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في بيان

أنَّ الزم كــالم (ابن حــسام)
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(أئمة الصلف)

فيما شللىه من (اإلطــالق)
كتبه/
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املقدمة

احلؿد هلل افذي خؾؼ األنوم وؾوضؾ بغ اخلؾؼ ذم األؾفوم ،واصطػك مـ خؾؼف افرشؾ واألنبقوء
ظؾقفؿ افصالة وافسالم ،وأنزل معفؿ افؽتوب وادقزان فقؼقم افـوس بوفؼسط ظذ افتامم ،واصطػك مـ
رشؾف حمؿد ًا صوحى ادؼوم افذي حيؿده ظؾقف اخلؾؼ ؾقو حبذا ذاك ادؼوم ،واختور فصحبتف افصحى
افؽرام ؾآزروه وككوه وؿومقا معف حؼ ؿقوم ،وجوء بعدهؿ أئؿي اإلشالم َّ
ؾذبقا ظـ شـتف األحوديٌ
مر
افسؼوم ،وـشػقا أشتور افؽذابغ افؾئوم ،ووؿػقا ذم وجقه ادحدثغ افطغوم وشدوا ظؾقفؿ افطرق ظذ ِّ
األظقام.
 أيَّا بعذ/
َّ
ؾنن حمؿد بـ حزام مو زال يدور حقل بعض مو اكتؼد ظؾقف ،وال يريد أن يعسف بخطئف ظذ مبدأ
ظـزة وفق ضورت.
ومـ ـون ـذفؽ ؾال يـػع معف ـثرة افؽالم افذي ؾقف تضققع فألوؿوت مـ ؽر ـبر ؾوئدة ،ؽر ِّأِّن
شقف أنوؿشف ذم هذه افؽؾامت ظذ بعض مو ذم مؼوفف األخر مـ االكتؼود افعجقى واالظساض افغريى
ِ
ِ
ظع ؾقام ؿؾتف مـ َّ
افس َ
ال ِم َو ِظ َقو َد ُة
أن أهؾ افبدع ال يدخؾقن ذم حديٌَ ( :ح ُّؼ ا مد ُ مسؾ ِؿ َظ َذ ا مد ُ مسؾ ِؿ ََخ ٌمس َر ُّد َّ
َّ
ا مد َِر ِ
قً ا مف َعوضِ ِ
يض َوا ِّت َبو ُع م
س) .فقعؾؿ افؼورئ مو ظـد هذا افرجؾ مـ اْلفؾ
اْلَـَوئِ ِز َوإِ َج َوب ُي افدَّ مظ َق ِة َوت مَش ِؿ ُ
هبذه ادسوئؾ افعظوم.
وؿد ـون كصحف أخقكو افشقخ أبق حوتؿ يقشػ اْلزائري وؾؼف اهلل بـصوئح كػقسي ومـفَّ :أال خيقض
ذم هذه ادسوئؾ افتل ال يػؼفو ويتؽؾؿ ذم حدود مو يعؾؿ فؽـف يلبك َّإال اخلقض ؾقام ال يعؾؿ وال حيسـ
احلديٌ ؾقف.
وإفقؽ بعض مو ؿول ذم مؼوفف مـ األمقر افعجقبي:
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ضوفبـوك بسؾػ ذم مسلخي اإلمجول ذم ؿقفؽ إن ادبتدع ال يدخؾ ذم حديٌ حؼقق ادسؾؿ .ؾؾؿ تستطع
أن تلتقـو بنموم واحد رصح بؿؼوفتؽ.
وكطؼ بوإلمجول افذي تؼرره ظذ ضالب افعؾؿ.
ؾعجزك ظـ ذفؽ ـون رادظ ًو فؽ فق ؾؽرت ذم األمر ،مو أحد شبؼؽ مـ شؾػ األمي ـؾفو? حتك تليت
أنً هبذه ادؼوفي ثؿ ال تراجع كػسؽ اهلل ادستعون.
ظجز يو معؼ ضالب افعؾؿ ،ظجز أن يليت بسؾػ ظذ مؼوفتف .وظذ إمجوفف :ادبتدع ال يدخؾ ذم
حديٌ حؼ ادسؾؿ ظذ ادسؾؿ.
ثالثي أجوم حتك أخرج ادؾزمي ،ربام أ َّّنؿ ؿد بحثقا وربام ؿد تعوون معف مـ يـورصه.
وذم آخر األمر يؼقل :أنو ذـرت آثور ظـ افسؾػ .هذا اإلمجول مل َيسبؼ افقف أحد مـ شؾػ األمي .وهؿ
أحرص ظذ اخلر مـؽ.
وهؿ افذيـ حذروا مـ جموفسي ادبتدظي .وأمروكو بزجرهؿ وافبعد ظـفؿ وردظفؿ .وإكؽور ادـؽر .ومع
ذفؽ مو شبؼؽ أحدٌ هبذا اإلمجول.
خر مـ افتامدي ذم افبوضؾ.
افرجقع إػ احلؼ ٌ
 أؿقل:
مو ــً أطـ َّ
أن ابـ حزام بؾغ بف شقء افػفؿ إػ هذا احلد ،ؾلنو ذم رشوفتل" :انبياٌ ادلفيى" ذـرت مو
قل اهللِ
ِ
اَّلل َظـم ُفَ ،ؿ َولَ :ش ِؿ مع ًُ َر ُش َ
ِض َّ ُ
رواه افبخوري ( ،)0421ومسؾؿ ( )4014ظـ َأ ِِب ُه َر مي َرةََ ،ر َ
ِ
ِ
ال ِم َو ِظقَو َد ُة ا مد َِر ِ
صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َي ُؼ ُ
يض َوا ِّت َبو ُع م
افس َ
اْلَـَوئِ ِز
قلَ « :ح ُّؼ ا مد ُ مسؾ ِؿ َظ َذ ا مد ُ مسؾ ِؿ ََخ ٌمس َر ُّد َّ
قً ا مف َعوضِ ِ
س».
َوإِ َج َوب ُي افدَّ مظ َق ِة َوت مَش ِؿ ُ
ثؿ ذـرت ظـ افسؾػ َّ
أن أهؾ افبدع ال يسؾؿ ظؾقفؿ وال يعود مريضفؿ وال تتبع جـوئزهؿ وال دموب
وأن هذا يدل ظذ َّ
دظقهتؿ إػ ؽر ذفؽ ممو ذـروه َّ
أن أهؾ افبدع ال يدخؾقن ذم حديٌ :حؼ ادسؾؿ ظذ
ادسؾؿ وهق احلديٌ افذي ذـركو آكػ ًوه ،وهذا أمر طوهر بغ ال فبس ؾقف ،ؾرأى ابـ حزام َّ
أن هذا ؽر
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ٍ
ـوف وأنَّف ال بد أن أنؼؾ ظـ افسؾػ َّأّنؿ ؿوفقاَّ :
إن أهؾ افبدع ال يدخؾقن ذم حديٌ حؼ ادسؾؿ ظذ
ادسؾؿ هؽذا بكيح افعبورة.
أن ادمدى واحد ،وإكَّام ؽويي مو ذم األمر َّ
ومو اشتطوع ابـ حزام أن يػفؿ َّ
أن افسؾػ أخرجقهؿ مـ
احلؼقق ظذ شبقؾ افتـصقص ظذ ـؾ كقع مـ أنقاع احلؼقق ،وأنو كصصً ـام كصقا واختكت تؾؽ
اْلؿؾ بعبورة تشؿؾ مو ؿوفقا ؾؼؾً :ال يدخؾقن ذم حديٌ حؼ ادسؾؿ ظذ ادسؾؿ ،واحلديٌ ـام هق
معؾقم ؾقف تؾؽ األؾراد افتل كصقا ظذ ظدم دخقل أهؾ افبدع ؾقفو.
 وأؿقل – مـ بوب زيودة اإلؾفوم دـ مل يػفؿ :-أرأجً فق َّ
أن إكسوك ًو ؿول :فؼد شوؾرت إػ بؾد ـذا
ؾرويً ظـف ذفؽ بجؿؾي صومؾي ْلؿقع مو ذـر ؾؼؾًَّ :
إن
وـذا وظدد مجقع بؾدان افشوم ظذ شبقؾ افتعقغ
ُ
ؾالك ًو أخزِّن بلنَّف دخؾ مجقع بالد افشوم هؾ ـون خزي خموفػ ًو خلزه ظـد أحد مـ ظؼالء افـوس?!
ـذبً ظؾقف ألنَّؽ مل تتؾػظ بعغ مو تؾػظ بف ،وأنَّؽ ال تعد صودؿ ًو حتك تعدد
وهؾ يؼقل ظوؿؾ :فؼد
َ
افبؾدان افتل دخؾفو واحد ًا بعد واحد.
ؾفذا هق مـتفك ؾفؿ ابـ حزام -هداه اهلل ،-ؾلنو جئً إػ ظبورات افسؾػ ادػصؾي افتل ؾقفو إخراج
أهؾ افبدع مـ احلؼقق افتل ذـرهو افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ثؿ أمجؾً ظبوراهتؿ بؽؾؿي جومعي حو
ؿوفقه ،ومل َير ابـ حزام َّ
أن ذفؽ ـوؾق ًو.
يو ابـ حزام إذا بؾغ بؽ احلول إػ حد افسػسطي ؾلنو ال أجودل افسػسطوئقغ.
 ؾنن ؿقؾ :فعؾ ابـ حزام يريد َّ
أن افسؾػ :ؿوفقا :ال يسؾؿ ظؾقفؿ ،ومل يؼقفقا :فقس هلؿ حؼ
افسالم ،وؿوفقا :ال تتبع جـوئزهؿ .ومل يؼقفقا :فقس هلؿ حؼ اتبوع اْلـوئز إفخ مو ؿوفقه.
 ؾلؿقل :وهذا جفؾ آخرَّ ،
ؾنن هذه احلؼقق فق ـوكً هلؿ حو كػقهو ظـفؿ وألظطقهؿ إيوهو ،وهؾ
إن أهؾ افبدع هلؿ حؼ اتبوع اْلـوئز فؽـ ال تتبع جـوئزهؿ?! َّ
يعؼؾ أن يؼول مثالًَّ :
ؾنن هذا تـوؿض يتـزه
ظـف أئؿي افسؾػ بؾ يتـزه ظـف افعؼالء.
ؾوفسؾػ حغ ؿوفقا :ال يسؾؿ ظؾقفؿ وال يرد ظؾقفؿ افسالم ،وال يعودون ،وال تتبع جـوئزهؿ ،وال
دموب دظقهتؿ ؾؿعـك ذفؽ َّأّنؿ ال يستحؼقن هذه احلؼقق إذ فق ـوكقا يستحؼقّنو فبذفقهو هلؿ.
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وؿد ب َّقـً ذم رشوفتل "انبياٌ ادلفيى" َّ
أن أهؾ افبدع مستثـقن مـ هذه احلؼقق بدالفي افسـي ،وـالم
افسؾػ يدل ظذ ذفؽ ،وهؽذا دالفي افعؼؾ افكيح يدل ظذ ذفؽ وـون ممو ؿؾً ذم رشوفتل:
( وهذه احلؼقق تقؿع ذم ؿؾى افعبد حمبي أهؾ افبدع وفق بعد حغ ،وؿد ؿول افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم
اَّللِ -صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ (( :-الَ
صلن افسالم مو رواه مسؾؿ (َ )42ظ مـ َأ ِِب ُه َر مي َر َة َؿ َول َؿ َول َر ُش ُ
قل َّ
ٍ
تَدم ُخ ُؾق َن م
افس َ
ال َم
َت ُّوبقاَ .أ َوالَ َأ ُد ُّفؽ مُؿ َظ َذ َص مكء إِ َذا َؾ َع مؾت ُُؿق ُه َ َ
اْلَـَّ َي َحتَّك ت مُم ِمـُقا َوالَ ت مُم ِمـُقا َحتَّك َ َ
َت َوب مبت مُؿ َأ مؾ ُشقا َّ
َبقمـَؽ مُؿ )).
ؾلخز افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َّ
أن إؾشوء افسالم مـ أشبوب افتحوب أي مـ أشبوب حصقل ادحبي
مـ اْلوكبغ ،ؾنذا ـون إؾشوء افسالم مـ أشبوب ادحبي ؾؽقػ بعقودة ادريض وؽر ذفؽ مـ احلؼقق
ؾنّنو أبؾغ مـ ذفؽ.
َّ
ووؿقع ادحبي بغ افعبد وبغ أهؾ افبدع مـ أرض األمقر وأؾسدهو ظؾقف.
وإظطوء أهؾ افبدع واألهقاء هذه احلؼقق مـ أشبوب اكتشور افبدع ذم أوشوط افـوس َّ
ؾنن هذه احلؼقق
مـ أشبوب ادحبي واألفػي وافتؼورب واالكبسوط مع أهؾ افبدع ،وهذا مـ أرض األصقوء ظذ ادسؾؿغ.
 قال انعاليت ابٍ بطت رمحو اهلل يف [اإلبانت الكربي] ( :)274حدَّ َثـَو ا مف َؼ ِ
وِض م
غ مب ُـ إِ مش َام ِظ َقؾ
احلُ َس م ُ
َ
ِ
ِ
ِ
قعَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َج ِر ُير مب ُـ
قب افدَّ مو َرؿ ُّلَ ،و َش مؾ ُؿ مب ُـ ُجـَو َدةََ ،ؿ َوالَ :حدَّ َثـَو َوـ ٌ
ا مد ََحوم ِ ُّعَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َي مع ُؼ ُ
قل ِ
ُحق ِد ب ِـ ِه َال ٍل ،ظـ َأ ِِب افدَّ مْه ِ
َح ِ
وءَ ،ظ مـ ِظ مؿ َر َ
اَّلل َظ َؾ مق ِف َو َش َّؾ َؿ:
َ م
انَ ،ؿ َولَ :ؿ َول َر ُش ُ َّ
َ
وز ٍمَ ،ظ مـ ُ َ م م
اَّلل َص َّذ َّ ُ

ِ ِ
ِ
(( َم مـ َش ِؿ َع ِمـمؽ مُؿ بِ ُ
ى َأنَّ ُف ُم مم ِم ٌـَ ،ؾ َام َي َز ُال
حي َس ُ
افر ُج َؾ َي ملتقف َو ُه َق َ م
اش َت َطو َعَ ،ؾ ِن َّن َّ
خ ُروجِ افدَّ َّجولَ ،ؾ مؾقَـم َل َظـم ُف َمو م
ِ
افشبف ِ
ِ
ِ
وت )).
بِف َح َّتك َي مت َب ُع ُف حَو َي َرى م َـ ُّ ُ َ
قل ص َّذ اَّلل َظ َؾق ِف وش َّؾؿ ،وهق افص ِ
ود ُق ا مد مَصدُ ُ
َؿ َول َّ
ؼ ا مد ُ مسؾِ ِؿغَ ،
َّ ُ م َ َ َ َ ُ َ َّ
افر ُش ِ َ
افش مق ُخَ :ه َذا َؿ مق ُل َّ
وَّلل َّ َ
وقَ ،ؾ َّ َ
اَّلل َم مع َ َ
حي ِؿ َؾ َّـ َأ َحدً ا ِمـمؽ مُؿ ُح مس ُـ َطـ ِِّف بِـَ مػ ِس ِفَ ،و َمو َظ ِفدَ ُه ِم مـ َم مع ِر َؾتِ ِف بِ ِص َّح ِي َم مذ َهبِ ِف َظ َذ ا مد ُ َخو َض َر ِة بِ ِديـ ِ ِف ِذم
َال َ م

ض َأه ِؾ ه ِذ ِه م َ ِ
قلُ :أد ِ
ِ
اخ ُؾ ُف ِألُنَوطِ َر ُهَ ،أ مو ِألَ مشت م
َخ ِر َج ِمـم ُف َم مذ َه َب ُفَ ،ؾ ِن َّّنُ مؿ َأ َصدُّ ِؾ متـَ ًي ِم َـ
ُجمَو َف َسي َب مع ِ م َ
األ مه َقاءَ ،ؾ َق ُؼ ُ َ
افدَّ َّج ِ
قب ِم َـ اف َّؾ َف ِ
بَ ،و َأ مح َر ُق ف ِ مؾ ُؼ ُؾ ِ
اْلَ َر ِ
ىَ ،و َف َؼدم َر َأجم ًُ َمجَو َظ ًي ِم َـ افـَّو ِ
ولَ ،وـ ََال ُم ُف مؿ َأ مخ َص ُؼ ِم َـ م
س ـَوكُقا
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اإل مكؽ ِ
قؾ م ِ
قه مؿ َظ َذ َشبِ ِ
وش َط ُي َو َخ مػ ُل ا م َدؽ ِمر،
قّنُ مؿَ ،ؾ َجو َف ُس ُ
ُقّنُ مؿَ ،و َي ُس ُّب َ
َي مؾ َعـ َ
افر ِّد َظ َؾ مق ِف مؿَ ،ؾ َام َزا َف مً ِ ِهب ُؿ ا مد ُ َب َ
َورَ ،و َّ
َو َد ِؿ ُقؼ ا مف ُؽ مػ ِر َحتَّك َص َب مقا إِ َف مق ِف مؿ ـها.).
ؾنن طوهر ـالمؽ َّ
 ؾنن ؿقؾ :ابـ حزام إكَّام يـتؼدك ألنَّؽ تؽؾؿً بؽالم جمؿؾ َّ
أن أهؾ افبدع ال
يسؾؿ ظؾقفؿ وال تتبع جـوئزهؿ مطؾؼ ًو شقاء ـوكقا دظوة أو ؽر دظوة شقاء ـوكً ادصؾحي ذم هجرهؿ أو
ذم ظدم هجرهؿ وـون جيى ظؾقؽ أن تػصؾ ذم هذه ادسوئؾ.
 واْلقاب :أنـل أضؾؼً مو أضؾؼتف األدفي ،ومو أضؾؼف افسؾػ فإٌ كاٌ شيء مً االىتقاد عليَّ

فليلً على كالو رسول اهلل صلى اهلل عليُ وسله وعلى سائر الشلف.

