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فزب ٜٚاألوبثش
فٟ
اٌفشق اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌغ١بع١خ

( إرسبف اٌخالْ
ف ٟرسز٠ش أً٘ اٌؼٍُ
ِٓ خّبػخ اٌزجٍ١غ ٚخٛاسج اٌؼظش
اإلخٛاْ )

رأٌ١ف

أث٠ ٟسٟ
عبِر اثٓ ِسّذ اثٓ أزّذ
-ٕ-

اٌّـمـذِــخ
اْ حٌلّي هلل ٔلّيٖ ٔٔٚظؼٔٔٚ ٕٗ١ظغفَٖ ٔٚ ،ؼ ًٛرخهلل ِٓ َٗ ٍٚأٔفٕٔخ ١ٓٚجخص أػّخٌٕخ ٙ٠ ِٓ ،يٖ هللا ف٩
ِ ًٍ٠٠ ِٓٚ ، ٌٗ ً٠ف٘ ٩خىٚ ، ٌٗ ٞأٗٙي أ ٨اٌٗ ا ٨هللا ٚكيٖ ٠َٗ ٨ه ٌٗ ٚ ،أٗٙي أْ ِلّيح ػزيٖ
هللا َك َّ
ك طُمَخطِ ِٗ َ ٨َ ٚطَ ُّٛطُ َّٓ اَِٚ َّ٨أَٔظُُ ُِّ ٍِْٔ ٍُّٛٓ[ ﴾ َْٛس آي ػَّحْ  :ح٠٢ش
٠ ﴿ ٌٍٗٛٓٚخ أَ َُّٙ٠خ حٌَّ ٌِ َٓ٠آ َُِٕٛح حطَّمُٛح َّ َ
ك ِِ َْٕٙخ ََُ ْٚؿَٙخ َٚرَ َّ
غ ِِ َّْٕ ُٙخ ٍِ َؿ  اخَ ٨وؼِ  ١اَح
ْ َٚح ِك َي ٍس ََ ٚهٍَ َ
ٕٓٔ] ٠ ﴿ ،خ أََُّٙ٠خ حٌَّٕخُّ حطَّمُٛح ٍَرَّ ُى ُُ حٌَّ ٌَِ ٞهٍَمَ ُىُ ِِّٓ َّٔ ْف ٍ
هللاَ حٌَّ ٌِ ٞطَ َٔخ َءٌُ َْٛرِ ِٗ َٚحَ ٍَْ٤كخ ََ اِ َّْ َّ
ََٔ ِٔٚخ  اء َٚحطَّمُٛح َّ
هللاَ َوخَْ َػٍَ ُْ ١ى ُْ ٍَلِ١ز اخ ﴾ [ٍٓٛس حٌٕٔخء  :ح٠٢ش ٔ] ٠ ﴿ ،خ أَ َُّٙ٠خ
هللا َ ٌٍََُُٗٛٓ ٚفَمَ ْي
هللا َٚلٌُُٛٛح لَ  ْٛاِ َٓ ٨ي٠ي اح * ٍِ ُْٜ٠قْ ٌَ ُى ُْ أَ ْػ َّخٌَ ُى ُْ َْ َ٠ٚغفَِْ ٌَ ُى ُْ ًُُٔٛرَ ُى ُْ َِ ِِ ُ٠ َِٓ ٚغ َّ َ
حٌَّ ٌِ َٓ٠آ َُِٕٛح حطَّمُٛح َّ َ
فَخ َُ فَ  ْٛاُح َػ ِظ  ١اّخ ﴾ [ٍٓٛس ح٤كِحد  :ح٠٢ش ٓ،]0ٔ-0
أِب ثؼذ:
فبْ حٌظؼز َ١رٍفظ حٌفَق ٘ ٛحٌظؼز َ١حٌٜل١ق  ْ٤حٌٕ ٚلي ؿخء رٗ ٚح ٌٝٚ٤طلَ ٞأٌفخظ حٌىظخد ٚحٌٕٔش،
ٚحٍِٛق وؼ ِٓ َ١حٌٕخّ ػٍ ٝطّٔ١ظٙخ فُِ ٟخٕٔخ ٌ٘ح رخٌـّخػخص ٘ٚزا خطبء  ٗٔ٤اػَح ٝػٓ حٌٍفظ
حٌٕزٚ ،ٞٛأّخ ُٓ ِّّ١ض ٌٖ٘ حٌـّخػخص رخٌفَق ٔ ْ٤زٕ١خ ِلّيح  ٍٝٛ -هللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١ك َّيع ػٓ حفظَحق ٌٖ٘
حِ٤ش ح١ِ٩ٓ٦ش  ،فؤهزَ  -ػٍ ٗ١حٌ٩ٜس ٚحٌٔ - َ٩أْ أً٘ حٌىظخد حفظَلٛح اٌ ٝػٕظٓٚ ٓ١زؼ ٓ١فَلش،
ٓٚظفظَق ٌٖ٘ حِ٤ش اٌ ٝػ٩ع ٓٚزؼ ٓ١فَلش  ،وٍٙخ ف ٟحٌٕخٍ اٚ ٨حكيس  ٟ٘ٚ ،حٌـّخػش ِ ٟ٘ٚ ،خ وخْ ػٍٝ
ِٓ وخْ ػٍ ٗ١حٌٕزِ ٟلّي  ٍٝٛ -هللا ػٍٚ - ٍُٓٚ ٗ١أٛلخرٗ ح٤ه١خٍ ح٤رَحٍ  ٍٟٟ -هللا ػٕٚ ُٙأٍٟخُ٘.
ٚلبي اٌؼالِخ اٌفٛصاْ ف ٟاألخٛثخ اٌّف١ذح صٕ2
"ِٓ هخٌف حٌّٕٙؾ ٓٚخٍ ػٍِٕٙ ٝؾ أهَ فبٔٗ ٌِٕ ْ١خ ٌٕٔٚخ ِٕٕٗٔ ٨ٚ ،ظٔذ إٌ٠ ٨ٚ ٗ١ظٔذ إٌ١خ٨ٚ ،
 ُّٝٔ٠ؿّخػش ٚإّٔب ٠غّ ٝفشلخ ِٓ اٌفشق اٌؼبٌخ ْ٤ ،حٌـّخػش  ٨طى ْٛا ٨ػٍ ٝحٌلك ف ٛٙحٌٌ٠ ٜـظّغ
ػٍ ٗ١حٌٕخّٚ ،أِخ حٌزخ ً١فبٔٗ ٠فَق ٠ ٨ٚـّغ لخي طؼخٌٚ "ٝاْ طٌٛٛح فبّٔخ ُ٘ فٗ ٟمخق "حٌزمَس ". ٖٔ0
أٖ.
ٚلبي ش١خ اإلعالَ ف ٟاالعزمبِخ )ٕٗ / ٔ( -
"ٚحٌزيػش ِمَٔٚش رخٌفَلش وّخ حْ حٌٕٔش ِمَٔٚش رخٌـّخػش ف١مخي أً٘ حٌٕٔش ٚحٌـّخػش وّخ ٠مخي أً٘ حٌزيػش
ٚحٌفَلش".
ٌٚمي كٌٍٔخ ٔزٕ١خ  ٍٝٛ -هللا ػٍ ِٓ - ٍُٓٚ ٗ١حٌظفَقٚ ،حٌظؼٜذ ٌغ َ١حٌي ٓ٠فمخي  -وّخ ف ٟحٌلي٠غ حٌٌٞ
هَؿٗ حِ٦خَ ٍُِٔ ِٓ كي٠غ أرَ٠َ٘ ٟس  ٍٟٟ -هللا ػٕٗ : -
« ِٓ هَؽ ِٓ حٌِخػش ٚ ،فخٍق حٌـّخػش  ،فّخص ِخص ِِ١ظش ؿخٍ٘١ش  ِٓٚ ،لخطً طلض ٍح٠ش ِػ ّّ١ش ٠ ،غ٠ذ
ٌؼٜزش  ،أ٠ ٚيػ ٛاٌ ٝػٜزش  ،أ َٜٕ٠ ٚػٜزش  ،فمظً فمِ ْظٍش ؿخٍ٘١ش  ِٓٚ ،هَؽ ػٍ ٝأِظَ٠٠ ٟد رََّ٘خ
ٚفخؿَ٘خ ٠ ٨ظلخِٗ ِٓ ٝئِٕٙخ ٠ ٨ٚ ،ف ٌٌٞ ٟػٙي  ،فٌٍٔٚ ِٟٕ ْ١ض ِٕٗ »  .أخشخٗ أزّذ (ٕ ، ٕ9ٙ/سلُ
ِٖٔٚ ، )29غٍُ (ٖ ، ٔٗ2ٙ/سلُ . )ٔ1ٗ1
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٠مٛي إٌ - ٞٚٛسزّٗ هللا  -ف ٟشرح مسلم
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ف ٟل ٍٝٛ - ٌٗٛهللا ػٍ ِٓٚ « : - ٍُٓٚ ٗ١لخطً طلض ٍح٠ش ػّ١ش »  ٟ٘ .ر ُ٠حٌؼٚ ٓ١ؤَ٘خ ٌ ،غظخْ
ٍِ٘ٛٙطخْ ٚ ،حٌِّ ُ١ىٍٔٛس ِ٘يىس ٚ ،حٌ١خء ِ٘يىس أ٠٠خ  ،لخٌٛح  ٟ٘ :ح َِ٤ح٤ػّٔ٠ ٨ ٝظزٚ ٓ١ؿ. ٗٙ
وٌح لخٌٗ أكّي رٓ كٕزً ٚحٌـّ ، ٍٛٙلخي آلخق رٓ ٍحَ٘ ٌَ٘ :ْٗ٠ٛح وظمخطً حٌمٌٍ َٛؼٜز١ش .
ٚلخي حٌؼِ٩ش حٌِ١ز : ٟطلض ٍح٠ش ػّ١ش  ،أ ٞوٕخ٠ش ػٓ ؿّخػش ِـظّؼ ٓ١ػٍ ٝأَِ ِـٛٙي ُ٠ ٨ ،ؼَف أٔٗ
كك  ،أ ٚرخ ، ً١ف١يػ ْٛحٌٕخّ اٌ٠ٚ ، ٗ١مخطٍ". ٌٗ ْٛ
٠ٚمٛي حٌٕ ٞٚٛف ٟشرح مسلم  : .132/21أ٠ ٞمخطً ٌ٘ٛٙس ٔفٔٗ ٚغ٠زٗ ٌٙخ ٠ٚ ،ئ٠ي ٌ٘ح حٌلي٠غ
حٌٌّو ٍٛرؼيٖ ٠غ٠ذ ٌٍؼٜزش ٠ٚ ،مخطً ٌؼٜزش ِٚ ،ؼٕخٖ أّخ ٠مخطً ػٜز١ش ٌمٛ٘ٚ ِٗٛحٖ ".
٠مٛي حرٓ ح٤ػٍ - َ١كّٗ هللا ف ٝحٌٕٙخ٠ش ِ :خىس ػٜذ ٚ - .حٌؼٜز١ش أ ٞحٌلّ١ش ٚ ،حٌؼٜز ٛ٘ ٟحٌٌٞ
٠غ٠ذ ٌؼٜزظٗ ٠ٚ ،لخِ ٟػٕٚ ، ُٙحٌؼٜز١ش ٚحٌظؼٜذ ٘ ٟحٌّلخِخس ٚحٌّيحفؼش ".
٠ٚمٛي ٔزٕ١خ ِلّي  ٍٝٛ -هللا ػٍ « : -ٍُٓٚ ٗ١اْ أً٘ حٌىظخر ٓ١حفظَلٛح ف ٟى ُٕٙ٠ػٍ ٝػٕظٓٚ ٓ١زؼٍِ ٓ١ش ،
ٚاْ ٌٖ٘ حِ٤ش ٓظفظَق ػٍ ٝػ٩ع ٓٚزؼٍِ ٓ١ش  ،وٍٙخ ف ٟحٌٕخٍ اٚ ٨حكيس  ٝ٘ٚ ،حٌـّخػش ٚ ،أٙخ ٓظوَؽ
ِٓ أِظ ٟألٛحَ طظـخٍ ٜر ُٙطٍه حٛ٘٤حء وّخ َ٠ظَـخٍ ٜحٌ َىٍَذ رٜخكزٗ  ،ف٠ ٩زم ِٕٗ ٝػَق ِ ٨ٚف ًٜا٨
ىهٍٗ »ٍٚ .حٖ حِ٦خَ أكّي ٚغٛٚ ، َٖ١للٗ حٌظٌَِٚ ٞحٌلخوُ ٚحٌزغٚ ٞٛحرٓ ط١ّ١ش ٚحرٓ وؼٚ َ١حرٓ كـَ
ٚ ،فٌ٘ ٟح ٍى ػٍٟ ِٓ ٝؼّفٗ وصححه األلبانً فً الصحٌحة 102
٠ٚمٛي حرٓ ِٔؼٛى  ٍٟٟ -هللا ػٕٗ ِ -زٕ١خ ٔ١ٜلش ٍٓٛي هللا  ٍٝٛ -هللا ػٍٚ - ٍُٓٚ ٗ١طلٌ ِٓ َٖ٠حطزخع
ٌٖ٘ حٛ٘٤حء ٚحٌفَق ٚحٌـّخػخص حٌّليػش  :هٌٕ ٢خ ٍٓٛي هللا  ٍٝٛ -هللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١هِخ ػُ لخي ٌ٘ « :ح
ٓز ً١هللا »  .ػُ ه ٢هِ١ٛخ ػٓ ٚ ٕٗ١ّ٠ػٓ ّٗخٌٗ ٚ ،لخي ٓ ٌٖ٘ « :زً ػٍ ٝوً ٓزِٕٙ ً١خ ِٗ١خْ ٠يػٛ
ق ِر ُى ُْ ػَٓ َٓ ِزٍٛٓ[ ﴾ ِٗ ٍِ١س حٔ٤ؼخَ
ََ ٛح ِْٔ ُِ ٟ١ظَ ِم  ١اّخ فَخطَّزِؼُ ٨َ َٚ ُٖٛطَظَّ ِزؼُٛح حٌ ُّٔزُ ًَ فَظَفَ ََّ َ
اٌ . » ٗ١ػُ لَأ ﴿ َٚأَ َّْ َ٘ ٌَح ِ
 :ح٠٢ش ٖ٘ٔ] »أخزجه أحمد ( ، 534/1رقم  ، )5154والنسائي في الكبزى ( . )11111وحسنه األلباني في المشكاة .111
ٚػٓ حٌؼَرخ ٝرٓ ٓخٍ٠ش  ٍٟٟ -هللا ػٕٗ  -ػٓ ٍٓٛي هللا  ٍٝٛ -هللا ػٍ – ٍُٓٚ ٗ١لخي ٚ :ػظٕخ ٍٓٛي
هللا  ٍٝٛ -هللا ػٍِٛ - ٍُٓٚ ٗ١ػظش ٚ ،ؿٍض ِٕٙخ حٌمٍٛد ًٍٚ ،فض ِٕٙخ حٌؼ ، ْٛ١فمٍٕخ ٠ :خ ٍٓٛي هللا
إٔٛٚخ وؤٔٙخ ١ٛٚش ِٛىع  .لخي  « :أ١ٛٚىُ رظم ٜٛهللا ٚ ،حٌّٔغ ٚحٌِخػش ٚ ،اْ أ ُ َِِّ ػٍ١ىُ ػزي كز٘، ٟ
فبٔٗ ِٓ َِ ٠ؼٖ ِٕىُ رؼي ٞفٔ َٜ١حهظ٩ف اخ وؼ  ١اَح  ،فؼٍ١ىُ رٕٔظٕٓٚ ، ٟش حٌوٍفخء حٌّٙي ٓ١٠حٌَحٗي، ٓ٠
طّٔىٛح رٙخ َٚ ،ػَٛ ُّ٠ح ػٍٙ١خ رخٌٕٛحؿٌ ٚ ،ا٠خوُ ِٚليػخص ح ، ٍِٛ٤فبْ وً ِليػش ريػش ٚ ،وً ريػش ٌ٩ٟش
».خزجه أحمد ( ، 141/5رقم  ، )18175وأبو داود ( ، 411/5رقم  ، )5118والتزمذي ( ، 55/4رقم  )4181وقال  :حسن صحيح .
وابن ماجه ( ، 14/1رقم  . )54وصححه األلباني في المشكاة .114

ٚأٛٚخٔخ ٔزٕ١خ ِلّي  ٍٝٛ -هللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١رخٌظّٔه رىظخد هللا ٕٓٚظٗ  -ػٍ ٗ١حٌ٩ٜس ٚحٌٔ - َ٩فبْ فّٙ١خ
حٌٕـخس ف ٟحٌئ١خ ٚح٢هَس  ،فمخي  « :طَوض ف١ىُ ٗ١ج ٌٓ ٓ١طٍٛ٠ح رؼيّ٘خ  :وظخد هللا ٕٓٚظ٠ ٌٓٚ ، ٟظفَلخ
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كظَ٠ ٝىح ػٍ ّ ٟحٌل» ٝٛ

أخزجه الحاكم ( ، 184/1رقم  ، )311والدارقطني ( . )454/5وصححه األلباني في صحيح الجامع

.4138

ٚوخْ حٌٍٔف  ٍٟٟ -هللا ػٕ - ُٙكَ ٓ١ٜ٠أٗي حٌلَ ٙػٍٕٓ ٝش ٍٓٛي هللا  ٍٝٛ -هللا ػٍ٨ - ٍُٓٚ ٗ١
٠يَػٙٔٛخ  ٞ٤أَِ  ،فىخْ أر ٛرىَ حٌٜي٠ك  ٍٟٟ -هللا ػٕٗ – ٠مٛي ٌٔ :ض طخٍوخ ٗ١جخ وخْ ٍٓٛي هللا -
ُ
طَوض ٗ١جخ ِٓ أَِٖ  -أْ أُ٠غ .أخشخٗ أزّذ
 ٍٝٛهللا ػٍ٠ - ٍُٓٚ ٗ١ؼًّ رٗ ا ٨ػٍّض رٗ  ،فبٔ ٟأه٘ - ٝاْ
(ٔ ، ٙ/سلُ ٕ٘) ٚ ،اٌجخبس ، ٕٔٔٙ/ٖ( ٞسلُ ِٚ ، )ٕ9ٕٙغٍُ (ٖ ، ٖٔ1ٔ/سلُ . )ٔ2٘9

ِّٚخ ٠زِ ٓ١خ وخْ ػٍ ٗ١حٌٜلخرش  ٍٟٟ -هللا ػٕ ِٓ - ُٙحٌلَ ٙػٍ ٝحٌٕٔش ٚ ،حٌظّٔه رٙخ ٚ ،أْ ٌ٘ح
ٓز ً١حٌٕٚ َٜحٌؼِ ٚحٌظّىِ٤ ٓ١ش ح ، َ٩ٓ٦ف ٟأٚي حٌِِخْ ٚآهَٖ ِخ لخٌٗ أرَ٠َ٘ ٛس  ٍٟٟ -هللا ػٕٗ –
ك١غ لخي ٚ :حٌٌ ٨ ٞاٌٗ ا ٨ٌٛ ٛ٘ ٨أْ أرخ رىَ حٓظُوٍف ِخ ُػزي هللا .
ػُ لخي حٌؼخٔ١ش  ،ػُ لخي حٌؼخٌؼش  ،فم٠ ْٗ َِ : ٌٗ ً١خ أرخ ََ٘٠س  .فمخي  :اْ ٍٓٛي هللا  ٍٝٛ -هللا ػٍ- ٍُٓٚ ٗ١
ٚؿّٗ أٓخِش رٓ ُ٠ي فٓ ٟزؼّخثش اٌ ٝحٌ٘خَ  ،فٍّخ ِٔي رٌ ٞه٘ذ لُز ٞحٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍ- ٍُٓٚ ٗ١
ٚحٍطيص حٌؼَد كٛي حٌّيٕ٠ش ٚ ،حؿظّغ اٌ ٗ١أٛلخد حٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١فمخٌٛح ّ ٍُ :ى ٘ئ٨ء ،
طٛؿٗ ٘ئ٨ء اٌ ٝحٌَٚ ، َٚلي حٍطيص حٌؼَد كٛي حٌّيٕ٠ش .
فمخي ٚ :حٌٌ ٨ ٞاٌٗ ا ٌٛ ، ٛ٘ ٨ؿََّص حٌى٩د رؤٍؿً أُٚحؽ حٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍِ - ٍُٓٚ ٗ١خ ٍىىص
ؿ٘١خ ٚؿٍٛٓ ٗٙي هللا  ٍٝٛ -هللا ػٍ ٨ٚ - ٍُٓٚ ٗ١كٍٍض ٌٛحء ػميٖ  .فٛؿٗ أٓخِش  ،فـؼً  َّ٠ ٨رِمَزً١
٠َ٠ي ْٚحٍ٨طيحى ا ٨لخٌٛح  ٨ٌٛ :أْ ٌٙئ٨ء لٛس ِخ هَؽ ِؼً ٘ئ٨ء ِٓ ػٕيُ٘ ٌٚ ،ىٓ ٔيػ ُٙكظٍ٠ ٝمٛح
حٌَ . َٚفٍمُٛح حٌَ ، َٚفٚ ُِِ٘ٛٙلظٍٍٚ ، ُ٘ٛؿؼٛح ٓخٌّ ، ٓ١فؼزظٛح ػٍ ٝح ".َ٩ٓ٦أخشخٗ اٌجٙ١م ٟف ٟاالػزمبد
(ِٔٚ ، )ٖٗ٘/ست اٌذ ٓ٠اٌطجش ٞف ٟاٌش٠بع إٌؼشح (ٕٚ ، )ٗ2/اثٓ ػغبوش (ٕٚ . )ٙٓ/زغٓ إعٕبدٖ طبزت وٕض اٌؼّبي . ٔٗٓٙٙ

فخٔظَ اٌ ٝطّٔه أر ٟرىَ  ٍٟٟ -هللا ػٕٗ  -رٕٔش ٍٓٛي هللا  ٍٝٛ -هللا ػٍِ - ٍُٓٚ ٗ١غ ِػظُ حٌفخؿؼش
رّٛص حٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍٚ - ٍُٓٚ ٗ١حٍطيحى ؿّخػش ِٓ حٌؼَد  ،ا ٨أٔٗ طّٔه رٙي ٞحٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا
ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١فىخٔض حٌٕـخس ٚحٌغٍزش  ً٘٤حٛٚ ، َ٩ٓ٦يق ٔزٕ١خ  ٍٝٛ -هللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١ك ٓ١لخي  « :لي
طَوظىُ ػٍ ٝحٌز٠١خء ٍٙ١ٌ ،خ وٕٙخٍ٘خ ٠ِ٠ ٨ ،غ ػٕٙخ رؼي ٞا٘ ٨خٌه ٠ ِٓٚ ،ؼٖ ِٕىُ رؼي ٜفَٜٔ١
حهظ٩فخ وؼَ١ح  ،فؼٍ١ىُ رّخ ػَفظُ ِٓ ٕٓظٕٓٚ ، ٟش حٌوٍفخء حٌَحٗي ٓ٠حٌّٙيَ ، ٓ١٠ػّٛ٠ح ػٍٙ١خ رخٌٕٛحؿٌ ،
ٚػٍ١ىُ رخٌِخػش ٚ ،اْ ػزيح كز٘١خ  ،فبّٔخ حٌّئِٓ وخٌـًّ حَِٔ٤ف (  ، )ٔ0ك١ؼّخ لِ١ي حٔمخى »  .أخشخٗ أزّذ
(ٗ ، ٕٔٙ/سلُ ٕٚ ، )ٔ2ٔ1اثٓ ِبخٗ (ٔ ، ٔٙ/سلُ ٖٗ) ٚ .طسسٗ األٌجبٔ ٟف ٟاٌظس١سخ . 9ٖ2

٠مٛي حِ٦خَ ِخٌه ٍ -كّٗ هللا ٚغفَ ٌٗ ٍُٜ٠ ٨ : -ق آه ََ ٌ٘ح ح َِ٤اِ ٨خ أٍَٛق أ.ٌَٗٚ
ٌمي وخْ حٌٍٔف حٌٜخٌق  ٍٟٟ -هللا ػٕ٠ - ُٙؼَفٔ ْٛؼّش هللا ػٍ ُٙ١رخٌظّٔه رخٌٕٔش ٚ ،حٌٙيح٠ش رٙخ ،
٠ٚيٍوِ ْٛخ أٔؼُ هللا رٗ ػٍ ِٓ ُٙ١حٌٕـخس ِٓ حٌزيع ٚحٛ٘٤حء حٌٍّ٠ش  ،فىخٔٛح ُ٠ل ّيػ ْٛرٕؼّش هللا  -ػِ ٚؿً
 ُ٠ٚلٌٍِّ ْٚخ ٌُ٘٠زُٙخ .٠ٚمٛي أر ٛحٌؼخٌ١ش حٌَ٠خكٍ - ٟكّٗ هللا ٚغفَ ٌٗ  : -أٔؼُ هللا ػٍ ٟرٕؼّظ ٨ ، ٓ١أىٍ ٞأ٠ظّٙخ أف : ً٠أْ
٘يحٔ ، َ٩ٓ٧ٌ ٟأَ ٌُ ٠ـؼٍَٕ ٟكَُ ٠ٍٚاّخ  ".أ ٞهخٍؿ١خ  ْ٤ ،فظٕش حٌوٛحٍؽ وخٔض فُِ ٟخٔٗ ػظّ١ش .

-٘-

٠ٚمٛي حرٓ ِٔؼٛى  ٍٟٟ -هللا ػٕٗ  -حطزؼٛح  ٨ٚطزظيػٛح  ،فمي ُوف١ظُ  ،ػٍ١ىُ رخَِ٤

حٌؼظ١ك ".أخشخٗ اٌذاسِٟ

(ٔ ، 1ٓ/سلُ ٕ٘ٓ) ٚ ،اٌجٙ١م ٟف ٟشؼت اإلّ٠بْ (ٕ ، ٗٓ2/سلُ ٚ ، )ٕٕٔٙاٌطجشأ ، ٔ٘ٗ/9( ٟسلُ ٓ )122لبي اٌ١ٙثّ:)ٔ1ٔ/ٔ( ٟ
سخبٌٗ سخبي اٌظس١ر .

٠ٚمٛي حِ٦خَ حُٚ٤حػٍ - ٟكّٗ هللا ٚغفَ ٌٗ " : -ػٍ١ه رآػخٍ ِٓ ٍٓف ٚ ،اْ ٍف٠ه حٌٕخّ ٚ ،ا٠خن
ٚآٍحء حٌَؿخي ٚ ،اْ ُهَفٛح ٌه رخٌمٛي ".
٠ٚمٛي حِ٦خَ أكّي  ،اِخَ أً٘ حٌٕٔش فُِ ٟخٔٗ فٍٓ ٟخٌظٗ أٌِ ٝيى  ٨ :ط٘خٛ ٍٚخكذ ريػش ف ٟىٕ٠ه ،
 ٨ٚطَحفمٗ فٓ ٟفَن .
٠ٚمٛي حِ٦خَ حٌزََْ رَٙخٍٍ - ٞكّٗ هللا ِ -زٕ١خ ِخ ػٍ ٗ١أً٘ ٌٖ٘ حٌفَق ٚح٤كِحد حٌّوخٌفش ٌٌّ٘ذ أً٘ حٌٕٔش
ٚحٌـّخػش ِ :ؼً أٛلخد حٌزيع ِؼً حٌؼمخٍد ٠ ،يفٍٕ ْٛءٚ ُٙٓٚأريحٔ ُٙف ٟحٌظَحد ُ٠ٚ ،وَؿ ْٛأًٔخر، ُٙ
فبًح طّىٕٛح ٌيغٛح .
فىٌٌه أً٘ حٌزيع ِ ُ٘ ،وظف ْٛر ٓ١حٌٕخّ  ،فبًح طّىٕٛح  ،فؼٍٛح ِخ ٠َ٠ي. ْٚ
٠ٚمٛي ٍ -كّٗ هللا ٚغفَ ٌٗ  : -اًح ظٌ َٙه ِٓ أٔخْ ٟٗء ِٓ حٌزيع فخكٌٍٖ  ،فبْ حٌٌ ٞأهف ٝػٕه أوؼَ
ِٓ حٌٌ ٞأظ. َٖٙ
٠ٚمٛي حرٓ حٌـٍ - ُٞٛكّٗ هللا ِ -زٕ١خ ٗ١جخ ِّخ ٠ظؼٍك رظَر١ش ح٨ٚ٤ى ػٍ ٝحٌٕٔش ٚ ،ارؼخىُ٘ ػٓ أً٘
حٛ٘٤حء ٚ ،حٌزيع حٌٍّ٠ش  :هللاَ هللاَ ِٓ ِٜخكزش ٘ئ٨ء ٠ .ؼٕ ٟأً٘ حٌزيع .
ف١ـذ ِٕغ حٌٜز١خْ ِٓ ِوخٌِظ٠ ٨٤ ، ُٙؼزض ف ٟلٍٛرًٌ ِٓ ُٙه ٟٗء ٚ ،حٗغٍ ُ٘ٛرؤكخى٠غ ٍٓٛي هللا -
 ٍٝٛهللا ػٍ. – ٍُٓٚ ٗ١
فٌٌٍه وخْ حٌٍٔف  ٍٟٟ -هللا ػٕٙ٠ ٨ - ُٙخر ًَ ِٓ ْٛأً٘ حٌظلِد ٚحٌزيع ٚحٛ٘٤حء  ،رً وخٔٛح ٠لٌٍْٚ
ِٕ ُٙرؤػ١خٌّٔ ، ُٙخ فًٌ ٟه ِٓ حٌٍّٜلش حٌؼظّ١ش  ً٘٤ح ، َ٩ٓ٦لخي ٍؿً ٌِ٧خَ أكّي ٠ :خ اِخَ ٌُِ طظىٍُ
َّ
ُّ
ٓٚىض أٔض  ،فّظ٠ ٝظؼٍُ
ٓىض أٔخ ،
ف ٟفٚ ْ٩ف ْ٩؟ فمخي حِ٦خَ أكّي – ٍكّٗ هللا ٚغفَ هللا ٌٗ  : -اًح
حٌـخً٘ ؟
٠ٚمٛي أرٔ ٛؼ : ُ١ىهً حٌؼ َٛ٠ ٍٞٛحٌـّؼش  ،فبًح حٌلٔٓ رٓ ٛخٌق رٓ ك ، ٍٟٜ٠ ٟفمخي حٌؼٍ - ٍٞٛكّٗ
هللا ٔ : -ؼ ًٛرخهلل ِٓ ه٘ٛع حٌٕفخق ٚ .أهٌ ٔؼٍٚ ٗ١طلٛي ػٕٗ ٚ ،لخي ًٌ :ه ٍؿً  َٜ٠حٌٔ١ف ػٍ ٝحِ٤ش .
أٔ٠ ٞظز١ق حٌوَٚؽ ػٍ٨ٚ ٝس ح ، َِ٤فٌٌٍه كٌٍ ِٕٗ .
ٚحٓظ ِّغ ٌ ٌٖٙحٌلخىػش حٌظ ٟؿَص ٌِ٧خَ أكّي رٓ كٕزً ٍ -كّٗ هللا ٚغفَ ٌٗ  -ف ٟحٌظلٌ ِٓ َ٠أً٘ حٛ٘٤حء
ٚحٌزيعٚ ،ػيَ ح٨غظَحٍ رّخ ٠ظ ِٓ َٗٔٚٙحٌِ٘ي ٚحٌَلخثك ٚحٌزىخء ِٓ ه٘١ش هللا ٓ -زلخٔٗ ٚطؼخٌ - ٝوّخ
ِ٠ػّ٠ ،ْٛمٛي ػٍ ٟرٓ أر ٟهخٌي  :لٍض ٤كّي رٓ كٕزً  :اْ ٌ٘ح حٌ٘١ن ١ٌ٘ -ن كِ َ٠ؼٕخ  ٛ٘ -ؿخٍ، ٞ
ٚلي ٔ١ٙظٗ ػٓ ٍؿً ٠لذ أْ ّٔ٠غ لٌٛه ف ، ٗ١كخٍع حٌم٠ - َ١ٜؼٕ ٟحٌلخٍع حٌّلخٓز - ٟلخي ػٍِ٧ٌ ٟخَ
َ
ٚوٕض ٠خ اِخَ ٍأ٠ظِٕ ٟؼٗ  .أِ ٞغ حٌلخٍع ٌِٕ ٕٓ ٓ١ػي٠يس  ،فمٍض ٌ ٨ : ٟطـخٌٔٗ  ٨ٚ ،طىٍّٗ .
أكّي :
فٍُ أوٍّٗ كظ ٝحٌٔخػش ٌ٘ٚ ،ح حٌ٘١ن ٠ـخٌٔٗ  ،فّخ طمٛي ف ٗ١؟ لخي  :فَأ٠ض أكّي رٓ كٕزً لي حكَّ ٌ، ٗٔٛ
ٚحٔظفوض أٚىحؿٗ ٚػٕ١خٖ ِٚ ،خ ٍأ٠ظٗ ٘ىٌح ل ، ٢ػُ ؿؼً حِ٦خَ أكّي ٕ٠ظف٠ٚ ٞمٛي ً :حن  -أ ٞحٌلخٍع

-ٙ-

حٌّلخٓز - ٟفؼً هللا رٗ ٚفؼً ٠ ْ١ٌ ،ؼَف ًحن اَ َِٓ ٨هزَ ََٖ ٚػَفٗ  ،أ ٖٚأً ، ٖٚحن ٠ ٨ؼَفٗ ا َِٓ ٨هزَٖ
ٚػَفٗ ً ،حن ؿخٌٔٗ حٌّغخٌُ٠ٚ ٟؼمٛد ٚف ، ْ٩فؤهَؿ ُٙاٌٍ ٝأ ٞؿ ، ُٙفٍٙىٛح رٔززٗ  .فمخي حٌ٘١ن
ٌِ٧خَ أكّي ٠ :خ أرخ ػزي هللا  َٞٚ٠ ،حٌلي٠غ ٓ ،خوٓ هخٗغ  ِٓ ،لٜظٗ وٌح ٚوٌح  .فغ٠ذ حِ٦خَ أكّي -
ٍكّٗ هللا ٚ -ؿؼً ٠مٛي ُ َ٠ ٨ :غَّن ه٘ٛػٗ  ٨ ، ٕٗ١ٌٚطَغظ َّ رظٕىٍ ْ١أٓٗ  ،فبٔٗ ٍؿً ٓٛء ًحن ٠ ٨ ،ؼَفٗ
ا ِٓ ٨هزَٖ  ٨ ،طىٍّٗ  ٨ٚ ،وَحِش  ،وً ِٓ كيع رؤكخى٠غ ٍٓٛي هللا  ٍٝٛ -هللا ػٍٚ - ٍُٓٚ ٗ١وخْ
ِزظيػخ  ٨طـٍْ اٌ ٨ٚ ، ٗ١وَحِش ُٔ ٨ٚ ،ؼّ ٝػٚ ، ٓ١ؿؼً ٠مٛي ًحن ".
٠مٛي أر ٛحٌمخُٓ  :رٍغٕ ٟأْ حٌلخٍع حٌّلخٓز ٟطىٍُ فٟٗ ٟء ِٓ حٌى ، َ٩فٙـَٖ أكّي رٓ كٕزً  ،فخهظف- ٝ
أ ٞحٌلخٍع  -فٍّخ ِخص ٌُ  ًّ ُٜ٠ػٍ ٗ١ا ٨أٍرؼش ٔفَ .
وخْ حٌٍٔف  ٍٟٟ -هللا ػٕ٠ - ُٙفَك ْٛرّٜخكزش حٌ٘زخد  ً٘٤حٌٕٔش ٠ ُٙٔ٤ ،ظؼٍّ ُِٕٙ ْٛحٌٕٔش ،
٠ٚلٌِّٔ ْٛـخٌٔظ ُٙأً٘ حٛ٘٤حء ٚحٌزيع .
٠مٛي ػَّ ٚرٓ ل : ْ١اًح ٍأ٠ض حٌ٘خد أٚي ِخ ٕ٘٠ؤ ِغ أً٘ حٌٕٔش فخٍؿُٗ ٚ ،اًح ٍأ٠ظٗ ِغ أً٘ حٌزيػش
فخ٠ؤّ ِٕٗ  ،فبْ حٌ٘خد ػٍ ٝأٚي ٔ٘ٛثٗ .
٠ٚمٛي حٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍ « : -ٍُٓٚ ٗ١حٌَؿً ػٍ ٝى ٓ٠هٍ ، ٍٗ١فٍٕ١ظَ أكيوُ َِٓ ُ٠وخًٌ

