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 ؟؟؟والمرجئة المميعون من هم الخوارج المارقون
 

 

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن 
 .اتبع هداه
 : أما بعد

فإإإ من مإإإن الظإإإ  العأصمإإإك الإإإن أصإإإابيف ديإإإ ا  مإإإن ا سإإإلم      إإإ    
، الهتدإإإإوم هل أهإإإإ   وعقإإإإوأ  وأيفإإإإهتم   يصإإإإال  ويصإإإإاة ا سإإإإلم  عمومإإإإا  

الضإإإإإإالل والبإإإإإإدل واس إإإإإإ  بفصإإإإإإول اعسإإإإإإالم   ا  إإإإإإهتا  ع  إإإإإإا واتبإإإإإإال  
ا تشاهبام من ال صوص الشإهتعصك واععإهتاع عإن ااتمإام ا سإلمك لإد  
أئمإإك العلإإ  والسإإ ك واأإإد  مإإن اشلظإإام الهتاهإإد ن فمإإن بعإإده  مإإن ا ئمإإك 

 .ا  د   
أو مجاعك ومن أهد هذه  والظ  دي ة وقد جيتمع دي  م  ا   هخص

الظإإ   فت إإك جإإوارئ ومهتعصإإك العصإإهت يقإإا ، فل إإذه الظت إإك بشإإقص ا ا ت اقضإإ  
انتشإإار واسإإع وأمإإا عإإيصم هعالمإإر م لإإ ل ومهتعإإ   عإإهتع بتإإ  قإإوة   
هىت الوسائ  ، دالتت  والهتسائ  و  سائهت وسائ  اععالم والتوعصإه فعإ  

 .ههته وط 
 غإإإإهتو أجسإإإإام ال ظإإإإو  الإإإإذ ن وهغإإإهتام مإإإإا و قإإإإد  ظإإإإو  ال إإإإول ا ول  
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 . بصعوم       بدنصاه  و شرتوم احلصاة الدنصا باآلجهتة ف ا  البالم وع 
و  هذه ا  اقشك سإ واعه هإات  الظت تإ  ومإا رافق مإا مإن هفإ  و لإ  

 .للحق وأهله
أمإإا فت إإك اشإإوارئ يقإإا  ف إإر فت إإك اشإإوارئ القدؤإإك الإإن ت إإاول م سسإإ ا 

اهلل علصإإإإه وسإإإإل  ف عإإإإن   عدالتإإإإه، وواعإإإإه ا ول علإإإإى رسإإإإول اهلل صإإإإلى 
اشارعوم من عصضإصه صإحابك رسإول اهلل صإلى هلل علصإه وسإل  ورعإر اهلل 
ع    وعلى رأس   على بن أيب طالإ  اشلصظإك الهتاهإد فاستفصإ  هإففت   
بإإإفمهت رسإإإول اهلل صإإإلى اهلل علصإإإه وسإإإل  الإإإذو وصإإإظ   بإإإف   هإإإهت اشلإإإق 

 .واشلصقك ويض على قتل   ورغ  فصه
ام اشإإوارئ اسإإد  ف إإوروا هإذه الظت إإك وشجهتفوهإإا بشإإعارام و عا إإام وعإ

هسإإالمصك مب  إإك بفداو إإ  وأباطصإإ  وتلبصسإإام وقلإإ  للحقإإائق  ت إإإ ه ع  إإا 
أسالف   الغالة، وتبلغ فت ت   أوع ا ي   تأاههتوم مبحاربك فتإهت اشإوارئ 
واعرعإإإام وتإإإ  ا  ج ورلإإإإا وج إإإورل  يإإإإ   قإإإذفوم هبإإإا هبتإإإإا  أهإإإ  احلإإإإق 

  بهت ام الذاب  عن   ن اهلل احلق، وااارب  للبدل صغ ها ودب ها ا
 فكر الخوارج وعقيدة اإلرجاء

هذه الظصك قد أرهقيف ا مك مبشادل ا و  تعاجل مشادل ا العقد ك و  
ا   يصك و  السصاسصك ب  أمهليف ا ول  ب  ياربيف من  قوم هبما ومها 

 . واآلجهتة و   سبق ما سابق ا سا  الذو   بد   له   الدنصا
وأغإإإهتقت     السصاسإإإك الباطلإإإك مبإإإا فص إإإا مإإإن أوهإإإام وأيإإإالم وتت  إإإام 