ُقس َه ِذ ِه ماألُ َّم ِيَ ،ؾ ِن من
وؿد ذـرت ؿقل رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ« :ا مف َؼدَ ِر َّي ُيَ ،وا مد ُ مر ِج َئ ُيَ ،جم ُ
وه مؿ».
وه مؿَ ،وإِ من َموتُقا َؾ َال ت مَش َفدُ ُ
َم ِر ُضقا َؾ َال َت ُعق ُد ُ

وه مؿَ ،وإِ من َموتُقا َؾ َ
ُقس َه ِذ ِه األُ َّم ِي ا مدُؽ َِّذ ُبق َن بِ َل مؿدَ ِار اهللِ ،إِ من َم ِر ُضقا َؾ َ
ال
ال َت ُعق ُد ُ
وؿقفف« :إِ َّن َجم َ
ِ
ظ َؾق ِفؿ» ،وؽرهو مـ األحوديٌ0.
قه مؿ َؾ َ
وه مؿَ ،وإِ من َفؼقت ُُؿ ُ
ت مَش َفدُ ُ
ال ت َُس ِّؾ ُؿقا َ م م
ؾوفـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َّبغ ذم هذه األحوديٌ َّ
أن افؼدريي ال يعودون وال تشفد جـوئزهؿ وال
يسؾؿ ظؾقفؿ ،ومعؾقم َّ
أن افؼدريي مـفؿ افغالة وهؿ افذيـ ـػرهؿ افسؾػ ،وؾقفؿ مـ مل يؽػرهؿ
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 -وأنا أخاطب يف ىذا ابن حزام ألنَّو ممن يرى ثبوت احلديث فقد حسنو لغريه يف حتقيقو لفتح اجمليد (ص ،)987:ويف أثناء قرآءيت لتحقيقو

أن رواية الطرباين حلديث أنس معلة فقد روى احلديث اإلمام أمحد رواه يف "املسند" (َ )8885حدَّثَنَا أَنَس بْ ُن ِعيَ ٍ
انتبهت ألمر غفلت عنو ،وىي َّ
اضَ ،حدَّثَنَا
ُ
َّ ِ
ِ
ٍ
عمر بن عب ِد اهللِ موَل غُ ْفرةَ ،عن عب ِد اهللِ ب ِن عمر ،أ ََّن رس َ ِ
ين يَ ُقولُو َن :لَ قَ َد َر ،إِ ْن
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
وسَ ،
َ َ ْ َْ
ُ َ ُ ْ ُ َْ
ول اهلل َ
َُ
َْ
ال (( :ل ُكل أ َُّمة ََمُ ٌ
وس أ َُّم ِت الذ َ
وَمُ ُ
ْ ُ ََ
وى ْم )).
َم ِر ُ
ضوا فَلَ تَ ُع ُ
وى ْمَ ،وإِ ْن َماتُوا فَلَ تَ ْش َه ُد ُ
ود ُ
وحديث أمحد أصح من حديث الفروي.
أن ىذا الوصف يشمل غري الكفار منهم َّ
أن النيب صلى اهلل عليو وسلم وصفهم باجملوس فيو بعد ،وذلك َّ
ومحل احلديث على كفار القدرية حبجة َّ
فإَّنم وصفوا
بذلك لعتقادىم َّأَّنم خلقوا أفعاهلم ،واهلل سبحانو خلقهم دون أفعاهلم وىذا الوصف يشرتك فيو مجيع القدرية الغلة وغري الغلة ،وىكذا قولو عليو الصلة
أن املراد بذلك الغلة منهم ،وذلك َّ
والسلم" :الذين يقولون ل قدر" ل يدل على َّ
ألن مجيع القدرية يدخلون عند السلف يف نفاة القدر ،وإن كان النفي
يتفاوت فيما بينهم ،فالغلة منهم مل ينفوا قدر اهلل تعال مطلقاً َّ
وإَّنا نفوا القدر املتعلق بأفعال العباد ،وغري الغلة منهم نفوا مطلق مشيئة اهلل تعال املتعلقة
بأفعال العباد ونفوا أيضاً خلق اهلل تعال ألفعال العباد.
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افسؾػ ،وؾقفؿ افدظوة إػ بدظي افؼدر ،وؾقفؿ مـ مل يؽـ داظق ًو إػ يشء مـ ذفؽ ،وؾقفؿ مـ ادصؾحي
ذم هجره ،وؾقفؿ مـ ادصؾحي ذم ترك هجره.
فإذا كُيْت أخطأت يف إطالقي كنا تزعه فَا ٍو رسول اهلل صلى اهلل عليُ وسله قد أطلق أيضاً
فأىا أطلقت ما أطلقُ رسول اهلل صلى اهلل عليُ وسله.

وهؽذا افسؾػ أضؾؼقا ذفؽ ذم مقاضـ متعددة وـالمفؿ ذم ذفؽ ممو يتعرس حكه ،وؿد ذـرت مجؾي
مـ أؿقاهلؿ ذم رشوفتل "انبياٌ ادلفيى" ،وـون ممو ذـرتف ظذ شبقؾ ادثول قٌل انعاليت اآلجشي رُحف اهلل ذم
[الشريعت] (َ ( :)4421 /4وـ َُّؾ َم مـ ك ََس َب ُف َأ ِئ َّؿ ُي ا مد ُ مس ِؾ ِؿغَ َأنَّ ُف ُم مبت َِد ٌع بِدم َظ َي َض َال َف ٍيَ ،و َص َّح َظـم ُف َذفِ َؽَ ،ؾ َال
ِ
ِ
جيو َف َس َو َال ُي َص َّذ َخ مؾ َػ ُفَ ،و َال ُي َز َّو َج َو َال ُيت ََز َّو َج إِ َفقم ِف َم مـ َظ َر َؾ ُفَ ،و َال
َيـم َبغل َأ من ُي َؽ َّؾ َؿ َو َال ُي َس َّؾ َؿ َظ َؾ مقفَ ،و َال ُ َ
ِ
وم َؾف و َال يـَوطِره و َال ُ ِ
ِ
وهلق ِ
ُي َش ِ
ان َف ُفَ ،وإِ َذا َف ِؼق َت ُف ِذم َض ِر ٍيؼ َأ َخ مذ َت ِذم َؽ م ِ
ر َهو إِ من
جيود َف ُفَ ،ب مؾ ُيذ َّف ُف بِ م َ َ
ور َـ ُف َو َال ُي َع ُ َ ُ َ ُ َ َ
َأ مم َؽـ ََؽ ).
ؾوآلجري هو هـو وؽره مـ أئؿي افسؾػ أضؾؼقا ومل يؼقدوا ـالمفؿ بقء ،ؾنذا ـون إضالؿل خطل
ؾؾقؽـ أجض ًو إضالق أئؿي افسؾػ مـ ؿبقؾ اخلطل أجض ًو ،وال ؾرق.
 ؾنن ؿقؾ :ؿد ُأثِر ظـ مجوظي مـ افسؾػ َّأّنؿ َّؾرؿقا بغ افداظقي وؽر افداظقي وؽر ذفؽ ممو
ذـروه.
 ؾوْلقابَّ :
أن هذا افتػريؼ افذي ؿوفف مجوظي مـ افسؾػ ممو ال يؿـع صحي اإلضالق ،وال يصر
اإلضالق مـ ؿبقؾ اخلطل ظـد مـ يعؾؿ افعؾؿ.
 وبقون ذفؽَّ :
أن اإلضالق ذم األدفي افؼظقي ،أو ذم ـالم افعؾامء ؾقف ظدة احتامالت مـفو:
أن يؽقن ذفؽ هق األصؾ ،أو ادػفقم مـ افؽالم ظـد اإلضالق ؾوـتػقا بوإلضالق مـ أجؾ ذفؽ
ومو احتوجقا إػ افتػصقؾ.
ومـ أمثؾي ذفؽ:
 -0إضالق افؼقل َّ
بلن االشتغوثي بغر اهلل رشك.
وهذا اإلضالق ال يعد خطل ظـد أحد مـ افعؾامء.
مع َّ
أن افعؾامء ذم مقاضع ظديدة يػصؾقن ويبقـقن مو يؼع مـ ذفؽ ومو ال يؼع.
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 -4ومثؾ ذفؽ إضالق افؼقل بتحريؿ االشتعوكي بغر اهلل.
 -3وَتريؿ االشتعوذة بغر اهلل.
 -2وَتريؿ دظوء ؽر اهلل تعوػ.
ؾؿـ أضؾؼ افؼقل بتحريؿ مجقع ذفؽ ؾال يعوب ظؾقف ،وإن ـون ذم مجقعفو تػصقؾ معروف فؾعؾامء.
 ؾنن ؿقؾ :إذا ـوكً هذه األمقر ؾقفو تػصقؾ ؾام هق وجف اإلضالق إذ ًا.
أن اإلضالق يصح بوظتبور َّ
 ؾوْلقابَّ :
أن ادػفقم مـ ذفؽ ظـد اإلضالق هق ادعـك ادختص بوهلل
تعوػ.
 قال شيخ اإلسالو ابٍ تيًيت رُحف اهلل ـام ذم [جممىع الفتاوي] ( – )004 /0ظـد ـالمف ظذ
َون َه َذا ا م َد معـَك ُه َق ا م َد مػ ُفق َم ِمـ َمفو ِظـمدَ م ِ
اإل مض َال ِق َوـ َ
االشتغوثيَ ( :-و َ َّحو ـ َ
خمت ًَّصو بِ َو ََّّللِ َ :ص َّح إ مض َال ُق َك مػقِ ِف
َون ُ م
ف َظ مـ َأ َح ٍد ِم مـ َأ ِئ َّؿ ِي ا مد ُ مسؾِ ِؿغَ َأنَّ ُف َج َّق َز ُم مط َؾ َؼ ِاال مشتِ َغو َث ِي بِ َغ م ِ
اَّللِ َو َال َأنمؽ ََر َظ َذ َم مـ
َظ َّام ِش َقا ُه َو ِهل َ َذا َال ُي مع َر ُ
ر َّ
َك َػك ُم مط َؾ َؼ ِاال مشتِ َغو َث ِي َظ مـ َؽ م ِ
اَّللِ).
ر َّ
افشق ُخ َأبق ظب ِد ِ
ِ
يش
 وؿول رُحف اهلل ـام ذم [جممىع الفتاوي] (َ ( :)017-011 /0وـ ََام َؿ َول َّ م ُ َ م َّ
اَّلل ا مف ُؼ َر ُّ
قن بِو مدَسج ِ
قق ـَوشتِ َغو َث ِي ا مدَسج ِ
َخ ُؾ ِ
َخ ُؾ ِ
قن َفؽ َ
قق بِو مد م
اشتِ َغو َث ُي ا مد م
َون َؿدم َأ مح َس َـ َ .ؾ ِن َّن ُم مط َؾ َؼ َه َذا ا مفؽ ََال ِم ُي مػ ِف ُؿ
م ُ
م ُ
م
م

ِ ِ
اَّلل َظ َؾ مق ِف َو َش َّؾ َؿ ِال مب ِـ َظ َّب ٍ
اش َت َعـمً
اَّلل َوإِ َذا م
وس" :إ َذا َش َل مخً َؾ م
اال مشت َغو َث َي ا مد ُ مط َؾ َؼ َي ـ ََام َؿ َول افـَّبِ ُّل َص َّذ َّ ُ
وش َل مل َّ َ
ِ
َون هق افص ِ
ِ ِ
ِ
َؾ ِ
افر ُش ُ
ود َق ا مد مَصدُ َ
وق ِذم
اَّلل َظ َؾ مقف َو َش َّؾ َؿ َظ مـ َك مػسف َأ مم ًرا ـ َ ُ َ َّ
وشتَع مـ بِ َو ََّّلل"َ .وإِ َذا َك َػك َّ
م
قل َص َّذ َّ ُ
وق ِذم ـ ُِّؾ مو ُخي ِمز بِ ِف ِمـ َك مػ ٍل وإِ مثب ٍ
َذف ِ َؽ ـَام هق افص ِ
ود ُق ا مد مَصدُ ُ
وت َو َظ َؾ مقـَو َأ من ك َُصدِّ َؿ ُف ِذم ـ ُِّؾ َمو َأ مخ َ َز بِ ِف ِم مـ
َ َ
م
َ ُ َ َّ
َ
ُ
َك مػ ٍل وإِ مثب ٍ
وت).
َ َ

احلَ ِوئ ِ
 -4ومـ ذفؽ مو جوء ظـد ابـ موجي (َ )122ظ مـ َأن ٍ
جي ِؾ ُس َ
قن َم َع م
ض ِذم
َسَ ( :أ َّن ا مف َق ُفق َد ـَوكُقا الَ َ م

ِ
ِ ِ ِ
بق ٍ
قنَ ،و َ
ؼ ُب َ
ًَ ،والَ َي مل ُـ ُؾ َ
اَّلل :ﭽﮠ
َم
قنَ ،ؿ َولَ :ؾ ُذـ َر َذف َؽ فؾـَّبِ ِّل َص َّذ اهلل َظؾ مقف َ
وش َّؾ َؿَ ،ؾ َلن َمز َل َّ ُ
ال َي م َ

ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﯠ ﭼ [افبؼرةَ ،] 444 :ؾ َؼ َول َر ُش ُ
قل اهللِ َص َّذ اهلل َظؾ مق ِف
يش ٍء  ،إِالَّ م ِ
اْل َام َع».
وش َّؾ َؿ « :م
َ
اصـَ ُعقا ـ َُّؾ َ م
وفػظ مسؾؿ« :اصـَعقا ـ َُّؾ َ ٍ
َوح».
يشء إِ َّال افـِّؽ َ
م ُ
م
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ؾنذا أضؾؼ صخص افؼقل َّ
بلن افزوج أو موفؽ افقؿغ فقس هلام أن جيومعو احلوئض ذم حول حقضفو حو
صح ختطئتف ظذ هذا اإلضالق وهق متبع حلديٌ رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم ذفؽ بحجي َّ
أن
اْلامع يليت ويراد بف افقطء ذم ؽر افػرج وهذا ممو ال حيرم ،وأنَّف مـ افقاجى تؼققد افؽالم بلن يؼول :حيرم
مجوع احلوئض ذم افػرج.
 قال شيخ اإلسالو ابٍ تيًيت رُحف اهلل ذم [شرح عمدة الفقه] (( :)214 /0وثوفثفوَّ :
أن افسـي ؿد
ؾرست هذا االظتزال بلنف ترك افقطء ذم افػرج ،ؾروى أنس " «أن افقفقد ـوكً إذا حوضً امرأة مـفؿ مل
يماـؾقهو ومل جيومعقهو ذم افبققت ،ؾسلل أصحوب رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظـ ذفؽ ؾلنزل اهلل:
ﭽ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﯠ ﭼ [افبؼرة ]444 :ؾؼول رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ:
«اصـعقا ـؾ يشء إال افـؽوح» ،وذم فػظ «إال اْلامع» ،رواه اْلامظي َّإال افبخوري.
واْلامع ظـد اإلضالق هق اإليالج ذم افػرج ،ؾل َّمو ذم ؽر افػرج ؾؾقس هق ـوْلامع وال كؽوح ،وإ َّكام
يسؿك بف تقشع ًو ظـد افتؼققد ؾقؼول :اْلامع ؾقام دون افػرج :فؽقكف بوفذـر ذم اْلؿؾي ).
 -1ومـ ذفؽ كػل اهلل تعوػ فؾشػوظي مطؾؼ ًو ذم ؿقفف :ﭽﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [افبؼرة.]442 :
مع َّ
أن افشػوظي مـفو مو يثبً ومـفو مو يـػك .وادـػل هل افشػوظي افؼـقي.
 -7ومـ ذفؽ احلؽؿ ظذ افرؿك بوفؼك ؾقام رواه أُحد ( ،)3104وأبق داود ( ،)3883وابـ موجي
()3431
قل اهللِ صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ َي ُؼ ُ
َظ مـ َظ مب ِد اهللِ بـ مسعقدَ ،ؿ َولَ :ش ِؿ مع ًُ َر ُش َ
افر َؿكَ ،وافت ََّامئِ َؿ،
قل« :إِ َّن ُّ
ِ
رش ٌك».
َوافت َِّق َف َي م
مع َّ
أن افرؿك تـؼسؿ إػ رشـقي ورشظقي ،وادراد بوحلديٌ افرؿقي افؼـقي.
 -8وهؽذا ؿقل افػؼفوء :ال جيقز أن تقضل احلوئض حتك تغتسؾ.
ؾفؾ يؼول :هذا اإلضالق خطل وال بد أن يؼقدوا ـالمفؿ بوفزوج أو افسقد َّ
ؾنن افقطء ال حيؾ بعد
افغسؾ َّإال مـ أحدْهو.
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فق شؾؽـو مثؾ هذا ادسؾؽ حو شؾؿً ـثر مـ اآليوت واألحوديٌ افـبقيي مـ هذه االظساضوت
اخلوضئي.
 واألمثؾي ذم ذفؽ ـثرة ال كطقؾ بذـرهو ،وافغرض مـ ذفؽ أنَّف ال يصح أن يـتؼد افشخص إذا
تؾػظ بؽالم مطؾؼ ؿد واؾؼ ؾقف إضالؿوت افـصقص افؼظقي ،أو واؾؼ ؾقف إضالؿوت أؿقال مـ مه مـ
افسؾػ بحجي َّ
أن ذفؽ افؼقل ؾقف يشء مـ افتػصقؾ ظـد أهؾ افعؾؿ.
وأنو بحؿد اهلل أظؾؿ تؾؽ افـؼقالت افتل ذـرهو ابـ حزام وظـدي أـثر مـفو.
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وقال ابن حزام يف مقاله:
ؾفذا اإلمجول دخؾ ؾقف ادبتدع ؽر افداظل أظـل مـ افبدع ؽر ادؽػرة .ادبتدع ؽر افداظل دخؾ ذم
هذا اإلمجول.
دخؾ ذم إمجوفؽ حؼقق ادسؾؿ ادذـقرة ذم احلديٌ ظـد أن تتعغ.
ؾؼد تتعغ ظؾقؽ ،ؿد يتعغ ظؾقؽ أن تؼقم ظذ ادبتدع ذم جـوزتف إذا مل يقجد ؽرك .ؿد تتعغ ذم
بعض احلوالت بعض احلؼقق ادذـقرة ذم احلديٌ وأنً كػقتفو بوفؽؾقي.
اإلمجول افذي ذـرتف يـػل تعؾقؼ احلؼقق بودصؾحي .وؿد ذـركو ذم ـتوبـو ـالم ًو فالئؿي أن هجر افردع
متعؾؼ بودصوفح افؼظقي.
ٌ
ؾنمجوفؽ معـوه مو يستحؼ حؼقق ادسؾؿ وفق حصؾً ادػوشد.

 وؿقفف:
(ؾفذا اإلمجول دخؾ ؾقف ادبتدع ؽر افداظل أظـل مـ افبدع ؽر ادؽػرة .ادبتدع ؽر افداظل دخؾ ذم

هذا اإلمجول).
 أؿقل:
إن ـون ؿد دخؾ ذم إمجويل ؾؼد دخؾ ذم إمجول األحوديٌ افـبقيي ،وـالم مـ كؼؾـو ظـفؿ
مـ افسؾػ ،وهذا فقس بالزم ـام شبؼ إيضوحف فؽـ ابـ حزام هيرف بام ال يعرف.
ثؿ ال بد أن تعؾؿ َّ
أن هجر أهؾ افبدع ال خيتص بودبتدع افداظل بؾسون ادؼول ،بؾ يدخؾ
ذم ذفؽ ادجوهر بوفبدظي ،وإن مل يؽـ داظق ًو بؾسون ادؼول ،وذفؽ َّ
أن األدفي ؿد دفً ظذ هجر
مـ جوهر بؿعصقي مـ ادعويص ؾؿـ بوب أوػ أن هيجر مـ وؿع ذم رش األمقر وهل افبدع.
 قال شيخ اإلسالو ابٍ تيًيت رُحف اهلل ذم [منهاج السنت النبىيت] (( :)13 /0وفؽـ مـ أطفر
بدظتف .وجى اإلكؽور ظؾقف بخالف مـ أخػوهو ،وـتؿفو ،وإذا وجى اإلكؽور ظؾقف ـون مـ ذفؽ أن
هيجر حتك يـتفل ظـ إطفور بدظتف ،ومـ هجره أن ال يمخذ ظـف افعؾؿ ،وال يستشفد).
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ِ
َور ا مدُـمؽ َِر َو َه مج ُر َم مـ
 وؿول رُحف اهلل ـام ذم [جممىع الفتاوي] (َ ( :)044 /03فؽ َّـ ا م َد مؼ ُصق َد إ مكؽ ُ
َون َذفِ َؽ َمـم ًعو َف ُف ِم مـ إ مط َف ِ
َأ مط َف َر ا مفبِدم َظ َي َؾ ِن َذا ُه ِج َر َو َمل م ُي َص َّؾ َخ مؾ َػ ُف َو َمل م ُت مؼ َب مؾ َص َفو َد ُت ُف ـ َ
ور ا مفبِدم َظ ِي).
َون ُم مظ ِف ًرا ف ِ مؾ ُػ ُج ِ
 وؿول رُحف اهلل ـام ذم [جممىع الفتاوي] (َ ( :)324 /43ؾ ِن َّن َم مـ ـ َ
ى
قر َأ مو ا مفبِدَ ِع َجيِ ُ
َور َه مج ُر ُه فِ َقـمت َِف َل َظ مـ ُؾ ُج ِ
اإل مكؽ ِ
ى مِ
مِ
َور َظ َؾ مق ِف َو َّنم ُق ُف َظ مـ َذفِ َؽ َو َأ َؿ ُّؾ َم َراتِ ِ
قر ِه َوبِدم َظتِ ِف).
اإل مكؽ ُ
ً قال انعاليت انربهباسي رُحف اهلل ذم [شرح السنت] (ص( :)041 :وإذا طفر فؽ مـ إكسون يشء
مـ افبدع ،ؾوحذرهَّ :
ؾنن افذي أخػك ظـؽ أـثر ممو أطفر).
 ؿؾً :وؿد ـون أئؿي افسؾػ هيجرون وحيذرون مـ أطفر بدظي مـ افبدع ،ومل يشسضقا ذم
هجره أن يؽقن داظق ًو فؾبدظي بؾسون ادؼول.
واألمثؾي ذم ذفؽ ـثرة مـفو:
افص َ ِ
 قال انعاليت اخلالل رُحف اهلل ذم [السنت] (َ )417و َؿ َول َأبُق َبؽ ِمر مب ُـ إِ مش َح َ
وِّنَ ( :ال َأ مظ َؾ ُؿ
وق َّ
وؽ ُّ
افس ِم ِذي ِمـ رد ح ِد ِ
َأ َحدً ا ِم مـ َأ مه ِؾ ا مف ِع مؾ ِؿ ِمم َّ مـ َت َؼدَّ َمَ ،و َال ِذم َظ م ِ
ككَو َه َذا إِ َّال َو ُه َق ُمـ ِمؽ ٌر ِحَو َأ محدَ َ
يٌ ُحم ََّؿ ِد
ث ِّ م ُّ م َ ِّ َ
ب ِـ ُؾ َضق ٍؾَ ،ظـ َفق ٍ
ٌَ ،ظـ ُجم ِ
َوه ٍد ِذم َؿ مقفِ ِف :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [اإلرسا ءَ ] 79 :ؿ َول:
م
م م
م
م
« ُي مؼ ِعدُ ُه َظ َذ ا مف َع مر ِ
ش»َ ،ؾ ُف َق ِظـمدَ كَو َج مف ِؿ ُّلُ ،هي م َج ُر َوك مَح ِذ ُر َظـم ُف).
احلسـ بـ ا مف َػ مض ِؾ َظـ ح ِد ِ
يٌ
م َ
ً قال رُحف اهلل ذم [السنت] (َ )302حدَّ َثـَو َأبُق َبؽ ٍمرَ ،ؿ َولَ :ش َل مخ ًُ م َ َ َ م َ
وف ،و ُظ مثام ُنَ ،ظ ِـ اب ِـ ُؾ َضق ٍؾَ ،ظـ َفق ٍ
ون بـ معر ٍ
ُجم ِ
َوه ٍدُ « :ي مؼ ِعدُ ُه َظ َذ ا مف َع مر ِ
ٌَ ،ظ مـ
م م
م
ش» َ ،ؾ َؼ َولَ :حدَّ َثـَو َه ُور ُ م ُ َ م ُ
م
َ َ
ُجم ِ
َوه ٍد :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ [اإلرسا ءَ ] 79 :ؿ َولُ « :ي مؼ ِعدُ ُه َظ َذ ا مف َع مر ِ
ش»َ ،ؿ َول:
األح ِ
ِِ
ود َ
يٌ َؾ ُف َق ُم مبت َِد ٌع َض ٌّولَ .ؿ َولَ :مو َأ مد َر مــَو َأ َحدً ا َي ُر ُّد ُه إِ َّال َم مـ ِذم َؿ مؾبِ ِف َبؾِ َّق ٌيُ ،هي م َج مر َو َال
َو َؿ َولَ :م مـ َر َّد َهذه م َ َ
ُي َؽ َّؾ ُؿ).
ً قال انعاليت ابٍ بطت رُحف اهلل ذم [اإلبانت الكربي] (:)049

ِ
َحدَّ َثـَو َأبُق َح مػ ٍ
قب افدَّ مو َر ِؿ َّل،
ص َؿ َولَ :حدَّ َثـَو َأبُق َج مع َػ ٍرَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َأبُق َبؽ ٍمرَ ،ؿ َولَ :و َشؿ مع ًُ َي مع ُؼ َ
آن ـ ََالم ِ
ِ
َوؾر ،ومـ َؿ َولَ :ف مػ ُظف بِو مف ُؼر ِ
خم ُؾ ٍ
َي ُؼ ُ
خم ُؾ ٌ
خم ُؾ ٌ
قل( :ا مف ُؼ مر ُ
قق،
آن َ م
ققَ ،ؾ َؿ مـ َز َظ َؿ َأنَّ ُف َ م
اَّلل َؽ م ُر َ م
ُ
قق َؾ ُف َق ـ ٌ َ َ م
ُ َّ
م
َؾفق جف ِؿل ،ومـ َؿ َولَ :ف مػ ُظف بِو مف ُؼر ِ
خم ُؾ ٍ
ققَ ،ؾ ُف َق ُم مبت َِد ٌع ُحم ِمد ٌ
جيو َف ُسِ ،ألَ َّن
آن َؽ م ُر َ م
ُ
ُ َ َ م ٌّ َ َ م
ثُ ،هي م َج ُر َو َال ُي َؽ َّؾ ُؿ َو َال ُ َ
م
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آن ـ ََالم ِ
خم ُؾ ٍ
اَّللِ َو َأ مش َام ُؤ ُهَ ،وا مف ُؼ مر ُ
ا مف ُؼ مر َ
ققَ ،و َم مـ َحؽَك َظـِّل َأ ِِّّن َر َج مع ًُ
َك َ
ف َؽ م ُر َ م
آن ِص َػ ُ
ُ َّ
وت َّ
اَّلل َح مق ٌُ ت َ َّ
ِ
اب).
َظ مـ َت مبدي ِع َم مـ َؿ َول َه َذاَ ،ؾ ُف َق ـ ََّذ ٌ
ً قال انعاليت ابٍ بطت رُحف اهلل ذم [اإلبانت الكربي] (َ )044حدَّ َثـَو َأبُق َح مػ ٍ
صَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َأبُق
ى ،ظـ َأ ِِب ظب ِد ِ
ِ
ك م ٍ
قب مب ُـ افدَّ مو َر ِؿ ِّل
اَّللَ ،ؿ َولَ ( :ش َل َخ ُف َي مع ُؼ ُ
َكَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو ا مف َػ مض ُؾَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َأبُق َضوف ٍ َ م
َ م َّ
َظـ مـ َؿ َولَ :ف مػ ُظـَو بِو مف ُؼر ِ
ػ َت ُؼ ُ
قل ِذم َه َذا? َؿ َولَ :ال ُي َؽ َّؾ ُؿ َه ُم َال ِء َو َال ُي َؽ َّؾ ُؿ َه َذا ،ا مف ُؼ مر ُ
خم ُؾ ٌ
آن ـ ََال ُم
ققَ ،ـ مق َ
آن َ م
م َ م
م
ٍ
ِ ٍ
اَّللِ َؽر َ م ٍ
فَ ،و َظ َذ َأ ِّي َح ٍ
ول ـ َ
اَّلل َت َع َوػ :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ
َك َ
َونَ ،ؿ َول َّ ُ
َّ م ُ
خم ُؾقق َظ َذ ـ ُِّؾ ج َفيَ ،و َظ َذ ـ ُِّؾ َو مجف ت َ َّ
اَّلل َظ َؾ مق ِف َو َش َّؾ َؿ:
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯹ ﭼ [افتقبيَ .]1 :و َؿ مق ُل افـَّبِ ِّل َص َّذ َّ ُ
ِ
ِ
يش ٌء ِم مـ ـ ََال ِم افـ ِ
اَّلل َظ َؾ مق ِف َو َش َّؾ َؿَ " :حتَّك ُأبَ ِّؾ َغ ـ ََال َم َر ِِّب"َ .ه َذا
" َال َي مص ُؾ ُح ذم َّ
َّوس"َ .و َؿ َول َص َّذ َّ ُ
افص َالة َ م
اَّللِ).
َؿ مق ُل َج مف ٍؿَ ،ظ َذ َم مـ َجو َء ِهبَ َذا َؽ َض ُ
ى َّ
ً قال انعاليت ابٍ بطت رُحف اهلل ذم [اإلبانت الكربي] (َ )012حدَّ َثـَو َأبُق َح مػ ٍ
ص ُظ َؿ ُر مب ُـ ُحم ََّؿ ِد مب ِـ
ٍ
َك ِظصؿ ُي بـ َأ ِِب ِظصؿ َيَ ،ؿ َول :حدَّ َثـَو ا مف َػ مض ُؾ بـ ِزي ٍ
ودَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َأبُق َضوف ِ ٍ
ى
م ُ َ
َ
َر َجوء َؿ َولَ :حدَّ َثـَو َأبُق ك م ٍ م َ م ُ
م َ
ِ
َأ مُحَدُ بـ ُ َ ٍ
اَّللُِ ،ؿ مؾ ًَُ ( :ؿدم َجو َء مت َج مف ِؿ َّق ٌي َرابِ َع ٌيَ ،ؿ َولَ :مو ِه َل?ُ ،ؿ مؾ ًَُ :ز َظ ُؿقا َأ َّن إِك َمسوكًو
م ُ
ُح مقدَ ،ظ مـ َأ ِِب َظ مبد َّ
ِ
َأن َمً َتع ِر ُؾف َؿ َول :مـ َز َظؿ َأ َّن ا مف ُؼر َ ِ
ِِ
اإل َ ِ
ذم َصدم ِر ِه ِم َـ م ِ
َل َّق ِي َص مق ًئوَ ،ؿ َولَ :و َم مـ َؿ َول
َ م
م ُ
م
َ
آن ذم َصدم رهَ ،ؾ َؼدم َز َظ َؿ َأ َّن َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
اَّللِ ِؾ ِقفَ .ؾ َؼ َولَ :مو َش ِؿ مع ًُ بِ ِؿ مث ِؾ َه َذا َؿ ُّطُ ،ؿ مؾ ًُ:
قسكَ ،أ َّن ـَؾ َؿ َي َّ
َه َذاَ ،ؾ َؼدم َؿ َول م مث َؾ َمو َؿو َفً افـ ََّص َورى ذم ظ َ
ِ
ه ِذ ِه م ِ
اْل مف ِؿ َّق ِيَ ،م مـ َؿ َول َه َذا? ُؿ مؾ ًُ :إِك َمس ٌ
ونَ ،ؿ َولَ :ال َت مؽت ُُؿ َظ َ َّع ِم مث َؾ َه َذاُ ،ؿ مؾ ًُ:
َ
اْل مفؿ َّق ُيَ ،ؿ َولَ :أ مـ َث ُر م َـ م َ
َ
وحى ح ِد ٍ
ِ
ِ
َوب َؾ َؼ َول :إِكَّو ِ ََّّللِ َوإِكَّو إِ َف مق ِف ر ِ
اج ُع َ
يٌَ ،وإِك ََّام
قنَ ،ؾ َؼ َولَ :ف مق َس َه َذا َص َ َ
قشك مب ُـ ُظ مؼ َب َيَ ،و َأ مؿ َرأ م تُ ُف ا مفؽت َ
َ
ُم َ

