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 مقدمة الطبعة الثانية
 

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

فإإ ح  إإم المإإاممخن المالصإإخن الصإإاماخن فإإ  ألنمإإا وا مإإن ا، بخإإا  والصإإالحخن، 
، ثإإا بعإدها أ مإس الوإدل وأهإإث الحإدنز فإ   إث  مإإاح وعلإى رأسإوا صإحابس رسإول اهلل 

ب أمر نحتمه اإلسالم، وماح به أهث السمس والجماعس؛  ما أح ذ ر محاسموا والذ: ومكاح 
عإإموا وعإإن مإإموجوا أمإإر نحتمإإه اإلسإإالم، وسإإخما  إإخن تهإإول وت إإتد  مإإال  أهإإث البإإد  
والضالل علخوا ف  السر والعال خس، ونهابث ذلك فتور من أهإث الحإو والسإمس، واإد لمسإ  
وعان إإ  ئإإخكاي  ًخإإراي مإإن هإإذا مإإن سإإمخن، فكتبإإ  فإإ  ألدوإإار مكا إإس أهإإث الحإإدنز وألبإإرا  

اهلل بإإه ئإإباب السإإمس والتو خإإد فإإ  العإإالا اإلسإإالم ، وأح  محاسإإموا  تخبإإاي، رأإإو  أح نم إإع
 .نحصموا من مكا د وغوا ث أهث البد  

ثإإا مإإع ا،سإإي ال إإدند أا  إإا مإإا و  تواإإع مإإن أوإإس  إإاح نرأإإى مموإإا المصإإر وئإإد 
ا، ر والواإإوف فإإ  وأإإه أهإإث الباعإإث والبإإد  وصإإد هجمإإاتوا علإإى أهإإث الحإإدنز والتو خإإد 

 ))و  ((صإ س الرربإا   ))ث البد  والضالل ف   تم سلماح العومة والسمس، أا  ما ن د أ ر أه
، فرأنإإإ  لاامإإإاي علإإإ  أح أاإإإوم بواأإإإم ع إإإخا، هإإإو الإإإذب عإإإن أهإإإث ((مإإإن أ إإإالع الداعخإإإس 

الحدنز، وبخاح أ وا هإا الاا  إس الممصإورة الماأخإس، وأنإد  ذلإك بكإالم أ مإس ع إام، نانإد 
ح العإومة، لعلإه نرأإع عمإا واإع فخإه مإن عدمها على ا،ربعخن، وأرسإل  مإا  تبتإه أللإى سإلما

 . لس، فلا نتحهو هذا ا،مث 
 .، فجا  فخه بما هو أمهى وأئد ((من وسا ث مفع الرربس  ))ثا صدر له  تاب 

أللإى رم  علخإه،  ( )، أئإار فإ  مهدمتإه((العالإس والالاإس  ))ثا دوإر لإه  تإاب سإماه 
 : و عا أ ه لا نمث من أهث الحدنز ف   المه اآلت ، فهال

                                                 

 .    – 9ص   ( )
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أهإإث الحإإدنز هإإا  )):  ( )وبخمإإا أ إإا أ تإإم هإإذه المهدمإإس؛ وصإإلم   تإإاب عموا إإه ))
، تألخي الإد تور ربخإع ابإن هإام  عمخإر ((الاا  س الممصورة الماأخس،  وار مع سلماح العومة 

المد ل ، عباعس مكتبس الرربا  ا،ثرنس بالمدنمس الممورة، واد عرض أ و ا ال خخ ربخع لسبع 
 ( :ا ف  فورس الكتاب   سه ه   م) مسا ث 

 .عدم ا ت ا   بأهث الحدنز وعدم ذ ر  ل ضا لوا ومااناها  - 
محإإاولت  ألم إإال عوا إإي مجوولإإس فإإ  أهإإث الحإإدنز تإإارة وفإإ  ال راإإس الماأخإإس  -2

 .تارة مع التمهص ،هث الحدنز 

هجإإإوم  علإإإى أهإإإث الحإإإدنز ومإإإن نمتمإإإ  أللإإإخوا ووصإإإ وا بصإإإ ا  ابخحإإإس  -3
 .تارأوا من ال راس الماأخس 

تصوُّر  أح أهث الحدنز من المتحاِّبخن على أا  من الدنن والماسإخن ،أإاا   -4
 .أ رل ممه وأح هذا من مخراث ا،ما الوالكس 

 .ا تالف  الم  ف  تعرني ال راس الماأخس وغرابته  -5

ألهمإإال  ذ إإر أهإإث الحإإدنز بعإإد  ملتإإ  ال إإدندة علإإى الممسإإوبخن أللإإى أهإإث  -6
 .الحدنز ف  ا، ممس المتأ رة 

الاا  إس الممصإورة، :    صا ص أهث الحدنز بخن عإا  تخن فإ    إر  تهسخم -7
 .وال راس الماأخس؛ ماال اي بذلك أمخع أ مس اإلسالم 

ثا ساع ال خخ وفهه اهلل أاإوال أ مإس اإلسإالم فإ  أهإث الحإدنز، ومإد وا ألنإاها، 
وثمإإإا وا العإإإاعر علإإإخوا، وذموإإإا ال إإإدند لمإإإن ناعإإإن فإإإخوا أو أح نتمهصإإإوا، وذ إإإر بعإإإ  

 .ا توى . ئعار ف  فضث الحدنز وأهلها،
 

                                                 

وقبل هذا التاريخ بأكثر من سنة ونصف،،  لقد أرسلت إليه الكتاب املذكور قبل أن يطبع،  ( )
 .لعله يرجع إىل احلق والصواب 
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وأ إإا ئإإا ر ، إإ  ربخإإع المإإد ل   رصإإه واأتوإإامه وتصإإحخحه لمإإا نإإراه  اإإأ؛ فإإ ح 
 .هذا من المصخحس الت  نحرص علخوا المامموح 

 

 .سامحه اهلل تعالى وع ا عمه: وما  اح من  المه ف   ه ؛ ف  م  أاول 
 

 ونا إإذ مإإن اولإإه ونتإإر ؛ ألو وأمإإا المسإإا ث العلمخإإس؛ فمإإا مإإن أ إإد مإإن المإإاس ألو
 . رسول اهلل 

أما دمه سامحه اهلل أ م  و أ ت   بأهث الحدنز وأتمهصوا وأتوجإا علإخوا وعلإى 
أللإخ؛ فحائإا أهإث ... من نمتم  أللخوا وأص وا بص ا  ابخحس تاإرأوا مإن ال راإس الماأخإس 
ه ورواة و ملإس سإمت الحدنز من ذلك  له، والذ  نتوجا على أهث  إدنز رسإول اهلل 

اوله وفعله و نضرُّ ألو   سه، وو نضرها ئخكاي، و حإن  رأإوا اهلل أح نسلكمإإا فإ  عدامهإإإا، 
 ونح ر ا ف   مرتوإا، وألح لا 

أِلوَّ رَْ َمسي ِمْن رَبَِّك أِلحَّ َفْضَلُه َ اَح َعَلْخَك َ ِبخراي   كن أهالي لذلك؛ 
( ). 

مست خ  ف   تبما  –بحمد اهلل  –لخوا ومع أ وا و نحتاأوح أللى ثما ما؛ فًماؤ ا ع
وغخرهمإا  ((صإ س الرربإا   ))و ما فإ   ((ئرح البلو   ))ومروسما، ف  مماسباته؛  ما ف  مهدمس 

. 
وألذا  ما  رل أح ال راس الماأخس والاا هس الممصورة ها أهث الحإدنز  هاإاي؛  مإا هإو 

  !ال راس الماأخس؟  من  الم ال خخ؛ فكخي نتصوَّر أ ما  ارأوا من 7واضح ف  بمد 
ولكن، ومع ذلك؛ ف ح مما و ئكَّ فخه أح  إث عا  إس مإن المسإلمخن، مومإا ألَّإ  
وع إإإا ئإإإإأ وا؛ لخسإإإ  معصإإإإومس عإإإن التهصإإإإخر، وو مح ودإإإس بالكلخإإإإس مإإإن  خإإإإد ال إإإإخااح 
وتلبخسه، فخحتاج الجمخع أللى موام المجاهدة والمماصحس والتصحخح والمراأعس والتبرؤ مإن 

هلل تعإإالى لإإا نكتإإم العصإإمس المالهإإس ،هإإث ملإإس وو ،تبإإا   بإإ  وو ل كإإس أو ا، اإإا ؛ فإإ ح ا
لَْخَس بَِأَمإا ِخُِّكْا َوو َأَمإاِ  ِّ َأْهإِث اْلِكتَإاِب َمإْن نَإْعَمإْث ُسإو اي ُنْجإَا  :عا  س؛  ما اال سبحا ه

                                                 

 . 78: اإلسراء   ( )
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َمإْث ِمإإَن الصَّإإاِلَحاِ  ِمإإْن ذََ إإر  َأْو َوَمإإْن نَإعْ * بِإِه َوو َنِجإإْد لَإإُه ِمإإْن ُموِح اللَّإِه َولِخاإإاي َوو َ ِصإإخراي 
اآلنإإإا  مإإإن سإإإورة  ... أُ ْإًَإإإى َوُهإإإَو ُمإإإْاِمنئ فَُأولَكِإإإَك نَإإإْدُ ُلوَح اْلَجمَّإإإَس َوو نُْ َلُمإإإوَح  َِهخإإإراي 

 . ( )المسا 
ومإإن المعلإإإوم أ إإإه و أ إإد نسإإإلا مإإإن الإإإمهص والااإإأ، فمسإإإأل اهلل الع إإإو والعافخإإإس 

 .ما المسلمخن والمسامحس لما ولجمخع أل وا 
أمإإإإا ت رنهإإإإ  بإإإإخن الاا  إإإإس الممصإإإإورة وال راإإإإس الماأخإإإإس؛ فوإإإإو اأتوإإإإام سإإإإبهم  أللخإإإإه 

، وألذا ((ال تإإإاول  ))أ مإإإس، وعلإإإى رأسإإإوا ئإإإخخ اإلسإإإالم ابإإإن تخمخإإإس؛  مإإإا فإإإ  مواضإإإع مإإإن 
وا إإإإ  علإإإإى  إإإإالم أ مإإإإس معتبإإإإرنن، نصإإإإرِّ وح بإإإإأح هإإإإذه الاا  إإإإس هإإإإ    سإإإإوا ال راإإإإس، مإإإإن 

فإإإإإ  م  راأإإإإإع أللإإإإإى الصإإإإإواب ألح ئإإإإإا  اهلل، والمسإإإإإألس و  غخإإإإإر عمإإإإإوم و صإإإإإوص بخمومإإإإإا؛
 .تستدع  فخما أرل ألو الحدنز الوامئ والمماا س العلمخس 

 

أما ماذ ره فضخلس ال خخ من الًما  على أهث الحدنز وذ ر محاسموا؛ فمحن معه 
بخع على ذلك  له بحمد اهلل تعالى، داهراي وباعماي، وسرااي وعال خس، وألح من  و أ   ال خخ ر 

المد ل  عل َّ واد  صح فخما نرل أ ه  إو أح أمعإو اهلل تعإالى لإه بإالتوفخو و سإن العاابإس، 
 .ا هإ  ((وأح نجعلما وألناه هداةي موتدنن غخر ضالخن وو مضلخن 

 

فرأن  أح أ نث بع  اللإبس الإوارم فإ  هإذا الكإالم الإذ  أإا  باإالف  مإا  رأإوا 
 .ممه 

 

سلماح العومة ف   ث ما االه هما؛ ف   ت صإخل  و أرند أح أ ااش ال خخ : فأاول 
واستدول  ف   تاب  هذا الذ  أادم له ما نك   ونرم  عن اإلعامة ، ًره؛ بخد أ   أأد   

 :مضارااي لمماا س بع  المهاط من  المه 
ومع أ وا و نحتاأوح أللى ثما مإا؛ فًماؤ إا علإخوا بحمإد  )): اوله عن أهث الحدنز : ا،ولى 
، و ما فإ  ((ئرح البلوغ  )) خ  ف   تبما ومروسما ف  مماسباته؛  ما ف  مهدمس     اهلل مست

                                                 

 . 21  – 21 : النساء   ( )
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هإإا أهإإث  ( )وغخرهمإإا، وألذا  مإإا  إإرل أح ال راإإس الماأخإإس والاا  إإس الممصإإورة ((صإإ س الرربإإا   ))
 " . !الحدنز  هااي؛ فكخي نتصور أ ما  ارأوا من ال راس الماأخس ؟ 

أسإمع ئإخكاي مإن هإذا الًمإا  المسإت خ  فإ   تإم  أل م  ئاصخااي لإا أر ولإا: فأاول 
سلماح ومروسه، و م  أتممى لو  هث بع  هذا الًما  لخبرهن بإه علإى أ إه نًمإ  علإخوا فعإالي 
ونعرف لوا ادرها وممالتوا، وهم أح ثما ه علخوا مست خ   ما نذ ر؛ ف  ه نذهم سإدل 

بإإس أللإإى اهلل واإل ابإإس أللخإإه، بمإإا  إإال مإإن مكإإا توا و إإمَّ مإإن اإإدرها، وو نع خإإه ذلإإك مإإن التو 
 .وتالخص  تبه من ذلك المخث والحم

وبخإإاح  فلم إإرض أح رأإإالي  تإإم مجلإإدا  فإإ  الًمإإا  علإإى أصإإحاب رسإإول اهلل 
فضا لوا ومما لوا، ثا ععن فخوا و مَّ من ادرها ف   تإاب أو  تإم أ إرل؛ فمإا سإخكوح 

، خاتإه نمجإد رسإول اهلل بث لو أح أل سإا اي    عإول   ! كمه عمد اهلل وعمد المسلمخن ؟
ثإا  إإم مإإن اإإدره فإإ   تإإاب أو مماسإإبس مإا؛  فمإإا سإإخكوح  كمإإه عمإإد اهلل وعمإإد المسإإلمخن 

  !؟ وعلما وا الرخورنن على رسول   اهلل 
ألح المخث من أهث الحدنز ومن سار على  وجوا أمر ع خا، فخه صرف الماس عن 

أو ارنإإم ممإه، ولوإإذا ئإإدم  الحإو الإإذ  هإا علخإإه، مًإث المخإإث مإن أصإإحاب رسإول اهلل 
 .سلي هذه ا،مس الصالحوح الموتدوح على من نمال مموا أاث  خث 
 ))، و ((صإ س الرربإا   )): وهذا أمر  صث فعإالي مإن سإلماح العإومة فإ   تبإه الًالثإس 

 . ((من وسا ث مفع الرربس  ))، و ((من أ الع الداعخس 
و امعإا ا ، وسأضإرب ثالثإس أمًلإس  ولخس ما أاوله والعخاذ باهلل أوهامإاي أو اتوامإا 

 :من  خث سلماح من أهث الحدنز ومن ا تمى أللى مموجوا 

                                                 

 هل هذا سبق قلم أو بادرة رجوع إىل احلق ؟   ( )
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((ص س الرربا   ))اال ف   - 
بعد  الم نعاإخوا فخإه بعإ   هوإا ونصإورها فإ   ( )

غخر صورتوا الت  سلا لوا بوإا العلمإا  و إا عوا برخإر مبإرر فإ  او تصإاص بوصإي ال راإس 
 .اا  س الممصورة الماأخس بعد أح فصلوا عن ال

 –ومما نممع اصر ال راس الماأخإس علإى الممسإوبخن أللإى الحإدنز فحسإم  )): اال 
أح الاخإر وال ضإث اإد اإث فإ  هإذه :  إخن ضإاع اوصإاالح وترخإر  –ف  ا، ممس المتإأ رة 

ا،مإس بعإإد الهإإروح الًالثإإس ال اضإإلس، وت إإرع،  تإإى عإإا وأإإوم ا،فإإرام المسإإتجمعخن للصإإ ا  
اح علخوإإا السإإلي ا،ولإإوح، و تإإى و تكإإام توأإإد فكإإس مسإإتجمعس للصإإ ا  ال رمنإإس التإإ   إإ

موأإوم، لكمإه  –ف  ا،مس  – ا وا علخوا، أو و توأد البتس؛ فالاخر  الجماعخس وال رمنس الت 
 . ((و نالو من م ن 

أو تإإإرل أح سإإإإلماح اإإإد أ رل فإإإإ  هإإإإذا الكإإإالم بأهإإإإث الحإإإدنز الاا  إإإإس الماأخإإإإس 
ألح فإ  هإإذا الكإإالم : ًالثإإس أللإإى الخإوم، وهضإإا ممإالتوا، فمإإن نهإإول الممصإورة بعإإد الهإروح ال

و تى الاا  س الممصورة الت  نتاخلوا اد ضاع  ف  غمرة هذا الكالم الذ   !ثما ي علخوا ؟
 .وعلما  اإلسالم   ضخع مااناها وسوَّاها بجمخع ال رع الت  ذموا رسول اهلل
لوا العلما  الذنن ها ئإودا  اهلل فإ  فأنن أ امنز ال راس الماأخس الممصورة الت   ا 

أ وإا مإن  إاح : أ وإا عا  إس و تإاال علإى الحإو، وفخوإا : ا،رض على أهث الحدنز، وفخوا 
 !وأصحابه؟ على ما  اح علخه رسول اهلل 

وهذه ال كا  الت  ترل أ وا  )): ثا واصث سلماح  المه ف  الص حس   سوا، فهال 
، فخوإا عخإوب وأ اإا ، وفخوإا  لإث وتهصإخر  تمإاي، ، وأأدر بوصإي المجإاةأ و بالمب  

وفإإ  غخرهإإا فضإإا ث و توأإإد فخوإإا؛ الخلإإس  ا إإ  أو  ًخإإرة، وألذا  إإاح مإإن المتواإإع أح نكإإوح 
التجرم ف  هذا الاماح الخالي؛ فخجم أح  تواع لذلك أح ثمَّ  عخوباي ف  هاو  ستتحول فإ  

ر   صإا ص لوإا تمخإاها عإن   رها أللى محاسن، وفروعاي ستتحول أللإى أصإول؛ ، وإا صإا
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غخإإإإرها، ونجإإإإم أح  تواإإإإع أح ثمإإإإ  أوا إإإإم م إإإإراس عمإإإإد غخإإإإرها سإإإإتلهى مإإإإموا الصإإإإدم 
 . ((واإلعراض والتوونن من ئأ وا؛ ، وا ااتر   عمدها ب كس عخوبوا  ًخرة وأ ااؤها فا  س

  !فوث هذا الكالم ثما  ومدح، أو هو ت ونه وتهبخح عمد أول  الموى؟
أل ه ثما ؛ ألو ألذا ُسِلْبما عهولما ومعارفما، واعتهد ا ال إالم  إوراي  :و  ستاخع أح  هول 

 .والباعث  هاي 
و أرند أح أ اا ه وأعخث الم س معه؛ ، ه داهر، و،   اد  اا ته فخه وفخمإا بعإده 
من ععن على أهث الحدنز مسَّ فخإه الحإرص علإى اوتبإا  والحإرص علإى سإالمس المعتهإد، 

أح الحإإإرص علإإإى اوتبإإإا  اإإإد نإإإام  : تإإإا ط  اخإإإرة ذ رهإإإا، مموإإإا وأ ومإإإا اإإإد نامنإإإاح أللإإإى  
 !ببعضوا أللى فوضى ت رنعخس و أول لوا وو آ ر

((مإن أ إالع الداعخإس  ))ف   تإاب  -2
اسإا الإدعاة أللإى ثإالث عوا إي؛ م إخراي  ( )

بذلك أللى أماعس التبلخغ وأماعس اإل واح المسلمخن والسإل خخن أهإث الحإدنز بعإد وصإي 
الًّ مموا نتحإاَّب علإى أإا  مإن الإدنن، فلمإس أماعإس التبلخإغ لمسإس   خ إس و الجمخع أح  

تصإور مإا عمإدها مإن بإال ، وذ إر بعإ  أعمإال اإل إواح المسإلمخن السخاسإخس المإأ وذة مإن 
أعإإإدا  اإلسإإإالم، وسإإإماها أوإإإاماي وتربخإإإس علإإإى الجوإإإام السخاسإإإ ، ثإإإا ذ إإإر السإإإل خخن أهإإإث 

 : الحدنز، فهال 
مخإ  باإلسإالم العلمإإ ؛ فوإ  تإتعلا السإمس والحإدنز، وت إإترث وتجإد فكإس ثالًإس ع ))

ببخاح صحخحوا من سهخموا، وتحذر الماس مإن روانإس ا، امنإز الضإعخ س والموضإوعس، واإد 
 . ((نصحم ذلك ئ   من الج ا  أو ضعي التعبد أو الر لس عن وااع ا،مس وما ندبر لوا 

أل وإإا  )): ضإإاف أللإإى اولإإه فوإث هإإذا ثمإإا  ومإإدح ،هإإث الحإإدنز أو ت إونه وتهبإإخح ن
 . ((متحابوح على أا  من الدنن 
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ومن نرند مموجوا الذ   عتهد أ ه الحإو، والحإو متكامإث  !فمن نرندها بعد هذا؟
أل وإا علإى الحإو، وأل وإا علإى مإا  : ف  ال راس الماأخس الممصإورة  فخه؛  ما اال رسول اهلل 

 !وأصحابه؟  اح علخه رسول اهلل 
 .واد  اا ته ف  هذا 

((مإإن أ إإالع الداعخإإس  ))اإإال فإإ   تابإإه  -3
وعمامهإإا  –واصإإ اي ال راإإس الماأخإإس  ( )

مإإن التامإإوا بالسإإلو  المسإإتهخا والعهخإإدة الصإإحخحس، : " بإإأ وا  –عمإإده هإإا أهإإث الحإإدنز 
 " .ولا نهوموا بما ورا  ذلك 

ه هإذا ناإإالي وااإع ال راإإس الماأخإس الممصإإورة أهإث الحإإدنز، وناإالي مإإا وصإ وا بإإ: فهلمإا 
، بث هذا نعتبر ذمَّاي لوا، بث عدم اخاموا با،مر بالمعروف والمو  عن الممكر رسول اهلل 

 .والذب عن الدنن وتر وا للجوام ف  سبخث اهلل نصم وا ف  ال كا  الوالكس 
مإن وسإإا ث مفإإع  ))واإد بخَّمإإ  مإامل اولإإه هإذا فإإ   تإإاب  هإذا ابإإث أح ن وإر  تابإإه 

((الرربس 
ه فخه ما داي لما الته،  خز  اَّل  الماي االه اإلماماح ابإن تخمخإس ، الذ  أا  تصرف (2)

وابإإإن الهإإإخا فإإإ  أهإإإث الموبهإإإا  والبإإإد ، فمالإإإه سإإإلماح علإإإى مإإإن سإإإماها بال راإإإس الماأخإإإس، 
فأصبحوا بتمانث  الم اإلمامخن علخوا من أئد الوالكخن، وأصبح وص وا بالماأخس ضرباي مإن 

 .اللرو 
كالموما ال راإس الماأخإس الممصإورة أهإث الحإدنز، فلإو و ائا اإلمامخن أح نهصدا ب

تتبعما  الم ابن تخمخس ف  الًما  على أهث الحدنز؛ لارأما بمجلد ضإاا، و إالم ابإن الهإخا 
 ))فإ  مإإد وا  ًخإر، واإإد ألإي فإإ  مإإد وا ومإدح مإإموجوا وفإ   صإإرتوا  تابإه المسإإمى بإإإ 

؛ فكخإإي استسإإاغ ((المو خإإس  ))رة بإإإ الم إإوو  ((الكافخإإس ال إإافخس فإإ  او تصإإار لل راإإس الماأخإإس 
 !؟سلماح أح نمال  الم ال خاخن ف  أهث الباعث على أهث الحو سامة ا،مس و الصتوا 

 :وأللخك  المه بعد مبالرته فخمن نتاخلوا الاا  س الممصورة 
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 نَإإا َأنإَُّوإا المَّبِإإ ُّ  : واإد أمإإر اهلل عإاَّ وأإإثَّ  بخَّإه بجوإإام الك إار والممإإافهخن، فهإال  ))
 .( ) َأاِهِد اْلُك َّاَر َواْلُمَماِفِهخَن َواْغُلْظ َعَلْخِوْا َوَمْأَواُهْا َأَومَُّا َوبِْكَس اْلَمِصخُر 

والإإذنن نهومإإوح بمومَّإإس مهاومإإس الممكإإر، وأوإإام الإإدعاة أللخإإه؛ مإإن الممإإافهخن، ومإإن 
وسإإم  هإإا الرربإإا : آ رهإإا مإإن ال اسإإهخن، والعمإإث علإإى ألضإإعاف ئإإأح أهإإث الرنإإم وال سإإام 

هإإذا الجإإو الموبإإو  بالم إإاع، وهإإا الاا  إإس الممصإإورة، وهإإا ا،مإإس الماتإإارة لمواأوإإس تلإإك 
َولْإإَتُكْن ِمإإْمُكْا أُمَّإإسئ نَإإْدُعوَح أِللَإإى اْلَاْخإإِر َونَإإْأُمُروَح  :الرربإإس ومفعوإإا؛  مإإا اإإال اهلل عإإاَّ وأإإثَّ 

َوْوَح َعِن اْلُمْمَكِر َوُأولَِكَك ُهُا ا  .  (2)ْلُمْ ِلُحوَح بِاْلَمْعُروِف َونَإمإْ
مإإن بإإخن سإإا ر المإإاس،  تإإى المستمسإإكخن بإإدنموا، المباعإإدنن للممكإإرا   –فوإإا 

للجوإام فإ  سإبخث اهلل، ومحاربإس الممكإرا  وأهلوإا، : ها الإذنن  إذروا أ  سإوا  –بأ  سوا 
 .وأل كارها، وبخاح تحرنموا أو  راهتوا، وأمر الماس بضدها من الاخر والبر والمعروف 

 .هِّهوح لعبومنس الجوام، وا،مر بالمعروف، والمو  عن الممكر وها المح
ولوإإإذا؛ فوإإإا أفضإإإث مإإإن المت إإإرِّغخن للإإإذ ر والهإإإرا ة والصإإإخام وغخرهإإإا، المعتإإإالخن 

 .الماس؛ فال نأمرو وا وو نموو وا 
 . (3)وهذا موعن من مواعن افتراع الاا  س الممصورة عن ال راس الماأخس

واإإد غإإرَّ ألبلإإخس أ ًإإَر الالإإو بإإأح  )): لهإإخا ر مإإه اهلل وفإإ  هإإذا نهإإول اإلمإإام ابإإن ا
 سَّإإن لوإإا الهخإإام بمإإو  مإإن الإإذ ر والهإإرا ة والصإإالة والصإإخام والاهإإد فإإ  الإإد خا واو هاإإا ، 
وعاَّلوا هذه العبومنَّا ، فلا نحدِّثوا الوبوا بالهخام بوإا، وهإاو  عمإد ورثإس ا، بخإا  مإن أاإث 

ام هلل بمإإا أمإإر بإإه؛ فتإإار   هإإوع اهلل التإإ  تجإإم علخإإه أسإإوأ المإإاس منمإإاي؛ فإإ ح الإإدنن هإإو الهخإإ

                                                 

 . 9: حرمي ، والت 81: التوبة   ( )
 . 61 : آل عمران   (2)
 " .صفة الغرباء " سبق تفصيل ذلك يف الفصل الثالث من الكتاب الثاين   (1)
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 اوي عمد اهلل ورسإوله مإن مرتكإم المعاصإ ؛ فإ ح تإر  ا،مإر أع إا مإن ارتكإاب الموإ  مإن 
 . ( )أ ًر من ثالثخن وأواي ذ رها ئخاما ر مه اهلل ف  بع  تصا خ ه

؛ رأل أح ، وبمإإا  إإاح علخإإه هإإو وأصإإحابهومإإن لإإه  بإإرة بمإإا بعإإز اهلل بإإه رسإإوله 
 .أ ًر َمن ُن ار أللخوا بالدِّنن ها أاث الماس منماي، واهلل المستعاح 

محإارم اهلل تُإْمتَإَوإك، و إدوَمه ُتضإا ، ومنمَإه نُتإر ، : وأ ُّ منن وأ ُّ  خر فإخمن نإرل 
نُإْرغَإإُم عموإإا، وهإإو بإإارم الهلإإم، سإإا   اللسإإاح، ئإإخااح أ إإرس؛  مإإا أح  وسإإمَس رسإإوله 

 ! اعو؟ المتكلا بالباعث ئخااح
وهإإث بلخَّإإإس الإإدنن ألو مإإإن هإإإاو  الإإذنن ألذا سإإإلم  لوإإإا مإإ  لوا ورناسإإإاتوا؛ فإإإال 

 !مباوة بما أرل على الدنن؟
و خارها المتحاِّح المتلمِّظ، ولو  و ِ  ف  بع  ما فخه غضاضس علخه فإ  أاهإه أو 

 ! سم وسعه (2)ماله؛ بذل وتبذَّل، وأدَّ واأتود، واستعمث مراتم اإل كار الًالثس
اإد بُلإوا فإ  الإد خا بإأع ا  –مإع سإهوعوا مإن عإخن اهلل ومهإ  اهلل لوإا  –وهإاو  

بلخَّإإس تكإإوح وهإإا و ن إإعروح، وهإإو مإإو  الهلإإم؛ فإإ ح الهلإإم  لمإإا  ا إإ   خاتإإه أتإإا؛  إإاح 
((غضبه هلل ورسوله أاول، وا تصاره للدنن أ مث 

(3) . 
م علخإإه ا،مإإر و إإالم اإلمإإام ابإإن الهإإخا ر مإإه اهلل دإإاهر فإإ  أ إإه فإإ   إإو مإإن نجإإ

والمو ؛ لتأهُّلإه لإذلك، وادرتإه علخإه، ثإا و ن علإه؛ ألذ هإو التإار  ليمإر، الإذ  أرمإه أع إا 
 .  (4)من أرم الوااع ف  المو 

                                                 

 .شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل : يعين   ( )
 " .الثالث : " كذلك يف املطبوع، والصواب   (2)
مطبعفففففة  -87  – 88 / 2( )  88  – 80 / 2" ) إعفففففالم املفففففوقعع عفففففن رب العفففففاملع "   (1)

 ( .ربيع / السعادة، وسياق كالم ابن القيم خيتل،، فينقل عن ابن القيم بكامل سياقه
فإذا قام هؤالء بواجبهم؛ صاروا من الطائفة املنصورة، وتبقى الفرقة اليت يسميها سلمان بالناجيفة   (1)

 .ربيع / ؟  ونزل عليها كالم اإلمامع من اهلالكع؛ فما هو املخرج
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والهخإام بالواأإإم العخمإإ  أمإر ناالَإإم بإإه  إث مسإإلا، وأل مإإا تتمخَّإا الاا  إإس الممصإإورة 
 .سا ر المسلمخن  بالهخام بالواأم الك ا   الذ  نسهم وأوبه بهخاموا به عن

وفإ  أبإدا وا، ونتر إوح ا،مإر  –فخما  عمإوا  –والذنن ناثروح السالمس ف  أمنا وا 
هإإا  المسإتجخر مإن الرمضإإا  : لوإذا السإبم  –مإع الهإدرة علخإإه  –والموإ  الواأإم علإإخوا 

بالمار؛ ألذ صورة  الوا أ وا نوربوح من ضرر متواَّع أللى ضرر وااع؛  ما اال اهلل تعإالى عإن 
مَإإِس َسإإَهاُوا َوأِلحَّ َأَوإإمََّا  : مإإافهخن الم ُوْا َمإإْن نَإُهإإوُل ا ْإإَذْح لِإإ  َوو تَإْ ِتمِّإإ  َأو ِفإإ  اْلِ تإْ َوِمإإمإْ

 .( )  َلُمِحخاَسئ بِاْلَكاِفرِننَ 
ولما  اح ف  ا،مر بالمعروف والمو  عن الممكر  )): نهول ال خخ اإلمام ابن تخمخس 

والمحن ما نتعإرَّض بإه المإر  لل تمإس؛ صإار فإ  المإاس مإن والجوام ف  سبخث اهلل من اوبتال  
نتعلَّإإث لتإإر  مإإا وأإإم علخإإه مإإن ذلإإك؛ بإإأح نالإإم السإإالمس مإإن ال تمإإس؛  مإإا اإإال تعإإالى عإإن 

مَإإإِس َسإإإَهاُوا : الممإإافهخن  ُوْا َمإإإْن نَإُهإإإوُل ا ْإإإَذْح لِإإ             َوو تَإْ ِتمِّإإإ  َأو ِفإإإ  اْلِ تإْ  َوِمإإإمإْ

(  ). 

  إإس ألعراضإإه عإإن الجوإإام الواأإإم، و كولإإه عمإإه، وضإإعي ألنما إإه،  ألح: نهإإول ... 
فتمس ع خمس، اد سهم فخوا؛ فكخي نالم التالُّص : ومرض البه الذ   نَّن له تر  الجوام 

  !؟ من فتمس صرخرة لا تصبه بواوعه ف  فتمس ع خمس اد أصابته
مإس سإاام؛ لمإا فمن تر  الهتال الذ  أمر اهلل به لإكال تكإوح فتمإس؛ فوإو فإ  ال ت... 

 .ا هإ  ((واع فخه من رنم البه، ومرض فاامه، وتر  ما أمره اهلل به من   الجوام 
فوث ألنرام ال خخ سلماح  الم اإلمإامخن هإذا فإ  سإخاع الت رنإو بإخن ال راإس الماأخإس 

 !ومموا أهث الحدنز ف  السالي والال و وبخن الاا هس الممصورة      ف  محله؟
 !مه ،هث الحدنز عمام ال راس الماأخس؟وهث ندل هذا على أل را

: وهإإث هإإذه هإإ  صإإ ا  المإإاأخن وأهإإث الحإإدنز الإإذنن عبإإو علإإخوا هإإذا الكإإالم 
أ وا أاث الماس منماي، وأسوأ الماس  اوي عمإد اهلل ورسإوله، مإن مرتكإم المعاصإ ، وأ ُّ منإن  

                                                 

 . 19: التوبة   ( )
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هلل، والمهإ  أللإخ، ووصإ وا بالسإهوط مإن عإخن ا... وأ ُّ  خر فخمن نرل محارم اهلل تمتوإك 
 .أللخ ... عمد اهلل، وبمو  الهلوب 

 

 !فوث  ار هذا ببال ابن تخمخس وابن الهخا بالمسبس ،هث الحدنز؟
 

 .بث هما من أئد الماس تع خماي وتكرنماي وألأالوي ،هث الحدنز  ! ائاهما
 

لماذا؟ ولماذا؟  ما تعوم إا : أرأو أح نصبر الهارئ، ونضرم على   سه؛ فال نهول 
 !وأرأو أح تتجه ا،سكلس أللى ال خخ سلماح !ا الاماح،  ماح الر انا والمحن والبالناف  هذ

 

مإا الإذ  مفعإه أللإإى البحإز عإن  إإالم هإذنن اإلمإامخن الجلخلإخن ثإإا ألنإرامه فإ  هإإذا 
السإإخاع الإإذ  أعإإرل فخإإه مإإن سإإماها بالاا  إإس الممصإإورة، ولإإا نسإإو  لمإإس ثمإإا  علإإى مإإن 

 إإالم ال إإخاخن، وفخإإه مإإن الإإذم ،هإإث الباعإإث مإإا رأنإإ  نسإإمخوا بال راإإس الماأخإإس، بإإث سإإاع  
وسمع ، سااه لخدمغ به ما نسمخه بال راس الماأخس، ومموا أهث الحإدنز؛ فإال  إول وو اإوة 

 .ألو باهلل 
 

 !أ  مسلا نحتمث مًث هذا التصرف؟
 

وهإإث نجإإو  السإإكو  وغإإ  الم إإر عمإإه ألو ألذا ماتإإ  الهلإإوب فعإإالي، واسإإتحكا 
 !  الهلوب واإل ساسا  والم اعر؟الوول و م الد خا ف

 

أمإإا ت رنهإإ  بإإإخن الاا  إإس الممصإإورة وال راإإس الماأخإإس، فوإإإو  ))اولإإه : المهاإإس الًا خإإس 
 ))اأتوإإام سإإبهم  أللخإإه أ مإإس، وعلإإى رأسإإوا ئإإخخ اإلسإإالم ابإإن تخمخإإس؛  مإإا فإإ  مواضإإع مإإن 

  سإإإوا  ، وألذا وا إإإ  علإإإى  إإإالم أ مإإإس معتبإإإرنن نصإإإر وح بإإإأح هإإإذه الاا  إإإس هإإإ ((ال تإإإاول 
ال راس؛ من غخر عموم و صوص بخموما؛ ف  م  راأع أللى الصواب ألح ئا  اهلل، والمسإألس و 

 . ((تستدع  فخما أرل ألو الحدنز الوامئ والمماا س العلمخس 
 

نمبرإإ  أح تإإذ ر أسإإما  هإإاو  ا، مإإس الإإذنن سإإبهو  أللإإى  الت رنإإو، وتإإذ ر : أاإإول 
ال راإس الماأخإس والممصإورة، وتإذ ر المصإامر التإ    صوص أاوالوا الت  فراوا فخوإا فعإالي بإخن

مو   فخوا  صوصوا بالجا  والصإ حس؛     مإا هإو ا،مإر المتبإع اآلح فإ  الرسإا ث العلمخإس 
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وف  البحوث والمهاو ؛ لك  نمتوإ  اومعإا  بأ إك ا  إرم  بوإذا الت رنإو مإن بإخن العلمإا  
سمس وو من أهث البد ، وه  معول      وعالب العلا،      فلا نسبهك أ دئ أللخه و من أهث ال

 بخرة عرنضس، نجم الاروج مموا، ولك  نمتو  الجدل بخن ال باب وا، ذ والرم وتتهارب 
 .الم إوس وتأتلي، وهذه مصلحإإإس ع خمإإس، و نجو  لداعخس أح نتساهث فخوا أو نوملوا 

م  مإإإإإا نرأإإإإإوا ممإإإإإك الهإإإإإرا  أح تإإإإإذ ر المواضإإإإإع التإإإإإ  فإإإإإرع فخوإإإإإا ئإإإإإخخ اإلسإإإإإال
ابإإإإإإإن تخمخإإإإإإإس بإإإإإإإخن الممصإإإإإإإورة والماأخإإإإإإإس بأأاا وإإإإإإإا وصإإإإإإإ حاتوا، ولعلوإإإإإإإا تهاإإإإإإإع ألسإإإإإإإمس 
المسإإإإإتمكرنن والمجإإإإإاملخن، ونحصإإإإإث بإإإإإذلك  خإإإإإر  ًخإإإإإر، وتتحهإإإإإو ا،ل إإإإإس بإإإإإخن ئإإإإإباب 
ا،مإإإإس التإإإإ  نجإإإإم علإإإإى الإإإإدعاة أح نجإإإإدوا فإإإإ  الهضإإإإا  علإإإإى أسإإإإباب الاإإإإالف بخموإإإإا، 

واأتمإإإإا   ا،مإإإإس اآلح مإإإإن واو إإإإتالف فإإإإ  صإإإإ وفوا،  صوصإإإإاي  وألئإإإإاعس أسإإإإباب ا، إإإإوة 
 أع ا أهداف الدعاة وغاناتوا

وألذا وا   على  الم أ مإس معتبإرنن نصإر وح بإأح هإذه الاا  إس هإ   )): أما اولكا 
؛ فهد ذ ر  لك ف  هذه الرسالس أ ًإر ((.   سوا ال راس الماأخس من غخر عموم وو  صوص

سإالم ابإن تخمخإس، صإرح بإذلك من أربعخن ألماماي معتبراي من ماتلإي العصإور، ومإموا ئإخخ اإل
((العهخإإدة الواسإإاخس  ))فإإ  مهدمإإس 

فإإ  غخإإر موضإإع مموإإا، وألح  ًخإإراي مإإموا ناصإإوا بأهإإث  ( )
الحدنز، ولا أر فإ   الموإا ألئإارة وو تلمخحإاي أللإى هإذا الت إإإرنو، فضإالي عإن التصإرنح بإه، 

مإن  ملإس  ولا ن ر أ  أ إد أللإى أح همإا   صوصإاي وعمومإاي بخمومإا، وذ إر  لإك أح ا،مإس
 .العلا وغخرها من ورا  هاو  ا، مس 

ولهد أود  فإ  الواإوف علإى اإول لعإالا معتبإر وغخإر معتبإر نهإول بإالت رنو، فلإا 
أاي علإى ئإ   مإن ذلإك، وفإوع  إث ذ  علإا علإخا؛ فلخبإامر سإلماح العإومة أو غخإره أللإى 

 .ألدوار أاوال ا، مس الم راخن وألدوار مصامرها ومواضع وأومها 
 

                                                 

طبفففففع ونرفففففر الرئاسففففة العامفففففة إلدارا  البحفففففوث العلميفففففة  – 91 -71 ، 0 -8 ص) انظففففر   ( )
" ، وهففو نففم كالمففه يف (89 و29 /1" )جممففوع الفتففاو  " ، و (واإلفتففاء والففدعوة واإلرشففاد 

 " .الواسطية 
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أ إإد أح هإإذا الت رنإإو أمإإر هإإخن، بإإث هإإو أمإإر  اخإإر، وأ اإإر ممإإه مإإا بمإإ   وو ن إإن
 .علخه، واآلثار الت  ترتب  والت  ستترتم علخه أبعد من ذلك ألح لا تدر ما ر مس اهلل 

 

وأل إإإإ  ،رأإإإإو اهلل أح نإإإإوفهم  وسإإإإلماح العإإإإومة وأمخإإإإع المسإإإإلمخن لحإإإإم الحإإإإو 
 .والتواضع له والرأو  أللخه 

 

ولكإإإإن؛ مإإإإع ذلإإإإك؛ فإإإإ ح ممإإإإا و ئإإإإك فخإإإإه أح  إإإإث  )): اإإإإول سإإإإلماح : والًالًإإإإس 
عا  إإإإس مإإإإن المسإإإإلمخن مومإإإإا ألَّإإإإ  وع إإإإا ئإإإإأ وا؛ لخسإإإإ  معصإإإإومس عإإإإن التهصإإإإخر، وو 

 .أللخ  ((... مح ودس بالكلخس من  خد ال خااح 
 :أاول 
أل مإإإإا و  إإإإدع  وو  عتهإإإإد عصإإإإمس أ إإإإد بعإإإإد ا، بخإإإإا ؛ و الاا  إإإإس الماأخإإإإس : أووي 

 .الممصورة وو غخرها 
ألح من الرلم بمكاح أح ن ور أل ساح ال إرع  لوإا علإى مسإتول وا إد، واإد : ثا خاي 

أح هما  فراإس متمخإاة عموإا  لوإا؛ بأ وإا علإى الحإو، وأ وإا علإى ما إاح  أ بر رسول اهلل 
وأصحابه، واعترف لوا أ مس اإلسالم علإى مإدار التإارنخ بوإذه المخإاا   علخه رسول اهلل 

 .لوا الوااع التارنا  الع خمس، وئود لوا ون ود 
 

 عإإا؛ وأإإد  ا، اإإا  فإإ  مجتمإإع الصإإحابس، واإإد ات إإو أهإإث السإإمس وأ متوإإا علإإى 
اإلمسا  عما نهإع مموإا مإن  وَّ ، واإد أعلإو اهلل علإى ذلإك المجتمإع الًمإا  العإاعر، لكإن 
ا، اا  اوأتوامنس من بع  أفرامها تُإبَإخَُّن للماس،  تى و نتدنن بأ اا  الب إر، لكإن مإع 

 .ا،مب واو ترام 
 

الاخرنإس علإى الهإروح الًالثإس الم ضإلس؛ فأ اإا  المجتوإدنن  وأعلو رسول اهلل 
ممن بعد الهرح ا،ول تُبخَّن مع ا،مب واو ترام، وضإالو  ا،فإرام تُمسإم أللإخوا، وو نُإذم 

 .العام  عموم أ  ارح مموا،  تى و نصادم بًما  رسول اهلل 
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ا  العإإاعر علإإى ال راإإس الماأخإإس الممصإإورة فإإ  أ امنإإز الًمإإ وأعلإإو رسإإول اهلل 
بلرإإ   إإد التإإواتر، وسإإار علإإى هإإذا الممإإوال أ مإإس اإلسإإالم، أمإإا أ اإإا  ا،فإإرام وه إإواتوا؛ 

 :فتبخن وتمسم أللى أولكك ا،فرام، وو تذم بسببوا تلك الاا  س الكرنمس؛ ،وأه 
 

، بإإإث ذلإإإك أح تلإإإك ا، اإإإا  لخسإإإ   ائإإإكس عإإإن مإإإموجوا الصإإإحخح السإإإلخا - 
 .المموط نرفضوا وندنموا 

 

أح أفرامها أ  سوا و نتدنموح بتلك ا، اا  والو وا ، وأل ما نعترفوح بأ وإا  -2
 .ه وا  وأ اا ، واد نوفهوح ف  الرالم للتوبس مموا 

 

ومإا  إاح مإن  اإأ  ائإكاي عإن اأتوإام؛ فخبإخَّن ونمسإم ذلإك الااإأ أللإى أولكإك  -3
ط، وو أللإإإى الاا  إإإس؛ ،ح المإإإموط نرفضإإإه، والاا  إإإس  إإإذلك ا،فإإإرام، وو نمسإإإم أللإإإى المإإإمو

ترفضه؛  ما هو وااعوا تجاه  ث ا حراف من ا،فرام، وتجإاه  إث  اإأ مإموا أنضإاي، فإ ذا لإا 
نإإتا التعامإإث مإإع هإإذه ا،صإإماف علإإى هإإذه ا،سإإس؛ ضإإاع  مخااتوإإا التإإ  أعااهإإا ال إإار ، 

أ إإرموا اهلل بالًبإإا  والهخإإام علخإإه، ورمم إإا مإإا اإإرره ال إإار ، وضإإخعما الحإإو والمإإموط الإإذ  
 .وسونما بخن الحو والباعث والمحهخن والمبالخن 

 :أما أهث البد  والضالل؛ فلوا ئأح آ ر وتعامث آ ر لوأوه 
 .أح بدعوا وضالوتوا  ائكس عن أهوا وا ومماهجوا ال اسدة  - 
 .أ وا نتدنموح بوذه البد  والضالو  ونتهربوح بوا أللى اهلل  -2

صروح على هذه البد ، ونوالوح ونعاموح علخوا، وندافعوح عموا تإدنُّماي أ وا نتما -3
 .أو هول وبرخاي 

 .أ وا نحرفوح  صوص الهرآح والسمس من أألوا  -4
 

فمن هذه الممالها ؛ رأنما السلي الصالحخن نحترمإوح ونع مإوح الاا  إس الماأخإس 
ذروح مإموا أ ًإر ممإا الممصورة الها مس على الحإو، ونبرضإوح أهإث البإد  ونوجإرو وا، ونحإ

 .نحذروح من ال سهس والعصاة 
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ألذا تبإإإإإإخن هإإإإإإذا؛ فمإإإإإإن التلبإإإإإإخس والمرالاإإإإإإا  ألدوإإإإإإار ال إإإإإإرع الضإإإإإإالس والاا  إإإإإإس 
 .الماأخس الممصورة أهث الحدنز ومن سار على  وجوا على مستول وا د 

 

وو نوأد أسلوب ُنضخع الحو ونرمإم أهلإه نماثإث هإذا ا،سإلوب الإذ   سإأل اهلل 
 .ا،مس عامس وال باب  اصس ممه، وأح نهخوا ئره و تا جه الو خمس أح نعاف  
 

وهإإذا أوإإد المهإإث الضإإعخي، أادمإإه  صإإحاي هلل ولكتابإإه ولرسإإوله و، مإإس المسإإلمخن 
 .وعامتوا 

أسإأل اهلل أح نم إع بإه عإالب الحإو الإذنن نرنإدوح اهلل والإدار اآل إرة، وو نا إوح 
 .و ا أ داي مع اهلل، وو ناافوح ف  اهلل لومس 

 

 .وصلى اهلل على  بخما محمد وعلى آله وصحبه وسلا تسلخماي  ًخراي أللى نوم الدنن 
 
 
  تبإإإه  

 راأ  ع و ربه ومر رته ور مته     
 ربخع بن هام  عمخر المد ل      

 هإ  3 4 رمضاح المبار  سمس  23ف  
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عوذ باهلل من ئرور أ  سما وسإخكا  ألح الحمد هلل؛  حمده، و ستعخمه، و ستر ره، و 
 .أعمالما، من نوده اهلل؛ فال مضث له، ومن ُنضلث؛ فال هام  له 

وأئإإإود أح و أللإإإه ألو اهلل و إإإده و ئإإإرنك لإإإه، وأئإإإود أح محمإإإداي عبإإإده ورسإإإوله، 
 .صلاى اهلل علخه وعلى آله وصحبه وسلا 

 :أما بعد 
لخ وره علإى الإدنن  لإه ولإو   بالودل ومنن الحو ف حا اهلل أرسث رسوله محمداي 

 . ره الم ر وح 
وأوإإام  ل ا إإه الرائإإدنن  فحهإإو اهلل هإإذا الوعإإد بجوإإام هإإذا الرسإإول الكإإرنا 

وصحابته الكرام الاخبخن، ف عَّ  ور اإلسالم، وأضا  أرأإا  المعمإورة، وسإام  أمإس اإلسإالم 
اإلسإالم   وذهإا  الد خا بعد أح  ام  عروش الجبابرة وا، اسرة والهخاصرة، وبسا  مولس

 –مموا  ما  و  لرسول اهلل  –على م ارع ا،رض ومراربوا 
ثا أصاب هذه ا،مس ما أصاب ا،ما ابلوا من ا تالف وتَإَ رُّع؛ مصداااي لما أ بإر 

 : به رسول اهلل 
و تهإإوم السإإاعُس  تإإى تأ إإَذ أمتإإ  بأْ إإِذ الهإإروح ابلوإإا ئإإبراي ب إإبر  )):  خإإز اإإال 

 !َوَمإِن المإاُس ألوا أولكإك؟ )):   إارس والإروم ؟ فهإال   !نإا رسإول اهلل : فهخإث . ((وذراعاي بذرا  
))
( )  . 

أح أهإث الكتإابخن افتراإوا فإ  منإموا علإى ثِْمتَإإْخِن وسإبعخن ِملاإَس، وألحا  )): و خز اال 
،  لُّوإا فإ  المإار ألو وا إإدة، (ا،هإإوا  : نعمإ  ) هإذه ا،مإس سإت ترع أللإى ثإإالث وسإبعخن ملاإس 

((جماعس وه  ال
( )  . 

                                                 

 ( . 9 81كتاب االعتصام، حديث   – 90" ) صحيح البخاري "   ( )

 مقدمة الطبعة األولى
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أللى نومما هإذا لإا ناتلإي علمإا   –وه  الت رُّع  –وممذ  ال  هذه الكارثس با،مس 
اإلسالم المعتبروح من أهث الحدنز وغخرها ف  الاا  س الماأخس الممصورة أ وإا فراإس وا إدة 

. 
اإلمام أ مإد، وابإن المبإار ، ونانإد بإن : أل وا أهث الحدنز؛ مًث : مع موا نهول 

وغخإإرها، وذلإإك فإإ  واإإ  ا تإإدم فخإإه الاإإالف بإإخن أهإإث الحإإدنز وأهإإث البإإد  . ..هإإاروح 
الجومخإإس، والإإرواف ، والاإإوارج، والمعتالإإس؛  مإإا أ وإإا  إإا وا علإإى ا إإتالف : الكبإإرل؛ مًإإث 

مع أهث الرأ  ال هو  الذنن َغَلوا ف  الهخاس وَضإُعَ ْ  عمإانُتوا بالمصإوص واإد نبإالروح فإ  
 .امنز المبونس أو ناوَّلو وا تأونالي غخَر سا غ التعصم آلرا وا فخرموح ا، 

وآ روح نلحهوح بوا من هإا علإى مإموجوا فإ  اوعتهإام الصإحخح وفإ  التمسإك 
بالكتاب والسمس ف  أمخع المخامنن اإلسالمخس ون ار و وا ف  الذب عن السمس وأهلوا؛ من 

 . ((المر  مع من أ مَّ  )): باب 
مإن أهإث السإمس أح همإا  فراإاي بإخن الاا  إس الماأخإس  وما أدن أ ه اد مار ِبَالَإِد أ إد

 .والاا  س الممصورة 
((ص إإس الرربا   ))ولهإإد مه    خمما ارأ   تاب 

 ليخ سلماح بن  (2)
فود العومة، فوأدته اد تكلاي الت رنو بخن ما و نمبرإ  اإلاإداُم علإى التجا إس والت راإس فخإه، 

ا  ا،مإس، وأصإبح مإن الًوابإ  وا،مإور المهإررة لإدنوا؛ و سخما وهو أمر ع خا، َسلاَا به علم
ألذ اإلاإإدام فخإإه علإإى ماال إإس ع إإرا  ا، مإإس الإإذنن و نُعإإرف لوإإا ماإإالي معتبإإر بهولإإه فإإ  
الاالف واوت اع لم مَّا ن تح الباب على مصراعخه على الجرأة على ماال إس علمإا  اإلسإالم 

 .ول الدنن وفروعه وأ مته ومصاولتوا ف  اضانا  بخرة و اخرة ف  أص
ولا نهي أمر ال خخ سلماح العومة عمد هذا العمث الررنم، بث تجاو ه أللى ما هو 

 :أئد وأغرب ممه، ونتمًث ذلك ف  مسا ث  ًخرة سأ اا ه ف  بع  مموا، وه  
                                                                                                                         

 ( . 1898كتاب السنة، حديث   – 11" ) اود ابو د"   ( )
 " .من أخالق الداعية " وكذلك كتاب   (2)
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 .عدم ا ت ا ه بأهث الحدنز وذ ر فضا لوا ومااناها  - 
ال راإإس الماأخإإس،  محاولتإه ألم إإال عوا إإي مجوولإإس فإإ  أهإإث الحإإدنز تإإارة وفإإ  -2

 .مع التمهُّص ،هث الحدنز 

هجوم سلماح على أهث الحدنز ومن نمتم  أللإخوا، ووصإ وا بصإ ا  ابخحإس  -3
 .تارأوا من ال راس الماأخس 

تصإإوُّر ال إإخخ سإإلماح أح أهإإث الحإإدنز مإإن المتحإإاِّبخن علإإى أإإا  مإإن الإإدنن  -4
 .والماسخن ،أاا  أ رل، وأح هذا من مخراث ا،ما الوالكس 

 .ف  المه ف  تعرني ال راس الماأخس وغرابته ا تال -5

ألهمالإإه ذ إإر أهإإإث الحإإدنز بعإإإد  ملتإإه ال إإإدندة علإإى الممسإإإوبخن أللإإى أهإإإث  -6
 .الحدنز ف  ا، ممس المتأ رة 

الاا  إإس الممصإإورة، : تهسإإخمه  صإإا ص أهإإث الحإإدنز بإإخن عإإا  تخن فإإ    إإره  -7
 .وال راس الماأخس؛ ماال اي بذلك أمخع أ مس اإلسالم 

 

 أح نوفهمإإإا وألنإإإاه لتإإإدار  أ اا مإإإا، والرأإإإو  أللإإإى الحإإإو؛ ألح ربمإإإا سإإإمخع أسإإإأل اهلل
 .الدعا  

 

 .وصلى اهلل على  بخما محمد وعلى آله وسلا تسلخماي  ًخراي 
 

 وكتب
 ربخع بن هام  المد ل  

 المدنمس المبونإس      
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وماانإاها، فلإا أَر  فأ   و تراه نحت إ  بأهإث الحإدنز، وو نم إم لإذ ر فضإا لوا
أهإإث ) ، فإإ ْح ذََ إإر (( الرربإإا  ا،ولإإوح )): فإإ   تابإإه ا،ول ( أهإإث الحإإدنز ) لوإا ذ إإراي بل إإظ 

 .ف    ره ( أهث الحدنز ) ؛ فذلك ،ح هذا الل ظ و ناص (السمس 
، و هإث ((بدأ اإلسالم غرنباي، وسخعوم غرنباي؛ فاوبى للرربا  )) : ذ ر  دنز : فمًالي 

((استوصوا بأهث السمس  خراي؛ ف  وا غربا   )): أ ه اال : الًور  ر مه اهلل عن س خاح 
( ) . 

فال إإاهر أح سإإ خاح نرنإإد أهإإث الحإإدنز؛ ،ح الممتسإإبخن أللإإى السإإمس الإإذنن نهإإابلوح 
 .أهث البد  ف  عصره  ا وا أ ًرنس، والدولس والسلااح بأندنوا 
، فلإإا نمهلإإه (أهإإث الحإإدنز ) وفسَّإإر عبإإداح الرربإإا  الإإوارم ذ إإرها فإإ  الحإإدنز بإإإ 

 .ال خخ سلماح، و اح هو ا،ولى بالمهث؛ ، ه ت سخر مبائر من عبداح للحدنز 
و هإإإث ئإإإرح عبإإإداح الرربإإإا  بإإإأ وا أهإإإث الحإإإدنز فإإإ  سإإإخاع أم إإإث فخإإإه أمخإإإع 

 : ((ص س الرربا   ))الممتسبخن أللى اإلسالم؛ فهد اال ف  
 :سالم غرنباي و ذلك الحال بالمسبس للرربا   خن عومة اإل ))
 .فُوُا المسلموح بخن الك ار؛  خز عدمها بالمسبس أللخوا الخث  –أ 

 .و ذلك ها الملتاموح بال ر  والسمس بخن المسلمخن  –ب 
 .اهإ" . وها  ذلك الداعوح أللى ذلك بخن سا ر المتبعخن للسمس  –ج 

أح أهإإث  وبعإإد ذلإإك بَإإإخَّن أح المهصإإوم بالرربإإا  هإإا ال راإإس الماأخإإس، وفإإ  اصإإاال ه
 .الحدنز ها من ال راس الماأخس ولخسوا ال راس الماأخس 

                                                 

 ( .  8ص" ) الغرباء األلون " انظر   ( )

 المسألة األولى

عدم االحتفاء بأهل الحديث وذكر فضائلهم 
 ومزاياهم
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 .ال راس الماأخس: ؛ أ  (أهث الحو ) ثا  هث عن اآلُأرِّ  أح المرام بوا 
 .واد عرف  اصاالح سلماح ف  ال راس الماأخس 

 : ، فتعهبه بهوله(أهث الحدنز ) ثا ذ ر ت سخر عبداح بأح المرام بالرربا  
ألح ال راإإإس : دنز عاماإإإاي غخإإر ماصإإص؛ ف  اإإإا و  سإإتاخع أح  هإإول وألذا  إإاح الحإإ ))

الماأخس هإا و إدها الرربإا ، ولكإموا مإن الرربإا   اصَّإس، وألح الحإدنز ربإم البإد  بإالعومة، 
؛ فعلإإا أح غربإإس المسإإلمخن  افإإس بإإخن أهإإث الملإإث وا،منإإاح ((... وسإإخعوم ... بإإدأ  )): فهإإال 

  . ( )((ما لس أنضاي ف  معمى الحدنز 
ولإإا أعإإرف أ إإداي سإإبو ا،خ سإإلماح أللإإى مًإإث هإإذا التصإإرف وهإإذا التعمإإخا وهإإذه 
الا لهس ،هث الحإدنز عإن مكإا توا التإ  اعتإرف بوإا لوإا أ مإس المسإلمخن العإدول ا،ممإا  

 !!الذنن و نمبر  ،مًال  وأمًال ا،خ سلماح أح  عارضوا و ارج عن فهووا وأاوالوا
 راإس الماأخإس والاا  إس الممصإورة بأهإث الحإدنز وبأهإث لهد فسَّر العلما  الرربا  وال 

السمس، ومرامها بأهث السمس أهث الحدنز، واد نُد لوح َمإن تإابعوا فإ  مإموجوا مإن بإاب 
أللحاع ال ر  با،صث والتابع بالمتبو ، وبعضوا نهصر هذه ا،ل اظ علإخوا، فكإاح مإن  إو 

العلمإإإا  فإإإ  فضإإإلوا  أهإإإث الحإإإدنز علإإإى سإإإلماح أح ن إإإخد ب ضإإإلوا، ونستهصإإإ  أاإإإوال
ومكا توا، وأ وإا هإا الاا  إس الممصإورة والماأخإس والرربإا  فإ  الدرأإس ا،ولإى، ألح لإا نسإلِّا 

  ! بوا لوا و دها 
ولكن؛ ليسي ال دند لا ن عث سلماح هذا، وما تكام تلمس له   اعاي، بإث تجإد 

ألئإامةي ب ضإلوا، فإ ذا  هإث  فتوراي وملالي من الهخام بوذا الحو، فما رأن  ممه ثما ي علخوا، وو 
 : الم بع  من أثمى علخوا؛ اصَّر وعجا عن استخ ا   الم هذا البع ؛ فمًالي 

 :أووي  ·

                                                 

 ( . 218 – 210ص )   ( )
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ال راإس الماأخإس وأهإث الحإدنز وأهإث السإمس والجماعإس  )): عهد العمواح التإال   - 
لوإإا ، ولإإا نإإذ ر الاا  إإس الممصإإورة همإإا، بإإث عهإإد لوإإا فصإإالي  اصاإإاي؛ بمإإا  علإإى فومإإه أح ((

 . ( )ممخاا   اصس ا  رم  بوا عن ال راس الماأخس
رول الااخم البردام  بسمده عن اإلمام أ مد  )): ثا اال تح  العمواح السابو 

ت ترع ا،مس على  خِّي وسبعخن فراس؛  لوا فإ  المإار ألوا فراإس  )):  أ ه ذ ر  دنز المب  
 . (( !ن ها؟ألح لا نكو وا أصحاب الحدنز؛ فال أمر   م: ، فهال ((

فوث نعم  هذا ألح صح عن  )): ثا اال سلماح تعلخهاي على الحدنز وت سخر أ مد 
((اإلمام أ مد أ ه نعدُّ أهث الحدنز ها ال راس الماأخس؟ 

(2) . 
فوإإذا ت إإكخك فإإ  ألم إإال أهإإث الحإإدنز فإإ  ال راإإس الماأخإإس  مإإا تإإرل؛ فكخإإي * 

ئإإرف مإإن ال راإإس الماأخإإس فإإ    إإره بحإإالوا مإإع الاا  إإس الممصإإورة التإإ  هإإ  أ بإإث وأفضإإث وأ
 .وعلى  سم ت رنهه 

ومإإن هإإا أهإإث الحإإدنز المهصإإوموح بوإإذه الكلمإإس ؟ فأمإإا أهإإث  )): ثإإا اإإال  -2
الهإإوم : الحإإدنز، أو أصإإحاب الحإإدنز؛ فإإ ح المهصإإوم بوإإا  مإإا اإإال الحإإا ا المخسإإابور  
هإإث البإإد  الإإذنن سإإلكوا محجإإس الصإإالحخن، واتبعإإوا آثإإار السإإلي مإإن الماضإإخخن، وممرإإوا أ

وآثإروا ااإع الم إاو  واله إار علإى ... وعلى آله أأمعإخن  والماال خن لسمن رسول اهلل 
اإد ... التمعا ف  الدَِّمن وا،وعار، وتمعموا بالباس ف  ا،س ار مإع مسإا مس العلإا وا، بإار 

رفضإإإوا اإللحإإإام الإإإذ  تتإإإوع أللخإإإه الم إإإوس ال إإإووا خس، وتوابإإإع ذلإإإك مإإإن البإإإد  وا،هإإإوا  
((انخس واآلرا  والانغ والمه

(3) . 
 :ألحا للهارئ أح نسأل : أاول * 

                                                 

 ( . 1  ص " ) صفة الغرباء "   ( )
 " .صفة الغرباء "   (2)
 " .صفة الغرباء "   (1)
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هإإإث هإإإذا  إإإث مإإإا االإإإه الحإإإا ا فإإإ  أهإإإث الحإإإدنز، أو أفضإإإث وأبإإإر  مإإإا االإإإه فإإإ  
 وص وا؟

 وهث  اح نا ى أمرها على ا،مس  تى نعرِّفوا لوا؟
 .و هذا وو ذا  : والجواب 

دنمه، واعد  به همته ولهد ذ ر لما ال خخ سلماح من  الم الحا ا ما نستاخع ته
وعانمته عإن أهإا ماانإا أهإث الحإدنز التإ  ذ رهإا الحإا ا بكإث ئإرف واعتإاا ؛ فلهإإإإد اَإدََّم 

 الحا ا للهإإإرَّا  أهث الحدنز باعتبارها الاا  إإإس 
 :الممصورة ُمتاب عاي الااوا  اآلتخس 

و  )): أ إه اإال:  رول ب سمامه  إدنز معاونإس بإن اإرة عإن أبخإه عإن المبإ   - 
 .((ناال  اس من أمت  ممصورنن و نضرها من  ذلوا  تى تهوم الساعس 

 )): رول ب سمامه أللى اإلمإام أ مإد أ إه سإكث عإن معمإى هإذا الحإدنز ؟ فهإال  -2
 . (( !ألح لا تكن هذه الاا  س الممصورة أصحاب الحدنز؛ فال أمر  من ها؟

 )): وف  مًث هذا اخإث : اهلل اال أبو عبد )): اال ما داي لما االه اإلمام أ مد  -3
؛ فلهد أ سن اإلمام أ مد بن  مبث ف  ((من أمر السمس على   سه اووي وفعالي؛  او بالحو 

ت سإإخر هإإذا الابإإر أح الاا  إإس الممصإإورة التإإ  نُرفإإع الاإإذوح عإإموا أللإإى اخإإام السإإاعس هإإا 
بعإوا آثإار أصحاب الحدنز، ومن أ و بوذا التأونإث مإن اإوم سإلكوا محجإس الصإالحخن، وات

وعلإإإى آلإإإه  السإإإلي مإإإن الماضإإإخن، وممرإإإوا أهإإإث البإإإد  والماإإإال خن بسإإإمن رسإإإول اهلل 
 .أللى آ ر الكالم الذ   هله ال خخ سلماح  ((... أأمعخن 

هإإا  )):     أ إإه اإإال فإإ  أهإإث الحإإدنز : رول ب سإإمامه أللإإى   إإص بإإن غخإإاث  -4
 . (( خر أهث الد خا 

أل إ  ،رأإو أح نكإوح أصإحاب  )): أ ه اإال  :رول ب سمامه أللى بكر بن عخَّاش  -5
 . ((... الحدنز  خر الماس 
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ولهإد صإداا أمخعإاي أح أصإحاب الحإدنز  خإر  )): اال الحا ا مانداي اولوما  -6
 )): أللإإإى أح اإإإال ... ، ثإإإا ئإإإر  فإإإ  الًمإإإا  علإإإخوا (( !المإإإاس، و خإإإي و نكو إإإوح  إإإذلك؟

ووأوم الر ا  مإع فهإد مإا علبإوه عمإدها فال دا د مع وأوم ا،سا خد العالخس عمدها ر ا ، 
إإمس غإإامرة، والإإوبوا بالرضإإا  فإإ  ا، إإوال عإإامرة، تعلُّإإا السإإمن  بإإاس؛ فعهإإولوا بلإإذاذة السُّ
سإإإرورها، ومجإإإالس العلإإإا ُ بإإإورها، وأهإإإث السإإإمس ااعبإإإس أل إإإوا وا، وأهإإإث اإللحإإإام والبإإإد  

 .ا هإ ((... بأسرها أعداؤها 
: نعمإإ   )أ إإه اإإال لإإه أ مإإد بإإن الحسإإن  )): رول ب سإإمامه أللإإى اإلمإإام أ مإإد  -7
أصإحاب : ذ روا وبن أب  اتخلس بمكس أصحاب الحإدنز، فهإال  !نا أبا عبداهلل(: الترمذ  

وم إث .   دنو،   دنو،   دنو: فهام أبو عبداهلل وهو نم   ثوبه، فهال . الحدنز اوم سو 
 . ((البخ  

لخس ف  الد خا مبتد ؛  )): أ ه اال : رول ب سمامه أللى أ مد بن سماح الهااح  -8
 . ((... ألو وهو نبر  أهث الحدنز، وألذا ابتد  الرأث؛  ا   الوة الحدنز من البه 

 إث مإن : وعلإى هإذا عوإد ا فإ  أسإ ار ا وأوعا مإا : اإال أبإو عبإداهلل  )): اإال  -9
نمسإإإم أللإإإى  إإإو  مإإإن اإللحإإإام والبإإإد  و نم إإإر أللإإإى الاا  إإإس الممصإإإورة ألو بعإإإخن الحهإإإارة، 

((... سمخوا الح ونس ون
( ) . 

