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مُقَدِّمَةٌ
احلؿد هلل احلؼ ادبغ افذي خؾؼ افعودغ ،واصطػك مـفؿ إنبقوء وادرشؾغ ،واصطػك مـ أممفؿ
افعؾامء افربوكقغ ،ؾعؾؿقا اجلوهؾغ ،وهدى اهلل هبؿ افضوفغ ،يـػقن ظـ ـتوب اهلل حتريػ افغوفغ ،واكتحول
ادبطؾغ ،وتلويؾ اجلوهؾغ ،ويدظقن مـ ضؾ إػ اهلدى ،ويصزون مـفؿ ظذ إذى ،ؾؽؿ مـ ضول ؿد
هدوه ،وـؿ مـ ؿتقؾ إلبؾقس ؿد أحققه ،ؾام أحسـ أثرهؿ ظذ افـوس وأؿبح أثر افـوس ظؾقفؿ.
ومـ ظؾقفؿ بلظظؿ مـي ،وجعؾفؿ فديـ افـوس ُجـي.
رؾعفؿ اهلل بتؿسؽفؿ افصودق بوفؽتوب وافسـيَ ،
ؾؽؿ اكتػع هبؿ مـ مـقى خوصع َو ُرد هبؿ مـ ؽقي زائغ.
 أَِّب ثؼذ /ؾؼد وـؾ اٌشْخ اٌؼالِخ اٌنبصح األِني أثٌ ػجذ اٌشمحٓ حيَْ ثٓ ػٍِ احلدٌسُ جمؿقظي مـ
ادشويخ افػضالء ،وافـوصحغ إمـوء بلن يـظروا ذم إمقر احلخقذة ظذ افشقخ حمؿد بـ حزام وؾؼف اهلل
وأن يـوصحقه ؾقفو ،ويسعقا ذم حؾ اخلالؾوت افدائرة ظذ وؾؼ افؽتوب وافسـي ؾحووفقا جفدهؿ.
 ثؿ ـتبقا بعد ذفؽ بقوك ًو ،وـون ممو ـتبقه ذم ذفؽ افبقون( :إكف إػ أن مل يطووظـو افشقخ حمؿد بـ حزام
وؾؼف اهلل ،مع ادحووٓت ادتؽررة ذم حؾ افؼضقي بوفطريؼي افتل كراهو أنسى فؾجؿقع).
 ورد ظؾقفؿ افشقخ حمؿد بـ حزام وؾؼف اهلل ببقون شامه "رٌظْح ٌٍمعْخ" ،أطفر ؾقف ؿبقفف فؾصؾح،
فؽـف مل يرتض بطريؼي ادشويخ ذم حؾ افؼضقي َّٕنو ضريؼي خوضئي ظذ حسى مو ؿول ،ثؿ ظرض افطريؼي افتل
رآهو صحقحي وهل مذـقرة ذم ؿقفف( :وأنو أضوفى افشقخ حيقك حػظف اهلل ذم حؾ افؼضقي بلحد أمقر:
إول :أن يؼرأ مو ـتبقه ،ومو رآه خطئ ًو راشؾـل ؾقف :ؾام احوكع مـ ذفؽ ،وهق يعؾؿ ظـِّل ِّأِّن ٓ أس ظذ
خطل)
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إػ آخر مو ذـره ذم رشوفتف ،وفقس ؽريض مـوؿشي ـؾ ؾؼرة مـ ؾؼرات ادؼول ،وإكام أـتػل بؾبف وأشوشف،
وهق هذه اجلؿؾي مـ ـالمف وؾؼف اهلل ،ؾنن افشقخ حمؿد ًا يذـر ؾقفو أنف يؼبؾ كصح افـوصحغ وأنف ٓ يك ظذ
خطن ،ويل مع هذه افػؼرة ظدة وؿػوت ؾلؿقل :مستعقـ ًو بوهلل تعوػ.
الوقفة األوىل :يف بياٌ موقف الظيخ حمند بً حزاو مً ىصائح الظيخ العالمة حييى احلجوري
 ألٌي فؾشقخ حمؿد بـ حزام :يو صقخ حمؿد وؾؼؽ اهلل ؿد جربؽ افشقخ حيقك شدده اهلل ذم ظدة
ؿضويو ؾؾؿ ير مـؽ افؼبقل وآشتجوبي ؾؿـ ذفؽ ظذ شبقؾ ادثول:
 -1افـزاع افذي حصؾ بقـؽؿ ذم مسجد حمؿد اجلزي ،وؿد ـون افشقخ وؾؼف اهلل ؿه بقـؽؿ بوفؼرظي،
وريض اجلزي بحؽؿ افشقخ حيقك وؾؼف اهلل ،وأبقً أنً ذفؽ.
 -2ومـ ذفؽ افـزاع افذي بقـؽ وبغ معوذ افزظقؿ واجلزي ذم مسلخي افؽالم ؾقؽ وؾؼؽ اهلل.
وؿد ــً اصتؽقً فؾشقخ حيقك مو حصؾ مـ حمؿد اجلزي ،ومعوذ افزظقؿ مـ افؽالم ؾقؽ ،ؾتجووب
افشقخ حيقك وؾؼف اهلل معؽ وأخزمفام بسحى ـالمفام افذي أخرجوه ؾقؽ ؾػعال ،وإذا بؽ تتؽؾؿ ؾقفام بعد
ذفؽ ؾطؾى مـؽ افشقخ حيقك وؾؼف اهلل أن ت سحى ـالمؽ ؾقفام حو ذم ذفؽ مـ إثورة افؼضقي مـ جديد بعد
أن شعك افشقخ حيقك ذم إمخودهو ؾلبقً وؾؼؽ اهلل مـ شحى ـالمؽ ومل تلخذ بـصح صقخؽ ذم ذفؽ.
 -3ومـ ذفؽ أنف كصحؽ بسك افتؽتقؾ ومل تستجى فـصقحتف ،واكتػقً مـ ذفؽ ،وؿؾً :ؿقل افشقخ
حيقك ؿقل بؼ.
وهذه ـؾؿي حؼ أريد هبو بوضؾ ،أمو احلؼ افذي ؾقفو ؾنن ـالم افشقخ حيقك ـالم بؼ ٓ خيتؾػ ؾقف
رجالن ،وأمو افبوضؾ افذي ؾقفو أنؽ تريد بذفؽ ختطئي افشقخ حيقك ذم ؿقفف.
ومو ؿوفف افشقخ حيقك حؼ ـون افقاجى ظؾقؽ أن تلخذ بف ،ويتضح ذفؽ بلمقر:
 إول :حرصؽ ظذ أن يؽقن ادسجد افذي أنً ؾقف بوشؿؽ وهق إكام بـل بوشؿ افشقخ حيقك.
وؾعؾً ذفؽ ذم ؽر ذفؽ مـ ادسوجد افتل أوؿػً وـون افـوطر ؾقفو ؽرك ومـ ذفؽ مسجد أخقـو
جالل افعديـل.
ًىىزا حرصً أن تؽقن إرض ادقؿقؾي بوشؿ أخقـو موجد افعديـل بوشؿؽ ،وأخزتف بلن ادتزع
فبـوء ادسجد اصسط أنف فـ يبـقف إٓ إذا ـوكً افقؿػقي بوشؿؽ.
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وفقس هذا إمر مـ إمقر ادعفقدة ذم افدظقة افسؾػقي.
افثوِّن :أنؽ وؾؼؽ اهلل ٓ تؾتػً إػ مـ مل يؽـ مظفرا ً دحبتؽ ومقاؾؼتؽ مـ حقٌ افدظؿ احودي
أو ؽره ،وهذا طوهر ذم شرك مع إخقاكؽ ذم مديـي إب.
وظذ شبقؾ ادثول حو ـون "ِشوض ِبرش" يؼقم ظؾقف أخقكو افشقخ ردمون احلبقق مل تؾتػً إفقف ٓ مـ حقٌ
افدظؿ احويل وٓ ؽره ،وحو ؿوم ظؾقف أخقكو ؿوشؿ احلبقق وؾؼف اهلل إذا بودسوظدات تليت إفقف ،وإذا بؽ ترشؾ
ادحورضيـ إفقف إلكعوصف.
بؾ ربام تصؾ ادسوظدات إػ أموــ بعقده ـؿرـز افسـي ذم افسقيداء ذم بالد موويي ،و ُي ْ َسك إؿربقن مـ
أهؾ افبؾد.
وهؽذا ذهبً بـػسؽ فزيورة "ِشوض ِبرش" مع رسور افقادظل.
ً لذ وزت أخٌٔب لبسُ احلجْشِ ًفمو اهلل اٌمبئُ ػٍَ ِشوض ِبرش ثؼذ إخشاج سدِبْ احلجْشِ ِنو:
(( بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ.
كحؿد اهلل ظذ زيورة افشقخ حمؿد بـ حزام إػ مرـزكو ذم موتر.
وجزاه اهلل خرا ً ظذ تشجقعف إلخقاكف وضالبف وتػؼده هلؿ.
وكسلل اهلل أن يثقبف وأن يبورك ؾقف وذم ظؾؿف وأن يطقؾ ظؿره ظذ اخلر وافعوؾقي.
وأن يدؾع ظـف ذ احلوشديـ واحوـريـ واحلؿد هلل رب افعودغ.
وؿد جوء برؾؼي افشقخ جمؿقظي مـ افضققف افزائريـ افذيـ أتقه مـ صعدة وظذ رأشفؿ افشقخ رسور
افقادظل.
وـون ذم افقؾد جمؿقظي مـ ضالب افشقخ حمؿد ومراؾؼقف وأبـوئف.
وـوكً زيورة مبورـي اضؾع ؾقفو افشقخ مع ضققؾف ظذ ادرـز ومراؾؼف.
وأخؼك افشقخ ظذ افطالب واحلورضيـ ـؾؿي ضقبي حٌ ؾقفو ظذ ضؾى افعؾؿ وآزديود مـ اخلر.
ؾجزاه اهلل خرا ً ظذ هذه افزيورة افتل أؾرحـو ؾقفو وارتػعً ؾقفو ادعـقيوت.
ـتبف أخقـؿ وحمبؽؿ ذم اهلل ؿوشؿ احلبقق وؾؼف اهلل ))
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 افثوفٌ :شعقؽ بؿضويؼي مـ ـون ظـدك ومل يقاؾؼؽ ظذ بعض إمقر افتل أخذت ظؾقؽ ،وذفؽ
بعدم إظطوئؽ فف صقئ ًو مـ ادعقكي احوفقي أو بطرده وإبعوده ـام ؾعؾً ممخرا ً بلخقـو زيود احلبقق ،وإشامظقؾ
افعزي.
 افرابع :جػوؤك دـ ذهى مـفؿ إػ مـ ٓ ترىض ظـفؿ مـ افدظوة افسؾػقغ ذم مديـي إب أو ظـدكو ذم
مديـي افؼوظدة ،حتك صور مجوظي مـفؿ ٓ يذهبقن ظـد إخقاَّنؿ افسؾػقغ بسبى ذفؽ.
ًلذ اسزذػْذ أخوكو إمسبػًْ اٌؼضُ فتعتى ظؾقف ذم أمقر وـون مـفو كزوفف إػ مديـي افؼوظدة إلفؼوء
حمورضة اجلؿعي ،وممو ؿؾً" :مو يستدظقكؽ إٓ وأنً مقاؾؼ هلؿ ذم افطعـ ؾقـو وذم مرـزكو".
 اخلومس :أنف إذا جوء ضقػ إػ افطرف أخر وإن ـون ممـ يقدـؿ ٓ حيرض ضالبؽؿ ظـده ،وٓ
تبوفقن بف ،وٓ تعقـقه بقء مـ مصوريػ ذهوبف وإيوبف ،وٓ تستضقػقكف فؾعشوء وكحق ذفؽ ،وإذا ـون
ادحورض بوشتدظوئؽؿ أـرمتؿقه وحرض ضالبؽؿ فف وأظطقتؿقه مصوريػ جمقئف وذهوبف مع أنؽ يو صقخ
حمؿد بـ حزام وؾؼؽ اهلل ؿد حتؿؾً مسئقفقي افدظقة ؾقـبغل أن تؼقم هبو ظذ وجففو أو تدع ادسئقفقي
بوفؽؾقي ،وؿد تؽؾؿـو معؽ ذم افؾجـي افتل ــً أحد أظضوئفو مـ ؿبؾ افشقخ حيقك بلنف مو دمً موشؽ ًو ٕمقر
افدظقة ؾقـبغل افتسقيي ذم افعطوء أو ادـع ؾؾؿ تبد معورضي وٓ مقاؾؼي وإكام شؽً ثؿ مل تطبؼ مـ ذفؽ صقئ ًو.
 افسودس :حرصؽ ظذ ـؾ مـ بؾغؽ ظـف أنف يداؾع ظـؽ ويثـل ظؾقؽ بنرشول اهلدايو فف واشتدظوئف
إفقؽ إلضوؾتف وتؽريؿف وؽر ذفؽ ،وؿد ؾعؾً هذا مع بعض إخقاكـو ذم هذه ادديـي وذم ؽرهو ممو جعؾ
همٓء اإلخقة يتعجبقن مـ هذا افصـقع افغر معفقد ظـد افسؾػقغ.
 افسوبع :أنؽؿ وؾؼؽؿ اهلل جػقتؿ ـثرا ً ممـ ـون فف ادقؿػ افصحقح ضد ؾتـي ادشقري ممـ ـوكً فف
بعض افؽتوبوت أو افصقتقوت ذم افتحذير مـف ،وامتد هذا اجلػوء إػ بعد إظالكؽؿ بحزبقي أصحوب افعدِّن،
وافعجقى أن أصحوب ادشقري ـرضقان بطحون ـوكقا حيورضون ذم حمورضة اجلؿعي ؿبؾ تزئفؿ مـ
ادشقري ،وأظجى مـ هذا إظالكؽؿ حمورضة دحؿد بـ ظع افعرومل ذم مسجد افصؾقحل جقار ادرور
وذفؽ ذم افثالثوء /6حمرم1442/ـه .وؿد أخزِّن أخقكو صالح افصديؼ أن هذا افرجؾ حمسقب ظذ مجعقي
احلؽؿي ،وفؽـف مـ أصحوب ادـفٍ ادطوضل يرى أن افؽؾ أهؾ شـي ،ؾقسدد ظذ حمؿد بـ حزام وأصحوبف
ؾألجؾ ذفؽ أظؾـقا فف حمورضة ـام ؿد أظؾـقا فف مـ ؿبؾ وـون مو يزافقن ذم مسجد افػوروق ؾـصحقا.
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ؾال يؾقؼ بؽؿ أن تستدظقا ذم حمورضا تؽؿ مـ أمثول همٓء ،وتسـقا إخقاكؽؿ ادستؼقؿغ ظذ ادـفٍ
افسؾػل.
 افثومـ :إؿومتؽ حمورضة ذم يقم افثالثوء ذم مرـزك وظؿؾؽ فقفقؿي مـ أجؾ اشتدظوء افدظوة مـ ـثر
مـ افؼرى وادحوؾظوت ،وافتقاصؾ بودشويخ وضالب افعؾؿ حتك مـ ـون ذم أموــ بعقدة مـ أجؾ احلضقر
ذم حمورضتؽ ،واحلرص ظذ ـثرة احلورضيـ تؽثرا ً.
ومثؾ هذا إمر فقس بؿعفقد ذم افدظقة افسؾػقي ذم افقؿـ مـذ زمـ افشقخ مؼبؾ رمحف اهلل ،وؿد ـون
رمحف اهلل يطقف اددن ذم افدظقة إػ اهلل تعوػ مـ ؽر هذا افضجي اإلظالمقي.
ؾؽؾ هذه إمقر تدل ظذ صحي كصقحي افشقخ حيقك وؾؼف اهلل فؽؿ بسك افتؽتؾ ،ؾؽون افقاجى ظؾقؽ
أن تلخذ بـصحف وهق صقخؽ ويريد فؽ اخلر ،وحيرص ظؾقؽ ربام أـثر مـ حرصؽ ظذ كػسؽ ،ويرؾؼ
بؽ ؽويي افرؾؼ.
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الوقفة الثاىية :يف موقف الظيخ حمند بً حزاو مً ىصائح مظايخ الشية لُ
 ألٌي  :فؼد كصحؽ وؾؼؽ اهلل مشويخ افسـي بـصوئح متعددة ،ومل حيصؾ مـؽ آشتجوبي ؾقفو ،ومـ
ذفؽ ظذ شبقؾ ادثول:
 -1ضرد زاهر افشفوري مـ مرـزـؿ وظدم تؼريبف مـؽؿ ،حو هق معؾقم ظـف مـ ظالؿتف بؿحؿد ادفدي،
ومو هق ظؾقف مـ بذائي افؾسون وؽر ذفؽ مـ إخالق افتل تشغ بؽؿ وبؿرـزـؿ ،وهذه افـصقحي تؽود أن
تؽقن حمؾ اتػوق بغ مشويخ افسـي وشوئر افسؾػقغ مـ ضالب افعؾؿ ومـ ؽرهؿ.
وؿد كصحؽؿ بذفؽ ؿدي ًام افشقخ افػوضؾ حمؿد افعـز وؽره مـ ادشويخ افػضالء وضالب افعؾؿ
افـجبوء ؾؼؿتؿ بطرده ظؾـ ًو مـ ـرد افدرس ثؿ أظدمتقه ؿريب ًو.
 -2آبتعود ظـ رسور افقادظل افذي ظؾؿ مـف افتؼورب مع أهؾ افبدع وإهقاء وؽر ذفؽ ممو يعؾؿف
مشويخ افسـي ظـف.
ومل تبول وؾؼؽ اهلل بذفؽ .بؾ مو زفً تداؾع ظـف بشدة.
 -3ترك إؿومي ادحورضة افعومي ذم مسوجد اجلزبقغ وآؿتصور ظذ مسوجد افسـي.
ؾػل أثـوء ؾتـي ادشقري ذهبً أنو وظع احلجوجل ويقشػ افؼظبل جلـي فؾـظر ذم صلن افػتـي احلوصؾي
بغ افسؾػقغ ذم مديـي إب وـون ذفؽ بطؾى مـ اٌشْخ حيَْ احلدٌسُ شدده اهلل تعوػ ،وـون مـ مجؾي
ادسوئؾ افتل تؿ آتػوق ظؾقفو هق حك حمورضة اجلؿعي ظذ مسوجد أهؾ افسـي وترك مسوجد احلزبقغ.
ًاسزّش األِش ظذ هذ آتػوق حقـ ًو مـ افدهر ثؿ ؾقجئـو بلنؽ وؾؼؽ اهلل أنشلت حمورضة أخرى بعد
مغقى صؿس يقم افثالثوء وإذا بؽ هتتؿ هبو أظظؿ مـ اهتاممؽ بودحورضة افتل تؼوم بعد مغقى صؿس يقم
اجلؿعي ؾصورت حمورضة افثالثوء هل إصؾ ،وحمورضة اجلؿعي فقس هلو ـبر ؿقؿي بؾ ـودت أن متقت.
ًفٌخئنب بلن ادسوجد افتل مـعتؿ مـفو ذم حمورضة اجلؿعي مـ مسوجد احلزبقغ حتورضون ؾقفو ذم
حمورضة افثالثوء افتل صورت بدًٓ ظـ حمورضة اجلؿعي ،ومو ـون يـبغل فؽؿ أن تػعؾقا هذا ؾنكف مـ مجؾي
آحتقول افغر ٓئؼ بؽؿ.
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الوقفة الثالثة :يف موقف الظيخ حمند بً حزاو مً ىصائح الظيخ يوسف اجلزائزي لُ
 ألٌي :فؼد كصحؽؿ اٌشْخ أثٌ حبمت ٌّسف اجلضائشُ وؾؼف اهلل بـصوئح متعددة ،وكبفؽؿ ظذ أخطوء
وؿعتؿ ؾقفو ؾؾؿ تشؽروه ظؾقفو ومل تتعومؾقا ؾقفو ادعومؾي افؼظقي مـ آظساف بوخلطن وافتقبي مـف ،ؾؿـ
ذفؽ:
 -1أنف جوء ذم مقؿعؽؿ ذم "اٌزٍْدشاَ" مو كصف (( :بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ.
افسمال -:يؼقل افسوئؾ :ذم شر أظالم افـبالء ذم تراجؿ إئؿي افذيـ حتصؾ هلؿ بعض افزٓت ،ؾقدؾع
ظـفؿ افذهبل رمحف اهلل بؼقفف :فف مـ احلسـوت افؽثرة ؾؿتك يراظك هذا إمر؟
اإلجوبي-:
هذا افؽالم مقجقد ذم ـالم ظدد مـ إئؿي ،وفقس ذم ـالم افذهبل ؾحسى ؾؼد وجد ذم ـالم صقخ
اإلشالم ابـ تقؿقي رمحف اهلل وذم ـالم ابـ افؼقؿ وآخريـ.
وافضوبط ذم هذا أن اإلموم إذا حصؾ فف اخلطل أو افزفي ذم افعؼقدة أو ذم أصقل أهؾ افسـي واجلامظي بشؽؾ
ظوم ،ؾنذا مل يعؾؿ بوتبوع اهلقى ؾقفو ؾفق ظذ إصؾ ٓ ترضه )) .إفخ.
 وؿد اكتؼدـؿ ظذ هذا افؽالم أخٌٔب اٌشْخ ٌّسف اجلضائشُ شدده اهلل ذم رشوفي شامهو" :اثطبي ِنيح
املٌاصٔبد اٌذاػِ إىل ػزس املخبٌف يف اٌؼمْذح ًاألصٌي اجلٍْبد".
 وبدل أن تشؽر وؾؼؽ اهلل اٌشْخ ٌّسف ظذ تـبقفف وكصحف وتساجع ظـ اخلطن إذا بؽ تتلول
ـالمؽ افذي أخطل ؾقف بتلويؾ ظجقى.
 وذفؽ أنؽ ؿؾً ذم أثـوء ردك ظذ رشوفي اٌشْخ ٌّسف اجلضائشُ (( :وؿد رموكو افؽوتى ادذـقر
أصؾحف اهلل ،بتؼرير مـفٍ ادقازكوت بسبى افعؿقم ادذـقر بؼقيل" :إذا حصؾ فف اخلطل أو افزفي ذم افعؼقدة أو
ذم أصقل أهؾ افسـي واجلامظي بشؽؾ ظوم" ثؿ جعؾ ذم ـتوبف يقرد اإلفزاموت ادتؽوثرة افغر ٓزمي ادبـقي ظذ
ذفؽ ،وفسً ذم هذا ادؼوم ذاـرا ً صقئ ًو ممو وجدتف ذم ـالمف مـ اإلفزاموت افبوضؾي ،وافتفقيالت ،وإخطوء،
وافتـوؿضوت ذم ـالمف.
أبغ :أِّن بحؿد اهلل أنؽر هذا ادـفٍ ادبتدع مـذ ثالثغ شـي ،وهلل احلؿد وادـي.
وفؽـل ِّ
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وافػتقى ادذـقرة واضحي أن ادؼصقد هبو ذم إمقر اخلػقي ٕن زٓت افعؾامء ادجتفديـ حوصؾي ذم
إمقر اخلػقي ٓ ذم افؼطعقوت ،وكحـ ٓ كؼصد إصقل افؼطعقي .وهؾ يصح أن يطؾؼ ظؾقف ظومل جمتفد ،وهق
خموفػ ذم افؼطعقوت أصؾحؽ اهلل أهيو ادعسض.
وظذ ـؾ افػتقى مل تدون ذم ـتوب إػ أن ،وؿد وؿع ذم افؽالم مـ افعؿقم مو ٓ أرتضقف.))...
إػ أن ؿؾً (( :وبـوء ظذ ذفؽ ؾؼد حذؾـو هذه افػتقى مـ مقؿعـو حو ؾقفو مـ افعؿقم افغر مريض،
وافغر مؼصقد فـو ،وكسلل اهلل ادغػرة ،واهلدى وافسداد ذم أؿقافـو وأظامفـو.
ثؿ ِّإِّن أؿقلِّ :إِّن أديـ فريب بؽتوبف افعظقؿ ،وبسـي كبقف افؽريؿ ظذ مذهى افسؾػ افصوفح رضقان اهلل
ظؾقفؿ ،ؾلي رء يؼع ذم ـالمل خيوفػ افؽتوب وافسـي ،ومذهى افسؾػ :ؾؾقس بؿذهى يل ،ومذهبل مو
جوء ذم ـتوب اهلل وشـي رشقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،ظذ ؾفؿ افسؾػ افصوفح رضقان اهلل ظؾقفؿ.
شبحوكؽ ريب وبحؿدك ،أصفد أن ٓ إهل إٓ أنً ،أشتغػرك وأتقب إفقؽ.
ـتبف /أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظع بـ حزام افػضع افبعداِّن.
يقم اجلؿعي ادقاؾؼ /2مجودى أخرة 1442/مـ اهلجرة افـبقيي.
دار احلديٌ افسؾػقي بنب حرشفو اهلل )).
ً رأًِ ذم ؿقفؽ وؾؼؽ اهلل( :وافػتقى ادذـقرة واضحي أن ادؼصقد هبو ذم إمقر اخلػقي) وهذا ممو
يتعجى مـف ،ـقػ تؽقن طوهرة ذم إمقر اخلػقي وؾقفو( :إذا حصؾ فف اخلطل أو افزفي ذم افعؼقدة أو ذم أصقل
أهؾ افسـي واجلامظي بشؽؾ ظوم) وذفؽ أن ؿقفؽ (افعؼقدة) تعؿ مجقع مسوئؾ افعؼقدة ؾنن "أخـ" ؾقفو اشتغراؿقي
تػقد افعؿقم ،وؿقفؽ( :أصقل أهؾ افسـي واجلامظي) مجع مضوف يػقد افعؿقم ،وؿد وـدت افعؿقم بؼقفؽ:
(بشؽؾ ظوم ) ؾفق ظؿقم ممـد ؾقدخؾ ؾقف مجقع ادخوفػوت ذم أصقل أهؾ افسـي ـوفؼقل بخؾؼ افؼرآن ،وكػل
افصػوت ،وكػل افؼدر ،وافغؾق ؾقف ،واإلرجوء ،وافتشقع ،وكػل افرؤيي وافكاط وادقزان واحلقض ،وظدم
آحتجوج بخز أحود ذم افعؼوئد وؽر ذفؽ ؾؽؾ هذه وؽرهو مـ ادخوفػوت ذم أصقل أهؾ افسـي
واجلامظي .ؾفذا هق طوهر مو تؾػظً بف وؾؼؽ اهلل ،وأمو محؾ ذفؽ ظذ ادسوئؾ اخلػقي ؾؾقس هق كص ـالمؽ
وٓ طوهره بقجف مـ افقجقه.
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 وأمو تعؾقؽ بؼقفؽٕ( :ن زٓت افعؾامء ادجتفديـ حوصؾي ذم إمقر اخلػقي ٓ ذم افؼطعقوت ،وكحـ
ٓ كؼصد إصقل افؼطعقي .وهؾ يصح أن يطؾؼ ظؾقف ظومل جمتفد ،وهق خموفػ ذم افؼطعقوت أصؾحؽ اهلل أهيو
ادعسض) ؾؿـ أظجى افتعؾقالت ،وبقون ذفؽ أن هـوفؽ ظدد ًا ـثرا ً مـ افعؾامء ادجتفديـ زفقا ذم إصقل
افظوهرة ،ؾفذا اٌىشاثْسِ وؿع ذم بدظي افؾػظقي وبدظف اإلموم أمحد وؽره.
ً لذ لبي فْو احلبفظ اثٓ حدش رمحف اهلل ذم "هتزّت اٌزيزّت" (( :احلسغ بـ ظع بـ يزيد افؽرابقز
افػؼقف افبغدادي .تػؼف ببغداد شؿع احلديٌ افؽثر وصحى افشوؾعل ومحؾ ظـف افعؾؿ وهق معدود ذم ـبور
أصحوبف )).
ً لبي فْو احلبفظ اٌزىيب رمحف اهلل ذم [سري أعالو اننثالء] (:)83 - 81 /12
(( افعالمي ،ؾؼقف بغداد ،أبق ظع احلسغ بـ ظع بـ يزيد افبغدادي ،صوحى افتصوكقػ .شؿع :إشحوق
إزرق ،ومعـ بـ ظقسك ،ويزيد بـ هورون ،ويعؼقب بـ إبراهقؿ .وتػؼف بوفشوؾعل.
روى ظـف :ظبقد بـ حمؿد افبزاز ،وحمؿد بـ ظع ؾستؼي.
وـون مـ بحقر افعؾؿ ،ذـق ًو ،ؾطـ ًو ،ؾصقح ًو ،فسـ ًو.
تصوكقػف ذم افػروع وإصقل تدل ظذ تبحره ،إٓ أنف وؿع بقـف وبغ اإلموم أمحد ،ؾفجر فذفؽ ،وهق أول
مـ ؾتؼ افؾػظ ،وحو بؾغ حيقك بـ معغ أنف يتؽؾؿ ذم أمحد ،ؿول :مو أحقجف إػ أن يرضب ،وصتؿف.
ؿول حسغ ذم افؼرآن :فػظل بف خمؾقق ،ؾبؾغ ؿقفف أمحد ،ؾلنؽره ،وؿول :هذه بدظي .ؾلوضح حسغ
ادسلخي ،وؿول :تؾػظؽ بوفؼرآن -يعـل :ؽر ادؾػقظ.-
وؿول ذم أمحد :أي رء كعؿؾ هبذا افصبل؟ إن ؿؾـو :خمؾقق ،ؿول :بدظي ،وإن ؿؾـو :ؽر خمؾقق ،ؿول:
بدظي.
ؾغضى ٕمحد أصحوبف ،وكوفقا مـ حسغ.
وؿول أمحد :إكام بالؤهؿ مـ هذه افؽتى افتل وضعقهو ،وترـقا أثور.
ؿول ابـ ظدي :شؿعً حمؿد بـ ظبد اهلل افصرذم افشوؾعل يؼقل فتالمذتف:
اظتزوا بوفؽرابقز ،وبليب ثقر ،ؾوحلسغ ذم ظؾؿف وحػظف ٓ يعؼه أبق ثقر ،ؾتؽؾؿ ؾقف أمحد بـ حـبؾ ذم
بوب مسلخي افؾػظ ،ؾسؼط ،وأثـك ظذ أيب ثقر ،ؾورتػع فؾزومف فؾسـي )).
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 وهذا ّؼمٌة ثٓ شْجخ زل ذم مسلخي افقؿػ ،وبدظف بسبى ذفؽ اإلموم أمحد وؽره.
 وؿد ؿول ظـف احلبفظ اٌزىيب رمحف اهلل ذم [تركسج احلفاظ] (:)118 /2
(( يعؼقب بـ صقبي بـ افصؾً بـ ظصػقر احلوؾظ افعالمي أبق يقشػ افسدود افبكي كزيؾ بغداد
صوحى ادسـد افؽبر ادعؾؾ مو صـػ مسـد أحسـ مـف وفؽـف مو أمتف )).
ً لبي رمحف اهلل ذم [انسري] ( (( :)477 /12يعؼقب بـ صقبي بـ افصؾً بـ ظصػقر افبكي
احلوؾظ ،افؽبر ،افعالمي ،افثؼي ،أبق يقشػ ،افسدود ،افبكي ،ثؿ افبغدادي ،صوحى "ادسـد افؽبر"،
افعديؿ افـظر ادعؾؾ ،افذي تؿ مـ مسوكقده كحق مـ ثالثغ جمؾد ًا ،وفق ـؿؾ جلوء ذم موئي جمؾد )).
 وهذا أَثٌُ حَنِْْفَخَ اٌنُّؼَّْبُْ ثُٓ ثَبثِذِ اٌزَُِِّّّْْ افذي ؿول ؾقف احلبفظ اٌزىيب رمحف اهلل ذم [سري أعالو اننثالء]
(:)393 /6

