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 :من "الحلقة الثانية"
 بيان الجهل والخبال في مقال حسم السجال

 "مختار طيباوي"رد على المسمى بـِ 
 

 ل أهل الحديث ويحط من شأنهمه  مختار طيباوي ُيج  
تدع ئااانحملمنحملأاا حملمساا حملت ياااعوحملأاا حملهاا تبععنحملعاا حملمسااا حملت  اا  حمل أااع  حملأااا حملبعاا حملقاا احملتاراا  حمل

إلأ محمل أع جحملتملعتزن تحملأ حملكالمحملأعيعبحملحملمي ح  ،حمل الحملميرح حملبعض  حملبعًض ،حمل بع حملتسرخرتجن
حمل:حملق احمل،- محنحملتهلل–حملممح 

سااامتحملأااامساحملمسااا حملت ياااعوحملأحملت رجااا احمل،حمل مقاااعاحملمسااا حملت ياااعو،حمل حملالحملمقاااعاحملمسااا حمل:حملقلااا حمل"
تحلاا هألحملربااراحملكعاا حملبعاا حملع اا حملت رمحاا نحملباا حملأ اا سحملباااحملتاأ أااوحملأحملت يااعوحمل تاأ أااوحملأحملتحلاا هألحمل

حملمنحملمئعاااوحملت ياااعوحملمئعاااوحملأحملت علااا حملت  اارع ،حمل   ااايف حملأحملتحلااا هألحملبااااآ،حملأحملت اااار نحمل ت ل اااو،حملحمل رباااأ
 تحل هأل،حمل مصعاحملت فان،حمل حملت فانحمل غريحملذ ا،،حمله عاعنحملأامتس   حملأحملمصاعاحملت ا ه ،حمل هارد  ا حملأحمل
غريسااا حملأااا حملت علاااعم،حملباعتعااا س حملكليفاااوحملأاااارديحملأحملويفااا حملترباااعتبحمل،حمل هفرقاااعنحملبااااحملترصاااعاحمل بااااحمل

حملحمل.حمل"ت فر  ،حمل أ حملسعحملأحملجمرتس 
حمل

زععان،حمل ت عتقا حملمنحملمسا حملت ياعوحملعلا حملأامساحملت رجا حملأا حملسامتحملأا حملصعصا حمله يفانحملسامتحمل:حملمقعا
مساااا حملت يااااعوحمل مساااا حملتحلاااا هألحمله،اااا حملساااا حملو عااااوحمل تحاااا ي،حملأااااع    حمل تحاااا حمل مصااااع  حملالحمل رلاااا ،حمل

أاامساحملتااااعتنحملتملياالعاحمل أااعتقف  حملأاا حملمساا حملترسااعت حملأعحاا ي،حمل ه،اا حملهيااريحملساامتحملت رجاا حملعلاا حمل
يفاانحملت اا ب  حملعاا حملت اار تبصحملعاا حمل هاابتا حملباااحملمساا حملت يااعوحمل ت اار تبصحمل تةااعت  حمل ت  ااعبيفوحمل بجيحملمست اا

حمل. ع حملغريس حملأ حملمس حملت ضالا
 ا حملباأ  حملأا حملحمله ا  رعىلحملمس حملت  ا  حمل حملهتملأ يبحملت مسحملتمل رسحملأمساحملميبحملتحلي حملعل حمل حمل

 هبهاا  حملحمل، حملعاا حملمساا حمل حاا يحملت عجااعدحمل تحللااعاحمل  حاا يحملتردهاا نحمل ماااعيحملتردهاا نهاا تبمساا حملت يااعوحمل حمل
حمل.حملبأننحملسلف تحلليبحمل زأرصنحملأحملسم حملت ضالالتحمل ه تبععنحملععن،حمل ه أععنحمل نحمل

 اا حملبااأ  حملحملت  اا  دي اااليحملت اار تبصحمل غاااليحملت  ااعبيفوحمل ت علعاا نيفاحمل حمل حملساامتحملأاا حملص كيفااوحملتحللاايبحمل
حمل.ثا تعلع  حمل
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أحملحمل، عاا س حملأاا حملمساا حملت عسااايفو(حملمسحملت  لااع) هنحملمساا حملساام حملتملاامتساحملأاا حملت رااار حملا صعااحمل
بااا   لعحمل ت  ااام ذحملهىلحملغاااريحملذ ااا،حملأااا حملت اعااا حملسااا حمل تملاااأ يبحملت عقااا حملت ااامسحملهرأاااعنحملبيفااانحملمسااا حملت ياااعوحمل

حمل. ر عهنحمل  حمل ملع    حملت مسحملسعحملأع جحملمس حملت يعو ت
قاا حملمسااااعتحملأااع جحملت ااعال حملت اامه حملتااا ع  حملهىلحملمنحملمساا حملت يااعوحملحملساامتحملتاراا   ااا حملصعصاا حمل

أسحملص  هارحمل عتقا حملمسا حملت ياعوحملباحمل،عليفنحملت كر بحمل ت يعوحمل ط اع حملبعالحملحا حملت را يفا حمل ت ربت حملت مسحملدا حمل
ترساااعت حملمسحملعمااا ئ حملحملق صااا حملتهللحملمسااا  تحلااا هألحمل صاااأ ن  حملت ع صااا حملهلحااا حملسااامتحملت ر  هااارحمل تمليااا حمل،حمل

حملحملحمل.هرصك عن
احملباااحملمساا حملت ياااعوحمل مساا حملتحلاا هألحمل يفياااآحملأااع جحملمساا حملتحلااا هألحملفاار حمل تنماارحمله يفاانحملكيفاا حمله حمل

ع حمل  حملهىلحملصافنحمل أع  ان،حمل ها  حمل يفكيا صف تحملعميفعاوحملكعا حملصار حملحملس حملت يعو أك نر  حمل همكرحملر
 مساا حملت يااعوحملمنحملحمل ناا  حملتهللحملتباا حملأ اا سحملفرهاا مناانحملعلاا حملطرهاااوحملع اا حملت اارمح حملباا حملأ اا سحملأحملساامتحملت ر

حمل.سمتحملت رج حمل زأرصنحملتضالالمس ت حمل حملهكعنعتحملعل حملش  حملأ حمل
ساامتحملت رجاا حمله،اا حملهيااريحملعلاا حملطرهاااوحملمساا حملترسااعت حملأحملتنرااا احملمساا حملتحلاا هألحملأاا حملمأ اا احمل

أا حملمسا حملترساعت حملععر حملب حملع يف حمل تجل حظحمل ت عم محمل ميبحملت مه حملت عال حمل أ حملس  حملعل حمل    حمل
حمل. ت ضالا

حمل:سمتحملنكالأحملأبد هنحمل
حمل.ت يعوحملمس حملأ حمل يفيعتحملر  حمل؛ت    حملمس حملأ حملتحل هألحملمس حملمنحمل-1
حملمسااا حملأااا حملهكاااعنحملتخل...حمل ت عربيفاااوحمل ت اعتعااا حملترصاااعاحملَعلِااا حمَلحملأااا حملمنحملنكالأاااحمل أااابد حمل-2حمل
حمل...م ...م حملا  جيف حمًلحملم حمل تبضيف حمًلحملم حملصعبيف حمًلحمل أع  نحملعايف صنحملك ن حملأ ع حمل،ت يعو

حمل  ااايفحملر ااا حمل؛بااايف  حملتحلااا هألحملمسااا حملجااار حملها ااا حمل الحمل،تحلااا هألحملمسااا حملأحملجااارح  حمل ها ااا 
حمل. ترصعاحمل ت اعتع حملت علعمحملأ حملنتصاالححملعل حملت يعوحملمس حملعع حملأ حملعع س 

حملأا حملبليفياعتحمل،ت  ارع حملت علا حملمئعاوحملأا حمل يفيعتحملعع  حملتحل هألحملمس منحملحملنكالأحملأبد  حملحمل-3
حمل.ذ ،حمل غريحمل، ت فانحمل،ت فانحمل مصعاحمل، ت ل وحمل،ب  ار نحملت عل حملمس 

حملقعتعااا س حمل،حمل الت علاااعمحملأااا حملغريسااا حملأحمل،حمل هارد  ااا ت ااا ه حملمصاااعاحملأحملأااامتس   حمله عاااعنحمل ال
حملحا احملب امتحمل،جمرتسا حملأحملسعحمل أ حمل ت فر  حملترصعاحملباحملهفرقعنحمل الحمل،تربعتبحملويف حملأحملأارديحملكليفو
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حملت  اف تحملسام حملعلايف  حملمضاف حملت امه حملت ياعوحملمسا حملعا حملساحيف حملبعا حملأحملب ا حمل،ععا  حملتحلا هألحملمسا 
حمل.رس ت حملق يفحوحملت ك رييحمل تمل ته 

حمل اايف حمل ت فلياافوحملتملعااا حملسمحمل غريساا حملت علااعمحملهباام حملععاا  حمل ج ل اا حمل  اا ئ   حملتحلاا هألحمل مساا 
حملحياااحملصعرهفاانحملرساا حملت يااعو،حملت يااعوحملمساا حملحاا احملسااعحملكعاا حملأاامتس   حملعليف اا حمله عااعنحملمصااعاحملععا س 
حمل ت رع قضا تحملتالضارتب تحملعع س حملجن حمل  متحمل،تربعتبحملك حملأحملأارديحملكليفوحملقعتع حملعع س حمل  يف 
حمل.ت يعوحملمس حملعع حملصعج حملالحملت يت

