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ًِ الرَِّحًِه  ِبْسِه اهلِل الرَّْحن
 

رِي}
ُ
 ُت ـَطعْ ـــاَلَح َمــا اْستَ ُد إَِّلا اْْلِصْ ـــإِْن أ

نِي
ُ
ُْت ِإَوََلْهِ أ ِ َعلَيْهِ تََوَّكا  {ُب ـَوَما تَوْفِيِِق إَِّلا ةِاَّللا

 [11 :]ٍىد                                                                                         
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 ٞــــــدًـــًك
 

احلؿد هلل رب اًمعاعملم ، واًمصالة واًمًالم قمىلغم ظمىلاشمؿ أكٌقا ىلف ورؾمىلؾف 

 .ؾمقدكا حمؿد سمـ قمٌد اهلل ، وقمغم آًمف وصحٌف ومـ شمٌع هداه إمم يقم اًمديـ

 :دــٗبع

ومال ؿمؽ أن اإلرهاب ظمطر داهؿ ًمقس قمغم مٍمىل وطمىلدها ، وٓ قمىلغم 

مها ، إكام هىلق اًمعرسمقة وطمدها ، وٓ قمغم مـطؼتـا وحمقطـا اجلغراذم وطمدأمتـا 

 اًمٌنمية مجعاء. ظمطر قمغم أمـ وؾمالم

ممؾمز ، ووـمـل ، ودوزم ، وإكًىلا  ، عمقاضمفىلة  وٓ سمد مـ اصطػاٍف 

هذا اخلطر اًمداهؿ اًمذي ٓ يؼػ ذه قمـد طمد أو طمدود ، سمؾ هق كار حترق 

، أو  ذم وضمف يمؾ مـ يصـعف ، أو يؿقًمىلف اىلا مىلطمتك مقىمدهيا ، وؾمقـػجر يقمً 

أو يقومر هلؿ اًمدقمؿ اعمازم أو اًمعًؽري أو اًمؾقضمًتل ، أو  ،   رهىلاصىليلوي قمـ

سمقلم ٓ ديـ هلىلؿ وٓ ظمؾىلؼ طمتك اًمغطاء اًمػؽري وإيدًمقضمل ، ٕن اإلرها

اكًؾخقا مـ يمؾ اًمؼقؿ اًمديـقة  ومؼد، وٓ قمفد هلؿ وٓ ذمة وٓ ووماء ، وٓ ىمقؿ

ٓ قمالىمة ًمف وا مًًخا آظمر وصار وأدمقة اكقةًاًمقـمـقة واإلكقة ووإظمالىم

 .سمإديان وٓ سماإلكًاكقة
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 رية مـ مقاضمفة اإلرهاب ، ىلاف اعمصىلا ذم وزارة إوىمىلد ضمعؾـىلوىم

اًمعؿىلؾ قمىلغم وشمػـقىلد طمججفىلؿ ، و، أسماـمقؾ ووالٓت أصحاسمف  ػىلويمش

عمقاـمـة ًمتًامح ، وشملصقؾ ومؼف اًمعقش اعمشؽمك ، وشمرؾمقخ أؾمس ار ىمقؿ اىلكش

ؿ قاعمتؽاومئة ، وشمعؿقىلؼ روح اًمىلقٓء وآكىلتامء اًمىلقـمـل ، وشمصىلحقح اعمػىلاه

ا واؾمؽماشمقجقة صماسمتة وواوحة . ًً  اخلاـمئة ، هدوًما ر ق

أن كؼدم ًمإلكًاكقة مجعاء هذا اًمؽتاب اًمذي يػـد  ينكاوذم هذا اإلـمار 

سمعض أسماـمقؾ ووالٓت اجلامقمات اإلرهاسمقة واعمتطرومة ، مع ما يؼدمف مىلـ 

روقمقة اًمدوًمىلة اًمقـمـقىلة ، وطمتؿقىلة ىلحقح ًمؾؿػاهقؿ اخلاـمئة ، وسمقان مششمص

ػؽىلىلر اعمتطىلىلرف واًمؼضىلىلاء قمىلىلغم آصىلىلطػاف اًمىلىلقـمـل واًمىلىلدوزم عمقاضمفىلىلة اًم

  . اإلرهاب

 .واهلل مـ وراء اًمؼصد ، وهق اعمقومؼ واعمًتعان

 

 

  

 

 

 أ.د/ حممد خمتبر مجعة مربوك
 وزير األوقبف 

 رئيس اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية

 عضو جممع البحوث اإلسالميةو
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 املبخح األٗي
 

 (حصس ًفَٔ٘ اجلٔاد يف اهكتاي فكط)اهسد عوٟ ضالهٞ 
 :رٖ اهضالهٞ ُك٘يٗهوسد عوٟ ٓ

ُـّ يمثػٌم مـ اًمـاس أنَّ اجلفاد إكَّام ُذع سمعد هجرة اًمـٌل )صغم اهلل قمؾقف  يظ

ِـّ اخلاـمئ روا اجلفاد ذم معـاه ىلؿ طمصأّنَّ  وؾمؾؿ( إمم اعمديـة ، وؾمٌب هذا اًمظ

َـّ  ،اًمؼتازم وٓ ؿمؽ أنَّ مؼاشمؾة اعمنميملم ُذقمت سمعد آؾمتؼرار ذم اعمديـة ، ًمؽ

أنَّ ماكزل مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم اًمعفد اعمؽل  هان اًمؽثػميـأذ اًمذي يغقب قمـ

ث قمـ اجلفاد يمام حتدث قمـف ماكزل مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم اًمعفد اعمد  ،  حتدَّ

ََ }: وشمعاممومػل ؾمقرة اًمـحؾ اعمؽقة كؼرأ ىمقل اهلل  ؾمٌحاكف  ي ِ ًَّ إِنَّ َربََّم لَِّلَّ ُث
 َْ ًَّ َجا ٔا ُث ُِ ا فُخِ ٌَ َْ َبْػِر  ٌِ اَجُسوا  ا َْ َْ َْ َبْػنِر ٌِن وا إِنَّ َربََّم  ُروا َوَصََبُ

ًٌ  ىََغُفٔرٌ   . (1){رَِحي

)قمز وضمؾ( آمًرا كٌقف )صغم  فىمقًم ؼرأوذم ؾمقرة اًمػرىمان اعمؽقة أيًضا ، ك

اًدا َنترًِيا}اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( : َٓ ًْ ةِِّ ِج ُْ ََ وََجاِْْر ،  (2){فَََل حُِطِع اىََْكفِسِي

( يعقد إمم اًمؼرآن اًمؽريؿ ، وأنَّ إمر فِ سمِ وٓ خيػك أنَّ اًمضؿػم ذم ىمقًمف )

سيح ًمؾـٌل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( سماجلفاد ، ًمؽـ أيُّ ضمفاد ىُمصد ذم هذه 

                                                           

 . 111اًمـحىلؾ: ( 1)

 . 25اًمػرىمان :  (2)
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أية اعمؽقة؟ ٓ يؿؽـ سمحاٍل مـ إطمقال أن شمؼصد هذه أية اًمؼتال7 ٕنَّ 

 اعمراد سماجلفاد هـا هق اجلفاد اًمدقمقيومرع إٓ ذم اعمديـة ، إًذا ىلاًمؼتال مل ُيش

 نمع اًمؼتال.   ذم مؽة ىمٌؾ أن يُ  وؾمؾؿ(ًمؾؽػار طمال يمقكف )صغم اهلل قمؾقف 

وماجلفاد هبذا اعمعـك اًمذي اؾمتؼر ذم مؽة مـ دقمقة اًمرؾمقل )صغم اهلل 

قمؾقف وؾمؾؿ( وأصحاسمف ًمؾؿنميملم إمم احلؼ ، وصمٌاهتؿ قمؾقف ، وصؼمهؿ قمغم 

اعمؼصقد واًمتعريػ سمف ، هق  -شمعامم -إذى ذم ؾمٌقؾ اًمتٌصػم سمؽتاب اهلل 

ع قمـف سمعد ذًمؽ مـ أكقاع اجلفاد  احلؼقؼل ، واعمصدر إؾماد عما ىمد شمػرَّ

 .  (1)إظُمرى 

ًة قمغم رأهيا اعمضؾؾ اًمذي طمٍم  همػم أنَّ اجلامقمات اعمتطرومة ٓ شمزال مٍمَّ

معـاه اًمؼتازم ومؼط، متغاومؾلم أو متجاهؾلم ؾما ر اعمعا  اعمتعددة  اجلفاد ذم

وضمفاد اًمدقمقة ، صمؿ ضمفاد اًمدومع اًمذي هق ظمالصة واعمتعؾؼة سمجفاد اًمـػس ، 

اًمدوماع قمـ إوـمان ورد يمقد اعمعتديـ قمـفا ، ومـ أمهفا محاية اًمثغقر ، وهق 

ما شمؼقم سمف ىمقاشمـا اعمًؾحة اًمٌاؾمؾة ورضماهلا اًمًاهرون قمغم محاية طمدود 

، ل اًمنمـمة وؾما ر اًمقـمـقلم اًمنموماءمـ يعاوّنؿ ذم ذًمؽ مـ رضماواًمقـمـ 

اد احلؼقؼل ، ٓ هذا اعمعـك اًمذي شمقفمِّػف اجلامقمات اعمتطرومة وهق قملم اجلف

 خلدمة أهمراوفا اخلاصة.

                                                           

 .سمعدها سمتٍمٍف واظمتصاروما 16ُيـظر: اجلفاد ذم اإلؾمالم ًمؾديمتقر اًمٌقـمل ص: ( 1)
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متك  -أهيا اًمؼارئ اًمؽريؿ -وعمزيٍد مـ اًمٌقان حيًـ سمـا أن كجكمِّ ًمؽ 

 ُذع اجلفاد اًمؼتازم ذم اإلؾمالم. 

عمَّا هاضمر اًمـٌل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( إمم اعمديـة اعمـقرة كشلت فمروف 

 شمؽـ مقضمقدًة ذم مؽة شمتؾخص ذم أمريـ:ضمديدة مل 

 كشلة أول جمتؿع متامؾمؽ ، وؿـ كظام دوًمة مؽتؿؾة اًمنموط :األٗي 

ىلؼىلة ، مـ اًمشىلعب )اعمًؾؿلم وهمػمهؿ(، واًمىلدؾمىلىلتقر )وصمق وإريمان

 صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(.) اعمديـة(، واحلايمؿ اًمرؾمقل

 كقاةقمؾقفا  ، وهل إرض اًمتل اؾمتؼردوًمة ًمؾؿًؾؿلم كشلة أول  :اهجاُٛ

   ، وما اىمتضتف مـ : سمؿؽقكاهتا اعمتؽامؾة دوًمتفؿ

ًٌا ٕي قمدوان. -  حتصلم احلدود وطمراؾمتفا حتً

، أو ضماء  اًمتصدي سماًمؼتال ًمؽؾ مـ يؽمسمص سمؿؼقمات هذه اًمدوًمة -

                                      .(1)معتديا قمؾقفا سمصقرة مـ اًمصقر

 ،ديـة كتقجًة هلذه اًمظروف اجلديدةذم اعم اًمؼتازماجلفاد  ُذعوهؽذا 

ٓ  : أنَّ منموقمقة اجلفاد اًمؼتازمذم هذا اعمؼام  ممَّا يـٌغل اًمتليمقد قمؾقف ًمؽـ

ىمد َومّم  -وهق اًمدقمقة سماحلؽؿة، واعمققمظة احلًـة  -شَمْعـل أنَّ أصؾ اجلفاد 

وٓ يـتؼؾ ، إصؾ هل  -وٓ شمزال  - واكتفك، سمؾ يماكت اًمدقمقة إمم اهلل

                                                           

 .وما سمعدها سمتٍمٍف واظمتصار 55اعمصدر اًمًاسمؼ ص: ( 1)
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همػمها إٓ طمال آقمتداء قمغم إوـمان وهتديد أمـفا وؾمؾؿفا ، وٓ قمـفا إمم 

مـ أضمؾ شمؾؽ )قمز وضمؾ( ذقمف اهلل  اًمذي سُمدَّ أن كـتٌف إمم أنَّ اجلفاد اًمؼتازم

ٓ يصح اؾمتخدامف إٓ قمـد وضمقد مثؾ هذه  -يمام ذيمركا  -اًمظروف 

 اًمظروف ، وًمقس ًمعامة إومراد أو آطمادهؿ إقمالكف ، إكام هق طمؼ ًمر قس

اًمدوًمة ، واجلفات اعمختصة سمذًمؽ وومؼ ما يـص قمؾقف ىماكقن يمؾ دوًمة 

 ودؾمتقرها ، وسمام حيؼؼ مصؾحة اًمدوًمة وحيػظ أمـفا واؾمتؼرارها. 

  :اضتػلاي ٗدفعٕ

فَإِذَا انَْطيََخ }: -شمعامم -ىمقل اهلل  ما ؾمٌؼ شمؼريره وسمقاكف وٓ ُيشؽُِؾ قمغم      
 ٍُ ْ ٔا ال ُس اْْلُُسُم فَاْرُخيُ ُٓ ْش

َ
ًْ اْْل ُْ ًْ وَُدُزو ُْ ٔ ٍُ ْْشِكنَِي َحيُْد وََجْرُت

ًْ ُُكَّ َمسَْصرٍ  ُٓ َ ًْ َواْرُػُروا ل ُْ و : )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ، وىمقًمف(1){َواْحُُصُ

َّٓ اهللَُّأِمْرُت َأْن ُأىَماشمَِؾ اًمـَّاَس طَمتَّك َيْشَفُدو) ًدا َرؾُمقُل ، وَ  ا َأْن َٓ إًَِمَف إِ َأنَّ حُمَؿَّ

يَماةَ ، َوُيِؼقُؿقاهللَّ  اَلَة، َوُيْمشُمقا اًمزَّ ، وَمنَِذا وَمَعُؾقا َذًمَِؽ قَمَصُؿقا ِمـِّل ِدَماَءُهْؿ  ا اًمصَّ

َّٓ سمَِحؼِّ اإِلؾْمالَمِ  اهُبُْؿ قَمغَم اهللَِّ  َوَأْمَقاهَلُْؿ إِ ًَ  :-شمعامم -7 ٕنَّ ىمقًمف (2)(، َوطِم

ْْشِكنِيَ } ٍُ ْ ٔا ال ُس اْْلُُسُم فَاْرُخيُ ُٓ ْش
َ
ًْ  فَإِذَا انَْطيََخ اْْل ُْ ٔ ٍُ  {..َحيُْد وََجْرُت

                                                           

 .2اًمتقسمة: ( 1)

يَماَة وَمَخؾُّقا }اًمٌخاري ذم يمتاب اإليامن ، سَماب: أظمرضمف( 2) اَلَة َوآشَمُقا اًمزَّ وَمنِْن شَماسُمقا َوَأىَماُمقا اًمصَّ

مر سمؼتال اًمـاس طمتك يؼقًمقا ٓ إًمف ، ومًؾؿ ذم يمتاب اإليامن ، سماب: إ [2]اًمتقسمة:{ؾَمٌِقَؾُفؿْ 

 إٓ اهلل .
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ِإَوْن  }:-شمعامم -سمدًمقؾ ما ورد سمعدها مـ ىمقًمف ، سماعمنميملم اعمحارسملم  ظماص
 ُّ ةْيِْغ

َ
ًَّ أ ِ ُث َم اَّللَّ َع لََكَ ٍَ ِجْسهُ َحَّتَّ يَْط

َ
ْْشِكنَِي اْضخََجاَرَك فَأ ٍُ ْ ََ ال ٌِ َحٌر 

َ
أ

 ُّ َِ ٌَ
ْ
أ ًمتـاىمض ذًمؽ  7 دون همػمه اًمؽػر قاًمؼتال ه اًمٌاقمث قمغمومؾق يمان  ،{ٌَ

ومحايتف طمتك يًؿع يمالم اهلل صمؿ إيصاًمف إمم مؽاٍن  اعمنمك تلملمسم رمٕمع ا

  .يلمـ ومقف قمغم كػًف وماًمف

ا احلديُث وَمَػْرٌق ذم ًمغة اًمعرب سملم  ، وماًمؼتؾ ش ُأىَماشمِؾ » وش  َأىْمتُؾ »وأمَّ

 .آقمتداء قمغم اًمـاس اسمتداًء سماًمؼتؾشمعـل: ش  وَمَلىْمتُُؾ  »اًمؼتال.  همػم

،  اريمةىل، وهل صقغة شمؼتيض اعمشش ُأوَماقِمؾ »ومعغم وزن ش ُأىَماشمُِؾ  »ا أمَّ 

   .ؽـ محؾف قمغم صد اًمعدوان ورد آقمتداءىلويؿ

 ٌَّ ظ اسمـ طمجر ذم يمتاسمف ومتح ىلاحلاومام ىلاإلمذا اعمعـك ىله قمغمف ىلوىمد ك

اومعلِّ ومذيمر ما كؼؾف ،  اًمٌاري ًمقس »ىمال: أكَّف اإلمام اًمٌقفؼل قمـ اإلماِم اًمشَّ

 ، وىمال ش، وٓ حَيِؾُّ ىمتؾف ، ومؼد حَيِؾُّ ىمتال اًمرضمؾ سمًٌقؾـ اًمؼتؾ مل ااًمؼت

ٓ يؾزم مـ إسماطمة اعمؼاشمؾة إسماطمة  » : اسمـ دىمقؼ اًمعقد ذم ذح اًمعؿدةاإلمام 

اكٌلم قمغم ىلال مـ اجلىلقع اًمؼتىلاقمؾة شمًتؾزم وىمىلة مػىلؾ7 ٕن اعمؼاشمؾىلاًمؼت

 . (1)شذًمؽ

 ذم وقء اعمؼاصد  ةومجؿع اًمـصقص سمعضفا إمم سمعض وومفؿفا جمتؿع

                                                           

. وُيراضمع: إطمؽام إطمؽام ذح قمؿدة إطمؽام ًمإلمام اسمـ دىمقؼ 1/43ومتح اًمٌاري:  (1)

 (.5/516اًمعقد )
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 عاإلؾمالم إكام هق ضمفاد دوماقمل وُذِ اًمعامة ًمؾتنميع يميمد أن اجلفاد ذم 

، ٓ حلؿؾ ورد يمقد اعمعتديـ قمؾقفا، واًمدوماع قمـفا ، حلامية اًمدوًمة وصمغقرها 

 َٓ }ٕن اهلل )قمز وضمؾ( يؼقل ذم يمتاسمف اًمعزيز :  7اًمـاس قمغم اإلؾمالم يمرًها 

ـِ  ذِم  إيِْمَراهَ  ي ْٔا فَإِنْ }يؼقل ًمـٌقـا )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( : ، و (1){اًمدِّ ىَّ َٔ  حَ
ا ٍَ ٍُتنِيُ  اْْلَََلغُ  َغيَيَْم  فَإِجَّ ْ ِْٓري َل  إََُِّم }، ويؼقل ؾمٌحاكف:(2){ال َْ  َت ٌَ 

ْحتَتَْج 
َ
ََّ  أ َ  َوىَِس ِْٓري اَّللَّ َْ  َح َٔ  يََشاءُ  ٌَ ُْ ًُ  َو ْغيَ

َ
ََ  أ ْٓخَِري ٍُ ْ  . (3){ةِال

 

*       *       * 

                                                           

 .523اًمٌؼرة : ( 1)

 .55اًمـحؾ :  (2)

 .23: اًمؼصص (3)
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 هجاُٛاملبخح ا
 

 (ٗصف اجملتٌعات احلاهٚٞ باجلآوٚٞ)اهسد عوٟ ضالهٞ 

 

 :ٗهوسد عوٟ ٓرٖ اهضالهٞ ُك٘ي

  : يمر ًمػظ اجلاهؾقة ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ أرسمع مراتذُ 

ِـّ  األٗىل: ِـّ أو وصًػا هلذا اًمظ ، ىمال ذم ؾمقرة آل قمؿران مؼروكة سمؽؾؿة اًمظ

ََّ ا}شمعامم: ِ َدرْيَ اْْلَّقِ َظ َُِّٔن ةِاَّللَّ   . (1){ْْلَاِْيِيَّثَِحُظ

ىمال  ، ذم ؾمقرة اعما دة مؼروكة سمؽؾؿة احلؽؿ أو وصًػا هلذا احلؽؿ اهجاُٚٞ:

ْٔمٍ }شمعامم: ا ىَِل ًٍ ِ ُحْه ََ اَّللَّ ٌِ  َُ ْحَط
َ
َْ أ ٌَ ًَ اْْلَاِْيِيَّثِ َحتُْغَٔن َو فَُحْس

َ
 أ
ٔكُِِٔنَ   .(2){يُ

َوَل }شمعامم: ، ىمال ذم ؾمقرة إطمزاب مؼروكة سماًمتؼمج أو وصًػا ًمف  اهجاهجٞ:
وَل 
ُ
َج اْْلَاِْيِيَّثِ اْْل ََ َتََبُّ ، وزادت هذه أية اًمؽريؿة ىمقًدا آظمر (3){َتََبَّْج

ا إومم.   هق وصػ اجلاهؾقة سملّنَّ

، ىمال ذم ؾمقرة اًمػتح مؼؽمكة سمؾػظ احلؿقة أو وصًػا هلذه احلؿقة :اهسابعٞ

ََ  َجَػَو  إِذْ }شمعامم: ِي ًُ  ِف  َزَفُسوا اَّلَّ ِٓ ِ ٍِيَّثَ  كُئُب   . (4){اْْلَاِْيِيَّثِ ََحِيَّثَ  اْْلَ

                                                           

 .121آل قمؿران:  (1)

 .21اعما دة : ( 2)

 .33إطمزاب : ( 3)

 .53اًمػتح :  (4)
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ض اإلمام اًمٌخ       ، ف ًمؾػظ اجلاهؾقةىلذم صحقح -رمحف اهلل  -اري ىلوشمعرَّ

 . (1)"اعمعايص مـ أمر اجلاهؾقة "ال: ىلومؼ

 ِٗٓا ضؤاالْ:

  هؾ يصح إـمالق ًمػظ اجلاهؾقة دون شمؼققد؟: األٗي

 ؽؾؿة )اجلاهؾقة(؟هؾ يصح وصػ اعمجتؿعات احلاًمقة هبذه اًم: اهجاُٛ

7 ٕنَّ  وذم اجلقاب قمـ إول كؼقل: ٓ يصح سمحال مـ إطمقال

ا شمشؿؾ اًمعؼقدة  وإظمالق واًمعٌادات اًمؽؾؿة إذا ُأـمؾؼت دون شمؼققد ومنّنَّ

7 إذ اًمؾػظ اًمعام يـٍمف إمم يمؾ أومراده ، واًمؾػظ اعمطؾؼ يشؿؾ واعمجتؿع يمؾف

اعمجتؿع يمؾف قمـد وصػف  يمؾ أضمزا ف ما مل شملت ىمريـة أظمرى، ومـ هـا يصػم

سماجلاهؾقة ضماهكم اًمعؼقدة وإظمالق واًمعٌادات واعمعامالت وإطمؽام 

واًمًؾقك ، وهذا ظمطل ومادح7 إذ إنَّ ضماهؾقة اًمعؼقدة ٓ شمعـل همػم اًمؽػر ، 

واًمٌاىمل ىمد يؽقن ظمؾقًطا سملم اًمؽػر واعمعايص، ومـ اعمعؾقم سمداهًة أنَّ 

أطمًـ مـ طمؽؿ اهلل ومـ شمنميعاشمف طمؽؿ اجلاهؾقة  أنَّ  اقمتؼد اإلكًان إذا

ا إذا  اًمتل أكزًمت قمغم ؾمقدكا حمؿد )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ومنكَّف يؽػر سمذًمؽ، أمَّ

 مؼام اًمضىلرورة شمؼقم اقمتؼد أنَّ طمؽؿ اهلل هق إومضؾ وإطمًـ ًمؽـ فمرووًما

ر سمذًمؽ ، واًمضىلرورة ىلومنكَّف ٓ يؽػ اوطرشمف إمم اًمعدول قمـف إمم طمؽؿ آظمر ،

                                                           

ـْ َأْمِر اجْلَاِهؾِقَِّة. ،يمتاب اإليامن  ذماًمٌخاري  ظمرضمفأ (1)  سَماب اعمََْعايِص ِم
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رورة ىلومراد شمعؽمي اًمدول ، مع إظمذ ذم آقمتٌار أن اًمضؽمي إىلىليمام شمع

 شمؼدر سمؼدرها.

ة ، ىلرة مـ اًمػىلؽمات اًمزمـقىلىلة ومتىلاجلاهؾق :ٗيف اجل٘اب عّ اهجاُٛ ُك٘ي

 -أقمـىلل ومىلؽمة مىلا ىمٌىلؾ اإلؾمىلالم -وىمد قمؼمَّ اًمؼرآن اًمؽريؿ قمـ هذه اًمػؽمة 

إمم وما ىلة سماجلاهؾقة ، وهل اًمػؽمة اًمتل ؾمٌؼت اإلؾمالم سمـحق ما سملم مخًلم 

  تل قمام. ام

ا مؾة أو وص ػ ًمؾؿؾة ، ومـ هـا يؿؽـ أن ويرى سمعض اعمتطروملم أّنَّ

، وقمـدما كـظر ذم ىمقل رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ٕيب ذر شمتجدد

، وىمقًمف )صغم اهلل قمؾقف (1) (إِكََّؽ اْمُرٌؤ ومِقَؽ ضَماِهؾِقَّةٌ ( : )ريض اهلل قمـف)

َع  قمـدما( جْلَاِهؾِقَِّة؟ا َدقْمَقى سَماُل  َما)وؾمؾؿ( :  ًَ ىَماًُمقا: َيا َرؾُمقَل اهللِ يَم

َْكَصارِ  ]ضب[ ْٕ ـَ ا ـَ َرضُماًل ِم ـَ اعمَُْفاضِمِري َا )، وَمَؼاَل:  َرضُمٌؾ ِم َدقُمقَها وَمنِّنَّ

كرى أن اًمٌلمِّ مـ هذيـ احلديثلم وهمػممها أكَّف يؼصد سماجلاهؾقة  (2)(ُمـْتِـَةٌ 

 ؿ قمغم همٓء وٓ همػمهؿ سماًمؽػر يمام سمعض اًمًؾقك واًمعادات ، وًمقس احلؽ

                                                           

سماب اعمعايص مـ أمر اجلاهؾقة ، وٓ يؽػر صاطمٌفا  ، أظمرضمف اًمٌخاري ذم يمتاب اإليامن( 1)

 سماب إـمعام اعمؿؾقك مما يليمؾ. ،سمارشمؽاهبا إٓ سماًمنمك ، ومًؾؿ ذم يمتاب إيامن واًمـذور

سماب ما يـفك مـ دقمقة اجلاهؾقة ، ومًؾؿ ذم يمتاب  ،ٌخاري ذم يمتاب اعمـاىمب أظمرضمف اًم (2)

 سماب كٍم إخ فماعما أو مظؾقما. ، اًمؼم واًمصؾة وأداب
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 شمذهب هذه اجلامقمات اعمتطرومة. 

وٓ جيقز مطؾًؼىلىلا أن ُيرسَمىلط سملم احلؽؿ قمغم ؾمىلؾقك ومرٍد مىلا وسمىللم احلىلىلؽؿ 

قمغم اعمجتؿع يمؾف سمؾػىلظ اجلاهؾقىلة ، وأول ىماقمىلدٍة مىلـ ىمقاقمىلد احلؽىلؿ قمىلغم 

ل أو سماًمؼقل اعمجتؿع سملكَّف جمتؿع إؾمالمل: ىمٌقًمف اإلؾمالم ديـًا سماًمـص اًمرؾمؿ

  اًمؾًا . 

وأسمرز فماهرة شمدل قمغم إؾمالمف ومتـع رمقف سماًمؽػر أو سمؾػظ اجلاهؾقة 

إقمالن إذان ًمؾصالة ، وؿمققع ؿمعا ر اإلؾمالم ذم اعمجتؿع ، يؼقل كٌقـا  لىله

تُِؽؿُ  : )ظِمَقارُ  )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ؿَّ
ـَ  أ ِ ِذي ٌُّقَّنُؿْ  اًمَّ

     ، َوحُيٌُِّقَكُؽؿْ  حُتِ

ارُ  ، قَمَؾقُْؽؿْ  َوُيَصؾُّقنَ  قَمَؾقِْفؿْ  قنَ َوشُمَصؾُّ  تُِؽؿ وِذَ ؿَّ
ـَ  أ ِ ِذي  شُمٌِْغُضقَّنُؿْ  اًمَّ

 أوَمالَ  اهللِ، رؾمقل َيا:  ىُمْؾـَا: ، ىَماًُمقا ( َوَيْؾَعـُقَكُؽؿْ  َوشَمؾَعـُقَّنُؿْ  ، َوُيٌِْغُضقَكُؽؿْ 

اَلةَ  ومِقُْؽؿُ  أىَماُمقا َما ، َٓ  : ) ىَماَل  َذًمَِؽ؟ قِمـْدَ  ُكـَاسمُِذُهؿ   أىَماُمقا َما ، َٓ .  اًمصَّ

اَلةَ  ومِقُؽؿُ   .(1)(اًمصَّ

رف اًمـظر قمـ يمقكف طمايماًم أو حمؽقًما ىلسمص ما  إكًانٍ  أنَّ شمؼصػمكميمد و         

 وِْزرَ  َوازَِرةٌ  حَننشِرُ  َولَ }ٓ يـًىلىلحب قمىلىلغم اعمجتؿىلىلع يمؾىلىلف ، ىمىلىلال شمعىلىلامم : 
ْدَسى

ُ
ا اْمسِئٍ  ُُكُّ }، وىمال:(2){أ ٍَ ِ  .     (3){رَِْنيٌ  َنَطَب  ة

                                                           

َماَرِة ( 1) اِرِهْؿ. ،أظمرضمف مًؾؿ ذم يمتاب اإْلِ ِة َوِذَ َ ِؿَّ ْٕ  سَماب ظِمَقاِر ا

 .4 ، واًمزمر:15، ووماـمر: 12:  ، واإلهاء131إكعام: ( 2)

 .51اًمطقر:  (3)
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صىلػف ووىمىلع ، وٓ   اعمجتؿىلع سمؽػىلر ىمؾىلٍة إنػمؽػىلجيىلقز شمومال وقمؾقف 

رمقف سماجلاهؾقىلة ًمػعىلؾ ٓ ف إن طمدث ، ومـ 7 ٓكحالل ىمؾة سمآكحالل اًمعام

ر ىلأومعال اجلاهؾقىلة ، وإذا كظركىلا ذم اًمتىلاريخ مـىلذ قمصىل ؿمخٍص ما ومعاًل مـ

ه دماه اًمنمىلع اًمرؾماًمة إمم أن ًمـ كجد جمتؿًعا ظماًمًقا مـ شمؼصػم سمعض أومراد

  اًمنميػ. 

أو أو اًمؽػىلر وإصالح اعمجتؿع ًمـ يؽقن سمرمل اًمعاصىللم سماجلاهؾقىلة 

ىمتاهلؿ7 ومننَّ ذًمؽ يمدي إمم مػًدة أقمظؿ وأيمؼم، واهلل شمعامم يؼقل ًمـٌقف )صغم 

ثِ َرّبَِم  َضبِيوِ  إَِل  اْدعُ } اهلل قمؾقف وؾمىلؾؿ( : ٍَ ِْٔغَظثِ ةِاْْلِْه ٍَ ْ َِثِ َوال  اْْلََطن
 ًْ ُٓ ْ َُ  ِهَ  ةِاىََِّّت  وََجادِل ْحَط

َ
َٔ  َربََّم  إِنَّ  أ ُْ  ًُ ْغيَ

َ
َْ  أ ٍَ ِ َْ  َطوَّ  ة  َضنبِييِِّ  َخن

 َٔ ُْ ًُ  َو ْغيَ
َ
ََ  أ َخِري ْٓ ٍُ ْ ، وأهؾ اًمعؾؿ متػؼقن  قمغم ضورة شمرك اًمـفل  (1){ةِال

 اعمـؽر إذا يمان هذا اًمـفل ؾمقمدي إمم مـؽر أيمؼم مـف.     قمـ

  
*       *       * 

                                                           

 .152اًمـحؾ:  (1)
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 اهجاهح املبخح

 (صٛاعاملتلفري باه) ضالهٞ عوٟ اهسد
 

  :ٗهوسد عوٟ ٓرٖ اهضالهٞ ُك٘ي

اإليامن هق:  اًمتصديؼ سماًمؼؾب ، وسمذًمؽ يؽقن اًمؽػر احلؼقؼل اعمخىلرج 

شمؾىلؽ  -رمحفىلؿ اهلل  -، ومىلـ صَمىلؿَّ ىمىلرر اًمعؾىلامء  مـ اعمؾة هق قمدم اًمتصديؼ

: - رمحف اهلل -اًمؼاقمدة اًمذهٌقة اًمتل كصَّ قمؾقفا اإلمام أسمق ضمعػٍر اًمطحاوي 

 . (1)"ومقف وٓ خيرج اًمعٌد مـ اإليامن إٓ سمجحد ما أدظمؾف "

ٓ إًمف إٓ   -: أنَّ اإلكًان يدظمؾ اإلؾمالم سمـطؼف سماًمشفادشملم  ومعـك هذا

ومال خيرج مـ ديىلـ اإلؾمىلالم إٓ سمنكؽىلاره هلىلام ، أو  -اهلل ، حمؿد رؾمقل اهلل 

ف يمػىلر سمىلقاح إكؽاره أطمد أريمان اإلؾمالم اًميورية ، أو إشمقاكف ما يتىلقؼـ أكىل

يمًبِّ اهلل )شمعامم( أو ؾمىلبِّ رؾمىلقًمف )صىلغم اهلل قمؾقىلف وؾمىلؾؿ( إساًرا ، أو 

قمؿًدا، أو ىمصًدا ، أو اؾمتفزاًء ، ويمتؿزيؼ اعمصحػ قمؾـًا وىمصًدا واؾمتفزاًء سمف 

 واؾمتخػاوًما. 