الصإإورة التإإ  عرضإإوا الحإإا ا عإإن أهإإث الحإإدنز، : اإإارح بإإخن الصإإورتخن : فإإأاول 
 !أو ترل الت او  الوا ث بخموما؟ !والصورة الت   كاها سلماح عن الحا ا 

 :فالحا ا عرضوا لما على أح أهث الحدنز ها الاا  س الممصورة 
 .ف  الحدنز : أووي 
 .م اإلمام أ مد ف   ال: وثا خاي 
 .ف  تأنخده لكالم اإلمام أ مد : وثالًاي 
 .ف  ألما ته ،هث اإللحام والبد  : ورابعاي 

                                                 

 ( . 1-  ص" ) معرفة علوم احلديث : " انظر   ( )
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أورم  إإالم   إإص بإإن ِغخإإاث وأبإإ  بكإإر بإإن عخَّإإاش أح أصإإحاب : و امسإإاي وسامسإإاي 
 .الحدنز  خر الماس 

 .تأنخده وتصدنهه لكثٍّ مموما : وسابعاي وثامماي 
 :وأسأل ال خخ سلماح 

 !اذا أغ ل  هذه الماانا الع خمس الت  ذ رها الحا ا؟لم
لمإإاذا  ال إإ  الحإإا ا فإإ  هدفإإه وغانتإإه وعرضإإه ا،مإإور التإإ  نرمإإ  فخوإإا  لوإإا أللإإى 
ألثبإإإا  أح أهإإإث الحإإإدنز هإإإا الاا  إإإس الممصإإإورة وأ وإإإا  خإإإر المإإإاس، ونإإإدمغ مإإإن نُبرضإإإوا 

أللخ، وذلك ... ُمبرضخوا بالا داس واإللحام واوبتدا ، وأحا برضوا من ا،ملس على ا حراف 
 !مما نرفع من مكا توا ونعل  ئأ وا أ ًر وأ ًر؟

فتأت  نا أ   بعد أح َئكاك  ف  ت سخر اإلمام أ مد أ وا ال راس الماأخس، فتحول  
 الم الحا ا عن هذه المهاصإد الع خمإس وا،هإداف السإامخس أللإى مإا تعتهإده أ إ  أاإثا ئإأ اي 

ز فإ  ال راإس الماأخإس، وتسإوع  إالم الحإا ا علإى أ إه وأ ما ممالس، وهو ألم ال أهث الحإدن
 !!تعرني لل راس الماأخس

 !ألحا ذا لمن العجم
 :ثا خاي  ·

   إإس الإإإدنن : ... ووصإإ وا الااخإإإم البرإإدام  بإإإأ وا  )): اإإال ال إإخخ سإإإلماح 
ومموا  ث عالا وفهخه، وألمام رفخع  بخه، و اهد فإ  ابخلإس، ... و ا ته، وأوعخس العلا و ملته 

وص ب ضإإإخلس، واإإإارئ مإإإتهن، و اخإإإم محسإإإن، وهإإإا الجموإإإور الع إإإخا، وسإإإبخلوا وماصإإإ
السبخث المستهخا، و ث مبتد  باعتهامها نت اهر، وعلى اإلفصاح برخر مإذاهبوا و نتجاسإر 

 .ا هإ  ( )((... 
ألحا ال إإخخ سإإلماح نُ إإرع بإإخن ال راإإس الماأخإإس والاا  إإس الممصإإورة؛ فوإإث : وأاإإول * 

وهث سإاع الااخإم البرإدام  ! بخموما  ما ن رع ال خخ سلماح ؟الااخم البردام  ن رع 
                                                 

 ( .  8  ص )  "صفة الغرباء  ": انظر   ( )
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هإإذا الكإإالم لإإخ وا المإإاس أح أهإإث الحإإدنز هإإا ال راإإس الماأخإإس وأ وإإا أاإإث ئإإأ اي مإإن الاا  إإس 
 !الممصورة؟

ألحا هما  فروااي ها لس، ومسافا  ئاسعس، ووأوإا    إر متبانمإس، بإخن مإا نرمإ  أللخإه 
 !سلماح وبخن ما نرم  أللخه الااخم 

، وصإإإ وا بع إإإرا  ((ئإإإرف أصإإإحاب الحإإإدنز  )): فالااخإإإم ألاإإإَي  تابإإإاي سإإإماه 
 :ا،وصاف الع خمس الال هس بمكا س أهث الحدنز؛ من بخموا 

 .أ وا الاا  س الممصورة والاا  س الماأخس  -
 .ف  التبلخغ عمه  وأ وا  ل ا  الرسول  -

 .وأ وا الرربا   -

 . وأ وا أولى بالرسول  -

 . وأ وا ب ارة الرسول  -

 .وأ وا ُ ماُة الدنن بذبِّوا عن السمن  -

 .فخما َ لا ه من السمس  وأ وا ورثس الرسول  -

 .و و وا اآلمرنن بالمعروف والماهخن عن الممكر  -

 .لح  وا السمن  و و وا أمما  الرسول  -

 . ( )و و وا  خار الماس -

 .واوستدول على أهث السمس بحبوا أصحاب الحدنز  -
،وصإإاف الجمخلإإس الع خمإإس التإإ  وصإإ وا بوإإا و هلوإإا عإإن أللإإى غخإإر ذلإإك مإإن ا... 
 .أ مس اإلسالم 

                                                 

حممفد إااعيفل : ، حتقيفق( 20، 28،  2، 9 ، 8 ص) "شفر  أصفحاب احلفديث  ": انظفر   ( )
 .السلفي 
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ال راإس الماأخإس، الاا  إس : صإ س الرربإا   ))و  ((الرربإا   ))ألحا رسالتك الت  َوَسإمتوا بإإ 
؛ و نمبرإإ  تكرنسإإوا ألو فإإ  ئإإأح أهإإث الحإإدنز؛ ،ح أهإإث العلإإا ((الممصإإورة، صإإ ا  أ إإر 

ألو علإإى أهإإث الحإإدنز، ومإإن أم إإث معوإإا غخإإرها؛ ف  مإإا  المعتبإإرنن لإإا نالهإإوا هإإذه العبإإارة
 .ذلك بالتبع لوا؛ لحبوا لوا، وسخرها على ممواأوا 

وألذا  إإإإإإإإاح الوااإإإإإإإإع  إإإإإإإإذلك؛ فمإإإإإإإإن المسإإإإإإإإتررب أإإإإإإإإدااي أح تمهإإإإإإإإث مإإإإإإإإن  تإإإإإإإإاب 
الااخإإإم أاإإإث مإإإن أربعإإإس أسإإإار فإإإ  هإإإذا الموضإإإو ؛ لتُإَعإإإرِّف للمإإإاس أهإإإث الحإإإدنز، ثإإإا 

وصإإإإإ وا بإإإإإأ وا الاا  إإإإإس الممصإإإإإورة، وو تإإإإإذ ر وو و تإإإإإذ ر وو ت إإإإإخر أللإإإإإى أح الااخإإإإإم 
 .ت خر أللى تلك الص ا  المبخلس الت  مي الااخم بوا  تابه 

 

أل إإك لإإو  تبإإ  مهإإاوي، فضإإالي عإإن رسإإالس؛ لكإإاح مإإن  إإو أهإإث الحإإدنز علخإإك أو 
 .تهتصر على ما  هلته عن الحا ا والااخم 

و تإإاال عا  إإس مإإن أمتإإ   )): أو تعلإإا نإإا سإإلماح أح  إإثَّ أو ُأإإثَّ مإإن فسإإر  إإدنز 
؛ أل مإا فسإروه بأهإث الحإدنز، والااخإم مإموا، ولإا نمإا عوا فإ  ((... على الحإو دإاهرنن 

 !ذلك أ د؟
 

أو تعلإإا أح  إإدنز الِ إإَرع الإإذ  ذ إإر  فخإإه ال راإإس الماأخإإس اإإد  ملإإه أهإإث العلإإا 
 !على أهث الحدنز، والااخم مموا، و هله عن بعضوا؟

اإد  ملإه عبإإداح علإى أهإث الحإإدنز، و هلإه الااخإإم أو تعلإا أح  إدنز الرربإإا  
 !عمه، ولا نما عه ف  ذلك أ د؟

 

 :ثالًاي  ·
 . ( ) هث عن ابن اتخبس وصي أهث الحدنز

 

وف   المه ما لو تأمله الممصي؛ لهضى ،هث الحدنز بأ وا ها ال راإس الماأخإس * 
 .والاا  س الممصورة، وألح  اح لا نذ ر هذنن الل  خن 
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 :رابعاي  ·
 عرنهإإس المبإإ  : والمإإرام بالسإإمس  )):  هإإث عإإن الحإإافظ ابإإن رأإإم الكإإالم اآلتإإ  

ثا صار ف  عرف  ًخإر ... الت   اح علخوا هو وأصحابه، السالمس من ال بوا  وال ووا  
إإا سإإلا مإإن ال إإبوا  فإإ  اوعتهإإاما ،  مإإن المتإإأ رنن مإإن أهإإث الحإإدنز وغخإإرها عبإإارة عمَّ

مال كتإإه و تبإإه ورسإإله والخإإوم اآل إإر، و إإذلك فإإ  مسإإا ث و اصإإس فإإ  مسإإا ث اإلنمإإاح بإإاهلل و 
((... الهدر، وفضا ث الصحابس 

( ) . 
 هث ا،خ سلماح هذا الكالم، وهإو وصإي للسإمس، وبخإاح للمإرام بوإا ألذا : ال  * 

 .ُأعله  عمد المتأ رنن، و وصي أهث الحدنز 
س والررنإإإم أح ا،خ سإإإلماح أعإإإرض عإإإن وصإإإي أهإإإث الحإإإدنز بإإإأ وا هإإإا الاا  إإإ

 .الممصورة وال راس الماأخس، وأ وا ها الرربا ؛ فال  ول وو اوة ألو باهلل
وأمإإا فتمإإس ال إإبوا  وا،هإوا  المضإإلس؛ فبسإإببوا ت إإرع  )): اإال الحإإافظ ابإإن رأإم 

أهث الهبلس، وصاروا ئخعاي، و  ار بعُضوا بعضاي، وأصإبحوا أعإدا ي وفراإاي وأ اابإاي بعإد أح  إا وا 
م رأإإث وا إإد، فلإإا نإإمط مإإن هإإذه ال إإرع  لوإإا ألو ال راإإس الوا إإدة أل وا إإاي الإإوبوا علإإى الإإ

و تإاال عا  إس مإن أمتإ  دإاهرنن علإى الحإو، و ))  :  الماأخس، وها المذ وروح ف  اوله 
، وهإا فإ  آ إإر ((نضإرها مإن  إذلوا وو مإن  إإال وا،  تإى نإأت  أمإر اهلل وهإا علإإى ذلإك 

لذنن نصلحوح ألذا فسإد المإاس، وهإا الإذنن الاماح الرربا  المذ وروح ف  هذه ا، امنز، ا
نصلحوح ما أفسد الماس مإن السإمس، وهإا الإذنن ن إروح بإدنموا مإن ال إتن، وهإا المإُّإاَّا  مإن 

((وبوذا فسَّر ا، مس هذا الحدنز ... الهبا ث 
 .ا هإ  (2)

                                                 

 ( . 28 ص " ) صفة الغرباء "   ( )
 ( . 0 ص)  "كر، الكربة   "  (2)
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مإإإاذا  إإإاح نضإإإخر ال إإإخخ سإإإلماح لإإإو  هإإإث هإإإذا الكإإإالم فإإإ  وصإإإي أهإإإث : الإإإ  
 ن إإرع بإإخن ال راإإس الماأخإإس وبإإخن الاا  إإس الممصإإورة وو بإإخن أهإإث الحإإدنز، الكإإالم الإإذ  و

 !الرربس، و ث ذلك و نمابو ألو على أهث الحدنز ؟
وهذه  صخحس لم س  ولإيخ سإلماح ولكإث مسإلا أسإأل اهلل أح نم عمإا بوإا أمخعإاي، 
خإس واد سمعماها من بع  ئخو ما، وه  ما االه اإلمام أ مد وأ ذ به ئخخ اإلسالم ابإن تخم

 :ر موما اهلل وغخرهما من أ مس اإلسالم 
أح : الوأإإه الًإإامن  )):  ((الإإرم علإإى ا، مإإا    ))اإإال ئإإخخ اإلسإإالم ر مإإه اهلل فإإ  

لا نهث ام ف  مسألس ألو بهإول سإبهه أللخإه العلمإا ، فإ ح  إاح اإد  –وهلل الحمد  –المجخم 
ه بعإ  العلمإا ؛  مإا اإال ناار له ونتوأإه لإه؛ فإال نهولإه ونمصإره؛ ألو ألذا عإرف أ إه اإد االإ

((ألنا  أح تتكلا ف  مسألس لخس لك فخوا ألمام : اإلمام أ مد 
 .ا هإ  ( )

فأرأو من ا،خ سلماح أح نست خد من هذه المصخحس الحكخمس الرالخس، ونرأإع عإن  
 . ث اول لخس له فخه ألمام، بما ف  ذلك الت رنو بخن الاا  س الممصورة وال راس الماأخس 

و أمخعاي إلصابس الحو والبعد عإن او  إرام بإا،اوال واآلرا  عإن أ مإس وأرأو أح  وفا 
 .اإلسالم 
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 اول ال خخ سلماح ألم إال عوا إي مجوولإس فإ  أهإث الحإدنز تإارة، وفإ  ال راإس 
 .الماأخس تارة أ رل، نرافو هذه المحاولس غما وتمهُّص ،هث الحدنز 

أهإث ) بإس السإابو الإذ ر أح ل إظ لهد استمتط مإن  إالم الحإا ا والااخإم وابإن اتخ
 :نُالو ف  مهابث ( الحدنز 
 

أهث الكالم الإذنن نهولإوح علإى اهلل مإا و نعلمإوح، ون تمإوح المإاس بمإا نإأتوح،  - 
 .وساع  الماي أخداي وبن اتخبس 

 

ف  مهابث أهإث الإرأ  ممإن نُإَهإدِّموح آرا هإا ( أهث الحدنز )  ما نالو ل ظ   -2
 ث  إص  إالي   )): وساع  الم الكْر   ... دة على الكتاب والسمسالضالس وأاخستوا ال اس

وو نجإإو  تهلخإإد مإإا عإإدا المإإذاهم  )): ، واإإول الصإإاو  ((مإإذهبما؛ فوإإو ممسإإوخ أو مإإاول 
ا،ربعس، ولو وافو اول الصحابس والحدنز الصحخح واآلنس؛ فالاارج على المذاهم ا،ربعس 

، إإذ ب إإواهر الكتإإاب والسإإمس مإإن أصإإول ضإإال مضإإث، وربمإإا أماه ذلإإك أللإإى الك إإر؛ ،ح ا
 . ((الك ر 

 

وهإإإذه ا،اإإإوال وأمًالوإإإا تإإإأت  علإإإى  )): ثإإإا علاإإإو علإإإى اإإإول الصإإإاو  بهولإإإه  -3
اإلسإالم مإإن أصإوله؛ ألذ و نمكإإن معرفإس الحإإو مإن الباعإإث، وو اإلسإالم مإإن الك إر؛ ألو مإإن 

 . ((...  الل المصوص 
 

 !ضوا فخما بعد وهذه ومضس سل خس ُن كر علخوا، ولكمه سخماا
نالإو فإ  مهابإث هإذا وذا ؛ ف  إه ( أهث الحإدنز ) وألذا  اح مصالح  )): ثا اال 

نمبر  فومه بصورة أوسع مما نوأد عمد  ًخر مإن المإاس فإ  ا، ممإس المتإأ رة ممإن نالهإوح 

 المسألة الخامسة

إدخال طوائف مجهولة في أهل الحديث والفرقة 
 الناجية
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هذه الكلمس ونهصدوح بوا فكإسي معخمإس ممَّإن نُعمإوح بدراسإس الحإدنز المبإو  روانإس ومرانإس، أو 
فحسإإم، أو ممإإن نمتسإإبوح أللإإى هإإذا ا،مإإر ونجتمعإوح علخإإه   رناإإاي، ولإإو لإإا نكإإن لوإإا  روانإس

 .ا هإ  (( صخم نذ ر من العلا بالحدنز المبو  ال رني 
 

 .؛  ما ف  المًث (ئم مس عرفتوا من أْ َام ) وهذه   ًس  ل خس و : أاول * 
 

ممإإس، وا إإتالف ونمبرإإ  التمبخإإه أللإإى ترخإإر المصإإالحا  بمإإرور ا،   )): ثإإا اإإال  -4
مإدلولوا بإإخن عصإر وعصإإر عمإد  ًخإإر مإن المإإاس، وألذا  إاح ا، مإإس ر موإا اهلل نالهإإوح علإإى 

أهإإث ) أهإإث الحإإدنز فإإ  الماضإإ  أ وإإا ال راإإس الماأخإإس والاا  إإس الممصإإورة؛ فإإ ح اصإإاالح 
اد ضاا  ما رته عمد الكًخرنن،  تى صار َعلماي علإى فكإا  اإد تكإوح مإن أهإث ( الحدنز 

علإى ( ال راإس الماأخإس ) موإا لخسإ  أهإث الحإدنز، ولإذلك و نحسإن ألعإالع الحدنز، ولك
فكإإا  محإإدمة تتسإإمى بأهإإث الحإإدنز، وألح  ا إإ  هإإ  فعإإالي مإإن أهإإث الحإإدنز، بإإث نمبرإإ  

 . ((ألعامة هذا اوصاالح أللى م وومه الواسع الصحخح  ما سخأت  
َضإإخَّْو ألح اوصإإاالح علإإى ألعإإالع ل إإظ أهإإث الحإإدنز لإإا نترخإإر، ولإإا تُ : أاإإول * 

ما رته، وألذا  اح من الممكن ألعالاه ف  ا، ممس الماضخس علإى بعإ  أهإث المإذاهم ا،ربعإس 
 خممإإا  إإاح هإإذا الإإبع  نُإْعمإإى بالحإإدنز المبإإو  ال إإرني روانإإس ومرانإإس، ونُإْعمإإى بمإإموط أهإإث 
الحدنز، فختسع  ااع أهث الحدنز  تإى ن إملوا؛ ف  إه مإن الصإعم أح نُإَوسَّإع اآلح، بإث 

ح، ممإإذ اسإإتبد بوإذه الاوا إإي التعصإإم المإذهب  ال هوإإ ، ثإإا تسإاااوا علإإى علإإوم وابإث اآل
 .الكالم وال لس س والتصوف الرال  والتعلو بالهبور ما مار ف  فلك هذه ا،مور ألو الهلخث 

 

( أهإث الحإدنز ) ف ذا  اح ف  عصر أ مد ومن بعده أللإى مإا ئإا  اهلل نالإو ل إظ 
والمعتالإس وغخإرها، وفإ  مهابإث أهإث الإرأ ، مإع سإالمس ف  مهابث أهإث الكإالم مإن الجومخإس 

عها دها ف  باب ا،سما  والص ا  والهدر وف  تو خد ا،لوهخس؛ فال ئر  فإخوا  خمإذا ، 
وو ابورنس، وو بد  أ رل؛ غخر او ت ا  بالرأ  والهخاس، ومع  ث هذه الم افس، نُالو ل إظ 

أ مإإإد ونانإإإد بإإإن هإإإاروح وابإإإن المبإإإار   أهإإإث الحإإإدنز فإإإ  مهإإإابلتوا؛ فكخإإإي نسإإإلُِّا ورَّاثُ 
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بتوسإإإخع ما إإإرة أهإإإث الحإإإدنز أو ال راإإإس الماأخإإإس علإإإى أماعإإإس تجمعإإإ  فخوإإإا أ إإإوا  البإإإد  
المولكإإإإإس؛ مإإإإإن تعاخإإإإإث ا،سإإإإإما  والصإإإإإ ا ، ومإإإإإن البإإإإإد  الهبورنإإإإإس، والصإإإإإوفخس الحلولخإإإإإس 
واوتحامنإإس، وال إإر خس، سإإوا  أ إإذ  ئإإكث أ إإااب سخاسإإخس، أو ئإإكث عوا إإي صإإوفخس، أو 

دارس  المخإإإإس أو مذهبخإإإإس، وألح ئإإإإك  أح  سإإإإمخوا؛ فإإإإال  ه إإإإبمدنس، وو سإإإإورورمنس، وو مإإإإ
أ تخس، وو تخجا خس، وو مرغمخس، وو  ابخس المسماة باإل وا خإس، وغخرهإا التإ  تضإا أ العإاي 

ومإإا هإإو أمهإإى مإإن الاوا إإي ... وأم إإاأاي مإإن هإإذه الاوا إإي الصإإوفخس والرافضإإس والاارأخإإس 
 .الضالس 

 

بترخخإإر هإإإذا المصإإالح ونعخإإإده أللإإإى م وومإإه الواسإإإع،  مإإا نإإإاعا ال إإإخخ مإإن نهإإإوم 
 !أها علما  ا،مس أم غخرها؟! سلماح، لو  ا   اد ُضخِّه  ما رته؟

 

 :ا،سباب الداعخس أللى ترخخر اصاالح ال راس الماأخس ف    ر سلماح 
كإس علإى ف( ال راإس الماأخإس)وا،سباب الت  تإدعو أللإى عإدم ألعإالع  )): ثا اال  -5

 :أو ما ئابوه ه  ( أهث الحدنز ) بعخموا ممن نحمث اسا 
 

نهتض  أح نكوح غخرها من ال رع الوالكس، ولو  إاح موافهإاي لوإا فإ  مموجوإا : أووي 
ومعتهدها وأصولوا؛ ما مام و نحمث   س اوسا الذ  تحمله، وو نجتمع  ول الرانس التإ  

 .بع  أفرامه تجتمع  ولوا، وهو على  ث  ال اصرئ لل    على 
 

نوأإإد فإإ   ما مإإا هإإذا فكإإا  ئإإتى، تحمإإث أسإإما  عدنإإدة، : وعلإإى سإإبخث المًإإال 
تاتلإإي بإإا تالف البلإإداح، بإإث تاتلإإي فإإ  البلإإد الوا إإد، بإإث ونهإإع بخموإإا أ خا إإاي ئإإ   مإإن 
ال حما  واو تالف وتمافر الهلوب  ما نهع بخن غخرها، ولكموا متهاربس فإ  مموجوإا، مت هإس 

تهوم علخوا وتدعوا أللخوا، وهاو  نمًلوح ف  الجملس مموجاي وا إداي، علإى   على ا،صول الت 
علإإى بعضإإوا موح ( ال راإإس الماأخإإس ) مإإا بخإإموا مإإن ت إإاو ، ولإإو امعإإى مإإد   ألعإإالع ل إإظ 

بع ، أو علخوا موح غخرها من أهإث السإمس العإاملخن بوإا، مومإا ا تل إ  أسإماؤها؛ َلَحإَرَم 
وعوا ي أ رل مإن بهإا  ئإتى مإن ا،رض ممإن و نحملإوح  من هذه المخاة   الع خمس فكا   
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أئااصإاي محإدمة ( ال راإس الماأخإس ) هذه ا،سما ؛ فالعإدل واإل صإاف نهتضإ  أح و تكإوح 
فحسم، بث  صا ص وسما  نمبم  علخوا مموطئ نُإتابع، وعرنإو ُنسإلك، وأصإول نُلتإام بوإا؛ 

المتحلإإإ  بوإإإذه الاصإإإا ص بحخإإإز نكإإإوح الموافإإإو لوإإإذه ا،صإإإول، المتبإإإع لوإإإذا المإإإموط، 
ممَّإإن نُرأإإى م ولإإه فخوإإا، فإإرماي  إإاح أو أماعإإس، وبإإأ  اسإإا تسإإمَّى، مإإا مام و : والسإإما  

 .ندنن ببدعس، وو نعتمد ماال س الكتاب والسمس 
أمإإا الكلمإإس السإإابهس الممسإإوبس أللإإى اإلمإإام أ مإإد؛ فعلإإى تهإإدنر ثبوتوإإا؛ ف  إإه نهصإإد 

 الإإإدا موح بالمعتهإإإد الإإإذ   إإإاح علخإإإه المبإإإ  الهإإإوم ( أهإإإث الحإإإدنز ) بوإإإذا اوصإإإاالح 
وأصإإحابه، الملتامإإوح بالمصإإوص، المجإإا بوح لارا إإو أهإإث الكإإالم، التإإابعوح للحإإو والإإدلخث 
متى اسإتباح لوإا، ولإو  إاح علإى  إالف مإا عوإدوه وورثإوه، فخإد ث فإ  هإذا المعمإى فكإا   

 : ًخرة من أمس من ذ ر، وند ث فخه غخرها؛ مًث
ل هوخس ا،ربعس وغخرها من مإذاهم أهإث السإمس، ألذا  إا وا علإى أتبا  المذاهم ا –أ 

المعتهإإد الصإإحخح، غخإإر مإإاولخن وو محإإرافخن وو مبإإدلخن وو م إإبوخن، وألذا  إإا وا ممإإن ألذا 
عرف الدلخث الصحخح الواضح؛ ذهم أللخه واال به، ولو  اح على  الف ما علخه المإذهم 

. 
ئإ   مإن البإد  واو حرافإا ، بع  عوام المسإلمخن، الإذنن لإا نإد لوا فإ   -ب

وآممإإوا بإإاهلل وأسإإما ه وصإإ اته، وأاإإروا بالتو خإإد، وأإإا بوا ال إإر ، والتامإإوا عمومإإاي بالسإإلو  
((الصحخح من اوستهامس وأ ث الحالل وتر  ال وا ش وغخر ذلك 

 .ا هإ  ( )
 :والجواب على ذلك من وأوه : أاول * 
ال راإإإس الماأخإإإس؛ فكخإإإي و ألذا  ا إإإ  الجماعإإإس علإإإى أصإإإول ومعتهإإإد ومإإإموط  –أ 

أل وإا ألذا فإاراوا أمإاعتوا وا ضإووا ! تجتمع  ول الرانس الت  تجتمع  ولوا ال راإس الماأخإس ؟
تح  رانس أ رل؛ فوا من الإذنن فرَّاإوا منإموا و إا وا ئإخعاي،  صوصإاي ألذا  ا إ  تلإك الرانإس 

                                                 

 ( . 26  – 9  ص " ) صفة الغرباء "   ( )
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ن هإذا المإموط ُتحارب المموط السل   وأهله، وتصد عمه، وتعراث مسإخرته، وتصإد المإاس عإ
. 

اإد أهملإوا الإدعوة  ( )فكًخر من ال باب الذنن نمتمإوح أللإى أ إااب سخاسإخس سإواها
أللى التو خد ومحاربس ال ر  ا، بإر وسإا ر البإد  الكبإرل، وتولإوا أهلوإا، وهإا نإدَّعوح أ وإا 
من أهإث السإمس والجماعإس، ومإن ال راإس الماأخإس؛ فكخإي تسإلا لوإا هإذه الإدعول، وهإا اإد 

بالتو خإإد وأهلإإه، وهوَّ إإوا مإإن ئإإأح ال إإر  ا، بإإر والبإإد  الااخإإرة، وتولإإوا أهلوإإا، اسإإتوا وا 
، وفصإموا أوثإو (و أللإه ألو اهلل ) فودموا أصث الوو  والبرا  الذ  هو أإا  موإا مإن معإا   

ُعإرل اإلسإإالم التإإ  هإإ  الحإم فإإ  اهلل والإإبر  فخإإه، فصإار ووؤهإإا لي إإااب التإإ  نمتمإإوح 
توا الحابخإإس أ ًإإر مإإن عإإاعتوا هلل ولرسإإوله، فخصإإدع علإإخوا اإإول اهلل أللخوإإا وعإإاعتوا لهخإإام

 : تعالى 
  اتََّاُذوا َأْ َباَرُهْا َورُْهَبا َإُوْا َأْربَاباي ِمْن ُموِح اللَّه ِِ (2)ا،نس . 

ف   إدنز َعإد  الم إوور، وو أرنإد أح أعخإث الكإالم  واد فسرها رسول اهلل 
 .  ا هلل وأل ا أللخه راأعوح ف  هذا ا،مر؛ فالحدنز ذو ئجوح؛ ف

 .أللخ  ((... نوأد ف   ما ما فكا   )): اولك  -ب 
 !َساِّ لما هذه ال كا ؛ فما أأمث الوضوح * 
لحإإرم هإإذه المخإإاة الع خمإإس ... ولإإو امعإإى ألعإإالع ال راإإس الماأخإإس  )): اولإإك  –ج 

 .  ((... فكا  
، وال راإإإس الماأخإإإإس أمإإإر اإلعاإإإا  والح إإإر مو إإإول أللإإإى اهلل و أللإإإى أ إإإد: أاإإإول * 

والاا  إإس الممصإإورة هإإ  فكإإس وا إإدة ولإإخس فكإإا ، وهإإ  واضإإحس أإإدااي  وضإإو وا أنإإام اإلمإإام 
 .أ مد، وه  داهرة 

                                                 

 .سو  الفرقة الناجية املنصورة أهل احلديث : أي   ( )
 .  1: التوبة   (2)
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ولخس  المسألس مسألسي سخاسخس عصرنس، بث ه  مسألس منمخس ادنمس واضحس ولبس 
رتصإإبس؛ فخوإإا، وو تحتإإاج أللإإى محإإامخن ومإإدافعخن نمصإإ وح الم لإإومخن ونسإإتعخدوح  هواإإاي م

ف حَّ هذه المحاماة و تُرم  فتخالي عن اوم مماو خن للمموط السل   وأهله؛ ألذ  اح مهرَّراي لدل 
 .السلي الصالح وأللى الخوم أح من عالما  أهث البد  بر  أهث الحدنز 

أهإإا ا، مإإس : ثإإا و  إإدر  مإإن هإإو الإإذ  دلإإا هإإذه ال كإإا  الإإذنن ترنإإد أل صإإافوا 
 ...على أهث الحدنز أم غخرها ؟ فا،مر ِأدُّ  اخر  الذنن تتابعوا على التر خا

أئااصاي ( ال راس الماأخس ) فالعدل واإل صاف نهتض  أح و تكوح  )): اولك  –م 
 . ((محدمة فحسم، بث  صا ص وسما  نمبم  علخوا مموط 

أل وإا ب إر وأل وإا أ إاس؛ فمهتضإى : ا،ولى أح تهول  ما اال أهإث العلإا : أاول * 
بث نجإم  –أل وا أهث الحدنز؛ اد أاروا ودلموا، فخمبر  :  مس الذنن االوا  الِمك أح ا،

 .اوبتعام عن مًث هذه العبارا  وا،سالخم الُمَجماحس  –
أما الكلمس السابهس الممسوبس أللى اإلمام أ مد؛ فعلى تهإدنر ثبوتوإا؛  )): اولك  -هإ

 . ((( أهث الحدنز ) ف  ه نهصد بوذا اوصاالح 
ر عجخإإم؛ لهإإد فصإإل  أهإإث الحإإدنز عإإن الاا  إإس الممصإإورة، ثإإا مإإا أمإإ: أاإإول * 

 ل  ت كك ف  ت سإخر أ مإد لل راإس الماأخإس بأهإث الحإدنز؛ فإ ذا  مإ  لسإ  علإى نهإخن 
فلإإخس مإإن العإإدل واإل صإإاف أح ! مإإن هإإذا الت سإإخر؛ فلمإإاذا تإإد لوا فإإ  ال راإإس الماأخإإس ؟

 .ُتد لوا ف  أهث المجاة بما  على أمر م كو  فخه 
وأو ! َهْم أح ت سخر أ مد و نًب ، أو نك خك ت سخر غخره ؟: غخر ؛ فخهول أما 

بإث مإا ! نك خك ت سخره وت سخر غخره من ا، مس الذنن و ُنحصوح بأ وا الاا  س الممصإورة ؟
 .من ألمام ألو ونعتبرها الاا  س الممصورة الماأخس 

سإإمس والجماعإإس أ وإإا ألح الإإذنن نعتهإإد فإإخوا أهإإث ال: وأ نإإد ا،مإإر وضإإو اي، فإإأاول 
عإإن هإإذه الاا  إإس؛  –والحمإإد هلل  –الاا  إإس الممصإإورة وال راإإس الماأخإإس، و ناإإرأوا أ مإإد 

فوإإإذه الاا  إإإس فإإإ  الومإإإد وبا سإإإتاح وأفرا سإإإتاح وبإإإمجالمنش وأل دو خسإإإخا نسإإإموح أ  سإإإوا 
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ونسإإإإإمخوا أل إإإإإوا وا بالسإإإإإل خخن وبأهإإإإإث الحإإإإإدنز، وهإإإإإا نسإإإإإموح مدارسإإإإإوا وأامعإإإإإاتوا 
 خس، واإإد أسسإإوا مارنإإن للعلإإا فإإ  مكإإس والمدنمإإس تسإإمى  إإث ممومإإا بإإدار بالجامعإإا  السإإل

أ إ  سإل خوح ؟ :  عإا، أو اخإث لوإا : أ إتا أهإث الحإدنز؟ اإالوا : الحإدنز، فإ ح اخإث لوإا 
أ    م   أو منوبمإد  أو برنلإو ؛ غضإم أئإد الرضإم :  عا، ولو ال  ، دها : االوا 

. 
أ إتا أهإث : ومد أو با سإتاح أو بإمجالمنشف ح اخث للدنوبمدنخن أو البرنلونخن ف  ال

وو نسإإموح مدارسإإوا بالمإإدارس وو !  عإإوذ بإإاهلل : الحإإدنز، أو هإإث أ إإتا سإإل خوح؟ اإإالوا 
بالجامعا  السل خس أو الحدنًخس، وها نبرضإوح أهإث الحإدنز الهإدامى والمحإدثخن، وتسإعس 

س وابإن الهإخا ومإن وتسعوح ف  المكس مموا و ناخهوح ذ ر محمإد بإن عبإدالوهاب وابإن تخمخإ
اإإبلوا ومإإن بعإإدها، وألذا اإإدَّم  لوإإا ئإإخكاي مإإن  تإإبوا؛ ضإإاا  علإإخوا ا،رض بمإإا ر بإإ ، 
ومن المستحخث أح تُهرََّر  تم التو خد ف  مدارسوا، ولوا عمانس فا هس بالارع الصإوفخس ومإا 

مإإإإوح فخوا من ا حرافا  وما فخوا من عها د الحلول وو دة الوأإوم واعتهإام أح ا،ولخإا  نعل
 الرخم ونتصرفإإوح ف  الكإإإوح، أضي أللى ذلك آوف الهبإإور الت  

 .أللى ما و نعلمه ألو اهلل من الضالل ... ن خدو وا ونهدسو وا 
ُنسإإإموح  –ومموإإإا المملكإإإس العربخإإإس السإإإعومنس  –وفإإإ  الإإإبالم العربخإإإس واإلسإإإالمخس 

 تا سل خوح أو أهث الحدنز ؟ أ: أ  سوا بأهث السمس والجماعس وبالسل خخن، ف ذا اخث لوا 
ولإإا نرضإبوا، بإإث نو إإوح لإإذلك، ونحبإوح أ مإإس الحإإدنز، ونت إإا وح فإإ  !  عإإا : فإالوا فاإإراي 

الذَّوِم عموا وف   م أل وا وا أهث الحدنز ف  الومإد وبا سإتاح والإخمن وال إام وغخإرها، 
 .وَنُذبُّوَح عموا  ما نذبوح عن أ  سوا 

ما رأنكإا فإ  السإل خخن أو أهإث : خخن و ابخخن ف ذا اخث لرخرها من صوفخخن ومذهب
السإإمس فإإإ  المملكإإإس العربخإإس السإإإعومنس أو فإإإ  الومإإإد أو ال إإام أو فإإإ  الإإإخمن أو  خجخرنإإإا أو 

 . لوا وهابخس مجسمس   ونس : السمرال وغخرها ؟ االوا 
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والسإل خوح فإإ  ال إإام والإإخمن والكونإإ  ومول الالإخط أئإإد المإإاس عمانإإس بالكتإإاب 
هإث أ إ  : أهث الحدنز، ونسموح أ  سوا بالسإل خخن، فإ ذا الإ  ، إدها  والسمس ومموط

 عإإا، وهإإش وبإإش لإإذلك، و نضإإخره أللإإى أنومإإا َ َسإإْبَتُه، : مإإن أهإإث الحإإدنز أو سإإل  ؟ اإإال 
هإث أ إ   م إ  أو : فإ ذا اخإث لإه . وهو نعتاُّ ب  وا ه ف  الجانرة وف  الومد وف  العالا  له

اب  أو  ر  ؟ غضم وتبرأ من ذلك، بث تجده نحإارب  صوف  أو أئعر  أو ماترند  أو  
 . ث البد ، وو نرضم ل    مموا، وو ندافع عن أ ِّ ئ   مموا 

هإث أ إ  مإن أهإث الحإدنز أو هإث : ف ذا اخث لرخرها مإن المإذهبخخن أو الحإابخخن 
هإث أ إ  صإوف  أو أئإعر  أو ماترنإد ؟ اعتإا : ف ذا اخإث لإه . أ   سل  ؟ غضم و مجر 

 ت خ، وا ت ى، وتجده مع ذلإك نحإارب السإل خس وأهلوإا أئإد الحإرب، وُنِكإنُّ لوإا بلك ، وا
 .غانس البر  والعدا  

واُإإْث مًإإث ذلإإك فإإ  السإإل خخن فإإ  الإإخمن ومصإإر والسإإوماح والمرإإرب وغخرهإإا مإإن 
البلداح، مًلما اخث ف  أل إوا وا السإل خخن أو أهإث الحإدنز فإ  الجانإرة؛ فوإا نحبإوح أهإث 

 .ف   ث مكاح، ونوالو وا، ونذبوح عموا وعن مموجوا الحو الحدنز والسل خخن 
 

واث ف  الاوا ي ا، رل ف  هذه البلداح مًإث مإا اخإث فإ  أل إوا وا فإ  الجانإرة؛ 
 .ف ح الاخور على أئكالوا تهع، والمر  مع من أ م 

 

 :وبعد هذا فأاول * 
 

لخإد ث فخوإا ألح  م  ترند أح توسع ما رة ال راإس الماأخإس، أو ما إرة أهإث الحإدنز؛ 
السل خوح ف  مصر والسوماح، والسإل خوح فإ  ال إام والمملكإس العربخإس السإعومنس والكونإ  
والخمن والالخط وسإا ر البلإداح؛ فوإذا أمإر ُمَسإلاائ، لإا نحصإث فخإه  إالف، ولإا نمإتاح فخإه 

 .ار اح، وألذا  ا   أووم  الت  بذلتوا ،أث هاو ؛ ف  وا من تحصخث الحاصث 
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كإإا  تتإإوفر فإإخوا ئإإإروط وصإإ ا  ال راإإس الماأخإإس، واإإد دلموإإإا وألح  مإإ  ترنإإد ف
غخإإرها فإإأ رأوها عموإإا؛ فأ بر إإا بوإإا  تإإى  تعإإاوح  حإإن و إإث ممصإإي علإإى ألعإإامتوا أللإإى 

 .  خرتوا 
وبعإإ   ))أللإإخ،        ((... مًإإث أتبإإا  المإإذاهم ال هوخإإس ا،ربعإإس  )): واولإإك  -هإإإ 

 .أللخ  ((.... عوامِّ المسلمخن 
 هذا الاخر على هاو  ؟ لماذا َاَصْر َ * 

فومإإا  أتبإإا  المإإذهم الانإإد  وعإإواموا، وأتبإإا  المإإذهم اإلباضإإ  وعإإامتوا؛ فإإ حا  
 ًخراي مموا أارُب أللى ال ارة والتو خد ِمْن  ًخر من أتبا  المذاهم ا،ربعإس وعإواموا، وأبعإُد 

 .عن ال ر  والارافا  والهبورنس والصوفخس من عامس أصحاب المذاهم ا،ربعس 
ًالي؛ عوامُّ بلدة ُعماح ومتعلموها مإن اإلباضإخس بعخإدوح عإن ال إر  فإ  العبإامة، فم

وبعخدوح عن  ًخر من البد  ال ر خس الت  واع فخوا الممتسبوح أللى بعإ  المإذاهم ا،ربعإس، 
و ذلك ُاْث ف  الاندنس؛  ًخر مإن عإواموا ومتعلمإخوا أبعإد مإن الارافإا  ال إر خس مإن أتبإا  

 .س بع  المذاهم ا،ربع
ومع  ث هذا؛ فالذ   علمه أحَّ من اعتمو المموط السإل   مإن  إث هإذه ا،صإماف؛ 
فارع المذهبخس وأهلوا، وا ضول تح  الرانإس السإل خس؛ فإال ماعإ  بعإد هإذا أللإى التعإدم، وو 

 .أللى تكًخر ال كا ، بعد أْح صاروا فكس وا دة، تح  رانس المموط السل   الصحخح 
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، وأأإدر بوصإي المجإاة، وهإذه ال كإا  التإ  تإرل أ وإا أ إو بإالمب   )): اال سلماح  ·

فخوإإا عخإإوب وأ اإإا ، وفخوإإا  لإإث وتهصإإخر  تمإإاي، وفإإ  غخرهإإا فضإإا ث و توأإإد فخوإإا، الخلإإس  
 ا إإ  أو  ًخإإرة، وألذا  إإاح مإإن المتواإإع أح نكإإوح التجإإرم فإإ  هإإذا الامإإاح الإإخالي؛ فخجإإم أح 

أللإإإى محاسإإإن، وفروعإإإاي  –فإإإ    إإإرها  –تحول  تواإإإع لإإإذلك أح ثمإإإس عخوبإإإاي فإإإ  هإإإاو  سإإإت
((ستتحول أللى أصول؛ ، وا صار   صا ص لوا تمخاها عن غخرها 

 .ا هإ  ( )

و إإظ أح ال إإخخ سإإلماح نمسإإم هإإذه الماإإا   : أاإإول * 
أللى هذه ال كا  السإل خس بصإ س عامإس، فلإا نسإتًن مإموا فإرماي وو 

وو ال إإرو  فكإإس، والكإإالم عإإا ا؛ فإإال نُإإدر  مإإاه  هإإذه العخإإوب ؟ 
 الت  ستتحول أو تحول  أللى أصول؟

ونجإإم أح  تواإإع أح ثَمَّإإَ  أوا إإم م إإراس عمإإد غخإإرها سإإتلهى مإإموا  )): اإإال  ·
الصدوم واإلعراض والتوونن مإن ئإأ وا؛ ، وإا ااتر إ  عمإدها ب كإس عخوبوإا  ًخإرة وأ ااؤهإا 

(( فا  س 
 .ا هإ  ( )
التإإإإ  تلهإإإإ  الصإإإإدوم مإإإإن وو إإإإظ أنضإإإإاي أح هإإإإذه الجوا إإإإم الم إإإإراس : أاإإإإول * 

 !السل خخن و نُدرل ما ه  ؟ فمرأو توضخحوا، وألو بهخ  معاول
                                                 

 ( .  2 ص " ) صفة الغرباء "   ( )

 المسألة الثالثة

 الهجوم على أهل الحديث

 ووصفهم بصفات تخرجهم من الفرقة الناجية
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والإإذ   عتهإإده أ إإه و نوأإإد  خإإر فإإ  غخإإر السإإل خخن؛ ألو وهإإو فإإ  السإإل خخن أ ًإإر 
 .وأفضث؛ فال نارج ئ   من الاخر عموا 
اتبإا  وألذا  ا إ  سإعامة الإد خا واآل إرة هإ  ب )): اال ئخ اإلسالم ر مه اهلل تعالى 

المرسلخن؛ فمن المعلوم أح أ وَّ الماس بذلك ها أعلموا ب ثإار المرسإلخن، وأتإبعوا لإذلك؛ 
فالعإالموح بإإأاوالوا وأفعإإالوا، المتبعإإوح لوإإا، هإإا أهإإث السإإعامة فإإ   إإث  مإإاح ومكإإاح، وهإإا 
الاا  س الماأخس من أهث  ث ِملاس ، وها أهث السمس والحدنز من هذه ا،مس؛ فإ  وا ن إار وح 

ا،مس فخما عمدها من أمور الرسالس، ونمتا وح عموا بما اْ ُتصُّوا به من العلا الموروث  سا ر
 . ( )((عن الرسول مما نجوله غخرها أح ُنَكذُِّب به 

والذ   عتهده ف  السإل خخن أ إه لإو وأإد عمإد آ إامها أو أماعإاتوا  اإأ : ال  
مإإاس عإإن التمإإام  فإإ  الباعإإث أو ا حإإراف؛ فإإ  وا أسإإر  المإإاس رأوعإإاي أللإإى الحإإو، وأبعإإد ال

 .واإلصرار علخه؛ ألذ اإلصرار والتمام  ف  الباعث من ئأح أهث ا،هوا  وَمْنَد وا 
وعلإإى سإإبخث المًإإال؛ فإإ ح مإإن المإإألوف لإإدل الحرنصإإخن علإإى  )): اإإال سإإلماح  ·

، ونحرصإوا  -والحدنًخإس  اصإس –اتبا  السإمس فإ  هإذا الامإاح أح نعتمإوا بالجوا إم العلمخإس 
مإإإم التهلخإإإد، ومحاربإإإس المحإإإرم ممإإإه، ونوتمإإإوا بسإإإالمس المعتهإإإد، وهإإإذه الجوا إإإم علإإإى تج

اإلنجابخإإس اإإد ُنسإإ   بعضإإوا أ إإذها، فختحإإول أا إإم العمانإإس بالحإإدنز و بإإذ التهلخإإد أللإإى 
فوضإإى ت إإرنعخس و أول لوإإا وو آ إإر، ونصإإبح مإإن و نحسإإن اإإرا ة اآلنإإس وو  اإإو الحإإدنز 

أ بهول أ مد وو مالك وو ال افع  وو أب   مخ س، نعب ممن نست ث ب ثِّ الهوم مجتوداي، و
 . (2)((وناعا أ ه سخأ ذ من  خز أ ذوا 

و ظ أح ال خخ سلماح اد أ رج   سه من هذه ال كا ؛ فكخي نرضى : أاول * 
 خي نحرص على اتبا  السمس وسالمس المعتهإد والعمانإس ! لم سه أح نكوح مموا وهذا  الوا؟

                                                 

 ( . 1/20" ) جمموع الفتاو  "   ( )
 ( . 22 - 2 ص " ) صفة الغرباء "   (2)
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م  أللإإى تحونإإث ال إإرو  أللإإى أصإإول والمعانإإم أللإإى محاسإإن وتإإام  بالحإإدنز وهإإ  أمإإور تإإا 
 !ببع  الماس أللى فوضى ت رنعخس و أول لوا وو آ ر؟

والحمإإد هلل ألذ لإإا نمسإإم هإإذه ال وضإإى الت إإرنعخس أللإإى  إإث هإإذه ال كإإا ، وألح  إإاح 
 .هذا البع  اد نكوح  ًخراي أدااي، وهذه الصخغ المستهبلس اد نرند بوا ئخكاي اد واع 

 إإاح  إإذلك؛ فلخأتمإإا بأمًلإإس مموإإا،  تإإى نتبَّإإخن  اإإر الحإإرص علإإى اتبإإا  السإإمس   فإإ ح
 .وسالمس المعتهد 

علإإإإإى أ  أسإإإإإاس بمخإإإإإ  وأإإإإإوب هإإإإإذه : وألح  ا إإإإإ  تواعإإإإإا  سخاسإإإإإخس؛ فمسإإإإإأله 
التواعإإإا ؟ ألإإإخس مإإإن البإإإدهخا  عإإإن المسإإإلمخن أ إإإه و نعلإإإا الرخإإإم ألو اهلل؟ ومإإإا ُ رَِّمإإإ  

 لوا أ وا نعلموح الرخم؟الكوا س والعرافس ألو ومعا  أه
ألنإإا ا وال إإن؛ فإإ ح ال إإن أ إإذب  )):  فإإ ح  ا إإ  دمو إإاي؛ فهإإد اإإال رسإإول اهلل 

 . ( )((الحدنز 
و خإإي نمكممإإا بعإإد هإإذا أح  إإدعو المإإاس أللإإى الحإإرص علإإى اتبإإا  الكتإإاب والسإإمس 

 ! وأللى الحرص على سالمس المعتهد؟
أمإإور العها إإد؛ بمإإا  علإإى واإإد نتاإإور ا،مإإر أللإإى اوأتوإإام فإإ   )): اإإال سإإلماح  ·

وهمإا نهإع الااإر ... تصحخح  دنز أو تضإعخي آ إر، أو فوإا ل إاهر  إص أو  حإو ذلإك 
 . (2)((الكبخر،  خز تتحول ال وضى أللى ا،صول بعد ال رو  

 

 :ها هما أمور أ م أح أل     ر الهارئ أللخوا؛ مموا : ال  * 
 

ضإإما ا  تممإإع  –مصإإورة مإإموط ال راإإس الماأخإإس الم –أح فإإ  المإإموط السإإل    - 
 :من الواو  ف  الضالل واو حراف ف  ا،صول وال رو ؛ ب وامة الهرآح والسمس 

 :اال تعالى 

                                                 

 .أخرجه البخاري من حديث أيب هريرة   ( )
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  َفَمِن اتإََّبَع ُهَداَ  َفال َنِضثُّ َوو َنْ َهى ا،نس( ) . 
 تإاب اهلل، : تر   فخكا ما ألح تمسكتا به لإن تضإلوا بعإد  أبإداي  )): ومن السمس 

 . (2)((وسمت  
 .وا،ملس  ًخرة على هذا ا،صث 

ووااإإإع هإإإذه ال راإإإس فإإإ  الماضإإإ  والحاضإإإر ن إإإود بإإإذلك؛ فوإإإا معإإإاة أللإإإى  -2
اوعتصام بالكتاب والسمس، واتبا  مموط السلي الصالح، والتهخد به،  صوصاي ف  العها إد؛ 
ف  وإإا تواخ خإإإس عمإإإدها، و تهبإإث الانإإإامة وو الإإإمهص، وهإإا معإإإاة أللإإإى  بإإذ البإإإد  ومحاربتوإإإا 

و تجد عمدها بد  وو  –بعد رعانس اهلل لوا  –وممابذة أهلوا؛ فبوذه الضما ا  وا،سباب 
 .ضالو  
 

ومإإإإن ئإإإإروعوا ِلَ وإإإإا الكتإإإإاب والسإإإإمس التهخُّإإإإد ب وإإإإا السإإإإلي فإإإإ  ا،صإإإإول  -3
من الواو  ف  الضالل واو حراف،  –بعد رعانس اهلل  –وال رو ؛ فوذه من ا،سباب الوااخس 

 .لك ووااعوا ن ود بذ
 

 . (3)ومن أصولوا ا، ذ ب اهر المصوص؛  الفاي ،هث البد  المحرِّفخن -4
 

؛  مإإا اإإال ذلإإك اإلمإإام ((ألذا صإإح الحإإدنز؛ فوإإو مإإذهب   )): ومإإن أصإإولوا  -5
 .ال افع ، و ث أ مس اإلسالم على هذا 

 

ألنإا  أح  )):     ومن وصاناها ما االه اإلمام أ مد، وعلخه تسخر هذه الاا  إس  -6
 . ((تكلا ف  مسألس لخس لك فخوا ألمام ت

 

                                                 

 . 21 : طه    ( )
 .؛ موصواًل عن أيب هريرة( 91/ " ) املستدرك " ، و ( 2/799" ) املوطأ "   (2)
، وغريها مفن كتفب أصفول الفقفه (  11، 127، 8 2ص" ) الرسالة للرافعي : " انظر   (1)

. 
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ف ذا  اح سلماح نعرف هذه المبامئ الت  نسخر علخوا السإل خوح فإ  فْوإا اإلسإالم 
 !؟والمصوص والتمسك بوا؛ فلماذا نرم  السل خخن ونتواع لوا هذه ال واار

وو نعبأ بهإول أ مإد وو مالإك ...  )): ومما نل   الم ر اوله عمن نتحدث عموا 
 . (( افع  وو أب   مخ س وو ال

) أو نإإإدر  ال إإإخخ سإإإلماح أ إإإه واإإإع فإإإ  ماال إإإس مإإإن و ُنحصإإإى عإإإدمها ألو اهلل 
علخإه،  ((صإ س الرربإا   ))ف  هإذا الموضإو  الإذ  بمإى  تابإه ( عدم  له مموا فوع ا،ربعخن 

  خز  الي ا، مس الم ار أللخوا ف  ت رنهه بخن الاا  س الماأخإس 
 !من ورا وا أهث السمس الذنن و نحصى عدمها ألو اهلل؟والاا  س الممصورة، و 

واإد نتاإور ا،مإر أللإى اوأتوإام فإ  أمإور العها إد؛ بمإا   )): ومما نل   الم ر اولإه 
 !!((على تصحخح  دنز أو تضعخي آ ر، أو فوا داهر المص، أو  حو ذلك 

! صإحخحس ؟أل إه و نُعتمإد فإ  العها إد علإى أ بإار اآل إام ال: فوث هو مإن الهإا لخن 
 !وهث هو ممن نحرم ا، ذ ب اهر المصوص ؟

 

ف ح  اح نامن بما نهوله هما؛ فهد  الي مموط أهث السمس والجماعس ف  ا،صإول، 
 .وتابع المعتالس وغالة ا،ئعرنس 

 

وهإإإذا مإإإا أدمإإإه بإإإه، وو أسإإإتجخا دُْلَمإإإُه فخإإإه، واهلل أعلإإإا  –وألح  إإإاح و نإإإامن بإإإه 
أتبلغ بإك الاصإومس مإع أهإث الحإو أللإى ! لدم ف  الاصومس؟لماذا ال: ؛ فأاول له -بسرنرته

 !هذا الحد الااخر؟
 

لهإإد ذ إإر اسإإتمكار الصإإاو  علإإى مإإن نأ إإذ ب إإواهر المصإإوص وت إإدمه علإإى ذلإإك 
فلمإإاذا نهإإول هإإذا الكإإالم همإإا ونإإاعا أح البمإإا  علإإى تصإإحخح !! ابإإث أربإإع صإإحا ي فهإإم 

 !ى فوضى ف  ا،صول ؟ دنز أو ا، ذ ب اهر  ص نواع ف   ار  بخر نتحول ألل
أ ك أ   واع  فعالي فخما ترم  به ا،برنا  أو تتواعإه  –وهذا من الِعَبر  –أو ترل 

 لوا؟
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مإإن  –ثإإا تجإإد هإإذا المحإإارب للتهلخإإد، المإإابا ،هلإإه، مهلإإداي  )): اإإال سإإلماح  ·
ل الح وفالح من العلمإا  وعإالب العلإا، الإذنن نحسإن ال إن بوإا، ونإرل  – خز و ن عر 

على الجامة، وأ وا و نارأوح عن الدلخث الصحخح، وو نهولوح ألو ببخمس، وتراه مهلداي أ وا 
لوإا فإإ  تصإإحخح ا، امنإإز وتضإإعخ وا، وتوثخإإو الرأإال وتإإوهخموا، ومهلإإداي لوإإا فإإ  آرا وإإا 
ال هوخإإس واوأتوامنإإس التإإ  نعإإذروح هإإا فخوإإا لإإو أ اإإاوا، لكمإإه هإإو و نعإإذر  إإخن نمإإا   فإإ  

 . ( )((بعس وغخرها ونهلد من مو وا بمرا ث تهلخد ا، مس ا،ر 
من رأث نعخش ف  بخكس  -والذ  ابله  -ناس م  أح نصدر هذا الكالم : أاول  *

سل خس أاهد  و اضل  للعومة  الماس أللى  ور الكتاب والسمس وأللى مموط السلي الصالح 
السإمس ، وأاإوالوا إ ومموا ا، مس ا،ربعس إ فإ  ذم التهلخإد والحإز علإى اوعتصإام بالكتإاب و 

 . ف  هذا الباب مدو س وو تحصى 
أل مإإإ  أواأإإإه اآلح أسإإإلوبايِي و ناتلإإإي عإإإن أسإإإالخم تالمخإإإذ : وناسإإإ م  أح أاإإإول 

 . الكوثر  
ألذا  إاح الهإا موح اآلح علإى المإذاهم ا،ربعإس إ علإى  إد : وأ إا أسإأل ا،خ سإلماح         

عولوح علإى ألل... و ...  عموا إ من غالة ا،ئعرنس والصوفخس  ُِ خ ، وف  الوا    سه و ُ 
 : أاوال ا، مس ا،ربعس 

لإلمإإام ال إإافع  ، وو نابعو وإإا ، وو  ((ا،م  ))فال إإافعخس و نعولإإوح مإإن اإإروح علإإى        
 َندرسو وا ، وو ندرسو وا ، وأل ما نعولوح على  تم المتأ رنن؛ 

 . الوختم  وئرو ه للااخم وابن  جر  ((الممواج  )) الباأور  ، و 
، بإث نعولإإوح ((الُمَدوَّ إإس  ))وو علإى  ((الموعإإأ  ))والمالكخإس أ  سإوا و نعولإإوح علإى            

 . وغخره  ((ماتصر  لخث  ))على  تم المتأ رنن ؛  إ 
 وئرو وا للمتأ إرنن ،  ((الودانس  ))وا، ماف و نعولوح ألو على             

 . رافا  وفخوا ما فخوا من ا، اا  والا
                                                 

 ( . 22 ص " ) الغرباء صفة "   ( )



 - 49  -

أو تإرل أ إه أفضإث للعإوام وصإرار عإالب العلإا أح نتاجوإوا فإ  تلهإ  العلإا أللإإى              
علما  السل خس ف  هذا العصر؛  ال خخ ابإن بإا  وأل وا إه السإل خخن فإ  المملكإس، و ال إخخ 
 ا،لبا   وأل وا ه السل خخن ف  ال ام، و ال خخ عبخإداهلل المبإار  ور  وأل وا إه السإل خخن فإ 
الومإإد، وهكإإذا فإإ   إإث البلإإداح، ونتلهاإإوح ال تإإاول مإإموا بمإإا  علإإى مإإا عرفإإوه مإإن علموإإا 

أم ترل أ وا و بدَّ أح نتمذهبوا ببع  المذاهم، ونتلهإوا هإذه ! وتهواها وسالمس مموجوا ؟
المذهبخس على أنإد  البرنلإونخن والدنوبمإدنخن الحم خإس والتخجا خإس والكتاا خإس والمرغمخإس وغخرهإا 

رع الت  تدَّع  أ وا على مذهم مالك والرفاعخس وغخرها من الممتسبخن أللإى المإذهم من الا
 !ال افع ؟

وئك أح تلهخوا العلا وال تاول من علما  التو خد والحإدنز هإو الإذ  نَإْلإَاموا، 
وهإإإو عالمإإإس علإإإى توفخإإإو اهلل لوإإإا ورعانتإإإه لوإإإا، والهإإإروح الًالثإإإس الاخإإإرة  ا إإإ  علإإإى هإإإذا 

 .ماأخس الممصورة و بد لوا من هذا المموط، والاا  س ال
وأما اعتمامها علإى أ مإس الحإدنز فإ  تصإحخح ا، امنإز وتضإعخ وا، وفإ  َأإْرح  
الرأال وتعدنلوا؛ فلخس هذا من باب التهلخد المذموم، بإث هإو مإن بإاب تلهإ  ا، بإار مإن 
 ا، مإإإس الًهإإإا ، وتصإإإدنهوا فإإإ  ذلإإإك؛ فإإإال نجإإإو  الالإإإم بإإإخن ا،مإإإرنن، واإإإد  إإإاح اإلمإإإام

 ال إإافع  وأمًإإاله نُإَعوِّلوح على أ مس الحدنز  أ مد 
 .، ولا نسموا أ د من العهال  مهلدنن  ( )وغخره

او إتالف الواسإع العإرن ، والت إرع : ونترتم على هذا وهإذا  )): اال سلماح  ·
الممهإإو ، الممإإاف  لي إإوة والجماعإإس؛ بسإإبم ت إإاو  الم إإر والعلإإا، ومإإا نترتإإم علخإإه مإإن 

                                                 

أنتم أعلم باحلديث والرجفال مفين، ففإذا كفان احلفديث : " قال الرافعي خماطباً اإلمام أمحد   ( )
الصففحيح؛ فففأعلموين بففه؛ أي شففيء يكففون؛ كوفيرففاً، أو بصففريراً، أو شففاميراً، حفف  أذهففب إليففه 

 " .إذا كان صحيحاً 
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 ( )((لرأ ، وهذا او تالف من سما  أهث البد  الإذنن فرَّاإوا منإموا و إا وا ئإخعاي ا تالف ا
. 

 !و أمر  ماذا ترند بوذا الكالم العجخم وا،سلوب الررنم ؟: ال  * 
أترنإإإد صإإإرف أهإإإث الحإإإدنز والتو خإإإد والسإإإمس عإإإن الحإإإرص علإإإى اتبإإإا  السإإإمس، 

معإإإاة مذهبخإإإس وتهرنإإإم بإإإخن وصإإإرفوا عإإإن اوهتمإإإام بسإإإالمس المعتهإإإد، ثإإإا نتحولإإإوح أللإإإى 
الاوا ي، ومعاة أللى ألغالع باب اوأتوإام؛  مإا نإدعو أللإى ذلإك بعإ  ا، إااب السخاسإخس 

أم ماذا ! الت  تجمع بخن ئتى ال رع والاوا ي الضالس  الرواف  والاوارج وغالة الصوفخس؟
 !ترند ؟

فإال بإد  ألحا التعمخما  والتعمخا  و َتحثُّ م ا ث المسإلمخن واضإاناها المعضإلس؛
من التصرنح والت صإخث لكإث مإا تالبإه مإن أهإث الحإدنز والتو خإد المتمسإكخن بكتإاب اهلل 

 .السا رنن على مموط السلي الصالح 
والت إإرع الممهإإو  و نم إإأ عإإن الحإإرص علإإى اتبإإا  السإإمس، أل مإإا نم إإأ عإإن ممإإاهط 
س أهإإإث التمإإإذهم والتعصإإإم للمإإإذاهم وا، إإإااب المماهضإإإس للحرنصإإإخن علإإإى اتبإإإا  السإإإم

 .وممابذة البد  العهدنس والسخاسخس وال كرنس والمذهبخس الت  ماا  ا،مس ادنماي و دنًاي 
فاتبإإا  السإإمس هإإو سإإ خمس المجإإاة، واآلنإإا  وا، امنإإز فإإ  الحإإ  علإإى اوعتصإإام 

ف  ه من نعإش مإمكا؛ فسإخرل  )): بالكتاب والسمس و تحصى، ومموا  دنز العرباض، وفخه 
بسإإمت  وسإإمس الال إإا  الرائإإدنن الموإإدنخن، عضإإوا علخوإإا بالمواأإإذ،  ا تالفإإاي  ًخإإراي؛ فعلإإخكا

 . (2)((... وألنا ا ومحدثا  ا،مور؛ ف ح  ث محدثس بدعس 
فالبإإإإد  المذهبخإإإإس والحابخإإإإس السخاسإإإإخس هإإإإ  التإإإإ  فراإإإإ  ومااإإإإ  وتمإإإإاع ا،مإإإإس 
اإلسإإالمخس، وونجمعوإإا ونو دص إإإوفوا ألو اوعتصإإام بالكتإإاب والسإإمس علإإى مموإإاج سإإلي 

 .مس، والحرص على سالمس المعتهد الذ  تعخم به هذه الجماعس الماممس ا،
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واد تتحول العمانس بسالمس المعتهد أللى رم  لآل رنن بالضإالل  )): اال سلماح  ·
أو الك إإر أو ال سإإو أو البدعإإس بإإال بخمإإس، مإإع دإإن ا تصإإاص الإإم س بالكمإإال والسإإالمس ممإإا 

 . ( )((واع فخه اآل روح 
 

هذا تاوني وترهخم من الحرص على سإالمس المعتهإد، وو ! اهلل سبحاح: ال  * 
تًُبُِّم عن العمانس بسإالمس المعتهإد، ألح لإا تجعإث ئإباباي  –على ا،اث  –بدَّ أح نكوح له آثار 

 !نحاربوح العمانس بسالمس المعتهد
ومإن هإذا الممالإو تإرل ا، إااب السخاسإخس و تُعمإى بسإالمس المعتهإد، بإث تحإإارب 

أل وا نُ رِّاوح ا،مإس، : بوا، وتبذل أووماي  ًخرة ف  ت ونه المعمخِّخن بوا، ونهولوح عمواالعمانس 
… بدعسئ تجمعما  خر من سمس ت رامإا : وألح الدعوة أللى التو خد أنضا تُ رُِّع ا،مس، ونهولوح 

أللى آ ر ال ا عا  والت ونوا  الت  نبًو وا ف  صإ وف ئإباب المسإلمخن، ممإا  إاح أسإوأ 
 .وأفد وا ف   خاة ا،مس اآلثار 

واإإد سإإر  هإإذه ا،موا  فإإ  هإإذا البلإإد المبإإار ، الإإذ  اإإام علإإى اواعإإد التو خإإد 
والسمس، وعوره اهلل من أوضار ال ر  والبد ، فبدأ  البد  والارافا  تعوم أللخإه عإن عرنإو 

 .ا، ااب الارافخس والسخاسخس،  سأل اهلل أح نرم  خدها ف   حورها 
 

و  إإدر  مإإإن هإإا هإإإاو  !! اآل إإرنن بالضإإإالل؛ فكإإالم عإإإا اأمإإا تاوفإإإه مإإن رمإإإ  
ف  ه ن مث العلما خخن، والرواف ، وغالة الصإوفخس، وأهإث البإد  ا، إرل، وأهإث ! اآل روح؟

ال سإو، فالسإإل خوح نا إإوح المإاس علإإى ا إإتالف فإإراوا وأ إاابوا وأفإإرامها بمخإإااح الكتإإاب 
 .والسمس، و برخر بخمس  ما تدع  

 

سإإا س الخإإوم مإإن التك خإإر ،بعإإد المإإاس عإإن الك إإر؛ فلإإخس مم إإاه ومإإا نجإإر  فإإ  ال
العمانإإس بسإإالمس المعتهإإد؛ ،ح مإإن ثمإإار العمانإإس بسإإالمس المعتهإإد أح و ُنك اإإَر أ إإد مإإن أهإإث 
، وبعإد اخإام الحجإس علخإه، ولكإن مم إأ هإذا التك خإر فإ   الهبلس ألو بعد ارتكابإه أمإراي مك ِّإرايِي
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، واإلعإإإراض عإإإن مإإإموط اهلل فإإإ  الإإإدعوة أللإإإى التو خإإإد هإإإذا الامإإإاح هإإإو الرلإإإو فإإإ  السخاسإإإس
 .ومحاربس ال ر  والبد  

 

ألفإراط فإإ  الجا إإم السخاسإإ ، : فإالتحاب السخاسإإ  نجمإإع بإخن اإلفإإراط والت إإرنم 
 .وت رنم ف  أصول اإلسالم وأصث أصوله 

فإإإاإلفراط فإإإ  السخاسإإإس أمَّل أللإإإى   إإإد الإإإرواف  والاإإإوارج وعوا إإإي أ إإإرل اإإإد 
ذنن الصإإإم خن فإإإ  صإإإعخد وا إإإد، وتحإإإ  رانإإإس وا إإإدة؛ بحجإإإس محاربإإإس تكإإإوح ئإإإرااي مإإإن هإإإ

 .اوستعمار 
 !ا  ر أللى هذا الالم العجخم

اتوإا : و اح اإلمام البمإا  ًخإراي مإا نمصإح أل وا إه اإا الي  )): اال عبدالمتعال الجبر  
ولوإذا  ا إ  مور اإل إواح المسإلمخن ومرا إاها م تو إس …   سك وأ سإن ال إن بأ خإك 

المإإإإذاهم ومإإإا نسإإإمى بإإإإال رع، الكإإإث نعمإإإث لإلسإإإإالم الُمضإإإخَّع، والحرنإإإإس  لكإإإث أصإإإحاب
إإإمِّ : المسإإإلوبس مإإإن المسإإإلمخن  ، وغخإإإرها مإإإن علمإإإا  الومإإإد  ( )اإلباضإإإ ، والانإإإد ، والسُّ

 تعإاوح فخمإا ات همإا : وئإعارها  (2)وبا ستاح وألنراح والعإراع وال إام وئإمال وأواسإم ألفرنهخإا
تل مإإا فخإإه، ومإإن ثإإاَّ؛ فهإإد  ا إإ  مواضإإع الاإإالف و تًُإإار علخإإه ونعإإذر بعضإإما بعضإإاي فخمإإا ا 

بحإإال، فكإإث أخ نحإإرص علإإى م إإاعر أ خإإه، وفإإ  المت إإو علخإإه مإإن التكإإالخي والمعتهإإدا  

                                                 

السُّفين  هنففا الصفويف القبففوري ومفن ينسفف م معفه مففن املنسفلخع مففن السفلفية الففذين يف ت خففذون   ( )
 .واجها  ملخادعة الرباب السلفي وجرهم إىل هذا احلزب الع يب 

" ) موق، علماء املسلمع من الريعة والثفورة اإلسفالمية"  وقال عز الدين إبراهيم يف كتابه  (2)
ومففن املعففرو  أن صفففو  اإلخففوان املسففلمع يف العففراق كانففت ت ففم الكثففري ( : "  0 ص

 ... ".من الريعة اإلمامية 
 .وهذا الكتاب يكر، عن حقيقة وواقع تنظيم اإلخوان املسلمع ودينهم : قلت 
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والتصإإإورا  اإلسإإإالمخس مإإإا نسإإإمح للجمخإإإع بإإإالكًخر مإإإن اللهإإإا ا  والتعإإإاوح فإإإ   ًخإإإر مإإإن 
(( ... المجاو  

( ). 
وأ وإإإا ! مإإإد وألنإإإراح والعإإإراع وال إإإام؟وال ِاإإإُن نعإإإرف مإإإن هإإإا علمإإإا  الو: الإإإ  

ونعإإرف المإإرام بوإإذه ا، إإوة التإإ  نوصإإ  ب  سإإاح ال إإن بأهلوإإا، !! الإإرواف  وأسإإوأ مإإموا
و خإإي نحإإرص أل وا إإه علإإى تم خإإذها أللإإى نوممإإا هإإذا، ونعإإرف السإإر فإإ  محإإاربتوا للمإإموط 

 .السل   وأهله ف  م ارع ا،رض ومراربوا، بث  تى ف  عهر ماره 
 

لإم العجخإم بإخن السإم  واإلباضإ  والانإد  والرافضإ  هإو التك خإر وثمار هذا الا
والتضإإلخث لعلمإإا  المإإموط السإإل   وئإإبابه، تحإإ  ألئإإراف هإإذا الالإإم العجخإإم، وتحإإ  

 !!م لته، وف  أو اره هما وهما  
 

وممإا نُإإْالا أح سإلماح وصإإي ال راإس الماأخإس بإأ وا مإإن أبعإد المإاس عإن او إإتالف 
 إإدة وا،ل إإس، ووصإإ وا بإإأ وا أْرأف المإإاس بالماإإالي، وأ رصإإوا وال راإإس، وأاإإربوا أللإإى الو 

على هدانته، ونتحائوح ألعالع ال اظ التك خر على ماال خوا ما لا نروا   راي بوا إاي عمإدها 
مإإن اهلل فخإإه برهإإاح؛ باإإالف أهإإث البإإد  الإإذنن نك إإر بعضإإوا  بعضإإاي ونك إإروح أهإإث اوتبإإا  

 .(2)والحو 
 

نصإإخن علإإى اتبإإا  السإإمس وعلإإى سإإالمس المعتهإإد فإإ  هإإذا وهإإذا نا إإد أح نُمإإِاُل الحر 
 .الاماح ممالس أهث البد  الموصوفخن بوذه الص ا  

 

ال راإإإس  ) تإإإى لهإإإد وأإإإد مإإإن نإإإومم أللإإإى ا تصاصإإإه بمسإإإمى  )): اإإإال سإإإلماح  ·
 ألح الاا  إإس تصدع على : ، ونهإإول (الاا  س الممصورة ) و ( الماأخس 
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 ( )! الوا د
 

لإى السإمس و راهخإس البدعإس أللإى ألعإراض عإن ممجإاا  العصإر واد نتحول الحرص ع
ومبتكراتإإه المافعإإس، وعإإاوف عإإن اسإإتاداموا واإلفإإامة مموإإا فإإ    إإر معإإوة اإلسإإالم، وأللإإى 
تضاخا بع  ا،عمال والسإمن والمإأثورا ،  تإى تصإبح  أ وإا مإن ا،صإول، وأللإى التوإونن 

(( تصبح  أ وا من ال رو   من ئأح بع  ا،صول المت و علخوا بخن سا ر الاوا ي،  تى
(2) 

. 
 
