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 هللا الرحمن الرحٌمبسم 

 المقدمة

وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل , وٓ ظدوان إٓ ظذ افظودغ, رب افعودغ احلؿد هلل

افذي حذر مـ ادخوفػغ  صًدا ظٌده ورشقفف وأصفد أن حمؿ, ادؾؽ احلؼ ادٌغ

 .وساضف ادًتؼقؿ, دـفجف افؼقيؿ

 :أمو بعد

بؿـ , ؾنن اهلل ظزوجؾ ابتذ أهؾ افًـي واجلامظي افًؾػقغ ذم ـؾ ظك ومك

آخًذا بطريؼ ادغضقب , صمـفٍ ـتوب اهلل وشـي رشقفف : خيوفػ ادـفٍ افؼقيؿ

ؾقضطر أهؾ افًـي فٌقون , هذا افٌوب بغ مًتؼؾ ومًتؽثر ذم, ظؾقفؿ وافضوفغ

َذفَِؽ ﴿: شٌحوكف وتعوػ ؿقل رهبؿحول ادٌطؾغ متلوفغ  ـَ ُؾ  َو َيوِت  ُكَػصِّ ْٔ  ا

َتٌِغَ  ًْ  .[55: إكعوم]﴾ ادُْْجِرِمغَ  َشٌِقُؾ  َوفَِت

افٌوضؾ ويؼؿعقن , يـكون احلؼ وأهؾف, وهؿ ذم هذا افصـقع ظذ جفود ظظقؿ

ٌَوضُِؾ  َوَزَهَؼ  ؼ  احْلَ  َجوءَ  َوُؿْؾ ﴿وأهؾف  ٌَوضَِؾ  إِن   اْف ونَ  اْف  .[88: اإلهاء] ﴾َزُهقًؿو ـَ

ـْتُؿْ ﴿ ويـفقن ظـ ادـؽر, ويلمرون بودعروف يٍ  َخْرَ  ـُ ًْ  ُأم   فِؾـ وسِ  ُأْخِرَج

ـِ  َوَتـَْفْقنَ  بِودَْْعُروِف  َتْلُمُرونَ   .[881: ظؿران آل] ﴾بِوهلل ِ َوُتْمِمـُقنَ  ادُْـَْؽرِ  َظ

 ويـصحقن, واكؼقوًدا حوًٓ ومؼوًٓ , اظتؼوًدا, ظؾؿفؿ بوفؽتوب وافًـي مع

 ﴾َأِمغٌ  َكوِصٌح  َفُؽؿْ  َوَأَكو﴿, [66: إظراف] ﴾َفُؽؿْ  َوَأْكَصُح ﴿: صعورهؿ, افـوس

 .[68: إظراف]
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 ُرُشَؾـَو َفـَـُْكُ  إِك و﴿ؾوهلل كوسهؿ ومعفؿ , ويؼؿعقن افٌدظي, يـكون افًـي

ـَ  ِذي ْكَقو احْلََقوةِ  ذِم  ـُقاآمَ  َواف  َْصَفودُ  َيُؼقمُ  َوَيْقمَ  افد  ْٕ وؽر ذفؽ مـ  [58: ؽوؾر] ﴾ا

 .ادقزات افتل فقس هذا مقضـ بًطفو

وافتوبعغ , وأصحوبف صهق ضريؼ افـٌل , ودو ـون ضريؼ أهؾ افًـي واجلامظي

 .هلؿ بنحًون

وبُِؼقنَ ﴿: ؿول اهلل تعوػ  ً ُفقنَ  َواف َو  ْٕ ـَ  ا ـَ ادُْ  ِم َْكَصورِ  َفوِجِري ْٕ ـَ  َوا ِذي  َواف 

ٌَُعقُهؿْ  ونٍ  ات  ًَ تََفو دَمِْري َجـ وٍت  هَلُؿْ  َوَأَظد   َظـْفُ  َوَرُوقا َظـُْفؿْ  اهلل ُ َرِضَ  بِنِْح َْْنَورُ  ََتْ ْٕ  ا

ـَ   .[811: افتقبي] ﴾اْفَعظِقؿُ  اْفَػْقزُ  َذفَِؽ  َأَبًدا ؾِقَفو َخوفِِدي

, ؾؽؾ يدظل أكف مـ أهؾف, ـثر مـ ادٌطؾغف دثوًرا مع خموفػتبف صعوًرا تؼؿص 

وفـذـر هـو ممقزات أهؾ , وءقوافدظووي إن مل تؽـ ظؾقفو بٌقـوت أصحوهبو أدظ

 .وممقزات أهؾ افٌدظي تعؾؿًقو وَتذيًرا, افًـي ذم هذا افعك

ٕن هذا افًٌقؾ هق , واهلدى وافًداد, ودٓفي دـ رام شٌقؾ افرصد وافرصود

وأرشؾ بف رشؾف: ؾلهؾ افًـي واجلامظي هؿ , ذم ـتٌفافذي أكزفف , ؼديـ اهلل احل

, افذي ـون ظؾقف افًؾػ افصوفح ظؾاًم وظؿلً , أخذون بديـ اهلل ظزوجؾ احلؼ

فؽـ ؿد يٌورك اهلل , فـ كعطل  هذا افًٌقؾ حؼف ظؾاًم أو ظؿلً , ومفام ؿؾـو وشطركو

 .ظزوجؾ ذم افعؿؾ افؼؾقؾ
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 من عالمات أهل السنة

أهؾ افًـي واجلامظي افًؾػقغ أتٌوع إثر ـثرة جدًدا, كدذـر مـفدو ظدذ  قزاتمم

 :شٌقؾ ادثول ٓ احلك

 .وافعؿؾ هبو صوشـي رشقفف , ظزوجؾافعـويي بوٕدفي مـ ـتوب اهلل  -8

افعـويي بوفتقحقد دراشي وتعؾقاًم وخطوبي, وافتحذير مدـ افؼدك وافًدحرة  -6

وافتحذير مدـ افغؾدق ذم افصدوحلغ, وافطدقاف وادشعقذيـ وافؽفون وافعراؾغ, 

ادخوفػي فؾتقحقد افذي  ادًوئؾحقل افؼٌقر وافذبح فغر اهلل ظز وجؾ وؽرهو مـ 

 .ُأرشؾً بف افرشؾ, وأكزفً بف افؽتى

حػًظو وتدويـًو وتعؾدقاًم  صوشـي رشقل اهلل ظزوجؾ ظـويتفؿ بعؾؿ ـتوب اهلل  -3

ص ش ذم افؽدلم وأهؾدف»ـقدع ـدام ذم وظؿًل وؽر ذفدؽ مدـ صدمن افعؾدؿ, ؿدول و

 (.مـ ضؾى احلديٌ ـام جوء ؾفق صوحى شـي(: )337)

واظؾدؿ ركدؽ اهلل, أن افعؾدؿ (: 816)ص ش ذح افًدـي»وؿول افزهبوري ذم 

فقس بؽثرة افروايي وافؽتى, إكام افعومل مـ اتٌع افعؾؿ وافًــ وإن ـون ؿؾقؾ افعؾؿ 

حى بدظدي وإن ـدون ـثدر افعؾدؿ وافؽتى, ومـ خوفػ افؽتوب وافًـي ؾفق صو

 ها. وافؽتى

َتري افعؿؾ بوفًـي ذم فٌوشفؿ ومعتؼداهتؿ وظٌوداهتؿ, ؾفؿ يًدٌؾقن إزر  -4

وافؼؿص إػ كصػ افًوق, ؾنن ضول ؾػدقق افؽعٌدغ, وٓ قؾؼدقن افؾحدك, وٓ 

يؼكوْنو, وٓ يؾًٌقن افٌـوضقؾ إٓ مـ اؽس بٌعض افػتدووى افتدل فدقس ظؾقفدو 

 .ؿدم افقوقػي وادعوش ظذ افًـي, وهمٓء ٓ ظزة هبؿدفقؾ, أو مـ 
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ومـ ظرف (: 818)ش ذح افًـي»ذم  -َرِكَُف اهللُ-ؿول احلًـ بـ ظع افزهبوري 

مو ترك أصحوب افٌدع مـ افًـي, ومو ؾورؿقا ؾقف ؾتؿًؽ بدف ؾفدق صدوحى شدـي 

 ها. صوصوحى مجوظي, وحؼقؼ أن يتٌع وأن يعون وأن قػظ, وهق ممـ أوص بف 

ََُؽْن ﴿: اجلد ذم إمر بودعروف وافـفل ظـ ادـؽر ظؿًل بؼقفف اهلل تعدوػ -5 ـْت َو

ـََِتَك ُ تُم  ٌة َيْدُطوَن إَِغ اخَلْرِ َوَيْلُمُروَن بِادَْعُروِف َوَيـَْفتْوَن َطتِن ادُـَْؽتِر َوُأو ِمـُْؽْم ُأمَّ

 .[814:آل ظؿران]﴾ادُْػؾُِحونَ 

فثلثي, بوفقد ذم بققهتؿ وأبـدوءهؿ ومدو فدقس ؾقدف ؾفؿ يغرون ادـؽر بوٕؿًوم ا

افدديؿؼرضقوت وآكتخوبدوت افؼدـقوت ووفتحذير مدـ ـؾتـي, وبوفؾًون وذفؽ 

واحلزبقوت وافزكو وافؾقاط وذب اخلؿقر وهؾؿ جرا, وبوفؼؾدى ؾدقام ٓ يًدتطوع 

 ؾقف افتغقر بوفقد أو بوفؾًون, وهؿ ذم ذفؽ ظدومؾقن بحدديٌ أس شدعقد ذم مًدؾؿ

دَتطِْع »: (49) ًْ وكِِف, َؾدنِْن مَلْ َي ًَ
َتطِْع َؾٌِؾِ ًْ ُه بَِقِدِه, َؾنِْن مَلْ َي ْ ـْ َرَأى ِمـُْؽْؿ ُمـَْؽًرا َؾْؾُقَغرِّ َم

 .شَؾٌَِؼْؾٌِِف َوَذفَِؽ َأْوَعُػ اإِلياَمنِ 

وهؿ ذم تغقرهؿ فؾؿـؽر قرصقن ـؾ احلرص ظدذ ظددم حصدقل مػًددة ذم 

 : ذفؽ, ؿول بعضفؿ

 لكؽراومددـ يغددر مـؽددر بدد

 

 ـغوشؾ احلقض بٌقل أؽزا 

بدام هدق أخدػ مـدف, ؾفدذان أو وادـؽر إن أمؽـ تغقره بضده, وهق اخلر ؽرِّ  

مؼوظون, وإن ؽر بؿثؾف ؾل ؾوئدة ذم تغقره, وهق مقضـ اجتفود, وإن ؽر بلكؽر 

 .مـف ؾفق حمرم

, صف افتحوـؿ ذم ـؾ صغرة وـٌرة إػ ـتوب اهلل ظز وجؾ وإػ شـي رشقف -6

ُؿوَك ؽِقََم َشَجَر َبْقـَُفْم ُثمَّ ٓ ﴿: ظؿًل بؼقل اهلل تعوػ ََّى ُُيَؽِّ َؽال َوَربَِّك ٓ ُيْمِمـُوَن َح

ُؿوا َتْسؾِقًَم  َّا َؾَضْقَت َوُيَسؾِّ  .[65:افـًوء]﴾ََيُِدوا ِِف َأْكُػِسِفْم َحَرًجا ِِم
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احلجدقري, ك ققهذه أخذهتو مع زيودات مـل مـ درس صقخـو أس ظٌدافركـ 

 .ه84/6/8467فقؾي إحد 

َتذيرهؿ مـ احلزبقوت وافتػرؿوت واجلؿعقوت ومجقع مو خيوفػ افديـ, ؿول  -7

افدذي إذا : )ظـد أن شلل مـ افًـل, ؿدول( 53)أبقبؽر بـ ظقوش ظـد افلفؽوئل 

 (.ذـرت إهقاء مل يتعصى فقء مـفو

ومعتؼداهتؿ, شقاء ـدون  َتذيرهؿ مـ مشوهبي افؽوؾريـ ذم أؿقاهلؿ وأؾعوهلؿ -8

 .ذم افؾٌوس أو افديؼرضقوت وآكتخوبوت, أو ـذفؽ ذم مقآهتؿ وحمٌي مو هؿ ظؾقف

اتػوؿفؿ شقاء ـوكقا ذم ادؼق أو ادغرب, ؿدول أبدق افؼًدوم إصدٌفو  ذم  -9

أهؾ احلديٌ أخذوا افديـ مدـ افؽتدوب وافًدـي وضريدؼ (: 6/666)ش ادحجي»

 .وآئتلفافـؼؾ, ؾلوردهتؿ آتػوق 

ومـفو حمٌتفؿ ٕئؿي افًـي, ـلكد وإوزاظدل وموفدؽ وصدقإل اإلشدلم  -81

وافشقـو  وافٌوز وافعثقؿغ وصقخـو مؼٌؾ وإفٌو  ركفؿ اهلل, ومدـ شدور ظدذ 

شرهؿ ذم ؾفؿ افؽتوب وافًـي, ومـفو بغضفؿ ٕهؾ افٌدع ـجفؿ ومعٌد اجلفـدل 

واإلخدقان ادًدؾؿغ وافندوريي  وبؼ افريز وافراؾضي واخلدقارج وافصدقؾقي

 .ومجوظي افتٌؾقغ

وإحددى (: 878)ش ظؼقدة افًدؾػ أهدؾ احلدديٌ»ؿول أبقظثامن افصوبق  ذم 

ظلموت أهؾ افًـي حٌفؿ ٕئؿي افًـي وظؾامئفو وأكصدورهو وأوفقوئفدو, وبغضدفؿ 

وؿد زيـ اهلل ٕئؿي افٌدع افذيـ يدظقن إػ افـور ويدفقن أصحوهبؿ ظذ دار افٌقار, 

 ها. ؿؾقب أهؾ افًـي وكقرهو بحى ظؾامء افًـي ؾضًل مـف ظز وجؾ

, ومـفو أحقوء مـفٍ اجلرح وافتعديؾ, جرح ادٌطؾغ مـ حزبقغ وؽرهؿ -88

وتعديؾ أهؾ احلؼ حتك يمخذ مـفؿ هذا ادـفٍ افذي تـؽر فف ـؾ جمدروح ذم هدذه 
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جورة فؾؿٌطؾدغ وبود, ومـ صوهبفؿ بًٌى اجلفؾ بديـ اهلل ظزوجؾ أوًٓ , إزمون

 .وبودؽر بوفدظقة وافديـ ثوفًثو, ثوكًقو

ظدم خروجفؿ ظذ حؽوم ادًؾؿغ, وإكؽورهؿ فؾخدروج ظؾدقفؿ شدقاًء  -86

ـون اخلروج بوفثقرات أو آكؼلبوت أو ؽر ذفدؽ مدـ أكدقاع اخلدروج, ؿدول اهلل 

َـّتتِذيَن اَمـُتتوا َأصِقُعتتوا اُ َوَأصِقُعتتوا اـرَّ ﴿: تعددوػ َتتا ا َا ُستتوَ  َوُأوِ  إَْمتتِر َيتتا َأ

 .[59:افـًوء]﴾ِمـُْؽمْ 

إذا ظرف : متك يعؾؿ افرجؾ أكف ظذ افًـي واجلامظي؟ ؿول: ؿقؾ فًفقؾ افتًسي

أخرجدف . ٓ خيرج ظدذ هدذه إمدي بوفًدقػ: مـ كػًف ظؼ خصول, وذـر مـفو

 (.344)افلفؽوئل 

د ظـدد ا  حدديٌ حذيػدي مدـ  صوحجدتفؿ ذم ذفدؽ مدو روى ظدـ رشدقل اهلل 

ؾِِؿَغ َوإَِموَمُفؿْ »: افشقخغ ًْ , ويطوظقن مدو مل يدلمروا بؿعصدقي, ؿدول شَتْؾَزُم مَجَوَظَي ادُ

اَم افط وَظُي ذِم ادَْعُروِف »: ص  .اظـ ظع    شافصحقحغ»ذم  شإِك 

بًـد صحقح ظـ شدقيد ( 86/543)ش ادصـػ»وؿد أخرجف ابـ أس صقٌي ذم 

مقي, إ  ٓ أدري فعدع أن ٓ أفؼدوك بعدد ظدومل يو أبو أ: ؿول يل ظؿر: بـ ؽػؾي ؿول

هذا, ؾوشؿع وأضع وإن أمر ظؾقؽ ظٌدد حٌقد جمددع, إن ضبدؽ ؾوصدز, وإن 

حرمؽ ؾوصز, وإن أراد أمًرا يـؼص ديـؽ ؾؼؾ شؿع وضوظدي ودمدل دون ديـدل, 

 .ؾل تػورق اجلامظي

ردة أهؾ افًـي يـؽرون تصقير ذوات إرواح ويروكف حمرًمو فألدفدي افدقا -83

ذم ذفؽ, وقرمقن افتؾػوز دو ؾقف مـ افػًود وافتصقير وافغـدوء  صظـ رشقل اهلل 

 .وؽر ذفؽ
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ومـ ظلموهتؿ كؼ افعؾؿ ذم ادًوجد بققت اهلل ظدز وجدؾ افتدل ؿدول اهلل  -84

ـَتتُه ؽِقَفتا بِاـُغتت﴿: ظـفدو ُُِّف  ُدوِّ ِِف ُبُقتوٍت َأَِِن اُ َأْن ُتْرَؽتتَو َوُيتْذَؿَر ؽِقَفتتا اْستُؿُه ُيَست

 .[36:افـقر]﴾َوأَصا ِ 

َرِضَ اهللُ -ـون يعؾؿ ذم ادًجد, وافًؾػ ـدذفؽ, ؿدول ظدع  صورشقل اهلل 

ش اجلومع ٕخلق افدراوي», (ادًوجد جموفس إكٌقوء, وحرز مـ افشقطون: )-َظـْفُ 

(8888.) 

أمو بعد, ؾدلمر : شؿعً ـتوب ظؿر بـ ظٌدافعزيز يؼقل: وؿول ظؽرمي بـ ظامر

 ها. أن يـؼدوا افعؾدؿ ذم مًدوجدهؿ, ؾدنن افًدـي ـوكدً ؿدد ُأمقتدً أهؾ افعؾؿ

وإن مل تتقند , (8883)ش اجلومع ٕخلق افدراوي», (618)ش ادحدث افػوصؾ»

 .ادًوجد ظؾؿقا حقٌ ين اهلل ظزوجؾ

 .كٌذهؿ فؾتؼؾقد, شقاء ـون فؾؿشويإل أو ؽرهؿ, ويلخذون ـؾ رء بدفقؾف -85

فدخقل ذم افدديـ ـوؾدي, ـدام أمدرهؿ اهلل ظدز وخلصي افؼقل إْنؿ يتؿقزون بو

ُه ﴿: وجؾ ْقَطاِن إِكَّ ََُُِّعوا ُخُطَواِت اـشَّ ًة َوٓ َت ْؾِم َؿاؽَّ َـِّذيَن اَمـُوا اْدُخُؾوا ِِف اـسِّ ا ا َ َا َيا َأ

, وؿد تقشعً ذم ذفؽ واهلل احلؿد وادـي ذم ـتوب [618:افٌؼرة] ﴾ـَُؽْم َطُدوٌّ ُمُِعٌ 

 .ش افدظقة افًؾػقي ـكافقشوئؾ اجلؾقي ف»

 من عالمات أهل البدع

أـثدرتؿ افؽدلم ذم أهدؾ افٌددع, وكحدـ كدراهؿ : أخل ادًؾؿ, ؿد يؼقل ؿوئدؾ

يصؾقن ويصقمقن, وبعضفؿ فديف حلقي وثقبف ؿصر, وخيطى ظدذ افعصدو وؽدر 

 !وشامهتؿ؟ افًؾػقغ أهؾ افًـيذفؽ مـ ظلموت 
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فقًدً ؿرًكدو : مؼٌؾ َرِكَُف اهللُ َتَعدوَػ  افٌدظي ـام ؿول افشقإل: كؼقل وبوهلل افتقؾقؼ

 .يرـى ظذ افرؤوس

 :وفؽـ ادٌتدع فف ظلموت ومـ أصفرهو

 .افطعـ ذم أهؾ احلديٌ أهؾ افًـي افعومؾغ بف وافداظغ إفقف -8

 ها. ظلمي أهؾ افٌدع افقؿقعي ذم أهؾ إثر: -َرِكَُف اهللُ-ؿول أبقحوتؿ افرازي 

وهدق  إٓفدقس ذم افددكقو مٌتددع : َرِكَدُف اهللُ َتَعدوَػ  وؿول أكد بـ شـون افؼطون

 ها. يٌغض أهؾ احلديٌ, ؾنذا ابتدع افرجؾ كزظً حلوة احلديٌ مـ ؿؾٌف

مـ خوفػ همٓء, يعـل أهؾ احلديٌ ؾدوظؾؿ : -َرِكَُف اهللُ-وؿول ؿتقٌي بـ شعقد 

 ها. أكف مٌتدع

ٌدع ظذ أهؾفو بوديدي طدوهرة, وظلموت اف: -َرِكَُف اهللُ-ؿول أبقظثامن افصوبق  

واحتؼدورهؿ هلدؿ  صوأطفر آيوهتؿ وظلموهتؿ صدة معوداهتؿ حلؿؾي أخٌور افـٌدل 

 (.86-85)جلامل احلورثل ص ش مل افدر ادـثقر»مـ  ها. واشتخػوؾفؿ هبؿ

ورحؿ اهلل همٓء إئؿي افذيـ يتؽؾؿدقن بـدقر افًدـي واحلدديٌ, ؾؽقدػ فدق 

قن مـ بغض فؾًؾػقغ أهؾ احلديٌ, قذرون مـ ظويشقا مو ظؾقف اإلخقان ادًؾؿ

 .افشقإل إفٌو  َرِكَُف اهللُ َتَعوَػ ظذ شعي ظؾؿف وخدمتف فؾديـ افؼقيؿ

قذرون ويزهدون ذم دروس ومعفد صقخـو مؼٌؾ بـ هدودي افدقادظل, وـدذا 

ضلبف خصقًصو صقخـو ققك بـ ظع احلجقري حػظف اهلل تعوػ وشدده, ٓ فًٌى 

, ظدذ ؾفدؿ أس صْنؿ يدظقن افـوس إػ افعؿؾ بؼول اهلل وؿول رشدقفف يذـر إٓ أ

بؽر وظؿر وظثامن وظع وافصحوبي وافتوبعغ, وقذرون مـ مشوهبي افؽوؾريـ مـ 

 .افديؿؼراضقي وآكتخوبوت وآختلط وفٌوس افٌـوضقؾ وحؾؼ افؾحك
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ون مـ وـذفؽ قذرون مـ افٌـقك افربقيي, وإن شؿقهو بلشامء إشلمقي, قذر

افشحوتي, قذرون مـ افتػرق وافتؿزق, وقذرون مدـ ـدؾ مدو خدوفػ افؽتدوب 

وافًـي, ؾعدودوهؿ وهجدروهؿ وزهددوا ؾدقفؿ وأهتؿدقهؿ بوفتشددد وبدوفتطرف 

ُؾتْل َأبِتاُ ﴿: وؽرهو مـ إفؼوب, وكخشك ظؾقفؿ واهلل مـ مثدؾ ؿدقل اهلل تعدوػ

ََْفِزُ وَن  َُْم َتْستتت ََتتتِذُروا َؾتتتْد َؿَػتتتْرُتْم َبْعتتتَد  *َواَياتِتتتِه َوَرُستتتوـِِه ُؿـْتتت ٓ َتْع

 .[66-65:افتقبي]﴾إِيََمكُِؽمْ 

ؾلطفر ظلموهتؿ ظـدكو ذم افقؿـ هق افطعـ ذم صدقخـو مؼٌدؾ َرِكَدُف اهللُ َتَعدوَػ, 

 .وخؾقػتف احلجقري, وـذا ذم افدار وخرجيقفو, وبؼقي افدور افًؾػقي ذم افقؿـ

 .مشوهبي افؽوؾريـ -6

ومدـ , ت أهؾ افٌدع, وأخص مـفؿ اإلخدقان ادًدؾؿغهذه ظلمي مـ ظلمو

وإظوكدي , ظذ شرهؿ مـ أصحوب اجلؿعقوت افتل طوهره مًوظدة ادحتوجغشور 

وٓ , واجلدر إػ احلزبقدي وافٌوضدؾ ادشدغ, وبوضـفو ادؽر بوفديـ, افدظوة ادًوـغ

مـ ادعتؼدات ـثًرا ؾفؿ يؼؾدون افؽوؾريـ ذم  ,حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل افعع افعظقؿ

 .واهلقئوت

ويؼؾدوْنؿ ذم حؾؼ افؾحك أو تؼصرهو, وـلمهو حمدرم ٕحوديدٌ مـفدو ؿدقل 

, وذم شاظػقا افؾحك وجزوا افشدقارب»: رشقل اهلل َصذ  اهللُ َظَؾْقِف َوَظَذ آفِِف َوَشؾ ؿَ 

 .شوؾروا افؾحك»: روايي

قي, ويشوهبقْنؿ ذم ويشوهبقْنؿ ذم ـثر مـ ادعتؼدات مثؾ افدظقة إػ افديؿؼراض

 .آكتخوبوت, يشوهبقْنؿ ذم مجع ادول مـ حلل أو مـ حرام وؽرذفؽ
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إذا أردت أن (: 8/637)ٓبـ مػؾح ش أدات افؼظقي»ؿول اإلموم أكد ـام ذم 

تعؾؿ حمؾ اإلشلم مـ أهؾ افزمون, ؾل تـظر إػ زحومفؿ ذم أبقاب اجلقامدع, وٓ 

 ها. كظر إػ مقاضلهتؿ أظداء افؼيعيوجقجفؿ ذم ادقؿػ بؾٌقؽ, وفؽـ ا

 .تًؿقفؿ بغر افًـي -3

 .هذا صقعل, هذا صقذم, هذا تٌؾقغل, هذا إخقا , هذا هوري: يؼقفقن

إْندؿ يتصدػقن بغدر (: 868)ش ذح افؾؿعدي»ؿول افشقإل ابـ ظثقؿدغ ـدام ذم 

 ها. اإلشلم وافًـي بام قدثقكف مـ افٌدع افؼقفقي وافػعؾقي وافعؼديي

 

 

 .افتعصى ٔرائفؿ وآراء مشوخيفؿ -4

ٓ يرجعقن إػ احلؼ وفدق تٌدغ هلدؿ, وذفدؽ بًدٌى أن اهلدقى ؿدد جدرى ذم 

وَرى هِبِْؿ تِْؾدَؽ إَْهدَقاُء »: ذم وصػ أهؾ إهقاء صظروؿفؿ, ؿول رشقل اهلل  دَمَ

اَم َيَتَجوَرى افَؽْؾُى فَِصوِحٌِفِ  إن اهلل »: ؾ ؿَ , وؿدول َصدذ  اهللُ َظَؾْقدِف َوَظدَذ آفِدِف َوَشدشـَ

 .شاحتجز افتقبي ظـ ـؾ صوحى بدظي

اهلقى يصد ظـ احلؼ, وؿول ابـ (: 863)ش افؼح واإلبوكي»ـام ذم  ا وؿول ظع 

 ها. مو أخذ رجؾ بدظي ؾراجع شـي(: 838)شريـ 

 .ـثرة خموفػتفؿ فؾؽتوب وافًـي -5

خمتؾػقن هؿ (: 8/619)ٓبـ مػؾح ش أداب افؼظقي»ؿول اإلموم أكد ـام ذم 

ذم افؽتوب, خموفػقن فؾؽتوب, متػؼقن ظذ خموفػي افؽتدوب, يتؽؾؿدقن ذم ادتشدوبف 

 ها. مـ افؽلم, ويؾًٌقن ظذ جفول افـوس بام يتؽؾؿقن بف مـ ادتشوبف
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 .صافزهد ذم ظؾؿ ـتوب اهلل ظز وجؾ وشـي رشقل اهلل  -6