ِ ِ ِ ِ ِ
افعر ِ
(( ِ
اق )).
اإل َمو ُمَ ،ؾؼ ْق ُف ادؾيَ ،ظوملُ َ
وؿد زل ذم مسلخي افؼقل بخؾؼ افؼرآن وؿد أشتتقى مـ ذفؽ ،ووؿع ذم اإلرجوء وؽر ذفؽ.

 وهذا اثُْٓ ػٍََُّْخَ إِسَّْبػًُِْْ ثُٓ إِثْشَاىَُِْْ ثِٓ ِِمْسٍَُ األَسَذُُِّ افذي ؿول ؾقف احلبفظ اٌزىيب رمحف اهلل ذم

اإلموم ،افعالم ُي ،احل ِ
وؾ ُظ ،افث ْب ًُ )).
َ
[سري أعالو اننثالء] (َ َ ُ َ ِ (( :)137 /9
وؿول رمحف اهلل ( (( :)113 /9وروى :ظ ِع بـ اجلع ِد ،ظـ ُصعب َيَ ،ؿ َول :ابـ ظ َؾق َي ر ْحيو َك ُي اف ُػ َؼف ِ
وء )).
َ
َ ُّ ُ َ ْ َ ْ ْ َ
ََ َ
ْ ُ ُ َ َ
وؿد ـون فف رء مـ افزفؾ ذم مسلخي افؼرآن وتوب مـ ذفؽ ظذ رؤوس افـوس ورجع رمحف اهلل.

 وهذا اثُْٓ فٌُْسَنَ أَثٌُ ثَىْشٍ ُِحََّّذُ ثُٓ احلَسَِٓ األَصْجَيَبُِِّٔ ،وـون مع ؾؼفف وظؾؿف رأش ًو ذم ظؾؿ افؽالم
ظذ مذهى إصعري ،وهق مـ مشويخ احلوؾظ افبقفؼل رمحف اهلل وبسببف وؿع احلوؾظ افبقفؼل ذم بعض أمقر
إصوظرة.
 وهذا أَثٌُ اٌٌَفَبءِ ػٍَُِِّ ثُٓ ػَمًِِْْ ثِٓ ُِحََّّذٍ ،افذي ؿول ؾقف احلبفظ اٌزىيب رمحف اهلل ذم [سري أعالو اننثالء]
(:)443 /19

بـ ظب ِد اهللِ
اإلموم ،افعالم ُي ،افبحرَ ،صق ُخ احلـَوب َؾيَ ،أبق افق َؾوء َظ ِع بـ َظ ِؼقؾ بـ ُحمَؿ ِد ِ ِ
بـ َظؼ ْق ِؾ ِ َ ْ
ُّ ُ ْ
ُ َ
ْ
َ ُْ
(( ِ َ ُ َ َ
وحى افتصوكِق ِ
ِ
ِ
ػ )) .وؿد زل ذم مذهى ادعتزفي ثؿ أطفر افتقبي مـ
َ ْ
حلـْ َب ِ ّع ،اد ُ َت َؽ ِّؾؿَ ،ص ُ
اف َب ْغدَ اد ّي ،افظ َػ ِر ّي ،ا َ
ذفؽ.
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 وهذا اثُْٓ حَضٍَْ أَثٌُ ُِحََّّذٍ ػٍَُِِّ ثُٓ أَحَّْذَ ثِٓ سَؼِْْذٍ اٌمُشْطُجُِِّ افذي ؿول ؾقف احلبفظ اٌزىيب رمحف اهلل

ور ِ
اإل َمو ُم إَ ْو َحدُ  ،اف َب ْح ُرُ ،ذو اف ُػـ ُْق ِن َواد َع ِ
ذم [سري أعالو اننثالء] (ِ (( :)184 /18
ف )) .ومع هذا يؼقل ؾقف

احلبفظ اثٓ ػجذ اهلبدُ رمحف اهلل ذم [طثقاخ عُهًاء احلديث] ( (( :)351 - 353 /3وفؽـ تبغ يل مـف أنف
جفؿل جؾد ٓ ،يثبً معوِّن أشامء اهلل احلسـك إٓ افؼؾقؾ ،ـوخلوفؼ ،واحلؼ ،وشوئر إشامء ظـده ٓ يدل ظذ
معـك أصالً ،ـوفرحقؿ وافعؾقؿ وافؼدير ،وكحقهو ،بؾ افعؾؿ ظـده هق افؼدرة ،وافؼدرة هل افعؾؿ ،ومهو ظغ
افذات ،وٓ يدل افعؾؿ ظذ رء زائد ظذ افذات ادجردة أص ً
ال وهذا ظغ افسػسطي وادؽوبرة .و ؿد ـون
ابـ حزم ؿد اصتغؾ ذم ادـطؼ و افػؾسػي ،و أمعـ ذم ذفؽ ،ؾتؼرر ذم ذهـف هلذا افسبى معوِّن بوضؾي )).
 ؿؾً :وؽر همٓء ـثر يطقل ادؼوم بذـرهؿ.
 ؾنن ؿقؾ :فعؾ مرادـؿ وؾؼؽؿ اهلل أن افعومل ادجتفد ٓ خيوفػ ذم إصقل افؼطعقي ،ومرادـؿ
بوفؼطعقي مو ـون معؾقم ًو مـ افديـ بوفرضورة.
 ؾوجلقاب :إن ـون هذا مرادك ؾالزم ذفؽ أن افعومل ادجتفد يعذر ذم خموفػي إصقل افظوهرة مـ
أصقل أهؾ افسـي واجلامظي إذا ـثرت حسـوتف ،وـون ممـ ٓ يعرف هبقى ،وهذه هل حؼقؼي بدظي ادقازكوت
بعقـفو.
 ويؼول أجض ًو :إن إمقر افؼطعقي ٓ خيتص بعدم ادـوزظي ؾقفو افعومل ادجتفد بؾ ٓ يـوزع ؾقفو مسؾؿ.
ً رأًِ ذم ؿقفؽ( :وبـوء ظذ ذفؽ ؾؼد حذؾـو هذه افػتقى مـ مقؿعـو حو ؾقفو مـ افعؿقم افغر
مريض ،وافغر مؼصقد فـو).
 أؿقل :إن ـون ظؿقمفو ؽر مريض ؾألجؾ هذا اكتؼدت ظؾقؽ وؾؼؽ اهلل ؾؾام آظساض إذ ًا؟!!
وـون افقاجى ظؾقؽ وؾؼؽ اهلل صؽر مـ كبفؽ ظذ خطئؽ ذم هذا افعؿقم افغر مريض ٓ ،أن ترد ظؾقف،
وتتحومؾ ذم ردك ظؾقف.
ثؿ بعد ذفؽ صححً بعض إفػوظ اخلوضئي ذم ـالمؽ افسوبؼ ومل تعسف بلنؽ ــً خمطئ ًو ذم ردك
ظذ افشقخ أيب حوتؿ اجلزائري وأن افصقاب معف ذم ذفؽ ،وفقس هذا بطريؼ صحقح ذم افساجع ظـ
إخطوء.
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 -2ومـ ذفؽ أنؽؿ ؿؾتؿ وؾؼؽؿ اهلل ذم مقؿعؽؿ مـ "اٌزٍْدشاَ":
 (( وظذ ِ
ـؾ وجدكو أؿقا ً
ٓ فإلموم أمحد وفشقخ اإلشالم رمحف اهلل ذم إضالؿفؿ ادبتدع ظذ بعض مـ
ابتدع ذم بعض افعبودات ويريدون هبو ابتداظ ًو جزئق ًو ٓ يريدون بف ابتداظ ًو خمرج ًو مـ افسـي ،وفؽـ خرج مـ
افسـي بذفؽ افعؿؾ  ،ومـ أمثؾي ؿول اإلموم أمحد ذم ـتوبف أصقل افسـي" :وصالة اجلؿعي خؾػف -يعـل أن مـ
ظؼقدة أهؾ افسـي افصالة خؾػ افػوجر -وخؾػ مـ وٓه ؾفل جوئزة بوؿقي تومي رـعتغ ومـ أظودمهو ؾفق
مبتدع" أي مـ أظود صالة افرـعتغ خؾػ اإلموم افػوجر ؾفق مبتدع )).
ً لذ ثَّْٓ ٌىُ اٌشْخ ٌّسف اجلضائشُ وؾؼف اهلل أن إظودة افصالة خؾػ أئؿي اجلقر مـ إصقل
ادخوفػي دـفٍ افسؾػ ،وهق مـ إصقل افتل خيرج هبو افشخص مـ افسـي ،وبغ فؽؿ خطل افؼقل بلن
افبدع اجلزئقي افعؿؾقي ٓ خترج مـ افسـي وـون ذفؽ ذم رشوفي كؼهو وشامهو( :اٌذس املنثٌس يف اٌشد ػٍَ ِٓ
أثطً حىُ اٌسٍف ًاألئّخ ثزجذّغ ِٓ اٌزضَ إػبدح اٌصالح خٍف أئّخ اجلٌس).
 ثؿ مل حيصؾ مـؽؿ وؾؼؽؿ اهلل افساجع افكيح افصحقح ظـ ذفؽ ،ومل تعسف بخطن حصؾ مـؽ،
ومل تشؽر افشقخ يقشػ اجلزائري ظذ كصحف.
وفؽـ اؿتكت ظذ جقاب فسمال كؼتف بقـً ؾقف أن مـ أصقل أهؾ افسـي واجلامظي ادشفقرة ظدم
ترك اجلؿعي واجلامظي واحلٍ واجلفود مع وٓة أمر ادسؾؿغ وإن ـوكقا ؾجور ًا.
وفقسً هذه ادسلخي هل افتل اكتؼدت ظؾقؽ ،وؾؼؽ اهلل.
 وؿد كصحؽ افشقخ يقشػ بعد ذفؽ بـصقحي ضقبي بغ فؽ حؼقؼي إمر ،وكبفؽ ـقػ يؽقن
افساجع ظـ إخطوء ذم رشوفتف افتل شامهو " :الرشدَّْ ػٍَ ِؼدت خطأ فْسزفْذ ِنه ػٍّبً ًّزخزن ثو
ػذًاً".
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الوقفة الزابعة :يف موقف الظيخ حمند بً حزاو مً ىصائحي اليت ىصحتُ بَا 
 ألٌي :فؼد كصحتؽ يو صقخ حمؿد وؾؼؽ اهلل ذم أمقر متعددة ؾؾؿ أجد افساجع افصحقح ؾقفو ؾؿـ
ذفؽ:

 اليصيحة األوىل:
ؿقفؽؿ وؾؼؽؿ اهلل بدخقل أهؾ افبدع ذم حؼ ادسؾؿ ظذ ادسؾؿ.
ؾؼد ؿؾً فؽؿ ذم رشوفتل افتل أرشؾً هبو إفقؽؿ وـون ـتوبتفو ذم يقم افثالثوء  /17مـ صقال1441/ـه:

 أمَّا املشألة األوىل :وٍي قولك بدخول أٍل البدع يف حق املشله على املشله.
ؾفذا مقجقد ذم مقؿعؽؿ ذم "اٌزٍْدشاَ" ؾؼد جوء ذم مقؿعؽؿ مو كصف:
(افسمال-:
يؼقل افسوئؾ :هؾ يدخؾ ادبتدظي افذيـ مل تبؾغ هبؿ افبدظي إػ حد افؽػر ذم ظؿقم ؿقفف تعوػ{ :إِنًََّا
انًُْؤْيِنُىٌَ إِخْىَجٌ} [احلجرات.]13 :
اإلجوبي:
كعؿ يدخؾقن ذم هذا افعؿقم ادبتدظي افذيـ مل يبؾغقا ببدظتفؿ حد افؽػر ،وإكام أصوبقا افسقء مو أوجى
ترـفؿ ،ـوفػسوق أخريـ ،ؾؾفؿ حؼ اإليامن مـ افـصح وـذفؽ ظدم افظؾؿ ٓ" :خيذفف وٓ حيؼره" إػ آخره،
وفؽـ ٓ جيوفس بام ظـده مـ افؼ وافسقء حلديٌ أيب مقشك إصعري ريض اهلل ظـف أن افـبل صذ اهلل
ظؾقف وشؾؿ ؿول" :إكام مثؾ اجلؾقس افصوفح وجؾقس افسقء ـحومؾ ادسؽ وكوؾخ افؽر  ".....إػ آخر
احلديٌ .متػؼ ظؾقف.
وفؽـ ٓ جيقز أن تسؾؿف فؾؽوؾر ٕنف مبتدع ترى افؽوؾر يؼوتؾف ؾال تـكه ،وٓ جيقز أن تبقع ظذ بقعف ،وٓ
جيقز أن ختذفف ،وٓ أن حتؼره ،ؾؾف حؼقق ادسؾؿ وإكام يسك مـ احلؼقق مو ؾقف مصؾحي فؾؿبتدع أو فؾؿسؾؿغ.
ومـ حؼقؿف أجض ًو :ظقودة ادريض ورد افسالم واتبوع اجلـوئز ،وهذه مـ حؼقق ادسؾؿغ ،وهذا ـؾف ٓ
يؼتيض ادجوفسي فؾؿبتدظي ؾفؿ جؾسوء شقء ،وٓ يـوذم أجض ًو أن اإلكسون ؿد يسك بعض هذه احلؼقق دصوفح
ذظقي ،ؾؼد ترك افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ افسالم ظذ افثالثي افذيـ خؾػقا زجرا ً هلؿ.

14
ؾسك احلؼقق مو تؽقن إٓ دصوفح راجحي ؾفل ظالج ،ؾنذا ـون بسك افسالم وظدم رد افسالم وظدم اتبوع
اجلـوزة يـزجر افـوس ظـ بدظتف وهق أجض ًو يـزجر ظـ افبدظي ،ؾال بلس أن يستخدم هذا اهلجر هجر افتلديى
بسك رد افسالم وبسك احلؼقق افتل فؾؿممـ إن ـون ؾقفو مصؾحي ذظقي ؾال بلس ،وإن مل يؽـ ؾقفو مصؾحي
ذظقي ومو يزداد ادبتدع إٓ بعد ًا وٓ يزداد افـوس إٓ كػقر ًا ،يزدادون كػقر ًا مـ افسـي ،وادبتدظي يشقهقن
افسـي ؾال يـصح هبجر افتلديى ،إذا فؼقتف ؾسؾؿ ظؾقف وٓ دموفسف.
ؾؽالم صقخ اإلشالم رمحف اهلل ـالم ضقى ذم اجلزء افثومـ وافعؼيـ ظـد أن ؿول:
"اهلجر كقظون هجر ترك وهجر تلديى"
ؾفجر افسك أن تبتعد ظـ افبدع وادبتدظي وظـ افػسقق وأهؾ افػسقق ،هذا هجر ترك جيى ظذ اجلؿقع
أن يبتعدوا ظـ همٓء وظـ افؼ وأهؾ افؼ.
وهجر افتلديى افذي هق بسك رد افسالم وبسك احلؼقق افتل فؾؿسؾؿ هذا متعؾؼ بودصؾحي وؿد تؽقن
ادصؾحي ذم إؿومي احلؼقق ٓ ذم ترـفو ،وافداظل إػ اهلل ظز وجؾ يؽقن حؽقامً ذم دظقتف.
واحلؿد هلل رب افعودغ).
هذا ـالمؽؿ وؾؼؽؿ اهلل ذم ؿـوتؽؿ ذم افتقؾجرام.
 وؿد ؿؾتؿ ذم ـالمؽؿ افسوبؼ( :ؾؾف حؼقق ادسؾؿ وإكام يسك مـ احلؼقق مو ؾقف مصؾحي فؾؿبتدع أو
فؾؿسؾؿغ ،ومـ حؼقؿف أجض ًو :ظقودة ادريض ورد افسالم واتبوع اجلـوئز).
ؾلنتؿ تؼررون ذم هذا افؽالم أن ادبتدع فف حؼ ادسؾؿ ظذ ادسؾؿ مـ ظقودة ادريض ورد افسالم واتبوع
اجلـوئز.
هذا هق إصؾ ظـدـؿ وإكام يسك مـ احلؼقق مو ؾقف مصؾحي فؾؿبتدع أو فؾؿسؾؿغ.
ؾبقـً فؽ ذم افـصقحي افسوبؼي أن أهؾ افبدع مستثـقن مـ هذه احلؼقق بدٓفي افسـي وآثور افسؾػ،
ؾوٕصؾ ذم أهؾ افبدع أن ٓ يعود مريضفؿ وٓ تتبع جـوئزهؿ إػ ؽر ذفؽ.
ؾلهؾ افبدع فقس هلؿ هذه احلؼقق وأداء هذه احلؼقق هلؿ ظغ ادػسدة.
وادصؾحي ٓ تؼتك ظذ جمرد افتلديى ،ؾنن هجر أهؾ افبدع وإهقاء ،وإن مل تقجد ؾقف مصؾحي
افتلديى ـلن يزداد ادبتدع ذا ً أو ٓ يـتػع بوهلجر ؾػل ذفؽ مصوفح أخرى مـفو:
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 أن يؼل افعبد كػسف مـ أهقائفؿ ؾنكف إن ظود مريضفؿ وأدى إفقفؿ شوئر حؼقق ادسؾؿ ظذ ادسؾؿ
ؾنن ذفؽ ُي َط ِّؿ ع أهؾ افبدع ؾقف ؾقسعقن ذم افؼرب مـف ،وهذه احلؼقق تقؿع ذم ؿؾى افعبد حمبي أهؾ افبدع وفق
بعد حغ ،وؿد ؿول افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم صلن افسالم مو رواه مسؾؿ (َ )54ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َؿ َول َؿ َول
َر ُش ُ
قل اَّللِ -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َٓ (( :-تَدْ ُخ ُؾق َن ْ
اجلَـ َي َحتك ت ُْم ِمـُقا َوَٓ ت ُْم ِمـُقا َحتك َحتَ ُّوبقاَ .أ َوَٓ َأ ُد ُّفؽ ُْؿ َظ َذ
ٍ
حت َوب ْبت ُْؿ َأ ْؾ ُشقا افس َ
ال َم َبقْـَؽ ُْؿ )).
َص ْكء إِ َذا َؾ َع ْؾت ُُؿق ُه َ َ
ؾلخز افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أن إؾشوء افسالم مـ أشبوب افتحوب أي مـ أشبوب حصقل ادحبي
مـ اجلوكبغ ،ؾنذا ـون إؾشوء افسالم مـ أشبوب ادحبي ؾؽقػ بعقودة ادريض ؾنَّنو أبؾغ مـ ذفؽ.
ووؿقع ادحبي بغ افعبد وبغ أهؾ افبدع مـ أرض إمقر وأؾسدهو ظؾقف.
 وؿقفؽ وؾؼؽ اهلل( :وهذه مـ حؼقق ادسؾؿغ ،وهذا ـؾف ٓ يؼتيض ادجوفسي فؾؿبتدظي ؾفؿ جؾسوء
شقء).
 أؿقل :هل مستؾزمي فؾؿجوفسي وادصوحبي وافقؿقع ذم افبدع وإهقاء.
 وؿد ذـرت فؽ ذم افـصقحي افسوبؼي ؿقل اٌؼالِخ اثٓ اٌمُْ رمحف اهلل ذم [إغاثح انههفاٌ] (:)123 /1
(( ؾصؾ :ومـ أنقاع مؽويده ومؽره :أن يدظق افعبد بحسـ خؾؼف وضالؿتف وبؼه إػ أنقاع مـ أثوم
وافػجقر ؾقؾؼوه مـ ٓ خيؾصف مـ ذه إٓ دمفؿف وافتعبقس ذم وجفف واإلظراض ظـف ؾقحسـ فف افعدو أن
يؾؼوه ببؼه وضالؿي وجفف وحسـ ـالمف ؾقتعؾؼ بف ؾروم افتخؾص مـف ؾقعجز ؾال يزال افعدو يسعك بقـفام
حتك يصقى حوجتف ؾقدخؾ ظذ افعبد بؽقده مـ بوب حسـ اخلؾؼ وضالؿي افقجف ومـ هد وىص أضبوء
افؼؾقب بوإلظراض ظـ أهؾ افبدع وأن ٓ يسؾؿ ظؾقفؿ وٓ يرهيؿ ضالؿي وجفف وٓ يؾؼوهؿ إٓ بوفعبقس
واإلظراض.
وـذفؽ أوصقا ظـد فؼوء مـ خيوف افػتـي بؾؼوئف مـ افـسوء وادردان وؿوفقا :متك ـشػً فؾؿرأة أو
افصبل بقوض أشـوكؽ ـشػو فؽ ظام هـو فؽ ،ومتك فؼقتفام بقجف ظوبس وؿقً ذمهو )).
 وؿقفؽ وؾؼؽ اهلل( :وٓ جيقز أن ختذفف ،وٓ أن حتؼره ،ؾؾف حؼقق ادسؾؿ).
 أؿقل :لبي اٌمبظِ ػْبض رمحف اهلل ذم [يشازق األنىاز عهً صحاح اآلثاز] (:)211 /1
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(( ؿقفف" :وٓ حيؼره" ـذا رواه افسؿرؿـدي وافسجزي بوحلوء ادفؿؾي وافؼوف مـ احلؼريي أي يستصغره
ويذفف ويتؽز ظؾقف )).
ً لبي اٌؼالِخ اٌنًٌُ رمحف اهلل ذم [شسح يسهى] (:)361 /8
(( "و َٓ َحي ِؼره" هق بِو ْف َؼ ِ
وف َو ْ
حيت َِؼر ُهَ ،ؾ َال ُيـ ِْؽر َظ َؾ ْق ِفَ ،و َٓ َي ْست َْص ِغر ُه َو َي ْست َِؼ ّؾ ُف )).
َ ْ ُُ ُ َ
احلَوء ا ْد ُ ْف َؿ َؾي َأ ْي َٓ َ ْ
 ؿؾً  :أهؾ افبدع خورجقن مـ هذا احلؼ ؾؼد شور أئؿي افسؾػ ظذ إهوكتفؿ وإذٓهلؿ وإطفور
معويبفؿ.
 ومـ ذفؽ مو ذـره اٌؼمٍِْ ذم [انضعفاء] ( )333 /3برؿؿ ( )1313ؾؼول:
(( ظؿران بـ مسؾؿ افػزاري إزدي ـقذم.
افز ْه ِر ّي ،ؿولَ :حد َثـو إبراهقؿ بـ حمؿد بـ ظرظرة ،ؿول:
َحدثـو حمؿد بـ ظقسك ،ؿولَ :حد َثـو أبق إبراهقؿ ُّ
َحد َثـو أبق أمحد افديري ؿول :ـون ظؿران بـ مسؾؿ افذي ،ؿولَ :ش َل ْخ ًُ جموهد ًا ظـ افسالم راؾيض ـلنف جرو
ٍ
ـؾى )).
ً لبي احلبفظ اٌزىيب رمحف اهلل ذم [ييزاٌ االعتدال] ( )242 /3برؿؿ ()6313
(( ظؿران بـ مسؾؿ افػزارى.ـقذم.
ظـ جموهد ،وظطقي .وظـف افػضؾ افسقـوكك ،وأبق كعقؿ.
ؿول أبق أمحد افزبري :راؾيض ،ـلنف جرو ـؾى.
ؿؾً :خراء افؽالب ـوفراؾيض )).
 ومـ ذفؽ ـالم افسؾػ ذم أيب افصؾً اهلروي افشقعل واشؿف ظبد افسالم بـ صوفح.
 لبي اٌؼالِخ اجلٌصخبِٔ رمحف اهلل ذم [أحىال انسجال] (ص )235 :برؿؿ (:)379
(( أبق افصؾً اهلروي ـون زائغ ًو ظـ احلؼ موئ ً
ال ظـ افؼصد شؿعً مـ حدثـل ظـ بعض إئؿي أنف
ؿول ؾقف :هق أـذب مـ روث محور افدجول وـون ؿدي ًام متؾقث ًو ذم إؿذار )).
 ومـ أبقوت أثِ طبىش اٌسٍِفِ رمحف اهلل افتل ذـرهو احلوؾظ افذهبل رمحف اهلل ذم [سري أعالو اننثالء]
(:)35/21
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(( َوؿ ـ ـ ـ ـ ــقل َأ ِئؿ ـ ـ ـ ـ ـ ِـي افزي ـ ـ ـ ـ ــغ اف ـ ـ ـ ـ ـ ِـذي َٓ
ـَؿ ْعب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـد ادض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؾ ِؾ ِذم َه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـقا ُه
َوجعـ ـ ـ ـ ـ ٍـد ُثـ ـ ـ ـ ــؿ َج ْف ـ ـ ـ ـ ـ ٍؿ َو ْابـ ـ ـ ـ ـــ َحـ ـ ـ ـ ـ ْـر ٍ
ب
ِ
ِ
ـى
َو َثـ ـ ـ ـ ـ ْـق ٍر ـَوشـ ـ ـ ـ ــؿف َأ ْو ص ـ ـ ـ ـ ـ ْئ ًَ َؾو َؿؾـ ـ ـ ـ ـ ْ
َوبشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍر َٓ َأ َرى ُبشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َرى َؾ ِؿـْ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُف
و َأتْبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع اب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــ ُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ٍ ِ
َب
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال ٌ
َ َ ُ ْ