حمل.جمرتس حمل جرحملحمل أ حملت فر  حمل باحملترصعاحملباحملج ل  حمل   يحملهفرقعنحمل ال
حمل.جمرتس حملجر حمل أ حمل ت فر  حملترصعاحملباحملهفرقعنحملت يعوحملمس حملبيفعع حمل

حملترشا عريحمل ؤ سحملعا حملبضاالحمًلحمل، ت فليافوحملت كاالمحملمسا حملت ياعوحملمسا حملأحملها ا حملمنانحمل ت م سر
حمل.ت ر ليفغحمل و عوحملتمليلعاحملاعتن تاحمل تمل صره هو
حملأحملمكاالحمل الحملصعا ه حمل الحملجار حملأاع  حملا ا ه حملحملباالحمل،تحلا هألحملمسا حملحا اساعحملحملسمتحملك نحملهذت حمل

حمل هسااا  حملمحكاا أ  حمل هسااا  حمل عاا ت   حملتحلاا هألحملمساا حملتحرااا  حملأحملت ع  هااوحملسااعحمل ساامتحملت  اا  حملمساا 
حمل.أك نر  حمل أع    
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 والفرقة المنصورة الطائفة بأنهم هل الحديثأل اإلسالم أئمة شهادات
 وحماته اهلل دين أنصار وأنهم الناجية

حمل. ه حمل نف حمًل ك حملمئعوحملتاسالمحملعل حملاال حملأع جحملسمتحملت رج حمل مسالبنحملتملمكعحمل
حملحملقريف ااوااا حملدتباا حملتاأاا محملتباا حملب  سراا،حملمساار  حملحمل،حملأ تهاا س حملت عميفعااوعاا حملمساا حملتحلاا هألحمل بااا 
حمل. ك  حملععت س حمل ضالال  ،حملمع تئ  
حملحمل،"شااار حملمصاااح بحملتحلااا هأل"كرااا بحمل ععااا حملأ لااانحملتةايفااااحملأحملحملحمل حملأ تهااا س حملت عميفعاااوحملبااااأ

حمل. أك نر  حملأحملتاسالم
حمل س  وحملب س حمل حملق حملكر    ،حملق ا حمل" حملتحلعيفا يحملأحملت ا ه أك ناوحملمسا حملتحلا هألحمل أا ثرس" كع  

حملبيف اا حملج ااعدس حملت عميفعااوحملأحملا أااوحملت يااعوحملت ع عهااوحمل أب فاا   حمل أاا حملهاااربحملأاا حملع ااره حملع أاا ً،حملبيفأعاا  
حمل.ت ك رييحملج تحملبيف  ،حمل أب ف   حملت ك رييحملأحملت عايف يحملت يلفيفوحمل ت مبحملعع  حمل ت  ععيحمله يف  

حمل س  وحملمار حملبع س حملب س حمل "حملوحملتملع اع يمس حملتحل هألحملس حملت فرقاوحملت ع جيفاوحمل ت ا ئفا" كر   
حمل. دتحملعل حملأ حملبرأاحملباحملت فرقوحملت ع جيفوحمل ت ا ئفوحملتملع ع يحملرس ت حملسيف سيفو

حمل. ت يفعمحملهأصيفع حملأ حملهفر احملباحملمس حملت يعوحمل مس حملتحل هألحملرس ت حملعا هوحملب عيفو
 تآلنحملمسعاحمل لا  ئحملت ل يفاحملبعصحملثع  حمل شا  دتتحملمئعاوحملتاساالمحملرسا حملتحلا هألحمل بيفا نحمل

حمل:أك نر  حملت يتحملتحرلعس 
قارمتحملعلا حملممحا حملبا حملبعا حملبا حملغ  ااحملت فايفانحملعا حملهبارتسيف حملبا حمل:حملت   ا تدسحملقا احملتةايفاا
با حملتمسع حملهعن حملهعينحملحمل:هاعاحمل،مسع حملبع حملب حملهسح احملب حملا ميوحمل:ق احمل،بع حملب حملحيىيحملتمل ك 
هذتحمل مهااا حمل جاااالحملأااا حملمصاااح بحملتحلااا هألحملبكاااأ حمل"حمل:مسعااا حملت  ااا بع حملهااااعاحمل:ع ااا حملترعلااا حملهااااعا

حمل.(1)"يف حمًلححمل-صل حملتهللحملعليفنحمل سل -حمل مه حملت عيب
مبعاا حملمبااعحملبكاارحملبعاا حملحمل،ماربناا حملمبااعحملحاا زمحملععاارحملباا حملممحاا حملت ع اا  سحملتحلاا بظ:حمل قاا احملت  يف ااا 

مسعا حملحمل:قا احمل،مسعا حملبعا حملبا حملت ربيفا حملبا حملساليفع نحملتجليفا سحمل:قا احمل،ب حملجعفارحملت   ا تدسحملتحلا بظت
كلعا حمل مها حمل جاالحمل:حمل"مسع حملت  ا بع حمل محانحملتهللحملهااعاحمل:هاعاحمل،سع حملب حملع  حملتهللحملب حملع  حملتحلك 

حمل."(2)، حمل مه حمل جالحملأ حملمصح بحملت عيبحملأ حملمصح بحملتحل هألحملبكأ

                                                 
 (.1/44)،حمل(شر حملمصح بحملتحل هأل)حمل-حمل1
 (.1/11)حمل لييفعط حمل"أفر  حملتجلعو"،حمل (1/391"حمل)تمل ا حملهىلحملت يع حملت كرب "حمل-حمل2
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هذتحمل مهااا حمل جاااالحملأااا حملمسااا حملت ياااعوحملبكأ،ااا حملم  حمل جاااالحملأااا حمل":حمل قااا احملت فضااايف حملبااا حملعيفااا  
حمل.(1)"،حمل هذتحمل مه حمل جالحملأ حملمس حملت    حملبكأ، حملم  حمل جالحملأ حملتملع بااحملمصح بحمل سعاحملتهللحمل

 :شهادة ابن قتيبة
تملراع حملساعوحمل)أيال حملبا حملقريف اوحملحملم  حملبايفنحملتردب  حمل مدهاحملت فا   حملتاأا محملمباعحملع ا حملتهللحملبا 

حملاحملصاال حملتهللحملعليفاانحمل((حملصأ هاا حمللرلاا حملتحلاا هأل))كر باااً حملمساا  حمل(حملحملس274 دب عاااً حملعاا حملسااعوحمل سااعاحملتهلل
حمل. سل حملاحمل ع حملمحلر  حمل ن قليف  حمل حف ظ  حملمس حملتحل هأل

مساااع هللحملتهللحملصعااا ىلحملبا عرااان،حمل ح طااا،حملبكال صااان،حمل:حملمأااا حملبعااا :حمل))قااا احملأحملأالااا حملت كرااا ب
 حملمسلاان؛حملبكناا،حملكر اا حملهمأحملصعلعااينحملأاا حمل قفاا حملعليفاانحملأاا حملثلاااحمل  بااا،حمل لحاا حملبرمحراان،حمل جعلاا،حملأاا

مسِ حملت كالمحملمسَ حملتحل هألحمل تأر    حمل هس  هب حملأحملت كراحملبمأ  حمل  أيِف  حملحبع حملت كامبحمل   تهاوحمل
تملرع قصحملحا حمل قا حملتالاارال ،حمل ك ارتحملت عحا ،حمل صااعا حملت ع ا ،حمل صعا د حملتمليالععن،حمل مكفارحمل

حمل((. حملأ حملتحل هألبعض  حملبعضاً ،حمل صعلأ حملك حملبرهٍ حملأع  حململمس نحملجبع
مثحملذكرحملتةعت  حمل أ حملصعلا حملبنحملأ حملترح دهاألحملأحملصأهيفا حملأامس   ،حمل تملرجواوحمل أا حملصعلاا حملحمل

بنحملكم ،،حمل تملفعضوحمل أ حملصعلا حملبنحملأ حملترح دهأل،حمل ت رتبضوحمل أ حملصعلا حملبنحملأ حملترح دهاألحملأحمل
حملضاااال  حمل صكفريسااا حملت  اااح بو،حمل أفض ااالعتحملت فاااارحمل أااا حملصعلااااعتحملبااان؛حملمثحملذكااارحملطعاااعنحملت  ن دقاااوحملأحملمسااا 

حمل.تحل هأل
حملاحمل:حمل))،حملبااا ا((باا بحملذكاارحملمصااح بحملت كااالمحمل مصااح بحملت اارمس:حمل))مثحملقاا ا  قاا حملصاا برت

حملاحملأا  ااوحملمساا حملت كااالمحملبعجاا   حملهاع ااعنحملعلاا حملتهللحملأاا حملالحملهعلعااعن،حمل هفرعااعنحملت عاا سحمل اا حمل  محاا،حملتهلل
هااأصعن،حمل ه  اار نحملت ااام حملأحملعيفااعنحملت عاا سحمل عيفااع  حملصااار حملعلاا حملترجاامت ،حمل هر عااعنحملغااريَس حملأحمل