وا دباسإإإإ  فقإإإإه الواقإإإإع ففسإإإإاموا أؤإإإإا هسإإإإامة هل اعسإإإإالم وا سإإإإلم  فففسإإإإ
جالصإإإإإإك هإإإإإإباا ا مإإإإإإك وأودصامهإإإإإإا، فهتبإإإإإإوه  علإإإإإإى بغإإإإإإض أهإإإإإإ  السإإإإإإ ك 
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  السإ ك والتويصإد، وتشو     وتشو ه م  م اهلل احلق الإذو  إدعوا هلصإه أهإ
 .و هتبوم علصه من است اعوا تهتبصته من أب ام ا سلم 

تعلإإإإق هإإإإ  م القإإإإوم السصاسإإإإصوم وانإإإإ  مإإإإن اعسإإإإالم، هإإإإو مإإإإا  إإإإوه 
باحلادمصإإإإك تعلقإإإإا  سصاسإإإإصا  فحهتفإإإإوا مإإإإن أعإإإإ  ولإإإإ  أصإإإإ  اعسإإإإالم دلمإإإإك 

ن وفسإإهتوها مبعإإي    عهتفإإه  ا نبصإإام و  العلمإإام مإإ(   هلإإه ه  اهلل)التويصإإد 
  يإإاد  ه  اهلل، : هم معإإي   هلإإه ا  اهلل : الصإإحابك فمإإن بعإإده  فقإإالوا

واحلادمصك أجص جصائص ا لوهصك، وه د درباؤه  أم الذو فسهت   هلإه 
ه  اهلل قإإإإد بإإإإإ  معإإإإإي   هلإإإإإه ه  اهلل بصانإإإإإا    نأإإإإإ  لإإإإإه   هإإإإإذا العصإإإإإهت، 

و  ا صإلحوم ،  وصدقوا فل   سبق الهتع  هل هذا ا عي أيد،   ا نبصام
ول  ا عي الذو عصع ا عإي احلقصقإر لإال هلإه ه  اهلل وعإام فهت إق مإ     إا 

هم التويصإإإإد أربعإإإإك أقسإإإإام، : مل  سإإإإل  العلمإإإإام يقإإإإا  بإإإإإ ذا التظسإإإإ  فقإإإإالوا
رابع إإا تويصإإد احلادمصإإك، وهإإر لعبإإإك سصاسإإصك مإإن مجلإإك أ عصإإب   ويإإإصل   

لشإإإباا السإإإلظر يإإإىت هوا علإإإى ا مإإإك  هت إإإدوم سإإإد هت مإإإن اسإإإت اعوا مإإإن ا
سإإإإلموا هبإإإإذا التقسإإإإص  واطمإإإإفنوا هلصإإإإه ععلإإإإوا احلادمصإإإإك هإإإإر ا عإإإإي ا ول 

 .وا ج   لال هله ه  اهلل
 :وا  لك على هذا دي ة من واقع  

ف      والإوم و   عإا وم مإن بإدم أمإهته  هل اآلم ه  علإى هإذا  -1
 ا عإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي 

 (.احلادمصك ) 
 .به نشهتا  عيصبا  و  شهتوم التت  الن ع صيف  -2
 .و قدسوم من اجرتل أ  هذا ا عي على ما فصه من عال م -3
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وحياربوم من وعع هذا ا عي   موععه ب   تظإهتو   و عتإربو    -4
 .عمالم وعواسصس هل آجهت ا لامام 

الت مإإوه بصإإد  وطبقإإوه علإإى ( احلادمصإإك ) ولصإإت   هو تب إإوا هإإذا ا عإإي 
ى جصإإإوم  ، بإإإ  نإإإده  مإإإن أهإإإد ال إإإا  أنظسإإإ   وعلإإإى هإإإصوج   وعلإإإ

خمالظإإك حلادمصإإك اهلل وأهإإد ال إإا   لمإإا    أبإإواا يادمصإإك اهلل وا ميلإإك   
 .حتصى من أقواأ  وأفعاأ  وموافقت  

و تظر من  عهت    ن اهلل احلق أم   لع على ما ت جهت به مواقع     
وبهتعإإوا    ا نرتنإإيف مإإن الألإإ  ل بهت إإام والب إإيف الشإإد د الإإذو تظ  إإوا فصإإه

اة و لإ  أهإد ال إا  نإربا  غإاشوا فصإه طغصإام ال نإهىت مصا   إه ا مإهت الإذو 
فتإا  هوتتربا ، وسفعهتع قلإصال  مإن ديإ  مإن موقإع وايإد أ  وهإو مإا  إوه  

مبوقع اشوارئ  هت دوم به السإلظص  دإ  السإلظص    ا شإار  وا غإارا، بإ  
صإإإإايبه نظسإإإإه سإإإإفعهتع لإإإإ  بعضإإإإا  مإإإإن هإإإإذا الإإإإبعض مإإإإن دتإإإإاا  إإإإى 

