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وافهالة وافسالم ظذ رشقل اهلل، وأصٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل  ،احلّد هلل

 شقفف وصٍٔف وجمتبٚه. أن حمّدا ظبده ور وحده ٓ رشيؽ فف، وأصٓد

 أوا بعد:
مـ  افزٕدؿٜٔ ؾّـ ؾسة فٔسٝ بٚفَهرة، اضًِٝ ظذ بًض إؿقال

افًبٚهِٜ وإؿٔٚل  " ـيسّل ٍٕسف بومـ  بًض مـ يدظق إػ افَقمٜٔ افّْٜٔٔ

. وـٚن يل مَىع صقيت ذم رموٚن فِتحذير مـ هذه افٍُرة، مع افتحذير "

ٚفٛ ريض اهلل ظْف. ؾِام ـٚن ؿبؾ مـ افرواؾض ذم افٌِق ذم ظع بـ أيب ض

حتذير افًَٚل مـ زٕدؿٜ  "، أخرجٝ مَىًٚ صقتٔٚ حتٝ ظْقان فٔٚلٍ 

، ورأيٝ ؾٔف إمجٚٓ حيتٚج إػ تٍهٔؾ بام يٖيت بٕٔٚف إن صٚء "افًبٚهِٜ إؿٔٚل 

 ،افتل صبٔحتٓٚ إربًٚءمٝ ذم هذه افِِٜٔ افًٚرشة مـ صٍر اهلل. ؾًز

، وبٚهلل "َٔؼ ادَٚل ذم أؿسٚم افًبٚهِٜ إؿٔٚل حت "إخراج مٚدة أخرى بًْقان 

 افتقؾٔؼ. 

تسِط ؾٔٓٚ بًض افرواؾض ظذ افبِدان  ،ٕحـ ذم أيٚم ؾتـ ،وؿبؾ ذفؽ

افّْٜٔٔ، وإتُٓقا احلرمٚت افدئْٜ، وادسِامت افًَديٜ، بؾ وافَٔؿ 

 اإلٕسٕٜٚٔ. 

ؾبسبٛ هذه افٍتْٜ طٓرت مثؾ هذه افدظقات افَقمٜٔ، واجلٓٚل ؿد 

افرواؾض ظٚثقا ذم  أي بام هق أشقأ مْف ربام. ؾُقن ؛ون افقء بّثِٔفيداو

صذ اهلل -ٓ حيِّْٚ ذفؽ ظذ بٌض أصحٚب رشقل اهلل  ،إرض ؾسٚدا
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ؾ٘ن ظز هذه إمٜ إٕام ـٚن بٚإلشالم افذي  ؛وآل بٔتف إضٓٚر -ٔف وشِؿظِ

 أوحٚه اهلل ظذ رشقفف ظِٔف افهالة وافسالم، ومحِف وبٌِف مًف إئّٜ

أو ذم ـتٚب اهلل أو  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-إظالم. ؾٚفىًـ ذم رشقل اهلل 

دٚ هؿ ظِٔف مـ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-ذم ديـ اهلل أو ذم صحٚبٜ رشقل اهلل 

 زٕدؿٜ ٓ إصُٚل ؾٔٓٚ وٓ فبس. ؛افديـ واهلدى وافْقر

ُٕؼ، ويل ـتٚب  ؾُالمْٚ ؾٔٓؿ ؿديؿ، وذم ؽر مقضع ،مٚ افراؾوٜوأ ؿد 

 " :م افذي هجّقا ؾٔف ظذ دمٚج، ؿبؾ اثْل ظؼة شْٜ بًْقانذم افًٚأفٍتف 

أصحٚب مـ تقجٔف ادسِّغ إػ افىرق افؼظٜٔ ذم افتًٚمؾ مع اخلقارج 

 . "تْئؿ افَٚظدة وافراؾوٜ احلقثٔغ 

تْبٔف أويل إبهٚر دٚ ذم  " :وؿبؾ ذفؽ ـْٝ ؿد ـتبٝ هذه ادٚدة ذم ـتٚب

  ."افرد ظذ افراؾوٜ إرشار ذاب وافَز مـ افًْٔؿ وافً

ومـ أرش هذه افٍرق افراؾوٜ، وهل فٔسٝ مـ ؾرق " :قلت فيه

  .اإلشالم ـام ٕص ظذ ذفؽ ؽر واحد مـ افًِامء

تستدفقن ظِْٔٚ بَقل  " :زمحْ اهلل تعاىل ابَ حصًاإلواً فقد قاه  

  ." بّسِّغ، مٚ هؿ افراؾوٜ
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ؾٓؿ ٓ  :فٍقا ذم افتقحٔدحٔٞ إٔف ؿد بِغ مـ رشهؿ وخبثٓؿ أهنؿ ؿد خٚ

يٗمْقن بهٍٚت اهلل شبحٕٚف وتًٚػ، وهؿ مًىِٜ ذم هذا افبٚب، وأوائِٓؿ 

 منبٜٓ. 

( ه111ؾٖول مـ أطٓر افتنبٔف بٔٚن بـ شًّٚن افنًٔل، ادَتقل شْٜ )
 ٚ. تَريبً 

ذم ظع ريض اهلل  ٚ حّؾ ا إهلًٔ ؾَد زظؿ أن ربف ظذ صقرة إٕسٚن، وأن جزءً 

 ا. ا ـبرً  يَقفقن ظِقً ظْف، تًٚػ اهلل ظام

هق هنٚم بـ احلُؿ  :ٔأٔه وَ أطمق أُ اهلل دطي يف ومٛ املطمىني

ٚج افسْٜ ٓمْ "، َٕؾ ذفؽ صٔخ اإلشالم ـام ذم (111افراؾيض، ادتقذم شْٜ )

 . "افْبقيٜ 

  .ُ زؤٖٛ املؤوٍني هلل ًٖٕ القٗاوِٛٔي ٍٖكسٔ
  مع أهنٚ ثٚبتٜ بٚفُتٚب وافسْٜ وإمجٚع افسِػ افهٚفح.

َأَأِمـْت ْم َمْن ِِف ﴿ :ويُْرون أن اهلل ذم افسامء راديـ ؿقل اهلل تًٚػ

ََمءِ  ﴾اقسَّ
(1)

 إدفٜ. وؽرهٚ مـ  ،

 

 

 
                                                           

 [.15كل:  ادلسورة ] (1)
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  .الكباٟس ِٔي ٍٖكسُٔ الصفاعٛ ألِن
َشَػاَعتِي ِِلَْهِل اْقَؽَبائِِر ِمَن » :يَقل -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-ورشقل اهلل 

«تِيأ مَّ 
 (1)

 "اإلمٚم افقادظل رمحف اهلل ذم ـتٚبف حديٞ صحٔح، مجع ضرؿف  ،

 . "افنٍٚظٜ 

ريض حٔٞ أهلقا ظِٔٚ  ؛وهؿ أيوٚ أول مـ أحدث افؼك ذم هذه إمٜ

 اهلل ظْف. 

                                                           
, واإلمام الرتمذي يف سننو (3628) سننويف  (, أبو داود12111أمحد يف مسنده برقم )أخرجو اإلمام  (1)

 (, من حديث أنس بن مال: رضي اهلل عنو. 1324)
(, ويف صحيح السنن. 2538وصححو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل يف صحيح الرتغيب والرتىيب )

 . صحيح واحلديث إسناده
 (,227)ص "الشريعة" يف واآلجري ,1/541" التوحيد" يف خزمية وابن ,( 3628) داود أبو وأخرجو
 .اإلسناد هبذا حرب, ابن سكليمان طريق من (11/181) والبيهقي ,1/58 واحلاكم
 ,( 721) و( 721" )السنة" يف عاصم أيب وابن ,( 1324) والرتمذي ,( 1115) الطيالسي وأخرجو

 يف خزمية وابن ,( 3114) و( 3114) و( 2173) يعكلى وأبو ,( األستار فكش -2358) والبزار
 ,(1111) و( 337" )الصغري" يف والطرباين ,(5357) حبان وابن ,545و 542و 1/541" التوحيد"

 عن طرق من 6/151" احلكلية" يف نعيم وأبو ,1/58 واحلاكم ,228و 227ص" الشريعة" يف واآلجري
 سكلف ما الشيخني, وانظر شرط عكلى احلاكم وصححو. صحيح سنح حديث  الرتمذي وقال. أنس
 ابن وصححو ,( 1325) والرتمذي ,( 3211) ماجو ابن عند جابر عن الباب ويف(. 11265) برقم

" بغداد تاريخ" يف واخلطيب ,( 721" )السنة" يف عاصم أيب ابن عند عمر ابن , وعن(5356) حبان
 يف اآلجري عند عجرة بن كعب , وعن(11343" )الكبري" يف الطرباين عند عباس ابن (, وعن7/11)
 .(227)ص" الشريعة"

 يف شفاعيت  أي  4/166" ادلفاتيح ِمرقاة" يف القاري عكلي قال ,"اخل...  الكبائر ألىل شفاعيت  "قولو
   .(2/24) لكلنووي" مسكلم شرح" وانظر. األمم من غريىم دون خاصة أميت من الكبائر عن العفو
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صذ اهلل ظِٔف -فَبقر مسٚجد، مع أن رشقل اهلل وهؿ افذيـ اختذوا ا

 حذر مـ ذفؽ.  -وشِؿ

 وهق مٚ ؛رإٓٚ ؽر هذاوهؿ يًتَدون أن افَرآن ٕٚؿص، ويًتَدون ؿ

 !. "مهحػ ؾٚضّٜ  "يسّك بـ 

وهؿ يًتَدون أن ـالم اهلل خمِقق، مع افًِؿ أن افًِامء ؿد ـٍروا مـ ؿٚل 

أن  "أصقل اظتَٚد أهؾ افسْٜ  "ـام َٕؾ ذفؽ افالفُٚئل ذم  ،بخِؼ افَرآن

ْول  اْقَبَؽِ ﴿ :اهلل شبحٕٚف وتًٚػ ؿٚل ظّـ ؿٚل ـَ َسل ْصؾِقِه  إِْن َهَذا إَِّلَّ 

﴾َسَؼرَ 
 (1)

. 

 وبٚٓختهٚر، ؾًّتَدهؿ ذم بٚب افتقحٔد هق مًتَد ادًتزفٜ. 

ريض اهلل ظْٓؿ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-وهؿ يٍُرون صحٚبٜ رشقل اهلل 

ومـ افْبل  ،، افذيـ تَدم بًض افثْٚء ظِٔٓؿ مـ اهلل ذم ـتٚبف افًزيزأمجًغ

، وؽرهٚ مـ افٍوٚئؾ افتل فٔس هذا مقضـ -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-

 . بًٜ ظؼة واحداإٓ ش ،بسىٓٚ

صذ اهلل ظِٔف -وهؿ يتّٓقن ظٚئنٜ أم ادٗمْغ، زوج رشقل اهلل 

  ظئؿ.ذم افدٕٔٚ وأخرة بٚفزٕٚ ـ حٚصٚهٚ ـ، شبحٕٚؽ هذا هبتٚن  -وشِؿ

 ٚ يتذ إػ يقم افَٔٚمٜ ـام ذم شقرة افْقر.هتٚ ؿرإًٓ مع أن اهلل ؿد إٔزل ذم براء

                                                           
  [.15-14  دلدثرا]سورة  (1)
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  :خمالفاتّي يف العبادات ٔاألحكاً ٔأوا
ؾ٘ػ مٚ ٓ هنٚيٜ، ؾٓؿ ينٚهبقن افٔٓقد ذم ـثر مـ آظتَٚدات، وظذ 

 ـٚخلالؾٜ افًبٚشٜٔ.  :أيدهيؿ ُهدمٝ ـثر مـ اخلالؾٚت اإلشالمٜٔ

أن ييٓر  روا وإدحروا، ومل يبؼ أحد يستىٔعوـْٚ ٕيـ أن هٗٓء ؿد إدث

 هذا ادًتَد اخلبٔٞ، وخهقصٚ ذم هذه افبالد افّْٜٔٔ افتل أثْك ظِٔٓٚ

  .ذم ؽر مٚ حديٞ -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-رشقل اهلل 

 : ٔالمفظ لإلواً البخازٙ زمحْ اهلل تعاىل كىا يف الصخٗخني
ـِ  َظُْْف، اهللهُ َريِضَ  ُهَرْيَرةَ  َأيِب مـ حديٞ  : -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ- افْهبِل   َظ

مْ  اقَقَؿِن، َأْهل   َأَتاف مْ » ا، ْقَػ  َوأَ  َأْؿئَِدة   َأَرق   ه  ؾ وب   َيََمكِقٌَة، َواحِلْؽَؿة   َيََمن   اإِليََمن   ـ 

َقاَلء   َواقَػْخر   ؽِقـَة   اإِلبِِل، َأْصَحاِب  ِِف  َواخل  ار   َواقسَّ ـَ  «اقَغـَمِ  َأْهلِ  ِِف  َواقَو
(1)

.  