  ت س حملأحملت رأ ه حمل أع  حملت كر بحمل تحل هألحمل أ حملم دع  حملأ حمل ا ئ حملتحلكعوحملحملت عا حمل الحملهر ععن
 غرتئاحملت ل وحملالحمله  هللحملب  افري،حمل ت رع  ،حمل ت عر ،حمل تجلاعسر،حمل ت كيففيفاو،حمل ت كعيفأاو،حمل ترهعيفاو؛حمل  اعحمل
 د تحملتمل ك حملأع عا حملهىلحملمسا حملت علا حملهبعا حمل ضااحمل ا حملتملاع جحمل تصيا حمل ا حملتملخار ؛حمل  كا حملميعا حملأا حمل

 حاحملترص   حمل تعرا دحملتااعتنحملب ملا الت؛حمل ت ع سحملمسرتبحملطريحملهر  حملبعض  حملحملذ ،حملطلاحملت ره سو

                                                 
حمل(.172)،حمل ق حمل(124ا) لربهب  سحمل"حملشر حملت يعو"حمل-حمل1
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حملاحمل حملاحملصال حملتهللحملعليفاانحمل سال  بعضااً ،حمل  ااعحملظ ارحمل اا حملأا حملهاا ع حملت ع اعيحملأاا حملأعاربر  حملبااأنحمل ساعاحملتهلل
حمل.(1)ا متحملترن يف  ،حملم حملأ حمله ع حملت ربعبيفوحمل عج حملعل حملذ ،حملمص  عاً حمل مشيف عاً 

باوحملت ايفا سحمل هعا تدحمل التحملت عمارحملاحملمنحملالحملنرلفاعتحملحمل ق حملكا نحملجيااحملاحملأا حملأا حمله أععنانحملأا حملأعرحمل
كعاا حملالحملنرلاا حملتحل يأاا بحمل تمليأاا  حمل تمل ع سااعن؛حملرنحمل  اار  حملالحملصاا احملهالحملعلاا حملعاا دحمل تحاا حمل هالحمل
علا حملشااك حمل تحاا ؛حمل كعا حملالحملنرلاا حملحاامأتاحملترط ا  حملأحملتملاا  حمل أحملناا صحملت عار احملرنحملتر تئاا حملقاا حمل

تارالباً حملالحملجيرع حملتثع نحملأا حمل ؤسا ئ  حملحمل قفعس حملأ حملذ ،حملعل حملمأٍرحمل تح ،حملبع حملب   حملمك رحملت ع س
حمل((.عل حملمأٍرحمل تح حملأحملت  ه ؟

مثحملذكاااارحملصضاااا  بحملتآل ت ،حمل تااااارال حملترسااااعت حمل تاله ساااا تحملباااااحملزععاااا  حملمساااا حملت كااااالم،حمل
حمل. تنرا س حملمش حملت عا 

بأأاا حملمصااح بحملتحلاا هألحملبااك  حملت رعيااعتحملتحلاا حملأاا حمل:حملذكاارحملمصااح بحملتحلاا هأل:حمل))مثحملقاا ا
حملاحملصاال حملتهللحملعليفاانحمل ج ران،حمل صر عااع حملأاا حملأم ناان،حمل صارأبااعتحمل أاا حملتهللحملصعاا ىلحملب ص اا ع  حملسااع حمل سااعاحملتهلل

حملاحمل طلاا   حملآلثاا   حمل ما اا   حملباارشتحمل حباارًتحمل شرقاااً حمل غرباااً ،حملهرحاا حملت عتحاا  حملأااع  حمل تجااالحملأاعهاااش حملأحمل  ساال 
حمل. حملهأامس حملأ حملت ع ق حمل  حملأ  ب وطلاحملتةربحملت عتح حملم حملت يعوحملت عتح يحملح

ألحمل اااا حملحاااا حملب عااااعتحملصااااحيفَح  حمل سااااايفع  حملمثحململحمله ت ااااعتحملأحملت رعاااااريحملعاااا حملترا اااا  حمل ت  حاااا
 ن ساخ  حمل أعياعا  ،حمل عرباعتحملأا حملا  ف ا حملأا حملت فا ا  حملهىلحملت ارمس،حملبع أ اعتحملعلا حملذ ا،حملحا حملجناا حمل
تحلاا حملبعااا حملمنحملكااا نحملع بيفااااً ،حمل بيااا حملبعااا حملمنحملكاا نحملدت سااااً ،حمل تجرعااا حملبعااا حملمنحملكااا نحملأرفر قااااً ،حمل تناااا دحمل

،حمل حكا حملبااعاحمل ساعاحملتهللحملاحملصال حمل ليع حملأ حملك نحملعع ا حملأعرضااً ،حمل صع أانحمل ا حملأا حملكا نحملعع ا حملغا بالحمًل
تهللحملعليفنحمل سل حملاحملبع حملمنحملحيك حملباعاحملبالنحمل باالنحمل هنحملكا نحملبيفانحملااال حملعا حمل ساعاحملتهللحملاحملصال حمل

حمل.تهللحملعليفنحمل سل 
 قااا حملهعيفااا   حملت اااا عععنحملحبعل ااا حملت ضاااعيف ،حمل طلااا   حملت  رتئاااا،حمل أحملت  رهااااحملت ااا ت ؛حمل ملحمل

حمل  ت يااعا،حمل ت  ااحيفاحمل ت يااايف ،حملحيعلااعتحملت ضااعيف حمل ت  رهاااحملر اا حمل م ،اا حملحااااش ،حملباا حملوعااعتحملت  ااألأ
حمل((. يفعيف  تحملبيفع ع ،حمل ه  عتحملعليف ع ،حمل ق حملبعلعتحملذ ،

مثحملذكرحملط ئفوحملأ حملترح دهألحملتملعضععو،حمل ذكرحملنا حملتا ثاحمل  ،حمل ص هيفف  حملهه س حمل بضاحمل
حمل. تضعيف  

                                                 
حمل.عنحملك حملن ع حملض ا،حمل هرح بعنحمل نحمل  ضالالصن،حمل هرد نحملتحل ،حمل حي  بعنحملمسلنكع حملهفع حملت رع  حملت يفعمحملهر عحملحمل-حمل1
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حمل. محنحملتهللحمل ج ت حملتهللحملع حملتاسالمحمل تمليلعاحملاريًت
 :شهادة اإلمام ابن حبان
 متحملبعاا حملباا حملح اا نحملباا حملأعاا ذحملباا حملأع اا حملباا حملسااعيف حملت رعيفعاا حملقاا احملتاأاا محملتحلاا بظحملمبااعحملحاا

تاحياااا نحملبرارهاااااحملصااااحيفاحملتباااا حمل:حمل))اااااحملتنماااار((حملصااااحيفحن))أحملأا أااااوحمل(حملحملس314تملرااااع حملسااااعوحمل)
حمل(.23احملحمل1/22((:حمل)ح  ن

حمل:بع حملمنحملمح حملتهللحمل مثىنحملعليفنحمل  حملسعحملمسل ن
ت ياع حملحملمثحملتار  حملط ئفوحمل  فعصن،حمل س تس حمل ل  محملط عرنحملأ حملتص   حملس  حملتربرت حملأحمل ا  م))

ص ا  حملساع حملن يفانحملت تآلث  ؛حملب هأ حملقلعهَب حملب امي ن،حمل منا حملم يعر  حملب   يف ن،حملأ حملك  حملمعالمحملدهعنحمل حمل
ب  ا ؤ بحملأحملت رحا حمل ترساف  حمل باارتاحملترسا حمل تر طا  حملأحملوا حملت يااع ،حمل  باصحملترساعت ،حمل ت رفااانحمل

 محكعااع ،حملبيف اا حملباا هللحملتآل ت ،حملبر اارأدحملت اااعمحمل لحاا هألحمل طل ااع ،حمل  حلااعتحملبيفاانحمل كر ااع ،حمل سااأ عتحملععاانحمل
 ذتكااار تحملبااانحمل ن ااار  ،حمل صفا اااعتحملبيفااانحمل مصااالع ،حمل برعاااعتحملعليفااانحمل بااام ع ،حمل بيفعاااعتحملتملرسااا حملأااا حملتملر ااا ،حمل
 تملعقاااع حملأااا حملتملعف ااا ،حمل ت ع سااا حملأااا حملتملعياااع،،حمل تاكااا حملأااا حملتملفياااع،،حمل تملفيااارحملأااا حملت عااا ،حمل
 تمليااااارعع حملأااااا حملتمل عااااا ،حمل تملخر ااااارحملأااااا حملتملرا ااااا ،حمل تمللااااا  احملأااااا حملتملرف ااااا ،حمل ت ععاااااعمحملأااااا حمل

ت اا  يف حملأاا حملتملع ااعا،حمل تمل اا  حملأاا حملتمل جااع ،حمل ت  رهاااحملأاا حملتمل اا ع ،حمل ت فاار حملأاا حملتة ااعا،حمل حمل
تا ش د،حمل تحلر حملأ حملتاهعا د،حمل ت عا  احملأا حملت ار حا،حمل ت ضاعف  حملأا حملتمل  كاا،حمل كيففيفاوحملتملععاعاحمل
 ت ك ا حملعا حملت  اعا،حمل أاا حملح ار  حملعا حملتملخاا  ا،حمل قلااحملعا حملتملعحاعاحملأاا حملل ها حملت را  يف حمل أاا حمل

