ومُٚن

 ِزدت ِف افتًّؽ بٚفًَّْٜ وافتىٌٔؼ وافًّؾ ٜ، وـَِم: شًُٚدتؽ بَّدار تىٌَٔؽ فًَِّْ باختهار صديد

ازدادت افًًٚدة ِف ؿٌِؽ حتك تًٔش ِف افدٕٔٚ ِف جْٜ، مع مٚ ؾٔٓٚ مـ أؿدار تًٔش ؿٌِؽ ِف جْٜ وإن 

 ـٚن جًدك ِف افدٕٔٚ وتتٖمل مـ آٓم افدٕٔٚ فُـ افَِٛ ِف اجلْٜ.

َِّٜ"ؿٚل:  م م "وهؿ افىٚئٍٜ افْٚجٜٔ مـ أهؾ ـؾ م ٚ افذي تَدَّ ًً ًْٚ أن افٔٓقد اؾسؿقا ظذ إحدى ضٌ

وشًٌغ ؾرؿٜ شًٌقن ِف افْٚر وواحدة ِف اجلْٜ، وافْهٚرى اؾسؿقا ظذ ثْتغ وشًٌغ ؾرؿٜ إحدى 

 أهؾ افًَّْٜوهؿ "وشًٌقن ؾرؿٜ ِف افْٚر وواحدة ِف اجلْٜ، هذا افذي يَهده صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ، 

 ."واْلديٞ مـ هذه إمٜ

ؾٖهؾ مْٟٓ افًِػ افهِح ُيًّقن هبذه إشَمء، وهذه  ؛افسَّْة واجلَمظةهؾ ٕهذه إشَمء ادنٓقرة 

َرق ؾ٘هنٚ أفٌَٚب ذيٍٜ ٍِ ٌٛ  إشَمء ختتِػ ظـ أفَٚب اف ثٚبتٜ بثٌقت اإلشالم، وفٔس ؾٔٓٚ تًهُّ

َِؽ ؾٔٓٚ ـؾ مـ شِؽ مْٟٓ افًِػ افهٚفح  ًُٔ ِرْوَقاُن اهللِ -وتٍريؼ إٓ بغ أهؾ اْلؼ وافٌٚضؾ، ؾ

 ْٔ َِ ؿْ َظ  ، ومل ُيرج ظْٓٚ زمٌٚن مـ إزمْٜ.-ِٓ

ُقا بَم ظِٔف افهحٚبٜ تْىٌؼ ظِٔٓؿ هذه  ًَّ افهحٚبٜ تْىٌؼ ظِٔٓؿ هذه إشَمء، مـ بًدهؿ افذيـ مت

َرق ؾ٘هنٚ ٓ تْىٌؼ ظذ أهؾ اإلشالم ِف مجٔع ظهقرهؿ، افهحٚبٜ مٚ هؿ  ٍِ إشَمء، بخالف أفَٚب اف
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فًٔقا خقارج، وفُـ يهُدق صدًؿٚ أن تَقل: افهحٚبٜ  جّٜٓٔ، افهحٚبٜ فًٔقا مًتزفٜ، افهحٚبٜ

 .افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ أهؾ اْلديٞ، افهحٚبٜ أهؾ إثر، افهحٚبٜ 

  بًد هذا ْٕتَؾ إػ حُؿ إخذ بّْٓج افسِػ: هؾ إخذ بّْٓج افسِػ ؾرض ٓزم، أو هق

 ؾؤِة اختٔارية، أو هق بدظة؟ 

ٓزم جيب ظذ إمة أن تٖخذ بف ومـ َل يٖخذ بف هؾ إخذ بّذهب افسِػ ومْٓج افسِػ ؾرٌض 

 ؾٓق آثٌؿ وال، أو هق ؾؤٌِة اختٔارية مـ اختاره ؾَد اختار افَُمل، ومـ خافٍف َل يَع يف افوالل؟ 

هؾ هق ؾؤٌِة اختٔارية مـ اختاره ؾَد اختار افَُمل، ومـ خافٍف َل يَع يف افوالل، أو هق بدظة مـ 

ًٔا إػ بدظة؟أطٓره وظّؾ بف ودظا إفٔف يُ ا يف بدظة وداظ ًً  قن واؿ

ٌٜ ذظٜٔ وضورٌة واؿًٜٔ، ٓ خر  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ٓ صؽ وٓ ريٛ ِف أن إخذ بّْٟٓ  ؾريو

ؿْ -فألمٜ إٓ ِف إخذ بّذهٛ افًِػ ومْٟٓ افًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

 ."واإلمجٚع ٚفُتٚب وافًًَِّْٜػ بثٌٝ وجقب اتٌٚع اف": -َرمِحَُف اهللُ -يَقل ابـ ؿدامٜ 

  ٓ وٕحـ ٕذـر بًض إدفة افتل ذـرها افًَِمء ظذ ؾرؤة اتباع مْٓج افسِػ افهافح، وإٔف

ؿْ -جيقز فِّسِؿ أن خُيافػ مْٓج افسِػ افهافح  ِٓ ْٔ َِ ، وأن مـ خافػ مْٓج افسِػ -ِرْوَقاُن اَّللِ َظ

ؿْ -افهافح  ِٓ ْٔ َِ  آثًَم:ؾٕ٘ف يُقن  -ِرْوَقاُن اَّللِ َظ

َدى َوَيتَّبِْع ﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -: ؿقل اهلل ؾّـ إدفة مـ افَرآن َ َفُف اهْلُ ِد َما َتَبغَّ ًْ ـْ َب ُشقَل ِم ـْ ُيَناِؿِؼ افرَّ َوَم

ََّْؿ َوَشاَءْت َمِهًرا َٓ ُْٕهِِِف َج َقفِِّف َما َتَقػَّ َو ُٕ ِمَِْغ  ْٗ ـْ ُيَن ﴿، [221]افًْٚء: ﴾َؽْرَ َشبِِٔؾ ادُْ  ﴾اِؿِؼ َوَم

َِّؿ-مًْٚه مـ ُُيٚفػ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ َِّؿ-ـٖٕف ِف صؼٍّ وافٌْل  -َصذَّ اهلُل َظ ِْٔف َوَش َِ ِف صؼ،  -َصذَّ اهلُل َظ

َدى﴿ َ َفُف اهْلُ ِد َما َتَبغَّ ًْ ـْ َب  .يًْل مـ بًد مٚ اتوح فف افىريؼ وبٕٚٝ مًٚدف ﴾ِم

ِمِْغَ ﴿ ْٗ روا يٚ أخقة: جًؾ اهلل اتٌٚع ؽر شٌٔؾ ادٗمْغ مًٚوًيٚ دنٚؿٜ ُمٍّد ؾٕٚي ﴾َوَيتَّبِْع َؽْرَ َشبِِٔؾ ادُْ

َِّؿ- ِْٔف َوَش َِ ًٜ ؾٕ٘ف مجٔع بَْٔٓم ِف افًٚؿٌٜ،  -َصذَّ اهلُل َظ ؾدلَّ هذا ظذ أن خمٚفٍٜ شٌٔؾ ادٗمْغ حراٌم حرم

َِّيٜ، ـَم أن منٚؿٜ افٌْل  َِّؿ-مٌ ِْٔف َوَش َِ ًٜ م -َصذَّ اهلُل َظ ٌٜ حرم م َِّيٜ، ؿٚل اهلل ُمرَّ َقفِِّف ﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -ٌ ُٕ

َرق. ﴾َما َتَقػَّ  ٍِ  يًْل شَٔع ِف افٍرؿٜ واتٌٚع اف
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  فٌِْل ٚ ًَ َِّؿ-إذن مٚ إمْٜ مـ افٍرؿٜ؟ أن تُقن مقاؾ ِْٔف َوَش َِ ٚ شٌٔؾ  -َصذَّ اهلُل َظ ًً متٌ

 ادٗمْغ، وشٌُْغِّ مٚ ادراد بٚدٗمْغ ِف أيٜ.

 رؿٜ واف ٍُ َرق؟ خمٚفٍٜ افٌْل ومٚ شٌٛ اف ٍِ رؿٜ وأن تُقن مـ أهؾ اف ٍِ َصذَّ -ًَقط ِف اف

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ  وخمٚفٍٜ شٌٔؾ ادٗمْغ. -اهللُ َظ

َقفِِّف َما َتَقػَّ ﴿ َرق يرتُٛ،  ﴾ُٕ ٍِ ََّْؿ َوَشاَءْت َمِهًرا﴿هذا ِف افدٕٔٚ يُقن مع أهؾ اف َٓ ُْٕهِِِف َج هذا  ﴾َو

 ِف أخرة.

َِّؿ- افٌْل هذه أيٜ ظْدمٚ ٕزفٝ ظذ ِْٔف َوَش َِ ِرْوَقاُن اهللِ -َمـ ادٗمْقن؟ هؿ افهحٚبٜ  -َصذَّ اهلُل َظ

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ ٚ وئًَْٚ، وٓ صؽ أهنؿ رأس ادٗمْغ، ؾدلَّ ذفؽ ظذ وجقب -َظ ًً ؛ ؾٓؿ ادرادون هبذه أيٜ ؿى

ؿْ -اتٌٚع شٌٔؾ افهحٚبٜ  ِٓ ْٔ َِ ؿْ رِ -، وأن خمٚفٍٜ شٌٔؾ افهحٚبٜ -ِرْوَقاُن اهللِ َظ ِٓ ْٔ َِ ٓ بد  -ْوَقاُن اهللِ َظ

 أن تٗدي إػ افٍرؿٜ وآختالف وهل إثٌؿ يًتحؼ صٚحٌف افْٚر.

َق ﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -: ؿقل اهلل أيًوا مـ إدفة رَّ ٍَ ُبَؾ َؾَت قا افسه ًُ َٓ َتتَّبِ قُه َو ًُ بِ ًَٔم َؾاتَّ
َِ اضِل ُمْسَت َوَأنَّ َهَذا ِسَ

ْؿ وَ  ُُ ـْ َشبِِِِٔف َذفِ ْؿ َظ ُُ َُقنَ بِ ْؿ َتتَّ ُُ َِّ ًَ ْؿ بِِف َف ـُ ا   .[211]إًٕٚم: ﴾صَّ

ؾال يهح أن أؿقل مثاًل: مـ مـ ادًِقم ِف فٌٜ افًرب )أنَّ هذا( إصٚرة فَِريٛ ادقجقد،  ﴾َوَأنَّ َهَذا﴿

هق زيد بـ ؽٕٚؿ؟ ؾتَقل: هذا وهق ِف بٔتف؛ ٕٕف ؽٚئٛ وفق ـٚن بٔتف بجقار ادرـز، ؾٓذا ُيَٚل فَِريٛ 

 ادقجقد.

اضِل﴿ َِّؿ-أي هذا افذي ِف زمـ افٌْل  ﴾َوَأنَّ َهَذا ِسَ ِْٔف َوَش َِ وظِٔف افهحٚبٜ مع افٌْل  -َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ- ِْٔف َوَش َِ ُٕخٚفٍف؛  -َصذَّ اهلُل َظ هق ساط اهلل ادًتَٔؿ افذي جيٛ ظِْٔٚ أن ِٕزمف، ويُرم ظِْٔٚ أن 

اضِل ُمْستَ ﴿ٕن اهلل ؿٚل:  ًُقهُ َوَأنَّ َهَذا ِسَ بِ ًَٔم َؾاتَّ
ًُقا ﴿وهذا أمر وإمر يَتيض افقجقب،  ﴾َِ َٓ َتتَّبِ َو

ُبَؾ  ْؿ ﴿ؾدلَّ ذفؽ ظذ أن خمٚفٍٜ افكاط ضرق وؾَِرق وٚفٜ،  ﴾افسه ـُ ا ْؿ َوصَّ ُُ
ـْ َشبِِِِٔف َذفِ ْؿ َظ ُُ َق بِ رَّ ٍَ َؾَت

َُقنَ  ْؿ َتتَّ ُُ َِّ ًَ  .﴾بِِف َف

ؿْ ِرْوَقا-وٓ صؽ يٚ أخقة ئًَْٚ أن افهحٚبٜ  ِٓ ْٔ َِ ـٕٚقا ظذ ذفؽ افكاط؛ ساط اهلل  -ُن اهلِل َظ

َّْٔف اهلل  ادًتَٔؿ، وٕحـ دائًَم ًٕٖل اهلل أن َيديْٚ افكاط ادًتَٔؿ، وهذا افكاط ادًتَٔؿ هق افذي ب
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َِّؿ-ِف ـتٚبف وظذ فًٚن رشقفف  -َظزَّ َوَجؾَّ - ِْٔف َوَش َِ -، وـٚن ظِٔف صحٚبٜ رشقل اهلل -َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿَص  ِْٔف َوَش َِ  .-ذَّ اهلُل َظ

  واحًدا: هؾ ـان افهحابة ًٓ ِرْوَقاُن اَّللِ -بًّْك افذي يٖتْٔا وُيْازظْا يف هذه ادسٖفة ٕسٖفف شٗا

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ  ظذ هذا افكاط ادستَٔؿ أو َل يُقٕقا ظذ هذا افكاط ادستَٔؿ؟ -َظ

  أهؾ افوالل ؾٕ٘ف ٓ يَع ِف ؾ٘ن ؿٚل: مل يُقٕقا ظذ افكاط ادًتَٔؿ ؿِْٚ: إٕؽ مـ

 افهحٚبٜ إٓ أهؾ افوالل.

  إن ؿٚل: إهنؿ ـٕٚقا ظذ افكاط ادًتَٔؿ ؿِْٚ: وجٛ ظِٔؽ أن تٖخذ بّْٓجٓؿ؛ ٕن

 اهلل أمر بٚتٌٚع هذا افكاط.

َٕاَب ﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -: ؿقل اهلل ـذفؽ مـ إدفة مـ افَرآن ـْ َأ بِْع َشبَِٔؾ َم [، 21]فََمن: ﴾َواتَّ

أمر وإمر يَتيض افقجقب، وافًٌٔؾ هق افىريؼ، ؾٖوجٛ اهلل اتٌٚع شٌٔؾ مـ إٔٚب إفٔف،  ﴾بِعْ َواتَّ ﴿

َِّؿ-وٓ ينؽ مًِؿ أن خر مـ إٔٚب إػ اهلل بًد إٌٕٔٚء هؿ صحٚبٜ رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ ، -َصذَّ اهلُل َظ

 ؾٔجٛ ظِْٔٚ أن ٕتٌع شٌِٔٓؿ.

ًُقُهْؿ بِِْ٘حَساٍن َواف﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -: ؿٚل اهلل أيًوا َب ـَ اتَّ َهاِر َوافَِّذي ْٕ َ ْٕ ـَ َوا اِجِري َٓ ـَ ادُْ ُفقَن ِم َوَّ ْٕ قَن ا َُ ابِ سَّ

ا َأَبًدا ذَ  َٓ ـَ ؾِٔ ََْنَاُر َخافِِدي ْٕ ا ا َٓ َت ِري حَتْ ْؿ َجَّْاٍت ََتْ ْؿ َوَرُوقا َظُْْف َوَأَظدَّ هَلُ ُٓ ْقُز َرِِضَ اَّللَُّ َظْْ ٍَ فَِؽ اْف

ًَئِؿُ   .[200قبٜ:]افت ﴾اْف

َْٕهارِ ﴿ َ ْٕ ـَ َوا اِجِري َٓ ـَ ادُْ ُفقَن ِم َوَّ ْٕ قَن ا َُ ابِ ؿْ -هٗٓء هؿ افهحٚبٜ  ﴾َوافسَّ ِٓ ْٔ َِ ، -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ًُقُهْؿ بِِْ٘حَسانٍ ﴿ َب ـَ اتَّ هٗٓء هؿ افذيـ يتًٌقن افهحٚبٜ، وهذا أصؾ ِف بٔٚن ادْٟٓ، أصؾ  ﴾َوافَِّذي

ْؿ َوَرُوقا َظْْفُ ﴿ب٘حًٚن ظذ ضريَتٓؿ، فِّْٟٓ وهؿ افهحٚبٜ وتٚبًقن ْلؿ  ُٓ إػ آخره  ﴾َرِِضَ اَّللَُّ َظْْ

ؿْ -ؾدلَّ ذفؽ ظذ وجقب اتٌٚع ضريؼ افهحٚبٜ  ِٓ ْٔ َِ ؛ ٕن اهلل رؤف، وريض ظـ -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

ؿْ -أصحٚبف، ؾقجٛ اتٌٚع ضريؼ افهحٚبٜ  ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ؾ إدفٜ، وهْٚك أدفٜ مـ افًَّْٜ واإلمجٚع وافقاؿع واْلٚجٜ هذه بًض إدفٜ مـ افَرآن وفًٔٝ ـ

ًٌٚ ربع شٚظٜ ـَم -َظزَّ َوَجؾَّ -وشْتُِؿ ظْٓٚ ِف ادجِس ؽًدا إن صٚء اهلل  . َٕػ هْٚ؛ ٕٕف بَل تَري

 اصسضْٚ ظذ إًٍْٔٚ وإذا ـٚن هْٚك أشئِٜ ٕجٔٛ ظْٓٚ.
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 ٌٚع مْٟٓ افًِػ[]حُؿ ات 

اْلّد هلل رب افًٚدغ، وافهالة وافًالم إمتٚن إـّالن ظذ ادًٌقث رمحٜ فًِٚدغ، وظذ آفف 

 وصحٌف أمجًغ.

 أما بًد...

 أشٖل اهلل 
ٍ
 ،وأن ُيًع درجتف ،وأن يرمحف ،أن يٌٍر ٕخْٔٚ ادتقىف ِف ادًٓد -َظزَّ َوَجؾَّ -ؾٌٚدئ ذي بدء

َٚػ -ٜ حتك يٌَوْٚ ظِٔٓٚ وهق راٍض ظْٚ وإيٚـؿ ظذ افتقحٔد وافًَّْ  ِف اجلْٜ، وأن ُيثٌتْٚ ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ -ُش

. 

ٛ بُؿ ِف هذا افٔقم افرابع مـ أيٚم هذه افدورة يقم اخلّٔس، وِف ادجِس إول مـ  ثؿ إين ُأرحِّ

ؿْ ِرْوَقاُن اهلِل ظَ -جمٚفس يقم اخلّٔس، وهق افثٚفٞ مـ جمٚفس مقوقع ]مْٟٓ افًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ-

ِِّّْٚ ويرزؿْٚ افًّؾ وافثٌٚت ظذ ذفؽ. -َظزَّ َوَجؾَّ -[، ؾٖشٖل اهلل   أن يقؾَْٚ وُيٍَْٓٚ وُيً

ا ك جده َّ : هق حُؿ ـْا يف آخر جمِسْا افسابؼ ؿد ذظْا يف اجلقاب ظـ شٗاٍل مـ إَهٔة بُّإٍة ُظي

ِٓ -افًّؾ أو حُؿ اتٌٚع مذهٛ افًِػ افهٚفح  ْٔ َِ ٌٜ ٓزمٜ ٓ جيقز -ؿْ ِرْوَقاُن اهللِ َظ ؛ هؾ هق ؾريو

ـٍ مـ إزمٚن، وأن مـ خرج ظـ مذهٛ افًِػ  ِرْوَقاُن -اخلروج ظْٓٚ وٓ افًدول ظْٓٚ ِف أي زم

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ ًّٔ  -اهللِ َظ آثًَم بذفؽ، أم أن اتٌٚع مذهٛ افًِػ افهٚفح إَٕم هق ؾؤِٜ اختٚريف، أم  ٚيُقن ظٚص

مقن.أن اتٌٚع مذهٛ افًِػ افهٚفح بدظٜ ُمدثٜ   مٚ ـٚن ظِٔٓٚ ادتَدِّ

ؿْ -وذـرٕٚ أن افْٚطر ِف إمر ُيدرك جًٔدا أن اتٌٚع مذهٛ افًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ ٌٜ  -ِرْوَقاُن اهللِ َظ ؾريو

ٌٜ ُمُّٜ،  -وإٔف جيٛ ظذ مًِؿ أن يِزم هذا افٌٚب وأن يُقن ظذ مذهٛ افًِػ افهٚفح ذظٔ

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ واإلمجٚع ـَم  افُتٚب وافًَّْٜهٛ، وؿِْٚ: إٕف يدل ظذ ذفؽ ، وأٓ يًدو هذا ادذ-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ر ذفؽ ابـ ؿدامٜ  وذـرٕٚ بًض إدفٜ مـ افُتٚب افتل مـ ؿرأهٚ وؾّٓٓٚ  -َرمِحَُف اهلُل َظزَّ َوَجؾَّ -ؿرَّ

ؿْ -هذا اْلُؿ افًئؿ وهق وجقب افًّؾ بّذهٛ افًِػ افهٚفح ُيدرك  ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

 َِّؿ ظذ إدفة مـ افسْة  وٕؼع افٔقم يف إـَمل رٍء مـ إدفة افدافة ظذ هذا احلُؿ افًئؿ، ؾْتُ

 ؾْذـر صًٔئا مْٓا:
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م مًْٚ مراًرا أن افٌْل  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -: حديٞ افًربٚض ؾّْٓا َِّؿ-افذي تَدَّ ِْٔف َوَش َِ  -َصذَّ اهلُل َظ

ِع وَ »ؿٚل:  ّْ ََْقى اَّللِ، َوافسَّ ْؿ بَِت ُُ ْؿ ُأوِصٔ ُُ ْش ِمْْ
ًِ ـْ َي ُف َم َّٕ ْؿ َظْبٌد، َؾِ٘ ُُ ْٔ َِ َر َظ مَّ

َٖ ًِْدي افىَّاَظِة، َوإِْن َت َب

َغ، ِديِّ ْٓ ـَ ادَْ اِصِدي اِء افرَّ ٍَ َِ ْؿ بُِسَّْتِل َوُشَِّْة اخُل ُُ ْٔ َِ ًَ ثًِرا، َؾ ـَ ى اْختاَِلًؾا  قا ِِبِا َؾَسَرَ ُُ ا وَ  ََتَسَّ َٓ ْٔ َِ قا َظ َظوه

ؾَّ بِْدَظٍة َواَلَفةٌ ، َوإِيَّ بِافََّْقاِجذِ  ـَ ْؿ َوُُمَْدَثاِت إُُمقِر َؾِ٘نَّ  ـُ وهذا اْلديٞ رواه اإلمٚم أمحد وأبق داود  شا

حف إفٌٚين.  وافسمذي وابـ مٚجٜ وفف أفٍٚظ، وصحَّ

َِّؿ-ؾٚفٌْل  ِْٔف َوَش َِ ؿِٔاًل بغَّ أن آختالف ِف إمٜ واؿٌع وٓ بد، وإٔف فـ يُقن اختالًؾٚ  -َصذَّ اهلُل َظ

ِرْوَقاُن -يًًرا، بؾ شُٔقن اختالًؾٚ ـثًرا، وأصٚر إػ أن هذا اخلالف شُٔقن ِف آخر ظك افهحٚبٜ 

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ ًِْدي»؛ ٕٕف ؿٚل: -اهللِ َظ ْؿ َب ُُ ْش ِمْْ
ًِ ـْ َي ُف َم َّٕ يًْل مـ يىقل بف افًّر بًدي مُْؿ يٚ مًٚذ  شَؾِ٘

ثًِرا»افهحٚبٜ  ـَ ى اْختاَِلًؾا  َرق طٓرت ِف آخر ظك افهحٚبٜ وبًض وهذ شَؾَسَرَ ٍِ ا افذي وؿع؛ ؾ٘ن اف

.  افهحٚبٜ حلٌّ

َِّؿَ -ؾٌغَّ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ٚ ِف  -َصذَّ اهللَُّ َظ ًً أن هذا آختالف واؿٌع ِف إمٜ، وٓ زال هذا آختالف واؿ

ْؿ »ٛ ترـف، ؾَٚل: إمٜ، وفُْف بغَّ فْٚ ادْٟٓ افذي جيٛ اتٌٚظف، ويتٌغَّ مـ هذا أن مٚ خٚفٍف جي ُُ ْٔ َِ ًَ َؾ

ِديِّغَ  ْٓ ـَ ادَْ اِصِدي اِء افرَّ ٍَ َِ -ؾٚدْٟٓ افذي جيٛ اتٌٚظف هق مْٟٓ افًَّْٜ وافهحٚبٜ  شبُِسَّْتِل َوُشَِّْة اخُل

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ًٜ ظذ ـؾ رء هق افذي جيٛ  اتٌٚظف، ؾٚدْٟٓ افذي ُيًع صٖن افًَّْٜ وجيًؾ افًَّْٜ مع افُتٚب حٚـّ

َِؿ هذا إٓ ِف مْٟٓ افًِػ افهٚفح  ؿْ -وٓ ُيً ِٓ ْٔ َِ ، وـذفؽ مْٟٓ اخلٍِٚء افراصديـ -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

-ادٓديغ، وهذا هق مْٟٓ افهحٚبٜ؛ ٕن زمـ اخلٍِٚء افراصديـ ادٓديغ ـٚن ؾٔف صحٚبٜ رشقل اهلل 

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ، وهذا -أظْل افتٚبًغ-وثٌٝ ظذ ذفؽ حتك مٚت  ومـ تًٌٓؿ ممٚ رآه مٗمًْٚ -َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ -هق مْٟٓ افًِػ افهٚفح هق ظغ مٚ َٕقفف، ؾٚفٌْل  ِْٔف َوَش َِ أوجٛ وأفزم بِزوم هذا  -َصذَّ اهللَُّ َظ

 ادْٟٓ.

َِؿ أن ـؾ مٚ خٚفػ هذا ادْٟٓ ؾٓق بدظٜ؛ ٕن افٌْل  َِّؿَ -ومـ هذا ُيً ِْٔف َوَش َِ ؿٚل:  بًد أن -َصذَّ اهللَُّ َظ

ا بِافََّْقاِجِذ، ؿَ » َٓ ْٔ َِ قا َظ ِديَِّغ، َظوه ْٓ ـَ ادَْ اِصِدي اِء افرَّ ٍَ َِ ْؿ بُِسَّْتِل َوُشَِّْة اخُل ُُ ْٔ َِ ًَ ْؿ َوُُمَْدَثاِت اَل َؾ ـُ ا : َوإِيَّ

ؾًِّْٚ أن مٚ خٚفػ هذا ادْٟٓ إَٕم هق مـ ُمدثٚت إمقر افتل جيٛ ظذ ادٗمـ أن يذرهٚ  شإُُمقرِ 
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ؿْ »ًٌٚ؛ ٕن مًْك حذًرا واج ـُ ا -وأيًوٚ ؿقل افٌْل ، احذروا وهق أمر وإمر يَتيض افقجقب شَوإِيَّ

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ ؾَّ بِْدَظٍة َواَلَفةٌ »: -َصذَّ اهلُل َظ ـَ  يدل ظذ ذفؽ. شَؾِ٘نَّ 

أيًوا مـ إدفة مـ افسَّْة ظذ أن مذهب افسِػ افهافح هق افذي ؾٔف افسالمة وافهقاب وإٔف جيب 

َِّؿ-: ؿقل افٌْل اظفاتب ِْٔف َوَش َِ ا َأَمٌَْة َْٕصَحاِب َؾَِ٘ذا َذَهْبُت َأَتك َأْصَحاِب َما ُيقَظُدونَ »: -َصذَّ اهلُل َظ َٕ  ،َأ

تِل َما ُيقَظُدونَ  تِل َؾَِ٘ذا َذَهَب َأْصَحاِب َأَتك ُأمَّ َرمِحَُف -واْلديٞ رواه اإلمٚم مًِؿ  شَوَأْصَحاِب َأَمٌَْة ُٕمَّ

 .-َظزَّ َوَجؾَّ  اهلُل

َِّؿ-ؾٚفٌْل  ِْٔف َوَش َِ ٌٜ دـ  ٜمٍتٚح اخلر فألم -َصذَّ اهلُل َظ ًٜ فألمٜ مـ افؼ، أمْ مٌالق افؼ، ؾٓق أمْ

ٌٜ دـ جٚء بًده، ؾّـ جٚء بًده وفزم شَّْتف ؾٕ٘ف يُقن آمًْٚ مـ افؼ بٍوؾ اهلل  َُٕف -ظٚسه، وأمْ ٌَْحٚ ُش

َٚػ  ًَ ا ظذ وجقب فزوم افًَّْٜ حتك يٖمـ اإلًٕٚن مـ افؼ، وهذا ـَم وظقٕف وتقؾَٔف، ؾٔدل هذ -َوَت

 ؿِْٚ: هق أصؾ إصقل دْٟٓ افًِػ افهٚفح: فزوم افًَّْٜ وافُتٚب.

َِّؿ-افٌْل وبغَّ  ِْٔف َوَش َِ ًٜ ٕمتف مـ افؼ وافٍتـ -َصذَّ اهلُل َظ وافزيغ، ؾٔدل ذفؽ ظذ أن  أن أصحٚبف أمْ

ؿْ ِرْوقَ -فزوم مٚ ظِٔف افهحٚبٜ  ِٓ ْٔ َِ ٌٜ مـ افزيغ، وأن ترك مٚ ظِٔف افهحٚبٜ  -اُن اهللِ َظ ِرْوَقاُن -أمْ

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ  زيٌغ، وافقاجٛ ظذ ادٗمـ أن يذر افزيغ وأن جيتْٛ افزيغ. -اهللِ َظ

: ؿقل افٌْل أيًوا مـ إحاديث افتل تدل ظذ وجقب فزوم مذهب افسِػ افهافح وإٔف فٔس خٔاًرا

ِْٔف - َِ َِّؿَصذَّ اهلُل َظ ًَِغ ؾِْرَؿةً »: -َوَش ُق َظَذ َثالٍث َوَشْب َسِ ٍْ تِل َشَت ا يِف افَّْاِر إَِّٓ َواِحَدًة َوِهَل  إِنَّ ُأمَّ ُٓ ِه ـُ

ا، وإٔف ٓ يُقن  شاجَلََمَظةُ  ٚ ادَهقد أن آؾساق شَٔع ِف إمٜ ويُقن ـثًرا جدًّ ًَ وـَم ذـرٕٚ شٚب

َرق بٚجل ٍِ ًٜ واحدة، افهقاب مع ـؾ افٍرق، بؾ ـؾ اف وَٕقل: ـؾ افٍرق ِف ِّٜ ظذ خىٖ إٓ ؾرؿ

اجلِّٜ؛ ٕٕف يٚ أخقة مٚ مـ ؾرؿٜ تْتّل إػ اإلشالم إٓ وؾٔٓٚ صقاب، فُـ هل ِف اجلِّٜ خىٖ وِف 

 مًتَداُتٚ وأؿقاْلٚ خمٚفٍٚت.

ؾِٔس ادىِقب ـَم يَقل بًوٓؿ: أن اإلضٚر هق اإلشالم، ويٌٌْل أن ًٕتقظٛ بًوْٚ ِف إضٚر 

َِّؿ-، افٌْل اإلشالم ِْٔف َوَش َِ بغَّ أن هذه افٍرق مـ أمٜ اإلجٚبٜ ِف افْٚر؛ أي أهنٚ ـَم ؿِْٚ  -َصذَّ اهلُل َظ

ًٔٚ وفُْٓٚ تًتحؼ تًتحؼ دخقل افْٚر، وإٓ ؾٚفٍرق ؛ مْٓٚ مٚ يُقن ـٚؾًرا، ومْٓٚ مٚ يُقن ظٚص
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ْٔفِ -دخقل افْٚر إٓ واحدة، وهذه افقاحدة وصٍٓٚ افٌْل  َِ َِّؿ َصذَّ اهلُل َظ بٖهنٚ اجلَمظٜ، واجلَمظٜ  -َوَش

ؿْ -، مذهٛ افًِػ افهٚفح افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ٓ تُقن إٓ ِف مذهٛ  ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ِْٔف َوَأْصَحاِب »وِف افروايٜ إخرى ؿٚل:  َِ ا َظ َٕ ؛ أي فزوم افًَّْٜ وضريَٜ وهذا تًٍر فِجَمظٜ شَما َأ

َِ -افهحٚبٜ  ؿْ ِرْوَقاُن اهللِ َظ ِٓ ؿْ -وهذا هق مْٟٓ افًِػ افهٚفح  -ْٔ ِٓ ْٔ َِ : فزوم شَّْٜ -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

َِّؿَ -افٌْل  ِْٔف َوَش َِ َِّؿَ -وافًّؾ بَم ظِٔف صحٚبٜ رشقل اهلل  -َصذَّ اهللَُّ َظ ِْٔف َوَش َِ  .-َصذَّ اهللَُّ َظ

 ِا تدل ظذ وجقب فزوم مْٓج افس  ؛ ػوأما مـ أثار: ؾْٓاك آثاٌر ـثرٌة جدًّ

مٚ رآه ادًِّقن حًًْٚ ؾٓق ظْد اهلل حًـ، "إٔف ؿٚل:  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -مْٓٚ مٚ جٚء ظـ ابـ مًًقد 

ٚ إثر ظـ ابـ مًًقد بًض افٍَٓٚء وظَِمء افَقاظد  "ومٚ رأوه شًٔئٚ ؾٓق ظْد اهلل دء ًً وهذا ضٌ

َِّؿ-يرووٕف حديًثٚ مرؾقًظٚ إػ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ  مـ ـتٛ  ،-َصذَّ اهلُل َظ
ٍ
فُْف مل يِرد مرؾقًظٚ ِف رء

 اْلديٞ أصاًل.

ثقن، فُـ هذا ادُْذَهٛ وفذفؽ اْلٚؾظ افًالئل ِف ]ادجّقع  ِف ؿقاظد ادذهٛ[ ويَِْف ظْف ادحدِّ

َهٛ-افُالم مقجقد ِف ـتٚبف ]ادجّقع ادُْذَهٛ  اظد افٍَٜٓٔ َقيًْل ِف اف-ِف ؿقاظد ادذهٛ  -أو ادُذَّ

 مـ ـتٛ اْلديٞ أصاًل وٓ بًٍْد ؤًػ بًد ضقل "قل: يَ ٜٔ[ًظْد افنٚؾ
ٍ
مل أجده مرؾقًظٚ ِف رء

 ."افٌحٞ ظْف، وـثرة افُنػ وافًٗال، وإَٕم هق مـ ؿقل ابـ مًًقٍد مقؿقًؾٚ ظِٔف

ٚظ اْلديٞ يَقل:  ٍَّ  مـ ـتٛ اْلديٞ"ؾْٚلٚؾظ افًالئل وهق مـ ُح
ٍ
 "مل أجده مرؾقًظٚ أصاًل ِف رء

، وـثرة -هُذا يَقل افًالئل-ٕٚ بحثٝ ضقياًل ظْف ِف ـتٛ اْلديٞ بًد ضقل افٌحٞ ظْف ؾٖ

ثغ- افُنػ وافًٗال ٚظ وادحدِّ ٍَّ  ـالم، وإَٕم هق مـ ؾِؿ يذـره أحد مرؾقًظٚ -شٖفٝ ؽري مـ اْل

، وـالم ابـ مًًقد ادقؿقف رواه اإلمٚم أمحد، ؿٚل اْلٚؾظ بـ حجر: "ابـ مًًقٍد مقؿقًؾٚ ظِٔف

 ، ؾٚدقؿػ حًـ."إٕف حًـ"ؿٚل إفٌٚين:  ، وـذا"ب٘شٍْٚد حًـ"

وافًجٔٛ أن أهؾ افٌَِدع يتجقن ظذ بدظٓؿ هبذا إثر، ؾَٔقفقن: ٕحـ مًِّقن وؿد رأيْٚ أن إؿٚمٜ 

ادقفد حًْٜ، ومٚ رآه ادًِّقن حًًْٚ ؾٓق ظْد اهلل حًـ، َٕقل ْلؿ ِف ٍٕس افقؿٝ: ٕحـ مًِّقن 

 ٚ ؾٓق ظْد اهلل دء. وؿد رأيْٚه شًٔئٚ، ومٚ رآه ادًِّقن شٔئً 

 ظذ افبدع؛ ٕن ادسِّغ هْا ٓ خيِق احلال مـ أمريـ: وهذا آشتدٓل اشتدٌٓل شاؿط
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  هؿ افهحٚبٜ،  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -أن يُقن )أل( ؾٔٓٚ فًِٓد وادًٓقدون ٓبـ مًًقد

ول إثر بؾ شٔٚق إثر يدل ظذ هذا ئًَْٚ أن ادراد هؿ افهحٚبٜ؛ ٕن ابـ مًًقد ِف أ

َِّؿ-إن اهلل ٕير ِف ؿِقب افًٌٚد ؾقجد خر ؿِقهبؿ ؿِٛ ُمٍّد "يَقل:  ِْٔف َوَش َِ -َصذَّ اهلُل َظ

، إػ ؿقفف: ثؿ ٕير ِف ؿِقب افًٌٚد ؾقجد خر ؿِقب افًٌٚد ؿِقب أصحٚبف ؾٚختٚرهؿ 

ِّٔف ُيَٚتِقن ظـ ديْف، ؾَم رآه ادًِّقن حًًْٚ ؾٓق ظْد اهلل حًـ  ."وزراء فٌْ

  ٚفِجْس، وإذا ـٕٚٝ فِجْس ؾ٘هنٚ تَتيض آشتٌراق جًْٜٔ  أن تُقن )أل(وإم

ُٔهٌح ادًْك: ؾَم رآه مجٔع ادًِّغ، وافٌدع ٓ تدخؾ ِف هذا وٓ  ؾتُقن بًّْك مجٔع، ؾ

 هذا.

ـَم هق ادتًغَّ فدٓفٜ افًٔٚق ؾَْقل ْلؿ: ائتقٕٚ بٖثرٍة مـ ظِؿ أن هذه  ؾ٘ذا ؿِْٚ: إن ادراد هؿ افهحٚبٜ

دظٜ افتل تًِّقهٚ أو هذا افًّؾ افذي تًِّقٕف ظِّف واحد مـ افهحٚبٜ، مٚ َٕقل: افهحٚبٜ افٌ

 واحد ؾَط وإٓ مٚ صحَّ اشتدٓفُؿ بؾ دخؾ ِف افثٚين؛ مٚ رآه ادًِّقن شًٔئٚ.

ًٜ يًِّقن هبٚ، ؾال  وإذا ـٚن ادَهقد مجٔع ادًِّغ ؾال صؽ أن مجٔع ادًِّغ ٓ يرون افٌدع حًْ

 ٓل هبذا إثر ظذ مٚ يَقفقن.يهح آشتد

فُـ ًٕقد إػ مَهقدٕٚ: مٚ رآه ادًِّقن حًًْٚ يًْل مٚ رآه افهحٚبٜ حًًْٚ ؾٓق ظْد اهلل حًـ، ومٚ 

ؿْ -رأوه شًٔئٚ ؾٓق ظْد اهلل دء، ؾدلَّ ذفؽ ظذ وجقب اتٌٚع مٚ ظِٔف افهحٚبٜ  ِٓ ْٔ َِ ، -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

 وأثٚر ِف هذا ظـ ادتَدمغ ـثرة.

  :وأما اْلمجاع 

ؿْ -ظذ وجقب اتٌٚع مٚ ظِٔف افًِػ افهٚفح ؾَد َٕؾ ابـ ؿدامٜ وؽره اإلمجٚع  ِٓ ْٔ َِ ، -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

 ويدل فذفؽ: ادًَقل أيًوٚ، ؾٕ٘ٚ َٕقل: مٚ ـٚن ظِٔف افهحٚبٜ هؾ هق حؼٌّ أو بٚضؾ؟ 

 ؿِْٚ: وجٛ ظِٔؽ اتٌٚظف؛ ٕٕف فٔس بًد ،ٚ ًَّ اْلؼ إٓ  ؾ٘ن ؿٚل افَٚئؾ: ـٚن ح

 افوالل.

  ؛ ؾٍل افَرآن روٚ اهلل ظـ وإن ؿٚل: ـٚن بٚضاًل، ؿِْٚ: إٕؽ رددت افَرآن وافًَّْٜ

ِْٔف -افهحٚبٜ ومٚ ـٚن اهلل فرَض ظْٓؿ وهؿ ظذ بٚضؾ، وـذفؽ مٚت افٌْل  َِ َصذَّ اهلُل َظ
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َِّؿ -وهق ظْٓؿ راٍض، ؾَقفؽ بٚضٌؾ ومُْر، ؾدلَّ ذفؽ ظذ وجقب اتٌٚع افهحٚبٜ  -َوَش

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

  شَمت افسٍِٔغ، افسَّْة واجلَمظةأهؾ بًد هذا ْٕتَؾ مـ هذه افَْىة إػ َٕىٍة أخرى: وهل شَمت ،

 افًالمات افتل ُيٍارؿقن ِبا أهؾ افبَِدع:

 َقن آجتَمع،  : أهنؿ أهؾ آجتَمعؾّـ شَمَتؿ َِّ يدظقن إػ اجتَمع افُِّٜ بْٚلؼ ظذ اْلؼ، وُي

رؿٜ، ويِزمقن حٌؾ اهلل افذي ُتهؾ بف اجلَمظٜ، بخالف ؽرهؿ ؾ٘هنؿ أهؾ ؾرؿٜ؛ و ٍُ رون مـ اف  ُيذِّ

 ًٓ : هؿ أهؾ مٍٚرؿٜ؛ ٕهنؿ ؾٚرؿقا اجلَمظٜ وؾٚرؿقا افدفٔؾ، افٍرق ادخٚفٍٜ دذهٛ افًِػ أهؾ أو

، ؾٚرؿقا افدفٔؾ وؾٚرؿقا مجٚظٜ افهحٚبٜ، ثؿ بْقا م ٚ هؿ ظِٔف ظذ أصقٍل مٍٚرؿٜ؛ ٕهنؿ ؾٚرؿقا افًَّْٜ

 ُيٌْك ظذ أصٍؾ ؽر صحٔح ٓ بد أن ُيٗدي إػ افٍرؿٜ، ويهؾ افْزاع بؾ 
ٍ
فًٔٝ صحٔحٜ، وـؾ رء

ؿد يهؾ افتَٚتؾ، وهذا افقاؿع ِف افٍرق؛ ؾًالمٜ افًٍِل ِف ـؾ زمٚن: إٔف حريٌص ظذ اجلَمظٜ 

ؿٓٚ، وإٔف يدظق إػ ذفؽ.  بحٍيٓٚ، وظدم إحداث أمٍر ُيٍرِّ

 أهنؿ ٓ يْتكون فنخٍص بًْٔف وإَٕم يْتكون فِحؼ ودـ مًف افسَّْة واجلَمظةأهؾ ت مـ شَم :

ٌقن فٍئٜ فذاُتٚ؛ ٓ جلًّٜٔ، وٓ فِجْٜ، وٓ فٌر ذفؽ،  ٌقن فألصخٚص، وٓ يتًهَّ اْلؼ، ؾال يتًهَّ

ؾٚفًٍِل ؿد وإَٕم صٖهنؿ دائًَم أهنؿ يْتكون فِحؼ، يقافقن ظِٔف، ويدظقن إفٔف، وُيٍٚرؿقن مـ أجِف، 

يْنٖ ِف مُٚن، أو مع مجًٜٔ، أو مع جلْٜ، ثؿ يرى هذه افِجْٜ أو اجلًّٜٔ ؿد ؾٚرؿٝ ادْٟٓ افًٍِل 

 ٛ  مـ إصقل ؾٕ٘ف ٓ يتًهٛ ْلٚ بؾ يسـٓٚ ؾقًرا؛ ٕٕف يدور مع اْلؼ حٔٞ دار، وٓ يتًهَّ
ٍ
بقء

 إلفٍػ وٓ ٕصحٍٚب وٓ فنٔقٍخ وٓ فٌر ذفؽ.

َِّؿ-يرون أن إٓتهٚر ادىِؼ فرشقل اهلل  افًَّْٜ واجلَمظٜٖهؾ ؾ ِْٔف َوَش َِ ، إٓتهٚر ادىِؼ -َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ-فألصخٚص إَٕم هق فرشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ وأمٚ مـ ظداه ؾٕ٘ف ٓ ُيْتك فف فذاتف، وإَٕم  ،-َصذَّ اهلُل َظ

 ُيْتك فف دٚ مًف مـ اْلؼ، ؾٚفًزة بْٚلؼ.

ٚ إٓ فرشقل اهلل ": -َرمِحَُف اهللُ -ّٜٔ يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تٔ ٚ ظٚمًّ ًَ -ٓ ُيْتَك فنخٍص إتهًٚرا مىِ

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ ٚ إٓ فِهحٚبٜ -َصذَّ اهلُل َظ ٚ ظٚمًّ ًَ ٍٜ إتهًٚرا مىِ ًِغَ -، وٓ فىٚئٍ
ْؿ َأمْجَ ِٓ ْٔ َِ  -ُرْوَقاُن اهللِ َظ
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َِّ -ؾ٘ن اْلدى يدور مع رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ حٔٞ دار، ويدور مع أصحٚبف دون أصحٚب  -ؿَصذَّ اهلُل َظ

 . "ؽره حٔٞ داروا

َِّؿ-إذن أهؾ ادْٟٓ افًٍِل يْتكون فٌِْل  ِْٔف َوَش َِ ٚهؿ -َصذَّ اهلُل َظ ّـَ ، ويْتكون فِهحٚبٜ افذيـ ز

َِّؿ-وزـٚهؿ رشقفف  -َظزَّ َوَجؾَّ -اهلل  ِْٔف َوَش َِ ٍن وِف ، ويْتكون فِحؼ وأهِف ِف أي مُٚ-َصذَّ اهلُل َظ

، وإٓتهٚر فىٚئٍٜ أهؾ اْلؼ هذا مىِقٌب ذًظٚ وُمّقٌد ذًظٚ، وإَٕم ادذمقم هق إٓتهٚر أي زمٚن

 فِىٚئٍٜ ذاُتٚ.

: فق ـٚن اإلًٕٚن ِف مُٚن يتٚج ؾٔف افًٍِٔقن ِف دظقُتؿ إػ إٕنٚء مجًٔٚت أو إذاظٚت يًْل يا أخقة 

اظٚت وٕحق ذفؽ فَٔٚم اْلؼ ودظقة اْلؼ، أو ٕحق ذفؽ، ؾْٓٚ ٓ بٖس مـ إٕنٚء اجلًّٔٚت واإلذ

وـقن اإلًٕٚن يْتك ْلذه اجلًّٜٔ؛ ٕهنٚ ظذ اْلؼ ويُذب ظْٓٚ ويرد افنٌٓٚت افتل ُتثٚر حقْلٚ؛ ٕهنٚ 

 ظذ اْلؼ هذا فٔس مذمقًمٚ، وإَٕم ادذمقم أن يْتك فِجًّٜٔ مـ حٔٞ هل حتك فق خٚفٍٝ اْلؼ.

ٚ ": -ُف اهللُ َرمِحَ -وفذفؽ يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ  ًَ ادحذور إَٕم هق تًهٛ افرجؾ فىٚئٍتف مىِ

، ٕك اْلؼ وٕك افىٚئٍٜ افتل ظذ "وهق ؾًؾ اجلٚهِٜٔ، ؾٖمٚ ٕكهٚ بْٚلؼ مـ ؽر ظدوان ؾحًـ

 .اْلؼ مـ ؽر ظدوان حًـ

 ع ظذ هذا ٌؽ بْٚلؼ ٓ برأيف، ؾ٘ذا ُبغِّ فف أن رأيف خم : أن مـ شَمت افسٍِليتٍرَّ ًِّ ٚفٌػ فِحؼ إٔف متّ

َّٔض فف مـ هداه،  ًجٚ، ؾرجع ويّد اهلل أن اهلل ؿ ًٚظٚ ٓ جلَّٚ أمٚ أن خمٚفٌػ دذهٛ افًِػ يُقن رجَّ

يْتك اإلًٕٚن فًٍْف وُيُثر افِجِجٜ واجلًجًٜ مع بٔٚن إٔف ظذ بٚضؾ فُـ ٓ يريد أن يَقل: إٕف 

ٚظغ إػ أخىٖ ؾٓذا فٔس مـ شَمت افًٍِل، وهذا افذي جيٛ أن ٕريب إًٍْٔٚ  ظِٔف أن ُٕقن رجَّ

َّٔض اهلل فف أًخٚ صْٚلًٚ بغَّ فف إٔف أخىٖ، إٔف يًتٌٍر  اْلؼ، وأن افقاحد مْٚ فق أخىٖ ِف ؿقٍل أو ؾًؾ ثؿ ؿ

 اهلل ويرجع إػ دائرة اْلؼ ودائرة افهقاب.

  ُِّقن أهؾ: أهنؿ يقؿِّ وظالمتٓؿ، مـ شَمت افسٍِٔغ افسَّْة واجلَمظةأهؾ مـ شَمت اْلؼ  رون وجُي

َِّؿ-وظذ رأشٓؿ صحٚبٜ رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ ٌُّقن أحًدا مْٓؿ، ، -َصذَّ اهلُل َظ ؾٓؿ ُيقؿِّروهنؿ وٓ يً

 وُيًُّقن ظَم صجر بْٔٓؿ مع اظتٍَٚد جٚزم بٖهنؿ مٚ أرادوا إٓ اْلؼ.
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ف، وأبق يقشػ افَٚيض مـ ـٌٚر إحْٚ "صدق أبق يقشػ افَٚيض": -َرمِحَُف اهللُ -يَقل ابـ حزم 

صدق أبق يقشػ افَٚيض إذ ُشئؾ "، يَقل ابـ حزم: -رحؿ اهلل اجلّٔع-أحد ـٌٚر تالمٔذ أيب حٍْٜٔ 

؛ أي يًٛ رجاًل مـ افهحٚبٜ ؾواًل ظـ أن يُقن يًٛ "ظـ صٓٚدة مـ يًٛ افًِػ افهٚفح

؛ يًْل يًٛ ظثَمن  ًٜ ًّٔٚ -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -افهحٚبٜ مجِ -ٛ مًٚويٜ ، يً-َريِضَ اهلُل َظْْفُ -، يًٛ ظِ

 . -َريِضَ اهللُ َظْْفُ 

؛ ٕن شٌٚب ادًِؿ ؾًقق، "فق ثٌٝ ظْدي ظذ رجٍؾ إٔف يًٛ جرإف مٚ ؿٌِٝ صٓٚدتف"ؾَٚل: 

ًٕٚ، ؾَٔقل إٔٚ وإٔٚ افَٚيض فق ثٌٝ ظْدي ظذ رجٍؾ إٔف  ٚ ًًّ ًٕٚ وٓ ض ٚ ًَّ ًٌَّٚبٚ وٓ ف وادٗمـ افًدل فٔس ش

ُّٛ أؾٚوؾ إمٜ؟!"تف، يًٛ جرإف ادًِّغ إحٔٚء مٚ ؿٌِٝ صٓٚد ـٔػ افذي  "ؾُٔػ مـ يً

ؿْ -يًؾ افًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ ٚق وؿد -ِرْوَقاُن اهلِل َظ ًَّ ؟ ٓ صؽ إٔف ٓ تٌَؾ صٓٚدتف بؾ هق مـ افٍ

 يُقن أـز مـ ذفؽ جرًمٚ وإثًَم.

  أهنؿ أهؾ افتًٔر افؼظل ، ومًاَل مْٓجٓؿ، وظالمات رجاهلؿافسَّْة واجلَمظةأهؾ ومـ شَمت :

رون مَْٓم، ويٖمرون بٚفتًٔر افؼظل، وِف ادَٚبؾ يًّْقن افتًٚهؾ  وُيٚربقن افتندد وافٌِق، وُيذِّ

د ِف ـؾ مُٚن، ووصػ  رون مـ افتًٚهؾ، ؾٚفًٍِٔقن أهؾ ادْٟٓ افًٍِل شٚدقن مـ افتندُّ وُيذِّ

د إَٕم يَع مـ جٚهٍؾ هبؿ، أو  مٌرٍض حٚؿد، أو افًٍِٔغ مـ بًض افْٚس بٖهنؿ أهؾ ؽِق وأهؾ تندُّ

 متًٚهٍؾ ؾٚشد؛

 .إمٚ إٔف جٚهؾ بٚفًٍِٔغ، يًّع ظْٓؿ وٓ يًرؾٓؿ 

 .وإمٚ إٔف مٌرض يريد أن ُيًَط افًٍِٔغ ويهد افْٚس ظـ اشتَمع ـالمٓؿ 

  وإمٚ متًٚهؾ ِف افديـ ؾِتًٚهِف وؾًٚده ِف هذا افٌٚب يهػ أهؾ اْلؼ بٖهنؿ

دون.  متندِّ

هؿ وشٌط بغ افٌالة وادتًٚهِغ، وشط مـ ُظِرؾقا بٚفتًٚهؾ ِف مجٔع أظهٚر أهؾ افًَّْٜؾٚفًٍِٔقن 

د وافٌِق  .وادٔقظٜ، وبغ مـ ُظِرؾقا بٚفتندُّ

أن افٌِق مذمقٌم وأن افتًٚهؾ مذمقم، بؾ افٍَٓٚء مـ مجٔع ادذاهٛ إربًٜ وادًِقم أُّيا إحبة: 

ٚفتًٚهؾ وظدم افقؿقف ظْد متٍَقن ظذ أن مـ ُظِرف بٚفتًٚهؾ ٓ تٗخذ مْف افٍتقى، افذي ُظِرف ب
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ٚ ِف مجٔع ادذاهٛ إربًٜ ـَم حُٚه افْقوي وؽره، متٍَقن ظذ إٔف ٓ  ًَ إدفٜ وآؾتٚء بٕٚخػ مىِ

 ، وافٌِق مذمقٌم ـَم هق مًِقم.يقجد أن تٗخذ مْف افٍتقى

، افًَّْٜٚفُتٚب وأن افًٍِٔغ يتًُّقن بٚفًْٜ، وإذا ؿِْٚ: يتًُّقن بٚفًْٜ يًْل بومًِقم يا أخقة: 

َِّؿ-وافٌْل  ِْٔف َوَش َِ ـَ »ؿٚل:  -َصذَّ اهلُل َظ ي ِ ًَنِّ ُثقا ُم ًَ ْ ُتْب ـَ َوََل ي ِ َٔنِّ ْثُتْؿ ُم
ًِ ََم ُب َّٕ يًْل ِف افتًٚمؾ مع  شإِ

ُيًٚمِٓؿ اإلًٕٚن بٚفٔنى مٚ أمُـ، إيروا هذا اْلديٞ جٚء ِف مٚذا؟ جٚء ِف إظرايب افذي افْٚس 

ًٜ مـحدخؾ ادًجد ؾٖخذ ٕٚ ادًجد وؿًد يٌقل داخؾ ادًجد، ؾَٚم افهحٚبٜ فٔزجروه، هذا رء  ٔ

َِّؿ-ظئؿ؛ رجؾ يٌقل ِف داخؾ ادًجد، ؾَٚل افٌْل  ِْٔف َوَش َِ َٓ ُتْزِرُمقهُ »: -َصذَّ اهلُل َظ قا  َدُظقُه  َُ وَأْهِري

ـْ َماءٍ  ُٕقًبا ِم ْ »ثؿ ؿٚل:  شَظَذ َبْقفِِف َذ ـَ َوََل ي ِ َٔنِّ ْثُتْؿ ُم
ًِ ََم ُب َّٕ ـَ إِ ي ِ ًَنِّ ُثقا ُم ًَ  .ش ُتْب

وٓ ُيِجٖ إػ افًْػ افٍِيل إٓ ظْد ؾٍل افتًٚمؾ مع افْٚس ادؼوع هق افتًٚمؾ بٚفٔنى مٚ أمُـ، 

اْلٚجٜ، ؾَد يتٚج إػ افتنديد ِف افَقل؛ ٕن ـَم يَقل بًض افًَِمء: بًض افْٚس يزجره ظـ مُْره 

يْزجر، وبًض افْٚس ٓ بد مـ ظَٚبف حتك يْزجر، ؿقٌل فىٌٔػ، وبًض افْٚس ٓ بد مـ تًٍْٔف حتك 

 .وـؾٌّ ُيًٚمؾ بحًٛ حٚفف

ب هذه ادًٖفٜ صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ  ادٗمـ فِّٗمـ ـٚفٔديـ "ؿٚل:  -َرمِحَُف اهللُ -وأؾوؾ مٚ ؿرَّ

صًٛ أن تًٌؾ يدك بًٍْٓٚ، ُتتٚج إػ افٔد إخرى، وهُذا ـؾ مٗمـ  "تًٌؾ إحدامهٚ إخرى

ٔف ادٗمـ فْٔهحف وُيقجٓف ويًيف، وادًِقم أن افذي يًٌؾ يديف إصؾ إٔف يًٌِٓٚ يتٚج إػ أخ

 برؾؼ، يوع ادٚء ويًٌؾ برؾؼ.

ٚ فٍِرك"يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ:  ًٕ ًٕٚ تٖـؾ صًٔئٚ ؾٔف صحؿ وؾٔف  "وؿد يتٚج افقشخ أحٔٚ أحٔٚ

ًٕٚ ُتتٚج إػ ، وهُذا ـذا، ؾٚدٚء وافًٌٔؾ افًٚدي مٚ ُيذهٌف، ٓ بد مـ افٍرك ِف افتًٚمؾ مع افْٚس أحٔٚ

د.  افٍرك، ومع ادًروغ ُتتٚج إػ افتنديد، افذي ُيًِرض ظـ اْلؼ ويٖبٚه يتٚج إػ أن ُيندَّ

 افُتٚب وافًَّْٜوافتًٔر ظْد افًٍِٔغ هق افرجقع إػ  ويرتبط ِبذه افسّة؛ أظْل أَنؿ أهؾ افتٔسر

مٚت بّخٚرج ُُتدثٓٚ وحًـ ادًٚمِٜ، فٔس افتًٔر أن تٌحٞ فِ ْٚس ظـ ادخٚرج حتك يًٍِقا ادحرَّ

ع ظذ افْٚس مـ ظْدك؛ يًْل بًوٓؿ يٖيت يَقل: يٚ أخل ادًِّقن افٔقم ِف  ْلؿ، وفٔس أن تقشِّ

ُٕخٍػ ظِٔٓؿ ٕحـ،  وٌقط ومنٚـؾ، وٕحـ إذا ؿِْٚ ْلؿ: هذا حرام وهذا حرام ٕزيدهؿ، ٓ 
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ٓؿ وهؿ ظْدهؿ منٚـؾ وظْدهؿ، شٌحٚن اهلل! ديـ اهلل ادقشَٔك ٕخٍػ ظذ افْٚس، دٚذا ٕندد ظِٔ

؛ ٚفُتٚب وافًَّْٜبٔدك؟! هذا فٔس تًًٔرا، هذا تًٚهؾ وإٍالت، افتًٔر ظْد افًٍِٔغ هق افًّؾ ب

 ٕن هذا هق افتًٔر افهحٔح وؽره ظن وإٍالت، وحًـ ادًٚمِٜ ظذ مٚ ذـرٕٚ ِف مًٚمِٜ افْٚس.

 .مْٓا: وهل افرؾؼ صٍة أخرى هل ؿريبةيرتبط ِبذا 

  وافًْٜ أهؾ افًَّْٜ: أهنؿ أهؾ رؾٍؼ مٚ ٍٕع افرؾؼ؛ ٕهنؿ ـَم ؿِْٚ: افسَّْة واجلَمظةأهؾ ؾّـ شَمت ،

 جٚءت بٚفرؾؼ. 

  َِّؿ-وؿد ؿٚل افٌْل ِْٔف َوَش َِ ا  -َظزَّ َوَجؾَّ -إَِذا َأَراَد اَّللَُّ »: -َصذَّ اهلُل َظ ٍْٔت َخْرً ْهِؾ َب
َٖ بِ

 ِٓ ْٔ َِ ْؾَؼ َأْدَخَؾ َظ حف إفٌٚين. شُؿ افرِّ  رواه اإلمٚم أمحد وافٌَٔٓل وصحَّ

  َِّؿ-ويَقل افٌْل ِْٔف َوَش َِ قنُ »: -َصذَّ اهلُل َظ ُُ َٓ َي ْؾَؼ  َٓ ُيَْْزُع  يِف  إِنَّ افرِّ ُف، َو َٕ َّٓ َزا ٍء إِ َرْ

ـْ  َّٓ  ِم ٍء إِ فُ  َرْ َٕ  .شَصا

َِّ -هذه ؿٚظدة ظٚمٜ؛ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ قنُ »يَقل:  -ؿَصذَّ اهلُل َظ ُُ َٓ َي ْؾَؼ  ءٍ  يِف  إِنَّ افرِّ ُٕرة ِف شٔٚق  شَرْ

فُ »افٍْل ؾتًؿ ـؾ رء،  َٕ َّٓ َزا ِف دظقتؽ، ِف تدريًؽ، ِف إُٕٚر ادُْر، ِف مًٚمِتؽ فزوجتؽ، ِف  شإِ

مًٚمِتؽ ٕوٓدك، ِف مًٚمِتؽ ٕؿربٚئؽ، ِف مًٚمِتؽ جلرإؽ، ِف ـؾ أمقرك، مٚ ـٚن افرؾؼ ؾٔٓٚ 

ًٜ ِف مآُٓتٚ، إٓ زاهن ًٜ ِف ذاُتٚ زيْ ـْ »ٚ، ؾُٕٚٝ زيْ َزُع ِم ُٕ  َٓ َّٓ  َو ٍء إِ فُ  َرْ َٕ  .شَصا

ٌَّٓقا إػ أن ظدم افرؾؼ ِف مُٕٚف رؾٌؼ  ٚ افًِػ ٕ ًً ؛ ٕٕف هق افرؾؼ ِف ذفؽ ادُٚن، يًْل أمرت ابْؽ ضٌ

، افذي ُيهع ، يٚ حٌٌٔل صعِّ  ُيٌف اهلل، اهلل ُيٛ أن ُيهع مْذ أن بِغ افًٚبًٜ، وإٔٝ يٚ وفدي صعِّ

ادهِغ، ٓ ظْػ فٍيل وٓ جًدي ثالث شْغ، هق رؾؼ ؽٚيٜ افرؾؼ: يٚ بْل، يٚ حٌٌٔل، يٚ ـذا، يٚ 

 ـذا. 

ٍب   مـ افًْػ بٚفيب، ؿٚل افًَِمء: ضب مٗدِّ
ٍ
دٚ بِغ ظؼ شْغ وهق ٓ ُيهع ُتتٚج مًف إػ رء

ٚ؛  ًً ٕن بًض أبٚء ييبقن أبْٚءهؿ ضب إتَٚم، ٓ مْتَؿ، وضٌب ٓ جيرح جًًدا وٓ يُن ٍٕ

د ؿٌِف، واضب واضب، هذا حرام ٓ جيقز، ٓ جيقز أن تًٌؾ ؽوٌؽ ِف  ؿٌِف حٚر يريد أن ُيزِّ

ابْؽ حتك فق ـٚن هق افذي أؽوٌؽ، هذا ضب طِؿ، وإَٕم هق ضب تٖديٛ، وبًٌٚرة أخرى 

 حتف أن ُيَيب.يَقْلٚ بًض أهؾ افًِؿ: افيب دهِحتف، تيبف؛ ٕن مهِ
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 ؛ أيًوا هذا افرضب ٓ جيرح اجلسد

  ًٓ : جُيتْٛ ؾٔف افقجف، وأـثر افْٚس أحًـ رء ظْده ضب افقجف، وضب أو

 افقجف مْٓلٌّ ظْف، مٚ ُيَيب افقجف.

 ًٔا َِد حتك جيرح جِده وُُيِرج افدمٚء، وإَٕم هق ضٌب يٗمل صًٔئٚ وُييٓر ظدم ثإ : ٓ جُي

 افروٚ.

 ؛ ٕن أهؾ افًِؿ يذـرون هذا حتك ِف ضب افزوجٜ حٚل ـقهنٚ تًتحؼ ايف فىٍٔة ذـرَت

ٚ، وبًض افًِػ ذـر  ًً افيب يَقفقن: ُتَيب ضب تٖديٛ ضًبٚ ٓ جيرح جًًدا وٓ يُن ٍٕ

ر ظدم افروٚ وأهنٚ تًتحؼ هذا،  ِٓ ك بف، يي هذا بٚدثٚل ؾَٚل بًوٓؿ: ييهبٚ بٚدًقاك افذي يتًقَّ

ييهبٚ، ؾَٚل: إٔٚ مٚ أضهبٚ إٓ ظْد اْلٚجٜ ـَم ؿٚل افًِػ: بٚدًقاك،  ؾقاحد اصتُتف زوجتف إٔف

ؾجٚء بٚدًقاك ٕهػ مس وظريض ويَقل: إٔٚ ؾَٚفٝ ْلؿ: اجًِقه يٖيت بٚدًقاك افذي ييبْل بف، 

ٚ؛ بًض أبٚء ييب أبْٚءه أمٚم إخقإف،، أضهبٚ بٚدًقاك ًً وهذا يُن ًٍٕف ٓ  أيًوٚ ٓ يُن ٍٕ

ـٚن أـز مْٓؿ، وبًوٓؿ بٚفًُس يزيد إمر شقًء ؾَٔقل: تًٚفقا وامًُقه، وهذا ٓ  شَٔم إذا

 يهِح.

: بِغ ظؼ شْغ ؾٕ٘ؽ ُتتٚج مع رء مـ افًْػ دهِحتف ؾتيبف، افيب هْٚ هق ؽٚيٜ افناهد

ؾٚفًْػ ادًَقل ادهِح افْٚؾع افرؾؼ، ؽٚيٜ افرؾؼ أن تيبف هْٚ؛ ٕن مهِحتف تَتيض أن تيبف، 

اْلٚجٜ إفٔف هق ظْد افًِػ مـ افرؾؼ، وفُْف ؾرٌع وفٔس أصاًل، إصؾ افرؾؼ اْلََٔل مٚ  ظْد

 أمُـ، وأٓ يْدؾع اإلًٕٚن وراء ًٍٕف.

َِّؿ-دٚ دخؾ افٔٓقد ظذ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ؾَٚفقا: افًٚم ظُِٔؿ، ُييٓرون ـٖهنؿ يَقفقن:  -َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ-دقت؛ يًْل يدظقن ظذ افٌْل افًالم وهؿ يَقفقن: افًٚم، وافًٚم هق ا ِْٔف َوَش َِ  -َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ-بٚدقت، دخِقا ؿٚفقا: افًٚم ظُِٔؿ، ؾَٚل افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ؿْ »: -َصذَّ اهلُل َظ ُُ ْٔ َِ وِف روايٜ:  شَظ

ؿْ » ُُ ْٔ َِ ٚ-، فُـ أمْٚ ظٚئنٜ شَوَظ َٓ ِْٔف  َصذَّ -دٚ شًّتٓؿ يَقفقن: افًٚم فِرشقل  -َريِضَ اهلُل َظْْ َِ اهلُل َظ

َِّؿ َْةُ "ؿٚفٝ ْلؿ:  -َوَش ًْ اُم َوافَِّ ْؿ افسَّ ُُ ْٔ َِ َِّؿ-ؾَٚل افٌْل  "َظ ِْٔف َوَش َِ اًل َيا َظائَِنُة،»: -َصذَّ اهلُل َظ ْٓ إِنَّ  َم

ْؾَؼ  ْؾَؼ »وِف روايٜ:  شاَّللََّ حُيِبه افرِّ   .شإِنَّ اَّللََّ َرؾٌِٔؼ حُيِبه افرِّ
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َصذَّ اهلُل -وؿد اظتدوا ِف ٍٕس ادُٚن ؿٚفقا: افًٚم ظُِٔؿ، إَٕم افٌْل  شٌحٚن اهلل! هذا خىٚب فِٔٓقد

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ اًل َيا َظائَِنُة،»يَقل فًٚئنٜ:  -َظ ْٓ ْؾَؼ  َم ْع َمٚ َؿُٚفقا؟ شإِنَّ اَّللََّ حُيِبه افرِّ َّ ًْ ْ َت إٔٚ أرد  ؾَٚفٝ: َومَل

ِْٔف وَ -ظِٔٓؿ مٚ ؿٚفقا، ؾَٚل افٌْل  َِ َِّؿَصذَّ اهلُل َظ ُْٔسَتَجاُب »: -َش ْؿ َؾ ِٓ ْٔ َِ ُِْت؟! َرَدْدُت َظ ِع َما ُؿ َّ َأَوََلْ َتْس

ْؿ يِفَّ  َٓ ُيْسَتَجاُب هَلُ ْؿ َو ُٓ ؿْ »إٔٚ ؿِٝ: وظُِٔؿ ؾرددت مٚ ؿٚفقا ظِٔٓؿ،  شيِل ِمْْ ُٓ ُْٔسَتَجاُب يِل ِمْْ  شَؾ

َٓ ُيْسَتَج »وهُذا ؽره؛ ٕهنؿ طِّٜ وهذا ميِقم واديِقم جُيٚب دظٚءه  ْؿ يِفَّ َو وهذا اْلديٞ  شاُب هَلُ

 ظْد افٌخٚري.

َِّؿَ -ؾٕٚيروا شٌحٚن اهلل حتك ِف هذا ادقضـ أمر افٌْل  ِْٔف َوَش َِ بٚفرؾؼ، ؾٚدىِقب مْٚ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

 .افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ وهذا مـ شَمت افرؾؼ مٚ أمُـ، 

ُُّٕؾ ؽًدا إن صٚء اهلل ظالمٚت وش ؛ ٕٕٚ افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ َمت فًِْٚ َٕػ ظْد هذا ادقضـ و

بحٚجٜ ْلذا إمر حٚجٜ صديدة، ٕن هذا مـ بٚب إدب وافًِػ ـٕٚقا َيتّقن بٕٚدب أظيؿ مـ 

ُُّٕؾ بَٜٔ ادًٚئؾ. ُُّٕؾ و  اهتَممٓؿ بٚفًِؿ، ؾًٌدا إن صٚء اهلل 

ٚ ؽًدا اجلًّٜ يٚ أخقة إن صٚء اهلل، إٔٚ رأيٝ أن دروس افهٌٚح ٌٕدأهٚ افًٚظٜ ا ًً فثٚمْٜ وافْهػ ضٌ

وٕختّٓٚ افًٚظٜ افًٚذة وافْهػ، ؾٌْدأ مـ افثٚمْٜ وافْهػ إػ افتٚشًٜ ِف افْهػ ِف افدرس 

إول، ثؿ مٌٚذة ْٕتَؾ إػ افدرس افثٚين، ؾًْتّر مـ افتٚشًٜ وافْهػ إػ افًٚذة وافْهػ، ثؿ 

س افًك ؾٓل ـَم هل ظذ ، وأمٚ درو-َظزَّ َوَجؾَّ -ٕتقؿػ حتك تتٖٓٔوا فهالة اجلًّٜ إن صٚء اهلل 

 تقؿٔتٓٚ.
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 ]مـ شَمت مْٟٓ افًِػ[ 

ًٜ فًِٚدغ، وظذ آفف  اْلّد هلل رب افًٚدغ، وافهالة وافًالم إمتٚن إـّالن ظذ ادًٌقث رمح

 وصحٌف أمجًغ.

 د...أما بً

ًٌٚ بٕٚخقة افٍوالء ِف ادجِس إول مـ جمٚفس يقم اجلًّٜ مـ أيٚم هذه افدورة افتل أشٖل  ؾّرح

وهذا ادجِس إول ِف ـؾ يقٍم مـ أيٚم افدورة خمهٌص فُِالم أن جيًِٓٚ مٌٚرـٜ،  -َظزَّ َوَجؾَّ -اهلل 

ؿْ -ظـ: ]مْٟٓ افًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ  افُالم ظـ ]شَمت افًِػ [، وؿد وصِْٚ إػ-ِرْوَقاُن اهلِل َظ

ؿْ -وأتٌٚظٓؿ، وصٍٚت افًِػ وأتٌٚظٓؿ، وصٍٚت مْٟٓ افًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ [، -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ُٕتؿ ِف هذا ادجِس افُالم ظـ هذا إن صٚء اهلل  م، و  .-َظزَّ َوَجؾَّ -وذـرٕٚ صًٔئٚ مـ ذفؽ ؾَٔم تَدَّ

  افثٌٚت وظدم ومْٓج افسِػ افهافح ، مـ شَمت افسٍِٔغافسَّْة واجلَمظةأهؾ ؾّـ شَمت :

ُقن بْٚلؼ ثٚبتقن ظِٔف، ٓ يتِقٕقن بحًٛ إهقاء  ًِّ ن، ؾّْٟٓ افًِػ وافًٍِٔقن متّ افتِقُّ

َرق ؾ٘ن أؾُٚرهؿ تتِقن ويتِقٕقن بحًٛ وادهٚفح، بخالف  ٍِ ؽرهؿ مـ أهؾ افوالل واف

 مهْٚلٓؿ ومٚ ُيَؼ أهداؾٓؿ.

إن افوالفٜ ـؾ افوالفٜ أن تًرف مٚ ـْٝ ُتُْر، أو ُتُْر مٚ ـْٝ ": -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -يَقل حذيٍٜ 

إن افوالفٜ ـؾ افوالفٜ أن تُقن ؽر ثٚبٝ  "تًرف، وإيٚك وافتِقن ِف ديـ اهلل، ؾديـ اهلل واحد

ًٌٚ؛ ؾّرًة تَقل: هذا مًروف وأمٌر ضٔٛ، ثؿ مرًة أخرى تَقل: هذا مُْر وخٌٔٞ، وهُذا،  ِِّ متَ

ُِّٛ ؾ٘ن ديـ اهلل واحد، إن اْلؼ واحد، وفذفؽ ـَم ؿِْٚ )وإيٚك وافتِقن( احذر  افتِقن وهذا افتَ

ٚ: افًٍِٔقن ـِّتٓؿ واحدٌة ظذ اْلؼ وهؿ ثٚبتقن ظذ اْلؼ ٓ يتِقٕقن. ًَ  شٚب

ؾ ِف افديـ"وجٚء ظـ مٚفٍؽ إٔف ؿٚل:  َُّ  ."افداء افًوٚل افتْ

ؽ بٚفًَّْٜ ثٌٝ، ومـ "وجٚء ظـ بًض افًَِمء إٔف ؿٚل:  ًَّ ؾمـ مت َُّ ؽ "ترك افًَّْٜ أـثر افتْ ًَّ ، )مـ مت

ؾ( ؾال ثٌٚت إٓ بٚفًَّْٜ  َُّ بٚفًَّْٜ ثٌٝ(؛ ٕهنٚ حؼٌّ واحد طٚهر ؾٔثٌٝ ظِٔٓٚ، )ومـ ترك افًَّْٜ أـثر افتْ

ٌَِّقن وٓ يتِقٕقن بؾ هؿ ثٚبتقن. افًَّْٜ واجلَمظٜٖهؾ ؛ ؾهؾ افًَّْٜوٕ  ٓ يتَ
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وبٚجلِّٜ ؾٚفثٌٚت وآشتَرار ِف أهؾ اْلديٞ وافًَّْٜ ": -هللُ َرمِحَُف ا-يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

 ."أوًٚف أوًٚف أوًٚف مٚ هق ظْد أهؾ افُالم

ا يا أخقة ًً أهؾ يَغ وفذفؽ هؿ أهؾ ثٌٚت، أمٚ أهؾ افُالم ؾٓؿ أهؾ حرة؛ ٕهنؿ ٓ  أهؾ افًَّْٜ: ضب

ظذ ظَِمء افُالم أهنؿ ِف وافٌٚفٛ يٌْقن ديْٓؿ ظذ أصٍؾ صحٔح، وفذفؽ جتد ظْدهؿ حرًة ـثرة 

آخر حُٔٚتؿ يزهدون ِف ظِؿ افُالم، ويرؽٌقن ِف افرجقع إػ مٚ ظِٔف افًِػ، وإن ـٚن افٌٚفٛ أهنؿ 

ُُيىئقن ؾرجًقن ِف إشَمء وافهٍٚت إػ افتٍقيض، فُـ ٕهنؿ ُيدرـقن أن افُالم ٓ يقفِّد ئًَْٚ 

 وإَٕم يقفِّد اْلرة.

ِف هذا افُالم يرد ظذ أهؾ افُالم افذيـ يَقفقن: إن افًَؾ  -ُف اهللُ َرمِحَ -صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

ُئٍد افَٔغ، وإن افَْؾ ُئٍد افيـ، ؾَٔقل: أهؾ افَْؾ هؿ أهؾ افثٌٚت وهؿ أهؾ افَٔغ، وأمٚ أهؾ 

 افُالم افذيـ يَقفقن: إهنؿ أهؾ ظَؾ ؾ٘ن ظْدهؿ حرًة ـثرة.

  ُيتٍِقن ِف افًَٔدة، ؾًَٔدُتؿ واحدة مْذ وجدوا إػ افٔقم  أهنؿ ٓ :افسَّْة واجلَمظةأهؾ مـ شَمت

َٚػَ -وإػ أن يٖيت أمر اهلل  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ ، ؾٓؿ متٍَقن ظذ افًَٔدة، متٍَقن ظذ إصقل مَٓم اختِػ -ُش

افًَّْٜ أهؾ واإلٕدؤًٕٔقن وادٚفٔزيقن وإمرئُقن مـ افزمٚن وادُٚن، ؾٚفًًقديقن وادكيقن 

ظذ ظَٔدٍة واحدة، وهذه افًَٔدة مل يِٖت زمٍٚن مل يُـ افًِػ ظِٔٓٚ أبًدا، مْذ أن وجدوا مـ  واجلَمظٜ

َِّؿَ -صحٚبٜ رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ  إػ يقمْٚ هذا؛ ؾٓؿ أهؾ آتٍٚق ظذ افًَٔدة. -َصذَّ اهللَُّ َظ

  ؿْ ِرْوَقاُن اَّللِ -ومْٓج افسِػ افهافح  افسَّْة واجلَمظةأهؾ مـ شَمت مْٓج ِٓ ْٔ َِ ظِّٓؿ : -َظ

ؿْ -وإيَٚهنؿ أن افًِؿ وافًالمٜ واْلُّٜ ؾَٔم ـٚن ظِٔف افهحٚبٜ  ِٓ ْٔ َِ ، ؾًْدهؿ مذهٛ -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ؿْ -افهحٚبٜ أشِؿ وأظِؿ وأحُؿ، ؾٓؿ يًتَقن أن مٚ ظِٔف افهحٚبٜ  ِٓ ْٔ َِ   :-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

  اهللؾٔف افًالمٜ ِف افدٕٔٚ مـ افزفؾ، وِف أخرة مـ ظذاب. 

  وهؿ آخذون ديْٓؿ مـ أهؾ افًَّْٜوؾٔف افًِؿ وـٔػ ٓ يُقن ؾٔف افًِؿ وهؿ ،

 .افُتٚب وافًَّْٜ
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َرق ؾ٘هنؿ ؽَم مٍٚرؿقن دْٟٓ  ٚفُتٚب وافًَّْٜ؛ ؾوهؿ يًتَدون إٔف أحُؿ ٍِ ؾَٔٓم اْلُّٜ، بخالف اف

ؽ ؿٚل بًض افًِػ ؾال يرون ؾٔٓٚ أصاًل ظًَِم وٓ حُّٜ، وإمٚ خمىئقن ِف ؾٓؿ افًِػ، وفذف

 ."مْٟٓ افًِػ أشِؿ، ومْٟٓ اخلِػ أظِؿ وأحُؿ"اخلِػ: 

  داذا ؿافقا هذا؟ 

افتٍقيض، بًّْك ِذـر ٕهنؿ مٚ ؾّٓقا مْٟٓ افًِػ ِف افًَٔدة، طْقا أن مْٟٓ افًِػ ِف افًَٔدة هق 

ْرِش ﴿افهٍٜ بدون مًْك، ؿٚفقا: هذا أشِؿ أن تَقل ـَم ِف افَرآن:  ًَ ـُ َظَذ اْف ِْحَ  ﴾اْشَتَقىافرَّ

ْرِش اْشَتَقى﴿[، فُـ مٚ مًْك 1]ضف: ًَ ـُ َظَذ اْف ِْحَ ٓ تتًرض ْلذا، ؾَم دام ذفؽ ـذفؽ ؾٖٕٝ  ؟﴾افرَّ

فقهٚ،  وا افهٍٚت وأوَّ تَقل ـَم ِف افْص ؾٓذا أشِؿ فؽ، وفُـ مْٟٓ اخلِػ أظِؿ؛ ٕهنؿ ؾنَّ

  .وادًِقم أن مٚ ِف افَرآن وافًْٜ فف مًًْك، ؾٓذا هق افًِؿ

َٜ أهنؿ أخىٖوا ِف ؾٓؿ مْٟٓ افًِػ، وأخىٖوا ِف وصػ مْٟٓ اخلِػ؛ ؾّْٟٓ افًِػ هق واْلَٔ

َٚػَ -إثٌٚت افهٍٚت بًّٕٚٔٓٚ افيٚهرة ظذ مٚ ئِؼ بجالل اهلل  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ ، ؾٓق مْٟٓ ظِؿ وشالمٜ -ُش

 ـ ادنٚهبٜ.ظ -َظزَّ َوَجؾَّ -وحُّٜ؛ ٕٕف ُتٍنَّ ؾٔف افْهقص ظذ ادًْك افيٚهر مع تْزيف اهلل 

ِف بٔٚن ؾًٚد هذه ادَقفٜ: )مْٟٓ افًِػ أشِؿ، ومْٟٓ اخلِػ  -َرمِحَُف اهللُ -يَقل افنٔخ ابـ ظثّٔغ 

يًْل إشِؿ -ٕريد أن ٕزهـ ظذ أن مذهٛ افًِػ هق ادذهٛ افهحٔح "أظِؿ وأحُؿ( يَقل: 

 وذفؽ مـ وجٓغ: -وإظِؿ وإحُؿ

ؾ٘ن مـ تتٌع ضريَتٓؿ بًٍِؿ وظدٍل وجدهٚ  افُتٚب وافًَّْٜ : أن مذهٛ افًِػ دلَّ ظِٔفافقجف إول

ًٜ دٚ ِف  ًٜ وتٍهٔاًل وٓ بد، ؾ٘ن اهلل تًٚػ إٔزل افُتٚب  افُتٚب وافًَّْٜمىٚبَ فٔتدبَّر افُْٚس آيٚتِف، مجِ

َٛ أن أؿرب افْٚس إػ ؾّٓٓٚ  ؿقا هبٚ إن ـٕٚٝ أخًٌٚرا، وٓ ري وفًِّٔقا هبٚ إن ـٕٚٝ أحًُٚمٚ، وُيهدِّ

تهديَٓٚ وافًّؾ هبٚ هؿ افًِػ؛ ٕهنٚ جٚءت بٌِتٓؿ وِف ظكهؿ، ؾال جَرم أن يُقٕقا أظَِؿ و

 افْٚس هبٚ.

ؾَٔم ؿٚفف  وإمٚ أن يُقن: أن يَٚل: إن اْلؼ ِف هذا افٌٚب؛ إمٚ أن يُقن ؾَٔم ؿٚفف افًِػ، وافثاين

ف افًِػ وافوالل ؾَٔم وٓ بد، ادًٖفٜ إمٚ حؼ أو والل، ؾٓذا اْلؼ إمٚ أن يُقن ؾَٔم ؿٚف. "اخلِػ

َُٔٚل: افوالل ؾَٔم ؿٚفف افًِػ، واْلؼ ؾَٔم ؿٚفف اخلِػ.   ؿٚفف اخلِػ، وإمٚ أن ُيًُس ؾ
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ٕٕف يِزم ظِٔف أن يُقن اهلل ورشقفف وافًٚبَقن إوفقن مـ ادٓٚجريـ وإٕهٚر ؿد  ؛وافثٚين بٚضؾ

 َِّ )ضريَٜ افًِػ أشِؿ، وضريَٜ  ، هذا وؿد ؿٚل بًض إؽٌٔٚء:اٚ أو طٚهرً ّقا بٚفٌٚضؾ تكيً تُ

 اخلِػ أظِؿ وأحُؿ(. ومْنٖ هذا افَقل أمران:

 مٚ ظْده مـ افنٌٓٚت افٍٚشدة-: اظتَٚد ؿٚئِف إول ِٛ هلل تًٚػ فٔس فٔس  فإٔ -بًٌ

 ٌٜ  حََٜٔٔ. فف ِف ٍٕس إمر صٍ

 اظتَٚده أن ضريَٜ افًِػ هل اإليَمن بّجرد أفٍٚظ ٕهقص افهٍٚت مـ ؽر  :افثاين

 ًًْك ْلٚ. إثٌِٚت م

ا وباضاًل  ًَ  :وؿقُل هذا افٌبلِّ يتوّـ ح

 إن مذهٛ افًِػ أشِؿ :ؾٖمٚ اْلؼ ؾَقفف. 

 اخلِػ أظُِؿ وأحُُؿ.  :وأمٚ افٌٚضؾ ؾَقفف َٛ  إن مذه

 وبٔان بىالٕف مـ وجقه:

َِّؿَ -افًِػ هؿ ورثٜ إٌٕٔٚء وهؿ افذيـ ربَّٚهؿ افٌْل  : أنافقجف إول ِْٔف َوَش َِ وأمٚ  ،-َصذَّ اهللَُّ َظ

د ظـ ظٓد افٌْقة أظِؿ وأحُؿ ممـ ربَّٚهؿ  اخلِػ ًُ ؾٓؿ بًٔدون ظـ ظٓد افٌْقة، ؾُٔػ يُقن مـ ب

َِّؿَ -افٌْل  ِْٔف َوَش َِ  ؟! -َصذَّ اهللَُّ َظ

ادتٖمؾ فىريَٜ اخلِػ جيد ظْدهؿ حرًة واوىراًبٚ بًٌٛ بًدهؿ ظـ إدفٜ، وفذفؽ : أن افقجف افثاين

 ؿٚل افرازي: 

اُل َِنَـــاَيُة إِ  ََ ـــقِل ِظـــ َُ ًُ  ْؿـــَداِم اف

  

ــادََِغ َوـــاَلُل   ًَ ِل اف ًْ َثــُر َشــ ـْ  َوَأ

ـْ  َوْحَنةٍ  يِف  َوَأْرَواُحَْا   ُجُسـقِمَْا ِمـ

 

ــــةُ   ـــــاُل  َوَؽاَي ــــا َأَذًى َوَوبـَ َٕ َٔا ْٕ  ُد

ْد   ٍِ ْسَت َٕ  ْ ـْ  َوََل َٕـا ِم ِر ّْ  َبْحثَِْـا ُضـقَل ُظ

 

ــاُفقا  ــَؾ َوَؿ ــِف ِؿٔ ــا ؾِٔ َْ ًْ  ِشــَقى َأْن مَجَ

، ؾَم رأيتٓٚ تنٍل ظِٔاًل يَقل:   َٜ َٟ افًٍٍِٔ َٜ وادْٚه ، ، وٓ تروي ؽِٔاًل فَد تٖمِٝ افىرَق افُالمٔ

َٜ افَرآن  وٓ صؽ أن أؿرب افىرق ضريَٜ افَرآن. "ورأيٝ أؿرَب افىرق ضريَ

  َرق افسَّْة واجلَمظةأهؾ مـ شَمت ٍِ  : أطـ ذـرٕٚ هذاافتل يتهٍقن ِبا ظـ ؽرهؿ مـ اجلَمظات واف

ٚ وهق ادحٌٜ ؾَٔم بْٔٓؿ، ؾ ًَ ُيٛ بًوٓؿ بًًوٚ مَٓم اختٍِٝ أزمٚهنؿ ومَٓم  افًَّْٜ واجلَمظٜٖهؾ شٚب
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 ٚ ًَّ تٌٚظدت أمٚـْٓؿ، ُيٌقن أئّتٓؿ وظَِمءهؿ وأؾرادهؿ ؾٓؿ ُمََقن فِحٛ؛ ؾٓؿ ُمٌقن ِف اهلل ح

 .وصدًؿٚ

ٕئّٜ افًْٜ وظَِمئٓٚ  : حٌٓؿأهؾ افًَّْٜوإحدى ظالمٚت "ِف ]ظَٔدة افًِػ[:  يَقل افهٚبقين

وٕقرهٚ بحٛ ظَِمء افًْٜ ؾواًل مْف  أهؾ افًَّْٜوإٔهٚرهٚ وأوفٔٚئٓٚ، وؿد زيَّـ اهلل شٌحٕٚف ؿِقب 

 ."ومَّْٜ

تٌٜٔ بـ شًٔد إٔف ؿٚل:  ـُ إذا رأيٝ افرجؾ ُيٛ شٍٔٚن افثقري، "وجٚء ِف ـتٚب اإليَمن ٕيب رجٚء 

ٚ، وئك بـ ومٚفؽ بـ إٔس، وإوزاظل، وصًٌٜ، وابـ ادٌٚر ًً ٚ، ووـٔ ًُ ك، وأبٚ إحقص، وذي

 ."شًٔد، وظٌد افرمحـ بـ مٓدي، ؾٚظِؿ إٔف صٚحٛ شَّْٜ

ٚ ظذ هذا افُالم:  ًَ ؾْٖلَٝ بخىل ُتتف: وئك بـ ئك، وأمحد بـ حٌْؾ، "ؿٚل أمحد بـ شِّٜ مًِ

ًٜ مـ ظَِمء  "وإشحٚق بـ راهقيٜ وٕحـ ذـرٕٚه  افًَّْٜ أهؾ، وهذا ـثٌر ِف ـالم أهؾ افًَّْٜوذـر مجٚظ

م.  ؾَٔم تَدَّ

 ُٓؿ افنديد بٚفًَّْٜ اظتًَٚدا وظّاًل، ؾٓؿ حريهقن ظذ مـ ظالماَتؿ وؿد ذـرٕاه يف أصقهلؿ ًُّ : مت

َِّؿَ -اتٌٚع افٌْل  ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللَُّ -بخالف ؽرهؿ افذيـ ٓ جتد ظْدهؿ اهتَمًمٚ بًَّْٜ افٌْل  -َصذَّ اهللَُّ َظ

ِْٔف َوَش  َِ َِّؿَ -؛ ؾٓؿ ُمََقن ٓتٌٚع افٌْل -َِّؿَ َظ ِْٔف َوَش َِ ِِّّقن فًْْف، ٓ ُيًٚروقن شَّْٜ  -َصذَّ اهللَُّ َظ مً

َِّؿَ -افٌْل  ِْٔف َوَش َِ َِّؿَ -، ويًتًِّقن شَّْٜ افٌْل -َصذَّ اهللَُّ َظ ِْٔف َوَش َِ ِف اظتَٚدهؿ وِف  -َصذَّ اهللَُّ َظ

 .أظَمْلؿ

ؾٚفْجٚة مـ افٍتـ ومـ افنٓقات ومـ مهٚئٛ ًَّْٜ شٍْٜٔ افْجٚة، ويًتَد أهؾ مْٟٓ افًِػ أن اف

َِّؿَ -افنٔىٚن وخىقات افنٔىٚن ِف شَّْٜ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ِْٔف -، وفذفؽ ؿٚل افٌْل -َصذَّ اهللَُّ َظ َِ َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ  ثِرً »: -َوَش ـَ ى اْختاَِلًؾا  ًِْدي َؾَسَرَ ْؿ َب ُُ ْش ِمْْ
ًِ ـْ َي ُف َم َّٕ َغ َؾِ٘ ِديِّ ْٓ اِء ادَْ ٍَ َِ ْؿ بُِسَّْتِل َوُشَِّْة اخْلُ ُُ ْٔ َِ ًَ ا؛ َؾ

ا بِافََّْقاِجذِ  َٓ ْٔ َِ قا َظ ا، َوَظوه قا ِِبَ ُُ ، ََتَسَّ ـَ اِصِدي  .شافرَّ

َِّػ ظْٓٚ هِؽ": -َرمِحَُف اهلُل-ؿٚل اإلمٚم مٚفؽ  وٓ صؽ يٚ  "افًَّْٜ شٍْٜٔ ٕقح مـ رـٌٓٚ ٕجٚ، ومـ خت

ٍٛ يًر ؾٔف يُقن آمًْٚ ؾٔف ِف شره، وٓ أمْٜ إٓ  أخقة أن افدٕٔٚ ضقؾٚن، وٓ بد فإلًٕٚن مـ مرـ
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َِّؿَ -بِزوم ؽرز رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ ِرْوَقاُن -، وهذا هق افذي حََف أتٌٚع افًِػ افهٚفح -َصذَّ اهللَُّ َظ

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ  وشَّْٜ ٕقح يُْنػ هبٚ اْلؼ.، -اهللِ َظ

  أهنؿ وشٌط بغ أهؾ شَمت افسٍِٔغ وظالمات افسٍِٔغ ، مـافسَّْة واجلَمظةأهؾ مـ شَمت :

افٌِق واجلٍٚء ِف ـؾ أمقرهؿ، ؾال إؾراط ظْدهؿ وٓ تٍريط، ؾٓؿ يَقمقن ظذ ساط اهلل ادًتَٔؿ 

َرق،  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ـَم أن ادًِّقن وشط بغ أهؾ افَِْحؾ؛ ؾ٘ن افذي ـِف اظتدال،  ٍِ وشٌط بغ اف

افنٔىٚن، وافنٔىٚن إمٚ أن يٖخذ بٚإلًٕٚن ذات افّٔغ، وإمٚ أن يٖخذ بف ذات وأمٚ افٍرق ُيىًٔقن 

 افنَمل.

مٚ مـ أمٍر أمر اهلل تًٚػ بف إٓ ظٚرض افنٔىٚن ؾٔف بخهِتغ ": -َرمِحَُف اهللُ -وفذفؽ يَقل إوزاظل 

َّْٔف افٌْل  "ٓ ُيٌٚيل أَيَم أصٚب افٌِق أو افتَهر َِّؿَ  َصذَّ اهللَُّ -وهذا هق افذي ب ِْٔف َوَش َِ  فِهحٚبٜ. -َظ

َِّؿَ -َخطَّ َفَْا َرُشقُل اَّللِ ": -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -مًًقٍد يَقل ابـ  ِْٔف َوَش َِ َهَذا »ىًّا ثؿ ؿال: َخ  -َصذَّ اَّللَُّ َظ

ـْ ِصََمفِِف، ُثؿَّ َؿاَل: َهِذِه ُشبُ خط واحد "شَشبُِٔؾ اَّللُ ِِْٔف َوَظ
ِّ ـْ َي ؾِّ ، ُثؿَّ َخطَّ ُخُىقًضا َظ ـُ َؿٌة َظَذ  رِّ ٍَ ٌؾ ُمَت

َْٔىاٌن َيْدُظق إَِفْٔفِ  ا َص َٓ ْؿ ﴿ُثؿَّ َؿَرَأ ش َشبٍِٔؾ ِمْْ ُُ َق بِ رَّ ٍَ ُبَؾ َؾَت ًُقا افسه َٓ َتتَّبِ قُه َو ًُ بِ ًَٔم َؾاتَّ
َِ اضِل ُمْسَت َوَأنَّ َهَذا ِسَ

ـْ َشبِِِٔفِ  حف إفٌٚين  هذا اْلديٞ افذي رواه اإلمٚم أمحد وافدارمل [753]إًٕام: ﴾َظ َرمِحَُف -وصحَّ

 .-اهللُ 

إدراك هذه اْلََٜٔ: أن ساط ٕمهٜٔ  ِف جمٚفًٜ؛ وذفؽ -َرمِحَُف اهللُ -وـثًرا مٚ ُيردده افنٔخ إفٌٚين 

اهلل واحد وهق اجلَمظٜ افدئْٜ افقاحدة، وأن افنٔىٚن ٕهٛ ظذ هذا افكاط شٌاًل ظذ افّٔغ 

ٚ.افُتٚب وافًَّْٜزوم وافًالمٜ ِف فوافنَمل يدظق إفٔٓٚ،  ًَ  ، وهذه هل افقشىٜٔ ـَم ذـرٕٚ شٚب

يًْل إمر وافْٓل إذا ؿٚفف افًَِمء -حََٜٔ افتًئؿ فألمر وافْٓل ": -َرمِحَُف اهللُ -يَقل ابـ افَٔؿ 

ص جٍٚف، وٓ ُيًسوٚ بتنديد ؽٍٚل، ؾ٘ن  -افُتٚب وافًَّْٜيَهدون بف ٕهقص  أٓ ُيًٚروٚ بسخُّ

بٖمٍر إٓ  -َظزَّ َوَجؾَّ -بًِقـف، ومٚ أمر اهلل  -َظزَّ َوَجؾَّ -ادًتَٔؿ ادقصؾ إػ اهلل  ادَهقد هق افكاط

 وفِنٔىٚن ؾٔف ٕزظتٚن:

  ٌتَهٌر وتٍريط ٚ  .إمَّ

  ٌّإؾراٌط وُؽِق ٚ  .وإمَّ
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مًْك ينٚمف: يىَِّع ظِٔف، -ؾال ُيٌٚيل بَم طٍر مـ افًٌد مـ اخلىٔئتغ، ؾٕ٘ف يٖيت إػ ؿِٛ افًٌد ؾٔنٚمف 

ًّٔٚ وترخًٔهٚ أخذه مـ هذه  -ير مٚ افذي يُّـ أن يهٔده مْفيْ ؾ٘ن وجد ؾٔف تَهًرا أو ؾتقًرا أو تقإ

تقر ٍُ ٌَّىف وأؿًده وضبف بٚفًُؾ وافتقاين واف جٚء ،اخلُىَّٜ ؾث حتك ٓ  "وؾتح فف بٚب افتَّٖويالت وافرَّ

، يٖخذ خى ًٜ  قة خىقة.يْنط ِف اخلر، وؽر ذفؽ حتك ربَم ترك افًٌد ادٖمقر مجِ

ا وتنّرً  ٚوإن وجد ظْده حرًص " ائد وأيس أن يٖخذه مـ هذا افٌٚب اوجدًّ  ،أمره بٚٓجتٓٚد افزَّ

ل فف أن هذا ٓ ئٍُؽ ومهَّتؽ ؾقق هذا وأٓ ترؿد إذا  ويٌٌْل فؽ أن تزيد ظذ افًٚمِغ، ،وشقَّ

د ومْف  ِف -يَهد صٔخ اإلشالم ابـ افَٔؿ-رؿدوا، وأٓ تٍس إذا ؾسوا، حتك ُيدخِف  افتندُّ

ٌٜ وٕدم"وفذفؽ يَقل افًَِمء: ، افقشقاس  ."افقشقاس أوفف احتٌٔٚط وآخره ذف

افنٔىٚن أول مٚ يٖيت فإلًٕٚن إذا وجد إٔف حذر ووجد إٔف... يَقل فف: آحتٔٚط، اؽًؾ زيٚدة، هذه 

تٓل إػ افهالة وهذه جْٜ أو ٕٚر، اؽًؾ زيٚدة، تٖـد أـثر، ثؿ ُيدخِف ِف بٚب افقشٚوس حتك ٓ يْ

ؾٌٔتًؾ بثٔٚبف مـ صدة افقشقشٜ،  -يدخؾ اْلَمم-حد، إٔٚ رأيٝ بٍْز رجاًل يدخؾ دورات ادٔٚه 

 اْلَمم. ثؿ إذا خرج ظْد افٌٚب رجع مرًة أخرى إػ

ا افنٔىان ماذا يريد مـ هذا؟ يريد مـ هذا أمريـ: ًً  ضب

 .ِّٔؼ ؿِٛ ادٗمـ  أن ُيو

 .وأن جيًِف يسك افًٌٚدة 

افقشقاس ئًش ِف ؤؼ وـرب، ثؿ بًد ذفؽ يٌدأ يسك افْقاؾؾ؛ ٕٕف يتٚج إػ ٕٕف إذا دخؾ ِف 

 ـثر وتًٛ ـثر ؾٌٔدأ يسك افْقاؾؾ، وربَم ترك افرجؾ صالة اجلَمظٜ
ٍ
  .ووقء

ٚ"ؾٚبـ افَٔؿ يَقل هْٚ:  ًً هُذا يَقل فف  "وإذا ؽًؾ أحدهؿ يديف ووجف ثالث مرات ؾٚؽًؾ إٔٝ شٌ

 ،مثؾ افْٚس، إٔٝ صٚحٛ احتٔٚط، صٚحٛ ديـ، إذا ؽًِقا ثالًثٚافنٔىٚن يَقل فف: إٔٝ فًٔٝ 

ٚ ًً ٚ، إٔٝ ختٚف اهلل حتك يقؿًف ِف حٌٚئِف.إٔٝ اؽًؾ مخ ًً  ، إٔٝ اؽًؾ شٌ

وٕحق ذفؽ مـ إؾراط  -ـؾ صالة اؽتًؾ ْلٚ-وإذا تقوٖ افْٚس فِهالة ؾٚؽتًؾ إٔٝ "ؿٚل: 

ي افكاط ا ي ؾٔحِّف ظذ افٌِق وادجٚوزة وتًدِّ دًتَٔؿ، ـَم يّؾ إول ظذ افتَهر دوٕف، وافتًدِّ
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اط ادًُتَٔؿ جِغ: إخراجَٓم ظـ افكِّ هذا بٖٓ يَربف وٓ يدٕق مْف، وهذا بٖن  ؛ومَهقده مـ افرَّ

اه  ."جُيٚوزه ويتًدَّ

شُِقا افكاط ادًتَٔؿ؛ ؾال ؽِق ظْدهؿ وٓ جٍٚء حتك ِف مقؿٍٓؿ مـ افٌْل  افًَّْٜ واجلَمظٜٖهؾ ؾ

َِّؿَ َصذَّ اهللَُّ - ِْٔف َوَش َِ َِّؿَ -ُيٌقن افٌْل  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ، - َظ ِْٔف َوَش َِ أـثر مـ إًٍٔٓؿ،  -َصذَّ اهللَُّ َظ

َصذَّ -فق ُؿقبؾ افٌْل  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ وأـثر مـ أمقاْلؿ وأوٓدهؿ وافْٚس أمجًغ، افرجؾ مـ 

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ َِّؿَ -ٚر افٌْل بًٍْف ومجٔع افْٚس ٓخت -اهللَُّ َظ ِْٔف َوَش َِ  .-َصذَّ اهللَُّ َظ

ؾف اهلل بٚفرشٚفٜ،  ؾٓؿ ٓ يَقفقن: إٕف ظٌٌد ؾَط ـَم يَقفف أهؾ اجلٍٚء، بؾ وهؿ يًتَدون إٔف ظٌٌد ذَّ

ؾف اهلل بٚفرشٚفٜ فُـ ٓ جيًِقن فف مٚ هلل  َٚػَ -يَقفقن: ظٌد اهلل ورشقفف، ظٌٌد ذَّ ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ ، ؾال -ُش

ٌَد ورشقٌل ٓ ُيًل يَقفقن:  ِْٔف -إٕف يًِؿ افٌٔٛ، وٓ يًتٌٔثقن بف، بؾ هق ظٌٌد ٓ ُيً َِ َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ   .-َوَش

َِّؿَ -افٌِق واجلٍٚء؛ ؾّْٓؿ مـ ؽال ِف رشقل اهلل بخالف أهؾ  ِْٔف َوَش َِ حتك جًؾ مٚ هلل  -َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ -فرشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ  ؾجّع بغ مهٌٔتغ:  -َصذَّ اهللَُّ َظ

  َِّؿَ -افٌِق ِف رشقل اهلل ِْٔف َوَش َِ ر مْف. -َصذَّ اهللَُّ َظ  افذي حذَّ

  َٚػَ -وشقء إدب مع اهلل ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ  .-ُش

 حتك ؿٚل ؿٚئِٓؿ: 

ـــ ــ٘نَّ ِم َتــا ؾ ٕٔا وَضَّ ــده ــقِدك اف  ُج

  

َِـؿِ   ََ َِّـقِح واف  وِمـ ُظِقِمؽ ِظِـَؿ اف

َِّؿَ -مـ جقد افٌْل  إذا ـٕٚٝ افدٕٔٚ وأخرة   ِْٔف َوَش َِ ِْٔف -ومـ ظِقم افٌْل  -َصذَّ اهللَُّ َظ َِ َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ  َِّؿَ -، فًٔٝ ـؾ ظِقم افٌْل -َوَش ِْٔف َوَش َِ  : ظِؿ افِقح وافَِؿ ؾَمذا هلل؟! -َصذَّ اهللَُّ َظ

 وبخالف أهؾ اجلٍٚء افذيـ يَقفقن: 

ة  بـــــــــرزخِ  يِف  َؿامـــــــــافْهُبقَّ

 

ــــؼ اف  ــــَقيِلّ ؾقي ــــقل َودون اْف ُش  رَّ
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ؾٔجًِقن افٌْل وافرشقل دون افقيل وافقيل ؾقؿٓؿ، وافًجٔٛ أن هذا يهؾ مـ افهقؾٜٔ إمران:  

َِّؿ-افٌِق واجلٍٚء ِف افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ، يهؾ مـ افهقؾٜٔ ِف إمريـ، ؾٓؿ افذيـ يَقفقن -َصذَّ اهلُل َظ

 هذا، وهؿ افذيـ يَقفقن هذا.

افًَّْٜ أهؾ ظـ  -َرمِحَُف اهلُل-ؾٓؿ وشط، وفذفؽ يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ  ٜأهؾ افًَّْ أمٚ 

وبًْٜ رشقل اهلل  ،وـذفؽ ِف شٚئر أبقاب افًْٜ هؿ وشٌط؛ ٕهنؿ متًُّقن بُتٚب اهلل": واجلَمظٜ

َِّؿ- ِْٔف َوَش َِ ـ اتًٌقهؿ ، ومٚ اتٍؼ ظِٔف افًٚبَقن إوفقن مـ ادٓٚجريـ وإٕهٚر وافذي-َصذَّ اهلُل َظ

ا.وهذا  "ب٘حًٚن  واوٌح جدًّ

جيتّع ِف "منًرا إػ مٚ ذـرتف فُؿ ؿٌؾ ؿِٔؾ ِف مًٖفٜ افهقؾٜٔ، يَقل:  -َرمِحَُف اهللُ -يَقل ابـ افَٔؿ 

؛ ؾتجد افقاحد مـ أهؾ إهقاء -يًْل افٌِق واجلٍٚء-افنخص افقاحد هذان ادروٚن اخلىران 

ًٚٔ ًضٚ ِف بًض ديْف، ؽٚف ا مٍرِّ ً ًدا متجٚوًزا ِف بًوف مَكِّ ، بؾ افٌٚفٛ يٚ أخقة أهنؿ يتًٚهِقن ِف "متندِّ

دون ِف افٌدظٜ  .افًَّْٜ يتندَّ

وفذفؽ أمر ادديْٜ افًٚبؼ ذهٌْٚ إفٔف دٚ أطٓر بًض افْٚس ؿؤٜ إحٔٚء أثٚر ظذ ضريَٜ أهؾ افٌدع، 

ا ظذ افديـ، ؾَٚل: إٔٚ جٚءين خهقمُؿ ؿٌُِؿ وج ًِقا ِف هذا ادجِس، ٌٕغِّ أن هذا خىر جدًّ

َِّؿ-ويَقفقن: آثٚر افٌْل  ِْٔف َوَش َِ َِّؿ-، آثٚر افٌْل -َصذَّ اهلُل َظ ِْٔف َوَش َِ ، ؿٚل: ؾَِٝ ْلؿ: -َصذَّ اهلُل َظ

ِْٔف -إٔتؿ أن جٚفًقن وتتُِّقن ظـ حجر وبٔقت اهلل أظِؿ هؾ هل ثٚبتٜ إػ افٌْل  َِ َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ ٚ ُتَِقن افِحٜٔ، وافِحٜٔ ثٚبتٜ ظـ افٌْل وفُْأو ؽر ثٚبتٜ،  -َوَش ًً ِْٔف -ل أراـؿ مجٔ َِ َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ ُقن بٌر افثٚبٝ؟! ؾٖشُتٓؿ.-َوَش ًَّ  ، ؾَِمذا تسـقن افثٚبٝ وتتّ

فُـ افنٚهد شٌحٚن اهلل هُذا! جتد افٌٚفٛ ظذ أهؾ إهقاء أهنؿ يتًٚهِقن ِف افًْٜ، ؾال جتد 

دون ِف افٌدظٜ ؾال ُيٍقتقهنٚ، ؾٔجًّقن بغ ظْدهؿ حرًصٚ ظذ آشتَٚمٜ ظ ذ افًْٜ، ويتندَّ

 ادهٌٔتغ: 

  .  افتًٚهؾ ِف افًَّْٜ

 .ٜد ِف افٌدظ  وافتندُّ
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ا "يَقل:  ً جيتّع ِف افنخص افقاحد هذان ادروٚن اخلىران، ؾتجد افقاحد مـ أهؾ إهقاء مَكِّ

ًدا متجٚوزً  ًٔٚ متندِّ ًضٚ ِف بًض ديْف ٓ ُيٌٚيل، ؽٚف ا ِف بًوف ٓ ُيٌٚيل، وادٓدي مـ هداه اهلل، ويٌْْل مٍرِّ

د  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ افًٍِٔغ  : أن أهؾ اْلديٞ-خهِٜ افقشىٜٔ-ظذ هذه اخلهِٜ  يٌْذون افتندُّ

َِّؿ-وافتْىُّع؛ ٕهنؿ مِتزمقن بًْٜ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ  ."-َصذَّ اهلُل َظ

ًِّْٔ  -َرمِحَُف اهللُ -يَقل افنٔخ ابـ شًدي  َوَشًىٚ ِِف "، يَقل: افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ٚ أوجف وشىٜٔ مٌ

ْؿ  ِٓ ـْ َؽاَل ؾِٔ  َبْغَ َم
ِ
َٔٚء ٌِ ْٕ َ ْٕ ٚفََّْهَٚرى-ا ُٚهْؿ -ـَ ٍَ ـْ َج قدِ -، َوَبْغَ َم ُٓ َٔ ْٚف ْؿ َظَذ -ـَ ِٓ ِِّ ـُ َْٖن آَمُْقا هِبِْؿ  ؛ بِ

َٓ َتْن  ؛  ِٜ
ًَ ي ِ ِئِؼ بَِذفَِؽ، َوَوَشًىٚ ِِف افؼَّ َٓ َُتَُٚوَن افََّْهَٚرى، اْفَقْجِف افالَّ قِد، َو ُٓ َٔ َوِِف َبِٚب ِديَداِت اْف

 َٓ ْؿ، َو ِٓ ًِ َِْٚئ ـَ ْؿ َو ِٓ ًِ
َٔ َّٓ ِِف بِ َٓ َتِهحُّ َْلُْؿ َصاَلٌة إِ ـَ  ِذي قِد افَّ ُٓ َٔ ْٚف ـَ  َٓ َٚرِة َوادََْىِٚظِؿ؛  َٓ ُرُهُؿ ادَُْٚء افىَّ ِّٓ  ُيَى

 ْٔ َِ ْٝ َظ َم ـَ افََّْجَٚشِٚت، َوَؿْد ُحرِّ َٓ ِم ًْٔئٚ، َو قَن َص ًُ َٓ ُيَْجِّ ـَ  ِذي ٚفََّْهَٚرى افَّ ـَ  َٓ ًٜ َْلُْؿ، َو قَب َُ ٌٌَٚت؛ ُظ ِّٔ ْؿ َض ِٓ

ًْٔئٚ؛ َبْؾ َأَبُٚحقا َمٚ َدبَّ َوَدَرَج  ُمقَن َص  ."ُيَرِّ

  ؾٓؿ أهؾ ظٍِؿ؛ ٕهنؿ يًِّقن أن افديـ ٓ : افًِؿ وافًّؾ وافًدل، افسَّْة واجلَمظةأهؾ مـ شَمت

-وافهحٚبٜ  افُتٚب وافًَّْٜبٚفًِؿ، وينتٌِقن بىِٛ افًِؿ؛ وذفؽ ٕن أصؾ افًِؿ  يَقم إٓ

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ ومٚ ظِٔف افهحٚبٜ، وفذفؽ  ٚفُتٚب وافًَّْٜمتًُّقن ب افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ، و-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ؽ ادؼوع مٖخق": -َرمِحَُف اهللُ -يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ  ًُ ُْ ٌذ ظـ أصحٚب افًِؿ ادؼوع واف

َِّؿَ -رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ  .، ؾٓؿ َيتّقن بٚفًِؿ، وافًِؿ افذي ظْدهؿ هق افًِؿ"-َصذَّ اهللَُّ َظ

ـثر مـ افٍرق بؾ ـؾ افٍرق تَقل: ظْدهٚ ظِؿ فُـ فٔس ظْدهٚ ظْٚيٜ بىِٛ افًِؿ، وافًِؿ افذي 

 افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ فًِؿ بف، أمٚ بًِؿ، أـثر مٚ ظْد افٍرق اجلٓؾ بف خٌر مـ ااْلََٜٔ فٔس ِف ظْدهٚ 

ٚ ادٖخقذ مـ  ًَّ ومٚ ظِٔف  افُتٚب وافًَّْٜؾًْدهؿ ظْٚيٜ بٚفًِؿ، وافًِؿ افذي ظْدهؿ هق افًِؿ ح

َِّؿَ -صحٚبٜ رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ  .-َصذَّ اهللَُّ َظ

ؿٚل رشقل  وفذفؽ إذا أخذت ـتًٚبٚ مـ ـتٛ أهؾ افًِؿ مـ أتٌٚع افًِػ افهٚفح جتد ؾٔف: ؿٚل اهلل،

َِّؿَ -اهلل  ِْٔف َوَش َِ ، جتد ؾٔف آثٚر ظـ افهحٚبٜ وافتٚبًغ، جتد ؾٔف ظًَِم، وإذا أخذت ـتًٚبٚ دـ -َصذَّ اهللَُّ َظ

.ًِّْٚٔ  ُيًّقهنؿ ادٍُريـ وأصحٚب افٍرق واجلَمظٚت جتد ؾٔف افًٍٍِٜ وافُالم وٓ جتد ؾٔف ظًَِم ب
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ًَُِّم وتًًَِٔم، وافًٍِلُّ اْلؼ جتده وفذفؽ يٌٌْل ظذ افًٍِٔغ ِف ـؾ مُٚن أن َي تّقا بٚفًِؿ تً

ٚ ِف بٚب افًِؿ، ؾًًٔك ًً َِؼ افًِؿ ـٚفدورات هذه وٕحقهٚ مَٓم بِغ؛ ٕن افًٍِل  متقاو إػ ِح

م بف افًـ وزاد ظْده افًِؿ أدرك أن افذي جيِٓف أـثر مـ افذي  يىِٛ افًِؿ إػ ادقت، وـَِم تَدَّ

ًٜ ِف ضِٛ ا  فًِؿ.يًِّف، ؾٔزداد رؽٌ

 : افسَّْة واجلَمظةأهؾ وفذفؽ مـ إمراض افتل تهٔب بًض إخقإْا وهل خمافٍة فهٍات 

 .إمٚ افُِْز ظـ ضِٛ افًِؿ 

 .وإمٚ افًُؾ ظـ ضِٛ افًِؿ 

وبًوٓؿ يَقل: خالص إٔٚ أصٌحٝ أشتًٚذا، إٔٚ افْٚس يرجًقن إيّل ؾُٔػ أذهٛ ِف  إمٚ افُز

زَّ ظـ ادجٚفًٜ ؾٔوًػ افًِؿ افذي ظْده ويَؾ وٓ اْلَِٚت وأجِس مع افنٔقخ؟ إٔٚ صٔخ، ؾٔتُ

، ادتُزِّ أبًد مٚ يُقن ظـ افًِؿ، وبًض إخقة يهٌٔف  يزداد ظًَِم، وافًِؿ يٚ أخقة ٓ يْٚفف متُزِّ

 افًُؾ.

بٚفًِؿ، بْٚلرص ظذ تًِٔؿ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ وفذفؽ إٔٚ ـَِم ذهٌٝ إػ مُٚن أوصٔٝ إخقاين 

ُِّ افْٚس إذا أمُـ،  ؿ وادجٚفًٜ، إن مل يُّـ أن جتٚفس افنٔخ مٌٚذة ؾٚفٔقم ٓ وبْٚلرص ظذ افتً

س ِف ادًجد افٌْقي ظـ ضريؼ افَْؾ  يقجد ظذر، افٔقم وإٔٝ ِف إٕدؤًٕٔٚ جتٚفس افنٔخ وهق ُيدرِّ

 .ادٌٚذ فِدروس، ؾال بد مـ افًْٚيٜ بٚفًِؿ

ٜ تَق م ظذ اإلًٕٚن وٓ ضريؼ فًِالمٜ مـ هذه وفُـ مع افًِؿ ٓ بد مـ افًّؾ؛ ٕن افًِؿ ُحجَّ

َِّؿ اإلًٕٚن وٓ يًّؾ، افٌْل  ٜ إٓ بٚفًّؾ، وفذفؽ إمر خىر أن يتً َِّؿَ -اُْلجَّ ِْٔف َوَش َِ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

ـْ »يَقل:  ُِْت: َم َُ ـَ افَّْاِر، َؾ اِريَض ِم ََ َّ ْؿ بِ ُٓ اُه ٍَ َرُض ِص َْ َْٖؿَقاٍم ُت َي بِ َة ُأْهِ َِ ْٔ يُؾ؟ َمَرْرُت َف ِء َيا ِجْزِ َٓ ُٗ  شَه

اَل: ََ تَِؽ " َؾ ُِقَن بِفِ  ُخَىَباُء ُأمَّ َّ ًْ َٓ َي ْرآَن َو ٌَ َرُأوَن اف َْ ُِقَن، َوَي ًَ ٍْ َٓ َي َُقُفقَن َما  ـَ َي هٗٓء افَقم  ."افَِّذي

تَِؽ( اخلىٔٛ ظْدمٚ يَقم ٌَُٚء ُأمَّ َِّّقا ومل يًِّقا، وفذفؽ ؿٚل: )ُخَى بقن ِف افْٚر تً ظذ ادْز  افذيـ ُيًذَّ

ُِقَن إَٕم ُيىٛ بٚفًِؿ، ويٖمر افْٚس بٚفًِؿ،  َّ ًْ َٓ َي ْرآَن َو ٌَ َرُأوَن اف َْ ُِقَن، َوَي ًَ ٍْ َٓ َي قُفقَن َمٚ  َُ ْؿ َي ُٓ َُِْ )وَف

ؿْ -بِِف(، ومـ تدبَّر شر افًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ وجد أهنؿ أصدَّ افْٚس حرًصٚ ظذ افًّؾ  -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

َِّّقن ويًِّقن، وهذا افذي يٌٌْل أن ٕحرص ظِٔف أَيٚ إخقة.بٚفًِؿ، ؾٚفًٍِٔقن   يتً
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 :ا وهق أٓ ٕٖخذ افًِؿ إٓ مـ أهِف، مـ افًَِمء إبرار، مـ افًَِمء  وهذا يِزم مْف أمٌر مٓؿه جدًّ

افًَّْٜ أهؾ ؾّْٟٓ افربَّٕٚغ، فٔس مـ ـؾ منٓقٍر، وٓ مـ ـؾ مَزٍز فِْٚس؛ ٕن افًِؿ هق افديـ، 

 ؾٔف مًرؾٜ افًَِمء افربٕٚغ افذيـ يٗخذ ظْٓؿ افًِؿ. ظٜواجلَم

اظِؿ أن مجٔع مٚ ُذـر ِف ؾؤِٜ افًِؿ وافًَِمء إَٕم هق ِف حؼ افًَِمء افًٚمِغ إبرار "ؿٚل ابـ مجٚظٜ: 

َّٜٔ، أو  ت افًْٔؿ، ٓ مـ ضٌِف بًقء ٕ ك فديف ِف جَّْٚ ٍَ ادتَغ، افذيـ ؿهدوا بف وجف اهلل افُريؿ، وافزف

بخٌٞ  ٜ، أو ٕؽراٍض دٕٔقيٜ مـ جٍٚه أو مٍٚل أو مُٚثرٍة ِف إتٌٚع وافىالَّ  . "ضقيَّ

حتك يًرف اإلًٕٚن ظّـ يٖخذ، ؾ٘ن هذا إمر  أهؾ افًَّْٜؾال بد مـ مًرؾٜ افًَِمء افربٕٚٔغ مـ 

َِؿ افديـ مـ ضريؼ افًَِمء افربٕٚٔغ، وأن يذر اإلًٕٚن مـ ينتٌِقن بٚفَهص  ديـ، ؾٌٌْٔل أن ُيً

ِرْوَقاُن اهللِ -وافتٍْر ظـ افًْٜ وأهِٓٚ، ؾٕ٘ف ٓ خر ِف ضريَٓؿ وهق خمٚفٌػ دْٟٓ افًِػ افهٚفح 

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ  .-َظ

  ِِّؼ ظِٔٓا افسَّْة واجلَمظةأهؾ مـ شَمت افًَّْٜ ٖهؾ : افًدل، ؾافتل ذـرٕاها ؿبؾ ؿِٔؾ وَل ُأظ

ٌٛ ظذ واجلَمظٜ ؾال ُيًتثْك مـ ـؾ أحد فُؾ أحد،  أهؾ ظدٍل؛ ٕهنؿ يًِّقن أن افًدل حؼٌّ واج

افًدل رء، جيٛ أن تًدل مع ادقاؾؼ، وجيٛ أن تًدل مع ادخٚفػ، وجيٛ أن تًدل مع افُٚؾر، ٓ 

 جيقز أن تيِؿ أحًدا.

أهؾ ظدٍل مع خمٚفٍٔٓؿ، ؾُٔػ بٚفًدل ؾَٔم بْٔٓؿ؟! ٓ صؽ أن افًدل بْٔٓؿ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ و

ُْٖمُر ﴿وافٍوؾ مرحِٜ ؾقق افًدل؛ ٚمِقن إخقاهنؿ بٚفٍوؾ، ؿٚئؿ، بؾ إن ـثًرا مْٓؿ ُيً إِنَّ اَّللََّ َي

ْحَسانِ  ْدِل َواْْلِ ًَ [ يٖمر بٚفًدل أمر إجيٚب، واإلحًٚن أمر اشتحٌٚب؛ ٕن اإلحًٚن 00]افْحؾ: ﴾بِاْف

 هْٚ ادراد بف افٍوؾ؛

 .وافًدل ـَم تًِّقن: هق إظىٚء ـؾ ذي حؼٍّ حَف، ؾٓق ظدم افيِؿ 

 وافٍوؾ: هق .  افزيٚدة ظذ اْلؼِّ

ِف تًٚوهنؿ ؾَٔم بْٔٓؿ ٓ جيقز أن يَْص ذفؽ ظـ افًدل، وُيًتحٛ أن يُقن  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ و

افتًٚون ؾَٔم بْٔٓؿ ظذ ضريَٜ افٍوؾ واإلحًٚن، وأن ُيًغ بًوٓؿ بًًوٚ ظذ ٕقائٛ افدٕٔٚ، وأن 

 ا ادقضـ.ُيٛ ـؾ واحٍد مْٓؿ ٕخٔف مٚ ُيٛ فًٍْف. فًِْٚ َٕػ ظْد هذ
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 [2-]مـ أصقل افًِػ 

 افًالم ظُِٔؿ ورمحٜ اهلل وبرـٚتف.