» .أخشخٗ أث ٛداٚد

(ٗ ، ٕ٘9/سلُ ٖٖٚ ، )ٗ1اٌزشِز ، ٘19/ٗ( ٞسلُ ٚ )ٕٖ21لبي  :زغٓ غش٠ت ٚ .زغٕٗ األٌجبٔ ٟف ٟاٌظس١سخ . 9ٕ2

ف١ٕٙجخ ٌّٓ ٍُلٗ هللا فمٙ١خ ٠ؼٍّٗ حٌٕٔش  ،أ٠ ٚلٌٍٖ ِٓ حٌزيػش ١ٕ٘ ،جخ ٌّٓ ٍُلٗ هللا هٍ٠ ٩١يٌٗ ػٍٓ ٝزً١
أً٘ حٌٕٔش .
٠مٛي حرٓ ًََٗ ْٛد :اْ ِٓ ٔؼّش هللا ػٍ ٝحٌ٘خد اًح طٕٔه أْ ٠ئحهٛ ٟخكذ َُّٕٓش ٠ ،لٍّٗ ػٍٙ١خ .
ٚاٌ١ه ٌٖ٘ حٌلخىػش حٌؼـ١زش حٌّزٕ١ش ٌّخ وخْ ػٍ ٗ١حٌٍٔف حٌٜخٌق  ٍٟٟ -هللا ػٕ ِٓ - ُٙحٌلٌٍ ِٓ حٌظلِد
ف ٟحٌي ، ٓ٠فمي ٍ ٜٚأرٔ ٛؼ ُ١ف ٟكٍ١ش ح١ٌٚ٤خء ، 2/112ربٕٓخى ٛل١ق ػٓ ُِ َ
َِِّف رٓ ػزي هللا رٓ حٌ ِّ٘ ِّوَ١
  ِٓ ٛ٘ٚوزخٍ ػمخص حٌظخرؼ - ٓ١لخي  :وٕخ ٔؤط٠ُ ٟي رٓ ٛٛكخْ ٚ ،وخْ ٠مٛي ٠ :خ ػزخى هللا أوَِٛح ٚأؿٍّٛح ،فبّٔخ ٍ١ٓٚش حٌؼزخى اٌ ٝهللا روٍٜظ : ٓ١حٌوٛف ٚحٌِّغ  .فؤط١ظٗ ًحص ٚ ، َٛ٠لي وظزٛح وظخرخ  ،فٕٔمٛح وِ٩خ
ِٓ ٌ٘ح حٌٕل : ٛاْ هللا ٍرٕخ ِٚ ،لّيح ٔزٕ١خ ٚ ،حٌمَآْ اِخِٕخ  ِٓٚ ،وخْ ِؼٕخ وٕخ ٚ ،وٕخ ٌٗ  ِٓٚ ،هخٌفٕخ
وخٔض ٠ئخ ػٍٚ ، ٗ١وٕخ ٚوٕخ  .لخي  :فـؼً ٠ؼَ ٝحٌىظخد ػٍٍ ُٙ١ؿٍ ٩ؿ ، ٩ف١م : ٌْٛٛألٍَص ٠خ ف ْ٩؟
كظ ٝحٔظٛٙح اٌ ّ ، ٟفمخٌٛح  :ألٍَص ٠خ غ َ٩؟ لٍض  ، ٨ :لخي  ٨ :طؼـٍٛح ػٍ ٝحٌغِ ، َ٩خ طمٛي ٠خ غ َ٩؟ لخي
ٟ
لٍض  :اْ هللا لي أهٌ ػٍ ّ ٟػٙيح ف ٟوظخرٗ  ،فٍٓ أكيع ػٙي ٜٛٓ ٞحٌؼٙي حٌٌ ٞأهٌٖ هللا  -ػِ ٚؿً – ػٍ ّ
 ،لخي  :فَؿغ حٌم َٛػٓ آهَُ٘ ِ ،خ ألَ رٗ أكي ِٕ ، ُٙلخي  :لٍض ٌ ََُِِّّ ف  :وُ وٕظُ ؟ لخي ُ٘ :خء ػ٩ػٓ١
ٍؿ". ٩
رٌٙح ٠ظزٌٕ ٓ١خ ٔؼّش هللا ٓ -زلخٔٗ ٚطؼخٌ - ٝػٍٕ١خ رخ٨ؿظّخع ػٍ ٝوظخد هللا ٕٓٚ ،ش ٍٓ ٍٝٛ - ٌٗٛهللا ػٍٗ١
٠ٚ - ٍُٓٚظزٌٕ ٓ١خ و١ف وخْ حٌٍٔف حٌٜخٌق  ٍٟٟ -هللا ػٕ٠ - ُٙلٌٍ ٌٖ٘ ِٓ ْٚحٛ٘٤حء ٚحٌزيع حٌٍّ٠ش .
ٌٚىٓ ً٘ حٌظفَق ٚحٌظلِد وخْ ِٛؿٛىح فًٌ ٟه حٌِِٓ ٚحٔظ ٝٙفُِ ٟخٕٔخ ؟
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حٌـٛحد  ، ٨ :فىٍّخ رؼُي حٌؼٙي ػٓ حٌٍٔف حٌٜخٌق  ٍٟٟ -هللا ػٕ – ُٙوٍّخ وؼَص حٛ٘٤حء ٚحٌزيع حٌٍّ٠ش.
ٚلي لخي ش١خ اإلعالَ فِ ٝدّٛع اٌفزب)ٖٖٕ / ٖٔ( - ٜٚ
ع ٚح٨ثظ٩ف َْ ٚحٌ ِؼ ٍْ ُُ َْ ٚحٌزَُ َ١
" َُ ٚوٍَّ َّخ َوخَْ ْحٌ َؼ َُ ْٜأَ ْٗ ََفَ َوخَْ ِح٨ؿْ ظِ َّخ ُ
خْ فِ ِٗ ١أَ ْوؼَ ََ"
فبًح ٔظَص ف ٝطخٍ٠ن حٌلِر١ش ف ٟح ، َ٩ٓ٦فمي ٔ٘ؤص ٌٖ٘ ح٤كِحد ٚحٌـّخػخص ٚحٌفَق ٌِٕ حٌٕ٘ؤس حٌٝٚ٤
ٌِ٥ش ح١ِ٩ٓ٦ش ٚ ،وخْ ٌٙخ أػَ ٓ١ت ف ٟحِ٤ش ،
فّٓ أٚي طٍه ح٤كِحد حٌظ٘ٔ ٟؤص ف ٟح ، َ٩ٓ٦كِد ػزي هللا رٓ أ ُر ُّ ٟ
ٛي  ،فبٔٗ وخْ ف ٟحٌّيٕ٠ش ،
حرٓ ٍَُٓ َ
ٚوخْ أً٘ حٌّيٕ٠ش ٠َ٠ي ْٚأْ ٠ـؼٍ ٖٛأَِ١ح ػٍٚ ، ُٙ١لي ٕٛؼٛح ٌٗ طخؿخ  ،فٍّخ ٘خؿَ حٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍٗ١
 - ٍُٓٚاٌ ٝحٌّيٕ٠ش  ،حَٜٔف حٌٕخّ اٌٍٛٓ ٝي هللا  ٍٝٛ -هللا ػٍ٘ٚ - ٍُٓٚ ٗ١ـَٚح ػزي هللا رٓ أر ٟحرٓ
ٍٓٛي  ،فلمي ػٍ ٝحٚ َ٩ٓ٦أٍ٘ٗ ٌّٚ ،خ ٍأ ٜأَِ حٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١ظخَ٘ح  ،أظ َٙحَ٩ٓ٦
ٔفخلخ ٛٚ ،خٍ ٠ى١ي  ً٘٤حٚ ٛ٘ َ٩ٓ٦كِرٗ  ٛ٘ٚ ،حٌٌٓ ٞؼ ٝف ٟطفَ٠ك حٌٍّّٔ ٛ٘ٚ ، ٓ١حٌٌ ٞلخي ٨َ ﴿:
طُٕفِمُٛح َػٍَِ ْٓ َِ ٝػٕ َي ٍَُِٓ ٛي َّ
هللاِ َكظََّٕ٠ ٝفَٛ ُّ٠ح ﴾ [ إٌّبفم : ْٛا٠٢خ  ٛ٘ٚ ، ]2حٌٌ ٞلخي ٌَ ﴿ :جِٓ ٍَّ َؿ ْؼَٕخ اٌَِ ٝحٌ َّ ِيِ َٕ٠ش
ٌَُْ ١و َِ َؿ َّٓ حَ٤ػ َُِّ ِِ َْٕٙخ حَّ ًَ َ٤ي ﴾ إٌّبفم : ْٛا٠٢خ ٌ ، ]1ىٓ حٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١وخْ َ٠ى و١يٖ ِٚ ،خ ٠زؼٗ
ِٓ ٗزٙخص ٚ ،وخْ حٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍٜ٠ - ٍُٓٚ ٗ١زَ ػٍ ، ٗ١ه٘١ش أْ ُ٠مخي  :اْ ِلّيح ٠مظً أٛلخرٗ .
ػُ رؼي ًٌه ٔ٘ؤ كِد ػزي هللا رٓ ٓزب حٌٛٙ١ى ، ٞحٌٌ ٞأظ َٙحٌ ، َ٩ٓ٦ىٕٗ وخْ ٠ى١ي  ً٘٤ح َ٩ٓ٦فُِٓ ٟ
ػؼّخْ رٓ ػفخْ  ٍٟٟ -هللا ػٕٗ ًٌٚ -ه أْ حٌٕخّ حؿظّؼٛح ػٍ ٝػؼّخْ رؼي ِمظً ػَّ رٓ حٌوِخد -
ٍ ٟٟهللا ػٕٗ  -فىخٔض حٌ َوَْ١حص ػظّ١ش ٚ ،وخْ حٌَُق ٚحٓؼخ ٌ ،ىٓ ٌ٘ح حٌَؿً ٌّخ ٍأ ٜطآٌف أً٘
حٓ ، َ٩ٓ٦ؼٌ ٝظفَ٠مٚ ، ُٙوخْ ٗؼخٍٖ ِ٘ ِٓٚ ٛؼٗ ِٓ أطزخػٗ حٌِؼٓ ف ٟحٌؼٍّخء ٚحَِ٤حء  ،فٔؼٌ٘ ٝح
حٌَؿً رخٌفظٕش ٚ ،حؿظّغ ك ٌٗٛأٔخّ ِٓ حٌـٍٙش ٠ ٨ ِّٓٚ ،ؼَفِ ْٛمخٛيٖ  ،فلخَٚٛح ػؼّخْ ف ٟر١ظٗ ،
كظ ٝلُ ِظً  ٍٟٟ -هللا ػٕٗ ٚأٍٟخٖ ٚ -وخْ  ٍٟٟ -هللا ػٕٗ – أف ّٟ٘٠ ِٓ ً٠ػٍ ٝح ٍٝ٤فُِ ٟخٔٗ ،
رؼي ٚفخس أر ٟرىَ ٚػَّ ًٌٚ ،ه أْ أً٘ حٌٕٔش  َْٚ٠أْ أف ً٠حٌٕخّ رؼي ٍٓٛي هللا  ٍٝٛ -هللا ػٍٍُٓٚ ٗ١
 أر ٛرىَ  ،ػُ ػَّ  ،ػُ ػؼّخْ  ،ػُ ػٍ ٍٟٟ - ٟهللا ػٕٚ ُٙأٍٟخُ٘ أؿّؼ. - ٓ١ٚف ُِٓ ٟػٍ ٍٟٟ - ٟهللا ػٕٗ ٘ٔ -ؤص فَلش أهَ ٟ٘ٚ ٜفَلش ػزي هللا رٓ ٘ٚذ حٌَحٓزٌ٘ٚ ، ٟح حٌَؿً
وخْ ِٓ حٌوٛحٍؽ حٌٌ ٓ٠هَؿٛح ػٍ ٝػٍ ٟرٓ أر١ ٟخٌذ  ٍٟٟ -هللا ػٕٗ ٚ -حٌوٛحٍؽ وفَٚح ػٍ١خ ِٓٚ ،
ِؼٗ ِٓ أٛلخد ٍٓٛي هللا  ٍٝٛ -هللا ػٍٚ - ٍُٓٚ ٗ١حٓظزخكٛح ىِخءُ٘ ٚأِٛحٌ ، ُٙفف ٟحٌٜل١ق أخرجه
مسلم ( ، 822/1رقم  2011أٔ ُٙأغخٍٚح ػٍَٓ ٝف حٌٍّّٔٚ ، ٓ١لظٍٛح ػزي هللا رٓ هزخد رٓ حٍ٤ص ِٔٚ ،ػٛح
حٌز١ؼش ٌٛٚٚ ،ح ػزي هللا رٓ ٘ٚذ حٌَحٓز ٟأَِ١ح ػٍٚ ، ُٙ١حؿظّؼٛح  َٛ٠حٌَٕٚٙحْ  ،فٕٜل ُٙأٛلخد حٌٕزٟ
  ٍٝٛهللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١فٍُ َ٠ؿؼٛح ٘ٚ ،ـّض ٌٖ٘ حٌفَق حٌّزظيػش ػٍ ٝأٛلخد حٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍٗ١٠َ٠ - ٍُٓٚيِ ْٚمخطٍظ ، ُٙفؤَِ ػٍ ٍٟٟ - ٟهللا ػٕٗ  -أٛلخد حٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١رمظخٌ، ُٙ
ػّ ٩ر١ٛٛش حٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١ك١غ لخي ٌ « :جٓ أىٍوظ٤ ُٙلظٍٕ ُٙلظً ػخى » أخشخٗ أزّذ (ٖ، ٗ/
سلُ ٕٔٓٔٔ) ٚ ،اٌجخبس ، ٔ٘1ٔ/ٗ( ٞسلُ ِٗٚ ، )ٗٓ9غٍُ (ٕ ، 2ٕٗ/سلُ ٗٔٓٙ
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فمظٍ ُٙػٍ ٟرٓ أر١ ٟخٌذ ٠ ٌُٚ ،زك ِٕ ُٙا ٨حٌمٍ ُِٕٙ ، ً١ػزي حٌَكّٓ رٓ ْ
ٍِ َـُ  ،حٌٌَ ٞو َّٓ ٌؼٍ ٟرٓ أرٟ
١خٌذ  ٍٟٟ -هللا ػٕٗ ٌّ -خ هَؽ ٌٍ٩ٜس  ،فَ٠رٗ رٔ١ف ٗلٌٖ َٗٙح ٓٚ ،مخٖ حٌُٔ َٗٙح  ،فّخص ػٍٟ
رٓ أر١ ٟخٌذ  ٍٟٟ -هللا ػٕٗ ٚأٍٟخٖ
ػُ رؼي ًٌه ٔ٘ؤص حٌفَق  ،حٌميٍ٠ش ٚحٌَّؿجش ٚ ،حٌ٘١ؼش ٚ ،حٌّؼظٌِش  ،وً ٌٖ٘ حٌفَق ٔ٘ؤص ف ٟأٚحهَ ػٙي
أٛلخد حٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍِٚ – ٍُٓٚ ٗ١خ رؼي ًٌه .
أِخ ف ُِٓ ٟحٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍ ُِٓٚ - ٍُٓٚ ٗ١أر ٟرىَ ٚػَّ  ،فىخْ حٌٕخّ ػٍِٕٙ ٝخؽ ٚحكي.
ٚلي حٓظَّص ٌٖ٘ حٌفَق  ٚح٤كِحد ٚحٌـّخػخص طوَؽ ف ٟأً٘ حٚ ، َ٩ٓ٦رم١ض ِٕ ُٙرم١ش ٌٙخ طؤػ٠ِ٠ َ١ي
أك١خٔخ ٠ٚ ،مً أك١خٔخ أهَِٚ ، ٜخ ُحي ح٘ َِ٤ىٌح كظٍ ٝإٔ٠خ طؤػ ٌٖ٘ َ١حٌفَق  ،ف ٟح٤كِحد ٚحٌـّخػخص
حٌّؼخَٛس  ،فّخ ِٓ ؿّخػش  ،أ ٚكِد  ،أ ٚفَلش ِؼخَٛس  ،ا ٨فٙ١خ أػَ طٍه ح٤فىخٍ حٌّظميِش  ،رً اْ
رؼٛ٠ ُٙ٠حفك حٌوٛحٍؽ طّخِخ فٌِ٘ ٟزِ ، ُٙغ أٔٗ ٌُ ٠مَأ ِخ وخْ ػٍ ٗ١حٌوٛحٍؽ  ْ٤ ،حٌِ٘١خْ ٓ ّٛي ٌ، ُٙ
وّخ ٓٛي ٌّٓ لزٍ. ُٙ
فوَِ ٌٖ٘ ح٤كِحد ٚحٌـّخػخص ػٍ ٝأً٘ حٚ ، َ٩ٓ٦ػٍ ٝىٌٚش ح َ٩ٓ٦وز َ١ؿيح  ،فمي لظً ػؼّخْ -
ٍ ٟٟهللا ػٕٗ ٚ -لظً ػٍ ٍٟٟ - ٟهللا ػٕٗ ٚ -حفظَلض حِ٤ش ح١ِ٩ٓ٦ش رؼي ًٌه اٌ ٝفَق ٚأكِحد رٔزذ
ٌٖ٘ حٌـّخػخص ِٚ ،خ ُحٌٛح ٠وَؿ ْٛػٍ ٝأِش ح َ٩ٓ٦ف ٟوً ُِٓ ٚ ،ف ٟوً كُ٠ ، ٓ١ف َّل ْٛحٌـّخػش ،
َ٠٠ٚر ْٛحٌٍّّٔ ٓ١رؼ ُٙ٠رزؼ. ٞ
ٚػٍٓ ٝز ً١حٌّؼخي ِخ ؿَ ٜف ٟحٌيٌٚش حٌٔؼٛى٠ش ًٌٚ ،ه أْ حٌٕخّ وخٔٛح ف ٟحٌمَْ حٌؼخٔ ٟػَ٘ لي ريي
وؼِ ُِٕٙ َ١خ وخْ ػٍ ٗ١حٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍِٚ - ٍُٓٚ ٗ١خ ػٍ ٗ١أً٘ حٌٕٔش  ،فليػض حٛ٘٤حء ٚحٌفَق
ٚحٌـّخػخص ٚح٤كِحد ٚ ،وخٔض حٌغٍزش  ً٘٤حٛ٘٤حء ٘ٔٚ ،ؤ ف ٟأً٘ حَ ُ٠ ِٓ َ٩ٓ٦ؼظُّ حٌمز٠ٚ ، ٍٛيػٛ
أٍ٘ٙخ ِٓ ى ْٚهللا  -ػِ ٚؿً ٍِ٠ٚ -ذ ِٕ ُٙحٌّيى ٠ٚ ،زٕ ٟػٍ ٝحٌمز ٍٛحٌمزخد ٠ٚ ،ظمَد اٌٙ١خ رخٌٌرخثق
ٚحٌٌٕٛٚ ، ٍٚخٍ  ً٘٤حٛ٘٤حء ٚحٌظٜٛف ٌٛٛش ٚؿٌٛش  ،كظ ٝلخَ حِ٦خَ حٌّـيى ِلّي رٓ ػزي حٌ٘ٛخد -
ٍكّٗ هللا  -رخٌيػٛس اٌ ٝطٛك١ي ٍد حٌؼخٌّٚ ، ٓ١ك ًٜرٚ ٕٗ١ر ٓ١أِ َ١حٌيٍػ١ش ِلّي رٓ ٓؼٛى ِؼخ٘يس
حٌيٍػ١ش  ،ك١غ طؼخ٘يح فٙ١خ ػٍَٜٔ ٝس حٌظٛك١ي ٚحٌٕٔش ِٚ ،لخٍرش حٛ٘٤حء ٚحٌزيع حٌٍّ٠ش  ،فمخِٛح
رخٌيػٛس اٌ ٝطٛك١ي ٍد حٌؼخٌّ ، ٓ١فؼٕي ًٌه لخَ ػٍ ُٙ١أً٘ حٛ٘٤حء ٚح٤كِحد ٚحٌفَق ٚحٌـّخػخص ،
ٚأػخٍٚح ك ٌُٙٛحٌ٘ىٛن ٚح٤وخً٠ذ ٚح٤رخٚ ، ً١١هخ١زٛح حٌٕخّ ٚوخطزَٗ ، ُ٘ٛلخ ٚغَرخ ٠ ،لٌٍِٓ ْٚ
حِ٦خَ حٌّـيى ِلّي رٓ ػزي حٌ٘ٛخد ِ َِٓ ٚ ،ؼٗ ِٓ أً٘ حٌظٛك١ي ٚحٌٕٔش.
ٚلي ًوَ رؼ ٞحٌّئٍه ٓ١أْ أً٘ حٛ٘٤حء فٔ ٟـي وخٔٛح  ٍَْٛٓ٠حٌَٓخثً  ً٘٤حٌ ً٘٤ٚ ، ّٓ١حٌ٘خَ ،
 ً٘٤ٚ ، َِٜ ً٘٤ٚحٌلـخُ ٚ ،غَ٘١خ ِٓ حٌزٍيحْ َ ُ٠ ،لَّ ُٟٙٔٛػٍ ٝىػٛس حِ٦خَ حٌّـيى ٠ٚ ،ىٌرْٛ
ػٍ ٗ١ح٤وخً٠ذ  ،كظ ٝاْ رؼ ُٙ٠وخطذ حٌوٍ١فش حٌؼؼّخٍِٔ٠ ، ٟذ ِٕٗ حٌفظه رٌٙح حٌَؿً ٚىػٛطٗ ٌ ،ىٓ أً٘
حٌٕٔش ٛزَٚح ػٍ ٌٖ٘ ٝحٌـّخػخص ٚحٌفَق ٚ ،كخٍر٘ٛخ أٗي حٌّلخٍرش  ،فىخٔض حٌغٍزش  ٌٖ٘ ً٘٤حٌيػٛس ،
كظ ٝىهٍٛح  -رلّي هللا  -حٌزٍي حٌلَحَ فٕٓ ٟش أٌف ِٚخثظٚ ٓ١ػَ٘ ٓ٠طمَ٠زخ ٘ٚ ،يِٛح ِخ وخْ فًٌ ٟه حٌزٍي
ِٓ حٌمزخد حٌظ ٟرٕ١ض ػٍ ٝلز ٍٛح١ٌٚ٤خء ٚحٌٜخٌلٚ ، ٓ١لخَ  ً٘٤حٌٕٔش ٚ -هلل حٌلّي ٚحٌّٕش ِ -ػ ِّ ٚىٌٚش فٟ
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ًٌه حٌِِخْ ٌ ،ىٓ ٌٖ٘ حٌفَق ٚحٌـّخػخص ِخ ُحٌض طى١ي ٌ ُٙرخٌٍٚ ً١حٌٕٙخٍ  ،فلَٟٛح حٌٕخّ ػٍ، ُٙ١
كَٟٛح أً٘ حٛ٘٤حء ٚ ،حطّٛٙح حِ٦خَ حٌّـيى ٍ -كّٗ هللا  -رظ ُٙوؼَ١س ِٕٙ ،خ أٔٗ ُ٠ ٨ؼظُّ ح١ٌٚ٤خء
ٚحٌٜخٌلِٕٙٚ ، ٓ١خ أٔٗ ٠يػ ٟحٌٕزٛس ٚ ،غًٌ َ١ه ِٓ ح٤وخً٠ذ ٚح٨فظَحءحص  ،فؼٕي ًٌه ؿّٛ٘١ح حٌـٕٛ١
ٌلَد ٌ٘ح حِ٦خَ  ،كظٍٛٚ ٝض أٌ ٝـي ٚ ،كخَٛص حٌيٍػ١ش ٕٓش أٌف ِٚخثظٚ ٓ١ػ٩ػش ٚػ٩ػ ، ٓ١ػّخٔ١ش
أٗ - َٙوّخ ٠مٛي حِ٦خَ ػزي حٌَكّٓ رٓ كٔٓ ٍ -كّٗ هللا ٚغفَ ٌٗ ٚ -لظً ِٓ أً٘ حٌٕٔش ػيى وز، َ١
ٓٚمِض ىٌٚظٚ ، ُٙطفَلٛح ٚ ،ػخىص حٛ٘٤حء ٚحٌزيع َِس ػخٔ١ش  ،كظ ٝأٔؼُ هللا  -ػِ ٚؿً  -رم١خَ حٌيٌٚش
حٌٔؼٛى٠ش حٌؼخٔ١ش  ،ػٍ٠ ٝي حِ٦خَ طَو ٟرٓ ػزي هللا .
فخٔظَٚح اٌ ٝآػخٍ ٌٖ٘ حٌفَق ٚح٤كِحد ػٍ ٝىٌٚش أً٘ حٌٕٔش ٘ٚ،ىٌح ف ٝوً ِىخْ طلًُ ف ٗ١حٌفَق ،فٍزٌه
٘زٖ اٌفشق ٚاألزضاة إرا رُشوذ دِٛ ْٚاخٙخ ٘ذِذ دٌٚخ اإلعالَ .
ٚلي ُٓجً فٍ١٠ش حٌ٘١ن حٌؼِّ٩ش طبٌر اٌفٛصاْ ف[ ٝاألخٛثخ اٌّف١ذح ص (])ٙ1
ً٘ ٠ـٌٍ ُٛؼٍّخء أْ ٠زّٕٛ١ح ٌٍ٘زخد ٌٍٚؼخِش هَِ حٌظلِد ٚحٌظفَق ٚحٌـّخػخص؟
فأخبة فؼٍ١زٗ:
( ٔؼُ ٠ـذ ر١خْ هَِ حٌظلِد ٚهَِ حٔ٨مٔخَ ٚحٌظفَق ٌ١ى ْٛحٌٕخّ ػٍ ٝرَ١ٜس  ٗٔ٤كظ ٝحٌؼٛحَ حْ٢
حٔويػٛح رزؼ ٞحٌـّخػخص ٠ظٕ ْٛأٔٙخ ػٍ ٝحٌلك ،ف ٩ري أْ ٔزٌٍٕ ٓ١خّ حٌّظؼٍّٚ ٓ١حٌؼٛحَ هَِ ح٤كِحد
ٚحٌفَق  ُٙٔ٤اًح ٓىظٛح لخي حٌٕخّ  :حٌؼٍّخء وخٔٛح ػخٍف ٓ١ػٓ ٌ٘ح ٓٚخوظ ٓ١ػٍ ،ٗ١ف١يهً حٌ٩٠ي ِٓ ٌ٘ح
حٌزخد ،ف ٩ري ِٓ حٌز١خْ ػٕيِخ طليع ِؼً ٌٖ٘ حٚ ،ٍِٛ٤حٌوَِ ػٍ ٝحٌؼٛحَ أوؼَ ِٓ حٌوَِ ػٍٝ
حٌّظؼٍّ ْ٤ ،ٓ١حٌؼٛحَ ِغ ٓىٛص حٌؼٍّخء ٠ظٕ ْٛأْ ٌ٘ح ٘ ٛحٌٜل١ق ٌ٘ٚح ٘ ٛحٌلك) .ح٘ـ
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"ألٛاي ػٍّبء اإلعالَ ف ٟزىُ رؼذد اٌدّبػبد"
لبي ش١خ اإلعالَ فِ ٝدّٛع اٌفزب:)ٗٔ٘ / ٖ( ٜٚ
ك رَ ْْ َٓ١حِ َِّ ُ٤ش َٚا ِْزِ َسب ِٔ َٙب ِث َّب ٌَ ُْ َ٠أْ ُِ ْش ه
ه حٌظَّ ْف َُِ ٠
عْ ِِ :ٌُُٗٛؼ ًَ أَ ْْ ُ٠مَخ َي ٌٍِ ََّ ُؿ ًِ :أَ ْٔ َ
ض ٗى ،ٍٟ١أَْٚ
ََ ٚو ٌٌَِ َ
هللاُ ِث ِٗ ََ ٚال َس ُ
َّ ٍَّٝٛ
د َّ
لَلٕي ،ٞفَب ِ َّْ َ٘ ٌِ ِٖ أَ ْٓ َّخ ٌء رَخ ٍَِ١شٌ َِخ أَ ْٔ َِ َي َّ
هللاُ
هللاِ َِ َُّٕٓ ٨َ ٚش ٍََُٓ ِٗ ٌِٛ
هللاُ ِرَٙخ ِِ ْٓ ٓ ٍَُِْخ ٍْ ََ ١ٌَٚ
ْْ فِِ ٟوظَخ ِ
ف ْحِ َ٤ث َّّ ِش َٗ ٨ى ٨َ َٚ ٍٟ١لَلٕيْ َٚ .ٞحٌ َٛح ِؿذُ َػٍَْ ٝحٌ ُّ ٍِْٔ ُِ ا ًَح ُٓجِ ًَ
خٍ ْحٌ َّ ْؼَُٚفَ ِش ػ َْٓ ٍََٓ ِ
َػٍَ ْ ٨َ َٚ َُ ٍََّٓ َٚ ِٗ ١فِْ ٟح٢ػَ ِ
هللا َِ َُّٕٓ ٚش ٍَُٓ.ِٗ ٌِٛ
ػ َْٓ ًٌَِ َ
د َّ ِ
ه أَ ْْ َ٠مَُ ٛي ٨َ :أََٔخ ٗى ٨َ َٚ ٍٟ١لَفٕيٞ؛ رًَْ أََٔخ ُِ ٍِْٔ ٌُ ُِظَّزِ ٌغ ٌِ ِىظَخ ِ
َّ َٟ ٟ
خَ٠ٚشَ ْر ِٓ أَرِْ ُٓ ٟفَ١خَْ  :أََُّٔٗ َٓؤ َ َي َػ ْز َي َّ
هللاُ َػ َّْٕ ُٙخ فَمَخ َي :أَ ْٔ َ
ض َػٍَِ ٍَِِّ ٝش
ّ ٍَ ِ
هللاِ ْرَٓ َػزَّخ ٍ
َٚلَ ْي ٍَ ََٕ٠ْ ٚخ ػ َْٓ ُِ َؼ ِ
َّ ٍَّٝٛ