تهللحملهباا حملت اا ه حملعلاا حملتملياالعا،حمل صاا ننحملأاا حملثلاااحملت ااا دحا،حملجعل اا حملحملبيفاانحملت رل اايف ؛حملحاا حملحفااظ
ععااااااا حملت رعااااااا ز حملمئعاااااااوحملت ااااااا  ،حمل أحملت عاااااااعتزاحملأ ااااااا بيفاحملت ااااااا ج ؛حملب ااااااا حمل  ثاااااااوحملترن يفااااااا  حمل أاااااااأن حمل

حمل(1)((.ترصفيف  
 هنحملأحمل:حمل))مثحملبع حملت    ديحمل رسعاحملتهللحملب  رس  وحمل ت  الغحملتمل احمل تجل ا دحمل  ثا  حملذ ا،حملقا ا

  حملت كرتأاااوحملالحملصافاااأحملسااارج  ،حمل الحملصااا حصحملح   ااا ؛حملَأااا حمل  أ ااا حمل ااا  محملساااعرنحملسااا محملت ياااالأوحمل وااا
حمل ع ااا ،حمل أااا حملا  ف ااا حملنااا م؛حملهذصحملسااا حملتحل ااا حملتحل اااا،حمل ت ااارك حملت اااركاحملت ااامسحملبااا نحملبضااالن،حمل َأااا  

                                                 
بع حملسعحمل مسحملت ايف   سحمل ح بنحملأحملسم حملت  ف تحملت عميفعوحملت يتحملهرحل حملهب حملمس حملتحل هألحمل ه   حمل  حملهب حملبحعاحملت علع  حمل أ حملحمل1

 حملت ع  احملممحملهبرت حملت ايف   سحملتجل عا؟ مسحملت عاال حمل؟حملمهبامحملباعاحملت علع  حملت فحعاحمل
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ح لااان،حملأااا حملسيأااا،حملبااانحملسااا د،حمل أااا حمل تمحملاالبااانحملبااا د؛حملبااا ملرعلاعنحملبااانحملمسااا حملت ياااع ديحملأحملتآلجااا ،حمل
حمل((. تمل  عطعنحملباحملترن محملأحملت ع ج 

 صاااا حملت فرقااااوحملت ع جيفااااوحملأاااا حملباااااحملت فااااراحملت اااايتحملصفاااا احملعليف اااا حملمأااااوحمل))حمل(:1/121) قاااا احمل
بكننحملأا حملهعا حمل:حمل))،حملمثحملذكرحملح هألحملت عرب  حملب حملس  هوحمل بيفن((تمل اف حملاحملصل حملتهللحملعليفنحمل سل 

أااعك حملبيااري حملتارالباااً حملك ااريًت؛حملبعلاايفك حملبيااعيتحمل سااعوحملتةلفاا  حملت رتشاا ه حملتمل اا ها،حملبرعيااكعتحملهباا حمل
حمل((.ث تحملترأع ،حملبكنحملك حملب ثوحملب عو،حمل ك حملب عوحملضال و عضعتحملعليف  حملب  ععتجم،حمل هه ك حمل ب 

حملاحملصال حملتهللحملعليفانحمل سال :حمل))مثحملقا ا ععا حملذكار حملتالاارال حمل((حملبعلايفك حملبياعيت:حمل))أحملقع ان
ت امسحملهكااعنحملأحملمأرانحملبيفاا نحمل تضاا،حملمنحملأاا حمل تظاااحملعلا حملت يااع حمل قا احملهباا ،حمل ملحملهعار حملعلاا حملغريساا حمل

حمل((.ع  حمل عنأ حملتآل ت حملأ حملت فرقوحملت ع جيفوحملأحملت ايف أوحملاحملجعلع حملتهللحملأ
حملاحملصال حملتهللحمل(:حمل))1/127)مثحملقا احملأحمل ذكارحملت  يفا نحملباأنحملأا حملمحااحملتهللحملعا حمل جا حمل صافيفن

حملاحمل حملاحملبكه ا  حملمأر،ا حمل تبر ا  حملأرضا  ع حملعلا حمل ضا حملساعت، حملهكاعنحملأحملتجلعاوحملأا حملتمل ااف  عليفانحمل سال 
حمل((.صل حملتهللحملعليفنحمل سل 
ىلحملذكااارحملهث ااا تحملت ع اااريحملرصاااح بحملتحلااا هألحمله:حملكرااا بحملت علااا (:حمل))1/111)مثحملقااا احملأحمل

قا احمل ساعاحملتهللحملاحملصال حملتهللحملعليفانحمل:حمل،حملمثحملم  دحملحا هألحملأع  هاوحملبا حملقاريحملعا حملمبيفانحملقا ا((قيفا محملت يا عو
الحملصاااا تاحملط ئفااااوحملأاااا حملمأاااايتحملأع ااااع ه حملالحملهضاااارس حملااااامالنحملأاااا حملااااام  حملحاااا حملصااااااعمحمل:حمل)) ساااال 
حمل((.ت ي عو

حمل
 :شهادة الخطيب البغدادي

حملساااااعوحملتملراااااع ) م أااااا حملتاأااااا محملت ك اااااريحملمباااااعحملبكااااارحملممحااااا حملبااااا حملعلااااا حملتةايفااااااحملت   ااااا تدسحمل
ق احملأحملأا أرنحملبع حملمنحملذكارحملمقاعتاحملت علعا  حمل((حملشر حملمصح بحملتحل هأل:حمل))ممس  حمل حمًلكر بحملحمل)حملس443

حمل(:1احملحمل3أ حملاحمل)أحملذمحملت رمسحمل
  اااعحملمنحملصااا حاحملت ااارمسحملتملااامأعم،حملشااا  حملنفَيااانحمل ااا حملهعفعااانحملأااا حملت علاااعم،حمل طلااااحملساااع حمل))

 حملسعت ،حمل تكرف حمل سعاحمل بحملت ع ملا،حمل تقرف حمل ث  حملت فا   حمل تا  ثا،حمل عج حملأحملذ ،حملأ حمله عيفنحملعع
ب رثرحملع حمل مهنحملت مسحمل   ؛حملرنحملتحل هألحمله رع حملعل حملأعربوحملمصعاحملت رعحيف ،حمل بيف نحملأا حملجا  حملأا حمل
 جع حملت عع حمل ت ععيف حمل صف تحمل بحملت ع ملاحملصع ىلحملع حملأا التحملتمللح ه ،حمل تاا   حملع حملصاف تحمل
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ت ياععتت،حملتجلعاوحمل ت عا  ،حمل أا حملمعا حملتهللحملصعا ىلحملبيف ا حمل لعراااحمل ت ف ا  حمل أا حملالا حملتهللحملأحملتر ضااحمل حمل
حمل.أ حملصعع حملت ع  ئاحمل عميف حملتآله ت،حمل ذكرحملتملالئكوحملتملار باحمل نع حملت   باحمل تملي حا

؛حمل(1) ق حملجع حملتهللحملصع ىلحملمسلنحملم ك نحملت  ارهعوحمل سا محملهبا حملكا حملب عاوحملشاعيفعو:حملهىلحملمنحملهاعا
ب ااا حملمأعااا  حملتهللحملأااا حملاليفارااان،حمل ت عتسااااوحملبااااحملت عااايبحمل مأرااان،حمل ت ر ااا  نحملأحملحفاااظحملألرااان،حملمناااعت س حمل

 بض ئل  حملس ئري،حمل  ها   حملبا سري،حمل أامتس   حملظا سري،حمل ح   ا حملقا سري؛حمل كا تحملبواوحملصرحيفأا حملحملزتسري،
هىلحملسااع حملصرجاا حمله يفاان،حملم حملصيرحياا حمل مهاااً حملصعكاا حملعليفاانحملسااع حملمصااح بحملتحلاا هألحملبااكنحملت كراا بحمل
ع   حمل ت ياعوحملح ار  حمل ت رساعاحملبوار  ،حمل ه يفانحملنيا ر  ،حملالحملهعرجاعنحملعلا حملترساعت ،حمل الحملهرلفراعنحمل

 حملأاااا حمل   تحملعاااا حملت رسااااعا،حمل ساااا حملتملااااأأعنعنحملعليفاااانحمل ت عاااا  ا،حملحفمااااوحملت اااا ه حملهىلحملتآل ت ،حملها اااا حملأااااع 
 ا نرن،حمل م عيفوحملت عل حمل محلرن،حملهذتحملتارل حملأحملحا هألحملكا نحمله ايف  حملت رجاع ،حملبعا حملحكعاعتحملبانحملب اعحمل
تملا عاحملتمليعع ؛حمل أع  حملك أحملع ملحملبايفن،حمل هأ محمل بيف حملن يفن،حمل زتس حملأحملق يفلرن،حمل ل عاحملبفضيفلرن،حمل

 حملتجلع اع حملت عمايف ،حمل سا يفل  حملت يا يف حملتمليارايف ،حمل كا حملأ را  حمل ق  ئحملأرا ،حمل اايفاحملبي ؛حمل س
،حمل عل حملتاب   حملب ريحملأمس   حملالحملهر  سر؛حملأا حملكا دس حملق اعنحملتهلل،حمل أا حمل(2)ب عرا دس حملهرم سر

