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ثسٌ اهلل اىشمحِ اىشحٌْ  

. احلَذ هلل سة اىعبملني، ًصيَ اهلل ًسيٌ ًثبسك عيَ عجذه ًّجْو حمَذ، ًعيَ آىو ًصحجو ؤمجعني

، .ؤٍب ثعذ

سمٕمد ذيمر ُمسائؾ اإليامن وطمٙمؿ ُمرشمٙمب اًمٙمبػمة وُما - رمحف اهلل–وم٘مد اٟمتٝمك سمٜما اعمٓماف ذم يمالم اًمٓمحاوي 

-:  رمحف اهلل–يتّمؾ سمذًمؽ ُمـ ُمس٠مخة اًمتٙمٗمػم واًمتٗمريؼ سملم شمٙمٗمػم اعمٓمٚمؼ وشمٙمٗمػم اعمٕملم، إمم ىمقًمف 

:  وؾمبٞمؾ احلؼ سمٞمٜمٝمام ألهؾ اًم٘مبٚمة:واألُمـ واإلياس يٜم٘مالن قمـ ُمٚمة اإلؾمالم، وؾمبٞمؾ احلؼ سمٞمٜمٝمام ألهؾ اًم٘مبٚمة

أي األُمـ ُمٙمر اهلل، واًمٞم٠مس ُمـ رمحة اهلل، قماوماٟما اهلل وإيايمؿ أُمران قمٔمٞمامن خمرضمان قمـ اعمٚمة، : ٟمٕمؿ، األُمـ واإلياس

وذًمؽ أهنام يٜمٓمقيان قمغم ؾمقء فمـ سمرب اًمٕماعملم، وماألُمـ ُمـ ُمٙمر اهلل ُمٜمٓمق قمغم إؾماءة فمـ سماهلل قمز وضمؾ ُمـ ٟماطمٞمة 

.  اًمٖمٗمٚمة وقمدم شمٕمٔمٞمؿ اًمرب ؾمبحاٟمف وشمٕمامم، واقمت٘ماد قمجزه وقمدم ىمدرشمف وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعمٕماين اًمباـمٚمة

يٜمٓمقي قمغم إؾماءة فمـ سماهلل شمٕمامم، ُمـ ضمٝمة قمدم اقمت٘ماد رمحتف وومرضمف وٟمٗمسف - يمذًمؽ–واًمٞم٠مس ُمـ رمحة اهلل 

سـ اًمٔمـ سمرسمف ومال ي٠مُمـ  ًمٕمباده، ومٝمذان األُمران يٜم٘مالن قمـ اعمٚمة، وًمذًمؽ جيب قمغم اعم١مُمـ أن حيذر ُمٜمٝمام، وأن حيح

.  {فَالَ َّإٍَُِْ ٍَنْشَ اىيَّوِ إِالَّ اىْقًٌَُْ اىْخَبسِشًَُُ}: ُمٙمره، ىمال اهلل قمز وضمؾ

إيّمال اًمٕم٘مقسمة أو اًمرضر إمم اًمٖمػم : ُمٙمر حمٛمقد، إن اعمٙمر ذم أصٚمف، اعمٙمر ذم أصٚمف: وُمٙمر اهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم

سمٓمري٘مة ظمٗمٞمة، وماهلل شمٕمامم يٛمٙمر سماحايمريـ، يٛمٙمر سمٛمـ يستحؼ أن يحٛمٙمر سمف ؾمبحاٟمف، ومٝمق يٙمٞمد يمٞمدًا، وهق ؿمديد 

اعمحال، وهق يٛمٙمر ؾمبحاٟمف وشمٕمامم، ومال جيقز ألطمد أن ي٠مُمـ ُمٙمره، ومٛمـ أرسف قمغم ٟمٗمسف ذم اعمٕمايص واؾمؽمؾمؾ 

إذا رأجت اهلل يٛمٝمؾ ًمٚمٕمبد وهق ُم٘مٞمؿ قمغم ُمٕماصٞمف، وماقمٚمؿ أن ذًمؽ : ومٚمٞمٕمٚمؿ أن ذم ذًمؽ اؾمتدراج، يمام ىمال أطمد اًمسٚمػ

.  ومٝمذا االؾمتدراج ٟمقع ُمـ ُمٙمر اهلل. اؾمتدراج

وُمـ ُمٙمر اهلل ؾمبحاٟمف و شمٕمامم أنف يٛمٝمؾ ًمٚمٔمامل، طمتك إذا أظمذه مل يٗمٚمتف، ومٚمٙمؿ شمٜمٛمر ُمـ فمامل وـماغ واهلل شمٕمامم 

يٛمٝمؾ ًمف، طمتك ئمـ ذًمؽ اًمٔمامل أنف ىمد أطماط سمٙمؾ يشء وُمٚمؽ يمؾ يشء، ومحٞمٜمئذ ي٘مّمٛمف اهلل ىمّمٛمة يمام ي٘مّمؿ األَرزة، 

َم، سمؾ ويمذًمؽ األُمؿ طملم شمٓمٖمك، ويٛمٝمؾ اهلل ...يمام ي٘مّمؿ األَرزة ، وهذا ؿمقاهده ذم اًمتاريخ واًمقاىمع أيمثر ُمـ أن ُتح
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حَحَََّ إِرَا ؤَخَزَتِ األَسْضُ صُخْشُفَيَب ًَاصََّّّنَثْ ًَظََِّ }: شمٕمامم هلا، وم٢مٟمف ال شمٚمبث أن شمبقء سمسقء قماىمبتٝما، ي٘مقل اهلل قمز وضمؾ

، قمٞماذا سماهلل، ومٛمـ شم٠مُمؾ {ؤَىْيُيَب ؤََّّيٌُْ قَبدِسًَُُ عَيَْْيَأ ؤَجَبىَب ؤٍَْشَُّب ىَْْالً ؤًَْ َّيَبساً فَجَعَيْنَبىَب حَصِْذاً مَإَُ ىٌَّْ جَغَِْ ثِبألٍَْسِ

صٜمٞمع اهلل شمٕمامم ذم األُمؿ، وُما أطمؾ هبؿ ُمـ اعمثالت أدرك أن ؾمٜمتف ال شمتخٚمػ، ورسمام دب إمم اًمٜمٗمس يشء ُمـ 

يمٞمػ يٛمٝمؾ اهلل ًمٗمالن وقمالن وهذه األُمؿ اًمٙمٗمرية؟ ومٞمٔمـ أن هذا يٕمٜمل ظمالف ؾمٜمـ اهلل، وًمٙمـ هذه ٟمٔمرة : اًمتساؤل

.  ىمارصة، ٟمٔمرة ىمريبة اعمدى، وإال ومٗمل قمٚمؿ اهلل شمٕمامم أنف حيٞمؼ اًمٕمٛمؾ اًميسء سم٠مهٚمف، ومال يتخٚمػ قمٜمدك هذا اًمِمٕمقر

إمم ُما جيري سم٠مهؾ اإلؾمالم ذم سمالد اًمِمام، ُمـ ـمٖمٞمان اًمٓمٖماة وإزهاق - ُمثاًل، قمغم ؾمبٞمؾ اعمثال–طمٞمٜمام شمرى اآلن 

ٍَحََ }: األرواح وشمدُمػم اعمٛمتٚمٙمات واٟمتٝماك األقمراض وهمػم ذًمؽ، رسمام دب إمم اًمٜمٗمس يشء ُمـ اًمتساؤل وىمال ىمائٚمٝمؿ