     ، يمنمب اخلؿر ،  ومـ صَمؿَّ ومننَّ اعمًؾؿ إذا ارشمؽب معصقة مـ اعمعايص        

اًمنىمة ، أو همػم ذًمؽ مـ اعمعايص ٓ جيقز شمؽػػمه ، وما ورد  أو  ، أو اًمزكا

عمراد مـف اًمؽػر اعمخرج مـ كصقص شمصػ مرشمؽب اعمعايص سماًمؽػر ، ومؾقس ا

                                                           

 .31اًمعؼقدة اًمطحاوية ص:  (1)
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، أو اعمعصقة ، "يمػر اًمـعؿة  "إذ ىمد يطؾؼ ًمػظ اًمؽػر ويراد سمف  7 مـ اعمؾة

 ٕيب وأسمرز طمديث يقوح ذًمؽ اعمعـك هق ىمقل كٌقـا )صغم اهلل قَمَؾْقِف َوؾمؾؿ(

ـْ  َما ) :ذر )ريض اهلل قمـف(  ٌْدٍ  ِم َّٓ  إًَِمفَ  َٓ : ىَماَل  قَم َّٓ  َذًمَِؽ  قَمغَم  َماَت  صُمؿَّ  اهللَُّ، إِ  إِ

َق؟ َوإِنْ  َزَكك َوإِنْ : ىُمْؾُت  " اجلَـَّةَ  َدظَمَؾ  َق  َوإِنْ  َزَكك َوإِنْ : »ىَماَل  َهَ : ىُمْؾُت  شَهَ

َق؟ َوإِنْ  َزَكك َوإِنْ  َق  َوإِنْ  كَزكَ  َوإِنْ : »ىَماَل  َهَ  َوإِنْ  َزَكك َوإِنْ : ىُمْؾُت  شَهَ

َق؟ َق  َوإِنْ  َزَكك َوإِنْ : »ىَماَل  َهَ ) (َذر   َأيِب  َأْكِػ  َرهْمؿِ  قَمغَم  َهَ
1) . 

ْن يُْْشََك ةِِّ َويَْغفُِس }ويؼقل احلؼ ؾمٌحاكف وشمعامم : 
َ
َ َل َحْغفُِس أ إِنَّ اَّللَّ

َْ يُْْشِ  ٌَ َْ يََشاُء َو ٍَ ِ ا ُدوَن ذَلَِم ل ا ٌَ ًٍ ِ َذَلِر اْذََتَى إِثْ ْك ةِاَّللَّ
ا ًٍ  .(2){َغِظي

مـ يمتاب اإليامن  ًمٌابذم صحقحف  -رمحف اهلل  -وىمد شمرضمؿ اًمٌخاري 

 -، وقمؾؼ احلاومظ اسمـ طمجر سمؼقًمف: )سَماُب يُمْػَراِن اًْمَعِشػِم َويُمْػٌر ُدوَن يُمْػٍر(

 ذم ىمال اًمؼايض أسمق سمؽر سمـ اًمعريب "قمغم صـقعف هذا سمؼقًمف:  -رمحف اهلل 

 : مراد اعمصـػ أن يٌلم أن اًمطاقمات يمام شمًؿك إيامكا يمذًمؽ اعمعايص ذطمف

شمًؿك يمػًرا ًمؽـ طمقث يطؾؼ قمؾقفا اًمؽػر ٓ يراد اًمؽػر اعمخرج مـ 

                                                           

ٌَاسِ  أظمرضمف اًمٌخاري ذم يمتاب( 1) ياَمن يمتاب ذم اًمٌِقِض ،  ومًؾؿ اًمثَِّقاِب  سَماب ، اًمؾِّ  ، اإْلِ

ـْ  سَماب كُ  َٓ  َماَت  َم ـْ  اجْلَـََّة، َدظَمَؾ  ؿَمْقًئا سمِاهللِ  ُينْمِ يًما َماَت  َوَم  .اًمـَّارَ  َدظَمَؾ  ُمنْمِ

 .15اًمـًاء: ( 2)
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ومؼال: )سماب اعمََْعاِص  آظمر ًمٌاب، صمؿ شمرضمؿ قمؼب اًمٌاب اًمًاسمؼ  (1)"اعمؾة

ٌَُفا سمِ  ُر َصاطِم ـْ َأْمِر اجْلَاِهؾِقَِّة َوٓ ُيَؽػَّ ِك سماهللَّ 7 ًمَِؼْقًمِف )صغم ِم ْ اْرشمَِؽاهِبَا إِٓ سمِاًمنمِّ

، قمـ  اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( : )إِكََّؽ اْمُرٌؤ ومِقَؽ ضَماِهؾِقٌَّة( وذيمر حتتف هذا احلديث

سَمَذةِ  اعمَْْعُروِر ، ىَماَل  َلًْمتُفُ  ، َوقَمَؾْقِف طُمؾٌَّة، َوقَمغَم هُمالِمِف طُمؾَّةٌ  : ًَمِؼقُت َأسَما َذر  سمِاًمرَّ ًَ  ، وَم

ـْ َذًمَِؽ  فِ  قَم شُمُف سمُِلمِّ ْ ، وَمَؼاَل )صغم اهلل قمؾقف  ، وَمَؼاَل: إ  ؾَماسَمٌُْت َرضُمالً وَمَعػمَّ

ِف؟ إِكََّؽ اْمُرٌؤ ومِقَؽ ضَماِهؾِقَّةٌ  ) : وؾمؾؿ( شَمُف سمُِلمِّ ْ ، إظِْمَقاُكُؽْؿ  َيا َأسَما َذر  ، َأقَمػمَّ

َت َأْيِديُؽْؿ ، وَمؿَ  ظَمَقًُمُؽؿْ  َّا ، ضَمَعَؾُفُؿ اهللَُّ حَتْ َت َيِدِه وَمْؾُقْطِعْؿُف مِم ـْ يَماَن َأظُمقُه حَتْ

َّا َيْؾٌَُس  َيْليُمُؾ  ُف مِم ًْ ْػتُُؿقُهْؿ  ، َوًْمقُْؾٌِ ، َوٓ شُمَؽؾُِّػقُهْؿ َما َيْغؾٌُُِفْؿ ، وَمنِْن يَمؾَّ

 .  (2) (وَمَلقِمقـُقُهؿْ 

قة ىلإن يمؾ معص ":  ىما الً  – اهلل فىلرمح –ظ اسمـ طمجر ىلؼ احلاومىلوقمؾ

واضمب أو ومعؾ حمرم ومفل مـ أظمالق اجلاهؾقة ، واحلاصؾ أن شممظمذ مـ شمرك 

م أن اعمعايص يطؾؼ قمؾقفا اًمؽػر جمازا قمغم إرادة يمػر اًمـعؿة   اًمٌخاري عمََّا ىمدَّ

 ا ىلىلالومىلة ظمىلر اجلحقد ، أراد أن يٌلم أكف يمػر ٓ خيرج قمـ اعمؾىلىلٓ يمػ

                                                           

 (.1/53ومتح اًمٌاري ) (1)

سماب اعمعايص مـ أمر اجلاهؾقة ، وٓ يؽػر صاطمٌفا  رواه اًمٌخاري ذم يمتاب اإليامن ،( 2)

سماب إـمعام اعمؿؾقك مما يليمؾ، وإًمٌاؾمف مما  سمارشمؽاهبا إٓ سماًمنمك ، ومًؾؿ ذم يمتاب إيامن ،

 يؾٌس، وٓ يؽؾػف ما يغؾٌف .
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 .(1)"يؽػرون سماًمذكقبقارج اًمذيـ ىلًمؾخ

ـْ هق ذم صدىمف وضمفاده وصحٌتف، ومفذا أسمق ذر )ريض اهلل قمـف ( وهق َم

يصػف اًمـٌل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( أنَّ ومقف ؿمقئًا مـ اجلاهؾقة وصػاهتا، ومع 

  هذا مل خيرج قمـ دا رة اإليامن.

ف ىلؾىلسمـؼ لً عة )ريض اهلل قمـف( ارشمؽب ظمطىلىلسمؾت اـمب سمـ أيبىلذا طمىلوه

ريمات ضمقشف وأهاره وحت وؾمؾؿ( ار رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمؾقفىلض أظمٌىلىلسمع

ـْ ظماـمب ذم مًتفؾ  إمم ىمريش ىمٌؾ اًمػتح، ومع ذًمؽ ظماـمٌف اًمؼرآن ومقَؿ

ٔا َل َتخَِّذُزوا } ، ىمال شمعامم: ؾمقرة اعمؿتحـة سمعـقان اإليامن ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ
َ
يَاأ

ا  ٍَ ِ ةِ َوكَْر َزَفُسوا ة َٔدَّ ٍَ ْ ًْ ةِال ِٓ ْوِِلَاَء حُيُْلَٔن إَِِلْ
َ
ًْ أ َغُرّوِي وََغُروَُّز

ًْ جَ  ِ َرّبُِس ٔا ةِاَّللَّ ٌُِِ ْن حُْؤ
َ
ًْ أ ََ اْْلَّقِ ُُيْسُِجَٔن السَُّضَٔل ِإَويَّاُز ٌِ  ًْ اَءُز

اًدا ِف َضبِيِِل َواةْخَِغاَء َمسَْطاِِت تُطِ  َٓ ًْ ِج ًْ َدسَْجُخ ًْ نإِْن ُنُِْخ ِٓ وَن إَِِلْ سُّ
 ًْ ْغيَِْخُ

َ
ا أ ٌَ ًْ َو ْدَفيْخُ

َ
ا أ ٍَ ِ ًُ ة ْغيَ

َ
َُا أ
َ
ِ َوأ ة َٔدَّ ٍَ ْ ًْ َذَلْر  ةِال ٌُِِْس  ُّ َْ َحْفَػيْ ٌَ َو

بِيوِ  َٔاَء الطَّ  . (2){َطوَّ َض

يؼقل قمكم )ريض اهلل شمعامم قمـىلف( : )سَمَعَثـىَلا َرؾُمىلقُل اهللِ )َصىلغمَّ اهللُ قَمَؾْقىلِف 

ـُ سمىِلاعمَْ  سَمػْمَ َواعمِْْؼَداَد ، وَماْكَطَؾْؼـَا شَمَعاَدى سمِـَا ظَمْقُؾـَا، وَمنَِذا َكْحىل ْرَأِة، َوؾَمؾََّؿ( َأَكا َواًمزُّ

                                                           

 ف.سمتٍم (1/52ومتح اًمٌاري )( 1)

 .1اعمؿتحـة: (2)
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َـّ اًْمؽَِتاَب َأْو  َتاٌب، وَمُؼْؾـَا: ًَمُتْخِرضِم
وَمُؼْؾـَا: َأظْمِرضِمل اًْمؽَِتاَب ، وَمَؼاًَمْت: َما َمِعل يمِ

ـْ قِمَؼاِصَفا، وَمَلشَمْقـَا سمِِف َرؾُمقَل اهللِ )َصىلغمَّ اهللُ قَمَؾْقىلِف  ًَمُتْؾِؼلَمَّ اًمثَِّقاَب، وَمَلظْمَرضَمْتُف ِم

ـْ َأْهىلِؾ َوؾَمؾََّؿ(، وَمنَِذا ومِقِف: مِ  لَم، ِم
يمِ ـَ اعمُْنْمِ ـِ َأيِب سَمْؾَتَعَة إِمَم َكاٍس ِم ـْ طَماـمِِب سْم

ٌَْعِض َأْمِر َرؾُمقِل اهللِ )َصغمَّ اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ(، وَمَؼاَل َرؾُمقُل اهلِل  ُهْؿ سمِ ؼِمُ َة، خُيْ َمؽَّ

َٓ  )َصغمَّ اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ(  شَمْعَجْؾ قَمكَمَّ َيا َرؾُمقَل : )َيا طَماـمُِب َما َهَذا؟( ىَماَل: 

ـْ  ىَماَل ؾُمْػَقانُ  -اهللِ إِ ِّ يُمـُْت اْمَرًأ ُمْؾَصًؼا ذِم ىُمَرْيٍش  قًػا هَلُْؿ، َومَلْ َيُؽىل
: يَماَن طَمؾِ

َفا  ًِ ـْ َأْكُػ ُؿىلقَن هِبَىلا  -ِم ـَ هَلىُلْؿ ىَمَراسَمىلاٌت حَيْ ـَ اعمَُْفاضِمِري ـْ يَماَن َمَعَؽ ِم َّ َويَماَن مِم

ُؿىلقَن َأْهؾِقِفْؿ،  َذ ومِقِفْؿ َيًدا حَيْ
ِ ِب ومِقِفْؿ، َأْن َأَّتَّ ًَ ـَ اًمـَّ ٌُْت إِْذ وَماشَمـِل َذًمَِؽ ِم ٌَ وَمَلطْم

َٓ ِرًوىلا سمىِلاًْمُؽْػِر سَمْعىلَد  ـْ ِديـىِلل، َو َٓ اْرشمَِداًدا قَمىل ا ىَمَراسَمتِل، َومَلْ َأوْمَعْؾُف يُمْػًرا َو هِبَ

ِلُّ )َصغمَّ اهللُ قَمَؾقْ  ؾْماَلِم، وَمَؼاَل اًمـٌَّ ِف َوؾَمؾََّؿ( : )َصَدَق( وَمَؼاَل قُمَؿُر: َدقْمـِل، َيا اإْلِ

ُف ىَمْد ؿَمِفَد سَمْدًرا، َوَما ُيىلْدِريَؽ  ِؼ، وَمَؼاَل: )إِكَّ
ْب قُمـَُؼ َهَذا اعمُْـَاومِ َرؾُمقَل اهللِ َأْضِ

َؾَع قَمغَم َأْهِؾ سَمْدٍر وَمَؼاَل: اقْمَؿُؾقا َما ؿِمْئُتْؿ، وَمَؼْد هَمَػْرُت ًَمُؽؿْ  ( وَمَلْكَزَل ًَمَعؾَّ اهللَ اـمَّ

يُمْؿ َأْوًمَِقاءَ }: (قَمزَّ َوضَمؾَّ )اهللُ  ي َوقَمُدوَّ َٓ شَمتَِّخُذوا قَمُدوِّ ـَ آَمـُقا  ِذي َا اًمَّ  . (1){َياَأهيُّ

وىمد أصمٌت اًمؼرآن اًمؽىلريؿ اإليىلامن ًمؾطىلا ػتلم اعمتؼىلاشمؾتلم يمىلام ذم ىمقًمىلف 

ْصيِ }شمعامم:
َ
ٔا فَأ ٌِِنَِي اْرَخَخيُ ْؤ ٍُ ْ ََ ال ٌِ ا فَإِْن َبَغْج ِإَوْن َطانَِفخَاِن  ٍَ ُٓ َِ ٔا ةَيْ ُح

                                                           

رواه مًؾؿ ذم يمتاب اًمػضا ؾ، سماب مـ ومضا ؾ ( ، واحلديث 1ضمزء مـ أية ) : اعمؿتحـة (1)

 أهؾ سمدر )ريض اهلل قمـفؿ( .
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ِ فَإِْن  ْمسِ اَّللَّ
َ
ٔا اىََِّّت َتتِِْغ َحَّتَّ حَِِفَء إَِل أ ْدَسى َذَلاحِيُ

ُ
ا لََعَ اْْل ٍَ ُْ إِْحَرا

ْلِطِطنَي  ٍُ ْ َ ُُيِبُّ ال ٔا إِنَّ اَّللَّ كِْطُط
َ
ا ةِاىَْػْرِل َوأ ٍَ ُٓ َِ ٔا ةَيْ ْصيُِح

َ
 *فَاَءْت فَأ

َُِٔن إِ  ٌِ ْؤ ٍُ ْ ا ال ٍَ ًْ إِجَّ َ ىََػيَُّسن ٔا اَّللَّ ُلن ًْ َواتَّ يُْس َٔ َدن
َ
ٔا َبنْيَ أ ْصيُِح

َ
َٔةٌ فَأ ْد

 .  (1){حُسََْحُٔنَ 

سمؼقل اًمـٌىلل )صىلغم اهلل قمؾقىلف  -رمحف اهلل -وىمد اؾمتدل اإلمام اًمٌخارّي 

ْقَػْقِفاَم وَماًمَؼاشمُِؾ َواعمَْؼُتقُل ذِم اًمـَّاِر(وؾمؾؿ( ًَ اَمِن سمِ
ؾِ ًْ نَّ قمغم أ (2) : )إَِذا اًمَتَؼك اعمُ

ٌُفا 7 ٕنَّ اًمـٌىلل )صىلغم اهلل قمؾقىلف وؾمىلؾؿ( ؾمىلاممها  اعمعايص ٓ ُيَؽػىلُر صىلاطم

ؾَِؿلْم مع شمققمدمها سماًمـار. ًْ ومـ هـا يًىلتػاد أن اعمعىلايص اًمتىلل شمؼىلع مىلـ  ُم

 اعمًؾؿلم ٓ حيؽؿ قمغم أصحاهبا سماًمؽػر مفام سمؾغت هذه اعمعايص.

 

*      *           * 

                                                           

 .  11 -6أيتان : احلجرات ( 1)

ـَ اعُمْمِمـلَِم اىْمَتَتُؾقا وَمَلْص }سَماُب  رواه اًمٌخاري ذم يمتاب اإليامن ، (2) ؾُِحقا َوإِْن ـَما َِػَتاِن ِم

 ، ومًؾؿ ذم يمتاب اًمػتـ وأذاط اًمًاقمة ، سماب إذا شمقاضمف اعمًؾامن سمًقػفام .{سَمْقـَُفاَم 



   

 - 24 - 

 اهسابع املبخح

   (ٗاخلسٗج عوٍٚٔ ، فري احللَّاَتل )ضالهٞ  عوٟ اهسد
 

 :ٗهوسد عوٟ ٓرٖ اهضالهٞ ُك٘ي

إكـا ٓ كعؾؿ دًمقاًل يًتـد إًمقف همٓء اًمذيـ خيرضمقن قمغم طمؽامفؿ ؾمقى 

ما يزقمؿقكف مـ أن طمؽامفؿ يماومرون ظمارضمقن قمىلـ اعمؾىلة..و وكظىلًرا إمم أن 

احلايمؿ إذا يمػر وظمرج قمـ ديـ اإلؾمالم اًمذي هق ديـ اًمغاًمٌقة اًمعظؿك مـ 

 . ؿمعٌف أو رقمقتف وضمب قمزًمف قمـ ؾمدة احلؽؿ سماًمؼقة إن مل يؿؽـ سماًمؽمايض

ًٌا أكىلقط سملقمـىلاق   ومـ صمؿ ومنّنؿ يرون أّنؿ يمدون سمخروضمفؿ قمؾقف واضم

 إمة سملهها. شمؾؽ هل والًمتفؿ اًمتل يرددوّنا ويؾؼـقّنا ٕشمٌاقمفؿ.

، ل سمقان مقضمٌات اًمؽػر وطمىلدودهاىلوحترير إمر ذم هذه اعمًلًمة يؼتض

قاقمد اًمتل رؾمؿفا أ ؿة اًمنميعة اإلؾمالمقة ذم ذًمؽ، صمؿ سمقىلان مىلا جيىلب واًمؼ

قمغم اعمًؾؿلم اَّتاذه قمـد صمٌقت مقضمب مـ مقضمٌات اًمؽػر ذم طمؼ ؿمخص 

 .  (1)ا يماكت صػتف ومفام يمان مريمزهما مـ اعمًؾؿلم أيَّ 

إذا قمرومت هذا ، وماقمؾؿ أنَّ ىمضقة اخلروج قمغم احلايمؿ اعمًؾؿ إلزاطمتف مـ 

شت واكتفك احلؽؿ ومقفا ذم صدر اإلؾمالم وذم قمفد اًمـٌقة، احلؽؿ ىمضقة كقىم

                                                           

، وراضمع يمتاب مػاهقؿ جيب أن 121ص: ًمؾديمتقر اًمٌقـمل ُيـظر: اجلفاد ذم اإلؾمالم ( 1)

 .وما سمعدها ـمٌعة اعمجؾس إقمغم ًمؾشئقن اإلؾمالمقة سمقزارة إوىماف اعمٍمية55شمصحح ص 
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واؾمتؼر إمر سملم مجاهػم اًمعؾامء اعمقصمقق هبؿ ىمدياًم وطمديثًا قمغم أنَّ اخلروج 

قمغم احلايمؿ اعمًؾؿ حمرم ذم يمؾ إطمقال إٓ أن يظفر قمؾقف يمػٌر سمقاٌح ، أي: 

 ة وإكؽار، يمدقمقشمف إمم شمرك اًمصال سيح وىماـمع ذم ذيعة اإلؾمالم

، أو شمعطقؾ ؿمعػمة اًمصقم وإكؽار ومروقتف ، أو ىمقامف سماًمتطاول قمغم ومروقتفا

  اًمذات اًمعؾقة ، أو كحق ذًمؽ مما ٓ ظمالف سملم أهؾ اًمعؾؿ قمغم ىمطعقة يمػر

  مـ ىمام سمف.

ؿ، هلىلإٓ أكَّف ذم هذا اًمعٍم فمفرت مجاقمات شمؽػػميىلة شمػجػميىلة ٓ ومؼىلف 

شمؽػىلىلػم احلىلىلايمؿ يعىلىلقش ذم رءوس قمـىلىلاسهؿ اإلضمرامقىلىلة اإلرهاسمقىلىلة ومؽىلىلر 

، وإؿمىلاقمة  واعمجتؿع اعمًىلؾؿ، واؾمىلتحالل اًمىلدماء وإمىلقال وإقمىلراض

 اًمػًاد ذم يمقان اعمجتؿع يمؾف. 

ومـ هـا ومننَّ هذه اًمؽؾامت شمتضؿـ إضماسمة قمـ ؾمىلماًملم اصمـىللم يتعؾؼىلان 

 سمؿًلًمة اخلروج قمغم احلايمؿ اعمًؾؿ:

 مـ هق احلايمؿ اعمًؾؿ؟ أٗهلٌا:

 ة ىلات اًمتؽػػميىلذه اجلامقمىلا هىلد إًمقفىلًتـدات اًمتل شمىلا اعمًتـىلم ثاٌُٚٔا:

 اإلرهاسمقة ذم ومؽرها اعمـحرف، وما اًمغرض مـفا، ويمقػ كرد قمؾقفا؟

 : اهطؤاي األٗيعّ أًا اجل٘اب 

 ، وًمؾحايمؿ وماحلايمؿ اعمًؾؿ هق اًمذي مل يتؾٌس سمؽػٍر سيٍح أو يدقمق إًمقف

 طمؼ اًمطاقمة ذم همػم معصقة ، واًمـصح  مـ أهؾ اًمعؾؿ وآظمتصاص ،  
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ويمؾ ما يـظؿ اظمتصاصاشمف واقمتامد أًمقات اًمؼاكقكقة واًمدؾمتقرية ذم مراىمٌتف 

وومؼ آًمقة دؾمتقر يمؾ دوًمة اًمذي هق قمؼد سملم مقاـمـقفا طمؽامفؿ ومدة وٓيتف 

 وحمؽقمقفؿ. 

 اًمتل شمدل قمغم اًمطاقمة وقمدم اخلروج قمغم احلايمؿ أما احلجج اًمشىلرقمقىلة

اخلروج قمغم طمايمؿفؿ ،  قمـصىلقص اًمـٌىلقية اًمتل شمـفك اًمـاس ومفل شمؾؽ اًمـ

ـده قمـ  اًمـٌل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( أكَّف ىلاري سمًىلمـ ذًمؽ : ما رواه اًمٌخو

ْؿُع ىمال : ) ًَّ ؾِِؿ اًم ًْ  اعمُْ
ِ
َّٓ َأْن ُيْمَمَر  َواًمطَّاقَمةُ  قَمغَم اعمَْْرء ومِقاَم َأطَمبَّ َويَمِرَه إِ

َٓ  سمَِؿْعِصقَةٍ   .(1) (ـَماقَمةَ ، وَمنِْن ُأِمَر سمَِؿْعِصَقٍة وَماَل ؾَمْؿَع َو

سمىلؾ ، ومع ذًمؽ ومال جيقز اخلروج قمغم احلىلايمؿ سمًىلٌب أمىلره سمؿعصىلقة 

يؽتػل اإلكًان سمعدم شمـػقىلىلذ اعمعصقىلىلة اًمتل ـمؾٌىلت مـىلىلىلف ، وذم صىلحقح 

َٓ شَمـِْزقُمقا مًؾؿ : ) شمُِؽْؿ ؿَمْقًئا شَمْؽَرُهقَكُف، وَمايْمَرُهقا قَمَؿَؾُف، َو َٓ ـْ ُو َوإَِذا َرَأْيُتْؿ ِم

ـْ ـَماقمَ  َٓ هَيَْتُدوَن ) : مًؾؿ أيًضا . وذم صحقح(2) (ةٍ َيًدا ِم ٌة  َيُؽقُن سَمْعِدي َأِ ؿَّ

ىلَقاـمِلِم  ْؿ ىُمُؾقُب اًمشَّ ـَّتِل، َوؾَمَقُؼقُم ومِقِفْؿ ِرضَماٌل ىُمُؾقهُبُ ًُ َتـُّقَن سمِ ًْ َٓ َي َداَي، َو هِبُ

َأْدَريْمىلُت َذًمىِلَؽ؟  ، ىَماَل: ىُمْؾُت: يَمْقَػ َأْصـَُع َيا َرؾُمقَل اهللِ، إِنْ (ذِم ضُمْثاَمِن إِْكسٍ 

َب فَمْفىلُرَك، َوُأظِمىلَذ َماًُمىلَؽ، وَماؾْمىلَؿْع )ىَماَل:  َؿُع َوشُمطِقُع ًمِْْلَِمىلػِم، َوإِْن ُضِ ًْ شَم

                                                           

ؿع واًمّطاقمة ًمإلمام ما مل شمؽـ معصقة. ،اًمٌخاري ذم يمتاب إطمؽام رواه ( 1) ًَّ  سماب اًم

ة وِذارهؿ . رواه مًؾؿ ذم يمتاب اإلمارة( 2)  ، سماب ظمقار إ ؿَّ
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. قمغم أن هذا يمؾف إكام هق شمليمقد قمغم خماـمر اًمتنع ذم اخلروج قمغم  (1)(َوَأـمِعْ 

هق  ا يؽمشمب قمغم ومراغ اًمدول مـ احلؽؿاحلايمؿ دون واسمط ذقمل ، وٕن م

 .ٓ حتتؿؾومقى 

قمغم أن أطمًدا مل يؼؾ سملن ًمؾحايمؿ أن يػعؾ ما يشاء وومؼ هقاه ، إكام جيىلب 

ا  ؾمًات اًمدوًمة وضمفاهتا اًمرىماسمقة يمؾ  إقمامل مم سمام أكقط سمف ىماكقكقًّا ودؾمىلتقريًّ

ًمضٌط ؿمئقن اًمدوًمة ، وقمغم اجلؿؾة ومنن أدوات إمس همػم أدوات اًمقىلقم ، 

قن هـىلاك أًمىلػ وىلاسمط وٓ ؿمؽ أكف ذم وضمقد كظام شمعددي طمؼقؼىلل ؾمىلقؽ

وواسمط دؾمتقري وىماكق  عمـع فمؾؿ احلايمؿ ودمىلاوزه ذيطىلة إقمىلامل هىلذه 

 إدوات إقمامٓ صحقًحا. 

 وأما احلجة اًمعؼؾقة: ومفل درء اًمػتـة، وشمقومػم آؾمتؼرار ًمؾؿجتؿع اًمذي

ؾ هذه احلجة مـ ىلىلرار، ودًمقىلىليتؿؽـ مـ مقاصؾة كؿقه ذم فمؾ ذًمؽ آؾمتؼ

َّٓ َأْن شَمىلَرْواقف وؾمؾؿ( : )يمالم اًمـٌل )صغم اهلل قمؾ  َوَأْن َٓ ُكـَاِزَع إَْمَر َأْهَؾُف، إِ

ـَ اهللَِّ ومِقِف سُمْرَهىلانٌ  يُمْػًرا سَمَقاطًما ت رؾمىلقل اهلل ، وهؽىلذا (2) (، قِمـَْديُمْؿ ِم ، ومىلقَّ

 )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( قمغم هذه اجلامقمات اعمارىمة ومـ ورا فا اإلرهاب 

                                                           

رواه مًؾؿ ذم يمتاب اإلمارة ، سماب إمر سمؾزوم اجلامقمة قمـد فمفقر اًمػتـ وحتذير اًمدقماة  (1)

 إمم اًمؽػر .

ْوَن سَمْعِدي  ، تـرواه اًمٌخاري ذم يمتاب اًمػ( 2) سماب ىمقل اًمـٌل )صغّم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(: )ؾَمؽَمَ

 .( ُأُمقًرا شُمـْؽُِروَّنَا 
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 أسمـاء اًمديـ واًمقـمـ.  اًمعاعمل ومرصة إيؼاظ اًمػتـة سملم

وهىلق قمىلـ طمجىلج هىلذه اجلامقمىلات  أًا اجل٘اب عّ اهطؤاي اهجاُٛ

اخلارضمة، ومؿًتـدهؿ إؾماد يمػر احلؽام ، وإذا يمػر احلايمؿ وظمىلرج قمىلـ 

 اإلؾمىلىلالم وضمىلىلب قمزًمىلىلف وإزاطمتىلىلف قمىلىلـ ؾمىلىلدة احلؽىلىلؿ سمىلىلاًمؼقة إن مل يؿؽىلىلـ

 .... سماًمؽمايض

ام ٓ حيؽؿقن سمام هق أنَّ احلؽشمؽػػم احلؽام قمـد هذه اجلامقمات ومًتـد 

َْ }أكزل اهلل ؾمقاٌء ذم طمؼ أكػًفؿ أم ذم طمؼ همػمهؿ ، وىمد ىمال اهلل شمعامم:  ٌَ  َو
 ًْ َ ًْ  ل ا َُيُْس ٍَ ِ َُْشَل  ة

َ
ُ  أ وىَهَِم  اَّللَّ

ُ
ًُ  فَأ أي  -. وهذا اًمؽالم (1){اىََْكفُِسونَ  ُْ

سماـمىلؾ مىلـ اًمؼىلقل وزور، وذًمىلؽ  -شمؽػػم احلؽام مـ ىمٌؾ شمؾؽ اجلامقمىلات

 ٕمريـ اصمـلم: 

 اًمتؽػػم اجلامقمل طمقث يؼقم قمـد همٓء دون شمٌلم مقضمٌىلات اًمؽػىلر ألٗي:ا

ًمؾؿؼاصىلد  ا، ودون معرومة يمقن ما حيؽىلؿ سمىلف مقاومؼىل قمـد يمؾ ومرد قمغم طمدة

رقمقة أو همػم مقاومؼ هلا ، وملطمؽام هذه اجلامقمات اعمتطرومة شمطؾؼ سمال قمؾؿ ىلاًمش

و وٓ سمقـة وٓ حتؼؼ ، ومؼد يؽػرون طمتىلك سمػعىلؾ مىلا هىلق ظمىلالف إومم ، أ

، وٓ ان عمصؾحة معتؼمة ٓ يدريمقّنا هىلؿإظمذ سماًمرأي اعمرضمقح طمتك ًمق يم

ا ، ىلح مرضمقطًم ىليدريمقن أن هذه اعمصؾحة ىمد دمعؾ اعمرضمقح راضمًحا واًمراضم

 .كظًرا ًمتغػم اًمزمان أو اعمؽان أو احلال

                                                           

 .11اعما دة:  (1)
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ؿ يعتؼمون جمرد احلؽؿ سمخالف ذع اهلل يمػًرا اهجاُٛ:  وىمىلد ؾمىلٌؼ ، أّنَّ

ذم احلديث قمـ اًمرد قمغم والًمة رمل  عدًرا ومتك ٓ يُ سمقان متك يعد ذًمؽ يمػ

أن  ومىلقام ؾمىلٌؼ اعمجتؿعات اإلؾمىلالمقة اعمعىلاسة سماجلاهؾقىلة ، طمقىلث أيمىلدكا

هق إومضؾ وإطمًىلـ ًمؽىلـ فمرووًمىلا  أن طمؽؿ اهلل شمعامم اإلكًان إذا اقمتؼد

شمؼقم مؼام اًمضىلرورة اوطرشمف إمم اًمعدول قمـف إمم طمؽؿ آظمر، ومنكَّف ٓ يؽػىلر 

ًمضىلرورة يمام شمعىلىلؽمي إومراد  شمعىلؽمي اًمىلدول ، مىلع إظمىلذ ذم سمذًمؽ ، وا

  .(1)آقمتٌار أن اًمضىلرورة شمؼدر سمؼدرها

وإذا ىمقؾ : إكف ىمد يؽقن سمداومع اإلكؽار ًمؾنميعة ومنن هىلذا ٓ يًىلتٌلم إٓ 

، سمىلؾ ؾ قمؾقف مـفا ، ومآطمتامٓت ىما ؿةة واًمؼمهان ، وإذا مل يقضمد دًمقىلسماًمٌقـ

ًٌا ما شمؽىلقن هىلل إ اطمتامٓت اًمتلويؾ ًمؾؿصؾحة رى ، طمىلأو ًمؾيورة هماًم

وإذا وىمع آطمتامل سملم جمؿققمة اومؽماوات يمان اومؽماض واطمد معىللم مـفىلا 

سمعقـف دون همػمه حتؽاًم ، ومـ صمىلؿ يًىلؼط آؾمىلتدٓل سمىلف ، ويٌؼىلك إصىلؾ 

معؿقًٓ سمف وهق اإلؾمالم سمؼاقمدة : إصؾ سمؼاء ما يمان قمغم ما يمان. وًمق ىمقؾ 

ذع اهلل ًمعؿَّ هذا احلؽؿ يمثػًما مـ أسماء وإمفات سمؽػر يمؾ مـ طمؽؿ سمغػم 

وذوي اًمقٓيات اجلز قىلة ذم اعممؾمًىلات واعمصىلاكع واًمٌقىلقت وإؾمىلقاق، 

 ، وهذا اًمتعؿقؿ ظمطل ٓ يتػؼ مع طمؽؿ اًمنمع وٓ مع  اًمعامة واًمقفما ػ

                                                           

 . اعمٌحث اًمثا راضمع ( 1)
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 . ر ٓ ُيًد وٓ حيتؿؾىل، ويػتح سماسًما مـ اًمش مـطؼ اًمعؼؾ

َفىلادِ  َضىلُؾ )َأومْ :  ٗأًا احتجاجٍٔ حبدٙح   ؾُمىلْؾَطانٍ  قِمـىْلدَ  طَمىلؼ   يَمؾَِؿىلةُ  اجْلِ

ًمؾحىلايمؿ اًمظىلامل ، ٓ قمىلغم  احلديث يدل قمغم اًمـصىلقحة ، ومنن هذا (1)ضَماِ ٍر(

، وٓ اخلروج قمؾقف، سمدًمقؾ: أنَّ يمؾؿة )قمـد( شمدل قمغم اضمتامع اًمـاصح شمؽػػمه

، وسمىلدًمقؾ أنَّ يمؾؿىلة  مع احلايمؿ ذم مؽان واطمد، وٓ شمدل قمغم اخلروج قمؾقف

ؼ( هل يمالم، واًمؽالم مـ ىمٌقؾ إًمػاظ ٓ مـ ىمٌقؾ اًمًققف واعمىلداومع )طم

واًمتػجػمات ، ويمؾؿة )اجلفاد( شمطؾؼ قمغم اجلفاد اًمؼقزم اًمىلدقمقي قمىلغم مىلا 

 ؾمٌؼ سمقاكف وشمؼريره ، وهق اعمراد هـا سمدًٓمة اًمًقاق.