ؾدؿ رشقخ أهؾ افٌددع ذم اجلفدؾ وإن حػظدقا افؼدرآن, فؽدـفؿ زاهددون ذم ظ

افؽتوب وافًـي, بؾ وجفول بف, دمدهؿ يرـزون ظذ مقاوقع حمددة, مثؾ اإلظجوز 

 .افعؾؿل ومو إفقف

ويرـزون ظذ ؿراءة افصحػ وادجلت واخلطوبي هبام, بعقد ظـ إدفي مـ ؿول 

, بضدوظتفؿ مزجدوة, ؾقفدو احلدديٌ افصدحقح وافضدعقػ صاهلل وؿول رشدقفف 

أؾقاه افعومي أو حػظف مثًل مـ أمف وأبقف,  وادقوقع, ربام أخذ أحدهؿ احلديٌ مـ

 .ثؿ يتؽؾؿ بف ذم بققت اهلل ظز وجؾ

فؽددـ ـثددًرا مددـ (: 335-7/334)ش ادجؿددقع»ؿددول صددقإل اإلشددلم ـددام ذم 

ادتؽؾؿغ أو أـثرهؿ ٓ خزة هلؿ بدام دل ظؾقدف افؽتدوب وافًدـي وآثدور افصدحوبي 

شلم, بؾ إمجدوع ادًدؾؿغ, وافتوبعغ هلؿ بنحًون, بؾ يـك مؼوٓت يظـفو ديـ اإل

 ها. وٓ يؽقكً ؿد ؿوهلو أحد مـ افًؾػ, بؾ افثوبً ظـ افًؾػ خموفػ هلو

وؽوفى أهؾ إهقاء ٓ خزة هلؿ بوحلديٌ وآثور افصحوبي وافتوبعغ, وفذفؽ إذا 

كؼؾقا ادؼقٓت أو حؽقهو ؿؾقًل مو يذـرون أؿقال أئؿي افًـي, ممو يدقهؿ افؼدورئ أن 

 مـحكة ؾقام كؼؾقه أو حؽقه, أو يتقهؿ أن افًؾػ أهؾ افًـي فدقس أؿقال ادًؾؿغ

 (.446)ص ش إهقاء وافػرق وافٌدع»مـ  ها. هلؿ ؿقل

وافقصػ افثو  بودعـك افذي أظطوه (: 8/366)ش آظتصوم»ؿول افشوضٌل ذم 

افتؼًقؿ, وهق ظدم رشقخفؿ ذم افعؾؿ, وـؾ مـ كػل افرشدقخ ؾدنن اجلفدؾ هدق 

 ها. اجلفؾ حصؾ فف افزيغموئؾ, ومـ جفي 

 .احلامس افػورغ -7
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متحؿًغ, وقؿًقن افشٌوب ومـ إفقفؿ مـ اجلؿعقغ دمد اإلخقان ادًؾؿغ 

بحامس ؾورغ, ٓ يريدون بف ككة افديـ, وإكام يريدون بدف فػدً إكظدور إفدقفؿ, 

 .ومجع إمقال, ؾتورة قؿًقْنؿ بػؾًطغ, وتورة بوفشقشون, وأخرى وأخرى

جقهؿ مظوهرات مشوهبي ٕظداء اإلشلم, ؾؿدـ أيدـ افـكد فؼدقم وربام أخر

َـّتِذيَن اَمـُتوا ِمتـُْؽْم َوَطِؿُؾتوا ﴿: ختوذفقا ظـ افؽتوب وافًـي, ؿول تعوػ َوَطتَد اُ ا

ت تـَنَّ َ ُ ـَُقَؿؽِّ ُْؾِِفْم َو َـِّذيَن ِمْن َؾت ََْخَؾَف ا ََْخؾَِػـَُّفْم ِِف إَْرِض َؿََم اْس ـََقْس اِت  اِِلَ ْم اـصَّ

تُؿوَن ِ   ُُتُدوَكـِي ٓ ُيْػِ ـَـَُّفْم ِمْن َبْعِد َخْوؽِِفْم َأْمـًتا َيْع َُدِّ ـَُق ْم َو َـِّذي اْرَتََض َ ُ دِيـَُفُم ا

ـَََِك ُ ُم اـَػاِسُؼونَ  ـَِك َؽُلو َِ ًَا َوَمْن َؿَػَر َبْعَد   .[55:افـقر]﴾َشْق

 .ؾؽقػ يـكون وهؿ ذم حرب مع افؽتوب وافًـي وٕهؾ احلؼ

وم ادًؾؿغ ومـوؾًتفؿ ذم افؽراد -8  .اخلروج ظذ احلؽ 

وهذه مـ أصدفر ظلمدوهتؿ وهدؿ حمدووفتفؿ افقصدقل إػ افًدؾطي بطريؼدي أو 

 .بلخرى ؾفؿ خقارج مـ أول يقم

. مو ابتددع رجدؾ بدظدي إٓ رأى افًدقػ: ورحؿ اهلل أبو ؿلبي اجلرمل إذ يؼقل

 .وشـده صحقح( 8/44)أخرجف افدارمل 

إن اخلقارج اختؾػقا ذم : فلفؽوئلش أصقل افًـي»فًختقو  ـام ذم وؿول أيقب ا

 ها. آشؿ واجتؿعقا ظذ افًقػ

ومعـك ـلمدف َرِكَدُف اهللُ َتَعدوَػ أن أهدؾ إهدقاء اختؾػدقا ذم افتًدؿقي صدقعل 

 ., واتػؼقا ظذ اخلروج ظذ احلوـؿ ادًؾؿمجعى خورجل مرجل إخقا  هوري

 .افنيي -9
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ًسون ذم اجتامظوهتؿ وتؽتلهتؿ ظـ افـوس, وهذه مـ ظلمدوهتؿ أهؾ افٌدع يت

إذا رأيدً ؿقًمدو يتـدوجقن ذم : )ادشفقرة, ورحؿ اهلل ظؿر بـ ظٌدافعزيز إذ يؼدقل

 (.ديـفؿ دون افعومي ؾوظؾؿ أْنؿ ظذ تلشقس ولفي

 .تؼؾٌفؿ ذم إؿقال -81

ل ظومر بـ ظٌدداهلل ـدام قرمقن افققم صقئًو ويـؽروكف, وؽًدا قؾقكف ويدظقن إفقف, ؿو

 ها. مو ابتدع رجؾ بدظي إٓ أتك ؽًدا بام يـؽره افققم(: 838)ش اإلبوكي»ذم 

إن افضلفي ـدؾ (: 6/893)ش جومع بقون افعؾؿ وؾضؾف»ـام ذم  ا وؿول حذيػي 

افضلفي أن تعرف مو ــً تـؽر, وتـؽر مو ــً تعرف, وإيدوك وافتؾدقن ذم ديدـ 

 ها. اهلل, إن ديـ اهلل واحد

. إذا ؽؾى اهلقى ظذ افؼؾى اشتحًـ افرجؾ مو ـون يًتؼٌحف: وؿول ابـ ظقن

 ها

 ها. ٓ يزال افعٌد مًتقًرا حتك يرى ؿٌقحف حًـًو: وؿول افػضقؾ

هبذه إوصدوف اددذـقرة,  ادٌتدظي مـ اإلخقان ادًؾؿغ واجلؿعقغؾام أصٌف 

إفقف, بؾ ويًؿقْنو  ـوكقا يؽػرون ادـفٍ افديؿؼراضل وأن يداؾعقن ظـف ويدظقن

إهدقاء »ديؿؼراضقي إشلمقي, ومـ أراد افتقشدع ذم ظلمدوهتؿ ؾؾراجدع ـتدوب 

 .شوافػرق وافٌدع ومقؿػ افًؾػ مـفو

 .وافقٓء وافزاء مـ أجؾفو, تؾًٌفؿ بوجلؿعقوت وتػوكقفؿ ذم إكشوئفو -88

 أركان الحزبٌة

 :ثلثيؿول صقخـو مؼٌؾ َرِكَُف اهللُ َتَعوَػ أرـون احلزبقي 

 .افؽذب -8
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 .اخلداع -6

 .افتؾٌقس -3

ومـ أظظؿ هذه إرـون افتل مو إن يؼع اإلكًون ذم بدظدي إٓ ويدتؼؿص : ؿؾً

هبو افؽذب, ؾتجده يؼقل افؼقل افققم ويـؽره ذم افغد, ؾنػ اهلل ادشتؽك مدـ ؽربدي 

 .افزمون

ومـ تؾٌقًفؿ دظقاهؿ أْنؿ أهؾ احلؼ, ومدـ افتؾٌدقس جعؾفدؿ افٌدظدي شدـي, 

وافًـي بدظي, وإحلوؿفؿ افٌدع بوفعؿدؾ ادؼدوع, ومدـ تؾٌقًدفؿ ؿؾدى احلؼدوئؼ 

 .وافتلظى بوٕفػوظ, ومـ تؾٌقًفؿ زظؿفؿ أن بعض ظؾامء افًـي ظذ مذاهٌفؿ

يدظقن أْنؿ هؿ أهؾ احلؼ, وكؼقل هلؿ ـدام ؿدول واجلؿعققن ؾوإلخقان ادًؾؿقن 

 بغ مؼق ومغرب صورت مؼؿي وست مغربو                صتون: افؼوئؾ

 وافدظووى إن مل تؽـ ظؾقفو

 

 بقـددوت أصددحوهبو أدظقددوء 

ؾلؾعوفؽؿ ختوفػ أؿقافؽؿ, هؾ أهؾ احلؼ جيعؾقن افتصقير وافتؿثقؾ وإكوصقد  

 . وآكتخوبوت مـ أصقهلؿ

 فتنة الدنٌا

أن ـثًرا ممدـ ـدوكقا ظدذ ضريدؼ , اظؾؿ وؾؼؽ اهلل فطوظتف ومرووتف: هذا وبعد

 .واحلل ٓ تممـ ظؾقف افػتـي, ويٌدفقن, ـحرؾقن ويغرونافًؾػ أيوًمو ي

وفق مل يؽـ إٓ , ٓ افتعؾؼ بوٕصخوص, إخذ بؿـفٍ افًؾػ: ؾوفقاجى هق

حتك مو , مـفؿ مـ يعؿؾ بعؿؾ أهؾ اجلـي»: ظـد افشقخغ احديٌ ابـ مًعقد  

ؾقعؿؾ بعؿؾ أهؾ افـوس , ـفو إٓ ذراع: ؾقًٌؼ ظؾقف افؽتوبيؽقن بقـف وبق

 .احلديٌ شخؾفوؾقد
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, ـؼطع افؾقؾ ادظؾؿ, بودروا بوٕظامل ؾتـًو»: ظـد مًؾؿ اوحديٌ أس هريرة   

 .شيصٌح افرجؾ مممـًو ويؿز ـوؾًرا يٌقع ديـف بعرض مـ افدكقو

إٓ مو وتعؾؼً افؼؾقب هبو: ؾزاؽً , وكحـ ذم زمـ ؿد ضغً ؾقف افدكقو وادودة

, ؾقافذي كػز بقده, ر ختوؾقنآفػؼ»: صوهذا مـ بوب حديٌ افـٌل , رحؿ رس

ًٌو أخرجف ابـ  شإٓ هلحتك ٓ يزيغ ؿؾى أحدـؿ إزاؽي , فتصٌـ ظؾقؽؿ افدكقو ص

 .اظـ أس افدرداء   ( 5)موجف 

ؿد مجعقا مـ وأهؾ افٌدع , بتـوزٓتودو ـون أهؾ افدكقو ٓ يعطقْنو إٓ 

وارتؽى , مـفؿ إٓ دـ ؿربأصٌحقا ٓ يعطقن هذه افدكقو , افؽثرإمقال افقء 

فتـؼضـ ظرى »: صوحقـئذ قصؾ مو ؿوفف افـٌل , مو يؿؾقه ظؾقف مـ افتـوزٓت

ؾقؼدم , ؾقصٌح صوحٌـو يؾفً وراء حطوم افدكقو افػو  شاإلشلم ظروة ظروة

 .افتـوزل بعد افتـوزل حتك يؼع ذم احلزبقي ادؼقتي

أخرجف  شوؾتـي أمتل ادول, فؽؾ أمي ؾتـي»: صؾليـ افعؿؾ بحديٌ افـٌل 

 .اافسمذي ظـ موفؽ بـ ظقوض   

أخرجف مًؾؿ  شافدكقو واتؼقا افـًوءؾوتؼقا »: ـون قذر أمتف بؼقفف صوافـٌل 

 .اظـ أس شعقد   

 سبب تألٌف هذا الكتاب

, تزحػ ظذ افداظل إػ اهلل ظزوجؾ زحًػو حتك تكظف أن افدكقومـ ادعؾقم 

ل هل ذم إصؾ دشقًي موشقكقي ضريؼ اجلؿعقوت احلزبقي افت: ومـ أظظؿ ضرؿفو

ـ  ﴿ظذ إمي اإلشلمقي 
َثرَ  َوَفؽِ ـْ ظذ مو  [887: إظراف] ﴾َيْعَؾُؿقنَ  َٓ  افـ وسِ  َأ

 .شقليت بقوكف
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, افذي ؿد طفرت حزبقتف, افصقمويل ظٌداهلل افزبراوي: ادؾًٌغومـ همٓء 

أن هذا افرجؾ اتػؼـو ظذ : )ؿول ؾقف افشقإل ققك احلجقري, وؾوحً فؽؾ مًتٌك

وفق مل يؽـ مـ أصقل َتزبقف إٓ هذه ادًوئؾ افثلث افتل واؾؼ ؾقفو , (حزس

وذم ادثؾ مـ جوفس جوكس حقٌ , وخوفػ ؾقفو ضريؼ احلؼ وادفتديـ, احلزبقغ

وؿد , وؿد ٓزم أبو احلًـ وداؾع ظـف وشور ظذ شره ؾل حقل وٓ ؿقة إٓ بوهلل

وؿد ؿول اهلل  ,ى افٌقً أدرى بام ؾقفحوصو, بؾده تًٌ ذم افرجؾ ـتوبوت مـ أهؾـُ 

تِل اْفَؼْرَييَ  َواْشَللِ ﴿: تعوػ ـ و اف  وبام أْنو ؿد تٌقـً حزبقتف  [86: يقشػ]﴾ ؾِقَفو ـُ

, وافرد وافتحؼر, وافـلي وافتـػر, بوهلجر وافتحذيرؾتؽقن ادعومؾي معف , وبدظتف

: ذم ـتوسؿفر أهؾ افٌدع وؿد تؽؾؿً ظـ , مع ادٌتدظيـام هق مذهى افًؾػ 

 .شافقشوئؾ اجلؾقي فـكة افدظقة افًؾػقي»

( أكد أبق بؽر ظثامن افصقمويل: )أتٌوظف ادًؿك وؿد وؿػً ظذ مـشقر ٕحد

ذم ادًوئؾ افتل ُبـل ظؾقفو اهلجر  ؾتووى افعؾامء إـوبر»: ذم مؼول بعـقان

إخقة ذم بقون  ى إيل  وؿد رؽ, أثور اإلشلمقيمؽتٌي : مـ مـشقرات شوافتحذير

 :ذم ؿٌقل ضؾٌفؿ ٕمريـؾؾؿ يؽـ مـ بٍد , حول هذا ادـشقر

واهلل , شوٓ خيذفف, ٓ يًؾؿف, ادممـ أخق ادممـ»: صيؼقل افـٌل : إول

ؿْ  َوإِنِ ﴿: ظزوجؾ يؼقل ـُ و ـِ  ذِم  اْشَتـَْكُ ي  .[76: إكػول]﴾ افـ ْكُ  َؾَعَؾْقُؽؿُ  افدِّ

ويؾتٌس , مغسحتك ٓ يغس , ذي ؿد َتقيف هذه إوراقفٌوضؾ افرد ا: وافثو 

ـْ  فَِقْفؾَِؽ ﴿إمر  ـْ  َهَؾَؽ  َم ـْ  َوَقَْقك َبقِّـَيٍ  َظ ـْ  َحل   َم  .[46: إكػول] ﴾َبقِّـَيٍ  َظ

يريد أن يزر صـقع صقخف ادخوفػ فؾؽتوب , صوحى هذا ادـشقرٕ  رأيً 

و ؾقف فؾزاء افعـً, وافًـي ًً  .وأكك فف ذفؽ, بام كؼؾف مؾتؿ
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وافؼقوم , فؽـ افرد ظذ ادٌطؾغ وخموفػل ادـفٍ افًؾػل جفود, مع أ  ذم صغؾ

 .بف ؾرض ظذ افؽػويي: ؾـًلل اهلل ظزوجؾ اإلظوكي وافؼٌقل

 :افرد ظذ هذه ادؾزمي ادـشقرة ذم ؾصؾغوشقؽقن 

 .جمؿؾ: إول

 .مػصؾ: وافثو 

 الفصل األول

هذا ادـشقر : جفقل وحزس فألمقال أـقل دظلؾلؿقل وبوهلل أصقل ظذ ـؾ ب

, وافعثقؿغ, ـوبـ بوز, فؾعؾامء إـوبرمجعف هذا افرجؾ وإن حقى أؿقآً  افذي

ؾنكف إكام أراد أن يتقصؾ بف إػ إبوحي اجلؿعقي , وافقادظل وؽرهؿ, وإفٌو 

 وتصقير ذوات إرواح افتل ؿد تقاؾرت إدفي مـ افؽتوب وافًـي, وآختلط

 .ظـ هذه ادخوفػوت افؼظقيذ افٌعد وافـفل وافـئل ظ

وحؽؿ رشقفف , حلؽؿ اهلل ظزوجؾ افقاجى ظذ ادًؾؿ اإلكؼقود :ؽـؼو  أوًٓ 

 .ص

ٌُِعقا﴿: اهلل ظزوجؾ ؿول ـْ  إَِفْقُؽؿْ  ُأْكِزَل  َمو ات  َٓ  َربُِّؽؿْ  ِم ـْ  َتت ٌُِعقا َو  َأْوفَِقوءَ  ُدوكِفِ  ِم

ُرونَ  َمو َؿؾِقًل  ـ   .[3: إظراف] ﴾َتَذ

ؿُ  َوَمو﴿: وؿول تعوػ ـُ ُشقُل  آَتو ؿْ  َوَمو َؾُخُذوهُ  افر  ـُ ُؼقا َؾوْكَتُفقا َظـْفُ  َْنَو  إِن   اهلل َ َوات 

 .[7: احلؼ] ﴾اْفِعَؼوِب  َصِديدُ  اهلل َ

ـَ  َؾْؾَقْحَذرِ ﴿: وؿول تعوػ ِذي ـْ  خُيَوفُِػقنَ  اف  ٌَُفؿْ  َأنْ  َأْمِرهِ  َظ ٌَُفؿْ  َأوْ  ؾِْتـَيٌ  ُتِصق  ُيِصق

 .[63: افـقر] ﴾َأفِقؿٌ  َظَذاٌب 
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ُؿقكَ  َحت ك ُيْمِمـُقنَ  َٓ  َوَربَِّؽ  َؾَل ﴿: وؿول تعوػ  َٓ  ُثؿ   َبْقـَُفؿْ  َصَجرَ  ؾِقاَم  ُقَؽِّ

ِفؿْ  ذِم  جَيُِدوا ًِ ًَ  مِم و َحَرًجو َأْكُػ ؾُِّؿقا َؿَضْق ًَ ؾِقاًم  َوُي ًْ  .[65: افـًوء] ﴾َت

َ  َيو﴿: وؿول تعوػ ـَ  وَأّي  ِذي ُشقَل  َوَأضِقُعقا اهلل َ َأضِقُعقا آَمـُقا اف  َْمرِ  َوُأويِل  افر  ْٕ  ا

 .[59: افـًوء] ﴾ِمـُْؽؿْ 

ٓ  صوضوظي رشقفف , إمر توبعي فطوظي اهلل ظزوجؾ أويلؾجعؾ ضوظي 

 .مًتؼؾي

, وواؾؼ حؽؿ افؽتوب وافًـي, افعؾامء إكام يمخذ مـفؿ مو واؾؼ افديـ: ثوكًقو

 .ٓ ظـ آرائفؿ, ظـ افذـر أمركو اهلل ظزوجؾ أن كًلهلؿ وهلذا إكام

رِ  َأْهَؾ  َؾوْشَلُفقا﴿: ؿول تعوػ ـْ ـُْتؿْ  إِنْ  افذِّ ٌَقِّـَوِت  * َتْعَؾُؿقنَ  َٓ  ـُ ُبرِ  بِوْف  َوَأْكَزْفـَو َوافز 

رَ  إَِفْقَؽ  ـْ َ  افذِّ ٌَغِّ َل  َمو فِؾـ وسِ  فُِت رُ  َوَفَعؾ ُفؿْ  إَِفْقِفؿْ  ُكزِّ  .[44 ,43: افـحؾ] ﴾ونَ َيَتَػؽ 

إػ كٌقف وأوحوه , احلؽقؿ افذي أكزفف اهلل ظزوجؾظـد افذـر يًلفقن : أي

ذم كؼ احلؼ  ظذ جفقدهؿافتقؿر وآحسام وافشؽر  -حؿد اهللب-وهلؿ , افؽريؿ

وٓ  وٓ حؼر وٓ جؾقؾ وٓ ؿـطور, ذم ؿؾقؾ وٓ ـثروككه مـ ؽر تؼؾقد هلؿ 

 .ؿطؿر

رخصفؿ: ؾنن ذفؽ مـ وتتٌع , احلذر مـ زٓت افعؾامء :إمر افثوفٌ

مـ افٌؼ ٕن ادعصقم وذفؽ , آشتؼوميمًٌٌوت اإلكحراف وافزيغ ظـ ضريؼ 

 .هؿ إكٌقوء صؾقات اهلل ظؾقفؿ أمجعغ

ويصقٌقن وخيطمن: بؾغ ظؾؿفؿ: ؾنْنؿ يعؾؿقن وجيفؾقن افعؾامء: ؾؿفام أمو 

 ا  ظؿرو بـ افعوص فؿ أجر: حلديٌ وإن أخطلوا ؾؾ, ؾؾفؿ أجرانؾنن أصوبقا 

 .شوإن أخطل ؾؾف أجر, إذا حؽؿ احلوـؿ ؾلصوب ؾؾف أجران»: ظـد افشقخغ
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ملجقر ملزور ؽر ؾفق , ُيتوبع ظذ اخلطل مع ظؾؿف بؿخوفػي افدفقؾأمو افذي 

 .رخص افعؾامء تزكدقمـ تتٌع : ؿقؾ, وؿدياًم 

 ل ؿقل افؼوئؾ مـ ؽر ذـرهؿٌق: وافتؼؾقد هق, احلذر مـ افتؼؾقد: إمر افرابع

 .افٌوبهق مـ هذا ولل إمؿ وأظظؿ أشٌوب , حجي  ظذ ؿقفف

و َؿوُفقا َبْؾ ﴿ :ؿول اهلل ظزوجؾ خمًزا ظـ اظتذار افؽوؾريـ  َظَذ  آَبوَءَكو َوَجْدَكو إِك 

يٍ  و ُأم  َذفَِؽ  * ُمْفَتُدونَ  آَثوِرِهؿْ  َظَذ  َوإِك  ـَ ـْ  َأْرَشْؾـَو َمو َو ٌْؾَِؽ  ِم ـْ  َؿْرَييٍ  ذِم  َؿ ٓ   َكِذيرٍ  ِم  إِ

ُؾقَهو َؿوَل  و ُمْسَ يٍ  َظَذ  آَبوَءَكو َوَجْدَكو إِك  و ُأم   ,66: افزخرف] ﴾ُمْؼَتُدونَ  آَثوِرِهؿْ  َظَذ  َوإِك 

63]. 

ادخوفػغ فديـ رب  أن يؽقن مـ ضرق افؽوؾريغ: مذميوـػك بوفتؼؾقد 

 .افعودغ

 ةافعؾامء ادقاؾؼي هلو ظذ ككوأؿقال  ,ظدم تطقيع إدفي: إمر اخلومس

 .هذا ولل بعقدافٌوضؾ: ؾنن 

َ  اْفؽَِتوِب  َأْهَؾ  َيو﴿ :ؿول اهلل ظزوجؾ ظـ أهؾ افؽتوب قنَ  مِل ًُ ٌَوضِؾِ  احْلَؼ   َتْؾٌِ  بِوْف

 .[78: ظؿران آل] ﴾َتْعَؾُؿقنَ  َوَأْكتُؿْ  احْلَؼ   َوَتْؽُتُؿقنَ 

ُؾقنَ ﴿: فقد ؿول تعوػافقصـقع  وهذا أيًضو, وهذا َتريػ فؾحؼ ـْ  اْفَؽؾِؿَ  ُقَرِّ  َظ

 .[46: افـًوء] ﴾َمَقاِوِعفِ 

 :يؼع ذم حموذيرؾنكف , افٌوضؾ ومتريره ةمريًدا كك, ممـ يصـػ ويمفػؾؽثر 

وهذا تؾٌقس , وإطفور افٌوضؾ ذم صقرة احلؼ, س احلؼ بوفٌوضؾفٌ: إول

مؼصقص ظؾقـو ذم  وهق, أبوكو آدم ظؾقف افًلم إبؾقس حغ خدعشؾؽف , خطر

 .افؼرآن
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, ومقاؾؼ فؾؽتوب وافًـي, افذي هق مـ افؽتوب وافًـيؾقف ـتؿ احلؼ : افثو 

تؿ احلؼ يمدي إػ طفقر افٌوضؾ ادخوفػ ـإذ , وهذا واهلل مـ افٌوضؾ افعظقؿ

 .فؾؽتوب وافًـي

افؽتوب وافًـي ذم وجيى ظؾقـو هق َتؽقؿ , فؽـ افذي ّيؿـو, وإوجف ـثرة

 .إن رمـو افًلمي مـ افعطى افدكققي وإخروي, توادعتؼدا ٕظاملإؿقال وا

احلؼ حتك يظفر , أن أهؾ افًـي يذـرون مو هلؿ ومو ظؾقفؿ: وهق: وهـو تـٌقف

وبقـام , بف ويـكوكفؾقلخذون  ًً ومتقّيو  أهؾ افٌوضؾ إكام يذـرون مو هلؿ تؾٌق

 .ؾوفؾفؿ إكو كزأ إفقؽ ممو صـع همٓء, وخداًظو
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 الثانًالفصل 

رـز افؽوتى ظذ ثلث مًوئؾ وهل تصقير ذوات إرواح وإخطلط فغر 

 ادحورم واجلؿعقوت وأكو بعقن اهلل شلبغ حؽؿ ـؾ مًلفي ظذ حدهتو

 

 حكم تصوٌر ذوات األرواح

ادتقاترة ظـ  ظذ ذفؽ افًـي افصحقحيدفً , حمرم تصقير ذوات إرواح

 .صافـٌل 

 اهلل ِ َرُشقَل  َواَظدَ  :أْنو ؿوفً كظوئشي   ظـ ( 6814) شصحقح مًؾؿ»ؾػل 

يُؾ  ص َلم َظَؾْقفِ  ِجْزِ  ً وَظيُ  تِْؾَؽ  َؾَجوَءْت  ,ؾِقَفو َيْلتِقفِ  َشوَظيٍ  ذِم  اف  ً ْ  اف  َيِدهِ  َوذِم  ,َيْلتِفِ  َومَل

ـْ  َؾَلْفَؼوَهو ,َظًصو َٓ  َوْظَدهُ  اهلل ُ  خُيْؾُِػ  َمو» :َوَؿوَل  ,َيِدهِ  ِم : ُثؿ   ,ُرُشُؾفُ  َو ًَ  ِجْروُ  َؾنَِذا اْفَتَػ

ْؾٍى  ًَ  ـَ يِرهِ  ََتْ ًْ ش َهوُهـَو؟ اْفَؽْؾُى  َهَذا َدَخَؾ  َمَتك َظوئَِشيُ  َيو» :َؾَؼوَل ش َهِ  َواهلل ِ :َؾَؼوَف

: َمو ًُ يُؾ  َؾَجوءَ  ,َؾُلْخِرَج  بِفِ  َؾَلَمَر  َدَرْي  َواَظْدَتـِل» :ص اهلل ِ َرُشقُل  َؾَؼوَل  ,ِجْزِ

 ًُ ًْ ونَ  اف ِذي اْفَؽْؾُى  َمـََعـِل :َؾَؼوَل  ,َتْلِت  َؾؿْ ؾَ  َفَؽ  َؾَجَؾ و ,َبْقتَِؽ  ذِم  ـَ  َبْقًتو َكْدُخُؾ  َٓ  إِك 

ْؾٌى  ؾِقفِ  َٓ  ـَ  .شُصقَرةٌ  َو

 َيْقًمو َأْصٌََح  ص اهلل ِ َرُشقَل  َأن  : ؿوفً, كظـ مقؿقكي   ( 6815) وأخرج رؿؿ

ًْ  ,َوامِجًو  َرُشقُل  َؿوَل  ,اْفَقْقمِ  ُمـْذُ  َهقَْئَتَؽ  اْشتَـَْؽْرُت  َفَؼدْ  اهلل ِ َرُشقَل  َيو :َمْقُؿقَكيُ  َؾَؼوَف

يَؾ  إِن  » :ص اهلل ِ ونَ  ِجْزِ ْقَؾيَ  َيْؾَؼوِ   َأنْ  َوَظَدِ   ـَ ش َأْخَؾَػـِل َمو َواهلل ِ َأمَ  ,َيْؾَؼـِل َؾَؾؿْ  ,افؾ 

فِ  ذِم  َوَؿعَ  ؿ  ثُ  ,َذفَِؽ  َظَذ  َذفَِؽ  َيْقَمفُ  ص اهلل ِ َرُشقُل  َؾَظؾ   :َؿوَل  ًِ ْؾٍى  ِجْروُ  َكْػ ًَ  ـَ  ََتْ

َطوطٍ  ًْ ك َؾَؾام   ,َمَؽوَكفُ  َؾـََضَح  َموءً  بَِقِدهِ  َأَخذَ  ُثؿ   ,َؾُلْخِرَج  بِفِ  َؾَلَمرَ  ,َفـَو ُؾ ًَ  َفِؼَقفُ  َأْم