ت قإص  ا  إاهم مإن بإدل "؛ أو العدو ا لد للمويد ن و ى دتابه "ا ويد"
 .رئاوما هو ه  تقذ هت ا  اهم الصافصك مبا هو ههت من بدل اشو " اشوارئ

وسإإإفعهتع بعضإإإا  هإإإا يإإإواه التتإإإاا ا إإإذدور، وهإإإو ا تعلإإإق فقإإإ  مبإإإن 
  الإإذا عإإن ، وسإإف ل البإإاقر  إإن  هتغإإ  "ا دجلصإإك"و" اسامصإإك" إإاه  ا

 .  ن اهلل احلق، وأهله
 :فمن ول  البالم و الأل  وقل  احلقائق ما  فيت

تشبصه مإن حيإع علإى هقامإك هإهتل اهلل وؤإدإ علإى هقامإك احلإدو   -1  
مإإن " ااتمإإك"ا  الشإإهتعصك، وحيإإع علإإى لا إإك ال إإا  مإإن دتإإ  الضإإالل

 .م تهت همعهتو  وا عهتو  ع د هفا  تهت ع د اشوارئ،
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  التإإإوا والتإإإربو،  "العيإإإار ة"و "كبصالشإإإع" سإإإلظص  اتشإإإبصه ال -2
وهإإإذا طعإإإن يإإإىت   مإإإ  م ا نبصإإإإام والصإإإحابك والسإإإل    بإإإاا الإإإإو م 

 .والربام
الإإإذو هإإإو هإإإهت مإإإن اشإإإوارئ،  "فيب قتإإإا ةبإإإ"ا إإإدعو اعتمإإإا ه علإإإى  -3

و عإإصيف    إإالل ا  لصإإ  ولإإا ت   ورعإإا ت  ، فصقإإوم هإإو با قابإإ  بتتظإإ  
تإام اشإإوارئ بسإظ   مإام ا سإإلم  وا إذاب  اسماعصإك للهتعإإال ا سإلم  وهف

 .الع ل وال سام وا طظال
قإإإام بعإإإإض ال إإإإا  بتحإإإذ هت وش إإإإهت الداجلصإإإإك مإإإن نشإإإإا  ا يإإإإ اا  -4

والرتبصك ب  وللعقول ولع  هذا الهتع  مإن  السهت ك التخهت بصك للعقائد وا  اهم
التحإإإذ هت  ، فإإإهتأ  هإإإذا التاتإإإ  اشإإإارعر أم هإإإذارعإإإال ا مإإإن السإإإعو و

م تإإهت وعهتؤإإك خمابهتاتصإإك وعبو  إإك مإإ    آلل سإإعو ،   الصإإق ا بالسإإلظص ، 
آلل سإإإإعو  فال صإإإإصحك  وععإإإإ  عمإإإإ  هإإإإذا الهتعإإإإ  عبو  إإإإك مإإإإن السإإإإلظص 

أهإإإإد ا  تإإإإهتام مإإإإن  يف، أصإإإإبحوالتحإإإإذ هت مإإإإن الظسإإإإا  واشصانإإإإك والإإإإدمار
 .لبشهتل  م  م القوم عبو  ك  يفوأصبح
هل التتإإإإإاا والسإإإإإ ك وهل  التتإإإإإ  وا هإإإإإهتطك الداعصإإإإك يفأصإإإإبح -5

 مإإإإ  م السإإإإإل  الصإإإإإال والذابإإإإإك عإإإإإن ولإإإإإ  والدايضإإإإإك للبإإإإإدل والضإإإإإالل
، أصإإبحيف عمالإإك وأصحابإإإ ا عمإإالم وعواسإإصس ل ئمإإك التظإإهتة والتضإإلص 
 . ا هتتد ن

 قإإإول  هإإإذا مإإإن  إإإدعر هفتإإإا  ناربإإإك اشإإإوارئ وت قإإإص  ا  إإإاهم مإإإن 
 إإدافع عإإن   احلقصقإإك   شإإهت مإإذه  اشإإوارئ و هإإو ذه  اشإإوارئ، و مإإ

 .رؤوس     هذا العصهت



 

 

6 

 

 :من هف  هذا اشارعر وهصخه أيب قتا ة قوله -6
اسإإإت اعيف احلتومإإإك السإإإعو  ك أم ن إإإد التيإإإ  مإإإن ا شإإإا    لقإإإد » 

السلظص    العامل عمالم أا،  تتبوم التقار هت ا م صك عن نشإا  احلهتدإام 
د ب مامإإك صك، فإإ م السإإلظر الإإذو  عتقإإ  اعسإإالمصك، وهإإذه دإإذل  نتصيإإك سإإ