ِ
ِ
ِ
اش َت مع َظ َؿ َذف ِ َؽَ ،و َؿ َولَ :ه َذا َأ مـ َث ُر ِم َـ م
اْلَ مف ِؿ َّق ِيَ ،ؿ َول افـَّبِ ُّل َص َّذ
ى ـ ََال ٍمَ ،ال ُي مػؾ ُح َصوح ُ
ُه َق َصوح ُ
ى ـ ََال ٍمَ ،و م
ورـ مُؿ»َ ،و َؿ َولِ :ذم ُصدُ ِ
اَّلل َظ َؾ مق ِف َو َش َّؾ َؿُ « :يـ َمز ُع ا مف ُؼ مرآ ُن ِم مـ ُصدُ ِ
وركَو َو َأبمـ َِوئـَوَ ،ه َذا َأ مـ َث ُر ِم َـ م
اْلَ مف ِؿ َّق ِيُ .ث َّؿ
َّ ُ
ِ
ِ
ُؿ مؾ ًُ :إِ َّكف َؿدم َأ َؿر بِام ـُتِ ِ
ػ ُث َّؿ ُي ِؼ ُّرَ ،ف مق َت ُف
حيؾِ ُ
َّ َ َ
ُ
جي َحدُ َو َ م
اَّللَ ،ؾ َؼ َولَ :ال ُي مؼ َب ُؾ مـم ُف َو َال ـ ََرا َم َي َ ،م
ى بِفَ ،و َؿ َولَ :أ مش َت مغػ ُر َّ َ
ِ
بعدَ ـ ََذا وـ ََذا شـَ ًي إِ َذا ُظ ِر َ ِ
جي َػكَ ،و َم مـ َـ َّؾ َؿ ُف َو َؿدم َظؾِ َؿَ ،ؾ َال ُي َؽ َّؾ ُؿ).
َ
َم
ف مـم ُف افت مَّق َب ُي ُي مؼ َب ُؾ مـم ُفَ ،ال َي َؽ َّؾ ُؿ َو ُ م
َ
 قال انعاليت اخلالل رُحف اهلل ذم [السنت] (َ )403أ مخ َز ِِّن ِظ مص َؿ ُي مب ُـ ِظ َصو ٍم ا مف ُعؽ َ ِ
مز ُّيَ ،ؿ َولَ :ثـَو
َ
وقَ ،ؿ َولُ ( :ؿ مؾً ِألَ ِِب ظب ِد ِ
َون َظ َذ ِد ِ
اهلل َظ َؾ مق ِف َو َش َّؾ َؿ ـ َ
َحـم َب ُؾ مب ُـ إِ مش َح َ
يـ َؿ مق ِم ِف
ُ
َ م َّ
اَّللَ :م مـ َز َظ َؿ َأ َّن افـَّبِ َّل َص َّذ ُ
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ٍ
قء ،يـمب ِغل فِص ِ
وح ِ
ى َه ِذ ِه ا م َد َؼو َف ِي َ َ
جيو َف ُسُ ،ؿ مؾ ًُ َف ُف :إِ َّن
َ
َؿ مب َؾ َأ من ُي مب َع ٌَ? َؾ َؼ َولَ :ه َذا َؿ مق ُل ُش َ َ
خت ُّذ َر ـ ََال َم ُفَ ،و َال ُ َ
وس ي ُؼ ُ ِ ِ
ِ
يش ٍء َأبم َؼك إِ َذا َز َظ َؿ َأ َّن َر ُش َ
اَّللِ َص َّذ
َج َوركَو افـَّوؿدَ َأبُق ا مف َع َّب ِ َ
قل َّ
قل َهذه ا م َد َؼو َف ُي? َؾ َؼ َولَ :ؿو َت َؾ ُف َّ ُ
اَّللَ ،أ ُّي َ م
األصـَوم ،و َؿ َول اَّلل َظ َّز وج َّؾ وب َّ ِ ِ
َون َظ َذ ِد ِ
يـ َؿ مق ِم ِف َو ُه مؿ َي مع ُبدُ َ
اهلل َظ َؾ مق ِف َو َش َّؾ َؿ ـ َ
قسكَ ،ؾ َؼ َول:
ون م َ م َ َ
ؼ بِف ظ َ
َّ ُ
ُ
َ َ ََ َ
ِ ِ
ِ
اهلل َظ َؾ مق ِف َو َش َّؾ َؿ ِذم
جي َي ـَوك م
اش ُؿ ُف َأ مُحَدُ ُ ،ؿ مؾ ًُ َف ُفَ :و َز َظ َؿ َأ َّن َخد َ
م
ًَ َظ َذ َذف َؽ حغَ ت ََز َّو َج َفو افـَّبِ ُّل َص َّذ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
م ِِ ِ
جي ُي َؾ َال َأ ُؿ ُ
حيدِّ ُ
َّوس ِم َـ
قل َص مق ًئوَ ،ؿدم ـَوك م
ث افـ ُ
ًَ َأ َّو َل َم مـ آ َم َـ بِف م َـ افـ َِّسوءُ ،ث َّؿ َمو َذا ُ َ
اْلَوهؾ َّقيَ ،ؾ َؼ َولَ :أ َّمو َخد َ
ِ
اَّللُِ ،ش مب َح َ
ى ا مفؽ ََال َم َمل م ُي مػؾِ محُ ،ش مب َح َ
اَّللِ ِهل َ َذا ا مف َؼ مق ِل،
وب ا مفؽ ََال ِمَ ،م مـ َأ َح َّ
ا مفؽ ََال ِمَ ،ه ُم َالء َأ مص َح ُ
ون َّ
ون َّ
ِ ِ
ِ
ُقراَ ،أ َؾ َؾ مق َس َه َذا ِظـمدَ َمو
اش مت َع َظ َؿ َذف َؽ َو م
احت ٍََّ ذم َذف َؽ بِؽ ََال ٍم َمل م َأ مح َػ مظ ُفَ ،و َذـ ََر ُأ َّم ُف َح مق ٌُ َو َفدَ مت َر َأ مت ك ً
َو َ
ِ
األو َث ِ
و َفدَ مت ر َأ مت َه َذا و َؿب َؾ َأ من يبع ٌَ ـ َ ِ
ونَ ،أ َو َف مق َس ـ َ
َون َال َي ملـ ُُؾ َمو ُذبِ َح َظ َذ
َون َضوه ًرا ُم َط َّف ًرا م َـ م َ م
ُم َ
َ م
َ
َ
قل َأ مم ُر ُه مؿ إِ َػ َخ م ٍ
افـ ُُّص ِ
وب ا مفؽ ََال ِمَ ،ال َي ُئ ُ
ر ).
اح َذ ُروا َأ مص َح َ
ىُ ،ث َّؿ َؿ َول :م

ً قال انعاليت ابٍ بطت رُحف اهلل ذم [اإلبانت الكربي] (َ )218و َحدَّ َثـَو َأبُق َح مػ ٍ
ص ُظ َؿ ُر مب ُـ ُحم ََّؿ ِد مب ِـ
ٍ
ِ
ِ
ِ
اَّللِ :إِ َّن
َر َجوءَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َأبُق َج مع َػ ٍر ُحم ََّؿدُ مب ُـ َد ُاو َدَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َأبُق َبؽ ٍمر ا مد َُّروذ ُّيَ ،ؿ َولُ ( :ؿ مؾ ًُ ألَ ِِب َظ مبد َّ
قن ِؾ ِقفَ ،و َؿدم َذ َه ُبقا إِ َػ َظ مب ِد ا مف َق َّه ِ
اْلَوكِ ِ
ُقض َ
َر ُج ًال َؿدم َت َؽ َّؾ َؿ ِذم َذفِ َؽ م
وب َؾ َس َل ُخق ُهَ ،ؾ َؼ َول:
َّوس َخي ُ
ى َو َؿدم َؿ َعدَ افـ ُ

ا مذهبقا إِ َػ َأ ِِب ظب ِد ِ
رو ِ
اح ٍد ِم َـ ا مد مَش َق َخ ِيَ ،ؾ َؾ مؿ َيدم ُروا َمو َي ُؼق ُف َ
قنَ ،و َؿدم َجو ُءوا بِؽ ََال ِم ِف
اَّللَ ،و َؿدم َذ َه ُبقا إِ َػ َؽ م ِ َ
َُ
َ م َّ
َظ َذ َأ من يع ِر ُضقه َظ َؾق َؽ وه ِذ ِه افر مؿع ُيَ ،ؾ َؼ َول" :ه ِوهتوَ .ؾدَ َؾعتُفو إِ َفق ِفَ ،ؾؽ َ ِ
اَّلل َظ َّز َو َج َّؾ َفـَو
ُ م َ َ
م َ م
ُّ َ
َم
َون ؾ َقفوَ :خ َؾ َؼ َّ ُ
َ َ
ُظ ُؼ ً
قالَ ،و َأ مخ َف َؿـَو م
ى َظ َؾ مقـَو ِؾ َقام َأنم َع َؿ بِ ِف َظ َؾ مقـَو ُّ
افشؽ َمرَ .ؾ َؼ َول َف ُف َر ُج ٌؾ:
افر مصدَ َ ،و َأ مو َج َ
افؼَ ،و َأ مخ َف َؿـَو ُّ
اخلَ م َر َو َّ َّ

ِ
خم ُؾ ٌ
قق َظ َذ م
احلَ َرـ َِي َوا مف ِػ مع ِؾ،
افسـ َِّيَ ،وإِك ََّام ُؿ مؾ ًُ :إِ َّك ُف َ م
ص َوك َّق ٌي َوا ِّت َب ُ
َو َهؽ ََذا إِ َيام ُكـَو َؿ مق ٌل َو َظ َؿ ٌؾَ ،و َي ِزيدُ َو َيـم ُؼ ُ
وع ُّ
قق ي ِريدُ ا مف َؼق َل َؾفق ـ ِ
َون ِذم َه َذا ا مد مَق ِض ِع َال َظ َذ ا مف َؼ مق ِلَ ،ؾ َؿ مـ َؿ َول« :إِ َّن م ِ
إِ مذ ـ َ
َوؾ ٌر»َ ،و َب معدَ َه َذا
اإل َيام َن َ م
م َُ
خم ُؾ ٌ ُ
يعرض ـ ََال ِمل ظ َذ َأ ِِب ظب ِد ِ
اَّللَِ ،وإِ من ـَو َن َص َق ًابوَ ،ؾو محلَ مؿدُ ِ ََّّللَِ ،ؾ َؼ َرأ َ َهو
َ
ُمَ ُ
اَّللَ ،ؾ ِن من ـَو َن َخ َط ًل َر َج مع ًُ َو ُت مب ًُ إِ َػ َّ
َ م َّ
احلرـ َِي وا مف ِػع ِؾَ ،ؾرمك َأبق ظب ِد ِ
َأبق ظب ِد ِ
خم ُؾ ٌ
وفر مؿ َع ِي
اَّلل َحتَّك ا مكت ََفك إِ َػ َؿ مقفِ ِفَ :وإِك ََّام ُؿ مؾ ًُ :إِ َّك ُف َ م
قق َظ َذ م َ َ َ م
َ َ ُ َ م َّ
ُ َ م َّ
اَّلل بِ ُّ