ـْ رأى مـؽؿ مـؽ : دٙحـٗأًا اضتدالهلٍ حب ده ، ومنن ىلػمه سمقىلًرا ومؾقغىل)َم

،  (2)ٌؾًاكف، ومنن مل يًىلتطع ومٌؼؾٌىلف ، وذًمىلؽ أوىلعػ اإليىلامن(مل يًتطع وم

وماؾمتعامل اًمؼقة ذم شمغقػم اعمـؽر مؼقدة سمنموٍط مـفا : ٓ سمد أن يؽىلقن اعمـؽىلر 

متػًؼا قمغم إكؽاره ، وًمقس مـ إمقر اخلالومقة ، وأن يؽىلقن فمىلاهًرا سمحقىلث 

وىمىلع يعؾؿف اًمـاس، وأن يؽقن واىمًعا سماًمػعؾ ؾماقمة اإلكؽار ، وٓ يؽقن ىمد 

                                                           

سماب إمر سماعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر ،  ،يمتاب أسمقاب اًمػتـ  ذمرواه اسمـ ماضمف ( 1)

 ؼ قمـد إمام ضما ر .سماب ومضؾ مـ شمؽؾؿ سماحل ، يمتاب اًمٌقعة ذمواًمـًا ل 

سماب سمقان يمقن اًمـفل قمـ اعمـؽر مـ اإليامن ، وأن اإليامن ، رواه مًؾؿ ذم يمتاب اإليامن  (2)

 يزيد ويـؼص، وأن إمر سماعمعروف واًمـفل قمـ اعمـؽر واضمٌان .
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أن اًمقىلد  وأهىلؾ اًمعؾىلؿ قمىلغم، وٓ متقىمًعا طمدوصمىلف ذم اعمًىلتؼٌؾ ،  رغ مـفوومُ 

، واًمؾًان ًمؾعؾامء ومـ يؼقم مؼامفؿ ، واًمؼؾىلب ًمؾًؾطان أو مـ يـقب قمـف

 ًمؾعامة . 

ت ومىلقى هذا ومال جيقز شمغقػم اعمـؽر ًمْلومراد سمىلاًمؼقة ، وإٓ صىلاروقمغم 

يؼاع مـؽر أيمؼم مـف أو مثؾف ، جيقز شمغقػم مـؽر سمن إذ ٓ 7ر سماًمٌالد واًمعٌاد ىلشمض

 رر ٓ يزال سمير مثؾف أو أيمؼم مـف.ىلوماًمض

أٓ يتلمم قمىلغم اهلل سمحؽىلؿ  وأظمػًما 7 وماعمػؽمض ذم اإلكًان اعمًؾؿ اًمًقي

همقٌل ىماـمع ٓ ذم طمؼ طمايمؿ وٓ ذم طمّؼ أي  مـ قمٌاد اهلل ، وإكام اًمقاضمب أن 

 ا.  كجـح إمم طمًـ اًمظـ سماهلل ذم طمؼ أكػًـا ، وذم طمؼ همػمك

وهق ما يىلدقمقكا أن كتـىلاول مٌحىلث احلايمؿقىلة ، وكىلرد قمىلغم وىلالٓت 

 اإلرهاسمقلم ذم شمػًػمه ذم اعمٌحث اًمتازم.

 

*       *       * 
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 املبخح اخلاًظ
 

 اهفٍٔ اخلاط٤ هوخاكٌٚٞ 
 

 () :ٗهتص٘ٙب املفآٍٚ اخلاط٣ٞ ح٘ي ً٘ض٘ع  احلاكٌٚٞ ُك٘ي

شمؾؽ واؾمتخدامفا ؿفا ومف تاءىلإن ومؽرة احلايمؿقة مـ إومؽار اًمتل أؾم

قا ذم مضؿقّنا ما مل يرده اًمنمع ىلاجلامقمات اًمتؽػػمية اإلرهاسمقة طمقث أدظمؾ

 اإلؾمالمل اًمنميػ.

وماحلايمؿقة شمعـل : آًمتزام سمام كزل مـ ذع اهلل ، وهذا ٓ يؿـع اطمتؽام 

اًمٌنم إمم ىمقاكلم يضعقّنا ذم إـمار مٌادئ اًمتنميع اًمعامة وىمقاقمده اًمؽؾقة ، 

اًمزمان واعمؽان ، وٓ يؽقن آطمتؽام ًمتؾؽ اًمتنميعات اًمقوعقة وومًؼا ًمتغػم 

خماًمًػا ًمنمع اهلل مادام أكف حيؼؼ اعمصاًمح اًمعامة ًمؾدول واًمشعقب وإومراد 

   واعمجتؿعات .

ع  عمعـك اًمتنميعل ومعـاها : أنَّ وشمطؾؼ احلايمؿقة سما اهلل ؾمٌحاكف هق اعمنمِّ

م قمؾقفؿ مـ ظمالل هلؿ وحُيرِّ  خلؾؼف أي : هق اًمذي يلمرهؿ ويـفاهؿ ، وحُيؾ

 . شمؽاًمقػف اًمنمقمقة

 هق اًمذي ُيقزمِّ اخلؾػاء وإمراء -قمز وضمؾ -وماحلايمؿقة ، ٓ شمعـل أنَّ اهلل 

                                                           

  ) ح  "مـ يمتاب  مًتؾ هذا اعمٌحث ط اعمجؾس إقمغم ًمؾشئقن  "مػاهقؿ جيب أن شُمصحَّ

 (.35-31ص )اإلؾمالمقة 
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ة ومحًب ، أما ؾمـد ىلة اًمتنميعقىلىلحيؽؿقن سماؾمؿف ، سمؾ اعمؼصقد هبا احلايمؿق 

اًمًؾطة اًمًقاؾمقة ومؿرضمعف إمم إمة ، ومفل اًمتل َّتتار طمؽامفا وهل اًمتل 

 ؾمٌفؿ وشمعاىمٌفؿ ، ومؾقس معـك احلايمؿقة اًمدقمقة إمم دوًمة صمققىمراـمقة.حتا

ٕطمد  قن هلل وطمده وًمقسىلاحلايمؿقة اًمتنميعقة إًذا هل اًمتل جيب أن شمؽ      

مـ ظمؾؼف ، ومفذه هل احلايمؿقة اًمعؾقا ، وهذه ٓ شمـػل أن يؽقن ًمؾٌنم ىمدر 

كص ومقف  ذًمؽ ذم دا رة ما ٓمـ اًمتنميع أذن سمف اهلل )قمز وضمؾ( هلؿ ، و

)وما ؾَمَؽَت : عمًؽقت قمـف واًمذي ضماء ومقف احلديث، وهق يمثػم ، وهق اأصالً 

واًمؼقاقمد  ، ومثؾ ذًمؽ أيًضا ما ُكصَّ ومقف قمغم اعمٌادئ(1) قمـف ومفق قَمْػٌق(

ومـ صمؿ يًتطقع اًمـاس أن  7اًمعامة دون إطمؽام اجلز قة واًمتػصقؾقة 

اضمتامقمقة واىمتصادية ينمقمقا ٕكػًفؿ سمنذن مـ ديـفؿ ذم جمآت يمثػمة : 

وؾمقاؾمقة همػم مؼقديـ إٓ سمؿؼاصد اًمنميعة اًمؽؾقة ، وىمقاقمدها اًمعامة ، 

ويمؾفا شمراقمل ضمؾب اعمصاًمح ودرء اعمػاؾمد ورقماية طماضمات اًمـاس أومراًدا 

 ومجاقمات .

وكـٌف إمم أنَّ اًمؼقاكلم اًمتػصقؾقة اعمعاسة ٓ شمتـارم ذم مجؾتفا مع اًمنميعة       

7 ّٕنا ىمامت قمغم ضمؾب اعمـػعة ودومع اعمية ورقماية ذم مؼاصدها اًمؽؾقة 

 اًمعرف .

                                                           

 سماب ما مل ُيذيَمْر حتريؿف . -رواه أسمق داود ذم يمتاب إـمعؿة (1)
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َُْشَل }وىمضقة شمؽػػم احلؽام اؾمتـاًدا إمم ىمقًمف شمعامم:    
َ
ا أ ٍَ ِ ًْ ة ًْ َُيُْس َ َْ ل ٌَ  َو

ًُ اىََْكفُِسونَ   ُْ وىَهَِم 
ُ
ُ فَأ  ىمضقة مغؾقـمة ، ومنن يمؾ مـ طمؽؿ سمغػم (1){اَّللَّ

أو ذم جمتؿعف اًمذي  ، قمغم أهؾف ومقفا اهلل )قمز وضمؾ( ذم داره اًمتل هق ىمقِّؿٌ  ذع

، أو ذم ممؾمًتف اًمتل هق مديٌر هلا ، ومفق يماومر مرشمد يًتحؼ هق طمايمؿ ومقف

 اًمؼتؾ ذم مذهب هذا اًمػؽر اعمـحرف . 
ؿ إكام طمؽؿقا سمغػم ذع اهلل شمًاه الً ىلىلىلوٓ ضمدوى مـ اطمتامل أّنَّ

قية ىماهرة مـفؿ أو يمًالً أو سمًٌب ريمقّنؿ إمم ؿمفقة متغؾٌة أو مصؾحة دكق

ؿ   مؼٍمونأو سمًٌب إيمراه مـ اًمظروف اًمعاعمقة اعمحقطة هبؿ مع يؼقـفؿ سملّنَّ

 ذم ضمـقطمفؿ قمـ احلؽؿ سمام أكزل اهلل .

ومظفر اًمغؾق ذم هذا يتجغم ذم دماهؾ اًمػرق سملم اعمعصقة اًمًؾقيمقة 

اًمتل شمزج صاطمٌفا ذم اًمؽػر ، اعمعصقة اًمعؼدية و دمر صاطمٌفا إمم اإلصمؿ ،اًمتل 

 أهؾ اًمًـة أن اعمعايص شمػًؼ وٓ شمؽػر .    ومـ أصقل

يمام يتجغم اًمغؾق أيًضا ذم اًمتقضمف سماحلؽؿ اجلامقمل قمغم اعمتؾًٌلم هبذه        

اعمعصقة دون شمػصقؾ وٓ شمػريؼ ، ودون شمؼدير ًمؾحآت اخلاصة وإوواع 

 اًمػردية.  

 يمام يتجغم ذًمؽ ذم خماًمػة ضمريئة هلدي ؾمقدكا رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمؾقف 

                                                           

 .11اعما دة:  (1)
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وؾمؾؿ(، وحتذيره مـ اًمتقرط ذم هذا اًمغؾق ، وذًمؽ ومقام رواه أسمق ؾمعقد 

اخلدري )ريض اهلل قمـف( ىمال: ىَماَل َرؾُمقُل اهللَِّ )َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾََّؿ( : 

ُـّ إًَِمْقِفُؿ اًْمُؼُؾقُب، َوشَمؾلُِم هَلُُؿ اجْلُُؾقُد، صُمؿَّ َيؽُ 
قُن )َيُؽقُن قَمَؾقُْؽْؿ ُأَمَراُء شَمْطَؿئِ

زُّ ِمـُْفُؿ اًْمُؼُؾقُب، َوشَمْؼَشِعرُّ ِمـُْفُؿ اجْلُُؾقُد ، وَمَؼاَل 
َرضُمٌؾ: قَمَؾقُْؽْؿ ُأَمَراُء شَمْشَؿئِ

اَلَة( َٓ َما َأىَماُمقا اًمصَّ احلديث  ، ومدل هذا(1) َأُكَؼاشمُِؾُفْؿ َيا َرؾُمقَل اهللَِّ؟ ىَماَل: 

  يعد يمػًرا . قمغم أن جمرد ذود احلايمؿ قمـ سمعض هدي اًمؼرآن واًمًـَّة ٓ

رع اهلل )قمز وضمؾ( ٓ يؿـع ىلزام سمشىلوىمد سمقـا ذم صدر اعمٌحث أن آًمت      

ؽام اًمٌنم إمم ىمقاكلم يضعقّنا ذم إـمار مٌادئ اًمتنميع اًمعامة وىمقاقمده ىلاطمت

ريعات ىلاًمؽؾقة ، وومًؼا ًمتغػم اًمزمان واعمؽان ، وٓ يؽقن آطمتؽام ًمتؾؽ اًمتش

ًمؾدول واًمشعقب دام أكف حيؼؼ اعمصاًمح اًمعامة  رع اهلل ماىلاًمقوعقة خماًمًػا ًمش

 وإومراد واعمجتؿعات.

         *       *       * 

 

 

 
 

 
                                                           

 . 14/351رواه اإلمام أمحد ذم مًـده  (1)
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  عداطاه املبخح
 

  (فسض اجلصٙٞ عوٟ غري املطوٌني حبتٌٚٞ اهك٘ي) اهسد عوٟ ضالهٞ
 

  :() ٗهوسد عوٟ ٓرٖ اهضالهٞ ُك٘ي

هذا واكتػت قمؾتىلف اؾمؿ ًٓمتزام مازم اكتفك مقضمٌف ذم زماكـا  اجلزية هل:

ًمؽقن اعمقاـمـلم ىمد أصٌحقا مجقًعا ؾمقاء  7 اّنسماكتػاء ما ذقمت ٕضمؾف ذم زما

مما أدى  7ذم احلؼقق واًمقاضمٌات ، وطمؾت وقاسمط وكظؿ ماًمقة أظمرى حمؾفا 

  . إمم زوال اًمعؾة

ما ورد ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ طمديث قمـفا حيؿؾ قمغم إقمداء اعمحارسملم و

اعمقاـمـلم اعمًاعملم اعمشاريملم ذم  قمغمؿقاـمـة ، وًمقس واعمعتديـ اًمراومضلم ًمؾ

 سمـاء اًمقـمـ واًمدوماع قمـف.

 : ٗبٚاْ ذهم

 دوًمتفا، ذم دظمؾقا اًمذيـ قمغم اإلؾمالمقة اًمدوًمة ومروتفا اًمتل اجلزية أنَّ 

 معروومىلة ضيٌىلة يماكت وإكام ، اإؾمالمقًّ  اظمؽماقًما شمؽـ مل ديـفا ذم يدظمؾقا ومل

 واًمىلدوماع اًمدوًمة ومحاية اجلـدية مؼاسمؾ مظمذشم ىمقاكلم، مـ اإلؾمالم ؾمٌؼ ومقام

ًٓ  ومؽاكت رقمقتفا، قمـ ًٓ  شمؽـ ومل اجلـدية، مـ سمد ،  سماإلؾمىلالم اإليامن مـ سمد

                                                           

ح أن جيب مػاهقؿ " (  هذا اعمٌحث مًتؾ مـ يمتاب  ًمؾشئقن إقمغم اعمجؾس ط " شُمصحَّ

 .(31-25) ص اإلؾمالمقة
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اعماًمؽلم عما  ، ويشفد ًمذًمؽ أّنا مل شمػرض إٓ قمغم اًمؼادريـ قمغم أداء اجلـدية

ًٓ  يماكت وًمقيدومعقكف ضيٌة هلذه اجلـدية ،   ًمقضمٌت سماإلؾمالم اإليامن مـ سمد

 أمرهىلا يؽىلـ مل ًمؽىلـ  ، اؾمىلتثـاء أي وسمال مجقًعا اًمديـ ذم اعمخاًمػلم يمؾ قمغم

 اًمعجىلزة وٓ اًمـًىلاء وٓ إـمػال وٓ اًمشققخ قمغم شمػرض مل ومفل ، يمذًمؽ

 اًمديـ، ورضمال اًمرهٌان قمغم شمػرض مل أّنا يمام ، اًمؽتاب أهؾ مـ اعمرى وٓ

ىلا : ىمىلاًمقا – اعماًمؽقة ومؼفاء سماؾمتثـاء  – اعمًؾؿلم اًمػؼفاء ويمؾ  قمىلـ سمىلدل إّنَّ

  .واجلفاد اًمـٍم

مـ كصارى كجران مؼاسمؾ  -اا وماًمقًّ سمدكقًّ  -روت قمغم اًمؼادريـ ومُ ًمؼد 

رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( هلؿ قمغم ذًمؽ :  كصَّ ، فؿ مـ اجلـدية  إقمػا

)ٓ يؽؾػ أطمد مـ أهؾ اًمذمة مـفؿ اخلروج مع اعمًؾؿلم إمم قمدوهؿ عمالىماة 

، وأن يؽقن اعمًؾؿقن ذسمَّاسملم قمىلـفؿ ، وضمىلقاًرا  احلروب ومؽاؿمػة إىمران

 .(1) مـ دوّنؿ(

وذم اًمٌالد اًمتل آصمر ومقفا همػم اعمًىلؾؿلم أداء اجلـديىلة مىلع اعمًىلؾؿلم مل 

، سمىلؾ يمىلاكقا متًىلاويـ مىلع اعمًىلؾؿلم ذم اًمؼتىلال وذم  شمػرض قمؾقفؿ اجلزية

طمقث كصىلت معاهىلدة اًمؼا ىلد  (ضمرضمان)كصقٌفؿ مـ اًمغـا ؿ يمام طمدث ذم 

 ا سمف مـؽؿ ومؾف ضمزاؤه ذم معقكتف ـَّ مؼرن( مع أهؾفا : )ومـ اؾمتع )ؾمقيد سمـ

                                                           

 .  152ة ًمؾعفد اًمـٌقي واخلالومة اًمراؿمدة، صجمؿققمة اًمقصما ؼ اًمًقاؾمق (1)
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  .(1) قمقًوا مـ ضمزا ف(

وطمدث ذًمؽ أيًضا مع اًمـصارى مىلـ أهىلؾ محىلص ، قمـىلدما طمىلارسمقا ذم 

 صىلىلػقف ضمىلىلقش أيب قمٌقىلىلدة سمىلىلـ اجلىلىلراح ذم مقىمعىلىلة اًمػممىلىلقك وىلىلد اًمىلىلروم 

  .(2)اًمٌقزكطقلم

ارى سمـل ىلكص زية قمـىلاجل)ريض اهلل قمـف( اب ىلوأؾمؼط قمؿر سمـ اخلط

اىمفؿ واًمؾحاق عما رأى مـ كػارهؿ وأكػفؿ مـفا ، ومؾؿ يلمـ ؿمؼشمغؾب 

قؽقكقا فمفػًما هلؿ قمغم أهؾ اإلؾمالم ، وقمؾؿ أكف ٓ ضر قمغم وم ،سماًمروم

، مع اؾمتٌاق ما جيب قمؾقفؿ مـ  ؾمؼاط ذًمؽ آؾمؿ قمـفؿإاعمًؾؿلم مـ 

طملم  دىمةىلا مـفؿ سماؾمؿ اًمصىلها، واؾمتقوم ا قمـفؿىلىلىل، وملؾمؼطف زيةىلىلاجل

 . (3)ا قمؾقفؿىلواقمػف

ا قمغم احلراسمة ، ٓ قمغم جمرد  ف، إكام رشمٌ صغاًرا شمعامم اهلل سمقان ؾمامه اًمذي وأمَّ

نذا اكتفت احلراسمة ومال صغار ، وماًمؽػر ، أو آكتًاب إمم أي يمتاب ؾماموي ، 

 إذ مـ اعمعؾقم ًمدى قمؾامء اًمنميعة اإلؾمالمقة أن احلؽؿ يدور مع قمؾتف 

                                                           

(
1

 .12، وشماريخ ضمرضمان  ص 1/125شماريخ اًمطؼمي ج (

 .62/ 5شماريخ دمشؼ ( 2)

وما سمعدها ، واخلراج ٕيب يقؾمػ ص  12ص  يـظر ذم ذًمؽ : ) إمقال ٓسمـ ؾمالم (3)

121. ) 
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 وضمقًدا وقمدًما .

 ل أي ىلاب ومىلؾ اًمؽتىلؿمدد ومؼفاء اًمنميعة اًمـؽػم قمغم مـ يزء إمم أه وىمد

وضمف مـ أوضمف اعمعامؾة ، سمؾ أيمدوا قمغم ضورة طمًـ معامؾتفؿ واإلطمًان 

 . إًمقفؿ
    

               *       *       * 
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 املبخح اهطابع
 

 (ٕأغلاه ٞ ٓرٖ اجلٌاعات حُلسًٞ اهدَ بلىاضتباح) اهسد عوٟ ضالهٞ

  :وٟ ٓرٖ اهضالهٞ ُك٘يٗهوسد ع

يتضح مـ ممارؾمة هذه اجلامقمات ًمْلقمامل اإلضمرامقة مـ اًمؼتىلؾ وهمىلػمه 

شمطٌقؼ اًمـصقص اًمؼرآكقة اعمرشمٌطة سملطمؽىلام ومقفا حتريػفؿ ًمؾَؿَقاـمِـ اًمتل يتؿ 

 ، واَّتاذ ذًمؽ وؾمقؾًة ٓؾمتحالل دم إسمرياء مـ اعمًؾؿلم وهمػمهؿ. اًمؼتال

هذه اجلامقمات أّنؿ يؽرهقن إمة يمذًمؽ يتضح مما حتؿؾف يمؾامت وقمٌارات 

، وذًمؽ سمؿحاوٓهتؿ اًمدا ؿة ىمؾب احلؼا ؼ سمتغقػم  يمرًها ؿمديًدا اإلؾمالمقة قمامة

ـ أومعال وسمام يصدر قمـفؿ ميمر ومقفا اجلفاد ذم ؾمٌقؾ اهلل شمعامم، اعمقاوع اًمتل ذُ 

 .   يـدى هلا ضمٌلم اإلكًاكقة

ات اًمتصىلقير ر أطمقاء وذسمح آظمىلريـ أمىلام يمىلامػمىلومفؿ يؼقمقن سمحرق اًمٌش

ومل  .ؼقل سمذًمؽرؾماًمة ؾماموية قمغم وضمف إرض شمقضمد وٓ شمُ  ، ويػتخرون سمذًمؽ

ٓ ذم اًمًىلؾؿ ،  هضمازأأو  ومعؾ ذًمؽأكف  (قمؾقفؿ اًمًالم)يرد قمـ أطمد مـ إكٌقاء 

7 طمتك يتجرأ همٓء إومايمقن اعمجرمقن ويػؽمون قمغم ؾمقدكا رؾمقل وٓ احلرب 

أو أن ، أو أؿمار سمف أو أومل إًمقف ذًمؽ أو ومعؾف أكف أمر سم (صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ)اهلل 

رة ،  اومؽماء قمؾقف وقمغم ؾمـتف )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( هذا مما وضمدوه ذم ؾُمـَّتف اعمُطفَّ

 .وهق أسمرأ اخلؾؼ مـ ذًمؽ

ومـ اًمدواهل اًمعظقؿة إضمازهتؿ ىمتؾ اًمـًاء وإـمػىلال واًمشىلققخ طمتىلك 

 دام اًمدروع اًمٌنميةىلخؿ ٓؾمتىل، واؾمتٌاطمتف ريرىلة مـفؿ يماًمضىلاب اإلقماىمىلأصح
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 يمقؾمقؾة شُمٌؾِّغفؿ هدومفؿ مـ إؾمؼاط اًمدوًمة وهدم اًمديـ.  

امة يٌقحقن طمرمىلة دمىلاء إسمريىلاء  وذم ظمضؿ شمـػقذ همٓء عمخططاهتؿ اهلدَّ

، وًمقس ذًمؽ  اًمذيـ يؿؽـ أن ُيؼتؾقا سمغػم ذكب وٓ وضمف طمؼ وٓ جلُرم ارشمؽٌقه

شمظفر طمؼقؼة قمؼقدهتؿ  اعمًؾؿوسماؾمتٌاطمتفؿ دم ،  مـ اًمنمع اًمنميػ وٓ سمف أمر 

م ، ومؿعـك ذًمؽ : أّنؿ روه وَكػقا قمـف صػة  سملّنؿ مادامقا ىمد اؾمتحؾقا دمف اعمحرَّ يمػَّ

، وما ذًمؽ مـ طمؼ أطمد ما دام أن اعمًؾؿ قمغم إؾمالمف ومل يظفر مـف مىلا اإلؾمالم

اًمديىلة رع أّنؿ أؾمىلؼطقا ىلخياًمػف. يمذًمؽ سمؾغ مـ والهلؿ وضمحدهؿ سملطمؽام اًمش

ا يمان صىلاطمٌفـ ـمريؼ اخلطلقمؿـ يؼتؾقكف قم ، طمتىلك  ، ومال طمرمة ًمؾدم قمـدهؿ أيًّ

 . وًمق يماكت أمرأة أو ـمػال أو ؿمقًخا هرًما

ـِ قُمَؿىلَر قمٌد اهلل قمـ ؾمقدكا  وىمد روي  َأنَّ »  : ام(ريض اهلل شمعىلامم قمىلـف)سْم

 َمْؼُتقًَمىلًة ، يىلِف اْمىلَرَأةً َوضَمد ذِم سَمْعىلِض َمَغازِ  (َصغمَّ اهللَُّ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّؿَ )َرؾُمقَل اهللَِّ 

ٌَْقانِ وَمَلْكَؽَر َذًمَِؽ،  ىل  َواًمصِّ
ِ
ىلاء ًَ ـْ ىَمْتىلِؾ اًمـِّ : ٓ  ، وىمىلال اًمػؼفىلاء (1)ش َوَّنَك قَمىل

اٍن ، إٓ أن يشؽميما ىلىلوم ازي امرأة وٓ ؿمقخىلىلؾ ذم رء مـ اعمغىلغل أن ُيؼتىليـٌ

 .(2)ذم اًمؼتال

 ذيىلقمـ اًمؼتؾ إٓ سماحلؼ اًمىمد ّنك قػ ـاًمنمع احلومـ هـا كعرف أن 

                                                           

، ومًؾؿ ذم يمتاب  أظمرضمف اًمٌخاري ذم يمتاب اجلفاد واًمًػم ، سماب ىمتؾ اًمـًاء ذم احلرب (1)

 اجلفاد واًمًػم ، سماب حتريؿ ىمتؾ اًمـًاء واًمصٌقان ذم احلرب.

 . 311 | 6اعمغـك ٓسمـ ىمدامة  (2)
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إمر وًمقس ٔطماد اًمـاس ، أما اؾمتٌاطمة دماء اًمعٌاد هبذه اًمطريؼة  ت قمـد وزمِّ ىلٌيث

ر مـف ؾمقدكا رؾمقل اهلل  -وهق اًمؼتؾ  -إكام هق ومتح ًمٌاب اهلَرج  صغم )اًمذي طمذَّ

عما ومقف مـ ظمطر قمظقؿ قمغم اعمجتؿع وأمـ اًمعٌاد ووقاع اًمديـ  7(اهلل قمؾقف وؾمؾؿ

شمعامم سمصدق وٓ شمديـ ذم فمؾ اًمرقمب واخلقف 7 ٕكف ٓ قمٌادة هلل  سمضقاع ؿمعا ره

   واًمؼفر.