ًٜ فًِٚدغ، وظذ آفف  اْلّد هلل رب افًٚدغ، وافهالة وافًالم إمتٚن إـّالن ظذ ادًٌقث رمح

 وصحٌف أمجًغ.

 أما بًد...

ب افًِؿ افُدظاة  ًً -ؾًّاذ إخقة ضالَّ  : -ابارك اَّلل ؾُٔؿ مجٔ

هذا هق ادجِس افثٚفٞ مـ جمٚفس يقم افثالثٚء، وهق أول جمٍِس ِف مقوقع ]أصقل افًِػ افهٚفح 

ؿْ - ِٓ ْٔ َِ ا؛[ وهذه إصقل -ِرْوَقاُن اهللِ َظ ٌٜ جدًّ  مًرؾتٓٚ مّٓ

 .ؾ٘ن مـ فزمٓٚ وظّؾ هبٚ ؾٓق ظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح 

 ْافًِػ افهٚفح ومـ خٚفػ ِف واحٍد مْٓٚ أو أـثر ؾٕ٘ف يُقن خٚرًجٚ ظـ م ٟٓ-

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ره أهؾ  وخالل أيٚم افدورة ِف ادجٚفس إربًٜ ابتداًء مـ افٔقم شْذـر هذه إصقل حًٛ مٚ ؿرَّ

ؿْ -افًِؿ بٚٓشتَراء دْٟٓ افًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ مـ أجؾ أن ٕحرص ظذ ُتََٔٓٚ  -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ٚ فْٚ دًرؾٜ مـ هق ظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح، ومـ هق خمٚفٌػ وافًّؾ هبٚ، ومـ أجؾ أن تُقن م ًٕ ٔزا

 ْلذا ادْٟٓ.

  :وأول ما ٕذـره مـ أصقل افسِػ 

ِْٔف -َصذَّ بَِْا َرُشقُل اَّللَِّ إٔف ؿال:  -َرِِضَ اَّللُ َظْْفُ -ما ورد يف حديث افًرباض بـ شارية  َِ َصذَّ اَّللَُّ َظ

َِّؿَ  ةً َذاَت َيْقٍم ُثؿَّ َأؿْ  -َوَش ٌَ ِف، َؾَقَظَيَْا َمْقِظَيًة َبِِٔ ِٓ َْْٔا يَِقْج َِ ُِقُب ؛ َبَؾ َظ َُ ا اْف َٓ ْت ِمْْ َِ ا َوِج َٓ ، َوَذَرَؾْت ِمْْ

ُٔقُن، ًُ ََ  اْف َْا: َؾ ِْ َ َنَّ
َٖ ـَ ٍع ا َيا َرُشقَل اَّللَِّ  َْٖوِصَْا،َمْقِظَيُة ُمَقدِّ اَل  َؾ ََ ِع » :َؾ ّْ ََْقى اَّللَِّ َوافسَّ ْؿ بَِت ُُ ُأوِصٔ

ْؿ َظْبٌد؛ َوإِْن  ،اَظةِ َوافىَّ  ُُ ْٔ َِ َر َظ مَّ
َٖ ثًِراَت ـَ ى اْختاَِلًؾا  ًِْدي َؾَسَرَ ْؿ َب ُُ ْش ِمْْ

ًِ ـْ َي ُف َم َّٕ ْؿ بُِسَّْتِل  ،َؾِ٘ ُُ ْٔ َِ ًَ َؾ

ـَ  اِصِدي َغ افرَّ ِديِّ ْٓ اِء ادَْ ٍَ َِ ا ،َوُشَِّْة اخْلُ قا ِِبَ ُُ ا بِافََّْقاِجذِ  ،ََتَسَّ َٓ ْٔ َِ قا َظ ـُ  ،َوَظوه ا ْؿ َوُُمَْدَثاِت إُُمقِر َؾِ٘نَّ َوإِيَّ

ؾَّ ُُمَْدَثٍة بِْدَظةٌ  ؾَّ بِْدَظٍة َواَلَفةٌ  ،ـُ ـُ حف إفباين. شَو  رواه أبق داود وؽره وصحَّ
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ع مـ رشقل اهلل  ؾٓذا اْلديٞ َِّؿ-وصٜٔ مقدِّ ِْٔف َوَش َِ ، وادًِقم أن ادقدِّع ُيتٚر أهؿ -َصذَّ اهلُل َظ

ًٓ فزمٓٚ افًِػ افهٚفح ويِزمٓٚ هبٚ،  إمقر ورأس ادهٚفح فٔقيص ؾتوّـ اْلديٞ أصق

 افًٍِٔقن دائًَم؛

 توّـ أصِغ:  : ُتَٔؼ تَقى اهلل، وهذا إصؾأول هذه إصقل 

  :ُتَٔؼ افتقحٔد وإخالص افًّؾ هلل.إصؾ إول 

  :ُتَٔؼ ظٌٚدة اهلل ـَم أراد اهلل.وإصؾ افثاين 

 :وافىٚظٜ فقيل إمر ادًِؿ ِف ؽر مًهٜٔ اهلل فزوم اجلَمظٜ وافًّع  وإصؾ افثافث

َٚػَ - ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ  .-ُش

 هذا إصؾ افثاين بحسب اْلمجال، وإصؾ افثافث بحسب افتٍهٔؾ؛ ٕن حسب اْلمجال: 

 ُتَٔؼ تَقى اهلل.إصؾ إول : 

 :فزوم اجلَمظٜ وافًّع وافىٚظٜ فقيل إمر ادًِؿ ِف ؽر مًهٜٔ اهلل وإصؾ افثاين. 

 وبحسب افتٍهٔؾ:

  :ُتَٔؼ افتقحٔد وإخالص افًّؾ هلل.إصؾ إول 

  :ُتَٔؼ افًٌٚدة هلل ـَم أراد اهلل.وإصؾ افثاين 

 :فزوم اجلَمظٜ وافًّع وافىٚظٜ فقيل إمر ادًِؿ ِف ؽر مًهٜٔ  وإصؾ افثافث

 .اهلل

َِّؿ َصذَّ اهللُ -: ُتَٔؼ آتٌٚع فرشقل اهلل وإصؾ افثافث بحسب اْلمجال ِْٔف َوَش َِ ، وهق إصؾ -َظ

 افرابع بٚفًٌْٜ فِتٍهٔؾ.

 ًٓ ؿْ -: هق فزوم َؾٓؿ افًِػ افهٚفح وإصؾ افرابع إمجا ِٓ ْٔ َِ  ، وهق اخلٚمس تٍهٔاًل.-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

هق اْلذر مـ افٌدع وافتحذير مْٓٚ، وهق إصؾ افًٚدس بحًٛ وإصؾ اخلامس بحسب اْلمجال: 

 افتٍهٔؾ. 

 ؿائؾ مُْؿ: أثبت فْا مـ احلديث هذه إصقل افستة تٍهٔاًل؟ ؾَْقل: يَقل يل 

 َِّؿ-: هق ؿقل افٌْل إصؾ إول وافثاين ِْٔف َوَش َِ ََْقى اَّللَِّ»: -َصذَّ اهلُل َظ ْؿ بَِت ُُ  .شُأوِصٔ
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 َِّؿَ -: هق ؿقل افٌْل وإصؾ افثافث ِْٔف َوَش َِ ِع َوافىَّاَظِة وَ »: -َصذَّ اهللَُّ َظ ّْ َر َوافسَّ مَّ
َٖ إِْن َت

ْؿ َظْبٌد  ُُ ْٔ َِ  .شَظ

 َِّؿَ -: هق ؿقل افٌْل وإصؾ افرابع ِْٔف َوَش َِ ْؿ بُِسَّْتِل»: -َصذَّ اهللَُّ َظ ُُ ْٔ َِ ًَ  .شَؾ

 َِّؿَ -: هق ؿقل افٌْل وإصؾ اخلامس ِْٔف َوَش َِ َغ »: -َصذَّ اهللَُّ َظ ِديِّ ْٓ اِء ادَْ ٍَ َِ َوُشَِّْة اخْلُ

ـَ  اِصِدي  .شافرَّ

  َِّؿَ -: هق ؿقل افٌْل افسادسوإصؾ ِْٔف َوَش َِ ْؿ َوُُمَْدَثاِت إُُمقِر »: -َصذَّ اهللَُّ َظ ـُ ا َوإِيَّ

ؾَّ ُُمَْدَثٍة بِْدَظةٌ  ـُ  .شَؾِ٘نَّ 

ؿْ -إصقل يف حديث افًرباض بـ شارية فزمٓا افسِػ افهافح وهذه  ِٓ ْٔ َِ  ؛-ِرْوَقاُن اَّللِ َظ

  :افًَّْٜ ٖهؾ ُتَٔؼ افتقحٔد بٚفدظقة إفٔف وافًّؾ بف، ؾ هق ُتَٔؼ افًٌقديٜ هلل؛ أيؾٖول أصٍؾ

ٚ وصدًؿٚ يٍرح إذا ُذـر افتقحٔد،  واجلَمظٜ ًَّ ُيٌقن افتقحٔد، وُيٌقن ِذـر افتقحٔد، ؾٚفًٍِل ح

َٚػَ -ويْؼح صدره إذا ُذـر افتقحٔد؛ ٕن افتقحٔد حؼ اهلل  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ ؾٓق أظيؿ اْلَقق ظذ  -ُش

ُٔحٌقن افتقحٔد وتْؼح صدورهؿ فِذـر افتقحٔد، اإلضالق، وأذف اْل َقق ظذ اإلضالق، ؾ

؛ ٕن افْٚس يٚ أخقة ويًِّقن ظذ ُتَٔؼ افتقحٔد ِف إًٍٔٓؿ، ؾٔحرصقن ظذ ُتَٔؼ افتقحٔد بّراتٌف

 ِف افتقحٔد ظذ مراتٛ:

 د اهلل ِفمـ ُيَؼ ـَمل افتقحٔد،  ؾٖظالهؿ د اهلل ِف أفقهٔتف، ويقحِّ د  وذفؽ بٖن يقحِّ ربقبٔتف، ويقحِّ

ُِّؼ ؿٌِف بٚهلل ؾ تً ُّ ، وٓ يُتقي، اهلل ِف أشَمئف وصٍٚتف، ويُ ُِّؼ ؿٌِف بٚهلل ـٚماًل؛ ؾال يتىرَّ ، ؾُٔقن تً

َٚػَ -وٓ يًسؿل، ويتقـؾ ظذ ربف  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ مٚت، ؾ٘ن زفَّٝ -ُش ، ويًّؾ بٚفقاجٌٚت، ويُْر ادحرَّ

ٚ، وُيُثر ًً مٚ اشتىٚع مـ ادُروهٚت، هذه أظذ  مـ ادًتحٌٚت ويسك افَدم ٕدم وتٚب إٔٚم هي

 مراتٛ افتقحٔد: ُتَٔؼ مراتٛ افتقحٔد، وهٗٓء افذيـ يدخِقن اجلْٜ بٌر حًٍٚب وٓ ظذاب.

  ماذا ؿِْا؟ 

ُِّؼ  ُِّؼ ؿٌِف بٚهلل ؾُٔقن ـٚمؾ افتً ؾ تً ُّ د اهلل ِف أفقهٔتف، وِف ربقبٔتف، وِف أشَمئف وصٍٚتف، ويُ ُيقحِّ

َٚػَ - بٚهلل ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ ، حتك إٔف يسك بًض مٚ يًٍِف افْٚس فَُمل تقـِف ظذ اهلل؛ ؾال يُتقي، وٓ -ُش
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ِف ظذ اهلل  ُـّ َٚػَ -يًسؿل مٚ يىِٛ افرؿٜٔ، وٓ يتىرَّ فَُمل تق ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ ، ويًّؾ بٚفقاجٌٚت مٚ -ُش

  .اشتىٚع وٓ يسـٓٚ، ويسك ادحرمٚت دائًَم 

 ذا إٔف يهر مًهقًما ٓ يسك واجًبا وٓ يًٍؾ حراًما؟ هؾ يًْل ه 

اجلقاب: ٓ، وفُْف جمتٓد؛ ؾَد تزل افَدم ويًٍؾ حراًمٚ، ؿد يٌتٚب، ؿد يُذب وإن ـٚن افُذب 

بًًٔدا ظـ ادٗمـ أـثر مـ ؽره مـ افذٕقب، وفُْف مٚ إن يَع ِف افذٕٛ حتك يٗوب إػ اهلل ويتقب 

ًَ -إػ اهلل  ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ وُيُثر مـ ادًتحٌٚت؛ ُيٛ افًٌٚدة هلل وُيُثر مـ ادًتحٌٚت،  ؾّٔحق ذٌٕف، -َٚػَ ُش

وهذا فُؾ مٗمـ فُـ ٕحـ ٓ ٕتُِؿ ظـ -ويٌٌْل ظذ افًٍِل ، وبسك مـ ادُروهٚت مٚ اشتىٚع

َُ  -أصقل افًِػ وٓ يّؾ مـ ادجٚهدة حتك ُيهٌح مـ  ؾَّ أن جُيٚهد ًٍٕف فٌِٔغ هذه ادْزفٜ، وأٓ ي

 .ء إخٔٚر افذيـ هؿ أؾوؾ إمٜهٗٓ

 َِّؼ افتقحٔد، هذه مرتبة دون إوػ  ؛ ومـ افْاس مـ حُي

 .إول: ُيَؼ ـَمل افتقحٔد 

 .افثٚين: ُيَؼ افتقحٔد 

د اهلل ِف أفقهٔتف، وِف ربقبٔتف، وِف أشَمئف وصٍٚتف، ويتقـؾ ظذ اهلل وفُـ تًِؼ ؿٌِف بٚهلل أدون  ؾٔقحِّ

يًسؿل وفُْف يتقـؾ ظذ اهلل، ويًٍؾ افقاجٌٚت مٚ اشتىٚع ويسك مـ إول؛ ؾُٔتقي وؿد 

مٚت، هذا حَؼ افتقحٔد وهق مقظقٌد بٚخلر.  ادحرَّ

 :د اهلل ِف أفقهٔتف، وِف ربقبٔتف، وِف أشَمئف وصٍٚتف،  وافَسؿ افثافث َمـ ُيَؼ أصؾ افتقحٔد ؾٔقحِّ

، ؾٓذوجيتْٛ افؼك ـِف ـٌره وصٌره،  ًٜ ا حَؼ أصؾ افتقحٔد، وافًٍِلُّ افذي يًر وُيىٔع اهلل مجِ

ؿْ -ظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ  يًّؾ ظذ ُتَٔؼ افتقحٔد ِف ًٍٕف. -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

إذن افًِػ ُيٌقن افتقحٔد، وتْؼح صدورهؿ ظْد ِذـر افتقحٔد، ويًِّقن ظذ ُتَٔؼ افتقحٔد ِف 

تف، افًٍِل يًتَد أن افدظقة إػ افتقحٔد إًٍٔٓؿ، ويدظقن إػ افتقحٔد، ـؾٌّ بحًٛ ظِّف وحٚف

 ؾرٌض ظِٔف وفُـ بحًٛ حٚفتف وظِّف؛ 

  ؾٚدىِقب مـ افًٚمّل مـ أتٌٚع مْٟٓ افًِػ ِف هذا افٌٚب فٔس ـٚدىِقب مـ

 ضٚفٛ افًِؿ.
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 .وادىِقب مـ ضٚفٛ افًِؿ فٔس ـٚدىِقب مـ افًٚمل وهُذا 

ر مـ افؼك، ويهز ظذ مٚ َٓم ـٚن حٚفف هق يدظق إػ افتقحٔد ِف وفُـ افًٍِل م اجلِّٜ، وُيذِّ

اَلم-أصٚبف ِف هذا؛ ٕٕف مٚ ؿٚم أحٌد ؿط بٚفدظقة إػ افتقحٔد إٓ أوذي بدًءا مـ إٌٕٔٚء  ًَّ ؿ اف ِٓ ْٔ َِ ، -َظ

 ؾال بد مـ افهز ظذ مٚ ُيهٔٛ اإلًٕٚن، إذا دظقت إػ افتقحٔد: 

ؽ ِف ـؾ مُٚن، ؾتهز ؿد يهٌٔؽ ؤؼ ِف افرزق؛ ٕٕؽ مٚ جتد إبقاب مٍتقحٜ ف -

 ظذ مٚ أصٚبؽ.

 ؿد يهٌٔؽ ذم وشٛ ؾتهز ظذ مٚ أصٚبؽ. -

َُِٔقن إذى ظذ بٚبؽ أو ظذ شٔٚرتؽ أو حتك ظذ مًجدك، افًٍٓٚء  وؿد يتجرأ ظِٔؽ افًٍٓٚء ؾ

بؾ ويهؾ إمر بًٌوٓؿ إٔف ٓ يسم حتك افَرآن،  مـ جِٓٓؿ ٓ يًرؾقن حتك احسام بٔقت اهلل،

ٚبٜٔ، ـالم اهلل يَقل: هذه آيٜ حتك أحد افهقؾ ٜٔ دٚ ُؿرأت ظِٔف آيٜ ِف افتقحٔد ؿٚل: هذه آيٜ وهَّ

ٚبٜٔ، ؾَد يهٌٔؽ أذى ِف هذا افىريؼ ؾال بد مـ افهز وافتقايص بٚفهز.  وهَّ

 :ٌَد إٓ اهلل،وإصؾ افثاين وهق مرتبٌط ِبذا ٌَد اهلل ـَم أراد اهلل، ؾال ُيً  هق ُتَٔؼ افًٌقديٜ هلل بٖن ُيً

ٌَد اهلل إٓ بَم ذع، ؾٚفًٌٚدة هلل، وافًٌٚدة ـَم تًرؾقن تًريٍٓٚ: اشٌؿ جٚمع فُؾ مٚ ُيٌف اهلل  وٓ ُيً

تدخؾ ؾٔٓٚ افهالة وافهٔٚم وافدظٚء، واخلقف ويروٚه مـ إؿقال وإظَمل افيٚهرة وافٌٚضْٜ، 

ب إػ ٌُّد هق افتَرُّ ٍؾ ورًوٚ وُمٌٜ. وافرجٚء، وآشتٌٚثٜ، ـِٓٚ داخِٜ ِف افًٌٚدة، وافتً  اهلل بتذفُّ

 ما هق افتًبهد؟ 

ٍؾ ورًوٚ وُمٌٜ ب إػ اهلل بتذفُّ ٌُّد هق افتَرُّ   ؛افتً

  ،ٌُّد فٌر اهلل ؾٓق ذٌك ٌُّد مـ أن يُقن هلل؛ ؾ٘ن ـٚن افتً افذي يًٌد افٌَقر ٓ بد ِف افتً

د أصاًل، ه   .ذا ذكوأصحٚب افٌَقر ومـ ُيًّقهنؿ بٕٚوفٔٚء افهْٚلغ هذا ؽر مقحِّ

 ٌُّد إػ اهلل بتذفُّؾ ا وهق يًٌد اهلل،  :افتً ً ؾال بد ِف افتًٌد مـ ذفٜ، ٓ يُقن اإلًٕٚن متُزِّ

 .-َظزَّ َوَجؾَّ -بؾ ٓ بد مـ افتذفُّؾ هلل 
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 ٌِّد ُيٛ اهلل وُيٛ هذه افًٌٚدة؛  وُمٌٜ: ؾال بد مـ ُمٌٜ ادًٌقد وُمٌٜ افًٌٚدة، ؾٚدتً

بف إػ اهلل، ُي   ٛ افهالة، ُيٛ افهقم، ُيٛ افِذـر.ٕهنٚ تَرِّ

 ورًوٚ: ؾٌَِف راٍض ظـ ادًٌقد وراٍض بٚفًٌٚدة. 

إذن افًٌٚدة هل مٚ ُيٌف اهلل ويروٚه، ومٚ ُيٌف اهلل ويروٚه ٓ ُيًَرف إٓ بٚفدفٔؾ، وهذا مًْك ؿقل 

ضػ مثؾ إؿٚمٜ ، مٚ ُتٌْك ظذ افًقا"افُتٚب وافًَّْٜافًٌٚدة تقؿٍٜٔٔ مٌْٜٔ ظذ افدفٔؾ مـ "افًِػ: 

 .ادقافد وٕحق ذفؽ، وٓ ُتٌْك ظذ افتجٚرب

بًض افْٚس مثاًل يٖيت ويَقل: إٔٚ جربٝ أين ُأصع رـًتغ بغ صالة افيٓر وصالة افًك يُقن 

 هذه بدظٜ، افًٌٚدة مٚ ُتٌْك ظذ افتجٚرب.يقمل شًًٔدا، ؾِٔتزم أن يهع بغ افيٓر وافًك رـًتغ، 

بٝ أين إذا اشتَٔيٝ مـ افْقم ؾَِٝ: افِٓؿ يٚ ربِّ اجًؾ يقمل شًًٔدا بًض افْٚس يَقل: أن جرَّ 

واؾتح ظذ ؿٌِل ثالثغ مرة يُقن يقمل شًًٔدا، ؾٖٕٚ ـَِم اشتَٔيٝ وأدظق افْٚس إػ هذا، َٕقل: هذه 

ٍٝ وظدٍد مل يِرد بف افؼع ٍٜ ووؿ َّٔد افدظٚء بهٍ ٌُّد ٓ بد أن يُقن هلل، وأبدظٜ إوٚؾٜٔ؛ ٕٕف ؿ ن ، وافتً

، بًض أهؾ افًِؿ يَقل:  ٍٜ ورًوٚ."ـَمل افذل"يُقن بذلٍّ  ، وأن يُقن بّحٌ

 َِّؿَ -: ُتَٔؼ آتٌٚع دحٍّد ويِتحؼ ِبذا إصؾ ِْٔف َوَش َِ وهذه أحد إصقل افتل  -َصذَّ اهللَُّ َظ

ٌَد اهلل إٓ مـ ضريؼ رشقل اهلل  َِّؿَ -ذـرٕٚهٚ، ؾال ُيً ِْٔف َوَش َِ َٔؼ آتٌٚع ذٌط فهحٜ ، وُت-َصذَّ اهللَُّ َظ

افًٌٚدة وذٌط فٌَقل افًٌٚدة، )ذٌط فهحٜ افًٌٚدة( ًْٕل بف إٔف ٓ تُقن افًٌٚدة ظٌٚدًة ذًظٚ إٓ إذا 

َِّؿَ -ـٚن ؾٔٓٚ اتٌٚع رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ ٌَؾ مـ افًٌد إٓ إذا ـٚن ؾٔٓٚ اتٌٚع رشقل اهلل -َصذَّ اهللَُّ َظ ، وٓ ُتَ

- ْٔ َِ َِّؿَ َصذَّ اهللَُّ َظ  .-ِف َوَش

ِف ﴿يَقل:  -َظزَّ َوَجؾَّ -ؾ٘ن اهلل  َباَدِة َربِّ
ًِ ْك بِ َٓ ُيْؼِ ا َو اًل َصاحِلً َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ اَء َربِّ ََ

اَن َيْرُجقا فِ ـَ ـْ  َّ َؾ

 ؛[220]افُٓػ: ﴾َأَحًدا

 ﴿ا اًل َصاحِلً َّ ْؾ َظ َّ ًْ َٔ ِْ ِف َؾ اَء َربِّ ََ
اَن َيْرُجقا فِ ـَ ـْ  َّ ؾ صْٚلًٚ إٓ إذا وٓ يُقن افًّ ﴾َؾ

َِّؿَ -ـٚن ؾٔف اتٌٚع رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ  .-َصذَّ اهللَُّ َظ

 ﴿ِف َأَحًدا َباَدِة َربِّ
ًِ ْك بِ َٓ ُيْؼِ  ِف افًٌٚدة. -َظزَّ َوَجؾَّ -هذا اإلخالص هلل  ﴾َو
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َٚػَ -وؿٚل اهلل  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ ـُؿْ ﴿: -ُش َق ُِ َْٔب
َٔاَة فِ َؼ ادَْْقَت َواحْلَ َِ اًل  افَِّذي َخ َّ ـُ َظ ْؿ َأْحَس ُُ [ مٚ 1]ادِؽ: ﴾َأيه

اًل ﴿ؿٚل: أيُؿ أـثر ظّاًل،  َّ ـُ َظ ْؿ َأْحَس ُُ وحًـ افًّؾ بٖن تُقن افًٌٚدة هلل ظذ اتًٌٚع فرشقل  ﴾َأيه

َِّؿَ -اهلل  ِْٔف َوَش َِ  .-َصذَّ اهللَُّ َظ

بهقَن اَّللََّ َؾاتَّ ﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -ويَقل اهلل 
ُْْتْؿ حُتِ ـُ ؿْ ُؿْؾ إِْن  ُُ ُٕقَب ْؿ ُذ ُُ ْر َف ٍِ ٌْ ُؿ اَّللَُّ َوَي ُُ بِْب ًُقيِن حُيْ ]آل  ﴾بِ

بهقَن اَّللََّ﴿[، 12ظّران:
ُْْتْؿ حُتِ ـُ ًُقيِن ﴿: وافؼط ىهذا بٔٚن دظق ﴾ُؿْؾ إِْن  بِ ٜ هذه  ﴾َؾاتَّ ؾؼط صحَّ

َِّؿَ -افدظقى اتٌٚع رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ ُّٛ اهلل؟ شَٔقل: ، ؾّـ جٚءٕٚ بٌدع ؿِْٚ فف: -َصذَّ اهللَُّ َظ هؾ ُُت

ٚ ًٕؿ ُأحٛ اهلل، هؾ ُتٛ رشقل اهلل  ًً َِّؿَ -ؿى ِْٔف َوَش َِ ٚ ًٕؿ وإٔٚ أؾًؾ هذه  -َصذَّ اهللَُّ َظ ًً شَٔقل: ؿى

َِّؿَ -إمقر ٕين أحٛ رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللَُّ -، إٔٚ ُأؿٔؿ ادقفد ٕين أحٛ رشقل اهلل -َصذَّ اهللَُّ َظ

ِْٔف َوَش  َِ ًُقيِن ﴿، ؿِْٚ فف: ؾ٘ن ربؽ يَقل: -َِّؿَ َظ بِ بهقَن اَّللََّ َؾاتَّ
ُْْتْؿ حُتِ ـُ ٌَُّؿ اهلل  ﴾ُؿْؾ إِْن  ؾ٘ذا اتًٌتّقين أح

 وؽٍر فُؿ ذٕقبُؿ، ؾِٔزمؽ أن تسك افٌَِدع فُتحَؼ ادحٌٜ، وفتهؾ إػ ادحٌٜ.

َِّؿَ -فُتحَؼ ُمٌتؽ هلل وفرشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ ِْٔف -ؽ أن تتٌع رشقل اهلل يِزم -َصذَّ اهللَُّ َظ َِ َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ  َِّؿَ -، واتٌٚع رشقل اهلل -َوَش ِْٔف َوَش َِ ؾ٘ذا ؾًِٝ ذفؽ أحٌؽ اهلل يِزم مْف ترك افٌَِدع،  -َصذَّ اهللَُّ َظ

َٚػَ -ووصِٝ إػ ُمٌٜ اهلل  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ  .-ُش

 :َِّّْا ظَْٓم  إذن هذان أصالن تُ

 ُتَٔؼ افتقحٔد. .2

َِّؿَ -ؼ آتٌٚع فرشقل اهلل وُتَٔ .1 ِْٔف َوَش َِ  .-َصذَّ اهللَُّ َظ

  :ؾٚفًٍِٔقن، أتٌٚع افًِػ  وهق ُتَٔؼ افًٌٚدة هلل ـَم ذع اهلل؛يتهؾ ِبذا إصؾ افثافث

ـٚفًِػ ٓ َيتّقن بٚفتقحٔد وَُيِّقن افدظقة إػ ظٌٚدة اهلل ـَم ذع اهلل، ويدخؾ ِف ذفؽ ـَم ؿِْٚ: 

ًِّٜٔ، افيٚهرة وافٌٚضْٜ، وإخالق، ـِٓٚ تدخؾ ِف هذا، ؾٚفدظقة إػ ُتَٔؼ افًٌٚدة افَقفٜٔ واف

ؿْ -افًٌٚدة هلل ـَم ذع اهلل مـ أصقل افًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ ، ومـ دظٚئؿ مْٟٓ افًِػ -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

ؿْ -افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

  :جلَمظٜ، وافًّع وافىٚظٜ فقيل إمر ادًِؿ ِف ؾٓق فزوم اوأما إصؾ افرابع بافْسبة فًِدِّ أن

ؽر مًهٜٔ اهلل؛ افًِػ أمجًقا ظذ هذا، وافًٍِلُّ يْؼح صدره هبذا، ويًّؾ هبذا، ؾٓؿ يِزمقن 
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ه  َّٓ اجلَمظٜ افدئْٜ ؾٓؿ مجٚظٜ واحدة ٓ مجٚظٚت، ويِزمقن مجٚظٜ إبدان، ويًًّقن وُيىًٔقن دـ و

َٚػَ -اهلل أمرهؿ ِف ؽر مًهٜٔ اهلل  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ  .-ُش

ؿْ ﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -َقل اهلل ي ُُ َْمِر ِمْْ ْٕ ُشقَل َوُأويِل ا قا افرَّ ًُ قا اَّللََّ َوَأضِٔ ًُ ٔ
ـَ َآَمُْقا َأضِ ا افَِّذي َ  ﴾َيا َأُّيه

َِّؿَ -بىٚظتف، وأمر بىٚظٜ رشقفف  -َظزَّ َوَجؾَّ -[ ؾٖمر اهلل 10]افًْٚء: ِْٔف َوَش َِ وأمر بىٚظٜ ، -َصذَّ اهللَُّ َظ

؛ أي ضٚظٜ وٓة إمر مـ ادًِّغ، وفُـ اْليقا ِف أيٜ أن اهلل  ؿٚل:  -َظزَّ َوَجؾَّ -أويل إمر مَّْٚ

ًُقا اَّللََّ﴿ ُشقَل ﴿وؿٚل:  ﴾َأضِٔ قا افرَّ ًُ َوُأويِل ﴿أمٚ ِف وٓة إمر ؾٕ٘ف مل ُيُرر افًٍؾ وإَٕم ؿٚل:  ﴾َوَأضِٔ

ؿْ  ُُ َْمِر ِمْْ ْٕ ْؿ، ومل يَؾ: َيٚ يَ ؾِؿ يَؾ ربْٚ:  ﴾ا ُُ َْمِر ِمْْ ْٕ ُشقَل َوُأويِل ا قا اهللََّ َوافرَّ ًُ ـَ َآَمُْقا َأِضٔ ِذي َٚ افَّ ٚ َأَيُّ

ْؿ. ُُ َْمِر ِمْْ ْٕ قا ُأويِل ا ًُ ُشقَل َوَأِضٔ قا افرَّ ًُ قا اهللََّ َوَأضِٔ ًُ ـَ َآَمُْقا َأضِٔ ِذي َٚ افَّ  َأَيُّ

 ؾَم احلُّة؟ 

َّٔدة وفًٔٝ مىَِٜ؛ ؾ٘هنٚ مَٔدة بٖٓ تُقن مًهٜٔ، ؾ٘ن اْلُؿ بٔٚن أن ضٚظٜ وٓة إمر  ادًِّغ مَ

-وؿٚل افٌْل ، ـٕٚٝ مًهٜٔ ؾال شّع ْلؿ وٓ ضٚظٜ ِف مًهٜٔ اهلل مع بَٚء افًّع وافىٚظٜ ِف ؽرهٚ

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ٍَٔة، َؾَِ٘ذا»: -َصذَّ اهللَُّ َظ ِه ًْ َّ َمْر ب ْٗ ْ ُي ُع َوافىَّاَظُة َحؼ  ما ََل ّْ َع َوَٓ  افسَّ ّْ ٍَٔة َؾاَل َش ِه ًْ َّ ُأِمَر بِ

 ؾٚفًّع وافىٚظٜ مٌَٔد بًدم ادًهٜٔ، ؾ٘ن افىٚظٜ إَٕم هل ِف ادًروف. شَضاَظةَ 

ِف هذا افٌٚب إٔف  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ افذي هق أصؾ مـ أصقل  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -وِف حديٞ حذيٍٜ 

َُٖفقَن َرُشقَل اَّللَِّ"ؿٚل:  اَن افَّْاُس َيْس َِّؿَ - ـَ ِْٔف َوَش َِ ،  -َصذَّ اَّللَُّ َظ ِّ ـِ افؼَّ َُٖفُف َظ ُْْت َأْش ـُ ، َو ْرِ ـِ اخْلَ َظ

ا اَّللَُّ ِِبَ  َٕ ٍَّٔة َوَذٍّ َؾَجاَء
َّْا يِف َجاِهِِ ـُ ا  َّٕ ُِْت: َيا َرُشقَل اَّللَِّ؛ إِ َُ ِْل، َؿاَل: َؾ ـَ َد خَمَاَؾَة َأْن ُيْدِر ًْ ْؾ َب َٓ ، َؾ ْرِ َذا اخْلَ

؟ َؿاَل َهَذا اخلَْ  ـْ َذٍّ َِّؿَ -ْرِ ِم ِْٔف َوَش َِ ًَؿْ »: -َصذَّ اَّللَُّ َظ ، َؿاَل:  شَٕ ـْ َخْرٍ ِّ ِم َد َذفَِؽ افؼَّ ًْ ُِْت: َوَهْؾ َب   ُؿ

ـٌ » ْؿ، َوؾِِٔف َدَخ ًَ ُِْت: َوَما َدَخُُْف؟ َؿاَل:   . خيَِف رء شَٕ ِرُف ِمْْ » َؿاَل: ُؿ ًْ ْرِ َهْدٍى، َت ٌَ ْؿ َؿْقٌم َُّيُْدوَن بِ ُٓ

؟ َؿاَل:   .شَوُتُِْْرُ  ـْ َذٍّ ْرِ ِم َؽ اخْلَ
َد َذفِ ًْ ْؾ َب َٓ ُِْت: َؾ ْؿ » َؿاَل: ُؿ ـْ َأَجاَِبُ ََّْؿ، َم َٓ ْؿ، ُدَظاٌة َظَذ َأْبَقاِب َج ًَ َٕ

ا َٓ ا َؿَذُؾقُه ؾِٔ َٓ ْٔ ْؿ َفَْا؟ يًْل بِّْٔٓؿ فْا حتك ًٕرؾٓؿ شإَِف ُٓ ٍْ ُِْت: َيا َرُشقَل اَّللَِّ ِص اَل   . َؿاَل: ُؿ ََ َصذَّ اَّللَُّ -َؾ

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ َْٖفِسَْتَِْا» : -َظ قَن بِ ُّ َِّ َُ َدتَِْا، َوَيَت ِْ ـْ ِج ِْل َذفَِؽ؟  .شُهْؿ ِم ـَ ُْٖمُريِن إِْن َأْدَر ُِْت: َؾََم َت   َؿاَل: ُؿ

ِْ »إن أدرـٝ هذا افزمـ افذي ؾٔف هٗٓء افُدظٚة افذيـ يدظقن إػ أبقاب جْٓؿ مٚذا أؾًؾ؟ َؿَٚل:  َزُم َت

ؿْ  ُٓ َغ َوإَِماَم
ِّ ؾتُقن مع اجلَمظٜ ِف افديـ مع اجلَمظٜ افدئْٜ وفق ـْٝ وحدك ِف افٌِد،  شمَجَاَظَة ادُْْسِِ
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مٚ تقاؾؼ أهؾ افٌِد ظذ افٌٚضؾ، تُقن مع اجلَمظٜ افدئْٜ افتل هل مجٚظٜ واحدة ـَم ؿررٕٚ، وِف 

 . افقٓيٜ تُقن مع مجٚظٜ افٌِد ُتٝ ويل إمر ادًِؿ

ُِْت   َؿاَل:) ْؿ مَجَاَظٌة َوَٓ إَِمامٌ  :ُؿ ـْ هَلُ ُُ ْ َي ا؛ ٕن بًض افتٍُريـ  (َؾِْ٘ن ََل هذه يٚ أخقة مًٖفٜ مّٜٓ جدًّ

ا، َوَفْق َأْن »  :َؿَٚل واْلزبٔغ يَقفقن: افٔقم ٓ يقجد مجٚظٜ وٓ يقجد إمٚم،  َٓ َِّ ـُ َرَق 
ٍِ َؽ اْف ِْ َؾاْظَتِزْل تِ

َْٖصِؾ َصَجَرٍة، َح  ًَضَّ بِ َْٕت َظَذ َذفَِؽ َت َؽ ادَْْقُت، َوَأ ـَ ؾ٘ذا مل يُـ مجٚظٜ وٓ إمٚم ؾ٘ن افقاجٛ  شتَّك ُيْدِر

آظتزال وظدم اخلقض ِف افٍتـ، بؾ يٍْرد اإلًٕٚن بًٍْف ويًٌد اهلل وٓ ُيقض ِف افٍتـ، واْلديٞ 

 متٌٍؼ ظِٔف ـَم تًِّقن.

َِّؿَ -وؿٚل افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ُُ »: -َصذَّ اهللَُّ َظ َٓ َيْسَتْهقَن بُِسَّْتِل، َي َداَي، َو َتُدوَن ِِبُ َٓ َُّيْ ٌة  َّّ
ًِْدي َأئِ قُن َب

ْٕسٍ  َٔاضِِغ يِف ُجْثََمِن إِ ُِقُب افنَّ ْؿ ُؿ ُِقُِبُ ْؿ ِرَجاٌل ُؿ ِٓ قُم ؾِٔ َُ َٔ -يٚ أخقة: َمـ افذي يهٍٓؿ؟ افرشقل  شَوَش

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ُُ »يهٍٓؿ وُُيز ظْٓؿ؛  -َصذَّ اهللَُّ َظ ةٌ َي َّّ
ًِْدي َأئِ َداَي، »يًْل وٓة أمر،  شقُن َب َتُدوَن ِِبُ َٓ َُّيْ

ْؿ ِرَجاٌل  ِٓ قُم ؾِٔ َُ َٔ َٓ َيْسَتْهقَن بُِسَّْتِل، َوَش َٔاضِِغ يِف »أي أن بىٕٚتٓؿ ومـ مًٓؿ  شَو ُِقُب افنَّ ْؿ ُؿ ُِقُِبُ ُؿ

ْٕسٍ  : -َرِِضَ اَّللُ َظْْفُ -حذيٍة  اَل ؿَ . يًْل مٚ يٖمرون بٚخلر، يٖمرون بٚفؼ مـ افنٔىٚن شُجْثََمِن إِ

ُت َذفَِؽ؟" ـْ َْٔػ َأْصَُْع َيا َرُشقَل اَّللَِّ إِْن َأْدَر ـَ ُِْت:  ُرَك، » َؿاَل: "ُؿ ْٓ َب َط ُع َوُتىُِٔع فأِْلَِمِر، َوإِْن ُضِ َّ َتْس

ْع َوَأضِعْ  َّ   .شَوُأِخَذ َماُفَؽ، َؾاْش

إمر ادًِؿ مَٓم بٌِٝ ٓ ُتًَط افًّع  هذه اجلِّٜ جيٛ ؾَٓٓٚ يٚ أخقة، ؾَٓٓٚ: أن مًهٜٔ ويل

وافىٚظٜ فف ِف ؽر مًهٜٔ اهلل، ٓ يًْل هذا أن ادًٚيص حالل فف، ادًٚيص حراٌم ظِٔف، واهلل ُمٚشٌف 

ظذ هذا إمر، وجيٛ ظذ مـ يًتىٔع أن يْهحف بَم ئِؼ بَّٚمف، ُرأي يؼب اخلّر مٚ ٕتٖول وٌٕدأ 

ر إذا وؿع اْلٚـؿ ِف ادًهٜٔ َٕقل: واهلل هذا اخلّر ؾٔف ـالم، ، هذا ييٓر مٚ هق مخر مًُر، ٓ، مٚ ٕزِّ

ومٚ ٌٕنف بؾ مـ يًتىٔع أن يذهٛ إفٔف وفف مُٕٜٚ ويًتىٔع أن يتُِؿ بحُّٜ ومٚ ئِؼ بَّٚمف جيٛ 

 .أن يْهحف وُيٌغِّ فف أن هذا حرام

ًٜ فِتٖفٔٛ ظِٔف وإؾًٚد افَِقب ظِٔ ف، ؾْجتّع ِف ادٔٚديـ وفُـ ِف ٍٕس افقؿٝ ٓ ٕتخذ ذفؽ ضريَ

د بًٍؾ اْلٚـؿ، وَٕقم ٕخىٛ اخلىٛ ِف ؾًؾ اْلٚـؿ ُْٕدِّ ، ؾٓذا ؽر صحٔح، وفُـ هذه ادًهٜٔ و

 افتل ؾًِٓٚ ٓ تًَط وجقب افًّع وافىٚظٜ فف ِف ؽر مًهٜٔ اهلل.
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َمـ افذي حُؿ هبذا؟ يَقفقن: افًَِمء افًالضغ يَقفقن: اشّع وأضع وإن ضب طٓرك وأخذ 

َِّؿَ -قذ بٚهلل افذي ؿٚل هذا رشقل اهلل مٚفؽ، أظ ِْٔف َوَش َِ ، وافًجٔٛ أن اْلزبٔغ يًتّٔتقن -َصذَّ اهللَُّ َظ

 ويتٌٚؾِقن ظـ َٕىتغ:فتؤًػ هذا اْلديٞ، 

: أن اْلديٞ جٚء بٖشٕٚٔد أخرى ظْد ؽر مًِؿ وهل أشٕٚٔد صحٔحٜ، وشْد مًِؿ افَْىة إوػ

ء بٖشٕٚٔد أخرى ظْد ؽر مًِؿ، فُـ هؿ يتٌٚؾِقن ظـ صحٔح وإن ـٚن ؾٔف رء، فُـ اْلديٞ جٚ

 هذا.

ظـ أهنؿ ُيهححقن أحٚديٞ ِف مًِؿ بٖشٕٚٔد مثؾ هذا اإلشْٚد، فُـ ٕن هذا  ويتٌاؾِقن أيًوا:

 اْلديٞ مٚ ُيْٚشٛ أهقاءهؿ وٓ ضريَتٓؿ يًتّٔتقن ِف تؤًٍف.

َِّؿَ -وؿقل افٌْل  ِْٔف َوَش َِ َب »: -َصذَّ اهللَُّ َظ ُرَك، َوُأِخَذ َماُفَؽ  َوإِْن ُضِ ْٓ ادَهقد حتك فق ـْٝ متًَْٔٚ  شَط

َٚػَ -إٔف طٚمل؛ ٕن افيِؿ وصؾ إفٔؽ إٔٝ ؾٕ٘ؽ تًّع فف وتىٔع ِف ؽر مًهٜٔ اهلل  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ  .-ُش

ا.  وإدفٜ ِف هذا افٌٚب ـثرٌة جدًّ

  :ومما يتًِؼ ِبذا إصؾ ٌٛ ؾرون أن مـ  ،اظتَٚد افًِػ وأتٌٚظٓؿ أن ٕهٛ اإلمٚم واج

 ًٓ افٍروض افُزى ظذ إمٜ ٕهٛ اإلمٚم؛ إذ ٓ بد فألمٜ مـ ويل أمٍر يَقم بنٖهنٚ، وإذا ؾروْٚ جد

ًٜ جٚهِٜٔ ، افًٔش بال إمٚم ظٔنٜ أن إمٜ مل تْهٛ إمًٚمٚ ؾٌَٔٝ بال إمٚم ؾ٘هنٚ تٖثؿ وتًٔش ظٔن

 جٚهِٜٔ، وجيٛ ظذ إمٜ أن ترؾع ظـ ًٍٕٓٚ ذفؽ.

 ٕدفة ظذ هذا إصؾ افًئؿ: وهق وجقب ٕهب اْلمام؛وؿد دفَّت ا 

  َدْؾُع ﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -ؿٚل اهلل َٓ َّا َيَناُء َوَفْق ُف مِم َّ َِّ َة َوَظ َّ ُْ
َِْؽ َواحْلِ َوَؿَتَؾ َداُووُد َجاُفقَت َوَآَتاُه اَّللَُّ ادُْ

َـّ 
َْرُض َوَفُِ ْٕ َسَدِت ا ٍَ ًٍْض َف ْؿ بَِب ُٓ َو ًْ ادَِغَ  اَّللَِّ افَّْاَس َب ًَ -ؾٚهلل  [112]افٌَرة: ﴾اَّللََّ ُذو َؾْوٍؾ َظَذ اْف

َْرُض ﴿يَقل:  -َظزَّ َوَجؾَّ  ْٕ َسَدِت ا ٍَ ًٍْض َف ْؿ بَِب ُٓ َو ًْ َٓ َدْؾُع اَّللَِّ افَّْاَس َب وادَهقد وادًْك إٔف  ﴾َوَفْق

ؿ ادٍٚشد فًٍدت جيًؾ ِف افْٚس رؤشٚء تتحَؼ هبؿ ادهٚفح وتْدؾع هب -َظزَّ َوَجؾَّ -فقٓ أن اهلل 

.ًٌٚ  إرض، وٓ صؽ أن إصالح إرض واجٛ، ودؾع ادٍٚشد واجٛ، ؾُٔقن ٕهٛ اإلمٚم واج

  :َِّؿَ -ؿقل افٌْل ومـ إدفة ظذ وجقب ٕهب اْلمام ِْٔف َوَش َِ ـْ »: -َصذَّ اهللَُّ َظ َماَت  َم

فِ  يِف  َوفَٔس  َِ ٌة، ُظُْ ًَ ْٔ َّٔةً  َماَت  َب
ِف ]افهحٔح[، ؾٓذا اْلديٞ يدل ظذ أن صٖن رواه مًِؿ  شِمَٔتًة َجاِهِِ
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أهؾ اْلؼ أن يُقن ْلؿ إمٚم؛ ٕن افًٌٜٔ تُقن َدـ؟ فإلمٚم، إذن ٓ بد مـ بًٜٔ وٓ بد مـ إمٚم، ؾ٘ن مل 

ًٜ جٚهِٜٔ.  يُـ ْلؿ إمٚم ؾِـ يُـ ْلؿ بًٜٔ ؾتُقن ظٔنتٓؿ ظٔن

 :ِْٔف -ؿقل افٌْل  ومـ إدفة افتل ذـرها افًَِمء ظذ وجقب ٕهب اْلمام وتٖمره َِ َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ  ُروا َأَحَدُهؿْ  »: -َوَش مِّ َٗ ُٔ ِْ ٍر َؾ ٍَ اَن َثاَلَثٌة يِف َش ـَ حف إفٌٚين، ووجف افدٓفٜ:  شإَِذا  رواه أبق داود وصحَّ

ر أمًرا ظِٔٓؿ، وؿد أ روا ؾّـ بٚب أوػ أن تٗمر إمٜ بٖن تٗمِّ مجع إٔف إذا ُأِمر افثالثٜ ِف افًٍر أن يٗمِّ

 ظَِمء إمٜ ظذ هذا افقاجٛ.

ع فف وُيىٚع وجتتّع ظِٔف افُِّٜ، يَقل:  َّ وٓ خالف ِف "يَقل افَرضٌل ظـ ٕهٛ اإلمٚم افذي ُيً

وٓ خالف "يًْل هذه حُٚيٜ إمجٚع إمٜ ظذ هذا، يَقل:  "وٓ بغ إئّٜ وجقب ذفؽ بغ إمٜ

َمـ  "ظـ إصؿ حٔٞ ـٚن ظـ افؼيًٜ أصؿِف وجقب ذفؽ بغ إمٜ وٓ بغ إئّٜ إٓ مٚ ُروي 

هق إصؿ؟ أحد أئّٜ ادًتزفٜ، يهٍف افَرضٌل هْٚ يَقل: حٔٞ ـٚن ظـ افؼيًٜ أصؿ، يًْل مٚ 

 ."وـذفؽ مـ ؿٚل بَقفف واتًٌف ظذ رأيف ومذهٛ"افتٍٝ إػ افْهقص، 

ٕمهٜٔ هذا يٚ  بؾ، "إن افهحٚبٜ اجتًّقا ظذ ٕهٛ اإلمٚم"وؿٚل افًّراين أحد ؾَٓٚء افنٚؾًٜٔ: 

َِّؿَ -أخقة أول مٚ بدأ بف افهحٚبٜ بًد مقت افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ؿٌؾ دؾْف: ٕهٛ اإلمٚم، ٕهٛ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

ًٜ ِف افدٕٔٚ، فُـ ٕهنؿ يًِّقن أن هذا مـ أظيؿ أصقل  ًٌّٚ ِف اْلُؿ، وفٔس رؽٌ اخلٍِٜٔ، فٔس ح

 اإلمجٚع ظذ ٕهٛ اإلمٚم. -َرمِحَُف اهللُ -افؼيًٜ أن ُيْهٛ اإلمٚم، وذـر افْقوي 

وٓ صؽ أن افًٚؿؾ ُيدِرك أن جِٛ ادهٚفح ودرء ادٍٚشد إَٕم يتحَؼ إذا وجد اإلمٚم، وأن اإلمٚم إذا 

ره افًَِمء ومْٓؿ صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ، وؿٚل:  ًٜ يًرة يَع افًٍٚد ِف إرض ـَم ؿرَّ ؽٚب وفق ْلي

ٍٜ بال شِىٚنإن شتغ شْٜ ب٘مٍٚم جٚئز خٌر مـ "ُيَٚل:  ٍٜ "فِٔ ، إن شتغ شْٜ ب٘مٍٚم جٚئز خٌر مـ فِٔ

، ؿِٝ: واهلل إن افتجربٜ واهلل تدل ظذ ذفؽ، "وافتجربٜ تدل ظذ ذفؽ"واحدة بال شِىٚن، ؿٚل: 

ٚم طِّٜ ؾٖشَىقهؿ، ؾحهؾ افًٍٚد وافؼ حتك أن  َُّ وأن ترى ِف بًض افٌِدان ـٚن ظْدهؿ ُح

 افْٚس يَقفقن: أيـ حُؿ ؾالن؟ 

 ق ما ُيَرره ظَِمء افسِػ وظَِمء افؼع : إٔٚ ـْٝ مرة ِف بِد ِف وإٔا أذـر فُؿ صًٔئا يا أخقة ُيهدِّ

جٖة ُأضٍئٝ إٔقار ادىٚر وجٚء اجلْقد يتُِّقن بٌِٜ ؽر ظربٜٔ ويَقفقن: ادىٚر ٕؽٚدر إػ بالدي، ؾٍ
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أدري مٚ يَقفقن، ؿٚل:  اخرج مـ ادىٚر، ؾٚتهِٝ بٖحد اإلخقة ؿِٝ: افًًُر يقمقن حقيل وإٔٚ ٓ

ابَؼ ِف مُٕٚؽ وٓ خترج افٌِد حهؾ ؾٔٓٚ إَالب ظذ افرئٔس، وهٗٓء اجلْقد ُيريدون إخراجؽ 

َِٛ وؿد ُتَتؾ، إتيرين حتك آتٔؽ إٔٚ شٖؽٚمر وآتٔؽ مع بًض افنٌٚب إػ ادىٚر، ٓ زافقا  فُته

مٚ أدري واهلل شٚظٜ أو  ،خقةُيٚوفقن ِف أن أخرج وإٔٚ مثؾ افُرد جٚفس ِف مُٚين حتك جٚء إ

 .شٚظتغ ادٓؿ جٚءوا

ا ِف افًٚصّٜ، وٕحـ ِف افىريؼ رأيْٚ افًٔٚرات مَِقبٜ،  رـٌْٚ افًٔٚرة وأخذوين إػ حل ؾَر جدًّ

وأخذوين إػ حل ؾَر، ؿِٝ: دٚذا تٖتقن بْٚ هْٚ؟ ؿٚفقا: أن هذا اْلل ؾَر  وادحالت مًِقبٜ

ٔن اصتٌِقا بٚفٍْٚدق وادحالت وأحٔٚء إؽْٔٚء، أمٚ هذا اْلل ؾٚفِهقص مٚ يٖتقن إفٔف، افِهقص ا

مٚ أحد يٖيت إفٔف ؾٓق أأمـ مُٚن أن، وشُْٚ ِف بٔٝ اهلل افًِٔؿ ـٔػ ـٚن وبَْٔٚ ثالثٜ أيٚم وافٌِد ِف 

؛ ؾًٌحٚن اهلل ِف ْليٜ ِف شٚظٚت هُنِٛ أـثر مٚ ِف افٌِد، ؾتذـرت ـالم افًِػ خقف وهؿٚت وؿتؾ

  هذه اْلََٜٔ.وافًَِمء ِف

وؿقع افٍتـ واختٌٚط  وافذي ينٓد فذفؽ"يَقل أمدي وهق أحد ؾَٓٚء افنٚؾًٜٔ ِف هذه اْلََٜٔ: 

، يَقل: إذا مٚت "إمؿ ظْد مقت وٓة إمر مـ إئّٜ وافًالضغ إػ حغ ٕهٛ مىٍٚع آخر

 هبذا إمر.افًِىٚن تٌدأ افٍتـ وييٓر افِهقص وييٓر أهؾ افؼ إػ أن ُيَْهٛ إمٚم يَقم 

حٚرس ، وادِؽ حٚرٌس، ومٚ ٓ ُأسَّ فف ؾّٓدوم، ومٚ ٓ -يًْل أصؾ-افديـ ُأسٌّ "ويَقل إفقد: 

ظ ْلؿ مهْٚلٓؿ. "فف ؾوٚئع ٍَ  ؾٚفْٚس بحٚجٜ إػ ديـ وبحٚجٜ إػ شِىٚن، حتك ُُت

ًِّْٔٚ أصؾ افًِػ ِف هذا افٌٚب:  ْٚس مـ جيٛ أن ُيًَرف أن وٓيٜ أمر اف"ويَقل صٔخ اإلشالم مٌ

ٓ تتؿ مهِحتٓؿ إٓ أظيؿ واجٌٚت افديـ، بؾ ٓ ؿٔٚم فِديـ وافدٕٔٚ إٓ هبٚ، ؾ٘ن بْل آدم 

 ."بٚٓجتَمع

  أظْل فزوم اجلَمظة وافسّع وافىاظة فقيل إمر يف ؽر مًهٔة اَّلل-أيًوا يتًِؼ ِبذا إصؾ- 

ٍٜ فقيل إمر  فزوم افًٌٜٔ وافقؾٚء هبٚ؛ ؾّـ أصقل افًِػ: إٔف ٓ بد أصٌؾ آخر وهق: فًِِّؿ مـ بًٔ

مٚ دامٝ ممُْٜ، وأن افًٌٜٔ ٓزمٜ فًِِّؿ، ؾال جيقز فًِِّؿ أٓ تُقن ِف ظَْف بًٜٔ مع ادًِؿ 
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إمُٚهنٚ، مٚ دام أن ويل إمر ادًِؿ مقجقد ؾٔجٛ أن تُقن ِف افًْؼ بًٜٔ، وأن تُقن ٓزمٜ، أمٚ إذا 

 ن يًتَد إٔف فق أمُـ فٌٚيع، هؾ هذا مقجقد؟ ًٕؿ.مل يُّـ أن تُقن ِف ظَْف بًٜٔ ؾ٘ن افقاجٛ ظِٔف أ

مثاًل إخقإْٚ ِف أوروبٚ، ادًِّقن ِف أوروبٚ مٚ ظْدهؿ وٓيٜ مًِّٜ، ؾال يُقن ِف أظْٚؿٓؿ بًٜٔ؛ ٕن 

فقيل إمر ادًِؿ، وفُـ جيٛ ظِٔٓؿ أن يًتَدوا إٔف فق أمُْتٓؿ افًٌٜٔ فُٕٚقا مـ إَٕم تُقن افًٌٜٔ 

ٚ يٚ ًً أخقة إخقة ِف أوروبٚ يِزمٓؿ أن يِزمقا إٕيّٜ افتل ٓ ختٚفػ ذع اهلل ِف  أهؾ افًٌٜٔ، ضٌ

تِؽ افٌِدان، فُـ فًٔٝ هْٚك بًٜٔ؛ ٕن افًٌٜٔ مـ خقاص ويل إمر ادًِؿ، أمٚ مـ أمُـ أن ُيٌٚيع 

ادًِّغ مثؾ افْٚس ِف إٕدؤًٕٔٚ ظْدهؿ رئٔس، ؾّتك مٚ ُتََٝ افرئٚشٜ وتؿَّ إمر وجٛ ظذ 

 ِؿ أن يًتَد أن ِف ظَْف بًٜٔ وأن يِزم هذه افًٌٜٔ.ادً

َمـ افذي ُيٌٚيع ويل إمر؟ ٕن بًض اجلِٜٓ إذا ؿِْٚ ْلؿ: افًٌٜٔ ؿٚل: ٓ إٔٚ مٚ ِف ظَْل بًٜٔ، دٚذا ِف 

 أهؾ افًَّْٜظَْؽ بًٜٔ؟ ؿٚل: إٔٚ مٚ ذهٌٝ وبٚيًٝ، إٔٚ مٚ بٚيًٝ ويل إمر، َٕقل: إن افًٌٜٔ ب٘مجٚع 

ِػ تُقن بٌّٚيًٜ أهؾ اْلؾ وافًَد، ؾ٘ذا بٚيع أهؾ اْلؾ وافًَد فِزمٝ افًٌٜٔ مجٔع وب٘مجٚع افً

إؾراد، أهؾ اْلؾ وافًَد هؿ افًَِمء واجلٔش ِف زمْٕٚٚ، ؾ٘ذا بٚيًف افًَِمء وبٚيًف أهؾ افنقـٜ افذيـ 

ف، وإذا هؿ ِف زمْٕٚٚ اجلٔش فزمٝ افًٌٜٔ جلّٔع إؾراد، وٓ يِزم أن يذهٛ ـؾ واحد ُيٌٚيع بًٍْ

 وؿًٝ افًٌٜٔ ؾ٘هنٚ ُُتٔط افًْؼ، ؾال جيقز فإلًٕٚن أن ُيًِٓٚ مـ ظَْف.

ََم -جٚء ظٌد اهلل بـ ظّر  ُٓ ة مٚ حهؾ ِف  -َريِضَ اهلُل َظْْ إػ ظٌد اهلل بـ مىٔع حَْٔم حهؾ مـ أمر اْلرَّ

ًقا فف يًْل و-اضرحقا ٕيب ظٌد افرمحـ وشٚدة "زمـ يزيد بـ مًٚويٜ، ؾَٚل ظٌد اهلل بـ مىٔع: 

ََم -، ؾَٚل ابـ ظّر -وشٚدة حتك جيِس مـ بٚب اإلـرام ُٓ مل آتؽ ٕجِس، إٔٚ مٚ : إين -َريِضَ اهلُل َظْْ

ثؽ حديًثٚ شًّتف مـ رشقل اهلل  َِّؿَ -جئتؽ ٕجِس ظذ وشٚدة، أتٔتؽ ُٕحدِّ ِْٔف َوَش َِ : -َصذَّ اهللَُّ َظ

ـْ » َع َيًدا َم َِ ـْ  َخ َل اَّللََّ َيْقمَ  ِم َِ َة َففُ  َضاَظٍة َف َٓ ُحجَّ َٔاَمِة َو
َِ يًْل إذا وجٌٝ افىٚظٜ ووجٌٝ افًٌٜٔ  شاْف

ٍٜ يدؾع هبٚ ظـ ًٍٕف ًٔٚ بال ُحجَّ   .وفزمٝ، ؾّـ ٕزظٓٚ بًد وجقهبٚ فَل اهلل ظٚص

فِ »ومتٚم اْلديٞ:  َِ َْٔس يِف ُظُْ ـْ َماَت َوَف ةٌ  َوَم ًَ ْٔ َّٔةً  َب
وفٔس  وادَهقد يٚ أخقة: َمـ مٚت شَماَت ِمَٔتًة َجاِهِِ

ِف ظَْف بًٜٔ مٚت ظذ حٚل أهؾ اجلٚهِٜٔ وفٔس ادَهقد إٔف ـٚؾر، ٓ، مٚت ظذ حٚل أهؾ اجلٚهِٜٔ، 

 ؾدلَّ ذفؽ ظذ أن حٚل أهؾ اإلشالم أن تُقن ِف أظْٚؿٓؿ بًٜٔ. 
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َِّ -أن افٌْل  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -مٚ جٚء ظـ أيب هريرة  :ويدل فًَِيؿ إمر ِْٔف َوَش َِ ؿٚل:  -ؿَ َصذَّ اهللَُّ َظ

بِل  » َٕ ُف  ٍَ َِ بِل  َخ َٕ ََِؽ  ََم َه َِّ ـُ َٔاُء،  بِ ْٕ ُؿ إَ ُٓ َٔؾ َتُسقُش
ائِ ْت َبُْق إِْهَ َٕ ا يًْل ـٕٚٝ افًٔٚشٜ ِف بْل إهائٔؾ  شـَ

ًِْدي»فألٌٕٔٚء،  بِلَّ َب َٕ ُف َٓ  َّٕ -ؾِـ ُيِق يًْل ٌٕل حتك يًقس افْٚس، ضٔٛ مٚ دام إٔف ٓ ٌٕل بًده  شَوإِ

َِّؿَ َصذَّ اهللَُّ  ِْٔف َوَش َِ اءُ »ؾّـ افذي شًٔقس افْٚس، ؿٚل:  - َظ ٍَ َِ قُن ُخ ُُ َٔ ؾٚفذيـ يًقشقن افْٚس  شَوَش

َِّؿَ -ِف أمٜ ُمّد  ِْٔف َوَش َِ اُء »ؿٚل: هؿ اخلٍِٚء، هؿ وٓة إمر،  -َصذَّ اهللَُّ َظ ٍَ َِ قُن ُخ ُُ َٔ ُثُرونَ َوَش ُْ َٔ  ش َؾ

 أو افقٓيٜ، ؾٔقجد أمران يتْٚزظٚن ِف افٌِد،.مًْك يُثرون يٚ أخقة أهنؿ يتْٚزظقن اخلالؾٜ 

ا :َؿاُفقا َٕ ُْٖمُر لِ » :َؿَٚل مٚ دام أهنؿ يُثرون مٚذا ًٍٕؾ؟  ؟َؾََم َت ِل َؾإَوَّ ِة إَوَّ ًَ ْٔ إول مْٓؿ هق  شُؾقا بَِب

ظَ »، افذي فف افًٌٜٔ ؾٍقا هبٚ ْؿ َظَمَّ اْشَسْ ُٓ ُِ
ْؿ، َؾِ٘نَّ اَّللََّ َشائِ ُٓ ََّ واْلديٞ ِف  شاُهؿْ َأْظُىقُهْؿ َح

 ]افهحٔحغ[، اْلديٞ رواه افنٔخٚن.

  يستب ظذ هذا إصؾ افذي ذـرٕاها وهق إصؾ افُع: ]فزوم مجاظة ادسِّغ وافسّع وافىاظة

حرمٜ خمٚفٍٜ ويل إمر ادًِؿ إٓ إذا أمر بًّهٜٔ فقيل إمر ادسِؿ يف ؽر مًهٔة اَّلل[ يستب ظِٔف: 

 إمر خٚصٜ، وخمٚفٍٜ ويل إمر ادًِؿ ظذ إٔقاع:ؾٕ٘ف ُُيٚفػ ِف هذا 

ادخٚفٍٜ ِف افًّع وافىٚظٜ ِف مًهٜٔ اهلل، إذا أمرك بًّهٜٔ اهلل، ادخٚفٍٜ هْٚ واجٌٜ، افْقع إول: 

ؾ٘ذا أمر ويل إمر بًّهٜٔ وجٛ ظذ افًٌد أن ُُيٚفػ وأٓ يٖيت بٚدًهٜٔ مع بَٚء افًّع وافىٚظٜ ِف 

ُع وافىَّاَظةُ َظذ ادَرْ »ؽرهٚ،  ّْ ٍَٔة َؾال  ِء ادُْسِِؿ افسَّ ِه ًْ َّ ٍَٔة، َؾ٘ذا ُأِمَر بِ ِه ًْ َّ َمَر بِ ْٗ َّٓ َأْن ُي ِرَه، إِ ـَ ؾَِٔم َأَحبَّ و

َع َوٓ ضاَظة ّْ  .شَش

-خمٚفٍٜ ويل إمر ادًِؿ بًّهٔتف ِف ؽر أمره بًّهٜٔ مع ظدم مْٚزظتف ِف افقٓيٜ، افْقع افثاين: 

ًٌِّقن ظذ افْٚس ِف هذه إصقلإتٌٓقا دٚ أؿقل؛  خمٚفٍٜ ويل إمر ادًِؿ  -ٕن بًض افْٚس ُيِ

ُٔخٚفػ افًٌد ويل إمر، فُـ مع ظدم  بًّهٔتف ِف أمره بٌر بًّهٜٔ؛ يًْل يٖمر بٌر مًهٜٔ ؾ

 مْٚزظتف ِف افقٓيٜ.

ٚن بًٔٚرتف ِف هذا : يًْل إذا أمر ويل إمر ادًِؿ بٖن يًر اإلًُٕأمثِّؾ فُؿ وتٍّٓقن إن صاء اَّلل

افىريؼ بنظٜ مئٜ ـِٔقمس ِف افًٚظٜ، مٚ افقاجٛ ظذ ادًِؿ؟ مٚ افقاجٛ يٚ أخقة؟ افًّع وافىٚظٜ 
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وآفتزام؛ ٕٕف أمٌر بٌر مًهٜٔ اهلل، افذي يًر بنظٜ مئٜ وظؼيـ ـِٔق ِف هذا افىريؼ ظٚيص فقيل 

 ٓيٜ وُيرج ظِٔف؟ إمر أو مىٔع؟ ظٚيص فقيل إمر، فُـ هؾ ُيْٚزظف ِف افق

ٌٜ وشٔئٜ،  َصذَّ اهللَُّ -مًهٜٔ يٖثؿ هبٚ اإلًٕٚن وشٔئٜ مـ افًٔئٚت؛ ٕن افٌْل اجلقاب: ٓ، ؾٓذه مًهٔ

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ْد »يَقل:  -َظ ََ ـْ ُيىِِع إَِمَر َؾ ْد َظَل اَّللََّ، َوَم ََ ـْ َظَهايِن َؾ ْد َأَضاَع اَّللََّ، َوَم ََ ـْ َأَضاَظِْل َؾ َم

ْد َظَهايِن َأضَ  ََ ًِْص إَِمَر َؾ ـْ َي َِّؿَ -متٌٍؼ ظِٔف، ؾٌغَّ افٌْل  شاَظِْل، َوَم ِْٔف َوَش َِ أن مًهٜٔ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

ٌٜ فف فِرشقل  َِّؿَ -إمر مًهٔ ِْٔف َوَش َِ َِّؿَ -، ومًهٜٔ افرشقل -َصذَّ اهللَُّ َظ ِْٔف َوَش َِ  شٔئٜ. -َصذَّ اهللَُّ َظ

ويل إمر ادًِؿ ِف افًّع وافىٚظٜ بًّهٔتف ؾَٔم أمر بف ممٚ فٔس مًهٜٔ مع  خمٚفٍٜافْقع افثافث: 

، افتل ؿٌِٓٚ مْٚزظتف ِف افقٓيٜ، ؾٓق ٓ يًّع وٓ ُيىٔع فقيل إمر وُيْٚزظف ِف وٓيتف، وهذه بدظٜ

 .ؿِْٚ: شٔئٜ ومًهٜٔ، هذه بدظٜ أذ مـ ادًهٜٔ

َٕم بٚخلىٛ وجتٔٔش افًٚمٜ واديٚهرات وٕحق ؾ٘ذا ـٕٚٝ هذه ادْٚزظٜ مـ ؽر خروٍج بٚفًٔػ وإ

ذفؽ ؾٓٗٓء هؿ اخلقارج افًَدة، افذيـ يَقفقن: دظقتْٚ شِّٜٔ، فٔس ؾٔٓٚ شٔػ، فٔس ؾٔٓٚ دمٚء، 

فُـ ٕحـ َٕقم ظذ اْلٚـؿ حتك ًَٕىف مـ ؽر وجقد مٚ يدظق إػ ذفؽ، وشْتُِؿ إن صٚء اهلل ظَم 

اجلَمهر إلشَٚط افْيٚم ؾٓٗٓء هؿ اخلقارج افًَدة،  ؾٔحثُّقن ظذ اخلروج ويندون، يدظق إػ ذفؽ

ًٕؿ هٗٓء ٓ ُيَٚتِقن ، وؿد ذـر بًض أهؾ افًِؿ ـٚبـ حجر وؽره أهنؿ مـ أخٌٞ اخلقارج

  .بٚفًٔػ؛ ٕهنؿ مٚ خرجقا بٚفًٔػ، فُْٓؿ ٕقٌع مـ اخلقارج

هق اخلروج اخلٚفص  وإن ـٕٚٝ هذه ادخٚفٍٜ مع ادْٚزظٜ بٚفًٔػ وتٍُر ويل إمر ادًِؿ، ؾٓذا

افذي تْىٌؼ ظِٔف إحٚديٞ، ُيرج ظذ ويل إمر ادًِؿ بٚفًٔػ مع افتٍُر، هذا هق اخلروج 

مٚ دام أن ويل إمر يتهػ اخلٚفص، وفٔس ِف اخلروج خٌر فألمٜ، وإَٕم افقاجٛ افهز وافْهح 

َِمء إمٜ بٍُره، أمٚ بهٍتغ: اإلشالم وافًَؾ، مٚ دام أن ويل إمر ٓ زال مًًَِم مل يُؿ ظ

رون ـؾ أحد. ٍِّ  افتٍُريقن هٗٓء مٚ ْلؿ ؿّٜٔ، هٗٓء ُيُ

واحد مْٓؿ مرًة يَقل يل أيٚم اْلٟ يَقل: رأيٝ اْلجٚج هٗٓء مِٔقٕغ، ؿِٝ: ًٕؿ، ؿٚل: مٚ ؾٔٓؿ 

 ؿّٜٔ ْلؿ، وفُـ مٚ دام أن ويل إمر ٓ زال مًًَِم ومل يزلواحد ظرف اهلل، ـِٓؿ ـٍٚر، هٗٓء ٓ 

ٚ مع افْهح واإلرصٚد.أمٚ ، ظَِف مًف، ٓ زال ظٚؿاًل ؾ٘ن وٓيتف بٚؿٜٔ وٓ جيقز اخلروج ظِٔف ًً  ضٌ
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أمٚ إذا ذهٛ إشالمف ؾٖظِـ افٍُر ساحٜ وؿٚل: إٔٚ ترـٝ هذا افديـ ديـ اإلشالم، وإٔٚ أن مثاًل 

 ثالثٜ ذوط:ب مِحد، أو حُؿ ظَِمء إمٜ بٖٕف ؿد ـٍر وارتد بًْٔف ؾٕ٘ف جيقز اخلروج ظِٔف

  :أن يُقن ظْد ادًِّغ ؿدرة ظذ ذفؽ، ؾ٘ن مل تُـ ظْدهؿ ؿدرة ؾال افؼط إول

 جيقز اخلروج بؾ جيٛ افهز.

  :أٓ يستٛ ظذ اخلروج ظِٔف مًٍدٌة أظيؿ مـ افتَتٔؾ، وذهٚب افؼط افثاين

ادهٚفح، وشِٛ إمقال، وؽر ذفؽ، ؾ٘ن ظِّْٚ أن اخلروج ظِٔف شٔستٛ ظِٔف ؾتـ 

 ومٍٚشد أظيؿ مـ مًٍدة افهز ظِٔف ؾٕ٘ف ٓ جيقز اخلروج ظِٔف.

  :أن يقجد مـ يهِح فِقٓيٜ؛ ٕٕف يٚ أخقة ؿد يُقن ظْد ادًِّغ افؼط افثافث

، وؿد يرون إٔف ٓ يستٛ ظذ اخلروج ظِٔف مًٍدة أظيؿ، فُـ فٔس ظْدهؿ مـ هق ؿدرة

ِف ؾقى، ؾال جيقز اخلروج ظِٔف، مٗهؾ فَٔٚدة افٌالد، ؾ٘ذا خرجقا ظِٔف شتدخؾ افٌالد 

وهذا ينّؾ يٚ أخقة صقر اخلروج ـِٓٚ شقاء خروج اخلقارج افًَدة أو اخلروج 

بٚفًٔػ؛ يًْل اخلروج بٚديٚهرات، اخلروج بٚفدظقة إػ آحتنٚدات، اخلروج بٚفًٔػ، 

 مٚ جتقز إٓ ِف حٚفٜ واحدة: وهل أن يذهٛ إشالم ويل إمر ويثٌٝ هذا.

 ؟ ثالثة ذوط: ؽ ـؿ ذطفوفذ

 أن يُقن ظْد ادًِّغ ؿدرة. .2

 أٓ يستٛ ظذ هذا افًٍؾ مًٍدة أظيؿ مـ مًٍدة افهز. .1

 أن يقجد مـ هق مٗهٌؾ فِقٓيٜ. .1

وأمٚ إذا ذهٛ ظَؾ ويل إمر ؾٕ٘ف جيٛ ظزفف؛ ٕٕف ـٔػ يُقن حٚـًَم وهق ٓ ظَؾ فف، ؾ٘ذا ذهٛ 

 ف.ظَِف وُجـ ؾٕ٘ف جيٛ ظزف

ابَل فْٚ مع هذا إصؾ أ ِف ادجِس افثٚين مـ  -َظزَّ َوَجؾَّ -شُُِّْٓٚ ؽًدا إن صٚء اهلل  صقل مّٜٓ جدًّ

ؿْ -جمٚفس هذه ادًٖفٜ أو هذا إصؾ وهق أصقل افًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ ، وهق ادجِس -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

 .، وَٕػ هْٚ-َظزَّ َوَجؾَّ -إول مًًٚء يًْل ؽًدا يقم إربًٚء إن صٚء اهلل 
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 [1-]مـ أصقل افًِػ 

ًٜ فًِٚدغ، وظذ آفف اْلّد هلل  رب افًٚدغ، وافهالة وافًالم إمتٚن إـّالن ظذ ادًٌقث رمح

 وصحٌف أمجًغ.

 أما بًد...

ًٌٚ بٖخقيت وأحٌتل ِف هذه افَِٚءات مـ فَٚءات افدورة افؼظٜٔ إوػ ِف جزيرة فقمٌقك حقل  ؾّرح

ثالثٚء، وهق جمٌِس ِف مقوقع ]دراشٍٚت ِف ادْٟٓ[، وهذا هق ادجِس افثٚفٞ مـ جمٚفس يقم اف

]أصقل افًِػ[، وهق ادجِس افثٚين ِف هذا ادقوقع ذي إمهٜٔ افُزى؛ ؾ٘ن مـ شٚر ظذ 

إصقل ٕٚل افقصقل، ومـ ُحِرم إصقل ُحِرم افقصقل، ومـ خٚفػ أصاًل مـ أصقل افًِػ أو 

 خرج ظـ دائرُتؿ ومل يُـ مْٓؿ. افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ مـ أصقل 

ًٓ ٕوؿد ذـرٕ -يوٌىٓٚ حديٞ افًربٚض  افًَّْٜ واجلَمظٜهؾ ٚ ِف ادجِس افًٚبؼ أن هْٚك أصق

َِّؿ-ِف وصٜٔ رشقل اهلل  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ  ِْٔف َوَش َِ ِع »: -َصذَّ اهلُل َظ ّْ ََْقى اَّللِ، َوافسَّ ْؿ بَِت ُُ ُأوِصٔ

ـْ  ُف َم َّٕ ْؿ َظْبٌد، َؾِ٘ ُُ ْٔ َِ َر َظ مَّ
َٖ ْؿ بُِسَّْتِل َوافىَّاَظِة، َوإِْن َت ُُ ْٔ َِ ًَ ثًِرا، َؾ ـَ ى اْختاَِلًؾا  ًِْدي َؾَسَرَ ْؿ َب ُُ ْش ِمْْ

ًِ َي

َغ، ِديِّ ْٓ ـَ اْدَ اِصِدي اِء افرَّ ٍَ َِ قا ِِبِا َوُشَِّْة اخُل ُُ ْؿ َوُُمَْدَثاِت إُُمقِر َؾِ٘نَّ وَ  ََتَسَّ ـُ ا ا بِافََّْقاِجِذ، َوإِيَّ َٓ ْٔ َِ قا َظ َظوه

ؾَّ بِْدَظٍة َواَلَفةٌ   .شـَ

  وؿِْا: إن هذه إصقل؛ 

 : ُتَٔؼ افتقحٔد؛أوهلا

 أهؾ تقحٍٔد؛ فف ُيََقن، وفف يِٓجقن، وحقفف ُيدٕدٕقن، وإفٔف  افًَّْٜ واجلَمظٜٖهؾ ؾ

ون، ؾٚفنٖن ظْدهؿ ـِف متًٌِؼ بٚفتقحٔد.   إفٔف يردُّ
ٍ
 يدظقن، وـؾ رء

  ًُْقن بف ظذ وجف بخالف ؽرهؿ: ؾ٘مٚ أهنؿ ٓ ُيًْقن بٚفتقحٔد أصاًل، وإمٚ أهنؿ ي

ٍٜ أو  اإلمجٚل ٓ ظذ وجف افتٍهٔؾ، وإَٕم أهنؿ ُيًْقن بف ظذ ؽر ظَٔدة افهحٚبٜ مـ أصًري

ٍٜ أو ؽرهٚ.  مٚتقريدي

َِّؿ-جتريد آتٌٚع فرشقل اهلل : وإصؾ افثاين ِْٔف َوَش َِ وهق افنؼ افثٚين مـ افنٓٚدتغ:  -َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿَصذَّ -)صٓٚدة أن ُمًّدا رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ ( ؾًٔتَدون اظتًَٚدا جٚزًمٚ أن ـؾ ضريٍؼ يقصؾ - اهلُل َظ
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َِّؿ-إػ اهلل مًدود إٓ مـ ضريؼ ُمٍّد  ِْٔف َوَش َِ ٚ يٌتٌل بف أن -َصذَّ اهلُل َظ ًَ ، وأن ـؾ مـ شِؽ ضري

َِّؿ-يهؾ إػ اهلل ُُيٚفػ ضريؼ رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ ِْٔف -ٍد وفٔس مـ ضريؼ ُمّ -َصذَّ اهلُل َظ َِ َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ ٚ ِف افٌدظٜ، ويُقن ظِّف مردوًدا ظِٔف، ؾٓذا أصٌؾ  -َوَش ًً ؾٕ٘ف ٓ يهؾ إػ مٌتٌٚه، وإَٕم يُقن واؿ

، بخالف ؽرهؿ مـ افٍرق ؾ٘ن هذا إصؾ ظْدهؿ ُيتؾُّ افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ظئؿ ظْد افًِػ ظْد 

 بٖوجٍف ـثرة.

، -َظزَّ َوَجؾَّ -وهق ُتَٔؼ افًٌٚدة هلل ـَم أراد اهلل : ابع هلذيـ إصِغوذـرٕا إصؾ افثافث افذي هق ت

وؿِْٚ: إن افًٌٚدة اشٌؿ جٚمٌع فُؾ مٚ ُيٌف اهلل ويروٚه مـ إؿقال وإظَمل افيٚهرة وافٌٚضْٜ، وأن 

ٍؾ  ٌَّٜ وافروٚ، ؾال بد ِف افًٌٚدة مـ تذفُّ ٌُّد هق افتذفُّؾ هلل ٓ فٌره ظذ وجف ادح ٍٜ وروٚ، وافتً أهؾ وُمٌ

َِّؿ-مع ظْٚيتٓؿ بٚفتقحٔد وجتريد آتٌٚع فرشؾ اهلل  افًَّْٜ واجلَمظٜ ِْٔف َوَش َِ ؾ٘هنؿ يدظقن  -َصذَّ اهلُل َظ

إػ افديـ ـِف؛ يدظقن إػ افهالة، وافهقم، واْلٟ، وإخالق، وؽر ذفؽ؛ ٕن هذا مـ ساط اهلل 

َٚػ - ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ  .-ُش

َٚػ -ؿ يدظقن إػ مٚ ُيَؼ أؾُٚرهؿ ٓ إػ اهلل بخالف ؽرهؿ ؾ٘هن ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ ، ؾٔختٚرون ممٚ -ُش

ؾتجد أن هْٚك مـ ٓ يدظق إٓ مٚ يتًِؼ بتّْٜٔ افًٔٚشٜ ِف افٍْقس، يدظقن إفٔف مٚ ُيَؼ مهِحتٓؿ، 

تقحٔد ومٚ وإذا دظٚ إػ ظٌٚدة حقْلٚ إػ شٔٚشٜ، ومـ افْٚس مـ يدظق إٓ إػ افٍوٚئؾ بزظّف، وأمٚ اف

ؾ٘هنؿ يدظقن إػ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ؾٔف خالف مـ ادًٚئؾ وـْحق ذفؽ ؾٓذا ٓ ُيدظك إفٔف، أمٚ 

َٚػ -ُتَٔؼ افًٌٚدة هلل؛ ٕهنؿ يدظقن إػ اهلل  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ  .-ُش

 افًّع وافىٚظٜ فقيل إمر ادًِؿ ِف ؽر مًهٜٔ اهلل وهق: وذـرٕا إصؾ افرابع ووؿٍْا يف أثْائف

ًٌٚ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ وفزوم اجلَمظٜ، و ًبٚ إػ افًِىٜ وٓ جِ ًْٚ ٓ تَرُّ رون هذا ويًتَدوٕف تديُّ ُيَرِّ

ٌٜ ِف هذا إمر،  فألمقال، بخالف ؽرهؿ ؾ٘هنؿ ٓ يَرروٕف وٓ يروٕف أصاًل إٓ إذا ـٕٚٝ ْلؿ مهِح

ن مهْٚلٓؿ  .ويتِقٕقن ؾٔف بتِقُّ

 إٔف جيٛ ٕهٛ يف هذا افباب افسَّْة واجلَمظةأهؾ ؾ أن مـ أصقل وذـرٕا مما يتًِؼ ِبذا إص :

ٚ وـٕٚقا ِف جٚهِٜٔ مـ جٜٓ أهنؿ ظذ حٍٚل  ًً اإلمٚم وإٔف جيٛ أن يُقن فًِِّّغ إمٌٚم وإٓ أثّقا مجٔ
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مـ أحقال اجلٚهِٜٔ ٓ ظذ أهنؿ ـٍٚر، وإن ـٚن اْلّد هلل هذا ٓ ُيًَرف إٔف وؿع ِف إمٜ أهنؿ مل 

 مًٚمٚ.يْهٌقا إ

  :وجقب حٍظ هٌٜٔ ويل إمر ادًِؿ مع افْهح فف، مـ ومما يتًِؼ ِبذا إصؾ مـ إصقل

أصقل افًِػ: أن ويل إمر ادًِؿ افذي ثٌتٝ فف افقٓيٜ ُُتٍظ هٌٔتف، وٓ ُتوٚع هٌٔتف وٓ َُيٚن، مع 

مٚ يُذبقن فقيل  واجلَمظٜافًَّْٜ أهؾ افْهح فف بَم ئِؼ بَّٚمف مـ ؽر ـذٍب فف وٓ ظِٔف، إتٌٓقا: 

رون مًٚصٔف، وفُْٓؿ ٓ  رون فف أؾًٚفف ادخٚفٍٜ فؼع اهلل وٓ ُيزِّ إمر حتك ُيٌف افْٚس، وٓ ُيزِّ

ًٌٚ فِتٟٓٔٔ ظِٔف وإثٚرة افٍتـ وافَالؿؾ.  جيًِقن افقؿقع ِف ادًهٜٔ شٌ

َِّؿَصذَّ اهلُل -وافْهٔحٜ فقيل إمر أصٌؾ ذظلٌّ ظْد افًِػ؛ ٕن افٌْل  ِْٔف َوَش َِ جًؾ افْهٔحٜ  -َظ

َِّؿ-افديـ ؾَٚل  ِْٔف َوَش َِ ـَ »: -َصذَّ اهلُل َظ ي ـَ افَِّْهَٔحُة، إِنَّ افدِّ ي ـَ افَِّْهَٔحُة، إِنَّ افدِّ ي إِنَّ افدِّ

ـْ َيا َرُشقَل اَّللِ؟ ؿال:  شافَِّْهَٔحةُ  َ
َْا: دِ ِْ ِة ا»ُؿ َّّ

َئِ ِٕ ؿْ َّللَِِّ َوفَُِِتابِِف َوفَِرُشقفِِف َو ِٓ تِ َغ َوَظامَّ
ِّ واْلديٞ  شدُْْسِِ

َِّؿَ -ظْد مًِؿ ِف ]افهحٔح[، ؾجًؾ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ افْهٔحٜ ٕئّٜ ادًِّغ ديًْٚ وهق مٚ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

ٌٜ فقيل إمر ٓ يٌنقٕف، وإَٕم يْهحقٕف  يًر ظِٔف افًٍِٔقن: أن افْهٔحٜ فقيل إمر ديـ، ؾٓؿ ٕهح

ِّْٔقن فف بٚفىرق  افؼظٜٔ. وُيٌ

َِّؿَ -وؿٚل افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ِؾ َّللَِِّ، »: -َصذَّ اهللَُّ َظ َّ ًَ ُِْب اْمِرٍئ ُمْسٍِِؿ: إِْخاَلُص اْف َـّ َؿ ِٓ ْٔ َِ ؾه َظ ٌَ َثاَلٌث َٓ ُي

ؿْ  ِٓ ـْ َوَرائِ ُٔط ِم
ْظَقَة حُتِ ْؿ؛ َؾِ٘نَّ افدَّ ِٓ

َغ، َوُفُزوِم مَجَاَظتِ
ِّ ِة ادُْْسِِ َّّ

َئِ ِٕ وهذا اْلديٞ رواه اإلمٚم  شَوافْهْهُح 

ٌٜ مـ افًَِمء، ؾٔف: إخالص افًّؾ هلل وهذا أمحد، وابـ مٚجٜ، وابـ حٌٚن، وصححف  إفٌٚين ومجٚظ

، وفزوم اجلَمظٜ هذا هق إصؾ افذي -َظزَّ َوَجؾَّ -تُِّْٚ ظْف ِف إصؾ إول، وُتَٔؼ افًٌٚدة هلل 

غَ  ِّ ِِ ًْ ِٜ ادُْ َّّ َِئ ِٕ  .ٕتُِؿ ظْف، َوافُّْْهُح 

وهذا اْلديٞ ُئًّف افًَِمء اختٌٚر افَِقب، إذا أردت أن ختتز ؿٌِؽ هؾ هق شِٔؿ ؾٚظروف ظذ 

َِّؿَ -هذا؛ ٕن افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ُِْب اْمِرٍئ ُمْسِِؿٍ »ؿٚل:  -َصذَّ اهللَُّ َظ َـّ َؿ ِٓ ْٔ َِ ؾه َظ ٌَ ؾال يٖبٚهٚ ؿِٛ امرٍئ  شَٓ ُي

 مًِؿ بؾ يروٚهٚ وُيٌٓٚ ويْؼح ْلٚ:

 ِؾ َّللَِِّ»: اأوهل َّ ًَ ؾٌٌْٔل ظذ اإلًٕٚن أن ُيٍتش ِف ؿٌِف هؾ ؿٌِف ِف إظَمل  شإِْخاَلُص اْف

 هلل وُُيِص افًّؾ هلل أم هْٚك خِاًل؟ 
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  :غَ »واخلهِة افثإٔة ِّ ِة ادُْْسِِ َّّ
َئِ ِٕ بًدم ؽنٓؿ وبٔٚن اْلؼ ْلؿ بَم ئِؼ  شافْهْهُح 

 ٓة إمر ذضف حٍظ هٌٜٔ ويل إمر.اجلَمظٜ، وفُـ افْهح فقبَّٚمٓؿ. َوُفُزوِم 

 -خٍٍٜٔ-ُتٝ مْز ابـ ظٚمر وهق ُيىٛ وظِٔف ثٌٔٚب رؿٚق  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -ـٚن افهحٚبٜ أبق بُرة 

ٚق، ؾَٚم أبق بالل  ًَّ ٍُ ٚق، افقايل ُيىٛ وظِٔف ثٔٚب ٓ يًٌِٓٚ إٓ اف ًَّ ٍُ ٓ يًٌِٓٚ ِف ذفؽ افزمٚن إٓ اف

ٚق، وهق مـ اخلقارج وؿٚل: إير ًَّ ٚق، هق صٚدق هق يٌِس ثٔٚب افٍ ًَّ وا إػ أمرٕٚ يٌِس ثٔٚب افٍ

ؿٚل أبق : أحًْٝ بٚرك اهلل ؾٔؽ، ـِّٜ حؼٍّ ظْد شِىٚن جٚئر؟ -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -هؾ ؿٚل فف أبق بُرة 

ْٝ ؾ٘ين شًّٝ رشقل اهلل ": -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -بُرة  ُُ َِّؿَ -اش ِْٔف َوَش َِ ـْ »قل: يَ -َصذَّ اهللَُّ َظ َأَهاَن  َم

َىاَن اَّللَِّ  ِْ فُ  يِف  ُش َٕ َْرِض َأَها ْٕ ْف إفٌٚين. شاَّللَُّ ا ًَّ  رواه افسمذي وافٌَٔٓل وح

ؾال جيقز فًِِّؿ أن َُيغ ويل إمر ادًِؿ وفق ؾًؾ مًهٜٔ وفق ـٚن ذفؽ بحجٜ إُٕٚر ادُْر، ؾٕ٘ف 

 .فففٔس مـ إُٕٚر ادُْر ظذ وٓة إمر أن ُتيٓر إهٕٚتف وإذٓ

َِّؿَ -وؿٚل افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ـْ َظاَد َمِريًوا »: -َصذَّ اهللَُّ َظ اَن َواِمًْا َظَذ اَّللِ، َوَم ـَ ـْ َجاَهَد يِف َشبِِٔؾ اَّللِ  َم

ـْ َدَخَؾ َظَذ إَِمامٍ  اَن َواِمًْا َظَذ اَّللِ، َوَم ـَ ـْ َؽَدا إَِػ َمْسِجٍد َأْو َراَح  اَن َواِمًْا َظَذ اَّللِ، َوَم اَن  ـَ ـَ ُزُه  زِّ ًَ ُي

اَن َواِمًْا َظَذ اَّللِ ـَ ا  ًٕ َسا ْٕ َتْب إِ ٌْ ْ َي ْٔتِِف ََل ََِس يِف َب ـْ َج وراه ابـ حٌٚن واْلٚـؿ  شَواِمًْا َظَذ اَّللِ، َوَم

 وصححف إفٌٚين.

   :وادًْك أن

 «ِـْ َجاَهَد يِف َشبِِٔؾ اَّلل ا»ِف هذا ادؼوع افذي اجتًّٝ ذوضف وإتٍٝ مقإع  شَم َن ـَ

؛ إن ُؿتِؾ ـٚن صًٓٔدا، وإن رجع ـٚن شًًٔدا، إن ُؿتِؾ ِف شٌٔؾ اهلل ـٚن شَواِمًْا َظَذ اَّللِ

 .صًٓٔدا، وإن رجع إػ أهِف رجع بٕٚجقر افًئّٜ ؾُٚن شًًٔدا

 «ِاَن َواِمًْا َظَذ اَّلل ـَ ـْ َظاَد َمِريًوا  ؿٚل افًَِمء: إن مٚت ظْده دخؾ اجلْٜ؛ يًْل  شَوَم

دريض ؾَمت ظْد ادريض يدخؾ اجلْٜ، وإن رجع مـ ظْده ٕٚل إجر إن ذهٛ يزور ا

 افٌُر.

 « ِاَن َواِمًْا َظَذ اَّلل ـَ ـْ َؽَدا إَِػ َمْسِجٍد َأْو َراَح  ٍٕس افَؤٜ ؿٚل افًَِمء: إذا مٚت  شَوَم

 ِف ادًجد دخؾ اجلْٜ، وإذا رجع إل بٔتف رجع بٕٚجر افًئؿ.
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 « ٍـْ َدَخَؾ َظَذ إَِمام ُزهُ » -ًْل ظذ أمر، ُمٚؾظ وٓيٜ وٓ ويل أمر افٌالدي شَوَم زِّ ًَ يًْل  شُي

 ُيقؿره وُييٓر هٌٔتف مـ ؽر أن ُئًْف ظذ بٚضؾ وٓ أن ُيَره ظذ بٚضؾ.

: افًِػ ـٕٚقا يْٓقن ظـ افدخقل ظذ إمراء ِف حٚل، ويدخِقن ظذ إمراء إتبٓقا يا أخقة

 ويثقن ظذ ذفؽ ِف حٚل؛

بٚب تقؿره وإطٓٚر هٌٔتف فتحَٔؼ ادهٚفح افؼظٜٔ ؾٓذا ـٕٚقا  إذا ـٚن ذفؽ مـ -

 يًٍِقٕف ويثقن ظِٔف.

أمٚ إذا ـٚن دقاؾَتف ظذ افٌٚضؾ وإؿراره ظذ افٌٚضؾ ؾٓذا ٓ جيقز أن ُيدخؾ ظِٔف  -

 بًٌٛ.

مٚ يرون افدخقل ظذ وٓة إمر مع افًُقت ظذ افٌٚضؾ واإلؿرار ظذ  افًَّْٜ واجلَمظٜٖهؾ ؾ

، وإَٕم افدخقل ظذ وٓة إمر فتًزيرهؿ وتقؿرهؿ مـ ؽر ـذب وٓ إؿرار ظذ افٌٚضؾ وٓ افٌٚضؾ

 تهديؼ ظذ بٚضؾ.

 «ِاَن َواِمًْا َظَذ اَّلل  إن مٚت دخؾ اجلْٜ، وإن رجع رجع بٕٚجر. شـَ

 «ِاَن َواِمًْا َظَذ اَّلل ـَ ا  ًٕ َسا ْٕ تَْب إِ ٌْ ْ َي ْٔتِِف ََل ََِس يِف َب ـْ َج اجتْٛ ادجٚفس يًْل مـ  شَوَم

 افتل ؾٔٓٚ مًٚيص اهلل وجِس ِف بٔتف ؾٕ٘ف يُقن وٚمًْٚ ظذ اهلل.

ًّٔٚ أن حٍظ هٌٜٔ ويل إمر مـ أصقل افًْٜ وأصقل افًِػ افهٚفح ؾًٔتَر ظْدٕٚ  اشتَراًرا ؿىً

 بٚدْٟٓ افرصٔد افذي ذـرتف فُؿ.

 ع ظـ هذا إصؾ افذي هق افسّع وافىاظة فقيل إمر ادسِؿ يف  ؽر مًهٔة وفزوم اجلَمظة يتٍرَّ

ع ظـ ذفؽ أمقر:  مع ما ذـرٕاه مـ إصقل، يتٍرَّ

  :م ظٌٚدٌة ذظٜٔ، إمر إول ؾِٔس شٔٚشٜ تتٌدل بحًٛ أن مًٚمِٜ ويل إمر ادًِؿ بَم تَدَّ

ك مـ افؼع، ؾٚفتًٚمؾ مًٓٚ أو هبٚ فٔس مَٚيوٜ أظىْل وُأظىٔؽ، وإَٕم  ََّ ادهِحٜ، وإَٕم ذع متِ

، وؿد ؿٚم أهؾ افًَّْٜؼٍّ ذظل شقاء أظىٚك حَؽ ادَٚبؾ أو مل ُيًىؽ، هذا هق إصؾ ظْد أداء ْل
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ؿْ -أحد افهحٚبٜ  ِٓ ْٔ َِ ْؿ،  -ِرْوَقاُن اهللِ َظ ُٓ ََّ َٕٚ ح َُٖفق َْْٔٚ ُأَمراُء َيً َِ ْٝ ظ َٝ إْن َؿَٚم ؾَٚل: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ؛ أَرَأْي

َٕٚ؟ ُْٖمُر ْٚ، َؾََم َت ََّ َٕٚ ح ق ًُ َْ ّْ  وَي

ٚ أ َٕ ق ًُ َْ ّْ ْؿ وُيريدون أن ٌٕذل ْلؿ حَقؿٓؿ، وَي ُٓ ََّ َٕٚ ح َُٖفق َْْٔٚ ُأَمراُء، مٚ صٖهنؿ؟ َيً َِ ْٝ ظ َٝ إْن َؿَٚم َرَأْي

َٕٚ؟  ُْٖمُر ْٚ مٚ ُيًىقٕٚ حَقؿْٚ، َؾََم َت ََّ َْٖظرَض ظْف ح َِّؿَ -افٌْل  َؾ ِْٔف َوَش َِ ، ؾَٚم افرجؾ مرة -َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ َص -ثٕٜٚٔ ؾٖظرض ظْف افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ٚل ، ثؿ ؿٚم افثٚفثٜ -ذَّ اهللَُّ َظ ََ ِلُّ َؾ َِّؿَ - افٌَّْ ِْٔف َوَش َِ : -َصذَّ اهللَُّ َظ

ُتؿْ » ِْ ؿ َما ُِحِّ ُُ ْٔ َِ ُِقا، وظ ْؿ ما ُِحِّ ِٓ ْٔ َِ ََّٕم ظ ًُقا، َؾ٘ ًُقا وأضِٔ َّ وراه مًِؿ ِف ]افهحٔح[؛ يًْل مع  شاْش

ؿ، اشًّقا وأضًٔقا ِف ؽر مًهٜٔ اهلل، ثؿ جٚءت ـقهنؿ ٓ ُيًىقُٕؿ حَقؿُؿ ؾٖظىقهؿ حَقؿٓ

ُتؿْ »افَٚظدة:  ِْ ؿ َما ُِحِّ ُُ ْٔ َِ ُِقا، وظ ْؿ ما ُِحِّ ِٓ ْٔ َِ ََّٕم ظ  . شَؾ٘

َِّؿَ -بًّْك أن افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ، وإٔٚ إذا أديْٚ اْلَقق افتل -َظزَّ َوَجؾَّ -ُيريبِّ ؾْٔٚ مراؿٌٜ اهلل  -َصذَّ اهللَُّ َظ

ُٔث ًُٔٚؿٌٓؿ ظذ هذا، ؾِٔس ادًٖفٜ ظِْٔٚ ؾ٘ن اهلل ش ٌْٔٚ ظِٔٓٚ، وهؿ إذا ؿكوا ِف حَقؿْٚ ؾ٘ن اهلل ش

َٚػَ -مًٖفٜ مَٚيوٜ وإَٕم ادًٖفٜ مًٖفٜ أداء اْلؼ افؼظل ـَم أراد اهلل  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ  .-ُش

َِّؿَ -وؿٚل افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ًِْدي»: -َصذَّ اهللَُّ َظ قُن َب ُُ يًْل شُٔقن ِف  شُُِْْروََنَاَوُأُمقٌر تُ  َأَثَرةٌ  َشَت

 شَوُأُمقٌر ُتُُِْْروََنَا»افقٓيٚت مـ بًدي أثرة؛ أي اشتئثٚر بٚفقطٚئػ وإمقال مٚ ُتًىك دًتحَٔٓٚ، 

َٕٚ؟ وهذه يٚ أخقة ضريَٜ  ُْٖمُر يرجًقن إػ افًْٜ ِف مًرؾٜ اْلُؿ، مٚ  أهؾ افًََّْٜؿُٚفقا: َيٚ َرُشقَل اهللَِّ َؾََم َت

ُٕجري اديٚهرات واْلنقد، يُّقن بٚفًٚضٍ ٜ، مٚ دام إٔٚ رأيْٚ أثرة وأمقًرا ُْٕرهٚ ؾٕ٘ٚ ٕخرج ظِٔف و

َٕٚ؟ رجًقا إػ افرشقل ٓ،  ُمُر ْٖ َِّؿَ -َؿُٚفقا: َؾََم َت ِْٔف َوَش َِ ، مٚ تٖمرٕٚ إذا حهؾ هذا إمر؟ -َصذَّ اهللَُّ َظ

َٚل ؾَ  َِّؿَ -ََ ِْٔف َوَش َِ وَن احلَْ »: -َصذَّ اهللَُّ َظ ده َٗ ؿْ ُت ُُ َُٖفقَن اَّللََّ افَِّذي َف ْؿ، َوَتْس ُُ ْٔ َِ أي تٗدون اْلؼ  شؼَّ افَِّذي َظ

َظزَّ -افذي ظُِٔؿ مـ افًّع وافىٚظٜ ِف ؽر مًهٜٔ اهلل وظدم اخلروج ظذ ويل إمر، وتًٖفقن اهلل 

 اْلؼ افذي فُؿ. -َوَجؾَّ 

ًٌٚ فِدُٕٔٚتٌَٔؼ فِؼع وفٔس  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ إذن افًّع وافىٚظٜ ظْد   .جِ

  مْاها وهذه يا أخقة ظدم ؾّٓٓا شبَّب مناـؾ -إمر افثاين افذي يستب ظذ إصؾ افذي ؿدَّ

أن ويل إمر ٓ إمر افثاين:  -وافسِػ افسَّْة واجلَمظةأهؾ فِّسِّغ يف ـؾ مُان، وهل ؿاظدة ظْد 
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ًِؾ فف، ٓ ُيْٚزع ِف وٓيتف، بًض افْٚس يريد أن ؿ ِف افٌالد  ُيَْٚزع ؾَٔم ُج َُّ ًٔٚ مع افقايل، يتح يُقن واف

 يقـؾ إػ أهِف وُيردُّ إػ أهِف. 
ٍ
 ويُؿ ِف افٌالد ـَم يُؿ افقايل، وهذا ؽٌِط ظئؿ، ؾ٘ن ـؾ رء

وُه إَِػ ﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -وِف ؿقل اهلل  ْقِف َأَذاُظقا بِِف َوَفْق َرده ـِ َأِو اخْلَ َْم ْٕ ـَ ا ُشقِل َوإَِذا َجاَءُهْؿ َأْمٌر ِم  افرَّ

ؿْ  ُٓ ُف ِمْْ َٕ ـَ َيْسَتْْبُِىق ُف افَِّذي َّ
ِِ ًَ ْؿ َف ُٓ َْمِر ِمْْ ْٕ َرمِحَُف اهلُل َظزَّ -[ ؿٚل اإلمٚم افًًدي 81]افًْٚء: ﴾َوإَِػ ُأويِل ا

ًٜ واشًٜ وهل إٔف إذا  -يًْل ؿٚظدة أخالؿٜٔ يٌٌْل فزومٓٚ-هذا دفٌٔؾ فَٚظدٍة أدبٜٔ ": -َوَجؾَّ رمح

ٌٞ ِف أم ؾ إػ أهِف حهؾ بح ًَ ، وٓ -ُيردُّ إػ أهِف-ٍر مـ إمقر يٌٌْل أن ُيقػَّ مـ هق أهٌؾ فذفؽ وجُي

م بغ أيدَيؿ ؾٕ٘ف أؿرب إػ افهقاب، وأحرى فًِالمٜ مـ اخلىٖ ؾُؾ أمٍر ُيردُّ إػ أهِف، وٓ  "ُيتَدَّ

ُٔحٚشٌف؛ إن اتَؼ  اهلل مٚ اشتىٚع شِِؿ، وإن مل  ُيْٚزع ويل إمر ِف وٓيتف وإَٕم ُيَْهح وُيٌغَّ فف واهلل ش

 .-َظزَّ َوَجؾَّ -يًٍؾ ؾٕ٘ف مٗاخٌذ بغ يدي اهلل 

  :ا وهق أن مهِحٜ ٕهٛ اإلمٚم افتل ؿِْٚ: إهنٚ مما يستب ظذ هذا إصؾ مـ إمقر أمٌر مٓؿ  جدًّ

مهِحٜ ٕهٛ اإلمٚم ؿىًٜٔ ٓ جيقز تًىِٔٓٚ، ؾٔجٛ  -أظْل ٕهٛ اإلمٚم ؿِْٚ: إٕف واجٛ-واجٌٜ 

ؾِق تقػَّ مـ ادًِّغ إمٌٚم ويلُّ أمٍر ٓ تتقؾر ؾٔف هٛ ويل إمر وفق ـٚن هْٚك ٌَٕص ِف افؼوط، ٕ

 ًٚٔ ٚ: اإلشالم وافًَؾ، ؾٕ٘ف يُقن واف ًَ بًض ذوط افقٓيٜ ؽر ذضغ ٓ بد مَْٓم دائًَم ذـرٕٚمهٚ شٚب

ًّٔٚ، يًْل ؿد يُقن افًَِمء ذـروا ذوًضٚ؛ ؾَد ُٕقن ِف بِد بًض ا فؼوط ؽر متقؾرة، هؾ ذظ

ًٕىؾ افٌِد مـ افقٓيٜ وَٕقل: ٓ، مٚ ِف صخص جتتّع ؾٔف افؼوط؟ افؼوط ؽر ادُّـ يًَط إٓ 

 ذضل اإلشالم وافًَؾ، ومٚ يتهقر إٔف يُقن ِف افٌِد ـِف بدل ادًِّغ فٔس ؾٔف مًِؿ وٓ ظٚؿؾ.

امُيىْىـ ظِٔٓا احلزبٔقن يف إبىال ويًْل مثاًل مـ افؼوط افتل  َُّ : أن مـ ذط اْلٚـؿ ٓيات احُل

ًّٔٚ، فَقل افٌْل  َِّؿَ -ادًِؿ أن يُقن ؿرص ِْٔف َوَش َِ ـْ ُؿَرْيشٍ »: -َصذَّ اهللَُّ َظ ُة ِم َّّ
وهذا ِف اْلََٜٔ ًٕؿ  شإَئِ

ًّٔٚ، فُـ هذا افؼط ظْد  ؿقل مجٓقر افًَِمء، مجٓقر افًَِمء يَقفقن: ُينسط ِف اْلٚـؿ أن يُقن ؿرص

ؾ٘ذا مل يُّـ هذا افؼط ؾٕ٘ف يًَط، إتٌٓقا يٚ أخقة: هذا افؼط وؽره ؽر اإلشالم اإلمُٚن، 

 وافًَؾ إَٕم يُقن ظْد اإلمُٚن، ؾ٘ذا مل يُّـ ؾٕ٘ف يًَط.
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يًْل إذا ـْٚ ِف بِد مٚ ِف أحد مـ ؿريش أو ؾٔف فُـ إمٚ شٍٔف أو ٓ ُيًـ تدبر إمقر ؾٕ٘ف يًَط هذا 

يًَط إذا ُتََٝ افقٓيٜ؛ يًْل إَٕم يُقن ذفؽ ظْد آختٔٚر، يًْل  افؼط ظْد أهؾ افًِؿ، وـذفؽ

ًٔٚ واشتتؿَّ فف إمر ؾٕ٘ف تثٌٝ فف افقٓيٜ.  حتك فق ـٚن ممًُْٚ فُـ تقػَّ ؽر ؿرر وأصٌح واف

وظْد آختٔٚر، أمٚ إذن ذوط افقٓيٜ افتل يذـرهٚ افًَِمء ؽر اإلشالم وافًَؾ مؼوضٜ بٚإلمُٚن 

ـ شَىٝ، وإذا ـٚن ويل إمر ؿد حهؾ ظذ افقٓيٜ؛ إمٚ بٚفًٔػ أو بٌره ـَم شٖٔيت إن صٚء إذا مل مُتُ

  .اهلل ؾ٘ن هذه افؼوط تًَط

َِّؿَ -وفذفؽ ؿٚل افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ْؿ »: -َصذَّ اهللَُّ َظ ُُ ْٔ َِ َر َظ مَّ
َٖ ِع َوافىَّاَظِة، َوإِْن َت ّْ ََْقى اَّللِ، َوافسَّ ْؿ بَِت ُُ ُأوِصٔ

ٜ، ه شَظْبٌد  َِّؿَ -ومع ذفؽ يَقل افٌْل ذا ؾَد ذضغ: افَرصٜٔ، واْلريَّ ِْٔف َوَش َِ َر »: -َصذَّ اهللَُّ َظ مَّ
َٖ َوإِْن َت

ْؿ َظْبٌد  ُُ ْٔ َِ روا ظًٌدا ٓ، ؿٚل:  شَظ ؿْ »مٚ ؿٚل: أمِّ ُُ ْٔ َِ َر َظ مَّ
َٖ َِّٛ مع  شَوإِْن َت أصٌح أمًرا ظُِٔؿ؛ إمٚ مثاًل تٌ

َّْٔف اْلٚـؿ ُمٚؾًيٚ مجٚظتف مثؾ ادَمفٔؽ ِف وٓيتٓ َّْٔف اْلٚـؿ مثاًل فق ؾروْٚ إٔف مقجقد أن ظ ؿ، وإمٚ ظ

ًٔٚ أو ٕحق ذفؽ، هق ابتداًء ٓ جيقز فِحٚـؿ أن يًٍؾ هذا، فُـ فق ؾًؾ ؾٕ٘ف بٚفًٌْٜ  وٓ أمًرا وٓ واف

ُٕىٔع،  ِع َوافىَّاظَ »فْٚ تُقن فف افقٓيٜ وًّٕع و ّْ ََْقى اَّللِ، َوافسَّ ْؿ بَِت ُُ ْؿ َظْبٌد ُأوِصٔ ُُ ْٔ َِ َر َظ مَّ
َٖ  .شِة، َوإِْن َت

رهٚ افًَِمء ِف افًٔٚشٜ افؼظٜٔ إَٕم تُقن ظْد اإلمُٚن وظْد آختٔٚر،  إذن ذوط افقٓيٜ افتل ُيَرِّ

 وإٓ شَىٝ ظْد أهؾ افًِؿ إٓ اإلشالم وافًَؾ.

  فف : افسَّْة واجلَمظةأهؾ إمر افثاين ظْد َّٛ إمر وفق بىريٍؼ ؽر أن مـ وصؾ إػ افقٓيٜ واشتت

ؾَٔم يراه ادًِؿ ؾٕ٘ف تثٌٝ فف افقٓيٜ، يًْل يٚ أخقة: ؾرق بغ افتقفٜٔ وأداء حَقق افقٓيٜ؛ مؼوٍع 

افتقفٜٔ: ٓ جيقز أن يقيلِّ بىريؼ ؽر مؼوع، مٚ جيقز أن ٕقيلِّ بٚفًٔػ وٕخرج ظذ اْلٚـؿ إول 

 ُٕحٛ يتْٚزل ظـ اْلُؿ فف، هذا مٚ جيقز.وٕقيلِّ صخًهٚ، أو بٚفوٌط حتك ٕقيلِّ افنخص افذي 

ـذفؽ مثاًل ِف اظتَٚدٕٚ ٕحـ إٔف فٔس مـ افىرق افؼظٜٔ فتقفٜٔ اْلٚـؿ إٓتخٚبٚت، فُـ إذا وجدت 

َِّؿ فف اجلٔش وُأظىل افقٓيٜ، ؾ٘ن ٕتٔجٜ  ِف افٌِد وـٕٚٝ افتقفٜٔ تتؿ هبٚ، وإذا إُتخٛ افرئٔس ش

ر وتثٌٝ افقٓي ََ ٜ دـ وصؾ بىريؼ إٓتخٚبٚت، مع أهنؿ فق اشتنٚروٕٚ فَِْٚ: ٓ إٓتخٚبٚت ظْدٕٚ ُت

 ٚ ًَ تًروا ِف هذا افىريؼ، هذا فٔس مـ افىرق افؼظٜٔ فِقصقل إػ اْلُؿ، فُـ إذا اخُتذ هذا ضري

َِّؿ فف اجلٔش وأهؾ اْلؾ وافًَد ِف افٌِد ؾٕ٘ف تثٌٝ فف افقٓيٜ.  ووصؾ اْلٚـؿ وش
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، ٕريد أن ًَٕىف وٕٖخذ افقٓيٜ فَِْٚ رج بٚفًٔػ ظذ ويل إمرفق جٚءت مجٚظٜ ؿٚفقا: ٕريد أن ٕخ

ْلؿ: حرام ٓ جيقز، هذا خروج ومـ أؿٌح افذٕقب، مٚ شًّقا ـالمْٚ، ذهٌقا ُيَٚتِقن وؾًاًل اشتقفقا 

َِّؿ فف اجلٔش، ؾٕ٘ف تثٌٝ فف افقٓيٜ مع أن ِف  َّٛ فف إمر وش ر واحٌد مْٓؿ واشتت ظذ اْلُؿ وتٖمَّ

 .افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ : إٕف حرام، هذا أصؾ افىريؼ َٕقل

ًٜ وُشّل أمر ادٗمْغ ": -َرمِحَُف اهلُل-يَقل اإلمٚم أمحد  ومـ ؽِٛ ظِٔٓؿ بٚفًٔػ حتك صٚر خٍِٔ

ا ـٚن أو ؾٚجًراؾال يؾُّ ٕحٍد يٗمـ بٚهلل وافٔقم أخر أن ئٌٝ  ، يَقل: )ومـ ؽِٛ "وٓ يراه إمًٚمٚ برًّ

ًٜ وُشّل أمر ادٗمْغ( يًْل حت )بٚفًٔػ( أي مـ ادًِّغ، )ظِٔٓؿ( أي ظذ ادًِّغ ك صٚر خٍِٔ

جقدة ِف ذفؽ افقؿٝ، )ؾال يؾُّ ٕحٍد( أي مـ أهؾ افقٓيٜ )يٗمـ هذا ظذ إفَٚب افتل ـٕٚٝ مق

ا أو ـٚن ؾٚجرً  -فِٜٔ يًْل-بٚهلل وافٔقم أخر أن ئٌٝ  ِِّٛ برًّ  ا(.وٓ يراه إمًٚمٚ( شقاًء ـٚن هذا ادتٌ

وُأصعِّ "وظـ أبٔف إٔف ؿٚل:  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -بَم ثٌٝ ظـ ابـ ظّر  -َرمِحَُف اهللُ -واحتٟ اإلمٚم أمحد 

ٌٝ ظـ ابـ ظّر  "خِػ ـؾ مـ ؽِٛ َِّٛ وفق بٚفًٔػ، وهذا أثٌر ثٚب يًْل ٌأصعِّ خِػ افقايل افذي تٌ

ََم - ُٓ  .-َريِضَ اهلُل َظْْ

أمجع افٍَٓٚء ظذ وجقب ضٚظٜ "ري[ َٕاًل ظـ ابـ بىَّٚل: ويَقل اْلٚؾظ بـ حجر ِف ]ؾتح افٌٚ

ِِّٛ واجلٓٚد مًف، وأن ضٚظتف خٌر مـ اخلروج ظِٔف دٚ ِف ذفؽ مـ حَـ افدمٚء وتًُغ  افًِىٚن ادتٌ

ومل يًتثْقا مـ ذفؽ إٓ إذا وؿع مـ "يًْل دٚ ِف ذفؽ مـ ُتَٔؼ ادهٚفح افًٚمٜ، إػ أن ؿٚل:  "افدمهٚء

يًْل مٚ دام إٔف  "ؾال جتقز ضٚظتف ِف ذفؽ بؾ جتٛ جمٚهدتف دـ ؿدر ظِٔف افكيح افًِىٚن افٍُر

ُٕىٔع ِف ؽر مًهٜٔ اهلل إٓ إذا  ُِّٛ جيٛ أن ٕثٌٝ فف افقٓيٜ وًّٕع و حهِٝ فف افقٓيٜ وفق بٚفتٌ

افقٓيٜ بَم  ، ؾٕ٘ف ٓ ُيَرُّ ظذوؿع ِف افٍُر افكيح أو ـٚن ـٚؾًرا أصاًل، تقػَّ وهق ـٚؾر ظذ ادًِّغ

 ذـرٕٚ مـ افؼوط: 

 .أن تُقن ظْد ادًِّغ ؿدرة 

 .وأٓ يستٛ ظذ ظزفف وإخراجف مًٍدة أظيؿ مـ افهز ظِٔف 

 .ٜوأن يقجد مـ ادًِّغ مـ هق أهؾ فِقٓي 
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ٚ أن هذه افؼوط هل افتل ُُتَؼ مهِحٜ ادًِّغ؛ ٕٕف فق ؾروْٚ فٔس ظْدهؿ ؿدرة  ًَ وذـرٕٚ شٚب

ٔس ظْدهؿ مـ هق مٗهؾ شتدخؾ افٌالد ِف افٍقى؛ ِف افهقمٚل مثاًل دٚ رأوا وظْدهؿ ؿدرة فُـ ف

ي خرج مـ اإلشالم وأضٚحقا بف ـٚن ظْدهؿ ؿدرة فُـ مل يُـ هْٚك مـ هق مٗهؾ  أن شٔٚد برِّ

فًِٔىرة ظذ افٌالد وإخذ بٚفزمٚم، إػ افٔقم وهؿ ِف ؾقى، شْغ ضقيِٜ مٚ اشتَرت ْلؿ وٓيٜ ظذ 

 تَقم جمّقظٜ ظذ جزء مـ افٌِد، وجمّقظٜ ظذ جزء مـ افٌِد.افٌِد ـِف، 

َِّٛ إذا ـٚن ظْد ادًِّغ  ؾ٘ذا طٓر مْف افٍُر افكيح أو ـٚن ـٚؾًرا ؾٕ٘ف ٓ ُيَر ظذ افقٓيٜ وفق تٌ

، وـٚن ظْدهؿ مـ هق ؿدرة ظذ إزافتف، وظِّقا إٔف ٓ تستٛ ظذ هذا مًٍدة أظيؿ مـ افهز ظِٔف

 مٗهٌؾ فذفؽ.

ـَم ؿٚل -إئّٜ جمًّقن مـ ـؾ مذهٛ ": -َرمِحَُف اهلُل-ل صٔخ اإلشالم ُمّد بـ ظٌد افقهٚب يَق

َِّٛ ظذ بٍِد أو بِدان فف حُؿ اإلمٚم ِف مجٔع إصٔٚء -ابـ بىٚل: افٍَٓٚء جمًّقن  ."ظذ أن مـ تٌ

  افسِػ إمر افثافث افذي يستب ظذ إصقل افتل ذـرٕاها وحيٍظ مهافح ادسِّغ وظِٔف

ؿْ -افهافح  ِٓ ْٔ َِ ق : -ِرْوَقاُن اَّللِ َظ إٔف ٓ جيقز تًىٔؾ وٓيٜ أمقر ادًِّغ ِف هذا افزمٚن بحجٜ تٍرُّ

ع فف وُيىٚع، فُـ هذا هق  َّ افٌِدان، بًض افْٚس يٖتٔؽ ويَقل: ًٕؿ ويل إمر ادًِؿ جيٛ أن ُيً

ٔٚ، وويل أمر ظذ مٚفٔزيٚ، وويل أمر اخلٍِٜٔ افذي يُقن ظذ مجٔع ادًِّغ، أمٚ ويل أمر ظذ إٕدؤًٕ

ٌٖ ِف افتَرير، بًوٓؿ ظذ شٌْٚؾقرا، وويل أمر ظذ افًًقديٜ، وويل أمر ظذ مك، ٓ،  وهذا خى

ٜ أصقفف، وبًض افْٚس ٓ وٚل  خمىئ وبًوٓؿ وٚل؛ يًْل بًض افْٚس أخىٖ ِف ادًٖفٜ مع صحَّ

 أصاًل أصقفف ؾٚشدة.

يًْل جلّٔع -افًَّْٜ أن يُقن فًِِّّغ إمٌٚم واحد ": -ُف اهللُ َرمِحَ -يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

ابف-ادًِّغ اب ظذ ـؾ بِد ـَم ِف  "، وافٌٚؿقن ٕقَّ يًْل يُقن ويل إمر إـز واحد ثؿ يُقن فف ٕقَّ

ؿْ -وظّر وظثَمن  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -زمـ أيب بُر افهديؼ  ُٓ  .-َظْْفُ َريِضَ اهلُل -، وظّع -َريِضَ اهلُل َظْْ

ؾ٘ذا ُؾِرض أن إمٜ خرجٝ ظـ ذفؽ دًهٜٔ بًوٓٚ وظجٍز مـ افٌٚؿغ أو ؽر "ؿٚل صٔخ اإلشالم: 

أن يُقن ْلٚ إمٚم واحد؛ إمٚ دًهٜٔ بًوٓٚ ِف بًض يًْل إذا ؾروْٚ أن إمٜ خرجٝ مـ  "ذفؽ

ٕمقيغ بٚفًٌْٜ ٚر أمًرا ؾٔف دون اخلٍِٜٔ ـَم هق ِف زمـ اصإؿىٚر ؿٚم صخص واؿتىع هذا افَىر و
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فألٕدفس، ؾ٘ن إٕدفس ِف زمـ إمقيغ خرجٝ ظـ حُؿ إمقيغ وشٚر ْلٚ حٌُؿ مًتَؾ، 

 وهُذا ِف تٚريخ ادًِّغ.