ِ
ِ ِ ِ
ِ
حي َّذ َر َظـم ُف َو َال ُي َؽ َّؾ َؿَ ،ه َذا ـ ََال ُم َج مف ٍؿ بِ َع مقـ ِ ِفَ ،وإِك ََّام ُؿ مؾ ًَ
م مـ َيدهَ ،و َؽض َ
ى َصديدً اُ ،ث َّؿ َؿ َولَ " :ه َذا َأ مه ٌؾ َأ من ُ َ
ِ
ِ
قق َظ َذ م ِ
ِ
خم ُؾ ٌ
قِس ،إِك ََّام َأ َرا َد :م
خم ُؾق َؿ ٌيَ ،ه َذا َؿ مق ُل َج مف ٍؿَ ،و مي َؾ ُف إِ َذا َؿ َول:
َوت َ م
َم
احلَ َرـ ُ
احلَ َرـَيَ ،ه َذا م مث ُؾ َؿ مقل ا مفؽ ََرابِ ِّ
ققَ ،ؾ َلي َ ٍ ِ
اَّلل َظ َؾ مق ِف َو َش َّؾ َؿ َؿ َول « :م ِ
إِ َّن م ِ
خم ُؾ ٌ
اَّلل»َ ،ؾ َال
اإل َيام َن َ م
اإل َيام ُن َص َفو َد ُة َأ من َال إِ َ َ
َل إِ َّال َّ ُ
يشء َبؼ َل? افـَّبِ ُّل َص َّذ َّ ُ
ُّ م
قق?َ ،ؿ َولِ :مـ َأجـ ه َذا افرج ُؾ? و َظ َذ مـ ك ََز َل? ومـ ُ ِ
خم ُؾ ٌ
يىَ ،ؿ َول:
اَّلل َ م
م م َ َ
جيوف ُس? ُؿ مؾ ًُُ :ه َق َؽ ِر ٌ
َ م
َ
َّ ُ
إِ َ َ
ََ م َ
َل إِ َّال َّ ُ
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ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اَّللِ:
وب ا مفؽ ََال ِمُ .ث َّؿ َؽض َ
َح ِّذ ُروا َظـم ُفَ ،ف مق َس ُي مػؾ ُح َأ مص َح ُ
ى َؽ َض ًبو َصديدً اَ ،و َأ َم َر بِ ُؿ َجو َك َبتفُ ،ث َّؿ َؿ َول َأبُق َظ مبد َّ
ِ
اَّلل ِ ُت مب ًَُ ،و َمل م ُي ِر مد َأ من َي َت َؽ َّؾ َؿ بِؽ ََال ٍم ُأن ِمؽ ُر ُه َظ َؾ مق ِف).
ا مك ُظ مر َـقم َ
ػ َؿدم َؿدَّ َم افت مَّق َب َي َأ َمو َم ُف :إِ من َأنمؽ ََر َظ َ َّع َأبُق َظ مبد َّ
ً قال انعاليت ابٍ بطت رُحف اهلل ذم [اإلبانت الكربي] ( )219وحدَّ َثـَو َأبق ُظؿر َُح َمز ُة بـ ا مف َؼ ِ
وش ِؿ
م ُ
َ َ
ُ ََ
ِ
ِ
ِ ِ
اَّللَِ ،و ُش ِئ َؾ َظ مـ َم مـ َؿ َول :م ِ
خم ُؾ ٌ
قق َؾ َؼ َولَ :ه َذا
اإل َيام ُن َ م
ماهلَوصؿ ُّلَ ،ؿ َولَ :حدَّ َثـَو َحـم َب ٌؾَ ،ؿ َولَ ( :شؿ مع ًُ َأبَو َظ مبد َّ
ٍ
قء ر ِديء ،و َأي َ ٍ ِ
قل « :م ِ
اَّلل َظ َؾ مق ِف َو َش َّؾ َؿ َي ُؼ ُ
اَّلل»،
اإل َيام ُن َص َفو َد ُة َأ من َال إِ َ َ
َل إِ َّال َّ ُ
يشء َبؼ َل َوافـَّبِ ُّل َص َّذ َّ ُ
ـ ََال ُم ُش َ ٌ َ ُّ م
ٍ
قء ،يدم َظق إِ َػ ـ ََال ِم جف ٍؿُ ،حي َّذر َظـ ص ِ
وح ِ
خم ُؾ ٌ
ى َه َذا
اَّلل " َ م
َ ُ م َ
َ م
قق? َم مـ َؿ َول َه َذاَ ،ؾ ُف َق َؿ مق ُل ُش ُ م
َؾ َال إِ َ َ
َل إِ َّال َّ ُ
ُقبَ ،و َه َذا ِظـ ِمدي َيدم ُظق إِ َػ ـ ََال ِم َج مف ٍؿ ،م ِ
اإل َيام ُن َص َفو َد ُة َأ من
جيو َف ُسَ ،و َال ُي َؽ َّؾ ُؿ َحتَّك َي مر ِج َع َو َيت َ
ا مفؽ ََال ِمَ ،و َال ُ َ
خم ُؾ ٌ
اَّلل َت َع َوػ :ﭽ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﯾ ﭼ [افبؼرة:
اَّلل َ م
اَّللَ ،و َال إِ َ َ
َال إِ َ َ
قق ُه َق? َؿ َول َّ ُ
َل إِ َّال َّ ُ
َل إِ َّال َّ ُ
 ،]444ﭽ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ﯢ ﭼ
اَّلل َظ َؾ مق ِف َو َش َّؾ َؿ:
خم ُؾق َؿ ٍي َو َص َ
[احلؼَ ،]43 :ؾ َف ِذ ِه ِص َػو ُت ُف َو َأ مش َام ُؤ ُه َؽ م ُر َ م
اَّلل ِهبَو َك مػ َس ُفَ ،ؿ َول افـَّبِ ُّل َص َّذ َّ ُ
ػ َّ ُ
ققَ ،ؾ َؼدم َؿ َول بِ َؼق ِل م ِ ِ
« مِ
خم ُؾ ٌ
حي َّذ ُر َظ مـ
اَّلل َ م
م
اَّلل» َؾ َؿ مـ َؿ َولَ :ال إِ َ َ
اإل َيام ُن َص َفو َد ُة َأ من َال إِ َ َ
اْلَ مفؿ َّقيَ ُ ،
َل إِ َّال َّ ُ
َل إِ َّال َّ ُ
ِ
وت ِ
ى ه ِذ ِه ا م َد َؼو َف ِي ،و ِص َػوت ِ
خم ُؾق َؿ ٍي ،وه ِذ ِه ِمـ ِص َػ ِ
ِ
ِ
وحو،
اَّلل َو َأ مش َام ُؤ ُه َؽ م ُر َ م
َ َ
َصوح ِ َ
اَّلل َظ ً
م
َ
َّ
ُ َّ
اَّلل َت َع َوػَ ،و َملم َي َزل َّ ُ
خم ُؾ ٌ
اْل مف ِؿ َّق ِي ).
اَّلل َ م
قق َؾ َؼدم َؿ َول َم َؼو َف َي م َ
َؾ َؿ مـ َؿ َولَ :ال إِ َ َ
َل إِ َّال َّ ُ
 ؿؾً :ؾوكظر ـقػ َّ
أن أئؿي افسؾػ ـوإلموم أُحد رُحف اهلل ـوكقا يلمرون هبجر مـ طفرت مـف
ادؼوفي ادحدثي ،وال يسلخقن ظـف هؾ هق ممـ يدظق إفقفو أو ال ،ؾدل ذفؽ َّ
أن مـ أطفر افبدع يممر هبجره
حتك يتقب إػ اهلل ظز وجؾ.
وذم احلؼقؼي َّ
إن ادجوهر بوفبدظي هق داع إفقفو بؾسون احلول ،وإن مل يؽـ داظق ًو بؾسون ادؼول ،وافبدظي
إن أطفرهو مـ يؼتدى بف توبعف ظؾقفو افـوس وإن مل يدظفؿ إفقفو بؼقفف ؾنكَّف ؿد دظوهؿ إفقفو بػعؾف.
وؿد دظو جعػر بـ شؾقامن افضبعل ظبد افرزاق افصـعوِّن إػ بدظي افتشقع بؾسون حوفف مع مو ـون ظؾقف
ظبد افرزاق مـ افعؾؿ ؾؽقػ يؽقن حول جفول افـوس يو ترى?!!.
 ؾروى احلوؾظ ابـ ظسوـر ذم [تاريخ دمشق] ( )087 /31مـ ضريؼ جعػر بـ حمؿد بـ أِب ظثامن
افطقوفِس ؿول ( :شؿعً حيقك بـ معغ يؼقل :شؿعً مـ ظبد افرزاق ـالم ًو يقم ًو ؾوشتدفؾً بف ظذ مو
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ذـر ظـف مـ ادذهى ؾؼؾً فف إن أشتوذيؽ افذيـ أخذت ظـفؿ ثؼوت ـؾفؿ أصحوب شـي معؿر وموفؽ
بـ أنس وابـ جريٍ وشػقون واألوزاظل ؾعؿـ أخذت هذا ادذهى ؾؼول ؿدم ظؾقـو جعػر بـ شؾقامن
افضبعل ؾرأجتف ؾوض ً
ال حسـ اهلدي ؾلخذت هذا ظـف ).
 ؿؾً :وؿد ترك ظبد افرزاق افتشقع بعد ذفؽ وتوب مـف.
 بؾ أصد مـ هذا َّ
أن أئؿي افسؾػ ـوكقا هيجرون مـ جؾس إػ أهؾ افبدع افذيـ أطفروا ادؼوالت
ادحدثي بعد إظالم اْلوهؾ مـفؿ بحول ذفؽ ادبتدع زجرا ً هلؿ حتك يسـقا جموفستفؿ ؾقسؾؿقا مـ
بدظفؿ.
وهؽذا ـوكقا هيجرون مـ يداؾع ظـ أهؾ افبدع واألهقاء حو ذم دؾوظف ظـفؿ مـ تغرير افـوس هبؿ.
 قال انعاليت اخلالل رُحف اهلل ذم [كتاب السنت] ( :)4011وأخزكو أبق بؽر ادروذي  ،ؿول ( :ؿؾً
ألِب ظبد اهلل إِّن ؿؾً ألِب ثقر شلختف ظـ افؼك ? ؾؼول :هذه بدظي ،ؾغضى ؽضب ًو صديد ًا ،وؿول:
هؽذا أراد أن يؼقل بدظي ،هذا ـالم جفؿ بعقـف ،ؿؾً :ؾؼد جوءِّن ـتوب مـ ضرشقس يذـرون ؾقف أم
افؼاك ومو كؼؾ ظـف ،ؿول :حيذر ظـف ،ؿؾً :أخزِّن رجؾ مـ أصحوب افؼا ك ممـ يدؾع ظـف أنَّف تؽؾؿ
بطرشقس إكسون يؼول فف أبق حـقػي هبذا افؽالم  -يعـل فػظل بوفؼرآن خمؾقق  -ثؿ جوء بعد هذا افؽالم
ؽالم ؾتؽؾؿ هذا افؽالم وـوكقا يروكف يؾزم افؼا ك ؾجوءوا إفقف ؾؼول :هذا جيقز ذم ـالم افعرب وحسـ
ؿقل افغالم ؾؼوفقا فف :ظـ مـ أخذت هذا? ؿول :بقـل وبقـؽؿ أُحد افؼاك ،ؾجوءوا إفقف ؾؼول :هذا جيقز
ذم ـالم افعرب وحسـ ؿقل افغالم ،وؿؾً :وهق حيؾػ أِّن مل أؿؾ ؾلي يشء تؼقل? ؿول :جيػو ،ؿؾً:
ومـ دؾع ظـف? ؿول :جيػو ،وأمرِّن أبق ظبد اهلل أن أحذر ظـف وأهجر مـ جؾس إفقف ،ؾلخزت أبو ظبد اهلل
بؼدومف إػ بغداد ؾلمرِّن أن أحذر ظـف وظـ ـؾ مـ جؾس إفقف حتك يظفر تقبي صحقحي ،ؿؾًَّ :
ؾنن
افؼاك يؼقل :مل أؿؾ ،ؾؽقػ أتقب? ؾؼول أبقظبد اهلل :ـذب ،همالء حيؽقن ظـف ويشفدون  -يعـل
افذيـ صفدوا ظؾقف بطرشقس  -ؿؾً :ؾقجػو مـ جؾس إفقف ودؾع ظـف? ؿول :كعؿَّ ،إال رجؾ جوهؾ ال
يدري ؾقحذر ظـف ،ؿؾً ألِب ظبد اهللَّ :
إن رج ً
ال مـ أصحوب افؼا ك ؿول :افؼك ؾقؽؿ أخػك مـ
دبقى افـؿؾ ،ؾؼول أبق ظبد اهلل :أخزاه اهلل أو ؿوتؾف اهلل أبقا َّإال أن يظفر افؽػر ).

17

تضييق اخليـــاق

ؾوكظر إػ أئؿي افسؾػ ـقػ ـوكقا حيرصقن ظذ شالمي افـوس مـ افبدع واألهقاء بؽؾ مو اشتطوظقا
مـ ؿقة.
 يو ابـ حزام هداك اهلل ـقػ تؼرر فؾطالب وؾقفؿ ـثر مـ ادبتدئغ :مـ َّ
أن ادبتدع افغر داظقي
ال هيجر ،وهؿ ال يػرؿقن بغ افداظقي وؽر افداظقي ،وال يعرؾقن َّ
أن هـوفؽ مـ يدظق إػ افبدظي بؼقفف،
وهـوفؽ مـ يدظق إػ افبدظي بػعؾف ،ؾؾربام يسؿع أحدهؿ مثؾ هذا افتؼرير مـؽ ،ويظـ َّ
أن افداظقي إػ
افبدظي هق مـ ـون خطقب ًو ذم افـوس مـ أهؾ افبدع واألهقاء ؾقفجر همالء ،وجيوفس أتبوظفؿ وضالهبؿ
ممـ متؽـً افبدع ذم ؿؾقهبؿ ؾقجروّنؿ إػ افبدع واألهقاء وتؽقن أنً افسبى ذم ذفؽ.
ظع حغ أضؾؼً افؼقل َّ
بلن أهؾ افبدع خيرجقن مـ احلؼقق
 و ابـ حزام هداه اهلل ذم ؽويي احلـؼ َّ
ادذـقرة ذم حديٌ" :حؼ ادسؾؿ ظذ ادسؾؿ" ،ويرى َّ
أن هذا اإلضالق مـ افظؾؿ ألهؾ افبدع ؾلؿوم
كػسف حمومق ًو ظـفؿ ،ومطوفب ًو بحؼقؿفؿ افتل أردت أن أخرجفؿ مـفو مع أِّن ذم إضالؿل ؿد واؾؼً األدفي
افؼظقي ،واآلثور افسؾػقي وإن مل يستطع ابـ حزام أن يػفؿ ذفؽ.
 يو ابـ حزام هداك اهلل َّ
إن إخقاكؽ افسؾػقغ ذم مديـي إب –افذيـ خوفػقك بسبى بعض
أخطوئؽ -مو ؿد أديً هلؿ ـثرا ً مـ احلؼقق وهؿ مـ إخقاكؽ افثوبتغ ظذ ادـفٍ افسؾػل افذي ال
يرضقن بوفبدع واألهقاء ؾقام كحسبفؿ واهلل حسقبفؿ وال كزـل ظذ اهلل أحد ًا ثؿ تريد بعد ذفؽ أن
تطوفى بحؼقق أهؾ افبدع واألهقاء !!! ،دظفؿ يطوفبقن بحؼقؾفؿ بلنػسفؿ وال دمعؾ كػسؽ حمومق ًو
ظـفؿ.
 ومو زال ابـ حزام حيومل ظـ حؼقق أهؾ افبدع ويؼقل( :اإلمجول افذي ذـرتف يـػل تعؾقؼ
متعؾؼ بودصوفح افؼظقي.
احلؼقق بودصؾحي .وؿد ذـركو ذم ـتوبـو ـالم ًو فالئؿي أ َّن هجر افردع
ٌ
ؾنمجوفؽ معـوه مو يستحؼ حؼقق ادسؾؿ وفق حصؾً ادػوشد).
 أؿقل :ابـ حزام يؼرر ذم مسلخي ادصؾحي ذم هجر أهؾ افبدع مو ال يؼرره افسؾػ ،ؾنكَّف يرى َّ
أن
ادصؾحي هل جمرد افزجر وافتلديى ،وال يـظر إػ مصؾحي افـوس ذم وؿويتفؿ مـ افبدع واألهقاء َّإال ذم
ؿضقي ادجوفسي وادخوفطي ،ويتـوؿض ذم ذفؽ تـوؿض ًو ؽريب ًو ظذ مو شبؼ إيضوحف ذم "البيان النفيس" حقٌ
ؿؾً:
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( أؿقل :ؿد أؾفؿتؽ مرار ًا خطلك وفؽـؽ ال تريد أن تػفؿ أو تريد أن تؾبس ظذ افـوس.
ورشوفتؽ هجر ادبتدظي افتل تدكدن حقهلو ؿؾً ؾقفو( :وهذا وفقعؾؿ أ َّن اهلجر كقظون :هجر ترك،
وادؼصقد بف هجر افسقء وأهؾف ،وهجر افبدع وأهؾفو بوفبعد ظـفؿ وظدم خموفطتفؿ وجموفستفؿ).
إػ أن ؿؾً( :وادبتدع جؾقس شقء جيى افبعد ظـف ،وادرء ظذ ديـ خؾقؾف وجؾقسف
واهلجر افثوِّن :هق هجر تلديى وزجر وإهوكي وتؼريع فؾؿبتدع بسك افسالم وظدم افؽالم معف بوفؽؾقي
وكحق ذفؽ حتك يتقب إػ اهلل تعوػ ظز وجؾ ممو أحدثف ،وهذا اهلجر هق األصؾ ذم معومؾي ادبتدع مو
دامً مصؾحتف متحؼؼي وؽوفبي ظذ ادػوشد إن وجدت.
ؾنن ـون هذا اهلجر شقسبى مػوشد رشظقي هل راجحي ظذ ادصوفح افؼظقي ؾقجى ترك هذا اهلجر
مع بؼوء ادسؾؿ ظذ افـقع األول مـ اهلجر).
 ؾؼقفؽ ذم هجر افتلديى( :بسك افسالم وظدم افؽالم معف بوفؽؾقي وكحق ذفؽ) يدخؾ ذم ؿقفؽ:
(وكحق ذفؽ) ظقودة مريضفؿ واتبوع جـوئزهؿ وإجوبي دظقهتؿ ممو ذـر ذم افػتووى افسوبؼي أي َّ
أن هذه
احلؼقق تسك ذم حؼ أهؾ افبدع هجر تلديى وزجر هلؿ وهذا اهلجر يػعؾ هلؿ مو دامً مصؾحتف متحؼؼي
تبغ هـو مو هل ادصوفح افتل بسببفو يؼع هذا اهلجر ،وؿد ب َّقـً ذفؽ ذم
وؽوفبي ظذ ادػوشد ،ومل ِّ
افػتووى افسوبؼي ؾؼؾً( :واهلجر افثوِّن هجر زجر وتلديى وذفؽ بلن ال يؽؾؿف وال يرد ظؾقف افسالم وال
يعقده إذا مرض وال يتبع جـوزتف معـوه اشؼوط حؼقق ادسؾؿ ظذ شبقؾ افزجر وافتلديى.
ؾفذا أمر مضقؼ وهذا ال يصـع َّإال 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 ،ال بد أن
تؽقن ادصؾحي ؾقف راجحي وأ َّمو إذا مل تتحؼؼ ادصؾحي ؾال جيقز ترك حؼقق ادسؾؿ افقاجبي مع ظدم
افػوئدة ذم ذفؽ).
 ؾودصؾحي ظـدك بقـتفو بؼقفؽ( :ـلن يؽقن ادفجقر شرتدع ويسك بدظتف ويتقب إػ اهلل
ويرجع إػ افسـي أو يـزجر افـوس ظـ تؾؽ افبدظي ويتقبقا إػ اهلل) ثؿ بقـً َّ
أن هذه ادصؾحي إذا مل تتحؼؼ
ؾال جيقز ترك حؼقق ادسؾؿ افقاجبي مع ظدم افػوئدة ،وادعـك أنَّف حقـئذ يرد افسالم ظؾقف ودموب دظقتف
ويعود إذا مرض وتتبع جـوزتف َّ
ؾنن هذه مـ احلؼقق افقاجبي.