َػٍِ ٍّ ٟأَِ ٍَِِّ ْٚش ُػ ْؼ َّخَْ ؟ فَمَخ َيُ ٌَٔ :
هللاُ
هللا َ
ُٛي َّ ِ
ْض َػٍَِ ٍَِِّ ٝش َػٍِ ٍَّ ٨َ َٚ ٟػٍَِ ٍَِِّ ٝش ُػ ْؼ َّخَْ رًَْ أََٔخ َػٍَِ ٍَِِّ ٝش ٍَٓ ِ
خٍ ......فَ َى ْ١فَ َ٠ـَُ َِ ُُ ٛغ َ٘ ٌَح ِِ َِّ ُ٤ش
َػٍَ َْ َٚ ،َُ ٍََّٓ َٚ ِٗ ١و ٌٌَِ َ
ه َوخَْ ُو ًٌّ ِِ ْٓ حٌ ٍََّٔ ِ
ف َ٠مُُ : ٌَُْٛٛوًُّ َ٘ ٌِ ِٖ ْحَٛ ْ٘ َ٤ح ِء فِ ٟحٌَّٕ ِ
َّ ٍَّٝٛ
 ٞؽَبئِفَخً أ ُ ْخ َش ٜثِبٌظهِّٓ
هللاُ َػٍَ ْ َُ ٍََّٓ َٚ ِٗ ١أَ ْْ طَ ْفظَ َِ َ
ق َٚطَ ْوظٍَِفَ َززهَٛ ُ٠ ٝاٌِ َ ٟاٌ هش ُخ ًُ ؽَبئِفَخً ََ ُ٠ٚؼب ِد َ
ُِ َل َّّ ٍي َ
َٚا ٌْ ََٜٛ ٙ؛ رِ َ ٩رَُْ َ٘خ ٍْ ِِ ْٓ َّ
هللاِ طَ َؼخٌَ.ٝ
َّ ٍَّٝٛ
َٚلَ ْي رَََّأَ َّ
َعَ َٚ .......وْ١فَ ُ َ٠دُ ٛص اٌزه ْف ِشُ ٠
ك ثََْٓ١
هللاُ َٔ ِزَ َُّٗ١
هللاُ َػٍَ َْ ْٓ َّّ ِِ َُ ٍََّٓ َٚ ِٗ ١وخَْ َ٘ َى ٌَح .فَ ََ ٙزا فِ ْؼ ًُ أَ ْ٘ ًِ ا ٌْجِذ ِ
َّ ٍَّٝٛ
هللاُ َػٍَ َُْ ٍََّٓ َٚ ِٗ ١؟ ٌََ َ٘ٚح حٌظَّ ْف َُِ ٠
ك حٌَّ ٌِٞ
ع َّب ِء ُِ ْجزَ َذ َػ ٍخ َال أَ ْ
ْاألُ هِ ِخ ثِأ َ ْ
هللا َِ َُّٕٓ ٨َ ٚش ٍََُٓ ِٗ ٌِٛ
د َّ ِ
ط ًَ ٌَ َٙب فِِ ٟوظَخ ِ
ه رِظََْ ِو ُِْ ٙ
ذ طَ ٍَُّْٔ َ٢حْ َ٤ػيَح ِء َػٍَ َْٙ١خَ ًٌَِ َٚ .
ْ ْٓ ِِ ًَ ٜحِ َِّ ُ٤ش ُػٍَ َّخثَِٙخ ََ٘ َِ ٚخ ِِ ٠وَٙخ؛ َٚأ ُ َِ ََحثَِٙخ َُ ٚوزَ ََحثَِٙخ ُ٘ َ ٛحٌَّ ٌِ ٞأََ ْٚؿ َ
َك َ
ْحٌ َؼ َّ ًَ رَِِخ َػ ِش َّ
ٜخ ٍَ ٜأَ َه ٌَْٔخ ِِ١ؼَخلَ ُْ ُٙفََُٕٔٛح َكظّ اخ ِِ َّّخ
{ َِِٓ ٚحٌَّ ٌِ َٓ٠لَخٌُٛح أَّخ َٔ َ
هللاِ ََ ِٗ ٌٍَُِٛٓ ٚو َّخ لَخ َي طَ َؼخٌََ :ٝ
َِْ ٞخ أَ َِ ََُ٘ ُْ َّ
هللاُ رِ ِٗ َٚلَ َؼ ْ
ض رَ ْْ ُْ َُٕٙ١حٌ َؼيَح َٚس ُ
٠خ َء}  .فَ َّظَ ٝطَ ََنَ حٌَّٕخُّ رَؼ َ
ًُ ِّوَُٚح رِ ِٗ فَؤ َ ْغ ََ َْٕ٠خ رَ ْْ ُُ َُٕٙ١حٌ َؼيَح َٚسَ َْ ٚحٌزَ ْغ َ
ٍَٛلُٛح َُ ٍََِ ٚىٛح؛ فَب ِ َّْ ْحٌ َـ َّخ َػشَ ٍَكْ َّشٌ َْ ٚحٌفَُْ لَشَ
٠خ ُء َٚاِ ًَح طَفَ ََّ َ
ق ْحٌمَ َُ ْٛفَ َٔ ُيٚح َُ ٍََ٘ٚىٛح َٚاِ ًَح حؿْ ظَ َّؼُٛح َ
َْ ٚحٌزَ ْغ َ
َػ ٌَحدٌ .
٠ٚمٛي أ٠ؼب ً ش١خ اإلعالَ ؽ١ت هللا ثشاٖ فِ ٝدّٛع اٌفزب:)ٔ٘ / ٕ1( ٜٚ
حْ ٦ه َِ ٛس
بط َْ َ٠ٚف َؼٍُٛح َِخ ٍُْ ٠مِ ٟرَ ْْ ُْ َُٕٙ١حٌ َؼيَح َٚسَ َْ ٚحٌزَ ْغ َ
ظ ٌِ ٍْ ُّ َؼٍِّ ِّ َٓ١أَْْ ٠سضثٛا إٌه َ
" ََ ١ْ ٌَٚ
٠خ َء َرًْ ُ َ٠ىْ ِِ َُْٛٔٛؼ ًَ ْ ِ
حْ ٦ػ ُِ
خَ َٓ١ِٔٚػٍَْ ٝحٌزَِِّ َٚحٌظَّ ْم ََ ٜٛو َّخ لَ َ
خي طَ َؼخٌََٚ { :ٝطَ َؼخ َُٛٔٚح َػٍَْ ٝحٌزِ َِّ َٚحٌظَّ ْم َ ٨َ َٚ ٜٛطَ َؼ َ
خُٛٔٚح َػٍَِ ْ ٝ
ْحٌ ُّظَ َؼ ِ
َْ ٚحٌ ُؼ ْي َٚح ِْ} .
ظ ِألَ َز ِذ ِِ ْٕ ُ ُْ ٙأَْْ ْ َ٠أ ُخ َز َػٍَ ٝأَ َز ٍذ َػ ْٙذًا رِ ُّ َٛحفَمَظِ ِٗ َػٍَُ ٝو ًِّ َِخ ُ ٠َُِ ٠يُٖ؛ ََ َٛ ُِ ٚحِ ٨س َِ ْٓ َٛ ُ٠حٌِِٗ ١؛ ََ ُِ ٚؼخىَح ِس َِ ْٓ
ََ ١ْ ٌَٚ
ط ِذ٠مًب ُِ َٛاًٌِ١ب ََِْٓ ٚ
ظ خٕى١ضخبْ َٚأَ ِْثَبٌِ ِٗ حٌَّ ٌِْ َ٠ َٓ٠د َؼٍَُٚ َِْٓ َْٛافَمََ ُْ ُٙ
َ ُ٠ؼخ ِى ِٗ ٠ثَ ًْ َِْٓ فَ َؼ ًَ َ٘ َزا َوبَْ َِْٓ ِخ ْٕ ِ
هللاَ ٌٍَََُُٗٛٓ ٚ؛ َْ َ٠ٚف َؼٍُٛح َِخ أَ َِ ََ َّ
هللاِ َ ِٗ ٌٍَُِٛٓ ٚرِؤ َ ْْ ١ُِِ ٠ؼُٛح َّ
َخبٌَفََ ُْ ُٙػ ُذ ًّٚا ثَب ِغً١ب؛ رًَْ َػٍَ َْ َٚ ُْ ِٙ ١ػٍَ ٝأَ ْطزَخ ِػ َِ ُْ ٙػ ُْ ٙي َّ
هللاُ
ق ْحٌ ُّ َؼٍِّ َِّ َٓ١و َّخ أَ َِ ََ َّ
رِ ِٗ ٌٍََُُُٗٛٓ ٚ؛ ََُ ٠ٚل َِّ ُِٛح َِخ َك ََّ ََ َّ
هللاُ ََٚ .....ٌٍَُُُٗٛٓ ٚاِ ًَح
هللاُ ٌٍََُُُٗٛٓ ٚ؛ َ ََْ٠ٚػَ ْٛح ُكمَُ ٛ
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١خ َػ ِش َّ
حؿْ ظَ َّؼُٛح َػٍََ ٝ
ٍَ ٟء؛ َرًْ َُ ٠ى ُ
ْٛ
هللاِ ََٚ ِٗ ٌٍَُِٛٓ ٚطَ َؼخ َُٛٔٚح َػٍَْ ٝحٌزِ َِّ َٚحٌظَّ ْم َُ َ٠ ُْ ٌَ ٜٛىْٓ أَ َز ٌذ َِ َغ أَ َز ٍذ فُِ ٟو ًِّ ش ْ
ِ َ١ٜش َّ
 ٚفَِ١ ٟخ َػ ِش َّ
هللاِ َ ِٗ ٌٍَُِٛٓ ٚرًَْ َ٠ظَ َؼخ ََُْٛٔٚ
هللاِ َُ َ٠ ٨َ َٚ ِٗ ٌٍَُِٛٓ ٚىَ َِ َُْٛٔٛغ أَ َك ٍي فِْ َِ ٟؼ ِ
َ َِ ٚغ ُو ًِّ َٗ ْو ٍ
ُوًُّ َٗ ْو ٍ
ُٚف َٚحٌَّٕ ِْٟ ٙػ َْٓ ْحٌ ُّ ْٕ َى َِ َْ َِ َْٜٔٚحٌ َّ ْ
ح٦كْ َٔخ ِْ ََ ْ ٚ
ُ َٚ َٛو ًِّ َِخ ُِ ٠لزُُّٗ َّ
َػٍَ ٝحٌ ِّ
هللاُ
ح َِ ِْ ٤رِ ْخٌ َّ ْؼَ ِ
ظٍ ُ ِ
ق َْ ٚحٌ َؼ ْي ِي َِ ْ ٚ
ْ ٜي ِ
ق َ٨َ ٚ
خَ ٨َ َُْٛٔٚػٍَ ٝظُ ٍْ ٍُ ََ ٨َ ٚػ َ
ُ٘ ْٚيَِ َّ ْٓ ِِ ٜ
ٌٍََُُُٗٛٓ ٚ؛ ََ٠ ٨َ ٚظَ َؼ َ
هللا َ ٨َ ٚطَفََُّ ٍ
خع ْحٌ َٜٛ َٙرِ ُي ِ
ِ ٜزٍ َّ١ش َؿخ ٍٍِِ٘ َّ١ش َ ٨َ ٚحطِّزَ ِ
ُ١ٌِ ٚظَخرِ َؼُٗ فُِ ٟو ًِّ َٗ ٍْ ٟء ََ ُ٠ ٨َ ٚلخٌِفَُٗ َػٍََ ٝغَِ َِْ ١خ أَ َِ ََ َّ
ْ
هللاُ رِ ِٗ َِ َٚ .ٌٍَُُُٗٛٓ ٚكَٕ١جِ ٌٍ
حهظِ ٍَ ٩
ف؛ َِّ َٗ ٨َ ٚي َْ َ٘ ٌِ ٢ٍ َٓ ٚو ِ
فَ َْٕ َ٠ ٩ظَمِ ًُ أَ َك ٌي ػ َْٓ أَ َك ٍي اٌَ ٝأَ َك ٍي؛ َْٕ َ٠ ٨َ ٚظَ ِّ ٟأَ َك ٌيٌَ ٨َ :مِ ِ١اخ َ ٨َ ٚػَمِ  ا
ه ِِ ْٓ أَ ْٓ َّخ ِء ْحٌ َـخ ٍِِِ٘ َّ١ش؛ فَب ِ َّْ
َ ٨َ َٚ ٩١غ َْ ًٌَِ ََ ١
َ ُ٠ ْٓ َِ ٞؼخ ِىِٗ ٠
 ٍٛأَّ َّخ ََ ٌَّٚيَ٘خ َوْ ُْ ْٛحْٓ ُ٤ظَخ ًِ ُ ٠َُِ ٠ي أَ ْْ َٛ ُ٠حفِمَُٗ طِ ٍْ َِّ ٌُُٖ ١ػٍََِ ٝخ ُ ٠َُِ ٠ي فََُٛ ١حٌِ ََٛ ُ٠ ْٓ َِ ٟحٌَِ ُ٠َٚ ِٗ ١ؼخ ِى َ
َ٘ ٌِ ِٖ ْحَ ُِ ُ٤
ُِ ْ
غٕهخُ َٚرُفَ ِّشلُ ُْ ُٙا ٌْجِ ْذ َػخُ؛
١ذ َػٍَ ْ ِٗ ١أَ َكي اح؛ ثَ ًْ ر َْد َّؼُ ُْ ُٙاٌ ُّ
ْْ َِ َ٤ك ِي أَ ْْ َ٠ؤْ ُِ ََ رِ ِٗ أَ َكي اح؛ َُِ ٠ ٨َ ٚـ َ
ٍَِم اخٌَ ََ٘ٚ .ح َك ََح ٌَ؛ ٌََ ١
بط أَ ْ٘ ًَ ؽَب َػ ِخ ه
ْ َ٠د َّؼُ ُْ ُٙفِ ْؼ ًُ َِب أَ َِ َش ه
عَٚ ٌُُٗٛرُفَ ِّش ُ
ظَ ١ش إٌه ُ
هللا ََ ٚس ُ
هللاُ ثِ ِٗ ََ ٚس ُ
هللاِ
عَ ِٗ ٌِٛززهِ َ٠ ٝ
ظَ١خُ ه ِ
ق ثَ ْْ َِ ُْ ُٙ َٕ١ؼ ِ
ظِ َ١خ ه
هللاِ.
أَ ْ ٚأَ ْ٘ ًَ َِ ْؼ ِ
ٚخبء ف ٝزٍ١خ األ١ٌٚبء ٚؽجمبد األطف١بء (ٕ ٕٓٗ /
ػٓ لَظَخ َىسَ ،لَخ َي :ػٕخ ََُِِِّ ٌ
ف ،لَخ َي:
هللا» أَ ْو َِ ُِٛح َٚأَؿْ ٍُِّٛح فَبَِّٔ َّخ ٍََ١ِٓ ٚشُ ْحٌ ِؼزَخ ِى اٌَِ ٝهللاِ ِر َوٍَ ْٜظَِْٓ ١
ُوَّٕخ َٔؤْ ِطَ ٠ْ َُ ٟي ْرَٓ َ
َ ْٛٛكخَْ ََ ٚوخَْ َ٠مُٛيَُ٠« :خ ِػزَخ َى ِ
ف َٚحٌَِّ ِّ ِغ.
ْحٌ َوِ ْٛ
" فَؤَطَ ْ١ظُُٗ ًَ َ
حص َٚ ٍَ َْٛ٠لَ ْي َوظَزُٛح ِوظَخر اخ فََٕ َٔمُٛح َو َ  ٩اِخ ِِ ْٓ َ٘ ٌَح حٌَّٕلْ ِ:ٛ
اِ َّْ هللاَ ٍَ ُّرَٕخ
ََ ُِ ٚل َّّي اح َٔزِ َُّٕ١خ
َْ ٚحٌمَُْ آَْ اِ َِخ َُِٕخ
ََ ْٓ َِ ٚوخَْ َِ َؼَٕخ ُوَّٕخ َُ ٚوَّٕخ ٌَُٗ ََ ْٓ َِ ٚهخٌَفََٕخ َوخَٔ ْ
ض ُ َ٠ئَخ َػٍَ ُْ َٚ ِٗ ١وَّٕخ َُ ٚوَّٕخ
خد َػٍَ ٍَْ ُْ ِٙ ١ؿ  اٍَُ ٩ؿ  اُ ٩فََ١مُ« : ٌَُْٛٛأَ ْل ٍََْ َ
ص َ٠خ فُ َُْ ٩؟» َكظَّ ٝح ْٔظَ َْٛٙح اٌَِ َّ ٟفَمَخٌُٛح:
َْْ ُٝحٌ ِىظَ َ
لَخ َي :فَ َـ َؼ ًَ َ٠ؼ ِ
«أَ ْل ٍََْ َ
ص َ٠خ ُغ ََُ ٩؟»
لُ ٍْ ُ
ض٨َ :
لَخ َي ٨َ « :طَ ْؼ َـٍُٛح َػٍَْ ٝحٌ ُغ ََِ ،َِ ٩خ طَمُُ ٛي َ٠خ ُغ ََُ ٩؟»
لَخ َي :لُ ٍْ ُ
ض :إِْه هللاَ لَ ْذ أَ َخ َز َػٍَ هَ ٟػ ْٙذًا فِِ ٟوزَبثِ ِٗ فٍََ ْٓ أُكْ ِي َ
ع َػ ْٙي اح ِٓ َْ ٜٛحٌ َؼ ِْ ٙي حٌَّ ٌِ ٞأَ َه ٌَُٖ هللاُ َػ َِّ ََ ٚؿ ًَّ َػٍَ َّٟ
آه َِ ِ٘ ُْ َِخ أَلَ ََّ رِ ِٗ أَ َك ٌي ِِ ُْْٕ ُٙ
لَخ َي :فَ ََ َؿ َغ ْحٌمَِ َُ ْٛػ ْٕ َي ِ
لَخ َي :لُ ٍْ ُ
ِّفَ :و ُْ ُو ْٕظُ ُْ؟ لَخ َيَُُ٘ :خ َء ػَ َ٩ػٍَِ َٓ١ؿ  اُ".٩
ض ٌِ ََُِّ ٍ
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عّبزخ ش١خ اإلعالَ اإلِبَ ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ثبص
– سزّٗ هللا رؼبٌ– ٝ
(ٔ) -طِ :خٚحؿذ ػٍّخء حٌٍّّٔ ٓ١ك١خي وؼَس حٌـّؼ١خص ٚحٌـّخػخص ف ٟوؼ ِٓ َ١حٌيٚي ح١ِ٩ٓ٦ش
ٚغَ٘١خٚ ،حهظ٩فٙخ فّ١خ رٕٙ١خ كظ ٝاْ وً ؿّخػش ط ًٍ٠ح٤هَ .ٜأ ٨طَ ِٓ ْٚحٌّٕخٓذ حٌظيهً فِ ٟؼً
ٌٖ٘ حٌّٔؤٌش رب٠٠خف ٚؿٗ حٌلك ف ٌٖ٘ ٟحٌو٩فخص ،ه٘١ش طفخلّٙخ ٚػٛحلزٙخ حٌٛهّ١ش ػٍ ٝحٌٍّّٕٔ٘ ٓ١خن ؟
ج :اْ ٔزٕ١خ ِلّيح ا  ٍٝٛ -هللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١رٌٕ ٓ١خ ىٍرخ  ا ٚحكيح ا ٠ـذ ػٍ ٝحٌٍّّٔ ٓ١أْ ٍٔ٠ىَٛ ٛ٘ٚ ٖٛح١
هللا حٌّٔظمِٕٙٚ ُ١ؾ ى ٕٗ٠حٌم٠ ، ُ٠ٛمٛي هللا طؼخٌ: ٝ
َّ
ََ ٛحْٔ ُِ ٟ١ظَمَِّ ١خ  ا فخطَّزؼ ٨َٚ ُٖٛطظزؼُٛح حٌ ُٔزُ ًَ فَظَفَََّق رىُ ػَٓ َٓز ًٌَِْ ٍِٗ١ىُ ََّٛٚخوُ رٗ ٌ َؼٍىُ طَظَّم}ْٛ
{ٚأْ َ٘ ٌَح ِ
وّخ ٍٔ ٝٙد حٌؼِس ٚحٌـ٩ي أِش ِلّي  ٍٝٛ -هللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١ػٓ حٌظفَق ٚحهظ٩ف حٌىٍّش؛ ًٌ ْ٤ه ِٓ
أػظُ أٓزخد حٌفً٘ ٚطٍٔ ٢حٌؼي ٚوّخ ف ٟل ٌٗٛؿً ٚػ:٩
ُّٛ ٜح رلزً َّ
هللا َؿّ١ؼخ  ا َ ٨ٚطَّف ََّلُٛح } ٚل ٌٗٛطؼخٌَ ََ َٗ { :ٝع ٌَىُ ِٓ حٌيَِ ِٓ ٠خ َ َّٝٛٚرٗ َُٔ ٛكخ  ا َٚحٌ ٌِٞ
{ َٚحػظَ ِ
ْٕ١ٛخ ِرٗ ار ََح٘ َْٚ َٝٓ ُِٛ َٚ َُ ١ػْ َٝٔ ١
أَ ٚك َْٕ١خ اٌ١هَ ََِ ٚخ ََّ ٚ
أْ ألُّٛ ١ح حٌي ٨َٚ َٓ٠طظفََّلٛح فَ ٗ١وز ََُ ػٍ ٝحٌَّ٘وَِ َٓ١خ
طَ ْي ُػ ُُ٘ٛاٌ.} ْٗ١
ف ٌٖٙىػٛس اٌ١ٙش اٌ ٝحطلخى حٌىٍّش ٚطآٌف حٌمٍٛدٚ ،حٌـّؼ١خص اًح وؼَص ف ٟأ ٞرٍي آ ِٓ ِٟ٩أؿً حٌوَ١
ٚحٌّٔخػيحص ٚحٌظؼخ ْٚػٍ ٝحٌزَ ٚحٌظم ٜٛر ٓ١حٌٍّّٔ ٓ١د ْٚأْ رخزٍف أ٘ٛاء أطسبثٙب ف ٟٙهٚ َ١رَوش
ٚفٛحثي٘خ ػظّ١ش.
أِخ اْ وخٔض وً ٚحكيس ط ًٍ٠ح٤هَٚ ٜطٕمي أػّخٌٙخ فبْ حٌ ٍَ٠رٙخ كٕ١جٌ ػظٚ ُ١حٌؼٛحلذ ٚهّ١ش.
فخٌٛحؿذ ػٍ ٝحٌٍّّٔ ٓ١ط١ٟٛق حٌلم١مش ِٕٚخل٘ش وً ؿّخػش أ ٚؿّؼ١ش ٜٔٚق حٌـّ١غ رؤْ َٚ١ٔ٠ح فٟ
حٌو ٢حٌٌ ٍّٗٓ ٞهللا ٌؼزخىٖ ٚىػخ أٌ ٗ١زٕ١خ ِلّي  ٍٝٛ -هللا ػٍ ِٓٚ ، - ٍُٓٚ ٗ١طـخٌ٘ ُٚح أ ٚحٓظَّ فٟ
ػٕخىٖ ٌّٜخٌق ٗو١ٜش أٌّ ٚمخٛي ٠ ٨ؼٍّٙخ ا ٨هللا ـ فئْ اٌٛاخت اٌزش١ٙش ثٗ ٚاٌزسز٠ش ِٕٗ ِّٓ ػشف
اٌسم١مخ  ،كظ٠ ٝظـٕذ حٌٕخّ ٠َ١مٚ ُٙزز ٝال ٠ذخً ِؼ ِٓ ُٙال ٠ؼشف زم١مخ أِشُ٘ ف١ؼٍ٠ٚ ٖٛظشفٖٛ
ػٓ اٌطش٠ك اٌّغزم ُ١حٌٌ ٞأَِٔخ هللا رخطزخػٗ ف ٟل ٌٗٛؿً ٚػ: ٩
{ َّ
ََ ٛحْٔ ُِ ٟ١ظَمَِّ ١خ  ا فخطَّزؼ ٨َٚ ُٖٛطظزؼُٛح حٌ ُٔزُ ًَ فَظَفَََّق رىُ ػَٓ َٓز ًٌَِْ ٍِٗ١ىُ ََّٛٚخوُ رٗ ٌ َؼٍىُ طَظَّم} ْٛ
ٚأْ َ٘ ٌَح ِ
ِّ ٚخ ٗ ٨ه ف ٗ١أْ وؼَس حٌفَق ٚحٌـّخػخص ف ٟحٌّـظّغ حِّ ِٟ٩ٓ٦ب ٠سشص ػٍ ٗ١اٌش١طبْ أٚالً
ٚأػذاء اإلعالَ ِٓ اإلٔظ ػخٔ١خ ا ْ٤ ،حطفخق وٍّش حٌٍّّٔٚٚ ٓ١كيطٚ ُٙاىٍحو ُٙحٌوَِ حٌٌٙ٠ ٞيىُ٘
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ٔ٠ٚظٙيف ػم١يط٠ ُٙـؼٌٍّ ِْٕٛ٘٠ ُٙىخفلش ًٌه ٚحٌؼًّ فٛ ٟف ٚحكي ِٓ أؿً ٍِٜلش حٌٍّّٔٚ ٓ١ىٍء
حٌوَِ ػٓ ىٚ ُٕٙ٠ر٩ىُ٘ ٚاهٛحٌٔ٘ٚ ُٙح ٍِٔه َٟ٠ ٨خٖ ح٤ػيحء ِٓ حٚ ْٔ٦حٌـٓ ،فٌٍح ُ٘ ٠لَْٛٛ
ػٍ ٝطفَ٠ك وٍّش حٌٍّّٔٚ ٓ١ط٘ظ١ض ٍّٗٚ ُٙرٌٍ أٓزخد حٌؼيحٚس رٔٔ ، ُٕٙ١ؤي هللا أْ ٠ـّغ وٍّش حٌٍّّٔٓ١
ػٍ ٝحٌلك ٚأْ ِ ِٓ ً٠ِ٠ـظّؼ ُٙوً فظٕش ٌ٩ٟٚش ،أٗ ًٌ ٌٟٚه ٚحٌمخىٍ ػٍ.))ٗ١اٌّظذس[ِدّٛع فزبٜٚ
ِٚمبالد ِزٕٛػخ (ٕٕ٘ٓ/ـٕٗٓ)]
ٕٚ -لبي أ٠ؼب ً سزّٗ هللا فِ ٝدّٛع فزب:)ٖٔٓ / ٕ( ٗ٠ٚ
"٠ ٨ٚـ ُٛحٌظفَق ٚح٨هظ٩ف ٚال اٌذػٛح إٌ ٝزضة فالْ ٚزضة فالٍْٚ ،أ ٞفٚ ،ْ٩لٛي ػٚ .ْ٩أّخ
حٌٛحؿذ أْ طى ْٛحٌيػٛس ٚحكيس اٌ ٝهللا  ،ٌٍٗٛٓٚاٌ ٝوظخد هللا ٕٓٚش ٍٓ - ٌٗٛػٍ ٗ١حٌ٩ٜس ٚحٌٔ٨ ،- َ٩
اٌٌِ٘ ٝذ ف ،ْ٩أ ٚىػٛس ػ ٨ٚ ،ْ٩اٌ ٝحٌلِد حٌفٚ ،ٟٔ٩حٌَأ ٞحٌف٠ .ٟٔ٩ـذ ػٍ ٝحٌٍّّٔ ٓ١أْ طىْٛ
٠َ١مظٚ ُٙحكيس٘ٚ ،يفٚ ُٙحكيح ٛ٘ٚ ،حطزخع وظخد هللا ٕٓٚش ٍٓ - ٌٗٛػٍ ٗ١حٌ٩ٜس ٚحٌٔ".- َ٩
ٚف ٟفزب ٜٚاٌٍدٕخ اٌذائّخ  -اٌّدّٛػخ اٌثبٔ١خ )ٕٗ / ٕ( -
اٌغؤاي اٌثبٔ ِٓ ٟاٌفز ٜٛسلُ ( ٖ) ٔٙٓٙ
ِٖ : ٕ ّ -خ كىُ طؼيى حٌـّخػخص حٌّٛؿٛىس ف ٟحٌٔخكش ٚ ،اًح وٕض ِمظٕؼخ رفىَ حٌـّخػش ح١ِ٩ٓ٦ش ٌ٘ٚح
ط١خٍ ِٓ  ّٟٓحٌظ١خٍحص  .ف ًٙأٓ َ١فٌ٘ ٟح حٌَِ٠ك ٍغُ ِؼخٍٟش ٚحٌي ٌٟ ٞفٌ٘ ٟح حٌّٟٛٛع ٚ ،أّٔٙخ
ألّٔخ أْ ١َٟ٠ ٨خ ػٕ ٟأريح اًح َٓص فٌ٘ ٟح حٌَِ٠ك  .فّخ حٌلً ؟ .
ؽ ٕ  :ػٍ١ه رخٌٔ َ١ػٍ٠َ١ ٝك أً٘ حٌٕٔش ٚحٌـّخػش حٌٌ ٞأٍٗي اٌ ٗ١حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا ػٍ ٍُٓٚ ٗ١ػٕي ظٍٛٙ
حٌفَق  ،ك١غ لخي  ٍٝٛهللا ػٍٓٚ « : ٍُٓٚ ٗ١ظفظَق ٌٖ٘ حِ٤ش ػٍ ٝػ٩ع ٓٚزؼ ٓ١فَلش وٍٙخ ف ٟحٌٕخٍ ا٨
ٚحكيس  .لخٌٛح ِٚ :خ ٘٠ ٟخ ٍٓٛي هللا ؟ لخي  ِٓ :وخْ ػٍِ ٝؼً ِخ أٔخ ػٍ ٗ١حٌٚ َٛ١أٛلخر ، )ٔ( » ٟفؼٍ١ه
رخٌظِحَ حٌـّخػش حٌظ ٟطٔ َ١ػٌٍ٘ ٝح حٌَِ٠ك .
ٚرخهلل حٌظٛف١ك  ٍٝٛٚ ،هللا ػٍٔ ٝزٕ١خ ِلّي ٚآٌٗ ٛٚلزٗ . ٍُٓٚ
حٌٍـٕش حٌيحثّش ٌٍزلٛع حٌؼٍّ١ش ٚح٦فظخء
ػٛ٠