 ٔلفظ اإلواً وطمي زمحْ اهلل تعاىل يف صخٗخْ: 
صذ اهلل ظِٔف - اهللِ َرُشقُل  َٚل ؿَ : َؿَٚل  ،ريض اهلل ظْف ُهَرْيَرةَ  َأيِب مـ حديٞ 

مْ  اْقَقَؿِن، َأْهل   َجاءَ »: -وشِؿ ، َأَرق   ه  يََمن   َأْؿئَِدة  ، اإْلِ ، َواْقِػْؼه   َيََمن   َيََمن 

ْؽَؿة    .«َيََمكَِقةٌ  َواحْلِ

 

                                                           
(, من حديث أيب ىريرة 41, واإلمام مسكلم يف صحيحو )(3277يف صحيحو ) البخاريأخرجو اإلمام  (1)

 رضي اهلل عنو.
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 ٔأخسج اإلواً أمحد يف وطٍدٓ زمحْ اهلل تعاىل: 
ـِ  ُجَبْرِ مـ حديٞ  ٍؿ ريض اهلل ْب ًِ صذ اهلل ظِٔف - اهللِ َرُشقَل  َأنه  ، ظْفُمْى

، إَِػ  َرْأَشفُ  َرَؾعَ  -وشِؿ
ِ
اَمء َٚل  افسه ََ َحاِب  َفِؼَطعِ  اْقَقَؿنِ  َأْهل   َأَتاف مْ »: َؾ  اقسَّ

ٌل  َقه   َؿَؼاَل  "اِْلَْرضِ  َأْهلِ  َخْر   َّنْ  َرج  وَل  َيا َوِمـَّا: ِعـَْده   َفانَ  ِِم اَل  اهللِ؟ َرس   ـَ

 «"َأْكت مْ  إَِّلَّ ": َخِػقَّة   َؿة  َفؾِ 
(1)

.  

ؾَٚل ذم  ؟ إٓ ٕحـ يٚ رشقل اهلل :مـ إٕهٚر يَقلهق رجؾ هذا افو

 . «مْ ت  كْ  أَ َّلَّ إِ » :افثٚفثٜ بهقت خٚؾٝ

وخهقصٚ بًد طٓقر هذه افدظقة ادبٚرـٜ ظذ يد اإلمٚم ادجدد أيب ظبد 

ؿ وأهٚهنؿ وبغ افرمحـ مَبؾ بـ هٚدي افقادظل رمحف اهلل، افذي ؾوحٓ

 ظقراهؿ ذم ـثر مـ ـتبف وأرشضتف ودروشف. 

، وهؿ "افنبٚب ادٗمـ  " ِ:حتك طٓرت ؾرؿٜ مٚرؿٜ يسّقن إٍٔسٓؿ

 أوػ.  "افنبٚب ادجرم  "بٚشؿ 

ْؼوا مذهٛ آظتزال، وظَٔدة افرؾض بغ افْٚس، يدظقن حمبٜ أهؾ ؾ

ن، وفسبِٔٓؿ افبٔٝ، وهؿ ـ واهلل ـ ظذ مٚ ـٚن ظِٔف أهؾ افبٔٝ ٕٚـبق

وخيٚفٍقن ذم مسٚئؾ اإليامن،  خمٚفٍقن. يَقفقن بخِؼ افَرآن، ويٍْقن افَدر،

                                                           
, واحلديث يف الصحيحة لإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل برقم (15647) أمحد يف مسندهأخرجو اإلمام  (1)

 والبزار ,..يعكلى وأبو أمحد, رواه"وقال   ,( 44 -11/43) اذليثمي أورده (, وقال فيو  واحلديث2326)
 ( ".الصحيح) رجال رجالو والبزار يعكلى أيب وإسناد أمحد, إسنادي وأحد والطرباين, بنحوه,
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افهحٚبٜ ويٍُروهنؿ، وخيرجقن ظذ احلُٚم. ـام يًِؿ ذفؽ ـؾ يسبقن و

. مـ ظٚيش ؾتْٜ افراؾيض إثٔؿ، خهقصٚ بدر افديـ احلقثل وزمرتف اخلبٔثٜ

  .وؽر ذفؽ مـ ادًتَدات افٍٚشدة

. هذه ادَدمٜ، "إُٕٚر ظذاب افَز ظذ ادْٚبر" :د إػووصؾ هبؿ احل

  شْغ أو أـثر. ـتبتٓٚ ؿبؾ ظؼ

  .فًِٔؿ مـ يسّع ـالمْٚ ذم إُٕٚر ادُْر شقاء صدر مـ هذا أو هذا

 ّٓ وفُـ ٓ يُّـ أن يًٚفٟ افبٚضؾ  ؛ختذيؾ ظـ ؿتٚل افراؾوٜ وإهٕٚتٓؿ أ

 بٖبىؾ مْف. 

يسبقن  أن افراؾوٜ :قععفٍقٕهلا صساحٛ كىا قمٍاِا يف ذلك امل

وـثر مْٓؿ، فُـ مع ذفؽ يدظقن أهنؿ مـ أهؾ  افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿ،

 حـ َٕقل فٔسقا مـ أهِف. وٕ ،اإلشالم

بًوٓؿ تُِؿ بام ذم افَرآن، وبًوٓؿ تُِؿ ذم افْبل ظِٔف ؾء أمٚ هٗٓ

افهالة وافسالم، وبًوٓؿ تُِؿ ذم صًٚئر افديـ افيٚهرة ـام تسًّقن ذم 

ُٕؼ ذم ذفؽ ادَىع.آخر هذ  ه افُِّٜ إن صٚء اهلل، وؿد 

 "يؿ، وإٔٚ ٕسبتٓؿ إػ مهىِح ؿد " افًبٚهِٜ وإؿٔٚل "ا ٕن فُـ، ٕيرً 

  .ظل افْبقةمدّ  "يسظبِٜٓ افًْ
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 "ٕن  ؛"ظبِٜٓ  "مـ افْسبٜ إػ  أوشع "افًبٚهِٜ  "أن افْسبٜ إػ إٓ 

مِقك افّٔـ دون  هؿ "إؿٔٚل  "هؿ مِقك افّٔـ، ـام أن  "افًبٚهِٜ 

 . "ًٜافتتٚب "وأظذ مـ هٗٓء  إذ يْقبقن افًبٚهِٜ إذا ؽٚبقا، ؛افًبٚهِٜ

 يتدرج مـ افتتٚبًٜ، ثؿ افًبٚهِٜ، ثؿ إؿٔٚل. ؾٚدِؽ ذم افّٔـ 

 بٗاُ أقطاً الٍاس يف ِرٓ املصعمخات: 
 :َٕقل بٖن افْٚس يَْسّقن ذم هذا آصىالح إػ ثالثٜ أؿسٚم ،ؾًذ هذا

 .اقعباهؾة واِلـقال :-وهؿ أرشف هذه إؿسٚم- :ٔهالقطي األ

، وأؿرهؿ ظذ هذا -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-افذيـ هٚجروا إػ رشقل اهلل 

 ؛"ظبٚهِٜ  "إهنؿ شّقا  :هؾ افًِؿحتك ؿٚل بًض أ ؛إمر افذي هؿ ظِٔف

 فتَرير ادِؽ ؾٔٓؿ حغ دخِقا ذم اإلشالم. 

إٓ أهنٚ مذـقرة ذم ـتٛ  ؛اورأيْٚ آثٚرا ذم ذفؽ، مل يهح مْٓٚ يشء شْد

  .أهؾ افًِؿ

  :يف الصعبزمحْ اهلل تعاىل  البّٗق٘  اإلواً قاه
لُّ َرمِحَُف اهللُ 

ِّ ِٚظ َوإَِذا ُتُتب َع " :َؿَٚل احْلَِِٔ ٍَ َْف ْٕ ـَ ا ُتبِِف َوحُمََٚوَراتِِف ِم ـُ َمٚ ذِم 

ٚ ـَِتُٚبُف افذي ـتبف فِقَ  َٓ ْْ
ِّ ثَِرًة َؾ ـَ ِٜ ُوِجَدْت  ـْ اجْلَْزَف ِمل  ِم ـِ َحَجٍر احْلَْْضَ اِئِؾ ْب

 َٔ َْؿ ْٕ ٍد َرُشقِل اهلِل إَِػ ا ّه ـْ َأْهِؾ حُمَ  ِم
ِٜ َِ َبِٚه ًَ اَلِة ِٚل اْف َمْقَت بَِِ٘ؿِٚم افهه َحْْضَ

َٓ ِخاَلَط  ُس  ُّ ُبقِب اخْلُ ٚ َوذِم افسُّ َٓ ُٜ فَِهِٚحبِ َّ ِٚة َظَذ افتهبَِع َصٌٚة َوافْهَت ـَ  افزه
ِ
َوإِيَتٚء

 َٓ ؾُّ ُمْسٍُِر َحَرامٌ َو ـُ ْد َأْرَبك َو ََ ـْ َأْجَبك َؾ َٚر َوَم ٌَ َٓ ِص َٓ َشَٚق َو . " ِوَراَط َو



 حتقٗق املقاه يف تقطٗي العباِمٛ ٔاألقٗاه

 
00 

ٚن خيٚضٛ ـ - ظِٔف وشِؿصذ اهلل-ٕن افْبل  ؛احلديٞيذـر افًِامء هذا 

  ـؾ أمٜ بٌِتٓٚ.

ـتٛ هلؿ هذا افُتٚب  ؛ؾٓٗٓء أصحٚب حْضمقت دٚ جٚءوا إفٔف

 هابٌِتٓؿ. 
  :جلاوع لصعب اإلمياُ "ٔقاه أٖضا يف " ا

َٔك " َثِِْٔف حَيْ ُف َؿَٚل: َوَحده َٕ ق ًُ َمْقَت َيْرَؾ ـْ َحْْضَ َِٔٚخِف ِم ـْ َأْص ، َظ َٜ ًَ ٔ
ـِ هَلِ ـِ اْب َظ

ٍْٔد:  ـِ اْفَقفِِٔد بَِسَِْدِه، َؿَٚل َأُبق ُظَب َٜ ْب ٔه
َِ ـْ َب ، َظ ْرٍ َُ ـُ ُب َُٔٚل  "ْب َْؿ ْٕ ـِ  "ا َّ َٔ ُِقُك اْف ُم

َِِؽ  َْظَيِؿ. ُدوَن ادَْ ْٕ  ا

"  ُٜ َِ َبِٚه ًَ َٓ ُيَزاُفقَن َظُْْف.  :"َواْف ْؿ  ِٓ ُِِْ وا َظَذ ُم ـَ َؿْد ُأِؿرُّ ِذي  افه

"  ُٜ ًَ َِْؿ.  :"َوافتهٔ ٌَ ـَ اْف قَن ِم ًُ َْرَب ْٕ  ا

"  ُٜ َّ ْٔ َغ  :"َوافته ًِ َْرَب ْٕ اِئَدُة َظَذ ا ُٚة افزه َٚ افنه َٚل إهِنه ََ  ُي

ِري ٍَ َغ اْف ُِ ٚ ذِم َمِْْزفِِف َحتهك َيْب َٓ قُن فَِهِٚحبِ ُُ ُٚة َت َٚ افنه ُٚل إهِنه ََ ُْخَرى. َوُي ْٕ َٜ ا َو

 ٍٜ َّ ْٝ بَِسِٚئ َْٔس ٚ َوَف َٓ ُب ُِ  . "حَيْ

َٜ " :ٔقاه َب َْ ـِ ُظ ِد ْب ّه ـُ حُمَ ُظ، أخزٕٚ َظِعُّ ْب
َٕٚ َأُبق َظْبِد اهللِ احْلَٚؾِ َأْخَزَ

ّه  ، حدثْٚ حُمَ
ِٜ قَؾ ُُ ، بِْٚف َْٔبِِٚنُّ اَلُء افنه ًَ ٍر، حدثْٚ اْف ٍَ ًْ َْٔبِِٚنُّ َأُبق َج  افنه

ـِ ـُ احْلََس ُد ْب

ـِ  ، َظ ْوِؾ اخْلَُراَشِِٚنُّ ٍَ ـُ اْف ُد ْب ّه ـُ ُبَرْيَدَة، َوحُمَ َٔك ْب ، حدثْٚ حَيْ لُّ
ٍِ ٍرو احْلََْ ّْ ـُ َظ ْب

ـِ َظبهٍٚس  ـِ اْب ، َظ
ٍ
ـْ َظَىٚء ، َظ ٍٟ ـِ ُجَرْي -ُشقُل اهلِل َؿَٚل: َؿَٚل رَ ريض اهلل ظْٓام اْب
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ْرآن  َعَرِبي  ،َأِحب وا اْقَعَرَب قثالث: ِِلَِّني َعَرِبي »: -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ  ،َواْقؼ 

ـَِّة  «َعَرِبي َوَفاَلم  َأْهِل اْْلَ
 (1)

 . 

 وهذا احلديٞ ؾٔف افًالء بـ ظّرو احلٍْل، اجلرح ؾٔف صديد. 