19

تضييق اخليـــاق

 وؿقفؽ ذم رشوفي اهلجر( :ؾنن ـون هذا اهلجر شقسبى مػوشد رشظقي هل راجحي ظذ ادصوفح
افؼظقي ؾقجى ترك هذا اهلجر مع بؼوء ادسؾؿ ظذ افـقع األول مـ اهلجر) ،ومرادك ببؼوء ادسؾؿ ظذ
اهلجر األول أي هجر افسك وؾرستف بؼقفؽ( :بوفبعد ظـفؿ وظدم خموفطتفؿ وجموفستفؿ) تريد َّأّنؿ ال
يتخذون أصحوب ًو وخالك ًو ويبتعد أجض ًو ظـ بدظفؿ وأهقائفؿ وكحق ذفؽ ،وال تريد أنَّف ال يسؾؿ ظؾقفؿ
وال دموب دظقهتؿ وال يعود مريضفؿ وال تتبع جـوئزهؿ َّ
ألن هذه األمقر ترى َّأّنو ال تػعؾ إذا مل تؽـ
ادصؾحي راجحي ،وادسلخي مػروضي ؾقام إذا مل تؽـ ادصؾحي راجحي.
أن ادصؾحي ذم هجر ادبتدع فقسً راجحي َّ
 وتقضقح ذفؽ :أنـو إذا اؾسضـو َّ
ؾنن ادبتدع ال هيجر
هجر افزجر بام شبؼ ذـره بسك رد افسالم وإجوبي افدظقة واتبوع اْلـوزة.
ومع هذا ترى أنَّف هيجر هجر ترك ،وال صؽ أنَّؽ ال تريد هبجر افسك هق أن يسك افسالم ظؾقف
وتسك إجوبي دظقتف ويسك اتبوع جـوزتف ألنَّؽ فق ؿؾً ذفؽ تـوؿضً تـوؿض ًو بقـ ًو ،وصور معـك ذفؽ َّ
أن
ادبتدع إذا مل تؽـ ادصؾحي راجحي ذم هجره ؾنكَّف يسؾؿ ظؾقف ودموب دظقتف ويعود إذا مرض وتتبع
جـوزتف الكتػوء مصؾحي اهلجر ،وذم كػس افقؿً هيجر هجر ترك ؾال يسؾؿ ظؾقف وال دموب دظقتف وال
يعود إذا مرض وتتبع جـوزتف .وهذا ظغ افتـوؿض.
وخالصي افؼقل أنَّؽ مو زفً حتك ذم رشوفتؽ افتل َتقؾ إفقفو ترى َّ
أن ادبتدع إذا مل تؽـ هـوفؽ
مصؾحي راجحي ذم هجره بحقٌ أنَّف مل يرتدع ظـ هجره ،ومل يـزجر افـوس ظـف ؾؾف احلؼقق افتل شبؼ
ذـرهو.
ومـ أجؾ هذا أخزمتؽ بام حووفً االكتػوء ظـف فؽـفو حمووفي ؾوصؾي.
ؾؼؾً فؽ ذم رشوفتل" :صيادة انتٌضيح ًاإلفادة"( :وؿد ؿؾً فؽ ذم "اجلٌاب انصحيح":
( فئرا قال نك حمًذ اإلياو :كحـ كرى َّ
أن اهلجر مل يـتػع بف أهؾ األهقاء ذم هذا افزمـ بؾ
ازدادوا رشا ً ،وكرى َّ
أن افـوس أجض ًو مل يـزجروا بسببف بؾ ازدادوا مـَّو كػقر ًا ؾال مصؾحي مـ اهلجر ،وأي
ؾرق بغ صخص رأى جقاز معومؾي أهؾ افبدع معومؾي دكققيي ؾجؾس معفؿ ذم دمورة مـ افتجورات
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وكحقهو حو رأى َّ
أن اهلجر فقس ؾقف مصؾحي ،وبغ صخص جوفس مريضفؿ ظـد ظقودتف ،وجوفس مـ
دظوه ذم موئدة ضعومف حغ دظوه فقفقؿي صـعفو ?!! .ؾنكَّؽ ال دمد جقاب ًو صحقح ًو ظؾقف.
 بم نٌ قال قائمَّ :
إن اْلؾقس مع أهؾ افبدع ظـد ظقودة مرضوهؿ ،وإجوبي دظقهتؿ أصد مـ جمرد
ادجوفسي ذم يشء مـ افتجورات وكحقهو حو أبعد ،وذفؽ َّ
ألن هذه احلؼقق ؾقفو مـ افتعوضػ وافتؼورب
وافساحؿ أـثر ممو ذم افتجورات ،وافعودة جوريي أنَّؽ إذا ظومؾً أهؾ افبدع بذفؽ ضؿعقا ؾقؽ ،وظومؾقك
بلصد مـ ذفؽ وأبؾغ ).
 وأنو أشلخؽ هو هـو شماالً أريد اْلقاب ظـف ،وهق :إذا دظوك أو دظو ضالبؽ حمؿد ادفدي
فقفقؿي ظرس أــً دمقبف وتػتل ضالبؽ بقجقب إجوبتف َّ
ألن هذا مـ حؼ ادسؾؿ ظذ ادسؾؿ?!،
وادفدي ـام هق معؾقم مل يـتػع هبجرـؿ فف ،ومل يـتػع ظومي افـوس أجض ًو هبجرـؿ فف بؾ صوروا يعقبقن
أهؾ افسـي بذفؽ.
وهؽذا إذا مرض أــً تذهى فعقودتف ،وَتٌ ضالبؽ ظذ افذهوب فعقودتف َّ
ألن ذفؽ مـ حؼ
ادسؾؿ ظذ ادسؾؿ ?! ) ـها .ادؼصقد.
 وؿد ب َّقـً فف خطله ذم رشوفتل "اجلٌاب انصحيح" .ؾؼؾً فف:
(وأنً يو أبو ظبد اهلل -وؾؼؽ اهلل وشددك وبكك بوحلؼ واألخذ بف -ت َُض ِّقؼ مـ مسلخي هجر
أهؾ األهقاء تضققؼ ًو ظجقب ًو ؾتؼقل:
( ؾفذا أمر ضقؼ ال يصـع َّإال دصؾحي راجحي ).
ًتقٌل ( :ال بد أن تؽقن ادصؾحي راجحي وأ َّمو إذا مل تتحؼؼ ادصؾحي ؾال جيقز ترك حؼ ادسؾؿ
افقاجبي مع ظدم افػوئدة ذم ذفؽ ).
ًتقٌل ( :وافـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مو اشتخدمف َّإال 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 َّإال هذه افقاؿعي ؾؼط وـوكً ؾقفو مصؾحي راجحي .) ....
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 أقٌل :ؿد آل افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ مـ كسوئف صفرا ً .

ِ
 ؾروى أُحد (َ )4013ظ ِـ ماب ِـ َظ َّب ٍ
وسَ ،ؿ َولَ ( :ه َج َر َر ُش ُ
اَّلل َظ َؾ مق ِف َو َش َّؾ َؿ ،كِ َسو َء ُه
قل اهلل َص َّذ َّ ُ
ِ
ِ
ؼ َ
ونَ ،أتَو ُه ِج م ِز ُيؾَ ،ؾ َؼ َولَ :ؿدم َب َّر مت َي ِؿقـ َُؽ َو َؿدم ت ََّؿ َّ
افش مف ُر ).
َص مف ًراَ ،ؾ َؾ َّام َم َه ت مس ٌع َوظ م ُ
 قهت :ىز حذيث صحيح.

اَّلل َظ َؾ مق ِف َو َش َّؾ َؿ كِ َسو َء ُه َ -ؿ َول
 وروى أُحد ( )7941ظـ َأ ِِب ُه َر مي َرةََ ،ؿ َول ( َه َج َر افـَّبِ ُّل َص َّذ َّ ُ
وبَ ،و ُه َق ِذم ُؽ مر َؾ ٍي َظ َذ َح ِص ٍ
اخلَ َّط ِ
رَ ،ؿدم َأث ََّر م
ُص مع َب ُيَ :و َأ مح َس ُب ُف َؿ َولَ :ص مف ًرا َ -ؾ َلتَو ُه ُظ َؿ ُر مب ُـ م
احلَ ِص ُر بِ َظ مف ِر ِه،
ِ ِ
َؾ َؼ َول :يو رش َ ِ ِ
افذ َه ِ
قن ِذم َّ
ؼ ُب َ
اَّلل َظ َؾ مق ِف َو َش َّؾ َؿ:
َ َ ُ
ى َوا مفػ َّضيَ ،و َأن َمً َهؽ ََذا َؾ َؼ َول افـَّبِ ُّل َص َّذ َّ ُ
رسى َي م َ
قل اهلل ،ـ م َ
ِ
ِ
احلق ِوة افدُّ مكقو"ُ .ثؿ َؿ َول افـَّبِل ص َّذ اَّلل َظ َؾق ِف وش َّؾؿِ َّ " :
ؼو َن،
"إِ َّّنُ مؿ ُظ ِّج َؾ م
ُّ َ
َ
ً َهل ُ مؿ َضقِّ َب ُوهتُ مؿ ذم م َ َ
َّ ُ م َ َ َ
َّ
افش مف ُر ت مس َع ٌي َوظ م ُ
َرس ِذم اف َّثوفِ َث ِي ِ
اإل مهبَو َم ).
َهؽ ََذا َو َهؽ ََذا"َ ،وـ َ َ
 قهت :إسناده حسٍ.

ِ
اَّلل َظـ َمفوَ ( :أ َّن افـَّبِ َّل صذ
ِض َّ ُ
 وروى افبخوري ( ،)0901ومسؾؿ (َ )0184ظ مـ ُأ ِّم َش َؾ َؿ َيَ ،ر َ
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ؼ َ
اح َؾ ِؼ َقؾ َف ُف إِك ََّؽ َح َؾ مػ ًَ َأ من
ون َي مق ًمو َؽدَ اَ ،أ مو َر َ
اهلل ظؾقف وشؾؿ آ َخك م مـ ك َسوئف َص مف ًرا َؾ َؾ َّام َم َه ت مس َع ٌي َوظ م ُ
افش مف َر َيؽُق ُن تِ مس َع ًي َو ِظ م ِ
الَ تَدم ُخ َؾ َص مف ًرا َؾ َؼ َول" :إِ َّن َّ
ؼي َـ َي مق ًمو" ).
وجوء ذم افصحقح ظـ آخريـ مـ افصحوبي افؽرام رِض اهلل ظـفؿ.
إىل أٌ قهتى ًفقكى اهلل ( :ؾفذا بوب مضقؼ ال يستخدمف ادسؾؿ َّإال دصؾحي راجحي بوشتشورة
افعؾامء ،ؿد يـػع ذم بعض األوؿوت 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 "انتيهجشاو".
ًىكزا ممو جوء ذم مقؿعؽؿ ظذ "انتيهجشاو" ذم جقاب شمال آخر  -بعد ذـره َّ
بلن افـبل صذ
اهلل ظؾقف وشؾؿ مؽٌ ذم دظقتف ثالثي وظؼيـ شـي مـ حغ بعثف اهلل مل يـؼؾ أنَّف هجر هذا اهلجر َّإال
افثالثي افذيـ خؾػقا مو صـعف افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ذم ظؿره َّإال مرة واحدة مع ـعى بـ موفؽ
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وصوحبقف وـون ذم ذفؽ زجر وؾقف مصؾحي ؾتوبقا إػ اهلل تعوػ وصدؿً تقبتفؿ  ( :-ؾؾقؽـ اإلكسون
حؽقامً ذم دظقتف ،ال يؽـ مـػرا ً ظـ افدظقة افسؾػقي ،ال يؽـ مـػرا ً ظـ احلؼ وأهؾ احلؼ.
ؾـرى إلخقاكـو وألهؾ افسـي واْلامظي مجقع ًو أن ال يستخدمقا هجر افزجر وافتلديى َّإال مع افقؼغ أو
ؽؾبي افظـ أنَّف يـػع وأ َّن ؾقف مصوفح رشظقي.
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 واألهقاءَّ ،
وأن افـبل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ خالل
ثالث وظؼيـ شـي مل هيجر ؽر ثالثي مـ ادسؾؿغ ويرى هذا ادسؽغ مـ كػسف أنَّف ؿد هجر ادئوت مـ
أهؾ افبدع واألهقاء خالل شـي أو ثالث شـقات أو أـثر أو أؿؾ ؾنكَّف يـدم ؽويي افـدم ظذ خموفػتف هلدي
رشقل اهلل صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ؾقبودر إػ افتقبي واالشتغػور وفربام ذهى إػ رءوس أهؾ افبدع مـؽرسا ً
ال ؿوئ ً
ذفق ً
ال هلؿ :يو إخقاِّن أنو كودم ؽويي افـدم مـ هجري فؽؿ حقٌ مل يؽـ ذم هجري مصؾحي فؽؿ وال
فؾؿسؾؿغ ،وضوفى مـؽؿ أن تعػقا ظـل وتصػحقا ظـ زفع وفـػتح مجقع ًو صػحي جديدة ،وأظدـؿ
أنَّؽؿ فـ تؾؼقا مـل َّإال األخالق احلسـي ،وافبشوصي ذم وجقهؽؿ ،وشقف أبتدئؽؿ بوفسالم ؿبؾ أن
تبتدئقِّن ،وأزور مريضؽؿ وأجقى دظقتؽؿ بؾ وأدظقـؿ إػ والئؿل وأتبع جـوئز مقتوـؿ.
فؽـ ال تػفؿقا مـ ذفؽ أِّن شقف أدخؾ ذم يشء مـ بدظؽؿ وأهقائؽؿ ،بؾ شقف أحذر مـفو مـ
اشتطقع مـ ادسؾؿغ.
 فيم يا تشٍ ؿد طػر افشقطون بلحسـ مـ هذا افصقد ألهؾ افبدع واألهقاء ،وهؾ تظـ يو أبو ظبد
اهلل وؾؼؽ اهلل وشددك َّ
أن مـ اؿسب مـ أهؾ افبدع واألهقاء يسؾؿ مـ رشهؿ وبدظفؿ.
َّ 
إن افسؾػقغ فق شوروا ظذ هذا ادسور هلؾؽقا مجقع ًو ذم أحضون أهؾ افبدع واألهقاء وفزافً
افدظقة افسؾػقي مـ األرض.
 أيا عهًت وؾؼؽ اهلل وشددك يو أبو ظبد اهلل بام صـعف أبق احلسـ ادكي ثؿ احلرِب بوفسؾػقغ،
ؾنكَّف دظو افسؾػقغ إػ مـفٍ افتؼورب مع أهؾ افبدع وترك هجرهؿ ثؿ رمك بؽثر مـ افسؾػقغ ذم
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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 ) ـها.
ومع هذا ـؾف ال يريد أن يػفؿ خطله ذم ذفؽ ،ويتظوهر أنَّف ؾقام يؼقفف ؿد واؾؼ افسؾػ ذم مراظوة
ادصوفح وادػوشد ذم اهلجر وهق هبذا يرمل أهؾ افسـي إػ أحضون أهؾ افبدع واألهقاء.
 قال شيخ اإلسالو ابٍ تيًيت رُحف اهلل ـام ذم [جممىع الفتاوي] (( :)377 /01إ مذ ماهل ِ مج َر ُة َم مؼ ُصق ُد َهو
ُقب ا مدَفجقر ِة و َأصح ِوهبو وإِمو ُظ ُؼقب ُي َؾ ِ
َأ َحدُ َص مق َئ م ِ
غ :إ َّمو ت مَر ُك ُّ
وظؾِ َفو َو َكؽَو ُف ُف).
افذك ِ م ُ َ َ م َ َ َ َّ
َ
أن صقخ اإلشالم رُحف اهلل ذـر َّ
ؾلنً ترى َّ
أن مصؾحي اهلجر هقَّ :إمو ترك افذكقب وأصحوب
افذكقب ،وإكَّام يسك افشخص أصحوب افذكقب حتك ال يترضر هبؿ وهذا هق اهلجر افقؿوئل ،وإ َّمو ظؼقبي
ؾوظؾقفو وافـؽول هبؿ ،وهذا هق هجر افزجر.
ً قال انعاليت ابٍ انقيى رُحف اهلل ذم [إغاثت اللهفان] (:)041 /0
( ؾصؾ :ومـ أنقاع مؽويده ومؽره :أن يدظق افعبد بحسـ خؾؼف وضالؿتف وبؼه إػ أنقاع مـ اآلثوم
وافػجقر ؾقؾؼوه مـ ال خيؾصف مـ رشه َّإال دمفؿف وافتعبقس ذم وجفف واإلظراض ظـف ؾقحسـ فف افعدو
أن يؾؼوه ببؼه وضالؿي وجفف وحسـ ـالمف ؾقتعؾؼ بف ؾروم افتخؾص مـف ؾقعجز ؾال يزا ل 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 ال يسؾؿ ظؾقفؿ وال يرهيؿ ضالؿي وجفف وال يؾؼوهؿ َّإال
بوفعبقس واإلظراض.
وـذفؽ أوصقا ظـد فؼوء مـ خيوف افػتـي بؾؼوئف مـ افـسوء وادردان وؿوفقا :متك ـشػً فؾؿرأة أو
ظام هـو فؽ ،ومتك فؼقتفام بقجف ظوبس وؿقً رشْهو ).
افصبل بقوض أشـوكؽ ـشػو فؽ َّ
وهذا هق اهلجر افقؿوئل افذي وىص بف أضبوء افؼؾقب مـ أئؿي افسؾػ.
 وأؿقل :ال صؽ َّ
أن افسؾػ يراظقن ادصوفح وادػوشد ذم مسلخي اهلجر فؽـ فقس ظذ مو يؼرره
ابـ حزام.
وؿد ؿؾً ذم رشوفتل "البيان املفهم":
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فصل :يف التأمل والنظر يف كالم شيخ اإلشالم ابن تيمية رمحه اهلل يف اهلجر
 قال شيخ اإلسالو ابٍ تيًيت رُحف اهلل ـام ذم [جممىع الفتاوي] (َ ( :)417-411 /48و َه َذا ماهل َ مج ُر
وختِ َال ِ
ف ماهل ِ
يـ ِذم ُؿ َّق ِ ِهت مؿ َو َض مع ِػ ِف مؿ َو ِؿ َّؾتِ ِف مؿ َو َـ مث َر ِ ِهت مؿ َؾ ِن َّن ا م َد مؼ ُصق َد بِ ِف َز مج ُر ا مد مَف ُج ِ
ػ بِ م
َم
قر َو َت مل ِدي ُب ُف
خيتَؾِ ُ
وج ِر َ
َ

