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 للشيخ:

 أبي حممد عبد احلميد بن حييى الزعكري احلجوري

 )كان اهلل لى يف الدنيا واآلخزة(
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 املقدمة

احلؿد هلل رب افعودغ، وٓ ظدوان إٓ ظذ افظودغ، وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ 

ذيؽ فف، وٓ طفر وٓ معغ، وأصفد أن حمؿًدا رشقفف ادصطػك، وكبقف ادجتبك، 

 اهلل ظؾقف وظذ آفف وصحبف وافتوبعغ، أمو بعد: إموم ادتؼغ، صذ

اهلل  ذم ادؽر هبذا افديـ، بام ؿد يرسؿد تـقظً أشوفقبفؿ ؾنن أظداء اإلشالم 

) ادبحٌ افبديع ذم أشبوب وكتوئٍ وحؾقل افتؿققع، و  ببقونتعوػ  بعضف ذم ـتويبَّ

إكشوء  وفقىافبقون فطرق ادخوفػغ ذم صدهؿ ظـ افسـي واإلشالم( ومـ هذه إش

ظذ ادسؾؿغ مـ  -موشقكقي– اجلؿعقوت دشقسي هيقديياجلؿعقوت افدظقيي، و

 :رقُيعؾؿ ذفؽ بلم أجؾ تػريؼفؿ، وصدهؿ ظـ شبقؾ اهلل ظز وجؾ،

 إول: ـقهنؿ أول مـ أكشوء اجلؿعقوت.

دظقات إٓ افثوين: ـقهنؿ ذم رىض ظـ اجلؿعقوت، وٓ يريدون صقئو مـ اف

 .حتً تكؾفو، وشقطرهتو

 ثوفثو: ؿقوم هذه اجلؿعقوت ظذ ؿقاكغ وضعقي خموؾي فديـ اإلشالم.

رابعو: تضؿـ هذا افؼوكقن خموفػوت ديـقي ذظقي مثؾ اإلفزام بقضع ادول 

ذم افبـقك افربقيي، واإلفزام بوإلكتخوبوت افطوؽقتقي، واإلظتامد ظذ افؽثرة، وزد 

 ظذ ذفؽ إظتامدهو ظذ مبدأ افقٓء وافزاء افضقؼ.
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خومسو: تلرخيفو إشقد مـ تػريؼ افدظوة، وبدأ أصحوهبو بوحلزبقي ادغؾػي، 

 وأكتفوئفو بوحلزبقي افقاضحي اجلؾقي.

 افشئقن رؿوبي حتً تؽقن أن بؼوط إٓ هلو يمذن ٓ افتل اجلؿعقوت وتؾؽؿ)

 ثؿ افربقيي، افبـقك ذم موهلو يقضع وأن اكتخوبوت، ؾقفو يؽقن وأن آجتامظقي،

 وـػوفي أبور، وحػر ادسوجد، بـوء هؾ: ويؼقفقن افـوس ظذ هبوأصحو يؾّبس

 ؾوحلرام حرام؟ هذه إن: فؽؿ ؿول مـ: ادؾّبسقن يوأهيو: هلؿ ؾقؼول حرام؟ افقتومك

 اكؼؾبً وفؼد افشحوذة، ذم أوؿوتؽؿ وضقوع ادسؾؿغ، وؾرؿي احلزبقي، هل

 :صحوذة إػ رمضون ذم افعؿرة

(ؾسد ادؾح إذا ادؾح يصؾح مو=  افبؾد مؾح ويو افؼراء مشعر يو
1
 

ادوشقكقي،  أؿدم افقشوئؾ افتل اشتخدمفو افقفقد فـؼ أؾؽورهؿ واجلؿعقي

حتك كجحً بقاشطي مجعقي آحتود وافسؿل ذم ترـقو، افتل أشسً ظوم 

ذم افؼضوء ظذ اخلالؾي اإلشالمقي افعثامكقي، وؿد ـون ه 8181م، 8181

 افقٓيوت افعربقي.فؾجؿعقي ؾروع ذم معظؿ 

أخذ هذا افػؽرة وكامهو ذم بالد أهؾ اإلشالم: مجول افديـ إؾغوين و

ادوشقين وأمثوفف، وكؼهو ذم أوشوط ادسؾؿغ، وتؾؼوهو مـف تؾؿقذه: حمؿد ظبده، 

 ثؿ تبع حمؿد ظبده تؾؿقذه حمؿد رصقد رضو.

 هذه ؾبعض وأؽراضفو، خمططوهتو حسى مجعقوهتو ادوشقكقي ؿسؿً وؿد هذا)

 وافؽتوب افصحػقغ أؾؽور ظذ فالشتقالء وبعضفو افطالب، إلثورة اجلؿعقوت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 مؼدمي ذم ادسلفي فؾعالمي افقادظل رمحف اهلل. 
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 بوفعسؽريغ، خمتصي وبعضفو وافػالحغ، افعامل إلثورة وبعضفو وادمفػغ،

 وراء ـوكقا ؾودوشقن ذفؽ؛ ؽر إػ افدول، ذم آكؼالبوت إلحداث وبعضفو

 ظوم مسؾؿ أفػ 11 ؾقفو حذب افتل اشتـبقل مذبحي وراء وهؿ افػركسقي، افثقرة

 ـذفؽ أثورت وافتل م،8881 ظوم افبؾؼون حرب وراء ـذفؽ وهؿ م،8891

 ظبد افسؾطون ضد آكؼالب مدبروا ـذفؽ وهؿ إوػ، افعودقي احلرب

(.اإلشالمقي اخلالؾي مزيؾقا وهؿ احلؿقد،
1
 

افدظقيي، وؽرهو مـ  وٓ يستطقع مـؽر أن يـؽر مو ذم اجلؿعقوت

، وادعويص وافبؾقوت ادخوفػي فؽتوب اهلل تعوػ وشـي مـ ادخوفػوت اجلؿعقوت

 .كبل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ

ادبحٌ »وؿد تؽؾؿً ظام ؿومً بف مجقعي إحقوء افساث مـ متزيؼ افدظوة ذم ـتويب: 

 ؿؾً ؾقف: «، افبديع ذم أشبوب وآثور وحؾقل افتؿققع

هلق اكتشور اجلؿعقوت احلزبقي  -ظوم وهق امتداد هلذا افـ -وممو حصؾ بودسؾؿغ 

تِي ادَاُل »: اددظقمي بوٕمقال افؽثرة، افتل أخز افـبل  ٍة فِْتنًَة، َوفِتْنَُة ُأمَّ  «إِنَّ لُِكلِّ ُأمَّ

( ظـ ـعى بـ ظقوض، ؾػتؽً بوفعبود وافبالد، وؾرؿً 1111أخرجف افسمذي )

افدظقات، وطفرت احلزبقوت، وحصؾ افؼ وافبالء؛ بام جعؾ افعؾامء افـوصحغ 

وافدظوة ادصؾحغ يئـقن ويصقحقن ويـصحقن ويمفػقن وحيذرون مـ خطر هذا 

ا، هلل مجعقي إحقوء اإلخطبقط، وـون مـ أصد هذه اجلؿعقوت رضًرا، وأظظؿفو خطرً 

افساث، افتل مو كزفً إػ بؾد إٓ وؾرؿً دظوهتو، حوهلو مع افدظوة ـحول افبـؽ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 مؽتبي افشقخ افعالمي ظبد ادحسـ افعبود مـ افشومؾي.  



 
7 

افدويل مع احلؽقموت، هذا يدخؾ ظذ احلؽقموت افػؼر وافربو وشقء ادعوش  

وآؿتصود، وهذه تدخؾ ظذ افدظوة إمقال ؾقزهدون ذم افعؾؿ، ويؼؾ ظـدهؿ 

افتؿسؽ، ويؽقن افقٓء وافزاء وادجوفسوت مـ افعؿؾ، وتذهى ادروءة، ويؼؾ 

 أجؾ افديـور وافدرهؿ.