...

ػٛ٠

...

ػٛ٠

...

ػٛ٠

...

ٔخثذ حٌَثْ١

...

رىَ أر٠ُ ٛي ٛ ...خٌق حٌفُٛحْ  ...ػزي حٌؼِ ِ٠آي حٌ٘١ن  ...ػزي هللا رٓ غي٠خْ  ...ػزي حٌَُحق ػف١ف... ٟ
اٌشئ١ظ
ػزي حٌؼِ ِ٠رٓ ػزي هللا رٓ رخُ
عئِ ًَ عّبزخ اٌش١خ اثٓ ثبص:
ُٗ ٚ -

-ٔٗ-

ً٘ طُمَُِّ ِ ْٚؼً حٌيهٛي ف ٌٖ٘ ٟحٌـّخػخص :ؿّخػش ح٦هٛحْ ،ؿّخػش حٌظزٍ١غ ،ؿّخػش حٌـٙخى ،أٚ
طٕٜل ُٙٔٛرخٌزمخء ػٍٍ١ ٝذ حٌؼٍُ ِغ َّ٩ُ١د حٌؼٍُ ِٓ حٌيػٛس حٌٍٔف١ش ؟
فأخبة ثم: ٌٗٛ
(( ٕٜٔل ُٙؿّ١ؼخ  ا رخ٨ؿظّخع ػٍ ٝوٍّ ٍش ٚحكيس ٍ١ ٟ٘ٚذ حٌؼٍُ ٚحٌظفمُّٗ ف ٟحٌىظخد ٚحٌ َُّٕٔش ٚاٌغ١ش ػٍٝ
غٕهخ ٚاٌدّبػخٜٕٔ ،ل ُٙؿّ١ؼخ  ا رؤْ ٠ى٘ ْٛيف ٛ٘ ُٙحطزخع حٌىظخد ٚحٌ َُّٕٔش ٚحٌٔ َ١ػٍِٕٙ ٝؾ
ِٕٙح أً٘ اٌ ُ
أً٘ حٌ َُّٕٔش ٚحٌـّخػشٚ ،أْ ٠ىٛٔٛح ؿّ١ؼخ  ا  ُّّْٛ َٔ ُ٠أٔفٔ ُٙأً٘ حٌ َُّٕٔش ،أ ٚأطزخع حٌٍٔف حٌٜخٌق .
ُّ
حٌظلِد ٌ٧هٛحْ حٌٍّّٔ ٓ١أ ٚؿّؼ١ش حٌظزٍ١غ ،أ ٚوٌح ٚوٌح  ،ال ٕٔظر ثـٗ٘ ،زا غٍؾٌٚ ،ىٓ ٕٜٔل ُٙرؤْ
أ َِّخ
٠ىٛٔٛح وظٍش ٚحكيس ٚؿّخػش ٚحكيس ٠ظٛح ْٛٛرخٌلك ٚحٌٜزَ ػٍٕ٠ٚ ،ٗ١ظٔز ً٘٤ ْٛحٌ َُّٕٔش ٚحٌـّخػش .
ٌ٘ح ٘ ٛحٌَِ٠ك حٌّٔ ٛ
 ٞحٌٌّٕ٠ ٞغ حٌو٩فٚ ،اًح وخٔٛح ؿّخػخص ػٌٍ٘ ٝح حٌَِ٠ك ِخ  َ٠٠و ُٙٔٛؿّخػش
ف (( ٟاد ))ٚ ،ؿّخػش فٕٛ (( ٟؼخء ))ٌ ،ىٓ وٍ ُٙػٍ ٝحٌَِ٠مش حٌٍٔف١ش حطِّزخع حٌىظخد ٚحٌ َُّٕٔش ٠يػ ْٛاٌٝ
هللا ٕ٠ٚظٔز ْٛاٌ ٝأً٘ حٌ َُّٕٔش ٚحٌـّخػش ِٓ غُّ َ١
طلِد  ٨ٚطؼ ُّٜذٌ٘ ،ح  ٨رؤّ رـٗ ٚاْ طؼ َّيىص حٌـّخػخص
ٌ ،ىٓ ٠ى٘ ْٛيفٚ ُٙحكي ٠َ١ٚمٚ ُٙحكي )).
ع ِّدً ثّ هىخ اٌّى هشِخ فٟ
[ ِٓ ششٍ ٠ؾ ثؼٕٛاْ "أعئٍخ أث ٟاٌسغٓ ٌٍش١خ ٓ١اثٓ ثبص ٚاثٓ اٌؼثُ "ٓ١ّ١
اٌغبدط ِٓ ر ٞاٌسدخ ػبَ ٘ ٔٗٔٙـ]
عئِ ًَ اٌش١خ – سزّٗ هللا  -أ٠ؼب ً  :رؼ ٞحٌ٘زخد ٠مٛي ٔ :لٓ اًح ىهٍٕخ ف ٟؿّخػش ِؼً ؿّخػش
ُ٘ ٚ -
ح٦هٛحْ  ،أ ٚحٌظزٍ١غ  ،أ ٚحٌـٙخى ٌٍُِٕ ْٜق ح٤هِخء ِٓ حٌ َّيحهً أكٔٓ ِخ ٔى ْٛرؼ١ي ٓ٠ػٕٔ ُٙيهً ِؼ ُٙاْ
ٍ١زٛح َِِّٕخ ر١ؼش رخ٠ؼٕخُ٘ أَٔ ٚف ٞحٌز١ؼش ٌٚىٓ ٔيهً ِؼٌٍٜٕ ُٙق أهِخءُ٘  ً٘ ،طٕٜق رٌٌه ؟
فؤؿخد ّٓخكش حٌ٘١ن حرٓ رخُ رم: ٌٗٛ
ق رٌٍٚ ُٕٙ١يػٛس اٌ ٝحٌوَ١
(( أِـَّخ ُ٠خٍطٍْ ٌٍُّٜ ُٙق ف ٩رؤّ ،أ هِب االٔزغبة إٌ ُٙ١الٌ ،ىٓ ُ٠خٍطِ ٍْ ٌٍُّٜ ُٙ
غٕهخ ٚاٌدّبػخ .
ٚطٛؿ ُٙٙ١اٌ ٝحٌو١ٜٔٚ َ١لظ ُٙف ٩رؤٌّٚ ،ىٓ ٠ىٛٔٛا ِغزمٍِّ ٓ١ػٍ ٝؽش٠ك أً٘ اٌ ُ
اٌزؼظت ،ػٍ١ىُ رخٌىظخد ٚحٌ َُّٕٔش،
ٚاًح ُحٍٚح ح٦هٛحْ أ ٚؿّخػش حٌظزٍ١غ ٜٔٚل ُ٘ٛهلل ٚلخٌٛح  :دػٛا ػٕىُ
ُّ
اٌزفشق ح٨هظ٩فٌ٘ ،ح ٔ١ٜلش ١١ذ )).
طَّّٔىٛح رخٌىظخد ٚحٌ َُّٕٔش ،وٛٔٛح ِغ أً٘ حٌو ،َ١دػٛا
ُّ
ع ِّدً ثّ هىخ اٌّى هشِخ فٟ
[ ِٓ ششٍ ٠ؾ ثؼٕٛاْ "أعئٍخ أث ٟاٌسغٓ ٌٍش١خ ٓ١اثٓ ثبص ٚاثٓ اٌؼثُ "ٓ١ّ١
اٌغبدط ِٓ ر ٞاٌسدخ ػبَ ٘ ٔٗٔٙـ]
عئِ ًَ اٌش١خ اثٓ ثبص :
ُ -ٙ
رؼُّ ٞ
ٌٕ َ١ِ٤خ ٚاْ ُوَّٕخ ػٍ ٝحٌّٕٙؾ
حٌَِّ٩د حٌٍٔف٠ ٓ١١م٨ : ٌْٛٛرـ ُ َّي أْ ٔـظّغ ػٍ ٝػٙي ٚػٍ ٝر١ؼش
ٍ
حٌٍٔفٌٕٔ ، ٟخ ف ٟحٌـّخػخص حُ٤هَ ٜ؟
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فأخبة اٌش١خ ثم: ٌٗٛ
ِخ ٠لظخؽ ر١ؼش ٟٗ ٨ٚء أريح ا ٠ ،ىفِ ُٙ١خ وف ٝح . ٓ١ٌٚ٤حٍ١ ٌْٛٚ٤زٛح حٌؼٍُ ٚطؼخٍِٛح رخٌزَ ِِٓ ى ْٚر١ؼش
٤كي.
ع ِّدً ثّ هىخ اٌّى هشِخ فٟ
[ ِٓ ششٍ ٠ؾ ثؼٕٛاْ "أعئٍخ أث ٟاٌسغٓ ٌٍش١خ ٓ١اثٓ ثبص ٚاثٓ اٌؼثُ "ٓ١ّ١
اٌغبدط ِٓ ر ٞاٌسدخ ػبَ ٘ ٔٗٔٙـ]
ٚ -2عئً سزّٗ هللا:
ّٓخكش حٌ٘١ن :كَوش ح٦هٛحْ حٌٍّّٔ ٓ١ىهٍض حٌٍّّىش ٌِٕ فظَس ٚأٛزق ٌٙخ ٔ٘خ ١رٍ١ ٓ١زش حٌؼٍُِ ،خ ٍأ٠ىُ
ف ٌٖ٘ ٟحٌلَوش ؟ ِٚخ ِي ٜطٛحفمٙخ ِغ ِٕٙؾ حٌُٕٔش ٚحٌـّخػش ؟
اٌدٛاة:
كَوش ح٦هٛحْ حٌٍّّٕٔ٠ ٓ١زمذ٘ب خٛاص أً٘ اٌؼٍُ؛  ْ١ٌ ٗٔ٤ػٕيُ٘ ٔ٘خ ١ف ٟحٌيػٛس اٌ ٝطٛك١ي هللاٚ ،
أىخٍ حٌَ٘نٚ ،أىخٍ حٌزيع ٌُٙ ،أٓخٌ١ذ هخٛش ٕ٠مٜٙخ ػيَ حٌٕ٘خ ١ف ٟحٌيػٛس اٌ ٝهللاٚ ،ػذَ اٌزٛخٗ إٌٝ
غٕخ ٚاٌدّبػخ .فٕ١زغ٧ٌ ٟهٛحْ حٌٍّّٔ ٓ١أْ طى ْٛػٕيُ٘ ػٕخ٠ش
اٌؼم١ذح اٌظس١سخ اٌز ٟػٍٙ١ب أً٘ اٌ ُ
رخٌيػٛس حٌ ٍَٔف١ش ،حٌيػٛس اٌ ٝطٛك١ي هللاٚ ،أىخٍ ػزخىس حٌمزٚ ،ٍٛحٌظؼٍك رخِٛ٤حص ٚحٓ٨ظغخػش رؤً٘ حٌمزٍٛ
وخٌلٔ ٓ١أ ٚحٌلٔٓ أ ٚحٌزي ،ٞٚأِ ٚخ أٗزٗ ًٌه٠ ،ـذ أْ ٠ى ْٛػٕيُ٘ ػٕخ٠ش رٌٙح ح ًٛ٤ح ،ً١ٛ٤رّؼٕٝ
 ٨اٌٗ ا ٨هللا ،حٌظ ٟ٘ ٟأ ًٛحٌيٚ ،ٓ٠أٚي ِخ ىػخ اٌ ٗ١حٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١فِ ٟىش ىػخ اٌ ٝطٛك١ي
هللا ،اٌِ ٝؼٕ ٨ ٝاٌٗ ا ٨هللا ،فىؼ ِٓ َ١أً٘ حٌؼٍُ ٕ٠ظمي ْٚػٍ ٝح٦هٛحْ حٌٌٍّّٔ٘ ٓ١ح ح ،َِ٤أ :ٞػيَ
حٌٕ٘خ ١ف ٟحٌيػٛس اٌ ٝطٛك١ي هللاٚ ،ح٦هٚ ،ٌٗ ٙ٩أىخٍ ِخ أكيػٗ حٌـٙخي ِٓ حٌظؼٍك رخِٛ٤حص ٚحٓ٨ظغخػش
رٚ ،ُٙحٌٌٍٕ ٌٚ ُٙحٌٌرق ٌ ،ُٙحٌٌ ٛ٘ ٞحٌَ٘ن ح٤وزَ،
ٚوٌٌه ٕ٠ظمي ْٚػٍ ُٙ١ػيَ حٌؼٕخ٠ش رخٌُٕٔش طظزغ حٌُٕٔشٚ ،حٌؼٕخ٠ش رخٌلي٠غ حٌَ٘٠فِٚ ،خوخْ ػٍٍٓ ٗ١ف حِ٤ش
ف ٟأكىخِ ُٙحٌَ٘ػ١شٕ٘ٚ ،خن أٗ١خء وؼَ١س أّٓغ حٌىؼ ِٓ َ١ح٦هٛحْ ٕ٠ظمي ُٙٔٚفٙ١خٔٔٚ ،ؤي هللا أْ ٛ٠فمُٙ
٠ٚؼٍٜ٠ٚ ُٕٙ١ق أكٛحٌ.ُٙ
[ٔمالً ِٓ ِدٍخ اٌّدٍخ ػذد]1ٓٙ
عئً عّبزخ اٌش١خ ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ػجذ هللا ثٓ ثبص  -سزّٗ هللا رؼبٌ - ٝػٓ خّبػخ اٌزجٍ١غ فمبي
ُ -1
اٌغبئًّٔٔ :غ ٠خ ّٓخكش حٌ٘١ن ػٓ ؿّخػش حٌظزٍ١غ ِٚخ طم َٛرٗ ِٓ ىػٛس ،ف ًٙطٕٜلٕ ٟرخٔ٨وَح ١فٌٖ٘ ٟ
حٌـّخػش ،أٍؿ ٛطٛؿٜٔٚ ٟٙ١لٚ ،ٟأػظُ هللا ِؼٛرظىُ؟
فأخبة اٌش١خ ثم:ٌٗٛ
وً ِٓ ىػخ اٌ ٝهللا فِ ٛٙزٍغ "رٍغٛح ػٕ ٌٛٚ ٟآ٠ش "ٌ ،ىٓ ؿّخػش حٌظزٍ١غ حٌّؼَٚفش حٌٕٙي٠ش ػٕيُ٘ هَحفخص،
ػٕيُ٘ رؼ ٞحٌزيع ٚحٌَ٘و١خص ،ف٠ ٩ـ ُٛحٌوَٚؽ ِؼ ،ُٙا ٨أٔخْ ػٕيٖ ػٍُ ٠وَؽ ٌٕ١ىَ ػٍ٠ٚ ُٙ١ؼٍّ.ُٙ
أِب إرا خشج ٠زبثؼ ،ُٙال  ْ٤ .ػٕيُ٘ هَحفخص ٚػٕيُ٘ غٍ ،٢ػٕيُ٘ ٔم ٚف ٟحٌؼٌٍُ ،ىٓ اًح وخْ ؿّخػش
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طزٍ١غ غ َُ٘١أً٘ رَ١ٜس ٚأً٘ ػٍُ ٠وَؽ ِؼٌٍ ُٙيػٛس اٌ ٝهللا .أ ٚأٔخْ ػٕيٖ ػٍُ ٚرَ١ٜس ٠وَؽ ِؼُٙ
ٌٍظزٚ َ١ٜحٔ٦ىخٍ ٚحٌظٛؿ ٗ١اٌ ٝحٌوٚ َ١طؼٍ ُّٙ١زز٠ ٝزشوٛا اٌّز٘ت اٌجبؽً٠ٚ ،ؼظٕمٛح ٌِ٘ذ أً٘ حٌٕٔش
ٚحٌـّخػش.أ٘ـ
[فَُِّغض ِٓ َٗ ٢٠رؼٕٛحْ (فظّٓ ٜٛخكش حٌ٘١ن ػزي حٌؼِ ِ٠رٓ رخُ ػٍ ٝؿّخػش حٌظزٍ١غ)
ٚ -9لبي اٌؼالِخ اثٓ ثبص ػٓ خّبػخ اٌزجٍ١غ فِ ٝدٍخ اٌذػٛح ف ٝاٌؼذد  ٖٔٗ1ثزبس٠خ ٖٔٗٔٗ/ٔٔ/
ٔم ٩ا ِٓ وظخد أٛٛي حرٓ رخُ ف ٝحٌَى ػٍ ٝحٌوخٌفٌ ٕٗٔٙ ٓ١ف ًٜ١حٌـخُٓ،طمي ُ٠حٌؼِ٩ش ٛخٌق
حٌفٛحُحْ.
"ٌ ْ١ػٕيُ٘ رَ١ٜس ٨ٚ ،ح٘ظّخَ فِٔ ٝخثً حٌؼم١يسٌٌٙٚ ،ح ٠ئهٌ ػٍ ُٙ١طٍه حٌّآهٌ ٚإْ وبْ لظذُ٘
زغٕب ًٚ،و ُٙٔٛثٙزا اٌسبي ِغ طلي٠ي ِيس هَٚؿ ُٙرؤٍرؼِٛ٠ ٓ١خ  ا أ ٚأَٗٙح ا فبٔٗ ٠ ٨ـ ُٛحٌوَٚؽ ِؼ ُٙا٨
اْ وخْ ػخٌّخ  ا ٌي ٗ٠ػٍُ ٚرَ١ٜس رخٌؼم١يس حٌٜل١لش كظَٗ٠ ٝيُ٘ ٜٕ٠ٚل٠ٚ ُٙز ٌُٙ ٓ١حٌلك ٠ٚزَُٜ٘
رؤِ ٍٛى،ُٕٙ٠أِخ ِـَى حٌوَٚؽ ِغ رُؼ ٍي ػٓ حٌفمٗ ف ٝحٌي ٓ٠فال أػٍُ ٌٙزا أطالً"
لبي اٌؼالِخ اٌفٛصاْ ِؼٍمب ً ف ٝا ٌٙبِش ػٍ ٝوالَ اٌش١خ اثٓ ثبص.
ٌ
كٔٓ ٌ ٛوبٔٛا ٠مجٍٛ٠ ِّٓ ْٛخٌٚ، ُٙٙىٕ٠ ٨ ُٙمزٍ ْٛحٌظٛؿ ٗ١ألٔ ُٙأطسبة ِجذأ
"ألٛي ِخ ًوَٖ حٌ٘١ن
٠غ١ش ْٚػٍ٠ٚ ،ٗ١زخ٠ؼ ْٛػٍ٠َ٠ٚ ،ٗ١ي ْٚىػٛس حٌٕخّ اٌ".ٗ١
ٓٔٚ -فِ ٟدّٛع فزب ٜٚاثٓ ثبص (:)٘2 / ٕ1
أم ٔ٠ؤي ػٓ رؼ ٞحٌـّخػخص ح١ِ٩ٓ٦شِ ،ؼً ؿّخػش حٌظزٍ١غ ٚؿّخػش ح٦هٛحْ حٌٍّّٔ٠ٚ ،ٓ١مٛيً٘ :
٘ئ٨ء ِٓ أً٘ حٌٕٔش ٚحٌـّخػش؟
ج :وٍ ُٙػٕذُ٘ ٔمض ،ؿّخػش حٌظزٍ١غ ٚؿّخػش ح٦هٛحْ حٌٍّّٔ٠ ،ٓ١ـذ أْ ٠لخٓزٛح أٔفٔٚ ُٙأْ ٠غزمّٛ١ا
ػٍ ٝاٌسك ٚ ،أْ ٕ٠فٌٚح ِخ ىي ػٍ ٗ١حٌىظخد ٚحٌٕٔش ،ف ٟطٛك١ي هللا ٚح٦هٚ ،ٌٗ ٙ٩حّ٠٦خْ رٗ ٚحطزخع
َٗ٠ؼظٗٚ ،ػٍ ٝح٦هٛحْ حٌٍّّٔٚ ٓ١فم ُٙهللا أْ ٠لخٓزٛح أٔفٔٚ ُٙأْ ٠سىّٛا ششع هللا فّ١ب ثٚ ،ُٕٙ١أْ
٠غزمّٛ١ا ػٍ ٝد ٓ٠هللا :ل ٨ٛا ٚػّ ٩ا ٚػم١يس اٚ ،أْ ٠لٌٍٚح ِوخٌفش أَِٖ إّٔ٠خ وخٔٛحٚ ،ػٍ ٝؿّخػش حٌظزٍ١غ
أ٠٠خ أْ ٠سزسٚا ِب وبْ ٠فؼٍٗ أعالف ِٓ ُٙرؼظ ُ١اٌمجٛسٚ ،حٌزٕخء ػٍٙ١خ أ ٚؿؼٍٙخ ف ٟحٌّٔخؿي أ ٚىػخثٙخ
ٚحٓ٨ظغخػش رٙخ ،وً ٌ٘ح ِٓ حٌّٕىَحصٚ ،حٓ٨ظغخػش رٙخ ِٓ حٌَ٘ن ح٤وزَ ،فؼٍ ُٙ١أْ ٠لٌٍٚح ًٌهٌُٙ ،
ٔ٘خ ١ف ٟحٌيػٛس اٌ ٝهللاٚ ،وؼٕ٠ ُِٕٙ َ١فغ هللا رٗ حٌٕخٌّ ،ىٓ ػٕي أٓ٩ف ُٙػم١يس غٛ َ١خٌلش ،ف١ـذ ػٍٝ
حٌوٍف أْ ٠ظَِٚٙح ِٕٙخٚ ،أْ ٠سزسٚا اٌؼم١ذح اٌشد٠ئخ ٚأْ ٠غزمّٛ١ا ػٍ ٝرٛز١ذ هللا كظٕ٠ ٝفغ هللا رُٙ
ٚرـٙخىُ٘.
ٔٔٚ -ف ٟفزب ٜٚاٌٍدٕخ اٌذائّخ  -اٌّدّٛػخ اٌثبٔ١خ )ٗٗ / ٕ( -
حٌٔئحي حٌؼخٔ ِٓ ٟحٌفظٍ ٜٛلُ ( ) ٔ000ٙ
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ّ ٕ  :لَأص ٌّٔخكظىُ ػيس فظخٚ ، ٜٚطلؼ ْٛػٍٙ١خ ١خٌذ حٌؼٍُ ٌٍوَٚؽ ِغ ؿّخػش حٌظزٍ١غ ٚ ،حٌلّي هلل
هَؿٕخ ِؼٚ ُٙحٓظفئخ حٌىؼٌٚ ، َ١ىٓ ٠خ ٗ١و ٟحٌفخٍ ًٟأ٠ض رؼ ٞح٤ػّخي ٌُ طَى ف ٟوظخد هللا ٕٓ ٨ٚش
حٌَٓٛي  ٍٝٛهللا ػٍِ ، ٍُٓٚ ٗ١ؼً :
ٔ  -حٌظلٍك ف ٟحٌّٔـي وً ٗو ٓ١ٜأ ٚأوؼَ  ،ف١ظٌحوَ ْٚحٌؼَ٘ حٌٔ ٍٛح٤هَ١س ِٓ حٌمَآْ ٚ ،حٌّٛحظزش
ػٌٍ٘ ٝح حٌؼًّ ر ٌٖٙحٌَِ٠مش ف ٟوً َِس ٔوَؽ فٙ١خ .
ٕ  -ح٨ػظىخف  َٛ٠حٌوّ ْ١رٜفش ِٔظَّس .
ٖ  -رسذ٠ذ أ٠بَ ٌٍخشٚج  ٟ٘ٚ ،ػ٩ػش أ٠خَ ف ٟحٌ٘ٚ ، َٙأٍرؼِٛ٠ ٓ١خ وً ٕٓش ٚ ،أٍرؼش أٗ َٙف ٟحٌؼَّ .
ٗ  -حٌيػخء حٌـّخػ ٟحٌّٔظَّ رؼي وً ر١خْ .
فى١ف ٠خ ٗ١و ٟحٌفخ ًٟاًح هَؿض ِغ ٌٖ٘ حٌـّخػش أطؼخًِ ِغ ٌٖ٘ ح٤ػّخي ٚح٤فؼخي حٌظ ٌُ ٟطَى فٟ
وظخد هللا ٕٓ ٨ٚش حٌَٓٛي  ٍٝٛهللا ػٍ ٍُٓٚ ٗ١؟ ػٍّخ ٠خ ٗ١و ٟحٌفخ ًٟأٔٗ ِٓ اٌظؼت رغ١١ش ٘زا
إٌّٙح٠َ١ ٟ٘ ٌٖ٘ٚ ،مظ ُٙفَٕؿ ٛحٌظ١ٟٛق .
ج ِٕ :خ ًوَطٗ ِٓ أػّخي ٌٖ٘ حٌـّخػش وٍٗ ثذػخ  ،فال ردٛص ِشبسوز ُٙكظٍ٠ ٝظِِٛح رّٕٙؾ حٌىظخد
ٚحٌٕٔش ٠ٚزشوٛا اٌجذع ف ٟألٛحٌٚ ُٙأػّخٌٚ ُٙحػظمخىحط. ُٙ
ٚرخهلل حٌظٛف١ك  ٍٝٛٚ ،هللا ػٍٔ ٝزٕ١خ ِلّي ٚآٌٗ ٛٚلزٗ . ٍُٓٚ
حٌٍـٕش حٌيحثّش ٌٍزلٛع حٌؼٍّ١ش ٚح٦فظخء
ػٛ٠

...

ػٛ٠

...

ػٛ٠

...

ػٛ٠

...

حٌَثْ١

رىَ أر٠ُ ٛي  ...ػزي حٌؼِ ِ٠آي حٌ٘١ن ٛ ...خٌق حٌفُٛحْ  ...ػزي هللا رٓ غي٠خْ  ...ػزي حٌؼِ ِ٠رٓ ػزي هللا
رٓ رخُ.
لٍذُ  :أث٠ ٛس٘ٚ :ٟزٖ ثذع ال رٕفه ػٓ اٌزجٍ١غ.ٓ١١
ٕٔٚ -عئً  -سزّٗ هللا رؼبٌ:- ٝ
أكٔٓ هللا اٌ١ه ،كي٠غ حٌٕز ٍٝٛ -– ٟهللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١ف ٟحفظَحق ح :ُِ٤لٓ" :ٌٗٛظفظَق أِظ ٟػٍ ٝػ٩ع
ٓٚزؼ ٓ١فَلش اٚ ٨حكيس ".
ف ًٙؿّخػش حٌظزٍ١غ ػٍِ ٝخ ػٕيُ٘ ِٓ َٗو١خص ٚريع.
ٚؿّخػش ح٤هٛحْ حٌٍّّٔ ٓ١ػٍِ ٝخ ػٕيُ٘ ِٓ طلِد ٗٚك حٌؼٜخ ػٍ٨ٚ ٝس حٚ ٍِٛ٤ػيَ حٌّٔغ
ٚحٌِخػش.
ً٘ ٘خط ٓ١حٌفَلظ ٓ١طيهً...؟
فؤؿخد  -غفَ هللا طؼخٌٚ ٌٗ ٝطغّيٖ رٛحٓغ ٍكّظٗ :-
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رذخً ف ٟاٌثٕزـٚ ٓ١اٌغجؼ ِٓ ،ٓ١هخٌف ػم١يس أً٘ حٌٕٔش ىهً ف ٟحٌؼٕظٚ ٓ١حٌٔزؼ ،ٓ١حٌَّحى رم" ٌٗٛأِظ" ٟ
أ ٞأِش ح٦ؿخرش ،أ ٞحٓظـخرٛح ٌٗ ٚأظَٚٙح حطزخػ ،ٌٗ ُٙػ٩ع ٓٚزؼ ٓ١فَلش حٌٕخؿ١ش حٌٍّٔ١ش حٌظ ٟحطزؼظٗ
ٚحٓظمخِش ػٍ ٝىٚ ،ٕٗ٠حػٕظخْ ٓٚزؼ ْٛفَلش ف ُٙ١حٌىخفَ ٚف ُٙ١حٌؼخٚ ٟٛف ُٙ١حٌّزظيع ألٔخَ.
فمبي اٌغبئً:
٠ؼٕ٘ :ٟخط ٓ١حٌفَلظ ّٟٓ ِٓ ٓ١حٌؼٕظٚ ٓ١حٌٔزؼٓ١؟
فأخبة:
ٔؼُ ّٟٓ ِٓ ،حٌؼٕظٚ ٓ١حٌٔزؼٚ ٓ١حٌَّؿجش ٚغ ،َُ٘١حٌَّؿجش ٚحٌوٛحٍؽ.
ِغدً عٕخ (])ٔٗٔ9
[ ػّٓ دسٚعٗ ف ٟششذ إٌّزم ٝف ٟاٌطبئف  ٟ٘ٚف ٟشش٠ؾ
ّ
ٚلخي حٌؼِ٩ش حٌفُٛحْ ف" ٝوزبة خّبػخ اٌزجٍ١غ ػمبئذ٘ب ٚرؼش٠فٙب"  ٗٗٗٙرظمَ٠ظ حٌؼِ٩ش ٛخٌق
حٌفُٛحْ.
"آهَ ِخ ٛيٍ ِٓ حٌ٘١ن حرٓ ر خُ لزً أ٠خَ فِ" ٝـٍش حٌيػٛس " ٠مٛي اْ ٘ئ٨ء حٌـّخػش –٠ؼٕ ٝحٌظٍ١غْ١ٌ -
ػٕيُ٘ رَ١ٜس ف ٝحٌظٛك١ي ٌ٘ح ٘ ٛحٓ٤خّ اً ٛخٍ ِخ ػٕيُ٘ رَ١ٜس رخٌظٛك١ي ،خٍظٕب ِٕٔ ُٙفؼٕب أ٠ذٕ٠ب
ِٕ٠ٚ،ُٙمٛي –أ ٜحٌ٘١ن حرٓ رخُ" -ف٠ ٩ـ ُٛحٌوَٚؽ ِؼ ُٙاٌ ٨ؼخٌُ ٠ز"َُٜ٘إرْ طبسٚا ُ٘ ثسبخخ إٌٝ
اٌذػٛح،اًح وخٔٛح ُ٘ رلخؿش اٌ ٝحٌيػٛس و١ف ٠ذػ ْٛإٌبط"
لٍذُ أث٠ ٛس:ٟ
اٌؼالِخ اثٓ ثبص ّ٠ضق فزب ٗ٠ٚاٌمذّ٠خ ف ٟاٌزجٍ١غ.
لخي حٌ٘١ن ِلّي حرٓ ٓؼي حٌ٘٠ٛؼَ حٌٌٛ ٜلذ حٌ٘١ن حرٓ رخُ  ٔ1ػبِب ً .لخي ف ٟوظخرٗ "اثٓ ثبص ػبٌُ
فمذرٗ األُِخ" ٘8ٖ-٘8ٔٙأػٕخء كي٠ؼٗ ػٓ ػٍّٗ ف ٝؿّغ فظخ ٜٚحٌ٘١ن ك١غ أٗخٍ اٌ ٟاٌِ ٝخ ػزض فٝ
ِـّٛع ّٓخكظٗ ٘ ٛح ًٛ٤حٌ ُّؼيي ٚحْ حٌَ٘ ٢٠حٌٌ ٜلي ٠ىِ ْٛظيح ٨ٚا أَُ٘ٔٚػٕٗ فٛ ٝل١فش ف ٝزىُ
اٌٍّغ ٟاً ؿَ ٜػٍ ٗ١طؼي ً٠رؤَِ ٚطٛؿّٓ ِٓ ٗ١خكش حٌ٘١ن.
َٟٚد حٌيوظ ٍٛحٌ٘٠ٛؼَ ٌٌٌه ِؼخ ٨ا رفظخ ٜٚحٌ٘١ن ف ٝؿّخػش حٌظزٍ١غ ك١غ لخي ف"٘8ٔٙ ٝوّخ وخْ
ٍكّٗ هللا ِغ ح٘ظّخِٗ ٚؿي٠ظٗ غفَ هللا ٌٗ ٠ظَحؿغ ػٓ رؼ ٞحٌىٍّخص ٚحٌفظخٍ١ٌ ٜٚغٙ١خ أ ٚرؼٙ٠خ ٠ٚؼيي
وؼَ١ح ا ِٓ حٌزؼ ٞح٢هَ وّخ ك ًٜف ٝفظخٚحٖ ف ٝؿّخػش حٌظزٍ١غ اً أهٌ ِٕ ٟوً ِخ ؿّؼظٗ ػٓ ٌٖ٘ حٌـّخػش
حٌّٕظَ٘س ف ٝحٌٕٙي ٚرخؤظخْ ٚرٕـ٩ىٕ ٚغَ٘١خ ِٚضلٙب ث١ذٖ ٠ ٌُٚمَ اِ ٨خ ٛيٍ ػٕٗ أهَ١ح ا فِ ٝـٍش
حٌيػٛس "أٖ.

-ٔ9-

"قول العالمة ابن باز في األحزاب السياسية"
فتاوى المجنة الدائمة  -المجموعة األولى )212 / 2( -
س : 3أييما أفضل :العمل لإلسالم من خالل السياسة أم العمل لإلسالم من خالل دعوة الناس إلى العودة إلى طريقة
الرسول صمى اهلل عميو وسمم؟
ج :3الواجب العمل لإلسالم بدعوة الناس إلى كتاب اهلل وسنة رسولو صمى اهلل عميو وسمم عمى المنياج الذي أرشد اهلل
إليو وأمر بو رسولو محمدا صمى اهلل عميو وسمم في قولوْ { :ادعُ إِلَى سبِ ِ
ِّك بِاْل ِح ْك َم ِة َواْل َم ْو ِعظَ ِة اْل َح َس َن ِة َو َج ِادْليُ ْم بِالَّتِي
يل َرب َ
َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
َّ ِ
ِِ ِ ِ
ص ٍ
ِ
ين
ِى َي أ ْ
ان المو َو َما أ ََنا م َن اْل ُم ْش ِرك َ
يرة أ ََنا َو َم ِن اتََّب َعني َو ُس ْب َح َ
َح َس ُن } ( )1وقولوُ { :ق ْل َىذه َسبيمي أ َْد ُعو إلَى المو َعمَى َب َ
} ( )2وقد بين رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم طريق الدعوة إلى اهلل بقولو وكتبو وعممو فقال « :من رأى منكم منك ار
فميغيره بيده ،فإن لم يستطع فبمسانو فإن لم يستطع فبقمبو وذلك أضعف اإليمان » ( )3رواه أحمد ومسمم وأصحاب السنن
وقال لمعاذ حينما بعثو إلى اليمن  « :إنك تأتي قوما من أىل الكتاب ،فميكن أول ما تدعوىم إليو شيادة أن ال إلو إال اهلل
وأن محمدا رسول اهلل ،فإن ىم أطاعوك لذلك فأعمميم أن اهلل افترض عمييم خمس صموات في اليوم والميمة ،فإن ىم
أطاعوك لذلك فأعمميم أن اهلل قد افترض عمييم صدقة تؤخذ من أغنيائيم فترد عمى فقرائيم ،فإن ىم أطاعوك لذلك فإياك
وكرائم أمواليم ،واتق دعوة المظموم فإنو ليس بينيا وبين اهلل حجاب » ( )1رواه أحمد والبخاري ومسمم وأصحاب السنن
وفي حديث سيل بن سعد رضي اهلل عنو أن النبي صمى اهلل عميو وسمم قال لعمي رضي اهلل عنو حينما أعطاه الراية يوم
غزوة خيبر « :انفذ عمى رسمك حتى تنزل بساحتيم ،ثم ادعيم إلى اإلسالم ،وأخبرىم بما يجب عمييم من حق اهلل تعالى
فيو ،فواهلل ألن ييدي بك رجال واحدا خير لك من حمر النعم » ( )2رواه البخاري ومسمم .
وكتب عميو الصالة والسالم إلى مموك األمم يدعوىم إلى اإلسالم ويأمرىم بعبادة اهلل وحده ،وذكر في كتبو إلى أىل
ِ
ِ
ٍ
ِ ٍ
َّ
َّ
َى َل اْل ِكتَ ِ
ضا
الكتابَ { :يا أ ْ
ض َنا َب ْع ً
اب تَ َعالَ ْوا إِلَى َكم َمة َس َواء َب ْي َن َنا َوَب ْي َن ُك ْم أَال َن ْعُب َد إِال الموَ َوال ُن ْش ِر َك بِو َش ْيًئا َوال َيتَّخ َذ َب ْع ُ
أ َْرَب ًابا ِم ْن ُد ِ
ون } ووعدىم األجر مضاعفا إن استجابوا ،وأنذرىم عقوبة إثميم واثم أمميم إن ىم أعرضوا ( )1ودعا إلى
اإلسال م بعممو ،فكان مثال الكمال في توحيد اهلل وعبادتو وفي أعمى درجات مكارم األخالق في سيرتو ومعامالتو لمناس،

ِ
ين
ال يغضب لنفسو وال ينتقم ليا إنما يغضب إذا انتيكت محارم اهلل وكان كما وصفو اهلل في كتابو الكريم { بِاْل ُم ْؤ ِمن َ
رء ٌ ِ
يم } ( )2وقولو سبحانو { :وِاَّن َك لَ َعمى ُخمُ ٍ
ق َع ِظ ٍيم } ( .… )3إلى غير ذلك من بيانو عميو الصالة والسالم
َُ
وف َرح ٌ
َ
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لمنياج الدعوة بقولو وكتابتو وعممو ،فيذه سياسة الدعوة المحمدية الرشيدة الحكيمة الرحيمة رسميا لنا رسول اهلل صمى اهلل
عميو وسمم ،فعمى دعاة الجماعات اإلسالمية أن يسمكوا سبيميا سبيل الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي ىي
أحسن وينزلوا كل من يدعونيم منزلتو ويخاطبوا كال بما يفيم عسى اهلل أن ينصر بيم دينو ويوجو سياميم إلى نحور
أعدائيم ال إلى إخوانيم فإنو مجيب الدعاء.
واليك الفتوى التى يستند عمييا أصحاب األحزاب وىى عمييم ال ليم.
فتوى المجنة الدائمة  406/23فتوى رقم 4024
س :5ىل يجوز التصويت في االنتخابات والترشيح ليا مع العمم أن بالدنا تحكم بغير ما أنزل اهلل ؟
ج  : 5ال يجوز لممسمم أن يرشح نفسو رجاء أن ينتظم سمك حكومة تحكم بغير ما أنزل اهلل  ،وتعمل بغير شريعة
اإلسالم  ،فال يجوز المسمم أن ينتخبو أو غيره ممن يعممون في ىذه الحكومة .إال إذا كان من رشح نفسو من المسممين
ومن ينتخبون يرجون بالدخول في ذلك أن يصموا إلى تحويل الحكم إلى العمل بشريعة اإلسالم  ،واتخذوا ذلك وسيمة إلى
التغمب عمى نظام الحكم  ،عمى أال يعمل من رشح نفسو بعد تمام الدخول إال في مناصب ال تتنافى مع الشريعة
اإلسالمية .
وباهلل التوفيق وصمى اهلل عمى نبينا محمد وآلو وصحبو وسمم .
المجنة الدائمة لمبحوث العممية واإلفتاء
عضو

عبد اهلل بن قعود

عضو

عبد اهلل بن غديان
الرئيس

نائب الرئيس

عبد الرازق عفيفي

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
وجه الداللة من الفتوى:
 .1أن األصل أنو ال يجوز لممسمم أن يرشح نفسو في حكومة تحكم بغير ما أنزل هلل وبغير شريعة اإلسالم  ،ومعموم أن
الداخل يعمم أنو سيحكم بدستور وضعي مجرم.
 .2أنو ال يجوز لمسمم أن ينتخبو لعممو بدخولو في حكومة تعمل بغير شريعة اإلسالم .
 .3ثم استثنى العمماء من أراد أن يرشح نفسو رجاء أن يحول الحكم إلى شريعة اإلسالم .
قلت :
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والذين دخموا يعممون أن ىذا دونو خرط القتاد ألن التغير يبدأ من الرعية .
ثم قالت المجنة " عمى أال يعمل من رشح نفسو بعد تمام الدخول إال في مناصب ال تتنافى مع الشريعة اإلسالمية .
قلت:
بمعنى أن المرشح لو جاز لو الدخول فإنو ال يجوز لو أن يدخل في منصب يتنافى مع الشريعة فبمجرد المنصب الذي
ينافي الشريعة ال يجوز ،فما باليم لو عمموا أن الداخل سيشرع مع اهلل !!!

وّخ أْ حٌ٘١ن حرٓ رخُ كََ ٗ١جخ  ا ٕ٠ ٨فه ػٕٗ ِٓ أٍحى حٌيهٛي ف ٝحٌزٌَّخْ  ٛ٘ٚحٌمُٔ ػٍ ٝحٌيٓظ.ٍٛ
السؤال الثالث من الفتوى رقم (: )8201
س : 3أرجو إفادتنا عن بعض المسممين الذين يقسمون باهلل عمى احترام القوانين الوضعية مع أن ىذه القوانين تعارض
الشريعة اإلسالمية  ،فيل ىذا العمل من األعمال المحرمة  ،حيث جرت بعض المجالس التشريعية عمى أن يقسم العضو
عند اختياره عمى ىذا القسم  ،يرجى بيان الحكم الشرعي في ذلك ؟
ج : 3ال يجوز ذلك من غير يمين فكيف مع اليمين ؟! وال شك أنو مع اليمين يكون أشد إثماً.
وباهلل التوفيق وصمى اهلل عمى نبينا محمد وآلو وصحبو وسمم .
المجنة الدائمة لمبحوث العممية واإلفتاء
عضو