يُؾ  ًَ  َؿدْ » :َففُ  َؾَؼوَل  ,ِجْزِ ـْ ٌَوِرَحيَ  َتْؾَؼوِ   َأنْ  َوَظْدَتـِل ـُ  َٓ  َوَفؽِـ و ,َأَجْؾ  :َؿوَل  ش؟اْف
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ْؾٌى  ؾِقفِ  َبْقًتو َكْدُخُؾ  َٓ  ـَ ٌََح  ,ُصقَرةٌ  َو  بَِؼتْؾِ  َؾَلَمرَ  :َيْقَمئِذٍ  ص اهلل ِ َرُشقُل  َؾَلْص

ْؾِى  بَِؼْتؾِ  َيْلُمرُ  إِك فُ  َحت ك ,اْفؽَِلِب  ِغرِ  احْلَوئِطِ  ـَ ْؾَى  َوَيْسُكُ  ,افص   .اْفَؽٌِرِ  احْلَوئِطِ  ـَ

ؾقف ـؾى وٓ ادلئؽي بقًتو ٓ تدخؾ »: ؿول صـ افـٌل   ظ, اوظـ أس ضؾحي   

 (.6816)ومًؾؿ , (3665)أخرجف افٌخوري  شصقرة

ونَ : كؿوفً ظوئشي   (6817)وأخرج مًؾؿ  ونَ  ,َضوئِرٍ  مِتَْثوُل  ؾِقفِ  ِشْسٌ  َفـَو ـَ ـَ  َو

اِخُؾ  ٌََؾفُ  َدَخَؾ  إَِذا افد  اَم  َؾنِ ِّ  َهَذا: يِل َحقِّ » :ص اهلل ِ َرُشقُل  يِل  َؾَؼوَل  ,اْشَتْؼ ؾ  ًُ  ـُ  َدَخْؾ

ْرُت  َؾَرَأْيُتفُ  ـَ ْكَقو َذ ًْ ش افد  ًْ  :َؿوَف وَك ـَ ـ و َؿطِقَػيٌ  َفـَو َو َفو َؾُؽـ و ,َحِريرٌ  َظَؾُؿَفو َكُؼقُل  ـُ ًُ ٌَ  .َكْؾ

ِل   َظَع   َدَخَؾ : ؿوفً( 6479)وأخرج افٌخوري برؿؿ  ًِ  َوذِم  ص افـٌ   ؿَِرامٌ  اْفٌَْق

نَ  ,رٌ ُصقَ  ؾِقفِ  ْسَ  َتـَوَوَل  ُثؿ   ,َوْجُففُ  َؾَتَؾق  ًِّ ًْ  ,َؾَفَتَؽفُ  اف  ِمنْ  إِنَّ » :ص افـ ٌِل   َؿوَل  :َوَؿوَف

ـِْؼقَاَمةِ  َيْومَ  َطَذاًبا اــَّاسِ  َأَشدِّ  َـِّذينَ  :ا ُرونَ  ا َورَ  َ ِذهِ  ُيَصوِّ  .شاـصا

 ؾِقفِ  بِِؼَرامٍ  يِل  َشْفَقةً  ُت َشَسْ  َوَؿدْ  ص اهلل ِ َرُشقل َظَع   َدَخَؾ : ؿوفً كوظـفو   

نَ  َهَتَؽفُ  َرآهُ  َؾَؾام   ,مَتَوثِقُؾ   اَُِّ ِطـَْد  َطَذاًبا اــَّاسِ  َأَشدا  َطا َِشةُ  َيا» :َوَؿوَل  ,َوْجُففُ  َوَتَؾق 

ـِْؼَقاَمةِ  َيْومَ  َـِّذينَ  :ا ًْ ش اَُِّ بَِخْؾِق  ُيَضاُ ونَ  ا  ِوَشوَدةً  ِمـْفُ  ْؾـَوَؾَجعَ  ,َؾَؼَطْعـَوهُ  :َظوئَِشيُ  َؿوَف

 .ِوَشوَدَتْغِ  َأوْ 

َورِ  َأْصَحاَب  إِنَّ » : ومًؾؿ, (6851)ظـد افٌخوري  ك  وذم فػظ هلو   اـصا

َـِّذينَ  ُبونَ  ,َيْعَؿُؾوََنَا ا ا ُيَعذَّ ـِْؼَقاَمةِ  َيْومَ  ِِبَ مْ  ُيَؼاُ   ,ا َُمْ  َما َأْحُقوا :َ ُ  .شَخَؾْؼ

ؿول : ؿول اظـ ظٌداهلل بـ مًعقد   ( 6819)ومًؾؿ , (5951)وذم افٌخوري 

ـِْؼَقاَمةِ  َيْومَ  َطَذاًبا اــَّاسِ  َأَشدَّ  إِنَّ »: صرشقل اهلل  ُرونَ  :ا  .شادَُْصوِّ

 َجوءَ : ظـد شعقد بـ أس احلًـ ؿول (6881)ومًؾؿ ( 6665)وهلام افٌخوري 

ـِ  إَِػ  َرُجٌؾ  ٌ وسٍ  اْب رُ  َرُجٌؾ  إِ ِّ  :َؾَؼوَل  ,َظ َقرَ اف َهِذهِ  ُأَصقِّ  :َففُ  َؾَؼوَل  ,ؾِقَفو َؾَلْؾتِـِل ,ص 



 
 

 
 

 

  24 

ٌُِّئَؽ  :َؿوَل  ,َرْأِشفِ  َظَذ  َيَدهُ  َوَوعَ  َحت ك َؾَدَكو ,ِمـِّل اْدنُ  :َؿوَل  ُثؿ   ,ِمـْفُ  َؾَدَكو ,ِمـِّل اْدنُ   أَُك

ًُ  باَِم  ـْ  َشِؿْع ًُ  ,ص اهلل ِ َرُشقلِ  ِم رٍ  ُؿلا » :َيُؼقُل  ص اهلل ِ َرُشقَل  َشِؿْع  ِِف  ُمَصوِّ

َرَ ا ُصوَرةٍ  بُِؽلِّ  ـَهُ  ََيَْعُل  ,اــَّارِ  ُبهُ  َكْػًسا َصوَّ ََُعذِّ  ُبدَّ  َٓ  ُؿـَْت  إِنْ » :وَؿوَل  ,شَجَفـَّمَ  ِِف  َؽ

َجرَ  َؽاْصـَوْ  ,َؽاِطاًل   .شَطِظي  ْبنُ  َكْصُ  بِهِ  َؽَلَؾرَّ  ـَُه؛ َكْػَس  َٓ  َوَما اـشَّ

رَ  َمنْ »: وذم فػظ هلام ْكَقااـ ِِف  ُصوَرةً  َصوَّ وَح  ؽِقَفا َيـُْػَخ  أَنْ  ُؿؾَِّف  ,دا  َيْومَ  اـرا

ـِْؼَقاَمةِ  ـَْقَس  ,ا  .شبِـَاؽٍِخ  َو

: ؾا  اُ طزوجل»: يؼقل صشؿعً رشقل اهلل : ؿول, اوهلام ظـ أس هريرة   

 .شأو ـقخؾؼوا شعرة, ؽؾقخؾؼوا ِرة, ومن أضؾم ِمن ِ ب خيؾق ؿخؾؼي

 َتْدُخُل  َٓ » :ص اهلل ِ َرُشقُل  َؿوَل : ؿول ,اظـ أس هريرة   ( 6886)ودًؾؿ 

ًَا ادَْاَل َِؽةُ   .شَتَصاِويرُ  َأوْ  ََتَاثِقُل  ؽِقهِ  َبْق

: افعؾامء مـ وؽرهؿ أصحوبـو ؿول: ذم ذح أحوديٌ افٌوب :  ؿول افـقوي 

 ظؾقف متقظد ٕكف افؽٌوئر: مـ وهق افتحريؿ, صديد ,حرام احلققان صقرة تصقير

 بغره, أو يؿتفـ بام صـعف وشقاء إحوديٌ, ذم ادذـقر افشديد افقظقد هبذا

 ثقب ذم ـون مو وشقاء تعوػ, اهلل خلؾؼ مضوهوة ؾقف ٕن حول: بؽؾ حرام ؾصـعتف

 صقرة تصقير وأمو ,ؽرهو أو حوئط أو إكوء أو ؾؾس أو ديـور أو درهؿ أو بًوط أو

 هذا ,حرامب ؾؾقس حققان صقرة ؾقف فقس ممو ,ذفؽ وؽر اإلبؾ ورحول افشجر

 ها .افتصقير كػس حؽؿ

ظـ ظع بـ أس ( 969) شصحقحف»مو أخرجف مًؾؿ ذم : وكزيد ظذ هذا

ٓ تدع »: صأٓ أبعثؽ ظذ مو بعثـل رشقل اهلل : أكف ؿول ٕس اهلقوج, اضوفى   

 .شوٓ صورة إٓ صؿسَفا, ؾًزا مػًؽا إٓ سويَه
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, قرة كؽرة ذم شقوق افـػلص(: 649) شإجوبي افًوئؾ»ذم  :ؿول افشقإل مؼٌؾ   

أكف ؿد أجوز أن يتصقر : يشؿؾ ـؾ صقرة بعدهو يليت بػتقى صوحى افػضقؾي

 ها. وأن يتصقر بوفػقديق مـ أجؾ افدظقة, افشخص ذم افتؾػزيقن

ؾخؾصـو هبذه إحوديٌ افتل ؽرهو أـثر مـفو إػ أن تصقير ذوات إرواح 

وافػتـي , ظـ هذه افٌؾقي افعظقؿي ؾعذ ادًؾؿ افٌعد, مـ ـٌوئر افذكقب وأثوم

, وشـي شقد ادرشؾغ, اجلًقؿي افتل وؿع ؾقفو افـوس بجفؾفؿ بديـ رب افعودغ

ومراد , ؿقل مـ مل يػؼف مراد اهلل ظزوجؾؾفذا , بجقازهو ذم مقضـغوأمو افؼقل 

أو افػرس افذي فف , فؾعى كصـع ظوئشي   وأمو ذم هذا ادقضـ:  صرشقفف  

 :مـ أوجف ؾجقابف, أجـحي

 .وهذا اجلقاب ؿد يؽقن بعقًدا, أْنو ـوكً ؽر مؽؾػي ذم ذفؽ افقؿً: إول

وفقس معـوهو أْنو تضوهل خؾؼ اهلل , أْنو إكام تصـع ـفقئي مو ذـر: افثو 

 .ظزوجؾ

 .ـؽر ظؾقف ؾقفأن مو صـعف افطػؾ فؾعى ٓ ي :وافثوفٌ

 .هق افذي أظوْنو وصـع هلو صمل يرد أن افـٌل : افرابع

, ر فؾجقازات وافٌطوئؼيأمو آشتدٓل بام أفزمً بف احلؽقموت مـ افتصقو

وإن ؾعؾـوه ؾوإلثؿ , ومل يؽـ إفزامفؿ هذا ذع فـو جيى ظؾقـو ؾعؾف, ؾوإلثؿ ظؾقفؿ

 .ظذ جقاز افٌوضؾوٓ يًتدل بوفٌوضؾ , ظذ مـ أفزم مع ؾعؾـو فف مع افؽراهي

مـ تصقير ذوات  ثؿ اظؾؿقا أن أصحوب اجلؿعقوت إكام يػعؾقن ذفؽ

وآطفور دو , وافتؽثر بؿـ ظـدهؿ, فداظل افتؾصص ظذ صقرهؿإرواح 
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ذم إظقود واجلامظل  افػطقرويصقرون , ؾفؿ يصقرون إووحل, ُيعطقن

  .وافػصقل

 .وٓ حقل إدفي, أن همٓء مو هؿ حقل افديـوادفؿ 

ػل هذه افػتووى ؾ, وإذا رأيتفؿ يـؼؾقن مثؾ ؾتووى بعض افعؾامء مًتدفغ هبو

 .ؾقفو رد ظؾقفؿ

 (:87) «إطالم إجقا »ؿَم ِف  :ؾا  اـشقخ مؼُل   

يعطقف أهؾ اخلر أمقاهلؿ , بوفتصقير افدظوييبعض افـوس ذم  بؾ دمووز احلد

إظطوء افػؼر بطوؿي أكف توبع : ؾقستى ظذ ذفؽ مػوشد مـفو, فقـػؼفو ذم شٌقؾ اهلل

إػ احلزبقغ  أّيو إؽـقوء افتل تدؾعقْنو ؾلصٌحً أمقافؽؿ, ويتصقر ؾقفو, هلؿ

وهق يذبح , وتصقير اجلزار, ومـفو تصقير افضحويو, أصٌحً دظويي إػ احلزبقي

ؿوم يصقر , أكف حقـام ؿدم ضعوم اإلؾطور ذم رمضون ذم ادًجدذفؽ وأؿٌح مـ 

 ها. افـوس وهؿ يلـؾقن

وافصلح ذم افتصقير  ممـ يـتًى إػ افعؾؿمٌقـًو حؽؿ مو يػعؾف ـثٌر  :وؿول   

 (: 66) شَتػي ادجقى»ذم 

 مـ ادٌوح هق ومو وحموضاهتؿ, مممتراهتؿ ذم افعؾامء تصقير حؽؿ مو :السؤال

 افتصقير؟

 ـؾى ؾقف بقًتو ادلئؽي تدخؾ ٓ»: يؼقل ص ؾوفـٌل حمرم, افتصقير :الجواب

 .شادصّقريـ اهلل فعـ»: صويؼقل , شصقرة وٓ

 خترج»: ؿول أكف ص افـٌل ظـ, ا   هريرة أس حديٌ مـش افسمذي جومع» وذم

 يـطؼ, وفًون تًؿعون, وأذكون تٌكان, ظقـون هلو افؼقومي, يقم افـّور مـ ظـؼ
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ؾً إّ  : يؼقل ـّ  آخر, إهلًو اهلل مع دظو مـ وبؽّؾ  ظـقد, جٌّور بؽّؾ : بثلثي و

 .شوبودصّقريـ

 ؾقف بؼرام هلو شفقةً  شست وؿد ك   ظوئشي حجرة يدخؾ أن ص افـٌّّل  أبك وؿد

 .تصووير

 أبك ؾؼد. ادجًؿي إٓ حمرم هـوك فقس: يؼقفقن افذيـ ظذ يرد دفقؾ ؾفذا

 ظذاًبو افـّوس أصدّ  مـ إنّ »: وؿول افًتور هتؽ حتك احلجرة يدخؾ أن ص افـٌل

 افؼقودة, رخصي مثؾ مـف بد ٓ وافذي. شافّصقر هذه يصّقرون اّفذيـ افؼقومي, يقم

 ها .احلؽقمي ظذ ؾوإلثؿ افٌطوؿي,و افًػر, وجقاز

: ذم جقاهبؿ ظذ شمال ؾقف( 668-8/661) شؾتووى افؾجـي افدائؿي»وذم 

 صقر بعؿؾ مرجعل ؿٌؾ مـ ومؽؾػ , صؿران بجـقب ابتدائقي مدرشي مدير إكـل

 ذم فعروفو ادـوضؼ فٌعض وصقر وافؽشوؾي اددرشقي افرحؾي أثـوء فؾطؾٌي

 مو ,ادلئؽي تدخؾف ٓ صقرة بداخؾف افذي افٌقً نأ وشؿعـو ظؾؿـو وـام اددرشي,

 افصقر يعؿؾ مـ وأـؾػ مؽؾػ افعؿؾ هذا ذم وأكو ,افٌقً ذم افصقرة دامً

 أكو أصقر وٓ ,مرجعل مـ أتًؾؿفو افتل افػؾقس مـ افصقر تؾؽ ـؾػي وأظطقف

 .اإلثؿ يؼع مـ ؾعذ بـػز

 ورد دو ؽٌوئر:اف مـ بؾ حرام, روح ؾقف مو ـؾ تصقير أن صؽ ٓ :الجواب

 خؾؼف ذم بوهلل افتشٌف مـ ؾقف ودو افًـي, كصقص ذم افشديد افقظقد مـ ذفؽ ذم

 واإلثؿ إحقال, مـ ـثر ذم افؼك إػ وذريعي افػتـي إػ وشقؾي وٕكف إحقوء,

 ْٕنؿ ؾقف: تًٌى أو ظؾقف أظوكف مـ وـؾ بف ـؾػف ومـ افتصقير بوذ مـ يعؿ
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َٓ ﴿: بؼقفف ذفؽ ظـ اهلل ْنك وؿد اإلثؿ, ظذ متعووكقن ْثؿِ  َظَذ  َتَعوَوُكقا َو  اإْلِ

 ها .وشؾؿ وصحٌف وآفف حمؿد, كٌقـو ظذ اهلل وصذ ,افتقؾقؼ وبوهلل, ﴾َواْفُعْدَوانِ 

 أو بوفؽومرا إرواح ذوات تصقير جيقز ٓ(: 8/666)وذم كػس ادرجع 

 إٓ ظؾقفو اإلبؼوء وٓ إرواح ذوات صقر اؿتـوء وٓ افتصقير, آٓت مـ ؽرهو

 .افًػر جقاز أو بوفتوبعقي تؽقن افتل ـوفصقر فيورة

مـ بوفتصقير ـام هق معؾقم ويؽقن اإلثؿ ذم هذه احلوفي ظذ مـ أفزم : أؿقل

 .مو يدل ظؾقف :وؿد تؼدم ذم ـلم افشقإل مؼٌؾ افقادظل    , افؼيعيؿقاظد 

 أكقاع مـ افشؿز افػقتقؽراذم افتصقير(: 8/669)وذم كػس ادصدر 

 وافصقر بوٕفقان وافصٌغ افـًقٍ ضريؼ ظـ وافتصقير ؾفق ادحرم, افتصقير

 اختلؾو يؼتيض ٓ وآفتف افتصقير وشقؾي ذم وآختلف احلؽؿ, ذم شقاء ادجًؿي

 وشفقفي صعقبي افتصقير ذم جفد مـ يٌذل ؾقام فلختلف أثر ٓ وـذا احلؽؿ, ذم

 بذل ومو وشقؾتفو اختؾػً وإن حمرمي ؾفل افصقرة ادعتز وإكام أيضو, احلؽؿ ذم

 أحؽوم ذم ؾتقاي مع وآظتصوم ادجتؿع جمؾتل ذم صقريت وطفقر جفد, مـ ؾقفو

 ؾن  بف, رووي ظذ وٓ افتصقير, إجوزيت ظذ دفقل فقس رمضون صفر ذم افصقوم

 ها .يل بتصقيرهؿ أظؾؿ مل

مـ ـلم أهؾ افعؾؿ بام واؾؼ احلؼ أٓ أخذتؿ , ؾقو متتٌعل افزٓت واهلػقات

 .فؽـ اهلقى يعؿل ويصؿ ظـ احلؼ, افـصحوء

ـْ ﴿: ؿول اهلل ظزوجؾ ـِ  َأَوؾ   َوَم ٌَعَ  مِم  ـَ  ُهًدى بَِغْرِ  َهَقاهُ  ات   َٓ  اهلل َ إِن   اهلل ِ ِم

 .[51: افؼصص] ﴾افظ ودِِغَ  اْفَؼْقمَ  َّيِْدي
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بعقًدا ظـ هق إخذ بوحلؼ وساضؽ ادًتؼقؿ , ضريؼؽ افلحىؾؾقؽـ 

 .وظؾقف افتؽلن, واهلل ادًتعون, أراء وإهقاء

بف  شقدتؿمو ؾفذا ابـ بوز افذي تًتدفقن بلؿقافف ظذ بوضؾؽؿ يـًػ 

 . ؾفؾ أكتؿ مـتفقن, صحػؽؿ

  :شبهة

 ـورتًوم افصقرة ذم ادرآة؟ , أن افتصقير افشؿز

رد حقٌ و( 8/673) شافدائؿي جمؿقع ؾتووى افؾجـي»مًطر وؿـ اجلقاب 

 ؾنْنو ؾقفو, ادرآة أموم وؿػ مـ صقرة ـورتًوم افشؿز افتصقير وفقس: ؾقفو

 اككاف بعد ثوبتي افشؿًقي وافصقر ادرآة ظـ افشخص بوككاف يزول خقول

 هبو ويـتػع إخلق ذم وبجومؾفو افعؼقدة ذم هبو يػتتـ افتصقير آفي ظـ افشخص

 بطوؿي أو افتوبعقي دؾس أو افًػر جقاز ذم ووعفو مـ أحقوكو افيورة بف تؼيض ؾقام

 .مثلً  افًقورات ؿقودة رخصي أو اإلؿومي

 ؾفق آكطٌوع ظـف يـشل بآفي ظؿؾ بؾ اكطٌوع, جمرد افشؿز افتصقير وفقس

 مـ ؾقف دو ظوم: افتصقير ظـ افـفل ثؿ. أفقي افصـوظي هبذه اهلل خلؾؼ مضوهوة

 افتل وافطريؼي أفي إػ كظر دون وإخلق افعؼقدة ظذ واخلطر اهلل خؾؼ مضوهوة

 ها .افتصقير هبو يؽقن

 :شبهة تصوٌر ذوات األرواح للتوضٌح فً الدراسة

 (: 8/684) شجمؿقع ؾتوواهو»ظـ هذه افشٌفي افؾجـي افدائؿي ـام ذم  أجوبً

 ذفؽ ذم وردت افتل إحوديٌ فعؿقم مطؾؼو: حرام إرواح ذوات تصقير

 فزيودة افؽامفقي إمقر مـ هل بؾ اشي,افدر ذم فؾتقوقح ضوريي وفقًً
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 ذم افصقر ظـ هبو آشتغـوء يؿؽـ اإليضوح وشوئؾ مـ ؽرهو وهـوك اإليضوح,

 افتعؾقؿ ذم ظـفو ؽـك ذم وهؿ ؿرون افـوس ظذ مه وؿد وافؼراء, افطلب تػفقؿ

 ترك ضهؿ ومو َتصقل, وأـثر ظؾام مـو أؿقى ذفؽ مع وصوروا واإليضوح

 ذم وؾؾًػتفؿ وؿتفؿ مـ وٓ أرادوا دو ؾفؿفؿ مـ كؼص وٓ فؿ,دراشت ذم افصقر

 افتصقير مـ اهلل حرم مو كرتؽى أن فـو جيقز ٓ هذا وظذ وَتصقؾفو, افعؾقم إدراك

, ضقيؾي ؿروكو ظـف بوٓشتغـوء افقاؿع فشفودة بيورة وفقس ضورة, أكف فظــو

  ها .وشؾؿ فوصحٌ وآفف , حمؿد كٌقـو ظذ اهلل وصذ. افتقؾقؼ وبوهلل

ؾتٌغ مـ إدفي افصحقحي افكقي ادتقاترة مع أؿقال افعؾامء ادقاؾؼي هلو 

, أو افؽقؿرا, أو افتؾػزيقن, ـقػام تكف بوفػقديق, َتريؿ تصقير ذوات إرواح

وأمو , ؾل يليت بعد ذفؽ متؼقل ويؼقل بوجلقاز, أو افتطريز وافـًٍ, أو افـحً

, وفقس ـؾ مو زظؿقه ضورة ضورة, هلو وقابطؾوفيورة , افدكدكي بوفيورة

وادصوفح , وؿد تؽؾؿً ظذ تقشع ادٌتدظي ؾقام يًؿقكف بوإلـراه وافيورة

ؾراجعف إن  شادٌحٌ افٌديع ذم أشٌوب وحؾقل وكتوئٍ افتؿققع»: ادرشؾي ذم ـتوس

حؽؿ »رشوفي ذم  :مؼٌؾ بـ هودي افقادظل    : وفشقخـو افقافد اإلموم, صئً

  .شذوات إرواح تصقير

 الجمعٌات: المسألة الثانٌة

وصدهؿ ظـ شٌقؾ , تػريؼفؿّيقديي ظذ ادًؾؿغ مـ أجؾ اجلؿعقوت دشقًي 

وٓ يًتطقع مـؽر أن يـؽر مو ذم , ـام هق معؾقم ظـ هذه اجلؿعقوت, اهلل ظزوجؾ

 .اجلؿعقوت مـ ادخوفػوت
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: ظوة ذم ـتدوسوؿد تؽؾؿً ظام ؿومً بف مجقعي إحقدوء افدساث مدـ متزيدؼ افدد

 : ؿؾً ؾقف, شادٌحٌ افٌديع ذم أشٌوب وآثور وحؾقل افتؿققع»

هلق اكتشور اجلؿعقوت احلزبقدي  -وهق امتداد هلذا افـظوم  -وممو حصؾ بودًؾؿغ 

َْـَتةً »: صاددظقمي بوٕمقال افؽثرة, افتل أخز افـٌل 
ٍة ؽِ َِتي  ,إِنَّ ـُِؽلِّ ُأمَّ َْـَتُة ُأمَّ

َوؽِ

ظـ ـعى بـ ظقوض, ؾػتؽً بوفعٌدود وافدٌلد, ( 6336)ف افسمذي أخرج «اُ  دَ ا

وؾرؿً افدظقات, وطفرت احلزبقوت, وحصؾ افؼ وافٌلء: بدام جعدؾ افعؾدامء 

افـوصحغ وافدظوة ادصؾحغ يئـقن ويصقحقن ويـصحقن ويمفػدقن وقدذرون 

مـ خطر هذا إخطٌقط, وـون مـ أصد هذه اجلؿعقوت ضًرا, وأظظؿفو خطًرا, 

ل مجعقي إحقوء افساث, افتل مو كزفً إػ بؾد إٓ وؾرؿً دظوهتو, حوهلو مع افدظوة هل

ـحول افٌـؽ افدويل مع احلؽقموت, هدذا يددخؾ ظدذ احلؽقمدوت افػؼدر وافربدو 

وشقء ادعوش وآؿتصود, وهذه تدخؾ ظذ افدظوة إمقال ؾقزهددون ذم افعؾدؿ, 

ًؽ, ويؽقن افدقٓء وافدزاء ويؼؾ ظـدهؿ افعؿؾ, وتذهى ادروءات, ويؼؾ افتؿ

 .مـ أجؾ افديـور وافدرهؿوادجوفًوت 

مـ ضلب كجٌدوء وخطٌدوء ؾصدحوء  -َرِكَُف اهللُ َتَعوَػ  -وـؿ ـون فؾشقإل مؼٌؾ 

وممفػغ وظؾامء, ؾؾام أن دخؾً مزؿً صؿؾفؿ, وبدددت ـؾؿدتفؿ, وتػدرع مـفدو 

فعددرب مجعقتدل احلؽؿددي واإلحًددون, وهؽددذا ؾرؿدً ابـددوء مكدد وافًددقدان وا

 .وافعجامن, ؾنكو هلل وإكو إفقف راجعقن

ذم ( 878)ص شَتػدي ادجقدى»ذم ـتوبدف  -َرِكَُف اهللُ َتَعوَػ  -ؿول اإلموم افقادظل 

 :اإلجوبي ظـ افًمال افًودس

ؾفل تػرؿتف بدغ أهدؾ [ ظٌدافركـ ظٌداخلوفؼ: أي]أمو أـز ـٌرة حصؾً مـف 

ه ٓ بلؾوـدوره, يدرـض مدـ افؽقيدً إػ افًـي وافدظوة إػ اهلل, ؾؼد ؽرهؿ بدديـور

إكدف مدـ اخلطدن أن تًدؾؿ إمدقال : أكدوكقًقو إػ مك إػ اإلمورات, وأكو أؿدقل
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جلؿعقي إحقوء افساث, ْٕنؿ يًتغؾقْنو فتػرؿي ـؾؿي أهؾ افًـي, ؾػّرؿً بغ أهدؾ 

 .افًـي ذم جدة وذم افًقدان

بلؾؽوره, وكٌؼد افشدٌوب وظـدكو ذم افقؿـ جمؿقظي مـ افغثوء ؽرهؿ بديـوره ٓ 

افًؾػل افؽقيتل أن مجعقدي إحقدوء افدساث تـػدؼ إمدقال افٌوهظدي ظدذ هدمٓء 

 .ادؿًقخغ ذم افقؿـ, ومع هذا ؾدظقهتؿ مقتي فقس هلو أثر

 :ذم اإلجوبي ظذ افًمال افتوشع( 877)صوؿول ذم مقوع آخر 

يسـدقن مدو وكقد أن اإلخقان ادًؾؿغ واإلخقة أصحوب مجعقي إحقوء افساث 

 .هؿ ظؾقف مـ احلزبقي

 (:899)صوؿول 

 ظٌدادجقدد مثؾ افقؿـ ذم افًـي أهؾ ؾٌعض بوفقؿـ, افًـي أهؾ ـؾؿي ؾرق ؾؼد

 حمؿدد ومثؾ هور, حمؿد أتٌوع مـ أصٌحقا اتٌعفام ومـ افٌقضو  وحمؿد افريؿل,

 وءإحقد جلؿعقدي أتٌوًظدو أصٌحقا افقامكقي احلؽؿي مجعقف ذم ادًئقفغ وبعض ادفدي

 مدـ افػدؿ مـ بوجلوكٌغ يلـؾقا أن أجؾ مـ بقـفؿ شقوشي هذه أن أطـ وأكو افساث,

 .هفـو ومـ هفـو

 (:611)صوؿول 

 أّْنؿ حتك افًقدان, وذم افًعقديي, ذم افًـي أهؾ ؾرؿً افساث إحقوء ؾجؿعقي

 ؾؼدد بودصدؾحقغ, اهلديدي هوصدؿ حمؿد: مثؾ ظٌداخلوفؼ ظٌدافركـ أتٌوع يًؿقن

 .-َرِكَُف اهللُ َتَعوَػ  -اكتفك ـلمف . افؽقيتل بوفديـور قةافدظ بوظقا

 (:5/35) شافؽـز افثؿغ»ذم  -َحِػَظُف اهللُ َتَعوَػ  -وؿول افشقإل ققك احلجقري 
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مجعقي إحقوء افساث مجعقي حزبقي, وأمقاهلو ذم افٌـقك, وؾقفو اكتخوبدوت, وؾقفدو 