 

 :والجواب على ذلك من وأوه : أاول * 
 

هذا هو أسلوب الراال  عخمه، وألح هذا ا،سلوب ،ئإد فإ    إر ؛ فإالحرص  - 
علإإى اتبإإا  السإإمس و راهإإس البدعإإس أمإإر  إإ  علخإإه الكتإإاب والسإإمس والصإإحابس الكإإرام وأ مإإس 

تتحإإإإول هإإإإذه المخإإإإاة المالوبإإإإس ئإإإإرعاي اإلسإإإإالم علإإإإى امتإإإإدام التإإإإارنخ اإلسإإإإالم ؛ فكخإإإإي 
 !المحمومة عمد اهلل أللى ساي وغبا  ؟

والمعإإإإإإإروف عإإإإإإإن السإإإإإإإل خخن وأهإإإإإإإث الحإإإإإإإدنز فإإإإإإإ  م إإإإإإإارع ا،رض ومراربوإإإإإإإا 
اوسإإإإإت امة مإإإإإن هإإإإإذه الممجإإإإإاا  والمبتكإإإإإرا  أللإإإإإى أبعإإإإإد الحإإإإإدوم، وفإإإإإ  أ مإإإإإس الالإإإإإخط 

واإلمرا  مإإإإع  بإإإإر  المإإإإموط السإإإإل   بوعخإإإإه المتكامإإإإث، واسإإإإتاا  أح نتعامإإإإث بوإإإإذا الإإإإوع 
                                                 

نعم؛ ميكن إطالق لفظ الطائفة الناجية املنصورة علفى الواحفد إن كفان وحفده متمسفكاً بالكتفاب   ( )
يف أوساط مليئة بالبدع واخلرافا  واألهواء واحلزبيا ، وعلى ... والسنة على منهاج سل، األمة 
اجلماعة ما وافق : " أنه قال: اء عن ابن مسعود رضي اهلل عنه ذلك جر  فَفْهم  السل،؛ فقد ج

: ، قال األلباين ( 1/122/1" ) تاريخ دمرق " ، رواه ابن عساكر يف "احلق وإن كنت وحدك 
 ( .  0/ " ) مركاة املصابيح : " انظر ". سنده صحيح " 

ك أن س فففئل عففففن عففففن عبفففداهلل بفففن املبفففار ( شفففاكر . ط /1/108" ) جفففامع اليمفففذي " وجفففاء يف 
". ففالن وففالن: "قال. قد ما  أبو بكر وعمر: قيل له ". أبو بكر وعمر : " اجلماعة ؟ فقال 

 " .أبومحزة السكري مجاعة : " فقال عبداهلل بن املبارك . قد ما  فالن وفالن: قيل له 
 ( . 21 -22 ص" ) صفة الغرباء "   (2)
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ا، إإإداث المروَّعإإإإس، وأح ن إإإإجع تسإإإإاخر هإإإإذه الممجإإإإاا  وأهلوإإإإا فإإإإ   إإإإث هإإإإذه ا، مإإإإس 
و  إإإإإ وا عإإإإإن ا،مإإإإإس اإلسإإإإإالمخس، ودوإإإإإر  التخإإإإإارا  السخاسإإإإإخس بربا وإإإإإا وا رإإإإإالع فكرهإإإإإا 

، فإإإإإإدع  أللإإإإإإى المعارضإإإإإإس فإإإإإإ  اسإإإإإإتادام هإإإإإإذه -ألح أ سإإإإإإماا بوإإإإإإا ال إإإإإإن  –وأمومهإإإإإإا 
؛ لواأإإإإإه اإلسإإإإإالم -و سإإإإإمح اهلل  –ورا هإإإإإا  الممجإإإإإاا  وأهلوإإإإإا، ولإإإإإو ا سإإإإإاع العهإإإإإال 

والمسإإإإإإإلموح فإإإإإإإ  مماهإإإإإإإس الالإإإإإإإخط الوإإإإإإإال  والإإإإإإإدمار  تخجإإإإإإإس لوإإإإإإإذا الربإإإإإإإا  والت إإإإإإإدم 
 .المصامع ف  غخر موضعه 

 

ولهإإإإإإإد دوإإإإإإإر  فإإإإإإإ  موااإإإإإإإي أهإإإإإإإث الحإإإإإإإدنز والسإإإإإإإل خخن فإإإإإإإ  العإإإإإإإالا ر مإإإإإإإس 
 اإلسإإإإإالم وسإإإإإما ته، وأدوإإإإإر  التخإإإإإارا  السخاسإإإإإخس اإلسإإإإإالم فإإإإإ  صإإإإإورة غبخإإإإإس م إإإإإوَّهس؛
تمصإإإإإر ال إإإإإالا علإإإإإى دلمإإإإإه، واعتدا إإإإإه، وسإإإإإ كه للإإإإإدما ، وهتكإإإإإه ليعإإإإإراض، وت إإإإإرند 
المالنإإإإخن مإإإإن منارهإإإإا فإإإإ  الكونإإإإ  والعإإإإراع   سإإإإه؛ ممإإإإا أعإإإإث أمإإإإا الك إإإإر ت إإإإمكا مإإإإن 
اإلسإإإإإإالم، وتِصإإإإإإمه بالومجخإإإإإإس والهسإإإإإإوة والو  إإإإإإخس، وتُإإإإإإر  المإإإإإإاس أح الر مإإإإإإس والتهإإإإإإدم 

 .اعلس والحضارة وا ترام اإل ساح تكمن ف  أمنا وا الب
 

ومإإإإإإإا هإإإإإإإ  ! مإإإإإإإا هإإإإإإإ  السإإإإإإإمن والمإإإإإإإأثورا  وا،عمإإإإإإإال التإإإإإإإ  ضإإإإإإإام  ؟ -2
 !ا،صول الت  نُووِّح من ئأ وا أهث الحدنز؟

؛ ألو أح الراالإإ  أوضإإح وأصإإرح؛ فإإالرموض دإإاهرة غالبإإس علإإى  ( )ألح هإإذه لراالخإإس
 . تابا  سلماح ومن ماَر ف  فلكه أئبه ما نكوح برمو  الصوفخس 

التو خد والحدنز تمسكوا بالسمن، ونعتبإره تضإاخماي نمكر سلماح على أهث  -3
وغلوااي، ونَمسى تعلو من نحمو علخوا بالبإد  الصإوفخس والرافضإخس واإلفر جخإس، وغلإوها فخوإا، 
واهتماموا بوا أ ًر من أصث أصول اإلسإالم، أو وهإو التو خإد، وذلإك بإأ وا اإد غلإوا فإ  

خس اإلفر جخإس بوخكتوإا وئإكلوا ومالبسإوا  م التمًخإث وا، ائإخد والتصإونر وا،  إاس الرناضإ

                                                 

كر، موق، : " اهلل بالرد عليه يف كتاب بعنوان وقد وفقين ... املقصود به غزايل العصر   ( )
 ." الغزايل من السنة وأهلها ونقد بعض أرائه 



 - 56  -

و ر اتوا،  تى صار  مإن أبإر  ئإعاراتوا وأهإا المومإا  عمإدها، واإد بلرإ  بوإا الجإرأة 
، و ( )مع أ َّه مخراث نو ا   وثم  ( التمًخث اإلسالم  ) أح نص وها بأ وا أعمال ألسالمخس؛  إ 

معروفإإس،  مإإا سإإموا لمإإا ائإإترا خس  وأصإإولوا( الرناضإإس اإلسإإالمخس ) و ( ا، ائإإخد اإلسإإالمخس ) 
 !!( ائترا خس ألسالمخس ) مار س 

و إإإدر  مإإإاه  هإإإذه ا،صإإإول المت إإإو علخوإإإا بإإإخن الاوا إإإي التإإإ  ا  إإإرم أهإإإث  -4
الحإإإدنز والسإإإمس بإإإالتوونن مإإإن ئإإإأ وا  تإإإى تصإإإبح  أ وإإإا مإإإن ال إإإرو ، نمبرإإإ  أح نوضإإإجوا 

هإإث الحإإدنز مإإن هإإذه سإإلماح،  تإإى نتبإإخن للمإإاس أح مإإا نهولإإه  إإو، و حإإن  بإإرئ سإإا س أ
 التوا، و عتهد فخوا وف  مموجوا الكامث أ وا أئد المإاس تمسإكاي بمإا أإا  بإه محمإد 

 .  أصووي وفروعاي 
وهإإذه او حرافإإا  وغخرهإإا، وألح  ا إإ  و تعكإإر علإإى ا،صإإث  )): اإإال سإإلماح  ·

  عمإإإد العهإإإال  الممصإإإ خن؛ فإإإال تممإإإع البحإإإز والتحهخإإإو العلمإإإ ، وو تممإإإع اوأتوإإإام وتإإإر 
التهلخد  لخااي أو أا خاي بحسم َمَلَكِس المجتود، وو تممع محاربس البد  و  ر السمن؛ ألو أ وإا 

ُمْدرََأإإَس ضإمن  صإإا ص ال راإس الماأخإإس عمإد هإإاو  الهإوم، فإإ ذا  –بإإدوح وعإ   –اإد تصإبح 
ا رأوا من نمكرها، أو نعمث باالفوا، أو نمتهدها؛ أساؤوا به ال ن، واعتهدوا أ ه نحارب العلإ

(( والسمس والحدنز 
(2) . 

 :والجواب علخه من وأوه : أاول * 
ألح هإإذا أسإإلوب مبلوماسإإ  سخاسإإ ، لكمإإه و نمالإإ  علإإى العهإإال ؛ فإإبع  مإإا  - 

نمسإإبه أللإإى أهإإث الحإإدنز نك إإ  إل إإراأوا مإإن ال راإإس الماأخإإس أللإإى   خإإرة ال إإرع الوالكإإس؛ 
 !فكخي بكلوا مع غخرها ؟

                                                 

ألخينفففا الفاضفففل الرفففيخ بكفففر بفففن " حقيقتفففه، تارخيفففه، حكمفففه : التمثيفففل : " انظفففر كتفففاب   ( )
 .عبداهلل أبو زيد 

 ( . 21 ص" ) صفة الغرباء "   (2)
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و تعكر علخإه هإذه او حرافإا  التإ  سإماها  و  در  ماهو هذا ا،صث الذ  -2
  اخرة ؟

و  در  ِمن أ   وعخس هاو  العهال  الممص خن الذنن نإدر وح بعهإولوا الَ إذاة  -3
أح ال وضإى الت إرنعخس التإ  و أول لوإا وو آ إر، وتحونإث ا،صإول أللإى : وعدالتوا الُعَمرِنَّس 

 !!على ا،صث  فرو  وال رو  أللى أصول ف  بخ  اإلسالم، و تعكر
و  در  ،هإث الحإدنز  –َتَكرََّم ال خخ سلماح فسمح بحرنس البحز العلم   -4
 .، وسمح باوأتوام ومحاربس البد  -أو لرخرها 

ولكن العهدة علإى أهإث الحإدنز سإرعاح مإا عاومتإه، والاإوف ال إدند سإرعاح مإا 
ضإمن  صإا ص ال راإس مدرأإس  –بإدوح وعإ   –ألو أ وا اإد تصإبح  )): تملكه، فبامر بهوله 

وهإإو نرنإإد أو تكإإوح لل راإإس الماأخإإس  صإإا ص تمخاهإإا عإإن ال إإرع الوالكإإس، ولإإو !  ((الماأخإإس 
أ كروا البحز والتحهخو العلم ، أو العمث باالف السمس المحمدنس وأصروا على البد  ف  

 .العهخدة والعبامة، أو أ كروا اوأتوام الجا   أو الكل  وأغلهوا باب اوأتوام 
ا ما فومته من  المه ف ح أ اأ  ف  ال وا؛ فأرأوا أح تعذرو   ، م  واأو   هذ

 . الماي غامضاي 
توأإإد دإإاهرة  اخإإرة، وهإإ  أح أهإإث الحإإدنز والسإإمس ألذا مافعإإوا عإإن الحإإإو  -5

نسخكوح ال ن .. وبأ وا .. وبأ وا .. وأهله؛ اتوموا المرتج وح  وفاي على أهث البد  بأ وا 
ولكإن و مإا ع أح نُإإتإاَوَا أهإُث الحإدنز بإأ  تومإس، بمإا فخوإا !! خاتوا بالماس ونتد لوح ف   

 !أ وا نسخكوح ال ن بالماس، ونتد لوح ف   خاتوا وعوانا   وسوا 
هإإ  مإإموط وَمْ إإَر ئ ( ال راإإس الماأخإإس ) ولإإو أ صإإ وا؛ لعلمإإوا أح  )): اإإال سإإلماح  ·

(( وص ا  و صا ص، ولخس  اسماي نُمتحث، وو معول ُتدَّعى 
( ) . 

 

 :والجواب على ذلك من وأوه : أاول * 
 

                                                 

 ( . 21 ص" ) صفة الغرباء "   ( )
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ال راإس ) فالذنن االوا بإأح ! َمْن ها هاو  ال الموح الذنن تاالبوا باإل صاف؟ - 
، : ها أهث الحدنز ( الاا  س الممصورة ) و ( الماأخس   ها أ مإإإس ُ ًْإرئ

 .وعلى رأسوا اإلمام أ مد 
 ((... وم ر  وص ا    و صا ص ألح ال راس الماأخس ه  مموط  )): ألحا اولك  -2

وفوإا أصإحابه واإول أ مإس  هذا ت سإخر غرنإم، ناإالي أوَّل مإا ناإالي اإول الرسإول : 
 :اإلسالم بأ وا أ اس 
((صحخح الباار   )) ما ف  

و نإااُل  )):  عإن المرخإرة بإن ئإعبس عإن المبإ   ( )
، ((عا  إسئ مإن أمتإ   )):   ل إظ ، وفإ(( اسئ من أمت  داهرنَن  تى نأَت  أمُر اهلِل وها دإاهروَح 

 .، والمعمى وا د ((اومئ  )): وف  ل ظ  
، فإإإأارها علإإإى فومإإإه وناإإإالي مإإإا فومإإإه الصإإإحابس، فسإإإألوا عمإإإه رسإإإول اهلل 

افتراع ا،مس أللإى ثإالث وسإبعخن فراإس  لوإا فإ  المإار  وأأابوا علخه؛ فحخمما ذ ر المب  
، ((هإإا مإإا علخإإه أ إإا وأصإإحاب   )): ؟ اإإال مإإن هإإا نإإا رسإإول اهلل: ألو وا إإدة، فهإإال الصإإحابس 

 . ((ها الجماعس  )): وف  روانس 
 !ما هو المموط والص ا  والاصا ص والم ر  ؟ -3

 !؟((ها ما أ ا علخه وأصحاب   )):  أو نك خما اول رسولما محمد 
أو نك خما بعد ذلك فوا أ مس اإلسالم وأاوالوا الصحخحس الها مس علإى اإول المبإ  

 !والها مس على وااع أ مس الحدنز من وااعوا ف  التمسك بالكتاب والسمس ؟ ا الكرن
فأهإإث الحإإدنز هإإا الواضإإحوح تمإإام الوضإإوح فإإ  السإإابو والال إإو فإإ  اوعتصإإام 

 .بالكتاب والسمس 

                                                 

حفديث رقفم " ) االعتصفام " ، ويف ( 1016كتاب املناقب، حفديث رقفم " ) لبخاري ا"   ( )
 ( . 8189حديث رقم " ) التوحيد " ، ويف (   81
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ثُإإإاَّ مإإإا هإإإذا الت سإإإخر الإإإذ  و نوإإإدف ألو أللإإإى   ا إإإس أهإإإث الحإإإدنز عإإإن أهإإإا 
 ! صا صوا؟

لل راإإس الماأخإإس وفوإإا  ف تجاهإإث وصإإي المبإإ  ألإإخس مإإن ال لإإا وعإإدم اإل صإإا
 !أ مس اإلسالم بأ وا أهث الحدنز؟

نكإوُح فإ  آ إر الامإاح أ إاسئ  )): همإا  أو نحو للهارئ أح نسإتذ ر اإول المبإ  
((نحدثو كا ما لا تسمعوا أ تا وو آباؤ ا؛ ف نا ا وألناها 

 !؟( )
وا إإي المسإإلمخن نوأإإد عمإإد  ًخإإر مإإن ع: وفإإ  مهابإإث ذلإإك  )): اإإال سإإلماح  ·
وألح لإإا  –أو الوااعإس فإ  بعإإ  او حرافإا  العهخدنإس والسإإلو خس أوا إم م خإدة  (2)المهصإرة

و توأد لإدل أولكإك الهإوم؛ َفَحْصإُر ال راإس الماأخإس فإخوا اإد نُإْ َوإُا ممإه أح  –تكن متكاملس 
تلك ال ضا ث والص ا  لخس  من  صا ص ال راس الماأخإس، بإث مإن  صإا ص الممحإرفخن، 

وذا تهع فخما واع فخه أهث الكتاب الذنن  اح من أسباب ا إتالفوا أ وإا  سإوا   اإاي ممإا وب
 :ذ روا به؛  ما اال تعالى 

  إإإُروا بِإإإِه إإإا ذُ ِّ َوِمإإإَن الَّإإإِذنَن اَإإإاُلوا أِل َّإإإا َ َصإإإاَرل َأَ إإإْذ َا ِمخًَإإإااَإُوْا فَإَمُسإإإوا َ  اإإإاي ِممَّ
مَإُوُا اْلَعَداَوَة َواْلبَإرْ   .ا هإ   (3) )) (4)َضاَ  أِلَلى نَإْوِم اْلِهَخاَمِس فََأْغَرنْإَما بَإخإْ

 :والجواب على ذلك من وأوه : أاول * 
و إظ أح ال إخخ سإلماح نإرل أح أهإإث الحإدنز والسإل خخن عمومإاي اإد فرَّعإإوا  - 

ف  أوا م وفضا ث وص ا  ألسالمخس توأد عمد غخإرها وو توأإد عمإدها، فخصإدع علإخوا 
 سوا   ااي ممَّا ذ ِّروا بإه فإأغرل اهلل بخإموا العإداوة والبرضإا  ما نصدع على المصارل بأ وا 

 .أللى نوم الهخامس، وبذلك نكوح سلماح اد أ رأوا من ال راس الماأخس 

                                                 

 ( . 0حديث رقم " ) مقدمة صحيح مسلم "   ( )
الحظ كي، يتهرب من إطالق لفظ البدعة ويلط ، تعبريه عنها يف الوقت الذي يرتد فيه على   (2)

 .السنة أهل التوحيد و 
 ( . 21 ص " ) صفة الغرباء "  )1( . 1 : املائدة   (1)
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 !! فضلَّث أولخا  اهلل وأَ وَّ الماس برسول       اهلل ! ألخس هذا هو ال لا ؟
 

 أهث الحو ؟ما ه  تلك الجوا م الم خدة الت  فَإرََّط فخوا : و سأله 
 

أرِ ا اآلنا  وا، امنإز التإ   ال وإا أهإث الحإدنز  تإى َنْصإُدَع علإخوا أ وإا  -2
اد  سوا   ااي مما ذُ ِّروا به ف إابووا بإذلك أهإث الكتإاب فإ  هإذه الصإ ا  التإ  ذمَّوإا اهلل 

 .بوا 
 

ومإإن أمًلإإس ذلإإك أح الجوا إإم العبامنإإس والسإإلو خس اإإد تإإرتبم  )): اإإال سإإلماح  ·
  أذهاح  ًخر من الماس باوتجاها  الصإوفخس أو المتإأثرة بالصإوفخس، فتصإبح العمانإس أ خا اي ف

بوا واو ت ال ب أ وا والحدنز عموا ئخكاي غرنباي غخر مألوف ف  بعإ  البخكإا  والتجمعإا  
((ا،ثرنس المحاربس للتصوُّف 

( ). 
 

 :والجواب علخه من وأوه : أاول * 
عبامنإإإس والسإإلو خس التإإ  أصإإبح  العمانإإس بوإإإا َوضِّإإْح مإإا هإإ  هإإذه الجوا إإم ال - 

واو ت إإال ب إإأ وا والحإإدنز عموإإا ئإإخكاي غرنبإإاي غخإإر مإإألوف فإإ  البخكإإا  والتجمعإإا  ا،ثرنإإس 
المحاربإإس للتصإإوف، ثإإا أاإإا ا،ملإإس علإإى م إإروعختوا مإإن  الكتإإاب والسإإمس،  تإإى ألذا فعلإإ  

 .به ذلك؛ َصَدَع على أهث ا،ثر أ َّوا  سوا   ااي مما ذُ ِّروا 
 

هإإإث أ إإإ  وَمإإإْن نوافهإإإك فإإإ  هإإإذه الم  إإإذ علإإإى التجمعإإإا  ا،ثرنإإإس تعتمإإإوح  -2
وتحت لإإوح ب إإأح هإإذه الجوا إإم العبامنإإس والسإإإلو خس التإإ  توإإتا بوإإا اوتجاهإإا  الصإإإوفخس؛  
 الرِّفاعخس والتخجا خس والمرغمخس وال اذلخس والحصإافخس وا،ربإع الاإرع التإ  تعتمإ  بوإا أماعإس 

 –وهإإ  الج إإتخس والهامرنإإس والمه إإبمدنس والسإإورورمنس  –وتبإإانع علخوإإا التبلخإإغ وتحت إإث بوإإا 
 أوو؟

 

                                                 

 ( . 267، 86 ، 69 ، 88/ " ) قافلة اإلخوان املسلمع : " انظر   ( )



 - 6   -

ف ح  متا تحت لوح بوا  مإا نحت إث بوإا الاعمإا  السخاسإخوح؛  البمإا، وسإعخد  إوَّل، 
 .وغخرها؛ فومخكاي لكا ... والتلمسا   

 

عخإإوب وألْح  مإإتا و تحت لإإوح بوإإا، وامَّعخإإتا أ كإإا ُتحاربو وإإا؛ فلمإإاذا تعإإدُّو وا مإإن 
 و ها ص أهث الحدنز والتجمعا  ا،ثرنس؟

 

ألح أهإإث الحإإدنز و نحإإاربوح ألو البإإد  الضإإالس والعبإإاما  المحدثإإس؛ ا االاإإاي  -3
مإإإإن توأخوإإإإا  الهإإإإرآح والسإإإإمس؛  مإإإإا تهإإإإدم بخإإإإاح ذلإإإإك، ونحت إإإإوح  إإإإث او ت إإإإا  بالسإإإإمن 

لتإ  نعتمإوح والعباما  وا،ذ ار الم روعس، و تم الصحاح والسمن والمعاأا والمصإم ا  ا
لإلمإإإام  ((عمإإإث الخإإإوم واللخلإإإس  ))بوإإإا ملخكإإإس بإإإذلك، بإإإث ألَّ إإإوا فإإإ  ذلإإإك مال إإإا   اصإإإس؛  إإإإ 

 ((الكلا الاخم  ))للموو ، و  ((ا،ذ ار  ))وبن السُّمِّ ، و  ((عمث الخوم واللخلس  ))المسا  ، و 
فضإإث الصإإالة  ))، و لإلمإإام ابإإن الهإإخا ((الوابإإث الصَّإإخِّم  ))ل إإخخ اإلسإإالم ابإإن تخمخإإس، و  ( )

أال  ا،فوام ف   ))لإلمام ألسماعخث بن ألسحاع، و ههه ال خخ ا،لبا  ، و ((  على المب 
وغخرهإا وغخرهإا مإن الكتإم التإ  لإا ... لإلمام ابن الهخا  ((الصالة والسالم على  خر ا، ام 

وذلإك مإن أفضإث  ذ رها، وها وهلل الحمد نحت وح بوا مراسس وتابخهاي وااتما  ومفاعاي عموا، 
العبإإإاما ، ونإإإذ روح اهلل ذ إإإراي  ًخإإإراي ونا إإإو ه ونرأو إإإه أ ًإإإر مإإإن غخإإإرها، والاخإإإر الكًخإإإر 
والصإإ ا  الجمخلإإس التإإ  وفهوإإا اهلل لوإإا ن هإإدها الكًخإإر مإإن المإإاس، والتإإ  صإإاروا بوإإا  هاإإاي 

 .الاا  س الممصورة وال راس الماأخس، وها ئجىي ف   لوع المبتدعخن ف   ث  ماح ومكاح 
 

س  مكس مرة، وتكرنر ( و ألله ) من أذ ار الارع واوتجاها  الصوفخس تكرنر  -4
 .مكت  مرة، ومموا أماعس التبلخغ ( ألو اهلل ) 

 

اد ذ ر بع  العلما  عإن التبلخرخإخن  وعإاي آ إر مإن : اال ال خخ  موم التونجر  
أربإإع ( ألو اهلل )  سإ  مكإس مإإرة، ثإا نكإرروح  لمإس( و أللإه ) الإذ ر، هإو أ وإا نكإرروح  لمإإس 

 .مكس مرة 
                                                 

 .وقد اختصره الريخ ناصر الدين األلباين   ( )
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وذ إإر آ إإر عإإن عإإدم  ًخإإر مإإن الرأإإال أ وإإا سإإمعوا أماعإإس مإإن التبلخرخإإخن الومإإوم 
 حإواي مإن سإ  مكإس مإرة، ثإا ( و أللإه ) وها ف  بخ  ف  ئار  ممصإور بمكإس نكإرروح  لمإس 

 حإإواي مإإن مكتإإ  مإإرة، ونهولإإوح ذلإإك بصإإو  أمإإاع  ( ألو اهلل ) بعإإد ذلإإك نكإإرروح  لمإإس 
، نسمعه مإن  إاح فإ  ال إار ، وذلإك بحضإرة ئإخخ مإن  بإار م إاناوا الومإوم، واإد مرت ع

مإرة فإ   صإ ه، ومإرة : استمر فعلوا هذا مدة عونلس، و ا وا ن علوح ذلك ف  ال إور مإرتخن 
 .ف  آ ره 

 ووئك أح هذا من اوستواا  باهلل وبذ إره، وو نا ى على من له علإا 
  مكإس مإرة؛ ،ح فصإث الم إ  عإن اإلثبإا  مموا أح عملوإا هإذا نتضإمن الك إر سإ

ف  اول و ألله ألو اهلل بامن متإراخ  بإن أول الكلمإس وآ رهإا علإى وأإه او تخإار نهتضإ    إ  
ا،لوهخس عن اهلل س  مكس مرة، وذلك صرنح   ر، ولإو أح ذلإك واإع مإن أ إد مإرة وا إدة؛ 

 !؟لكاح   راي صرنحاي؛ فكخي بمن ن عث ذلك س  مكس مرة ف  مجلس وا د
ثإإا ألح ألتخإإا وا بكلمإإس اإلثبإإا  بعإإد فصإإله عإإن  لمإإس الم إإ  بإإامن متإإراخ و ن خإإدها 
ئخكاي، وأل ما هو من التالعم بذ ر اهلل واوستواا  به، وهإذا الممكإر الهبإخح والضإالل البعخإد 
مإإن  تإإا ط تهلخإإدها ل إإخو وا، ئإإخوخ السإإو  والجوإإث والضإإالل، الإإذنن أغإإواها ال إإخااح، 

 .نعملوح و نَّن لوا ما  ا وا 
 . ((هذا باإلضافس أللى ما ف  عراوا من ئر  و لول وو دة وأوم 

صالة ال اتح، الت  نعتهدوح أح ذ رها مرة وا دة أفضث من : ومن أذ ار التخجا خس 
ارا ة الهرآح  له ستس آوف مرة، وعمإدها مإن اوسإتراثا  ال إر خس والتوسإال  البدعخإس مإا 

 .و نحصخه ألو اهلل 
رها من الارع فخوا ما فخوا من الضالو  وال ر خا  والبد  مما هو والرفاعخس وغخ
 .معروف عمد البصرا  

فما ذ م أهث الحدنز والتو خإد ألذا  إاربوا التصإوف والصإوفخس التإ  ارتباإ  بوإا 
 !هذه ال ر خا  والبد  المضلس؟
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فففففففففففففْن قهفففففففففففففرَاعه اْلكَتائهفففففففففففففبه   ِبههفففففففففففففن  فف ل فففففففففففففول  مه
 

فففففففففففَر َأن   فففففففففففي وفَفه مْ  َواَل َعْيفففففففففففَب فرفففففففففففيههم َغيفْ  س 
  

أل مإإإ  واهلل ،رثإإإ  لحالإإإك وأئإإإ و علخإإإك وعلإإإى مإإإن نجإإإر  ورا  ، ! أنإإإا سإإإلماح 
ذنن تتكالإم وأتهاع علخكا  سرا  من مإواا كا مإن الاا  إس الممصإورة أهإث الحإدنز، الإ

علخوا  إثُّ فإرع الضإالل، ونرمإو وا عإن اإوس وا إدة، ثإا توأِّوإوح مإع هإاو  هإذه السإوام 
تكت إإوح بإإرمخوا بالمهإإا ص، بإإث تضإإخ وح أللإإى ذلإإك أعإإث محاسإإموا  المسإإمومس أللإإخوا، ثإإا و

 .وفضا لوا معا م ومًالم 
 

ومًث ذلك العمانس بالجوا إم السخاسإخس والتر خإر علخوإا، والحإرص علإى  )): اال  ·
، وارتباط بعضوا ببع ، و  ي أوعخم عواغخإ  الإد خا ضإد ( )معرفس  خ خس سخر ا، داث

مس، والحدنز عن الحكا برخر ما أ ال اهلل ومواوة أعدا  ال عوب، و اصس ال عوب المسل
 ث هذا اد نرتبم ف  أذهاح  ًخر من المإاس بإبع  التجمعإا  التإ  و نعإرف عموإا ... اهلل 

العمانإس بالسإإمس واوهتمإإام بتصإإحخح العهخإإدة، ومإإن ثَإإاَّ نصإإبح الحإإدنز عموإإا غخإإر مإإألوف وو 
، إإإه صإإإار ئإإإعاراي ،ولكإإإك و اصإإإخس مإإإن     مهبإإإول عمإإإد بعإإإ  مإإإن نوتمإإإوح بالسإإإمس والعهخإإإدة؛ 

(( صا صوا 
(2) . 

 

 :والجواب علخه من وأوه : أاول * 
فإإإ  المترإإإالخن فإإإ  السخاسإإإس تواونإإإث وتاإإإاول و ناإإإاع علإإإى أهإإإث الحإإإإدنز  –أ 

والتو خإإد، وغمإإم ئإإدند، وتجوخإإث، وتحهخإإر، ورمإإ  لوإإا بالع إإا ا، َفِمإإْن غلإإوها ومبالرإإاتوا 
سإإالم بوإإا توإإونلوا بعلإإا الوااإإع، وامعإإاؤها وامعإإا  الصإإبخاح التإإ  وعوإإد ،علإإا علمإإا  اإل

مموا أ وا علما  الوااع، وتجمخإدها ال إباب لهإرا ة الصإحي والمجإال  ومتابعإس اإلذاعإس، 

                                                 

تم وقمف !سري األحداث فيها ؟وعرفتم ! وركزمت عليها ؟ !فهال  اعتنيتم بق ية كنز السلفية ؟  ( )
 . ربنا اهلل     :مبا حيتمه اإلسالم بنصرة أهلها املظلومع الذين ال ذنب هلم إال أن قالوا 

 ( . 21 ص" ) صفة الغرباء "   (2)
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وصإإإرفوا بإإإذلك عإإإن   إإإظ الكتإإإاب والسإإإمس واوئإإإترال ب هوومإإإا، وألئإإإرالوا عإإإن العلإإإوم 
 .ال رعخس 

السإمس وسإالمس المعتهإد مإا رمإ   نرل ف  الحرص على اتبا ! عجباي لسلماح  -ب 
به أهإث الحإدنز والسإمس مإن ال وضإى الت إرنعخس التإ  و أول لوإا وو آ إر، وَأْعإث ا،صإول 
فروعإإاي وال إإرو  أصإإووي، ثإإا نلإإوموا علإإى عإإدم الِحإإرص وعإإدم العمانإإس بالجوا إإم السخاسإإخس 

 .وأمًاله ! أللخ ... والتر خا علخوا 
 لوإإا مإإن أسإإاعخن السخاسإإس،  تإإى لهإإد هإإث نرنإإد سإإلماح أح نكإإوح ال إإباب   –ج 

سإمعما العجا إإم، وعجا إإم الرلإو فإإ  هإإذا البإاب،  تإإى لهإإد رمإى بعضإإوا العلمإإا  وعإإالب 
العلا الذنن و ن ترلوح بالسخاسس وعلا الوااع بإأح فإخوا علممإس علمخإس وفكرنإس، ونُإْ َوإُا مإن 

ااإإع مإإن أفإإرض فإإروض هإإذا الرلإإو الإإذ  لإإخس فخإإه اسإإتًما  وو ت صإإخث أح السخاسإإس َوِفْهإإَه الو 
ا،عخاح، و خي و نكوح  ذلك والمهصإر فخإه عمإدها فخإه علممإس فكرنإس وعلمخإس؟ ولإا نرمإوا 

 .بوذا أ داي ممن أهمث التو خد وواع ف  ال ر  وع ا ا البد  
لهد أأمع العلما  علإى أح علإوم ال إرنعس مموإا مإا هإو فإرض   انإس، ومموإا مإا  –م 

 :هو فرض عخن 
 اد أأمع العلمإإإا  على أح من العلا ما هو فرض  )):  اال ابن عبدالبَإرِّ 

ُمتَإَعخَّنئ على  إث امإرئ فإ   اصإس   سإه، وممإه مإا هإو فإرض علإى الك انإس، ألذا اإام بإه اإا ا؛ 
 .سهم فرضه على أهث ذلك الموضع، وا تل وا ف  تلاخص ذلك 

 والذ  نلام الجمخع فرضه من ذلك ما و نسإع اإل سإاح أولإه مإن أملإس ال إرا  
الم ترضس علخه؛  حو ال وامة باللساح واإلارار بالهلم بأح اهلل و ده و ئرنك لإه وو ِئإْبه 
ًْث، لا نلد ولا نولد ولا نكن له   واي أ د،  الو  ث ئ  ، وأللخه مرأع  ث ئ  ،  له وو ِم

أ إإه لإإا نإإال : المحخإإ  الممخإإ ، الحإإ  الإإذ  و نمإإو ، والإإذ  علخإإه أماعإإس أهإإث السإإمس 
ا ه، لإإإخس ،وَّلِخَّتِإإإِه ابتإإإدا ، وو آل رنتإإإه ا هضإإإا ، وهإإإو علإإإى العإإإرش اسإإإتول، بصإإإ اته وأسإإإم

وال إإوامة بإإأح محمإإداي عبإإده ورسإإوله و إإاتا أ بخا إإه  إإو، وأح البعإإز بعإإد المإإو  للمجإإا اة 
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با،عمال، والالإوم فإ  اآل إرة ،هإث السإعامة باإلنمإاح والااعإس فإ  الجمإس و،هإث ال إهاوة 
ر  إو، وأح الهإرآح  إالم اهلل، ومإا فخإه  إو مإن عمإد اهلل، نجإم بالك ر والجحإوم فإ  السإعخ

اإلنماح بجمخعه، واستعمال محكمه، وأح الصلوا  الامس فرض، ونلامإه مإن علموإا علإا 
ما وتتا ألو به؛ ِمْن عوارتوا وسا ر أ كاموا، وأح صوم رمضاح فرض، ونلامه علا ما نُإْ ِسُد 

ل وادرة على الا اة؛ لامه فرضاي أح نَإْعِرَف ما تجم صومه، وما و تتا ألو به، وألح  اح ذا ما
فخه الا اة ومتى تجم وف   ا تجم، ونلامه أح نعلا بأح الحط علخه فرض مإرةي وا إدة فإ  

أللإإى أئإإخا  نلامإإه معرفإإس ُأَمِلوإإا وو نعإإذر بجولوإإا؛  حإإو ... مهإإره ألح اسإإتاا  أللخإإه سإإبخالي 
وأ إإث المختإإس، وا، جإإاس  لوإإا، والمُُّصإإم،  تحإإرنا الا إإى، والربإإا، وتحإإرنا الامإإر، والامانإإر،

والرئوة على الحكا، وال وامة بالاور، وأ ث أموال الماس بالباعث وبرخر عخم من أ  سوا 
 ...)) . 

ثا سا ر العلا، وعلبإه، والت هإه فخإه، وتعلإخا المإاس ألنإاه، وفتإواها  )): أللى أح نهول 
نلإام الجمخإع فرضإه؛ فإ ذا اإام بإه  بإه فإ  مصإالح منإموا وم خإاها؛ فوإو فإرض علإى الك انإس،

اإإا ا؛ سإإهم فرضإإه عإإن البإإااخن، و  إإالف بإإخن العلمإإا  فإإ  ذلإإك، و جإإتوا فخإإه اإإول اهلل 
 :تعالى 

  نِن َولِخُإْمإإِذُروا اَإإإْوَمُوْا أِلَذا ُوْا عَا َِ إإسئ لَِختَإَ هَُّوإإوا ِفإإ  الإإدِّ فَإلَإإْوو  َإَ إإَر ِمإإْن ُ إإثِّ ِفْراَإإس  ِمإإمإْ
رََأُعوا  أِللَْخِواْ 

( ) . 
فألام التهخد ف  ذلك الإبع  موح الكإث، ثإا نمصإرفوح فَإخُإَعلُِّمإوح غخإرها، والاا  إس 

((ف  لساح العرب الوا د فما فواه، و ذا الجوام فرض على       الك انس 
(2). 

ا  ر أ   ما الذ  على المكلَّي من أر إاح اإلسإالم؛ فإال نلامإه مإن معرفإس : ال  
به، وو نلامه علا  ث ما نتعلو بالصإالة مإن ت اصإخث وأملإس، أعمال الصالة ألو ما و تتا ألو 

وو نجإإم علخإإه مإإا نجإإم مإإن علإإا الا إإاة والحإإط ألو ألذا  إإاح ذا مإإال واإإدرة علخومإإا، وألو؛ 
                                                 

 . 22 : التوبة   ( )
 ( .بتصر   1 -2 / " ) جامع بيان العلم وف له "   (2)
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سإإهم عمإإه الوأإإوب فخومإإا، وسإإا ر ا،ئإإخا  المحرمإإس و نجإإم علخإإه ألو معرفإإس تحرنموإإا فإإ  
 .الجملس، وو نجم علخه مراسس ت اصخلوا وأملتوا 

فعلى أ  برهاح وعلى أ  أساس نُخالغ ونُرال  بع  الماس ف  اإلئامة ب هه الوااإع 
السخاسإإ ، ون إإترط لإإه تلإإك ال إإروط، وُتجعإإث علإإوم ال إإرنعس مإإن مهوماتإإه التإإ  تانإإد علإإى 
أر إإاح اإلسإإالم، وُنَضإإاِّا ونبإإالغ فإإ  أللإإاام المإإاس بإإه،  تإإى ُنَضإإلاث مإإن و نعتمإإ  بإإه أ ًإإر مإإن 

مِّلوح  صوص الهرآح والسمس و الم العلما  ما و َنْحَتمث وو ناار على اإلسالم   سه، وُنحَ 
بال، ونُواُح به العلما ، وتسهم فتاواها، بث تُإَرمُّ بإه  صإوص السإمس واواعإد ال إرنعس وأاإوال 
ا، مإإس السإإابهخن والال هإإخن عمإإد  ًخإإر ممإإن و نعهإإث عإإن اهلل وو عإإن منمإإه ئإإخكاي، أل وإإا واهلل 

 . لكارثس ف  الدنن
ما االه اإلمإام ابإن عبإدالبر ومإا  كإاه مإن ألأمإا  ا،مإس  –أنوا الهارئ  –أؤ د لك 

 :بما االه ئخخ اإلسالم ابن تخمخس بوذا الصدم 
 

و رنم أ إه نجإم علإى  إث أ إد أح نإامن بمإا أإا  بإه الرسإول   )): اال ر مه اهلل 
ى الت صإإخث فإإرض علإإى علإإ ألنما إإاي عاماإإاي مجمإإالي، وو رنإإم أح معرفإإس مإإا أإإا  بإإه الرسإإول 
، وما إإث فإإ  تإإدبار الهإإرآح الك انإإس؛ فإإ حا ذلإإك ما إإثئ فإإ  تبلخإإغ مإإا بعإإز اهلل بإإه رسإإوله 

وعهله وفومه، وعلإا الكتإاب والِحْكمإس، و  إظ الإذ ر، والإدعا  أللإى سإبخث الإرب بالحكمإس 
والموع س الحسمس، والمجاملس بالت  ه  أ سن، و حو ذلك مما أوأبإه اهلل علإى المإاممخن؛ 

 . وو واأم على الك انس ممواف
 

وأما ما َنِجُم على أعخا وا؛ فوذا نتمو  بتمو  ُاَدرِِها ومعإرفتوا و إاأتوا ومإا ُأمإر 
به أعخا وا؛ فال نجم على العاأا عن سما  بع  العلا ما نجم علإى الهإامر علإى ذلإك، 
، ونجم على من سمع المصوص وفوموا من علا الت صخث ما و نجم على من لا نسمعوا

(( ونجم على الم ت  والمحدث والمجامل ما و نجم على من لخس  ذلك 
 .ا هإ  ( )
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 .هذا ما االه أهث ال هه وال وا وأ مس اإلسالم وأأمعوا علخه : ال  
 

 !فأنن تواونث بع  الماس بعلا الوااع، وئن الرارة على ما و نعتم  به، وا تهاصه؟
ونجإم اإلنمإاح بإه علإى ا،عخإاح ألو  ا  ف ذا  اح ما أ اله اهلل على  إاتا ا، بخإ

ألنما إإإاي عاماإإإاي مجمإإإالي، وأح معرفتإإإه علإإإى الت صإإإخث فإإإرض   انإإإس؛ عهلإإإه، وفومإإإه، وتعلإإإا علإإإا 
الكتإإاب والحكمإإس، و  إإظ الإإذ ر، والإإدعوة أللإإى اهلل؛  إإث ذلإإك واأإإم علإإى الك انإإس، أفمإإا 

، والمصإإارل، ممإإن تهولإإه الصإإحي الكاذبإإس، والصإإح خوح الخوإإوم، وال إإخوعخوح، والعلمإإا خوح
أَهاُّ عمد اهلل وأعلى ممالإسي عمإد : نحترفوح الكذب والدأث، وما نكتم عن  وام  الروتار  

 !علما  اإلسالم؟
أمَّا أسرار الدول؛ فلعث ِمن آ ر ما نعلا ئخكاي مموا هاو  المبالروح ف  علا الوااع 

 . -ألح صح أح نسمى علماي  –
علا الوااع وبخن ما نجم على المكلَّ خن مإن لو ساونتا بخن ما نجم من ! نا اوم 

؛ لضللتا ضالوي بعخداي؛ فكخي واد بإالرتا فخإه  تإى رمخإتا مإن و علا ماأا  به محمد 
ن ترث به من عالب العلا بأح فخوا علممس فكرنس وعلمخس، وأ تا تعلموح أحَّ العلما خس أللحام 

 ! اف بأعراض  ملس العلا استا اف؟أئد   راي من الخوومنس والمصرا خس؛ أفبعد هذا اوستا
علماؤ ا وعإالب العلإا ناممإوح بحا مخإس اهلل  أئإد مإا نكإوح اإلنمإاح علإى مسإتول 
الإإإدول والجماعإإإا  وا،فإإإرام، وفإإإ  العها إإإد والعبإإإاما  والسخاسإإإس والمعإإإامال ، وندرسإإإوح 
ذلإك فإإ  الهإإرآح وت سإإخره، وفإإ   تإإم السإإمس وئإإرو وا، وفإإ   تإإم ال هإإه الااصإإس والعامإإس، 

السخاسإس  ))وندرسوح السخاسس ال رعخس ف  هذه المجإاو   لوإا، وفإ   تإم  اصإس بوإا؛  إإ 
، ((الاإرع الحكمخإس  ))، و ((رسإالس الم إالا  ))و  ((الحسإبس  ))لإلمام ابن تخمخإس، و  ((ال رعخس 

 ))،بإإ  نعلإإى، و  ((ا، كإإام السإإلاا خس  )) الهمإإا وبإإن الهإإخا، و   ((أ كإإام أهإإث الذمإإس  ))و 
للماورم ، وها أعرف بوا من الرالة فإ  علإا الوااإع، ولإا م إار ا   (( كام السلاا خس ا،

فإإإ  اوعإإإال  علإإإى السخاسإإإا  الدولخإإإس، فمإإإا أصإإإبح   لوإإإا أسإإإراراي، وو هإإإا نعخ إإإوح فإإإ  
الهمإإإااا، و تإإإى عإإإوام المإإإاس نعرفإإإوح  ًخإإإراي ممإإإا نجإإإر  فإإإ  العإإإالا أ ًإإإر ممإإإا نعرفإإإوح عإإإن 
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ولمإاذا هإذه الحمإال  علإى أهإث ! لمإا  هإذا الاعإن ال إدند؟اإلسالم؛ فلماذا ناعن فإ  الع
 !الحدنز؟

أ ا أعتهد فإ    سإ  أ إه مإن المصإلحس، بإث مإن الضإرورة، أح  عإرف مإا نااإم لمإا 
ا،عدا ، وأ َّه نجم أح  ُِعإد العإدة إل بإاط مكانإدها، لكمإ  و أغلإو فإ  ذلإك، بإث أرل مإا 

مإإا هإإو فإإرض عإإخن، وممإإه مإإا هإإو فإإرض  نإإراه علماؤ إإا وأأمعإإوا علخإإه، مإإن أح مإإن الواأبإإا  
  انس، ف ذا  اح معرفس وااع ا،عدا  ئرااي و بدَّ مإن معرفتإه؛ ف  إه نمإال ممالإس فإرض الك انإس، 

 .؛ سهم الحرج عن البااخن ( )ألذا اام به البع 
وأ ا أعرف  ًخراي و ًخراي مإن المسإلمخن أ بإر همإوموا معرفإس هإذا الوااإع، وأحا  ًخإراي 

ن مإإن نوإإوم و صإإارل أعلإإا مإإموا بكًخإإر، فإإأرل أ إإه و عخإإم علإإى العلمإإا  مإإن غخإإر المسإإلمخ
فإ ح هإذا  – تابإاي وسإمسي وفهوإاي   –وعالَّب العلا الذنن صرفوا ُأثَّ عمانتوا لح ظ ئإرنعس اهلل 

مإإن فإإروض الك انإإا ، وأعتهإإد أح هإإاو  أفضإإث وأ بإإث وأصإإدع وأ  إإع لإلسإإالم وا،مإإس مإإن 
 .معرفس منن اهلل، أو و  ظَّ لوا من المعرفس به أولكك الساسس الذنن ها ضع ا  ف  

ف ذا  اح  ًخر من أهث الحدنز وأهث ال هه وغخرها مإن أهإث او تصاصإا  ر َّإاوا 
علإإإى هإإإذه الجوا إإإم التإإإ  هإإإ  اإلسإإإالم، مكت إإإخن برخإإإرها ممإإإن ن إإإترث بالسخاسإإإس؛ فلمإإإاذا 

اي ممإا ذ إروا بإه، أل وا متحابوح علإى أإا  مإن الإدنن، وأل وإا  سإوا   اإ: ونهال ! تحهرو وا؟
أو ألح فإإخوا علممإإس فكرنإإس وعلمخإإس، ووأإإومها م إإكلس دإإاهرة؛ ، وإإا عالإإس علإإى غخإإرها فإإ  

 !علا الوااع؟
 

فوإإإإذا ئإإإإ   لإإإإا ن إإإإوده ! ومإإإإا هكإإإإذا تكإإإإوح التربخإإإإس ! مإإإإا هكإإإإذا نكإإإإوح العلإإإإا 
 .المسلموح؛ و ف  أنام عاتوا، وو ف  أنام محموا، على مر التارنخ اإلسالم  

 

                                                 

ور وأهففل احلففل والعقففد مففن العلمففاء وغففريهم؛ كمففا سففيأ  توضففيح هففذا الففبعض هففم والة األمفف  ( )
 .ذلك
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أوعخإإم الارإإاة؛ فمإإا أعإإرف أح ا،مإإس اسإإت ام  مإإن علمإإا  الوااإإع أمإا   إإي  -2
ئإإخكاي، بإإث  إإال بوإإإا مإإن ا،ضإإرار فإإ   ًخإإإر مإإن البلإإداح مإإا و نعلمإإإه ألو اهلل، بإإث تجإإد مإإإن 

 .غالبختوا تأنخداي للاراة وتهدنساي لوا، و سخما ف  ا، ما  
 
 

فوذا و تجده  أما الحدنز عن الحكا برخر ما أ ال اهلل، وتحكخا الاواغخ ؛ -3
؛ فهإد (عمد أوخمإس الابإر الخهإخن ) على وأوه الصحخح ألو عمد أهث الحدنز والتو خد، و 

 .أل وا، و تبوا، وربَّوا 
 
 

وأهإإث الحإإدنز فإإ  با سإإتاح نعارضإإوح الحكإإا بإإالهوا خن، و تإإى الحكإإا بمإإذهم 
اموا مولإسي تلك البالم، وو نرضوح ألو بحكا الكتاب والسمس، وفإ  الجانإرة أاهإدوا  تإى أاإ

علإإى اواعإإد التو خإإد والسإإمس، ومإإع وأإإوم ا، اإإا  الكبخإإرة والصإإرخرة؛ فَإُوإإا أنضإإاي ملتامإإوح 
  ا مخس اهلل ف  مواي اإلسإإإإالم والمسلمإخن من 

 :الحا ا العامل أو الجا ر؛ فالذ  أ ال علخه 
  َح َوَمْن َلْا َنْحُكْا ِبَما َأ ْإَاَل اللَُّه فَُأولَِكَك ُهُا اْلَكاِفُرو ( ). 

 

  َوَمْن َلْا َنْحُكْا ِبَما َأ ْإَاَل اللَُّه فَُأولَِكَك ُهُا اْلَ اِسُهوَح (2). 
 

  َوَمْن َلْا َنْحُكْا ِبَما َأ ْإَاَل اللَُّه فَُأولَِكَك ُهُا ال َّاِلُموَح (3) . 
 

هإإو الإإذ  وأووإإا أللإإى الصإإبر علإإى َأإإْور الإإووة، وألح  إإا وا نوتإإدوح برخإإر هدنإإه، 
موح برخر سمته، وهو الذ  وأووإا أللإى الصإبر ولإو أ إذوا المإال وألإدوا ال وإر، وهإو ونست

الذ  أمرها بالصبر على أإور الإووة وا حإرافوا مإا أاإاموا الصإالة ومإا لإا نإروا   إراي بوا إاي، 
وهو الذ  أ ذ علخوا العود أح و نما عوا ا،مر أهله  تى نروا الك ر البواح، فوإا فإ  بلإد 

                                                 

 . 11: املائدة   ( )
 . 18: املائدة   (2)
 . 18: املائدة   (1)
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الصإإالة، والصإإخام، : اإإا  لكإإموا مسإإلموح نهخمإإوح ئإإعا ر اإلسإإالم الع خمإإس عمإإد  كامإإه أ 
والحإط، ونماصإإروح المجاهإإدنن فإإ   إث بلإإد، ونهإإدموح فإإ  هإذا السإإبخث البالنإإخن، ونم إإكوح 
المسإإاأد فإإ  هإإذا البلإإد، وفإإ  عإإول الإإد خا وعرضإإوا، ونم إإكوح المإإدارس والجامعإإا  علإإى 

ذلإإإك ئإإإ   مإإإن الإإإدََّ ن بإإإدس الاإإإا مخن، أسإإإاس الهإإإرآح والسإإإمس والتو خإإإد، واإإإد نتالإإإث 
 .ونرسلوح مكا  الدعاة ومكا  المدرسخن الذنن ندرسوح المسلمخن اإلسالم ولرته 

فماذا نرند من نُإَعخِّرها وها أئإد المإاس تمسُّإكاي بحا مخإس اهلل، وأئإد المإاس مراعإاة 
الرإرب، التإ  لتوأخوا  رسول اهلل، وأبعد الماس عن ثورا  و اوا  الاوارج وثوار ال رع و 

 .ت سد وو تصلح، وتودم وتدمر وو تبم  
 

والمجاهدوح السل خوح نجاهدوح ف  سبخث اهلل إلعال   لمس اهلل، فإ ذا عوإروا بلإداي 
من أم اس ال ر  واإللحام؛ أااموا فخه  ا مخس اهلل ابث أح نستعخدوا أ  اسوا؛ ،ح  ا مخإس 

 .ال  على ا،لسن اهلل وبر  الاواغخ  تجر  ف  مما وا و  الماي ن
 

وأما مواوة أعدا  اهلل؛ فحدَّث وو  رج عن غخرها، أما ها؛ فالحمإد هلل هإا  -4
أ  ي الماس وأ اهوا مموا، بث  تى و نستاخعوح التعانش مإع أهإث البإد ؛ فكخإي بالك إار 

 !الصر ا ؟
 

ونلحإإظ الهإإارئ مإإن تعامإإث سإإلماح مإإع التجمعإإا  التإإ  و توإإتا بالسإإمس وو بصإإحس 
دة تعامالي هام اي،  أح صحس العهخدة واوهتمام بالسإمس ئإ   عإام ، أمإا أهإث الحإدنز؛ العهخ

ف ح صحس العهخدة عمدها أمر أع ا وأ بر ئ   ف  هذا الكوح؛ فهإد نكإوح فسإام العهخإدة 
و إإث ذلإإك مإإن أ بإإز أ إإوا  الضإإالل ... ئإإر اي أ بإإر، واإإد نكإإوح تجوُّمإإاي واإإد نكإإوح رفضإإاي 

 : مموا وأ برها، ونهولوح ف   ث 
 

  َتَكإإاُم السَّإإَماَواُ  نَإتَإَ اَّإإْرَح ِمْمإإُه َوتَإْمَ إإوُّ اْ،َْرُض َوَتِاإإرُّ   * َلَهإإْد ِأْكإإُتْا َئإإْخكاي أِلمااي
اي  اْلِجَباُل َهدا

( ). 
                                                 

 . 96 - 79: مرمي   ( )



 - 7   -

والجوإإث بالسإإمس أمإإر ع إإخا؛ فإإ ح الإإذ  و نعإإرف السإإمس وو نوإإتا بوإإا أاهإإث  -5
أح نإإإإذهبوا أللإإإإخوا؛ نتسإإإإهاوح  باإلسإإإإالم عهخإإإإدة وئإإإإرنعس؛ فكخإإإإي نصإإإإح ،هإإإإث الحإإإإدنز

ونتهمموح ف   باو  أذهاح أهث الجوث والبد  والسخاسس الجاهلخس الت  ترا م  وتجمع  
 !من فكر الاوارج والرواف  ومن  ًاو  سخاسس ال رع والررب؟

 

ومإإإع ذلإإإك نعإإإد ذلإإإك سإإإلماح مإإإن ال ضإإإا ث والماانإإإا التإإإ  افتهإإإدتوا التجمعإإإا  
 !!ا،ثرنس

 

رفخن بتحابوا ماَّاوا ئباب ا،مس، وفراوها أ اابإاي وئإخعاي،  إث ألح السخاسخخن الممح
 اب بما لدنوا فر وح، وتإابعوا ا، إااب الكإافرة ال إاهرة والا خإس فإ  التم خمإا  السإرنس 

فإإ  البلإإداح التإإ  اسإإتعمر   ( )والم إإار س فإإ  المجإإالس والبرلما إإا  والدنمهراعخإإس الكإإافرة
 .تهالخد واوا خن وأ  مس  افرة  ورضع  لباح اوستعمار بكث ما فخه من

 

وتإإرل العجا إإم ممإإن نسإإموح أ  سإإوا ألسإإالمخخن؛ مإإن التحإإالي مإإع هإإذا الحإإاب 
العلما   تارة، ومع ذا  أ إرل، ومإن ترئإخح المسإا  الملحإدا  أو المصإرا خا ، أو ترئإخح 

وباسا الجوام السخاس  اإلسالم  ! مال دة و صارل، و ث هذه الممارسا  باسا اإلسالم 
نمهلإإوح هإإإذه ا،مإإإراض ال تاا إإس أللإإإى بعإإإ  البلإإإداح اإلسإإالمخس التإإإ  أغماهإإإا اهلل باإلسإإإالم و ! 

 .عهخدةي وئرنعسي، فخ سدوح أبما ه ونمااوح ئبابه أللى أ ااب وئخع متصارعس 
 

 ثا ماذا نجم  المسلموح من هذه؟
 

 :الضخا  وال  ث؛  ما اال تعالى : الجواب 
 

                                                 

(
 
ومفن ذلففك اسففتخدامهم وسففائل الدميوقراطيففة يف التعبفري عففن الففرأي مففن مظففاهرا  ومسففريا    (

وسفففيلة مففن وسفففائل الففدعوة إىل اهلل ونصفففرة اإلسفففالم وغفففري ذلففك، واعلو فففا ... وإضففرابا  
زعموا  !!بداًل من التصفية واليبية على منهاج سل، األمة !!وحتقيق قيام الدولة اإلسالمية

 .  !!ح  زعم أحدهم أن املقتول فيها يف سبيل اهلل !
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  ََتْذَهَم رِنُحُكْا َوو تَإَماَ ُعوا فَإتَإْ َ ُلوا و
( ). 

                                                 

 . 10: األنفال   ( )
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تصإإإور ال إإإخخ سإإإلماح أح أهإإإإث الحإإإدنز مإإإن المتحإإإابخن علإإإإى أإإإا  مإإإن الإإإإدنن 
 . ( )والماسخن ،أاا  أ رل ممه، وأحَّ هذا من مخراث ا،ما الوالكس

لهد أئار سلماح أللى أماعس التبلخغ بإأ وا نوتمإوح باإلسإالم التعبُّإد ، فَإخُإْعمَإإْوَح  ·
الإإذ ر، ولمسإإوا لمسإإسي   خ إإس، ولإإا نتعإإرض لعها إإدها وعإإراوا الصإإوفخس  بهخإإام اللخإإث و ًإإرة

الج إإتخس والمه إإبمدنس والسإإورورمنس والهامرنإإس، ومإإا تحونإإه هإإذه الاإإرع مإإن الحلإإول وو إإدة 
الوأوم واوستراثا  برخر اهلل والرلإو فإ  ا،ااإاب وا،وتإام والرإوث، واعتهإام أ وإا نعلمإوح 

 .الرخم ونتصرفوح ف  الكوح 
وتجإد عا  إس أ إرل تَإْوإَتاُّ باإلسإالم  )): ض لصإ ا  اإل إواح المسإلمخن بهولإه وتعرَّ 

السخاسإإ ؛ فجوإإامها هإإو فإإ  مخإإداح تكإإونن ا، إإااب السخاسإإخس، و  إإد ا، صإإار، وال إإو  
وتربخس ال باب على الجوام السخاس  ... باو تاابا ، والد ول ف  المجالس والبرلما ا  

 .اهإ  ((
 

أح هذه ا،عمال اد ورثتوا هذه ا، ااب من ا،ما الكافرة  والهارئ نرل: ال  * 
(2). 

 

 ومع ذلك لا نذ ر ما تماو  علخه هذه ا،مإإإور من ماال إإإا  لتعالخا 

                                                 

 ( . 87/89" ) من أخالق الداعية "   ( )
 ( . 08ص )راجع ما سبق   (2)

 المسألة الرابعة
رمي أهل الحديث بالتحزُّب على جزء 

 من الدين
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اإلسإإإالم؛ مإإإن تاونإإإر فإإإ  او تاابإإإا ، ومإإإن الإإإدعانا  وال إإإا عا  ال المإإإس الكاذبإإإس عإإإن 
ا  مإع ا، إااب العلما خإس،  صوموا، وما نرتكبه اإل واح المسلموح من تحال ا  واتحإام

ومإإإإا نرتكبو إإإإه مإإإإن ترئإإإإخح للمصإإإإارل والمصإإإإرا خا ، ومإإإإا ترتكبإإإإه الجماعإإإإس اإلسإإإإالمخس مإإإإن 
ماال إا  لإلسإالم بترئإخح مًإإث فاعمإس أمإاح و الإدة وغخرهمإإا، وأعمإال أ إرل و تهإث فإإ  
ضاللوا عن  ر ا  اإل واح المسلمخن، ولا نكتي سلماح بالسكو  عن هذه الاَّوام، بث 

 !!ها ألسالماي سخاسخااي وأواماي سخاسخااي سما
وسك  عن تجمخإع اإل إواح لل إرع الضإالس فإ  تم إخموا مًإث الإرواف  والاإوارج 
والاندنإإس، ومإإن ماتلإإي الاوا إإي الصإإوفخس الرفاعخإإس والهامرنإإس والتخجا خإإس والمرغمخإإس، و إإذلك 

 .ت عث الجماعس اإلسالمخس ف  الومد وبا ستاح 
هإإإإذه الاَّإإإإوام الموأإإإإومة فإإإإ  هإإإإذه الجماعإإإإس  أسإإإإدل سإإإإلماح السإإإإتار علإإإإى  إإإإث

 !والجماعا  
 :والجواب عن هذه المسألس من وأوه 

 – سإم ت رنهإه بخموإا وبإخن الماأخإس  –لهد وصإي سإلماح الاا  إس الممصإورة  - 
وو ئإك أح لل راإس الماأخإس مإن ذلإك اإدر نحهإو لوإا المجإاة؛  مإا  )): بص ا   رنمس؛ اإال 

 :اال عاَّ وأثَّ 
 إإإ َوإإإْوَح َعإإإِن السُّإإإوِ  َوَأَ إإإْذ َا الَّإإإِذنَن فَإَلمَّ مَإإإا الَّإإإِذنَن نَإمإْ إإإُروا بِإإإِه َأْ َجخإْ ا َ ُسإإإوا َمإإإا ذُ ِّ

دََلُموا بَِعَذاب  بَِكخس  ِبَما َ ا ُوا نَإْ ُسُهوَح 
( ) . 

وأ   ترل أ إه همإا اإد وصإي أهإث الحإدنز والسإل خخن بإأ وا متحابإوح علإى أإا  
 .مخراث ا،ما الوالكس، وا تط له ب نس الما دة  من – ما صرح هو   –من الدنن، وذلك 

 !فوث ها متحابوح على أا  من الدنن  ما نصورها سلماح؟ -2
 !فأنن أوامها ف  مخداح الدعوة أللى التو خد بأ واعه ومحاربتوا لل ر ؟

                                                 

(
 
 . 08: األعرا    (



 - 75  -

أنن أوامها ضد البد ، والارافإا  الصإوفخس، والرافضإخس، و الهمإا أوإام ا، بخإا  
 .خرها نتورب من هذا الجوام الذ  هو أئد وأئو أ وا  الجوام بخمما غ! وورثتوا؟

وأنإإإن أوإإإام تالمخإإإذ ابإإإن تخمخإإإس وابإإإن عبإإإدالوهاب فإإإ  الجانإإإرة  تإإإى أاإإإاموا مولإإإس 
 !اإلسالم والتو خد على اواعد اإلسالم الحو، فأعاموا لإلسالم ِأدَّته وعراوته؟

فرا سإتاح وغخرهإا مإن وأنن مدارس التو خد والسمس ف  الجانرة والومإد وبا سإتاح وأ
 !البلداح؟

 .والِ َرُع وا، ااب ترمخوا على ذلك عن اوس وا دة 
وهإإث السإإل خوح فإإ  ال إإام ومصإإر والسإإوماح والإإخمن وغخرهإإا و ن إإترلوح ألو ببخإإاح 

 !صحخح ا، امنز وسهخموا وتحذنر الماس من روانس ا، امنز الضعخ س والموضوعس؟
 باإلسإإالم ال امث عهخدة وئرنعس ألخس السل خوح ف   ث مكاح ندنمإإوح 

وممواأاي ومعوة، وندعوح المإاس أللإى العإومة أللإى اإلسإالم  لإه مإن أل إه أللإى نا إه، ونتحملإوح 
 !من ا،ذل وال دا د ما و نعلمه ألو اهلل ف  سبخث ذلك؟

 ائاها أح نكو وا  ما نرمخوا  صوموا متحابخن على أا  مإن الإدنن مإع  سإخاح 
 .أعلا الماس أح هذا من مخراث ا،ما الوالكس  ا،أاا  ا، رل، وها

ُنالَ ُظ أح ال خخ سلماح لا نَإْعَتبر العهخدة الت  و نعدلوا ئ   ف  مخإااح اهلل  -3
وموا نن الممص خن من علما  اإلسالم، ولا ند لوا ف  الت او  الحاصث بخن أهث الحدنز 

موا  إإس بخإإموا وبإإخن غخإإرها مإإن فإإرع وغخإإرها، ولإإا نَإُعإإدَّها مإإن ماانإإاها التإإ  و تِصإإحُّ معوإإا 
 .ا،هوا  والبد  
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اإإإد نصإإإحم ذلإإإك ئإإإ   مإإإن الج إإإا ، أو  )): لمإإإاذا ناصإإإوا سإإإلماح بهولإإإه  -4
(( ضعي التعبد، أو الر لس عن وااع ا،مس وما ندبر لوا 

( ) . 
فوإإث تجإإد فإإ  الإإد خا مًإإث ال إإخخ ابإإن بإإا  والعًخمإإخن وال إإخخ عبإإدالعانا السإإلماح 

و ًخإإر و ًخإإر مإإن ... تإإونجر  والرإإدناح وعبإإدالر اع ع خ إإ  وآل ال إإخخ وال إإو اح و مإإوم ال
 !علما  هذا البلد وعالب العلا مموا؟

 !هث تجد مًلوا ف  ا، الع والعهخدة والبذل ف  سبخث اهلل؟
 .لَتْأتِما الاوا ي وا، ااب بأمًالوا 

ث التو خإإد ولتأتمإإا بأمًإإال ال إإخخ ا،لبإإا   وتالمخإإذه علمإإاي بالسإإمس وأوإإاماي فإإ  سإإبخ
ومحاربإإس ال إإر  والبإإد ، وأمًإإال علمإإا  الومإإد؛  ال إإخخ عبخإإداهلل المبإإار  ور  وأل وا إإه فإإ  
الومد وبا ستاح منماي و لهاي وعهخدةي وعلماي وصإدعاي بإالحو وصإبراي علإى ا،ذل فإ  سإبخث اهلل 

. 
هإإا  مإإًلوا فإإ  الإإدنن ! وهإإا  مًإإث ال إإخخ عبإإدالبار  وأل وا إإه فإإ  بإإمجالمنش 

 !ع وعلو ا، ال
فكخي َترم  أهث هذا المموط بالتحاُِّب علإى أإا   مإن الإدنن والج إا  والر لإس عإن 
وااع ا،مس وما ندبر لوا وفخوا ال خخ العالمس المجاهد الإخهظ والمتإابع ، إوال المسإلمخن 
ف  أااار الد خا  لوا  تى لخعتهد فخه أ ه لو  ا   ف  المإرنخ  ر إس ألسإالمخس لكإاح ورا هإا، 

 !خخ ابن با ؟أو وهو ال 
                                                 

رأيفت احلفديث حيفث علفى الزهفد يف الفدنيا، والرغبفة يف ااخفرة، والتأسففي : " قفال ابفن أيب عاصفم   ( )
بالصاحلع، واالقتداء باألولياء واألصفياء، ويندب إىل الورع، وترك ما يريب املرء إىل ما ال يريبه، 

 .  " ا يريبه؛ إال ماشاء اهللوالرأي حيث املرء على ترك ما ال يريبه إىل م
كففذلك قففال عبففدالرمحن بففن مهففدي، أو كمففا قففال، وال قففوة إال  : " قففال التيمففي األصففبهاين معلقففاً 

 " .باهلل العظيم 
 ( . 217-218/ ) للتيمي األصبهاين " احل ة يف بيان احمل ة " 
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وهإإث  سإإخ  نإإا سإإلماح الإإدورا  التإإ  تهخموإإا الإإدعوة السإإل خس فإإ  أااإإار ا،رض 
 !لتعلخا المدرسخن ف  المدارس اإلسالمخس؟

وهث تمسى الِمَمَح الت  تهدموا المدارس السل خس ،بما  المسإلمخن فإ  العإالا  لإه، 
من ِمَمِح الاالب ،بما  العالا  وو سخما الجامعس اإلسالمخس، الت  ُ صَِّص فخوا ثما وح بالمكس

 !اإلسالم ؟
 !وهث  سخ  مرا ا الدعوة الت  تم ر مموا المكا  ف  ئتى بها  العالا؟

 !وهث  سخ  الدعا السل   للجوام ا،فرا   وف   ث مكاح؟
هذه  لوا أووم سل خس ولخس  تبلخرخس وو أل وا خس؛ فكخي ترم  السإل خخن بالر لإس 

 !عن وااع ا،مس؟
ل خخن العمث الوامئ الصإام ، ولرخإرها الضإحخح والوإدنر اإلعالمإ  الإذ  ألح للس

 .نست خدوح ممه للت بع بجووم غخرها 
فإإاعرف نإإا أخ سإإلماح للسإإل خخن فضإإَلُوا؛ ف  إإك  مإإا نبإإدو و تعإإرف وااعوإإا، وو 

 .نجو  أح تمساع ورا  معانا  وت ونوا   صوموا 
نعلمإإوا عإإن أ  سإإوا أ وإإإا  فوإإث ترنإإد مإإإموا أح! ثإإا  خإإي تإإرمخوا بضإإإعي التعبإإد؟

 !ُعبَّام؟
أت إإن بوإإا أح  صإإوص الهإإرآح والسإإمس و تحإإر وا أللإإى العبإإامة والتعبإإد ألذا  ا إإ  

 ! رافا  ومماما  الصوفخس تحر  غخرها للعبامة؟
أفضإث أ إوا  العبإامة،  – صوصاي علإا الكتإاب والسإمس  –أو تعلا أح علم العلا 

عرنإو التإدرنس والإدعوة و  إر الكتإم مإن  و ذلك   ر العلا الصحخح عهخإدة وئإرنعس عإن
 .أفضث أ وا  العباما  
رأو أح نوفهك اهلل وُ ثَّ من نم ر أللى أهث الحدنز والسل خخن هذه أ! أ   سلماح

الم رة لمعرفس مكا توا، وأ وا ها الاا  س الماأخس الممصورة، وأ وا ها الرربا   خممإا نكإوح 
 .مص وح وا، مس العاملوح اإلسالم غرنباي؛  ما َعَرَف لوا ذلك الم
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أل إإك ممإإن ن إإرُِّع بإإخن فإإروض ا،عخإإاح وفإإروض الك انإإا ، فإإ ذا  إإاح ! أ إإ  سإإلماح
بع  ا، ااب ندَّع  أ ه نعرف الوااع وما نَُدبإَُّر للمسلمخن؛ فلماذا تلوم السل خخن وتص وا 

 بالر لس عن وااع ا،مس واد سهإإم عموا هإإذا الواأم بهخإإام 
 !غخرها به؟

 –ح َصإإإحَّ أح السإإإل خخن فإإإ  غمإإإرة سإإإاهوح عإإإن هإإإذا الوااإإإع؛ فكخإإإي وهإإإا هإإإذا أل
 !مستخه وح، وأعمالوا وأوومها وأوامها ت ود بذلك؟ –والحمد هلل 

 : لمس عن فهه الوااع و بدَّ مموا بوذه المماسبس لعث اهلل نم ع بوا 
أ إإإه ألح مإإن أغإإرب مإإا نهإإع فخإإه المتحمسإإإوح ل هإإه الوااإإع أ وإإا نُإَهدِّمو َإإه للمإإاس و 

أئإإإرف العلإإإوم وأهموإإإا، ولهإإإد غإإإال فخإإإه بعضإإإوا غلإإإوااي ئإإإدنداي، فجعإإإث العلإإإوم ال إإإرعخس مإإإن 
مهوماته، وَ َسَط  وله مإن الوإاو  الكبخإرة بمإا لإا َنْسإِبْهُه أللخإه ا،ولإوح واآل إروح، وفإ  فإ  

ه وأنن علمإاؤ !  هخهته و نسمى علماي وو فهواي، ولو  اح علماي أو فهواي؛ فأنن المال ا  فخه؟
 !وأنن مدارسه؟! وفهواؤه ف  السابو والال و؟

 لماذا و نسمَّى علماي وو فهواي ألسالمخاي؟
 :، ه ذو أهداف سخاسخس  اخرة مموا 

أسإإهاط المإإموط السإإل  ؛ ،ح فهإإه الوااإإع و ناتلإإي عإإن مبإإدأ الصإإوفخس فإإ   - 
 .الت رنو بخن ال رنعس والحهخهس؛ ألذ هدفوا من ذلك ألسهاط ال رنعس 

تخال  على عهول ال باب وال صث بخموا وبخن علما  المموط السل   بعد اوس -2
 .ت ونه صورتوا بالاعوح ال اأرة 

اعتمإإإامه علإإإإى التجسإإإس؛ فإإإإاإل واح المسإإإإلموح، وألح  ا إإإ  لوإإإإا ئإإإإبكا   -3
تجسس واسعس على أهث الحإدنز والسإل خخن؛ ألو أ وإا نعجإاوح تمإام العجإا عإن ا ت إاف 

، ووااعوا ف  مصر وسورنا والعإراع أ بإر ئإاهد علإى ذلإك أسرار ا،عدا  وأل باط  ااوا
. 
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أ إإإه نعتمإإإد علإإإى أ بإإإار الصإإإحي والمجإإإال  التإإإ  تحتإإإرف الكإإإذب، وعلإإإى  -4
المذ را  السخاسإخس التإ  نكتبوإا ال إخوعخوح والخوإوم والمصإارل والعلمإا خوح والمخكإافخلخوح 

المسإإإإلمخن  وغخإإإإرها مإإإإن ئإإإإخاعخن السخاسإإإإس المإإإإا رة الإإإإذنن مإإإإن أ بإإإإر أهإإإإدافوا تضإإإإلخث
 .وماامعتوا واستدراأوا أللى بما   ام فائلس على المعلوما  الت  نهدمو وا 

من أر اح هذا ال هه الماعوم التحلخال  السخاسخس الكاذبس ال ائلس، واد أدور  -5
 .اهلل  ذبوا وف لوا، وو سخما ف  أ مس الالخط 

ي  إالم ابإن أ ه نهوم علإى تحرنإي  صإوص الهإرآح والسإمس، ونهإوم علإى تحرنإ -6
 .الهخا ف  فهه الوااع 

اخامإإه علإإى الجوإإث والوإإول،  خإإز تإإرل أهلإإه نرمإإوح مإإن و نوإإتا بوإإذا ال هإإه  -7
بالعلممس ال كرنس والعلمخس، وهذا غلو ف خع، اا ا على الجوث بال رع بإخن فإروض الك انإا  

 .وفروض ا،عخاح، لو سلمما أدوي أح هذا ال هه الوهم  من فروض الك انا  
رتكإإإا هإإإذا العلإإإا الم تعإإإث علإإإى المبالرإإإا  والتوونإإإث،  خإإإز أعلإإإ  علإإإوم ن -8

ال رنعس والتارنخ وغخرها من مهوماته؛ فإأنن أوابإذة العلمإا  وعبإاارتوا عإن هإذا العلإا وعإن 
التألخي والتدرنس فخه واإلئامة به والتاصص فخه وأل  إا  الجامعإا  أو علإى ا،اإث أاسإام 

 !التاصص فخه؟
هه بوذه الص ا  الذمخمس لا نم أ عمه ألو الابإال والإدواه  ولما  اح هذا ال  -9

ت رنو ئباب ا،مس، وغرس ا، هام وا، الع ال اسإدة فإ  أ صإاره؛ : من اآلثار؛ فمن آثاره 
مإإإإن بوإإإإ  ا،برنإإإإا ، والتكإإإإذنم بالصإإإإدع، و ذو إإإإه و إإإإذوح أهلإإإإه، والتصإإإإدنو بالكإإإإذب 

اتخإإس، تتحإإول أللإإى عوفإإاح مإإن والترهإإا ، وألئإإاعس ذلإإك واإلرأإإاف بإإه فإإ  صإإورة موأإإا  ع
 .ال تن الت  ما تر   بخ   جر أو مدر أو وبر ألو م لته 
والسخاسإإس  –ومإإموا ابإإن الهإإخا  –أمإإا فهإإه الوااإإع الإإذ  نحت إإ  بإإه علمإإا  اإلسإإالم 

اوسإإالمخس العاملإإس؛ فمر بإإاي بومإإا، وعلإإى الإإرأس والعإإخن، وألح أولومإإا وتمكَّإإر لومإإا اإل إإواح 
ما علما  اإلسالم عمانإس فا هإس فإ  مال إا  عامإس و اصإس، وات هإوا المسلموح، واد اعتمى بو
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على اعتبارهما من فروض الك انا ، وعلى أ وما مإن واأبإا  ووة أمإور المسإلمخن علمإا  
 .و كاماي  ث ف   دوم ا تصاصه 

وو نجو  أح نهإال فخومإا غخإر هإذا، وو نجإو  أح ُتْ إَرث بومإا ا،مإس، وو نجإو  أح 
أهث العلا وعالب العلا، وو نجو  أح نُمال من العلمإا  والإدعاة الإذنن ت إرلوا  ُنَجمََّد لوما

واأبإإاتوا العلمخإإس والدعونإإس عإإن متابعإإس الصإإحي والمجإإال  وتهإإارنر الماإإابرا  ا،مرنكخإإس 
 .والخوومنإإس وغخرها؛ مكت خن بمتابعس غخرها لوذه ا،مور 

هإإد فَإإإَرَغ العلمإإا  مإإن بخإإاح هإإذا مإإا نهتضإإخه العهإإث وال إإر  و العواعإإي العمخإإا ؛ ف
واأبا  ا،عخاح و واأبا  الك انس والواأبإا  التإ  تلإام ووة أمإور المسإلمخن ومإا هإو مإن 
ا تصاصإإإاتوا؛ مإإإن اإلمإإإام العإإإام، والإإإو ارا ، والهخإإإاما  العسإإإكرنس فإإإ  الدولإإإس المسإإإلمس، 

 .ادرنن وأمرا  الوونا ، وأهث الحسبس وأ مس المساأد، وواأم العلما  والدعاة والمم
ولسإإما اآلح  مالإإو مإإن الصإإ ر، ولإإخس ، إإد أح نُلهإإ  بًهإإث هإإذه الواأبإإا  علإإى 
عالب العلا؛ ف ح هذا مإن ألسإمام ا،مإر أللإى غخإر أهلإه، وهإو مإن أئإراط السإاعس، وهإو ممإا 
نام  أللى ال سام واإلفسام وال تن، ولإخس ممإا ن خإد ا،مإس أح نصإخر ال إباب بإأأمعوا مإن 

هإإذا ممإإا نإإام  أللإى الجوإإث بإإالعلوم ال إإرعخس، وأللإإى تهسإإخا ا،مإإس ؛ فإإ ح ( )أسإاعخن السخاسإإس
أللإإى أ إإااب سخاسإإخس متمإإا رة،  إإث  إإاب نرنإإد أح نم إإرم بإإالحكا، و إإث فإإرم نرنإإد أح نَإْعَتلإإ  

 .عرش اإلمامس والر اسس 
أل إإا واهلل و  إإولِّ  هإإذا ا،مإإر أ إإداي  )): هإإذا الإإدا  بهولإإه  واإإد عإإالط رسإإول اهلل 

(( علخه  علبه وو أ داي  رص
 .، وهما  أ امنز أ رل ف   سا هذا الدا  (2)

وأ إإم أح أ هإإث عإإن العلمإإا  همإإا واأبإإا  ووة ا،مإإور، وواأبإإا  العلمإإا ،  تإإى 
 .نكوح عالب العلا وئباب ا،مس على بصخرة  من أمرها ومنموا 

                                                 

 ! وال من شبكا  الت سس   ( )
 .متفق عليه   (2)
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((ا، كإإام السإإلاا خس  ))اإإال المإإاورم  فإإ  
 )): متحإإدثاي عإإن واأبإإا  الالخ إإس  ( )

 :؛ أذ ر مموا ما نأت  ((نلامه ف  ا،مور العامس ع رة  والذ 
  ظ الدنن علإى أصإوله المسإتهرة ومإا أأمإع علخإه سإلي ا،مإس، فإ ح  جإا  -  ))

مبتإإد  أو  اغ ذو ئإإبوس عمإإه؛ أوضإإح لإإه الحجإإس، وبإإخَّن لإإه الصإإواب، وأ إإذه بمإإا نلامإإه مإإن 
 .من  لث  الحهوع والحدوم؛ لخكوح الدنن محروساي من  لث، وا،مس ممموعس

تم خإإذ ا، كإإام بإإخن المت إإاأرنن، وااإإع الاصإإام بإإخن المتمإإا عخن،  تإإى تعإإا  -2
 .المََّصَ س؛ فال نتعدل دالا، وو نضعي م لوم 

 مانس البخضس، أو الذب عن الحرنا؛ لختصرف الماس فإ  المعإانش، ونمت إروا  -3
 .ف  ا،س ار آممخن من تررنر  بم س  أو مال  

اح محارم اهلل تعالى عن او توا  وتح إظ  هإوع عبإامة مإن ألاامس الحدوم لتص -4
 .ألتالف واستوال  

تحصإإخن الًرإإور بالُعإإدَّة الما عإإس والهإإوة الدافعإإس،  تإإى و ت وإإر ا،عإإدا  برإإرة  -5
 .نمتوكوح فخوا محرماي، أو نس كوح فخوا لمسلا أو معاهد مماي 

 (2)فإ  الذمإس؛ لهخإام أوام من عا د اإلسالم بعد الدعوة  تى ُنْسإِلا أو نإد ث -6
 . ((... بحو اهلل تعالى ف  ألدواره على الدنن  له 

 :وذ ر واأبا  أمخر الجوام، ومموا 
أح نعرف أ بار عدوه  تى نهي علخوإا، ونتصإ َّح أ والإه  تإى بابرهإا : والرابع  ))

((...فَخْسَلا من مكره، ونتلمس الررة ف  الوجوم علخه 
(3). 