عضو

نائب رئيس المجنة

عبد اهلل بن قعود

عبد اهلل بن غديان

عبد الرزاق عفيفي

الرئيس

عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز.
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ِسذس اٌؼظش اإلِبَ اٌّدذد ِسّذ ٔبطش اٌذ ٓ٠األٌجبٟٔ
– سزّٗ هللا رؼبٌ– ٝ
(ٔ) -عؤاي ِ :خ٘ ٛكىُ حٌَ٘ع ف ٟطؼيى ٌ٘ ٖ حٌـّخػخص ٚح٤كِحد ٚحٌظٕظّ١خص ح١ِ٩ٓ٦ش ِغ أٔٙخ ِوظٍفش
فّ١خ رٕٙ١خ فِٕ ٟب٘دٙب ٚأعبٌ١جٙب ٚدػٛارٙب ٚػمبئذ٘بٚ ،ح ْٓ٤حٌظ ٟلخِض ػٍٙ١خ ٚهخٛش أْ ؿّخػش حٌلك
ٚحكيس وّخ ىي حٌلي٠غ ػًٌٍ ٝه؟
اٌدٛاة :
ٌٕخ وٍّخص وؼَ١س ٚػي٠يس كٛي حٌـٛحد ػٓ ٌ٘ح حٌٔئحي ؛ ٌٌٌٚه فٕٛؿِ حٌى َ٩ف. ٗ١
فٕمٛي ٠ ٨ :وف ٝػٍ ٝوً ٍُِٔ ػخٍف رخٌىظخد ٚحٌٕٔش ِٚخ وخْ ػٍٍٓ ٗ١فٕخ حٌٜخٌق ٍ ٟٟهللا ػٕ ،ُٙأْ
حٌظلِد ٚحٌظىظً ف ٟؿّخػخص ِخزٍفخ األفىبس أ ٨ٚا ٚإٌّب٘ح ٚاألعبٌ١ت ػخٔ١خ  ا  ،فٍ١ظ ِٓ اإلعالَ ف ٟشئ
،رً ًٌه ِّخ ٔ ٝٙػٕٗ ٍرٕخ ػِٚؿً ف ٟأوؼَ ِٓ آ٠ش ف ٟحٌمَآْ حٌىَِٕٙ ُ٠خ ل ٌٗٛطؼخٌ ٨ٚ{ :ٝطَىُٛٔٛح ِِٓ
حٌَّ٘ ِوـ ِٓ ٓ١حٌ ٌِ ْ َٓ٠فَ ََّلُٛح ِىَ ٚ َُُٕٙ٠وخُٔٛح َِٗ َ١ؼخ  ا وً ِكِد رِّخ ٌَيَ ُٙ٠فََكُ.}ْٛ
خّ أِش ا َٚح ِكيس ََِ َ٠ ٨ٚحٌُِ َْٛوظٍَِفِ ٓ١اِ ٍَ َِٓ ٨ك َُ ٍَرُه} فخهلل
ؼً حٌَّٕ َ
ٌـ َ
{َٗ ٌَٛٚخ َء ٍَرُهَ َ
فَرٕخ ػِٚؿً ٠مٛيَ :
طزخٍن ٚطؼخٌ ٝحٓظؼٌٕ٘ ِٓ ٝح حٌو٩ف حٌٌ ٨ ٞري ِٕٗ و١ٔٛخ  ا َٗ ْ١ٌٚػ١خ ا ،حٓظؼٌٕ٘ ِٓ ٝح ح٨هظ٩ف
حٌِخثفش حٌَّكِٛش ك ٓ١لخي {اِ ٍَ َِٓ ٨كُ ٍَرُه}
ٗ ٨ٚه ٠ٍ ٨ٚذ أْ أ ٞؿّخػش ٠َ٠ي ْٚرلَ ٙرخٌغ ٚاه ٙ٩هلل ػِٚؿً ف ٟأْ ٠ىٛٔٛح ِٓ حِ٤ش
حٌَّكِٛش حٌّٔظؼٕخس ِٓ ٌ٘ح حٌو٩ف حٌى ،ٟٔٛاْ ًٌه ٓ ٨زٌٍٛٛٛ ً١ي اٌٌٚ ٗ١ظلم١مٗ ػٍّ١خ  ا ف ٟحٌّـظّغ
ح ِٟ٩ٓ٦ا ٨رخٌَؿٛع اٌ ٝحٌىظخد ٚإٌٓ ٝش حٌَٓٛي ػٍ ٗ١حٌ٩ٜس ٚحٌٔٚ ،َ٩اٌِ ٝخ وخْ ػٍٍٓ ٗ١فٕخ
حٌٜخٌق ٍ ٟٟهللا ػٕ. ُٙ
ٌٚمي أٟٚق ٍٓٛي هللا  ٍٝٛ -هللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١حٌّٕٙؾ ٚحٌَِ٠ك حٌٍٔ ُ١ف ٟغِ َ١خ كي٠غ ٛل١ق ػٓ
حٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١أٔٗ هً ٢حص  َٛ٠ػٍ ٝح ٍٝ٤هِخ  ا ِٔظمّ١خ  ا ٚه ٢ك ٌٗٛهِ١ٛخ  ا لَ١ٜس
َّ
ََ ٛح ِْٔ ُِ ٟ١ظَمَّ ١خ  ا فَخطزَّؼُ ٨َٚ ُٖٛطَّظزؼٛح حٌ ُٔز ُ ًَ
ػٓ ؿخٔز ٟحٌو ٢حٌّٔظم ُ١ػُ لَأ ل ٌٗٛطزخٍن ٚطؼخٌٝ
{ٚأْ َ٘ ٌَح ِ
ق رىُ ػَٓ َٓزِ َِٚ } ٍٗ١رؤٛزؼٗ ػٍ ٝحٌو ٢حٌّٔظمٚ ، ُ١لخي ٌ٘ح َٛح ١هللا َ١ ٌٖ٘ٚ ،ق ػٓ ؿٛحٔذ
فَظَفَ ََ َ
حٌو ٢حٌّٔظم ، ُ١لخي ػٍ ٗ١حٌٔٚ( : َ٩ػٍٍ ٝأّ وً ٠َ١ك ِٕٙخ ِٗ١خْ ٠يػ ٛحٌٕخّ اٌ. )ٗ١
ال شه أْ ٘زٖ اٌطشق اٌمظ١شح ٘ ٟاٌز ٟرّثً األزضاة ٚاٌدّبػبد اٌؼذ٠ذح .
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ٌٌٌٚه فخٌٛحؿذ ػٍ ٝوً ٍُِٔ كَ ٚ٠ػٍ ٝأْ ٠ى ْٛكمخ  ا ِٓ حٌفَلش حٌٕخؿ١ش أْ ٍِٕ٠ك ٓخٌىخ  ا حٌَِ٠ك
حٌّٔظمٚ ، ُ١أْ ال ٠أخز ٕ١ّ٠ب ً ٠ٚغبسإً٘ ْ١ٌٚ ،خن كِد ٔخؿق ا ٨كِد هللا طزخٍن ٚطؼخٌ ٝحٌٌ ٞكيػٕخ ػٕٗ
حٌمَآْ حٌىَ{ ُ٠أَّ ٨
د هللا ُُ٘ حٌّفٍِلُ. }ْٛ
اْ ِك ِْ َ
فبًح ا ،وً كِد ٌ ٛ٘ ْ١كِد هللا فبّٔخ ٘ ِٓ ٛكِد حٌِ٘١خْ  ِٓ ْ١ٌٚكِد حٌَكّٓٗ ٨ٚ ،ه ٨ٚ
ٍ٠ذ أْ حٌٍٔٛن ػٍ ٝحٌَٜح ١حٌّٔظم٠ ُ١ظٍِذ ِؼَفش ٌ٘ح حٌَٜح ١حٌّٔظمِ ُ١ؼَفش ٛل١لش٠ ٨ٚ ،ىْٛ
ًٌه رّـَى حٌظىظً ٚحٌظلِد ح٤ػّ ٝػٍ ٝوٍّش ٘ ٟوٍّش ح ٍ َ٩ٓ٦حٌلك ٌىٕ٠ ٨ ُٙفمٌ٘ ِٓ ْٛٙح حَ٩ٓ٦
وّخ أِٔي هللا طزخٍن ٚطؼخٌ ٝػٍ ٝلٍذ ِلّي  ٍٝٛ -هللا ػٍ. - ٍُٓٚ ٗ١
ٌٌٙح وخْ ِٓ ػِ٩ش حٌفَلش حٌٕخؿ١ش حٌظَٛ ٟف حٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١رٙخ كّٕ١خ ٓجً ػٕٙخ فمخي :
ِ٘ ٟخ أٔخ ػٍٚ ٗ١أٛلخر. ٟ
فبًح ا ٌ٘ح حٌلي٠غ ٘٠ؼَ حٌزخكغ حٌلَ ٚ٠ػٍِ ٝؼَفش َٛح ١هللا حٌّٔظم ُ١أٔٗ ٠ـذ أْ ٠ى ْٛػٍ ٝػٍُ
رؤَِ ٓ٠حػٕ٘ ٓ١خِ ٓ١ؿ  ايح.
األٚي ِ :خ وخْ ػٍ ٗ١حٌَٓٛي  ٍٝٛ -هللا ػٍ- ٍُٓٚ ٗ١
ٚا٢خش ِ :خ وخْ ػٍ ٗ١أٛلخرٗ ػٍ ٗ١حٌ٩ٜس ٚحًٌٌٔ . َ٩ه  ْ٤حٌٜلخرش حٌىَحَ ُ٘ حٌٌٔ ٓ٠مٍٛح إٌ١خ أ ٨ٚا
٘ي ٍٝٛ - ٗ٠هللا ػٍٕٓٚ - ٍُٓٚ ٗ١ظٗ ٚ ،ػخٔ١خ ا ُ٘ :حٌٌ ٓ٠أكٕٔٛح طِز١ك ٌٖ٘ حٌٕٔش طِز١مخ  ا ػٍّ١خ ا ،فّ٠ ٩ىٕٕخ
ٚحٌلخٌش ٌٖ٘ أْ ٔؼَف ِؼَفش ٛل١لش ٕٓش حٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١ا ٨رَِ٠ك أٛلخرٗ  ...فخٌ٘خ٘ي
ِٓ ٌ٘ح ًٚحن أْ ف ُٙح َ٩ٓ٦فّٙخ  ا ٛل١لخ  ا ٓ ٨ز ً١ا ٨رّؼَفش ٓ َ١حٌٜلخرش ٚطِز١مٌٌٙ ُٙح ح َ٩ٓ٦حٌؼظُ١
حٌٌ ٞطٍم ٖٛػٕٗ  ٍٝٛ -هللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١اِخ رمٚ ٌٗٛاِخ رفؼٍٗ ٚاِخ رظمَ. َٖ٠
ٌٌٌه ٔؼظمي ؿخُِ ٓ١أْ وً ؿّخػش  ٨طم َٛلخثّظٙخ ػٌٍ٘ ٝح حٓ٦خّ ِٓ حٌىظخد ٚحٌٕٔش ِٕٙٚؾ حٌٍٔف
حٌٜخٌق ىٍحٓش ٚحٓؼش ؿيح ا ِلِ١ش رىً أكىخَ ح َ٩ٓ٦وزَ٘١خ ٛٚغَ٘١خ أٌٙٛٛخ ٚفَٚػٙخ ،فٍٔ١ض ٌٖ٘
حٌـّخػش ِٓ حٌفَلش حٌٕخؿ ١ش ِٓ حٌظ ٟطٔ َ١ػٍ ٝحٌَٜح ١حٌّٔظم ُ١حٌٌ ٞأٗخٍ اٌ ٗ١حٌَٓٛي  ٍٝٛ -هللا ػٍٗ١
 - ٍُٓٚف ٟحٌلي٠غ حٌٜل١ق .
ٚاًح فَٕٟخ أْ ٕ٘خن ؿّخػخص ِظفَلش ف ٟحٌز٩ى ح١ِ٩ٓ٦ش ػٌٍ٘ ٝح حٌّٕٙؾ ،فٔ١ٌ ٌٖٙض أكِحرخ اٚ ،أّخ ٟ٘
ؿّخػش ٚحكيس ِٕٙٚـٙخ ِٕٙؾ ٚحكي ٠َ١ٚمٙخ ٚحكي ،فزفشل ُٙف ٟاٌجالد ٌ١ظ رفشلب ً فىش٠ب ً ػمذ٠ب ِٕٙد١بً،
ٚإّٔب ٘ ٛرفشق ثزفشل ُٙف ٟاٌجالد رو٩ف حٌـّخػخص ٚح٤كِحد حٌظ ٟطى ْٛف ٟرٍي ٚحكي ِٚغ ًٌه فىً
كِد رّخ ٌي ُٙ٠فَك.ْٛ
ٌٖ٘ ح٤كِحد ٔ ٨ؼظمي أٔٙخ ػٍ ٝحٌَٜح ١حٌّٔظم ُ١ثً ٔدضَ ثأٔٙب ػٍ ٝرٍه اٌطشق اٌز ٟػٍ ٝسأط وً
ؽش٠ك ِٕٙب ش١طبْ ٠ذػ ٛإٌبط إٌٌٚ، ٗ١ؼً فٌ٘ ٟح ؿٛحرخ  ا ٌّخ ٓزك".
[أظش ص (ٔٓٙـٗٔٔ) ِٓ وزبة (فزب ٜٚاٌش١خ األٌجبٌٔ )ٟؼىبشخ ػجذإٌّبْ اٌط١ج . ٟاٌطجؼخ األ. ٌٝٚ
ِىزجخ اٌزشاس ا ٍإلعالِ]ٟ
(ٕ)ٚ -لبي – سزّٗ هللا – ف ٟشش٠ؾ "ِسبٚسح ِغ أزذ أرجبع ِسّذ عشٚس" :
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" ٌٛٛ ْ١حرخ أْ ٠مخي اْ ح٦هٛحْ حٌٍّّٔ ِٓ ُ٘ ٓ١أً٘ حٌُٕٔش؛ ٠ ُٙٔ٤لخٍر ْٛحٌُٕٔش ".
عئً  -سزّٗ هللا رؼبٌِ : -ٝب سأ٠ىُ ف ٟخّبػخ اٌزجٍ١غ٠ ً٘ :دٛص ٌطبٌت اٌؼٍُ أ ٚغ١شٖ أْ ٠خشج
(ٖ ) ُ ٚ -
ِؼ ُٙثذػ ٜٛاٌذػٛح إٌ ٝهللا؟
فأخبة:
خّبػخ اٌزجٍ١غ ال رم َٛػٍِٕٙ ٝح وزبة هللا ٚعٕهخ سع ٌٗٛػٍ ٗ١اٌغالَ ِٚخ وخْ ػٍٍٓ ٗ١فٕخ حٌٜخٌقٚ .اًح
وخْ ح َِ٤وٌٌه؛ ف٠ ٩ـ ُٛحٌوَٚؽ ِؼُٙ؛ ٕ٠ ٗٔ٤خفِٕٙ ٟـٕخ ف ٟطزٍ١غٕخ ٌّٕٙؾ حٌٍٔف حٌٜخٌق.
ففٓ ٟز ً١حٌيػٛس اٌ ٝهللا ٠وَؽ حٌؼخٌُِ ،أِخ حٌٌ٠ ٓ٠وَؿِ ْٛؼ ُٙفٙئ٨ء ٚحؿز ُٙأْ ٍِِٛ٠ح ر٩ىُ٘ ٚأْ
٠ظيحٍٓٛح حٌؼٍُ فِٔ ٟخؿيُ٘ ،كظ٠ ٝظوَؽ ِٕ ُٙػٍّخء ٠م ِْٛٛري ٍُ٘ٚف ٟحٌيػٛس اٌ ٝهللاِٚ .خ ىحَ حَِ٤
وٌٌه فؼٍ١ ٝخٌذ حٌؼٍُ اًْ أْ ٠يػ٘ ٛئ٨ء ف ٟػمَ ىحٍُ٘ ،اٌ ٝطؼٍُ حٌىظخد ٚحٌَّٕٔش ٚىػٛس حٌٕخّ اٌٙ١خ.
 - ُ٘ٚأ ٞؿّخػش حٌظزٍ١غ ُ٠ ٨ -ؼٕ ْٛرخٌيػٛس اٌ ٝحٌىظخد ٚحٌَّٕٔش وّزيأ ػخَ؛ رً أ٠ ُٙؼظزَ ٌٖ٘ ْٚحٌيػٛس
ِفَلشٌٌٌٚ ،ه ف ُٙأٗزٗ ِخ ٠ى ْٛٔٛرـّخػش ح٦هٛحْ حٌٍّّٔ.ٓ١
ف٠ ُٙم ٌْٛٛاْ ىػٛط ُٙلخثّش ػٍ ٝحٌىظخد ٚحٌ َُّٕٔشٌٚ ،ى٘ ْٛزا ِدشد والَ ،ف ٨ ُٙػم١يس طـّؼ ،ُٙفٌٙح
ِخطَ٠يٌ٘ٚ ،ٞح أٗؼٌَ٘ٚ ،ٞح ٛٛفٌ٘ٚ ،ٟح ٌِ٘ ٨ذ ٌٗ.
ًٌه  ْ٤ىػٛط ُٙلخثّش ػٍِ ٝزيأ :وظًّ ؿ ّّغ ػ ُّ ػمّفٚ ،حٌلم١مش أٔٗ  ٨ػمخفش ػٕيُ٘ ،فمي ِ َّ ػٍ ُٙ١أوؼَ ِٓ
ٜٔف لَْ ِٓ حٌِِخْ ِخ ٔز َغ ف ُٙ١ػخٌُ.
ٚأِخ ٔلٓ فٕمٛي :ػمّف ػ ُّ ؿ ّّغ ،كظ٠ ٝى ْٛحٌظـّ١غ ػٍ ٝأٓخّ ِزيأ  ٨ه٩ف ف.ٗ١
فذػٛح خّبػخ اٌزجٍ١غ طٛفّ١خ ػظشّ٠خ ،طيػ ٛاٌ ٝح٤ه٩ق ،أِخ ا٩ٛف ػمخثي حٌّـظّغ؛ ف٠ ٨ ُٙلَوْٛ
ٓخوٕخ ا؛ ٌ٘ ْ٤ح  -رِػّ٠ -ُٙفَِّق.
ٚلي ؿَص ر ٓ١ح٤م ٓؼي حٌلٚ ٓ١ٜرٍ ٓ١ث ْ١ؿّخػش حٌظزٍ١غ ف ٟحٌٕٙي أ ٚف ٟرخؤظخْ َِحٓ٩ص ،طزِٕٙ ّٓ١خ
أّٔ٠ ُٙمَ ْٚحٌظٚ ًٓٛحٓ٨ظغخػش ٚأٗ١خء وؼَ١س ِٓ ٌ٘ح حٌمزٍِ٠ٚ ،ً١ز ِٓ ْٛأفَحىُ٘ أْ ٠زخ٠ؼٛح ػٍ ٝأٍرغ
َ١قِٕٙ ،خ حٌَِ٠مش حٌٕم٘زٕيّ٠ش ،فىً طزٍ١غٕ٠ ٟزغ ٟأْ ٠زخ٠غ ػٌٍ٘ ٝح حٓ٤خّ.
ٚلذ ٠غأي عبئً:
أْ ٌٖ٘ حٌـّخػش ػخى رٔزذ ؿٛٙى أفَحى٘خ حٌىؼ ِٓ َ١حٌٕخّ اٌ ٝهللا ،رً ٍٚرّخ أٍُٓ ػٍ ٝأ٠ي ُٙ٠أٔخّ ِٓ
غ َ١حٌٍّّٔ ،ٓ١أفٌٍ٘ ْ١ح وخف١خ  ا ف ٟؿٛحُ حٌوَٚؽ ِؼٚ ُٙحٌّ٘خٍوش فّ١خ ٠يػ ْٛاٌٗ١؟
فٕمٛي:
اْ ٌٖ٘ حٌىٍّخص ٔؼَفٙخ ّٔٔٚؼٙخ وؼَ١ح ا ٔٚؼَفٙخ ِٓ حٌٜٛفّ١ش !!.
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فّؼ ٩ا ٠ىٕ٘ ْٛخن ٗ١ن ػم١يطٗ فخٓيس ٠ ٨ٚؼَف ٗ١جخ  ا ِٓ حٌ ُّٕٔش ،رً ٠ٚؤوً أِٛحي حٌٕخّ رخٌزخِٚ ،...ً١غ
ًٌه فىؼ ِٓ َ١حٌفَُّٔخق ٠ظٛر ْٛػٍ٠ ٝي!...ٗ٠
فىً ؿّخػش طيػ ٛاٌ ٝه٨ َ١ري أْ ٠ى ٌُٙ ْٛطزغ ٌٚىٓ ٔلٓ ٕٔظَ اٌ ٝحٌ ،ُ١ّٜاٌِ ٝخًح ٠يػْٛ؟ ً٘
٠يػ ْٛاٌ ٝحطزخع وظخد هللا ٚكي٠غ حٌَٓٛي  ٍٝٛ -هللا ػٍٚ - ٍُٓٚ ٗ١ػم١يس حٌٍٔف حٌٜخٌقٚ ،ػيَ
حٌظؼٜذ ٌٌٍّح٘ذٚ ،حطزخع حٌ َُّٕٔش ك١ؼّخ وخٔض ِٚغ ِٓ وخٔض؟!.فدّبػخ اٌزجٍ١غ ٌ١ظ ٌِٕٙ ُٙح ػٍّ،ٟ
ٚأّخ ِٕٙـ ُٙكٔذ حٌّىخْ حٌٌٛ٠ ٞؿي ْٚف ،ٗ١ف٠ ُٙزٍ ْٛٔٛثىً ٌ.ْٛ
[ ساخغ اٌفزب ٜٚاإلِبسار١خ ٌألٌجبٔ ٟط (ٖ )2ص (])ٖ1
ٗٚ -لخي حٌ٤زخٔ ٍُ ٟكّٗ هللا ف ٝوظخرٗ "اٌزٛز١ذ أٚال ٠ب دػبح اإلعالَ" ص2 :
" فٌَٕٓٛخ  ٍٝٛهللا ػٍ ٛ٘ ٍُٓٚ ٗ١حٛٓ٤س حٌلٕٔش فِ ٟؼخٌـش ِ٘خوً حٌٍّّٔ ٓ١ف ٟػخٌّٕخ حٌّؼخٚ َٛفٟ
وً ٚلض ٚك٠ٚ ،ٓ١مظًٌ ٟ٠ه ِٕخ أْ ٔزيأ رّخ ريأ رٗ ٔزٕ١خ  ٍٝٛهللا ػٍ ٛ٘ٚ ٍُٓٚ ٗ١ا٩ٛف ِخ فٔي ِٓ
ػمخثي حٌٍّّٔ ٓ١أ ِٓٚ ،٨ٚػزخىط ُٙػخٔ ١اخٍٛٓ ِٓٚ ،و ُٙػخٌؼ اخ.
ٌٔٚض أػٌٕ٘ ِٓ ٟح حٌظَط١ذ ف ًٜح َِ٤حٚ٤ي ري  اءح رخ ُ٘٤ػُ حٌّ ،ُٙػُ ِخ ىٚ !ٗٔٚأّخ أٍ٠ي أْ ٙ٠ظُ رٌٌه
حٌٍّّٔ ْٛح٘ظّخِخ ٗي٠ي اح وز َ١احٚ ،أػٕ ٟرخٌٍّٔ ّ ٓ١رِز١ؼش ح َِ٤حٌيػخسٌٚ ،ؼً حٛ٤ق أْ ٔمٛي :حٌؼٍّخء
ُِٕٙ؛  ْ٤حٌيػخس حٌِ - َٛ١غ حٓ٤ف حٌ٘ي٠ي ٠ -يهً ف ُٙ١وً ٍُِٔ  ٌٛٚوخْ ػٍ ٝفمَ ِيلغ ِٓ حٌؼٍُ،
فٜخٍٚح ٠ؼي ْٚأٔفٔ ُٙىػخس اٌ ٝحٚ ،َ٩ٓ٦اًح طٌؤَخ طٍه حٌمخػيس حٌّؼَٚفش  ٨ -ألٛي :ػٕي حٌؼٍّخء فم ٢رً
ػٕي حٌؼم٩ء ؿّ١ؼ اخ  -طٍه حٌمخػيس حٌظ ٟطمٛي" :فبلذ اٌشٟء ال ٠ؼط " ٗ١فبٕٔخ ٔؼٍُ حٌ َٛ١رؤْ ٕ٘خن ١خثفش وزَ١س
ؿ ّ ايح ٠ؼي ْٚرخٌّ ِٓ ٓ١٠٩حٌٍّّٔ ٓ١طَٕٜف حٔ٤ظخٍ اٌ ُٙ١كٍِ٠ ٓ١ك ٌفظش :حٌيػخسٚ .أػٕ ٟر :ُٙؿّخػش
خّ َْ َ٠ ٨ؼٍَ ُّ} َْٛ
حٌيػٛس ،أ :ٚخّبػخ اٌزجٍ١غ " ِٚغ ًٌه فؤوؼَُ٘ وّخ لخي هللا ػِ ٚؿًِ ٌََٚ { :ى َّٓ أَ ْوؼَ ََ حٌَّٕ ِ
(األػشاف ِٓ :ا٠٢خ ِٚ . )ٔ12ؼٍ ِٓ َٛؽش٠مخ دػٛر ُٙأٔ ُٙلذ أػشػٛا ثبٌىٍ١خ ػٓ اال٘زّبَ ثبألطً األٚي  -أٚ
رخ َِ٤ح ِٓ - ُ٘٤ح ٍِٛ٤حٌظً ٟوَص آٔف اخٚ ،أػٕ :ٟاٌؼم١ذح ٚاٌؼجبدح ٚاٌغٍٛنٚ ،أػَٟٛح ػٓ ح٩ٛ٦ف
حٌٌ ٞريأ رٗ حٌَٓٛي  ٍٝٛهللا ػٍ ٍُٓٚ ٗ١رً ريأ رٗ وً حٔ٤ز١خءٚ ،لي ر َّٕٗ١هللا طؼخٌ ٝرمٌََٚ { :ٌٗٛمَ ْي َر َؼ ْؼَٕخ فِٟ
ُو ًِّ أُ َِّ ٍش ٍَٓ  ا
هللا َٚحؿْ ظَِٕزُٛح حٌَِّخ ُغ َ
ٛص} (حٌٕلً ِٓ :ح٠٢ش  . )ٖٙف٠ ٨ ُٙؼٕ ْٛرٌٙح حًٛ٤
ُ ٨ٛأَ ِْ ح ُ ْػزُ ُيٚح َّ َ
حٚ ً١ٛ٤حٌَوٓ حٚ٤ي ِٓ أٍوخْ ح - َ٩ٓ٦وّخ ِ٘ ٛؼٌٍ َٛي ٜحٌٍّّٔ ٓ١ؿّ١ؼ اخ ٌ٘ -ح ح ًٛ٤حٌٌ ٞلخَ
٠يػ ٛاٌ ٗ١أٚي ٍٓٛي ِٓ حًٌَٓ حٌىَحَ؛ أٛٔ ٛ٘ٚ ٨ف  ٍٝٛهللا ػٍ ٍُٓٚ ٗ١لَحرش أٌف ٕٓشٚ ،حٌـّ١غ ٠ؼٍُ
أْ حٌَ٘حثغ حٌٔخرمش ٌُ ٠ىٓ فٙ١خ ِٓ حٌظف٤ ً١ٜكىخَ حٌؼزخىحص ٚحٌّؼخِ٩ص ِخ ِ٘ ٛؼَٚف ف ٟىٕٕ٠خ ٌ٘ح؛
 ٗٔ٤حٌي ٓ٠حٌوخطُ ٌٍَ٘حثغ ٚح٤ى٠خْ".

 -5التبليغيون يُخرجون نسائهم.
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وفى المقالة التي نشرتها "المجلة السلفية" في عددىا الثالث (سنة  4141ه ص  )14-14بعنوان ( حكم تعدد
الجماعات واألحزاب اإلسالمية) حول خروج الداعيات ففيها السؤال األتي  :حول خروج المرأة إلى الدعوة  ،ما رأيكم
فيما يفعلو رجال التبليغ حيث يخرجون مصطحبين نساءىم معهم ؟ ىل ىذا جائز أو غير جائز ؟
الجواب  :ىذه في الحقيقة بدعة أخرى ما كنا نسمع بها من قبل  ،كنت أقول منذ سنين حينما ابتدع بعض الناس
تسمية بعض الفتيات المتخرجات من بعض الكليات الشرعية يسمونهن داعيات .
قلنا  :سبحان اهلل ! متى كان في اإلسالم داعيات لقد كانت أم المؤمنين عائشة – رضى اهلل عنها – من الفقو والعلم
بحيث أنها فاقت فى ذلك كثيراً من أصحاب النبى صلى اهلل عليو وسلم
وكانوا من أجل ذلك يعرفون لها فضلها وسابقتها فى ىذا المجال ألنها كانت أوالً زوجة النبى صلى اهلل عليو وسلم –
البكر  ،ثم كانت أحب الناس إلي النبي صلى اهلل عليو وسلم – بشهادتو ىو ومع ذلك ما كانت تسافر للدعوة وال كانت
تخرج ىذا الخروج .
أنا ضربت مثالً آنفاُ مكتفياً بإشارة  ،واإلشارة تغني اللبيب عن صريح العبارة بأن الخروج جماعات ىكذا ليس فيهم إال
عالم واحد أو شبو عالم واآلخرون ال علم عندىم كنا ننصحهم وال نزال بقول النبي – صلى اهلل عليو وسلم  " :وما اجتمع
قوم فى بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونو بينهم " الحديث .
ننصحهم دائماً وأبداً بديالً لهذا الخروج الذي ليس لهم سلف منذ أربعة عشر قرناً ال أقول ليس لهم سلف في
السلف الذين يمثلهم القرون الثالثة فقط  ،بل فى كل ىذه العصور اإلسالمية لم يسبق أن عالماً يخرج معو عشرة أو
عشرون أو ثالثون أو أكثر إلى ماذا ؟ من أجل تبليغ الدعوة .
تبليغ الدعوة بحاجة إلى العلماء وليس بحاجة إلى من ىم ليسوا بعلماء فكنت أنصح مثل ىؤالء بأن يلزموا بيتاً من بيوت
اهلل – عز وجل – ويتلوا كتاب اهلل ويتدارسونو بينهم حتى يكون فيهم عالم فقيو إذا وقف يخطب فى الناس ال يلحن في
تالوة آية من كتاب اهلل ال يخطئ في قراءة حديث من أحاديث رسول اهلل وىذا مع األسف نسمعو كثيراً وكثيراً جداً كنا
ننصحهم أن يجلسوا فى بيوت اهلل ويتعلموا وإذ بنا اآلن نفاجأ بخروج النساء فصار الحال كما يقول المثل العامى  :كنا
تحت الدف وصرنا تحت الميزاب كنا نشكو من خروج من ليسوا من أىل العلم من الرجال فإذا بنا اآلن نفاجأ بأن
العدوى سرت إلى النساء .
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أال يعلم ىؤالء أن اهلل – عز وجل – أنزل آية في القرآن صريحة فقال تعالى – مخاطباً نساء األمة فى أشخاص نساء نبى

األمة صلى ىاهلل عليو وسلم  :وقَ ر َن فِي ب يوتِ ُك َّن وَال تَب َّرجن تَب ُّرج الْج ِ
اى ِليَّ ِة ْاألُولَى ) األحزاب  44معنى وقرن أى :
َ َ َْ َ َ َ
ُُ
َ ْ
استقررن  ،أى اسكن أى  :ال تخرجن من بيوتكن وإذا خرجتن لحاجة البد لكن منها فال تبرجن تبرج الجاىلية األولى .

اال يعلم ىؤالء قول النبى صلى اهلل عليو وسلم أن األفضل للمرأة أن ال تخرج لتصلى مع جماعة المسلمين حيث قال
رسول رب العالمين  " :وبيوتهن خير لهن " بل قالت أم المؤمنين عائشة – رضى اهلل عنها  " : -لو علم النبى صلى اهلل
عليو وسلم ما أحدث النساء من بعده لمنعهن من المساجد " لقد جاء النبى – صلى اهلل عليو وآلو وسلم – باإلسالم
ك َج َعلْنَا ُك ْم أ َُّمةً َو َسطًا ) البقرة  ) 414ال إفراط فيو وال تفريط ال غلو فيو وال تضييع وإنما كما قال اهلل
(وَك َذلِ َ
الوسط َ
ك قَ َو ًاما "( )76الفرقان .
تعالى " َوَكا َن بَ ْي َن ذَلِ َ
فربنا تبارك وتعالى – ما حرم على النساء الذىاب إلى المساجد ألن المرأة قد تحتاج أحياناً أن تصلى فى المسجد لتسمع
موعظة أو تتعلم علماً وبخاصة فى زمن قل فيو المعلمون والمتعلمون معاً  ،ولذلك تجدون المساجد اليوم خاوية على
عروشها فال دروس تلقى فيها فى أكثر بالد اإلسالم الشاىد من ىذا  :أن النبى صلى اهلل عليو وسلم وآلو وسلم الذى
أنزل اهلل عليو القرآن وخاطب نساءه بقولو – تعالى َ : -وقَ ْر َن فِي بُيُوتِ ُك َّن ) األحزاب  44فغير نساء النبى – عليو السالم

– أحوج إلى مثل ىذا الخطاب اإللهى وكما حض النساء على أن يلتزمن فى أدائهن فرائضهن الخمس فى بيوتهن وقال :
" وبيوتهن خير لهن "
يقول أحدىم منبهاً المصلين بعد سالم اإلمام من الفريضة بعبارة خالفوا فيها السنة  ،سنة النبى صلى اهلل عليو وآلو وسلم
– الذى كان يفتتح بها كل خطبة وكل موعظة وقد تقدم ذكرىا آنفاً " أما بعد فإن خير الكالم كالم اهلل وخير الهدى ىدى
محمد  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم .
أما ىم فيفتتحون بخطب كثيرة ما حفظتها ألنى في غنى عنها بخطبة النبى صلى اهلل عليو وآلو وسلم فإن كانوا ال يعلمون
السنة فهذا أمر وإن كانوا يعلمونها ثم يعرضون عنها فهذا أمر فهل ىؤالء يطرق سمعهم ما كان النبى  -صلى اهلل عليو
وآلو وسلم – يفتتح بو خطبو  ،فإذا كانوا يذكرون دائماً أن نجاح ىذه األمة وفالحها فى اتباع سنة النبى  -صلى اهلل عليو
وآلو وسلم فكيف يخالفون ىديو فى عشرات المواضيع التى يتحدثون فيها  :كان صلى اهلل عليو وسلم يقول  :أما بعد
فخير الكالم كالم اهلل  ،وخير الهدى ىدى محمد  -صلى اهلل عليو وآلو وسلم " إن كانوا ال يعلمون ؟ فهذا شر وإن كانوا
يعلمون فهذا أشر وأنا أقول  :إنهم يعلمون لماذا ؟
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ألنى أعلم من دمشق ومن عمان أن كثيراً من ىؤالء طيبى القلوب أقولها صراحة ولكنهم ليسوا صالحى العلم وليس
عندىم علم  ،أعلم أنهم يقرؤون كتاب " رياض الصالحين " لإلمام النووى – رحمو اهلل – وفيو ىذا الحديث الذى كان
الرسول – عليو الصالة والسالم – يفتتح بو خطبو  ،فإذا ىم يعلمون ىذه الخطبة فلماذا يخالفوىا عملياً إن أخشى ما
أخشاه أنهم ال يفعلون ذلك ألنهم ليسوا مع أىل السنة فى قول نبى السنة  " :وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة فى النار "
بل دعوتو قائمة على عدم إثارة مواضيع الخالف بذكر السنة والبدعة إننا اآلن نفاجأ بأنو بدأت النساء يخرجن مع الرجال
سبحان اهلل ربى ! خير الناس ىم أصحاب الرسول – صلى اهلل عليو وآلو وسلم –وكذلك األئمة األعالم بدءاً بأبى حنيفة
وتربيعاً بإمام السنة أحمد بن حنبل ىل كان نساء ىؤالء األئمة يخرجن مع أزواجهم العلماء األئمة فى سبيل الدعوة ؟ ال
 ....ثم  ...ال  ...ثم  ...ال فكيف يفعل ىؤالء خالفهم ؟
ىذا يؤكد أن ىؤالء يخالف قولهم أفعالهم  ،الفالح فى اتباع سنة رسول اهلل  ،ىذه كلمة حق ولو أنها لم ينطق بها الرسول
 صلى اهلل عليو وآلو وسلم – فهل طبقوىا واتبعوا سنة الرسول عليو الصالة والسالم  -؟تلك ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين  ،ونسأل اهلل – عز وجل – أن يعلمنا سنة نبينا محمد صلى اهلل عليو وسلم  .وأن
يجعلنا ممن يعلمون ويعلمون بما يعلمون إنو سميع مجيب "  .انتهى كالم الشيخ .
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زىُ األٌجبٔ ٟف ٟاألزضاة اٌغ١بع١خ
في محاضرة مسجمة من سمسمة اليدى والنور " المحاضرة رقم " 352
السائل  :سمعنا أنك قمت يا شيخ يجوز الدخول في البرلمانات ولكن بشروط ؟
قال الشٌخ  :ال ما يجوز ىذه الشروط إذا كانت نظرية وغير عممية فيل أنت تذكر ما ىي الشروط التي بمغتك عني ؟
قال السائل  :الشرط األول  :أن يحافظ اإلنسان عمى نفسو .
قال الشٌخ  :وىل يمكن ىذا ؟
قال السائل  :ما جربت
قال الشٌخ  :إن شاء اهلل ما تجرب ىذه الشروط ال يمكن تحقيقيا ونحن نشاىد كثي اًر من الناس الذي كان ليم منطمق
في حياتيم عمى األقل في مظيرىم في لباسيم في لحيتيم حينما يدخمون ذلك المجمس – أي مجمس البرلمانات – واذا
بظاىرىم تغير وتبدل وطبعاً ىم يبررون ذلك ويسوغونو وان ىذا من باب المسايرة .
فرأينا ناساً دخموا البرلمان بالمباس العربي اإلسالمي ثم بعد أيام قميمة غيروا زييم فيذا دليل الفساد أو الصالح ؟
قال السائل  :الشيخ يعنى اإلخوة في الجزائر وعمميم ىذا ودخوليم المعترك السياسي ؟
قال الشٌخ  :ما ننصح في ىذه األيام بالعمل السياسي في أى بمد من بالد اإلسالم.
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وىذه فتوى لمشيخ في آخر حياتو في جريدة " الخبر " األسبوعي الجزائرية العدد ( )16في  1444/6/23م ص 13
يعني قبل وفاة الشيخ بمدة قميمة جداً ال تتجاوز بضعة أشير ألن الشيخ رحمو اهلل توفى في يوم السبت عص اًر من
جمادي الثاني  1420الموافق الثاني من أكتوبر  1444م
ٌقول السائل :
سؤال ىو ممح جداً اآلن في الجزائر عندنا وىو حكم دخول البرلمانات ؟
قال الشٌخ :
طبعاً نحن ال نرى ىذا جائز بل ىو إضاعة لمجيود اإلسالمية فيما ال فائدة من دخوليم في البرلمان .
ألن أول ذلك  :ىذه البرلمانات كما ىو معموم تحكم بغير ما أنزل اهلل .
ثانٌا  :ىؤالء الذين يدخمون ىذه البرلمانات قد يدخمون بنية طيبة وصالحة يعني يظنون أن بإمكانيم أن يغيروا من النظام
الحاكم لكنيم يتناسون إن لم نقل ينسون حقيقة مرة وىي أن ىؤالء الذين يدخمون في البرلمان محكومون وليسوا حكاماً
واذ األمر كذلك فيم ال يستطيعون أن يفعموا شيئاً بل ىم سيضطرون أن يسايروا النظام الحاكم ولو كان مخالفاً لإلسالم
فميذا ال يجوز أن يدخل الشباب المسمم البرلمان بقصد إصالح النظام  .ال يكون إصالح النظام بيذه الطريقة المبتدعة
 ،من أصميا ىي بدعة.
وعمى ىذا فيجب أن يظل المسممون يعنون بالعمم النافع والعمل الصالح وأن يربوا أنفسيم وشعوبيم عمى ىذه التصفية
والتربية وأن يبتعدوا عن البرلمانات الجاىمية .
وقال الشٌخ أٌضا :
أنا قمت ليؤالء حزب التحرير افرضوا أنكم ما بين عشية وضحاىا أقمتم عمم الدولة اإلسالمية يعني بانقالب من
االنقالبات لكن الشعب ما عنده استعداد ألن يحكم بما أنزل اهلل ،
يمكن أنتم جماعتكم قالوا  :قرار رقم واحد رقم اثنين  :ممنوع مثالً دخول السنيمات  ،،،،ممنوع خروج النساء متبرجات
ستجد يمكن بعض نسائكم أول من يخالف ىذه النظم وىذه القوانين اإلسالمية لماذا ؟ألن الشعب لم يرب عمى ذلك .
ومن يربى الشعب ؟ ىم العمماء .لذلك فأنا أعتقد أن الجياد األكبر اآلن ىو :ىذه الماليين المممينة أن تخرج العشرات
من العمماء المسممين ىناك حتى يتولوا توجيو الماليين إلى تعريفيم بدينيم عمى ىذا اإلسالم أما الوصول إلى الحكم فكل
طائفة تحاول أن تصل إلى الحكم ثم تستعمل القوة في تنفيذ ق ارراتيا وقوانينيا سواء كانت حقاً أم باطالً  ،واإلسالم ليس
كذلك .أ.ه
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فيل ياتُرى ستأخذون بآخر أمره أم ستفعمون كفعل األشاعرة ،تركت آخر أمر األشعري رحمو اهلل؟
انظر الفتوى كاممة في المصدر المذكور آنفاً.
وقد قال الشيخ سميم الياللى فى شريط األجوبة الياللية عمى األسئمة المصرية.
"الذى أعممو من مشايخنا أن شيخنا األلبانيُ رحمة اهلل عميو جائتو رسالة من الشيخ مقبل فى أمر االنتخابات وفييا
نشرت فى مجمة األصالة فى
أيت شيخنا يوقع عمييا بخط يده وأنو مع ىؤالء العمماء وقد
تفصيل أنو ال يجوز وأنا ر ُ
ُ
أعدادىا االولى،ونحن عيدنا عمى الشيخ حتى مات لم يجز اإلنتخابات....وكان الشيخ رحمة اهلل عميو يقول يدخموا
ُليغيروا فيتغيروا.
واليك فتوى أخرى.
وكان السائل ىو أبو إسحاق الحويني ،وشيد شاىد من أىميا ،في سؤالت الحويني لأللباني.
السؤال :عندنا بعض األحزاب السياسية ودعى إلييا ممن ينتسبون إلى الدين ممن يسمون عمماء.
قالوا إن االنضمام إلى االحزاب السياسية بالنسبة لممسممين واجب وجوباً شرعياً إذ ال مجال لخدمة اإلسالم إال من مثل
ىذه األحزاب،فأنا نيابة عنيم أسأل ىذا السؤال حتى يصل إلى أسماع الناس ىناك ألنيا أصبحت فتنة،صالح أبو
اسماعيل وحافظ سالمة يشجعون عمى ىذا،فالشيخ صالح أبو اسماعيل يقول إن االنضمام إلى الحزب أصبح واجباً إذ
السبل عمى المسممين
تقطعت ُ
فيل ىذا الكالم صحيح؟
الجواب:
األلباني رحمو اهلل:
قال
ُ
جوابى عمى السؤال كما قيل قديماً"أوردىا سعد وسعد مشتمل ما ىكذا يا سعد تورد اإلب ُل،اإلصالح فى اإلسالم ال يبداء
بالتحزب والتكتل والتفرق ألن نصوص الكتاب والسنة جميعاً تنيى عن التفرق قال تعالى "وال تكونوا من المشركين من
الذين فرقوا دينيم وكانوا شيعا كل حزب بما لدييم فرحون".
اإلصالح اليكون بتشكيل أحزاب سياسية ألن األحزاب السياسية ال يخرج منيا مصمحة شرعية،
بل نرى من آثارىا تفرق المسممين وانقساميم لذلك وتباغضيم ونحو ذلك من األخالق المنيي عنيا فى اإلسالم.
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ونحن نؤكد فى الدعوة ونقول "كل خير فى اتباع من سمف وكل شر فى اتباع من خمف" وال شك أن عمى رأس ىذا
السمف الصالح محمد صمى اهلل عميو وسمم الذى ثبت عنو ما ترك شيئاً يقربنا من اهلل إال وأمرنا بو وما ترك شيئاّ يقربنا
من النار إال ونيانا عنو.
فمماذا بداء
النبي صمى اهلل عميو وسمم بإصالح قومو الذى ُبعث إليو مباشرة ثم إلى الناس جميعاً
ُ
ال شك أنو بداء دعوتو بالتوحيد والى التمسك باإلخالق واألحكام الشرعية ونحو ذلك.
يدعون ىذه الدعوة وىى أنو السبيل األن لخدمة اإلسالم إال باالنضمام إلى التكتل السياسي .
فيؤالء العمماء الذين ُ
نحن نقول ليم:
أوالً:ىذا التكتل ليس من اإلسالم فى شئ.
ثانياً:إيجاد وسائل إلصالح المسممين ىذه الوسائل ممكن اعتبارىا من المصالح المرسمة لكن المصالح المرسمة ال يجوز
ان نتبناىا دائما وأبداً دون التفصيل...ثم رد الشيخ عمى الذين يقولون بأنيا مصمحة.
ثم قال:إن كانت ىذه وسيمة إلصالح المسممين فإصالح المسممين ال يكون إال بالرجوع إلى دينيم.
والدليل عمى ىذا وما يؤكده ان االحزاب السياسية نستطيع ان نقول كميا او عمى األقل جميا ليست قائمة عمى اإلسالم
فكيف يأمر ىؤالء الشيوخ عامة المسممين أن ينضموا إلييم وأن يركنوا إلييم وىم من الظالمين ألنفسيم واهلل عزوجل
يقول"وال تركنوا إلى الذين ظمموا فتمسكم النار"
ليذا الأرى االنضمام إلى أي حزب سياسي وانما عمى ا لمسممين جميعاً أمران ىامان جداً
وعمى ذلك يقوم اإلصالح اإلسالمي وأنا أُلخص ذلك بكممتين،التصفية والتربية.
يجب عمى عمماء المسممين ان ُيخرجوا من اإلسالم ما دخل فيو من عقائد باطمة ومذاىب فاسدة والعبادات المبتدعة وأن
يحمموا المسممين إلى الرجوع إلى ما كان عميو الرسول صمى اهلل عميو وسمم مع العناية بالتربية عمى أخالقو.
قال أبو إسحاق:ومجمس البرلمان يتنزل منزلة االحزاب أيضاً.
قطعا
قال األلباني ً :
قال ابو إسحاق :جزاك اهلل خي اًر.
وقال العالمة األلباني رحمو اهلل فى شريط رقم 040
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"ىذا مما يزيد فى فرقة المسممين فرقة وتكتالً وتحزباً وضعفاً وىذا ما ىو منصوص عميو فى القرآن الكريم"وال تكونوا من
المشركين من الذين فرقوا دينيم وكانوا شيعا كل حزب بما لدييم فرحون"ما يستطيع أحد مع األسف الشديد أن يقول ليس
ابتداء أن
كل حزب بما لديم فرحون،ىم فرحون بتحزبيم ليسوا فرحين بعقيدتيم ......لذلك فقوليم نحن عمى السنة يكذبو
ً

مثل ىذا التكتل ال يعرفو السمف الصالح اليعرفو الصحابة...