َـ ـ ـ ـ ـ َـذ َ
اك َأبُـ ـ ـ ـ ــق اهل ُ ـ ـ ـ ـ َـذ ْي ِؾ َو َــ ـ ـ ـ ـ َ
ـون َمـ ـ ـ ـ ـ ْـق َ ًػ
ذ ٍ
س ادُؽــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك
َوَٓ َت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ َْس ْاب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـ َأ ْ َ

ـور ِ
َوَٓ ْاب ـ ـ ـ َـ احلَـ ـ ـ ِ
ث اف َب ْص ـ ـ ـ ـ ِري َذ َ
اك اف ـ ـ ـ ـ
ِ
ِ
ِ
ار ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
رض َ
َوَٓ اف ُؽ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـقذم َأ ْظـق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف َ
َـ ـ ـ ـ ـ َـذ َ
اك ْابـ ـ ـ ـ ـ ُـ إَ َص ـ ـ ـ ـ ِّـؿَ ،و ِمـ ـ ـ ـ ـ ْـ َؿ َػ ـ ـ ـ ــو ُه

ُي َش ـ ـ ـ ـ ـ ــوهب ُف ِش ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـقى اف ـ ـ ـ ـ ـ ــد ِاء اف ُع َض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـول
وو ِ
اص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـؾ َأ ْو ـ َغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْقالَن اد ِ َح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـول
َ َ
مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر يس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـت ِ
َِ
ادخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
َح ُّؼ ْق َن َ
ـويل
ٌْ َ ْ
ـرد ِؿ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـص افػ ـ ـ ـ ـ ِ
ـرد ِذي ا ْؾت َع ـ ـ ـ ـ ِ
َو َح ْػ ـ ـ ـ ـ ِ
ـول
تَقف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدَ ُـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـؾ َذ َواخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتال َِل
َظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـذ افتّحؼق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـؼ ُه ـ ـ ـ ـ ـ ــؿ ِمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـ َذ ِ
آل
ِّ
ف ِ َع ْب ـ ـ ـ ـ ـ ِـد اف َؼـ ـ ـ ـ ـ ـ ْق ِ
س َؿ ـ ـ ـ ـ ــدْ َص ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـون ا َد ـ ـ ـ ـ ـ َـق ِايل
َأبَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو َم ْعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍــ ُث َام َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َي َؾ ُفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـق َؽـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـويل
م ِض ـ ـ ـ ـ ـ ــؾ َظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـذ اجتِف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
ـود َواحتِ َػ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـول
ْ َ
ُ
ـ ـ ـ ـ ـ ـــ َظ ْؿ ـ ـ ـ ـ ـ ٍـرو َؾ ْف ـ ـ ـ ـ ـ َـق فِؾ َب ْص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر ِّي َت ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ـويل

ـوش افبف ِ
ِ
وص ـ ـ ـ ــؿ ِي افـِّ َغ ـ ـ ـ ـ ِ
ـول ))
مـ ـ ـ ـ ـ َـ أ ْو َب ـ ـ ـ ـ ِ َ َ
َ

 ؿؾً  :وهذه إؿقال احلثقرة ظـ افسؾػ وؽرهو ؾقفو ؽويي افتحؼر واإلذٓل واإلهوكي ٕهؾ افبدع
وإهقاء ).
 وؿد أوضحً فؽؿ وؾؼؽؿ اهلل خطل هذا افؼقل ذم رشوفي أخرى شوبؼي ظذ هذه افرشوفي وذـرت
فؽؿ مـ إدفي ومـ أؿقال افسؾػ مو يدل ظذ خطل افؼقل افذي ذـرمتقه.
ثؿ ـتبً ذم ذفؽ رشوفي مستؼؾي شؿقتفو" :اٌجْبْ املفيُ ٌؼذَ دخٌي أىً اٌجذع يف حذّث حك املسٍُ
ػٍَ املسٍُ".
 وبعد أن راشؾتؽ وؾؼؽ اهلل حقل خطئؽ ذم إدخوفؽ ٕهؾ افبدع ذم حؼ ادسؾؿ ظذ ادسؾؿ
راشؾـل بعض إخقاكـو بؿبحٌ فؽ حقل افتحذير مـ أهؾ افبدع ،وبقـً ؾقف وؾؼؽ اهلل أنؽ ظذ مو يؼرره
صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي رمحف اهلل مـ أن اهلجر يراظك ؾقف ادصؾحي افؼظقي.
وذم َّنويي ادبحٌ بقـً خطلك ذم افتعؿقؿ افسوبؼ مـ أن أهؾ افبدع يدخؾقن ذم حؼ ادسؾؿ ظذ ادسؾؿ.
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 وذم هذا افساجع وؾؼؽ اهلل ظدة مآخذ مـفو:
 -1أنؽ مل تشؽر مـ كبفؽ ظذ ذفؽ .وفسً ضوفب ًو فشؽر أحد فؽـ هذا ممو يـبغل فؾؿخطئ أن يػعؾف إذا
كبف ظذ خطئف.
 لبي احلبفظ اٌزىيب رمحف اهلل ذم [سري أعالو اننثالء] (:)273 /17
ِ ِ
ِ
ِ
اددخؾ) َب َ
عٌ إِيل َي ْشؽ ُُر ِِّن،
وهو َم افتِل ِذم
(( َؿ َول َظ ْبدُ اف َغـِ ِّل :حَو
ُ
رددت َظ َذ َأ ِيب َظ ْبد اهلل احلَوـؿ (إَ َ
ويدْ ُظق ِيلَ ،ؾعؾِؿ ًُ َأنف رج ٌؾ َظ ِ
وؿ ٌؾ )).
ُ َ ُ
ََ
َ ْ
 -2أنؽ وؾؼؽ اهلل ـتبً مبحث ًو كؼؾً ؾقف ـالم افسؾػ ذم ذم افبدع وإهقاء ثؿ ذـرت افساجع ذم
آخره ،وـلن تراجعؽ ـون مـ جفي كػسؽ بعد كظرك وبحثؽ ذم ـالم أهؾ افعؾؿ افسوبؼغ ،وـون يـبغل فؽ
أن تؼقل :أخطلت ذم ـذا وـذا وكبفـل ظـ خطئل ؾالن جزاه اهلل خرا ً وأنو مساجع ظـف ،وفقس ذم ذفؽ
وؾؼؽ اهلل مـؼصي فؽ ظـد أحد ،بؾ هذا ظغ افرؾعي فؽ ظـد اهلل وظـد افـوس.
ون َأتَك َظ َذ َش ْؾ َام َن َو ُص َف ْق ٍ
 وتلمؾ ؾقام رواه مسؾؿ (َ )2534ظ ْـ َظ ِوئ ِذ ْب ِـ َظ ْؿ ٍروَ (( :أن َأبَو ُش ْػ َق َ
ى
قف اَّللِ ِم ْـ ُظـ ُِؼ ظَدُ ِّو اَّللِ َم ْل َخ َذ َهوَ .ؿ َولَ :ؾ َؼ َول َأبُق َبؽ ٍْرَ :أتَ ُؼق ُف َ
قن
َوبِ َال ٍل ِذم َك َػ ٍر َؾ َؼو ُفقا َ :واَّللِ َمو َأ َخ َذ ْت ُش ُق ُ
ِ ِ
َه َذا فِ َش ْق ِخ ُؿ َر ْي ٍ
اَّلل َظ َؾ ْق ِف َو َشؾ َؿ َؾ َل ْخ َ َز ُه َؾ َؼ َولَ " :يو َأبَو َبؽ ٍْر َف َعؾ َؽ َأ ْؽ َض ْبتَ ُف ْؿ َفئِ ْـ
ش َو َش ِّقده ْؿ َؾ َلتَك افـبِل َصذ ُ
ِ
اَّلل َف َؽ َيو
ُــ ًَْ َأ ْؽ َض ْب َت ُف ْؿ َف َؼدْ َأ ْؽ َض ْب ًَ َرب َؽ" َؾ َلت ُ
َوه ْؿ َأبُق َبؽ ٍْر َؾ َؼ َولَ :يو إِ ْخ َقتَو ْه َأ ْؽ َض ْب ُتؽ ُْؿَ .ؿو ُفقا َ َٓ :ي ْغػ ُر ُ

َأ ِخل)).

وهؾ يو ترى ـون ذم هذا مـؼصي ذم حؼ أيب بؽر افصديؼ ريض اهلل ظـف ،ـال بؾ هذا هق افؼف
وافرؾعي.
وؿد ـتبً ذم ذفؽ رشوفي شؿقتفؤ" :مط األسبط يف إثطبي لٌي ِٓ ّمٌي 0إَّْ اػرتاف اٌؼبمل خبطئو
ًاػززاسه ُِزْىِت هلْجزو ثني اٌنبط".
ً أظش إىل ِب لبٌو اٌشْخ اٌؼالِخ ِمجً رمحف اهلل ذم [حتفح اجملية] (ص -195ؾام بعدهو):
(( وصؾـل شمال مـ اإلخقة ادسؾؿغ ذم بريطوكقو حقل مجعقي إحقوء افساث افؽقيتقي ،ويشؽقن بلَّنو
ؾرؿً مجعفؿ وصتً صؿؾفؿ؟
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فأخبة اٌشْخ ـ رمحف اهلل :إن هذه اجلؿعقي أول مـ أنؽر ظؾقفو هؿ أهؾ افسـي مـ ؾضؾ اهللٕ ،نف يؼقدهو
ظبد افرمحـ بـ ظبد اخلوفؼ ،وـون ذم بدء أمره يدظق إػ افؽتوب وافسـي وكػع اهلل بف أهؾ افؽقيً ،وـون بقـف
وبغ اإلخقان ادسؾؿغ مفوترات ،ؾفق يؼدح ؾقفؿ وهؿ يؼدحقن ؾقف ،ثؿ طفرت مـف أمقر مـؽرة ،وؿد
اختؾط بف بعض إخقاكـو بؿديـي رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وشؾؿ ودخؾقا بقتف ؾقجدوا ؾقف
افتؾػزيقن ،وأنؽروا ظؾقف ذفؽ حو يـؼ ذم افتؾػزيقن مـ افػسود ومو ؾقف مـ افصقر ،وافـبل صذ اهلل ظؾقف
وظذ آخف وشؾؿ يؼقل ٓ" :تدخؾ ادالئؽي بقتًو ؾقف ـؾى وٓ صقرة".
ويؼقل افـبل صذ اهلل ظؾقف وظذ آخف وشؾؿ" :خترج ظـؼ مـ افـّور يقم افؼقومي هلو ظقـون تبكان ،وأذكون
ّ
تسؿعون ،وفسون يـطؼ ،يؼقلّ :إِّن وـّؾً بثالثيّ :
ًهلإ آخر،
بؽؾ ج ّبور ظـقد،
وبؽؾ مـ دظو مع اهلل ً
وبودصقريـ".
ّ
وأهؾ افعؾؿ فقس فدهيؿ وؿً فؾتؾػزيقن ،ؾـصحقه أن خيرجف مـ بقتف ؾتـؽر هلؿ ورموهؿ بلَّنؿ مـ مجوظي
افتؽػر ،وبلَّنؿ خقارج ،وؿد طؾؿفؿ هبذا ،ؾفؿ ضؾبي ظؾؿ يصقبقن وخيطئقن ،وجيفؾقن ويعؾؿقن .وأخؼك
حمورضة ذات مرة وذـر ؾقفو أن ف ٓ جيقز فـو أن كغر ادـؽر ذم مصوكع اخلؿر وأن كؿـع افـوس مـفو ،أي مـ
افعؿؾ ؾقفو حتك كليت ببديؾ ،وإٓ ؾؿـ أجـ يلـؾ افعومؾقن ؾقفو؟ هؽذا يؼقل ،ؾرد ظؾقف إخ ظع جعػون
رمحف اهلل وهق حرضمل برشوفي ؿقؿي ،وؿبؾ أن يرد ظؾقف ذهى إفقف جمؿقظي وؿوفقا فف :أنً أخطلت ،ؾؼول:
حورضهتؿ أنؽ أخطلت؟ ؿول :إذا أخزهتؿ ٓ يثؼقن
أنو أظسف بخطئل ،ؿوفقا :ؾـريد أن ختز اجلامهر افذيـ
ْ
يب .وهق خمطئ ذم هذا ،بؾ تزداد ثؼتفؿ بف )).
 ؿؾً :هذا هق هق ـالم افعؾامء افربوكقغ افذيـ يعرؾقن حؼقؼي إمقر.
ً رأًِ ًفمه اهلل ذم تقاضع أيب افقؾوء ابـ ظؼقؾ ظـد تقبتف مـ مذهى آظتزال وفقؽـ فؽ بف ظزة.
 لبي اٌؼالِخ اثٓ لذاِخ رمحف اهلل ذم [حتسيى اننظس يف كتة انكالو] (ص:)34-33 :
اإلموم اف ِّث َؼي ا ْدسـد َأبق ح ْػص ظؿر بـ ُحمَؿد بـ ضززد ا ْفب ْغدَ ِ
اد ّي بِ ِؼ َرا َء ِيت َظ َؾ ْق ِف ِذم ِذي
َ
ُ َ
(( أخزكَو افش ْقخ ِ َ
أخزـُؿ اف َؼ ِ
ا ْفؼعدَ ة شـي َث َالث ِ
وش ِتامئَي بؿسجدكو ادحروس بِ َظ ِ
وهر دمشؼ حرشفو اهلل َت َع َوػ ؿؾً َف ُف ْ
ويض
ِ
إج َوزة إِن مل يؽـ َش َامظو َؿ َول حرضت َي ْقم ِآ ْثـ ْ ِ
َغ
ْإَ َجؾ ا ْف َعومل َأبُق بؽر ُحمَؿد بـ ظبد ا ْف َبوؿل بـ ُحمَؿد ا ْف َبزار َ
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افث ِ
عامئَي ت َْق َبي افش ْقخ ِ
ومـ مـ ا ْدحرم شـي مخس َو ِشتِّغَ َو َأ ْر َب ِ
اإل َموم أيب ا ْف َق َؾوء بـ ظؼقؾ ِذم َم ْس ِجد افؼيػ أيب
َج ْع َػر َرمحَف اهلل َت َع َوػ ِذم َّنر ُمعذ َوحرض ِذم َذفِؽ ا ْف َق ْقم خؾؼ ـثر.
َؿ َول :ي ُؼقل َظع بـ ظؼقؾ :إِكـِل َأبرأ إِ َػ اهلل َتع َوػ مـ م َذ ِ
اهى ادبتدظي آظتزال َو َؽره َومـ ُص ْح َبي أربوبف
َ
َ
َ
َْ
ّ
وتعظقؿ َأ ْص َحوبف وافسحؿ ظذ أشالؾفؿ وافتؽثر بلخالؿفؿ َو َمو ــً ظؾؼتف َووجد بخطل مـ مذاهبفؿ
اظتِ َؼوده.
وضالٓهتؿ َؾ َلنو توئى إِ َػ اهلل ُش ْب َحو َك ُف َت َع َوػ مـ ـِت ََوبتف وؿراءتف َوإك ُف َٓ حيؾ يل ِـت ََوبتف َو َٓ ِؿ َرا َءتف َو َٓ ْ
أش َت ْغػر اهلل َو َأتُقب إِ َف ْق ِف مـ ُخمَوف َطي ادبتدظي ا ْد ُ ْعتَز َفي َو َؽرهؿ ومؽوثرهتؿ
َوذـر َص ْقئو آخر ثؿ َؿ َولَ :ؾ ِن ِِّّن ْ

ِ
حرام َٓ حيؾ دُسؾؿ ؾعؾف ف َؼ ْقل افـبِل صذ اهلل َظ َؾ ْق ِف َوشؾؿ مـ
وافسحؿ َظ َؾ ْق ِفؿ وافتعظقؿ َهلُؿ َؾ ِنن َذفؽ ـُؾف َ

أظون ظذ هدم ْ ِ
اإل ْش َالم
ظظؿ َصوحى بِد َظي ؾؼد َ

َوؿد ـَو َن شقدكَو افؼيػ َأبُق َج ْع َػر أدام اهلل ظؾقه وحرس ظذ ـوؾتـو طؾف َومـ َم َعف مـ ُّ
افشقُقخ وإتبوع
شوديت وإخقاِّن أحسـ اهلل َظـ افدّ يـ وادروة جزاءهؿ مصقبغ ِذم ْ ِ
اإل ْكؽَور َظع حو صوهدوه بخطل ِذم ا ْفؽتى
افتِل َأبْ َرأ إِ َػ اهلل َت َع َوػ ِمـْ َفو واحتؼؼ أنـل ــً خمطئ ًو ؽر ُم ِصقى َو َمتك حػظ َظ ّع َمو ُيـ َِوذم َه َذا ْ
اخلط َو َه َذا
ِ
ِ
ِْ
افؼع مـ ردع وكؽول وإبعود َوؽر
اإل ْؿ َرار ؾإلموم ا ْدُسؾؿغ أظز اهلل ُش ْؾ َطوكف مؽوؾويت ظذ َذفؽ بِ َام ُيقجب ُف ْ
َذفِؽ وأصفدت اهلل َت َع َوػ َوم َال ِئؽَتف وأويل ا ْفعؾؿ ظذ َ ِ
مجقع َذفِؽ ؽر جمز َو َٓ مؽره وبوضـل وطوهري ِذم َذفِؽ
َ

َش َقاء.
َؿ َول اهلل َت َع َوػ :ﭽﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ [احوئدة.]95 :
ثؿ ـتى ُّ
افش ُفقد خطقضفؿ َو َه ِذه كسختفو:
رضقان ِذم ا ْدحرم شـي مخس
أصفدِّن ا ْدؼر ظذ إِ ْؿ َراره بِ َج ِؿق ِع َمو تضؿـف َه َذا ا ْفؽتوب َوـتى ظبد اهلل بـ
َ

َو ِشتِّغَ َو َأ ْر َب ِ
عامئَي
ِ
افسـل ِذم افت ِ
وريخ
بِؿثؾ َذفؽ أصفدِّن َوـتى ُحمَؿد بـ ظبد افرزاق بـ َأ ْمحد بـ ّ
أصفدِّن ا ْدؼر ظذ إِ ْؿ َراره بِ َج ِؿق ِع َمو تضؿـف َه َذا ا ْفؽتوب َوـتى ْ
قشػ
احلسـ بـ ظبد ا ْدؾؽ بـ ُحمَؿد بـ ُي ُ
بِ َخ ِّط ِف
َش ِؿعً إِ ْؿ َرار ا ْدؼر بذفؽ َوـتى ُحمَؿد بـ َأ ْمحد بـ ْ
احلسـ.
آخرهو
قشػ
َ
أصفدِّن ا ْدؼر ظذ كَػسف بذفؽ َوـتى َظ ّع بـ ظبد ا ْدؾؽ بـ ُحمَؿد بـ ُي ُ
وـتى ُحمَؿد بـ ظبد ا ْفب ِ
وؿل بـ ُحمَؿد بـ ظبد اهلل َوحرض ِذم َه َذا ا ْف َق ْقم ِذم َم ْس ِجد افؼيػ خؾؼ ـثر )).
َ
َ
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 ؿؾً  :ؾوكظر ـقػ اظسف بخطئف ،واظسف بػضؾ مـ اكتؼده ودظو هلؿ وصقهبؿ ؾقام اكتؼدوه ظؾقف،
وهؽذا ؾؾتؽـ افتقبي وافرجقع إػ احلؼ.
 -3أنؽ ذم تراجعؽ َبقـً أن اخلطل هق ظؿقم افؼقل بدخقل أهؾ افبدع ذم حؼ ادسؾؿ ظذ ادسؾؿ،
ؾقبؼك أن يؼول :إذا ـون اخلطل ذم افتعؿقؿ ؾفؾ يو ترى أن افصقاب هق افتخصقص بلن يؼول :يدخؾقن ذم ـذا
وٓ يدخؾقن ذم ـذا ،ؾنن ـون هذا مراده ؾقـبغل أن يبغ ذفؽ ويكح بوحلؼقق افتل يدخؾ ؾقفو أهؾ افبدع
واحلؼقق افتل ٓ يدخؾقن ؾقفو حتك يـظر ذم ذفؽ.
 -4أن اخلطل حصؾ مـؽ وؾؼؽ اهلل ظؾـ ًو ذم ـرد افدرس بغ افطالب وافساجع حصؾ مؽتقب ًو
ومـشقر ًا ذم بعض مقاؿع افتقاصؾ وفقس مجقع افطالب يطؾعقن ظذ مقاؿع افتقاصؾ.
 -5أن افساجع حصؾ ذم ختوم بحٌ ضقيؾ ٓ يشعر بف إٓ مـ ؿرأ افبحٌ إػ آخره.
وـون يـبغل أن يؽقن افساجع ذم مقضع اخلطن ؾؽام أن اخلطل حصؾ ذم جمؾس افدرس بغ افطالب
ؾفؽذا يـبغل أن يؽقن افساجع ذم كػس ادجؾس.
ؿؾً :وكص ـالمؽ ذم افساجع وؾؼؽ اهلل هق (( :تـبقف :وؿع ذم ـالم يل ذم جموفس ؿديؿي ذم ضؿـ
ـالم ،أن ؿؾً( :ؾنن فؾؿبتدع حؼقق ادسؾؿ) وهذه ـؾؿي خوضئي ،وظؿقمفو ؽر مريض :ؾال أبقح ٕحد أن
يـؼؾ ظـل هذه افعبورة ،وافذي أؿقفف هق مو ؿوفف أئؿي افسؾػ افذيـ تؼدم كؼؾ ـالمفؿ ،ومو ؿرره صقخ
اإلشالم ابـ تقؿقي رمحف اهلل ذم ؾتقاه افسوبؼي ،مجعـو وإيوه ذم دار ـرامتف ورضقاكف.
واحلؿد هلل رب افعودغ ،وصذ اهلل وشؾؿ ظذ كبقف إمغ ،وظذ آخف وصحبف أمجعغ.
ـتبف /أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظع بـ حزام افػضع افبعداِّن
يقم اجلؿعي ادقاؾؼ/27/صقال1441/ـه
ذم دار احلديٌ افسؾػقي بنب )).
 -6أن افساجع مل يـتؼ ذم مقؿعؽ افرشؿل ذم افشبؽي ،ـام أخزِّن بعض إخقاكـو إؾوضؾ.
 -7وإدهك مـ ذفؽ وإمر أن افساجع افذي ـتبتف آخر ادبحٌ مل يسك ؽر مخسي أجوم ثؿ ُحذف،
وهذا يدل ظذ أحد أمريـ:
 إمو أنؽ تراجعً ظـ تراجعؽ.
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 أو أنؽ ٓ تريد أن يـتؼ ظـؽ أنؽ أخطلت ذم ذفؽ ثؿ تراجعً ظـف وأحالمهو مر.
ً اٌؼدْت أكؽ وؾؼؽ اهلل ذم فقؾي آثـغ  /27مـ صفر مجودى إوػ1442/ـه حغ اكتؼت افػتـي
ذم افعومل إذا بوفساجع يعود مرة أخرى ذم آخر ادبحٌ ويـؼ ذم افقاتس.
 -8أنؽ مو زفً ترى أن هذه احلؼقق راجعي إػ مصؾحي افزجر ٕهؾ افبدع وإهقاء ،ؾنكؽ ؿؾً ـام
ذم مقؿعؽ مـ "اٌزٍْدشاَ":
 (( واهلجر افثوِّن هجر زجر وتلديى وذفؽ بلن ٓ يؽؾؿف وٓ يرد ظؾقف افسالم وٓ يعقده إذا مرض
وٓ يتبع جـوزتف معـوه اشؼوط حؼقق ادسؾؿ ظذ شبقؾ افزجر وافتلديى.
ؾفذا أمر مضقؼ وهذا ٓ يصـع إٓ دصؾحي راجحي ـلن يؽقن ادفجقر شرتدع ويسك بدظتف ويتقب إػ
اهلل ويرجع إػ افسـي أو يـزجر افـوس ظـ تؾؽ افبدظي ويتقبقا إػ اهلل ويستؼقؿقا ظذ افسـي ٓ ،بد أن تؽقن
ادصؾحي ؾقف راجحي وأمو إذا مل تتحؼؼ ادصؾحي ؾال جيقز ترك حؼقق ادسؾؿ افقاجبي مع ظدم افػوئدة ذم
ذفؽ)).
 وؿؾً أجض ًو (( :واهلجر افثوِّن شامه هجر افتلديى وهق بسك افؽالم معف وافسالم وترك ظقودة ادريض
واتبوع اجلـوئز وهذا متعؾؼ بودصؾحي افؼظقي ختتؾػ بوختالف ادصؾحي وخيتؾػ إمر بوختالف افشخص
وبوختالف افقؿً وبوختالف ادؽون ؾفق متعؾؼ بودصؾحي ؾودسؾؿ يرى مو ـون ؾقف مصؾحي ذظقي ؾقػعؾف )).
 وممو كؼ ذم مقؿعؽؿ وؾؼؽؿ اهلل ظذ "اٌزٍْدشاَ" ؿقفؽؿ (( :واهلجر هجران – هجر ابتعود ترك ؾفذا
مـػعتف ومصؾحتف مستؿرة يبتعد ظـ جؾسوء افسقء.
وهجر تلديى وزجر حتك يرجع بسك افسالم وترك افؽالم ؾفذا ٓ يصـع إٓ حقٌ يـػع أو يغؾى ظذ
افظـ كػعف وأمو إذا ازداد بعد ًا وٓ يـػع ؾال يستخدم ذفؽ ،وافرؾؼ ؾقف خر افدظقة إػ اهلل ظز وجؾ برؾؼ
وكصح ؾقف اخلر ومـ ظوكد احلؼ ممـ ابتدع ذم ديـ اهلل ظز وجؾ ؾؼد صوق اهلل ورشقفف ؾؾف ضريؼف ويعرض
ظـف.
ؿول اهلل ظز وجؾ :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [افـسوء.)) ]115 :
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 فيزا مو زال مقجقد ًا ذم مقؿعؽؿ ؾؾق ــً صودؿ ًو ذم تراجعؽ حلذؾً افبوضؾ وترـً مو ـتبتف مـ
افساجع أمو أن حتذف افساجع وتبؼل اخلطل مـشقر ًا ؾفذا فقس بسديد .