مـ ضالب كجبوء وخطبوء ؾصحوء وممفػغ  -َرمِحَُف اهللُ َتَعوَػ  -وـؿ ـون فؾشقخ مؼبؾ 

وظؾامء، ؾؾام أن دخؾً مزؿً صؿؾفؿ، وبددت ـؾؿتفؿ، وتػرع مـفو مجعقتل احلؽؿي 

ن وافعرب وافعجامن، ؾنكو هلل وإكو إفقف واإلحسون، وهؽذا ؾرؿً أبـوء مك وافسقدا

 راجعقن.

 واحلؿد هلل رب افعودغ وـتبف: أبق حمؿد ظبد احلؿقد احلجقري

 .هــ8311/ مجوٍد افثوكقي/ 11
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 ول الفصل يف اجلنعيةالق 

وإفقؽ هذا ادبحٌ ذم هذا ادقضـ، كخؾص بف حلؽؿ اجلؿعقوت دـ أراد اهلل 

 فعـود؛ ؾودعوكد ٓ يـجع معف دواء.ظزوجؾ فف افتقؾقؼ، أمو مـ أراد ا

، دو ورد فؾؿشوهبي وجلؿعقي تشبف بوفؽػور، ؾتؽقن حمرميؾ أوهلو: ظذ مو تؼدم

مـ افـفل إـقد ظـ مشوهبي افؽػور، وؿد ذـرت إدفي ظذ افتحذير مـ هذه 

 «إدفي افرضقي فبقون حؽؿ افديؿؼراضقي»افػتـي افعظقؿي ذم ـتويب: 

مـ اجلؿعقوت يتسس أصحوهبو بنحداثفو مـ أجؾ افدظقة، ؽثر ثوكقفو: أن اف

يشسط ؾقفو اإلخالص هلل ظز وجؾ، وافعبودة افدظقة ظبودة، معؾقم بلن  و

ترــو ظذ مثؾ افبقضوء، فقؾفو وهنورهو  ، ورشقفـو وادتوبعي فؾـبل 

شقداء، واشتؿر ادسؾؿقن ظذ ضريؼتف ذم افدظقة جقاًل ؾجقاًل، وأفػً افؽتى، 

ؾام بول همٓء ٓ يؽودون يػؼفقن حديًثو، واكظر بغر اجلؿعقوت وخترج افعؾامء، 

اًجو ُمـًِرا﴾ إػ مو ؿوفف اهلل ظزوجؾ ذم ـتوبف افؽريؿ: ﴿َوَداِظًقو إَِػ اهللَِّ بِنِْذكِ  ِف َوِِسَ

 [.31]إحزاب: 

ؿول صقخ اإلشالم: ؾؿـ دظك إػ ؽر اهلل، ؾؼد أذك، ومـ دظك بغر إذكف 

  هؾؼد ابتدع. ا
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 تفصيل احلكه يف اجلنعيات: 
اجلؿعقي فقسً مـ افتشبف  أن وفؾتقضقح وبقون افؼقل افصحقح دـ زظؿ 

 ؼدر هلو ثالث تؼديرات، البد مـ أن يُ بوفؽػور، ؾ

 التقديز األول:

أكف ٓ تقجد مجعقي إٓ ومعفو خموفػي ذظقي )إمو ٓزمي فؾجؿعقي مـ أصؾفو، 

أو داخؾي ظؾقفو( إذ وجقد اجلؿعقي ممتـع بدون وجقد هذه ادخوفػي، ؾعؾؿ اكتػوء 

 اجلؿعقي ظـد اكتػوء هذه ادخوفػي، ؾوكتػوء اجلؿعقي ٓزم ٓكتػوء ادخوفػي.

ؽؿ إصؾ ؾقفو افتحريؿ فؾؼوظدة ادؼررة ظـد أهؾ إصقل: )مو ٓ يتؿ ؾح

 (.39)ص« مذـرة أصقل افػؼف»ترك احلرام إٓ بسـف، ؾسـف واجى(. 

 إن ـون ؽرضفو دكققًيو، ؾحؽؿفو احلرمي.و

 التقديز الثاني:

أكف ٓ تقجد ؾقفو خموفػي ذظقي ٓ ٓزمي فؾجؿعقي، وٓ ؽر ٓزمي هلو، 

 افعودات.ؾتؽقن مـ 

(: أمو افعودات ؾفل مو 8/881« )افؼقاظد افـقراكقي»ؿول صقخ اإلشالم ذم 

اظتوده افـوس ذم دكقوهؿ ممو حيتوجقن إفقف، وإصؾ ؾقف ظدم احلظر، ؾال حيظر 

مـف إٓ مو حظره اهلل شبحوكف وتعوػ، وذفؽ؛ ٕن إمر وافـفل مهو ذع اهلل، 

ؾام مل يثبً أكف ملمقر بف، ـقػ حيؽؿ ظؾقف  وافعبودة ٓ بد أن يؽقن ملمقًرا هبو،

بلكف حمظقر، وهلذا ـون أمحد وؽره مـ ؾؼفوء أهؾ احلديٌ، يؼقفقن: إن إصؾ 
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ذم افعبودات افتقؿقػ ؾال يؼع مـفو؛ إٓ مو ذظف اهلل وإٓ دخؾـو ذم معـك ؿقفف 

 ْ  َمو مَل
ـِ ي ـَ افدِّ ُظقا هَلُْؿ ِم وُء َذَ ـَ  َيْلَذْن بِِف اهللَُّ﴾. تعوػ: ﴿َأْم هَلُْؿ ُذَ

وافعودات إصؾ ؾقفو افعػق ؾال حيظر مـفو إٓ مو حرمف وإٓ دخؾـو ذم 

ـْ ِرْزٍق َؾَجَعْؾُتْؿ ِمـُْف َحَرامًو َوَحالًٓ﴾. ا  ه معـك ؿقفف: ﴿َأَرَأْيُتْؿ َمو َأْكَزَل اهللَُّ َفُؽْؿ ِم

 وهذا افتؼدير يدكدن بف أصحوب اجلؿعقي فقزروا مجعقتفؿ.

كعؿ، حؽؿ إصؾ ذم افعودة اإلبوحي، فؽـ هذا افتؼدير رء  أوالً: ؾلؿقل:

وؿع ذم افذهـ، وخيوفػف افقاؿع، وذم افذهـ ؿد تتصقر مو تريد، فؽـ احلؽؿ 

 ـام يزظؿ أصحوهبو اجلؿعقوت وإن أشسً ظذ مبدأ افتعوونويتـزل ظذ افقاؿع، 

هل متحزبي، وإن بدت ذم مجعقي إٓ و ـومسرهتو تمول إػ افتحزب، مو رأيؾنن 

تظفر إٓ أن احلزبقي  تفوزبقح تـؽربدايتفو بعقًدا ظـ احلزبقي أو أهنو حتوول أن 

 .يق، ؾوجلؿعقوت ـؾفو حزبؾقفو

ظذ ؾرض هذا افتؼدير، ؾوجلؿعقي مـعً فؽقهنو ذريعي إػ ادحرم مـ  ثوكًقو:

 حقٌ مػوشدهو.