ِ
ِ
ِ ِ
ِ
افؼ
قع ا مف َعو َّم ِي َظ مـ ِم مث ِؾ َحوف ِ ِفَ .ؾ ِن من ـَوك م
َو ُر ُج ُ
ًَ ا مد مَص َؾ َح ُي ذم َذف َؽ َراج َح ًي بِ َح مق ٌُ ُي مػِض َه مج ُر ُه َإػ َض معػ َّ ِّ
ِ
ِ
افؼ َو ماهل ِ
ؼو ًظوَ .وإِ من ـ َ
َو ِخ مػ َقتِ ِف ـ َ
قػ بِ َح مق ٌُ
وج ُر َض ِع ٌ
َون َال ا مد مَف ُج ُ
َون َم م ُ
قر َو َال َؽ م ُر ُه َي مرتَد ُع بِ َذف َؽ َب مؾ ُي ِزيدُ َّ َّ َ
ِِ
ِ
ِ
قػ ف ِ َب مع ِ
ض افـ ِ
ؼ مع ماهل َ مج ُرَ :ب مؾ َيؽ ُ
َيؽ ُ
َّوس َأنم َػ َع ِم مـ
ُقن اف َّت مل ِخ ُ
ُقن َم مػ َسدَ ُة َذف َؽ َراج َح ًي َظ َذ َم مص َؾ َحتف َملم َي م َ
َّوس َأنم َػع ِمـ اف َّت مل ِخ ِ
ماهل َ مج ِرَ .و ماهل َ مج ُر ف ِ َب مع ِ
قػَ :و ِهل َ َذا ـ َ
ػ َؿ مق ًمو َو َهيم ُج ُر
اَّلل َظ َؾ مق ِف َو َش َّؾ َؿ َي َت َل َّخ ُ
ض افـ ِ ُ م
َون افـَّبِ ُّل َص َّذ َّ ُ

ِ
ِ
ِ
َون ُأ َ
قهبُ مؿ َ َّحو ـ َ
َ
وَلِ َؽ ـَوكُقا َشو َد ًة
آخ ِري َـ .ـ ََام َأ َّن اف َّث َال َث َي ا َّفذي َـ ُخ ِّؾ ُػقا ـَوكُقا َخ م ًرا م مـ َأ مـ َث ِر ا مد ُ َم َّف َػي ُؿ ُؾ ُ
قهبؿ وه ُم َال ِء ـَوكُقا م مم ِمـِغَ وا مد مم ِمـ َ ِ
ِ ِ ِ ِ
م َط ِ
اه مؿ
وظغَ ِذم َظ َش ِوئ ِر ِه مؿ َؾؽَوك م
ُقن ش َق ُ
ًَ ا مد مَص َؾ َح ُي افدِّ يـ َّق ُي ذم َت ملخقػ ُؿ ُؾ ِ ِ م َ َ
َ ُ
ُ
ُ
ُقهبؿ وه َذا ـَام َأ َّن ا مد مَؼ ِ
ِ
ِ
َون ِذم َه مج ِر ِه مؿ ِظ ُّز افدِّ ِ
ـَث ِ ٌر َؾؽ َ
َور ًة
يـ َو َت مط ِف ُر ُه مؿ م مـ ُذك ِ ِ م َ َ
ُ َ
وع ذم ا مف َعدُ ِّو ا مفؼت َُول ت َ
َ
وا مدفود َك ُي تَور ًة و َأ مخ ُذ م ِ ِ
األ مح َق ِ
ى مَ
َور ًة ـ ُُّؾ َذفِ َؽ بِ َح َس ِ
ال َوا مد ََصوفِ ِح.
َ َُ َ َ َ
اْل مز َيي ت َ

األ ِئ َّؿ ِي َـ َل مُحَدَ َو َؽ م ِ
اب م َ
ر ِه ِذم َه َذا ا مف َب ِ
وب َم مبـِ ٌّل َظ َذ َه َذا ماألَ مص ِؾ َو ِهل َ َذا ـ َ
غ ماألَ َموـِ ِـ ا َّفتِل
َون ُي َػ ِّر ُق َب م َ
َو َج َق ُ
َـ ُثر مت ِؾقفو ا مفبِدَ ع ـَام َـ ُثر ا مف َؼدَ ر ِذم ا مفب ِ
ِ
اش َ
غ َمو َف مق َس ـ ََذفِ َؽ
ون َوافت ََّش ُّق ُع بِو مفؽُق َؾ ِي َو َب َّ َ
َ
قؿ بِ ُخ َر َ
كة َواف َّتـمج ُ
ُ
ُ َ َ
َ
َ م َ
األ ِئؿ ِي ا مد َط ِ
وظغَ َو َؽ م ِ
ف َم مؼ ُصق َد َّ ِ
افؼي َع ِي َش َؾ َؽ ِذم ُح ُصقفِ ِف َأ مو َص َؾ اف ُّط ُر ِق إ َف مق ِف ).
ر ِه مؿ َوإِ َذا َظ َر َ
َو ُي َػ ِّر ُق َب م َ
غ م َ َّ ُ
 أقٌل - :ؿبؾ افـظر وادـوؿشي فؽالم صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي رُحف اهلل َّ :-
إن ـثرا ً مـ أهؾ
األهقاء حيتجقن بؽالم صقخ اإلشالم ظذ أهؾ افسـي ذم هجرهؿ ألهؾ افبدع واألهقاء.
 وإ َّن ـثرا ً مـ ادـحرؾغ ظـ أهؾ افسـي دمدهؿ ذم أول اكحراؾفؿ حيتجقن بؽالم صقخ اإلشالم ابـ
تقؿقي رُحف اهلل ظذ متقعفؿ مع أهؾ افبدع واألهقاء.
ً يٍ ىؤالء عبذ انشمحٍ بٍ عبذ اخلانق ؾؼد أخػ ـتوب ًو ذم شـي 0201ـه شامه" :يٌقف أىم
انسنت ًاجلًاعت يٍ انبذع ًادلبتذعت" وكؼؾ ؾقف كص ـالم صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي رُحف اهلل ذم مسلخي
هجر أهؾ افبدع وزظؿ أنَّف يسر مع مو ؿرره صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي رُحف اهلل ،وصتون مو بغ افطريؼغ.
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ً يٍ ىؤالء سفش احلٌايل ذم رشحف فؾعؼقدة افطحوويي ،وهق مذـقر ؾقام مجع فف مـ مؼوالت ذم
"انتكفري ًضٌابطو نسفش احلٌايل".
ً يٍ ىؤالء أبٌ احلسٍ ادلأسبي ،ؾؼد ؿدم فؽتوب :ظودل بـ حمؿد بـ ؾرحون افبحري افشؿري
افذي شامه" :يفيٌو أىم انسنت ًاجلًاعت بني شيخ اإلسالو ابٍ تيًيت ًأىم اإلفشاط ًانتفشيط".
وادمفػ يعتؿد ذم ـتوبف ظذ ـالم صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي افسوبؼ.
 قال أبٌ احلسٍ ادلأسبي ذم تؼديؿف فؾؽتوب ( :احلؿد هلل افذي بـعؿتف تتؿ افصوحلوت ،وأصفد أن
ال إَل َّإال اهلل ؿققم األرض وافساموات ،وأصفد َّ
أن حمؿدً ا ظبده ورشقفف ،أرشؾف اهلل بوهلدى وافبقـوت.
عً ظذ ـتوب أخقـو افػوضؾ أِب تراب ظودل بـ حمؿد بـ ؾرحون افشؿري،
أ َّمو بعد :ؾؼد ا َّض َؾ ُ
وافذي أشامه بـ " :مػفقم أهؾ افسـي واْلامظي بغ صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي وأهؾ اإلؾراط وافتػريط"
ظظقام ذم بوبف ،ؿق ًّيو ذم خطوبف ،شوئ ًغو ذم ضعؿف ورشابف.
ـتوبو
ؾقجدتف ً
ً
وال خيػك ظذ ضالب افعؾؿ افققم  -ؾض ً
ال ظـ افعؾامء مؽوكي صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي -رُحف اهلل-
ؾفق ذم اإلشالم وافعؾؿ وافتلصقؾ بؿؽون ،حتك أصبح ؿطى افرحك فؾؿمفػغ ذم افعؼقدة وافػؼف،
واألصقل ،واحلديٌ ،وافتػسر ،واألخالق ،وادعومالت ،ؾؼ َّؾام دمد ُمصـِّ ًػو ذم هذه األمقر إال وؿد
اؿتبس مـ ظؾؿ ابـ تقؿقي  -رُحف اهلل  -بغ مؼؾ ومستؽثر .
وافؽالم ذم ادسوئؾ افذي ظظؿ ؾقفو اخلالف بغ ـثر مـ افدظوة ،افتل ـوكً شب ًبو ذم وهـ افشقـي،
وؿؾي افزـي ،افؽالم ذم ذفؽ جيى أن يلخذ مقضعف ذم رؿعي افعؿؾ اإلشالمل :ألن افـوس إذا مل حيسـقا
األشوس :ؾسقتداظك افبـقون وتـفدم األرـون ،وؿد ـون مـ هذا مو ـون ،واهلل ادستعون .
وصقخ اإلشالم ابـ تقؿقي  -ذاك اف َع َؾ ُؿ ُّ
أجضو ذم هذا ادجول ،ومـ اضؾع ظذ
افػذ  -ؾورس ادقدان ً
ـتوبوتف ذم مسوئؾ افدظقة ،واخلالف ،وافتعومؾ ذم االئتالف واالختالف ،وافـظر ذم ادصوفح وادػوشد
 .......إفخ يشعر ـلنَّف يتؽؾؿ ذم حول أهؾ زموكـو ،وجيد احلؾقل افعؿؾقي افصوؾقي فؽثر مـ ادشوـؾ
افدظقيي ادعورصة ،وهذا ؾضؾ اهلل يمتقف مـ يشوء.
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ؿً ؾتـي مظؾؿي ذم هذه افسـقات ظذ دظقة أهؾ افسـي  -جزى اهلل ادثريـ هلو طؾ ًام وجقر ًا
وؿد خ َّق م
مو يستحؼقن  -وؿد جرى مـ وراء هذه افػتـي رش جسقؿ ،وذفؽ فقهوء افتلصقؾ افعؾؿل ظـد مجؾي
رأجتفو صق ًبو وصبوك ًو ،وحلظقظ افـػس األمورة بوفسقء ،ظقوذ ًا بوهلل مـ افضالفي بعد اهلدى.
وؿد كػع اهلل افؽثر مـ ضؾبي افعؾؿ بام ؿرره صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي وتالمذتف ذم هذه ادقاضع افتل
صى ؾقفو دخون افػتـي ،ؾعود األمر إػ كصوبف ظـد أـثر ضالب افعؾؿ افذيـ أصوهبؿ يشء ـثر أو ؿؾقؾ مـ
َّ
ؽبور هذه ادـوهٍ افػوشدة وافبضوظي افؽوشدة ،وافػضؾ ذم ذفؽ هلل ظز وجؾ .
وـون أخقكو أبق ترا ب ظودل بـ حمؿد افشؿري  -حػظف اهلل  -ممـ صورك بجفد مشؽقر ذم صدِّ
هجؿي افغؾق وافغالة ،وال صؽ أنف رأى مسقس احلوجي فالؽساف مـ بحر صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي -
رُحف اهلل  -ؾؼح اهلل صدره فالضالع ظذ ـتى صقخ اإلشالم ،ؾؾام وؿػ ظذ مو ؾقفو مـ ؾقائد،
وتػجرت ذم ذهـف يـوبقع ظؾؿقي ،رأى أنف البد مـ أن ُتـ ََّقخ هذه األصقل ذم ـتوب يضؿ صتوهتو ،وجيؿع
صقاردهو وؾقائدهو ،ؾقؾؼف اهلل ظز وجؾ إػ ـتوبي هذا افؽتوب احوتع افـوؾع .
ؿؾقبو ُؽؾػو ،وأظقـًو
مـرا ،ويػتح بف ً
وإكـل إذ أشلل اهلل شبحوكف وتعوػ أن جيعؾ هذا افؽتوب رسا ًجو ً
ُظ مؿ ًقو ،وآذاكًو ُص ًام :أشوفف شبحوكف بلشامئف احلسـك وصػوتف افعذ أن جيعؾ أخوكو أبو تراب هود ًيو مفد ًّيو،
ومـ مػوتقح اخلر ،مغوفقؼ افؼ ،و أن يرزؿف اهلدى وافسداد ،وافعدل واإلكصوف ،وأن جيـبف اْلقر
واالظتسوف ،وأن جيعؾـو مجق ًعو مـ أنصور افسـي افـبقيي ،وافدظوة إفقفو ظذ افطريؼي افرصقدة ادرضقي ،إ َّكف
جقاد ـريؿ ،بر رحقؿ.
وصذ اهلل ظذ كبقـو حمؿد وظذ آخف وصحبف وشؾؿ.
ـتبف ذم مديـي صـعوء
أبق احلسـ مصطػك بـ إشامظقؾ افسؾقامِّن  0241/2/01ـه ).
ً يٍ ىؤالء عهي احلؾبل ؾؼد أخػ ـتوبف "ينيج انسهف انصاحل" ،وؿرر مو ؿرره مـ شبؼ.
ً يٍ ىؤالء حمًذ اإلياو ؿرر كػس ذفؽ ذم ـتوبف "اإلباَت".
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وـالم صقخ اإلشالم ابـ تقؿقي رُحف اهلل ـالم ظومل مـ افعؾامء حيتٍ فف وال حيتٍ بف وإكَّام حيتٍ افعبد
بـصقص افؽتوب وافسـي ،وذم ـالمف افسوبؼ يشء مـ افتلمؾ وافـظر.
التأمل األول