ة "  ؾ٘ذا ُؾِرض أن إمٜ خرجٝ ظـ ذفؽ دًهٜٔ بًوٓٚ وظجٍز مـ افٌٚؿغ أو ؽر ذفؽ ؾُٚن ْلٚ ظدَّ

أن ُئَؿ  -يًْل ِف ٕٚحٔتف-ٚن جيٛ ظذ ـؾ إمٍٚم فُ -يًْل ِف أمٚــ خمتٍِٜ مثؾ حٚفْٚ افٔقم-أئّٜ 

 يًْل أن تُقن فف افقٓيٜ وحُؿ افقٓيٜ ِف مُٕٚف. "اْلدود ويًتقِف اْلَقق

ر "ويَقل ابـ إزرق ادٚفُل:  إن ذط وحدة اإلمٚم بحٔٞ ٓ يُقن هْٚك ؽره ٓ يِزم مع تًذُّ

ر، وافْير افهحٔح  "اإلمُٚن يدل ظذ ذفؽ ؾْٖٕٚ فق ؿِْٚ مثاًل: إٕف ٓ وٓ صؽ إٔف ِف زمْٕٚٚ متًذِّ

ق مٚ افْتٔجٜ؟ إَٕم هل افٍقى وتًىٔؾ ادهِحٜ افَىًٜٔ فْهٛ اإلمٚم.  وٓيٜ مع هذا افتٍرُّ

  افتل يوبىٓا فْا حتك ٕحٍيٓا حديث افًرباض بـ  افسَّْة واجلَمظةأهؾ إصؾ افرابع مـ أصقل

 : -َرِِضَ اَّللُ َظُْْف وأرواه-شارية 

 ُتَٔؼ افتقحٔد.ٕول: إصؾ ا 

 جتريد آتٌٚع.إصؾ افثاين : 

 ُتَٔؼ افًٌٚدة هلل ظذ مراد اهلل.إصؾ افثافث : 

 افًّع وافىٚظٜ فقيل إمر ادًِؿ ِف ؽر مًهٜٔ اهلل وفزوم اجلَمظٜ.إصؾ افرابع : 

 اْلذر مـ افٌَِدع وأهِٓٚ؛ ٕن افٌْل إصؾ اخلامس افذي دلَّ ظِٔف احلديث :- ْٔ َِ اَلُة َظ ِف افهَّ

اَلم ًَّ ْؿ »ؿٚل:  -َواف ـُ ا ؾَّ بِْدَظٍة  -يًْل ُأحذرـؿ-َوإِيَّ ـُ ؾَّ ُُمَْدَثٍة بِْدَظٌة، َو ـُ َوُُمَْدَثاِت إُُمقِر؛ َؾِ٘نَّ 

ًٜ ؾ٘هنٚ ٓ تَقدـؿ إٓ إػ  شَواَلَفةٌ  رـؿ مـ اإلحداث، إيٚـؿ أن ُُتدثقا بدظ ومًْك اْلديٞ: ُأحذِّ

اْلذر مـ آبتداع وافتحذير مْف، وافتحذير مـ افٌدع، وبٔٚن أن افٌدع ؾّـ أصقل افسِػ: افوالل، 

مـ أصقل افؼ ِف إرض، مـ أصقل وؿقع افؼ ِف إرض وافًٍٚد ِف إرض وجقد افٌدع، 

، ومـ ُأِذب ؿٌِف حٛ افٌَِدع ٓ  ٌٜ فًَِّْٜ ظْد افٍرد واجلَمظٜ، إذا ُأحٔٔٝ بدظٜ ُأمٔتٝ شَّْٜ وافٌدع ممٔت

 ٌف حٛ افًْـ.جتد ِف ؿِ

وفذفؽ جتد ادٌتدظٜ ِف افٌٚفٛ مٚ ُيٌقن افِحك، جتدهؿ حريهغ ظذ افٌدظٜ وـذا فُـ افِحٜٔ مٚ 

َِّؿَ -يرصقن ظِٔٓٚ، مع أن افِحٜٔ بٚإلمجٚع صٍٜ رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ -، بٚإلمجٚع افٌْل -َصذَّ اهللَُّ َظ
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َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ًٔٚ، مٚ  -َصذَّ اهللَُّ َظ أحد ُيْٚزع ِف هذا إمر، فُـ مٚ جتد ظْدهؿ ُمٌٜ ْلذا، بؾ إذا ـٚن مِتح

رأوا افنخص ادِتحل ترى افٌٌض ِف وجقهٓؿ، وترى آشتحَٚر ِف وجقهٓؿ وإٔٝ تًر: أشٚمٜ 

 ظذ شٌٔؾ افذم وآشتٓزاء.بـ ٓدن، أشٚمٜ بـ ٓدن، 

ُّٛ افًْـ يٖخذ بًوف بًٌض، ؾ٘ذا تربك اإلًٕٚن ظذ حٛ  افًَّْٜ ـَِم ظِؿ شَّْٜ أحٌٓٚ، شٌحٚن اهلل! ح

ًٓ ُئّٝ ِف ٍٕس اإلًٕٚن حٛ افًْٜ، ؾتجده حريًهٚ حريًهٚ حريًهٚ ظذ  أمٚ إحٔٚء افٌدع ؾٓق أو

ـف مَدار صًرة، وـذفؽ ِف ادجتّع.  افٌدظٜ يٌذل ؾٔٓٚ افٌٚيل وافٍْٔس، وفُـ ٓ جتد افًَّْٜ ُُترِّ

  رون مـ  : اْلذر مـافسَّْة واجلَمظةأهؾ وفذفؽ مـ أصقل افٌدع، اإلحداث، ؾٓؿ ٓ ُيدثقن ُيذِّ

ٚ مع مراظٚة إصقل افؼظٜٔ ِف إمر بٚدًروف وافْٓل  ًً ِّْٔقن افٌدع ويردُّوهنٚ، ضٌ اإلحداث، وُيٌ

 ظـ ادُْر.

وا ظِٔؽ ضريؼ  ا تُقن افبدظة ؽافبة يف افبِد وإمر بٔد أهؾ افبدع، فق إُٔرَتا فسده ًٕ يًْل يا أخقة أحٔا

؛ إمٚ : مثاًل إٔٚ ظْدي مًٓد وإٔٚ ِف مْىَٜ أهؾ افٌدع ْلؿ صقـٜ، إٔا أؿقل فُؿ بُؾ ساحةافسَّْة

 ًّٚٔ افقٓيٜ ِف أيدَيؿ، واجلٔش ِف أيدَيؿ، وافْٚس أـثرهؿ مًٓؿ، فُـ اهلل ينَّ يل أن أؾتح مًًٓدا شٍِ

ٚ ًَّ وإُٔرت بدظٜ،  ِف هذا ادُٚن وجٚء ادقفد، وؿّٝ وؿِٝ: ادقفد بدظٜ ووالفٜ وُمَدث، ؿِٝ ح

ٌِّؼ افَٚظدة  فُـ ؿٚم هٗٓء ظّع وأحرؿقا مًٓدي، أو أجِقين مـ ادْىَٜ، أو أؽَِقا مًٓدي، هْٚ مل ُأض

ٓٚ فدؾع أظالهٚ، وهْٚ افذي ُيرتُٛ فٔس ادنٚرـٜ،  ٍُّ افؼظٜٔ ِف إٔف إذا اجتًّٝ ادٍٚشد ارُتُٛ أخ

ع إُٕٚري بٚفَِٛ وأُتغَّ افٍرصٜ أشُٝ ممٚ أذهٛ أرؿص مًٓؿ وُأؽْل مًٓؿ ِف ادقافد، وفُـ 

 إلُٕٚر ادُْر متك مٚ تٔنَّ ذفؽ.

ؾ مجٔع افٌِدان  َّ أؿقل هذا يٚ أخقة؛ ٕن هذا افٌٚب جيٛ افْير ؾٔف إػ افَقاظد افؼظٜٔ ؾٔف، وأٓ ُُت

ٍٜ واحدة، افًًقديٜ مٚ هل مثؾ مك، وإٕدؤًٕٔٚ فًٔٝ مثؾ مك، وهُذا، ؾٕٚصؾ هق  ظذ ضريَ

هٚ وافتحذير مْٓٚ، فُـ إذا ترتٛ ظذ ذفؽ مًٍدة أظيؿ مـ وؿقع افٌدظٜ  إُٕٚر افٌدع ؾ٘ن وردُّ

ِّٔٛ مٚ صٚء اهلل؛ ؾٔف خر،  ـ افٌدع مـ أجؾ ادهِحٜ، يَقل: ادقفد ض ًِّ ادًِؿ يًًف افًُقت، مٚ ُي

قن ويذـرون اهلل، ٓ، مٚ جيقز، أو ُينٚرك مًٓؿ ويذهٛ ِف يقم ثالثٜ ظؼ ربٔع مـ افهٌح ومًف مٚظ
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ؾٔف أـؾ وُينٚرـٓؿ، ٓ، وفُـ جيقز فف أن يًُٝ ِف اْلٚل افتل ذـرٕٚهٚ مع بٌوف بٌَِف وإُٕٚره 

 بٌَِف ظذ إٔف يتحغَّ افٍرصٜ إلُٕٚر هذا بٚفًِٚن.

ُتؿ ِف ؿؤٜ  أؿقل هذا؛ ٕن بًض إخقإْٚ افًٍِٔغ إذا شًّقا مْٟٓ افًِػ ِف هذه افَؤٜ وصدَّ

ا ومًْقا خًرا ظئًَم بًٌٛ هذا، افٌدع يتحًّقن، ؾربَم أوؾًقا ظ وؿد يُقن ُيوٚع ذ إًٍٔٓؿ ذًّ

افَٕٚقن أيًوٚ، يًْل يُقن بًض اإلُٕٚر بٚفًٌْٜ فَِٕٚقن جريّٜ، ؾِق ُأخذ إػ ادحُّٜ ْلُُِؿ ظِٔف، 

ًٜ ٕظدائف.  ؾُراظك هذا إمر وٓ يقؿع اإلًٕٚن ًٍٕف ؾريً

  افرد ظذ أهؾ افٌدع، ويرون ذفؽ مـ افٍرائض يف هذا افباب:  افسَّْة واجلَمظةأهؾ مـ أصقل

ومثؾ أئّٜ افٌدع مـ أهؾ ": -َرمِحَُف اهللُ -ومـ اجلٓٚد ِف شٌٔؾ اهلل، يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

، أو افًٌٚدات ادخٚفٍٜ فُِتٚب وافًَّْٜ )أهؾ ادَٚٓت ادخٚفٍٜ(  "ادَٚٓت ادخٚفٍٜ فُِتٚب وافًَّْٜ

 خمِقق، )وافًٌٚدات( مثؾ ادقافد وؽر ذفؽ. مثؾ افذيـ يَقفقن: افَرآن

ٌٛ بٚتٍٚق ادًِّغ" ، حتك ؿٔؾ ٕمحد بـ حٌْؾ: افرجؾ ؾ٘ن بٔٚن حْٚلؿ وُتذير إمٜ مْٓؿ واج

َِّؿ ِف أهؾ افٌدع؟ ُّٛ إفٔؽ أو يتُ أَيَم أحٛ إفٔؽ: رجؾ يهقم وُيهع  "يهقم وُيهعِّ ويًتُػ أح

فُـ فٔس فف ِف بٔٚن افٌدع وافرد ظذ أهِٓٚ وافتحذير  ويَرأ افَرآن ويًتُػ وجمتٓد ِف افًٌٚدات

 مْٓٚ، أو افرجؾ يرد ظذ أهؾ افٌدع؛ يًْل مع ظٌٚدتف فُْف يرد ظذ أهؾ افٌدع، يتُِؿ ِف أهؾ افٌدع.

َِّؿ ِف أهؾ افٌدع ": -َرمِحَُف اهلُل-ؾَٚل اإلمٚم أمحد  إذا صٚم وصذَّ واظتُػ ؾَٕ٘م هق فًٍْف، وإذا تُ

؛ ٕهنٚ مهِحٜ متًديٜ فًّقم ادًِّغ، وٓ صؽ أن افتحذير مـ "ِّغ هذا أؾوؾؾَٕ٘م هق فًِّ

افٌدع وافرد ظذ ادٌتدظٜ ؾرض ـٍٚيٜ، ؾ٘ذا ؿٚم بف مـ ـٍٔل شَط اإلثؿ ظـ افٌٚؿغ، وهذه ؿؤٜ مّٜٓ 

َِّّقا وفُـ يِزم اجلّٔع أٓ جيًِقا ظدم اإلُٕٚر مًْٓجٚ ْلؿ، فُ ـ إذا يٚ أخقة: ٓ يِزم اجلّٔع أن يتُ

َّْٔقا حتك ؿٚمٝ اْلجٜ وبٚن إمر وحهؾ ادَهقد ؾٕ٘ف  روا وب رأى ادًِؿ أن ظدًدا مـ إخقإف ؿد حذَّ

ر مـ أهؾ افٌدع أبًدا يَقل: خالص  يًًف أن يًُٝ، فُـ أن يُقن مْٓجف افًُقت ؾال ٕراه ُيذِّ

ر، ؾٓذا ؽِط مْٓجل. ر مـ حذَّ  حذَّ

ًؾ اإلًٕٚن ذفؽ مًْٓجٚ فف، ؾٓق مراظٚة ٕهؾ افٌدع حتك ؾرق يٚ أخقة بغ آحٚد ادًٚئؾ وبغ أن جي

ر مْٓٚ، وهذا مْٓجف، هذا ؽِط، فُـ إٔٚ مقجقد ورأيٝ  يهٌح إمًٚمٚ، ويًتز مٚ ُيُْر افٌدع وٓ ُيذِّ
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َّْٔقا وؿٚمٝ اْلجٜ، خالص اْلّد هلل هذا ؾرض ـٍٚيٜ، إذا ؿٚم بف مـ  بًض إخقاين ؿد إُٔروا وب

 ؿٔغ.يٍُل شَط اإلثؿ ظـ افٌٚ

ٚ ظذ ـالم اإلمٚم أمحد:  -َرمِحَُف اهللُ -وؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ  ًَ ِِّ أن  -أي اإلمٚم أمحد-ؾٌغَّ "مً

؛ إذ تَٓر شٌٔؾ اهلل وديْف ومْٓٚجف ٍٕع هذا ظٚمٌّ فًِِّّغ ِف ديْٓؿ مـ جْس اجلٓٚد ِف شٌٔؾ اهلل

ٌٛ ظذ افٍُٚيٜ بٚتٍ ٚق ادًِّغ، وفقٓ مـ ُئَّف اهلل فدؾع وذيًتف ودؾع بٌل هٗٓء وظدواهنؿ واج

وـٚن ؾًٚده أظيؿ مـ ؾًٚد اشتٔالء "افٌدع ؾروس مًٍد فِديـ،  "ضر هٗٓء فًٍد افديـ ٓ صؽ

 ؛ ٕن هذا ؾًٚد فألصؾ، ؾًٌٚد فِديـ."افًدو مـ أهؾ اْلرب ظذ ديٚر ادًِّغ

وُُيٚف أن  افُتٚب وافًَّْٜ ظَٚئد ختٚفػ وإذا ـٚن افرجؾ مٌتدًظٚ يدظق إػ": -َرمِحَُف اهللُ -وؿٚل أيًوٚ 

جيٛ أن  -إتٌٓقا-، ُبغِّ أمره فِْٚس فٔتَقا والفف وفًِّٔقا حٚفف، وهذا ـِف ُيوؾَّ افْٚس بذفؽ

فٔس ٕٕف ُيٌٌوف -يُقن ظذ وجف افْهح وابتٌٚء وجف اهلل تًٚػ، ٓ ْلقى افنخص مع اإلًٕٚن 

َٚػَ -ء وجف اهلل بذاتف يريد أن يًَىف، ٓ، هق ٕهٔحٜ وابتٌٚ ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ مثؾ أن تُقن بَْٔٓم ظداوٌة  -ُش

َِّؿ بًّٚوئف ميًٓرا فِْهح وؿهده ِف افٌٚضـ  دٕٔقيٜ أو ُتٚشٌد أو تٌٚؽٌض أو تْٚزٌع ظذ افرئٚشٜ ؾٔتُ

َِّؿ ظذ إٔف ميٓر فِْهح وُيريد افًْٜ واهلل يًِؿ مـ ؿٌِف أن ُيريد ـن  "افٌضُّ مـ افنخص هق يتُ

ًٌده حتك يهٌح هق اددير، نخص بًْٔف؛ ٕٕف ظدوه، أو ٕٕف مْٚؾًف ظذ اإلدارة ؾريد أن يُ هذا اف

 ؾ٘ن هذا حرام ٓ جيقز.

َِّؿ ِف افرجؾ افقاحد رجالن؛ أحدمهٚ يٗجر وأخر ُيٗذى بحًٛ  وفذفؽ ـَم يَقل افًَِمء: ؿد يتُ

َّٜٔ؛   افْ

َِّؿ ِف افرجؾ مـ أهؾ افٌدع ظذ وجف افْهٔحٜ فِ - ًِّّغ وٓبتٌٚء وجف اهلل ؾّـ تُ

 وإلؿٚمٜ افديـ ؾٕ٘ف يٗجر.

َِّؿ ِف ٍٕس افرجؾ ظذ ؽر وجف افْهٔحٜ وفٔس ٓبتٌٚء وجف اهلل ؾٕ٘ف يٗزر  - ومـ تُ

 ويْٚل افقزر.

ٌٜ مّٜٓ.  ؾٓذه ؿؤ
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وُيٌٌوقن أهؾ افٌدع افذيـ أحدثقا ِف افديـ مٚ فٔس ": أهؾ افًَّْٜوؿٚل افهٚبقين ِف بٔٚن ظالمٚت 

، وٓ جُيٚدفقهنؿ ِف افديـ، ؿ، وٓ جُيٚفًقهنؿ، وٓ يًًّقن ـالمٓؿ، وٓ يهحٌقهنؿُيٌقهنمْف، وٓ 

ت بٚٔذان وؿرت ِف افَِقب وٓ ُيْٚ طروهنؿ، ويرون صقن آذاهنؿ ظـ شَمع أبٚضِٔٓؿ افتل إذا مرَّ

ت، وؾٔف إٔزل اهلل ؿقفف:  ت إفٔٓٚ مـ افقشٚوس واخلىرات افٍٚشدة مٚ جرَّ ت وجرَّ َذا َرَأْيَت َوإِ ﴿ؾيَّ

هِ  ْؿ َحتَّك خَيُقُوقا يِف َحِديٍث َؽْرِ ُٓ َْٖظِرْض َظْْ ـَ خَيُقُوقَن يِف َآَياتَِْا َؾ  ."[68]إًٕٚم: ﴾افَِّذي

 :ُيبغِّ افهابقين أصؾ افسِػ يف هذا افباب 

 ًٓ ًٌٚ، )وٓ بَِقهبؿ مـ أجؾ بدظٓؿ (ُيٌٌوقن أهؾ افٌدع): أو ، )وٓ يهحٌقهنؿ( ٓ يتخذوهنؿ صح

ًّقن ـالمٓؿ، وٓ ييون جمٚفًٓؿ( ٓ جُيٚفًقهنؿ، )وٓ جُيٚدفقهنؿ ِف افديـ، وٓ ُيْٚطروهنؿ( يً

أي أمٚم افًٚمٜ؛ ٕن مْٚطرة أهؾ افٌدع أمٚم افًٚمٜ ٕثٌر فِنٌف وٌٕؼ ْلٚ، وفذفؽ مـ اخلىٖ مٚ يًٍِف 

ر مٚ ُيٛ، بًض إخقة مـ أن يٖيت مْٚطرة ِف افتٍِزيقن ويْؼ هذا فًِٚمٜ، ويٖيت خهّف  وُيَرِّ

ُيُّـ بًض افًٚمٜ مٚ ؿد شًّقا هذه افنٌف ويَقفقن: ٓ هذا ـالمف صحٔح؛ ٕن مٚ ظْدهؿ مٔزان 

وؿد تَر ُُيٚضٌقن افًَقل بٚفًِؿ،  أهؾ افًَّْٜظِّل، وافٌٚفٛ أن أهؾ افٌدع ُُيٚضٌقن افًقاضػ، و

 افنٌف ِف افَِقب.

ٜ أمٚم افًٚمٜ ؽر مؼوظٜ، وإَٕم ُتَؼع مْٚطرة وفذفؽ افهقاب أن مْٚطرة أهؾ افٌدع مْٚطرًة ظِْٔ

 أهؾ افٌدع ِف حٚفتغ: 

  :ـ مـ افًِؿ وفٔس افؤًػ إػ أهؾ احلافة إوػ ُِّ ظْد أهؾ افٌدع، يذهٛ ادتّ

ُْٔٚطرهؿ أمٚمٓؿ هؿ، أمٚم أهؾ افٌدع، ـَم ؾًؾ ابـ ظٌٚس  َريِضَ اهلُل -افٌدع ِف أمٚـْٓؿ ؾ

ََم  ُٓ  .مع اخلقارج -َظْْ

 ُْٔٚطرهؿ ة افثإٔة: واحلاف أن تُقن صٌٓٓؿ ؿد إتؼت بغ افْٚس وصٚرت مًِقمٜ ؾ

ادتُـ فُٔن صٌٓٓؿ ادًروؾٜ؛ يًْل ظرؾْٚ أن افنٌف أصٌحٝ مْؼة بغ افْٚس، هْٚ ٓ 

بٖس مـ ادْٚطرة افًِْٜٔ أمٚم افًٚمٜ؛ ٕن ادحذور ؿد زال؛ ٕن افنٌف أصاًل ُظِرؾٝ 

 وإتؼت بغ افْٚس.
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وهذا واهلل افقاجٛ وهذا افذي  "ِف أي مقوٍع ـٕٚقا أهؾ افًَّْٜظذ ادرء ُمٌٜ "ٌٓٚين: وؿٚل إص 

ِف افًًقديٜ، ُيٛ  أهؾ افًَِّْٜف إٕدؤًٕٔٚ ُيٛ افرجؾ مـ  أهؾ افًَّْٜيٌٌْل أن ًٍِٕف، افرجؾ مـ 

إٔف صٚحٛ  ِف أمريُٚ، يٌٌِف ظـ افرجؾ أهؾ افًَِّْٜف مك، ُيٛ افرجؾ مـ  أهؾ افًَّْٜافرجؾ مـ 

ي هذا يٚ أخقة بْْٔٚ. ، ويٌٌْل أن َٕقِّ ُٔحٌف؛ ٕٕف صٚحٛ شَّْٜ  شَّْٜ ؾ

أصٌحٝ توّحؾ حتك ِف ادديْٜ افقاحدة، افتقاصؾ وآجتَمع  أهؾ افًَّْٜفألشػ مًٖفٜ ادحٌٜ بغ 

وافتنٚور بدأ يوًػ حتك بغ افُدظٚة افذيـ ظذ مْٟٓ افًِػ افهٚفح، ربَم هذا ِف هذا اْلل وهذا 

ًُٕٚجلف.ِف   هذا اْلل ٓ يِتَٔٚن وٓ يتقاصالن ربَم افًْٜ ـٚمِٜ، وهذا ِف اْلََٜٔ يٌٌْل أن 

  ِف أي مُٚن ؾُٔػ بٚجلٚر افَريٛ؟! ـٔػ بّـ  أهؾ افًَُّْٜمٌٜ وظالماَتؿ:  أهؾ افسَّْةمـ أصقل

؟ ٓ صؽ إٔف ِف ُمٌتف مهِحٜ أخرى مـ افتًٚون ظذ افدظقة، وردَّ افٌٚضؾ، وافَقة أمٚم أهؾ افٌٚضؾ

 يٌٌْل أن ُيًتْك بذفؽ.

رجٚء ُمٌٜ اهلل فف، وظِٔف ُبٌض أهؾ افٌَِدع ِف أي  ِف أي مقوٍع ـٕٚقا أهؾ افًَّْٜوظذ ادرء ُمٌٜ "ؿٚل: 

ٌُٔض  أهؾ افًَّْٜمقوٍع ـٕٚقا حتك يُقن ممـ أحٛ ِف اهلل وأبٌض ِف اهلل، ؿٚل: ودحٌٜ  ظالمٜ، وف

يذـر مٚفؽ بـ إٔس، وشٍٔٚن افثقري، وظٌد افرمحـ إوزاظل،  أهؾ افٌدع ظالمٜ؛ ؾ٘ذا رأيٝ افرجؾ

 ."وظٌد اهلل بـ ادٌٚرك، وُمّد بـ إدريس افنٚؾًل، وإئّٜ ادرؤغ ؾٚظِؿ إٔف بخر

ؿ -وٕحـ ِف ـؾ زمٚن َٕقل هذا: إذا رأيٝ افرجؾ يذـر إفٌٚين وابـ بٚز وافًثّٔغ وافقادظل  ُٓ َرمِحَ

، -حٍيف اهلل-ـذفؽ مـ إحٔٚء يذـر مثاًل افنٔخ صٚفح افٍقزان ؾٚظِؿ إٔف ظذ خر، و -اهلل

-، وافنٔخ ربٔع بـ هٚدي -حٍيف اهلل-، وافنٔخ صٚفح آل افنٔخ -حٍيف اهلل-وشَمحٜ ادٍتل 

، إذا رأيتف يذـرهؿ بخر وٓ ُينسط أن يقاؾَٓؿ ِف ـؾ مٚ يَقفقن، فُـ يذـرهؿ بخر -حٍيف اهلل

 خر. وُيثْل ظِٔٓؿ ؾٚظِؿ إٔف ظذ

َصذَّ -وإذا رأيٝ افرجؾ ُُيٚصؿ ِف ديـ اهلل، وجُيٚدل ِف ـتٚب اهلل، ؾ٘ذا ؿٔؾ فف: ؿٚل رشقل اهلل "ؿٚل: 

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ؿٚل: حًٌْٚ ـتٚب اهلل، ؾٚظِؿ إٔف صٚحٛ بدظٜ، وإذا رأيٝ افرجؾ إذا ؿٔؾ فف: دٚ ٓ  -اهللَُّ َظ

وافًٍٍِٜ -بدظٜ، وإذا رأيتف يّدح افًٍٍِٜ تُتٛ اْلديٞ؟ يَقل: افًَؾ أوػ ؾٚظِؿ إٔف صٚحٛ 



 

 

 ات يف املنهجــــــــــــــــــــــدراس 007
 

ٍقا افُتٛ ؾٔٓٚ ؾٚظِؿ إٔف وٚل، وإذا رأيٝ  -ادَهقد هبٚ ظْد ادتَدمغ ادْىؼ ويّدح افذيـ أفَّ

ّٜ أو ٕٚصٌٜ ؾٚظِؿ إٔف مٌتِدع ًِّ  ."افرجؾ ُيًّل أهؾ اْلديٞ حنقيٜ أو جم

ٚ يٚ أخقة أهؾ افٌدع دائًَم يرمقن  ًً ادتٍْرة وهذه مـ ظالمُٚتؿ، وُيريدون أن بٕٚوصٚف  أهؾ افًَّْٜضٌ

ظـ مْٟٓ افًِػ، مثاًل يٖتقن ِف مًٖفٜ إشَمء وافهٍٚت ؾَٔقفقن: افْٚس ثالثٜ  أهؾ افًَّْٜيٍهِقا 

 مْٚهٟ: 

  وقن ْلٚ، يٗمْقن هبٚ أفًٍٚطٚ بدون افًِػ ومْٓجٓؿ افتٍقيض ِف افهٍٚت، مٚ يتًرَّ

 ادًٚين، هُذا ييْقن، ومْٟٓ افًِػ أشِؿ.

 فقن افهٍٚت ظذ ادًٚين افتل ُيريدون، ويَقفقن: ومْٟٓ واخل ِػ وهؿ افذيـ يٗوِّ

 اخلِػ أظِؿ وأحُؿ.

  ٜواْلنقي ٜ ِّّ وهؿ افذيـ ُيثٌتقن افهٍٚت ظذ  -وبًوٓؿ يَقل: افٍُرة-وادجً

 هذا ؿديًَم. افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ طٚهرهٚ ظذ مٚ ئِؼ بجالل اهلل، وهؿ 

فِتٍْر مْٓؿ، ؾ٘ذا رأيٝ افرجؾ  أهؾ افًَُّْٜيىَِٓٚ أهؾ افٌدع ظذ وافٔقم تًّع مـ إفَٚب افتل 

ب ؾًِٓؿ ؿقْلؿ؛ ؾٚظِؿ إٔف صٚحٛ هقى، واظِؿ إٔف  ُيىِؼ فًٕٚف ظذ مـ ُظرؾقا بٚفًَّْٜ ومل ُيُذِّ

 صٚحٛ بدظٜ.

  :وـٕٚقا ُيُررون ٓ جُتٚفس صٚحٛ بدظٜ ؾٕ٘ف ترك جمٚفًٜ أهؾ افٌدع، ومـ أصقل افسِػ

 ُيّرض ؿٌِؽ.

ّـَ اهلل ظِٔف مـ اخلروج مـ دائرة أهؾ افٌدع إػ دائرة ظَِمء  أهؾ ؿٚل أبق اْلًـ إصًري وافذي م

، وإن ـٚن إصٚظرة أبقا أن يًروا خٍِف ِف هذا افىريؼ وبَقا ِف افدائرة افثٕٜٚٔ افتل ـٚن ؾٔٓٚ، افًَّْٜ

 "أصحٚب اْلديٞ هؾ افًَّْٜأمجِٜ مًتَد "يَقل ِف ـتٚبف ]مَٚٓت اإلشالمٔغ واختالف ادهِغ[:

 ."ويرون جمٌٕٜٚ ـؾ داٍع إػ بدظٜ"وممٚ ؿٚفف ِف هذا: 

ئًٌقن أهؾ إهقاء ادوِٜ، ويْٓقن ظـ  أهؾ افًَّْٜومل يزل ": -َرمِحَُف اهللُ -وؿٚل ابـ أيب زمْغ 

ًٜ ْلؿ وٓ ضًًْٚ ظِٔٓؿ يًْل وٓ  "جمٚفًتٓؿ، وُُيقؾقن ؾتْتٓؿ، وُُيزون بخالؿٓؿ، وٓ يرون ذفؽ ؽٌٔ

 ضًًْٚ مذمقًمٚ ظِٔٓؿ.
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يًْل  "مـ أصٌك بٖذٕف إػ صٚحٛ بدظٜ ؾَد خرج مـ ظهّٜ اهلل ووـِؾ ْلٚ"وؿٚل شٍٔٚن افثقري: 

  .ٓ يزال افرجؾ صٚحٛ افًَّْٜ ُمٍقًطٚ بحٍظ اهلل؛ ؾ٘ذا أظىك أذٕف ٕهؾ افٌدع وـِؾ إػ ذفؽ

-ووؿع ِف افٌدع، وافٌْل  أهؾ افًَّْٜظـ  وفذفؽ يٚ أخقة بٚفتجربٜ إٔف مـ اؿسب مـ أهؾ افٌدع ابتًد

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ـَ ادَْاِر، »ؿٚل:  -َصذَّ اهللَُّ َظ ا َخْرٌ ِم َٓ ُؿ ؾِٔ
ائِ ََ ائِِؿ، َواْف ََ ـَ اْف ا َخْرٌ ِم َٓ اِظُد ؾِٔ ََ ـٌ اْف قُن ؾَِت ُُ َشَت

ا َتْسَتْؼِ  َف هَلَ ـْ اْشَتَؼَّ اِظل، َم ـَ افسَّ ا َخْرٌ ِم َٓ مَهقد اْلديٞ: إٔؽ ـَِم ـْٝ بًًٔدا ظـ  شْؾفُ َوادَْاِر ؾِٔ

 أهؾ افٍتـ ـَِم ـْٝ ُمّقًدا، وـَِم شِِؿ فؽ ديْؽ.

 . "ٓ جتِس مع صٚحٛ بدظٜ، ؾ٘ين أخٚف أن تْزل ظِٔؽ افًِْٜ"وؿٚل افٍؤؾ بـ ظٔٚض: 

 .ِْٜف ـالم شٍٔٚن افثقري هق خقف افٍت 

  ؾٖٕٝ مْٓؿ وهؿ أهؾ ِف ـالم افٍؤِٜ: خقف ٕزول افًِْٜ؛ ٕن إذا جٚفًتٓؿ

َٚػَ -وأحرى أن تْزل ظِٔٓؿ فًْٚت اهلل  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ  .-ُش

 ."مـ ظيَّؿ صٚحٛ بدظٜ ؾَد أظٚن ظذ هدم اإلشالم": -َرمِحَُف اهللُ -وؿٚل  

ؿْ -ؾٚفًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ رون مـ جمٚفًٜ أهؾ افٌدع وهذا إصؾ: أن  -ِرْوَقاُن اهلِل َظ ـٕٚقا ُيذِّ

ـ أهؾ افٌدع وإهقاء وٓ شَٔم افُدظٚة إػ افٌدع وإٔف ٓ جُيٚفًٓؿ، وافُالم يٚ أخقة افًٍِل يتَميز ظ

هْٚ ظـ جمٚفًٜ أهؾ افٌدع افذيـ يدظقن إػ افٌدع، أو افذيـ يًٍِقن افٌدع حٚل ؾًؾ افٌدظٜ حتك فق 

ًٕٚن مٚ ـٕٚقا دظٚة، فُـ جمٚفًٜ ظقام أهؾ افٌدع ِف ؽر حٚل ؾًِٓؿ فٌِدع ؾٓذا أمر اجتٓٚدي؛ إ

هبؿ إػ افًْٜ ٓ حٚل ـقهنؿ يًٍِقن افٌدظٜ ؾ٘ن  ظْده جران مـ افًقام جُيٚفًٓؿ فٔتٖفَّػ ؿِقهبؿ وُيَرِّ

 هذا أمر اجتٓٚدي يدخِف آجتٓٚد.

أمٚ جمٚفًٜ ُدظٚة افٌدع افذيـ يدظقن إػ افٌدع، وُيْيِّرون ْلٚ، ويَقمقن بٚفدظقة إفٔٓٚ ؾ٘ن هذا ٓ 

افًقام افذي ٓ يدظقن إػ افٌدع فُـ حٚل ؾًِٓؿ فٌِدع ؾ٘ن هذا ٓ جيقز، جمٚفًٜ أهؾ افٌدع مـ 

جيقز، أمٚ جمٚفًٜ ظقام أهؾ افٌدع حٚل ـقهنؿ ٓ يًٍِقن افٌدظٜ ؾ٘ن هذا إمر أمٌر اجتٓٚدي يدخِف 

 آجتٓٚد.

ؾالن  ؿٚل بًوٓؿ ٕمحد بـ حٌْؾ: إٕف يثَؾ ظّع أن أؿقل:": -َرمِحَُف اهللُ -ؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

ر مـ  مثَِم يًٍِف ـثر مـ إخقإْٚ افٔقم، يَقل: واهلل يٚ أخل إٔٚ ثَٔؾ ظعّ  "ـذا وؾالن ـذا أن ُأحذِّ
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ِِّؿ، فُـ أؿقل: ؾالن مٌتدع، أو ؾالن ؾٔف ـذا، أو ؾالن ؾٔف ـذا، هذا يٚ أخل ثَٔؾ  س وُأظ ؾالن، إٔٚ أدرِّ

 ظّع، إٔٚ مٚ أشتىٔع، وافٌٚفٛ أن هذا مـ وشقشٜ إبِٔس.

ؿٚل بًوٓؿ ٕمحد بـ حٌْؾ: إٕف يثَؾ ظّع أن أؿقل: ؾالن ": -َرمِحَُف اهللُ -ل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ ؿٚ

: إذا شُٝ إٔٝ وشُٝ إٔٚ، ؾّتك يًرف اجلٚهؾ افهحٔح -َرمِحَُف اهللُ -ـذا وؾالن ـذا، ؾَٚل اإلمٚم 

افًَّْٜ أهؾ أصقل ٕحـ ٕي اجلِٜٓ ادًٚـغ وٕيهؿ هبذا افًُقت؛ ؾٓذا أصؾ مـ  "مـ افًَٔؿ؟!

 ، وافٌٚب ؾٔف ـالم ـثر فًِِػ، وفُـ يٍُل مٚ يهؾ بف ادَهقد مـ تَرير هذا إصؾ.واجلَمظٜ

  :هق إخذ بٍّٓقم افًِػ ومْٟٓ وإصؾ إخر مـ إصقل افتل حقاها حديث افًرباض

م ِف حُؿ افًِػ، وهذا هق افذي َٕرره ِف ادقوقع إول مْٟٓ افًِػ افهٚفح، وذظْٚ افٔق

ُُّٕؾ ادقوقع.  إخذ بّذهٛ افًِػ، وذـرٕٚ بًض إدفٜ، وؽًدا إن صٚء اهلل 

هذه إصقل افتل حقاهٚ حديٞ افًربٚض بـ شٚريٜ، ٕحـ إَٕم ربىْٚهٚ بحديٞ افًربٚض بـ 

، هْٚك أصقل افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ وظِٔٓٚ  افُتٚب وافًَّْٜشٚريٜ فْحٍيٓٚ، وإٓ ؾٖصقْلٚ ـثرة مـ 

ِف مثؾ هذا افقؿٝ مـ يقم ؽٍد يقم اخلّٔس إن صٚء اهلل  -َظزَّ َوَجؾَّ -شْذـرهٚ ؽًدا إن صٚء اهلل أخرى 

، وفًِْٚ َٕػ هْٚ وافًٚظٜ أن افًٚظٜ افًٚدشٜ وظؼ دؿٚئؼ، ؾٌَل مخس دؿٚئؼ مـ -َظزَّ َوَجؾَّ -

ُٕجٔٛ ظـ شٗاٍل أو شٗافغ واهلل أظِؿ.  افقؿٝ ؾًِِْٚ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 021  سليمان بن سليم اهلل الرحيلي: أ. د الشيخ

 [1-]مـ أصقل افًِػ

 افًالم ظُِٔؿ ورمحٜ اهلل وبرـٚتف.

ًٜ فًِٚدغ، وظذ آفف  ن إـّالن ظذ ادًٌقث رمح اْلّد هلل رب افًٚدغ، وافهالة وافًالم إمتَّٚ

 وصحٌف أمجًغ.

 أما بًد...

ًٌٚ ب٘خقاين إحٌٜ ِف هذا افَِٚء ِف  ادجِس افثٚفٞ مـ جمٚفس يقم اخلّٔس مـ أيٚم افدورة ؾّرح

افؼظٜٔ إوػ ِف جزيرة فقمٌقك ]دراشٌٚت ِف ادْٟٓ[، وهذا ادجِس ِف ـؾ يقٍم خمهٌص فُِالم 

افتل ؾٔٓٚ افًدل وافرمحٜ واخلر وافزـٜ وادهِحٜ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ظـ أصقل افًِػ، أصقل 

 افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ًّٔٚ، ومـ ترك واحًدا مْٓٚ أو أـثر خرج مـ دائرة ـِٓٚ، وافذي مـ فزمٓٚ ـٚن شٍِ

 .وصٚر مـ أهؾ افٍرؿٜ وأهؾ افٌدع

  َِّؿ ظـ بًض إصقل ادّٓة مـ أصقل  -َظزَّ َوَجؾَّ -وافٔقم إن صاء اَّلل  :افسَّْة واجلَمظةأهؾ ٕتُ

  افسَّْة واجلَمظةأهؾ ؾّـ أصقل:  ٍَّ رون إٓ مـ ـ ٍِّ رون أحًدا أهنؿ ٓ ُيُ ٍِّ ره اهلل ورشقفف، وٓ ُيُ

رون  ٍِّ مـ ادًِّغ إٓ مٚ دلَّ افدفٔؾ ظذ أن ؾًِف ـٌٍر وإٔف يُقن بذفؽ ـٚؾًرا، أمٚ افٌُٚئر ؾ٘هنؿ ٓ ُيُ

 .هبٚ وإَٕم هل ظْدهؿ تَْص اإليَمن

ٌُّقن اخلر ويٍرحقن بُثرة أهؾ اخلر افسَّْة واجلَمظةأهؾ  ، وٓ ؿِقهبؿ ؿِقٌب شِّٜٔ مؤئٜ، ُي

ُيريدون ٕحٍد مـ ادًِّغ أن ُيرج مـ اإلشالم، ـَم أهنؿ أهؾ ظدٍل ؾال اظتداء ظْدهؿ وٓ طِؿ، 

ؾال يُّقن ظذ أحٍد بٚفٍُر؛ ٕهنؿ ُيٌٌوقٕف، أو ٕٕف ُُيٚفٍٓؿ، أو ٕٕف يقايل افًِىٜ، أو ٕحق ذفؽ، 

ره رشقفف  ٍَّ ره اهلل تًٚػ وـ ٍَّ رون مـ ـ ٍِّ َِّؿَ َصذَّ اهللَُّ-وإَٕم ُيُ ِْٔف َوَش َِ ؾدلَّ افدفٔؾ افٌغِّ افقاوح إٔف  - َظ

ُحُِؿ فف بٚإلشالم، ويثٌٝ فف ظَد اإلشالم، وٓ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ـٚؾر، ؾّـ أتك بٚفنٓٚدتغ ظْد 

ًٜ مَٓم ـٕٚٝ تِؽ افنٌٓٚت. ُٔتٓؿ بٖٕف مل ُيًِِؿ حََٔ  ُيِتٍٝ إػ افنٌٓٚت ؾ

ْٔفِ -يَقل افٌْل  َِ َِّؿَ  َصذَّ اهللَُّ َظ ُِقا »: -َوَش ًَ َُقُفقا: َٓ إَِفَف إَِّٓ اَّللَُّ، َؾَِ٘ذا َؾ ُأِمْرُت َأْن ُأَؿاتَِؾ افَّْاَس َحتَّك َي

َِّ  ؛َؿاُفقا: َٓ إَِفَف إَِّٓ اَّللَُّ  ْؿ إَِّٓ بَِح قا ِمِّْل ِدَماَءُهْؿ َوَأْمَقاهَلُ ُّ اَظَه ْؿ َظَذ اَّللَِّ َٓ  َصذَّ اهللَُّ -افٌْل  شَوِحَساُِبُ

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ أي افذيـ أِذن اهلل ِف ؿتْٚلؿ أو أمر بَتْٚلؿ، إػ حدٍّ يْتٓل  شُأِمْرُت َأْن ُأَؿاتَِؾ افَّْاَس »يَقل:  -َظ
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قُفقا: َٓ إَِفَف إَِّٓ اهللَُّظْده افَتٚل وهق أن  َُ ثٌٝ فف اإلشالم وأحُٚم اإلشالم  َٓ إَِفَف إَِّٓ اهللَُّ، ؾّـ ؿٚل: َي

ًَُٔهؿ دم ٍٜ يًتحؼ هبٚ أن ُيََتؾ ؾٕ٘ف ُيًٚؿٛ بجريّتف؛ ؾّـ أطٓر اإلشالم ؾ ف ومٚفف إٓ إذا أتك بًّهٔ

ؾٔحُّقن فف بٚإلشالم طٚهًرا، وأمٚ ؿٌِف ؾٚهلل أظِؿ بف إشالمف وٓ ُينؼ ظـ ؿٌِف،  أهؾ افًََّْٜؿٌِؾ ظْد 

َٚػَ - ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ  .-ُش

َثَْا َرُشقُل اَّللَِّ "إٔف ؿٚل:  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -جٚء ِف ؿهٜ أشٚمٜ بـ زيد  ًَ َِّؿَ -َب ِْٔف َوَش َِ إَِػ  -َصذَّ اَّللَُّ َظ

َرَؿِة  َْٕهاِر َرُجاًل  -مْىَة-احْلُ ـَ إَ ا َوَرُجٌؾ ِم َٕ ُت َأ َْ َزْمَْاُهْؿ، َوحَلِ َٓ ْقَم َؾ ََ ؿْ  َؾَهبَّْحَْا اْف ُٓ اَيٍة  ِمْْ َُ َٕ اَن َذا  ـَ

َغ، َؿاَل:  ِّ َمَّ ؽَ يِف ادُْسِِ َِ ُتفُ ، َٓ إَِفَف إَِّٓ اَّللَُّ :ِنَْٔاُه َؿاَل َؾ ِْ ل َحتَّك َؿَت
ُْْتُف بُِرُْمِ ًَ َْٕهاِريه َؾَى ػَّ إَ َُ ََِمَّ  ،َؾ َؾ

َغ َذفَِؽ افَّْبِلَّ  َِ َِّؿَ -َؿِدْمَْا َب ِْٔف َوَش َِ اَل  َذفَِؽ  -َصذَّ اَّللَُّ َظ ََ َد َما َؿاَل َٓ إِ  :َيا ُأَشاَمةُ » :َؾ ًْ َتُف َب ِْ   ش؟َفَف إَِّٓ اَّللََُّأَؿَت

ُِْت  :َؿاَل  ًذا: ُؿ قِّ ًَ اَن ُمَت ؟»: َؿاَل   . َيا َرُشقَل اَّللَِّ  ـَ َٓ ا َأْم  َؿ َأَؿاهَلَ َِ ًْ بِِف َحتَّك َت ِْ ـْ َؿ َت َظ َْ ََ َد   َأَؾاَل َص ًْ َتُف َب ِْ َأَؿَت

ـْ َؾََم  :-َرِِضَ اَّللُ َظْْفُ -أشامة  َؿاَل  شَٓ إَِفَف إَِّٓ اَّللَُّ :َأْن َؿاَل  ـُ ْ َأ ُْٔت َأينِّ ََل ُرَها َظَذَّ َحتَّك ََتََّْ رِّ َُ  َزاَل ُي

َْٔقمِ  ُت َؿْبَؾ َذفَِؽ اْف ّْ َِ  . "َأْش

ٍٜ ؿٚل:  َّٓ اَّللَُّ »وِف رواي َْٔػ َتْهَُْع باَِل إِفَف إِ َُ ٔاَمِة؟! َؾ َِ َيا َرُشقَل اَّللِ  ؾَٚل أشٚمٜ: شإَِذا جاَءْت َيْقَم اف

ْر يِل، َؿاَل:  ٍِ ٌْ َٔاَمِة؟»اْشَت
َِ َّٓ اَّللُ إَِذا َجاَءْت َيْقَم اْف َْٔػ َتْهَُْع باَِل إَِفَف إِ ـَ قَل  شَو َُ َٓ َيِزيُدُه َظَذ َأْن َي َؾ  ًَ : َؾَج

َٔاَمةِ »
َِ َّٓ اَّللُ إَِذا َجاَءْت َيْقَم اْف َْٔػ َتْهَُْع باَِل إَِفَف إِ  .ش؟ـَ

حتك إٔف جٚء ِف بًض افروايٚت إٔف ـَِم صٚء شٌحٚن اهلل! هذا رجؾ مـ افٍُٚر ُيَٚتؾ ادًِّغ بَقة، 

، أن يَتؾ رجاًل ظّد إفٔف ؾَتِف مـ ؿقتف، ؾَِم اهنزم افَقم مل يَػ ويَقل: أصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل بؾ ؾرَّ 

، إير هْٚ افنٌٜٓ ـٔػ؟ ؾَِم أدرـف أشٚمٜ وافرجؾ إٕهٚري ورؾع ظِٔف افًالح ؿٚل: ٓ إفف إٓ اهلل

قل: هذا مٚ ؿْٚلٚ مًتًَدا، هذا ؿْٚلٚ فًِٔؿ مـ افًٔػ، فُـ إٕهٚري مـ ؾَٓف يًْل أي إًٕٚن هْٚ يَ

 ؾىًْف حتك ؿتِف، دٚذا؟  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -ٓ إفف إٓ اهلل ـػَّ رُمف، أمٚ أشٚمٜ إٔف دٚ شّع 

َِّؿَ -ٚ، ؾَِم بِغ ذفؽ افٌْل ٕٕف اظتَد إٔف مٚ ؿْٚلٚ صٚدؿً  ِْٔف َوَش َِ  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -م أشٚمٜ ٓ -َصذَّ اهللَُّ َظ

َد َما َؿاَل َٓ إَِفَف إَِّٓ اَّللَُّ؟»وؿٚل:  ًْ َتُف َب ِْ ًذا َيٚ َرُشقَل اهللَِّ.  شَأَؿَت قِّ ًَ ََّٕم ؿْٚلٚ ُمَت َؿَٚل:   َؿَٚل: يٚ رشقل اهلل؛ إ

ا » َؿ َأَؿاهَلَ َِ ًْ بِِف َحتَّك َت ِْ ـْ َؿ َت َظ َْ ََ ؟ -يًْل ؿِبف-َص َٓ ـَ تَ   َأْم  َٔاَمِة؟َأْي
َِ ـْ َٓ إَِفَف إَِّٓ اَّللَُّ َيْقَم اف ؾّـ  شْذَهُب ِم
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أهؾ وجٛ ظِْٔٚ أن ٌَٕؾ إشالمف، وهذا هق افذي ظِٔف أطٓر اإلشالم ومل يِٖت بْٚؿٍض مـ افْقاؿض 

 ، ؾرون أن افٍُر حُؿ ذظل ُيٌْك ظذ افدفٔؾ.افًَّْٜ واجلَمظٜ

  أن افتٍُر ٓ ُيًٚؿٛ بف، مٚ مًْك هذا؟ يًْل واجلَمظةافسَّْة أهؾ ومما يتًِؼ ِبذا مـ ادسائؾ ظْد :

ٌٜ مثِٓٚ، ؾُتَٚبؾ افًٔئٜ بًٔئٜ، ضٔٛ جٚء واحد وؿٚل فؽ: يٚ ـٚؾر، ٓ جيقز  إصؾ أن جزاء افًٔئٜ شٔئ

ذظل ٓ يثٌٝ بٚدَٚبِٜ وٓ ُيَررون أن افٍُر حُؿ  افًَّْٜ واجلَمظٜٖهؾ ، ؾأن تًٚؿٌف بَقفؽ: يٚ ـٚؾر

ر ظْد ُيًٚؿٛ بف، و ٍِّ ؿ بٍُره مٌٚذة حتك جتتّع افؼوط  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ مـ جٚء بُّ َُ ؾٕ٘ف ٓ ُي

 وتْتٍل ادقإع.

ًِّْٔٚ أصؾ  -َرمِحَُف اهللُ -يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ  وْلذا ـٚن "ِف هذا افٌٚب:  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ مٌ

رون مـ خٚفٍٓؿ وإن ـٚن ذفأهؾ افًِؿ وافًَّْ  ٍِّ رهؿ؛ ٕن افٍُر حٌُؿ ذظل، ٜ ٓ ُيُ ٍِّ ؽ ادخٚفػ ُيُ

فٔس فؽ أن تُذب  ،-ظًٔٚذا بٚهلل-ؾِٔس فإلًٕٚن أن ُيًٚؿٛ بّثِف، ـّـ ـذب ظِٔؽ، أو زٕٚ بٖهِؽ 

 ."؛ ٕن افُذب وافزٕٚ حراٌم ْلؼ اهلل، وـذفؽ افتٍُر حؼٌّ هللظِٔف، وفٔس فؽ أن تزين بٖهِف

يرون أن اْلُؿ افؼظل افذي هق  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ أن مَهقد صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ أن ُيٌغِّ 

حؼٌّ هلل ٓ ُيًٚؿٛ بف، صخص ـذب ظِٔؽ وؿٚل: ؾالن يًٍؾ ويًٍؾ وهق يُذب، ٓ جيقز أن تَٚبؾ 

رك ٓ جيقز أن  ٍَّ ـذبف بُذب ؾتُذب ظِٔف وتَقل: ؾالن يًٍؾ ويًٍؾ وهق ٓ يًٍؾ، ـذفؽ مـ ـ

ره. ٍِّ  ُتُ

ر ؾٚظِٓٚ إٓ إذا اشتحِٓٚ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ وظْد  ٍَّ أن ـؾ مًهٜٔ مل يدل افدفٔؾ ظذ أهنٚ ـٍر ٓ ُيُ

 َِّٚٓ ر ؾٚظِٓٚ إٓ إذا اشتح ٍَّ مع افًِؿ بُحرمتٓٚ، ـؾ مًهٜٔ مل يدل افدفٔؾ افؼظل ظذ أهنٚ ـٍر ٓ ُيُ

ٌٜ ظئّٜ ومـ أؿٌح ادًٚ ًٓ مع افًِؿ بُحرمتٓٚ؛ ؾٚفربٚ مًهٔ يص، ومـ ؾًؾ وظِّْٚ ئًَْٚ إٔف يراهٚ حال

َِّؿ-افربٚ ؾَد آذٕف اهلل بحرٍب مْف ومـ رشقفف  ِْٔف َوَش َِ   .-َصذَّ اهللُ َظ

روٕف هبذا؛  افًَّْٜ واجلَمظٜٖهؾ ومع ذفؽ ؾ ٍِّ ٚ ٓ ُيُ ٚ ربقيًّ ًُ رون ادتًٚمؾ بٚفربٚ بؾ افذي يٍتح بْ ٍِّ ٓ ُيُ

ٓحتَمٓت وافتًًِالت، وإَٕم ٕٕف ؾًؾ إٓ إذا اظتَد إٔف حالل وظِّْٚ مْف هذا، فٔس بٚفنٌٓٚت وا

، وفُْٓؿ ِف ٍٕس افقؿٝ ظِّْٚ مْف إٔف مًتحؾ مع افًِؿ بٖٕف يًِؿ إٔف حرام ؾٕ٘ف إذ ذاك يُقن ـٚؾًرا

يرون أن مرتُٛ افٌُرة ظذ خىٍر ظئؿ، وأن إيَمٕف يَْص بٚرتُٚب افٌُرة، ؾٓؿ وشٌط ِف هذا 
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رة  افٌٚب بغ ادرجئٜ افذيـ يَقفقن: ٓ يي مع اإليَمن ٍِّ ٌٛ وادًٚيص ٓ ُتَْص اإليَمن، وبغ ادُ ذٕ

رون ٍِّ  بٌُٚئر افذٕقب. ـٚدًتزفٜ واخلقارج افذيـ ُيُ

َرق،  ٍِ  ؾٓؿ:هذا إصؾ ُُيٚفػ ؾٔف مجٔع أهؾ اف

  ،إمٚ تٍُريقن مثَِم شًّْٚ ظـ اإلخقان ادًِّغ ورجْٚلؿ وشْذـر بًوٓؿ افٔقم

رات افؼظٜٔ ويًتدون ٍِّ رون بٌر ادُ ٍِّ  ِف افتٍُر. ُيُ

  ٜيتًٚهِقن ِف افذٕقب ويرون أهنٚ ٓ تي.وإمٚ مرجئ 

 ه هذا إصؾ افُع ِف بٖصقل:و ٍٕنِّ  ٍُٕهِّ

  افتٍُر حٌُؿ ذظل ٓ بد مـ ؿٔٚم : يف باب افتٍُر افسَّْة واجلَمظةأهؾ إصؾ إول مـ أصقل

حٌُؿ ذظل، واْلُؿ افؼظل  افدفٔؾ ظِٔف، هذا أصٌؾ ظئؿ؛ ؾٚفتٍُر واْلُؿ ظذ افْٚس بٚفٍُر

 ٓ يثٌٝ إٓ بٚفدفٔؾ.

 ."افٍُر حُؿٌّ ذظلٌّ وإَٕم يثٌٝ بٕٚدفٜ افؼظٜٔ": -َرمِحَُف اهللُ -يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

ًٜ واشًٜ-ويَقل افنٔخ ابـ ظثّٔغ  ه إػ اهلل وإػ رشقل اهلل ": -َرمِحَُف اهلُل رمح افٍُر حُؿٌّ ذظلٌّ مردُّ

َِّؿَصذَّ اهلُل- ِْٔف َوَش َِ ظذ إٔف  افُتٚب وافًَّْٜظذ إٔف ـٌٍر ؾٓق ـٌٍر، ومٚ دلَّ  افُتٚب وافًَّْٜ، ؾَم دلَّ - َظ

ر أحًدا حتك يَقم افدفٔؾ مـ  ٍِّ  افُتٚب وافًَّْٜفٔس بٍٍُر ؾِٔس ـًٍرا، ؾِٔس ظذ أحٍد وٓ فف أن ُيُ

 ."ظذ ـٍره

، افٔقم يٚ أخقة ُيًْٛ إػ افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ  ؾٚفتٍُر بٚفيْقن وبقـٚفٜ يَقفقن ٓ مُٚن فف ظْد

ٚم مـ ادًِّغ أمقر وأمقر ِف وشٚئؾ اإلظالم، مٚ جيقز افتٍُر بًْٚء ظِٔٓٚ،  َُّ افْٚس وٓشَٔم إػ اُْل

 ؾ٘ن إصؾ إتٍٚء ذفؽ.

 :ا  وافتٍُر صٖٕف خىٌر جدًّ

َِّؿ-يَقل افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ََم َرُجؾٍ »: -َصذَّ اهلُل َظ اؾِرُ  َأيه ـَ َِخِٔف: َيا  ِٕ اَن  َؿاَل  ـَ ا؛ َؾِْ٘ن  ا َأَحُدَُهَ ْد َباَء ِِبَ ََ َؾ

ََم  ْٔفِ  ـَ َِ ْت َظ ًَ َّٓ َرَج متٌٍؼ ظِٔف، ؾٚفْٚس بخر مٚ مل خترج ـِّٜ افتٍُر، ؾ٘ذا خرجٝ هذه  شَؿاَل، َوإِ

 افُِّٜ:
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 ؾ٘مٚ أن يُقن افذي ؿِٔٝ ؾٔف ـٚؾًرا. -

 وإمٚ أن ترجع إػ ؿٚئِٓٚ. -

َِّؿ-ٌْل ويَقل اف ِْٔف َوَش َِ ـْ »: -َصذَّ اهلُل َظ رٍ  َم ٍْ ُُ ِمًْا بِ ْٗ ْتِِفِ  َؿَذَف ُم ََ ـَ َق  ُٓ واْلديٞ رواه افٌخٚري،  شَؾ

ـْ » ِمًْا َم ْٗ ٌَّف بٚفٍُر ؾُٔػ بّـ اظتَد ـٍره؟ هذا أصد، يٚ أخقة افَذف هق افًٛ وؿد  شَؿَذَف ُم أي ش

ٚ يًتَد إٔف ـٚؾر، هذا حرام ـَتؾ ادًِؿ، ٓ يُقن ظـ اظتَٚد، يَقل فف: يٚ ـٚؾر فُـ ِف ؿٌِف م

 وشٖٔتْٔٚ إن صٚء اهلل ِف أصؾ افدمٚء خىقرة افَتؾ، ؾُٔػ بٚفذي يًتَد بٌَِف ـٍر ادًِؿ؟!

وإذا ـٚن تٍُر ادًغَّ ظذ شٌٔؾ افنتؿ ـَتِف، ؾُٔػ ": -َرمِحَُف اهللُ -يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

يٚ أخقة: افذي يًتَد أن مًًَِم ـٍر مـ  "ذفؽ أظيؿ مـ ؿتِفيُقن تٍُره ظذ شٌٔؾ آظتَٚد؟ ؾ٘ن 

ًدا، وٓ جيقز إْلٚق  ِّّ ؽر وجقد افدفٔؾ وُتَؼ افؼوط وإتٍٚء ادقإع، ذٌٕف أظيؿ ممـ يَتؾ مٗمًْٚ متً

 افتٍُر إٓ بٚفدفٔؾ افٌغِّ افيٚهر افذي مثؾ افنّس.

َِّ -وفذفؽ دٚ بٚيع افٌْل  ِْٔف َوَش َِ َّٓ َأْن َتَرْوا »ؿٚل: أصحٚبف ظذ أٓ ُيْٚزظقا إمر أهِف،  -ؿَ َصذَّ اهللَُّ َظ إ

ـَ اَّللَِّ ؾِٔف ُبْرُهانٌ  ْؿ ِم ـُ ًرا َبقاًحا ِظَْْد ٍْ ـِؿ ـًٍرا، ٓحيقا يٚ أخقة:  شـُ َّٓ »إٓ أن تروا مـ افٍٚظؾ مـ اْلٚ إ

َّٓ َأْن َتَرْوا»مٚ هل وـٚفٜ يَقفقن،  شَأْن َتَرْوا ًرا»مٚذا؟  شإ ٍْ  شَبَقاًحا»يًْل دلَّ افدفٔؾ ظذ إٔف ـٍر،  شـُ

ـَ اَّللَِّ ؾِٔف ُبْرُهانٌ »طٚهًرا مٚ ؾٔف فٌس،  ْؿ ِم ـُ وافزهٚن يَقل افًَِمء: هق افدفٔؾ افذي ٓ يتّؾ  شِظَْْد

 افتٖويؾ.

ٓ ظْد ادتٓقريـ أن افٌِط ِف إثٌٚت اإليَمن أين مـ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ـٚن ادتَرر ظْد وفذفؽ 

ُٖثٌٝ اإليَمن دـ ـٍر أين مـ أن ُأخىئ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ِف إْلٚق افٍُر، ظْد  افٌِط أن ُأخىئ ؾ

ُْٖلؼ افٍُر بّـ مل يٍُر ؛ ٕن إثٌٚت اإلشالم هق إصؾ، وهذا يٚ أخقة يَقفف افٍَٓٚء ادتُّْقن ؾ

ٚ وفٔس مـ  فُـ هق ُيَرر هذه  أهؾ افًَّْٜحتك أن افٌزايل وهق مـ ؾَٓٚء افنٚؾًٜٔ وإن ـٚن أصًريًّ

ين مـ أن خُتىئ أاخلىٖ ِف ترك أفػ ـٚؾر أهقن و"يَقل:  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ افَؤٜ افتل هل ظْد 

ر "ِف شٍؽ دم مًٍِؿ واحد ر دمَّ ٍَّ ٚ مـ ـ ًً ، يَقل افٌزايل: اخلىٖ ِف ترك أفػ افتٍُر ؿْىرة افَتؾ، ضٌ

 ـٚؾر يًتحؼ افَتؾ أين مـ ؿتؾ مًٍِؿ واحٍد بٌر حؼ.
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 إصؾ ِف ادًِؿ اإلشالم ؾال يرتٍع إٓ بَٔغ، إصؾ ؾّٔـ أطٓر : إصؾ افثاين يف هذا افباب

اإلشالم اإلشالم ويثٌٝ فف اإلشالم، ؾال يرتٍع إشالمف إٓ بَٔغ، وفذفؽ إذا ٕيرت إػ افرجؾ ؾ٘ن 

 إمر ٓ ُيِق مـ ثالثٜ أحقال: 

  :ؼ شْتُِؿ ظْف بًد ؿِٔؾ إن صٚء اهلل.أن تتَٔـ إٔف ـٚؾر وهذا فف ضريآحتَمل إول 

  :أن تتَٔـ إٔف مل يٍُر، هق مًِؿ مل يٍُر، ؾْٓٚ ُتثٌٝ فف اإلشالم آحتَمل افثاين

 وجقًبٚ.

  :أن تُنؽ، واهلل إم ؽر واوح ؾُتثٌٝ فف اإلشالم وجقًبٚ؛ ٕن آحتَمل افثافث

إصؾ افَٔغ افذيـ إصؾ اإلشالم وٓ يرتٍع بٚفنؽ، ؾ٘ذا وجدٕٚ افنؽ أرجًْٚه إػ 

 هق اإلشالم.

ٚن ظـ تًٍٔؼ ادًِؿ وتٍُره بٌٍٔٚن ٓ افَرآن وافًْٜ يْٓٔ": -َرمِحَُف اهللُ -يَقل اْلٚؾظ بـ ظٌد افز 

يًْل ـؾ مـ يًرف افَرآن وافًْٜ يًرف أن إصؾ افْٓل ظـ تٍُر ادًِؿ وتًٍَٔف،  "إصُٚل ؾٔف

ًِؿ وتٍُره بٌٍٔٚن ٓ إصُٚل ؾٔف، ومـ جٜٓ افْير ٜ يْٓٔٚن ظـ تًٍٔؼ ادافَرآن وافًَّْ "يَقل: 

ٍٝ ب٘مجٍٚع مـ ادًِّغ  وادًِّقن -افهحٔح افذي ٓ مدؾع فف أن ـؾ مـ ثٌٝ فف ظَد اإلشالم ِف وؿ

ل تٖوياًل، ؾٚختٍِقا بًد  -جمّقظقن ظذ أن مـ أتك بٚفنٓٚدتغ ثٌٝ فف اإلشالم ًٌٚ، أو تٖوَّ ثؿ أذٕٛ ذٕ

، وٓ ُُيَرج مـ اإلشالم  ِف خروجف مـ اإلشالم مل ًٜ يُـ ٓختالؾٓؿ بًد إمجٚظٓؿ مًًْك ُيقجٛ ُحجَّ

 ."ادتٍؼ ظِٔف إٓ بٚتٍٍٚق آخر

يًْل بٖن يتٍَقا ظذ إٔف ـٚؾر، إذا اتٍَقا ظذ إٔف مًِؿ ومـ أتك بٚفنٓٚدتغ اتٍَقا ظذ إٔف مًِؿ ٓ 

ٍٜ ٓ مًٚرض ْلٚ؛ يًْل جيقز أن ُُيَرج مـ هذا اإلشالم افذي اتٍَقا ظِٔف إٓ بٚتٍٍٚق آ ٍٜ ثٚبت خر، أو شَّْ

 أن يثٌٝ بٚفدفٔؾ إٔف ـٚؾر، وشٖٔيت إن صٚء اهلل ـٔػ يُقن ذفؽ.

 ."مـ ثٌٝ إشالمف بَٔغ مل ُيَزل ذفؽ ظْف بٚفنؽ": -َرمِحَُف اهللُ -ويَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

ُٕجٔؿ وهق مـ ؾَٓٚء إحْٚف:  ة ٓ ُي "ويَقل ابـ  ؿ هبٚ، إذ اإلشالم افثٚبٝ ٓ يزول مٚ ُينؽَّ إٔف ردَّ َُ

 ."بنؽٍّ 
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إذا ـٕٚٝ اْلدود ُتدرأ بٚفنٌٓٚت ؾّـ بٚب أوػ افٍُر؛ ٕٕف أصد مـ "وبًض افًَِمء يَقفقن: 

يًْل يٚ أخقة مـ ؾًؾ ؾًاًل وـٕٚٝ هْٚك صٌٜٓ ِف ؾًِف ؾٕ٘ف ٓ ُيَٚم ظِٔف اْلد، اْلدود ُتدرأ ؛ "اْلدود

 .ب أوػ افٍُربٚفنٌٓٚت ب٘مجٚع افًَِمء، ؾّـ بٚ

 ـَم ؿِٝ فُؿ: إذا ُرمل إًٕٚن بٍُر، إًٕٚن شقاء حٚـؿ أو ظٚمل أو ظٚمل مـ افْٚس؛  وفذفؽ يٚ أخقة

 .ؾ٘مٚ أن يثٌٝ إٔف ـٍر وهذا فف أحُٚم 

 .ًُٕٔده إػ إصؾ وهق اإلشالم  وإمٚ أن ٕنؽ ؾٔجٛ أن 

 .وإمٚ أن يثٌٝ ظْدٕٚ اإلشالم ؾٔجٛ أن ًّٕؾ بف 

 ٕ إٔف ٓ بد مـ اجتَمع افؼوط وهق أصٌؾ ظئٌؿ يف هذا افباب:  فسَّْة واجلَمظةاهؾ إصؾ افثافث

وإتٍٚء ادقإع فِحُؿ بٚفتٍُر، افَٚظدة ظْد افًَِمء: أن ـؾ حٍُؿ ٓ يثٌٝ حتك جتتّع ذوضف 

يًْل جٚءٕٚ إًٕٚن وؿٚل: إٔٚ ُأريد أن ُأصع، هؾ جيقز أن ُأصع؟ وتْتٍل مقإًف، وهذا ِف ـؾ افديـ، 

: هؾ إٔٝ متقوئ؟ إذا ؿٚل: ًٕؿ ٕيرٕٚ، وإذا ؿٚل: ٓ ؿِْٚ: ٓ جيقز أن تهع وإٔٝ ؽر ؾ٘ ًٓ ٕٚ ًٕٖفف أو

ُٖصع ٕٚؾِٜ  متقوئ، اذهٛ وتقوٖ، ٓ بد مـ اجتَمع افؼوط، وًٕٖفف أيًوٚ متك شُتهع؟ ؿٚل: ش

ومـ ذفؽ  م،بًد افًك، َٕقل فف: ٓ؛ ٕٕف يقجد مٕٚع وهق وؿٝ افْٓل، وـذفؽ ِف مجٔع إحُٚ

 مًٖفٜ افتٍُر.

ُٔىِؼ افَقم بتٍُر صٚحٌف": -َرمِحَُف اهللُ -يَقل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ  ؛ أي "افَقل ؿد يُقن ـًٍرا ؾ

َُٔٚل: ؾًؾ ـًٍرا، أو ُيَٚل: هق ظذ ـٍٍر، أمٚ اْلُؿ ظِٔف بٖٕف  مـ جٜٓ اإلضالق ٓ مـ جٜٓ افتًٔغ، ؾ

ُٔىِؼ افَقم بتٍُر صٚحٌف وُيَٚل: َمـ ؿٚل ـذا  افَقل ؿد يُقن"ـٚؾر ؾٓذا رء آخر، يَقل:  ـًٍرا ؾ

: ؾًؾ ـًٍرا أهؾ ، )وُيَٚل: َمـ ؿٚل ـذا ؾٓق ـٚؾر( مثَِم هق مًروف ظْد "ؾٓق ـٚؾر، وُيَٚل فًِّغَّ

يَقفقن: مـ ؿٚل بخِؼ افَرآن ؾٓق ـٚؾر، هذا مـ حٔٞ اإلضالق ٓ مـ حٔٞ اْلُؿ  افًَّْٜ واجلَمظٜ

 ظذ إصخٚص بٖظٔٚهنؿ.

ؿ بَقفف "يَقل:  َُ ؿ ظِٔف بَقفف-فُـ افنخص ادًغَّ افذي ؿٚفف ٓ ُي َُ حتك  -إٔف ـٚؾر :يًْل ٓ ُي

ٜ افتل يٍُر تٚرـٓٚ حتك "إتٌٓقا: مٚ ؿٚل: حتك تَقم ظِٔف اْلجٜ وشُٝ، ؿٚل:  "تَقم ظِٔف اُْلجَّ
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ٜ افتل يٍُر تٚرـٓٚ ًٕٚ ؿد يُقن افذي ُئَؿ ا"تَقم ظِٔف اُْلجَّ ٜ مٚ ُيًـ إؿٚمتٓٚ ؾال ؛ ٕٕف أحٔٚ ُْلجَّ

.ٜ  تُقن اْلجٜ ؿد ُأؿّٔٝ، ؾال بد أن تَقم ظِٔف اُْلجَّ

إن تٍُر افنخص ادًغَّ وجقاز ؿتِف مقؿقٌف ظذ أن ": -َرمِحَُف اهللُ -وؿٚل صٔخ اإلشالم ابـ تّٜٔٔ 

 . "تٌٌِف اْلجٜ افٌْقيٜ افتل يٍُر خمٚفٍٓٚ

  ؿ ظِٔف بٍُر َُ حتك َتتّع ؾٔف افؼوط وتْتٍل ادقإع دفَّت ظِٔٓا أدفة وؿؤة أن اْلٕسان ٓ حُي

 ـثرة؛ 

  َِّؿ-مْٓٚ مٚ أخز بف افٌْل ِْٔف َوَش َِ ِْٔف َّللُ»ِف ؿقفف:  -َصذَّ اهلُل َظ  َأَصده َؾَرًحا بَِتْقَبِة َظْبِدِه ِحَغ َيُتقُب إَِف

 ٍَ ْٕ َْٖرِض َؾاَلٍة، َؾا تِِف بِ َِ اَن َظَذ َراِح ـَ ْؿ  ـُ ـْ َأَحِد ََٖتك َصَجَرًة ِم ا، َؾ َٓ َٖيَِس ِمْْ اُبُف َؾ اُمُف َوَذَ ًَ ا َض َٓ ْٔ َِ َتْت ِمُْْف َوَظ َِ

ََٖخَذ بِ  ًة ِظَْْدُه َؾ َّ
ا َؿائِ َؽ إَِذا ُهَق ِِبَ

َذفِ ـَ َْْٔا ُهَق  تِِف، َؾَب َِ ـْ َراِح ا َؿْد َأيَِس ِم َٓ ِِّ
ا ُثؿَّ َؿاَل َؾاْوَىَجَع يِف طِ َٓ ِخَىاِم

َرِح: ٍَ ِة اْف ـْ ِصدَّ ا َربهَؽ  ِم َٕ َت َظْبِدي َوَأ ْٕ ؿَّ َأ ُٓ َِّ َرِح   . اف ٍَ ِة اْف ـْ ِصدَّ َٖ ِم هذا اْلديٞ ِف ]صحٔح  شَأْخَى

 مًِؿ[.

ٚ افٌْل  ًً َِّؿ-ضٌ ِْٔف َوَش َِ ُيٌغِّ فْٚ أن اهلل يٍرح بًٌده ادذٕٛ إذا أؿِع ظـ افذٕٛ وإٔٚب إفٔف  -َصذَّ اهلُل َظ

يٚ إخقة إين أشتٌرب مـ ؿًقة افَِقب، ـٔػ أن ادٗمـ  ورجع إفٔف، يٍرح بف ؾرًحٚ صديًدا، واهلل

افًٚيص يًِؿ إٔف إذا ترك هذه ادًهٜٔ وتٚب إػ اهلل اهلل يٍرح بف وٓ يًٍؾ هذا؟! شٌحٚن اهلل! اهلل 

 يٍرح بؽ ؾرًحٚ صديًدا إذا ؾًِٝ ؾُٔػ مٚ تسك هذا؟! 

ذابف ؾٍَدهٚ، بحٞ ظْٓٚ مٚ : رجؾ ـٚن بٍالة ومًف دابتف وظِٔٓٚ ضًٚمف وفُـ افنٚهد ِف ادثٚل

جع ِف وجدهٚ، أيس ؿٚل: خالص وافدٕٔٚ صحراء ؿٚل: ادقت ؿٚدم ؿٚدم، ؾذهٛ إػ صجرة واوى

طِٓٚ يْتير أن يّقت، ٓ مٚء مًف وٓ ضًٚم وٓ يًتىٔع أن يّق، صحراء، ؾٌَْٔم هق ـذفؽ إذا 

ٚ ٓ صؽ أن هذا شٍٔرح بخىٚم افدابٜ يهٔٛ وجٓف، رؾع وجٓف ؾ٘ذا افدابٜ أمٚمف، أمًؽ بخىٚمٓ

ٚ هذه اجلِّٜ مـ حٔٞ هل  ًً ؾرًحٚ صديًدا، دٚ ؾرح ؾرًحٚ صديًدا ؿٚل: )افِٓؿ إٔٝ ظٌدي وإٔٚ ربؽ( ضٌ

فق ُأضَِٝ بَهد ؾٓل ـٍر، يَقل: يٚ رب؛ إٔٝ ظٌد، أظقذ بٚهلل، فُـ دٚ ـٚن خمىًئٚ مـ صدة افٍرح مل 

ة افٍرح ؿ بٍُره فقجقد مٕٚع أذهؾ ؿٌِف وهق صدَّ َُ  .ُي
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واحد إذا صٌؾ ذهْف رٌء ؽىَّٚه، وفذفؽ يَقل ادحََقن مـ افٍَٓٚء: إن اإلًٕٚن ٓ ُيٗاخذ بَقفف 

ة افٍرح،  ِٝ ضٚفؼ( أخىٖ مـ صدَّ ِٝ ضٚفؼ، إٔ ؾِرح ؾرًحٚ صديًدا حتك ؽىَّك ذهْف وؿٚل ٓمرأتف: )إٔ

ة افٍرح، ِٝ امرأة مٌٚرـٜ افتل بؼتْل هبٚ، أخىٖ مـ صدَّ  مٚ يٗاخذ بَقفف. يريد أن يَقل ْلٚ: إٔ

ًٌٚ صديًدا حتك ؽىَّك ذهْف، مٚ يًرف افًَمء مـ إرض، وٓ أمف مـ زوجتف، ؾَٚل  رجؾ ؽوٛ ؽو

ِٝ ضٚفؼ(، هذا ٓ يَع ضالؿف فقجقد ادٕٚع  ِٝ ضٚفؼ( ؾجٚءت أمف ؾَٚفٝ: يٚ بْل ؿٚل: )إٔ ٓمرأتف: )إٔ

 ـ إتٍٚء ادٕٚع ووجقد افؼوط.م ال بدؾأن افٍُر ٓ ُيُؿ بف بّجرده افناهد:  وهق تٌىٜٔ افذهـ.

  َِّؿ-ـذفؽ مٚ جٚء ِف ]افهحٔحغ[ أن افٌْل ِْٔف َوَش َِ َف »ؿٚل:  -َصذَّ اهلُل َظ ِسِف،  َأْهَ ٍْ َٕ َرُجٌؾ َظَذ 

ْحِرُؿقيِن، ُثؿَّ 
َٖ ا ُمته َؾ َٕ اَل: إَِذا َأ ََ ُه ادَْْقُت َأْوَص َبِِْٔف َؾ َمَّ َحرَضَ َِ َُقيِن، ُثؿَّ  َؾ يِح يِف  يِن اْذُرو اْشَح يِف افرِّ

َبُف بِِف َأَحًدا، َؿاَل  ُبِْل َظَذاًبا َما َظذَّ ذِّ ًَ ُٔ ـْ َؿَدَر َظَعَّ َربِّ َف
اَل  :اْفَبْحِر، َؾَقاَّللَِّ َفئِ ََ ُِقا َذفَِؽ بِِف، َؾ ًَ ٍَ اَّلُل َؾ

ََِؽ َظَذ  اَل َفُف: َما َِحَ ََ َُٔتَؽ َيا َربِّ  فأِْلَْرِض: َأدِّي َما َأَخْذِت َؾَِ٘ذا ُهَق َؿائٌِؿ، َؾ اَل: َخْن ََ ًَْت؟ َؾ ْو أَ -َما َصَْ

َر َفُف بَِذفَِؽ  -خَمَاَؾُتَؽ  :َؿاَل  ٍَ ٌَ  .شَؾ

يًْل هذا افرجؾ يٚ أخقة ـٚن ـثر افذٕقب، أهف ظذ ًٍٕف بٚفذٕقب، ؾَِم حيه ادقت ؿٚل 

وه ِف افرٕبْٚئف:  يح ظذ افٌحر، مٚ هدؾف إذا إٔٚ ِمٝ ؾٚحرؿقين بٚفْٚر وافٌٚؿل دؿُّقٕف واشحَقه ثؿ ذرُّ

ٚ هذا آظتَٚد ـٍر، اهلل ظذ ـؾ  ًً ّـَ إذا ؾًؾ ذفؽ أن اهلل ٓ يًٌثف، وضٌ مـ هذا؟ أن يؤع أثره ـٖٕف ط

 ؿدير، ؾَٚل فألرض: أدِّ مٚ ظِِٔؽ؛ أي 
ٍ
 ؿدير ويًٌٞ ادقتك، ؾًٍِقا بف ذفؽ واهلل ظذ ـؾ رء

ٍ
رء

ًَْت؟ »ًّٝ، ؾَٚل فف اهلل: ُيرج مـ إرض ومـ افٌحر إجزاء خترج حتك اجت ََِؽ َظَذ َما َصَْ َما َِحَ

َُٔتَؽ َيا َربِّ  اَل: َخْن ََ يًْل ـٖٕف ؿٚل: يٚ رب؛ إن خقؾؽ ؽىَّك ظذ ظَع حتك ؿِٝ مٚ ؿِٝ ؾٌٍر  شَؾ

 اهلل فف.

يٍُر  : إٔف فق ـٚن ـٚؾًرا هبذا مٚ ؽٍر اهلل فف، ؾٚهلل ٓ يٌٍر بٚفٍُر، ؾدلَّ ذفؽ ظذ إٔف ملادًِقم يا أخقة

ة اخلقف مـ اهلل افتل ؽىَّٝ ظذ  أصاًل مع إٔف ؿٚل ـًٍرا واظتَد ـًٍرا، فُـ دٚ وجد ادٕٚع وهق صدَّ

 ظَِف حتك ؿٚل مٚ ؿٚل ؽٍر اهلل فف.

  :مع  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -إٔف ؿٌؾ ُتريؿ اخلّر ـٚن محزة ـذفؽ مـ إدفة ظذ هذا إصؾ افًئؿ

م ْلؿ محزة افًقيؼ، ضًٚم مـ أصحٚبف ِف افٌٔٝ يؼب اخلّر، وـٕٚٝ هْٚك بًض  جٚريٜ ختدمف ؾَدَّ
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-دؿٔؼ وشّـ وٕحق ذفؽ، ؾَٚفٝ اجلٚريٜ: يٚ محزة؛ إٖٔـؾ افًقيؼ وافرواحؾ بٚفٌٚب؟ ـٚن ظّع 

ؾ بًريـ فُل ُيًٚؾر ظَِٔٓم وـٚن ظْد بٚب افٌٔٝ، ؾَٚفٝ اجلٚريٜ ـٖ -َريِضَ اهلُل َظْْفُ  هنٚ تَقل مرحِّ

: يٚ محزة إٔٝ بخٔؾ، ُتًىْٔٚ افًقيؼ وافراحِٜ ظْد افٌٚب مٚ تذبحٓٚ فْٚ، مٚ -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -ْلّزة 

 تْحرهٚ فْٚ، ؾٖخذ ادديٜ ؾْحر إحدى افًٌريـ وؿٚل: ـِقا.

ٚ افًٌر فً ًً اهلُل  َريِضَ -ويٖـِقن، ؾَِم جٚء ظعٌّ  وصٚروا يَىًقن وينقون -َريِضَ اهلُل َظْْفُ - عٌّ ضٌ

َِّؿَ -ورأى مٚ رأى ذهٛ إػ افٌْل  -َظْْفُ  ِْٔف َوَش َِ ِْٔف -ينُق، ؾَٚل افٌْل  -َصذَّ اهللَُّ َظ َِ َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ  ََم -ومًف إٔس وظع  -َوَش ُٓ َِّؿ محزة ِف هذا ادقوقع، ؾَٚل -َريِضَ اهلُل َظْْ ، ؾَِم دخؾ ظذ افَقم ـ

َِّؿَ -يًْل ـٖٕف يَقل فٌِْل  "ٕتؿ إٓ أظٌٌد ٕيب؟وهؾ أ": -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -محزة  ِْٔف َوَش َِ : -َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ -َمـ إٔٝ حتك ُتُِّْل، مٚ إٔٝ إٓ ظٌد ظْد أيب؟! هذا افُالم فق ؿٔؾ فٌِْل  ِْٔف َوَش َِ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

-ؾُْص رشقل اهلل ٕف ثّؾ ؟ ؿٚل: ؾًِؿ أ-َريِضَ اهلُل َظْْفُ -فُـ مٚذا يَقل إٔس ، ِف ظَؾ فُٚن ـًٍرا

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ  .ظذ ظٌَٔف وخرج وخرجْٚ -َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ -هذه افَهٜ ِف ]افهحٔحغ[، هْٚ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ر محزة  -َصذَّ اهللَُّ َظ ٍِّ -ظِِؿ وجقد ادٕٚع ؾِؿ ُيُ

د أو أشِؿ أو ٕحق ، ومل يَؾ فف مـ افٌد دٚ فَٔف: يٚ ظَمه؛ ؿد ؿِٝ ـذ-َريِضَ اهلُل َظْْفُ  َّٓ ا وهذا ـٍر ؾتن

 .افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ذفؽ، ؾدلَّ هذا ظذ إصؾ افًئؿ ظْد 

  أن ادرجع ِف تْزيؾ إحُٚم افًٚمٜ : افسَّْة واجلَمظةأهؾ مـ إصقل ادتًَِة ِبذا افباب ظْد

َِّؿ وهذا حهـ فألمٜ ومحٚيٜ فألمٜ مـ افؼ: أن إمقر افًٚمٜ اخلىرة ٓفًَِِمء،  ؾٔٓٚ  جيقز أن يتُ

ا، ؾًْد  ٌَٚر، وٓ صؽ أن افتٍُر مـ إمقر افًٚمٜ اخلىرة جدًّ
ُِ أن  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ إٓ افًَِمء اف

 .افتٍُر فٔس فًٚمٜ افْٚس وفٔس فىالب افًِؿ

ر، وشٚئؼ افتٚـز  ٍِّ بخالف ؽرهؿ افذيـ يًتدون ِف افتٍُر، افتٍُر فُؾ أحد، جتد افْجٚر ُيُ

ر، أشٓؾ رء ظْدهؿ افتٍُر،يُ  ٍِّ ر، وافىٌٔٛ ُيُ ٍِّ ر، وادْٓدس ُيُ ٍِّ ؾٚدرجع  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ أمٚ  ُ

ْقِف َأَذاُظقا بِِف َوَفْق ﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -ِف هذا إػ افًَِمء، وؿد ؿٚل اهلل  ـِ َأِو اخْلَ َْم ْٕ ـَ ا َوإَِذا َجاَءُهْؿ َأْمٌر ِم

ُشقِل َوإِ  وُه إَِػ افرَّ ؿْ َرده ُٓ ُف ِمْْ َٕ ـَ َيْسَتْْبُِىق ُف افَِّذي َّ
ِِ ًَ ْؿ َف ُٓ َْمِر ِمْْ ْٕ [ اهلل ظٚب 81]افًْٚء: ﴾َػ ُأويِل ا
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روا هؿ فف وأذاظقا بف، وبغَّ مٚ جيٛ ظذ  ادْٚؾَغ بٖهنؿ إذا جٚءهؿ أمٌر ظئؿ ُيًٌٛ خقًؾٚ أو أمًْٚ تهدَّ

َِّؿ ؾٔف أهؾ آشتٌْٚط.ادٗمْغ وهق افرد إػ افًَّْٜ وإػ افًَِمء افربٕٚغ ح  تك يتُ

ر ظٚمٜ  ؾٚفقاجٛ ظذ ظٚمٜ ادًِّغ بَم ؾٔٓؿ ضالب افًِؿ أن يتًٌقا افًَِمء ِف هذا افٌٚب، وأٓ يتهدَّ

روا ٍِّ ، وفألشػ أن هذا ادًِّغ فِحُؿ بٚفتٍُر، وفٔس فِنٌٚب مَٓم زخرف ْلؿ افنٔىٚن أن ُيُ

تداء ِف افتٍُر، ورأيْٚ ادًٖفٜ تًُْس؛ ؾٚفنٌٚب إصؾ دٚ ؽٚب ظْد ـثٍر مـ افْٚس رأيْٚ آظ

رون افًَِمء. ٍِّ  ُيُ

ف : ِف صٚب مًف افثٕٚقي دٚ جِس مًف ادنٚيخ وؿٚفقا فف: ٕذـر فؽ يف ادْاصحة يا أخقة ٕهؾ افتىره

ٜ ـالم افًَِمء، ؿٚل: َمـ مـ افًَِمء؟ ؿٚفقا: افنٔخ ابـ بٚز، وافنٔخ ابـ ظثّٔغ، أشتٌٍر اهلل! ؿٚل: فًْ

 .اهلل ظذ هذا وظذ هذا، هذا أـٍر مـ هذا، صٚب مًف افثٕٚقي واهلل مٚ ُيُّـ أن ُيٍتل ِف خٌز

واحد مْٓؿ ـْٚ ِف وؿٝ اْلٟ وـْٝ ُإٔٚصحف ؾَِٝ فف: اجِس يٚ أخل، ؿٚل: إٔٚ فًٝ أخٚك، ؿِٝ 

رتْل، أمٚ إٔٝ ٍَّ رك حتك فق ـ ٍِّ ؾال تَقل يل:  فف: إٔٝ ظْدي أخل، أمٚ إٔٚ ظْدك ؾٓذا صٖٕؽ، إٔٚ مٚ ُأـ

وـْٝ إٔٚ يٚ أخل، أمٚ إٔٚ ؾٖٕٚ أظتَد إٔؽ مًِؿ وإٔٚ أظتَد أن ادًِؿ أخل، ؾدار بْْٔٚ ـالم ضقيؾ، 

َِّؿ ادْىؼ ِف مُٚن وهق صٚب صٌر مًف افثٕٚقيٜ، ؾُْٝ إٔٚ  وأحد ادنٚيخ، ؾُٚن هق ُيٛ ادْىؼ، تً

افُرحٔع أظِؿ مْؽ وفُْف أـٍر مْؽ؛  ُإٔٚؿنف بٚدْىؼ، ثؿ ؿّٝ إٔٚ ٕتقوٖ ؾَٔقل فِنٔخ افذي مًل:

َِّف ظذ ظِؿ، أمٚ إٔٝ جٚهؾ.  ٕن اهلل أو

ٚج  د افًَقل، ثؿ يَقل يل: رأيٝ هٗٓء اُْلجَّ ًِ إٔٚ أذـر فُؿ هذا فتًرؾقا يٚ أخقة ـٔػ أن افتٍُر ُيٍ

ٚج أـثر مـ مِٔقٕغ  فٔس أـثر مـ مِٔقٕغ، ـْٚ ِف جدة وـْٚ ِف وؿٝ اْلٟ، ؿٚل: رأيٝ هٗٓء اُْلجَّ

ًٓ مـ أن يًتٍٔدوا مـ ؾٔٓؿ رجٌؾ ظَرف اهلل،  وأمثٚل هذا ـثر، ؾًًُقا افىريؼ ؾٖطِّٝ ؿِقهبؿ، ؾٌد

 افًَِمء حُّقا ظذ افًَِمء بٚفٍُر.

 ٕ أن افذٕقب تًَْؿ إػ أؿًٚم، يف هذا إمر افُع افًئؿ:  افسَّْة واجلَمظةهؾ إصؾ اخلامس

ٍٜ ادتَرر ظْد أهؾ افًِؿ أن افذٕقب ف ٍٜ واحدة، ـِٓٚ مًهٜٔ هلل، فُْٓٚ فًٔٝ ظذ درج ًٔٝ ظذ درج

 واحدة؛ 
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 .مثٚل إول )ذٕقب خُتِرج مـ اإلشالم(:  ؾّْٓٚ ذٕقٌب خُتِرج مـ اإلشالم وهذا ـٍر

َِّؿَ -شٛ اهلل وشٛ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ  .-َصذَّ اهللَُّ َظ

  ْٚٓؾٚفزٕٚ مع ؿٌحف ٓ ُُيِرج ومْٓٚ مثاًل افزٕٚ،  ذٕقٌب ـٌٚئر ٓ خُترج مـ اإلشالم.وم

يزين ِف ـؾ يقم مٚ ؿِْٚ: إٕف ـٚؾر وإن ـٚن ظذ  -وافًٔٚذ بٚهلل-مـ اإلشالم، ؾِق أن مًًَِم 

ٍٛ ـٌر.  خىٍر ظئؿ وظذ ذٕ

  ٚوذٕقب هل صٌٚئر وهل دون افٌُٚئر، وفُـ ٓ يًْل هذا إٔف ٓ خىر ْلٚ، بؾ ْل

ِْٔف -خىٌر ظئؿ؛ ٕن افٌْل  َِ َِّؿَ َصذَّ اهللَُّ َظ َتٌة »ؿٚل:  -َوَش ُْ ُٕ َْٕت  ا ـَ ََٕب  ـَ إَِذا َأْذ ِم ْٗ إِنَّ ادُْ

بِ  ِْ ـَ َظَذ َؿ ُبُف، َؾِْ٘ن َزاَد َزاَدْت َحتَّك َتِري ِْ َؾ َؿ
َِ َر ُص ٍَ ٌْ َزَع َواْشَت َٕ بِِف، َؾِْ٘ن َتاَب َو ِْ  .شفِ َشْقَداُء يِف َؿ

فذٕقب: افهٌر وافٌُر وافٍُر، ؾٚفذٕقب يٚ أخقة خىرة ـِٓٚ، ويٌٌْل ظذ افًٚؿؾ أن جيتْٛ ـؾ ا

ٍٛ ـًٍرا،  ؾَد يًٍؾ ادًِؿ افذٕقب وُيُثر مـ ذفؽ وٓ يُقن ـٚؾًرا فُـ مَهقدٕٚ هْٚ إٔف فٔس ـؾ ذٕ

 هبذا.

  يف افتٍُر:  افسَّْة واجلَمظةأهؾ أختؿ هذا إصؾ بىريَة  

: ل هذا افىريؼ افهحٔحوأو؛ ٓ يْبٌل فِّٗمـ أن حيُؿ ظذ أحٍد بافٍُر إٓ باَتاذ افىريؼ افهحٔح

ٛ إػ افَٚئؾ أ ًِ
ُٕ ٌَّٝ ممٚ  ٛ أن يتث ًِ

ُٕ و افٍٚظؾ، هؾ ؿٚفف أو مل يَِف؟ هؾ ؾًِف أو مل يًٍؾ؟ ؾِٔس ـؾ مٚ 

إػ افْٚس يُقن صحًٔحٚ، وٓ شَٔم ِف هذا افزمٚن افذي اخُتذ ؾٔف افُذب ديًْٚ ظْد بًض افْٚس، أن 

ٚم، ويُذب ظذ ـذا، جتد افرجؾ مِتحل وهق مـ أـذب افْٚس ويُتٛ دي َُّ ٕٜٚ؛ يُذب ظذ اُْل

.ٌُّٝ  ويُذب ظذ ـذا، واإلٕسٕٝ افٔقم ومقاؿع افتقاصؾ آجتَمظل مِٔئٜ بٕٚـٚذيٛ، ؾال بد مـ افتث

 :ِّٔب إذا تثبَّتْا وبحثْا ٓ َتِق افْتٔجة مـ ثالثة أمقر  ض

 إٔف ؿٚل أو ؾًؾ ؾٓذا شْٖخذه فِدرجٜ افثٕٜٚٔ.إمر إول ٌُٝ  : أن يث

  :مل يَؾ ومل يًٍؾ ؾٍٔرح ادٗمـ بذفؽ؛ ٕن ـَم ؿِْٚ: ادًِؿ أن يثٌٝ إٔف احلافة افثإٔة

َِّّف مـ هذا  شِٔؿ افَِٛ ُيٛ أن يٌَك افْٚس ظذ اإلشالم، ؾَٔقل: اْلّد هلل افذي ش

 افَقل.
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  :؛ يًْل ٓ يْتٍل وٓ يثٌٝ بؾ إمر ُمتّؾ، ؾْٓٚ ٕرجع إػ وآحتَمل افثافث أن ينؽُّ

 ؾ وإصؾ هق افًالمٜ واإلشالم ؾٍْْل ذفؽ ظْف.إص

ٌَّٝ أن هذا افَقل وهذا افًٍؾ ـٌٍر، ؾِٔس ـؾ اخلىقة افثإٔة:  مٚ مـ ثٌٝ إٔف ؿٚل أو ؾًؾ ٓ بد أن ٕتث

، حتك بًض افُتٚب وافًَّْٜؿٚل افْٚس: إٕف ـٍر يُقن ـًٍرا، بؾ ٓ بد مـ افرجقع إػ افدفٔؾ إػ 

ٍُر، حتك أن بًض افٍَٓٚء يٚ أخقة يَقفقن: إذا ؿٚل أحد ظـ ادًجد: افٍَٓٚء ؽِق ِف مًٖفٜ ظد اف

ِْٔحػ ظذ جٜٓ افتهٌر إٔف يٍُر، وهذا ؽر  ِْٔجد ظذ جٜٓ افتهٌر، أو ظـ ادهحػ ُمَه ًَ ُم

ون أصٔٚء ، صحٔح، فٔس ـؾ مٚ ؿٚفف افْٚس: إٕف ـٍر يُقن ـًٍرا أن افتٍُريقن ِف هذا افزمٚن يًدُّ

 .ٍر وهل فًٔٝ بٍُرـثرة ظذ أهنٚ ـ

 :ؾ٘ذا تثبَّتْا ؾ٘ن افْتٔجة أيًوا ٓ َتِق مـ ثالثة أمقر 

 أن يثٌٝ ظْدٕٚ بٚفدفٔؾ أن هذا افَقل أو هذا افًٍؾ ـٍر، ؾٓذا ٕٖخذه إػ إمر إول :

 اخلىقة افثٚفثٜ.

  :أن يثٌٝ بٚفدفٔؾ إٔف فٔس ـًٍرا، ًٕؿ مًهٜٔ فُْف فٔس ـًٍرا، ؾْخرج آحتَمل افثاين

ائرة افتٍُر، أن ٕنؽَّ َٕرأ فًَِِمء ؾْنؽ واهلل هؾ هق ـٍر أو فٔس بٍُر؟ ؾْرجع إػ مـ د

 إصؾ وهق إٔف ظدم افٍُر.

  هؾ ؿٚفف أو ؾًِف ظذ ْٕتَؾ بف إػ اخلىقة افثافثةهذا افذي ثبت إٔف ؿال وؾًؾ ـًٍرا :

ًٍرا، ومـ اجلٜٓ افتل يُقن هبٚ ـًٍرا؟ ؾ٘ن بًض إمقر تُقن ْلٚ جٓٚت؛ مـ جٜٓ يُقن ـ

 جٜٓ ٓ يُقن ـًٍرا.

 ًٓ صخص فٌس افهِٔٛ، ٓ بد أن ًٕرف هؾ فًٌف ظذ افقجف افذي يُقن بف ـًٍرا أو : وأظىُٔؿ مثٚ

ٓ؟ ٕٕف يُقن ـًٍرا إذا ـٚن ظذ وجف تًئؿ افهِٔٛ، أمٚ إذا مل يًٌِف ظذ وجف تًئؿ افهِٔٛ ؾٕ٘ف 

 ٓ يُقن ـًٍرا.

ًٓ يُّـ إٔتؿ مٚ تًر : ؿٌؾ شْغ ـٚن هْٚك افًٚظٚت فٔس مثؾ افٔقم، وـٚن ِف ؾقٕفوأذـر فُؿ مثٚ

شٚظٜ شقينيٜ هل تًتز أحًـ شٚظٜ ؾٔٓٚ صِٔٛ، ِف داخِٓٚ صِٔٛ، ؾُٚن افْٚس ُيٌقهنٚ ٕهنٚ 

  .أصِٜٔ ويًٌِقهنٚ، مٚ يًٌِقهنٚ مـ أجؾ افهِٔٛ وٓ ُيًيِّّقن افهِٔٛ، ٓ صؽ أن هذا فٔس ـًٍرا
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ِف هذا ٕير أن صٚرة صٍٔروفٜٔ صِٔٛ، ضٔٛ هذا افذي يَقل:  بًض افْٚس يذـرون وإٔٚ ظْدي

وافنٚرة مىٌقظٜ ظذ افًٔٚرة ومىٌقظٜ ظذ ادَقد، هؾ هق ؾٚظؾ ْلذا ظذ شٌٔؾ  شٔٚرة صٍٔروفٜٔ

ٝ بف  َّّ افتًئؿ فِهِٔٛ، بؾ هق هؾ ؾًِف ظذ إٔف صِٔٛ؟ اجلقاب: ٓ، ؾال يُقن ـًٍرا بؾ هذا ممٚ ظ

 ٛ ؾٕ٘ف ُُيٍػ ؾٔف.افٌِقى، فق ؾروْٚ إٔف صِٔ

َِّؽ هق صِٔٛ ِف اْلََٜٔ، فُـ إٔٝ تريد أن إٔٝ فق وؿٍٝ ِف افنّس وؿِٝ هُذا،  شسشؿ ط

ٌُّٝ إٔف ؾًِف ظذ افقجف افذي  ؿ بف، ؾال بد مـ افتث َُ افهِٔٛ، وٓ تًٍِف ظذ وجف افهِٔٛ؟ هذا ٓ ُي

ٚ ٍٕس آحتَمٓت افثالثٜ-يُقن بف ـًٍرا، ؾ٘ذا ثٌٝ  ًً ِف ظذ افقجف افذي يُقن بف ـًٍرا إٔف ؾً -ضٌ

َِْٕف إػ اخلىقة ـؿ؟ افرابًٜ: وهل افْير هؾ اجتًّٝ افؼوط وإتٍٝ ادقإع، ؾ٘ن اجتًّٝ 

افؼوط وإتٍٝ ادقإع أخذٕٚه إػ اخلىقة اخلٚمًٜ، وإن جتتّع افؼوط وتْتٍل ادقإع ؾْٕ٘ٚ ٍْٕل 

 ظْف افتٍُر، وإذا صُُْٚ ؾٕٚصؾ اإلشالم.

ِّٔب طٓ ر فْا إٔف ؿد اجتًّت ؾٔف افؼوط وإتٍت ادقإع؛ ؾْٓا ْٕتَؾ إػ اخلىقة اخلامسة: وهل أن ض

 إحُام ادستبة ظذ ذفؽ ظذ ؿسّغ:

 أحٌُٚم ختص ادًتَد ًٍٕف.: افَسؿ إول 

 أحٌُٚم متًديٜ.وافَسؿ افثاين : 

َِّ إحُٚم افتل ختص ادًتَد ًٍٕف ؼ يب إٔٚ ُأصع ظِٔف أو ٓ ُأصع : مثؾ افهالة ظِٔف بٚفًٌْٜ يل إٔٚ تتً

 ظِٔف، مثؾ آشتٌٍٚر فف هذا يتًِؼ يب إٔٚ ؾٖؾًِف بًْٚء ظذ اظتَٚدي.

ٜ : مثؾ ؿتِف، ومثؾ حرمٕٚف مـ ادراث وٕحق ذفؽ، ؾُرَجع ِف ذفؽ إػ افًَِمء أمٚ إحُٚم ادتًديَّ

ٚم، ٓ بد مـ حُؿ مـ ظٚمل أو ؿٚيض. َُّ  واُْل

ب فُؿ ادس ِبا بّسٖفة منٓقرةوفُل ُأؿرِّ : وهل مًٖفٜ تٚرك افهالة، إذا ـْٝ أظتَد إٔٚ أن ٖفة ُأؿرِّ

تٚرك افهالة ـًاًل ـٚؾر، وجٚري تٚرك فِهالة وإٔٚ أظرف إٔف تٚرك فِهالة، إػ أن مٚت ٓ ُيهع ٓ 

 ِف افٌٔٝ وٓ ِف ادًجد إػ أن مٚت، وظرؾٝ إٔف ـٚؾر واظتَدت إٔف ـٚؾر؛
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: ؾال ُأصع ظِٔف مع افْٚس؛ ٕين أظتَد إٔف ـٚؾر ٜ يب أؾًؾ بحًٛ اظتَٚديبٚفًٌْٜ فألحُٚم ادتًَِ

ًثٚ يل مٚ آخذ ٕهٌٔل مـ  وافُٚؾر مٚ ُيهذ ظِٔف فُـ مٚ أمْع افْٚس مـ افهالة ظِٔف، فق ـٚن مقرِّ

 ادراث فُـ ٓ أمْع افقرثٜ مـ أخذ افْهٔٛ.

ٜ ع ؾٔف إػ اْلٚـؿ افَٚيض، وفذفؽ افُؾ جمًّقن : ـَتِف مثاًل ؾٓذا فٔس يل، ُيرَج أمٚ إحُٚم ادتًديَّ

ٌَؾ اْلٚـؿ بًد أن يًتتٌٔف ثالًثٚ،  يًْل يٖخذه يًتتٌٔف ثالثٜ ظذ أن تٚرك افهالة ٓ جيقز ؿتِف إٓ مـ ِؿ

ا، وبًوٓؿ  أيٚم أو ثالثٜ مرات، ؾ٘ن أبك افهالة ؿتِف، بًوٓؿ يَقل: ـًٍرا، وبًوٓؿ يَقل: حدًّ

إٔٚ أين أظرف أن جٚري مٚ ُيهع ؾٖتربص فف وأؿتِف وأؿقل: ٕٕف تٚرك يَقل: تًزيًرا، فُـ فٔس يل 

 فديْف مٍٚرق فِجَمظٜ، هذا ٓ بد ؾٔف مـ افرجقع إػ اْلٚـؿ افَٚيض.

ق بْٔف وبغ زوجتف إٔٚ؟ إٔٚ إٔهحٓٚ، إٔٚ أؿقل ْلٚ: مٚ جيقز أن تٌَل مًف، جيٛ أن ترؾًل أمرك  هؾ ُأؾرِّ

ُـ فًٝ إٔٚ افذي أحُؿ هبذا، ٓ بد مـ افرجقع إػ افًَِمء إػ افَوٚء مـ أجؾ أن تٍٚرؿٔف، ف

فق ظرؾف صٌٚبْٚ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ هذا افىريؼ افقاوح افٌغِّ ظْد  وافَوٚة فٍِهؾ ِف هذه افَؤٜ.

ُٕؼ ْلؿ فًِّْٚ مـ آؾٜ افتٍُر افتل ؤًٝ افُثر مـ ادهٚفح، وشٌٌٝ افُثر مـ افًٍٚد، وفُـ  و

  .إتؼ افتٍُر افًَّْٜ واجلَمظٜهؾ ٕ هقت افًٚيل افٔقم فٍِرق ادخٚفٍٜفألشػ دٚ ـٚن اف

وفألشػ أن افهقؾٜٔ ُيٚوفقن اشتٌالل خقف افًٚمل مـ افتٍُر وافتٍجر وافذي ُيًّك بٚإلرهٚب 

، وُيٚوفقن افًَّْٜ واجلَمظٜٖهؾ افذي شٖٔتْٔٚ افُالم ظِٔف إن صٚء اهلل، وُيٚوفقن إفهٚق هذا إمر ب

هؿ أهؾ افتٍُر  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ بزظؿ أن  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ تحٚفػ مع افدول افٌربٜٔ ود اف

َِؿ إرض ـِٓٚ مـ افتدمر وافتٍجر إٓ ِف طؾ مْٟٓ  ؛ ٕن افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ وافتدمر، بَْٔم ٓ تً

حّقن افْٚس مْف ـَم يًتَدون حرمٜ هذا ديًْٚ وفًٔٝ مـ بٚب ادهٚفح، ؾٔ افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ 

 شٖٔتْٔٚ إن صٚء اهلل افُالم ظـ أصؾ حرمٜ افدمٚء.

افًَّْٜ أهؾ ظذ بٔٚن هذا ادْٟٓ وهذا إصؾ افًئؿ مـ أصقل ؾٌٌْٔل أَيٚ إخقة أن ٕحرص 

فِْٚس ِف خىٌْٚ، ِف دروشْٚ، ِف تَريراتْٚ فًْٚهؿ ِف اشتئهٚل هذا افداء افذي هق آظتداء  واجلَمظٜ

ُُّٕؾ إن صٚء اهلل دروشْٚ بًد ادٌرب افًٚظٜ افًٚبًٜ،  ِف افتٍُر، فًِْٚ َٕػ ظْد هذا ادقضـ و

ُٕهع ادٌرب  ُٖجٔٛ ظْٓٚ، ؾَْػ هْٚ إن صٚء اهلل ثؿ  وامجًقا إشئِٜ وبًد افدرس افثٚين إن صٚء اهلل ش
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ُٕجٔٛ ظـ إشئِٜ بٚفقؿٝ افذي ًٕتىًٔف، ثؿ ٕتقؿػ إ ن صٚء ثؿ ًٕقد إػ افدرس بًد ادٌرب، ثؿ 

َِّؿ.  اهلل، واهلل أظِؿ وصؾَّ اهلل ظذ ٌْٕٔٚ وش
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 [4-]مـ أصقل أهؾ افًِػ

 افًالم ظُِٔؿ ورمحٜ اهلل وبرـٚتف.

ًٜ فًِٚدغ، وظذ آفف  ن إـّالن ظذ ادًٌقث رمح اْلّد هلل رب افًٚدغ، وافهالة وافًالم إمتَّٚ

 وصحٌف أمجًغ.

 أما بًد...

ٛؾ ٚ ِف هذا ادجِس افثٚفٞ مـ جمٚفس يقم اجلًّٜ، وأشٖل اهلل  ُٖرحِّ ًً أن  -َظزَّ َوَجؾَّ -ب٘خقاين مجٔ

 يٍَْٓٚ وأن يًٍْْٚ وجيًِْٚ مـ افًٚدغ افًٚمِغ.

ٚ ظذ  ًٍ ِف اْلََٜٔ أَيٚ إخقة بٚفتنٚور مع افَٚئّغ ظذ افدورة رأيْٚ أن ٕختؿ افدورة افِِٜٔ ختٍٔ

ِّْٔٓٚ، وافٌٚؿل افذي أردٕٚه ِف رٕٚ إصقل إخقإْٚ، واْلّد هلل ؿد ذـ ٌ ُٕ وإمقر افتل ٕريد أن ٕٗشًٓٚ و

ًٜ أن بًوٓؿ  يقم افًٌٝ إَٕم هق متَّمت دٚ ؿررٕٚه، ورأيْٚ أن مهِحٜ افتخٍٔػ ظـ إخقة وخٚص

مـ مٍُٚن بًٔد تَتيض إٔٚ إن صٚء اهلل ٕختؿ افدورة افِِٜٔ، ؾًٌد هذا افدرس ٕٖخذ افدرس افثٚين إن 

ُٕجٔٛ ظـ إشئِٜ، وٕٖخذ مٚ يُّـ مـ افقؿٝ حتك فق أضِْٚ صًٔئٚ، وٕختؿ  صٚء اهلل بًد ادٌرب، و

 ِف هذه افِِٜٔ. -َظزَّ َوَجؾَّ -افدورة إن صٚء اهلل 

افًَّْٜ أهؾ مقوقع هذا ادجِس ـًٓدـؿ بف ِف مثؾ هذا افقؿٝ يتًِؼ بٖمٍر مٓؿ بٖصقل أُّيا إخقة: 

ؿْ -فًِػ افهٚفح افًٚمٜ، بٖصقل مْٟٓ ا واجلَمظٜ ِٓ ْٔ َِ َّٔزوا هبٚ ويتحَؼ هبٚ  -ِرْوَقاُن اهللِ َظ وافتل مت

ؾ افْٚس هبذه إصقل فًٚصقا حًٔٚة شًٔدة،  ِّ افًدل وإمـ واخلر، وتتحَؼ هبٚ افتَقى، وفق ظ

ًٔٚ، وًّٕؾ هبٚ ثٚفًثٚ، وٕدظق  ، وٍّٕٓٓٚ ثٕٚ ًٓ وأِمْقا وأِمـ ؽرهؿ، وفذفؽ يٌٌْل ظِْٔٚ أن ًِّٕٓٚ أو

ٚ.إف ًً ٚ، وٕهز ظذ ذفؽ خٚم ًً  ٔٓٚ راب

  مـ أصقل افًِػ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ افٔقم ٕتُِؿ ظـ أصِغ ظئّغ ـٌريـ مـ أصقل

ؿْ -افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ َرق وٓ شَٔم ظْد ادًٚسيـ: -ِرْوَقاُن اهللِ َظ ٍِ  حهؾ ؾٔٓؿ خٌِط ـثٌر ظْد اف

 أما إول مَْٓم: ؾٓق أصؾ افقٓء وافزاء؛ 

: افقٓء دـ واػ اهلل وأضٚظف، وافزاء ممـ حٚدَّ اهلل ورشقفف، وادًِقم أن ادٗمـ أهؾ افسَّْةل ؾّـ أصق

ٍّٛ ظْده هق حٌف هلل  ٌِّٔز ِف ديْف، متٌّٔز بديْف، أظيؿ ح َٚػَ -متّ ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ ، ؾٖظيؿ اْلٛ وأظاله -ُش
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، ًٕٖل اهلل أن يقؾَْٚ إػ ُمٌتف وـَمل وأؽاله وأحاله ظْده هق حٌف فربف، وٓ صؽ أن ربْٚ ُيِٛ وُيَٛ

َِّؿَ -ثؿ ُمٌٜ رشقفف ، ُمٌتف وأن ُيٌْٚ ِْٔف َوَش َِ  .-َصذَّ اهللَُّ َظ

 ،ٚ ًَ ًٌّٚ مىِ ٚ، وـؾ مـ دون اهلل ُيَٛ هلل، اهلل ُيٛ ح ًَ ًٌّٚ مىِ ؾٚدٗمـ ُيٛ اهلل وُيٛ هلل، واهلل ُيَٛ ح

ٚ، وـؾ مـ دون ا ًَ ًٌّٚ مىِ َِّؿَ -هلل ابتداًء مـ رشقل اهلل ادٗمـ ُيٛ اهلل ح ِْٔف َوَش َِ إػ أؿؾ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ -ادحٌقبٚت ُيٛ هلل، ؾّحٌّد  ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللَُّ -وإَٕم ٕٕف رشقل اهلل ُيٛ ٓ فذاتف  -َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ُٕحٌف ٕٕف ر-َظ َِّؿَ -شقل اهلل ، وهذا ظٚد ظذ ذاتف بٚفزـٜ واخلر، وفُْٚ  ِْٔف َوَش َِ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ -أحٛ إػ ادٗمـ مـ افٍْس وهق  ِْٔف َوَش َِ  .-َصذَّ اهللَُّ َظ

ؿْ -: افهحٚبٜ ثؿ حُيب مـ أحبَّف اَّلل وما أحبَّف اَّلل، ومـ رؤوس مـ أحبٓؿ اَّلل ِٓ ْٔ َِ ، -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

َظزَّ -ٌض افؼك وافٍُر، وُيٌٌض ادؼـغ، يَقل اهلل مٚ أبٌوف اهلل ومـ أبٌوف اهلل، ؾٓق ُيٌوُيٌٌض 

ُٕقا َآبَ ﴿: -َوَجؾَّ  ا ـَ ـْ َحادَّ اَّللََّ َوَرُشقَفُف َوَفْق  وَن َم َِخِر ُيَقاده ْٔ َْٔقِم ا ِمُْقَن بِاَّللَِّ َواْف ْٗ ُد َؿْقًما ُي
اَءُهْؿ َأْو َٓ ََتِ

ْؿ ُأو يََمنَ َأْبَْاَءُهْؿ َأْو إِْخَقاََنُْؿ َأْو َظِنَرََتُ ُِقِِبُِؿ اْْلِ َتَب يِف ُؿ ـَ  [.11]ادجٚدفٜ: ﴾َفئَِؽ 

ٍٕك افقجقد، وهذا ِف اْلََٜٔ فٔس افقجقد  -َظزَّ َوَجؾَّ -هْٚ تِحيقن يٚ أحٌٜ أن اهلل  ﴾َٓ ََتُِد َؿْقًما﴿

مـ حٚدَّ اهلل ورشقفف، وؿد يْتًٛ إػ اإلشالم ُيٛ مـ حٚدَّ اْلََٔل؛ ٕٕؽ جتد مـ افْٚس مـ ُيٛ 

 : ورشقفف، وفُـ هذا ٍٕس فِقجقد اْلُّل؛ ؾحًَُم ٓ يقجد مٗمًْٚ يقاد مـ حٚد اهلل ورشقففاهلل

 .ؾ٘مٚ إٔف مٗمـ ٓ يقاد مـ حٚد اهلل ورشقفف 

  حٚد اهلل ورشقفف وفٔس بّٗمـ.وإمٚ إٔف يقاد مـ 

ـْ َح ﴿ وَن َم َِخِر ُيَقاده ْٔ َْٔقِم ا ِمُْقَن بِاَّللَِّ َواْف ْٗ ُد َؿْقًما ُي
[ وُشٌْغِّ إن 11]ادجٚدفٜ: ﴾ادَّ اَّللََّ َوَرُشقَففُ َٓ ََتِ

ة.  صٚء اهلل ِف إصقل افتٚفٜٔ وقابط هذه ادقدَّ

ًٍْض ﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -وؿٚل اهلل  َٔاُء َب
ْؿ َأْوفِ ُٓ ُو ًْ َٔاَء َب

قَد َوافََّْهاَرى َأْوفِ ُٓ َٔ َٓ َتتَِّخُذوا اْف ـَ َآَمُْقا  ا افَِّذي َ َيا َأُّيه

ـْ َيَتقَ  ؿْ َوَم ُٓ ُف ِمْْ َّٕ ْؿ َؾِ٘ ُُ ْؿ ِمْْ مع إٔف جًؾ ٕهؾ افُتٚب مـ افٔٓقد  -َظزَّ َوَجؾَّ -[ ؾٚهلل 12]ادٚئدة: ﴾هلَُّ

وافْهٚرى أحًُٚمٚ فًٔٝ فٌرهؿ مـ افٍُٚر ؾٖبٚح مثاًل فًِِّؿ أن يتزوج ـتٚبٜٔ، أن يتزوج َيقديٜ 

م ظذ ادٗمْغ أن يتخذوا افٔٓقد فًِِّؿ أن يٖـؾ ذبٚئح أهؾ افُتٚب إٓ إٔف حرَّ ٕٜٔ، وأبٚح اأو ٕك

وا اهلل ورشقفف. ؾقا افديـ وحٚدُّ  وافْهٚرى أوفٔٚء؛ وذفؽ ٕن افٔٓقد وافْهٚرى ؿد حرَّ
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ٍْ ﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -وؿٚل اهلل  ُُ َٔاَء إِِن اْشَتَحبهقا اْف
ْؿ َأْوفِ ُُ َٕ ْؿ َوإِْخَقا ـُ َٓ َتتَِّخُذوا َآَباَء ـَ َآَمُْقا  ا افَِّذي َ َر َيا َأُّيه

ُٖوَفئَِؽ ُهُؿ افيَّادُِقنَ  ْؿ َؾ ُُ ْؿ ِمْْ ـْ َيَتَقهلَُّ يََمِن َوَم م اهلل  [11]افتقبٜ: ﴾َظَذ اْْلِ ظذ ادٗمْغ  -َظزَّ َوَجؾَّ -ؾحرَّ

ًّٔٚ وفق ـٚن أًبٚ أو ـٚن أًخٚ.  أن يتخذوا مـ ـٍر بٚهلل وف

َِّؿَ -وؿٚل افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ـْ َأَحبَّ يِف »: -َصذَّ اهللَُّ َظ ِد َم ََ ٌََض َّللَِِّ، َوَأْظَىك َّللَِِّ، َوَمََْع َّلِلَِّ؛ َؾ  اَّللَِِّ، َوَأْب

َؾ اِْليََمنَ  َّ ُْ ـْ َأَحبَّ يِف اَّللَِِّ»رواه أبق داود وصححف إفٌٚين؛  شاْشَت ٌََض َّللَِِّ»ؾُٚن حٌف ِف اهلل،  شَم  شَوَأْب

ق وأظىك وإٍٔؼ ابتٌٚء مٚ ظْد اهلل، ؾته شَوَأْظَىك َّللَِِّ»ؾٖبٌض مٚ أبٌوف اهلل ومـ أبٌوف اهلل،  َوَمََْع »دَّ

َؾ اِْليََمنَ  َّ ُْ ِد اْشَت ََ  .شَّللَِِّ؛ َؾ

َِّؿَ -وؿٚل  ِْٔف َوَش َِ ٌُْض يِف اَّللِ»: -َصذَّ اهللَُّ َظ يََمِن: احُلبه يِف اَّللِ، َوافُب ـَم ظْد أمحد وؽره  شَأْوَثَؼ ُظَرى اْْلِ

اه افنٔخ ٕٚس افديـ إفٌ  ٚين ِف افًًِِٜ افهحٔحٜ.ب٘شٍْٚد ؿقَّ

 ؾَم هق افقٓء؟ وما هق افزاء؟ وما وقابط ذفؽ؟ 

 ، ؾٚفقٓء مؼوٌع وممْقع:أصِف اْلٛ وتتًٌف أمقرافقٓء: 

 .ٌِّف اهلل ٌِّف اهلل ومـ ُي  ادؼوع مْف: حٛ اهلل، وحٛ مٚ ُي

 .مٚ ُيٌٌوف اهلل ومـ ُيٌٌوف اهلل ُّٛ  وادّْقع مْف: ح

ٌٌُض وافزاء:  وتتٌع أظَمل: أصِف اف

 : ظدم افُْكة، ؾ٘ن ظدم افْكة يتٌع افزاء، وافٌٌض مثؾ اْلٛ مْف مؼوع ومْف ممْقع؛مْٓٚ مثاًل 

 .ؾٚدؼوع مْف: بٌض مٚ أبٌوف اهلل ومـ أبٌوف اهلل 

 .وادّْقع مْف: بٌض مٚ أحٌف اهلل أو مـ أحٌف اهلل 

 َرق ٓ بد أن ًٕرف وقابىف  حتك ٕوبىف وٓ َٕع يف افزفؾ افذي وؿًت هذا إصؾ افًئؿ ٍِ ؾٔف اف

 وإصقل افتل توبىف؛

 أن افقٓء وافزاء أصالن ذظٔٚن، ومًْك ذفؽ أن وأول وابٍط وأول أصٍؾ يوبط هذا افباب :

وٓ ظذ أراء، وٓ أن  هقاءافقٓء وافزاء يَقمٚن ظذ افديـ، ؾال جيقز فإلًٕٚن أن ئٌَْٓم ظذ إ

ك مـ جيًؾ افقٓء وافزاء وش ََّ ـٌ ُيتِ ًٜ فتحَٔؼ مآربف افًٔٚشٜٔ أو مآربف افنخهٜٔ، وإَٕم مهٚ دي ِٔ

 افديـ وُيٌْك ظذ افديـ، افقٓء وافزاء تٗخذ أحُٚمَٓم مـ افديـ وُئٌْٚن ظذ افديـ وجقًدا وظدًمٚ.
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ٍٜ واحدة  ؛ وؿد دفَّٝ إدفٜ ظذ أن افقٓء فٍُِٚر حرام، وأن حٛ افٍُٚر حرام، فُْف فٔس ظذ درج

- .َِّٜ  ؾّْف مٚ يَْض اإليَمن وُُيِرج مـ اد

- .َِّٜ  ومْف مٚ ُيَْص اإليَمن فُْف ٓ ُُيرج مـ اد

 ومْف مٚ ُيرج ظـ حُؿ افتحريؿ ؾال تتًِؼ بف ادٗاخذة. -

: ؾٓق حٛ افٍُٚر فديْٓؿ، أن ُيٛ ادًِؿ افُٚؾر فديْف افذي ـٍر بف، ؾٓذا أمٚ افذي يَْض اإليَمن

ُمٌٜ افٍُر تَْض اإلشالم، ؾِق ؿٚل إًٕٚن: إٔٚ أحٛ افٍُٚر ٕن ديْٓؿ ؾٔف ُُيرج مـ اإلشالم؛ ٕن 

 هذا ـٍر ُُيِرج مـ مِٜ اإلشالم.حريٜ وفٔس ؾٔف ؿٔقد، َٕقل: 

ٌَّٜ افُٚؾر مـ أجؾ مًهٜٔ، فٔس ٕهنٚ ـٚؾر، هق ٓ يٌف وأمٚ افذي يَْص اإليَمن وٓ يَْوف : ؾّْف ُم

ٍٜ يًٍِٓٚ هق ُيٌٓٚ،  مـ جٜٓ ـٍره، فُْف ُيٛ ـٚؾًرا مـ أجؾ ُمٌٜ ادىربغ ادٌْغ  مثال ذفؽ:مًهٔ

ُٔحٛ هذا افُٚؾر مـ ؽر ٕيٍر إػ ديْف وإَٕم دًهٜٔ ، هذا يدث أن ـثًرا مـ افنٌٚب مـ افٍُٚر، ؾ

ُيٛ ادىرب افٍالين أو ادىربٜ افٍالٕٜٔ، جتد بًض صٌٚب ادًِّغ يَقل: إٔٚ أحٛ مٚيُؾ 

ٕٚ أحٛ مٚدوٕٚ وهؿ ـٍٚر، وفُـ هؿ ٓ يْيرون إػ ديـ بؾ ربَم ٓ جٚـًقن، بًوٓؿ يَقل: أ

يًرؾقن ديْٓؿ، وفُـ ُيٌقهنؿ مـ أجؾ افٌْٚء وافرؿص، وهذه مًهٜٔ فق صدرت مـ مًِؿ أصاًل 

 مًهٜٔ، ؾٓذا اْلٛ حرام وُيَْص اإليَمن.