: اجلؿعقوت مل تؽـ ؿول افشقخ اإلموم ادجدد افقادظل رمحف اهلل تعوػ

، وفؽـ أتتـو مـ ؿبؾ أظداء اإلشالم، ثؿ مقجقدة ظذ ظفد رشقل اهلل 

ؿؾدهؿ ادسؾؿقن ذم ذفؽ، وـثر مـ اجلؿعقوت ؾقفو خموفػوت ....، إػ أن ؿول: 

... كعؿ كحـ ٓ كحرم ظذ افـوس صقًئو أحؾف اهلل هلؿ، وفؽـ كخشك أن حتصؾ 

واجلؿعقوت هذه يو إخقان هل وشقؾي، وـذا ؾقفو مؽقدة ....، إػ أن ؿول: ... 

أشئؾي مـ بـل بؽر »مـ ه افصـدوق، افطريؼ إػ احلزبقي وافقشقؾي إػ احلزبقي. ا

 ه. 8318وـون ظوم « بقوؾع
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:  ؾفذا أصؾ ظظقؿ دمى معرؾتف وآظتـوء بف، وهـق ؿول صقخ اإلشالم    

اختـذت واجبـوت أو أن ادبوحوت إكام تؽقن مبوحي إذا جعؾً مبوحوت، ؾلمو إذا 

مســتحبوت، ـــون ذفــؽ ديــًـو مل يؼــظف اهلل، وجعــؾ مــو فــقس مـــ افقاجبــوت 

وادستحبوت مـفو بؿـزفي جعؾ مو فقس مـ ادحرمـوت مـفـو، ؾـال حـرام إٓ مـو 

حرمف اهلل؛ وٓ ديـ إٓ مو ذظف اهلل؛ وهلذا ظظؿ ذم اهلل ذم افؼرآن دــ ذع ديـًـو 

يـلذن اهلل بتحريؿـف؛ ؾـنذا ــون هـذا ذم ادبوحـوت  مل يلذن اهلل بف، ودـ حرم مو مل

ؾؽقػ بودؽروهوت أو ادحرموت، وهلذا ـوكً هذه إمقر ٓ تؾزم بوفـذر، ؾؾـق 

كذر افرجؾ ؾعؾ مبوح أو مؽروه أو حمرم، مل جيى ظؾقف ؾعؾف، ــام جيـى ظؾقـف إذا 

ه، وظــد كذر ضوظي اهلل أن يطقعف؛ بؾ ظؾقف ـػورة يؿغ إذا مل يػعؾ ظـد أمحد وؽر

 آخريـ ٓ رء ظؾقف، ؾال يصر بوفـذر مو فقس بطوظي وٓ ظبودة )ضوظي وظبودة(.

وكحق ذفؽ افعفقد افتل تتخذ ظذ افـوس ٓفتزام ضريؼي صقخ معغ ـعفقد 

وكحق ذفؽ فقس ظذ افرجؾ أن يؾتزم مـ ذفؽ  "رموة افبـدق"و  "افػتقة"أهؾ 

وضوظي هلل ورشقفف ذم ذع اهلل، فؽـ ظذ وجف افديـ وافطوظي هلل إٓ مو ـون ديـو 

ؿد يؽقن ظؾقف ـػورة ظـد احلـٌ ذم ذفؽ، وهلذا أمرت ؽر واحد أن يعدل ظام 

أخذ ظؾقف مـ افعفد بوفتزام ضريؼي مرجقحي أو مشتؿؾي ظذ أكقاع مـ افبدع، إػ 

واتبوع افؽتوب وافسـي، إذ ـون  مو هق خر مـفو، مـ ضوظي اهلل ورشقفف 

غ ظذ أكف ٓ جيقز ٕحد أن يعتؼد أو يؼقل ظـ ظؿؾ: إكف ؿربي ادسؾؿقن متػؼ

وضوظي وبر وضريؼ إػ اهلل واجى أو مستحى إٓ أن يؽقن ممو أمر اهلل بف 

؛ وذفؽ يعؾؿ بوٕدفي ادـصقبي ظذ ذفؽ، ومو ظؾؿ بوتػوق إمي أكف ورشقفف 

ؿربي وضوظي، فقس بقاجى وٓ مستحى، وٓ ؿربي مل جيز أن يعتؼد، أو يؼول: إكف 
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ؾؽذفؽ هؿ متػؼقن ظذ أكف ٓ جيقز ؿصد افتؼرب بف إػ اهلل، وٓ افتعبد بف، وٓ 

اختوذه ديـًو، وٓ ظؿؾف مـ احلسـوت، ؾال جيقز جعؾف مـ افديـ، ٓ بوظتؼود وؿقل 

وٓ بنرادة وظؿؾ، وبنمهول هذا إصؾ ؽؾط خؾؼ ـثر مـ افعؾامء وافعبود 

و ٓ يـفك ظـف؛ بؾ يؼول: إكف جوئز وٓ يػرؿقن بغ يرون افقء، إذا مل يؽـ حمرمً 

اختوذه ديـًو وضوظي وبًرا، وبغ اشتعامفف ـام تستعؿؾ ادبوحوت ادحضي، ومعؾقم 

أن اختوذه ديـًو بوٓظتؼود أو آؿتصود أو هبام أو بوفؼقل أو بوفعؿؾ أو هبام مـ 

هل أظظؿ مـ  أظظؿ ادحرموت وأـز افسقئوت وهذا مـ افبدع ادـؽرات افتل

 (.88/359« )جمؿقع افػتووىه »ادعويص، افتل يعؾؿ أهنو معويص وشقئوت. ا

 التقديز الثالث:

أكف ٓ تقجد ؾقفو خموفػي ذظقي ٓزمي، بؾ وؿعً هبو خموفػوت ؽر ٓزمي، 

ٕن تؾؽ ادخوفػي كتقجي مـ كتوئٍ هذه اجلؿعقوت،  ؾفذا أصد حوًٓ مـ شوبؼف ؛

 ؾصورت حمرمي ٕجؾ تؾؽ ادخوفػوت، ؾوفتػصقؾ ـوفتؼدير إول.

واجلؿعقوت مػتقكي بتصقير ذوات إرواح،  صقخـو حيقك حػظف اهلل:ؿول 

وبوفتسقل وظدم افعػي، وبتضققع إوؿوت ظـد إثريوء، ومـ اصتغؾ هبذا 

رصف ظـ افعؾؿ افؼظل وؾتـ بوفدكقو وصور مـ احلزبقغ، بؾ صور أوـوًرا 

ٕهؾ افتحزب، وٓ كعؾؿ ظودًو شؾػًقو ؾتـ كػسف بوجلؿعقي، ـام صلن همٓء 

و ًذا أهنو تمشس ظذ معوص صتك، واهلل ظزوجؾ يؼقل: ادتحزبغ، وحسبف

َس ُبـَْقوَكُف َظَذ َصَػو ُجُرٍف َهوٍر َؾوهْنَوَر بِِف ذِم َكوِر َجَفـََّؿ﴾ ]افتقبي:  ـْ َأشَّ ﴿َأْم َم

[ ...، ؾــصح بوفبعد ظـ هذه اجلؿعقوت، مجعقوت ؾوشدة مػسدة، وإكام 898

 أكشئً دحوربي افدظقة افسؾػقي ومتزيؼفو.
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: فق ـون هـوك ؿطوع ظسؽري أو ؽره كظره مو مثؾف افعالمي افعثقؿغ  

خيؾق مـ ادصؾحغ، افذيـ يعؾؿقن افـوس أحؽوم ديـفؿ، وٓ ُيسؿح ٕحد 

بوفقطقػي ذم هذا ادؽون إٓ أن حيؾؼ حلقتف، ؾفؾ أحؾؼ حلقتل وأدظق إػ اهلل ذم 

 هذا ادؽون، أم أترـفؿ بوفؽؾقي؟

َـّ اترـفؿ بوف اإلجوبي:
ؽؾقي؛ ٕن اهلل تعوػ يؼقل: ﴿َفْقَس َظَؾْقَؽ ُهَداُهْؿ َوَفؽِ

ْؽَؿِي َوادَْْقِظَظِي  اهللََّ هَيِْدي َمـ َيَشوُء﴾، ويؼقل ظزوجؾ: ﴿اْدُع إَِػ َشبِقِؾ َربَِّؽ بِوحْلِ

احْلََسـَِي﴾، وٓ يؿؽـ افدظقة إػ اهلل بودعصقي إضالؿو، وأكً إذا حؾؼً حلقتؽ 

ي، وفقس ظؾقؽ هداهؿ، ثؿ إكف ربام حتؾؼ افؾحقي بـوء ظذ مو وؿعً ذم ادعصق

مـ ه تظـف مـ ادصوفح وٓ تتحؼؼ فؽ، ؾتليت مػسدة حمؼؼي دصؾحي ؽر حمؼؼي. ا

(811« )ذح مـظقمي أصقل افػؼف وؿقاظده»
1
. 