حاضر ُتو   على و ارة العإدل و و ارة الإدفا  و و ارة فوذه الواأبا  ف  العصر ال
الاارأخس ف  الدولس المسلمس، فمعرفس وااع العدو و ااه العسكرنس والحربخس تإد ث ضإمن 

                                                 

 ( . 286ص) أليب يعلي " األحكام السلطانية  "و (  0 ، 8 ص )   ( )
 " .للقيام : " ولعله  !كذا يف األصل   (2)
 ( . 11ص) أليب يعلى " األحكام السلطانية " ، و ( 11ص)   (1)
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واأبا  و ارة الدفا ، و ااه السخاسإخس تإد ث ضإمن واأبإا  و ارة الاارأخإس والسإ ارا  
وه  الح اظ على ا،مإن واوسإتهرار، ف  البلداح ا،أمبخس، وهما  واأبا  و ارة الدا لخس، 

بإإزُّ الإإدعاة فإإ  : وهمإإا  ألمارا  البحإإوث العلمخإإس واإلفتإإا  والإإدعوة واإلرئإإام مإإن واأباتوإإا 
الإإإدا ث والاإإإارج، وألصإإإدار ال تإإإاول التإإإ  تُعإإإالط م إإإا ث ا،مإإإس العامإإإس والااصإإإس، وتو نإإإع 

حإإط، وتم إإخا ئإإاوح تهإإوم بتم إإخا ئإإاوح ال: الكتإإم المافعإإس، وهمإإا  و ارة الحإإط وا،واإإاف 
ولا أستوف ِذ َر  ث ما نجم أح نُهال؛ فلذلك ... المساأد وأ متوا وغخرها من الواأبا  

 .مراأعه 
 إإإثُّ هإإإذا وذا  مإإإن واأبإإإا  الدولإإإس المسإإإلمس وأأواتوإإإا وفروعوإإإا الماتل إإإس ممإإإا 

 :نمت مه اوله تبار  وتعالى 
  َوُأوِل  اْ،َْمِر ِمْمُكْا

 .لما  ا،مرا  والع: ؛ أ   ( )
واد اامإ  هإذه الإو ارا  والجوإا  علإى مراسإا  عونلإس وتااإخم، ومإا  إاح فإ  
ئ   مموإا مإن تهصإخر؛ فخجإم علإى العلمإا  أح نهومإوا بالمصإح والتوأخإه بالحكمإس وا،مب 

 .والعهث،  تى نتحهو التكامث المالوب أو السدام والمهاربس 
مإإن    واأبإإا  ووة وعلإإى  إإث  إإال؛ فكإإث مإإا ذ ر إإاه مإإن هإإذه الواأبإإا  الع إإام 

ا،مور اد ارره العلما  من ماتلي المذاهم ف  ضو  توأخوا  الكتإاب والسإمس، ولخسإ  
 .هذه من واأبا  وو من  هوع علبس العلا وو عامس الماس 

 ((ا، كإام السإإلاا خس  ))ومإن ئإا  معرفإإس المانإد مموإا ومإإن ت اصإخلوا؛ فلخرأإع أللإإى 
 ))و تإإاب  ((السخاسإإس ال إإرعخس  ))للمإإاورم ، و تإإاب  (( ا، كإإام السإإلاا خس ))،بإإ  نعلإإى، و 

 .و الهما ل خخ اإلسالم ابن تخمخس ((الحسبس 
وو نجإإو  أح  بإإدأ مإإن الصإإ ر، وو نجإإو  ألئإإرال ال إإباب وصإإرار علبإإس العلإإا بمإإا 
لإإخس لوإإإا ولإإإخس مإإإن واأبإإإاتوا عهإإإالي وو ئإإإرعاي؛ فإإإ ح ذلإإإك نإإإام  أللإإإى ال سإإإام وال وضإإإى 

ا عس ا،مإر أهلإه الإذ   رمإه اهلل ورسإوله، وأ إذ رسإول اهلل علخمإا العوإد وال تن، وأل ه لمن مم
                                                 

 . 89: النساء   ( )
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أح و  ما   ا،مر أهله،  تى تروا   راي بوا اي عمإد ا فخإه مإن اهلل برهإاح، وا،ملإس  ًخإرة علإى 
 .ذلك 

 

 :تأ خد ما سبو 
و إث بمإ  آمم و تإتا مصإلحتوا و فإ   )): اال ئخخ اإلسالم ابن تخمخإس ر مإه اهلل 

ا وو فإإإ  اآل إإإرة ألو باوأتمإإإا  والتعإإإاوح والتماصإإإر؛ فالتعإإإاوح علإإإى ألإإإم ممإإإافعوا، الإإإد خ
 .اإل ساح مد   بالابع : والتماصر لدفع مضارها، ولوذا نهال 

 

فإإإ ذا اأتمعإإإوا؛ فإإإال بإإإد لوإإإا مإإإن أمإإإور ن علو وإإإا نجتلبإإإوح بوإإإا المصإإإلحس وأمإإإور 
ك المهاصد، والماه  عن تلإك نجتمبو وا لما فخوا من الم سدة، ونكو وح ماخعخن لآلمر بتل

 .الم اسد 
 

فجمخإإع بمإإ  آمم و بإإد لوإإا مإإن عاعإإس آمإإر و إإاه، فمإإن لإإا نكإإن مإإن أهإإث الكتإإم 
اإللوخإإس، وو مإإن أهإإث منإإن؛ فإإ  وا ناخعإإوح ملإإو وا فخمإإا نإإروح أ إإه نعإإوم بمصإإالح م خإإاها؛ 
مصإإإإخبخن تإإإإارة ومااكإإإإخن أ إإإإرل، وأهإإإإث ا،منإإإإاح ال اسإإإإدة مإإإإن الم إإإإر خن وأهإإإإث الكتإإإإاب 

ماخعإإإوح فخمإإا نإإإروح أ إإه نعإإإوم ... ستمسإإكخن بإإه بعإإإد التبإإدنث أو بعإإإد المسإإخ والتبإإدنث الم
 ...بمصالح منموا وم خاها 

 

فإإ ح المإإاس لإإا نتمإإا عوا فإإ  أح عاابإإس ال لإإا و خمإإس، وعاابإإس العإإدل  رنمإإس، ولوإإذا 
  اهلل نمصإإر الدولإإس العاملإإس وألح  ا إإ   إإافرة، وو نمصإإر الدولإإس ال المإإس ولإإو  ا إإ )): نإإرو  
 . ((ماممس 

وألذا  اح و بدَّ من عاعس أمإر و إاه؛ فمعلإوم أح م إول المإر  فإ  عاعإس اهلل ورسإوله 
 خإإر لإإه، وهإإو الرسإإول المبإإ  ا،مإإ  المكتإإوب فإإ  التإإوراة واإل جخإإث، الإإذ  نإإأمر بإإالمعروف 
ونموى عن الممكإر، ونحإث لوإا الاخبإا  ونحإرم علإخوا الابا إز، وذلإك هإو الواأإم علإى 

 :أمخع الالو 
 :ال تعالى ا
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  َوَما َأْرَسْلَما ِمْن َرُسول  أِلوَّ لُِخاَاَ  بِِ ْذِح اللَِّه
( ) . 

 :واال تعالى 
   إإمَإُوْا ثُإإاَّ و َنِجإإُدوا ِفإإ ُمإإوَ  ِفخَمإإا َئإإَجَر بَإخإْ فَإإال َورَبِّإإَك و نُإْاِممُإإوَح َ تَّإإى ُنَحكِّ

 . (2) (3)اي َأ ْإُ ِسِوْا َ َرأاي ِممَّا َاَضْخَ  َوُنَسلُِّموا َتْسِلخم
هذا التدبر والتذ ر الذ   االإم بإه المسإلمخن  )): واال ال خخ محمد رئخد رضا 

،  مإا هإ  سإمس الهإرآح، و نممإع أح ناإتص أولإو ا،مإر مإموا باسإتمباط ا، كإام  آ اي بعد آح 
 العامس ف  السخاسس والهضإا  واإلمارة العامإس، وأح نتإبعوا سإا ر ا،مإس فخوإا؛ فإ حَّ اهلل سإبحا ه
بعإإد أح أ كإإر علإإى أولكإإك ال رنإإو مإإن المإإاس تإإر  تإإدبر الهإإرآح أ كإإر علإإخوا أنضإإاي ألذاَعإإَتوا 
با،مور العامس المتعلهس با،من والاوف، وهداها أللى رمها أللإى أولإ  ا،مإر الإذنن هإا أعلإا 

 :بما نمبر  أح نعمث، وأادر على استمباط ما نجم أح نتبع، فهال 
  َاْ،َْمإإِن َأِو اْلَاإإْوِف َأَذاُعإإوا بِإإِه َولَإإْو َرمُّوُه أِللَإإى الرَُّسإإوِل َوأِللَإإى  َوأِلَذا َأإإاَ ُهْا َأْمإإرئ ِمإإن

ُوْا َولَإإْوو َفْضإإُث اللَّإإِه َعلَإإْخُكْا َورَْ َمتُإإُه َو  ُوْا َلَعِلَمإإُه الَّإإِذنَن َنْسإإتَإْمِبُاو َُه ِمإإمإْ تإَّبَإْعإإُتُا ُأولِإإ  اْ،َْمإإِر ِمإإمإْ
ال َّْخاَاَح أِلوَّ َاِلخالي 

(4). 
ألح هإإإذه اآلنإإإس فإإإ  الممإإإافهخن، وهإإإا الإإإذنن  إإإا وا نإإإذنعوح بمسإإإا ث ا،مإإإن : خإإإث ا

 ..ها ضع ا  الماممخن: والاوف و حوها مما نمبر  أح نُتر  ،هله، واخث
إإْلا وا،مإإن والاإإوف أمإإر معتإإام،  فاإإوض العامإإس فإإ  السخاسإإس وأمإإور الحإإرب والسِّ

أئإإد ألذا وا إإوا علإإى أسإإرار ذلإإك وهإإو ضإإاّر أإإدااي ألذا ُئإإِرلوا بإإه عإإن عملوإإا، ونكإإوح ضإإرره 
وأذاعوا به، وها و نسإتاخعوح  تمإاح مإا نعلمإوح، وو نعرفإوح ُ ْمإَه ضإرر مإا نهولإوح، وأضإره 

                                                 

 . 01: النساء   ( )
 . 08: النساء   (2)
 ( . 8-1ص " ) احلسبة يف اإلسالم "   (1)
(
1
 . 71: النساء   (
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علا أواسخس العدو بأسرار أمإتوا، ومإا نكإوح ورا  ذلإك، ومًإث أمإر الاإوف وا،مإن سإا ر 
 . ((ا،مور السخاسخس وال اوح العامس الت  تاتص بالااصس موح العامس 

أ  أ وا من الاخش والا س بحخز نست اها  ث :  ( )واال ا،ستاذ اإلمام )): ل اا
 بر عن العدو نصث أللخوا، فخالو ألسمتوا بالكالم فخه وألذاعته بخن الماس، وما  إاح نمبرإ  
أح ن خع ف  العامس أ بار الحرب وأسرارها، وو أح تاإوض العامإس فإ  السخاسإس؛ فإ ح ذلإك 

ع؛ نضإر أ  سإإوا بمإا ن إإرلوا عإن ئإاو وا الااصإإس، ونضإر ا،مإإس ن إرلوا بمإا نضإإر وو نم إ
 ...والدولس بما ن سد علخوا من أمر المصلحس العامس 

 :وللمستمباخن وأواح 
 

لإو أح أولكإك المإذنعخن : وبعإ  أولإ  ا،مإر؛ فإالمعمى  أ ه الرسإول : أ دهما 
عمإده وعمإد بعإ  أولإ  رمُّوا ذلك ا،مر أللى الرسول وأللى أولإ  ا،مإر؛ لكإاح علمإه  اصإالي 

ا،مإر، وهإا الإذنن نسإتمباوح ُمًُإلَإُه ونسإتارأوح   انإاه بداإس   إرها؛ فوإو ألذح مإن ا،مإإور 
الت  و َنْكَتِمُه ِسرََّها ُ ثُّ فرم من أفرام أول  ا،مر، وأل ما ندر  غوره بعضوا؛ ،ح لكث عا  س 

اراتوإا موح بعإ ؛ فوإذا مموا استعدام لإل اعس بإبع  المسإا ث المتعلهإس بسخاسإس ا،مإس وألم
نرأح رأنه ف  المسا ث الحربخس، وهذا نرأح رأنه ف  المسا ث المالخس، وهذا نإرأح رأنإه فإ  
المسإإا ث الهضإإا خس، و إإث المسإإا ث تكإإوح ئإإورل بخإإموا؛ فإإ ذا  إإاح مًإإث هإإذا و نسإإتمباه ألو 

ولإه  . إ اهإ ((بع  أول  ا،مر موح بع ؛ فكخي تصح أح تجعث ئرعاي بخن العامس نذنعوح به 
 . الم أخد بعد هذا 

 

وال إإاهد أح الهإإرآح والسإإمس وعلمإإا  ا،مإإس أعلإإ  ،ولإإ  ا،مإإر مإإن ا،مإإرا  وأولإإ  
الحإإث والعهإإد أمإإوراي ناتصإإوح بوإإا موح غخإإرها، و نجإإو  للعإإوام وأمًإإالوا ممإإن نمتمإإ  أللإإى 

                                                 

(
 
وحممد عبده عليه مؤاخذا ، منها خمالفته ملا عليفه أهفل السفنة واحلفديث، لكفن كالمفه هنفا   (

وقفففد أ ل َففففت يف حممفففد عبفففده ومدرسفففته ... يتففففق مفففع مفففنهت السفففل، وتفسفففريهم هلفففذه اايفففة 
 .العقالنية رسائل وكتب 
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ى علإإم العلإإا أح ناا مإإوها ونر ضإإوا فإإ  مخإإامنن و نعرفإإوح أبعامهإإا وأغوارهإإا، ونترتإإم علإإ
 .هذه الماا مس والممافسس من اإلضرار بأ  سوا وأمتوا ما و نعلا مداه ألو اهلل 

 

واإد ُلِمَسإإْ  ثمإإار م إإار س وماا مإإس بعإإ  عإإالب العلإإا فإإ  أ  سإإوا وفإإ  علموإإا 
وأ الاوإا مإإا و ندر إإه ألو أولإإو الموإى وألح لإإا نإإدر  هإإاو  المتضإرروح فدا إإس مإإا  إإال بوإإا 

 .وبدنموا وبأمتوا 
 مالصاي أح نًوبوا أللى رئإإدها، فخست خدوا من التوأخوا   وأل   ،رأو

 .فهوا ، ومحدثخن، وم سرنن : الربا خس والمبونس، ومن توأخوا  علما  ا،مس 
ور إإا اهلل امإإرأ عإإرف اإإدر   سإإه؛ فإإالتام  إإدوم مإإا أ إإال اهلل ورسإإوله، وعإإرف لكإإث 

 .ذ   و  هه 
ك انإس فخمإا  هلمإاه عإن ابإن وأما العلما ؛ فهإد ذ ر إا مإا نجإم علإخوا مإن فإروض ال

 .عبدالبر وابن تخمخس ر موما اهلل 
وأضإخي همإا مإا آ إذه مإن عمإث السإلي وأوإامها فإ  مخإداح العلإا والإدعوة أللإإى 

 :اهلل، وما تستدعخه أوضا  المسلمخن وأ والوا ومصالح منموا؛ فمن ذلك 
 مإإإإاتوا معرفإإإإس مإإإإا نُإإإإدبره العلمإإإإا خوح وال إإإإخوعخوح والخوإإإإوم والمصإإإإارل ومم: أووي 

 .ومااااتوا ضد اإلسالم والمسلمخن 
فإإإإال نجإإإإو  للعلمإإإإا  أح نَإْر لإإإإوا عإإإإن مكانإإإإدها وأعمإإإإالوا ومال إإإإاتوا وتب إإإإخرها 

وسإإمته، وو مإإا نكخإإدوح بإإه  ومعإإواتوا، ومإإا َنُدسُّإإو ه مإإن سإإموم ضإإد الهإإرآح والرسإإول 
لممإإس أبمإإا  عها إد اإلسإإالم ومماهجإه، وو نجإإو  الر لإس عإإن محإاووتوا المكً إإس لتمصإخر أو ع

 .المسلمخن 
ومإإع ذلإإك؛ فإإال نسإإتاخع رمَّ هإإذا الكخإإد والمكإإر أع إإال المسإإلمخن وعلبإإتوا، بإإث 

 .نجم أح نتصدل لذلك العلما  ا،فذاذ المحمكوح ف   ث مجال 
 .فخجم أح نجمَّد بع  ا،ذ خا  والعباارة من أاسام العهخدة لرم هذه المكاند 
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والموابإإغ مإإن المتاصصإإخن فإإ   السإإمس فإإ   و إإذلك و بإإد مإإن أح ُنَجمَّإإد ا،ذ خإإإا 
 م   هذه ا،وعخم، وبع  الموابغ ف  أاسإإإام اوست راع لرم مكاند 

 .ومسا س المست راخن 
 . و نجو  أنضاي الر لس والتواوح بأهث البد  ومكاندها وأ اارها: ثا خاي 

لسمس فخجم أح نجمد لوا من العباارة من أاسام العهخدة والمتاصصخن ف  علوم ا
مإإن نال هوإإا ونإإرم مكانإإدها وأ اإإارها؛ فإإ ح الإإرواف  وغإإالة التصإإوف ب إإراوا وا، إإااب 
الم كلس من هذه ا،صماف اد أثام  فإ  اإلسإالم والمسإلمخن أ ًإر مإرا  ومإرا  وأئإد 
ممإا  الإه ا،عإدا  الاإارأوح مإن اإلسإالم والمسإلمخن، ولإا نمتإه  اإرها ولإا نهإي، بإث هإو 

 .امتدام الاماح ماضخاي و اضراي ومستهبالي  نتااند ونكًي ونت ااا على
فالتوونن من ئأ وا وصرف العلما  عإن مإواأوتوا هإو مإن مكانإدها الا خإس التإ  
و نُدر وا ألو المُّبوا  ألو البصر المافذ، واد بَإخاَن اإلمام ابن تخمخإس وابإن الجإو   وغخرهمإا أح 

 . ارها أئد من  ار العدو الاارأ ، وفسامها أع ا وأع ا 
ف ذا اام من ذ ر اه مإن العلمإا  بوإذه الواأبإا  الع خمإس؛ سإهم الحإرج والماالبإس 

علما وإإإا، وعالبوإإإا، وعامتوإإإا، وو نجإإإو  أح نُمإإإتهص أ إإإد مإإإموا؛ فإإإ ح ذلإإإك : عإإإن ا،مإإإس 
 .او تهاص من ال لا والعدواح على أعراض  رَّموا اإلسالم 
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اإس الماأخإس بإأ وا مإن  إاح ال ر   خن نصإي الرسإول  )): اال ال خخ سلماح  ·

على ما اح علخه وأصإحابه؛ ف  إه ن إدُُّها أللإى المًإث ا،علإى الإذ  تحههإ  فخإه وبإر   مإن 
 : الله  صا ص ال راس الماأخس، وه  

 

 :اوستجابس الكاملس للو   وعدم التهدنا بخن ندنه  - 
و نكإإوح ألحَّ العلإا وال هإه الصإحخح الكامإث فإإ  العها إد وال إرا ع واآلماب وغخرهإا 

، وذلإك بإالعلا بإاهلل وأسإما ه وصإ اته وأفعالإه -ارآ إاي وُسإمسي  –ألو عن عرنإو الإو   الممإال 
 ...))

 .اهإ  ( )
 .واستمر نَإْ ِصُث ونُإَ رُِّع بخموا وبخن أهث ا،هوا  

 

 :التأثر الوأدا   العمخو بالو   واإلنماح  -2 )) 
علماي  افعاي، ولخس  ها و ذهمخس ألح هذا العلا الصحخح الموثو بالدلخث الًاب   اح 

مجرمة نتعامث معوا العهث فحسم موح أح نكوح لوا عالاس بالهلم والجإوارح،  إذلك  إاح 
، و ذلك نكوح لدل ال راس الماأخس التإ  هإ  علإى مإا  إا وا ا،مر لدل أصحاب محمد 

(( علخه 
 .اهإ  (2)

 

 .ثا استمر نوضح، ونا د ص ا  هذا التأثر 
 

                                                 

 ( . 91-71ص " ) صفة الغرباء "   ( )
 ( . 61 -91ص " ) صفة الغرباء "   (2)

 المسألة الخامسة

اختالف كالمه في تعريف 
 الفرقة الناجية وغرابته
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 :حخاة العملخس وال رمنس والجماعخس على ُمْهَتضى الو   صخاغس ال -3 ))
ًْمر ثمرتوا الابخعخس  ألحَّ تلك المعا   الراساس ف  الهلم، الُمْسَتِهرَّة فخه، و بُدَّ أح تُإ
ف  سلو  اإل ساح؛ بحخز تتكخي سا ر أعماله ومواا ه و اراته و اواته مإع هإذا ال إعور 

عبامة والسلو  واوستهامس ولاوم الجامَّة، ومن البإر الخهظ ف  الهلم، فختحهو للمامن من ال
واإل ساح والصلس والجوم واإلنًار و سن الالإو، ومإن الجوإام والإدعوة وا،مإر بإالمعروف 
والموإإ  عإإن الممكإإر، ومإإن الصإإبر والًبإإا  والجإإرأة فإإ  الحإإو، ومإإن الترفإإع عإإن َس اِسإإِي 

من ذلك  له ما نكوح ترأمس عملخس  اعهس  ا، الع ومساو وا والتإَّمَإاُِّه عن الد انا؛ نتحهو له
لوذا ال عور الُمْسَتِسر ف  الهلم، وبخن هذه الجوا م العملخإس وغخرهإا، وبإخن  إال الهلإم، 

بهولإه فإ   إدنز المعمإاح بإن ب إخر  عالاس و نمكإن أح تتالإي، واإد ئإر وا الرسإول 
َح الجسإإد  لإإه، وألذا ألذا َصإإُلح ؛ َصإإلُ : أو وألح فإإ  الجسإإد مضإإرس ...  )): رضإإ  اهلل عمإإه 

 . ((فسد ؛ فسد الجسد  له، أو وه  الهلم 
فمامة صالح هذه المضرس ه  الو   الذ  نمإال علخوإا  إاول الماإر علإى ا،رض 

 ((.. العا ى، فترول ممه بعد دمكوا، وتًُمر الصالح من اوعتهإام وال إعور والهإول والعمإث 
 .اهإ 

اهلل بإإه مإإن الوإإدل والعلإإا  مًإإث  مًإإث مإإا بعًمإإ  )): واسإإتمر ن إإرح ونبإإخن  إإدنز 
 ... ((... غخز 

وهإإذا نا إإد أح مإإن صإإ ا  ال راإإس الماأخإإس و صا صإإوا أو تعإإخش  )): أللإإى أح اإإال 
لم سوا فحسم وتد  الماس وئأ وا، بث تعمث بجدٍّ على تحهخإو الَاْخرِنَّإِس التإ  ُوِصإَ   بوإا 

 :هذه ا،مس ف  اوله تعالى 
  ْ إإإَر أُمَّإإإس  ُأ َوإإإْوَح َعإإإِن اْلُمْمَكإإإِر          ُ ْمإإإُتْا َ خإْ رَِأإإإْ  لِلمَّإإإاِس تَإإإْأُمُروَح بِإإإاْلَمْعُروِف َوتَإمإْ

َوتُإْاِمُموَح  بِاللَّه 
( ) . 
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ألذ ألح المومإإس الربا خإإس التإإ  ا تإإدب  لوإإا هإإ  مومإإس علإإى مسإإتول اإل سإإا خس  لوإإا، 
مخإس التإ  ترعإى بودانس الب رنس أللإى الحإو السإماو  المتمًإث باإلسإالم، وألاامإس الحكومإس الدن

هإإذه المومإإس وتإإدفع عموإإا العإإوام  وتانإإث ال لإإا عإإن المستضإإع خن،  تإإى تكإإوح هإإذه ال كإإس 
 :أدنرة بهوله تعالى 

  َوِممَّْن َ َلْهَما أُمَّسئ نَإْوُدوَح بِاْلَحوِّ َوبِِه نَإْعِدُلوَح
( )  . 

لسإلااح هدانس  ومعوة وألنماح وأ مس عإدل فإ  الحكإا والهضإا  وا (2)فخكو وح ُرُسثَ  
. 

وسإإإخأت  فإإإ  فصإإإث الاا  إإإس الممصإإإورة مانإإإد ألنضإإإاح لوإإإذا المعمإإإى، ألذ ألحَّ الجوإإإام 
بالإإدعوة هإإو ألخإإو باصإإا ص الاا  إإس الممصإإورة وأاإإرب، ولكمإإه نإإد ث فإإ   صإإا ص ال راإإس 
الماأخإس باعتبإار أحَّ الاا  إس هإ  أإا  مإن ال راإس الماأخإس، وهإ  تهإوم ب إروض الك انإا  التإإ  

 . (3) ((... ِمن  ولوا ال راس الماأخس تاندها وتاا رها اصَّر فخوا غخرها، و 
 !ما هذا نا أخ سلماح؟* 

 !ولا ت رع بخن الماأخس والممصورة ! لختك لا تد ث   سك ف  هذه الم  ع 
من  ا وا على مإا  إاح  )): ف  وصي ال راس الماأخس بأ وا  تمهث عن رسول اهلل 

ل راإإس الماأخإإس بأأمإإث الصإإ ا  وأ سإإموا، ، وتصإإي أ إإ  ا((وأصإإحابه  علخإإه رسإإول اهلل 
وبإإخن هإإذه الجوا إإم العملخإإس وغخرهإإا وبإإخن  إإال الهلإإم عالاإإس و  )): وتا إإد ذلإإك بهولإإك 
ألذا : أو وألح فإ  الجسإد مضإرس ...  )): ، وتا إد هإذا بحإدنز المعمإاح ((نمكن أح تتالإي 

، ثإا تهإول ((لإم َصُلَح ؛ َصُلَح الحسد  له، وألذا فسد ؛ فسد الجسد  له، أو وهإ  اله
 !؟ ((ألذ ألح الجوام بالدعوة ألخو بالاا  س الممصورة  )): 

                                                 

 .  7 : األعرا    ( )
علفى غفري رسفل اهلل علفيهم الصفالة والسفالم، ( الرسفل ) ال ينبغي أن يطلق وص، و ! كذا   (2)

 .وإن أريد املعىن اللغوي 
 ( . 69 -61 ص" ) صفة الغرباء "   (1)
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ألح المكإإإإول عإإإإن الجوإإإإام وا،مإإإإر بإإإإالمعروف والموإإإإ  عإإإإن الممكإإإإر مإإإإن عالمإإإإا  
 .الممافهخن، وألح تر  ا،مر بالمعروف والمو  عن الممكر لمن ص ا  الخووم 

 :اال تعالى 
  ْرا خَث َعلَإى ِلَسإاِح َماُوَم َوِعخَسإى ابْإِن َمإْرنََا َذلِإَك لُِعَن الَِّذنَن َ َ ُروا ِمْن بَِم  أِلس

َ ا ُوا و نَإتَإَماَهْوَح َعْن ُمْمَكر  * ِبَما َعَصْوا وََ ا ُوا نَإْعَتُدوَح 
( ) . 

ال راس الماأخس بأ وا من  اح على ما اح علخه رسول اهلل  لهد وصي رسول اهلل 
الجوإإإإام فإإإإ  سإإإإبخث اهلل وا،مإإإإر   وأصإإإإحابه، ومإإإإن أبإإإإر  صإإإإ ا  أصإإإإحاب رسإإإإول اهلل

بالمعروف والمو  عن الممكر والدعوة أللى اهلل، وما  ا وا  خإر أمإس أ رأإ  للمإاس ألو بوإذه 
 :الص ا  
           َوإإإْوَح َعإإإِن اْلُمْمَكإإإِر إإإَر أُمَّإإإس  ُأْ رَِأإإإْ  لِلمَّإإإاِس تَإإإْأُمُروَح بِإإإاْلَمْعُروِف َوتَإمإْ ُ ْمإإإُتْا َ خإْ
 . (2)ِه َوتُإْاِمُموَح بِاللَّ 

ومإإا اسإإتحه  ال راإإس الماأخإإس المجإإاة مإإن المإإار ألو بتإإوفر هإإذه الصإإ ا  فخوإإا، فإإ ذا 
 .أرم  مموا؛ فو  من الِ َرِع الوالكس 

اإإد ُنَسإإلِّ  : (( ألح ال راإإس الماأخإإس تانإإد الاا  إإس الممصإإورة وتاا رهإإا )): ألح اولإإك همإإا 
 ا   تاا رها وتاندها؛ فو  مموا،   ألذا: من نرل الت رفس، وأما من ونرل الت راس؛ فخهول لك 

وه  ئ   وا د، وال صث بخمومإا صإعم أإدااي، وأنإن الإدلخث علإى أح ال راإس الماأخإس لخسإ  
 !ألو ماا رة للاا  س الممصورة؟

وما إإث هإذه الإإدا رة الكبإإرل وهإ  ما إإرة اإلسإإالم  )): والرَّ ِنَّإُس  إإث الرَّ ِنَّإإِس فإ  اولإإك 
لماأخإإس، وت إإمث مإإن التامإإوا بالسإإلو  المسإإتهخا والعهخإإدة ما إإرة أضإإخو وهإإ  ما إإرة ال راإإس ا
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، وهمإإا  ما إإرة ثالًإإس أضإإخو مإإن هإإذه الإإدا رة، وهإإ  ( )الصإإحخحس، ولإإا نهومإإوا بمإإا ورا  ذلإإك
أفضث وأئرف وأع ا، وه  ما رة الاا  س الممصورة الذنن َنُذبُّوح عإن الإدنن ونمإافحوح عمإه 

((اهلل عاَّ وأثَّ ونتحملوح ا،ذل واليوا  ف  سبخله، فخمصرها 
(2) . 

أ  اخمس لل راس الماأخإس ألذا  ا إ  و تَإُذبُّ عإن منإن اهلل، وو ! سبحاح اهلل : أاول 
 !تمافح عمه، وو تتحمث ا،ذل واليوا  ف  سبخله؟

مإإن الاخإإر لإإك أو تتج إإا هإإذه المإإ  ع، وو تسإإبو أللإإى اإإول لإإا  !أ إإ  سإإلماح 
أ مإإس اإلسإإالم وا،مإإس مإإن ورا وإإا، وأل إإك و نسإإبهك أللخإإه ألمإإام، وو ترهإإو   سإإك بماال إإس 

 !!تستاخع ال صث بخن الاا  س الممصورة وال راس الماأخس  تى نَِلَط الجمث ف  ساِّ الاخاط 
فالعدل واإل صاف نهتض  أح و تكوح ال راس الماأخس أئااصإاي  )): اال سلماح  ·

و ُنسإإلك، وأصإإول محإإدمة فحسإإم، بإإث  صإإا ص وسإإما  نمبمإإ  علخوإإا مإإموط نُإتَّبَإإُع، وعرنإإ
نُإْلتَإإإام بوإإإا؛ بحخإإإز نكإإإوح الموافإإإو لوإإإذه ا،صإإإول، المتبإإإع لوإإإذا المإإإموط، المتحلإإإ  بوإإإذه 
الاصا ص والسما ؛ ممان نُرأى م ولإه فخوإا فإرماي  إاح أو أماعإس، وبإأ  اسإا تسإمى، مإا 

 . ((مام و ندنن ببدعس، وو نتعمد ماال س الكتاب والسمس 
ال راإإإإس الماأخإإإإس هإإإإ  مإإإإموط وم إإإإر  وصإإإإ ا  ولإإإإو أ صإإإإ وا لعلمإإإإوا أح  )): واإإإإال 

((و صا ص، ولخس  اسماي نُمتحث وو معول تدعى 
(3). 

 :والجواب بما نل  : أاول * 
ال اهر أح ا،خ سلماح نتصور أح السل خخن الذنن أعلهوا على أ  سوا أهث : أووي 

هإإإث أ) الحإإإدنز، وهإإإا السإإإل خوح فإإإ  الومإإإد وبا سإإإتاح وغخرهإإإا، بإإإأ وا اإإإد ا تكإإإروا ل إإإظ 
 .،  سوا، وبالتال  ا تكروا ال راس الماأخس ( الحدنز 

                                                 

 . !سلمنا جداًل أن بينهما فرقاً؟ فأين املؤازرة هنا إن  ( )
 ( . 82ص" ) من أخالق الداعية "   (2)
 ( . 21 ، 9  ص " ) صفة الغرباء "   (1)
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و حن  امكمه أح ا،مر باالف ما نتصور؛ ف  وا نعتبروح  ث من تمسإك بالكتإاب 
والسإإمس وسإإار علإإى عرنهإإس الصإإحابس والتإإابعخن لوإإا ب  سإإاح وعرنهإإس أ مإإس الوإإدل فإإ  فوإإا 

 .الكتاب والسمس من ال راس الماأخس الممصورة 
الإإذ  و نماإإو عإإن الوإإول وأوتإإ  أوامإع الكلإإا اإإد  إإدم وصإإي ال راإإس  ألحَّ : ثا خإاي 

وأصحابه وماح بإذلك أ مإس اإلسإالم  الماأخس بأ وا من  اح على ما  اح علخه رسول اهلل 
 .لخس بخموا  اا  ف  ذلك 

ألح أ مس اإلسالم اد رباوا ذلك بأهث الحدنز، وألحهوا بوإا مإن سإار علإى : ثالًاي 
بخ  الهصخد وعخن الهصد ا،ول؛ فال نمبر  لسلماح أح نرامر هإذه   وجوا؛ فأهث الحدنز

 .المرامرة، فخ ك هذا اورتباط الوثخو الذ  و نم صا  تى نأت  أمر اهلل 
والمال ظ على سلماح أ َّه تإارةي نجعإث ال راإس الماأخإس أماعإس، وتإارة أماعإا  مإن 

  إإه ألذا  ا إإ  ال راإإس الماأخإإس الب إإر، وتإإارة صإإ ا  وأ اسإإاي، وتإإارة صإإ ا ، وهإإذا أغربوإإا؛ ف
مموجاي وم رعاي وصإ ا  و صإا ص، وو  إدر  مإا هإ  هإذه الاصإا ص والصإ ا  والمإموط 
والم ر ؛ م لما ف  متاها  و  وانس لوا؛ فالص ا  و تهإوم ألو بموصإوفخن، وا،عإراض و 

 .تهوم ألو بجواهر على  د تعبخر أهث الكالم 
نتصإورها سإلماح عإن أهإث الحإدنز المتإأ رنن  والحهخهس أح الصورة ال َّإوها  التإ 

مموا ه  الت  أعلتإه نضإارب هإذا اوضإاراب، ونتصإرف هإذا التصإرف، الإذ  لإا نسإبهه 
أللخه أ د، والذ   رأوا أح و نلحهإه فخإه أ إد، وأح نمخإر اهلل بصإخرته،  تإى نإدر   مإا أمر  

أهإإث الحإإدنز ومإإن  أح ال راإإس الماأخإإس والاا  إإس الممصإإورة هإإا )): أهإإث اإل صإإاف والعإإدل 
 . ((نحبوا ونمصرها ونسلك مموجوا، وأح برضوا من عالما  أهث البد  والضالل 
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الإإذ  نتإإابع عمإإث ال إإخخ سإإلماح نجإإد أ إإه أهمإإث ذ إإر أهإإث الحإإدنز بعإإد  ملتإإه 
 .ال دندة على الممسوبخن أللخوا ف  ا، ممس المتأ رة 
 :لهد عمث ال خخ سلماح على المحو التال  

 . رها ف  الهسا ا،ول من رسالس الرربا  لا أره ذ  - 
 .صمَّ وا مع أتبا  المذاهم ا،ربعس وغخرها ب روط ذ رها  -2

 .صمَّ وا مع بع  عوام المسلمخن ب روط ذ رها أنضاي  -3

 .صمَّ وا مع بع  الحكام العاملخن ولو  ا وا مبتدعخن  -4

 .هذه ا،صماف ُ لُّوا أْمرََأوا مع أهث الحدنز ف  ال راس الماأخس 

وأضإإاف أ إإه نوأإإد فإإ  ال إإرع  لوإإا ممإإافهوح   ااإإاي اعتهامنإإاي، بإإث و تإإى ضإإمن  -5
، بث  إاح الممإافهوح موأإومنن ضإمن المجتمإع الإذ  بمإاه ( )ال راس الماأخس نوأد مًث هاو 

، ولا أره ذ ر ف  الاا  س الممصورة ممافهخن، وهذا التصمخي ،هث الحدنز مع محمد 
مإإع  و إإه لإإا نُإإإَوفِّوا  هوإإا وو ! بإإه أهإإث الحإإدنز ا،ولإإخن  هإإذه ال كإإا ، ال إإاهر أ إإه نرنإإد

أ الوا ممالتوا، أما أهث الحدنز المتأ روح؛ فهد وص وا  ما ذ ر ا بص ا  تارأوا عإن 
 .ما رة ال راس الماأخس 

                                                 

 ال ميكن أن يوجد يف الفرقة الناجية منافقون؛ ألن ذلك يتعارض مع شهادة رسول اهلل   ( )
هلفم مفن لفيس مفنهم؛  هلم بالن اة، وقد يَفْنفَدُُّّ ففيهم حالفة انتصفارهم العسفكري وقيفام دولفة 

 .كما حصل مثل ذلك يف العهد املدين بعد قيام الدولة املسلمة 

 المسألة السادسة
إهماله ذكر أهل 

 الحديث
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 (8  ص)ثإإإإا بعإإإإد هإإإإذا وذا ، وبعإإإإد تلإإإإك الحملإإإإس ال إإإإعوا  التإإإإ  بإإإإدأ  مإإإإن 
لإس ضإرب عإن أهإث الحإدنز صإ حاي، ، ثا بعد هذه الحم( 24 - 2 ص) وائتد  ف  

وعإإإول عإإإموا   إإإحاي، ا،ولإإإخن مإإإموا واآل إإإرنن، فصإإإار  البحإإإوث والعمإإإاونن والموا  إإإا  
والمهار ا  باسا ال راس الماأخس المكو س من تلك ا،صماف التإ  أ إرج مموإا أهإث الحإدنز 

علإإى  المتإإأ رنن، وباسإإا الاا  إإس الممصإإورة، وباسإإا أهإإث السإإمس والجماعإإس، وباسإإا الرربإإا 
 :المحو التال  

 ( . 25 ص : ) أهث السمس والجماعس 
 ( . 27 ص : ) غربس ال راس الماأخس 
 ( . 37 ص : ) الاا  س الممصورة 

 ( . 216ص :  ) أاوال ا، مس ف  تحدند الاا  س الممصورة وغربتوا 
 ( . 3 2ص: ) مكاح الاا  س الممصورة و ما وا 

 لرربا ؟َمْن ها ا: غربس الاا  س الممصورة 
 ( . 235، 223ص)  ( )المهصوموح ف  الحدنز

 ( . 233ص: ) بخن الرربا  وال راس الماأخس والاا  س الممصورة 
 ؟(  238ص: ) هث بخن ال راس الماأخس والاا  س الممصورة ترانر 
 .(2)( 249ص : ) عالاس هذه المسمخا  الًالثس بعضوا ببع  

صورة؛ عمإد أ مإس السإمس أح هإذه الصإ ا   لوإا الرربا ، ال راس الماأخس، الاا  س المم
 .أل ما ه  ص ا  أهث الحدنز 

                                                 

هنفففا ذكفففر تفسفففري أن الغربفففاء هفففم أهفففل احلفففديث األولفففون عفففن عبفففدان،   أدخفففل يف معنفففاه   ( )
 .غريهم، ح  أدخل يف الغربة الواردة يف احلديث الفرق اهلالكة 

 " .صفة الغرباء : " انظر   (2)
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و إإاح نمبرإإ  أح نسإإلك مسإإلك علمإإا  اإلسإإالم فخكإإوح أهإإث الحإإدنز هإإا محإإور  
 المإإإه، نإإإذ ر فضإإإا لوا وممإإإاابوا ومإإإدح ا، مإإإس لوإإإا  ًإإإراي و  مإإإاي، وو ماعإإإ  لكإإإث هإإإذه 

 .المهار ا  والمرانرا  والمماا ا  
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ألح  صا ص ال راس الماأخس الت  تهإدم بخا وإا تإتلاص فإ  ثالثإس  )): اح اال سلم ·

 :أوا م؛ ه  
العلإإإا وال هإإإه الصإإإحخح المبمإإإ  علإإإى الإإإو  ، سإإإوا  فإإإ  مجإإإال العهخإإإدة أو  - 

 .ال رنعس؛ بحخز و نكوح لوا مع المص رأ  وو ا تخار 
تكخإإإي ال إإإإعور والوأإإإإداح والعمإإإإث والتإإإر  مإإإإع هإإإإذا العلإإإإا الصإإإإحخح؛  -3و  2

الحم والبر ، والوو  والبرا ، والهرب والبعد، وا، ذ والتر ، والعاا  والممع، واإلادام ف
واإل جام، وسا ر ا،عمال الهلبخس أو اللسا خس أو البد خس؛ و نارج ئ   من ذلك  لإه عمإا 

 .نهتضخه هذا العلا 
 :ولوذه الاصا ص آثار ع خمس ف   خاتوا ال رمنس والجماعخس 

وح أبعد الماس عن او تالف وال راس وأاإربوا أللإى الو إدة وا،ل إس، مموا أ وا نكو 
ألذ أل وا نعتمدوح على الإو   والإمص، وُنَسإلُِّموح أمإخعوا لإذلك؛ باإالف غخإرها مإن أهإث 
ا،هإوا  والبإد  ممإن ُنَحكِّمإوح عهإولوا وأهإوا ها فإ  المصإوص، ونحرفو وإا عإن مواضإإعوا، 

 .وا،هوا  و تمضبم وو تتماهى فخهعوح ف  او تالف الع خا؛ ألذ العهول 
ومموإإا رأفإإتوا بالماإإالي، و رصإإوا علإإى هدانتإإه، وتحائإإخوا عإإن ألعإإالع أل إإاظ 
التك خإر علإإى ماإال خوا مإإا لإا نإإروا   إراي َبوا إإاي صإرا اي عمإإدها مإن اهلل فخإإه برهإاح؛ باإإالف 

 المسألة السابعة

 تقسيمه خصائص أهل الحديث 

 لمنصورة  والفرقة الناجية بين الطائفة ا
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(( و والسإمس أهث البد  الذنن نك ر بعضوا بعضاي ،م ى ا تالف وُنك ِّروح أهث اوتِّبا  والحإ

 .اهإ  ( )
 :أاول * 
؛ ف  إإا و (2)هإإذا وصإإي ممتإإا  لل راإإس الماأخإإس؛ فلختإإه وصإإي بإإه أهإإث الحإإدنز - 

 . عرف فراس على وأه ا،رض ممذ افترا  ا،مس أللى نومما هذا أولى بوذه الص ا  مموا 
 إاح ولخته لا نُإَ رِّع بعد هذا بإخن الاا  إس الماأخإس والاا  إس الممصإورة؛ ف  إه ألذا   -2

أللإإإخ، وأ وإإإا تتصإإإي بتكخإإإي ... نعتهإإإد أ وإإإا تتصإإإي بإإإالعلا الصإإإحخح المبمإإإ  علإإإى الإإإو   
ال عور والوأداح والعمث والتر  مع هذا العلا الصحخح؛ فالحم والبر ، والوو  والبرا ، 

وسإإا ر ا،عمإإال الهلبخإإس واللسإإا خس والبد خإإس؛ و ناإإرج ... والهإإرب والبعإإد، وا، إإذ والتإإر  
عما نهتضخه العلا؛ ف  وا بوذه الص ا  ُنْ إِبووَح الصإحابس، وو ن إواوا  ئ   من ذلك  له

 .أ د ف  السابو والال و، وه  ص ا  الاا  س الماأخس والممصورة 
 :أل وا نتهاعسوح عن الجوام بالمال والم س : وو نمكن أح نُهال ف  هاو  

الجوإإام، ،ح مإإن فكَّإإر مإإموا فإإ  التهإإاعس عإإن الجوإإام؛ سإإوف تُلإإح علخإإه آنإإا  
وأ امنإإإز الجوإإإام، وعلمإإإه الصإإإحخح، وارتباعإإإه بإإإالو   وأإإإدا اي وئإإإعوراي وعمإإإالي باللسإإإاح 

مإإن مإإا  ولإإا نرإإا ولإإا تحدثإإه   سإإه  )): أللإإخ، وسإإوف نال هإإه  إإدنز ... والهلإإم والبإإدح 
 . ((بالراو؛ ما  على ئعبس من الم اع 

                                                 

واليوم القطبيون أو كثري منهم يكففرون أهفل احلفق واالتبفاع فمفا رأي (.  219" ) لغرباء صفة ا"   ( )
 سلمان فيهم ؟

لقد أع بفين وصف، سفلمان الفرقفة الناجيفة هفذه الصففا  الرائعفة، ولكفن يفرد عليفه أنفه جعفل مفن   (2)
وبعفض العفوام  ...هذه الفرقة فئا  كثرية وأتباع املذاهب األربعة إذا كانوا على املعتقفد الصفحيح 

الففذين ال يففدخلون يف شففيء مففن البففدع واالهنرافففا ؛ فففإ م دون هففذا املسففتو  الففذي وصفف، بففه 
 .(  26 ص" ) صفة الغرباء : " انظر . الفرقة الناجية 
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مصإإوص وألذا تهإإاعس عإإن ا،مإإر بإإالمعروف والموإإ  عإإن الممكإإر؛ سإإوف تال هإإه ال
 :أللخ، وو سخما اول اهلل تعالى ... الت  َتَكخََّي بوا ئعوره ووأدا ه 

  ا ُوا و نَإتَإَماَهْوَح َعْن ُمْمَكر  فَإَعُلوُه َ ( ). 
 : وألذا  دثته   سه وئخاا ه بالتهاعس عن   ر العلا؛ فسوف نه  مضجعه

 مَإإ اِ  َواْلُوإإَدل ِمإإْن بَإْعإإِد َمإإا بَإخإَّمَّإإاُه لِلمَّإإاِس أِلحَّ الَّإإِذنَن َنْكُتُمإإوَح َمإإا َأ ْإَاْلمَإإا ِمإإَن اْلبَإخإِّ
ِعُموَح  ِف  اْلِكَتاِب ُأولَِكَك نَإْلَعمُإُوُا اللَُّه َونَإْلَعمُإُوُا الالَّ

(2). 
فلإإو فرضإإما أح همإإا  فراإإاي بخموإإا وبإإخن الاا  إإس الممصإإورة؛ لكا إإ  الاا  إإس الماأخإإس 

 .ب ضث الصُّحبس بوذه الص ا  أفضث وأ مث، وو ن واوا ألو الصحابس 
فمإإا  إإاح لسإإلماح بعإإد أح وصإإي ال راإإس الماأخإإس بوإإذه الصإإ ا  الع خمإإس أح نُإَ إإرَِّع 
بخموا وبخن الاا  س الممصإورة، فإ ذا أبإى ألو الت رنإو؛ ف  إه  إاح نمبرإ  أح ن ضإث الماأخإس علإى 

 .الممصورة 
 :أما  صا ص الاا  س الممصورة؛ فكا    )): واال سلماح  ·
 .بالحو، مستهخمس على الدنن الصحخح، سا رة على السمس أ وا ملتامس  - 
أ وا اا مس بأمر اهلل، وذلك بم ر السإمس وا،مإر بإالمعروف والموإ  عإن الممكإر  -2
 .والجوام 

(( أ وا مجدمة ليمس ما اْ َدَرَس من منموا  -3
(3) . 

 .وفصَّث ال خخ سلماح ف  ئرح هاتخن الاصوصختخن 
ر أو أتاخإإإإث مومإإإإا  لَّإإإإَو  خإإإإال  أح تكإإإإوح هاتإإإإاح ولكمإإإإ  و أسإإإإتاخع أح أتصإإإإو * 

الاصلتاح لرخر أهث الحدنز؛ ، وا ها الذنن نَإْلَتاموح بالحو، والمستهخموح علإى أمإر اهلل 
ف  الماض  والحاضر والمستهبث ألح ئا  اهلل، وها الذنن نهوموح بم ر السإمس فإ  الماضإ  

                                                 

 . 87: املائدة   ( )
 . 89 : البقرة   (2)
 ( . 216 – 219ص " ) صفة الغرباء "   (1)
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مسإإاأد ومإإدارس؛ فمسإإاأدها ومدارسإإوا والحاضإإر؛ َتعلُّمإإاي وتعلخمإإاي، و  إإراي ومعإإوةي، وبمإإا  
وأامعاتوا ف  الد خا  لوا ه  الت  تهوم بم ر السمس تدرنساي وت هواي علإى مإموط سإل وا مإن 
أ مإإس الحإإدنز، فخأ إإذوح عها إإدها مإإن الكتإإاب والسإإمس  مإإا هإإو ئإإأح أسإإالفوا الكإإرام مإإن 

المملكإإإس، الصإإحابس والتإإإابعخن، وهإإا الإإإذنن ناسسإإإوح مور الحإإدنز فإإإ  الومإإد وبا سإإإتاح و 
وأاسام الحدنز ومور الحدنز ف  المملكس العربخس السعومنس، و لخس الحإدنز فإ  الجامعإس 

 .اإلسالمخس 
فوإإا  لرخإإرها مإإن ال إإرع وا، إإااب اإلسإإالمخس مإإن نهإإوم بم إإر السإإمس علإإى الوأإإه 

 !الذ  ذ رته 
وهإإإا  عا  إإإس تإإإأمر بإإإالمعروف وتموإإإ  عإإإن الممكإإإر فإإإ  مجإإإال اوأتمإإإا  والعها إإإد 

 !ع وا، ال
وها  فراس تصار  عن التو خد والسإمس غخإرها، وتحإارب ال إر  والبإد  والضإالل 

 .سواها 
وأعمإإإالوا هإإإذه أفضإإإث مإإإن الضإإإرب بالسإإإخوف؛  مإإإا نعإإإرف ذلإإإك ونعتهإإإده أهإإإث 

 .اإل صاف وال ضث 
أمإإا التجدنإإد؛ فخجإإم أح نُإْعَتبَإإر مإإا ذ ر إإاه سإإابهاي مإإن أرو  أعمإإال التجدنإإد الإإذ  

 .الاا  س المبار س أهث الحدنز السل خخن   ههه اهلل على أند  هذه
ثا نجم أح  عرف أح أ وال ا،مس اإلسالمخس ترم  أللى الحضخ ، وعام اإلسالم 
غرنبإإإاي  مإإإا بإإإدأ، وسإإإام  الارافإإإا  ال إإإر خس، وأعبهإإإ  دلمإإإا  الجوإإإث والتهلخإإإد ا،عمإإإى 

 .وعبامة الهبور، فبعز اهلل معوا  تجدندنس  لوا على أند  أهث الحدنز 
معوة اإلمام المجدم محمد بن عبدالوهاب، الذ  أدَّم اهلل : هذه الدعوا  أولى 

بإإه معإإالا اإلسإإالم واإلنمإإاح والتو خإإد فإإ  الجانإإرة العربخإإس، وامتإإد  أ إإوار وألئإإعاعا  هإإذا 
 .التجدند أللى آسخا وألفرنهخس 



 -  1   -

فهإإد تإإرمَّ  ا،وضإإإا  فإإ  الجانإإإرة العربخإإس أللإإإى  ضإإخ  الجوإإإث الُمابإإو وال إإإر  
مإإن سإلا اهلل مإإموا  تإإى ُعبِإَد  الهبإإور وا، جإإار وا،ئإجار وا، وإإار، وسإإام   الهاتإث، ألو

ال وضى اوأتماعخس وا، الاخس والسلم والموم وس ك الدما ، وعام  الرارا  والمعار  
، فَ إإمَّر هإذا اإلمإإام ال إجا  العإإالا الَهَبِلخَّإُس أللإى أئإإد ممإا  ا إإ  علخإه ابإإث بعًإس محمإد 

، فإإدعا أللإإى التو خإإد وأللإإى أل إإالص العبإإامة هلل و إإده، و إإارب المجاهإإد عإإن سإإاعد الجإإد
ال إإر  والبإإد  وأهلوإإا، و اضإإث و إإافح،  تإإى هخإإأ اهلل لإإه الجمإإوم وا، صإإار، فموضإإوا بإإدعوة 
الحإإو معإإوةي وتعلمإإاي وأوإإاماي بإإالعلا والبخإإاح وبالسإإخي والسإإماح،  تإإى اامإإ  مولإإس اإلسإإالم 

خإإإد والسإإإمس، وتابإإإو ئإإإرنعس اهلل علإإإى أ مإإإث علإإإى اواعإإإد التو خإإإد والسإإإمس، ترفإإإع رانإإإس التو 
الوأوه، وما نعخ إه العإالا اإلسإالم  الخإوم مإن وعإ  ونه إس أل مإا هإو عمإد اإل صإاف أثإر مإن 
آثار هذه الدعوة العلمخإس الجوامنإس، ومإدارس هإذا البلإد وأامعاتإه وأعمالإه نضإ   مموإا  إور 

أح تهإإوم السإإاعس ألح ئإإا  التو خإإد واإلسإإالم، فخستضإإ   بإإه المسإإلموح أللإإى نوممإإا هإإذا وأللإإى 
 . ( )اهلل

لهإإد َمإإرَّ  علإإى مسإإلم  الومإإد اإإروح و : معإإوة أهإإث الحإإدنز فإإ  الومإإد : ثا ختوإإا 
نعرفوح فخوا من العلوم ألو ال لس س والمماو والكالم والتعصم المذهب  ا،عمى، وو توأد 

الجوإث  للحدنز والت سخر السل   والمموط السل   عخن وو أثإر، فأعبهإ  علإخوا دلمإا 
وال إر  والبإد ،  تإإى هخإأ اهلل أسإإرة الإدهلو ، فبإدأ  توإإتا بالسإمس المبونإإس و  إرها، وبإإار  
اهلل ف  هذه الدعوة، فترعرع  على أند  أ  ام هذه ا،سرة تعلخماي ومعإوةي وأوإاماي، فكإاح 
مإإإموا الإإإدعاة والمبإإإر وح، والممإإإادروح، والمال إإإوح البإإإار وح، فأسإإإلا علإإإى أنإإإد  معإإإاتوا 

وا ألوف ا،لوف من الوثمخخن، وعام أللى اإلسالم الحوِّ مكإا  ا،لإوف مإن الهبإورنخن وممادرن
والمبتإإإدعخن، و  اإإإوا روح الجوإإإام فإإإ  الهإإإارة الومدنإإإس، فإإإأ خوا سإإإمس الجوإإإام ضإإإد السإإإخخ 

                                                 

: " وقفال ".ن ليأزر إىل املدينة كما تأزر احليفة إىل جحرهفا إن اإلميا: "  قال رسول اهلل   ( )
إن اإلسالم بدأ غريباً، وسيعود غريباً كما بدأ، وهو يأزر بع املس دين كما تأزر احلية إىل 

 ( . 18 و  10 كتاب اإلميان، حديث " ) مسلم " . " جحرها 
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واإل جلخا، و اح أوامها أواماي ألسالمخااي اا ماي على التو خإد والسإمس، فأاإاموا لإلسإالم مولإس 
ارة الومدنإإس آ إإذا ، عبهإإوا فخوإإا ال إإرنعس اإلسإإالمخس، غادإإ   إإالًّ مإإن فإإ  ئإإمال غإإرب الهإإ

المبتإإإدعخن والهبإإإورنخن واإل جلخإإإا الصإإإلخبخخن، فتإإإ مروا علخوإإإا، فاغتإإإالوا اإإإامة هإإإذه الدولإإإس 
 .( )المسلمس، واضوا على أخ وا، و اح أمر اهلل ادراي مهدوراي 

 

تاح وبإإمرالمنش ورغإإا ذلإإك؛ فهإإد اامإإ  لوإإا أامعإإا  ومإإدارس فإإ  الومإإد وبا سإإ
و خبإإال وأمإإوب ئإإرع آسإإخا وأفرا سإإتاح، ن إإع مموإإا  إإور التو خإإد والسإإمس واإلنمإإاح فإإ  هإإذه 
ا، مإإاح، وأهلوإإا نعإإا وح مإإن أذل وعمإإ  الإإوثمخن والهبإإورنخن الاإإرافخخن والحإإابخخن مإإا نالاخإإه 

 . الدعاة المصلحوح ف   ث  ماح ومكاح
 

ذه الاا  إإإس الماممإإإس و نسإإإتاخع عااإإإث ممصإإإي أح نهإإإول عإإإن  ر إإإا  تمإإإاه  هإإإ
وتتعإإاعي مإإع الإإرواف  والصإإوفخس وا، إإااب العلما خإإس وتتحإإالي معوإإا وتهإإي أللإإى أا بوإإا 

ألح لوإإا أ   صإخم مإإن التجدنإإد : تانإدها  خممإإا تَإْدَلِواُّ الااإإوب علإى المسإإلمخن أح نهإول 
 .الذ  أئار أللخه الحدنز المبو  ونعتبره الممص وح العالموح تجدنداي 

الصإإإإمعا   فإإإإ  الإإإإخمن، و ر إإإإس ال إإإإو ا   ومدرسإإإإته امتإإإإدام لوإإإإا، معإإإإوة : ثالًتوإإإإا 
 .والدعوة السل خس الخوم تعتبر امتداماي لوما ولدعوة اإلمام المجدم محمد ابن عبدالوهاب 

 .معوة ال خخ عًماح بن فومل ف  ئمال  خجخرنا : رابعتوا 
 .معوة أ صار السمس ف  مصر والسوماح :  امستوا 

                                                 

مفففن أفغانسفففتان علفففى يفففدي  ويف هفففذه األيفففام قامفففت دولفففة التوحيفففد والسفففنة يف مقاطعفففة ك نفففر  ( )
الريخ اجملاهد مجيل الفرمحن رمحفه اهلل تعفاىل ومجاعتفه مفن أهفل القفرآن والسفنة، فتف مر علفيهم 
الففففروافض واخلرافيففففون حكومففففا  وأحزابففففاً، ومففففن ورائهففففم الرففففيوعية والصففففليبية والصففففهيونية، 

كتفففاب وتكفففالبوا علفففى تلفففك اجلماعفففة، فق فففوا علفففى إمفففارام القائمفففة بالتوحيفففد واجلهفففاد وال
والسفنة، فاغتفالوا أمريهفا الرففيخ مجيفل الفرمحن، ودمفروا إمففارة التوحيفد واجلهفاد؛ نسففأل اهلل أن 
يعيدها علفى أروع افا كانفت، وأن ينصفرها علفى أعفدائها، ويغفيظ ِبفا أهفل الباطفل واألهفواء 

 .يف كل مكان  
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لحإإدنز السل خإإإس الها مإإس اآلح فإ  ال إام علإى نإد ال إخخ معإوة أهإث ا: سامستوا 
 .المحدث محمد  اصر الدنن ا،لبا   

 .معوة السل خخن الها مس اآلح ف  الكون  ومول الالخط : سابعتوا 
معوة السل خس الت   ر   الجوام فإ  مول المرإرب، وو سإخما الجاا إر، : ثاممتوا 

ار ا،وروب ، و لوا معوا  تجدندنس اا مإس علإى وه  الت    ا  روح الجوام ضد اوستعم
 .الكتاب والسمس و مموط أهث الحدنز 

وو نسإإتاخع أ إإد أح نمسإإم أللإإى أ  فراإإس ئإإخكاي ممإإا نسإإمى تجدنإإداي؛ ألو ألذا  إإاح 
 .مرالااي 

فإإ ذا  إإاح أ إإد نإإرل أح التجدنإإد نمكإإن أح نهإإوم أو اإإد اإإام علإإى نإإد  أماعإإس أو 
ما  رل  ر ا  تسمى ألسإالمخس ضإررها أ ًإر مإن   عوإا، أماعا ؛ فلخت ضث ببخاح ذلك؛ ف  

وهإإ  فإإ  الواإإ    سإإه تُمإإاه  معإإوة اإلسإإالم الحإإو؛ معإإوة التو خإإد والسإإمس، الها مإإس علإإى 
 .مموط اهلل الذ  سار علخه  خار سلي هذه ا،مس، وتضع العهبا  ف  عرنهوا 

وبإإخن  وأعإث ا،خ سإلماح مإإن  صإا ص الاا  إس الممصإإورة التإ  تاخإث ال إإرع بخموإا
ال راإس الماأخإإس أ وإا دإإاهرة وصإابرة، وتكلاإإَي اوسإتدول لكإإث مإا ناعمإإه مإن صإإ ا  الاا  إإس 
الماأخإس، وهإو تكلُّإي واضإح،   إاه باال إاي أح أ مإس اإلسإالم علإى  إالف مإا ذهإم أللخإه، ثإإا 
نودمه ما ذ ر اه مإن أح  إث مإا نإذ ره و نمابإو ألو علإى أهإث الحإدنز؛ فالصإبر، وال وإور، 

 ره والتجدند فخه؛ أل ما هو من سماتوا وص اتوا وماانإاها، وو نسإتاخع أ إد أح والعلا و 
نهخا ملخالي؛ و من التارنخ، وو من الوااع، على وأوم عا  س تسإمى ممصإورة، هإ  غخإر أهإث 

 !الحدنز، اللوا ألو ف  عالا الاخال 
نن هإإذه أضإإوا  ألهختوإإا علإإى مإإا  تبإإه ا،خ سإإلماح، أرأإإو أح نكإإوح أول المسإإت خد

 .مموا 
 :وأل م  أوأه  صخحس مالصس لل باب المسلا 

 . م الحو واإللحاح ف  البحز عمه و صرته : أح نكوح من أول مااناه  - 
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وأح نودأ ونسترنح من العخش ف  موامإس العواعإي العمخإا  والتعصإم المهخإ   -2
 :لوذا ال اص أو ذا ؛ ف ح هذا ا،سلوب ند له ف  ِعداِم من اال اهلل فخوا 

    َولَإإإإإإإْو َعِلإإإإإإإَا اللَّإإإإإإإُه ِفإإإإإإإخِوْا َ ْخإإإإإإإراي َ،ْسإإإإإإإَمَعُوْا َولَإإإإإإإْو َأْسإإإإإإإَمَعُوْا لَتَإَولَّإإإإإإإْوا َوُهإإإإإإإْا
 .  ( )َِ  ُمْعِرُضوح

                                                 

 . 21: األنفال   ( )
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 :مع ئرنم المراأعا  
 .الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه

 :أما بعد 
لحدنز ها الاا  س الممصورة الماأخس أهث ا ))فوذه ألضافس  افعس ألح ئا  أللى  تاب 

الذ  أرسإلته أللإى ال إخخ سإلماح العإومة ابإث أح نابإع الكتإاب ونم إر بمإدة عونلإس، لعلإه  ((
نرأع عن رأنه فإ  أهإث الحإدنز وفإ  الت رنإو بإخن الاا  إس الممصإورة وال راإس الماأخإس، لكإن 

لمإا  السإمس علإى امتإدام الرأث لا نوفَّو للرأو  أللى الحو وأللى ما علخإه أ مإس المسإلمخن وع
، ((المراأعا   ))الهروح، و خمما تأ د  من ألصراره على رأنه بما سمعته من ئرنم سماه بإ 

؛ رأنإ  لاامإاي تعهبإه فخمإا أورمه مإن ئإبوا ، ((من وسإا ث مفإع الررابإس  ))وبما ارأته ف   تابه 
ه أهإإث السإإمس فلعإإث اهلل نوفهإإه ونوفإإو مإإن ا اإإد  ب إإبوه للرأإإو  أللإإى الحإإو، وهإإو مإإا علخإإ

 .والجماعس وسل ما الصالحوح 
 :وال به الم ار أللخوا أو المسا ث ه  

 . سبس هذا الت رنو أللى معاونس بن أب  س خاح رض  اهلل عمه  - 
 . سبته أللى ئخخ اإلسالم ابن تخمخس  -2

 . عمه أ ه ألذا ا تلي اوسا؛ ا تلي المسمى، وه  ئبوس لرونس  -3

 . عمه أح الت رنو بخموما ئا ع معروف  -4

أهإإث  ))ورأنإإ  أح أسإإواوا متسلسإإلس مإإع المسإإا ث التإإ   اا إإته فخوإإا فإإ   تإإاب      
؛ بإإإإأح أضإإإإعوا فإإإإ  الموضإإإإع ((الحإإإإدنز هإإإإا الاا  إإإإس الممصإإإإورة وال راإإإإس الماأخإإإإس 

 .المماسم لوا أا اي من الكتاب 



 -  16  -

 
 
 
 

فإإ   إإدنز  ((صإإحخح الباإإار   ))و إإذ علإإى سإإبخث ذلإإك أمًلإإس فإإ   )): اولإإه  ·
 :ورة الاا  س الممص

أل ه و  )):  لما تكلا معاونس رض  اهلل عله مع أهث ال ام ف  ذ ر الاا  س الممصورة
أل إإه : ؛ اإإام مالإإك بإإن ناإإامر وبإإه المسإإمس نهإإول ((تإإاال عا  إإس مإإن أمتإإ  علإإى الحإإو دإإاهرنن 

 .وها بال ام : سمع معاذاي نهول 
 !؛ من المهصوم؟((وها بال ام  )): اوله 

 ؟(لممصورة الاا  س ا) ألخس المهصوم 
الاا  س الممصورة ألذح اآلح معاذ بن أبث نمهث أ وا بال ام، ونمهلإه عإن رسإول اهلل 

 . 
 .وها بال ام : مالك بن ناامر نهول 

 اح نعم  أح أهإث ! معاونس رض  اهلل عمه لما ا تط بوذا الحدنز؛ ماذا  اح نعم ؟
بث أهإث العإراع، علإ  رضإ  ف  مها! ال ام الذنن معه ها الاا  س الممصورة، ف  مهابث من؟

 .اهلل عمه ومن معه بالعراع 
فوإإث ت مإإإوح بمعاونإإإس رضإإإ  اهلل عمإإإه أح  إإإاح نعتهإإد أح علخاإإإاي ومإإإن معإإإه مإإإن ال إإإرع 

 حإن :  ائإاه و ائإاه، وأل مإا  إاح نهإول ! هث ن إن بوإا ذلإك؟! الضالس الوالكس أهث المار؟
هإإو معإإروف، وآلإإ  ممصإإوروح وهإإا لإإا نمصإإروا، وهكإإذا  إإاح؛ فهإإد  صإإر أهإإث ال إإام  مإإا 

 الدولس أللى بم  أمخإإإس، فكإإا وا  ما ذهم أللخه معإاونس 
 .رض  اهلل عمه أ وا  ا وا ها الممصورنن ف  تلك ال ترة 

 المسألة الثامنة
تعلقه بمعاوية رضي هللا 

 عنه
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وو نعم  أ وا أولى بالحو من غخرها، بإث  إاح علإ  ومإن معإه رضإ  اهلل عمإه أولإى 
 .ن ابث ومن بعد بالحو من أوا م  ًخرة، لكن هلل ف   لهه ئاوح و كا، وا،مر هلل م

ألح علخااي ومن معه : أح معاونس رض  اهلل عمه لا نكن نرند أح نهول : هذا أمر داهر 
أل وا فراس ضالس، أو أل وا مإن أهإث المإار، وأل مإا  إاح ا،ولإى أح ن إن أ إه  إاح : وأهث العراع 

 :أل ه سوف نمصر أهث ال ام، واد استدل بعضوا بهول اهلل تعالى : نهول 
  َِث َمْ ُلوماي فَإَهْد َأَعْلَما ِلَولِخِِّه ُسْلاَا اي َوَمْن اُت

( ). 
 .على ا تصار أهث ال ام وغلبتوا 

 .((وذ ر ذلك ئخخ اإلسالم ابن تخمخس وارره ف  مواضع بما و ماند علخه 
 :ف  هذا المهاع   را  : أاول * 

 : (( ذ على سبخث ذلك أمًلس  )): ف  اول سلماح : ا،ولى 
ن أ ه سخذ ر لمإا أمًلإس  ًخإرة مإن أاإوال ا، مإس المعتبإرنن المهتإدل  م  أد: أاول 

بوا ف  الت رنو بخن الاا  س الماأخس والممصورة، لكمه لا نستاع ذلك، وأدن أ ه و نستاخع 
. 