ٚ َأُبق َظْبِد افره " :ٔقاه َٕ لُّ َأْخَزَ
ِّ َِ ـِ افسه مْحَ

(1)
ـِ  ، مْحَ ٚ َأُبق َظْبِد افره َٕ َأْخَزَ

ـْ َأيِب  ِزيِز، َظ ًَ ـُ َظْبِد اْف ، أخزٕٚ َظِعُّ ْب ِٚرِزيُّ َُ  اْف
ـِ ، أخزٕٚ َأُبق احْلََس لُّ

ِّ َِ افسه

َمقْ  ـْ َحْْضَ َِٔٚخِف ِم ـْ َأْص ، َظ َٜ ًَ ٔ
ـِ هَلِ ـِ اْب ، َظ ْرٍ ٍَ ـُ ُظ ُٔد ْب

ًِ َت ُظْبٍٔد، حدثْٚ َش

ـِ اْفَقفِِٔد بَِسَِْدِه، َؿَٚل َأُبق  َٜ ْب ٔه
َِ ـْ َب ، َظ ْرٍ َُ ـُ ُب َٔك ْب َثِِْٔف حَيْ ُف َؿَٚل: َوَحده َٕ ق ًُ َيْرَؾ

                                                           
"  يف والعقيكلي ,(151 - 151 ص) احلديث عكلوم معرفة"ويف  ,(76/  3" ) ادلستدرك"  يف احلاكم أخرجو (1)

/  11" ) الفوائد"  يف ومتام ," األوسط" و ,(1/ 111/  2" ) الكبري"  يف والطرباين ,(216" ) الضعفاء
, واحلديث " األميان شعب"  يف والبيهقي( 1/  68/  2" ) اجلنة صفة"  يف ادلقدسي الضياء طريقو ومن ,(1

 و  وىذاوقال في (,151حكم عكليو اإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل بالوضع, كما يف السكلسكلة الضعيفة برقم )
  عكلل ثالث ولو موضوع, إسناد
 مث حبال, بو االحتجاج جيوز ال  حبان ابن وقال مرتوك,"   ادليزان"  يف الذىيب قال عمرو, بن العالء  األوىل

 حديثا لو ساق مث كذب, ىذا  حامت أبو قال موضوع, ىذا  قال مث العقيكلي طريق من احلديث ىذا لو ساق
 حديثو,... يكتب ال  األزدي وقال"   الكلسان"  يف وقال كذب, وىو  قال مث آخر

 ( .بريد  ىو وإمنا تصحيف, وىو  )الذىيب قال يزيد,  الرواية ىذه يف وقع كذا يزيد بن حيىي  الثانية
 اجلرح"  يف حامت أيب ابن أورده وىكذا لكلحاكم"  ادلعرفة" و لكلعقيكلي"  الضعفاء"  يف وقع وكذل:  قكلت

 مترة؟ يسوى ما  قال منري ابن وعن ضعيف,  قال معني أنو ابن عن وروى( 121/  11/  3" ) والتعديل
 الكلسان"  يف قال حديثو. يكتب بادلرتوك ليس احلديث ضعيف  قال أبيو وعن احلديث, منكر  زرعة أيب وعن

 الضعفاء... يف اجلارود وابن والعقيكلي الساجي وذكره " 
 جريج ابن يرسكلها كان اليت األحاديث ىذه بعض  أمحد قال مدلسا, كان فإنو جريج ابن عنعنة  الثالثة

 يأخذىا... أين من يبايل ال جريج ابن كان موضوعة, أحاديث
 قد ُكذب, والكالم فيو شديد. (1)
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ٍْٔد:  َُٔٚل  "ُظَب َْؿ ْٕ َْظَيِؿ. "ا ْٕ َِِؽ ا ـِ ُدوَن ادَْ َّ َٔ ُِقُك اْف ُٜ  " ُم َِ َبِٚه ًَ ـَ  "َواْف ِذي َؿْد افه

 َٓ ْؿ  ِٓ ُِ ِْ وا َظَذ ُم ُٜ  " ُيَزاُفقَن َظُْْف. ُأِؿرُّ ًَ َِْؿ.  "َوافتهٔ ٌَ ـَ اْف قَن ِم ًُ َْرَب ْٕ ُٜ  "ا َّ ْٔ َوافته

ُٚل  " ََ ُْخَرى. َوُي ْٕ َٜ ا ِريَو ٍَ َغ اْف ُِ َغ َحتهك َيْب
ًِ َْرَب ْٕ اِئَدُة َظَذ ا ُٚة افزه َٚ افنه َٚل إهِنه ََ ُي

ٚ ذِم َمِْْزفِِف حَيْ  َٓ قُن فَِهِٚحبِ ُُ ُٚة َت َٚ افنه . َؿَٚل إهِنه ٍٜ َّ ْٝ بَِسِٚئ َْٔس ٚ َوَف َٓ ُب ُٔقُب  "ُِ َوافسُّ

ٚزُ  " ـَ  . «"افر 

َٓ ِوَراَط  "َوَؿْقُفُف  ُق َبْغَ  :"َٓ ِخاَلَط َو ره ٍَ َٓ ُي ٍق َو ر  ٍَ ُع َبْغَ ُْمَت َّ َٓ ُُيْ ْقفِِف  ََ ـَ

ٍع.  ِّ  جُمَْت

ٌِشُّ  َواْفِقَراُط: ُٜ َواْف ًَ  . اخْلَِدي

ـْ  :" َٓ ِصََْٚق  "َوَؿْقُفُف  َخُذ ِم ْٗ َٓ ُي قُل  َُ ، َي ِريَوَتْغِ ٍَ َْْؼ َمٚ َبْغَ اْف َؾِ٘نه افنه

ٌء.   َذفَِؽ يَشْ

ْد َأْرَبك  "َوَؿْقُفُف  ََ ـْ َأْجَبك َؾ ُْٔع احْلَْرِث َؿْبَؾ َأْن َيْبُدو  :"َم ْجَبُٚء َب َؾٚإْلِ

 َصاَلُحُف. 

ُْ اهلُل: ُّ َزِحَى َِّق ِٗ َٓ ِص  " َقاَه اِلَب ُجُؾ اْبََْتُف َأْو ُأْخَتُف َوَؿْقُفُف  ُج افره َٓ ُيَزو  َٚر  ٌَ

اَم  ُٓ ؾُّ َواِحٍد ِمْْ ـُ َخُر اْبََْتُف َأْو ُأْخَتُف َظَذ َأْن َيَوَع  ْٔ َجُف ا ُجَؾ َظَذ َأْن ُيَزو  افره

ُْخَرى  ْٕ  ها ."َصَداَق ا
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هتذيٛ شرة ابـ خمتك  "، ٔقاه ابَ ِصاً كىا يف " الطريٚ "

ُِقِك مِحَْرَ ؿُ ": "إشحٚق   :"ُدوُم َرُشقِل ُم

، ـَِتُٚب  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-َوَؿِدَم َظَذ َرُشقِل اهللهِ " ُِقِك مِحَْرَ َدَمُف ُم َْ َم

ـُ َظْبِد  ُْٔؿ ْب ًَ ُٕ اَلٍل، َو ـُ ـُ َظْبِد  ْؿ، احْلَِٚرُث ْب ِٓ ِْٔف بِِْ٘شاَلِم ـْ َتُبقَك، َوَرُشقهُلُْؿ إَف ِم

اَلٍل، َوا ُْٔؾ ـُ اَمُن َؿ ًْ َٜ ُذو يزن  فُّْ ِْٔف ُزْرَظ َٞ إَف ًَ َداَن، َوَب ٚؾَِر َوََهْ ًَ  َوَم
ِذي ُرَظْغٍ

ُف. َِ َك َوَأْه ْ ْؿ افؼ  ِٓ َٚرَؿتِ ٍَ ْؿ، َوُم ِٓ َهِٚويه بِِْ٘شاَلِم َة افره ـَ ُمره  َمٚفؽ اْب

قُل  َُ ْقِم، َي ََ ٍط َوَرُجٍؾ آَخَر َيْردَمَِزاِن بِْٚف َّ َٕ ـِ  ٚ: وؿٚل َمٚفِِؽ ْب  َأَحُدَُهَ

َداُن َخْرٌ ُشقؿَ  َٔ ــََهْ ٚدََِغ َأْمثَ  ***ْٚل ــًٜ َوَأْؿ ًَ َْٔس هَلَٚ ذِم اْف  ْٚل ــَف

ٚ اهْلَْو  َٓ ُِّ َ َْبَىْٚل ـحَم ْٕ ٚ ا َٓ ْٚل ـــــهَلَٚ إَضَٚبٌٚت هِبَ  ***ُٛ َوِمْْ ـَ  ٚ َوآ

َخُر: ْٔ قُل ا َُ  َوَي

يِػ  َْٔؽ َجَٚوْزَن َشَقاَد افر  ِْٔػ َواخْلَِريِػ ذِم َهَبقَ  ***إَف  اِت افهه

ِ ِٔػ   خُمَىهاَمٍت بِِحَبِٚل اف

ـْ  َداَن، ِم ـْ ََهْ ٌٜ ِم ٔ َٕهه َٚل: َيٚ َرُشقَل اهللهِ،  ََ ٍط َبْغَ َيَدْيِف، َؾ َّ َٕ ـُ  َٚم َمٚفُِؽ ْب ََ َؾ

ْشاَلمِ  ٌٜ بَِحَبِٚئِؾ اإْلِ َِ ََٕقاٍج، ُمتهِه ٍُِص  ؾ  َحِِٚضٍ َوَبٍٚد، َأَتْقَك َظَذ ُؿ   ."ـُ

  ها .ؿٌ َٓ بْ مُ  ِػ ْ  َه ادُْ  ُخ ْٔ َص  ٔفِ ؾِ وَ  ،ٌؾ َش رْ مُ  قَ هُ وَ 
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ٔقاه يف " املصفٜ املض٘ٞ يف كتاب الٍيب األو٘ ٔزضمْ إىل ومٕك 
  :األزض وَ عسب ٔعذي "

َٔٚل مـ أهؾ َحْضَمْقت :افقفٔد بـ بحر اجلرَهل" َْؿ ْٕ   .َبًثف إَِػ ا

د بـ َش  ّه ٚيِض َأُبق ظبد اهلل حُمَ ََ َوِٚظل ذِم َؿَٚفف اف َُ ادًٚرف  ظٔقن " الَمٜ اْف

 . "ومل يذـره ابـ ظبد افز ذم بٚبف، "وؾْقن أخبٚر اخلالئػ 

 ٔقاه الطىعاٌ٘
(1)

ْْٔل" : بوؿ افراء وؾتح افًغ ادِّٜٓ وبًدهٚ  :افُرَظ

ظغ افبٚء ادَْقضٜ بٚثْتغ مـ حتتٓٚ وذم آخرهٚ افْقن، هذه افْسبٜ إػ ذي رُ 

ٔٚل، وهق ؿبٔؾ مـ افّٔـ، ٕزفٝ مجٚظٜ مْٓؿ مك، مـ افّٔـ وـٚن مـ إؿ

احلُٔؿ افرظّْٔل،  وهق إشامظٔؾ بـ ؿٔس بـ ظبد اهلل بـ ؽّْك بـ ذؤيٛ بـ

ـٚن يدظك افبِٔغ افِسٚن، حدث ظْف ظبد افرمحـ بـ رشيح ادًٚؾري وهق 

 .ظؿ وهٛ بـ أشًد بـ ؽْك بـ ذؤيٛ صٚحٛ مسجد وهٛ برظغ ابـ

 ها ."تٚريخ مكف أبق شًٔد بـ يقٕس ذم ؿٚف
  :ٔقاه ابَ حصً يف " مجّسٚ أٌطاب العسب "

بـ رشاحٔؾ بـ ٕٚظط؛ ومـ  واشّف ظّرة بـ أؾِح ان:ٔؾ ذو مرّ َِ وافْ 

وفده: ادجٚفد بـ شًٔد بـ ادجٚفد بـ ظّرة بـ أؾِح، صٚحٛ افنًبل، 

 ها. "ضًٔػ

                                                           
 يف كتاب " األنساب ". (1)
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ٔفضالٛ  يف " عذالٛ املبتدٙ عجىاُ احلاشو٘ اهلىداٌ٘ حمىد بَ ٔقاه
  :" ٍتّ٘ يف الٍطبامل

مْسقب إػ ؽِٚمد وهق ظّرو بـ ـًٛ بـ احلٚرث بـ ـًٛ  :افٌٚمدي"

قث، بىـ مـ إزد.  ٌَ َْٕك بـ إزد بـ اف  بـ ظبد اهلل ابـ مٚفؽ بـ 

إٕام ُشّل ؽِٚمدا ٕٕف ـٚن بغ ؿقمف يشء ؾٖصِح بْٔٓؿ،  قاه العربٙ:

َد ـؾه مٚ ـٚن مـ ذفؽ وؿٚل: ّه ٌَ  وَت

ّه  ُٝ افثهَٖي ظـ ظنريت إِِن  حَتَ ُٔؾ احُلُوقري َؽِٚمدا ***ِْ ََ َْٖشاَمِن اف  ها  ؾ
  :أقٗاه الٗىَ "ٔٔقاه ٌصٕاُ احلىريٙ يف قصٗدٚ " ومٕك محري 

 ٕحبٚ وأبرهٜ أبق افهبٚح***  ؿٙ وافَٔؾ أبرهٜ بـ صبٚح

ـؾ مـ ـٚن مُِٚ أو ٕٚئٛ  " إؿٔٚل "ـ أهنؿ ـٕٚقا يسّقن ب :الشاهد

 مِؽ.