ع ن س حملام نحملتهلل،حمل الحملهضرس حملأ حملام  ،حمل الحملهفلاحملأ حملتعرا   ،حملتارا  حمل  هعانحملهىلحمله شا دس حمل
حمل((.هنحملتهللحملعل حملن رس حمل ا هرباري،حمل ب رحملت ع ظرحملب   رحمله يف  حملحيري،حمل حمل

الحمل:حمل))مثحملس احملهسع د حملهىلحملعل حملب حملتمل هينحملق احملأحملح هألحملت عيبحملاحملصل حملتهللحملعليفانحمل سال 
حمل((.حملص تاحملط ئفوحملأ حملمأيتحملظ سره حملعل حملتحل ،حملالحملهضرس حملأ حملا  ف  

س حملمس حملتحل هأل،حمل ت مه حملهرع س  نحملأمتساحملت رساعاحمل هامبعنحمل:حمل)تب حملتمل هين:حملق احملاحملمس
ملحملهااا حملععااا حملتملعر  اااوحمل ت رتبضاااوحمل تجل عيفاااوحمل مسااا حملتا جااا  حمل ت ااارمسحملشيفوااااً حملأااا حملعااا حملت علااا ،حمل اااعالس حمل

،حمل صر حملعع  حملكيف حملتملع ن ه حمل(3)حملت يع ؛حملبا حملجع حمل بحملت ع ملاحملت ا ئفوحملتملع ع يحملحرأتسحملت  ه 
اااك  حملب   ااار  تملراااا،حمل تقرفااا ئ  حمل ثااا  حملت  اااح بوحمل ت رااا بعا؛حملب اااأ  حملحفاااظحملتآلثااا  ،حمل قاااا حملحمل رعيأ

تملف  زحمل ت اف  ،حمل  كعبحملت ربت سحمل ت  ح  حملأحملتقر  سحملأ حملشر حملت رساعاحملتمل ااف ،حملالحملهعرجاعنحملععانحمل
هىلحمل مسحمل الحملسااع ؛حملق لااعتحملشاارهعرنحملقااعالحمل بعاااًل،حمل حرسااعتحملسااعرنحملحفماااً حمل نااااًل،حملحاا حملث رااعتحملباام ،حمل

                                                 
:حمل،حمل بعضا  حملهااعا"ن احاحمل الحملجنار "حمل:ترسعت حملتجل دحملجي عاعنحملأا حملسا محملت  ا  ،حمل  ضاععتحملحلع هر ا حملمصاعاًلحملأع ا حمل مس حمل-حمل1

 . م  الحمل

 .،حمل الحملسيفع حملتحل بحملتجل ه  نكع حملهفع حملت يفعمحملبعصحملترح تبحملتمل كرحملحملحمل-حمل2
 .ت ل  حملتجعلع حملأع  حمل-حمل3
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هب حمل مسَل  ؛حملبك حملأ حملألح حملهر محملمنحملنلاآحملأحملت  ارهعوحملأا حمل ايف حملأع ا ،حمل تهللحملحملمصل  ،حمل ك نعتحملمح  حمل
صعااا ىلحملهااامبحملبأصاااح بحملتحلااا هألحملعع ااا حملب ااا حملتحلفااا أحملر ك  ااا ،حمل ت اعتأاااعنحملبأأرسااا حمل شاااأ  ،حملهذتحمل

م  وااا،حملحااا بحملتهللحملمالحملهنحملحااا بحملتهللحملسااا حمل}:حملصااا  حملعااا حملت ااا ب  حملعع ااا ؛حملب ااا حملد  ااا حملهع ضااالعن
حمل[((.22:حملت  د و]حمل(1){تملفلحعن
قا حملذكاارحملمباعحملبعا حملع اا حملتهللحملبا حملأياال حملبا حملقريف ااوحمل:حملقا احملتةايفااا(:حمل))4أحملاحمل)حملقا احملمث

أحملكر بانحملتملب اا حملأحملصأ هاا حمللرلاا حملتحلا هألحملأاا حملهرعلأاا حملباانحملمساا حملت  ا  حملأاا حملت اعاا حملعلاا حملمصااح بحمل
تحلاا هأل،حملمثحملذكاارحملأاا حملبياا دحملأاا حملصعلاااعتحملباانحملأاا حملبيفاانحملأاعاا حململاا حمل بااانحملتهللحمل رشاا  حمل  زقاانحملت ياا تدحملأحمل

حملاحملصاال حملتهللحملعليفاانحملق اا  ؛حمل مناا حملمذكاارحملأحملك راا يبحملساامتحملهنحملشاا  حملتهللحملصعاا ىلحملأاا حمل  سحملعاا حمل سااعاحملتهلل
حملاحملأحملتحلاااألحملعلااا حملت ر ليفاااغحملععااان،حمل بضااا حملت عاااا حململااا حملمسااا حملأعااان،حملمثحملأااا حمل  سحملعااا حملت  اااح بوحمل  سااال 
 ت رااا بعاحمل أااا حملبعااا س حملأااا حملت علعااا  حملتةااا  فا،حملأحملشااار حملمصاااح بحملتحلااا هأل،حمل بضااال  ،حمل علاااعحمل

حمل.حمل  حملتملأثع يأرص ر  حمل ن ل  ،حمل ب سع  حملتملمكع ي،حمل أع مل
نياااأاحملتهللحملعااا حمل جااا حملمنحملهعفععااا حمل ح ااار  ،حمل حييفيفعااا حملعلااا حملساااعر  ،حمل مييفرعااا حملعلااا حملألااار  ،حمل

حمل."(( حي رن حملأحملزأر  حملهننحملبع حملا ريحملب ري؛حمل سعحملعل حملك حملش  حملق هر
حمل.- محنحملتهلل–مثحمل تص حملذكرحملب سع  حمل ت  ع  حملعليف  حملهىلحمل ارحملكر بنحمل

حمل:شهادة اإلمام ابن تيمية
حملاحمل محاانحملتهلل قاا احملشاايف حملتاسااالمحملممحاا حمل أحملحمل)حملس728تملرااع حمل:حمل)باا حملع اا حملتحللاايف حملباا حملصيفعيفااو

حمل(:11حمل-4/9((:حمل)بر  ت ))
منحملمسااا حملتحلااا هألحمله ااا  كعنحملكااا حملط ئفاااوحملبيفعااا حملهرحلاااعنحملبااانحملأااا حملصاااف تحمل:حملأااا حملتملعلاااعم))

ت كعاا ا،حمل ميراا ز نحملعااع  حمل اا حمل اايف حملععاا س ؛حملبااكنحملتملعاا ز حمل اا حملالحملباا حملمنحملهاامكرحملبيفعاا حملناا  ف  حملبيفاانحمل
 ت ايفاااا س،حمل ت اااارمس،حمل ت كااااالم،حمل ت عماااار،حمل تالساااار الا،حمل تا جااااو،حملحملطرهااااااً حملمااااار ،حملأ اااا حملتملعاااااعا،

 ت  د ااااو،حمل تملك شاااافو،حمل تملخ ط ااااو،حمل ت عجاااا ،حمل ت اااام ا،حمل قااااعحملذ اااا،؛حمل كاااا حملساااام حملت اااااراحملرساااا حمل
تحلاااا هألحملصاااافع  حمل االصاااار  ؛حملب اااا حملمكعاااا حملت عاااا سحملعااااااًل،حمل معاااا   حملقيف ساااااً ،حمل مصااااعهب حمل مهاااااً ،حمل

 الاًل،حمل مقاااااعأ  حملجااااا اًل،حمل مس ااااا حملبرتساااااو،حمل مسااااا أس حملكالأااااااً ،حمل مصاااااح  حملنمااااارًت،حمل مسااااا تس حملتسااااار

                                                 
 .حملتملرسلاجعلع حملتهللحملأ حملسبال حملتملفلحاحملتملع ضلاحملت اعتأاحملهب سحمل سعوحملاريحمل-حمل1
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 مصااعهب حملمسعاا حمل ل ط ااًو،حمل معمع اا حمل محيااع  حملحمل(1) مصاا ق  حمله  أاااً ،حمل محاا س حملب اارتحمل أك شاافو
 جً تحمل ذ قاً ؛حمل سمتحملسعحمل لعيلعاحملب  عي وحملهىلحملس ئرحملترأ ،حمل رس حملت يعوحمل تحل هألحملب  عيا وحملهىلحمل

حمل.س ئرحملتملل 
احملمحا أحمل مسا أحملعاااًل،حمل م ا حملهعا  عنحملأحملتملا يحملبك حملأ حملتسرارمحملمحعتاحملت عا ملحمل جا حملتمليالع

ت يفياارييحملأاا حملحااا ئ حملت علااعمحمل ترععاا احملمضااع  حملأاا حملهع  اانحملغااري س حملأحملقاار نحمل مجيفاا ا؛حمل كاام ،حملمساا حمل
ت يااااعوحمل تحلاااا هألحملهاااا س حملكاااام ،حملأرعرعااااا؛حمل ذ اااا،حملرنحملتعرااااا دحملتحلاااا حملت   باااا حملهاااااعسحملتاد تهللحمل