ألذح معإاذ بإن أبإث نمهإث أ وإا بال إام، ونمهلإه عإن رسإول اهلل  )): ف  اوله : الًا خس 
 )) . 

، وأل مإا هإذا  إالم معإاذ مواوفإاي علخإه، عن رسول اهلل  ألح معاذاي لا نمهث: أاول 
، والمهاإإو ، وهإإو المضإإاف أللإإى ونهابلإإه المرفإإو ، وهإإو مإإا  إإاح مإإن  إإالم رسإإول اهلل 

 .التابعخن فمن بعدها 
 اإإأ واضإإح، وأل مإإا هإإو مإإن اإإول معإإاذ؛ :  ((معإإاذ نمهلإإه عإإن رسإإول اهلل  )): فهولإإه 

 .علا ن سر به الحدنز  ما فسره غخره من أهث ال
 . ((وها بال ام : مالك بن ناامر نهول  )): ف  اوله : الًالًس 

                                                 

 . 11: اإلسراء   ( )
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 .ألح هذا لخس اول مالك بن ناامر، أل ما  هله عن معاذ رض   اهلل عمه : أاول 
معاونس لما ا إتط بوإذا الحإدنز؛ مإاذا  إاح نعمإ ؟  إاح نعمإ   )): ف  اوله : الرابعس 

ف  مهابث من؟ ف  مهابث أهث العراع، عل   أح أهث ال ام الذنن معه ها الاا  س الممصورة،
رض  اهلل عمه ومن معه بإالعراع؛ فوإث ت مإوح بمعاونإس رضإ  اهلل عمإه أ إه  إاح نعتهإد أح علخاإاي 

 . (( ائاه و ائاه ! هث ن ن بوا ذلك! ومن معه من ال رع الضالس الوالكس أهث المار؟
و ناال من أمتإ  أمإس  )): ألح معاونس رض  اهلل عمه رول هذا الحدنز بل ظ : أاول 

 ((اا مس بأمر اهلل، و نضرها من  ذلوا وو من  ال وا،  تى نأت  أمر اهلل وها علإى ذلإك 
هذا مالك ناعا أح سمع : فهال معاونس . وها بال ام: اال معاذ : فهال مالك بن ناامر . 

 .وها بال ام : معاذاي نهول 
مإإن معاونإإس بوإإذا الل إإظ،  ونال إإظ أح هإإذا الحإإدنز الإإذ  سإإمعه مالإإك بإإن ناإإامر

وو ( الممصإإورة  )أ إإه لإإخس فخإإه ل إإظ :  ((وهإإا بال إإام  )): وبمماسإإبس سإإماعه أورم اإإول معإإاذ 
بوإإذا الل إإظ فإإ   إإدنز  ، واإإد تكإإرر هإإذا(اا مإإس بإإأمر اهلل : ) ، بإإث فخإإه (دإإاهرنن ) ل إإظ 

 .  (2)ومن عرنو عمخر بن ها    ( )معاونس رض  اهلل عمه من عرنو  مخد بن عبدالر من
ست ترع أمت  أللى ثالث وسبعخن  )): ف   دنز  وهذا الل ظ نوافو اول المب  

من  إاح علإى مإا أ إا  )): من ه  نا رسول اهلل؟ اال : االوا . ((فراس  لوا ف  المار ألو وا دة 
 . ((علخه وأصحاب  

فوإإذا مإإن ا،ملإإس الواضإإحس علإإى أح ال راإإس الماأخإإس والاا  إإس الممصإإورة هإإ  عا  إإس 
 دة؛ ألذ الهخام بأمر اهلل وعلى أمر اهلل هو عخن المعمإى الإذ  ئإابووا فخإه أصإحاب رسإول وا

 .اهلل و اح علخه رسول اهلل وأصحابه 

                                                 

 ( .  8كتاب العلم، حديث " ) صحيح البخاري : " انظر   ( )
كتفففاب التوحيفففد، ) ، (  101كتفففاب املناقفففب، حفففديث " ) صفففحيح البخفففاري : " انظفففر   (2)

 ( . 618 كتاب اإلمارة، حديث " ) مسلم " ، و ( 810حديث 
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هإ  الجماعإس  )): و ذلك اول رسول اهلل علخه الصإالة والسإالم فإ   إدنز ال إرع 
اوعتصإإام ؛ فإإ ح هإإذا الوصإإي نحمإإث معمإإى الهخإإام علإإى أمإإر اهلل والًبإإا  علإإى مإإموط اهلل و ((

، فكإإا وا مإإًلوا فإإإ  بحبلإإه، وهإإو ذلإإك ا،مإإر الإإذ  ئإإإابووا فخإإه أصإإحاب رسإإول اهلل 
 . ( )الًبا  على الحو واأتما  الوبوا علخه

وهذا أمر واضح، وهو الذ  مفع أ مس اإلسالم وعلمإا  ا،مإس أللإى ت سإخر أ امنإز 
، ((ألو وا إدة وهإ  الجماعإس  )): المتواترة، وأ امنز اوفتإراع، وفخإه  ((... و تاال عا  س  ))

 .، باا  س وا دة ها أهث الحدنز ((ها من  اح على ما أ ا علخه وأصحاب   )): أو 
وونمكإإن أح ن وإإا معاونإإس رضإإ  اهلل عمإإه ألو هإإذا ال وإإا، و سإإخما وهإإو اإإإد رول 

 . دنز افتراع ا،مس و دنز الاا  س، وا،وصاف ف  الحدنز مت هه ت خد الو دة 
  ال إإإذوذ والتوإإإور والجإإإرأة أح نعمإإإد عالإإإم فإإإ  أوا إإإث مرا إإإث فمإإإن أع إإإا أ إإإوا 

الالم، فخرفإع عهخرتإه بت سإخر أدنإد ن إذ بإه عإن ا،مإس، ونصإاول بإه ا، مإس، ثإا نوإوح مإن 
 !ئأح هذا ال رم ونسمخه اأتواماي؛ فخا هلل العجم 

؛ فلها إث ((هإذا مالإك بإن ناإامر نإاعا )) :ف  اول معاونإس رضإ  اهلل عمإه: الاامسس 
ألح معاونس  اح مترمماي فخمإا  هلإه مالإك بإن ناإامر عإن معإاذ رضإ  اهلل عمإه، ولإذا : هول أح ن

، ولخس هذا بأول مواإي لمعاونإس ((هذا مالك بن ناامر ناعا  )): عبر عن هذا الترمم بهوله 
رض  اهلل عمه ف  اورتخاب فإ  بعإ  مإا نسإمع، بإث لهإد  ا إ  لإه موااإي، مموإا موا إه مإن 

 :هلل ابن عمرو رض  اهلل عموما  دنز بلره عن عبدا
أ بر إإا ئإإعخم عإإن :  إإدثما أبإإو البمإإاح :  (2)اإإال اإلمإإام الباإإار  ر مإإه اهلل تعإإالى

 اح محمد بن أبخر بن ماعا نحدث أ ه بلغ معاونس وهو عمده ف  وفد من : الاهر ؛ اال 
اإإإرنش أح عبإإإداهلل بإإإن عمإإإرو بإإإن العإإإاص نحإإإدِّث أح سإإإخكوح ملإإإك مإإإن احاإإإاح، فرضإإإم 

                                                 

أ ا على حق؛ يف رواية معاوية وثوبان ... " : ال تزال الطائفة : " وكذلك ورد يف حديث   ( )
 .يؤكد أ ا واحدة وغريمها، وهذا كله 
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أمإا بعإد؛ ف  إه بلرمإ  أح رأإاوي مإمكا : ، فهام، فإأثمى علإى اهلل بمإا هإو أهلإه، ثإا اإال معاونس
؛ فأولكإإك أوإإالكا؛ نتحإإدثوح أ امنإإز لخسإإ  فإإ   تإإاب اهلل، وو تإإاثر عإإن رسإإول اهلل 

ألح هإإذا ا،مإإإإر ف   )): نهول  ف نا ا وا،ما  َّ الت  تضث أهلوا؛ ف    سمع  رسول اهلل 
 وا ارنش، و نعامن

((أ د؛ ألو  بَّه اهلل على وأوه؛ ما أااموا الدنن 
( ). 

و ذلك ئك ف   دنز سمعه مإن الصإحاب  الجلخإث أ إد أر إاح بخعإس العهبإس ومإن 
ممإإذ الوجإإرة المبونإإس، أو وهإإو عبإإامة بإإن الصإإام   أ ًإإر الصإإحابس مال مإإس لرسإإول اهلل 

((صإحخحه  ))رض  اهلل عمه؛ فهد رول اإلمام مسإلا فإ  
بإ  ا،ئإعز الصإمعا   عإن عإن أ (2)

غاو إا غإإااة وعلإإى المإاس معاونإإس، فرمممإإا غمإإا ا   )): اإإال . عبإامة بإإن الصإإام  رضإ  اهلل عمإإه
 ًخإإرة، فكإإاح فخمإإا غمممإإا آ خإإس مإإن فضإإس، فإإأمر معاونإإس رأإإالي أح نبخعوإإا فإإ  أعاخإإا  المإإاس، 

 أل إإ  سإإمع  رسإإول اهلل : فتسإإار  المإإاس فإإ  ذلإإك، فبلإإغ عبإإامة الصإإام ، فهإإام فهإإال 
نموإإى عإإن بخإإع الإإذهم بالإإذهم، وال ضإإس بال ضإإس، والبإإر بإإالبر، وال إإعخر بال إإعخر، والتمإإر 
بإإالتمر، والملإإح بإإالملح، ألو سإإوا  بسإإوا ، عخمإإاي بعإإخن، فمإإن  ام أو ا مام؛ فهإإد أربإإى، فإإرم 

أو مإإا بإإال رأإإال نتحإإدثوح عإإن : المإإاس مإإا أ إإذوا، فبلإإغ ذلإإك معاونإإس، فهإإام  اخبإإاي، فهإإال 
 امنز  ما   وده و صحبه فلا  سإمعوا ممإه؟ فهإام عبإامة، فأعإام الهصإس، أ رسول اهلل 
، مإا (وألح رغإا : أو اإال ) وألح  ره معاونس  لمحدثن بما سمعما من رسول اهلل : ثا اال 

 .اال  مام هذا أو  حوه  ((أبال  أح و أصحبه ف  أمده ف  لخلس سوما  
صإحبس وئإووماي لرسإول اهلل  ف ذا ترمم معاونس ف   دنز صحاب  أفضث ممإه وأ ًإر

  ممه، ولا نكن سمع أصث ذلإك الحإدنز؛ فمإا موا إه مإن روانإس تإابع  نإرو  عإن معإاذ

                                                 

 ( . 19 8برقم ) ، وانظر طرفه ( 1866برقم / 11 /2" ) صحيح البخاري "   ( )
 ( . 878 البيوع، حديث ) يف   (2)
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 دنًاي مواوفاي علخه اد سمع معاونس   سه أصله، أفال نراومه ال ك ف  ذلك الت سخر الاا إد 
 ؟ على  دنًه الذ  سمعه بم سه من رسول اهلل 

 .بلى؛ ألح ئكه هما ،ولى و أولى 
فإإ  هإإذا اوصإإاالح الإإذ  تعلإإو بإإه سإإلماح وبمإإى علخإإه مإإا  سإإبه أللإإى : السامسإإس 

معاونإإس رضإإ  اهلل عمإإه مإإن الت رنإإو بإإخن الماأخإإس والممصإإورة؛ فإإ ح هإإذا اوصإإاالح لإإا ن إإتور 
ونسإإتهر ألو بعإإإد دوإإإور وتمإإإانا ال إإإرع الضإإإالس المتوعإإإدة بالمإإإار والوإإإال ، وذلإإإك بعإإإد عوإإإد 

 .الصحابس الكرام، ومموا معاونس 
ثإإا ألح الصإإحابس الكإإرام فإإوع مسإإتول هإإذه الاا  إإس الماأخإإس الممصإإورة؛ فالمرإإانرة 

 :واضحس بخموا وبخن الصحابس رض  اهلل عموا، نا د ذلك ما نأت  
مإإإإن  إإإإاح علإإإإى مإإإإا علخإإإإه رسإإإإول اهلل  )): وصإإإإ وا بأ وإإإإا  أح رسإإإإول اهلل : أووي 

ه  إال أصإحاب رسإول اهلل ، وهذا ندل على الترانر، وأح  ال هذه الاا  إس ن إب((وأصحابه 
 والم به غخر الم به به ،. 

و تاال عا  س من أمتإ  علإى الحإو دإاهرنن أللإى  )): اال  أح رسول اهلل : ثا خاي 
 . ((نوم الهخامس 

لا نكو وا عوا ي، وو افتراوا أللى ثإالث وسإبعخن فراإس،  وأصحاب رسول اهلل 
ى مموط وا د، وعلى  تإاب اهلل وسإمس  ائاها، بث  ا وا مجتمعخن على عهخدة وا دة، وعل

 . بخوا، رض  اهلل عموا وأرضاها 
وألذح؛ فوإإإا أماعإإإس وا إإإدة، و فإإإرع و عوا إإإي؛ فلإإإخس همإإإا  فراإإإس  اأخإإإس وفراإإإس 

ألح معاونإس فإرع بإخن الماأخإس والممصإورة، فإ ذا أسإا  ال إن  : ممصورة وفرع هالكس  تى نهإال 
مإإإن هإإإذا الممالإإإو وو مإإإن هإإإذا  إإإث مإإإن معاونإإإس وعلإإإ  رضإإإ  اهلل عمومإإإا باصإإإمه؛ فلإإإخس 

 .اوصاالح الذ  لا نكن اد وأد ف  عودهما فضالي أح نكوح اد ئا  وائتور 
 اح نعم  أح ! معاونس ا تط بوذا الحدنز؛ ماذا  اح نعم ؟ )): ف  اوله : السابعس 

أهث ال ام الذنن معإه هإا الاا  إس الممصإورة، فإ  مهابإث مإن؟ فإ  مهابإث أهإث العإراع؛ علإ  
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 عمه ومن معه بإالعراع؛ فوإث ت مإوح بمعاونإس رضإ  اهلل عمإه أ إه  إاح نعتهإد أح علخاإاي رض  اهلل
 ائإاه  ائإاه، وأل مإا ! هث ن إن بوإا ذلإك؟! ومن معه من ال رع الضالس الوالكس أهث المار؟

 حإإإن ممصإإإوروح وهإإإا لإإإا نمصإإإروا، وهكإإإذا؛ فهإإإد  صإإإر أهإإإث ال إإإام  مإإإا هإإإو :  إإإاح نهإإإول 
 .أللخ  ((... مخس معروف، وآل  الدولس أللى بم  أ

أح علخااي رض  اهلل عمه وعا  تإه ابإث :  الذ  مل  علخه سمس رسول اهلل : أاول 
أ وإإا أولإإى الاإإا  تخن بإإالحو، وو نإإاال علإإى : أح ن وإإر فإإخوا الاإإوارج وال إإخعس وغالتوإإا 

والمالصوح على مرتبتوا، وهإو الإذ  نإامن بإه أهإث السإمس والجماعإس، وأح معاونإس وعا  تإه 
مااكوح، وهإو الإذ  علخإه أهإث السإمس، وهإذا الإذ   إدنن اهلل بإه؛ غخإر أح ال تمإس  مجتودوح

الع خمإإس ومالبسإإاتوا أعلإإ   إإالًّ مإإن ال إإرنهخن نعتهإإد أ إإه هإإو علإإى الحإإو، وأح ال رنإإو الإإذ  
نااصمه على الباعث، وبسبم هذا اوعتهإام أإر  بخإموا الحإروب الدامخإس والهتإال الموخإث 

 إإرنهخن بإإاللعن والتك خإإر، واإإد تالَّإإث الاإإا  تخن أهإإث أغإإراض فإإ  صإإ خن، وا الهإإ  ألسإإمس ال
 .وأهوا   ام  ال تن والموااي ألذ ا  

وأمإإإا علإإإ ؛ فأبرضإإإه وسإإإبَّه أو   إإإره  )): اإإإال ئإإإخخ اإلسإإإالم ابإإإن تخمخإإإس ر مإإإه اهلل 
فإإالاوارج تك إإر عًمإإاح وعلخاإإاي . الاإإوارج و ًخإإر مإإن بمإإ  أمخإإس وئإإخعتوا الإإذنن اإإاتلوه وسإإبُّوه

وأمإإا ئإإخعس علإإ ٍّ الإإذنن ئإإانعوه بعإإد التحكإإخا، وئإإخعس معاونإإس التإإ  . الجماعإإس وسإإا ر أهإإث
 (( ( )ئانعته بعد التحكخا؛ فكاح بخموما من التهاتث وتالعإن بعضإوا وتكإافر بعضإوا مإا  إاح

. 
وهذا أمر مدوح ف   تم التارنخ، بث ئ   ممإه فإ   تإم السإمس؛ فمإاذا نمت إر مإن 

ونعامو وا ونصدر من بعضإوا السإم واللعإن والتك خإر  أهث ال ام وها نهاتلوح أهث العراع
و نمت إإر مإإموا ألو مًإإث مواإإي أهإإث ال إإام ! ومإإاذا نمت إإر مإإن أهإإث العإإراع؟! ،هإإث العإإراع؟

وأئد، وو نمت ر من الجا بخن ألو أح نعتهد  ث مموا أح  صمه على الباعإث والضإالل ومإن 
 .أهث المار، وأ ه هو على الحو والودل ومن أهث الجمس 

                                                 

 ( . 1/110" ) جمموع الفتاو  "   ( )



 -   3  -

 ((...  و تإإاال عا  إإس أو أمإإس )): فإإ ذا سإإلمما أح معاونإإس اإإد ا إإتط بوإإذا الحإإدنز 
الحدنز؛ على أح الاا  س الممصورة ها أهإث ال إام؛ فلإخس نجإو  بحإال أح  عتهإد أ إه نإرل 
الت راس بخن الاا  س الممصورة وال راس الماأخس؛ ألذ لإخس فإ   المإه مإا نإدل علإى هإذه الت راإس 

د، ولخس ف  أل اظ الحدنز الذ  ا تط به مإا نإدل علإى هإذه الت راإس من ارنم وو من بعخ
من ارنم وو مإن بعخإد؛ فإمص الحإدنز الإذ  أورمه معاونإس بحضإرة عمخإر بإن هإا م ومالإك 

وو مإإن  ( )و تإإاال مإإن أمتإإ  أمإإس اا مإإس بإإأمر اهلل، و نضإإرها مإإن  إإذلوا )): بإإن ناإإامر هإإو 
؛ فالها مس بأمر اهلل ه  المسإتهخمس الًابتإس علإى (( ال وا؛  تى نأت  أمر اهلل وها على ذلك 

الحو، وهذا نت و تماماي مع وصي ال راس الماأخس بأ وا الجماعس، وه  المجتمعس على الحو 
وأصإحابه؛  المعتصمس به، ونت و مع وصإ وا بأ وإا مإن  إاح علإى ما إاح علخإه رسإول اهلل 

الممصورة الها مس بأمر اهلل ه  ال راس فال نمكن ألذح أح ندور بالد معاونس أح مهابث الاا  س 
الماأخإإس، وأح هإإذه ال راإإس تمإإاه  وتهاتإإث الاا  إإس الممصإإورة الها مإإس علإإى أمإإر اهلل وتكإإذبوا 

هذا و نمكإن أح نإدور فإ  ذهإن معاونإس وو بإذهن أل سإاح عااإث، فضإالي ! وتاذلوا وتاال وا
 .(2)عن عالا فهخه، بث الوارم عن عا  ته أهث ال ام ما أسل ماه

أل ه نإرل أح هإذه الاا  إس غخإر الصإحابس، : وا،لخو ب وا معاونس وفهوه أح نهال عمه 
وأ وا ستأت  ف  المستهبث، وستستمر اا مس علإى أمإر اهلل أللإى اخإام السإاعس، وأح همإا  فراإاي 
تاال وا وتكذبوا وتاذلوا؛ فال نضرها  إث ذلإك، وهإذه ال إرع تكإوح فإ  غخإر عوإده وعوإد 

 )):  نساعده على هذا الت سخر وال هإه مإا رواه هإو   سإه عإن المبإ   الصحابس والتابعخن،
ألح أهإإث الكتإإابخن افتراإإوا فإإ  منإإموا علإإى ثمتإإخن وسإإبعخن ملإإس، وألح هإإذه ا،مإإس سإإت ترع أللإإى 

((؛  لوا ف  المار ألو وا دة، وه  الجماعس (ا،هوا  : نعم  ) ثالث وسبعخن ملسي 
(3). 

                                                 

 " .بفهم وال من كذ: " ويف لفظ له   ( )
 .من اللعن والطعن والتكفري : أي   (2)
) ، والففدارمي  ( 62 /1) ، وأمحففد ( 1898كتففاب السففنة، رقففم ) أبففو داود يف : أخرجففه   (1)

 ( .  282حديث رقم 
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 :فالحدنًاح نت هاح على أمور 
 .عا  س وا دة لوا ص ا  معخمس  أ وا - 
 .وأ وا ستكوح ف  المستهبث  -2
 .وأ وا نهابلوا فرع بُإخِّم  ب كث أوضح ف   دنز ال رع  -3

 .وبوذا  بعد أ  سما عن  سبس أاوال أللى أ اس أبرنا  مموا ومن لوا موا الباعلس 
هإو أ إه : ومما نا د هذا ونبعد معاونس رض  اهلل عمه عما  سإبه أللخإه سإلماح العإومة 

من نرم اهلل بإه  خإراي؛ ن هوإه فإ  الإدنن، وو تإاال عصإابس  )):   سه رول هذا الحدنز بل ظ 
((من المسلمخن نهاتلوح على الحو، داهرنن على من  اوأها، أللى نوم الهخامس 

( ). 
والعصابس الوارمة ف  هذا الحدنز وغخره معماها الجماعس الهلخلس، و إاح معاونإس فإ  

ام وف  أنام  الفته ف  اإوة وعإاة و ًإرة غإامرة، وفإ  وضإع و نمكإن أح أنام ألمارته على ال 
أل ه ف  عصابس، وو نمكإن أح نإرل   سإه أ إه نعإخش فإ  أماعإس الخلإس  تواأإه ضإروعاي : نهال 

 .و ذو اي من فرع تماهضوا وتكذبوا وتاذلوا، و من المسلمخن وو من غخرها 
سإإام المإإاس وسإإاس  –معاونإإس :   نعمإإ –فوإإذا الرأإإث  )): بإإث هإإو  مإإا اإإال الإإذهب  

العإإالا بكمإإال عهلإإه وفإإرط  لمإإه وسإإعس   سإإه واإإوة مها إإه ورأنإإه، ولإإه همإإا  وأمإإور، واهلل 
الموعد، و اح محبباي أللى رعخته، عمث على  خابس ال ام ع رنن سإمس والاالفإس ع إرنن سإمس، 

ملكه علإى ولا نوجه أ د ف  مولته، بث ما   له ا،ما، و كا على العرب والعجا، و اح 
الحإإرمخن ومصإإر وال إإام والعإإراع و راسإإاح وفإإارس والجانإإرة والإإخمن والمرإإرب وغخإإر ذلإإك 

))
(2). 

 !فوذا  ال معاونس؛ فكخي نرل   سه ف  عصابس ُتكذِّب وُتاَذل وتُماَوأ؟
وأ خراي؛ و نمكن أح ن سر  دنز الاا  س ونماله على أهث ال ام و إدها فإ  أنإام 

؛ ،ح المعار  الت   إاح ناوضإوا ضإد الإروم وغخإرها ن إتر  فخوإا ألمارته وو ف  أنام  الفته
                                                 

 ( . 618 اإلمارة، حديث  – 21) مسلم : أخرجه   ( )
 (  . 11 /1" ) سري أعالم النبالء "   (2)



 -   5  -

أهث الجانرة : المسلموح من الصحابس والتابعخن من  ث البلداح ف  العالا اإلسالم  آ ذا  
من أهث الحجإا  و جإد والإخمن، وأهإث العإراع، وأهإث مصإر، والجمخإع ن إتر وح فإ  فضإخلس 

 .ا ال تو ا  واو تصارا  وتهاسا ال    والمرا 
فوإإإإذا نوضإإإإح أح مإإإإن هإإإإو موح معاونإإإإس عهإإإإالي ومنمإإإإاي وفهوإإإإاي و نمكإإإإن أح نإإإإدَّع  

بوصي الاا  س الممصورة، ولو امَّعى  – من معاونس  –ا تصاص أهث ال ام ف  ذلك الامن 
 .ذلك أ د؛ لرم علخه ئاهد الوأوم والوااع 

 :وبعد هذا وذا  أسأل سلماح 
صإإولخخن اعتمإإد  فإإ  المهابلإإس بإإخن علإإى أ  مولإإس مإإن الإإدو  المعتبإإرة عمإإد ا،

 !الاا  س الممصورة وال راس الماأخس؟
 !وعلى أ  أساس بمى معاونس مذهبه ف  الت راس بخن الماأخس والممصورة؟

أعلى ا،ساس الإذ  فراإ  أ إ  بإه بإخن الاإا  تخن؛ مإن أح ال راإس الماأخإس هإ  مإن 
وا بمإا ورا  ذلإك، وأح الاا  إس التام أهلوا بالسلو  المسإتهخا والعهخإدة الصإحخحس ولإا نهومإ

الممصورة ها الذنن نذبوح عن الدنن، ونمافحوح عمه، ونتحملوح ا،ذل واليوا  ف  سبخله؛ 
 !ا؟( )فخمصرها اهلل أثَّ وعث

 !وهث  اح هذا هو وااع على وأهث العراع ومعاونس نعتهد فخوا هذا؟
 !ورة؟وهث  اح وااع معاونس وأهث ال ام  ما ذ ر  ف  الاا  س الممص

أو  إإاح معاونإإس علإإى مإإذهبكا ا، خإإر فإإ  ! ومعاونإإس؛  إإاح نمالإإو مإإن هإإذا الوااإإع؟
مإإإن أح ال راإإإس الماأخإإإس علإإإى العهخإإإدة الصإإإحخحس ومإإإن أهإإإث السإإإمس  ((المراأعإإإا   ))ئإإإرنم 

 !أو بمى مذهبه على أساس  وِص ا   أ ر لا تذ ر هما وو هما ؟! والجماعس؟
 . رأو ألنضاح ذلك  له 

                                                 

 ( . 82ص" ) من أخالق الداعية "   ( )
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ماح ب إإخخ اإلسإإالم ابإإن تخمخإإس بإإدوح أم إإى ئإإبوس وو سإإبم وأخإإه، وأل مإإا تعلإإو سإإل
 :ذ ر أ ه نرل ال رع بخن الماأخس والممصورة 

ئإإإخخ اإلسإإإالم ابإإإن تخمخإإإس   سإإإه ر مإإإه اهلل تكلإإإا فإإإ  هإإإذه  )): اإإإال سإإإلماح  ·
 المسألس، وأئار أللى هذا المعمى بكالم داهره أ ه فعالي نرل أح ال راس الماأخس ئ   والاا  إس

 . ((الممصورة ئ   
 .ف  هذا المهاع   را  : أاول * 

 ًخإراي مإا نإإاج أ إاس معروفإوح باتجإإاه معإخن ب إخخ اإلسإإالم ابإن تخمخإس فإإ  : ا،ولإى 
 . اضانا تاالي ما علخه السلي وتضام ما نكوح علخه ئخخ اإلسالم   سه

  واإإد نمهلإإوح عمإإه  هإإالي صإإحخحاي، لكإإموا ناوعإإوح تلإإك المصإإوص لرانإإا: الًا خإإس 
 .وأهداف مضامة للرانا  وا،هداف الت  واي  خاته للدعوة أللخوا والجوام ف  سبخلوا 

واد نتعلهوح بمت ابه من  المه، ونتر وح ممواأإه الواضإح، ونحخإدوح عإن  : الًالًس 
 . المه الصرنح الذ  نا د ذلك المموط، ونبخن ذلك المت ابه 

 . ((جماعس ف  المهد مموط أهث السمس وال ))واد بخم  ئخكاي من هذا ف  
وأل   ،سأل سإلماح العإومة عإن  إالم ئإخخ اإلسإالم ورأنإه الإذ  نإرل فخإه : الرابعس 

فإإ  أ   تإإاب أو رسإإالس مإإن  تبإإه : فعإإالي أح ال راإإس الماأخإإس ئإإ   والاا  إإس الممصإإورة ئإإ   
فلهإد تعبإ  فإ  البحإز فإ   تإم ئإخخ اإلسإالم ورسإا له؛ فلإا أأإد مإا ! ورسا له ارَّر هإذا؟

بث لا أأد ألو ضد ما  سبه أللخإه، بإث الإذ  أعرفإه عمإه أ إه و ن إرع بإخن ذلإك ال إ   ذ ر، 

 المسألة التاسعة]
تعلُّقه بشيخ اإلسالم ابن 

 تيمية 
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المو د الذ  لا نسبهه أ د من السلي غلى ت رنهه ولإا نهلإه أ إد مإن العلمإا  بعإده؛ غخإر 
 !!سلماح الذ  نسم  هذه الماال س لما ات و علخه السال وح والاال وح اأتواماي 

مإإن عإإالب العلإإا فإإ  المعاهإإد العلمخإإس  ((لواسإإاخس العهخإإدة ا ))ألح  إإث مإإن نهإإرأ  - 
أمإإا بعإإد؛ فوإإذا اعتهإإام ال راإإس الماأخإإس  )): وغخرهإإا؛ نجإإد فإإ  مهإإدمتوا اإإول ئإإخخ اإلسإإالم 
 . ((الممصورة أللى اخام الساعس أهث السمس والجماعس 

أح أمته ست ترع أللى ثالث  لكن لما أ بر المب   )): ثا نهول ف   اتمتوا  -2
هإا  )): أح اإال : ؛  لوا ف  المار ألو وا دة، وه  الجماعس، وف   دنز عمإه وسبعخن فراس

؛ صإإار المتمسإإكوح باإلسإإالم المحإإ  ((مإإن  إإاح علإإى مًإإث مإإا أ إإا علخإإه الخإإوم وأصإإحاب  
الاالص عن ال إوب هإا أهإث السإمس والجماعإس، وفإخوا الصإدنهوح وال إودا  والصإالحوح، 

لممااإإم المإإأثورة وال ضإإا ث المإإذ ورة، وفإإخوا ومإإموا أعإإالم الوإإدل ومصإإابخح الإإدأى أولإإو ا
و تإاال  )):  ا،بدال، وفخوا أ مس الدنن، وها الاا  س الممصورة الذنن اإال فإخوا المبإ  

عا  إإس مإإن أمتإإ  علإإى الحإإو ممصإإورة، و نضإإرها مإإن  إإال وا وو مإإن  إإذلوا،  تإإى تهإإوم 
((ذ هدا ا ،  سأل اهلل أح نجعلما مموا، وو نانغ الوبما بعد أل((الساعس 

( ). 
وألذا تإدبر العااإث؛ وأإد الاوا إي   )): واال ئخخ اإلسالم ابن تخمخس ر مه اهلل  -3

 لوإإا؛  لمإإا  ا إإ  الاا  إإس أللإإى اهلل ورسإإوله أاإإرب؛  ا إإ  بإإالهرآح والحإإدنز أعإإرف وأع إإا 
عمانس، وألذا  ا   عن اهلل ورسوله أبعد؛  ا   عموما أ أل،  تى تجد ف  أ مس علما  هاو  

! و أسإلا صإحس الحإدنز: نمخا بخن الهرآح وغخره، بث ربما ذ ر  عمإده آنإس، فهإال  من و
واد بلرما من ذلك عجا م، ! لهوله علخه السالم  ذا، وتكوح آنس من  تاب اهلل: وربما اال 

 .وما لا نبلرما أ ًر 

                                                 

جممفوع الفتفاو  : " ، وانظفر (مفع شفره هفراُّ  -88 -80 ص " ) العقيدة الواسطية "   ( )
 .؛ جتد هذا الكالم نفسه ( 87 /1" ) 
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و إدثم  ثهإإس أ إه تإإولى مدرسإس م إإود الحسإإخن بمصإر بعإإ  أ مإس المتكلمإإخن رأإإث 
بسإا اهلل : ) نن ا،صإبوا  ، ئإخخ ا،نكإ ، فإأعاوه أإا اي مإن الربعإس، فهإرأنسمى ئمس الإد

فتأمإإث هإإذه الحكومإإس !! (ألإي وم مإإخا  صإإام : )  تإإ  اخإإث لإإه ! (الإر من الإإر خا، ألَمإإْص 
لختبإإإخن لإإك أح الإإإذنن نعخبإإوح أهإإإث الحإإإدنز ونعإإدلوح عإإإن مإإذهبوا أولإإإس   اماإإإس ! العاملإإس

مإإإام أ مإإد عإإن ابإإإن أبإإ  اتخبإإإس أ إإه ذ إإإر عمإإده أهإإإث ممإإافهوح بإإال رنإإإم، ولوإإذا لمإإإا بلإإغ اإل
  إإدنو، : اإإوم سإإو ، فهإإام اإلمإإام أ مإإد وهإإو نإإم   ثوبإإه ونهإإول : الحإإدنز بمكإإس، فهإإال 

 .  دنو،   دنو، وم ث بخته؛ ف  ه عرف مرااه 
وعخم المماف خن للعلما  بما أا  به الرسول اإدنا مإن  مإن الممإافهخن الإذنن  إا وا 

هإا ا،بإدال؛ ، وإا أبإدال ا، بخإا ، : أهث العلا؛ فكا وا نهولإوح  ، وأماعلى عود المب  
الذنن و نعرف لوا  هخهإس،  إث مإموا نهإوم  ( )واا موح مهاموا  هخهس، لخسوا من المعدمخن

هإإذا فإإ  العلإإا والمهإإال، وهإإذا فإإ  العبإإامة : مهإإام ا، بخإإا  فإإ  الهإإدر الإإذ   إإاب عإإموا فخإإه 
هإا الاا  إس الممصإورة أللإى اخإام السإاعس، : و ا وا نهولوح والحال، وهذا ف  ا،مرنن أمخعاي، 

ال إاهروح علإى الحإو؛ ،ح الوإدل ومنإن الحإو الإإذ  بعإز اهلل بإه رسإله معوإا، وهإو الإإذ  
((وعد اهلل ب ووره على الدنن  له، و  ى باهلل ئوخداي 

(2). 
وألذا  ا إإ  سإإعامة الإإد خا  )):  (3)واإإال ر مإإه اهلل ابإإث هإإذا فإإ  هإإذا المجلإإد -4

واآل إإإرة هإإإ  باتبإإإا  المرسإإإلخن؛ فمإإإن المعلإإإوم أح أ إإإو المإإإاس بإإإذلك هإإإا أعلموإإإا ب ثإإإار 
ها أهإث السإعامة فإ   : المرسلخن وأتبعوا لذلك؛ فالعالموح بأاوالوا وأفعالوا المتبعوح لوا 

 إإث  مإإاح ومكإإاح، وهإإا الاا  إإس الماأخإإس مإإن أهإإث  إإث ملإإس، وهإإا أهإإث السإإمس والحإإدنز مإإن 
ح سإا ر ا،مإس فخمإا عمإدها مإن أمإور الرسإالس، ونمتإا وح عإموا بمإا هذه ا،مس؛ ف  وا ن إار و 

فإا  ر   ((ممإا نجولإه غخإرها أو نكإذب بإه  ا تصوا به مإن العلإا المإوروث عإن الرسإول 
                                                 

 " .املعدومع : " ولعل الصواب  !كذا يف األصل  ( )
 ( . 98-1/90" ) جمموع الفتاو  "   (2)
(1)   (1/20 . ) 
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 خإي نإذ ر أهإإث الحإدنز تإارة بالاا  إإس الماأخإس وتإإارة بالاا  إس الممصإورة وتإإارة بأهإث السإإمس 
 .وتارة نجمع لوا  ث هذه الص ا  

بخن للهارئ الممصي أح سلماح العومة اد ت إرم بوإذا الت رنإو المسإتمكر لهد ت -5
بإإخن الاا  إإس الممصإإورة وال راإإس الماأخإإس، وأضإإاف أللإإى هإإذا الت رنإإو المسإإتررب عامإإس أ إإرل، 
وهإإ  ت ضإإإخله فإإ   عمإإإه الاا  إإإس الممصإإورة علإإإى ال راإإإس الماأخإإس التإإإ  لإإإا تسإإلا مإإإن  اإإإه 

 .واسوته علخوا، وهذا أئد  كراي 
 ى فرض أح بخمومإإا فراإإاي؛ فال راس الماأخإإس أفضث من الاا  إإس  وعل -6

الممصورة عمد أمخإع العهإال ؛ ،ح المصإر أل مإا هإ  وسإخلس مإن وسإا ث المجإاة، وأمإا المجإاة؛ 
فو  الرانس الهصول المالوبس لجمخع المكل خن المإاممخن، بمإا فإخوا ا، بخإا  علإخوا الصإالة 

أ وإإا  –بمإإا فخوإإا الإإرواف   -ضإإالس تإإدع   إإث وا إإدة مموإإاوالسإإالم؛ لإإذا تجإإد الاوا إإي ال
 .ال راس الماأخس؛ ،ح المجاة أعلى ماانا هذه ال راس، وعلخوا نهع التمافس 

وأصإإحابه  نإإرل أح المبإإ   –ر مإإه اهلل  –وهإإذا ئإإخخ اإلسإإالم ابإإن تخمخإإس  -7
وإذا اوعتهإام هإو ف )): ومن اتبعوا ال راس الماأخس؛ فهد اال لمن  اح نمإادره مإن أهإث البإد  

 .( ) ((... وأصحابه رض  اهلل عموا، وها ومن اتبعوا ال راس الماأخس  المأثور عن المب  
ولإإإإ  وأوإإإإس   إإإإر تهإإإإدم ، وهإإإإ  أح الصإإإإحابس أعلإإإإى ممالإإإإس مإإإإن ال راإإإإس الماأخإإإإس 
الممصإإورة، ولعإإث ئإإخخ اإلسإإالم ذهإإم أللإإى هإإذا مإإن أأإإث أح التإإابعخن أل مإإا اسإإتحهوا هإإذه 

وأصحابه؛ فوا أولإى وأ إو بوإا، وال إاهد ألح ابإن تخمخإس  عوا للرسول الممالس ،أث اتبا
 .ا تار ل ظ المجاة ف  هذا المهام؛ ، ه أعلى عمده من وصي الممصورة 

واد  ادر ئخخ اإلسالم ابن تخمخس ر مه اهلل تعالى أهث ا،هوا ، ومار  مع ا  -8
فوإإإذا اعتهإإإام الاا  إإإس الماأخإإإس  )): ، واإإإد اإإإال فخوإإإا ((العهخإإإدة الواسإإإاخس  ))ممإإإادراتوا علإإإى 

؛ مما أثار غضإبوا و  خ إتوا، و إاح مإن أئإد مإا نرإخظ أهإث ا،هإوا   سإبس هإذه ((الممصورة 

                                                 

 ( . 89 /1" ) جمموع الفتاو  "   ( )
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العهخدة أللى ال راس الماأخس؛ ، وا أها ف    ر العهال  من ذ رها باسا الممصورة؛ فهد  إا وا 
 نتهاعوح غخ إإاي من ذ ر ال راإإإس 
 .لذ ر الممصورة الماأخس و و نحسبوح  ساباي 

، ( )بأ ه اعتهام أهث السإمس والجماعإس ((الواساخس  ))و اح ئخخ اإلسالم نذ ر ما ف  
 .(2)وهو مرامف عمده لل راس الماأخس الممصورة، ونذ ره تارة باسا السلي الصالح

بسإإبع سإإمخن،  (( الواسإإاخس)) واإإد  ا إإ  هإإذه الممإإادرة بعإإد تإإألخي ئإإخخ اإلسإإالم لإإإ 
 .بعد ذلك بمدة عونلس  ون ور أ ه سجلوا

 !ألذح؛ فأنن ت رنو ئخخ اإلسالم بخن ال راس الماأخس والاا  س الممصورة؟
فإإ   –و صوصإإاي ئإإخخ اإلسإإالم–وأ صإإح سإإلماح بإإأح نترسإإا  اإإى أ مإإس اإلسإإالم 

 .هذه الهضخس بالذا  الت   سم فخوا أللى ئخخ اإلسالم ما و نعرف عمه 

                                                 

 ( . 02 /1" ) جمموع الفتاو  "   ( )
 ( . 09 /1" ) جمموع الفتاو  "   (2)
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اأخإإس، وهإإ   و وإإا تهاتإإث، ف إإارها ئإإارنن؛ تعلإإو سإإلماح بإإبع  صإإ ا  ال راإإس الم
 .تعلهاي بما ن به  خم العمكبو  

 

أما الاا  س الممصورة؛ فوإ  فكإس أاملإ  و اربإ  وااتلإ ، بإث  )): اال سلماح  ·
.  ص ف  الحدنز علإى أح الاا  إس الممصإورة نهإاتلوح أووي؛ مإا اإال؟ نهإاتلوح ألح المب  

 . ((والمصر نحصث للمهاتلخن 
 

مإإإن المال  إإإا  علإإإى سإإإلماح أح  سإإإم اعِّالعإإإ  علإإإى مإإإا االإإإه فإإإ   :أاإإإول * 
 : ((من أسباب مفع الرربس  ))و  ((ص س الرربا   ))و  ((الرربا   ))أئرعته وما ساره ف  رسا له 

 

أ ه لا نتحدث عن تارنخ الاا  س الممصورة متى بدأ، وعإن مرا إث تإارنخ هإذه  - 
الكبإإإرل مموإإإا :  ن المعإإإار  التإإإ   اضإإإتواالاا  إإإس، وعإإإن أوامهإإإا العسإإإكر  والعلمإإإ ، وعإإإ

والصإإررل، وعإإن أوامهإإا العلمإإ  والإإدعو ، وعإإن مدارسإإوا التإإ   رأإإ  فحإإول العلمإإا  
 .وا،باال المراونر والهخاما  العسكرنس 

باإلأابس الحاسمس الواضحس على هذه التساؤو  نستاخع أح نسك  ماال خإه فإ  
واهوا، وبإدوح هإذه اإلأابإس ن إث  المإه ها مإاي هذه المسألس الكبخرة ونلهموا أ جاراي فإ  أفإ

غا مإإاي، ون إإث الهإإرا  لمإإا نهولإإه ونكتبإإه هإإا مخن تإإا وخن  إإا رنن فإإ  موامإإس و  وانإإس لوإإا؛ فإإال 
نعرفإإوح هإإذه الاا  إإس بالتحدنإإد، و ونعإإرف أباالوإإا فإإ  مخإإامنن الجوإإام العسإإكر ، وو فإإ  

 مخإإإامنن الجوإإام العلم ، وو ف  
  !!التااخم السخاس مخامنن الجوام و 

 المسألة العاشرة

تعلُّقه ببعض صفات 
 الفرقة الناجية
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لإإا نإإموط المإإموط العلمإإ  فإإ  اسإإتخ ا  أاإإوال العلمإإا  وا، مإإس الإإذنن  ملإإوا  -2
أ امنز ال راس الماأخس والاا  س الممصورة علإى أهإث الحإدنز وأاإوال مإن  إال وا مإن أهإث 
البإإد ؛  خإإز نإإذهم بعضإإوا أللإإى أ وإإا أهإإث البخإإ ، وبعضإإوا نإإذهم أللإإى أ وإإا الصإإوفخس، 

وبعإإد المماا إإس العلمخإإس الممصإإ س وم إإ  ... أ وإإا اإلمامخإإس الرافضإإس وبعضإإوا نإإذهم أللإإى 
ا،اإإإوال واومعإإإا ا  الباعلإإإس با،ملإإإس ال إإإرعخس والوااإإإع التإإإارنا  لوإإإذه الاا  إإإس نتجإإإه أللإإإى 

 .تعخخموا وتحدندها 
مإإا لإإا نهإإا بوإإذا ا،مإإر بداإإس؛ سإإخ ث  المإإه امعإإا ا   خالخإإس ممعمإإس فإإ  الاخإإاو  

 .، وو رصخد لوا من التارنخ ( )ن الوااع الحهخه  لوذه الاا  سوا، الم، و رصخد لوا م
وهما أمإر ع إخا نجإم التمبإه لإه، وهإو أح علمإا  ا،مإس وا، مإس العإدول اإد ئإودوا 

 :،هث الحدنز بأ وا ها الاا  س الماأخس الممصورة، وها ئودا  اهلل ف  ا،رض 
موا علخوإإا  خإإراي، فهإإال مإإروا بجمإإا ة، فإإأث: عإإن أ إإس بإإن مالإإك رضإإ  اهلل عمإإه؛ اإإال 

فهإال . ((وأبإ   )):     ثا مروا بأ رل، فأثموا علخوا ئإرااي، فهإال .  ((وأب   )):  المب  
هإإذا أثمخإتا علخإإه  خإإراي؛ فوأبإإ  لإإه  )): مإإا وأبإإ ؟ اإإال : عمإر بإإن الااإإاب رضإإ  اهلل عمإه 

((رض الجمس، وهذا أثمختا علخه ئرااي؛ فوأب  له المار، أ تا ئودا  اهلل ف  ا،
(2). 

                                                 

الطائففة الففيت يرمفي إليهففا سفلمان يف كتاباتففه وأقوالفه، وهففي فئففة حديثففة ناشفئة،  لفف  : أعفين   ( )
بفففع احلفففق والباطفففال، وتف فففل شخصفففيا  بعيفففدة عفففن مفففنهت السفففل،؛ دينهفففا خلفففي  مفففن 

الغففايل، وبعففض الففرفض والطعففن يف صففحابة رسففول اهلل وخيففار  الففت هم واالعتففزال والتصففو 
األمة، وبعض األفكار الواففدة مفن الرفرق والغفرب؛ كاالشفياكية والدميقراطيفة، تف فل هفذه 
الرخصفيا  وفكرهففا علفى أفاضففل العلمففاء السفلفيع وعلففى مففنه هم الرفامل اخلففالم مففن 

لففون الواقففع، وأن مففنه هم ال شففوب الباطففل واليهففا ؛ زعمففاً مففنهم أن هففؤالء العلمففاء اه
 !ميثل إال  جانباً من اإلسالم؛ فاللهم رمحاك رمحاك لرباب هذا حاله 

اجلنففائز، حففديث  -  ) ، ومسففلم ( 108 اجلنففائز، حففديث  – 21) أخرجففه البخففاري   (2)
 (" .ثالثاً ) أنتم شهداء اهلل يف األرض ... وجبت وجبت وجبت : " ، وفيه ( 919



 -  23  -

تإإإدرج سإإإلماح فإإإ  أاوالإإإه فإإإ  ال راإإإس الماأخإإإس أللإإإى أح نمتوإإإ  بوإإإا أللإإإى مرأإإإس  -3
 :الوال ، وألح لا نصرح بوذا الل ظ 

وال راإإس الماأخإإس هإإإ  فراإإس، هإإ  أهإإث السإإإمس والجماعإإس الإإذنن التامإإإوا  )): اإإال  ·
 . ((العهخدة الصحخحس  خن ا حرف أهث البد  عموا وضلوا؛ فوا  اأوح 

: فإ  وصإ وا بهولإه  ح ف  هذا الكالم مصاماس لما ثب  عن المبإ  أل: أاول * 
وأصإإحابه هإإو  ؛ فوإإث  إإاح  إإث مإإا عمإإد المبإإ  ((مإإن  إإاح علإإى مإإا أ إإا علخإإه وأصإإحاب   ))

 !العهخدة الصحخحس فحسم؟
 !فأنن العبامة؟
 !وأنن الجوام؟

 !وأنن ا،مر بالمعروف والمو  عن الممكر؟
الضإإالس مإإن العمإإث ومإإن ا،مإإر بإإالمعروف  و نجإإو  لممصإإي أح نجإإرم  تإإى ال إإرع

 .والمو  عن الممكر 
وألح مإن أصإول المعتالإإس ا،مإر بإإالمعروف والموإ  عإإن الممكإر، ون إإار وا فإ  هإإذا 

ألح اإلنماح هإو التصإدنو، وأ رأإوا العمإث : الاوارج والرواف ، و تى المرأكس الذنن االوا 
 .معروف والمو  عن الممكر من اإلنماح؛ لا نهعدوا عن العمث والجوام وا،مر بال

أل وإا : أتمال من تسمخوا بال راس الماأخس أم ى الممإا ل وأرم وإا، ثإا بعإد ذلإك تهإول 
 ! اأخس؟

 !ما هكذا نا سعد تورم اإلبث 
 !فأنن نذهبوح عن آنا  الوعخد على ارتكاب المعاص ؟

وأنإإإن نإإإذهبوح وتإإإذهم بوإإإا عإإإن آنإإإا  وأ امنإإإز الوعإإإد الع إإإخا علإإإى ا،عمإإإال 
 !، و سخما آنا  الجوام وأ امنًه؟الصالحس

 !وأنن نذهبوح عن اآلنا  المهرعس على تر  الجوام والبذل ف       سبخث اهلل؟



 -  24  -

وهث نعتهد سلماح أنضاي أح المجاة مضمو س بمجرم صحس العهخدة؛ فهد نكوح  ًخر 
 !من الاراة والعصاة نتمتعوح بصحس العهخدة؟

س لل راإإإس الماأخإإإس بمجإإإرم  صإإإحس ومإإإا هإإإ  المجإإإاة التإإإ  نإإإرل سإإإلماح أ وإإإا  اصإإإل
 !؟( )العهخدة

 لهد ارر اهلل ف   تإإإابه أح اإل ساح ف   سر، و نمهذه من الاسراح ألو 
 : اإلنماح وا،عمال الصالحس، فهال 

  َسإإاَح َلِ إإ  ُ ْسإإر  * َواْلَعْصإإِر ْ أِلوَّ  الَّإإِذنَن آَممُإإوا َوَعِملُإإوا الصَّإإاِلَحاِ  * أِلحَّ اْ،ِ
 . (2)ا بِاْلَحوِّ َوتَإَواَصْوا بِالصَّْبِر َوتَإَواَصوْ 

: ، ولإا نهإث ((ونمبر  أح تكوح أهث الحإدنز  )):  و أمر  لماذا اال سلماح  -4
 .وال رع واضح!! ونجم أح تكوح من أهث الحدنز أو أهث الحدنز

أرل سإلماح نلإإح علإى الإإربم بإخن المصإإر والهتإال، و سإإخما فإ  هإإذا المإإوعن؛  -5
بالمهاتلخن، وال اهر أح  س  أح أوام الدعوة والبخاح والصبر علإى ا،ذل  ف  ه  ص المصر

ف  سبخلوا أفضث مإن الجوإام بالسإخوف والسإماح، وأ إه أوإام ا، بخإا  ووراثوإا مإن العلمإا ، 
 .وأح هاو  ممصوروح ف  الد خا واآل رة 

و نإإإدر  سإإإلماح أح المجاهإإإد فإإإ  مخإإإداح الإإإدعوة أللإإإى التو خإإإد ومحاربإإإس ال إإإر   
البد  والممكرا  نواأه من الم ا ث والمصاعم ما و نتحمله ألو المبخإوح ووراثوإا بحإو، و 

وأح مواأوإإس الصإإوارنخ والإإدبابا  بإإالمحور والصإإدور أسإإوث بكًخإإر و ًخإإر علإإى الم إإوس مإإن 
ا،ذل ومواأوإإس الاعإإوح ال المإإس والإإإدعانا  الكاذبإإس وال إإا عا  ال إإإاأرة التإإ  توأإإه أللإإإى 

                                                 

من يسففميهم بالفرقففة الناجيففة، يف الوقففت الففذي يرمففي بعففض النففاُّ الففذين هففم يقففول هففذا فففي  ( )
مفففن خلصفففائه وعلفففى منه فففه األمفففة كلهفففا باإلرجفففاء؛ أل فففا ال تعمفففل كمفففا يريفففد؛ علمفففاً بفففأن 

 .اإلرجاء عنده ال يقل يف الرر عن العلمانية إن مل يكن شرراً منها 
 . 1 -  : العصر   (2)
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لسمس و ملس لوا  الحرب على ال إر  والبإد  والضإالو  والارافإا   ملس لوا  التو خد وا
. 

ذلك ،ح سلماح   أ ف  بلد ارت ع  فخه رانس التو خد والسمس على أ هاض ال إر  
  أ والبإإإد ، فلا نلو فخه أ  أذل؛ ، ه لإا نبو لل إر  ف  بلده 

 .خر  ساب  را ؛ لذا تراه و نحسم لجوام الدعوة أللى التو خد وو ،هله  ب
ولإإإو تإإإذ ر مإإإا لهخإإإه ا، بخإإإا  صإإإلوا  اهلل وسإإإالمه علإإإخوا فإإإ  مخإإإداح الإإإدعوة أللإإإى 
التو خد ومحاربس ال ر  الذ  نسمخه هو وغخإره بال إر  البإدا  ، وتإذ ر مإا لهخإه رسإول اهلل 
ف  العود المك ، وو سخما  صإاره وأصإحابه فإ  ال إعم، وو سإخما مإا لهخإه فإ  الاإا ي؛ 

 .ل ر  البدا   لتعادا أح نسمخه ا
ولإإو تإإذ ر مإإا لهخإإه ئإإخخ اإلسإإالم ابإإن تخمخإإس وتلمخإإذه ابإإن الهإإخا واإلمإإام المجإإدم 
محمد بن عبدالوهاب وأل وا ه ف  بالم  جد ابإث أح تهإوم للتو خإد مولتإه؛ و سإتوجن اإول 

أل وإا تحإارب ال إر  السإاذج؛ توونمإاي ، بإر الإذ وب، : الموو خن من معإوة ا، بخإا  والرسإث 
 :مد العلما  بأ ه ال ر  ا، بر الذ  ونر ره اهلل، والذ  اال اهلل ف  ئأ ه المعروف ع
  إُر َأْو تَإْوإِو  بِإِه الإرِّنُح َوَمْن ُنْ ِرْ  بِاللَِّه َفَكأَ ََّما َ رَّ ِمَن السََّماِ  فَإَتْااَُ إُه الاَّخإْ

ِف  َمَكاح  َسِحخو  
( ) . 

 .ف ذا أعلو ال ر  ف  ما نمصرف أللخه 
سإإإلماح  إإإث هإإإذا؛ ،مر  أح الاا  إإإس الممصإإإورة الماأخإإإس هإإإا الإإإدعاة أللإإإى لإإإو أمر  

التو خإإإإد والسإإإإمس، وهإإإإا المسإإإإتحهوح للمصإإإإر المحمإإإإوم والموعإإإإوم، و المصإإإإارعوح علإإإإى 
الكراس ، المتستروح بال عارا  اإلسالمخس؛ فواو  وراث أولكك الًا رنن على عًماح رض  

اراسإإا   وأبإإ  عبإإداهلل ال إإخع  وعلإإ  بإإن اهلل عمإإه والماتإإار بإإن أبإإ  عبخإإد وأبإإ  مسإإلا ال
ال ضإث وأمًإالوا وأمًإإالوا ممإن تسإإتر باإلسإالم وهدفإه الملإإك والسإلاس ومإإا ورا  ذلإك مإإن 

 ا،موال وال وإوا  الد خونس وا،غراض
                                                 

 .  1: احلت   ( )
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أل وإا ت إترث بمحاربإس : ال اسدة؛ لذا تراها نوو وح مإن ئإأح معإوة ا، بخإا ، ونهولإإوح عموإا  
 . ( )بدا  ال ر  الساذج وال ر  ال

معإاماتوا ،هإث التو خإد، وتوإونموا مإن ئإأح : ومن البراهخن علإى أح هإذا وااعوإا 
ال ر  ا، بر، وتعاع وا مع أهله من الرواف  وغالة الصوفخس الت  مي  العالا اإلسالم  
ألو من ساعد اهلل مموا بالارافا  ال ر خس والم اهد والمعابد، ومن هما نلهوح العاإي مإن  

 .،رض  ث ئعوب ا
ومإإن ا،ملإإس علإإى ذلإإك تعإإاع وا وتحإإال وا مإإع المال إإدة مإإن بعًخإإخن وعلمإإا خخن 
وئإإإخوعخخن، ومإإإوامتوا للخوإإإوم والمصإإإارل، ألذا  إإإاح ذلإإإك نحهإإإو لوإإإا ئإإإخكاي مإإإن أهإإإدافوا 

 ( .الرانس تبرر الوسخلس ) السخاسخس ومصالحوا الد خونس على المبدأ المخكافل  
 !!موا ونتسمى بالسل خس مع ا،سيومع  ث هذا تجد من ناندها وندافع ع

أما  ملس لوا  التو خد؛ فوا على سمن ا، بخا  ف  معإوتوا، فخمإالوا مإن الإبال  مإا 
نمال ا، بخا  من أهث ال ر  والك ر والبد  مإن الإبر  والعإدا  والعإخش مإع أهإث الإد خا فإ  

 . كد وصرا  
 اضارب ، وألذا  اضإإوا معامع المعإار ؛ ارتج   من معار وا الد خا و 

ولهإإد عإإإرف الهرنإإم والبعخإإإد  خإإي  إإإاح اإلعإإإالم الرربإإ  نالإإإم ال إإعم ا،فرإإإا   ونحرضإإإه 
وناوفه ونرعبه من  ملإس لإوا  التو خإد السإل خخن، ون إن علإخوا الحمإال  اإلعالمخإس باسإا 
الوهابخإإس، ولإإا نهإإدم لوإإا ذرة مإإن العإإوح المإإام  والمعمإإو ، بخممإإا الرإإرب بدولإإه و مم ماتإإه 

ا للإإإدعوا  وا، إإإااب ا، إإإرل أ إإإوا  الإإإدعا المإإإام  والمعمإإإو  السخاسإإإ  وأمعخاتإإإه اإإإدمو 

                                                 

يف هففذا العصفففر أن كبففار الساسففة وكبففار الفالسففففة ال يزالففون غففارقع يف الرفففرك  وهنففن نففر   ( )
الرفففرك السفففاذج والرفففرك البفففدائي؛ فمفففنهم مفففن يعبفففد األصفففنام، : الفففذي يسفففميه املغفففالطون 

ومفففففنهم مفففففن يعبفففففد الصفففففليب، ومفففففنهم مفففففن بعبفففففد القبفففففور، وإن كفففففانوا مفففففن صفففففناع القفففففوانع 
 .والترريعا  اجلاهلية والررك احل اري 
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والمال  والسالح والدوا  والرذا ، ف  الوا  الذ  لا تمتد فخه أند  أهث التو خد والإدنن 
 .ند  افرة أو مبتدعس ضالس  أ الاالص والجوام الصامع ألل  

اي، و ملإإس لإإوا  اإلسإإالم فأولكإإك هإإا أولخإإا  اهلل  هاإإاي، الاا  إإس الماأخإإس الممصإإورة  هاإإ
الحو والجوام الحو معوة وبخا إاي وسإخ اي وسإما اي ألح ئإا  اهلل، ولإو  إره الارافخإوح والحابخإوح 
والمعجبإإإوح بوإإإا، والحإإإرب سإإإجال، والعاابإإإس والمصإإإر للمتهإإإخن، وسإإإخعلا الإإإذنن دلمإإإوا أ  

 .ممهلم نمهلبوح 
 ((صث للمهإاتلخن والمصر نحصث لمن؟ نح )): أو نعجم الهارئ لهول سلماح  -6

. 
 !ومن معك على هذا المذهم؟: فمهول 

ما برها ك على أح  صر اهلل لعبامة المإاممخن و نتمإال علإخوا ألوَّ فإ  سإا س الهتإال 
 !وو نعد  صراي ألوَّ ألذا  اح  ذلك؟

ْلَمْمُصإوُروَح أِل إَُّوإْا َلُوإُا ا* َوَلَهْد َسإبَإَهْ  َ ِلَمتُإمَإا ِلِعَباِم َإا اْلُمْرَسإِلخَن  : اال تعالى 
َوأِلحَّ ُأْمَد َا َلُوُا اْلَرالُِبوَح * 

( ). 
 

 !فوث ا تصارا  الرسث أمخعاي  ا   ف  مخامنن الهتال؟
 

 !وهث ئر  الهتال للرسث أمخعوا؟
 

 .(2)والذنن فرض علخوا الجوام  بم  ألسرا خث؛ فما  اح أوامها ألو أوام مفا 
 

 :واال تعالى 
 

   َُلَما َوالَِّذنَن آَمُموا ِف  اْلَحَخاِة الدُّ ْإَخا َونَإْوَم نَإُهوُم  اْ،َْئَوامُ أِل َّا لَمَإْمُصُر ُرس 

(3). 
                                                 

 . 81 - 8 : الصافا    ( )
 .لريخ اإلسالم ابن تيمية، نرر املكتبة العلمية (   0ص" ) رسالة احلسبة : " انظر   (2)
 .  8: غافر   (1)
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فوث هذا المصر الذ  ضممه اهلل لرسله وللماممخن الصاماخن المرام به مانكوح فإ  
 !سا س الهتال فحسم؟

 

 !وهث نكوح ف  اآل رة نوم نهوم ا،ئوام اتال؟
 

 :واال تعالى 
  ََّماُهَمإا َواَإْوَمُوَمإا ِمإَن اْلَكإْرِب اْلَعِ إخِا * ا َعَلى ُموَسى َوَهاُروَح َوَلَهْد َممَإم * َوَ جَّخإْ

َوَ َصْر َاُهْا َفَكا ُوا ُهُا اْلَرالِِبخَن 
( ). 

 

فوث هذا المصر الع خا لموسى وهاروح واوموما  اح فإ  سإا ا  الهتإال، أو  إاح 
 !اح واوستعال ؟ثمرة لجوام معوة وصبر على ا،ذل وال لا والارخ

رأل سإإعد : ب سإإمامه عإإن مصإإعم بإإن سإإعد رضإإ  اهلل عمإإه؛ اإإال  (2)ورول الباإإار 
 ((هث تمصروح ألو بضع ا كا  )):  رض  اهلل عمه أح له فضالي على من مو ه، فهال المب  

. 
 

 . ((باب من استعاح بالضع ا  والصالحخن ف  الحرب  )): وبوب علخه الباار  
 

: أ بر إإإا محمإإد بإإإن ألمرنإإإس : اوستمصإإار بالضإإإعخي  )):  (3)  واإإال اإلمإإإام المسإإإا
 دثما عمر بن   ص بن غخاث عن أبخه عن مسإعر عإن علحإس بإن مصإرف عإن مصإعم بإن 

، فهإال  بإ  اهلل أ ه دن أح له فضإالي علإى مإن مو إه مإن أصإحاب المبإ  : سعد عن أبخه 
  :(( وأل الصوا أل ما نمصر اهلل هذه ا،مس بضعخ وا؛ بدعوتوا، وصالتوا ،)) . 

 

                                                 

 . 0  -1  : الصافا    ( )
 ( . 87 1اجلهاد، حديث )   (2)
 (. 78 1، حديث 0/18)   (1)
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؛     مإإن عرنإإو (4)، والترمإإذ (3)، والمسإإا  (2)، وأبإإو ماوم( )اإلمإإام أ مإإد: ورول 
سإمع  المبإ  :  ند بن أرعأة عن أبخر بن   خر عن أب  الدرما  رض  اهلل عمه؛         اال 

  واإال الترمإذ  . ((ابرإو   ضإع ا  ا؛ ف  مإا تر اإوح وتمصإروح بضإع ا كا  )): نهإول :(( 
 . ((دنز  سن صحخح  

فوإإذه ا، امنإإز تعاإإ  أح للضإإع ا  أثإإراي فعإإاوي فإإ  أل إإرا  المصإإر و صإإوله، فإإ ذا 
 اض ا،اونا  معار ؛ فلخس من العدل أح  مسم المصإر أللإى ا،اونإا  فهإم، بإث العإدل أح 

 . مسبه أللى الجمخع، و سمى الجمخع الاا  س الماأخس الممصورة 
 بإه علإى لسإاح رسإوله الاا  إس الماأخإس الممصإورة ثا ألحَّ اصَر المصر الإذ  وعإد اهلل

علإإى الهتإإال والمهإإاتلخن لإإا نهلإإه ون ومإإه مإإن المصإإوص ألو سإإلماح؛ ماال إإاي بإإذلك  صإإوص 
الكتإإاب والسإإمس فإإ  مجإإاو  المصإإر، وماال إإاي مإإا فومإإه واإإرره أ مإإس اإلسإإالم ومإإن ورا وإإا 

 .العلما  الذنن تلهوا  الموا بالهبول والتأنخد 
عخم الذنن تر وا الهتإال واعإدوا عمإه واعتالإوا وأتوإام مإموا  )): ح اال سلما -7

أو لسبم أو آل ر، أو ائترلوا بأ ِّ أمر مإن ا،مإور، وهإا علإى عهخإدة صإحخحس، ومإن أهإث 
السإإمس والجماعإإس، لكإإموا لإإا نهإإاتلوا، نجإإدر أح و نكو إإوا مإإن الاا  إإس الممصإإورة، وألح  إإا وا 

 .من ال راس الماأخس 
سإإلخا اوعتهإإام صإإحخح الهلإإم صإإحخح العبإإامة  هإإ  السإإرنرة علإإى  أرأنإإ  أل سإإا اي 

أ إا أرل اآلح أح : مذهم أهث السمس والجماعس ف   إث ئإ   لكمإه رأل فسإام الامإاح فهإال 
أعتال الماس وأتر وا، فاعتال ف  ئعم من ال عاب؛ نعبد ربه، وند  المإاس مإن ئإره؛ هإث 

 تسإتاخع؛ ، إه و نهاتإث وو نهإاوم أصإالي و! مإن الاا  إس الممصإورة؟: هذا تستاخع أح تهول 

                                                 

( )   (8/ 97 . ) 
 ( . 2891، حديث 1/81)   (2)
 ( . 89 1، حديث 0/18)   (1)
 ( . 682 ، حديث 1/260)   (1)
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أل إه مإن ال راإس الماأخإس؛ ، إه لإا نإأ  بمإا :  تى نتحهو له المصر، لكمك تستاخع أح تهإول 
 .(( نا ى أح نعواه عن المجاة 

 :أاول * 
ألح سإلماح نإرل أح ما إرة ال راإس الماأخإس أوسإع مإن ما إرة الاا  إس الممصإورة؛ : أووي 

أ خده  رأو من أح نأت  بمًال وا د  صث ف  تإارنخ هإذه ا،مإس بإأح فإلثبا  هذا ال رع وت
ما نسمى بالاا  س الممصورة اد أعلم  الجوام ورفع  لإوا ه وائإتبك  مإع أعإدا  اإلسإالم 
 تإإى تإإا لوإإا المصإإر الحاسإإا علإإى أعإإدا  اإلسإإالم، وأح ال راإإس الماأخإإس اإإد  كلإإ  عإإن هإإذا 

لسإإإبم أو آل إإإر و إإإذل  فخإإإه الاا  إإإإس الجوإإإام واعإإإد  عمإإإه واعتالإإإ  عمإإإه وأتوإإإام أو 
الممصورة الما رة فلا ت ار وا بأ  لوح من ألواح الم ار س الوأدا خس أو المالخس أو الهتالخس، 
ولخأ  سلماح بمًإال وا إد نإرنح بإه المإاس مإن التوإونال  والاخإاو ؛ لخضإعوا أمإام ا،مإر 

 .الوااع 
مإن ثإوب سإابر ؛  مإا اإال  مإا أسإوث المجإاة عمإد سإلماح؛ فهإد أعلوإا أرع: ثا خاي 

 !ألبراهخا الماع  ف  المرأكس
 !ما ه   المجاة الت  تتصورها لل راس الماأخس؟

 !أه  المجاة الت  نستحهوا أهث البد  الكبرل وال رع الوالكس؟
 !المجاة الت  ا تص  بوا ال راس الماأخس تماف  الهتال؟هث ! وسبحاح اهلل

خاته ومواعخإإإإإه مإإإإإن أع إإإإإا أسإإإإإباب أو تعلإإإإإا أح تإإإإإر  الهتإإإإإال عمإإإإإد وأإإإإإوم مهتضإإإإإ
 !؟( )الوال 

 :اال تعالى 
  َوَأْ ِ ُهوا ِف  َسِبخِث اللَِّه َوو تُإْلُهوا بِأَْنِدنُكْا أِلَلى التإَّْوُلَكِس

( ). 
                                                 

معلوم أن للفرقة الناجية ميزة اختصت ِبا علفى سفائر الففرق، هفي ضفمان ماافا مفن النفار،   ( )
 .وهي غري الن اة اليت ضمنت للفرق اهلالكة، وهي الن اة من اخللود يف النار 
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 إإدثما ابإإن :  إإدثما أ مإإد بإإن عمإإرو بإإن السإإرح : اإإال اإلمإإام أبإإو ماوم ر مإإه اهلل 
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غاو إا مإن المدنمإس  رنإد الهسإاماخمخس، وعلإى الجماعإس عبإدالر من بإن  )): أب  عمراح؛ اإال 
 الإإد بإإن الولخإإد، والإإروم ملصإإهو دوإإورها بحإإا م المدنمإإس، فحمإإث رأإإث علإإى العإإدو، فهإإال 

هإذه أل مإا  الإ  : و ألله ألو اهلل، نله  بخدنه أللإى التولكإس، فهإال أبإو أنإوب  !مه! مه: الماس 
هلإإا  هإإخا فإإ  أموالمإإا : اآلنإإس فخمإإا مع إإر ا، صإإار، لمإإا  صإإر اهلل  بخإإه وأدوإإر اإلسإإالم؛ المإإا 

 : و صلحوا، فأ ال اهلل تعالى
  َوَأْ ِ ُهوا ِف  َسِبخِث اللَِّه َوو تُإْلُهوا بِأَْنِدنُكْا أِلَلى التإَّْوُلَكِس

( ). 
اإإال . صإإلحوا و إإد  الجوإإامفاإللهإإا  با،نإإد  أللإإى التولكإإس أح  هإإخا فإإ  أموالمإإا و 

 .(2) ((فلا نال أبو أنوب نجاهد ف  سبخث اهلل  تى مفن بالهساماخمخس : عمراح 
((ال إإتح  ))اإإال الحإإافظ فإإ  

وصإإح  )):     بعإإد أح ذ إإر  إإدنز أبإإ  أنإإوب هإإذا  (3)
 . ((عن ابن عباس وأماعس من التابعخن  حو ذلك من تأونث اآلنس 

 : واال تعالى 
  ْإإإإا نَإإإإْأِتُكْا َمًَإإإإُث الَّإإإإِذنَن َ لَإإإإْوا ِمإإإإْن اَإإإإإْبِلُكْا                َأْم َ ِسإإإإْبُتا َأْح تَإإإإْدُ ُلوا اْلَجمَّإإإإَس َوَلمَّ

ُوُا اْلَبْأَسإإإإإإإإإاُ  َوالضَّإإإإإإرَّاُ  َو ُْلاِلُإإإوا َ تَّإإإى نَإُهإإإوَل الرَُّسإإإإإإإإوُل َوالَّإإإِذنَن آَممإُإإإإإإإإوا َمعإإإإإإإ إَُه َمتَإإإى َمسَّإإإتإْ
 ه  َ صإإإإإإُْر اللَّ 

ِِ َأو أِلحَّ َ ْصَر اللَِّه َارِنمئ 
(4). 