: ، وًمٙمـ ـمبٞمٕمة اسمـ آدم ومٞمٝما ُمٕمٜمك االؾمتٕمجال، وهذا يدل، وهذا يبلم ًمٜما ُمٕمٜمك اآلية{َّصْشُ اىيَّوِ ؤَال إَُِّ َّصْشَ اىيَّوِ قَشِّتٌ

ًمٞمس ُمٕمٜمك اؾمتٞمئاس اًمرؾمؾ أي أهنؿ يئسقا، طماؿما ويمال، أهنؿ : {حَحََّ إِرَا اسْحَْْإَسَ اىشُّسُوُ ًَظَنٌُّاْ ؤََّّيٌُْ قَذْ مُزِثٌُاْ}

ًَظَنٌُّاْ ؤََّّيٌُْ قَذْ }: يئسقا ُمـ رمحة اهلل أو ُمـ يمذا، يمال، وإٟمام يٙمقٟمقن يئسقا ُمـ إيامن وإؾمالم أىمقاُمٝمؿ، ًم٘مقًمف

يٕمٜمل ُمـ ىمبؾ أىمقاُمٝمؿ، ال وطماؿما أن يٙمقن ُمـ ىِمبؾ اعمخؼِم، ؾمبحاٟمف، أن يتسٚمؾ ذًمؽ إمم ٟمٗمس رؾمقل أو : {مُزِثٌُاْ

ٟمبل أو ُم١مُمـ صادق اإليامن، وًمٙمـ يمام يٕمٜمل يدب اًمٞم٠مس ذم اًمٜمٗمس ُمـ إيامن يماومر أو ـماقمة وماؾمؼ أو ُما أؿمبف ذًمؽ، 

.   ُمٖماضبًا، يٕمٜمل حا رأى إقمراض ىمقُمفومٝمذا ي٘مع ذم سمٜمل آدم، وهلذا ظمرج يقٟمس 

ومٝمذا أُمر يٜمبٖمل أن ٟمتٗمٓمـ ًمف، ومٞمجب قمغم يمؾ ُم١مُمـ أال ي٠مُمـ ُمٙمر اهلل، وال يٞم٠مس ُمـ روح اهلل، وم٢من ومرج اهلل 

.  وٟمٗمسف آت ال حماًمة، واهلل قمٜمد فمـ قمبده سمف

ومٝماشمان اعمس٠مختان اًمٕمٔمٞمٛمتان ُمـ اعمسائؾ اًمتل ي٘مع ومٞمٝما طمد وماصؾ سملم اإليامن واًمٙمٗمر، ومها أُمران ىمٚمبٞمان، أُمران 

ىمٚمبٞمان، أي األُمـ واإلياس، ومٕمغم اعم١مُمـ أن يحٕمّٔمؿ رضماءه سماهلل ويحٕمّٔمؿ ظمقومف ُمـ اهلل، وهبذا يْمبط اعمٕمادًمة، ومٞم٘مع سملم 

.  اخلقف واًمرضماء، ومٞمحجزه اخلقف قمـ اًمتامدي ذم اعمٕمّمٞمة، وحيٛمٚمف اًمرضماء قمغم اًمٓمٛمع ذم ومْمؾ اهلل ورمحتف
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 أهؾ اًم٘مبٚمة هؿ اًمذيـ يتقؾمٓمقن ذم سماب اخلقف واًمرضماء، ومال :وؾمبٞمؾ احلؼ سمٞمٜمٝمام ألهؾ اًم٘مبٚمة: وهلذا ىمال

يٖمٚمبقن اخلقف، ال يٖمٚمبقن اخلقف يمام شمٗمٕمؾ احلرورية ُمـ اخلقارج، وال اًمرضماء يمام صٜمٕمت اعمرضمئة، وهلذا ىمال سمٕمض 

ُمـ قمبد اهلل سماخلقف وطمده ومٝمق طمروري، وُمـ قمبد اهلل سماًمرضماء وطمده ومٝمق ُمرضمئ، وُمـ قمبد اهلل سماحلب : اًمسٚمػ

ومٕمغم اًمٕمبد أن يتٛمثؾ أو يٗمحص ىمٚمبف . وطمده ومٝمق زٟمديؼ، وُمـ قمبد اهلل سماحلب واخلقف واًمرضماء ومٝمق اعم١مُمـ احلٜمٞمػ

ويتٕماهده ويت٠ميمد ُمـ ىمٞمام هذه اًمٕمبادات سمِمٙمؾ ُمتقازن، ٟمٕمؿ ذم سمٕمض األطمقال حيتاج اإلٟمسان أن يزيد طمّمة اخلقف، 

وذم سمٕمض األطمقال حيتاج أن يزيد طمّمة اًمرضماء، ومٗمل أوىمات األزُمات اعمدهلامت حيتاج أن يزيد طمّمة اًمرضماء، ًمٙمل 

يٜمٗمس قمٜمف ُما جيد ُمـ ىمٜمقط، وذم طمال يٕمٜمل اًمرظماء وإىمبال اًمدٟمٞما حيتاج أن يزيد طمّمة اخلقف، طمتك ال يسؽمؾمؾ ذم 

.  اًمدٟمٞما وؿمٝمقاهتا، وهبذا يسقس اإلٟمسان ٟمٗمسف ؾمٞماؾمة شمرسمقية شمحب٘مٞمف قمغم اجلادة سم٢مذن اهلل شمٕمامم

-رمحف اهلل–اؾمتحدرك قمغم اًمٓمحاوي - أجْماً – هذا مما :وال خيرج اًمٕمبد ُمـ اإليامن إال سمجحقد ُما أدظمٚمف ومٞمف: ىمال

ٕمؼم قمٜمف سمٜمٓمؼ : ؛ إذ أنف ضمٕمؾ زوال وصػ اإليامن سماجلحقد وم٘مط، وهق ُمبٜمل قمغم أن اإليامن قمٜمده اقمت٘ماد ذم اجلٜمان ُمح

هق - طمسب شم٘مريره وُمذهبف–وم٘مٍم زوال وصػ اإليامن قمغم ضمحقد ُما أدظمٚمف ومٞمف، وماًمذي أدظمٚمف ومٞمف . اًمٚمسان

اًمتّمديؼ، شمّمديؼ اجلٜمان وٟمٓمؼ اًمٚمسان، وأُما قمٛمؾ األريمان ومٌمء زائد قمـ ذًمؽ، وسمٜماء قمٚمٞمف وم٢مٟمف ال خيرج ُمٜمف، ال 

أن : خيرضمف ُمـ اإليامن إال ضمحقد ُما أدظمٚمف ومٞمف، وم٢مذا أنٙمر سم٘مٚمبف وًمساٟمف وم٘مد زال قمٜمف وصػ اإليامن، وىمد أؾمٚمٗمٜما اًم٘مقل

يمٗمر اقمت٘مادي، ويمٗمر قمٛمكم، وأن اًمٙمٗمر ًمٞمس وم٘مط ذم اجلحقد واالؾمتحالل، سمؾ يٙمقن اًمٙمٗمر : اًمٙمٗمر يٜم٘مسؿ إمم ىمسٛملم

سماألىمقال واألومٕمال، ومٛمـ ؾمجد ًمٖمػم اهلل، وُمـ ذسمح ًمٖمػم اهلل، وُمـ ٟمذر ًمٖمػم اهلل، وُمـ ومٕمؾ ومٕماًل ُمـ األومٕمال اعمقضمبة 