 عحملم  حملبعلعتحملأ حملهععمعنحمل حمل}حمل:حمل،حمل ق ا{ ت مه حملتسر  تحملزتدس حملس  حمل}حمل:حملق احملصع ىل:حمل ه ححن
حملص  يفراااااً    اااا هع س حملصرتطاااااً حمل.حمل هذتحملآلصيفعااا س حملأاااا حمل اااا ن حملمجااارًتحملعميفعاااااً .حملبااانحمل كاااا نحملاااااريًتحمل ااا حمل مشاااا أ

حمل.{أيرايفعاً حمل
 ت حملبيفاع  حمل بااحملغاريس ؛حملباالحملها حملأياأ وحملاع فاعتحملبيف ا حملهالحمل قا حملاعلا حملصا  يحمل اعت دحملت عا سمتحمله حمل

 حمله ااايف  حملد نحمل جاااعع  حملهىلحملغاااريس ،حملم حملص ااااحملمنحملتحلااا حملأع ااا ،حمل صااا  يحملباااكقرت حمللااا  فيف  حمل  جاااعع 
ب اا  د  حملعلاا حمللاا  فيف  حملب  ضااالاحمل تجل اا ،حمل صاا  يحملب اا  ديحملتملاابأعاحملت اامه حملساا حملشاا  ت حملتهللحملأحمل
تر  ،حمل صاا  يحملبااأنحملكاا حملط ئفااوحملصعر اا حملهباا حملبيفعاا حملا  فاا حملبيفاانحملترااار ،حمل ص اا  حملب  ضااالاحملعلاا حملحمل

حمل.ك حملأ حملا  ف  حملمعم حملمم حملص   حملبنحملعليف  
حملظا سرحملأعلاعمحملبا حل حمل:حملسا حملشا  ت حملتهللحملأحملتر  بأأ حملش  ديحملتملبأعاحملت امه حمل ب امتحملمأارظ

 ت رااعتصرحمل كاا حملأاا حملمساا حملكااالمحملتملياالعا،حملالحملهاا حملأحملترأااوحملعماا حملمحاا حملصعميفعاااً حملمعماا حملمماا حملعمعااعتحمل
بن،حمل الحمله حملغريس حملهعم حملهالحملبا  حملأ حمل تبا ا حملبيفان،حملكعا حملالحملهاعاّحملهالأحملباا  حملأا حملاا  ف  ،حملحا حمل

حملبام ،،حملكعاا حملقا احملتاأا محملممحاا حملهنا،حملها حملتملخا  فاحمل اا حملكل ا حمل قا حملتحلايفاااو  هاوحملأا حملبيفععاا حمل:حمل)هاارأ
؛حملبااكنحملتحليفاا يحملبياا احملتشاا تهللحملت عاا سحملأحملتملعاا  حملهعماا حملت رجاا حملط ئفراان،حملبأأاا حمل( بيفااع  حملهااعمحملتجلعاا ئ 

 قاا حملتملااعتحملبااالحملباا حملأاا حملتالعاا ت حملباا حل حملأاا حملععااعمحملتةلصاا ؛حمل  اامتحململحملهعاار حملأحملتاسااالمحملأ اا حمل
م  حمل سرع ئوحملم ا حملساع حملأا حملصال حملأحملحملجع زصن،حملأياحملتملرعك حملأعض حملت  اليحملعليفنحملبعج حملم  

حمل.تة ن تحمل ت  يفعت
 كاااام ،حملت  اااا بع ،حمل هسااااح ا،حمل غري،اااا حمله،اااا حملن لااااعتحملأحملتاسااااالمحملب ص اااا  حملمساااا حملتحلاااا هألحمل
 ت يااعو،حمل كاام ،حملت  خاا  سحمل مأ   اانحمله،اا حملن لااعتحملباام ،،حمل كاام ،حملأ  اا،حمل ترز تعاا ،حمل ت  ااع س،حمل مبااعحمل

                                                 
 .ت فرتسو:حملهره حملب ملك شفوحمل-حمل1
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،حمل أاا حمل(1) تباااعتحملبيفاانحملتحلاا هألحمل ت يااعوحملحعيففااو،حمل غااريس حمله،اا حملن لااعتحملأحملععااعمحملترأااوحمل ق  اا حملقااع  حململاا 
صكلا حملباايفع حملصكلا حملبيفاانحملأاع  حملهالحملبياا احملتملعتضاا حملت ايتحململحملهرفاا حمل انحملأر بعر اا حملأا حملتحلاا هألحمل ت يااعوحمل

حمل((.هأ حمل ع محملبالغ  حملهه  ،حملم حملالعرا د حملضع حملدال ر  ،حملم حمل جح نحملغريس حملعليف  
حمل(:4/23((حمل)جمعع حملت فر   )) ق احملمهض حملأحمل

المحمل ت فليااافوحمل شااا  د  حملعلااا حملمنفيااا  حمل علااا حملباااينحمل أااا حملهعجااا حملأااا حملهقااارت حملمئعاااوحملت كااا))
كام ،حملباأك رحملحملحمل(3) أ حملش  ديحملمئعاوحملت كاالمحمل ت فليافوحملبعضا  حملعلا حملبعاصحمل(2)جعي  حملب  ضالا

أ حملمنحملحيرعلنحملسمتحملتملعض ،حمل كم ،حملأ حملهعج حملأ حمل جع حملمئعار  حملهىلحملأامساحملععاعمحملمسا حملت ياعوحمل
 نحملحااحمل ا  آحملب  شارنحمل ع  ئ س حملك اري،حمل مئعاوحملت ياعوحمل تحلا هألحملالحملهرجا حملأاع  حملمحا حملرنحملتاميا

حمل.ت العبحملالحملهيخانحملمح 
 كم ،حملأا حملهعجا حملأا حملشا  د  حملرسا حملتحلا هألحملب  ياالأوحمل تةاالاحملأا حملمناعت حملت ضاالاحمل

حمل. س حملالحمله    نحملرس حملت    حملهالحملب  ضالاحمل سمتحملب بحمل تس حملكع حملق أع  
 ويف حملت اعتئ حملتملرا بلوحملأ حملمسا حملترساعت حملص ا  حمل ا حملباأ  حملمصالاحملأا حملتآلااره حمل مقاربحمل

حلااا حملبع ااا حملكاااالمحملمسااا حملت عحااا حملبااايف  حمل حااا   حملأع ااا حمل ع  اااوحملكاااالمحملمسااا حملتمللااا حملأااا حملتمليااالعاحملهىلحملت
حمل((. ح   حملأع  

حمل:مثع  حملأع ق رنحمل لعرفليفوحمل مس حملت ضالا(حمل92-4/91((حمل)جمعع حملت فر   )) ق احملأحمل
حمل.ميك حملتةا بحملهب حملأ حملا صوحملت ع سحملد نحملع أر  ،حمل سمتحملقع  :حمل هنحملقلر ))

عنحملععا حملا صار  حملكعا حملهكاعنحملعلعكا حملععا حملا صارك ،حملبع حملتملعلعمحملمنحملعل حملت رس حملهكا
 أ حملتملعلاعمحملمنحملكا حملأا حملكا نحملبكاالمحملتملر اع حمل محعت انحمل باعتط حملمأاع  حمل ظعتسرسا حملمعلا حمل ساعحملبام ،حمل

                                                 
ت كالمحملأ حملسمتحملتاأ محملت مسحملعر حملأك نوحملمس حملتحل هألحمل ق  س حمل صارهر حملمنحملسبال حملترئعوحملت ك   حمله، حملن لعتحملحملصأأ حملسمتحمل-حمل1

 حمل تحلاحملحملت     هىلحملمس حملحملصلرف حملأحملتاسالمحملب ص  ع  حملرس حملتحل هأل،حمل الحملهعر حملت فض حملرس حملت فض حملهالحملم عتحملت فض ،حملبال
 .حمل تجل  

أ حملترس حملت   ه حملك نحملأ حملمس حملت كالمحمل ت فليفوحملأ حمله    نحملعل حملمنفي  حمل بينحملجعي  حملب  ضالا،حمل ه   حملحمل-3،حملحمل2
متحملهرضاع حملشا  د  حملرسا حملت ياعوحملباأ  حملعلا حملتحلا حمل ت ا  ،حمل الحملجنا حملت يفاعمحملأا حملمدعيفا  حمل سابعض  حملعلا حملبعاصحملب  ضاالا،حمل

نحمل ضاال  حملأ عا حملكا نحملسامتحملتةااأحمل ت ضاالاحمل،حمل الحمله ا  حملرسا حملت يلفيفوحملأ حملهعا  حملطاوانحمل ضاال نحمل الحملبأااا  حملمسا حملح با
 .ت يعوحملب حل ،حملب ع احمل بال حملتردعيف  
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مقعم،حملك نحملمح حملب الار  احملبن،حمل الحمل هاحملمنحملمس حملتحل هألحملمعل حملترأوحمل ما   حملبعل حملت رسعاحمل
حمل. عل حملا صرنحملأ  حملتةلف  حملت رتش ه ،حمل س ئرحملت ع ري

ميبحملبااا حملكعاااا،حمل ع ااا تهللحملبااا حملأياااععد،حمل أعااا ذحملتبااا حملج ااا ،حمل ع ااا تهللحملبااا حملساااالم،حمل أ ااا حمل
 ساالع نحملت ف  ساا ،حمل ميبحملت اا  دت ،حمل ع اا ديحملباا حملت  اا أ ،حمل ميبحملذ حملت  فاا  س،حمل ععاا  حملباا حمله ساار،حمل