ظدذ افًدؾػقغ, وؽدر ذفدؽ, تصقير ذوات إرواح, وؾقفو مـدوسة فؾحدزبقغ 

ؾوفقاجددى افتحددذير مددـ افػددتـ افتددل تػددرق ادًددؾؿغ وتددقؿعفؿ ذم افتحددزب 

 ها. وآختلف وادعويص ـام هق افشلن ذم اجلؿعقوت, واحلؿد هلل

كخؾص بف حلؽؿ اجلؿعقوت دـ أراد اهلل , وإفقؽ هذا ادٌحٌ ذم هذا ادقضـ

 .دواء فمع ععوكد ٓ يـجأمو مـ أراد افعـود: ؾود, ظزوجؾ فف افتقؾقؼ

 من األلفاظ المجملة( الجمعٌة) :فصل

 :تارٌخ الجمعٌة

وهل , افتل اشتخدمفو افقفقد فـؼ أؾؽورهؿ ادًؿقميإْنو أؿدم افقشوئؾ 

 افتل أشًً ظوم, ؿل ذم ترـقوبقاشطي مجعقي آَتود وافسحتك كجحً , ادوشقكقي

وؿد ـون فؾجؿعقي , افعثامكقيظذ اخللؾي اإلشلمقي ذم افؼضوء  ه8386, م8898

 .ؾروع ذم معظؿ افقٓيوت افعربقي

فذفؽ دو ورد مـ افـفل إـقد ظـ , ؾتؽقن حمرمي, اجلؿعقي تشٌف بوفؽػورو

: ظذ افتحذير مـ هذه افػتـي افعظقؿي ذم ـتوسوؿد ذـرت إدفي , مشوهبي افؽػور

أْنو مـفو دـ زظؿ وشـٌغ وجف ادـع  شإدفي افروقي فٌقون حؽؿ افديؿؼراضقي»

 .فقًً مـ افتشٌف بوفؽػور

 :افتشٌف يؽقن ذم حوفغ: ؾوئدة

 (.مـ ظٌودة أو ظودة)ذم خصوئصفؿ 
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, وأصؾ آخر(: 8/463) شاؿتضوء افكاط ادًتؼقؿ»ؿول صقإل اإلشلم ذم 

أو ـؾقفام هق مـ ادحدثوت ذم هذه , أو ظودةوأن ـؾ مو يشوهبقن ؾقف مـ ظٌودة 

 .إمي ومـ افٌدظي

 .قام أحدثقا ذم ديــفؿؾ

(: 8/84) شوافـفل ظـ آبتداعإمر بوٓتٌوع »ؿول افًققضل ـام ذم 

 أو افعٌودات مـ أحدثقه مو مـف وأؿٌح ؿٌقح, بؼيعتـو مـًقخ هق ؾقام ؾؿقاؾؼتفؿ

. ادـؽرات أظظؿ مـ ؾقف هلؿ ادًؾؿغ ومقاؾؼي افؽوؾرون, أحدثف ممو ؾنكف افعودات:

 ها .وادـؽرات ادحدثوت مـ ؾفق ظودة, أو ظٌودة ـم هبؿ يتشٌفقن مو ؾؽؾ

 وأمو(: 881-8/879) شاؿتضوء افكاط ادًتؼقؿ»ؿول صقإل اإلشلم ذم 

 أؿٌح ؾفق: ـؾقفام أو افعودات, أو افعٌودات, مـ أحدثقه مو وهق: افثوفٌ افؼًؿ

 ظفيؼ مل ممو ـون إذا ؾؽقػ و,ؿٌقحً  يؽقن ـون فؼد ادًؾؿقن أحدثف فق ؾنكف وأؿٌح:

 ها .أصؾ ؾفذا افؼٌح, طوهرة ؾقف ؾودقاؾؼي افؽوؾرون, أحدثف بؾ ؿط؟ كٌل

, أجؾ افدظقةؾؽثر مـ اجلؿعقوت يتًس أصحوهبو بنحداثفو مـ , ؾعذ هذا

ورشقفـو , صوادتوبعي فؾـٌل , ؾقفو اإلخلص هلل ظزوجؾيشسط , وافدظقة ظٌودة

تف شتؿر ادًؾؿقن ظذ ضريؼوا, فقؾفو وْنورهو شقداء, ترــو ظذ مثؾ افٌقضوء ص

ؾام بول همٓء ٓ يؽودون , وخترج افعؾامء, وأفػً افؽتى, ذم افدظقة جقًل ؾجقلً 

 اهلل ِ  إَِػ  َوَداِظًقو﴿: واكظر إػ مو ؿوفف اهلل ظزوجؾ ذم ـتوبف افؽريؿ, يػؼفقن حديًثو

اًجو بِنِْذكِفِ   .[46: إحزاب]﴾ ُمـًِرا َوِهَ

ومـ دظك بغر إذكف , ؾؼد أذك, دظك إػ ؽر اهللؾؿـ : ؿول صقإل اإلشلم

 ها. ؾؼد ابتدع
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ادوشق  مجول افديـ إؾغو  : وكامهو ذم بلد أهؾ اإلشلم أخذ هذا افػؽرةو

ثؿ تٌع , حمؿد ظٌده: همـف تؾؿقذوتؾؼوهو , وكؼهو ذم أوشوط ادًؾؿغ, وأمثوفف

 .حمؿد ظٌده تؾؿقذه حمؿد رصقد روو

 : تعرٌف الجمعٌة

فتقحقد معؾقموهتؿ ومًوظقفؿ بصقرة ممفػ مـ ظدة أصخوص  جمؿقع: هل

ادقشقظي ادقنة ذم إديون » .وافغرض ٓ يؼصد بف اكؼًوم افربح, دائؿي

 (.6/8138) شافـدوة افعؾؿقي فؾشٌوب اإلشلمل: إصدار شوإحزاب ادعوسة

 شادعجؿ افقشقط» .فغرض خوص وؾؽرة مشسـيضوئػي تتلفػ مـ أظظوء 

 (.مجع: )دةمو

 

 (.فغرض خوص: )وؿقل, (فغرض ٓ يؼصد بف اكؼًوم افربح: )ؿقل

كحؽؿ ظؾقفو بجقاز  حتك كًتطقع أن اجلؿعقي ؾام هق افغرض أو افؼصد هلذه, 

 .أو مـع مطؾًؼو؟؟: ٕن ادعؾقم أن آختلف ذم افغرض بًٌى اختلًؾو ذم احلؽؿ

ًً مـ ظـد أهؾ وفق, ريإل أْنو مـ ادحدثوتلوفق ـون افظوهر مـ افت

وـؾ  ,ؾنن ـؾ حمدثي بدظي, وإيوـؿ وحمدثوت إمقر»: يؼقل صوافـٌل , اإلشلم

وأبق داود , (6679)أخرجف افسمذي  شوـؾ ولفي ذم افـور, بدظي ولفي

 .اظـ افعربوض بـ شوريي   ( 4617)

 وإيوـؿ»: ؿقفف(: 498) شجومع افعؾقم واحلؽؿ»ذم  :ؿول ابـ رجى    

 ادحدثي إمقر اتٌوع مـ فألمي َتذيرش ولفي بدظي ـؾ ؾنن ر,إمق وحمدثوت

 ٓ ممو أحدث مو: بوفٌدظي وادراد ,شولفي بدظي ـؾ»: بؼقفف ذفؽ وأـد ادٌتدظي,
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 ؾؾقس ظؾقف, يدل افؼع مـ أصؾ فف ـون مو ؾلمو ظؾقف, يدل افؼيعي ذم فف أصؾ

 ص افـٌل أن ,ابر  جو ظـش صحقح مًؾؿ» وذم فغي, بدظي ـون وإن ذًظو, بٌدظي

 وذ حمؿد, هدي اهلدي وخر اهلل, احلديٌ ـتوب خر إن»: خطٌتف ذم يؼقل ـون

 .شولفي بدظي وـؾ حمدثوهتو, إمقر

 وؾقف- ا  ادز  اهلل ظٌد بـ ـثر حديٌ مـ ,موجف وابـ ,افسمذي وخرج

 ٓ ولفي بدظي ابتدع مـ»: ؿول ,ص افـٌل ظـ جده, ظـ أبقف, ظـ -وعػ

 مـ ذفؽ يـؼص ٓ هبو, ظؿؾ مـ آثوم مثؾ ظؾقف ـون ورشقفف, اهلل ويرووه

 .شصقًئو أوزارهؿ

 ظٌد إيل بعٌ: ؿول افثاميل احلورث بـ ؽضقػ روايي مـ أكد اإلموم وخرج      

 يقم ادـوبر ظذ إيدي رؾع: أمريـ ظذ افـوس مجعـو ؿد إكو: ؾؼول مروان, بـ ادؾؽ

 ظـدي, بدظتؽؿ أمثؾ إْنام أمو: ؾؼول ك,وافع افصٌح بعد وافؼصص اجلؿعي,

 إٓ بدظي ؿقم أحدث مو»: ؿول ,ص افـٌل ٕن مـفو: رء إػ بؿجقٌؽؿ وفًً

 ابـ ظـ روي وؿد, بدظي إحداث مـ خر بًـي ؾتؿًؽش افًـي مـ مثؾفو رؾع

 .هذا كحق ؿقفف مـ ظؿر

 وهق رء, ظـف خيرج ٓ افؽؾؿ جقامع مـش ولفي بدظي ـؾ»: ص ؾؼقفف

 مـف فقس مو أمركو ذم أحدث مـ»: بؼقفف صٌقف وهق افديـ, أصقل مـ ظظقؿ أصؾ

 افديـ مـ أصؾ فف يؽـ ومل افديـ, إػ وكًٌف صقًئو, أحدث مـ ؾؽؾ ,شرد ؾفق

 أو آظتؼودات, مًوئؾ ذفؽ ذم وشقاء مـف, بريء وافديـ ولفي, ؾفق إفقف, يرجع

  ها .وافٌوضـي افظوهرة إؿقال أو إظامل,
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وادخسظي مـ  ,يٌؼك ظؾقف أْنو خمسظي ,ثوبتي مـ جفي أصؾفوأْنو  ومـ زظؿ

 .وهل مو يًؿقفو اإلموم افشوضٌل بوفٌدظي اإلووؾقي, جفي وصػفو

 فف افتل ؾفل اإلووؾقي افٌدظي وأمو(: 8/666) شآظتصوم»وؿول ذم ـتوبف 

  :صوئٌتوت

 .بدظي اجلفي تؾؽ مـ تؽقن ؾل متعؾؼ إدفي مـ هلو :إحدامهو

 افذي افعؿؾ ـون ؾؾام ,احلؼقؼقي فؾٌدظي مو مثؾ إٓ متعؾؼ هلو فقس :خرىٕوا

 افٌدظي وهل ,افتًؿقي هذه فف ووعـو ,افطرؾغ ٕحد يتخؾص مل صوئٌتون فف

 ,دفقؾ إػ مًتـدة ْٕنو :شـي اجلفتغ إحدى إػ بوفـًٌي أْنو :أي ,اإلووؾقي

 مًتـدة ؽر أو دفقؾ إػ ٓ فيصٌ إػ مًتـدة هلو بدظي إخرى اجلفي ػإ وبوفـًٌي

 ؿوئؿ آصؾ جفي مـ ظؾقفو افدفقؾ أن ادعـك جفي مـ بقـفام وافػرق, صكء إػ

 ٕن إفقف حمتوجي أْنو مع ظؾقفو يؼؿ مل افتػوصقؾ أو إحقال أو افؽقػقوت جفي ومـ

 ها. ادحضي افعوديوت ذم ٓ افتعٌديوت ذم وؿقظفو افغوفى

 إن: ؾؼول, ؾفل مو يًؿقفو بوفٌدظي احلؼقؼقي, فعٌودةأمو إن مل يؽـ هلو أصؾ ذم ا

 إمجوع وٓ شـي وٓ ـتوب مـ ٓ ذظل دفقؾ ظؾقفو يدل مل افتك هل احلؼقؼقي افٌدظي

 شؿقً وفذفؽ ,افتػصقؾ ذم وٓ اجلؿؾي ذم ٓ ,افعؾؿ أهؾ ظـد معتز اشتدٓل وٓ

 ادٌتدع ـون نوإ ,شوبؼ مثول ؽر ظذ خمسع صكء ْٕنو -ذـره تؼدم ـام- بدظي

 َتً اشتـٌط بام داخؾ أكف مدع هق إذ ,افؼع ظـ اخلروج إفقف يـًى أن يلتك

 بحًى وٓ ,إمر كػس ذم ٓ ,صحقحي ؽر افدظقى تؾؽ فؽـ ,إدفي مؼته

 صٌف أدفتف ؾنن افظوهر بحًى وأمو ,ؾٌوفعرض ,إمر كػس بحًى أمو ,افظوهر

 ها. واوح مروٕؾ وإٓ ,اشتدل أكف تثًٌ إن بلدفي فقًً
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: إٓ أن وٓ معـك فؾٌدظي(: 8/411) شآظتصوم»ذم  :ؿول اإلموم افشوضٌل     

 .وفقس بؿؼوع, ادٌتدع مؼوًظويؽقن افػعؾ ذم اظتؼود 

إذ ٓ بد فؾعٌودة , ؾل حوجي إػ افـظر ذم افؼصد, أمو إذا ـون أصؾفو افعٌودة

و, بوفـقي افتؼرب ـً  .فق سؾفو فغر اهلل تؽقن ذ

 أللفاظ المجملة من مدخل أهل البدعةا

افذيـ  :(8/861) شدرء تعورض افعؼؾ وافـؼؾ»ذم  : ؿول صقإل اإلشلم 

مـ افؽلمقوت وافػؾًػقوت : ظؼؾقوتيعوروقن افؽتوب وافًـي بام يًؿقكف 

معو  َتتقي , جمؿؾي مشتٌفيإكام يٌـقن أمرهؿ  ذم ذفؽ ظذ أؿقال , وكحق ذفؽ

ؾٌام , آصتٌوه فػًظو ومعـك يقجى تـووهلو حلؼ وبوضؾ ويؽقن مو ؾقفو مـ, متعددة

ثؿ يعوروقن بام , ؾقفو مـ احلؼ يؼٌؾ مو ؾقفو مـ افٌوضؾ ٕجؾ آصتٌوه وآفتٌوس

 .ؾقفو مـ افٌوضؾ وكصقص إكٌقوء صؾقات اهلل وشلمف ظؾقفؿ

وهق مـشل افٌدع: ؾنن افٌدظي فق , وهذا مـشل ولل مـ وؾ مـ إمؿ ؿٌؾـو

, وفق ـوكً حًؼو حمًضو ٓ صقب ؾقف, ومو ؿٌؾًضًل حمًضو فظفرت وبوكً ـوكً بو

وفؽـ افٌدظي , ٓ بوضؾ ؾقف ؾنن افًـي ٓ تـوؿض حًؼو حمًضو, فؽوكً مقاؾؼي فؾًـي

 ها. وؿد بًطـو افؽلم ظذ هذا ذم ؽر هذا ادقوع, تشتؿؾ ظذ حؼ وبوضؾ

دجؿؾي: ؾوفؽلم ؾقفو وأمو إفػوظ ا: (6/687) شمـفوج افًـي»ذم  :وؿول   

, وافػتـ واخلٌول, بوفـػل اإلثٌوت دون آشتػصول يقؿع ذم اجلفؾ وافضلل

 ها. وافؼقؾ وافؼول

 افذي وآصساك آمجول وهلذا: (6/84) شكؼض افتلشقس»ذم  :وؿول    

 أو ,ويتعودون يتٌوؽضقن ادًؾؿغ مـ ضقائػ دمد ,وإثٌوًتو كػًقو آشامء ذم يقجد
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 مل بام افـػوة يصػقن وادثٌتي ,كػقف أو فػظ إثٌوت ظذ ,يؼتتؾقن أو ,خيتصؿقن

 قتؿؾ واصساك إمجول ؾقف افؾػظ ٕن يريدوه: مل بام ادثٌتي يصػقن وافـػوة ,يريدوه

 بودعـك يػنه وافـوذم ,احلؼ بودعـك يػنه ؾودثًٌ ,بوضلً  ومعـك ,حًؼو معـك

 أكف ادثًٌ ظذ يـؽر وافـوذم ,احلؼ مـ جحد بلكف افـوذم ظذ يـؽر ادثًٌ ثؿ ,افٌوضؾ

 ها. افٌوضؾ اهلل ظذ ؿول

 الموقف الصحٌح فً األلفاظ المجملة

 افًؾػ ؾطريؼي: (8/845) شتعورض افعؼؾ وافـؼؾ»ذم  :إل اإلشلم ؿول صق

 أيضو ويراظقن ,وافعؼؾ بوفؼع ادعؾقمي افصحقحي ادعو  يراظقن أْنؿ وإئؿي

 معـك ؾقف بام تؽؾؿ ومـ ,شٌقلً  ذفؽ إػ وجدوا مو هبو زونؾقع ,افؼظقي إفػوظ

 حًؼو قتؿؾ ,مٌتدع بؾػظ تؽؾؿ ومـ ,ظؾقف ردوا ,وافًـي افؽتوب خيوفػ ,بوضؾ

. بٌوضؾ بوضلً  وردا بٌدظي بدظي ؿوبؾ إكام: وؿوفقا ,أيًضو افٌدظي إػ كًٌقه ,وبوضلً 

 ها

ٕهؾ  آكتصور»ذم  هللؿول افشقإل ظٌدادحًـ بـ كد افعٌود افٌدر حػظف ا

 افًـ ي أهؾ ضريؼي وهذه: (8/814) شذم رد أبوضقؾ حًـ ادوفؽلافًـي واحلديٌ 

ون وٓ احلؼ ادعـك ُيثٌتقن وافًـ ي, افؽتوب ذم تِرد ملَ  افتل ادجؿؾي إفػوظ ذم  يعزِّ

 ُظزِّ  افذي وافؾػظ افٌوضؾ ادعـك ويـػقن وافٌوضؾ, فؾحؼِّ  ادحتؿؾ ادجؿؾ بوفؾػظ

 ها. ظـف بف

 .ؾوٕفػوظ ادجؿؾي افتل َتتفو أكقاع شقتٌغ حؽؿفو إذا ؾصؾً

ذم ( 88ص) شظٌورات مقمهي»ذم ؿول افشقإل حمؿد بـ ظؿر بوزمقل حػظف اهلل 

 افتل افعؼؾقي احلجٍ صـػ مـ هق ادقمهي إفػوظ اشتعامل أن: شإفػوظ ادقمهي»
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 أفػوظ مـ مرـٌي ؾوشدة فوتصٌ حؼقؼتفو ذم وهل ؿطعقًو, ودفقلً  برهوكوً  تظـ

 وافتػصقؾ آشتػًور وؿع ؾنذا بوضؾفو, مـ حؼفو يؿقز مل متشوهبي, ومعو  جمؿؾي,

 ها. افٌوضؾ مـ احلؼ تٌغ

 :شكقكقتف»ذم  :ؿول اإلموم ابـ افؼقؿ    

 إضلق واإلمجول دون بقون دددؾعؾقؽ بوفتػصقؾ وافتؿققز ؾوفد

 أراء ـددؾ زمونأذهون و ؿد أؾًدا هذا افقجقد وخٌطو افد

افتعؾقؼ »ذم  (معؾًؼو ظذ افٌقً إول)ؾؼول افشقإل صوفح بـ ؾقزان حػظف اهلل 

, هذا رد ظذ افذيـ أمجؾقا ذم افؾػظ بوفؼرآن: شادختك ظذ افؼصقدة افـقكقي

وٓ , ٓ قصؾ بف ادؼصقدٓ كؼقل أكف خمؾقق وٓ ؽر خمؾقق: ؾوإلمجول : وؿوفقا

 .فٌقً ؿوظدة يـٌغل أن يتخذهو ضوفى افعؾؿ ذم بحثفوهذا ا, يتٌغ بف احلؼ

ؾوفذي ٓ قًـ , ؾل بد مـ افتػصقؾ :وؿول حػظف اهلل معؾًؼو ظذ افٌقً افثو 

ؾؽؾ مو قصؾ مـ إخطوء , ٕكف ٓ قصؾ بؽلمف ؾوئدة, أن يػصؾ ؾنكف يًؽً

, اخلؾطوظدم  ؾل بد مـ افتػصقؾ وافتؿققز, شٌٌف ظدم افتػصقؾ بغ احلؼ وافٌوضؾ

ـؾف ؾل دمعؾف , وؾقف رء مـ افٌوضؾ, ؾؼد يؽقن ذم ـلم اخلصؿ رء مـ احلؼ

بؾ , وٓ تؼٌؾف ـؾف, ؾل ترده ـؾف, بؾ مقز بغ حؼف وبوضؾف, ـل دمعؾف حًؼو, بوضلً 

, وإذا ــً ٓ َتًـ افتػصقؾ, ومو ؾقف بوضؾ وخطل, بغ مو ؾقف حؼ وصقابمقز 

 ها. ؾل تدخؾ هذا ادقدان

   :بب اختالف صورة الجمعٌةس ذكر

وجقد أو ظدم  ومهو, تتعؾؼون بوختلف حؽؿ صقرهو مفؿتون هـوك كؼطتون

 .وإمو ؽر ٓزمي هلو, ؾودخوفػي إمو ٓزمي فؾجؿعقي, افثو  افغرض, افؼيعيخموفػي 
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إٓ بؿقاؾؼي ٓ تعتز صقًئو ٕن افدوفي , ؾؼقاكغ افقوعقيفـوخلضقع : أمو إول

وهذه ادخوفػي مؼوضي ذم , ؾؼع أو ٓفمقاؾؼي عقي شقاء ـوكً افؼقاكغ افقو

 .وؿً افتًجقؾ ظـد افعؼقد افرشؿقي

 ظذ ـذب, ؽذبهذا مـ اف: ؾـؼقل( حز ظذ ورقهذا جمرد : )إن ؿقؾ

وفقًقا مضطريـ , يػعؾقا هذا افتًجقؾ مع أْنؿ  ذم إصؾ هلؿ خقور أٓ, افدوفي

 .اهلقى فوفؽـ, إفقف ـام يزظؿقن

هذا افروو بوفؼقاكغ افقوعقي بام ؾقفو مـ خموفػوت ظذ هذا ذم صـقعفؿ  وزد

وافتـظقؿ ؽر , يقؿعقن ظذ آكتخوبوت وصقر ذوات إرواحؾفؿ , ذظقي

 .وووع ادول ذم افٌـؽ افربقي وؽر ذفؽ, افؼظل

ـ ليإذا وؿع مـؽؿ افتغرير بوفدوفي وبودقاضـ: ؾ: ؿؾـو, ؾنن ؿوفقا بغر ذفؽ

 أمل تعؾؿ يو مًؽغ, وهل ؿوئؿي ظذ افؽذب وادعويص, اػ اهلل ظزوجؾ إذً افدظقة إ

, ؿؾقًبو وهؿ أبر افـوس, ذم ؽزوة أُحد صمو حصؾ ٕصحوب رشقل اهلل 

, وكزل مـ اجلٌؾ, دو خوفػ بعضفؿ متلوًٓ , وأـثرهؿ تًؼو, وأظظؿفؿ ظؿلً 

 .بؼتؾ شٌعغ مـفؿظزوجؾ ظوؿٌفؿ اهلل 

 َوَفَؼدْ ﴿: ول ككهؿ ومو كزل هبؿ بعد ذفؽؿول اهلل ظزوجؾ ذم وصػ ح

قَْنُؿْ  إِذْ  َوْظَدهُ  اهلل ُ َصَدَؿُؽؿُ   ً َْمرِ  ذِم  َوَتـَوَزْظُتؿْ  َؾِشْؾتُؿْ  إَِذا َحت ك بِنِْذكِفِ  ََتُ ْٕ  َوَظَصقُْتؿْ  ا

ـْ  ؿْ  َمو َبْعدِ  ِم ـُ ٌ قنَ  َمو َأَرا
ـْ  ِمـُْؽؿْ  َُتِ ْكَقو ُيِريدُ  َم ـْ  َوِمـُْؽؿْ  افد  ِخَرةَ  ُيِريدُ  َم ْٔ  ُثؿ   ا

َؾُؽؿْ  ٌَْتؾَِقُؽؿْ  َظـُْفؿْ  َسَ : ظؿران آل] ﴾ادُْْمِمـِغَ  َظَذ  َؾْضؾٍ  ُذو َواهلل ُ َظـُْؽؿْ  َظَػو َوَفَؼدْ  فَِق

856].  
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, احلزبقي :اجلؿعقي وشقؾي دحرموت ـثرة مـفو: ؿؾـو هلؿ, ؾنن ؿوفقا بغر ذفؽ

وافتًوهؾ ذم ادعومؾي مع , بوفتًقٓتإهوكي افـػس و ,وافقٓء وافزاء افضقؼ

واخلقوكي , وافتًوهؾ ذم تصقير ذوات إوراح وآكتخوبوت, افٌـقك افربقيي

بغ افؼؾي وافؽثرة  وتتػووت اجلؿعقوت, وافتخقض ذم مول اهلل بغر حؼ, وافغش

 .ئفؿ فؾًـّي واهؾفوخر ادطوف إػ طفقر ظداآومصرهؿ ذم ,ذم هذا افٌوب

 .أو ؿصد حمرم, مٌوح وإمو فؼصدٍ , فؼصد افتؼرب إػ اهللؾنمو , ضثؿ افغر

, افتؼرب إػ اهلل ظزوجؾ يؽقن بوفتقؿػ ظذ افؼع: كؼقل, ؾنن ـون إول

إػ أن هذا افصـقع ؾٌفذا كخؾص , صمع ادتوبعي فؾـٌل ـام ظؾؿـو أكف ٓ يتؿ إٓ 

 .بدظي مـ أصؾف

 َأْرَشْؾـَوكَ  إِك و﴿: تعوػظـد ؿقفف (: 6/375) شاإلؿتضوء»ؿول صقإل اإلشلم ذم 

ا َصوِهًدا ً ٌَؼِّ اًجو بِنِْذكِفِ  اهلل ِ إَِػ  َوَداِظقًو * َوَكِذيًرا َوُم  أرشؾف أكف ؾلخزه ,﴾ُمـًِرا َوِهَ

 ؾؼد إذكف بغر إفقف دظو ومـ أذك, ؾؼد اهلل ؽر إػ دظو ؾؿـ بنذكف, إفقف وداظقً 

 ها. ابتدع

 وشوئؾ(: 47ص) شآؾتوء» تعوػ ـام ذم ؿول صقخـو ققك احلجقري حػظف اهلل

ؿُ  َوَمو﴿ تقؿقػقي, افدظقة ـُ ُشقُل  آَتو ؿْ  َوَمو َؾُخُذوهُ  افر  ـُ  ,[7:احلؼ]﴾ َؾوْكتَفقا َظـْفُ  َْنَو

ًُ  اْفَقْقمَ ﴿: تعوػ وؿول َؿْؾ ـْ ًُ  ِديـَُؽؿْ  َفُؽؿْ  َأ ًُ  كِْعَؿتِل َظَؾْقُؽؿْ  َوَأمْتَْؿ  َفُؽؿُ  َوَرِوق

 ـقؾفا اـُقضاء طذ ترؿَؽم»: ص اهلل رشقل وؿول ,[3:ادوئدة]﴾ وً ِديـ اإِلْشَلمَ 

ـَ  َؾْؾَقْحَذرِ ﴿: تعوػ اهلل وؿول ,ش اـك إٓ طـفا يزيغ ٓ ؿـفار ا ِذي ـْ  خُيَوفُِػقنَ  اف   َظ

ٌَُفؿْ  َأن َأْمِرهِ  ٌَُفؿْ  َأوْ  ؾِتْـَيٌ  ُتِصق  اهلل إػ ؾوفدظقة ,[63:افـقر]﴾ َأفِقؿٌ  َظَذاٌب  ُيِصق
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 وتعومؾ ص اهلل رشقل شٌقؾ افدظقة وشوئؾ ذم يًؾؽ تقؿقػقي, وافعٌودة ظٌودة,