ً قمٛمٚمٞمًا خيرضمف قمـ  ًمٚمٙمٗمر يم٢مًم٘ماء اعمّمحػ ذم اًم٘ماذورات أو ؾمب ٟمبل ُمـ أنبٞماء اهلل أو ىمتٚمف أو همػم ذًمؽ وم٘مد أتك ُمٗمٙمرا

.  اعمٚمة، خيرضمف قمـ اعمٚمة

 ومٝمذا ُمذهب ُمرضمئة اًمٗم٘مٝماء :هوال خيرج اًمٕمبد ُمـ اإليامن إال سمجحقد ُما أدظمٚمف ذم: ومٝمذا اؾمتدراك قمغم ىمقًمف

.  اًمذيـ ي٘مٍمون اًمتٙمٗمػم قمغم اجلحقد واالؾمتحالل

وٟمرى اًمّمالة ظمٚمػ يمؾ سمر ووماضمر ُمـ أهؾ اًم٘مبٚمة، : اٟمت٘مؾ إمم ُمبحث آظمر، وم٘مال- رمحف اهلل–صمؿ إن اعمّمٜمػ 

 ألن اًمّمقاب أن ُمـ صحت صالشمف ذم ٟمٗمسف صحت إُماُمتف :ٟمرى اًمّمالة ظمٚمػ يمؾ سمر ووماضمر: وقمغم ُمـ ُمات ُمٜمٝمؿ

رمحف –وًمٕمٚمف : وٟمرى اًمّمالة ظمٚمػ يمؾ سمر ووماضمر: ًمٖمػمه، ُمـ صحت صالشمف ذم ٟمٗمسف صحت إُماُمتف ًمٖمػمه، ومٝمق ىمال
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إن ُمـ : ىمّمد سمذًمؽ اًمؼم واًمٗماضمر ُمـ األئٛمة واًمقالة، وإن يماٟمت هذه اجلٛمٚمة شمٜمسحب قمغم ُمـ دوهنؿ، ومٜم٘مقل- اهلل

وًمٙمـ يٜمبٖمل اًمتٗمريؼ سملم أن يحتخذ ذًمؽ إُماُمًا راشمبًا وسملم أن يٙمقن ذًمؽ . صحت صالشمف ذم ٟمٗمسف صحت إُماُمتف ًمٖمػمه

أُمر قمارض، وم٢مذا يمٜمت شمٜم٘مؿ قمغم أطمد ؿمائبة سمدقمة أو طمتك ومسؼ وومجقر ومال شمتخذه إُماُمًا راشمبًا، ألن اًمّمالة ُمـ أقمٔمؿ 

أؾمباب ظمِمققمٝما أن شمِمٕمر سم٠منؽ شمّمكم ظمٚمػ شم٘مل، وإذا ؿمٕمرت أنؽ شمّمكم ظمٚمػ وماؾمؼ ُمكم وم٢من هذا ي٘مدح ذم 

ظمِمققمؽ، ومٗمرق سملم أن شمتخذه إُماُمًا راشمبًا وسملم أن شمّمكم ُمٕمف سمِمٙمؾ ـمارئ، يمام ًمق صٚمٞمت ظمٚمػ إُمام وأنت قماسمر 

ؾمبٞمؾ ذم ـمريؼ أو ذم طمل قمارض أو ٟمحق ذًمؽ، ومٞمٜمبٖمل ًمإلٟمسان أن يتٓمٚمب ًمّمالشمف وأن جيٕمؾ ُمـ ي٘مػ سمٞمٜمف وسملم رسمف 

.  ُمـ أهؾ اًمت٘مقى

ً أو : أُما ُمـ طمٞمث صحة اًمّمالة وم٢من اًمّمالة صحٞمحة، وال ي١مُمر سم٢مقمادة، وإٟمام شمبٓمؾ ًمق يمان ذًمؽ اعمّمكم يماومرا

.  ُمبتدقمًا سمدقمة خمرضمة قمـ اعمٚمة

وم٢من األئٛمة ُمـ اًمقالة وأوزم األُمر يحّمغم ظمٚمٗمٝمؿ وًمق يماٟمقا ومجارًا، وًمق يماٟمقا : ويمذًمؽ احلال سماًمٜمسبة ًمألئٛمة

، وسمٛمٗمارىمتٝمؿ وإفمٝمار -إن ؿماء اهلل–ومجارًا، وذًمؽ ألن سماالضمتامع قمٚمٞمٝمؿ ُتّمؾ ُمّماًمح يمثػمة يمام ؾمٞمذيمر الطم٘مًا 

.  خماًمٗمتٝمؿ ُتّمؾ ُمٗماؾمد يمثػمة

 أي يحّمغم قمغم ُمـ ُمات ُمٜمٝمؿ، ُما داُمقا ُمـ أهؾ اًم٘مبٚمة وم٢مٟمف يحّمغم قمغم سمرهؿ :وقمغم ُمـ ُمات ُمٜمٝمؿ: ىمال

ووماضمرهؿ، وًمٙمـ ًمق أن أطمدًا شمرك اًمّمالة قمغم ُمبتدع، قمغم ُمبتدع، أو قمغم وماؾمؼ، عمّمٚمحة يراها ومٝمذا ُمتجف، الؾمٞمام 

إُما ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وإُما ُمـ أهؾ اجلاه واًمسٚمٓمان، ومؽمك اًمّمالة قمغم اعمبتدع : إذا يمان ذًمؽ اإلٟمسان ُمـ ذوي اهلٞمئات

إذا مل - ـمبٕماً –أو قمغم اًمٗماؾمؼ اعمٕمروف سمٗمس٘مف يٙمقن ُمـ اًمتٕمزيرات وُمـ اًمت٠مديب قمـ اًمقىمقع ذم ُمثؾ ُما وىمع ومٞمف، هذا 

ومرض يمٗماية وم٢مٟمف يٛمٙمـ أن - صالة اجلٜمازة–شمٙمـ اًمبدقمة ُمٙمٗمرة، ومحٞمٜمئذ ال يحٕمد ُمـ أهؾ اإلؾمالم، وطمٞمث إن اًمّمالة 

ٗمظ قمـ مجع ُمـ اًمسٚمػ شمريمٝمؿ اًمّمالة ظمٚمػ اعمبتدقمة، سمؾ وأُمرهؿ سمٕمدم اًمسػم ظمٚمػ ضمٜمائزهؿ  ي٘مقم سمف همػمه، وىمد طمح

وقمدم اًمّمالة قمٚمٞمٝما، وم٢مذا يمان اإلٟمسان ممـ يحت٘مدى سمف ويحٜمٔمر إًمٞمف ومٞمتقضمف ذًمؽ، وىمد ذيمر اًمِمٞمخ سمٙمر سمـ قمبد اهلل أبق 

ومٝمذا ؾمٜمة أو ُمـ ؾمبٞمؾ اعم١مُمٜملم، . أن اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ شمرك اًمّمالة قمغم رضمؾ يرى أنف ُمبتدع-: رمحف اهلل–زيد 

مل شمزل، ًمٙمـ ال ي٘متيض ذًمؽ أن يؽمك مجٞمع أهؾ اإلؾمالم اًمّمالة قمٚمٞمف، وم٢مٟمف يحّمغم قمٚمٞمف وإن يمان وماؾم٘مًا ؿمٞمئًا ُمـ 

.  اعمقسم٘مات اًمٙمبػمة أو اًمبدع اًمتل ال شمبٚمغ طمد اًمٙمٗمر
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وال ٟمحٜمّزل أطمدًا ُمٜمٝمؿ ضمٜمة وال ٟمارًا، وال ٟمِمٝمد قمٚمٞمٝمؿ سمٙمٗمر وال سمنمك وال سمٜمٗماق ُما مل ئمٝمر -: رمحف اهلل–صمؿ ىمال 