 

 

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
مؾخص مـ ـتويب إؿقال افبقـوت وإدفي افقاضحوت ذم بقون حؽؿ تصقير ذوات إرواح   

، ومبحٌ اجلؿعقوت مع زيودات، وتقضقحوت، وتعديالت أصؾف رشوفي وآختالط واجلؿعقوت

 .بعـقان اجلؿعقي، ٕخقـو أيب جعػر اإلكدكقد
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 بيان كون اجلنعية من احملدثات: 
افغورة افشديدة ظذ »ذم ذيط  ؿول افعالمي مؼبؾ بـ هودي افقادظل    

 ه:8319( شجؾً فقؾي افعوذ مـ صػر 8وجف )« اجلؿعقي اجلديدة

افسمال: فق ؿول ؿوئؾ: إن اجلؿعقوت افدظقيي ؿوم مؼتضوهو ذم زمـ افـبل 

مـ ادحدثوت، ؾام صحي  ، ومل يؼؿ موكع يؿـعفو، ؾنن ؾعؾفو بعد افـبل 

 هذا افؼقل؟

ظع كبقـو حمؿد، وظذ آفف وأصحوبف ومـ  احلؿد هلل وصذ اهللاجلقاب: 

وآه، وأصفد أن ٓ إفف إٓ اهلل وحده ٓ ذيؽ فف، وأصفد أن حمؿًدا ظبده 

 ورشقفف، أمو بعد:

افسمال افذي ؿدم شمال وجقف، ومـ أجؾ هذا كحـ مـ زمـ ؿديؿ كؼقل: 

، ـوكقا وأصحوبف     إن ترك اجلؿعقوت خر مـ وجقدهو؛ ٕن افـبل 

  ادول مـو، بؾ ـوكقا أصد حوجي مـو، ومع هذا مل يـشئقا مجعقي.أحقج إػ

وؿول ؾضقؾي افشقخ ربقع بـ هودي )ـام كؼؾف: افشقخ حسـ بـ ؿوشؿ ذم 

( جمقًبو ظذ مـ أثبً مصؾحي ذم اكتشور افدظقة، وكػل 55« )افسفوم افقادظقي»

تعوون ظذ تػرق بسببفو(: ...، ؾنن افسؾػ كؼوا هذا افديـ وؾتحقا افدكقو بوف

افز وافتؼقى، ؾؽوكقا يتعووكقن ذم اجلفود بلمقاهلؿ وأكػسفؿ، فؽـ ٓ ظذ 

 هافطريؼي ادـظؿي ادلخقذة ظـ افغرب. ا

(: ؾنن هذا مل يػعؾف افسؾػ، مع 8/185« )آؿتضوء»ؿول صقخ اإلشالم ذم 

 ؿقوم ادؼتيض فف وظدم ادوكع مـف فق ـون خًرا، وفق ـون هذا خًرا حمًضو، أو
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 أحؼ بف مـو، ؾنهنؿ ـوكقا أصد حمبي فرشقل اهلل  راجًحو فؽون افسؾػ 

 وتعظقاًم فف مـو، وهؿ ظذ اخلر أحرص.

وإكام ـامل حمبتف وتعظقؿف ذم متوبعتف وضوظتف واتبوع أمره، وإحقوء شـتف بوضـًو 

وطوهًرا، وكؼ مو بعٌ بف، واجلفود ظذ ذفؽ بوفؼؾى وافقد وافؾسون؛ ؾنن هذه  

ي افسوبؼغ إوفغ، مـ ادفوجريـ وإكصور، وافذيـ اتبعقهؿ بنحسون. ضريؼ

 ها

ؿول صقخـو حيقك احلجقري حػظف اهلل: يو أخل، إيوم ادوضقي أيـ مجعقوهتؿ 

، أفقسً ـوكً احلؼقق تصؾ إػ مستحؼقفو، أم أن ذم زمـ افرشقل 

قل بقــو وبقـف مجعقوت حمدثي، فقبؾغ افشوهد افغوئى، وافذي يغضى مـ هذا افؼ

« مـ أحدث ذم أمركو هذا، مو فقس مـف ؾفق رد» ـتوب اهلل، وشـي رشقفف 

، ومو ظؿؾفو ظثامن بـ ظػون، ؾؿؼتضوهو ـون مقجقًدا ذم زمـ افرشقل 

وظبدافرمحـ بـ ظقف مجوظي مـ افصحوبي ـوكقا أثريوء، وآخرون ـوكقا ؾؼراء، 

ت وصـدوًؿو، ٓ يصؾح هذه مثؾ: أصحوب افصػي، ؾام ؿول: اجعؾقا هلؿ مجعقو

إمي إٓ بام صؾح أوهلو، ٓ هيقى ظؾقـو افـوس بؽثرة اجلؿعقوت، افبوضؾ وإن ـثر 

ؾفق بوضؾ، ٓ يزز افبوضؾ أن يزيد أو يـتؼ، بؾ إن اكتؼ افبوضؾ ٓ يزيده إٓ 

 ًذا ورضًرا.

بؾ وجد ادوكع، حقٌ أهنؿ مل يعرؾقهو أصاًل، ٕهنو مـ افعودة  ؾنن ؿقؾ:

 جلديد؟ا

مـ حقٌ افرشؿقي وافتسجقؾ إػ افدوفي ممؽـ، أمو مـ حقٌ إؿومي جيوب: 

ضوئػي تتلفػ مـ أظضوء فغرض افدظقة، ؾال موكع مـ وجقدهو ذم زموهنؿ، ؾفؾ 
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ثبً ظـدـؿ أهنؿ ؾعؾقا ذفؽ؟؟ أو تظـقن أهنؿ شقػعؾقن إذا ظرؾقا افرشؿقي 

 وافتسجقؾ إػ افدوفي وؽرهو مـ تؾؽؿ افتؽؾػوت؟؟.

 (:11)ص« اإلؾتوء»افشقخ حيقك احلجقري حػظف اهلل ـام ذم  ؿول

مو حؽؿ تلشقس رابطي افدظوة افسؾػقي حلاميي افدظقة، واجتامع  افسمال:

 افدظوة ظذ ـؾؿي واحدة، وجزاـؿ اهلل خًرا؟

مو حيتوج إػ هذا، وافرابطي اإلشالمقي، تؾؽ افتل يسؿقهنو رابطي  اجلقاب:

ادًمن : »ؾرابطتـو افؽتوب وافسـي، ؿول افـبل افعومل اإلشالمل: إخقاكقي؛ 

، وؿول اهلل: ﴿إِكَّاَم ادُْمِمـُقَن إِْخَقٌة﴾ «للمًمن كالبنوان يشد بعضه بعًضا

، «قضاء اهلل أحق ورشط اهلل أوثق»يؼقل:  [، وافـبل 89]احلجرات: 

، ؾوفرابطي: «ال يًمن أحدكم حتى حيب ألخوه ما حيب لنفسه»ويؼقل: 

ٓ كحتوج إػ هذه افروابط ادخسظي افتل مل تؽـ ظـد أشالؾـو افذيـ اإلشالم، و

 ه مضقا. ا

 فق ؿقؾ: مـ افعؾامء مـ ؿول بنبوحتفو، بؼوط وهل:

 ( ارتبوضفؿ بوفعؾامء افربوكقغ وافعؿؾ مـ وراءهؿ ٓ أمومفؿ.8

كصقى واؾر مـ افعؾؿ افؼظل ظـد افؼوئؿغ ظذ هذه إظامل  ( وجقد1

 يػقت وؿقظفؿ ذم ادخوفػوت.