 :واال تعالى 
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 إإإإا نَإْعلَإإإإِا اللَّإإإُه الَّإإإإِذنَن َأاَهإإإُدوا ِمإإإإْمُكْا َونَإْعلَإإإإَا َأْم َ ِسإإإْبُتْا َأْح تَإإإإْدُ ُلوا اْلَجمَّإإإَس َوَلمَّ
الصَّاِبرِننَ 

( ) . 
 :واال تعالى  

 ُلَو َُّكْا َ تَّى  َإْعَلَا اْلُمَجاِهِدن ُلَو َأْ َبارَُ ْا َولََمبإْ َن ِمْمُكْا َوالصَّاِبرِنَن َو َإبإْ
(2). 

فمن أرام الجمس؛ فلخسر ف  عرنو ا، بخا ، وو بدَّ أح نكوح ف  سخره ف  هذا الارنإو 
عرضإإس وهإإإدفاي لالمتحإإإاح والبالنإإإا واوبإإإتال ، وذلإإإك مإإإا نعا خإإإه أهإإإث الحإإإدنز الاا  إإإس الماأخإإإس 

 .الممصورة ف   ث  ماح ومكاح 
ألح الهعإإوم عإإن أوإإام الم إإر خن عمإإدما نإإدعو ماعإإ  الجوإإام، وعمإإدما نسإإتم ر : ثالًإإاي 

 .المسلمخن ألماُموا، ولو  اح فاأراي، نعد لو اي من ألواح الم اع، بث لعله أئدها 
 :اال تعالى 

  َْلُتْا أِللَإإى نَإإا َأنإَُّوإإا الَّإإِذنَن آَممُإإوا َمإإا َلُكإإْا أِلَذا ِاخإإَث َلُكإإُا اْ ِ إإُروا ِفإإ  َسإإِبخِث اللَّإإِه اثَّإإااإ
*  اْ،َْرِض َأَرِضخُتْا بِاْلَحخَإاِة الإدُّ ْإَخا ِمإَن اآْلِ إَرِة َفَمإا َمتَإاُ  اْلَحخَإاِة الإدُّ ْإَخا ِفإ  اآلِ إَرِة أِلوَّ اَِلخإثئ 

إإرَُ ْا َوو َتُضإإرُّوُه َئإإْخكاي َواللَّإإ ْبُكْا َعإإَذاباي َألِخمإإاي َوَنْسإإَتْبِدْل اَإْومإإاي َغخإْ ُه َعلَإإى ُ إإثِّ أِلوا تَإْمِ إإُروا نُإَعإإذِّ
َئْ    َاِدنرئ 

(3). 
 :واال تعالى 

  إإرئ اْ ِ إإُروا ِ َ افإإاي َوثَِهإإاوي َوَأاِهإإُدوا بِإإَأْمَواِلُكْا َوَأ ْإُ ِسإإُكْا ِفإإ  َسإإِبخِث اللَّإإِه َذِلُكإإْا َ خإْ
َلِكإْن بَإعُإَدْ  َعلَإْخِوُا َلْو َ اَح َعَرضاي َارِنبإاي َوَسإَ راي اَاِصإداي وتَإبَإعُإوَ  وَ * َلُكْا أِلْح ُ ْمُتْا تَإْعَلُموَح 

                                                 

 . 12 : آل عمران   ( )
 .  1: حممد   (2)
 . 19-17: لتوبة ا  (1)



 -  34  -

ُوإإْا ال ُّإإهَُّس َوَسإإَخْحِلُ وَح بِاللَّإإِه لَإإِو اْسإإَتاَْعَما َلَاَرْأمَإإا َمَعُكإإْا نُإْوِلُكإإوَح َأ ْإُ َسإإُوْا َواللَّإإُه نَإْعلَإإُا أِل إَّ 
َلَكاِذبُوَح 

( ). 
فإإالهعوم عإإن الجوإإام والتًااإإث عمإإه مإإن صإإ ا  الممإإافهخن ومإإن أسإإباب العإإذاب فإإ  

 .ال  ف  اآل رة الد خا والو
 !فكخي نصح أح نعد أهله من ال راس الماأخس؟

 ! و خي نصح ئرعاي أح نكوح هاو  الهاعدوح ها ال راس الماأخس؟
و سخما ألذا  اح اعومها واعتاالوا و ذو وا للاا  س الممصورة لسبم أو آل إر، أو 

ألح بخوتمإا : أهلو إا، أو اإالوا ئإرلتما أموالمإا و : ائترلوا بأ  أمر من ا،مإور، وو سإخما ألذا اإالوا 
أللإإإى غخإإإر ذلإإإك مإإإن ا،عإإإذار وا،سإإإباب التإإإ  ... عإإإورة ومإإإا هإإإ  بعإإإورة ألح نرنإإإدوح ألو فإإإراراي 

 !!ن ترضوا سلماح، وه  لن تكوح ألو من ا،سباب والذرا ع الت  نمتحلوا الممافهوح
 ونرل سلماح أح هذا المإو  مإن ا،عإذار و نعإوع عإن المجإاة، و هإ  أسإباب وأعإذار

 :من أسباب الوال  ومن أعذار ممافه  ا،عراب الجولس الج ا ؛ اال تعالى
  َما َأْمَوالُمَإإإا َوَأْهُلو َإإإا فَاْسإإإتَإْرِ ْر لَمَإإإا َسإإإخَإُهوُل لَإإإَك اْلُمَالَُّ إإإوَح ِمإإإَن اَ،ْعإإإَراِب َئإإإَرَلتإْ

... نَإُهوُلوَح بِأَْلِسَمِتِوْا َما لَْخَس ِف  اُإُلوِبِوْا 
(2) . 

 :أللى أح نهول 
   َهِلإَم الرَُّسإوُل َواْلُمْاِممُإوَح أِللَإى َأْهِلإخِوْا َأبَإداي َو ُنِّإَن َذلِإَك ِفإ َبْث دَمَإْمُتْا َأْح لَإْن نَإمإْ

 . (3) اُإُلوِبُكْا َودَمَإْمُتْا َدنَّ السَّْوِ  وَُ ْمُتْا اَإْوماي بُوراي 
فإإ   ألذا  إإاح للمإإامن عإإذر ئإإرع  واضإإح  إإال بخمإإه وبإإخن الم إإار س ال علخإإس: رابعإإاي 

الجوإإام؛ ف  إإإه و ناإإإرج بإإإذلك مإإن عإإإدام المجاهإإإدنن، وو ناإإإرج بإإذلك عإإإن أح نكإإإوح مإإإن 
 .الاا  س الممصورة 
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 :ف  غااة، فهال  ما مع المب  : اال أابر بن عبداهلل رض  اهلل عموما 
ألح بالمدنمإإس لرأإإاوي؛ مإإا سإإرتا مسإإخراي وو ااعإإتا وامنإإاي، ألو  إإا وا معكإإا،  بسإإوا  ))
 . ((المرض 

((ألوَّ ن ر و ا ف  ا،أر  )): روانس  وف 
( ). 

ألح أاوامإاي بالمدنمإس  )):  اح فإ  غإااة، فهإال   أح المب  : وعن أ س رض  اهلل عمه 
 .(2) (( ل ما؛ ما سلكما ئعباي وو وامناي؛ ألو وها معما فخه،  بسوا  العذر 

اح تحتإإه أل مإإا ترخإم عًمإاح عإإن بإدر؛ ف  إإه  إ: وعإن ابإن عمإإر رضإ  اهلل عمومإإا؛ اإال 
ألح لك أأر رأث ممن ئود بدراي  )):  ، و ا   مرنضس، فهال له المب  بم  رسول اهلل 

 .(3) ((وسومه 
و ذلك ألذا أوا المسلا غا ناي؛ ف  ه نصمي ف  اإلسالم فإ  عإدام المجاهإدنن، فإ ح 

 :فعث مامن ذلك؛ فلن نارج عن  ااع الاا  س الممصورة 
مإإن أوَّإإا غا نإإاي فإإ   )): اإإال  ح رسإإول اهلل أ: فعإإن  نإإد بإإن  الإإد رضإإ  اهلل عمإإه 

((سبخث اهلل؛ فهد غاا، ومن  لي غا ناي ف  أهله باخر؛ فهد غاا 
 .مت و علخه . (4)
بعإإز أللإإى بمإإ  لحخإإاح،  وعإإن أبإإ  سإإعخد الاإإدر  رضإإ  اهلل عمإإه أح رسإإول اهلل 

 . ((لخمبعز من  ث رألخن أ دهما، وا،أر بخموما  )): فهال 
: لمسإإلموح فإإ  دإإروف أوامنإإس فعإإالي، فتهاسإإموا العمإإث اإلسإإالم  و إإذلك ألذا  إإاح ا

اوم   روا للجوام ف  سبخث اهلل، و  ر آ روح لالم العلا، واعد آ روح للتعلإخا وتربخإس ا،مإس 
وألعإإإدام العلمإإإا  الربإإإا خخن وتربخإإإس ا،مإإإس علإإإى العلإإإا والعبإإإامة والجوإإإام والهخإإإام بسإإإا ر ئإإإاوح 

                                                 

 .رواه مسلم   ( )
 ( . 2719كتاب التوحيد، حديث ) رواه البخاري   (2)
 ( . 16 1كتاب فرض اخلمس، حديث ) رواه البخاري   (1)
 ( . 868 ص"  ) الصحيح" رواه مسلم يف   (1)
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مجاهدوح فإ  سإبخث اهلل، م إار وح فإ  رفإع رانإس اإلسإالم اإلسالم؛ ف ح أمخع هذه ا،صماف 
وامع ال ر  والبإد  والضإالل، ولإن ناإرج صإمي مإن هإذه ا،صإماف المجاهإدة عإن الاا  إس 

 .الماأخس الممصورة الها مس على أمر اهلل 
أرأنإ  أل سإا اي سإلخا اوعتهإام، صإحخح العبإامة،  هإ  السإرنرة،  )): واول سإلماح  -8

أ إا أرل اآلح : مس والجماعس ف   ث ئ  ، لكمه رأ  فسإام الامإاح واإال على مذهم أهث الس
أح أعتال الماس وأتر وا، فاعتال ف  ئعم من ال إعاب بعبإد ربإه ونإد  المإاس مإن ئإره؛ هإث 

و تسإإتاخع؛ ، إإه و نهاتإإث وو نهإإاوم أصإإالي ! مإإن الاا  إإس الممصإإورة؟: هإإذا تسإإتاخع أح تهإإول 
 ستاخع  تى نتحهو له المصر، لكمإإإك ت

 . ((أل ه من ال راس الماأخس؛ ، ه لا نأ  بما نا ى أح نعواه عن المجاة : أح تهول 
ألح  إاح هإذا اإل سإاح المإذ ور رأل فسإام الامإاح وفسإام أهلإه؛ : فجوابه أح  هإول * 

عهخإإدة وعبإإامة وأ الاإإاي، واإإد أعجإإم  إإث ذ  رأ  رأنإإه، واتبإإع هإإواه، فوجإإر هإإذا المجتمإإع 
 :لى اهلل، له أسوة بأبخه ألبراهخا  لخث اهلل علخه السالم ال اسد؛ فوذا مواأر أل

 

 :اال اهلل تعالى  ا خاي عن هجرته 
  َواَاَل أِل ِّ  ُمَواِأرئ أِلَلى رَبِّ  أِل َُّه ُهَو اْلَعاِنُا اْلَحِكخُا ( ). 

المسلا من سلا المسلموح من لسا ه ونده، والمواأر مإن  )):  واال رسول اهلل 
 .(2) (( عمه هجر ما  وى اهلل

 

 . صوصاي ألذا  اح هما  فتن وهرج واتال فتمس بخن المسلمخن 
 

العبامة فإ  الوإرج   )):  اال رسول اهلل : فعن معهث بن نسار رض  اهلل عمه؛ اال 
 .(3)رواه مسلا.  (( وجرة ألل  

 

                                                 

 . 20: العنكبو    ( )
 ( . 6 كتاب اإلميان، حديث ) البخاري   (2)
 ( . 2917كتاب الفنت، باب ف ل العبادة يف اهلرج، حديث ) يف   (1)
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 .فوذا الرأث الررنم ف  اومه هو الاا  س الماأخس الممصورة 
 

  فخإه ال راإس الماأخإس الممصإورة، واإد رفعإ  رانإس الجوإام، وألذا  اح ف  مجتمإع تعخمإ
فلا ن ار  ف  هإذا الجوإام بمإال وو مهإال نم إع المجاهإدنن، ولإا نرفإع رأسإاي ب نإا  الجوإام 

((أاهدوا الم ر خن بأموالكا وأ  سإكا وألسإمتكا  )):  وو بهول رسول اهلل 
؛ فوإذا و  ( )

 )):  سإإرنرة، بإإث نصإإدع علإإه اإإول رسإإول اهلل ألح صإإحخح العهخإإدة  هإإ  ال: نمكإإن أح نهإإال 
((من ما  ولا نرإا ولإا نحإدث   سإه بإالراو؛ مإا  علإى ئإعبس مإن الم إاع 

، ونصإدع علخإه (2)
من لا نرا أو نجوا غا ناي أو نالي غا ناي فإ  أهلإه باخإر؛ أصإابه اهلل  )):  اول رسول اهلل 

((بهارعس ابث نوم الهخامس 
(3). 

 .ف  ال راس الماأخس بحال؛ ألو ألح ع ما ف  عالا الاخال وو نجو  عد هذا الصمي 
مإن  إاح  )):     وبعد  إث هإذا وذا ؛ فال راإس الماأخإس هإ   مإا عرفوإا رسإول اهلل 

 : ((وأصحابه  على ما  اح علخه رسول اهلل 
ألح ال راإإس الماأخإإس هإإ  التإإ  التامإإ  العهخإإدة الصإإحخحس، ونجرمهإإا مإإن : فمإإن نهإإول 
 . نالو اوله من مكابرة وعمام لهول سخد الرسث والعبام العمث والجوام؛ و

                                                 

، 01 ، 21 /1)، أمحفد ( 1697حفديث ) ، والنسائي ( 1861اجلهاد، حديث ) أبو داود   ( )
ب ففففان ( 2/181) ، والففففدارمي (  28 ، ( 7 0 حففففديث ) ، وأسففففناده قففففوي، وصففففححه ابففففن حه
يف " ريفففاض الصفففاحلع " وصفففححه، وصفففححه النفففووي يف (   7/ " ) املسفففتدرك " م يف واحلفففاك
اهل اء، ويؤيده " : وألسنتكم : " وحيتمل أنه يريد بقوله : " قال املنذري (. باب اجلهاد ) آخر 
يف  لعمر رضي اهلل عنه ملا أنكر على عبداهلل بن رواحة إنراده بع يدي رسفول اهلل  قوله 

خل  عنفه يفا عمفر؛ فلهفي أسفرع ففيهم مفن : "  ء شعره يف قريش، فقال رسول اهلل عمرة الق ا
 " .ن ح النربل 

، (2862اجلهففففففاد، حففففففديث )، وأخرجففففففه أبفففففو داود (6 9 كتففففففاب اإلمفففففارة، حففففففديث )مسفففففلم   (2)
 ( . 1/181" ) املسند " ، وأمحد يف ( 1699اجلهاد، حديث ) والنسائي 

 ( . 1802اجلهاد، حديث ) ، وابن ماجه يف ( 2861اجلهاد، حديث ) أبو داود   (1)
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ومإإن فإإرع بخموإإا وبإإخن الاا  إإس الممصإإإورة؛ فهإإد  إإالي اإإول أ مإإس اإلسإإالم، وتاإإإبم 
 .بال باب ف  ال الم 
نرنإإد سإإلماح أح نرإإالم   سإإه وغخإإره فخإإوها المإإاس أح السإإل خخن فإإ  هإإذا :  امسإإاي 

المإاس أح اإل إواح المسإلمخن ب صإا لوا هإا العصر و م ث لوا ف  الجوإام، ونرنإد أح نإوها 
 . ملس لوا  الجوام؛ لوذا و نذ ر وو ن خر ف  أئرعته وو ف   تاباته أللى ئ   من أوامها 

والذ  نعرف الوااع و ها و ا،مور أ ه و نجاهد إلعال   لمس اهلل ورفع رانس التو خإد 
فخخن مإإا هإو ألو ،غإراض م خونإإس همإا وهمإا  ألو السإإل خوح، وأح أوإام غخإرها مإإن  إابخخن و إرا

أللى غخر ذلك من ا،غراض التافوس، وأ  مخاة لوذا ... من وعمخس وتالع أللى السلاس والحكا 
اللوح من الجوام؛ فلهد ااتث عإن وعمإه وأغراضإه ومبام إه الباعلإس  إث أهإث الملإث والمحإث مإن 

خإإس وغخإإرها، و إإث ئإإخوعخخن وبعًخإإخن وهمإإام  و صإإارل ونوإإوم وروافإإ  وباعمخإإس وصإإوفخس  راف
مسإإلا صإإامع نعلإإا أ إإه و اخمإإس ،  غإإرض مإإن أغإإراض الهتإإال ألو ألذا  إإاح هدفإإه رفإإع رانإإس 

 : التو خد 
 . ((من ااتث لتكوح  لمس اهلل ه  العلخا فوو ف  سبخث اهلل  ))

لهد   ي اهلل  وانا أهث الباعث هما وهما ، ولو تستروا ف  أوإامها باسإا اإلسإالم، 
 .ال عوب وأموالوا وامتصوا بذلك مما  
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 :واد أبعد المجعس بوذا التعلو 
أح ا،صإإإث أح ألذا : وعمإإإد   علإإإى ذلإإإك بعإإإ  ا،مًلإإإس؛ مموإإإا  )): اإإإال سإإإلماح  ·

ا تلإإي اوسإإإا؛ ا تلإإإي المسإإإمى؛ فالرسإإإول علخإإه الصإإإالة والسإإإالم ذ إإإر الاا  إإإس الممصإإإورة 
وسإبعخن فراإس  لوإا فإ  باسموا، وذ ر ف  الحإدنز اآل إر أح هإذه ا،مإس سإت ترع علإى ثإالث 

المار ألو وا دة، ف ذا ا تلي اوسا؛ مل على ا تالف المسمى، والهول بتو د المسإمى مإع 
؛ نعمإ  ا تالف اوسا نحتاج أللى ملخث داهر، نحتاج أللى ملخث،  اصس واد وصي المب  

ا ا تلي اوسا وا تلي الوصي، فوما المجاة وهما المصر، وهما  سماها فراس وهما  سماه: 
 .عا  س، والاا  س غالباي أاث من ال راس، أاث عدماي ف   الم ناول، لكن هذا بع  ما  ضر   

ألح هذا الكالم، أل ه اأتوام نجإم علإى الجمخإع اتباعإه، أ إا : ومع ذلك؛ لس  أاول 
 ))مامكن الب  بذلك، وعمد  أملس من الهإرآح والسإمس، واإد بسإاتوا أو ئإخكاي مموإا فإ   تإاب 

مإا فإ  ا،مإر ! ، لكن نمكن أح نكوح اأتوام ف  غخر محله، مسألس،  إاح مإاذا؟((ص س الرربا  
 . ((أح نضاا هذا ا،مر : ما نستدع ؛ نعم  

 :أاول * 
 خي غاب هذا ال وإا عإن أ مإس اإلسإالم ممإذ وصإلتوا هإذه ا، امنإز وعلإى : أووي 

 إد عإالب العلإا فإ  امتدام تارنخ اإلسإالم أللإى نوممإا هإذا، وناإتص اهلل بوإذا ال وإا الع إخا أ
 !!أوا ث مرا ث الالم، وألح ف  هذا لعجباي 

 .ألح اللرس العربخس أوسع اللرا ، وعهول علما ما وذ اؤها وفهووا       أوسع 
 .فتعال أللى ل ظ ا،مس الذ  هو أ د أل اظ روانس معاونس رض  اهلل عمه 

 المسألة الحادية عشرة
 تعلقه باللغـــة العربيـــــة
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((الهإإإإاموس  ))اإإإإال فإإإإ  
... وال إإإإرعس  الحالإإإإس: واإلمإإإإس؛ بالكسإإإإر ))( : المرتإإإإم )  ( )

الرأإإث الجإإامع للاخإإر، واإلمإام، وأماعإإس أرسإإث أللإإخوا رسإول، والجخإإث مإإن  إإث  إإ  : وبالضإا 
 . ((ومن هو على الحو ماالي لسا ر ا،مناح ... 

 :فا،مس نرام بوا الرأث الوا د واإلمام؛  ما اال تعالى 
  أِلحَّ أِلبْإَراِهخَا َ اَح أُمَّس

(2) . 
 .بوا من هو على الحو ونرام بوا الجماعس، ونرام 

 :واال اإلمام ابن أرنر ر مه اهلل تعالى ف  ت سخر اول اهلل تعالى ف  سورة ا،عراف 
              بُإُوْا َعإإَذاباي َئإإِدنداي ُوْا لِإإَا تَِع ُإإوَح اَإْومإإاي اللَّإإُه ُمْوِلُكُوإإْا َأْو ُمَعإإذِّ   َوأِلْذ اَالَإْ  أُمَّإإسئ ِمإإمإْ

 ... (3)اآلنس . 
((   ُْوْا    َوأِلذ أماعإإس مإإموا لجماعإإس  ا إإ  تعإإظ المعتإإدنن فإإ  :  اَالَإإْ  أُمَّإإسئ ِمإإمإْ

 . ((السب ، وأعلو على الماهخس فراس، واد سماها اهلل اوماي 
 ( .أماعس ) فأعلو على ا،مس  - 
وا تلي أهث العلا ف  هذه ال راس الت   )): ، فهال (فراس ) ثا أعلو على ا،مس  -2

 . ((! هث  ا   من الماأخس أم من الوالكس؟:  اَإْوماي اللَُّه ُمْوِلُكُوْا  ِلَا تَِع ُوحَ  : اال  
، وعلإى ال إراتخن المإاهختخن عا  تإاح، وعلإى (الاا  إس ) ثا أعلو على ا،مس ل إظ  -3

 .؛ فتحصث لما أح ال راس أو الاا  س والجماعس وا،مس بمعمى وا د (4)ال راس العاصخس عا  س
... السها  الممتلإم : وال راس؛ بالكسر  ))( : مامة فرع ) ف   ((الهاموس  ))واال ف  
 . ((والاا  س من الماس 

                                                 

 ( . 8/011 ) لألزهري " اذيب اللغة " ، وانظر ( 89 / )   ( )
 . 26 : النحل   (2)
 . 01 : األعرا    (1)
"      ) تفسري ابن كثري " ، و ( 79 ، 78 -71 /1 " ) تفسري ابن جرير : " انظر   (1)

 ( . 8  -0  /0) البن عطية " لوجيز احملرر ا" و ( احلليب . ط-2/288-287
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 ( .فرع ) و ( عوف ) ف  مامة  ((اللساح  ))و ذلك اال ف  
((صحخح مسلا  ))وف  

ذ ر اوماي نكو وح فإ   من  دنز أب  سعخد أح المب   ( )
 . تخن أللى الحو أمته، نارأوح ف  فراس من الماس، نهتلوا أم ى الاا 

نكإإوح فإإ  أمتإإ  فراتإإاح، فخاإإرج مإإن بخإإموا ماراإإس نلإإ  اإإتلوا  )): ومإإن عرنإإو آ إإر 
 . ((أووها بالحو 

، وهمإإإا فكتإإإاح (فراإإإس : ) ، وتإإإارة بل إإإظ (عا  إإإس : ) فعبإإإر عإإإن ال كتإإإخن تإإإارة بل إإإظ 
مإن  إدنز أبإ  بكإرة رضإ  اهلل  (2)( تإاب الصإلح )  ((صحخح الباار   ))ع خمتاح؛  ما ف  

 ألح ابم  هذا سخد، ولعإث اهلل أح  )): أ ه اال :  عمه عن المب  
 . ((نصلح به بخن فكتخن ع خمتخن من المسلمخن 

 

((مسإإإمد أ مإإإد  ))وعبإإإر فإإإ  
  إإإاح المبإإإ  : بالاإإإا  تخن بإإإدل ال كتإإإخن، فهإإإال . (3)

نحإإدثما نومإإاي والحسإإن بإإن علإإ  فإإ   جإإره، فخهبإإث علإإى أصإإحابه، فخحإإدثوا، ثإإا نهبإإث علإإى 
 . ((ألح ابم  هذا لسخد ألح نعش نصلح بخن عا  تخن من المسلمخن  )): ن فخهبله، ثا اال الحس

 

سإمى هإذه  اأخإس وتلإك ممصإورة؛ فعلإى فوإا  لمسلا أإدوي أح رسإول اهلل : ثا خاي 
سإإلماح تكإإوح المجإإاة مإإن المإإار  اصإإس بال راإإس الماأخإإس، وتكإإوح الممصإإورة مإإن ال إإرع الوالكإإس؛ 

رلم و نستلام المجاة؛ ف ح الرلبس وال وور والمصر المام  والعسكر  ،ح ال وور والمصر وال
اإإد  ا إإ  مإإن  إإظ الك إإار فإإ  غالإإم العصإإور؛ فال راعمإإس والكلإإدا خوح والتبابعإإس وا، اسإإرة 
والهخاصرة وملو  الومإد والصإخن  إاح لوإا ملإك وسإلااح وأبإرو  وأخإوش و تهوإر، وللخوإوم 

بإإوذنخن وال إإخوعخخن والإإرواف  والباعمخإإس والممإإافهخن الخإإوم والمصإإارل مإإن مهإإور وللومإإام  وال

                                                 

 ( . 81 -19 ، حديث  2/818-810)   ( )
 ( . 2861حديث )   (2)
(1)   (8/18 . ) 
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مول وأخإإوش وسإإلامس واوإإر، فلإإو  إإاح المصإإر والهإإوة والرلإإم تسإإتلام المجإإاة؛ للإإام أح نهإإال 
 .بمجاة هذه ا،ما الكافرة الملحدة 

 

لإإإا نسإإإا هإإإذه ال راإإإس بالماأخإإإس، وأل مإإإا أ إإإذ العلمإإإا  هإإإذا  ألح رسإإإول اهلل : ثالًإإإاي 
 .م ما تعلو به سلماح، وسهم ما بماه علخه المعمى من  المه، فسه

 

لكن الذ  ورم عمه علخه الصالة والسالم وصي هذه ال راس بأ وا ه  الجماعس، ف ذا 
أرنما على مإذهم سإلماح؛  إاح مإاماه أح هإذه ال راإس ماصوصإس بوإذا الوصإي، وأح الاا  إس 

 . الممصورة من أهث الُ راس المذمومس الذنن فراوا منموا و ا وا ئخعاي 
 مإن  إاح علإى مإا علخإه رسإول اهلل  )): هإذه ال راإس بأ وإا  ووصي رسإول اهلل 

؛ فعلإإى مإإذهم سإإلماح تكإإوح الاا  إإس الممصإإورة علإإى أمإإر آ إإر مرإإانر لمإإا علخإإه ((وأصإإحابه 
رسول اهلل وأصإحابه، ومإا علخإه رسإول اهلل وأصإحابه هإو الهإرآح والسإمس، وهإو الحإو، ومإا بعإد 

بعإد  ( )هإذا مإذهبك ا، خإر: أ ا ال  وأ ا أاول ؛ المإا : ل سلماح الحو ألو الضالل، ف ذا اا
 .تابم  ًخر، وأللى اهلل المصخر 

سإمى  من أملس سلماح على الت راس بخن الماأخس والممصإورة أح رسإول اهلل : رابعاي 
 .الماأخس فراس وسمى الممصورة عا  س، وا،صث عمده أ ه ألذا ا تلي اوسا؛ ا تلي المسمى 

 –بعد علموا الكامث ووعخوا ال امث  –هث علما  اإلسالم الذنن ارروا : ه فمهول ل
 أ وا فراس وا دة فاتوا معرفس هذا ا،صث؟

 . اهوا  –وأ  علا  – الَّ ثا  الَّ، أل وا عن علا : الجواب 
 .أعلو على هذه ال راس الكرنمس ف  أ امنز اوفتراع  ألح رسول اهلل 

 .هلل بن عمرو رض  اهلل عمه وغخره ؛  ما ف   دنز عبدا(ملس )  - 

                                                 

إنفك جعلتهمفا : فيقفال لفه . إن الطائفة املنصفورة جفزء مفن الفرقفة الناجيفة: قد يقول سلمان  ( )
واحفدة، وهلفذا التفريفق  هنا متباينتع؛ تغلو يف إحداها، وحت  يف األخر ، واحلق أ مفا فرقفة

 .م رب سياسية، وليست من التحقيق العلمي يف شيء 
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 .؛  ما ف   دنز معاونس وأ س وغخرهما رض  اهلل عموا (الجماعس ) و  -2
 .؛  ما ف   دنز عمر رض  اهلل عمه (السوام ا،ع ا ) و  -3

تكإإوح هإإذه أمإإا  –ألذا ا تلإإي اوسإإا ا تلإإي المسإإمى  –فعلإإى مإإذهم سإإلماح 
 .هر ماتل س، والهول بتو دها نحتاج أللى ملخث دا

 .وف  أ امنز الاا  س رول عمه الصحابس أل اداي ماتل س 
 .؛  ما ف   دنز المرخرة ومعاونس وغخرهما (عا  س ) فأعلو علخوا  - 
 . ؛  ما ف   دنز معاونس (أمس ) وأعلو علخوا  -2

 ( . اس ) وأعلو علخوا  -3 
 ( .اوم ) وأعلو علخوا  -4 
 ( .عصابس ) وأعلو علخوا  -5 
 ( .أهث الررب ) علخوا  وأعلو -6 

 

ألذا ا تلإي اوسإا؛ ا تلإي المسإمى، والهإول بتو خإدها  )): فعلى مإذهم سإلماح 
؛ ألذ او إتالف والترإانر بإخن هإذه المسإمخا  اإا ا؛ فلخإأ  با،ملإس ((نحتاج أللى ملخث دإاهر 

 .على تو دها 
 

للإإه تسإإعس أمإا عمإإد علمإإا  اإلسإالم؛ فإإال ا إإتالف وو افتإإراع وو ترإانر وو تبإإانن؛ ف 
محمإإإد، وأ مإإإد، : أسإإإما   وتسإإإعوح اسإإإماي، بإإإث أ ًإإإر، والمسإإإمى وا إإإد، ولرسإإإول هلل 

الهرآح، وال رااح، والمإور، :  والحائر، والعاام، والااتا، والمسمى وا د، وللهرآح أسما 
أللإإخ، والمسإإمى وا إإد، وللمسإإلمخن أسإإما ، وللمإإاممخن أسإإما ، وألح ... والكتإإاب، والإإروح 

 :ئك  ال  

 :ص ا  
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  التَّإإإا ُِبوَح اْلَعابِإإإُدوَح اْلَحاِمإإإُدوَح السَّإإإاِ ُحوَح الرَّاِ عُإإإوَح السَّإإإاِأُدوَح اآْلِمإإإُروَح بِإإإاْلَمْعُروِف
َوالمَّاُهوَح َعِن اْلُمْمَكِر َواْلَحاِف ُوَح ِلُحُدوِم اللَِّه َوَب ِِّر اْلُمْاِمِمخَن 

( ) . 
 :والمسمى وا د، وها المامموح؛  ما اال تعالى 

  َوَب ِِّر اْلُمْاِمِمخَن
( ) . 

بإاب ) فإ   ((ا،ل إاظ الكتابخإس  ))واال عبإدالر من بإخن عخسإى الومإذا   فإ   تابإه 
أإا  فإالح فإخمن معإه مإن أولخإا  اهلل، و إاب اهلل، : نهإال  ))( : ذ ر ا،ولخإا  وأ صإار الإدنن 

خوف العإا، وأر إاح وفرنو الودل، وأئخا  الحو، وأ صار منن اهلل، و ماة الحو وذامتإه، وسإ
((الاالفس ومعا موا، ومعا ا الدولس، و تا م اهلل ف  أرضه 

(2) . 
 

أابث فالح فخمن معه من ئإخعس الباعإث، وفرنإو  ))( : باب ذ ر ا،عدا  ) واال ف  
ال إإخااح، وأتبإإا  الرإإ  وأل افإإه، وثإإأر الإإدنن، وضإإوار  ال تمإإس، وسإإبا  الرإإارة، وفإإراش المإإار، 

ألبلخس، وعواغ  الر ، وأ إااب البإد ، وأهإث ال راإس والانإغ وال إهاع وأعدا  الحو، وأموم 
((أابث ف  ل خي من الماس وأو اش وأوباش : وال تمس والمعصخس واإللحام والبدعس، وتهول

(3) 
. 

 

أابإإث فإإ  أموإإور أصإإحابه و إإافتوا ومهمإإا وا،  )): واإإال فإإ  بإإاب ا ت إإام الهإإوم 
 ًرة، : ا من الماس، ومها من الماس؛ أ  وأابث بهضه واضخضه، و  ده، و  له، وف  بو
إإاي غ خإإراي أنضإإاي، ونهإإال  رأنإإ  فال إإاي فإإ   مإإار أصإإحابه وغمإإارها : وأابلإإوا الجإإاَّ الر خإإر، وأما

((وسوامها 
(4) . 

                                                 

 . 2  : التوبة   ( )
 ( . 08ص" ) األلفاظ الكتابية "   (2)
 ( . 00ص" ) األلفاظ الكتابية "   (1)
 ( . 07ص" ) األلفاظ الكتابية "   (1)
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وهذا الكتاب مبم  على هذا ا،ساس؛ محاولس وستخ ا  ا،ل اظ المترامفإس للمعمإى 
 .الوا د 

 

رامف بإإإخن الاا  إإإس الممصإإإورة وال راإإإس الماأخإإإس التإإإ: والإإذ  فومإإإه علماؤ إإإا وسإإإل ما 
 .وأهث السمس والجماعس 

 

وألح لرس الهرآح والسمس ولرس العرب وه  لرس الهرآح والسمس؛  ث ذلك هو الممالو 
لهولوا بتو د الاا  س الماأخس والممصورة وأهث السمس والجماعس وترامفوإا علإى معمإى وا إد؛ 

 :فمًالي 
 

، ((وهإ  الجماعإس  )):   اهلل عمه ف   إدنز ال إرع ورم ف   دنز معاونس رض - 
 .و ذلك ورم ف   دنز أ س 

 

و نإإاال مإإن  )): وورم فإإ   إإدنز معاونإإس رضإإ  اهلل عمإإه فإإ   إإدنز الاا  إإس  -2
، وورم أنضإإاي مإإن روانتإإه فإإ  ((صإإحخح الباإإار   ))؛  مإإا تهإإدم ذ إإره وعإإاوه أللإإى ((أمتإإ  أمإإس 

، وورم مإن ((المسلمخن نهإاتلوح علإى الحإو دإاهرنن وو تاال عصابس من  )):  دنز الاا  س 
 . ((أللخ ... و تاال عا  س  )):  دنًه و دنز المرخرة وغخره 

 

 !ا تل   ا،سما  فا تلي المسمى؟: فوث  هول 
و؛ ،ح المعمى وا د، والمسمى وا د، ذلك أح ا،مس بمعمإى الجماعإس : الجواب 

بمعمإإى الجماعإإإس، وال راإإإس بمعمإإإى الجماعإإإس  –وهإإإ  أضإإإخهوا  –وبمعمإإى الاا  إإإس، والعصإإإابس 
 .وبمعمى الاا  س 



 -  46  -

 
 
 
 

نتصور سلماح أ ه اد أصبح ف  عدام المجتودنن الذنن نحو لوا أح ناال وا أ مس 
اوأتوإإام  لوإإا وا،مإإس مإإن ورا وإإا، ولإإو  ا إإ  المصإإوص واللرإإس أللإإى أإإا بوا، والوااإإع علإإى 

 .امتدام الهروح ن ود لوا 
 :اال سلماح  ·
ألح هإإذا الكإإالم؛ أل إه ألأتوإإام علإإى الجمخإع اتباعإإه، أ إإا : مإع ذلإإك؛ لسإإ  أاإول و  ))

 ))مامكن الب  بذلك، وعمد  أملس من الهرآح والسمس، واد بساتوا أو ئخكاي مموا ف   تاب 
مإا ! ، لكإن نمكإن أح نكإوح اأتوإام فإ        غخإر محلإه، مسإألس،  إاح مإاذا؟((ص س الرربإا  

 . ((( أح نضاا هذا ا،مر نعم  ) ف  ا،مر ما نستدع  
 :أاول * 

 :ف  هذا الكالم   را  
الإإذ  اضإإار  أللإإى هإإذا اوأتوإإام فإإ  أمإإر ات إإو علخإإه أ مإإس مإإا ! سإإبحاح اهلل: أووي 

 !اإلسالم وتابعوا علخه علما  المسلمخن على امتدام الاماح؟
وهث  ا إ  ا،مإس تعإا   مإن هإذه الهضإخس م إكلس، فاضإارر  أللإى هإذا اوأتوإام، 

 ! ي عموا  ارثس  ال  بوا؟لتك
وهإإث  مإإ  تعإإد   سإإك وأ إإ  عالإإم فإإ  مر لإإس الماأسإإتخر مإإن أهإإث اوأتوإإام، 

 !ت ور سالح الاالف على أ مس اإلسالم؟
ألح عمإإد  أملإإس مإإن الكتإإاب والسإإمس علإإى الت رنإإو بإإخن ال راإإس : أ إإ  تهإإول : ثا خإإاي 

 مإإس وا،مإإس دلإإوا فإإ  الماأخإإس والاا  إإس الممصإإورة؛ فكخإإي نسإإتاخع مسإإلا أح نتصإإور أح ا،
غخإإاب عمخإإو عإإوال اإإروح عدنإإدة عإإن فوإإا هإإذه ا،ملإإس مإإن  تإإاب اهلل وسإإمس رسإإوله علخإإه 

 المسألة الثانية عشرة
أصبـــح في عــــداد  تصوره أن

 المجتهــــدين
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فلعلإإه  إإاح نحإإول ! أمإإا  اإإر ببالإإك مًإإث هإإذا السإإاال؟. الصإإالة والسإإالم فإإ  هإإذه الهضإإخس
 .بخمك وبخن اإلادام على مصاولس أ مس اإلسالم 

م فإ  غخإر محلإه، مإع الهإول بإأح نمكن أح نكوح اأتوا: هث نستهخا اولك : ثالًاي 
 !لك أملس من الكتاب والسمس، ومع الهول بأح البك مامكن أللى ما ذهب  أللخه؟

مإا فإإ  ا،مإر مإإا : لمإإاذا توإوح مإإن ئإأح هإإذه المسإألس الكبخإإرة بمًإث اولإإك : رابعإاي 
 !؟(أح نضاا هذا ا،مر : نعم  ) نستدع  

 !ه من صرا ر ا،مور؟فما ه  المسا ث الكبخرة ف    ر  ألذا  اح ما صمعت
أو تعلا أ ك بعملك هذا اد  هه  مكسباي  بخراي و لماي ع خماي ،ئد  صوم أهث 
الحدنز عداوة و صومس وأئدها مكراي و خإداي للمإموط السإل   وأهلإه؛ ألذ فكإروا واإدروا ثإا 
فكروا وادروا  خي نهمعوح ال باب السل   بمموجوا الباعث ومبام وا الضالس ألذا  اح هإذا 

 باب نعتهد أ ه على المموط الحو، مموط الاا  إس الماأخإس الممصإورة، فوإداها ئإخاعخموا ال
أللى هذه المكخدة، وه  أح نسحبوا البساط من تح  أادام السل خخن أهث الحدنز بالهول 

بأ وا لخسوا ها الاا  س الممصورة، بث وو ال راس الماأخس، بث فإخوا عخإوب و لإث وتهصإخر : 
 ( )أللخ؛ فسلاوا  تَّإابوا... ها أللى محاسن، وفرو  تتحول أللى أصول ومساوئ تتحول عمد

، وئإإإإموا معانإإإإاتوا فإإإإ  صإإإإ وف ال إإإإباب؛ نالالإإإإوح هإإإإذا اوعتهإإإإام المإإإإتمكن مإإإإن الإإإإوبوا 
بالدعانا  والكتابا  ف  تحهخر المموط السل    خماي، والاعن ف  علما ه ورمإو ه بماتلإي 

السل خس و تهوم ألو على أا  من الدنن وذلإك مإن الاعوح ال المس ال اأرة أ خا اي، والدعوة 
مخراث ا،ما الوالكس، وعلما  هذه الدعوة و نعرفوح الوااع ونعخ وح فإ  غخبوبإس، بإث  تإى 

أئخا  و نستاا   كانتوا؛ فكخي نكإوح ... ألح فخوا لعلممس فكرنس وعلمخس، وفخوا، وفخوا 
 !لاا  س الممصورة؟و خي نكوح أهله ها ا! هذا المموط هو س خمس المجاة؟

                                                 

 .ري، وغريهم كالغزايل، والبوطي، والتلمساين، والقرضاوي، وتالميذ الكوث  ( )
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فاستااعوا بوذه المكاند وا،سالخم الما رة أح نجتالوا ونجتا وا  ًخراي و ًخراي ممن  
 ا وا على المموط السل   ف  هذه البلدة وغخره، وصإدوا  ًخإراي و ًخإراي ممإن  إاح فإ  عرنهإه 

 .أللى اعتماع المموط السل  ، فصدوها عن سبخث اهلل، سا  ما نعملوح 
مإإا فإإ  ا،مإإر مإإا  )): اضإإخس هإإذه بعإإ  أبعامهإإا وبعإإ  مالبسإإاتوا فوإإث نهإإال فإإ  

 !؟((أح نضاا هذا ا،مر : نستدع ؛ نعم  
 !أفوم  المرال أنوا الهارئ اللبخم؟

ف ذا  مإ  و تعإرف هإذا نإا سإلماح؛ فعلإى الابخإر سإها ؛ فإاعرف اآلح، وعلخإك 
 .ا بالتوبس أللى اهلل والرأو  أللى الحو، وألح  م  تدر ؛ فالمصخبس أع 

وألح هلل أمإإإداي نعإإإدافعوح عإإإن مموجإإإه الحإإإو وأهلإإإه أهإإإث الحإإإو الاا  إإإس الممصإإإورة 
الماأخس، أعلما اهلل مموا، و  ر ا ف   مرتوا، وما بإذلماه فإ  الإدفا  عإموا و ن إ  بحهوإا؛ 

 .فاللوا تهبث مما أود المهث الضعخي 
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اهإد والمكا إس الع خمإس فمموا ا، مس ا،أال  الكبار أهث العلإا والعبإامة والإور  وال
 .عمد اهلل ألح ئا  اهلل وعمد ا،مس اإلسالمخس 

اإلمإإام عبإإداهلل بإإن المبإإار  الًهإإس الجإإوام الًبإإ  المجاهإإد الإإذ   إإا   صإإال  - 
 ( .هإ  8   ) الاخر، 

  ) واإلمام الجلخث ناند بن هإاروح أبإو  الإد الواسإا  الًهإس المإتهن العابإد،  -2
 ( .هإ 216

علإإ  بإإن عبإإداهلل بإإن أع إإر المإإدنم  الًهإإس الًبإإ  أعلإإا أهإإإث  اإلمإإام الجلخإإث -3
 ( .هإ 234  ) عصره بالحدنز وعلله، 

ومموا ألمام أهث السمس الصابر المجاهد الًهس الحافظ الحجس اإلمام أ مد بإن  -4
 ( .هإ  24  ) محمد بن  مبث ال خبا  ، 

نز محمإد بإن ومموا أبث الح ظ وألمإام الإد خا الًهإس أمخإر المإاممخن فإ  الحإد -5
 ( .هإ 256  ) ألسماعخث الباار ، 

هإ 259  ) ومموا اإلمام الًهس الحافظ أبو أع ر أ مد بن سماح الواسا ،  -6
. ) 

 

 اإلمام الجلخث الًهس الحافظ أ د ا، مإس محمإإد بن عخسى بن َسْورَة  -7

 

 سياق أقوال أئمة اإلسالم في أهل الحديث

ومدحهم وثنائهم العاطر عليهم وذمهم لمن يطعن فيهم 
 أو ينتقصهم
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 .( )(هإ 279  ) ، ((الجامع  ))السلم  الترمذ  صا م 
و تإإاال عا  إإس مإإن أمتإإ   )): فإإ  الحإإدنز المتإإواتر    لوإإا فسإإروا اإإول المبإإ 

 تإى تهإوم (  إال وا: وف  روانس ) داهرنن على الحو و نضرها من  ذلوا وو من  اوأها 
 :   ((وها على ذلك (  تى نأت  أمر اهلل: وف  ل ظ )الساعس 

و  )) :بأح المرام بوذا الاا  س ها أهث الحإدنز، واإد ورم فإ  بعإ  عإرع هإذا   الحإدنز 
 . ((تاال عا  س من أمت  نهاتلوح على الحو  تى تهوم الساعس 

ولا ناإال وا فإ  ذلإك أ إد مإن أ مإس اإلسإالم وال هإه والحإدنز، وو ناإال وا ألو 
 .من نُإْعَتدُّ بهوله من أهث البد  

واد تابعوا على اولوا أ مس الحدنز وال هه والتو خد والسإمس علإى امتإدام التإارنخ 
 .ا أللى نومما هذ
ومموا اإلمام الجلخث ال هخه المحدث الم سر الًهس محمد بإن أرنإر الابإر ،  -8

 . (2)(هإ 1 3  ) 
) ومموا الحافظ أبو بكر عمرو بن أب  عاصا الضإحا  بإن مالإد ال إخبا  ،  -9

(( تاب السمس   ))، ف   تابه (هإ 287  
(3) . 

 )): بذلك عإن أ امنإز  ذ ر أ امنز افتراع ا،مس أللى ثالثس وسبعخن فراس، مكت خاي 
؛ لو إإدة موضإإو  هإإذه ا، امنإإز وتلإإك؛ فموضإإو  ((و تإإاال عا  إإس مإإن أمتإإ  علإإى الحإإو 
 .ا، امنز ال راس الماأخس الممصورة 

                                                 

، وانظففر قففول اإلمففام ( 28-20ص " ) شففر  أصففحاب احلففديث : " انظففر :  0- مففن   ( )
، وقفففففول اليمفففففذي وعلفففففي بفففففن املفففففديين ( 2ص) للحفففففاكم " علفففففوم احلفففففديث : " أمحفففففد يف 

 ( . 861/ 1) سنن اليمذي : " والبخاري أي اً يف 
 ( . 271ص" ) فتح اجمليد "   (2)
(1)   ( /12-10 . ) 
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أح أمتإإه  فخمإإا أ بإإر بإإه المبإإ  : بإإاب : ) سإإاع اإلمإإام المإإذ ور تحإإ  عمإإواح 
: وذ إر اولإه علخإه السإالم  ست ترع على اثمتخن وسبعخن فراس، وَذماه ال رع  لوا أللى وا إدة،

 : ، ثا رواه من  دنز( ((ألح اوماي سخر بوح سمن من  اح ابلوا  ))
 

 .عوف بن مالك ا،ئجع   –أ 
 

 .وأ س بن مالك  –ب 
 

 .ومن  دنز معاونس  –ج 
 

 .ومن  دنز أب  هرنرة  –م 
 

 .ومن  دنز أب  أمامس  -هإ
 

 .ومن  دنز ابن مسعوم  –و 
 

مرانرة بن عا  تخن ماتل تخن؛ لما ا ت ى بذ ر هذه ا، امنز، ولو  اح نرل فَإْرااي و 
؛ ألدوإاراي لل إرع بإخن عإا  تخن مترإانرتخن، لكإن ((أللإخ ... و تإاال عا  إس  )): ولساع أ امنإز 

 .هذا ما اح ناار على باله و هو وو غخره؛ لو دة الموضو  عمد  ث العلما  
 

، فإإ   (هإإإ 361  ) أإإر ، ومإإموا اإلمإإام أبإإو بكإإر محمإإد بإإن الحسإإخن اآل -1 
((ال رنعس  )) تابه 

( ) . 
، ثإا (باب افتراع ا،ما ف  منموا وعلى  ا ت ترع هذه ا،مس : ) عهد باباي بعمواح 

 :رول  دنز اوفتراع أللى ثالث وسبعخن فراس 
 .من  دنز أب  هرنرة  –أ 

 .ومن  دنز عبداهلل بن عمرو  –ب 
 .ومن  دنز أ س بن مالك  –ج 

                                                 

 ( . 7 -1 ص )   ( )



 -  52  -

دنز معاونس بن أب  س خاح؛  لوا رض  اهلل عموا مإن عإرع أللإى المبإ  ومن   –م 
 . 

؛ بمإإا  علإإى أح هإإذه ((و تإإاال عا  إإس مإإن أمتإإ  علإإى الحإإو  )): ولإإا نإإذ ر أ امنإإز 
 .ا، امنز وتلك تدل على فراس وا دة 

ومموا اإلمام أبو عبداهلل عبخداهلل بن محمد بن باس العكبر  ف   تابه الهخا  -  
 ( .هإ 387  )  (( س عن ئرنعس ال راس الماأخس اإلبا ))

عمواح الكتاب نمبكك أ ه لا ناار بباله أح هما  فراإاي بإخن ال راإس الماأخإس والاا  إس 
 .الممصورة 

 )):  اإال رسإول اهلل : ثا أل ه أورم  دنز اخس بإن سإعد بإن أبإ  واإاص؛ اإال 
((لهخامإإس و تإاال عا  إإس مإن أمتإإ  دإاهرة علإإى الإإدنن، عانإاة أللإإى نإوم ا

، وابلإه  إإدنز أبإإ  ( )
و نإإاال لوإإذا ا،مإإر أو علإإى هإإذا ا،مإإر عصإإابس مإإن المإإاس و نضإإرها  إإالف مإإن  )): هرنإإرة 

(( ال وا  تى نأت  أمر اهلل 
(2 ). 

ذ إر ا، بإار واآلثإار التإ  معتمإا أللإى : باب : ) أورم هذنن الحدنًخن تح  عمواح 
ألح الضإاللس  )): ب بهول  ذن إس رضإ  اهلل عمإه ، وصدَّر هذا البا(أمع هذا الكتاب وتألخ ه 

 و الضاللس أح تعرف ما ُ ْمَ  تُإْمِكر، وتُإْمِكر ما  م  تعرف، وألنا  والتَّلوُّح ف  الإدنن؛ فإ ح 
((منن اهلل وا د 

 .، وساع آثاراي ف  هذا المعمى (2)
نإأت   )): اإال رسإول اهلل : ثا ساع  دنز أ س بإن مالإك رضإ  اهلل عمإه؛ اإال

((لماس  ماح الصابر مموا على منمه  الهاب  علإى الجمإر على ا
: ، و إدنز ابإن مسإعوم (3)

((... بدأ اإلسالم غرنباي، وسخعوم غرنباي؛ فاوبى       للرربا   ))
 .الحدنز  (4)

                                                 

 " .اإلبانة " من (  266 – 96 ) من ص : انظر (  2،  ) 
 " .اإلبانة " من (  266 – 96 ) من ص : انظر   (2)
 "  .اإلبانة " من (  266 – 96 ) انظر من صفحة   (1)
 "  .اإلبانة " من (  266 – 96 ) انظر من صفحة   (1)
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أعلمإإا اهلل وألنإإا ا بكتإإاب اهلل عإإاملخن، وبسإإمس  بخمإإا  )): ثإإا علإإو علإإى ذلإإك بهولإإه 
  ائإإإإدنن الموإإإإدنخن ُمتَّبعإإإإخن، وآلثإإإإار سإإإإل ما وعلما مإإإإا متمسإإإإكخن، ولي مإإإإس الال إإإإا  الر

ُمْهَتِ إإخن، وبوإإد  ئإإخو ما الصإإالحخن ر مإإس اهلل علإإخوا أأمعإإخن موتإإدنن؛ فإإ ح اهلل أإإثَّ ثمإإاؤه 
وتهدس  أسإماؤه أعإث فإ   إث  مإاح فتإرةي مإن الرسإث، ومروسإاي ليثإر، ثإا هإو تعإالى بلا إه 

   تابإه و ُنالإ   إث  مإاح مإن بهانإا مإن بعبامه ورفهه بأهث عمانته ومإن سإبه  لإه الر مإس فإ
أهإإث العلإإا،  ملإإس الحجإإس، نإإدعوح مإإن ضإإثَّ أللإإى الوإإدل، ونإإذومو وا عإإن الإإرمل، نصإإبروح 
مإإموا علإإى ا،ذل، وُنْحخُإإإوح بكتإإاب اهلل المإإإوتى، ونُإَبصِّإإروح بعإإوح اهلل أهإإإث العمإإى، وبسإإإمس 

 . ( ) ((رسول اهلل أهث الجوالس والربا  
َنْحِمإإث هإإذا العلإإا مإإن  إإث  )): ن عبإإدالر من العإإذر  ثإإا سإإاع  إإدنز ألبإإراهخا بإإ

(( لي عدوله؛ نم وح عمه تحرني الرالخن، وا تحال المبالخن، وتأونث الجاهلخن 
(2). 

 .((و تاال عصابس  )): ثا ساع  دنز أب  هرنرة واخس بن سعد السابهخن
 . ((عا  س  )): وف  الًا   

ه المإو  وهإو نالإم العلإا نحإ  بإه مإن أإا  )): ثا ساع  دنًاي عن الحسن رفعه 
((اإلسالم؛ لا نكن بخمه وبخن ا، بخا  ف  الجمس ألو مرأس 

: ، وأثراي عن وهم بن ممبه؛ اال (3)
((ال هخه الع خي الااهد المتمسك بالسمس أولكك أتبا  ا، بخا  ف   ث  ماح  ))

(4) . 
م الجوإث، ف  هذا الجو العلم  ساع  دنز أب  هرنرة واإخس بإن سإعد الإذ  نبإد

 .ونهاوم تحرني الرالخن وا تحال المبالخن، وف  أو أل خا  اإلسالم والسمس والعلا المبو  
افتإراع ا،مإا فإ  منإموا، وعلإى  إا : بإاب  )): ثا اإال فإ  موضإع آ إر مإن  تابإه 

 . ((لما بذلك  ت ترع هذه ا،مس، وأل بار المب  
                                                 

 ( . 98 / " ) اإلبانة "   ( )
 ( . 97 / " ) نة اإلبا"   (2)
 ( . 266/ " ) اإلبانة "   (1)
 ( .  26/ " ) اإلبانة "   (1)



 -  54  -

اهلل عإاَّ وأإثَّ علخمإا فإ   تابإه  اد ذ ر  ف  أول هذا الكتإاب مإا َاصَّإهُ  )): ثا اال 
من ا تالف ا،ما، وت رع أهث الكتاب، وتحذنره ألنا ا من ذلك، وأ إا أذ إر اآلح مإا أإا   

مإإن  إإوح ذلإإك؛ لخكإإوح العااإإث علإإى  إإذر مإإن مسإإامحس  بإه السإإمس، ومإإا أعلممإإا بإإه  بخمإإا 
ع  علخوإإا هإإواه، ومتابعإإس بعإإ  ال إإرع المذمومإإس، و إإ  نتمسإإك ب إإرنعس ال راإإس الماأخإإس، فإإخ

بمواأإإذه، ونلإإام الموادبإإس علإإى اولتجإإا  واوفتهإإار أللإإى مإإووه الكإإرنا فإإ  توفخهإإه وتسإإدنده 
 . ((ومعو ته و  انته 

 

ثا سإاع أ امنإز افتإراع ا،مإس أللإى ثإالث وسإبعخن فراإس  لوإا فإ  المإار ألو وا إدة 
بإإن  عبإإداهلل بإإن عمإإرو، ومعاونإإس بإإن أبإإ  سإإ خاح، وأ إإس: عإإن أماعإإس مإإن الصإإحابس؛ مإإموا 
 .مالك؛ رض  اهلل عموا أأمعخن 

 

وو ترل لكالمه ف  الموضإعخن أ  أثإر للت رنإو بإخن مإا ات إو علمإا  ا،مإس علإى أ إه 
 . ( )ئ   وا د وعا  س وا دة

 

ومإإموا اإلمإإام الحإإافظ أبإإو الهاسإإا هبإإس اهلل بإإن الحسإإن بإإن ممصإإور الابإإر   -2  
 ( .هإ 8 4  ) الاللكا   

 

ئإإرح اعتهإإام أهإإث السإإمس  ))البإإد  وأهلوإإا فإإ   تابإإه اإإال بعإإد أح تحإإدث عإإن ذمِّ  
((والجماعس 

 (3)فولا اآلح أللى تدنن المتبعخن، وسخرة المتمسكخن، وسبخث المتهدمخن  )):  (2)
 :ب را عه و كمته، الذنن االوا ( والممامنن ) بكتاب اهلل وسمته 

 

  َم ا َمَع ال َّاِهِدنَن آَممَّا ِبَما َأ ْإَاْلَ  َواتإَّبَإْعَما الرَُّسوَل فَاْ تُبإْ
(4) . 

                                                 

 ( . 100/ " ) اإلبانة عن شريعة الفرقة الناجية "   ( )
(2)   ( /26 – 28 . ) 
 " .املقتدين : " ولعله  !كذا قال  (1)
 . 81: آل عمران   (1)
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وتمكبإإوا سإإبخث المكإإذبخن بصإإ ا  اهلل وتو خإإد رب العإإالمخن، فاتاإإذوا  تإإاب اهلل 
ألمامإإإاي، وآناتإإإه فراا إإإاي، و صإإإبوا الحإإإو بإإإخن أعخإإإموا عخا إإإاي، وسإإإمن رسإإإول اهلل ُأمإإإس وسإإإال اي، 

ول والبدعإإس، واتاإإذوا عراوإإا ممواأإإاي، وأعلوهإإا برها إإاي؛ فُلهُّإإوا الحكمإإس، وواإإوا مإإن ئإإر الوإإ
 . ((ومتًالوا أمر اهلل ف  اتبا  الرسول، وتر وا الجدال بالباعث لخد ضوا به الحو 

ثإا ذ إر اآلنإا  وا، امنإز الحاثَّإس علإإى عاعإس اهلل ورسإوله واتبإا   تإاب اهلل وسإإمس 
 ... رسول اهلل 

فلإا  جإإد فإ   تإإاب اهلل وسإمس رسإإوله وآثإار صإإحابته؛ ألو الحإز علإإى  )): ثإا اإإال 
تبإإا ، وذم التكلإإي واو تإإرا ؛ فمإإن ااتصإإر علإإى هإإذه اآلثإإار؛  إإاح مإإن المتبعإإخن، و إإاح او

؛ (أصإإحاب الحإإدنز ) أووهإإا بوإإذا اوسإإا، وأ هوإإا بوإإذا الوسإإا، وأ صإإوا بوإإذا الرسإإا 
و تصاصإوا برسإول اهلل، واتبإاعوا لهولإه، وعإإول مال مإتوا لإه، وتحملوإا علمإه، و   وإإا 

م عمإه مبائإرة، وئإرا عه م إاهدة، وأ كامإه معانمإس، مإن غخإر أ  اسه وأفعاله، فأ إذوا اإلسإال
واساس وو س خر بخموا وبخمه واصلس، فجاولوها عخا اي، و   وا عمه ئإ اهاي، وتَإَلهَّ إوه مإن فخإه 
رعباي، وتلهموه من لسا ه عذباي، واعتهدوا أمخع ذلك  هااي، وأ لصوا بذلك من الإوبوا نهخمإاي 

... 
م إإافوس، لإا َنُ إإْبُه لإبس وو ئإإبوس، ثإإا  رسإإول اهلل فوإذا منإإن أ إذوا أولإإه عإن 

 هلوإإا العإإدول عإإن العإإدول مإإن غخإإر تحامإإث وو مخإإث، ثإإا الكافإإس عإإن الكافإإس، والصإإافس عإإن 
 ...الصافس، والجماعس عن الجماعس 

فواو  الذنن تُإُعوِّد  بمهلوا ال رنعس، وا ح    بوا أصول السمس، فوأبإ  لوإا 
، والدعوة لوا من اهلل بالمر رة؛ فوا  ملس علمه، و هلس منمه، بذلك الممس على أمخع ا،مس

وس رته بخن وبخن أمته، وُأممإاؤه فإ  تبلخإغ الإو   عمإه؛ َفَحإرّ  أح نكو إوا أولإى المإاس بإه فإ  
 ... خاته ووفاته 

ثإإا  إإث مإإن اعتهإإد مإإذهباي؛ فإإ لى صإإا م مهالتإإه التإإ  أ إإدثوا نَإْمَتسإإم، وأللإإى رأنإإه 
نز؛ فإ ح صإإا م مهإإالتوا رسإإول اهلل؛ فوإا أللخإإه نمتسإإبوح، وأللإإى نسإتمد؛ ألو أصإإحاب الحإإد
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فمن نوا نوا ف  وعلى أعدا  سمته بهربوا ممه َنصولوح؛ ... علمه نستمدوح، وبه نستدلوح 
فوإ  الاا  إس الممصإورة، وال راإس ... ئرف الذ ر، ونبإاهخوا فإ  سإا س ال اإر وعلإو اوسإا 

ترنإد برسإول اهلل  س، المتمسإكس بالسإمس، التإ  والعاملالماأخس، والعصبس الوامنس، والجماعس 
بدنالي، وو عن سمته تحونالي، وو نًمخوا عموا تهلم ا،عصار والاماح، و نلونوا عإن سإمتوا 
ترخر الحدثاح، وو نصرفوا عن سإمتوا ابتإدا  مإن  إام اإلسإالم لخصإد عإن سإبخث اهلل نبرخوإا 

ممإه  اذبإاي وتامخمإاي بإاعالي أح نا إم  إور اهلل، ِعَوأاي، ونصرف عن عراوا أإدوي ولجاأإاي، دماإاي 
واهلل مإإإإتا  إإإإوره ولإإإإو  إإإإره الكإإإإافروح، واغتإإإإاظ بوإإإإا الجا إإإإدوح؛ فإإإإ  وا السإإإإوام ا،ع إإإإا، 
والجموإإور ا،ضإإاا؛ فإإخوا العلإإا والحكإإا، والعهإإث والحلإإا، والاالفإإس والسإإخامة، والملإإك 

المماسإإإإك والسخاسإإإإس، وهإإإإا أصإإإإحاب الجمعإإإإا  والم إإإإاهد، والجماعإإإإا  والمسإإإإاأد، و 
وا،عخإإإام، والحإإإط والجوإإإام، وبإإإاذل  المعإإإروف للصإإإامر والإإإوارم، و مإإإاة الًرإإإور والهمإإإاعر، 
الذنن أاهإدوا فإ  اهلل  إو أوإامه، واتبعإوا رسإوله علإى ممواأإه، الإذنن أذ إارها فإ  الاهإد 
م وورة، وأ  اسوا على ا،واا  مح ودس، وآثارها على الاماح متبوعس، ومواع وا للالو 

 .اهإ  ((... ى عرع اآل رة ماعخس  اأرة، وألل
 

 :   ف   مدح هذا اإلمام وثما ه العاعر علخوا ما نا د أ وا فراس وا دة 
أللخ  ((... فو  الاا  س الممصورة، وال راس الماأخس، والعصبس الوامنس، والجماعس     العاملس  ))
. 

 

ابإإإن  ومإإإموا اإلمإإإام الحإإإافظ اإإإوام السإإإمس أبإإإو الهاسإإإا ألسإإإماعخث بإإإن محمإإإد -3 
 . ( ) ((الحجس ف  بخاح المحجس  ))ف   تابه ( هإ 535  ) ال ضث 

 

ذ ر أهث الحدنز وأ وا ال راس ال اهرة على الحو أللى أح تهوم  )): اال ر مه اهلل 
 . ((الساعس 

 

                                                 

( )   ( /210 . ) 
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و تاال عا  س من أمتإ  نهإاتلوح علإى الحإو، دإاهرنن أللإى نإوم  )): ثا ساع  دنز 
عبس، وذ إر ت سإخر الباإار  بإأ وا أهإث الحإدنز، واإول ، ومإن  إدنز اإخس بإن ئإ((الهخامس 

 .أ مد بن سماح بأ وا أهث العلا أصحاب اآلثار 
 

؛ مكت خإإإاي بوإإإا عإإإن أ امنإإإز اوفتإإإراع علإإإى ((... و تإإإاال  ))ااتصإإإر علإإإى أ امنإإإز 
 .ثالث وسبعخن فراس؛ ،ح الموضو  وا د عمده 

 

) ا المخسإابور          ومموا الحافظ أبو عبإداهلل محمإد بإن عبإداهلل الحإا  -4 
 ( .هإ 415  

 

((معرفإإإس علإإإوم الحإإدنز  )): اإإال فإإإ   تابإإإه 
 إإإدثما أبإإإو العبإإإاس محمإإإد بإإإن  )):  ( )

ثمإا ئإعبس عإن معاونإس : ثمإا وهإم بإن أرنإر : ثما ألبراهخا بن مر وع البصر  بمصر : نعهوب 
متإإ  و نإإاال  إإاس مإإن أ )):    ؛ اإإال سإإمع  أبإإ  نحإإدث عإإن المبإإ  : بإإن اإإرة؛ اإإال 

 . ((ممصورنن و نضرها من  ذلوا  تى تهوم الساعس 
سإإمع  : سإمع  أبإإا عبإداهلل محمإإد بإن علإإ  بإن عبدالحمخإإد اآلممإ  بمكإإس نهإول 

وسإإكث عإإن معمإإى هإإذا الحإإدنز ) سإإمع  أ مإإد بإإن  مبإإث نهإإول : موسإإى بإإن هإإاروح نهإإول 
 . ((ها؟ ألح لا نكن هذه الاا  س الممصورة أصحاب الحدنز؛ فال أمر  من  ))( : فهال 

من أمََّر السمس علإى   سإه اإووي وفعإالي؛  اإو : وف  مًث هذا اخث : اال أبو عبداهلل 
 .بالحو 

فلهد أ سن أ مد بن  مبث ف  ت سخر هذا الابر أح الاا  س الممصورة التإ  نُرفإع 
الاإإذوح عإإموا أللإإى اخإإام السإإاعس هإإا أصإإحاب الحإإدنز، ومإإن أ إإو بوإإذا التأونإإث مإإن اإإوم 

صإإإالحخن، واتبعإإإوا آثإإإار السإإإلي مإإإن الماضإإإخن، وممرإإإوا أهإإإث البإإإد  مإإإن سإإإلكوا محجإإإس ال
الماال خن بسمن رسول اهلل صلى اهلل علخه وعلى آلإه أأمعإخن؛ مإن اإوم آثإروا ااإع الم إاو  

                                                 

 .بتصر  (  1-2ص )   ( )
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واله إإار علإإى التإإمعا فإإ  الإإدَِّمن وا،وعإإار، وتمعمإإوا بإإالباس فإإ  ا،سإإ ار مإإع مسإإا مس العلإإا 
 . ((! وا، بار؟
 

أو تم إر أللإى أصإحاب الحإدنز :   إص بإن غخإاث أ إه اخإث لإه وساع ألسمامه أللى 
 . ((ها  خر أهث الد خا  )): وما ها فخه؟ اال 

 

أل   ،رأو أح نكوح أصحاب الحدنز  خر  )): أ ه اال : وأللى أب  بكر بن عخاش 
  ((... الماس 

 

ولهد َصَداا أمخعاي أح أصحاب الحدنز  خر الماس، و خي و  )): ثا اال الحا ا 
كو إإإإوح  إإإإذلك واإإإإد  بإإإإذوا الإإإإد خا بأسإإإإرها ورا هإإإإا، وأعلإإإإوا غإإإإذا ها الكتابإإإإس، وسإإإإمرها ن

فعهإإإولوا بلإإإذاذة السإإإمس غإإإامرة، ... المعارضإإإس، واسإإإتروا وا المإإإذا رة، و لإإإواوا المإإإدام 
والوبوا بالرضا  ف  ا، وال عامرة، تَإَعلُُّا السمن سرورها، ومجالس العلإا  بإورها، وأهإث 

 .وأهث اإللحام والبد  بأسرها أعداؤها السمس ااعبس أل وا وا، 
 

سمع  أبا ألسماعخث : سمع  أبا الحسخن محمد بن أ مد الحم ل  ببردام نهول 
 مإإ  أ إإا وأ مإإد بإإن الحسإإن الترمإإذ  عمإإد أبإإ    )): محمإإد بإإن ألسإإماعخث الترمإإذ  نهإإول 

بإن ذ إروا و! نإا أبإا عبإداهلل: عبداهلل أ مد بن محمد بإن  مبإث، فهإال لإه أ مإد بإن الحسإن
فهإام أبإو عبإداهلل . أصإحاب الحإدنز اإوم سإو : أب  اتخلس بمكس أصإحاب الحإدنز، فهإال 

 . ((وم ث البخ   !  دنو !  دنو!   دنو: وهو نم   ثوبه، فهال 
 

سإإمع  أع إإر بإإن محمإإد بإإن : سإإمع  أبإإا علإإ  الحسإإخن بإإن علإإ  الحإإافظ نهإإول 
خس فإ  الإد خا مبتإد  ألو لإ )): سمع  أ مد بن سإماح الهاإاح نهإول : سماح الواسا  نهول 

 . ((... وهو نُإْبِرُ  أهث الحدنز، وألذا ابتد  الرأث؛  ُاَِ   الوة الحدنز من البه 
 

وعلى هذا عود ا ف  أس ار ا وأوعا ما  ث من نمتسم أللإى  إو   )): اال أبو عبداهلل 
 . ((الح ونس من اإللحام والبد ، و نم ر أللى الاا  س الممصورة ألوَّ بعخن الحهارة، ونسمخوا 
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فأ إإ  تإإرل الحإإا ا ااتصإإر علإإى وصإإي أهإإث الحإإدنز بالاا  إإس الممصإإورة، و إإرر 
ذلك، و هث ذلك عن أ مد بن  مبث، و هث عن   ص بن غخاث وأب  بكر بن عخاش أ وإا 
 خإإر المإإاس، و هإإث عإإن أ مإإد أ إإه وصإإي َمإإْن ن إإتموا بالا داإإس، وذ إإر وااإإع أهإإث اإللحإإام 

 .حدنز والبد  من أ وا نبرضوح أهث ال
( هإإإ 361  ) ومإإموا اإلمإإام الهاضإإ  الحسإإن بإإن عبإإدالر من الرامورمإإا   -5 

((المحإدث ال اصإث  ))ف   تابه 
ذ إر أح الاا  إس الممصإورة هإا أهإث الحإدنز، وا ت إى :  ( )

 .بذلك 
 

اعترض  عا  س ممن ن مأ الحدنز ونبر  أهله، فهالوا بتمهُّص  )): اال ر مه اهلل 
  بوإإإإا، وأسإإإإرفوا فإإإإ  ذمِّوإإإإا والتهإإإإوُّل علإإإإخوا، واإإإإد ئإإإإرَّف اهلل أصإإإإحاب الحإإإإدنز واإل را

الحدنز، وفضَّث أهله، وأعلى ممالتإه، و كَّمإه فإ   إث محلإس، وادَّمإه علإى  إث علإا، ورفإع 
من ذ ر من  مله وعم  به؛ فوا بخضس الدنن، وممار الججس، و خإي و نسإتوأبوح ال ضإخلس 

ا علإإى ا،مإإس هإإذا الإإدنن، وأ بإإروا عإإن أ بإإا  وو نسإإتحهوح الرتبإإس الرفخعإإس وهإإا الإإذنن    إإو 
التمانث، وأثبتوا  اساه وممسو ه ومحكمإه ومت إابوه، ومإا ع َّمإه اهلل عإاَّ وأإثَّ بإه مإن ئإأح 

، فمهلإإوا ئإإرا عه، وموَّ إإوا م إإاهده، وصإإمَّ وا أعالمإإه ومو لإإه، و هَّهإإوا ممااإإم الرسإإول 
ومهامإإإا  ا،ولخإإإا ، وأ بإإإار ال إإإودا  عترتإإإه ومإإإ ثر أبا إإإه وع إإإخرته، وأإإإاؤوا بسإإإخر ا، بخإإإا ، 

؛ فإ  سإ ره و ضإره، ودعمإه وألاامتإه، وسإا ر والصدنهخن، وعبَّإروا عإن أمخإع فعإث المبإ  
أ واله؛ من ممام ونه س، وألئارة وتصرنح، وصم  و او، و وإوض واعإوم، ومأ إث وم إرب 

َهالمإُس وملبس ومر م، وما  اح سبخله ف   ال الرضى والسام، واإل كار والهبإول،  تإى ال
مإإن دُ إإره مإإا  إإاح نصإإمع بوإإا، والماامإإس مإإن فخإإه أنإإن وأوتوإإا، ومإإا  إإاح نهولإإه عمإإد  إإث فعإإث 

، ومعرفس بأادار مإا ذ إر عمإه نحدثه، ون عله عمد  ث مواي وم ود ن وده؛ تع خماي له 
 !وأسمد أللخه؟

                                                 

 ( . 06  – 89 ص )   ( )
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فمإإن عإإرف لإلسإإالم  هإإه وأوأإإم للرسإإول  رمتإإه أ بإإر أح نحتهإإر مإإن ع َّإإا اهلل 
مكا ه، وأدور  جته، وأباح فضخلته، ولا نرتو باعمه أللى  اب الرسول وأتبا   ئأ ه، وأعلى

الو   وأوعخس الدنن و هلس ا، كام والهرآح، والذنن ذ رها اهلل عاَّ وأثَّ ف  التمانإث، فهإال 
: 

   َوالَِّذنَن اتإَّبَإُعوُهْا بِِ ْ َساح ( ). 
ا لإإك ألو راو  للحإإدنز ف  إإك ألح أرم  التوصإإث أللإإى معرفإإس هإإذا الهإإرح؛ لإإا نإإذ ره

 .((متحهو به، أو ما ث ف   خا أهله، ومن سول ذلك؛ فربك بوا أعلا 
، والراغإإم فضإإث الاالإإم لسإإمس رسإإول اهلل : بإإاب  )): واإإال فإإ  موضإإع آ إإر 

((فخوا، والمستن بوا 
(2). 