 اليصيحة الثاىية:
وممو كبفتؽؿ ظؾقف -وؾؼؽؿ اهلل -هق خطل مو ذهبتؿ إفقف مـ ظدم افتبديع ذم افبدع اجلزئقي افعؿؾقي ،وؿد
ـتبً ذم ذفؽ رشوفتل ادـشقرة " :رشّبق اٌشفبء يف ثْبْ ِزىت شْخ اإلسالَ ًأئّخ اٌسٍف يف ًصف اٌشخً
ثأَّٔو ِٓ أىً األىٌاء" وإػ أن مل تساجع ظـ ذفؽ .وؿد ـون توريخ ـتوبي رشوفتل "افسيوق" ذم يقم افسبً
 /28مـ ربقع إول1442/ـه ،وؿد ـتبتفو كصقحي فؽؿ ودـ ؿد يغس بؼقفؽؿ وؾؼؽؿ اهلل.
 وؿد ثبً ظـؽ وؾؼؽ اهلل أنؽ تؼسؿ افبدظي إػ ـؾقي ذم إصقل وجزئقي ذم افػروع ،وترى أن
افبدظي افؽؾقي خترج مـ افسـي ،وأمو افبدظي اجلزئقي ذم افػروع وهل افبدظي اجلزئقي افعؿؾقي ؾؾؽ ؾقفو ظدة
ؾتووى.
 ؾتورة تطؾؼ افؼقل بلن صوحبفو ٓ حيؽؿ ظؾقف بوفبدظي.
 وتورة تؼقد ذفؽ بؿـ مل تؽثر ظؾقف اجلزئقوت.
 وتورة تستثـل مـ افبدع افعؿؾقوت مو طفرت خموفػتفو فألدفي افظوهرة ممو كص ظؾقف افعؾامء ذم ـتى
افعؼقدة وافسـي ـوخلروج ظذ وٓة إمر ،وإكؽور ادسح ظذ اخلػغ .مع أن هوتغ افبدظتغ هلام تعؾؼ بلصقل
افعؼقدة.
 وؿد كُؼ ذم مقؿعؽؿ وؾؼؽؿ اهلل ذم "اٌزٍْدشاَ" مو كصف:
(افسمال افسوبع-:
أئؿي ادسوجد ظـدكو ـثر مـفؿ ظـدهؿ بعض افبدع هؾ يطؾؼ ظؾقفؿ أَّنؿ مبتدظي مع افعؾؿ أن بعضفؿ
يـصح وٓ يؼبؾ افـصقحي وهؾ هيجرون ومو افـصقحي ٕمثول همٓء؟
اإلجوبي-:
فقس ـؾ صوحى بدظي أو وؿع ذم بدظي هيجر وٓ ـؾفؿ يصر مبتدظ ًو ؾوفبدع مـفو بدع ذم أصقل افديـ
صوحبفو خيرج مـ افسـي إذا خوفػ أص ً
ال مـ أصقل أهؾ افسـي واجلامظي ومـفو بدع ؾرظقي ظؿؾقي صوحبفو
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يؽقن صوحى بدظي ٓ يستحؼ مو يستحؼف إول افذي خوفػ وابتدع ذم أصقل افديـ وـؾ مـفؿ يـصح أن
يرجع إػ افسـي وأن يتؿسؽ بوفسـي.
وأمو اهلجر ؾال يستخدم إٓ حقٌ يـػع.
واهلجر هجران – هجر ابتعود ترك ؾفذا مـػعتف ومصؾحتف مستؿرة يبتعد ظـ جؾسوء افسقء.
وهجر تلديى وزجر حتك يرجع بسك افسالم وترك افؽالم ؾفذا ٓ يصـع إٓ حقٌ يـػع أو يغؾى ظذ
افظـ كػعف وأمو إذا ازداد بعد ًا وٓ يـػع ؾال يستخدم ذفؽ ،وافرؾؼ ؾقف خر افدظقة إػ اهلل ظز وجؾ برؾؼ
وكصح ؾقف اخلر ومـ ظوكد احلؼ ممـ ابتدع ذم ديـ اهلل ظز وجؾ ؾؼد صوق اهلل ورشقفف ؾؾف ضريؼف ويعرض
ظـف.
ؿول اهلل ظز وجؾ :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [افـسوء.)]115 :
 وتلمؾ ذم ؿقفؽ( :ومـفو بدع ؾرظقي ظؿؾقي صوحبفو يؽقن صوحى بدظي ٓ يستحؼ مو يستحؼف إول
افذي خوفػ وابتدع ذم أصقل افديـ) .حقٌ ترى أن صوحى افبدظي افػرظقي ٓ يستحؼ مو يستحؼف إول
وهق صوحى افبدظي إصقفقي ،وؿد بقـً ؾقام شبؼ مو يستحؼف إول بؼقفؽ( :مـفو بدع ذم أصقل افديـ
صوحبفو خيرج مـ افسـي) وادعـك أن صوحى افبدع افػرظقي ٓ خيرج ببدظتف مـ افسـي ؾفق صوحى بدظي
وشـي ؾقؿؽـ أن يؼول ؾقف مبتدع شـل.
 ؾنن ؿقؾ :فعؾ افشقخ حمؿد وؾؼف اهلل أراد بؼقفف ٓ( :يستحؼ مو يستحؼف إول) أي مـ اهلجر.
 ؾوجلقاب :أنف ٓ يرى هجر أهؾ افبدع وإن ـوكً بدظتفؿ ذم إصقل ـوفؼدريي وادرجئي وؽرهؿ
إٓ إذا دظً ادصؾحي ـام بغ ذفؽ ذم مؼوفف ادطقل" :ىدش املجزذػخ – ًخٌثو ًظٌاثطو"
ً ممب ىٌ ِنشٌس أجض ًو ذم مقؿعؽؿ ذم "اٌزٍْدشاَ" مو يع (( :افسمال-:
يؼقل افسوئؾ :ظـدمو يؼقل افعؾامء فشخص مبتدع ،هؾ ٕنف جوء بقء مل يلت بوفسـي شـي افـبل صذ اهلل
ظؾقف وشؾؿ أو ٕن ظـده خؾؾ ذم افعؼقدة؟
اإلجوبي-:
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يطؾؼقَّنو ظذ مـ يتعبد هلل جؾ وظال بام فقس ذم افؼع وأـثر إضالؿفؿ ؾقفو ظذ مـ تعبد هلل بعؼقدة
خموفػي فعؼقدة افسؾػ :يؽقن خوفػ أهؾ افسـي واجلامظي ذم افعؼقدة وذم أصقل أهؾ افسـي ادشفقرة وادراد
بوٕصقل أي افتل أدفتفو مشفقرة معؾقمي مو خيوفػ ؾقفو إٓ بوهلقى ،إمر ؾقفو واضح ،وإصقل أـثرهو ذم
افعؼقدة وفؽـ يقجد أجض ًو أصقل يضؾؾ هبو ادخوفػ ذم ؽر افعؼقدة أجض ًو ،ؾنكؽور ادسح ظذ اخلػغ أجض ًو
مـ ادسوئؾ افتل يضؾؾ هبو ٕنف يرد إحوديٌ ادتقاترة ذم هذا ،ؾفل مـ إصقل أجض ًو ودوَّنو أهؾ افعؾؿ ذم
افعؼقدة ،اخلروج ظذ وٓة إمر أجض ًو ـذفؽ ممـ يضؾؾ هبو مـ ؾعؾ ذفؽ ،وحيؽؿ ظؾقف بوفبدع.
وـذفؽ أجض ًو وجد إضالق ٕهؾ افعؾؿ ظذ ادبتدع افذي أـثر مـ افبدع وفق ـوكً ذم ؽر إصقل – أي
ذم افعبودات افعؿؾقي -ؿد وجدكو أجض ًو بعض إضالؿوت افسؾػ مـ افصحوبي وافتوبعغ ؿد يطؾؼقن ؾالن
مبتدع ذم بدظي ظؿؾقي ذم بعض افبدع افعؿؾقي وإن مل تؽـ ـثرة ،ؾقظفر أنف ؿد يقجد ذم ـالم افسؾػ إضالق
مبتدع ويريدون هبو صوحى بدظيٕ ،نف ؿد وجد مـفؿ أن أضؾؼقا ظذ بعض افـوس مبتدع وهل بدظي ذم أمقر
ظؿؾقي ،ؾؼد جوء ظـ ابـ ظؿر أنف رأى رج ً
يثقب ذم افصالة ؾؼول :هذا مسجد ؾقف مبتدع أو كحق هذه
ال ِّ
افعبورة.
ؾفق حمؿقل ظذ أَّنؿ يريدون بؿبتدع صوحى بدظي ،أو مبتدع ابتداظ ًو جزئق ًو ،وفؽـ إـثر ذم إضالؿفؿ أن
مرادهؿ بؼقهلؿ ذم افرجؾ مبتدع خورج ظـ افسـي )).
ثؿ تؽؾؿً ظذ أثر ابـ ظؿر وؿول بعده (( :وظذ ِ
ـؾ وجدكو أؿقا ًٓ فإلموم أمحد وفشقخ اإلشالم
رمحف اهلل ذم إضالؿفؿ ادبتدع ظذ بعض مـ ابتدع ذم بعض افعبودات ويريدون هبو ابتداظ ًو جزئق ًو ٓ يريدون بف
ابتداظ ًو خمرج ًو مـ افسـي ،وفؽـ خرج مـ افسـي بذفؽ افعؿؾ )).
ثؿ كؼؾً أمثؾي دـ ؿول ؾقف افعؾامء مبتدع ذم ادسوئؾ افعؿؾقي إػ أن ؿؾً وؾؼؽ اهلل كوؿ ً
ال ظـ شْخ
اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل تعوػ (( :وؿول ذم مقضع آخر (" :)71/22ؾؿـ ؿول افصالة خر مـ افـقم
ـالمهو إػ ادؼق وادغرب ؾفق مبتدع خورج ظـ افسـي ذم إذان بوتػوق افعؾامء".
يعـل يؾتػً ذم ؿقفف افصالة خر مـ افـقم مل يرد ذفؽ ذم آفتػوت ذم ؿقفف افصالة خر مـ افـقم إكام
ورد ذم آفتػوت ذم ؿقفف :حل ظذ افصالة حل ظذ افػالح ،وفؽـف ؿقد ذم هذا ادقضقع خورج ظـ افسـي ذم
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إذان .وهذا يدل ظذ أنف يطؾؼ ادبتدع ويريد بف اخلروج ظـ افسـي ذم ظؿؾ بعقـف – ؾفق مبتدع خورج ظـ
افسـي ذم إذان بوتػوق افعؾامء -ؾفذا ادقضع بغ ؾقف أنف ؿصد ذم آبتداع أي ابتداع جزئل )).
إػ أن ؿؾً (( :ومقاضع أخرى هذه بعضفو ذم إضالق ادبتدع ظذ مـ أحدث ذم أمقر ظؿؾقي
ويريدون هبو ابتداظ ًو جزئق ًو.
وافشقخ افعثقؿغ رمحف اهلل ذم جمؿقع ؾتوواه يؼقل" :ـؾ مـ تعبد هلل بقء مل يؼظف اهلل أو بقء مل يؽـ
ظؾقف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ وخؾػوؤه افراصدون ؾفق مبتدع".
وذم مقضع آخر ؿول" :ـؾ مـ تعبد هلل بعؼقدة أو ؿقل أو ؾعؾ مل يؽـ مـ ذيعي اهلل ؾفق مبتدع".
هذه ؾؼط جمرد أمثؾي يسرة وإٓ ؾققجد أـثر مـ ذفؽ دـ تتبع ،وادؼصقد مـ هذا أنف ؿد يطؾؼ ظذ مـ
أحدث ذم بعض إمقر افعؿؾقي مبتدع ويراد بف مبتدع ذم ذفؽ إمر وإن مل خيرج مـ افسـي ،وإكام خيرجقن مـ
افسـي مـ ابتدع ذم أصقل افعؼقدة أو أـثر مـ اجلزئقوت ادبتدظي ـام هق معؾقم )).
 ؿؾً :وـالمؽ ذم هذا ادقضع يدل ظذ أنؽ ترى أن افبدع اجلزئقي افعؿؾقي ٓ يصر هبو افشخص
مبتدظ ًو خورج ًو ظـ افسـي.
ً رأًِ أّعبً يف ىزه اٌزأصْالد اٌغشّجخ اٌيت أصٍزيب ًىِ:
 -1أن افعؾامء إذا حؽؿقا بوٓبتداع ظذ صخص ذم ؽر إصقل ؾريدون أحد ثالثي أمقر:
 األًي :آبتداع ذم ذفؽ إمر بعقـف ؾقؽقن مبتدظ ًو وشـق ًو ؾفق مبتدع ذم تؾؽ ادسلخي وشـل ذم
ؽرهو.
وـون أؿقى مو احتججً بف لٌي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل (( :ؾؿـ ؿول افصالة خر مـ افـقم
ـالمهو إػ ادؼق وادغرب ؾفق مبتدع خورج ظـ افسـي ذم إذان بوتػوق افعؾامء )).
َو َؾ ِف َؿً مـ لٌي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل( :ؾفق مبتدع خورج ظـ افسـي ذم إذان) أنف ٓ خيرج
بذفؽ مـ افسـي مطؾؼ ًو ويصر مـ أهؾ إهقاء ،وفقس هذا بصحقح ،وهذا صبقف بؼقل افؼوئؾ ؾالن مبتدع
خورج ظـ افسـي ذم بوب اإليامن ،أو ؾالن مبتدع خورج ظـ افسـي ذم بوب افؼدر ،أو ؾالن مبتدع خورج ظـ
افسـي ذم إشامء وافصػوت وكحق ذفؽ ؾال تدل مثؾ هذه افعبورات ظذ أنف ٓ خيرج بذفؽ مـ افسـي مطؾؼ ًو
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ويصر مـ أهؾ إهقاء ،بؿعـك أنف مو زال صوحى شـي مع ابتداظف ،وؽويي مو ذم إمر أن ذم هذه افعبورات
تعقغ دقضع آبتداع وفقس ؾقفو احلؽؿ ظذ افشخص بلنف صوحى شـي مع ابتداظف.
 وافشخص إذا ابتدع بدظي ذم بوب مـ أبقاب افديـ وواؾؼ افسـي ذم ؽره مـ إبقاب ؾفق مبتدع
خورج ظـ افسـي ؾال يطؾؼ ظؾقف أنف صوحى شـي أو أنف مـ أهؾ افسـي مع ابتداظف.
ً رأًِ يف لٌي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ـام ذم [جمًىع انفتاوي] (:)53 /21
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 ؿؾً  :ؾفذا ابتداع ذم بوب افطفورة ومع هذا ؾوكظر ـقػ أؽؾظ صقخ اإلشالم بوفؼقل ظذ مـ أتك
هبذه افبدظي وأخز أنف خموفػ فؾؼيعي بذفؽ ،وأنف مستحؼ فؾتعزير وأؿؾ مو يػعؾ معف مـ افتعزير هق اهلجر
ـام هيجر أصحوب افبدع حتك يتقب إػ اهلل تعوػ ،ومثؾ هذا اإلؽالظ يدل ظذ أنف ابتدع بدظي خرج هبو ظـ
افسـي ،واكظر ـقػ حؽؿ ظذ بدظتف بلَّنو خموفػي فؾؼيعي ،ومل يؼؾ خموفػي هلدي رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف
وشؾؿ ذم بوب افطفورة ،ؾفذا يدل ظذ أن افبدع خالف افؼيعي ،ومو ـون خالف افؼيعي ؾفق خالف افسـي،
ومو ـون ـذفؽ ؾصوحبفو مـ أهؾ إهقاء.
ً اٌثبِٔ :أن ادراد بوٓبتداع آبتداع اجلزئل أي أنف واؿع ذم بدظي جزئقي ٓ خترج افشخص مـ
افسـي.
ً اٌثبٌث :أن ادراد بوٓبتداع افقؿقع بوفبدظي ،ؾنذا ؿوفقا :ؾالن مبتدع وـوكً افبدظي ذم ؽر إصقل
ؾودراد صوحى بدظي وفقس بؿبتدع خورج ظـ افسـي.
وـؾ هذا يو صقخ حمؿد وؾؼؽ اهلل مـ حتريػ افؽؾؿ ظـ مقاضعف ،ومل يلت ظـ افسؾػ ؿط احلؽؿ ظذ
افشخص بلنف سين سٍفِ صبحت ثذػخ يف غري األصٌي ،أً سين سٍفِ ِجزذع يف غري األصٌي.

28
ومثؾ هذا إمر فعؾف مل يطـ ذم آذان افسؾػ ؾض ً
ال ظـ أن يؽقكقا ؿرروا مثؾ هذه إصقل.
 -2أن افبدع اجلزئقي ٓ يصر هبو افشخص مبتدظ ًو حتك تؽثر ظؾقف تؾؽ افبدع اجلزئقي.
ؾؼد ؿؾً( :وإكام خيرجقن مـ افسـي مـ ابتدع ذم أصقل افعؼقدة أو أـثر مـ اجلزئقوت ادبتدظي ـام هق
معؾقم).
وتريد هو هـو أن يؼرر أن افبدظي افقاحدة إذا ـوكً ذم ؽر إصقل ٓ خيرج هبو افعبد مـ افسـي حتك
تؽثر.
وهذا افؼقل ٓ دفقؾ ظؾقف وهق مـ إؿقال افبوضؾي وبقون ذفؽ مـ وجقه:
 افقجف إول :أن إدفي جوءت ظومي ذم وصػ افبدظي بوفضالفي ؾتدخؾ ذم ظؿقم ذفؽ افبدظي
افقاحدة ذم إصقل أو ذم ؽر إصقل.
 افقجف افثوِّن :أن افؽثرة وافؼؾي مـ إمقر افـسبقي افتل ٓ تـضبط وحد ذفؽ بقء معغ ممو ٓ دفقؾ
ظؾقف.
 افقجف افثوفٌ :أن هذا ؿقل حمدث مل يؽـ معروؾ ًو ذم افسؾػ.
 وكؼتؿ وؾؼؽ اهلل بعد ذفؽ ذم "اٌزٍْدشاَ" ؿقد ًا فؾػتقى افسوبؼي ؾؼؾتؿ -بعد ذـرـؿ ٕثر ابـ ظؿر
ذم إكؽور افتثقيى  (( :-وأؿقل :مل أجد مثو ً
ٓ ؽر هذا ادثول وؿد اختؾػ ذم أخػوطف ،وظؾقف ؾال يصح أن
يـسى إػ افسؾػ افتبديع بجزئقي واحدة ذم إمقر افعؿؾقي واهلل أظؾؿ )).
 ؿؾً :وهذا مـ اخلطن ادحض ظذ افسؾػ ،وإمثؾي ظذ ذفؽ ـثرة وؿد ذـرت صقئ ًو مـ ذفؽ ذم
رشوفتل" :رشّبق اٌشفبء".
ً ممب ىٌ ِنشٌس أجض ًو ذم مقؿعؽؿ وؾؼؽؿ اهلل ذم "اٌزٍْدشاَ" مو يع (( :افسمال افرابع-:
يؼقل افسوئؾ :هؾ كحؽؿ ظذ أئؿي ادسوجد افذيـ ٓ يـؼودون فؾسـي بوفبدظي؟
اإلجوبي-:
ظذ حسى حول إموم ادسجد ؾنن ـون ظـده بعض افبدع افتل يستحؼ أن حيؽؿ ظؾقف بوفبدظي مـ أجؾفو
ؾـعؿ ـبدظي افتصقف ،وـذفؽ بدظي إصعريي ،وـذفؽ افتحزب ومو أصبف ذفؽ ممو طفر أمره ،وأمو إذا ـون
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ظـده بعض ادخوفػوت افقسرة ـلن جيفر بوفـقي – أظـل بعض افبدع افتل ٓ يبدع افعؾامء افرجؾ هبو ،مو
يسؿقَّنو بدع ظؿؾقي أو ؾرظقي ؾفذه ٓ حيؽؿ ظؾقف بلنف مبتدع -يؼول صوحى بدظي ويـصح )).
 ؿؾً :وهـو أجض ًو تؼرر أن افشخص ٓ يبدع ذم افبدع افعؿؾقي أو افػرظقي ،وهذا خطل حمض وؿد بقـً
خطل ذفؽ ذم رشوفتل " رشّبق اٌشفبء يف ثْبْ ِنيح شْخ اإلسالَ ًأئّخ اٌسٍف يف احلىُ ػٍَ اٌشخً ثأَّٔو ِٓ
أىً األىٌاء" وذـرت أمثؾي ـثرة ذم تبديع افسؾػ بودسوئؾ افعؿؾقي.