 هذا احلب حرام باتٍاق افًَِمء ٕمريـ:

  :فُٚؾٍر.إمر إول ٌّٛ  ٕٕف ح

 مـ أجؾ مًهٜٔ.افثاين:  وإمر ٌّٛ  ٕٕف ح

وهذا اْلٛ ٓ جيقز فق ـٚن دٗمـ مـ أجؾ هذه ادًهٜٔ مٚ جيقز؛ يًْل افذي يٖيت يَقل: واهلل إٔٚ 

أحٛ ُمّد ظٌده مىرب شًقدي، مٌْل شًقدي يَقل: إٔٚ أحٌف ٕٕف مىرب، َٕقل: حرام مٚ جيقز 

 .أن ُُتٌف ْلذا، مٚ جيقز أن ُتٌف مـ أجؾ ادًهٜٔ
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ؾ اإلًٕٚن ٚ مـ ُمٌٜ افُٚؾر افتل ُتَْص اإليَمن وٓ تَْوفأيًو  ُٔحهِّ : ُمٌٜ افُٚؾر دهِحٜ دٕٔقيٜ، ف

مهِحٜ دٕٔقيٜ، مثؾ: أن ُيٛ افُٚؾر ٕٕف ذيُف ِف افتجٚرة وهق صٚضر ومٚهر وُيدخؾ ظِٔف أربٚح 

ُٔحٌف، ُيٌف هق ْلذه ادهِحٜ افدٕٔقيٜ افتل تدخؾ ظِٔف، وهذا حرام ومًهٜٔ.   ؾ

إٔف ـتٛ ـتًٚبٚ فِّؼـغ  -َريِضَ اهلُل َظُْْف وأروٚه-ـ ذفؽ مٚ جٚء ِف ؿهٜ حٚضٛ بـ أيب بِتًٜ وم

َِّؿَ -ُُيزهؿ بٖن افٌْل  ِْٔف َوَش َِ شٌٔزوهؿ، وهذا ٕقع مـ ادحٌٜ وٕقع مـ افقٓء، وفُـ مٚ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ َصذَّ -افذي دؾًف فذفؽ؟ هذا طٚهٌر ِف اْلديٞ، وؿد أمر افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ًّٔٚ وافزبر  -اهللَُّ َظ ظِ

ُْٖتقا َرْوَوَة َخاخٍ »وادَداد بٚفِحقق بٚمرأة وؿٚل:  قا َحتَّك َت َُ
َىِِ ْٕ مُٚن ؿريٛ مـ ادديْٜ ظذ مُٜ  شا

ًَْٔة »
ًِ ا َط ا -أي امرأة-َؾِ٘نَّ ِِبَ َٓ ا ـَِتاٌب َؾُخُذوُه ِمْْ َٓ ًَ قا إَِػ   شَوَم َٓ َت ْٕ قا َحتَّك ا َْ َِ َى ْٕ ، َؾَِ٘ذا َؾٚ ِٜ ْوَو  افرَّ

ِٜ هْٚك ؾَٚفقا ْلٚ: َأْخِرِجل اْفَُِتَٚب  َْٔ ًِ ـَِتٍٚب   . بِٚفيَّ ـْ  ًِل ِم : َمٚ َم ْٝ َٚف ََ َُِتَٚب َأْو   . َؾ ّـَ اْف َؿُٚفقا: َفُتْخِرِج

ََٔٚب  َغَّ افثِّ
َِ ِْ َِّؿَ -ٕحـ متٖـدون أن مًِؽ ـتًٚبٚ؛ ٕن افٌْل  " َفُْ ِْٔف َوَش َِ ِٝ بغ  -َصذَّ اهللَُّ َظ أخزٕٚ، ؾٖٕ

ُٕخرج افُتٚب. يِؽ حتك  ًُٕرِّ  أمريـ: إمٚ أن خُترجل افُتٚب بًٍِْؽ، أو 

"ٚ َٓ ِٚص ََ ـْ ِظ َْٖخَرَجْتُف ِم َْْٔٚ  ، أخرجتف مـ مجٚرهٚ مـ صًرهٚ ووًتف ِف افنًر وفٍٝ افنًر ظِٔف،َؾ َت َٖ َؾ

َِّؿَ -بِِف َرُشقَل اهللَِّ  ِْٔف َوَش َِ ـَِغ  :فِ َؾَِ٘ذا ؾِٔ -َصذَّ اهللَُّ َظ ـَ ادُْْؼِ ٍَٕٚس ِم َٜ إَِػ ُأ ًَ َت ِْ ـِ َأيِب َب ِٛ ْب ـْ َحٚضِ هؿ ِم شَمَّ

ِض َأْمِر َرُشقِل اهللَِّ  ًْ ٌَ ُهْؿ بِ ، ُُيِْزُ َٜ َُّ ـْ َأْهِؾ َم َِّؿَ -ِم ِْٔف َوَش َِ َٚل  ،-َصذَّ اهللَُّ َظ ََ ِلُّ َؾ ِْٔف -افٌَّْ َِ َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ  ٚ افٌْل  ش؟ضُِب، َما َهَذاَيا َحا» ْلَٚضِٛ: -َوَش ًً َِّؿَ -ضٌ ِْٔف َوَش َِ يًِؿ مٚ هذا، فُـ شٖفف  -َصذَّ اهللَُّ َظ

دٚ ؾًِٝ هذا؟ هذا ادَهقد بٚفًٗال، ؾدلَّ هذا ظذ إٔف فٔس بّجرده ـٍر، بؾ ُيتِػ بٚختالف 

د افداؾع؛ إذ فق ـٚن ـًٍرا بّجرده مٚ احتٚج أن يًٖفف ويًتٍهؾ، آشتٍهٚل ٓ يُقن إٓ ظْ

 آحتَمل.

اَل:  ََ ُْْت اْمرَ ً" حاضب: َؿاَل  شَيا َحاضُِب، َما َهَذا؟»َؾ ـُ ، إيِنِّ  َجْؾ َظَذَّ ًْ ا يِف  اَيا َرُشقَل اَّللَِّ، َٓ َت ًَ َه ِْ ُم

ْؿ يًْل َل أــ مـ أصقل ؿريش "ُؿَرْيشٍ  ـَ هَلُ اِجِري َٓ ـَ ادُْ َؽ ِم ًَ ـْ َم اَن َم ـَ ا، َو َٓ ِس ٍُ ْٕ ـْ َأ ـْ ِم ـُ ْ َأ ، َوََل

ْؿ َأنْ ؿَ  ِٓ ـَ افََّْسِب ؾِٔ َْٖحَبْبُت إِْذ َؾاَتِْل َذفَِؽ ِم ْؿ، َؾ ْؿ َوَأْمَقاهَلُ ِٓ ا َأْهِِٔ قَن ِِبَ ُّ َة، حَيْ َُّ َّ َِذ ِظَْْدُهْؿ َراَباٌت بِ  َأَتَّ

َد ا ًْ ِر َب ٍْ ُُ ًرا َوَٓ اْرتَِداًدا َوَٓ ِرًوا بِاْف ٍْ ـُ ُِْت  ًَ ا َؿَراَبتِل، َوَما َؾ قَن ِِبَ ُّ  ." ِْلْشاَلمِ َيًدا حَيْ
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َِّؿَ -يًْل يَقل: يٚ رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ ًة، إٔٚ ؾًِٝ هذا  -َصذَّ اهللَُّ َظ إٔٚ واهلل مٚ ؾًِٝ هذا ـًٍرا وٓ ردَّ

مـ أجؾ مهِحٜ دٕٔقيٜ حتك تُقن يل يد ظْدهؿ؛ ؾ٘ن ـٕٚٝ افٌٌِٜ فؽ يٚ رشقل اهلل ؾْٚلّد هلل، وإن 

 قل: إٔٚ ؿد ـتٌٝ فُؿ.ـٕٚٝ افٌٌِٜ ْلؿ ؾٖٕٚ أمحل أهع بذفؽ وأؿ

َٚل    ََ َِّؿَ -افٌْل َؾ ِْٔف َوَش َِ ؿْ » :-َصذَّ اهللَُّ َظ ُُ ْد َصَدَؿ ََ ًة  شَف يًْل صدؿُؿ إٔف مٚ ؾًؾ هذا ـًٍرا وٓ ردَّ

وفُْف ؾًِف دٚ ذـر، ؾدلَّ ذفؽ ظذ أن هذا افًٍؾ وهق اإلظٕٜٚ ِف اْلََٜٔ وادحٌٜ مثؾ اإلظٕٜٚ، إذا ـٚن 

 ْف مًهٜٔ.فِدٕٔٚ فٔس ـًٍرا وفُ

ُر ؾَ  َّ اَل ُظ ْب ُظَُْؼ َهَذا ادَُْْاؾِِؼ  ؛َيا َرُشقَل اَّللَِّ": -َرِِضَ اَّللُ َظْْفُ -ََ َرِِضَ -ؽرًة مـ ظّر  "َدْظِْل َأْضِ

َِّؿَ -ظذ ديـ اَّلل وظذ رشقل اَّلل  -اَّللُ َظْْفُ  ِْٔف َوَش َِ اَل ؾَ   . -َصذَّ اَّللَُّ َظ ِْٔف وَ -افْبل  ََ َِ َِّؿَ َصذَّ اَّللَُّ َظ -َش

ر: »  : َّ ُِقاَيا ُظ َّ اَل اْظ ََ َع َظَذ َأْهِؾ َبْدٍر َؾ َِ قَن َؿِد اضَّ ُُ ًَؾَّ اَّللََّ َأْن َي َد َبْدًرا، َوَما ُيْدِريَؽ َف ِٓ ُف َؿْد َص َّٕ َما  إِ

ؿْ  ُُ ْرُت َف ٍَ ْد َؽ ََ  وافَهٜ ِف ]افهحٔحغ[. شِصْئُتْؿ، َؾ

ٍٜ دٕٔقيٜ ذـرهٚ، وهذه مًهٜٔ؛ ٕن افٌْل ـٚتٛ ؿريًنٚ ده -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -هْٚ حٚضٛ  َصذَّ اهللَُّ -ِح

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ْد »ؿٚل:  -َظ ََ ُِقا َما ِصْئُتْؿ، َؾ َّ اَل اْظ ََ َع َظَذ َأْهِؾ َبْدٍر َؾ َِ قَن َؿِد اضَّ ُُ ًَؾَّ اَّللََّ َأْن َي َوَما ُيْدِريَؽ َف

ؿْ  ُُ ْرُت َف ٍَ ظذ ُحرمٜ أن ُيٛ اإلًٕٚن افٍُٚر مـ أجؾ إذن هق ذٕٛ يتٚج إػ مٌٍرة، ؾدلَّ ذفؽ  شَؽ

ادهِحٜ افدٕٔقيٜ، وافْير يدل ظذ ذفؽ؛ ٕٕف فق أحٌف مـ أجؾ ادهِحٜ ؾٓذا ذريًٜ ٕن ُيٛ ديْف، 

 وؿد يهؾ إمر إػ أن ُيٛ ديْف أو ُيٌف فديْف.

دٕٔقيٜ وإَٕم ٕمٍر أن ُيٛ ادًِؿ افُٚؾر ٕمٍر مٌٚح، فٔس فديْف وفٔس دًهٜٔ وفٔس دهِحٜ بَل مًْٚ 

: مثاًل: فًٛ افُرة مـ حٔٞ إصؾ مٌٚح، ؾٖن ُيٛ ادًِؿ ـٚؾًرا؛ ٕٕف ٓظٛ ـرة، ٕٕف مٚهر مٌٚح

هذا ٓ ُيٛ فديْف وٓ ِف افُرة، يَقل مثاًل بًض افنٌٚب: إٔٚ أحٛ مٔز، إٔٚ أحٛ روٕٚفدو، 

ؾٓق ُيٌف، وإتَؾ هذا إػ حٛ دًهٜٔ وٓ دهِحٜ دٕٔقيٜ وإَٕم ٕمر مٌٚح؛ فُقٕف يًِٛ بّٓٚرة 

ٌقن أصٌحقا ٕٕديٜ افٍُٚر، جتد بًض افنٌٚب يَقل: إٔٚ  إٕديٜ: جتد أن صٌٚب ادًِّغ يتًهَّ

وُيتهّقن ِف هذا؛ هذا أحًـ، وهذا أحٛ ريٚل مدريد، وافثٚين يَقل: ٓ إٔٚ أحٛ برصِقٕٜ، 

ٌٜ فٍُِٚر مـ أجؾ أمرٍ   مٌٚح. أحًـ، وٕحـ ٌٌُِٕؿ ـٖهنؿ مًٓؿ، وهذا ُمٌ
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مٜ وإٔف ٓ جيقز، ٓحيقا  وافذي ييٓر يل واهلل أظِؿ أن هذا يدخؾ ِف ـالم أهؾ افًِؿ ِف ادحٌٜ ادحرَّ

ًٍٕف، ُيٛ افُٚؾر ٕٕف مٚهر، يَقل: يٚ أخقة إْٔٚ ٕتُِؿ ظـ ُمٌٜ افُٚؾر ٓ اإلظجٚب مثاًل بٚفالظٛ 

ُِؿ ظـ ُمٌٜ افالظٛ ًٍٕف إٔٚ أحٛ مٔز مٚ هق فًٛ، ٕحـ مٚ ٕتُِؿ ظـ ُمٌٜ افًِٛ، ٕحـ ٕت

بًٌٛ فًٌف، هذا حرام وٓ أظرف صًٔئٚ ُُيرجف مـ إدفٜ افدافٜ ظذ افتحريؿ، ومـ ٕهقص أهؾ 

افًِؿ بٚفتحريؿ، وٓ صؽ إٔف ذريًٜ دحٌتف فديْف، بؾ هق ذريًٜ فًٍؾ بًض إمقر افتل يًٍِٓٚ 

 .فٍُره

ٕهنؿ يرون مٔز إذا شجؾ هدف  ؾٚٔن بًض صٌٚبْٚ جتدهؿ يًٌِقن افُرة وإذا شجؾ هدف ؿٚم؛

مٚت وافذريًٜ إػ  ِِّدون ويًٍِقن حتك هذا ؾٓذا واؿع، ؾٓق ذريًٜ إػ ادحرَّ يًٍؾ هُذا، ؾٖصٌحقا ُيَ

مٜ. مٚت ُمرَّ  ادحرَّ

 ؾٓذه إؿسام ـِٓا حرام، وفُْٓا يف احلرمة ظذ درجٍة واحدة: 

 جيتّع مع اإليَمن.أظالهٚ ِف اْلرمٜ ُمٌٜ افُٚؾر فديْف وهذا يَْض اإلشالم و ٓ 

  ِف ًٜ ا ِف صٌٚب ادًِّغ خٚص ثؿ ُمٌٜ افُٚؾر دًهٜٔ، وهذا فألشػ مًتؼي جدًّ

وشٚئؾ افتقاصؾ آجتَمظل جتد أن أـثر افذيـ ُيتٚبًقن منٚهر افٌرب مـ ادًِّغ، وفق 

جٚء مىرب إػ بِد مـ بالد ادًِّغ اجتّع اداليغ وربَم تَٚتِقا، وفق جٚء صٔخ وٓ 

 اظٜٔ يٖيت مئٜ وٓ ـذا.د

وادتٚبًٚت ِف وشٚئؾ افتقاصؾ آجتَمظل فألشػ بًض افٍُٚر يهِقن إػ مخًغ مِٔقن، مخًٜ 

ؾٓذا جيٛ أن هنتؿ بف وأٓ هنقن مـ ومخًغ مِٔقن، تَقل اإلحهٚءات: أن أـثرهؿ مـ ادًِّغ، 

ٌُٕغِّ فِْٚس إٔف حرام ٓ جيقز.  صٖٕف، وأن 

 هِحٜ دٕٔقيٜ.ثؿ ئِف ُمٌٜ افُٚؾر د 

 .ثؿ ئِف ِف اْلرمٜ: ُمٌٜ افُٚؾر مـ أجؾ أمٍر مٌٚح 

: وهق ادحٌٜ افٍىريٜ افتل ٓ يُِّٓٚ اإلًٕٚن، افتل بَل أمٌر ٓ يتًِؼ بف افتُِٔػ ٓ مدح وٓ ذم

ًٌٚ، ؾٓذه ٓ يٗاخذ هبٚ اإلًٕٚن بؼط أن ُيٌٌض ذفؽ افُٚؾر فديْف، مثؾ: ُمٌٜ  تقجد مـ اإلًٕٚن ؽه

ه، وُمٌٜ افقافد فقفده، ؿد يُقن افقافد مًًَِم وافقفد ـٚؾًرا وهق ُيٌٌوف فٍُره فُـ ِف ؿٌِف افقفد فقافد
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َّٓ ﴿يَقل:  -َظزَّ َوَجؾَّ -إٔف وفده، ؾٓذا ٓ يٗاخذ بف اإلًٕٚن؛ ٕٕف فٔس بٔده واهلل  ًسا إِ ٍْ َٕ ُِِّػ اَّللَُّ  َُ َٓ ُي

َتَس  ـْ ا َما ا َٓ ْٔ َِ َسَبْت َوَظ ـَ ا َما  ا هَلَ َٓ ًَ َْاُوْش [ وهذا فٔس ِف وشًف وفٔس ِف يده وإَٕم 186]افٌَرة: ﴾َبْت َربَّ

 أمٌر خمِقٌق ؾٔف.

اَلم-وفذفؽ ٕقح  ًَّ ِْٔف اف َِ دٚ جٚء افىقؾٚن وأؽرق افْٚس وـٚن ِف افًٍْٜٔ مع مـ آمـ، ـٚن يْير  -َظ

َْا﴿إػ افْٚس وهؿ يٌرؿقن مٚ ٕٚدى أحًدا إٓ ابْف، ؿٚل:  ًَ ْب َم ـَ [؛ وذفؽ ٕن 41هقد:] ﴾َيا ُبَْلَّ اْر

ظـ هذا، أظْل أن يدظق اهلل أن ُيْجل  -َظزَّ َوَجؾَّ -ظالؿٜ افقافد بقفده تٌَك مقجقدة حتك هنٚه اهلل 

 .ابْف

َِّؿَ -وُمّد  ِْٔف َوَش َِ اشتٖذن اهلل ِف أن يزور ؿز أمف ؾِٖذن فف، واشتٖذن اهلل ِف أن يًتٌٍر ْلٚ  -َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ -مـ حقفف  ؾِؿ يٖذن فف، ؾٌُك وأبُك ِْٔف َوَش َِ ِْٔف -، دٚذا اشتٖذن افٌْل -َصذَّ اهللَُّ َظ َِ َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ  ٚ متًٚويٜ، وإَٕم ٕٕف ؿز أمف وهق وفد، واشتٖذن  -َوَش ًً ِف أن يزور ؿز أمف؛ ٕٕف ؿز؟ ؾٚفٌَقر مجٔ

 اهلل أن يًتٌٍر ْلٚ ؾِؿ يٖذن فف. 

ًٔٝ مٗمْٜ؛ ٕٕف افْٓل ظـ آشتٌٍٚر فٍُِٚر؛ ٕن بًض افْٚس ؿٚل افًَِمء: هذا دفٔؾ ظذ أهنٚ ف

َِّؿَ -يَقل: فٔس هْٚك دفٔؾ ظذ أن أم افٌْل  ِْٔف َوَش َِ َأِب »ـٚؾرة، أمٚ أبقه ورد حديٞ:  -َصذَّ اهللَُّ َظ

ًٚئؾ ظْد مًِؿ، هذا اْلديٞ يدل ظذ هذا، وإن ـْٚ َٕقل: هذه ادًٖفٜ فًٔٝ مـ اد شَوأُبقَك يِف افَّْارِ 

 إصِٜٔ افتل يٌٌْل ان ٕتًرض ْلٚ وأن ٕجٚدل ؾٔٓٚ، َٕػ ظْد افْهقص.

َِّؿَ -ؾٚفٌْل  افناهد: ِْٔف َوَش َِ وافَِٛ مٚ يُِّف اإلًٕٚن، تربىف بٖمف ظالؿٜ افقفد بٖمف،  -َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ -وفذفؽ ـٚن افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ُٓ »يًدل بغ زوجٚتف ويَقل:  -َصذَّ اهللَُّ َظ َِّ تِل ؿَّ اف َّ ؾََِٔم َأْمُِِؽ،  َهِذِه ِؿْس

ِْل ّْ ُِ َٓ  ؾََِٔم  َؾاَل َت ٍٛ مْف. شَأْمُِِؽ  ََتُِِْؽ َو  افذي هق افَِٛ افذي يٌِٛ ظذ اإلًٕٚن مـ ؽر شٌ

  :ُمٌٜ افرجؾ ادًِؿ فزوجتف افُتٚبٜٔ، مـ ادًروف يٚ أخقة أن إصؾ أن ومما يدخؾ يف هذا افَسؿ

ة؛ َع ِف افَِٛ، ادحٌٜ بغ افزوجغ أمر ي ًة ﴿وأن إصؾ أن افزواج جٚفٛ فِّقدَّ ْؿ َمَقدَّ ُُ َْْٔ َؾ َب ًَ َوَج

م ظِٔف أن ُيٌٓٚ 12]افروم: ﴾َوَرِْحَةً  [ مٚ دام أن اهلل أذن فِرجؾ أن يتزوج ـتٚبٜٔ، مـ ادحٚل أن ُيرِّ

ًٌَل ؾى ٍّٛ ومقدة، ؾٓذا أمر ض ري ٓ يٗاخذ بف ُمٌٜ افزوج؛ ٕٕف ٓ يُّـ افًٔش بغ افزوجغ بال ح

 اإلًٕٚن فُـ جيٛ أن ُيٌٌوٓٚ فديْٓٚ؛ ٕهنٚ فًٔٝ مًِّٜ.
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  :ُمٌٜ افُٚؾر إذا أحًـ، وهذه ادحٌٜ ؿد ُتجؿ ظذ ومـ ذفؽ أيًوا مـ افهقر يف هذا افباب

ر فُؿ افهقرةافَِٛ بدون إرادة،  : مثاًل مًِؿ مرض أبقه مرًوٚ صديًدا وـٚن يْتير ادقت، ؿٚل ُأصقِّ

ٔس ظْدٕٚ ظالج فف، وجٚء ضٌٔٛ ـٚؾر زائر وـنػ ظِٔف وأجرى فف ظِّٜٔ ؾُنٍل، ؿد جيد إضٌٚء: ف

مـ ؽر أن يُتًٛ هذا، ؾٓذا ٓ يٗاخذ بف اإلًٕٚن، فُـ ٓ بد أن  اإلًٕٚن ِف ًٍٕف ُمٌٜ مـ أحًـ

 ًٕتهحٛ إٔف جيٛ أن ُيٌٌوف فديْف.

ِْٔف َوَش -ويذـر افًَِمء ِف هذا أن افٌْل  َِ دٚ حيت افقؾٚة أبٚ ضٚفٛ جٚءه ؿٚل:  -َِّؿَ َصذَّ اهللَُّ َظ

هُ  َيا» ا َظَمِّ ًة ُأَحاجه َفَؽ ِِبَ َّ
ِِ ـَ -وفُـ أبٚ ضٚفٛ اشتجٚب جلًِٚئف ومل يَِٓٚ، ؾحزن افٌْل  شاَّلل ِظَْْد  ُؿْؾ 

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ َـّ اَّللََّ ﴿ؾٖٕزل اهلل:  -َصذَّ اهللَُّ َظ
ـْ َأْحَبْبَت َوَفُِ َٓ ََتِْدي َم َؽ  َّٕ ـْ َيَناءُ  إِ  ﴾َُّيِْدي َم

( هْٚ تًٍرهٚ ظذ ؿقفغ:16]افَهص: َٝ ٌْ ٌَ ـْ َأْح  [ )َم

  :ـْ َيَنُٚء.افَقل إول ّـَ اهللََّ ََيِْدي َم
ٌَْتف َوَفُِ ٌَ ـْ َأْح َٓ َُتِْدي َم ََّٕؽ   إِ

  :ّـَ اهللََّوافَقل افثاين
َٝ هدايتف ؾٚدحٌٜ فِٓدايٜ، َوَفُِ ٌْ ٌَ ـْ َأْح َٓ َُتِْدي َم ََّٕؽ  ـْ إِ  ََيِْدي َم

 َيَنُٚء.

َِّؿَ -وظْدي أن إول أؿقى مـ افثٚين؛ ٕن افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ُيٛ هدايٜ مجٔع افٍُٚر وفٔس  -َصذَّ اهللَُّ َظ

ه، ومحٚه ـًٌرا حتك  ٚه صًٌرا بًد جدِّ ظّف ؾَط، وفُْف ـٚن ُيٛ ظّف مـ جٜٓ إحًٕٚف إفٔف؛ ؾَد ربَّ

ُٔحٌف ادحٌٜ افٍىريٜ وهذه ٓ يٗاخذ هبٚ اإلًٕٚن.ش، إٔف دخؾ افنًٛ مًف دٚ حٚستف ؿري  ؾ

 ْبف ظذ رء ُٕ : وهق أن افقٓء رء وإطٓٚر افقٓء رٌء آخر، وؿبؾ أن ْٕتَؾ ظـ هذا افوابط 

ؾ٘طٓٚر افقٓء فُِٚؾر بٚفًِٚن ظْد اْلٚجٜ افؼظٜٔ مع بٌض افَِٛ ٓ ُيًدُّ وًٓء ممْقًظٚ، يًْل إذا 

ًٜ هذه إيٚم افتل د افٍُر مثاًل وٓ يًتىٔع أن ُييٓر ْلؿ ادًٚداةـٚن اإلًٕٚن ئًش ِف بال ، وخٚص

ؾٔٓٚ آُتٚم بٚإلرهٚب فق أطٓر ادًٚداة ربَم ُشِجـ وُحقـؿ، ؾٔوىر بًد إخقة أن ُييٓر افقٓء 

بٚفًِٚن ؾَٔقل مثاًل: إٔٚ أحٛ بالدي، وإٔٚ أحٛ أهؾ بالدي، وهق ُيٌٌض افٍُٚر بٌَِف، ؾٓذا فٔس 

  .فقٓء ادّْقعمـ ا
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َْٔس ﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -يَقل اهلل  َِ ْؾ َذفَِؽ َؾ ًَ ٍْ ـْ َي ِمَِْغ َوَم ْٗ ـْ ُدوِن ادُْ َٔاَء ِم
ـَ َأْوفِ اؾِِري َُ ِمُْقَن اْف ْٗ َٓ َيتَِّخِذ ادُْ

اةً  ََ ْؿ ُت ُٓ قا ِمْْ َُ َّٓ َأْن َتتَّ ٍء إِ ـَ اَّللَِّ يِف َرْ م اهلل  [18]آل ظّران: ﴾ِم مقآة افٍُٚر  -َجؾَّ َظزَّ وَ -ؾحرَّ

 واشتثْك مـ ذفؽ افُتَٚة.

ََم -ؿٚل ابـ ظٌٚس  ُٓ ًٜ ": -َريِضَ اهلُل َظْْ هنك اهلل ادٗمْغ ظـ أن ُيالضٍقا افٍُٚر، أو يتخذوهنؿ وفٔج

ُٔيٓرون ْلؿ افِىػ، وُُيٚفٍقهنؿ ِف افديـ ، "مـ دون ادٗمْغ إٓ أن يُقن افٍُٚر ظِٔٓؿ طٚهريـ، ؾ

ُٔيٓرون ْلؿ افِىػ هؿ، )وُُيٚفٍقهنؿ ِف افديـ( أي أن ؿِقهبؿ مُْرة دٚ هؿ ظِٔف وٓ )ؾ ( ٓتَٚء ذِّ

 يقاؾَقهنؿ ِف ديْٓؿ.

ي إٔف ؿٚل:  دِّ ًُّ ُٔقافٔٓؿ ِف ديْٓؿ، "وذـر ابـ جرير ظـ اف أمٚ أوفٔٚء يًْل افذي هنك اهلل ظْف ؾ

أن يتَل مْٓؿ ُتَٚة، ؾٓق  وُييٓرهؿ ظذ ظقرة ادًِّغ، ؾّـ ؾًؾ هذا ؾٓق مؼك، ؾَد برأ اهلل مْف إٓ

ُييٓر ْلؿ هذا وإٓ ؾْٚلََٜٔ افتل ِف افَِٛ افًُس:  "ُييٓر افقٓيٜ ْلؿ ِف ديْٓؿ وافزاءة مـ ادٗمْغ

 هق ُيقايل ادٗمْغ ويزأ مـ افٍُٚر.

اةً ﴿ؿقفف: ": -َرمِحَُف اهللُ -وؿٚل ابـ ـثٍر  ََ ْؿ ُت ُٓ قا ِمْْ َُ َّٓ َأْن َتتَّ  مـ خٚفػ ِف [ إ18ٓ]آل ظّران: ﴾إِ

َّٔتف. هؿ ؾِف أن يتَٔٓؿ بيٚهره ٓ بٌٚضْف وٕ  بًض افٌِدان أو إوؿٚت مـ ذِّ

  :َِّص مـ ادٗمْغ، افوابط افثاين دسٖفة افقٓء وافزاء وَٕهد أن افقٓء افُٚمؾ إَٕم هق فُِخ

َِّص مـ ادٗمْغ، و ٌٛ فُِخ ظذ رأشٓؿ بٚفقٓء افُٚمؾ اْلٛ افُٚمؾ افذي ٓ بٌض مًف، وهذا واج

َِّؿ-بًد إٌٕٔٚء صحٚبٜ رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ ًٌّٚ -َصذَّ اهلُل َظ ٌُّقن ح ، ومْٓؿ: آفف ادٗمْقن ؾٓٗٓء ُي

أهؾ خٚفًهٚ وظذ رأشٓؿ اخلٍِٚء إربًٜ: أبق بٍُر، وظّر، وظثَمن، وظع، وهذا أمٌر متَرٌر ِف ظَٔدة 

 .افًَّْٜ واجلَمظٜ

 افزاء افُٚمؾ إَٕم يُقن مـ افٍُٚر، وافزاء افُٚمؾ ث هلذا افبابافثافث وإصؾ افثاف افوابط :

َّٛ مًف، وهذا يُقن مـ افٍُٚر،  ٚ وٓ ُيٌٓؿ هق افٌٌض افذي ٓ ح ًَ ٌٌُٔض ادٗمـ افٍُٚر بًٌوٚ مىِ ؾ

ًٌٚ ظذ افتٍهٔؾ افذي ذـرٕٚه. ًٌّٚ مُتً  ح

  :زاء ِف ادٗمـ افًٚيص، وادٗمـ جيتّع افقٓء وافافوابط افرابع وإصؾ افرابع يف هذا افباب

 ًٜ افًٚيص يٚ أخقة: ـؾ مٗمـ أتك بًّهٜٔ مل ُيرج هبٚ مـ اإلشالم ومْٓٚ افٌَِدع، ؾ٘ن ادٌتدع بدظ
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ـٌ ظٚيص، وـذفؽ افذي يًٍؾ افٌُٚئر ـٚفذي يًٍؾ افزٕٚ وٕحق ذفؽ، وافَٚظدة  رة مٗم ٍِّ فًٔٝ مُ

افهٚفح: أن مـ ثٌٝ فف اإليَمن ثٌٝ فف اْلٛ؛  ، ظْد افًٍِٔغ، ظْد افًِػافًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ظْد 

يًْل مـ ـٚن ظْده إيَمن وفق ؿِٔؾ يثٌٝ فف اْلٛ ِف ؿِٛ ادٗمـ، ؾّـ دخؾ ِف اإلشالم إًَد فف فقاء 

 اْلٛ ِف افَِٛ؛

م أن فف افقٓء ادىِؼ افتٚم افُٚمؾ. - ًْٚ خٚفًهٚ صْٚلًٚ تَدَّ  ؾ٘ن ـٚن ديِّ

ًٔٚ ؾَد اجتّأمٚ إذا ـٚن مٗمًْٚ  - ع ؾٔف شٌٛ اْلٛ وهق اإليَمن، وشٌٛ افٌٌض ظٚص

 وهق ادًهٜٔ.

وؿد يتٍٚوت هذا ؾُٔقن شٌٛ اْلٛ ـًٌرا وشٌٛ افٌٌض صًٌرا، وؿد يُقن افًُس، ؾٓذا مـ 

أن اإليَمن وافٌٌض جيتًّٚن  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ٕٚحٜٔ افَِٛ ُيٛ إليَمٕف وُيٌٌض دًهٔتف، وظَٔدة 

 فًٌٛ، فُـ إطٓٚر اْلٛ رء آخر. ِف افنخص افقاحد فُـ بٚختالف ا

َِّؿ ظِْٔٚ ،فق ـٚن ُيٌٌوْٚ ،: ـؾ مٗمـ وفق ـٚن مٌتدًظٚيًْل يا أخقة َِّؿ ظذ افًَّْ  ،ويتُ ر ويتُ ٜ، وُيَرِّ

ره  ٍِّ ُُٕ ُٕيٓره افٌدع، فُْٚ مل  ٌٌُٕوف مـ جٜٓ مًهٔتف، فُـ افذي  ُٕحٌف ِف ؿِقبْٚ مـ جٜٓ إيَمٕف، و

ر ْلؿ افٌٌض وٓ ُتيٓر ْلؿ ادحٌٜ، مٚ  واجلَمظٜ افًَّْٜأهؾ ُيتِػ، ؾٕٚصؾ ظْد  َٓ أن أهؾ افٌدع ُيي

ق بغ افًٚمٜ وإئّٜ  ٚ ُيٍرَّ ًً ُيَٚل فف: واهلل إٔٚ أحٌؽ ٕٕؽ تهع وأبٌوؽ ٕٕؽ تَٔؿ ادقفد، فُـ ضٌ

ًُٔٚمِقن بٚفِىػ رجٚء اشتجٚبتٓؿ.  مْٓؿ وافدظٚء، افًٚمٜ جِٜٓ ِف افٌٚفٛ ؾ

ون ظذ ذفؽ، وافزٕٚ، وذب اخلّر، وـذفؽ افذيـ يًٍِقن ادًٚيص  افُزى مثؾ: افربٚ وُيكُّ

ُٕيٓر ْلؿ افٌٌض، مٚ ٕيٓر ْلؿ ُمٌٜ زجًرا ْلؿ وفٌرهؿ ظـ هذه افذٕقب ون ظذ ذفؽ ؾٕ٘ٚ   .وُيكُّ

يٚ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ : مًٖفٜ افهالة ظِٔٓؿ وآشتٌٍٚر ْلؿ ظًِْٚ، مثؾ هذا افقء بافقء ُيذـر

ًٔٚ، وفُـ أخقة ٓ يًّْقن أهؾ إهقاء وافٌَِدع  مـ آشتٌٍٚر دٗمـ وفق ـٚن مٌتدًظٚ، وفق ـٚن ظٚص

ٓ ُييٓر آشتٌٍٚر ْلؿ ظًِْٚ زجًرا ظـ افٌدع، وإن ـٚن اإلًٕٚن ِف ًٍٕف يًتٌٍر ْلؿ، وإذا ـٚن فقحده 

ر ذفؽ ظذ رؤوس إصٓٚد؛ ٕن هذا َُيقن مـ صٖن مًٚصٔٓؿ ِف ٍٕ َٓ قس يًتٌٍر ْلؿ فُـ ٓ ُيي

 افًٚمٜ، وجُيزئ افًٚمٜ ظذ ذفؽ.
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ٓ يًّْقن مـ افهالة ظذ ادٌتدع، وٓ يًّْقن مـ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ : ـذفؽ افهالة ظِٔٓؿ

افًَّْٜ أهؾ افهالة ظذ افزاين، وٓ يًّْقن مـ افهالة ظذ افًٚرق، وفُـ افذي ُيَرره افًَِمء 

إَٕم ُيهع ظِٔٓؿ افًٚمٜ؛ إطًٓٚرا إلُٕٚر هذه أن أهؾ افًِؿ وافٍوؾ ٓ ُيهِقن ظِٔٓؿ و واجلَمظٜ

 افٌدع وهذه ادًٚيص افٌُرة.

َِّؿ-وهذا فف أصؾ ؾ٘ن افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ـٚن إذا ُأيت برجؾ وظِٔف ديـ مع أن هذه فًٔٝ مـ  -َصذَّ اهلُل َظ

ؿْ »ادًٚيص، فُـ ظِٔف ديـ إذا ُذـر فف أن ظِٔف ديـ ؿٚل:  ُُ ِهقا َظَذ َصاِحبِ بٖهؾ افٌدع  ؾُٔػ شَص

ا، أهؾ افٌدع وأهؾ وأهؾ ادًٚيص؟ أوػ هبذا أن أهؾ افٍوؾ ٓ يهِقن ظِٔٓؿ ؛ ؾٓذه ؿؤٜ مّٜٓ جدًّ

ر إٓ  َٓ ادًٚيص افُزى إصؾ ظْد افًَِمء إٔف ِف افيٚهر فٔس ْلؿ إٓ افٌٌض ِف افيٚهر، مٚ ُيي

ٌٌُٕوٓؿ  ٚ.افٌٌض إٓ إذا وجدت ضورة أو شٌٛ ؿٚهر، وأمٚ ِف افَِٛ ؾال  ًَ  بًٌوٚ مىِ

   :افزاء ٓ جُئز افيِؿ افوابط اخلامس هلذه إصؾ، وإصؾ اخلامس افذي يوبط هذا إصؾ

هٚة ٓ جُئز آظتداء ظِٔٓؿ، وٓ وآظتداء،  ًُ افزاء مـ افٍُٚر، وافزاء مـ أهؾ افٌدع، وافزاء مـ اف

م افًدل وظدم افًدوان، ؾٚفديـ ـِف ـَم ذـرٕٚ افٔق افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ جُئز طِّٓؿ، ؾّـ أصقل 

ًُٕٚمؾ افْٚس بٚفًدل، وُيًٚمِقن بٚدًٚمِٜ  ٌٌُٕوف، بؾ جيٛ أن  ظدٌل، وٓ جيقز آظتداء ظذ مـ 

 افؼظٜٔ.

َّٔٚح افٍُٚر افذيـ يدخِقن بًض ديٚر  -َرمِحَُف اهللُ -وفذفؽ مرة ُشئؾ شَمحٜ افنٔخ ابـ بٚز  ظـ افً

 حرمٜ ادًروؾٜ ظْٓؿ، ؿٚل افًٚئؾ: ؾًٌض افْٚس ييبقهنؿ،ادًِّغ ويًٍِقن بًض إصٔٚء اد

ـالًمٚ مًْٚه إٔف ٓ جيقز فألؾراد أن يًتدوا ظِٔٓؿ، أو ييِّقهؿ، أو  -َرمِحَُف اهللُ -ؾَٚل افنٔخ 

 ييبقهؿ، وإَٕم افقاجٛ أن ُيراجًقا افًِىٚت وأن يرؾًقا إمر إػ افًِىٚت.

 ٕأن ادًٚمِٜ افدٕٔقيٜ ٓ تَدح ِف افزاء، صؾ افًئؿ: افوابط افسادس وإصؾ افسادس هلذا ا

ادًٚمِٜ افدٕٔقيٜ َٕهد هبٚ افٌٔع وافؼاء، هذه ٓ ظالؿٜ ْلٚ بٚفقٓء وافزاء، هذه تَقم ظذ مهٚفح 

افْٚس، ؾٔجقز فًِِّؿ أن ينسي مـ افُٚؾر، وأن يًتديـ مـ افُٚؾر، وجيقز فِدوفٜ اإلشالمٜٔ أن 

ة، وأن تَٔؿ ادًٚهدات افدٕٔقيٜ مع افدوفٜ افُٚؾرة، بؾ وجيقز فًِِّؿ أن تنسي مـ افدول افُٚؾر

 َُيدي إػ افُٚؾر، وجيقز فف أن يٌَؾ هديٜ افُٚؾر، فُـ مع مراظٚة افَِٛ؛ ٕن اْلديٜ مٍتٚح افَِقب.
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َِّؿ-: أن افٌْل ويدل فذفؽ  ِْٔف َوَش َِ ٌٜ  -َصذَّ اهلُل َظ ظْد  ـٚن ُيًٚمؾ افٍُٚر؛ ؾَد مٚت ودرظف مرهقٕ

َِّؿ-َيقدي، ؾٚفٌْل  ِْٔف َوَش َِ ٌٜ ظْد َيقدي بثالثغ صًٚظٚ مـ صًر،  -َصذَّ اهلُل َظ تقِف ودرظف مرهقٕ

َِّؿ-أخذ ثالثغ صًٚظٚ مـ صًر ورهـ درظف  ِْٔف َوَش َِ إٔف ـٚن يتًٚمؾ مع وافناهد: . -َصذَّ اهلُل َظ

 افٍُٚر.

ْٔ -ودٚ هٚجر إػ ادديْٜ وـٚن  َِ َِّؿَصذَّ اهلُل َظ ُيٛ زمزم ـٚن ُيرشؾ إػ أحد أهؾ مُٜ وهق  -ِف َوَش

َِّؿ-ظّرو أن َُيدي فف مـ مٚء زمزم، ؾُٚن  شٓٔؾ بـ ِْٔف َوَش َِ وهق بٚدديْٜ ُيرشؾ إػ  -َصذَّ اهلُل َظ

ِْٔف -شٓٔؾ بـ ظّرو أن أهدي فْٚ مـ مٚء زمزم، ؾُٚن يٌَؾ اْلديٜ مـ ادؼـغ، واصسى  َِ َصذَّ اهلُل َظ

 َِّ ِْٔف -صًٚة مـ مؼك، وـٚن يٌَؾ هدايٚ افٔٓقد، وتًرؾقن ادرأة افتل أهدت إفٔف  -ؿَوَش َِ َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ  .صًٚة وؿد ووًٝ ؾٔٓٚ افًؿ -َوَش

ؿْ -وـٚن افهحٚبٜ  ِٓ ْٔ َِ ؿْ -ُيدرـقن هذا، ؾُٚن ابـ ظّر  -ِرْوَقاُن اهللِ َظ ِٓ ْٔ َِ إذا ذبح  -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ق هبٚ ظذ  افْٚس، إذا جٚء إػ افٌٔٝ أول مٚ يًٖل: أهديتؿ جلٚرٕٚ افٔٓقدي؟ وٓ شَٔم إذا صًٚة يتهدَّ

 ـٚن ادَهقد مـ اْلدايٚ إطٓٚر شَمحٜ اإلشالم فًِٓؿ أن ُيًِّقا.

ٍٜ فديْف ومـ ؽر  وؿد أؾتٝ افِجْٜ افدائّٜ بٖٕف جيقز فًِِّؿ أن يزور جٚره افُٚؾر مـ ؽر ُمٌ

افًْٚء وجيِس ظذ مٚئدة ظِٔٓٚ اخلّر، وٓ شَٔم إذا ـٚن ؽروف مُْرات؛ يًْل مٚ يزوره وهق جُيٚفس 

ة ؾتٚوى ِف هذا افٌٚب.  أن ُييٓر شَمحٜ افديـ، ؾ٘ن هذا جٚئز، أؾتٝ افِجْٜ افدائّٜ فإلؾتٚء ظدَّ

  افِذيـ ٕذـرَها يف هذا ادجِس وإٓ  افسَّْة واجلَمظةأهؾ ْٕتَؾ إػ إصؾ افثاين مـ أصقل

مت أصقٌل ـثرة،  فُـ افٔقم ؿِْا: شْذـر أصِغ؛ تَدَّ

 .إصؾ إول: ِف افقٓء وافزاء 

 إصؾ افثٚين: تًئؿ افدمٚء؛ 

وذفؽ أن ممٚ اتٍؼ ظِٔف إٌٕٔٚء ومل ختُؾ مْف ذظٜٔ حٍظ افدمٚء، ؾحٍظ افدمٚء مـ ضوريٚت افديـ، 

 .وافدم ادًهقم بٚإليَمن أو إمٚن جيٛ حٍيف

 ا َوَؽِوَب َومَ ﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -َقل اهلل ي َٓ َُّْؿ َخافًِدا ؾِٔ َٓ ًدا َؾَجَزاُؤُه َج ِّّ ًَ ِمًْا ُمَت ْٗ ُتْؾ ُم َْ ـْ َي

َُْف َوَأَظدَّ َفُف َظَذاًبا َظئًَِم  ًَ ِْٔف َوَف َِ  .[01]افًْٚء: ﴾اَّللَُّ َظ
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  َِّؿ-ويَقل افٌْل ِْٔف َوَش َِ ـُ »: -َصذَّ اهلُل َظ ِم ْٗ ـْ َيَزاَل ادُ ـْ ِديِِْف،  ُؾْسَحةٍ  يِف  َف َما ََلْ ِم

 وهذا اْلديٞ ظْد افٌخٚري. شُيِهْب َدًما َحَراًما

  :ُيِهْب َدًما َحَراًما َؾَِ٘ذا َأَصاَب »وِف اْلديٞ أخر ْ ا َما ََل ا َصاحِلً ًَ ِْ ًْ ـُ ُم ِم ْٗ َٓ َيَزاُل ادُْ

َح  َِّ  رواه أبق داود وصححف إفٌٚين. شَدًما َحَراًما َب

ا) ًَ ِْ ًْ ؼ، وادَهقد إٔف يًّؾ افهْٚلٚت حتك فق ـٚن ظْده مًٚيص، ٓ ( ِف افيٚهر يًْل ضقيؾ افًُْم

ْ ُيِهْب َدًما َحَراًما»يزال ُيرجك مْف اخلر، وأن يتقب وُيرجك فف اخلر،  َؾَِ٘ذا َأَصاَب َدًما َحَراًما  َما ََل

َح  َِّ  ، وهذا ؾٔف تًئؿ افدمٚء.أي إَىع مـ اخلر شَب

  ِْٔف َوَش -وؿٚل افٌْل َِ َٔا»: -َِّؿَصذَّ اهلُل َظ ْٕ ـْ َؿتِْؾ  اَّللَِّ  َظَذ  َأْهَقنُ  -بٖهها- َفَزَواُل افده ِم

 رواه افسمذي وافًْٚئل وصححف إفٌٚين. شَرُجٍؾ ُمْسِِؿٍ 

  َِّؿ-وأخز افٌْل ِْٔف َوَش َِ أن افدم اْلرام ؿد يقل بغ ادًِؿ واجلْٜ؛ ؾَٚل  -َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ- ِْٔف َوَش َِ ـْ َدٍم َأْهَراَؿُف وَ »: -َصذَّ اهلُل َظ ِف ِم ٍِّ ـَ ْؾِء 
ِّ َِّْة بِ َُْْٔف َوَبْغَ اجْلَ ـِ اْشَتَىاَع َأْن َٓ حُيَاَل َب َم

ْؾ  ًَ ٍْ َٔ ِْ  .شَؾ

ُٓؿ بٚفًْٜ. أهؾ افًَّْٜوإدفٜ ظذ تًئؿ افدمٚء ظئّٜ، وظيَّؿ  ًُّ  افدمٚء فًئّٓؿ افًْٜ ومت

 :ع ظـ هذا إصؾ أصقٌل تقوحف وتوبىف  ويتٍرَّ

 ٕظهّٜ افدمٚء تُقن بٚإليَمن ٕهؾ اإليَمن، ؾّـ ثٌٝ فف اإلشالم ثٌتٝ فف صؾ إولا :

َّْٔف اهلل  َّْٔف رشقفف  -َظزَّ َوَجؾَّ -افًهّٜ، وٓ جيقز أن ُيََتؾ إٓ بْٚلؼ افذي ب َِّؿ-وب ِْٔف َوَش َِ  -َصذَّ اهلُل َظ

ًِؾ فف ذفؽ، وفذفؽ يٚ أخقة مـ فىٔػ افُالم أن افًَِمء ُيَر رون أن ادًِؿ افذي ثٌٝ فف دـ ُج

اإلشالم ٓ جيقز فٍرٍد مـ ادًِّغ أن يَتِف أبًدا، حتك فق ارتدَّ ظـ ديْف ٓ جيقز فٍرٍد مـ ادًِّغ أن 

  .يَتِف

َِّؿ-رأى مًًَِم مـ جرإف يًٛ اهلل، ويًٛ افَرآن، ويًٛ افٌْل يًْل  ِْٔف َوَش َِ ، مٚ جيقز -َصذَّ اهلُل َظ

ًدس ويْتيره ِف افِٔؾ ويٌتٚفف؛ ٕٕف يَقل: ؾًؾ مٚ يقجٛ افَتؾ، هذا فقيل فف أن يذهٛ ويٖيت بّ

-إمر ادًِؿ، وٓ جيقز فألؾراد أن يًٍِقا ذفؽ، وؿتؾ ادًِؿ صٖٕف ظئؿ، حتك إٔف جٚء ظـ ادَداد 
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َِّؿ-إٔف ؿٚل فرشقل اهلل  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ  ِْٔف َوَش َِ َِ ": -َصذَّ اهلُل َظ َٝ إِْن َف ُٝ َرُجاًل َأَرَأْي ِٚر  ٔ ٍَّ ُُ ـَ اْف ِم

ِْٔػ  ًَّ َب إِْحَدى َيَدىَّ بِٚف َِِْل َؾَيَ َٚت ََ ٓٚ َؾ ًَ َى ََ  ."ُثؿَّ ََٓذ ِمِّْل بَِنَجَرةٍ  َؾ

: ِف شٚحٜ ادًرـٜ مًِؿ ُيَٚتؾ ـٚؾر، افُٚؾر ضب يد ادًِؿ افٔنى صقؾقا افهقرة يا أخقة ـٔػ

َٚل  وؿىًٓٚ، ثؿ اختٍك خِػ صجرة، ََ ُٝ  :َؾ ّْ َِ َد َأْن َؿَْٚلَٚ  ،هللَِِّ َأْش ًْ ُف َيٚ َرُشقَل اهللَِّ َب ُِ ْؿُت َٖ َٓ » :َؿَٚل  ؟َأَؾ

ِْفُ  ُت َْ ُٝ َيٚ َرُشقَل اهللَِّ   ؿٚل:مٚ دام ؿٚل: أشِّٝ هلل ؾال تَتِف حتك ِف هذا ادقضـ،  شَت ِْ ُف َؿَىَع  :ُؿ َّٕ إِ

ُُِف؟ هْٚ ينر إػ إٔف َيِدي  ْؿُت َٖ ًٜ وإَٕم ؿْٚلٚ؛ ٕٕف ؿىع يدي  ثؿ ؿٚل ذفؽ بًد أن ؿىًٓٚ َأَؾ فٔس مًًَِم حََٔ

َٚل وخٚف أن أؿتِف، ؾَ  َِّؿَ -ََ ِْٔف َوَش َِ ُف »: -َصذَّ اهللَُّ َظ َِ ُت َْ ِْْزَفتَِؽ َؿْبَؾ َأْن َت َّ ُف بِ َّٕ َتُف َؾِ٘ ِْ ُف َؾِْ٘ن َؿَت ِْ ُت َْ ََّٕؽ َٓ َت  َوإِ

َتُف افَّتِل َؿاَل  َّ
ِِ ـَ قَل  َُ ِْْزَفتِِف َؿْبَؾ َأْن َي َّ بًّْك إٔف مًِؿ؛ ٕٕف ؿٚل: أشِّٝ هلل، وإٔٝ تُقن ؾًِٝ  شبِ

ًٌٚ ظئًَم هبذا، واْلديٞ ِف  ًٌٚ ظئًَم وفٔس ادَهقد إٔف يٍُر هبذا، فُـ ادَهقد إٔف يُقن ؾًؾ ذٕ ذٕ

 ]افهحٔحغ[.

  :ظهّٜ افدمٚء تُقن بٚفًٓد وإمٚين افوابط افثاين وإصؾ افثاين افذي يوبط هذا إصؾ

س ـؾ ـٚؾٍر جيقز ؿتِف، وإَٕم افُٚؾر ؿد يُقن مًهقم افدم، وذفؽ إذا ـٚن مًٚهًدا، أو مـ فٔفٍُِٚر، 

ٜ، أو مـ أهؾ إمٚن؛  أهؾ افذمَّ

  مًٚهًدا: أي ُأظىل افًٓد ودخؾ بٚفًٓد، ومـ ظٓقد ادًِّغ افٔقم افتٖصرات، ؾ٘ذا

فق بدون تٖصرة ؾَد ُأظىٔٝ فُِٚؾر تٖصرة فٔدخؾ افٌِد أو ُأِذن فف بدخقل افٌِد ادًِؿ و

 صٚر مًٚهد.

 .مـ افٔٓقد وافْهٚرى افذيـ ُئَّقن بغ أطٓر ادًِّغ ٜ  أو مـ أهؾ افذمَّ

  أو مـ أهؾ إمٚن: ُأظىل إمٚن وفق مـ رجٍؾ مًِؿ، فق مٚ هق مـ افدوفٜ، فق مـ

 رجٍؾ مًِؿ تثٌٝ فف افًهّٜ.

فق ؾٓؿ إمٚن خًىٖ تثٌٝ فف افًهّٜ  بؾ مـ ظدافٜ اإلشالم يٚ أخقة أن افٍَٓٚء ذـروا: أن افُٚؾر

ًٌٚ ؿٚل:  فق أصٚر مًٌِؿ وهق ِف افهػ إصٚرة ؾٍٓؿ افُٚؾر مْٓٚ "حتك ُيَرد، ذـر ابـ ؿدامٜ صًٔئٚ ظجٔ

يًْل مثاًل مـ إصٔٚء ادنٓقرة ظْد افْٚس أن افرايٜ افٌٔوٚء تدل ظذ إمٚن، إٔٚ ٓبس هذه  "إمٚن

هػ َٕٚتؾ، ؾٖخذت ظَممتل هُذا وأصٌحٝ أصر هبٚ إٍٔوٓٚ مـ افًَممٜ افٌٔوٚء مثاًل وٕحـ ِف اف
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ٌِض ظِٔف ؾَٚل: هذا أصٚر يل بٕٚمٚن،  َُ افٌٌٚر، ؾرآهٚ ـٚؾر ؾيـ أين ُأصر إفٔف بٕٚمٚن، ؾْزل ؾجٚء إيّل ؾ

ه إػ مٖمْف"ؿٚل ابـ ؿدامٜ: ؿِٝ: ٓ، إٔٚ ـْٝ إٍٔض افٌٌٚر مـ ظَممتل،   "وجٛ ظذ ادًِّغ ردُّ

ؿ هذا ُظِهؿ.صقؾقا يٚ أخ ِٓ َِّّْٚ ًٍٕف، فُـ ٕن ِف صٌٜٓ أمٚن وؾ  قة: ِف شٚحٜ ادًرـٜ وـٚؾر جٚء وش

: إذا ظٚهدٕٚهؿ ٕحـ مثؾ أن افتٖصرات يٖخذ ادًِؿ تٖصرة بِد ـٚؾر ويدخؾ ِف ذفؽ افًُس

تٓؿ ِف بِداهنؿ  .ويدخؾ، هذا ظٓد جيٛ افقؾٚء بف وٓ جيقز أذيَّ

  َِّؿَ َصذَّ اهللَُّ -وؿد ؿٚل افٌْل ِْٔف َوَش َِ ـْ »: -َظ اَهًدا َم ًَ َّْةِ  َؿَتَؾ ُم ْ َيَرْح َرائَِحَة اجْلَ وهذا  شََل

ـْ »ِف ]افهحٔح[،  اَهًدا َم ًَ ٍٛ  شَؿَتَؾ ُم ٌَؾ ادًِّغ بٖي شٌ ـ مـ ِؿ وهذا ينّؾ ـؾ ـٚؾر ُامِّ

َّٔٚح، َمـ ؿتِف مل يَرح رائحٜ اجلْٜ.  مـ إشٌٚب؛ إضٌٚء، افًٍراء، افً

  َِّؿَ -وؿٚل افٌْل ِْٔف َوَش َِ ـْ »: -َصذَّ اهللَُّ َظ ـْ  َؿَتَؾ َؿتِٔاًل  َم ةِ  ِم مَّ َّْةِ  َأْهِؾ افذِّ  شََلْ جَيِْد ِريَح اجْلَ

 رواه اإلمٚم أمحد وافًْٚئل وصححف إفٌٚين.

  َِّؿَ -وؿٚل ِْٔف َوَش َِ ـْ »: -َصذَّ اهللَُّ َظ ْرِ  َم ٌَ اَهَدًة بِ ًَ ًسا ُم ٍْ َٕ م اَّللُ َؿَتَؾ  ا َحرَّ َٓ ِِّ َِّْة ِح ِْٔف اجْلَ َِ  َظ

ا َٓ ـْ ». شَأْن َيُنؿَّ ِرحَي ْرِ  َم ٌَ اَهَدًة بِ ًَ ًسا ُم ٍْ َٕ ا َؿَتَؾ  َٓ ِِّ هذه مثؾ ادًِؿ ٓ جيقز ؿتِف إٓ  شِح

ًدا أو ٕحق ذفؽ،  ِّّ بْٚلؼ، وـذفؽ ادًٚهد ٓ جيقز ؿتِف إٓ بْٚلؼ مثؾ أن يَتؾ مٗمًْٚ متً

 إفٌٚين.واْلديٞ رواه اإلمٚم أمحد وافًْٚئل وصححف 

  َِّؿَ -بؾ ؿٚل افٌْل ِْٔف َوَش َِ ـْ »: -َصذَّ اهللَُّ َظ ِسفِ  َم ٍْ َٕ ـَ َرُجاًل َظَذ  وبًض افًَِمء  شأمَّ

ـْ »يوٌىٓٚ  ِسفِ  َم ٍْ َٕ ـَ َرُجاًل َظَذ  َٔاَمةِ  آَم
َِ ُف ُأْظىَِل فَِقاَء َؽْدٍر َيْقَم اْف َِ َت ََ رواه أمحد وابـ  شَؾ

 مٚجف وافًْٚئل وصححف إفٌٚين؛ 

ـْ »إمٚ ظذ فٍظ  - ـَ َرُجاًل  َم ْف ؾَتِف ـٚن ؽٚدًرا وُأظىل فقاء  شآَم ّـَ إٔف أمَّ ـٚؾر أمـ رجاًل ظذ ًٍٕف، ط

 افٌدر يقم افَٔٚمٜ.

ـْ »وظذ وٌط:  - ِسفِ  َم ٍْ َٕ ـَ َرُجاًل َظَذ  شقاء هق بًٍْف، أو برئٔس افدوفٜ، أو ؽر ذفؽ ؾَتِف ؾٕ٘ف  شأمَّ

 افَٔٚمٜ. ـٚن ؽٚدًرا ُيًىك فقاء افٌدر يقم
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َِّؿ-بؾ ؿٚل افٌْل  ِْٔف َوَش َِ َٓ »: -َصذَّ اهلُل َظ ـْ  َأ اِهًدا، َأوِ  َم ًَ َؿ ُم َِ ُف َؾْقَق َضاَؿتِِف، َأْو َأَخَذ  َط ٍَ َِّ ـَ َهُف، َأْو  ََ َت ْٕ ا

َٔاَمةِ 
َِ ا َحِجُٔجُف َيْقَم اْف َٕ َٖ ٍس، َؾ ٍْ َٕ ْرِ ضِِٔب  ٌَ ًْٔئا بِ إفٌٚين،  رواه أبق داود وافٌَٔٓل وصححف شِمُْْف َص

 وادًٚهد ـَم ؿِْٚ: ينّؾ ـؾ ـٚؾٍر ُأظىل إمٚن.

ِرْوَقاُن اهللِ -وأصقل افًِػ افهٚفح  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ هذه بًض ادًٚئؾ ادتًَِٜ بٖصقل 

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ َظزَّ -ذـرٕٚهٚ فًِّْٓٚ، وٍّٕٓٓٚ، وًّٕؾ هبٚ، وٕدظق إفٔٓٚ، وٕهز ظذ ذفؽ، ؾًْٖل اهلل  -َظ

ًٜ فألمٜ، وأن جيًِْٚ مٍٚتٔح فِخر أن ُيٍ -َوَجؾَّ  ْٓٚ ِف ديْف، وأن يًٍْْٚ بٚفًِؿ، وأن جيًِْٚ رمح َِّ

َِّؿ.  مٌٚفٔؼ فِؼ، واهلل أظِؿ وصؾَّ اهلل ظذ ٌْٕٔٚ وش

هٝ  فًِْٚ َٕػ وبًد ادٌرب إن صٚء اهلل ٕٖخذ جزًءا مـ افقؿٝ ِف افُالم ظـ صخهٔٚت صقَّ

ظـ إشئِٜ افتل وصِتْٚ وهل ـثرة، فُـ شُْجٔٛ ظَم اإلشالم، ثؿ ٕٖخذ بَٜٔ افقؿٝ ِف اإلجٚبٜ 

َِّؿ.  ًٕتىٔع إن صٚء اهلل، واهلل أظِؿ وصؾَّ اهلل ظذ ٌْٕٔٚ وش
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 أبق إظذ ادقدودي[ -]صخهٔٚت صقهٝ اإلشالم 

ًٜ فًِٚ   ن إـّالن ظذ ادًٌقث رمح دغ، وظذ آفف اْلّد هلل رب افًٚدغ، وافهالة وافًالم إمتَّٚ

 وصحٌف أمجًغ.

 أما بًد...

ٌَّٜ ِف هذا ادجِس افرابع مـ جمٚفس يقم اخلّٔس مـ أيٚم هذه افدورة افتل  ًٌٚ ب٘خقاين إح ؾّرح

ك،  -َظزَّ َوَجؾَّ -أشٖل اهلل  َّ ي ًُ أن جيًِٓٚ مٌٚرـٜ، ِف هذا ادقوقع ذي اخلىقرة افُزى وإمهٜٔ اف

هٝ ا إلشالم حٔٞ ًٌٕٝ إفٔف مٚ فٔس ؾٔف، وهذا افنخهٔٚت ـَم وهق افُالم ظـ صخهٍٔٚت صقَّ

مٝ فًِٚمل اإلشالمل ظذ أهنٚ أئّٜ ُيَتَدى هبٚ مع أن ؾُِرهٚ جمٌٕٚػ فِحؼ ٚ صخهٌٔٚت ُؿدِّ ًَ ، ؿِْٚ شٚب

ٌٛ فِهقاب، خمٚفٌػ دٚ ظِٔف   .افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ جمٕٚ

  ِّٔد ؿىٛ؛ وذفؽ ٕن وافٔقم ٌٕدأ افُالم بٚفُالم ظـ أيب إظذ ادقدودي ؿٌؾ َِّؿ ظـ ش أن تُ

ًٜ مـ ادقدودي حتك  ادقدودي هق افهقرة إصؾ فًٔد ؿىٛ، ؾ٘ن شٔد ؿىٛ يُٚد أن يُقن ًٕخ

ث ظـ شٔد ؿىٛ،  َّٔز بٚفٌالؽٜ، ؾٌْدأ بٚدقدودي ؿٌؾ أن ٕتحدَّ ِف أدق ادًٚئؾ، ؽر أن شٔد ؿىٛ مت

 وهذه افنخهٔٚت ـِٓٚ جيًّٓٚ رابط افٌِق ِف افًٔٚشٜ.

َِّّْٚ ظْٓؿ: مجٚل افديـ إؾٌٚين، وو مغ افذيـ تُ شٔىرت  حًـ افٌَّْٚأبق إظذ ادقدودي ـٚدتَدِّ

ظِٔٓؿ ؾُرة افًٔٚشٜ وإؿٚمٜ اخلالؾٜ اإلشالمٜٔ ظذ ؾّٓٓؿ هؿ وبىريَتٓؿ هؿ، وـٕٚقا يرون أن 

افٌٚيٜ؛ ٕن افٌٚيٜ ُيتًٚهؾ ؾٔٓٚ مـ أجؾ ُتَٔؼ هذه ُتَٔؼ هذه افٌٚيٜ ُتٌتٍر ؾٔف افقشٚئؾ، ؾٚفقشٚئؾ 

ر افقشِٜٔ.  تزِّ

  أبق إظذ ادقدودي مـ ظَِمء اْلْد، وفِد ِف اْلْد شْٜ إحدى وظؼيـ وثالثّئٜ وأفػ مـ

س اجلَمظٜ  اْلجرة، وظٚش ٕحق ثَمٍن وشًٌغ شْٜ، وؿد اصتٌؾ ِف أول أمره بٚفهحٚؾٜ، وأشَّ

ًرا ْلٚ، وؿد ـٕٚٝ فف ، اإلشالمٜٔ ِف اْلْد ِف شْٜ أفػ وثالثّئٜ وشتغ مـ اْلجرة ُِّ وـٚن زظًَٔم ومٍ

بًْٚء ظذ شٔىرة هذه افٍُرة افتل مٚ شٔىرت ظذ رأٍس إٓ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ أؾُٚر ختٚفػ مٚ ظِٔف 

، ؾُٚن ظْده ؽِقٌّ ِف افًٔٚشٜ واْلُؿ حتك جًؾ ذفؽ ؽٚيٜ "افٍُرة افًٔٚشٜٔ"حرؾتف، وهل: 
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ؿ اف-افٌٚيٚت مـ بًثٜ إٌٕٔٚء  ِٓ ْٔ َِ اَلمَظ ٚ فألدفٜ ومٚ أمجع ظِٔف  -ًَّ ًٍ مـ أن  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ خمٚف

 .-َظزَّ َوَجؾَّ -افٌٚيٜ مـ بًثٜ افرشؾ هل ُتَٔؼ افتقحٔد وافًٌقديٜ هلل 

م ِف ـالمْٚ ظـ خىر مجٚظٜ اإلخقان، يَقل:  يَقل ادقدودي وؿد ذـرٕٚ صًٔئٚ مـ ـالمف ؾْٔٚ تَدَّ

اَلم-اهلل افٌٚيٜ ادْنقدة مـ رشٚفٜ إٌٔٔٚء " ًَّ ؿ اف ِٓ ْٔ َِ ِف هذه افدٕٔٚ أن ُئَّقا ؾٔٓٚ اْلُقمٜ  -َظ

...ًِٞ إػ آخر  "اإلشالمٜٔ، وفذفؽ شًك ـؾ ٌٕلٍّ وـؾ رشقٍل إلحداث إَٓالب افًٔٚد حَْٔم ُب

 ـالمف افذي ذـرتف ْلؿ ظْدٕٚ تُِّْٚ ظـ خىقرة اإلخقان ادًِّغ.

ًِٞ مـ أجِف إٌٕٔٚء إن إؿٚمٜ حٚـّٜٔ اهلل هل اْلدف افذي ": وؿٚل اَلم-َب ًَّ ؿ اف ِٓ ْٔ َِ وهؿ  "-َظ

يَكون اْلٚـّٜٔ ظذ افًٔٚشٜ، هؿ ظْدمٚ يتُِّقن ظـ اْلُؿ يَهدون بذفؽ افًٔٚشٜ ؾَط وظذ 

 ؾّٓٓؿ.

إٔف ذـر ِف ذيٍط فف إٔف صذَّ اجلًّٜ ِف مًجد مـ  -َرمِحَُف اهللُ -وفذفؽ مـ فىٚئػ افنٔخ إفٌٚين 

ٚ افٌدفٜ  -يَقل ؾْٔٚ ذـر-ىٔٛ مًٚجد إردن وـٚن اخل ًً ، وـٚن يتُِؿ ظـ اْلُؿ بٌر وافُراؾتٜٓب

مٚ إٔزل اهلل بحَمس، ؿٚل: وبًدمٚ ؾرغ مـ اخلىٌٜ ؿٚل ؿِٝ فف: جزاك اهلل خًرا ظذ محٚشؽ وبٕٔٚؽ 

وجقب اْلُؿ بَم إٔزل اهلل، فُـ ٓ أراك ُتُؿ بَم إٔزل اهلل، ؾٖٕٝ تٌِس هذا افٌِٚس اإلؾرٕجل 

 وحُؿ اهلل إٔف جيٛ أن ُتًٍل افِحٜٔ، وإٔٝ ًٍٕؽ مٚ ُتُؿ بَم إٔزل اهلل. وحِٔؼ،

ٚ مٚ يرون أن اْلُؿ بَم إٔزل اهلل يًْل أن تِزم ذيًٜ اهلل، بؾ ِف حََٜٔ أمرهؿ ٓ يًْقن أن  ًً هؿ ضٌ

اْلُؿ بَم إٔزل اهلل هل أن تَقم بتحُٔؿ افؼيًٜ ِف اْلدود وؽره، هؿ يًْقن أن تهؾ بٚفؼيًٜ إػ 

َِّؿ فِقصقل إػ اْلُؿ  .اْلُؿ، ؾٓل ُش

ـؾ مـ فف أدٕك "وفذفؽ ـٚن ظْد ادقدودي ؽِقٌّ ِف اْلٚـّٜٔ وإجيٚب افًًل فِقصقل إفٔٓٚ، يَقل: 

بهرة بًّٚئؾ اْلٔٚة اإلًٕٕٜٚٔ ٓ ُيٍك ظِٔف أن ادًٖفٜ افتل تتقؿػ ظِٔٓٚ ؿؤٜ صالح صٗون 

، وهذا يدفؽ ظذ أن "ٌؼيٜ ومـ بٔده زمٚم أمرهٚافٌؼيٜ وؾًٚدهٚ إَٕم هل مًٖفٜ زظٚمٜ افنٗون اف

ُر مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ هؿ يْيرون إػ اْلُقمٜ، وٓ  ٍِ هذا افرجؾ وشٚئر افرجٚل افَٚدة ِف اف

؛ ٕن  يْيرون إػ تربٜٔ افْٚس ظذ افديـ، وافًّؾ ظذ إصالح افْٚس بٚفدظقة إػ افتقحٔد وافًَّْٜ
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 َّٜٔ ًٜ وظّاًل هق ادًِقم إٔف إذا صِحٝ افرظ صِح افراظل، مٚ يًِّقن هبذا، وإَٕم هدؾٓؿ ـِف تربٔ

 افَّٜ، افرأس، اْلُقمٜ.

إن مًٖفٜ افَٔٚدة وافزظٚمٜ إَٕم هل مًٖفٜ ادًٚئؾ ِف اْلٔٚة اإلًٕٕٜٚٔ وأصؾ "يَقل ادقدودي: 

أن هدف بؾ إٕف ؽال حتك جًؾ افدظقة إَٕم تُقن ْلذه ادًٖفٜ وتتّحقر حقل هذه ادًٖفٜ، و "أصقْلٚ

 افُدظٚة جيٛ أن يُقن ُتَٔؼ هذه ادًٖفٜ.

ًٔٚ "يَقل ادقدودي:  إػ ضريٍؼ خمهقص دًٚجلٜ صٗون افدٕٔٚ ويًتَد أن ِف اتٌٚع هذا افذي يٖيت داظ

َصذَّ -افٌْل  "افىريؼ افٍالح وافْجٚة ؾال بد فف مـ أن يًًك وجيتٓد إلحراز مَٚفٔد افًِىٜ واْلُؿ

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ َْٖل اِْلَماَرةَ »يَقل:  -اهللَُّ َظ وهؿ يَقفقن: افداظل جيٛ أن يُقن هدؾف أن يهؾ إػ  شَٓ َتْس

ٚم ويًتز أن اْلٚـؿ افيٚمل افٌٚؽل  َُّ ض ظذ اُْل مَٚفٔد اْلُؿ ومَٚفٔد افزظٚمٜ، وْلذا ـٌره ـٚن ُيرِّ

 وافْهٔحٜ، ومٚ مـ وجقب افهز افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ اجلٚئر تٌىؾ وٓيتف بذفؽ، خالًؾٚ دٚ ظِٔف 

 دفَّٝ ظِٔف إدفٜ.

َِّط طٚملٌ أو ؾٚشٌؼ ظذ مْهٛ اإلمٚرة أو اإلمٚمٜ ؾ٘مٚرتف بٚضِٜ ِف ٕير "يَقل:   وهق  "اإلشالمإذا تً

: وصػ "إن اإلشالم ؾُرٌة إَالبٜٔ"ُيهقر اإلشالم ظذ إٔف ديـ دمقي ثقري، ؾَٔقل:  ًٓ ، أو

إن "فٔس ؾُرة، اإلشالم ديـ مٌْل ظذ افقحل،  اإلشالم بٖٕف ؾُرة، وهذا مـ جِٓٓؿ، اإلشالم

 ."اإلشالم ؾُرٌة إَالبٜٔ ومٌْٓٚج إَاليب

ٚم، وأن اجلٓٚد فٔس ؿهده اإلصالح  َُّ ر وُيُرر أن اجلٓٚد إَٕم هق اجلٓٚد ودَّ اُْل إصالح -وُيَرِّ

ض فًَٚئد افْٚس "وإَٕم ؿهده افقٓيٜ، وفذفؽ يَقل:  -افْٚس ومْٚشُٓؿ، اجلٓٚد اإلشالمل ٓ يتًرَّ

أو مْٚهٟ صٗوهنؿ آجتَمظٜٔ افتل اختٚروهٚ وآثروهٚ ًٍٕٕٓؿ، ؾِٓؿ اخلٔٚر ِف أن يديْقا بَم صٚءوا 

مـ افًَٚئد، وْلؿ اْلريٜ افتٚمٜ ِف أن ُيتٚروا مٚ اشتحًْقه مـ ادْٚهٟ، فُْف ٓ ُيرى أن تُقن ْلؿ 

 ."اْلريٜ ِف تًٔر دؾَّٜ اْلُؿ

ٚ ظذ افثقرات واف ًٕٚ مـ صٖن مْٟٓ افًِػ ومْٟٓ ويَقل حٚثًّ َِّح، ومٓقِّ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ْزاع ادً

َٚػَ -ِف أن ضريؼ اإلصالح هق افدظقة إػ افتقحٔد وافًْٜ وظٌٚدة اهلل  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ ُيهٌح "، يَقل: -ُش

ٍر إير إػ مٚ ِف هذا افُالم مـ تْ "مـ افًٌٞ افدظقة إػ اإلشالم ظذ ضريَٜ افتٌنر ادًٔحل
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يَقل: هذه افدظقة افتل تَقم ظذ افًِؿ، وظذ افتقحٔد، وظذ ظدم وتٌَٔح دْٟٓ افدظقة افًِّٜٔ، 

ٚم، هذه مثؾ افتٌنر ادًٔحل ظٌٞ. َُّ  مْٚزظٜ اُْل

ُيهٌح مـ افًٌٞ افدظقة إػ اإلشالم ظذ ضريَٜ افتٌنر ادًٔحل وفق ُضًٌِٝ ماليغ "يَقل: 

ؽ بٚإل ًُّ شالم، وتهٔح بٚفْٚس أن اتَقا اهلل صٌٚح مًٚء دٚ ـٕٚٝ ذات ؾٚئدٍة افْؼات تدظق إػ افتّ

ُتذـر؛ إذ مٚ هل افٍٚئدة افًِّٜٔ افتل شتْجؿ ظـ تٖـٔد أن اإلشالم صٚفٌح فُؾ زمٍٚن ومُٚن، وأن 

 ."ؾقائده ومزايٚه فٔس ْلٚ مثٔؾ ظـ ضريؼ افَِؿ واخلىٚبٜ

  ضٔب ماذا يتهقر؟ 

ز هذه ادزايٚ بهقرٍة ظِّٜٔ، إٕٚ ًٕٔش ِف ظٚملٍ يَقم ظذ افكاع إن حٚجٜ افًك تتىِٛ إبرا"يَقل: 

وافٍُٚح، واخلىٚبٜ وافقظظ فـ تٍِح ِف تٌٔر جمراه، وفُـ افٍُٚح افثٚئر وحده هق افذي يًتىٔع 

 ."ذفؽ

 :ؾجاء بّخافٍتغ ظئّتغ فِّْٓج افؼظل 

 افتٓقيـ مـ صٖن افدظقة افًِّٜٔ افهحٔحٜ.ادخافٍة إوػ : 

 َِّح ِف داخؾ افديٚر اإلشالمٜٔ.خافٍة افثإٔة: واد  افدظقة إػ افٍُٚح ادً

ًٕٚ مـ صٖن افدظقة، ومًْك هذا:  ًِّْٔٚ ثّرة هذا افٍُٚح افذي يدظق إفٔف مٓق إٔتؿ يٚ مًٚذ "ويَقل مٌ

ًِّٔقا أمقافُؿ ِف هذا، هٚتقا أمقافُؿ  افتجٚر افذيـ تىًٌقن ـتٛ افتقحٔد وتىًٌقن افرشٚئؾ ٓ ُتو

َِّحظْد  ."ٕٚ ٕحـ فٍُِٚح ادً

فًِف ؿد تٌغَّ فُؿ مـ ـتٌٚتْٚ ورشٚئِْٚ أن ؽٚيتْٚ افْٓٚئٜٔ افتل َٕهدهٚ مـ وراء مٚ ٕحـ "يَقل: 

بهدده أن مـ افٍُٚح إَٕم هل إحداث إَٓالب ِف افَٔٚدة، وأظْل بذفؽ: أن مٚ ٌٕتٌل افقصقل 

ر إرض مـ أدٕ ِّٓ ُٕى فٔس أن  "ٚس ؿٔٚدة افًٍَٜ افٍجرة وشٔٚدُتؿإفٔف وافيٍر بف ِف هذه افدٕٔٚ أن 

ر إرض مـ أدٕٚس ؿٔٚدة  ِّٓ ُٕى ُٕىٓر إرض مـ افؼك، فٔس أن ٕىٓر إرض مـ افٌَِدع، وإَٕم ان 

ٚم بؾ جيٛ  َُّ ٚم بٚظتٌٚر أهنؿ ؾًَٜ بَقْلؿ: أهنؿ ُح َُّ افًٍَٜ افٍجرة وشٔٚدُتؿ، ؾٓؿ ٓ يرون هٗٓء اُْل
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هؿ، وهبذ ًٔٚ إزافتٓؿ وافٍُٚح ودَّ ا هؿ جُئٌقن افًّؾ ادْيَّؿ، ؾال بد مـ أن يُقن اإلًٕٚن مْتّ

 فِتْئؿ.

ر إرض ويًتٌدل ؾٔٓٚ افهالح بٚفًٍٚد "يَقل ادقدودي:  ِّٓ يًْل ُيٌِدل -إذا أراد أحٌد افٔقم أن ُيى

، وإخالق افزـٜٔ -يًْل ُيٌدل آوىراب بٕٚمـ-، وإمـ بٚٓوىراب -افًٍٚد بٚفهالح

إػ اخلر، وأن يًيٓؿ بتَقى اهلل وخنٔتف، واْلًْٚت بٚفًٔئٚت، ٓ ئٍُف أبًدا أن يدظقهؿ  بٚإلبٚحٜٔ،

ٌٓؿ ِف إخالق اْلًْٜ، بؾ مـ ادحتقم ظِٔف أن جيّع مـ ظْٚس اإلًٕٕٜٚٔ افهْٚلٜ مٚ يتُّـ  وُيرؽِّ

ْف مـ إتزاع زمٚم إمر  ُِّ ًٜ متوٚمْٜ، ؿقًة مجٚظٜٔ، مُت مـ افذيـ يَقدون مـ مجًف، وجيًؾ مْٓٚ ـتِ

 ."مقـٛ اْلوٚرة ِف افدٕٔٚ وإحداث إَٓالب ادْنقد ِف زظٚمٜ إرض

ُر يَقم ظِٔف ـثر وِف ـؾ افٌِدان، جتد بًض افْٚس حتك بًض خرجيل اجلٚمًٚت  ٍِ وهذا اف

، اْلؿ ـِف أن يند ؿقة تٗثر ِف افًٔٚشٜ، ؾًِّف ـِف  اإلشالمٜٔ ٓ هؿَّ فف ِف افدظقة إػ افتقحٔد وافًَّْٜ

ُر ؾُر ادقدودي وأمثٚفف. ٍِ  مْهٛ ظذ هذه افَؤٜ؛ ٕٕف يْىِؼ مـ هذا اف

 :وفذفؽ ـان ادقدودي يرى أن مـ ؾرائض افديـ إشَاط احلُقمات 

ـؾ مـ يٗمـ بٚهلل وبرشقفف ويديـ بديـ اْلؼ ٓ يْتٓل ظِّف بٖن يٌذل اجلٓد ادًتىٚع "يَقل: 

بؾ يِزمف "إٔف جيتٓد إٔف جيًؾ حٔٚتف ـِٓٚ ِف اإلشالم، مٚ يٍُل  "إلؾراغ حٔٚتف ِف ؿٚفٛ اإلشالم

إذا ـٚن يًتٍْذ مجٔع ؿقاه  "بَّتٙ ذفؽ اإليَمن أن يًتٍْذ مجٔع ؿقاه ومًٚظٔف ِف إتزاع زمٚم إمر

؟ ـؾ ؿقاه يًتٍْذهٚ ِف إتزاع زمٚم إمر ممـ؟ مـ أيدي افُٚؾريـ  مٚذا بَل فِدظقة وافتقحٔد وافًَّْٜ

ٚم.وافٍجرة افيٚدغ َُّ  ؛ يًْل مـ أيدي هٗٓء اُْل

ٚم وفق مل يُقٕقا ـٍرة، وهذه  َُّ ومـ أجؾ هذا افٌِق ِف هذه افٍُرة افًٔٚشٜٔ واشتٌٚحٜ إشَٚط اُْل

ٌٜ افٍُرة ِف أصِٓٚ ؾُرة خمٚفٍٜ دْٟٓ افًِػ افهٚفح مع مٚ ترتٛ ظِٔٓٚ، مل يُـ ٕهؾ افٍوؾ  ؿّٔ

ض فِهحٚبٜ، وضًـ ِف ٛ يَقل: ظْد هذا افرجؾ، وفذفؽ تًرَّ ًِ ٚ ظْف ؾَٔم أح ًَ  ظثَمن ـَم ذـرٕٚ شٚب

ـٚن اخلٍِٜٔ افثٚفٞ ظثَمن ٓ يتهػ بتِؽ اخلهٚئص افتل أوتٔٓٚ افًئَمن افِذان شٌَٚه، ؾقجدت "

 ."-أو اجلَمظل اإلشالمل-اجلٚهِٜٔ شٌِٔٓٚ إػ افْيٚم آجتَمظل اإلشالمل 



 

 

 058  سليمان بن سليم اهلل الرحيلي: أ. د الشيخ

أخذ ئد ظـ هذه  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -ظّر غ خِػ ح -َريِضَ اهلُل َظْْفُ - إن شٔدٕٚ ظثَمن"ويَقل أيًوٚ: 

يًْل أخذ ئد ظـ شٔٚشٜ أيب بٍُر وظّر رويًدا رويًدا، مًْك هذا إٔف  "افًٔٚشٜ رويًدا رويًدا

وُيهٓؿ بٚمتٔٚزاٍت  -هذه خٕٜٔٚ-ؾىٍؼ يًٓد إػ أؿربٚئف بٚدْٚشؽ افُزى "يْحرف، ثؿ ؿٚل: 

 ."أخرى اظسض افْٚس ظِٔٓٚ

جًِٝ  -افذي هق ظك أيب بٍُر وظّر-ِف افَرون افتل تِٝ ذفؽ افًك افزاهر "ٚ: ويَقل أيًو 

ل ادًٚين إصِٜٔ افهحٔحٜ فَُِمت اإلفف، افرب، افًٌٚدة، افديـ افىٚؽقت،  فٝ-تتٌدَّ  -يًْل تٌدَّ

ر ظذ افْٚس أن ُيدرـقا حتك افٌرض اْلََٔل وادَهد اجلقهري مـ دظقة  ؾُٕٚٝ افْتٔجٜ أن تًذَّ

ن، ؾ٘ذا دظٚهؿ افَرآن أٓ يتخذوا مـ دون اهلل إْلًٚ طُّْقا أهنؿ وؾَّقا مىٚفٛ افَرآن حَٓٚ دٚ ترـقا افَرآ

إصْٚم واظتزفقا إوثٚن، واْلٚل أهنؿ ٓ يزافقن متنٌثغ بُؾ مٚ يًًف وُئط بف مٍٓقم اإلفف مٚ 

 ."هلل إْلًٚظدا إوثٚن وإصْٚم وهؿ ٓ ينًرون أهنؿ بًِّٓؿ ذفؽ ؿد اختذوا ؽر ا

ٚم ومل ُيْٚوؤهؿ ؿد اختذوا اْلُٚم آْلٜ، ؾٓذا آرتداد ؿديؿ ِف ادًِّغ بًٌٛ أهنؿ  َُّ دٚ روقا بُْٚل

َِّّقا فِحُٚم، ٓحيقا يٚ أخقة أن ـالمف ينّؾ زمـ اإلمٚم أمحد، وينّؾ زمـ إئّٜ إربًٜ،  ش

ٚم.هٗٓء مٚ ْلؿ ؿّٜٔ؛ ٕهنؿ مٚ ـٚن ُيْٚو َُّ  ؤن اُْل

مـ اْلؼ افذي ٓ مراء ؾٔف: إٔف ؿد خٍل ظذ افْٚس مًيؿ تًٚفٔؿ افَرآن، بؾ ؿد ؽٚبٝ ظْٓؿ "ويَقل: 

 ."روحف افًٚمٜٔ وؾُرتف ادرـزيٜ

يًْل  "إتَِٝ أزمٜ افًٔٚشٜ واْلُقمٜ بًد ظّر بـ ظٌد افًزيز إػ أيدي اجلٚهِٜٔ إػ إبد"ويَقل: 

 ًً َريِضَ اهلُل -ٚ هؿ يرون إٔف مـ زمـ ظثَمن مـ زمـ ظّر بـ ظٌد افًزيز ادًٖفٜ صٚرت جٚهِٜٔ، ضٌ

بدأت اجلٚهِٜٔ، فُـ مـ بًد ظّر بـ ظٌد افًزيز إتَؾ اْلُؿ إػ أيدي اجلٚهِٜٔ ؾهٚر افْٚس  -َظْْفُ 

 ِف جٚهِٜٔ إػ إبد.

، ؾَٚمٝ إتَِٝ أزمٜ افًٔٚشٜ واْلُقمٜ بًد ظّر بـ ظٌد افًزيز إػ أيدي اجلٚهِٜٔ إػ إبد"يَقل: 

َّٜٔ، ؾٌْل افًٌٚس، ؾٚدِقك إتراك، وافذي جٚءت بف هذه اْلُقمٚتشِىٜ بْ ؛ هْٚ يٚ أخقة "ل ُأم

تالحيقن أن زمهٓؿ أهنؿ يًًقا إػ اخلالؾٜ اإلشالمٜٔ ـذب؛ ٕهنؿ هؿ يرون أن اخلالف اإلشالمٜٔ 

ٚ افتل ـٕٚٝ جٚهِٜٔ، ُيريدون خالؾتٓؿ هؿ ووٓيتٓؿ هؿ، وفذفؽ حتك اخلالؾٜ افًثَمٕٜٔ مٚ يروهن
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َّٜٔ "حُقمٜ ذظٜٔ، وفذفؽ مٚذا يَقل؟  -، ؾٌْل افًٌٚس -هذه جٚهِٜٔ-ؾَٚمٝ شِىٜ بْل أم

 ."-جٚهِٜٔ-، ؾٚدِقك إتراك -جٚهِٜٔ

ك افٔقم بٚدًِّغ "ويَقل بٚفًٌْٜ فًِِّّغ ِف زمْف:  َّّ ؿد مجًٝ بغ ؽر خٍٚف أن إمٜ افتل تتً

ٍٛ ويٚبٍس مـ إؾراد وافرجٚل، ؾَ د يقجد ؾٔٓؿ ـؾ مٚ يقجد ِف إمؿ افُٚؾرة مـ أحوٚهنٚ ـؾ رض

 ."إٔقاع افىٌٚئع وإخالق

 :وفذفؽ اظتز أن افديار ديار ـٍر 

يًْل ـّديْٜ  "وحٔٞ إٕف ٓ تقجد داٌر فإلشالم ـّديْٜ افرشقل خٚرج افَٚرة اْلْديٜ"يَقل: 

َِّؿَ -افرشقل ِف زمـ افرشقل  ِْٔف َوَش َِ تقجد داٌر فإلشالم( ٓ ِف  ، )وحٔٞ إٕف ٓ-َصذَّ اهللَُّ َظ

إٕدؤًٕٔٚ، ٓ ِف مٚفٔزيٚ، ٓ ِف افًًقديٜ، ٓ ِف مك، ٓ ِف... مٚ تقجد دار فإلشالم، إذا مٚ هق دار 

يَقل: وحٔٞ إٕف ٓ تقجد داٌر فإلشالم ـّديْٜ افرشقل خٚرج افَٚرة اْلْديٜ،  فإلشالم ؾٓق دار ـٍر.

 .يًْل ًًٕك إلؿٚمٜ دار إشالم ِف اْلْد "ه افٌالدؾال بد فْٚ مـ أن ٕقجد مثؾ هذه افدار ِف هذ

تَّٚب ادنٓقريـ وٓ شَٔم ِف افهحٚؾٜ:  ُُ فَد "ويَقل ُمّد ظَمرة وهق أحد مٍُري اإلخقان وأحد اف

إٍرد ادقدودي ظّـ شٌؼ مـ ادٍُريـ وادجتٓديـ وادجدديـ وأظالم افهحقة اإلشالمٜٔ بقصػ 

ٚ ٕحـ شٌؼ أن ظِّْٚ أن مجٚل "، وحُؿ ظِٔٓٚ بٚفٍُرواؿع ادًِّغ وجمتًُّٚتؿ بٚجلٚهِٜٔ ًً ، ضٌ

 افديـ إؾٌٚين شٌؼ ادقدودي ِف هذه افَؤٜ، فُـ هؿ شًِِٜ، ؾُِر يتقارثقٕف.

  مٜ: إن شٔد  تٍُريفووـتٛ ادقدودي ا، وفذفؽ ـَم ؿِٝ فُؿ ِف ادَدَّ أثرت ظذ شٔد ؿىٛ جدًّ

صؾ وشٔد ؿىٛ ؾرع ظْف، ؾْٓٚك ؾَرات ضقيِٜ ؿىٛ يُٚد يُقن صقرة مـ ادقدودي، ؾٚدقدودي أ

ُر ؾٓق افٍُر، فُـ حتك افَْؾ يَْؾ ؾَرات  ٍِ ا يَِْٓٚ شٔد ؿىٛ مـ ـتٛ ادقدودي، وأمٚ اف جدًّ

ا مـ ـتٛ ادقدودي.  ضقيِٜ جدًّ

ؿد اؿتٌس شٔد ِف افيالل ٕهػ رشٚفٜ اجلٓٚد "يَقل ُمّد أمحد افراصد وهذا اشٌؿ حرـل:  :مثاًل 

 ."واحد فِّقدودي ِف مُٚنٍ 
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يًْل اْلٚـّٜٔ -وأثْٚء افتحَٔؼ مع شٔد ؿىٛ ـَم ِف موٚبط افتحَٔؼ ُشئؾ: أمل تَْؾ هذه إؾُٚر 

إٔٚ إتًٍٝ بُتٛ ادقدودي وؽرهٚ مـ "مـ مٗفٍٚت أيب إظذ ادقدودي؟ ؾٖجٚب:  -وافتٍُر

 ."افُتٛ أثْٚء دراشتل فإلشالم

شالمل افٌُر إشتٚذ شٔد ؿىٛ إظجًٚبٚ ُأظجٛ افُٚتٛ اإل"وفذفؽ يَقل أيب اْلًـ افْدوي: 

صديًدا بُتٚب إشتٚذ ادقدودي ]ادهىِحٚت إربًٜ ِف افَرآن[، وواؾَف ـؾ ادقاؾَٜ ِف ـؾ أراء 

 ."وإؾُٚر افتل يتوّْٓٚ

ًرا مًٌٚذا بَم ـتٌف ادقدودي"ويَقل إشتٚذ افَروٚوي:   ."تٖثر شٔد ؿىٛ تٖثُّ

تٖثر شٔد ؿىٛ بٍُر أيب إظذ "اإلخقان ِف تقٕس ومقجقد أن: ويَقل راصد افٌُّْقر زظٔؿ 

ادقدودي أصٓر مٍُري اإلشالم ِف صٌف افَٚرة اْلْديٜ، مل متْع مرـزيٜ افًرب أن يتٖثروا بٚدقدودي 

وهذا مْٓؿ  "فٔجْل افًٚمل افًريب ٕتٔجٜ ذفؽ أؾًُٚرا تٍُريٜ فألٕيّٜ وادجتًّٚت فدرجٜ افتًٌٜٔ

 َؤٜ.ويًسف هبذه اف

دٚ ـٚن ادقدودي هق صٚحٛ افتٖويؾ "ويَقل ؾّٓل هقيدي وهق أيًوٚ مـ افهحٍٔغ ادنٓقريـ: 

ًّٔٚ أن يٗدي ذفؽ فٍتح افىريؼ إػ اُتٚم ادجتّع بٚجلٚهِٜٔ،  اجلديد فٍٚظِٜٔ افنٓٚدتغ ؾَد ـٚن ضًٌٔ

وتقشع ؾٔف إشتٚذ  وهق مٚ يقحل بف مْٓجف ِف ـتٚب ]ادهىِحٚت إربًٜ[، وهق أيًوٚ مٚ َِٕف ظْف

 ٌٜ هبذا افهدد، وظْدمٚ شٔد ؿىٛ بٕٚخص ِف مٗفٍَّف افنٓر ]مًٚمل ِف افىريؼ[، وؾٔف ؾَراٌت سي

 ."ُأثرت ؿؤٜ افتٍُر ِف افًًٌْٔٔٚت اجتٓٝ إٕيٚر إػ ـتٚبٚت ادقدودي وؿىٛ

ٕمقر افدئْٜ، ؾَم ـٚن ودٚ ـٕٚٝ هذه افٍُرة افًٔٚشٜٔ مًٔىرة ظذ ادقدودي ؾٕ٘ف مٚ ـٚن يْير إػ ا

يْير إػ شَّْٜ وصًٜٔ، وإَٕم يْير إػ ثقرة، وفذفؽ يّدح افثقرات بٌض افْير ظـ أهِٓٚ، ودٚ ؿٚمٝ 

ثقرة اخلُّْٔل ثقرٌة إشالمٜٔ، وافَٚئّقن ظِٔٓٚ هؿ "افثقرة اإليرإٜٔ أبدى ادقدودي تٖئده ْلٚ وؿٚل: 

قا افسبٜٔ ِف اْل َُّ ٌٜ إشالمٜٔ وصٌٌٚب تِ رـٚت اإلشالمٜٔ، وظذ مجٔع ادًِّغ ظٚمٜ واْلرـٚت مجٚظ

وهبذا تًرف افن ِف  "اإلشالمٜٔ خٚصٜ أن تٗيد هذه افثقرة، وأن تتًٚون مًٓٚ ِف مجٔع ادجٚٓت

ـقن مجٚظٜ اإلخقان إػ افٔقم ترمتل ِف أحوٚن إيران إىالًؿٚ مـ هذا، وؿد زار ادقدودي اخلُّْٔل 

 ِف تِؽ افٌالد.ؿٚم هبٚ وهْٖه بٚفثقرة افؼظٜٔ افتل 
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: أن ادقدودي رجٌؾ تٖثر بٍُرة افًٔٚشٜ واْلٚـّٜٔ حتك شٔىرت ظذ مجٔع وخالصة إمر يا أخقة

ٌٜ ـثرة، وهذه إؾُٚر افوٚفٜ ؿد إتَِٝ إػ مـ بًده، وٓ زافٝ  ع ظـ ذفؽ أؾٌُٚر وٚف أؾُٚره، وتٍرَّ

 مٗثرًة ِف صٌٚب اْلرـٚت اإلشالمٜٔ إػ افٔقم.

َػ هْٚ؛ ٕن ـَم ؿِْٚ بٕٚمس ٕجًؾ افدرس هذا ددة مخًغ دؿَٜٔ وَٕػ افًٚظٜ افًٚبًٜ فًِْٚ ٕ

ٌِّف يٚ أخقة أن ؽًدا إن صٚء اهلل اجلًّٜ  ا، ُإٔ ُُّٕؾ ؽدًّ ُٕجٔٛ ظـ بًض إشئِٜ، و ومخًغ دؿَٜٔ و

ػ شٌْدأ افدروس افًٚظٜ افثٚمْٜ وافْهػ ـٚدًتٚد، وٕٖخذ افدرس إول افذي هق مْٟٓ افًِػ إ

افًٚظٜ افتٚشًٜ وافْهػ ثؿ َٕػ، ثؿ ٕٖخذ افدرس افثٚين مٌٚذة افذي هق ]ؾَِرق خٚفٍٝ مْٟٓ 

افًِػ[ وؽًدا شْتُِؿ ظـ داظش إن صٚء اهلل مـ افًٚظٜ افتٚشًٜ وافْهػ إػ افًٚذة وافْهػ، 

 ثؿ َٕػ تْكؾقن فِهالة إن صٚء اهلل وافًٚظٜ اخلٚمًٜ إٓ ربع ٌٕدأ دروس ادًٚء.

 مجٚل افديـ إؾٌٚين[ -]صخهٔٚت صقهٝ اإلشالم  

 افًالم ظُِٔؿ ورمحٜ اهلل وبرـٚتف.

ًٜ فًِٚدغ، وظذ آفف  ن إـّالن ظذ ادًٌقث رمح اْلّد هلل رب افًٚدغ، وافهالة وافًالم إمتَّٚ

 وصحٌف أمجًغ.

 أما بًد...

 أن ينَّ فْٚ هذه افَِٚءات، وهذه افدورة بحّد اهلل ْلٚ مٔزاٌت ـثرة:  -زَّ َوَجؾَّ ظَ -ؾْٕ٘ل أمحد اهلل 

  مـ أمهٓٚ: أهنٚ ُتَِك ظُِٔؿ إٔتؿ مـ ضالب افًِؿ وافدظٚة ِف هذه اجلزيرة جزيرة

 فقمٌقك.

 .ٜومْٓٚ: أهنٚ ِف مقوقٍع صديد إمهٜٔ تَقم ظِٔف افدظقة ويَقم ظِٔف خر إم 

 ة افؼظٜٔ إوػ افتل ُتَٚم ِف هذه اجلزيرة.ومْٓٚ: أهنٚ افدور 

م مًْٚ أن وأشٖل اهلل أن جيًِٓٚ مٍتٚح خر، وأن ُئنِّ   فألخقة إؿٚمٜ دوراٍت ودورات، ؾَُم تَدَّ

َِّؿ ظْف إن صٚء اهلل-مٔزات  : أهنؿ َيتّقن بٚفًِؿ اهتَمًمٚ ـًٌرا، افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ  -وهذا شْتُ

ن اجلٓؾ صجرة ـؾ ذ، ؾْٚلرص ظذ افًِؿ أمٌر ظئؿ وأصٌؾ ـريؿ، وافًِؿ صجرة ـؾ خر ـَم أ

ميٚهر ومًٚمل اْلرص ظذ افًِؿ ِف زمْٕٚٚ إؿٚمٜ افدورات افًِّٜٔ افتل ُتٌَْك ظذ إصقل ومـ 
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ًِؿ بزـُٚتٚ وخراُتٚ وًٍٕٓٚ، وأن ُيًْؿ  افًِّٜٔ افهحٔحٜ، ؾٖشٖل اهلل افذي إًٔؿ هبذه افدورة أن ُيْ

ًِؿ ظذ إخقة بٚفثقاب افًئؿ وبٚإلظٕٜٚ ظذ إؿٚمٜ مثؾ هذه افدورة.ب٘متٚمٓٚ ظذ   خر، وأن ُيْ

هذا افدرس وهق ادجِس افرابع مـ جمٚفس يقم افثالثٚء خههْٚه ومٚ شٖٔيت إن صٚء اهلل ِف إيٚم 

ٌَّف ظِٔف منٚيخ افتٚفٜٔ ِف ٍٕس افقؿٝ دقوقع مٓؿ اًل مع وإن ـٚن آهتَمم بف ؿِٔ أهؾ افًَّْٜ، وؿد ٕ

افتٌْٔف ظذ صخهٍٔٚت صقهٝ اإلشالم ؾًٌْٝ إػ اإلشالم مٚ فٔس ]أمهٔتف وخىقرتف؛ أٓ وهق: 

رت ادًِّغ بٖؿٌح صقرة  [.مْف، وصقَّ

وا ِف اجلِّٜ، وأن جمتًّٚت ادًِّغ جمتًّٚت جٚهِٜٔ ـٚؾرة  ؾهقرت ادًِّغ ظذ أهنؿ ؿد ارتدُّ

ٕقن وُيهِقن، وبٚظدت بغ اف َّٜٔ، وبغ افًَِمء وظٚمٜ افْٚس، وبغ إب وإن ـٕٚقا يٗذِّ راظل وافرظ

ًٝ ظذ وابْف، وإخ وأخٔف،  ًٝ ظذ ؾنق افتٍُر بٚجلِّٜ وآظتداء ِف ذفؽ، بؾ وصجَّ وصجَّ

اشتٌٚحٜ افدمٚء وافتَتٔؾ وافتٍجر وافتدمر، واإلرهٚب افنديد فِْٚس مـ ادًِّغ وؽر ادًِّغ 

ًٚرا إٓ أهنؿ ؽر ُمٚربغؾٓ، افذيـ ٓ يًتحَقن اإلرهٚب ٍَّ  .ؿ وإن ـٕٚقا ـ

م فًِِّّغ ظذ أهنٚ صخهٔٚت ظِّٜٔ وأئّٜ، ويٌٌْل  وهذه افنخهٔٚت مـ أشٍػ صديد أهنٚ ُتَدَّ

 ًٕٚ ع أحٔٚ ًٌّٚ، وتقزَّ ٌَّٝ ـتٌٓؿ ظذ إمٜ ص ر مْٚهجٓؿ، وُص أن ُيَتَدى هبؿ، وأن ُتَتْك ـتٌٓؿ، وأن ُتَرَّ

ْٕجح وإٔٚ ِف ادرحِٜ افثٕٚقيٜ ُأهدي يل مـ ـتٌٓؿ افقء افُثر، ، ببٚدجٚن وٓ شَٔم ظذ افنٌٚ

ُٔقزظقن ظِْٔٚ هدايٚ، رأس اْلدايٚ ]مًٚمل ِف افىريؼ[ فًٔد ؿىٛ، ٕدخؾ مًٚبَٜ ؾْتٍقق  بٚمتٔٚز ؾ

ًُٔىقْٕٚ هدايٚ رأس اْلدايٚ ]مًٚمل ِف افىريؼ[، إػ ؽر ذفؽ مـ افُتٛ.  ؾ

َُٕخٛ مـ ضالب افًِؿ، وٓ ٕتحدث مع افًٚمٜ، ٕحـ ؾُٚن مـ اْلُّٜ وافًِؿ وٕحـ ٕتحدث  مع 

ٌُٕغِّ هذه افنخهٔٚت، وأمٚ اْلديٞ مع افًٚمٜ ؾٔجٛ ؾٔف مراظٚة ظَقل  ٕتحدث ِف دورة ظِّٜٔ أن 

 افًٚمٜ وحٚل افًٚمٜ؛ 

  َرق افوٚفٜ ؾ٘ن ـٕٚٝ ظَقْلؿ تًتقظٛ افٌٔٚن ٍِ وحْٚلؿ يتحّؾ افٌٔٚن ؾٕ٘ف ُيٌغَّ ْلؿ اف

 ٔٚت افوٚفٜ بٖشَمئٓٚ وُيٌغَّ ذفؽ.بٖشَمئٓٚ، وافنخه

  ٛأمٚ إذا ـٕٚٝ ظَقْلؿ ٓ تًتقظٛ ذفؽ بؾ يُقن ذفؽ ْلؿ ؾتْٜ، واْلٚل ٓ تْٚش

َُٔٚل: هْٚك أؾُٚر  ر مـ افٍرق ومـ افنخهٔٚت وفق بدون ِذـر إشَمء، ؾ ذفؽ، ؾٕ٘ف ُيذَّ
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أو إؾٌٚين،  مثؾ ؾُِر ـذا بدون أن ُيًّك مجٚظٜ اإلخقان، مجٚظٜ افتٌِٔغ، أو شٔد ؿىٛ،

ر مـ إؾُٚر إذا ـٚن ـَم ؿِْٚ: ظَقل افًٚمٜ ٓ تًتقظٛ افٌٔٚن  أو ٕحق ذفؽ، فُـ ُيذَّ

 بٕٚشَمء، وـٕٚٝ اْلٚل ٓ تْٚشٛ، ؾٕ٘ف ٓ يِزم ِذـر إشَمء دائًَم، وٓ يِزم ترـٓٚ دائًَم.

  ُر فُؿ ؿؤة وإٔتؿ ُدظاة: إٔف جيب أن ي ق بغ افتَرير افًِّل بغ إذن يا أخقة: إٔا ُأريد أن ُأؿرِّ ٍرِّ

ب افًِؿ وبغ خماضبة افًقام؛  ضالَّ

ب افًِؿ : ؾّجٚفف مٍتقح ويٌٌْل أن ًٕتْل بًٌوْٚ بذـر إشَمء وبٔٚن أمٚ افتَرير افًِّل بغ ضالَّ

ي بًوْٚ بًض، وحتك ٓ يدب إػ ؿِقبْٚ افٌٚضؾ بدون أن ٕنًر.  إخىٚء فَٔقِّ

ر بٕٚشَمء، أمٚ : ؾًْؿ إذا ـٕٚٝ ظَقْلوأمٚ افًٚمٜ ُٕحذِّ ؿ تًتقظٛ واْلٚل ُتْٚشٛ ؾٕ٘ٚ أيًوٚ ٕذـر ْلؿ و

 ًٕٚ ر مـ إؾُٚر وٓ يِزم أن ٕذـر ؾال ُٕحذِّ إذا ـٕٚٝ ظَقْلؿ ٓ تًتقظٛ واْلٚل ٓ ُتْٚشٛ ؾٕ٘ٚ 

.ًٕٚ  وؾال

 افديـ إؾٌاين[؛ وأول افنخهٔات افتل ٕبدأ ِبا جمافس هذا افَسؿ هق: ]مجال 

رة ومـ ـٌٚر صخوهذه افنخهٜٔ   ُِّ ا، وُتًَرض فًِِّّغ ظذ أهنٚ صخهٜٔ مٍ ٌٜ منٓقرٌة جدًّ هٔ

افنخهٔٚت ِف هذا افٌٚب، ومجٚل افديـ إؾٌٚين وفد شْٜ أفػ وثّّْئٜ وثَمٕٜٔ وثالثغ مٔالدي، 

 وادسمجقن فف اختٍِقا ِف أصِف:

 .ؾٌوًٓؿ يَقل: أصقفف أؾٌٕٜٚٔ وهق مـ أؾًٌٕٚتٚن 

 ؾٓق مـ إيران.وبًوٓؿ يَقل: أصقفف إيرا ٜٕٔ 

 ثؿ ٕن أؾُاره ؾٔٓا اختالط صديد ادسمجقن فف اختٍِقا أيًوا يف ظَٔدتف:

 .ًٜٔؾًٌوٓؿ يَقل: هق شِّْل ئّؾ إػ افن 

 .  وبًوٓؿ يَقل: هق صًٔل ُُيٚدع افًَّْٜ

 مٚ ِف أؾُٚره مـ تداخؾ واوىراب.وشبب ذفؽ: 

 ا افة، شاؾر ـثًرا وـان ٕنًٔىا جدًّ ه ِبا صقرة اْلشالم: ، وفف أؾُار وافةهذه افنخهٔة رحَّ  صقَّ

 فِكاع بغ ادًِّغ، ؾّـ ذفؽ ًٓ : افٌِق ِف افًٔٚشٜ، وافٌِق ِف اْلٚـّٜٔ، وجًؾ اْلُؿ جمٚ

ؾٕٚؾٌٚين ؽال ِف افًٔٚشٜ واْلُؿ حتك جًؾ ذفؽ ؽٚيٜ افٌٚيٚت، وـٕٚٝ خىىف وبراجمف وإٔنىتف 
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ُر افًٔٚد، تَقم ظذ هذه افَؤٜ؛ ؿؤٜ اْلُؿ وافًٔٚشٜ،  ٍِ وافٍُر وؿد اصىٌغ مْٓجف بٚف

، "أن افٌٚيٜ تزر افقشِٜٔ"افًٔٚد مًِقم إٔف يًتّد ظذ أن افٌٚيٜ تزر افقشِٜٔ، مٌدأ مُٔٚؾٔع: 

 ؾُٚن ِف مْٓجف ظذ هذه افىريَٜ.

إٕف ضّقٌح إػ مَهده "يَقل ُمّد ظٌده وهق أبرز تالمٔذ مجٚل افديـ إؾٌٚين، يَقل ظـ صٔخف: 

ؾ افًر فِقصقل إفٔفافًٔٚ ٌٜ مْف تًجَّ يًْل هق ضّقح فًِٔٚشٜ ؾ٘ذا ٓحٝ  "د، إذا ٓحٝ فف بٚرؿ

َِّٜ اْلرمٚن"فف أي بٚرؿٜ اشتًجؾ، ثؿ يَقل ُمّد ظٌده:  ؾ ظ ـَم يَقل افٍَٓٚء:  "وـثًرا مٚ ـٚن افتًجُّ

 )مـ اشتًجؾ صًٔئٚ ؿٌؾ أوإف ظقؿٛ بحرمٕٚف(.

ِقن، : هذه صٍٜ مالزموبادْاشبة يا أخقة ٜ فإلخقان، اإلخقان ٓ يًتٍٔدون مـ افدروس ويتًجَّ

وفذفؽ تتُرر مقاؿٍٓؿ مع مجٚل ظٌد افْٚس، مع افًٚدات، بًد شَقط مٌٚرك، مٚ يًتٍٔدون مـ 

ِقن؛  افتٚريخ، دائًَم مـ يتهٚرظقن مًف جيًِٓؿ ـٌش ؾداء  ويتًجَّ

 .ًِٚٓف زمـ ظٌد افْٚس تًجِقا ؾٖطٓروا رؤوشٓؿ ؾَى 

 ًٚدات ـذفؽ.ِف زمـ اف 

  ٜٔدٚ شَط مٌٚرك يًرف افُدهٚة إٔف بًد شَقط افرئٔس شتُقن ادىٚفٌٚت افنًٌٜٔ ظٚف

م هٗٓء  دِّ َُ ا، ؾٚفذي يٖيت بًده شٔحسق مَٓم ؾًِقا، ؾ ا وافىّقح افنًٌل ظٚيل جدًّ جدًّ

 وؾٚزوا واحسؿقا مٌٚذة، وهؿ ُمسؿقن أصاًل، مْٓجٓؿ ؾٚشد.

ؾ، هذا مٚ حُٚه ظْف تِّٔذه مجٚل افديـ إؾٌٚين ـٚن ضّقًحٚ  فًِٔٚشٜ ؾ٘ذا ٓحٝ فف ؾرصٜ تًجَّ

 ُمّد ظٌده.

  :وإؾٌاين يا أخقة هذا فف مُإة ظْد ؿادة إيران افدئْة وافسٔاشٔة 

إن مًٖفٜ اْلٚـّٜٔ وافًٌٞ اإلشالمل اجلديد ُضرحتٚ فِّرة "يَقل خٚمْئل ادرصد افديْل ِف إيران: 

وهذا افىّقح افًٔٚد جًؾ إؾٌٚين  "يدي افًٔد مجٚل افديـ إؾٌٚينإوػ ِف افٍوٚء افًٚدل ظذ 

 .ظذ ضريَٜ اخلقارج وظذ مْٓجٓؿ فِقصقل إػ افٌٚيٜ

 ُر إول ٍِ هت صقرة اْلشالم وهل مرتبىة باف ًٔا مـ أؾُاره ادْحرؾة افتل صقَّ إٔف يتخذ ادْٟٓ : ثإ

د افثق ٚم، ؾُٚن ُيّجِّ َُّ رات، يَقل ممجًدا افثقرة افٍرًٕٜٔ وجٚظاًل ْلٚ افتحرييض وافثقري ود اُْل
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ًٓ ُيتذى وإٔف جيٛ ظذ ادًِّغ أن يتذو هبٚ وأن يَتدوا هبٚ، يَقل:  وافدظقة فىِٛ اْلريٜ ِف "مثٚ

، وـؿ صٚدف أهِٓٚ مـ ادحـ، وـٔػ اشتحرَّ ؾٔٓؿ افَتؾ وشٚفٝ  ؾرًٕٚ وهل دظقٌة ومىِٛ حؼٍّ

رهؿ افدمٚء،   ."وفًقف يَتدي هبؿوافٔقم ؾٚفًٚمل ُيَدِّ

ٌَّقه بٖيب افثقرات، يَقل أحد تالمٔذه ظْف:  ِّٔد "وـٚن تالمٔذه يًرؾقٕف هبذا حتك فَ وافًٔد يٚ -إن افً

مل يُـ صًٔئٚ  -أخقة هق فَٛ مجٚل افديـ إؾٌٚين، إذا ؿٚفقا: افًٔد ؾًِّقم بف مجٚل افديـ إؾٌٚين

ًٜ فِٓٔٚج، -هُذا يزظؿ-ِؿ ٕٚري افىٌع، ظذ بهرٍة وظشقى رجٍؾ ثقري ادَهد،  ، وـٚن داظٔ

 ."ؽِٔظ افَِٛ، صديد افٌىش

إين ُأؾنِّ ـؾ مٚ حدث ِف افٌالد مـ افثقرات، وافْٓوٚت افَقمٜٔ، "ويَقل ُمّد فىٍل مجًٜ: 

 ؛ ؾٓق ُتردُّ إفٔف ؾُرة افثقرات."وافْزظٚت افدشتقريٜ بًٍؾ مجٚل افديـ دون شقاه

ن هذا هق أصاًل مـ أؾًٌٕٚتٚن أو رحؾ إػ أؾًٌٕٚتٚن وـٚن وؿد ـٚن ِف أؾًٌٕٚتٚن واهلل أظِؿ؛ ٕ

حَْٔم ـٚن أمر أؾًٌٕٚتٚن دوشٝ ُمّد خٚن، ودٚ تقِف إمر ـٚن فف يدخؾ ِف شِؽ اْلُقمٜ، 

َِّد إمٚرة أؾًٌٕٚتٚن ويل ظٓده صر ظع خٚن، وـٚن مجٚل افديـ أؾٌٚين ئّؾ إػ أخٔف،  وفدان، ؾتَ

 ع بغ إخقيـ ِف اْلُؿ، وأصًؾ افكاظٚت ظذ اْلُؿ ِف أؾًٌٕٚتٚن.وتدخؾ ِف افثقرات وؿٚم ٕزا

ف ظِٔف  م ظذ إٔف ظٚمل ؾتًرَّ ودٚ إتَؾ إػ مك ـٚن ذفؽ ِف ظٓد اخلديقي إشَمظٔؾ، أول مٚ وصؾ ُؿدِّ

ض مـ يٖيت إفٔف ظذ مٚ ُيًّقٕف بٚفتحرير  ب إزهر وـٚن ُيروٓؿ وُيرِّ بًض إزاهرة، بًض ضالَّ

ج ؾُِره، وصٚر يُتٛ مَٚٓت ِف ، وافثقرة وشًك بًض افْٚس إػ أن جيًِف يُتٛ ِف اجلرائد فُروِّ

ع ظذ افْٚس مٚ ُيٌقن مـ  اجلرائد وأصٌح فف ٍٕقذ وشًّٜ بتّرير ؾُره افثقري افتحرييض، وـٚن يقزِّ

 أجؾ أن يًتِّٔٓؿ إػ ؾُِره.

ًٕٚ شًقًضٚ تًرؾقن ما ُيسّك بافسًقط؟ ، مًحقق ُيدخؾ ِف إٕػ، وهذا أحد افتٌغ ُيهْع مْف أحٔٚ

ع ظذ افْٚس افًًقط مـ أجؾ أن ُيٌَِقا إفٔف ويْؼ إفٔٓؿ إٔقاع افتٌغ ، ؾُٚن يٖيت ِف ادَٓك وُيقزِّ

 افٍُر.

اشؿ -ـٚن مجٚل افديـ جيِس ـؾ مًٚء ِف مَٓك متٚتٔٚ "يَقل افهحٍل ادكي أمحد هبٚء افديـ: 

ُّْٔٚه وافثقرة -ادَٓك ع افًًقط ب ُٔناه يقزِّ ٚ يٚ أخقة هذه افىريَٜ ضريَٜ اإلخقان، هؿ  "ب ًً وضٌ
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 ًٜ ٜ افتزظٚت ومًٚظدة ادًِّغ ثؿ يًتًِّقهنٚ وشِٔ جيًّقن إمقال مـ أؽْٔٚء ادًِّغ بُحجَّ

، وـٚن جُيٚفًف بًض افذيـ ؿٚمقا بٚفثقرات مثؾ: شٚمل افٌٚرودي، فتّرير ؾُرهؿ وتَرير دروشٓؿ

ثؿ أصٌح يتدخؾ ِف افًٔٚشٜ ِف مك بَقة؛ ، وأخذوا مْف ؾُِر افثقرةومثؾ شًد زؽِقل، وؽر ذفؽ، 

 .ٕٕف أصٌح فف أتٌٚع وفف ٕنٚط وفف وجقد

 وٓؿ   ؿ:وُينجًٓ وـان خيىب يف افًقام وحُيرِّ

إُٕؿ مًٚذ ادكيـ ؿد ٕنٖتؿ ِف آشتًٌٚد، وتربٔتؿ بحجر "مثاًل مرة يَقل ْلؿ ِف ـِّتف: 

 ن مْذ زمـ ادِقك افُرظٚة حتك افٔقم، وإٔٝ ُتِّقن ظٌئ ٕرآشتٌداد، وتقافٝ ظُِٔؿ ؿرو

افٍُٚتغ، وُتًْقن فقضٖة افٌزاة افيٚدغ، تًقمُؿ حُقمٚتُؿ اْلٔػ واجلقر، وُتْزل بُؿ اخلًػ 

َِّٛ مـ  وافذل، وإٔٝ صٚبرون بؾ راوقن، وتْتزف ؿقام حٔٚتُؿ ومقاد ؽذائُؿ ادجّقظٜ بَم يتح

 -يًْل اْلُقمٜ تٖخذ مُْؿ افيائٛ وتٖخذ مُْؿ إمقال-ط ظَرض جٌٚهُؿ بٚدَرظىٜ وافًق

ٍٜ مًروقن، ؾِق ـٚن ِف ظروؿُؿ دٌم ؾٔف ـريٌٚت حٔقيٜ، وِف رؤوشُؿ أظهٚب تتٖثر  وإٔتؿ ِف ؽٍِ

َّٜٔ دٚ رؤتؿ هبذا افيِؿ، ودٚ رؤتؿ هبذه ادًُْٜ   ."ؾتثر افْخقة واْلّ

ٚ هذه ضريَٜ اإلخقان: خمٚضٌٜ ظقاضػ إػ آخر مٚ ؿٚفف مـ ـالٍم ُترييض ممٚ جيًِف َُي  ًً ِّٟٔ افًقام، وضٌ

ًٜ خلداع افًٚمٜ، ؾٓؿ يًتخدمقن ضريَغ:  افًقام وُتٔجٓؿ، ويًتخدمقن فٌٚس افديـ وشِٔ

  :افًٚضٍٜ؛ إٔتؿ ظٌٔد، وإٔتؿ ظٌٔد افًٌٔدإمر إول. 

  :حٛ افديـ، وأن فِّجتّع صٚر ـٚؾًرا؛ ٕن اْلُقمٜ ـٚؾرة وٕحق وإمر افثاين

 ذفؽ.

ٌٛ ـثرة ُتريؤٜ ِف هذا افٌٚب.  وفف خى

ًّٔٚ ِف مك مـ أجؾ  س: تٖشٔس إحزاب افًٔٚشٜٔ، ؾٖشَّ وممٚ اشتًِّف ِف هذا أؽراوف، حزًبٚ شٔٚش

وممٚ ُيَٚل: أن مجٚل افديـ إؾٌٚين وـذفؽ اإلخقان ٓ يٗشًقن إحزاب فِّنٚرـٜ، وفُْٓؿ 

ٚ افديّقؿراض ًً َِّؿ ظْٓٚ أن، فُـ هؿ إذا إٔنٖوا يٗشًقن إحزاب فٌِّٚفٌٜ، ضٌ ٜٔ هذا رء مٚ ٕتُ

ُٔنٚرـقا بَٜٔ إحزاب، وفُـ ُيْنئقٕف فٔهِقا إػ اْلُؿ فٌٌِٔقا ثؿ يًّْقا  حزب ٓ ُيْنئقٕف ف

 ؽرهؿ. 
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ع أتٌٚظف ظذ إٕنٚء اجلرائد وادجالت؛ ٕٕف يًرف  وـٚن يًتًّؾ ادَٚٓت ِف تزير ؾُره، وـٚن ُينجِّ

م هل أظيؿ وشٚئؾ افتٖثر ِف افْٚس افٔقم، وهُذا هؿ يتقجٓقن إػ اإلظالم أن وشٚئؾ اإلظال

ًُٔٔىروا ظِٔف، وفذفؽ إذا وجدوا أن اإلظالم ُُيٚفٍٓؿ ُيٚوفقن افَوٚء ظِٔف، وُيٚوفقن إبًٚد أهؾ  ف

اْلؼ ظـ وشٚئؾ اإلظالم، وفذفؽ يٌٌْل ظذ أهؾ اْلؼ أن يًتْقا بقشٚئؾ اإلظالم؛ إٕنٚء اإلذاظٚت، 

 نٚء افتٍِٚز، افُتٚبٜ ِف افهحػ، بحًٛ اإلمُٚن.إٕ

َِّّقن ؾٔٓٚ ظـ ؾًٚد افىٌَٜ اْلٚـّٜ ويْؼون ؿهًهٚ، ـَم هق  ٚ يتُ ًٍ وـٚن تالمٔذه ُيْنئقن صح

افقاؿع افٔقم، اإلٕسٕٝ معء بٕٚـٚذيٛ، ويٖتقن فؽ بهقرة مرـٌٜ، يٖتقن بحٚـؿ فدوفٜ مٚ وحقفف 

، وهؿ يًتخدمقن اإلظالم فدؽدؽٜ ظقاضػ افًقام، مخس ًٕٚء ظرايٚ ويرؿص بْٔٓؿ وٕحق ذفؽ

 وأـثر مٚ يًتًِّقٕف أـٚذيٛ.