ـْ َأضْمِؾ َذًمَِؽ  }وذم اًمتليمقد قمغم طمرمة اًمدماء يؼقل احلؼ ؾمٌحاكف : ِم

ا ِقَؾ  ٌْـَا قَمغَم سَمـِل إِْهَ َْرِض  يَمَت ْٕ اٍد ذِم ا ًَ ا سمَِغػْمِ َكْػٍس َأْو وَم ًً ـْ ىَمَتَؾ َكْػ َأكَُّف َم

ـْ َأطْمَقاَها وَمَؽَلكَّاَم َأطْمَقا اًمـَّاَس مَجِقًعا َوًَمَؼْد وَمَؽَلكَّاَم ىَمَتَؾ اًمـَّاَس مَجِق ًعا َوَم

َْرِض  ْٕ ٌَقِّـَاِت صُمؿَّ إِنَّ يَمثػًِما ِمـُْفْؿ سَمْعَد َذًمَِؽ ذِم ا ضَماَءهْتُْؿ ُرؾُمُؾـَا سمِاًْم

وُمقنَ  َّٓ }ويؼقل شمعامم :،  (1){عمَُْنِ َم اهللَُّ إِ تِل طَمرَّ َٓ شَمْؼُتُؾقا اًمـَّْػَس اًمَّ  َو

ًدا وَمَجَزاُؤُه ضَمَفـَُّؿ } : ويؼقل ؾمٌحاكف،  (2){سمِاحْلَؼِّ  ـْ َيْؼُتْؾ ُمْمِمـًا ُمَتَعؿِّ َوَم

، ويؼقل  (3){ظَماًمًِدا ومِقَفا َوهَمِضَب اهللَُّ قَمَؾْقِف َوًَمَعـَُف َوَأقَمدَّ ًَمُف قَمَذاسًما قَمظِقاًم 

َٓ }ؾمٌحاكف :  ـْ  شَمُؼقًُمقا َو اَلمَ  إًَِمْقُؽؿُ  َأًْمَؼك عمَِ ًَّ َت  اًم ًْ ٌَْتُغقنَ  ُمْمِمـًا ًَم  شَم

ْكَقا احْلََقاةِ  قَمَرَض  ـْ  يُمـُْتؿْ  يَمَذًمَِؽ  يَمثػَِمةٌ  َمَغاكِؿُ  اهلل وَمِعـْدَ  اًمدُّ ٌُْؾ  ِم َـّ  ىَم   اهللَُّ  وَمَؿ

                                                           

 .35اعما دة :   (1)

 .33اإلهاء: ( 2)

 .63اًمـًاء :  (3)
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ٌَقَّـُقا قَمَؾْقُؽؿْ   .(1){ظَمٌػًِما شَمْعَؿُؾقنَ  سماَِم  يَمانَ  اهللََّ  إِنَّ  وَمَت

اًمدماء سمغػم طمؼ مـ وىمد قمّد اًمـٌل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ؾمػؽ 

اعمقسمؼات اًمتل شمػًد احلقاة وهتؾؽ اعمجتؿع ، طمقث ىمال )صغم اهلل  اًمًٌع

ٌَْع اعمُقسمَِؼاِتو ىماًُمقا : َيا َرؾُمقَل اهللِ ، َوَما هُ وؾمؾؿ( : ) قمؾقف ًَّ ٌُقا اًم
َـّ ؟ اضْمَتـِ

ُك سماهللِ  ْ َم اهللُ ىَماَل : اًمنمِّ ْحُر ، َوىَمتُْؾ اًمـَّْػِس اًمَّتل طَمرَّ ًِّ إَِّٓ سماحلَؼِّ ، وأيمُؾ ، واًم

طْمِػ ، وىَمْذُف اعمُْحَصـَاِت اعمُْمِمـَاِت  سَما، وأيْمُؾ َماِل اًمَقتِقِؿ ، واًمتََّقزمِّ َيْقَم اًمزَّ اًمرِّ

ـْ َأؿَماَر إمَِم َأظِمقِف ) اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( : )صغمويؼقل كٌقـا  .(2) اًمَغاوماَِلِت( َم

فِ َيَدقَمُف تَّك سمَِحِديَدٍة وَمنِنَّ اعماَْلَ َِؽَة شَمْؾَعـُُف طَم   ،(3) (َوإِْن يَماَن َأظَماُه ٕسَمِقِف َوُأمِّ

َٓ ويؼقل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(: ـْ ِديـِِف َما مَلْ  ) َحٍة ِم ًْ ـُ ذِم وُم َيَزاُل اعمُْْمِم

 .(4) ُيِصْب َدًما طَمَراًما(

  وماًمف وقِمروف دم همػم اعمًؾؿومـ اًمدواهل اًمعظقؿة أيًضا اؾمتٌاطمتفؿ 

 ، متجاهؾلم متاًما وقمؿًدا ىمقل اًمـٌقية ا وهبتاًكا إمم اًمًـَّةوكًٌتفؿ ذًمؽ زورً 

                                                           

 .61: اًمـًاء (1)

ـَ َيْليُمُؾقَن َأْمَقاَل اًْمَقَتاَمك إِنَّ اًمَّ }سَماب ىَمْقِل اهللَِّ شَمَعامَم :، رواه اًمٌخاري ذم يمَِتاب اًْمَقَصاَيا  (2) ِذي

اَم َيْليُمُؾقَن ذِم سُمُطقِّنِْؿ َكاًرا َوؾَمَقْصَؾْقَن ؾَمِعػًما  .{فُمْؾاًم إِكَّ

ػِم  (3) ًِ ؾٍِؿ. سماب، رواه مًؾؿ ذم يمتاب اًمتَّْػ ًْ اَلِح إمَِم ُم ًِّ ؿَماَرِة سمِاًم ـِ اإْلِ  اًمـَّْفِل قَم

َياِت  يمَِتابرواه اًمٌخاري  ذم  (4) ًدا وَمَجَزاُؤُه }سَماب ىَمْقِل اهللَِّ شَمَعامَم:  ،اًمدِّ ـْ َيْؼُتْؾ ُمْمِمـًا ُمَتَعؿِّ َوَم

 [.63]اًمـًاء: {ضَمَفـَّؿُ 
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ًْ }احلؼ ؾمٌحاكف: َ َِ َول ًْ ِف اّلِي ًْ ُحَلاحِئُُك
َ ََ ل ِي َِ اَّلَّ ُ َغ ًُ اَّللَّ اُز َٓ َل َحِْ

َ ُُيِبُّ  ًْ إِنَّ اَّللَّ ِٓ ٔا إَِِلْ ًْ َوُتْلِطُط ُْ و ْن َتََبُّ
َ
ًْ أ َْ دِيَارُِك ٌِ  ًْ ُُيْسُِجُٔك

ْلطِ  ٍُ ْ َِ  *ِطنَي ال ًْ ِف اّلِي ََ كَاحَئُُك ِي
َِ اَّلَّ ُ َغ ًُ اَّللَّ َٓاُز ا َحِْ ٍَ إِجَّ

 َْ ٌَ ًْ َو ُْ ْٔ ىَّ َٔ ْن حَ
َ
ًْ أ ُسوا لََعَ إِْدَساِجُس َْ ًْ َوَظا َْ دِيَارُِك ٌِ  ًْ ْدسَُجُٔك

َ
َوأ

ٍُٔنَ  ِ ال ًُ اىظَّ ُْ وىَهَِم 
ُ
ًْ فَأ ُٓ َّ ل َٔ ، ويمذًمؽ دماهؾقا قمامديـ قمفد ؾمقدكا  (1){َحخَ

ا سملم اعمًؾؿلم اًمذي يعقش آمـً  ًمغػم اعمًؾؿ (صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ)اهلل  رؾمقل

سملكف مصان اًمدم واعمال واًمِعرض مادام أكف مل يلِت سمُجرم يًتحؼ قمؾقف 

، ومل يًتعِد قمغم اعمًؾؿلم ىمقى أظمرى ؾمقاء مـ داظمؾفؿ أو مـ  اًمعؼاب

ا أن ؾمقدكا ظمارضمفؿ، ومل يًع إلؿمعال كار اًمػتـة ذم اًمٌالد أمـة ، ودماهؾق

)أكا أيمرم مـ  ، وىمال: ىمتؾ مًؾاًم سمُؿعاَهد (صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ)رؾمقل اهلل 

ـ اًمرضمُؾ اًمرضمَؾ قمغم كػًف صمؿ ىمتؾف وملكا )ا : ، وىمال أيًض (2)سمذمتف( َورمَّ  إذا أمَّ

 :وىمال )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(، (3) (يماومًرا سمريء مـ اًمؼاشمؾ وإن يمان اعمؼتقل

ـْ فَمَؾَؿ ُمَعا) َٓ َم َػُف وَمْقَق ـَماىَمتِفِ هَأ ، َأْو َأظَمَذ ِمـُْف ؿَمْقئًا  ًدا، َأِو اْكتََؼَصُف، َأْو يَمؾَّ

 سمعض ذهب قمغم هذا، (4) (، وَمَلَكا طَمِجقُجُف َيْقَم اًْمِؼقَاَمةِ  سمَِغػْمِ ـمِقِب َكْػسٍ 

                                                           

 .6،  5اعمؿتحـة: أية ( 1)

 أظمرضمف اًمدار ىمطـل ذم ؾمــف ، واًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى. (2)

 رواه اًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى.( 3)

ةِ  َأْهؾِ  شَمْعِشػمِ  رِم  سماب،  اخلراج يمتابرواه أسمق داود ذم ( 4) مَّ  . سمِاًمتَِّجاَراِت  اظْمَتَؾُػقا إَِذا اًمذِّ
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اًمدم قمغم اًمتلسمقد إذا ىُمتؾ  إمم أن اًمؼصاص واضمب سمؼتؾ يمؾ معصقم اًمػؼفاء

، ومؾق ىَمتؾ مًؾؿ يماومًرا مًاعمًا (1)ـًف أو قمؼقدشمفقمؿًدا سمغض اًمـظر قمـ ضم

اقمتامًدا قمغم قمؿقم اًمـصقص اًمقاردة ذم ؿمدة ،  ؾ سمفقمؿًدا سمغػم طمؼ ومنكف ُيؼت

، وهق ما يتقاومؼ  ًكا سمغػم طمؼ ُيؼتؾ سمف أيًّا يمان ومَؿـ ىمتؾ إكًا،  طمرمة اًمدماء

 مع شمرؾمقخ أؾمس اعمقاـمـة اعمتؽاومئة ، ويتـاؾمب وفمروف جمتؿعـا وقمٍمكا.

 

               *       *       * 

 

                                                           

 .111/  1اهلداية  (1)
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 املبخح اهجاًّ
اخلاصٞ  ٗاملسكباتت آلالااضتباحٞ تدًري ) اهسد عوٟ ضالهٞ       

 .(بك٘ات اجلٚؼ ٗاهػسطٞ

 :ٗهوسد عوٟ ٓرٖ اهضالهٞ ُك٘ي

رع صقاكتف قمغم يمؾ ومرٍد ذم ىلهذه اعمعدات مـ اعمال اًمعام اًمذي أوضمب اًمش

، إواومًة إمم أنَّ هذه  لي وؾمقؾٍة يماكتإمة، ومـع مـ آقمتداء قمؾقف سم

اًمقـمـ واعمقاـمـلم ومحايتفؿ اعمعدات وؾما ؾ ًمؾدوماع قمـ أمـ وؾمالمة 

ا ، وظمارضمقًّ داظمؾقًّ   .ا إن ًمزم إمر ، ومال جيقز إشمالومفا أو اًمـقؾ مـفاا وطمدوديًّ

إمـقة سمؽؾ ضمقاكٌفا سمام ومقفا اًمؼقة ؾمٌحاكف أمركا سمنقمداد اًمؼقة وماحلؼ 

أقمداء إمة ًمٌَِث اخلقف واًمرهٌة ذم ىمؾقهبؿ طمتك ٓ يتجرأ  وإفمفارها أمام

أطمد مـفؿ قمغم آقمتداء قمغم أمـ سمالدكا ، وذم ذًمؽ طمػظ ًمْلرواح 

مـ اًمتعرض ًمقيالت آقمتداءات  وإوـمانض وإمقال اوإقمر

ةٍ }، ىمال شمعامم:  اًمغاؿمؿة وآطمتالل  َّٔ َْ كُ ٌِ  ًْ ا اْضخََطْػُخ ٌَ  ًْ ُٓ َ وا ل ِغرُّ
َ
َوأ

 ٌِ َْ َو ٌِ  ََ ًْ َوآَدسِي ِ وََغُروَُّز َْ رِبَاِط اْْلَيِْو حُسِْْتَُٔن ةِِّ َغُروَّ اَّللَّ
 ِ ٍء ِف َضبِيِو اَّللَّ َْ ََشْ ٌِ ٔا  ا ُتِْفُِل ٌَ ًْ َو ُٓ ٍُ ُ َحْػيَ ًُ اَّللَّ ُٓ َٔج ٍُ ًْ َل َتْػيَ ِٓ ِ ُدوُ

ٍُٔنَ  ًْ َل ُتْظيَ جْخُ
َ
ًْ َوأ  . (1){ئَُفَّ إَِِلُْس

 
                                                           

 .31إكػال : ( 1)
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 : اْٗيف ٓرٖ اآلٙٞ ًوخظ

 أن إقمداد هذه اًمؼقة إلرهاب اًمعدو اًمذي يعتدي قمغم سمالدكا :األٗي

إـمالق اًمؼقل سماًمعؿؾ قمغم إرهاب همػم وٓ جيقز ومؽتًٌاشمـا ، وأقمراوـا 

 اعمعتديـ قمؾقـا أو أقمدا ـا اًمظاهريـ اعمؽمسمصلم سمـا .

أن هذه اًمؼقة اعمعدة يمام أمرت أية اًمؽريؿة ٓ همراسمة ومقفا إذ  :اهجاُٛ

 .أو اًمردع اًمدوماقمل عرف أن ذم اًمؼقى اًمعاعمقة سماًمًؾؿ اعمًؾحهل ما ي

مىلـ أن يىلتخغم واًمىلقـمـ ؾمىلٌحاكف هىلدف أقمىلداء اًمىلديـ أووح احلؼ و

َْ } قمـ ؾمالطمف، سمؼقًمف شمعامم: اجلـدي ْٔ َتْغُفيُنَٔن َخن َ ََ َزَفُسوا ل ِي َودَّ اَّلَّ
يْيًَث وَ  ٌَ  ًْ ٍِيئَُن َغيَيُْس ًْ َذَي خَِػخُِس ٌْ

َ
ًْ َوأ ْضيَِحخُِس

َ
ومام يمان ،  (1){اِحَرةً أ

أن  (صىلغم اهلل قمؾقىلف وؾمىلؾؿ)وًمرؾمىلقًمف  ،عمًؾؿ متٌع ًمتعاًمقؿ احلؼ ؾمىلٌحاكف

شمعامم سمف ، وملي قمؼؾ  7 ًمؽقن ذًمؽ سمخالف ما أمر اهللذم محاية ؾمالطمف يتفاون

عمجىلرد أو ًمتدمػم أظمريـ هبىلا أن َمـ يؿؾؽ اًمؼقة يذهب ًمتدمػمها  : يؼقل

 ، وٓ يػفؿقن ديـفؿ  ٕهؾفا أي ظمػمريدون ًمٌالدكا وٓأىمقال سمعض مـ ٓ ي

 ومفاًم صحقًحا رؿمقًدا .

داهتا إكام اومـ ذًمؽ كػفؿ أن َمـ يدقمق إمم اًمـقؾ مـ شمًؾقح اًمدوًمة أو مع 

ةٍ  }ػ ًمؼقًمف شمعامم:ًمخماهق  َّٔ َْ كُ ٌِ  ًْ ا اْضَخَطْػُخ ٌَ  ًْ ُٓ َ وا ل ِغرُّ
َ
، صمؿ هىلق (2){ َوأ

                                                           

 .115اًمـًاء ، مـ أية :   (1)

 .31:  ، مـ أية إكػال( 2)
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ًمدوًمىلة ذم مقاضمفىلة ؾماٍع ًمتحؼقؼ هدف أقمداء إمة واًمديـ مىلـ إوىلعاف ا

  .قمدوها

  احِلقطىلة واحلىلذر سمؼقًمىلف شمعىلامم:قمغم أمهقىلة أظمىلذ  ؾمٌحاكف احلؼ وىمد أيمد

{ ًْ وقمىلدم اًمتفىلاون ذم ذًمىلؽ إمىلر 7 طمتىلك ٓ يـىلال  ، (1){وَُدُزوا ِحْزَرُك

يْيَنًث } : سمؼقًمىلف شمعىلامم أيمده احلىلؼ يمام،  أقمداؤكا مـا ٌَ  ًْ ٍِييُنَٔن َغيَنيُْس َذَي
سمىلاخلطقات  اعمتطرومىلة عك إًمقىلف هىلذه اجلامقمىلات، وهذا مىلا شمًىل (2){َواِحَرةً 

  اعمدرضمة ذم ومتاوهيؿ .

: ٓ جيقز ًمؾؿجـد اعمراسمط ذم ؾمٌقؾ اهلل شمعامم سمتؽؾقػ مـ  ـاًء قمغم هذاسمو

أن يؽمك ؾمالطمف وٓ أن يًؿح ٕي إكًان ر قس اًمدوًمة ، أو وزارة اًمدوماع 

 .أن يصؾ إًمقف

ؾمىلٌحاكف ضماز احلىلؼ ريػ عمََا أىل اًمنمع اًمشوًمق يمان ذًمؽ مًؿقطًما سمف ذم

أن يىلدظمؾ اًمصىلالة وهىلق طمامىلؾ  شمعاممًمؾجـدي اعمجاهد واعمراسمط ذم ؾمٌقؾف 

ًْ }ًمًالطمف ذم ىمقًمف شمعامم:  نََلةَ فَيْنَخُل ًُ الصَّ ُٓ َ َج ل ٍْ َر
َ
ًْ فَأ ِٓ ِإَوَذا ُنَِْج ذِي

 َْ ٌِن ٔا  ًْ فَإَِذا َضَجُروا فَيَْيُهُُٔن ُٓ ْضيَِحَخ
َ
ُدُزوا أ

ْ
َػَم َوِْلَأ ٌَ  ًْ ُٓ ٌِِْ  َطانَِفٌث 

ُدُزوا 
ْ
َػَم َوِْلَأ ٌَ ٔا  ٔا فَيُْيَصيُّ ًْ يَُصيُّ َ ْدَسى ل

ُ
ِت َطانَِفٌث أ

ْ
ًْ َوْْلَأ  َوَرانُِس

                                                           

 .115مـ أية :  ضمزء اًمـًاء ، ( 1)

 .115مـ أية : ضمزء اًمـًاء ،  (2)
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 ًْ ُٓ ْضيَِحَخ
َ
ًْ َوأ ُْ  خ ،ىلر اًمتاريىلقمٌ، وهذا ما وقماه اجلـدي اعمٍمي  (1){ِحْزَر

  ، ومفق ذم رسماٍط إمم يقم اًمؼقامة. وسمذًمؽ صمٌتت ًمف مؽاكتف 

ًمعؾامء اًمعامؾلم اعمخؾصلم قمغم أن مىلـ وإذا يمان أهؾ اًمعؾؿ واًمػؼف مـ ا

، ومىلـ ؾمالطمف ومفىلق ؿمىلفقد  دونمات  ومنن مـ، مات دون ماًمف ومفق ؿمفقد 

 .مات دون وـمـف ومفق ؿمفقد

يدظمؾ  شمدمػمهاأو حماوٓت واعمريمٌات يمام أن آقمتداء قمغم هذه أٓت 

َْ }ذم اإلومًاد اعمـفل قمـف ، طمقث يؼقل احلؼ ؾمىلٌحاكف :  ن ٌَ ََ اََّّناِس  ٌِن َو
َلُّ ُحػْ 

َ
َٔ أ ن ُْ نا ِف كَيْتِنِّ َو ٌَ َ لََعَ  ُِٓر اَّللَّ جَْيا َويُْش ُُلُ ِف اْْلََياةِ الُّ ْٔ ِجُتَم كَ

ْٓيِنَم اْْلَنسَْث  *اْْلَِصاِم  نا َوُي َٓ رِْض ِِلُْفِطَر ذِي
َ
لَّ َضََع ِف اْْل َٔ ِإَوَذا حَ
ُ َل ُُيِبُّ اىَْفَطاَد  ُّ اىْػِنشَّةُ ِإَوَذا رِيَو َُلُ احَّ  *َواىنَّْطَو َواَّللَّ َدَزحْن

َ
َ أ ِق اَّللَّ

ادُ  َٓ ٍِ ْ ًُ َوَْلِئَْص ال َِّ َٓ ُّ َج ًِ فََحْطُت ذْ  . (2){ةِاْْلِ

وأصحاب هىلذه اًمضىلالًمة يريىلدون سمضىلالًمتفؿ هىلذه شمػؽقىلؽ اجلىلقش 

ٕقمىلداء، وهىلذه ظمقاكىلة ري ظماصة واجلققش اًمعرسمقة قمامة ًمصىلاًمح اىلىلاعمص

اًمىلداظمؾ  رـمة طمصىلـ اًمىلٌالد ذمىلقمظؿك ًمؾديـ وًمؾىلقـمـ، ومىلاجلقش واًمشىل

 ،  ، وماًمدقمقة إمم هدمفام دقمقة إمم شمػؽقؽ اًمقـمـ واًمؼضاء قمؾقف واخلارج

                                                           

 .115اًمـًاء ، مـ أية:  ( 1)

 . 513 – 511اًمٌؼرة :  (2)
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 .وهق مآ يؼره ديـ وٓ وـمـقة وٓ إكًاكقة وٓ قمؼؾ ؾمؾقؿ

 

               *       *       * 
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 املبخح اهتاضع
 

 عوٟ محى اهطالح عِاصسٍٓ اهضاهٞتػجٚع )ضالهٞ اهسد عوٟ 

  (تسٗٙع اآلًِنيٗ 
 

 :ٟ ٓرٖ اهضالهٞ ُك٘يٗهوسد عو

مـ اعمعؾقم اًمذي يؽاد يصىلؾ إمم طمىلد اًمٌداهىلة ذم ذيعىلة اإلؾمىلالم أن 

إلمىلام اعمـىلاوي ذم ومىلقض شمرويع اإلكًان أمـ طمرام طمرمة ؿمديدة ، ىمىلال ا

 . "شمرويع اعمًؾؿ طمرام ؿمديد اًمتحريؿ"اًمؼدير : 

ـْ َأؿَماَر إِمَم َأظِمقىلِف سمِ  َحِديىلَدٍة وىمال رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( : )َم

ىلِف( ، ىمىلال اإلمىلام (1) وَمنِنَّ اعمَْاَلِ َؽَة شَمْؾَعـُُف طَمتَّك َيَدقَمُف َوإِْن يَماَن َأظَماُه ٕسَمِقِف َوُأمِّ

ذم هذا احلديث شمليمقد طمرمة اعمًؾؿ واًمـفل اًمشديد قمـ شمرويعف  ": اًمـقوي

َوإِْن  ) وَّتقيػف واًمتعرض ًمف سمام ىمد يمذيف ، وىمقًمف )صغم اهلل قمؾقف وؾمىلؾؿ( :

ِف يمَ  مٌاًمغة ذم إيضاح قمؿقم اًمـفل ذم يمؾ أطمد ، ؾمقاء مـ  (اَن َأظَماُه ٕسَمِقِف َوُأمِّ

اأم  يتفؿ ومقف ومـ ٓ يتفؿ ، وؾمقاء أيمان هذا هزًٓ  ٕن شمرويع اعمًىلؾؿ  7 ضمدًّ

َع  .(2)طمرام سمؽؾ طمال ٍؿ َأْن ُيَروِّ
ؾِ ًْ ُ
َٓ حَيِؾُّ عمِ وىمال )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( : )

ؾِاًم( ًْ ْمِرٍئ َأْن َيْلظُمَذ قَمَصىلا )ل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( : وىما ،(3) ُم ِٓ َٓ حَيِؾُّ 

                                                           

ػِم ( 1) ًِ ؾٍِؿ . سماب ،رواه مًؾؿ ذم يمتاب اًمتَّْػ ًْ اَلِح إمَِم ُم ًِّ ؿَماَرِة سمِاًم ـِ اإْلِ  اًمـَّْفِل قَم

 .141/ 13ذح صحقح مًؾؿ ًمؾـقوي ( 2)

ََدِب ( 3) ْٕ َء قَمغَم اعْمَِزاِح  ،رواه أسمق داود ذم يمتاب ا ْ ـْ َيْلظُمُذ اًمٌمَّ  . سماب َم
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ىلؾِِؿ قَمىلغَم  ًْ َم اهللُ قَمزَّ َوضَمؾَّ َماَل اعمُْ ِة َما طَمرَّ ِف، َوَذًمَِؽ ًمِِشدَّ
ًِ َأظِمقِف سمَِغػْمِ ـمِقِب َكْػ

ؾِِؿ( ًْ  .(1) اعمُْ

 مـ شمرويع اًمـػس اًمٌنمية سمؼطع )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(اًمـٌل طمذر ىمد و

ـْ فَمَؾَؿ ُمَعاهًدا، َأِو اْكتََؼَصفُ ومؼال اًمـظر قمـ معتؼدها أو دياكتفا ، َٓ َم ، َأْو  : )َأ

َػُف وَمْقَق ـَماىَمتِِف ، َأْو َأظَمَذ ِمـُْف ؿَمقًْئا سمَِغػْمِ ـمِقِب َكْػٍس ، وَمَلَكا طَمِجقُجُف َيْقَم  يَمؾَّ

ـِ َأسمِك ًَمقْغَم ، (2) اًْمِؼقَاَمِة( ـِ سْم مْحَ ـْ قَمٌِْد اًمرَّ ٍد وقَم صَمـَا َأْصَحاُب حُمَؿَّ  ىَماَل : طَمدَّ

ُؿْ  ))صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ػُمونَ  يَماُكقا )َأّنَّ ًِ  قَمَؾقْفِ  اهللُ  )َصغمَّ  اهللِ  َرؾُمقلِ  َمعَ  َي

ػٍم، ذِم  َوؾَمؾََّؿ( ًِ  وَمَلظَمَذَها، َمَعفُ  َكٌْؾٍ  إمَِم  سَمْعُضُفؿْ  وَماْكَطَؾَؼ  ِمـُْفْؿ، َرضُمٌؾ  وَمـَامَ  َم

ضُمُؾ  َؼظَ اؾْمَتقْ  وَمَؾامَّ    ،" ُيْضِحُؽُؽْؿ؟ َما ": وَمَؼاَل  اًْمَؼْقُم، وَمَضِحَؽ  وَمِزَع، اًمرَّ

،: وَمَؼاًُمقا َٓ  َّٓ  قَمَؾقْفِ  اهللُ )َصغمَّ  اهللِ َرؾُمقُل  وَمَؼاَل  ، وَمَػِزعَ  َهَذا َكٌَْؾ  َأظَمْذَكا َأكَّا إِ

َٓ  : َوؾَمؾََّؿ( ؾِؿٍ  حَيِؾُّ  ) ًْ ُ
عَ  َأنْ  عمِ ؾاًِم  ُيَروِّ ًْ  .(3) ( ُم

فىلىلت اًمنمىلىليعة إمموىمىلىل  ضورة مقاضمفىلىلة هىلىلذه اًمػئىلىلات اًمضىلىلاًمة د وضمَّ

معفؿ  عمًؾحة، ومؽاكت اعمقاضمفة ا وردقمفا قمـ شمرويع أمـلم وشمدمػم اًمٌالد

، ومال يؿؽـ ًمٌؾٍد أن شمًؿح هلذه اجلامقمات وَمـ وراءهىلؿ مـ إمهقة سمؿؽان

                                                           

 رواه اًمٌقفؼل ذم اًمًــ اًمؽؼمى .( 1)

َماَرةِ َوا اخْلََراِج  يمَِتاب ذم داود أسمق أظمرضمف (2)   إْلِ
ِ
ةِ  َأْهؾِ  شَمْعِشػمِ  ذِم  سَماب ، َواًْمَػْلء مَّ  إَِذا اًمذِّ

 .سمِاًمتَِّجاَراِت  اظْمَتَؾُػقا

 .133/ 35رواه اإلمام أمحد ذم مًـده  (3)
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ضمزاء مـ يعقثقن  ، وىمد سملم احلؼ ؾمٌحاكف وشمعاممأن يعقثقا ذم إرض ومًاًدا

ع ًمردقمفؿ ما يطؾؼ قمؾقف اًمػؼفاء طمد احلراسمة ، ومؼال ، وذَّ ذم إرض ومًاًدا

رِْض } :ؾمٌحاكف 
َ
َن ِف اْْل ْٔ َ َورَُضَُٔلُ َويَْطَػ ََ ُُيَارُِبَٔن اَّللَّ ِي ا َجَشاُء اَّلَّ ٍَ إِجَّ

ْن ُحَلخَّيُ 
َ
ْو يَُصيَّتُ نفََطاًدا أ

َ
ننٔا أ ْو ُتَلطَّ

َ
ِٓننٔا أ يِْري

َ
ننَع أ ُٓ رُْجيُ

َ
َْ  ًْ نًْ َوأ ٌِن

ًْ ِف ندِ  ن ُٓ َ جَْينا َول ًْ ِدنْشٌي ِف الُّ ن ُٓ َ رِْض َذلِنَم ل
َ
ََ اْْل ٌِ ْٔا  ْو ُحَِْف

َ
ََلٍف أ

 ًٌ   .(1){اْْلِدَسةِ َغَزاٌب َغِظي

 

      *       *       * 

                                                           

 . 33أية  :اعما دة  (1)
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 املبخح اهعاغس
 

 اهسد عوٟ ضالهٞ 
 اهتظآس اهطوٌٛ غطا١حتت ٗٓدَ اهدٗهٞ إغاعٞ اهف٘ضٟ 

 ِػآت ٗاملٌتولات اهعاًٞ ٗاخلاصٞاهتعدٜ عوٟ امل ٗاضتباحٞ
 

     :ٗهوسد عوٟ ٓرٖ اهضالهٞ ُك٘ي

 هبا اًمـىلاس قمىلـ عؼمِّ كظؿت اًمدؾماشمػم واًمؼقاكلم أًمقات واًمطرق اًمتل يُ 

،  وهمػمه مـ وؾما ؾ اًمتعٌػم قمىلـ اًمىلرأي  آرا فؿ مـ ظمالل اًمتظاهر اًمًؾؿل

اًمتل هذه اًمقؾما ؾ اًمعٍمية مـ اعمضؾة شمتخذ  اًمضاًمة همػم أن هذه اجلامقمات

ضمىلؾ إؿمىلاقمة ٕ مطقىلةيمػؾفا اًمدؾمتقر واًمؼاكقن ًمؾتعٌػم اًمًؾؿل قمـ اًمىلرأي 

ىمصد إّناك اًمدوًمىلة  قمغم اعمؿتؾؽات اًمعامة أو اخلاصة 7، واًمتعدي  اًمػقى

 أو إؾمؼاـمفا.

،  وؾت قمىلـ ـمريىلؼ احلىلؼجيد أنَّ سمعض اجلامقمات ذم اًمتاريخ اًمـافمر وم

ريض اهلل )ن سمـ قمػان ظمرضمقا قمغم ؾمقدكا قمثام ويماكت اًمٌداية ذم همٓء اًمذيـ

 حمتجلم ًمؽـفؿ هقمىلان مىلا محؾىلقاسماؾمؿ اًمديـ وإىمامة احلؼ ، ظمرضمقا  (قمـف

روقان اهلل شمعىلامم )أؾمؾحتفؿ ذم وضمف اخلؾقػة ، وذم وضمقه اًمصحاسمة اًمؽرام 

 سمىلـ قمػىلان ؾمقدكا قمىلثامناًمراؿمد ، ومؽاكت اًمـتقجة اؾمتشفاد اخلؾقػة  (قمؾقفؿ

ت ـما ػة اخلقارج اًمذيـ ظمرضمقا ، صمؿ ومتح سماب اًمػتـة وفمفر (ريض اهلل قمـف)

قمغم ؾمقدكا قمكم سمـ أيب ـماًمب )ريض اهلل قمـىلف( واكتفىلك إمىلر سمؼىلتؾفؿ إيىلاه 

 ، ودظمقل إمة اًمػتـ  )ريض اهلل قمـف( أيًضا ، ويمان سمؼتؾف ما يمان مـ
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 .اإلؾمالمقة آكذاك ذم طمروب واكشؼاىمات شمارخيقة مل شمعرومفا مـ ىمٌؾ 

قى ىلاًمػر ىلمـ كش اسمقة أنىلاإلره اقماتىلوهذا ما هتدف إًمقف هذه اجلؿ

، إمىلا  قمغم اًمؼتؾ واًمتدمػم  آضمؽماء، و سماحلرمات اًمتل شممدي إمم آؾمتفاكة

 ذم اًمًؾطة وإما ظمقاكة ٕوـماّنؿ وقمامًمة ٕقمدا فا. اـمؿع

م وًمذًمؽ  عما ومقف مـ  7 سمقع اًمًالح وشمداوًمف ذم أوىمات اًمػتـة  اًمعؾامءطمرَّ

سمىلام ُيغىلري إمم اؾمىلتخدامف د اًمًىلالح واكتشىلاره سمىللم اًمـىلاس قظمطقرة وضمىل

   ، ومعىلـ (1)واإلقماكىلة قمىلغم اإلصمىلؿ واًمعىلدوان واًمتعرض ًمؾـىلاس سماًمٌاـمىلؾ ،

ـْ سَمْقىل (َصىلغمَّ اهللُ قَمَؾْقىلِف َوؾَمىلؾَّؿَ )َأنَّ َرؾُمقَل اهللِ »قمؿران سمـ طُمصلم  ِع َّنىَلك قَمىل

اَلِح ذِم اًْمِػْتـَةِ  ًِّ  .(2)شاًم

وؾمىلا ؾ ومؽقػ يتؿ طمث اًمـاس ذم وىمتـا احلازم قمغم اؾمىلتخدام خمتؾىلػ 

 ؟و ؾمٌحاكؽ رسمـا، هذا هبتان قمظقؿاًمعـػ واإلرهاب سمحجة اإلصالح ، 

  لّنممَّا يزيدك معرومة وقمؾاًم سمضالل هذه اجلامقمات وإوالهلؿ خماًمػة و

 اعمًؾؿلم قمـ أن يؼتؾ سمعضفؿ  (صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ)ؾمقدكا رؾمقل اهلل 

اًرا) ومؼال: ،سمعًضا   ، (3)(ُضُؽْؿ ِرىَماَب سَمْعضٍ ُب سَمعْ ، َيْي  َٓ شَمْرضِمُعقا سَمْعِدي يُمػَّ

 

                                                           

 533 | 2سمدا ع اًمصـا ع  (1)

 أظمرضمف اًمطؼما  ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم . (2)

يمتاب اإليامن ، سماب  ذمزي ، سماب طمجة اًمقداع ، ومًؾؿ يمتاب اعمغا ذمأظمرضمف اًمٌخاري  (3)

 ش .ٓ شمرضمعقا سمعدي يمػارا ييب سمعضؽؿ رىماب سمعض»
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خمىلاًمػ هىلق إكىلام ًمؾخروج واًمؼتؾ واًمتىلدمػم  اًمـاس ـ يدقمقمنن ومإذن 

ذه ىله فىلإًمق قىلا شمدقمىلم، وإن  (ؿىلف وؾمؾىلصغم اهلل قمؾق)ؾمقدكا رؾمقل اهلل  عمـفج

 الل واإلوالل وًمقس اهلداية واإلصالح. ضىلاًم قىلإكام هات قمىلاجلام

 مقىمىلػ، رهؿ ىلأو همق ؾ اعمًؾؿلمىلاكة قمغم ىمتىلاإلقم ةىلطمرمومما يميمد قمغم 

ـِ  (ريض اهلل شمعامم قمـفام)ؾمقدكا قمٌد اهلل سمـ قمؿر  طملم َأشَماُه َرضُماَلِن ذِم ومِْتـَِة اسْم