ؾٓق أبق صّر بـ أبرهٜ إصٌر بـ رشحبٔؾ بـ  :أبق افهبٚح وأمٚ" :قاه

صذ اهلل ظِٔف - -أبرهٜ بـ افهبٚح افَٔؾ، وهق افقاؾد ظذ رشقل اهلل 

وه  » :ؾٖؾرصف رداءه وؿٚل - -وشِؿ ْوم  َؿَلْفِرم  ـَ ْم َفِريم    «إَِذا َأَتاف 
(1)

.  

 ٚلٕبٔض بـ مح» :رداءه – -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ- -وأؾرش رشقل اهلل 

افسبٚئل بـ مرثد بـ ذي حلٔٚن بـ ذي افًبر بـ َهٚن بـ رشحبٔؾ بـ 

مًدان بـ مٚفؽ بـ أشٚم أبـ زيد بـ ـٓالن بـ ظقف بـ ظّرو بـ شًد بـ 

                                                           
 ديث ضعيف, لكن القصة يف السري.احل (1)
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ظّرو بـ شًد بـ ظقف بـ ظدي بـ مٚفؽ بـ زيد بـ شدد بـ محر 

إصٌر، وأؿىًف جبؾ ادِح بّٖرب، ؾَٔؾ فف: يٚ رشقل اهلل إؽ أؿىًتف ادٚء 

صذ اهلل ظِٔف - -وٓ مِح ٕهؾ افّٔـ ؽره، ؾٚشتَٚل رشقل اهلل  ،افًذب

  .«إبٔض ؾٖؿٚفف - -وشِؿ

احلٚرث بـ ظبد » :رداءه – -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ- -وأؾرش رشقل اهلل 

ـالل إـز أبـ ظريٛ بـ ؾٓد بـ زيد بـ مثقب بـ يريؿ بـ مرة بـ 

يُْػ بـ جٔدان رشاحٔؾ بـ مًدي ـرب ذي ظنٔؿ بـ افٌقث بـ يًرب 

 . «بـ هلًٜٔ بـ مثقب بـ يريؿ ذو رظغ

 -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-افذيـ هٚجروا إػ افْبل  :ٔأقٗاه الٗىَ

وأشِّقا، ثؿ مـ صٚر ظذ شرهؿ إػ يقمْٚ هذا، ؽر مٍتخر بَقمٜٔ، وٓ 

 إفٔف. ف، وٓ حرج ذم ٕسبٜ هذا افَقل ٕسبتحرج ذم  ؾال ؛إػ ظهبٜٔ داعٍ 

دظقة إؿٔٚل وافًبٚهِٜ ذم  مر حغ طٓرت افدظقة ـُٕرٕٚ هذا إفُـ أ

 داظٜٔ إػ ٕهٛ افًداء ٔل افبٔٝ مجِٜ وتٍهٔال.  ـ هذه إيٚم

أو أبٌض ظع بـ أيب  ،-صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-ؾّـ أبٌض رشقل اهلل 

ـٚن  ؛ومٚ إفٔٓؿ ، أو أبٌض افَرآنريض اهلل ظْٓؿ واحلسـ واحلسغ ضٚفٛ

 وَ األقٗاه ٔالعباِمٛ. الجاٌ٘ ِٔرا ِٕ القطيمـ افُٚؾريـ. 
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افذيـ يدظقن إػ افَقمٜٔ افّْٜٔٔ،  ؛وهؿ ضالل :ثي القطي الجالح

 مَدمغ هلٚ ظذ إخقة اإلشالمٜٔ. 

ٍِٔا كالً لمصٗخ ابَ باش زمحْ اهلل يف ٌقض القٕوٗٛ العسبٗٛ فضال عَ 
ؾال ينؽ مسِؿ فف أدٕك بهرة بٚفتٚريخ " :(1)القٕوٗٛ الٗىٍٗٛ، قاه

مل ذم ؾوؾ افًرب ادسِّغ، ومٚ ؿٚمقا بف مـ محؾ رشٚفٜ اإلشالم اإلشال

ذم افَرون ادٍوِٜ، وتبٌِٔف فُٚؾٜ افنًقب، وافهدق ذم افدظقة إفٔف، 

فْؼه وافدؾٚع ظْف، وحتّؾ ادنٚق افًئّٜ ذم ذفؽ، حتك أطٓرهٚ  واجلٓٚد

يدي أؽٚفٛ ادًّقرة، وصٚهد افًٚمل ظذ اهلل ظذ أيدهيؿ وخٍَٝ رايتف ذم 

دظٚة اإلشالم ذم صدر اإلشالم أـّؾ ٕيٚم وأظدل حٚـؿ، ورأوا ذم 

اإلشالم ـؾ مٚ يريدون ويْندون مـ خر افدٕٔٚ وأخرة، ووجدوا ذم 

اإلشالم تْئؿ حٔٚة شًٔدة تٍُؾ هلؿ افًزة وافُرامٜ واحلريٜ مـ ظبٚدة 

 افًبٔد، وطِؿ ادستبديـ، وافقٓة افٌٚصّغ.

ظالؿتٓؿ بٚهلل شبحٕٚف: بًبٚدة ظئّٜ تهِٓؿ  ووجدوا ذم اإلشالم تْئؿ

بٚهلل، وتىٓر ؿِقهبؿ مـ افؼك واحلَد وافُز، وتٌرس ؾٔٓٚ ؽٚيٜ احلٛ هلل 

وبٍٖٕسٓؿ، وتذـرهؿ بٚهلل وافتِذذ بّْٚجٚتف، وتًرؾٓؿ برهبؿ وـامل افذل فف 

وظئؿ حَف ـِام ؽٍِقا أو ـٚدوا أن يٌٍِقا. وجدوا ذم اإلشالم تْئؿ 

                                                           
 (.171وىذا يف اجملكلد األول من " رلموع الفتاوى" ) (1)
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ومٚذا ُيٛ ظِٔٓؿ مـ حَف  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-فرشقل هتؿ بٚٚظالؿ

وافسر ذم شبِٔف، ووجدوا ذم اإلشالم أيوٚ تْئؿ افًالؿٚت افتل بغ 

افراظل وافرظٜٔ، وبغ افرجؾ وأهِف، وبغ افرجؾ وأؿٚربف، وبغ افرجؾ 

بًبٚرات واضحٜ وأشٚفٔٛ  وإخقإف ادسِّغ، وبغ ادسِّغ وافٍُٚر،

 جِٜٔ. 

افهحٚبٜ ريض اهلل ومـ  ،-صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-افرشقل  ووجدوا مـ

وأظامهلؿ  ،تٍسر ذفؽ بٖخالؿٓؿ احلّٔدة ،وأتبٚظٓؿ ب٘حسٚن ظْٓؿ،

ادجٔدة، ؾٖحٛ افْٚس اإلشالم وظيّقه ودخِقا ؾٔف أؾقاجٚ، وأدرـقا ؾٔف 

 ـؾ خر وضّْٖٕٜٔ وصالح وإصالح.

مٜٔ وأخالق وافُالم ذم مزايٚ اإلشالم ومٚ اصتّؾ ظِٔف مـ أحُٚم شٚ

ـريّٜ، تهِح افَِقب، وتٗفػ بْٔٓٚ وتربىٓٚ بربٚط وثٔؼ مـ ادقدة ذم اهلل 

شبحٕٚف، وافتٍِٚن ذم ٕك ديْف، وافتّسؽ بتًٚفّٔف، وافتقايص بٚحلؼ 

وافهز ظِٔف، ٓ ريٛ أن افُالم ذم هذا افبٚب يىقل. وافَهد ذم هذه 

رب ذم صدر افُِّٜ اإلصٚرة إػ مٚ حهؾ ظذ أيدي ادسِّغ مـ افً

اإلشالم مـ اجلٓٚد وافهز، ومٚ أـرمٓؿ اهلل بف مـ محؾ منًؾ اإلشالم إػ 

ؽٚفٛ ادًّقرة، ومٚ حهؾ فًِٚمل مـ افرؽبٜ ذم اإلشالم، وادسٚرظٜ إػ 

افدخقل ؾٔف، دٚ اصتّؾ ظِٔف مـ إحُٚم افرصٔدة وافتًٚفٔؿ افسّحٜ، 
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ظذ ظبٚده، ودٚ  وافتًريػ بٚهلل شبحٕٚف وبٖشامئف وصٍٚتف وظئؿ حَف

اتهػ بف محِتف وافدظٚة إفٔف مـ متثٔؾ أحُٚم اإلشالم ذم أؿقاهلؿ وأظامهلؿ 

وأخالؿٓؿ، حتك صٚروا بذفؽ خر أمٜ أخرجٝ فِْٚس، وحََقا بذفؽ 

ُروِف }مًْك ؿقفف تًٚػ:  ًْ ُْٖمُروَن بِٚدَْ ِس َت ْٝ فِِْٚه  ُأْخِرَج
ٍٜ
ُْْتْؿ َخْرَ ُأمه ـُ

ـِ ادُْ  ْقَن َظ َٓ ِمُْقَن بِٚهللهَِوَتْْ ْٗ ِر َوُت َُ  ها. "{ْْ
  :قاه أبٕ حمىد ضددٓ اهلل تعاىل

 :افذيـ ؿٚل اهلل ظز وجؾ ؾٔٓؿـ  ن فِّْٔٔغ إوائؾ، ـٚومـ هذا افبٚب

ا  إَِذا َجاَء َكْْص  اهللَِّ َواْقَػْتح   ﴿ ؾ وَن ِِف ِديِن اهللَِّ َأْؿَواج    َوَرَأْيَت اقـَّاَس َيْدخ 

َك َواْسَتغْ َؿَسبيْح بَِح  اْؿِد َربي اب  ه  َفاَن َتوَّ ﴾ِػْره  إِكَّ
(1)

. 

اإلشالم ؾوؾ ظئؿ ذم ٕكة ديـ رب افًٚدغ، ؾَد دخِقا ذم ـٚن هلؿ 

صذ -ؾٖـرمٓؿ رشقل اهلل  ؛دخِقا رؽبٜ ٓ رهبٜ بدون شٔػ، وإٕام برشٚفتف

  .ؽٚيٜ اإلـرام -اهلل ظِٔف وشِؿ

 البخازٙ زمحْ اهلل:  كىا يف الصخٗخني ٔالمفظ لإلواً ٔقاه فّٗي

ـِ افْهبِل   : -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللهُ َظُْْف، َظ

 َواحِلْؽَؿة  َيََمكِقٌَة، »
ا، اإِليََمن  َيََمن  ؾ وب  ـ  ْم َأَرق  َأْؿئَِدة  َوَأْقَػ   ْم َأْهل  اقَقَؿِن، ه   َأَتاف 

 

 

                                                           
 .ة النصر[سور ] (1)
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َقالَ  ار  ِِف َأْهِل َواقَػْخر  َواخل  ـَ ؽِقـَة  َواقَو        ء  ِِف َأْصَحاِب اإِلبِِل، َواقسَّ

 «اقَغـَمِ 
(1)

 . 

 ٔلفظ اإلواً وطمي زمحْ اهلل تعاىل يف صخٗخْ: 
اهلل ظِٔف  صذ-مـ حديٞ َأيِب ُهَرْيَرَة ريض اهلل ظْف، َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اهللِ 

ْم »: -وشِؿ ، َجاَء َأْهل  اْقَقَؿِن، ه  ، َواْقِػْؼه  َيََمن  يََمن  َيََمن  ، اإْلِ َأَرق  َأْؿئَِدة 

ْؽَؿة  َيََمكَِقةٌ   .«َواحْلِ

 اإلواً أمحد يف وطٍدٓ زمحْ اهلل تعاىل:  ْأخسدقاه هلي وا ٔ
ٍؿ ريض اهلل ظْف، َأنه َرُشقَل اهللِ  ًِ ـِ ُمْى صذ اهلل ظِٔف -مـ حديٞ ُجَبْرِ ْب

َٚل: َرَؾَع َرْأَش  -وشِؿ ََ ، َؾ
ِ
اَمء َحاِب »ُف إَِػ افسه ْم َأْهل  اْقَقَؿِن َفِؼَطِع اقسَّ َأَتاف 

اَل  "َخْر  َأْهِل اِْلَْرضِ  ـَ وَل اهللِ؟  : َوِمـَّا َيا َرس  َّْن َفاَن ِعـَْده  ٌل ِِم َؿَؼاَل َقه  َرج 

 :  «"إَِّلَّ َأْكت مْ "َفؾَِؿة  َخِػقَّة 
(1)

 . 

 ً وطمي زمحْ اهلل تعاىل: هلي وا داٞ يف صخٗح اإلوأقاه 
بِله  َأنه  ،ريض اهلل ظْف َثْقَبٚنَ مـ حديٞ  : َؿَٚل  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ- اهللِ َٕ

ْؼرِ  إِِّني » ود   َحْوِض  َقبِع  ب   اْقَقَؿنِ  ِِلَْهلِ  اقـَّاَس  َأذ   َيْرَؿضَّ  َحتَّى بَِعَصايَ  َأْْضِ

                                                           
(, من حديث أيب ىريرة رضي 41(, واإلمام مسكلم يف صحيحو )3277أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو ) (1)

 اهلل عنو.
(, واحلديث يف الصحيحة لإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل برقم 15647أخرجو اإلمام أمحد يف مسنده ) (1)

( , وقال  "رواه أمحد, وأبو يعكلى.., والبزار 44 -11/43(, وقال فيو  واحلديث أورده اذليثمي )2326)
 بنحوه, والطرباين, وأحد إسنادي أمحد, وإسناد أيب يعكلى والبزار رجالو رجال )الصحيح( ".
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ئَِل . «َعَؾْقِفمْ  نَ  إَِؼ  َمَؼاِمي ِمنْ : »َل َؿَؼا َعْرِضهِ  َعنْ  َؿس  ئَِل  «َعَمَّ ابِهِ  َعنْ  َوس   ََشَ

ا َأَشد  : »َؿَؼاَل  َبِن، ِمنَ  َبَقاض  اكِهِ  ِمقَزاَبانِ  ؿِقهِ  َيغ ت   اْقَعَسِل، ِمنَ  َوَأْحَذ  اقؾَّ دَّ  ِمنَ  َيؿ 

ـَِّة، ا اْْلَ َ ُه  ، ِمنْ  َأَحد  «َوِرق   ِمنْ  َواْْلَخر   َذَهب 
 (1)

. 