ا ويَقل: هذا افذي  وفذفؽ دٚ حدث مٚ حدث إلخقإْٚ ِف بقرمٚ، أظالمٓؿ ـٚن يٖيت بهقر بنًٜ جدًّ

حدث ِف بقرمٚ مـ أجؾ أن متتِئ ؿِقب افْٚس حًَدا ظذ اْلُٚم افذيـ ٓ ُيًٚظدون إخقإْٚ ـَم 

تٌغَّ أن افهقر افتل أتقا ْلٚ فًٔٝ ٕحداث ِف بقرمٚ، ٕحـ ًٕرف أن إخقإْٚ ُيًٕٚقن يَقفقن، و

مًٕٚٚة صديد ِف بقرمٚ، فُـ افذي أطٓروه ِف افهقر بًوف ـٚن حٚدثٜ ِف ـقريٚ، وبًوف ـٚن ـذا، 

فُـ أطٓروه ظذ إٔف حٚل إخقإْٚ ِف بقرمٚ مـ أجؾ فٔس فْكة إخقة ِف بقرمٚ ٓ، فُـ مـ أجؾ 

ظذ اْلٚـؿ، وهذا هق ادْٟٓ افذي ـٚن يًر ظِٔف إؾٌٚين ِف  ًَداحؾء ؿِقب افرظٜٔ ِف ـؾ بِد م

اجلرائد افتل جيًؾ تالمٔذه ُيْنئقهنٚ؛ تْؼ افَهص وادَٚٓت افتل متأل افَِقب حًَدا ظذ افىٌَٜ 

 اْلٚـّٜ.

ٌَّف إػ خىر مجٚل افديـ إؾٌٚ ين، وإٔف ُُيىط إلؿٚمٜ دوفٜ يُقن وظْدمٚ تقػَّ اخلديقي تقؾٔؼ اْلُؿ تْ

ٚ ْلٚ هق مجٚل افديـ إؾٌٚين، ؾٍْتف اْلُقمٜ ادكيٜ ؾذهٛ إػ اْلْد بًد أن ؽرس افٍُر افثقري  ًً رئٔ

ودٚ وصؾ إػ اْلْد ُأؿٔؿ أو ُأفزم بٚإلؿٚمٜ اجلزيٜ فتٌْٓٓؿ خلىقرتف مـ ِف ـثٍر مـ افنٌٚب ِف مك، 

 افْٚحٜٔ افًٔٚشٜٔ.

 مك ـِٓا تًسف بٖن افَائد هق مجال افديـ إؾٌاين وافثقرات يف: 
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ـَم ؿٚل بًض خىٌٚئُؿ،  -يًْل افثقرة-فًٝ خٚفؼ هذه افْٓوٜ "يَقل شًد زؽِقل ِف خىٌٜ فف: 

ٓ أؿقل ذفؽ وٓ أدَّظٔف، بؾ ٓ أتهقره، إَٕم هنوتُؿ ؿديّٜ مـ ظٓد ُمّد ظع وظرايب وفًِٔد مجٚل 

 ."أثٌر ـٌٌر ؾٔٓٚ، وهذا حؼٌّ جيٛ أٓ ُٕتّف افديـ إؾٌٚين وأتًٌف وتالمذتف

هٝ اإلشالم وشْتُِؿ ظْف إن صٚء اهلل،  ويَقل شٔد ؿىٛ وهق صخهٜٔ مـ افنخهٔٚت افتل صقَّ

شٌتّز شْٜ  0يقفٔق شْٜ ثْتغ ومخًغ فًٔٝ شقى آمتداد افىًٌٔل فثروة  11إن ثقرة "يَقل: 

ػ مٚ هق أبًد، ترجع إػ افٔقم افذي وؿػ ؾٔف شٌتّز ترجع إ 0إحدى وثَمٕغ، بؾ إن جذور ثقرة 

ٚ هذا افٍُر افتحرييض  "مجٚل افديـ إؾٌٚين ؿٌؾ خِع اخلديقي إشَمظٔؾ ُيىٛ ِف اإلشُْدريٜ ًً ضٌ

 جلَمل افديـ إؾٌٚين ـٚن مًْٓجٚ ممتًدا ووؿع أيًوٚ ِف إيران وٕحق ذفؽ.

ا، وفُـ يٍُل أن ًٕرف أن هذا ادْٟٓ ـٚن مًْٓجٚ فف ُئًىر ظِٔف،  وافقؿٚئع ِف هذا افٌٚب ـثرة جدًّ

وهذا ـٚن فف تٖثره ِف ؾُر اإلخقان ادًِّغ، حٔٞ شٔىرت ظذ اإلخقان ادًِّغ ؾُرة اْلٚـّٜٔ 

ٚم. َُّ  وإؿٚمٜ افدوفٜ وافثقرة ظذ اُْل

  ه اْلشالم حٔث أواف فإلشالم ما فٔس مْف، وـإت أصاًل مـ ؾُِر مجال افديـ إؾٌاين افذي صقَّ

 :-َظزَّ َوَجؾَّ -ٍُر اْلخقان ادسِّغ ـَم شٖٔيت إن صاء اَّلل ف

ٚ يٚ أخقة ٓزم فُؾ مـ إٔف ـٚن يٗشس ف ًً الؽتٔٚٓت افًٔٚشٜٔ واؽتٔٚل اخلهقم واإلرهٚب، وهذا ضٌ

ٚ، ؾُر  ٚ، وإمٚ جًديًّ يًًك فِقصقل إػ اْلُؿ بىريَٜ ؽر ذظٜٔ، ٓ بد أن يٌتٚل خمٚفٍٔف؛ إمٚ مًْقيًّ

 .مالزم فِجَمظٚت افًٔٚشٜٔ وفِنخهٔٚت افًٔٚشٜٔآؽتٔٚٓت 

وفذفؽ يٚ أخقة ٕجد أن اإلخقان ادًِّغ ـَم شٖٔيت إن صٚء اهلل يَقمقن بٚؽتٔٚل خهقمٓؿ؛ إمٚ 

ة حتك يًَط اإلًٕٚن ظْد افًقام؛ ؾٓذا افداظٜٔ فٔزايل مع  ة وبٕٚوصٚف ادٍْرِّ ٚ بٕٚفَٚب ادٍْرِّ مًْقيًّ

ٚ ِف أن افداظٜٔ ادًُغ مٚ يً ًً رف افِزافٜٔ فُـ فٔزايل ومع افِٔزافٔغ مـ أجؾ أن يًَط، وضٌ

ٚ، ؾ٘ذا ؿٚم داظٜٔ وضٚفٛ ظِؿ وُظِرف بغ  هؾ افًَّْٜافٍسة إخرة أحدثقا أفًَٚبٚ ٕ فٌٔتٚفقهؿ مًْقيًّ

أن ظْدـؿ إذا ، مـ أجؾ أن ُيًَىقه ظْد افًٚمٜ افْٚس ؿٚفقا: هذا مدخؾ، هذا جٚمل، هذا ـذا

أحد ودرس ضٚفٛ ظِؿ وـذا ؿٚفقا: هذا وهٚيب، هذا يٖيت بٚإلشالم افًًقدي فًَٔىقه  تُِؿ

.ٚ ٍَّك جًديًّ ٚ وُيه ٚ، أو يٌتٚفقٕف جًديًّ  ويٌتٚفقه مًْقيًّ
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ؾُٚن مجٚل افديـ إؾٌٚين يتخذ آؽتٔٚٓت وشِٜٔ مـ وشٚئؾ ُتَٔؼ افٍُر افًٔٚد، وٓ شَٔم 

ٚم، ؿٚل ِف حديٞ فف مرة: َُّ ك "ٓ آمؾ ِف اإلصالح ؿٌؾ ؿىع شتٜ أو شًٌٜ رؤوس" اؽتٔٚل اُْل َّّ ، وش

ٚم، يَقل: فـ يتحَؼ اإلصالح حتك َٕىع رؤوشٓؿ وَٕتِٓؿ َُّ  .شًٌٜ مـ اُْل

إن اْلٚـؿ إذا حْٞ بًَّف وخٚن دشتقر إمٜ؛ إمٚ أن يٌَك رأشف بال تٚج، وإمٚ أن "وؿٚل ـِّٜ:  

  ؛"يٌَك تٚجف بال رأس

 ًَُٔط. )إمٚ أن يٌَك رأشف بال تٚج  ( ؾ

 .ٌُٔتٚل  )وإمٚ أن يٌَك تٚجف بال رأس( ؾ

وؿد خىط ٓؽتٔٚل اْلُٚم ِف زمْف وهذا ذـره تالمٔذه وخقاص تالمٔذه، وْلؿ ِف ذفؽ خىٌط ـثرة 

ِف اؽتٔٚل اْلُٚم ِف مك وِف ؽر مك، وشٌحٚن اهلل هذا افرجؾ ـٚن فف ُتريض ظْد افًْٜ 

افٌٚفٛ ظِٔف مـ ؽر ٕيٍر إػ ادذهٛ، وهذا افٍُر وُتريض ظْد افنًٜٔ؛ ٕن ؾُره افًٔٚد هق 

 إتَؾ أيًوٚ إػ صخهٔٚت اإلخقان ـَم شٖٔيت إن صٚء اهلل.

 ِرف : إٕنٚء افتْئَمت افنيٜ وآظتَمد ظذ افنيٜ فتحَٔؼ إهداف افًٔٚشٜٔ، مـ ؾُره أيًوا ًُ ؾ

روٚ، يَقل ظـ إؾٌٚين:  ظْف إٔف ـَِم وصؾ إػ مُٚن إٔنٖ مجٚظٜ هيٜ، وفذفؽ يَقل ظْف رصٔد

؛ ٕٕف يتخذ ضٚبع افنيٜ حتك ييٓر ؾَٔقم "ؿؾَّ مـ يًرف أهاره اخلٍٜٔ ومَٚصده افًٔٚشٜٔ"

ًٜ هيٜ ِف بالد اْلجٚز وشَمهٚ  مجٚظٜ أم افَرى إلؿٚمٜ اخلٍِٜٔ ـَم يزظؿ، بٚفتحريض، وؿد إٔنٖ مجٚظ

ٌَّف افًِىٚن ظٌد اْلّٔد ْلذه اجلَمظٜ وظرؾٓٚ وظرف  ٍٝ يًر مـ وؿد تْ أهارهٚ ؾَٙ ظِٔٓٚ بًد وؿ

 تٖشًٔٓٚ.

  ثت ظـ هذه ة ـتب حتدَّ ا يف ؾُر مجال افديـ إؾٌاين واحلََٔة أن هْاك ظدَّ هْاك ؿؤة خىرة جدًّ

ثت ظـ مجال افديـ إؾٌاين، فُـ ٕحـ ٕرـز افُالم؛ ٕن فٔس ظْدٕا وؿت ضقيؾ:  افَؤة وحتدَّ

ؾ ادٚشقين ِف أشُقتِْدا، ٌٚين: إٔف إوؿَّ إػ ادٚشقٕٜٔ، مـ أخىر مٚ يتًِؼ بجَمل افديـ إؾ ٍَ إػ ادح

ًّٔٚ ِف ؾرًٕٚ وأدخؾ ؾٔف ظدًدا مـ  وظْدمٚ رأى أن هذا ٓ ُيَؼ هدؾف افًٔٚد إٔنٖ ُمٍاًل مٚشقٕ

ًّٔٚ، وهذا ِف اْلََٜٔ شتجدون إٔف صٍٜ مالزمٜ ْلذه  أصحٚب افٍْقذ ِف مك، وأفٍَّقا حزًبٚ شٔٚش
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فتل شْذـرهٚ افدخقل ِف ادٚشقٕٜٔ؛ ٕن ادٚشقٕٜٔ ُُتَؼ ْلؿ أهداؾٓؿ افًٔٚشٜٔ، وـَم افنخهٔٚت ا

ر افقشِٜٔ.ؿِْٚ: هؿ يت  ًٌقن ادْٟٓ ادُٔٚؾٔع: افٌٚيٜ تزِّ

  ـؾ ما ٕذـره يا أخقة إَٕم هق مٖخقذ مـ ـالم تالمٔذ مجال افديـ إؾٌاين وادٗرخغ ادًاسيـ

فتحَٔؼ أهداؾف، وافتحؼ بٚدْٟٓ ادٚشقين، وـٕٚٝ  ِف ـثر مـ إمٚــإٔنٖ مجًٔٚت ـثرة هيٜ  فف:

 فف صالت منٌقهٜ بدوٍل اشتًَمريٜ ـثرة.

تف إػ اشتخدام ادٚشقٕٜٔ ِف تًِٔؿ تالمذتف مٚ ٓ ُيُّـ "يَقل افنٔخ رصٔد روٚ:  ف مجٚل افديـ مهَّ وجَّ

ٍٜ هيٜ، ؾدخؾ ِف ادٚشقٕٜٔ، ودخؾ م ًف تالمذتف افْٚبٌقن، ؾجًؾ هبؿ ؿقًة افتكيح بف إٓ ِف مجًٔ

 ."فِّكيغ، وصٚر رئٔس ُمٍِٓؿ ادٚشقين

يًْل -ِف أواخر أيٚم إشَمظٔؾ "يَقل ُمّد ظٌده وهق ـَم ؿِْٚ: مـ أخص تالمٔذ إؾٌٚين، يَقل: 

ًٜ  -اخلديقي إشَمظٔؾ حٚول افًٌض إدخٚل ادٚشقٕٜٔ إػ مك، وـٕٚٝ مجٔع ادحٚؾؾ ادكيٜ متهِ

إوروبٜٔ، وؿد إوؿَّ افنٔخ مجٚل افديـ إػ أحد هذه ادحٚؾؾ، وفُْف مل جيد ْلٚ ؿّٜٔ ؾخرج  بٚدحٚؾؾ

يًْل دخؾ ؾٔٓٚ مـ أجؾ أن يًتٌِٓٚ فِحهقل إػ مَٚصده افًٔٚشٜٔ ؾِؿ جيد ْلٚ ؿّٜٔ ؾخرج  "مْٓٚ

 مْٓٚ.

 افتِقن نخهٔاتومـ ؾُِر مجال افديـ إؾٌاين ادْحرف افذي هق يف احلََٔة صٍة ٓزمة هلذه اف :

ن بحًٛ مهِحتف،  وـٚن ُيتٚجر بٚفديـ، ؾدظٚ دظقات فتحَٔؼ مآربف، وادتٚجرة بٚفديـ، ؾُٚن يتِقَّ

دظٚ إػ مٚ ُيًّك بٚجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ يًْل اخلالؾٜ، ودظٚ إػ مٚ شَمه اجلٚمًٜ افؼؿٜٔ، ثؿ دظٚ إػ 

افرأشَمفٜٔ، حتك جًِف ذفؽ َُيٚجؿ  افرأشَمفٜٔ، وهٚجؿ آصساـٜٔ، ثؿ دظٚ إػ آصساـٜٔ وهٚجؿ

ويزظؿ إٔف مـ رؤوس افرأشَمفٜٔ، وشٌحٚن اهلل هذا اخلٍِٜٔ افراصد  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -ظثَمن بـ ظٍٚن 

ٌُّقٕف. قٕف ويً  هدف هذه افنخهٔٚت، ـِٓؿ َُيٚمجقٕف ويذمُّ

ٌِّف ظذ هذا افتالظٛ افذي يًر ظِٔف، فف مجِٜ يَقل ؾٔٓٚ:  ٔٚ فًٛ ؾّـ ربحٓٚ ربح، افدٕ"وـٚن هق ُيْ

ن بحًٛ مٚ ٕربح بف  "ومـ خنهٚ خن يَقل: ٕحـ ِف مًِٛ ِف فًٛ، ؾال بد أن ٕربحٓٚ ؾْتِقَّ

ٌِّس ؾُره فٌٚس افديـ، فُـ مٚ وجد  افَؤٜ، وـٚن ُيٚول أن يًتهدر افٍتٚوى افتل تقاؾؼ ؾُره وتِ
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تهٌغ ظذ ؾُره تٚوى دئْٜ افنًٜٔ فًٔتهدر ؾهذا، مٚذا ؾًؾ؟ ذهٛ إػ مراجع  أهؾ افًَّْٜظْد 

 افهٌٌٜ افدئْٜ.

 ه بف اْلشالم : افىًـ ِف بًض افهحٚبٜ وافزظؿ أن بًض افهحٚبٜ ومـ ؾُره اخلبٔث افذي صقَّ

 ثقريقن، ؾٓق يًتخدم أمريـ:

  :افىًـ ِف بًض افهحٚبٜ.إمر إول 

  :افزظؿ أن بًض افهحٚبٜ ثقريقن.وإمر افثاين 

ؿْ -فِهحٚبٜ  فٔقهؿ افْٚس أن افثقرة مْٟٓ ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهلِل َظ

  َرِِضَ اَّللُ َظْْفُ -إيروا ماذا يَقل ظـ ظثَمن-: 

ـٍ ؿهٍر مـ "يَقل:  جٚء زمـ خالؾٜ ظثَمن بـ ظٍٚن وِف خالْلٚ طٓر أثرٌة خٚصٜ فألمقيغ، وِف زم

ا ُمًقًشٚ، وأصد مٚ ـٚن مْٓٚ  ً طٓقًرا ِف شرتف وشر خالؾٜ ظثَمن تٌرت اْلٚفٜ افروحٜٔ ِف إمٜ تٌرُّ

؛ ٕٕف -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -ؾٔىًـ ِف ظثَمن  "افًَمل وإمراء وذوي افَربك مـ اخلٍِٜٔ وأربٚب افثقرة

 ـٚن يٗثِر أؿٚربف بٕٚمقال وافًِىٜ.

ٌَّف ْلذا اخلىر افذي يتٓدد ادِؽ واجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ: افهحٚيبُّ اجلِٔؾ أبق ذر "يَقل:  وـٚن أول مـ تْ

ُتيٓره بّيٓر إٔف ثقري ظذ وٓة إمر ِف زمْف،  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -ؾذـر ؿهًهٚ ٕيب ذر  "ريافٌٍٚ

ؿْ -ومٚ ـٚن أحٌد مـ افهحٚبٜ  ِٓ ْٔ َِ ظذ هذا ادْٟٓ اخلٌٔٞ، وؿد بغَّ افًَِمء مْٟٓ أيب  -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

ٍٛ ": - َظْْفُ َريِضَ اهلُل-، حتك أن أبٚ ذر ؿٚل فًثَمن -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -ذر  َِّؼ بًروة ؿى فق أمرتْل أن أتً

ََِّٝ هبٚ أبًدا حتك أمقت يًْل يَقل: فق أمرتْل بقء ؾٖٕٚ ُأضًٔؽ، فق ؿِٝ يل: اذهٛ وتًِؼ  "فتً

 .بًروة ؿىٛ واجِس واظتزل افْٚس ؾ٘ين شٖذهٛ حتك أمقت

ٌٛ مـ أهؾ افًراق ظْدهؿ وؿد جٚء إٔف دٚ خرج أبق ذر إػ افربذة ادْىَٜ افَريٌٜ مـ ادديْٜ فَٔف ر ـ

ؾتْٜ، ؾَٚفقا: يٚ أبٚ ذر؛ ؿد بٌِْٚ افذي ُصِْع بؽ ؾٚظَد فقاًء حتك يٖتٔؽ رجٌٚل مٚ صئٝ، ٕحـ مًؽ، 

ِْٔف -مٓاًل يٚ أهؾ اإلشالم، ؾ٘ين شًّٝ رشقل اهلل "اظَد فقاء، اخرج ظذ ظثَمن، ؾَٚل:  َِ َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ  ًِْدي ُش »يَقل:  -َوَش قُن َب ُُ َٔ ْ ُيََبْؾ ِمْْ َش َرًة يِف اِْلْشالِم، وََل ٌْ َر ُث ٌَ َس ُذفَُّف َث َّ ـِ اْفَت ْظِزوُه، م
َٖ َىاٌن َؾ  فُ ِْ



 

 

 072  سليمان بن سليم اهلل الرحيلي: أ. د الشيخ

ًِ ٌة َح بَ َتقْ  ََم َٔدهَ تَّك ُي ـَ ـَ ا  ٚ: ظذ افًّع  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -؛ ؾٖبق ذر شْت إَ   ًً ـٚن ظذ مْٟٓ افهحٚبٜ مجٔ

  افْٓل ظـ اخلروج.وافىٚظٜ فقيل إمر ادًِؿ ِف ؽر مًهٜٔ اهلل، وظذ

 إٔف ـٚن يٌِق مـ ؾُِر مجال افديـ إؾٌاين وهق افذي إتَؾ إػ مـ بًده ـَم شٖٔتُٔؿ إن صاء اَّلل :

  :مـ أجؾ افقصقل إػ ادَهقد، يًْل مثاًل  ِف َٕد افقاؿع وتهقير ادجتّع بٖبنع افهقر

إػ  ؾًدت أخالق ادًِّغؿٚل يل مجٚل افديـ ِف إحدى ادرات: ؿد "يَقل صُٔٛ أرشالن يَقل: 

ٚ، ؾحٌذا فق مل يٌَؼ مْٓؿ إٓ ـؾ ئحدِّ أٓ أمؾ بٖن يهِحقا إٓ بٖن يْن ًٍ ٚ جديًدا، وجٔاًل مًتٖٕ ًَ قا خِ

ًٜ جديٜ تًر هبؿ ِف ضريؼ  مـ هق دون افثٕٜٚٔ ظؼ مـ افًّر وافٌَٜٔ يّقتقن، ؾًْد ذفؽ يتَِقن تربٔ

 ."افًالمٜ

ؿد شَىٝ مهّٓؿ، وٕٚمٝ  -يٚ أخقة افتًّٔؿ ظذ ادًِّغ ٓحيقا-إن ادًِّغ ": وؿٚل مرةً 

 .يًْل مٚ ؾٔٓؿ خر "ظزائّٓؿ، وؿٚم رٌء واحٌد ؾٔٓؿ وهق صٓقاُتؿ

ؾٓذه بًض أؾُٚر مجٚل افديـ إؾٌٚين، وٕحـ بدإٔٚ بف يٚ أخقة؛ ٕٕف صخهٜٔ ُأطٓرت فِْٚس وٓ 

د، وٕن مجٔع افنخهٔٚ ٚ ْلٚ تٖثر زال إػ افٔقم ُييٓروٕف ظذ إٔف جمدِّ ت ادًٚسة افتل إحرؾٝ ؾُريًّ

بجَمل افديـ إؾٌٚين، وافذي ِف أؾُٚره إتَؾ إػ مـ بًده مـ افنخهٔٚت ـَم شٖٔيت إن صٚء اهلل ِف 

ٚ مجٚل افديـ إؾٌٚين ًً ِّٔد ؿىٛ، ضٌ  افنخهٔٚت إخرى، حٔٞ شْتُِؿ ؽًدا إن صٚء اهلل ظـ ش

ٚ ضقيتٓٚ مـ أجؾ افقؿٝ ؾَط، ؽًدا إن صٚء اهلل شْتُِؿ ظـ هْٚك أصٔٚء ـثرة ذـرهٚ ادًٚسيـ فف إٔ

ه بف اإلشالم.  شٔد ؿىٛ، وظـ افٍُر افذي صقَّ

ٕحـ يٚ أخقة مل ٕتُِؿ ظـ أصخٚص جًِقا ِف بٔقُتؿ، ٕحـ ٕتُِؿ ظـ أصخٚص ُأبرزوا فألمٜ ظذ 

ت ؿد أؾٙ إػ وٕحـ ٓ ٕتُِؿ ظـ جْٜ وٕٚر، َمـ مٚوظذ أهنؿ ؿدوة، وظذ أهنؿ أئّٜ،  ،أهنؿ مثٚل

م، اإلمٚم افذهٌل يَقل ِف ]شر أظالم افٌْالء[:  إٕٚ فْتُِؿ ِف رجٍٚل ؿد يُقٕقا ؿد حىَّقا "مـ تَدَّ

رهؿ حتك َٕقل: إهنؿ مـ أهؾ افْٚر جزًمٚ، ومـ مل يُـ ـٚؾًرا  "رحْٚلؿ ِف اجلْٜ ٍِّ ُُٕ مٚ ٕدري، ٕحـ مٚ 

 .ؾ٘ن اهلل ؿد يٌٍر فف

ٕتُِؿ ظـ ـٍر وإشالم، ٕحـ ٕتُِؿ ظـ ؾُر هٗٓء افْٚس مـ ٕحـ مٚ ٕتُِؿ ظـ جْٜ وٕٚر، ومٚ 

ُر  ٍِ ـٍ مـ إزمٚن ظذ اف جٜٓ تنقَيٓؿ فإلشالم، ومـ جٜٓ أثره ِف تربٜٔ ٕٚصئٜ اإلشالم ِف زم
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مقا، واهلل  َٚػ -ادْحرف وظذ افىرق افوٚفٜ، أمٚ هؿ ؾَد أؾوقا إػ مٚ ؿدَّ ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ ، أظِؿ بًٌٚده -ُش

 َِّ ؿ ظـ صخهٔٚت ٕؼت ؾًُرا وأبرزت فِْٚس ظذ أهنٚ صخهٔٚت تَقد إمٜ فٌُْغِّ فُـ ٕحـ ٕتُ

ًٌٚ ِف تنقيف اإلًٕٚن ِف  ا، وـٕٚٝ شٌ أن هذه افنخهٔٚت إَٕم تٌَّْٝ أؾًُٚرا وٚفٜ، ومحِٝ ؾًُرا وٚرًّ

 ٕير ـثٍر مـ ادًِّغ ؾٚظتَْقا ضرًؿٚ ؽر صحٔحٜ، ِف ٕير ؽر ادًِّغ أيًوٚ.

ُُّٕؾ ؽًدا إن صٚء اهلل ٚ، ؾًِِْٚ َٕػ هْ َِّؿ ظـ شٔد  حًـ افٌَّْٚحٔٞ شْتُِؿ ظـ  -َظزَّ َوَجؾَّ -و وٕتُ

. فًِف إذا ـٚن ِف أشئِٜ ٕحـ ؿِْٚ: ٕسك ظؼيـ دؿَٜٔ ِف ـؾ درس -َظزَّ َوَجؾَّ -ؿىٛ إن صٚء اهلل 

إػ تًًٜ، فألشئِٜ، وظْدٕٚ أن بًد افدرس فَٚء مٍتقح، اْلََٜٔ إخقة جًِقه مـ ثَمٕٜٔ وٕهػ 

أن افقؿٝ ثَمٕٜٔ وربع، شًْتّر إػ ثَمٕٜٔ ومخًٜ وأربًغ دؿَٜٔ إن صٚء اهلل ثؿ ٕتقؿػ؛ ٕٕٚ تًٌْٚ 

 وإٔتؿ تًٌتؿ.

 وفُـ ٓ بد مـ صٍز ظذ افتًب، ٓ بد: 

ومـ آثر افراحٜ ؾٚتتف  ،ٓ ُتْٚل اجلْٜ إٓ ظذ جٍن مـ افتًٛ": -َرمِحَُف اهللُ -ـَم يَقل ابـ افَٔؿ 

 افذي مٚ يهز ظذ افتًٛ ويٌحٞ ظـ افراحِٜ تٍقتف افراحٜ اْلََٜٔٔ. "راحٜاف

مـ فزم افقشٚدة وبحٞ ظـ افراحٜ،  "مـ فِزم افقشٚدة مل يٌِغ مْٚزل افًٚدة"ويَقل بًض اْلَُمء: 

وظـ جمٚفس افوحؽ، وادجٚفس افتل ٓ يُقن ؾٔٓٚ  ،ظـ افْقم :ومثَِم يَقل افنٔخ ظٌد افرمحـ

ُٕراظل أيًوٚ هذه ْٚزل افًٚدة، ظِؿ، مل يٌِغ م شٌَٔك ظذ افقشٚدة، ؾال بد مـ صز ظذ افتًٛ ظذ أن 

ُٕثَؾ ـثًرا.  افَؤٜ، ؾال 
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 [حًـ افٌَّْٚ -]صخهٔٚت صقهٝ اإلشالم 

 افًالم ظُِٔؿ ورمحٜ اهلل وبرـٚتف.

ن إـّالن ظذ ًٜ فًِٚدغ، وظذ آفف اْلّد هلل رب افًٚدغ، وافهالة وافًالم إمتَّٚ  ادًٌقث رمح

 وصحٌف أمجًغ.

 أما بًد...

ؾٓذا هق ادجِس افرابع مـ جمٚفس يقم إربًٚء، وهق افٔقم افثٚفٞ مـ أيٚم هذه افدورة ِف جزيرة 

فقمٌقك ]دراشٚت ِف ادْٟٓ[، وهذا افقؿٝ خمهٌص ِف جدول افدورة دقوقٍع يًـ بىٚفٛ افًِؿ 

ْف ِف افٌٔٚن فِْٚس بحًٛ حٚفٜ افْٚس وحٚجٜ افْٚس؛ أٓ وهق: مًرؾتف، وأن يًتٍٔدوا م

 ]صخهٌٔٚت صقهٝ اإلشالم[. 

ٌٜ ـزى  ٌٜ ظِّٔ مٝ فًِٚمل اإلشالمل ظذ أهنٚ صخهٌٔٚت ؿٔٚدي وًْٕل بذفؽ أن هْٚك صخهٍٔٚت ُؿدِّ

ًٜ دْٟٓ افًِػ افهٚفح ِرْوَقاُن - يٌٌْل آؿتداء هبٚ وإخذ ظْٓٚ، وهل ِف اْلََٜٔ ُتّؾ أؾًُٚرا خمٚفٍ

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ ٛ إػ اإلشالم مٚ فٔس مْف ممٚ ُيرج ظـ افًدل إػ افيِؿ، وظـ افرمحٜ إػ افًْػ،  -اهللِ َظ ًِ وتْ

 إػ ؽر ذفؽ مـ إمقر افوٚفٜ افوٚرة افتل إتٓجتٓٚ تِؽ افنخهٔٚت.

افنخهٔٚت وؿد بدإٔٚ ادجٚفس بٚفُالم ظـ مجٚل افديـ إؾٌٚين؛ ٕن هذا افرجؾ ؿد أثَّر ِف أؽِٛ 

هٝ اإلشالم،  وهق مٗثٌر رئٔس ِف طٓقر مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ بٖؾُٚرهٚ وخىرهٚ افذي افتل صقَّ

م ِذـره ظـ مجٚل افديـ إؾٌٚين؛  أذٕٚ إفٔف، وشسون أن أـثر مٚ ٕذـره ظـ هذه افنخهٔٚت ؿد تَدَّ

ُر. ٍِ وا مْف ٍٕس افىريَٜ وٍٕس اف  ٕٕف أصٌؾ وهؿ ؾروع، واشتّدُّ

 ِّؿ ظْٓا: وافنخ س مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ،  حًـ افٌَّْٚهل صخهٜٔ هٔة افثإٔة افتل ٕتُ مٗشِّ

 واإلمٚم إـز ظْد مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ؛ ؾ٘فٔف ادْتٓك وبف آؿتداء ظْد مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ.

 .: حًـ بـ أمحد بـ ظٌد افرمحـ ُمّد افٌْٚ افًٚظٚيتاشّف حًـ افٌَّْٚ

 وتًًّئٜ بًد إفػ مـ ادٔالد؛ يًْل أفػ وتًًّئٜ وشتٜ مـ  وؿد وفِد ِف ٍّٝ شْٜ ش

ادٔالد، وؿد ٕنٖ ِف أحوٚن افهقؾٜٔ، ؾٕٚتًٛ مْذ صٌٚه إػ افىريَٜ اْلهٚؾٜٔ افهقؾٜٔ، 

 وـٚن ٕنًىٚ ِف افدظقة إػ هذه افىريَٜ.
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  ج مـ مدرشٜ دار افًِقم وُظغِّ مدرًشٚ ب٘حدى مدن وِف شْٜ شٌٍع وظؼيـ خترَّ

 مك، وِف أثْٚء ذفؽ ٕنٖت ؾُرة إٕنٚء اجلَمظٜ ِف رأشف.

  وظؼيـ ؿٚم بٕ٘نٚء مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ وإخقات ادًَِمت؛ ٍٜ وِف ظٚم ثَمٕٔ

ٕٕف بدأ بٚإلخقان افذـقر، ثؿ إٔنٖ ؾرؿٜ فألخقات ادًَِمت وذفؽ ِف شْٜ ثالٍث 

 ِّغ.غ؛ يًْل بًد مخس شْغ مـ إٕنٚء مجٚظٜ اإلخقان ادًوثالث

وأصٌح ادرـز افًٚم فإلخقان ادًِّغ ِف ثؿ إتَؾ مـ تِؽ ادديْٜ افتل هل اإلشَمظِٜٔ إػ افَٚهرة، 

ٚ إٓ ب٘صٚرة  ًٍ ك إخقاينٌّ وٓ يتخذ مقؿ ك فإلخقان ادًِّغ ِف افًٚمل ـِف، ؾال يتحرَّ افَٚهرة، وهق ادحرِّ

 مـ ادرـز افًٚم ِف افَٚهرة.

ٚم وظذ مًٖفٜ اْلٚـّٜٔ ـَم ذـرٕٚ ِف وـٕٚٝ ؾُرة اإلخقان ادًِّ َُّ غ تَقم ظذ مًٖفٜ مْٚوأة اُْل

مًٖفٜ افٍرق ادْحرؾٜ ادخٚفٍٜ دْٟٓ افًِػ، وؿد ٕنىٝ حرـٜ اإلخقان ادًِّغ ِف ـتٚبٜ افرشٚئؾ 

س فٍُرهٚ، وأول مٚ ضًٌقه: ]افَٕٚقن إشٚد فإلخقان ادًِّغ[ افذي  وادىٌقظٚت افتل ُتُرِّ

ـ إ َّّ صقل، وُيًدُّ ِف اْلََٜٔ هق افُتٚب إصؾ فإلخقان ادًِّغ، وأصدروا أيًوٚ افهحػ تو

 .حًـ افٌَّْٚوادجالت، وإٔنٖوا جمِٜ اشّٓٚ: مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ، ـؾ هذا بٖمر 

يًتٓدف افىالب، وٓ زال اإلخقان يًتٓدؾقن افىالب، وذفؽ يرصقن ظذ  حًـ افٌَّْٚوـٚن 

خٚصٜ  افًٍىٚطدارس وٓ شَٔم آخر ادتقشىٜ وأول افثٕٚقيٜ؛ ٕن هذا افًـ شـ زرع افُقادر ِف اد

روا ادرحِٜ افثٕٚقيٜ؛ يًْل حتك أن بًوٓؿ ِف ادُِّٜ ُتٖٔت ْلؿ ؾرصٜ افتدريس ِف اجلٚمًٚت ؾٖخَّ 

 ذفؽ بَقا ِف افثٕٚقيٚت؛ ٕٕف جمٚل خهٛ فالشتَىٚب وزراظٜ إؾراد.

ح ؾٔ ًـ افٌَّْٚوأول خىٚب ْل ف بّْٓجف أفَٚه ظذ افىالب ِف شْٜ أفػ وثالثّئٜ وشتٜ ومخًغ سَّ

ٚ  .مـ اْلجرة، شْٜ ثَمٍن وثالثغ مٔالديًّ

 ح ِف إتخٚبٚت افْقاب ثؿ ترك ذفؽ، وـٚن حريًهٚ ظذ ٕناط شٔاد سـ افبَّْاوـان حل : ؾَد ترصَّ

ل، وٓ زال اإلخقان تْئؿ افُتٚئٛ فإلخقان ادًِّغ، وـٕٚٝ فف ظالؿٌٚت منٌقهٜ بدول آشتًَم

  .يربىقن افًالؿٚت افقثَٜٔ بدول افٍُر وَُيٚمجقهنٚ ِف افًِـ مثؾ افهقؾٜٔ متًٚمٚ
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افهقؾٜٔ أن يًًقن إػ إؿٚمٜ افتًٚون افقثٔؼ مع افدول ؽر اإلشالمٜٔ بزظّٓؿ فْؼ افديـ 

ف، وهؿ أن ٚ مٌٚذة تًرؾقن مٚذا يَهدون بٚفتىرُّ ًً يٍخرون بٖهنؿ  افقشىل وُمٚربٜ افتىرف، ضٌ

ِف وؾد، ؾُٕٚقا ِف افهػ إول ِف جمِس افُقٌٕريس، وـٕٚقا ِف  اجلٍريذهٌقا إػ أمريُٚ مع 

ن افهقؾٜٔ هل افهػ إول ِف وزارة اخلٚرجٜٔ، وأهنؿ اتٍَقا ظذ افتًٚون دحٚربٜ افتىرف، وأ

 . افديـ افقشىل

حتك فق أحوٚن أظداء ادًِّغ، وهُذا ِف اْلََٜٔ ـؾ مـ إحرف ظـ مْٟٓ افًِػ هؿ يرمتقن ِف 

حقا ِف افًِـ بٚفًداوة، ؾُٚن افٌْٚ ُيَٚبؾ مْٚديٛ مـ افًٍٚرات؛ ـٚدْدوب مـ افًٍٚرة افزيىٕٜٚٔ  سَّ

ثؿ أظِـ أن اإلخقان ادًِّغ يٌٌْل تَديرهؿ، وأن صقرة اإلخقان ادًِّغ  حًـ افٌَّْٚافذي افتَك 

 تٌرت ِف ذهْف بًد هذا افَِٚء.

  ٚ ًً ُؿتِؾ أمٚم مَر مجًٜٔ اإلخقان ادًِّغ، وـٚن ذفؽ ِف شْٜ تًٍع وأربًغ  ًـ افٌَّْٚحضٌ

ًٜ ظذ ؾُِره ومْٓجف. ًٜ بٚؿٔ َِّػ مجٚظ  وتًًّئٜ بًد إفػ مٔالديٜ، وفُْف خ

  ن يتهػ بهٍاٍت شٔاشٔة وضرٍق فتحَٔؼ افسٔاشة حسـ افبَّْاوؿد ـان : مْٓٚ مًٖفٜ افتِقُّ

ج،  ج ِف ؾُتًٚمؾ ـؾ موافتدرُّ رحِٜ بحًٛ حْٚلٚ، وُيُّـ أن ُيٌرَّ إشِقب بحًٛ اْلٚل، وُيتدرَّ

 وضرؿتف ِف اإلخقان ادًِّغ. حًـ افٌَّْٚذفؽ، وهذا واوح ِف خىٚبٚت 

: أن اإلخقان ادًِّغ أول مٚ ُإٔنئٝ ُإٔنئٝ ظذ أهنٚ مجًٜٔ ومجًٜٔ ٍٕع مما يدفهؽ ظذ هذا يا أخقة

ؾُٕٚٝ هْٚك مٚدة متْع اإلخقان مـ ادنٚرـٜ ِف إٕنىٜ افًٔٚشٜٔ، فُـ ظٚم وٓ ظالؿٜ ْلٚ بٚفًٔٚشٜ، 

 حًـ افٌَّْٚظّؾ  -يًْل مخًٜ ثالثغ وتًًّئٜ بًد إفػ مٔالديٜ-ِف ظالم مخًٜ وثالثغ مٔالديٜ 

ظذ إفٌٚء هذه ادٚدة، وهل ادٚدة افثٕٜٚٔ مـ ؿٕٚقن اإلخقان افتل متْع اإلخقان مـ ادنٚرـٜ ِف إٕنىٜ 

 فًٔٚشٜٔ.ا

ًٕٚ ب٘ظالن ادَهد افهحٔح إلٕنٚء مجٚظٜ اإلخقان حًـ افٌَّْٚوـٚن هذا اإلفٌٚء مـ  ء ْلذه ادٚدة إيذا

ادًِّغ؛ وهل مًٖفٜ إٕنىٜ افًٔٚشٜٔ وافقصقل إػ اْلُؿ، يًْل ِف افٌدايٜ يَقفقن: ٕحـ مجٚظٜ 

 تربقيٜ ثَٚؾٜٔ اجتَمظٜٔ، ثؿ أفٌقا هذه ادٚدة.
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ٍّٝ وثالثغ مٔالديٜ ؾَٚل:  حًـ افٌَّْٚوـتٛ  رشٚفٜ أشَمهٚ: ]افتًريػ بٚإلخقان ادًِّغ[ شْٜ ش

اإلخقان ادًِّغ ؽٚيتٓؿ إهنٚب افًٚمل اإلشالمل، وتقجٔف هنوتف إػ آظتَمد ظذ إصقل "

ًٜ ظذ ؿقاظد اإلشالم افهحٔح، واإلخقان  اإلشالمٜٔ افهحٔحٜ فتُقن ـؾ ميٚهر حٔٚة إمٜ مرتٌى

ٚ هذا زظؿ فُل يروج ؾُِر اإلخقان  "تّدون ِف ُتَٔؼ ؽٚيتٓؿ ظذ افسبٜٔ وافثَٚؾٜادًِّقن يً ًً ضٌ

ٚ دٚ دخِقا ِف هذه إٕنىٜ أصٌح ـؾ رء يُّـ أن ُيٌِك ويقؿػ ِف  ًَ ادًِّغ، وإٓ ـَم شًّْٚ شٚب

 شٌٔؾ ُتَٔؼ افدوفٜ اإلشالمٜٔ بٍُرهؿ وضريَتٓؿ.

مـ ادنٚرـٜ ِف إٕنىٜ افًٔٚشٜٔ ؾٕ٘ف  ْع اإلخقان ادًِّغفَِمدة افتل مت حًـ افٌَّْٚوحتك مع إفٌٚء 

مل يٌدأ ب٘طٓٚر هذا مٌٚذة، بؾ بَل ِف ذفؽ يٖخذ بىريَٜ افتِّٔح وضريَٜ افتًٌرات افتل ٓ ؾّٓٓٚ 

 ـؾ أحد، إػ أن تؿَّ افتكيح هبذا.

ٚ هق ُيدرك أهنؿ ـٕٚقا يَقفقن: ٕحـ مجٚظٜ تربقيٜ ثَٚؾ ًً ح هبذا، ضٌ ٜٔ، ًّٕؾ ظذ إهنٚض ودٚ سَّ

حقا بٚفًٔٚشٜ، ؾَٚل ِف خىٍٚب فف:  ؿد يَقل بًض افْٚس بًد "ادًِّغ فألصقل افهحٔحٜ، ثؿ سَّ

اإلخقان ادًِّغ ؿد ترـٝ مٌٚدئٓٚ، وخرجٝ ظذ صٍتٓٚ، وصٚرت إكاؾْٚ مـ هذا اْلٍؾ: إن 

ًٜ دئْٜ،  ًٜ شٔٚشٜٔ بًد أن ـٕٚٝ مجًٔ ٍٜ مجٚظ ٍل ِف ٕٚحٔ ٚ  ثؿ ذهٛ ـؾ متٖوِّ ًً مـ ٕقاحل افتٖويؾ مِتّ

أن اإلخقان مٚ ـٕٚقا يقًمٚ مـ اإليَمن ؽر أشٌٚب هذا إَٓالب ِف ٕيره، وظِِؿ اهلل أَيٚ افًٚدة 

 ."شٔٚشٔغ

يًْل مـ أول يقم وهؿ شٔٚشٔقن، فُـ هؿ يًتّدون ظذ افتِقن وادخٚدظٜ، ؾٖول مٚ طٓروا ظذ 

ظِِؿ اهلل أَيٚ "ٕصقل افهحٔحٜ، فُـ إيروا مٚذا يَقل: أهنؿ مجًٜٔ دئْٜ ثَٚؾٜٔ تربقيٜ فِدظقة إػ ا

 "افًٚدة أن اإلخقان مٚ ـٕٚقا يقًمٚ مـ اإليَمن ؽر شٔٚشٔغ، وفـ يُقٕقا يقًمٚ مـ إيٚم ؽر مًِّغ

 يًْل أهنؿ شٔٚشٔقن مًِّقن.

ؿٝ دظقُتؿ أبًدا بغ افًٔٚشٜ وافديـ" ٔٚشٜ، بؾ إن دظقُتؿ جًِٝ افديـ هق افً، ؿِٝ: "ومٚ ؾرَّ

واْلدف هق افًٔٚشٜ، بؾ ـَم شًّْٚ مـ ادقدودي افٔقم: أن افرشؾ إَٕم ُبًثقا إلؿٚمٜ اْلُقمٚت 

 وفِثقرات.
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وؿد ؿرر اإلشالم شِىٜ إمٜ وأـدهٚ، وأوص بٖن يُقن ـؾ مًٍِؿ مؼًؾٚ متٚم "وؿٚل أيًوٚ: 

م ْلٚ افْهح وادًقٕٜ وُيْٚؿنٓٚ اْلً ف حُقمتف، ُيَدِّ ؛ يًْل أن ْلؿ وٓيٜ ظذ "ٚباإلذاف ظذ تكُّ

د فِخروج وافثقرات. ِّٓ  افقٓة، وهذه مًٖفٜ شٔٚشٜٔ، وأصٌح ُيّ

ٚج وحٚربتف، وإُٔرت ": ؾّـ أؿقافف إٔف ؿال ومـ هْٚ ـٕٚٝ افُتٌٜٔ افتل صَٝ ظهٚ افىٚظٜ ظذ اْلجَّ

 .ـؿ افٍٚشؼتِّٔع دًٖفٜ اخلروج وافثقرات ظذ اْلٚ "ظِٔف بَٔٚدة ابـ إصًٞ تًّك ـتٌٜٔ افٍَٓٚء

ٚ بٚٓصساك افًٍع ِف  ًً وؿد ظَد اإلخقان مٗمتًرا برئٚشٜ افٌْٚ وضٚفٌقا ؾٔف اْلٔئٚت اإلشالمٜٔ مجٔ

افًٔٚشٜ، مع افًّؾ ظذ تُقيـ اُتٚد ظٚم ْلذه اْلرـٚت افًٔٚشٜٔ ِف افًٚمل اإلشالمل، ؾيٓر ؾُر 

 ٜ دظقة إػ إصقل.اإلخقاين افَٚئؿ ظذ افًٔٚشٜ، وفٔس ؿؤٜ ثَٚؾٜ وتربٔ حًـ افٌَّْٚ

واصتدَّ شٚظدهٚ بًد أن  -يًْل إػ اجلَمظٜ-حغ ؿقيٝ صقـٜ افدظقة "يَقل ُمّقد ظٌد اْلِٔؿ: 

يًْل بدأ يتُِؿ بقوقح وبهقٍت -جُيِجؾ  حًـ افٌَّْٚدارت رحك اْلرب افًٚدٜٔ افثٕٜٚٔ أخذ صقت 

س شْٜ شٌٍع ومخًغ وٕول مرة اخسق صقتف آذاهنؿ حغ وؿػ ظذ مْهٜ ادٗمتر اخلٚم -ؿقي

ح ؾٔف مقؿػ اإلخقان ادًِّغ مـ مجٔع اجلٓٚت  وثالثّئٜ وأفػ مـ اْلجرة ُيَِل بٕٔٚف افذي ووَّ

ض ؾٔف فًِٚشٜ ادكيغ  ."وإؾُٚر واْلٔئٚت ِف افداخؾ واخلٚرج، وتًرَّ

ذه افدظقة ـٕٚٝ مك يقم أن ٌٕتٝ ه"جمِٜ اشّٓٚ ]افْذير[ وـتٌقا ِف اؾتتٚحٔتٓٚ:  حًـ افٌَّْٚوإٔنٖ 

دة دظقة اإلخقان ادًِّغ ٓ متِؽ مـ أمر ًٍٕٓٚ ؿِٔاًل وٓ ـثًرا، يُّٓٚ افٌٚصٌقن، ويًتٌدُّ  ادجدِّ

وأبْٚئٓٚ جُيٚهدون ِف شٌٔؾ اشسداد حريتٓٚ وادىٚفٌٜ بٚشتَالْلٚ، ومل ُيُؾ اجلق بٖمقرهٚ ادًتًّرون، 

، ومل ينٖ اإلخقان ادًِّقن أن يزجقا وحزازاٍت شٔٚشٜٔ تذـٔٓٚ مآرب صخهٜٔمـ مْٚزظٍٚت حزبٜٔ 

وتزـٜٔ  ،وتٌٔر افًرف افًٚم ،مْتٟ هق مٔدان تربٜٔ إمٜ مثّرٍ  بًٍٖٕٓؿ ِف هذه ادٔٚديـ مْكؾغ إػ مٔدانٍ 

ٌٜ مـ مراحؾ اإلخقان افتل اجتزٕٚهٚ بًالموتىٓر إرواح ،افٍْقس هذه مرحِٜ، فًٔٝ هدًؾٚ  "، هذه مرحِ

 وٓ مَهًدا وٓ ؽٚيٜ.

ٌٜ مـ مراحؾ اإلخقان افتل اجتزٕٚهٚ بًالم" وافًٗال: مٚ خىقتُؿ  "وؾؼ اخلىٜ ادقوقظٜ ْلٚ هذه مرحِ

شْْتَؾ مـ خر دظقة افًٚمٜ إػ خر : -هُذا يَقفقن ِف آؾتتٚحٜٔ-افثٕٜٚٔ؟! أؿقل فُؿ ؾٚشًّقا 

وشْتقجف  دظقة اخلٚصٜ، ومـ دظقة افُالم وحده إػ دظقة افُالم ادهحقب بٚفْوٚل وإظَمل،
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بدظقتْٚ إػ ادًئقفغ مـ ؿٚدة افٌِد وزظَمئف ووزرائف وحُٚمف، وشْدظقهؿ إػ مْٚهجْٚ، وٕوع بغ 

ِف ضريؼ ، بؾ بجّٔع إؿىٚر اإلشالمٜٔ أيدَيؿ برٕٚجمْٚ، وشْىٚفٌٓؿ بٖن يًروا هبذا افٌِد ادًِؿ

ومـ ؽر مقاربٜ أو  ،ؾٔفٓ فٌس  وِف ووقٍح  ،ٓ تردد مًٓٚ ِف جرأةٍ  -ظذ حًٛ ؾّٓٓؿ- اإلشالم

ٍٜ  ، ؾْحـ حرٌب مداورة  "ٓ تًّؾ ظذ ٕكة اإلشالم ظذ ـؾ زظٍٔؿ أو رئٔس حزب أو هٔئ

ٓ تًّؾ ظذ ٕكة اإلشالم بحًٛ ؾّٓٓؿ، وفذفؽ هؿ مٚ ـٕٚقا يرون أن ادِؽ ظٌد افًزيز وأبْٚءه 

ّقن افؼيًٜ، وُيََقن افتقحٔد، و ُِّ ادْٚهٟ ظْدهؿ ِف افدراشٜ مـ بًده دوفٜ إشالمٜٔ مع أهنؿ ُي

 ـِٓٚ ذظٜٔ، فُـ فٔس هذا ادراد، وإَٕم ادراد ظْدهؿ بٚإلشالم اإلشالم افًٔٚد افذي يتٌَّْقٕف.

 ."وٓ هقادة مًٓٚ حتك يٍتح اهلل بْْٔٚ وبغ ؿقمْٚ بْٚلؼ شًِْْٓٚ خهقمٜ ٓ شِؿ ؾٔٓٚ"

ادًِّغ وُأؤٍٝ إفٔف مقاد ؾٔٓٚ افًّؾ ثؿ ِف شْٜ مخٍس وأربًغ وتًًّئٜ ُؽرِّ أيًوٚ ؿٕٚقن اإلخقان 

 .افًٔٚد وافْوٚل افًٔٚد ـَم يَقفقن

 د ـَم ذـرت فُؿ حس َّّ ه ظذ افْاس ِبذه اجلًّٔة ـوؿد تً : ؾٖطٓرهٚ بٖهنٚ افبْا ظذ أن ُيّقِّ

 .صقؾٜٔ، وأطٓرهٚ بٖهنٚ ـذا وتربقيٜ وثَٚؾٜٔ مـ أجؾ أٓ يْتٌف افْٚس ْلٚ

اْلََٜٔ أن هذه "ز وهق ظوق بُّتٛ اإلرصٚد بجَمظٜ اإلخقان: وفذفؽ يَقل ظٌٚس حًـ افًٔ

ًٜ تَِٔديٜ  ًٜ دئْ وهنٚ واحدًة مـ افىرق افهقؾٜٔ، أو مجًٔ ًٜ فألظداد؛ إذ ـٕٚقا يًدُّ افدظقة بَٔٝ جمٓقف

ى ٕنٚضٓٚ ادٔدان آجتَمظل، حتك  مـ اجلًّٔٚت افتل ـٕٚٝ مْؼًة ِف مك إٓذاك افتل ٓ يتًدَّ

ًٜ بّجِٜ افْذير وهل شٔٚشٜٔ أشٌقظٜٔ، وؿد طٓر مْٓٚ واوًحٚ اجتٚه اشتهدر اإلخقا ن رخه

 .حًـ افٌَّْٚوهذا ـِف ؾُِر  "اإلخقان افقضْل وابتداءهؿ بٚفٍُٚح افًٔٚد

فًِِّؿ، ؾٔجٛ افٌدء بٕٚظذ وهق اخلالؾٜ، أن اخلالؾٜ هل اْلدف إظيؿ  مـ ؾُره: حسـ افبَّْاو

 .يًِؿ أن اخلالؾٜ ظْده هل افٌدء وهل ادْتٓك حًـ افٌَّْٚؾُِر  واْلََٜٔ إٔٚ أؿقل: إن افذي يدرس

 "اإلخقان ادًِّقن جيًِقن ؾُرة اخلالؾٜ وافًّؾ إلظٚدُتٚ ِف رأس مْٓٚجٓؿ": حًـ افٌَّْٚيَقل 

ر ادرصدون مـ بًد  م مًْٚ: أن افًّؾ  حًـ افٌَّْٚهذه افَؤٜ، ومـ آراء  حًـ افٌَّْٚوهُذا ؿرَّ ـَم تَدَّ

فديـ ادًِؿ، وأن افذي ٓ يًّؾ بٚفًٔٚشٜ ؾديْف ٕٚؿص، وفف ـَِمٌت ـثرة ِف هذا ـَمل  بٚفًٔٚشٜ

 افٌٚب.
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 ـَم ذـرٕا ظـ مجال افديـ إؾٌاين ظْده ؽِق  يف باب افسٔاشة وباب اخلالؾة ظذ ؾٓؿ  حسـ افبَّْاو

 اْلخقان ادسِّقن، ؾٓؿ يْسٍقن مجٔع احلُام ادسِّغ مـ أجؾ إؿامة خالؾتٓؿ:

 أن ": حًـ افٌََّْٚقل ي
ٍ
ـَم -فٔس فًِِّّغ أن إمٚم أبًدا ِف أي مُٚن، ؾتًٚل ًْٕك ـؾ رء

 أمٚم افَؤٜ افُزى ؿؤٜ ُترير إرض اإلشالمٜٔ، -َِٕٝ فُؿ افٔقم
ٍ
ًُٕىِّؾ ـؾ رء ، وتًٚل 

ٕيٚم  ؾِْجًؾ هذا ؽٚيتْٚ إوػ؛ إذ إٔف بدون هذه اْلُقمٜ اإلشالمٜٔ افتل ُتّل ذع اهلل ؾال

 ."فًِِّّغ وٓ أحُٚم

وفذفؽ اإلخقان ادًِّغ ظْدهؿ بًٜٔ ـَم ذـرت فُؿ وفُْٓٚ فًٔٝ فًٚمٜ افْٚس، وهل بًٜٔ بدظٜٔ 

وُيُْرون افًٌٜٔ افؼظٜٔ افتل هل افًٌٜٔ فقيل إمر ادًِؿ ِف افٌِد ادًِؿ، مـ ذفؽ مثاًل تَقل زيْٛ 

افِٓؿ إين ُأبٚيًؽ ظذ افًّؾ فَٔٚم "ٕهًد افدرج: افتَٔٝ بٕٚشتٚذ افٌْٚ ؾَِٝ فف وٕحـ "افٌزايل: 

ف ِف شٌِٔٓٚ دمل  ؾَٚل: وإٔٚ ؿٌِٝ  -ايلزهذا تَقفف زيْٛ افٌ-دوفٜ اإلشالم، وأرخص مٚ ُأؿدمِّ

 يٖمر بٚفًٌٜٔ وُيِزم هبٚ وهل بًٜٔ بدظٜٔ ؽر ذظٜٔ. حًـ افٌَّْٚؾُٚن  "افًٌٜٔ

 ٚ ًً ه حًـ افٌَّْٚضٌ هؿ أئّٜ فًِِّّغ، وـالمف ِف هذا ـٚن يىًـ ِف اْلُٚم وٓ يًدُّ ؿ وًٓة، وٓ يًدُّ

 ـثر وهق افذي إًُس ظذ مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ.

 وخًِٓؿ مـ افديـ، ظُس إدفة: يرى أن افثقرة ودَّ احلُام واخلروج ظِٔٓؿ  حسـ افبَّْا 

ت اْلُقمٜ ؾٚفْهح واإلرصٚد ثؿ اخلِع واإلبًٚد": حًـ افٌَّْٚيَقل  ًْل إذا مل يًتجٌٔقا ي "إذا ؿكَّ

خ  ًٌُٕده، وفذفؽ يٚ أخقة رشَّ ومـ بًده اإلخقان ادًِّغ  حًـ افٌَّْٚفْٚ ؾْٕ٘ٚ ٕثقر وٕخِع اْلٚـؿ و

أن افًالؿٜ بغ اْلٚـؿ وادحُقم ظَد إجٚرة؛ يًْل أن افْٚس اشتٖجروا اْلٚـؿ؛ ؾٓق فٔس ظًَدا 

ًّٔٚ، وفًٔٝ بًٜٔ ذظٜٔ وإَٕم هق ظَد إجٚرة بغ اْلٚـ َّٜٔ هؿ ذظ ؿ وافرظٜٔ، ؾْٚلٚـؿ خٚدم وافرظ

افًٔد، وادًِقم إٔف فق ترشخٝ هذه افٍُرة ؾٚفًٔد يًٍؾ ِف اخلٚدم مٚ ينٚء، إذا مل ُيًجٌف اخلٚدم 

 ضرده، وُيِع افًَد متك صٚء.

رون "اْلُقمٜ اإلشالمٜٔ بحؼ تٗدي مّٓتٓٚ ـخٚدٍم فألمٜ وأجٍر ظْدهٚ": حًـ افٌَّْٚيَقل  ُِّ ، وادٍ

خقا هذه افَؤٜ: أن افقٓيٜ فِحُٚم هل ظَد إجٚرة؛ ٕن هذا اإلخقإ جيًؾ افًِىٜ فِنًٛ ٔقن رشَّ

وفٔس فِحٚـؿ، وجيًؾ افًَدة افتل بغ افنًٛ واْلٚـؿ ظَدة اختٔٚريٜ حًٛ ادهِحٜ، إٔٝ فق 
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، اشتٖجرت أجًرا فٌْٔل فؽ مثاًل حٚئًىٚ، ؾرأيتف يًّؾ ؾِؿ ُيًجٌؽ ظِّف، مٚذا تًٍؾ؟ تَقل فف: امق

 ُُيٚفػ إدفٜ افؼظٜٔ ِف هذا ادٌدأ.وهُذا بٚفًٌْٜ فِرظٜٔ مع اْلٚـؿ، وهذا ـَم تًرؾقن 

 ا، و خ ؾُرة  حسـ افبَّْاوـالمٓؿ يف احلََٔة يف ؿؤة إشَاط احلاـؿ واخلروج ظِٔف ـثرة جدًّ رشَّ

ٓج افسِػ يف مٓامجة احلُام ظًِْا، وهذا ادْٓج افٍاشد افذي خُيافػ ادْٓج افؼظل وخُيافػ ـّْ

 مسٖفة افتًامؾ مع احلُام ـَم ذـرٕا يف أصقل افسِػ؛

أَيٚ افزظَمء وافقزراء وادسؿٌقن  "ِف اؾتتٚحٜٔ افًدد اخلٚمس مـ جمِٜ ]افْذير[:  حًـ افٌَّْٚيَقل 

: مٚ دمتؿ وًٚف افًزائؿ وادْتيرون وأمِقن وادرصحقن دْٚصٛ اْلُؿ وميٚهر افًِىٜ

، ومٚ دمتؿ ُتٌقن إًٍُٔؿ أـثر مـ هذا افقضـ، وتًِّقن مك  أيديُؿواإلرادات ؾِـ تهِح ظذ

ي ِف هذه اْلقات افًٍْٕٜٚٔ، دهْٚلُؿ افنخهٜٔ أـثر ممٚ تًِّقن ْلذه إمٜ، وتٗثرون افسدِّ 

وإجٕٚٛ وؽر ادًِّغ أـثر ممٚ جتٚمِقن  اإلٕجِٔز وجتٚمِقن ،ٚ ختٚؾقن اهللوختنقن افْٚس أـثر مم

َِّؿ- رشقل اهلل ِْٔف َوَش َِ ؾِـ تهِح ظذ ّقن، وأمتف مـ بًده، فُْٓؿ ؿقٌم ٓ يًِ -َصذَّ اهلُل َظ

ًٜ تدظقن اا أو ـٌرً  صٌرً وفـ ُتََقا ْلٚ أماًل  مك أيديُؿ ، ؾٖظذروا إًٍُٔؿ أَيٚ افْٚس وارؾًقا راي

 ٍَّ ٚم إفٔٓٚ؛ إن أجٚبقا وٕ َُّ ذوا ؾٓق صالح أمرـؿ وأمرهؿ، وإن أبقا ؾجٚهدوهؿ جًٓٚدا افقزراء واُْل

 ."ـًٌرا

ٚم، ومٌدأ اخلروج  َُّ خ مْٟٓ افىًـ ِف اإلخقان ظًِْٚ، وِف اإلظالم، وِف اجلرائد، وُتديد اُْل ؾرشَّ

 أيًوٚ، وهذا ـثٌر ِف ـالمف.

ٚظٜ اإلخقان مجٚظٜ : ـجَمل افديـ إؾٌٚين افتٍُر، وؿد ذـرت فُؿ افٔقم أن مجحسـ افبَّْامـ ؾُر 

تٍُريٜ مْذ إٕنٚئٓٚ، ومل يىٖ ظِٔٓٚ افتٍُر ِف ؾُر شٔد ؿىٛ بؾ مـ إصؾ، وَِٕٝ فُؿ بًض 

 ِف هذا إمر. حًـ افٌَّْٚـالم 

 ر هذا، وأصبح هذا  حسـ افبَّْاو خ ؾُرة افْيرة افسقداء فِّجتّع وإٔف جمتّع ؾاشد، ؾُان ُيَرِّ رشَّ

 ان؛ مـ ؾُر هذه اجلَمظة يف ـؾ مُ

إن ميٚهر افًٍٚد ِف حٔٚة إمٜ ادكيٜ مـ ـؾ ٕقاحٔٓٚ أووح مـ أن ": حًـ افٌَّْٚمثاًل يَقل 

ِٓٚ ؿقمف ا وجًٓٚرا، وأن "، وجٚء ؿقفف: "يتْٚوْلٚ بٔٚن أو ُيٍهِّ إْٕٚ ًِٕؿ أن افزٕٚ ُيرتُٛ ِف مك هًّ

https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2
https://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D8%B1
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ٚ ٓ ُْٕر يٚ "اخلّر ُيَؼب ظذ ؿٚرظٜ افىريؼ فٔاًل وهنًٚرا ًً أخقة أن هذه مقجقدة، فُـ  ٕحـ ضٌ

َٕقل: هل ؾُرة افْيرة افًقداويٜ فِّجتّع، وأن افوالل أصٌح هق إصؾ ِف ادجتّع، هذا 

  .شٔدظق افْٚس إػ مٚذا إتٌٚع؟ إػ افٌحٞ ظـ جمتّع بديؾ

َِّّْٚ ظـ هذا أن اإلخقان ادًِّغ يٌدأون بٚدٍٚصِٜ  وفذفؽ شٖٔتْٔٚ إن صٚء اهلل يقم افًٌٝ وتُ

قريٜ فِّجتّع، ؾًٔٔنقن ِف ادجتّع فُـ ـٖهنؿ فًٔقا مًف، ثؿ يْتَِقن إػ ادجتّع افٌديؾ ْلذا افنً

 : ًٓ يٌِقن ِف إطٓٚر ؾًٚد ادجتّع، ثؿ جيًِقن إتٌٚع ُيٍٚصِقن ادجتّع افٍٚشد، ؾٓؿ هُذا؛ أو

 ادجتّع مٍٚصِٜ صًقريٜ، ثؿ تٖيت اْلجرة إػ ادجتّع افٌديؾ.

َّٔؾ إيّل أن افْٚس ؿد ؾَدت افنًقر بٚفُرامٜ، "تهقير افْٚس ِف مك: ِف  حًـ افٌَّْٚيَقل  ُُي

َِّدت أؾئدُتؿ، ؾٌدوا ٓ يًتُْرون جريّٜ، وٓ  رت ؿٌِقهؿ، وتٌ واإلحًٚس بٚفؼف، ؾتحجَّ

يثقرون ظذ رذيِٜ، وإٌَِقا آٍٓت مُُٕٜٔٚٔٔ تتحرك بٌر ظٍَؾ أو ظٚضٍٜ، وتًر ظذ ؽر هًدى أو 

ادُْرات وأفٍتٓؿ، وإًٔقا إػ افٍقاحش وإًٔٝ هبؿ، ؾٖصٌحقا يًٌحقن ِف بحر  ؽٚيٜ، وؿد أفٍِقا

 ."افنٓقات، ويٌقصقن إػ إذهٚن ِف إدران وافَٚذورات

ٚ ٓحظ هذا افتًٌر:  ًً َّٔؾ إيّل أن افْٚس"ضٌ أن يٌحٞ افْٚس ظـ ؾٚفٌِق ِف تهقير افقاؿع مـ أجؾ  "ُُي

د فِخروج، هذا ـٚن ؾ ِّٓ وَِٕف إػ اإلخقان ادًِّغ،  حًـ افًٌَُّْٚرا مقجقًدا ظْد جمتّع بديؾ وُيّ

ٚ َِٕٝ فُؿ افٔقم أن  ًً س بّْٟٓ افتٍُر، وَِٕٝ فُؿ ؿقفف:  حًـ افٌَّْٚوضٌ ؿد ظٌد افًرب "يٗشِّ

ا، وهْٚ ٕحـ افٔقم ًٌٕد أصًْٚمٚ ِف صُؾ زظَمء ٚ وٓ ضًّ ًً  ."ؿديًَم إصْٚم وهؿ ٓ يُِّقن ٍٕ

يٚ رئٔس وزارة مك؛ فٔس يل أن أضِٛ أن تٌِل "مك ـِّٜ خٚضٌف بَقل: ودٚ أفَك رئٔس وزراء 

إْٕل رئٔس وزراء مك ٓ رئٔس "مٚذا ؿٚل؛ ٕن رئٔس وزراء مك ِف فْدن، ؾَٚل:  "هذه افُِّٜ

يٚ رئٔس "هق صٚدق، هق رئٔس وزراء مك فٔس رئٔس وزراء ؾًِىغ، ؾَٔقل فف:  "وزراء ؾًِىغ

ٛ أن تٌِل هذه افُِّٜ ؿٌؾ أن أضِٛ إفٔؽ ِف ؽر ؽِقٍّ وٓ إهاف أن وزارة مك؛ فٔس يل أن أضِ

د إشالمؽ   ؛"جُتدِّ

 ؾٓق ظذ ادْٟٓ افتٍُري وـٚن يًٍؾ ذفؽ. 
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  َِّّْٚ هق ـذفؽ أيًوٚ ظذ مْٟٓ آؽتٔٚٓت، وفذفؽ إٔنٖ افْيٚم افني افذي تُ

 ظِٔف افٔقم.

  شٔد ؿىٛ هل أؾُٚر اإلخقان، يرى أن أؾُٚر  حًـ افٌَّْٚوأيًوٚ ؿررت فُؿ افٔقم أن

 ."هذه أؾُٚرٕٚ"وإٔف حغ ؿرأ ـتٚب ]افًدافٜ آجتَمظٜٔ[ ؿٚل: 

  ا ًً ب جلَمظة اْلخقان ادسِّغ ووجقب افسّع وافىاظة ادىَِة  حسـ افبَّْاضب س فٍُر افتًهه أشَّ

ا حتك إٔف جًؾ ؾُِر اْلخقان م ا يقزن بف فَادة اجلَمظة، وخىاباتف وبٔإاتف يف ذفؽ ـثرٌة جدًّ ًٕ ٔزا

 افْاس:

مقؿٍْٚ مـ افدظقات ادختٍِٜ افتل ضٌٝ ِف هذا افًك أن ٕزهنٚ بّٔزان دظقتْٚ، "يًْل مثاًل يَقل: 

ًٌٚ بف، ومٚ خٚفٍٓٚ  س ظْد اإلخقان،  "ؾْحـ برآء مْفؾَم واؾَٓٚ ؾّرح وهذا ِف اْلََٜٔ ادْٟٓ تُرَّ

ٌٌُض وافزاء بّخٚفٍٜ ؾٖصٌح اددح وافقٓء بّقاؾَٜ اجلَمظٜ ٓ بٚفتديُّـ وا فهالح، وأصٌح اف

خف   ِف ؾُره. حًـ افٌَّْٚاجلَمظٜ، وهذا افذي رشَّ

خ ِف ؾُِر اإلخقان ادًِّغ، وأشتىٔع أن  حًـ افٌَّْٚوهذا ظذ ـؾ حٚل بًض مٚ ـٚن ظِٔف  وترشَّ

ه اإلشال حًـ افٌَّْٚأؿقل: إن ـؾ مٚ ذـرٕٚه مـ خىقرة اإلخقان ادًِّغ هق ؾُِر  م وًٕٛ افذي صقَّ

إفٔف مٚ فٔس مْف ومٚ فٔس ؾٔف، فًِْٚ َٕػ ظْد هذا ادقؿػ ـَم وظدٕٚ أن ٕتُِؿ ددة مخًغ دؿَٜٔ ثؿ 

ٚ  -َظزَّ َوَجؾَّ -ُٕجٔٛ ظـ إشئِٜ ددة ربع شٚظٜ أو ثِٞ شٚظٜ، وأشٖل اهلل  ًً أن جيًؾ ؾَٔم َٕقل ٍٕ

 وخًرا وبرـٜ واهلل أظِؿ.
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ِّٔد ؿىٛ[ –]صخهٔٚت صقهٝ اإلشالم    ش

ًٜ فًِٚدغ، وظذ آفف  ن إـّالن ظذ ادًٌقث رمح اْلّد هلل رب افًٚدغ، وافهالة وافًالم إمتَّٚ

 وصحٌف أمجًغ.

 أما بًد...

أن  فس يقم اجلًّٜ، وهق ِف ٍٕس افقؿٝ آخر جمٚفس هذه افدورة افتل أشٖلؾٓذا ادجِس هق آخر جمٚ

مْٚه ؾٔٓٚ ممٚ يٍْع إمٜ وينٕٚ ظْد فَٚء ربْٚ  ًٜ فْٚ ِف افدٕٔٚ وأخرة، وأن جيًؾ مٚ ؿدَّ -جيًِٓٚ ٕٚؾً

َٚػَ  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ مٝ فألمٜ ظذ-ُش  أهنٚ أئّٜ ، هذا ادجِس ـَم ظٓدتؿ ًَٕده ِف افُالم ظـ صخهٍٔٚت ُؿدِّ

ه اإلشالم  وأهنٚ ؿدوات، وأهنٚ يٗخذ ظْٓٚ افديـ، وافقاؿع أن ؾُرهٚ ؾٌُر ؾٔف إحراٌف ـٌر ممٚ صقَّ

 .بًٌْتٓٚ إفٔف

وٕختؿ افُالم ظـ هذه افنخهٔٚت بٚفُالم ظـ شٔد ؿىٛ، وهق مـ أظيؿ افنخهٔٚت تٖثًرا ِف 

ُر افثقري افتٍُري افًٔٚد، وؿد أثَّر ِف إمٜ ذًؿٚ ٍِ ًٓ وجْقًبٚ تٖثًرا ظئًَم، وـَم  اف وؽرًبٚ، وصَم

مٝ فألمٜ  ؿِٝ: ٕحـ ٓ ٕتًرض ْلذه افنخهٔٚت ِف ذواُتٚ، وإَٕم ٕتًرض ْلٚ بٚظتٌٚر أهنٚ ُؿدِّ

 وُأبرزت فألمٜ.

: شٔد ؿىٛ إبراهٔؿ افنٚذيل، وفد ِف مك ِف أشٔقط ِف شْٜ أربٍع وظؼيـ شٔد ؿىب هق اشّف

ة، ودرس ِف دار افًِقم بٚفَٚهرة، وـٚن ُيٛ افثقرات مـ صٌٚبف، وثالثّئٜ بًد إفػ مـ اْلجر

وصٚرك ِف ثقرة شْٜ تًًٜ ظؼ وتًًّئٜ بًد إفػ ادٔالديٜ، وـٚن ِف بدايٜ أمره تًِّٔذا فألديٛ 

ادنٓقر ظٌٚس ُمّقد افًَٚد، وٓزمف ضقياًل واشتٍٚد مـ أشٚفٌٔف، واـتًٛ افٌالؽٜ افًٚفٜٔ ِف 

 ذه ادالزمٜ.اخلىٛ وافتٖفٔػ مـ ه

وـٚن شٔد ؿىٛ ِف ذفؽ افقؿٝ َيتؿ بٕٚدب ويُتٛ مٍَٚٓت أدبٜٔ ٓ ختِق مـ ظٌٚراٍت ثقريٜ، 

ادٔالديٜ، وهْٚك بدأ افتٌرُّ ييٓر ظِٔف بًد أن ـٚن ؿٌؾ  وفُْف ـٚن ِف ادًٚر إديب إػ إربًْٔٚت

ُتدث ِف أوروبٚ ومـ ذفؽ مًٖفٜ ذفؽ ـَم ؿِْٚ: َيتؿ بٚفْٚحٜٔ إدبٜٔ، بؾ ويتٌع بًض إمقر افتل 

ًٓ ِف هذا. ي، ـٚن ِف ؾسة مـ افٍسات يدظق إفٔٓٚ وـتٛ مَٚ  افتًرِّ
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ؿرأت ِف ذفؽ افقؿٝ "ُمّقد ظٌد اْلِٔؿ وهق أحد ادٓتّغ وادٗرخغ مـ اإلخقان ادًِّغ:  يَقل

ري افتٚم، وأ ًُ ًٓ فًٔد ؿىٛ يدظق ؾٔف دظقًة سيٜ إػ اف ن ئًش افْٚس ظرايٚ ِف جريدة إهرام مَٚ

 .، وـٕٚٝ هذه افٌدظٜ ؿد إتؼت ِف بًض بالد أوروبٚ"ـَم وفدُتؿ أمُٓٚتؿ

ثؿ ِف إربًْٔٚت بدأت ادٔقل افدئْٜ تيٓر ظْد شٔد ؿىٛ، وبدأ يُتٛ مَٚٓت دئْٜ، وبدأ يُتٛ 

ًّٔٚ  بًض ادَٚٓت ِف تًٍر افَرآن، وِف شْٜ ثالثٜ ومخًغ بًد افتًًّئٜ وإفػ ادٔالديٜ إوؿ رشّ

ٚ مًٓؿ،  ًٍ وإُتخٛ ظوًقا ِف مُتٛ اإلرصٚد إػ مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ بًد أن ـٚن ؿٌؾ ذفؽ متًٚض

ٚ فتحرير جمِٜ اإلخقان ادًِّغ، وحدثٝ أحداث مًروؾٜ  ًً جلَمظٜ اإلخقان ادًِّغ، وُظغِّ رئٔ

ُِؿ ظِٔف بٚإلظدام وُؿتِؾ ِف شْٜ أفػ وثالثّئٜ وشتٜ وثَمٕغ  وُشجـ ؾٔٓٚ شٔد ؿىٛ وِف آخر إمر ُح

 هجريٜ وهل افًْٜ افتل وفدت ؾٔٓٚ.

مف مـ  ـٚن فًٔد ؿىٛ أؾٌُٚر ـثرٌة مْحرؾٜ جيًّٓٚ إٓحراف افًٔٚد وافتٍُري ـّـ تَدَّ

مقه وذفؽ فٌالؽٜ أشِقبف ممٚ جًؾ ـتٌف  افنخهٔٚت، وفُْف ـٚن أـثر تٖثًرا ِف هذا افٌٚب ممـ تَدَّ

ع ظذ افْٚس ِف ـؾ مُٚن تْتؼ ِف أؾٚق، وؿ د ضٌع اإلخقان ـتٌف بٚداليغ، وأصٌحٝ ـتٌف تقزَّ

ع ِف افًًقديٜ ِف اجلٚمًٚت وِف افثٕٚقيٚت ظذ أهنٚ هدايٚ.  حتك ـٕٚٝ تقزَّ

ًٔٚ ِف صٖن اْلُؿ وافًٔٚشٜ يتٌع ادقدودي  مف ؽٚف خىقًة بخىقة وذراًظٚ ؾُٚن شٔد ؿىٛ ـّـ تَدَّ

ديـ اهلل هق اْلُؿ بَم إٔزل اهلل دون "هل ميٓر ٓ إفف إٓ اهلل، ؾَٚل:  بذراع، حتك إٔف ظدَّ اْلٚـّٜٔ

ٚ فق ـٕٚقا يٍّٓقن اْلُؿ بَم إٔزل اهلل بًّْٚه افهحٔح وإٔف ينّؾ افديـ ـِف فُٕٚٝ هذه  "شقاه ًً ضٌ

ّقا افؼيً ُِّ ٜ، افًٌٚرة ْلٚ وجٌف صحٔح، فُـ هؿ يٍّٓقن اْلُؿ بَم إٔزل اهلل أن يتقفقا اْلُؿ ٓ أن ُي

وٓ أن يدظق إػ افتقحٔد، وٓ ؽر ذفؽ، مٚ َٕقل هذا مـ إًٍْٔٚ، هذا واؿٌع، دٚ تقفقا اْلُؿ ِف مك 

ًٌٚ ظىَِّقا ُتُٔؿ افؼظٜٔ ؿٚفقا: هذه مًٚئؾ ؾَٜٓٔ أصاًل.  ؿري

ديـ اهلل هق اْلُؿ بَم إٔزل اهلل دون شقاه، ؾٓذا هق ميٓر شِىٚن اهلل، ميٓر حٚـّٜٔ اهلل، "يَقل: 

 ."ٓ إفف إٓ اهلل ميٓر أن

ون افتقحٔد افذي هق حؼ اهلل  "إن أخصَّ خهٚئص إفقهٜٔ هل اْلٚـّٜٔ"ويَقل:  وْلذا هؿ ُيٍنِّ

ون افُِّٜ افىٌٜٔ بتقحٔد افربقبٜٔ وْلؿ  ون افتقحٔد وُيٍنِّ بْٚلٚـّٜٔ، مثَِم ؿِْٚ ِف افتٌِٔغ ُيٍنِّ
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قحٔد وٓ إفف إٓ اهلل بْٚلٚـّٜٔ وْلؿ خمٚفٌٍٚت خمٚفٍٚت ِف ؾٓؿ تقحٔد افربقبٜٔ، ؾ٘ن هٗٓء ُيٍنون افت

ٌِّؼ ظِٔٓؿ مٚ ُيَرروٕف ِف مًٖفٜ اْلٚـّٜٔ ُْلُِؿ ظِٔٓؿ بٚفٍُر، وفُـ  ـزى ِف ؾٓؿ اْلٚـّٜٔ، وفق ُض

 .أهؾ ظدل يُّقن ظذ وؾؼ اْلؼ أهؾ افًَّْٜ

ذ ادجتًّٚت وؿد ـرر شٔد ؿىٛ مراًرا وتُراًرا أن افؼك إظيؿ هق ذك اْلٚـّٜٔ، وؿد حُؿ ظ

ٚم بٚفىٚؽقتٜٔ، يَقل مثاًل:  َُّ إن افذي يقل دون ُتقل ادجتًّٚت اجلٚهِٜٔ إػ "بٚجلٚهِٜٔ وظذ اُْل

افْيٚم اإلشالمل هق وجقد افىقاؽٔٝ افتل تٖبك أن تُقن اْلٚـّٜٔ هلل، ؾتٖبك أن تُقن افربقبٜٔ ِف 

هذه  "شالم خروًجٚ ـٚماًل حٔٚة افٌؼ، وإفقهٜٔ ِف إرض هلل وحده، وخترج بذفؽ مـ اإل

ٚم، ؾٓق ؿك تقحٔد افربقبٜٔ وتقحٔد إفقهٜٔ ومجٔع افتقحٔد ظذ  َُّ ادجتًّٚت اجلٚهِٜٔ واْل

 ودٚ أمجع ظِٔف شِػ إمٜ. افُتٚب وافًَّْٜاْلٚـّٜٔ، وهذا خمٚفٌػ فْهقص 

 بٚدًروف وافْٓل  : إٔف رأى أن إمرومـ ؽِقه يف هذا وإٔف ظدَّ ادجتًّات أصاًل فٔست إشالمٔة

ظـ ادُْر ٓ جمٚل فف أن، ٓ يقجد جمٚل أن تٖمر بٚدًروف وتْٓك ظـ ادُْر، دٚذا؟ ؿٚل: ٕن إمر 

 بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ِف ادجتّع ادًِؿ ومٚ ِف جمتّع مًِؿ.

ُْر ـٕٚٝ إن ـؾ افْهقص افَرإٜٓٔ وافٌْقيٜ افتل ورد ؾٔٓٚ إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ اد"يَقل: 

تتحدث ظـ واجٛ ادًِؿ ِف جمتٍّع مًِؿ، ؾٖمٚ ادجتًّٚت اجلٚهِٜٔ افتل ٓ تتحٚـؿ إػ ذيًٜ اهلل، 

ٚ رؾع أفقهٜٔ اهلل يًْل اْلٚـّٜٔ ظذ مٍٓقمٓؿ هؿ،  "ؾٚدُْر إـز ؾٔٓٚ هق رؾع أفقهٜٔ اهلل ًً هذا "ضٌ

ُٕٚر ؿٌؾ افدخقل ِف ادُْرات ادُْر افٌُر إشٚد اجلذري وهق افذي جيٛ أن يتقجف إفٔف اإل

 اجلزئٜٔ؛ يًْل ظٌٚدة افٌَقر ومٚ يتًِؼ هبٚ هذه ٓ ُيِتٍٝ إفٔٓٚ أن حتك تتحَؼ افدوفٜ.

يـ افهْٚلغ مـ افْٚس ِف مَٚومٜ ادُْرات اجلزئٜٔ"ؿٚل:  مٚ ِف  "إٕف ٓ جدوى مـ ؤٚع جٓد اخلرِّ

ٓ تًجدوا فٌَِقر ظذ ؾّٓٓؿ أن هذه مًٚئؾ جدوى إٔؽ تَقل فِْٚس: ٓ تزٕقا، ٓ تتًٚمِقا بٚفربٚ، 

ٚ إػ إؿٚمٜ افدوفٜ، وأن ُتًىَّؾ افدظقة مـ أجؾ هذا إمر. ًً  جزئٜٔ، ؾٔجٛ أن تتقجف اجلٓقد مجٔ

ٌُّع افٍرظٔٚت مَٓم تُـ وخّٜ "يَقل أيًوٚ:  افٍرظٔٚت ـؾ رء ؽر -إٕف ِف هذه ادرحِٜ فٔس أمر تت

ؾرظٔٚت مٚ يٌٌْل آظتْٚء هبٚ حتك وفق ـٕٚٝ ِف حدود  "حتك وفق ـٕٚٝ ِف حدود اهلل -اْلٚـّٜٔ
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ٍٜ ِف افٍروع ظٌٞ، وادُْر إـز أحؼ بٚجلٓد "اهلل،  ؾُؾ جٍٓد ِف افٍروع وٚئع، وـؾ ُمٚوف

 ."وادحٚوفٜ مـ شٚئر ادُْرات

 حغ يَقم ادجتّع ادًِؿ افذي ُتُّف ذيًٜ اهلل ؾٔديـ هلل وحده وٓ يديـ فًقاه،"ويَقل أيًوٚ: 

 ."يُقن إمر بٚدًروف وافْٓل ظـ ادُْر ِف داخؾ هذا ادجتّع

  وأضٚل افُالم ِف هذه ادًٖفٜ، حتك إٔف مـ ؽِقه ِف هذا افٌٚب يرى إٔف ٓ ُيٍتك ِف افديـ، مٚ ِف

داظل أن ُتٍتقا افْٚس، اترـقا افْٚس، ٓ تٖمروهؿ بٚدًروف وٓ تْٓقهؿ ظـ ادُْر وٓ تٍتقهؿ إػ أن 

 وفٜ اإلشالمٜٔ.تَقم افد

ٍٜ مـ منُالت هذه "يَقل شٔد ؿىٛ:  إْٕل ُإُٔر وأشتُْر اشتٍتٚء اإلشالم افٔقم ِف أيِّ منُِ

ؿ اإلشالم ِف  ُِّ ادجتًّٚت، إن اإلشالم ٓ ظالؿٜ فف افٔقم بَم جيري ِف إرض ـِٓٚ؛ ٕن أحًدا ٓ ُي

ّقن مع أن هذا والل، فُـ ٕ "حٔٚتف ُِّ ٚم ٓ ُي َُّ ؿ اإلشالم "ن أحًدا، فٔس ٕن اُْل ُِّ مٚ ِف أحد ُي

 مًْٓجٚ دجتًّف. ِف حٔٚتف، وٓ يتخذ ادْٟٓ اإلشالمل 

" َّٜٔ َّٜٔ هٚزفقن، وافذيـ يردُّون ظذ هذه آشتٍتٚءات بحًـ ٕ َّٜٔ أو بًقء ٕ وافذيـ يًتٍتقن بحًـ ٕ

َّٜٔ، وافذيـ يتحدثقن ظـ مُٚن أي ووٍع مـ أووٚع افٌؼيٜ اْلٚضة مـ اإلشالم وٕيٚمف  أو بًقء ٕ

 ًٓ ًٓ مـ ذفؽ. "أصدُّ هز  يًْل افٍتقى وآشتٍتٚء هذا هزل، وإجٚبٜ هٗٓء افًَِمء فِْٚس أصد هز

هذا هق مْٟٓ اإلشالم؛ ؾّـ صٚء مـ ظَِمء هذا افديـ أن يتٌع مْٓجف هبذا اجلد ؾِٔىِٛ "يَقل: 

 ."بٕٚحُٚم ِف اْلقاء ففَذُتُٔؿ ذيًٜ اهلل ِف واؿع اْلٔٚة أو ظذ إؿؾ ؾًُِٔٝ ظـ افٍتقى وا

 ترتب ظذ هذا افٌِق افدظقة إػ تًىٔؾ افًِؿ وتًىٔؾ افٍَف، وتًىٔؾ آجتٓاد؛ 

ٍٜ ؾَٜٓٔ إشالمٜٔ "يَقل شٔد ؿىٛ:  قاجٜٓ أؿؤٜ ادجتّع افذي دإن ُمٚوفٜ ووع أحٍُٚم تؼئً

ًّٚٔ ًٝ إشالمٜٔ، يَقل: إن هذه ٕيرتف إػ ادجتًّٚت أهنٚ فٔ "تًٔش ؾٔف افٌؼيٜ وافذي فٔس إشالم

ٍٜ ؾَٜٓٔ إشالمٜٔ دقاجٜٓ أؿؤٜ ادجتّع افذي تًٔش ؾٔف افٌؼيٜ وافذي  ُمٚوفٜ ووع أحٍُٚم تؼئً

ِِّؿ فإلشالم أن يُقن ذيًتف إن ُمٚوفٜ  ًّٔٚ؛ ٕٕف يًسف بٖن اإلشالم مْٓجف وٓ ُيً ووع فٔس إشالم

ة ِف  أحٍُٚم تؼئًٜ ٕؿؤٜ مثؾ هذا ادجتّع فًٔٝ مـ اجلدِّ  ِف رء، وفٔس مـ روح اإلشالم اجلٚدَّ

 ."رء، وفًٔٝ مـ مْٟٓ اإلشالم افقاؿًل
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ٕحـ َٕقل هذا يٚ أخقة بُالمف وأفٍٚطف مـ ـتٌف؛ ٕن هْٚك مـ ُيدفِّس ظذ افْٚس ويَقل: هذا ؽر 

صحٔح، هق ٓ يُؿ ظذ ادجتًّٚت ـِٓٚ، هق يُؿ ظذ جٜٓ ؾٚشدة، هق ـذا، هذه أفٍٚطف افكيٜ 

 افتل فٔس ؾٔٓٚ اْلُؿ ظذ ادجتًّٚت اإلشالمٜٔ بٚجلٚهِٜٔ ؾَط، بؾ ؾٔٓٚ ضِٛ تًىٔؾ افديـ ـِف

 وآجتٓٚد ؾَط ِف إؿٚمٜ اْلٚـّٜٔ.

ادحٚوٓت افتل تٌذْلٚ مجٓرٌة خمِهٜ مـ رجٚل افٍَف وافؼيًٜ ِف صتك إٔحٚء افقضـ "يَقل: 

ون بتّْٜٔ افٍَف اإلشال مل وتىقيره دقاجٜٓ إووٚع وإٕيّٜ اإلشالمل ممـ ُيريدون أو ُيٌؼِّ

وادٗشًٚت، واْلٚجٚت افَٚئّٜ ِف ادجتًّٚت اْلٚضة، إهنؿ ُيٚوفقن اشتٌْٚت افٌذور ِف اْلقاء، 

ًٜ إشالمٜٔ ُيقاجف هبٚ منُالتفوإٓ ؾٖيـ هق ادجتّع اإلشالمل افذي يًتٌْىقن فف   ."أحًُٚمٚ ؾَٓٔ

 مـ آصتٌال بافٍَف افتَِٔدي افذي ودا ـان ذفؽ ـذفؽ ؾٕ٘ف أصار إػ إٕنا ًٓ ء ؾٍَف جديد بد

 اصتٌؾ بف ظَِمء اْلشالم، ما هق هذا افٍَف افذي يْبٌل آصتٌال بف؟ هق ؾَف احلرـة أو افٍَف احلرـل.

يٚ أخقة: هذا هق هق افذي أشّقه ؾَف  "ؾَف اْلرـٜ ٓ ُيٌْل ظْف ؾَف إوراق"يَقل شٔد ؿىٛ: 

إوراق افهٍراء وؾٔف ؾَف افقاؿع، ؾَف افقاؿع هذا هق ؾَف اْلرـٜ فُْٓؿ افقاؿع، وؿٚفقا: ؾٔف ؾَف 

ون إشَمء بحًٛ افٍسات افزمْٜٔ حتك تروج ظذ افْٚس.  ُيٌرِّ

، إن افٍَف ادىِقب اشتٌْٚضف ِف هذه افٍسة ؾَف اْلرـٜ ٓ ُيٌْل ظْف ؾَف إوراق"يَقل شٔد ؿىٛ: 

ِف مقاجٜٓ اجلٚهِٜٔ افنٚمِٜ، هذا افْقع مـ افٍَف هق افذي  اْلٚضة هق افٍَف افالزم ْلرـٜ افْٚصئٜ

ُتتٚج إفٔف اْلرـٜ اإلشالمٜٔ افقفٔدة، أمٚ افٍَف اخلٚص بٖٕيّٜ افدوفٜ وذائع ادجتّع ادْيَّؿ ادًتَر 

ٌٜ مًِّٜ وٓ جمتٌّع مًِؿ ؿٚظدة افتًٚمؾ  ؾٓذا فٔس أوإف، دٚذا؟ إٕف فٔس ظذ وجف إرض افٔقم دوف

 ."يًٜ اهلل وافٍَف اإلشالملؾٔف هل ذ

 ا جديًدا وفق يف إٍٔسٓؿ، ومـ أجؾ هذا افٌِق يف احلُؿ ظذ افْاس دظا إتباع إػ أن يْن ًً ئقا جمتّ

 وأن ُيٍاصِقا هٗٓء افْاس ويٍْهِقا ظـ هٗٓء افْاس؛

ُّٔ "يَقل شٔد ؿىٛ:  ُّٔز ادًِؿ بًَٔدتف ِف ادجتّع اجلٚهع ٓ بد أن يتًٌف حتًَم مت زه بتجًّف إن مت

 ."اإلشالمل وؿٔٚدتف ووٓئف، وفٔس ِف ذفؽ اختٔٚر



 

 

 ات يف املنهجــــــــــــــــــــــدراس 089
 

 -يًْل ظذ ٕحق اْلٚـّٜٔ أمٚ إٔتؿ ٓ-افذيـ ينٓدون أن ٓ إفف إٓ اهلل ظذ هذا افْحق "ويَقل أيًوٚ: 

ع اجلٚهِٜٔ وؿٔٚدتف  ُّّ ٍع حرـل بَٔٚدٍة مًِّٜ، ويًِْخقا مـ افتج ُّّ ًقا ِف جت َّّ ظِٔٓؿ أن يتج

 ."اجلٚهِٜٔ

 ًٚمٚ، وجيٛ افًًل ض َُّ هؿ ُح ٚم مًِّغ، وبٚفتٚيل ٓ يًدُّ َُّ ٚ واوح مـ هذا إٔف ٓ يًد اُْل ًً ٌ

ٚم وادجتّع  َُّ ع فف وُيىٚع ؾُٔػ وؿد حُؿ ظذ اُْل َّ إلشَٚضٓؿ، ؾ٘ذا ـٚن اْلٚـؿ افٍٚشؼ ظْده ٓ ُيً

 ."ؾ٘ن ؾًؼ ؾَد شَىٝ ضٚظتف"بٚجلٚهِٜٔ؟!  يَقل ِف ـالمف ظـ اْلٚـؿ: 

 وفذفؽ حُؿ ظذ ادجتًّٚت بٚجلٚهِٜٔ ٍُر ظْد شٔد ؿىب ؾٓق أووح مـ افنّسوأما افت ،

ْلذا إمر، وهذا ـالمف ـثر ِف هذا افٌٚب، وؿد ذـرٕٚ صًٔئٚ مْف ِف أثْٚء ـالمْٚ ظـ خىر اإلخقان 

 ادًِّغ.

 :ؿ ادجتّع ادسِؿ يف ٕيرٕا وإٓ ادجتًّات ظْده جاهِٔة إػ ثالثة أؿسام  وؿد ؿسَّ

 ؽٔٝ.ضقا 

 .َِّٜ  ومًِّقن مًتوًٍقن وهؿ ؿ

 .وؿىًٌٚن جٚهِٜٔ وهؿ افُثرة 

 ؾافْاس ثالثة أؿسام:

 .ّٜٔوهؿ افذيـ ظذ ؾُِر اْلٚـ َِّٜ  مًِّقن مًتوًٍقن ِف إرض وهؿ ؿ

 .ؿىًٌٚن ظذ اجلٚهِٜٔ وهؿ أـثر ادًِّغ 

 .ٚم َُّ  ضقاؽٔٝ وهؿ اُْل

رض ومٌٚرهبٚ ؿٚظدون ٓ منٚرق إهٗٓء افذيـ يزظّقن إًٍٔٓؿ مًِّغ ِف "يَقل شٔد ؿىٛ: 

جُيٚهدون فتَرير أفقهٜٔ اهلل ِف إرض، وضرد افىقاؽٔٝ افٌٚصٌٜ ْلَقق افربقبٜٔ وخهٚئهٓٚ ِف 

 هٗٓء حُؿ ظِٔٓؿ بٚفٍُر. "حٔٚة افًٌٚد، وٓ َيَتِقن وٓ ُيَتِقن وٓ جُيٚهدون

يًْل  "يِٜ ِف مجٔع إٔحٚء إرضٕحـ ًِٕؿ أن اْلٔٚة اإلشالمٜٔ ؿد تقؿٍٝ مْذ ؾسٍة ضق"مثاًل يَقل: 

وأن وجقد اإلشالم ذاتف مـ ثؿَّ ؿد تقؿػ ـذفؽ، وٕحـ ٕجٓر هبذه "مٚ هق أن هذا مـ ؿديؿ، 
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ٍٜ وذظٍر وخٌٜٔ أمٍؾ فُِثريـ ممـ ٓ يزافقن ُيٌقن  اْلََٜٔ إخرة ظذ افرؽؿ ممٚ ؿد ُُتدثف مـ صدم

 ."أن يُقٕقا مًِّغ

رون منٚظر افُثريـ ِف إرض افذيـ ُيٌقن أن يُقٕقا مًِّغ، إظداء ادٚـرون ُُي "ويَقل:  دِّ

وإَيٚمٓؿ أهنؿ مٚ يزافقن مًِّغ ؾًاًل، وأن اإلشالم بخر، وأن افْٚس ُيُّـ أن يُقٕقا مًِّغ 

 ."دون أن ُتُّٓؿ ذيًٜ هذا افديـ، بؾ دون أن يًتَدوا أن اْلٚـّٜٔ هلل وحده

  ِٜف تًٍر ـثٍر مـ افًقر، ومـ تتًٌٓٚ جيدهٚ وؿد  [الل افَرآنِف ط]وؿد ـٕٚٝ فف مجٌؾ تٍُري

ل ِف ـتٚبف هذا افذي اظتّدٕٚ -حٍيف اهلل-أصٚر إفٔٓٚ افنٔخ ربٔع  ، وأصٚر إفٔٓٚ أخقٕٚ أمحد افنحِّ

ظِٔف ِف هذه ادًٖفٜ وِزدٕٚ ظِٔف بًض افقء، وظْقان افُتٚب: ]صخهٔٚت صقهٝ اإلشالم[، َٕؾ 

ا مـ افَْق ل افتل ؾٔٓٚ افتٍُر مـ مجٔع ـتٛ شٔد ؿىٛ ومْٓٚ ـتٚب: ]ِف طالل افَرآن[، ـثًرا جدًّ

 وشٔد ؿىٛ اختذ هذا ادْٟٓ مْذ بدايتف ِف افًّؾ افدظقي إػ أن مٚت.

أن شٔد ؿىٛ ٕؼ افٍُر افتٍُري بٚجلِّٜ ظذ ادًِّغ، وافٍُر افثقري افتحرييض،  واحلاصؾ:

 ادَهقد، وفذفؽ ٓ تًجٛ إذا رأيٝ أن ـثًرا مـ ؿٚدة وؾُرة تًىٔؾ إحُٚم افؼظٜٔ فِقصقل إػ

اإلخقان ورجْٚلٚ ِف افًٚمل اإلشالمل ٓ َيتّقن بٚفتديُّـ؛ ٕن هذه إصٔٚء ُتسك أن مـ أجؾ 

مٚت  اْلٚـّٜٔ، وفذفؽ جتدهؿ يًٍِقن أي رء مـ أجؾ افدخقل ِف افزدٚن، ويًٍِقن ادحرَّ

ُٔيٓروا فِّهقتغ أهنؿ متحيون،  وأهنؿ مٍْتحقن، وٕحق هذا؛ ٕن هذا ٕٚبع مـ هذه افٍُرة: أن ف

ـؾ رء جيٛ تًىِٔف أن مـ أجؾ افقصقل إػ اْلٚـّٜٔ وافقصقل إػ افدوفٜ، وٓ صؽ أن هذا 

ره افًِػ افهٚفح  ؿْ -ـِف ُُيٚفػ افْهقص وُُيٚفػ مٚ ؿرَّ ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

 حقل هذا إمر. فًع أؿتك ظذ هذا وإٓ ؾٚفُالم ـثر 

ٜ، وبٔٚن إٔف ٓ جيقز فْٚ أن  وبًد أُّيا إخقة: ؾ٘ن افذي ذـرٕٚه هْٚ إَٕم أردٕٚ مْف افْهح وإبراء افذمَّ

ٌٕسَّ بتِّٔع افنخهٔٚت، ؾ٘ن مـ مْٟٓ اإلخقان أن مـ واؾَٓؿ جيًِقٕف صٔخ اإلشالم وفق مل يُـ 

قٕف بجّٔع إٔقاع افذم وإن ـٚ ن مـ افًَِمء، وؿد ٓ ُييٓرون هذا إذا ـٚن ظْده ظِؿ، ومـ خٚفٍف يذمُّ

ٓؿ فف ُيًَىف ـٚفنٔخ ابـ بٚز مثاًل  ، وفُْٓؿ يٌّزون -َرمِحَُف اهللُ -ْلؿ ِف هذا مهِحٜ، أو ـٚن ذمُّ

 ويِّزون.
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ون افنٌٚب ظـ هٗٓء افًَِمء افٌُِٚر؛  وهؿ يهدُّ

 ٕٚب بٌِٜ ؾ٘ذا وجدوا افنٚب ُيُّـ أن يٌَؾ هذا ؿٚفقا فف: هٗٓء ظَِمء افًِىٜ أذ

 افًِىٚن، أصًٌقهؿ بٚفَْقد.

  وإذا ـٚن افنٚب مٚ يرى هبذا افًٛ ؿٚفقا فف: هٗٓء ظَِمء وفُـ ظِٔٓؿ

رون بًض ادهٚفح وبًض ادٍٚشد،  وٌقضٚت، ٕحـ ًٕذرهؿ؛ ظِٔٓؿ وٌقضٚت وُيَدِّ

 وٕحـ اْلّد هلل ِف شالمٜ، وفذفؽ ٕتُِؿ بحريٜ.

 ٓٗء ظَِمء ـٌٚر ـالمٓؿ ـٌر، مٚ تًتىٔع وإذا ـٚن افنٚب ٓ يٌَؾ ذفؽ ؿٚفقا فف: ه

أن تٍّٓف إٔٝ، تًٚل هْٚ وادرس ظْد افنٌٚب وظْد افنٔقخ حتك إذا تًِّٝ وتٖهِٝ 

َِّؿ ظْد هٗٓء فـ يذهٛ فِّنٚيخ أبًدا.  تذهٛ فِّنٚيخ، وإذا تً

ع مـ اْلزبٔغ وُيَزز َّّ ظذ إٔف  وإٔف فًٔٝ افًزة بٚفتِّٔع، بؾ إٔٚ أؿقل ؿٚظدة: إذا وجدت افرجؾ ُيِ

ث افٍَٔف اإلمٚم ؾٚظِؿ إٔف مْحرف، مثؾ افد دو، ومثؾ افىريٍل، ومثؾ افًريٍل، هٗٓء اْلٚؾظ ادحدِّ

ث  قن ادحدِّ ًُّ ادْحرؾقن ظذ مْٟٓ اإلخقان، وظْدهؿ إحراؾٚت ظَديٜ وذظٜٔ فُـ هٗٓء ُيِّ

الم افٔقم ؾٚظِؿ أن افٌُر يٍظ افُتٛ افًتٜ؛ ؾ٘ذا وجدت افتِّٔع مـ اْلزبٔغ ومـ وشٚئؾ اإلظ

 وراء إـّٜ مٚ وراءهٚ.

ًُٕىل افْٚس مـ هذا  ؾٌٌْٔل ظِْٔٚ أن ٍَٕف هذا وأن ًِّٕف، وأن ٕقصِف إػ افْٚس بٚفىريَٜ ادْٚشٌٜ و

مٜ إن صٚء اهلل  افًِؿ افذي ظِّْٚه ادَدار افذي يًٍْٓؿ، وهذه افدورة بحّد اهلل ؿد ظَدٕٚهٚ مَدِّ

ٚ ظذ افىٚظٜ، ٕوٌط هبٚ إصقل ثؿ ْٕىِؼ، وإن صٚء فدوراٍت ؿٚدمٜ، ًٕٖل اهلل أن  ًً ُيىٔؾ أظَمرٕٚ مجٔ

 اهلل افٍُرة ِف افدورات افَٚدمٜ أن تُقن افدورة ظذ ؿًّغ:

  مْٓجٜٔ بحٔٞ ٕختٚر ـتًٚبٚ مـ ـتٛ أظالم افًٍِٔغ ِف هذا ِف افهٌٚح تُقن دورة

َِؿ. ف هبذا افً ًُٕرِّ  افًك وَٕرأه وٕؼحف و

  افدورة ِف ؾَف ادًٚمالت حتك ٍٕرغ مْٓٚ إن صٚء اهلل.وِف ادًٚء تُقن 

 ـؾ دورة ًٍٕؾ هذا إن صٚء اهلل، وفًؾ اهلل أن جيًؾ ِف ذفؽ خًرا.
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ؿ اهلل ظّع  -َظزَّ َوَجؾَّ -ثؿ إْٕل أمحد اهلل  ًَ
ًٓ وآخًرا، وطٚهًرا وبٚضًْٚ ظذ مٚ ينَّ وإًٔؿ، ومـ أظيؿ ِٕ أو

تدارس مًُؿ افًِؿ، وإْٕل ٕشٖل اهلل يل وفُؿ افروٚ أن أفتَل بُؿ، وأن أجِس مًُؿ، وأن أ

، وأن جيًِْٚ ممـ بذل  اًمٚ فُِتٚب وافًَّْٜ وادٌٍرة وافرمحٜ، وأن يًتًِّْٚ ِف ضٚظتف، وأن جيًِْٚ ُخدَّ

َٚػ -ًٍٕف ومٚفف ِف خدمٜ ديـ اهلل  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ  .-ُش

ـ أحًـ أحًـ اهلل إفٔف، ومـ أحًـ طَّْف وأويص ٍٕز وإيٚـؿ بتَقى اهلل ؾ٘ن مـ اتؼَّ اهلل وؿٚه، وم

ٌَّف اهلل ـَم ؿٚل افٌْل  ب إػ اهلل أح َِّؿ-بٚهلل ـٚن اهلل ظْد حًـ طِّْف، ومـ تَرَّ ِْٔف َوَش َِ : -َصذَّ اهلُل َظ

ٍء » َب إيَلَّ َظْبِدي بَِقْ رَّ ََ ْرِب، َوَما َت تُف بِاحْلَ ْٕ َْد آَذ ًّٔا َؾ
ـْ َظاَدى يِل َوفِ َُقُل اَّلل: َم ْوُتُف َي َّا اْؾَسَ َأَحبَّ إيَلَّ مِم

ُف افَّذِ  ًَ ّْ ْْت َش ـُ ُب إيَلَّ بِافََّْقاؾِِؾ َحتَّك ُأِحبَُّف، َؾَِ٘ذا َأْحَبْبُتُف  رَّ ََ َٓ َيَزاُل َظْبِدي َيَت ِْٔف، َو َِ ُه َظ ُع بِِف، َوَبَكَ َّ ي َيْس

َِفُ  ا، َوِرْج اَذيِن  افَِّذي ُيْبِكُ بِِف، َوَيَدُه افَّتِل َيْبىُِش ِِبَ ًَ ـْ اْشَت
ََُّْٔف، َوَفئِ

ُْظىِ َٕ ََٖفِْل  ـْ َش
ا، َوَفئِ ِق ِِبَ ّْ افَّتِل َي

فُ  َّٕ ُِظَٔذ  .شَٕ

ب إػ اهلل بٚفٍرائض، ؾتنقا ِف ؾٖوصُٔؿ أُّيا إحبة : بْٚلرص ظذ افىٚظٜ، ظذ تَقى اهلل، ظذ افتَرُّ

ؾِقٓ اهلل مٚ اهتديْٚ، وفقٓ اهلل مٚ وفًِٔؿ أن افٍوؾ ـِف هلل، إًٍُٔؿ؛ ؾّـ وجد خًرا ؾِٔحّد اهلل، 

صّْٚ وٓ صِْٔٚ، وٓ ؾًِْٚ صًٔئٚ مـ اخلرات، ؾٚهلل هدإٚ، واهلل أظْٕٚٚ وينَّ فْٚ، واهلل يٌَؾ مـ ظٌٚده 

 مٚ صٚء وُيثٔٛ.

ٌِّتْٚ ؾ٘ن اْلل ٓ يٖمـ ظذ ًٍٕف افٍتْٜ، وإن وجد ؽر ذفؽ مـ تَهٍر ِف  وفًْٖل اهلل دائًَم أن ُيث

ت، أو ـًٍؾ ظـ افىٚظٚت، ؾِٔسك افًُؾ، ؾ٘ن افقاحد مْٚ ٓ يدري متك يٖتٔف إجؾ، ؾ٘ن افقاجٌٚ

ادقت ؿريٛ فٔس بْْٔٚ وبْٔف إٓ أن يٌِغ افُتٚب أجِف، وٓ ٕدري متك يُقن ذفؽ فُْٚ ٕدري إٔٚ 

ُٕىٔع، ؾِْْنط ِف افىٚظٜ.  أحٔٚء أن وًٕتىٔع أن 

َِّؿ-ٌْل وإن وجد مًهٜٔ وٓ بد فْٚ مـ مًهٜٔ ؾ٘ن اف ِْٔف َوَش َِ ؾه »يَقل:  -َصذَّ اهلُل َظ ـِ  ـُ آَدَم  اْب

اُبقنَ  َخىَّاءٌ  َغ افتَّقَّ
ؾُِْـ مـ خر اخلىَّٚئغ فْسك هذه ادًهٜٔ شقاء ـٕٚٝ ِف ؿِقبْٚ،  شَوَخْرُ اخَلىَّائِ

، ومـ أظيؿ  أو ِف أجًٚدٕٚ، أو ِف أظَمفْٚ، فْسك هذه ادًهٜٔ وٕرجع إػ اهلل واهلل يٍرح بْٚ ويٌَؾ مَّْٚ

ُٕجٚهد  افىٚظٚت وأـرمٓٚ: أن ٕدظق ظٌٚد اهلل إػ اهلل، ورأس افدظقة أن ٕدظق إػ افتقحٔد وافًَّْٜ وأن 

ٚ ظذ ذفؽ ؾ٘ن اهلل  ًً ُٕقا َظَذ افِْزِّ ﴿يَقل:  -َظزَّ َوَجؾَّ -ِف ذفؽ وأن ٕهٚبر، وأن ٕتًٚون مجٔ اَو ًَ َوَت
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ََْقى وافتَقى هق تَريٛ افديـ إػ افْٚس، ودظقة افْٚس إػ تقحٔد [ وأظيؿ افز 1]ادٚئدة: ﴾َوافتَّ

 اهلل وافزاءة مـ افؼك، وإػ افًَّْٜ واخلالص مـ افٌَِدع.

ًٕٚ صٚدؿغ خمِهغ يٖخذ بًوْٚ بٔد  ًِـ بًوْٚ بًًوٚ ظذ هذا، وفُْـ إخقا
ُٔ ؾْتًٚون ظذ هذا، وف

، بؾ يْهحف وُيْٚؿنف فًِف أن يٗوب، ؾ٘ن بًٍض إػ اخلر، ومـ رأى مْٚ مـ أخٔف خًىٖ ؾال يْؼه ظْف

 مل يًٍؾ؛

 .بف ؾٕ٘ف ٓ ُيْؼ ٚ  ؾ٘ن ـٚن خىٗه خٚصًّ

 .ٖر مـ هذا اخلى ٚ ؾٕ٘ف ُيٌغَّ وُيًْٛ إفٔف وُيذَّ  وإن ـٚن خىٗه ظٚمًّ

ر مْف؛ ٕن افْٚس تٌس بف ؾٕ٘ف  ُْٔير ِف حٚفف: إن ـٕٚٝ ادهِحٜ افؼظٜٔ تَتيض أن ُيذَّ وأمٚ ادخىئ ؾ

 ر مْف، وإٓ ؾال.ُيذَّ 

 إٓ صٕٚف، 
ٍ
ُِٕزع مـ رء  إٓ زإف، وٓ 

ٍ
وأوصُٔؿ بٚفرؾؼ ِف إمر ـِف؛ ؾ٘ن افرؾؼ مٚ ـٚن ِف رء

َِٛ اْلجران، وٓ  ًٕٚ هْٚ ٓ ُيى ظُِٔؿ بٚفرؾؼ مع ظٌٚد اهلل ظْد افدظقة، يٚ أخقة: إذا جئٝ تدظق إًٕٚ

ِِّؿ ظِٔف حتك وإن ـٚن مـ أهؾ َِٛ افُُْران، وإَٕم ش ِِّؿ ظِٔف واشٖفف ظـ حٚفف وادظف إػ  ُيى افٌدع، ش

 اهلل مٚ دام هذا ِف مَٚم افدظقة، ؾرق بغ مَٚم افدظقة ومَٚم افتًٚمؾ.

ُِّؿ افٌالؽٜ ِف فٌتُؿ ؛ ظُِٔؿ بٚفرؾؼ مع ـؾ مـ تدظقٕف أثْٚء افدظقة وؾَٔم بُْٔؿ، واحرصقا ظذ تً

الؽٜ ِف افٌِٜ افًربٜٔ وافٌالؽٜ ِف فٌٜ افٌِد، ُٕٕؿ خُتٚضٌقن افْٚس بٌِتٓؿ، ومٚ أمجؾ أن جتّع بغ افٌ

ب افًِؿ َيتّقن بٚفٌِٜ افًربٜٔ وٓ َيتّقن بٖدب  أؿقل هذا ٕين أظِؿ أن بًض إخقإْٚ مـ ضالَّ

ُِّؿ  ٌٜ هبٚ، ؾٖٕٚ أوصُٔؿ بْٚلرص ظذ تً ٌٜ هبٚ، وؿقٌة خٚص ٌٜ خٚص ٍٜ ْلٚ بالؽ افٌالد، وادًِقم أن ـؾ فٌ

ٜ، ومٚ أمجؾ أن  أدب افٌالد، وبالؽٜ افٌالد، ٚ ِف اُْلجَّ ٚ ِف افٌِٜ، ؿقيًّ َِّؿ اإلًٕٚن ـٚن ؿقيًّ بحٔٞ إذا تُ

ٌٜ ِف افٌِٜ افًربٜٔ، وـَم ؿٚل افًَِمء:   ."افٌِٜ ثقب افًِؿ، ؾزيِّـ ثقب ظِّؽ"يُقن مع ذفؽ بالؽ

م افًِؿ فِْٚس بٚخلر وإشِقب افٌِٔغ فًؾ اهلل  أن جيًؾ افًِؿ ُيًُك بٚفٌِٜ، ؾزيِّـ ثقب ظِّؽ وؿدِّ

ِف ذفؽ خًرا فِْٚس، وأن جيًِؽ مـ خر افْٚس، ؾخر افْٚس إًٍٔٓؿ فِْٚس، وخر ٍٍٕع فِْٚس هق 

ًٍٕٓؿ ِف ديْٓؿ، ؾٚحرصقا رظٚـؿ اهلل ظذ هذا إمر فًؾ اهلل أن جيًؾ ِف ذفؽ خًرا، وأن جيًِْٚ 

ٚ مٍٚتٔح فِخر مٌٚفٔؼ فِؼ. ًً  مجٔ
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 ًُ َذ أن ُيٌٚرك فًٍِِٔغ، وأن يزيدهؿ خًرا وبرـٜ، وأن جيّع أشٖل اهلل بٖشَمئف اْلًْك وصٍٚتف اف

ًٕٚ ودظقة،  ٚ وؿقًة وإيَم ًُ ـِّتٓؿ ظذ اْلؼ واْلدى، وأن ُيًٌد ظْٓؿ ذور افٍتـ، وأن يزيدهؿ متٚش

ٚ ظذ افهِٜ بًٌوٓؿ. ًً  وأن ُيًغ إخقإْٚ مجٔ

مـ ؽر خالٍف ذظلٍّ بَْٔٓم، : افدٕٔٚ وبًض إؾُٚر افداخِٜٔ ؿد ُتًٌد إخ ظـ أخٔف ًٕؿ يا أخقة

ًٙ وافنٔىٚن حريص ، ؾٔٚ حٌذا فق أن ـؾ واحٍد مْٚ يًِؿ أن بْٔف وبغ أحد إخقإف حٍقة مـ ؽر مَت

ذظل أن ُيٌٚدر هق بٚفهِٜ ويهز، ًٕؿ دائًَم ظْدمٚ تٌٚدر بٚفهِٜ افىرف أخر ؿد ُيَٚبِؽ بٍتقر، بؾ 

وواصؾ مرًة، مٚ دام إٔف ٓ يقجد مٚ يَتيض إٍٓهٚل، ؿد يزجرك، فُـ هذا جٓٚد ِف شٌٔؾ اهلل، اصز 

 اشَع إٔٝ إػ افهِٜ وفق ُردَّ ظِٔؽ. 

افًَّْٜ هؾ أن ُيَؼ فْٚ ذفؽ، وأن جيّع ؿِقبْٚ ظذ اْلؼ، وأن جيًِْٚ جٚمًغ ٕ -َظزَّ َوَجؾَّ -أشٖل اهلل 

ـ، فًؾ ِف هذا ـٍٚيٜ، وفًِْٚ ، وأن ئٍُْٚ ذ افٍتـ مٚ طٓر مْٓٚ ومٚ بىافًَّْٜ واجلَمظٜظذ  واجلَمظٜ

ًٕتذر ظـ إشئِٜ ٓ شَٔم مع ٕزول هذا ادىر أشٖل اهلل أن جيًؾ ؾٔف خًرا وبرـٜ، واهلل أظِؿ وصؾَّ 

َِّؿ.  اهلل ظذ ٌْٕٔٚ وش

بٚفًٌْٜ ٕحـ وظدٕٚـؿ بٚفًٌْٜ فِنٓٚدات إٔٚ وؿًٝ افنٓٚدات، وإن صٚء اهلل إخقة شٔقزظقهنٚ 

هذه افدورة مـ إظىٚء إخقة ادنٚرـغ صٓٚدة مقؿًَّف مـ إشتٚذ ادَِل،  ظُِٔؿ، وفًؾ هذا متتٚز بف

وفًِٓٚ تٌَك ظْدـؿ فِذـرى وإن ـٕٚٝ فـ تًٍُْؿ بقء، ؾَم فًٝ إٔٚ بقء، فُـ هل مـ بٚب 

ِذـرى ْلذه افدورة، وفًُِؿ إذا ٕيرتؿ إفٔٓٚ تتذـرون أخٚـؿ بدظقٍة يًٍْف اهلل هبٚ، واهلل أظِؿ وصؾَّ 

َِّؿ.اهلل ظذ   ٌْٕٔٚ وش
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 [2-مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ -]افٍرق ادْحرؾٜ ادًٚسة  

 افًالم ظُِٔؿ ورمحٜ اهلل وبرـٚتف.

 ًٌٚ بٕٚخقة ِف ادجِس افثٚين مـ جمٚفس هذا افٔقم يقم افثالثٚء، وهق أول جمٚفًْٚ ِف مقوقع مرح

ؿْ -]ؾَِرٍق مًٚسة خمٚفٍٜ دْٟٓ افًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ -[ ِف هذه افدورة افتل أشٖل اهلل -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

 مٌٚرـٜ.أن جيًِٓٚ  -َظزَّ َوَجؾَّ 

افدورة أن تُقن هْٚك صٓٚدة ُتًىك فألخقة ادنٚرـغ وبٚدْٚشٌٜ إذا رؽٛ إخقة افَٚئّقن ظذ 

ٚ وُأوؿًِّٓٚ إٔٚ ِف ختٚم افدورة ؾٖٕٚ فٔس ظْدي مٕٚع، فُـ هذا  ًَ افذيـ ٓ ئٌٌقن ظـ افدروس مىِ

يًقد ظذ اإلخقة افَٚئّغ ظذ افدورة مـ جٜٓ مٚ يروٕف ممًُْٚ بٚفًٌْٜ ْلؿ، ؾًِؾ إخقة يدرشقن 

ريؿ إخقة افذيـ ُينٚرـقن مًْٚ تهدر صٓٚدة بٚدنٚرـٜ ِف افدورة هذا، ؾ٘ذا رؽٌقا مـ بٚب تُ

َِّؿ فألخقة ؾٖٕٚ ٓ مٕٚع ظْدي.  إوػ وُأوؿًٓٚ إٔٚ وُتً

  َرق افتل اخسٕاها وهل أهؿ ما يقجد يف افساحة افٔقم مـ ٍِ ؿبؾ أن ٕؼع يف افُالم ظـ هذه اف

ادسِّغ، وؾرق افتبِٔغ، وؾرؿة داظش،  افٍرق ادخافٍة دْٓج افسِػ افهافح وهل: ؾرؿة اْلخقان

مات: م بَّدِّ  ُأؿدِّ

  :مة إوػ ؿ افْٚس إػ أهؾ حؼ وأهؾ ادَدِّ ًِّ َُٕ َرق، ودٚذا  ٍِ ث ظـ هذه اجلٚمًٚت واف دٚذا ٕتحدَّ

 بٚضؾ، أتٌٚع فًِِػ وخِػ؟ 

 واجلقاب ظـ هذا افًٗال افذي ُيىَرح أو افنٌٜٓ افتل ُتىَرح دائًَم مـ وجٓغ:

أن مْٟٓ متٔٔز أهؾ اْلؼ مـ أهؾ افٌٚضؾ وبٔٚن صٍٜ هٗٓء وهٗٓء جٚء ِف ـتٚب اهلل، إول:  افقجف

َِّؿ-وِف شَّْٜ رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ  :-َصذَّ اهللُ َظ

 أصْٚف افْٚس افثالثٜ وهؿ:  -َظزَّ َوَجؾَّ -ذـر اهلل  ؾٍل مٍتتح شقرة افٌَرة

  .ادٗمْقن ابتداًء وذـر صٍُٚتؿ 

 صٍُٚتؿ. وافٍُٚر وذـر 
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  ٚة خىرهؿ؛ ٕهنؿ ُيوّرون خالًؾ وادْٚؾَقن وذـر اهلل ؾٔٓؿ آيٍٚت ـثرة وذفؽ فندَّ

 وُييٓرون وؾًٚؿٚ، ؾُٚن خىرهؿ ظذ إمٜ أصد مـ خىر افٍُٚر، ؾٓؿ ُيٌىْقن افٍُر

 وُييٓرون اإليَمن وُُيٚدظقن ادٗمْغ.