سَمػْمِ  َٓ : إِنَّ اًمـَّاَس ىَمْد َصـَُعقا َما شمَ اًمزُّ ـُ قُمَؿَر سْمـ، وَمَؼا اخْلَطَّىلاِب ،  َرى ، َوَأْكَت اسْم

ُرَج ؟، ىَمىلاَل ( قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّؿَ َصغمَّ اهللُ)َوَصاطِمُب َرؾُمقِل اهللَِّ   :، وَماَم َيْؿـَُعَؽ َأْن ََّتْ

َم قَمىلكَمَّ دَ  َيْؿـَُعـِل َأنَّ اهللََّ شَمَعىلامَم » ىلؾِؿِ طَمىلرَّ ًْ َٓ شَم َأظِمىلل اعمُْ : َأَو مَلْ َيُؼىلِؾ اهللَُّ ، ىَمىلا

ِ }شَمَعامَم: َُ َّلِلَّ ٌَِث َوَيُسَٔن اّلِي ًْ َحَّتَّ َل حَُسَٔن فِخْ ُْ  :؟، ىَماَل  (1){َوكَاحِئُ

ـْ ومِ » ـُ هللِوَمَؼْد ىَماشَمْؾـَا طَمتَّك مَلْ شَمُؽ ي َؾ طَمتَّىلك  ْتـٌَة َويَماَن اًمدِّ
، وَمَلْكُتْؿ شُمِريُدوَن َأْن ُكَؼاشمِ

ـُ ًمَِغػْمِ اهللَِّ  ي ـِ  (2) ششَمُؽقَن ومِْتـٌَة َوَيُؽقَن اًمدِّ ـْ ؾَمىلِعقِد سْمىل ، ورم رواية أظمرى قَمىل

ٌَػْمٍ  ـُ قُمَؿرَ ، ىَماَل: ظَمَرَج قَمَؾقْ  ضُم ٌُْد اهللَِّ سْم ىلـًا،  ـَا قَم ًَ صَمـَا طَمِديًثا طَم ، وَمَرضَمْقَكا َأْن حُيَدِّ

ـِ  مْحَ ٌِْد اًمرَّ ٌَاَدَرَكا إًَِمْقِف َرضُمٌؾ وَمَؼاَل: َيا َأسَما قَم ـِ اًمِؼَتاِل ذِم اًمِػْتـَةِ  ىَماَل: وَم صْمـَا قَم ،  ، طَمدِّ

ًْ َحَّتَّ َل حَُسَٔن فِ }َواهللَُّ َيُؼقُل: ُْ َِثٌ َوكَاحِئُ وَمَؼىلاَل: َهىلْؾ شَمىلْدِري َمىلا  (3){خْ

                                                           

 . 163 مـ أية: :اًمٌؼرة  (1)

وىماشمؾقهؿ طمتك ٓ شمؽقن ومتـة }يمتاب شمػًػم اًمؼرآن ، سماب ىمقًمف: ذمأظمرضمف اًمٌخاري  (2)

 . {ويؽقن اًمديـ هلل ومنن اكتفقا ومال قمدوان إٓ قمغم اًمظاعملم

 .  36إكػال:   (3)
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َؽ؟  َؾْتَؽ ُأمُّ
ٌد  »اًمِػْتـَُة، صَمؽِ اَم يَماَن حُمَؿَّ يمِلَم  (َصغمَّ اهللُ قَمَؾْقِف َوؾَمؾَّؿَ )إِكَّ ُيَؼاشمُِؾ اعمُنْمِ

ظُمقُل ذِم ِديـِِفْؿ ومِْتـَةً    .(1)ش ، َوًَمْقَس يَمِؼَتاًمُِؽْؿ قَمغَم اعمُْؾِؽ  َويَماَن اًمدُّ

َمـ يًعك إمم اسمـ قمؿر )ريض اهلل شمعامم قمـفام( قمغم  وهؽذا كرى طمؽؿ

وراء اعمؾؽ سملكَّف ؾماٍع طمشد احلشقد ويرهمٌفؿ ذم اًمؼتؾ وشملضمقج كػمان اًمػتـة 

، ويملكف )ريض اهلل قمـف( يصقر واىمع هذه اجلامقمات اًمتل شمتخذ واًمرياؾمة 

اًمديـ مطقة ًمؾقصقل إمم أهمراوفا اخلٌقثة ، طمتك ًمق ؾمػؽقا ذم ؾمٌقؾ ذًمؽ 

 ًمـاس فمؾاًم واومؽماًء وضمرأة قمغم اهلل ورؾمقًمف.دماء ا

ومما يـٌغل أن ُيعؾؿ أن اهلل ؾمٌحاكف طمػظ ًمعٌاده سمؿختؾػ ـمقا ػفؿ 

وَمـ يؼقل: إكف جيقز وضمـًقاهتؿ ، وأقمراوفؿ ، وأمقاهلؿ وممتؾؽاهتؿ ، 

أو اًمتعدي قمؾقفا أو  اًمعامة أو اخلاصة ذقًما اًمتعرض ًمؾؿؿتؾؽات

صغم اهلل )، وقمغم رؾمقًمف  ى قمغم اهلل شمعامماؾمتٌاطمتفا ذم اإلؾمالم ومؼد اومؽم

َ َل } ىمقل احلؼ ؾمٌحاكف:خُياًمػ ذًمؽ  7 ٕن (قمؾقف ؾمؾؿ َوَل َتْػَخُروا إِنَّ اَّللَّ
 ََ ْػخَِري ٍُ ْ يمام يشتؿؾ قمغم خماًمػة سحية ًمػعؾ ؾمقدكا رؾمقل ،  (2) {ُُيِبُّ ال

ؿـف قمؾقفا اهلل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ، ومؼد ردَّ إمقال واًمقدا ع اًمتل ا ت

 . ىمريش قمغم اًمرهمؿ مـ يمػرهؿ سمف وشمؽذيٌفؿ ًمف يمػار

                                                           

يمتاب اًمػتـ ، سماب ىمقل اًمـٌل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( : )اًمػتـة مـ  ذم أظمرضمف اًمٌخاري (1)

 ىمٌؾ اعمنمق( .

 . 161مـ أية  :اًمٌؼرة  (2)
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ف  )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( ؼٌؾ أن خيرجوم مـ مؽة إمم اعمديـة شمرك اسمـ قمؿِّ

، ومؾىلؿ يًىلتحؾفا، ومل وأماكىلاهتؿ  قفؿ ودا عفىلؿًمػمد إًم (ريض اهلل قمـف)قمؾقًّا 

ُزيُ } :وشمعىلىلامم  ؾمىلىلٌحاكف مىلىلر اهللٕيىلىلتحػظ قمؾقفىلىلا، سمىلىلؾ امتثىلىلؾ 
ْ
ٔا َوَل حَننأ

 َْ ٌِ ٔا فَسِيًلا 
ُزيُ

ْ
ِم ِْلَأ ا إَِل اْْلَُكَّ َٓ ِ ٔا ة

ُ ًْ ةِاْْلَاِطِو َوحُْرل َُِس ًْ ةَيْ َٔاىَُس ْم
َ
أ

ٔنَ  ٍُ ًْ َتْػيَ جُْخ
َ
ًِ َوأ ذْ َٔاِل اََّّاِس ةِاْْلِ ْم

َ
، أًمىلقس هىلق اًمؼا ىلؾ ذم ظمطٌتىلف  (1){أ

ْؿ ، طَمىلَراٌم إنَّ ِدماءيُمْؿ ، َوأْمىلَقاًَمُؽْؿ ، وأقْمَراَوىلؽُ ): اجلامعة ذم طمجة اًمقداع 

ذم ؿَمىلْفِريُمْؿ َهىلَذا، َوؾَمىلَتْؾَؼْقَن ،  قَمَؾْقُؽْؿ يَمُحْرَمِة َيْقِمُؽْؿ َهَذا، ذم سَمَؾِديُمْؿ َهىلَذا

ىلاًرا  َـّ سَمْعىلِدي يُمػَّ ـْ َأقْماَمًمُِؽىلْؿ، وَمىلاَل شَمىلْرضِمُع َلًُمُؽْؿ قَم ًْ ُؽْؿ وَمَق ًٓ  -َرسمَّ  -َأْو ُوىلالَّ

  .   (2)(اًمؾفؿ وماؿمفد ؟َهْؾ سَمؾَّْغُت أٓ ِرُب سَمْعُضُؽْؿ ِرىَماَب سَمْعٍض ... ىلَيْض 

ـْ يًعك غم ىلدي قمىل، واًمتع إلؿماقمة اًمػقى ومـ هـا كؼقل: إنَّ َم

آيمٌؾ  –يمام هق طمال هذه اجلامقمات اعمتطرومة  –ات اًمعامة واخلاصة ىلاعمؿتؾؽ

ؾمقدكا رؾمقل اهلل )صغم  ، خماًمٌػ هلديأو مػًد هلا  ٕمقال اًمـاس سماًمٌاـمؾ

ٔا َل }ؾمٌحاكف:  وقمقد ىمقًمفاهلل قمؾقف وؾمؾؿ(، داظمٌؾ ذم ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ
َ
يَاأ

َْ حََساٍض  ْن حَُسَٔن ِِتَاَرةً َخ
َ
ًْ ةِاْْلَاِطِو إِلَّ أ ًْ ةَيَُِْس َٔاىَُس ْم

َ
ٔا أ ُزيُ

ْ
حَأ

ا  ًٍ ًْ رَِحي َ ََكَن ةُِس ًْ إِنَّ اَّللَّ جُْفَطُس
َ
ٔا أ ًْ َوَل َتْلخُيُ َْ َحْفَػْو  *ٌُِِْس ٌَ َو

                                                           

 .155أية  :اًمٌؼرة  (1)

َياِت َأظمرضمف مًؾؿ ذم ( 2) اَمِة َواعمَُْحاِرسملَِم َواًْمِؼَصاِص َواًمدِّ ًَ ِريِؿ  ، يمتاب اًْمَؼ سماب شَمْغؾِقِظ حَتْ

َْمَقاِل . ْٕ قَْمَراِض َوا ْٕ  َوا
ِ
َماء   اًمدِّ
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ا فََطَْٔف ُُْصيِيِّ َُا ذَلَِم ُغْرَواًُا ًٍ  ًرا َوََكَن ذَلَِم لََعَ اَّللَوُظيْ
     .(1){يَِطرًيا

  

      *       *       * 

 
 
 

                                                           

 .31،  56 :اًمـًاء  (1)



   

 - 61 - 

 عػس املبخح احلادٜ
 

 

 (إىل قطع اهطسق ٗتعطٚى امل٘اصالت اهدع٘ٝ) اهسد عوٟ ضالهٞ
 

  :ٗهوسد عوٟ ٓرٖ اهضالهٞ ُك٘ي

ػة وّنل كٌقي سيح ذم أمر دماهؾت هذه اجلامقمات ما ورد مـ ؾُمـَّة ذي

قمىلـ أسمىلك ،  سمريىلاء ومقفىلااجلؾقس قمغم اًمطرىمات ومضاًل قمـ ىمطعفا وإيذاء إ

 ىمىلال: (صغم اهلل قمؾقف وؾمىلؾؿ) أن رؾمقل اهلل (رى اهلل قمـف) ؾمعقد اخلدرى

ُرىَماِت ) ايُمْؿ َواجلُُؾقَس قَمغَم اًمطُّ ـَا كَ (إِيَّ ًُ
اَم ِهَل جَمَاًمِ ، إِكَّ ُث ، وَمَؼاًُمقا: َما ًَمـَا سُمد  َتَحدَّ

َفا)ومِقَفا، ىَماَل:  ِريَؼ طَمؼَّ َّٓ اعمََجاًمَِس، وَمَلقْمُطقا اًمطَّ ، ىَماًُمقا: َوَما طَمؼُّ (وَمنَِذا َأسَمْقُتْؿ إِ

ِريِؼ؟ ىَماَل:  اَلِم، َوَأْمٌر سمىِلاعمَْْعُروِف، )اًمطَّ ًَّ ، َويَمػُّ إََذى، َوَردُّ اًم ٌٍََمِ هَمضُّ اًم

ـِ اعمُـَْؽرِ   .(1) (َوَّنٌْل قَم

وقاسمط ًمؾتعامؾ مع  (صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ)ؾمقدكا رؾمقل اهلل  ومؼد ووع

وهذا ذم جمال اعمٌاح مـ ، ف جيؾس ومقا إذا اوطر اإلكًان أن ماًمطريؼ ذم طمال 

قق طمؼمـ  ضقاسمطشمٌادل إقمامل واعمصاًمح واعمـاومع واخلػم ، وضمعؾ هذه اًم

 .ًمطريؼ وًمقس ٕطمد مـ اًمـاس ا

ٌََص ىلورد مـ طمؼقىمومما    ًَّ  ، َويَمػُّ إََذى  ِر ىلف : هَمضُّ اًْم  ،  اَلِم ىل، َوَردُّ اًم

                                                           

يمتاب اعمظامل واًمغصب ، سماب أومـقة اًمدور واجلؾقس ومقفا ، واجلؾقس  ذمأظمرضمف اًمٌخاري  (1)

عدات ، ومًؾؿ   يمتاب اًمؾٌاس واًمزيـة ، سماب اًمـفل قمـ اجلؾقس ذم اًمطرىمات. ذمقمغم اًمصُّ
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قاز ىلجسم همٓء اءىلـ ضمىلـ أيىلِر ، ومؿِ ىلـِ اعمُْـْؽَ ىلُل قمَ ىلُروِف ، َواًمـَّفْ ىلَوإَْمُر سمِاعمَْعْ 

 .اعمًتخدملم هلا؟ رق وآقمتداء قمؾقفا وسماًمتٌعقة آقمتداء قمغمىلع اًمطىلىمط

إضار سمؿصىلاًمح  عما ومقفا مىلـ 7 وىمد ّنك اًمنمع قمـ شمعطقؾ اعمقاصالت

 ذم شمعطقؾفىلا تخدامفا قمغم ومئة سمعقـفا ، يمام أنَّ قمامة اًمـاس 7 وًمعدم ىمصقر اؾم

طمقىلث  (صغم اهلل قمؾقىلف وؾمىلؾؿ) اًمـٌلٕمر ، وخماًمػة  إضاًرا وأذيًة سماخلؾؼ

  واًمتل هل مـ طمؼقق اًمطريؼ. (يمػ إذى ، واًمـفل قمـ اعمـؽر) :ىمال

مـ يؼقم سمنزاًمة إذى  ورد ذم اًمًـة اعمطفرة ما يدل قمغم ومضؾ وصمقابو

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة: َأنَّ َرؾُمقَل  ، ويؿفده ًمؾـاس قمـ اًمطريؼ ، ومـ ذًمؽ ما ُروي قَم

ـَ ؿَمْقٍك )ىَماَل:  (َصغمَّ اهللُ قَمَؾقِْف َوؾَمؾَّؿَ )اهللَِّ  سَمقْـاََم َرضُمٌؾ َيْؿٌِم سمَِطِريٍؼ َوضَمَد هُمْص

َرُه، وَمَشَؽَر اهللَُّ ًمَ  ، ويؼقل )صغم اهلل قمؾقف (1) (ُف وَمَغَػَر ًَمفُ قَمغَم اًمطَِّريِؼ وَمَلظمَّ

 َٓ :  ىَمْقُل  وَملوْمَضُؾَفا ، ؿُمْعٌَةً  َوؾِمتُّقنَ  سمِْضعٌ  َأوْ  َوؾَمٌُْعقنَ  سمِْضعٌ  )اإلياَمنُ وؾمؾؿ( : 

ـِ  إََذى إَماـَمةُ  َوأْدَكاَها ، اهلل إَِّٓ  إًمفَ  ـَ  ؿُمْعٌَةٌ  َواحلَقَاءُ  ، اًمطَِّريِؼ  قَم  ِم

ـَ  ؾُماَلَمك )يُمؾُّ صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( : ، وىمال )(2)(اإلياَمنِ   قَمَؾقْفِ  اًمـَّاسِ  ِم

ْؿُس، ومِقفِ  شَمْطُؾعُ  َيْقمٍ  يُمؾَّ  َصَدىَمٌة، صْمـلَْمِ  سَملْمَ  َيْعِدُل  اًمشَّ ِٓ ضُمَؾ  َوُيِعلمُ  َصَدىَمٌة، ا  اًمرَّ

تِفِ  قَمغَم  قٌَِّةُ  ًمَؽؾَِؿةُ َوا ٌة،ىلَصَدىمَ  َمتَاقَمفُ  قَمَؾقَْفا َيْروَمعُ  َأوْ  قَمَؾْقَفا، وَمقَْحِؿُؾ  َداسمَّ  اًمطَّ

                                                           

 ،مًؾؿ ذم صحقحفو سماب ومضؾ اًمتفجػم إمم اًمظفر، ،أظمرضمف اًمٌخاري ذم يمتاب إذان ( 1)

 سماب ومضؾ إزاًمة إذى قمـ اًمطريؼ. ،يمتاب اًمؼم واًمصؾة 

ياَمنِ  ؿُمَعِب سماب  ، اإليامنأظمرضمف مًؾؿ ذم يمتاب  (2)  .اإْلِ
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اَلةِ  إمَِم  خَيُْطقَها ظُمْطَقةٍ  ؾُّ ىلَويمُ  ، َدىَمةٌ ىلَص  ـِ  إََذى َوُيِؿقطُ  ، َصَدىَمةٌ  اًمصَّ  قَم

 .(1) َصَدىَمٌة( اًمطَِّريِؼ 

وذم اًمتشجقع قمغم ىمطع اًمطرق وشمعطقؾ اعمقاصالت إطمداث ؿمؾؾ حلريمة 

طر ، وذم اخلوشمعريض طمقاة اعمقاـمـلم إسمرياء واعمًاعملم إمم  ، احلقاة ذم اًمٌؾد

ذًمؽ اؾمتفاكة سملرواح اًمـاس ومصاحلفؿ ، وهذه خماًمػة سحيىلة وواوىلحة 

 ًمؾضقاسمط اًمنمقمقة.

وذم ذًمؽ  ، قمغم ممتؾؽات اًمدوًمة اًمعامة ومـاومعفا وذم هذا اإلشمالف شمعد  

يميمد قمغم أن هذه  ما ق، وهومصاًمح اًمٌالد واًمعٌاد سماًمدوًمة واعمجتؿعإضار 

إؿمىلاقمة  اخلطقات إكام هل ظمطة ممـفجة ومقوققمة سمؿؽر ؿمديد مىلـ أضمىلؾ

قمـد اًمـاس ، طمتك يثقروا  واًمغضب ؼداًمػقى ذم اًمٌالد وشملضمقج طماًمة احل

كا إمم حتؼقؼفا رضماء متزيؼ ؤقمغم طمؽامفؿ ، ومتؽقن اًمػقى اًمتل يًعك أقمدا

ؾة ٓ شمـػع صىلديًؼا وٓ زيدوًمـا وشمػتقتفا ، وإوعاومفا وحتقيؾفا إمم يمقاكات ه

 .اشمي قمدوًّ 

 

      *       *       * 

                                                           

ػَمِ  اجِلَفادِ أظمرضمف اًمٌخاري ذم يمتاب ( 1) ًِّ ـْ   سماب ،َواًم  .  َوَكْحِقهِ  يَماِب سمِاًمرِّ  َأظَمذَ  َم



   

 - 63 - 

 عػس املبخح اهجاُٛ
  اهسد عوٟ ضالهٞ

قصد  هوضػط عوٟ احللً٘ات اب عّ اهطعاَإلضسإىل ا دع٘ٝاه )

 (اه٘ص٘ي إىل اهف٘ضٟ ٗٓدَ اهدٗهٞ 
 

 :ٗهوسد عوٟ ٓرٖ اهضالهٞ ُك٘ي

امم قمىلغم ًمًىلان سمؼقًمف شمعىلاومؽماًء ومغاًمطة اؾمتدل أصحاب هذه اًمضالًمة 

ًَ اِْلَنَْٔم }:-قمؾقفا اًمًالم  –مريؿ  َزّيِن
ُ
َْ أ ا فَيَ ًٌ ْٔ َِ َص إِّّنِ ََُزرُْت لِيسََّْحَ

روطمقث ،  (1){إِنِْطيًّا ىلا إمًىلايمفا قمىلـ اًمؽىلالم  سمصقَّ ل ىلوكًىل ،ف إضاٌب لكَّ

همٓء إهمٌقاء أكَّف معجزٌة هلا أمام ىمقمفا. صمؿ ما اًمعالىمة سملم امتـاع اًمًىلقدة 

وسملم اإلضاب قمـ هق معجزة هلا، وٓ يي سمحقاهتا  اًمذي الممريؿ قمـ اًمؽ

 ؟ي يمدي سمحقاة اإلكًان إمم اهلالكاًمطعام اًمذ

إنَّ مـ مٌادئ اًمنميعة اإلؾمالمقة، سمؾ مـ مٌادئ اًمرؾمىلآت اًمًىلاموية  

َٓ شُمْؾُؼىلقا } :يؼىلقل –شمعىلامم  –، واهلل  يمؾفا: اعمحاومظة قمغم كػىلس اإلكًىلان َو

ًْ إِنَّ  }، ويؼقل ؾمىلٌحاكف:  (2){ْفُؾَؽةِ سمَِلْيِديُؽْؿ إِمَم اًمتَّ  جُْفَطنُس
َ
ٔا أ  َوَل َتْلُخيُ

ا  ًٍ ًْ رَِحي َ ََكَن ةُِس نا فََطنَْٔف  *اَّللَّ ًٍ َْ َحْفَػْو َذلِنَم ُغنْرَواًُا َوُظيْ ٌَ َو
ِ يَِطرًيا ُُْصيِيِّ َُاًرا َوََكَن َذلَِم لََعَ   .(3){اَّللَّ

                                                           

 . 53مـ أية  :مريؿ ( 1)

 .162مـ أية  :اًمٌؼرة  (2)

 .31، 56 تانأي :اًمـًاء ( 3)
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فىلا قمىلغم اإلـمىلالقواعمحاومظة قمغم طمقاة اإلكًان هلا مؼقمات مىلـ أ :  مهِّ

اًمطعام واًمنماب. ومـ هـا ومنذا امتـع اإلكًان قمـ اًمطعام واًمنماب قمامًدا 

، ومنكَّف ُيعدُّ ذم كظر قمؾامء اًمنميعة  رسًما، صمؿ وصؾ إمر إمم هاليمف ومقشمفىلمض

 مـتحًرا.

صمؿ إكف قمغم يمؾ طمال شمعذيب ًمؾـػس ، وىمد ّناكا ديــىلا احلـقىلػ قمىلـ ذًمىلؽ ، 

ؾ ، ومنن جلًىلد اإلكًىلان قمؾقىلف عما ٓ شمطقؼ وٓ حتتؿوقمـ أن كعرض أكػًـا 

ا  ، واعمممـ اًمؼقي ظمػم وأطمب إمم اهلل )قمز وضمؾ( مـ اعمممـ اًمضعقػ.طمؼًّ

ويزداد إمر ضمرما إذا يمان هذا اإلضاب ؾمقاؾمقا مقضمفا ، وٓ قمالىمىلة ًمىلف 

عما ذم ذًمؽ مـ اًمؽذب  7 ؾمقاء أيمان ذًمؽ سماًمًجقن أم سمغػمهاسمًقء اعمعامؾة 

، قمىلغم أن  سمام هؿ مـف سمراء فمؾام وقمىلدواكا واًمتدًمقس، ورمل اًمـاس وآومؽماء

هذه اجلامقمات إكام هتدف إمم اؾمتعداء اعمـظامت اًمدوًمقة قمىلغم دوهلىلا عمامرؾمىلة 

مزيد مـ اًمضغط قمؾقفا ، ورسمام إقمطا فا ذريعة ًمػرض قمؼقسمات قمًؽرية أو 

ؿمىلاقمة ىمصد إّنايمفىلا أو إؾمىلؼاـمفا ، أو إاىمتصادية قمؾقفا ، أو دمؿقد أصقهلا 

، وهىلق مىلا ًمقتؿؽـقا هؿ ومجاقماهتؿ اًمضىلاًمة مىلـ مػاصىلؾفا  7اًمػقى ومقفا 

فاية ًمصاًمح أقمداء أوـماكـا وأمتـا ، وهق ما يتصادم مع مؼاصد يصب ذم اًمـ

اًمتنميع اًمتل شمعؿؾ قمغم احلػاظ قمغم سمـاء اًمدوًمة وىمقهتا ومتاؾمؽفا ، ورد يمقد 

 اعمعتديـ قمـفا .

اية إوـمان واحلػاظ قمؾقفا ، ورد يمقد وىمد أمجع اًمػؼفاء قمغم ضورة مح      

اعمعتديـ ، ومؼد ضمعؾقا اًمدوماع قمـفا ومحايتفا ومحاية صمغقرها ومرض يمػايىلة إذا 
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ىمام سمف مجاقمة مـ اًمؼقم ؾمؼط اإلصمؿ قمـ اًمٌاىملم ، وإذا مل يؼؿ سمف أطمد مـفؿ أصمؿ 

اجلؿقع ، قمغم أن اًمدوماع قمـ إوـمان يصٌح ومرض قملم قمغم يمىلؾ اسمىلـ مىلـ 

 فا اًمعدو أو شمعروت ًمؾخطر ، ؾمقاء أيمان هذا اًمعدوان همزواأسمـا فا إذا هامج

 واؾمتعامًرا أم إرهاسًما وشمػجػًما وشمرويًعا ًمممـلم.

  

      *       *       * 
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 املبخح اهجاهح عػس
 

 اهسد عوٟ ضالهٞ
 ت٘جٕٚ اهصكاٝ إىل دعٍ أعٌاهلٍ اإلجساًٚٞإىل  اهدع٘ٝ

ًُا ٗشًٗزا    (دباجلٔا)اهيت ٙصفُ٘ٔا بٔتا
 

 :ٗهوسد عوٟ ٓرٖ اهضالهٞ ُك٘ي

د   ومؼال ، ًمثامكقة ًمؾزيماةصارف ااعم اًمؽريؿ فىمرآكذم  –شمعامم -اهلل طمدَّ

ا }: ؾمٌحاكف َٓ َطاننِِي َواىَْػاِمينَِي َغيَيْ ٍَ ْ َركَاُت لِيُْفَلَساءِ َوال ا الصَّ ٍَ إِجَّ
ٌِنَي َوِِف ضَ  ًْ َوِِف الّسِكَاِب َواىَْغارِ ُٓ َفثِ كُئُبُ

َؤىَّ ٍُ ْ بِيِو َوال َِ الطَّ ْ ِ َواة بِيِو اَّللَّ
 ًٌ ًٌ َحِهي ُ َغيِي ِ َواَّللَّ ََ اَّللَّ ٌِ  .(1){فَسِيَظًث 

واعمغاًمطة ذم هذا اًمٌاب إكَّام كشلت مـ ؾمقء ومفؿ هذه اجلامقمات عمعـك 

، ومؼد فمـُّقا أنَّ ما يؼقمقن سمف مـ َّتريٍب وشمدمػٍم وىمتٍؾ {َوذِم ؾَمٌِقِؾ اهللَِّ } ىمقًمف:

ؾمٌقؾ اهلل، وىمد ؾمٌؼ أن سمقَّـَّا معـك اجلفاد، وأكقاقمف، وشمنميٍد ضمفاًدا ذم 

 وذوـمف. 

وكميمد هـا أنَّ ما شمؼقم سمف هذه اجلامقمات ًمقس ضمفاًدا ذم ؾمٌقؾ اهلل إكَّام هق 

 .، وقمغم اًمٌالد واًمعٌاد كقة قمغم اإلؾمالم واعمًؾؿلمطمرٌب قمدوا

 جيليت ذم مؼدمتفا ىمضاء طمقا وصمؿ إن هذه اًمزيماة هلا مصارومفا اًمنمقمقة 

اًمـصقص  ومتحريػاًمػؼراء واعمًايملم وما حيؼؼ أمـ اعمجتؿع وؾمالمف ، 

                                                           

 . 31أية  :اًمتقسمة  (1)
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ؿع حتت وإظمراضمفا قمام ذقمت ًمف ـمامة يمؼمى ، همػم أن هذا اعمال اًمذي جُي 

وإرامؾ واًمػؼراء ، مًؿك اًمزيماة أو اًمصدىمات ًمإلكػاق قمغم اًمقتامك 

ؿ صمؿ يذهب ًمدقم، واعمًتشػقات ، واعمدارس ، وسمـاء اعمًاضمد ،  واعمًايملم

، وشمضققع ًمؾحؼقق قمـاسهؿ اإلرهاسمقة هلق أيمؾ ًمؾًحت وظمقاكة ًمْلماكة 

 .قمغم أصحاهبا اعمًتحؼلم 

وإذا يمان اًمؼرآن اًمؽريؿ ىمد شمققمد سماًمعؼاب اًمشديد مـ ٓ حيض قمغم 

َِ  }ـمعام اعمًؽلم ، ومؼال ؾمٌحاكف:  ُب ةِاّلِي ِي يَُسّزِ يَْج اَّلَّ
َ
َرأ
َ
فََزلَِم  *أ

 ًَ ِي يَُرعُّ اِْلَتِي ٍِْطِهنِي  * اَّلَّ ْ َصيّنَِي  *َوَل َُيُضُّ لََعَ َطَػاِم ال ٍُ يٌْو لِيْ َٔ فَ
َٔن  * ُْ ًْ َضا ِٓ ِ َْ َصََلح ًْ َخ ُْ  ََ ِي

ًْ يَُساُءوَن  *اَّلَّ ُْ  ََ ِي ٍَُِْػَٔن  *اَّلَّ َويَ
اُغٔنَ  ٍَ ْ ًْ ِف َضَلَس }ؼر: ؾم، وىمال ؾمٌحاكف خماـمٌا أهؾ  (1){ال ا َضيََهُس ٌَ* 

ََ ا ٌِ ًْ َُُم  َ ٔا ل ُ َصينَِّي كَال ٍُ ْ ٍِْطِهنَي  *ل ْ ًُ ال ًْ َُُم ُجْطػِ َ َِّا ََنُُٔض  *َول َوُك
َع اْْلَانِِظنَي  ٌَ*  َِ ِْٔم اّلِي ُب بِيَ َِّا َُُسّزِ حَاَُا اِْلَلِنيُ  *َوُك

َ
،  (2){َحَّتَّ أ

ؿ قمغم إـمعام اعمًؽلم ، ومؼال ؾمٌحاكف : فواؾمتـؽر قمغم يمػار ىمريش قمدم طمض

ًَ لََكَّ ةَْو َل حُْسسُِمَٔن ا} َٔن لََعَ َطَػاِم  *ِْلَتِي َوَل ََتَاطُّ
ٍِْطِهنيِ  ْ ، ومام سماًمؽؿ سمؿـ يعتدي قمغم طمؼقق همٓء ومقٍمومفا قمـفؿ إمم (3){ال

                                                           

 اعماقمقن.( 1)

 . 14 - 15أيات :  :اعمدصمر ( 2)

 .15، 14 أيتان اًمػجر: (3)
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مـ يليمؾقن أمقال  همػمهؿ ؟ إكف يدظمؾ وسمال أدكك ؿمؽ أو شمردد حتت ـما ؾة

اًمـاس سماًمٌاـمؾ ، ؿملن مـ يليمؾ مال اًمقتقؿ واعمًؽلم ، طمقث يؼقل احلؼ 

ُزئَُن }:  ا مـ يليمؾقن أمقال اًمقتامك فمؾاًم ؾمٌحاكف متققمدً 
ْ
ََ يَأ ِي إِنَّ اَّلَّ

َْٔن  ًْ َُاًرا وََضيَْصيَ ِٓ ِ ُزئَُن ِف ُبُطُٔ
ْ
ا يَأ ٍَ ا إِجَّ ًٍ َٔاَل اِْلََخاََم ُظيْ ْم

َ
أ

يماة زًمؾ ، ؾمقاء أيمان أيمؾ طمؼقق همٓء أيمال مٌاًذا أم سوًما (1){َضػرًِيا

دمة اجلامقمات واًمتـظقامت خلإمم همػمهؿ  واًمصدىمات اًمتل هل طمؼ هلؿ

، وملهؾ اًمعؾؿ قمغم أن فة همػم اجلفة اًمتل ظمصص هلا اعمالأي ضم واعمتطرومة ، أ

، وأن ذط اًمقاىمػ أو اعمتؼمع يمـص اًمشارع ما مل   كقة اعمتؼمع جيب أن حتؽمم

 . حيؾ طمراما أو حيرم طمالٓ

 وأؾمقأ مـ هذا مـ يػنون مـ هذه اجلامقمات وهمػمها ىمقًمف شمعامم :       

فؿ ، ومقًتحؾقن سمعض اعمال ٕكػًفؿ ، قمؾاًم  وومؼ أهقا {قَمَؾْقَفا َواًْمَعاِمؾلِمَ }

سملن أهؾ اًمعؾؿ قمغم أن ؾمفؿ اًمعامؾلم قمؾقفا ٓ يـطٌؼ إٓ قمغم مـ كصٌف وزم 

ًٌا حمدًدا أو ضمعال معقـًا زإمر وأىمامف رؾمؿقًّا قمغم مجع اًم أو يماة ، وطمدد ًمف راشم