قال سائل:ىو األمر الذى وضحتموه وحسمتم الخالف فيو أن من دعا إلى تكتل والى حزبية وأصبح من الذين يفرحون
بتحزبيم ويوالى ويعادى عمى إثر ىذا الذى اتخذه لنفسو فيذا يكون خارجاً عن دعوة أىل السنة والجماعة بل وبتعبير
أدق من الفرقة الناجية
قال األلباني لو:أحسنت.
وقال أيضاً رحمو اهلل:وأنا أقول إطالق لفظة السمفية عمى حزب ما ،كمثل إطالق لفظة اإلسالم عمى بدعة ما،فيناك
البنوك اإلسالمية وىناك األغانى اإلسالمية وىناك اشتراكية إسالمية.
فتستغل ىذه الكممة -السمفية -الصطياد الناس الذين يؤمنون بالدعوة السمفية،الدعوة السمفية ال تعرف التحزب حتى ولو
قام بيا أكبر رجل عالم فى الدعوة السمفية،أول ما يدعوا إلى التحزب والتكتل معناه أنو انحرف عن الصراط المستقيم،وقد
قال صمى اهلل عميو وسمم لصحابتو بعد أن خط إلييم خطاً مستقيماً قال وأن ىذا صراطى مستقيا فاتبعوه وال تتبعوا السبل
فتفرق بكم عن سبيمو"وخط خطوطاً قصيرة عمى جنبتي الصراط ثم قال صمى اهلل عميو وسمم ىذا صراط اهلل وىذه طرق
وعمى رأس كل طريق منيا شيطان يدعوا الناس إليو.
قال األلباني:ىذه الطرق ليست ىى الطرق الصوفية القديمة فقط وانما ىى أيضاً ىذه األحزاب الجديدة ...ومع كل
اآليات التى تنيى عن التفرق والتحزب ,يقولون المصمحة تقتضى ذلك.
نقول المصمحة ال تكون فى مخالفة الشريعة.
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فم ٗ١اٌضِبْ
اإلِبَ اٌّدزٙذ اٌؼالِخ ِسّذ ثٓ طبٌر اٌؼثٓ١ّ١
– سزّٗ هللا رؼبٌ– ٝ
عئِ ًَ – سزّٗ هللا : -
(ٔ ) ُ -
ً٘ ٕ٘خن ٔ ٜٙٛف ٟوظخد هللا َُّٕٓ ٚش ٔز ٍٝٛ - ِّٗ١هللا ػٍ - ٍُٓٚ ٗ١فٙ١خ ارخكش طؼ ُّيى حٌـّخػخص ح١ِ٩ٓ٦ش ؟
فؤؿخد رم ْ١ٌ (( : ٌٗٛف ٟحٌىظخد ٚحٌ َُّٕٔش ِخ ٠ز١ق طؼ ُّيى حٌـّخػخص ٚح٤كِحد  ،رً َّ
اْ ف ٟحٌىظخد ٚحٌ َُّٕٔش ِخ
ٛح ِىَ َٚ ُْ َُٕٙ٠وخُٔ ْ
ًٌ َّ ٌُ َ٠ه  ،لخي طؼخٌ { : ٝاِ َّْ حٌَّ ٌِ َٓ٠فَ ََّلُ ْ
ْض ِِ ْٕ ُْ ُٙفٍِ ْٟ َٗ ٟء أَِّ َّخ أَ ِْ َُُ٘ ُْ اٌَِّ ٝ
ٛح ِٗ َ١ؼ اخ ٌَّٔ َ
هللاِ ػُ َُّ
َُٕ٠زِّجُ ُُٙرِ َّخ َوخُٔ ْ
ٛح ْ َ٠ف َؼٍُ،} َْٛ
د ِر َّخ ٌَ َي ْ ُْ ِٙ ٠فَ َِكُ.} َْٛ
ٚلخي طؼخٌُ { : ٝوًُّ ِك ِْ ٍ
أْ ٌٖ٘ ح٤كِحد طٕخفِ ٟخ أَِ هللا  ،رً ِخ َّ
ه َّ
َّ ٗ ٨ٚ
كغ هللا ػٍ ٗ١ف ٟل:ٌٗٛ
{ اِ َّْ َ٘ ٌِ ِٖ أ ُ َِّظُ ُى ُْ أ ُ َِّش ا َٚح ِك َيس ا َٚأََٔخ ٍَ ُّر ُى ُْ فَخ ْػزُ ُيّّ١ٓ ٨ٚ ،} ِْ ٚخ كّٕ١خ ٕٔظَ اٌ ٝآػخٍ ٌ٘ح حٌظفَُّ ق ٚحٌ ُّ
ظلِد
ٚاٌغت ٚاٌزفغ١كٍٚ ،رّخ رّخ ٘ ٛأػظُ ِٓ ًٌه،
ك١غ وخْ ُو ًّ كِد ُ ٚو ًُّ فش٠ك ٠شِ ٟا٢خش ثبٌزشٕ١غ
ِّ
ُّ
ٌٌٌه فبَِّٕٔ ٟأٍَّ ٜ
د هِؤ ٌ .
أْ ٌ٘ح
حٌظلِ َ
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[ِدٍهخ اٌدٕذ ٞاٌّغٍُ  ،اٌؼذد ٖ 1ف ٟسث١غ األ هٚي ػبَ ٘ ٔٗٔ2ـ ]
ُٕٓ ٚ -جً ٍكّٗ هللا:
ً٘ ٕ٘خن ٔ ٜٙٛف ٟوظخد هللا ُٕٓ ٚش ٔز ٍٝٛ ٗ١هللا ػٍ ٍُٓٚ ٗ١فّٙ١خ ارخكش طؼيى حٌـّخػخص أ ٚح٦هٛحْ ؟
اٌدٛاة:
(ٌ ْ١ف ٟحٌىظخد  ٨ٚف ٟحٌُٕٔش ِخ ٠ز١ق طؼيى ح٤كِحد ٚحٌـّخػخص ،رً اْ ف ٟحٌىظخد ٚحٌُٕٔش ِخ ًٌ ٌَ٠ه ،
هللاِ ػُ َُّ َُٕ٠زِّجُ ُُٙرِ َّخ َوخُٔ ْ
ٛح ِىَ َٚ ُْ َُٕٙ٠وخُٔ ْ
لخي طؼخٌ( :ٝاِ َّْ حٌَّ ٌِ َٓ٠فَ ََّلُ ْ
ْض ِِ ْٕ ُْ ُٙفٍِ ْٟ َٗ ٟء أَِّ َّخ أَ ِْ َُُ٘ ُْ اٌَِّ ٝ
ٛح َِٗ١ؼ اخ ٌَّٔ َ
ٛح
د رِ َّخ ٌَ َي ْ ُْ ِٙ ٠فَ َِكُٗ ٨ٚ ) َْٛه أْ ٌٖ٘ ح٤كِحد طظٕخفِ ٝغ ِخ أَِ هللا رٗ  ،رً
ْ َ٠ف َؼٍُٚ ) َْٛلخي طؼخٌُ ( :ٝوًُّ ِك ِْ ٍ
ِخ كغ هللا ػٍ ٗ١ف ٟلَٚ ( :ٌٗٛاِ َّْ َ٘ ٌِ ِٖ أ ُ َِّظُ ُى ُْ أ ُ َِّش ا َٚح ِك َيس ا َٚأََٔخ ٍَ ُّر ُى ُْ فَخطَّمُ.)ِْ ٛ
ٚلُ ٛي رؼ :ُٙ٠أٗ ّ٠ ٨ىٓ ٌ ٍيػٛس أْ طم ٜٛا ٨اًح وخٔض طلض كِد ؟! ٔمٛيٌ٘ :ح ٌ ْ١رٜل١ق  ،ثً إْ
عٕخ سع ٍٝٛ ٌٗٛهللا ػٍِ ،ٍُٓٚ ٗ١ظزؼ اخ ٢ػخٍ
اٌذػٛح رم ٜٛوٍّب وبْ اإلٔغبْ ِٕطً٠ٛب رسذ وزبة هللاُ ٚ ،
حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا ػٍٚ ٍُٓٚ ٗ١هٍفخثٗ حٌَحٗي )ٓ٠ح٘ـ
[ِٓ وزبة "خّبػخ ٚازذح ال خّبػبد ٚطشاؽ ٚازذ ال ػششاد" ٌفؼٍ١خ اٌش١خ اٌؼالِخ سث١غ اٌّذخٍٟ
زفظٗ هللا،رمذ ُ٠اٌؼالِخ اٌفٛصاْ.
ة ٌٗ ػٓ عؤا ٍي زٛي اٌدّبػبد :
ٖٚ -لبي – سزّٗ هللا  -ف ٟخٛا ٍ
أٍَّ ٜ
أْ ٌٖ٘ حٌـّخػخص حٌظ ٟؿخء ف ٟحٌٔئحي أٍ ٜأْ طـظّغ ػٍ ٝوٍّش ٚحكيس ثذِ ْٚجب٠ؼخ ،ثذِ ْٚؼب٘ذح،
 ْ٤حٌَّٕخّ ِخ ىحِٛح طلض ٌٛحء ىٌٚش ٚكىُ ٍِٓٚخْ ،فال ِؼب٘ذح ٚال ِجب٠ؼخَّ ،
َّ
 ٌٖ٘ ْ٤حٌّؼخ٘يس ٚحٌّزخ٠ؼش اْ
وخٔض ِوخٌفش ٌٍٕظخَ حٌٔخثي ف ٟحٌيٌٚش ،فٙزا ٠ؼٕ ٟاٌخشٚج ػٍ ٝاٌذٌٚخ ٚحٔ٨فَحى رّخ طؼخ٘يٚح ػٍ. ٗ١
ٚاْ وخٔض طؼٕ ٟحٌظٔخػي فّ١خ ٙ٠يف ْٛاٌ ٗ١فٌٙح ٠ ٨لظخؽ اٌ ٝر١ؼش ِٚؼخ٘يس  ،رً ٠ىف ٟوً ٚحكي ِٓ حٌ٘زخد
أْ ٠يٍّ ػٍ١ٗ ٝن ٠ؼك رؼٍّٗ ٚأِخٔظٗ ٚى٠ٚ ٕٗ٠ظٛؿٗ رظٛؿٙ١خطٗ ى ْٚأْ ٠ىٕ٘ ْٛخن ِزخ٠ؼش ِٚؼخ٘يس ؛ وّخ
وخْ أٓ٩فٕخ .
حِ٦خَ أكّي ٍكّٗ هللا اِخَ  ٌٗٚأٛلخد ٠ ٌُٚـَ رٚ ٕٗ١رِ ُٕٙ١ؼخ٘يس ِ ٨ٚزخ٠ؼش  .حِ٦خَ حٌ٘خفؼ ٟوٌٌه ،
حِ٦خَ ِخٌه ٚأر ٛكٕ١فش ٓٚف١خْ حٌؼٚ ٞ ٍٛغ ِٓ َُ٘١ح٤ثّش  ً٘ ،أكي ٍِٕ١ ُٙذ ِٓ طٚ ٌٖ١ِ٩أٛلخرٗ أْ
أَِ ِٓ ح ، ٍِٛ٤أريح ا ٌُ ّٔٔغ رٌٙح ٔ ٌُٚؼٍُ ّ٠ ٨ٚىٓ ٌّ َّيع أْ َّ ٠يػ ، ٗ١فٍّخًح ٨
٠زخ٠ؼٛح أ٠ ٚؼخ٘يٚح ػٍٍ ٝ
ٔىِ ْٛؼٍ. ُٙ
أَّخ ٔ ٨ؼٍُ أكيح ا ػخ٘ي أ ٚرخ٠غ ٗوٜخ  ا ِّخ ٠ى ْٛطلض َِٓ١طٗ ف ٟحٌ ّ٘ َّيس ٚحٌ ََّهخء ٚحٌلَد ٚحٌٍُّٔ إال ه
اٌخٛاسج حٌٌ٠ ٓ٠وَؿ ْٛػٍ ٝأثّش حٌٍّّٔ٠ٚ ٓ١ل ًٜروَٚؿِ ُٙخ ٌُ طلّي ػمزخٖ .
ع ِّدً ثّ هىخ اٌّى هشِخ ػبَ
[ِٓ ششٍ ٠ؾ ثؼٕٛاْ (( أعئٍخ أث ٟاٌسغٓ ٌٍش١خ ٓ١اثٓ ثبص ٚاثٓ اٌؼثُ )) ٓ١ّ١
٘ ٔٗٔٙـ]
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"حكم ابن العثٌمٌن فً اإلخوان والتبلٌغٌٌن"
قد أثنى ا لشٌخ على جماعة التبلٌغ قبل أن ٌعرف منهجهم ،كما أثنى الشٌخ ابن باز علٌهم وما كان
ٌعرفهم كما ذكرنا،وإلٌك الفتوى التى ٌحتج بها التلٌغٌون مجموع فتاوى ورسائل العثٌمٌن / 11( -
)322
وما أشد تأثير جماعة أهل الدعوة الذين يسمون أنفسهم (أهل الدعوة والتبليغ) .ما أشد تأثيرهم على
الناس .وكم من فاسق اهتدى فأطاع ،وكم من كافر اهتدى فأسلم على أيديهم؛ ألنهم وسعوا الناس بحسن
األخالق ،فلذلك نحن نسأل هللا أن يجعل إخواننا الذين أعطاهم هللا العلم أن يطعمهم من أخالق هؤالء
حتى ينفعوا الناس أكثر ،وإن كان يؤخذ على جماعة الدعوة والتبليغ ما يؤخذ ،لكنهم في حسن الخلق
والتأثير بسبب أخالقهم ال أحد ينكر فضلهم ،وقد رأيت كتابًا للشيخ عبد العزيز بن باز -حفظه هللا -وجهه
إلى شخص كتب إليه ينتقد هؤالء الجماعة ،فقال في جملة رده:
أقلوا عليهم ال أبا ألبيكم من اللوم أو سددوا المكان الذين سدوا".

ثم كان بعد أن عرفهم الشيخ .
أوالً :ابن العثيمين ينكر على التبليغيين بدعة ىي من أصول جماعتهم .
قال العالمة ابن العثيمين فى ( شرح رياض الصالحين ) (  – 446 – 447/5ط دار الوطن ) فى شرح قولو صلى اهلل
عليو وسلم ( الساعي على األرملة والمسكين كالمجاىد في سبيل اهلل وأحسبو قال  ( :وكالقائم الذي ال يفتر وكالصائم
الذي ال يفطر ) متفق عليو  ،قال الشيخ ما نصو بحرفو :
" ذكر المؤلف رحمو اهلل في ىذا الباب باب الرفق باليتامى والمستضعفين والفقراء ونحوىم قول رسول اهلل صلى اهلل عليو
وسلم الساعي على األرملة والمسكين كالمجاىد في سبيل اهلل وأحسبو قال وكالقائم الذي ال يفتر وكالصائم ال يفطر
والساعي عليهم ىو الذي يقوم بمصالحهم ومئونتهم وما يلزمهم واألرامل ىم الذين ال عائل لهم سواء كانوا ذكورا أو إناثا
والمساكين ىم الفقراء ومن ىذا قيام اإلنسان على عائلتو وسعيو عليهم على العائلة الذين ال يكتسبون فإن الساعي عليهم
والقائم بمئونتهم ساع على أرملة ومساكين فيكون مستحقا لهذا الوعد ويكون كالمجاىد في سبيل اهلل أو كالقائم الذي ال
يفتر وكالصائم الذي ال يفطر ،وفي ىذا دليل على جهل أولئك القوم الذين يذىبون يمينا وشماال ويدعون عوائلهم
في بيوتهم مع النساء وال يكون لهم عائل فيضيعون ألنهم يحتاجون إلى اإلنفاق ويحتاجون إلى الرعاية وإلى غير ذلك
وتجدىم يذىبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضا بدون أن يكون ىناك ضرورة ولكن شيء في نفوسهم يظنون أن
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ىذا أفضل من البقاء في أىليهم بتأديبهم وتربيتهم وىذا ظن خطأ فإن بقاءىم في أىلهم وتوجيو أوالدىم من ذكور وإناث
وزوجاتهم ومن يتعلق بهم أفضل من كونهم يخرجون يزعمون أنهم يرشدون الناس وىم يتركون عوائلهم الذين ىم أحق
من غيرىم بنصيحتهم وإرشادىم ولهذا قال اهلل تعالى وأنذر عشيرتك األقربين فبدأ بعشيرتو األقربين قبل كل أحد"

ثانياً:ابن عثيمين ينكر بدعة اإلمارة عند التبليغيين ،وبدعة المرشد عند اإلخوان.
لبي اٌؼالِخ اثٓ اٌؼث ٓ١ّ١ف ٝششزٗ ػٍ ٝاٌجخبسٖٗ٘/ٔٓ ٞ
"ٗ ٨ٚه أْ ح٨ؿظّخع ػٍ ٝأ ٌٝٚحٚ َِ٤ػيَ حٌظفَق ػٍ٠ ٗ١ـؼً حُِ٤ش ٚحكيس فبًح طفَلٛح ػٍٛٚ ٗ١خٍ ٌىً
لزٍ١ش ُػ٠ ُ١يرَُ٘ ٛ٠ٚؿ ُٙٙطفَلض حِ٤ش.
ٚرٌٙح ٔؼَف هِؤ ِخ ٠ى ِٓ ْٛرؼ ٞح٤هٛس ك١غ ٠زخ٠ؼٚ ْٛحكيح ا ِٕ ُٙػٍ ٝحٌّٔغ ٚحٌِخػش ف١ـؼٍٗٔٛ
وخ َ١ِ٤حٌِّخع فئْ ٘زا ثذػخ ف ٝد ٓ٠هللا ِٓ ٚؿٗ ٛٔٚع ِٓ اٌخشٚج ػٍ ٝاٌغٍطبْ ِٓ ٚخٗ
آخش ٛٚ،ل١ق أْ حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا ػٍ ٍُٓٚ ٗ١لخي ف ّٓ١هَؿٛح فٓ ٝفَ"اًح وخٔٛح ػ٩ػش فٍ١ئَِٚح
أكيُ٘"ٌٚىٓ ٘زٖ إِبسح خبطخ ف ٝػًّ هخ....ٙأِب أْ ٔجب٠غ شخض ػٍ ٝأٔٗ األِ١ش كخَٟح ا وخْ أَ
غخثزخ  ا ٚأٔٗ ِ٠خع وّخ ِ٠خع حٌٍِٔخْ فٙزا ال ٠دٛص ٘زا ثذػخ".
عئً اٌؼالِخ اثٓ اٌؼث ٓ١ّ١ف ٝششزٗ ػٍ ٝطس١ر اٌجخبسٖٗٔ/ٔٓ ٞ
ُ ٚ
ٓئحيٛ٠ :ؿي ف ٌٖ٘ ٟح٠٤خَ ِـّٛػش ِٓ حٌِٛحثف ِٓ حٌ٘زخد ٌ ُٙأِ١ش ِؼ ٓ١أِ ٚب ٠غّ ٗٔٛثبٌّششذ اٌؼبَ
فَ١ؿؼ ْٛاٌ ٗ١ف ٝوً ٛغَ١س ٚوزَ١س ف ًٙػٍّ ُٙر ٌٖٙحٌٍٜٛس َِ٘ٚع؟
اٌدٛاة:
 ٨غٛ َ١ل١ق حِ٦خٍس حٌٜغَ١س أّخ طى ْٛف ٝحٌٔفَ اًح ٌُ ٠ىٓ ٌ ُٙلخثي ِؼٟ ٓ١خػٛح،أِخ اْ ٍُطذ فٝ
ىحهً حٌزٍي اِخٍس ٍِٓٚش ٌ٘وِ ٚؼَ٠ ٓ١ؿغ اٌ ...ٗ١فٙزا ٌ١ظ ثّششٚع ٠ ٌُٚىٓ ِؼٛٙىح ا ػٕي
حٌٜلخرش،فىً إٔغبْ ٠غٍه ؽش٠مب ً غ١ش ِششٚع فئٔٗ ٠أثُ".
ثبٌثبً:اثٓ ػث٠ ٓ١ّ١سىُ ػٍ ٝاٌزجٍ١غٚ ٓ١اإلخٛاْ أٔ ِٓ ُٙاٌفشق اٌؼبٌخ.
لبي سزّٗ هللا ف ٝششذ األسثؼ ٓ١إٌ٠ٚٛخ ٌٍؼالِخ ثٓ اٌؼث:)ٕ1ٕ / ٔ( ٓ١ّ١
"أٔٗ اًح وؼَص ح٤كِحد ف ٟحِ٤ش ف ٩طٕظّ ٝاٌ ٝكِد ،فمي ظَٙص ٛ١حثف ِٓ لي ُ٠حٌِِخْ ِؼً حٌوٛحٍؽ ٚحٌّؼظٌِش
ٚحٌـ١ّٙش ٚحٌَحف٠ش ،ػُ ظَٙص أهَ١ح ا إخٛأٚ ْٛ١عٍفٚ ْٛ١طزٍ١غِٚ ْٛ١خ أٗزٗ ًٌه ،فىً ٘زٖ اٌفشق اخؼٍٙب ػٍ ٝاٌ١غبس
حٗي"ٓ٠
ٚػٍ١ه رخِ٤خَ ِ ٛ٘ٚخ أٍٗي اٌ ٗ١حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا ػٍ ٍُٓٚ ٗ١ف ٟلَ " :ٌٗٛػٍَُ ١ىُ رِ َُّٕٔظَُّٕٓ َٚ ٟش حٌ ُوٍَفَخء َ
حٌَ ِ
ٗ ٨ٚه أْ حٌٛحؿذ ػٍ ٝؿّ١غ حٌٍّّٔ ٓ١أْ ٠ىٌِ٘ ْٛزٌِ٘ ُٙذ حٌٍٔف ال االٔزّبء إٌ ٝزضة ِؼ٠ ٓ١غّ ٝاٌغٍف،ٓ١١
ٚحٌٛحؿذ أْ طى ْٛحِ٤ش ح١ِ٩ٓ٨ش ٌِ٘زٙخ ٌِ٘ذ حٌٍٔف حٌٜخٌق ال اٌزسضة إٌ٠ ِٓ ٝغّ( ٝاٌغٍف )ْٛ١فٕٙخن ٠َ١ك
حٌٍٔف ٕ٘ٚخن كِد ( ّٝٔ٠حٌٍٔفٚ )ْٛ١اٌّطٍٛة ارجبع اٌغٍف".
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فخٔظزٗ اٌ ٝل " ٌٗٛفىً ٘زٖ اٌفشق " فـؼٍ ِٓ ُٙحٌفَقٚ،أَِ حٌ٘١ن رخطزخع ِٕٙؾ حٌٍٔف  ٨،حطزخع كِد  ّٝٔ٠رلِد
حٌٍٔفٚ،ٓ١١وؼ٠ ِٓ ُ٘ َ١ظٔظَ ْٚهٍف ٌ٘ح ح.ُٓ٨

وقال أٌضا العالمة ابن عثٌمٌن كالما أوضح من هذا ،فقال العالمة رحمه هللا فى شرحه على اقتضاء
الصراط المستقٌم فى مخالفة أصحاب الجحٌم الشرٌط الثالث الوجه ب الدقٌقة 15
"سائل سأل يقول :هل اإلخوان والتبليغ من مناهج أهل السنة؟
قال الشيخ هذا غلط ألن هؤالء وضعوا ألنفسهم حزبا بحيث يوالون من كان معهم ويعادون من خالفهم
...
فقال السائل :هم يقولون نحن من أهل السنة.