( وجقد مؽوكي ذم اإلرادة مـ افسؾع ظـ حى افريوشي وادصوفح 1

افشخصقي وادطومع افدكققيي مع افدوران ذم احلرـي وإؿقال وإؾعول ذم ظؼد 

افديـ ٓ ظذ هذه ادسؿقوت شؾطون افقٓء وافزاء واحلى وافبغض ظذ ذات 

 افتل هل افقشوئؾ ؾحسى.
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ؾعذ ؾرض إخذ هبذا افؼقل، هؾ تعؾؿقن مجعقي متقؾرة هبذه افؼوط؟؟ 

مػسضي هوتقا!! وفـ دمدوا ذفؽ، وهذا دفقؾ ظؾقؽؿ ٓ فؽؿ؛ ٕن هذه مسلفي 

ذم إذهون ٓ ذم إظقون، وبغ افقجقد افذهـل، وافعقـل بقٌن صوشع ؾتـبف 

 . ومـ إهقاء تسؾؿتغـؿ، 
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 وفيها بيان لبعض شبه اجلنعيني اخلامتة 
بعد ُذا أًصح بالبعد عي ُذٍ الجوعاث، لوا فيِا هي الضزر، 
ّالبدع، ّالوخالفاث، ّالتفزقاث، ّالوعاصي، ّالوحدثاث، ّلسٌا أحزص 
على الدعْة هي سلفٌا الصالحيي، ّلْ كاى في الجوعيت خيٌز لدلٌا عليَ 

ْطنَا فِي اْلِكتَاِب ِمْن َشْيء   ﴿فاهلل تعالى يقْل:  الكتاب، ّالسٌت، ﴾  َما فَرَّ

إىه مل يكن ىبي قبيل إال )  صلى هللا عليَ ّسلن يقْل:، ّالٌبي [83]األًعام:

كان حقا علوه أن يدل أمته عذ خر ما يعلمه هلم وينذرهم رش ما يعلمه هلم وإن 

الء وأمور تنكروهنا وجتيء أمتكم هذه جعل عافوتها يف أوهلا وسوصوب آخرها ب

فتنة فرقق بعضها بعضها وجتيء الفتنة فوقول ادًمن هذه مهلكتي ثم تنكشف 

وجتيء الفتنة فوقول ادًمن هذه هذه فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل 

اجلنة فلتيته منوته وهو يًمن باهلل والووم اآلخر ولويت إىل الناس ايل حيب أن 

ما فيعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فلوطعه إن استطاع فٌن يًتى إلوه ومن بايع إما

( عي عبدهللا 4311، أخزجَ هسلن )(جاء آخر ينازعه فارضبوا عنق اآلخر 

 بي عوزّ رضي هللا عٌِوا.

 شبوة التعاون على الربوالتقوى:

بعض ادؾبسغ ذم هذا افبوب يزظؿ أن اجلؿعقوت مـ افتعوون ظذ افز، 

وافتؼقى، وٓ واهلل ٕن افز، وافتؼقى هق ذم إخذ بوفؽتوب، وافسـي ٓ مشوهبي 

 افؽػورافتل هل مـ افتعوون ظذ اإلثؿ وافعدوان.

 قاعدة ما ال يته الواجب إال بى فوو واجب: 

فقاجى إٓ بف ؾفق واجى، ؿوفقا وافدظقة يستدل بؼوظدة مو ٓ يتؿ ا فؿبعضو

وافؼقل افصحقح أن اجلؿعقي واجبي ظذ افؽػويي، وإذا مل تتؿ إٓ بوجلؿعقي تعقـً، 
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حمرمي وادحرم ٓ يستعون بف ظذ ؾعؾ افقاجى، زد ظذ ذفؽ أن بوب افدظقة تقؿقػل 

 ظذ افؽتوب، وافسـي افصحقحي.

ـُ  َؿوَل  وطِّ  اْب ْقنُ  افشَّ ـَ  َيتِؿ   َٓ  َمو َأنَّ  َؿوِظَدةِ  َظَذ  َمْبـِل   َواِجًبو اْفَقاِجِى  إَػ  َأْؾَه  َمو َو

َّٓ  اْفَقاِجُى  ِحقُح  َواِجٌى  َؾُفقَ  بِفِ  إ ِزمٍ  َؽْرُ  َذفَِؽ  َأنَّ  َوافصَّ ْ  ؾِقاَم  َٓ ْح  مَل عُ  ُيَكِّ ْ  افؼَّ

 هـ ا .بُِقُجقبِفِ 

 اصتالهله باملصاحل املزصلة، ومن باب جلب املنافع:

ومـ بوب جؾى ادـوؾع ، ادصوفح ادرشؾي، بوب وبعضفؿ جيعؾ اجلؿعقوت مـ 

وهذا افبوب ؿد جر بعضفؿ إػ ؾعؾ احلرام وإبوحي افبدع حتً هذا ودؾع ادضور، 

، مع مو يؼرره ظؾامء افؼيعي ذم اإلـتػوء بوفؽتوب، وافسـي افصحقحي، مع ؾفؿ افشعور

 افسؾػ افصوفح.

 ذم ـوذب ؾفق ;ادرشؾي ادصوفح مـ أهنو وادظك يعيافؼ ختوفػ ؿقاكغ شـ ومـ)

 ومـ حؼ ؾفل ظؾقفو ودل افؼع اظتزهو إن وادؼقدة ادرشؾي ادصوفح ٕن دظقاه

 ـون وهلذا ـذفؽ، تؽقن أن يؿؽـ وٓ مصوفح، ؾؾقسً ;يعتزهو مل وإن افؼع،

 ؾفق ;افؼع اظتزه مو بؾ ادرشؾي، بودصوفح يسؿك دفقؾ هـوك فقس أكف افصقاب

 .ظػق ؾفق ;ظـف شؽً ومو بؿصؾحي، ؾؾقس ;كػوه ومو مصؾحي،

 مـ ادـؽرة ادسوئؾ بعض ؾقفو ؾلدخؾ ;افـوس مـ ـثر ؾقفو تقشع ادرشؾي وادصوفح

 فؾـوس وتـشقطو فؾفؿؿ صحذا ؾقف أن ؾزظؿقا افرشقل، مقالد ـعقد ;وؽرهو افبدع

 يشفدون صالة ـؾ ذم ادسؾؿغ مجقع ٕن ;بوضؾ وهذا)  اهلل رشقل ذـر كسقا ٕهنؿ

 .ظؾقف ويصؾقن ورشقفف ظبده حمؿدا أن
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 ؾقفو يمتك بسوظي ؿؾبف حيقو ـقػ ربف يدي بغ يصع وهق هبذا ؿؾبف حيقك ٓ وافذي

 ؾفذه! وشؾؿ؟ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل يـؽره مو افغؾق مـ ؾقفو افتل افبوضؾي بوفؼصوئد

 .بؿصؾحي وفقسً مػسدة

 أن صؽ ؾال ;افؽبور ادجتفديـ افعؾؿ أهؾ بعض وضعفو وإن ادرشؾي ؾودصوفح

 أوفئؽ أراده مو ؽر ذم ادصوفح هذه اشتخدمً وفؽـ ورشقفف، اهلل كك مرادهؿ

 ؿبؾً، افؼع اظتزهو ؾنن افصحقح، بودعقور تؼوس ؾنهنو ;وظؾقف ؾقفو، وتقشع افعؾامء

) افؼز هذا صوحى إٓ ويرد ؿقفف مـ يمخذ أحد ـؾ: ) موفؽ اإلموم ؿول ؾؽام ;وإٓ

(اجلزئقوت ظؾقفو تطبؼ ـؾقوت ؿقاظد وهـوك
1
. 