حغ ؿ مهحوافنامئؾ، حتك ذـر أهؾ افًِؾ ؿ مـ افٍوٚئوـؿ ؾٔٓ

شجد صُرا هلل حغ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-أن افْبل  :فذفؽ احلديٞ

  .إشالم َهدان

 (: 9393أخسج اإلواً البّٗق٘ زمحْ اهلل يف الكربٝ )كىا 
 مـ حديٞ 

ِ
اء َٞ : َؿَٚل ريض اهلل ظْف  اْفَزَ ًَ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ- افْهبِلُّ  َب

ـَ  دَ َخٚفِ  ـِ  َأْهؾِ  إَِػ  اْفَقفِٔدِ  ْب َّ َٔ ْشاَلمِ  إَِػ  َيْدُظقُهؿْ  اْف َِؿْ  اإْلِ  افْهبِله  إِنه  ُثؿه  ُُئُِبقُه، َؾ

َٞ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ- ًَ ـَ  َظِعه  َب ٍٛ  َأيِب  ْب َؾ  َأنْ  َوَأَمَرهُ  َضٚفِ ٍُ َْ ـْ  َخٚفِدٌ  َي  َوَم

ٚنَ  فُ  ـَ ًَ ٓه  َم ـْ  َرُجٌؾ  إِ ٚنَ  ِِمه ٛه  َخٚفِدٍ  َمعَ  ـَ َٛ  َأنْ  َأَح  َ ًَ  َظْْفُ  اهللُ َريِضَ  َظِعي  َمعَ  ُي

 ْٛ  َ ًَ ُٔ ِْ فُ  َؾ ًَ اءُ  َؿَٚل  َم ُٝ  اْفَزَ ْْ ُُ ـْ  َؾ َٛ  ِِمه َه ُف، َظ ًَ امه  َم َِ َٕٚ َؾ ْق َٕ ـَ  َد ْقمِ  ِم ََ  َخَرُجقا اْف

َْْٚٔ َْٚ َظْْفُ  اهللُ َريِضَ  َظِعي  بَِْٚ َؾَهذه  إَِف ٍه ٍ   َوَص مَ  ُثؿه  َواِحًدا، َٚص ده ََ  َأْيِديَْٚ، َبْغَ  َت

َرأَ  ََ ؿْ  َؾ ِٓ ْٔ َِ ْٝ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ- اهللِ َرُشقلِ  ـَِتَٚب  َظ َّ َِ َْٖش َدانُ  َؾ  ََهْ

،ٚ ًً َٛ  مَجِٔ َت َُ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ- اهللِ  َرُشقلِ  إَِػ  َظْْفُ  اهللُ َريِضَ  َظِعي  َؾ

                                                           
 .(1211أخرجو اإلمام مسكلم يف صحيحو ) (1)
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ْؿ، ِٓ َِامه  بِِْ٘شاَلِم  َشِٚجًدا، َخره  اْفَُِتَٚب  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ- اهللِ َرُشقُل  َؿَرأَ  َؾ

َٚل  َرْأَشفُ  َرَؾعَ  ُثؿه  ََ اَلم  » :َؾ َدانَ  َعَذ  اقسَّ اَلم   َُهْ َدانَ  َعَذ  اقسَّ «َُهْ
 (1)

.  

، اَهذَ  َصْدرَ  اْفُبَخِٚريُّ  َأْخَرَج  ثي قاه زمحْ اهلل تعاىل: ِٞ ـْ  احْلَِدي  َأمْحَدَ  َظ

ـِ  ـْ  ُظْثاَمَن، ْب ْيِح  َظ ـِ  رُشَ ، ْب َٜ َّ َِ ـْ  َمْس ـِ  إِْبَراِهٔؿَ  َظ َِؿْ  ُيقُشَػ، ْب فُ  َؾ َْ  بَِتاَمِمِف، َيُس

رِ  َوُشُجقدُ  ُْ ِٞ  مَتَٚمِ  ذِم  افنُّ ضِفِ  َظَذ  َصِحٌٔح  احْلَِدي  .رَشْ

وبًٞ بًٞ إفٔٓؿ أبٚ مقشك إصًري مْٓؿ،  :البعٕخّي ٔبعح إلٗ

إفٔٓؿ ظع بـ أيب ضٚفٛ ريض اهلل ظْف إػ ٕجران، وبًٞ أبٚ ظبٔدة بـ اجلرح 

بتِؽ افقصٜٔ افًئّٜ إػ وصٚه ٕجران، وبًٞ إفٔٓؿ مًٚذ بـ جبؾ وأإػ 

 اجلْد وخمالف اجلْد، إػ ؽر ذفؽ. 

ـام حيسـ احلديٞ بًض أهؾ ـ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-أخز افْبل  وؿد

ـَِبِل اْقَقَؿنِ د  َكَػَس اقإِِّني َِلَجِ » :ـ افًِؿ ْْحَِن ِمْن  «رَّ
 (1)

 . 

                                                           
(, وقال 363برقم ) وىو يف اإلرواء لإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل, (2821) الكربىيف  البيهقيأخرجو اإلمام  (1)

  .ءبشي يتعقبو فكلم الرتكماين ابن وأقره  عقب كالم اإلمام البيهقي رمحو اهلل تعاىل فيو
 جرى وقد السيما. األحاديث ىذه عكلى الوقوف بعد الشكر سجود مشروعية يف عاقل يش: فال, وباجلمكلة

 .عنهم اهلل رضى الصاحل السكلف من عكليها العمل
 َعْنُو, الكلَّوُ  َرِضيَ  نُ َفْيٍل, ْبنِ  َسكَلَمةَ  , من حديث(2611) يف مسنده كما يف البحر الزخار البزارأخرجو اإلمام  (2)

اَلحُ  َوأُْلِقيَ  بِاخْلَْيلِ  بُوِىيَ  الكلَّوِ  َرُسولَ  يَا  َرُجلٌ  قَالَ  قَاَل, صكلى اهلل - الكلَّوِ  َرُسولُ  فَ َقالَ  ِقَتاَل, اَل  أَنْ  َوَزَعُموا السِّ
يِت  ِمنْ  تَ زَالُ  اَل  اْلِقَتالُ  َحانَ  اآْلنَ  َكَذبُوا  »-سكلمعكليو و  ةٌ  أُمَّ  َظْهرِهِ  ُمَويلِّ  َوُىوَ  َوقَالَ  «ظَاِىَرةٌ  احلَْقِّ  َعكَلى قَاِئَمةٌ  أُمَّ

رُ  َكُفوفٌ  َأينِّ  ِإيَلَّ  أُوِحيَ  َولََقدْ  ُىَنا, َىا ِمنْ  الرَّمْحَنِ  نَ َفسَ  َأِجدُ  ِإينِّ   »اْلَيَمنِ  ِإىَل   َواخْلَْيلُ  أَفْ َناًدا َوْلَيْتبَ ْعِن  ُمكَلبٍَّث, َغي ْ
رُ  نَ َواِصيَها يف  َمْعُقودٌ  َها ُمَعانُونَ  َوأَْىكُلَها اْلِقَياَمِة, يَ ْومِ  ِإىَل  اخْلَي ْ  احلَِْديثُ  َوَىَذامث قال رمحو اهلل تعاىل عقبو   .«َعكَلي ْ

        = َسكَلَمةَ  َعنْ  َذِل:َ  يف  يُ ْرَوى َطرِيًقا َأْحَسنُ  َوَىَذا نُ َفْيٍل, ْبنُ  َسكَلَمةُ  ِإالَّ  اأْلَْلَفاظِ  هِبَِذهِ  يَ ْرِويوِ  َأَحًدا نَ ْعكَلمُ  اَل 
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  :ٔغريٓزمحْ اهلل تعاىل قاه شٗخ اإلضالً 
  .افرمحـ ظذ ادسِّغ بٖهؾ افّٔـ تٍْٔس

راق أو ذم افنٚم أو وؿد ؾتحقا افٍتقح، ومكوا إمهٚر، شقاء ذم افً

  .ذم مك

 :ٚ، مْٓؿبؾ وصؾ ؿقاد افّٔـ إػ بالد أوربٚ، ذم أؿل بالد أورب

اد، هؿ أهؾ افٌٚؾَل، ومْٓؿ مًٔقف احلجقري، ومْٓؿ ؽر واحد مـ افَق

 شْٜ. 

 هلؿ دور ـبر ذم ؾتح مك.  وـذفؽ أهؾ ادٓرة،

  شُـ افُقؾٜ، ومْٓؿ مـ شُـ افنٚم. وـذفؽ أهؾ َهدان، مْٓؿ مـ

 افَالع ومٚ مـ بِد مـ بِدان افّٔـ، شقاء مـ حْضمقت، بؾ ذو

اك اجلٔش افًئؿ اثْٚ ظؼ أفػ يْك اهلل هبؿ احلّري افذي مْٓؿ، ذ

 افديـ، بًٞ ؾٔٓؿ ذي افَالع احلّري فِّنٚرـٜ ذم ؾتح افٍتقح مع ظّر

 بـ اخلىٚب ريض اهلل ظْف. 

                                                                                                                                        

امِ  أَْىلِ  ِمنْ  َمْعُروُفونَ  رَِجالٌ  َورَِجالُوُ  = . وىو يف الصحيح ادلسند اأْلَْفَطسَ  ُسكَلْيَمانَ  ْبنَ  ِإبْ رَاِىيمَ  ِإالَّ  َمْشُهوُرونَ  الشَّ
وأخرجو اإلمام الطرباين رمحو اهلل تعاىل يف مسند الشاميني  (.341قم )لإلمام الوادعي رمحو اهلل تعاىل بر 

ميَانُ »(, من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو, بكلفظ  1172)  ِمنْ  الرَّمْحَنِ  نَ َفسَ  َوَأِجدُ  مَيَانَِيٌة, َواحلِْْكَمةُ  مَيَانٍ  اإْلِ
اِدينَ  يف  اْلَقكْلبِ  َوَقْسَوةَ  َواْلُفُسوقَ  اْلُكْفرَ  ِإنَّ  َأاَل , اْلَيَمنِ  ِقَبلِ  واحلديث يف  .«َواْلَوبَرِ  اْلَمْعزِ  َأْصَحابِ  اْلَفدَّ

 عن األول الوجو من صحيح واسناده(, وقال فيو  2256الصحيحة لإلمام األلباين رمحو اهلل تعاىل برقم )
 .مسكلم رجال من ثقة وىو الرمحن, عبد بن الوليد
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ؾٓذا هق دور أهؾ افّٔـ، اظتزوا بٚإلشالم وظيّقا اإلشالم، وصٚروا 

ْم ِِف اْلَْ » :-صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-ِمـ ؿٚل ؾٔٓؿ افرشقل  ف  اِهؾِقَِّة ِخَقار 

وا ْساَلِم إَِذا َؿِؼف  ْم ِِف اإْلِ ف  «ِخَقار 
 (1)

 . 