ثا ساع  دنًاي من عرع أللى أب  سعخد ف  فضث من نالم الحدنز، و إدنًاي عإن 
 .العلا  أابر ف  فضث علم

مإإإا مإإإن ئإإإإ   أ إإإوف عمإإإد  مإإإإن  )): أ إإإه اإإإإال : ثإإإا رول ب سإإإمامه أللإإإإى الًإإإور  
 . ((الحدنز، وو ئ   أفضث ممه لمن أرام به ما عمد اهلل 

و أعلإا هلل اومإاي أفضإث مإن اإوم  )): أ ه  اح نهول : ثا رول عن ا،عمش ب سمامه 
 . ((من الذهم  نالبوح هذا الحدنز، ونحبوح هذه السمس، واهلل؛ ، تا أاثُّ 

و  )):  اإإال رسإإول اهلل : أ إإه اإإال : ثإإا رول ب سإإمامه أللإإى عمإإراح بإإن ُ صإإخن 
 . ((تاال عا  س من أمت  داهرنن على الحو  تى تهوم الساعس 

ألح لإا نكو إوا أصإحاب الحإدنز؛ فإال أمر  مإن : اال ناند بن هاروح  )): ثا اال 
 . ((ها؟ 

أمإا تإإرل ! نإا أبإإ : الإ  ،بإإ   )): ال وب سإمامه أللإإى عمإر بإإن   إص بإإن غخإاث؛ اإإ
 . ((ها على ماها فخه  خار الهبا ث ! نا بم َّ : أصحاب الحدنز  خي ترخروا؟ فهال 
                                                 

 . 66 : التوبة   ( )
 (. 76 -88 ص) املرجع السابق   (2)
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و نالإم الحإدنز مإن الرأإال ألو ذ را وإا، وو  ))أ إه اإال : وب سمامه أللى الاهإر  
 . ((نَإْاهُد فخه ألو أل اثوا 

 مإا  إدعو الروانإس ألو روانإس ال إعر،  مإا   )): وب سإمامه أللإى محمإد بإن الممكإدر؛ اإال 
 . ((عالا :  ما  هول للذ  نَإْرو  الحدنز 

ترل  خي نحترم هذا اإلمام أهث الحدنز، و خي نعتبرها الاا  س الممصورة ونمهث 
 .فضا لوا ومما لوا عمد العلما  الذنن سبهوه 

فإإ  ( هإإإ354  )ومإإموا اإلمإإام ال هخإإه الحإإافظ أبإإو  إإاتا محمإإد بإإن  بإإاح  -6 
((صحخحه  ))مهدمس 

( ) . 
ثإإإا ا تإإإار عا  إإإس لصإإإ وته،  )): بعإإد أح  مإإإد اهلل وأثمإإإى علخإإإه بمإإإا هإإإو أهلإإإه؛ اإإإال 

وهداها للاوم عاعته، من اتبا  سبث ا،برار ف  لاوم السمن واآلثار، فانَّن الوبوا باإلنمإاح، 
 إإإث وأ اإإو ألسإإإمتوا بالبخإإإاح، مإإإن   إإي أعإإإالم منمإإإه، واتبإإإا  سإإمن  بخإإإه، بالإإإدؤوب فإإإ  الر 

وا،سإإ ار، وفإإراع ا،هإإإث وا،وعإإار، فإإ  أمإإإع السإإمن ورفإإ  ا،هإإإوا ، والت هإإه فخوإإا بتإإإر  
اآلرا ، فتجرم الهوم للحدنز وعلبوه، ور لوا فخه و تبوه، وسألوا عمه وأ كموه، وذا روا به 
و  روه، وت هووا فخه وأصَّلوه، وفرَّعوا علخه وبذلوه، وبخَّموا المرسث من المتصإث، والمواإوف 

المم صإإث، والماسإإخ مإإن الممسإإوخ، والمحكإإا مإإن الم سإإوخ، والم سإإر مإإن المجمإإث، مإإن 
والمسإتعمث مإإن المومإث، والماتصإإر مإإن المتهصإ ، والملإإاوع مإإن المت صإ ، والعمإإوم مإإن 
الاصوص، والدلخث من الممصوص، والمباح من الماأور، والررنم من الم إوور، وال إرض 

من المجرو خن، والضع ا  من المترو خن، و خ خس من اإلرئام، والحتا من اإلنعام، والعدول 
المعمإإإول مإإإن المجوإإإول، ومإإإا ُ إإإرِّف عإإإن الماإإإاول، والإإإم عإإإن الممحإإإول، مإإإن ماانإإإث 
التدلخس، وما فخه من التلبخس،  تى   ظ اهلل بوا الدنن على المسإلمخن، وصإا ه مإن ثلإم 

؛ فوا ورثس ا، بخإا  الهام خن، أعلوا عمد التما   أ مس الودل، وف  الموا ل مصابخح الدأى
 . ((ومأ س ا،ص خا  

                                                 

ب ان : " انظر   ( )  ( . 21-26/  " ) اإلحسان بتقريب صحيح ابن حه
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بالرسإإالس والإإبالغ المبإإخن والجوإإام وآثإإار ذلإإك؛  ثإإا بعإإد ال إإوامة لرسإإول اهلل 
تمام السالمس، وأمإا  الكرامإس، و تا إأ ُسإُرُأوا،  وألحَّ ف  لاوم سمس رسول اهلل  )): اال 

صإن الحصإخن، مإن وو تد   ُ جُحوا، مإن لاموإا؛ عصإا، ومإن  ال وإا؛  إدم؛ ألذ هإ  الح
تمسك به؛ سام، ومن رام  الفه؛ بام؛ فالمتعلهوح به أهث السعامة ف  اآلأث، والمربوعوح 

 . ((بخن ا، ام ف  العاأث 
 

وصي ال راس الماأخإس مإن بإخن ال إرع التإ  ت تإرع علخوإا أمإس المصإا ى  )): ثا اال 
 )) . 

 

مكا؛ فسخرل ا تالفإاي  ف  ه من نعش م )): ثا ذ ر  دنز العرباض بن سارنس، وفخه 
 ًخإإراي؛ فعلإإخكا بسإإمت  وسإإمس الال إإا  الرائإإدنن الموإإدنخن؛ فتمسإإكوا بوإإا، وعضإإوا علخوإإا 

 بالمواأذ، وألنا ا ومحدثا  ا،مور؛ ف ح  ث محدثس بدعإإس، و ث 
((بدعس ضاللس 

( ) . 
؛ عمد ذ ره او إتالف الإذ  نكإوح ((فعلخكا بسمت   )):  ف  اوله  )): ثا اال 

بخاح واضح أح من وادم على السمن واال بوإا ولإا نعإرج علإى غخرهإا مإن اآلرا  : ف  أمته 
((من ال راس الماأخس ف  الهخامس، أعلما اهلل مموا بممه 

(2) . 
ذ ر ألثبا  المصرة ،صحاب الحدنز أللإى اخإام السإاعس :  تاب العلا   )): ثا اال 

)) . 
اال عا  س من أمت  ممصورنن، و ت )): ثا أورم  دنز معاونس بن ارة عن أبخه؛ اال 

((و نضرها  ذوح من  ذلوا،  تى تهوم الساعس 
 .اهإ  الم اإلمام ابن  باح  (3)

                                                 

( )   ( / 68 . ) 
 .املصدر السابق   (2)
(1)   ( / 8  . ) 
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) ومموا اإلمام الكبخر أبو بكر أ مد بن عل  بن ثاب  الااخم البردام ،  -7 
 . ((ئرف أصحاب الحدنز  ))؛ فهد ألي  تاباي سماه (هإ 463  

 )): ال العلما  ف  الكالم المإذموم والإرأ  ال اسإد اال ف  مهدمته بعد أح ذ ر أاو 
فلإو أح صإا م الإإرأ  المإذموم ئإرث   سإإه بمإا نم عإإه مإن العلإوم، وعلإإم سإمن رسإإول رب 
العالمخن، واات ى آثار ال هوا  المحدثخن؛ لوأد ف  ذلك ما نرمخه عما سواه، وا ت إى بإا،ثر 

التو خإإد، وبخإإاح ماأإإا  مإإن عإإن رأنإإه الإإذ  رآه؛ ،ح الحإإدنز ن إإتمث علإإى معرفإإس أصإإول 
الوعإإد والوعخإإد، وصإإ ا  رب العإإالمخن تعإإالى عإإن مهإإاو  الملحإإدنن، واإل بإإار عإإن صإإ س 
الجمس والمار من صموف العجا م وع خا اآلنا ، وذ ر المال كس المهربخن، و ع  الصافِّخن 

 . ((...  والمسبحخن
وإا  إث بدعإس ئإمخعس؛ واد أعإث اهلل أهلإه أر إاح ال إرنعس، وهإدم ب )): أللى أح نهول 

فوا أمما  اهلل ف   لخهته، والواساس بخن المب  وأمته، والمجتودوح فإ    إظ م لَّتإه؛ أ إوارها 
 اهرة، وفضا لوا سا رة، وآناتوا باهرة، ومذاهبوا داهرة، و ججوا ااهرة، و ث فكس تتحخا 
ب أللإإى هإإول ترأإإع أللخإإه وتستحسإإن رأنإإاي تعكإإي علخإإه سإإول أصإإحاب الحإإدنز؛ فإإ ح الكتإإا

عإإدتوا، والسإإمس  جإإتوا، والرسإإول فكإإتوا، وأللخإإه  سإإبتوا، و نُإَعرِّأإإوح علإإى ا،هإإإوا ، وو 
نلت تإوح أللإى اآلرا ، نُإْهبَإُث مإموا مإا َرَووا عإإن الرسإول، وهإا المإأمو وح علخإه العإدول،    إإس 

 .الدنن و ا ته، وأوعخس العلا و ملته 
 

بإإإه؛ فوإإإو المهبإإإول ألذا ا تلإإإي فإإإ  الحإإإدنز؛  إإإاح أللإإإخوا الرأإإإو ؛ فمإإإا  كمإإإوا 
المسإإمو ، مإإموا  إإث عإإالا فهخإإه، وألمإإام رفخإإع  بخإإه، و اهإإد فإإ  ابخلتإإه، ماصإإوص ب ضإإخلته، 
واإإارئ مإإتهن، و اخإإم محسإإن، وهإإا الجموإإور الع إإخا، وسإإبخلوا المسإإتهخا، و إإث مبتإإد  
باعتهامها نت اهر، وعلى اإلفصاح برخإر مإذهبوا و نتجاسإر، مإن  إامها؛ اصإمه اهلل، ومإن 

اهلل، وو نضإإرها مإإن  إإذلوا، وو ن لإإح مإإن اعتإإالوا، المحتإإاط لدنمإإه أللإإى  عا إإدها؛  ذلإإه
 . ((ألرئامها فهخر، وبصر المادر أللخوا بال ر  سخر، وألحَّ اهلل على  صرها لهدنر 
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و تإإاال  )):  ثإإا سإإاع ألسإإمامه أللإإى علإإ  بإإن المإإدنم ؛ اإإال فإإ   إإدنز المبإإ  
 ))( : أ  ابإن المإدنم  ) ؛ اإال ((وا عا  س من أمت  داهرنن على الحو و نضإرها مإن  إال 

ها أهث الحدنز، والذنن نتعاهدوح مذاهم الرسول، ونذبوح عإن العلإا، ولإووها لإا  جإد 
 . ((عمد المعتالس والرافضس والجومخس وأهث اإلرأا  والرأ  ئخكاي من السمن 

فهإإد أعإإإث رب العإإالمخن الاا  إإإس الممصإإورة  إإإراس الإإدنن، وصإإإرف عإإموا  خإإإد  )) 
دنن؛ لتمسإإكوا بال إإر  المتإإخن، واات إإاؤها آثإإار الصإإحابس والتإإابعخن؛ ف إإأ وا   إإظ المعا إإ

اآلثار، وااع الم او  واله إار، والر إوب فإ  البإرار  والبحإار، فإ  ااتبإاس مإا ئإر  الرسإول 
المصإإا ى، و نعرأإإوح عمإإه أللإإى رأ  وو هإإول، ابلإإوا ئإإرنعته اإإووي وفعإإالي، و رسإإوا سإإمته 

موا بذلك أصلوا، و إا وا أ إو المإاس بوإا وأهلوإا؛ فكإا مإن ُملحإد نإروم    اي و هالي،  تى بخَّ 
أح نالإإإم فإإإ  ال إإإرنعس مإإإا لإإإخس مموإإإا، واهلل تعإإإالى نإإإذب بأصإإإحاب الحإإإدنز عموإإإا؛ فوإإإا 
الح إإإاظ ،ر ا وإإإا، والهوَّامإإإوح بأمرهإإإا وئإإإأ وا، ألذا صإإإدف عإإإن الإإإدفا  عموإإإا؛ فوإإإا مو وإإإا 

 :نماضلوح 
  ِحَّ ِ ْاَب اللَِّه ُهُا اْلُمْ ِلُحوَح ُأولَِكَك ِ ْاُب اللَِّه َأو أل

 .اهإ  (2)(( ( )
علإإ  أ   إإاب سخاسإإ ، أو علإإى أ  صإإوف  أومإإ ، أو رافضإإ  : فهإإث لإإ  بربإإك 

 ! باعم ، أو على أ  متعصم مذهب  تمابو هذه الص ا  الجمخلس الوضا ة؟
ح أو ألح أهإإث الحإإدنز سإإابهاي و اضإإراي وو هإإاي هإإا أ إإو بوإإا وأهلوإإا، والإإذنن نتولإإو 

أهإث الحإإدنز، ونمإافحوح عإإموا، ونإإذبوح عإن أعراضإإوا، ونسإإلكوح ممإاهجوا؛ فوإإا ال راإإس 
 .الماأخس، والاا  س الممصورة، وعلى ذلك ئوامة ا، مس العدول 

ومن  ذا  ذوها وسإلك مإموجوا؛ فوإو تإابع لوإا ومإموا، والمإر  مإع مإن أ إم، 
 ...عى ما امَّعى ومن  ابذها وععن فخوا وسعى ف   ذو وا؛ فلخس مموا، ولو امَّ 

                                                 

 . 22: اجملادلة   ( )
 ( . 87-17ص )   (2)
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ثا ذ ر الااخم ر مه اهلل تعالى ا،بواب الت  تدل على ئرف أصحاب الحدنز 
((مكا س أهث الحإدنز  )): وفضلوا، واد لاصتوا ف  رسالت  

، ولاصإوا ئإخاما ا،لبإا   ( )
تحإ  (  271 إدنز / المجلد ا،ول  ) ((سلسلس ا، امنز الصحخحس  ))ف   تابه المافع 

، وسإإأ هث تلاخصإإه فإإ  هإإذا المبحإإز فإإ  ((هإإ  الاا  إإس ال إإاهرة الممصإإورة؟  مإإن )): عمإإواح 
 .موضعه المماسم 

 (.هإ  491  ) ومموا اإلمام أبو ال تح  صر بن ألبراهخا المهدس ،  -8 
فضخلس أهإث الحإدنز، : باب  )):  (2) ((الحجس على تار  المحجس  ))اال ف   تابه 

 . ((لممكر وأ وا اآلمروح بالمعروف والماهوح عن ا
أح أهإإث الحإإدنز هإإا اآلمإإروح بإإالمعروف : ثإإا سإإاع أثإإراي عإإن ألبإإراهخا بإإن موسإإى 

و :  افعلوا  إذا، اإال رسإول اهلل :  اال رسول اهلل : والماهوح عن الممكر؛ نهولوح 
 .ت علوا 

، فإإ ح لإإا نكو إإوا هإإا (3)وسإإاع اإإووي لإلمإإام أ مإإد أح أهإإث الحإإدنز هإإا ا،بإإدال
 مر  من ها؟أصحاب الحدنز؛ فال أ

الحإدنز، (( ...نحمث هذا العلا من  ث  لي عدوله  )): وساع  دنز أب  هرنرة 
أ وا أعالم الإدنن، وأ مإس  وهذه ئوامة من رسول اهلل : اال الااخم  )): ثا اال َعِهَبُس 

المسلمخن؛ لح  وا ال رنعس من او تحال، ورم تأونث ا،بله الجاهإث، وأ وإا نجإم الرأإو  
 . ((عوَّل ف  أمر الدنن علخوا أللخوا، والم

و تإاال عا  إس مإن أمتإ  دإاهرنن  )):  وذ ر ابن المبار   دنز المب   )): اال 
 . ((ها عمد  أهث الحدنز : الحدنز، اال ابن المبار   ((... على الحو 

                                                 

 ( . 87 – 17ص : ) انظر   ( )
(2)   ( /128-187 . ) 
وأحاديث األبدال كلها ضفعيفة أو موضفوعة، ال تقفوم ِبفا احل فة، ومفهفوم اإلمفام رمحفه اهلل   (1)

 . !لألبدال ليس كمفهوم غالة الصوفية اخلرافيع؛ فتنبه 
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، و هإث اإول -رض  اهلل عمه  –ثا ذ ر  دنز الاا  س الممصورة من عرنو معاونس 
ن عرنإإو الباإإار  أ وإإا أصإإحاب الحإإدنز، وأعإإال الإإم س فإإ  فضإإث علإإ  بإإن المإإدنم  مإإ

الحدنز وآثاره ف   خاة أهله، واعتراف بع  أهث البد  أح أهث الحو هإا أهإث الحإدنز، 
 .وأورم بع  ا،ئعار ف  مدح الحدنز وأهله 

 ( .هإ728  )ومموا ئخخ اإلسالم أ مد بن عبدالحلخا بن تخمخس،  -9 
((العهخإإدة الواسإإاخس  ))اإإال ر مإإه اهلل فإإ  مهدمإإس 

بعإإد أح  مإإد اهلل وأثمإإى علخإإه  ( )
أمإإا بعإإد؛ فوإإذا اعتهإإام ال راإإس  )): وصإإلى علإإى المبإإ  صإإلى اهلل علخإإه وآلإإه وأصإإحابه؛ اإإال 
 . ((الماأخس الممصورة أللى اخام الساعس، أهث السمس والجماعس 

((الواساخس  ))ثا اال ف  آ ر هذا الكتاب 
أهث السمس ثا من عرنهس : فصث  )):  (2)

باعمإإإاي ودإإإاهراي، واتبإإإا  سإإإبخث السإإإابهخن ا،ولإإإخن مإإإن  والجماعإإإس اتبإإإا  آثإإإار رسإإإول اهلل 
علإإخكا بسإإمت  وسإإمس  )): ؛  خإإز اإإال الموإإاأرنن وا، صإإار، واتبإإا  وصإإخس رسإإول اهلل 

الال إإا  الرائإإدنن الموإإدنخن، عضإإوا علخوإإا بالمواأإإذ، وألنإإا ا ومحإإدثا  ا،مإإور؛ فإإ ح  إإث 
، ، ونعلمإإإوح أح أصإإدع الكإإإالم  إإإالم اهلل، و خإإر الوإإإد  هإإإد  محمإإإد ((بدعإإس ضإإإاللس 

على هد    وناثروح  الم اهلل على غخره من  الم أصماف الماس، ونُهدموح هد  محمد 
 إإإث أ إإإد، ولوإإإذا سإإإموا أهإإإث الكتإإإاب والسإإإمس، وسإإإموا أهإإإث الجماعإإإس؛ ،ح الجماعإإإس هإإإ  

اسإماي لإم س الهإوم المجتمعإخن،  اإلأما ، وضإدها ال راإس، وألح  إاح ل إظ الجماعإس اإد صإار
واإلأما  هو ا،صث الًالز الذ  نُعتمد علخه ف  العلا والدنن، وهإا نَاِ ُإوَح بوإذه ا،صإول 

 . ((الًالثس أمخع ما علخه الماس من أاوال وأعمال باعمس أو داهرة مما له تعلو بالدنن 
موإإوح عإإن ثإإا هإإا مإإع هإإذه ا،صإإول نإإأمروح بإإالمعروف ون: فصإإث  )): أللإإى أح اإإال 

الممكر، على ما توأبه ال رنعس، ونروح ألاامس الحإط والجوإام والجمإع وا،عخإام مإع ا،مإرا ، 

                                                 

 .من شره الريخ حممد خليل هراُّ (  1 -1 ص )   ( )
 .مع شره الريخ حممد خليل هراُّ  (  88 -81 ص )   (2)
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أبإإراراي  إإا وا أو فجإإاراي، ونحإإاف وح علإإى الجماعإإا ، ونإإدنموح بالمصإإخحس ليمإإس، ونعتهإإدوح 
، ((( وئإإبك بإإخن أصإإابعه ) المإإامن للمإإامن  البمخإإاح ن إإد بعضإإه بعضإإاي  )):  معمإإى اولإإه 

ألذا : مًإث المإاممخن فإ  تإوامها وتإرا موا وتعإاع وا  مًإث الجسإد الوا إد  )):   واوله
؛ تداعى له سا ر الجسد بالحمَّى والسور  ، ونأمروح بالصإبر عمإد الإبال ، ((ائتكى ممه عضوئ

وال إإإكر عمإإإد الر إإإا ، والرضإإإى بُمإإإرِّ الهضإإإا ، ونإإإدعوح أللإإإى مكإإإارم ا، إإإالع، ومحاسإإإن 
، ونمإإدبوح ((أ مإإث المإاممخن ألنما إإاي أ سإموا  لهإإاي  )):  ه ا،عمإال، ونعتهإإدوح معمإى اولإإ

أللى أح تصإث مإن ااعإك، وتعاإ  مإن  رمإك، وتع إو عمإن دلمإك، ونإأمروح ببإر الوالإدنن، 
وصإإلس ا،ر إإام، و سإإن الجإإوار، واإل سإإاح أللإإى الختإإامى والمسإإا خن وابإإن السإإبخث، والرفإإو 

الس علإى الالإو بحإو أو برخإر  إو، بالمملو ، ونمووح عن ال اإر والاإخال  والبرإ  واوسإتا
 .ونأمروح بمعال  ا، الع، ونمووح عن س اس وا 

و ث ما نهولو إه مإن هإذا وغخإره؛ ف  مإا هإا فخإه متبعإوح للكتإاب والسإمس، وعإرنهتوا 
أح أمته سإت ترع  ، لكن لما أ بر المب  ه  منن اإلسالم الذ  بعز اهلل به محمداي 

أ إإه : مإإار ألو وا إإدة وهإ  الجماعإإس، وفإإ   إدنز عمإإه علإى ثإإالث وسإبعخن فراإإس  لوإإا فإ  ال
؛ صإار المتمسإكوح باإلسإالم ((ها مإن  إاح علإى مًإث مإا أ إا علخإه الخإوم وأصإحاب   )): اال 

 .المح  الاالص عن ال وب ها أهث السمس والجماعس 
وفخوا الصإدنهوح وال إودا  والصإالحوح، ومإموا أعإالم الوإدل ومصإابخح الإدُّأى، 

لمأثورة وال ضا ث المذ ورة، وفخوا ا،بدال، وفإخوا أ مإس الإدنن الإذنن أأمإع أولو المماام ا
و تإاال  )):  المسلموح على هدانتوا، وها الاا  إس الممصإورة، الإذنن اإال فإخوا المبإ  

 . ((عا  س من أمت  على الحو، و نضرها من  ال وا وو من  ذلوا،  تى تهوم الساعس 
ح و نانغ الوبما بعد ألذ هدا ا، وأح نوم لما من لد ه  سأل اهلل أح نجعلما مموا، وأ

 . ((ر مس؛ أل ه هو الوهاب 
ا  إإر أللإإى ئإإخخ اإلسإإالم  خإإي نضإإ   علإإخوا هإإذه الصإإ ا  الجمخلإإس، و تإإم هإإذا 

وا  إر  . الكتاب ف  بخاح اعتهإامها الصإحخح، وبخإاح ضإالل مإن ناإال وا مإن ال إرع الضإالس
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عإن الممكإر والمجاهإدنن فإ  سإبخث اهلل، ومإموا  خي اعتبإرها اآلمإرنن بإالمعروف والمإاهخن 
الصدنهوح وال ودا  والصإالحوح وا،بإدال، وأ إدف  أول الكتإاب وآ إره أ وإا هإا الاا  إس 

 .الماأخس الممصورة أهث السمس والجماعس 
 !فأنن هذا الكالم من  الم من نرند أح نجرمها من أأثِّ هذه الص ا  وأ ملوا؟

 .محمد بن أب  بكر الم وور بابن اخا الجو نس ومموا اإلمام ئمس الدنن  -21
، وهإإ  ((الكافخإإس ال إإافخس فإإ  او ت إإار لل راإإس الماأخإإس  ))اإإال ر مإإه اهلل فإإ   تابإإه 

، وه  ف  او تصار ،هث الحدنز، ونك إ  تسإمختوا (( و خس ابن الهخا  ))المو خس الم وورة بإ 
 .ا  س الممصورة بوذا اوسا ف  الدولس على أ ه نسم  أهث الحدنز بالا

أهإإإث الهإإإرآح والحإإإدنز  ( )فصإإإث فإإإ  عإإإداوتوا فإإإ  تلهخإإإبوا )): اإإإال ر مإإإه اهلل 
 :بالمجسمس، وبخاح أ وا أولى بكث لهم  بخز 

 

ففففففففففففففففففففففففففففلر فَفت ففففففففففففففففففففففففففففانه   بهتَففففففففففففففففففففففففففففةر َمَسففففففففففففففففففففففففففففب ةه جاهه
 
 

فففففففففففففففففففففففًمةر نَففففففففففففففففففففففففوا   َكفففففففففففففففففففففففْم ذا َمَرفففففففففففففففففففففففبف َهةر جم َس 
ميفففففففففففففففففففففانه   فففففففففففففففففففففرهي الق فففففففففففففففففففففْرآن واإله  ففففففففففففففففففففففثه وناصه

 
 ِبففففففففففففففففففا أَْهففففففففففففففففففَل احَلديففففففففففففففففففف َأْاففففففففففففففففففاء  ا ْيففففففففففففففففففت ْم 

ففففففففففففففففففْلطانه   ففففففففففففففففففْن َغرْيهَمففففففففففففففففففا س  ففففففففففففففففففا مه  بَفْهتففففففففففففففففففاً ِبه
 

ففففففففففففففففففففففففففففففيوخ ك م  ففففففففففففففففففففففففففففففوه م أَنْفففففففففففففففففففففففففففففففت م  وش   َا ْيت م 
ره الرففففففففففففففففففْيطانه    َعففففففففففففففففففنفْه م َكفهْعففففففففففففففففففله السففففففففففففففففففاحه

 
فففففففففففففففففففففففففففففففففففروا  فففففففففففففففففففففففففففففففففففب ًة لهتف نَفف   َوَجَعْلت موهفففففففففففففففففففففففففففففففففففا س 

 َأَخفففففففففففففففففففففففذوا بهفففففففففففففففففففففففَوْحيه الل فففففففففففففففففففففففهه واَلف ْرقفففففففففففففففففففففففانه  
 

فففففففففففففففففففففففففم   مفففففففففففففففففففففففففا َذنْففففففففففففففففففففففففففبف ه م والل فففففففففففففففففففففففففهه إهال  أَنف ه 
 َغفففففففففففففففففففرْي احلَفففففففففففففففففففديثه وم ْقَت فففففففففففففففففففى الق فففففففففففففففففففْرآنه  

 
 وأَبفَفففففففففففففففففففففففففْوا بهفففففففففففففففففففففففففَأْن يَفَتَحي فففففففففففففففففففففففففزوا لهَمَقالَفففففففففففففففففففففففففةر 

فففففففففففففففففففففففففْن هفففففففففففففففففففففففففذههه ااراءه واهلَفففففففففففففففففففففففففَذيَانه    (2) ((مه
 

 وأَبفَففففففففففففففففففْوا يَففففففففففففففففففدين وا بهال ففففففففففففففففففذي دهنْفففففففففففففففففففت م بهففففففففففففففففففهه 
 :واال ر مه اهلل  

                                                 

 .اجلهمية واملعتزلة وسائر معطلة الصفا  اإلهلية : يعين   ( )
 ( .مع شره ابن عيسى  –  2/7)   (2)
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ميففففففففففففففففففففانه   أَْمففففففففففففففففففففراً تف َهففففففففففففففففففففدُّ لَففففففففففففففففففففه  ق ففففففففففففففففففففو  اإله
 

ففففففففففففففْن َفريففففففففففففففقر  )) يْنففففففففففففففا  مه ََ ففففففففففففففنفْه م  فَفَلَقففففففففففففففْد َرَأ  مه
 َاْخفففففففففففففففذ  احلَفففففففففففففففديثه وتَففففففففففففففففْرك  قَففففففففففففففففْوله ف فففففففففففففففالنه  

 
فففففففففففففْن َسفففففففففففففب ههْم أَْهفففففففففففففَل احلَفففففففففففففديثه ودهيفففففففففففففنف ه م   مه

؟  َففففففففففففففففففففوانه  ! أَ ألْجففففففففففففففففففففله هففففففففففففففففففففذا َتْرففففففففففففففففففففت م وا ِبه
 
 

ففففففففففففففففففَب اإللففففففففففففففففففه  َعلَففففففففففففففففففيفْه م   يَففففففففففففففففففا أ م ففففففففففففففففففًة َع ه
ففففففففففففففففففففففففْزَب الل فففففففففففففففففففففففهه والق ففففففففففففففففففففففففْرآنه    ففففففففففففففففففففففففإهْسالمه حه

 
فففففففففففففففَل الفففففففففففففففف  فففففففففففففففم إذ َتْرفففففففففففففففت موَن َزوامه  تَفبرفففففففففففففففاً َلك 

ففففففففففففففففففَن النف ْقصفففففففففففففففففففانه فَففففففففففففففففففف    ((َرأَْوا َمَسففففففففففففففففففب َتك م مه
 

ْفففففففففففففففففففففففففففففَأه م   وَسففففففففففففففففففففففففففففَبْبت م وه م     َلْسففففففففففففففففففففففففففففت م ك 
 :أللى أح نهول  

 إال  إهىل ااثفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففار والق فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففْرآنه 
 

 فففففففففففففففففففففففففففأَبَفْوا إهجففففففففففففففففففففففففففابَفَتك م وملَْ يَفَتَحيف ففففففففففففففففففففففففففز وا ))
ْنسفففففففففففففففففانه واألْكفففففففففففففففففوانه    ففففففففففففففففففثه خ الَصفففففففففففففففففة اإله

 
فففففففففففففففْن أَْهفففففففففففففففله احلديفففففففففففففففف   وإهىل أ ويل الف ْرقفففففففففففففففانه مه

فففففففففففففْن ذهي بهْدَعفففففففففففففةر َشفففففففففففففْيطانه    ففففففففففففففذا الفففففففففففففدينه مه
 

 قَفففففففففففففففففففْوم  أَقففففففففففففففففففاَمه م  اإللففففففففففففففففففه  حلههْفففففففففففففففففففظه هفففففففففففففففففففف 
 فففففففففففففففففففففففففففففففْحري،ه والت ْتمففففففففففففففففففففففففففففففيمه والنفُّْقصففففففففففففففففففففففففففففففانه  

 
فففففففففففففَن الت ْبفففففففففففففديله والت فففففففففففففففف   وأَقفففففففففففففاَمه م َحَرسفففففففففففففاً مه

 يَفففففففففففففففففففففففْأوي إهليفففففففففففففففففففففففهه َعَسفففففففففففففففففففففففاكهر  الف ْرقَفففففففففففففففففففففففانه  
 

ْصففففففففن  لَففففففففه   ( )يففففففففزك   ْسففففففففالم بَففففففففْل حه  علففففففففى اإله
  ((زهنْفففففففففففففففففففففففديق  َخبهيفففففففففففففففففففففففث  َجفففففففففففففففففففففففانه هَل فففففففففففففففففففففففم  فَ  

 
ََحففففففففففففففكُّ َفَمففففففففففففففْن ي ففففففففففففففر  م تَفنَفق صففففففففففففففاً 

ففففففففففففففم  امل  فَفه 
 :أللى أح نهول  

ميففففففففففففففففففففففففففففففففانه  ْنففففففففففففففففففففففففففففففففَك ل ه  أَْوىل وأَقْفففففففففففففففففففففففففففففففففَرب  مه
 

فففففففففففففففففففففم  بهفففففففففففففففففففففاهلله     َرسفففففففففففففففففففففولههه   ))  قَففففففففففففففففففففففْوم   ه 
 َحقرففففففففففففففففففففففففاً ألْجففففففففففففففففففففففففله ز بالَففففففففففففففففففففففففةه األْذهففففففففففففففففففففففففانه  

 
 َشفففففففففففففففففففففت اَن بفَففففففففففففففففففففففْعَ الت فففففففففففففففففففففاركَع ن ص وَصففففففففففففففففففففففه  

فففففففففففففففففففْم َضفففففففففففففففففففْرب    فففففففففففففففففففَن اهلَفففففففففففففففففففَذيانه آراؤه    ((مه
 

 والت ففففففففففففففففففففففففففففففففارهكَع ألْجلههففففففففففففففففففففففففففففففففا آراَء َمففففففففففففففففففففففففففففففففْن  
 
 

 

 :أللى أح نهول 
ففففففففففففففففففففَة َمْطلَففففففففففففففففففففَع الق فففففففففففففففففففففْرآنه  ففففففففففففففففففففْن أَْرضه َمك   مه

 
ففففففففففففففففففففففففففوا   )) ا وتَفَيم م   وأْت فففففففففففففففففففففففففوا إىل َرْوَضفففففففففففففففففففففففففااه
 قوم))

                                                 

 .شهب   ( )
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 طَفففففففففففففففففففففاروا لَفففففففففففففففففففففه  بهفففففففففففففففففففففاجَلْمعه والو ْحففففففففففففففففففففففدان ه 
 

ففففففففففففففففففذ  الفففففففففففففففففن م  بَففففففففففففففففففَدا   قَففففففففففففففففففْوم  إذا َمفففففففففففففففففا ناجه
 ْرسفففففففففففففففففففففانه يفَفففففففففففففففففففففْوَم رههفففففففففففففففففففففانه َكَتسفففففففففففففففففففففاب قه الف   

 
 وإهذا بَفففففففففففَدا َعلَفففففففففففم  اهل ففففففففففففففففففَد  اْسَتبَفق ففففففففففففففففففوا لَفففففففففففه  

ففففففففففففففففل  َمَكففففففففففففففففاهن   ًَ بهك   صففففففففففففففففاحوا بففففففففففففففففهه ط ففففففففففففففففررًا
 

َْبتَففففففففففففففففففففدعر َهففففففففففففففففففففذ   عففففففففففففففففففففوا مبه ففففففففففففففففففففم  اَه  وإذا  ه 
رمفففففففففففففففففففففففففففففانه    قَفففففففففففففففففففففففففففففْد رَاَه بهالنفُّْقصفففففففففففففففففففففففففففففانه واحله

 
فففففففففففففففففففففر ه م   َورهثفففففففففففففففففففففوا َرسفففففففففففففففففففففوَل اهلله لكهفففففففففففففففففففففْن َغيفْ

 
 

سفففففففففففففففففففرانه يَفْرفَفففففففففففففففففففْع بهفففففففففففففففففففهه َرأْ  فففففففففففففففففففَن اخلْ   سفففففففففففففففففففاً مه
 

ففففففففففففففففففففففففواه م  بهففففففففففففففففففففففففالن م  ملَْ   وإهذا اْسففففففففففففففففففففففففَتهاَن سه
 فهيففففففففففففففففففففففففففهه ولَفففففففففففففففففففففففففففْيَس لَفففففففففففففففففففففففففففَدْيههم  مبه َهفففففففففففففففففففففففففففانه  

 
فففففففففففففففففففففففذه َرْغبَفففففففففففففففففففففففًة   ع  ُّفففففففففففففففففففففففوا َعَلْيفففففففففففففففففففففففهه بهالن واجه

  ( ) ((وتهففففففففففففففففففالَوًة َقْصففففففففففففففففففداً بهتَفففففففففففففففففففْركه ف ففففففففففففففففففالنه  
 

 لَْيسففففففففففففوا َكَمففففففففففففْن نَفبَففففففففففففَذ الكهتففففففففففففاَب َحقيَقففففففففففففة ً 
  

بعإد أح  م على  دنز موضو  ف   الم  مإار المبإ  واال ر مه اهلل ف  الكال
هإإإذه : الإإإ   )): ذ إإر  إإإالم ابإإإن  بإإإاح وابإإإن الجإإإو   بأ إإإه موضإإإو  وأ إإإه و أصإإإث لإإإه؛ اإإإال

ا، امنز وأمًالوا ه  الت  َأرَّأ  الا اماس والمال دة على الاعن ف  اإلسإالم والهإدح فإ  
  الجمانإإإس علخإإإه مإإإن الا اماإإإس الإإإدنن؛ فالجمانإإإس علإإإى اإلسإإإالم بالوضإإإاعخن والكإإإذابخن تضإإإاه

والااعمخن، واهلل عاَّ وأثَّ ناند من نمافح عن رسوله تأنخإداي  اصاإاي، ون إتح لإه فإ  معرفإس  هإد 
الحو من الباعث فتحاي بخَّماي، وذلك من تمام    ه لدنمه؛ ف  ه و ناال من عبامه عا  س اا مس 

 بمصإإره أللى 
 .(2) ((أح نأت  أمر اهلل؛ أعلما اهلل مموا 

فتإإإرل اإلمإإإام ابإإإن الهإإإخا و نإإإذ ر أهإإإث الحإإإدنز وو نصإإإ وا ألو بوصإإإي الاا  إإإس 
 .الممصورة وال راس الماأخس 

                                                 

 ( .مع شره ابن عيسى  -91-2/92" ) النونية "   ( )
فوائفد يف الكفالم عفن حفديث الغمامفة والعزلفة وال فب والغزالفة " من خمطوطة تسفمى بفف (  9ل )   (2)

 ( . 66 ص" ) فهرُّ خمطوطا  دار الكتب الظاهرية  : "، راجع "وغريها 
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  ) ومموا ئمس الدنن أبإو عبإداهلل محمإد بإن م لإح المهدسإ  الحمبلإ ،  - 2
 ( .هإ 773

((اآلماب ال إإإرعخس  )): اإإإال فإإإ   تابإإإه 
أهإإإث الحإإإدنز هإإإا الاا  إإإس : فصإإإث  )):  ( )

 .(2)لها موح على الحوالماأخس ا
و إص أ مإد رضإإ  اهلل عمإه علإى أح أصإإحاب الحإدنز هإا الاا  إإس فإ  اولإه علخإإه 

 . ((و تاال عا  س من أمت  داهرنن على الحو  )): السالم 
و ص أنضاي على أ وا ال راس الماأخس ف  الحدنز اآل ر، و ذا اال ناند ابن هاروح 

. 
مإإن هإإا؟ : ى أبإإداوي فإإ  ا،رض، اخإإث و إإص أ مإإد رضإإ  اهلل عمإإه علإإى أح هلل تعإإال

 .ألح لا نكو وا أصحاب الحدنز؛ فال أعرف هلل أبداوي : اال 
 ألح لا نكو وا هاو  الماس؛ فال أمر  من الماس؟ : واال أنضاي عموا 

و نإإاال اهلل تعإإالى  )):  أ إإه اإإال فإإ  اإإول المبإإ  : و هإإث  عإإخا بإإن عرنإإي عمإإه 
 .ها أصحاب الحدنز : ال ؛ ا((نررس غرساي ن رلوا ف  عاعته 

علإإخكا بأصإإحاب الحإإدنز؛ : ورول البإإونا  عإإن ال إإافع  رضإإ  اهلل عمإإه؛ اإإال 
 .اهإ  ((ف  وا أ ًر الماس صواباي 

  ) ومموا الحافظ ألسماعخث بن ئإواب الإدنن أبإ    إص عمإر بإن  ًخإر،  -22
 ( .هإ 774

((الموانس  ))ذ ر ف   تابه 
وسبعخن فراس؛  لوا ست ترع أمت  أللى ثالث  ))أ امنز  (3)
 .من  دنز أملس من الصحابس  ((ف  المار ألو وا دة، وه  الجماعس 

                                                 

( )   ( /2   . ) 
هفذا العنفوان ال أدري أهفو مفن املؤلف، أو مفن احملقفق؛ فففإذا كفان مفن احملقفق؛ فقفد أخفذه مفن كففالم   (2)

 .املؤل، 
(1)   ( / 8-26 . ) 
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و تإاال عا  إس مإن أمتإ  دإاهرنن علإى الحإو،  )): وف  الحدنز اآل ر  )): ثا اال 
 . ((و نضرها من  ذلوا وو من  ال وا،  تى نأت  أمر اهلل وها  ذلك 

 . ((وها بال ام  )):  ((صحخح الباار   ))وف  
 . ((وها أهث الحدنز : اال عبداهلل بن المبار  وغخر وا د من ا، مس 

ومإإإموا اإلمإإإام الحإإإافظ أبإإإو ال إإإرج  نإإإن الإإإدنن عبإإإدالر من بإإإن أ مإإإد ابإإإن  -23
 ( .هإ 795  ) رأم، 

((  ي الكربس ف  وصي  ال أهث الرربس   ))اال ر مه اهلل ف   تابه 
( ): 

س؛ فبسإببوا تَإَ إرَّع أهإث الهبلإس، وصإاروا ئإخعاي، وأما فتمس ال بوا  وا،هوا  المضل ))
وَ  َّر بعضوا بعضإاي، وأصإبحوا أعإدا ي وفراإاي وأ اابإاي بعإد أح  إا وا أل وا إاي الإوبوا علإى الإم 

 .رأث وا د، فلا نمط من هذه  لوا ألو ال راس الوا دة الماأخس 
لحإو، و و تاال عا  س مإن أمتإ  دإاهرنن علإى ا )):  وها المذ وروح ف  اوله 

 .((  نضرها من  ذلوا وو من  ال وا،  تى نأت  أمر اهلل وها على ذلك
وهإا فإإ  أ إر الامإإاح الرربإا  المإإذ وروح فإ  هإإذه ا، امنإز، الإإذنن نصإإلحوح ألذا 

 .فسد الماس 
 .وها الذنن ُنصلحوح ما أفسد الماس من السمس 

 .وها الذنن نَِ رُّوح بدنموا من ال تن 
هبا إإث؛ ، وإإا اَإلُّإإإوا فإإال نوأإإإد فإإ   إإث ابخلإإإس مإإموا ألو الوا إإإد وهإإا المإُّإإاَّا  مإإإن ال

واوثماح، واد و نوأد ف  بع  الهبا ث مموا أ د؛  ما  اح الدا لوح ف  اإلسالم ف  أول 
 .ا،مر  ذلك 

 .وبوذا فسر ا، مس هذا الحدنز 

                                                 

 ( . 8 -0 ص )   ( )
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أمإا  : ((بإدأ اإلسإالم غرنبإاي وسإخعوم غرنبإاي  مإا بإدأ  )):  اال ا،و اع  فإ  اولإه 
أل إإه مإإا نإإذهم اإلسإإالم، ولكإإن نإإذهم أهإإث السإإمس،  تإإى مإإا نبهإإى فإإ  البلإإد مإإموا ألو رأإإث 

 . ((وا د 
ولوإإذا المعمإإى نوأإإد فإإ   إإالم السإإلي  ًخإإراي مإإدح السإإمس ووصإإ وا بالرربإإس ووصإإي 

 . ((أهلوا بالهلس 
 .فلا نُإَ رِّع ابن رأم بخن الماأخس والممصورة، واعتبرهما فراس وا دة 

العهخإإإإدة  ))إلمإإإإام ابإإإإن أبإإإإ  العإإإإا علإإإ  بإإإإن علإإإإ  الدم إإإإه  ئإإإإارح ومإإإموا ا -24
 ( .هإ 792  ) ، ((الاحاونس 

((ئرح الاحاونإس  ))اال ر مه اهلل ف  مهدمس 
الإبالغ  واإد بلَّإغ الرسإول  )):  ( )

المبإإخن، وأوضإإح الحجإإس للُمستبصإإرنن، وسإإلك سإإبخله  خإإر الهإإروح، ثإإا  لإإي مإإن بعإإدها 
، فأاإإام اهلل لوإإذه ا،مإإس مإإن نح إإظ علخوإإا أصإإول منموا؛ مإإا  لإإي اتبعإإوا أهإإوا ها وافتراإإوا

وتإإإاال عا  إإإس مإإإن أمتإإإ  دإإإاهرنن علإإإى الحإإإو و نضإإإرها مإإإن  )):بهولإإإه أ بإإإر الصإإإامع 
، وممن اام بوذا الحو من علما  المسلمخن اإلمام أبو أع إر أ مإد بإن محمإد بإن (( ذلوا

 .(( سالمس ا، م  الاحاو ، ترمده اهلل بر مته
 

، و الومإا ((... و تإاال عا  إس )): ى  دنز افتراع ا،مس، وصإرح بحإدنز فأئار ألل
على أماعس وا دة اامإ  بح إظ أصإول الإدنن، وو ئإك أ إه نهصإد بإذلك أهإث الحإدنز؛  
 اإلمام أ مد وابمإه، والباإار ، ومسإلا، وابإن  انمإس، وابإن باإس، والاللكإا  ، والااخإم، 

أمًالوا من أ مس الحدنز والمموط السل  ، ومموا و ... والمهامسس، وابن تخمخس، وابن الهخا 
 .اإلمام الاحاو ، ر موا اهلل أمخعاي، وأااها اهلل عن اإلسالم والمسلمخن  خراي 

 

 (.هإ 852  ) ومموا الحافظ أ مد بن عل  بن  جر العسهال  ،  -25

                                                 

 ( . 09ص )   ( )
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((فإإتح البإإار   ))اإإال ر مإإه اهلل فإإ   تإإاب 
فإإ  ئإإرح  إإدنز المرخإإرة بإإن ئإإعبس  ( )

وهإا  )): الحإدنز ُمَعلِّهإاي علإى اإول اإلمإام الباإار   ((... و تإاال عا  إس  )): اهلل عمإه رضإ  
 : ((أهث العلا 

 

 .هو من  الم المصمي  ))

                                                 

( )   ( 1/291-298 . ) 
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سإإمع  محمإإد بإإن ألسإإماعخث الباإإار  : وأ إإرج الترمإإذ   إإدنز البإإاب، ثإإا اإإال 
 .ها أصحاب الحدنز : سمع  عل  بن المدنم  نهول : نهول 

 : عهم  دنز أب  سعخد ف  اوله تعالى  (( لو أفعال العبام  ))وذ ر ف   تاب 
وََ َذِلَك َأَعْلَماُ ْا أُمَّسي َوَسااي 

( ) . 
 . ((و تاال عا  س من أمت   ))ها الاا  س المذ ورة ف   دنز 

وأا   حوه عن أب  هرنرة ومعاونس وأابر وسلمس بن   خث وارة بإن : ثا سااه واال 
 .ألناس 

ألح لإإا نكو إإوا : بسإإمد صإإحخح عإإن أ مإإد  ((علإإوم الحإإدنز  ))فإإ   وأ إإرج الحإإا ا
 . ((أهث الحدنز؛ فال أمر  من ها؟ ومن عرنو ناند بن هاروح مًله 

ا توى المهصوم من  إالم الحإافظ، ولإه ئإرح للم إرما  وتوأخوإا  و تاإرج عإن 
 .لممصورة عن أ وا عا  س وا دة، ولا ُن ر أللى الت رنو بخن الماأخس وا: هذا اإلعار؛ أ  
 (.هإ 855  ) ومموا العالمس بدر الدنن محموم بن أ مد العخم ، -26

((عمدة الهإار  ئإرح صإحخح الباإار   ))اال ف   تابه 
 )): علإى اإول الباإار   (2)

 : ((... و تاال عا  س  )):  اول المب  : باب 
 .أللى آ ره ...  هذا الباب ف  بخاح اول المب  : أ   ))

 : اال رسول اهلل : هذه الترأمس عن ثوباح؛ اال  ورول مسلا مًث
 و تاال عا  س من أمت  داهرنن على الحإإو، و نضرهإإا من  ذلوا،  ))

، ورو  أنضاي مًله عن المرخرة بن ئعبس وأابر ابن سمرة (( تى نأت  أمر اهلل وها على ذلك 
. 

 .من  الم الباار  :  ((وها أهث العلا  )): اوله 

                                                 

  11 : البقرة   ( )
(2)   (28/17 . ) 
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سإإمع  علإإ  بإإن : سإإمع  محمإإد بإإن ألسإإماعخث الباإإار  نهإإول : ذ  واإإال الترمإإ
 . ((ها أصحاب الحدنز  )): المدنم  نهول 

ثا ئإرح  إدنز المرخإرة، ولإا ن إر أللإى الت رنإو بإخن الماأخإس والممصإورة، ومإع أ إه 
من أ مس ا، ماف؛ فهد سار ف  ئرح الحدنز على عرنهس أهإث الحإدنز؛ فجإااه اهلل  خإراي 

. 
 ))، فإإ   تابإإه (هإإإ 88    ) مإإام محمإإد بإإن أ مإإد السإإ ارنم ، ومإإموا اإل -27

((لوامع ا، وار البوخس ئرح الدرة المضخس 
( ) . 

 : ((مم ومته  ))اال ر مه اهلل ف  
ففففففففففففففففففففففي ة  َْرضه

 يف َعْقففففففففففففففففففففففده أَْهففففففففففففففففففففففله الفهْرقَففففففففففففففففففففففةه امل
 

فففففففففففففففففففففففففففففففففففي ة   ))   ه
 َا ْيت هفففففففففففففففففففففففففففففففففففا بهالفففففففففففففففففففففففففففففففففففدُّر ةه امل

 لهفففففففففففففي إهمفففففففففففففامه أهفففففففففففففله احَلفففففففففففففق  ذهي الَقفففففففففففففْدره العَ  
 

ففففففففففففففففداده احلَْنَبلففففففففففففففففي    علففففففففففففففففى اْعتهقففففففففففففففففاده ذهي الس 
ففففففففففففْيباين   َ ففففففففففففي مففففففففففففاحي الففففففففففففدُّجى الر   َربُّ احله

 
َففففففففففففففففففال فَفففففففففففففففففففْرد  الع ففففففففففففففففففال الر بففففففففففففففففففاين 

ففففففففففففففففففر  امل  َخيفْ
ففففففففففففففَو األثَففففففففففففففرهي     ((َفَمفففففففففففففْن هَنَففففففففففففففى َمْنحففففففففففففففاه  فَفه 

 
 فَإهن فففففففففففففففففففففففففففففففه  إهمفففففففففففففففففففففففففففففففام  أَْهفففففففففففففففففففففففففففففففله األثَفففففففففففففففففففففففففففففففره 

 :ثا اال الس ارنم  ف  ئر ه للبخ  ا، خر  
؛ (أهإإث .   ) اإإدوة: ؛ أ  (ألمإإام . ) اإلمإإام أ مإإد رضإإ  اهلل عمإإه: ؛ أ  (  إإه ف)  ))

الإإذنن أل مإإا نأ إإذوح عهخإإدتوا مإإن المإإأثور عإإن اهلل أإإثَّ : ؛ نعمإإ  (ا،ثإإر . ) أصإإحاب: أ  
، أو مإا ثبإ  وصإحَّ عإن السإلي الصإالح مإن الصإحابس ئأ ه ف   تابه أو ف  سمس البمإ  
 . ((باو  أهث ا،هوا  والبد  و ااو  أصحاب اآلرا  الكرام والتابعخن ال اام؛ موح   

 

الممسوب أللإى العهخإدة ا،ثرنإس وال راإس السإل خس : ؛ أ  (ا،ثر  )  )): أللى أح نهول 
المرضخس، ونعرف أنضاي بمذهم السلي، وهو مذهم سإلي ا،مإس وأمخإع ا، مإس المعتبإرنن 

 . ((المهلَّدنن ف  أ كام الدنن 
 

                                                 

( )   ( /06-0  . ) 
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ألذا  إإاح مإإذهم السإإلي هإإو مإإا علخإإه ا، مإإس أمخعإإاي تبعإإاي :   فإإ ح الإإ )): ثإإا اإإال 
للتابعخن والصحابس الكرام رضواح اهلل علخوا أأمعخن، وهإو الإذ   إاح علخإه سإخد المرسإلخن 

 و اتا المبخخن؛ فكخي نمسم هذا المذهم لإلمام أ مد موح من تهدَّمه من أ مس الدنن؟
 

 ما استابر ، وهذه المهالإس هإ  ا،مر  ما ذ ر ، والحو  ( : الس ارنم  ) ال  
ال رنعس الررا ، ومهالس أهث ال راس الماأخس بال محالس، وو نرتاب ذو لم لبخم ورأ  صحخح 

، وأصإإحابه أهإإث اإلصإإابس والتصإإونم، مصإإخم أ وإإا هإإ  التإإ   إإاح علخوإإا المبإإ  الحبخإإم 
 . ((والتابعوح لوا ب  ساح من أهث الت ضث والتبونم 

 

اسإإت حالوا، ومواإإي اإلمإإام أ مإإد مموإإا، وم رهإإا بالًبإإا  ثإإا ذ إإر دوإإور البإإد  و 
 ...والحجط والبراهخن،  تى امعوا وأهلوا 

 

 فلما ا تصر اإلمإام أ مإإد رض  اهلل عمه للسمس السمخس،  )): أللى أح اال 
 وال راإس الماأخإس المرضخإس، وامع أهث البد ، و َنَّي مهالتوا، وأم   بدعتوا، 

((علا ا،مس وألماموا، وصا بوا و لخلوا ومهداموا  وأدور ضاللوا؛ صار هو
( ). 

المهدمإإإس فإإإ  تإإإرأخح مإإإذهم السإإإلي علإإإى غخإإإره مإإإن سإإإا ر  )): واإإإال ر مإإإه اهلل 
 .المذاهم 

وأصحابه رضواح  واد ادمما ما ن خد أح مذهم السلي هو ما  اح علخه المب  
والصإخا س والسإمَّس واإلمامإس،  اهلل وسالمه علخوا وَمن بعدها من أ مس الدنن والدنا إس والمعرفإس

وأح مإا  سإإم إلماممإإا أ مإد رضإإ  اهلل عمإإه؛ ، إه ا توإإى أللخإإه مإن السإإمس و صإإوص رسإإول اهلل 
  أ ًر مما ا توى أللى غخره، وابتلى بالمحمس والرم على أهث البد  أ ًر مإن غخإره، فصإار

لمالإإإك المإإإذهم : ألمامإإإاي فإإإ  السإإإمس أدوإإإر مإإإن غخإإإره، ولوإإإذا اإإإال بعإإإ  ئإإإخوخ المراربإإإس 
وال افع  وغخرهما من ا، مس، وألح  ام بعضوا علإى بعإ  فإ  العلإا والبخإاح وألدوإار الحإو 

 . ((ومفع الباعث 
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 : ثا اال 
ْقتَفَفففففففففففففففففى َخففففففففففففففففرْيه الَبَرففففففففففففففففر 

 
 َعففففففففففففففففن النَففففففففففففففففيبه  امل

 
ففففففففففففففففدهيَت أَن ففففففففففففففففه  َجففففففففففففففففاَء اخلَففففففففففففففففرَب  ))  اْعلَففففففففففففففففْم ه 
فففففففففففففففففففقر    حه

 بهْ فففففففففففففففففففًعاً وَسفففففففففففففففففففْبعهَع اْعتهقفففففففففففففففففففاداً وامل
 

 م ففففففففففففففففففففةه َسففففففففففففففففففففْوَ  تَفْفتَفففففففففففففففففففففْرق بهففففففففففففففففففففَأن  ذهي األ
 
 

ففففففففففففففففففْن َغففففففففففففففففففرْي َزيْفففففففففففففففففف ر وَجَفففففففففففففففففففا   وَصففففففففففففففففففْحبههه مه
 

ْصففففففففففففففَطفى 
 
 مفففففففففففففا كففففففففففففففاَن يف نَفْهفففففففففففففته النَففففففففففففففيبه  امل

  ((يف فهْرقَفففففففففففففففففففةر إهال  َعلَفففففففففففففففففففى أَْهفففففففففففففففففففله األثفَفففففففففففففففففففْر  
 

 ولَفففففففففففففففْيَس هفففففففففففففففذا الففففففففففففففففن مُّ َجْزمفففففففففففففففاً يف ْعَتبَفففففففففففففففففْر 
اإس؛  لوإا ثا ئرح هذا ا،بخإا ، وذ إر  إدنز افتإراع ا،مإس أللإى ثإالث وسإبعخن فر  

ف  المار أللإى وا إدة، ورم علإى مإن  عإا أحَّ ا،ئإعرنَّس والماترندنَّإس نإد لوح فإ  هإذه ال راإس، 
 .وأ َّد اوله بما ف  البخ  ا، خر 

ونصإإإإح أح نهإإإإرأ   بالاإإإإا   )): فإإإإ  البخإإإإ  الًالإإإإز ( الج إإإإا  ) واإإإإال فإإإإ  ئإإإإرح 
((ضد العال خس من غخر مخث وو  تا وو ستر، والاافخس : المعجمس، ونكوح معماه 

( ) . 
وعلى  ث  ال؛ فوذا اإلمام و نرل ت راس بخن الاا  إس الممصإورة والماأخإس، ومعإا   

 .المصر لل راس الماأخس واضحس ف   المه 
 ( .هإ 923  ) ومموا ئواب الدنن أ مد بن محمد الهساال  ،  -28

((ألرئإام السإار  ل إرح صإحخح الباإار   ))اال ر مإه اهلل فإ   تابإه 
وهإو نعلإو  (2)

 : ((وها أهث العلا  )): على اول الباار  بعد الترأمس 
 )): ورول الباإار  عإن علإ  بإن المإدنم  .  ((وها من أهإث العلإا  )): و،ب  ذر  ))

 . ((، ذ ره الترمذ  ((ها أصحاب الحدنز 
 .ولا ن رع، ولا ن ر أللى الت راس، و وط مموط المحدثخن ف  ت سخر الحدنز 

  ) الحسن محمد بإن عبإدالوام  الحم إ  المعإروف بالسإمد  ومموا أبو  -29
 ( .هإ 38  
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(( ائخته على سمن ابن ماأه  ))اال ر مه اهلل ف  
 ((و تاال عا  س  )): اوله  )):  ( )

الجماعإإإس مإإإن المإإإاس، والتمكخإإإر للتهلخإإإث أو للتع إإإخا؛ لع إإإا اإإإدرها، و وفإإإور فضإإإإلوا، : 
ا؛ فوإا الكًخإروح؛ فإ ح الوا إد و نسإاونه ا،لإي، بإث ونحتمث التكًخر أنضإاي؛ فإ  وا وألح الُّإو 

بإإالحجط والبإإإراهخن، أو السإإخوف وا،سإإإمس؛ : ؛ أ  ((ممصإإإورنن  )): اولإإه . هإإا المإإاس  لوإإإا
فعلإإى ا،ول هإإإا أهإإث العلإإإا، وعلإإى الًإإإا   هإإإا الرإإااة، وأللإإإى ا،ول مإإال المصإإإمي، فإإإذ ر 

 :ا الحدنز ف  هذا الباب؛ ف  ه الممهول عن  ًخر من أهث العل
 

. ألح لإإا نكو إإوا أهإإث الحإإدنز؛ فإإال أمر  مإإن هإإا : اإإال أ مإإد فإإ  هإإذه الاا  إإس 
 . ((علوم الحدنز  ))أ رأه الحا ا ف  

 

 .وأل ما أرام أهث السمس والجماعس ومن نعتهد مذهم أهث الحدنز : اال عخاض 
 

 .ها أهث العلا :  ((صحخحه  ))واال الباار  ف  
 

 .((ودوح؛ ،حَّ المهلِّد و ُنسمى عالماي أ  المجت: اال السخوع  بعد  هله
 

الرم علإى  ))وما أئار أللخه من مواي السخوع  لعله نرند به ما ذ ره ف   تابه ف    
سإإإبحاح اهلل مصإإإرف ا،مإإإور  )): ؛ فهإإإد اإإإال مسإإإتدوي علإإإى وأإإإوب اوأتوإإإام ((مإإإن أ لإإإد 

اي هلل بالحجإإس مإإن وا،اإإدار علإإى  إإث عمخإإد أبإإار، والحمإإد هلل الإإذ  أاإإام فإإ  ا،عصإإار اا مإإ
العلما  ا، خار، وو ألله ألو الذ  ضمن   ظ ئرنعس  بخه الماتار باا  س من أمتإه موعإومنن 

 . ((بالمصر واإلدوار، واهلل أ بر من أح ند ث وعده  لي أو ألاصار 
 

واد  هث او تجاج بالحدنز على اضخس تعخُّن اوأتوام ف  عدم من المواعن عإن 
 ( .17 و 97ص)ا  ر على سبخث المًال. خرهاالحمابلس والمالكخس وغ

 

 (.هإ216   )ومموا ئخخ اإلسالم محمد بن عبدالوهاب ر مه اهلل، -31

                                                 

( )   ( /8 . ) 
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(( تاب التو خد   ))اال ر مه اهلل ف  
ف  المسا ث المستارأس من  دنز ثوباح  ( )

 :الحدنز  ((... و تاال عا  س  )): 
كلخس  ما  ال فخما مضى، بث و تاال الب ارة بأح الحو و ناول بال: التاسعس ...  ))
 .علخه عا  س 

 .اآلنس الع مى أ وا مع الِّتوا و نضرها من  ذلوا وو من  ال وا : العائرة 
 .أحَّ ذلك ال رط أللى اخام الساعس : الحامنس ع رة 
: ( فذ ر عدماي من اآلنإا ، ثإا اإال ) ما فخون من اآلنا  الع خمس : الًا خس ع رة 

 . ((  الاا  س الممصورة وأل باره ببها
ومإإإموا ال إإإخخ اإلمإإإام عبإإإداهلل ابإإإن ئإإإخخ اإلسإإإالم محمإإإد بإإإن عبإإإدالوهاب  - 3
 ( .هإ 242   ) ر موا اهلل، 

(( أواب أهث السمس المبونس ف   ه   الم ال إخعس  والاندنإس  ))اال ف   تاب 
(2)

  (( :

السإإمس والجماعإإس هإإا أل مإإا ذ إإر  المإإاي عاماإإاي فإإ  أح أهإإث  (3)المجخإإم: والجإإواب أح نهإإال 
وأصإإحابه والتإإابعوح لوإإا ب  سإإاح، ومعلإإوم أح أهإإث  الإإذنن اات إإوا مإإا علخإإه رسإإول اهلل 

، وذلإك ، وإا ائإترلوا الحدنز ها أع ا عوا ي ا،مإس بحًإاي ومعرفإس بسإمس رسإول اهلل 
بذلك، وأفموا أعمارها ف  علم ذلك ومعرفتإه، واعتمإوا بضإبم ذلإك وأمعإه وتمهختإه،  تإى 

 صإإحخح ذلإإك مإإن ضإإعخ ه مإإن  ذبإإه، وو نمإإا   فإإ  ذلإإك أللإإى عإإدو هلل ولرسإإوله  بخَّمإإوا
 .ولعبامه الماممخن 

                                                 

 " .فتح اجمليد " من (  271، 271ص )   ( )
 ( . 28 -21 /1" ) جمموعة الرسائل واملسائل الن دية "   (2)
لريخ عبداهلل بن حممفد رمحفه اهلل اسفم اجمليفب، ويسفتفاد مفن كالمفه يف هفذا الكتفاب أن مل يذكر ا  (1)

أحد معاندي الزيدية اعيض على أهل السنة يف مسائل عقدية، فرد  عليه أحد علماء السفنة،   
 .نصره الريخ عبداهلل وأي ده ِبذا الكتاب القيم 
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أح دإإاهر  إإالم المجخإإم و المإإه نبإإخن أح لإإا نُاإإصَّ بإإذلك عا  إإس : الوأإإه الًإإا   
معخَّمخن، بث  ث من سلك هذه الارنهس؛ فوو مموا ِمن أمخع الاوا ي، وهو ما ث ف  اولإه 

 . ((حدنز من هذه اومس وها أهث السمس وال: 
 .ثا ذ ر وأواي ثالًاي نتعلو بالهدر 

أح اوصإإاالح و  جإإس فخإإه عمإإد أهإإث العلإإا وغخإإرها؛ : الوأإإه الرابإإع  )): ثإإا اإإال 
فإإ ذا سإإمى أ إإد عا  إإس مإإن المإإاس بإإأ وا أهإإث السإإمس والجماعإإس؛ لإإا نممإإع مإإن ذلإإك؛ ألو ألذا  

 أهإث البإد  الإذنن نسإموح أ  سإوا    ا وا ماال خن لما علخه أماعإس أهإث السإمس والجماعإس؛
 .وأصحابه والتابعخن لوا ب  ساح  بذلك، مع مبانمتوا لارنهته 
أحَّ  ًخإإراي مإإن علمإإا  السإإمس ذ إإروا أح أهإإث الحإإدنز هإإا ال راإإس : الوأإإه الاإإامس 

و تإإاال عا  إإس مإإن أمتإإ  اا مإإس علإإى الحإإو، و  )):  الماأخإإس التإإ  اإإال فخوإإا رسإإول اهلل 
 ((الصإإحخحخن  ))؛  مإإا ثبإإ  فإإ  ((وو مإإن  إإال وا،  تإإى تهإإوم السإإاعس  نضإإرها مإإن  إإذلوا

 .وغخرهما 
وذ ر الباإار  عإن علإ  بإن المإدنم  أ وإا أهإث الحإدنز، و إذلك اإال أ مإد بإن 

 . ((ألح لا نكو وا أهث الحدنز؛ فال أمر  من ها؟ :  مبث 
   )ومإإإموا اإلمإإإام العالمإإإس عبإإإداهلل بإإإن عبإإإدالر من بإإإا باإإإخن ر مإإإه اهلل،  -32

 ( .هإ 282 
((او تصإإإار لحإإإاب اهلل المو إإإدنن  ))اإإإال ر مإإإه اهلل فإإإ   تابإإإه 

 ))واإإإال فإإإ   )):  ( )
ومموا أ إه و نجإو  : ف  فوا د غاوة الاا ي ( وبن الهخا  (( ام المعام  )): نعم  )  ((الود  

ا ئإعا ر ألبها  مواضع ال ر  والاواغخ  بعد الهدرة علإى هإدموا وألباالوإا نومإاي وا إداي؛ ف  وإ
وغلم ال ر  على أ ًر الم وس ل وإور ... الك ر وال ر ، وه  أع ا أ وا     الممكرا  

الجوإث و  إا  العلإإا، فصإار المعإإروف ممكإراي والممكإر معروفإإاي، والسإمس بدعإإس والبدعإس سإإمس، 

                                                 

 ( . 868-1/860" ) زاد املعاد : " ، وانظر ( 09-07ص )   ( )
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و  أ ف  ذلك الصرخر، وهرم علخه الكبخر، وُعِمس  ا،عالم، وائتد  غربس اإلسالم، واث 
وغلبإإ  السإإإ وا ، ولكإإن و تإإاال عا  إإإس مإإن العصإإابس المحمدنإإإس بإإالحو اإإإا مخن، العلمإإا ، 

 . ((و،هث ال ر  والبد  مجاهدنن، أللى أح نرث اهلل ا،رض ومن علخوا، وهو  خر الوارثخن 
فلا ن رع اإلمإام ابإن الهإخا بإخن الاا  إس الممصإورة وبإخن ال راإس الماأخإس، أو نإذ رها 

ا الممصإورة، و إذلك ال إخخ عبإداهلل بإاباخن؛ ف  إه و نمكإن أح تارة باسإا الماأخإس وتإارة باسإ
 .نعد ُمَ رِّااي بخموما؛ ، ه هو وغخره و نعرفوح هذا الت رنو 

ومموا اإلمام العالمس ال خخ سإلخماح بإن عبإداهلل بإن محمإد بإن عبإدالوهاب  -33
 ( .هإ 233   ) ر مه اهلل، 

((خإد فإ  ئإرح  تإاب  التو خإد تخسخر العانا الحم ))اال ر مه اهلل ف   تابه 
( )  :(( 

وو تاال عا  س من أمت  على الحو ممصورة و نضرها من  ذلوا وو من  إال وا  )): اوله 
)) : 

ألح لا نكو وا أهإث الحإدنز؛ فإال أمر  مإن : اال ناند بن هاروح وأ مد بن  مبث 
 ها؟

مإإإدنم ، عبإإإداهلل بإإإن المبإإإار ، وعلإإإ  بإإإن ال: أل وإإإا أهإإإث الحإإإدنز : و إإإذلك اإإإال 
 .وأ مد بن سماح، والباار ، وغخرها 

، ((هإإا أهإإث  الرإإرب  )): هإإا العإإرب، واسإإتدل بروانإإس مإإن رول : واإإال فإإ  روانإإس 
 .وفسر الررب بالدلو الع خمس؛ ،ح العرب ها الذنن نستهوح بوا 

وو تعإإارض بإإخن الهإإولخن؛ ألذ نمتمإإع أح تكإإوح الاا  إإس الممصإإورة و تعإإرف : الإإ  
، بث و نكوح ممصوراي على الحو ألو من عمث بكتإاب اهلل رسول اهلل الحدنز وو سمن 

 .، وها أهث الحدنز من العرب وغخرها وسمس رسوله 
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أح العإرب : المإرام التمًخإث و الحصإر؛ أ  : َفِلإَا  صإه بإالعرب؟ اخإث : ف ح اخإث 
، فوإإإإا الاا  إإإإس الممصإإإإورة  إإإإال ألح اسإإإإتهاموا علإإإإى العمإإإإث بكتإإإإاب اهلل وسإإإإمس رسإإإإوله 

 . ((استهامتوا 
   )ومإإإموا اإلمإإإام العالمإإإس ال إإإخخ عبإإإدالر من بإإإن  سإإإن آل ال إإإخخ،    -34

 . (هإ 285 
وو تاال عا  س من أمت  على الحو ممصورة، و نضرها  )): اوله )): اال ر مه اهلل 

 : ((من  ذلوا وو من  ال وا 
 أمر  مإن ألح لا نكو وا أهإث الحإدنز؛ فإال: اال ناند بن هاروح وأ مد بن  مبث 

 ها؟
 

أل وا أهث : اال ابن المبار  وعل  بن المدنم  وأ مد بن سماح والباار  وغخرها 
هإا أهإث  )): هإا العإرب، واسإتدل بروانإس مإن رول : الحدنز، وعن عل  بن المإدنم  روانإس 

 . ((، وفسر الررب بالدلو الع خمس؛ ،ح العرب ها الذنن نستهوح بوا ((الررب 
وفخإإه ملخإإث علإإى أح اإلأمإإا  : اإإال الهرعبإإ   )): ، ثإإا اإإال ثإإا  كإإى  إإالم المإإوو 

 . (( جس؛ ،ح ا،ُمَّس ألذا اأتمع ؛ م ث فخوا الاا  س الممصورة 
وا إإتطَّ اإلمإإام أ مإإد علإإى أح اوأتوإإام و نمهاإإع مإإا مامإإ  هإإذه الاا  إإس : الإإ  

 .موأومة 
( هإإ 317    )ومموا أبو الاخم السخد صدنو بن  سن  اح الهموأ ،  -35

. 
السإإراج الوهإإاج فإإ    إإي ماالإإم صإإحخح مسإإلا بإإن  ))اإإال ر مإإه اهلل فإإ   تابإإه 

((الحجاج 
و تاال عا  س من أمت  دإاهرنن علإى الحإو  تإى تهإوم  )):  باب اوله  )):  ( )
: ها أهث العلا، واال أ مد ابإن  مبإث : وأما هذه الاا  س؛ فهال الباار  :  ((... الساعس 
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أل مإا أرام أ مإد أهإث السإمس : نز؛ فإال أمر  مإن هإا؟ اإال عخإاض ألح لا نكو إوا أهإث الحإد
 . ((والجماعس ومن نعتهد مذهم أهث الحدنز 

والحإدنز ن إمث بعمومإه ملإو  اإلسإالم  )): ثا  هث  الم الموو  السابو، ثا اإال 
 . ((ال اهرنن على أهث الك ر أنضاي ألح ئا  اهلل 

بسإإإا اهلل الإإإر من  )):  ( ) (( الحاإإإس فإإإ  ذ إإإر الصإإإحاح السإإإتس ))واإإإال فإإإ   تابإإإه 
 الصإإس مإإن موح المإإاس فإإ   الإإر خا، فحمإإداي هلل الإإذ  أعإإث أهإإث الحإإدنز أهإإث المبإإ  

أعخن البصرا ، بث صحبُه الذنن صحبوا أ  اسه الهدسخس عول اآل ا ، وألح لإا نصإحبوا   سإه 
واصإإا اها الا خإس  صإإحبس الرَُّ مإإا ؛ فخإإا لوإا مإإن  إإرام أ لصإإوا اهلل باالصإس  ذ إإرل الإإدار، 

 . ((... لمصرة منمه و  ظ ئرنعته وتحمُّث علوم  بخه الماتار، و اهخك بوا من علخا  
) ومموا المحدث العالمس أبإو الاخإم محمإد ئإمس الحإو الع إخا آبإام ،  -36

((عوح المعبوم ئرح سمن أب  ماوم  ))، ف   تابه (هإ 329   
(2) . 