 اليصيحة الثالثة:
وممو كبفتؽؿ ظؾقف خطل تػصقؾؽؿ -وؾؼؽؿ اهلل -ذم مسلخي احلزبقي.
ؾؼؾً فؽؿ ذم رشوفتل افثوكقي إفقؽؿ افتل ـوكً ذم يقم افثالثوء  /17مـ صقال1441/ـه:

 وأمَّا املشألة الثاىية :وٍي التفصيل يف مشألة احلزبية.
ؾفذه ادسلخي مقجقدة ذم مقؿعؽؿ مـ "اٌزٍْدشاَ" ؾؼد جوء ذم مقؿعؽؿ مو كصف:
(افسمال افعوذ-:
يؼقل افسوئؾ :هؾ حزب ادممتر يدخؾقن ذم دائرة أهؾ افبدع فتحزهبؿ ،وإذا ـوكقا مـ أهؾ افبدع ؾام حؽؿ
ظقامفؿ افذيـ كصحقا وأؿقؿً ظؾقفؿ احلجي ؟ وجزاـؿ اهلل خرا ً.
اإلجوبي-:
مو يتعؾؼ بحزب ادممتر هؿ حتزبقا وفؽـ مل يتخذوا حزبقتفؿ ديـ ًو وإكام تعصبقا مـ أجؾ افدكقو ومـ أجؾ
ادـوصى ،ؾفؿ واؿعقن ذم ادعصقي ،ؿول افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ" :مـ ؿتؾ حتً رايي ُظؿقي – يعـل بجفوفي
– يدظق ظصبقي أو يـك ظصبقي ؾؼتؾي جوهؾقي".
وفق اختذوه ديـ ًو يتعبدون اهلل بف فقؿعقا ذم افبدظي ،وظذ هذا ؾال يؼعقن ذم افبدع َّٕنؿ مو اختذوا احلزبقي
ديـ ًو ـام اختذهو اإلخقان ادسؾؿقن وؽرهؿ مـ أمثوهلؿ ممـ كووأوا دظقة أهؾ افسـي واجلامظي ،وؾؼـو اهلل وإيوـؿ
حو حيى ويرىض).
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 ؿؾً :وـالمؽؿ هذا وؾؼؽؿ اهلل يدل ظذ أنؽ ترى افتػصقؾ ذم مسلخي احلزبقي ،وأن مـ احلزبقي مو
هل بدظي ،وهل مـ حتزب متعبد ًا هلل تعوػ ذم حزبقتف فؼقفؽ( :وفؽـ مل يتخذوا حزبقتفؿ ديـ ًو) ،وؿقفؽ:
(َّٕنؿ مو اختذوا احلزبقي ديـ ًو).
ومـ احلزبقي مو فقسً ببدظي وهل مـ حتزب ٕجؾ افدكقو فؼقفؽ( :وإكام تعصبقا مـ أجؾ افدكقو ومـ
أجؾ ادـوصى).
ؾوفذي ـتبتف فؽ ذم رشوفتل افسوبؼي إفقؽ مبـل ظذ ـالمؽ ذم هذا ادقؿع ،وؿد بقـً فؽ ذم افرشوفي
افسوبؼي وجف ـقن احلزبقي بدظي ،ومل يؽـ ـالمل ذم هذه ادسلخي مبـل ظذ اإلصوظوت وٓ كؼؾ احلوشديـ ).
وؿد ــً ؿؾً فؽ ذم افرشوفي إوػ افتل ـوكً ذم يقم اجلؿعي  /6صقال1441/ـه:

 املشألة الثاىية :بدعة احلزبية.
 اظؾؿ وؾؼؽ اهلل أن احلزبقي بدظي مو أنزل اهلل هبو مـ شؾطون ،ؾفل أمر حمدث مل يؽـ ذم زمـ رشقل
اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ،وإكام جوءت مـ جفي أظداء اإلشالم ،وأؿصد بوحلزبقي احلزبقي ادعفقدة ذم هذه
إزمون ،وهل ظبورة أن جيتؿع جمؿقظي مـ افـوس وجيعؾقا هلؿ أمرا ً يبويعقكف ظذ افسؿع وافطوظي ،وربام
ٍ
اكتامء ٕؾراد احلزب ،وجيعؾقن هلؿ مبودئ يسرون ظؾقفو ،ويقافقن مـ ـون
بطوئؼ
ظقـقا كوئب ًو فف ،ويضعقن
َ
معفؿ وفق ـون مـ أؾجر افـوس ،ويعودون مـ مل يؽـ معفؿ وإن ـون مـ أتؼك افـوس.
هذه احلزبقي ظذ هذه افصقرة مـ إمقر ادحدثي ذم اإلشالم.
 ومن البدع التي فيها:

 -1افبقعي ذم احلرض فغر ويل أمر ادسؾؿغ.
 -2آفتزام بوفطوظي افعؿقوء فرئقس احلزب وافبقعي فف ظذ ذفؽ.
 -3جعؾ مبودئ يؾتزمقن هبو ؽر ـتوب اهلل تعوػ وشـي رشقفف ظؾقف افصالة وافسالم.
 -4افقٓء وافزاء فغر افؽتوب وافسـي.
وهذه افبدع متعؾؼي بوفديـ ،ؾنن أمقر افبقعي وافطوظي وافقٓء وافزاء مـ أمقر افديـ ،وفقسً مـ أمقر
افدكقو ؾوإلحداث ادتعؾؼ هبو مـ اإلحداث ذم افديـ.
 إذا تبغ فؽ هذا ؾوظؾؿ أن هذه افبدع يشسك ؾقفو مـ يدظل أنف مـ دظوة اخلر وافديـ واإلصالح
ـحزب اإلخقان ادسؾؿغ ،ومـ مل يدع ذفؽ مـ شوئر إحزاب ادقجقدة ذم بؾدان ادسؾؿغ.
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وؿد كص ظؾامء افسـي ظذ بدظي احلزبقي مطؾؼ ًو:
 فيزا اٌؼالِخ احملمك اٌندِّ رمحف اهلل يؼقل ذم [املىزد انعرب انزالل] (ص:)88-78 :
(( أوًٓ :أن احلزبقي بدظي مـؽرة حو شزكوه مـ افـفل ظـفو ذم افؼرآن افؽريؿ وافسـي ادطفرة وـالم
افسؾػ رضقان اهلل ظؾقفؿ)).
– وكؼؾً ذم رشوفتل ـالم افعالمي افـجؿل إػ آخره ثؿ ؿؾً-:
 أؿقل  :فؼد صػك افعالمي افـجؿل رمحف اهلل وـػك ذم بقون بدظقي احلزبقي ،ومو ؾقفو مـ ادػوشد
وإرضار ،وادخوفػوت افؽثرة فؼيعي اإلشالم.
 وممـ أؾتك ببدظي احلزبقي :ػالِخ آٌّْ اٌشْخ حيَْ ثٓ ػٍِ احلدٌسُ شدده اهلل تعوػ ؾؼد ؿول ذم
"أشئؾي أهؾ جدة":
(( ؾعذ هذا إذا درشً ذم اجلومعي اإلشالمقي ؾؽـ ظذ حذر جد ًا مـ أوئلؽ ادجوفسغ فؾحزبقغ.
واحلؿد هلل يقجد مدرشقن شؾػققن ،ويقجد ضالب شؾػققن دمؾس معفؿ إن صوء اهلل ،ومو ٓ يدرك ـؾف ٓ
يسك جؾف ،ودراشتؽ ذم اجلومعي اإلشالمقي مع احلذر افشديد مـ احلزبقغ خر مـ اجلفؾ ،ودراشتؽ ذم
اجلومعي اإلشالمقي مع افقؿقع ذم احلزبقي وافبدع واخلراؾوت اجلفؾ خر مـ ذفؽ ،اجلفؾ افذي أنً ؾقف
بزاءتؽ مـ احلزبقي :احلزبقي بدظي ،وأنً ظذ شـي )).
 ؿؾً :وهـو صبفتون ؿد تعرضون ذم أذهون بعض ضؾبي افعؾؿ ذم مسلخي بدظي احلزبقي:

[الظبَة األوىل]
وهل :أن احلزبقي ؿد َّنك ظـفو اهلل تعوػ ذم ـتوبف ،وَّنك ظـفو افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم صحقح شـتف
ومو ـون مـ هذا افؼبقؾ ؾنكف يؽقن مـ ادحرموت وفقس مـ افبدع ـسوئر ادحرموت مـ ذب اخلؿر وافزكو
وافؼتؾ وؽر ذفؽ.
 واجلقاب :أن إدفي جوءت بوفـفل ظـ افتػرق وافعصبقي وهذه ادعصقي مـفو مو يؽقن متعؾؼ بلمر
افديـ ـتػرق أهؾ إهقاء وهذا ٓ صؽ أنف بدظي ،ومـف مو ٓ يؽقن ـذفؽ ـوفتعصى فؾعشوئر وافؼبوئؾ
وهذا مـ ـبوئر افذكقب وٓ يدخؾ ذم افبدع.
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فؽـ ؿضقي احلزبقي افتل كتحدث ظـفو هل أوشع مـ ذفؽ ،ومسلخي افتػرق وافعصبقي ؾرد مـ أؾرادهو،
وؿد بقـو ؾقام شبؼ مو حتؿؾف احلزبقي مـ افبدع.

[الظبَة الثاىية]
وهل :أن افبدظي تطؾؼ ظذ افتعبد هلل بغر مو ذع.
 لبي اٌؼالِخ اٌشبطيب رمحف اهلل يؼقل ذم [االعتصام] (:)53 /1
ٍ ِ
وهل افؼ ِظق َي ي ْؼصدُ بِوفس ُؾ ِ
ِ
يـ ُخم َْس َظ ٍي ،ت َُض ِ
قك َظ َؾ ْق َفو ا ْد ُ َبو َف َغ ُي ِذم
ُ َ
ُّ
(( َؾو ْفبِدْ َظ ُي إِ َذ ْن ظ َب َور ٌة َظ ْـَ :ض ِري َؼي ذم افدِّ ِ َ
ْ
افت َع ُّب ِد َِّللِ ُش ْب َحو َك ُف )) ـها.
وـثر مـ إحزاب ادقجقدة ذم بالد ادسؾؿغ مل يتعبدوا اهلل تعوػ بوحلزبقي ،وإكام أشسقهو ودخؾقا ؾقفو
مـ أجؾ كقؾ بعض حضقض افدكقو مـ ادؾؽ وؽره ،ؾنذا ـون هذا حوهلؿ ؾام هق وجف احلؽؿ ظذ حزبقتفؿ
بوفبدظي.
ً وشف ىزه اٌشجيخ أْ ّمبي :إن إمر ادحدث إذا ـون فف ظالؿي بوفديـ شقاء ـون مـ ؿبقؾ افعؿؾ
أو افؼقل أو آظتؼود ؾنكف يؽػقـو أن كحؽؿ ظذ صوحبف بوفبدظي بؿجرد حصقل ذفؽ مـف إذا وجدت ذوط
افتبديع واكتػً مقاكعف ،وٓ يشسط أن كعؾؿ مـ ؿقفف أنف أراد بذفؽ افتعبد هلل تعوػ أو ٓ.
واحلزبقي ؿد ذـركو ؾقام مه مو ؾقفو مـ ادحدثوت ذم افديـ ؾؿـ دخؾ ؾقفو حؽؿ ظؾقف بوفبدظي ظـد تقؾر
افؼوط واكتػوء ادقاكع.
ًاملزأًِ ذم شر افسؾػ جيد مصداق ذفؽ ؾؼد بدع اإلموم أمحد افؽرابقز حغ ؿول :فػظل بوفؼرآن
خمؾقق ومل يسلخف هؾ ؿول ذفؽ تعبد ًا أو ٓ ،وبدع هق وؽره يعؼقب بـ صقبي حغ تقؿػ ذم افؼرآن ؾؾؿ يؼؾ
ؽر خمؾقق وٓ خمؾقق ومل يسلخف هؾ تقؿػ تعبد ًا أو ٓ ،وبدع افذهع وتبعف أمحد :داو َد افظوهري حغ ؿول:
افؼرآن حمدث ومل يسلخف هؾ ؿول ذفؽ تعبد ًا أو ٓ.
ٌىٓ إذا ـون ذفؽ إمر ممو يػعؾ ظذ وجف افعودة وظذ وجف افعبودة ؾفـو كحتوج أن كعرف هؾ هذا
افشخص افذي حصؾ مـف ذفؽ أراد بف افتعبد أو ٓ ،ؾنن ظؾؿـو مـف أنف أراد افتعبد حؽؿـو ظؾقف بوفبدظي إذا
وجدت ذوط افتبديع واكتػً مقاكعف ،وإن مل يرد افتعبد ؾال كحؽؿ ظؾقف بذفؽ.
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 لبي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ـام ذم [جمًىع انفتاوي] (:)633-632 /11
(( وفق شئؾ افعومل ظؿـ يعدو بغ جبؾغ :هؾ يبوح فف ذفؽ؟ ؿول :كعؿ .ؾنذا ؿقؾ :إكف ظذ وجف افعبودة
ـام يسعك بغ افصػو وادروة ؿول :إن ؾعؾف ظذ هذا افقجف حرام مـؽر يستتوب ؾوظؾف ؾنن توب وإٓ ؿتؾ .وفق
شئؾ :ظـ ـشػ افرأس وفبس اإلزار وافرداء :أؾتك بلن هذا جوئز .ؾنذا ؿقؾ :إكف يػعؾف ظذ وجف اإلحرام.
ـام حيرم احلوج .ؿول :إن هذا حرام مـؽر .وفق شئؾ :ظؿـ يؼقم ذم افشؿس .ؿول :هذا جوئز .ؾنذا ؿقؾ :إكف
يػعؾف ظذ وجف افعبودة .ؿول :هذا مـؽر ـام روى افبخوري ظـ ابـ ظبوس  -ريض اهلل ظـفام  -أن رشقل اهلل
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ رأى رج ً
ال ؿوئ ًام ذم افشؿس .ؾؼول" :مـ هذا؟" ؿوفقا :هذا أبق إرسائقؾ يريد أن يؼقم ذم
افشؿس وٓ يؼعد وٓ يستظؾ وٓ يتؽؾؿ ؾؼول افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ" :مروه ؾؾقتؽؾؿ وفقجؾس
وفقستظؾ وفقتؿ صقمف " ؾفذا فق ؾعؾف فراحي أو ؽرض مبوح مل يـف ظـف :فؽـ حو ؾعؾف ظذ وجف افعبودة َّنل
ظـف .وـذفؽ فق دخؾ افرجؾ إػ بقتف مـ خؾػ افبقً مل حيرم ظؾقف ذفؽ وفؽـ إذا ؾعؾ ذفؽ ظذ أنف ظبودة،
ـام ـوكقا يػعؾقن ذم اجلوهؾقي :ـون أحدهؿ إذا أحرم مل يدخؾ حتً شؼػ ؾـفقا ظـ ذفؽ ـام ؿول تعوػ:
َ َ ْ َ ْ ُّ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ َّ ْ َّ َ َّ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ
َ
ْ
َ
ُ
كن ال ِِب م ِن اتَق وأتوا اْلُيوت ِمن أبوابِها﴾ [افبؼرة:
ورها ول ِ
﴿وليس ال ِِب بِأن تأتوا اْليوت ِمن ظه ِ
 ]189ؾبغ شبحوكف أن هذا فقس بز وإن مل يؽـ حرام ًو ؾؿـ ؾعؾف ظذ وجف افز وافتؼرب إػ اهلل ـون ظوصق ًو

مذمقم ًو مبتدظ ًو وافبدظي أحى إػ إبؾقس مـ ادعصقيٕ :ن افعويص يعؾؿ أنف ظوص ؾقتقب وادبتدع حيسى
أن افذي يػعؾف ضوظي ؾال يتقب .وهلذا مـ حرض افسامع فؾعى وافؾفق ٓ يعده مـ صوفح ظؿؾف وٓ يرجق بف
افثقاب ،وأمو مـ ؾعؾف ظذ أنف ضريؼ إػ اهلل تعوػ ؾنكف يتخذه ديـ ًو وإذا َّنك ظـف ـون ـؿـ َّنك ظـ ديـف ورأى
أن ف ؿد اكؼطع ظـ اهلل وحرم كصقبف مـ اهلل تعوػ إذا ترـف .ؾفمٓء ضالل بوتػوق ظؾامء ادسؾؿغ وٓ يؼقل
أحد مـ أئؿي ادسؾؿغ :إن اختوذ هذا ديـ ًو وضريؼ ًو إػ اهلل تعوػ أمر مبوح :بؾ مـ جعؾ هذا ديـ ًو وضريؼ ًو إػ
اهلل تعوػ ؾفق ضول مػس خموفػ إلمجوع ادسؾؿغ .ومـ كظر إػ طوهر افعؿؾ وتؽؾؿ ظؾقف ومل يـظر إػ ؾعؾ
افعومؾ وكقتف ـون جوه ً
ال متؽؾ ًام ذم افديـ بال ظؾؿ )) .ـها.
 ؿؾً :وؽويي حول أصحوب افتحزبوت أن يؽقكقا أحدثقا بدظ ًو مـ أجؾ ادؾؽ وبعض حظقظ
افدكقو ،ومثؾ هذا ٓ خيرجفؿ ظـ احلؽؿ ببدظقي حزبقتفؿ.
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وٓ صؽ أن مـ حتزب وأحدث بدظ ًو وزظؿ أنف يتؼرب إػ اهلل تعوػ هبذه افبدع وادحدثوت وأنف ٓ يريد
بحزبقتف افدكقو وإكام يريد كك افديـ وهق ـوذب ذم ذفؽ حوفف أصد مـ أوئلؽ ،واجلؿقع مشسـقن ذم افبدظي
ؽر أن افبدع تتػووت.
أرأجً فق أن رجؾغ :أحدمهو ظؿؾ مقفد ًا صقؾق ًو وـون ؽرضف مـ ذفؽ افتؽسى.
وأخر :ظؿؾ مقفد ًا وؽرضف بذفؽ افتؼرب إػ اهلل تعوػ.
ؾفؾ يستؼقؿ أن يؼول :إن افثوِّن حيؽؿ ظؾقف بوفبدظي ،وأمو إول افذي جوء بقء مـ ظبودة افصقؾقي
فغرض افتؽسى ٓ حيؽؿ ظؾقف بوفبدظي ؟!!
وهؾ تظـ أن إرادة افدكقو بوفبدع خترج صوحبفو ظـ آبتداع ؟!!.
وفق اؾسضـو أن رج ً
ال ذم أوشوط أهؾ افتصقف ،وأراد افرئوشي ؾقفؿ واجلوه وحظقظ افدكقو ؾقاؾؼفؿ ظذ
مجقع بدظفؿ افتل ٓ تصؾ إػ حد افؽػر إـز وافؼك إـز.
وآخر واؾؼفؿ ظذ ذفؽ تؼرب ًو ،ؾفؾ يو ترى حيؽؿ ظذ افثوِّن بوفبدظي دون إول؟!
ٓ صؽ أَّنام مشسـون ذم افبدظي وحيؽؿ ظؾقفام هبو.
إن أئؿي افسؾػ ـوكقا حيؽؿقن ظذ افرجؾ بوفبدظي بؿجرد كزوفف ظـد أهؾ افبدع وجؾقشف معفؿ وإن مل
يعؾؿقا ظـف بدظي مـ افبدع ومل يـظروا ذم مؼصقده بؿجوفستفؿ هؾ افديـ أو افدكقو ؾؽقػ ٓ حيؽؿقن
بوفبدظي ذم حؼ مـ زاد ظذ ذفؽ افقؿقع ذم افبدع مـ أجؾ حظقظ افدكقو.
 لبي احلبفظ أثٌ ّؼٍَ سمحو اهلل ذم [طثقات احلناتلة] (:)158 / 1
(( أخزكو ظبد افصؿد اهلوصؿل ؿراءة ؿول :أخزكو افدارؿطـل حدثـو ظثامن بـ إشامظقؾ بـ بؽر افسؽري
ؿول :شؿعً أبو داود افسجستوِّن يؼقل ؿؾًٕ :يب ظبد اهلل أمحد بـ حـبؾ أرى رج ً
ال مـ أهؾ افسـي مع
رجؾ مـ أهؾ افبدظي أترك ـالمف ؿول ٓ :أو تعؾؿف أن افرجؾ افذي رأجتف معف صوحى بدظي ؾنن ترك ـالمف
ؾؽؾؿف وإٓ ؾلخحؼف بف )).
ً لبي اإلِبَ اٌربهببسُ سمحو اهلل ذم [شرح السنة] ص (:)113-112
(( وإذا رأجً افرجؾ جوفس مع رجؾ مـ أهؾ إهقاء ؾحذره وظرؾف ،ؾنن جؾس معف بعد مو ظؾؿ
ؾوتؼف ،ؾنكف صوحى هقى )).) .ـها
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 ألٌي :بعد أن أرشؾً فؾشقخ حمؿد وؾؼف اهلل افرشوئؾ افسوبؼي بؾغـل أنف تراجع ظـ مسلخي تؼسقؿ
احلزبقي ،وأنف حؽؿ ظذ احلزبقي ظؿقم ًو بوفبدظي ؾرسِّن ذفؽ مع مو ذم تراجعف مـ افؼصقر وذفؽ ٕمريـ:
 إمر إول :أنف مل يصؾح ومل يبغ افبقون افؼظل افذي ؿول ؾقف اهلل ظز وجؾ :ﭽ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [افبؼرة.]163 :
ؾذـر اهلل تعوػ مـ ذوط افتقبي اإلصالح وافبقون ،وهذا مل حيصؾ مـف ،ؾقذـر وجف اخلطن افذي حصؾ
فف ذم افػتقى افسوبؼي ،وجيقى ظؾقف ويؽشػ افؾبس.
 إمر أخر :أنف أخرج افؽالم وـلَّنو ؾتقى جديدة ومل خيرجفو خمرج افساجع ظـ ؾتقى شوبؼي.
ً لذ روش احلبفظ اثٓ سخت رمحف اهلل ذم [ذيم طثقاخ احلناتهح] (:)333 /1
مـ ضريؼ َأيب حوتؿ حمؿد بـ إدريس َؿ َول (( :وفؼد ذـر ٕيب ظبد اهلل أمحد بـ حـبؾ رجؾ مـ أهؾ
افعؾؿ ،ـوكً فف زفي ،وأنف توب مـ زفتف ،ؾؼول ٓ :يؼبؾ اهلل ذفؽ مـف حتك يظفر افتقبي وافرجقع ظـ مؼوفتف،
وفقعؾؿـ أنف َؿ َول مؼوفتف ـقً وـقً ،وأنف توب إػ اهلل تعوػ مـ مؼوفتف ،ورجع ظـف ،ؾنذا طفر ذفؽ مـف حقـئذ
تؼبؾ ،ثؿ تال َأبُق ظبد اهلل ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯣ ﭼ )).
وــً أؿقل :يؽػقـو أنف رجع إػ افصقاب ذم هذه ادسلخي ؾنن ذم ذفؽ إمخود ًا فؾؼ ذم هذه ادسلخي.
 وبعد مرور أجوم ؿؾقؾي مـ ذفؽ إذا بلخقـو ٌِفك اٌفبظٍِ يزور افشقخ حمؿد ًا وخيرج ـالم ًو كصف:
(( يرس اهلل بزيورة درـز صقخـو حمؿد بـ حزام حػظف اهلل وجؾسً مع افشقخ وشلختف:
يو صقخ أصدرت ؾتقى ذم إجوم افسوبؼي أن حزب ادممتر ٓ يدخؾ ذم أهؾ افبدع ثؿ جوءت ؾتقى بعدهو
بلن مجقع إحزاب مبتدظي ؾام اجلؿع؟

ؾلجوب افشقخ :بلن افػتقى إوػ ـوكً ظذ ادعـك افؾغقي ،وافػتقى افثوكقي ظذ ادعـك افؼظل.
ؿول :ؾؾام رأجً اخلقض ذم هذه ادسلخي أؾتقً بودعـك افؼظل ـها بؿعـوه.
أخقـؿ :مقؾؼ افػوضع )).
ؾتعجبً مـ هذا افؼقل وتعجى ؽري أصد افتعجى.
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 وهذا افؽالم يدل ظذ أنف يرى صحي افػتقى افسوبؼي وأنف مل خيطء ؾقفو ،وبـوء ظذ هذا ؾنن افػتقى
إوػ مل يساجع ظـفو.
 وإفقؽ كص مو جوء ذم افػتقى افسوبؼي:
(افسمال افعوذ-:
يؼقل افسوئؾ :هؾ حزب ادممتر يدخؾقن ذم دائرة أهؾ افبدع فتحزهبؿ ،وإذا ـوكقا مـ أهؾ افبدع ؾام حؽؿ
ظقامفؿ افذيـ كصحقا وأؿقؿً ظؾقفؿ احلجي ؟ وجزاـؿ اهلل خرا ً.
اإلجوبي-:
مو يتعؾؼ بحزب ادممتر هؿ حتزبقا وفؽـ مل يتخذوا حزبقتفؿ ديـ ًو وإكام تعصبقا مـ أجؾ افدكقو ومـ أجؾ
ادـوصى ،ؾفؿ واؿعقن ذم ادعصقي ،ؿول افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ" :مـ ؿتؾ حتً رايي ُظؿقي – يعـل بجفوفي
– يدظق ظصبقي أو يـك ظصبقي ؾؼتؾي جوهؾقي".
وفق اختذوه ديـ ًو يتعبدون اهلل بف فقؿعقا ذم افبدظي ،وظذ هذا ؾال يؼعقن ذم افبدع َّٕنؿ مو اختذوا احلزبقي
ديـ ًو ـام اختذهو اإلخقان ادسؾؿقن وؽرهؿ مـ أمثوهلؿ ممـ كووأوا دظقة أهؾ افسـي واجلامظي ،وؾؼـو اهلل وإيوـؿ
حو حيى ويرىض).
 ؿؾً :مراد افشقخ حمؿد وؾؼف اهلل أن احلزبقي تـؼسؿ إػ ؿسؿغ:
 حضثْخ ٌغٌّخ :وهؿ افذيـ مل يتخذوا حزبقتفؿ تعبد ًا يتعبدون اهلل هبو ،وهذه احلزبقي ٓ تدخؾ ذم
افبدظي وأصحوهبو فقسقا بؿبتدظغ ـحزب ادممتر.
ً حضثْخ ششػْخ :وهؿ افذيـ اختذوا حزبقتفؿ ديـ ًو ،وهذه احلزبقي يصر أصحوهبو مـ مجؾي أهؾ افبدع
وإهقاء ـحزب اإلخقان.
وبـوء ظذ هذا ؾؼقفف بعد ذفؽ( :احلزبقي بدظي) يريد احلزبقي افؼظقي افتل شبؼ بقون مراده هبو ؾال
يدخؾ ؾقفو إحزاب افسقوشقي افذيـ مل يتخذوا بدظتفؿ ديـ ًو يديـقن اهلل بف.
ًخالصخ اٌمٌي :أن افشقخ حمؿد ًا مل يساجع ظـ تؼسقؿ احلزبقي بؾ مو زال ظذ تؼريره ؾنن ظـده
افػتقى إوػ صحقحي وادراد هبو ادعـك افؾغقي ،وافػتقى إخرى صحقحي وادراد هبو ادعـك افؼظل.
يكح بساجعف ظـ افػتقى افسوبؼي.
ومـ أجؾ هذا مل ِّ
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وؿد بقـً هذه ادسلخي ذم رشوفتل ذم "اٌجْبْ اٌسٌُ يف اٌفشق ثني اٌزحضة اٌششػِ ًاٌجذػِ ًاٌٍغٌُ"
ؾورجع إفقفو.
 ًِٓ األٌِس اٌؼدْجخ اٌيت فؼٍيب اٌشْخ حمّذ ثٓ حضاَ ًفمو اهلل مو أوؿػـل ظؾقف بعض إخقاكـو
إـورم مـ أن افشقخ حمؿد ًا بعد أن حؽؿ بلن احلزبقي ـؾفو بدظي حذف هذا احلؽؿ بعد ذفؽ مـ ؾتقاه.
 وؿد ـون كص افػتقى إوػ ـام ذم مقؿعف مـ "اٌزٍْدشاَ" مو يع (( :افسمال-:
يؼقل افسوئؾ :هؾ مـ احلزبقي مو فقس ببدظي؟.
اإلجوبي -:احلزبقي ـؾفو بدظي ،ومـ ادعؾقم أن احلزبقي هل افقٓء وافزاءة ٕمقر ختوفػ افؽتوب وافسـي،
ؾقحى ٕجؾفو ويبغض مـ أجؾفو ،ويقايل مـ أجؾفو ويعودي مـ أجؾفو ،وجيتؿعقن ظذ تؾؽ إمقر ،ؾفذه
بدظي وفقس ذم ذفؽ مو فقس ببدظي ،وإحزاب ـؾفو ذم بدظي ظذ اختالف بقـفو ذم افؼ وحموربي افسـي ))...
إفخ.
 وبعد ذفؽ بلـثر مـ ثالثي أصفر حذف مجؾي( :احلزبقي ـؾفو بدظي) واـتػك بحؽؿف ظذ أن احلزبقي
ؾقفو افقٓء وافزاء وأن ذفؽ بدظي أي افقٓء وافزاء افذي ذم احلزبقي ،وأن إحزاب واؿعقن ذم بدظي وتقرع
أن حيؽؿ ببدظي احلزبقي واـتػك بوحلؽؿ ظذ إؾعول.
 وٓ أدري حوذا حذف هذه اجلؿؾي ،ومو بعد ذفؽ يدل ظؾقفو ،وذفؽ أن احلزبقي إذا ـوكً هل افقٓء
وافزاء ،وافقٓء وافزاء بدظي ؾوفـتقجي :أن احلزبقي بدظي.
 وشؿعً صقتقي دحؿد بـ حزام وؾؼف اهلل وشدده وهق يستـؽر أن ُدمعؾ هذه ادسلخي مـ مجؾي
احآخذ ظؾقف وؿد تراجع ظـفو.
وـؾ هذا خالف افقاؿع ،وفقس تراجع افشقخ حمؿد بـ حزام وؾؼف اهلل ذم ذفؽ تراجع ًو صحقح ًو ـام مر،
وإذا أراد أن يساجع افساجع افصحقح ؾعؾقف:
 أًالً 0أن يكح بلنف أخطل خطل طوهرا ً ذم افػتقى افسوبؼي.
ً ثبْٔبً 0أن يبغ وجف اخلطن ؾقفو بقوك ًو طوهرا ً ،وهق أن مو حصؾ ؾقفو مـ افتػريؼ بغ احلزبقي افبدظقي
وؽر افبدظقي-،بلن احلزبقي افتل يقصػ صوحبفو بوفبدظي هل احلزبقي افتل تعبد أصحوهبو هبو فرهبؿ شبحوكف،
ومـ مل حيصؾ مـف هذا افتعبد ؾؾقسً حزبقتف مبتدظي وٓ يرمك بوفبدظي مـ أجؾ ذفؽ -أن هذا خطل حمض.