َّٔز اهلل   ـؾ صٍْػ وبغَّ صٍٚت ـؾ صْػ. -َظزَّ َوَجؾَّ -ؾّ

َِّؿ-: ؾٓذا ـثر، ؾٚفٌْل أمٚ ِف افًَّْٜو ِْٔف َوَش َِ ذـر فْٚ صٍٚت ادْٚؾَغ فْحذرهؿ وفئال  -َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ-وذـر فْٚ  شآَيُة ادَُْْاؾِِؼ َثاَلٌث »ٕتهػ بهٍُٚتؿ مثؾ حديٞ:  ِْٔف َوَش َِ صٍٚت اخلقارج  -َصذَّ اهلُل َظ

ِّٔزهؿ مع أهنؿ يْتً ِّٔزهؿ فْحذرهؿ وٕحذر صٍُٚتؿ وفُّْ ٌقن إػ اإلشالم، فُـ ذـر فْٚ صٍُٚتؿ فُّْ

ُٕجٚهدهؿ:   وٕهٍٓؿ هبذا، بؾ وفَُْٚتِٓؿ إذا طٓروا 

 .ٜٔبٚفًْٚن ُتٝ افرايٜ افؼظ 

 .وبٚفًِٚن بٌٔٚن أحقاْلؿ 

َِّؿ-إٔف ؿٚل فٌِْل  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -وِف حديٞ حذيٍٜ  ِْٔف َوَش َِ بًد أن ذـر اخلر ِف أول  -َصذَّ اهلُل َظ

؟ َؿَٚل: ٕمٜ: ا ـْ َذٍّ َد َذفَِؽ اخْلَْرِ ِم ًْ ْؾ َب َٓ ا» َؾ َٓ ا َؿَذُؾقُه ؾِٔ َٓ ْٔ ْؿ إَِف ـْ َأَجاَِبُ ََّْؿ، َم َٓ ْؿ، ُدَظاٌة َظَذ َأْبَقاِب َج ًَ  شَٕ

إذن بغَّ أن هْٚك ُدظًٚة مٚ صٖهنؿ؟ أهنؿ ظذ أبقاب جْٓؿ، ِف افيٚهر هؿ يدظقن إػ اخلر فُـ ِف 

ا»ظٚة ظذ أبقاب جْٓؿ؛ ٕهنؿ ُدظٚة إػ ادًهٜٔ، حََٜٔ إمر أن افد َٓ ا َؿَذُؾقُه ؾِٔ َٓ ْٔ ْؿ إَِف ـْ َأَجاَِبُ  .شَم

ْؿ َفَْٚ؟ ُٓ ٍْ : َيٚ َرُشقَل اهللَِّ ِص ُٝ ِْ َِّؿَ -مٚ ؿٚل فف افٌْل  َؿَٚل: ُؿ ِْٔف َوَش َِ : يٚ حذيٍٜ دظؽ مـ -َصذَّ اهللَُّ َظ

َٚل  هذا، افُؾ مًِّقن، وافُؾ جيتًّقن ظذ اإلشالم، ََ َِّؿَ -َؾ ِْٔف َوَش َِ َدتَِْا، » : -َصذَّ اهللَُّ َظ ِْ ـْ ِج ُهْؿ ِم

َْٖفِسَْتَِْا قَن بِ ُّ َِّ َُ ِْل َذفَِؽ؟ َؿَٚل: ؾقصٍٓؿ ؾَٚل:  شَوَيَت ـَ ُْٖمُريِن إِْن َأْدَر َغ »َؾََم َت ِّ َزُم مَجَاَظَة ادُْْسِِ ِْ َت

ؿْ  ُٓ  .شَوإَِماَم

ؿ افٌْل  ًَّ ْٔفِ -ؾَ َِ َِّؿَ  َصذَّ اهللَُّ َظ هْٚ افْٚس إػ صٍْغ: أهؾ اجلَمظٜ افدئْٜ وافٌدٕٜٔ، وفذفؽ  -َوَش

ؿْ »ؿٚل:  ُٓ َغ َوإَِماَم
ِّ َزُم مَجَاَظَة ادُْْسِِ ِْ   ؛وُدظٚة افٌٚضؾ افذيـ يدظقن إػ افٌٚضؾ، ويدظقن إػ جْٓؿ شَت

وبٔٚن صٍُٚتؿ  ؼِف متٔٔز أهؾ اْل افُتٚب وافًَّْٜؾْحـ شٚئرون ظذ ضريَٜ  :ؾٓذا هق افقجف إول

 ظـ أهؾ افٌٚضؾ وبٔٚن صٍُٚتؿ.
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أن هذه افٍرق ادخٚفٍٜ ذات خىٍر ـٌر وبدٍع ـزى، ومْٟٓ افًِػ افتحذير مـ أهؾ وافقجف افثاين: 

 افٌدع افُزى وـنػ أمرهؿ، وٕحـ شٚئرون ظذ ضريَٜ افًِػ افهٚفح.

 -أي ظذ أهؾ افٌَِدع-َٔٚم ظِٔٓؿ إن اف"ِف ـتٚب ]آظتهٚم[:  -َرمِحَُف اهللُ -يَقل اإلمٚم افنٚضٌل 

إتٌٓقا  "حٚل افٌدظٜ ِف ًٍٕٓٚبٚفتثريٛ، أو افتُْٔؾ، أو افىرد، أو اإلبًٚد، أو اإلُٕٚر، هق بحًٛ 

، أو -يًْل بٚفًٔٛ وافذم-بٚفتثريٛ  -أي ظذ أهؾ افٌَِدع-إن افَٔٚم ظِٔٓؿ "هذا تٖصٔؾ ظئؿ: 

ىرد واإلبًٚد، أو اإلُٕٚر، هق بحًٛ حٚل افٌدظٜ ، أو اف-يًْل بٚفًَقبٜ مـ جٜٓ افًِىٚن-افتُْٔؾ

يًْل بًض افٌَِدع أـز مـ بًض، بًض افٌدع بدع  "أوػ ِف ًٍٕٓٚ مـ ـقهنٚ ظئّٜ ادًٍدة ِف افديـ

وـقن "صٌرة وإن ـٕٚٝ بدظٜ وصٚحٌٓٚ مذمقم بٚفٌدظٜ، فُْٓٚ فًٔٝ ذات خىر ظئؿ ِف افديـ، 

 ."صٚحٌٓٚ منتًٓرا هبٚ أو ٓ

 ؛ ؾرق بغ افًٚمل ادٌّقم وبغ افًٚمل ادنٓقر: ِفإتبٓقا

 .افًٚمل ادٌّقر ضر افٌدظٜ ظِٔف 

 .أمٚ افًٚمل ادنٓقر ؾٕ٘ف يٗثر ويَتيض بف افْٚس 

ْٓٚ ظْد افْٚس فٔس مثؾ ادٌتدع افذي ٓ يدظق افْٚس  ًِّ ًٔٚ إفٔٓٚ أو ٓ، افذي يدظق إػ افٌدظٜ وُي وداظ

ؾه »إفٔٓٚ وإن ـٚن افُؾ مٌتدًظٚ؛  ـُ فُـ ادَهقد هْٚ مـ حٔٞ ادًٚمِٜ، ؿٚل:  شَواَلَفةٌ  بِْدَظةٍ  َو

، وـقٕف -يًْل خٚرج ظِٔٓؿ بٚفًالح أو ٓ-ومًتيًٓرا بٕٚتٌٚع أو ٓ، وخٚرًجٚ ظـ افْٚس أو ٓ "

يًْل افذي يًّؾ بٚفدظٜ وهق جٚهؾ ييْٓٚ هل افًْٜ فٔس مثؾ -ظٚماًل هبٚ ظذ جٜٓ اجلٓؾ أو ٓ 

 ."-ق يًِؿافذي يًِؿ بٚفٌدظٜ وه

َِّؿ افتقحٔد، بؾ وأظد رشٚفٜ دـتقراه ِف بالد  - صخص ذهٛ إػ بالد افتقحٔد وتً

َِّف اهلل ظذ ظِؿ. ر افٌدع ويًّؾ بٚفٌدع، هذا أو  افتقحٔد، ثؿ يٖيت ُيَرِّ

أمٚ صخص مًُغ ظٚمل ُيَٚل فف: هذا اإلشالم، وهذا ديـ اهلل إذا مل تًّؾ بف  -

 جٚهاًل ـقهنٚ بدظٜ. يٌوٛ اهلل ظِٔؽ، ؾًّٔؾ هبذه افٌدظٜ
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يًْل إٔٚ ِف إحدى زيٚرايت إلحدى دول ادًِّغ افتَٔٝ شٚئؼ شٔٚرة ؾَٔقل يل بقاشىٜ ادسجؿ: إٔٚ  

ؿف ظَع، فُـ هذا هق افديـ وإٔٚ  -يًْل ـٌٚر افًـ-ـْٝ أشّع مـ ادنٚيخ افٌُٚر  ـالًمٚ مٚ ُيهدِّ

ٚ ادنٚيخ ا ًً ق، ضٌ ؿٓٚ افًَؾ، ؿٚل: مًِؿ، ؾُْٝ ُأجز ٍٕز ظذ أين مهدِّ فٌُٚر يٖتقن بٖصٔٚء مٚ ُيهدِّ

ِف فِٜٔ مـ افِٔٚيل جٚء مِؽ ادقت وأخذ روح ضٍؾ ٓمرأة هل مريدة فِنٔخ، ؾذهٌٝ إػ افنٔخ 

َِؽ ادقت أخذ روح ابْل، ؾخرج افنٔخ ؿٚل: مٚ أدرك مِؽ  تنتُل ؿٚفٝ: يٚ صٔخ؛ مٚت ابْل، م

ـُ  ٜ إرواح، مٚ ظَرف روح افهٌل؛ ٕٕف مٚ ظرف ادقت ِف إرض أدرـف ِف افًَمء، ؾقجده مًف  ٍَّ

ٜ وٕثرهٚ ؾًٚدت إرواح ـِٓٚ إػ إمقات وظٚصقا مـ جديد ٍَّ ، وهُذا ئًنقن اشّف، ؾٖخذ افُ

ؿٓٚ.  ظذ أصٔٚء أبًط افًَالء مٚ ُيهدِّ

ق ؾٖـق ق، وفُـ مٚذا أؾًؾ؟ هذا هق افديـ؛ إمٚ أن ُأصدِّ ن يَقل: إٔٚ أشّع ـؾ هذا وإٔٚ مٚ ُأصدِّ

ج مـ ظْدٕٚ هذا  َِّّْل افنٔقخ، ثؿ خترَّ ق ؾٖـقن ـٚؾًرا، هذا ؾّٓل وهذا افذي ظ مًًَِم، أو ٓ ُأصدِّ

ِِّّْٚ افتقحٔد وؿٚل رشقفف  جٚء مـ اجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ، درس ِف اجلٚمًٜ اإلشالمٜٔ وجٚء، ؾٖصٌح ُيً

َِّؿَ - ِْٔف َوَش َِ  ، ؿٚل: ؾسـٝ ـؾ مٚ ـٕٚقا يَقفقن.-َصذَّ اهللَُّ َظ

: هذا مًُغ ظٚمل مًِؿ وهذا هق افديـ، ؾٓق ًٕؿ يَع ِف افٌدع بؾ ؿد يَع ِف افناهد هْا يا أخقة

َِّؿ.ذـٔٚت فُـ بجٓؾ،   ٓ صؽ أن هذا فٔس مثؾ ذفؽ افذي يًٍؾ افٌدظٜ وؿد ظرف وتً

وٓ جرم أن ادجتٓديـ مـ إمٜ ٕيروا ؾٔٓٚ  "وـؾ هذه إؿًٚم فف حٌُؿ اجتٓٚديٌّ ُيهف"ؿٚل: 

ا ؿٚل:  بحًٛ َِّؿ "افْقازل وحُّقا بٚجتٓٚد افرأي، ثؿ جٚء بُالم ٍٕٔس جدًّ ؾخرج مـ جمّقع مٚ تُ

ٜ ٜ  "ؾٔف افًَِمء إٔقاع أحدهٚ: اإلرصٚد وافتًِٔؿ وإؿٚمٜ اُْلجَّ إرصٚد أهؾ افٌدع وتًِّٔٓؿ وإؿٚمٜ اُْلجَّ

َِّّٓؿ حتك رجع مْٓؿـًّٖفٜ ابـ ظٌٚس حغ ذهٛ إػ اخلقارج"ؿٚل:  ظِٔٓؿ. أفٍٚن أو ثالثٜ  ، ؾُ

ًرا بف  "آٓف ٜ ؾرجع مْٓؿ مـ ـٚن مٌرَّ ـٕٚقا شتٜ آٓف ؾذهٛ إفٔٓؿ ابـ ظٌٚس وأؿٚم ظِٔٓؿ اُْلجَّ

 وُيريد اْلؼ وأس أهؾ افوالل.

ََم -أن ابـ ظٌٚس  افناهد هْا يا أخقة: ُٓ ٜ، وممٚ  -َريِضَ اهلُل َظْْ أرصدهؿ وبغَّ ْلؿ وأؿٚم ظِٔٓؿ اُْلجَّ

ِف زمْٕٚٚ وشٚئؾ اإلظالم مثؾ: اإلذاظٚت وافتٍِٚز ووشٚئؾ افتقاصؾ، وؿد تٌغَّ ُيَؼ هذا ادَهقد 

ٜ أو ُأؿّٔٝ ْلؿ اْلجٜ رجًقا  بٚفقاؿع أن ـثًرا مـ افْٚس دٚ ُبغِّ ْلؿ وُأرصدوا وُأؿّٔٝ ظِٔٓؿ اُْلجَّ
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، وإن صئٝ ؾٕٚير إػ إٕدؤًٕٔٚ أن ـٔػ أن ـثًرا مـ افًقام رجًقا إػ اف ، وـثر مـ إػ افًَّْٜ ًَّْٜ

.  افتجٚر دٚ شًّقا ِف اإلذاظٚت وافتٍِٚز اُْلجٟ وإدفٜ وافدروس رجًقا إػ افًَّْٜ

: أن ـثًرا مـ افْٚس افٔقم أؿؾ مٚ يُّـ أن َٕقل ؾٔٓؿ: وإٔا أؿقل وإٔتؿ أظِؿ مْل بحال افْاس هْا

ل، وهذا ؾوؾ اهلل ظذ هذه أهنؿ أصٌحقا ُيٌقن افًْٜ وإن مل يًتَْقهٚ ؾٔحتٚجقن إػ مزيد إرصٚد وبذ

ًٓ جيتٓدون ِف ٕؼ افًْٜ وافتقحٔد. افٌالد َّٔض اهلل ْلٚ رجٚ  أن ؿ

  :إذن أحدها.ٜ  اإلرصٚد وافتًِٔؿ وإؿٚمٜ اُْلجَّ

  :مـ افًِػ ِف افثاين ٍٜ م ظـ مجِ اْلجران وترك افُالم وافًالم حًٛ مٚ تَدَّ

ٌَّس بٌدظٜ ومٚ جٚء ظـ ظّر   ِف ؿهٜ صٌٔغ. -َظْْفُ  َريِضَ اهلُل-هجراهنؿ دـ تِ

 بقا وافثافث ٚ وجيري جمراه افًجـ، يًْل افثٚفٞ: افتٌريٛ، ؽرَّ ًٌ ب ظّر صٌٔ : ـَم ؽرَّ

 وٍٕقا بًض أهؾ افٌدع، ضردوهؿ.

 ة.افرابع ج ؿٌؾ ؿتِف شْغ ظدَّ  : افًجـ ـَم شجْقا اْلالَّ

 ِذـرهؿ بَم هؿ ظِٔف وإصٚظٜ بدظٓؿ يًْل بٔٚن-وهذا وجف افنٚهد هْٚ- اخلامس : 

أهنؿ مٌتدظٜ وافتحذير مْٓؿ ومـ بدظٓؿ ـل ُيذروا، وفئال ُيٌسَّ بُالمٓؿ ـَم جٚء ظـ 

 ـثٍر مـ افًِػ ِف ذفؽ.

 ؿ افْاس؟ َُٕسِّ ر مْٓا و ُٕحذِّ َِّؿ ظـ افٍرق ادخافٍة و  إذن يا أخقة خالصة ادسٖفة: داذا ٕتُ

 اجلقاب مـ وجٓغ:

  :وٕحـ افُتٚب وافًَّْٜضريؼ ، افُتٚب وافًَّْٜٕن هذا ساط افقجف إول ،

 شٚئرون ظذ هذا افكاط.

  :ؿْ -أن هذه ضريَٜ افًِػ افهٚفح افقجف افثاين ِٓ ْٔ َِ  .-ِرْوَقاُن اهللِ َظ

مٜ افثٕٜٚٔ، وـؾ مٚ أذـره يٚ أخقة هق ظٌٚرة ظـ صٌف ُتىرح ِف افًٚحٜ إٔٚ  يٖيت افًٗال افثٚين أو ادَدِّ

ٍٜ ظِّٜٔ، إٔتؿ أـٔد واجٓتؿ أصقؽٓٚ بهٔ هذا، ـثر مـ هٗٓء اْلزبٔغ وـذا يٖتقن يَقفقن: دٚذا ٌ

َّٔزتؿ  ِّٔزون ادًِّغ؟ اجًِقا ادًِّغ يُقٕقن ـثرة ويُقٕقن ـذا؛ ُٕٕؿ فق م ّقن افْٚس ومُت ًِّ ُتَ

 ؾوحقا هؿ.
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مة افثإٔة:  هؾ وجقد ؾتٚوى فًٌض افًَِمء ِف ظدِّ هذه اجلَمظٚت أو بًوٓٚ مـ مجٚظٚت افدظقة ادَدِّ

ره ؽرهؿ مـ افًَِمء مـ خىقة هذه اجلَمظٚت اإلشال مٜٔ افَريٌٜ مـ اْلؼ ُينُِؾ ظذ مٚ ُيَرِّ

وافتْئَمت ظذ افديـ؟ يًْل ٕحـ ًٕرف افقاؿع؛ هْٚك ؾتٚوى فًٌض افًَِمء أن واهلل مجٚظٜ اإلخقان 

رون مـ هذه اجلَم ظٚت ومـ ؿريٌٜ مـ اْلؼ، مجٚظٜ افتٌِٔغ ؾٔٓؿ خر، بَْٔم ٕجد بًض افًَِمء ُيذِّ

، هؾ وجقد هذه افٍتٚوى فًٌض افًَِمء ُينُِؾ ظذ هذا؟ افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ بدظٓٚ، وأهنٚ فًٔٝ مـ 

ٕقا مـ ادقوقع، ؾٕٚمر  ر بًض افًَِمء ؾ٘ن بًض افًَِمء هقَّ أو هؾ َٕقل: ادًٖفٜ اجتٓٚديٜ وـَم حذَّ

 واشع؛

ر مْٓؿ ؾَد شِؽ ضريؼ. -  ؾّـ حذَّ

 افىريَٜ ادًِقـٜ فًَِِمء.ٓؿ ؾَد شِؽ ومـ تًٚهؾ مًٓؿ أو تًٚمؾ مً -

ٓ صؽ إٔف تقجد ؾتٚوى ؿِِٜٔ ِف هذا افنٖن، إٓ أن هذه افٍتٚوى ٓ ُتنُؾ ظذ ُتذير : واجلقاب

ا  ٌٜ جدًّ ُيَٚبِٓٚ ُتذير افًَِمء بًض افًَِمء مْٓٚ وبٔٚن خىقرُتٚ، دٚذا؟ ٕن هذه افٍتٚوى وهل ؿِِٔ

َرق ومـ  ٍِ ٌٜ ظذ مـ مل يٍظ، ومـ وافٌٔٚن بٕٚدفٜ مـ ـالم اف ظ ُحجَّ ٍِ إصقل، وافَٚظدة: أن مـ ح

م،  َّْٔقا وووحقا ؾُالمٓؿ مَدَّ ِقا وب ِّْٔغ ؿد دفَّ ٌم ظذ مـ مل يًِؿ، ؾَم دام أن ادحذريـ وادٌ ظِِؿ مَدَّ

ػ ـثٍر مـ اْلَٚئؼ، أؽٌِٓٚ ِف أول إمقر  ٓ شَٔم وأن تِؽ افٍتٚوى افَِِٜٔ أؽٌِٓٚ ؿديؿ ؿٌؾ تُنُّ

ر افًَِمء مـ تِؽ اجلَمظٚت.و  ؿد اتوحٝ إمقر، وحذَّ

 :وأضب فُؿ أمثِة 

ث ادًروف وافًٚمل ادكي اجلِٔؾ يَقل:  -َرمِحَُف اهللُ -افنٔخ أمحد ُمّد صٚـر  حرـٜ افنٔخ "ادحدِّ

ٔقن افذيـ ؿٌِقا افدظقة اإلشالمٜٔ إػ دظقٍة إجرامٜٔ ُيٍْؼ ظِٔٓٚ افنًٔوإخقإف ادًِّغ  حًـ افٌَّْٚ

افذيـ ؿٌِقا افدظقة اإلشالمٜٔ إػ دظقٍة "إيروا إػ افًٌٚرة:  "وافٔٓقد ـَم ًِٕؿ ذفؽ ظِؿ افَٔغ

ؼ ظِٔٓؿ؛ ٕن هذه اجلَمظٜ ُُتَؼ أهداف  "إجرامٜٔ ُيٍْؼ ظِٔٓٚ افنًٔٔقن وافٔٓقد ٍَ وإػ افٔقم وهؿ ُيْ

 أظداء افديـ ِف إمٜ.
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  ُف اَّللُ -وُشئؾ افنٔخ ابـ باز ؾ يف افسٗال: شَمحة افنٔخ: حرـة اْلخقان ادسِّغ ؾَٔ -َرِِحَ

ا افسٗال ظـ ادُِّة وـؾ دول  ًً دخِت ادُِّة مْذ ؾسة وأصبح هلا ٕناٌط واوح بغ ضِبة افًِؿ، ضب

 ؟افسَّْة واجلَمظةافًاَل اْلشالمل ـذفؽ، ما رأيُؿ يف هذه احلرـة؟ وما مدى تقاؾَٓا مع مْٓج 

اإلخقان ادًِّغ يْتَوٓٚ خقاص أهؾ افًِؿ؛ ٕٕف فٔس ظْدهؿ  حرـٜ" :-َرمِحَُف اهللُ -ؾٖجٚب 

ـَم شٖٔيت إن صٚء اهلل: اإلخقان  "ٕنٌٚط ِف افدظقة إػ تقحٔد اهلل وإُٕٚر افؼك وإُٕٚر افٌدع

-ادًِّقن يدظقن إػ إشالم خٚص، فٔس إػ اإلشالم بًّْٚه افهحٔح افًٚم افذي جٚء بف افٌْل 

ِْٔف وَ  َِ َِّؿَ َصذَّ اهللَُّ َظ َِّّقا ظـ افتقحٔد ـَم شٖٔيت ٓ يتُِّقن ظـ افتقحٔد ادًروف -َش ، وفذفؽ إذا تُ

 وإَٕم يتُِّقن ظـ تقحٔد اْلٚـّٜٔ ؾَط ظذ مًْك ؽر صحٔح أيًوٚ.

حرـٜ اإلخقان ادًِّغ يْتَوٓٚ خقاص أهؾ افًِؿ؛ ٕٕف فٔس ظْدهؿ ٕنٌٚط ِف "ؾَٔقل افنٔخ: 

فؼك وإُٕٚر افٌدع، ْلؿ أشٚفٔٛ خٚصٜ يَْهٓٚ ظدم افْنٚط ِف افدظقة إػ تقحٔد اهلل وإُٕٚر ا

، ؾٌٌْٔل افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ افدظقة إػ اهلل، وظدم افتقجٔف إػ افًَٔدة افهحٔحٜ افتل ظِٔٓٚ 

ٌٜ بٚفدظقة افًٍِٜٔ افدظقة إػ تقحٔد اهلل، وإُٕٚر ظٌٚدة  فإلخقان ادًِّغ أن تُقن ظْدهؿ ظْٚي

ُِّؼ بٕٚ  .مقات، وآشتٌٚثٜ بٖهؾ افٌَقرافٌَقر وافتً

: بًّْك ٓ إفف إٓ اهلل افتل هل أصؾ افديـ، جيب أن يُقن ظْدهؿ ظْايٌة بذفؽ ِبذا إصؾ إصٔؾ

َِّؿَ -وأول مٚ دظٚ إفٔف افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ِف مُٜ دظٚ إػ تقحٔد اهلل، إػ مًْك ٓ إفف إٓ اهلل،  -َصذَّ اهللَُّ َظ

َوقن ظذ اإلخقان ادًِّغ هذا إمر؛ أي ظدم افْنٚط ِف افدظقة إػ ؾُثٌر مـ أهؾ افًِؿ يْت

ٚل مـ افتًِؼ بٕٚمقات وآشتٌٚثٜ هبؿ، وافْذر  َّٓ تقحٔد اهلل واإلخالص فف، وإُٕٚر مٚ أحدثف اجُل

ٌُّع افًْٜ ْلؿ، وافذبح ْلؿ افذي هق افؼك إـز، وـذفؽ يْتَوقن ظِٔٓؿ ظدم اف ، تت ًْٚيٜ بٚفًَّْٜ

يٜ بْٚلديٞ افؼيػ، ومٚ ـٚن ظِٔف شِػ إمٜ ِف أحُٚمٓؿ افؼظٜٔ، وهْٚك أصٔٚء ـثرة وافًْٚ

 ."أشّع افُثر مـ اإلخقان يْتَوقهنؿ ؾٔٓٚ

  ُف اَّللُ-وُشئؾ َِّؿَ -: أحسـ اَّلل إفٔؽ؛ حديث افْبل -َرِِحَ ِْٔف َوَش َِ يف اؾساق إمؿ:  -َصذَّ اَّللَُّ َظ

تِل َظَذ َش وَ » ُق ُأمَّ َسِ ٍْ ُٓ  َت ِه ـُ ًة،  َِّ ًَِغ ِم ؾٓؾ مجاظة افتبِٔغ ظذ ما ظْدهؿ  شيِف افَّْاِر إَِّٓ َواِحَدةً  اَثاَلٍث َوَشْب
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ٍب وصؼ افًها ظذ وٓة إمر،  مـ ذـٔاٍت وبَِدع ومجاظة اْلخقان ادسِّغ ظذ ما ظْدهؿ مـ حتزه

َرق اهلافُة؟ ٍِ   هؾ هاتان افٍرؿتان تدخالن يف اف

دخؾ ِف آثْتغ  أهؾ افًَّْٜتدخؾ ِف آثْتغ وافًًٌغ، ومـ خٚفػ ظَٔدة ": -هللُ َرمِحَُف ا-ؾٖجٚب 

َِّؿَ -وافًًٌغ ادراد بَقفف  ِْٔف َوَش َِ تِل»: -َصذَّ اهللَُّ َظ أمٜ اإلجٚبٜ؛ أي افذيـ اشتجٚبقا فف وأطٓروا  شَأمَّ

َٚمٝ ظذ ديْف، واثْتٚن ثالث وشًٌقن ؾرؿٜ افْٚجٜٔ افًِّٜٔ مْٓٚ افتل اتًٌتف واشتاتٌٚظٓؿ فف؛ 

ًٜ ؾٔٓؿ افُٚؾر وؾٔٓؿ افًٚيص وؾٔٓؿ ادٌتِدع؛ أي أهنؿ أؿًٚم  ."وشًٌقن ؾرؿ

  ؟ يعـي التعؾق  واخإخوان  نن مؿن اثانـتني والسععنينيالػرقتفؼال السائل: يعـي هاتني 

 ."ًٕؿ": ؾَٚل

فٔس صقاًبٚ أن ُيَٚل: إن ": -ِّغَرمِحَُف اهلُل وشٚئر ظَِمء ادً-وؿٚل افنٔخ ُمّد ٕٚس افديـ إفٌٚين 

 ."؛ ٕهنؿ ُيٚربقن افًْٜأهؾ افًَّْٜاإلخقان ادًِّغ مـ 

ظـ ؿٚظدُتؿ ادنٓقرة: ]ٕتًٚون ؾَٔم اتٍَْٚ ظِٔف ويًذر بًوٓٚ بًًوٚ ؾَٔم  -َرمِحَُف اهللُ -وؿٚل أيًوٚ 

َصذَّ -وشَّْٜ رشقفف وفذفؽ ٓ جتد ؾٔٓؿ افتْٚصح ادًتَك مـ ٕهقص ـتٚب اهلل "اختٍِْٚ ؾٔف[ ؿٚل: 

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ هذا ِف زمْف، -هذه افًٌٚرة هل شٌٛ بَٚء اإلخقان ادًِّغ ٕحـ شًٌغ شْٜ  "-اهلُل َظ

ٚ ظـ ؾٓؿ اإلشالم ؾًَٓم صحًٔحٚ، وبٚفتٚيل بًٔديـ ظـ تىٌٔؼ  -أن أـِّقا ادئٜ ًّٔٚ بًٔديـ ؾُريًّ ظِّ

ًّٔٚ؛ ٕن ؾٚؿد افقء ٓ ُيًىٔف  ."اإلشالم ظِّ

مٜ واشع افًِؿ شَمحٜ افنٔخ صٚفح اْلٔدان  اإلخقان ومجٚظٜ ": -حٍيف اهلل-وؿٚل اإلمٚم افًالَّ

 .افتٌِٔغ فًٔقا مـ أهؾ ادْٚهٟ افهحٔحٜ

مة افثافثة:  مٚ دام أن هذه افٍرق مـ افٍرق اْلٚفُٜ ومـ أهؾ افٌدع، ـٔػ راج ؾُرهؿ بغ ادَدِّ

، اإلخقان ادًِّغ، وراج ؾٔٓٚ ؾُر مجٚظٜ افتٌِٔغادًِّغ؟ ـؾ افدول اإلشالمٜٔ راج ؾٔٓٚ ؾُر 

 ؾُٔػ راج؟

 :واجلقاب: أن ذفؽ يرجع إػ أشباب 
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: أن مجٔع اجلَمظٚت ادخٚفٍٜ دْٟٓ افًِػ خُتٍل ظـ افْٚس بًض مٚ هل ظِٔف، مٚ ُتيٓر افسبب إول

ت ظٚمٜ فِْٚس، وأمٚ حََٔتٓٚ إٓ دـ مًٓؿ ويثَقن إٔف ٓ ُيثرثر، ؾٚإلخقان ادًِّقن ُييٓرون صًٚرا

 .ختىٔىُٚتؿ وضريَتٓؿ ؾٓذه ٓ ُييٓروهنٚ إٓ فِخقاص افهْٚلغ ْلذا

وـذفؽ بٚفًٌْٜ جلَمظٜ افتٌِٔغ ٓ ُييٓرون ـؾ مٚ ظْٓؿ فُؾ افْٚس، بؾ ُُيٚدظقن حتك بًض 

ُٔيٓرون  َِّّقا افتقحٔد وظذ افتقحٔد فُـ مٚ ظْدهؿ ذاك افًِؿ، ؾ أتًٌٚهؿ، تًرؾقن بًض أتٌٚظٓؿ تً

  .ؿ أهنؿ مٚ ُُيٚفٍقن افتقحٔدْل

وشْتُِؿ إن صٚء اهلل  إٔٚ ذهٌٝ إػ مَر مرـز مجٚظٜ افتٌِٔغ ِف اْلْد ودخِٝ، وصًدت إػ ادًجد

ٕحـ ظـ مجٚظٜ افتٌِٔغ، تًرؾقن أن ؿز ُمّد إفٔٚس مقجقد ِف ٍٕس ادرـز ِف افقشط؛ يًْل مثؾ هذه 

ًٌٚ مثؾ هْٚك افىٚوفٜ هذه، مٚذا ؾًِقا ؟ ٕن يٖيت ُإٔٚس مـ أهؾ ادُِّٜ ومـ ـذا يًرؾقن افهٚفٜ تَري

أن افٌَقر وِف ادًٚجد مٚ تهِح، ووًقا خىًّٚ ؿٌؾ افَز إػ جٜٓ افٌَِٜ ؿٚفقا: هْٚ يْتٓل ادًجد، 

واْلََٜٔ أن ادًجد ممتد إػ إخر، مع أن هذا ٓ يٍْع ظَٔدًة وحًَُم ووًقا خىًّٚ وٓ مٚ ووًقا 

ًٚـغ افذيـ مٚ يًرؾقن يَقفقن: ٕحـ مٚ ظْدٕٚ ِف ادًجد ؿز، ادًجد خىًّٚ، فُـ حتك يٌروا اد

 يْتٓل هْٚ، افَز بًد اخلط.

ل ظِٔف، ؾروج ؾُرهٚ ظْد ظٚمٜ ادًِّغ، هؾٓذه اجلَمظٚت تًتّد ظذ افنيٜ وافُتَمن فًٌض مٚ 

 ظْد بًض اخلقاص ممـ فٔس ظْدهؿ ُمُْٜ ِف افًِؿ.بؾ حتك 

 َمظٚت وافٍرق تتٌٌِؾ إػ أهؾ إمقال ِف ـؾ مُٚن، ُيقجٓقن شٓٚمٓؿ إػ أن هذه اجلإمر افثاين: 

أهؾ إمقال فُل يٖخذوا مْٓؿ إمقال، وٕن صٚحٛ ادٚل ِف افٌٚفٛ يُقن مٗثًرا ِف افْٚس افذيـ 

 حقفف، ـَم ؿٚل ذاك: 

 د ماُفقظْدُه ماُل ؾًُْف افْاُس ؿ ما وَمـ  ظَْدُه ماُل  َمـ رأيُت افْاَس ؿد ماُفقا إػ

إىل صاحب املال واجلاه، فنذا تلثر صاحب املال تستػقد اجلامعة نن  يؿقؾونفالـاس يف اجلؿؾة  

 جفتني:

 .ٚمـ جٜٓ إٔف يوخ إمقال ْل 
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 .ومـ جٜٓ إٔف يٗثر ؾّٔـ حقفف 

وهو اجلفل وعدم العؾم سواء عذ وجه العؿوم عذ والسعب الثالث وهو أهم األسعاب يف احلؼقؼة: 

وُدعاة السـة عن بقان  أهل السـَّةباجلامعات، وهذا يعُظم خطره إذا سؽت عؾامء  اخلصوصوجه 

رها عذ األن  ة خطر اجلامعات وأرضا

  يعـي -هذا السمال: سامحة الوالد كقف تلثرت هذه العًلد  -َرِِحَُه اللُ -نثًلا ُسئل الشقخ ابن باز

 ، نع العؾم بلن هذه العًلد عذ نـفٍج بالدعوات الوافدة كدعوة اخإخوان ودعوة التعؾق -ادؿؾؽة

أن الدولة السعودية ُبـقت عذ ادـفج السؾػي والدراسة عذ ادـفج السؾػي نن  نعروفسؾػي ؟ 

ا هذا نثال وإثا  اثابتدائي، طقب نا دام ذلك كذلك، كقف تغؾغؾت هذه اجلامعات يف بًلدكا ؟ وطععا

 فالواقع يف مجقع العؾدان 

بٚدخٚفىٜ، هذه افَْىٜ إوػ: ادخٚفىٜ فِّخٚفٍغ مـ ؽر حذر وهذا مـ ": -َرمِحَُف اهللُ -ؾٖجٚب 

ٚ أدَّى  ًً أشٌٚب ؾًٚد ادْٟٓ، وـثرة ورود افًٚمل ْلذه افٌالد وـثرة ادًٚؾريـ، هذا إمر إول، هذا ضٌ

 إػ آختالط. 

َِّٜ افًِؿ تٗثر ظذ افْٚس، وـثرة ادًٚؾريـ وافقاؾديـ وادخٚفىغ وافد ظقات افتل تْتؼ ِف افُتٛ وؿ

ًَّ  -إتٌٓقا ـالم مـ ذهٛ-وِف افهحػ واإلذاظٚت، وفُـ  اهلل - ؽ بْٚلؼ وصٚر ظذ بهرةمـ مت

ؽ بْٚلؼ وصٚر  -أـز! ًَّ َِّؿ ويًرف افٍرق وخىرهٚ، ٓ، مت ؽ بْٚلؼ وأمهؾ ًٍٕف مٚ يتً ًَّ مٚ هق مت

ؽ بْٚلؼ وصٚر ظذ بهرة ًَّ  ٓ تٗثر ظِٔف.  ظذ بهرة ؾُٚن ظذ ظِؿ، وفُـ مت

ٌُّ ثؿ ؿٚل:   "ٝوـثرة آصتٌٚه وـثرة افقاؾديـ وادٗفٍٚت وافَٔؾ وافَٚل يقجٛ اْلذر ويقجٛ افتث

هذا يٚ أخقة ؿديًَم ؾُٔػ افٔقم ِف هذا إٍٓجٚر اإلظالمل افرهٔٛ ِف وشٚئؾ افتقاصؾ آجتَمظل، 

"ٌُّٝ وحؾ  ،وـثرة ادراجًٜ ،افًِػجيًؾ ظذ ضٚفٛ افًِؿ افًْٚيٜ بُالم  يقجٛ اْلذر ويقجٛ افتث

ـقٕف يْٚطر أخٚه ويُقن اْلدف افًْٜ  مـ مٕٚع وأٓ يتًٚهؾ ِف هذا إمر، وٓ ،ادنٚـؾ بٕٚدفٜ

 .ؿقل ؾالن وؾالن، إذا أصُؾ ظِٔٓؿ رجًقا إػ إدفٜ وافُتٚب ٓ
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 ٜ افًِؿ؟يًْل فٔس مـ أهؿ أشٌٚب افتٌٌِؾ وإٓتنٚر ؿِ أفٔس مـ أمهٓٚ ؿِٜ افًِؿ؟ ؾَٚل افًٚئؾ:

، وٓ صؽ ِف هذا يٚ أخقة، وهذا يقجٛ ظِْٔٚ أن "هق أخىرهٚبؾ مـ أخىرهٚ ؿِٜ افًِؿ ": بؾٖجٚ

ِِّؿ، وأٓ هندأ. ًُٕ َِّؿ و  ٕتً

مقن افَريٌقن مْٚ اجتٓدوا ِف بٔٚن مْٟٓ افًِػ وافرد ظذ ادخٚفٍغ يا أخقة : ادنٚئخ ادتَدِّ

بف، وافنٔخ مٌَؾ افقادظل بٖشِقبف، افنٔخ ابـ بٚز بٖشٚفٌٔٓؿ ـؾٌّ بٖشِقبف، افنٔخ إفٌٚين بٖشِق

بٖشِقبف، فُـ هذا هق إصؾ ظْدهؿ: بٔٚن مْٟٓ افًِػ وافتحذير مـ ادخٚفٍٚت، ؾُٚن هْٚك 

ٕنٚط ظئؿ ِف هذا افٌٚب، وفُـ فألشػ بًد مقت أوفئؽ افًَِمء بَل بًض افًَِمء جزاهؿ اهلل 

ظذ ـثٍر مـ افًٍِٔغ افقهـ ِف هذا افٌٚب، خر ظذ اجتٓٚد وٕنٚط ِف هذا افٌٚب، فُـ دخؾ 

 .وأصٌحقا يْيرون إػ اجلَمهريٜ وافُثرة وادْٚصٛ

: افًٍِٜٔ ِف اجلِّٜ مٚ ُتِٛ افدٕٔٚ وفُْٓٚ ُُتعِّ افدٕٔٚ، افًٍِٜٔ ِف افٌٚفٛ مٚ تٖتٔؽ شبحان اَّلل يا أخقة

ـ ـٚن ظذ مْٟٓ افًِػ بٖمقال وإن ـٚن اْلّد هلل يهؾ خر فُـ فًٔٝ ـٌرهٚ، وفُـ واهلل م

ة ظئّٜ وفق ـٚن ؾًَرا، ؾٚفًٍِٜٔ مٚ ُتِٛ افدٕٔٚ ِف افٌٚفٛ وفُْٓٚ  ئًش ِف شًٚدة ظئّٜ وِف فذَّ

 .ُُتعِّ افدٕٔٚ

ؾِألشػ إٔٚ أرى أن هْٚك أظداًدا ـٌرة مـ إخقإْٚ بًوٓؿ دـٚترة وهؿ ظذ مْٟٓ وهلل اْلّد وادَّْٜ 

، ؾِٔس ظْدهؿ ٕنٚط ِف بٔٚن مْٟٓ افًِػ، وافتحذير مـ فُـ دخؾ ظِٔٓؿ افقهـ ِف هذا افٌٚب

ٚ ظـ  ًً ٚ إػ مراجًٜ إًٍٔٓؿ، ؾ٘ن افقاجٛ ظئؿ، واهلل شًٖٔفْٚ مجٔ ًً افٍرق ادخٚفٍٜ، وإٔٚ أدظقهؿ مجٔ

هذه إمٜ، ؾٚفقاجٛ أن ترتٍع مهّْٚ، وأن َٕتدي بٖشالؾْٚ ظذ ادًْك افًٚم، وأؿرهبؿ إفْٔٚ هٗٓء 

 ٔٚن مْٟٓ افًِػ وافتحذير مـ افٌدع وأهِٓٚ، وبٔٚن افٍرق وأوصٚؾٓٚ.ادنٚيخ افٌُٚر ِف ب

مة افرابًة:  -أن افذيـ يًًّقن ـالم أهؾ افًِؿ ِف اجلَمظٚت وافٍرق ادخٚفٍٜ فًِِػ افهٚفح ادَدَّ

ؿْ  ِٓ ْٔ َِ ظذ ثالثٜ أؿًٚم، أن افذيـ يًًّقن ـالم أهؾ افًِؿ ِف بٔٚن افٍرق ادخٚفٍٜ  -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

 ًِػ افهٚفح، وِف بٔٚن خىر تِؽ افٍرق وِف افتحذير مـ تِؽ افٍرق ظذ ثالثٜ أؿًٚم وٓ بد:فِ

، ومٌٚظٌد ومْٚبٌذ فتِؽ افٍرق، ؾٓذا افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ومـ  افًَّْٜ واجلَمظٜؿًٌؿ مع افَسؿ إول: 

ٜ؛ ٕٕؽ إٔٝ وإ ٜ، ُيهٌح ظْده ظِؿ وُحجَّ ًٓ افًِؿ واُْلجَّ افًَّْٜ أهؾ ن ـْٝ مـ يًتٍٔد مـ ـالمْٚ أو
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وؿد ُيْٚؿنؽ، وؿد ُينقش ظذ دظقتؽ، ؾتحتٚج أن يُقن ظْدك  ،ؾ٘ن حقفؽ مـ ُُيٚفػ واجلَمظٜ

 ،ٜ َؿاَل ﴿ويًتٍٔد أيًوٚ اضّئْٚن ؿٌِف ؾٔزداد ئَْف بهحٜ ادْٟٓ وؾًٚد ادْٚهٟ ادخٚفٍٜ؛ ظِؿ وُحجَّ

 ِْ َـّ َؿ
ئِ َّ َْٔى

ـْ فِ
ـْ َؿاَل َبَذ َوَفُِ ِم ْٗ ْ ُت ًٕٚ؛ ٕن بًض افْٚس  [160]افٌَرة: ﴾بِلَأَوََل ؾٔزداد ظًَِم واضّئْٚ

أهؾ ، وٕحـ وهلل اْلّد وادْٜ ظذ أهؾ افًَّْٜيَقل: يٚ أخل دٚذا تتُِّقن ظـ افٍرق واجلَمظٚت مع 

 ومٚ ظْدٕٚ، تتّٓقٕٚ إٔتؿ؟ افًَّْٜ

  :ـ ٕتُِؿ ؾَٔم بْْٔٚاجلقاب: إٔٚ ٕتُِؿ ؾَٔم بْْٔٚ ظـ هذه افٍرق ـَم ٕتُِؿ أيًوٚ ظذ افًّقم، فُ

  ًٓ مْٚ يٚ أخقة، اإلًٕٚن ٓ يٖمـ ظذ ًٍٕف افٍتْٜ، وإذا مل يًرف  :أو فْحذر ـَم ؿدَّ

 افٍرق ؿد يَع وهق ٓ يدري.

 ًٔا ٌُٕغِّ وْٕٚؿش أخريـ.ثإ ٜ ؾًْتىٔع أن   : فْزداد ظًَِم وُحجَّ

 فتىّئـ ؿِقبْٚ.وثافًثا : 

يًرؾقن حََٔتٓٚ وٓ خىرهٚ، وؿد يْتًٌقن إفٔٓٚ جٓاًل مٌنقصقن هبذه اجلَمظٚت وٓ وافَسؿ افثاين: 

ون بْٚلََٜٔ وافذـرى تٍْع ادٗمْغ، ؾٓذا  رون وُيٌكَّ ّـَ  إذا ُبكِّ يرجع.بحََٔتٓٚ، ومثؾ هٗٓء ُيذ

ؿًٌؿ مْتٍؿ ْلذه اجلَمظٚت ؿد ُأِذب ؿٌِف مـ هقاهٚ، وتٌٌِِٝ ِف ؿٌِف، وافٌٚفٛ ظذ وافَسؿ افثافث: 

ون افْٚصحغ وٓ يٌَِقن ـالمٓؿ، بؾ ُيَٚبِقن ـالم افْٚصحغ بٚفُذب ظِٔٓؿ هٗٓء أهنؿ ُيًٚد

ٜ هبذا افُالم وٓ ِّٕؽ ْلؿ صًٔئٚ، ًٕٖل اهلل أن  َِّؿ مًٓؿ فَْٔؿ ظِٔٓؿ اُْلجَّ وافتنقيف، ومثؾ هٗٓء ٕتُ

ٜٔ، وٕ َُٕٔؿ ظِٔٓؿ اُْلجَّ دمٌٓؿ َيدي ـؾ وٚل، فُـ ؾٚئدة افُالم ظـ افٍرق بٚفًٌْٜ ْلذا افًَؿ أن 

 بْٚلجٟ وافزاهغ.

 هذه حجٌج ٓ بد مْٓا.

  ،بَل ظؼ دؿٚئؼ شٖبدأ بقء ثؿ ثؿ أدفػ إػ افًْك افثاين ٕبدأ بجَمظة اْلخقان ادسِّغ

َرق ادخٚفٍٜ[؛  ٍِ  ُُّٕؾ ؽًدا إن صٚء اهلل، ٕحـ ؿِْٚ: أن ظْدٕٚ أربًٜ جمٚفس ْلذا افًْك، ْلذه ادٚدة: ]اف

 مٚت افتل ٓ بد مْٓٚ وؾٔٓٚ رد ظذ افنٌٓٚت.: ادؾٓذا ادجِس إول  َدِّ

 شُٔقن ظـ اإلخقان ادًِّغ.ادجِس افثاين : 

 شُٔقن ظـ مجٚظٜ افتٌِٔغ.ادجِس افثافث : 
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 شُٔقن ظـ داظش.ادجِس افرابع : 

 .-َظزَّ َوَجؾَّ -إذا احتجْٚ شْتُِؿ ظْٓٚ أيًوٚ ِف يقم افًٌٝ افذي هق افٔقم إخر إن صٚء اهلل 

 َمات يف هذه اجلِسة: ؾٖٕت وهق بٔٚن خىر مجٚظٜ اإلخقان ؾ إػ افًْك افثاين بًد هذه ادَدِّ

ٚ إٔٚ شٖبدأ بٚخلىر ثؿ شٖظقد إػ  ًً ادًِّغ، إٔتؿ تَقفقن: إن مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ خىر، ضٌ

 افُالم ظـ هذه اجلَمظٜ مـ ٕٚحٜٔ تٚرُئٜ وبًض افٍقائد.

اظة اْلخقان ادسِّغ ظذ إمة؟ وشٖذـر ظْاس وأمقًرا تدل ؾَم افدفٔؾ؟ وما هل أوجف خىقرة مج

 ظذ خىقرة هذه اجلَمظة:

ٌٜ ُمِدثٜإمر إول:   ؛أن هذه اجلَمظٜ مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ ُمدث

  ٌٜ  ِف ذاُتٚ.ؾٓل ُمَدث

 .ِٚٓف مْٓج ٌٜ  وُمِدث

َِّؿَ َصذَّ اهللَُّ -وخُتٚفػ مْٟٓ افًِػ، ؾ٘هنٚ ٓ تَقم ظذ شْٜ رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللَُّ -وافٌْل  -َظ

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ؾَّ بِْدَظٍة َواَلَفةٌ »يَقل:  -َظ ـَ ْؿ َوإُُمقِر اُدْحَدَثاِت َؾِ٘نَّ  ـُ ا وهذه اجلَمظٜ ُمدثٜ وٓ صؽ  شإِيَّ

ًٜ ِف هذا افْص.  ؾتُقن داخِ

افقاجٛ ترـٓٚ وأن إػ إحزاب ادحدثٜ إٓتَمءات ": -َرمِحَُف اهلُل َظزَّ َوَجؾَّ -يَقل افنٔخ ابـ بٚز 

َِّؿَ -يْتّل اجلّٔع إػ ـتٚب اهلل وشَّْٜ رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ ، وأن يتًٚوٕقا ِف ذفؽ بهدٍق -َصذَّ اهللَُّ َظ

ُِِحقنَ ﴿وإخالص، وبذفؽ يُقٕقن مـ حزب اهلل افذي ؿٚل اهلل ؾٔف:  ٍْ َٓ إِنَّ ِحْزَب اَّللَِّ ُهُؿ ادُْ  ﴾َأ

 ."[ بًدمٚ ذـر صٍُٚتؿ افًي11ّٜٔ]ادجٚدفٜ:

َّٔزون إػ ؽر ـتٚب اهلل وافًَّْٜ وافدظقة "وذـر افنٔخ أيٚت ثؿ ؿٚل:  ؾٓذه صٍٚت حزب اهلل ٓ يتح

هحٚبٜ وأتٌٚظٓؿ ب٘حًٚن؛ ؾٓؿ يْهحقن مجٔع إحزاب إفَٔٓم، وافًر ظذ مْٟٓ شِػ إمٜ مـ اف

ؽ ب ًُّ ، وظرض مٚ اختٍِقا ؾٔف ظَِٔٓم؛ ؾَم وافًَّْٜٚفُتٚب ومجٔع اجلًّٔٚت، ويدظقهنؿ إػ افتّ

ٓ زال -واؾََٓم أو أحدمهٚ ؾٓق ادٌَقل وهق اْلؼ، ومٚ خٚفٍَٓم وجٛ ترـف، وٓ ؾرق ِف ذفؽ 

، واجلًّٜٔ افؼظٜٔ،  -َرمِحَُف اهللُ -افُالم فِنٔخ ابـ بٚز  بغ مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ، أو إٔهٚر افًَّْٜ

 ."مـ اجلًّٔٚت وإحزاب ادْتًٌٜ إػ اإلشالمأو مجٚظٜ افتٌِٔغ، أو ؽرهؿ 
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ؾٓذا إمر إول وهق أمر خىر ظْد مـ يًرف ادقازيـ، ـقن اجلَمظٜ ُمَدثٜ فٔس ْلٚ صِٜ بٚفًْٜ 

 وٓ بٚفًِػ هذا مـ أخىر إمقر، ثؿ هل ِف أصقْلٚ ُمِدثٜ ؾٓل تٖيت بٌَدع وهذا مـ أخىر مٚ يُقن.

 ن مـ صٖن أصؾ دظقة افرشؾ افذي هق افتقحٔد، خقانمـ خىقرة هذه اجلَمظة مجاظة اْل : أهنٚ ُتقِّ

ومـ افًر ظذ افًَّْٜ مع خمٚفٍُٚتؿ افًديدة ِف هذا افٌٚب، ؾٓؿ جيًّقن بغ افتٓقيـ مـ دظقة 

رون أن ذك افٌَقر ؿد  رون وُيُرِّ دون وُيَرِّ افتقحٔد، وبغ ادخٚفٍٚت فدظقة افتقحٔد، ؾٓؿ ُيردِّ

ٕنتٌؾ بف، ويٌٌْل أن ٕنتٌؾ بؼك افَهقر افذي هق اْلٚـّٜٔ ظذ ُتريٍٓؿ فف،  إتٓك وٓ يٌٌْل أن

 هذا مقجقٌد ِف أدبُٔٚتؿ ـِٓٚ.

يَقفقن: ذك افٌَقر هذا إتٓك، هذا افذي ُتتّقن بف إٔتؿ مًٚذ افًٍِٔغ مـ افدظقة إػ افتقحٔد، 

ًٓ ٓك، وهذا وُتريؿ آشتٌٚثٜ بٌر اهلل، وبٚدٌَقريـ وبٔٚن أهنٚ ذك، هذا إت : إمٚ إٔف جٌٓؾ ؾٚوٌح أو

بٚفقاؿع، وإمٚ إٔف ـذٌب سيح، وافثٚين هق افهحٔح، ؾُؾ مـ ئًش ِف ديٚر ادًِّغ يًِؿ ظِؿ 

وأن مٚ ُيًّقٕف ذك افَهقر ُيٌٚفٌقن ؾٔف ـثًرا ويِّقٕف ظذ افَٔغ أن ذك افٌَقر مقجقد وبُثرة، 

 د وأهؾ ُتقيـ مـ صٖن افتقحٔد.ؽر افقجقه افؼظٜٔ، ؾٓؿ أهؾ خمٚفٍٜ فِتقحٔ

 :ُأظىُٔؿ أمثِة 

ح  حًـ افٌَّْٚـٚن اإلمٚم "يَقل أبق اْلًـ افْدوي وهق مـ ـٌٚر رجْٚلؿ يَقل:  ِف أول أمره ـَم سَّ

، وؿد مٚرس أصٌْٚلٚ وأذـٚرهٚ -يًْل ظذ افىريَٜ افهقؾٜٔ-بًٍْف ظذ افىريَٜ اْلهٚؾٜٔ افنٚذفٜٔ 

ثْل خقاص أصحٚبف إٔف ٚ هبذه إصٌٚل وإوراد إػ آخر ظّره وؿد حدَّ ًُ ًِّ  ."بَل متّ

 مـ افًِؿ 
ٍ
إتٌٓقا هذه ؿؤٜ مّٜٓ؛ ٕن بًض افذيـ يْتّقن إػ اإلخقان ادًِّغ وُيًرؾقن بقء

ًّٔٚ ثؿ ترك هذا، هذا أبق اْلًـ  حًـ افٌَُّْٚيدفًِّقن ظذ افْٚس، يَقفقن: ًٕؿ  ـٚن ِف افٌدايٜ صقؾ

إٔف ـٚن ظذ افىريَٜ  حًـ افٌَّْٚيَْؾ ظـ خقاص أصحٚب  حًـ افٌَّْْٚٚس بافْدوي وهق مـ أظِؿ اف

ٚ بف إػ آخر  ًُ ًِّ افهقؾٜٔ اْلهٚؾٜٔ افنٚذفٜٔ، وـٚن ُيَمرس أصٌْٚلٚ وأذـٚرهٚ، وإٔف بَل ظذ ذفؽ متّ

 ظّره، ومجٚظٜ هذا إمٚمٓٚ مٚذا ترجق مْٓٚ ِف بٚب افتقحٔد وافًٌٚدة؟!

ٚ ـْ"بًٍْف:  حًـ افٌَّْٚويَقل  ًٕ ام ٚ أحٔٚ حٔٞ ُدؾِـ ِف مَزُتٚ افنٔخ شٔد  -مْىَٜ-ٕزور ظزبٜ افْقَّ

يذهٛ جُيٚور ظْد افَز  "شْجر مـ خقاص رجٚل افىريَٜ اْلهٚؾٜٔ، وٌَٕك هْٚك يقًمٚ ثؿ ًٕقد
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ا، ومـ ذفؽ: إٔف ـٚن ُيْند مع أصحٚبف ِف  يقًمٚ، وـٚن ُئَؿ ادقافد وُيْند إٕٚصٔد اخلىرة جدًّ

 ادقفد: 

بَٔب  َذاهَ  َْحَباِب َؿْد ُحرضَّ  َمعَ  احْلَ ْٕ ؾه يِف َمـا  ا َُ  َوْجـَرا َدارَ  َؿـْد  َوَشاَمَح اْف

بَٔب  َذاهَ )  بَٔب  َذاهَ ( يًْل ِف ادقفد، )احْلَ ( تًرؾقن أن اإلصٚرة هذا تُقن فَِريٛ، احْلَ

بَٔب  َذاهَ ) َْحَباِب َؿْد ُحرضَّ  َمعَ  احْلَ ْٕ ؾه َوَشامَ هذه اْلية، ثؿ إير: ) (ا َُ ( ؽٍر فُِؾ اْلوقر َح اْف

َِّؿ-هٗٓء حوقر ادقفد ؽٍر فف، ؾٔجًِقن ادٌٍرة دـ؟ فٌِْل  ِْٔف َوَش َِ ؾه يِف ، )-َصذَّ اهلُل َظ َُ َوَشاَمَح اْف

 (، وهذا إمر أظْل افتٓٚون ِف افتقحٔد وادخٚفٍٚت فِتقحٔد متٖصؾ ِف اجلَمظٜ.َوْجَرا َدارَ  َؿْد  َما

وفذا "ـتٍٚب فف اشّف ]صٓٔد ادحراب ظّر بـ اخلىٚب[ إيروا مٚذا ُيَرر، يَقل: يَقل افتًِّٚين ِف 

َِّؿ-أراين أمٔؾ إػ إخذ بٚفرأي افَٚئؾ: إن رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ ًِّٔتٚ دـ  -َصذَّ اهلُل َظ ًّٔٚ وم يًتٌٍر ح

َِّؿَصذَّ اهلُل ظَ -يًْل جيقز إٔؽ تذهٛ إػ ؿز افٌْل  "جٚءه ؿٚصًدا رحٚبف افُريؿ ِْٔف َوَش وتَقل: يٚ  -َِ

 رشقل اهلل اشتٌٍر يل.

د ِف افُْر ظذ مـ يًتَد ِف ـرامٜ إوفٔٚء"ويَقل أيًوٚ:  ٚ ـرامٜ إوفٔٚء  "ؾال داظل إذن فِتندُّ ًً ضٌ

ؾال داظل "، فُـ اشّع مٚ يَقل: افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ اظتَٚدهٚ مـ حٔٞ إصؾ أصؾ مـ أصقل 

د ِف افُْر ظ افذي هق  "ذ مـ يًتَد ِف ـرامٜ إوفٔٚء وافِجقء إفٔٓؿ ِف ؿٌقرهؿ افىٚهرةإذن فِتندُّ

ؾَم فْٚ "ثؿ يَقل: ، "وافدظٚء ؾٔٓٚ ظْد افندائد"ذك أـز، يَقل: ٓ داظل فِتنديد ِف هذا إمر، 

ارهؿ وافداظغ ظْد ؿٌقرهؿ ـٖٕؽ إذا إُٔرت افؼك ُتّؾ ظذ أوفٔٚء  "وفِحِّٜ ظذ أوفٔٚء اهلل وزوَّ

 .هلل، ٓ واهلل إٔؽ تُذب ظـ أوفٔٚء اهلل، أن ُيَؼك بٚهلل بٚشّٓؿا

ا وهق مـ ـٌٚر اإلخقان:  َِّّٝ إمٜ ِف ؿوٚيٚ آظتَٚد ٓثْغ، َمـ مهٚ؟ أيب "يَقل شًٔد حقَّ وش

َِّّٝ ِف  "اْلًـ إصًري، وأيب مْهقر ادٚتريدي يًْل افًَٔدة افتل ُتْتٟٓ ويزظؿ هق أن إمٜ ش

إصًري ِف مرحِتف افقشىك؛ ٕن أبق اْلًـ إصًري مر بثالث مراحؾ، افذي  هذا هل ظَٔدة

إػ ظَٔدة افًِػ ومٚت ظذ ظَٔدة  -َرمِحَُف اهللُ -ظِٔف إصٚظرة افٔقم هق ادرحِٜ افثٕٜٚٔ، ثؿ إتَؾ 
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افًِػ، فُـ إصٚظرة ُيُْرون هذا، وأيب مْهقر ادٚتريدي، وظَٔدة إصٚظرة وادٚتقريديٜ 

 .رجٚل هذه اجلَمظٜافذي يًر ظِٔف ؾٓذا هق ؛ بٜمتَٚر

ٚ مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ ِف افزمـ ادتٖخر رأوا أن ظدم اهتَممٓؿ بٚفتقحٔد جًؾ ـثًرا مـ افْٚس  ًً ضٌ

ؾجٚءت صقرة جديدة فإلخقان مىقرة وهل افنوريٜ، هل هل اإلخقان وفُـ يٍْرون مْٓؿ، 

ًٜ بَمذا؟ بٖمريـ: َّّ  مِ

  بٚفًِؿ.إطٓٚر آهتَمم 

 .وإطٓٚر آهتَمم بٚفتقحٔد 

 إذا تٖمِٝ ِف أحقاْلؿ جتد ِف اهتَممٓؿ بٚفًِؿ وافتقحٔد أمريـ:وفُْٓؿ 

ؿ، إمر إول:  ًْ ًٓ أن هذا آهتَمم إَٕم هق وشِٜٔ فِجر إػ افٍُر، ُض  : وفذفؽ أضب فُؿ مثٚ

، فععد كان يرشح ]العؼقدة الطحاوية[سػر احلوايل وهو نن كعار قادة الرسورين  -

ر فقه نا عؾقه الرسورين  العرص يرشح ]العؼقدة الطحاوية[، بعد ادغرب درس فؽري ُيؼرِّ

 الذين هم نن اخإخوان 

سؾامن العودة وهو نن كعار رجال الرسورين كان يرشح ]بؾوغ ادرام[ يف أول األنر  -

، نم بعد فرتة لقست طويؾة صار يف وجه  كان رشح حديث واحد يلخذ رشيطاا كانًلا

رشح أربع أحاديث مخس أحاديث، ويف وجه يتؽؾَّم عن الِػؽر وادـفج عذ طريؼة ي

 الرسورين 

ٌُّع ٕجد أن هٗٓء افنوريـ جيًِقن آهتَمم بٚفًِؿ ودروس افًِؿ وآهتَمم  إذن بٚٓشتَراء وافتت

َِّؿ ِف ظؼ"بٚفتقحٔد ضًًَم فٍُِر وادْٟٓ، وفذفؽ شَِمن افًقدة يَقل:  ، "دؿٚئؼ إن افتقحٔد ُيتً

َِّؿ-افتقحٔد افذي ؿٙ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ًِٞ إػ أن مٚت يدظق  -َصذَّ اهلُل َظ َِّؿظّره مْذ ُب ِف  إفٔف ُيتً

، ؾٓذا إمر إول افذي تِحيف ِف اهتَمم افنوريـ اإلخقإٔغ؛ ٕن افنوريـ هؿ ظؼ دؿٚئؼ

 إخقان بٚفًِؿ وافتقحٔد.
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ٓؿ بٚجلِّٜ ٓ بٚفتٍهٔؾ، ؾٓؿ إذا تُِّقا ظـ افتقحٔد ٓ يتُِّقن أن اهتَممإمر افثاين افذي تِحيف: 

َِّّقن بٚإلمجٚل، وهذا أمٌر  ظـ افتقحٔد تٍهٔاًل وبٔٚن صقر افؼك افقاؿًٜ وٕحق ذفؽ، وإَٕم يتُ

 واوٌح ومدَرك. 

دظقة إٌٕٔٚء وافرشؾ، وظْدهؿ إذن اإلخقان ادًِّقن مـ خىرهؿ أهنؿ َُيقٕقن مـ دظقة افتقحٔد، 

ر مْف افًَِمء خم ٚفٍٚت خىرة ِف بٚب افتقحٔد، وفٔس ْلؿ ٕنٚط ِف دظقة افتقحٔد، وهذا افذي حذَّ

 .-َرمِحَُف اهلُل َظزَّ َوَجؾَّ -ـٚفنٔخ ابـ بٚز 

ُُّٕؾ افُالم ظـ أوجف اخلىقرة جلَمظٜ  -َظزَّ َوَجؾَّ -فًِْٚ َٕػ ظْد هذا ادقضـ وؽًدا إن صٚء اهلل 

ثؿ ٕتُِؿ ظـ ؾقائد تتًِؼ بتٚريخ هذه اجلَمظٜ وتىقرهٚ بٚختهٚر إن  اإلخقان ادًِّغ ظذ إمٜ،

 -َظزَّ َوَجؾَّ -، أشٖل اهلل -َظزَّ َوَجؾَّ -، وذفؽ ِف ادجِس افثٚين ؽًدا إن صٚء اهلل -َظزَّ َوَجؾَّ -صٚء اهلل 

، وأن جيً ٕٚ بٚفًَّْٜ ْٓٚ ِف ديْف، وأن ُيٌكِّ َِّ ِْٚ مـ افداظغ أن يرزؿْل وإيٚـؿ افًِؿ وافًدل، وأن ُيٍ

ريـ مـ خمٚفٍتٓٚ وخمٚفٍٔٓٚ.  إفٔٓٚ وادحذِّ

 :األسئؾة 

 يَقل: ؿال بًوٓؿ: إن صحقة اْلشالم يستٍٔد بقجقد اْلخقان ادسِّغ؟

َِّؿ-اإلشالم مٚ رـد حتك تُقن فف صحقة، اإلشالم بٍٚق بحّد اهلل، وافٌْل  ِْٔف َوَش َِ  -َصذَّ اهلُل َظ

ةٌ »يَقل:  ٍَ ـْ  َٓ َتَزاُل َضائِ ـَ  ِم ؼِّ َطاِهِري تِل َظَذ احْلَ وهذه ادهىِحٚت يٚ أخقة مهىِحٚت دخِٝ  شُأمَّ

 ظذ افْٚس مـ جٜٓ اإلخقان، مهىِحٚن خىران دخال ظذ افْٚس مـ جٜٓ اإلخقان:

 افهحقة اإلشالمٜٔ وإن ـٚن هذا ورد ِف فًٚن بًض افًَِمء. 

 .ُر اإلشالمل، ؾجًِقا اإلشالم ؾُرة ٍِ  واف

اجتٓٚد : أهنؿ جًِقا اإلشالم ؾُرة وافٍُرة ا وهذا مـ خىقرة مجٚظٜ اإلخقانوهذا خىر جدًّ 

ر اإلشالمل،  ُِّ ر اإلشالمل افٌُر، هق مٚ هق ظٚمل فُـ ادٍ ُِّ بؼي فُروجقا فًٌض رجْٚلؿ: ادٍ

ر اإلشالمل افٌُر. ُِّ  وُئَّقن ادحٚضة شَٔدم إػ إٕدؤًٕٔٚ ادٍ

أهنؿ محِقهٚ ظذ ادًْك افذي ُيريدون وهق افدخقل ِف اجلَمظٚت، : افهحقة واْلََٜٔ وإمر افثاين

 تًَٔؿ افْٚس إػ ؿًّغ:وهذا يتًٚير مع مْٓجٓؿ ِف 
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 إشالمل. -

 وإشالمٔقن وهؿ افذيـ مًٓؿ. -

ومـ خٚفٍٓؿ ٓ يًتحؼ وصػ إشالمل وهذا مًروف؛ افدظقة إػ اإلشالم إَٕم هل دظقة أهؾ 

افْٚؾًٜ، ومٚ ظَرف افْٚس افْنٚط ِف افتديُّـ ظذ وجٍف صحٔح ادْٟٓ افًٍِل، أظْل افدظقة اْلََٜٔ 

 إٓ بٚفدظقة افًٍِٜٔ ادٌٚرـٜ. 

يًْل ِف بًض افٌِدان ٕحـ زرٕٚهٚ ؿٌؾ ظؼيـ شْٜ وأـثر مٚ تُٚد جتد أحًدا ِف ادًٚجد، تدخؾ إػ 

رى ادًجد جتد اثْغ ثالثٜ، ؿٚمٝ افدظقة افًٍِٜٔ ِف افٌالد وٕنىٝ وـذا، ؾجئٝ أصٌحٝ ت

ثؿ بٍوؾ  -َظزَّ َوَجؾَّ -ادًٚجد متتِئ بٚدهِغ حتك مًٚجد افًقام صٚرت متتِئ بٚدهِغ بٍوؾ اهلل 

ؿْ -دظقة افًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ ، دظقة اإلخقان ادًِّغ مقجقدة مـ أـثر مـ تًًغ -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

 فِدظقة افًٍِٜٔ بحّد اهلل. شْٜ مٚ ـٚن ْلٚ تٖثر ِف تديُّـ افْٚس، وإَٕم افتٖثر ِف اْلََٜٔ هق

* * * 

 [1ًِّغ مجٚظٜ اإلخقان اد -]افٍرق ادْحرؾٜ ادًٚسة  

ًٜ فًِٚدغ، وظذ آفف  ن إـّالن ظذ ادًٌقث رمح اْلّد هلل رب افًٚدغ، وافهالة وافًالم إمتَّٚ

 وصحٌف أمجًغ.

 أما بًد...

ٛ بُؿ ِف هذا ادجِس افثٚين مـ جمٚفس يقم إربًٚء، وهق ادجِس افثٚين ِف ؾًّاذ إخقة : ُأرحِّ

ٍٜ ـزى يٌٌْل ظذ ضال ب افًِؿ أن َيتّقا بف وأن يُقن ظْدهؿ ظٌِؿ بف؛ أٓ وهق مقوقٍع ذي أمهٔ

ؿْ -مقوقع: ]افٍرق ادخٚفٍٜ دذهٛ افًِػ افهٚفح  ِٓ ْٔ َِ [ افٍرق ادًٚسة ِف زمْٕٚٚ، -ِرْوَقاُن اهللِ َظ

وؿد ـْٚ بدإٔٚ ِف ادجِس ادٚيض افُالم ظـ مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ، وظـ خىقرُتٚ وأشٌٚب هذه 

ؿ مٚ بدإٔٚه مـ بٔٚن خىر مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ ظذ اخلىقرة، ووؿٍْٚ ِف ِّّ  أثْٚء هذا افُالم، ؾُْت

 إمٜ وأشٌٚب هذا اخلىر بٕٚدفٜ مـ مْٚهجٓؿ وـالمٓؿ.
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 تٍُريٜ ؿٚمٝ ظذ افتٍُر، وُبْٔٝ ظذ افٌِق، وتْتٟٓ ؾّـ خىقرة هذه اجلَمظة ٌٜ : أهنٚ مجٚظ

ئل ينّؾ  وصػ ادجتًّٚت اإلشالمٜٔ بٚجلٚهِٜٔ، وهذا مجٔع ؾروع هذه اجلَمظٜ بٚفنَغ افٌَّْٚ

وافَىٌل افنوري، ـالمهٚ ظذ هذا ادْٟٓ مْٟٓ افتٍُر وافٌِق، وافْيرة افًقداء إػ ادجتًّٚت 

 اإلشالمٜٔ، ووصػ هذه ادجتًّٚت بٖهنٚ جمتًٌّٚت جٚهِٜٔ.

فٔس  "يٜ بال إفف إٓ اهللفَد اشتدار افزمٚن ـٓٔئتف يقم جٚء هذا افديـ إػ افٌؼ"يَقل شٔد ؿىٛ: 

َِّؿَ -ادَهقد أن افزمٚن اشتدار إػ زمٚن افٌْل  ِْٔف َوَش َِ ؾٚفْٚس ظذ خر، ادَهقد اشتدار  -َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ -إػ مٚ ؿٌؾ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ فَد اشتدار افزمٚن ـٓٔئتف "ؾرجع افْٚس إػ اجلٚهِٜٔ، يَقل:  -َصذَّ اهللَُّ َظ

ديـ إػ افٌؼيٜ بال إفف إٓ اهلل؛ ؾَد ارتدت افٌؼيٜ إػ ظٌٚدة افًٌٚد، وإػ جقر يقم جٚء هذا اف

ٓحظ افتًّٔؿ: )ارتدت افٌؼيٜ( ظـ هذا افديـ، وإن وؾَّ  "إديٚن، وُٕهٝ ظـ ٓ إفف إٓ اهلل

د ظذ ادآذن ٓ إفف إٓ اهلل دون أن ُيدرك مدفقْلٚ، ودون أن يًْل هذا ادد فقل وهق ؾريٌؼ مْٓٚ ُيردِّ

دهٚ  ."ُيردِّ

 داذا يَقل هذا؟ 

ظٔٓٚ افًٌٚد ًٍٕٕٓؿ وهق مرادٌف "دٚ شٖٔيت ِف ـالمف:  ودون أن يرؾض ذظٜٔ اْلٚـّٜٔ افتل يدَّ

يًْل أن هذه ادجتًّٚت جمتًّٚت ـٚؾرة بًٌٛ أهنٚ مل ترؾض اْلٚـّٜٔ، واْلٚـّٜٔ ظْدهؿ  "فألفقهٜٔ

ٚم آْلٜ، ؾّ َُّ َُٕف -ـ ريض هبؿ وبحُّٓؿ ؾق راٍض ب٘فف ؽر اهلل مًٚويٜ فألفقهٜٔ، ـٖن اُْل ٌَْحٚ ُش

َٚػَ  ًَ ظقهٚ ـٖؾراٍد أو ـتنُٔالٍت تؼئًٜ أ"، ؿٚل: -َوَت و ـنًقب، ؾٕٚؾراد ـٚفتنُٔالت شقاًء ادَّ

ـٚفنًقب فًٔٝ آْلٜ، ؾِٔس ْلٚ إذن حؼ اْلٚـّٜٔ، إٓ أن افٌؼيٜ ظٚدت إػ اجلٚهِٜٔ وارتدت ظـ 

 ."ْلٗٓء افًٌٚد خهٚئص إفقهٜٔ ٓ إفف إٓ اهلل ؾٖظىٝ

افٌؼيٜ بجِّتٓٚ بَم ؾٔٓٚ أوفئؽ افذيـ يردِّدون ظذ ادآذن ِف منٚرق إرض ومٌٚرهبٚ ـَِمت: "ؿٚل: 

مـ مؼـل اجلٚهِٜٔ - يقم افَٔٚمٜ ٚ وأصد ظذابً وهٗٓء أثَؾ إثًَم  ،وٓ واؿع ٓ إفف إٓ اهلل بال مدفقلٍ 

ؾحُؿ ظذ مجٔع ادًِّغ بٖهنؿ ِف  "ًٌٚد بًد أن ـٕٚقا ِف ديـ اهللٕهنؿ ارتدوا إػ ظٌٚدة اف ؛-يَهد

وا، وأن إذان ادقجقد ِف ديٚر ادًِّغ ٓ يًْل صًٔئٚ وٓ ُيٌْل صًٔئٚ.  جمتّع جٚهع وأهنؿ ؿد ارتدَّ

 :أشتٚذهؿ افَديؿ ادقدودي؛ ٕن ظْدهؿ أشتٚذ ؿديؿ وأشتٚذ جديدويَقل 
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 ٛإشتٚذ اجلديد شٔد ؿى.  

 تٚذ افَديؿ ادقدوديوإش. 

ًٕخٜ مـ ادقدودي، ؽر إٔف صٚغ أؾُٚر ادقدودي ـَم شٖٔتْٔٚ إن صٚء  واْلََٜٔ يٚ أخقة أن شٔد ؿىٛ

مٜ اإلمٚم  اهلل ِف افنخهٔٚت بٖشِقبف افٌِٔغ، وإٓ ـؾ مٚ وؿع ِف شٔد ؿىٛ ومـ ذفؽ مٚ مجًف افًالَّ

وؿع ؾٔف بًْٚء ظذ ؾُر ادقدودي، ؾَد ـٚن افنٔخ ربٔع بـ هٚدي اددخع وؿد أحًـ أيَم إحًٚن، ؿد 

ادقدودي يَقل بف، وفُـ شٔد ؿىٛ بٌالؽتف صٚغ هذه إؾُٚر بٖشِقٍب بِٔغ ؾٕٚتؼت ِف إرض 

 أـثر مـ ـالم ادقدودي.

ـٚن اخلٍِٜٔ افثٚفٞ ظثَمن ٓ يتهػ بتِؽ اخلهٚئص افتل أوتٔٓٚ "ؾَٔقل أشتٚذهؿ افَديؿ ادقدودي: 

ََم، إتٌٓقا مٚذا يَقل-َٚه افًئَمن افِذان شٌ ُٓ ؾقجدت اجلٚهِٜٔ شٌِٔٓٚ  -أبق بُر وظّر َريِضَ اهلُل َظْْ

؛ يًْل يٚ أخقة هؿ مٚ يًتَدون أن اجلٚهِٜٔ افٔقم ؾَط، اجلٚهِٜٔ "إػ افْيٚم اجلَمظل اإلشالمل

ٜٔ ظذ افْيٚم أظقذ بٚهلل، أول مـ أدخؾ اجلٚهِ، -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -دخِٝ ظذ ادًِّغ مـ زمـ ظثَمن 

 .-َريِضَ اهلُل َظُْْف وأروٚه-اإلشالمل ظْدهؿ هق ظثَمن 

افذي ؿٚل ؾٔف  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -ومـ هْٚ تًرؾقن ه أهنؿ ُيقجٓقن شٓٚمٓؿ إػ هذا اخلٍِٜٔ افراصد 

َِّؿَ -افٌْل  ِْٔف َوَش َِ َؾ  َما َضَّ ُظْثََمنُ »: -َصذَّ اهللَُّ َظ ِّ َد  َما َظ ًْ َٔ  َهَذا َب َصذَّ اهللَُّ -، وافذي ـٚن افٌْل شْقمِ اْف

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ٓ ؾٓؿ ؛ يًتحل مْف وهؿ ٓ يًتحقن مْف، ُيِحَقن بف افَْٚئص وافًٔقب افًئّٜ -َظ

يرون ؾَط أن اجلٚهِٜٔ افتل فِّجتّع ادًِؿ هل ِف ادجتّع ادًٚس افٔقم، ٓ، هذه اجلٚهِٜٔ بدأت 

 اجلٚهِٜٔ شٌِٔٓٚ إػ افْيٚم اجلَمظل اإلشالمل(. مـ زمـ خالؾٜ ظثَمن، يَقل: )ؾقجدت

ِِّؼ ظذ ـالمف أشتٚذهؿ افثٚفٞ، َمـ هق؟ افَروٚوي؛  وُيً

 .إشتٚذ افَديؿ: ادقدودي 

 .ٛإشتٚذ افثٚين: شٔد ؿى 

 .أشتٚذهؿ افثٚفٞ ادًٚس: افَروٚوي 

ِِّؼ ظذ هذا افُالم ؾَٔقل:  مٜ افٌُرؾٕٚير "ُيً ٚ يىٌخقن بًض، ـؾ هؿ ض "ـٔػ حُؿ هذا افًالَّ ًً ٌ

مٜ افٌُر"واحد يٍْخ ـٍر افثٚين وُيدظقن افْٚس، يَقل:  ظذ اإلشالم  ؾٕٚير ـٔػ حُؿ هذا افًالَّ
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بٚٓرتُٚس ِف اجلٚهِٜٔ مًٌُرا مْذ ظٓد افهحٚبٜ وافتٚبًغ وإتٌٚع، وهل خر ؿرون إمٜ بْهقص 

ـٕٚٝ اجلٚهِٜٔ ـٕٚٝ ِف هذا افَرن  ؛ يًْل يَقل: إذا"إحٚديٞ افهحٔحٜ وبَراءة افتٚريخ افهحٔح

 افذي هق خر ؿرون إمٜ ؾَم بٚفؽ بٚفَرون افٔقم؟

ا أهنؿ ٓ يتّٓقن ادجتًّٚت ادًٚسة ؾَط بٚجلٚهِٜٔ، وإَٕم مـ بدايٜ ظك  ٌٜ جدًّ ٌٜ مّٓ ؾٓذه ؿؤ

ْلََٜٔ وصػ ، ؾًِٔٝ افَؤٜ اْلٚـّٜٔ افٔقم وـذا، هق ِف ا-َريِضَ اهلُل َظْْفُ -اإلشالم ِف زمـ ظثَمن 

 .ظْدهؿ فِّجتّع ادًِؿ

َصذَّ اهللَُّ -وٕؼت إحدى افهحػ ِف شْٜ ثَمٍن وظؼيـ بًد إربًّئٜ وإفػ مـ هجرة افٌْل 

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ ت إٔف ؿٚل:  -َظ ِف "ظـ إمغ افًٚم جلَمظٜ اإلخقان ادًِّغ بّك افدـتقر ُمّقد ظزَّ

د ؿىٛ شقاء مـ خالل بًض افتكيٚت فًدٍد مـ ظٚم أفٍغ ومخًٜ ُأثرت ؿؤٜ ـتٚبٚت شٔ

اإلخقان، أو ِف ادَٚٓت افتل ـٚن يُتٌٓٚ ظدٌد آخر، بؾ وحتك مـ مذـراٍت صخهٜٔ مـ ظدد 

يًْل ِف ذاك افقؿٝ بدأ بًض اإلخقان يذـرون أن ـتٛ شٔد ؿىٛ وـالم شٔد ؿىٛ ؾٔف  "اإلخقان

 افتٍُر افًٚم فِّجتًّٚت.

ًّٔٚ، وأن هذا افُالم أن هْٚفؽ ـال"يَقل ؾٔٓٚ:  ٚ جٚهِ ًً ر ؾٔف ادجتّع بٚظتٌٚره جمتّ ٍِّ ًمٚ فألشتٚذ شٔد ُيُ

واْلََٜٔ إٔف حتك  "ت إػ إتٓٚجٓٚ مْٟٓ افًْػـٚن فف تٖثٌر ظذ مجٚظٍٚت أخرى ؽر اإلخقان أدَّ 

اإلخقان يْتٓجقن مْٟٓ افًْػ ـَم شٖذـره فُؿ بًد ؿِٔؾ، فُـ هؿ ـٕٚقا يَقفقن: إن ـتٛ شٔد 

د افتَتٔؾ وافتدمر وافتٍجر ؿىٛ  .هل افتل وفَّدت افتٍُر افذي وفَّ

ع -وظْدمٚ ٕٚؿش مُتٛ اإلرصٚد "يَقل:  َّ مُتٛ اإلرصٚد هق مهدر افرأي ِف اجلَمظٜ وجيٛ أن ُيً

ٕف أحٚفتٓٚ فًَؿ افسبٜٔ، حٔٞ إر هذه افَؤٜ ؿرَّ  -فف وُيىٚع ٓ فُِتٚب وٓ فًِْٜ وٓ ٕئّٜ ادًِّغ

افذيـ ظٚسوا شٔد  وفإلخقان، -ؾُر اجلَمظٜ يهدر مـ ؿًؿ افسبٜٔ- ؿ بٍُر اجلَمظٜافًَؿ ادٓت

 ًٜ ٍٜ  افذيـ تًٚمِقا مًف بنُؾٍ  ؿىٛ، وخٚص ٍٜ  مٌٚذ، وبًد دراش فِّقوقع واؾؼ مُتٛ  مًتٍٔو

مٚ مقؿػ اجلَمظٜ مـ إضالؿٚت  "رصٚد، وأظِـ ادرصد افًٚم ُمّد مٓدي ظٚـػ مقؿػ اجلَمظٜاإل

 ."خقانن ـالم شٔد ؿىٛ مل ُيرج ظـ ؾُر اإلإ": حٔٞ ؿٚل وـالم شٔد ؿىٛ؟
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إذن افذيـ ُيٚوفقن أن يٍهِقا بغ شٔد ؿىٛ وؾُِر اإلخقان ويَقفقن: هذا افرأي فًٔد ؿىٛ، 

هٗٓء ُيريدون أن ُُيٚدظقا افْٚس، هذا مُتٛ اإلرصٚد افذي ُيًٚد إفٔف ـؾ رء ِف مجٚظٜ اإلخقان 

ؿىٛ مل ُيرج ظـ ؾُر اإلخقان، ؾٓق ؾُرهؿ ومْٓجٓؿ  ُيَرر أن ؾُر شٔد ؿىٛ وـالم شٔد

 ب٘ؿرارهؿ، مٚ ٕٖيت بقء يَقفف ؽرهؿ أبًدا، ـؾ مٚ أؿقفف فُؿ هْٚ هق مـ ـتٌٓؿ ومـ ـالمٓؿ.

حغ ؿرأ ـتٚب ]افًدافٜ آجتَمظٜٔ[، شٔد ؿىٛ هق افذي بف افُالم ظذ ظثَمن وؾٔف  حًـ افٌَّْٚ

 ٚظٜ اإلخقان.أؾُٚر مج "هذه أؾُٚرٕٚ"افتٍُر، ؿٚل: 

افنٓٔد شٔد ؿىٛ فف مٗفٌٍٚت "وؿٚل ظّر افتًِّٚين وهق أحد مـ تقػَّ اإلرصٚد ِف مجٚظٜ اإلخقان: 

ة  مْٓٚ: ]ِف طالل افَرآن[، و]افًدافٜ آجتَمظٜٔ[،  -ٓحيقا يٚ أخقة-وجٔده ظذ مًتقى رؾٔع ظدَّ

اَلم-ٓٚ شٛ دقشك وهذه افُتٛ ـِٓٚ حتك افيالل ؾٔٓٚ تٍُر وؾٔ "و]مًٚمل ِف افىريؼ[ ًَّ ِْٔف اف َِ ، -َظ

 .-َريِضَ اهللُ َظْْفُ -وشٛ فًثَمن 

ومتتٚز هذه ادٗفٍٚت بٚفَّْٜ ظذ افيِؿ ِف ـؾ ميٚهره، واْلرص ظذ رؾع ادًٕٚٚة ظـ ـؾ "يَقل: 

 "، وؿد ـٚن يل ذف آضالع ظذ ـتٚب ]مًٚمل ِف افىريؼ[ ؿٌؾ ضًٌف-هُذا يزظّقن-افىٌَٚت 

ه وأِذن ؾٔف.يًْل رآه ؿٌؾ أن  ٌَع، مًْك ذفؽ إٔف أؿرَّ  ُيى

ٓ أظِؿ أن فألشتٚذ شٔد ؿىٛ ؾًُرا ُيٌٚير ؾُر "ويَقل حًـ اْلؤٌل أحد مرصدي اإلخقان: 

 ."اإلخقان ادًِّغ

ظِّٝ أن ادرصد حًـ اْلؤٌل "وتَقل زيْٛ افٌزايل وهل مـ أظالم اإلخقان ادًِّغ، تَقل: 

ح فِنٓٔد شٔد ؿىٛ بىًٌف، وحغ  -]مًٚمل ِف افىريؼ[أي -ِع ظذ مالزم هذا افُتٚب اضَّ  وسَّ

ِّٔد  ، فَد ؿرأتف وأظدت -يٍيف اهلل-شٖفتف ؿٚل يل: ظذ برـٜ اهلل؛ إن هذا افُتٚب حك أمع ـِف ِف ش

، إن شٔد ؿىٛ هق إمؾ ادرجتك فِدظقة أن إن -هذا حًـ اْلؤٌل يَقل فزيْٛ افٌزايل-ؿراءتف 

يًْل هذه زيْٛ افٌزايل ؾَد ـٕٚٝ ظْده ٕخذ  "رصد مالزم افُتٚب ؾَرأُتٚصٚء اهلل، وأظىٚين اد

يًْل مٚ شّح ْلٚ أن خترج بٚفُتٚب خٚرج -اإلذن بىًٌٓٚ، وؿد حًٌٝ ٍٕز ِف حجرٍة بٌٔٝ ادرصد 

 ."افٌٔٝ ؾتَقل: وؿد حًٌٝ ٍٕز ِف حجرٍة بٌٔٝ ادرصد حتك ؾرؽٝ مـ ؿراءة ]مًٚمل ِف افىريؼ[

 قد ِف ـتٛ شٔد ؿىٛ هق ؾُر مجٚظٜ اإلخقان، بٚظساف أظالمٓؿ ومرصدَيؿ.إذن افٍُر ادقج
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 -أي ]مًٚمل ِف افىريؼ[-ظرض افنٓٔد بًد خروجف مـ افًجـ ـتٚبف ذاك "ويَقل يقشػ افًيؿ: 

ظذ إشتٚذ حًـ اْلؤٌل ادرصد افًٚم فإلخقان ادًِّغ فُٔقن افُتٚب مًتًّدا تتدارشف اجلَمظٜ 

ه ادرصد وؿٚل فف: دٚذا ِف صٍقف أبْٚئٓٚ؛  ٓ ْٕؼ افُتٚب فٔىِِّع أي ُيربَّك ظِٔف أؾراد اجلَمظٜ، ؾٖؿرَّ

 ."ظِٔف اإلخقان ويتداوفقه ؾَٔم بْٔٓؿ

إذن بٕٚدفٜ افدامٌٜ ؾُِر شٔد ؿىٛ افتٍُري فِّجتًّٚت اإلشالمٜٔ وافْيرة افًقداء افَٚمتٜ 

ُِٕهؼ هذا هبؿ بؾ هؿ افذي ُيَررون  فِّجتًّٚت اإلشالمٜٔ هق ؾُر مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ، مٚ 

 هذا ويًسؾقن بف.

 :فْْير يف بًض افًبارات ْلمامٓؿ إـز يف مسٖفة افتٍُر 

ًّٔٚ، ": حًـ افٌَّْٚيَقل  وإذا أمهِٝ ذائع افدوفٜ إذا ؿكَّ اْلٚـؿ ِف محٚيٜ إحُٚم مل يًد حٚـًَم إشالم

ًٜ إشالمٜٔ  وإذا رؤٝ اجلَمظٜ أو  -إشالمل وٓ افدوفٜ إشالمٜٔ ؾال اْلٚـؿ-هذه ادّٜٓ مل تًد دوف

ًٜ إشالمٜٔ مَٓم ادَّظٝ ذفؽ  د هل إخرى أم ًُ إمٜ اإلشالمٜٔ هبذا اإلمهٚل وواؾَٝ ظِٔف مل ت

ًٜ إشالمٜٔ حتك فق ؿٚفقا: ٕحـ  "بًِٚهنٚ مٚ دام أهنؿ ٓ يقاؾَقن اإلخقان ظذ مًٖفٜ اْلٚـّٜٔ ؾِٔس أم

 مـ ادًِّغ.

ًٌَّقا بٚإلشالم، ومل يتهِقا بتًٚفٔؿ اإلشالم، ومل ُيٍتْقا ": حًـ افٌَّْٚ ويَقل أيًوٚ إن زظَمء مك مل يتن

بَمذا -بجَمل اإلشالم، ـرظقا مـ مًٍغ ؽر مًْٔف، ودرشقا مـ ـتٍٚب ؽر ـتٚبف، ؾٓؿ بف ٓ يَتًْقن، 

 ."يْزفقنوظذ حُّف ٓ ، ؿٚل: -ٓ يَتًْقن؟ بٚإلشالم، وافذي ٓ يَتْع بٚإلشالم ـٚؾر

أمٚ افربٚ ؾَم زافٝ ادحٚـؿ ُتُؿ بف "وجٚء ِف جمِٜ افْذير وهل إحدى جمالت اإلخقان افنٓرة: 

ًجٚ حُّٓٚ بٚشؿ صٚحٛ اجلالفٜ ادًِؿ افهٚفح  ؿ هْٚ-متقَّ ُُّ ؛ ؾٍل أي بٍِد -إير إػ أوصٚف افتٓ

ؿ؟ أِف مك ادًِّٜ افًربٜٔ أم ِف مك افقثْٜٔ؟! َُ ُٕح  ًٕٔش؟ وبٖي ذٍع 

فَد ظٌد افًرب ؿديًَم إصْٚم وهؿ ٓ يُِّقن "إٔف ؿٚل:  حًـ افٌَّْٚظـ  [افْذير]جٚء أيًوٚ ِف جمِٜ و

ا  ٚ وٓ ضًّ ًً ا-ٍٕ ٚ وٓ ضًّ ًً ًٌٕد  -يًْل ِف مك-، وهْٚ ٕحـ افٔقم -يًْل إصْٚم مٚ يُِّقن ٍٕ

ى يًْل صٚر اْلُٚم افذيـ يُّقن ادًِّقن افٔقم مثؾ-أصًْٚمٚ ِف صُؾ زظَمء   ."افالت وافًزَّ
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ا، وهْٚ ٕحـ افٔقم ًٌٕد أصًْٚمٚ ِف " ٚ وٓ ضًّ ًً فَد ظٌد افًرب ؿديًَم إصْٚم وهؿ ٓ يُِّقن ٍٕ

َِّؿ-صُؾ زظَمء، فَد بًٞ اهلل رشقفف  ِْٔف َوَش َِ بديـ اْلؼ ؾٍتح مُٜ وحىَّؿ إصْٚم  -َصذَّ اهلُل َظ

ر افٌٔٝ اْلرام فِىٚئٍغ، وؿد آن فْٚ أن َٕقل: َّٓ يٚ مك؛ حىِّّل أصْٚمِؽ، وضٓري ديٚرِك  وض

هذا ادْٟٓ افٍٚشد وإن ـٚن اإلخقان يتِقٕقن وُيٚوفقن ييٓرون فِْٚس ؽر إيروا  "فِهْٚلغ

ر افقشِٜٔ، بؾ ٓ مٕٚع ظْدهؿ أن ئًٛ بًض  افذي هؿ ظِٔف؛ ٕن افَٚظدة ظْدهؿ: أن افٌٚيٜ ُتزِّ

س افتٍُر وُتِزم بف، ومـ مل يِتزم اإلخقان ؾُر اإلخقان مـ أجؾ ؾُرة افٌَٚء، وهذ ه اجلَمظٜ تدرِّ

 ؾُر افتٍُر ُُيرجقٕف.

يَقل أبق مهًٛ افًقري وأبق مهًٛ افًقري أحد ادْيِّريـ فتْئؿ افَٚظدة، وتْئؿ افَٚظدة ابـ 

وفدت اجلَمظٚت افتٍجريٜ افتٍُريٜ، بٚر جلَمظٜ اإلخقان ادًِّغ، مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ أم 

ن شْٜ "ق مهًٛ افًقري: يَقل أب روى يل أحد ادقجٓغ ِف اإلخقان ادًِّغ إردٕٔغ ِف ظَمَّ

تًٍع وثَمٕغ وتًًّئٜ وأفػ مٔالديٜ ؾَٚل يل: ْلَٝ بتْئؿ اإلخقان مىِع افًًٌْٔٔٚت ؾُىِِٛ يل أن 

ٚبْٚ ؛ ٕٕف يُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل، وـٚن ـت-ؿٔؾ يل: اظتَد ـٍر مِؽ إردن-أظتَد ـٍر ادِؽ 

 -ظْده رء مـ افًِؿ، ؿرأ-إشٚد ]مًٚمل ِف افىريؼ[ وـْٝ ؿد ؿرأت صًٔئٚ مـ ـتٛ افتًٍر 

ثؿ مجع مـ  -َريِضَ اهلُل َظْْفُ -أظْل ابـ ظٌٚس  "ؾَرأت ؿقل بًد افتٚبًغ ظـ ذفؽ: ـٌٍر دون ـٍر

 افتٚبًغ يزيدون ظذ مخًغ مـ أئّٜ اإلشالم يَقفقن هبذا.

وفٔس ـٚؾًرا؛ يًْل مـ افًِؿ افذي ـٚن ؿرأه طٓر فف أن ادِؽ فٔس ـٚؾًرا وإن وطْْٝ أن ادِؽ مًِؿ 

ٚ، "ـٚن ظْده مًهٜٔ ـزى بْٚلُؿ، يَقل:  ًَ وطْْٝ أن ادِؽ مًِؿ وفٔس ـٚؾًرا وإن ـٚن طٚدًٚ ؾٚش

ٍٜ إخقإٜٔ  أمِْٓل افتْئؿ مدًة ٕظتَد ـٍر ادِؽ أو  -أؿٚمقا فف ُمُّٜ ٕٕف وؾ-ؾتًروٝ دحُّ

، ؾْيرت ِف إمر -خالل اددة مُجِّدت افًوقيٜ-مـ افتْئؿ، ومُجِّدت ظوقيتل خالْلٚ  ُأؾهؾ

س افنٌٚب أدفٜ  ٚ ؾٔف بًد شْغ ُأدرِّ ًٓ وأظِْٝ ـٍر ادِؽ، وُظدت ظوًقا ِف افتْئؿ، وست مقج

ف هذه اجلَمظٜ اخلىرة ِف افتٍُر واإلفزام بهذا مْٟٓ  "ـٍر ادِؽ مـ ]مًٚمل ِف افىريؼ[ وؽره

 وافسبٜٔ ظِٔف.
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  :دمقيٜ يَقم ؾُرهٚ ظذ آؽتٔٚٓت وافتوحٜٔ بٚفًقام مـ ومـ خىقرة هذه اجلَمظة ٌٜ أهنٚ مجٚظ

أتٌٚظٓٚ فتَقيٜ صٖهنٚ، وهذه افهٍٜ مالزمٜ ْلٚ مْذ إٕنٚئٓٚ، ومـ ادٌٚفىٚت افتل ُتىَرح ِف افًٚحٜ: أن 

 أجْحٜ اإلخقان جْٚحٚن:

 ًئل شٔٚد ديّقؿراضل م  ومـ مًف. حًـ افٌَّْٚٚمل وهق جْٚح جْٚح بَّْٚ

 .وجْٚح دمقي جيْح إػ افًْػ وهق جْٚح شٔد ومـ مًف 

واْلََٜٔ ـَم ؿررت فُؿ ؿٌؾ ؿِٔؾ مـ ـالمٓؿ أن ؾُر شٔد ؿىٛ مل ُيرج ظـ ؾُر اإلخقان، وأن 

جْٚحٚن خمتٍِٚن ؾُر اإلخقان هق ؾُر شٔد ؿىٛ، وهذا هق افقاؿع ِف مجٔع إمقر، ؾِٔس هْٚك 

ًٕٚ وهُذا.وإَٕم  ح وهذا ُُيٍل أحٔٚ  مهٚ جْٚحٚن متٍَٚن ظذ إؾُٚر وفُـ هذا ُيكِّ

ٌَّٚغ:  افْيٚم اخلٚص هذا ٕيٚم ظْد -وؿػ رجٚل افْيٚم اخلٚص فِحُقمٜ بٚدرصٚد "يَقل ُمّد افه

ًٓ فِنؽ أن اْلُقمٜ أصٌحٝ مـ ادحٚربغ  -اإلخقان ادًِّغ، هٔئٜ ظْدمٚ ثٌٝ ْلؿ بَم ٓ يدع جمٚ

م، وإٔف حؼٌّ ظذ ـؾ مًِؿ مَٚومتٓٚ بَقة افًالح ـٍرد ظٍغ ؾروف اهلل ظذ ادًِّغ ـٚؾٜ جتٚه فإلشال

ٚم واجلٔش "ادحٚربغ مـ افٍُٚر وأظقاهنؿ َُّ ، ٓ يتٚج أداءه إػ أمٍر مـ ؿٔٚده؛ ٕٕف صٚدر يًْل اُْل

ًُْٔدون هذا إػ اهلل وأظقذ بٚهلل ممٚ يَقفقن، تًٚػ ا هلل ظَم يَقفقن، ؾَم يتٚج افٍرد مِدن حٍُٔؿ خٌر ؾ

 ِف ؿتؾ اْلُقمٜ واجلٔش إػ إذن بؾ إذا جٚءت افٍرصٜ تقـؾ ظذ اهلل. 

وهذا افذي ٕراه افٔقم ِف مك ِف ؿتؾ رجٚل افْٔٚبٜ وؿتؾ اجلٔش وهذه آؽتٔٚٓت يرون هذا مـ 

 ٍَّ روا أظقان اْلُقمٜ، وـ ٍَّ روا اْلُقمٜ، وـ ٍَّ روا مـ يرى بْٚلُقمٜ ـَم اجلٓٚد ِف شٌٔؾ اهلل؛ ٕهنؿ ـ

م مًْٚ ِف ظّقم افتٍُر ظْدهؿ، و م ذـره وُيًّك  حًـ افٌَّْٚتَدَّ إٔنٖ هذا افْيٚم اخلٚص افذي تَدَّ

 أيًوٚ بٚجلٓٚز افني، فف اشَمن:

 .افْيٚم اخلٚص 

 .واجلٓٚز افني 

افٔد  وذفؽ ِف شْٜ أربًغ وتًًّئٜ بًد إفػ مـ ادٔالد، وهذا افْيٚم ٕيٚم ظًُري، وهق

 ًٌٚ افًًُريٜ فإلخقان ادًِّغ، وـٕٚٝ ؾُرتف ؿٚئّٜ ظذ اختٔٚر أظوٚء مـ اإلخقان يتَِقن تدري

ٚ صديًدا، وُيٚط بٚفنيٜ ادىَِٜ بحٔٞ ٓ يًرف ظْف أحٌد صًٔئٚ إٓ إظوٚء ؾَط، وهذا  ظًُريًّ
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افًْٚؿٔد يُقن ثالثٜ يُقن بىريَٜ افًْٚؿٔد ـؾ ثالثٜ ْلؿ رئٔس يًرف افذيـ مًف، ثؿ مـ هذه افْيٚم 

ًٌٚ ِف اإلؽراق ِف افنيٜ بحٔٞ ٓ يًرف مجٔع أؾراد  ْلؿ رئٔس يًرف افذيـ مًف، ويُقن ذفؽ شٌ

افتْئؿ مجٔع أؾراد افتْئؿ، ؾِق وؿع يَع بًوٓؿ دون بًض؛ ٕن بًوٓؿ مًروف وبًوٓؿ ؽر 

 مًروف.

ـَؾ إفٔف مّٓتان:وهذا افتْئؿ   تق

 .افتٓديد واإلرهٚب 

 افَتؾ.وآؽتٔٚل و 

يًْل إذا ِف واحد ُُيٚفػ ؾُر اجلَمظٜ وٓ ـذا ُيرشِقن فف أؾراد مـ هذا افتْئؿ إتٌف؛ إمٚ تًتَٔؿ وإٓ 

 َٕتِؽ، وافتٍْٔذ افَتؾ وآؽتٔٚل.

؛ "افْيٚم اخلٚص جٌٔش يّل اجلَمظٜ"أمحد ظٚدل ـَمل وهق أحد أظوٚء افتْئؿ اخلٚص:  يَقل

 بًٍْف. حًـ افٌَّْٚٚن افذيـ ُيًغِّ رئٔس افتْئؿ هق وـ ،يًْل ئّٓٚ بذاُتٚ ويّل ؾُرهٚ

أمره أن يِتحؼ بقطٍٜٔ  حًـ افٌَّْٚيَقل ُمّقد ظٌد اْلِٔؿ وهق افذي ـٚن رئٔس افتْئؿ ثؿ 

حُقمٜٔ، ومـ مْٚهٟ اإلخقان يٚ أخقة: افتٌٌِؾ ِف ادٗشًٚت اْلُقمٜٔ، ؾَٚل فف: ابحٞ ظـ بديؾ 

أحيت ظٌد افرمحـ فألشتٚذ "ظٌد اْلِٔؿ: ُمّقد  ًْدي، يَقليرأس افتْئؿ ؾٚختٚر ظٌد افرمحـ اف

افًٌٜٔ أصؾ ظْد اإلخقان ادًِّغ فُـ فٔس ـؾ أحد ُيٌٚيع، اْلىٛ افهٌٚر -ادرصد حٔٞ بٚيًف 

أمٚمل ظذ أن يَقم هذا افْيٚم، وظذ أٓ ُيَِدم ظذ أيٜ  -هٗٓء مٚ ُيٌٚيًقن، افذيـ ُيٌٚيًقن إظوٚء

ًّٔٚ إػ خىقٍة ظِّٜٔ إٓ بً  ."حًـ افٌَّْٚد افرجقع إػ جلْٜ افَٔٚدة ثؿ إفٔف صخه

  ثؿ أصٌح ْلذا افْيٚم ؾروع ِف افَرى وافهًٔد، وؿد ؿٚم هذا افْيٚم بًدٍد مـ آؽتٔٚٓت؛ ؾٚؽتٚل

ًٔٚ بٚفرصٚص، وووع خىٜ فَتؾ  افَٚيض أمحد اخلزٕدار، واؽتٚل افَْرار بٚصٚ رئٔس افقزراء رم

 راء افًٚبؼ وفُـ شٌَٓؿ إفٔف رجؾ آخر ؾَتِف.أمحد بٚصٚ رئٔس افقز

  ،ٜٔروا افْيٚم اخلٚص فِدول اإلشالم ثؿ ِف ظٚم ثَمٕٜٔ وأربًغ جٚءت ؾُرة ظْد اجلَمظٜ أن ُيهدِّ

ؾٖرادوا َٕؾ هذا افْيٚم ؾْجحقا ِف بًض افدول وؾنِقا ِف بًض مثؾ افراؾوٜ ؾُرة تهدير افثقرة، 

ثْل إمر ُمّد بـ شًقد ذهٛ إػ اف حًـ افٌَّْٚافدول؛ يًْل  ًًقديٜ وؿٚبؾ ادِؽ ظٌد افًزيز وحدَّ
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ٚ ِف ادجِس، ؾّـ ؾّف إػ أذين يَقل: ؿٚل  -َرمِحَُف اهللُ -بـ ظٌد افًزيز  ًً  حًـ افٌَّْٚإٔف ـٚن جٚف

ؾَٚل فف ادِؽ ظٌد افًزيز  "ٕريد أن ٍٕتح ؾرًظٚ فإلخقان ادًِّغ ِف افًًقديٜ"فِِّؽ ظٌد افًزيز: 

جٚي إػ  "اهلل َيديؽ يٚ صٔخ حًـ ـِْٚ ِف افًًقديٜ إخقان مًِّقن"بدهٚئف وذـٚئف:  -اهللُ  َرمِحَفُ -

ـِْٚ افًًقديٜ وؾٔٓٚ اْلّد هلل اإلشالم وافًّؾ بؼع اهلل وافتقحٔد فتٍتح ؾرًظٚ فإلخقان ادًِّغ، 

 ِف افًًقديٜ إخقان مًِّقن ـَم أراد اهلل وفٔس ـَم أرادهٚ هٗٓء.

 ه اجلَمظة أيًوا يا أخقة: ومـ خىقرة هذ ًٜ أهنٚ تْئٌؿ شٔٚد هدؾف افًٔٚشٜ جيًؾ اإلشالم مىٔ

وأطٓر مٚ فتحَٔؼ ؽٚيتف، ؾِٔس ادَهقد ُتُٔؿ اإلشالم وإَٕم ادَهقد افقصقل إػ اْلُؿ بٚإلشالم، 

يُقن هذا يٚ أخقة ِف هذه افًْقات إخرة بًدمٚ شَط مٌٚرك ودخِقا فالٕتخٚبٚت وهؿ ُيىَِقن 

اإلشالم هق اْلؾ وٓ حُؿ إٓ فإلشالم وتقفقا اْلُؿ، إٔنٖوا دشتقًرا واؾَقا ظِٔف هق أصد ِف  صًٚر

  .ظدم ُتُٔؿ افؼيًٜ مـ افدشتقر افًٚبؼ

ودٚ ظروف ظِٔف بًض إخقة ؿِٝ: هذا افدشتقر يًتحٔؾ مًف أن ُتَؼ افؼيًٜ؛ ٕهنؿ ُُيٚدظقن 

ج، ٌٕدأ صٔئً  ٚ ؾنًٔئٚ، افدشتقر افذي ووًقه أصد مـ دشتقر مٌٚرك افًقام يَقفقن: ٕحـ ٕٖخذ بٚفتدرُّ

ِف مْع افتحُٔؿ بٚفؼيًٜ، وصٚروا يَقفقن: ٓ ُتُٔؿ افؼيًٜ ٓ يًْل إؿٚمٜ اْلدود، هذه مًٚئؾ 

 ؾَٜٓٔ فًٔٝ هل افؼيًٜ.

ًٜ فِقصقل  ؾٓذه اجلَمظٜ تْئٌؿ ؽٍٚل ِف افًٔٚشٜ، متِقٌن ِف افدظقة تِقن افًٔٚشٜ، وجيًؾ اإلشالم مىٔ

ػ افٍُر افًٔٚد، وهذا ـَم تٌْٓتؿ افٌٚرحٜ هق ؾُر مجٚل افديـ إؾٌٚين ِف افٌِق ِف افًٔٚشٜ وجًؾ إ

افديـ مىٜٔ فِقصقل إػ افًٔٚشٜ مع ظدم إتٓٚج ادْٟٓ افرصٔد أصاًل، ومْٓجٓؿ هق مْٟٓ 

 ."افٌٚيٜ ُتزر افقشِٜٔ"مُٔٚؾٔع: 

  ون بٖن ؾُره افسٔاد افٌايل ؿد أثَّر واْلخقان ـإقا ُيًيِّّقن مجال افديـ إؾٌاين هلذا إمر، وُيَرِّ

 يف اجلَمظة؛

مٜ-إؾٌٚين ظالمٜ ظكه ظذ افىريؼ "يَقل ظّر افتًِّٚين ادرصد:  يًْل ادْٚرة،  -ظاَلمٜ فٔس ظالَّ

 .يًْل ِف أذهٚن اإلخقان ادًِّغ "ترى آثٚره ؾًُرا أخذ جمٚفف ِف أذهٚن ـثٍر مـ ادهِحغ مـ بًده
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آصتٌٚل بٚفًٔٚشٜ مـ ـَمل اإلشالم، وأن ادًِؿ افذي ٓ ؽال ِف افًٔٚشٜ حتك جًؾ  حًـ افٌَّْٚو

ًّٔٚ"ينتٌؾ بٚفًٔٚشٜ ٕٚؿص اإلشالم، يَقل:  يًْل أبقك  "إن ادًِؿ فـ يتؿَّ إشالمف إٓ إذا ـٚن شٔٚش

 ِِّ ِِّّٓؿ، إشالمٓؿ ٕٚؿص، ظ  ّٓؿ افًٔٚشٜ.وأمؽ افذيـ مٚ يًرؾقن ِف افًٔٚشٜ ِف افٌٔٝ هٗٓء ظ

ٚ آثّغ إن مل تتحَؼ دوفٜ اإلخقان ؾَٚل:  ًً ة، ومٚ مل "وظدَّ ادًِّغ مجٔ ٍٜ حرَّ ٍٜ إشالمٔ ٕريد إؿٚمٜ دوف

ٚ آثّقن ًً يًْل مٚ هق ؾَط ِف مك ِف ـؾ مٍُٚن آثّقن، وْلذا  "تَؿ هذه افدوفٜ ؾ٘ن ادًِّغ مجٔ

م أهنؿ جًِقا ادًِّغ ِف جٚهِٜٔ، بؾ إهنؿ يرون أن ـؾ رء يٌٌْل  افٌِق ِف اْلٚـّٜٔ وافًٔٚشٜ تَدَّ

 أن يتقؿػ ظْف وُيًىَّؾ ِف شٌٔؾ ُتَٔؼ افدوفٜ.

ٓ افًًقديٜ، وٓ إٕدؤًٕٔٚ، وٓ  ؛مٚ ِف وٓ ِف دوفٜ "فٔس فًِِّّغ أن إمٚم": حًـ افٌَّْٚيَقل 

ًُٕىِّؾ ـؾ رء أمٚم افَؤٜ ا ٓ  "فُزىمك، فٔس فًِِّّغ أن إمٚم، ؾتًٚػ ًْٕك ـؾ رء و

ًىؾ ـؾ رء أمٚم افَؤٜ تٖيت تَقل يل: دظقة تقحٔد، وٕدرس افًِؿ، ودورات ظِّٜٔ، تًٚل ُٕ 

مٚ هق ؽٚيٜ ُتَٔؼ افتقحٔد -افُزى ؿؤٜ ُترير إرض اإلشالمٜٔ، ؾِْجًؾ هذا ؽٚيتْٚ إوػ 

ل ذع اهلل ؾال ؛ إذ إٔف بدون هذه اْلُقمٜ اإلشالمٜٔ افتل ُتّ-وُتُٔؿ افؼيًٜ، ٓ، إؿٚمٜ افدوفٜ

 ."ٕيٚم فًِِّّغ وٓ أحُٚم

ًٜ إشالمٜٔ تَقم بقاجٛ "ويَقل أيًوٚ:  ًٜ ُتتػ هبٚ وٓ ٕجد حُقم ٌٛ أن جتد افنٔقظٜٔ دوف ظجٔ

ٚ ؿد تربقا ِف أحوٚن إجٕٚٛ، ودإقا بٍُرُتؿ ظذ  ًً ٚمْٚ هذا وهؿ مجٔ َُّ افدظقة إػ اإلشالم، وإٔٚ ُْل

إذا ؿِْٚ: إن افٍُرة  -هُذا يَقل-ًقن، وفًِْٚ ٓ ُٕقن مٌٚفٌغ آثٚرهؿ َُيرظقن، وِف مروُٚتؿ يتْٚؾ

 ."آشتَالفٜٔ ِف تكيػ افنٗون وإظَمل مل ختىر بٌْٚلؿ ؾواًل ظـ أن تُقن مْٓٚج ظِّٓؿ

 :بؾ إَنؿ يا أخقة اختزفقا اْلشالم ـِف يف هذه افٍُرة افسٔاشٔة 

اَلم-ٌٔٚء اهلل افٌٚيٜ ادْنقدة مـ رشٚفٜ إٔ"يَقل أشتٚذهؿ ادقدودي:  ًَّ ْؿ اف ِٓ ْٔ َِ ِف هذه افدٕٔٚ أن  -َظ

ٍة ﴿يَقل:  -َظزَّ َوَجؾَّ -، اهلل -يَقل هذا؟ ٓ واهلل مٚ ؿٚل هذا-ُيَؼ افتقحٔد  ؾِّ ُأمَّ ـُ ْثَْا يِف  ًَ ْد َب ََ َوَف

ًٓ َأِن ُاْظُبُدوا اَّللََّ َواْجَتُِْبقا افىَّاُؽقَت  ٚيٜ ادْنقدة مـ [ مٚذا يَقل ادقدودي؟ اف16ٌ]افْحؾ: ﴾َرُشق

اَلم-رشٚفٜ إٌٔٔٚء اهلل  ًَّ ْؿ اف ِٓ ْٔ َِ ُئَّقا ؾٔٓٚ اْلُقمٜ اإلشالمٜٔ: هذا افتًٍر ِف هذه افدٕٔٚ أن  -َظ
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ًّٔٚ أن  ٚ صٚماًل مهًِحٚ إػ ـقٕف إشالًمٚ شٔٚش افًٔٚد فإلشالم، هؿٜ اإلشالم مـ ـقٕف ديًْٚ ظٚمًّ

 .ُئَّقا ؾٔٓٚ اْلُقمٜ اإلشالمٜٔ

ًِٞ وفذفؽ شًك ـؾ ؾُٚن إٌٕٔٚء  "ٌٕلٍّ وـؾ رشقٍل إلحداث إَٓالب افًٔٚد ظْدمٚ ُب

وفذفؽ شًك ـؾ ٌٕلٍّ وـؾ إَالبٔغ، مٚ ـٕٚقا مهِحغ وٓ ُدظًٚة إػ افتقحٔد، ـٕٚقا إَالب، يَقل: 

ًِٞ؛   رشقٍل إلحداث إَٓالب افًٔٚد ظْدمٚ ُب

  ًُ ِْٔف -َدد ـ٘براهٔؿ ؾّْٓؿ مـ اؿتكت مًٚظٔف ظذ متٓٔد افًٌٔؾ وإظداد اف َِ َظ

اَلم ًَّ ز. -اف ِّٓ  ـٚن ُُيىط فالَٕالب، جُي

  ومْٓؿ مـ أخذ ؾًاًل ِف اْلرـٜ إَٓالبٜٔ وفُـ إتٓٝ رشٚفتف ؿٌؾ أن تَقم ظذ يده

اَلم-اْلُقمٜ اإلْلٜٔ؛ ـًًٔك  ًَّ ِْٔف اف َِ اَلم-؛ يًْل ظًٔك -َظ ًَّ ِْٔف اف َِ بدأ بْٚلرـٜ  -َظ

 ٓٝ حرـتف ؿٌؾ أن تٌِغ افْتٔجٜ.إَٓالبٜٔ فُـ مٚ ٕجح، إت

  اَلم-هبذه اْلرـٜ مْٚزل افٍقز وافْجٚح ـّقشك ومْٓؿ مـ بِغ ًَّ ِْٔف اف َِ ؛ يًْل -َظ

اَلم-مقشك  ًَّ ِْٔف اف َِ ثقري ـٚمؾ، شًك ِف إَٓالب وأحدث إَٓالب ووصؾ  -َظ

َِّؿ-فِحُؿ، وشٔدٕٚ ُمّد  ِْٔف َوَش َِ  .-َصذَّ اهلُل َظ

 ِّغ يرون أن افدظقة إػ اَّلل ٓ حاجة إفٔٓا إذا َل تُـ هْاك دظقة إػ احلُقمة بؾ إن اْلخقان ادس

 افتل يدظقن إفٔٓا:

شقن، وختىٌقن ِف  "بدون إرادة اْلُؿ ٓ مًْك فِدظقة"يَقل ادقدودي:  إٔتؿ ِف ادًٚهد تدرِّ

ًِٔؿ ادًٚجد، وُتَِقن افدروس وفُـ فٔس فُؿ إرادة ِف اْلُؿ، مٚ تريدون اْلُؿ، تريدون ت

افْٚس، ؾًُِؿ وٚئع، ٓ مًْك ْلذا بدون إرادة اْلُؿ، بدون أن يُقن ِف ؿهدك أثْٚء افتًِٔؿ 

ٍٜ مٚ، وٓ مًْك فِتحِٔؾ وافتحريؿ وافتؼيع، مٚ ِف مًْك  وافدظقة اْلُؿ ٓ مًْك فِدظقة إػ ٕيري

 تَقل: هذا حالل وهذا حرام، وهذا واجٛ وهذه ذيًٜ، مٚ دمٝ ٓ تريد اْلُؿ.

ض فًَٚئد افْٚس ومْٚشُٓؿ، أو مْٚهٟ صٗوهنؿ آجتَمظٜٔ "أيًوٚ:  ويَقل اجلٓٚد اإلشالمل ٓ يتًرَّ

، ؾِٓؿ اخلٔٚر أن يديْقا بَم صٚءوا مـ -إتٌٓقا ْلذا افُالم اخلىر-افتل اختٚروهٚ وآثروهٚ ًٍٕٕٓؿ 

رى ْلؿ أن تُقن ْلؿ ِف أن ُيتٚروا مٚ اشتحًْقه مـ ادْٚهٟ، فُْف ٓ يُ افًَٚئد، وْلؿ اْلريٜ افتٚمٜ 
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ٜ اْلُؿ ٍَّ ْلؿ اْلريٜ ِف افًَٚئد، ْلؿ اْلريٜ ِف ادْٚهٟ وافًٚدات، أمٚ اْلُؿ ٓ مٚ  "اْلريٜ ِف تًٔر و

ٜ اْلُؿ ظذ مْٓٚج مٚ إٔزل اهلل بف مـ  ٍَّ ِف حريٜ، فُْف ٓ ُيرى ْلؿ أن تُقن ْلؿ اْلريٜ ِف تًٔر و

 ."شِىٚن

  ر افثقرة، وؿد  بَم ؿبِف: مـ خىقرة هذه اجلَمظة وهق متهٌؾ أهنٚ مجٚظٜ ثقريٜ تدظق إػ افثقرة وُتَرِّ

م ـالٌم ـثر يدل ظذ ذفؽ.  تَدَّ

ظـ  -هؿ اإلخقان ادًِّقن-ٓ مْدوحٜ فًِِّّغ أو أظوٚء اْلزب اإلشالمل "يَقل ادقدودي: 

الدهؿ افتل افؼوع ِف مّٓتٓؿ ب٘حداث إَٓالب ادْنقد، وافًًل وراء تٌٔر ٕيٚم اْلُؿ ِف ب

ِٔٚ وهدؾٓؿ إشّك ؾٓق إَٓالب افًٚدل افنٚمؾ ادحٔط يًُْقهنٚ، ـؾٌّ ِف بِده،  ًُ أمٚ ؽٚيتٓؿ اف

 يًْل ْلؿ هدف ؿريٛ وهدف بًٔد؛ "بجّٔع إٔحٚء إرض

 :حُؿ افٌِدان، حُؿ بِداهنؿ، إٔتؿ ِف مك، إٔتؿ ِف إٕدؤًٕٔٚ، إٔتؿ  اهلدف افَريب

 ده.ِف ـذا، ـؾٌّ َيدف إػ حُؿ بِ

 ؾٓق فٔس إؿٚمٜ اخلالؾٜ اإلشالمٜٔ ظذ بِدان ادًِّغ، ٓ، حُؿ وأما اهلدف افبًٔد :

ٚ ًً  .إرض مجٔ

هذا ؾُر اجلَمظٜ فٔس اإلصالح وٓ افتقحٔد وٓ افدظقة، وإَٕم مـ خىقرة هذه اجلَمظٜ أهنٚ تريبِّ 

ر مـ افًّع وافىٚظ ٍِّ ٜ افؼظٔغ، افٔقم تًًّقن صٌٚهبٚ وأتٌٚظٓٚ ظذ افًّع وافىٚظٜ افٌدظٔغ، وُتْ

رون افًّع  ِف وشٚئؾ إظالمٓؿ، ِف ؿْقاُتؿ، ِف براجمٓؿ أهنؿ يًخرون مـ افًٍِٔغ افذيـ ُيَرِّ

 وافىٚظٜ فقيل إمر ادًِؿ ِف ؽر مًهٜٔ اهلل، وْلؿ برامٟ.

خقان وؾُِر اإلِف وّـ برٕٚمٟ ِف ؿْٚة اخلهرة افتل ُتًّك بٚجلزيرة وهل ؿْٚة افٍتْٜ يب  جٚءواإٔٚ 

ادًِّغ فِتٍْر مـ مْٟٓ افًِػ ِف افًّع وافىٚظٜ فقيل إمر ادًِؿ ِف ؽر مًهٜٔ اهلل، واؿتىًقا 

ٚ؛  ًَ  جزًءا مـ ـالمل وأطٓروه ِف برٕٚمٟ، بَْٔم هؿ ُيَررون افًّع وافىٚظٜ فِّرصد مىِ

 ٓيٜ يًْل افًٍِٔقن ُيَررون افًّع وافىٚظٜ افؼظٔغ فقيل إمر ادًِؿ افذي فف افق

  .افؼظٜٔ ِف ؽر مًهٜٔ اهلل
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  َُٔررون افًّع وافىٚظٜ فٌر افقايل وإَٕم فِّرصد افًٚم افذي هق ظْدهؿ أمٚ هؿ ؾ

 يَقم مَٚم اخلٍِٜٔ افٌٚئٛ، ـَم أن افقيل افٍَٔف ظْد افراؾوٜ يَقم مَٚم اإلمٚم افٌٚئٛ.