بإإإإن بإإإإاش ونمإإإإد صإإإإال العيصمإإإإ  واللحصإإإإدام والظإإإإوشام وربصإإإإع عبإإإإد الع  إإإإ  
سإإصعتقد    ها إإدجلر دائ إإا  مإإن دإإام، هإإذا السإإلظر ومإإن أو بلإإد دإإام ف نإإ

آل سإعو ؛  م مشإا ه  إد  وم بإالو م وال اعإك  ل سإعو   كال  ا ك ب مامإ
ومإإإن  وعإإإو  طلبإإإك علإإإ  سإإإلظص  مإإإن اس ائإإإهتمإإإن     نسإإإتغهتا مإإإن و … 

لصبصإإإا ومإإإن ا ر م ومإإإن مصإإإهت وسإإإور ا ومإإإن اأ إإإد وبادسإإإتام وغ هإإإا مإإإن 
 .«ا تقدمك  الدول عمالم آلل سعو ، عمال  بالقاعدة 

أ   إإهت  العاقإإ  أم أبإإا قتإإا ة والتاتإإ  ومإإن سإإار علإإى  ي مإإا أعإإدام 
، انأإإهت دصإإ   ضإإع القواعإإد اشبصيإإك ألإإدام للمإإ  م السإإلظر وعلمائإإه وطالبإإه

 .أيتاما  أهد جبيا  م  ا   بين علص ا 
أ  تهت  أم هذا ا سإلوا اش إ  مإن أدإرب أنإوال الصإد عإن اعسإالم، 
ومإإإن أدإإإرب أنإإإوال التشإإإو ه لكسإإإالم وللتإإإه، دصإإإ  اسإإإت ال أبإإإو قتإإإا ة أم 

شإإإإ  هإإإإذه ا سإإإإهتار   دإإإإ  أ إإإإام العإإإإامل، هإإإإ  هإإإإو وهجوانإإإإه اشإإإإوارئ ت ت
وا وربصإإإإك وا مهت تصإإإإك والص و  إإإإك تعإإإإانوم مإإإإع أع إإإإ ة ا خإإإإابهتام ا  لص  إإإإك  

ادتشإإإظيف هإإإذه ا مإإإور ي إإإو  هإإإذه ا ع إإإ ة  تمعكبواأ د إإإك واع هتانصإإإك، ف
 .وا سهتار اشظصك

و إإإا عيإإإ  هإإإذا الصإإإ   مإإإن البشإإإهت عإإإن مقارعإإإك احليإإإك باحليإإإك  -7
التاتإإ  وهإإصخه أبإإو سإإف   ا صإإدام العقإإدو وا   يإإر ( 06:ص)وا  مإإوا 
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  ناربإإإإإإإك اعسإإإإإإإالم وأهلإإإإإإإه،  والبعيصإإإإإإإ   قتإإإإإإإا ة هل أسإإإإإإإالص  الشإإإإإإإصوعص
با لامإإام اععهتامصإإك بالعمالإإك واساسوسإإصك وا رتإإ ا ، فتبإإ  عإإصال القإإوم 
وأجالق إإإإ  فليإإإإفوا هل اسإإإإتخدام هإإإإذا السإإإإالإ وهإإإإو سإإإإالإ دإإإإ  عإإإإاع  

 .فاعهت
أنت  قد ععلإت  السصاسإك ومإا  تصإ  بإإ ا هإا تسإمونه : وؤت  ا أم نقول

اره ، ف إ  تعهتفإوم هإذه ا مإور ج   اشصوم وأسهت   شادتبظقه الواقع وا 
عن طهت ق الوير أو عن طهت إق هإبتام نسسإصك تسإتخدم دإ  ا سإالص  

 .الدنصصك للحصول على هذه ا سهتار
 :اعرت  التات  اشارعر بفم أ  ت أصمام وأعمال سهت ك فقال -8
همنإإا نقإإول يقصقإإك وواقإإع، فإإ م التيإإ  مإإن ا عمإإال واحلهتدإإام قإإد    » 

 .« ا عن طهت ق ه  م العمالم السلظص  دش  أمهتها وفض  سهت ت
 إإا ومإإامل  علإإ ، م مإإا علإإ   سإإهت كوهإإذا اعإإرتا  با عمإإال اععهتامصإإك ال

بعص إإإه وعيإإإ  عإإإن ودإإإهت  اوأهإإإار هل تقهت إإإهت ن نإإإص علإإإى اسإإإ  وايإإإد م  مإإإ
أ ام الباق  ا  تشهت ن   العامل، مع أم التقهت هت ن    هتعام عإن ال صإصحك 