38
ً ثبٌثبً 0أن يكح بلن إحزاب افسقوشقي داخؾقن ذم افبدظي.

 اليصيحة الزابعة:
وممو كبفتؽؿ ظؾقف -وؾؼؽؿ اهلل -ذم رشوفتل "رشّبق اٌشفبء" مسلخي ؿك افتبديع ظذ إصقل افظوهرة
افتل اصتفرت خموفػتفو فألدفي افؼظقي.
ً ممب ىٌ ِنشٌس أجض ًو ذم مقؿعؽؿ ذم "اٌزٍْدشاَ" مو يع (( :افسمال-:
يؼقل افسوئؾ :ظـدمو يؼقل افعؾامء فشخص مبتدع ،هؾ ٕنف جوء بقء مل يلت بوفسـي شـي افـبل صذ اهلل
ظؾقف وشؾؿ أو ٕن ظـده خؾؾ ذم افعؼقدة؟
اإلجوبي-:
يطؾؼقَّنو ظذ مـ يتعبد هلل جؾ وظال بام فقس ذم افؼع وأـثر إضالؿفؿ ؾقفو ظذ مـ تعبد هلل بعؼقدة
خموفػي فعؼقدة افسؾػ :يؽقن خوفػ أهؾ افسـي واجلامظي ذم افعؼقدة وذم أصقل أهؾ افسـي ادشفقرة وادراد
بوٕصقل أي افتل أدفتفو مشفقرة معؾقمي مو خيوفػ ؾقفو إٓ بوهلقى ،إمر ؾقفو واضح )).
ً ممب ىٌ ِنشٌس أجض ًو ذم مقؿعؽؿ ذم "اٌزٍْدشاَ" مو يع (( :يؼقل افسوئؾ :ؿول صقخ اإلشالم رمحف
اهلل ذم جمؿقع افػتووى " :و"ا ْفبِدْ ظ ُي" افتِل يعدُّ ِهبو افرج ُؾ ِمـ َأه ِؾ ْإَهق ِ
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ػ ْب َـ
قش َ
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مهو َؿو ُفقاُ :أ ُص ُ
ار ُج َوافر َو ِاؾ ُض َوا ْف َؼدَ ِري ُي َوا ْد ُ ْر ِج َئ ُي...
َغ َو َش ْبعغَ ؾ ْر َؿ ًي ه َل َأ ْر َب ٌعَ ْ :
َأ ْش َبوط َو َؽ ْ َر ُ َ
اكتفك" ؾفؾ يػفؿ مـ ـالمف أن مـ وؿع ذم بدظي دون هذه افبدع هق مـ أهؾ افسـي وٓ يعد مـ أهؾ إهقاء
وافبدع؟.
اإلجوبي-:
هق مثؾ مثو ً
ٓ هبذا افذي ذـر ،وفؽـ افؼوظدة ظـده مو ذـره ؿبؾفو ؿول" :مو اصتفر ظـد أهؾ افعؾؿ بوفسـي
خموفػتفو فؾؽتوب وافسـي" إذ ًا هذه هل افؼوظدة ذم تبديع افرجؾ – أن خيوفػ مو اصتفر ظـد أهؾ افسـي خموفػتفو
فؾؽتوب وافسـي ،ؾفذا مـ خوفػ ؾقفو ؾفق مـ ادبتدظي .))...
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وؿد كبفتؽ وؾؼؽ اهلل ظذ خطن هذا افؼقل ذم رشوفتل" :رشّبق اٌشفبء يف ثْبْ ِزىت شْخ اإلسالَ
ًأئّخ اٌسٍف يف ًصف اٌشخً ثأَّٔو ِٓ أىً األىٌاء" وإػ أن مل تساجع ظـ ذفؽ .وؿد ـون توريخ ـتوبي
رشوفتل "افسيوق" ذم يقم افسبً  /28مـ ربقع إول1442/ـه.
وـون ممو ؿؾً ذم افرشوفي ادشور إفقفو:
( ألٌي  :مراد صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي رمحف اهلل ذم ـالمف افسوبؼ افتػريؼ بغ افبدع افظوهرة واخلػقي،
وذفؽ أن افبدع تـؼسؿ إػ ؿسؿغ:
 افؼسؿ إول :بدع طوهرة ٓ خػوء ؾقفو ؿد اصتفرت ظـد افعؾامء خموفػتفو فؾؽتوب وافسـي ،ؾفذه افبدع
حيؽؿ ظذ افشخص ؾقفو بلنف مـ أهؾ افبدع وإهقاء بؿجرد افقؿقع ؾقفو ـبدظي اخلقارج وادرجئي وافؼدريي
وافرواؾض ؾؿـ واؾؼ هذه افػرق ذم بعض أصقهلو أو اكتسى إفقفو ؾفق مـ أهؾ افبدع وإهقاء.
 افؼسؿ أخر :بدع خػقي ،وهذه افبدع ٓ حيؽؿ ظذ افشخص ؾقفو بلنف مـ أهؾ افبدع وإهقاء حتك
يبغ فف احلجي افؼظقي ذم ـقَّنو بدظي ؾنن أس بعد افبقون ؾقحؽؿ ظؾقف بلنف مـ أهؾ افبدع وإهقاء.
ً ممب ّذي ػٍَ أَّْ ىزا ِشاد شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ؿقفف ـام ذم [جمًىع انفتاوي] (/3
:)349-348
يـ وا ْفؽ ََال ِم َظ َذ درج ٍ
ػ ا ْدـْت َِسب َي َإػ م ْتب ِ
ِ
قظغَ ِذم ُأ ُص ِ
وت:
(( َو ِممو َيـْ َب ِغل َأجْ ًضو َأ ْن ُي ْع َر َ
ََ َ
قل افدِّ ِ َ
َ ُ
ف َأن افط َقائ َ ُ َ
ِ
ٍ ِ
افسـ َي ِذم ُأ ُم ٍ
قؿ ٍي َو ِمـ ُْف ْؿ َم ْـ َيؽ ُ
ِمـ ُْف ْؿ َم ْـ َيؽ ُ
قر َد ِؿق َؼ ٍيَ .و َم ْـ
ُقن إك َام َخو َف َ
ُقن َؿدْ َخو َف َ
ػ ُّ
افسـ َي ذم ُأ ُصقل َظظ َ
ػ ُّ
ِ ِ ِ
ُقن َؿدْ رد َظ َذ َؽ ِ ِ ِ
افسـ ِي ِمـْ ُفَ :ؾ َقؽ ُ
ُقن َحم ُْؿق ًدا ِؾ َقام َرد ُه ِم ْـ ا ْف َبوضِ ِؾ َو َؿو َف ُف
ْ
ره م ْـ افط َقائػ افذي َـ ُه ْؿ َأبْ َعدُ َظ ْـ ُّ
َيؽ ُ َ
احلَ ِّؼَ :ف ِؽ ْـ َيؽ ُ
وو َز ا ْف َعدْ َل ِذم َر ِّد ِه بِ َح ْق ٌُ َج َحدَ َب ْع َض ْ
ِم ْـ ْ
احلَ ِّؼ َو َؿ َول َب ْع َض ا ْف َبوضِ ِؾ َؾ َقؽُق ُن َؿدْ َرد
ُقن َؿدْ َج َ
بِدْ َظ ًي ـَبِ َر ًة بِبِدْ َظ ِي َأ َخػ ِمـ َْفوَ :و َرد بِو ْف َبوضِ ِؾ َبوضِ ًال بِ َبوضِ ِؾ َأ َخػ ِمـْ ُف َو َه ِذ ِه َح ُول َأ ْـ َث ِر َأ ْه ِؾ ا ْفؽ ََال ِم ا ْدُـْت َِسبِغَ َإػ
ِ
افسـ ِي و ْ ِ ِ
جي َع ُؾقا َمو ْابتَدَ ُظق ُه َؿ ْق ًٓ ُي َػ ِ
َوظ َي ا ْد ُ ْسؾِ ِؿغَ ُ :ي َقا ُف َ
ور ُؿ َ
قن َظ َؾ ْق ِف
قن بِ ِف َمج َ
ُّ َ َ
اجل َام َظيَ ،وم ْث ُؾ َه ُم َٓء إ َذا َمل ْ َ ْ
َون ِمـ كَق ِع ْ ِ
َو ُي َعو ُد َ
َّلل ُش ْب َحو َك ُف َو َت َع َوػ َي ْغ ِػ ُر ف ِ ْؾ ُؿ ْم ِمـِغَ َخ َط َل ُه ْؿ ِذم ِم ْث ِؾ َذفِ َؽَ .و ِهل َ َذا َو َؿ َع ِذم ِم ْث ِؾ
ون :ـ َ ْ ْ
اخلَ َطلَ .و َا ُ
إم ِي و َأ ِئؿتِفوَ :هلؿ م َؼ َوٓ ٌت َؿو ُفقهو بِوجتِف ِ
ِ
ِ ِ
ػ َمو َث َب ًَ ِذم ا ْف ِؽت ِ
ود َو ِه َل ُ َ
افسـ ِي:
ختوف ِ ُ
َ ْ َ
َه َذا ـَث ٌر م ْـ َش َؾػ ْ ُ َ
َوب َو ُّ
َ ُْ َ
ون مق ِ
ِ
ِِ
ِ
ف مـ و َاػ مق ِ
ِ ِ
اؾ ِؼ ِف ِذم َم َس ِوئ ِؾ
اؾ َؼ ُف َو َظو َدى ُخمَوف ِ َػ ُف َو َؾر َق َب ْ َ
غ َمجَو َظي ا ْد ُ ْسؾؿغَ َوـَػ َر َو َؾس َؼ ُخمَوف َػ ُف ُد َ ُ َ
بِخ َال َ ْ َ ُ َ
اؾ ِؼ ِف َؾف ُم َٓ ِء ِمـ َأه ِؾ افت َػر ِق و ِآ ْختِ َال َؾ ِ
ون مق ِ
ِِِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
وت )).
ْ ْ
ُّ َ
َ
اشت ََحؾ ؿت ََول ُخمَوفػف ُد َ ُ َ
ْأ َراء َوآ ْجت َفو َداتَ :و ْ
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 ؿؾً :وافدفقؾ ظذ أن صقخ اإلشالم ٓ يريد ذفؽ ادعـك اخلوضئ أن صقخ اإلشالم بدع ذم مسوئؾ
متعددة فقسً مـ هذا افبوب بؾ هل مـ أمقر افعبودات وفقسً مـ أصقل افعؼوئد ،وإفقؽ بعض إمثؾي ذم
ذفؽ:
 املثال األول :
 لبي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ـام ذم [جمًىع انفتاوي] (:)616 /11
ِ
ػ ف ِ ِد ِ
يـ
َوظ ٍي َؾ ِنك ُف َض ٌّول ُم ْبت َِد ٌع ُخمَوف ِ ٌ
اع َب ْقـ َُف ْؿ َأن َم ْـ َج َع َؾ َص َال َت ُف َو ْحدَ ُه َأ ْؾ َض ُؾ ِم ْـ َص َالتِ ِف ِذم َمج َ
(( َو َٓ ك َز َ
ا ْد ُ ْسؾِ ِؿغَ )).
 املثال الثاىي:
 لبي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ـام ذم [جمًىع انفتاوي] (:)634 /11
ْس ا ْف َق ِ
(( َؾؿ ْـ َؾ َع َؾ مو َف ْق َس بِ َق ِ
اج ِ
اج ِ
ى َو َٓ ُم ْست ََحى َظ َذ َأن ُف ِم ْـ ِجـ ِ
ى َؾ ُف َق َض ٌّول ُم ْبت َِد ٌع
ى َأ ْو ا ْد ُ ْست ََح ِّ
َ
َ
َو ِؾ ْع ُؾ ُف َظ َذ َه َذا ا ْف َق ْج ِف َح َرا ٌم بِ َال َر ْي ٍ
ى )).
 املثال الثالث:
َ سُئًَِ شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ـام ذم [جمًىع انفتاوي] (:)49-48 /21
س بِرـًو ِؾقفو موء َفف مد ٌة ـَثِر ٌة و ِم ْث ُؾ م ِ
ِ ِ
ِ
ٍ
وء
َ َ
َ
َ َ ٌ ُ ُ
(( َظ ْـ َر ُج ٍؾ تُدْ ِر ُـ ُف افص َال ُة َو ُه َق ذم َمدْ َر َشيَ :ؾ َقجدُ ذم ا ْدَدَ ِار ِ َ
ِ ِ
احل ْق ِ
ْ
قز ِم ْـ َذفِ َؽ ا ْف ُق ُضق ُء َوافط َف َور ُة َأ ْم َٓ؟
جي ُ
احلَام ِم افذي ذم ْ َ
ضَ :ؾ َف ْؾ َ ُ
فَأَخَبةَ:
ِ ِ
ِ
ِ
ر وج ٍف ـَح ِد ِ
ِ
ِ
ِ
قح ْ ِ
ْ
يٌ
َ
اَّلل َظ َؾ ْقف َو َشؾ َؿ م ْـ َؽ ْ ِ َ ْ
احلَ ْؿدُ َّلل َر ِّب ا ْف َعو َدغَ َ ،ؿدْ َث َب ًَ ذم افصح َ
غ َظ ْـ افـبِ ِّل َصذ ُ
ِ
ِ
اَّلل َظ َؾ ْق ِف َو َشؾ َؿ ـ َ
َون َي ْغت َِس ُؾ ُه َق
اَّلل َظـ ُْف ْؿ َ :-أن افـبِل َصذ ُ
يض ُ
َظوئ َش َيَ :و ُأ ِّم َش َؾ َؿ َيَ :و َم ْق ُؿق َك َيَ :و ْاب ِـ ُظ َؿ َر َ -ر َ
ٍ
َوء و ِ
ِ
قح ا ْف ُب َخ ِ
قل َهل َوَ " :أبْ ِؼل ِيل" َو َت ُؼ َ
اح ٍد َحتك َي ُؼ َ
قل ِه َلَ :أبْ ِؼ ِيلَ .و ِذم َص ِح ِ
ور ِّي َظ ْـ َظ ْب ِد اَّللِ ْب ِـ
َو َز ْو َج ُت ُف م ْـ إك َ
ِ ِ
ٍ
َوء و ِ
ِ
ِ
ِ
افر َج ُول َوافـ َِّسو ُء َي ْغت َِس ُؾ َ
ُظ َؿ َر َؿ َول :ـ َ
اح ٍد َو َمل ْ َي ُؽ ْـ
اَّلل َظ َؾ ْقف َو َشؾ َؿ م ْـ إك َ
َون ِّ
قن َظ َذ َظ ْفد َر ُشقل اَّلل َصذ ُ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
قن َ ِ
اَّلل َظ َؾ ْق ِف َو َشؾ َؿ َمو ٌء َج ٍ
مجق ًعو َو َي ْغت َِس ُؾ َ
ور َو َٓ َمحو ٌمَ .ؾ ِن َذا ـَوكُقا َي َت َقض ُئ َ
قن
بِو ْدَديـَي َظ َذ َظ ْفد َر ُشقل اَّلل َصذ ُ
ٍ ِ ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ؼ ِر ْض ًال بِو ْد ِ ْ ِ
قب
قع َو َٓ ُأنْ ُب ٌ
ك ِّي َأ ْو َأ َؿ ُّؾ َو َف ْق َس َهل ُ ْؿ َيـْ ُب ٌ
َمجق ًعو م ْـ إكَوء َواحد بِ َؼدْ ر ا ْف َػ ْرق َو ُه َق بِ ْض َع َي َظ َ َ
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ِ
َؾتَق ُّض ُمهؿ و ْ ِ
وهلؿ َ ِ
مجق ًعو ِم ْـ َح ْق ِ
قز َذفِ َؽ َوإِ ْن ـ َ
َون ْ
قب
احلام ِم َأ ْو َػ َو َأ ْح َرى َؾ َق ُج ُ
احلَ ْق ُض َكوؿ ًصو َو ْإُنْ ُب ُ
ُ ْ َ
َ
ض َْ
اؽت َس ُ ُ ْ
وض َأ ْو َمل َي ِػ ْضَ .وـ ََذفِ َؽ بِ َر ُك ا ْدَدَ ِار ِ
ػ إ َذا ـ َ
س َو َم ْـ َمـ ََع َؽ ْ َر ُه
َم ْسدُ و ًداَ :ؾ َؽ ْق َ
ُقحو؟ َو َش َقا ٌء َؾ َ
قب َم ْػت ً
َون ْإُنْ ُب ُ
ْ
َحتك َيـْ َػ ِر َد َو ْحدَ ُه بِ ِوٓ ْؽتِس ِ
ؾسـ ِي )).
ول َؾ ُف َق ُم ْبت َِد ٌع ُخمَوف ِ ٌ
ػ َف ُّ
َ
 املثال الزابع:
 لبي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ـام ذم [جمًىع انفتاوي] (:)53 /21
قز افت َطفر ِمـ َه ِذ ِه ْ ِ
احل َق ِ
قب
ًَ َؾ ِوئ َض ًي َأ ْو َمل ْ َت ُؽ ْـ َو َش َقا ٌء ـَوك ْ
وض َش َقا ٌء ـَوك ْ
جي ُ
ًَ ْإُنْ ُب ُ
ُّ ُ ْ
(( ْإَ ْم ُر افث ِوِّنَ :أن ُف َ ُ
تَص ِ
احَوء ب ِوئـًو ِؾقفو َأو َمل ي ُؽـَ :ؾ ِنَّنو َض ِ
وه َر ٌة َو ْ َ
ُـَ :و َش َقا ٌء ـ َ
إ ْص ُؾ َب َؼو ُء َض َف َور ِهتَو َو ِه َل بِؽ ُِّؾ
َ ْ َْ ْ
ى ؾ َقفو َأ ْو َمل ْ َتؽ ْ
ُ ُّ
َون ْ ُ َ
َ
َون افـبِل صذ اَّلل َظ َؾق ِف وشؾؿ و َأصحوبف ي َت َطفر َ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َح ٍ
افص َغ ِ
ور افتِل ـ َ
ُـ
ون مـ َْفوَ :و َمل ْ َتؽ ْ
ُّ َ
ول َأ ْـ َث ُر َمو ًء م ْـ ت ْؾ َؽ ْأك َقي ِّ
ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُُ َ ُ
قب َو َٓ َؽ ْ ِ
َون ِهبَو َمود ٌة ِم ْـ ُأنْ ُب ٍ
َؾ ِوئ َض ًي َو َٓ ـ َ
ر ِهَ .و َم ْـ ا ْك َت َظ َر ْ
اظ َت َؼدَ
قضَ :و َمل ْ َي ْغت َِس ْؾ إٓ َو ْحدَ ُهَ :و ْ
احلَ ْق َض َحتك َي ِػ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ػ فِ ِ ِ
ِ
َذف ِ َؽ ِديـًوَ :ؾ ُف َق ُم ْبت َِد ٌع ُخمَوف ِ ٌ
ؾؼي َعيُ :م ْستَح ٌّؼ فؾت ْع ِز ِير افذي ُي ْرد ُظ ُف َو َأ ْم َثو َف ُف َظ ْـ َأ ْن ُي َ ِّ
ؼ ُظقا ذم افدِّ يـ َمو َمل ْ
ات َؾ ِ
ون اَّلل بِو ْظتِ َؼود ِ
ِ
ر َو ِ
وشدَ ٍة َو َأ ْظ َام ٍل َؽ ْ ِ
اج َب ٍي َو َٓ ُم ْست ََحب ٍي )).
َ
َي ْل َذ ْن بِف ُ
اَّلل َو َي ْع ُبدُ َ َ
 املثال اخلامص:
 لبي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ـام ذم [جمًىع انفتاوي] (:)55 /21
ِ
ول ِظر ِ
ِ
غ َثامكِ َق ِي َأر َض ٍ
(( َوا ْ َد ْؼ ُصق ُد ُهـَوَ :أن ِم ْؼدَ َار َض ُف ِ
اؿق ٍي َإػ
َ
ْ
قر افـبِ ِّل َصذ ُ
اَّلل َظ َؾ ْقف َو َشؾ َؿ ذم ا ْف َغ ْس ِؾ َمو َب ْ َ َ
ِ
ٍ
ٍ
وفر ْض ِؾ ا ْدِ ْ ِ
ك ِّي َأ َؿ ُّؾ ِم ْـ َذفِ َؽَ .وإِ َذا ـ َ
َون ـ ََذفِ َؽ َؾ َوف ِذي ُيؽْث ِ ُر َصى
َمخ َْسي َو ُث ُؾٌ َوا ْف ُق ُضق ُء ُر ُب ُع َذف َؽ َو َه َذا بِ ِّ
َوء حتك ي ْغت َِس َؾ بِ ِؼـْ َط ِ ٍ
ْ ِ
ِ ِ
ػ َف ِ
ِ
ِ
قب ًي ت َْز ُج ُر ُه َو َأ ْم َثو َف ُف
ؾسـي َو َم ْـ تَدَ ي َـ بِف ُظقؿ َ
اح َ َ
ور َموء َأ ْو َأ َؿؾ َأ ْو َأ ْـ َث َرُ :م ْبتَد ٌع ُخمَوف ٌ ُّ
ى ُظ ُؼ َ
ود ِ
إح ِ
َظـ َذفِ َؽ ـَس ِوئ ِر ا ْدتَدَ يـِغَ بِو ْفبِدَ ِع ا ْد َخوف ِ َػ ِي َفؾسـ ِي وه َذا ُـ ُّؾف ب ٌ ِ ِ ِ
يٌ )).
ُّ َ َ
غ ذم َهذه ْ َ َ
ُ
ُ ِّ
ْ
ُ َ ِّ
َ
 املثال الشادض:
 لبي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ـام ذم [جمًىع انفتاوي] (:)134 /21
ِ
ِ
ػ فِؾسـ ِي ا ْدتَقاتِر ِة وف ِ ْؾ ُؼر ِ
افر ْج َؾ ْ ِ
آن )).
ُ َ َ َ ْ
غ َؾ ُف َق ُم ْبتَد ٌع ُخمَوف ٌ ُّ
(( َو َم ْـ َم َس َح َظ َذ ِّ
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 املثال الشابع:
َ سُئًَِ شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ـام ذم [جمًىع انفتاوي] (َ (( :)71-73 /22ظ ْـ ا ْد ُ َم ِّذ ِن إ َذا
ِ
ِ
ِ
ِ
افؼ َق؟.
َؿ َول" :افص َال ُة َخ ْ ٌر م ْـ افـ ْق ِم" َه ْؾ ُّ
افسـ ُي َأ ْن َي ْستَد َير َو َي ْؾتَػ ًَ َأ ْم َي ْس َت ْؼبِ َؾ ا ْفؼ ْب َؾ َي َأ ْم ْ
فَأَخَبةَ:

ِ
رهو ِمـ ـَؾِام ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ت ْإَ َذ ِ
افسـ ُي َأ ْن َي ُؼ َ
ان.
َف ْق َس َه َذا ُشـ ًي ظـْدَ َأ َحد م ْـ ا ْف ُع َؾ َامء َب ْؾ ُّ
قهلَو َو ُه َق ُم ْس َت ْؼبِ َؾ ا ْفؼ ْب َؾي َـ َغ ْ ِ َ ْ َ
َو َـ َؼ ْقفِ ِف ِذم ْ ِ
اإل َؿو َم ِيَ " :ؿدْ َؿو َم ًْ افص َال ُة" َو َمل ْ َي ْس َت ْث ِـ ِم ْـ َذفِ َؽ ا ْف ُع َؾ َام ُء إٓ ْ
احلَ ْق َع َؾ َيَ .ؾ ِنك ُف َي ْؾت َِػ ًُ ِهبَو َي ِؿقـًو َو ِص َام ًٓ
َغ و َفقس ِذم ْإَ َذ ِ
ِ
ان َو ْ ِ
َص ا ْد ْ ِ
َص ا ْد ْ ِ
اإل َؿ َوم ِي َمو َ ْ
َو َٓ َ ْ
َؼ َق َوا ْ َد ْغ ِر َب بِ ِجـ ِْس ِفَ .ؾ َؿ ْـ َؿ َول:
خيت ُّ
َؼ َق بِو ْفؽَؾ َؿت ْ ِ َ ْ َ
خيت ُّ
ِ
ِ
ورج َظـ افسـ َِي ِذم ْإَ َذ ِ
ان بِو ِّت َػ ِ
مهو َإػ ا ْد ْ ِ
َؼ ِق َأ ْو ا ْ َد ْغ ِر ِ
وق ا ْف ُع َؾ َام ِء.
ب َؾ ُف َق ُم ْبتَدَ ٌع َخ ِ ٌ ْ
"افص َال ُة َخ ْ ٌر م ْـ افـ ْق ِم" ـ َال ُ َ
ور ِذم ا ْ َدـ ََور ِة؟ َظ َذ َؿ ْق َف ْ ِ
قر ْي ِـَ .ؾ َؿ ْـ َد َار َؾ َؼدْ َؾ َع َؾ َمو َي ُسق ُغ ِؾ ِقف ِآ ْجتِ َفو ُد
غ َم ْش ُف َ
َو َؿدْ َتـ ََوز َع ا ْف ُع َؾ َام ُءَ :ه ْؾ َيدُ ُ
ِ
ِ ِِ
ور َمرت ْ ِ
َغَ .و َٓ َؿ ِوئ َؾ بِ ِفَ .وإِ ْن َخص ا ْد ْ ِ
َو َف ِؽـ ُف َم َع َذفِ َؽ ْ
َؼ َق
إن َد َار ف َؼ ْقفف" :افص َال ُة َخ ْ ٌر م ْـ افـ ْق ِم" َف ِز َم ُف َأ ْن َيدُ َ
ِ ِ
غ َأ ْن َي ُؼ َ
ِ ِهب َام ـ َ
َّلل َأ ْظ َؾ ُؿ )).
افسـ ِي َؾ َت َع َ
َون َأبْ َعدَ َظ ْـ ُّ
قهل ُ َام ُم ْس َت ْؼبِ َؾ ا ْفؼ ْب َؾي َو َا ُ