ئرهؿ إمم اهلل شمٕمامم وال ٟمحٜمّزل :  ٟمٕمؿ، هذا أجْمًا مما يتٕمٚمؼ سمٛمٕماُمٚمة مجٝمقر اعمسٚمٛملم، وم٘مال:ُمٜمٝمؿ يشء ُمـ ذًمؽ، وٟمذر رسا

سمٛمٕمٜمك أنٜما ال ٟم٘مٓمع ًمؼم سمجٜمة وال ًمٗماضمر سمٜمار، ألن قمٚمؿ ذًمؽ قمٜمد اهلل قمز وضمؾ، وىمد ذيمرٟما : أطمدًا ُمٜمٝمؿ ضمٜمة وال ٟماراً 

.  قمدم اًم٘مٓمع عمٕملم سمجٜمة وال ٟمار: هذا ذم اًمٚمٞمٚمة احاضٞمة أن هذا ُمـ أصقل أهؾ اًمسٜمة واجلامقمة

ده :وال ٟمحٜمّزل: وم٘مقًمف – ًمسٜما ٟمحـ اًمذيـ ٟمٜمزل، اهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم هق اًمذي يحٜمّزل اًمٜماس ُمٜمازهلؿ، وًمٙمـ ُمرا

ده. وال ٟمحٙمؿ-: رمحف اهلل .  يٕمٜمل وال ٟمحٙمؿ سمتٜمزيؾ أطمد ُمٜمٝمؿ ضمٜمة وال ٟمارًا، هذا ُمرا

 هذه األًمٗماظ اًمثالصمة ال ؿمؽ :وال ٟمحٜمّزل أطمدًا ُمٜمٝمؿ ضمٜمة وال ٟمارًا، وال ٟمِمٝمد قمٚمٞمٝمؿ سمٙمٗمر وال سمنمك وال سمٜمٗماق

اًمػ اًمتقطمٞمد، اًمنمك، اًمٙمٗمر واًمنمك واًمٜمٗماق وم٢مٟمف أقمؿ ُمـ اًمنمك، ىمال : أُما اًمٙمٗمر: أهنا ُمـ ٟمقاىمض اًمتقطمٞمد، مما خيح

: ، شم٠مُمؾ، ىمال{ىٌَْ َّنُِِ اىَّزَِِّ مَفَشًُا ٍِِْ ؤَىْوِ اىْنِحَبةِ ًَاىَُْشْشِمِنيَ ٍُنفَنِّنيَ حَحََّ جَإْجَِْيٌُُ اىْجَِّْنَةُ}: اهلل شمٕمامم

، وماًمٙمٗمار سمٕمْمٝمؿ {ٍِِْ ؤَىْوِ اىْنِحَبةِ ًَاىَُْشْشِمِنيَ}: ، صمؿ ذيمر صٜمٗملم ُمـ اًمٙمٗمر{ىٌَْ َّنُِِ اىَّزَِِّ مَفَشًُا}

:  يٙمقن ُمنميمًا وسمٕمْمٝمؿ يٙمقن يمتاسمٞمًا، واًمٙمٗمر ًمف أنقاع ُمتٕمددة

.  وهذا يمٗمر ومرقمقن. يمٗمر اجلحقد واًمتٙمذيب: ُمٜمٝما

.  وهذا يمٙمٗمر إسمٚمٞمس. يمٗمر اإلسماق واالؾمتٙمبار: وُمٜمف

ًٍََب ؤَظُُِّ اىسَّبعَةَ قَبئََِةً }، أطمد، صاطمب اجلٜمتلم، {ًٍََب ؤَظُُِّ اىسَّبعَةَ قَبئََِةً}: يم٘مقل اًمرضمؾ. يمٗمر اًمِمؽ: وُمٜمف

.  ، ومٝمذا يمٗمر ؿمؽ وشمردد{ًَىَئِِ سُّدِدتُّ إِىََ سَثِِّ ألَجِذََُّ خَْْشاً ٍِّنْيَب ٍُنقَيَجبً

وهق يمثػم ُمتٗمٌم، وهق أال يبازم اإلٟمسان، ومال يرومع رأؾمًا سمدقمقة، . يمٗمر، يمٗمر اإلقمراض: وُمـ أنقاع اًمٙمٗمر

إن يمان اهلل ىمد أرؾمٚمؽ، :  إمم اإلؾمالم، وم٘مال صماًمثٝمؿوُمثٚمقا ًمف سم٘مقل أطمد أبٜماء سمٜمل قمبد ياًمٞمؾ اًمذيـ دقماهؿ اًمٜمبل 

صمؿ ىمام . ومألنت أيمؼم ذم قمٞمٜمل ُمـ أن أرد قمٚمٞمؽ، وإن يمان اهلل مل يرؾمٚمؽ ومألنت أطم٘مر ذم قمٞمٜمل ُمـ أن أرد قمٚمٞمؽ

وشمريمف، وهذا طمال يمثػم ممـ يٛمألون األرض اآلن، ال يبدون اهتامُمًا وال يمراؾمًا سم٠مُمر اًمديـ واًمٕمبادة، طمتك إٟمؽ دمد 
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طمٞمٜمام شمٜمٔمر ذم سمٕمض ُمقاىمع اعمحريمات ذم اإلٟمؽمٟمت، طمٞمٜمام يرشمبقن االهتامُمات، طمٞمٜمام يرشمبقن االهتامُمات يٕمٜمل اًمتبقيب 

 اًمرياضة، Sport أو ٟمحقها، ورسمام يْمٕمقن سمٕمدها Politicؾمٞماؾمة، : الهتامُمات اًمٜماس، رسمام وضٕمقا ذم األقمغم ًمٗمظ

 اًمديـ، ألنف ال يٛمثؾ قمٜمدهؿ إال آظمر االهتامُمات، دمد ومقىمف أزياء Religionـمٞمب، ُماذا دمد ذم أؾمٗمؾ اًم٘مائٛمة؟ 

تب  ، ومٝمذا ... ألهنؿ هٜماك ُمـ هيتؿ سم٠مُمرReligionوُمٕمارض ويمذا ويمذا، صمؿ ذم أؾمٗمؾ اًم٘مائٛمة، شم٠مُمٚمقا هذا، دمد ىمد يمح

.  يمٗمر اإلقمراض

.  وماًمٙمٗمر إذن أنقاع

.  يمٗمر اًمٜمٗماق: وُمٜمف

.  وماعم٘مّمقد أن اًمٙمٗمر أقمؿ ُمـ اعمذيمقرات

 أي سمٛمٕمٜمك أنٜما ال ٟمٙمٗمر أطمدًا سمٕمٞمٜمف ُما مل ئمٝمر ُمٜمٝمؿ يشء ُمـ ذًمؽ، وٟمذر :وال ٟمِمٝمد قمٚمٞمٝمؿ سمٙمٗمر: وم٘مال

ئرهؿ إمم اهلل شمٕمامم، أي األصؾ ذم أهؾ ىمبٚمتٜما اإلؾمالم، ومال ٟمٜم٘مٚمف قمـ هذا اًمقصػ إال إذا فمٝمر ُما يدل قمغم ظمالف  رسا