 مـ ذـرتف مو :ؿؾً ؾنن)(: 111ص) «أدب افطؾى»ؿول افشقـوين رمحف اهلل ذم 

 يالحظ هؾ ؟بف تريد موذا ،ادػوشد ودؾع ادصوفح جؾى ظذ ادطفرة افؼيعي اكبـوء

 ؟احلوٓت مـ حوفي ذم أو ومطؾؼً  وافدؾع افـػع ذفؽ

 ،ظؿقم ظؾقف اصتؿؾ وٓ ،خيصف كص ؾقف يرد مل مو أن إٓ ؿدمتف مو أريد ٓ :ؿؾً

 ذفؽ يستحرض أن فؾحؼ افطوفى فؾعبود ادرصد افعومل ظذ ؾحؼ ،إضالق تـووفف وٓ

 .إفقف ويدظق بف وهيتؿ إفقف ويرصد

 ؾال ،احلجٍ ؿقوم ومقاضـ وافسـي افؽتوب أدفي ومقارد افـصقص مقاؿع وأمو

 ذم ؾفق ،بوفزـي مـف وأوػ اخلر إػ مـف وأؿرب ذفؽ مـ أوػ رض دؾع وٓ كػع جؾى

 ذفؽ إدراك ظـ افعؼقل بعض ؿكت وإن ،مدؾقظي ومػوشد جمؾقبي مصوفح احلؼقؼي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1
 اكتفك مـ افؼقل ادػقد ٓبـ ظثقؿغ رمحف اهلل تعوػ.  
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 إدراـفو ضعػ ومـ ،أتقً ؿصقرهو ؾؿـ ،حؼقؼتف ظذ وافقؿقف بؽـفف واإلحوضي

 .دهقً

 مـ جزئل ـؾ ؾنن ،ظؾقف خيَػ  مل افتلمؾ بحؼ وتلمؾف افتدبر ـؾ ذفؽ تدبر ومـ

 أو ومطؾؼً  افبعض أو فؾؽؾ هبو وافتعبد ضؾبفو ظذ افدفقؾ ؿوم افتل افؼيعي جزئقوت

 مـ وجفؾفو ظرؾفو مـ ظرؾفو ،مصوفح أو مصؾحي جؾى ظذ يشتؿؾ أن بدّ  ٓ امؼقدً 

 أن بدّ  ٓ أمقر أو أمر ظـ بوفـفل افقاردة افؼيعي جزئقوت مـ جزئل وـؾ ،جفؾفو

 .ظـفو بوفـفل تـدؾع مػوشد أو مػسدة ظذ مشتؿاًل  ظـف ادـفل يؽقن

 اشتحضور مع ٓشقام جؾقؾي مدخؾقي ذفؽ ذم افتدبر وـثرة افتتبع ودزيد

 ؟إفقف وافتػقيض ظؾقف وافتقـؾ بوهلل آشتعوكي

 ادسوئؾ ربط مـ يريده مو ظذ اإلكصوف ومريد احلؼ ضوفى بف يستعغ وممو

 يتدبر أن :صامل إػ يؿغ مـ بلهؾفو ادتالظبي افرجول آراء مـ واخلروج بوفدٓئؾ

 ،ادعتزة افدٓفي وجقه مـ بقجف ادسوئؾ مـ حتتفو يـدرج ؾقام ويتػؽر افعومي افدٓئؾ

 إحؽوم مـ ظـف يسلل مو ـؾ فدفقؾ امستحرًض  صور وتدرب ذفؽ ذم مترن إذا ؾنكف

ڍ  ڍ  ڌ    ڇ  ڇ﴿ :وجؾ ظز ؿقفف معـك وظرف ،ـون مو وـوئـً  ،افؼظقي

 إحؽوم اشتخراج مـ ملسو هيلع هللا ىلص مـف وؿع ؾقام افـظر أمعـ ومـ ،[11]إكعوم:﴾ڌ

 رؿُ احلُ  ظـ شئؾ دو أكف ظـف ثبً ـام ،بصرة ذفؽ زاده تعوػ اهلل ـتوب مـ افؼظقي

  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ﴿ :افؼوئؾي أيي هذه إٓ ؾقفو أجد مل» :ؾؼول إهؾقي

أخرجف افبخوري  [1-1]افزفزفي:﴾ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ

 ظزة أظظؿ وأمثوفف هذا ذم ؾنن ،( ظـ أيب هريرة 811(، مسؾؿ )1118)

 ،ادجتفديـ افعؾامء مـ فؾؿعتديـ ؿدرة وأوضح فؾؿتبكيـ بصرة وأجؾ فؾؿعتزيـ
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 «؟!ورُ مْ عَ  ايَ  ب  نُ ُج  َت ىْ أَ وَ  َك ابِ َح ِص بِ  َت وْ لَّ َص » :افعوص بـ فعؿرو ؿول ملسو هيلع هللا ىلص أكف وثبً

 ملسو هيلع هللا ىلص افـبل ؾؼرره ،[18]افـسوء:﴾ڃ  چ  چ﴿ :يؼقل اهلل شؿعً :ؾؼول

 (.113. أخرجف أبقداود )وصقئُ  يؼؾ ومل وضحؽ

 .تعداده يطقل واشع بوب وهذا

 مـ وأؾصح افؽؾؿ جقامع أظطك ظؿـ افصودرة افؽؾقوت ذم افتػؽر وهؽذا

(، ومسؾؿ 8أخرجف افبخوري ) «اِت وَ النِّ بِ  ُل َم عْ اأْلَ  َم ىَّ إِ » :ملسو هيلع هللا ىلص ـؼقفف ،بوفضود كطؼ

 ـؾ ظذ هبو فالشتدٓل صوحلي ادختكة وافعبورة ادقجز افؾػظ هذا ؾنن (،8891)

 ،ادؼبقفي إظامل ظداد ذم افـقي ؾقف حصؾً مو ؾتدخؾ ،افؼع جزئقوت مـ جزء

 ؿربوت ادبوحوت هبو وتصر ،ادردودة إظامل حقز إػ افـقي ؾقف حتصؾ مل مو وخيرج

 افصقر مـ ـثر ويبطؾ ،ادـدوبوت حؼوئؼ حتً آكدراج أحقاهلو أؿؾ ،وظبودات

: ملسو هيلع هللا ىلص وـؼقفف ، ادعتز افقجف ظذ ٓ وجقدهو وظدم افـقي بعؼد افعبودات مـ هق دو واحلوـقي

أخرجف مسؾؿ  «انَّ مِ  َس وْ لَ فَ  انَ شَّ غَ  نْ مَ »و (،111أخرجف مسؾؿ ) «ة  لَ اَل َض  ةٍ عَ ْد بِ  ل  كُ »

 (،8588(، ومسؾؿ )51أخرجف افبخوري ) «ّيِّ  بَ  امُ رَ اَل وَ  ّيِّ  بَ  ُل اَل اَل »و (،891)