 املثال الثامً:
 لبي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ـام ذم [جمًىع انفتاوي] (:)219-218 /22
ِِ
ِ
اجل ِ
ِ
ػ فِ ِ
(( َو ْ
ؾؼي َع ِي إ َذا َؾ َع َؾ
وه ُر بِوفـِّق ِي ُم ْبت َِد ٌع ُخمَوف ِ ٌ
ى َو َٓ ُي ْست ََح ُّ
اجلَ ْف ُر بِوفـِّقي َٓ َجيِ ُ
ى بِو ِّت َػوق ا ْد ُ ْسؾؿغَ َ :ب ْؾ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قب َي َظ َذ َذف ِ َؽ إ َذا َأ َس َظ َذ َذفِ َؽ َب ْعدَ
افؼعَِ :ؾ ُف َق َجوه ٌؾ َض ٌّول َي ْستَح ُّؼ افت ْع ِز َير َوإِٓ ا ْف ُع ُؼ َ
َذف َؽ ُم ْعتَؼدً ا َأن ُف م ْـ ْ
ون َفف َٓ ِشقام إ َذا آ َذى مـ َإػ جوكِبِ ِف بِر ْؾ ِع صقتِ ِف َأو ـَرر َذفِ َؽ مر ًة بعدَ مر ٍة َؾ ِنكف يست ِ
ِِ
ِ
َح ُّؼ افت ْع ِز َير
َ
َ ْ
َت ْع ِريػف َوا ْف َب َق ُ
ُ َْ
َ َْ َ
َ ْ ْ َ
َ
َ
ا ْف َبؾِ َ
قغ َظ َذ َذفِ َؽ )).
 املثال التاسع:
 لبي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ـام ذم [جمًىع انفتاوي] (:)288 /22
ِ
ص ِذم افدِّ ِ
(( َو َم ْـ ـ َ
يـ َؾ َف َذا ُم ْبت َِد ٌع َض ٌّول َوإِ َذا َصو َم َظ َذ َه َذا ا ْف َق ْج ِف ُم ْعت َِؼدً ا
َون َي ُظ ُّـ َأن افص ْق َم ذم افس َػ ِر َك ْؼ ٌ
اخل َؾ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ػ بِ ْ ِ
وإل َظو َد ِة )).
قب افص ْق ِم َظ َؾ ْق ِف َو َ ْ
يؿ ا ْفػ ْط ِر َؾ َؼدْ َأ َم َر َضوئ َػ ٌي م ْـ افس َؾػ َو ْ َ
ُو ُج َ
حت ِر َ
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 املثال العاطز:
اظ َت َؼدَ َأن افص َال َة
 لبي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ـام ذم [جمًىع انفتاوي] (َ (( :)253 /23م ْـ ْ
ِ
ِ
ِ ِِ
وج ِد ا ْدُسؾِ ِؿغَ َؾ ُف َق َض ٌّول م ْبت َِد ٌع بِو ِّت َػ ِ
اجلام َظ ِي ِذم مس ِ
وق ا ْد ُ ْسؾِ ِؿغَ َ :ؾ ِنن َص َال َة ْ
اجلَ َام َظ ِي:
ُ
ْ
َ َ
ذم َب ْقتف َأ ْؾ َض ُؾ م ْـ َص َالة ْ َ َ
َوب و ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اجب ٌي َظ َذ ْإَ ْظق ِ
إمو َؾر ٌض َظ َذ ْ َ ِ
ون َو َم ْـ
َ
افسـي َأَّنَو َو ِ َ
إ ْظ َقون َوإِمو َؾ ْر ٌض َظ َذ ا ْفؽ َػو َييَ .و ْإَدف ُي م ْـ ا ْفؽت ِ َ ُّ
ْ

ِ
ِ
ِ
افسـ َِـ افتِل ِه َل ُد َ
ون
َؿ َول :إَّنَو ُشـ ٌي ُم َمـدَ ٌة َو َمل ْ ُيقج ْب َفو َؾ ِنك ُف ُي َذ ُّم َم ْـ َد َاو َم َظ َذ ت َْرـ َفو َحتك إن َم ْـ َد َاو َم َظ َذ ت َْرك ُّ
ِ
اجلام َظ ِي؟ َؾ ِنك ُف ُي ْممر ِهبو بِو ِّت َػ ِ
ِ
ْ
وق
اجلَ َام َظ ِي َش َؼ َط ًْ ظَدَ ا َف ُت ُف ِظـْدَ ُه ْؿ َو َملْ ُت ْؼ َب ْؾ َص َفو َد ُت ُف َؾ َؽ ْق َ
ػ بِ َؿ ْـ ُيدَ او ُم َظ َذ ت َْرك ْ َ َ
َُ َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِِ
افسـ َِـ افراتِ َب ِي افتِل
إسا ِره َظ َذ ت َْرك ُّ
ا ْد ُ ْسؾؿغَ َو ُي َال ُم َظ َذ ت َْرـ َفو َؾ َال ُي َؿؽ ُـ م ْـ ُح ْؽ ٍؿ َو َٓ َص َفو َدة َو َٓ ُؾ ْت َقو َم َع ْ َ
وجلَ َام َظ ِي افتِل ِه َل َأ ْظ َظ ُؿ َص َع ِوئ ِر ْ ِ
ِه َل ُد َ
ػ بِ ْ
ون ْ
َّلل َأ ْظ َؾ ُؿ )).
اجلَ َام َظ ِي َؾ َؽ ْق َ
اإل ْش َال ِم ؟ َو َا ُ
 املثال احلادي عظز:
 لبي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ـام ذم [جمًىع انفتاوي] (:)414 /23
َون يص ِّؾقفو م ْػردا وه َذا اف ِذي َذـَركَوه ِذم افت َطق َظ ِ
ِِ
وت ا ْد َْسـُقك َِي َؾ َلمو إك َْشو ُء َص َال ٍة
(( َو َظوم ُي َت َط ُّق َظوتف إك َام ـ َ ُ َ َ ُ َ ً َ َ
ُّ
ْ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
بِعدَ ِد م َؼد ٍر و ِؿرا ء ٍة م َؼدر ٍة ِذم و ْؿ ٍ
ً ُم َع ٍ
َص َال ِة افر َؽ ِوئ ِ
ى"
غ ت َُصذ َمجَو َظ ًي َرات َب ًي ـ ََفذه افص َؾ َقات ا ْد َْس ُئق ِل َظـ َْفو" :ـ َ
َ
َ َ َ ُ َ
َ ُ
ون و َفق َؾ ِي شب ٍع و ِظ ْ ِ ِ
ى "و ْإَ ْف ِػق ِي" ِذم َأو ِل رج ٍ ِ ِ
ِذم َأو ِل ُ ُ ٍ ِ
ى َو َأم َث ِ
ول
ى َوك ْصػ َص ْع َب َ َ ْ َ ْ َ
َ َ
مج َعي م ْـ َر َج ٍ َ
ؼي َـ م ْـ َص ْف ِر َر َج ٍ ْ
ِ
َذف ِ َؽ َؾ َف َذا َؽر م ْؼو ٍع بِو ِّت َػ ِ
وق َأ ِئؿ ِي ْ ِ
َز َ
ون َو َٓ ُيـ ِْش ُئ ِم ْث َؾ َه َذا إٓ
اإل ْش َال ِم ـ ََام كَص َظ َذ َذف َؽ ا ْف ُع َؾ َام ُء ا ْد ُ ْعت َ ُ
ُْ َ ُ
قى ِمـ ح ِ ِ
ِ ِ
ج ِ
وب ُي ِ
قج ُ ِ
ذ ِائ ِع ْ ِ
وه ٌؾ ُم ْبت َِد ٌع َو َؾت ُْح ِم ْث ِؾ َه َذا ا ْف َب ِ
ذ ُظقا ِم ْـ
ول افذ َ
اإل ْش َال ِم َو َأ ْخذ كَص ٍ ْ َ
َ
يـ َ َ
ى َت ْغق َر َ َ
ِ
افدِّ ِ
َّلل َأ ْظ َؾ ُؿ )).
اَّللَ .و َا ُ
يـ َمو َمل ْ َي ْل َذ ْن بِف ُ
املثال الثاىي عظز:
 لبي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ـام ذم [جمًىع انفتاوي] (:)343-342 /27
ِ
(( َو َأمو َم ْـ َؿ َصدَ افس َػ َر د ُ َجر ِد ِز َي َور ِة ا ْف َؼ ْ ِز َو َمل ْ َي ْؼ ِصدْ افص َال َة ِذم َم ْس ِج ِد ِه َو َشو َؾ َر َإػ َم ِديـَتِ ِف َؾ َؾ ْؿ ُي َص ِّؾ ِذم
ِ ِِ
ػ ف ِ ُسـ ِي
اَّلل َظ َؾ ْق ِف َو َشؾ َؿ َو َٓ َشؾ َؿ َظ َؾ ْق ِف ِذم افص َال ِة َب ْؾ َأتَك ا ْف َؼ ْ َز ُثؿ َر َج َع َؾ َف َذا ُم ْبت َِد ٌع َض ٌّول ُخمَوف ِ ٌ
َم ْسجده َصذ ُ
ِ ِ
اَّلل َظ َؾ ْق ِف َو َشؾ َؿ َو ِ ِ
إل ْمجَو ِع َأ ْص َحوبِ ِف َوف ِ ُع َؾ َام ِء ُأمتِ ِف )).
َر ُشقل اَّلل َصذ ُ
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 املثال الثالث عظز:
 لبي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ـام ذم [جمًىع انفتاوي] (:)633 /11

حت ًَ ش ْؼ ٍ
(( ـ َ
ػ َؾـ ُُفقا َظ ْـ َذفِ َؽ ـ ََام َؿ َول َت َع َوػ :ﭽ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
َون َأ َحدُ ُه ْؿ إ َذا َأ ْح َر َم َمل ْ َيدْ ُخ ْؾ َ ْ َ

غ ُش ْب َحو َك ُف
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯮ ﭼ [افبؼرةَ ]189 :ؾ َب َ
َون َظ ِ
امو َؾ َؿ ْـ َؾ َع َؾ ُف َظ َذ َو ْج ِف ا ْف ِ ِّز َوافت َؼ ُّر ِ
ب َإػ اَّللِ ـ َ
وصقًو َم ْذ ُمق ًمو ُم ْبت َِد ًظو
َأن َه َذا َف ْق َس بِ ِز َوإِ ْن َمل ْ َي ُؽ ْـ َح َر ً
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ويص َي ْع َؾ ُؿ َأن ُف َظ ٍ
ى َأن اف ِذي َي ْػ َع ُؾ ُف
حي َس ُ
وص َؾ َقت ُ
ى َإػ ْإبؾ َ
َوا ْفبِدْ َظ ُي َأ َح ُّ
ُقب َوا ْد ُ ْبتَد ُع َ ْ
قس م ْـ ا ْ َد ْعص َقيَٕ :ن ا ْف َع َ
ُقب )).
َض َ
وظ ٌي َؾ َال َيت ُ
 املثال الزابع عظز:
 لبي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ـام ذم [خمتصس انفتاوٌ املصسيح] (:)71 /1
(( ومـ تعؿد ترك صالة افعقد وصذ ذم بقتف أو ذم مسجده بال ظذر ؾفق مبتدع )).
 املثال اخلامص عظز:
 لبي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ـام ذم [جمًىع انفتاوي] (:)423 /4
(( َف ْق َس َِٕ َح ِد َأ ْن َخيُص َأ َحدً ا بِوفص َال ِة َظ َؾ ْق ِف ُد َ
اَّلل َظ َؾ ْق ِف َو َشؾ َؿ َٓ َأبَو َبؽ ٍْر َو َٓ ُظ َؿ َر َو َٓ
ون افـبِ ِّل َصذ ُ
ُظ ْث َام َن َو َٓ َظؾِ ًّقو َو َم ْـ َؾ َع َؾ َذف ِ َؽ َؾ ُف َق ُم ْبت َِد ٌع َب ْؾ إمو َأ ْن ُي َص ِّ َع َظ َؾ ْق ِف ْؿ ُـ ِّؾ ِف ْؿ َأ ْو َيدَ ُع افص َال َة َظ َؾ ْق ِف ْؿ ُـ ِّؾ ِف ْؿَ .ب ْؾ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
قؿ إكؽ َمحِقدٌ َ ِ
جمقدٌ َو َب ِ
وع َأ ْن َي ُؼ َ
ور ْك َظ َذ
َؼ ُ
قل" :افؾ ُفؿ َص ِّؾ َظ َذ ُحمَؿد َو َظ َذ آل ُحمَؿد ـ ََام َصؾ ْقً َظ َذ ْإب َراه َ
ا ْد ْ ُ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
قؿ ِذم ا ْف َعو َدِغَ إكؽ َمحِقدٌ َ ِ
جمقدٌ "َ .و َم ْـ َؿ َولُ َٓ :أ َؾ ِّض ُؾ َظؾِ ًّقو َظ َذ َؽ ْ ِ
ر ِه
ُحمَؿد َو َظ َذ آل ُحمَؿد ـ ََام َب َورـًْ َظ َذ ْإب َراه َ
ِ ِ
ػ فِ ْ َ ِ ِ
َؾفق ُخم ِ
َّلل َأ ْظ َؾ ُؿ )).
ْط ٌئ ُخمَوفِ ٌ
َُ
افؼظقيَ .و َا ُ
ألدفي ْ
ؾنن ؿقؾ :فعؾ مراد صقخ اإلشالم ذم ـالمف افسوبؼ أن مـ وؿع ذم بدظي ؿد اصتفرت خموفػتفو فؾؽتوب
وافسـي ـبدظي اخلقارج وادرجئي وافؼدريي وافراؾضي يطؾؼ ظؾقفؿ أهؾ إهقاء ،ومو شقى ذفؽ مـ افبدع ذم
ادسوئؾ افعؿؾقي يؽقن صوحبفو مبتدع وٓ يعد مـ أهؾ إهقاء.
ؾوجلقاب أن يؼول :إن افبدظي مؼوركي فؾفقى إذ فق مل تؽـ ـذفؽ فؽوكً هدى ؾؽؾ مبتدع ؾفق
صوحى هقى.
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 لبي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ذم [االستقايح] ( (( :)254-253 /1ؾؽؾ مـ اتبع ذوؿ ًو أو
وجد ًا بغر هدى مـ اهلل شقاء ـون ذفؽ ظـ حى أو بغض ؾؾقس ٕحد أن يتبع مو حيبف ؾقلمر بف ويتخذه ديـ ًو
ويـفك ظام يبغضف ويذمف ويتخذ ذفؽ ديـ ًو إٓ هبدى مـ اهلل وهق ذيعي اهلل افتل جعؾ ظؾقفو رشقفف ومـ
اتبع مو هيقاه حب ًو وبغض ًو بغر افؼيعي ؾؼد اتبع هقاه بغر هدى مـ اهلل وهلذا ـون افسؾػ يعدون ـؾ مـ خرج
ظـ افؼيعي ذم صئ مـ افديـ مـ أهؾ إهقاء وجيعؾقن أهؾ افبدع هؿ أهؾ إهقاء ويذمقَّنؿ بذفؽ
ويلمرون بلٓ يغس هبؿ وفق أطفروا مو أطفروه مـ افعؾؿ وافؽالم واحلجوج أو افعبودة وإحقال مثؾ
ادؽوصػوت وخرق افعودات )).
 وؿول ( (( :)225-224 /2وهلذا ـون مـ خرج ظـ مقجى افؽتوب وافسـي مـ ادـسقبغ إػ
افعؾامء وافعبود جيعؾ مـ أهؾ إهقاء ـام ـون افسؾػ يسؿقَّنؿ أهؾ إهقاء وذفؽ أن ـؾ مـ مل يتبع افعؾؿ
ؾؼد اتبع هقاه وافعؾؿ بوفديـ ٓ يؽقن إٓ هبدي اهلل افذي بعٌ بف رشقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ )).
ً لبي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ذم [ينهاج انسنح] (:)173 /5
(( ؾصوحى افبدظي يبؼك صوحى هقى يعؿؾ هلقاه ٓ ديوكي ويصدر ظـ احلؼ افذي خيوفػف هقاه ؾفذا
يعوؿبف اهلل ظذ هقاه )) ) ـها.

 اليصيحة اخلامشة:
وممو كبفتؽؿ ظؾقف -وؾؼؽؿ اهلل -خطل مو ذهبتؿ إفقف مـ حك مصؾحي اهلجر بوكزجور ادبتدع وافـوس مـ
افبدظي ،وٓ تـظر ذم جوكى اهلوجر إٓ ذم مسلخي ادجوفسي ؾؼط ؾسى مـعف مـفو ،وأمو شوئر احلؼقق ؾتمدى إفقف
إذا مل حيصؾ مـ ادبتدع ومـ افـوس آكزجور.
 ؾؼؾً فؽؿ ذم رشوفتل افثوكقي إفقؽؿ وؾؼؽؿ اهلل افتل ـوكً ذم يقم افثالثوء  /17مـ
صقال1441/ـه( :وادصؾحي ٓ تؼتك ظذ جمرد افتلديى ،ؾنن هجر أهؾ افبدع وإهقاء ،وإن مل تقجد ؾقف
مصؾحي افتلديى ـلن يزداد ادبتدع ذا ً أو ٓ يـتػع بوهلجر ؾػل ذفؽ مصوفح أخرى مـفو:
 أن يؼل افعبد كػسف مـ أهقائفؿ ؾنكف إن ظود مريضفؿ وأدى إفقفؿ شوئر حؼقق ادسؾؿ ظذ ادسؾؿ
ؾنن ذفؽ ُي َطؿع أ هؾ افبدع ؾقف ؾقسعقن ذم افؼرب مـف ،وهذه احلؼقق تقؿع ذم ؿؾى افعبد حمبي أهؾ افبدع وفق
بعد حغ ،وؿد ؿول افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم صلن افسالم مو رواه مسؾؿ (َ )54ظ ْـ َأ ِيب ُه َر ْي َر َة َؿ َولَ :ؿ َول
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َر ُش ُ
قل اَّللِ -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َٓ (( :-تَدْ ُخ ُؾق َن ْ
حت ُّوبقاَ .أ َوَٓ َأ ُد ُّفؽ ُْؿ َظ َذ
اجلَـ َي َحتك ت ُْم ِمـُقا َوَٓ ت ُْم ِمـُقا َحتك َ َ
َص ْك ٍء إِ َذا َؾ َع ْؾت ُُؿق ُه َحتَ َوب ْبت ُْؿ َأ ْؾ ُشقا افس َ
ال َم َبقْـَؽ ُْؿ )).
ؾلخز افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ أن إؾشوء افسالم مـ أشبوب افتحوب أي مـ أشبوب حصقل ادحبي
مـ اجلوكبغ ،ؾنذا ـون إؾشوء افسالم مـ أشبوب ادحبي ؾؽقػ بعقودة ادريض ؾنَّنو أبؾغ مـ ذفؽ.
ووؿقع ادحبي بغ افعبد وبغ أهؾ افبدع مـ أرض إمقر وأؾسدهو ظؾقف) ـها ادؼصقد.
وممو هق مقجقد ذم مقؿعؽؿ وؾؼؽؿ اهلل ظذ "اٌزٍْدشاَ" مو كصف:
 (( واهلجر افثوِّن هجر زجر وتلديى وذفؽ بلن ٓ يؽؾؿف وٓ يرد ظؾقف افسالم وٓ يعقده إذا مرض
وٓ يتبع جـوزتف معـوه اشؼوط حؼقق ادسؾؿ ظذ شبقؾ افزجر وافتلديى.
ؾفذا أمر مضقؼ وهذا ٓ يصـع إٓ دصؾحي راجحي ـلن يؽقن ادفجقر شرتدع ويسك بدظتف ويتقب إػ
اهلل ويرجع إػ افسـي أو يـزجر افـوس ظـ تؾؽ افبدظي ويتقبقا إػ اهلل ويستؼقؿقا ظذ افسـي ٓ ،بد أن تؽقن
ادصؾحي ؾقف راجحي وأمو إذا مل تتحؼؼ ادصؾحي ؾال جيقز ترك حؼقق ادسؾؿ افقاجبي مع ظدم افػوئدة ذم
ذفؽ)).
 وؿؾتؿ أجض ًو (( :واهلجر افثوِّن شامه هجر افتلديى وهق بسك افؽالم معف وافسالم وترك ظقودة ادريض
واتبوع اجلـوئز وهذا متعؾؼ بودصؾحي افؼظقي ختتؾػ بوختالف ادصؾحي وخيتؾػ إمر بوختالف افشخص
وبوختالف افقؿً وبوختالف ادؽون ؾفق متعؾؼ بودصؾحي ؾودسؾؿ يرى مو ـون ؾقف مصؾحي ذظقي ؾقػعؾف )).
 وممو كؼ ذم مقؿعؽؿ ظذ "اٌزٍْدشاَ" ؿقفف (( :واهلجر هجران – هجر ابتعود ترك ؾفذا مـػعتف
ومصؾحتف مستؿرة يبتعد ظـ جؾسوء افسقء.
وهجر تلديى وزجر حتك يرجع بسك افسالم وترك افؽالم ؾفذا ٓ يصـع إٓ حقٌ يـػع أو يغؾى ظذ
افظـ كػعف وأمو إذا ازداد بعد ًا وٓ يـػع ؾال يستخدم ذفؽ ،وافرؾؼ ؾقف خر افدظقة إػ اهلل ظز وجؾ برؾؼ
وكصح ؾقف اخلر ومـ ظوكد احلؼ ممـ ابتدع ذم ديـ اهلل ظز وجؾ ؾؼد صوق اهلل ورشقفف ؾؾف ضريؼف ويعرض
ظـف.
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ؿول اهلل ظز وجؾ :ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ [افـسوء.)) ]115 :
وممو كُؼ ظـؽؿ وؾؼؽؿ اهلل هذه إجوم مو تؽؾؿتؿ ؾقف ظـ "اإلثبٔخ" وأصحوهبو وظـ ادشقري ،وممو ؿؾتؿ
ؾقف (( :ومـ افؼقاظد ادبتدظي أن يؼول :جؾقس معفؿ مـ أجؾ افتجورة ،أو مـ أجؾ افدكقو ٓ بلس بف !!!!
ؾفذا ـالم بوضؾ ،ؾال جيقز اجلؾقس معفؿ ،جؾسوء شقء ٓ ،ذم دكقو وٓ ذم ؽرهو ،وٓ ادخوفطي هلؿ ،وهذه مـ
افؼقاظد ادبتدظي ادذـقرة ذم ـتوب اإلبوكي ،وؾقف ظدد مـ افؼقاظد ادبتدظي ادخوفػي دـفٍ افسؾػ.
ؾلصحوب اإلبوكي ظـدهؿ حزبقي ،وظـدهؿ متققع ،وؿقاظد خموفػي دـفٍ افسؾػ افصوفح رضقان اهلل تبورك
وتعوػ ظؾقفؿ ،وظـدهؿ خموفػوت أخرى ٓ ،يـوشى ادؼوم ذـرهو ،ثؿ يؾتحؼ هبؿ ادشقري ذيؾ هلؿ ،يداؾع
ظـفؿ بعد أن تبغ أمرهؿ ؾتحزب معفؿ ،وصور مـفؿ .))....
 ألٌي :تلمؾ وؾؼؽ اهلل ذم ؿقفؽ( :ومـ افؼقاظد ادبتدظي أن يؼول :جؾقس معفؿ مـ أجؾ افتجورة،
أو مـ أجؾ افدكقو ٓ بلس بف !!!! ؾفذا ـالم بوضؾ ،ؾال جيقز اجلؾقس معفؿ ،جؾسوء شقء ٓ ،ذم دكقو وٓ ذم
ؽرهو ،وٓ ادخوفطي هلؿ ،وهذه مـ افؼقاظد ادبتدظي ادذـقرة ذم ـتوب اإلبوكي) ،ؾنكؽ ترى أمرا ً ظجقب ًو،
وذفؽ أن هذه افؼوظدة افتل وصػتفو بوفبدظي هل ممدى مو تؼرره وؾؼؽؿ اهلل ؾنكؽ ترى أن أهؾ افبدع
ٍ
حقـئذ أن يعطقا
وإهقاء إذا مل يـزجروا مـ اهلجر ،ومل يبتعد افـوس مـ افبدع بسببف ؾال هيجرون ،وافقاجى
احلؼقق افتل جعؾفو افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ فؾؿسؾؿ ظذ ادسؾؿ ،مـ ظقودة ادريض ،وإجوبي افدظقة ،ورد
افسالم ،وتشؿقً افعوضس ..وؽر ذفؽ مـ احلؼقق.
 فإرا لبي ٌه حمّذ اإلِبَ :كحـ كرى أن اهلجر مل يـتػع بف أهؾ إهقاء ذم هذا افزمـ بؾ ازدادوا ذا ً ،
وكرى أن افـوس أجض ًو مل يـزجروا بسببف بؾ ازدادوا مـو كػقر ًا ؾال مصؾحي مـ اهلجر ،وأي ؾرق بغ صخص
رأى جقاز معومؾي أهؾ افبدع معومؾي دكققيي ؾجؾس معفؿ ذم دمورة مـ افتجورات وكحقهو حو رأى أن اهلجر
فقس ؾقف مصؾحي ،وبغ ص خص جوفس مريضفؿ ظـد ظقودتف ،وجوفس مـ دظوه ذم موئدة ضعومف حغ دظوه
فقفقؿي صـعفو ؟!! .ؾنكؽ ٓ دمد جقاب ًو صحقح ًو ظؾقف.
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 ثً ٌٌ لبي لبئً :إن اجلؾقس مع أهؾ افبدع ظـد ظقودة مرضوهؿ ،وإجوبي دظقهتؿ أصد مـ جمرد
ادجوفسي ذم رء مـ افتجورات وكحقهو حو أبعد ،وذفؽ ٕن هذه احلؼقق ؾقفو مـ افتعوضػ وافتؼورب
وافساحؿ أـثر ممو ذم افتجورات ،وافعودة جوريي أنؽ إذا ظومؾً أهؾ افبدع بذفؽ ضؿعقا ؾقؽ ،وظومؾقك
بلصد مـ ذفؽ وأبؾغ.
وأنً يو أبو ظبد اهلل -وؾؼؽ اهلل وشددك وبكك بوحلؼ وإخذ بف -ت َُض ِّقؼ مـ مسلخي هجر أهؾ
إهقاء تضقؼ ًو ظجقب ًو ؾتؼقل:
(( ؾفذا أمر ضقؼ ٓ يصـع إٓ دصؾحي راجحي )).
ًرمٌي ٓ (( :بد أن تؽقن ادصؾحي راجحي وأمو إذا مل تتحؼؼ ادصؾحي ؾال جيقز ترك حؼ ادسؾؿ
افقاجبي مع ظدم افػوئدة ذم ذفؽ )).
ًرمٌي (( 0وافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مو اشتخدمف إٓ مع ـعى بـ موفؽ وصوحبقف حوفي كودرة،
اشتخدمف مع أنوس ثبتفؿ اهلل ،هجر افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ـعى بـ موفؽ وصوحبقف ظـدمو ختؾػقا ظـ
ؽزوة تبقك مل يسؾؿ ظؾقفؿ وأمر ادسؾؿغ هبجرهؿ مو اشتخدمف ومل يـؼؾ ظـ افـبل ظؾقف افصالة وافسالم ذم
ضقال دظقتف ثالث ًو وظؼيـ شـي إٓ هذه افقاؿعي ؾؼط وـوكً ؾقفو مصؾحي راجحي .)) ....
 ألٌي :ؿد آل افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ كسوئف صفرا ً .