حمل. حمهفوحملب حملت يفع ن
 أ اا حملسااع حملباا حملأعاا ذ،حمل مساايف حملباا حملحضااري،حمل سااع حملباا حملع اا دي،حمل ع اا دحملباا حملب اار،حمل ساا ملحمل

مما حملكا نحملمااّحملت عا سحملب  رساعاحمل معلع ا حملب ا ط حملمأاع  حمل مصا ع  حملحملأعىلحملميبحملحمهفو،حمل غريحملسابال 
حمل. م ،

بعلعاا  حملتحلاا هألحملمعلاا حملت عاا سحملهباابال حمل ب ااعتط حملمأااع س حمل مصاا ع  حمل اام ،حملبيفكااعنحملععاا س حمل
ت علاا حملعلاا حملا صااوحملت رسااعاحمل با نراانحملكعاا حملمنحملاااعتاحملت فالساافوحملهعلعااعنحملعلاا حملمئعاار  حمل اااعتاحمل

طعيفاوحملهعلعاعنحملعلا حملمئعار  حمل كام ،حملمئعاوحملتملركلعاحملهعلععنحملعلا حملمئعار  حمل ااعتاحملت ارتأااوحمل ت   
حمل((.تاسالمحملأ  حملمئعوحملت علع  حملبكنحملا صوحملك حملهأ محملمعل حملب  ط حملمأع  

حمل":ت عع "أ حمل(حمل97-4/91)أحملحمل- محنحملتهلل– ق احمل
 أ حملتملعلعمحملمنحملتملعمعااحمل لفليافوحمل ت كاالمحملتملعراا ه حململضاعع ع حملسا حملمبعا حملعا حملأعرباوحمل"

رحملبيااعسحملباا حملهذتحملك ااف حملمحااعت  حمل جاا   حملأاا حملتحلاا هألحمل مبعاا حملعاا حملتص  عاانحملأاا حملساابال حملساامتحملمأاا
مج  حملت ع سحملبأقعت نحملصل حملتهللحملعليفنحمل سل حمل محعت نحمل بعتط حملمأع  حمل ظعتسرس حملح حمل ر  حملك ريتحملأا حمل
ت ع أاااوحملمعلااا حملبااام ،حملأاااع  حمل  ر ااا س حملالحملمييفااا  نحملبااااحملأااا حملق  ااانحملت رساااعاحمل أااا حململحملهالااان،حملبااا حملقااا حملالحمل

حمل.هفرقعنحملباحملح هألحملأرعتصرحملععنحمل ح هألحملأكم بحملأعضع حملعليفن
 ه،اا حملهعرعاا  نحملأحملأعتباراانحملعلاا حملأاا حملهعتباا حملقااع  حملسااعت حملكاا نحملأعضااعع حملم حملغااريحملأعضااع حمل
بيفعاا  عنحملهىلحملمح دهااألحملهعلاا حملا صااوحملت رسااعاحملب  ضاار  يحملت يفايفعيفااوحملم اا حملأكم بااوحملعليفاانحملعاا حملمح دهااألحمل
هعلاا حملا صاارنحملب  ضاار  يحملت يفايفعيفااوحملم اا حملقع اانحمل ساا حملالحملهعلعااعنحملأاارتد حملباا حملغ  اااحملساابال حملالحملهعلعااعنحمل

عااا حملتحلااا هأل،حملبااا حملك اااريحملأاااع  حملالحملحيفماااعنحملت اااار نحملمصااااًل،حملبعااا حملالحملحيفاااظحملحملأعااا  حملت اااار نحملبضاااالحمًل
ت ار نحمل الحملهعر حملأع نيفنحمل الحملهعر حملتحل هألحمل الحملأع نيفنحملأا حملمها حملهكاعنحملع  با حملب حلاا ئ حملتملاأاعذيحمل

حمل.ع حملت رسعا
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 هذتحملص برحملت ع ق حمل ج حملت اعتئ حملكل  حملكلع حملك ن حملت ا ئفوحملهىلحملتهللحمل  ساع نحملمقاربحملك نا حمل
 حمل معم حملعع هوحمل هذتحملك ن حملع حملتهللحمل ع حمل سع نحملمبع حملك ن حملعع ع حملمنأ حملب  ار نحمل تحل هألحملمعرحمل

ح حمله حملأحملمئعوحملعلع  حملسبال حملأ حملالحملمييف حملباحملت ار نحمل غاري حملبا حمل  ا حملذكارتحملععا  حمل هاوحملباا احملالحمل
حمل. اع نحملعليفنحملت يالمحملكمت،حمل صكعنحمل هوحملأ حملكر بحملتهلل:حملنيل حملصحوحملتحل هألحمل    حملق ا

حمل. ع حملمك ر ق حملبل ع حملأ حملذ ،حملع  ئاحمل أ حململحمله ل
مننحملصعىلحملأ  سوحملأ   حملتحلياحمل  رحملبعصحملمئعوحملتملركلعاحمل جا حملهياع حمل:حمل ح ثينحملثاو

بياا حملتهللحملت اارمح حملت اارحيف حمل:حملمشاا حملت اا ه حملترصاا    حملشاايف حملترهكاا حملبااأعاع حملجاا  تحملأاا حملت ربعااوحملبااارم
حمل.م  حملالمحملأيف حملص د:حملتملّحملح حملقيف حمل ن

لحـديث ويعـدلون فتأمل هذه الحكومة العادلة ليتبين لك أن الـذين يعيبـون أهـل ا
،حمل  متحململ حملبلغحملتاأ محملممح حملع حملتبا حملميبحملقريفلاوحملمنانحملعن مذهبهم جهلة زنادقة منافقون بال ريب

:حملقااعمحملسااع ،حملبااا محملتاأاا محملممحاا حمل سااعحملهااعفصحملثعباانحمل هاااعا:حملذكاارحملععاا  حملمساا حملتحلاا هألحمل كااوحملبااا ا
حمل.بكننحملعر حملأ  ت حمل،زن ه ،حملزن ه ،حملزن ه ،حمل دا حملبيفرن

باانحملت رسااعاحملقاا محملأاا حملزأاا حملتملعاا بااحملت اامه حملكاا نعتحملعلاا حملحمل عيفاااحملتملعاا بااحمل لعلعاا  حمل اا حملجاا  
حمل.-صل حملتهللحملعليفنحمل سل حمل-ع  حملت عيب

ساا حملترباا تا؛حملر اا حملمباا تاحملترن يفاا  حمل قاا ئععنحملأااا أ  حمل:حمل مأاا حملمساا حملت علاا حملبكاا نعتحملهاع ااعن
حايفاو،حمل يفيعتحملأ حملتملع أاحملت مه حملالحملهعر حمل  حملحايفاو،حملك حملأع  حملهاعمحملأا محملترن يفا  حملأحملت اا  حمل

حمل.حملسمتحملأحملت عل حمل تملا ا،حمل سمتحملأحملت ع  ديحمل تحل ا،حمل سمتحملأحملترأره حملويفع حمًل:حمل  حملبيفنت مسحملن بحملعع
ساااا حملت ا ئفاااوحملتملع ااااع يحملهىلحملقيفااا محملت يااا عو،حملت ماااا سر نحملعلااا حملتحلاااا ؛حملرنحمل:حمل كااا نعتحملهاع اااعن

حمل.ت   حمل ده حملتحل حملت مسحملبعألحملتهللحملبنحمل سلنحملأع  
حمل((. سعحملت مسحمل ع حملتهللحملبم ع  حملعل حملت  ه حملكلن،حمل كف حملب هللحملش يف تحمل

حمل(:142-4/139((حمل)جمعع حملت فر   )) ق احملمهض حملأحمل
علااا حملمنحملتهللحملهااابعحملمص ااا  حملسااامتحملت رساااعاحملأااا حملبضااالنحملأااا حململحملهبصااانحمل:حملبااا احملت كرااا بحمل ت ياااعو))

رساا حملت كراا باحملقاا ل  حملبكيفاا حمل اا حملسااعحملد  اا حملأاا حملت  اا بووحملد حملأ ر عااوحملت  اا بووحملأاا حملتملرفلياافوحمل
حمل. قعس 
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 تص  عااان،حملبل ااا حملأااا حملبضااا حملتهللحمل أااا حملتملعلاااعمحملمنحملمسااا حملتحلااا هألحمل ت ياااعوحملمااااّحملب  رساااعاحمل
:حمل   يف ااانحملههااا س حملبااا  عل حمل تحللااا حمل صضاااعيف حملترجااارحملأااا حمل ااايف حمل  اااريس حملكعااا حملقااا احملبعاااصحملت يااال 

حمل((.مس حملت يعوحملأحملتاسالمحملكأس حملتاسالمحملأحملتملل ))
ب اامتحملت كااالمحملصع يفاانحملعلاا حملأاا حملهمعأاانحملمساا حملتجل   ااوحمل ت ضااال وحملأاا حملناااّحملت  ااح بوحملأحملت علاا حمل