  ها .واحلؿقؿ افعدو ومع وافٌعقد, افؼريى مع ص اهلل رشقل

ـوفرؾؼ )وإلكًوكقي بمثؾ افشعقر  ,وهق ظؿؾفو فؼصد مٌوح, وإن ـون افثو 

ذم كظوم افعؿؾ أو ؽرهو مـ أو دصؾحي أظضوئفو أو تًفقلً ( وؽره بوفضعػوء

 .بؼقوم حوجي اإلكًون يض ادتعؾؼاؽرٕا

ؾتحدث , ٓ تؼقم إٓ بؿصوفح أظضوئفو, كحـ كرى هذه اجلؿعقوت: ؾـؼقل

وؽر ذفؽ ممو هق , وافزاء افضقؼ, وافقٓء, حمرموت ـثرة مـ مًٌٌوت افتـوؾر

ؾعذ هذا َتؿؾ مجعقي ابـ , وإن ـوكً متجردة ممو تؼدم, دػوشدهوؾتؿـع , معؾقم

ظذ ادحتوجغ ادًوـغ مـ ؽر ذط أو ويقزظف , مـ افتجور عطكيُ  حقٌ :بوز    

  .ؿقد أو تصقير أو ووع مول ذم افٌـؽ أو َتزيى أو تؽتقؾ

 اجلؿعقوتمثؾ , ؾفأصوهق ظؿؾفو فؼصد حمرم مـ , فثوفٌوإن ـون ا

 .ٓ حوجي إػ افتطقيؾ وهق افتحريؿواوح ؾحؽؿفو , احلزبقيأو , ييافتـصر

 :تفصٌل الحكم

ؾقؼدر هلو ثلث , مـ افتشٌف بوفؽػور ًظذ افؼقل بلن اجلؿعقي فقً: قلكؼ

  ,تؼديرات

 :التقدٌر األول

أو  ,مـ أصؾفو ٓزمي فؾجؿعقيإمو )ذظقي مجعقي إٓ ومعفو خموفػي  أكف ٓ تقجد

ؾعؾؿ اكتػوء , ممتـع بدون وجقد هذه ادخوفػيإذ وجقد اجلؿعقي ( ظؾقفوداخؾي 

 .ؾوكتػوء اجلؿعقي ٓزم ٓكتػوء ادخوفػي, ادخوفػي اجلؿعقي ظـد اكتػوء هذه
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 إِنْ  ُؿْؾ ﴿: ذم تػًر ؿقل اهلل تعوػ شافتػًر افؼقؿ»ذم  :ؿول اإلموم ابـ افؼقؿ    

ـُْتؿْ  ٌ قنَ  ـُ
ٌُِعقِ   اهلل َ َُتِ ٌُْؽؿُ  َؾوت   آل]﴾ َرِحقؿٌ  َؽُػقرٌ  َواهلل ُ ُذُكقَبُؽؿْ  َفُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  اهلل ُ ُقٌِْ

 تتحؼؼ إكام ؾفل ,وههو ظٌقديتف حؼقؼي هل فف ادحٌي ـوكً وإذا [38: ظؿران

 حؼقؼي تتٌغ ,افـفل واجتـوب ,إمر اتٌوع ؾعـد ,ْنقف واجتـوب ,أمره بوتٌوع

 ,ادظوهو دـ وصوهًدا ,ظؾقفو ظؾاًم  ,رشقفف اتٌوع تعوػ جعؾ وهلذا ,وادحٌي افعٌقديي

ـُْتؿْ  إِنْ  ُؿْؾ ﴿ :تعوػ ؾؼول ٌُْؽؿُ  َؾوت ٌُِعقِ   اهلل َ ٌ قنَ َُتِ  ـُ ٌِ  َواهلل ُ ُذُكقَبُؽؿْ  َفُؽؿْ  َوَيْغِػرْ  اهلل ُ ُقْ

 ,هلل بؿحٌتفؿ مؼوًضو رشقفف اتٌوع ؾجعؾ[ 38: ظؿران آل]﴾ َرِحقؿٌ  َؽُػقرٌ 

 ,بتحؼؼف وَتؼؼف ,ذضف وجقد بدون ممتـع ادؼوط ووجقد ,هلؿ اهلل دحٌي وذًضو

فرشقفف  ادتوبعي ٓكتػوء ٓزم هلل حمٌتفؿ ؾوكتػوء ,ادتوبعي اكتػوء ظـد ادحٌي اكتػوء ؾعؾؿ

 هلل حمٌتفؿ ثٌقت إذا ؾقًتحقؾ ,هلؿ اهلل حمٌي إلكتػوء مؾزوم ادتوبعي واكتػوء ,ص

 ها. صفرشقفف  ادتوبعي بدون هلؿ اهلل حمٌي وثٌقت

مو ٓ يتؿ : )ظـد أهؾ إصقل ؾقفو افتحريؿ فؾؼوظدة ادؼررةإصؾ ؾحؽؿ  

 (.41ص) شمذـرة أصقل افػؼف» (.ؾسـف واجى, ترك احلرام إٓ بسـف

, صؿد ْنك اهلل افصحوبي ظـ آشتئـوس بوحلديٌ ذم بقً رشقل اهلل و

َو َيو﴿: ؾؼول اهلل تعوػ, صوذفؽ افـفل ٕن هذا افػعؾ يمذي افـٌل  ـَ  َأّي  ِذي  آَمـُقا اف 

ٓ   افـ ٌِلِّ  ُققَت بُ  َتْدُخُؾقا َٓ  ـَ  َؽْرَ  َضَعومٍ  إَِػ  َفُؽؿْ  ُيْمَذنَ  َأنْ  إِ ـْ  إَِكوهُ  َكوطِِري  ُدِظقُتؿْ  إَِذا َوَفؽِ

وا َضِعْؿُتؿْ  َؾنَِذا َؾوْدُخُؾقا َٓ  َؾوْكتَِؼُ غَ  َو ًِ َتْلكِ ًْ ٌٍ  ُم ونَ  َذفُِؽؿْ  إِن   حِلَِدي  افـ ٌِل   ُيْمِذي ـَ

تَْحقِل ًْ تَْحقِل َٓ  َواهلل ُ ِمـُْؽؿْ  َؾَق ًْ ـَ  َي  .[53: إحزاب]﴾ احْلَؼِّ  ِم

ـْ ﴿: ذم ؿقفف تعوػ: ؿول افشقإل افًعدي ذم تػًره  َؾوْدُخُؾقا ُدِظقُتؿْ  إَِذا َوَفؽِ

وا َضِعْؿُتؿْ  َؾنَِذا غَ  َوٓ َؾوْكَتِؼُ ًِ َتْلكِ ًْ ٌٍ  ُم  .وبعده افطعوم ؿٌؾ: أي ﴾حِلَِدي
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 ظذ افزائد اكتظورـؿ: أي ﴾َذفُِؽؿْ  إِن  ﴿: ؾؼول وؾوئدتف افـفل حؽؿي بغ ثؿ

ونَ ﴿ احلوجي,  صئقن ظـ إيوه حًٌؽؿ ظؾقف ويشؼ مـف يتؽؾػ: أي ﴾افـ ٌِل   ُيْمِذي ـَ

 ها. ؾقف واصتغوفف بقتف,

ونَ  َوَمو﴿: ؿول اهلل تعوػ, مـفل ظـف صوأذيي افـٌل   اهلل ِ  َرُشقَل  ُتْمُذوا َأنْ  َفُؽؿْ  ـَ

 َٓ ـْ  فُ َأْزَواَج  َتـْؽُِحقا َأنْ  َو ونَ  َذفُِؽؿْ  إِن   َأَبًدا َبْعِدهِ  ِم : إحزاب]﴾ َظظِقاًم  اهلل ِ ِظـْدَ  ـَ

53]. 

شتئـوس بوحلديٌ ذم بقً رشقل اهلل آإٓ بسك  صؾل يتؿ ترك أذيي افـٌل 

 .ص

ٓ يـٌغل أن يـظر إػ ؽؾظ ادػًدة ادؼتضقي فؾحظر إٓ ويـظر : ؿد يؼول, كعؿ

جمؿقع ». بؾ ادقجٌي فلشتحٌوب أو اإلجيوب, فإلذن مع ذفؽ إػ احلوجي ادقجٌي

 (.66/888) شافػتووى

تؾؽ ادخوفػي؟ بؾ فقس فؾدظقة حوجي إػ مجعقي  معؾام احلوجي إػ اجلؿعقي 

إكام تعرف  ؾودصؾحي افؼظقي, افدظقة إػ أؾوق بدوْنوؼد اكتؼت ؾ, أصلً 

إدفي ظذ وجف  َتً ظؿقموتتدخؾ إمو بنثٌوت أن هذه اجلؿعقي , وفؼعب

أمو جمرد مصؾحي , حتك قصؾ ؿقوس صحقح, ذم افؼعأو هلو كظر , صحقح

 .ؼٌؾؾل تمقهقمي 

ٕن هذه ادصوفح إن صفد هلو افؼع بوٓظتٌور , ...: : ؿول افعلمي افعثقؿغ  

وإن مل يشفد هلو افؼع ؾؾقًً , حًوناهلل يلمر بوفعدل واإلؾفل مـ افؼع: ٕن 

أصقل افػؼف ذح مـظقمي » ها. ن زظؿ صوحٌفو أْنو مصؾحيوإ, مـ افصوفح

 (.834) شوؿقاظده
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مـ مجعقوت وؽرهو , إٓ بورتؽوب بعض ادخوفػوت ـعً افدظقةحتك فق مُ 

أمو , وإتقوْنو ظذ ؿدر آشتطوظي, ن افدظقة مـ إوامرٕ, ؾل جيقز فـو ؾعؾفو

 .وترـفو ـؾًقو, خموفػي افؼيعي مـ افـقاهل

مو ْنقتؽؿ »: (8337) مًؾؿو (7688)افٌخوري  ـام ذم صفـٌل وؿد ؿول ا

ؾنكام أهؾؽ افذيـ مـ , ؾوؾعؾقا مـف مو اشتطعتؿ, بفومو أمرتؽؿ , ظـف ؾوجتـٌقه

 .شواختلؾفؿ ظذ أكٌقوئفؿ, ؿٌؾؽؿ ـثرة مًوئؾفؿ

, ممو ٓ يؿؽـ ٕحد أن يؿـعفو, أن ضرق افدظقة ادؼوظي ـثر, ثؿ رء آخر

 .ؾؼط حموضة أو ٓ َتك بتدريسو

 إذن أو رشؿقي بطوؿي بدون ممـقظي ظـدكو افدظقة :سَل شقخـا ُيقى حػظه اُ

 .خًرا اهلل وجزاـؿ تـصحـو؟ ؾامذا احلؽقمي ؿٌؾ مـ رشؿل

و اهلل ُ ُيَؽؾُِّػ  ٓ﴿: اشتطعتؿ مو اهلل ؾوتؼقا :اجلواب ًً ٓ   َكْػ : افٌؼرة]﴾ ُوْشَعَفو إِ

: يؼقل ؾؿف يؿًؽ أحد مو افًقورة ذم يدظق أن اإلكًون يًتطقع صؽ وٓ ,[686

 يعتز, مـصقر أكف أهؾف إٓ ُيَعؾِّؿْ  مل فق واهلل, بقتف ذم وـذفؽ (افًقورة ذم تتؽؾؿ ٓ)

: تعوػ ؿول فف, اتصؾ ومـ زاره ومـ اخلر, ظذ قصؾ ؿد وأكف اهلل, إػ داظل وأكف

 وافتلفقػ, افؽتوبي ظذ ؿودًرا ـون وإن ,[86: افتغوبـ]﴾ اْشَتَطْعُتؿْ  َمو اهلل َ َؾوت ُؼقا﴿

 افعؾؿ ضؾى أموــ ظذ ويدهلؿ افـوس, ويرصد ويـؼ, افـوس, يـػع مو يؽتى

 أفزمقه أو يعطقه, مل ومـ يلخذهو, اهلل إػ فؾدظقة إذن بطوؿي أظطقه ومـ افـوؾع,

 ؾؾقدعُ  ظؾقف: تشؼ افتل ادوفقي افتؽوفقػ بٌعض ـؾػقه أو ادخوفػي, افؾقازم بٌعض

 وافًـي, افعؾؿ مـ افدظقة ؿٌقل وأشٌوب افرؾؼ, ملزمي مع ذـركو, مو ظذ اهلل إػ

 (.66-65) شاإلؾتوء» ها .افتقؾقؼ وبوهلل
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 :ؾقؽقن فؾجؿعقي حؽامنؾعذ هذا 

 .ظذ مو تؼدم  ٌدظيافإػ اهلل: ؾحؽؿفو  افتؼرب إن ـون ؽروفو

 بعؿؾ, اهلل ػإ تؼرب ؾؿـ(: 8/61) شجومع افعؾقم واحلؽؿ»ؿول احلوؾظ ذم 

 افذيـ بحول صٌقف وهق ظؾقف, مردود بوضؾ ؾعؿؾف اهلل, إػ ؿربي ورشقفف اهلل جيعؾف مل

 بًامع تعوػ اهلل إػ تؼرب ـؿـ وهذا وتصديي, مؽوء افٌقً ظـد صلهتؿ ـوكً

 مـ ذفؽ أصٌف ومو اإلحرام, ؽر ذم افرأس بؽشػ أو بوفرؿص, أو ادلهل,

  ها .اهلل يؼع مل افتل ادحدثوت

 ؾًود ـؾف ؾفذا(: 8/39) شافٌوظٌ ظذ إكؽور افٌدع»ؿول ابـ أس صومي ذم 

 ادتؿرديـ افػًؼي ؾًود مـ يؼع بام ؾؽقػ ,ادضؾغ ادتـًؽغ جفي مـ كورء

 افقؿقد بًٌى وـؾف ,وافٌوضـي وهرةظاف ادعويص مـ بلكقاع افؾقؾي تؾؽ وإحقوء

 ,تعوػ اهلل معويص ظذ إظوكي هق وإكام ,ؿربف كفأ يظـ افذي ,ادعتود ظـ اخلورج

 ذم زيودة اشتحٌوب افؼيعي ذم يلت ومل ,افٌدع أهؾ فشعور وتؼقيي ,ادـؽر وإطفور

 ظرؾي يقم احلجوج ظقام يػعؾف ومو ,أصل مو مقوع ذم احلوجي ؿدر ظذ ,افقؿقد

 إكؽوره جيى افؼٌقؾ هذا مـ ؾفق ,احلرام بودشعر افـحر يقم فقؾيو ,ظرؾوت بجٌول

  ها. ادطفرة افؼيعي وخلف ,ومـؽر بدظي بلكف فووصػ

وهل , إن افٌدظي ادـصقصي ظذ ولفتفو مـ افشورع: :ؿول افعلمي إفٌو     

أحؽوم » .صوؿد ْنك ظـف رشقل اهلل , ـؾ أمر يتؼرب إػ اهلل بف: -وذـر مـفو-

 (.315) شاجلـوئز

 .يمافؾحرؾحؽؿفو , ؽروفو دكققًيوإن ـون و
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 :ثانًالالتقدٌر 

 تؽقنؾ, وٓ ؽر ٓزمي هلو, ي ٓ ٓزمي فؾجؿعقيقظخموفػي ذأكف ٓ تقجد ؾقفو 

 .اتافعود

 مو ؾفل افعودات أمو (:8/886) شافؼقاظد افـقراكقي»ؿول صقإل اإلشلم ذم 

 مـف قظر ؾل ,احلظر ظدم ؾقف وإصؾ ,إفقف قتوجقن ممو دكقوهؿ ذم افـوس اظتوده

 وافعٌودة ,اهلل ذع مهو وافـفل إمر ٕن :وذفؽ ,تعوػو شٌحوكف اهلل حظره مو إٓ

 ,حمظقر بلكف ظؾقف قؽؿ ـقػ ,بف ملمقر أكف يثًٌ مل ؾام ,هبو املمقرً  يؽقن أن بد ٓ

 افعٌودات ذم إصؾ إن :يؼقفقن ,احلديٌ أهؾ ؾؼفوء مـ وؽره أكد ـون وهلذا

 هَلُؿْ  َأمْ ﴿: تعوػ ؿقفف معـك ذم دخؾـو وإٓ اهلل ذظف مو إٓ :مـفو يؼع ؾل افتقؿقػ

وءُ  ـَ ُظقا ُذَ ـَ  هَلُؿْ  َذَ ـِ  ِم ي ْ  َمو افدِّ  .﴾اهلل ُ  بِفِ  َيْلَذنْ  مَل

 معـك ذم دخؾـو وإٓ حرمف مو إٓ مـفو قظر ؾل افعػق ؾقفو إصؾ وافعودات

ـْ  َفُؽؿْ  اهلل ُ َأْكَزَل  َمو َأَرَأْيتُؿْ ﴿ :ؿقفف   ها. ﴾َوَحلًٓ  َراموً َح  ِمـْفُ  َؾَجَعْؾُتؿْ  ِرْزٍق  ِم

 .بف أصحوب اجلؿعقي فقزروا مجعقتفؿوهذا افتؼدير يدكدن 

 :فأقول

فؽـ هذا افتؼدير رء وؿع ذم , حؽؿ إصؾ ذم افعودة اإلبوحي, كعؿ :أوالً

فؽـ احلؽؿ يتـزل ظذ , ؿد تتصقر مو تريد وذم افذهـ, افقاؿع فوخيوفػ, افذهـ

 64-66دار احلديٌ ف حػظف اهلل ذم زيورتف اهلليل افشقإل شؾقؿ ؿد ؿولو, افقاؿع

 : ه8431مجودى افثوكقي 

مو , افتعوون ؾنن مًرهتو تمول إػ افتحزب اجلؿعقوت وإن أشًً ظذ مٌدأ

وإن بدت ذم بدايتفو بعقًدا ظـ احلزبقي أو أْنو َتوول , إٓ وهل متحزبيرأيً مجعقي 
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 تعض ظؾقفو وتدخؾفو بغي تـوهلو وأن تتؿؾص مـ احلزبقي إٓ أن أكقوب احلزبق

وؿصدي مـ , ....ؾوجلؿعقوت ـؾفو متحزبي إٓ مـ ركفو اهلل وؿؾقؾي مو هل , ؾؽقفو

خيز  هبو حتك أؽر إن ظؾؿ أحد أن هـوك مجعقي فقًً حزبقي , هذا آشتثـوء

 ها. مقؿػل مـ اجلؿعقوت

ظذ  وفقس هذا افتؼدير دفقًل هلؿ بؾ هق دفقؾ, ووؾؼف صدق حػظف اهلل تعوػو

أن يلتقا بزهون ذم إجيود هذه اجلؿعقي افتل إذ مل يًتطقعقا , بطلن مجعقتفؿ

 .حقهلويدكدكقن 

فؽقْنو ذريعي إػ ادحرم مـ مـعً ؾوجلؿعقي , ظذ ؾرض هذا افتؼدير :ثانيًا

 .حقٌ مػوشدهو

اجلؿعقوت مل تؽـ مقجقدة : افقادظل ركف اهلل تعوػؿول افشقإل اإلموم ادجدد 

ثؿ ؿؾدهؿ ادًؾؿقن , وفؽـ أتتـو مـ ؿٌؾ أظداء اإلشلم, صشقل اهلل رظذ ظفد 

كعؿ كحـ ٓ : ... ؿولإػ أن , ....وـثر مـ اجلؿعقوت ؾقفو خموفػوت , ذم ذفؽ

إػ , ....وفؽـ كخشك أن َتصؾ ؾقفو مؽقدة , كحرم ظذ افـوس صقئًو أحؾف اهلل هلؿ

افطريؼ إػ , ـذا افصـدوقو, هل وشقؾيواجلؿعقوت هذه يو إخقان : ... أن ؿول

ظوم وـون  شأشئؾي مـ بـل بؽر بقوؾع»مـ  ها. احلزبقي وافقشقؾي إػ احلزبقي

 .ه8468

وفق -ظذ مـع مو يمدي إػ احلرام  شإظلم ادقؿعغ»وؿد كص ابـ افؼقؿ ذم  

 : مـفو, ًعغ دفقلً توذـر تًعي و, -ـون أصؾف مٌوًحو

َو َيو﴿: ؿول اهلل تعوػ ـَ اف ذِ  َأّي   ْنوهؿ﴾ اْكُظْرَكو َوُؿقُفقا َراِظـَو َتُؼقُفقا ٓ آَمـُقا ي

 إػ ذريعي ؿقهلؿ يؽقن فئل ,اخلر هبو ؿصدهؿ مع ,افؽؾؿي هذه يؼقفقا أن شٌحوكف
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 ويؼصدون ص افـٌل هبو خيوضٌقن ـوكقا ؾنْنؿ وخطوهبؿ: أؿقاهلؿ ذم بوفقفقد افتشٌف

 فذريعي شًدا ,ؿقهلو ظـ ًؾؿقناد ؾـفك ,افرظقكي مـ ؾوظلً  يؼصدون افًى هبو

 بودًؾؿغ تشٌفو ص فؾـٌل افقفقد يؼقهلو أن إػ ذريعي ذفؽ يؽقن وفئل ,ادشوهبي

 (.3/837) شإظلم ادقؿعغ» ها. ادًؾؿقن يؼصده مو ؽر هبو يؼصدون

 دواظل أشٌوب مـ فؽقكف ,ادحرم ظذ افطقى حرم افشورع أن: :وؿول   

 (.33/848) شإظلم ادقؿعغ». فذريعيا بوب شد مـ ؾتحريؿف ,افقطء

 ؾًود أصؾ وهق ,اهلديي ؿٌقل مـ ممـقع وافشوؾع وافؼوض افقايل أن: :وؿول   

 دخؾ وؿد ,وافعوجزيـ وافضعػوء اخلقكي وتقفقي ,أهؾف ؽر إػ إمر وإشـود ,افعومل

 دمر مل ممـ اهلديي ؿٌقل ٕن إٓ ذاك: ومو ,اهلل إٓ قصقف موٓ ,افػًود مـ بذفؽ

 ظـده ؾقؼقم ,ويصؿ يعؿك افقء وحٌؽ ,حوجتف ؿضوء إػ ,ذريعي بؿفوداتف ظودتف

 .يصؾح ٓ ـقكف ظـ وإؽامض ,بؼه مؼروكي فف مؽوؾلة ,حوجتف فؼضوء صفقة

 (.3/846) شإظلم ادقؿعغ»

 إػ ذريعي ٕكف إٓ ذاك ومو ,بوفطرؿوت اجلؾقس ظـ ْنك ص أكف: :وؿول   

ش حؼف افطريؼ أظطقا»: ؿول ذفؽ مـ هلؿ بد ٓ أكف أخزوه ؾؾام ,ادحرم إػ افـظر

 شإظلم ادقؿعغ» .شافًلم ورد إذى وـػ افٌك ؽض»: ؿول حؼف ومو: ؿوفقا

(3/849.) 

 .مو ْنك ظـف شًدا فؾذريعي يٌوح ظـد احلوجي: ؿد يؼول, كعؿ

 فؾؿصؾحي يٌوح ,افذريعي فًد ظـف ْنك مو إن ثؿ: :ؿول صقإل اإلشلم    

 ـًػرهو ,وقوظفو خقػ إذا ,هبو وافًػر ,ادخطقبي إػ افـظر يٌوح ـام ,حيافراج

بـ  صػقان مع ختؾػً دو ظوئشي وـًػر ,ـؾثقم أم شػر :مثؾ ,احلرب دار مـ
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 فؾؿصؾحي مؼتضًقو ـون ؾنذا ادػًدة: إػ يػيض ٕكف إٓ ,ظـف يـف مل ؾنكف ادعطؾ:

 (.887-63/886) شافػتووى جمؿقع» ها .ادػًدة إػ مػضقًو يؽـ مل افراجحي

حوجي إػ مجعقي أصًل ؾضًل أن تؽقن مصؾحي فقس فؾدظقة , فؽـ ظـد افتلمؾ

 .ـام ذـرت ذم افتؼدير إول, راجحي

 اجلؿعقي أو ادمشًي إؿومي حؽؿ مو :حفظه اهللٌحٌى سئل شٌخنا 

 فوإفق يؾتػً مل اجلؿعقي أو ادمشًي هذه تؼؿ مل فق بلدكو ٓن افًؾػقي, فؾدظقة

 هذه, ٕجؾ افدظوة بعض أؿومفو ؾؼد ولفي, دظقة يتفؿقْنو ؿد بؾ افـوس

 خًرا؟ اهلل وجزاـؿ

ْس  أخل, يو فؽ أؿقل :حفظه اهللفأجاب   ظذ أتوك ومـ ادًجد, ذم َدرِّ

 ظؼة يلتقؽ ٕن واهلل, رابًحو, تعتز أكً ظؼة معؽ بؼك وفق وافًـي اخلر

 ؾنكؽ اهلل: إػ دظوة وخيرجقن ,صف رشقف وشـي اهلل ـتوب وتعؾؿفؿ أصخوص,

 افعومي هـوك, ومـ هـو, مـ وافتؼؿقش وافؾػؾػي, افؽثرة مـ ودظؽ رابح,

 هؿ افتقجقف إػ بحوجي أخل, يو وافعومي قٌقن, وافعومي يريدون, افعومي يؼقفقن,

 (.47-46) شاإلؾتوء» ها. يًروكؽ ظام أكػًفؿ

, ـتػصقع ذم افتؼدير افًوبؼ, هبذا افتؼديراحلؽؿ فؾجؿعقي  ؾعذ هذا ؾقؽقن

 .وإٓ ؾفل حمرمي, إن جعؾقهو ؿربي ؾفل بدظي

بوفعودة مـ وجف مل افتؼرب إػ اهلل مـ كقع  إؿومتفو ظذ, بدظتفووممو يميد 

 .يعتزه افشورع

/ 85, افعدد افثو , 55 شإصوفي»تؽؾؿ افعلمي إفٌو  ذم جمؾي وؿد 

ظـ أحؽوم حؾؼ صعر ( 351-349) شؿومقس افٌدع»ـام ذم , ه8485/صػر
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, أن قؾؼف ظذ وجف افتعٌد وافتديـ وافزهد مـ ؽر حٍ وٓ ظؿرة: ؾؼول, افرأس

, أو مـ متوم افزهد وافؾعٌودة, افرأس صعور أهؾ افـًؽ وافديـمثؾ أن جيعؾ حؾؼ 

ؾؼد ؿول صقإل , أو أزهد, جيعؾ مـ قؾؼ رأشف أؾضؾ ممـ مل قؾؼف أو أديـ أو

وفقًً واجٌي وٓ مًتحٌي , مل يلمر اهلل هبو وٓ رشقفف, ا بدظيؾفذ: :اإلشلم    

  ها. وٓ ؾعؾفو أحد مـ افصحوبي وافتوبعغ هلؿ بنحًون, د مـ أئؿي افديـظـد أك

 .َتً ظؿقموت إدفيوفق ـوكً داخؾي  

 :ؿول اإلموم افشوضٌل    , ٕن ـؾ دفقؾ ٓ خيؾق مـ ثلثي أؿًومذفؽ 

 : (581-3/656) شادقاؾؼوت»

 أو دائام ادتؼدمغ افًؾػ ذم بف معؿقًٓ  يؽقن أن خيؾق ٓ ذظل دفقؾ ـؾ

 ؾفذه ظؿؾ: بف يثًٌ ٓ أو مو, وؿً ذم أو ؿؾقل إٓ بف معؿقٓ يؽقن ٓ أو أـثريو,

 :أؿًوم ثلثي

 وٓ بدف آشدتدٓل ذم إصدؽول ؾل أـثريو: أو دائام بف معؿقٓ يؽقن أن :أحدهو

 يؼتيضد ممدو افدفقؾ ـون ادًتؼقؿ, وافطريؼ ادتٌعي افًـي وهل وؾؼف, ظذ افعؿؾ ذم

 ؿقفدف مع وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افـٌل ـػعؾ إحؽوم: مـ ذفؽ ؽر أو كدبو أو إجيوبو

 بؼدوضفو, وافزـدوة كػدؾ, أو ؾدرض مدـ تـقظفدو ظذ وافصؾقات افطفورات ذم

 فتدلا إحؽدوم مدـ وشدقاهو وافٌقدقع وافطدلق, وافـؽوح وافعؼقؼي, وافضحويو

 ووؿدع إؿدراره, أو ؾعؾف أو بؼقفف وافًلم افصلة ظؾقف وبق ـفو افؼيعي, ذم جوءت

 شدووى وبوجلؿؾي أـثريو, أو دائام ذفؽ وؾؼ ظذ بعده أو معف صحوبتف ؾعؾ أو ؾعؾف

 مدـ افعؿؾ وصحي آشتدٓل صحي ذم إصؽول ؾل بقجف: خيوفػف ومل افػعؾ افؼقل

 مدو حًدى ظدذ بدف يعؿؾ ؾؾؿ ذفؽ خوفػ ؾؿـ اإلضلق, ظذ بذفؽ إمي شوئر
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 واجلزئقي, افؽؾقي اظتٌور مـ إحؽوم ـتوب ذم تؼدم مو ؾقف جرى إوفقن: بف ظؿؾ