ِ
 ؾروى أمحد (َ )2133ظ ِـ ْاب ِـ َظب ٍ
وسَ ،ؿ َولَ (( :ه َج َر َر ُش ُ
اَّلل َظ َؾ ْق ِف َو َشؾ َؿ ،كِ َسو َء ُه َص ْف ًرا،
قل اهلل َصذ ُ
ِ
ِ
ؼ َ
ونَ ،أتَو ُه ِج ْ ِز ُيؾَ ،ؾ َؼ َولَ :ؿدْ َبر ْت َي ِؿقـ َُؽ َو َؿدْ تَؿ افش ْف ُر )).
َؾ َؾام َم َه ت ْس ٌع َوظ ْ ُ
 لٍذ 0ىز حذّث صحْح.

اَّلل َظ َؾ ْق ِف َو َشؾ َؿ كِ َسو َء ُه َ -ؿ َول ُص ْع َب ُي:
 وروى أمحد ( )7953ظـ َأ ِيب ُه َر ْي َرةََ ،ؿ َول (( َه َج َر افـبِ ُّل َصذ ُ
وبَ ،و ُه َق ِذم ُؽ ْر َؾ ٍي َظ َذ َح ِص ٍ
اخلَط ِ
رَ ،ؿدْ َأث َر ْ
َو َأ ْح َس ُب ُف َؿ َولَ :ص ْف ًرا َ -ؾ َلتَو ُه ُظ َؿ ُر ْب ُـ ْ
احلَ ِص ُر بِ َظ ْف ِر ِهَ ،ؾ َؼ َولَ :يو
ِ ِ
رش َ ِ ِ
قن ِذم افذ َه ِ
ؼ ُب َ
ً
اَّلل َظ َؾ ْق ِف َو َشؾ َؿ" :إَِّنُ ْؿ ُظ ِّج َؾ ْ
َ ُ
ى َوا ْفػضيَ ،و َأن ًَْ َهؽ ََذا َؾ َؼ َول افـبِ ُّل َصذ ُ
رسى َي ْ َ
قل اهلل ،ـ ْ َ
ِ
ِ
ِ
َهلؿ َضقبوهتؿ ِذم ْ ِ
ؼو َنَ ،هؽ ََذا َو َهؽ ََذا"،
ُ ْ ِّ َ ُ ُ ْ
احلَ َقوة افدُّ ْك َقو"ُ .ثؿ َؿ َول افـبِ ُّل َصذ ُ
اَّلل َظ َؾ ْقف َو َشؾ َؿ" :افش ْف ُر ت ْس َع ٌي َوظ ْ ُ
َرس ِذم افثوفِ َث ِي ِ
اإل ْهبَو َم )).
َوـ َ َ
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 لٍذ 0إسنبده حسٓ.

ِ
اَّلل َظـ َْفوَ (( :أن افـبِل صذ اهلل
يض ُ
 وروى افبخوري ( ،)1913ومسؾؿ (َ )1385ظ ْـ ُأ ِّم َش َؾ َؿ َيَ ،ر َ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
اح َؾ ِؼ َقؾ َف ُف إِك َؽ َح َؾ ْػ ًَ َأ ْن َٓ
ؼ َ
ون َي ْق ًمو َؽدَ اَ ،أ ْو َر َ
ظؾقف وشؾؿ آ َخك م ْـ ك َسوئف َص ْف ًرا َؾ َؾام َم َه ت ْس َع ٌي َوظ ْ ُ
تَدْ ُخ َؾ َص ْف ًرا َؾ َؼ َول" :إِن افش ْف َر َيؽُق ُن تِ ْس َع ًي َو ِظ ْ ِ
ؼي َـ َي ْق ًمو" )).
وجوء ذم افصحقح ظـ آخريـ مـ افصحوبي افؽرام ريض اهلل ظـفؿ.
إىل أْ لٍزُ ًفمىُ اهلل (( :ؾفذا بوب مضقؼ ٓ يستخدمف ادسؾؿ إٓ دصؾحي راجحي بوشتشورة
افعؾامء ،ؿد يـػع ذم بعض إوؿوت كودر ًا .))...
وـون هذا ذم افققم احلودي ظؼ مـ صفر صقال فسـي أربعغ وأربعامئي وأخػ مـ اهلجرة افـبقيي جقاب ًو
فؾسمال افسودس ـام ذم مقؿعؽؿ مـ "اٌزٍْدشاَ".
ًىىزا ممو جوء ذم مقؿعؽؿ ظذ "اٌزٍْدشاَ" ذم جقاب شمال آخر  -بعد ذـره بلن افـبل صذ اهلل
ظؾقف وشؾؿ مؽٌ ذم دظقتف ثالثي وظؼيـ شـي مـ حغ بعثف اهلل مل يـؼؾ أنف هجر هذا اهلجر إٓ افثالثي
افذيـ خؾػقا مو صـعف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم ظؿره إٓ مرة واحدة مع ـعى بـ موفؽ وصوحبقف وـون
ذم ذفؽ زجر وؾقف مصؾحي ؾتوبقا إػ اهلل تعوػ وصدؿً تقبتفؿ  (( :-ؾؾقؽـ اإلكسون حؽقامً ذم دظقتفٓ ،
يؽـ مـػرا ً ظـ افدظقة افسؾػقي ٓ ،يؽـ مـػرا ً ظـ احلؼ وأهؾ احلؼ.
ؾـرى إلخقاكـو وٕهؾ افسـي واجلامظي مجقع ًو أن ٓ يستخدمقا هجر افزجر وافتلديى إٓ مع افقؼغ أو ؽؾبي
افظـ أنف يـػع وأن ؾقف مصوفح ذظقي.
وفـو رشوفي بعـقان هجر ادبتدظي وجقبف وضقابطف تؽؾؿـو ؾقف ظذ هذه ادسلخي بتقشع )).
 ؿؾً :ؾنذا شؿع وؾؼؽؿ اهلل وشددـؿ ضوفى افعؾؿ ادبتدئ مثؾ هذه ادقاظظ وافتحذيرات افبوفغي
وافتضققؼ افشديد ذم مسلخي هجر أهؾ افبدع وإهقاء ،وأن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ خالل ثالث
وظؼيـ شـي مل هيجر ؽر ثالثي مـ ادسؾؿغ ويرى هذا ادسؽغ مـ كػسف أنف ؿد هجر ادئوت مـ أهؾ افبدع
وإهقاء خالل شـي أو ثالث شـقات أو أـثر أو أؿؾ ؾنكف يـدم ؽويي افـدم ظذ خموفػتف هلدي رشقل اهلل صذ
ال ؿوئ ً
اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾقبودر إػ افتقبي وآشتغػور وفربام ذهى إػ رءوس أهؾ افبدع مـؽرسا ً ذفق ً
ال هلؿ :يو
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إخقاِّن أنو كودم ؽويي افـدم مـ هجري فؽؿ حقٌ مل يؽـ ذم هجري مصؾحي فؽؿ وٓ فؾؿسؾؿغ ،وضوفى
مـؽؿ أن تعػقا ظـل وتصػحقا ظـ زفع وفـػتح مجقع ًو صػحي جديدة ،وأظدـؿ أنؽؿ فـ تؾؼقا مـل إٓ
إخالق احلسـي ،وافبشوصي ذم وجقهؽؿ ،وشقف أبتدئؽؿ بوفسالم ؿبؾ أن تبتدئقِّن ،وأزور مريضؽؿ
وأجقى دظقتؽؿ بؾ وأدظقـؿ إػ وٓئؿل وأتبع جـوئز مقتوـؿ.
فؽـ ٓ تػفؿقا مـ ذفؽ أِّن شقف أدخؾ ذم رء مـ بدظؽؿ وأهقائؽؿ ،بؾ شقف أحذر مـفو مـ
اشتطقع مـ ادسؾؿغ.
 فيً ّب رشٍ ؿد طػر افشقطون بلحسـ مـ هذا افصقد ٕهؾ افبدع وإهقاء ،وهؾ تظـ يو أبو ظبد اهلل
وؾؼؽ اهلل وشددك أن مـ اؿسب مـ أهؾ افبدع وإهقاء يسؾؿ مـ ذهؿ وبدظفؿ.
إن افسؾػقغ فق شوروا ظذ هذا ادسور هلؾؽقا مجقع ًو ذم أحضون أهؾ افبدع وإهقاء وفزافً افدظقة
افسؾػقي مـ إرض.
 أِب ػٍّذ وؾؼؽ اهلل وشددك يو أبو ظبد اهلل بام صـعف أبق احلسـ ادكي ثؿ احلريب بوفسؾػقغ ،ؾنكف
دظو افسؾػقغ إػ مـفٍ افتؼورب مع أهؾ افبدع وترك هجرهؿ ثؿ رمك بؽثر مـ افسؾػقغ ذم أحضون أهؾ
افبدع ؾؿـفؿ مـ صور مع اإلخقان ادسؾؿغ ومـفؿ مـ صور مع أصحوب احلؽؿي ،ومـفؿ مـ صور مع
أصحوب مجعقي اإلحسون ،ومـفؿ مـ صور مع أصحوب تـظقؿ افؼوظدة.
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الوقفة اخلامشة :يف التعليق على العفو العاو الذي يدىدٌ حولُ الظيخ حمند بً حزاو 
 ألٌي :أنتؿ وؾؼؽؿ اهلل وشددـؿ تتـدكقن مرار ًا بعػقـؿ افعوم ظؿـ أشوء إفقؽؿ ؾؼؾتؿ ذم مؼول
كؼمتقه:
(( بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ.
احلؿد هلل افعظقؿ احلؾقؿ ٓ ،إهل إٓ هق احلل افؼققم رب افعرش افعظقؿ ،وافصالة وافسالم ظذ رشقفف
افرؤوف افرحقؿ ،وظذ آخف وصحبف ،ومـ تبعفؿ بنحسون إػ يقم افديـ.
أمو بعد /ؾقؼقل اهلل تعوػ :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮱ ﭼ [افبؼرة.]139 :
وؿول جال وظال :ﭽﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [افـقر.]22 :
ؾومتثوًٓ ٕمر اهلل جؾ جالفف ،ورجو ًء وضؿع ًو ذم مغػرة اهلل ظز وجؾ ،ثؿ رؽبي ذم اإلؿبول ظذ افعؾؿ
وافتعؾقؿ وظذ مو يـػعـو ،وظدم آكشغول ظـ ذفؽ ،ؾؼد ظػقت ظـ ـؾ مسؾؿ أزفف افشقطون ذم ظريض،
وأوؿعف ذم افغقبي أو افـؿقؿي أو افبفتون ،أو شقء افظـقن أو كحق ذفؽ.
وأويص ضالب افعؾؿ بعدم آكشغول ذم افػتـ ،واإلؿبول ظذ افعؾؿ افـوؾع وافعؿؾ افصوفح ،واحلرص
ظذ أوؿوهتؿ ؾقام يـػعفؿ ،ؾعؿروا أوؿوتؽؿ بحػظ افؽتوب وافسـي ،ودراشي افعؼقدة افصحقحي وافعؾقم
افؼظقي ظذ مـفوج افسؾػ افصوفح رضقان اهلل ظؾقفؿ ،وكؼ احلؼ وافسـي وافعؼقدة افصحقحي ٓ ،شقام ذم
مثؾ هذه إجوم افتل تقجفً إػ أهؾ افسـي ادؽوئد مـ ـؾ حدب وصقب.
ؾلشلل اهلل افعظقؿ احلؾقؿ ،افغػقر افرحقؿ افذي ٓ إهل إٓ هق احلل افؼققم إحد افصؿد ،افذي مل يؾد
ومل يقفد ،ومل يؽـ فف ـػقا ً أحد أن حيػظ ظؾقـو ديــو ودظقتـو وأن يؾفؿـو رصدكو ،وأن يغػر فـو خطويوكو ،مهللا
ؿـل ذ كػز واظزم يل ظذ رصد أمري ،مهللا اؽػر يل مو ؿدمً ومو أخرت ،ومو أرسرت ومو أظؾـً ،ومو
أنً أظؾؿ بف مـل ،أنً ادؼدم وأنً ادمخر ٓ ،إهل إٓ أنً.
ـتبف افػؼر إػ ظػق ربف ومغػرتف/
أبق ظبد اهلل حمؿد بـ ظع بـ حزام افػضع افبعداِّن يقم إحد/5/مجودى أخرة/ظوم  1442مـ
اهلجرة افـبقيي ظذ صوحبفو افصالة وافسالم )).
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 ألٌي:
أوردهو شعد وشعد مشتؿؾ

مو هؽذا تقرد يو شعد اإلبؾ

ّب أثب ػجذ اهلل ًفمه اهلل يف اٌمٌي ًاٌؼًّ :مو هبذا تزول افػتـ ومو هؽذا يؽقن اإلصالح ،وهذه حقدة
مـؽ ظـ احلؼ افذي أنً مطوفى بف وهق أن تصحح مو حصؾ مـؽ مـ اخلطن ،وترجع إػ افصقاب ،وتلخذ
بـصوئح مشوخيؽ وشوئر مشويخ افسـي ،وتتقاضع فؾحؼ ،وتعسف بوخلطن ،وتؾغ مع إخقاكؽ ،وتطؾى افعػق
ظـ ـؾ مـ أشلت إفقف ممـ كبفؽ ظذ بعض مو أخطلت بف.
ؾبفذا تزول افػتـ وتلتؾػ افؼؾقب ،وإٓ ؾنن افؼؾقب ٓ تلتؾػ مع افبوضؾ واإلسار ظذ اخلطن.
 ؿول اهلل تعوػ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ

[احوئدة.]14 :
 وروى إشحوق بـ راهقيف ذم [مسنده] ( ،)453ومـ ضريؼف افطزاِّن ذم [مسند الشاميني] (،)2384
وأبق كعقؿ ذم [حلية األولياء] ( )232 / 5ظـ أيب هريرة أن رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؿولَ (( :مو ت ََقاد
ْى ُ ِ
ا ْثـ ِ
َون ِذم اَّلل ِ َجؾ َو َظز َأ ْو ِذم ِ
اإل ْش َ
مهو )).
حيد ُث ُف َأ َحدُ ُ َ
ال ِمَ ،ؾقُ َػ ِّر ُق َبقْـَ ُف َام إِٓ بِ َذك ٍ ْ
 وفف صوهد ظـ أنس ظـد افبخوري ذم [األدب املفرد] (.)431
 وصوهد مـ حديٌ ابـ ظؿر ظـد أمحد (.)5357
 وصوهد آخر مـ حديٌ رجؾ مـ بـِل ش ِؾ ٍ
قط ظـد أمحد (.)23738
َ َ
 لٍذً :ال ختٌٍا ىزه اٌشٌاىذ ِٓ ظؼفٌ ،ىٓ احلذّث حسٓ مبدٌّػيب.
 لبي شْخ اإلسالَ اثٓ رّْْخ رمحف اهلل ـام ذم [جمموع الفتاوى] (:)421 / 3
(( ؾؿتك ترك افـوس بعض مو أمرهؿ اهلل بف وؿعً بقـفؿ افعداوة وافبغضوء وإذا تػرق افؼقم ؾسدوا
وهؾؽقا وإذا اجتؿعقا صؾحقا ومؾؽقا  :ؾنن اجلامظي رمحي وافػرؿي ظذاب )).
 لٍذ :وممو يدل ظذ أن ادخوفػوت مـ أشبوب تـوؾر افؼؾقب:
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 ؿول اهلل تعوػ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ [احوئدة.]91 ،93 :
 وروى افبخوري ( ،)717ومسؾؿ ( )436ظـ افـعامن بـ بشر يؼقل :ؿول افـبل صذ اهلل ظؾقف
وشؾؿَ (( :فتُسقن ص ُػق َؾؽُؿَ ،أو َفق َ ِ
غ وج ِ
قهؽ ُْؿ )).
اَّلل َب ْ َ ُ ُ
ْ ْ ُ
َ ُّ ُ
خوف َػـ ُ
 وروى مسؾؿ ( )971ظـ أيب مسعقد ؿول :ـون رشقل اهلل -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ -يؿسح مـوـبـو
ِ
ِ ِِ ِ
اشت َُقوا َو َٓ َ ْ
قَّن ُ ْؿ
ختتَؾِ ُػقا َؾت َْختَؾِ َ
قبؽ ُْؿ ف َقؾـل مـْؽ ُْؿ ُأو ُفق ْإَ ْح َال ِم َوافـُّ َفك ُثؿ افذي َـ َي ُؾ َ
ذم افصالة ويؼقلْ (( :
ػ ُؿ ُؾ ُ
ِ
قَّنُ ْؿ )) .ؿول أبق مسعقد :ؾلنتؿ افققم أصد اختالؾ ًو.
ُثؿ افذي َـ َي ُؾ َ
 لٍذ :وهذا ممو يدل ظذ أن اختالف افقجقه اختالف معـقي كوتٍ مـ اختالف افؼؾقب .واهلل
أظؾؿ.
قل اَّللِ
 وروى أمحد ( )18453أبق داود ( )662ثإسنبد حسٓ ظـ افـعامن بـ بشر ؿولَ (( :أ ْؿ َب َؾ َر ُش ُ
ِ ِ
ِ
ِ
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿَ -ظ َذ افـ ِقؿقا ُص ُػق َؾؽ ُْؿ"َ .ث َ
قؿـ ُص ُػق َؾؽ ُْؿ َأ ْو
ال ًثوَ " :واَّلل َفتُؼ ُ
وس بِ َق ْج ِفف َؾ َؼ َولَ " :أؿ ُ
وحبِ ِف ور ْـب َتف بِر ْـب ِي ص ِ
ىص ِ
ِ
ِ
َفق َ ِ
وحبِ ِف َو َـ ْع َب ُف
اَّلل َب ْ َ
َُ َ ُ ُ َ َ
غ ُؿ ُؾقبِؽ ُْؿ"َ .ؿ َولَ :ؾ َرأ َجْ ًُ افر ُج َؾ ُي ْؾ ِز ُق َمـْؽ َب ُف بِ َؿـْؽ ِ َ
ُ
خوف َػـ ُ
بِ َؽ ْعبِ ِف )).
 ومـ أشبوب افػرؿي وظدم تآخػ افؼؾقب ترك افتحوـؿ ذم إمقر ادختؾػي إػ ـتوب اهلل وشـي
رشقفف ظؾقف افصالة وافسالم.
 ؾروى افبزار ذم [مسنده] ( ،)6175واحلوـؿ ذم [املستدرك] ( ،)8623وافطزاِّن ذم [األوسط]
( ،)4671وذم [مسند الشاميني] ( ،)1558وافبقفؼل ذم [شعة اإلميان] ( )3342ظـ ابـ ظؿر ريض اهلل ظـف
َؿ َول ؿول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ (( :وإذا َمل َحيؽَؿ َأئِؿتفؿ بِ ِؽت ِ ِ
اَّلل َب ْل َش ُف ْؿ َب ْقـَ ُف ْؿ )).
َ ْ ْ ْ ُُ ْ
َوب اهلل َج َع َؾ ُ
 لٍذ 0ىزا حذّث حسٓ.
ورواه ابـ موجي ( )4319ابـ أيب موفؽ ،ظـ أبقف ،ظـ ظطوء بـ أيب ربوح ،ظـ ظبد اهلل بـ ظؿر بف.
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 ألٌي 0ؾنذا زافً افذكقب وادعويص وشوئر ادخوفػوت ،وحصؾ افتحوـؿ إػ ـتوب اهلل تعوػ ؾنن
افؼؾقب تلتؾػ بنذن اهلل تعوػ ،ؾؿـ أراد اإلصالح ؾعؾقف بحؼقؼي اإلصالح ،وهق إصالح افعؿؾ مـ
ادخوفػوت افؼظقي.
كعؿ افعػق حيصؾ بف اإلصالح ذم حؼ مـ اظتدى ظذ صخص بغر حؼ إمو بؼقل أو ؾعؾ ،ؾلمو مـ ـوكً
ظـده رء مـ ادخوفػوت وحصؾً افـػرة بسببفو ؾوإلصالح يؽقن بنصالح ذفؽ اخلطل وافرجقع إػ احلؼ.
وأخرا ً أؿقل فؽؿ وؾؼؽؿ اهلل مو ؿؾتف فؽؿ شوبؼ ًو ذم رشوفتل افثوكقي إفقؽؿ افتل ـوكً ذم يقم افثالثوء /17
مـ صقال1441/ـه::
) ألٌي :اظؾؿ أخل وؾؼؽ اهلل:
 أوًٓ :أنف فقس ؽريض مـ افـصقحي افتل أرشؾتفو فؽؿ تتبع ظثراتؽؿ ؾلنو وؽري ٓ كسؾؿ مـ
إخطوء وافعثرات ،وإكام افغرض مـ ذفؽ افتـوصح ؾقام بقــو افذي أمر اهلل بف وأمر بف كبقف افؽريؿ ظؾقف
افصالة وافسالم ،وأخقك ذم احلؼقؼي مـ شعك ذم كصحؽ وتؼقيؿؽ ؾنكف ذم احلؼقؼي يسعك ذم رؾعتؽ
وـامفؽ ،ومـ ترك كصحؽ ؾؼد ؽشؽ وشعك ذم إشؼوضؽ ،صعر بذفؽ أو مل يشعر.
وهذا افصديؼ افذي ٓ يـصحؽ ويؼقمؽ ربام ـون افعدو أنػع فؽ مـف ،ؾنن افعدو يسعك ذم تتبع
ظقراتؽ وزٓتؽ وإطفورهو ،ؾتـتػع بذفؽ بلن تتقب إػ اهلل تعوػ مـفو ،وتصؾح كػسؽ ،ؾرتػع ؿدرك ظـد
ربؽ وظـد افـوس ،ويؿقت ظدوك ـؿد ًا وحـؼ ًوٕ :نف ؾوتف مو أراد مـ صقـؽ وكؼصؽ) ـها ادؼصقد مـفو.

هذا آخر مو أردت ـتوبتف مـ افتـبقف ظذ أهؿ مو حيتوج افتـبقف ظؾقف مـ مؼول افشقخ حمؿد بـ حزام وؾؼف
اهلل ،وكلمؾ مـ افشقخ حمؿد أن يساجع تراجع ًو صحقح ًو ظـ ادسوئؾ افتل اكتؼدت ظؾقف ،ويتعومؾ مع إخقاكف
افـوصحغ بودعومؾي احلسـي ،وٓ يرمقفؿ بلهؾ افشغى وأظداء افدظقة وأهؾ افغؾق واحلوؿديـ واحلوشديـ
وؽرهو مـ إفػوظ افتل ٓ تؾقؼ أن يقاجف هبو مـ أشدى إفقف كصقحي أو اكتؼده ذم أمر مـ إمقر افتل أخطل
ؾقفو ،وفـ جيد مـ إخقاكف افسؾػقغ مـ ادشويخ وضالب افعؾؿ إٓ اإلخقة افصودؿي بنذن اهلل تعوػ.
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ؾـحـ كحى فؾشقخ حمؿد وؾؼف اهلل اخلر وأن يستؼقؿ آشتؼومي افصحقحي ظذ ادـفٍ افسؾػل ،وكؽره
ـراهي صديدة اإلظقجوج ذم افسر افسؾػل ،وكسعك بؽؾ مو كستطقع برد ادخطئ إػ اجلودة وافصقاب،
وإمر هلل تعوػ مـ ؿبؾ ومـ بعد.
واحلؿد هلل أوًٓ وآخرا ً.
ًصٍَ اهلل ػٍَ حمّذ ًصحجو ًسٍُ.
وزجو/
أثٌ ثىش ثٓ ػجذه ثٓ ػجذ اهلل ثٓ حبِذ احلّبدُ.
ًوبْ االٔزيبء ِٓ وزبثزيب ٌٍْخ األحذ  ِٓ /2شيش سختٌ /ؼبَ4112ىـ.
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 افـصقحي إوػ :ذم ؿقفف (بدخقل أهؾ افبدع ذم حؼ ادسؾؿ ظذ ادسؾؿ)13 .......................
 افـصقحي افثوكقي :ذم (خطل مو ذهى إفقف مـ ظدم افتبديع ذم افبدع اجلزئقي افعؿؾقي) 23 ..............
 افـصقحي افثوفثي :ذم ؿقفف (بوفتػصقؾ ذم مسلخي احلزبقي) 29 ........................................
 بدظي احلزبقي33 ................................................................................ .
صبفتون ؿد تعرضون ذم أذهون بعض ضؾبي افعؾؿ ذم مسلخي بدظي احلزبقي:
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 افـصقحي افرابعي :ذم (ؿكه افتبديع ظذ إصقل افظوهرة افتل اصتفرت خموفػتفو فألدفي افؼظقي( 38 ...

 افـصقحي اخلومسي :ذم (حكه مصؾحي اهلجر بوكزجور ادبتدع وافـوس مـ افبدظي) 45 .............
افقؿػي اخلومسي :ذم افتعؾقؼ ظذ افعػق افعوم افذي يدكدن حقفف افشقخ حمؿد بـ حزام 51 .................
ؾفرس ادقضقظوت 56 ................................................................................