أو شمػرهمف ًمف ، ٓ أن يؼتطعف ًمـػًف أو حيدد كظػم ىمقامف سمذًمؽ مٌؾًغا مؼطققًما 

 ا . وزورً هلا ما حيؾق هلا فمؾاًم 

 

      *       *       * 

                                                           

 . 11اًمـًاء : ( 1)
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 عػس املبخح اهسابع
 

 اهسد عوٟ ضالهٞ :
 .(قصد إضكاط اهدٗهٞ دع٘ٝ ٓرٖ اجلٌاعات إىل اهعصٚاْ املدُٛ) 

 

 :ٗهوسد عوٟ ٓرٖ اهضالهٞ ُك٘ي

قمغم رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمؾقف  يمذسما واومؽماءً حاب هذه اًمضالًمة صأورد أ

 مـفؿ أن حتؼؼ هلؿ آماهلؿ اًمػاؾمدة، أمالاعمقوققمة طماديث وؾمؾؿ( سمعض إ

يؽقن ذم آظمر اًمزمان أمراء فمؾؿة ، ووزراء ومًؼة ، وىمضاة ظمقكة ،  ): يمؼقهلؿ

وومؼفاء يمذسمة ، ومؿـ أدرك ذًمؽ مـؽؿ ذًمؽ اًمزمـ ، ومال يؽقكـ هلؿ ضماسمًقىلا ، 

مؽذوب قمغم رؾمقل اهلل )صىلغم اهلل ، وهق طمديٌث  (اوٓ قمريًػا ، وٓ ذـمقًّ 

  . (1)يمام ىمال اعمحؼؼقن،  قمؾقف وؾمؾؿ(

اؾمتدٓل هذه اجلامقمات هبذا احلديث اًمًاسمؼ دون هد أىمقال نن وم

إكام يميمد قمغم ؾمقء كقتفؿ ومقام ُيقردوكف ، وؾمعقفؿ ؾمـًدا ومتـًا  اًمعؾامء ومقف

ًٌِّقا قمغم اًمـاس أمر ديـفؿ ، ويتؼقَّ  ًمقا قمغم ؾمقدكا رؾمقل اهلل احلثقث ًمقَُؾ

يدقمق اًمـاس  (صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ)، ويتفؿقه سملكف (صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ)

إمم اؾمتخدام اًمعـػ ، وإمم اًمعصقان اعمد  اًمذي يعـل: ؿمؾ طمريمة احلقاة ذم 

وأصحاب  اًمدوًمة سمشؽؾ يمامؾ دون اطمتًاب ٕمر اًمضعػاء واعمرى

اًمتل ضُمعؾ  - شمعامم - اهللاحلاضمات وإـمػال، واًمتجـل قمغم خمؾقىمات 

                                                           

 .11/114موط ُيـظر: حتؼقؼ صحقح اسمـ طمٌان ًمؾشقخ ؿمعقب إرك (1)
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اإلكًان مممتـًا قمؾقفا يماًمدواب وهمػمها ، وذًمؽ يمؾف هدومف إيؼاف طمريمة 

احلقاة ، وإيؼاع ظمًا ر ذم إرواح وإمقال ، وشمشتقت ضمفقد رضمال إمـ 

ئ  واجلقش ، وشمشقيف صقرة اًمدوًمة ذم اخلارج واًمتؼؾقؾ مـ ؿملّنا سمام جُيرِّ

ًمػتح سمقاسمات اًمٌالد احلدودية عمـ  قمؾقفا ذوي إـمامع ، ومتؽقن اًمػرصة

إواومة إمم ما ذم ذًمؽ مـ يمذب وضمرأة قمغم ؾمقدكا  ، يًعقن إمم اًمـػاذ إًمقفا

ًدا قمكَمَّ  يمَذَب  رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( اًمذي ىمال : )َمـ  مَتعؿِّ

أْ  ـَ  مؼَعَدهُ  ومْؾقَتٌقَّ  .(1)اًمـاِر( م

سمًدا سماًمعصقان أ (صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ)ومام أمر ؾمقدكا رؾمقل اهلل 

ضمؾ )ققمد احلؼ شمواإلضاب قمـ اًمعؿؾ ، وَمـ َيُؼؾ قمـف ذًمؽ ومؾقـتظر ما 

يلمر  (صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ)سمف يمؾ أوماك أصمقؿ ، ومؽقػ يتصقر أطمد أكف  (وقمال

ـْ سَمْعضٍ : )اًمؼا ؾ، وهق  سمشؾ طمريمة احلقاة ،  َدقُمقا اًمـَّاَس ُيْرَزُق سَمْعُضُفْؿ ِم

، ومنن مـفج ديــا احلـقػ ىما ؿ قمغم (2) (َأظَماُه وَمْؾَقـَْصْحفُ  َوإَِذا اؾْمتََشاَر َأطَمُديُمؿْ 

احلث قمغم اًمعؿؾ وقمغم إشمؼاكف ، وشمعظقؿ إضمر ًمؽؾ مـ يعؿؾ ، طمقث يؽػل 

كػًف وأهؾف ، ويعؿؾ قمغم يمػاية وـمـف وّنضتف ، إذ إن إمؿ اًمتل ٓ متؾؽ 

  ـاس.أىمقاهتا وأؾمؾحتفا ٓ متؾؽ أمر كػًفا ، وٓ مؽاكة هلا ذم دكقا اًم

                                                           

ـْ  ُيْؽَرهُ  َما سَماُب  ،اجْلَـَا ِِز  يمتاب أظمرضمف اًمٌخاري ذِم ( 1)  اعمَْقِِّت . قَمغَم  اًمـَِّقاطَمةِ  ِم

 .55/321أظمرضمف اًمطؼما  ذم اعمعجؿ اًمؽٌػم ( 2)



   

 - 71 - 

دقمقاهؿ أنَّ إصؾ قمدم اًمتعاون مع احلؽىلام سمحجىلة أّنىلؿ فمؾؿىلة ،  اأمَّ 

، طمؽؿفؿ ما يؼقض واًمعؿؾ قمغم قمدم اًمتجاوب معفؿ جيب وسمـاًء قمغم هذا 

ـْ ) سمحديث: قمغم هذا اًمزقمؿ اًمٌاـمؾ ويًتدًمقن تىِلل َهىلَذا احْلَىللُّ ِمىل ُؽ ُأمَّ
ؾِ هُيْ

ًَمىلىلْق َأنَّ اًمـَّىلىلاَس  ) ؟ ىَمىلىلاَل :قَل اهلل شَمْلُمُرَكىلىلا َيىلىلا َرؾُمىلىل، ىَمىلىلاًُمقا : وَمىلىلاَم ( ىُمىلىلَرْيشٍ 

ٌْدُ  ومؼد ردَّ قمغم ذًمؽ، (1)(اقْمَتَزًُمقُهؿْ  ـُ َأمْحَ  اهلل قَم سمـ طمـٌؾ وقمزا ذًمىلؽ إمم  دسْم

ْب قَمغَم َهَذا احْلَِديِث،  ذِم َمَرِوِف اًمذي َماَت ومِقِف :  : َوىَماَل َأيِب  واًمده سمؼقًمف اْضِ

ـِ اًمـَّ  طََماِديِث قَم ْٕ ُف ظِماَلُف ا  ، َيْعـىِلل ىَمْقًَمىلُف :(َصىلغمَّ اهللُ قَمَؾْقىلِف َوؾَمىلؾَّؿَ )ٌِلِّ وَمنِكَّ

وااؾْم " قُعقا َواْصؼِمُ
 : (صغم اهلل قمؾقىلف وؾمىلؾؿ)قمغم أن ىمقًمف  ، (2)"َؿُعقا َوَأـمِ

هـا : أهىلؾ ذًمىلؽ اعمراد سمإمة  "اًمػتح"احلاومظ ذم  ومقف ، ىمال"هيؾؽ ُأمتل"

 .(3)، ٓ مجقع إمة إمم يقم اًمؼقامةاًمعٍم وَمـ ىمارهبؿ

وىمد قمؾَّؼ إؾمتاذ أمحد ؿمايمر قمغم هذا احلديث ومؼال : ًمعؾف يمان اطمتقاـًما 

، ظمشقة أن ُيَظـ أن اقمتزاهلؿ يعـل اخلروج  (رمحف اهلل شمعامم)مـ اإلمام أمحد 

ؿة ، وما ومقىلف مىلـ ، سمام يتٌعف مـ شمػريؼ اًمؽؾ قمؾقفؿ ، وذم اخلروج ومًاد يمٌػم

                                                           

يمتاب ، ومًؾؿ ذم  سماب قمالمات اًمـٌقة ذم اإلؾمالم ، يمتاب اعمـاىمبأظمرضمف اًمٌخاري ذم ( 1)

 سماب ٓ شمؼقم اًمًاقمة طمتك يؿر اًمرضمؾ سمؼؼم اًمرضمؾ. ،اًمًاقمة اًمػتـ وأذاط 

 . 13/351مًـد أمحد ( 2)

 . 11/  13ومتح اًمٌاري  (3)
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: أن حيتاط اإِلكًان ًمديـف قمتزالوًمؽـ اًمقاىمع أن اعمراد سمآ، ؿمؼِّ قمصا اًمطاقمة

 .(1) ومال يدظمؾ معفؿ مداظمؾ اًمػًاد ، َويْرسَمل سمديـف مـ اًمػتـ

 اًمذي خلَّص -رمحف اهلل شمعامم -ؾ ىلة اإلمام أمحد سمـ طمـٌىلر إمم ومطـىلوماكظ

ؽىلقن اًمـىلاس ، واعمىلؼمر إمر يمؾف ذم أن ومعؾ همٓء إكىلام كتقجتىلف : أّنىلؿ هيؾ

 : ًمذًمؽ

واًمؼتىلؾ هلىلرج اًمـاس، ويؽثر ا  ضمؾف ، ومتػًد أطمقالـمؾٌفؿ اعمؾؽ واًمؼتال ٕ

سمتقازم اًمػتـ . وهذا ما شمـضح سمىلف يمؾىلامت هىلذه اجلامقمىلات اًمتىلل شمىلدقمق إمم 

م  اًمتحريض قمغم إصمارة اًمػتـة واًمؼتؾ واحلرق واًمتدمػم واؾمتٌاطمة يمؾ ما طمرَّ

ؾحة ذم هدم أقمؿدة اًمدوًمة ، ومليـ هل اعمصاهلل شمعامم سمحجة مصؾحة اعمقاـمـلم

 .؟، وشمعطقؾ مًػمهتا وؿمؾ طمريمة طمقاهتا وىمقامفا

وىمد شمعؿدت هذه اجلامقمات اًمتعتقؿ قمغم هذا اًمتقوىلقح وقمىلدم ذيمىلره ، 

ريػ ىلرع اًمشىلىلودماهؾقا يمؾ ما يؽمشمب قمؾقف مـ أمقر هىلل ممىلا حيارسمىلف اًمشىل

ويالشمىلف . ومىلا يمىلان مىلـ اومىلؽماء هىلذه شمٌعاشمىلف وقمىلـ واًمٌالد ويٌتعد سماًمعٌاد 

سملكف يلمر سماًمعصىلقان  (اهلل قمؾقف وؾمؾؿصغم )اجلامقمات قمغم ؾمقدكا رؾمقل اهلل 

اعمد  أو أي ؿمؽؾ مـ أؿمؽال اًمعـػ اًمتل ؾمٌؼ وأوردوها وأًمصؼقها فمؾاًم 

، ومفق سمعقد (صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ)رع اًمنميػ وصاطمٌف ىلوهُبتاًكا وزوًرا سماًمش

                                                           

 . 13/355حتؼقؼ مًـد أمحد  (1)
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ظمالف  (صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ)رع اًمنميػ ، سمؾ ورد قمـف ىليمؾ اًمٌعد قمـ اًمش

، ( ؾَمتؽقُن أصَمَرٌة وُأمقٌر شُمـْؽِروَّنىلا) :(  قمؾقف وؾمؾؿصغم اهلل)ىمال ذًمؽ ، ومؼد 

وَن احلؼَّ اًمذي قمؾقُؽؿ، وشمًلًمقَن شم)؟ ىمال: يا رؾمقَل اهللِ ومام شمْلُمُركاىماًمقا :  مدُّ

 .(1) (اهللَ اًمذي ًمُؽؿ

  مىلىلـ أؾماؾمىلىلف وهيدمىلىلف ومفىلىلذا احلىلىلديث يؼىلىلقض مٌىلىلدأ اًمعصىلىلقان اعمىلىلد 

قمؾَّؿـا أكف طمتك  (هلل قمؾقف وؾمؾؿصغم ا)7 ٕن ؾمقدكا رؾمقل اهلل  ًمؾؿتشدىملم سمف

ذم ومؽمات اًمشدة ووضمقد اًمظؾؿ واجلقر ، جيب قمغم يمؾ متٌىلع ًمىلف أن يىلمدي 

 :( صغم اهلل قمؾقف وؾمىلؾؿ)احلؼ اًمذي قمؾقف دماه يمؾ َمـ ًمف طمؼ قمؾقف 7 ًمؼقًمف 

وَن احلؼَّ اًمذي قمؾقُؽؿ، وشمًلًمقَن اهللَ اًمذي ًمُؽؿ) صىلغم اهلل )، ومؼد ىمرر (شممدُّ

ؼىلقق وقمىلدم ؾمىلؼقـمفا ، وأمىلر سملدا فىلا مفىلام يماكىلت ىمقىلام احل (قمؾقف وؾمؾؿ

اًمظروف واعمؼمرات ، ومِؿـ أيـ ضماءت هذه اجلامقمات سمؿثؾ هذه آومؽماءات 

،  ؟ اًمعصىلقان اعمىلد  وهقاًمنمع اًمنميػ ٕمر هماية ذم اخلطقرة إسماطمة مـ 

قن خلىلراب اًمىلٌالد ، مـ همٓء اًمظؾؿة اًمذيـ يدقم ئكؾتجًمؽـ إمم اهلل شمعامم 

ذم وحيرومىلقن  ،  وإسماطمة إرض ًمؾؿػًديـ اعمخرسملم اًمؼتؾة ،وإهالك اًمعٌاد

 . والٓ وإوالًٓ  اًمؽؾؿ قمـ مقاوعفؾمٌقؾ ذًمؽ 

 سمـٍمة احلؼ ويمشػ أهؾ اًمضالل وهزيؿتفؿ ويؼقــا أن وقمد اهلل شمعامم  

                                                           

 سماب قمالمات اًمـٌقة ذم اإلؾمالم. ،أظمرضمف اًمٌخاري ذم يمتاب اعمـاىمب ( 1)
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َِْليٍَب َحَِْليُِتنٔنَ }:متحؼؼ سمنذكف شمعامم ٌُ يَّ 
َ
ٔا أ ٍُ ََ َظيَ ِي ًُ اَّلَّ ،  (1){وََضَيْػيَ

 ، وقمىلغم رؾمىلقًمف اًمؽىلريؿ شمعىلامماهلل عد آضمؽماء وآومؽماء قمىلغم وملي فمؾؿ سم

 .(صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ)اًمصادق إملم 

 

      *       *       * 

 

                                                           

 . 554ضمزء مـ أية  :اًمشعراء  (1)
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 عػس املبخح اخلاًظ
 

 اهسد عوٟ ضالهٞ
 اضتخداَ ٗضا٢ى اهت٘اصى االجتٌاعٛ ٗاه٘ضا٢ى اإلعالًٚٞ 

 ٞٗزً٘شٓا اه٘طِٚ يف شعصعٞ األًّ ، ٗتػٕ٘ٙ ص٘زٝ اهدٗهٞ
 

  :ٗهوسد عوٟ ٓرٖ اهضالهٞ ُك٘ي

هلىلذه اجلامقمىلات  ةواعمميىلد ةاعمـىلاسشمؼقم اًمؽتا ب اإلًمؽؽموكقة اهلدامة 

سمنفمفىلار كؼىلاط قمغم مقاىمع اًمتقاصؾ ووؾمىلا ؾ اإلقمىلالم اعمختؾػىلة  اإلرهاسمقة

، حماوًملم أن جيعؾقا مـفا اًمضعػ واًمؽميمقز قمغم اعمقاىمع إمـقة سمصقرة ومجة 

واًمتػجػميىللم همىلػم  اإلرهىلاسمقلم وآكتحىلاريلمأهداوًما ؾمفؾة ٕيدي هىلمٓء 

اًمػتـة، ومتؽقن هىلذه اًمؽؾؿىلة اًمؽؾؿة اًمتل شمصدر ذم أوىمات مٌاًملم سمخطقرة 

ًٌا ذم  هذه اجلامقمات اعمتطرومة ، طمقث يعؿؾ إقمالم اًمشفداء إسمرياء ؾمؼقط  ؾمٌ

ومىلؽماءات سملؾمىلاًمقٌف وـمرىمىلف سمام يروضمف مـ أيماذيىلب واإؿمعال كار اًمػتـة  قمغم

َرًَل }احلؼ ؾمٌحاكف : هؾلم ىمقل ، متجااعمختؾػة ٌَ  ُ ًْ حََس َنيَْف ََضََب اَّللَّ َ ل
َ
أ

اءِ  ٍَ ن ا ِف الطَّ َٓ ا ذَاةٌِج َوفَسُْخ َٓ ْصيُ
َ
ًث َطّيَِتًث َنَشَجَسٍة َطّيَِتٍث أ ٍَ ِ حُنْؤِي  *ََك

 ًْ ن ُٓ َِّناِس ىََػيَّ َرناَل لِي ٌْ
َ
ُ اْْل ا َوَيْْضِنُب اَّللَّ َٓ ِ  ِحنٍي بِإِذِْن َرّب

ا ُُكَّ َٓ ُزيَ
ُ
أ
ُسوَن حَ  ِ   *َخَزنَّ ْٔ َْ فَن ٌِن ٍث َدتِيَرٍث َنَشَجَسٍة َدتِيَرٍث اْجُخرَّنْج  ٍَ ِ َرُو ََك ٌَ َو

َْ كََسارٍ  ٌِ ا  َٓ َ ا ل ٌَ رِْض 
َ
اًمتىلل شمىلدقمق إمم  وأي يمؾؿة أظمٌث مـ شمؾؽ .(1){اْْل

 ؽػػم واًمتػجػم واًمؼتؾ ، واًمػًاد واإلومًاد؟.ت، واًماًمتخريب واًمتدمػم

                                                           

 .53 - 51 أيات : إسمراهقؿ (1)
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 قمؾقف وؾمؾؿ( : )إِنَّ اًمَعٌَْد ًَمَقتََؽؾَّؿُ  ويؼقل ؾمقدكا رؾمقل اهلل )صغم اهلل

ًٓ َيْروَمُعُف اهللَُّ هِبَا َدَرضَماٍت ، َوإِنَّ اًمَعٌَْد  ـْ ِرْوَقاِن اهللَِّ َٓ ُيْؾِؼل هَلَا سَما سمِاًمَؽؾَِؿِة ِم

ًٓ هَيِْقي هِبَا ذِم ضَمَفـَّ  ـْ ؾَمَخِط اهللَِّ َٓ ُيْؾِؼل هَلَا سَما ، وذم (1) َؿ(ًَمَقتََؽؾَُّؿ سمِاًمَؽؾَِؿِة ِم

ٌِْعلَم ظَمِريًػا رواية َٓ يرى هلَا سَمْلؾًما، هَيِْقي هِبَا ؾَم ضُمَؾ ًَمَقتََؽؾَُّؿ سمِاًْمَؽؾَِؿِة  : )إِنَّ اًمرَّ

 .  (2) ذِم اًمـَّاِر(

ؾدوًمىلة ًمأّنىلؿ سمؿفىلامجتفؿ  اعمغىلرر هبىلؿ إنَّ حماوًمة هذه اجلامقمات إهيىلام 

 ـفىلقن قمىلـ اعمـؽىلريلمرون سمىلاعمعروف ويسماًمؼقل أو سماًمػعؾ إكام  وممؾمًاهتا

 ـْ َمىلومؽؾ ، قملم اًمضالل  هق ، إكام  وما ذًمؽ سمحؼقؼل، ويًعقن ًمإلصالح 

مثؾفؿ مثؾ هذه  مـ اعمميديـ هلذه اجلامقمات اعمتطرومةوؾما ؾ اإلقمالم  يتصدر

اومىلؽما فؿ وأيمثر 7 ًمؽقّنؿ يًعقن سمؽؾامهتىلؿ وذم اإلصمؿ واًمضالل اجلامقمات 

ؿ سمؽؾ اًمقؾما ؾ إمم شمدمػم اًمدوًمة اعمًتؿر ًمقؾ ّنار ذم وضمقه اعمقاـمـلم وآذاّن

سمليدي أهؾفا ، وذًمؽ سمشىلحـ كػىلقس اعمىلقاـمـلم سمىلاًمؽميمقز قمىلغم اًمًىلؾٌقات 

وشمضخقؿفا واًمعؿؾ قمغم ـمؿس اإلكجازات وشمشقهيفا وحتؼػمها وشمػخقؿفا 

 آهمتقال اعمعـقي، وكنم اًمؽذب واًمشا عات ، وممارؾمة واًمتفقيـ مـ ؿملّنا 

قـمـقة وسمث اًمشا عات اًمتل ٓ مـ ظمالل اؾمتفداف اًمرمقز واًمشخصقات اًم

                                                           

 يمتاب اًمديات ، سماب اًمتغؾقظ ذم ىمتؾ مًؾؿ فمؾام. ذمأظمرضمف اسمـ ماضمف  (1)

يمتاب اًمزهد قمـ رؾمقل اهلل )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(، سماب ومقؿـ شمؽؾؿ  أظمرضمف اًمؽممذي ذم (2)

 سمؽؾؿة يضحؽ هبا اًمـاس.
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وآومىلؽماء قمؾقفىلا ، وشمشىلقيف صىلقرهتا وحتريىلػ يمالمفىلا أو شمـؼطع طمقهلىلا 

واًمتفقيـ مـ إكجازاهتا إلطمٌاـمفىلا ، قمؾقفا ،  واًمؽذب واًمتؼقل ،شمٍمحياهتا

واًمعؿؾ قمغم ووعفا مقوع اًمًخرية وآؾمتفزاء ًمتصغػمها واًمتؼؾقؾ مىلـ 

ؼد اًمثؼة ومقفا ، مع اًمتشؽقؽ اًمدا ؿ وومؿملّنا ودمر ة اًمعامة قمغم اًمـقؾ مـفا ، 

روقمات اًمؽىلىلؼمى إلطمٌىلىلاط اًمـىلىلاس ىلذم يمىلىلؾ اإلكجىلىلازات واعمشىلىل واعمًىلىلتؿر

اًمالمٌىلىلآة ، أو حتىلىلريؽفؿ دمىلىلاه اًمتؿىلىلرد اإلطمٌىلىلاط ووإصىلىلاسمتفؿ سماًمقىلىللس و

، دون شمريمقزهؿ قمغم إطمقىلاء دور مًىلئقًمقة اًمػىلرد وواضمٌىلف دمىلاه  واًمعصقان

ًمقتؿ اًمـفقض احلؼقؼل وًمة ممؾمًات اًمدجمتؿعف ، وأمهقة شمضاومر ضمفده مع 

ًمؾٌالد ، ودون اًمؽميمقز قمغم شمقضمقف ـماىماهتؿ شمؾؽ إمم إقمادة إطمقاء آكىلتامء إمم 

 اًمقـمـ وطمٌف واخلقف قمؾقف ، وادماه اًمٌعض مـ أصحاب اًمؼـقات اًمػضا قة

سماًمًامح ًمشخصقات سماًمظفقر قمغم ىمـقاهتؿ وهؿ  اًمداقمؿة هلذا اًمػؽر اعمتطرف

اًمشخصقات ذم ؿملن اًمػت ذم قمضد اعمجتؿع  يعؾؿقن متاًما سمػؽر وشمقضمف هذه

، ورأيأهؾ قمؾؿ  واًمـقؾ مـف ، وإيمثر أّنؿ يظفروّنؿ قمغم أّنؿ أهؾ ومؽر أو 

 .، واعمفديقن اعمـتظرون إلكؼاذ اًمٌالد واًمعٌادؿ اخلؼماء اعمصؾحقنأو أّن

وة قمغم اًمتخريب واًمتدمػم  اًمؽؾامته يمؾ هذ ىمقل  اإكام يـطٌؼ قمؾقفاعمحرِّ

ا ىَنيَْص  }احلؼ ؾمٌحاكف: ٌَ  ًْ َٔاُِْس فْ
َ
ًْ َوَتُلٔلَُٔن ةِأ لِْطنَخُِس

َ
ُّ ةِأ َُ ْٔ إِذْ حَيَلَّ

 ًٌ ِ َغِظي َٔ ِغَِْر اَّللَّ ُْ ًِا َو ِ ّي َْ  ُّ ًٌ َوََتَْطُتَُٔ
ًْ ةِِّ ِغيْ  . (1){ىَُس

                                                           

 .12أية  :اًمـقر ( 1)
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ة اعمشٌقهة ىلا اإلقمالمقىلات مـ ظمالل محالهتىلدف هذه اجلامقمىلوهت

ة جمرمة ىماشمؾة شمًعل وراء رضمال : ومئ ومئتلماعمؿـفحة إمم شمؼًقؿ اعمجتؿع إمم 

إمـقة ومقُػتح ى إضمفزة ىمق ًمتخقر وشمضعػ "اجلقش واًمنمـمة"إمـ 

       اًمطريؼ أمام أقمدا فا ًمؾتدظمؾ ذم ؿممون اًمٌالد ، ووراء قمؾامء احلؼ طمتك 

شمٌؼك مـ اعمجتؿع ظمرى إػئة اًمٓ يؽشػقا والل هذه اًمػئات وإومؽفا . و

وذًمؽ يمؾف ىمصد إّناك ىمقة هلا وٓ درع ،  ذًمقؾة ٓ يمًػمةأو  وعقػة هزيؾة

واًمؼػز قمؾقف وشمـصقب َمـ يروكف أداة شمًاقمدهؿ وشمؼقيض دقما ؿ كظام احلؽؿ 

ومَؿـ يًاقمد همٓء اًمؼتؾة وحيب ، ذم اؾمتؽامل مـظقمة أهداومفؿ وخمططاهتؿ 

ذم  ؾمالمقة ومؾقـتظر قمؼاب اهلل شمعاممأن شمشقع اًمػقاطمش واًمػقى ذم إمة اإل

 .اًمدكقا وأظمرة 

صمؿ إن قمؾقـا مجقًعا أن كحارب اًمشا عات سماًمتحري واًمتثٌت ، طمقث يؼقل 

ْن }احلؼ ؾمٌحاكف:
َ
ٔا أ ُِن ًْ فَاِضٌق ةِنََتٍإ َذَخبَيَّ ٔا إِْن َجاَءُز ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ

َ
يَاأ

ٌِنيَ  ًْ َُادِ ا َذَػيُْخ ٌَ ٔا لََعَ  اىٍَث َذُخْصتُِح َٓ ا ِِبَ ًٌ ْٔ ٔا كَ وشمققمد مـ ،  (1){حُِصيُت

ََ ُُيِتَُّٔن }قمغم إؿماقمة اًمػاطمشة ذم اعمجتؿع سمؼقًمف ؾمٌحاكف:  يعؿؾقن ِي إِنَّ اَّلَّ
جَْيا َواْْلِدنَسةِ  ًٌ ِف الُّ ِِل

َ
ًْ َغَزاٌب أ ُٓ َ ٔا ل ُِ ٌَ ََ آ ِي ْن تَِشيَع اىَْفاِحَشُث ِف اَّلَّ

َ
أ

ٔنَ  ٍُ ًْ َل َتْػيَ جُْخ
َ
ًُ َوأ ُ َحْػيَ أن كجري ظمؾػ يمؾؿىلة قمىلاسمرة ، وّناكا  (2){َواَّللَّ

                                                           

 . 3احلجرات: أية ( 1)

 . 16اًمـقر: أية ( 2)
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ا يَُسُٔن }حتؼؼ أو شمثٌت، ومؼال ؾمىلٌحاكف: دون ٌَ  ًْ ٔهُ كُيُْخ ٍُ ْػُخ ٍِ َل إِذْ َض ْٔ َ َول
 ًٌ َخاٌن َغِظي ْٓ َزا ُب َْ َزا ُضتَْحاََُم  َٓ ِ ًَ ة

ْن َجَخََكَّ
َ
صغم ، ويؼقل كٌقـا ) (1){َََّا أ

َث سمُِؽؾِّ ) : اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(  يَمِذسًما أْن حُيَدِّ
ِ
 .(2) (َما ؾَمِؿعَ  يَمَػك سماعمَْرء

 

    *         *       * 

                                                           

 . 13ة : اًمـقر: أي( 1)

ـِ احْلَِديِث سمُِؽؾِّ َما ؾَمِؿعَ  سَماب ، أظمرضمف اإلمام مًؾؿ ذم مؼدمة صحقحف( 2) وأسمق ،  اًمـَّْفِل قَم

َث سمُِؽؾِّ َما ؾَمِؿَع(. ، داود ذم يمتاب إدب  إصِْماًم َأْن حُيَدِّ
ِ
 سماب ذم اًمؽذب ، سمؾػظ )يَمَػك سمِاعمَْْرء
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 عػس املبخح اهطادع
 

 اهسد عوٟ ضالهٞ
 أٗطأٍُٗاملِظٌات اهدٗهٚٞ عوٟ اهك٠٘ اخلازجٚٞ  اضتعدا١ 

 

 :ٗهوسد عوٟ ٓرٖ اهضالهٞ ُك٘ي

رار ىللصىلحاب مًىلجد اًمضىلسمهذه اجلامقمات ذم هذه اًمضىلالًمة  تشمشٌف

َُزوا مَ } شمعامم ذم اًمؼرآن طملم ىمال: اهلل اًمذي ذيمره ََ اَّتَّ ِي اًرا َواَّلَّ ْطِجًرا َِضَ
 َْ ٌِن َ َورَُضَُٔلُ  َْ َحاَرَب اَّللَّ ٍَ ِ ٌِِنَِي ِإَورَْصاًدا ل ْؤ ٍُ ْ َوُكْفًسا َوَتْفسِيًلا َبنْيَ ال

ًْ ىَََكذِةُنَٔن  ُٓ ُر إِجَّ َٓ ُ يَْش َرْدَُا إِلَّ اْْلُْطََن َواَّللَّ
َ
ََّ إِْن أ َل  *َرتُْو َوَِلَْحيُِف

ضِّ 
ُ
ْطِجٌر أ ٍَ َ ةًَرا ل

َ
ًْ ذِيِّ أ ْن َتُلَٔم َتُل

َ
َحقُّ أ

َ
ٍم أ ْٔ ِل يَ وَّ

َ
َْ أ ٌِ ى  َٔ َص لََعَ اْلَّْل

 ََ ِسِي ّٓ طَّ ٍُ
ْ ُ ُُيِبُّ ال ُسوا َواَّللَّ َّٓ ْن َحَخَط

َ
 .(1){ذِيِّ ذِيِّ رَِجاٌل ُُيِتَُّٔن أ

ىمال اإلمام اسمـ يمثػم : ؾمٌب كزول هىلذه أيىلات اًمؽىلريامت : أكىلف يمىلان 

رضمؾ مـ اخلزرج يؼال قف وؾمؾؿ( )صغم اهلل قمؾرؾمقل اهلل  سماعمديـة ىمٌؾ َمؼِدم

ذف ذم اخلزرج يمٌػم ، ومؾامَّ ىمدم رؾمقل  ًمف ، ويمان"أسمق قمامر اًمراهب": ًمف 

اعمًؾؿقن قمؾقف وصار  مفاضمًرا إمم اعمديـة واضمتؿع)صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( اهلل 

اًمعداوة وفماهر هبا  ًمإلؾمالم يمؾؿة قماًمقة ، وأفمفرهؿ اهلل شمعامم يقم سمدر، سمارز

يمػار مؽة 7 ًمقامًمئفؿ قمغم طمىلرب اعمًىلؾؿلم ومىلاضمتؿعقا سمَِؿىلـ  ا إمموظمرج ومارًّ 
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ومؽان مـ أمر اعمًؾؿلم مىلا ش ُأطمد » واومؼفؿ مـ أطمقاء اًمعرب ، وىَمِدمقا قمام 

يمان ، ويمان هذا اًمػاؾمؼ ىمد طمػر طمػا ر ومقام سملم اًمصػلم ، ومقىمع ذم إطمداهـ 

وأصقب ذم ذًمؽ اًمققم ، ومُجرح وضمفىلف ، )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( رؾمقل اهلل 

ويُمِنت رسماقمقتف اًمقؿـك واًمًػغم ، وؿُمج رأؾمف . وشمؼدم أسمىلق قمىلامر ذم أول 

إمم ىمقمف مـ إكصار ومخاـمٌفؿ واؾمتامهلؿ إمم كٍمه ومقاومؼتف . ومؾامَّ  اعمٌارزة

قمرومقا يمالمف ىماًمقا : ٓ أكعؿ اهلل ًمؽ قمقـًا يا وماؾمؼ يا قمىلدو اهلل ، وكىلاًمقا مـىلف 

ٌَّقه . ويمان رؾمقل اهلل  ىمد دقماه إمم اهلل ىمٌؾ ومراره وؾمؾؿ( )صغم اهلل قمؾقف وؾم