ؾهٚروا أئّٜ، صٚروا أؿٔٚٓ وظبٚهِٜ، فُـ يًتزون بٚإلشالم، ترـقا 

 آظتزاز وإٓتسٚب إػ اإلشالم. رـقا إؿِٜٔ إػ افًبِٜٓ، وت

ؾٔٓٚ فإلشالم،  ٓ احتَٚر افًبٚهِٜ أو إؿٔٚل ٕسبٜ جمردة،ؾّـ إتسٛ إػ 

تسٛ إػ أهِف، ويتْسٛ ؾٚإلٕسٚن يْتسٛ إػ بِده، ويْ ؛ٓ ٕهؾ اإلشالمو

 وٓ حميقر ذم ذفؽ.  إػ َربًف،

وأمٚ مـ إتسٛ إفٔٓؿ مَدمٚ فًِبِٜٓ ظذ افْسٛ افَريش، مَدمٚ فألؿِٜٔ 

ذم شْٜ ؾٓذا خيٚفػ افْهقص افقاردة ذم ـتٚب ربْٚ و ؛ظذ افْسٛ افَريش

  .-صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-ٕبْٔٚ 

 سج اإلواً وطمي زمحْ اهلل تعاىل يف صخٗخْ: أخ
َٜ مـ حديٞ  َِ ـَ  َواثِ ِع، ْب ََ َْش ْٕ قُل  ا َُ ُٝ : َي ًْ

ِّ صذ اهلل ظِٔف - اهللِ َرُشقَل  َش

قُل  -وشِؿ َُ ا َواْصَطَػى إِْسََمِعقَل، َوَقدِ  ِمنْ  فِـَاَكةَ  اْصَطَػى اهللَ إِنَّ »: َي َرْيش    ِمنْ  ـ 

 

                                                           
, من حديث أيب ىريرة (1267اإلمام مسكلم يف صحيحو )(, و 2242أخرجو اإلمام البخاري يف صحيحو ) (1)

 َىَذا َنْسأَُلَ:, َعنْ  لَْيسَ   فَ َقاُلوا «أَتْ َقاُىمْ   »قَالَ  النَّاِس؟ َأْكَرمُ  َمنْ   الكلَّوِ  َرُسولَ  يَا رضي اهلل عنو بكلفظ  ِقيلَ 
 فَ َعنْ   »قَالَ  َنْسأَُلَ:, َىَذا َعنْ  لَْيسَ   قَاُلوا «الكلَّوِ  َخكِليلِ  اْبنِ  الكلَِّو, َنيبِّ  اْبنِ  الكلَِّو, َنيبِّ  اْبنُ  الكلَِّو, َنيبي  فَ ُيوُسفُ   »قَالَ 

 .«فَ ُقُهوا ِإَذا اإِلْساَلِم, يف  ِخَيارُُىمْ  اجلَاِىكِليَّةِ  يف  ِخَياُرُىمْ  َتْسأَُلوِن؟ الَعَربِ  َمَعاِدنِ 
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َرْيش   ِمنْ  َواْصَطَػى فِـَاَكَة، ، َبـِي ـ  «َهاِشم   َبـِي ِمنْ  َواْصَطَػاِِّن  َهاِشم 
 (1)

. 

 نْ مِ  ارٌ قَ ا ِخ كَ لَ ؿَ » وجٚء ذم بًض افروايٚت خٚرج صحٔح اإلمٚم مسِؿ: 

 ، إػ ؽر ذفؽ.«ار  قَ ِخ 

يْتبف افّْٔٔقن مـ هذه  ـ هذا إمر؛إٔف ٓبد م :الشاهد أيها اإلخوة

اجلْس افّْٔل ظذ  تًئؿ هِٓٚ ظذ ؾَطاجلديدة، فق بَل أ افدظقة افَقمٜٔ

ؾام بٚفؽ إذا ـٚن بًض هٗٓء ؿد  فربام ـٕٚقا ذم بدظٜ طِامء. ؛ْٚسبَٜٔ إج

رصح ببٌض اإلشالم، بؾ أخز أن فقٓ اإلشالم فُٕٚٝ افّٔـ ذم مهٚف 

 افدول افًيٚم. 

، ودخؾ ذم ع احلّري افذي ـسك افًُبٜبه مْٓٚ تُ  :ضبخاُ اهلل ! الٗىَ

 . إٕٚم ضقظٜ فرب اإلشالم

 :وإٕام مدحف اهلل ظز وجؾ بٚإلشالم مْٓٚ ذو افَرٕغ، :الٗىَ

ا ﴿ ْم ِمـْه  ِذْفر  ْل َسَلْتؾ و َعَؾْقؽ  ـ   
ـَّا َقه  ِِف  َوَيْسَلق وَكَك َعْن ِذي اْقَؼْرَكْػِ ا َمؽَّ إِكَّ

 َسَبب ا 
ء  لي ََشْ َحتَّى إَِذا َبَؾَغ َمْغِرَب  َؿَلْتَبَع َسَبب ا  اِْلَْرِض َوآَتْقـَاه  ِمْن ف 

ْؿِس  ا  اقشَّ  إِمَّ
ْؾـَا َياَذا اْقَؼْرَكْػِ ـ  ا  ْوم  ـَ  َوَوَجَد ِعـَْدَها 

ب  ِِف َعْػ  َْحَِئة  َوَجَدَها َتْغر 

                                                           
 .(1165أخرجو اإلمام مسكلم يف صحيحو ) (1)
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ْسـ ا  ا َأْن َتتَِّخَذ ؿِقِفْم ح  َب َوإِمَّ َعذي رَ  َأْن ت  مَّ ي  ه  ث  ب  َعذي ا َمْن َظَؾَم َؿَسْوَف ك  اَل َأمَّ د  ـَ

ا ْؽر  ا ك  ه  َعَذاب  ب  ِه َؿق َعذي ﴾ إَِؼ َربي
(1)

 . 

ؿٔٚل ، افذي هق مـ تتٚبًٜ افّٔـ، ومـ أإير إػ هذا افرجؾ افًئؿ

 وفذفؽ ٕكه اهلل ؛افّٔـ، ومـ ظبٚهِٜ افّٔـ، إٕف ظبد متقاضع هلل ظز وجؾ

 وأظذ صٖٕف. 

 مٚ جٚء ذم أصًٚر حسٚن بـ ثٚبٝ ذم :ٔدلٗمٍا عمٜ أٌْ وَ الٗىَ

  :ذم ذفؽ آؾتخٚر أن جده ذا افَرٕغ، وإصًٚر ذم ديقإف، ومـ إصًٚر

 د ذفؽ رمٔامــــأمسك بً أفٍغ *** ر مُِفّ  افَرٕغ ظُ  وافهًٛ ذو

  إػ ؽر ذفؽ.

، ومْٓٚ ـذفؽ افهحٚبٜ ريض اهلل ظْٓؿمْٓٚ ؿٚدة اجلٔقش، ومْٓٚ  :الٗىَ

صذ اهلل -ِٔٓؿ رشقل اهلل افًِامء، ومْٓٚ إتبٚع، ومْٓٚ إٔٚس ؿد أثْك ظ

 . -ظِٔف وشِؿ

  ، وٓ دظقى ؿقمٜٔ.وٓ دظقى جٚهِٜٔ ،مل تُـ ؾٔٓؿ ظهبٜٔ

ؾًذ هذا ؾِْرس إذا أردٕٚ أن ٕدخؾ ذم ؾوٚئؾ أهؾ افّٔـ، وإٓ ؾ٘ن 

 إرض ٓ تَدس إٕسٚن. 

                                                           
 [.76 - 72كهف  ]ال  (1)
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 :مْٓٚ مُِٜ افّٔـ افتل اشتجٚبٝ فرشٚفٜ شِٔامن ظِٔف افسالم :الٗىَ

ْومَ ﴿ ـَ ا َو َ ْم َوَجْدُت  ْقَطان  َأْعََمََل  م  اقشَّ َن ََل  وِن اهللَِّ َوَزيَّ ْؿِس ِمْن د  وَن قِؾشَّ د  َفا َيْسج 

وَن  َتد  ْم ََّل ََيْ بِقِل َؿف  ْم َعِن اقسَّ ه  ْبَء ِِف  َؿَصدَّ ِرج  اخْلَ ْ وا هللَِِّ اقَِّذي ُي  د  َأَّلَّ َيْسج 

ََمَواِت  وَن َومَ  اقسَّ ػ  ْ ْعؾِـ وَن َواِْلَْرِض َوَيْعَؾم  َما ُت  َو َرب   ا ت  اهللَّ  ََّل إَِقَه إَِّلَّ ه 

ـَْت ِمَن اْقَؽاِذبَِػ  اْقَعْرِش اْقَعظِقِم  َت َأْم ف  ـْ اَل َسـَـْظ ر  َأَصَد اْذَهْب  ـَ

وَن  ْم َؿاْكظ ْر َماَذا َيْرِجع  مَّ َتَولَّ َعـْف  َ  بِؽَِتاِب َهَذا َؿَلْقِؼْه إَِقْقِفْم ث  اَقْت َياَأَي  ا اْدَََل  ـَ

ْقِؼَي إََِلَّ فَِتاٌب َفِريٌم 
ِحقِم  إِِّني أ  ْْحَِن اقرَّ ه  بِْسِم اهللَِّ اقرَّ َؾْقََمَن َوإِكَّ ه  ِمْن س  َأَّلَّ  إِكَّ

ْسؾِِؿػَ  َتْعؾ وا ﴾َعَغَّ َوْأت وِِّن م 
(1)

 . 

، "بسؿ اهلل  "حغ رأت ؾٔف  " ـتٚبٚ ـريام "شبحٚن اهلل ! يًْل شّتف 

َؾْقََمَن هللَِِّ َربي ﴿ :هلل فإلشالم وهدى ؿقمٓٚوهداهٚ ا َوَأْسَؾْؿت  َمَع س 

﴾اْقَعادَِػَ 
(2)

 . 

 هٗٓء هؿ أهؾ افّٔـ افذيـ رؾع اهلل ؿدرهؿ وأظذ صٖهنؿ. 

 :أمٚ مـ ـٍر ؾ٘ن اهلل ظز وجؾ ؿد ذمف وحَره ـام ذم شقرة شبٖ

َزَّ ﴿ لَّ ِم  ْم ف  ـَاه  ـْ ْم َأَحاِديَث َوَمزَّ ﴾ ق  َؿَجَعْؾـَاه 
(3)

.  

                                                           
 [.21 - 13]النمل    (1)
 [.33]النمل    (2)
 [.18]سبأ    (3)
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، بسبٛ ظْٚدهؿ. واهلل مٚ ًٍٕتٓؿ ادامفؽ بٌٔٓؿ بسبٛ ـٍرهؿ، بسبٛ

 افتل ـٕٚقا ؾٔٓٚ. 

أن ترى بًض هٗٓء افذيـ يدظقن افَقمٜٔ أن يدظقن إػ ! وافًجٛ 

 تًئؿ مًبد افنّس ! وإػ تًئؿ إصْٚم افتل ـٕٚٝ تًبد ؿبؾ اإلشالم. 

قل افتل ظّٔٝ ظـ ؾوٚئؾ يٚ شبحٚن اهلل ! أيـ افًَقل ؟ أيـ افًَ

اإلشالم ومْزفٜ اإلشالم مع ـرامٜ أهؾ اإلشالم حتك ترجع إػ تهديؼ 

 مثؾ هذه افدظقات.

بسبٛ  ؛هذه افدظقة إػ افَقمٜٔ افّْٜٔٔ اؽس هبٚ بًض افّْٔٔغ :أٌا أقٕه

ؾّزال بًوٓؿ حيٛ افديـ، وحيٛ  ؛بٌوٓؿ فِراؾوٜ ادجرمغ. ومٚزافقا

هذا. وأمٚ ؿٚدهتٚ ودظٚهتٚ ؾال ينؽ أهنؿ مٚشقٕٔقن فُـ تٖثر بّثؾ  ؛اإلشالم

يراه مـ دخؾ ذم  حٔٞ تُِّقا بُالم زٕدؿٜ وـٍر، ؛أو أتبٚع فِامشقٕٔغ

 . " افَقمٜٔ افّْٜٔٔ افًبٚهِٜ وإؿٔٚل "صٍحتٓؿ ادًروؾٜ بـ 

 زمحْ اهلل تعاىل قاه الصٗخ ابَ باش
(1)

:  

در اإلشالم ؾٔام ٓ ينؽ مسِؿ ؿد ظرف مٚ ـٚن ظِٔف ادسِّقن ذم ص"

ذـرٕٚه، ؾٓق مـ احلَٚئؼ ادًِقمٜ بغ ادسِّغ، وٓ ينؽ مسِؿ ذم مٚ 

سٚظدة إخقاهنؿ مـ فِّسِّغ ؽر افًرب مـ افٍوؾ واجلٓٚد ادنُقر ذم م

                                                           
 نقد القومية العربية عكلى ضوء اإلسالم والواقع ".   "يف كتاب  (1)
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ذم ٕؼ هذا افديـ واجلٓٚد ذم إظالء ـِّتف، وتبٌِٔف شُٚن افًرب ادسِّغ 

، وجًِْٚ مـ أتبٚظٓؿ ادًّقرة، صُر اهلل فِجّٔع مسٚظٔٓؿ اجلِِٜٔ

 ب٘حسٚن، إٕف ظذ ـؾ يشء ؿدير.

وإٕام افذي يُْر افٔقم ويستٌرب صدوره ظـ ـثر مـ أبْٚء اإلشالم مـ 

افًرب، إكاؾٓؿ ظـ افدظقة إػ هذا افديـ افًئؿ، افذي رؾًٓؿ اهلل بف، 

وأظزهؿ بحّؾ رشٚفتف، وجًِٓؿ مِقك افدٕٔٚ وشٚدة افًٚمل، دٚ محِقا فقاءه 

  ."ؾتحقا افدٕٔٚ ا ذم شبِٔف بهدق وإخالص، حتكوجٚهدو

ثؿ بًد هذا افؼف افًئؿ وافْك ادٗزر مـ ادقػ " :إىل أُ قاه

شبحٕٚف فًبٚده ادٗمْغ مـ افًرب وؽرهؿ، ٕرى ٍٕرا مـ أبْٚئْٚ خيدظقن 

بٚدبٚدئ ادْحرؾٜ، ويدظقن إػ ؽر اإلشالم، ـٖهنؿ مل يًرؾقا ؾوؾ اإلشالم 

ؾٓؿ بٚإلشالم مـ افًزة وافُرامٜ، وادجد افنٚمخ ومٚ حهؾ ٕشال

وادجتّع افَقي افذي ـتبف اهلل ٕهؾ اإلشالم افهٚدؿغ، حتك إن ظدوهؿ 

فٔخٚؾٓؿ وهق ظْٓؿ مسرة صٓر، ٕيس هٗٓء أو تْٚشقا هذا ادجد ادٗثؾ 

بٚإلشالم، ؾهٚر هٗٓء دِؽ افُبر، افذي ٕٚفف ادسِّقن وافًز افًئؿ وا

قن إػ افتُتؾ وافتجّع حقل افَقمٜٔ افًربٜٔ، ويًرؾقهنٚ بٖهنٚ إبْٚء يدظ

اجتامع وتُٚتػ فتىٓر افبالد مـ افًدو ادستًّر، وفتحهٔؾ ادهٚفح 

 ادنسـٜ، واشتًٚدة ادجد افسِٔٛ.