 .فإلظودة معـك ؾل

 مدـ حدول أو إوؿدوت مدـ وؿدً ذم أو ؿؾقل إٓ بف افعؿؾ يؼع ٓ أن :وافثو 

 ادتٌعي افًـي هق افغر ؾذفؽ أـثريو: أو دائام بف وافعؿؾ ؽره إيثور ووؿع إحقال,

 وذم ؾقدف افتثٌدً ؾقجدى :ؿؾدقلً  إٓ ظؾقدف افعؿؾ يؼع مل مو وأمو افًوبؾي, وافطريؼ

 فؾعؿدؾ إوفدغ إدامدي ؾنن وإـثر: إظؿ هق مو ظذ وادثوبرة وؾؼف, ظذ افعؿؾ

 وبوضدؾ ذظدل, معـك فغر أو ذظل, دعـك يؽقن أن إمو إؿؾ: هذا خموفػي ظذ

 وإذا بدف, افعؿدؾ َتروا ذظل دعـك يؽقن أن بد ؾل ذظل: كمعـ فغر يؽقن أن

 َتدروا افدذي فؾؿعـدك ـودعدورض افؼؾقدؾ وؾؼ ظذ افعؿؾ صور ؾؼد ـذفؽ: ـون

 َتدروا مدو َتدري مدـ بدد ؾل :4احلؼقؼي ذم معوروو يؽـ مل وإن وؾؼف, ظذ افعؿؾ

 .ظؾقف داومقا مو ومقاؾؼي

 ؿٌؾدف, ممدو أصد ؾفق حول: ظذ بف اظؿؾق أْنؿ إوفغ ظـ يثًٌ ٓ أن :وافثوفٌ

 مدو ظدذ دفقدؾ أكدف مدـ ادتدلخرون تقمهف ومو بوٕوػ, هـو جوريي ادتؼدمي وإدفي

 افصدحوبي ؾفدؿ ظدـ يعزب مل ظؾقف: دفقل ـون فق إذ أفٌتي: ظؾقف بدفقؾ فقس زظؿقا

 ادػفدقم هدذا دؼته مصودم ـون ـقػ إوفغ ؾعؿؾ همٓء, يػفؿف ثؿ وافتوبعغ

 خمدوفػ افؼًدؿ هذا مـ ادتلخرون بف ظؿؾ ؾام افعؿؾ: ترك ـون وفق فف, رضومعو

 دمتؿدع ٓ ص حمؿدد وأمدي خمطئ, ؾفق اإلمجوع: خوفػ مـ وـؾ إوفغ, إلمجوع

 اهلدى, وهق ادعتز, وإمر افًـي ؾفق ترك: أو ؾعؾ مـ ظؾقف ـوكقا ؾام ولفي, ظذ

 خطدل, ظدذ ؾفدق ٕوفدغا افًؾػ خوفػ مـ ؾؽؾ خطل: أو صقاب إٓ ثؿ وفقس

 ها .ادجرى هذا جورٍ  بؿثؾف افعؾامء يعؿؾ ٓ افذي افضعقػ واحلديٌ ـوٍف, وهذا
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حقٌ ؿول ذم , خموفػي إمجوع افًؾػ مـ افٌدظي :     إلشلمؾؼد ظد صقإل ا

ؾؿـ ؿول أن ـلم أدمقغ (: 8/461) شجمؿقع افػتووى»ـام ذم , تعريػ ادٌتدع

وإمجوع شؾػ إمي , دع خموفػ فؾؽتوب وافًـيؾفق مٌت, أو أؾعوهلؿ ؿديؿي

 ها. وأئؿتفو

وـؾ مو مل يؽـ ظؾقف افًؾػ (: 651ص) شؾتوواه»ذم  :ؿول اإلموم افشوضٌل    

ؾؾق ـون ؾقف , ؾؼد ـوكقا أحرص ظذ اخلر مـ همٓء, ؾؾقس مـ افديـ, افصوفح

ًُ  اْفَقْقمَ ﴿: وؿد ؿول اهلل تعوػ, خر فػعؾقه َؿْؾ ـْ ؿول , [3: ادوئدة]﴾ ـَُؽؿْ ِدي َفُؽؿْ  َأ

 ها. ٓ يؽقن افققم ديـًو, ؾام مل يؽـ يقمئٍذ ديـًو: موفؽ بـ أكس

افذيـ يقؿدون افنج (: 8/636) شأحؽوم اجلـوئز»وؿول افشقإل إفٌو  ذم 

وٓ يؼصدون , -زظؿقا–بذفؽ افتؼرب إػ اهلل تعوػ يؼصدون إكام , ظذ افؼٌقر

! وافشؿس ضوفعي ذم رابعي افـفور, بدفقؾ إيؼودهؿ إيوهو, ظذ ادؼقؿ أو افزائراإلكورة 

   ها .ؾؽون مـ أجؾ ذفؽ بدظي ولفي

 أن وهدق ,بدف وآظتـدوء معرؾتف دمى ظظقؿ أصؾ ؾفذا : :ؿول صقإل اإلشلم    

 أو واجٌدوت اختدذت إذا ؾلمدو ,مٌوحدوت جعؾدً إذا مٌوحدي تؽدقن إكام ادٌوحوت

 افقاجٌددوت مددـ فددقس مددو وجعددؾ ,اهلل يؼددظف مل وديـًدد ذفددؽ ـددون ,مًددتحٌوت

 حرمف مو إٓ حرام ؾل ,مـفو ادحرموت مـ فقس مو جعؾ بؿـزفي مـفو وادًتحٌوت

 اهلل يلذن مل وديـً ذع دـ افؼرآن ذم اهلل ذم ظظؿ وهلذا اهلل: ذظف مو إٓ ديـ وٓ اهلل:

 ؾؽقددػ ادٌوحددوت ذم هددذا ـددون ؾددنذا :بتحريؿددف اهلل يددلذن مل مددو حددرم ودددـ ,بددف

 كدذر ؾؾدق ,بوفـدذر تؾدزم ٓ إمدقر هدذه ـوكدً وهلذا ,ادحرموت أو دؽروهوتبو

 كدذر إذا ظؾقدف جيدى ـدام ,ؾعؾدف ظؾقف جيى مل ,حمرم أو مؽروه أو مٌوح ؾعؾ افرجؾ
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 آخريـ وظـد ,وؽره أكد ظـد يػعؾ مل إذا يؿغ ـػورة ظؾقف بؾ يطقعف: أن اهلل ضوظي

 .(وظٌودة ضوظي) ظٌودة وٓ وظيبط فقس مو بوفـذر يصر ؾل ,ظؾقف رء ٓ

 ـعفقد معغ صقإل ضريؼي ٓفتزام افـوس ظذ تتخذ افتل افعفقد ذفؽ وكحق

 ذفؽ مـ يؾتزم أن افرجؾ ظذ فقس ذفؽ وكحق "افٌـدق رموة" و "افػتقة" أهؾ

 فؽـ ,اهلل ذع ذم ورشقفف هلل وضوظي ديـو ـون مو إٓ هلل وافطوظي افديـ وجف ظذ

 ظام يعدل أن واحد ؽر أمرت وهلذا ,ذفؽ ذم احلـٌ ظـد ـػورة ظؾقف يؽقن ؿد

 مو إػ ,افٌدع مـ أكقاع ظذ مشتؿؾي أو مرجقحي ضريؼي بوفتزام افعفد مـ ظؾقف أخذ

 ادًؾؿقن ـون إذ ,وافًـي افؽتوب واتٌوع ص ورشقفف اهلل ضوظي مـ ,مـفو خر هق

 وبر وضوظي ؿربي إكف: ظؿؾ ظـ يؼقل أو يعتؼد أن ٕحد جيقز ٓ أكف ظذ متػؼغ

 وذفؽ :ص ورشقفف بف اهلل أمر ممو يؽقن أن إٓ مًتحى أو واجى اهلل إػ وضريؼ

 وٓ بقاجى فقس أكف إمي بوتػوق ظؾؿ ومو ,ذفؽ ظذ ادـصقبي بوٕدفي يعؾؿ

 متػؼقن هؿ ؾؽذفؽ ,وضوظي ؿربي إكف :يؼول أو ,يعتؼد أن جيز مل ؿربي وٓ ,مًتحى

 ظؿؾف وٓ ,وديـً اختوذه وٓ ,بف افتعٌد وٓ ,اهلل إػ بف ربافتؼ ؿصد جيقز ٓ أكف ظذ

, وظؿؾ بنرادة وٓ وؿقل بوظتؼود ٓ ,افديـ مـ جعؾف جيقز ؾل ,احلًـوت مـ

 يؽـ مل إذا, افقء يرون وافعٌود افعؾامء مـ ـثر خؾؼ ؽؾط إصؾ هذا وبنمهول

 ,اوبرً  وضوظي وديـً وذهاخت بغ يػرؿقن وٓ جوئز إكف :يؼول بؾ ظـف: يـفك ٓ وحمرمً 

 أو بوٓظتؼود وديـً اختوذه أن ومعؾقم ,ادحضي ادٌوحوت تًتعؿؾ ـام اشتعامفف وبغ

 افًقئوت وأـز ادحرموت أظظؿ مـ هبام أو بوفعؿؾ أو بوفؼقل أو هبام أو آؿتصود

 معويص أْنو يعؾؿ افتل ,ادعويص مـ أظظؿ هل افتل ادـؽرات افٌدع مـ وهذا

 (.88/451) شجمؿقع افػتووى» ها .وشقئوت
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 بٌان كون الجمعٌة من المحدثات

افغورة افشديدة ظذ »ذم ذيط  :ؿول افعلمي مؼٌؾ بـ هودي افقادظل    

 :ه8461شجؾً فقؾي افعوذ مـ صػر  (8)وجف  شاجلؿعقي اجلديدة

إ, اجلؿعقوت افدظقيي ؿوم مؼتضوهو ذم زمـ افـٌل : فق ؿول ؿوئؾ :السؤال

ؾام صحي هذا , مـ ادحدثوت صؾنن ؾعؾفو بعد افـٌل , وكع يؿـعفوومل يؼؿ م, ص

 افؼقل؟

, وظذ آفف وأصحوبف ومـ وآه, داحلؿد هلل وصذ اهلل ظع كٌقـو حمؿ: اجلقاب

أمو , وأصفد أن حمؿًدا ظٌده ورشقفف, أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ ففوأصفد 

 :بعد

إن : كحـ مـ زمـ ؿديؿ كؼقل افًمال افذي ؿدم شمال وجقف, ومـ أجؾ هذا

إػ ـوكقا أحقج , ي    وأصحوبف صترك اجلؿعقوت خر مـ وجقدهو: ٕن افـٌل 

 .ومع هذا مل يـشئقا مجعقي, بؾ ـوكقا أصد حوجي مـو, ادول مـو

افشقإل حًـ بـ ؿوشؿ ذم : ـام كؼؾف)ؾضقؾي افشقإل ربقع بـ هودي  وؿول

ًٌو ظذ مـ أثٌ( 55) شافًفوم افقادظقي» وكػل , ً مصؾحي ذم اكتشور افدظقةجمق

ؾنن افًؾػ كؼوا هذا افديـ وؾتحقا افدكقو بوفتعوون ظذ افز , (: ...تػرق بًٌٌفو

فؽـ ٓ ظذ افطريؼي , يتعووكقن ذم اجلفود بلمقاهلؿ وأكػًفؿؾؽوكقا , وافتؼقى

 ها .ظـ افغربادـظؿي ادلخقذة 

 مع افًؾػ, يػعؾف مل هذا ؾنن(: 8/695) شاإلؿتضوء»ؿول صقإل اإلشلم ذم 

 راجًحو أو حمًضو, خًرا هذا ـون وفق ,خًرا ـون فق مـف ادوكع وظدم فف ادؼتيض ؿقوم
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 مـو, فف وتعظقاًم  ص اهلل فرشقل حمٌي أصد ـوكقا ؾنْنؿ مـو, بف أحؼ ي  افًؾػ فؽون

 .أحرص اخلر ظذ وهؿ

 بوضـًو شـتف حقوءوإ أمره, واتٌوع وضوظتف متوبعتف ذم وتعظقؿف حمٌتف ـامل وإكام

  هذه ؾنن :وافؾًون وافقد بوفؼؾى ذفؽ ظذ واجلفود بف, بعٌ مو وكؼ وطوهًرا,

 ها .بنحًون اتٌعقهؿ وافذيـ وإكصور, ادفوجريـ مـ إوفغ, افًوبؼغ ضريؼي

إيوم ادووقي أيـ , يو أخل: وصقخـو ققك احلجقري حػظف اهللؿول وافدكو 

أم , أفقًً ـوكً احلؼقق تصؾ إػ مًتحؼقفو ,صمجعقوهتؿ ذم زمـ افرشقل 

وافذي يغضى مـ هذا افؼقل بقــو , فقٌؾغ افشوهد افغوئى, أن مجعقوت حمدثي

 شمو فقس مـف ؾفق رد, مـ أحدث ذم أمركو هذا» صوشـي رشقفف , وبقـف ـتوب اهلل

, ومو ظؿؾفو ظثامن بـ ظػون, صذم زمـ افرشقل ؾؿؼتضوهو ـون مقجقًدا 

, وآخرون ـوكقا ؾؼراء, مـ افصحوبي ـوكقا أثريوءبـ ظقف مجوظي وظٌدافركـ 

ٓ يصؾح هذه , اجعؾقا هلؿ مجعقوت وصـدوًؿو: ؾام ؿول, أصحوب افصػي: مثؾ

افٌوضؾ وإن ـثر , ٓ ّيقى ظؾقـو افـوس بؽثرة اجلؿعقوت, إمي إٓ بام صؾح أوهلو

افٌوضؾ ٓ يزيده إٓ ًذا بؾ إن اكتؼ , ٓ يزز افٌوضؾ أن يزيد أو يـتؼ, ؾفق بوضؾ

 .وضًرا

ْٕنو مـ افعودة , حقٌ أْنؿ مل يعرؾقهو أصلً , بؾ وجد ادوكع :ؾنن ؿقؾ

 اجلديد؟

أمو مـ حقٌ إؿومي , مـ حقٌ افرشؿقي وافتًجقؾ إػ افدوفي ممؽـ :جيوب

ؾفؾ , ؾل موكع مـ وجقدهو ذم زموْنؿ, ضوئػي تتلفػ مـ أظضوء فغرض افدظقة
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إذا ظرؾقا افرشؿقي أْنؿ شقػعؾقن عؾقا ذفؽ؟؟ أو تظـقن ؾثًٌ ظـدـؿ أْنؿ 

 .وافتًجؾ إػ افدوفي وؽرهو مـ تؾؽؿ افتؽؾػوت؟؟

 (:66ص) شاإلؾتوء»ؿول وافدكو وصقخـو ققك احلجقري حػظف اهلل ـام ذم 

 واجتامع ,افدظقة حلاميي افًؾػقي افدظوة رابطي تلشقس حؽؿ مو :افًمال

 خًرا؟ اهلل وجزاـؿ واحدة, ـؾؿي ظذ افدظوة

 رابطي يًؿقْنو افتل تؾؽ اإلشلمقي, وافرابطي هذا, إػ قتوج مو :اجلقاب

 ادممن»: ص افـٌل ؿول وافًـي, افؽتوب ؾرابطتـو إخقاكقي:: اإلشلمل افعومل

﴾ إِْخَقةٌ  ادُْمِمـُقنَ  إِك اَم ﴿: اهلل وؿول ,شبعًضا بعضه يشد ؿاـُـقان ـؾؿممن

: ويؼقل ,شأوثق اُ ورشط أحق اُ ؾضاء»: ؼقلي ص وافـٌل ,[81: احلجرات]

 وٓ اإلشلم,: ؾوفرابطي ,شــػسه ُيب ما ٕخقه ُيب حَى أحدؿم يممن ٓ»

   ها. مضقا افذيـ أشلؾـو ظـد تؽـ مل افتل ادخسظي افروابط هذه إػ كحتوج

 :بؼوط وهل, مـ افعؾامء مـ ؿول بنبوحتفو: فق ؿقؾ

 .كقغ وافعؿؾ مـ وراءهؿ ٓ أمومفؿبوفعؾامء افربوارتٌوضفؿ ( 8

وجقد كصقى واؾر مـ افعؾؿ افؼظل ظـد افؼوئؿغ ظذ هذه إظامل ( 6

 .يػقت وؿقظفؿ ذم ادخوفػوت

ظـ حى افريوشي وادصوفح افشخصقي افسؾع مـ وجقد مؽوكي ذم اإلرادة ( 3

ن افقٓء شؾطوذم ظؼد مع افدوران ذم احلرـي وإؿقال وإؾعول افدكققيي وادطومع 

هل افقشوئؾ افتل ٓ ظذ هذه ادًؿقوت ظذ ذات افديـ وافزاء واحلى وافٌغض 

 .ؾحًى
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هؾ تعؾؿقن مجعقي متقؾرة هبذه افؼوط؟؟ , ذا افؼقلهبؾعذ ؾرض إخذ 

  .اؾساوقيهذه مًلفي ٕن  :هذا دفقؾ ظؾقؽؿ ٓ فؽؿو, وفـ دمدوا ذفؽ!! هوتقا

 :الثالثالتقدٌر 

ؾفذا , ؽر ٓزميهبو خموفػوت بؾ وؿعً , وفػي ذظقي ٓزميؾقفو خمأكف ٓ تقجد 

, وتهذه اجلؿعق كتوئٍ : ٕن تؾؽ ادخوفػي كتقجي مـ وجقدشوبؼف  مـأصد حوًٓ 

 .ؾوفتػصقؾ ـوفتؼدير إول, ؾصورت حمرمي ٕجؾ تؾؽ ادخوفػوت

, واجلؿعقوت مػتقكي بتصقير ذوات إرواح: حفظه اهللؿول صقخـو ققك 

هبذا سف ومـ اصتغؾ , ظـد إثريوء وؿوتإوبتضققع , وظدم افعػي وبوفتًقل

بؾ صور أوـوًرا ٕهؾ , ظـ افعؾؿ افؼظل وؾتـ بوفدكقو وصور مـ احلزبقغ

, ـام صلن همٓء ادتحزبغ, وٓ كعؾؿ ظودًو شؾػًقو ؾتـ كػًف بوجلؿعقي, افتحزب

ـْ  َأمْ ﴿: واهلل ظزوجؾ يؼقل, وحًٌفو ًذا أْنو تمشس ظذ معوص صتك َس  َم  َأش 

ؾــصح , ... [819: افتقبي]﴾ َجَفـ ؿَ  َكورِ  ذِم  بِفِ  َؾوْْنَورَ  َهورٍ  ُجُرٍف  َصَػو َظَذ  ُبـَْقوَكفُ 

وإكام أكشئً دحوربي افدظقة , ؾوشدة مػًدةمجعقوت , بوفٌعد ظـ هذه اجلؿعقوت

 .ومتزيؼفوافًؾػقي 

 أو ؽره خيؾق ظًؽري ؿطوع فق ـون هـوك: :كظره مو مثؾف افعلمي افعثقؿغ  

 ذم بوفقطقػي ٕحد ُيًؿح وٓ ديـفؿ, أحؽوم افـوس يعؾؿقن افذيـ ,ادصؾحغ مـ

 أم ادؽون, هذا ذم اهلل إػ وأدظق حلقتل أحؾؼ ؾفؾ حلقتف, قؾؼ أن إٓ ادؽون هذا

 بوفؽؾقي؟ أترـفؿ

ـ   اُهؿْ ُهدَ  َظَؾْقَؽ  َفْقَس ﴿: يؼقل تعوػ اهلل ٕن بوفؽؾقي: اترـفؿ :جوبياإل
 اهلل َ َوَفؽِ

ْؽَؿيِ  َربَِّؽ  َشٌِقؾِ  إَِػ  اْدعُ ﴿ :ظزوجؾ ويؼقل ,﴾َيَشوءُ  َمـ َّيِْدي  َوادَْْقِظَظيِ  بِوحْلِ
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ـَيِ  ًَ  حلقتؽ حؾؼً إذا وأكً إضلؿو, بودعصقي اهلل إػ افدظقة يؿؽـ وٓ ,﴾احْلَ

 تظـف مو ظذ ءبـو افؾحقي َتؾؼ ربام إكف ثؿ هداهؿ, ظؾقؽ وفقس ادعصقي, ذم وؿعً

ذح » ها .حمؼؼي ؽر دصؾحي حمؼؼي مػًدة ؾتليت فؽ, تتحؼؼ وٓ ادصوفح مـ

 (.837) شمـظقمي أصقل افػؼف وؿقاظده

ًِ ﴿: ؾؿـ اشتؿر ذم هذا احلول ؾؾقذـر ؿقفف تعوػ ًَ ـَ  افت ْقَبيُ  َوَفْق  َيْعَؿُؾقنَ  فِؾ ِذي

قَِّئوِت   ً ًُ  إِ ِّ  َؿوَل  ْقُت ادَْ  َأَحَدُهؿُ  َحَيَ  إَِذا َحت ك اف ٌْ نَ  ُت ْٔ َٓ  ا ـَ  َو ِذي  َوُهؿْ  َيُؿقُتقنَ  اف 

ورٌ  ػ   .[88: افـًوء] ﴾َأفِقاًم  َظَذاًبو هَلُؿْ  َأْظَتْدَكو ُأوَفئَِؽ  ـُ

 اإلؿلع إػ بودر مـ أن: ادعـك ؾقؽقن: شتػًره»ذم  :    ؿول افعلمي افًعدي

 مـ بخلف ظؾقف, يتقب اهلل نؾن ظؾقف وكدم اهلل إػ وأكوب افذكى صدور حغ مـ

 يعن ؾنكف راشخيً  صػوٍت  ؾقف صورت حتك ظققبف, ظذ وأس ذكقبف ظذ اشتؿر

 .افتومي افتقبي إجيود ظؾقف

 ظؾؿ ظذ افًقء يعؿؾ ـوفذي ٕشٌوهبو, يقن وٓ فؾتقبي يقؾؼ ٓ أكف وافغوفى

 .افركي بوب كػًف ظذ شد ؾنكف إفقف, اهلل بـظر وهتوون ويؼغ توم

 افتل تومي فتقبي ويؼغ ظؿد ظـ افذكقب ظذ ادك ظٌده اهلل يقؾؼ ؿد ؿكع

 فألول وافتقؾقؼ افركي وفؽـ جـويوتف, مـ تؼدم ومو شقئوتف مـ شؾػ مو هبو يؿحق

ونَ ﴿: بؼقفف إوػ أيي ختؿ وهلذا أؿرب, ـَ  .﴾َحؽِقاًم  َظؾِقاًم  اهلل ُ َو

 مو بحًى مـفام ـل زيؾقجو وـوذهبو افتقبي صودق يعؾؿ أكف ظؾؿف ؾِؿـ

 فؾتقبي, تقؾقَؼف وركتف حؽؿتف اؿتضً مـ يقؾؼ أن حؽؿتف ومـ بحؽؿتف, يًتحؼ

 ها .أظؾؿ واهلل ,تقؾقؼف ظدمَ  وظدفف حؽؿتف اؿتضً مـ وخيذل
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َو َيو﴿ :وؿد ؿول اهلل تعوػ, ٓشقام إذا وؿع ذم تؾؽ ادـؽرات بوشؿ افدظقة  َأّي 

ـَ  ِذي َ  آَمـُقا اف  ُزَ  * َتْػَعُؾقنَ  َٓ  َمو َتُؼقُفقنَ  مِل  ﴾َتْػَعُؾقنَ  َٓ  َمو َتُؼقُفقا َأنْ  اهلل ِ ِظـْدَ  َمْؼًتو ـَ

 .[3 ,6: افصػ]

َو َيو﴿: شتػًره»ذم  :افًعدي    ؿول افعلمي  ـَ  َأّي  ِذي َ  آَمـُقا اف   ٓ َمو َتُؼقُفقنَ  مِل

 تػعؾقكف, ٓ وأكتؿ فب متدحتؿ وربام ظؾقف, وَتثقن اخلر تؼقفقن مل: أي ﴾َتْػَعُؾقنَ 

 .بف ومتصػقن بف متؾقثقن وأكتؿ ظـف, أكػًؽؿ كزهتؿ وربام افؼ ظـ وتـفقن

 يؼقل أن اهلل ظـد ادؼً أـز مـ أم افذمقؿي؟ احلوفي هذه بودممـغ تؾقؼ ؾفؾ

 مٌودرة, إفقف افـوس أول يؽقن أن بوخلر فممر يـٌغل وهلذا يػعؾ؟ ٓ مو افعٌد

 بِوْفِزِّ  افـ وَس  َأَتْلُمُرونَ ﴿: تعوػ ؿول مـف, افـوس أبعد قنيؽ أن افؼ ظـ وفؾـوهل

ْقنَ  ًَ ُؽؿْ  َوَتـْ ًَ  افصلة ظؾقف صعقى وؿول ,﴾َتْعِؼُؾقنَ  َأَؾل اْفؽَِتوَب  َتْتُؾقنَ  َوَأْكتُؿْ  َأْكُػ

ؿْ  َمو إَِػ  ُأَخوفَِػُؽؿْ  َأنْ  ُأِريدُ  َوَمو﴿: فؼقمف وافًلم ـُ  ها .[88: هقد] ﴾َظـْفُ  َأْْنَو

إضلق ادمشًوت ظذ : ؿول وافدكو وصقخـو ققك احلجقري حػظف اهلل تعوػ

, مو ـون هـوك ذم إزمـي ادووقي ممشًي شػقون افثقري, افدظقات مـ ادحدثوت

, ؿقل, دظقة: ـوكقا يؼقفقن, أبًدا, وممشًي ؾلن وؾلن, ممشًي ابـ ادٌورك

ادودة مًجؾي فقؾي اإلثـغ هذه . )ومو إػ ذفؽ, دار, مدرشي افرائقغ, رأي

 (.ه8468/رمضون/89

 ما األصل فً المؤسسة

هذا , وهق مـ أـز ادزرات ظـدهؿ ذم احلؼقؼي, اظسض ؿقم هبذا افًمال

ؾقًتدفقن , ييطؾؼقن أيًضو ظذ افؼـٕن ادمشًي , ؿعقيمـ فػظ اجل, أمجؾ افؾػظ

 .مع أن حؽؿفو خيتؾػون, بوفؼـي ظذ اجلؿعقي
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أكتؿ إذا ظزتؿ ؿقفقا : حفظه اهللفعلمي ققك بـ ظع احلجقري ؿول صقخـو ا

, إذا ـوكً اجلؿعقي ؿقٓ مجعقي, ـؾؿي مػتقحي واشعي, اترـقا ـؾؿي ادمشًي, مجعقي

إذا ـوكً افؼـي يشورك ؾقفو أكوس ذم بقع افًقورات وبقع افدـوـغ وبقع 

ؾغوفًٌو هذه إشامء , ويؼول ـذا, يؼول ادمشًي, ؾل بلس يؼول افؼـي, ادعؾٌوت

ممشًي وهل مجعقي ذم : ؿوفقا, تؾٌقًفو وتغؿقؼفووإذا أرادوا , يطؾؼ ظؾقفو اجلؿعقي

 شاجلؿعقي حرـي بل برـي» ها. هل يريدون بذفؽ تزيغ افصقرة, احلؼقؼي

 (.83/84ص)

.يريدون أن يؿثؾقا بغ اجلؿرة وافتؿرة, ؾام أبعد افؼقم
 
. 