حمل.الحملهرحعلنحملسمتحملتملا محمل ت  يف نحملم حملت يف حمل ت يع نحمل بيآحملسمت
منحملط ئفاااًوحملغاااريحملمسااا حمل:حمل تملا اااعدحملت رع يفااانحملعلااا حملمنحملكااا حملأااا حملزعااا حملبليااا نحملح  ااانحملم حملأا  ااان

تحلااا هألحملمد كاااعتحملأااا حملحاااا ئ حملترأاااع حملت   طعاااوحملت  يف يفاااوحملأحملمأااارحملتةلااا حمل ت  عاااألحمل تمل ااا محمل تملعااا دحمل مأااارحمل
الاحملت ايتحملص كاعتحملتامي نحملب هللحمل ت يفعمحملتآلاارحمل صعار حمل تجااحملت عجاعدحمل ت اعف حملت ع طااوحمل ت علاعمحمل تراا

هب حملت عفعسحمل ص لاحمل صكع حملد نحملمس حملتحل هأل،حملب عحملهنحملك نحملأ حملتملبأعاحملب  رسا حملب اعحملج سا ،حمل
هذتحملقيف حمل ا حمل أعاعتحملكعا حمل حملحمل)بيفنحملشع وحملقعهوحملأ حملشعاحملت عف ا،حمل هالحملب عحملأع ب حملا  ّحملأ حملت مه حمل

حمل.( أ حملت ع سحملق  عتحملمنبأ حملكع حمل أ حملت يف   حملمالحمله  حملس حملت يف   حمل  ك حملالحملهعلععن
ت اامه حمل}حمل،حمل أاا حمل{ت اامه حملجياا د عنحملأحمل هاا تحملتهللحملب ااريحملساالا نحملمصاا س }حملهكااعنحملأاا حمل قاا حمل

حيااا جعنحملأحملتهللحملأااا حملبعااا حملأااا حملتسااار يفاحمل ااانحملح ااار  حملدتحضاااوحملععااا حمل هبااا حمل علااايف  حملغضااااحمل  ااا حمل
حمل((.{عمتبحملش ه 

   يف حملتاسالمحملتب حملصيفعيفوحملكالمحملك ريحملأحملت  ع  حملعل حملمسا حملتحلا هألحملهعر ارحملذ ا،حملأحملكر انحمل
حمل. بر  هن

 :القيم شهادة اإلمام ابن
أحمل(حملسااا711ت)حملبااعحملع ااا حملتهللحملبعااا حملباا حملميبحملبكاارحملتباا حملقاايف حملتجلعزهااومقاا احملشاايف حملتاسااالمحمل

-322:ا((حمل)ت ك بيفوحملت   بيفوحملأحملتالنر   حمل لفرقوحملت ع جيفاو))ق يف يحملت ع ميوحملت عمريحملتملعسعأوحملباحمل
حمل:،حملأ دح حملمس حملتحل هألحمل ذتأأ حملأ حمله  ض  حمل همأ  (322
 ا صأارنحمل الحملحمل-صل حملتهللحملعليفنحمل   نحمل سل -سعاحملتهللحملأحملمن حملمس حملتحل هألحملس حملمن   حمل حمل:حملب  ))

حمل:ه  صحملترن   حمل ج حملهبأ حملب هللحمل ت يفعمحملتآلار
حملمب رحملبعا حمل الهوحملت  يفا ن...حمله حملأ  ض حملمس حملتحل هألحمل ش س حمل
حملا حملتهللحمل تامي نحمل ت ار ن...حملم حملأ حملعلع حملبأ  حملمن   حملدهاحمل
حملنكرتنحملاحملس حملبالحملش،حمل ال...حملم حملأ حملعلع حملبأنحملمن   حملت رسعحمل



 14 

حملم حملأ  هللحمل ر تئاحملتامي ن...حمله  صحملترن   حملع  حملأبأ حملس حمل
حملأ حملمص احملت  الاحملب  ربس ن...حملش  حملت رسعاحملبمتهللحمل س حملش  ديحمل
حمل تر سحملس حملمب تحملبك حملزأ ن...حملم حملأ حملعلع حملبأنحملا   حملدهعنحمل
حملأ حملا  فع حملرج حملقعاحملبالن...حملأ حملذن   حملهذحملا  فعهللحمل اع نحمل

حملعحملتامي نا  حملم  حملحا حملم  ...حمل عحمل تباعهللحمل ا  فع حملكع حملص احمل
حملاح ز تحملهىلحملتمل ععثحملب  ار ن...حململ حملحتيفأ متحملهىلحملترشيف ،حمل تناحمل
حملم حملح  وحملم حملق ئ حمل أك ن...حملني عتحمله يفنحملد نحملك حملأا  وحمل

حملأ حملم ب حملأعلعأوحملت ر يف ن...حملسمتحملتنري بحملم محملت رفراحملني وحمل
حملاربحملت رسعاحملبعي وحملتاحي ن...حملبلمتحملغض ر حملحيفعع حملتنري عتحملهىلحمل
حملمبر      حملعل حملت  االن...حملحملس حمله    نك حملعل حملباال  
حملهذحمل تباعتحملحا حمل ض حملت رمح ...حملأ حملضرس حمل تهللحملب ضك حمل  حمل
حمل أع صاحمل  ه سوحملتااعتن...حمله حملأ حملهع ده  حملرج حملأ ك حمل
حملأ حملحيريحمل أم وحمل سعتن...حمل عيف،حملس صيف،حملت ع ت يحملك حملهب حمل
حملقربحمل صمكرحملص احملذسحملتامي ن...حمل  يع حملهينحملغيف  حمل تهللحملع حمل

حملصل،حملتمل ك حملأحملسره حملزأ ن...حملتنر  حملبكذتحملصااع حملت عس ئ حمل حمل
حملافرهآحمل ق حملت يريحمل تاأك ن...حملسع هللحملصار حملس حملن أ نحملعل حملت راحمل
حملح لر  حملأحملس   حملترزأ ن...حمل سع هللحملصعل حملأ حملبض عر،حملت يتحمل
حملايرتنحملعع حملت عض حملأحملتمليف تن...حملهالحملت عب احملعليف،حمل تحليرتتحمل ت احمل
حملنذسحملترذس حمل هالحملت عع  حمل ك...حملقيف حمل ق احملأ حمل نحملأ حملح ص حمل

حملذتحملت مسحملج  تحملبنحملت عحيف ن...حمل تهللحملأ حملجي سحملعليف،حملسع  ،حملهالحمل
حملا حملسع حملتحل هألحمل بك حملت ار ن...حمل تهللحملأ حملهع يف،حملأ حملس  حملتجلحيفاحمل
حمل سعتس حملأ حملولوحملتحليفعتن...حمل تهللحمل يف حملت ع سحملهالحملمسلنحمل

حملقربحمل صار حملن جمحملت ع أ ن...حملمي نحملع حمل  يع حملصمكرحملبرحملذسحملتر
حملمس حملت كالمحمل أعا حملت يفعن ن...حمل بععتحملبنحمل مس حمل ملحملهرب حملبنحمل

حمل



 17 

 اامتحملقليفاا حملأاا حملك ااريحملأحملحاا احملمساا حملتحلاا هألحمل  تقع اا حمل أاا حملقيفاا حملأاا حملأاا  حملحباا حمل شاا  ديحملب
حملساامتحململاا حملكاا نحملعلاا حمل   اا حملأحملتص اا  حملت كراا بحمل ت يااعوحمل يفاا دتدحملهمي ناااً حمل ث  صاااً ،حمل ملاا حمل ب اا ا؛حملنالاا  

 يفعااعدحمل  حمل شاا     حمل ضااالالحملمساا حملترسااعت ااا  حملأاا حملتملعرياا احملهىلحملت يااعوحمل    ااا تحمل صل يفياا تحمل
حمل.هىلحملمصلنحمل هأ سحملهىلحملعرهعن،حملبيفل محملعره حملمس حملتحل هأل،حمل هكعنحملأحمل ك   حمل هر  حملح ده  

حملمس حملتحل هألحمل،عحملمس حملت عيبحمل هن
حململحمله ح عتحملنفينحملمنف سنحملصحا عت

حمل
حمل***

حملده حملت عيبحملبع حملما   
حملنع حملتملايفوحمل لف حمل ث  

حملالحملصرغنبحملع حملتحل هألحمل مسلن
حملب  رمس حمل يف ظحمل تحل هألحمل   

حملت ف حملس  حملت     ر  حملغلآحمل
حمل ت  ع حملب زغوحمل  حملمنعت 

 أاا حملهااا حملتهللحمل ت رسااعاحملبأ  واا،حملأاا حملت اامه حملمنعاا حملتهللحملعلاايف  حملأاا حملت ع يفاااحمل ت  اا  هااحمل ت  اا  ت حمل)
احملحمل49:حملت عياا  ]حمل(ذ اا،حملت فضاا  حملأاا حملتهللحمل كفاا حملباا هللحملعليفعاااً حمل.حمل ت  اا حلاحمل حياا حملم  واا،حمل بيفااااً 

حمل[.72
حمل.ل حملت   حل،حملهننحملمسيف  حملت  ع  جعلع حملتهللحمل هه ك حملأ حملمص   حملمس حملتحل هألحمل ت ي

حمل.حمل صل حملتهللحملعل حملن يفع حملبع ،حمل عل حمل  نحمل صح نحمل سل 
حمل

 