وختِ َال ِ
ف ماهل ِ
ػ بِ م
ذم ؿقفف رُحف اهللَ ( :و َه َذا ماهل َ مج ُر َ م
وج ِري َـ ِذم ُؿ َّق ِهتِ مؿ َو َض مع ِػ ِف مؿ َو ِؿ َّؾتِ ِف مؿ َو َـثم َر ِهتِ مؿ).
خيتَؾِ ُ
َ

هذا افؽالم صحقح ذم بعض أنقاع اهلجر ،ؾؼد يؽقن افعبد ضعقػ ًو ال يستطقع بعض أنقاع اهلجر
ـوفسالم أو رده بلن يؽقن مث ً
ال ذم بؾد افغوفى ؾقف أهؾ افبدع ؾنذا اشتعؿؾ هذا اهلجر ربام حبس أو أوذي
بام ال يتحؿؾف ،أو يؽقن صوحى افبدظي مـ ذوي افسؾطون أو كقابف ؾال يؿؽـف أن هيجرهؿ ذم مسلخي
افسالم وافؽالم معفؿ ؾقام ال بد مـف.
وهؽذا ؿد يتقػ افؼضوء أهؾ افبدع ؾال يتؿؽـ مـ هجرهؿ ذم بعض أنقاع اهلجر.
وؿد يتقػ ـثر مـ ممشسوت افدوفي أهؾ افبدع وحيتوج افعبد إػ بعض ادعومالت ذم تؾؽ
ادمشسوت ؾال يتؿؽـ مـ هجرهؿ ذم بعض أنقاع اهلجر ،ومعؾقم مـ ؿقاظد افؼيعي َّ
أن افقاجبوت
تسؼط بوفعجز.
فؽـ ال يعـل هذا أن يسك اهلجر بوفؽؾقي دثؾ همالء ،وإكَّام يسك مو ظجز ظـف ،ويػعؾ مو يؼدر ظؾقف.
ً بياٌ رنك :أنَّف يؼدر ظذ هجرهؿ ذم ترك ادجوفسي هلؿ وافؽالم معفؿ ؾقام شقى مو يضطر إفقف
مـ ادعومالت ادشور إفقفو ،ويستطقع أن يسك حضقر دروشفؿ وحمورضاهتؿ ،ويستطقع أن جيتـى ظقودة
مرضوهؿ وصفقد جـوئزهؿ ؾقػعؾ مـ اهلجر ادؼدور ظؾقف ،ويدع ادعجقز ظـف.
التأمل الثاني

ذم ؿقفف رُحف اهللَ ( :ؾ ِن َّن ا م َد مؼ ُصق َد بِ ِف َز مج ُر ا م َد مف ُج ِ
ًَ
قر َو َت مل ِدي ُب ُف َو ُر ُجق ُع ا مف َعو َّم ِي َظ مـ ِم مث ِؾ َحوف ِ ِف َؾ ِن من ـَوك م
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
قر
ؼو ًظوَ .وإِ من ـَو َن َال ا م َد مف ُج ُ
افؼ َوخ مػقَتف ـَو َن َم م ُ
ا مد مَص َؾ َح ُي ذم َذف َؽ َراج َح ًي بِ َحقم ٌُ ُي مػِض َه مج ُر ُه َإػ َض معػ َّ ِّ
ِ
ِ
ُقن م مػسدَ ُة َذف ِ َؽ ر ِ
افؼ َو ماهل ِ
اج َح ًي َظ َذ َم مص َؾ َحتِ ِف َمل
وج ُر َض ِع ٌ
َ
قػ بِ َح مق ٌُ َيؽ ُ َ َ
َو َال َؽ م ُر ُه َي مرتَد ُع بِ َذف َؽ َب مؾ ُي ِزيدُ َّ َّ َ
َّوس َأنم َػع ِمـ اف َّت ملخِ ِ
َّوس َأنم َػ َع ِم مـ ماهل َ مج ِرَ .و ماهل َ مج ُر فِبَ مع ِ
قػ ف ِ َب مع ِ
ض افـ ِ
قػ).
ؼ مع ماهل َ مج ُرَ :ب مؾ َيؽُق ُن اف َّت ملخِ ُ
ض افـ ِ ُ م
َي م َ

 أقٌل  :إن ـون ادفجقر مـ أصحوب افذكقب افتل فقسً مـ افبدع واألهقاء ؾوفغرض مـ ذفؽ
مو ذـره صقخ اإلشالم وهق زجر ادفجقر وتلديبف ،ورجقع افعومي ظـ مثؾ حوفف ؾنن ـون ذم هجر همالء

م
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َتؼقؼ هذه ادصوفح ؾقف جروا ،وإن ـوكً هذه ادصوحلي ال تتحؼؼ بؾ َتصؾ مػوشد مـ هذا اهلجر ـلن
يزداد ادفجقر رشا ً بسبى اهلجر ؾال هيجر ويسعك ذم كصحف وتلخقػف.
وأ َّمو إن ـون ادفجقر مـ أهؾ افبدع واألهقاء َّ
ؾنن مصؾحي اهلجر ال تؼتك ظذ زجر ادفجقر
وتلديبف بؾ أظظؿ مـ ذفؽ أن يؼل اهلوجر كػسف مـ رش األهقاء ،وذفؽ َّ
أن افعبد إذا ترك هجر أهؾ افبدع
واألهقاء ؾوكبسط إفقفؿ وأجوب دظقهتؿ ،وظود مريضفؿ ـون ذفؽ مـ أظظؿ األشبوب ذم وؿقظف ذم
افبدعَّ ،
وؿؾ مـ يسؾؿ مـ افقؿقع ذم افبدع مـ ـون ـذفؽ.
ِِ
حي ِؿ َؾ َّـ
ؼ ا مد ُ مسؾؿغَ َ ،ال َ م
وَّلل َّ َ
 قال انعاليت ابٍ بطت رُحف اهلل ذم [اإلبانت الكربي] (َ ( :)274ؾ َّ َ
اَّلل َم مع َ َ
َأ َحدً ا ِمـمؽ مُؿ ُح مس ُـ َطـ ِِّف بِـَ مػ ِس ِفَ ،و َمو َظ ِفدَ ُه ِم مـ َم مع ِر َؾتِ ِف بِ ِص َّح ِي َم مذ َهبِ ِف َظ َذ ا مد ُ َخو َض َر ِة بِ ِديـ ِ ِف ِذم ُجمَو َف َس ِي َب مع ِ
ض
َأه ِؾ ه ِذ ِه ماألَهق ِ
َخ ِر َج ِمـم ُف م مذ َه َب ُفَ ،ؾ ِنّنؿ َأ َصدُّ ِؾ متـَ ًي ِم َـ افدَّ َّج ِ
قلُ :أ َدا ِخ ُؾ ُف ِألُنَوطِ َر ُهَ ،أ مو ِ َ
اءَ ،ؾ َق ُؼ ُ
أل مشت م
ول،
م َ
م َ
َّ ُ م
َ
قب ِم َـ اف َّؾ َف ِ
بَ ،و َأ مح َر ُق ف ِ مؾ ُؼ ُؾ ِ
اْلَ َر ِ
ىَ ،و َف َؼدم َر َأجم ًُ َمجَو َظ ًي ِم َـ افـ ِ
َوـ ََال ُم ُف مؿ َأ مخ َص ُؼ ِم َـ م
ُقّنُ مؿ،
َّوس ـَو ُكقا َي مؾ َعـ َ
اإل مكؽ ِ
قؾ م ِ
قه مؿ َظ َذ َشبِ ِ
وش َط ُي َو َخ مػ ُل ا م َدؽ ِمرَ ،و َد ِؿ ُقؼ
قّنُ مؿَ ،ؾ َجو َف ُس ُ
َو َي ُس ُّب َ
افر ِّد َظ َؾ مق ِف مؿَ ،ؾ َام َزا َف مً ِ ِهب ُؿ ا مد ُ َب َ
َورَ ،و َّ
ا مف ُؽ مػ ِر َحتَّك َص َب مقا إِ َف مق ِف مؿ ) ـها.
 ؿؾً :ؾنذا ـون همالء جوفسقهؿ ظذ شبقؾ اإلكؽور ومل يسؾؿقا مـ بدظفؿ ؾؽقػ يؽقن حول
مـ جيوفسفؿ ظذ شبقؾ االكبسوط ادجرد.
 وشبؼ أن ذـركو ياقانو انعاليت ابٍ انقيى رُحف اهلل ذم [إغاثت اللهفان] (:)041 /0
( ؾصؾ :ومـ أنقاع مؽويده ومؽره :أن يدظق افعبد بحسـ خؾؼف وضالؿتف وبؼه إػ أنقاع مـ اآلثوم
وافػجقر ؾقؾؼوه مـ ال خيؾصف مـ رشه َّإال 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 ال يسؾؿ ظؾقفؿ وال يرهيؿ ضالؿي وجفف وال يؾؼوهؿ َّإال
بوفعبقس واإلظراض.
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وـذفؽ أوصقا ظـد فؼوء مـ خيوف افػتـي بؾؼوئف مـ افـسوء وادردان وؿوفقا :متك ـشػً فؾؿرأة أو
ظام هـو فؽ ،ومتك فؼقتفام بقجف ظوبس وؿقً رشْهو ).
افصبل بقوض أشـوكؽ ـشػو فؽ َّ
 ؿؾً :وافؼقل َّ
بلن مصؾحي هجر أهؾ افبدع مؼتكة ظذ زجر ادبتدع ظـ بدظتف ،وزجر افـوس
ظـ مثؾ حوفف ،دون افـظر إػ مو هق أظظؿ مـ هذه ادصؾحي وهل وؿويي افعبد كػسف مـ افقؿقع ذم افبدع
افبغ ،وذفؽ مـ أشبوب اكجرار ـثر مـ اْلفول إػ أهؾ افبدع واألهقاء.
دـ اخلطن ِّ
أسأيت نٌ قال شخصَّ :
إن افسؾػقغ هلؿ ظؼا ت افسـغ ذم هجر اإلخقان ادسؾؿغ ومل يـزجر
اإلخقان ظـ بدظفؿ هبذا اهلجر بؾ مو ازدادوا َّإال رشا ً بعد رش ،ؾفال رؾعتؿ اهلجر ظـفؿ وشعقتؿ ذم
كصحفؿ وتلخقػفؿ بوالكبسوط وادجوفسي وافعقودة وؽر ذفؽ.
ًقال آخش مثؾ ذفؽ ذم افساثقغ ،وافرسوريغ ،واحلسـقغ ،وافعرظقريغ ،واحلؾبقغ،
وأصحوب اإلبوكي ،ؾقوترى موذا يؽقن اْلقاب ظؾقفؿ.
التأمل الثالث

اب ماألَئِ َّؿ ِي َـ َل مُحَدَ َو َؽ م ِ
ر ِه ِذم َه َذا ا مف َب ِ
وب َم مبـ ِ ٌّل َظ َذ َه َذا ماألَ مص ِؾ َو ِهل َ َذا ـَو َن ُي َػ ِّر ُق
ذم ؿقفف رُحف اهللَ ( :و َج َق ُ
ت ؾِقفو ا مفبِدَ ع ـَام َـ ُثر ا مف َؼدَ ر ِذم ا مفب ِ
ِ ِ
ِ
قؿ بِ ُ
غ َمو
اشو َن َوافت ََّش ُّق ُع بِو مفؽُق َؾ ِي َو َب َّ َ
َب م َ
غ ماألَ َموـ ِـ ا َّفتل َـ ُث َر م َ
خ َر َ
كة َواف َّتـمج ُ
ُ
ُ َ َ
َ م َ
غ ماألَئِؿ ِي ا مد َط ِ
وظغَ َو َؽ م ِ
ف َم مؼ ُصق َد َّ ِ
افؼي َع ِي َش َؾ َؽ ِذم ُح ُصقف ِ ِف َأ مو َص َؾ
ر ِه مؿ َوإِ َذا َظ َر َ
َفقم َس ـ ََذف ِ َؽ َو ُي َػ ِّر ُق َب م َ
َّ ُ
اف ُّط ُر ِق إ َفقم ِف)

 أقٌل :اإلموم أُحد مـ أصد افعؾامء هجرا ً ألهؾ افبدع واألهقاء ،وجقاب اإلموم أُحد رُحف اهلل
يؿؽـ ُحؾف ظذ مسلخي افروايي ظـ أهؾ افبدعَّ ،
ؾنن افسؾػ اضطروا فؾروايي ظـ افؼدريي وادرجئي
وكحقهؿ فؽثرة مـ وؿع ذم هذه افبدع مـ رواة احلديٌ ،ؾرأوا رُحفؿ اهلل َّ
أن مصؾحي حػظ افسـي أرجح
مـ مصؾحي هجر أهؾ افبدع.
 وؿد ؿول اإلموم أُحد رُحف اهلل ( :كحـ كحدث ظـ افؼدريي فق ؾتشً أهؾ افبكة وجدت ثؾثفؿ
ؿدريي ).
رواه اخلطقى ذم [تاريخ بغداد] (.)099 /04
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ومجفقر ادحدثغ خصقا ذفؽ بؿـ مل يؽـ داظقي إػ بدظتف.
ويؿؽـ أن حيؿؾ ـالم اإلموم أُحد ذم اهلجر ظذ مـ مل يؽـ داظقي إػ بدظتف.
أن أهؾ افبدع إذا ـوكقا ؽوفى مـ ذم افبؾد َّ
ويؿؽـ أن حيؿؾ أجض ًو ظذ اهلجر ادعجقز ظـف وذفؽ َّ
ؾنن
افعبد يترضر إذا هجرهؿ اهلجر افعوم ذم ـؾ يشء ؾنكَّف ال ؽـك فف ظـ افبقع وافؼاء واإلجورة وافذهوب
إػ افؼضوء وؽر ذفؽ مـ أمقره.
ؾؾف أن يسك مـ اهلجر مو يرضه ،ويػعؾ مو يـػعف مـ ترك جموفستفؿ واالكبسوط إفقفؿ وظقودة
مريضفؿ واتبوع جـوئزهؿ وإجوبي دظقهتؿ وحضقر جموفس وظظفؿ وكحق ذفؽ ) ـها.
 يو ابـ حزام هداك أنً تؼرر فؾطالب وـثر مـفؿ مو زافقا مبتدئغ َّ
أن اهلجر تراظك ؾقف ادصوفح
وادػوشد ،وهؿ ال يدرـقن ادصوفح وادػوشد إدراـ ًو صحقح ًو ،ؾؾربام شؼطقا ذم أحضون أهؾ افبدع
بسبى ظدم وجقد ادصؾحي ذم اهلجر.
 يو ابـ حزامَّ :
إن افسؾػقغ مو زافقا ذم ظوؾقي مـ أهؾ افبدع ذم ابتعودهؿ ظـفؿ ؾال تثر ذم
أوشوضفؿ افشبفوت افتل تقؿعفؿ ذم أحضون أهؾ افبدع.
َّ
ظؿـ مه مـ افزائغغ ظـ ادـفٍ
إن هذه افشـشـي فقسً بجديدة ظذ افسؾػقغ ؾفؿ يعرؾقّنو َّ
افسؾػل ؾنيوك أن تؽقن واحد ًا مـفؿ.
هذا آخر مو أردت ـتوبتف ،واحلؿد هلل أوالً وآخرا ً.
كتبُ/

أبق بؽر بـ ظبده بـ ظبد اهلل احلامدي
ذم يقم األحد  /43مـ رجى0224/ـه