ً خمتارًا، وم٢مذا طمّمؾ ذًمؽ ومحٞمٜمئذ يحستتاب، وم٢من شماب  اإلؾمالم، سم٠من يٜمٓمؼ سمٙمٚمٛمة اًمٙمٗمر، أو يٗمٕمؾ ومٕمؾ اًمٙمٗمر قماحًا ذايمرا

ٙمؿ سمٙمٗمره وأحىمٞمؿ قمٚمٞمف احلد .  وإال طمح

فمٚمؿ قمٔمٞمؿ، يمام ىمال اهلل قمز وضمؾ، ألن اًمنمك شمسقية همػم اهلل سماهلل - قماوماٟما اهلل وإيايمؿ–وماًمنمك : وأُما اًمنمك

شمسقية همػم اهلل سماهلل ومٞمام هق ُمـ ظمّمائص اهلل، ومرسمام وىمع اًمنمك ذم : ومٞمام هق ُمـ ظمّمائص اهلل، هذا شمٕمريػ اًمنمك

  .اًمرسمقسمٞمة، ورسمام وىمع ذم األًمقهٞمة، ورسمام وىمع ذم األؾمامء واًمّمٗمات

ً همػم اهلل، وىمد ُمثٚمٜما هلذا ذم وىمققمف ذم اًمرسمقسمٞمة  يمٛمـ اقمت٘مد ظماًم٘مًا همػم اهلل، رازىمًا همػم اهلل، ُماًمٙمًا همػم اهلل، ُمدسمرا

.  سمداية اًمدروس، هذا رشك ذم اًمرسمقسمٞمة

ع اًمٕمبادة !  ُما أيمثره:اًمنمك ذم األًمقهٞمة ع اًمٕمبادة ًمٖمػم اهلل، وماًمذي رصف ٟمققمًا ُمـ أنقا وهق رصف ٟمقع ُمـ أنقا

ًمٖمػم اهلل اقمت٘مد سم٠من هذا اًمِمخص أو احلجر أو اًمِمجر ُمستحؼ ًمٚمٕمبادة، ُمع أن اًمٕمبادة ال شمٙمقن إال هلل، إذن وم٘مد ؾمقاه 

ء يماٟمت اًمٕمبادة قمبادة ىمٚمبٞمة يماعمحبة واخلقف واًمرضماء، أو يماٟمت قمبادة سمدٟمٞمة يماًمّمالة  سماهلل ووىمع ذم اًمنمك، ؾمقا

واًمٓمقاف وطمٚمؼ ؿمٕمر اًمرأس وٟمحق ذًمؽ، أو يماٟمت ُماًمٞمة يماًمزيماة واًمّمدىمة، أو يماٟمت ضماُمٕمة ًمذًمؽ، أو يماٟمت ىمقًمٞمة 

ف ًمٖمػم اهلل ومٝمق رشك ع اًمٕمبادات إذا رصح .  يماًمدقماء وهمػم ذًمؽ، أي ٟمقع ُمـ أنقا
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 سم٠من يسٛمل همػم اهلل اؾماًم ال يٜمبٖمل إال هلل، أو يّمػ همػم اهلل وصٗمًا :ويمذًمؽ ي٘مع اًمنمك ذم األؾمامء واًمّمٗمات

.  ُمـ اعمالطمدة واًمٖمالة ذم ُمدطمٝمؿ ووصٗمٝمؿ عمٛمدوطمٞمٝمؿ- واًمٕمٞماذ سماهلل–خيتص سمف اهلل، ومٞمٙمقن ذًمؽ رشك، وهذا ي٘مع 

هل ٟماوم٘ماء اًمػمسمقع، :  وماًمٜمٗماق ذم أصٚمف ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٜماوم٘ماء، وًمٕمٚمٜما ذيمرٟما هذا آٟمٗمًا أو ىمريبًا، اًمٜماوم٘ماء:وأُما اًمٜمٗماق

ً ذم األرض ويرىمؼ ؿمٞمئًا ُمـ . يرسمقع: واًمػمسمقع هق اجلرسمقع، متسٞمف اًمٕمرب ومٙمان اًمػمسمقع ُمـ ؿم٠منف أنف يتخذ ضمحرا

ٛمل هبذا االؾمؿ سمسبب اًمتِماسمف، يٕمٜمل  ؾم٘مٗمف، وم٢مذا أحيت ُمـ ىِمبؾ اًم٘ماصٕماء رضب سمرأؾمف اًمٜماوم٘ماء ومخرج، ومذًمؽ اعمٜماومؼ، ؾمح

ء شمذرع سماألجامن اًمباـمٚمة ًََّحْيِفٌَُُ ثِبىيَّوِ إَِّّيٌُْ }: إذا أحيت اعمٜماومؼ وىماُمت قمٚمٞمف األدًمة واحلجج ذم ومٕمٚمة ؿمٜمٕماء أو ىمقًمة ٟمٙمرا

. ُمٜماوم٘ملم: ، وهٙمذا، ومٚمٝمذا ؾمٛمقا {َّحْيِفٌَُُ ثِبىيَّوِ ٍَب قَبىٌُاْ ًَىَقَذْ قَبىٌُاْ مَيََِةَ اىْنُفْشِ} {ىََِننٌُْ ًٍََب ىٌُ ٍِّننٌُْ

عمِماهبتٝمؿ اًمػمسمقع ذم ومٕمٚمف هذا، إذا أحيت ُمـ ىمبؾ اًم٘ماصٕماء، اًمذي يّمٞمد اًمػمسمقع ي٠ميت اًمٜماس قمٜمدٟما إذا أرادوا أن يّمٞمدوا 

طمتك ُمـ ... اجلرسمقع ُماذا يٗمٕمٚمقن؟ يٜمزع أطمدمها ـماىمٞمتف، ويْمٕمٝما قمغم سماب سمٞمتف، سمٞمت اجلرسمقع، صمؿ ُماذا حيدث؟ 

.  اعمٜماوم٘ملم، يؿ يٖمٛمز سم٠مصبٕمف ذم يمؾ ُمٙمان إمم أن ي٘مع قمغم اًمٜماوم٘ماء، وماعمسٙملم يريد أن خيرج ومٞمجد ُما يٛمسؽ سمف

رش ُمـ اعمنميملم وُمـ - واًمٕمٞماذ سماهلل–وماعم٘مّمقد أن هذا هق أصؾ االؿمت٘ماق سماًمٜمسبة ًمٚمٜمٗماق، واعمٜماوم٘مقن 

اًمٙمٗمار، ألهنؿ ُمٜمدؾمقن ذم اًمّمػ، ويٗمسدون ذم اًمداظمؾ، ويتذرقمقن سم٠مهنؿ ُمـ أهؾ اإلؾمالم، ويتٔماهرون سمذًمؽ 

ءة اًمتل شمسٛمك ًمٕمٔمٞمؿ ظمٓمرهؿ، . اًمٗماضحة، واًمٙماؿمٗمة: وهؿ يٜمخرون ومٞمف، ومٚمٝمذا ومْمحٝمؿ اهلل قمز وضمؾ ذم ؾمقرة سمرا

وذيمرهؿ ذم ُمقاضع يمثػمة ذم يمتاسمف، ومال يمثرهؿ اهلل، وهؿ ذم هذا اًمزُمان ُمقضمقدون أجْمًا وإن شمسٛمقا سم٠مؾمامء أهؾ 

ًمٙمـ دمد أن ىمٚمقهبؿ ًمٞمست ُمع اإلؾمالم وال ُمع أهٚمف، وإٟمام ىمٚمقهبؿ ُمٕمٚم٘مة . حمٛمد، قمبد اهلل، إسمراهٞمؿ، وصاًمح: اإلؾمالم