. ومىلدقما قمؾقىلف رؾمىلقل اهلل ؿ ومتىلردإمم مؽة وىمرأ قمؾقف اًمؼرآن ، وملسمك أن ُيًؾِ 

أن يؿقت سمعقًدا ـمريًدا ومـاًمتف هذه اًمدقمقة . وذًمؽ أكف )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( 

ذم )صىلغم اهلل قمؾقىلف وؾمىلؾؿ( ورأى أمر اًمرؾمىلقل ش ُأطمد »اًمـاس مـ عما ومرغ 

)صغم مؾؽ اًمروم يًتـٍمه قمغم اًمـٌل  "هرىمؾ"ب إمم ارشمػاع وفمفقر ، ذه

، ومققمده ومـَّاه، وأىمام قمـده ويمتب إمم مجاقمة مـ ىمقمف مىلـ اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( 

إكصار مـ أهؾ اًمـػاق واًمريب يعىلدهؿ وُيؿـِّىلقفؿ أكىلف ؾمىلقؼدم سمجىلقش 7 

ويغؾٌف ويرده قمام هق ومقف . وأمرهؿ أن )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(  ًمقؼاشمؾ سمف اًمـٌل

، ويؽىلقن َمـ يؼدم ِمـ قمـده 7 ٕداء يمتٌىلف وا ًمف معؼاًل يؼدم قمؾقفؿ ومقفيتخذ

ا ذم سمـاء مًىلجد جمىلاور عمًىلجد مرصًدا ًمف إذا ىمدم قمؾقف سمعد ذًمؽ 7 ومنمقمق

ٌَـقه وأطمؽؿقه وومرهمقا مـف ىمٌؾ ظمروج رؾمىلقل اهلل ىمٌاء )صىلغم اهلل قمؾقىلف ، وم
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 إًمىلقفؿ أن يىلليت)صغم اهلل قمؾقف وؾمىلؾؿ( إمم شمٌقك ، وضماءوا ومًلًمقه وؾمؾؿ( 

ومقصكم ذم مًجدهؿ 7 ًمقحتجقا سمصالشمف ومقف قمغم شمؼريىلره وإصمٌاشمىلف ، وذيمىلروا 

وو ومعصىلؿف اهلل فؿ وأهؾ اًمعؾىلة ذم اًمؾقؾىلة اًمشىلاشمقةأّنؿ إكام سمـقه ًمؾضعػاء مـ

 -إن ؿماء اهلل  -إكا قمغم ؾمػر وًمؽـا إذا رضمعـا  ) شمعامم مـ اًمصالة ومقف ، ومؼال :

ًعا إمم اعمديـة مـ شمٌقك ، ومل يٌؼ سمقـف ، ومؾام ىمػؾ راضم(أشمقـايمؿ ومصؾقـا ًمؽؿ ومقف 

سمخؼم مًجد  (قمؾقف اًمًالم)وسمقـفا إٓ يقم أو سمعض يقم ، كزل قمؾقف ضمؼميؾ 

اًميار وما اقمتؿىلده سمىلاكقه مىلـ اًمؽػىلر واًمتػريىلؼ سمىللم مجاقمىلة اعمىلممـلم ذم 

مًجدهؿ . ومًجد ىمٌاء هق اًمذي أؾمس مـ أول يقم قمغم اًمتؼقى ، ومٌعث 

إمم مًجد اًميار مـ هدمف ىمٌؾ ىمدومىلف وؾمؾؿ( )صغم اهلل قمؾقف رؾمقل اهلل 

ََ }، وذم ذًمؽ يؼقل احلؼ ؾمىلٌحاكف : (1)إمم اعمديـة ِي َنُزوا َواَّلَّ  َمْطنِجًرا اَّتَّ
اًرا ٌِِنِيَ  َبنْيَ  َوَتْفسِيًلا َوُكْفًسا َِضَ ْؤ ٍُ ْ َْ  ِإَورَْصاًدا ال ٍَ ِ َ  َحاَرَب  ل  َورَُضَُٔلُ  اَّللَّ
 َْ ََّ  َرتُْو  ٌِ رَ  إِنْ  َوَِلَْحيُِف

َ
ُ  اْْلُْطََن  إِلَّ  ْدَُاأ رُ  َواَّللَّ َٓ ًْ  يَْش ُٓ  * ىَََكذِةُٔنَ  إِجَّ

ًْ  َل  ةًَرا ذِيِّ  َتُل
َ
ْطِجرٌ  أ ٍَ َ َص  ل ّضِ

ُ
َٔى لََعَ  أ َْ  اْلَّْل لِ  ٌِن وَّ

َ
مٍ  أ ْٔ َحنقُّ  يَن

َ
نْ  أ

َ
 أ

نْ  ُُيِتُّنٔنَ  رَِجاٌل  ذِيِّ  ذِيِّ  َتُلٔمَ 
َ
نُسوا أ َّٓ ُ  َحَخَط ََ  ُُيِنبُّ  َواَّللَّ ِنسِي ّٓ طَّ ٍُ

ْ  * ال
 َْ ٍَ َذ

َ
َص  أ ضَّ

َ
ُّ  أ َٔى لََعَ  ةُنَْياَُ ََ  َتْل ٌِ  ِ َٔانٍ  اَّللَّ مْ  َدرْيٌ  َورِْط

َ
َْ  أ ن نَص  ٌَ ضَّ

َ
 أ

 ُّ ارٍ  ُجُسٍف  َشَفا لََعَ  ةُنَْياَُ ارَ  َْ َٓ ًَ  َُنارِ  ِف  ةِِّ  فَاجْ َِّ ن َٓ ُ  َج ْٓنِري َل  َواَّللَّ  َح
                                                           

 .سمتٍمف 511/  1شمػًػم اسمـ يمثػم  (1)
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ٍِنيَ  اىَْلْٔمَ  ِ ال ًُ  يََشاُل  َل  * اىظَّ ُٓ ِي ةُنَْياُج ْٔا اَّلَّ َِ ًْ  ِف  رِيَتثً  َب ِٓ ِ نٔب
نْ  إِلَّ  كُيُ

َ
 أ

عَ  ًْ  َتَلطَّ ُٓ ُ  كُئُُب ًٌ  َواَّللَّ ًٌ  َغيِي    . (1){ َحِهي

قضمىلقب حتىلرك سم قمغم َمـ ُيػتل مـ هذه اجلامقمىلات ومػل هذا اعمقىمػ رد  

اعمقاـمـلم اًمذيـ يعقشقن ظمارج اًمٌالد سملن يًعقا سمؽىلؾ ضمفىلدهؿ إلؾمىلؼاط 

ارضمقة أو اعمـظامت اًمدوًمقىلة قمىلغم أو أن يًتعدوا اًمؼقى اخل ،احلؽؿ سماًمدوًمة 

ًمؽقن هذا هق اًمذي ؾمعك سمف اعمـاومؼ اًمًاسمؼ ذيمىلره  7أوـماّنؿ وسمـل ضمؾدهتؿ 

مىلـ رار ِمـ أكف اؾمتؼقى سمَؿىلـ هىلؿ ظمىلارج سمىلالد اإلؾمىلالم ىلذم مًجد اًمض

واؾمتعداهؿ وهمػمهؿ مـ احلاىمديـ قمغم اعمًؾؿلم ، وذًمؽ ًمؾـقؾ مـ أقمدا فؿ 

ؾف هذه اجلامقمات إكام هق شمرويج عمثؾ ما اعمًؾؿلم واطمتالل أراوقفؿ ، ومام شمػع

، وأىمؾ ما يقصػ سمىلف هىلمٓء هىلق أّنىلؿ قمؿىلالء وظمقكىلة ىمام سمف هذا اعمـاومؼ 

ٓ ريػة شمؼىلره ، وىلًمديـفؿ ووـمـفؿ ، ومال اًمديـ يرى هذا وٓ اًمقـمـقة اًمشىل

ة ، ًمؽىلـ هىلذه ، وٓ اًمشىلفامة وٓ اعمىلروء طمتك إقمراف اإلكًاكقة اًمًىلقية

ّٕنؿ ٓ يممـقن  7مة شمرسمقا قمغم اًمتـؽر ًمْلوـمان اجلامقمات وقمـاسها اعمجر

اًمغايىلة قمـىلدهؿ شمىلؼمر هبا أصال ويروّنا جمىلرد طمػـىلة مىلـ اًمىلؽماب ، يمىلام أن 

رف أو اًمؼقؿ أو إظمالق ىلسمغض اًمـظر قمـ اًمش، ، أي وؾمقؾة يماكت اًمقؾمقؾة

 .أو اًمقـمـقة
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ومؽؿـ هذه اًمشٌفة أن همٓء اإلرهاسمقلم اعمجرملم ٓ يممـىلقن سمىلقـمـ 

روقمقة اًمدوًمة اًمقـمـقة ذم ىلوًمة وـمـقة ، ومـ هـا ًمزم أن كميمد قمغم مشسمد وٓ

 اعمٌحث اًمتازم.

      *       *       * 
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 عػس املبخح اهطابع
 

 () اهتػلٚم يف ًػسٗعٚٞ اهدٗهٞ اه٘طِٚٞ
 

 

شمعؿؾ اجلامقمات اعمتطرومة دا اًم قمغم اًمتشؽقؽ ذم منموقمقة اًمدوًمة 

 .آكتامء اًمقـمـل  اًمقـمـقة واًمتفقيـ مـ أمرها وأمر

ن منموقمقة اًمدوًمة اًمقـمـقة أمر همػم ىماسمؾ أ : وًمؾرد قمغم همٓء كميمد 

ًمؾجدل أو اًمتشؽقؽ ، سمؾ هق أصؾ راؾمخ ٓ همـك قمـف ذم واىمعـا اعمعاس ، 

 أمر ديـل وذقمل ذم اعمؼام إول 7وـمان طمتك أيمد اًمعؾامء أن اًمدوماع قمـ إ

، وإٓ عما ىمرر اًمػؼفاء أن اًمعدو ٕن اًمديـ ٓ سمد ًمف مـ وـمـ حيؿؾف وحيؿقف 

إذا دظمؾ سمؾًدا مـ سمالد اعمًؾؿلم صار اجلفاد ودومع اًمعدو ومرض قملم قمغم 

، يمٌػمهؿ وصغػمهؿ ، ىمقهيؿ ووعقػفؿ ،  أهؾ هذا اًمٌؾد رضماهلؿ وكًا فؿ

مًؾحفؿ وأقمزهلؿ ، يمؾ وومؼ اؾمتطاقمتف ومؽـتف ، طمتك ًمق ومـقا مجقًعا ، وًمق 

ا مـ أهؿ مؼاصد اًمنمع ًمؽان هلؿ أن يؽميمقا مل يؽـ اًمدوماع قمـ اًمديار مؼصدً 

 إوـمان وأن يـجقا سملكػًفؿ وسمديـفؿ. 

، قمؼد اعمقاـمـة سملم اًمشخص واًمدوًمة اطمؽمام: وشمعـل اًمدوًمة اًمقـمـقة

وشمعـل آًمتزام اًمؽامؾ سماحلؼقق واًمقاضمٌات اعمتؽاومئة سملم أسمـاء اًمقـمـ مجقعا 

                                                           

 ) هذا اعمٌحث يمتٌف أ.د / حمؿد خمتار مجعة وزير إوىماف. 
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أو اجلـس أو اًمؾغة ، دون أي شمػرىمة قمغم أؾماس اًمديـ أو اًمؾقن أو اًمعرق 

همػم أن شمؾؽ اجلامقمات اًمضاًمة اعمارىمة اعمتطرومة اعمتاضمرة سماًمديـ ٓ شمممـ سمقـمـ 

سماًمدوًمة اًمقـمـقة  وٓ سمدوًمة وـمـقة، ومليمثر شمؾؽ اجلامقمات إما أّنا ٓ شمممـ

، أو أنَّ وٓءها اًمتـظقؿل إيديقًمقضمل ومقق يمؾ أصال مـ إؾماس

وماًمػضاء اًمتـظقؿل ًمدى هذه اًمقٓءات إظمرى وـمـقة وهمػم وـمـقة ، 

 اجلامقمات أرطمب وأوؾمع سمؽثػم مـ اًمدوًمة اًمقـمـقة واًمػضاء اًمقـمـل.

وشمًّقق ؾما ر اجلامقمات اعمتطرومة أّنا طمامقة محك اًمديـ ، وأّنا إكام 

شمًعك ًمتطٌقؼ طمؽؿ اهلل )قمز وضمؾ( وإىمامة ذقمف ، وكتًاءل : أيـ ما شمؼقم 

وؾمػؽ ًمؾدماء واكتفاك  سمف هذه اجلامقمات مـ ىمتؾ وكًػ وشمػجػم وشمدمػم

ًمْلقمراض وؾمٌل ًمؾحرا ر وّنب ًمْلمقال وشمرويع ًمممـلم مـ ذع اهلل 

 ؟وطمؽؿف

إن ما شمؼقم سمف هذه اجلامقمات اعمتطرومة هق قملم اجلـاية قمغم اإلؾمالم ، 

ذًمؽ أن ما أصاب اإلؾمالم مـ شمشقيف ًمصقرشمف قمغم أيدي همٓء اعمجرملم 

سمام  وهمػمهؿ دي أقمدا ف مـ اًمتتارسمًٌب محاىماهتؿ مل يصٌف قمؼم شمارخيف قمغم أي

ارشمؽٌقه مـ جمازر ذم اعمايض وما يصقٌف قمغم أيدي داقمش ، واًمؼاقمدة ، 

 واًمـٍمة ، وسمقيمق طمرام ، وأضاهبؿ ذم احلاض.

 :  أٌٓٔا،  ُٗطتطٚع أْ ُؤكد ٗباط٣ٌِاْ عوٟ أً٘ز

ًمـظام احلؽؿ ٓ يؿؽـ اخلروج  أن اإلؾمالم مل يضع ىماًمٌا ضمامًدا :األٗي

، كام ووع أؾمًا ومعايػم متك حتؼؼت يمان احلؽؿ رؿمقًدا يؼره اإلؾمالم، إ قمـف



   

 - 87 - 

وذم مؼدمتفا مدى حتؼقؼ احلؽؿ ًمؾعدل واعمًاواة وؾمعقف ًمتحؼقؼ مصاًمح 

ٕن  7ات ىلد ذًمؽ ذم إؾمامء أو اعمًؿقىل، وٓ إؿمؽال سمع ادىلاًمٌالد واًمعٌ

 ا  واعمضاملم ٓ سمإؾمامء وٓ سماعمًؿقات.ىلىلؼمة سماعمعىلىلاًمع

 ةأكف طمقث شمؽقن اعمصؾحة ، ويؽقن اًمٌـاء واًمتعؿػم ، ومثؿ : اهجاُٛ

ذع اهلل وصحقح اإلؾمالم ، وطمقث يؽقن اهلدم واًمتخريب واًمدمار ومثؿة 

 قمؿؾ اًمشقطان ومجاقمات اًمػتـة واًمدمار واخلراب .

أن اًمعؿؾ قمغم شمؼقية ؿمقيمة اًمدوًمة اًمقـمـقة مطؾب ذقمل  : اهجاهح

،  قان اًمدوًمة أو شمعطقؾ مًػمهتاووـمـل ، وأن يمؾ مـ يعؿؾ قمغم شمؼقيض سمـ

أو شمدمػم سمـاها اًمتحتقة ، أو شمرويع أمـلم هبا ، إكام هق جمرم ذم طمؼ ديـف 

 ووـمـف مًعا .

أكـا ذم طماضمة مؾحة إمم إقمادة ىمراءة شمراصمـا اًمػؽري ىمراءة دىمقؼة  : اهسابع

، سملم ما كاؾمب قمٍمه وزماكف ومؽاكف مـ  واقمقة شمػرق سملم اًمثاسمت واعمتغػم

دات اًمػؼفاء وما يتطؾٌف قمٍمكا ومًتجداشمف مـ ىمراءة ضمديدة اضمتفا

ًمؾـصقص يؼقم هبا أهؾ اًمعؾؿ وآظمتصاص حلؾ إؿمؽاًمقات احلاض 

وسمخاصة ومقام يتصؾ سملطمؽام اعمقاـمـة إمم ضماكب شملصقؾ ومؼف اًمعقش اإلكًا  

كف ٓ يتحؿؾ أاعمشؽمك ، وسمقان أن أمـ إوـمان واعمقاـمـلم ٓ يتجزأ و

صـقػ ، وىمد ذيمر اإلمام اسمـ طمزم )رمحف اهلل( أن مـ يمان سمقــا اًمتجز ة أو اًمت

مـ أهؾ اًمذمة  وضماء مـ يؼصدوّنؿ سمًقء وضمب قمؾقـا أن كخرج حلاميتفؿ 
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وأن كؿقت دون ذًمؽ ، ٓ أن كًتحؾ دماءهؿ أو أمقاهلؿ أو  سماًمًالح

 أقمراوفؿ .

 *             *       * 
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 املبخح اهجاًّ عػس
 

 اهسد عوٟ ضالهٞ
 ِٚى ًٍِٔ اهتباحٞ ٓرٖ اجلٌاعات هدًا١ اهعوٌا١ ٗاض

 بتػٕ٘ٙ ص٘زتٍٔ يف ُف٘ع دلتٌعاتٍٔ 
   ٗأًاَ املتابعني هوػأْ اإلضالًٛ عوٟ ًطت٠٘ اهعامل 

 

   :ٗهوسد عوٟ ٓرٖ اهضالهٞ ُك٘ي

مـ اًمعالمات اًمتل شمدل قمغم والل هذه اجلامقمات أّنؿ يًىلعقن ؾمىلعًقا 

ريػ 7 وذًمؽ ّٕنؿ ىلقمؾامء اًمنمع اًمشطمثقًثا ًمؾـقؾ مـ قمؾامء إمة وسمخاصة 

هؿ اخلطر احلؼقؼل قمؾقفؿ 7 ّٕنؿ هيدمقن يمؾ ما شمٌـقىلف هىلذه اجلامقمىلات ذم 

ام سمتدًمقًفؿ اًمـصقص اًمش اؾمىلتدٓٓهتؿ ورقمقة ىلكػقس اًمـاس مـ ومؽر هدَّ

ريعة ىلسمأصمار وآراء اًمعؾامء اًمًاسمؼلم سماًمٌاـمؾ ، ومؿـ ؾمىلعك مىلـ قمؾىلامء اًمشىل

اعمالطمؼىلة ، ومىلنن مل يطىلاًمقه يمىلان كصىلقٌف إلفمفار والٓت هذه اجلامقمىلات 

واًمتشىلفػم اًمؽاذسمة  واًمشا عات ، شمقضمفقا إمم اًمؽمويج قمـف سماًمدقماوىسماًمؼتؾ

أو اًمتؾػقؼ ًمف سمام مل يصدر قمـف ، مًىلتخدملم ذم ذًمىلؽ اًمقؾمىلا ؾ واًمتشقيف ، 

اًمتؽـقًمقضمقة احلديثة ًمؾتالقمب سمًتجقالت اًمعؾامء وحتريػفا طمتك يظفر مـ 

ر اًم ـاس قمـ ؾمامقمفؿ واشمٌاع مىلا يظفروكىلف مىلـ طمؼىلا ؼ هىلذا يمالمفؿ ما ُيـػِّ

ن يٍمومقا اًمـاس قمـ قمؾامء اًمديـ اعمتخصصلم سمدقمقى أآمؾلم سمذًمؽ ، اًمديـ

ظمىلذوا ل، ومقأدقمقىلاء اًمعؾىلؿ مىلـفؿاًمـاس إمم  يػرغقمؾامء اًمًؾطة ، طمتك  ؿأّن

ش ، ـىلاىمَ وٓ يُ  ردُّ ، واًمذي ٓ ُيىل يمالمفؿ قمغم أكف طمؽؿ اهلل اعمـزه قمـ إهقاء

ؿجىلرد حمىلاورة اًمشىلقخ أو مرؿمىلد وم صؾقن عمٌدأ اًمطاقمة اًمعؿقىلاء ، طمقث يم
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هل ردة جيب اًمتقسمة مـفا أو اًمعؼاب قمؾقفا ، أو مـاىمشتف اجلامقمة أو مراضمعتف 

ٓ جيىلرؤون قمىلغم اًمٌىلقح سمؿجىلرد يمصمرون اًمًىلالمة  سمحقث صار سمعض مـ 

زه اًمتػؽػم ذم اعمـاىمشة أو اعمراضمعة ، مع أظمذ يمالم اًمشقخ همػم اعمعصقم أو اعمـ

قمـ إقمراض اًمٌنمية ملظمذ اًمـص اعمؼدس ، سمىلؾ إن أطمىلدهؿ ىمىلد يًىلؿح 

ًمـػًف سملن يـاىمشؽ ذم اًمـص اًمؼرآ  أو اًمـٌقي وـمرا ؼ آؾمتدٓل سمف ، همػم 

أكف ٓ يًؿح ًمؽ وٓ ًمـػًف سمؿراضمعتف ذم إمالءات ؿمقخف أو أمػمه اًمتـظقؿل 

 أو مرؿمده.

شمليت مـ قِمظىلؿ دوره مـف وطمرمة اًمـقؾ نَّ طُمرمة دم اًمعامل قمغم أكـا كميمد أ 

قمغم صمغر مـ صمغىلقر اًمىلديـ واًمىلقـمـ ، مىلـ ذم اعمجتؿع طمقث إكف سمعؾؿف ىما ؿ 

رع ىلسمحؼقؼىلة أطمؽىلام اًمشىلطمقث شمٌصػم اًمـاس سمصحقح اًمىلديـ وشمعىلريػفؿ 

وقمدم شمريمفؿ ومريًة ؾمفؾة ًمؾجامقمىلات اعمتطرومىلة  ،ومقاـمـ شمطٌقؼفا احلـقػ

شمػجىلػم وأسماـمقىلؾ وأومؽارهؿ اعمـحرومة واًمظالمقة ، سمىلام حتؿؾىلف مىلـ شمؽػىلػم و

إمة ودقما ؿفا وهك : يمتىلاب مداومع قمـ صمقاسمت  يمام أن اًمعامل، ومغاًمطات 

ومام يمان ًمعامل شمؼىلل ،  )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ(شمعامم، وؾُمـَّة رؾمقًمف اًمؽريؿ اهلل 

قمىلغم اًمنمىلع  يأن يػىلؽم)صغم اهلل قمؾقىلف وؾمىلؾؿ( وًمرؾمقًمف  خمؾص هلل شمعامم

قمؾامء احلؼ مىلـ  قزمة ومارىمة مت، وهذه قمال اًمنميػ ويـًب إًمقف ما ًمقس مـف

 . قمؾامء اًمزيغ واًمٌاـمؾ

 )صغم اهلل قمؾقف  طمقل مؽاكة اًمعؾامء ىمقل كٌقـاويزيد إمر ووقطًما  
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ـْ ـُمىلُرِق ):  وؾمؾؿ( ـْ ؾَمَؾَؽ ـَمِريًؼا َيْطُؾُب ومِقِف قِمْؾاًم ؾَمَؾَؽ اهللَُّ سمِِف ـَمِريًؼىلا ِمىل َم

َتْغِػُر  َحَتَفا ِرًوا ًمَِطاًمِِب اًْمِعْؾؿِ اجْلَـَِّة، َوإِنَّ اعمَْاَلِ َؽَة ًَمَتَضُع َأضْمـِ  ًْ ، َوإِنَّ اًْمَعامِلَ ًَمَق

َؿَقاِت  ًَّ ـْ ذِم اًم ، َوإِنَّ وَمْضىلَؾ  ًَمُف َم
ِ
قَتاُن ذِم ضَمْقِف اعمَْاء َْرِض، َواحْلِ ْٕ ـْ ذِم ا ، َوَم

ٌَْدِر قَمغَم ؾَماِ ِر اًمْ  اًْمَعامِلِ قَمغَم اًْمَعاسمِدِ  َؽَقايمِِب، َوإِنَّ اًْمُعَؾاَمَء ، يَمَػْضِؾ اًْمَؼَؿِر ًَمْقَؾَة اًْم

 
ِ
َْكٌَِقاء ْٕ ـْ  َوَرصَمُة ا صُمقا اًْمِعْؾىلَؿ، وَمَؿىل ا َورَّ َٓ ِدْرمَهً صُمقا ِديـَاًرا، َو َْكٌَِقاَء مَلْ ُيَقرِّ ْٕ ، َوإِنَّ ا

، وماقمؾؿ أكف ما ِمـ قمامل وارث ٕكٌقاء اهلل شمعامم قمغم (1) (َأظَمَذُه َأظَمَذ سمَِحظ  َواومِرٍ 

ويمتٌفؿ إٓ ويلمر اًمـاس ويرؿمدهؿ إمم ما أمر اهلل شمعامم سمف خمتؾػ ذا عفؿ 

، ويـفاهؿ قمـ يمؾ ؾمٌؾ ية وظمػم وصالح وطُمًـ ظُمؾؼ وإقمامرقمٌاده مـ هدا

 .  اًمػًاد واإلومًاد ، واًمضالل واهلالك

قمغم اطمؽمام اًمعؾامء وإيمرامفؿ، )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( اًمـٌل ىمد طمثَّـا و

ـْ  )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( : )ًَمْقَس  واًمقىمقف قمـد طمدِّ إدب معفؿ، ومؼال  ِم

تِل ـْ  ُأمَّ ْ  َم ُف( ًمَِعاعمِِـَا َوَيْعِرْف  َصِغػَمَكا َوَيْرطَمؿْ  يَمٌػَِمَكا جُيِؾَّ  مَل  وىمال ،(2) طَمؼَّ

وشمقاوعقا عمـ ):  (ريض اهلل قمـف)ومقام رواه أسمق هريرة )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( 

مؽاكة اًمعؾامء إمم رشمٌة قف وؾمؾؿ( )صغم اهلل قمؾسمؾ ًمؼد رومع  ،(3) (شَمَعؾَّؿقن مـف

                                                           

يمتاب  ذم، واًمؽممذي  ؾب اًمعؾؿيمتاب اًمعؾؿ ، سماب احلث قمغم ـم ذمأظمرضمف أسمق داود ( 1)

 ، سماب ما ضماء ذم ومضؾ اًمػؼف قمغم اًمعٌادة. اًمعؾؿ

 .113/ 34  أمحد مًـد( 2)

 (.3/511عجؿ إوؾمط )رواه اًمطؼما  ذم اعم( 3)
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هل اًمغاية ذم اإلقمزاز واًمتٌجقؾ7 ومجعؾفؿ ورصمة إكٌقاء، ومحؾة اًمراية مـ 

ٌَْدرِ  ًَمقَْؾةَ  اًْمَؼَؿرِ  يَمَػْضؾِ  اًْمَعاسمِدِ  قَمغَم  اًْمَعامِلِ  وَمْضَؾ  إِنَّ )سمعدهؿ، ومؼال:   ؾَما ِرِ  قَمغَم  اًْم

 إَكْ  َوَرصَمةُ  اًْمُعَؾاَمءَ  َوإِنَّ  اًْمَؽَقايمِِب 
ِ
ْ  إَْكٌَِقاءَ  َوإِنَّ  ٌَِقاء صُمقا مَل ا َوَٓ  ِديـَاًرا ُيَقرِّ  ِدْرمَهً

صُمقا ـْ  اًْمِعْؾؿَ  َورَّ ، وإطماديث اًمـٌقية ذم ذًمؽ (1) (َواومِرٍ  سمَِحظ   َأظَمذَ  َأظَمَذهُ  وَمَؿ

  أيمثر مـ أن حُتٍم، وأؿمفر مـ أن شُمذيمر.

تحارية اًمتؽػػم واًمتػجػم واًمعؿؾقات آكأما َمـ يدقمق اًمـاس إمم 

ومنكام هق خمرب ومػًد ذم إرض ، وَّتريب اًمعؿران ،  مـلمواؾمتفداف أ

اًمعؾؿ 7 ٕن قمؾؿف مل يقصؾف إمم شمؼقى اهلل شمعامم سمعض طمتك وًمق يمان ًمديف 

وٓ إمم اخلشقة مـف ، ومقتـؽر عما قمؾؿف ويًتخدمف ذم همػم ما أطمؾ اهلل شمعامم، 

ؾ متاع ويتٌع ذم ذًم، ويذهب سمعؾؿف خلدمة أصحاب اعمصاًمح  ؽ هقاه ًمقحصِّ

ِي  }:وشمعامم ؾمٌحاكفاًمدكقا ، ومـ ذًمؽ ىمقل احلؼ   اَّلَّ
َ
ًْ َجتَأ ِٓ َواحُْو َغيَيْ
 ََ ََ اىَْغاوِي ٌِ يَْطاُن فَََكَن  ُّ الشَّ تْتََػ

َ
ا فَأ َٓ ٌِِْ ْٔ  *آحَيَِْاهُ آيَاحَِِا فَانَْطيََخ  َ َول

 
َ
ْدََلَ إَِل اْْل

َ
ُّ أ َِّ ا َوىَِه َٓ ِ َٔاهُ ِشئَِْا لََسَذْػَِاهُ ة َْ   .(2){رِْض َواتَّتََع 

صغم اهلل )وحيذركا احلؼ ؾمٌحاكف مـ أن كؽمك ـماقمتف شمعامم وـماقمة رؾمقًمف 

وكدير فمفقركا ًمؾحؼ وكصؿ آذاكـا قمـ ؾمامقمف يمام يػعؾ همػمكا ،  (قمؾقف وؾمؾؿ

                                                           

 سماب احلث قمغم ـمؾب اًمعؾؿ. يمتاب اًمعؾؿ ، ذمرواه أسمق داود  (1)

 .143، وضمزء مـ أية  142أية  :إقمراف ( 2)
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ىَّ }: ومقؼقل احلؼ ؾمٌحاكف َٔ َ َورَُضَُٔلُ َوَل حَ ٔا اَّللَّ ِطيُػ
َ
ٔا أ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ

َ
ْٔا يَاأ

ُػَٔن  ٍَ ًْ تَْط جُْخ
َ
ُّ َوأ ًْ َل  *َخِْ ُْ ٍِْػَِا َو ٔا َض ُ ََ كَال ِي ٔا ََكَّلَّ َوَل حَُسُُٔ
ُػَٔن  ٍَ ََ َل َحْػلِئَُن  *يَْط ِي ًُ اَّلَّ ًُّ اْْلُْس ِ الصُّ َواّبِ ِغَِْر اَّللَّ إِنَّ ََشَّ الَّ

*  ِٓ ُ ذِي ًَ اَّللَّ ْٔ َغيِ َ   َدنرْيًاًْ نَول
َ
ْٔ أ َ ًْ َول ُٓ َػ ٍَ ْض

َ
ًْ َْل ُْ ْٔا َو ىَّ َٔ ًْ َْلَ ُٓ َػ ٍَ ْض

ْػسُِطٔنَ  ٌُ}(1) .  

شملصمػم  وذم شمعرض هذه اجلامقمات اًمضاًمة اعمُِضؾة ًمؾعؾامء سمتشقيف صقرهؿ

ؾمؾٌل قمغم صقرة هذا اًمديـ 7 ٕن اًمعؾؿ ًمف ذم اًمـػس اًمٌنمية وىمع سماًمتؼدير 

آت ذم خمتؾىلػ سمؾىلدان وهذا هق طمال اًمعؾامء ذم خمتؾىلػ اعمجىل، وآهتامم 

أن يـتؿل ًمديـ ًمقس ٕهؾ اًمعؾؿ ومقف ىمدر  ، وهماًمٌا ٓ يرهمب اإلكًان ذماًمعامل

، ومتشقيف صقرة اًمعؾىلامء سماًمٌاـمىلؾ إكىلام هىلق إوىلعاف  وٓ شمقىمػم وٓ اطمؽمام

 اًمعؾامء اعمخؾصىللممـ  اًمـاس ًمصقرة اًمديـ ذم كػقس اًمعامة ، طمتك إذا كػر

عؾؿ مىلـ ، مل جيدوا أمامفؿ ؾمقى أدقمقاء اًم سمًٌب شمشقيف هذه اجلامقمات هلؿ

 . ، ومقؼعقا ذم ذايمفؿ وهمقفؿ ضمفالء وملضمقري هذه اجلامقمات 

 ؼالمـ مغٌة اشمٌاع اجلفالء ، وم)صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( وىمد طمذر كٌقـا 

ـْ اًْمِعٌَاِد ،  َٓ َيْؼٌُِض اًْمِعْؾَؿ اْكتَِزاقًما َيـْتَِزقُمُف ِم )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( : )إِنَّ اهللََّ 

ـْ َيْؼٌُِض اًْمِعْؾؿَ 
ََذ اًمـَّاُس ُرُءوؾًما  َوًَمؽِ ٌِْؼ قَماعمًِا اَّتَّ  ، طَمتَّك إَِذا مَلْ ُي

ِ
ٌِْض اًْمُعَؾاَمء  سمَِؼ

                                                           

 . 53 - 51أيات مـ  :إكػال (1)
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 ًٓ ا ُؾقا وَمَلوْمتَْقا سمَِغػْمِ قِمْؾٍؿ ، وَمَضؾُّقا َوَأَوؾُّقا(ضُمفَّ
ئِ ًُ  .(1) ، وَم

قمغم أكـا كػرق سملم اًمعامل احلر واًمعامل اعممدًمج ، وهىلق ماكتحىلدث قمـىلف ذم 

 اعمٌحث اًمتازم .