ِّقن ظذ افًٍِٔغ وفذفؽ ٓ تًتٌربقا مـ تَٚرب اإلخقان وافرواؾض ؾ٘هنؿ ؾُر واحد، ؾٓؿ ي

افذيـ يٖمرون بٚفًّع وافىٚظٜ فقيل إمر ادًِؿ ِف ؽر مًهٜٔ اهلل، ويًتدفقن بٕٚدفٜ افؼظٜٔ 

ٚ فِّرصد. ًَ  افهحٔحٜ افقاوحٜ ِف هذا إمر، وُيربُّقن افنٌٚب وإظوٚء ظذ افًّع وآظٜ مىِ

ًٌٚ اإلخقان ادًِّغ:  حًـ افٌَّْٚيَقل  ُٔن، وادَْنط اشًّقا وأضًٔقا ف"خمٚض َٔٚدتُؿ ِف افًن واف

 ."وادَُره، ؾٓل رمز ؾُرتُؿ وحَِٜ آتهٚل ؾْٔٚ بُْٔؿ

ُٔن، "ويَقل أيًوٚ:  ا ِف افًن واف مـ أرـٚن بًٔتْٚ افىٚظٜ، وُأريد بٚفىٚظٜ امتثٚل إمر وإٍٕٚذه تقًّ

 ."وادَْنط وادَُره

ث ظـ مجٚظٜ اإل خقان ادًِّغ ومٚ إُتَض ظِٔٓؿ مـ ويَقل افدـتقر يقشػ افَروٚوي وهق يتحدَّ

وربَم رد بًض افْٚس ذفؽ اػ ظٔٛ ِف اجلَمظٜ، هق: وًػ آهتَمم "وًػ آهتَمم بٚفًِؿ، يَقل: 

ـتٌٜٔ "بٚجلٕٚٛ افثَِٚف أو افًِّل أو افٍُري ؾٔٓٚ، حتك صٔخْٚ افٌٓل اخلقيل ظْدمٚ وجْٓٚ ِف 

ف افتُقيـ  ـٚن أـز مّهف افتقجٔف افروحل وافًِقـل، "افذبٔح وهق مٓؿٌّ وٓ صؽ، ومل يُـ مهُّ

ْٓٚ إػ ؿراءة افُتٛ وافًِؿ "افًِّل أو افثَِٚف، وْلذا مل يقجْٓٚ اػ أي ـتٚب َٕرؤه أو "، مل ُيقجِّ

 ِِّ هذا افذي  "ن يدربْٚ ظذ افًّع وافىٚظٜأٍْٚ بٖي رء ظِّل َٕقم بف، ـٕٚٝ افٍُرة ادًٔىرة: يُ

ا: أن يدربْٚ ظذ افًّع وافىٚظٜيَقل ؾٔف ؿٌؾ ؿِٔؾ: إٕف مٓؿٌّ  ن َٕقل فَٚدتْٚ مٚ ؿٚل أ، ؾًِْٔٚ جدَّ

َمرُ ﴿اشَمظٔؾ ٕبٔف:  ْٗ ْؾ َما ُت ًَ مىًٔغ، أـثر ممٚ يريد  اؾٓق يريد جْقدً  [؛201]افهٚؾٚت: ﴾َيا َأَبِت اْؾ

 هذا افذي ُيريده اإلخقان. "دظٚة مثٍَغ

، : ـؾ وإٔٝ صًٌٚنبًض إخقة أَنؿ يَقفقنومـ أمثِتٓؿ افتل ُيردِّدوَنا ويذـروَنا وٓ يٍّٓٓا 

َٝ صًٌٚن"مًروف يٚ أخقة أن افنًٌٚن مٚ يٖـؾ، فُـ يَقفقن:  ، ومرادهؿ: إذا أمرك أمر "ـؾ وإٔ

ْؾ؛ يًْل ٓ رؽٌٜ فؽ وٓ إرادة  ـُ ـتٌٔؽ أو أمر ضٚئٍتؽ بٖن تٖـؾ وإٔٝ صًٌٚن ؿد امتألت مـ إـؾ 

 وٓ اختٔٚر.
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 أهنٚ مًْٝ أظوٚئٓٚ مـ إضالق افِحٜٔ إٓ ب٘ذن ادرصد افًٚم، ومـ ؽِقها يف ذفؽ يا أخقة :

ِْٔف -أصدرت ؾرمٚن ممْقع ظذ إظوٚء إضالق افِحٜٔ إٓ ب٘ذٍن مـ ادرصد افًٚم، افٌْل  َِ َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ قا افََِّحك»يَقل:  -َوَش ٍُ َِّؿ-ؿٚفقا: ٓ ممْقع، مٚ هق افٌْل  شاْظ ِْٔف َوَش َِ فذي يٖمرـؿ، ا -َصذَّ اهلُل َظ

وهذا مقجقٌد ٓ، ارجًقا فِّرصد افًٚم، ؾَٔقل ْلذا: احِؼ ْلٔتؽ، وْلذا: خِٓٚ... وْلذا ـذا، 

 مثٌٝ.

  :ْلٚ مـ خىقرَتا ًٜ فَِقب افًٚمٜ، وُتْزِّ أهنٚ تًتًّؾ ادهىِحٚت افؼظٜٔ ِف ؽر مًْٚهٚ اشتَمف

ادًِّغ، ؾٚشتخدمقا مهىِح  ظذ مٚ ُيدم مهْٚلٓٚ إىالًؿٚ مـ اشؿ اجلَمظٜ، تًّقا بٚإلخقان

إخقة اإلشالمٜٔ، وربَم اشتًّؾ بًوٓؿ: وـقٕقا ظٌٚد اهلل إخقإٚ ِف افدظقة إػ اجلَمظٜ، ومٚ رأى 

 ادًِّقن مْٓؿ أخقة، بؾ رأوا افتٍُر وآؽتٔٚٓت، وإَٕم هؿ إخقاٌن فًٌوٓؿ.

اإلخقان ادتٖشِّقن، وفذفؽ بًض ادنٚيخ مٚ ُيىِؼ ظِٔٓؿ اإلخقان ادًِّغ، بًوٓؿ يَقل: 

ًُّٕٔف بف ظذ مٚ اختٚر؛ يًْل  ك بٚشٍؿ  َّّ وبًوٓؿ يَقل: اإلخقان ادًٍِقن، فُـ ظذ ـؾ حٚل مـ تً

.ٚ ـً ًُّٕٔف بًٌد اهلل وإن ـٚن مؼ ك بًٌد اهلل  َّّ  ؿد يٖيت إًٕٚن وهق مؼك وتً

  :ًتًِّقٕف ِف وهق مهىِح ذظل ذيػ وفُْٓؿ يأيًوا اشتخدام مهىِح احلُؿ بَم إٔزل اَّلل

، وفذفؽ إذا وصِقا إػ اْلُؿ ُيًىِِّقن اْلُؿ بَم إٔزل اهلل، ؿٌؾ اْلُؿ ٓ حؾَّ إٓ ؽر مًْٚه افهحٔح

اإلشالم، اْلُؿ بَم إٔزل اهلل، افىٚؽقتٜٔ ِف اْلُؿ بٌر مٚ إٔزل اهلل، ؾ٘ذا وصِقا إػ اْلُؿ تٌرَّ هذا 

 ادًْك.

يًْل -ٕٛ افتؼيًل أو افَٕٚقين فٔس هق ـؾ اإلشالم إن اجلٚ"يَقل حٚـّٓؿ إخر افذي ُأشَط: 

ي افروح، وخٌِؼ تزـق بف  -ٓ ُتىٚفٌقين ب٘ؿٚمٜ اْلدود ؾٚإلشالم ظَٔدٌة تالئؿ افٍىرة، وظٌٚدٌة ُتٌذِّ

ؾ بف اْلٔٚة، وظٌّؾ يٍْع افْٚس، ودظقٌة ْلدايٜ افًٚمل َّّ هذا ـالم حؼ ُيراد بف بٚضؾ،  "افٍْس، وأدٌب جُت

ؿ افؼيًٜ ِف اْلدود وافَهٚص وٕحق ذفؽ.ُيراد إٔف يَقل ُِّ ُٕح  : فٔس اْلُؿ بَم إٔزل اهلل أن 

ـٌ فٍِرد افهٚفح وفِّجتّع افهٚفح ؿٌؾ أن يُقن "إػ أن ؿٚل:  ٌٜ وتُقي إن اإلشالم تقجٌٔف وتربٔ

ًٕٚ وظًَٚبٚ، إن افًَٚب فِّْحرؾغ مـ افْٚس، وهٗٓء فًٔقا هؿ إـثريـ، وفًٔقا هؿ افَٚظدة،  ؿٕٚق
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افنقاذ ظـ افَٚظدة، واإلشالم مل جيد فًالج ادْحرؾغ أشًٚشٚ، بؾ فتقجٔف إشقيٚء ووؿٚيتٓؿ أن بؾ 

ّقن افَٕٚقن؛ ٕٕف أمر ثٕٚقي. "يْحرؾقا ُِّ  وهذا ادَهقد مْف أهنؿ ٓ ُي

ٍٜ إشالمٜٔ "وؿٚل أيًوٚ:  ؛ ٕن صُؾ افْيٚم -مٚ يًًك إػ هذا-إٕف ٓ يًًك إػ ؾرض إؿٚمٜ دوف

هق اْلُؿ بَم إٔزل اهلل يًْل فقا اختٚروا أي ٕيٚم ؾِٓؿ اْلريٜ، هذا  "ّٔع مـ أهؾ افٌِدُيتٚره اجل

واْلؾ ِف اإلشالم، منًرا إػ أن ادحٚـؿ افتل يتقػَّ رئٚشٜ اُتٚد جيًّٓٚ ُتُؿ بٚفَٕٚقن اإلشالمل 

 ."فُْٓٚ تًتًٌد أحُٚم اْلدود، ؿٚل: ٕن افيروف اْلٚفٜٔ ؽر مْٚشٌٜ فتىٌَٔٓٚ

مْٚ "بًوٓؿ متٍٚخًرا: وؿٚل  ظل اْلداثٜ، وؿد ؿدَّ ٕحـ أـثر إٍتًٚحٚ مـ ادجّقظٚت افًٔٚشٜٔ افتل تدَّ

مقا  -أي إحزاب افًٔٚشٜٔ-ظذ رأس ؿقائّْٚ إٓتخٚبٜٔ ًًٕٚء ؽر ُمجٌٚت، وُتديْٚ افٌَٜٔ  أن ُيَدِّ

م "امرأًة واحدًة ُمجٌٜ مْٚ ْلؿ ًًٕٚء ؽر ُمجٌٚت وؿِْٚ: ؿدِّ  قا فْٚ امرأًة واحدًة ُمجٌٜ.يًْل ٕحـ ؿدَّ

فـ ّْٕع افنقاضئ ادختِىٜ افتل يًٌح ؾٔٓٚ افرجٚل وافًْٚء، أو افٌُْٔٔل افذي هق فٌس "وؿٚل: 

ٚ مًًْٔٚ ـْٚلجٚب أيـ ُتُٔؿ افؼيًٜ وُتُٔؿ  "ادرأة افًٚريٜ فًٌِٚحٜ، وفـ ٍٕرض ظذ افًْٚء زيًّ

ـٕٚقا يَقفقن: اْلُؿ واْلُؿ، ذـر أن رئٔس  اإلشالم، ثؿ ذـر أن رئٔس افْيٚم ؿٌِف بَم ئًٌف افذي

 ، ؾٓؿ يًتخدمقن هذا فتحَٔؼ أؽراوٓؿ، وهذا بٌٚب ـٌر.افْيٚم ؿٌِف ـٚن يتدخؾ ِف فٌٚس افْٚس

فًِْٚ َٕػ هْٚ وؽًدا إن صٚء اهلل شٌْدأ ِف مجٚظٜ افتٌِٔغ، يقم افًٌٝ إن صٚء اهلل شْرجع إػ مجٚظٜ 

ىقرة، إتْٓٔٚ اْلّد هلل مـ هذا، فُـ شْذـر فُؿ بًض إهار اإلخقان فْيرة تٚرُئٜ بًًٔدا ظـ اخل

، فًِْٚ َٕػ هْٚ وبَل حقايل -َظزَّ َوَجؾَّ -افتٚرُئٜ ادتًَِٜ بٚجلَمظٜ وافٍقائد ادتًَِٜ هبذا إن صٚء اهلل 

 ظؼ دؿٚئؼ ٌٕتّْٓٚ ِف إجٚبٜ إشئِٜ.
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 داظش تْئؿ افدوفٜ اإلشالمٜٔ[ -]افٍرق ادْحرؾٜ ادًٚسة  

َِّّْٚ ظـ مجٚظٜ اإلخقان، وظـ مجٚظٜ افتٌِٔغ، وإن صٚء اهلل ؽًدا افًٌٝ شًْقد إػ هٚتغ  وؿد تُ

 اجلَمظتغ بًٌض افٍقائد وإمقر.

 :َِّؿ ظـ تْئؿ داظش  وافٔقم ٕتُ

ًٌٚ وهق متقفِّد مـ مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ، وأو ٌٕتٜ ْلذا افتْئؿ ـٕٚٝ ل وهذا افتْئؿ ٕنٖ حديًثٚ ؿري

ًٜ أشّٝ ًٍٕٓٚ بـ  وهق مـ افتٍُريغ أبق مهًٛ افزرؿٚوي ، أشًٓٚ "مجٚظٜ افتقحٔد واجلٓٚد"مجٚظ

س هذه اجلَمظٜ ِف افًراق،  وهق ـٚن ِف إردن ـٕٚقا ِف افزرؿٚء ـٕٚقا مجٚظٜ ُيًرؾقن ِف إردن، أشَّ

 أو ٓ زفْٚ ِف وؿٝ افسبٜٔ؟ بٚفتٍُر، ثؿ اختٍِقا ؾَٔم بْٔٓؿ هؾ آن وؿٝ افًّؾ 

 .ؾًٌوٓؿ ـٚن يرى أهنؿ ٓ زافقا ِف وؿٝ افسبٜٔ ظذ ادْٟٓ ومل يِـ وؿٝ افًّؾ 

  أبق مهًٛ افزرؿٚوي ـٚن يرى ٓ، أن افقؿٝ ؿد حٚن فًِّؾ، ؾخرج إػ افًراق

 ."مجٚظٜ افتقحٔد واجلٓٚد"بًدمٚ دخِف إمريُٚن وإٔنٖ هذه اجلَمظٜ 

إٕنٚء اجلَمظٜ بٚيع افزرؿٚوي أشٚمٜ بـ ٓدن زظٔؿ افَٚظدة، ؾهٚرت هذه ثؿ بًد شْٜ واحدة مـ 

اجلَمظٜ ذراًظٚ فتْئؿ افَٚظدة ِف افًراق، وهؿ يًتٓدؾقن افًًقديٜ بِد افتقحٔد وافًْٜ، ؾُٕٚٝ هذه 

 ؾرصٜ ِف أن تُقن هذه اجلَمظٜ ِف افًراق.

ؾ افزرؿٚوي جمِس ثؿ ٌٕتٝ مجٚظٚت أخرى ِف افًراق هْٚ وهْٚك، ثؿ إدجمٝ مع بًوٓ َُّ ٚ، وص

قا صٌٚب ادًِّغ وؿٚفقا: أن افًراق أرض جٓٚديٜ وجيٛ صقرى ادجٚهديـ،  ٚ تًرؾقن أهنؿ ؽنُّ ًً ضٌ

ٓقهنؿ ِف  ظذ ادًِّغ أن يٖتقا فْكة إخقاهنؿ، ؾ٘ذا جٚء افنٌٚب ادٌرورون اجلٚهِقن إفٔٓؿ مٚ ُيقجِّ

ع أن هذا فٔس جًٓٚدا أصاًل، فُـ ٓ ُيقجٓقهنؿ اْلََٜٔ إػ مٚ زظّقا مـ ٕكة إخقة ِف افًراق م

ِِّّٓؿ افتٍُر وجُتِّْدهؿ فِدخقل ِف هذا افتْئؿ. ًٕٚ ظِّٜٔ ُتً  إػ هذا، وإَٕم ُيْنئقن ْلؿ جلٚ

وؿد رأس جمِس صقرى ادجٚهديـ رجٌؾ ظراؿل ُيَٚل فف: أبق ظٌد افرمحـ افٌٌدادي، وهُذا هؿ ٓ 

ْك، هذا افًراؿل  ُُ اشّف ظٌد اهلل افرصٔد، فُْف مًروف ومنٓقر بٖيب ظٌد افرمحـ ُيًَرؾقن إٓ بٚف

 افٌٌدادي.
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ٚ وزظًَٔم  ًً ٛ أؾراد اجلَمظٜ رئٔ افزرؿٚوي هذا ُؿتؾ ِف افًراق بًد إٕنٚء هذه اجلَمظٜ بًْتغ، ُؿتِؾ ؾْهَّ

يًٜ فِتْئؿ هق أبق محزة ادٓٚجر، واشّف ظٌد ادًْؿ بدوي مكي، وؾقر أن تقػَّ افزظٚمٜ أظِـ ادٌٚ

 ٕشٚمٜ بـ ٓدن؛ يًْل يٚ أخقة آرتٌٚط وثٔؼ بغ افَٚظدة وداظش.

ثؿ ٓ زال هذا افتْئؿ يزداد ؿقة بقرود صٌٚب مـ خٚرج افًراق وجتْٔدهؿ ِف هذا افتْئؿ، ؾرأوا إٔف 

أصٌحٝ ْلؿ دوفٜ، وآن ْلؿ أن ُيًِْقا دوفتٓؿ، ؾٖظِْقا دوفٜ افًراق اإلشالمٜٔ، وبٚيًقا أبٚ ظّر 

وصٚر أبق محزة ادٓٚجر وزير اْلرب وبٚيع أبٚ ظّر ي واشّف حٚمد افزاوي بٚيًقه أمًرا، افٌٌداد

 افٌٌدادي ظذ افًّع وافىٚظٜ.

ثؿ ُؿتِؾ أبق محزة ادٓٚجر وأبق ظّر افٌٌدادي ِف ظٚم أفٍغ وظؼة مٔالدي، ؾَِم ـٚن ذفؽ ـذفؽ وفَّقا 

اد، وأبق بُر افأبٚ بُر افٌٌدادي  ٌٌدادي يٚ أخقة ـٚن مـ مجٚظٜ اإلخقان ادًِّغ واشّف إبراهٔؿ ظقَّ

، وؾقر أن تؿَّ تًْٔف ـَم أخز بذفؽ افَروٚوي، ذـر أن أبٚ بُر افٌٌدادي مْٓؿ ومـ اإلخقان ادًِّغ

 أظِـ تًٌٔتف ٕشٚمٜ بـ ٓدن، وإٔف ُيٌٚيع أشٚمٜ بـ ٓدن. -أظْل أبٚ بُر افٌٌدادي-أمًرا 

ْل ظؼ مٔالدي صٚر ْلذا افتْئؿ ذراٌع ِف افنٚم وؾرٌع ِف افنٚم ِف ِف هذه افٍسة ِف شْٜ أفٍغ واث

بزظٚمٜ أيب ُمّد اجلقٓين واشّف أشٚمٜ افقاحدي، وـٚن  "جٌٜٓ افُْكة ٕهؾ افنٚم"ُشّل  شقريٚ

افٌٌدادي ؿد أرشِف مـ افًراق إػ شقريٚ بًدمٚ حدث ِف شقريٚ ممٚ شّقه افثقرة، وأظِـ افٌٌدادي 

ِف شقريٚ امتداد فدوفٜ افًراق اإلشالمٜٔ، وبًْٚء ظِٔف أظِـ إفٌٚء اشؿ جٌٜٓ افْكة أن جٌٜٓ افْكة 

 ."افدوفٜ اإلشالمٜٔ ِف افًراق وافنٚم"ودوفٜ افًراق اإلشالمٜٔ، ومجًَٓم ُتٝ اشٍؿ واحد: 

ُِٕحٝ هذا آشؿ:   ؛"داظش"ومـ هْٚ 

 .ٜد( مـ افدوف( 

 )مـ اإلشالم. )أ 

 .ع( مـ افًراق( 

 .ش( مـ افنٚم( 

 ؾهٚر ِف اإلظالم ُيًّك هذا افتْئؿ بداظش.
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ثؿ حهؾ اختالٌف بغ افَٚظدة وهذه افدوفٜ أو هذا افتْئؿ فٔس اختالًؾٚ ِف افٍُر وإَٕم اختالف ِف 

، ممٚ جًؾ افَٚظدة بًد أن ـٕٚٝ ُتثْل ظذ إوفقيٚت، ؾٖظِـ هذا افتْئؿ إٍهٚفف ظـ أمف افَٚظدة

ف تٖمر بحؾ هذا افتْئؿ؛ ٕٕف خرج مـ ظٌٚءُتٚ، حتك خرج هذا افتْئؿ وتدظق إػ آفتحٚق ب

ٚ ب٘فٌٚء وحؾ دوفٜ افٌٌدادي ؾرٌع مًتَؾٌّ ، وأظِـ أن جٌٜٓ افْكة افيقاهري ؾٖصدر أمًرا ؾقريًّ

 فَِٚظدة وفًٔٝ تٚبًٜ فٌٌِدادي.

افًراق ؾهٚر إٍهٚم بغ تْئؿ داظش وتْئؿ افَٚظدة مـ هذا افٌٚب، وصٚروا ُيَٚتِقن ادًِّغ ِف 

وافنٚم، ويتخذون افًٌٚيٚ مـ ًٕٚء خمٚفٍٔٓؿ، حتك أن بًض افْٚس اوىروا إػ إرشٚل بُْٚتؿ بًًٔدا 

َّٜٔ، وربَم أهدى بًوٓؿ  ظـ مَر هذا افتْئؿ؛ ٕٕف ُذـِر أن افقاحد مْٓؿ إذا رأى واحدة اختذهٚ شٌ

 ٚ ًُ  ِف افِِٜٔ افثٕٜٚٔ.بًًوٚ هٗٓء افًٌٚيٚ، ؾتُقن ظْد هذا افِِٜٔ ثؿ َُيدَيٚ ٕخٔف متِٔ

ٍِّػ ْلٕٚٚ وؿد جٚءين  ُٕخ بًض إخقة مـ افًراق ِف ادديْٜ وؿٚفقا: يٚ صٔخ واهلل ٕحـ أصٌحْٚ ٕوىر 

يتّٓقْٕٚ بٚفزٕدؿٜ وإٔٚ أتٌٚع ربٔع ظذ ضريَٜ افراؾوٜ؛ ٕن هٗٓء ادجرمغ إذا رأوٕٚ مِتحٔغ 

ِقْٕٚ، وٓ ًٕتىٔع أن ّٕر، فُـ إذا رأوٕٚ مثؾ اددخع، وأتٌٚع مٚ أدري َمـ، وأتٌٚع مٚ أدري َمـ وُيَتِّ 

وقن فِراؾوٜ.  افراؾوٜ يسـقٕٚ مٚ يتًرَّ

وأحدثقا ؾًًٚدا ظئًَم، وصٚر بغ تْئؿ داظش وجٌٜٓ افْكة ظداوة؛ ٕن جٌٜٓ افْكة تٚبًٜ 

أظِْٝ أهنٚ دوفٜ مًتَِٜ، وـٚن أصحٚب هذا افتْئؿ تْئؿ داظش يَقفقن جلٌٜٓ فَِٚظدة وداظش 

، وجٌٜٓ افْكة تتٓؿ داظش بٖهنؿ خقارج وافُؾ خقارج، فُـ هُذا "جئْٚـؿ بٚفذبح"كة: افْ

أهؾ افوالل، بؾ إن اجلقٓين زظٔؿ جٌٜٓ افْكة وصػ افدواظش بٖهنؿ ُبٌٚة أؿرب مـ افٍُر مْٓؿ 

 إػ اإلشالم.

اخلٚرجلُّ مجٚظٜ افدوفٜ افٔقم اجتًّقا مـ أمثٚل أوفئؽ؛ ؾٍٔٓؿ "يَقل ِف صٍحتف ِف اإلٕسٕٝ: 

اجلِد، ومْٓؿ افًهٚبٚت وافِهقص وادرتزؿٜ، ومْٓؿ مـ فف ثٚراٌت يًتٌؾ اجلَمظٜ مـ أجِٓٚ، 

 ."ومْٓؿ مـ أمٙ ظَقًدا وهق حذاٌء ِف ؿدم افىٚؽقت

رٕٚ مـ هذه افًهٚبٜ اإلجرامٜٔ افتل ترؾع صًٚر اإلشالم، وافتل اؾتٚتٝ "ويَقل:  شٌؼ وأن حذَّ

، هل ـٕٚٝ بْٝ "َىٌٝ افُثر مـ افنٌٚب وادحٌغ فِجٓٚدفًْقات بٚشؿ افَٚظدة، حتك اشت
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افَٚظدة وـٕٚقا مٌٚيًغ فَِٚظدة، وـٚن زظَمء افَٚظدة راوغ هبذه افًٌٜٔ، فُـ دٚ اختٍِقا أصٌحقا 

ُقن ِف بًوٓؿ.يىًْقن ِف بًوٓؿ  ُِّ  وُين

ت ظـ إٔٔٚهبٚ وإٌَِٝ ظذ تْئؿ افَٚظدة، وًٕقا أن افَٚظدة هل اف"ؿٚل:   "تل حىَّّٝ أمريُٚؾُؼَّ

هؿ مًٚـغ، ظْدهؿ ظْسيٚت، أشَىقا برجغ ِف أمريُٚ وؿٚفقا: حىَّّقا أمريُٚ وشَىٝ دوفتٚن 

ت ظـ إٔٔٚهبٚ وإٌَِٝ ظذ تْئؿ افَٚظدة، وًٕقا أن "ؿٚل: مـ دول ادًِّغ بًٌٛ هذا،  ؾُؼَّ

هل أوهك مـ افٌٔٝ افَٚظدة هل افتل حىَّّٝ أمريُٚ، ؾُٔػ ُُتىِّّٓٚ ظهٚبٜ افٌٌدادي افتل 

 ."افًتٔؼ

وفذفؽ يٚ أخقة جٌٜٓ افْكة وافتْئؿ صٚروا يتَٚتِقن ِف شقريٚ، وٓ هؿَّ ْلؿ ِف اْلََٜٔ ِف ٕكة 

افًقريغ، وهؿ ٓ ُيريدون إظٚدة شقريٚ إػ أهِٓٚ، هؿ يريدون إؿٚمٜ دوفتٓؿ ِف أرض شقريٚ، حتك 

ٚ افٍرار مْٓؿ صًٛ؛ ٕٕف إذا جٚءهؿ أن أحد افنٌٚب افذيـ ذهٌقا إفٔٓؿ ثؿ دٚ رأوا حََٔت ًً ، ضٌ ٓؿ ؾرَّ

ر ِف اْلرب يَتِقٕف، فُـ هذا إٔجٚه اهلل. َُّ  افنٚب يٖخذون جقازه، وإذا ؾ

جًِْٚ مًف يَقل: ـٕٚٝ اجلقازات ُتٝ رأس رئٔس افٍرؿٜ، يَقل: ؾُٚن ٕٚئًَم ؾٔنَّ اهلل يل أين أخذت 

َِّّ ٝ ٍٕز فًٍِٚرة افًًقديٜ، هق شًقدي جقازي، ؿٚل: وؾررت إػ جٜٓ ترـٔٚ حتك وصِٝ وش

وافتَْٔٚ بف، يَقل: افذي جًِْل أترـٓؿ أين رأيٝ إٔٚ ًِٕٛ افُرة وٕوحؽ وـذا وإخقإْٚ ِف شقريٚ 

  .ُييبقن بٚفَْٚبؾ وـذا وَٕقل: ٕريد ٕجٚهد؛ ٕهنؿ مًٚـغ، هؿ ييْقن أن هذا جًٓٚدا، ؾَٔقفقن: ٓ

فًٔٝ جًٓٚدا، وإٔٚ مٚ جئٝ إٓ فِجٓٚد، مع أن ذهٚبف ؿٚل: ؾًرؾٝ أن ادًٖفٜ فًٔٝ ٕكة شقريٚ و

 فُـ دٚ رأى حْٚلؿ ؾرَّ مْٓؿ، وهؿ ِف اْلََٜٔ يتَٚتِقن، بؾ ينؿقن مقاد اإلؽٚثٜ خمٚفٍٜ ذظٜٔ أصاًل 

افتل تٖيت مـ أجؾ إؽٚثٜ افًقريغ ـَم أخزٕٚ بذفؽ إخقة افذيـ يَقمقن ظذ اإلؽٚثٜ ِف شقريٚ، 

 وبْٔٓؿ ساع.

 مـ خىر هذا افتْئؿ: إؾُار اخلىرة افتل يتبَّْاها  تْئؿ اْلجرامل داظش خىره ظئؿهذا اف

 ـَم دفَّت ظذ ذفؽ ـَِمَتؿ وخىبٓؿ؛ افسَّْة واجلَمظةأهؾ ادخافٍة دْٓج 

 أهنؿ يُّقن ظذ مجٔع افديٚر بٖهنٚ ديٚر ـٍٍر وحرب وفًٔٝ ديٚر إشالم، ومل ؾّـ أؾُارهؿ :

ٕرض إٓ دوفتٓؿ، حتك مُٜ وادديْٜ ظْدهؿ هل دار حرب ودار ـٍر وجتٛ يًتثْقا مـ ذفؽ ِف ا
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اْلجرة مْٓٚ إػ أرض دوفتٓؿ، وفذفؽ يٚ أخقة ٓ تًتٌربقا جرأُتؿ ظذ مُٜ وادديْٜ، بؾ جرأُتؿ 

ظذ ادًجد افٌْقي وادًجد اْلرام، وأهنؿ رؽٌقا ِف رموٚن ادٚيض فٔس افَريٛ افذي ؿٌِف أن 

روا ِف اد َِّػ ًٍٕف ؿٌؾ أن يهؾ إػ ادًجد؛ ُيٍجِّ ر افنخص ادُ َِّؿ ؾٍجَّ ًجد افٌْقي، فقٓ أن اهلل ش

ّـَ أن اجلْقد شٌَٔوقن ظِٔف، وـٚن هذا ِف افًؼ إواخر مـ رموٚن.  ٕٕف ط

ٜٓ إػ ادًجد اْلرام؛ يًْل ـٕٚقا  ّٜ مقجَّ ٌَّ وـذفؽ اـتنٍٝ اجلٓٚت إمْٜٔ ظدًدا مـ ادهٚحػ مِ

ٜ أهنٚ مهٚحػ يتزظقن هبٚ وهل مٌِّٜ، ٓ تًتٌرب ذفؽ؛ ُيريدون إدخْٚل ٚ إػ ادًجد اْلرام بحجَّ

اْلجرة واجٌٜ  ٕهنؿ يرون أن مُٜ وادديْٜ دار حرب ودار ـٍر وجتٛ اْلجرة مْٓٚ، ؾٓؿ يَقفقن: إن

ٚ مـ مجٔع إرض إػ دوفتٓؿ هؿ، وأن مـ مل َُيٚجر مـ ادًِّغ ؾٕ٘ف آثؿ، وجُي  ًً ٌٔقن ظذ ادًِّغ مجٔ

ٚم ادًِّغ  َُّ افًٌٜٔ ٕمرهؿ ظذ ـؾ ادًِّغ بزظؿ إٔف خٍِٜٔ ادًِّغ، ويُّقن ظذ مجٔع ُح

ٚر. ٍَّ  بٚفٍُر، وٓ يقجد حٚـؿ مًِؿ ظذ وجف إرض إٓ افٌٌدادي وافٌَٜٔ ـ

رون رجٚل يُّقن ظذ مجٔع جٔقش افدول اإلشالمٜٔ بٚفٍُر  ٍِّ وبٚفتٚيل جتٛ ُمٚربتٓٚ، بؾ هؿ ُيُ

روا ظْدٕٚ ِف ا ٚ مـ اجلٔش وؽره، وجُئٌقن ُمٚربٜ هٗٓء افرجٚل، وفذفؽ يٚ أخقة ؾجَّ ًً ٕمـ مجٔ

مًٚجد رجٚل إمـ، شٌحٚن اهلل! يَقفقن: هذا ـٚؾر ويْتيروٕف ِف ادًجد، يًرؾقن إٔف يٖيت ُيهع، 

دًجد ٓ ُحرمٜ فًِّجد، وٓ حرمٜ فِهالة، وٓ حرمٜ فِّهٚحػ افتل ِف ادًجد، ويدخِقن ا

ـقن شٚـًْٚ ِِّغ وُتسق ادهٚحػ وهؿ ٓ ُيرِّ ر ًٍٕف وُيَتِّؾ اده ٚ ظذ هنٟ اخلقارج ، ُيٍجِّ ًً وهؿ ضٌ

مغ، ؿِقهبؿ ؽِٔيٜ ظقن ظـ أمقٍر يًرة.ادتَدِّ  ، وأحقاْلؿ ظجٌٜٔ، جيرؤون ظذ ؿتؾ أهؾ اْلؼ ويتقرَّ

وا بخْزير ؾيبف أح مغ ُذـر أن اخلقارج مرُّ دهؿ بٚفًٔػ ثؿ ؿٚل: فًِف فرجٍؾ مـ بٚفًٌْٜ فِّتَدِّ

َِّف، ووجد أحدهؿ فَّٜ ِف افىريؼ ؾقوًٓٚ ِف ؾّف ثؿ أفَٚهٚ  أهؾ افُتٚب، ؾذهٛ يٌحٞ ظْف فًٔتح

ٌَّٚب ومًف امرأتف وهل حٚمؾ  ؿٚل: فًِٓٚ مـ حرام، ودٚ وجدوا افهحٚيب ابـ افهحٚيب ظٌد اهلل ابـ خ

قا بىْٓٚ وأخرجقا جْْٔٓٚ وؿتِقهٚ وؿتِقا ز َُّ  .وجٓٚص

ح برأشٓٚ بًد أن ؾهِف ظـ وِف هذا افزمٚن دٚ  ُٕؼ ثؿ أخذ ُيِقِّ ر و جزَّ أحدهؿ رأس امرأة وهذا ٌصقِّ

جًدهٚ، امرأة ؽربٜٔ، اختِػ أتٌٚع هذا افتْئؿ ِف ادًٖفٜ، مٚ هل ادًٖفٜ افتل اختٍِقا ؾٔٓٚ؟ هؾ 

بقء، ادًٖفٜ ؾَط دٚ مًؽ جيقز ْلٚ مسُّ صًرهٚ أو ٓ جيقز؟ يًْل مًٖفٜ أن جز رأشٓٚ هذا فٔس 
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ح وهل امرأة أجٌْٜٔ ظْف هؾ جيقز فف أن يّس صًرهٚ أو ٓ جيقز؛ ؾٓؿ ـَم ؿٚل ابـ  صًرهٚ وأخذ ُيِقِّ

فٔس ِف هُٖٔتؿ وإَٕم ِف أحقاْلؿ، وإن ـٕٚقا أيًوٚ ِف هُٖٔتؿ ييٓر  "تيٓر مْٓؿ أصٌُٚل ظجٌٜٔ"ـثر: 

 ظِٔٓؿ افٌوٛ ًٕقذ بٚهلل مـ ذفؽ.

 ا هذا ا ًً مْٓٚ: مجٚظٜ إٔهٚر بٔٝ ادَدس، وهذه مجٚظٜ تٚبًٜ فِتْئؿ فتْئؿ تقفَّدت مْف أذرع؛ ضب

ِف مك ِف شْٔٚء، وهؿ ُيَتِِّقن اجلٔش ادكي، ويَقمقن بٚفتٍجرات ِف مك، ويًتَىٌقن افنٌٚب 

ش افهٌٚر، وؿد أظِْٝ هذه اجلَمظٜ ـٍر حٚـؿ مك وأؾتقا بِحؾِّ دمف، وأظِْقا بُؾ ووقح ـٍر اجلٔ

 وهذا مقجقٌد ِف بُٕٔٚٚتؿ.ادكي، وأن دمٚء أؾراده حالل، 

  :مجٚظٜ بقـق حرام ِف أيًوا مـ اجلَمظات اْلجرامٔة افتل تقفَّدت ظـ هذا افتْئؿ وهل ظذ ؾُرة

 وبَتؾ افْٚس.ٕٔجريٚ وإؾرئَٚ، وهل تَقم بخىػ افًْٚء واشتًٌٚدهؿ، 

 ِف اجلزائر وهل تٚبًٜ أيًوٚ فتْئؿ افَٚظدة، ؾٓل : مجٚظٜ ُجْد اخلالؾٜ ـذفؽ هْاك ما ُيسّك بـ

د.  تتّدَّ

  :ر بؾ تًّؾ ظذ َٕؾ ومـ خىرها ُِّ مُٚن ظِّٓٚ إػ أمٚــ بًٔدة مْٓٚ إٕدؤًٕٔٚ، أهنٚ أن تٍ

ؾٓل ختىط فالٕتَٚل إػ افٌٚبٚت ِف إٕدؤًٕٔٚ؛ ٕهنٚ بًٔدة ظـ أيدي أمريُٚ ـَم يَقفقن خقًؾٚ ظذ 

افًراق، وؿد بدأوا ِف هذا ؾًاًل، وفذفؽ يٌٌْل ظذ ضالب افًِؿ أن يْتٌٓقا، وأن اشتئهٚل افتْئؿ ِف 

روا افنٌٚب مـ خىر هذا افتْئؿ، ومـ إحراف ؾُر هذا افتْئؿ.  ُيذِّ

ؾ فٍُر تْئؿ داظش يًِؿ أهنؿ ظذ ؾُر اخلقارج شقاء بًقاء،  وؿد أفَٔٝ وٓ صؽ يٚ أخقة أن ادتٖمِّ

بٚفريٚض بحوقر شَمحٜ ادٍتل ظـ ]خىر تْئؿ داظش ووجقب ُمٚربتف  ُمٚضًة ِف اجلٚمع افٌُر

أو وضرق ُمٚربتف[، وهذه ادحٚضة مقجقدة ِف افٔقتٔقب وِف ؽره، ؾحٌذا فق أن إخقة اضًَِّقا 

 مٜ.ظِٔٓٚ واشتًّقا ْلٚ، ؾَد مجًٝ ضرًؾٚ مـ خىر هذه اجلَمظٜ وهذا افتْئؿ ظذ إ

 فًَِمء يف هذا افتْئؿ:شَٖٕؾ فُؿ بًض ؾتاوى ـبار ا 

  ف فِنٔخ صافح افٍقزان : صٔخ صافح: هْاك بًض اجلَمظات افتل -حٍيف اَّلل-هْاك شٗال وجِّ

تتُِؿ باشؿ اْلشالم وترؾع راية اجلٓاد يف شبٔؾ اَّلل وصًار افدؾاع ظْف، ثؿ هل تزء فإلشالم أبِغ 
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وترويٍع فممْغ، وتٍريٍؼ فقحدة اْلشاءة وذفؽ بَم أطٓروه مـ شٍٍؽ فِدماء، وإتٓاٍك فِحرمات، 

 َتا.بًًوا تِحيقن أن هذا افقصػ ينّؾ افَاظدة وبْا افهػ، ؾَم ؿقفُؿ حقل ذفؽ؟

اجلٓٚد هق شْٚم اإلشالم واجلٓٚد واْلجرة مـ أؾوؾ إظَمل ِف اإلشالم، وفُـ اْلّد هلل، "ؾَٚل: 

ٍِّ وهق افذي يُ  ،ويل أمر ادًِّغ هق افذي يٖمر بف ،اجلٓٚد مـ صالحٔٚت ويل إمر وهق افذي  ،ذهْ

افًَّْٜ أهؾ ِف ـتٛ افًَٔدة، ظَٔدة  وهذا مذـقرٌ  ،أو ئَؿ مـ ئَؿ مَٚمف ِف ذفؽ ،يؼف ظِٔف بًٍْف

ؾٓذا هق اجلٓٚد  ،ا حتك تَقم افًٚظٜا ـٚن أو ؾٚجرً مع ـؾ إمٚم برًّ  اجلٓٚد مٚضٍ  :ؿٚفقا واجلَمظٜ

 ،إرضِف وهذا مـ اإلؾًٚد  ،ذا مذهٛ اخلقارجأمٚ شٍؽ افدمٚء ومًهٜٔ ويل إمر ؾٓ ،ادؼوع

 ."وفٔس جٓٚد هذا إؾًٚدٌ 

  اؿة هلذه اجلَمظات ادٍسدة، وؿد ؾَال افسائؾ: يا صٔخ؛ بًض افنباب ؿد يْخدع بافنًارات افزَّ

 ُيسارع بإٓوَمم إفٔٓا، وخيرج ظذ وٓة إمر وُيْابذهؿ افًداوة، ما تقجُٔٓؿ؟

ر مْٓؿ رشقل اهلل افذيـ هذا وهٗٓء "ؾَٚل:  َِّؿَ -صٍٓؿ ؿد حذَّ ِْٔف َوَش َِ ر مْٓؿ أئّٜ  -َصذَّ اهللَُّ َظ وحذَّ

اإلشالم، وافقاجٛ مْٚصحٜ مـ يٌَؾ افْهٔحٜ مْٓؿ، ومـ ٓ يٌَؾ افْهٔحٜ ؾ٘ن ويل إمر يُػُّ 

ه ظـ ادًِّغ  بالد الد ، افٌبد فف مـ محٚيٜ ٚفديـ ٓؾبَم يتخذه مـ اجراء رادع ْلٗٓء وأمثْٚلؿ، ذَّ

ـٍ  ادًِّغ ٓ وـِٓؿ مًٗوفقن ظـ محٚيٜ هذا افديـ  ،بد ْلٚ مـ محٚيٜ وادًِّقن ـِٓؿ رجٚل أم

 . "ؾال جيقز افًُقت ظـ هٗٓء ،ومحٚيٜ بالد ادًِّغ وحرمُٚتؿ

ًٌٚ يّؾ هذا افٍُر اخلىر جيٛ أن ُيْٚصحف؛ ؾ٘ن إتهح وإٓ وجٛ  يًْل مـ ظَرف أن جًٚرا فف أو ضٚف

 ِِّ ؾ دمٚء أن ُيٌ َّّ ر ًٍٕف وُت ًٜ بف هق وبٚفْٚس؛ ٕن هذا فق ُتِرك ؽًدا ُيٍجِّ غ ظْف اجلٓٚت ادًٗوفٜ رمح

ٌٛ مـ هذا اإلجرام، وفذفؽ يَقل افنٔخ:  ؾال جيقز "ادًِّغ، وافًٚـٝ ظْف بًد أن ظِؿ بف فف ٕهٔ

بٚب  ـأو أن بًوٓؿ يّدح هٗٓء ويثْل ظِٔٓؿ، وهذا مـ بٚب اجلٓؾ أو م افًُقت ظـ هٗٓء،

 ."ر أؾًْٚلؿ ؾ٘ن حُّف حُّٓؿأثْك ظِٔٓؿ وبرَّ وؾّـ مدحٓؿ  ؛نٚرـتٓؿم

  أحسـ اَّلل إفُٔؿ يَقل أحد افدظاة يف بالدٕا: إن -حٍيف اَّلل ورِحْا وإياه-ُشئؾ افنٔخ افٍقزان :

 ؾْرجق افٌٔٚن وآيوٚح؟ افَاظدة وداظش ٕبتة شٍِٔة، تْئؿ 
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ف افْٚس مـ دظقة اْلؼ، ودظقة ؾٖجٚب افنٔخ: هذا تؤِؾ، افُالم هذا هق  اإلرهٚب افذي ُُيقِّ

، ُُيقؾٓؿ مـ ذفؽ ويًْٛ إفٔف مٚ هق براٌء مْف، هذا ُيريد أن ُيٌىؾ افدظقة إػ  افتقحٔد، ودظقة افًَّْٜ

 ."اهلل، وأن يرؾٓٚ إػ مٚ يريده هق مـ تؤِؾ افْٚس

 مـ خىر داظش، وحث يَقل افسائؾ افنٔخ صافح افٍقزان: هؾ مـ ـٍِّة يف حتذير ادسِّغ 

 افْاس وآبتًاد ظـ افتًاضػ مًٓؿ؟

 افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ مْٟٓ  ادْحرؾٜ ظـ -فٔس داظش ؾَط-ـؾ اجلَمظٚت افوٚفٜ "ؾٖجٚب ؿٚئاًل: 

؛ ٕن بًض افْٚس مٚ يًرف مْٟٓ افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ جيٛ افتحذير مْٓؿ، وجيٛ تًِٔؿ افْٚس مْٟٓ 

ق بغ ادٌتدع وبغ افًِّْل، ٓ بد أن ، ؾِذفؽ افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ  ييـ أن ـؾ افْٚس ظذ حؼ، وٓ ُيٍرِّ

َِّؿ اإلًٕٚن ويًٖل ظـ مْٟٓ   ."يتًّؽ بف ويًر ظِٔفحتك  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ يتً

ِِّؿ افْٚس مْٟٓ  ًُٕ ر مـ افٍرق افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ وهذا مًْٚه يٚ أخقة إٔف ٓ بد فْٚ ٕحـ أن  ُٕحذِّ ، وأن 

، وهذا افذي ًٍِٕف ِف هذه افدورة وهق مـ أهداف إؿٚمٜ هذه افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ ٍٜ دْٟٓ ادخٚف

ِِّؿ افْٚس ذفؽ، ويُقن ظْدٕٚ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ افدورة: أن يُقن ظْدٕٚ ظِؿ وبهرة بّْٟٓ  ًُٕ و

ر افْٚس مْٓٚ. ُٕحذِّ  ظِؿ وبهرة بٚفٍرق ادخٚفٍٜ و

 ٚظٜ ادًِّغ وإمٚم ادًِّغ خهقًصٚ ظْد افٍتـ هذا أمرٌ وظذ ـؾ حٚل فزوم مج"يَقل افنٔخ: 

-واجٛ، فزوم اجلَمظٜ وافًّع وافىٚظٜ فقيل إمر هذا هق افىريؼ افهحٔح وضريؼ افْجٚة، افٌْل 

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ َزُم »ٚل: ؿ ؟َؽ فِ ل ذَ ِْ ـَ رَ دْ أَ  نْ  إِ يِن رِ مُ ْٖ ٚ تَ مَ : ٚ ذـر افٍتـ، ؿٚل حذيٍٜ بـ افَٔمندَّ  -َصذَّ اهللَُّ َظ ِْ َت

ؿْ  ُٓ َغ َوإَِماَم
ِّ اَظةٌ  ؿٚل: شمَجَاَظَة ادُْْسِِ ـْ هلْؿ مَجَ ُُ ا َؾاْظَتِزْل » ؿاَل: ؟ؾْ٘ن ََلْ َي َٓ َِّ ـُ َرَق 

ٍِ  .شتَِِؽ اف

وأهؾ إٓحراف، ٓ تدخؾ مًٓؿ أبًدا،  ،وأهؾ افوالل ،ٓ تدخؾ مع أهؾ افٌدعو"يَقل افنٔخ: 

ـُ جتَّْ   ."مع إمٚم ادًِّغ ـْ ٌٓؿ و

أن افٍرق افتل تْٚوئ ويل إمر ادًِؿ ِف افٌِد ٓ ٕدخؾ مًٓؿ،  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ : ؿٚظدة ا أخقةي

قا بف، ٕحـ ًًٕك ِف اْلؼ وإػ اْلؼ بْٚلؼ، أمٚ منٚرـٜ  ُّّ ٚ مٚ تً ًُْٕٔٓؿ ظذ رء أيًّ وٓ َٕرهبؿ، وٓ 

ٜ افقصقل إػ اْلؼ أو دؾع بٚضؾ ِف افٌِد، ؾٓذا خمٚفٍٜ ذظٜٔ  أهؾ افٌٚضؾ وأهؾ إٓحراف بُحجَّ

وخمٚفٍٜ دْٟٓ افًِػ افهٚفح؛ ؾ٘يٚـؿ وإيٚـؿ ثؿ إيٚـؿ أن تنٚرـقا مـ ُيْٚوئقن ويل إمر ِف افٌالد 
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مع ويل إمر ادًِؿ افَٚئؿ مٚ دام مًًَِم وفق  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ وفق بُِّٜ، ـقٕقا ظذ حذر وُبًد، 

 يِؿ وظـ اجلقر واخلىٖ.طِؿ، وفق أخىٖ، وفق جٚر، ويْهحقٕف ظـ اف

ٓؿ "يَقل:  وٓ تدخؾ مع أهؾ افٌدع، وأهؾ افوالل، وأهؾ إٓحراف، ٓ تدخؾ مًٓؿ أبًدا، جتٌَّْ

ـْ مع إمٚم ادًِّغ ـُ َرق  و ٍِ ٌٜ وٓ إمٚم ؾٚظتزل اف ومجٚظٜ ادًِّغ، وإذا مل يقجد فًِِّّغ مجٚظ

 ."ـِٓٚ، تٌَك وحدك ظذ افًَّْٜ

 َِّؿ ظْٓؿ، هذه ؾتْة؟ ثؿ ُشئؾ افنٔخ: هْاك مـ َِّؿ ظـ داظش ويَقل: ٓ يهح أن ٕتُ  ٓ يتُ

بٔٚن افٌٚضؾ اشتؼى ٓ بد أن ُيٌغَّ افٌٚضؾ مـ داظش وؽرهٚ، إذا شُتْٚ ظـ "ؾٖجٚب ؿٚئاًل: 

د ْلؿ إٍُقا وإدحروا، ٓ ٕسك هذا ادجٚل فُـ  وإتؼ، وإذا ؿٚومْٚه وظرف أهِف أن هْٚك مـ يسصَّ

ٜ وافٌٔٚنمٚ يَقم هبذا إ َِّحقن بٚفًِؿ واُْلجَّ  ."ٓ أهؾ افًِؿ ادً

ؿ ـؾ مـ وؾَّ ظـ افكاط ادًتَٔؿ ؾ٘هنؿ مـ حزب مجٚظٜ داظش وؽره"وؿٚل افٍقزان أيًوٚ: 

 ،مـ اخلقارج، وإمٚ مـ ؽرهؿ مـ ُدظٚة افوالل، وٓ ُيَٚومقن إٓ بٚفًِؿ افْٚؾعافنٔىٚن؛ إمٚ 

َِغَ َجاهِ ﴿ :هٗٓء مـ افذيـ ؿٚل اهلل ؾٔٓؿ اَر َوادَُْْاؾِ ٍَّ ُُ هٗٓء ُدظٚة والل وٓ  [،0]افتحريؿ: ﴾ِد اْف

ٚ إٓ ُتٝ رايٜ ظذ ُصٌٓٓؿ وأبٚضِٔٓؿ. وٓ يَٚومقن إٓ بٚفًِؿ افْٚؾع وافردِّ  ًً ويل أمر  تُقن مجٔ

ُؿقا﴿ادًِّغ؛  رَّ ٍَ َٓ َت ا َو ًً قا بَِحْبِؾ اَّللَِّ مَجِٔ ُّ ظل  [ إػ مجٚظٚت،201]آل ظّران: ﴾اْظَتِه ـؾ مجٚظٜ تدَّ

 ."أهنٚ هل أهؾ اإلشالم وحدهٚ، وأن أمرهٚ هق إمر افذي جتٛ ضٚظتف

 

  ؾَٔؾ فف: بًض افْاس يَقفقن ظـ افنٔخ ظبد ادحسـ افًبَّاد وهق مـ ـبار ظَِمء إمة ُشئؾ

 افدوفة اْلشالمٔة ادقجقدة أن: أَنؿ خقارج، ؾٓؾ هذا صحٔح؟

يَقفقن افسائؾ ؿال: ، "يًْل صٍُٚتؿ وأؾًْٚلؿ هل أؾًٚل اخلقارجٓ صؽَّ ِف هذا؛ "ؾَٚل افنٔخ: 

َِّؼ افنٔخ؟ ؿٚل:  هذه افدوفٜ افداظنٜٔ مٚ يٌٌْل أن َٕقل: "ظـ افدوفٜ اإلشالمٜٔ، إير مٚذا ظ

افدوفٜ اإلشالمٜٔ ُتذبِّح افْٚس بٚفًُٚـغ إشالمٜٔ، ُيَٚل: دوفٜ داظنٜٔ، هذا آشؿ ادْٚشٛ ْلٚ، 

 ."ذا فٔس مـ اإلشالم ِف رءوُتًٍد وتَتؾ؟! ه
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وا صًٔئٚ وأحرؿقه، جًِقا  ودٚ أحرق افداظنٔقن افىٔٚر إردين افذي أشَىقه، ووًقه ِف ؿٍص ومدُّ

ِِِّقن، ُشئؾ افنٔخ ظٌد  ون وَُي افْٚس تًٔر إفٔف بٌطء، ثؿ ِف افٍَص، ثؿ ؾٔف، أحرؿقه وهؿ ُيُزِّ

ؿ ؿٌٔحٜ مـ ؿٌؾ هذا؛ يًْل هذا مـ وّـ هٗٓء جمرمقن، هٗٓء أظَمْل"ادحًـ ظـ هذا ؾَٚل: 

أظَمْلؿ افٌَٔحٜ، ؾٓؿ ظْدمٚ يَتِقن واحًدا يذبحقٕف بٚفًُغ ـَم ُتذبح افنٚة، وافتًذيٛ بٚفْٚر ٓ 

 ."جيقز

ًٓ أشَمه: ]ؾتْٜ اخلالؾٜ افداظنٜٔ افًراؿٜٔ ادزظقمٜ[ وذفؽ ِف شْٜ مخٍس وثالثغ  وؿد ٕؼ افنٔخ مَٚ

َِّؿاْلّد هلل وحده، وصذَّ "جرة، هذا ادَٚل ؿٚل: وأربًّئٜ بًد إفػ مـ اْل ظذ مـ ٓ ٌٕل   اهلل وش

 أما بًد...بًده ٌْٕٔٚ ُمّد وظذ آفف وصحٌف. 

ٌٜ أضَِٝ ظذ ًٍٕٓٚ دوفٜ اإلشالم بٚفًراق وافنٚم، واصتٓر  ؾَد وفد ِف افًراق ؿٌؾ ظدة شْقات ؾرؿ

، وؿد تًٚؿٛ "داظش"ظقمٜ ؾَٔٚل ْلٚ: ذـرهٚ بٖربًٜ حروف هل اْلروف إوائؾ ْلذه افدوفٜ ادز

أو  ـْٜٔ مًٓٚ ًٌٕٜ إػ بِدٍ ، -هذه ضريَتٓؿ-يَٚل فِقاحد مْٓؿ: أبق ؾالن افٍالين  ظذ زظٚمتٓٚ ظددٌ 

 ُُ   .ك وإًٕٚبَْ ؿٌِٜٔ ـَم هق صٖن ادجٚهٔؾ ادتًسيـ بٚف

مـ هذه افٍرؿٜ  أظدادٌ ظذ اْلرب افتل وؿًٝ ِف شقريٚ بغ افْيٚم وادَٚتِغ فف دخؾ  وبًد ميض مدةٍ 

ويٍتُقن هبؿ، وؿد اصتٓر أن ؿتِٓؿ دـ يريدون ؿتِف  أهؾ افًَّْٜؽر مَٚتِغ فِْيٚم، فُْٓؿ يَٚتِقن 

  .يُقن بٚفًُٚـغ افذي هق مـ أبنع وإُٔك مٚ يُقن ِف ؿتؾ أدمٔغ

فقا تًّٜٔ ؾرؿتٓؿ إػ -يًْل ِف شْٜ مخًٜ وثالثغ-وِف أوائؾ صٓر رموٚن اْلٚيل  اخلالؾٜ "اشؿ  حقَّ

، وخىٛ خٍِٔتٓؿ افذي ُأضِؼ ظِٔف أبق بُر افٌٌدادي ِف جٚمع ادقصؾ، وممٚ ؿٚفف ِف "اإلشالمٜٔ

 يَقل مثؾ أيب بُر افهديؼ. خىٌتف: )ؾَد ُوفِّٔٝ ظُِٔؿ وفًٝ بخرـؿ(

:ٚ ًَ ِِّ ؛ ٕن ؿتؾ مـ ؛ يًْل إٔف فٔس مـ أهؾ اخلر"وؿد صدق ِف إٔف فٔس بخرهؿ" ؾَٚل افنٔخ مً

َِّؿَ -افٌْل  ِقٕف بٚفًُٚـغ إن ـٚن بٖمره أو بًِّف وإؿراره ؾٓق ذهؿ؛ فَقليَت ِْٔف َوَش َِ  :-َصذَّ اهللَُّ َظ

ْٔفِ » َِ اَن َظ ـَ ـْ َدَظا إَِػ َواَلَفٍة  ـَ  َوَم ـْ  اِْلْثِؿ ِمْثُؾ آَثامِ  ِم ُف، َم ًَ َُُص ذفَؽ  َتبِ ـْ  ٓ َيْْ ًْٔئا ِم ْؿ َص ِٓ  . شآَثاِم
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َصذَّ -ِٜ افتل ؿْٚلٚ ِف خىٌتف ؿد ؿْٚلٚ أول خٍِٜٔ ِف اإلشالم بًد رشقل اهلل وهذه اجلّافنٔخ يَقل: 

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ وهق خر هذه إمٜ افتل هل خر إمؿ،  -َريِضَ اهلُل َظُْْف وأروٚه-أبق بُر افهديؼ  -اهللَُّ َظ

 ًً  .ٚ وهق يًِؿ وافهحٚبٜ يًِّقن إٔف خرهؿ فألدفٜ افدافٜ ظذ ذفؽؿْٚلٚ تقاو

ِّٛ ؿٚل افنٔخ:   ومـ اخلر ْلذه افٍرؿٜ أن تراجع ًٍٕٓٚ وتٗوب إػ رصدهٚ ؿٌؾ أن تُقن دوفتٓٚ ِف مٓ

واْلََٜٔ أهنؿ ٓ يٌَِقن ٕهًحٚ ٓ مـ افنٔخ  "قرافريح ـنٖن مثٔالُتٚ افتل شٌَتٓٚ ِف خمتِػ افًه

رون هٗٓء افًَِمء ٍِّ  .ظٌد ادحًـ وٓ مـ ؽره؛ ٕهنؿ ُيُ

ثْل أحد افنٌٚب َّٔؾ فِنٌٚب إٔف جٓٚد،  حدَّ ؿٚل: إٔٚ ذهٌٝ إػ شقريٚ مـ أجؾ أن ُأجٚهد، هُذا ُُي

ؿٚل: ؾٖدخِقين ؾَٔم ُيًّك بٚفِجٚن افؼظٜٔ، ثؿ إن رئٔس افِجْٜ ؿٚل فف: إن ظْدك ظِّٜٔ 

ٚر، هذه افًِّٔٚت مٚ جتقز، ؿٚل: مـ افذي ؿٚل إهنٚ اشتنٓٚديٜ ٍَّ ، ؿٚل: ؿِٝ فف: إٔٚ ُأريد أن أؿٚتؾ افُ

قز؟ ؿٚل: افنٔخ صٚفح افٍقزان، ؿٚل: فق وصِٝ فهٚفح افٍقزان فرؾًٝ ْلٔتف هُذا إـراًمٚ ٓ جت

وجززت رؿٌتف بٚفًُغ، افرؿٌٜ هذه مٚ ُتَُرم، ؿٚل: فرؾًٝ ْلٔتف حتك مٚ ُأصٌٔٓٚ  -إـرام فِحٜٔ-ْلٚ

رون افًَِمء فُـ افنٔخ  ٍِّ يَقم بٚفًُغ، مٚ أؿىًٓٚ بٚفًُغ، وأجزُّ رؿٌتف بٚفًُغ؛ ؾٓؿ ُيُ

 بٚفقاجٛ؛ افْهٔحٜ.

ًٓ ظْد بًض صٌٚر افنٌٚب ِف بِد "ؿٚل:   وممٚ يٗشػ فف أن ؾتْٜ هذه اخلالؾٜ ادزظقمٜ فَٔٝ ؿٌق

، ؿِٝ: وِف ؽرهٚ، وفألشػ فٔس بًض افهٌٚر بؾ حتك بًض ـٌٚر افًـ، وشٌٛ ذفؽ "اْلرمغ

ج ْلؿ وشُقت أهؾ اْلؼ؛ يًْل شُقت بًو  ٓؿ ؾروج هذا افٍُر.واهلل أظِؿ: اإلظالم افذي ُيروِّ

ًٓ ظْد بًض صٌٚر افنٌٚب ِف بِد "ؿٚل:  وممٚ يٗشػ فف أن ؾتْٜ هذه اخلالؾٜ ادزظقمٜ فَٔٝ ؿٌق

افيّآن ينقف افناب مـ  "اْلرمغ، أطٓروا ؾرحٓؿ وهورهؿ هبٚ ـَم يٍرح افيّآن بٚفناب

 بًٔد ييْف مًٚء ؾٍٔرح ؾٔجري إفٔف ويزداد ظىًنٚ وٓ جيد مًٚءا.

ممـ ابتِقا بٚفتٍُر وافتَتٔؾ  وـٔػ ُيرجتك خرٌ  ،ٔٓؿ مـ زظؿ مٌٚيًٜ هذا اخلٍِٜٔ ادجٓقلوؾ"ؿٚل: 

بٖصْع افَتؾ وأؾيًف؟! وافقاجٛ ظذ هٗٓء افنٌٚب أن يربٖوا بًٍٖٕٓؿ ظـ إًٓٔٚق وراء ًٕٔؼ ـؾ 

َِّؿَ َصذَّ اهللَُّ -ٕٚظؼ، وأن يُقن افرجقع ِف ـؾ افتكؾٚت إػ مٚ جٚء ظـ اهلل وظـ رشقفف  ِْٔف َوَش َِ ؛ -َظ
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إػ  "ٕن ِف ذفؽ افًهّٜ وافًالمٜ وافْجٚة ِف افدٕٔٚ وأخرة، وأن يرجًقا إػ افًَِمء افْٚصحغ

 آخر هذا ادَٚل افٍْٔس ِف ٕهٔحٜ افنٌٚب ِف اجتْٚب هذه افٍرؿٜ

ًٓ آخر بًْقان: ]اخلالؾٜ افداظنٜٔ ادزظقمٜ تَتؾ ادهِغ وتذبح أدمٔغ بٚفً ُٚـغ[، ثؿ ٕؼ مَٚ

 وٕهح وأبِغ، وادَٚٓن مقجقدان ظذ مقؿع افنٔخ.

هْٚك أيًوٚ ـثر مـ افٍتٚوى ادتًَِٜ هبذه افٍرؿٜ فًِْٚ إن صٚء اهلل يقم افًٌٝ أيًوٚ ؽًدا ٕذـر بًوٓٚ 

مـ أجؾ آشتٍٚدة مْٓٚ ِف ُتذير ادًِّغ مـ هذه افٍرق افهٚفٜ، َٕػ هْٚ وٕدع افٍرصٜ فألخقة 

افًٚظٜ افرابًٜ ومخٍس وأربًغ دؿَٜٔ اجلًّٜ، وًٕقد إن صٚء اهلل بًد افًك فالشتًداد فهالة 

ُٕجٔٛ ظـ أشئِٜ افٔقم ـِٓٚ ِف آخر افدرس افثٚين مـ درس ادًٚء إن صٚء اهلل، واهلل أظِؿ وصؾَّ اهلل  و

َِّؿ.  ظذ ٌْٕٔٚ وش
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 [مجٚظٜ افتٌِٔغ -افٍرق ادْحرؾٜ ادًٚسة ]

 ُِٔؿ ورمحٜ اهلل وبرـٚتف.افًالم ظ

ًٜ فًِٚدغ، وظذ آفف  اْلّد هلل رب افًٚدغ، وافهالة وافًالم إمتٚن إـّالن ظذ ادًٌقث رمح

 وصحٌف أمجًغ.

  أما بًد...

ًٌٚ بُؿ ِف دروس هذه افدورة ادتّٔزة بُؿ وبّقوقظٓٚ وترـٔزهٚ، وًٕٖل اهلل أن جيًؾ ؾٔٓٚ  ؾّرح

ٚ ظئًَم. ًً ٍٕ 

، وهق ادجِس افذي ٕىرح ؾٔف مقوقع ]ؾرٍق ِس افثٚين مـ جمٚفس افٔقم يقم اخلّٔسهذا هق ادج

ٍٜ دْٟٓ افًِػ افهٚفح  ؿْ -مًٚسة خمٚفٍ ِٓ ْٔ َِ [ حٔٞ أن ِف ـؾ يقٍم ِف ادجِس افثٚين -ِرْوَقاُن اهلِل َظ

َِّّْٚ ظـ مجٚظٜ اإلخقان مٍٚت ٓ بد مْٓٚ، ثؿ تُ وخىقرُتٚ  مْف ٕىرح هذا ادقوقع، وؿد بدإٔٚ بَّدِّ

 ظذ إمٜ وبٔٚن أوجف تِؽ اخلىقرة بٚفَْؾ مـ ـالمٓؿ.

  َِّؿ ظـ مجاظة افتبِٔغ: -َظزَّ َوَجؾَّ -وافٔقم إن صاء اَّلل  ٕتُ

وهل أبرز اجلَمظٚت ادخٚفٍٜ دْٟٓ افًِػ افهٚفح ِف بٚب افدظقة، ؾجَمظٜ افتٌِٔغ مجٚظٜ دظقة، 

ؾٓل وطٍٜٔ إٌٕٔٚء وادرشِغ، وهل مـ أؾوِٓٚ، وادًِقم أن افدظقة مـ أذف إظَمل وأـِّٓٚ و

افًٌٚدات افُزى ِف ديْْٚ، وؿد ظِّْٚ أن إصؾ ِف افًٌٚدات افتقؿٔػ، ؾال جيقز افَٔٚم بًٌٚدٍة إٓ ظذ 

َِّؿ-وؾؼ مٚ جٚء ظـ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ  .-َصذَّ اهلُل َظ

  َِّؿ-وما جاء ظـ افْبل ِْٔف َوَش َِ ًّٔا؛ وهل ؿقل يف افدظ -َصذَّ اَّللُ َظ ا ـِ ًٕ َّْٔتف بٔا قة مجًتف آيٌة واحدة ب

ـَ ﴿: -َظزَّ َوَجؾَّ -اَّلل  ا ِم َٕ ِْل َوُشْبَحاَن اَّللَِّ َوَما َأ ًَ َب ـِ اتَّ ا َوَم َٕ ُؿْؾ َهِذِه َشبِِٔع َأْدُظق إَِػ اَّللَِّ َظَذ َبِهَرٍة َأ

ـِغَ   [.778]يقشػ: ﴾ادُْْؼِ

َِ -يٚ ُمّد  ﴾ُؿْؾ ﴿ َِّؿَصذَّ اهلُل َظ : )َهِذِه( وؿِْٚ بٕٚمس: أن هذه وهذا اشؿ إصٚرة فَِريٛ -ِْٔف َوَش

َِّؿ-ادقجقد، ؾٓذا افًٌٔؾ ادقجقد ِف زمـ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ هق شٌٔع، ؾال بد مـ أن تُقن  -َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ-افدظقة ظذ شٌٔؾ رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ -ؽر رشقل اهلل ، وـؾ دظقٍة ُتًْٛ إػ شٌٔؾ -َصذَّ اهلُل َظ
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َِّؿ ِْٔف َوَش َِ ظذ شٌٔؾ اإلٕنٚء وآبتداء ؾٓل فًٔٝ دظقًة ذظٜٔ، مٚ دام أهنٚ ٓ تهؾ إػ  -َصذَّ اهلُل َظ

َِّؿ-أن ُتًْٛ إػ افٌْل  ِْٔف َوَش َِ  .ؾًِٔٝ دظقًة ذظٜٔ -َصذَّ اهللُ َظ

َِّؿ-ٕن اَّلل ؿال فْبٔف  ِْٔف َوَش َِ [ ؾٓذا 778]يقشػ: ﴾َشبِِٔع َأْدُظق إَِػ اَّللَُِّؿْؾ َهِذِه ﴿: -َصذَّ اَّللُ َظ

ؼ أمقر: افؼط افثاين فِدظقة افؼظٔة: َُّ  أن تُقن افدظقة ؾٔٓٚ هلل وذفؽ بتح

  :اإلخالص هلل، ؾُٔقن افداظٜٔ يٌتٌل بذفؽ إروٚء اهلل ٓ إروٚء إمر إول

ٚ-افنٔقخ ورؤوشٚء اجلَمظٜ، وإَٕم يٌتٌل روٚ اهلل  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ  .-َػ ُش

  :أن يدظق إػ اهلل، ٓ إػ مجٚظٜ، وٓ إػ حزب، وٓ ٕصخٚص، وإَٕم وإمر افثاين

 يدظق إػ اهلل.

  :وأٓ يتخرَّ ـَم ُيريد.-َظزَّ َوَجؾَّ - أن يدظق إػ مٚ دظٚ إفٔف اهللوإمر افثافث ، 

ًهٚ ؾ٘ن دظقتف فًٔٝ ؾٚفذي ٓ تُقن دظقتف إػ اهلل ؾ٘ن دظقتف فًٔٝ دظقًة ذظٜٔ، ؾ٘ذا مل يُـ خمِ

ذظٜٔ، وإذا ـٚن يدظق إػ ؾرق ومجٚظٚت وأحزاب وصخهٔٚت ؾ٘ن دظقتف فًٔٝ ذظٜٔ، وإذا ـٚن 

 إفٔف ـِف ؾدظقتف فًٔٝ دظقًة ذظٜٔ. -َظزَّ َوَجؾَّ -ٓ يدظق إػ مٚ دظٚ اهلل 

بٌر ظٍِؿ، وإَٕم ذط [ وافٌهرة هْٚ افًِؿ، ؾال أدظق 208]يقشػ: ﴾َأْدُظق إَِػ اَّللَِّ َظَذ َبِهَرةٍ ﴿

 .دظقة افًِؿ

ًَِْل﴿ َب ـِ اتَّ ا َوَم َٕ م: ظذ شٌٔع، يدظق إػ اهلل 208]يقشػ: ﴾َأ [ ؾُؾ مـ اتًٌْل ظذ هذا افذي تَدَّ

ظذ بهرة، ؾٚفذي يدظق إػ اهلل بٌر بهرة وبٌر ظِؿ، واؾتح ؾّؽ يٍتح اهلل ظِٔؽ فٔس بهٚحٛ 

 دظقٍة ذظٜٔ، وفًٔٝ دظقتف ذظٜٔ.

ه اهلل ظـ ـؾ مٚ ٓ ئِؼ بف، ؾدظقيت ؾٔٓٚ تْزيف اهلل ظـ ـؾ 208]يقشػ: ﴾ْبَحاَن اَّللََِّوُش ﴿ [ يًْل ُإٔزِّ

ه اهلل ظَم ٓ  ُْٕزِّ مٚ ٓ ئِؼ بف، وأظيؿ ذفؽ افؼك، وٓزم ذفؽ: أين أدظق إػ افتقحٔد ؾٕ٘ف ٓ يُّـ أن 

وافتحذير مـ افؼك، وافتحذير ، حٔدئِؼ بجالفف إٓ بٚفتقحٔد، ؾُؾ دظقٍة فٔس ؾٔٓٚ افدظقة إػ افتق

ٔؼ بجالل اهلل ؾًِٔٝ دظقًة ذظٜٔ، وفًٔٝ دظقًة ٕٚجحٜ، وفًٔٝ دظقًة صْٚلٜ، بؾ مـ ـؾ مٚ ٓ يِ

ٌٜ ٓ تهِح ـَم ُيريد اهلل.  هل دظقٌة بدظٔ

 ؾُؾ دظقٍة تَقم ِف افدٕٔٚ جيٛ أن ًٕروٓٚ ظذ هذه أيٜ:
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 ُيٚؾظ ظِٔٓٚ.ؾَم ُتََٝ ؾٔف هذه أيٜ مـ ـؾ وجٍف ؾٓق دظ ٌٜ ٌٜ ٕٚؾً ٌٜ صحٔح  قٌة ذظٔ

  وـؾ دظقٌة خٌتٚفػ هذه أيٜ أو بًض هذه أيٜ ؾ٘هنٚ دظقٌة فًٔٝ ذظٜٔ؛ ؾ٘مٚ أن

ح، وإمٚ أن ُُتدم ح اخلىٖ، وإمٚ أن ُُتَدم وُتٌِك بٚفُِٜٔ.ُتهحَّ ح وُيهحَّ  ، إمٚ أن ُتهحَّ

 ٌٜ م ؾٕ٘ف يوٌط ٓ بد مْٓٚ، ومـ وٌىٓٚ  هذا هق إصؾ ِف افدظقة، وهق افذي ْٕىِؼ مْف، وهل مَدِّ

 هذا افٌٚب وًٌىٚ ظئًَم.

ٌٜ ؿريٌٜ افًٓد ُأشًٝ ِف مْتهػ افَرن افرابع ظؼ، ومٗشًٓٚ ُمّد  هذه اجلَمظٜ مجٚظٜ افتٌِٔغ مجٚظ

وؿرأ ِف بًض إفٔٚس بـ ُمّد بـ إشَمظٔؾ، وؿد بدأ تًِّٔف ظذ يد أخٔف ُمّد ئك وحٍظ افَرآن، 

ؾ اْلْد، وذهٛ إػ مدرشٜ ديقبْد ودرس ؾٔٓٚ افٍَف اْلٍْل، وأخذ افًٌٜٔ ـتٛ اْلديٞ ـًٚدة أه

د افًٌٜٔ ظذ يد خِٔؾ أمحد، وأجٚزه  افهقؾٜٔ، ؾٌٚيع صٔخف رصٔد أمحد، ثؿ دٚ مٚت صٔخف رصٔد جدَّ

ٌََٚيع بًد أن ـٚن ُيٌِٚيع.  هذا افنٔخ ِف مٌٚيًٜ ؽره ظذ افهقؾٜٔ؛ يًْل أصٌح ُي

ظْد افٌَقر وادجٚورة فٌَِقر، ؾٓق ِف ظَٔدتف وٕنٖتف وظٌٚدتف ظذ مْٟٓ  وـٚن مًروًؾٚ بٚدرابىٜ

وافىريَٜ وِف افًَٔدة مٚتقريدي ـٌٚفٛ إحْٚف ظذ افًَٔدة ادٚتقريديٜ، وِف افًِقك افديقبْديغ، 

حٍْلُّ ادذهٛ، وـٚن أمر مجٚظٜ افتٌِٔغ ثؿ اشتخِػ ابْف ُمّد ظذ إمٚرة ِف افٍَف هق هق صقِف، و

ِٔغ، وـٚن ُمّد ظذ ضريَٜ وافده، وممٚ ُظِرف ظْف إٔف ـٚن جُيٚور ظْد ؿز وافده ؾُٚن يَيض افقؿٝ افتٌ

ًّٔٚ رأشف جمٚورًة ظْد افَز، وهذا ادًروف ظْد افهقؾٜٔ بٚدراؿٌٜ:  افىقيؾ بجقار ؿز وافده مٌى

وـٚن ظذ افًَٔدة  اجلِقس ظْد افَز، وإَٓىٚع ظـ افْٚس، وتٌىٜٔ افرأس وافقجف ُيًّقٕف مراؿٌٜ،

 ادٚتقريديٜ وظذ افىريَٜ افهقؾٜٔ.

هذا ُمّد يقشػ إمر افثٚين جلَمظٜ افتٌِٔغ هق افذي أفَّػ ـتٚب ]حٔٚة افهحٚبٜ[، وـتٚب ]حٔٚة 

ًٜ فِجَمظٜ: ٍٚ خٚص  افهحٚبٜ[ ُأفِّػ فًِرب افذيـ يْتًٌقن إػ مجٚظٜ افتٌِٔغ؛ ٕن فِتٌِٔغ ـتٚبغ ُأفِّ

 ]ا فٌر افًرب.وهذ ]تٌٌِٔل ٕهٚب 

 .حٔٚة افهحٚبٜ[ هذا فًِرب[ 
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وهق مـ أظرف افْٚس بجَمظٜ افتٌِٔغ وهق ظٚمل ظدٌل  -َرمِحَُف اهللُ -يَقل افنٔخ محقد افتقجيري 

]حٔٚة افهحٚبٜ[ دحّد يقشػ ممِقٌء بٚخلراؾٚت، وافَهص "مًروٌف ظْد أهؾ افًِؿ، يَقل: 

 ."تٛ افؼ وافوالل وافٍتْٜادُذوبٜ، وإحٚديٞ ادقوقظٜ وافؤًٍٜ، وهق مـ ـ

ثؿ بًد وؾٚة ُمّد يقشػ تقػَّ إمٚرة اجلَمظٜ إمر افثٚفٞ ْلٚ وهق إًٕٚم اْلًـ، وـٚن ظذ ضريَٜ مـ 

مقه، ؾٓق ظذ افىريَٜ افهقؾٜٔ وظذ افًَٔدة ادٚتقريديٜ،  ًٜ بخىف وؾٔٓٚ: تَدَّ افًٌٜٔ ِف "ـتٛ رشٚف

ٌٜ ومْتؼٌة ِف صٌف افَ ون افىرق افهقؾٜٔ رائج ٌُٕٚيع هٗٓء افذيـ ُيكُّ ٚرة اْلْديٜ، وافقاؿع إْٔٚ إن مل 

ٌُٔٚيًقن ؽرٕٚ ٌُٔٚيًقن ؽرٕٚ  "ظِْٔٚ بذفؽ ؾ٘هنؿ حتًَم ش ٌُٕٚيًٓؿ ش ٌُٕٚيًٓؿ؛ ْٕٕٚ فق مل  يًْل ٕحـ 

 وٕحـ حريهقن ظِٔٓؿ.

ٌٚيع افتٚبًغ فف وهق يُ "ظـ هذا إمر إًٕٚم اْلًـ، ؿٚل:  -َرمِحَُف اهللُ -يَقل افنٔخ محقد افتقجيري 

، وافَْنٌْديٜ، ؿٚل: ؾٖمٚ اجلنتٜٔ، وافَٚدريٜ، وافًٓرورديٜ ظذ أربع ضرق مـ ضرق افهقؾٜٔ: وهل

ظ بُؾ ساحٜ، وأمٚ افًرب  ٍُّ أؾراد مجٚظتف مـ افًجؿ ؾٕ٘ف ُيٌٚيًٓؿ ظذ هذه افىرق إربع بدون ُت

ج  ظ مْٓؿ وٓ ُيٌٚيع إٓ مـ وثؼ بف مْٓؿ مـ افًذَّ ٍَّ افذيـ ُيًْقن افيـ بٚفتٌٌِٔغ وٓ ؾٕ٘ف يتح

ٍٜ ووالل  ."يًرؾقن أهنؿ أهؾ بدظ

وهْٚك ـتٌٚب مًروف ظْدهؿ هق ]ؾوٚئؾ إظَمل[ أفٍَّف ُمّد زـريٚ وهق زوج بْٝ ُمّد إفٔٚس 

رون مـ  ٍِّ مٗشس اجلَمظٜ، وؿد ـٚن ُيًدُّ ظٚمل اجلَمظٜ إن ـٚن ؾٔٓؿ ظٚمل، ؾ٘هنؿ ٓ َيتّقن بٚفًِؿ وُيْ

ر ظَم ُُيٚفٍٓٚ بٚفَهص وإمثِٜوادافًِؿ،  ٍِّ ر مٚ هل ظِٔف وُتْ ُتربَّك ظذ  "ًِقم أن مجٚظٜ افتٌِٔغ ُتَدِّ

 هذا.

 ؛يًْل مثاًل يَقفقن: افًٚمل مثؾ افٌئر، وافداظٜٔ مثؾ افْٓر

 .حتك وصؾ إفٔف ويتًٛ حتك ُُيرج ادٚء ًِٛ  افٌئر ٓ يٖخذ مْف إٓ مـ جٚء إفٔف وت

 ئًؾ وافُؾ يًتٍٔد مْف. وأمٚ افداظٜٔ ؾٓق مثؾ افْٓر 

ج مـ هذا ادثٚل أن افداظٜٔ أؾوؾ مـ افًٚمل، وأن اخلروج فِدظقة أؾوؾ  افذي يهؾ ِف ٍٕقس افًذَّ

مـ ادرابىٜ فىِٛ افًِؿ، يَقفقن مثاًل؛ ٕن هذا مْٟٓ ظْدهؿ ِف ترشٔخ مٚ يريدون افتٍْر ظَم 



 

 

 244  سليمان بن سليم اهلل الرحيلي: أ. د الشيخ

ْلؿ ؾوٚئؾ، وأهنؿ مٚ صٚء اهلل ظذ يذـرون افَهص مثاًل حتك جيًِقا افنخص يًتَد أن ُُيٚفٍف، 

 خر، وأن اهلل ُيُرمٓؿ يذـرون ؿهص.

ؿٚفقا: ِف مجٚظٜ مـ إخقة ذهٌقا إػ افدظقة وإتٓك افٌْزيـ ِف افىريؼ، وؿٍٝ  -

إِنَّ اَّللََّ ﴿افًٔٚرة مٚذا يًٍِقن؟ ووًقا ادٚء ؾٚصتٌِٝ افًٔٚرة وشٚرت، هذا ٕك اهلل؛ 

ـَ َآَمُْ  ـِ افَِّذي  [.18]اْلٟ: ﴾قاُيَداؾُِع َظ

ـٚن أحد إخقة اصسى ْلًَم ؾّرَّ بٕٚحٌٚب ِف ادًجد وجِس مًٓؿ ومًف افِحؿ،  -

ثؿ أخذ هذا افِحؿ وذهٛ إػ بٔتف ؾىٌخٝ ادرأة افِحؿ ؾَم اشتقى، وزادت ظِٔف افىٌخ 

مٚ اشتقى، ؾذهٛ إػ افنٔخ وأخزه ؾَٚل: إٔٝ مٚذا صًْٝ؟ ؿٚل: إٔٚ جًِٝ مع 

 افزـٜ ٕزفٝ ظذ هذا افِحؿ.إحٌٚب، ؿٚل: هذه 

ج، وهذا ـثر، وهذا مْٓجٓؿ؛ ٕٕف فٔس جيٌِقن افتلإػ ؽر ذفؽ مـ افَهص   هبٚ ؿِقب افًذَّ

 ظْدهؿ ظِؿ ُئَّقن ظِٔف افدظقة وإَٕم هل إمثِٜ افتل يذـرون.

ٌم ظْدهؿ وـتٌف مًتّدة، وضِٛ مْف افنٔخ ُمّد إفٔٚس أن ُيٗفػ ـتًٌ  ٚ خٚصٜ ُمّد زـريٚ هذا هق مَدَّ

جلَمظٜ افتٌِٔغ، وهذا يٚ أخقة حتك يٍهِقا اجلَمظٜ ظـ ؽر صٔقخ اجلَمظٜ، مٚ يتٚجقن إػ ـتٛ، 

م وافذي ـتٌف مًتّدة أيًوٚ ظذ افىريَٜ افهقؾٜٔ،  يٖخذون ـتٛ اجلَمظٜ، وهذا أيًوٚ ظٚدٓؿ ادَدَّ

ُِّؼ بٚهلل"وـٚن يَقل:  ف هق أؿرب افىرق إلجيٚد افتً  ."إن افتهقُّ

َرمِحَُف -ٚزه خِٔؾ أمحد بٚدٌٚيًٜ واإلرصٚد؛ يًْل ُيٌٚيع ؽره، وؿد بغَّ افنٔخ محقد افتقجيري وؿد أج

مٚ ظِٔف ُمّد زـريٚ بٖٕف ديقبْدي جنتل َٕنٌْدي ُيًيِّّف مجٚظٜ افتٌِٔغ، وُيًّقٕف ريٕٜٚ اْلْد  -اهللُ 

ٍٜ صقؾٜٔ، وهق مٗفِّػ أيًوٚ ـتٚب  ، وؿد حقى هذا هٚب[]تٌٌِٔل ٕوبرـٜ افًك، وهق ظذ ضريَ

 افُتٚب مـ افٌدع واخلراؾٚت وافوالٓت بؾ وافؼـٔٚت افقء افُثر. 

  ٚف: افنٔخ ُمّد زـري مـ أصٓر افًَِمء ِف اْلْد  -َرمِحَُف اهللُ -وفذفؽ جٚء شٗاٌل فِجْٜ افدائّٜ ٕهُّ

ة مْٓٚ ـتٚب ]ؾوٚئؾ ا ًٜ ِف أوشٚط مجٚظٜ افتٌِٔغ، وفف مٗفٌٍٚت ظدَّ ٕظَمل[ حٔٞ وبٚـًتٚن وخٚص

ُيَرأ هذا افُتٚب ِف اْلَِٚت افدئْٜ ِف مجٚظٜ افتٌِٔغ، وأظوٚء هذه اجلَمظٜ يًتَدوٕف مثؾ ]صحٔح 
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افٌخٚري[، ؿٚل افًٚئؾ: وـْٝ مْٓؿ وأثْٚء ؿراءيت هذا افُتٚب وجدت بًض افَهص ادرويٜ ؿد 

ًُٛ ظعَّ ؾّٓٓٚ واظتَٚدي ظِٔٓٚ، ؾِذا ُأرشؾ إػ جلْتُؿ ـل ُتؾَّ منُِت  ل؟ص

ٌٜ يروَيٚ افًٔد أمحد افرؾٚظل حٔٞ يَقل: إٕف بًد أداء ؾريوٜ اْلٟ دٚ زار ؿز  مـ هذه افَهص ؿه

َِّؿَ -افرشقل  ِْٔف َوَش َِ َِّؿ-وإٔند إبٔٚت افتٚفٜٔ ؿٚئًَم أمٚم ؿز افرشقل  -َصذَّ اهللَُّ َظ ِْٔف َوَش َِ -َصذَّ اهلُل َظ

 ، حٔٞ ؿٚل:

ْْ  يِف  ـُ ِد ُروِحل  ًْ اَحاَفِة افُب َٓ ُِ  ُت ُأْرِشـ

 

َٕــائَِبتِل  ـبُِّؾ إَْرَض َظِّْل َوِهـَل  ََ  ُتـ

ـْت     َوَهـِذِه َدْوَفـُة إَْصَباِح َؿْد َحرَضَ

 

تِل  ٍَ ـا َصـ َيك ِِبَ ْل حَتْ ـَ ََْٔؽ 
ِّ  َؾاْمُدْد َي

َِّؿ- بًد ؿراءة هذه إبٔٚت خرجٝ افٔد افّْٔك فِرشقل  ِْٔف َوَش َِ ٌَّ  -َصذَّ اهلُل َظ ٚ هذه ضٌ ِتٓٚ،ؾَ ًً

دهٚ افهقؾٔقن ِف ـؾ مُٚن.   افروايٜ افهقؾٜٔ ذـرهٚ افًٔقضل وؽره وُيردِّ

 :ٜ  : أريد أن أشٖفُؿ"ؿٚل ِف وقء هذه افَهَّ

 هؾ هذه افَهٜ ْلٚ أصؾ؟ .2

؛ ٕن افَهٜ ُتًْٛ فًِٔقضل [اْلٚوي]مٚ رأيُؿ ِف ـتٚب و .1

 إفٔف؟

ـٕٚٝ هذه افَهٜ ؽر صحٔحٜ، ؾٓؾ جتقز افهالة خِػ  وإذا .1

 ؟ مٚ ؾٔٓٚافذي يروي هذه افَهٜ ويًتَد  اإلمٚم

قز ؿراءة مثؾ هذه افُتٛ ِف ادًٚجد، حٔٞ يتذ هذا جتوهؾ  .4

 ؟افُتٚب ِف مًٚجد بريىٕٚٔٚ جلَمظٜ افتٌِٔغ

 اْلؾادة؟أرجق مـ ادنائخ افُرام 

ٌٜ  :اجلقابو ًّٔ  هذه افَهٜ بٚضِ  ٚ ـٚن أم ؽره إٔف ٓٓ أشٚس ْلٚ مـ افهحٜ؛ ٕن إصؾ ِف ادٔٝ ٌٕ

َِّؿ- أو ؽرهٚ، ؾَم ؿٔؾ مـ أن افٌْل يتحرك ِف ؿزه بّد يدٍ  ِْٔف َوَش َِ أخرج يده فِرؾٚظل أو  -َصذَّ اهلُل َظ

- ٓ أشٚس فف مـ افهحٜ، وٓ جيقز تهديَف، ومل يّد يده وخٌٔٚل  ؽره ؽر صحٔح، بؾ هق وهؿٌ 

َِّؿ ِْٔف َوَش َِ ٌس بذـر  ظـ ؽرهؿ، وٓ يُ فهحٚبٜ ؾواًل ٌرمهٚ مـ افٕيب بُر وٓ ظّر وٓ  -َصذَّ اهلُل َظ

حٚضٛ "؛ ٕن افًٔقضل ِف مٗفٍٚتف ـَم ؿٚل افًَِمء ظْف: [اْلٚوي]افًٔقضل ْلذه افَهٜ ِف ـتٚبف: 
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َّٞ  فٔؾٍ  وؽره ممٚ ينتّؾ ظذ اخلراؾٚت  [ؾوٚئؾ أظَمل]وٓ جتقز ؿراءة ـتٚب ، وافًّغ يذـر افٌ

أو ؽرهٚ؛ دٚ ِف ذفؽ مـ تؤِؾ افْٚس وٕؼ اخلراؾٚت واْلُٚيٚت ادُذوبٜ ظذ افْٚس ِف ادًٚجد 

 ."بْٔٓؿ

افذي  ]تٌٌِٔل ٕهٚب[وأهؿ ـتٍٚب ظْد افتٌٌِٔٔغ ـتٚب ": -َرمِحَُف اهللُ -وؿٚل افنٔخ محقد افتقجيري 

ٌٜ صديدٌة هبذا افُتٚب، ؾٓؿ يًيِّّقٕف ـَم يًيؿ  أهؾ أفٍف أحد رؤشٚئٓؿ ادًّك ُمّد زـريٚ، وْلؿ ظْٚي

 ."افهحٔحغ[] افًَّْٜ

ر، إٔٚ أريد أن أؿقل هبذا إمر: أن مجٚظٜ  ََ وهذا افُتٚب ؾٔف بدٌع ووالٌٓت ـثرة، وهق ـتٚب ُم

ٌٜ بَم ؾٔٓٚ؛ ٌٜ ِف ذاُتٚ، بدظٔ  افتٌِٔغ مجٚظٜ صقؾٜٔ بدظٔ

 .ِٜف ذاُتٚ؛ ٕٕٚ فق ظروْٚهٚ ظذ أيٜ افتل ذـرٕٚهٚ دٚ إىٌَٝ ظِٔٓٚ أي ٌٜ  بدظٔ

 بَم ؾٔٓٚ مـ ٌٜ  وبٚفٌَِدع افتل ؾٔٓٚ مـ ـتٌٓؿ ادًتّدة.إصقل افتل ذـروهٚ  وبدظٔ

 ]يًْل هذا افُتاب ]تبٌِٔل ٕهاب[، ]ؾوائؾ إظَمل:  

  َِّؿَ -ؾٔف تَرير افتقجف إػ افَز ؿز افٌْل ِْٔف َوَش َِ َصذَّ اهللَُّ -، وخمٚضٌٜ افٌْل -َصذَّ اهللَُّ َظ

َِّؿَ  ِْٔف َوَش َِ قجف إػ افَز ويَقل: يٚ رشقل اهلل أشٖفؽ افنٍٚظٜ وشٗافف افنٍٚظٜ، بٖن يت -َظ

ؾ بؽ إػ اهلل   .وأتقشَّ

 .ظذ افدظٚء بٖن يٌٍر اهلل افذٕٛ بٍوِف وؾوؾ رشقفف ُّٞ  وؾٔف اْل

  مـ مجٔع افًٚمل، وظذ إتٌٚع ِّٟ وؾٔف أن إوفٔٚء وإبدال وإؿىٚب ينسـقن ِف اْل

 اْلرص ظذ آشتٍٚدة مـ ؾٔقوُٚتؿ وبرـُٚتؿ.

وهذه ـَم تًِّقن خراؾٚت صقؾٜٔ ؾٚفهٍقيقن يًتَدون أن صٔقخٓؿ وأؿىٚهبؿ يذهٌقن إػ اْلٟ ـؾ 

ظٚم بدون وشِٜٔ، بؾ بًوٓؿ يًتَد أن افنٔخ ُيهعِّ ِف ادًجد اْلرام مجٔع افهِقات، ؿٚفقا فف: 

بف ظْد افًٌُٜ صٔخؽ ٓ يهع مًْٚ ؿٚفقا: ُيهع ِف ادًجد اْلرام، إذا أذَّن ادٗذِّن يّد رجِف ؾ٘ذا 

ُيهع ويرجع، وبًوٓؿ ِف إؾرئَٚ يًتَد أن اهلل أجرى ؾرًظٚ مـ زمزم فِنٔخ، ؾٍل بئر بجقار افنٔخ 
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ٌخ ِف مجٚظٜ افتٌِٔغ ِف هذا افُتٚب  هذا ؾرع ممتد مـ زمزم مـ أجؾ افنٔخ، إػ ؽر ذفؽ، وهذا مسشِّ

 افذي ُيًيِّّقٕف.

 ر أن افًالم ظذ أيب ومـ ذفؽ ََم -بٍُر وظّر : إٔف ُيَرِّ ُٓ ؾ  -َريِضَ اهلُل َظْْ يُقن بَقل: جئْٚـَم ٕتقشَّ

َِّؿَ -بَُم إػ رشقل اهلل  ِْٔف َوَش َِ ؾ بٕٚمقات بدظٜ -َصذَّ اهللَُّ َظ  .فٔنٍع فْٚ ويدظق فْٚ ربْٚ، وافتقشُّ

يذـر ِف افُتٚب مٚ يذـره بًض ؽالة افهقؾٜٔ مـ أن افًٌُٜ تذهٛ إػ بًض إوفٔٚء، حتك إهنؿ 

ف افْٚس؟ منُِٜ هْٚ، افًٌُٜ ِف يٌ حثقن مًٖفٜ: فق ذهٌٝ افًٌُٜ إػ بًض إوفٔٚء ؾ٘ػ أيـ يتقجَّ

ف إفٔف؛ هؾ هق إػ جٜٓ افنٔخ افذي ذهٌٝ إفٔف  مُٚن ومُٚهنٚ إصع ِف مُٚن، ؾَم افذي ُيتقجَّ

ِف هذا  ،افًٌُٜ ٕهنٚ مقجقدة هْٚك، أو إػ مُٚهنٚ إصع؟ هذا مقجقد ظْد بًض ؽالة افهقؾٜٔ

ر هذا، وأن افًٌُٜ ؿد تذهٛ إػ بًض إوفٔٚء  .افُتٚب ُيَرِّ

  َِّؿَ -صٔغ افهالة ظذ افٌْل ؾٔف بدٌع ـثرة ِف ِْٔف َوَش َِ  .-َصذَّ اهللَُّ َظ

  ِٜف افُتٚب تًئؿ ابـ ظريب افهقِف افذي حُؿ ُمََقا أهؾ افًِؿ ظِٔف بٚفٍُر، مًتَداتف ـٍري

ِقا مْف بٚفنٔخ ومع ذفؽ ُيًّك ِف هذا افُت ٚب افذي هق ظّدة مجٚظٜ افتٌِٔغ وٓ يُّـ أن يتْهَّ

ٚ ابـ ظريب افهقِف ؽر ابـ افًريب ادٚفُل، وفذفؽ يَقل بًض أهؾ افًِؿ:  ًً ف "إـز، ضٌ ظرِّ

ر ُتُْر ُِّ  ؛ "تًِرف وٕ

 .ُٜٔؿؾ: ابـ افًريب بٚفتًريػ ؾٓذا ظٚمل مـ ظَِمء ادٚف 

 )ؾٓذا افوٚل افذي حُؿ افًَِمء ظِٔف بٚفٍُر. ؿؾ: ابـ ظريب بٚفتُْر بدون )أل 

ٚ ظّدة افُتٚب اخلراؾٚت وافَهص افتل ُيدرك ـؾ ظٚؿؾ أهنٚ ـذب،  ًً وفألشػ أن هذه اجلَمظٜ ضٌ

ٓ ُتيٓر هذا فُؾ أحد مع إٔف مقجقد ِف افُتٛ، وفذفؽ يٌس هبٚ بًض افىٌٔغ، ثؿ إذا دخؾ مًٓؿ 

روه مـ أن يًّع افىًـ ِف اجلَمظٜ ؾال ي  ْتٍع مـ ـالم افًَِمء.حذَّ

  يَقم ديْٓا ظذ تًئؿ افَبقر:وهذه اجلَمظة ـسائر افهقؾٔغ 

إن أـٚبر أهؾ افتٌِٔغ ُيرابىقن ظذ افٌَقر ويْتيرون افُنػ "ؿٚل شٔػ افرمحـ بـ أمحد افدهِقي: 

ون بًّٖفٜ حٔٚة افٌْل  َِّؿَ َصذَّ اهللَُّ ظَ -وافُرامٚت وافٍٔقض افروحٜٔ مـ أهؾ افٌَقر، وُيَرُّ ِْٔف َوَش َِ- ،
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ٌٜ "مثَِم ُيَر افٌَقريقن بٍْس ادًْك وحٔٚة إوفٔٚء حًٔٚة دٕٔقيٜ ٓ برزخٜٔ ٌٜ بدظٔ ؛ ؾٓذه اجلَمظٜ مجٚظ

 تَقم ظذ افٌدع وافوالٓت ومل يتزأوا مـ هذا افىريؼ.

  ظيؿ ْٕير يف مقاؿٍٓا مـ إصقل افؼظٔة وأهؿ افؼع ظذ اْلضالق هق افتقحٔد، أهذه اجلَمظة

 :ُظِرف وأـز ؾرٍض وصػ افتقحٔد؛ حؼه اَّلل ظذ افًبٔد، أشاس افديـ، ومٍتاح اجلَّْة حؼٍّ 

ؾ٘ذا ٕيرٕٚ إػ مجٚظٜ افتٌِٔغ ِف افْير إػ هذا افتقحٔد ٕجد أهنٚ ٓ تَػ مْف ادقؿػ افؼظل، ادقؿػ 

َِّؿَ -افذي جٚء بف افٌْل  ِْٔف َوَش َِ قبٜٔ، وٓ مـ تقحٔد إفقهٜٔ، وٓ مـ ، ٓ مـ تقحٔد افرب-َصذَّ اهللَُّ َظ

 تقحٔد إشَمء وافهٍٚت، وذفؽ مـ وجٓغ:

  :أهنٚ ٓ ُتًَْك بٚفتقحٔد وٓ بٚفدظقة إػ افتقحٔد.افقجف إول 

  :ون افُِّٜ وافقجف افثاين ٍُٔنِّ أهنٚ ُتّؾ إمر ِف افتقحٔد ظذ تقحٔد افربقبٜٔ، ؾ

ٌِّٜٔ )ٓ إفف إٓ اهلل( بٖٕف ٓ خٚفؼ  وٓ رازق وٓ مدبِّر إٓ اهلل، وهذا إحراٌف ِف بٚب افى

 تًِّقن.افتقحٔد ـَم 

رون مـ افدظقة إػ افتقحٔد  وْلؿ إحراف ِف مجٔع إٔقاع افتقحٔد، هؿ ٓ َيتّقن بٚفتقحٔد بؾ وُيذِّ

ون افتقحٔد ب٘مجٚل بتقحٔد افربقبٜٔ؛ ٕن هْٚك ؿٚظدة ظْد مجٚظٜ  ظذ وجف افتٍهٔؾ، وإَٕم ُيٍنِّ

 ؛"مٚ يٗدي إػ اخلالف جيٛ اجتْٚبف"ٌِٔغ: افت

ؾٖٕٝ إذا ؿِٝ: مًْك )ٓ إفف إٓ اهلل( ٓ خٚفؼ إٓ اهلل هؾ ُُيٚفٍؽ أحد؟ مٚ ُُيٚفٍؽ  -

أحد، ٓ مدبِّر إٓ اهلل، ٓ رازق إٓ اهلل، مٚ ُُيٚفٍؽ أحد، فُـ إذا ؿِٝ: )ٓ مًٌقد بحؼٍّ إٓ 

قر ويًٌدون، إذن جتتْٛ تًٍر افتقحٔد اهلل( هْٚ يٖيت اخلالف بغ افذيـ يًٌدون افٌَ

 بتقحٔد إفقهٜٔ.

إذا جئٝ إػ إشَمء وافهٍٚت ِف ٕزاع وخالف ِف إمٜ مـ افٍرق افتل خٚفٍٝ  -

 ؾتجتْٛ تقحٔد إشَمء وافهٍٚت. 

ؾَم افذي بَل جلَمظٜ افتٌِٔغ ظذ ـّْٓجٓٚ ِف افتقحٔد؟ تقحٔد افربقبٜٔ ظذ وجف اإلمجٚل، ومع ذفؽ 

 .ٚدات ؾٚشدة ِف تقحٔد افربقبٜٔؾِٓؿ اظتَ
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-: أن ممٚ يتًِؼ بتقحٔد افربقبٜٔ أن أجٚل ٓ يًِّٓٚ إٓ اهلل، وإٔف ٓ ُئل إٓ اهلل ومـ ذفؽ مثاًل 

َٚػَ  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ ؾٓق ادحٔل ادّٔٝ، وفُـ صٔقخ هذه اجلَمظٜ واجلَمظٜ تًقد إػ أؿقال صٔقخٓٚ  -ُش

 ٚل، وُئًدون ادقتك إػ اْلٔٚة.يًتَدون أن إوفٔٚء يًِّقن أج

ؿٚل افنٔخ أبق يًَقب: جٚءين بًض ادريديـ بُّٜ وؿٚل: يٚ أشتٚذي شٖمقت "يَقل ُمّد زـريٚ: 

ْل بْهٍف واحٍر يل ؿًزا بْهٍف، ؾَِم ـٚن افٌد وؿٝ افيٓر  ٍِّ ؽًدا وؿٝ افيٓر، ؾخذ هذا افديْٚر ؾُ

يد مـ برـٚتف إٔف مريد فِنٔخ ظَرف أجِف وإٔف هذا ادر "جٚء ادًجد اْلرام ؾىٚف ثؿ امتدَّ ؾَمت

ثؿ أخذت ِف جتٓٔزه وتٍُْٔف وووًتف ِف ؿزه، هؾ تٍُل هذه افىٚمٜ "ؿٚل: . شّٔقت ِف هذا افقؿٝ

ؾَِٝ فف: حٌٔٚة بًد ادقت؟ ؾَٚل: بؾ إٔٚ حلٌّ وـؾ ُمٌقٍب هلل افُزى؟ ٓ، اشًّقا، ؿٚل: ؾٍتح ظْٔٔف 

 فثٚبٝ.يذـرهٚ ظذ شٌٔؾ افَهص ا "ؾٓق حل

ؾَٚل ؿٌؾ شْقاٍت ظديدة  ثبٚيَقل أبق اْلًغ ادٚفُل: إين راؾَٝ افنٔخ خر ٕقر "ويَقل أيًوٚ: 

مقتف بثَمٕٜٔ أيٚم: إْٕل شٖمقت مًٚء اخلّٔس وؿٝ ادٌرب، وُأدؾـ بًد صالة اجلًّٜ ؾال تًْك، 

َّٜٔ، ؾَٚبِْل ِف افىريؼ افذيـ رجًقا مـ مْزفف وأخزوين بٖ ٕف مٚت ـَم ؿٚل وإٔف وفُْْل ًٕٔٝ بٚفُِ

ُٔدؾـ بًد صالة اجلًّٜ، وفُْْل وصِٝ إػ مْزفف وشٖفٝ ظـ ـٍٜٔٔ وؾٚتف ؾٖخزين افنٔخ افذي  ش

ل  ـٚن مقجقًدا ؿٌؾ وؾٚتف وؿٚل: إٕف ُأؽّل ظِٔف ظْد صالة ادٌرب ثؿ أؾٚق صًٔئٚ ؾٌدأ يَقل بًدمٚ حقَّ

ًّٔٚ، إتيرين م ـٍ مـ أرـٚن افٌٔٝ: إتيرين مِ ًّٔٚ وجٓف إػ رـ إٔٝ مٖمقٌر  -يًْل ُُيٚضٛ مِؽ ادقت-ِ

بٖمر وإٔٚ مٖمقٌر بٖمر، وافذي ُأمرت بف إٔٝ ٓ يٍقت، وفُـ افذي ُأمرت إٔٚ بف يٌَك ظّع، ؾٕٚتيرين 

د  د افقوقء وصذَّ ومِؽ ادقت يْتير، ثؿ أؽّض ظْٔٔف ومدَّ برهٜ حتك ُأـِّف، ثؿ ضِٛ ادٚء وجدَّ

افنٔقخ ومريدي افنٔقخ يًِّقن أجٚل وأمٚــ مُٚن ادقت  ؾٚظتَٚد أن؛ "رجِٔف واوجع وإتَؾ

 .متٖصٌؾ ظْدهؿ

ٚ إذا ؿٔؾ ظْد افهقؾٜٔ: -ُيُك ظـ افنٔخ أيب ظع افروذبٚري إٔف ؿٚل: ورد ظعَّ ؾٌَر "يَقل:  ًً ضٌ

َِٜ وؿٚل: هؾ هْٚك يقم افًٔد رؿٔؼ اْلٚل وظِٔف ثٌٔٚب خ -ؾَر يًْل ابـ افْٚس أهؾ اهلل ـَم يَقفقن

ٌٚن ٕئػ فّٔقت ؾٔف ؾٌَر مٍِس؟ ؿٚل: ؾٚظتزتف فًٌقا وؿِٝ فف بدون مٌٚٓة: ادخؾ وِمٝ حٔٞ مُ

تنٚء، ؾدخؾ وتقوٖ ثؿ صذَّ رـًٚت ثؿ اوجع ومٚت، ؾَّٝ بتجٓٔزه وتٍُْٔف، وبَْٔم إٔٚ ظْد 
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اوىجٚظف ِف ؿزه خىر بٌٚيل أن أؾتح وجٓف وأوًف ظذ إرض فرمحف اهلل تًٚػ ظذ مًُْتف، 

، ؾًٖفٝ: يٚ شٔدي أحٌٔٚة بًد ادقت؟ ؾَٚل: إٔٚ حلٍّ وـؾ ظٚصٍؼ هلل ؾٓق تحٝ وجٓف إذ ؾتح ظْٔٔفؾٍ

ٚ هذه افًٌٚرة مٚ جتقز، اهلل ُيٛ، أمٚ افًنؼ ؾال ُيًْٛ إػ اهلل، وـؾ ظٚصٍؼ هلل ؾٓق حل،  "حل ًً ضٌ

 ."وٕٕكٕؽ بجٚهل يقم افَٔٚمٜ

 ومٚ يذـروٕف مـ هذه اْلُٚيٚت ـثر.

 ًتَدون أن افنٔقخ مـ يًِؿ ما يف افَِقبأيًوا ي: 

إن افنٔخ إًٕٚم اْلًـ أمر اجلَمظٜ ـٚن ُيدرك ويىَِّع ظذ أحقال "يَقل افًٔد ُمّد صٚهد: 

رون مٚ  "افَِقب، ووشٚوس افهدور بَقٍة ٓ تُٚد جتد فف ٕيًرا ِف افًك اْلديٞ ثؿ ـٚفًٚدة ُيَرِّ

رون بٚفَهص  .ُيَرِّ

ٌِِّٔٓٚ رؽٛ وفده مراًرا ِف افًٌٜٔ ظذ يد افنٔخ إًٕٚم اْلًـ إن أحد أظوٚء اجلَم"يَقل:  ظٜ ومٌ

يًْل افقافد يرؽٛ مـ افقفد أن ُيٌٚيع فِجَمظٜ ظذ يد افنٔخ إًٕٚم اْلًـ وفُْف -وفُْف رؾض 

ؾرأى ِف ادْٚم ؿٚئاًل يَقل فف: اذهٛ إػ دْلل وبٚيع ظذ يد افنٔخ؛ يًْل افقفد افذي ـٚن  -رؾض

  .جٚءه ِف ادْٚم مـ ؿٚل فف: اذهٛ إػ دْلل مَر اجلَمظٜ وبٚيع ظذ يدي افنٔخ ،راؾًوٚ افًٌٜٔ

ؿٚل: ؾًٌْٚء ظذ مْٚمف حي مع وافده ِف ادرـز افتٌٌِٔل وضِٛ مـ افنٔخ أن ُيٌٚيًف، ؾْير افنٔخ إفٔف 

ؿ ًَّ ثؿ بٚيًف، وـٚن يًْل ظِِؿ افنٔخ إَٕم جٚءه بٚدْٚم،  "، ثؿ ؿٚل: تًتّد ظذ ادْٚم إػ هذا اْلدثؿ تٌ

يًْل هذا  "هذا ادريد يتحرَّ دائًَم ويَقل: إْٕل مل ُأخز أحًدا ظـ مْٚمل ؾُٔػ اضِع افنٔخ ظِٔف؟!

هذا افٌٔٛ بَم ِف ؿِٛ هذا ُمّد إًٔٚم ظِؿ  خادْٚم افذي رآه مٚ أخز بف أحًدا حتك وافده، فُـ افنٔ

 ادريد.

رٍة جٚمقًشٚ بٖفػ ومئتغ ثؿ حيت ادرـز اصسيٝ ذات م"وُيُك ظـ أحد إظوٚء إٔف ؿٚل: 

افتٌٌِٔل بْيٚم افديْل دهع ٕخرج ِف اجلَمظٜ مًل مئتٚن روبٜٔ، وجًِٝ ِف جمِس افنٔخ إًٕٚم 

اْلًـ إذ ٕير إيّل وؿٚل: هْٚك ٌٕٚس ينسون اجلٚمقس بٖفٍػ ومئتغ، ويٖتقن بّئتغ فِخروج ِف 

إػ ؽر ذفؽ مـ افَهص  "خز أحًدا ظـ هذا وٓ ذاكوإين مل أُ "شٌٔؾ اهلل، ويَقل افراوي ادريد: 
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رون ؾٔٓٚ أن ادنٚيخ يًِّقن افٌٔٛ ويًِّقن مٚ ِف افَِقب، وهذا خِؾ ِف تقحٔد  ظْدهؿ افتل ُيَرِّ

ون افتقحٔد بتقحٔد وظْدهؿ خِؾ ِف تقحٔد افربقبٜٔ، طَِمٌت بًوٓٚ ؾقق بًض.  افربقبٜٔ، هؿ ُيٍنِّ

ٜ افتٌِٔغ مجٚظٜ واحدة ٓ مجٚظٚت، مٚ ِف إٕدؤًٕٔٚ مجٚظٜ، وِف مك اجلَمظٜ واحدة، مجٚظ ويا أخقة:

ٍٜ واحدة، وهذه اجلَمظٜ صقؾٜٔ، ؾ٘ن جٚءٕٚ صخص وؿٚل:  مجٚظٜ، وافًًقديٜ مجٚظٜ، افُؾ ظذ مجٚظ

ًّٔٚ َٕقل: ٓ ٕتّٓؽ بذفؽ، ؿٚل: إٔٚ ٓ أظتَد أن افنٔقخ يًِّقن مٚ ِف افَِقب،  يٚ أخل إٔٚ فًٝ صقؾ

ٍٜ هذه ظَٔدُتٚ، ؾال جيقز فؽ أن تْتًٛ إفٔٓٚ، َٕقل: ٓ ٕتٓ ّؽ بذفؽ، فُْؽ تْتًٛ إػ مجٚظ

 وافقاجٛ ظِٔؽ أن خترج مْٓٚ.

  بؾ ظْدهؿ يا أخقة تَريرات يف ـتب أمرائٓؿ ورشائؾ أمرائٓؿ أن افنٔقخ وإوفٔاء ُيَُنػ هلؿ

 أهؾ اجلْة وأهؾ افْار:

افَرضٌل: شًّٝ أن مـ يذـر )ٓ إفف إٓ اهلل( ؿٚل افنٔخ أو زيد "مثاًل يَقل افنٔخ ُمّد زـريٚ: 

دٚ شًّٝ هذا اخلز ؿرأت ٕهًٚبٚ يًْل شًٌغ  -هذه أول بدظٜ- شًٌغ أفػ مرة يْجق مـ ٕٚر جْٓؿ

َّٜٔ زوجتف-أفػ مرة فزوجتل  ة ٕهٚب يل ذخًرا -يًْل مٚ هل افزوجٜ افتل ؿرأت، ؿرأه هق بْ ، وظدَّ

إٔف صٚحٛ ـنٍػ ويهؾ فف ـنػ اجلْٜ وافْٚر، وـْٝ إٔٚ فمخرة، وـٚن ظْدي صٚبٌّ واصُتٓر ظْف 

ًٜ وحهؾ فف وٌٌط ِف افتٍْس  تف، ومرًة ـٚن مًْٚ ِف افٌداء إذ سخ سخ ًدا ِف صحَّ يًْل صٚر -مسدِّ

 وؿٚل: أمل ُتسق ِف افْٚر وإٔٚ رأيٝ هذا ادْير. -ظْده ؤؼ ِف افتٍْس

ث ظْف: ـْٝ أصٚهد ؾزظف ؾخ  -افًًٌغ أفػ-ىر بٌٚيل أن أمْح ٕهًٚبٚ ٕمٜ ؿٚل افَرضٌل افذي يتحدَّ

ق بقاحد مـ هذه إٕهٌٜ، ؿٚل:  ة إٔهٌف ذخًرا، ؾَِم صٚف افٍزع أراد أن يتهدَّ هق ـٚن ؿد ؿرأ ظدَّ

ا ٓ يًِّف إٓ اهلل،  ؾّْحٝ ٕمف ٕهٚب شًٌغ أفػ مرة مـ افْهٛ افتل ؿرأُتٚ فٍْز وؾًِٝ هًّ

ل ِّّ  ."ؿد ٕجٝ أمل مـ افْٚر وفُـ هذا افنٚب ؿٚل ؾقًرا: يٚ ظ

 حهِٝ يل مـ هذه افَهٜ ؾٚئدتٚن:"ؿٚل افَرضٌل: 

  :بٝ مٚ شًّٝ ظـ برـٜ هذا ادَدار شًٌغ أفػ مرة.إوػ  ؿد جرَّ

  :ُتَؼ صدق هذا افنٚب.افثإٔة 
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َِّؼ افنٔخ ُمّد زـريٚ ظذ هذه افَهٜ ؿٚئاًل:  ٌٜ واحدة وأمثٚل هذه ـثرٌة ِف هذه "ؾً هذه ؿه

 ."افٌِدان

وُيُك ظـ افٍَٔف أيب افِٔٞ ؿهٜ ظجٌٜٔ ؾَٔقل: ـٚن بُّٜ رجٌؾ مـ أهؾ خراشٚن، وـٚن "ل: ؿٚ

آٓف ديْٚر وخرج رجاًل صْٚلًٚ وأمًْٔٚ، وـٚن افْٚس ُيدظقٕف ودائًٓؿ، ؾجٚء رجٌؾ ؾٖودظف ظؼة 

بف افرجؾ ِف حٚجتف، ؾَِدم افرجؾ مُٜ وؿد مٚت اخلراشٚين وشٖل وفده وأهِف ظـ مٚفف ؾِؿ يُـ ْلؿ 

ًٕٚ ظؼة آٓف ديْٚر وؿد  ظٌِؿ، ؾَٚل افرجؾ فًَِمء مُٜ وـٕٚقا يقمئٍذ جمتًّغ متقاؾديـ: أودظٝ ؾال

 مٚت وشٖفٝ وفده وأهِف ؾِؿ يُـ ْلؿ هبٚ ظِؿ، ؾَم تٖمروْٕل؟ 

ِٝ زمزم  ؿٚفقا: ٕحـ ٕرجق أن يُقن اخلراشٚين مـ أهؾ اجلْٜ، ؾ٘ذا مٙ مـ افِٔؾ ثِثف أو ٕهٍف ؾٚئ

ٕٚدي يٚ ؾالن ابـ ؾالن: إٔٚ صٚحٛ افقديًٜ، ؾًٍؾ ذفؽ ثالث فٔٚل ؾِؿ جُيٌف أحد، ـؾ واضِع ؾٔٓٚ، و

فِٜٔ يٖيت ِف هذا افقؿٝ ويْير ِف زمزم وُيْٚدي اخلرشٚين يٚ ؾالن ابـ ؾالن: إٔٚ صٚحٛ افقديًٜ مٚ 

 جُئٌف أحد، ِف افٔقم افثٚين، ِف افٔقم افثٚفٞ.

إفٔف راجًقن، ٕحـ ٕخنك أن يُقن صٚحٌؽ مـ أهؾ ؿٚل: ؾٖتٚهؿ وأخزهؿ ؾَٚفقا: إن هلل وإٕٚ 

ِٝ إػ ادُٚن افٍالين ؾ٘ن ؾٔف وادًيٚ وبف بئر ؾٚضِع ؾٔٓٚ، ؾ٘ذا مٙ ثِٞ افِٔؾ أو ٕهٍف ؾْٚدي:  افْٚر، ؾٚئ

، ؾًٍؾ ذفؽ ؾٖجٚبف ِف أول صقت، أول مٚ ٕٚدى أجٚبف وؿٚل: يٚ ؾالن ابـ ؾالن: إٔٚ صٚحٛ افقديًٜ

ين مل أأمتـ وفدي ظذ مٚفؽ، ؾدؾْتف ِف بٔٝ ـذا ؾَؾ فقفدي ُيدخِؽ ِف أمٚ مٚفؽ ؾٓق ظذ حٚفف وإ

 ًٌٚ داري ثؿ ِه إػ افٌٔٝ ؾٚحٍر ؾٕ٘ؽ شتجد مٚفؽ، ؾرجع ؾقجد مٚفف ظذ حٚفف وشٖفف افرجؾ متًجِّ

ؾَٚل: ويؽ! مٚ إٔزفؽ هٚ هْٚ وؿد ـْٝ صٚحٛ خر؛ يًْل هذا افٌئر ُمؾ أهؾ افْٚر، زمزم ُمؾ أهؾ 

ؿٚل: ـٚن يل أهؾ ! فٌئر ُمؾ أهؾ افْٚر، ؿٚل: مٚ افذي إٔزفؽ هْٚ وؿد ـْٝ صٚحٛ خر؟اجلْٜ، هذا ا

ٍٝ بخراشٚن ؾَىً  ."تٓؿ حتك ِمٝ ؾآخذين اهلل بذفؽ ؾٖٕزفْل هذا ادْزلبٔ

ؾٓؿ يًتَدون أن أرواح أهؾ اجلْٜ جتتّع ِف زمزم، وأرواح أهؾ افْٚر جتتّع ِف هذا افٌئر، وهذه 

 خراؾٚت.

  افًِؿ بَم ِف إرحٚم بدون إجٓزة هذه أن يتٚجقن إضٌٚء إػ وٕف بافَهص: ـذفؽ مما ُيَره

ٓ صٔقخٓؿ يًرؾقن هذا أن يّيض اجلْغ مدة وُيُنػ ظِٔف بٚجلٓٚز حتك ُيًَرف ذـر أو إٔثك، 
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َٚػَ -ؾًِّٔقن مٚ ِف إرحٚم وٓ يًِؿ مٚ ِف إرحٚم إٓ اهلل  ًَ ُف َوَت َٕ ٌَْحٚ ء هق ظٌِؿ ، حتك ظِؿ إضٌٚ-ُش

ٚ فُقن اهلل يًِؿ مٚ ِف إرحٚم، هق افذي يًِؿ مٚ ِف  ًٍ ـٍ دون زمـ، ؾٓق فٔس خمٚف بقاشىٜ ِف زم

ـٍ دون زمـ، وافًِؿ بٚدًتٌَؾ بًْٚء ظذ إشٌٚب  إرحٚم شٌحٕٚف؛ ٕن هذا ظِؿ بٖشٌٚب، وِف زم

 اْلٚضة فٔس مـ ظِؿ افٌٔٛ.

ِف افنٓر افٍالين، هذا فٔس مـ ظِؿ افٌٔٛ؛  وفذفؽ أن ظْدمٚ يٖتقن ويَقفقن: شٔحهؾ ـًقف

ٕن أشٌٚب افًُقف مقجقدة، ؾٌٚفدراشٜ يًرؾقن افزمـ، هذا فٔس مـ ظِؿ افٌٔٛ، وفُـ هذا ؿد 

َِّػ، ـقهنؿ يَقفقن:  يهُدق وؿد ٓ يهدق؛ ٕن افٌْٚء ظذ إشٌٚب ؿد يهُدق وؿد ينٚء اهلل أن يتخ

افٍالين هذا فٔس مـ بٚب ظِؿ افٌٔٛ؛ ٕن هذا مٌْل شٔٓىؾ مىر ؽزير ظذ فقمٌقك مثاًل ِف افٔقم 

ظذ دراشٜ إشٌٚب، فُـ هذا ؿد يهُدق وؿد ٓ يهدق، ادًِقم أهنؿ هذه إيٚم يتقؿًقن هىقل 

ٚ يَقفقن: ًٌٕٜ إمىٚر  ًٕ % ومع 80أمىٚر ظذ فقمٌقك، مْذ أن جئٝ إػ افٔقم وهذا تقؿًٓؿ، أحٔٚ

 قم صًٔئٚ يًًرا؛ يهُدق وؿد ٓ يهدق.ذفؽ مٚ ٕزفٝ أمىٚر إٓ افٌٚرحٜ وافٔ

إذن هذه ؿؤٜ مّٜٓ يٚ أخقة: افًِؿ ادٌْل ظذ إشٌٚب اْلٚضة فٔس مـ بٚب ظِؿ افٌٔٛ، ؾُقن 

إضٌٚء افٔقم إذا بِغ اجلْغ أربًٜ أصٓر أو ٕحق ذفؽ بٚفُٚمرات يًرؾقن مٚ ِف افرحؿ وإٔف ذـر أو 

رحٚم إٓ اهلل؛ ٕن اهلل يًِؿ مٚ ِف إرحٚم ؿٌؾ وجقده، ؿٌؾ إٔثك، هذا ٓ ُيِْٚف إٔف ٓ يًِؿ مٚ ِف إ

ًٕٚ شٔقفد فف مـ إوٓد ـذا وـذا، وظْد وجقده، أول مٚ يًِؼ ِف  وجقد مٚ ِف افرحؿ، يًِؿ اهلل أن ؾال

ٍٝ دون وؿٝ افرحؿ  اهلل يًِؿ مٚ ِف افرحؿ، وهؾ هق ذـر أو إٔثك، أمٚ ظِؿ هٗٓء ؾٓق ِف وؿ

 وبٕٚشٌٚب.

ء ـىريَٜ افهقؾٜٔ يًتَدون أن ادنٚيخ يًِّقن مٚ ِف إرحٚم بدون أشٌٚب، بّجرد مٚ فُـ هٗٓ

يْير افنٔخ يَقل: هذه ِف بىْٓٚ وفد، بؾ ؽالة افهقؾٜٔ ومْٓؿ اجلٍري ِف هذا افزمٚن يًتَدون ـَم 

هذا مقجقد يَقل اجلٍري: أن افقيل ؿد ُيِؼ افقفد ِف افرحؿ وفقٓ اختالط إًٕٚب فًٍِقا، 

ف، يَقل: افقيل يًتىٔع أن ُيِؼ افقفد ِف بىـ أمف، ؾَٔقل فِقفد: ــ ِف بىـ أمف ؾُٔقن، مٚ بهقت

افذي مًْٓؿ مـ هذا؟ ؿٚفقا: اختالط إًٕٚب؛ ٕٕف مـ يُقن أبقه إذن؟ هؾ هق زوج ادرأة وٓ 

 افقيل؟ ؾٚمتًْقا مـ هذا، وإٓ يًتىًٔقن.
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ك ظِٔٓٚ وهذه درجٜ ظِٔٚ ِف افٌِق، ودوهنٚ أهنؿ يًتَدون أ ٕف بزـٜ افنٔخ ُتّؾ ادرأة افًَٔؿ، إذا برَّ

 افنٔخ ُتّؾ ادرأة، وهْٚك ؿهص ـثرة ِف هذا افٌٚب.