وأْنو حمرمي ظذ , وادمشًوت افدظقيي حؽؿ اجلؿعقوتؾعؾؿً ؾقام تؼدم 

, ذهـقي ٓ ظقـقي وأمو ـقْنو جوئزة بؼوط: ؾفذه افؼوط, مجقع افتؼديرات

وــً , وادؿتـعوت, حتك أكف ؿد جيؿع بغ ادتـوؿضوت, وافذهـ ؿد يتخقؾ مو صوء

ؿرر ( افػؼقف بـ حـقػي افعوبديـ اجلزائري ادعًؽري: )فؾؿًؿك ؿد رأيً مؼوًٓ 

مجع ؾقف مـ إؿقال مو قتوج  , اجلؿعقوت مـ وشوئؾ افدظقة إػ اهلل ظزوجؾؾقف أن 

 :جيد أكف ٓ خيرج مـ أمقر, ؼيفؽـ ظـد ادحوؿ, إػ ممفػ مًتؼؾذم رده 

فؽـفو ٓ تـك , وأحوديٌ صحقحوت, ـقكف اشتدل بآيوت بقـوت: إول

ظذ ؾفؿ  ؾؽتوب وافًـيافتعوون افؼظل ادقاؾؼ فوإكام هل ذم حؼ , ةمؼصقد

 .شؾػ إمي

                                                             
 
مـ  مػقدات وإصلحوت مفامت وتقوقحوت ـثرات خُلص مع زيودات 

 .أس جعػر إكدكقد: رشوفي أخقـو
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: حقٌ ؿول, فتلشقس اجلؿعقوتإجيوبف : ؾؿـ ذفؽ, تؽؾؿف بغر ظؾؿ: افثو 

 ها. فتؼقؿ مـ هذا اإلصلح مو تقن, ىؾوفًعل ذم تلشقًفو واج

جى ظذ إمي مو مل قؾؽقػ ي, وهذا مـ افؼقل ظذ اهلل ظزوجؾ بغر ظؾؿ

 .مو تؼدم ظذ بؾ هقخموفػ فؼع اهلل ظزوجؾ ,يقجٌف اهلل ظزوجؾ

اَم  ُؿْؾ ﴿: ؿول اهلل شٌحوكف وتعوػ مَ  إِك  َ  َحر  ـَ  َوَمو ِمـَْفو َطَفرَ  َمو اْفَػَقاِحَش  َرسِّ  َبَط

ْثؿَ  ٌَْغَل  َواإْلِ قا َوَأنْ  احْلَؼِّ  بَِغْرِ  َواْف ـُ ْ  َمو بِوهلل ِ ُتْؼِ ْل  مَل  اهلل ِ َظَذ  َتُؼقُفقا َوَأنْ  ُشْؾَطوًكو بِفِ  ُيـَزِّ

 .[33: إظراف] ﴾ْعَؾُؿقنَ تَ  َٓ  َمو

ـقن اجلؿعقوت مـ وشوئؾ افدظقة هذا قتوج إػ دفقؾ مـ ـتوب ربـو : افثوفٌ

 أوحتك ؾفؿ صحوس واحد, أو إمجوع شؾػـو افصوحلغ, صأو شـي كٌقـو , ظزوجؾ

أن مؼته ومـ ادعؾقم , مؼطقع بعدم وجقبفوـؾ هذا , مع ظدم ادخوفػ

 وٓ أحد مـ صحوبتف, صمل يػعؾف افـٌل  ؾؿع ذفؽ, ـون مقجقًدااجلؿعقوت 

ظذ مو بقـتف  ووشوئؾ افدظقة تقؿقػقي, ظذ مو تؼدم ؾدل ظذ أن ؾعؾف بدظي, افؽرام

 .وآثور وحؾقل افتؿققعادٌحٌ افٌديع ذم أشٌوب »: ذم ـتوس

ُيعغ , وكعؿ ؾفق ؿوكقن ووعل, وؿد ؿرر أيًضو أن اجلؿعقوت ؿوكقًكو تًر ظؾقف

إػ  وتصقير ذوات إرواح, وظؿؾ اكتخوبوت, ادول ذم افٌـقك ووعظذ أصحوهبو 

ؾػل افؽتوب وافًـي , وافتزام افؼقاكغ افقوعقي ؽر جوئز وٓ مؼٌقل, ؽر ذفؽ

ْ ﴿: ؿول اهلل ظزوجؾ, افغـقي و َيْؽِػِفؿْ  َأَومَل  ذِم  إِن   َظَؾْقِفؿْ  ُيْتَذ  اْفؽَِتوَب  َظَؾقَْؽ  َأْكَزْفـَو َأك 

َرى يً َفَرْكَ  َذفَِؽ  ـْ    [58: افعـؽٌقت] ﴾ُيْمِمـُقنَ  فَِؼْقمٍ  َوِذ
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 حكم االختالط

ظؾقف افؽتوب دل , فغر ادحورم حمرم افرجول وافـًوء: آختلط بغ اجلـًغ

وؿد أفػ صقخـو ققك حػظف اهلل رشوفي ذم حؽؿ آختلط أرى ووعفو , وافًـي

 .فػوئدهتو, برمتفو

 َٓ  ؿتُ ـْـُ  نْ إِ  رِ ـْ افذِّ  َؾ هْ أَ  قافُ لَ وْش ؾَ ﴿: تعوػ اهلل فؼقل ؾومتثوًٓ  :ؿول افًوئؾ

 ٓ  إِ  وفَ ؾُ ؼِ عْ يَ  ومَ وَ  وْس ـ ؾَ فِ  وهُبَ ْيِ كَ  وُل ثَ مْ إَ  َؽ ؾْ تِ وَ ﴿: تعوػ وفؼقفف ,﴾قنؿُ ؾَ عْ تَ 

 اهلل حػظف احلجقري ظع بـ ققك/ افشقإل فػضقؾي افًمال هبذا كتقجف ﴾نْ قُ ودِ افعَ 

 :يع ـام وهق

 إمقي, حمق تًؿك مدارس افقؿـقي, افٌلد مـوضؼ مـ ـثر ذم أن طفرت

ًٌو افـًوء, ؾقفو ُيدرشقن  صوبوت كًوءً  يدرشقن رجوًٓ  يؽقكقن اددرشغ أن وؽوف

 ؽره قصؾ موذا أظؾؿ واهلل وافـظر آختلط ؾقحصؾ ذفؽ, كحق أو مراهؼوت أو

 جًدا, هذا مـ كعو  -حوصد- ؿقس بـل بلد ذم وكحـ ادًتؼٌؾ, ذم أو أن

 افعؿؾ, هذا ذم افؼظل احلؽؿ فـو تٌقـقا أن افشقإل ؾضقؾي يو مـؽؿ ؾـرجقا

 .خًرا اهلل وجزاـؿ وبـوهتؿ؟, أبـوئفؿ دموه أبوء ومًئقفقي

 افدراشي هذه إن: خر فؽؾ وإيوـؿ اهلل وؾؼـو :فقال حفظه هللا تعالى

 اهلل ؿول ؽورهو,بنك إٓ إمي هلذه ؾلح ٓ افتل ادـؽرات مـ مـؽر آختلضقي

ـْ ﴿: تعوػ يٌ  ِمـُْؽؿْ  َوْفَتُؽ ـِ  َوَيـَْفْقنَ  بِودَْْعُروِف  َوَيْلُمُرونَ  اخْلَْرِ  إَِػ  َيْدُظقنَ  ُأم   ادُْـَْؽرِ  َظ

 ادممـغ, صػوت مـ ادـؽر وإكؽور[ 814:ظؿران آل] ﴾ادُْْػؾُِحقنَ  ُهؿُ  َوُأوَفئَِؽ 

 َوَيـَْفْقنَ  بِودَْْعُروِف  َيْلُمُرونَ  َبْعضٍ  َأْوفَِقوءُ  َبْعُضُفؿْ  ـَوُت َوادُْْممِ  َوادُْْمِمـُقنَ ﴿: تعوػ ؿول
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ـِ  لةَ  َوُيِؼقُؿقنَ  ادُْـَْؽرِ  َظ وةَ  َوُيْمُتقنَ  افص  ـَ َكُُفؿُ  ُأوَفئَِؽ  َوَرُشقَففُ  اهلل َ َوُيطِقُعقنَ  افز   َشَرْ

 [.78:افتقبي] ﴾َحؽِقؿٌ  َظِزيزٌ  اهلل َ إِن   اهلل ُ

 وافـفل بودعروف إمر واجى ترك ظذ إهائقؾ بـل مـ أميً  اهلل عـف وفؼد

ـَ ﴿: تعوػ ؾؼول ادـؽر ظـ ـَ  ُفِع ِذي َػُروا اف  ـْ  ـَ ونِ  َظَذ  إِْهائقَؾ  َبـِل ِم ًَ
 َداُودَ  فِ

ك ًَ ـِ  َوِظق وُكقا َظَصْقا باَِم  َذفَِؽ  َمْرَيؿَ  اْب ـَ وُكقا*  َيْعَتُدونَ  َو ـْ  َيَتـَوَهْقنَ  ٓ ـَ  ـَْؽرٍ مُ  َظ

وُكقا َمو َفٌِْئَس  َؾَعُؾقهُ   وظدم كجوة, ادـؽر ؾنكؽور ,[79-78:ادوئدة] ﴾َيْػَعُؾقنَ  ـَ

قا َؾَؾام  ﴿: افًًٌ أصحوب ظـ تعوػ ؿول وهؾؽي, مًإل ذفؽ ًُ ُروا َمو َك ِـّ  بِفِ  ُذ

ـَ  َأْكَجْقـَو ِذي ـِ  َيـَْفْقنَ  اف    َظ
ِ
قء  ً ـَ  َوَأَخْذَكو اف ِذي وُكقا باَِم  َبئِقسٍ  ٍب بَِعَذا َطَؾُؿقا اف   ـَ

ُؼقنَ  ًُ ـْ  َظتَْقا َؾَؾام  *  َيْػ قُكقا هَلُؿْ  ُؿْؾـَو َظـْفُ  ُْنُقا َمو َظ  ﴾َخوِشئِغَ  ؿَِرَدةً  ـُ

 بـ افـعامن حديٌ مـ شصحقحف» ذم افٌخوري وأخرج ,[866-865:إظراف]

 قمؿ ـؿثؾ: ؾقفو وافقاؿع اهلل حدود ظذ افؼوئؿ مثؾ»: ؿول ص افـٌل أن ,ا يشر

 ذم افذيـ ؾؽون أشػؾفو, وبعضفؿ أظلهو, بعضفؿ ؾلصوب شػقـي, ظذ اشتفؿقا

 ومل خرًؿو: كصقٌـو ذم خرؿـو أكو فق: ؾؼوفقا ؾقؿفؿ, مـ ظذ مروا اشتؼقا, إذا أشػؾفو

 أيدّيؿ, ظذ أخذوا وإن مجقًعو, هؾؽقا أرادوا, ومو يسـقهؿ ؾنن ؾقؿـو, مـ كمذِ 

 وافـًوء افرجول بغ آختلضقي افدراشي هذه إكؽور ؾقجى ,شمجقًعو وكجقا كحقا

ـ   َوإَِذا﴿: تعوػ اهلل فؼقل ادحورم, ؽر ـ   َمَتوظوً  َشَلْفُتُؿقُه ـْ  َؾوْشَلفقُه   ِم
ِ
 َوَراء

 وذم ادممـغ, جلؿقع صومؾ اخلطوب وهذا[ 53:إحزاب] ﴾ِحَجوٍب 

 إيوـؿ»: ؿول ص اهلل رشقل أن ,ا ظومر بـ ظؼٌي حديٌ مـ شافصحقحغ»

: ؿول احلؿقا؟ أؾريً اهلل رشقل يو: إكصور مـ رجؾ ؾؼول شافـًوء ظذ وافدخقل

 !.بغره؟ ؾؽقػ ادقت ظـف ؿقؾ وؿد افزوج ؿريى واحلؿق ,شادقت احلؿقا»
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 إػ بعضفؿ إجوكى وافـًوء افرجول كظر آختلط مـؽرات مـ وٕن

قايَ  فِْؾُؿْمِمـِغَ  ُؿْؾ ﴿: يؼقل وتعوػ شٌحوكف وربـو بعض, ـْ  ُغض   َوَقَْػُظقا َأْبَصوِرِهؿْ  ِم

ك َذفَِؽ  ُؾُروَجُفؿْ  ـَ ـَ  فِْؾُؿْمِمـَوِت  َوُؿْؾ *  َيْصـَُعقنَ  باَِم  َخٌِرٌ  اهلل َ إِن   هَلُؿْ  َأْز ـْ  َيْغُضْض  ِم

ـ   ـَ  َأْبَصوِرِه َػْظ ـ   َوَقْ ـَ  َوٓ ُؾُروَجُف ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيـََتُف ـَ َوْفقَ  ِمـَْفو َطَفرَ  َمو إِ ْب  ْيِ

ـ   ـ   َظَذ  بُِخُؿِرِه ـَ  َوٓ ُجُققهِبِ ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيـََتُف ـ   إِ ٌُُعقَفتِِف
[ 38:افـقر] أيي, ﴾...فِ

َو َيو﴿: تعوػ ويؼقل َْزَواِجَؽ  ُؿْؾ  افـ ٌِل   َأّي    َوَبـَوتَِؽ  ِٕ
ِ
وء ًَ

ـ   ُيْدكِغَ  ادُْْمِمـِغَ  َوكِ  َظَؾْقِف

ـْ  ـ   ِم  بـ جرير حديٌ مـ شمًؾؿ صحقح» ذم وثًٌ[ 59:حزابإ] ﴾َجلبِقٌِِف

 شبكك اسف»: ؿؼول افػجلة كظرة ظـ ص اهلل رشقل شلفً: ؿول ,ا اهلل ظٌد

: ؿول اهلل؟ رشقل يو افطريؼ حؼ ومو: ؿوفقا شحؼف افطريؼ أظطقا»: ص افـٌل وؿول

 شادـؽر ظـ وافـفل بودعروف, وٕمر افًلم, ورد إذى, وـػ افٌك, ؽض»

 أس حديٌ مـ شافصحقحغ» وذم ,ا  اخلدري شعقد أس حديٌ مـ ظؾقف, ػؼمت

 أن هلؿ حؾ ؾؼد إذْنؿ بغر ؿقم بقً ظذ اضؾع مـ»: ص افـٌل ؿول: ؿول ,ا  هريرة

: ص افـٌل ؿول: ؿول ,ا شعد بـ شفؾ حديٌ مـ شافصحقحغ» وذم شظقـف يػؼموا

 .شافٌك أجؾ مـ آشتئذان جعؾ إكام»

 أس حديٌ مـ شمًؾؿ صحقح» ذم ثًٌ دو ادخطقبي إػ افـظر ذع وإكام

 إكصور مـ امرأة تزوج أكف ؾلخزه رجؾ ؾلتوه ص افـٌل ظـد ــً: ؿول ,ا  هريرة

 ذم ؾنن ؾوكظر, ؾوذهى»: ؿول ٓ,: ؿول شإفقفو؟ أكظرت»: ص اهلل رشقل فف ؾؼول

 أن ,ا اهلل ظٌد بـ جوبر حديٌ مـ شأكد مًـد» ذم وثًٌ شصقئًو إكصور أظغ

 إػ يدظقه مو بعض مـفو يرى أن ؾؼدر ادرأة, أحدـؿ خطى إذا»: ؿول ص افـٌل

 .شؾؾقػعؾ كؽوحفو
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 افزواج فؼصد ادخطقبي: إػ افـظر يؼع أكف ظذ دٓفي احلديثغ هذيـ ؾػل

 بام اهلل حرم ؾقام افـظر بنضلق اخلوئـي أبصورهؿ يؿتعقن آختلط وأصحوب هبو,

 .عافؼ مـ فف مزر ٓ

 أول وهق إهائقؾ بٌـل تشٌف أكف وؽرهو اددارس ذم آختلط مـؽرات ومـ

 افـٌل أن ,ا  اخلدري شعقد أس حديٌ مـ شمًؾؿ صحقح» ذم ثًٌ ؾؼد ؾتـتفؿ

 ـقػ ؾقـي ؾقفو, مًتخؾػؽؿ اهلل وإن خية, حؾقة افدكقو إن»: ؿول ص

 شافـًوء ذم ـوكً إهائقؾ بـل ؾتـي أول ؾنن افـًوء, واتؼقا افدكقو, ؾوتؼقا تعؿؾقن,

 مـ ظذ وافصغور افذفي وجعؾً»: ؿول ص افـٌل أن ا  ظؿر ابـ حديٌ مـ وثًٌ

 .شمـفؿ ؾفق بؼقم تشٌف ومـ أمري, خوفػ

 مو بدفقؾ إمي ظذ وافدكققيي, افديـقي, وإٔضار افػتـي, بوب ؾتح آختلط

 بعدي ترـً مو» :ؿول ص افـٌل أن ,ا  زيد بـ أشومي حديٌ مـ شافصحقحغ» ذم

 حمؿقد حديٌ مـ شادًـد» ذم أكد ظـد وثًٌ ,شافـًوء مـ افرجول ظذ أض ؾتـي

 خر وادقت ادقت, يؽره دم, ابـ يؽرمهو اثـتون»: ؿول ص افـٌل أن ,ا  فٌقد بـ

 .شاحلًوب ظـد أؿؾ ادول وؿؾي ادول, ؿؾي ويؽره افػتـي, مـ فؾؿممـ

 دو حمرم, وهذا إجـٌقوت افـًوء مصوؾحي ؾقفو قصؾ ؿد آختلضقي افدراشي

 ٕن»: ؿول ص افـٌل أن ا  يًور بـ معؼؾ حديٌ مـ وؽره افطزا  ظـد ثًٌ

 وذم شفف َتؾ ٓ امرأة يؿس أن مـ فف خر حديد مـ بؿخقط أحدـؿ رأس ذم يطعـ

 ص اهلل رشقل يد مًً مو واهلل: ؿوفً أْنو ك  ظوئشي حديٌ مـ شافصحقحغ»

 .بوفؽلم يٌويعفـ أكف ؽر ؿط, مرأة يد
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ـ   َوإَِذا﴿:  تعوػ ؿول ـام افؼؾقب ؾًود أشٌوب مـ اإلختلط  َمَتوظوً  َشَلْفُتُؿقُه

ـ   ـْ  َؾوْشَلفقُه   ِم
ِ
ـ   فُِؼُؾقبُِؽؿْ  َأْضَفرُ  َذفُِؽؿْ  ِحَجوٍب  َوَراء [ 53:إحزاب] ﴾َوُؿُؾقهِبِ

 بـ افـعامن يٌحد مـ شافصحقحغ» ذم ـام ـؾف, اجلًد ؾًد افؼؾى ؾًد وإذا

 اجلًد صؾح صؾحً إذا مضغي اجلًد ذم وإن أٓ»: ؿول ص افـٌل أن ,ا  بشر

 .شافؼؾى وهل إٓ ـؾف, اجلًد ؾًد ؾًدت وإذا ـؾف,

 ظفد ذم افـًوء ـون وؿد احلقوء ؿؾي ظذ تعقيدهـ ؾقف بوفرجول افـًوء إختلط

 مـ ًؾؿ,وم افٌخوري ظـد ثًٌ واحلقوء, احلشؿي ؽويي ذم ي  افصوفح شؾػـو

 خدرهو, ذم افعذراء مـ حقوء أصد ـون ص افـٌل أن ,ا  اخلدري شعقد أس حديٌ

 ؿركو واإليامن احلقوء» وافًلم افصلة ظؾقف: ؿول اإليامن ذهى احلقوء ذهى وإذا

 ابـ حديٌ مـ شادًتدرك» ذم احلوـؿ أخرجف شأخر رؾع أحدهؿ رؾع ؾنذا مجقًعو

 .صحقح بًـد ا  ظؿر

 اهلل صػوت مـ ادحورم ظذ وافغرة ادحورم, ظذ افغرة يذهى اإلختلط

 أخرج ؾؼد ادممـغ, صػوت ومـ ,ص اهلل رشقل صػوت ومـ ظزوجؾ,

 شعد ؿول: ؿول ,ا  صعٌي بـ ادغرة حديٌ مـ شصحقحقفام» ذم ومًؾؿ افٌخوري

 ذفؽ ؾٌؾغ مصػح, ؽر بوفًقػ فيبتف مرأيت مع رجًل  رأيً فق: ا  ظٌودة بـ

 أؽر واهلل مـف, أؽر ٕكو واهلل شعد؟, ؽرة مـ أتعجٌقن»: ؾؼول ,ص اهلل رشقل

 وذم ,ش...بطـ ومو مـفو طفر مو افػقاحش, حرم اهلل ؽرة أجؾ ومـ مـل,

 اهلل إن»: ؿول ص افـٌل أن ,ا  هريرة أس حديٌ مـ دًؾؿ,: وافؾػظ شافصحقحغ»

 وذم ,شظؾقف اهلل حرم مو ادرأ يليت أن اهلل: وؽرة يغور, ادممـ وإن يغور,
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 أؽر أحد مـ مو واهلل حمؿد أمي يو»: ؿول ص افـٌل أن ك ظوئشي ظـ شافصحقحغ»

 .شأمتف تز  أو ظٌدة, يز  أن اهلل مـ

 ,ا هريرة أس حديٌ مـ ومًؾؿ افٌخوري أخرج ؾؼد فؾزكو ذريعي واإلختلط

 متـك سوافـػ افـطؼ, افؾًون وزكك افـظر, افعقـغ زكك»: ؿول ص افـٌل أن

 أكقاع بوٕمي حصؾ افزكو ؾشك وإذا ,شيؽذبف أو ذفؽ يصدق وافػرج وتشتفل,

 حديٌ مـ ٕكد,: وفؾػظ شادًتدرك» ذم واحلوـؿ أكد ظـد ثًٌ ؾؼد افٌليو:

 ادفوجريـ معؼ يو»: ؾؼول ص اهلل رشقل ظؾقـو أؿٌؾ: ؿول ب ظؿرو بـ ظٌداهلل

 حتك ؿط ؿقم ذم افػوحشي تضفر مل: هـتدرـق أن بوهلل وأظقذ هبـ, ابتؾقتؿ إذا مخس

 افذيـ أشلؾفؿ ذم مضً تؽـ مل افتل وإوجوع افطوظقن ؾقفؿ ؾشو إٓ هبو: يعؾـقا

 وجقر ادموكي, وصدة بوفًـغ, أخذوا إٓ وادقزان: ادؽقول يـؼصقا ومل مضقا,

 ٓ وفق افًامء, مـ افؼطر مـعقا إٓ أمقاهلؿ: زـوة يؿـعقا ومل ظؾقفؿ, افًؾطون

 ظدًوا ظؾقفؿ اهلل شؾط إٓ رشقفف: وظفد اهلل ظفد يـؼضقا ومل يؿطروا, مل افٌفوئؿ

 ويتخروا اهلل بؽتوب أئؿتفؿ َتؽؿ مل ومو أيدّيؿ, ذم مو بعض ؾلخذوا ؽرهؿ مـ

 .شبقـفؿ بلشفؿ اهلل جعؾ إٓ اهلل: أكزل ممو

 فف ؽوًصو يؽقن بوٓختلط رظويتف يؿؾؽ مـ أو ٓبـتف أو ٓبـف يرى وافذي

َو َيو﴿: افؽريؿ ـتوبف ذم يؼقل وتعوػ شٌحوكف وربـو ـَ  أَّي  ِذي ُؽؿْ  ُؿقا آَمـُقا اف  ًَ  َأْكُػ

َجوَرةُ  افـ وُس  َوُؿقُدَهو َكوراً  َوَأْهؾِقُؽؿْ   مـ شافصحقحغ» وذم ,[6:افتحريؿ] ﴾َواحْلِ

 مل رظقي اهلل يًسظقف ظٌد مـ مو»: ؿول ص افـٌل أن ,ا  يًور بـ معؼؾ حديٌ

 رظقي اهلل يًسظقف ظٌد مـ مو»: فػظ وذم ,شاجلـي رائحي جيد مل إٓ بـصحف, طفوق

 إدفي هذه مـ اهلل بحؿد ؾعؾؿ ,شاجلـي ظؾقف اهلل حرم إٓ فرظقتف ؽوش وهق يؿقت
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 وٓ يْدرس وٓ ؾقفو, يدّرس أن دًؾؿ جيقز ٓ وأكف آختلضقي, افدراشي َتريؿ

 ذفؽ ؾنن ـٌوًرا, أو ـوكقا صغوًرا ؾقفو: أمرهؿ يع مـ وٓ بـوتف, وٓ أبـوءه, ُيدّرس

 إبعود إػ واكػًفؿ بلمقاهلؿ افداظغ افؽػور ٕؾؽور وكؼ افػًود, ظذ ترويض

ـَ  َيَقد   َمو﴿: تعوػ ؿول احلؼ ديـفؿ ظـ ادًؾؿغ ِذي َػُروا اف  ـْ  ـَ  َوٓ اْفؽِتَوِب  َأْهؾِ  ِم

ـِغَ  َل  َأنْ  ادُْْؼِ ـْ  َخْرٍ  ـْ مِ  َظَؾْقُؽؿْ  ُيـَز   َود وا﴿: تعوػ وؿول ,[815:افٌؼرة] ﴾َربُِّؽؿْ  ِم

اَم  َتْؽُػُرونَ  َفقْ  َػُروا ـَ ـْ ﴿: تعوػ وؿول ,[89:افـًوء] ﴾َشَقاءً  َؾَتُؽقُكقنَ  ـَ  َتْرَى  َوَف

َتُفؿْ  َتت ٌِعَ  َحت ك افـ َصوَرى َوٓ اْفَقُفقدُ  َظـَْؽ   ادًؾؿغ مـ وـثر, [861:افٌؼرة] ﴾ِمؾ 

 إن وواهلل ,ص ادصطػك ؿول ـام فدخؾقه, وى جحر افؽػور دخؾ فق اهلل اهؿهد

 هذا إلزافي إمقر وٓة يقؾؼ أن اهلل ؾـًلل جًقؿي, وأضاره وخقؿي, ذفؽ ظوؿٌي

 إكف ؾتـي, ـؾ ادًؾؿغ بلد وشوئر بلدكو ظـ يدؾع وأن ادـؽرات, مـ وؽره ادـؽر

 . بـ ظع احلجقري ققك: ـتى هذه افػتقى .ؿدير رء ـؾ ظذ

 افديـ, يقم ظؾقفو ويلجره ادًؾؿغ, هبو يـػع أن ظزوجؾ اهلل مـ راجًقو

 .(ه8463/صعٌون/81) افقـقؾ, وكعؿ اهلل وحًٌـو

 (:667-666) شَتػي ادجقى»ذم  :وؿول افشقإل مؼٌؾ     

 ؾركًو مدارس ذم افدراشي ظذ وافداه يرؽؿف اإلخقة بعض: افًمال

 ذم يطعفام ؾفؾ ـثرة, مشوـؾ ذم معفام ؾًقدخؾ فدراشيا ترك وإن ادختؾطي,

 ٓ؟ أم اددارس هذه ذم افدخقل

 وافطوظي ,شاددارس ؾتـي مـ افدارس َتذير» بعـقان ذيط وفـو ٓ,: اجلقاب

 أحًـ ذم وصوّب  متزجوت, ؾتقوت بغ افدراشي وأمو ادعروف, ذم تؽقن إكام

 ؾتـيً  بعدي ترـً مو»: يؼقل ص وافـٌل ؾتـي, تعتز ؾنّْنو افػتوة, وـذفؽ صٌوبف,
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 أذهى وديـ, ظؼؾ كوؿصوت مـ رأيً مو»: ويؼقل ,شافـًّوء مـ افّرجول ظذ أّض 

ـّ  مـ احلوزم افّرجؾ فؾّى   .شإحداـ

 يًتطقع ؾؽقػ افتعؾقؿ, إػ إشوءةً  وتعتز فؾرجؾ, وؾتـي فؾؿرأة, ؾتـي ؾفل

 قرم هذا ؾعذ وصامفف, ـفيؿق وظـ وخؾػف, أمومف وادرأة افعؾؿ قّصؾ أن افشخص

 بلد ذم أو ادًؾؿغ بلد ذم ـوكً شقاء اددارس هذه ذم يدرس أن ادًؾؿ ظذ

 ها .افتعؾقؿ إػ وإشوءةً  فؾشٌوب مػًدةً  أصٌحً اددارس ؾفذه افؽػر,

 (: 44-64/41) شجمؿقع ؾتووى ومؼوٓت متـقظي»وذم 

 مـ افعديد افؽؾقي ذم إن ويؼقل إشلمل بؾد ذم يدرس صوب: افًمال

 .كحقهـ؟ واجٌف ؾام ادتزجوت افطوفٌوت

 افػتـي مـ ذفؽ ذم دو واإلكوث: افذـقر بغ ادختؾطي افدراشي دمقز ٓ :اجلقاب

 حدة ظذ افذـقر تدريس يؽقن أن وافقاجى افقخقؿي, وافعقاؿى افعظقؿي

 عقاؿىواف افعظقؿي افػتـي مـ ذـركو دو جيقز, ؾل آختلط أمو حدة, ظذ واإلكوث

 .افتقؾقؼ ويل واهلل. ذفؽ ذم افقخقؿي

 مدرشي ذم افعؿؾ أكقي شماهلو ذم تؼقل دمشؼ مـ. س. س إخً :افًمال

 وهذا افعؿر, مـ ظؼة اخلومًي ؾقق وهؿ مجقعو وافطوفٌوت افطلب ؾقفو يدرس

 اجلومعقي دراشتل مقاصؾي بف أشتطقع افذي ادول ظذ فؾحصقل افقحقد افًٌقؾ هق

 .خًرا اهلل جزاـؿ ق افعؾقو؟ أؾت

 أن جيى بؾ افدراشي, ذم وافطوفٌوت افطؾٌي بغ آختلط جيقز ٓ :اجلقاب

 مـ فؾجؿقع كويي حدة, ظذ افٌـوت وتدريس حدة ظذ افٌـغ تدريس يؽقن

 وظروؽ فديـؽ كويي ادختؾطي اددارس ذم افعؿؾ فؽ جيقز وٓ افػتـي, أشٌوب
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ـْ ﴿: شٌحوكف هللا ؿول وؿد افػتـي أشٌوب مـ وحذرا  خَمَْرًجو َففُ  جَيَْعْؾ  اهلل َ َيت ِؼ  َوَم

ـْ  َوَيْرُزْؿفُ * ٌُ  ِم ُى  َٓ  َحْق ًِ َت ـْ ﴿: وجؾ ظز وؿول ,﴾َقْ ـْ  َففُ  جَيَْعْؾ  اهلل َ َيت ِؼ  َوَم  َأْمِرهِ  ِم