.  سماًمٞمٝمقد واًمٜمّمارى واًمذيـ ال يٕمٚمٛمقن، ومٝمذه ؿمٕمب ٟمٗماق

:  أيمؼم وأصٖمر: اًمٙمٗمر واًمنمك واًمٜمٗماق شمٜم٘مسؿ إمم ىمسٛملم: ويمؾ هذه اعمّمٓمٚمحات

.  أيمؼم وأصٖمر: وماًمٙمٗمر يمٗمران

.  أيمؼم وأصٖمر: واًمنمك رشيمان

.  أيمؼم وأصٖمر: واًمٜمٗماق ٟمققمان
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وىمؾ ُمثؾ ذًمؽ ذم سم٘مٞمة ُما يحٜماذم اًمتقطمٞمد، ُمثؾ ُماذا؟ اًمٔمٚمؿ واجلٝمؾ واًمٗمسؼ واًمبدقمة، هذه أرسمٕمة ُمْماومة إمم 

وم٢من يماٟمت أيمؼم يماٟمت ُمٜماومٞمة ألصؾ اًمتقطمٞمد، : اًمثالصمة اًمساسم٘مة، ؾمبٕمة أبقاب يمٚمٝما ُمٜماومٞمة ًمٚمتقطمٞمد أو ًمٙمامل اًمتقطمٞمد

اًمٗمسؼ ُمثاًل، اًمٗمسؼ ىمد يٙمقن ومس٘مًا أيمؼم، وىمد يٙمقن أصٖمر، وًمذًمؽ دمد ذم اًم٘مرآن أطمٞماٟمًا وصػ اًمٗماؾم٘ملم سماًمتخٚمٞمد 

إذا . ومس٘مت اًمتٛمر: ذم اًمٜمار، وأطمٞماٟمًا يحٓمٚمؼ اًمٗمسؼ قمغم أدٟمك ظمروج قمـ ـماقمة اهلل، ألن اًمٗمسؼ ُمٕمٜماه اخلروج، يمام ي٘مال

ظمرضمت ُمـ ىمنمها، ومٙمؾ هذه األُمقر اعمٜماومٞمة ًمٚمتقطمٞمد ىمد شمتٖمٚمظ، ومتّمبح ُمـ اًمٜمقع األيمؼم، وىمد ختػ ومتٙمقن ُمـ 

األصٖمر، وًمٙمٜمٝما قمغم يمؾ طمال إُما ُمٜماومٞمة ألصؾ اًمتقطمٞمد، وإُما ُمٜماومٞمة ًمٙمامًمف اًمقاضمب، وىمد شمٙمقن ُمٜماومٞمة ًمٙمامًمف 

.  اعمستحب، أطمٞماٟماً 

قمغم أن ديٜمٜما ُمبٜمل قمغم اًمبٞمٜمة واًمقضقح، ُما - يا رقمايمؿ اهلل– وهذا يدًمٜما :ُما مل ئمٝمر ُمٜمٝمؿ يشء ُمـ ذًمؽ: ىمال

أحُمرٟما أن ٟمٜم٘مب قمـ ىمٚمقب اًمٜماس وال أن ٟمِمؼ قمـ صدورهؿ، هذا أُمر إمم اهلل، ومٚمٞمس ُمـ ؿم٠من أهؾ اإلؾمالم 

ئرهؿ إمم اهلل،  َّب ؤَُّّيَب اىنَّجُِِّ جَبىِذِ اىْنُفَّبسَ ًَاىَُْنَبفِقِنيَ }االُمتحان، أن يٛمتحٜمقا اًمٜماس ذم ٟمٞماهتؿ وهمػم ذًمؽ، يٙمٚمقن رسا

ئرهؿ إمم اهلل قمز وضمؾ، وم٢من {ًَاغْيُظْ عَيَْْيٌِْ ًٍََإًَْاىٌُْ جَيَنٌَُّ ًَثِئْسَ اىََْصِريُ ، وم٘مط، ًمٜما فمقاهرهؿ، وٟمٙمؾ رسا

ئر ال يٓمٚمع قمٚمٞمٝما إال اهلل، وقمغم اًمٕمبد اعم١مُمـ حيذر أن حيٛمٚمف همْمب أو محٞمة ومٞم٘مقل قمغم أطمد ىمقالً سمٖمػم قمٚمؿ، وم٘مد  اًمرسا

ئٞمؾ، يمان أطمدمها ُمرسومًا قمغم ٟمٗمسف ذم اعمٕمايص، ويمان صاطمبف يزضمره ذيمر اًمٜمبل   رضمٚملم ُمتقاظمٞملم ُمـ سمٜمل إرسا

واضضهػالػغعغرػ)-: ُمـ ؿمدة اًمٖمْمب–ومخرج قمٚمٞمف يقُمًا وهق قمغم ُمٕمّمٞمتف، وم٘مال . اشمؼ اهلل ودع ُما أنت ومٞمف: وي٘مقل
طنػذاػاضذيػ)وهل احلٚمػ، : ُمـ األًمٞمة: (غتأضى)، (طنػذاػاضذيػغتأضىػرضّي؟:ػسػالػاضضهػرزػوجل.ػاضضهػضك

ًم٘مد :  ، ألنف أتك سمٌمء قمٔمٞمؿ، ىمال أبق هريرة(غتأضىػرضّيػأالػأزغرػضغالن؟ػإظيػشدػزغرتػضهػوأحبطتػرطضك

وماهلل اهلل ذم ـماًمب اًمٕمٚمؿ، اقم٘مؾ ًمساٟمؽ، ال حيٛمٚمٜمؽ محٞمة وهمػمة أن خترج قمـ احلد، . ىمال يمٚمٛمة أوسم٘مت دٟمٞماه وأظمره

ًمٞمس ًمؽ إال اًمٔماهر، ًمٞمس ًمؽ إال اًمٔماهر، ومٚمٝمذا يمان أهؾ اًمسٜمة ال يٚمٕمٜمقن ُمٕمٞمٜمًا، ال يٚمٕمٜمقن ُمٕمٞمٜمًا، حاذا؟ ألن اًمٚمٕمـ، 

ضطنػاضضهػ: )ًمٕمـ اعمٕملم ي٘متيض احلٙمؿ سمٓمرده وإسمٕماده قمـ رمحة اهلل، وإٟمام يحٚمٕمـ سماجلٛمٚمة أو سماًمقصػ، يمام ىمال اًمٜمبل 
، هٙمذا سماًمقصػ، ومٚمٝمذا (ضطنػاضضهػآصلػاضربا( )طنػاظتدبػإضىػزغرػواضدغه،ػضطنػاضضهػطنػزّغرػطظارػاألرض

ئد . يحٚمٕمـ سماًمقصػ ال سماًمٕملم: ٟم٘مقل يمام –وم٢مذا رأجت ُمثاًل إٟمساٟمًا ًمف طمساسمف ذم اًمبٜمؽ، ًمف طمساب ذم اًمبٜمؽ، وي٠مظمذ اًمٗمقا
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آيمؾ اًمرسما وُمقيمٚمف ويماشمبف : ىمؾ. أنت ُمٕمٚمقن: يا ومالن سمـ ومالن: اًمرسمقية، اًمزيادة اًمرسمقية، ومال شم٘مؾ أنت- يسٛمقهنا

يض اًمٓمرد واإلسمٕماد قمـ رمحة ت، هٙمذا، وال شمٚمٕمٜمف سمٜمٗمسف وسمٕمٞمٜمف، ألن اًمٚمٕمـ يؼوؿماهديف ُمٚمٕمقٟمقن قمغم ًمسان حمٛمد 