وأمإا هإذه : اال المإوو  )): لحدنز ا ((... و تاال عا  س  )): اال ف  ئرح  دنز
ألح لإإإا نكو إإإوا أهإإإث : واإإإال أ مإإإد بإإإن  مبإإإث . هإإإا أهإإإث العلإإإا: الاا  إإإس؛ فهإإإال الباإإإار  

أل مإا أرام أ مإد أهإث السإمس والجماعإإس : الحإدنز؛ فإال أمر  مإن هإا؟ اإال الهاضإإ  عخإاض 
 . ((ثا ذ ر  الم الموو  السابو ذ ره ... ) ومن نعتهد مذهم أهث الحدنز 

) مإإموا المحإإدث العالمإإس أبإإو الُعلإإى محمإإد بإإن عبإإدالر من المبإإار  ور ، و  -37
 . (3) ((تح س ا، وذ  ئرح أامع الترمذ   ))ر مه اهلل ف   تابه ( هإ 353 

 ((... و تإاال    عا  إس  )): اال فإ  ئإرح  إدنز معاونإس بإن اإرة عإن أبخإه مرفوعإاي 
هإا : اعخث عإن علإ  ابإن المإدنم  اال محمد بن ألسم: الحدنز أللى أح ذ ر اول الترمذ  

 :أصحاب الحدنز 
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 ها أهث العإإلا، واال الحافظ ف    :  ((صحخحه  ))واال الباإإار  ف   ))
ألح لا نكو وا : بسمد صحخح عن أ مد  ((علوم الحدنز  ))وأ رج الحا ا ف  :  ((ال تح  ))

 .اهإ  ((... أصحاب الحدنز؛ فال أمر  من ها؟ ومن عرنو ناند بن هاروح مًله 
 .ثا  هث  الم الهاض  عخاض و الم الموو  ر موما اهلل 

 ( .هإ342  )ومموا العالمس أبو المعال  محموم ئكر  اآللوس ، -38
((غانإإإس ا،مإإإا    ))اإإإال ر مإإإه اهلل فإإإ   تابإإإه 

أ إإإه ورم فإإإ  الحإإإدنز : الًا خإإإس  )):  ( )
لهإإذَّة بالهإإذَّة،  تإإى لإإو م لإإوا لَتتَّإإِبُعنَّ سإإمن مإإن  إإاح اإإبلكا  إإذو ا )): المت إإو علإإى صإإحته 

؛ لد لتموه  أ ه سخكوح ف  أمتإه مإن نحإذو  إذو ا،مإا السإابهس،  أ بر :  ((ُأْحَر ضمٍّ
 إا ن   وها أاهلخس الكتابخخن وغخرها؛  ما ُفسِّر ف  الحإدنز، وو ئإك أح مإا أ بإر بإه 
ستمسإإك و محالإإس؛ ف  إإه الصإإامع المصإإدوع، ومإإا نماإإو عإإن الوإإول، ومإإن الخهإإخن أح مإإن ا

بودنه واتبع ما ثبإ  مإن سإمته غخإر مهصإومنن بالحإدنز؛  مإا ثبإ  فإ   إدنز ال إرع أ وإا 
 . ((وأصحابه؛  ما هو الوارم  ال راس الماأخس، وها من  اح على ما علخه المب  

أهإث السإمس : نعمإ  ) واإد ذ ر إا غخإر مإرة  هخهإس  إالوا  )): واال ف  موضع آ إر 
 أخس ها التابعإإوح لما  اح علخه رسول ، وأح ال راس الما(والجماعإإس 

((وأصحابه الكرام  اهلل  
(2) . 

وف  مم و وسإا ر بإالم ال إام أنضإاي أماعإس مإن أ إابر علمإا  هإذا  )): واال أنضاي 
، ورموا علإى الماإال خن لإه (ابإن تخمخإس : نعمإ  ) العصر وفضال ه اد  صروا وا تإاروا أاوالإه 

ووثَّهوه، ورأحوه على  ًخر من ا، مس ف   ًخر من ال موح،  من الجولس والرالة، وأثموا علخه،
وصبروا علإى مإا رأوه مإن  خإد الاصإوم وتحإاملوا، ومااصإمتوا للباعإث، وهإا أ إو المإاس 
بإإذلك؛ ،ح ال إإخخ اَإإدََّس اهلل رو إإه الاَّ خَّإإس مإإموا، و إإاح مإإن أخإإرا وا، ومإإن بالمهإإا دوإإر  
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ن عر بأ وا هإا المانإدوح للسإمس، وهإو اولإه  أ وار السمس المبونس، وف  الحدنز الصحخح ما
  :((  و تاال عا  س من أمت  داهرنن على الحو، وها ف  الررب)) . 

المإإرام بوإإا أهإإث ال إإام؛ فإإ  وا أ ًإإر المإإاس ائإإتراوي : اإإال بعإإ  ئإإراح الحإإدنز 
 .بالحدنز وأعماها بح ظ السمس 

فإ  الحإدنز الصإحخح  ((انإس البدانإس والمو ))اال العالمس الحافظ ابن  ًخر ف   تابه 
و تإإاال عا  إإس مإإن أمتإإ  دإإاهرنن علإإى الحإإو، و نضإإرها مإإن  إإذلوا وو مإإن  إإال وا،  )): 

 . ((وها بال ام  )):    ((صحخح الباار   ))وف  :  (( تى نأت  أمر اهلل وها  ذلك 
((أل وا علما  الحدنز : واد اال  ًخر من علما  السلي 

( ) . 
 )): موضع آ إر باسإا أهإث السإمس والجماعإس؛ اإال ر مإه اهلل واد ذََ رها أنضاي ف  

واعلا أح أهث السمس والجماعس ها أهث اإلسالم والتو خد، المتمسإكوح بالسإمن الًابتإس عإن 
ف  العها د والمحث والعباما  الباعمس وال اهرة، الذنن لا ن وبوه ببد  أهإث  رسول اهلل 

عتهإإاما ، ولإإا نارأإإوا عموإإا فإإ  بإإاب العمإإث ا،هإإوا  وأهإإث الكإإالم فإإ  أبإإواب العلإإا واو
واإلراما ؛  مإا علخإه ُأوَّإإال أهإث الارا إإو والعبإإإاما ؛ فإإ ح السإمس فإإ  ا،صإث تهإإع علإى مإإا  

   اح علخه رسول اهلل 
((... وما سمَُّه أو أمر به من أصول الدنن وفروعه،  تى الود  والسم  

(2) . 
 .ثا استمر ن صث بما مرأعه أللى  المه السابو 

فتإإرل الرأإإث نإإذ ر أهإإث الحإإدنز تإإارة باسإإا ال راإإس الماأخإإس، وتإإارة باسإإا الاا  إإس 
 .الممصورة، وتارة باسا أهث الحدنز 

   )ومإإموا العالمإإس الداعخإإس الكبخإإر ال إإخخ أ مإإد بإإن ألبإإراهخا بإإن عخسإإى  -39
 .لإلمام ابن الهخا  ((المو خس  ))ئارح ( هإ 329 
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وبعإد؛ فإ ح المم ومإس الم إوورة فإ   )):  (( خس ئرح المو  ))اال ر مه اهلل ف  مهدمس 
 ((الكافخس ال افخس ف  او تصار لل راس الماأخإس  ))الارنهس السمخس والعهخدة الحم خس المسماة بإ 

 . ((لا نمسط  اسط على مموالوا، ولا تسمح الدهور ب كلوا وأمًالوا : 
وإإإا ومهاصإإإدها، ثإإإا اإإإام ر مإإإه اهلل ب إإإر وا؛ مانإإإداي المصإإإمي فإإإ  عها إإإدها ومرامخ

ومانإداي مإإا فخوإإا مإإن  مإإال  علإإى أهإإث البإد ، ومإإدح وثمإإا  علإإى أهإإث الحإإدنز فإإ  مإإواعن 
 :عدندة 

فصإإإث فإإإ  بخإإإاح عإإإدوا وا فإإإ  تلهخإإإبوا أهإإإث الهإإإرآح  )): مموإإإا أح ابإإإن الهإإإخا اإإإال 
 :والحدنز مجسمس، وبخاح أ وا أولى بكث لهم  بخز 

ففففففففففففففففففففففففففففلر فَفت ففففففففففففففففففففففففففففانه   بهتَففففففففففففففففففففففففففففةر َمَسففففففففففففففففففففففففففففب ةه َجاهه
 

فففففففففففففففففففففففَمةر نفَفففففففففففففففففففففففَوا َكفففففففففففففففففففففففْم َذا م    َرفففففففففففففففففففففففبف َهةر جم َس 
ففففففففففري الق ففففففففففرآنه واإلميففففففففففانه    ( )  ((يففففففففففثه  وناصه

 
فففففففففففففففففففا أَْهفففففففففففففففففففَل احلَفففففففففففففففففففد   َأْافففففففففففففففففففاء  َا ْيفففففففففففففففففففت ْم ِبه

 .وساع أبخاتاي  
واد اال اإلمام أبإو  إاتا محمإد بإن  )): ف رح ابن عخسى تلكا ا،بخا ، ثا اال 

ا،ثإإر، وعالمإإس الجومخإإس أح عالمإإس أهإإث البإإد  الواخعإإس فإإ  أهإإث : ألمرنإإس الحم لإإ  الإإرا   
نسإإموا أهإإث السإإمس م إإبوس و ابتإإس، وعالمإإس الهدرنإإس أح نسإإموا أهإإث السإإمس مجبإإرة، وعالمإإس 

 . (( تاب العلو   ))ا توى  هله عن الذهب  ف  ... الا اماس أح نسموا أهث ا،ثر   ونس 
فصإث فإ  أح أهإث الحإدنز هإا أ صإار رسإول  )): وتسلخمه بهول اإلمام ابإن الهإخا 

 :و اصته، وو نبر  ا، صار رأث نامن باهلل والخوم اآل ر   اهلل
 

فففففففففففففففففففففففْيطانه  فففففففففففففففففففففففْر بهَعْقفففففففففففففففففففففففده وهاليَفففففففففففففففففففففففةه الر   أَْبره
 

اً   يففففففففففففففا م ْبغه ففففففففففففففاً أَْهففففففففففففففَل احلَففففففففففففففديثه وشففففففففففففففا ه
ميففففففففففففففففففففففففففففففففففففانه والق ففففففففففففففففففففففففففففففففففففرآنه    فففففففففففففففففففففففففففففففففففففنه اهلله واإله

 
فففففففففففم أَْنصفففففففففففار  ديفففففففففففف   أََو َمفففففففففففا َعلهْمفففففففففففَت بفففففففففففَأ نف ه 

ففففففففففففففففففم بهففففففففففففففففففال َشففففففففففففففففففك  َوال ن ْكففففففففففففففففففرانه   له ه 
( )  

 
 أََو َمففففففففففففا َعلهْمففففففففففففَت بفففففففففففففَأ ن  أَْنصففففففففففففاَر الر سفففففففففففففو 
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فوإإإو مانإإإد لإلمإإإام ابإإإن الهإإإخا فإإإ  أح أهإإإث الحإإإدنز هإإإا ال راإإإس الماأخإإإس والاا  إإإس 
 .الممصورة 

   )ومإإإموا العالمإإإس الَ إإإذا ال إإإخخ  إإإافظ بإإإن أ مإإإد الحكمإإإ  ر مإإإه اهلل،  -41
 تهإام الاا  س أعالم السمإإإإس المم ورة وع ))، ألي  تاباي سمَّاه (هإ 377 

 : (2)؛ اال ف  هذا الكتاب ((الماأخس الممصورة 
 

و تإاال عا  إس  )): بهولإه  من ه  الاا  س الت  عماهإا المبإ  : ساال  )) 
 الحدنز؟ ((... من أمت  

 هذه الاا  س ه  ال راإس الماأخإس من الًالث وسبعخن فراس؛  مإا : أواب 
، (( لوإإا فإإ  المإإار ألو وا إإدة وهإإ  الجماعإإس   )):  مإإن تلإإك ال إإرع بهولإإه اسإإتًماها المبإإ  

،  سإإأل اهلل أح نجعلمإإا ((هإإا مإإن  إإاح علإإى مًإإث مإإا أ إإا علخإإه الخإإوم وأصإإحاب   )): وفإإ  روانإإس 
 .اهإ  ((مموا 

ومموا عالمس الهصخا ال خخ عبدالر من بن  اصر السإعد  ر مإه اهلل، ابإن  - 4
الكافخإس ال إافخس فإ   )) المسإماة بإإ ((بإن الهإخا  و خإس اإلمإام ا ))اخا عصره، و اح اد اعتمإى بإإ 

 ((أل خإس ابإن مالإك  ))، فبساوا على عرنهس ابن ه ام لتبسخم و ًر ((او تصار لل راس الماأخس 
، ثا ئر وا ئر اي وافخاي، ثا لاَّص هإذا ال إرح ((توضخح الكافخس ال افخس  ))ف   تاب سماه 

 . (( خد ا، بخا  الحو الواضح المبخن ف  ئرح تو  ))ف   تابه 
أمإإإا بعإإإد؛ فوإإإذا توضإإإخح  )):  (3) ((توضإإإخح الكافخإإإس ال إإإافخس  ))اإإإال ر مإإإه اهلل فإإإ  

ل إمس الإدنن ابإن الهإخا اإدَّس اهلل  ((الكافخس ال افخس ف  او تصإار لل راإس الماأخإس  ))لمعا   
خإإس رو إإه؛ لكإإوح هإإذا الكتإإاب عإإدنا الم خإإر فإإ  اسإإتخ ا ه ،صإإول الإإدنن، والإإرمِّ علإإى الجوم

                                                                                                                         

 ( . 2/128) البن عيسى " شره النونية "   ( )
 ( . 91 ص)   (2)
 ( . 1ص )   (1)
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والمعالإإس والملحإإدنن بإإالمهول الصإإحخحس، وا،صإإول السإإل خس والهواعإإد والعهإإول الصإإرنحس، 
 . ((... وفخه من ال وا د وما تصح وتكمث به العها د ما و نوأد ف   تاب سواه 

فصإث فإ  بخإاح أح أهإث الحإدنز هإا أ صإار  )): و هث العمواح اآلت  عن ابن الهإخا 
 . ((، صار رأث نامن باهلل والخوم اآل ر و اصته وو نبر  ا رسول اهلل 

 أح  ((الصحخح  ))ثب  ف   )): فهال ال خخ ابن سعد  بعد العمواح السابو 
، وذلك بأسباب ألنما وا ومسابهتوا ((و نبرضوا ألو ممافو  )): اال عن ا، صار  المب  

 .وذبِّوا عمه من نرنده بسو   و صرتوا التامس لرسول اهلل 
لسإإمس والجماعإإس وأهإإإث الحإإدنز؛ و تسإإابوا لسإإمته موح المهإإإاو    إإذلك أهإإث ا

 لوإإا والمإإذاهم وغخرهإإا؛ ،ح اإل سإإاح و نمسإإم ل إإ  ؛ ألو وتصإإاله بإإه؛ باإإالف غخإإرها؛ 
فإإإإ  وا تبانمإإإإ   سإإإإبوا؛  الجومخإإإإس والكالبخإإإإس وا،ئإإإإعرنس و حإإإإوها، وألمإإإإا أللإإإإى المهإإإإاو ؛  

 . (( الهدرنس 
 

 .حمد  اصر الدنن ا،لبا      ه اهلل ومموا محدث هذا العصر ال خخ م -42
 

مإإإن هإإإ  الاا  إإإس ال إإإاهرة  )):  ((سلسإإإلس ا، امنإإإز الصإإإحخحس  ))اإإإال فإإإ   تابإإإه 
 الممصورة؟
 

 . ((و تاال عا  س من أمت  داهرنن على الحو  تى تهوم الساعس  )) 
 

ألح لإإا نكو إإوا أصإإحاب  )): ثإإا  هإإث  إإالم نانإإد بإإن هإإاروح عإإن عرنإإو الرامورمإإا  
 . ((؛ فال أمر  من ها؟ الحدنز

 

 .ثا ذ ر أح الحدنز ثاب  مست خ  عن عدم من الصحابس 
 

مموا عبداهلل بإن المبإار  وابإن المإدنم  وأ مإد ابإن  –ثا  هث عن عدم من ا، مس 
 .أح الاا  س الممصورة ها أهث الحدنز :  مبث وأ مد بن سماح والباار  

 

 إاو  ا، مإإس للاا  إإس واد نستررب بع  المإإاس ت سخر ه )): ثا اال 
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 :ال اهرة وال راس الماأخس بأ وا أهث الحدنز، وو غرابس ف  ذلك ألذا تذ ر ا ما نأت  
أحَّ أهإإث الحإإدنز هإإا بُحْكإإِا ا تصاصإإوا فإإ  مراسإإس السإإمس ومإإا نتعلإإو مإإن : أووي 

وهدنإإإه  معرفإإإس تإإإراأا الإإإرواة وعلإإإث الحإإإدنز وعراإإإه أعلإإإا المإإإاس ااعبإإإس بسإإإمس  بإإإخوا 
 . اه وعاواته وما نتصث به وأ ال

أح ا،مس اإد ا هسإم  أللإى فإرع ومإذاهم لإا تكإن فإ  الهإرح ا،ول، ولكإث : ثا خاي 
مذهم أصوله وفروعه وأ امنًه الت  نستدل بوا ونعتمد علخوا، وأح المتمذهم بوا د مموإا 
نتعصم له، ونتمسك بكث ما فخه؛ موح أح نلت   أللى المإذاهم ا، إرل ونم إر لعلإه نجإد 

وا من ا، امنز ما و نجده ف  مذهبه الذ  الَّإده؛ فإ ح مإن الًابإ  لإدل أهإث العلإا أح فخ
فإإإ   إإإث مإإإذهم مإإإن السإإإمس وا، امنإإإز مإإإا و نوأإإإد فإإإ  المإإإذهم اآل إإإر؛ فالمتمسإإإك 
بالمذهم الوا د نضث وو بد عن اسا ع خا من السمس المح ودس لدل المذاهم ا، رل 

. 
 إذوح بكإث  إدنز صإح ألسإمامه فإ  أ  ولخس علإى هإذا أهإث الحإدنز؛ فإ  وا نأ

مذهم  اح، ومن أ  عا  س  اح راونس، ما مام أح مسلا ثهس،  تى لو  اح ئخعخااي أو  ارأخاإاي 
 .أو ادرنااي، فضالي عن أح نكوح  م خااي أو مالكخااي أو غخر ذلك 

 )): واد صرح بوذا اإلمام ال افع  رض  اهلل عمه  خن  اعم اإلمام أ مد بهولإه 
علا بالحدنز مم ، ف ذا أا  ا الحدنز صإحخحاي؛ فإأ بر    تإى أذهإم أللخإه، سإوا   أ تا أ

 . (( اح  جا نااي أم  وفخااي أم مصرنااي 
 

 فأهث الحإإدنز   إر ا اهلل معوا و نتعصبوح لهول ئاص معخن، موما 
؛ باإإالف غخإإرها ممإإن و نمتمإإ  أللإإى الحإإدنز والعمإإث بإإه؛ عإإال وسإإما،   إإا محمإإداي 

  مإإا   –واد  ووهإإا عن ذلك  –بإإوح ،اوال أ متوإإا ف  وا نتعص
 !نتعصم أهث الحدنز ،اوال  بخوا

فإإال عجإإم بعإإد هإإذا البخإإاح أح نكإإوح أهإإث الحإإدنز هإإا الاا  إإس ال إإاهرة وال راإإس 
 .الماأخس، بث وا،مس الوسم ال ودا  على الالو 
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ف أصإحاب ئإر  ))ونعجبم  بوذا الصدم اول الااخم البرإدام  فإ  مهدمإس  تابإه 
 :ا تصاراي لوا ورمااي على من  ال وا  ((الحدنز 

ولو أحَّ صا م الرأ  المذموم ُئِرَث بما نم عه من العلوم، وعلم سإمن رسإول رب 
العالمخن، واات ى آثار ال هوا  والمحدثخن؛ لوأد ف  ذلك ما نرمخه عن سواه، وا ت ى با،ثر 

 .لى آ ر ما  هلماه عن الااخم سابهاي أل ((... عن رأنه الذ  نراه؛ ،ح الحدنز ن تمث 
ثإإإا سإإإاع الااخإإإم ر مإإإه اهلل ا،بإإإواب التإإإ  تإإإدل علإإإى ئإإإرف  )): اإإإال ا،لبإإإا   

أصحاب الحدنز وفضلوا، و بأس من ذ إر بعضإوا وألح عإال المهإام؛ لتإتا ال ا إدة، لكمإ  
 :ااتصر على أهموا وأمسِّوا بالموضو  

 . ((دنًاي فبلَّره  ضَّر اهلل امر اي سمع ممَّا   )):  اوله  - 
 .ب  رام أصحاب الحدنز  وصخس المب   -2
 . ((نحمث هذا العلا من  ث  لي عُدولُُه  )):  اول المب   -3
 .ف  التبلخغ عمه   وح أصحاب الحدنز  ل ا  الرسول  -4
 .ألنماح أصحاب الحدنز  وصي الرسول  -5
 .؛ لدوام صالتوا علخه  وح أصحاب الحدنز أولى بالرسول  -6
أصإإحابه بكإإوح علبإإس الحإإدنز بعإإده واتصإإال اإلسإإمام بخإإموا    ب إإارة المبإإ -7

 .وبخمه 
 .البخاح أح ا،سا خد ه  الارنو أللى معرفس أ كام ال رنعس  -8

 .؛ لح  وا السمن وتبخخموا لوا  وح أصحاب الحدنز أمما  الرسول  -9
 . وح أصحاب الحدنز  ماة الدنن؛ بذبِّوا عن السمن  -1 
مإإا  ل إإإه مإإن السإإمس وأ إإإوا    إإوح أصإإحاب الحإإدنز ورثإإإس الرسإإول  -  

 .الحكمس 
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 . و وا اآلمرنن بالمعروف والماهخن عن الممكر    -2 
 . و وا  خار الماس    -3 
 .ألح ا،بدال وا،ولخا  أصحاب الحدنز : من اال   -4 
 .لوو أهث الحدنز وْ َدَرَس اإلسالم : من اال   -5 
 إإوح أهإإث الحإإدنز أولإإى المإإاس بالمجإإاة فإإ  اآل إإرة، وأسإإبو الالإإو أللإإى    -6 

 .جمس ال
 .اأتما  صالح الد خا واآل رة ف  سما  الحدنز و تبه   -7 
 .ثبو   جس صا م الحدنز   -8 
 .اوستدول على أهث السمس بحبوا أصحاب الحدنز   -9 
 .اوستدول على المبتدعس ببر  الحدنز وأهله   -21
 .من أمع بخن مدح أصحاب الحدنز وذم أهث الرأ  والكالم الابخز   - 2
 .فضث العباما  علم الحدنز من أ: من اال   -22
 .روانس الحدنز أفضث من التسبخح : من اال  -23
 .الحدنز أفضث من صالة المافلس : من اال  -24
مإإإإإإن تممإإإإإإى روانإإإإإإس الحإإإإإإدنز مإإإإإإن الال إإإإإإا ، ورأ  أح المحإإإإإإدثخن أفضإإإإإإث  -25
 .العلما       

 

 .هذه ه  أها أبواب الكتاب وفصوله 
الا مإإإن  بإإإار علمإإإا  وأ إإإتا هإإإذه الكلمإإإس ب إإإوامة ع خمإإإس ،هإإإث الحإإإدنز مإإإن عإإإ

 – 264 ) الحم خإإس فإإإ  الومإإإد، أو وهإإإو أبإإإو الحسإإإما  محمإإإد عبإإإدالح  اللكمإإإو       
 ( :هإ 314 
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ومن   ر بم ر اإل صاف، وغاص ف  بحإار ال هإه وا،صإول متجمبإاي : اال ر مه اهلل
خوإا؛ اوعتساف؛ نعلا علماي نهخماي أح أ ًر المسا ث ال رعخس وا،صإلخس التإ  ا تلإي العلمإا  ف

فمذهم المحدثخن فخوا أاول من مإذاهم غخإرها، وأل إ   لمإا أسإخر فإ  ئإعم او إتالف؛ 
،  خي و (!  ذا) أأد اول المحدثخن فخوا ارنباي من اإل صاف؛ فلله َمرُُّهْا، وعلخه ئكرها 

 هااي، و ُإوَّاب ئرعه صدااي،   ر ا اهلل فإ   ُمإرتوا، وأماتمإا علإى ُ إبِّوا  وها ورثس المب  
 . ((توا وسخر 

ومموا عالمس العصر وَعَلمه ال إامخ العإالا العامإث صإا م العهإث الاصإم  -43
والإإذرا  الر إإم والبإإا  الواسإإع فإإ  العلإإا وا،مب وا، إإالع اإلسإإالمخس السإإمحس، ئإإخاما، 
م تإ  الإدنار السإإعومنس، بإث العإالا اإلسإإالم ، سإما س ال إإخخ عبإدالعانا بإن عبإإداهلل بإن بإإا  

هإإث نإإرل أح همإإا  فراإإاي بإإخن الاا  إإس الممصإإورة وال راإإس الماأخإإس؟ : ته    إإه اهلل؛ فلهإإد سإإأل
 .و أرل فرااي، بث ه  فراس وا دة : فهال 

 

ومإإموا العالمإإس المحإإدث ال إإخخ  مإإام بإإن محمإإد ا، صإإار ، عضإإو هخكإإس  -44
التإإدرنس فإإ  الجامعإإس اإلسإإالمخس، نإإرل أح ال راإإس الماأخإإس هإإ  الاا  إإس الممصإإورة وهإإ  أهإإث 

 .الحدنز 
 

ومموا عالا الهصخا ف  العصإر الحاضإر ال إخخ محمإد بإن صإالح العًخمإخن  -45
 :   ه اهلل؛ ألذ سكث عن افتراع أمس المب  بعد وفاته؟ فأأاب بهوله 

فخمإإا صإإح عمإإه أح الخوإإوم افتراإإوا علإإى أل إإدل وسإإبعخن فراإإس،  أ بإإر المبإإ   )) 
ى ثإإالث وسإإبعخن فراإإس، والمصإإارل علإإى اثمتإإخن وسإإبعخن فراإإس، وأح هإإذه ا،مإإس سإإت ترع علإإ

 مإن  إاح علإى مًإث مإا  إاح علخإه المبإ  : وهذه ال رع  لوا فإ  المإار؛ ألو وا إدة، وهإ  
وأصحابه، وهذه ال راس الماأخس الت   ج  ف  الد خا من البد  وتمجو فإ  اآل إرة مإن المإار، 

 .وأثَّ  وه  الاا  س الممصورة أللى اخام الساعس، الت  و تاال داهرة اا مس بأمر اهلل عاَّ 
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وُسإإإإِكَث    إإإإه اهلل عإإإإن أبإإإإر   صإإإإا ص ال راإإإإس الماأخإإإإس، وهإإإإث الإإإإمَّهُص مإإإإن هإإإإذه 
 الاصا ص نارج اإل ساح مموا؟

 أبر  الاصا ص لل راس الماأخإإس ه  التمسإك بما  اح علخه  )): فأأاب 
((... ف  العهخدة والعبامة وا، الع والمعاملس  المب  

( ). 
 .راي ثا ئر  ن صلوا أااه اهلل  خ

و،هث العلا ف  فضث الحدنز وأهله أاوال  ًخرة ممًورة ومم ومإس؛ فمإن أئإعارها 
 :ما نأت  

 ( :هإ576  )اال اإلمام أ مد بن محمد بن ألبراهخا أبو عاهر السل   
 تَفرَكففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوا ااْلبتهففففففففففففففففففففففففففففففففففففففداَع لالت بففففففففففففففففففففففففففففففففففففففاعه 

 
 إهن  عهْلفففففففففففففففففففففَم احلَفففففففففففففففففففففديثه عهْلفففففففففففففففففففففم  رهجفففففففففففففففففففففالر 

فففففففففففففففففففففففففففففماعه    وإذا َأْصفففففففففففففففففففففففففففففَبحوا َغفففففففففففففففففففففففففففففَدْوا للس 
 

ل ه م َكَتبفففففففففففففففففففففففففففففوه    فَفففففففففففففففففففففففففففففإهذا َجفففففففففففففففففففففففففففففن  لَفففففففففففففففففففففففففففففيفْ
 :واال معتاااي با تسابه ،هث الحدنز  

فففففففففففففففففففففففففففففففففر  فهئَفففففففففففففففففففففففففففففففففْه  فففففففففففففففففففففففففففففففففْم َخيفْ  ففففففففففففففففففففففففففففففففففثه َوه 
 

فففففففففففففففففففففففففففففففففْن أَْهفففففففففففففففففففففففففففففففففله احَلديفففففففففففففففففففففففففففففففففف   أَنفففففففففففففففففففففففففففففففففا مه
فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففوَزن  املهئففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة   فففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففو َأْن َأج   ج 

 
ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففْز   تهْسففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففعَع وأَْر   ج 

 :واال نمدح رأال الحدنز  
فففففففففففففففففففففففْن املعفففففففففففففففففففففففايل يف املعفففففففففففففففففففففففايل نف فففففففففففففففففففففففز ل    ومه

 
ففففففففففففففم  الر جففففففففففففففال  البففففففففففففففز ل   أَْهففففففففففففففل  احلَففففففففففففففديثه   ه 

 
 
 

 أَبَففففففففففففففففففففففداً م قففففففففففففففففففففففيم  والسففففففففففففففففففففففماك  األْعففففففففففففففففففففففَزل  
 

 َهفففففْل َيْسففففففَتوي السففففففمك  الفففففذي حَتْففففففَت الث ففففففر  
 :واال ر مه اهلل  

 إْذ َضفففففففففففففففل  َعفففففففففففففففْن ط فففففففففففففففر قه اهلهدايَفففففففففففففففةه َومْه فففففففففففففففه  
 

مُّففففففففففففففففه   ففففففففففففففففداً عهْلففففففففففففففففَم احلَففففففففففففففففديث يَذ   يففففففففففففففففا قاصه
فففففففففففففففففففففه     وَأَجلُّهفففففففففففففففففففففا فهْقفففففففففففففففففففففه  احلَفففففففففففففففففففففديثه وعهْلم 

 
 ع لفففففففففففففففففففففوَم َكَمفففففففففففففففففففففا َعلهْمفففففففففففففففففففففَت َكثفففففففففففففففففففففريَة  إن  ال
     َ َعففففففففففففففففففايل َسفففففففففففففففففففْهم 

 فففففففففففففففففففَأمَتُّ َسفففففففففففففففففففْهمر يف امل
 

 َمفففففففففففففففففففْن كفففففففففففففففففففان طالهب فففففففففففففففففففه  وفهيفففففففففففففففففففهه تَففففففففففففففففففففيَفقُّظ  
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ففففففففففففففففففه    دهيففففففففففففففففففن  الن ففففففففففففففففففيبه  وَشففففففففففففففففففذ  َعن ففففففففففففففففففا ح ْكم 
 

 لَفففففففففففففففففففوال احلَفففففففففففففففففففديث  وأَْهل فففففففففففففففففففه  ملَْ َيْسفففففففففففففففففففَتقهم 
ففففففففففه    مففففففففففا َكففففففففففاَن فَفْهففففففففففم  يف الَبسففففففففففيَطةه فَفْهم 

( )  
 

 بهَقولهنفففففففففففففففففففففففففففا م َتَحفففففففففففففففففففففففففففْذلهق   وإذا اْسفففففففففففففففففففففففففففَيابَ 
 :ومما اخث ف  أهث الحدنز  

ب وا   ملَْ َيْصففففففففففففففَحب وا نَفْفَسففففففففففففففه  أَنْفَفاَسففففففففففففففه  َصففففففففففففففحه
 

فففففففففففففم  أَْهفففففففففففففل  الن فففففففففففففيبه  وإْن   أَْهفففففففففففففل  احلَفففففففففففففديثه ه 
 :ومن ذلك  

َطهي فففففففففففففففففففففففففففففة للَففففففففففففففففففففففففففففففَ  آثفففففففففففففففففففففففففففففار  
 نهْعفففففففففففففففففففففففففففففَم امل

 
 

 دهيْففففففففففففففففففففففففففففن  الن ففففففففففففففففففففففففففففيب  حم ََمففففففففففففففففففففففففففففد َأْخبففففففففففففففففففففففففففففار  
 نَفَهفففففففففففففففففففففففار   فَفففففففففففففففففففففففالر ْأي  لَْيفففففففففففففففففففففففل  واحلفففففففففففففففففففففففَديث   

 
 ال تَفففففففففففففففففففففْرَغَه  َعففففففففففففففففففففنه احلَففففففففففففففففففففديثه وأَْهلهففففففففففففففففففففهه 

فففففففففففففففففففففففففْمس  بازهَغفففففففففففففففففففففففففة  هَلَفففففففففففففففففففففففففا أَنْفففففففففففففففففففففففففوار     والر 
 

فففففففففففففففب َل اهل فففففففففففففففَد   فففففففففففففففَل الَففففففففففففففففَ  س  فففففففففففففففا َجهه  وَلر مب 
  

 : ((أمالخه   ال خاو خس  ))لم سه ف   (2)ومموا ما أ  د السخد المرتضى الحسخم 
 

ففففففففففففففففل  حَمَْفففففففففففففففففله  يَففففففففففففففففار  عهبففففففففففففففففاده الل ففففففففففففففففهه يف ك   خه
 

 َلْيفففففففففففففففَك بهَأْصفففففففففففففففحابه احلَفففففففففففففففديثه فَفففففففففففففففإهنفره م عَ 
 َتاَم فففففففففففففففففففففله  

فففففففففففففففففففففوم  اهل فففففففففففففففففففففد  يف أَْغفففففففففففففففففففففع  امل  م 
 

َوْن َعْينفففففففففففففففففاَك َعفففففففففففففففففنفْه م فَفففففففففففففففففإهنف ه م   وال تَفْعفففففففففففففففففد 
 وقَففففففففففففففففففففففْدر ه م  يف الن ففففففففففففففففففففففاُّه ال زَاَل يَفْعَتلففففففففففففففففففففففي  

 
 َلَقففففففففْد شففففففففَرَفْت َوْففففففففس  اهل ففففففففد  يف وجففففففففوههههْم 

 ي إىل َحففففففففففففففففففففي هم يْومففففففففففففففففففففاً فَبهففففففففففففففففففففالنُّوره مَيَْتلفففففففففففففففففففف 
 

فففففففففففففففرا   َفَمفففففففففففففففن أَتفففففففففففففففى  فففففففففففففففم  س   َجَهابهفففففففففففففففَذة  ش 
 َلَقففففففففففففففففففففففد َ فهففففففففففففففففففففففروا إهْدراَك جَمْففففففففففففففففففففففدر م ؤث ففففففففففففففففففففففله  

 
 فَللفففففففففففففففففففففففففهه حَمْيفففففففففففففففففففففففففاه ْم َمعفففففففففففففففففففففففففاً وَاَفففففففففففففففففففففففففاتف ه م 

ففففففففففففففل  حم َص ففففففففففففففله   ففففففففففففففنفْه م َفْخففففففففففففففراً لهك   َغففففففففففففففَدْ  مه
 

 وقففففففففففففففففففففففاَل اإلمففففففففففففففففففففففام  الَرففففففففففففففففففففففافهعهيُّ َمقالَففففففففففففففففففففففًة 
 َف  ففففففففففل  

ففففففففففْن َصففففففففففْحبه الن ففففففففففيبه  امل  َرَأ  املففففففففففْرَء مه
 

فففففففففففففْن أَْهفففففففففففففله احلَفففففففففففففديثه َكأَن فففففففففففففه  أ َفففففففففففففْرَء مه
 َر  امل
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  ( ) وآلر لَففففففففففففه  والص ففففففففففففْحبه أَْهففففففففففففله التف َف ُّففففففففففففله 
 

 َعَلْيففففففففففففففففهه َصففففففففففففففففالة  الل ففففففففففففففففهه مففففففففففففففففا َذر  شففففففففففففففففارهق  
 :ومموا ما اال محمد بن محمد المدنم   

فففففففففففففففل   فففففففففففففففة  َأْصفففففففففففففففحابه احلَفففففففففففففففديثه األفاضه  أَئم 
 

َفففففففففففففففففففففْديهههم   َأَحفففففففففففففففففففففقُّ أ نفففففففففففففففففففففاُّر ي ْسَتَ فففففففففففففففففففففاء  ِبه
 م ر تَفففففففففففففففب  علْيفففففففففففففففا وَأْسفففففففففففففففىن الَف فففففففففففففففائل  هَل ففففففففففففففف 

 
 َخالئهفففففففف،  َأْصففففففففحابه احَلففففففففديثه َذو واحلهمففففففففى 

سفففففففففففففففففائله  
َ
فففففففففففففففففَو  يف فف ن فففففففففففففففففونه امل  وملَْ تَفففففففففففففففففك  فَفتفْ

 
ففففففففففففففففففرَْع َعففففففففففففففففففامله    فَفلَففففففففففففففففففواله م  ملَْ يَفْعففففففففففففففففففره ه الر 

 َحفهظوهفففففففففففففا نَفففففففففففففاقهاًل بَفْعفففففففففففففَد نَاقهفففففففففففففله  (2)نَفَعفففففففففففففمْ  
 

ففففففففففففففففواه م    وَهففففففففففففففففْل َنَرففففففففففففففففَر ااثففففففففففففففففاَر قَفففففففففففففففففْوم  سه
فففففففففله َلَقففففففففف  فففففففففل  فاضه  د َأْحفففففففففَرزوا َفْ فففففففففاًل َعلَفففففففففى ك 

 
ففففففففففففْن ع ْصففففففففففففَبةه العهْلففففففففففففمه واهل فففففففففففففد    فَففففففففففففَديتف ه م مه

َفَمفففففففففْن ففففففففففاتَفه م حَيْظفففففففففى بهغَفففففففففرْيه الَف فففففففففائله  
(1) 

 
فففففففففه م  ففففففففم  الَقففففففففْوم  ال َيْرففففففففقى َلَعمففففففففرهي َجلْيس   ه 

  

 :ومموا مال اال أبو محمد هبس اهلل بن الحسن ال خرا   
ينه   مفففففففففففا زَاَل م ْعَ َمففففففففففففا  َعلَفففففففففففى َمفففففففففففنفَْهتر لهلففففففففففففد 

 
 َعَلْيفففففففففففففففَك بهَأْصفففففففففففففففحابه احلَفففففففففففففففديثه فَفففففففففففففففإهنف ه م 

 إذا مففففففففففففا َدَجففففففففففففى ال لْيففففففففففففل  الَبهففففففففففففيم  وَأْ َلمففففففففففففا  
 

 وَمفففففففففففففففففا النُّفففففففففففففففففور  إال  يف احلَفففففففففففففففففديثه وأَْهلهفففففففففففففففففهه 
 وأَْعمفففففففففففى الرَبايفففففففففففا َمفففففففففففْن إىل البهفففففففففففدَع انْفَتَمفففففففففففى  

 
ففففففففَننه اْعتَففففففففز    فَففففففففَأ ْعلففففففففى الرَبايففففففففاَ َمففففففففْن إىل السُّ

فففففففر ك  ااثفففففففاَر َمفففففففْن كفففففففاَن م ْسفففففففلهَما وَهفففففففْل   يَفتفْ
(1)  

 
 وَمفففففففففففففففففْن تَففففففففففففففففففَرَك ااثفففففففففففففففففاَر ض فففففففففففففففففل َل َسفففففففففففففففففْعي ه  

  

 :ومموا ما اال أبو بكر بن أب  ماوم السجستا   
 وال تَففففففففففففففففففففففك  بهففففففففففففففففففففففْدعهيراً لهعل ففففففففففففففففففففففك تف ْفلففففففففففففففففففففففح  

 
َْبففففففففففففففففله الل ففففففففففففففففهه وات بهففففففففففففففففعه اهل ففففففففففففففففَد   ففففففففففففففففْك اه  َ َس 

ففففففففففففو وتَفففففففففففففْربَ    ح  أَتَففففففففففففْت َعففففففففففففْن َرسففففففففففففوله اهلله تَفْن  
 

ففففففففففففففففففففَننه ال فففففففففففففففففففففيت   ول ففففففففففففففففففففْذ بكهتففففففففففففففففففففابه اهلله والسُّ
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 فَفَقفففففففففففففففففففْول  رسفففففففففففففففففففوله اهلله أَزَْكفففففففففففففففففففى وَأْشفففففففففففففففففففرَه  
 

 ودَْع َعْنففففففففففففففففففففففففَك آراَء الر جففففففففففففففففففففففففاله وقَفففففففففففففففففففففففففْوهَل م 
 فَفففففففففففففففففَتْطَعن  يف أْهففففففففففففففففله احلَففففففففففففففففديثه وتَفْقففففففففففففففففَده   

 
 وال تَفففففففففففففففففففك  يف قَففففففففففففففففففففْومر تَفل َهفففففففففففففففففففْوا بهفففففففففففففففففففدينهههم 

َفأَنْفففففففففففَت َعلَفففففففففففى َخفففففففففففرْير تَبيفففففففففففت  وت ْصفففففففففففبهح   
( )  

 
ْهَر يفففففففا صفففففففاهه هففففففففذههه   إذا مفففففففا اْعتَفَقفففففففْدَ  الففففففففد 

  

 :وهلل مر أب  بكر  مخد الهرعب ؛ فلهد أ سن وأأام  خز اال 
 واْحففففففففد  الر َكففففففففاَب لَففففففففه  هَنْففففففففَو الر َضففففففففى النففففففففدُّه 

 
 ن فففففففففففففور  احلَفففففففففففففديثه م بفففففففففففففع  فَفففففففففففففاْدن  واقْفتَفففففففففففففبهسه 

 أَْعالم فففففففففففففففففه  بر باَهفففففففففففففففففا يَفففففففففففففففففا ابْفففففففففففففففففَن أنْفففففففففففففففففَدل سه  
 

 عه فَفْهفففففففففَو العهْلفففففففففم  إْن ر فهَعفففففففففْت واْطل ْبفففففففففه  بهالص ففففففففف
 ع ْمفففففففففففراً يَفف وت ففففففففففففَك بفَفففففففففففْعَ الل ْحففففففففففففظه والففففففففففففنف َفسه  

  
فففففففففففففَو  تَفْقييفففففففففففففده َشفففففففففففففارهدههه  فففففففففففففْع يف سه  فَفففففففففففففاَل ت  ه

فففففففففَن اهلَفففففففففوُّه   فففففففففا َضفففففففففْرب  مه فففففففففْغل  الل بهْيفففففففففبه ِبه  ش 
 

 وَخففففففففل  َاَْعففففففففَك َعففففففففْن بَفْلففففففففو  أخففففففففي َجففففففففَدلر 
فففففففففففففففففففر  وال أَنَفففففففففففففففففففسه    وال أَتَففففففففففففففففففْت َعفففففففففففففففففففْن َأيب هه

 
 مففففففففففففففا إْن َاَففففففففففففففْت بففففففففففففففَأيب َبْكففففففففففففففرر وال ع َمففففففففففففففرر 

 لَْيَسففففففففففففففْت بهَرطْففففففففففففففبر إذا ع ففففففففففففففد ْ  وال يَففففففففففففففبسه  
 

 إال  َهففففففففففففففففففففففففففففوً  وخ صففففففففففففففففففففففففففففوما ر م َلف َقففففففففففففففففففففففففففففًة 
ْنهففففففففففففا نَفْغَمففففففففففففة  اجلَففففففففففففَرُّه    َأْجففففففففففففَد  َوَجففففففففففففدَُّك مه

 
فففففففففففففففففففا َهفففففففففففففففففففذر   فففففففففففففففففففْن أْرباِبه  فَفففففففففففففففففففاَل يَفغ فففففففففففففففففففرَُّك مه

فففففففففففففففففْن إذا سفففففففففففففففففأَلوا تف ْعفففففففففففففففففز  إىل َخفففففففففففففففففَرُّه    وك 
 

 نففففففففففففففففففففففاً صففففففففففففففففففففففمرا إذا َنَطقففففففففففففففففففففففوا أَعففففففففففففففففففففففْره م أ ذ  
ففففففففففففففففففل  م ْلتَففففففففففففففففففبهْس   ففففففففففففففففففَداه  ك   َاْل ففففففففففففففففففو بهن ففففففففففففففففففوره ه 

 
 د

 َمفففففففففففففففا العهْلفففففففففففففففم  إال  كهتفففففففففففففففاب  الل فففففففففففففففهه أَو أَثفَفففففففففففففففر  
ْبتَففففففففففففففففففئسه   فففففففففففففففففًى لهم ْحفففففففففففففففففَيهُّر  نف ْعمفففففففففففففففففى لهم   محه

  
ْلففففففففففففففففففففَتمهسر  ففففففففففففففففففففر  لهم  ْقتَففففففففففففففففففففبهسر  َخيفْ  ن ففففففففففففففففففففور  لهم 

فففففففففل  م ْلفففففففففَتمهسه   فففففففففو الَعَمفففففففففى ِبههمفففففففففا َعفففففففففْن ك   َ ْح 
 

 ْ، بهَباِبههمففففففففففففففففففا َعلَففففففففففففففففففى طهالِبههمففففففففففففففففففا فَففففففففففففففففففاْعكه 
فففففففْن َدنَفففففففسه   فففففففاءه اهل فففففففَد  َمفففففففا فهيفففففففهه مه فففففففْل مبه  تَفْغسه

 
فففففففففففففففففههما  ياضه ففففففففففففففففْن حه  َورهْد بهَقْلبهففففففففففففففففَك َعفففففففففففففففففْذبَاً مه

ففففففففففففففْن َهففففففففففففففْديهههم أَبففففففففففففففداً تَففففففففففففففْدن و إىل قَفففففففففففففففَبسه    مه
 

ففففففففففففففففْن  ر وأَتْفبَففففففففففففففففاَع الن ففففففففففففففففيبه  َيك   واقْفففففففففففففففف،  الن ففففففففففففففففيبه
 لفففففففففففففففدرُّه وانْفففففففففففففففدهْب َمَدارهَسفففففففففففففففه م بفففففففففففففففاألْربَعه ا 

 
 والففففففففففففففففَزْم جمالهَسففففففففففففففففه م واْحَفففففففففففففففففْظ جَمَالهَسففففففففففففففففه م 
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 َتْسفففففففففففففففك ْن َرفهفففففففففففففففيَقه م  يف َحْ فففففففففففففففَرةه الق فففففففففففففففد ُّْ 
 

 واْسفففففففففففففففففففل ْك طَفففففففففففففففففففرهيَقه م  والْفففففففففففففففففففَزْم فَفففففففففففففففففففريَقه م  
فففففْن َتعففففففسه   ففففف   َرْحلففففففَك قَفففففْد ع وفيففففففَت مه َفح 

( )  
 

فففففففففففففففْم بهسفففففففففففففففاَحتهها   تهْلفففففففففففففففَك الَسفففففففففففففففعاَدة  إْن تف ْلمه
  

 :ر مه اهلل  –مس محمد بن ألسماعخث ا،مخر الخما  ومموا ما اال السخد العال
ففففْن َمْهففففدهي  ففففب  األحاديففففثه مه  َنَرففففأ   َعلَففففى ح 

 
 َسففففففففففففففالم  َعلَففففففففففففففى أَْهففففففففففففففله احلَففففففففففففففديثه فَففففففففففففففإهن ينه 

ففففففففففْن َجْهففففففففففدهههم َغايَففففففففففَة اجَلْهففففففففففده   هففففففففففا مه  وتَفْنقيحه
 

فففففففففففففففن ةه َأمْحَفففففففففففففففدر  ْففففففففففففففففظه س  فففففففففففففففم  بَفففففففففففففففَذلوا يف حه  ه 
فففففففففم قَ    ْصفففففففففدي أ ولئفففففففففَك يف بَفْيفففففففففته الَقصفففففففففيده ه 

 
فففففففففففففففن ةه َأمْحَفففففففففففففففدر   وأَْعفففففففففففففففينه ِبههفففففففففففففففم َأْسفففففففففففففففالَ  س 

ْ ففففففففففففده  
َ
 وَأمْحَففففففففففففَد أَْهففففففففففففله اجلففففففففففففد  يف العهْلففففففففففففمه وامل

 
 أولئففففففففففففففففففَك أَْمثففففففففففففففففففال  الب خففففففففففففففففففاري َوم ْسففففففففففففففففففلهمر 

فففففففففففففففَن الل فففففففففففففففهه بهاملفففففففففففففففد     هَل فففففففففففففففم َمفففففففففففففففَدد  يفففففففففففففففأ  مه
 

ففففففففففففففففا  ففففففففففففففففور  أ حاشففففففففففففففففيهم َعففففففففففففففففن اجلَففففففففففففففففْزره إه    ا 
َففففففففففففذاههب  َمفففففففففففف 

 ْن ورد ولَففففففففففففْيَس هَل ففففففففففففْم تهْلففففففففففففَك امل
 

فففففففففففففففدر  فففففففففففففففْن َاْفففففففففففففففر عهْلفففففففففففففففم حم َم   َرووا واْرتَفففففففففففففففووا مه
ْ فففففففففففففده  

َ
َله م َصفففففففففففففْحَب الر سفففففففففففففول َذوي امل  قَفففففففففففففبفْ

 
فففففففففن ة  ال فففففففففيت كففففففففففت   َكففففففففففاه ْم كهتفففففففففاب  اهلله والسُّ

ففففففْوك  َكففففففالَوْرده    وأَْهفففففل  الكهَسففففففا َهْيهففففففاَ  مففففففا الر 
 

 أَأَنْففففففففففففففففففففت م أَْهفففففففففففففففففففَد  أَْم َصفففففففففففففففففففحابَه  َأمْحَفففففففففففففففففففدر 
فففففففففَد يف حَلْفففففففففدهي نعفففففففففْم ق فففففففففْدَو ه حففففففففف    (2)   أ َوس 

 
 أ ولئفففففففففففففففففَك أَْهفففففففففففففففففَد  يف الط ريَقفففففففففففففففففةه َمفففففففففففففففففْنك م  

  

 :واال أبو العباس العاف  
 فَففففففففففففففففففففففففففازوا بهففففففففففففففففففففففففففَدْعَوةه َسففففففففففففففففففففففففففي ده اخلَْلفففففففففففففففففففففففففففقه 

 
 أَْهفففففففففففففففففففففففل  احلَفففففففففففففففففففففففديثه عهصفففففففففففففففففففففففابَة  احلَفففففففففففففففففففففففق  

 ألالؤهففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففا كتففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففأَلُّقه البَفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففْرقه  
 

 فَفو جفففففففففففففففففففففففففففففففففففففوه ه ْم ز ْهفففففففففففففففففففففففففففففففففففففر  م َن  فففففففففففففففففففففففففففففففففففففَرة  
ففففففففففففففففففففا  فففففففففففففففففففففْبقه  مففففففففففففففففففففا أَْدرَكفففففففففففففففففففففوه  ِبه فففففففففففففففففففففَن الس   مه

 
ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففم فَفي ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففْدرهَكين   يففففففففففففففففففففففففففففففففففففففالَْيَتين َمَعه 
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واال العالمإس ال إخخ  إافظ بإن أ مإد الحكمإ  ر مإه اهلل فإ  اصإخدة عونلإس ذ إر 
 :فخوا التجدند والمجدمنن ثا ذ ر أهث الحدنز فهال 

فففففففففففففففففففففْن م ْسفففففففففففففففففففففنهدي األنبفففففففففففففففففففففاءه  فففففففففففففففففففففر ه م مه  وَغيفْ
 

فففففففففففَننه احلهسفففففففففففانه   وأ ويل الص فففففففففففَحاه الغ فففففففففففر  والسُّ
 ر افهعفففففففففففففففففففففففففففففوَن لَفففففففففففففففففففففففففففففه  أََعفففففففففففففففففففففففففففففز  لهفففففففففففففففففففففففففففففواءه وال 

 
 احلففففففففففففففففففافهظوَن َعلففففففففففففففففففى اخَلالئففففففففففففففففففقه ديففففففففففففففففففنَفه م 

 
 

ايَففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففةر وواليففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففةر وبَففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففراءه   ومحه
 

ففففففففففففففرو دهيففففففففففففففن اهل ففففففففففففففد  بإهحاطَففففففففففففففةر  ففففففففففففففم ناصه  ه 
فففففففففففففففففففففالر َوذهي  إْخفففففففففففففففففففففَواءه   فففففففففففففففففففففله َدج  فففففففففففففففففففففْن ك   مه

 
ففففففففففففله َصففففففففففففاحبه بهْدعففففففففففففةر  ففففففففففففوم  لهك  ففففففففففففم  الرُّج   َوه 

 سفففففففففففففففَيهقر َكَمفففففففففففففففا قَفففففففففففففففْد َصفففففففففففففففح  يف األنبفففففففففففففففاءه  
 

فففففففففل  م ْسفففففففففف مه  فففففففففَن النُّ فففففففففومه لهك  فففففففففوم  مه  ثْفففففففففَل  الرُّج 
 لَْيسفففففففففففففففففففففففففففففففففوا أ ويل زيففففففففففففففففففففففففففففففففف ر وال أَْهفففففففففففففففففففففففففففففففففواءه  

 
رهي ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة  نَفَبوي ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففة   ََ ففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففن ية  َأَث  س 

فففففففففففففففففففففففففففففففففففففْكرانه للنف ْعمفففففففففففففففففففففففففففففففففففففاءه    لل فففففففففففففففففففففففففففففففففففففهه بهالرُّ
 

ْهفففففففففففففَده ْم  فففففففففففففا َعلهمفففففففففففففوا وقَفففففففففففففاموا ج  لفففففففففففففوا مبه  َعمه
 إهال  ابْفتَففففففففففففففففففففففففففففففداها الَقففففففففففففففففففففففففففففففْوم  باإلْطفففففففففففففففففففففففففففففففاءه  

 
ففففففففففففففْن بدْ   َعففففففففففففففةر إْعصففففففففففففففارها مففففففففففففففا أْطلَقففففففففففففففْت مه

ففففففففففففففْم شففففففففففففففف ًي انفففففففففففففففاجره األعفففففففففففففففداءه   نر ه 
( )  

 
فففففففففففففففففففل  جيفففففففففففففففففففلر أَْو َمَكفففففففففففففففففففانر أَْو َزَمفففففففففففففففففففا   يف ك 

  
 

                                                 

خو الريخ حافظ رمحفه هذه القصيدة خمطوطة توجد لد  الريخ حممد بن أمحد احلكمي أ  ( )
 .اهلل 
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لهإإد اتضإإح للهإإارئ الكإإرنا مإإن هإإذه المماا إإا  وا، إإذ والإإرم، ومإإن أاإإوال أ مإإس 
 :اإلسالم والمسلمخن ادنماي و دنًاي، ومن ورا وا أهث الحدنز ومن   واوها 

 

 .س الماأخس والاا  س الممصورة عا  س وا دة ه  أهث الحدنزأح ال را - 
 

واتضح لما أح أهث الحإدنز هإا موضإع ا تإرام وتهإدنر أ مإس اإلسإالم وا،مإس؛  -2
فهوا  ومحدثخن وم سرنن وئعرا  وأمبا ، واد ئدموا المكخر علإى مإن ناعإن فإخوا، واعتبإر 

 أح نًُبتمإإإا علإإإى  إإإبوا أ مإإإس الحإإإدنز والسإإإمس ذلإإإك مإإإن عالمإإإا  أهإإإث البإإإد ،  سإإإأل اهلل
 .ومواوتوا و صرتوا، وأح  بوا من عالما  أهث  السمس 

 

وأح الت رنو بخن ال راس الماأخس والاا  س الممصورة أمر غرنإم مبتإد  مسإتمكر،  -3
 .لا نهث به أ د من السابهخن وو من الال هخن 

 

معونإس نتجإدم وأح الوااع والتارنخ ن وداح أ ه لا تهإا عا  إس أوامنإس علمخإس و  -4
 .بوا اإلسالم عهخدة وئرنعس ألوَّ وه  من أهث الحدنز وف  أهث الحدنز

وهما أمإر ع إخا نجإم التمبإه لإه، وهإو أح علمإا  ا،مإس وا، مإس العإدول اإد ئإودوا 
 .،هث الحدنز بأ وا ها الاا  س الماأخس الممصورة، وها ئودا  اهلل ف  ا،رض 

مإإا ة، فإإأثموا علخوإإا  خإإراي،     فهإإال المبإإ  مإإروا بج: عإإن أ إإس رضإإ  اهلل عمإإه؛ اإإال 
  :((   وأب)) . فهإال عمإر .  ((وأبإ   )):      ثا مروا بأ رل، فأثموا علخوا ئرااي، فهال

 

 خاتمــــــــــة
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هإذا أثمخإتا علخإه  خإراي فوأبإ  لإه الجمإس،  )): مإا وأبإ ؟ اإال : بن الاااب رض  اهلل عمإه 
((اهلل ف  ا،رض  وهذا أثمختا علخه ئرااي فوأب  له المار، أ تا ئودا 

( ) . 
اإدم  المدنمإس واإد واإع بوإا مإرض، فجلسإ  أللإى عمإر : وعن أب  ا،سوم؛ اإال 

بن الاااب رض  اهلل عمه، فمر  بوا أما ة، فأثمى علإى صإا بوا  خإراي، فهإال عمإر رضإ  
: ثإإا مإإر بإإأ رل، فإإأثمى علإإى صإإا بوا  خإإراي، فهإإال عمإإر رضإإ  اهلل عمإإه . وأبإإ : اهلل عمإإه 
فهلإ  : فهال أبإو ا،سإوم . وأب : بالًالًس، فأثمى على صا بوا ئرااي، فهال ثا مر . وأب 

أنمإإا مسإإلا ئإإود لإإه  )):  الإإ   مإإا اإإال المبإإ  : ومإإا وأبإإ  نإإا أمخإإر المإإاممخن؟ اإإال : 
: واثماح؟ اال : فهلما . ((وثالثس  )): وثالثس؟ اال : فهلما .  ((أربعس باخر؛ أم له اهلل    الجمس 

 .ا لا  سأله عن الوا د ث ((واثماح  ))
وأ إإرج معمإإاه أبإإإو ماوم مإإن  إإإدنز أبإإ  هرنإإإرة والمسإإا   وابإإإن ماأإإه والاخالسإإإ  

 .وأ مد من عرنهخن عن أب  هرنرة 
 

((المامموح ئودا  اهلل ف  ا،رض  )): وف  الباار  من  دنز أ س 
(2). 

 

 وح المااعب: ؛ أ  ((أ تا ئودا  اهلل ف  ا،رض  )): اوله  )): اال الحافظ 
و كى ابن التخن أح ذلإك ماصإوص . بذلك من الصحابس، ومن  اح على ص توا من اإلنماح

 . ((بالصحابس؛ ، وا  ا وا نماهوح بالحكمس؛ باالف من بعدها 
 . ((... والصواب أح ذلك ناتص بالًها  والمتهخن  )): اال 

والصإدع، المعتبر ف  ذلإك ئإوامة أهإث ال ضإث : اال الداوم   )): ثا اال الحافظ 
و ال سإإهس؛ ، وإإا اإإد نًمإإوح علإإى مإإن نكإإوح مإإًلوا، وو َمإإن بخمإإه وبإإخن المخإإ  عإإداوة؛ ،ح 

 .ئوامة العدو و تهبث 

                                                 

اجلنفائز، حفديث  -  ) ، ومسفلم ( 108 اجلنائز، حديث  – 21) البخاري : أخرجه   ( )
 " .أنتم شهداء اهلل يف األرض ... وجبت وجبت وجبت : )) وفيه (  919

 ( . 107 اجلنائز، حديث  – 21) أخرجه البخاري   (2)
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((وف  الحدنز فضخلس هذه ا،مس، وألعمال الحكا بال اهرة 
( ) . 

فخمبرإ  اعتبإإار ئإواما  ا، مإإس  إالل الهإإروح التإ  مضإإ  أللإى نوممإإا هإذا، وو نمبرإإ  
ممالته أح نجترئ على ماال توا ورم ئوامتوا الها مس على الصدع والعدل  ، د موما  ا  

 .ومعرفس وااع هذه الاا  س ومواعوا بخن أمخع   الاوا ي 
فأ صح ال باب المسإلا أح نحإاول أوإد الاااإس أح نكإوح مإموا، فختجإه أللإى مراسإس 

وتعلخمإاي و صإإراي  الحإدنز ورأالإه وعلومإإه،  تإى نكإإوح مإموا، وأح نوإتا بمإإموجوا الحإو تعلُّمإإاي 
 .وتأنخداي، وأح نحذر  ث الحذر أح نكوح ف  عدام  صوموا  فخولك 

 سأل اهلل أح نوفو ئإباب ا،مإس لكإث مإا نرضإخه، وصإلى اهلل علإى  بخمإا محمإد وعلإى 
 .آله وصحبه وسلا 

                                                 

 "  .الفتح " ل الرره إن شئت من ، واستكم( 281- 1/28" ) فتح الباري "   ( )
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 السورة اآلنإإإإإإإإإإإإإس راموا الص حس

 البهإإرة و ذلك أعلما ا أمس وسااي  43  217

 البهإإرة ألح الذنن نكتموح ما أ الما من البخما  والودل 59  8  

 56-
 57 

 البهإإرة وأ  هوا ف  سبخث اهلل 95 

 البهإإرة أم  سبتا أح تد لوا الجمس ولما نأتكا   24 57 
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 مراحآل ع  متا  خر أمس أ رأ  للماس تأمروح 1  

 آل عمراح أم  سبتا أح تد لوا الجمس ولما نعلا  42  58 

 المسإإا  وأول  ا،مر ممكا 59 99

 المسإإا  وما أرسلما من رسول ألو لخاا  ب ذح اهلل 64  1 

 المسإإا  فال وربك ونامموح  تى نحكمو  فخما ئجر  69  1 

 إإا المس وألذا أا ها أمر من ا،من أو الاوف أذاعوا 83 12 

 الما إإدة ومن الذنن االوا أل ا  صارل 4   7
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 السورة اآلنإإإإإإإإإإإإإس راموا الص حس

 الما إإدة ل اسهوحومن لا نحكا بما أ ال اهلل فأولكك ها ا 47 84

 الما إإدة لعن الذنن   روا من بم  ألسرا خث على لساح ماوم 78 19 

 الما إإدة  ا وا و نتماهوح عن ممكر فعلوه 78 8  

 ا،عإراف وألذ اال  أمس مموا 64  66 

 ا،عإراف فلما  سوا ما ذ روا به أ جخما الذنن نمووح  65  89

 ا،عإراف الحو وبه نعدلوحوممن  لهما أمس نودوح ب  8  18 

 ا،  إإال ولو علا اهلل فخوا  خراي ،سمعوا 23 24 

 ا،  إإال وو تما عوا فت  لوا وتذهم رنحكا 46 87

 التوبإإإس اتاذوا أ بارها ورهبا وا أباباي من   3 46

 التوبإإإس نا أنوا الذنن آممو ما لكا ألذا  38 58 

 التوبإإإس أاهدواا  روا   افاي وثهاوي و   4 59 

 التوبإإإس والذنن اتبعوها ب  ساح 11  91 

 التوبإإإس التا بوح العابدوح الحامدوح 2    7 

 التوبإإإس فلوو   ر من  ث فراس مموا عا  س 22  79

 المحإإث ألح ألبراهخا  اح أمس 21  66 

 اإلسإإرا  ومن اتث م لوماي فهد أعلما لولخه 33 27 
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 مرنإإا تكام* لهد أكتا ئخكاي ألماي  89-91 85
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 عإإإه فمن تبع هدا  فال نضث وو ن هى 23  55

 الحإإط ومن ن ر  باهلل فكأ ما  رَّ من السما   3 51 

 العمكبو  واال أل   مواأر أللى رب  26  62 
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 52  71-
 73 

 الصإافا  ولهد سبه   لمتما لعبام ا 

 غافإر أل اا لممصر رسلما والذنن آمموا  5 53 
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 الحإإإإإإإدنز الص حس
 ابرو   ضع ا  ا ف  ما تر اوح وتمصروح بضع ا كا 54 

71 ، 83 ، 99 ،
2 1 

 افترع ا،مس أللى ثالث وسبعخن فراس

 أ مث الماممخن ألنما اي أ سموا أ الااي  98 
  ا    افرة وو نمصراهلل نمصر الدولس العاملس وألح   11 
 ألح ابم  هذا سخد، ولعث اهلل نصلح 67 
 ألح ألبم  هذا لسخد، ألح نعش نصلح 68 
 ألح أاواماي بالمدنمس  ل ما ما سلكما ئعباي  61 

 ألح أهث الكتابخن افتراوا على ثمتخن وسبعخن 35 ، 26
 ألح بالمدنمس لرأال ما سرتا مسخراي وو ااعتا وامناي  61 
 سخر بوح سمن من  اح ابلوا ألح اوماي  79 
 ألح لك أأر رأث ممن ئودوا 61 
 ألح هذا ا،مر ف  ارنش، و نعامنوا أ د 31 
 ألح اإلسالم بدأ غرنباي وسخعوم غرنباي  ما بدأ  2 
 ألح اإلنماح لخأ ر أللى المدنمس  ما تأ ر الحخس أللى أحرها  2 
 ألح الخووم افتراوا على أل دل وسبعخن فراس 229
 ما نمصر اهلل هذه ا،مس بضعخ واأل  54 
 أل ا واهلل و  ول  هذا ا،مر أ داي علبه وو أ داي  97
 أو وألح ف  الجسد مضرس، ألذا صلح  صلح الجسد 19 ، 17 

 فهرس األحاديث الشريفة
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 الحإإإإإإإدنز الص حس
 ألو ن ر و ا ف  ا،أر 61 
 ألنا ا وال ن، ف ح ال ن أ ذب الحدنز 54
 أم له اهلل الجمسأنما مسلا ئود له أربعس باخر؛  237

29 ،31 ، 8  ،
215 

 بدأ اإلسالم غرنباي وسخعوم غرنباي؛ فاوبى

 تر   فخكا ما أح تمسكتا به لن تضلوا بعد  55
 ت ترع ا،مس على  خي وسبعخن فراس،  لوا ف  المار  3
 أاهدوا الم ر خن بأموالكا وأ  سكا وألسمتكا 62 

 راسست ترع أمت  أللى ثالث وسبعخن ف 214، 29 
 علخكا بسمت  وسمس الال ا  الرائدنن المودنخن 98 
 العبامة ف  الورج  وجرة ألل  62 

 ف  ه من نعش ممكا؛ فسخرل ا تالفاي  ًخراي  92 ،  6
 فعلخكا بسمت  92 
  لوا ف  المار ألو وا دة، وه  الجماعس 223
 لتتبعن سمن من  اح ابلكا  ذو الهذة بالهذة 9 2
 رألخن أ دهما وا،أر بخموما لخمبعز من  ث  6 
 مًث ما بعًم  اهلل به من الودل والعلا  مًث 17 
 مًث الماممخن ف  توامها وترا موا وتعاع وا 98 
 من أوا غا ناي ف  سبخث اهلل؛ فهد غاا  6 

 من  اح على ما أ ا علخه وأصحاب  47 ، 29 
 من  اح على مًث ما علخه المب   229، 34 

 إإإإإإدنزالحإ الص حس
 من لا نرا أو نجوا غا ناي أو نالي غا ناي  63 
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 من ما  ولا نرا ولا تحدثه   سه بالراو؛ ما  63 ، 8  
 من نرم اهلل به  خراي؛ ن هوه ف  الدنن 36 
 المر  مع من أ م 26
 المسلا من سلا المسلموح من لسا ه ونده 62 
 المامن للمامن  البمخاح ن د بعضه بعضاي  98 
 المامموح ئودا  اهلل ف  ا،رض 237
  ضر اهلل امرأ سمع مما  دنًاي فبلره 226

 هذا أثمختا علخه  خراي، فوأب  له الجمس 237، 47 
 هث تمصروح ألو بضع ا كا 54 
 ها الجماعس 71
 ها ما أ ا علخه وأصحاب  71

 ها من  اح على مًث ما أ ا علخه الخوم وأصحاب  223، 99 ، 41 
 الجماعس ه  29 
 ومن الماس ألو أولكك 25
 وو تاال عا  س من أمت  على الحو ممصورة و نضرها 6 2، 5 2

 و تاال عا  س من أمت  داهرة على الدنن عاناة 81 
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