 (.8181(، ومسؾؿ )1181أخرجف افبخوري ) «د  رَ  وَ هُ فَ  اىَ رُ مْ أَ  هِ وْ لَ عَ  َس وْ لَ  رٍ مْ أَ  ل  كُ »و

 فؾشؽؾ ـزى ؿضقي جلعؾف صوفح وأمثوهلو افعبورات هذه أؾراد مـ ؾرد ـؾ ؾنن

 ؿضقي بوجتالب افؽؾقي هذه حتً إدراجف وأمؽـ إٓ إؾراد مـ ؾرد يبؼك ؾال ،إول

 أمر وـؾ، ملسو هيلع هللا ىلص افـبل أمر ظؾقف فقس أمر هذا :- مثاًل  - كؼقل ،احلصقل شفؾي صغرى

 إٓ افؼع بف يلت مل اظتؼود وٓ ؿقل وٓ ؾعؾ يبؼك ؾال، رد ؾفذا ،رد أمره ظؾقف فقس

 .افصحقح احلديٌ هبذا رده ظذ آشتدٓل وأمؽـ
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 بؿجرد يستغـل افعؾؿقي بودعورف وادتحع افؽؾقوت شوئر ذم افعؿؾ وهؽذا

 مـ ومورشف افعؾقم مـ حصؾف بام فف حصؾً ؿد ادقاد ٕن ؛واإليؼوظ اإلصورة

 وـون ،تـبف ذفؽ ظذ كبف ؾنذا ،افػعؾ إػ افؼقة ذم مو إخراج ظـ يغػؾ ؾربام ادعورف

 آكتؼول جقاز وظدم احلؼقؼل ادعـك أصوفي ،ايسرً  بوفعؾقم وآكتػوع ،شفاًل  افعؿؾ

 .ؿرابي أو فعالؿي إٓ ظـف

 افؼيعي هذه أن يعؾؿ أن :اشتحضوره ويعقـف تصقره يـبغل مو مجؾي ومـ

 وافسؽقبوت وافـقاهل إوامر مـ وافسـي افؽتوب ظؾقف اصتؿؾ مو هل ادبورـي

 وٓ وإفغوز افتعؿقي إػ ؿصد ؽر مـ افتؽؾقػ ذم مدخؾ فف مو وشوئر وافتـػرات

 .افعريب افؾسون أهؾ ويػفؿف افسـقى ظؾقف ويدل افظوهر يػقده مو فغر إرادة

 احلؼقؼل ادعـك بف يراد ٓ وافسـي افؽتوب حروف مـ وحرؾً  أن زظؿ ؾؿـ

 ،ظـفام جوءكو افذي افؾػظ خيوفػ زظاًم  ورشقفف اهلل ظذ زظؿ ؾؼد افقاضح واددفقل

 يتػؼ افتل افعؼؾقي أو افؼظقي افصحي ظؾقف تتقؿػ ذظل دسقغ ذفؽ ـون ؾنن

 حببف ؿد دو ومطوبؼً  افعؼؾ ظذ وافـحؾ ادذاهى أهؾ يدظقف مو جمرد ٓ ،ظؾقفو افعؼالء

 وإٓ ،بذفؽ بلس ؾال ،اإلكصوف ظـ افبعد ظؼقهلؿ مـ ؾلدكوه ،افتعصى إفقفؿ

 .صوحبفو وجف ذم هبو مرضوب ةمردود افتجقز ؾدظقى

 وظدم احلؼقؼل ادعـك أصوفي ظذ آتػوق وؿع وإن ؾنكف ،هذا ظذ ؾوحرص

 ذم ؾوفعؾؿ ،وؽرهو إصقل ذم بف رصح ـام وؿريـي فعالؿي إٓ ظـف آكتؼول جقاز

 بوفظقاهر يغس ومل ؾؽره وأظؿؾ تدبره دـ هذا خيوفػ وافػؼف واحلديٌ افتػسر ـتى

 .ومصودره مقارده ظـ بحٌ دون مـ يؼول مو ؿبقل ظذ مجد وٓ
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 افؽتوب كصقص ظذ ويمثروهنو مذاهبؿ ظـ مقنوحي ادتعصبغ جيد مو اوـثرً 

ًٓ  ظـف جيدون ٓ كص جوءهؿ ؾنذا ،وافسـي  ادظقا دؾعف وأظجزهؿ رده وأظقوهؿ متحق

 ادؼوم ذفؽ ذم هلو فقس وؿريـي ،بؿؽون افبعد مـ هل ظالؿي فؾتجقز وذـروا جموز أكف

 تعداد مـ اشتؽثورهؿ افسهوت هذه ظذ وأظوهنؿ ،حوجي إفقفو تدظق وٓ ،وجقد

 فؾتجقز ادسقؽي افعالؿوت مـ هق مو مجؾي مـ جعؾقا حتك ،وافعالؿوت افؼرائـ أكقاع

 .افتضود

 افؽتوب أدفي ظذ ؾتحقهو افتل إبقاب هذه وتدبر ،افتالظى هذا ؾوكظر

 ظذ وؿبؾفو ،ظؾاًم  ؾجعؾفو ،افتدبر ويطقؾ افـظر يؿعـ مل مـ ظـفؿ وؿبؾفو ،وافسـي

 مذهبف آثر ؿد متعصى افؾغي أهؾ ظذ اؾساهو دظقة وأصؾفو ،رشقفف وشـي اهلل ـتوب

 افػؽر ؾدؿؼ ،افدفقؾ ظذ ادذهى بسجقح افتكيح يستطع مل ،وافسـي افؽتوب ظذ

 افدفقؾ هذا :ؾؼول ،فعبوده ووخداظً  ذيعتف ظذ ووبغقً  تعوػ هلل اظـودً  ؛افـظر وأظؿؼ

 وافؼريـي ـذا وافعالؿي ،جموز هـو ؾفق إفقف كذهى مو خيوفػ احلؼقؼل معـوهو ـون وإن

 ادؼوصد ظـ يبحٌ ٓ مـ ادتعصى هذا ظك بعد ؾقليت ،ؿريـي وٓ ظالؿي وٓ ،ـذا

 مـ ادتعصى ذفؽ اؾساهو افتل افعالؿي تؾؽ ؾقجعؾ ،يـبغل ـام ادسوفؽ يتدبر وٓ

 دو ثؿ ،ظالؿي ثالثغ مـ وؿريبً  افعالؿوت صورت وهلذا ؛فؾتجقز ادسقؽي افعالئؼ مجؾي

 وافعرف افعؼؾ ظذ متعصى ـؾ اؾسى وافعؼؾقي افعرؾقي افؼرائـ أكقاع مجؾي مـف ـون

 ه. ا(.ادستعون واهلل أرد مو اخلالف مقاضـ ذم وصـع صوء مو

 سعنوه بتحزيه اجلنعية يف جشيزة العزب وإحبتوا يف غريها:

ومـ أظجى مو شؿعـو هق أن اجلؿعقوت ذم جزيرة افعرب ٓ دمقز بقـام دمقز ذم 

بالد ادغرب، وبالد أربو وؽرهو، وهذا افتػريؼ فقس ظؾقف دفقؾ مـ ذع أو ظؼؾ ؾام 
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ـون ذم اجلزيرة ديـ ؾفق ذم ـؾ بؾدان افعومل ـذفؽ، ومو مل يؽـ ؾال ؾام هذه افتؾبقسوت 

 مـ ضعوف افعؾؿ أو افديـ، أو مـ جمؿقع إمريـ.وافتدفقسوت افتل ٓ تصدر إٓ 

 اإلعتذار بالدعوة إىل اهلل تعاىل:

و ؿد يؼقل ؿوئؾ ـقػ ادظق إػ اهلل ادع ظذ مو يرسه اهلل تعوػ بعقدا ظـ ارتؽوب 

، وشقجعؾ اهلل ادحرموت وافتشبف بوفؽػور وآشتحسوكوت ومـ اشتحسـ ؾؼد ذع

ومو زافً افدظقة شوئرة مـ ذفؽ افزمون وإػ إن تعوػ افزـي بؼدر مقاؾؼي افسـي، 

 .ام افبدع ذم أخر افزمونؾؾِ 

  ٿ  ٿ﴿ :ذم ؿقفف تعوػ «اؿتضوء افكاط ادستؼقؿ»ؿول صقخ اإلشالم ذم 

ومـ دظو إفقف بغر  ،ؾؿـ دظو إػ ؽر اهلل ؾؼد أذك) :ؿول، [31]إحزاب:﴾ٿ  ٹ

 ها ..(إذكف ؾؼد ابتدع

ؾوفدظقة ظبودة، واهلل ظز وجؾ ٓ ُيعبد إٓ بام ذع ذم ـتوبف، وبام جوء بف رشقفف 

، وإٓ ؾوفعبودة مردودة ظذ أصحوهبو، ؾعذ هذا مو يػعؾف ادبطؾقن مـ إدخول ملسو هيلع هللا ىلص

افدصقش وافػديقهوت وإكوصقد وافتؿثقؾقوت ذم وشوئؾ افدظقة هق إدخول بوضؾ، 

ُيسلل  -َرمِحَُف اهللُ َتَعوَػ  -صقخ اإلشالم وضريؼ ؽر شقي، وؾعؾ ؽر مريض، وهذا 

ظـ رجؾ حمتسى يشغؾ افؾصقص ظـ ؾعؾفؿ بسؾقك بعض افطرق، ؾقـؽر ظؾقف 

صـقعف هذا، وأن هذا مل يؽـ ظذ ضريؼي افسؾػ وهدهيؿ، ؾوفقاجى ظذ ادرء أن 

؛ ٕن مـ ترك ضريؼف جوهاًل زل، ومـ ترـف متعؿًدا ملسو هيلع هللا ىلصيدظق ـام دظو رشقل اهلل 

 ضؾ.
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 ذر من سالت العلنا::احل 

افذيـ أبوحقا اجلؿعقي، مع افعؾؿ أن بعضفؿ  واحلذرمـ تتبع زٓت افعؾامء

ؾوفقاجى اتبوع افؽتوب وافسـي،  اصسط هلو ذوًضو، مل يؼع اإلفتزام هبو، ومع ذفؽ

افزفي: هل اخلطل مـ افعومل، واخلطل جيى رده ممـ حصؾ مـف ـبًرا أو صغًرا، وظظقاًم 

 أو حؼًرا.

 َحَكمَ  َوإَِذا، َأْجَرانِ  َفَلهُ  َأَصاَب  ُثمَّ  َفاْجَتَهَد  اكِمُ َل ا َحَكمَ  إَِذا»ػل احلديٌ: ؾ

( ظـ ظؿرو 8181(، مسؾؿ )1151. أخرجف افبخوري )«َأْجر   َفَلهُ  َأْخَطيَ  ُثمَّ  َفاْجَتَهَد 

حقٌ ، خذ بوفزّفي دائر ذم اإلثؿوأ ،دائر بغ إجر وإجريـ ؾوفعومل .بـ افعوص 

 .وهق يؼؾده مـ ؽر ذـر حجي ظذ ؿقفف

وؿد جرت ؿوظدة أهؾ : )(881)ص «أدب افطؾى»ؿول افشقـوين رمحف اهلل ذم 

افبدع ذم شوبؼ افدهر وٓحؼف بلهنؿ يػرحقن بصدور افؽؾؿي افقاحدة ظـ ظومل مـ 

افعؾامء ويبوفغقن ذم إصفورهو وإذاظتفو ؾقام بقـفؿ وجيعؾقهنو حجي فبدظتفؿ ويرضبقن 

 ه.(. او وجف مـ أكؽر ظؾقفؿهب

 وهديف، ؾؽّؾ يمخذ مـ ؿقفف ويرّد. ملسو هيلع هللا ىلصمع أّن افقاجى إخذ بؼقل افـبّل 

 مـ يمخذ إموم وـؾ): (8/81) «تذـرة احلّػوظ»ؿول افذهبل رمحف اهلل تعوػ ذم 

وشالمف  اهلل صؾقات ادعصقم إمغ ادصدوق افصودق ادتؼغ إموم إٓ وُيسك ؿقفف

و بعقـف ذم ـؾ مو ؿول مع ظؾؿف بام يرد ظذ افعجى مـ ظومل يؼؾد ديـف إمومً ؾقو هلل ، ظؾقف

 ه. ا(مذهى إمومف مـ افـصقص افـبقيي ؾال ؿقة إٓ بوهلل.

: )ثالث هيدمـ افديـ: زفي ظومل، وجدل مـوؾؼ، وأئؿي وؿد ؿول ظؿر 

بزفتف أكوس ـثر، وهلذا ـون  مضؾقن(. وجوء ظـ أيب افدرداء. ٕن افعومل إذا زل زل
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يؼقل ايب بـ ـعى: )إين فسً ظؾقفؿ آشك، وفؽـ آشك ظذ مـ أضؾقا( أخرجف 

 (.191افـسوئل )

 األمور مبقاصدها:

ومـ صبففؿ ؿقهلؿ: إمقر بؿؼوصدهو، واإلشتالل هبذه افؼوظدة ظذ اإلضالق 

ذه افؼوظدة وهبوب مـ أبقاب افبدع افعظقؿي ؾال بد مقاؾؼي اإلخالص فؾؿتوبعي، 

ممداهو إػ ارتؽوب احلزبقغ وادؿقعغ ادخوفػوت افؼيعي، ثؿ إذا مو أكؽر ظؾقفؿ: 

هذا ٓ جيقز، ؿوفقا: إمقر بؿؼوصدهو. كعؿ، افـقي ضقبي إذا ـوكً حلصقل خر وكؼ 

اخلر، فؽـ ٓ بّد أن تتقاؾؼ افـقي افطقبي اخلوفصي هلل ظز وجؾ مع افطريؼي افـبقيي، ؾػل 

(، ومسؾؿ 8أخرجف افبخوري ) «اِت وَ النِّ بِ  ُل َم عْ  اأْلَ َم ىَّ إِ »ظـد افشقخغ:  ؿر حديٌ ظ

 «َمْن َأْحَدَث يِف َأْمِرَىا َهَذا َما َلْوَس فِوِه َفُهَو َرد  » :، وذم حديٌ ظوئشي (8891)

َمْن َعِمَل َعَماًل »(، وذم روايي دسؾؿ: 8181(، ومسؾؿ )1181أخرجف افبخوري )

. إذن ؾودؼصقد وحده ٓ يؽػل حتك يتػؼ مع ضريؼي افـبل «َعَلْوِه َأْمُرَىا َفُهَو َرد  َلْوَس 

وهديف، وهذه افطريؼي فق اشتخدمً جمردة ظـ ادتوبعي فؼول اجلفؿل ادعطؾ:  ملسو هيلع هللا ىلص

ؿصدي هبذا افتعطقؾ افتـزيف، وهؽذا ادعتزيل، وفؼول افتبؾقغل: ؿصدي كؼ افديـ، 

 حؽؿ اهلل، ؾتـبف!!! وفؼول اإلخقاين: ؿصدي إؿومي

 

ؾوتؼق اهلل ظبود اهلل وخذوا بؽتوب اهلل هتتدوا ؾبف مع شـي رشقل اهلل صذ اهلل 

 ظؾقف وشؾؿ افسالمي مـ افبدع، وافقصقل إػ مرضوت افؾؾف تعوػ. واحلؿد هلل
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