 .الشهتعصك، ا  لوبك ههتعا  من ا سلم 
ععإإإ  نإإإو   ا سإإإتعانك با شإإإهتد  الإإإن أعاشهإإإا اعسإإإالم وعلص إإإا  -9

 مج ور علمام ا مك، ععل ا دظهتا ، وعع  قول العلمإام وا إ رج  بإفم قبصلإك
مبقتضإإإى و عإإإد قإإإهت يف، ويلظائ إإإا  ج اعإإك عقإإإدم يلظإإإا  مإإإع رسإإول اهلل 

قهت شا ؛   إا غإدرم ا اعإك يلظائإه، ععإ   هذا احلل  قات  رسول اهلل 
، ودظإهت مإن  قإول بإه، ومإا وصإليف اشإوارئ هذا القول الامإا  لهتسإول اهلل 

 .هل هذه ا يتام ا قدموم
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تبإإإإإد ع وهإإإإإن  إإإإإهت  نقإإإإإد الشإإإإإص  نمإإإإإد أمإإإإإام لسإإإإإظهت تظسإإإإإصق و  -11
للحإإإإهتا، و إإإإهت  أم السإإإإلظص  عمومإإإإا  جإإإإوارئ و إإإإدافعوم بإإإإإ ذا ال قإإإإد عإإإإن 
ا شهتد  والصلصبص  و ش وم غإارال  علإى ا ويإد ن، بإ  قإد فإاقوا اشإوارئ 
   عإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإالأ  وغإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإص  ، 
وهتإإذا  تإإوم  العلإإ  واحلتإإ  بالعإإدل   مإإ  م الق بصإإ ، ومإإن يتم إإ  

سإإإإالم وعإإإإن ا نبصإإإإام باعسإإإإالم وعإإإإد أإإإإ  يإإإإهتا مإإإإن  إإإإذا عإإإإن قائإإإإد اع
والصإإإإإإإحابك التإإإإإإإهتام، وبإإإإإإإف   عمإإإإإإإالم وعواسإإإإإإإصس و هل آجإإإإإإإهت قإإإإإإإوامصس 
أيتإإإإام  ، ومإإإإن  هتتتإإإإ  هإإإإذه الضإإإإال م التإإإإرب  ومإإإإن بص  إإإإا ويإإإإدة 

 .ا   ام واحللول ع ده  أئمك هد  و د وم
 إإإإإدعر  لمإإإإإا  أم السإإإإإلظص  ع لإإإإإوا احلادمصإإإإإك؛   إإإإإ  أجهتعإإإإإوا  -11

 صإإإكمتعلقإإإك بفصإإإ  الإإإد ن، ف إإإ  ع ماحلادمصإإإك مإإإن التويصإإإد وععلوهإإإا غإإإ  
مهتعصك مإع احلتإام ا هتتإد ن وجإوارئ مارقإك مإع علمإام ا سإلم  وا ويإد ن، 

  ".الشصبانصك"و " سصكصالب"وهب    أ ضا  بظهت  اشوارئ 
والذ ن تتلموا    أقسام التويصد ه  الشص  ابن باش والشص  العيصمإ  

 "اسإإإإإإإإإامص "  سإإإإإإإإإمص    لمإإإإإإإإإا  امإإإإإإإإإن والشإإإإإإإإص  الظإإإإإإإإإوشام، واعتقإإإإإإإإإد أم 
علإإإى الق بصإإإ    هإإإذا التقسإإإص ، ف إإإذه ا يتإإإام  وا، مل  إإإهت "ا إإإدجلص "و

عإإه مإإن العلمإإام، علمإإا  بإإفم العلمإإام مإإا ما قصإإو  بإإإ ا ابإإن بإإاش ومإإن ودإإهت 
أجهتعإإإإوا احلادمصإإإإك عإإإإن أنإإإإوال التويصإإإإد، بإإإإ  أ جلوهإإإإا   تويصإإإإد الهتبوبصإإإإك، 

 .وبعض     تويصد ا لوهصك
أمياأمإإإا ف إإإ  أهإإإ  التويصإإإد، وهتإإإذا ونمإإإد ق إإإ  و   أمإإإا سإإإصد ق إإإ

 .العملر أ ضا  تتوم احلادمصك وت بصق ا
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موافقإإك ااتمإإك  -أ ضإإا  -ومإإن بإإدع   : قإإال التاتإإ  اشإإارعر -12

اعمامإإإإك   غإإإإ  قإإإإهت يف، دظإإإإهت ا لإإإإ  عبإإإإد الع  إإإإ  (1)  بدعإإإإك( 06:ص)
 .بفمور تقتضر تتظ  ا مك بفسهتها التو يفوأب امه ودظهته  ودظهت أه  