قال الشيخ :هذه دعوى وهم األن فرقتان".
فهل هناك أوضح من ذلك لكل من سولت له نفسه أن يحرف فى مذهب الشيخ،ويحتج بفتاوى قديمة للشيخ
ويغض الطرف عن مثل هذا وهو يعلمها وصدق شيخ اإلسالم إذ يقول فى درء تعارض العقل والنقل
()112 /2
"فال تجد قط مبتدعا ً إال وهو يحب كتمان النصوص التي تخالفه ،ويبغضها ،ويبغض إظهارها وروايتها
والتحدث بها ،ويبغض من يفعل ذلك"
قال العالمة عبٌد هللا الجابري فى كتابه الحد الفاصل ص15
" كيػٕخ أهٔٛخ أر ٛػَّ حٌ٘١ن ػزي حٌؼِ ِ٠حٌوٍ١فش ِٓ أ٘خٌ ٝحٌَّ ِيٍّ فُٚ ٝحٍس حٌظَر١ش أْ حٌ٘١ن حرٓ
ػؼٍ ٓ١ّ١كّٗ هللا ثذع خّبػخ اإلخٛاْ ٚخّبػخ اٌزجٍ١غ "
لٍذُ أث٠ ٛس:ٟ
َُ٠ ٟق اٌ ٝحٚ ٌٖ٘ٚ.ْ٤ػ١مش طُ ُ٠اٌ ٝو َ٩حٌ٘١ن ُػز١ي ٚط٘ ُي ِٓ أٍُٖٝ٘ٚ،
ٚحٌ٘١ن ُػز١ي ٚحٌلّي هلل ك ٌ
ِٓ فٍ١٠ش حٌ٘١ن ػزيهللا رٓ ُ٠ي رٓ كّي حٌٍُّٔ ػ١٘ ٛ٠جش حٌظيٍ ْ٠ف ٝؿخِؼش حٌم ُ١ٜك١غ ر ٓ١فٙ١خ
طزي٠غ حٌؼِ٩ش حرٓ حٌؼؼٌٙ ٓ١ّ١خط ٓ١حٌفَلظ ٓ١حٌظزٍ١غ ٚح٦هٛحِْٚ،ؼٗ حٌ٘خ٘ي ػَّ رٓ كّي حٌؼَّٚ،اٌ١ه ر١خْ
حٌٛػ١مش.
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زىُ اثٓ ػث ٓ١ّ١ف ٟاألزضاة اٌغ١بع١خ
عئً سزّٗ هللا :
ُ ٚ
"ػٍ ٝاٌٛ١رٛ١ة ثؼٕٛاْ زىُ اٌؼًّ اٌغ١بع ٟالثٓ ػث"ٓ١ّ١
ً٘ ِٓ حٌلىّش حٌؼًّ ِغ ح٤كِحد حٌٔ١خٓ١ش حٌظ ٝطٛحؿٗ حٌؼٍّخٔ١ش ٚحٌ٘ٛ١ػ١ش ٚغَ٘١خ ِٓ حٌّزخىة حٌٙيحِش
،أَ حٌلىّش طَن ٌٖ٘ ح٤كِحد ٚطَن حٌؼًّ حٌٔ١خٍِِٓ ٝمخ  ا ؿِحوُ هللا هَ١ح ا؟
فأخبة سزّٗ هللا:
حٌلىّش ِٓ ٌٖ٘ ح٤كيحع أْ ٔؼًّ ثّب وبْ ػٍ ٗ١اٌغٍف اٌظبٌر فٍٛٓ ٝن حٌَِ٠ك حٌٜل١ق ف ٝأٔفٕٔخ
أ ٨ٚاٚ ،ف٘ ٟزا اٌىفب٠خ ٌشد األػذاء.
ٚحٌؼًّ ِغ اٌفشق األخش ٜاٌؼبٌخ اٌز ٝرٕزغت إٌ ٝاإلعالَ لذ ال ٠ض٠ذ األػذاء إال شذح٠ ُٙٔ٤،يهٍ ْٛػٍٕ١خ
ِٓ أً٘ حٌزيع حٌ٠خٌش٠ٚ،م ٌْٛٛأٔظُ طم ٌْٛٛوٌح ٚوٌح ٕٔ٤خ أِخِ١ ُٙخثفش ٚحكيس ف١لٌٕ ًٜخ حٌ ٍَ٠فٌ٘ ٝح
ح٨ؿظّخع اٌّشزًّ ػٍ ٝاٌجذع ٚاٌغٕخ ٌ،ىٕٕب ٔدبٔت ٘زا وٍٗ ٔٚيػٛح ِٓ ٠َ١ك ٚحكي ٠َ١ ٛ٘ٚك حٌٍٔف
حٌٜخٌق ٚوف ٝثٗ اٌىفب٠خ ِٚ،خ ٌ٘ح حٌفىَ حٌٌ٠ ٜمٛي ٔـظّغ وٍٕخ ِٓ أً٘ حٌٕٔش ٚأً٘ حٌزيع فِ ٝمخرٍش
ح٤ػيحءِ،خ ٌ٘ح حٌٕظَ ا ٨وٕظَ ِٓ ٠مٛي ٘خص ح٤كخى٠غ ٚحؿّؼٙخ ٌٍظَ٘١ذ ِٓ أؿً أْ َ٠غذ حٌٕخّ فٝ
حٌِخػش َ٘٠ٚزٛح ِٓ حٌّؼ١ٜش ٌ٘ٚح هِؤ ْ٤،حٌٜل١ق ػٕئخ ف ٗ١حٌىفخ٠ش وزٌه ؽش٠ك اٌغٍف اٌظبٌر فٗ١
اٌىفب٠خ.أ ٖ.وٍ ِٗ٩كّٗ هللا.
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فؼٍ١خ اٌش١خ اٌؼالِّخ طبٌر ثٓ فٛصاْ اٌفٛصاْ
– زفظٗ هللا رؼبٌ– ٝ
ػؼ١٘ ٛئخ وجبس اٌؼٍّبء ٚػؼ ٛاٌٍدٕخ اٌذائّخ ٌإلفزبء
(ٔ) -ط  /فٍ١٠ش حٌ٘١ن؛ اٟخفش ٌلخٌش حٌظَى ،ٞطؼ ٖ١حِ٤ش ح١ِ٩ٓ٦ش كخٌش حَِٟحد فىَ ٞهٜٛٛخ  ا
فِ ٟخ ٠ظؼٍك رخٌي ،ٓ٠فمي وؼَص حٌـّخػخص ٚحٌفَق ح١ِ٩ٓ٦ش حٌظ ٟطيػ ٟأْ ٔٙـٙخ ٘ ٛحٌٕٙؾ حِٟ٩ٓ٦
حٌٜل١ق حٌٛحؿذ ح٨طزخع كظ ٝأٛزق حٌٍُّٔ ف ٟكَ١س ِٓ أَِٖ أٙ٠خ ٠ظزغ ٚأٙ٠خ ػٍ ٝحٌلك ؟
ج /حٌظفَق ٌ ِٓ ْ١حٌي ْ٤ ،ٓ٠حٌي ٓ٠أَِٔخ رخ٨ؿظّخع ٚأْ ٔى ْٛؿّخػش ٚحكيس ٚأِش ٚحكيس ػٍ ٝػم١يس
حٌظٛك١ي ٚػٍِ ٝظخرؼش حٌَٓٛي  ٍٝٛهللا  ٍٝٛ -هللا ػٍ٠ ، - ٍُٓٚ ٗ١مٛي طؼخٌَّ ٝ
{اْ ٌَٖ٘ أ َِّظُىُ أ َِّش ا َٚحكيَس
َٚأٔخ ٍَرُىُ فَخػزُ ُي[ }ْٚحٔ٤ز١خء . ]2ٕ:
ُّٛ ٜح رلزً َّ
هللا َؿّ١ؼخ  ا َ ٨ٚطَّف ََّلُٛح} [آي ػَّحْ]ٖٔٓ :
٠مٛي طؼخٌَٚ { ٝحػظَ ِ
{اْ حٌٌ َٓ٠فَ ََّلُٛح ىَٚ ُٕٙ٠وخُٔٛح َِٗ َ١ؼخ  ا
ٚلخي ٓزلخٔٗ ٚطؼخٌَّ ٝ
َ
ٌٔض ِِ ْٕ ُُٙفَٗ ٟت أَّخ أ ِْ َُُُ٘ اٌ ٝهللا ػُ َُّ ٕ٠زجُٙ
رِ َّخ وخٔٛح َ٠ف َؼٍُ[ }ْٛحٔ٤ؼخَ ]ٔ٘2 :
فيٕٕ٠خ ى ٓ٠حٌـّخػش ٚى ٓ٠حٌ٤فش ٚح٨ؿظّخع ٚ ،حٌظفَق ٌ ِٓ ْ١حٌي ، ٓ٠فزؼذد اٌدّبػبد ٘زٖ ٌ١ظ ِٓ اٌذٓ٠
 ْ٤ ،حٌي٠ ٓ٠ؤَِٔخ أْ ٔى ْٛؿّخػش ٚحكيس ٚحٌٕز ٍٝٛ - ٟهللا ػٍ٠ - ٍُٓٚ ٗ١مٛي ( :حٌٍُّٔ ٌٍٍُّٔ وخٌزٕ١خْ
٘٠ي رؼ ٗ٠رؼ٠خ ا) ٠ٚمٛي ِ( :ؼً حٌّئِٕ ٓ١ف ٟطٛحىُ٘ ٚطَحكّٚ ُٙطؼخ١ف ُٙوّؼً حٌـٔي حٌٛحكي) فّؼٍ َٛأْ
حٌزٕ١خْ ٚأْ حٌـٔي ٗت ٚحكي ِظّخٓه ٌ ْ١ف ٗ١طفَق  ْ٤ ،حٌزٕ١خْ اًح طفَق ٓم ، ٢وٌٌه حٌـُٔ اًح طفَق
فمي حٌل١خس  ،ف ٩ري ِٓ ح٨ؿظّخع ٚأْ ٔى ْٛؿّخػش ٚحكيس أٓخٓٙخ حٌظٛك١ي ِٕٙٚـٙخ ىػٛس حٌَٓٛي ٍٝٛ -
َّ
ََ ٛحْٔ ُِ ٟ١ظَمَِّ ١خ  ا فخطَّزؼ ٨َٚ ُٖٛطظزؼُٛح
هللا ػٍِٔٚ - ٍُٓٚ ٗ١خٍ٘خ ػٍ ٝى ٓ٠ح ، َ٩ٓ٦لخي طؼخٌ:ٝ
{ٚأْ َ٘ ٌَح ِ
حٌ ُٔزُ ًَ فَظَفَََّق رىُ ػَٓ َٓز ًٌَِْ ٍِٗ١ىُ ََّٛٚخوُ رٗ ٌ َؼٍىُ طَظَّم[ }ْٛحٔ٤ؼخَ ]ٖٔ٘:ف ٌٖٙحٌـّخػخص ٌ٘ٚح حٌظفَق
حٌلخ ًٛػٍ ٝحٌٔخكشحٌ َٛ١ال ٠مشٖ د ٓ٠اإلعالَ رً  ٕٝٙ٠ػٕٗ أٗي حٌٕ٠ٚ ٟٙؤَِ رخ٨ؿظّخع ػٍ ٝػم١يس
حٌظٛك١ي ٚػٍِٕٙ ٝؾ ح َ٩ٓ٦ؿّخػش ٚحكيس ٚأِش ٚحكيس وّخ أَِٔخ هللا ٓزلخٔٗ ٚطؼخٌ ٝرٌٌه .
ٚحٌظفَق ٚطؼيى حٌـّخػخص أّخ ٘ ِٓ ٛو١ي ٗ١خ ٓ١١حٌـٓ ٚح ٌٌٖٙ ْٔ٦حِ٤ش ،فّخ ُحي حٌىفخٍ ٚحٌّٕخفمْٛ
أِٔي ػٍَ ٝحٌ ٌِ ْ َٓ٠آ َُِٕٛح
ِٓ لي ُ٠حٌِِخْ ٠يٓ ْٛحٌيٓخثْ ٌظفَ٠ك حِ٤ش  ،لخي حٌٛٙ١ى ِٓ لزً { :آ ِِٕٛح رخٌٌٞ
َ
خٍ ٚحوفَُٚح آ ِه ََُٖ ٌَ َؼٍ ََْ٠ ُْ ُٙؿؼُ }ْٛأَ٠ ٞؿغ حٌٍّّٔ ْٛػٓ ى ُٕٙ٠اًح ٍأٚوُ ٍؿؼظُ ػٕٗ ،
َٚؿْ َٗ حٌَِّٕ َٙ
ََ ٟح ٍَح ا َٚو ْف ََح  ا
ٚلخي حٌّٕخفم ٨{ : ْٛطُ ْٕفِمُٛح ػٍَِ ْٓ َِ ٝػ ْٕ َي ٍَُٓٛي هللا َكظْٕ َ٠ ٝفُٛ٠ح} {ٚحٌٌ َٓ٠حط َوٌٚح َِْٔـ َيح ا ِ
َٚطَ ْفَ٠مخ  ا ر َٓ١حٌّئِٕ}ٓ١
[أظش ص (ٗٗـ٘ٗ) ِٓ وزبة ِشاخؼبد ف ٟفمٗ اٌٛالغ اٌغ١بعٚ ٟاٌفىشٌٍ ٞذوزٛس اٌشفبػ]ٟ
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عئً زفظٗ هللا  " :وزبة األخٛثخ اٌّف١ذح ػٓ إٌّب٘ح اٌدذ٠ذح ص"ٖ2
ُٕ -
ً٘ ٌٖ٘ حٌـّخػخص طيهً ف ٝح٨ػٕظ ٚ ٓ١حٌٔزؼ ٓ١فَلش حٌٙخٌىش؟
فمبي :
ٔؼُ وً ِٓ هخٌف ػم١يس أً٘ حٌٕٔش  ٚحٌـّخػش ِّٓ ٕ٠ظٔذ حٌ ٝح َ٩ٓ٨ف ٝحٌيػٛس أ ٚف ٝحٌؼم١يس أ ٚفٝ
ٗٝء ِٓ أٛٛي حّ٠٨خْ فخٔٗ ٠يهً ف ٝح٨ػٕظ ٚ ٓ١حٌٔزؼ ٓ١فَلش  ٍّٗ٘٠ ٚحٌٛػ١ي ٠ ٚى ِٓ ٌٗ ْٛحٌٌَ ٚ
حٌٛػ١ي رميٍ ِوخٌفظٗ.
ُٖٓٚ -جً – كفظٗ هللا : -
ِخ كىُ ٚؿٛى ِؼً ٌٖ٘ حٌفَق :حٌظزٍ١غٚ ،ح٦هٛحْ حٌٍّّٔٚ ،ٓ١كِد حٌظلَٚ ،َ٠غَ٘١خ ف ٟر٩ى حٌٍّّٔٓ١
ػخِش ؟
فمبي عٍّٗ هللا:
ٌٖ٘ حٌـّخػخص حٌٛحفيس ٠ـذ أٔ ٨ظمزٍٙخ ٙٔ٤خ طَ٠ي أْ طٕلَف رٕخ ٚطفَلٕخ ٚطـؼً ٌ٘ح طزٍ١غ١خ  ا ٌ٘ٚح اهٛحٔ١خ  ا
ٌ٘ٚح وٌحٌ٘ َُ ٌِ ،...ح حٌظفَق ؟ ٘زا وف ٌش ثٕؼّخ هللا ٓزلخٔٗ ٚطؼخٌٔٚ ،ٝلٓ ػٍ ٝؿّخػ ٍش ٚحكيس ٚػٍ ٝرٍ ٕ١ش ِٓ
أَِٔخٌّ ،خًح ٔٔظزيي حٌٌ ٛ٘ ٞأىٔ ٝرخٌٌ ٛ٘ ٞه َ١؟ ٌّخًح ٔظٕخُي ػّخ أوَِٕخ هللا ٓزلخٔٗ ٚطؼخٌ ٝرٗ ِٓ
ح٨ؿظّخع ٚحٌ٤فش ٚحٌَِ٠ك حٌٜل١قٕٔٚ ،ظّ ٟاٌ ٝؿّخػخص طفَلٕخ ٚط٘ظض ٍّٕٗخٚ ،طٍِع حٌؼيحٚس رٕٕ١خ ؟ ٌ٘ح
٠ ٨ـ ُٛأريح ا .
ٗٚ -لبي – زفظٗ هللا – فٌّ ٟسخ ػٓ اٌفشق اٌؼبٌخ (ص ٓ: ) ٙ
( ٚأِخ حٌـّخػخص حٌّؼخَٛس ح ،ْ٢حٌّوخٌفش ٌـّخػش أً٘ حٌٕٔش ا ٨اِزذاد ٌٙزٖ اٌفشق ٚفشٚع ػٕٙب .
٘ٚ -لخي ف ِٓ )ٔ2( ٙ ٟح٤ؿٛرش حٌّف١يس  ( :فخٌـّخػخص حٌظ ٟػٕي٘خ ِوخٌفخص ٌٍىظخد ٚحٌٕٔش ٠ؼظزَ
إٌّزّ ٟإٌٙ١ب ِجزذػب ً ).
ٚ -ٙلخي – كفظٗ هللا – ِٓ ( :هخٌف ٌ٘ح حٌّٕٙؾ – ٠ؼِٕٕٙ ٟؾ حٌٍٔف – ٓٚخٍ ػٍِٕٙ ٝؾ آهَ فئٔٗ ٌ١ظ
ِٕب ٌٚغٕب ِٕٗ ٕٔ ٨ٚ ،ظٔذ إٌ٠ ٨ٚ ،ٗ١ظٔذ إٌ١خ ّٝٔ٠ ٨ٚ ،ؿّخػشٚ ،أّخ  ّٝٔ٠فَلش ِٓ حٌفَق حٌ٠خٌش
 ْ٤حٌـ ّخػش  ٨طى ْٛا ٨ػٍ ٝحٌلك ،ف ٛٙحٌٌ٠ ٞـظّغ ػٍ ٗ١حٌٕخّٚ ،أِخ حٌزخ ً١فبٔٗ ٠فَق ٠ ٨ٚـّغ لخي
طؼخٌٚ" : ٝاْ طٌٛٛح فبّٔخ ُ٘ فٗ ٟمخق"  .ح٘ـ.
ٚ -2ف ٟإٌّزم ِٓ ٝفزب ٜٚاٌفٛصاْ ()ٖٔ /ٕٙ
ِخ ٘ ٟؿّخػش حٌظّزٍ١غ ؟ ِٚخ ِٕ٘ٙ ٛـُٙخ حٌٌ ٞطٔ َ١ػٍ ٗ١؟ ٠ ً٘ٚـ ُٛحّ٠ٔ٨خَ اٌٙ١خ ٚحٌوَٚؽ ِغ أفَحى٘خ
 -وّخ ٠مّ ٌٍ - ٌْٛٛيػٛس ٌٛٚ ،وخٔٛح ِظؼٍّّٚ ٓ١أً٘ ػم١يس ٛل١لش وؤرٕخء ٌٖ٘ حٌز٩ى ِؼ ٩ا ؟
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اٌدٛاة:
حٌمخػيس حٌظ٠ ٟـذ حطِّزخ ُػٙخ َّ :
أْ حٌـّخػش حٌظ٠ ٟـذ حّ٠ٔ٨خَ اٌٙ١خ ٚحٌَِّٔ َُ ١ؼٙخ ٚحٌؼّ ًُ ِؼٙخ ٘ ٟحٌـّخػش
حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا ػٍٚ ٍُٓٚ ٗ١أٛلخرُٗ ،أ َِّخ ِخ هخٌفٙخ؛ فبٔٗ ٠ـذ أْ ٔظزََّأ ِٕٙخ
حٌظ ٟطٔ َ١ػٍِ ٝخ وخْ ػٍٗ١
ُّ
ٔ.ؼُ؛
٠ـذ ػٍٕ١خ أْ ٔي ُػ َ ُ٘ٛاٌ ٝهللاٚ ،أْ ٔز َِّٓ١أهِخإُ٘ٚ ،أْ ٔي ُػ َ ُُ٘ٛاٌ ٝوظخد هللا ٕٓٚش ٍٓ ٍٝٛ ٌٗٛهللا
ٚاخت ػٍٕ١ب،
ػٍِٚ ٍُٓٚ ٗ١خ وخْ ػٍ ٗ١حٌٍّٔف حٌَّٜخٌقُ؛ ألْه ٘زا
ٌ
أ ِّخ أْ ٕٔ َُّ ٠أٌٚ ،ُٙ١وَؽ ِؼ ّٟ٘ٔٚ ،ُٙػٍ ٝطؤِٚ ،ُِٙ١سٓ ٔؼٍُ ثأٔ ُٙػٍ ٝرخط١ؾ غ١ش طس١ر؛
فٙزا ال ٠دٛص؛ ٨ٚ ٗٔ٤ء ٌغ َ١حٌـّخػش حٌّظِّّٔىش رّخ وخْ ػٍ ٗ١حٌَٓٛي  ٍٝٛهللا ػٍٚ ٍُٓٚ ٗ١أٛلخرٗ ".
ٚ -1لبي زفظٗ هللا ف" ٝاألخٛثخ اٌّف١ذح ػٓ أعئٍخ إٌّب٘ح اٌدذ٠ذح"صٕٖ
"حٌلّي هلل حٌٌ ٜأغٕخٔخ ػٓ حطزخع فٚ ْ٩ػ ْ٩فؼٕئخ ٠َ١ك أً٘ حٌٕٔش ٚحٌـّخػش ٍِِٔٗ ٨ٚ،ػٍٕ١خ ِٓ
ؿّخػش حٌظزٍ١غ أ ٚغ َ١حٌظزٍ١غ ٌ٘ح ٌٕٔخ رلخؿش اٌ ٗ١فّبرا ثؼذ اٌسك إال اٌؼالي"

 -9قال العالمة الفوزان فى األجوبة المفيدة ص441
"أنا شاىدت بنفسي زىد جماعة التبليغ في عقيدة التوحيد ونفورىم من ذكرىا ،وذلك عندما ألقيت محاضرة في
التوحيد في بعض مساجد الرياض وكانوا  -أي جماعة التبليغ  -مجتمعين فخرجوا من المسجد ،ومثلي بعض المشايخ
ألقوا في المسجد نفسو محاضرة عن التوحيد فخرجوا منو عند ذلك ،وكانوا نازلين فيو فإذا سمعوا الدعوة إلى التوحيد
خرجوا م ن المسجد مع أنهم يدعون إلى االجتماع في المسجد ،لكن لما سمعوا الدعوة إلى التوحيد خرجوا من
قلت أبو يحي:وقد وحدث ىذا مع العالمة حماد األنصارى رحمو اهلل فى ترجمة الشيخ  516/4رقم 476
المسجدُ -

– مازال الكالم للشيخ الفوزان -وأما أنهم ال يقبلون ممن دعاىم إلى التوحيد ،فنعم ،وىذا ليس خاص بهم .بل كل من
يسير على منهج مخطط ال يقبل التنازل عنو.
لو كانوا وقعوا في ىذا األمر عن جهل ،فهم يمكن أن يرجعوا إلى الصواب ،لكن وقعوا في ىذا األمر عن تخطيط وعن

منهج يسيرون عليو من قديم ،فال يمكن أن يرجعوا عن منهجهم ،ألنهم لو رجعوا عن منهجهم انحلت جماعتهم وىم
ال يريدون ىذا،وآخر كتاب صدر وجمع فيو مقاالت عنهم وانتقادات عليهم ممن صحبوىم ثم خرجوا عنهم وتركوىم،
ىو كتاب حافل جامع للشيخ حمود بن عبداهلل التويجري  -رحمو اهلل  ،-فإنو كتاب ما ترك شيئاً حول ىذا الموضوع،
ألنو كتاب متأخر ج ًدا جمع كل ما قيل من قبل فلم يبق فيهم إشكال أب ًدا،لكن الفتنة  -والعياذ باهلل  -إذا جاءت تعمي
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األبصار وإال كيف إنسان عاش على التوحيد ودرس التوحيد وعرف عقيدة التوحيد ،ويغتر بهؤالء ؟!! كيف يخرج معهم ؟
كيف يدعو إليهم ؟ كيف يدافع عنهم ؟.

ىل ىذا إال الضالل بعد الهوى واستبدال الذى ىو أدنى بالذى ىو خير  ،نسأل اهلل العافية والسالمة ،ونصيحتي للعوام
وغير العوام أن ال يصحبوىم  .أ.ه كالم الشيخ حفظو اهلل.
 -44وقال العالمة الشيخ الفوزان فى كتابو الماتع" إتحاف القارى بالتعليقات على شرح السنة لإلمام أبى محمد الحسن
بن على بن خلف البربهارى " ( ) 444 – 449 / 4عند قول البربهارى :
" وإذا رأيت الرجل مجتهداً في العبادة متقشفاً محترقاً بالعبادة صاحب ىوى ،فال تجلس معو  ،وال تسمع كالمو ،وال
تمش معو في طريق ،فإني ال آمن أن تستحلي طريقتو؛ فتهلك معو" .
قال الشيخ الفوزان فى شارحاً ما نصو  " :وإذا رأيت الرجل مجتهداً في العبادة متقشفاً محترقاً بالعبادة صاحب ىوى،
فال تجلس معو  ،وال تسمع كالمو فال تغتر بكون المبتدع يظهر التنسك والعبادة والزىد والتقشف ويصلى بالليل ما دام
أن عنده ىوى وبدعة فال تتساىل فيو  ،ابتعد عنو غاية االبتعاد وكما قال بعض السلف  " :اقتصاد فى سنة خير من
اجتهاد فى بدعة .

قولو " :وال تمش معو فى طريق "
ىذا عطف على ما سبق من التحذير من مصاحبة المبتدعة ومجالسة المبتدعة والرسول حذر من ىذا  ،قال " :إياكم
ومحدثات األمور " إياكم ىذا تحذير وقال شر األمور محدثاتها " فالبدعة شر من المعصية والمبتدع شر من العاصى
فيجب أن يتنبو لهذا األمر  " ،وال تمش معو فى طريق " ألنو يؤثر عليك ويدخل عليك البدعة ال سيما وأنت تحسن
الظن بو لما يظهر منو من العبادة والتقشف والزىد فتسرى عليك بدعتو فهو خطير جداً كما مثل النبى صلى اهلل عليو
وسلم الجليس الصالح ببائع المسك فإما أن يعطيك من مسكو وإما أن تشترى منو وإما أن تجد منو رائحة طيبة ما دمت
جالساً عنده إن لم تحصل منو على شىء ال بالهبة وال بالبيع فإنك تجد رائحة المسك وأنت جالس عنده أما جليس
السوء فهو كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منو رائحة خبيثة .
وىذا ينطبق على جماعة التبليغ الذين قد اغتر بهم كثير من الناس اليوم  ،نظراً لما يظهر منهم من التعبد وتتويب
العصاة كما يقولون وشدة تأثيرىم على من يصحبهم ولكن ىم يخرجون العصاة من المعصية إلى البدعة والبدعة شر
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من المعصية ،والعاصى من أىل السنة خير من العابد من أىل البدع فلينتبو لذلك وما قلت ىذا كراىية للخير الذى معهم
إن كان فيهم خير وإنما قلتو كراىية للبدعة فإن البدعة تذىب بالخير .
والبدع التى عند جماعة التبليغ قد ذكرىا من صحبهم ثم تاب من مصاحبتهم وألفت كتب كثيرة فى التحذير منهم وبيان
بدعهم .
وكون الشيخ محمد بن إبراىيم رخص لبعضهم فى الدعوة فى المملكة فى أول األمر ألنو لم يتبين لو أمرىم وقد رد عليهم
رداً بليغاً لما تبين لو أمرىم كما فى مجموع فتاواه وقد اشترط عليهم الدعوة إلى التوحيد فلم يفوا بهذا الشرط .
وكذلك كون الشيخ ابن باز أثنى عليهم فى أول األمر ألنو لم يتبين لو أمرىم فلما تبين لو أمرىم تراجع عن ذلك ،
وقال  :ال يخرج معهم إال من يريد أن يدعوىم إلى الحق والتوحيد وينكر ما ىم عليو من المخالفة " .
ىكذا قال – رحمو اهلل – مع أن صاحب البدعة ال يقبل الدعوة وكذا صاحب المنهج ال يتراجع عن منهجو الذى بايع
عليو شيوخو .

قولو  -:أي البربهاري "فإني ال آمن أن تستحلى طريقو فتهلك معو "
ىذه ىى النتيجة إذا مشيت معو وجالستو وراقت لك حالو فإنو تسري عليك بدعتو فتستَسيغَها فتهلك معو  ،تكون
مبتدعا ،فالخطر شديد من المبتدعة وما أكثرىم فى ىذا الزمان ".انتهى
 -44وقال سلمو اهلل فى األجوبة المفيدة ص414
"جماعة التبليغ منهجهم معروف عندىم تصوف وخرافة"
 -44وقال أيضاً في نفس المصدر 417
"ما يسمونو بالخروج اآلن بالخروج فهذا بدعة لم يرد عن السلف....الخروج الذى يشغل عن طلب العلم أمر باطل ألن
طلب العلم فريضة وىو ال يحصل إال بالتعلم ال يحصل باإللهام ىذا من خرافات الصوفية الضالة"
"زىُ اٌفٛصاْ ف ٟاألزضاة اٌغ١بع١خ"
فتوى العالمة الفوازان حفظو اهلل فى حكم الدخول فى حزب النور خاصة وفى األحزاب عامة.وىى عمى اليوتيوب .
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السؤال :ىذا شخص من مصر يقول ال يخفى عميكم األحداث القائمة فى مصر من مسارعة بعض الشيوخ المعروفين
لدى الكثير من الناس من إنشاء حزب سموه حزب النور السمفي!! من أجل مقاومة التيارات الميبرالية والعممانية فيل
يجوز لممسمم أن ينضم إلى ىذه األحزاب أويعطييا صوتو فى اإلنتخابات أتمنى أن تبسطوا الجواب لحاجتنا فى ذلك بارك
اهلل فى أعمالك ؟
فأجاب الشيخ حفظو اهلل:
الواجب عمى المسمم فى وقت الفتن أن يتنجبيا وأن يبتعد عنيا إلى أن تيداء وال يدخل فييا ،ىذا الواجب عمى المسمم".

الشيخ العالمة عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحي
ومن العلماء الذين حذروا من جماعة التبليغ والخروج معهم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل الراجحى – حفظو اهلل
– حيث قال :
" كثرت األسئلة عن جماعة التبليغ ونقول :
جماعة التبليغ المعروف أنهم صوفية وال ننصح بالخروج معهم ألنهم ال يدعون إلى التوحيد وال يأمرون بالمعروف
وال ينهون عن المنكر ويأمرون بالخروج  ،اخرج  ...اخرج "
ثم قال – رعاه اهلل  " : -و جماعة التبليغ إذا أمرتهم بالتوحيد ال يمكن أن يتركوك يقولون  :ال تدع إلى التوحيد وال تأمر
بالمعروف وال تنو عن المنكر ادع إلى كذا وكذا وال تتكلم فى أحد  ،المقصود أننا ننصح الطلبة باإلقبال على طلب العلم
والتعلم والتفقو والتبصر فى الدين ثم بعد ذلك الدعوة إلى اهلل " .
والفتوى منشورة فى كتاب "تعرف على جماعة التبليغ ص،15والفتوى بصوت الشيخ فى شريط "فتاوى العلماء فى
الجماعات"
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"اٌؼالِخ طبٌر اٌغس"ّٟ١
قال فضيلتو في شريط "التحذير من جماعة التبليغ" من تسجيالت منهاج السنة بالرياض.
"واهلل مر بى موقف أظن ذكرتو فى بعض محاضراتى سمعتو م ن شابين فى عقر معقل التوحيد عندما تكلمنا عن العلم
وفضلو وأىمية احترام العلماء والتتلمذ عليهم،وضربت أمثلة بمشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ األلباني ،والشيخ ابن
العثيمين،والفوزان،والغنيمان،والشيخ العباد،والشيخ ربيع،وىذا للتمثيل وليس للحصر وشيخنا الشيخ محمد أمان وغيرىم.
بت أمثلة بهؤالء قال لى واهلل ما نصو ولعل بعض األخوة كانوا معى فى تلك المحاضرة،خرج معى شابان وعند
لما ضر ُ
الباب قال لى أحدىم أنت تريد أن نتتلمذ على ىؤالء ونترك الخروج فى سبيل اهلل ىل تُريد أن تلزمنا بالجلوس عند ىؤالء
الذين قعدوا عن الجهاد فى سبيل اهلل نحن نخرج فى سبيل اهلل مع جماعة التبليغ والعلم يأتينا فيوضات.
ىكذا يقولو شابان من قلب نجد من قلب معقل التوحيد .....من أين عرفوا كلمة فيوضات.
ال أبوه والجده وال جد جده عرف كلمة فيوضات،فيوضات عرفها من محمد إلياس أو من إنعام حسن من النبقشندية
باهلل،شئ يتفطر لو القلب
والشاذلية والجشتية التى تلقاىا ،وىو ليس عنده حصيلة علمية تحميو من ىذا البالء أعوذ
ُ
ويندى لو الجبين ...لما تُرك ينسلخ مع جماعة كذا وجماعة كذا مع ىؤالء الحزبيين ىلك".أ.ه

"حكم العالمة السحيمي فى األحزاب السياسية"
سألت بعض إخوانى ونحن فى الحرم عن حكم الشيخ السحيمي فى األحزاب السياسية ،فقال لى
قلت أبو يحي:فقد
ُ
ُ
سألت الشيخ بنفسى ونحن على باب الحرم ىذا السؤال فقال لى ما نصو"كل من دخل فى السياسة ليس
أخى ىذا قد
ُ
بسلفي"
قلت أبو يحي :وىذا األخ حي يُرزق إلى األن،والحمد هلل
ُ
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فؼٍ١خ اٌش١خ اٌؼالِّخ اٌضا٘ذ ػجذ هللا ثٓ غذ٠بْ ػؼ ٛاٌٍدٕخ اٌذائّخ
– سزّٗ هللا رؼبٌ– ٝ
غٕخ
لبي -زفظٗ هللا:-ف[ ٝفزب ٜٚاٌؼٍّبء ف ٟاٌدّبػبد ٚأثش٘ب ػٍ ٝثالد اٌسشِ :ٓ١رغد١الد ِٕٙبج اٌ ُ
ثبٌش٠بع ].
" حٌز٩ى ٌ٘ ٞوخٔض ِخ طؼَف حُٓ ؿّخػخص ٌىٓ ٚفي ػٍٕ١خ ٔخّ ِٓ حٌوخٍؽٚ .وً ٔخّ ٠ئِٓٔ ْٛخ وخْ
ِٛؿٛىح ا ف ٟرٍيُ٘.
فؼٕئخ ِؼ ٩ا ِخ  ُّٙٔٛٔ٠رـّخػش ح٦هٛحْ حٌٍّّٔٚ ،ٓ١ػٕئخ ِؼ ٩ا ؿّخػش حٌظزٍ١غٚ ،ف ٗ١ؿّخػخص وؼَ١س ،وً
ٚحكي َ٠أّ ٌٗ ؿّخػش ٠َ٠ي أْ حٌٕخّ ٠ظزؼ ٌٖ٘ ْٛحٌـّخػش٠ٚ ،ل ََِّ ّٕ٠ٚغ اطزخع غ َ١ؿّخػظٗ ٠ٚؼظمي أْ
ؿّخػظٗ ٘ ٟحٌظ ٟػٍ ٝحٌلكٚ ،أْ حٌـّخػخص ح٤هَ ٜػٌٍ٩ٟ ٝش .فىُ ف ٗ١كك ف ٟحٌئ١خ ؟
اٌسك ٚازذ وّخ ًوَص ٌىُ؛ أْ حٌَٓٛي  ٍٝٛهللا ػٍ ٍُٓٚ ٗ١ر َّٓ١حفظَحق حٚ ُِ٤أْ ٌٖ٘ حِ٤ش ٓظفظَق ػٍٝ
ػ٩ع ٓٚزؼ ٓ١فَِلشُ ،وٍٙخ ف ٟحٌٕخٍ اٚ ٨حكيس .لخٌٛح ِٓ ٘٠ ٟخ ٍٓٛي هللا لخي ِٓ" :وخْ ػٍِ ٝؼً ِخ أٔخ
ػٍ ٗ١حٌٚ َٛ١أٛلخر." ٟ
وً ؿّخػش ط٠غ ٌٙخ ٔظخَ٠ٚ ،ىٌٙ ْٛخ ٍثٚ ،ْ١وً ؿّخػش ِٓ ٌٖ٘ حٌـّخػخص ٠ؼٍّ ْٛر١ؼش٠َ٠ٚ ،يْٚ
حٌ٨ٛء ٌ٘ٚ ُٙىٌح.
ف١ف َِّل ْٛحٌٕخّ ٠-ؼٕ ٟحٌزٍي حٌٛحكيس – طـي أْ أٍ٘ٙخ ٠فظَل ْٛفَِقٚ ،وً فَِلش طَٕ٘ؤ رٕٙ١خ ٚر ٓ١حٌفَِلش
ح٤هَ ٜػيحٚس ،فٌ٘ ًٙح ِٓ حٌي ٓ٠؟
ٌ٘ ْ١ٌ ،٨ح ِٓ حٌي ْ٤ ،ٓ٠حٌيٚ ٓ٠حكيٚ ،حٌلك ٚحكيٚ ،حِ٤ش ٚحكيس ،هللا ؿً ٚػ٠ ٩مٛي {:وٕظُ ه َ١أِش}
ُ
هَؿض ٌٍٕخّ }.
ِخ لخي وٕظُ ألٔخِخ ا ،٨ ،لخي {:وٕظُ ه َ١أِ ٍش أ ِ
 ٚف ٟحٌلم١مش اْ حٌـّخػخص ٌٖ٘ ؿخءطٕخ ٚػٍّض كَوخص ف ٟحٌزٍي؛ زشوبد ع١ئخٙٔ٤ ،خ طٔظمِذ ٚروخٛش
حٌ٘زخدِ ُٙٔ٤ ،خ ٠زغ [ ْٛأ٠َ٠ ٨ :ٞي ] ْٚحٌٕخّ حٌىزخٍ ٌ٘ [ ٨ٚأ٘ :ٞئ٨ء ] لٛ٠ح ِِٕ ،ُٙخٌ ُٙفُٙ١
ٗغً !
ٌىٓ ٠ـ [ ْٛأ٠ :ٞؤط ] ْٛأرٕخء حٌّيحٍّ ف ٟحٌّظٚ ٢ٓٛأرٕخء حٌّيحٍّ ف ٟحٌؼخٔٚ ٞٛأرٕخء حٌّيحٍّ فٟ
حٌـخِؼخص ٘ٚىٌح رخٌٕظَ ٌٍزٕخص أ٠٠خ ا .ف ٗ١ىػٛس حٌ ْ٢ـّخػش ح٦هٛحْ حٌٍّّٔٚ ،ٓ١ف ٗ١ىػٛس ٌـّخػش حٌظزٍ١غ
كظ ٝفِ ٟيحٍّ حٌزٕخص.
فٍّخًح ٠ ٨ى ْٛحٔٔ٦خْ ِغ حٌَٓٛي  ٍٝٛهللا ػٍ".ٍُٓٚ ٗ١
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اٌؼالِخ ِسذس ِذٕ٠خ اٌشعٛي طٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١عٍُ
اٌش١خ ػجذ اٌّسغٓ اٌؼجبد
– زفظٗ هللا رؼبٌ– ٝ
اٌّذسط ثبٌّغدذ إٌج ٞٛاٌشش٠ف
عئً – زفظٗ هللا  -ػٓ خّبػز ٟاٌزجٍ١غ ٚاإلخٛاْ اٌّغٍّ ،ٓ١فمبي:
 ُ" ٘زٖ اٌفشق حٌّوظٍفش حٌـي٠يس أ ٨ٚا ُِ٘ ٟسذثخ ِ٩١ى٘خ ف ٟحٌمَْ حٌَحرغ ػَ٘ ،لزً حٌمَْ حٌَحرغ ػَ٘ ِخ
وخٔض ِٛؿٛىس ٟ٘ ،ف ٟػخٌُ حِٛ٤حص ٌُٚ ٚيص ف ٟحٌمَْ حٌَحرغ ػَ٘.
أِخ حٌّٕٙؾ حٌمٚ ُ٠ٛحٌَٜح ١حٌّٔظم ُ١فّ٩١ىٖ أ ٚأ ِٓ ٍٗٛرؼؼش حٌَٓٛي حٌىَ ٍٝٛ - ُ٠هللا ػٍِ ،- ٍُٓٚ ٗ١خ
وخْ ػٍٍٛٓ ٗ١ي هللا  ٍٝٛ -هللا ػٍٚ - ٍُٓٚ ٗ١أٛلخرٗ ِٓ ك ٓ١رؼؼظٗ ػٍ ٗ١حٌ٩ٜس ٚحٌٔ ،َ٩فّٓ حلظيٜ
رٌٙح حٌلك ٚحٌٙي ٜفٌٙح ٘ ٛحٌٌٔٚ َُ ٍَِٓ ٞـ ِٓٚ ،ٝكخى ػٕٗ فبٔٗ ِٕلَف.
طٍه حٌفَق أ ٚطٍه حٌـّخػخص ِٓ حٌّؼٍ َٛاْ ػٕي٘خ ٛٛحد ٚػٕي٘خ هِؤ ٌىٓ أهِخإ٘خ وزَ١س ٚػظّ١ش
ُلَ ٙػٍ ٝاطزخع حٌـّخػش حٌٌ ُ٘ ٓ٠أً٘ حٌُٕٔش ٚحٌـّخػش ٚحٌٌ ُ٘ ٓ٠ػٍِٕٙ ٝؾ ٍٓف ٌٖ٘
فُ١ل ٌٍَ ِٕٙخ َ ٠ٚ
حِ٤ش ٚحٌٌ ٓ٠حٌظؼ ً٠ٛػٕيُ٘ أّخ ٘ ٛػٍِ ٝخ ؿخء ػٓ هللا ٚػٓ ٍٓ ٌٗٛػٍ ٗ١حٌ٩ٜس ٚحٌٔ ْ١ٌٚ َ٩حٌظؼً٠ٛ
ػٍ ٝأِ ٍٛؿخءص ػٓ فٚ ْ٩فٚ ،ْ٩ػٍَ١ ٝق ِٕٚخ٘ؾ أُكيػض ف ٟحٌمَْ حٌَحرغ ػَ٘ حٌٙـَ .ٞفبْ طٍه
حٌـّخػخص أ ٚحٌـّخػظ ٓ١حٌٍظ ٓ١أٗ َ١اٌّٙ١خ أّخ ُٚؿيطخ ٌُٚ ٚيطخ ف ٟحٌمَْ حٌَحرغ ػَ٘ ،ػٌٍ٘ ٝح حٌّٕٙؾ
ٚػٍ ٌٖ٘ ٝحٌَِ٠مش حٌّؼَٚفش حٌظ ٟ٘ ٟحٌ٨ظِحَ رّخ وخٔٛح ػٍِّ ٗ١خ أكيػٗ ِٓ أكيع طٍه حٌّٕخ٘ؾ ٚأٚؿي طٍه
حٌّٕخ٘ؾ ،فخ٨ػظّخى ٌ ْ١ػٍ ٝأىٌش حٌىظخد  ٚحٌُٕٔشٚ ،أّخ ٘ ٛػٍ ٝآٍحء ٚأفىخٍ ِٕٚخ٘ؾ ؿي٠يس ُِليػش ٠زْٕٛ
ػٍٙ١خ َِٕٓٙٚ َُ٘١ـ ِِٓ ٚ ،ُٙأٟٚق ِخ فًٌ ٟه أْ اٌٛالء  ٚاٌجشاء ػٕذُ٘ إّٔب ٠ى ٌّٓ ْٛدخً ِؼِٓٚ ُٙ
وبْ ِؼ.ُٙ
خالف
فّؼ ٩ا ؿّخػش ح٦هٛحْ ِٓ ىهً ِؼ ُٙفٛ ٛٙخكزٛ٠ ،ُٙحٌ٠ ٌُ ِٓٚ ،ٗٔٛىٓ ِؼ ُٙفبٔ٠ ُٙى ْٛٔٛػٍٝ
ٍ
ِؼٗ  ،أِخ ٌ ٛوخْ ِؼ ٌٛٚ ُٙوخْ ِٓ أهزغ هٍك هللا  ٌٛٚوبْ ِٓ اٌشافؼخ ،فبٔٗ ٠ى ْٛأهخُ٘ ٠ٚىْٛ
ٛخكزٌٌٙٚ ،ُٙح ِٓ ِٕخ٘ـ ُٙأٔ٠ ُٙـّؼ٘ ِٓ ْٛذَّ  ٚىد كظ ٝحٌَحف ٟ٠حٌٌُ٠ ٛ٘ ٞزغ ٞحٌٜلخرش٨ٚ ،
٠ؤهٌ رخٌلك حٌٌ ٞؿخء ػٓ حٌٜلخرش اًح ىهً ِؼ ُٙف ٟؿّخػظ ُٙفٛ ٛٙخكزُ٠ٚ ُٙؼظزَ ٚحكيح ا ِِٕ ٌٗ ،ُٙخٌُٙ
ٚػٍِ ٗ١خ ػٍ".ُٙ١
[ اٌّشخغ :فزب ٜٚاٌؼٍّبء ف ٟاٌدّبػبد ٚأثش٘ب ػٍ ٝثالد اٌسشِ :ٓ١رغد١الد ِٕٙبج اٌغٕخ اٌغّؼ١خ
ثبٌش٠بع ].
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ِؼبٌ ٟاٌش١خ اٌؼالِّخ طبٌر ثٓ ِسّذ اٌٍس١ذاْ
– زفظٗ هللا رؼبٌ– ٝ
ػؼ١٘ ٛئخ وجبس اٌؼٍّبء ٚسئ١ظ ِدٍظ اٌمؼبء األػٍٝ
 لبي -زفظٗ هللا:-ف[ ٟفزب ٜٚاٌؼٍّبء ف ٟاٌدّبػبد ٚأثش٘ب ػٍ ٝثالد اٌسشِ :ٓ١رغد١الد ِٕٙبج اٌغٕخاٌغّؼ١خ ثبٌش٠بع ]
(( ح٦هٛحْ ٚؿّخػش حٌظزٍ١غ ٌ١غٛا ِٓ أً٘ إٌّب٘ح اٌظس١سخ فبْ ؿّ١غ حٌـّخػخص ٚحٌظّٔ١خص ٌٌٙ ْ١خ
أ ًٛفٍٓ ٟف ٌٖ٘ حِ٤شٚ،أٚي ؿّخػش ُٚؿيص ٚكٍّض ح ُٓ٨ؿّخػش حٌ٘١ؼش طّٔٛح رخٌ٘١ؼشٚ،أِخ حٌوٛحٍؽ
فّخ وخٔٛح  ّْٛٔ٠أٔفٔ ُٙا ٨رؤٔ ُٙحٌّئِٕ".ْٛ