 حتقٗق املقاه يف تقطٗي العباِمٛ ٔاألقٗاه

 
30 

وؿد اختِػ افدظٚة إفٔٓٚ ذم ظْٚرصهٚ، ؾّـ ؿٚئؾ: إهنٚ افقضـ، وافْسٛ، 

ؾَط. ومـ ؿٚئؾ: إهنٚ افٌِٜ مع  وافٌِٜ افًربٜٔ. ومـ ؿٚئؾ: إهنٚ افٌِٜ

   ها ."ادنٚرـٜ ذم أٓم وأمٚل. ومـ ؿٚئؾ ؽر ذفؽ
 ؛وهُذا تنٚهد بًض مـ يْسٛ ٍٕسف إػ افًبٚهِٜ وإؿٔٚل :أقٕه ٌأأ

يًْل يدظق إػ حمبٜ افٔٓقد، وأهنؿ هؿ أهؾ افّٔـ احلََٔٔغ، ؾْٔبٌل أن 

فَبٔح افذي ٓ يًقدوا إػ وضْٓؿ، ويرؾًقن..، وهُذا مـ هذا افُالم ا

 ه أن، فُـ ؿد ؿرإٔٚ موّقٕف.أشتحْض

 :أن افدظقة افَقمٜٔ جٚء هبٚ مٔنٔؾ ظٍِؼ ومـ إفٔف، حتك ؿٚفقا :شاهدنا

 ٚ مٚفف ثٚنٍ ــروبٜ ديْوبٚفً ***آمْٝ بٚفبًٞ ربٚ ٓ رشيؽ فف 

بٚفدظقة إػ  "إؿٔٚل وافًبٚهِٜ  "وجٚء بًض هٗٓء ِمـ يسّقن بـ 

أدى ذفؽ إػ افٍُر بٚفًَٔدة اإلشالمٜٔ، وادبٚدئ افَقمٜٔ افّْٜٔٔ، وفق 

 افسٚمٜٔ افتل ـٕٚقا ظِٔٓٚ.

أحذر افّْٔٔغ مـ آؽسار هبذه افدظقة اهلدامٜ، افٔقم تبدو  :فىَ ٍِا

صٌرة وؽذا شتُقن ـبرة، ظٕٚك ادسِّقن ذم افًرب مـ بىش افبًثٔغ، 

ـٔغ، ومـ بىش افْٚرصيغ، ومـ بىش افَقمٔغ، ومـ بىش آصسا

ؾُٔػ أن ٕدظق إػ افَقمٜٔ افّْٜٔٔ ؟! واهلل فق متُْقا ظذ هذه ادبٚدئ افتل 
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صد مـ ؾًؾ ؽرهؿ ٕهنؿ فًٍِقا بْٚ أ ؛قال افتل يسىروهنٕٚراهٚ، وهذه إؿ

 يبٌوقن اإلشالم طٚهرا وبٚضْٚ. 

ؾٖدظقا مـ اؽس هبؿ ِمـ هق مـ أهؾ اإلشالم ظذ إٔف مـ إؿٔٚل، وإٔف 

ْتسٛ إػ مـ صٚء ٔبٚفتقبٜ إػ اهلل ظز وجؾ مـ هذه افدظقة، وف :ٜمـ افًبٚهِ

ًٔ  :وبِغ إفٔف ٕسبف ًٔ  ٚإن ـٚن َهدإ ٚ، وإن ٚ حٚصديً ن ـٚن حٚصديً إٚ، وَهدإ

ًٔ ٚ، وإن ـٚن مٖربًٔ ٚ محريً محريً  يْتسٛ إػ أصِف وؾهِف ٓ  ٚ، وـؾي ٚ مٖرب

ِريد   ﴿ :فُـ افًز بٚفتّسؽ بُتٚب اهلل ظز وجؾ ؛حميقر ذم ذفؽ َمْن َفاَن ي 

ه   اقِح  َيْرَؿع  ا إَِقْقِه َيْصَعد  اْقَؽؾِم  اقطَّقيب  َواْقَعَؿل  اقصَّ ة  ََجِقع  ِه اْقِعزَّ َة َؿؾِؾَّ ﴾ اْقِعزَّ
(1)

. 

 وصِْٚ هْٚ رك وأتقب إفٔؽ.ٍأشتٌ ك،هذا، وشبحٕٚؽ افِٓؿ وبحّد

ٕدؿٜ ظذ ز فُِّٜ اإلمجٚل افذي ـْٝ ؿد أضَِتفوإٕام افداظل إػ هذه ا

ظل افْبقة. افًْيس افزٕديؼ، مدّ  "ظبِٜٓ  "افًبٚهِٜ وإؿٔٚل، وٕسبتٓؿ إػ 

أمٚ أن، ؾَد وؾَْٚ اهلل فِقؿقف ظذ أن هذا اصىالح ؿديؿ، وأن افًبٚهِٜ 

هؿ مِقك افّٔـ افذيـ أؿروا ظذ مُِٓؿ. وإؿٔٚل هؿ دوهنؿ ذم ادِؽ. 

ر إٓ رؾًٜ، وأمٚ مـ ـٚن ؾّـ ـٚن ظذ ديـ افِِف ظز وجؾ ٓ يزيده هذا إم

ؾَد ذم اهلل ظز وجؾ  أبٚ هلٛ مع  ؛يًٍْف ٚفٍٚ فديـ اهلل ظز وجؾ ؾقاهلل ٓخم

                                                           
 [.11فاطر  سورة ] (1)
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ب  َوَتبَّ  ﴿ :-صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-إٔف ظؿ افْبل  َما َأْؾـَى  َتبَّْت َيَدا َأِب ََلَ

ب   َعـْه  َماق ه  َوَما َفَسَب  ا َذاَت ََلَ ﴾ َسَقْصَذ َكار 
(1)

. 

 يف صخٗخْ:  زمحْ اهلل تعاىلاإلواً وطمي ج أخس
َٕسٍ حديٞ مـ  ـَ  اهلِل، َرُشقَل  َيٚ: َؿَٚل  َرُجاًل  َأنه  ،ريض اهلل ظْف َأ  َأيِب؟ َأْي

رِ  ذِم : »َؿَٚل  َِامه  ،«افْٚه ك َؾ ٍه َٚل  َدَظُٚه، َؿ ََ رِ  ذِم  َوَأَبٚكَ  َأيِب  إِنه : »َؾ «افْٚه
(2)

.  

مـ صِبف، وٓ ٍٕع أبٚ ضٚفٛ  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-افْبل  أن مٚ ًٍٕف

 . وٕٚرصه -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-إٔف آوى افْبل 

وإٕام افذي يًٍْٓؿ هق  ؛ؾُذفؽ افَقمٜٔ افّْٜٔٔ فـ تٍْع افّْٔٔغ

 غ شبحٕٚف وتًٚػ.افتّسؽ بديـ رب افًٚد

ٓ داظل دثؾ  ٚ ظُِٔؿ، وبًض افْٚس يَقل ربامًٕؿ أهيٚ اإلخقة، أـثرٕ

ٕن افٍتـ تبدأ صٌرة، ثؿ  ؛وداظل هلٚ داظل وداظل :هذه افُِّٜ، أؿقل

، افْٚس يئْقن يتٖدقن مـ احلقثل ثر هبٚ افْٚس. افْٚسؾربام يتٖ ؛تُز وتُز

 ُيدون ذم مثؾ هذه إؿقال دظقة ؾربام ؛مـ احلقثل، ويبحثقن ظـ أي خمرج

 خلروج مـ مْىَٜ احلقثل. إػ افتحرر وإػ ا

-وشْٜ رشقل اهلل  ،ظِٔف إٓ إذا ظدٕٚ إػ ـتٚب اهللْٕتك  احلقثل فـ

 . -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ

                                                           
 [.2 - 1ادلسد  سورة ] (1)
 (.112أخرجو اإلمام مسكلم يف صحيحو ) (1)
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أمٚ ومٚ دمْٚ بًٔديـ ظـ هذا، ؾٓؿ يتسِىقن بسبٛ مٚ ظِٔف إمٜ مـ 

ِص ﴿ :ادًٚيص ْم ِمْن م  و َعْن قَبة  َؿبََِم َفَسَبْت َأيْ َوَما َأَصاَبؽ  ْم َوَيْعػ  ِديؽ 

﴾َفثِر  
(1)

 . 

مٚ وصؾ احلقثل إػ صًْٚء إٓ بسبٛ احلزبٜٔ، إٓ بسبٛ افديَّراضٜٔ، 

إٓ  إٓ بسبٛ إٓتخٚبٚت، إٓ بسبٛ اديٚهرات، إٓ بسبٛ آظتهٚمٚت،

ـٚجلٍٜٔ  ؛مًْزل وإٓ ؾٚحلقثل ـٚن ذم مّرانبسبٛ افتنبف بٚفُٚؾريـ. 

 َوََّل ﴿ :ؿٚل اهلل ظز وجؾ ؛إجرب، وفُـ دٚ وؿع مٚ وؿع مـ افتْٚزع

مْ  وا َؿَتْػَشؾ وا َوَتْذَهَب ِرحي ؽ  ﴾َتـَاَزع 
(2)

تسِط احلقثل ظذ افبالد افّْٜٔٔ  ؛

ومُر هبؿ ومُر. ؾٚفًقدة افًقدة إػ اإلشالم احلؼ، وإػ افسْٜ افهٚؾٜٔ، 

ا ﴿ :بؼوا بْك اهلل ظز وجؾوإػ افًَٔدة افسٍِٜٔ ادستَّٜٔ، ؾًْد ذفؽ أ إِكَّ

وم  اِْلَْشَفاد   ْكَقا َوَيْوَم َيؼ  َقاِة اقد  َؾـَا َواقَِّذيَن آَمـ وا ِِف احْلَ س   ﴾َقـَـْْص   ر 
(3)

. 

 حكي االٌتطاب اجملسد إىل العباِمٛ، أٔ األقٗاه: بٗاُ 
ٓ حميقر ذم افْسبٜ  :أو إؿٔٚل ،وبٚفْسبٜ فالٕتسٚب إػ افًبٚهِٜ

 ادجردة. 

  .ؾًؾ ؿبٔح ؾٓق ،ا فٌر افّْٔٔغوازدراءً هبؿ، أمٚ افْسبٜ إفٔٓٚ اؾتخٚرا 

                                                           

 .[21الشورى  سورة ] (1)
 [.35]األنفال   (1)
 [.41]غافر   (2)
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 يف صخٗخْ:  زمحْ اهلل تعاىلاإلواً وطمي أخسج 
ِريه  َمٚفٍِؽ  أيبحديٞ مـ  ًَ َْص ْٕ َثفُ  ،ريض اهلل ظْف ا صذ اهلل - افْهبِله  َأنه  َحده

تِل ذِم  َأْرَبعٌ »: َؿَٚل  -ظِٔف وشِؿ ـْ  ُأمه ، َأْمرِ  ِم ِٜ ٔه
ِِ ـه  َٓ  اجْلَِٚه قهَنُ ـُ ْخرُ : َيْسُ ٍَ  ذِم  اْف

َْحَسِٚب، ْٕ ـُ  ا ًْ َْٕسِٚب، ذِم  َوافىه َ ْٕ ٚءُ  ا ََ ْشتِْس ْٓ ُٜ  بِٚفُُّْجقِم، َوا ََٔٚح : َوَؿَٚل  " َوافْ 

« ُٜ ِئَح ْ  إَِذا افْٚه ْٛ  مَل ٚمُ  َمْقهِتَٚ، َؿْبَؾ  َتُت ََ ِٜ  َيْقمَ  ُت ََٔٚم
َِ ٚ اْف َٓ ْٔ َِ َبٌٚل  َوَظ ـْ  ِِسْ  َؿىَِراٍن، ِم

ـْ  َوِدْرعٌ  «َجَرٍب  ِم
(1)

. 

 يف صخٗخْ:  زمحْ اهلل تعاىلاإلواً البخازٙ ٔأخسدْ 
ـَ حديٞ مـ  اَم، اهللهُ َريِضَ  َظبهٚسٍ  اْب ُٓ ـْ  ِخاَلٌل : »َؿَٚل  َظْْ ِٜ  ِخاَللِ  ِم ٔه

 اجلَِٚهِِ

ـُ  ًْ َْٕسِٚب  ذِم  افىه ُٜ  إَ ََٔٚح َٕيِسَ  «َوافْ  ، َو َٜ َٔٚنُ  َؿَٚل  افثهٚفَِث ٍْ قُفقنَ  :ُش َُ َٚ" :َوَي  إهِنه

ٚءُ  ََ ْشتِْس ِٓ   ا
ِ
َْٕقاء "بَِٕٚ

(2)
. 