 إإإهت  نظسإإإه وأهإإإصاعه هإإإ  أهإإإ  التويصإإإد، وافإإإرت  افإإإرتامام ومإإإع ولإإإ  
 .عد دة   أبصام ساق ا للمقدسر

وهإإإا نقلإإإه عإإإن أيب بصإإإ  ا عمإإإى مإإإن ال عإإإن   علمإإإام السإإإ ك  -13
 (:06:ص)

 تبا   علإى رعس  أويفاممرهبام  سوم  دغهتبام  متهت  مبن    ؤشر  » 
 عن آ ام  قهتآم قد أفسدوا الد ن علوا   فتاو       وعللوا  ال إا 

 وا ا مهت وانقا وا لبصعك مإن      ههت   عق   و   أردام  هؤاملموس
 وهوهوا  دذبا      د    اعصإك     دعإو حلق وتويصإد  وهؤإام

 قالوا جورائ ه ، مع أ   جهتعوا     ا  رأوا يتم    دظهتا   بربهإام
 لإو  لعمصإامبه لت ه سظ إا  حي    جظإام  صهتايا  ظإهتا  بوايإا  د

 « هتونإه  ه  ا  هؤإام  مهتعصك    و  عتونإه  دظهتا    وم  دظهتام 
 :بقوله" هؤام أردام  ههت  عق  و "  علق على قوله 

له بإاعمهتة علإى  معلوم أم أول وأه  ههتو  اعمام القوام الذو  با ع» 
 العق  والقهتهصك، و وها ها هو معلإوم  :  سلم  أم  توم مسلما  م  اا

الشإإإإهتعصك، وهإإإإ  م احلتإإإإام التظإإإإهتة الإإإإذ ن بإإإإا ع   هإإإإ  م  تإإإإهمواعإإإإعه بف ل

                              

انا  والت اما  ب صوص التتاا والس ك، وم  ا نصوص اشالفك   قهت يف، ومل معلوم أم السلظص  ه  أهد ال ا  هؤ(  )
 .  دّل آل سعو  و  السلظصوم أ   جلظام
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الهتهبإإإإإام وأع إإإإإوه  صإإإإإظقك أ إإإإإد   ، ودإإإإإهتة أفصإإإإإدل   ظتقإإإإإهتوم     هإإإإإذه 
الشهتو  دالعق ، هو من  ظعإ  أفإاعصل   مإن تضإصصع الإبال  والعبإا ، وععإ  

تإام ج الا  با   عدائ ا، ناهص  عن استبداأ  شبا م ههتائع البشإهت بفي
: قال تعالمن  ظع  ول   وم ه  هو من أسظه السظ ام ،  ا   هتة اهلل

 ومننن غر نن  عننن ماننة إبننراهيم إف مننن  نن     سنن
أف : وقإإال ،(2)

إ هم هم الس هاء ولكن ف غعامون
، ناهص  عن فقدا    ه  من (3)

 (.06:ص)« ول  وهو ههت  اعسالم واعؤام 
 :التعايق

يقصقإإك مإإذه  الق بصإإك مإإن تتظإإ ه ل مإإك  لقإإد أبإإهتش هإإذا التاتإإ  -ا
 .وعلى رأس   سا ة العلمام ابن باش وهجوانه

ودش  يقصقك ما  ظصه د  ق يب مإادهت مإن تتظإ  ا مإك والعلمإام،   
الباط صإإإك، فصأ إإإهتوم لل إإإا  أ إإإ    ا شإإإاهبك للتقصإإإك  سإإإرتوم ولإإإ  بتقصإإإت   

أهإإإ  السإإإ ك  هإإإ  تظإإإهتوم وأ إإإ  حيإإإاربوم التتظإإإ  ومإإإذه  اشإإإوارئ وأ إإإ  
واسماعإإإك، فلإإإو دإإإانوا   يقصقإإإت   دمإإإا  أ إإإهتوم  إإإا تبإإإادى علإإإص   هإإإذا 
اشارعر التتظ و اارت ، ولقد ه د علص   بإاشهتوئ وبإهتر جإهتوع   بفنإه 

 .رأوا التظهت البواإ الصهتاإ، وأ    عاة يق وتويصد وهؤام
 إ  قد رغبوا عن ملك هبإهتاهص ، وأ مسظ ا  وه د شورا  على العلمام بف 

 .فقدوا ههت  اعسالم واعؤام والعق 
                              

 [.66 : البقهتة ( ]6)