.  اهلل، وأنت ال شمدري ُما ي٠ميت؟

إنػدطاءصمػوأطواضصمػ) ٟمٕمؿ، : إال ُمـ وضمب قمٚمٞمف اًمسٞمػوال ٟمرى اًمسٞمػ قمغم أطمد ُمـ أُمة حمٛمد : ىمال
 هٙمذا أقمٚمٜمٝما اًمٜمبل : (وأرراضصمػحرامػرضغصم،ػصحرطظػغوطصمػعذا،ػسيػذؼرصمػعذا،ػسيػبضدصمػعذا

ذم أقمٔمؿ جمٛمع ؿمٝمده، ذم طمجة اًمقداع ذم يقم قمرومة اعمقاومؼ ًمٚمجٛمٕمة، وسملم يديف ُمائة أخػ أو يزيدون، ظمٓمب هذه 

اخلٓمبة اًمٕمّمامء اًمتل هل سمحؼ اإلقمالن اًمٕماعمل حل٘مقق اإلٟمسان، ُمـ شم٠مُمٚمٝما وضمد أهنا هل اإلقمالن اًمٕماعمل حل٘مقق 

وشدػترصتػسغصمػطاػ)ذيمر ومٞمٝما احل٘مقق اًمٕماُمة واحل٘مقق األحرسية واحل٘مقق احاًمٞمة واحل٘مقق اًمدؾمتقرية، : اإلٟمسان
 ذم شمٚمؽ اخلٓمبة اًمٕمّمامء، وُمٜمٝما هذه ، يمؾ يشء ذيمره اًمٜمبل (...صتابػاضضه:ػإنػتطدصتمػبهػضنػتضضواػأبدًا

 ، ومال جيقز وضع اًمسٞمػ قمغم أطمد ُمـ أُمة حمٛمد (إنػدطاءصمػوأطواضصمػوأرراضصمػحرامػرضغصم): اجلٛمٚمة

اضثغبػاضزاظي،ػواضظغسػ:ػالػغحلػدمػاطرئػطدضمػإالػبإحدىػثالث: )إال ُمـ وضمب قمٚمٞمف اًمسٞمػ، ي٘مقل اًمٜمبل 
. إال ُمـ وضمب قمٚمٞمف اًمسٞمػ: ه١مالء ىمد يٜمٓمبؼ ىمقل اًمِمٞمخ: (باضظغس،ػواضتاركػضدغظهػاضطغارقػضضجطارظ

، وىمال اًمٜمٗمس (اضثغبػاضزاظي،ػواضظغسػباضظغس: )طم٘مف اًمرضمؿ، ويمذًمؽ، ٟمٕمؿ، ىمال: (اضثغبػاضزاظي)ومـ

وهق اعمرشمد اعمٗمارق ًمٚمجامقمة، وم٢من هذا أجْمًا : (واضتاركػضدغن)سماًم٘مّماص، وم٢مٟمف يح٘متؾ ىمّماص ُما مل يٙمـ قمٗمق أو دية، 

، ًم٘مقل اهلل شمٕمامم ًَإُِ طَبئِفَحَبُِ ٍَِِ اىَُْؤٍِْنِنيَ اقْحَحَيٌُا }: ُمـ ُمقضمبات اًمسٞمػ، وممـ يقضع قمٚمٞمٝمؿ اًمسٞمػ اًمبٖماة إذا أبقا

فَإَصْيِحٌُا ثَْْنَيََُب فَئُِ ثَغَثْ إِحْذَاىََُب عَيََ األُخْشٍَ فَقَبجِيٌُا اىَّحِِ جَجْغِِ حَحََّ جَفِِءَ إِىََ ؤٍَْشِ اىيَّوِ فَئُِ فَبءتْ فَإَصْيِحٌُا ثَْْنَيََُب 

، وهذا ي٘متيض رومع اًمسٞمػ قمغم اًمبٖماة، وًمٙمـ {فَقَبجِيٌُا اىَّحِِ جَجْغِِ}: إذن ىمال: {ثِبىْعَذْهِ ًَؤَقْسِطٌُا إَُِّ اىيَّوَ ُّحِتُّ اىَُْقْسِطِنيَ

ون أوالً سمس١ماهلؿ قمـ ؾمبب ظمروضمٝمؿ وسمٖمٞمٝمؿ؟ وم٢من ؤاًمبٖماة ذم اإلؾمالم يحسٕمك هبؿ ُمـ األدٟمك إمم األقمغم، يٕمٜمل يحباد

ىماًمقا طم٘مًا ًمزم وزم األُمر أن يرضمع إمم احلؼ، وإن ىماًمقا سماـماًل سمحلم هلؿ سمٓمالن ُم٠مظمذهؿ، وم٢من رضمٕمقا وماحلٛمد هلل، وم٢من 

، يمام ومٕمؾ قمكم ُمع اخلقارج، وم٢من هؿ ىمٓمٕمقا اًمٓمريؼ وظماًمٗمقا أُمر وزم األُمر  ٚمقا وشمحريمقا ، وم٢من أبقا وسم٘مقا دٟمقا أذية ظمح أبقا
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فَئُِ ثَغَثْ إِحْذَاىََُب }: ذم األُمقر اًمٕماُمة طمٞمٜمئذ ي٘ماشمٚمٝمؿ، وجيب قمغم أهؾ اإلؾمالم ٟمٍمشمف ذم هذا األُمر، ًم٘مقل اهلل شمٕمامم

.  {عَيََ األُخْشٍَ فَقَبجِيٌُا اىَّحِِ جَجْغِِ حَحََّ جَفِِءَ إِىََ ؤٍَْشِ اىيَّوِ

وال ٟمرىض اخلروج قمغم أئٛمتٜما ووالة أُمقرٟما، وإن ضماروا، وال ٟمدقمقا قمٚمٞمٝمؿ، وال ٟمٜمزع يدًا ُمـ ـماقمتٝمؿ، : ىمال

 جيب قمغم أهؾ :وٟمرى ـماقمتٝمؿ ُمـ ـماقمة اهلل قمز وضمؾ ومريْمة ُما مل ي٠مُمروا سمٛمٕمّمٞمة، وٟمدقمقا هلؿ سماًمّمالح واعمٕماوماة

د، سمٛمٕمٜمك أن يٜم٘مٓمع أهٚمف ذم اًمديارات واًمّمقاُمع واعمٖمارات أو  اإلؾمالم أن يٕمٚمٛمقا أن هذا اًمديـ ًمٞمس ديـ أومرا

اعمساضمد أو ذم اًمؼمية، سمؾ هق ديـ ودٟمٞما، ديـ جيٛمع ُمّماًمح اعمٕماش واعمٕماد، ًمٞمس رهبٜمة يمرهبٜمة اًمٜمّمارى، سمؾ هق، سمؾ 

هل أُمة واطمدة، ضماء هذا اًمديـ ًمٞمّمٚمحٝما ذم ُمٕماؿمٝما وُمٕمادها، وًمذًمؽ وم٢من أُمر اجلامقمة ذم اإلؾمالم أُمر سملّم واضح، 

يبتدئ ُمـ صالة اجلامقمة طملم يحٜمادى هلا ويّمٓمػ اعمسٚمٛمقن صٗمًا واطمدًا ي٠ممتقن سم٢مُمام واطمد، إمم أُمر اًمقالية اًمٕمٔمٛمك 