 أن مقؿٍٓؿ مـ افتقحٔد؛ؾافناهد يا أخقة: 

 : ًٓ أهنؿ جيتٌْقن تقحٔد إفقهٜٔ وتقحٔد إشَمء وافهٍٚت، دٚذا؟ ٕٕف يٗدي إػ اخلالف وإمٜ أو

ون فِْٚس افتقحٔد ؿد اختٍِٝ ِف هذيـ افْقظ غ، وُيرـزون ظذ تقحٔد افربقبٜٔ، وإذا جٚءوا ُيٍنِّ

وهنٚ بتقحٔد افربقبٜٔ، ومع أن هذا خِؾ ؾ٘ن تَريرهؿ فتقحٔد افربقبٜٔ  وصٓٚدة )ٓ إفف إٓ اهلل( ُيٍنِّ

 ؾٔف خٌِؾ خمٚفٌػ فُِتٚب وافًْٜ.

 ما مْٓج افدظقة ظْد مجاظة افتبِٔغ؟ 

ٌٟ إْلل، مل يِرد بٚفقحل وإَٕم ورد يًتَد أمراء مجٚظٜ افتٌِٔ غ ومـ مًٓؿ أن مْٟٓ مجٚظٜ افتٌِٔغ مْٓ

 بٚفُنػ، وافُنػ ـَم تًرؾقن ضريؼ افًِؿ إصع ظْد افهقؾٜٔ.

إين مل أؿؿ بقوع أصقْلٚ ووقابىٓٚ ب٘راديت وؾّٓل، بؾ "يَقل ُمّد إفٔٚس مٗشس مجٚظٜ افتٌِٔغ: 

 ، وهذه إصقل هل إصقل افًتٜ:"شر ظِٔٓٚـنػ اهلل يل هذه إصقل وإُشس وُأمرت أن أ

 افُِّٜ افىٌٜٔ )ٓ إفف إٓ اهلل(.أوهلا : 

 إؿٚمٜ افهِقات.ثإٔٓا : 

  :افًِؿ وافذـر.ثافثٓا 

 :إـرام ـؾ مًِؿ. رابًٓا 

 :خامسٓا .َّٜٔ  اإلخالص، تهحٔح افْ

 :افٍْر ِف شٌٔؾ اهلل. شادشٓا 

ٌِّٜٔ َرق اوهذه مهىِحٚت وـَِمت ض ٍِ دًتزفٜ أصقْلٚ افًتٜ ـذفؽ أصقل ضٌٜٔ، فُـ ، وهذه ظٚدة اف

 مٚ تًٍرهٚ ظْدهؿ؟ هذه هل افَؤٜ.

 أول ما بدأت اجلَمظة ـان هلا أصالن:

 .ٌٜٔافُِّٜ افى 

 .وافهالة 
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مقن اخلروج ظْٓٚ، مٚ جيقز أن  ثؿ زادت ِف ذفؽ، ويقجٛ أهؾ افتٌِٔغ حك افدظقة ِف ذفؽ وُيرِّ

ٕريد َٕرأ ِف ـتٚب افتقحٔد، يَقفقن فؽ: ٓ، ُأريد أن تزيد ظِٔٓٚ، فذفؽ فق خرجٝ مًٓؿ وؿِٝ: 

أفَل ـِّٜ ِف افتقحٔد، يَقفقن فؽ: ٓ، افدظقة مْحكة ِف هذه إصقل افًتٜ ظذ تًٍرهٚ أيًوٚ 

ظْد مجٚظٜ افتٌِٔغ افدظقة افًِّٜٔ ظْدهؿ، وفذفؽ ـؾ واحد يًتىٔع أن يَقم بٚفدظقة؛ ٕن افدظقة 

 هص، إٔٚ مرة، وإٔٚ مرة، مرة ـْٚ ذهٌْٚ، هذه افدظقة.هل هذه إصقل افًتٜ، ثؿ افَ

داظٜٔ؛ ٕٕف فق ؿٚم ؾَط ؿٚل: افُِّٜ افىٌٜٔ )ٓ إفف إٓ اهلل(، ٓ ربَّ إٓ ؾُؾ واحد يًتىٔع أن يُقن 

اهلل، ٓ خٚفؼ إٓ اهلل، ٓ رازق إٓ اهلل، واهلل يٚ مجٚظٜ ٕحـ ـْٚ ِف والل، إٔٚ ـْٝ راظل بْٚت، وإٔٚ 

 خالص مٚر، داظٜٔ.ر، وإٔٚ وـْٚ وًٍٕؾ وّٕق وًٍٕؾ ـْٝ أذب مخ

يًْل -يَقل افنٔخ ُمّد ثٚين اْلًْل ظـ اهتَمم افنٔخ ُمّد يقشػ هبذه إصقل، حٔٞ يَقل 

وإصقل افًتٜ افتل يْحك ظِٔٓٚ افًّؾ إحهًٚرا ـٚماًل هل افُِّٜ، وافهالة، ": -ُمّد يقشػ

َّٜٔ، وتٍريغ افقؿٝ، ؾُٚن ُيٌذل ـؾ اجلٓقد ِف إفزام ـؾ وافًِؿ، وافذـر، وإـرام ادًِؿ، وُتًغ ا فْ

 ."واحٍد أن يِتزم هبذه إصقل افًتٜ

 ما مَهقدهؿ بافُِّة افىٔبة؟ 

حقا بف ـَم يَقفقن: إخراج افَٔغ افٍٚشد مـ افَِٛ وإدخٚل افَٔغ  َّْٔقه وسَّ مَهقدهؿ ـَم ب

وهنٚ بتقحٔد ، وإٔف ٓ خٚفؼ وٓ را-إتٌٓقا- افهحٔح ظذ ذات اهلل زق وٓ مدبِّر إٓ اهلل؛ ؾٓؿ ُيٍنِّ

افربقبٜٔ وفُـ َيتّقن بِذـر ؾوٚئِٓٚ، يذـرون ؾوٚئِٓٚ ومٚ جٚء ِف ؾوِٓٚ وفُْٓؿ يِّقن ذفؽ 

و)ٓ إفف إٓ اهلل(  وٓ يتًروقن دًْٚهٚ افهحٔح، وٓ فؼوضٓٚ، وٓ فتٍهِٔٓٚ،ٜ، ظذ تقحٔد افربقبٔ

ْٔفِ -افٌْل  َِ َِّؿَ  َصذَّ اهللَُّ َظ  دظٚ إفٔٓٚ وبغَّ مًْٚهٚ، وظٚمؾ افْٚس ظذ وؾَٓٚ. -َوَش

  :إؿٚمٜ افهِقات، وبًوٓؿ يَقل: افهالة ذات اخلنقع، وهؿ ٓ يرون أن ادٓؿ ِف وإصؾ افثاين

، وإَٕم ادٓؿ ظْدهؿ ِف افهالة أن تهع بخنقع، دٚذا؟ ٕن افُالم ظـ  افهالة أن تهع ظذ افًَّْٜ

يٗدي إػ اخلالف؛ إحْٚف ظْدهؿ رء، وافنٚؾًٜٔ ظْدهؿ افًَّْٜ هذا ؾٔف خالف، افهالة ظذ وؾؼ 

وقن إػ  رء، وادٚفُٜٔ ظْدهؿ رء، واْلْٚبِٜ ظْدهؿ رء، وأهؾ اْلديٞ ظْدهؿ رء، ؾال يتًرَّ

 افًْٜ ِف افهالة، ـٔػ ُتهع؟ وإَٕم ـؾ تًٍرهؿ هق فِخنقع، ويذـرون ؾوٚئؾ افهالة.
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َِّؿ افهالة ـَم جٚءت ظـ رشقل اهلل وادًِقم أن افقا َِّؿَ -جٛ ظذ ادًِؿ أن يتً ِْٔف َوَش َِ ، -َصذَّ اهللَُّ َظ

ومـ ذفؽ: أن ُيهع صالًة بخنقع بىّْٖٕٜٔ وهق اخلنقع افقاجٛ، افىّْٖٕٜٔ، ثؿ يزداد ؾُٔقن ِف 

ّقن بٚفىّْٖٕٜٔ، وفُـ مجٚظٜ افتٌِٔغ ٓ ُتتؿ هبذا وإَٕم ُتتؿ بَم شّقه اخلنقع وٓ َيتبٚب افَُمل، 

ظْدهؿ ممُـ أن يُقن اخلنقع مع ظدم وجقد افىّْٖٕٜٔ، وفذفؽ ممُـ تهع ظذ ضريَٜ إحْٚف، 

، ويذـرون ؾوٚئؾ ِف خالل دؿَٜٔ يُّـ ُتُّؾ افهالة ـِٓٚ، وتُقن هذه افهالة ذات خنقع

 افهالة.

 :ُِّؿ أصقل اجلَمظٜ وإٓ وافثافث  ؾٓؿ يٍْرون مـ افًِؿ افًِؿ وافِذـر؛ ومٚذا يًْقن بٚفًِؿ؟ تً

ُِّؿ،  رون مـ افتً ٍِّ َِّؿ ظِؿ افديـ حتك ٍٕرًة ـٌرة وُيْ وهؿ مع ؿقْلؿ: إن ادَهقد مـ افًِؿ أن ٕتً

َِّؿ ظذ أصقل مجٚظٜ  ِّٔز اْلالل مـ اْلرام، إَٕم يِّقن افًِؿ افذي ُيتً ُّٕ ًٕرف اْلَقق وافٍرائض، و

ٚظٜ تْوٌط بٕٚمر، وإمر مـ أهؿ واجٌٚتف أن افتٌِٔغ وظذ ـتٛ مجٚظٜ افتٌِٔغ، وفذفؽ هؿ مج

َِّؿ؟ ـتٛ اجلَمظٜ وأصقل اجلَمظٜ، ثؿ يذـرون ؾوٚئؾ افًِؿ، ٓ مـ جٜٓ اْلٞ  يوٌط افًِؿ، مٚذا ُيً

رون مـ افًِؿ، وفُـ مـ جٜٓ اْلٞ ظذ ؿراءة هذه افُتٛ. ٍِّ  ظذ افًِؿ بؾ هؿ ُيْ

ر افهقِف، وِذـر ضٚئٍٜ مـ اجلَمظٜ ِف ادًجد وافذـر ظْدهؿ يٚ أخقة هق افذـ ومع افًِؿ افِذـر،

فْٔزل اددد ظذ أؾراد اجلَمظٜ بٚفدظقة، هؿ ظْدهؿ يٚ أخقة إٔف ٓ بد تٌَك مجٚظٜ ادًجد تذـر، هذه 

ف اددد إػ افٍرق افتل ذهٌٝ تدظق  .اجلَمظٜ افتل تذـر يْزل اددد مـ افًَمء ظِٔٓٚ ثؿ تقجِّ

دوٕف دائًَم ظذ أتٌٚظٓؿ ، ِف تَرير مٚ هؿ ظِٔفوـَم ؿِٝ فُؿ: هؿ يًتًِّقن افَهص  ؾَّم ُيردِّ

ـذا ؾذهٛ إخقة إحٌٚب يىرؿقن إبقاب، وـَِم ضرؿقا بًٚبٚ وخٚصٜ اجلدد: إٔف مرًة حهؾ 

ٌقا إذ افًٚدة أن افَِقب ُتٍَتح فِجَمظٜ ويٌَؾ افْٚس، دٚذا هذا  ضردهؿ افْٚس ومل يٌَِقا مْٓؿ، ؾتًجَّ

ٌٚب ضردهؿ افْٚس، ؾرجًقا إػ ادًجد ؾقجدوا إخقاهنؿ ٕٚئّغ، إَىع اددد، افٔقم ـَِم ضرؿقا اف

ِِّػ هب ـُ  ذا مٚ يْٚم أبًدا؛ ٕٕف هق افديْٚمق.هذه ُتًىل ادريد رشٚفٜ إٔف فق 

رون ظَم ظٚده، ويذـرون افذـر ويَكوٕف ظذ  ٍِّ ؾٓؿ يذـرون افًِؿ ويَكوٕف ظذ مٚ ظْدهؿ وُيْ

ادخهقص ظْد اجلَمظٜ ظذ مٚ هق مًروٍف ظْدهؿ مـ أجزاء إذـٚر، إٔٚ  ِذـر افهقؾٜٔ وظذ افذـر

أن أتُِؿ بٚختهٚر؛ ٕن افقؿٝ وٚع، وؿد ًٕقد إن صٚء اهلل يقم افًٌٝ ـَم ذـرٕٚ ِف مجٚظٜ 
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اإلخقان ٕذـر بًض إصٔٚء، وشٖذـر فُؿ إن صٚء اهلل افُتٛ افتل أظتّد ظِٔٓٚ ومٚ ؾٔٓٚ ومٚ ظِٔٓٚ؛ 

ر ؾٔٓٚ، وشٖذـر فُؿ هذا  ٕن بًض افُتٛ ؾٔٓٚ مٔزات ظئّٜ فُـ ظِٔٓٚ مِحقطٚت مـ جٜٓ مٚ ُؿرِّ

 إن صٚء اهلل.

 ُُِٕرم إخقإْٚ ادًِّغ، وأن ٕحٍظ حَقؿٓؿ، وأن  :إـرام ادسِؿ يَهدون بف ـَم يَقفقن: أن 

ر افًَِمء وادنٚيخ، ويذـرون افْ هقص، ُٕػ ظـ إيذائٓؿ، ؾْحسم افٌُر، وٕرحؿ افهٌر، وٕقؿِّ

ٓ ُيُرمقن ـؾ مًِؿ، ؾ٘هنؿ أظداء ٕتٌٚع ادْٟٓ افًٍِل، ُيُرمقن ـؾ افْٚس إٓ وفُْٓؿ ِف اْلََٜٔ 

إٓ  افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ افًٍِٔغ، وُيُرمقن مـ ُيًّقهنؿ افًَِمء مـ افهقؾٜٔ وؽرهؿ إٓ ظَِمء 

ُٔيٓروا أهنؿ بٚدَدار افذي يًتٍٔدون مْف، افًَِمء ادنٓقرون افذيـ ُيٌٓؿ افًٚمٜ  ُييٓرون إـرامٓؿ ف

 يقاؾَقهنؿ.

 شٖذـر فُؿ بًض افقؿٚئع إن صٚء اهلل.

  :َّٔة ًٜ فقجف اهلل تًٚػ، ويذـرون افٍوٚئؾ ادتًَِٜ تهحٔح افْ َّٔتف خٚفه يَهدون أن جيًؾ ادًِؿ ٕ

 بذفؽ.

  :ون اجلٓٚد ِف شٌٔؾ اهلل بافٍْر يف شبٔؾ اَّلل ٚخلروج، يَقل إـرام وهق اجلٓٚد ِف شٌٔؾ اهلل، وُيٍنِّ

ؾَّهده أن ٕخرج ِف شٌٔؾ اهلل بٖمقافْٚ وإًٍْٔٚ وٕدظق افْٚس إػ اهلل ورشقفف حتك يْتؼ "اهلل جٚن: 

ًٌٚ مْيًَم، يًتَدون ؾوِف، وشْذـر إن صٚء اهلل وهؿ ُيرتٌِّقن  "وُئل افديـ ِف افًٚمل ـِف اخلروج ترتٔ

ِز يقم افًٌٝ إن صٚء اهلل افذي شْختؿ هبَم هذا ِف أشٚفٔٛ دظقُتؿ، وأوجف افَْص ِف ذفؽ ِف جم

افدورة؛ ٕن افقؿٝ ؿد وٚق، وادَهقد هْٚ أن ٌٕغِّ أن هذه اجلَمظٜ مل تقاؾؼ مْٟٓ افًِػ، ومـ 

، ؾُٔػ بّـ خٚفػ ِف أصقٍل افًَّْٜ واجلَمظٜأهؾ خٚفػ مْٟٓ افًِػ ِف أصؾ ـٍك ِف أن ُيرج مـ 

 ـثرة؟!

ًٜ ذظٜٔ وؾؼ مٚ ذـرٕٚه، وهق ؿٌِٔؾ ممٚ يتًِؼ هبذه اجلَمظٜ، وإٓ هْٚك أصٔٚء  ؾٓذه اجلَمظٜ فًٔٝ مجٚظ

، ٕختؿ هذا ادجِس وٕختؿ -َظزَّ َوَجؾَّ -ـثرة وفًِْٚ ٕزيد إمر ِذـًرا ِف جمِس افًٌٝ إن صٚء اهلل 

هذا افدرس، وفـ تُقن هْٚك أشئِٜ؛ ٕن افقؿٝ إتٓك، وٕٖخذ إشئِٜ ِف آخر افدرس افثٚين مًًٚء 

ُٕجٔٛ ظـ إشئِٜ، إٔٚ أخذت إوراق مًل، أشٖل اهلل إن صٚ أن ُيٍَْٓٚ ِف ديْف،  -َظزَّ َوَجؾَّ -ء اهلل و
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وأن يًُِْٚ ِف شٌٔؾ إٔهٚره، وأن جيًِْٚ ممـ دظٚ إفٔف شٌحٕٚف، وأن ئٍُْٚ ذَّ افٌِدع وأهِٓٚ، واهلل 

َِّؿ.  أظِؿ وصؾَّ اهلل ظذ ٌْٕٔٚ وش
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 الؾؼاء الؿػتقح[ -]دراسات يف الؿـفج 

 ، يف أسئؾة أن، فـحـ ما كدري ما الذي كلخذ:أكا معل بعض إوراق

 :إسئؾة 

يؼول يف سمال أجبـا طـه: إصالق أهل البدع طؾى العوام، يؼول: هل من صرق الترجقح أن كلخذ 

 باألحوط؟

وهق  هق مقافؼة الدلقؾ، فنذا ضفر الدلقؾ فنكف يجب إخذ بف إحقطؼقل العؾؿاء: يا أخقة: ي

وتشاهبت إققال فنن إخذ بإحقط الذي تربأ بف الذمة مـ  إحقط، لؽـ إذا تؼاربت إدلة

 أسباب الرتجقح.

إدلة متؼاربة، : مسللة مسَّ الؼرآن لغقر الؿتقضئ مسللة خلفقة، إققال فقفا متؼاربة ويعـل مثًل 

ُرونَ ﴿يؼقل:  -َطزَّ َوَجؾَّ -اهلل  ُه إَِلا اْلُؿَطفا لؽـ وقع الخلف ما الؿؼصقد  [79]القاقعة: ﴾ََل َيَؿسُّ

هُ ﴿بالضؿقر:  ُرونَ ﴿هؾ هق الؼرآن وٓ الؾقح الؿحػقظ، وما الؿؼصقد بـ  ﴾ََل َيَؿسُّ هؾ هق  ﴾اْلُؿَطفا

 ؿلئؽة.اإلكسان الؿسؾؿ الؿتطفر أو الؿؼصقد بف ال

لؽـ وقع الخلف يف هذا الحديث:  « َيَؿسا اْلُؼْرنَن إَِلا َصاِهرٌ ََل »قال:  -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿ-الـبل 

كؿا قال  «اْلُؿْمِمَن َلَ َيـَْجُس »ٕن ما الؿؼصقد بالطاهر هـا؟ هؾ الؿؼصقد بف الؿممـ فُقخِرج الؽافر: 

الؿلئؽة، أو ما الؿؼصقد بف؟ اختؾػ العؾؿاء يف ، أو الؿؼصقد بف -ؿَصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ -الـبل 

 هذا: فإدلة متؼاربة.

ح بإبرأ لؾذمة وإسؾؿ مـ اإلثؿ، وٓ شؽ أن إحقط هـا أٓ يؿس الؿسؾؿ الؼرآن إٓ  هـا ُيرجَّ

فؿ لؾؿصحػ وهق متقضئ، صبًعا ُيستثـك مـ ذلؽ طـد العؾؿاء إصػال، إصػال ما ُيشرتط يف مس  

القضقء، كعؿ يممرون بالقضقء لؽـ أكت ما تستطقع أن تؿؾِؽ إصػال، يتقضل أن ويـؼض 

وضقءه بعد قؾقؾ، ففذا مستثـك طـد العؾؿاء، لؽـ الؽبار ٓ شؽ أن إحط أن الؿسؾؿ ٓ يؿسَّ 

ا إٓ وهق صاهر.  الؼرآن مسًّ



 

 

 261  سليمان بن سليم اهلل الرحيلي: أ. د الشيخ

: يعـل مثًل كقن ؾؿ، وإدلة محتؿؾةمسللة دخقل الحائض إلك الؿسجد مسللة خلفقة بقـ أهؾ الع

َوَيْعَتِزُل الُحقاُض »لؿا أمر بنخراج الحق ض يف مصؾَّك العقد قال:  -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿ-الـبل 

فؼال الؼائؾقن: بلن الحائض ٓ تدخؾ الؿسجد إذا كاكت الحائض ملمقرة بلن تعتزل  «الُؿَصؾاى

 فؿـ باب أولك أن تممر بالتزام الؿسجد.مصؾَّك العقد وهق لقس مسجًدا 

واختؾػقا الؿخالػقن لفؿ قالقا: ٓ، الؿصؾَّك هـا يعـل الصلة، فقعتزل الحقض الصلة، ما ُيصؾقـ، 

ٍض َوَلَ ُجـٍُب »يف حديث: 
هؾ هق ثابت أو غقر ثابت، فتؼاربت إققال  «ََلَ ُأِحلُّ اْلَؿْسِجَد لَِحائِ

ح   "السلمة ٓ يعدلفا شلء"بإحقط والسلمة كؿا قال اإلمام أحؿد: واشتبفت إدلة ففـا ُيرجَّ

 وٓ شؽ أن إحقط وإسؾؿ أن الحائض ٓ تدخؾ الؿسجد.

ة، آحتقاط هق  إذن اكتبفقا لفذه الؼضقة يا أخقة: آحتقاط هق إخذ بالدلقؾ، لقس إخذ بالشدَّ

ح بإحقط وإحقط هـا هق الذي تسؾؿ بف فنكف ُيرجَّ إخذ بالدلقؾ: فنن اشتبفت إدلة وتؼاربت 

ح بف. ة مـ اإلثؿ فُقرجَّ  الذمَّ

 يف بعض إسئؾة كـت أجبت طؾقفا قبؾ ذلؽ.

* * * 

ٌة قاصعة واختالففم رحؿٌة واسعة؟"يؼول األخ: ما الؿوقف من طبارة   اتػاقفم ُحجا

ة قاص أما اَلتػاق واإلجؿاعكؼقل:  ة، وأما كقكف ُحجَّ عة ففذا بحسب اإلجؿاع: ٕن فل شؽ أكف ُحجَّ

 اإلجؿاع: 

 .قد يؽقن قطعقًّا 

 .وقد يؽقن ضـقًّا 

ة قاصعة.فنن كان آجتؿاع قطعقًّا  : ففق ُحجَّ

ة وإن لؿ يؽـ حجًة قاصعة.وإن كان اإلجؿاع ضـقًّا  : ففق ُحجَّ

: فل شؽ أن آختلف يف أصؾف لقس رحؿة: إذ لق كان آختلف رحؿة لؽان وأما اَلختالف

وٓ شؽ يف بطلن هذا إمر، بؾ الرحؿة يف آتػاق، والقاجب طؾك الؿسؾؿقـ أن تػاق طذاًبا، آ

ر ذلؽ  يسعقا إلك آتػاق، فنذا وقع آختلف وجب طؾقفؿ الرد إلك الدلقؾ حتك يتػؼقا، فنن تعذَّ
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ل الؿـفج، ٓختلف إففام يف الؿسائؾ التل يسقغ فقفا آختلف، ما هق يف العؼقدة، وٓ يف أصق

ر آتػاق فالقاجب أن كجعؾ آختلف  ب آختلف وذلؽ ولؽـ يف الػؼف إذا تعذَّ مفذًبا، ُكفذ 

 بلمريـ:

ة، بعض الـاس يليت األمر األول:  أٓ ُيرَتك الدلقؾ مـ أجؾ آختلف، وأٓ ُيجَعؾ آختلف ُحجَّ

ـ، الؿسللة فقفا خلف فلكا آخذ يؼقل: يا أخل: اختؾػ العؾؿاء طؾك ققلقـ فلكا آخذ بلحد الؼقلق

 بلحد الؼقلقـ ويرتك الدلقؾ مـ أجؾ الخلف، كؼقل: هذا ما يجقز، يجب إخذ بالدلقؾ.

فالؿسائؾ الخلفقة ما يرتتب طؾقفا التباطد أٓ يرتتب طؾك الخلف اختلف الؼؾقب، واألمر الثاين: 

كصؾل واحد مـا يؼبض بعد واختلف الؼؾقب، ما يجقز، بؾ كختؾػ وكؽقن أخقة، كحـ أن 

الركقع وواحد مسؾؿ، هذا يعتؼد أن الؼبض سـَّة، وهذا يعتؼد أن السدل بعد الركقع هق السـَّة، ما 

يجقز أن تختؾػ قؾقبـا مـ أجؾ هذا إمر، بؾ كبؼك أخقة ُيحب بعضـا بعًضا، وٓ بلس مـ الـؼاش 

ا أخل السـَّة كذا، وقد كشتد يف الـؼاش لؽـ العؾؿل فلققل لؽ: ٓ يا أخل السـَّة كذا، وتؼقل لل: ٓ ي

 طؾؿقًّا بلدب، ولؽـ تبؼك الؼؾقب صافقة.

 لفؾؼقـ -يعـل اختؾػـا-ما رأيت أطؼؾ مـ الشافعل، كاضرتف مرًة يف مسللة "أبق بؽر الصديف يؼقل: 

يقكس  "!مـ الغد فلخذ بقدي وقال: يا أبا طبد اهلل: أٓ يستؼقؿ أن كؽقن أخقة وإن اختؾػـا يف مسللة؟

 ."أٓ يستؼقؿ أن كؽقن أخقة وإن اختؾػـا يف مسللة؟!"الصديف يؼقل لف الشافعل: 

جاء أحد العؾؿاء إلك اإلمام أحؿد واختؾػا يف مسللة حتك ارتػعت أصقاهتؿا، يؼقل أحد الحضقر: 

فؾؿا قام هذا العالؿ الذي كاضر اإلمام "قال: حتك خشقت أن يؼع بقـفؿا شلء مـ ققة الؿـاضرة، 

 مع أهنؿا اختؾػا. "أحؿد، قام اإلمام أحؿد وأخذ بركابف حتك ركب طؾك دابتف

واإلمام الشافعل خالػ اإلمام أحؿد يف كثقٍر مـ الؿسائؾ وتـاضرا، ومع ذلؽ كان اإلمام أحؿد 

يحث مـ معف طؾك إخذ طـ الشافعل، وكان إذا ذهب إلك مؽة طـدما كان الشافعل يف مؽة يؼقل: 

الشاب الؼرشل، فنن الحديث تجدوكف يف كؾ مؽان، ولؽـ طؼؾ هذا الػتك إذا  طؾقؽؿ بػؼف هذا"

 ."فاتؽؿ ٓ تجدوكف

 ."إذا أردت العؾؿ فالزم هذا"وكان يؼقل لتلمقذه: 
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 مع ما بقـفؿ مـ الخلف يف بعض الؿسائؾ. "إين أدطق لؾشافعل يف سجقدي"وكان يؼقل: 

 :لغقره وُكسب إلك الشافعل أبقات ققؾت: ٓ، وققؾت: إهنا

 َوَتاااُزوُرهُ « َأْحَؿاااٌد »َياااُزوُرَك َقااااُلوا: 

 

 ُقْؾاااُت: اْلَػَضاااائُِل ََل ُتَػااااِرُق َمـِْزَلاااهْ  

 إْن َزاَركِااااااي َفبَِػْضااااااِؾِه َأْو ُزْرُتااااااه 

 

 َفِؾَػْضااِؾِه َواْلَػْضااُل فِااي اْلَحاااَلْقِن َلااهْ  

 (.َضائُِل ََل ُتَػاِرُق َمـِْزَلهْ ُقْؾُت: اْلػَ (... )َقاُلوا: َيُزوُرَك َأْحَؿٌد بن حـبل َوَتُزوُرهُ ) 

َواْلَػْضُل فضؾ مـف أكف يزورين، أو زرتف هق فؾػضؾف هق أكا أزوره، )إْن َزاَركِي هو ففذا ِبَػْضِؾِه هو( )

 (.فِي اْلَحاَلْقِن َلهْ 

يف كثقٍر مـ  اختؾػا -َرِحَؿُف اهللُ -واإلمام إلباين  -َرِحَؿُف اهللُ -وحتك يف زماكـا الؼريب اإلمام ابـ باز 

 الؿسائؾ الػؼفقة ومـفا مسللة الؼبض بعض الركقع: 

 .الشقخ ابـ باز يؼقل: سـَّة كبقية 

 .وإلباين يؼقل: بدطة حجازية 

 ومع ذلؽ الشقخ ابـ باز ُيثـل طؾك إلباين، وإلباين ُيثـل طؾك الشقخ ابـ باز.

: أن كسعك إل ًٓ ا يجب كؿا قؾت أو إلك آتػاق، بالرد إلك  ك إزالتففحتك ٓ يؽقن آختلف شرًّ

ب الخلف بإمريـ:  إدلة، فنن أمؽـ هذا فالحؿد هلل، وإن لؿ ُيؿؽـ إكا ُكفذ 

 .ة  أٓ يؾزم مـف ترك الدلقؾ وجعؾ الخلف ُحجَّ

 .أٓ يؾزم مـف تباطد الؼؾقب وتباغض الؼؾقب 

 وهذا يف الخلف السائغ.

* * * 

م الشخص وكان إماًما  يؼول: لؾـاس وهو يرى أن البسؿؾة َل ُيجَفر بفا يف الصالة، ولؽـه إذا تؼدا

 يجفر بفا مراطاًة لؾـاس، هل يلثم بترك ما اطتؼده؟

اإلمام إذا كان يعتؼد أن إفضؾ والسـَّة شلء، وكان يف تركف تللقٌػ لؼؾقب الـاس ُيشَرع لف ذلؽ، 

ما معـك فصؾ القتر؟  "القتر أفضؾ َمـ كان يرى أن فصؾ"يؼؾق شقخ اإلسلم ابـ تقؿقة ُيؿث ؾ لفذا: 

َمـ كان يرى أن فصؾ القتر أفضؾ فصؾَّك "يعـل ُيصؾل ركعتقـ وُيسؾ ؿ ثؿ يؼقم ويليت بركعة، 
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يعـل أن ُيصؾل ثلث ركعات لقست الؿغرب، ثلث ركعات -بجؿاطٍة يرون أن وصؾ القتر أفضؾ 

مـفك طـ أن كجعؾ الـافة مثؾ ٓ يػصؾ بقـفا بجؾقس، وما ُيصؾل ركعتقـ ويجؾس ثؿ يؼقم، ٓ، 

د بقـفؿا، وإكؿا يتشفد يف آخرها وُيسؾ ؿ فنن إفضؾ أن  -الػرض، لؽـ يصؾقفا ثلًثا بدون تشفُّ

 ."يصؾ القتر تللقًػا لؼؾقب الـاس، فنن مصؾحة تللقػ الؼؾقب مصؾحٌة طظقؿة

ًٓ طؾك ق قم يرون الجفر فنذا كان اإلكسان يرى أن السـة طدم الجفر بالبسؿؾة، لؽـ جاء كاز

 بالبسؿؾة، فل حرج طؾقف يف أن يجفر بالبسؿؾة لتللقػ قؾقب الـاس.

* * * 

 هـا قائل يؼول: إن مسللة الؿولد مسللة خالفقة بقن العؾؿاء؟ يؼول األخ:

 وكذلؽ كقن الؼرآن كلم اهلل مسللة خلفقة.

مف إجؿاع، بؾ يؽق هذا األمر األول: ن مفدًرا وٓ ُيؾتػت إلقف، ومـ الخلف ٓ يؽقن معترًبا إذا تؼدَّ

ون مـ العؾؿاء وإن كاكقا لقسقا مـ  أهؾ ذلؽ آختلف فقؿا ذكركا، كعؿ مـ إمة بؾ مؿـ ُيعدَّ

مـ خالػ يف مسللة كلم اهلل وقالقا: كلم اهلل مخؾقق، وقالقا: الؼرآن مخؾقق، لؽـ هذا  السـَّة

أن كلم اهلل غقر مخؾقق، ففذا  الخلف مسبقٌق بنجؿاع السؾػ، فنن السؾػ مجؿعقن طؾك

 الخلف غقر معترب.

م ذلؽ إجؿاع، فنن كذلؽ الؿقلد كعؿ مـ الؿتلخريـ مـ يرى الؿقلد الـبقي ويحث طؾقف،  لؽـ تؼدَّ

 َطَؾْقِفؿْ -الصحابة 
ِ
وٓ  -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿ-لؿ يروا الؿقلد الـبقي يف حقاة الـبل  -ِرْضَقاُن اهلل

، وكذلؽ بالـسبة لؾتابعقـ، وكذلؽ بالـسبة ٕتباع التابعقـ، -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿ-بل بعد مقت الـ

وكذلؽ بالـسبة لألئؿة إربعة، وإكؿا ضفر الؿقلد طؾك يد الػاصؿققـ، فحدث يف الؼرن الرابع أو 

ر بف: ٕكف الخامس، وما قبؾ ذلؽ كان مجؿًعا طؾك تركف: ففذا الخلف طـد الؿتلخريـ ٓ اطتبا

 مسبقق باإلجؿاع.

ة  وٓ طربة كذلؽ آختلف ٓ اطتبار بف إذا خالػ الدلقؾ وإصقل الشرطقة، فؾقس الخلف ُحجَّ

وإكؿا العربة بالدلقؾ، فنذا خالػ أققام وكان خلففؿ ُيعارض الدلقؾ وُيخالػ إصقل فنكف ٓ طربة 

 لَّت طؾقف إصقل الشرطقة.هبذا الخلف، وإكؿا العربة بؿا دلَّ طؾقف الدلقؾ ود
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ُكلا ُمْحَدَثٍة بِْدَطٌة َوُكلا بِْدَطٍة »: -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿ-فعـدكا أصؾ شرطل قاصع قالف الـبل 

فالذي يلتقـا ويؼقل: الؿقلد وُكؼقؿ الؿقلد  «َما َلْقَس ِمـُْه َفُفَو َرد   َهَذا َأْمرَِكا فِي َأْحَدَث  َمنْ »، «َضالََلةٌ 

كؼقل لف: ما الدلقؾ؟ فنن أتك بف ولـ يليت وإٓ رددكا خلفف بإصؾ الشرطل فنن هذا الخلف 

 مخالٌػ لألصؾ الشرطل. 

* * * 

هذه مسللة وإن كاكت يف الحؼقؼة من مسائل الـوازل لؽن أكا سلذكر الثؿرة الشرطقة، صبًعا األخ هـا 

 يف الؼرية أو الؿـطؼة أو أطؾى من ذلك؟ يؼول: ما الؿوقف الصحقح إذا ولقت الؿرأة لتؽون رئقسة

أكا لـ أتؽؾؿ طـ وٓية الؿرأة، أكا أتؽؾؿ طـ أصؾ شرطل: إذا تقلَّك القالل واستؼرَّ لف الحؽؿ فنن 

ومثال ذلؽ طـد السؾػ إحؽام الشرطقة تثبت لف وإن وصؾ إلك ذلؽ بطريٍؼ غقر شرطل، 

طؾك الحاكؿ فالخروج حرام، لؽـ خرج الؿتؼدمقـ: الحاكؿ الؿتغؾ ب بالسقػ، إذا خرج شخص 

وتغؾَّب بالسقػ وصار والًقا واستؼر لف الحؽؿ وحصؾت لف البقعة فنكف تثبت لف إحؽام الشرطقة 

فنذا تقلَّك مـ تقلَّك وحصؾت لف القٓية فنكا كتعامؾ معف : لتستؼقؿ مصالح الـاس، وتحُسـ أحقالفؿ

 الشرطقة لؾقٓية والعؿؾ هبذا.بنيصال الحؼقق 

* * * 

  هل هـاك فرق بقن الـصقحة لولي األمر وإكؽار الؿـؽر الواقع من ولي األمر؟ يؼول األخ:

كعؿ الـصقحة الؿقجفة لقلل إمر تؽقن مقجفًة لقلل إمر، والقاجب طؾك الؼادريـ مـ العؾؿاء 

: كؾ أن ُيـاصحقا وٓة إمر بؿا ُيـاسب مؼامفؿ وٓ ُيذهب هقبتفؿ، وهذا يا أخقة أصؾ معروف

إكسان ُيـاصح بؿا يؾقؼ بؿؼامف: أكت طـدما تـاصح ولدك مثًل لست كؿا تـاصح العامة، تحتاج إلك 

 أسؾقب مع إب ُيـاسب مؼام إب.

ا بقـؽ وبقـف، تلخذ بقده وتـصحف: فنن  والـصقحة لقلل إمر تؽقن بإسؾقب الؿـاسب وتؽقن سرًّ

ا طؾقؽ، إٓ يف حالة واحدة ٓ ُيشرتط فقفا السرية يف قبؾفا فالحؿد هلل، وإن لؿ يؼبؾفا فؼد أديت م

كصقحة ولل إمر وهل: أن يؽقن إمر بحضقر ولل إمر، وأن يؽقن اإلكؽار مـ طالٍؿ لف مؽاكة، 

 وأن تممـ الػتـة طؾك العامة.
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 .أن يؽقن الؿـؽر بحضرة ولل إمر وهق مقجقد 

 ش والػتـة.وأن يؽقن الؿـؽِر طالًؿا لف مؽاكف بحقث يممـ البط 

 .وأن تممـ الػتـة طؾك العامة 

 َطَؾْقِفؿْ -إذ ذاك يجقز اإلكؽار طؾـًا، وهذا هق الذي وقع مـ بعض الصحابة 
ِ
 .-ِرْضَقاُن اهلل

ققلـا: )أن يؽقن ولل إمر حاضًرا( هذا ُيخِرج الؿـؽرات التل تؼع يف غقبة ولل إمر: ٕكف ما 

 ، سآيت إلك إكؽار الؿـؽر بعد قؾقؾ.يؽقن يف إكؽار طؾـل أبًدا طؾك ولل إمر

وققلـا: )أن يؽقن الؿـؽِر طالًؿا لف مؽاكف( هذا ُيخِرج مـ لقس كذلؽ: ٕن الذي لقس كذلؽ إذا 

 أكؽر طؾـًا طؾك ولل إمر ُيصقب وقد ُيبطش بف.

الرطقة  وققلف: )أن تممـ الػتـة طؾك العامة( هذا ُيخِرج ما إذا طؾِؿ اإلكسان أكف لق أكؽر طؾـًا ستفقج

 طؾك الحاكؿ وتحدث فتـة فنكف ٓ ُيـؽر طؾقف طؾـًا.

 أما إكؽار الؿـؽر فؾه شعبتان:

اإلكؽار طؾك ولل إمر كػسف وهذه هل كصقحة ولل إمر التل قؾـا: إن إصؾ فقفا الشعبة األولى: 

ا وٓ ُيستثـك مـ ذلؽ إٓ حالة واحدة.  أن تؽقن سرًّ

ػسف ولقس طؾك ولل إمر، ففذا ُيـَؽر وُيبقَّـ لؾعامة مـ غقر ربٍط لف إكؽار الؿـؽر كوالشعبة الثاكقة: 

 بقلل إمر.

 ًٓ  : مسللة الربا والبـقك الربقية، اإلكؽار هـا لف شعبتان:ُأططقؽؿ مثا

  اإلكؽار طؾك ولل إمر ودطقتف إلك ترك هذا الربا، وهذا يؽقن طؾك صريؼ الـصقحة لقلل

 ات والؿظاهرات والعـرتيات، هذا ما يجقز شرًطا.إمر، ولقس يف الخطب والؿحاضر

  والشعبة الثاكقة: إكؽار التعامؾ مع البـقك، فقجب طؾك العالؿ أن ُيبق ـ لؾعامة أكف ٓ يجقز

لفؿ أن يتعامؾقا بالربا مع هذه البـقك، وأن التعامؾ بالربا حرام ومـؽر طظقؿ، وهذا هق مـفج 

 العؾؿاء.

ؾك ولل إمر، وبقـ إكؽار الؿـؽر الذي وقع مـ الدولة بالـسبة هـاك فرق بقـ إكؽار الؿـؽر ط

 لؾعامة، فنكف ُيـَؽر طؾقفؿ هذا الػعؾ وُيؼال لفؿ: هذا حرام وٓ تػعؾقه، وُتؼام إدلة طؾك ذلؽ.
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 ما طالقة الؽي بؽؿال التوحقد؟ يؼول:هذا السمال وكترك الباقي إلى الؾؼاء الؼادم، 

َصؾَّك -ذكرتف مـ الؿرتبة العؾقا: وهل تحؼقؼ كؿال التقحقد، العلقة أن الـبل  صبًعا هق ُيشقر إلك ما

جعؾف كذلؽ، فنكف لؿا ذكر السبعقـ ألػ الذيـ يدخؾقن الجـة بغقر حساٍب وٓ  -اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿ

، حتك أهنؿ -اَلكُسْبَحاَكُف َوَتعَ -كؿال تعؾُّؼ قؾقهبؿ باهلل وهذا يدل طؾك  «َوََل َيْؽَتوونَ »طذاب قال: 

بعض إمقر الـافعة لؿا فقفا، فقرتكقن الؽل الذي هق شلء بالـار مع أكف جائز وبعض أهؾ  يرتكقن

فؿـ : -ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك-العؾؿ يرى أكف مؽروه، لؽـ يرتكقكف ٕكف كل بالـار بتؿام تعؾُّؼ قؾقهبؿ باهلل 

لػ الذيـ يدخؾقن الجـة بغقر حساٍب وٓ هـا كان مـ كؿال التقحقد، وكان مـ صػات السبعقـ أ

 .طذاب

* * * 

كسلل اهلل أن يغػر لـا أجؿعقـ، وأن يؽػقـا شر أكػسـا والشقاصقـ، وأن يجعؾـا مػاتقح لؾخقر مغالقؼ 

أن يجعؾ  -َطزَّ َوَجؾَّ -لؾشر، ولعؾـا كختؿ مجالس هذا الققم يقم الثلثاء بخقٍر وبركة، وكسلل اهلل 

بؿجالس أربعة مثؾ مجالس الققم وطؾك  -َطزَّ َوَجؾَّ -غًدا إن شاء اهلل لـا لؼاء فقفا خقًرا وبركة، و

 كػس الرتتقب، واهلل تعالك أطؾك وأطؾؿ، وصؾَّ اهلل طؾك كبقـا وسؾَّؿ.

 بلكه من الخوارج مطؾًؼا؟ يؼول األخ هـا: هل إذا قام أحٌد بالؿظاهرات كصػه

صبًعا الؿظاهرات كقع مـ أكقاع خروج الخقارج الؼعدة، لقست الخروج بالسلح والتؽػقر 

والتدمقر، ولؽـفا كقع مـ خروج الخقارج الؼعدة الذيـ يخرجقن طؾك الحاكؿ وُيزي ـقن الخروج 

 طؾقف مـ غقر استخدام السلح، هذا رأيل يف مسللة الؿظاهرات.

* * * 

 توجقفؽم لػعل بعض الصحابة أكفم أكؽروا طؾى ولي األمر لحضوره أمام الـاس؟ما 

ما جعؾف أحد أن  -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿ-أكت أجبت طـ هذا وقؾـا: إن إصؾ الذي جعؾف الـبل 

ا وأٓ ُيعَؾـ، هذا أيًضا بؿا يؾقؼ بإدب معف، وهذا هق فعؾ الصحابة  -يؽقن كصح ولل إمر سرًّ

 َطَؾْقِفؿْ 
ِ
 األمر األ يف مـاصحة وٓة إمر، وُيستثـك مـ ذلؽ حالة واحدة بثلثة شروط: -ِرْضَقاُن اهلل

 أن يؽقن الحاكؿ حاضًرا، أما إذا كان غائًبا فل ُيستثـك أبًدا.ول: 
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  :أن يؽقن الؿـؽر طالًؿا لف مؼاٌم وشلن حتك ٓ يمدي هذا إلك البطش والؼتؾ.واألمر الثاين 

  تممـ الػتـة طؾك العامة، فنذا طؾؿ العالؿ أكف لق أكؽر طؾـًا لفاجت العامة أن الثالث: واألمر

 وحدث ما ٓ يممـ طؼباه فنكف ٓ يجقز لف.

 َطَؾْقِفؿْ -وهذا هق الذي وقع يف بعض الصقر طـ بعض الصحابة 
ِ
 .-ِرْضَقاُن اهلل

* * * 

مجرد حزب سقاسي ولقست فرقة يؼول: ما توجقفؽم فقؿن يؼول: إن جؿاطة اإلخوان الؿسؾؿقن 

 ذات طؼقدة وأصول كغقرها من الػرق؟

 أضـ بعدما سؿعـا ما بؼل مجال لفذا السمال إٓ أن تؽقن مؽابرة.

* * * 

 ؟السـاة والجؿاطةأهل يؼول: بل مـفم من يؼول: إن اإلخوان الؿسؾؿقن من 

لؽـ هذه إلؼاب ٓ تـػع ، والسـَّة والجؿاطةأهؾ بؾ مـفؿ مـ يؼقل: إن اإلخقان الؿسؾؿقـ هؿ 

مـ يعتؼد  السـَّة والجؿاطةأهؾ بؾ يؽقن قريًبا مـ  السـَّة والجؿاطةأهؾ ، كقػ يؽقن مـ أصحاهبا

 ما ذكركاه؟! 

* * * 

 ما الؽتاب الذي قرأتم يف موضوع اإلخوان الؿسؾؿقن؟ :األخ يؼول

لؽؿ ما هل الؽتب التل اطتؿدهتا يف هذه كتابٌة لل أكا جؿعتفا، أكا إن شاء اهلل يف هناية الدورة سلذكر 

هذه الدورة وأقرأ مـفا، سلذكرها لؽؿ إن شاء اهلل طؾك وجف التػصقؾ، ومـفا ما يتعؾؼ هبذا هذه كتابة 

 أكا جؿعتفا.

* * * 

ع كسخة من الؽتاب طؾى صقغة بي دي إف لؽان أحسن.  يؼول: لو وزِّ

م بعض إخقة بتػريغ ما ُألؼل يف الدورة كرى، وأكا اقرتحت طؾك إخقة أكف لق قا هذا طؾك كؾ حال

حف ثؿ ُيطَبع يف كتاب لؽان ذلؽ حسـًا إن شاء اهلل   .-َطزَّ َوَجؾَّ -وأكا ُأراجعف وأزيد طؾقف وُأكؼ 

* * * 
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يؼول: جؿاطة اإلخوان لفا تلثقر طؾى طامة الـاس وطؾى الُدطاة خاصة، لو سؿحتم أن تذكر لـا بعض 

 بفذه الجؿاطة؟ الُدطاة البارزين الؿتلثرين

صبًعا هـاك ُدطاة مشفقرون وهؿ فؽر جؿاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ ويدطقن إلقفا: مـفؿ مثًل سؾؿان 

العقدة، ومـفؿ سػر الحقالل، ومـفؿ محؿد العريػل، همٓء طؾك فؽر جؿاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ، 

ؾقه يخطب، ولذلؽ لؿا قامت دولة اإلخقان الؿسؾؿقـ يف مصر استضافقا محؿد العريػل وجع

 ويجعؾقه شقًئا طظقًؿا يف ذلؽ البؾد، كسلل اهلل أن يفدي الجؿقع لؽـ هذا هق الحال والقاقع.

* * * 

 يؼول األخ: ما هو الدستور الذي فرضه اإلخوان الؿسؾؿقن ويستحقل معه تحؼقق الشريعة؟

الدستقر  الدستقر الذي وضع يف سـة مرسل، وضعقا دستقًرا وتؿ آستػتاء طؾقف واطُتؿد، هذا

قرأتف كامًل، والحؼقؼة أكا ٓ كحؽؿ بالؽػر طؾك إطقان، لؽـ هذا الدستقر فقف كػريات أشد مـ 

ؿ الشريعة، كسلل اهلل أن  الدستقر الذي قبؾف، والـصقص التل فقف جعؾت مـ الؿستحقؾ أن ُتحؽَّ

 يفدي مـ ضؾَّ طـ الصراط الؿستؼقؿ.

* * * 

 بالؿعـى العام؟ أهل السـاةإلى قسؿقن: مـفم  يـؼسؿون أهل السـاةيؼول: ققل: إن 

 إذا ُأصؾؼقا ُيراد هبؿ معـقان: السـَّة والجؿاطةأهؾ هذا أكا أهؿؾتف: ٕكف لقس الذي كريد أن كتؽؾؿ طـف، 

  وذلؽ إذا ُققبؾقا بالرافضة، فؽؾ الػرق التل تخالػ الرافضة تدخؾ يف هذا معـك طام

أهؾ س لؼب تشريػ، فؼط لؾتؿققز طـ الرافضة، رافضة والؿعـك العام، لؽـ هذا لؼب تؿققز ولق

 .السـَّة

  والؿعـك الخاص هق الذي ذكركاه وهق لؼب التشريػ، وهق لؼب أهؾ مـفج السؾػ

 َطَؾْقِفؿْ -الصالح 
ِ
 .-ِرْضَقاُن اهلل

بالؿعـك العام طؾك جؿقع الػرق التل ُتخالػ الرافضة هذا صحقح، ولؽـ  أهؾ السـَّةفؽقكف ُيطؾؼ 

قد مـف التؿققز، وٓ ُيؼَصد مـف التشريػ والؿدح، وإكؿا لُقؿقَّز الرافضة طـ غقرهؿ، أما لؼب الؿؼص

 بالؿعـك الخاص. السـَّة والجؿاطةأهؾ الؿدح والتشريػ ففق لؼب 
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يف الساطة الخامسة إٓ ربع يف  -َطزَّ َوَجؾَّ -لعؾـا كؼػ طـد هذا الؼدر وكعقد بعد العصر إن شاء اهلل 

 ـ مفؿقـ كؿا طؾؿتؿ البارحة: مقضقطق

 .أصقل السؾػ 

 .وشخصقات شقهت اإلسلم 

الؿسؾؿقـ شرور أن يرزقـا اإلخلص، وأن يجعؾ كلمـا كافًعا، وأن يؽػل  -َطزَّ َوَجؾَّ -أسلل اهلل 

 الػتـ وأهؾفا، واهلل أطؾؿ وصؾَّ اهلل طؾك كبقـا وسؾَّؿ.

مام الشافعي ذكر أن الجؿاطة : ُذكر أن اإل-وهذه طبارة معروفة طن اإلمام الشافعي-يؼول األخ 

جؿاطتان: جؿاطة األبدان وجؿاطة األففام، فجؿاطة الؿسؾؿقن جؿاطة األففام َل جؿاطة األبدان، 

 فؿا توجقفؽم؟

كعؿ: الؽلم ُيعَرف بسقاقف، فالؽلم طـ الجؿاطة التل يجب طؾك الؿسؾؿقـ جؿقًعا لزومفا، وهل 

احدة فل حدود لفا، ما يجقز لإلكسان يليت مـ كؿا قؾـا: الجؿاطة الديـقة التل هل جؿاطة و

إكدوكقسقا يؼقل: أكا مـ إكدوكقسقا ولـا سؾطان فلكا ما أكقن يف هذه الجؿاطة الديـقة، كحـ لـا 

خصقصقتـا ولـا إسلم إكدوكقسل ولـا كذا، هذا حرام ما يجقز، باإلجؿاع ما يجقز، وٓ غقرهؿ 

 كذلؽ.

 ًة شرطقة؟ولؽن هل جؿاطة األبدان لقست جؿاط 

ٓ شؽ أن جؿاطة إبدان التل تجتؿع طؾك اإليؿان هل جؿاطة شرطقة، وٓ شؽ أن اإلمام 

ر وٓية اإلمام الؿتغؾ ب بالسقػ، ولؽـ كلمف كان طؾك  رون ذلؽ، حتك أكف قرَّ الشافعل مؿـ ُيؼر 

 الجؿاطة التل يجب طؾك الؿسؾؿقـ جؿقًعا لزومفا وأن يؽقكقا فقفا جؿاطًة واحدة.

 ** * 

: ما رأيؽم بفذه العبارة: إمام جؿاطة األبدان هو رئقس الدولة، وإمام -بارك اهلل فقؽم-يؼول األخ 

 ؟-َصؾاى اهللُ َطَؾْقِه َوَسؾام-الجؿاطة الديـقة الشرطقة هو رسول اهلل 

سقل اهلل إمام الجؿقع، حتك رئقس الدولة يجب أن يرجع إلك ر -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿ-رسقل اهلل 

َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف -، لقس مطؾًؼا، ٓ يجقز لف أن يحؽؿ بغقر ما جاء بف الـبل -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿ-
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ؿقا شرع -َوَسؾَّؿ ، ولذلؽ كحـ كدطق وٓة أمقر الؿسؾؿقـ يف كؾ مؽان بؿا يؾقؼ بؿؼامفؿ أن ُيحؽ 

سؾ ط التؽػقر طؾك وٓة أمر الؿسؾؿقـ بزطؿ اهلل وأن يجتفدوا يف ذلؽ، ولؽـ يف كػس الققت ٓ كُ 

ر التقحقد بتقحقد الحاكؿقة تقحقد الحاكؿقة: ٕكف سقلتقـا إن شاء اهلل أن  جؿاطة اإلخقان تػس 

لتحؼقؼ أهداففا: يعـل ما طـدهؿ تقحقد إلقهقة، تقحقد إسؿاء والصػات، هذه كؾفا سفؾة، كؾٌّ 

 كؿا يريد.

ف، فلؽـ تقحقد الحاكؿقة طؾك معـً  يدطقن وٓة إمر بؿا يؾقؼ  السـَّة والجؿاطةلهؾ ك أيًضا محرَّ

إماًما لفؿ يف حؽؿفؿ،  -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿ-بؿؼامفؿ إلك تحؽقؿ شرع اهلل، وأن يؽقن رسقل اهلل 

ة مسللة الحاكؿق ة ولؽـفؿ يف كػس الققت ٓ ُيسؾ طقن سقػ التؽػقر ويبذرون الػتـ يف البؾدان بُحجَّ

 كؿا هق معؾقم.

* * * 

 يؼول األخ: ما الؿؼصود بؼولـا: الؿحؼؼون من أهل العؾم، أَل يؽػي أن كؼول: أهل العؾم؟

َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ﴿: -َطزَّ َوَجؾَّ -الؿحؼؼقن مـ أهؾ العؾؿ وصػ زائد طؾك وصػ العؾؿ، يؼقل اهلل 

ي اأْلَْمرِ ِمـُْفْم َلَعِؾَؿُه الاِذيَن َيْسَتـْبُِطوَكُه ِمَن اأْلَْمِن َأِو اْلَخْوِف َأَذاُطوا بِِه َوَلْو رَ 
ُسوِل َوإَِلى ُأولِ وُه إَِلى الرا دُّ

[ شلن الؿـافؼقـ أهنؿ إذا جاءهؿ أمٌر طظقؿ أذاطقا بف واكػردوا بف، وشلن 83]الـساء: ﴾ِمـُْفمْ 

وكف إلك الرسقل  ل حقاتف، وإلك سـَّتف وأولل إمر حا -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿ-الؿممـقـ أهنؿ يردُّ

ام، لؽـ هـا خاصة هؿ  حال وفاتف، وأولق إمر هـا هؿ العؾؿاء، بعض العؾؿاء يؼقل: العؾؿاء والُحؽَّ

 العؾؿاء، هذا الراجح: ففؿ طؾؿاء.

الاِذيَن  َلَعِؾَؿهُ ﴿[ يعـل إلك أولل العؾؿ مـفؿ، لؽـ قال اهلل: 83]الـساء: ﴾َوإَِلى ُأولِي اأْلَْمرِ ِمـُْفمْ ﴿

همٓء الؿحؼؼقن أهؾ آستـباط، إكرب مـزلة مـ غقرهؿ يف العؾؿ، وكؿا قؾت  ﴾َيْسَتـْبُِطوَكُه ِمـُْفمْ 

لؽؿ قبؾ ققؾ يا أخقة: العؾؿ مراتب، ولؽـف مراتٌب يف التػاضؾ، والتػاضؾ ٓ يستؾزم كؼًصا، إذا 

يا أخقة قاطدة يف التػاضؾ، التػاضؾ قؾت: فلن أطؾؿ مـ فلن مدحت إطؾؿ ولؿ تذمَّ إقؾ، هذه 

 يف الؽؿال ٓ يستؾزم كؼًصا.
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يتػاضؾ،  -ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلك-يؼقلقن: كلم اهلل وهق مـ صػات اهلل  السـَّة والجؿاطةأهؾ ولذلؽ 

فلطظؿ آية يف الؼرآن آية الؽرسل، هؾ هذا يعـل كؼًصا يف بؼقة أيات؟ الجقاب: ٓ، هذا تػاضٌؾ يف 

هؾ هذا  -أسلل اهلل أن يجعؾـل وإياكؿ ومـ ُكحب مـ أهؾ الجـة-أهؾ الجـة يتػاضؾقن الؽؿال، 

يعـل كؼًصا؟ الجقاب: ٓ، وإكؿا هق تػاضؾ يف الؽلم، الؽؾ يف كعقؿ لؽـ هذا أطظؿ كعقًؿا، هؾ 

 الذي دوكف كاقص؟ الجقاب: ٓ: ففذه قاطدة يف التػاضؾ.

  بقن األكبقاء ومتى َل يجوز؟ التػاضل بقن األكبقاء، متى يجوز التػضقل 

َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف -التػاضؾ بقـ إكبقاء يجقز إذا كان يف باب التػاضؾ يف الؽؿال، فـؼقل: محؿٌد  

، وٓ شؽ، لؽـ ٓ -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿ-سق د إكبقاء، وأشرف إكبقاء، وأفضؾ إكبقاء  -َوَسؾَّؿ

ا كان قصد الؿتؽؾ ؿ أن هذا الـبل أكؼص ومراده أن يتـؼَّص فنكف يؽقن يجقز يف مؼام التـؼُّص، إذ

ُؾوكِي َطَؾى ُيوُكَس ْبنِ »حراًما:   هذا يف باب التـؼُّص. «َمتاى ََل ُتَػضِّ

أما التػاضؾ يف الؽؿال ففق واقع بقـ إكبقاء، فإكبقاء بعضفؿ أفضؾ مـ بعض، وأفضؾفؿ الخؿسة 

-، وأفضؾ آثـقـ محؿٌد -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿ-براهقؿ ومحؿد أولق العزم، وأفضؾ الخؿسة إ

 ، هؾ هذا يؼتضل كؼًصا؟ الجقاب: ٓ، وإكؿا هق تػاضؾ يف باب الؽؿال.-َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿ

الساطة الثامـة والـصػ يبدأ  -َطزَّ َوَجؾَّ -لعؾـا كؼػ طـد هذا الؿققػ، وكؾتؼل غًدا إن شاء اهلل 

، وأما بؼقة إسئؾة فسقؽقن كصقبفا إن شاء اهلل يف الؾؼاء -َطزَّ َوَجؾَّ -الدرس إول إن شاء اهلل 

 ، واهلل أطؾؿ، وصؾَّ اهلل طؾك كبقـا وسؾَّؿ.-َطزَّ َوَجؾَّ -الؿػتقح غًدا إن شاء اهلل 

**** 

ه باختصار، يؼول األخ: ما كصقحتؽم لـا بالـسبة هذا لقس يف صؾب موضوطـا لؽن َل بلس ُكجقب طـ

 كحن مطالبون باتباع مذهٍب معقن فال بد من التؼؾقد أو ماذا؟لؾؿذاهب األربعة، ففل 

الؿذاهب إربعة ُتـسب إلك إئؿة إربعة: أبل حـقػة الـعؿان، ومالؽ بـ أكس، ومحؿد كب 

السـَّة أهؾ ة أئؿتفا طؾؿاء ومـ إدريس الشافعل، وأحؿد بـ حـبؾ، وهذه الؿذاهب إربع

، وقد أقؿت دورًة يف اإلمارات وُصبِعت يف كتاب طـ الؽلم طـ إئؿة إربعة ورد والجؿاطة



 

 

 272  سليمان بن سليم اهلل الرحيلي: أ. د الشيخ

بف الؿتعؾؼة ببعضفؿ، فإئؿة إربعة أئؿة وطؾؿاء، وأجؿعت إمة طؾك أهنؿ أئؿة يف  بعض الشُّ

 ، وكان لؾؿسؾؿقـ أئؿة قبؾفؿ.ًدا قبؾفؿالػؼف، ومذاهبفؿ لؿ يـحصر فقفا الحؼ فنن الحؼ كان مقجق

والحؼ يف هذه الؼضقة القسط وآطتدال: فؾقس التؿذهب بدطًة مذمقمُة ُيذمُّ أصحاهبا، بؾ 

التؿذهب أمر سؾَّؿ بف العؾؿاء باإلجؿاع، ولقس فرًضا ٓزًما يجب طؾك إمة وإكؿا هق جائٌز 

  بشرصف، التؿذهب جائٌز بشرصف هق طدم رد الحؼ مـ أجؾف.

يجقز لإلكسان أن يتؿذهب فقؽقن شافعقًّا، مالؽقًّا، حـػقًّا، حـبؾقًّا، أو غقر ذلؽ حتك مـ  -

 الؿذاهب إربعة، ولؽـ بشرط وهق طدم رد الحؼ مـ أجؾ الؿذهب.

ويجقز لإلكسان أٓ يتؿذهب، يجقز لإلكسان أن يؼقل: أكا ٓ أكسب كػسل إلك مذهب  -

 الذي ذكركاه: وهق طدم رد الحؼ مـ أجؾ الؿذاهب.معقـ، يجقز هذا ويجقز هذا لؽـ بالشرط 

  الػؼه والعؿل؟ ثم ما الواجب طؾقـا كحن من جفة 

القاجب طؾك كؾ مسؾؿ أن يلخذ بؿا دلَّ طؾقف الدلقؾ، فنذا دلَّ الدلقؾ طؾك ققٍل وجب إخذ بف ولق 

هـا يف الجؿؾة لؿ يؽـ مـ الؿذهب الؿقجقد يف البؾد أو الذي يـتسب إلقف اإلكسان، والـاس ها 

 أصًل ثلثة أقسام:

وٓ ُيؼؾ د  الؽتاب والسـَّةيلخذ مـ مجتفد قد اجتؿعت فقف شروط آجتفاد وهذا الؼسم األول: 

لقست مستباحة لؽؾ أحد، فقليت ُأكاس  الؽتاب والسـَّةأحًدا وٓ يجقز لف أن ُيؼؾ د أحًدا، لؽـ 

، كحـ بلكػسـا كؼرأ مـ الؼرآن وكعرف الحؽام، يؼقلقن: كحـ ٓ كلخذ مـ إئؿة وٓ كؼرأ لألئؿة

 .وكؼرأ ]صحقح البخاري[ وكعرف إحؽام، هذا غقر صحقح

 الؽتاب والسـَّةوتربقة الشباب طؾك هذا تربقة فاسدة باصؾة، وتجرئة الشباب طؾك إخذ مـ 

ػسف مـ ، وإكؿا الذي يجقز أن يلخذ بـبلكػسفؿ تربقة مـحرفة لقست مـ صريؼة العؾؿاء الرباكقـ

هق العالؿ الؿجتفد، وهق كذلؽ مشروٌط بشرٍط: وهق أٓ ُيخالػ إققال التل  الؽتاب والسـَّة

سبؼتف، فل يجقز إحداث ققل جديد، بؾ ٓ بد أن يؽقن لف يف إققال السابؼة إمام، وإن كان يجتفد 
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د اجتفد فقفا يف الـقازل بلققال جديدة هذا ما فقف إشؽال، لؽـ لقس لف أن يجتفد يف مسللة ق

مقن ويليت بؼقٍل جديد.  الؿتؼد 

وهذا ٓ يعـقـا كحـ، فـحـ لسـا مجتفديـ وكـظر إلك الؿجتفديـ كؿا يـظر اإلكسان مـ إرض إلك 

والؿجتفدون يف كؾ زمان طؾؿاء قؾَّة، كعؿ آجتفاد لؿ يـؼطع ولؿ ُيَسد باب آجتفاد ولـ الشؿس، 

مـ قرأ كتًبا كان مجتفًدا، بؾ ٓ بد مـ شروط، والعؾؿاء دائًؿا ُيَسد إلك يقم الؼقامة، لؽـ لقس كؾ 

 يدفعقن طـ أكػسفؿ آجتفاد يؼقل: أكا لست مجتفًدا تقاضًعا وإٓ قد يؽقن مـ أهؾ آجتفاد.

مـ يعرف أصقل الػؼف ويعرف إدلة: ٕن يا أخقة كؾ ققل ٓ بد لف مـ دلقٍؾ ثابت، الؼسم الثاين: 

لة، وٓ بد مـ أن يسؾؿ مـ معارضة مثؾف أو أققى مـف، لقست الؿسللة أن وٓ بد لف مـ وجف دٓ

 تحػظ حديًثا فتؼقل: هذا دلقؾ، ٓ بد مـ ثلثة أمقر:

 .بد مـ دلقؾ ثابت، لقس كؾ دلقؾ ادُّطل يف الػؼف كان ثابًتا ٓ 

 .وٓ بد مـ وجف دٓلة: يعـل التل ُيسؿقفا العؾؿاء كقػقة دٓلة الدلقؾ طؾك الحؽؿ 

 ٓبد مـ أن يسؾؿ الدلقؾ مـ معارضة مثؾف أو أققى مـف. و 

فؿـ كان طارًفا هبذا فؽان ُيؿقز إدلة ويعرف أصؾق الػؼف فقعرف كقػقة دٓلة الدلقؾ طؾك الحؽؿ، 

ح بقـ أققال إئؿة وأٓ يؼؾ د واحًدا  ويعرف أوجف التعارض والرتجقح، ففذا القاجب طؾقف أن ُيرج 

ح ويلخذ بالراجح، وهذه طـد بعقـف، فقـظر يف أققال  إئؿة الؿعروفة الؿثبتة ويـظر يف أدلتفا وُيرج 

 الؿحؼؼقـ مـزلة آتباع، لقست اجتفاًدا وٓ تؼؾقًدا.

َمـ ٓ ُيؿق ز بقـ إدلة وٓ يعرف كقػقة الدٓلة، وٓ يعرف التعارض والرتاجقح والؼسم الثالث: 

ؼؾقد: فنما أن ُيؼؾ د إماًما مـ إئؿة إربعة أو ُيؼؾ د والجؿع بقـ إدلة كقػ يؽقن، ففذا حؼف الت

، أو ُيؼؾ د -َرِحَؿُف اهللُ -طالًؿا مـ العؾؿاء الؿعاصريـ الؿعروفقـ بالػؼف والعؾؿ، فُقؼؾ د إلباين مثًل 

د أحؿد، أو ُيؼؾ د أبا ، ما يف طقب يف هذا، أو ُيؼؾ د مالًؽا، أو ُيؼؾ د الشافعل، أو ُيؼؾ  -َرِحَؿُف اهللُ -ابـ باز 

 .حـقػة، أو غقرهؿ مـ أئؿة اإلسلم: ٕن هذا فرضف

ح، لق جئت لف ببطقخة وحديث ما ُيؿق ز، ما طـده قدرة،  هق ما يعرف إدلة فـؼقل لف: ٓ بد أن ترج 

لؽـ  ما يعرف الحديث مـ ققل الصحابل مـ ققل التابعل مـ ققل اإلمام، أو إن كان يعرف إدلة
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ف وجف الدٓلة، ما يعرف صرق دٓلة إدلة طؾك إحؽام، هذا لقس بػؼقف، هذا حافظ، ما يعر

هق حافظ الحديث لؽـف  «َفُربا َحاِمِل فِْؼٍه َلْقَس ِبَػِؼقهٍ »يؼقل:  -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿ-ولذلؽ الـبل 

قًفا إٓ إذا كان يعؾؿ الدلقؾ، ٓ يعرف كقػقة دٓلة الدلقؾ طؾك إحؽام، هذا لقس بػؼقف، ٓ يؽقن فؼ

 وكقػقة دٓلة الدلقؾ، والتعارض والرتجقح كقػ يؽقن، فنذا طرفـا هذا يسفؾ طؾقـا إدراك إمر.

أكت يا صالب العؾؿ قد تؽقن يف مسللة مـ الؿسائؾ مـ أهؾ آتباع، ويف مسللة مـ الؿسائؾ مـ 

وطرفت كذا وكذا، وأصبحت تستطقع أهؾ التؼؾقد: فتؽقن يف مسللة قد درستفا وكلم العؾؿاء 

القصقل إلك الراجح، أكت فقفا مـ أهؾ آتباع، يجب طؾقؽ أن تلخذ بالراجح، ويف مسللة ما كان 

 طـدك ألة فنكؽ تؽقن مـ أهؾ التؼؾقد وُتؼؾ د طالًؿا مـ أهؾ الذكر الذيـ شفدت لفؿ إمة بالػؼف.

* * * 

َتَرَك َصاَلَة  َمنْ : »-َصؾاى اهللُ َطَؾْقِه َوَسؾام-عـى قوله يؼول األخ وإن كان هذه لقست من هذا: ما م

ًدا َفَؼْد َحبَِط َطَؿُؾهُ   ؟«اْلَعْصرِ ُمَتَعؿِّ

ًدا غقر كاوٍ   بعض أهؾ العؾؿ يحؿؾقن الحديث طؾك ضاهره ويؼقل: مـ ترك صلًة واحدًة متعؿ 

يرى هذا  -َرِحَؿُف اهللُ -بـ باز قضاءها فنكف يؽػر ويخرج مـ مؾَّة اإلسلم، وسؿعت شقخـا الشقخ ا

ًدا الرتك غقر كاٍو قضاءها: يعـل كاوي تركفا بالؽؾقة حتك خرج الرأ ي، ن ترك صلًة واحدًة متعؿ 

وقتفا فنكف يؽػر هبذا، وقالقا: ٓ خصقصقة لصلة العصر وإكؿا ُذكرت صلة العصر: ٕن الغالب 

 أن هذا يؼع فقفا أكثر مـ غقرها.

وٓ يعـل الؽػر، وإكؿا هذا وطقٌد بلن يحبط طؿؾف  قال: هذا مـ كصقص القطقدوبعض أهؾ العؾؿ 

 بسبب هذا الذكب الذي فعؾف، وهذا الحبقط بالؿغالبة ٓ باإلذهاب.

 ما معـى هذا الؽالم؟ 

يا أخقة: الؼاطدة: أن السقئة ٓ ُتذهب الحسـة والحسـة ُتذهب السقئة، لؽـ مـ فعؾ سقئة وقد فعؾ 

فتؽقن الحسـات كلهنا غقر مقجقدة مـ سقئة قد تؽقن كبقرة حتك تغؾب الحسـات، حسـات ففذه ال

 جفة الؿغالبة وإٓ ففل مقجقدة، ففذا اجتفاد العؾؿاء يف تػسقر هذا الحديث.

* * * 
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 لعؾـا كؼػ طـد هذه الـؼطة وكعقد إن شاء اهلل الساطة العاشرة والـصػ لؾدرس الثاين.

**** 

 يؼول: ما حؽم من ُيرشح كػسه لؿـصٍب؛ ألكه َل يرى أحًدا يصؾح يف ققام الؿسمولقة إَل هو؟

ه الؿسؾؿ أو ٓ يجقز، هذا أول مـاط أوًَل:  َّٓ ٓ بد أن كـظر إلك هذا الؿـصػ هؾ يجقز أن يتق

قضقػة؟ هؾ تقل ل هذه القضقػة حلل أو تقل ل هذه الؿسللة، ما حؽؿ هذا الؿـصػ؟ ما حؽؿ هذه ال

 القضقػة حرام بإدلة الشرطقة؟ 

  ح كػسف فنذا تبقَّـ أن تقل ل هذه القضقػة يف هذا الحال حرام فنكف ٓ يجقز لإلكسان أن يرش 

 مطؾًؼا.

  ـصب تقل ل هذا الؿ -يعـل كتؽؾَّؿ طؾك الؿـصب-ثؿ إذا تبقَّـ أن تقل ل هذه القضقػة حلل

 .حلل يف مثؾ هذه الحال بالـظر والسمال

يعـل قد يؽقن اإلكسان لقس أهًل لؿعرفة الحؽؿ يرجع إلك العؾؿاء، يؼقل: ما حؽؿ تقل ل هذا 

م أصًل.  الؿـصب يف هذه الحال التل كعقشف؟ فنذا قال لف العؾؿاء: حرام ٓ يجقز أن يتؼدَّ

ح كػسف لفذا الؿـصب؟ ل حلل وإذا تبقَّـ أن تقل ل هذا الؿـصب يف هذه الحا ففؾ يجقز لف أن يرش 

 ًٓ   :كـظر هؾ القسقؾة لؾرتشقح حلل أو لقست حل

  طرض كػسف طؾك الؿسمول كلن يرفع أوراقف لرئقس الدولة وسقرتف فنن كاكت القسقؾة مثًل

ر والؿـصب الذي يجقز  اطتلؤه الذاتقة، ويقلَّك بـاًء طؾك ذلؽ إصؾح ففذا جائز أن يطؾب التلمُّ

بقسقؾٍة مباحة: ٕكف يعؾؿ مـ كػسف الصلحقة وأكف أصؾح مـ يؽقن لفذا فنكف يجقز، كؿا صؾب 

َلم-يقسػ   مـ الؿؾؽ أن يجعؾف طؾك خزائـ إرض، ففذا جائز. -َطَؾْقِف السَّ

  طـف، وٓ شؽَّ أن اإلمارة كؿا قال 
ٌّ
ر مـفل أما إذا كُثر مـ يصؾح لفذا الؿـصب فنن صؾب التلمُّ

 .«كِْعَؿِت الُؿْرِضَعُة، َوِبْئِسِت الَػاصَِؿةُ »: -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ -ـبل ال

: الؿـصب تدخؾف كارًها وتخرج مـف مؽروًها: يعـل اإلكسان أقل ما فقفا كؿا قال بعض الحؽؿاء

يحػر القِرع يدخؾ الؿـصب كارًها: ٕكف مسمولقة وسمال ورطاية، ويف خلل الؿدة يؽسر إلػ و

القاو وُيضقػ الؿقؿ حتك ُيصبح مؽروًها: ٕكؽ يف الؿـصب الـاس تطؾب مـؽ وأكت ٓ تستطقع 
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أن ُتعطل كؾ الـاس، ففذا يطؾب مرة فل تستطقع فقؽرهؽ، وهذا كذا فقؽرهؽ، حتك تخرج 

مؽروًها، هذا أقؾ شلء، وٓ سقؿا يف زماكـا اإلكسان يتعرض لؾػتـ ويتعرض لؾشرور ويتعرض 

مات.لؽثقٍر م  ـ الؿحرَّ

فنذا كان الـاس سقاسقة أو كان الصالحقن كثقريـ لفذا الؿـصب فنكف ٓ يجقز أو طؾك إقؾ كؼقل: 

 طـ أن يطؾب اإلمارة والرتأُّس والقصقل إلك الؿـصب.
ٌّ
 .هذا إذا كان الطريق حالًَل  إكف مـفل

ح هبكآكتخابات فقؿا كراه كحـ وكعتؼده، فإ :أما إذا كان الطريق حراًما ذا صؾ طدم جقاز الرتشُّ

الطريؼ، وأن يجتـب اإلكسان هذا الطريؼ، إٓ إذا طؾِؿ أن يف تركف مػسدًة طظؿك طؾك الؿسؾؿقـ، 

م مـ باب دفع أطؾك الؿػسدتقـ بلدكاهؿا، ففذا جائز، لؽـ تذكروا يا أخقة أن هذا يف أمٍر  فقتؼدَّ

لعرفـا فؼف كثقٍر مـ الؿسائؾ الؿتعؾؼة هبذا  يجقز أصًل ابتداًء، ولق ُطِرف هذا التسؾسؾ الذي ذكرتف

 الباب.

ففذا جقاب هذا السمال مـ هذه الجفة، وأكا ما تؽؾَّؿت طؿا يتعؾؼ بآكتخابات والتػصقؾ فقفا، 

ؾت يف هذا، لؽـ أكا أتؽؾؿ أن طـ جقاب هذا السمال. ة فصَّ  وأضـ أين مرَّ

* * * 

اد الؿسجد فف   ل ُيؽتػى بصبِّ دلٍو من الؿاء طؾقه؟يؼول األخ: لو بال صػٌل يف سجا

إكؿا أمر بصب دلٍق مـ الؿاء طؾك بقل إطرابل: ٕكف كان يف الرتاب،  -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ -الـبل 

اد فإصؾ أن صب الؿاء طؾقف يف مؽاكف ُيػسده  وإذا ُصبَّ طؾقف الؿاء فنن هذا ُيزيؾف، أما يف السجَّ

ـ وٓ يُ   زيؾ البقل، فالقاجب هق غسؾف ولقس صب الؿاء طؾقف، فالقاجب أن ُيغَسؾ:ويجعؾف يتعػَّ

 .فنن أمؽـ أن ُيحَؿؾ وُيغسؾ وُيجػػ ثؿ ُيَرد هذا القاجب 

  وإن لؿ يؿؽـ لثؼؾف أو كربه ٓتساطف فنكف ُيغسؾ غسًل يف مؽاكف، ُيغسؾ وُيدَلؽ وُيجػَّػ يف

 مؽاكف.

 ٕرض.هذا القاجب بالـسبة لؾسجاد وٓ ُيؼاس طؾك ا

  * * * 

 يؼول األخ: صعٌب طؾقـا أن كجؿع بقن التقسقر وطدم التساهل؟
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جؿعت بقـ التقسقر وطدم التساهؾ، اكتفقـا، أما إذا كان إمر  الؽتاب والسـَّةسبحان اهلل! اطؿؾ ب

ل تساهؾ وٓ يؿؽـ أن يؽقن تقسقًرا، لؽـ  ك كعؿ ما تستطقع: ٕن التشف  إلك رأيؽ وأكت الذي تتشفَّ

مؿا يتعؾؼ بالتقسقر أكف يف القاجبات تػعؾ القاجب  الؽتاب والسـَّة، ومؿا يف الؽتاب والسـَّةباطؿؾ 

م دائًؿا إٓ إذا اضطررت: ٕن الـبل  مات ترتك الؿحرَّ َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف -ما استطعت، ويف الؿحرَّ

ولؿ يؼؾ:  «َكَفْقُتُؽْم َطْن َشْيٍء َفاْجَتـُِبوهُ  ْسَتَطْعُتْم، َوإَِذاَما  ا َوإَِذا َأَمْرُتُؽْم بَِلْمٍر َفْلُتوا ِمـْهُ »قال:  -َوَسؾَّؿَ 

 ما استطعتؿ، وحالة الضرورة حالة استثـائقة كادرة القققع.

وإفضؾ يف غقرها أن تختار أيسرها، إذا كان إمر بالخقار فإفضؾ يف العبادات أن تػعؾفا، أما 

تػعؾ العبادة مـ غقر مشؼة طؾك الـػس، يعـل مثًل ٓ شؽ إفضؾ يف العبادات إذا كـت بالخقار أن 

-أن ققام الؾقؾ كافؾة، واإلكسان مخقَّر فقف بقـ أن يـام وبقـ أن يؼقم، ما يليت شخص يؼقل: الـبل 

ـَّة ما ُخق ر بقـ أمريـ إٓ اختار أيسرهؿا، وإيسر أن أكام فلكا أختار الـقم والس -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ 

 أن أكام، ٓ، إفضؾ أن تؼقم الؾقؾ ولق كان إيسر أن تـام.

ما  -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ -يؼقل اإلكسان يف صقام الـقافؾ: أكا واهلل الـافؾة هذه مخقَّر فقف، والـبل 

، صقمُخق ر بقـ أمريـ إٓ اختار أيسرهؿا فلكا أقتصر طؾك صقام رمضان، كؼقل: ٓ، إفضؾ أن ت

لؽـ مـ غقر مشؼة زائدة طؾك الـػس: يعـل ٓ بد أن تراطل طدم الؿشؼة طؾك الـػس، لؽـ الؿشؼة 

الزائدة، أما مشؼة العؿؾ ففذه معتادة أكؽ واهلل تؼقم مـ الـقم وترتك الؾحاف الدافئ، وتتقضل 

شؼة الزائدة وتـصب هلل يف آخر الؾقؾ، ٓ شؽ فقف مشؼة، لؽـ هذه مشؼة معتادة مع العؿؾ، لؽـ الؿ

اإلكسان يتجـَّبفا يف الـقافؾ، أما يف غقر ذلؽ فالتقسقر أن تختار إيسر: يف معامؾتؽ لزوجتؽ، يف 

 .معامؾتؽ ٕوٓدك، يف معامؾتؽ لتلمقذك

إذا كـت مخقًَّرا فالسـة أن تختار إيسر ما لؿ يؽـ إثًؿا، فإمر يف غاية السفقلة، إذا طرفت التقسقر 

ه التساهؾ، وبف تؽقن جؿعت بقـ التقسقر وطدم الؽتاب والسـَّةقع إلك الصحقح وهق الرج ، فضدُّ

 التساهؾ، وهذا الذي طؾقف طؾؿاء اإلسلم.

* * * 

دين؟  صبًعا هذا السمال الحؼقؼة لؽن سُلجقب طؾقه: هل الشقخ ربقع من الؿتشدِّ
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ا وأر اه يف الؿسجد الـبقي، الشقخ ربقع طرفـاه وكحـ صغار، أكا أطرف الشقخ ربقع وأكا صغقر جدًّ

وأراه يف الجؿاطة: ٕين أدرس يف الجؿاطة مـذ أن كان طؿري أحد طشر طاًما التحؼت بالؿعفد 

الؿتقسط يف الجامعة، وكـت أرى العؾؿاء والؿشايخ يف الجامعة، والشقخ ربقع طرفـاه بالعؾؿ طالِؿ، 

ويف الـصقحة، وطرفـاه بالرقَّة ففق  وطرفـا بالغقرة طؾك التقحقد والسـَّة، وببذل وقتف وجفده يف هذا

اء ويبؽل طؾك حال الؿسؾؿقـ ويبؽل، ويلمر بالجؿاطة دائًؿا وآجتؿاع وطدم الػرقة، وبالرفؼ  بؽَّ

 ، وقد يشتد طؾك الؿخالػقـ.أهؾ السـَّةبقـ السؾػققـ 

ًٓ أو يف د هؽذا هذا ضؾؿ، لؽـ قد يؽقن مثًل أكت سؿعت لف قق مققػ  فقصػ الشقخ ربقع بالتشدُّ

ة يف رأيف، هذا يؽقن مـ اإلكسان، وٓ يعـل هذا أن العالؿ السـل  ًٓ فقف شدَّ مـ الؿقاقػ هق قال قق

السؾػل مصقٌب يف كؾ ما يؼقل، ٓ يعـل أكف مصقٌب يف كؾ ما يؼقل، لؽـ ققل العالؿ ٓ ُيردُّ إٓ بؼقل 

 طالؿ، ما يسؾَّط إصاغر طؾك إكابر.

د وقد يختؾػ الـاس يف إساكقدوٓ يعـل هذا أن العالؿ مت مع اتػاقفؿ طؾك إصقل، ٓ يعـل  شد 

ومـ طؾؿاء السـة مؿق ع أو متساهؾ، وٓ يعـل  أهؾ السـَّةأن هذا العالؿ الذي اتخذ أسؾقًبا وهق مـ 

د أو غالل، ومـ كظر يف أسالقب الشققخ  أهؾ السـَّةأن هذا العالؿ مـ طؾؿاء  الذي اتخذ أسؾقًبا متشد 

  .أسالقبفؿثلثة بالذات: ابـ باز، وإلباين، والقادطل، وجد اختلف يف ال

لق كان الؿقزان صحقًحا هؽذا ولقس بصحقح لؼؾـا: الشقخ مؼبِؾ متشدد، والشقخ إلباين بالـسبة 

د، وواهلل ٓ الشقخ مؼبِؾ متشدد وٓ الشقخ إلباين متشدد، وٓ الشقخ ابـ باز  ،لؾشقخ ابـ باز متشد 

أسالقب مع اتػاٍق يف إصقل، وقد يؽقن الحال هق الذي دطا إلك هذا دد، ولؽـفا اختلف متش

 آختلف.

فؿا يصؾح أن يليت بعض إخقة كؿا أسؿع فقؼقلقن: مـفج الشقخ مؼبؾ هق الؿـفج الصحقح، 

ز أيًضا ا يجقز، وٓ يجقمومـفج الشقخ إلباين وابـ باز وكذا هذا الؿـفج فقف تساهؾ، فقف لقـ، ٓ 

، هذا ما يصؾح، أكا أققل: مؼبؾ مـفج وطر وشديد: ٕكف يف الجبالخ أن يلتقـا فقؼقلقن: مـفج الشق

 .هذا اختلف أسالقب وقد يؽقن الحال اقتضك هذا، واإلكسان يف كؾ حاٍل يعؿؾ بؿا يظفر لف
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ب أن كجتـبف، : إما كصرة لؿـ كحب أو كحق ذلؽ بإلؼاب فقجأهؾ السـَّةأما التسؾُّط طؾك طؾؿاء 

، الذي كقافؼ طؾقف هق الذي كعؾؿ وكعتؼد بإدلة أكف الحؼ، وإذا وأما أن كقافؼ طؾك كؾ ققل فل

ا تركـاه وطذركا الػاضؾ الذي قال بف، ف كؿا قؾت لؽؿ يا أخقة:  لهؾ السـَّةطؾؿـا أكف لقس حؼًّ

قكف لػضؾ فاضٍؾ يـتصرون لؾحؼ ويعرفقن ٕهؾ الػضؾ فضؾفؿ، ففؿ يدورون مع الحؼ وٓ يرتك

أبًدا، ولؽـ ٓ ُيفدرون فضؾ الػاضؾ: ٕكف ُيختار يف مسللٍة غقر الذي اختاره، طؾك أكف ُيؾَحظ ما قؾتف 

أن ققل العالؿ وتؼرير العالؿ ٓ ُيرتك إٓ لؼقل طالؿ وتؼرير طالؿ، وإٓ لزمـا أن كتبع ققل العالؿ: 

 ٕكف ُيعترب مـ اإلجؿاع السؽقيت.

السـَّة أهؾ يا أخقة أكصح كػسل وإخقاين بالُبعد الشديد طـ الـقؾ مـ طؾؿاء  هذا باختصار، وأكا

بفؿ، وٓ كصػفؿ بإوصاف التل فقفا تـؼُّص، وكدور مع الحؼ ، كبتعد طـ ذلؽ والجؿاطة ٓ ُكؾؼ 

حقث دار، وهذا الذي فقف سلمة الؼؾقب، وهذا الذي فقف اجتؿاع الؽؾؿة، وهذا الذي فقف البعد طـ 

 آرب الؿخالػقـ لؾسؾػققـ يف السؾػققـ.تحؼقؼ م

فضؾفؿ وقدرهؿ، وأحبقهؿ طؾك جفادهؿ وبقاهنؿ، وذبُّقا طـ  أهؾ السـَّةفلكا أققل: اطرفقا لعؾؿاء 

أطراضفؿ ما ُيـَسب إلقفؿ مؿا لقس فقفؿ، وأمسؽقا ألسـتؽؿ طـفؿ، ودوروا مع الحؼ حقث دار، 

 هذا باختصار.

ـا جؿقًعا إلك سقاء السبقؾ، واهلل أطؾؿ وصؾَّ اهلل طؾك كبقـا وسؾَّؿ، أن يفدي -َطزَّ َوَجؾَّ -أسلل اهلل 

 وكؾتؼل إن شاء اهلل يف الدرس الثاين.

**** 

: كرجو التوجقه لؿا ُذكر طن ابن -صبًعا هذا لقس من صؾب مسللتـا كحن ذكركاه طرًضا-يؼول األخ 

 تقؿقة أكه َلزم ورًدا يف كل صباح وذلك يف تحزيباته؟

 كؼول: إن التزام وقٍت معقن َل يخؾو من حالقن:

لذكر فقف أفضؾ مـ غقره، ففذا إذا كان لؿ يِرد بف : أن يؽقن ذلؽ ٓطتؼاد فضؾف وأن االحال األولى

الدلقؾ فنكف بدطة: يعـل لق كان اإلكسان يؼقل: أكا أقرأ كؾ يقم يف الضحك جزًءا مـ الؼرآن، كسللف 
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لؿاذا؟ قال: ٕن قراءة الؼرآن يف الضحك أفضؾ مـ بؼقة إوقات، كؼقل لف: ما الدلقؾ؟ فنن جاءكا 

وإن لؿ يلِت بالدلقؾ قؾـا لف: هذه بدطة، وهذه يا أخقة هل البدطة بالدلقؾ فعؾك الرأس والعقـ، 

اإلضافقة: ٕن قراءة الؼرآن أصًل لقست بدطة، لؽـ كقهنا ُأضقػت إلك وقت ٓطتؼاد فضؾف وطظقؿ 

 أثره ففذه بدطة.

ر لف أو ٕكف يؽقن كشقًطا فقفوالحالة الثاكقة:   .أن يؾتزم هذا الققت: ٕكف متقس 

كا كؾ يقم بعد الػجر أقرأ وردي مـ الؼرآن كؾ يقم، قؾـا لف: لؿاذا؟ قال: ٕن هذا هق إكسان قال: أ

الققت الذي أستطقع أن أقرأ فقف، بؼقة الققم أكا مشغقل، كؼقل: ٓ بلس يجقز وهق إطاكة طؾك الخقر، 

كشط لل، أو قال مثًل: بلن ذهـل يف الصبح متِؼد فلكا أتدبر بخلف بؼقة الـفار يـشغؾ ذهـل ففذا أ

كؼقل: ٓ بلس يجقز، وهذا هق الذي ورد طـ بعض السؾػ ومـفؿ شقخ اإلسلم ابـ تقؿقة، ما 

كاكقا يعتؼدون أن الذكر يف هذا الققت أفضؾ مـ غقره: ٕن هذا ٓ يؽقن إٓ بدلقؾ، وإكؿا ٕكف 

 الققت الؿتقسر أو إكشط.

قع، قؾـا لف: لؿاذا يا أخل تصقم أكا سلصقم كؾ أربعاء مـ إسبيعـل لق جاءكا إكسان وقال: 

إربعاء؟ قال: ٕن صقام إربعاء فقف فضقؾة، ماذا كؼقل لف؟ ما الدلقؾ؟ فنن جاء بالدلقؾ وٓ دلقؾ 

قبؾـا، وإن لؿ يلِت بالدلقؾ قؾـا: هذه بدطة، لؽـ لق قال لـا: ٕين أكا أطؿؾ كؾ أيام إسبقع إٓ يقم 

 أكا يقم إربعاء طـدي إجاإربعاء 
ّ
أن أصقم مع العؿؾ فلكا ُأحب الصقام وُأريد أن  زة ويصعب طؾل

أصقم كؾ أربعاء: ٕكف يقم اإلجازة، كؼقل: صق ب، بارك اهلل فقؽ، تؼبَّؾ اهلل مـؽ، هذا شلٌء صق ب: 

ر لف.  ٕكف ما خصف لػضقؾة الزمان، وإكؿا ٕكف الؿتقس 

ققم يقم الثلثاء الساطة السابعة إن شاء ولعؾ يف هذا كػاية، وكؼػ هـا، وكعقد لؾؿجؾس إخقر ال

أن يجعؾ يف مجالسـا الخقر والربكة، وأن يجعؾ فقفا زيادة  -َطزَّ َوَجؾَّ -، أسلل اهلل -َطزَّ َوَجؾَّ -اهلل 

 طؾٍؿ وإيؿان، واهلل تعالك أطؾك وأطؾؿ، وصؾَّ اهلل طؾك كبقـا وسؾَّؿ.

**** 

 ُأهدي لـا صعام الؿولد فؿاذا كػعل به؟ يؼول األخ: لو
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 الطعام الذي ُيفدى إلقؽ يف أيام الؿقلد ٓ يخؾق مـ حالقـ:

أكف ٓ ُيصـَع إٓ لؾؿقلد، هذا الطعام بعقـف ما ُيصـَع إٓ لؾؿقلد ويف أيام الؿقلد، يعـل الحالة األولى: 

 هق ٓ يصـع إٓ لؾؿقلد وُأهدي إلقؽ يف أيام الؿقلد، ففـا:

 ؽـؽ إن ترده فنن القاجب أن ترده: ٕن هذا مـ أكؽار البدطة وطدم الؿشاركة فقفا.إن أم -

أما إذا لؿ يؿؽـؽ أن ترده سقرتتب طؾك ذلؽ فتـ، فنكؽ تلخذه وٓ تستعؿؾف، ُتعطقف دابة أو  -

 هبقؿة أو كحق ذلؽ.

ذلؽ وُأهدي إلقؽ، إذا كان هذا الطعام ُيصـع يف الؿقلد وغقر الؿقلد مثؾ إرز وكحق الحالة الثاكقة: 

قديًؿا وحديًثا أكف يجقز قبقلف ويجقز  السـَّة والجؿاطةأهؾ فالذي قرره كثقر مـ طؾؿائـا مـ طؾؿاء 

ه، ما دام أكف لقس صعاًما هق شعار لؾؿقلد لؽـ ُأهدي إلقؽ يقم الؿقلد، يجقز أن تؼبؾف ويجقز أن  ردُّ

 غقره مـ العؾؿاء يف هذه الؿسللة.ترده، هذا الذي ففؿتف مـ كلم شقخ اإلسلم ابـ تقؿقة و

* * * 

 يؼول األخ: هل كل من فعل بدطة ُحؽِم طؾقه بلكه مبتدع أو َل بد من توفر الشروط واكتػاء الؿواكع؟

صبًعا بعض مشايخـا وطؾؿائـا يؼقلقن: مـ فعؾ البدطة ففق مبتدع ابتداًء، وبعض العؾؿاء يؼقلقن: 

هذا مـ حقث مـ اجتؿاع الشروط واكتػاء الؿقاكع،  إن مخرج التؽػقر والتبديع سقاء، فل بد

 .القصػ

: فل شؽ أكف ٓ بد مـ وجقد الشروط واكتػاء الؿقاكع حتك ُيرتب طؾك أما مـ حقث ترتقب إحؽام

 ذلؽ إحؽام الؿتعؾؼة بلهؾ البدع.

أصػفؿ بلهنؿ قضقة القصػ ما يتصقر هذا يف الدطاة الؽبار مثًل يؼال: ٓ ٓ، أكا ما : صبًعا يا أخوة

مـ أهؾ البدع حتك تجتؿع الشروط وتـتػل الؿقاكع، هؿ ُيزطؿ أهنؿ مـ أهؾ العؾؿ ويسؿعقن كلم 

ولؽـفؿ معرضقن، ففمٓء الؽبار الُدطاة يقصػقن بلهنؿ أهؾ بدطة ومبتدطة بلطقاهنؿ  أهؾ السـَّة

 وصػفؿ بلهنؿ مـ أهؾ طامة الـاس أكا أرى واهلل أطؾؿ أكف حتك يفبدون الـظر إلك هذه إمقر، لؽـ 
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البدع ٓ بد مـ وجقد الشروط واكتػاء الؿقاكع إٓ بالقصػ العام: ٕن القصػ العام ُيؾحؼ بالػعؾ 

  :كػسف حتك يف الشرك

فـؼقل: مشركقن يعـل بالقصػ العام، لؽـ فلن مشرك ٓ بد مـ اجتؿاع الشروط واكتػاء  -

 الؿقاكع.

مبتدع مـفؿ بعقـف وُكرتب طؾقف أحؽام الؿبتدع  كؼقل: أهؾ البدع بالقصػ العام، لؽـ فلن -

 ٓ بد مـ وجقد الشروط واكتػاء الؿقاكع.

-يف أطلم الدطقة إلك البدع مع أن هذا ما ُطِرف طـ السؾػ الصالح لؽـ مثؾ هذا ٓ يصح أن ُيؼال 

 َطَؾْقِفؿْ 
ِ
ر -ِرْضَقاُن اهلل وا مـف، ولؿ بؾ مـ ُطِرف بالدطقة إلك البدع وصؿقه بؽقكف مبتدًطا وحذَّ

 يتققػقا يف هذا الباب حتك تجتؿع الشروط وتـتػل الؿقاكع.

لؾؿقضقع ولعؾـا كؼػ طـد هذا الؿققػ وُكصؾل الؿغرب إن شاء اهلل، ثؿ الساطة السابعة كعقد 

إخقر يف الؿجالس وهق: ]شخصقات شقهت اإلسلم[، والدرس إخقر لعؾـا إن شاء اهلل كتؽؾؿ 

جقب يف ربع ساطة تخػقًػا: ٕكف آخر الققت ويف شلء مـ اإلجفاد يف آخر فقف يف خؿسقـ دققؼة وكُ 

الققت، فنن شاء اهلل مـ الساطة السابعة إلك السابعة وخؿسقـ دققؼة ُكؾؼل طؾقؽؿ مادة تتعؾؼ هبذا، 

، وأسلل اهلل ولؽؿ التقفقؼ، واهلل أطؾؿ -َطزَّ َوَجؾَّ -ثؿ لؿدة ربع ساطة كجقب طـ إسئؾة إن شاء اهلل 

 وصؾَّ اهلل طؾك كبقـا وسؾَّؿ.

**** 

 األخ: ما أفضل الشروحات لـواقض اإلسالم لؾشقخ محؿد بن طبد الوهاب؟يؼول 

ٓ شؽ أن كتاب ]كقاقض اإلسلم[ مـ أكػع الؽتب وأهؿ الؽتب، لؽـ ٓ بد أن ُيػَفؿ ففًؿا 

صحقًحا حتك ٓ يـحرف اإلكسان يف َففؿ كلم العؾؿاء، و]كقاقض اإلسلم[ طؾقف شروحات كثقرة: 

 -َرِحَؿُف اهللُ -بـ باز مـفا شرح لؾشقخ ا
ّ
َـّ اهلل طؾل ، ومـفا شرح الشقخ طبد الرزاق البدر، وأكا م

وأرجق أن يؽقن مـ أكػع الشروح: ٕين استػدت فشرحتفا وُصبِع الؽتاب، وهق مقجقٌد يف السقق، 

 مـ شروح السابؼقـ وأضػت إلك ذلؽ بعض إمقر التل ُيحتاج إلقفا.
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* * * 

 لػصل يف مسللة العذر بالجفل؟يؼول األخ: ما هو الؼول ا

الدارس لؾؿسللة دراسَة شرطقًة بعقدًة طـ التلثرات بإشخاص ُيدرك أن الجفؾ إذا تحؼؼ ففق 

طذٌر، وهذا يف حؼقؼة إمر طـد جؿقع العؾؿاء: ٕن الذيـ يؼقلقن مـ العؾؿاء: إكف ٓ طذر بالجفؾ 

قدة، أو كان حديث العفد باإلسلم، لؿاذا؟ يف مسائؾ العؼقدة يستثـقن مـ ذلؽ: مـ كشل يف باديٍة بع

ٕهنا بادية وٕكف حديث طفد باإلسلم وإٓ ٕكف جاهؾ، فالعذر الجفؾ متػٌؼ طؾقف ولؽـ الخلف 

 هؾ يف جفؾ أو ٓ؟

وطؾقفا إجؿاع الؿتؼديـ فؾقس  الؽتاب والسـَّةفبعض العؾؿاء يؼقلقن: مسائؾ العؼقدة واضحة يف 

دلقؾ طؾك وجقد الجفؾ، متك يؼقم الدلقؾ؟ قالقا: إذا كان هذا الرجؾ أسؾؿ فقفا جفؾ، إٓ إذا قام ال

أن ففذا كعؿ جاهؾ، أو كان يف بادية بعقدة ما يصؾ إلقفا شلء، والذيـ يؼقلقن بالعذر يؼقلقن: إذا 

 ثبت الجفؾ كان طذًرا، وإذا اكتػك اكتػك العذر.

إن الؿسائل العؼقدة يف هذا الباب طؾى  وأكا الذي ضفر لي بدراسة كالم العؾؿاء واألدلة أقول:

 قسؿقن:

 ومـ الؿسائؾ الؽربى كؿسائؾ أصقل التقحقد وأصقل الشرك: ففذه إصؾ العؾؿ هبا ،

 ادَّطك الجفؾ حؼؼـا يف دطقاه: فنن ثبت الجفؾ طذركاه، وإٓ فإصؾ أكف طالؿ وأن الـاس يعرفقكف.

  ،قـاه.ومسائؾ دون هذه الؿسائؾ، ففذه إصؾ فقفا الجفؾ  ومـ ادَّطك الجفؾ صدَّ

وهذه الؿسائؾ يا أخقة تختؾػ مـ بؾٍد إلك بؾد، فؾقست السعقدية مثؾ إكدوكقسقا، ولقست 

إكدوكقسقا مثؾ مصر: يعـل كقن الؿسللة مـ الؿسائؾ الؽربى أو مـ الؿسائؾ الخػقة هذا يختؾػ 

صؾ: هؾ هق إصؾ العؾؿ فؿـ مـ بؾٍد إلك بؾد، فل بد مـ بصقٍر يـظر يف هذه الؿسللة لُقعَرف إ

قف حتك يؼقم الدلقؾ طؾك أكف جاهؾ؟ أو إصؾ فقفا الجفؾ فؿـ ادَّطك الجفؾ  ادَّطك خلفف ٓ كصد 

قـاه: ٕكف إصؾ، وطؾك كؾ حال: فالجفؾ متك ما ثبت كان طذًرا.  صدَّ

ر ولذلؽ كحـ كرى واهلل أطؾؿ أن أكثر دول اإلسلم غؾب فقفا الجفؾ يف مسائؾ العؼقد ة، فل ُكؽػ 

طقام الؿسؾؿقـ هبذه الؿخالػات العَؼدية، الذيـ يستغقثقن بالؼبقر ويطؾبقن إولقاء كحـ ما 
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ر طقام الؿسؾؿقـ: ٕن هذه الؿسائؾ بالـسبة لفؿ خػقة،  ف لؽـ ٓ ُكؽػ  رهؿ، كعؿ هذا شرك وكذمُّ ُكؽػ 

ؾؿسؾؿقـ لؿا؟ ٕكف سقطر طؾك وإن كان إصؾ أن أكثر هذه الؿسائؾ مسائؾ ضاهرة، لؽـ بالـسبة ل

 كثقٍر مـ ديار الؿسؾؿقـ طؾؿاء يزطؿقن أن هذا هق الديـ، والعقام إكؿا هؿ تبع لؾعؾؿاء.

ر طقام الؿسؾؿقـ،  -َرِحَؿُف اهللُ -ولذلؽ حتك شقخ اإلسلم محؿد بـ طبد القهاب  لؿ يؽـ ُيؽػ 

رهؿ بلطقا هنؿ وإن كان يؼقل: إن هذا كػر، حتك الذيـ يطقفقن بؼرب البدوي والحسقـ ما كان ُيؽػ 

ب بعضف إلك بعض،  وأكا أطؿؾ طؾك جؿع كتاب أجؿع فقف كلم العؾؿاء يف هذه الؿسللة وُأقر 

وكجؿع كصقًصا وقد وجدكا كصقًصا كثقرة لشقخ اإلسلم محؿد بـ طبد القهاب يف هذه الؼضقة 

ل قد ُيػفؿ مـفا أكف ٓ يرى العذر وقضقة أكف يعذر بالجفؾ، وقد وفَّؼـا بقـفا وبقـ بعض طباراتف الت

 بالجفؾ.

أكا كؼقل: إن العذر بالجفؾ متػٌؼ طؾقف، ولؽـ الـزاع يف تحؼقؼ وجقد الجفؾ، فخالصة الؿسللة: 

 .فالذي ُكؼرره أكف إن ثبت الجفؾ ثبت العذر

* * * 

م والـساء يف أحسن اهلل إلقؽم؛ هـاك من يؼول: إن اتخاذ الستار أو الحائل بقن الؿعؾِّ  :السائليؼول 

، بل اَلستؿرار والؿداومة طؾى اتخاذ -َصؾاى اهللُ َطَؾْقِه َوَسؾامَ -مجالس العؾم لم يؽن يف طفد الـبي 

 الستار بقن الؿعؾِّم والـساء بدطة، فؿا تعؾقؼؽم طؾى هذا الؼول؟

ن بالـسبة هذه الؿسللة يا أخقة مسللة فقفا إشؽال يف ففؿ مسائؾ البَِدع، ما سؽت طـف الشرع كقطا

 لألمقر التل تـسب إلك الديـ:

 .مصالح مرسؾة 

 .وبَِدع 

ـ البَِدع لؿا رآه مـ الؿصالح الؿرسؾة، أو  :والذي يخؾط بقـ إمريـ يـؼؾب طـده إمر قد ُيحس 

 فل بد أن كعرف هذه الؼضقة.يؿـع الؿصالح الؿرسؾة ضـًّا مـف أهنا بَِدع، 

 ما هي الؿصؾحة الؿرسؾة؟ 
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رسؾة: هل التل جاء الشرع بجـسفا وسؽت طـ أكقاطفا، فلكقاطفا ترجع إلك اجتفاد الؿصؾحة الؿ

: جاء الشرع بحػظ الؼرآن الؽريؿ، لؽـ كقػ ُيحػظ الؼرآن الؽريؿ؟ مصؾحة مثال ذلؽإمة، 

َصؾَّك اهلُل -مرسؾة، ولذلؽ الصحابة اجتفدوا، جؿعقا الؼرآن مع أكف لؿ يؽـ مجؿقًطا يف زمـ الـبل 

طقا الحروف مع أن هذه الـؼط لؿ تؽـ مقجقدة.-َوَسؾَّؿَ  َطَؾْقفِ   ، كتبقا الؼرآن يف الؿصحػ وكؼَّ

ط، ما يف الـؼطة فقق الـقن،  -َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ -يف زمـ الـبل  يا أخقة ما كاكت الحروف ُتـؼَّ

قؿ، ما كان يف، ولذلؽ وكؼطة تحت الباء، وكؼطتان فقق التاء، وكؼطتان تحت القاء، وكؼطة يف الج

تصقروا أن إمر بؼل إلك الققم هؽذا كقػ كؼرأ؟! لؽـ اجتفدوا فقضعقا كؼاًصا وكتبقا الؿصحػ 

 هبذا وهؽذا، هذه مصؾحة مرسؾة.

ومـ ذلؽ هذه الؼضقة التل بقـ أيديـا فنهنا مـ الؿصالح الؿرسؾة ولقست مـ البَِدع يف شلء: ٕن 

 ـساء حتك يف الؿسجد مـ جفتقـ:الشرع جاء بالػصؾ بقـ الرجال وال

أكف ُجِعؾ باٌب خاصٌّ يف الؿسجد لؾـساء، ما يدخؾ مـف إٓ الـساء لُقػصؾ الرجال طـ الجفة األولى: 

الـساء، وجاء يف السـَّة: أن خقر صػقف الـساء آخرها لؽل ُيبعدن طـ الرجال، فالػصؾ بقـ الرجال 

، وكؾؿا حدث شلء مـ هذه مصؾحة مرسؾةوالـساء أصؾ شرطل ما أمؽـفؿ، لؽـ كقػ ُيػَصؾ؟ 

 الػتـة طـد الـاس وضع لف ما ُيـاسبف.

والققم هـاك تساهؾ يف الـساء وتساهؾ يف الرجال، ما كؼقل: كؾ الـاس هؽذا لؽـ هذا مقجقد، 

حتك بعض الصالحات طـدهؿ تساهؾ وتضحؽ مع الشقخ، وأكثر الـساء مثًل ما يعتؼدن تغطقة 

فا وربؿا تبتسؿ لؾشقخ وهق يتؽؾؿ، وإستاذ وهق يتؽؾؿ، وربؿا تؽقن القجف، فتليت كاشػة وجف

 .جؿقؾة وُيصبح صػؾ يـظر

وأيًضا حتك الرجال يف زماكـا لقسقا كالسابؼ، وقد يؽقن هـاك تساهؾ يف الـظر وهذا يمدي إلك 

 مػاسد كثقرة، فقضع الحاجز بقـ الؿعؾ ؿ والطالبات مـ الؿصالح الؿرسؾة ولقس مـ البدطة يف

 شلء، بؾ قد يؽقن واجًبا وذلؽ طـد حدوث التساهؾ ووجقد الػتـ.

، والشلء وأكا أققل يا أخقة: الزمـ كُثر فقف التساهؾ، ولذلؽ يجب طؾك الؿعؾ ؿقـ وإساتقذ الحذر

بالشلء ُيذكر يف مسائؾ التقاصؾ آجتؿاطل: القاتس وكحق ذلؽ، يجب الحذر يا أخقة يف التعامؾ 
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ل: يـبغل طؾك الـساء أن يحذرن، وأكا أرى واهلل أطؾؿ أكف ٓ يـبغل لؾؿرأة أن مع الـساء، أكا أقق

تتقاصؾ مع الشقخ مباشرة يف هذه القسائؾ، إن أمؽـ أن تتقاصؾ طـ صريؼ زوجتف أو طـ صريؼ 

أخقفا فنكف أبعد طـ الشر: ٕن هذه القسائؾ لؾشقطان فقفا مدخؾ كبقر، وفقفا قرب أشد مـ الؼرب 

ل، وربؿ فقبدأ الشقطان يؾعب حتك قد يؼع ا أجاهبا بجقاب فؼالت: شؽًرا وأرسؾت وردة، الحس 

 الشر.

إِنا »فقـبغل الػصؾ والحزم يف هذه الؿسائؾ مـ جفة الـساء ومـ جفة إساتقذ، ٓ تؼؾ: أكا: 

ْقَطاَن َيْجرِي مِ  الشا َصؾَّك -والـبل  وٓ أضر طؾك أهؾ العؾؿ مـ فتـة الـساء، «ِمَن اْبِن نَدَم َمْجَرى الدا

َفا َصِػقاة»لؿا خرج يؼؾب صػقة ومرَّ رجلن فؼال:  -اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّؿَ  قال: أو طؾقؽ  «َطَؾى ِرْسِؾُؽَؿا إِكا

ْقَطاَن َيْجرِي»يا رسقل اهلل؟ َقاَل:  مِ  إِنا الشا فل تغػؾ طـ الشقطان وٓ تجعؾ  «ِمَن اْبِن نَدَم َمْجَرى الدا

 طؾك قؾبؽ.لؾشقطان فرصة 

إن كان وٓ بد فالزم الجديَّة والرسؿقة يف الؽلم، إياك أن تتساهؾ مؼدار شعرة، هف هف هذه اتركفا، 

القرود والرمقز ما تعرف لفا صريًؼا، وحتك الخطاب اكتبف لؾخطاب: أكتؿ، ٓ ٓ يا أختل، بخطابات 

لرقؿ وتضع طؾقف طلمة هذا أما تسجؾ ابعقدة وجديَّة ورسؿقة، ثؿ بؿجرد أن تـتفل احذف الرقؿ، 

 مدخؾ مـ مداخؾ الشقطان.

وأسؾؿ ما طؾقؽ أن يسؾؿ قؾبؽ، والؼرب مـ مثؾ هذه الؿسائؾ خطٌر طظقؿ، والشقطان حريص، 

ولذلؽ أكا أكصح بالحذر الشديد ويف حال الضرورة يتؽؾَّؿ صالب العؾؿ أو الشقخ أو الؿعؾ ؿ مع 

قاصؾ آجتؿاطل وخاصة القسائؾ الخػقة الخاصة، ما السائؾة أو الؿرأة التل تسلل يف وسائؾ الت

هل طَؾـ يف الظاهر مثؾ: القاتس وكحق ذلؽ بالجديَّة التامة، والرسؿقة التامة، والقققف طـد الحد، 

 وطدم تجاوز ذلؽ.

ومـ ثؿَّ أيًضا هذا الذي أكا أققلف دائًؿا: ٓ تحػظ الرقؿ طـدك طؾك الفاتػ، ومثًل قد تؼقل لؽ: يا 

كا أحػظ رقؿل طـدك حتك أتقاصؾ معؽ يف إسئؾة أكػع أخقايت الؿممـات، ٓ تحتػظ شقخ: أ

ر بؼدرها، فلسلل اهلل أن يفديـا وإخقاكـا، هذا الباب لقس مـ البدع  بالرقؿ، إذا جاءت الضرورة ُتؼدَّ
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يف شلء، واتخاذ الساتر أمٌر محؿقد وقد يؽقن واجًبا طـد وجقد الػتـ والخقف طؾك الـػس أو 

 ك الـاس مـ هذه الػتـ.طؾ

* * * 

ة الؿـفج؟ يؼول ة العؼقدة وصحا  األخ: ما هي العالقة أو التالزم بقن صحا

 صبًعا يا أخقة أو طبارة أخرى: ما الػرق بقـ العؼقدة والؿـفج؟

أطؿ مـ العؼقدة والعؼقدة جزٌء مـ الؿـفج بؾ هل أصؾ الؿـفج ورأس ما يتعؾؼ بالؿـفج،  :الؿـفج

ؾ شلء: ٕن الؿـفج هق الطريؼ الؿستؼقؿ، هق صراط اهلل الؿستؼقؿ ويشؿؾ حؿاية الؿـفج يشؿؾ ك

الديـ: يعـل يشؿؾ الديـ كؾف ويشؿؾ حؿاية الديـ: كالجرح والتعديؾ هذه مـ الؿـفج: ٕكف 

 ُيحَؿك هبا الديـ، وُيؿقَّز هبا بقـ أهؾ الحؼ وأهؾ الباصؾ.

 ،لؿـفج، وهل تعقد يف مجؿؾفا إلك اإليؿان باهلل: فالعؼقدة جزء مـ الؿـفج وهل أهؿ اأما العؼقدة

ه مـ اهلل تعالك، وما  ،والرسؾ ،والؿلئؽة ه حؾقه ومر  والؽتب، والققم أخر، والؼدر خقره وشر 

: كحؼ الصحابة، وكرامات إولقاء، وكحق ذلؽ، هذه العؼقدة، ما تخرج طـ هذا، وهل يتبع ذلؽ

ٌع طؾقفا مـ جفة بؼقة الديـ، وٕن الؿؼصقد جزٌء مـ الؿـفج، وهل أهؿ الؿـفج: ٕن  الؿـفج متػر 

 مـ مـفج الحؿاية أن ُتحؿك العؼقدة وأهؾ العؼقدة وُيؿقَّز بقـ أهؾ العؼقدة وأهؾ الباصؾ.

 هذا الػرق بقـ الؿـفج والعؼقدة.

* * * 

 ا؟هل قول الرجل لصاحبه لؿا فعل كػًرا: يا أخي فعؾت كػًرا أِطد الشفادتقن ُيعتبر تؽػقرً 

كػر ففذا صحقح بشرط أن يؽقن كػًرا، أما أن يؼقل لف:  لف: يا أخل فعؾت كػًرا وهذاكعؿ، لق قال 

أِطد الشفادتقـ فؿاذا؟ ٕكف خرج، ُيريد أن ُيدخؾف مرًة أخرى وهذا تؽػقٌر لف وٓ يجقز إٓ بالطريؼة 

ؽػقريـ يؼقل لـا: أكا ، واحد مـ التالتل ذكركاها، وهذا يا أخقة حتك قاد بعض الـاس إلك القسقسة

أغتسؾ يف الققم طشر مرات طشريـ مرة: ٕين كؾؿا أققل: أكا كػرت، قؾ الشفادتقـ، فلققم وأغتسؾ 

 وأققل الشفادتقـ، وهذا شلن آكحراف طـ الصراط الؿستؼقؿ، ٓ يؼقد إٓ إلك شر.

* * * 
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لؿسؾؿة وبعد دخوله يف إذا أسؾم رجٌل كافر وشؽؽـا يف إسالمه كؿن أسؾم ُيريد الـؽاح با يؼول:

 اإلسالم َل يعؿل شقًئا؟

ولؽـ إذا أتك إذا أسؾؿ لقـؽح امرأًة مسؾؿة هذا مسؾؿ وكحؽؿ لف باإلسلم ما دام أتك بالشفادتقـ، 

إذا ترك الصلة ما صؾَّك،  -هذا الذي أكا أطتؼده-بـاقٍض بعد ذلؽ فنكف يؽقن كافًرا، مثًل كحـ طـدكا 

ة ٓ ُيصؾل فنن هذا  طؾَّؿـاه الصلة وقؾـا لف: مـ أركان اإلسلم الصلة وأبك أن ُيصؾل وبؼل مدَّ

ره ابتداًء بدون أن يليت بـاقٍض مـ  يـؼض إسلمف الذي جاء بف، وكذلؽ إذا أتك بـاقض، أما أن ُكؽػ 

 الـقاقض فل، بؾ ُكثبت لف اإلسلم ما دام أتك بالشفادتقـ.

* * * 

 »قة بنحراق كػسه بعد الؿوت وحديث: كقف الجؿع بقن حديث الوص يؼول األخ:
ِ
َمْن َكرَِه لَِؼاَء اهلل

 ؟«َكرَِه اهللُ لَِؼاءهُ 

صبًعا كقكف أوصك بنحراق كػسف هذا لقس شقًئا صق ًبا، ولؽـ الذي جعؾف يػعؾ ذلؽ هق غؾبة إمر 

  َأَحبا  َمنْ »طؾك طؼؾف، غؾبة الخقف طؾك طؼؾف، و
ِ
 َكرَِه اهللُ اهللُ لِ  َأَحبا  لَِؼاَء اهلل

ِ
َؼاءُه، َوَمْن َكرَِه لَِؼاَء اهلل

هذا طـد حضقر إجؾ، هذا الؿؼصقد وإٓ كؾ إكسان ما ُيحب الؿقت، كؾـا كؽره الؿقت،  «لَِؼاءهُ 

  َأَحبا  َمنْ »لؽـ ما الؿؼصقد: 
ِ
 َكرَِه اهللُ  َأَحبا  لَِؼاَء اهلل

ِ
 ؟«لَِؼاءهُ  اهللُ لَِؼاءُه، َوَمْن َكرَِه لَِؼاَء اهلل

  :ر ي اْلَجَسِد الطاقِِّب، اْخُرِجي »أن الؿممـ إذا حضره إجؾ ُيبشَّ
ُتَفا الـاْػُس الطاقَِّبُة َكاَكْت فِ َيا َأيا

رت هبذا استبشرت فلحبت لؼاء اهلل،  «َحِؿقَدًة َوَأْبِشرِي بَِرْوٍح َوَرْيَحاٍن َوَربٍّ َغْقرِ َغْضَبانَ  فنذا ُبش 

 ها.فُقحب اهلل لؼاء

  :ُتَفا الـاْػُس اْلَخبِقَثُة َكاَكْت فِي اْلَجَسِد اْلَخبِقِث »وأما غقره: فنكف إذا حضره إجؾ ُيؼال  ،َأيا

اٍق  رت هبذا  « َونَخَر ِمْن َشْؽِؾِه َأْزَواٌج  ،اْخُرِجي َذِمقَؿًة َوَأْبِشرِي ِبَحِؿقٍم َوَغسا كرهت لؼاء اهلل: فنذا ٌبش 

رت بالـار فقؽر  ه اهلل لؼاءها.ٕكف ُبش 

 إذن هذا الحديث يا أخقة لقس يف الدكقا قبؾ حضقر إجؾ وإكؿا طـد حضقر إجؾ طـد البشارة:

 .ر فُقحب اهلل لؼاء اهلل فُقحب اهلل لؼاءه  فؿـ الـاس مـ ُيبش 
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  ر فقؽره لؼاء اهلل فقؽره اهلل  -والعقاذ باهلل، كعقذ باهلل مـ سقء الحال-ومـ الـاس مـ ُيبش 

 لؼاءه.

* * * 

لعؾـا كؼػ طـد هذا الؿقصـ وكؾتؼل غًدا إن شاء اهلل كؿا ذكركا يف درس الصباح يف ساطتقـ إن شاء 

كا طـد لؼائف  -َطزَّ َوَجؾَّ -اهلل، وأسلل اهلل  أن يجعؾ فقؿا كؼقل خقًرا وبركة، وأن يجعؾ ذلؽ مؿا يسرُّ

 طؾك كبقـا وسؾَّؿ. ، واهلل تعالك أطؾك وأطؾؿ وصؾَّ اهلل-ُسْبَحاَكُف َوَتَعاَلَك -

 

 

 

ة فعل لؿا ضفر يف الحؽومة من يؼول األخ: هل صحقح أن جؿ اطة اإلخوان الؿسؾؿقن ضفرت ردا

 األفؽار العؾؿاكقة وغقرها؟

الحؼقؼة أن جؿاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ هل ٓ تختؾػ طـ غقرها، وهل تتبـَّك كػس إفؽار يف 

ام.القاقع السقاسل، لؽـ هل   جؿاطة قامت طؾك فِؽر الخروج والسقاسة ومـازطة الُحؽَّ

* * * 

 ألخ يؼول: ما هي الضوابط الشرطقة َلطتبار الدار دار إسالم أو دار كػر؟هذا ا

ؿقن إرض إلك:  صبًعا الػؼفاء ُيؼس 

 دار إسلم ودار كػر. -

 أو دولة إسلمقة ودار كػر. -

 بالشعب وبالقالل:أن العربة باطتبار الدولة إسلمقة  واألضفر واهلل أطؾم:

 ا حاكٌؿ مسؾؿ ففل دولة إسلمقة.فنذا كاكت الدولة يسؽـفا مسؾؿقن ويرأسف 

  ولؽـ إذا لؿ يؽـ الشعب مسؾًؿا بؾ كان إغؾب الؽػر، فنن الدار دار كػر وٓ يؾزم أن

تؽقن دار حرب: ٕن الؽػار مـفؿ مـ هق مسالؿ لؾؿسؾؿقـ، ومـفؿ مـ هق معادي ومحارب، 
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مسالؿقـ لؾؿسؾؿقـ أو وإكؿا تؽقن دارهؿ دار حرب إذا كاكقا محاربقـ لؾؿسؾؿقـ، أما إذا كاكقا 

 معاهديـ لؾؿسؾؿقـ فدارهؿ دار كػر ٓ دار حرب.

  وإذا كان الساكـقـ والشعب مسؾؿقـ وكان حاكؿفؿ كافًرا فنن الذي ضفر لل واهلل أطؾؿ أهنا

تغققر هذا رتتب طؾك يتعترب دولة إسلمقة ولؽـ يجب طؾك الؿسؾؿقـ إذا كان طـدهؿ قدرة وٓ 

ـ هق ممهؾ لؼقادة الدولة يجب طؾقفؿ أن ُيغق روه، وإذا لؿ يستطقعقا الحاكؿ مػسدة أطظؿ ويقجد م

 فنهنؿ يصربون طؾقف وتؽقن الدولة دولًة إسلمقة باطتبار الرطقَّة.

هذا الذي ضفر لل يف دراسة الؿسللة، وأرجق أن يسؿع لل إخقة بلن كؼػ هـا: ٕين أشعر ببعض 

 دروس يقم الخؿقس، واهلل أطؾؿ وصؾَّ اهلل طؾك كبقـا التعب، فؾعؾـا كؼػ هـا وكؾتؼل غًدا إن شاء يف

 وسؾَّؿ.