 [. 6 : البقهتة ( ]6)
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إ الشإإمس   تتظإإ  ااتمعإإام عإإو و  هم مإإذه  سإإصد ق إإ  واعإإ  
وأنإإإإإه  تظإإإإإهت باس ئصإإإإإك وبا عاصإإإإإر وبالعإإإإإا ة اعسإإإإإالمصك م إإإإإذ قهتو إإإإإا ا ول،

و  شإهتونه بتإإ  لإإا   وم  يإإه والقإإوم  قدسإإونه و قدسإوم دتبإإه والتقالصإد،
والإإوم وعلصإإه  عإإا وم، ومإإع ولإإ   ونشإإا ، و هتبإإوم علصإإه أتبإإاع  ، وعلصإإه  

 .دله  تأاههتوم بعدم التتظ 
وهإإ   هتدضإإوم مبإإ  م سإإصد ق إإ  الغإإاا   التتظإإ    مشإإار  ا رع 
ومغاربإإإإ ا، ومإإإا هإإإذا الهتعإإإ  التتظإإإ و الصإإإهت   وأميالإإإه ه  دإإإهتة مإإإن دإإإهتام 

 .ع و ه  القو ك ا توصلك على وعه البسص ك، دظى اهلل ههته  وفت ت  
 م احلقصقإإر مإإن العلمإإام ملمإإو   إإس الصإإد، و إإهتاه هم موقإإ  هإإ   -ب

البصإإإإإإهت والبصإإإإإإ ة ال افإإإإإإذة، رغإإإإإإ  نإإإإإإاولت   سإإإإإإرت هإإإإإإذه احلقصقإإإإإإك بتقصإإإإإإت   
وتلبصسإإإال  ا إإإادهتة، ولتإإإن دمإإإا قإإإال اهلل فإإإصمن  سإإإرت يقصقإإإك أمإإإهته و أ إإإهت 

أم حسنننن  الننننلغن فننننض قاوبنننننهم مننننر  أن لننننن غخننننرج اهلل : جالف إإإإا
عننرفتهم بسننيماهم ولتعننرفم هم فننض ولننو  ءنناء ارغمننا هم فا:: أضنننا هم 

لحن القول واهلل غعام أعمالكم
(4). 

فل   نصص  من صظام ه  م ا هتعى وأعغا   وأيواأ  الن تعإهت  
 .من حلن أقواأ  ومن مواقظ   وأعماأ 

أ عتقد ا  إافقوم أم اهلل    تشإ  : أو» : -رله اهلل–قال ابن دي  
أمإإإإهته  وجيلصإإإإه يإإإإىت  ظ م إإإإ  وووا أمإإإإهته  لعبإإإإا ه ا إإإإ م  ، بإإإإ  سصوعإإإإ  

 .البصائهت

                              

 [. 66-62: نمد ( ] )
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فصمإإا  بإإدوا مإإن دالم إإ  : أو ولتعننرفم هم فننض لحننن القننول: وقإإال
 دالمإإإه يناعإإإالإإإدال علإإإى مقاصإإإده   ظ إإإ  ا إإإتتل  مإإإن أو احلإإإ ب  هإإإو مب

مإا  : "القول، دما قال أم  ا  م   عيمام  نوفحواه، وهو ا هتا  من حل

 .( )" لسانه  لى صظام وع ه وفلتامأسهت أيد سهت هتة ه  أبداها اهلل ع
 إإن   نتظإإهت القإإوم، ولتإإن نعتقإإد أم   القإإوم مإإن صإإظام ا  إإافق ، 

علإإإى أهإإإ  السإإإ ك واسماعإإإك الشإإإرم  دمإإإن التإإإذا والتقصإإإك والتلبإإإصس واحلقإإإ
 .ا  ل 

وهإإإو أمإإإهت قإإإد عإإإاله اهلل ودشإإإظه وفضإإإح   بإإإه، وم مإإإا بإإإالغوا      
 .للعصام ال  متشوفكر رؤوس     الهتمال ف م عو 

 .وم ما تتن ع د امهتم من جلصقك   وهم جاأا سظى على ال ا  تعل 
 ".تعهت  أيوال دبار القوم من صغاره : " و  ا ي 

ومإإإع وعإإإوإ أمإإإهته  لإإإد  أوا ا لبإإإاا، فإإإ م تصإإإهتحيام هإإإذا الصإإإغ  
 .باحلقصقك قد شا م أمهته  وعويا ، و  سصما نأهتل  هل العلمام

  للعلمإإإإام، مإإإإن لإإإإملصصإإإإك بالب إإإإيف والأ سإإإإا  أبصاتإإإإا  للمقدسإإإإر -14
 :عم  ا ا بصام اآلتصك