ا  .افتقؾقؼ ويل واهلل ﴾ُيْنً

  ادختؾطي؟ اددارس ذم افٌـوت تدريس حؽؿ :افًمال

 افٌـوت إدخول ظدم وافقاجى ظظقؿ خطر ؾقفو ادختؾطي رساددا :اجلقاب

 هق ادذـقرة اددارس إدخوهلـ ظدم أن أرى وافذي صقوكتفـ, فعدم ؾقفو

 اددرشي هلو ختتور أن ويـٌغل ادـزل ذم ابـتؽ تدريس ذم ـثرا وأحًـً افصقاب,

 .افصوحلي

 جيقز ٌعضاف ٕن ادختؾطي: اجلومعوت ذم افتعؾقؿ حؽؿ فـو ووحقا :افًمال

 .اخرً  ظـو اهلل جزاـؿ. فؾيورة ذفؽ

 افعظقؿ اخلطر مـ ذفؽ ذم دو ادختؾطي اجلومعوت ذم افتعؾؿ جيقز ٓ :اجلقاب

 جـس ـؾ يعؾؿقا وأن ذفؽ, فسك ادًؾؿغ يقؾؼ أن اهلل كًلل افػتـي, وأشٌوب

 ويل واهلل وافتؼقى, افز ظذ وتعووكو فؾديـ, واحتقوضو افػتـي فذريعي شدا حدة ظذ

 .افتقؾقؼ

 ؾفؾ افػتقوت, ظذ أشؾؿ إحقون بعض وذم جومعل, ضوفى أكو :افًمال

 .حرام؟ أم حلل افؽؾقي ذم زمقؾتف ظذ افطوفى شلم

 مدرشي وذم واحد حمؾ ذم افػتقوت مع افدراشي جيقز ٓ: أوٓ :اجلقاب

 هذا افطوفٌي وٓ فؾطوفى جيقز ؾل افػتـي, أشٌوب أظظؿ مـ هذا بؾ واحدة,

 .افػتـ مـ ؾقف دو آصساك
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 ٕشٌوب تعرض ؾقف فقس ذظقو شلمو ظؾقفو يًؾؿ أن بلس ؾل افًلم أمو

 دمقز ٓ ادصوؾحي ٕن مصوؾحي: دون مـ أيضو ظؾقف تًؾؿ أن حرج وٓ افػتـي,

 ظدم ومع افػتـي أشٌوب ظـ افٌعد ومع احلجوب مع بعقد مـ افًلم بؾ فألجـٌل,

 ظؾقفو افًلم ـون إذا أمو. بف بلس ٓ ؾتـي ؾقف فقس افذي افؼظل ؾوفًلم اخلؾقة,

 اهلل حرم ؾقام رؽٌي وظـ صفقة ظـ ـقكف أي ـذفؽ ظؾقف شلمفو أو افػتـي يًٌى ممو

 .افتقؾقؼ وبوهلل ذظو, ممـقع ؾفذا

 .افتزج؟ ذم ؽويي متزجي امرأة ظـد افدراشي حؽؿ مو :افًمال

 اخلؾقة فف جيقز وٓ حمتجٌي, ؽر رأةام ظـد افدراشي فؾرجؾ جيقز ٓ: قاباجل

 احلجوب بؼط بلس, ؾل مـفو افعؾؿ أخذ إػ احلوجي, دظً إذا فؽـ مطؾؼو, هبو

 ها .افتقؾقؼ ويل واهلل اخلؾقة, وظدم

 وافًلم وافصلة, هلل احلؿد ::ؿول   ( 653-4/648)وذم كػس ادجؿقع 

 :بعد أمو وصحٌف آفف وظذ اهلل رشقل ظذ

ه 8414 \ 7 \ 64 يقم افصودرة افًقوشي جريدة كؼتف مو ظذ اضؾعً ؾؼد

 أن ؾقف زظؿ افذي ادؼول افعزيز ظٌد صـعوء جومعي مدير إػ مـًقًبو 5644 بعددهو

 جقاز ظذ اشتدل وؿد, فؾؼيعي خموفػي افطلب ظـ افطوفٌوت بعزل ادطوفٌي

 جدمً ذم افصلة يمدون ـوكقا ص افرشقل ظفد مـ ادًؾؿغ بلن آختلط

 مؽون ذم يؽقن أن بد ٓ افتعؾقؿ ؾنن وفذفؽ) :وؿول, وادرأة افرجؾ, واحد

 بؾد ذم إشلمقي جلومعي مدير مـ افؽلم هذا صدور اشتغربً وؿد, (واحد

 وافـجوة افًعودة ؾقف مو إػ وافـًوء افرجول مـ صعٌف يقجف أن مـف يطؾى إشلمل

 .بوهلل إٓ ؿقة وٓ حقل ٓو راجعقن إفقف وإكو هلل ؾنكو وأخرة: افدكقو ذم
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 ٕن اإلشلمقي: افؼيعي ظذ ظظقؿي جـويي ؾقف افؽلم هذا أن صؽ وٓ

 متـعف هل بؾ, هلو خموفػي بؿـعف ادطوفٌي تؽقن حتك آختلط إػ تدع مل افؼيعي

ـ   ذِم  َوَؿْرنَ ﴿: تعوػ اهلل ؿول ـام ذفؽ ذم وتشدد َٓ  ُبُققتُِؽ ـَ  َو ْج َج  َتَز  ق يِ اجْلَ  َتَز 
 وِهؾِ

ُوَػ  ْٕ َو َيو﴿: تعوػ وؿول, أيي﴾ ا َْزَواِجَؽ  ُؿْؾ  افـ ٌِل   َأّي    َوَبـَوتَِؽ  ِٕ
ِ
وء ًَ

 ادُْْمِمـِغَ  َوكِ

ـ   ُيْدكِغَ  ـْ  َظَؾْقِف ـ   ِم ـَ  َأنْ  َأْدَكك َذفَِؽ  َجَلبِقٌِِف  َوُؿْؾ ﴿: شٌحوكف وؿول ,﴾ُيْعَرْؾ

ـَ  فِْؾُؿْمِمـَوِت  ـْ  َيْغُضْض ـ  أَ  ِم ـَ  ْبَصوِرِه َػْظ ـ   َوَقْ َٓ  ُؾُروَجُف ـَ  َو ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيـََتُف  َمو إِ

ـَ  ِمـَْفو َطَفرَ  ْب ـ   َوْفَقْيِ ـ   َظَذ  بُِخُؿِرِه َٓ  ُجُققهِبِ ـَ  َو ٌِْدي ـ   ُي ٓ   ِزيـَتَُف ـ   إِ ٌُُعقَفتِِف
 َأوْ  فِ

ـ   ِف
  َأوْ  آَبوئِ

ِ
ـ   آَبوء ـ   َأوْ  ُبُعقَفتِِف ِف

  َأوْ  َأْبـَوئِ
ِ
ـ   َأْبـَوء ـ   َأوْ  ُبُعقَفتِِف ـ   َبـِل َأوْ  إِْخَقاِْنِ  َأوْ  إِْخَقاِْنِ

ـ   َبـِل ـ   َأوْ  َأَخَقاهِتِ ِف
وئِ ًَ
ًْ  َمو َأوْ  كِ ـ   َمَؾَؽ َٓ ﴿: شٌحوكف ؿول أن إػ ﴾َأْياَمُْنُ ـَ  َو ْب  َيْيِ

ـ   ِف
ـْ  خُيِْػغَ  َمو فُِقْعَؾؿَ  بَِلْرُجؾِ ـ   ِم فَ  مَجِقًعو اهلل ِ  إَِػ  قُبقاَوتُ  ِزيـَتِِف  َفَعؾ ُؽؿْ  ادُْْمِمـُقنَ  َأي 

ـ   َوإَِذا﴿: تعوػ وؿول ,﴾ُتْػؾُِحقنَ  ـ   َمَتوًظو َشَلْفُتُؿقُه ـْ  َؾوْشَلُفقُه   ِم
ِ
 ِحَجوٍب  َوَراء

ـ   فُِؼُؾقبُِؽؿْ  َأْضَفرُ  َذفُِؽؿْ   ةافظوهر افدٓفي افؽريامت أيوت هذه وذم, أيي ﴾َوُؿُؾقهِبِ

 إػ تدظق حوجي مـ إٓ, هبـ افػتـي مـ حذرا فٌققهتـ افـًوء فزوم ذظقي ظذ

 حموشـفـ إطفور وهق, اجلوهؾقي تزج افتزج مـ شٌحوكف حذرهـ ثؿ, اخلروج

 بعدي ترـً مو»: ؿول أكف ص اهلل رشقل ظـ صح وؿد, افرجول بغ ومػوتـفـ

 وخرجف ا  زيد بـ شوميأ حديٌ مـ ظؾقف متػؼش افـًوء مـ افرجول ظذ أض ؾتـي

 .مجقًعو ب كػقؾ بـ ظؿرو بـ زيد بـ وشعقد أشومي ظـش صحقحف» ذم مًؾؿ

 إن»: ؿول أكف ص افـٌل ظـ ا اخلدري شعقد أس ظـش مًؾؿ صحقح» وذم

 افدكقو ؾوتؼقا ,تعؿؾقن ـقػ ؾـوطر ,ؾقفو مًتحؾػؽؿ اهلل وإن ,خية حؾقة افدكقو

 اهلل رشقل صدق وفؼدش افـًوء ذم ـوكً ئقؾإها بـل ؾتـي أول ؾنن ,افـًوء واتؼقا
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 أـثرهـ ؾقف خؾع افذي افعك هذا ذم شقام وٓ, ظظقؿي هبـ افػتـي ؾنن :ص

 وادـؽرات افػقاحش ذفؽ بًٌى وـثرت, اجلوهؾقي تزج ؾقف وتزجـ, احلجوب

, افٌلد مـ ـثر ذم افزواج مـ اهلل ذع ظام وافػتقوت افشٌوب مـ افؽثر وظزوف

 زوافف أن ظذ ذفؽ ؾدل اجلؿقع فؼؾقب أضفر احلجوب أن شٌحوكف هللا بغ وؿد

 جؾقس أن ومعؾقم, احلؼ ضريؼ ظـ واكحراؾفؿ اجلؿقع ؿؾقب كجوشي إػ أؿرب

 ترك أشٌوب ومـ ,افػتـي أشٌوب أظظؿ افدراشي مـ ـرد ذم افطوفى مع افطوفٌي

 بقـفؿ مـ رفغ زيـتفـ يٌديـ أن ظـ وْنوهـ ,فؾؿممـوت اهلل ذظف افذي احلجوب

 .افـقر شقرة مـ افًوبؼي أيي ذم شٌحوكف اهلل

 افـجعي أبعد ؾؼد ,ادممـغ بلمفوت خوص بوحلجوب إمر أن زظؿ ومـ

 َأْضَفرُ  َذفُِؽؿْ ﴿: تعوػ ؿقفف وخوفػ ,افتعؿقؿ ظذ افدافي افؽثرة إدفي وخوفػ

ـ   فُِؼُؾقبُِؽؿْ   أمفوت فؼؾقب أضفر احلجوب إن يؼول أن جيقز ٓ ؾنكف﴾ َوُؿُؾقهِبِ

 إػ أحقج بعدهؿ مـ أن صؽ وٓ بعدهؿ, مـ دون افصحوبي ورجول ادممـغ

 ذم افعظقؿ افػرق مـ بقـفؿ دو ي  افصحوبي ورجول ادممـغ أمفوت مـ احلجوب

 أمفوت ومـفـ ,وكًوءً  رجوًٓ  ي  افصحوبي ؾنن, بوحلؼ وافٌصرة اإليامن ؿقة

 ادخرج ص افرشقل بـص ,افؼرون وأؾضؾ قوءإكٌ بعد افـوس خر هؿ ,ادممـغ

 هذه إػ أحقج بعدهؿ ؾؿـ فؼؾقهبؿ أضفر احلجوب ـون ؾنذا, شافصحقحغ» ذم

 وافًـي افؽتوب ذم افقاردة افـصقص وٕن ؿٌؾفؿ: ممـ إفقفو اؾتؼورا وأصد افطفورة

 ؾفل, افتخصقص ظذ يدل صحقح بدفقؾ إٓ إمي مـ أحد هبو خيص أن جيقز ٓ

 رشقفف بعٌ شٌحوكف ٕكف ;افؼقومي يقم إػ وبعده ص ظفده ذم إمي قعجلؿ ظومي

َو َيو ُؿْؾ ﴿: وجؾ ظز ؿول ـام افؼقومي يقم إػ وبعده ظكه ذم افثؼؾغ إػ ص  َأّي 
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ٓ   َأْرَشْؾـَوكَ  َوَمو﴿: شٌحوكف وؿول ,﴾مَجِقًعو إَِفْقُؽؿْ  اهلل ِ َرُشقُل  إِ ِّ  افـ وُس  يً  إِ وؾ   ـَ

 وإكام ,ص افـٌل ظك ٕهؾ يـزل مل افؽريؿ افؼرآن وهؽذا﴾ َوَكِذيًرا َبِشًرا فِؾـ وسِ 

 فِؾـ وسِ  َبَلغٌ  َهَذا﴿: تعوػ ؿول ـام اهلل ـتوب يٌؾغف ممـ بعدهؿ ودـ هلؿ أكزل

رَ  َواِحدٌ  إَِففٌ  ُهقَ  َأك اَم  َوفَِقْعَؾُؿقا بِفِ  َوفُِقـَْذُروا ـ  ٌَوب ُأوُفق َوفَِقذ  َْف ْٕ : وجؾ ظز لوؿو﴾ ا

ؿْ  اْفُؼْرآنُ  َهَذا إيَِل   َوُأوِحَل ﴿ ـُ ُْكِذَر ـْ  بِفِ  ِٕ  افـٌل ظفد ذم افـًوء وـون, أيي﴾ َبَؾغَ  َوَم

 ظـف يـفك افذي آختلط إشقاق ذم وٓ ادًوجد ٓ ذم بوفرجول خيتؾطـ ٓ ص

 مـ حذًرا مـف افتحذير إػ إمي وظؾامء وافًـي افؼرآن ويرصد ,افققم ادصؾحقن

 ظـ متلخرة صػقف ذم افرجول خؾػ يصؾغ ص مًجده ذم افـًوء ـون بؾ, ؾتـتف

 .افرجول

 صػقف وخر ,آخرهو وذهو أوهلو افرجول صػقف خر»: ص يؼقل وـون

 صػقف بلول افرجول صػقف آخر اؾتتون مـ حذًراش أوهلو وذهو آخرهو افـًوء

 يؿيض حتك ككافآ ذم بوفسيٌ يممرون ص ظفده ذم افرجول وـون, افـًوء

 هؿ مو مع ادًوجد أبقاب ذم افرجول هبـ خيتؾط فئل ادًجد مـ وخيرجـ افـًوء

 وـوكً, بعدهؿ مـ بحول ؾؽقػ وافتؼقى اإليامن مـ وكًوءً  رجوًٓ  ,مجقًعو ظؾقف

 مـ حذًرا ,افطريؼ حوؾوت بؾزوم ويممرن ,افطريؼ يتحؼؼـ أن يـفغ افـًوء

 اهلل وأمر, افطريؼ ذم افًر ظـد بعًضو بعضفؿ شيبؿام وافػتـي ,بوفرجول آحتؽوك

 زيـتفـ هبو يغطغ حتك ,جلبقٌفـ مـ ظؾقفـ يدكغ أن ادممـغ كًوء شٌحوكف

 شٌحوكف اهلل شؿك مـ فغر زيـتفـ إبداء ظـ شٌحوكف وْنوهـ, هبـ افػتـي مـ حذًرا

 مظوهر ظـ عدوافٌ افعػي أشٌوب ذم ووترؽقًٌ  ,افػتـي ٕشٌوب حًام ,افعظقؿ ـتوبف ذم

 -رصده وأهلؿف اهلل هداه- صـعوء جومعي ددير يًقغ ؾؽقػ, وآختلط افػًود
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 احلرم وأن ,إفقف دظو اإلشلم أن ويزظؿ ,آختلط إػ يدظق أن, ـؾف هذا بعد

 افػرق أن ومعؾقم, افصلة ـًوظوت افدراشي شوظوت وأن, ـودًجد اجلومعل

 ذم شٌحوكف حؽؿتف وظرف, وْنقف مرهأ اهلل ظـ ظؼؾ دـ, صوشع وافٌقن, ظظقؿ

, وافـًوء افرجول صلن ذم إحؽوم مـ افعظقؿ ـتوبف ذم بغ ومو, فعٌوده تؼيعف

 افدراشي ـرد ذم افطوفى بحذاء افطوفٌي جؾقس إن: يؼقل أن دممـ جيقز وـقػ

 أدكك فف مـ يؼقفف ٓ هذا, افرجول خؾػ صػقؾفـ ذم أخقاهتو مع جؾقشفو مثؾ

, افؼظل احلجوب وجقد شؾؿـو فق هذا, يؼقل مو يعؼؾ وبصرة إيامن مـ مًؽي

 وإطفور افتزج مع ,افدراشي ـرد ذم افطوفى مع جؾقشفو ـون إذا ؾؽقػ

 وٓ ادًتعون ؾوهلل, افػتـي إػ دمر افتل وإحوديٌ, افػوتـي وافـظرات ادحوشـ

َو﴿: وجؾ ظز اهلل ؿول, بوهلل إٓ ؿقة وٓ حقل َْبَصورُ  كَتْعؿَ  َٓ  َؾنِْن  ْٕ ـْ  ا  َتْعَؿك َوَفؽِ

تِل اْفُؼُؾقُب  ُدورِ  ذِم  اف   .﴾افص 

 ذم افصلة يمدون ـوكقا افرشقل ظفد مـذ ادًؾؿغ أن وافقاؿع: )ؿقفف وأمو

 .(واحد مؽون ذم يؽقن أن بد ٓ افتعؾقؿ ؾنن وفذفؽ وادرأة افرجؾ واحد مًجد

 ادًوجد ممخرة ذم ءافـًو ـون فؽـ, صحقح هذا :يؼا  أن ِـك طن ؽاجلواب

, ادًجد مؼدم ذم وافرجول, افػتـي يًٌى ممو وافتحػظ وافعـويي احلجوب مع

 ممو ديـفـ أحؽوم ويتعؾؿـ افصلة ذم ويشورــ واخلطى ادقاظظ ؾقًؿعـ

 افرجول يعظ مو بعد إفقفـ يذهى افعقد يقم ذم ص افـٌل وـون, ويشوهدن يًؿعـ

 حرج وٓ ؾقف إصؽول ٓ ـؾف وهذا, خطٌتف شامع ظـ فٌعدهـ ويذـرهـ ؾقعظفـ

 ذم وؾؼفف ؿؾٌف وأصؾح اهلل هداه- صـعوء جومعي مدير ؿقل ذم اإلصؽول وإكام ؾقف

 أن فف جيقز ؾؽقػ( واحد مؽون ذم يؽقن أن بد ٓ افتعؾقؿ ؾنن وفذفؽ): -ديـف
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 أن مع, واحد مًجد ذم افرجول خؾػ افـًوء بصلة ظككو ذم افتعؾقؿ يشٌف

 خؾػ افـًوء صلة واؿع وبغ افققم ادعروف افتعؾقؿ واؿع بغ صوشع افػرق

 دور ذم افرجول ظـ افـًوء إؾراد إػ ادصؾحقن دظو وهلذا, ص ظفده ذم افرجول

 مـ افعؾؿ تؾؼل مـ يتؿؽـ حتك, حدة ظذ وافشٌوب حدة ظذ يؽـ وأن, افتعؾقؿ

 لفبخ يطقل افتعؾقؿ زمـ ٕن :مشؼي وٓ حجوب ؽر مـ راحي بؽؾ اددرشوت

 فؾجؿقع أصقن خوص حمؾ ذم اددرشوت مـ افعؾقم تؾؼل وٕن :افصلة زمـ

 افشٌوب اكػراد وٕن, هبـ افػتـي مـ فؾشٌوب وأشؾؿ, افػتـي أشٌوب مـ هلـ وأبعد

 ظـويتفؿ إػ أؿرب ؾفق ,افػتـي مـ هلؿ أشؾؿ ـقكف مع افػتقوت ظـ افتعؾقؿ دور ذم

 بعقديـ ظـفؿ افعؾؿ وتؾؼل شوتذةإ إػ آشتامع وحًـ هبو وصغؾفؿ بدروشفؿ

 وافؽؾامت ادًؿقمي افـظرات وتٌودل, هبـ وآكشغول افػتقوت ملحظي ظـ

 .افػجقر إػ افداظقي

 وخموفػ تزمً افطؾٌي ظـ افطوفٌوت ظزل إػ افدظقة أن اهلل أصلحه زظؿف وأمو

 واحلقطي وفعٌوده هلل افـصح ظغ هق ذفؽ بؾ, مًؾؿي ؽر دظقى ؾفل, فؾؼيعي

 ددير وكصقحتل, افؼيػغ واحلديثغ افؼرآكقي أيوت مـ شٌؼ بام وافعؿؾ فديـف

 وأن, مـف صدر ممو شٌحوكف إفقف يتقب وأن ظزوجؾ اهلل يتؼل أن صـعوء جومعي

 ظذ وافدفقؾ افػضقؾي ظغ هق ذفؽ إػ افرجقع ؾنن, واحلؼ افصقاب إػ يرجع

 شٌقؾ مجقعو ّيديـو أن شٌحوكف ادًئقل واهلل ,واإلكصوف فؾحؼ افعؾؿ ضوفى َتري

 افػتـ مضلت ومـ, ظؾؿ بغر ظؾقف افؼقل مـ ادًؾؿغ وشوئر يعقذكو وأن افرصود

 ـؾ ذم وؿودهتؿ ادًؾؿغ ظؾامء يقؾؼ أن شٌحوكف أشلفف ـام, افشقطون وكزؽوت

 ساضف اجلؿقع ّيدي وأن, وادعود ادعوش ذم وافعٌود افٌلد صلح ؾقف دو مؽون
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 وافتوبعغ وصحٌف وآفف حمؿد كٌقـو ظذ وشؾؿ اهلل وصذ, ـريؿ جقاد كفإ ادًتؼقؿ

 ها .افديـ يقم إػ بنحًون هلؿ

, ادقاؾؼ هلو وبعد شقق إدفي ادحؽؿي افقاوحي افٌقـي مع ـلم أهؾ افعؾؿ

ومـ إفقفؿ مـ احلزبقغ , يو ترى موذا يؽقن جقاب افزبراويغ, وافصودر ظـفو

ػقات وآجتفودات بعقًدا ظـ تتٌع افزٓت واهلـو واظتؼودكو ؾفذا هق ديـ, اجلؿعقغ

وأشلفؽ بربؽ , وأثور افًؾػقي, افـٌقييخوفػي فؾـصقص افؼرآكقي وإحوديٌ اد

 .إػ مدرشفو وآختلط بفأي حوجي فؾؿرأة ذم افـظر 

 .ؾدظـل مـ بـقوت افطريؼ, وبعد: ؾفذا احلؼ فقس بف خػوء

تؼدم معـو أن افقاجى ظؾقـو : قل فؽ أّيو ادًؾؿكؼ, وؿٌؾ أن كذـر صٌف افؼقم

ظذ ادًؾؿ أن افقاجى : وكزيد هـو, صرشقفف وضوظي , هق ضوظي اهلل ظزوجؾ

بقـام متتٌعل افشٌف هؿ أهؾ افٌدع ومـ , إخذ بودحؽؿ افقاوح افٌغ وافعؿؾ بف

 .إفقفؿ

ـ   حُمَْؽاَمٌت  آَيوٌت  فُ ِمـْ اْفؽَِتوَب  َظَؾْقَؽ  َأْكَزَل  اف ِذي ُهقَ ﴿: ؿول اهلل ظزوجؾ  ُأم   ُه

و ُمَتَشوهِبَوٌت  َوُأَخرُ  اْفؽَِتوِب  ـَ  َؾَلم  ِذي  اْبتَِغوءَ  ِمـْفُ  َتَشوَبفَ  َمو َؾَقت ٌُِعقنَ  َزْيغٌ  ُؿُؾقهِبِؿْ  ذِم  اف 

ٓ   َتْلِويَؾفُ  َيْعَؾؿُ  َوَمو َتْلِويؾِفِ  َواْبتَِغوءَ  اْفِػْتـَيِ  اِشُخقنَ  اهلل ُ إِ  بِفِ  آَمـ و َيُؼقُفقنَ  اْفِعْؾؿِ  ذِم  َوافر 

ؾ   ـْ  ـُ ـَو ِظـْدِ  ِم رُ  َوَمو َربِّ ـ  ٓ   َيذ  ٌَوِب  ُأوُفق إِ َْف ْٕ  .[7: ظؿران آل] ﴾ا

َييَ  َهِذهِ  ص اهلل ِ َرُشقُل  َتَل : ؿوفً, كظـ ظوئشي    شافصحقحغ»وذم  ْٔ  ُهقَ ﴿: ا

ـ   َؽاَمٌت حُمْ  آَيوٌت  ِمـْفُ  اْفؽَِتوَب  َظَؾْقَؽ  َأْكَزَل  اف ِذي و ُمَتَشوهِبَوٌت  َوُأَخرُ  اْفؽَِتوِب  ُأم   ُه  َؾَلم 

ـَ  ِذي  َيْعَؾؿُ  َوَمو َتْلِويؾِفِ  َواْبتَِغوءَ  اْفِػْتـَيِ  اْبتَِغوءَ  ِمـْفُ  َتَشوَبفَ  َمو َؾَقت ٌُِعقنَ  َزْيغٌ  ُؿُؾقهِبِؿْ  ذِم  اف 

ٓ   َتْلِويَؾفُ  اِشُخقنَ  اهلل ُ إِ ؾ   بِفِ  آَمـ و َيُؼقُفقنَ  اْفِعْؾؿِ  ذِم  َوافر  ـْ  ـُ ـَو ِظـْدِ  ِم رُ  َوَمو َربِّ ـ  ٓ   َيذ   إِ



 
 

 
 

 

  81 

ٌَوِب  ُأوُفق َْف ْٕ ًْ  ﴾ا ًِ  َؾنَِذا» :ص اهلل ِ َرُشقُل  َؿوَل  :َؿوَف ـَ  َرَأْي ِذي  َتَشوَبفَ  َمو َيت ٌُِعقنَ  اف 

ـَ  َؾُلوَفئِِؽ  ,ِمـْفُ  ِذي ك اف   .شَؾوْحَذُروُهؿْ  اهلل ُ َشؿ 

أهؾ افزيغ وأهؾ افٌدع وذم هذا احلديٌ افتحذير مـ خموفطي : :ي    ؿول افـقو

 ها. ومـ يتٌع ادشؽلت فؾػتـي

, إمو دو يتعؾؼ هبو أو دو دمر إفقف, أن اجلؿعقوت حمرميؾتؾخص مـ هذا أمجع 

 .وأن تصقير ذوات إرواح حمرم

, افرخصؾؿـ تتٌع بعد ذفؽ , اجلـًغ مـ ؽر ادحورم حمرموأن اختلط 

مـ أؿقال افعؾامء ظـ اإلبوحي ومـ بحٌ , وتتٌع افشٌف ؾفق ظذ صػو جرف هور

وهق إخذ بوفؽتوب وافًـي مع آشتػودة , ؾؼد تؼدم افقاجى ظؾقـو, وؾتووّيؿ

ؾفق , وممو خوفػ افؽتوب وافًـي مـ أؿقال أهؾ افعؾؿ, مـ أؿقال أهؾ افعؾؿ

افصحوبي روقان اهلل ظؾقفؿ  مـ ـون وؿد ـونبف ـوئـو وادحتٍ , ظذ ؿوئؾفمردود 

ؾام بوفؽ بؿـ قتٍ , مع خموفػي افدفقؾ, يردون ظذ مـ قتٍ بلؿقال أس بؽر وظؿر

واهلل ادًتعون وظؾقف افتؽلن وٓ حقل , وؾضلً , وتًؼو, وورًظو, مـ دوْنؿ ظؾاًم 

   .وٓ ؿقة إٓ بوهلل افعع افعظقؿ

 خومتي

حقهلو احلزبققن احلرـققن  ؾتؾخص فـو حرمي هذه افثلث ادًوئؾ يدكدن

حتك افتؿعـ وافـظر تصٌح , متشٌثغ فشٌف أوهك مـ خقط افعـؽٌقت, اجلؿعققن

 .هٌوًءا مـثقًرا

 .ٓ ثوفٌ هلاماختوروا أحد ضريؼغ : ؾـؼقل ٕصحوب اجلؿعقوت
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ظذ  صوشـي رشقفف , إخذ بؽتوب اهلل ظزوجؾ, وهق افقاجى: إول

 .راء وآشتحًوكوت واهلقىبعقًدا ظـ أ, مـفٍ افًؾػ افصوفح

وتٌقر أؾؽورـؿ , وامو ظـدـؿ حتك يظفر ذـؿ ومؽرـؿاطفر: افثو 

ذم  صإمو أن يؽقن حوفؽؿ ـام ؿول رشقل اهلل , ودظقاتؽؿق وأرققا واشسققا

وافعجى ذم هذه إزمون  , ؾفذا ٓ يصؾح, ادـوؾؼ أكف ـوفشوة افعوئرة بغ افغـقؿغ

حرف ظـ افؽتوب وافًـي يؽقن بودخوفػوت ذم هذه ادًوئؾ أن أول مو يٌداء بف ادـ

وٓ ظدوان إػ , واحلؿد هلل رب افعودغوـلكف مـ بوب افسويض هلؿ ظذ افٌوضؾ 

 .ظذ افضودغ

 .افقؿـ-دار احلديٌ بدموج صعدة

 (ه8436/رجى/7)يقم اخلؿقس ـون آكتفوء 

 :ـتٌف

 ظٌداحلؿقد ققك بـ زيد احلجقري افزظؽري
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