فؼٍ١خ اٌش١خ ثىش ثٓ ػجذ هللا أث ٛص٠ذ
– سزّٗ هللا رؼبٌ– ٝ
ػؼ١٘ ٛئخ وجبس اٌؼٍّبء
 لخي  -كفظٗ هللا ":-زىُ االٔزّبء ص (ٖ٘ٔ)"(( َّ
اْ أ٘خء أ ٞكِد ف ٟح٠ َ٩ٓ٦وخٌفٗ رؤَِ وٍ ٟأ ٚرـِث١خص ال ٠دٛص ٠ٚ ،ظَطذ ػٍ ٗ١ػذَ خٛاص
االٔزّبء إٌٌٕٚ ، ٗ١ؼزضي رٍه اٌفشق وٍٙب ٚ ،ػٍ ٗ١ف٠ ٩ـ ُٛحٜٙٔ٨خٍ ِغ ٍح٠ش أهَ ٜطوخٌف ٍح٠ش حٌظٛك١ي
رؤٚ ٞؿ ٍٗ وخْ ِٓ ٍ١ٓٚش أ ٚغخ٠ـش ِٚ .ؼخً هللا أْ طى ْٛحٌيػٛس ػٍ ٕٓٓ ٝحِِ َ٩ٓ٦ظٍََّش ٠يهً طلظٙخ أِٓ ٞ
أً٘ حٌزيع ٚحٛ٘٤حء  ،فَ ُ١غ ٞحٌَّٕظَ ػٓ ريػٚ ُٙأ٘ٛحث ُٙػٍ ٝكٔخد حٌيػٛس.
 ٚلخي – كفظٗ هللا " :خظبئض خض٠شح اٌؼشة ص ٘"1" ؿَِ٠س حٌؼَد ٘ ٟرخٍلش ح ٓ١ٌٍٍّّٔ ًِ٤ف َ٘ٔ ٟػم١يس حٌظٛك١ي ٙٔ٤خ ِٛثًّ ؿّخػش حٌٍّّٔ ٓ١حٌٝٚ٤
 ٟ٘ٚحٌٔ ٍٛحٌلخفظ كٛي حٌلَِ ٓ١حٌَ٘٠ف ٓ١فٕ١زغ ٟأْ طى ْٛوٌٌه أريح ا فّٔ٠ ٩ق رلخي رم١خَ أ٘ٔ ٞخ١
ػمي ٞأ ٚىػ ٞٛـ ِّٙخ وخْ ـ طلض ِظٍش حِ َ٩ٓ٨وخٌفخ ِٕٙخؽ حٌٕزٛس حٌٌ ٞلخِض رٗ ؿّخػش حٌٍّّٔٓ١
حٛ: ٌٝٚ٤لخرش ٍٓٛي هللا  ٍٝٛهللا ػٍٚ ، ٍُٓٚ ٗ١ؿيىٖ ٚأػٍِٕ ٝخٍٖ حٌ٘١ن ِلّي رٓ ػزي حٌ٘ٛخد ٍكّٗ
هللا طؼخٌ، ٝفخٌـّخػش ٚحكيس ؿّخػش حٌٍّّٔ ٓ١طلض ػٍُ حٌظٛك١ي ػٍِٕٙ ٝخؽ حٌٕزٛس  ٨طظٛحُػ ُٙحٌفَق
ٚحٛ٘٤حء  ٨ٚحٌـّخػخص ٚح٤كِحد ٚ .أْ لزٛي أ ٞىػٛس طلض ِظٍش ح َ٩ٓ٨طوخٌف ًٌه ٍ٘١ٓٚ ٟش
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اؿٙخُ ػٍ ٝىػٛس حٌظٛك١ي ٚطفظ١ض ٌـّخػش حٌٍّّٔٚ ٓ١آمخِ٨ ١ظ١خُ حٌيػٛس ٓٚمٌ ١ٛـّخػظٙخ ٚؤَ
ٌلخؿِ حٌٕفَس ِٓ حٌزيع ٚحٌّزظيػٚ ٓ١حٌفٔك ٚحٌفخٓم. ٓ١
ٚحٌـّخػخص اْ حٓظَ٘ ٜطؼيى٘خ ف ٟحٌـَِ٠س ف ٛٙهَِ ىحُ٘ ٙ٠يى ٚحلؼٙخ ٙ٠ٚيَ ِٔظمزٍٙخ  ٍُُٔ٠ٚر١ي٘خ ٍِف
حٓ٨ظؼّخٍ ٌٙخ ٚ ،رٗ طىِ ْٛـّغ َٛحع فىَٚ ٞػميٍٛٓٚ ٞو" ٟ
ِؼبٌ ٟاٌش١خ اٌّسمك اٌّذلك
طبٌر ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض آي اٌش١خ
– زفظٗ هللا رؼبٌ– ٝ
ٚص٠ش األٚلبف ٚاٌشؤْ اإلعالِ١خ
 لبي  -زفظٗ هللا:-" أِخ ؿّخػش ح٦هٛحْ حٌٍّّٔ ٓ١فبْ ِٓ أرَُ ِظخَ٘ حٌيػٛس ػٕيُ٘ حٌظىظُ ٚحٌوفخء ٚحٌظٍٚ ْٛاٌزمشة إٌٝ
رٕٛع ِٓ أٔٛحػٙخ.
َِٓ ٠ظٕ ْٛأٔٗ عٕ١فؼٚ ،ُٙػيَ اظٙخٍ كم١مش أَُِ٘٠ ،ؼٕ ٟأٔ ُٙثبؽٕ١خ
ٍ
ٚكم١مش ح٠ َِ٤وف ِٓ ُِِٕٙ ،ٝهخٌ ٢رؼ ٞحٌؼٍّخء ٚحٌّ٘خ٠ن ُِخٔخ  ا  ٩٠ٛ١ا٠ ٨ ٛ٘ٚ ،ؼَف كم١مش أَُِ٘،
ُ٠ظٙش والِب ً ُ٠ٚجطٓ غ١شٖ٠ ٨ ،مٛي و ًَّ ِخ ػٕيٖ.
ِ ِٓٚظخَ٘ حٌـّخػش ٚأٌٙٛٛخ أُٔ٠ ُٙغٍم ْٛػمٛي أطزخػ ُٙػٓ ّٓخع حٌمٛي حٌٌ٠ ٞوخٌف ِٕٙـ ٌُٙٚ ،ُٙفٟ
ٌ٘ح ح٦غ٩ق ٌ َ١
ق ٗظِ ٝظٕٛػش:
ِٕٙخ اٗغخي ٚلض حٌ٘زخد ؿّ١ؼٗ ِٓ ُٛزلٗ اٌ ٍٗ١ٌ ٝكظّٔ٠ ٨ ٝغ ل ٨ٛا آهَ،
ِٕٙٚخ أِّٔ ُٙ
٠سزسٕ٠ ِّٓ ْٚمذُ٘ ،فبًح ٍأٚح ٚحكيح ا ِٓ حٌٕخّ ٠ؼَف ِٕٙـ٠َ١ٚ ُٙمظٚ ُٙريأ فٔ ٟميُ٘ ٚفٟ
طلٌ َ٠حٌ٘زخد ِٓ حٔ٨وَح ١ف ٟحٌلِر١ش حٌزغ٠١ش أهٌٚح ٠ل ٌٍِّ ِٕٗ ْٚرَِق ٗظ ٝطخٍس ا رخطٙخِٗٚ ،طخٍس ا
رخٌىٌد ػٍٚ ،ٗ١طخٍس ا رمٌفٗ ف ٟإِِٔٙ ٛ٘ ٍٛخ رَحء َ٠ٚؼٍّ ْٛأْ ًٌه وٌدٚ ،طخٍس ا ٠مف ِٕٗ ْٛػٍ ٝغٍ٢
فُٕ٘١ؼ ْٛرٗ ػٍِّ ٠٠ٚ ،ٗ١وًٌّ ْٛه كظُّ ٜ٠ ٝيٚح حٌٕخّ ػٓ اطزخع حٌلك ٚحٌُٙي ُ٘ٚ ٜفًٌ ٟه ٗزْٛٙ١
رخٌَّ٘و٠ ٓ١ؼٕ ٟف ٟهٍ ٍٜش ِٓ ِهٜخٌ ُٙك١غ وخٔٛح ٕ٠خى ْٚػٍٍٛٓ ٝي هللا  ٍٝٛهللا ػٍ ٍُٓٚ ٗ١فٟ
حٌّـخِغ رؤْ ٌ٘ح ٛخرٟء ٚأْ ٌ٘ح ف ٗ١وٌح ٚف ٗ١وٌح كظُّ ٜ٠ ٝيٚح حٌٕخّ ػٓ اطزخػٗ.
أ٠٠خ  ا ِّخ  ِِّ١ّ٠ح٦هٛحْ ػٓ غ َُ٘١أٔ٠ ٨ ُٙلظَِ ْٛحٌُٕٔش ٚال ٠سج ْٛأٍ٘ٙبٚ ،اْ وخٔٛح ف ٟحٌـٍّش ال
ُ٠ظٙش ْٚرٌهٌ ،ىٕ ُٙف ٟكم١مش حِ َِ٤خ ٠لز ْٛحٌُٕٔش َ٠ ٨ٚي ُػٍٙ٘٤ ْٛخ ٚلي ؿَرٕخ ًٌه ف ٟرؼ ِٓ ٞوخْ
ِٕظّ١خ  ا ٌ ُٙأ٠ ٚوخٌ ٢رؼ ،ُٙ٠فظـي أٔٗ ٌَ َّّخ ريأ ٠مَأ وظذ حٌُٕٔش ِؼً ٛل١ق حٌزوخٍ ٞأ ٚحٌل ٍٛ٠ػٕي رؼٞ
حٌّ٘خ٠ن ٌمَحءس رؼ ٞحٌىظذَّ ،
كٌٍٚ ٖٚلخٌٛح ٌ٘ح ٕ٠ ٨فؼهٕ٠ ٕٚ ،فؼه ٛل١ق حٌزوخٍ ٞ؟ ِخًح طٕفؼه ٌٖ٘
ح٤كخى٠غ ؟ حٔظَ اٌ ٝحٌؼٍّخء ٘ئ٨ء ِخ كخٌُٙ؟ ً٘ ٔفؼٛح حٌٍّّٔ ٓ١؟ حٌٍّّٔ ْٛف ٟوٌح ٚوٌح٠ ،ؼٕ ٟأٔ٨ ُٙ
٠م َِّ ْٚفّ١خ ر ُٕٙ١طيٍ ْ٠حٌُٕٔش ِ ٨ٚلزش أٍ٘ٙخ ف ٩٠ا ػٓ أ ًٛحٛٛ٤ي أ ٛ٘ٚ ٨ح٨ػظمخى رؼخِش.
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ِٓ ِظخَُ٘٘ أ٠٠خ  ا أٔ َِْٛٚ٠ ُٙحٌٛٛٛي اٌ ٝحٌٍُِٔش ًٌٚه رؤٔ٠ ُٙظوٌٍ ِٓ ْٚإ ُٙٓٚأىٚحص ٠ـؼٍٙٔٛخ
طٚ ،ًٜطخٍس ا طى ْٛطٍه حٌَإ ّٚػمخف١شٚ ،طخٍس ا طى ْٛطٍه حٌَإ ّٚطٕظ١ّ١ش٠ ،ؼٕ ٟأَٔ٠ ُٙزٌٌ ْٛأٔفُٔٙ
ُ٠ٚؼ ْٕٛ١رؼ ُٙ٠كظ ًٜ٠ ٝرَِ٠مش أ ٚرؤهَ ٜاٌ ٝحٌٍُِٔشٚ ،لي ٠ىِ ْٛغف ٨ٛا ػٓ ًٌه٠ ،ؼٕ ٟآٌٍُِ ٝش
ؿِث١ش ،كظٕ٠ ٝفُ ٌُ ِٓ ْٚهٌٙ٩خ اٌ ٝحٌظؤػٌ٘ٚ َ١ح ٠ظزغ أْ ٠ىٕ٘ ْٛخن طلِد٠ ،ؼٕ٠ ٟمَِّ ر ِٓ ُِِٕٙ ْٛفٟ
حٌـّخػشُ٠ٚ ،ز ِؼي٠ ٌُ ِٓ ْٚىٓ ف ٟحٌـّخػش فُ١مخي :فٕ٠ ْ٩زغ ٟارؼخىّٖ ّ٠ ٨ ،ىٓ ِٓ ٌ٘حّ ّ٠ ٨ ،ىٓ ِٓ
حٌظيٍّ ّ٠ ٨ ،ْ٠ىٓ ِٓ أْ ٠ى ْٛفٌ٘ ٟحٌّ ،خًح ؟
ٚهللا ٌ٘ح ػٍ٩ِ ٗ١كظخص ! ِخ ٘ ٌٖ٘ ٟحٌّ٩كظخص ؟
لخي ِٓ ْ١ٌ :حٌ٘زخد ! ٌ ِٓ ْ١ح٦هٛحْ ٔٚلًٌ ٛه.
٠ؼٕٛ :ٟخٍ ػٕذُ٘ زت ٚثغغ ف ٟاٌسضة أ ٚف ٟاٌدّبػخٌ٘ٚ ،ح وّخ ؿخء ف ٟكي٠غ حٌلخٍع حٗ٤ؼَٞ
أْ حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا ػٍ ٍُٓٚ ٗ١لخي ِٓ ":ىػخ ريػ ٜٛحٌـخٍ٘١ش فبٔٗ ِٓ ؿؼخء ؿ " ُٕٙلخيٚ :اْ ٛٚ ٍٝٛخَ
؟ لخيٚ :اْ ٛٚ ٍٝٛخَ ،فخىػٛح ريػٛس هللا حٌظّٓ ٟخوُ رٙخ ٍرىُ حٌٍّّٔٚ ٓ١حٌّئِٕ ٓ١ػزخى هللا ٛ٘ٚ .
كي٠غ ٛل١ق.
وٌٌه ِخ ؿخء ف ٟحٌلي٠غ حٌّؼَٚف أٔٗ ػٍ ٗ١حٌ٩ٜس ٚحٌٔ َ٩لخي ٌّٓ حٔظو ٝرخٌّٙخؿَ٣ٌٚ ٓ٠هَ حٌٌٞ
حٔظو ٝرخٜٔ٤خٍ لخي :أريػ ٜٛحٌـخٍ٘١ش ٚأٔخ ر ٓ١أظَٙوُ! ِغ أّٔٙخ حّٓخْ َٗػ١خْ ،حٌّٙخؿَ
ٚحٜٔ٤خٌٍ ،ٞىٓ ٌَ َّّخ وخْ ٕ٘خن ِٛح٨س ِٚؼخىحس ػٍّٙ١خ َٜٔٚس ف ٓ٠ٌ٘ ٟحٚ ،ٓ١ّٓ٨هَؿض حٌَٕٜس ػٓ
حُٓ ح َ٩ٓ٦رؼخِش ٛخٍص ىػ ٜٛحٌـخٍ٘١ش ،ففِ ِٓ ُٙ١خالي اٌدبٍِ٘ ١خ شٌ ٟء وث١شٌٌٙٚ ،ح ٕ٠زغٌٍ٘ ٟزخد أْ
ُٕ٠زٛٙح ػٌٍ٘ ٝح ح َِ٤رخٌَِ٠مش حٌلُٕٔ ٝحٌّؼٍ ٝكظ٠ ٝىٕ٘ ْٛخن ح٘ظيحء اٌ٠َ١ ٝك أً٘ حٌٕٔش ٚحٌـّخػش
ٚإٌِٙ ٝؾ حٌٍٔف حٌٜخٌق وّخ أَِ هللا ؿً ٚػ ٩رم { ٌٗٛحى ُ
رخٌلىّش ٚحٌّٛػظش حٌلٕٔش
ع آٌَ ٝزٍ ً١رِّه ِ
ٚؿخىٌ ُٙرخٌظ ٟ٘ ٟأَكٔٓ }.
أ٠٠خ  ا ِٓ ِظخَُ٘٘ رً ِّخ  ُِ٘١ّ٠ػٓ غ َُ٘١أْ حٌغخ٠ش ػٕيُ٘ ِٓ حٌيػٛس ٘ ٛحٌٛٛٛي اٌ ٝحٌيٌٚش ٌ٘ح
أَِ ظخَ٘ ر ٓ١فِٕٙ ٟؾ ح٦هٛحْ رً ف ٟىػٛط .ُٙحٌغخ٠ش ِٓ ىػٛط ٛ٘ ُٙحٌٛٛٛي اٌ ٝحٌيٌٚش أِخ أْ ُٕ٠ـَّٝ
د هللا ؿً ٚػٚ ٩أْ طُزؼغ ٌ ُٙحٌَكّش رٙيح٠ظ ُٙاٌِ ٝخ ُٕ٠ـ ِٓ ُٙ١ػٌحد حٌمزَ ٚػٌحد حٌٕخٍ
حٌٕخّ ِٓ ػٌح ِ
أَِ  ٨ٚوزٗ َ١ؤْٙ٠ ٨ٚ ،ظّ ْٛرٌٌه  ْ٤حٌغخ٠ش ػٕيُ٘ ٟ٘
ِٚخ ٠يهٍ ُٙحٌـٕش ،فٍ ْ١فًٌ ٟه ػٕيُ٘ وؼٍ َ١
الخِش حٌيٌٚش ٌٌٙٚح ٠م ٌْٛٛحٌى َ٩ف ٟحٌلىخَ َ٠ـّغ حٌٕخّٚ ،حٌى َ٩ف ٟأهِخء حٌٕخّ ِٚؼخ٠ ُٙ١ٛفَِّق حٌٕخّ
فخرٌٌٛح ِخ رٗ طـظّغ ػٍ١ىُ حٌمٍٛدٌ٘ٚ ،ح ٗ ٨ه أٔٗ هِؤ طؤ١ٔٚ ٍٟ١ٛش فخٓيس ،فبْ حٌٕز ٍٝٛ ٟهللا ػٍٗ١
 ٍُٓٚر ٓ١أْ ِٔخثً حٌمزَ ػ٩عُٔ٠ ،ؤي حٌؼز ُي ػٓ ٍرٗٚ ،ػٓ ىٚ ،ٕٗ٠ػٓ ٔز ٍٝٛ ٗ١هللا ػٍ ٍُٓٚ ٗ١فّٓ
ٛلذ أٌٚجه ُِٕخ  ا  ٩٠ٛ١ا َ٠ ٌُ ٛ٘ٚؼٍُ ِخ ُٕ٠ـ ٗ١اًح حُىهً ف ٟحٌمزَ فُٜٔ ًٙق ٌٗ ؟  ً٘ٚكُذَّ ٌٗ حٌو َ١؟
إّٔب ُخؼً أٌٚئه ٌ١غزفب َد ٌٍِٕ ُٙغب٠خ ٌٛٚ ،أكزٛح حٌٍّّٔ ٓ١كك حٌّلزش ٌزٌٌٛح حٌٕ١ٜلش فّ١خ ُٕ٠ـِّ ِٓ ُٙ١
ػٌحد هللا ،ػٍَّّ ُ٘ٛحٌظٛك١ي  ٛ٘ٚأٚي ِٔئٚي ػٕٗ".
[اٌّشخغ :فزب ٜٚاٌؼٍّبء ف ٟاٌدّبػبد ٚأثش٘ب ػٍ ٝثالد اٌسشِ :ٓ١رغد١الد ِٕٙبج اٌغٕخ ثبٌش٠بع ].
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فٙخ أٔض ٍأ٠ض وٍّش ح٤وخرَ ِئطٍفش ِٚظفمش ػٍ ٝطزي٠غ حٌـّخػخص ٚحٌفَق حٌّوخٌفش ٌّٕٙؾ حٌٍٔف ػخِش،
ٚػٍ ٝطزي٠غ ح٦هٛحْ ٚحٌظزٍ١غ هخٛش ،أ ٨فٍظم ٝهللا ِٓ ٌٓٛض ٌٗ ٔفٔٗ فِ ٟوخٌفش ٘ئ٨ء ح٤وخرَ٠ٚ ،ظً
٠ؼٕ ٝػٍ ٝو ٩حٌفَلظ٠ٚ ٓ١يػ ٝوٌرخ  ا ٍُٚٚح ا أٔ ِٓ ُٙأً٘ حٌٕٔش ،فٌٙح ِٓ حٌغٖ ٌٍٍّّٔ٠ ٨ٚ ،ٓ١مٛي ٌ٘ح ا٨
أكي ٍؿٍ ٓ١اِخ ؿخً٘ ٠ؼٍُٚ ،اِخ ُحثغ ٟخئٔ ،ؤي هللا أْ ٠م ٟحٌٍّّٔ ،َٖٗ ٓ١أ٠ ٚمُٔ ظ.َٖٙ
عئً اٌؼالِخ اثٓ ثبص:
ُ ٚ
فٍ١٠ش حٌ٘١ن أكٔٓ هللا اٌ١ه:
حٌٌ٠ ٜؼٕ ٝػٍ ٝأً٘ حٌزيع ّ٠ٚيكٍ٠ ً٘ ُٙلك ر ُٙ؟
لبي اٌش١خ :
ىحع ٌ٠ ُٙيػٛح ٌٌ٘ ،ُٙح ِٓ ىػخطٔٔ ُٙؤي هللا حٌؼخف١شٔ ،ؼُ)
ٔؼُ ِخ فٗ ٗ١ه ِٓ أػٕ ٝػٍِٚ ُٙ١يكٍ ٛ٘ ُٙ
( ِٓ َِٗٔ ٢٠ـً ٠ظ ّٓ٠طؼٍ١مٗ ٍكّٗ هللا ػٍ ٝوظخد ف ً٠حِ٧ٌ َ٩ٓ٦خَ حٌّـيى ِلّي رٓ ػزي حٌ٘ٛخد
– طٔـ٩١ص حٌزَى ٓ٠رّيٕ٠ش حٌَ٠خ) ٝ
ٚف ٟرٌه ٠مٛي ش١خ اإلعالَ ف ٟاٌفزب)ٖٕٔ/ٕ( ٜٚ
( ٠ٚـذ ػمٛرش وً ِٓ حٔظٔذ اٌ-ُٙ١أ ٞأً٘ حٌزيع -أً ٚد ػٕ ُٙأ ٚأػٕ ٝػٍ ُٙ١أ ٚػظُ وظز ُٙأُ ٚػَف
رّٔخػيطِٚ ُٙؼخٔٚظ ُٙأ ٚوَٖ حٌى َ٩ف ُٙ١أ ٚأهٌ ٠ؼظٌٍ ٌ ُٙرؤْ ٌ٘ح حٌى٠ ٨ َ٩يٍِ ٜخ ٘ ٛ؟ أ ِٓ ٚلخي أٗ
ٕٛف ٌ٘ح حٌىظخد  .....؟ ِٚؼخي ٌٖ٘ حٌّؼخً َ٠حٌظ٠ ٨ ٟمٌٙٛخ إال خبً٘ إِٔ ٚبفك رً طـذ ػمٛرش وً ِٓ
ػَف كخٌ٠ ٌُٚ ُٙؼخ ْٚػٍ ٝحٌم١خَ ػٍ ُٙ١فبْ حٌم١خَ ػٍ٘ ٟئ٨ء ِٓ أػظُ حٌٛحؿزخص  ُٙٔ٤أفٔيٚح حٌؼمٛي
ٚح٤ى٠خْ ػٍ ٝهٍك ِٓ حٌّ٘خ٠ن ٚحٌؼٍّخء ٚحٌٍّٛن ٚحَِ٤حء ٔ٠ ُ٘ٚؼ ْٛف ٟح ٍٝ٤فٔخىح ا ٜ٠ٚي ْٚػٓ
ٓز ً١هللا )....
لخي حٌؼِ٩ش رىَ رٓ ػزيهللا رٓ حر٠ُ ٝي ف٘ ٟـَ حٌّزظيع  ٙٓٙرؼي ٔمٍٗ ٌى١ٗ َ٩ن ح َ٩ٓ٦حٌّخ.ٟٟ
"فَكُ هللا ٗ١ن ح َ٩ٓ٦حرٓ ط١ّ١ش ٓٚمخٖ ِٓ ٍٓٔز ً١حٌـٕش آِ ،ٓ١فبْ ٌ٘ح حٌى َ٩ف ٟغخ٠ش حٌيلش ٚح١ّ٘٤ش
ٚ ٛ٘ٚاْ وخْ ف ٟهِ ٜٙٛظخَ٘س "ح٨طلخى٠ش" ٌىٕٗ ٕ٠ظظُ ؿّ١غ حٌّزظيػش فىً ِٓ ظخَ٘ ِزظي  اػخ ،فؼظّٗ
أ ٚػظُ وظزَٗ٘٘ٔٚ ،خ ر ٓ١حٌٍّّٔٔٚ ،ٓ١فن رٗ ٚرٙخ ٚأٗخع ِخ فٙ١خ ِٓ ريع ٩ٟٚي٠ ٌُٚ ،ى٘فٙخ فّ١خ ٌيٗ٠
ِٓ ُ٠غ ٚحهظ٩ف ف ٟح٨ػظمخى اْ ِٓ فؼً ًٌه فِ ٛٙفَ ١ف ٟأَِٖٚ ،حؿذ لِغ َٖٗ ٌج٠ ٩ظؼي ٜاٌٝ
حٌٍّّٔٚ ،ٓ١لي حرظٍٕ١خ فٌ٘ ٟح حٌِِخْ رؤلٛحَ ػٌٍ٘ ٝح حٌّٕٛحي ٠ؼظّ ْٛحٌّزظيػش ِ َْٕٚ٘٠ٚمخ٨طُ٨ٚ ،ُٙ
٠لٌٍٓ ِٓ ْٚمِخطِٚ ُٙخ ُ٘ ػٍ ِٓ ٗ١حٌ٩٠ي ،فخكٌٍٚح أرخ حٌـ ًٙحٌّزظيع ٌ٘حٔ ،ؼ ًٛرخهلل ِٓ حٌ٘مخء".
ٓٚجً ٍكّٗ هللا "فِ ٟـّٛع حٌفظخ )ٕٖٔ/ٕ8( ٜٚػٓ ًوَ أٔخّ ِؼ ٓ١ٕ١أ٠ ٚؼٗ ٓ١وٜخ رؼ ٕٗ١رغ١زش فٌوَ
كي٠غ ( :حٌي ٓ٠حٌٕ١ٜلش  ....هلل ٌٚىظخرٗ ٤ٚ ٌٌَٗٛٓٚثّش حٌٍّّٔٚ ٓ١ػخِظ) ُٙ
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ػُ لخي ٚ ( :اًح وخْ حٌٕٜق ٚحؿزخ  ا ف ٟحٌّٜخٌق حٌي١ٕ٠ش حٌوخٛش ٚحٌؼخِش ِؼً ٔمٍش حٌلي٠غ حٌٌ٠ ٓ٠غٍِ ْٛأٚ
٠ىٌر ْٛوّخ لخي ٠ل ٝ١رٓ ٓؼ١ي ٓ :ؤٌض ِخٌىخ  ا ٚحٌؼٚ ٍٞٛحٌٍ١غ رٓ ٓؼي – أظٕٗ – ٚحُٚ٤حػ ٟػٓ حٌَؿً
٠ظ ُٙف ٟحٌلي٠غ أ٠ ٨ ٚلفظ ؟
فمخٌٛح :ر ٓ١أَِٖ.
لخي رؼ٤ ُٙ٠كّي رٓ كٕزً  :أٗ ٠ؼمً ػٍ ٝأْ ألٛي  :ف ْ٩وٌح ٚف ْ٩وٌح فمخي  :اًح ٓىض أٔض ٓٚىض أٔخ
فّظ٠ ٝؼَف حٌـخً٘ حٌٜل١ق ِٓ حٌٔم ُ١؟
ِٚؼً أثّش حٌزيع ِٓ أً٘ حٌّمخ٨ص حٌّوخٌفش ٌٍىظخد ٚحٌٕٔش أ ٚحٌؼزخىحص حٌّوخٌفش ٌٍىظخد ٚحٌٕٔش فبْ ر١خْ
كخٌٚ ُٙطلٌ َ٠حِ٤ش ِٕٚ ُٙاخت ثبرفبق اٌّغٍّ ٓ١كظ ٝل٤ ً١كّي رٓ كٕزً  :حٌَؿً ٍٜٝ٠ٚ َٜٛ٠
٠ٚؼظىف أكذ اٌ١ه أ٠ ٚظىٍُ ف ٟأً٘ حٌزيع ؟ فمخي اًح لخَ ٚ ٍٝٛٚحػظىف فبّٔخ ٌٕ٘ ٛفٔٗ ٚاًح طىٍُ ف ٟأً٘
حٌزيع فبّٔخ ٌ٘٘ ٓ١ٌٍٍّّٔ ٛح أف ً٠فز ٓ١أْ ٔفغ ٌ٘ح ػخَ ٌٍٍّّٔ ٓ١ف ٟى ِٓ ُٕٙ٠ؿْٕ حٌـٙخى فٓ ٟز ً١هللا
اً طِٓ َ١ٙز ً١هللا ٚىِٕٚ ٕٗ٠خ٘ـٗ َٗٚػظٗ ٚىفغ رغ٘ ٝئ٨ء ٚػيٚحٔ ُٙػًٌٍ ٝه ٚحؿذ ػٍ ٝحٌىفخ٠ش
رخطفخق حٌٍّّٔ٠ ِٓ ٨ٌٛٚ ٓ١م ّٗ١هللا ٌيفغ ٘ ٍَٟئ٨ء ٌفٔي حٌيٚ ٓ٠وخْ فٔخىٖ أػظُ ِٓ فٔخى حٓظ٩١ء
حٌؼي ِٓ ٚأً٘ حٌلَد فبْ ٘ئ٨ء اًح حٓظٌٛٛح ٌُ ٠فٔيٚح حٌمٍٛد ِٚخ فٙ١خ ا ٨طزؼخ  ا ٚأِخ أٌٚجه ف٠ ُٙفٔيْٚ
حٌمٍٛد حرظيحء"...
كظ ٝلخي ٍكّٗ هللا "ٚاًح وخْ ألٛحَ ٌٛٔ١ح ِٕخفمٌ ٓ١ىّٕٓ ُٙخػٌٍّٕ ْٛخفم ٓ١لي حٌظزْ ػٍ ُٙ١أَُِ٘ كظٝ
ظٕٛح ل ٌُٙٛكمخ  ا ِ ٛ٘ٚوخٌف ٌٍىظخد ٛٚخٍٚح ىػخس اٌ ٝريع حٌّٕخفم ٓ١وّخ لخي طؼخٌ ٌٛ" ٝهَؿٛح ف١ىُ ِخ
ُحىٚوُ ا ٨هزخٟٚ٤ٚ ٨ؼٛح هٍٍىُ ٠زغٔٛىُ حٌفظٕش ٚف١ىُ ّٓخػ " ٌُٙ ْٛف٩ري ِٓ ر١خْ كخي ٘ئ٨ء رً حٌفظٕش
رلخي ٘ئ٨ء أػظُ فبْ ف ُٙ١اّ٠خٔخ  ا ٠ـذ ِٛح٨طٚ ُٙلي ىهٍٛح ف ٝريع ِٓ ريع حٌّٕخفم ٓ١حٌظ ٝطفٔي حٌي ٓ٠ف٩ري
ِٓ حٌظلٌ ِٓ َ ٠طٍه حٌزيع ٚاْ حلظًٌ ٝ٠ه ًوَُ٘ ٚطؼ ُٕٙ١١رً ٠ ٌُ ٌٛٚىٓ لي طٍمٛح طٍه حٌزيػش ػٓ ِٕخفك
ٌىٓ لخٌ٘ٛخ ظخٔ ٓ١أٔٙخ ٘يٚ ٜأٔٙخ هٚ َ١أٔٙخ ى ٌُ ٌٛٚ ٓ٠طىٓ وٌٌه ٌٛؿذ ر١خْ كخٌٙخ "
ٚف ٟحٌـٍّش فؼٍّخء حٚ َ٩ٓ٦ػٍّخء حٌٕٔش ف ٟحٌٔخرك ٚحٌ٩كك ٠٨ـٌ٘ ِْٚ١ح حٌظفَق ٌ٘ ٨ٚح حٌظلِد ٨ٚ
ٌٖ٘ حٌـّخػخص حٌّوظٍفش فِٕ ٟب٘دٙب ٚػمبئذ٘ب؛  ْ٤هللا لي كََ ًٌه  ٍٝٛ - ٌٍٗٛٓٚهللا ػٍ.ٍُٓٚ ٗ١
ٔٔٚؤي هللا أْ ٠ـّغ حٌمٍٛد ػٍ ٝحٌٕٔشٚ،هللا ٠ؼٍُ أِٔ ٝخ ؿّؼ ُ
ض ٌٖ٘ حٌَٓخٌش ا ِٓ ٨رخد حٌٕ١ٜلش ٌٍٍّّٔٓ١
ٚحٌي ٓ٠حٌٕ١ٜلش.

"ٚاٌسّذ هلل اٌز ٞثٕؼّزٗ رزُ اٌظبٌسبد"
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