 .أن ٓ ٍٕخر بٖٕسٚبْٚفْٚ ؾْٔبٌل 

 يف ضٍٍْ:  زمحْ اهلل تعاىلأخسج اإلواً أب٘ دأد ملا 
صذ اهلل ظِٔف - اهللهِ َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  ،ريض اهلل ظْف ُهَرْيَرةَ  َأيِب حديٞ مـ 

َٛ  َؿدْ  َوَجؾه  َظزه  اهللهَ  إِنه » ،-وشِؿ ؿْ  َأْذَه ُُ َٜ  َظْْ ٔه ، ُظب  ِٜ ٔه
  َوَؾْخَرَهٚ اجْلَِٚهِِ

ِ
َبٚء ْٔ  بِٚ

ـٌ  ِم ْٗ ، ُم لي
َِ ، َوَؾِٚجرٌ  َت لي

َِ ُتؿْ  َص ْٕ ـْ  َوآَدمُ  آَدمَ  َبُْق َأ ـه  ُتَراٍب، ِم ََٔدَظ  ِرَجٌٚل  َف

                                                           
 (.823أخرجو اإلمام مسكلم يف صحيحو ) (1)

 (.2741يف صحيحو ) البخاريأخرجو اإلمام  (1)
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ْؿَقاٍم، َؾْخَرُهؿْ  َٖ اَم  بِ ٕه ـْ  َؾْحؿٌ  ُهؿْ  إِ ْهَؿ، َؾْحؿِ  ِم َٓ ـه  َأوْ  َج ُٕ ق ُُ َٔ ـَ  اهللهِ  َظَذ  َأْهَقنَ  َف  ِم

اَلنِ  ًْ تِل اجْلِ ٚ َتْدَؾعُ  افه َٓ
ٍِ
ْٕ َٖ ـَ  بِ «افْهتِ

(1)
. 

 (: 41/41يف عُٕ املعبٕد ) زمحْ اهلل تعاىلالعظٗي آبادٙ قاه 
ـَ ) اَلنِ  ِم ًْ رْسِ  :(اجْلِ َُ ٔؿِ  بِ قنِ  اجْلِ ُُ ْغِ  َوُش ًَ ؾٍ  مَجْعُ  اْف ًَ ْتٍح  بَِوؿي  ُج ٍَ ٌٜ  َؾ  ُدَوْيَب

َراءَ  ُتِديرُ  َشْقَداءُ  ٚ اخْلِ َٓ
ٍِ
ْٕ َٖ   .بِ

تِل) ٚ َتْدَؾعُ  افه َٓ
ٍِ
ْٕ َٖ ـَ  بِ ِذَرةَ  َأِي  :(افْهْت ًَ  .اْف

ُٛ َقاَه ُّ اِلَعمَّاَو ِٚ ِف٘ الدَِّورِي َٗا ُِ َح َٕا َٗ ُؾ  :اِلَخ ًَ دٍ  اجْلُ ُكَ ٍٛ  ـَ فُ  َوُرَض ًُ  َومَجْ

اَلنُ  ًْ رْسِ  ِج َُ ٔؿِ  بِ ْغُ  اجْلِ ًَ ًٜ  َواْف عُ  َوُهقَ  ،َشٚـَِْ َّ رَ  َُيْ ًْ َٔٚبَِس  اجْلَ ِخُرهُ  اْف  ذِم  َوَيده

ْٔتِفِ   .َب

ٌٜ  َوُهقَ  ٌٜ  ُدَوْيَب ُروَؾ ًْ ًَضُّ  َم ِٚئؿَ  َت َٓ ٚ ذِم  اْفَب َٓ ُرُب  ُؾُروِج ْٓ َقادِ  َصِديدُ  ،َؾَت  ذِم  افسه

ثًِرا ُيقَجدُ  ،مُحَْرةٍ  َفْقنُ  َبْىِْفِ  رِ  َمَراِح  ذِم  ـَ ََ ْوِث  َوَمَقاِضعِ  ،َواجْلََقاِمٔسِ  ،اْفَب   .افره

ـْ  ِْٖٕفِ  َوِم ِٜ  مَجْعُ  :َص َخٚ افْهَجَٚش  .ِرَهَٚواد 

ـْ  ِٛ  َوِم ٕهفُ  :َأْمِرهِ  َظِجٔ قُت  َأ ُّ ـْ  َي ِٛ  َوِريِح  ،اْفَقْردِ  ِريِح  ِم ٔ  ُأِظٔدَ  َؾَِ٘ذا ،افى 

ْوِث  إَِػ   .َظَٚش  افره

ـْ  َٔٚمَ  حَيُْرَس  َأنْ  :َظَٚدتِفِ  َوَم ـْ  ،افْ  َّ   َؿٚمَ  َؾ
ِ
َوٚء ََ فُ  َحَٚجتِفِ  فِ ًَ ـْ  َوَذفَِؽ  ،َتبِ  ِم

َقتِفِ  ْٓ ِٚئطِ  َص ٌَ ِْ  ها .ؿقتف ٕٕف ؛فِ

                                                           
يف صحيح وضعيف أيب  رمحو اهلل تعاىل, وحسنو اإلمام األلباين (4115) سننويف  أبو داودأخرجو اإلمام  (1)

 (.1854وصحيح الرتغيب والرتىيب برقم ), داود
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 يف الكربٝ:  زمحْ اهلل تعاىلاإلواً الٍطاٟ٘ ٔأخسج 
ـِ  ُأيَب  حديٞ مـ  ٍٛ  ْب ًْ صذ اهلل - اهللِ َرُشقُل  َؿَٚل : َؿَٚل  ،ريض اهلل ظْف ـَ

ـْ : »-ظِٔف وشِؿ قهُ  َم ُّ ُت ًْ
ِّ ، بَِدْظَقى َيْدُظق َش ِٜ ٔه

قهُ  اجْلَِٚهِِ َِٖظوُّ ـ   َؾ َٓ  َأبِٔفِ  هِبَ  َو

ُّْقا َُ «ُت
(1)

. 

 ؾٚفتًزي بًزاء اجلٚهِٜٔ مذمقم رشظٚ وؿدرا.

، ؿرب إػ اإلشالمافزٕدؿٜ أافذيـ هؿ إػ  2ا إػ ثقرة افًبٚهِٜوٓ تِتٍتق

 بؾ ـثر مْٓؿ زٕدؿتف طٚهرة. 

 طاٟفٛ العباِمٛ ٔاألقٗاه: ٛ ٗىتطضبب بٗاُ 
 " :"افًبٚهِٜ وإؿٔٚل "ٍٕسٓٚ بـ ؾ٘هنٚ ؿد طٓرت ضٚئٍٜ تدظق إػ تسّٜٔ 

افذي ؿتِف ؾروز  ،ظل افْبقةٕسبٜ إػ ظبِٜٓ افًْيس، مدّ  ؛"افًبٚهِٜ 

 .ذم مْٚمف -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-افديِّل، وؿد رآه افْبل 

 داٞ يف الصخٗخني: فقد 
صذ اهلل ظِٔف - اهللهِ َرُشقَل  َأنه : ريض اهلل ظْف ُهَرْيَرةَ  َأيبحديٞ مـ 

ْْٔاََم »: َؿَٚل  ،-وشِؿ ٚ َب َٕ ِٚئٌؿ، َأ َٕ  ُٝ ـِ  َيَديه  ذِم  َرَأْي ـْ  ِشَقاَرْي ، ِم ٍٛ ِْل َذَه َََٖهه  َؾ

ْٖهُناَُم، ُٖوِحَل  َص اَم، َأنِ : ادََْٚمِ  ذِم  إيَِله  َؾ ُٓ ْخ ٍُ ْٕ اَم  ا ُٓ ْخُت ٍَ اَم  َؾَىَٚرا، َؾَْ ُٓ ْفُت َٖوه ، َؾ اَبْغِ ذه  ـَ

                                                           
(, 11وىو يف الصحيح ادلسند لإلمام الوادعي رمحو اهلل برقم ) ,(11634) سننويف  النسائيأخرجو اإلمام   (1)

  .ىذا حديث حسنل فيو  وقا

بعنوان " حتذير العقال من زندقة العباىكلة األقيال " ؛ وىي اليت أشار الشيخ حفظو من ىنا الككلمة اليت كانت  (1)
  اهلل تعاىل يف مقدمة ىذه احملاضرة أنو حصل فيها إمجال.
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ِدي خَيُْرَجٚنِ  ًْ ٚنَ " ،«َب َُ ٚ َؾ ، َأَحُدَُهَ ْيِْسه ًَ َٜ  َوأَخرُ  اف َّ
ِِْٔ اَب، ُمَس ذه َُ  اف

 َٛ ِٜ  َصِٚح َٔاَمَم «"اف
(1)

. 

ظل ٕبقة، وإػ ؾٕٚير إػ هذه افٍرؿٜ ادٚرؿٜ ـٔػ تْسٛ ٍٕسٓٚ إػ مدّ 

 جمرم مـ ادجرمغ. 

ؾٔدظقن إػ افَقمٜٔ افّْٜٔٔ، وؿد رأيْٚ  ٍٖٔطبُٕ أٌفطّي إىل األقٗاه،

  :مْٓؿ ٕبذا فإلشالم مجِٜ وتٍهٔال

 وبٌوف.  -صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-مـ رصح بسٛ افْبل  :فىٍّي

أن اإلشالم " :أو مَٚفف بَقهلؿ ،مـ شٛ اإلشالم بِسٚن حٚفف :ٔوٍّي

 . "إٕام جٚء فتقضٔد حُؿ بْل هٚصؿ، وحُؿ ؿريش

ُٕٚٝ أن ذم مهٚف افدول وأن افّٔـ فق بَٔٝ ظذ مٚ ـٕٚٝ ظِٔف ف

 ادتحْضة. 

 ونهٗٓء افزٕٚدؿٜ ! وحيذرمثؾ ؿبح اهلل اجلٓؾ ! وؿبح اهلل مـ يهدق 

، "ٔخ حُؿ بْل هٚصؿإٕام وضًٓٚ حمّد فسش" :قنويَقف ،مـ خىبٜ اجلًّٜ

 إػ ؽر ذفؽ. 

 ،بؾ ربام يَقدهٚ مٚشقٕٔقن ؛هذه ضٚئٍٜ يَقدهٚ ئّْقنأن صؽ ذم وإٔٚ أ

 افٔٓقد.  ٚأو يَقده

                                                           
 (.2224, 2223(, واإلمام مسلم في صحيحه )3221أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه ) (1)
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ظَِقا  ؛زّبتش شتٜ وظؼيـثقرة بؾ دٚ احتٍؾ بًض هيقد افّٔـ ب

  .ظِٔٓؿ بٖن افًبٚهِٜ حيتٍِقن بٚفثقرة، ويثْقن ظذ افّٔـ

ـٚن ـٚؾرا، وفق ـٚن ظذ أيٜ حٚل، ويذمقن  قوفق ـٚن زٕديَٚ، وف

 ادسِّغ. 

 بالعباِمٛ: حاه الٍٕاصب وقازٌٛ بٗاُ 
مٚ افًبٚهِٜ ؾال صؽ ذم ـٍرهؿ، ٚفْقاصٛ أحسـ حٚٓ مـ افًبٚهِٜ، أؾ

ؿ بدظقهتؿ مـ افَقمٜٔ افّْٜٔٔ بسبٛ بٌوف فِراؾوٜ وزٕدؿتٓؿ، ومـ تٖثر هب

اجلِّٜ ؾٚحلقثل ذم  يٚك أن تٍر مـ افرموٚء إػ افْٚر؛إ :ؾَْقل ؛احلقثٜٔ

وذم ٕبل اإلشالم، وذم ديـ  ،يدظل اإلشالم، أمٚ هٗٓء يىًْقن ذم اإلشالم

 اإلشالم. 

إٕام وضًف حمّد  ،هذا افَرآن متْٚؿض :بن زأٖت تعمٗقا لبعضّي ٖقٕه

 . !! شٔخ حُؿ ؿريشفس

  د مثؾ هذه إؿقال ذم افّٔـ.ٓؾام ـْٚ ًٕ

ر مـ هذه افىٚئٍٜ ـتٚبٜ وفٔحذر افّْٔٔقن مـ هذه  ،وخىٚبٜ ؾُِٔحذه

وإوثٚن بِسٚن  ،ٚمإصْافتل تدظق إػ افًقدة إػ ظبٚدة  افدظقة اجلٚهِٜٔ

  .وادَٚل ،احلٚل
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قن ذم يتُِّويًيّقن ـذابٚ أرش، ادظك افْبقة، وأهُِف اهلل وظَره، و

ويىًْقن ذم ظرضف أصد مـ ضًـ  ،-صذ اهلل ظِٔف وشِؿ-رشقفْٚ 

 افراؾوٜ ذم ظرضف. 

فذـرٕٚ مـ أؿقاهلؿ مٚ  ؛أن ادَٚم ٓ ٕريد أن ِٕقثف بٖؿقاهلؿ فقٓ وواهلل

 يبُل فف ـؾ مسِؿ. 

 واحلمد هلل رب العاملني
 للهم وحبمدك، أستغفرك وأتىب إليكسبحانك او

    ********** 

 