     *        *       * 

 
 
 
 
 
 

                                                           

ْرِص قَمغَم احْلَِديِث .  ،أظمرضمف اًمٌخاري ذم يمَِتاب اًْمِعْؾِؿ  (1)  سَماب احْلِ
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  عػس املبخح اهتاضع
 

)اهعٌى عوٟ أدجلٞ اهعوٌا١ ٗاملجكفني بأٙده٘جٚاتٍٔ املتطسفٞ 

) 

  

الب اًمعؾؿ ىلوـم، اء ىلىلة قمغم أدجلة اًمعؾؿىلؾ اجلامقمات اعمتطرومىلشمعؿ

واعمثؼػلم مـ اعمـتؿلم إًمقفا ، مما جيعؾفؿ مؽٌؾلم سملهمالهلا ، وًمؾرد ، واًمشٌاب

ٓ ؿمؽ أكـا ذم قمامل ؿمديد أكف  وقح ظمطقرة هذا إمر كميمدقمغم همٓء ، وشمق

سملم إؿمقاء ؿمديدة  اًمتداظمالت واًمتعؼقدات ، طمتك صارت اًمػروق

  . آًمتٌاس إٓ عمـ أكار اهلل ـمريؼف سماًمعؾؿ واًمققمل واًمػطـة واإلظمالص

وٓ ؿمؽ أن اًمعامِل احلر اًمذي ٓ يؼقده رء ؾمقى ما يؿؾقف قمؾقف ديـف 

وهق اًمؼادر قمغم  ، هق ذًمؽ إكؿقذج اًمذي كٌحث قمـفووؿػمه ووـمـقتف 

ظمدمة ديـف ووـمـف وىمضايا أمتف دون أي طمًاسمات مرسمؽة ، أما اًمعامِل اعممدًَمج 

ٓ يؿؽـ أن يؽقن إٓ  ، أو اعمؼقًمب أو اعمقضمف أو اعمقفمػ خلدمة مجاقمة ما

ػتات قمًٌدا هلذه اجلامقمة ، ذًمؽ أن اجلامقمة شملظمذ مـ اًمعامِل أمر ديـف ًمتؼايضف سم

زا ؾ مـ دكقا اًمـاس ، ومفام قمظؿ أمر هذا اًمػتات ٓ يعدو يمقكف قمرًوا زا اًل 

 .وطمطاًما وماكقًا

إن أيمثر اًمعؾامء اًمذيـ وفمػقا أكػًفؿ ًمصاًمح مجاقمات أو أيدًمقضمقات 

روا طمقىلاديتفؿ ىلمجاقمات وـمقا ػ سمعقـفا واكًاىمقا ظمؾىلػ شمقضمفاهتىلا ظمًىل

 ومصداىمقتفؿ وأكػًفؿ ورسمام ديـفؿ ذم آن واطمد.
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ذمتف قمغم طمًاب  ىشؽموإن أي قمامِل أو مػؽر أو مثؼػ يؿؽـ أن شمُ 

ىمضايا ديـف أو وـمـف خلا ـ ًمؾديـ واًمقـمـ ، يمام أن قمغم اًمقـمـ أيًضا أن 

حيتضـ قمؾامءه ، ويٌٍمهؿ سماًمتحديات اًمتل شمقاضمفف ، وسمام ىمد ٓ يؼػقن قمؾقف 

ع ًمقدريمقا ما يؿؽـ أن يغقب قمـفؿ مـ ومؼىلف اًمقاىمىل 7مـ صعقسمات وحتديات 

ًمتـضٌط رؤاهؿ وومتاواهؿ مع ما يتطؾٌف ومؼف هذا  7وحتديات اًمظرف اًمراهىلـ 

 . اًمقاىمع دون إومراط أو شمػريط

ـا قمغم يؼلم شمام ومـ ظمالل دمرسمة ـمقيؾة ىمارسمت مخًة وصمالصملم قماًما إكو

ا ،  ذم جمال اًمعؿؾ اًمدقمقي أن اًمعامِل أو اًمقاقمظ أو اإلمام همػم اعممدًمج ومؽريًّ

ا أو شمـظقؿقًّا ٕي مجاقمة وسمعٌارة أيمثر ووقطًما  ومٌاذة : همػم اعمـتؿل ومؽريًّ

ؾمط، وىماسمؾ يماكت ، هلق ؾمفؾ اًمرضمقع إمم احلؼ وآًمتؼاء معؽ ذم مـطؼة و

، وأٓ  ، وأٓ جيادل إٓ سماحلؼ وسماًمتل هل أطمًـٕن يًؿع اًمرأي أظمر

، ومتك شمٌلم ًمف وضمف احلؼ قماد إًمقف ، دقمق إٓ سماحلؽؿة واعمققمظة احلًـةي

ا مجقالً  ؿمايمًرا  .مـ رده إًمقف ردًّ

أما اًمعامِل أو اًمقاقمظ أو اإلمام أو اخلطقب أو اعمػؽر أو اعمثؼػ اعممدًمج 

ا أو شمـظقؿقًّا ٕي مجاقمة أو شمقار ومفق إما همػم ىماسمؾ ًمؾحقار أصال،  اعمـتؿل ومؽريًّ

أو همػم ىماسمؾ إٓ ًمؾحقار اجلدزم اًمعؼقؿ قمغم ـمريؼتف هق اًمتل ٓ يؿؽـ أن 

يؼ واطمد هق ما يريد سمؽ اًمقصقل إًمقف ومحؾؽ قمؾقف ـمر إمم شممدي إٓ

 . وإرهمامؽ قمغم ومؽرشمف وًمق سماًمٌاـمؾ، وسمؽؾ ما خياًمػ اًمعؼؾ واعمـطؼ
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اجلامقمات ُيشؽؾ ظمطًرا دامًها قمغم اًمـًقج اًمقـمـل  هآكتامء هلذ وإذا يمان

وذم يمؾ مػاصؾ احلقاة ، ومنن إمر هلق أيمثر ظمطًرا وأؿمد سمالء قمـدما يتعؾؼ 

واًمػؽر واًمؽمسمقة واهلقية ، وًمذا ومن  أؤيمد وؾملفمؾ أؤيمد قمغم  إمر سماًمديـ

قمدم متؽلم أي مـ اعمـتؿلم ًمؾجامقمات اعمتشددة واعمتطرومة ٓ مـ صـع اًمؼرار 

اًمديـل وٓ اًمػؽري وٓ اًمثؼاذم وٓ اًمتعؾقؿل وٓ اًمؽمسمقي، وٓ طمتك جمرد 

  .اًمـشء واًمشٌىلاب  اًمعؼقل وسمخاصة قمؼقلاًمتؿؽـ مـ شمشؽقؾ 

 

     *  *       * 
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 املبخح اهعػسْٗ
 () ٗاإلزٓاب محاٙٞ اجملتٌع ًّ اهتطسفٗج٘ب 

 

ن اجلامقمات اًمضاًمة اعمتطرومة ىمد طماوًمت اظمتطاف اخلطاب ٓ ؿمؽ أ

هلا ويًتخدمفا  اًمديـل وشمقفمقػف أيدًمقضمقًّا خلدمة مطامعفا ومطامع مـ ُيَؿقِّ

ن أي أطمد يًؿع أن هلدم دول اعمـطؼة وشمػتقت يمقاّنا ومتزيؼ سمـقاّنا ، ذًمؽ أ

ٓ يًعف إٓ أن يؽػر  قح اًمذسمح واحلرق واًمتـؽقؾ سماًمٌنمديـًا أو مجاقمًة شمًتٌ

هبذه اجلامقمة وسمام شمدقمقف مـ ديـ اومؽماء قمغم اهلل ورؾمؾف وؾما ر يمتٌف اعمـزًمة ، 

ىمة ٓ شمممـ سمقـمـ وٓ سمدوًمة وأما مـ ضمفة اًمقـمـ ومفذه اجلامقمات اعمار

وـمان ، وًمقس سمعقًدا قمـ أذهاكـا ذًمؽ اًمؼقل ، سمؾ إّنا ُصـَِعت هلدم إوـمـقة

حمؿد  اًمؽاؿمػ حلؼقؼة اجلامقمة اإلرهاسمقة اعمًامة مجاقمة اإلظمقان ما ىماًمف

ذم طمؼ مٍم وهمػمها مـ إوـمان اًمتل ٓ  هلامفدي قمايمػ اعمرؿمد اًمًاسمؼ 

يروّنا ؾمقى طمػـة مـ اًمؽماب ، ومإرض ذم مـظقرهؿ ٓ شمعد قمروا وٓ 

ا ، ذم طملم أن اإلؾمالم أوضمب اًمدوماع قمـ إوـمان  متثؾ ؿماهمال وٓ مهًّ

 واومتداءها سمؽؾ ما يؿؾؽ سمـقها مـ كػس ومال.

ؽ اًمػؽر اعمتطرف ، أم إمم ىلة إمم شمػؽقىلـ ذم طماضمىلهؾ كح :مال ىلىلواًمً        

شمػؽقؽ اجلامقمات اعمتطرومة ؟ واجلقاب اًمذي ٓ ظمالف قمؾقف هق أكـا ذم 
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ا ، همػم أن ىلات اعمتطرومة معً ىلرف واجلامقمىلر اعمتطىلشمػؽقؽ اًمػؽ طماضمة إمم

ذم اعمؼدمة ، ذًمؽ أكؽ ىمد شمػؽؽ مجاقمة إرهاسمقة أو  ر يليتىلؽ اًمػؽىلشمػؽق

ة أظمرى أقمتك وأؿمد ، همػم أكـا قمـدما كـجح ىلاقمىلرج قمؾقؽ مجىلمتطرومة ومتخ

ذم شمػؽقؽ اًمػؽر اعمتطرف ويمشػ زيػف وزيغف وومًاده وإومًاده وأسماـمقؾف ، 

 رها.ومنكـا كؽقن أشمقـا قمغم اعمشؽؾة مـ ضمذو

وذم ؾمٌقؾ ذًمؽ ٓ سمد أن كؽشػ وأن كعري هذه اجلامقمات اعمتطرومة ،        

وأن كٌلّم قمامًمتفا وظمقاكتفا ًمديـفا وأمتفا ، وأن كؼمز ؿمفادات مـ اؾمتطاقمقا 

اإلومالت مـ ضمحقؿ هذه اجلامقمات اإلرهاسمقة اًمضاًمة ، وأن ما يعدون سمف 

 وضمقد ًمف قمغم اًمشٌاب يمذسًما وزوًرا مـ احلقاة اًمرهمدة هق حمض يمذب ٓ

أرض اًمقاىمع ، ومؿـ يؾتحؼ هبؿ مصػمهؿ اًمتػخقخ واًمتػجػم، وإن ومّؽر جمرد 

شمػؽػم ذم اهلروب مـ ضمحقؿ هذه اجلامقمات يمان ضمزاؤه اًمذسمح أو احلرق أو 

 اعمقت ؾمحال.

يمام جيب شمػـقد أسماـمقؾفؿ ذم اؾمتحالل اًمدماء وإمقال وإقمراض،        

قا ٕكػًفؿ ىمتؾفؿ ، واؾمتٌاطمة واحلؽؿ قمغم اًمـاس سماًمؽػر طمتك يًقهم

يَا }كًا فؿ وأمقاهلؿ ، وهق ما طمذر مـف احلؼ ؾمٌحاكف وشمعامم ، طمقث يؼقل: 
ىََْق 

َ
َْ أ ٍَ ِ ٔا ل ُ ٔا َوَل َتُلٔل ِ َذخَبَيَُِّ ًْ ِف َضبِيِو اَّللَّ بُْخ ٔا إِذَا ََضَ ُِ ٌَ ََ آ ِي ا اَّلَّ َٓ حُّ

َ
أ

ًٌِِا حَبْخَُغٔنَ  ََلَم لَْطَج ُمْؤ ًُ الطَّ ِ  إَِِلُْس جَْيا فَػَِِر اَّللَّ َغَسَض اْْلََياةِ الُّ
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 َ ٔا إِنَّ اَّللَّ ًْ َذخَبَيَُِّ ُ َغيَيُْس ََّ اَّللَّ ٍَ َِ َرتُْو َذ ٌّ ًُ َنررِيَةٌ َنَزلَِم ُنِخًُ  ِ َغاُ ٌَ

ئَُن َدترًِيا ٍَ ا َتْػ ٍَ ِ ، ذًمؽ أن هذه اجلامقمات اًمضاًمة دمعؾ مـ  (1){ََكَن ة

اء وإمقال وإقمراض اًمتل يًعقن شمؽػػم اعمجتؿع وؾمقؾة ٓؾمتحالل اًمدم

ؿ قمغم ىلٓؾمتٌاطمتفا إلؿمٌاع رهمٌاهتؿ اًمدكقئة ، وذم هذا كميمد أن احلؽ

ّنا ل وسمات عما يؽمشمب  ص سماًمؽػر أو اًمرّدة ٓ يثٌت إٓ سمحؽؿ ىمضا لىلؿمخ

 قمغم احلؽؿ سماًمؽػر مـ أمقر ظمطػمة.

ويمذًمؽ دقمقهتؿ اًمضاًمة إمم اجلفاد ، مع أن ما يؼقمقن سمف هق سمغل 

 ان ٓ قمالىمة ًمف سماجلفاد ، وًمقس مـ اجلفاد ذم رء. وقمدو

ومـ صمؿة جيب أن كٌلم أن اجلفاد ذم ؾمٌقؾ اهلل )قمز وضمؾ( أوؾمع مـ أن        

، ؾفا قمغم اًمطاقمة ويمػفا قمـ اعمعصقةيؽقن ىمتآ ، ومفـاك ضمفاد اًمـػس سمحؿ

واًمتزامفىلىلىلىلا مؽارم إظمالق مـ اًمصدق وإماكة واًمقوماء سماًمعفد وؾما ر 

 الق اًمؽريؿة.إظم

ع ًمؾدوماع قمـ اًمقـمـ ، قمـ  أما اجلفاد اًمذي هق سمؿعـك اًمؼتال ومنكام ُذّ

اًمدول أن شمًتٌاح ، وًمقس ٔطماد اًمـاس أو حلزب أو جلامقمة أو ًمػصقؾ أو 

دؾمتقر يمؾ ما يؼرره ًمؼٌقؾة أن يعؾـ هذا اجلفاد ، إكام هق طمؼ ًمقزم إمر وومؼ 

طاه اًمدؾمتقر ًمر قس اًمدوًمة ، إقمالن طماًمة احلرب واًمًؾؿ ، ؾمقاء أقمذم دوًمة 

                                                           

 .  61اًمـًاء :( 1)
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أم عمجؾس أمـفا اًمؼقمل ، أم ًمؾر قس سمعد أظمذ رأي سمرعماّنا ، اعمفؿ أن ىمضقة 

إقمالن طماًمة احلرب ًمقًت مؾؽا ًمْلومراد أو اجلامقمات ، وإٓ أصٌح إمر 

 ومقى ٓ دوًمة ، وقمدكا إمم طمقاة اجلاهؾقة ، طمقث يؼقل اًمشاقمر: 

 راَة هَلُؿىلَ قى ٓ ؾمىلاُس ومَ ىلىلُح اًمـىلىلٓ َيصؾُ 

 َوٓ ؾَمىلىلىلىلىلراَة إِذا ضُمّفىلىلاهُلىُلىلىلىلىلىلؿ ؾمىلىلادوا

 أطمقضمـا إمم اًمػؽر اعمًتـػم، واًمػفؿ اًمصحقح ًمؾديـ ، وشمصحقح ومام

، ويمػ  خلطاب اًمديـل ممـ طماوًمقا اظمتطاومفاعمػاهقؿ اخلاـمئة ، واؾمؽمداد ا

وهمؾ يد اعمتطروملم قمـ اًمدقمقة واًمػتقى ، وإمم أن كقاضمف اجلفؾ سماًمعؾؿ ، 

ًمظؾامت سماًمـقر ، واًمٌاـمؾ سماحلؼ ، واًمػًاد واًمتخريب سمؿزيد مـ اًمٌـاء وا

، وشمرؾمقخ أؾمس قمغم شمرؾمقخ اًمقٓء ًمْلوـمان مـ ضمفةواًمتعؿػم ، وأن كعؿؾ 

اعمقاـمـة وومؼف اًمعقش اعمشؽمك قمغم أؾمس إكًاكقة ظماًمصة مـ ضمفة أظمرى ، 

درك أن وأن كًعك مًعا ومجقًعا عما ومقف أمـ وؾمالم اإلكًاكقة مجعاء ، وأن ك

اًمعامل يمؾف ذم ؾمػقـة واطمدة ، وًمـ يـجق مـف أطمد دون أظمر ، وأن أي ظمرق 

ذم اًمًػقـة يؿؽـ أن هيؾؽ أهؾفا مجقعا ، يؼقل كٌقـا )صغم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ( : 

َمثَُؾ اًْمَؼاِ ِؿ قَمغَم طُمُدوِد اهللَِّ َواًْمَقاىِمِع ومِقَفا 7 يَمَؿثَِؾ ىَمْقٍم اؾْمَتَفُؿقا قَمغَم ؾَمِػقـٍَة، )

ـَ ذِم َأؾْمَػؾَِفا إَِذا ومَ  ِذي َلَصاَب سَمْعُضُفْؿ َأقْماَلَها، َوسَمْعُضُفْؿ َأؾْمَػَؾَفا، وَمَؽاَن اًمَّ

ـْ وَمْقىَمُفْؿ، وَمَؼاًُمقا: ًَمْق َأكَّا ظَمَرىْمـَا ذِم َكِصقٌِـَا ظَمْرىًما  وا قَمغَم َم  َمرُّ
ِ
اؾْمَتَؼْقا ِمـ اعمَْاء
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يُمقهُ  ـْ وَمْقىَمـَا، وَمنِْن َيؽْمُ ْ ُكْمِذ َم ْؿ َوَما َأَراُدوا َهَؾُؽقا مَجِقًعا ، َوإِْن َأظَمُذوا قَمغَم َومَل

 .(1) (َأْيِدهيِْؿ َكَجْقا َوَكَجْقا مَجِقًعا

ومقجب قمؾقـا مجقًعا أن كعؿؾ قمغم محاية جمتؿعاشمـا وحتصلم ؿمٌاسمـا مـ هذا 

جماًمف ومقداكف ، وأٓ كؿؽـ أيا مـ قمـاس يمؾ ذم اًمػؽر اإلرهايب اًمؾعلم ، 

شدد مـ مػاصؾ اًمدوًمة اإلدارية أو اًمؼقادية أو صـع اًمؼرار اًمتطرف أو اًمت

ا اعممؾمًات اًمديـقة واًمثؼاومقة واًمتعؾقؿقة ىلا ، وٓ ؾمقؿىلذم أي مـ ممؾمًاهت

اًمعؼقل وشمشؽقؾ اًمقضمدان ، وسمخاصة  صقاهمةواًمؽمسمقية اًمتل شمعؿؾ قمغم 

ًمدى اًمشٌاب واًمـاؿمئة ، طمتك كجػػ مـاسمع هذا اًمػؽر وكؼتؾعف مـ ضمذوره  

ا) ٌَ ِ  لََعَ  ذَلَِم  َو  . (2) (ةَِػشِيشٍ  اَّللَّ

 

 

*       *       * 

 
 

                                                           

يَمِة أظمرضمف اإلمام اًمٌخاري ذم ( 1) ِ ؾْمتَِفاِم ومِقِف.، يمتاب اًمنمَّ ِٓ َؿِة َوا ًْ  سماب َهْؾ ُيْؼَرُع ذِم اًمِؼ

 .14: وماـمر (2)
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 املبخح احلادٜ ٗاهعػسْٗ

 () ؟كٚف حتٌٛ أبِا١ن ًّ اإلزٓاب
 

ٓ ؿمؽ أن هذا اًمًمال ىمد حُيؿؾ قمغم معـقلم ، أطمدمها : يمقػ حتؿل 

أسمـاءك مـ أن يصقٌفؿ ظمطر اإلرهاب؟ وأظمر : يمقػ حتؿل أسمـاءك مـ أن 

 .أو أن يؽقن أطمدهؿ إرهاسمقا ؟  يؽقكقا إرهاسمقلم

واًمًمآن سمقـفام قمالىمة وـمقدة ، وهل ما يعرف ذم اصطالح اعمـاـمؼة 

اقمؾ واعمػعقل ٕكف يشؿؾ اًمػ 7 سماًمعؿقم واخلصقص اعمطؾؼ ، ومإول أقمؿ

ٕن اإلرهاب وإن يمان ًمعـة قمغم اًمػاقمؾ  7 ، واًمثا  أظمص ، ومها هـا ؾمقاءسمف

 ا وإضمراما مـفا ذم اعمػعقل سمف. ؾ أؿمد قمتقًّ واعمػعقل سمف ، وماًمطامة ذم اًمػاقم

ومال ؿمؽ أن ظمطر اًمػاقمؾ قمغم كػًف وقمغم اعمجتؿع واًمقـمـ وإمة وقمغم 

 .اًمديـ  ؿمديد اًمتدمػم 

هل إؾمفؾ ، وإن يماكت شمتطؾب اًمتؽاشمػ  ٗاإلجابٞ عّ اهطؤاي األٗي

واًمتعاون واًمتـًقؼ ذم مقاضمفة اإلرهاب واإلرهاسمقلم مقاضمفة سحية 

اؾمؿة ، ٓ شمردد ومقفا ، وٓ شمؾقن ، وٓ خمادقمة ، وٓ طمًاسمات وواوحة وطم

ؾمقى مراقماة مصؾحة اًمديـ واًمقـمـ ، قمغم أن شمؽقن اعمقاضمفة ؿمامؾة : 

وأمـقة ، مع ىمطع مجقع ، ومؽرية ، وصمؼاومقة ، وقمؾؿقة ، وشمرسمقية ، وأهية 

 اًمطرق اعممدية إمم اإلرهاب مـ اًمتعـت واًمتشدد واًمغؾق.

                                                           

 ) / حمؿد خمتار مجعة وزير إوىماف هذا اعمٌحث يمتٌف أ.د. 
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ومقام يتصؾ سمحامية أسمـا ؽ وأهؾؽ  اي اهجاُٛأًا اإلجابٞ عّ اهطؤ

وذويؽ مـ أن شمتخطػفؿ أيدي اإلرهاسمقلم ، ومقجب قمؾقؽ أن شمراىمب ؾمؾقك 

 مـ يعـقؽ أمره قمغم اًمـحق اًمتازم :

      اًمـظر ذم أطمقال أصحاسمف وأصدىما ف ومراومؼقف ، ومـ يؽمددون قمؾقف  

ت اإلؾمالم أي  مـ مجاقما أو يؽمدد هق قمؾقفؿ ، ومنن يماكقا حمًقسملم قمغم

ة ، أو أقمامل اًمٌؾطجة ، اًمًقاد أو مـ ُيعرومقن سمآكحراف قمـ ـمريؼ اجلادَّ

أو اعمشٌقهلم ، أو وضمدشمف يؿقؾ إمم آضمتامقمات اًمنية ، أو أظمذ اًمغؿقض 

يٌدو قمغم حتريماشمف ، ومعؾقؽ أن حتًـ مراىمٌتف طمتك شمؼػ قمغم طمؼقؼة أمره ، 

 وأن شمـؼذه مـ سمراصمـ اإلرهاب ىمٌؾ ومقات إوان .

وإن وضمدت ؿمقئا مـ اًمثراء أو اًمًعة همػم اًمطٌقعقة أو شمغػم ذم ـمريؼة  

ذم مصدر اإلكػاق اًمزا د اًمذي ٓ يعد ـمٌقعقا ، ومعؾقؽ أن شمـّؼب وأن شمٌحث 

 .هذه إمقال

ًٌا همػم معفقد مـ ىمٌؾ ، وسمخاصة   وإن يمان اسمـؽ يتغقب قمـ اًمٌقت شمغق

عقة ، ومعؾقؽ أن شمعرف ـمٌق أو ظمروضما ذم أوىمات همػم ، إذا شمضؿـ همقاسمف مٌقتا

؟ ومع مـ ؟ وماذا يصـع ذم همقاسمف ؟ وذم هذه إوىمات اًمتل أيـ ذهب

 يتغقب ومقفا سمطريؼة مريٌة أو مؼؾؼة .

ؾقيمقاشمف وشمٍموماشمف ؾمؾٌا             وإذا وضمدت شمغػًما ـمار ا ومػاضمئا ذم ؾم 

 ، ومعؾقؽ أن شمٌحث ذم أؾمٌاب هذا اًمتغػم .أو إجياسما 



   

 - 115 - 

ظمذ يؽذب ويتامدى  ذم اًمؽذب ، وماقمؾؿ أن وإذا وضمدت  اًمقًمد ىمد أ 

اجلامقمات اًمتل شمًتحؾ اًمؽذب وشمممـ سملن اًمغاية شمؼمر اًمقؾمقؾة  هذهقمدوى 

  إًمقف. ىمد اكتؼؾت

وأن شمـاىمشفؿ ذم إمقر اًمعامة  ،  يمام جيب قمؾقؽ أن شمؼؽمب مـ أسمـا ؽ

قمغم أن يؽقن كؼاؿمؽ هاد ا وهادوما واؾمتؽشاومقا ، وأن شمعطقف اًمػرصة 

أو طمجر قمغم رأيف ، وأن شمتحؿؾ ، أو يمٌت ،  قمـ رأيف دون ىمفراًمؽامؾة ًمقعؼم

ل أو اخلادم عمخدومف طمتك شمصؾ مـ ظمال ، مـف حتؿؾ اًمصديؼ ًمصديؼف

ا ًمف ، وأداء ًمقاضمٌؽ احلقار اًمعاىمؾ معف إمم ما شمريد، طمرصا قمؾقف ، وطمًٌّ 

  دماهف.  

يمام جيب قمؾقؽ أن شمؽشػ هلؿ قمـ طمؼقؼة اجلامقمات واًمتـظقامت  

ة اًمتل ٓ شمممـ سمقـمـ وٓ دوًمة وـمـقة ، وأّنا ٓ َّتدم ؾمقى أقمداء اإلرهاسمق

اًمديـ واًمقـمـ ، وأّنؿ قمؿالء عمـ يؿقًمقّنؿ ، ظمقكة ًمديـفؿ وأوـماّنؿ ، 

يًتخدمفؿ أقمداؤكا إلوعاف أمتـا ومتزيؼفا وشمػتقت يمقاّنا مـ ضمفة ، 

 وشمشقيف اًمقضمف احلضاري اًمـؼل اًمًؿح ًمديــا احلـقػ مـ ضمفة أظمرى .

يمرت مراًرا أن مجاقمة اإلظمقان اإلرهاسمقة هل إب اًمروطمل وًمؼد ذ 

جلؿقع اجلامقمات واًمتـظقامت اإلرهاسمقة ، وأّنا اًمداقمؿ واعمؿقل اًمر قس هلذه 

اجلامقمات ، وأن أيمثر اًمتـظقامت اإلرهاسمقة إما أن شمؽقن ىمد ظمرضمت مـ رطمؿ 

 أو ارشمٌطت سمف سملي ًمقن مـ أًمقان آرشمٌاط ، وهق ما أظمذت ، اإلظمقان 
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 يمده شمؼارير ومؼآت وصحػ قماعمقة قمديدة .شمم

واًمذي يـٌغل اًمتليمقد قمؾقف واًمتـٌف ًمف هق أن هذه اجلامقمات واًمتـظقامت  

قون ىلقال ، يؾىلالل اًمدماء وإمىل، واؾمتح داعىلذب واخلىلاطمؽمومت اًمؽ

أقمـاق اًمـصقص ، وحيرومقن اًمؽؾؿ قمـ مقاوعف ، يامؾمحؽ أطمدهؿ مماؾمحة 

اًمثعؾب ، ويؼػز مـؽ ىمػز اًمُؼـُْػْذ ، يظفرون  اًمثعٌان ، ويراوهمؽ يمام يراوهمؽ

، ظمالف ما يٌطـقن ، يعطقكؽ معًقل اًمؽالم ومـ ظمؾػف اًمًؿ اًمزقماف 

ّنَّ يُْؤفَُهٔنَ } ،واعمقت اًمزؤام 
َ
ُ أ ًُ اَّللَّ ُٓ ًْ كَاحَيَ ُْ ًُ اىَْػُروُّ فَاْحَزْر ُْ} (1) ،

َ ُحْػِجتَُم  }ومفؿ يمام يؼقل احلؼ ؾمٌحاكف :  ٌَ ََ اََّّاِس  ٌِ ُُلُ ِف اْْلَيَاةِ َو ْٔ كَ
َلُّ اْْلَِصاِم 

َ
َٔ أ ُْ ا ِف كَيْتِِّ َو ٌَ ُِٓر اَّللَّ لََعَ  جَْيا َويُْش َٔلَّ َضََع  *الُّ ِإَوذَا حَ

ْٓيَِم اْْلَسَْث َواىنَّْطَو َواَّللُّ َل ُُيِبُّ  ا َويُ َٓ ِ رِْض ِِلُْفِطَر ذِي
َ
ِف اْل
 .(2){اىَفَطادَ 

، وأؾمٌاسمف ، ظمريطة ًمؾتطرف وسمقئاشمف وهـاك أمر آظمر وهق ضورة رؾمؿ 

وـمرق ووؾما ؾ قمالضمف ، وماًمذي ٓ ؿمؽ ومقف أن سمعض اًمٌقئات ظماوعة 

 ظمرى ، وأن سمعض اجلامقمات واًمتـظقامت ًمؾتطرف أيمثر مـ اًمٌقئات إ

  .واجلؿعقات ىمد شمؽقن مـاظما أيمثر ظمصقسمة إلكتاج اًمتطرف 

                                                           

 .1:  اعمـاومؼقن( 1)

 .512 ، 511 ٔيتانا : اًمٌؼرة( 2)
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اعمٌحث اًمًاسمع: اؾمتٌاطمة هذه اجلامقمات حلُرمة اًمدم سمؽؾ  5

 أؿمؽاًمف . 

11 

اخلاصة واعمريمٌات اعمٌحث اًمثامـ: اؾمتٌاطمة شمدمػم أٓت  6

 سمؼقات اجلقش واًمنمـمة.

13 

ضاًمة قمغم محؾ اعمٌحث اًمتاؾمع : شمشجقع قمـاسهؿ اًم 11

 اًمًالح وشمرويع أمـلم.

21 

وهدم اًمدوًمة حتت همطاء اعمٌحث اًمعاذ: إؿماقمة اًمػقى  11

اًمتعدي قمغم اعمـشآت  واؾمتٌاطمة،  اًمتظاهر اًمًؾؿل

21 
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 واعمؿتؾؽات اًمعامة واخلاصة.

اعمٌحث احلادي قمنم : اًمدقمقة إمم ىمطع اًمطرق وشمعطقؾ  15

 اعمقاصالت.

31 

 إلضاب قمـ اًمطعاما إمم دقمقةاًماعمٌحث اًمثا  قمنم:  13

ًمؾضغط قمغم احلؽقمات ىمصد اًمقصقل إمم اًمػقى وهدم 

 .اًمدوًمة

33 

اعمٌحث اًمثاًمث قمنم: اًمدقمقة إمم شمقضمقف اًمزيماة إمم دقمؿ   11

 أقمامهلؿ اإلضمرامقة اًمتل يصػقّنا هبتاًكا وزوًرا )سماجلفاد(.

33 

اعمٌحث اًمراسمع قمنم : دقمقة هذه اجلامقمات إمم اًمعصقان  12

 . ىمصد إؾمؼاط اًمدوًمة اعمد 

36 

اعمٌحث اخلامس قمنم: اؾمتخدام وؾما ؾ اًمتقاصؾ  13

آضمتامقمل واًمقؾما ؾ اإلقمالمقة ذم زقمزقمة إمـ ، وشمشقيف 

 . ورمقزها اًمقـمـقة صقرة اًمدوًمة

42 

اًمؼقى اخلارضمقة  اؾمتعداءاعمٌحث اًمًادس قمنم :  14

 . واعمـظامت اًمدوًمقة قمغم أوـماّنؿ

51 

اسمع قمنم : اًمتشؽقؽ ذم منموقمقة اًمدوًمة اعمٌحث اًمً 15

 .اًمقـمـقة

52 

 56اًمعؾامء واًمـقؾ مـفؿ  دماءاعمٌحث اًمثامـ قمنم: اؾمتٌاطمة  16
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سمتشقيف صقرهتؿ ذم كػقس جمتؿعاهتؿ وأمام اعمتاسمعلم ًمؾشلن 

 اإلؾمالمل قمغم مًتقى اًمعامل .

اًمعؿؾ قمغم أدجلة اًمعؾامء واعمثؼػلم اعمٌحث اًمتاؾمع قمنم :  51

 هتؿ اعمتطرومة.سمليدًمقضمقا

62 

 65 .اعمٌحث اًمعنمون: محاية اعمجتؿع مـ اًمتطرف واإلرهاب 51

 مـ أسمـاءك حتؿل واًمعنمون: يمقػ احلادي اعمٌحث 55

 اإلرهاب؟

113 
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