 سوا  سظ إا  يتإام  ر ل      على  يتومإام  هسالم  وهؤام وقا
ه      يهتبإإإإا  علإإإإى الإإإإد ن أع إإإإا     صإإإإنب  عيإإإإ  قإإإإد ج عإإإإوا فإإإإاس

 لقهتصإام

                              

 (.  2 / : )تظس  ابن دي (  )
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 دإإإ هإإإذو  طهت قإإإك  أهإإإ   الغإإإر    إإإد       مإإإع  أهإإإ   تويصدنإإإإا    
 أشمإام

هإإإإارة هل بعإإإإض هإإإإب ام ه» : ا ول م  إإإإا بقولإإإإهصإإإإيف ق علإإإإى البوعلإإإإ
سإإإوم  وتلبصسإإإام علمإإإام الضإإإاللك مإإإن أهإإإ  الإإإتي   واعرعإإإام، الإإإذ ن  قا

يتومإإام الإإهت ة   هإإذا ال مإإام علإإى يتومإإام اشالفإإك، و  إإإ لوم أقاو إإ  
السإإإل    احلتإإإام ا سإإإلم  الألمإإإك الإإإذ ن دإإإام دظإإإهته   وم دظإإإهت علإإإى 

ا تإإول  للتظإإار ااإإارب  لإإد ن اهلل   هإإذا أئمإإك التظإإهت ا شإإهتع  ا هتتإإد ن 
 .«ال مام 

فصتضإإإ  مإإإن يإإإهتا هإإإذا الهتعإإإ  وأميالإإإه علإإإى مإإإن  سإإإمو   باسامصإإإك 
أق إإإار ا رع وعلإإإى رأسإإإ   دإإإ  وا دجلصإإإك أ إإإ   قصإإإدوم السإإإلظص     

علمإإإام ا ملتإإإك العهتبصإإإك السإإإعو  ك، وعلإإإى رأ  اسمصإإإع ابإإإن بإإإاش والعيصمإإإ  
 .والظوشام

مإإإإو ة و م   سإإإإصد ق إإإإ  للإإإإهتوافض، بإإإإ  والعلمإإإإانص ، مإإإإع مإإإإو ة همإإإإا
اليإورة  نسصده  عمهت عبد الهتلن للهتوافض، و عوته للشباا أم  تخإذوا مإ

 .اع هتانصك أسوة
ومإإإإإإإع عإإإإإإإصيف قإإإإإإإا ل  ا ب إإإإإإإال    إإإإإإإالل ولا إإإإإإإك ورعا إإإإإإإك ا شإإإإإإإهتد  
والصإإإلصبص    أوربإإإا وأمهت تإإإا، بإإإ  وأديإإإهت ت أصمإإإال  ويهتدإإإال  حتصإإإا هإإإذه 

ت بصإإإإق  ك اهلل   نأإإإإهته ، وهمنإإإإا هإإإإوصإإإإا  تإإإإوم ت بصإإإإق يادماحلصإإإإاة، وهتإإإإذ
حلادمصك الشص ام   عإ  أو دإ  جصإومال  لعلمإام السإ ك وعإد السإلظصك 

ال إا  والسلظص ، ب      صظوم   الصإحابك و  ا إ م  ، ف إ  مإن أهإد 
ومتإإإهت ا  علص إإإا و  أعإإإهت  أيإإإدا  مإإإ     هتعإإإع هل احلإإإق خمالظإإإك حلادمصإإإك اهلل 
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بسإإصد ق إإ  ونمإإد ق إإ ، ومإإهتورا  بقصإإا ال ،  م  بإإددمصإإك اهلل جضإإوعا  حلا 
 .وانت اما  حبيا ل 

و إإإن ن تأإإإهت موقإإإ  هإإإذا الإإإذو  إإإى نظسإإإه با ويإإإد بعإإإد بصإإإام  لمإإإه 
هإإإ  : للعلمإإإام وال إإإالا السإإإلظص  ا ويإإإد ن يقإإإا    دإإإ  أ إإإام ا عمإإإورة

 همإإإإإحلادمصإإإإإك اهلل، أو  صإإإإإهت علإإإإإى أيتا ت ظصإإإإإذا  وانقصإإإإإا ا   هتعإإإإإع هل احلإإإإإق 
 .ال اغوتصك ا ضا ة حلادمصك اهلل

وه  فلص تأإإإإإهت عإإإإإو م سإإإإإلظصك قا مإإإإإك تتشإإإإإ  ا  عصإإإإإ  والتالعإإإإإ  
 .بعقول هباا ا مك وهصب ا 

 .واهلل   صهت    ه احلق و تبيف جصومه هنه  صع الدعام
 .ربصع بن ها و عم  ا دجلر : دتبه
 هإ66  رمضام 1   
 