واإلُماُمة اًمٕمٔمٛمك سم٠من يبايع أهؾ اإلؾمالم رضماًل ُمٜمٝمؿ ويٕمٓمقه صمٛمرة وم١مادهؿ وصٗم٘مة أجدهيؿ ويسٛمٕمقا ويٓمٞمٕمقا ًمف ذم 

 وصٜمع ظمٚمٗماؤه ُمـ سمٕمده، واؾمت٘مر هذا قمٜمد أهؾ اإلؾمالم قمغم وضمقب اًمسٛمع اعمٜمِمط واعمٙمره، هٙمذا صٜمع اًمٜمبل 

واًمٓماقمة، ومٚمٝمذا صار أهؾ اإلؾمالم يذيمرون هذه اعمس٠مخة ذم ُمتقهنؿ اًمٕم٘مدية ًمِمدة احلاضمة إًمٞمٝما وقمٔمٞمؿ اخلٓمر ذم اًمٖمٗمٚمة 

قمٜمٝما، وم٢مٟمف إذا صار يمؾ أطمد أُمػم ٟمٗمسف وم٢من أُمر األُمة يٜمٗمرط، وىمقهتا شمتْمٕمْمع، ووطمدهتا شمتٗمرق، ويٓمٛمع ومٞمٝما قمدوها، 

أُما إذا يماٟمقا جمتٛمٕملم يدًا واطمدة ظمٚمػ إُمام واطمد ضمبٝمة واطمدة ومٝمذا ي٘مقي صٗمٝمؿ ويرهب قمدوهؿ، السمد ألهؾ 

اإلؾمالم وًمٓمٚمبة اًمٕمٚمؿ أن يٕمٛم٘مقا هذا اعمٕمٜمك، ُمٕمٜمك االضمتامع واالئتالف ووطمدة اًمّمػ واًمبٕمد قمـ اخلالف ذم صٖمػم 

سمٕمدم اًمقىمقع ذم ُمٕمّمٞمة اهلل، ويمان ُمـ وم٘مف اًمّمحاسمة رضقان اهلل - سمحٛمد اهلل–األُمقر ويمبػمها، وهذا يمٚمف ُم٘مٞمد 

إن قمثامن ىمد أتؿ سمٛمٜمك :  قمٚمٞمٝمؿ أن حيتٛمٚمقا اعمٗمسدة األىمؾ ذم ؾمبٞمؾ دومع اعمٗمسدة األيمؼم، ومٚمام ىمٞمؾ السمـ ُمسٕمقد

إٟما هلل وإٟما : رأى أهنا ُمّمٞمبة، ألنف ال يسؽمضمع إال ُمـ أحصٞمب سمٛمّمٞمبة، وم٘مال. إٟما هلل وإٟما إًمٞمف راضمٕمقن: اؾمؽمضمع، ىمال

وهذا ُمـ اًمتٚمٓمػ ذم سمٞمان احلؼ ُمع قمدم اعمجاهرة !. إًمٞمف راضمٕمقن، ًمٞمت طمٔمل ُمـ أرسمع ريمٕمات ريمٕمتان ُمت٘مبٚمتان

 ىمٍم سمٛمٜمك، ويمذا أبق سمٙمر، ويمذا قمٛمر، ويمذا ألن اًمٜمبل !. سماًمٜمٙمػم، ًمٞمت طمٔمل ُمـ أرسمع ريمٕمات ريمٕمتان ُمت٘مبٚمتان

أنف ىمٞمؾ أنف اختذ أهاًل ًمف سمٛمٙمة، : ُمٜمٝما: ، يٕمٜمل صدرًا ُمـ ظمالومتف، ًمٙمـ قمثامن احقمتحذر ًمف سم٠منقاع ُمـ اعمٕماذير قمثامن

 ىمال هذه اًمٙمٚمٛمة،  ودعومٕمثامن ًمٞمس ُمٕمّمقُمًا، وماسمـ ُمس: أو همػم ذًمؽ، وقمغم يمؾ طمال. ومرأى ٟمٗمسف يم٠منف ُمـ أهٚمٝما
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!. ؾمبحان اهلل: ىمال. أُمػم اعم١مُمٜملم، اخلالف رش! ؾمبحاٟمف اهلل: يٕمٜمل أال شم٘مٍم؟ ىمال: وم٘مال ًمف سمٕمض أصحاسمف، ىماًمقا 

وماطمتٛمؾ هذا األُمر ذم ؾمبٞمؾ إفمٝمار . أُمػم اعم١مُمٜملم، اخلالف رش. يمٞمػ أظماًمػ أُمػم اعم١مُمٜملم؟: يٕمٜمل شمٕمجب، وىمال

.  اجلامقمة واعمحاومٔمة قمغم اجلامقمة واالئتالف وقمدم االٟمِم٘ماق قمـ وزم األُمر

 أن ـماقمة والة األُمقر ال شمتٜمارم ُمع ُمٜماصحتٝمؿ، وم٢مٟمف يسع اإلٟمسان أال يٜمزع يدًا ُمـ ـماقمة :صمؿ هاهٜما ُمٚمحظ آظمر

وأن يٗمل سماًمٕمٝمد واًمبٞمٕمة، وذم ٟمٗمس اًمقىمت يٛمحض هلؿ اًمٜمّمح، يٛمحض هلؿ اًمٜمّمح سمام اؾمتٓماع، ُمٙماشمبة ُمِماومٝمة، وم٢من 

هذا هق اًمذي يحّمٚمح طمال اًمٜماس، أُما إذا يمان يمؾ طمزب سمام ًمدهيؿ ومرطمقن ومٝماأنتؿ شمرون اآلن ُما جيتاح اعمٜمٓم٘مة اًمٕمرسمٞمة 

قمات سملم أبٜماء األُمة اًمقاطمدة سمسبب هذا اًمتٗمرق، ُما صٜمٕمف اًمٖمرب مما يسٛمقٟمف : سمؾ واًمٕماعمٞمة ُمـ دماذسمات وطمّمقل رصا

هل ذم احل٘مٞم٘مة صٜماقمة همرسمٞمة سماُمتٞماز، وًمٞمست ُمـ اإلؾمالم ذم يشء، رسمام يماٟمت هل أومْمؾ األؾمقء سماًمٜمسبة . ديٛمقىمراـمٞمة

هلؿ، ًمٙمـ ُمـ ؾمؼم شماريخ اإلؾمالم ُمـ ُمبدئف إمم يقُمٜما هذا ال جيد أن أطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ واًمٗم٘مف اىمؽمح ُمثؾ هذا 

وم٢من هذا يحٗميض إمم ُما شمرون ُمـ شمٗمرق األُمة، ه١مالء . ًمٞمتخذ اًمٜماس رؤؾماء ويمٌؾ يدقمق إمم طمزسمف: االىمؽماح وىمال

يتٔماهرون، وه١مالء يتٔماهرون، وه١مالء رسمام، وجيري سمٞمٜمٝمؿ أطمٞماٟمًا اؿمتبايمات وقمدوا، ومٝمذه ٟمبتة دظمٞمٚمة اؾمتزرقمت ذم 

أرض ال شمّمٚمح هلا، وإٟمام أهؾ اإلؾمالم قمغم اًمسٛمع واًمٓماقمة عمـ واله اهلل شمٕمامم قمٚمٞمٝمؿ، رشيٓمة أال ي٠مُمر سمٛمٜمٙمر، وذًمؽ 

:  قمغم صمالصمة أنقاعأن ُما ي٠مُمر سمف والة األُمر 

.  إُما أن ي٠مُمروا سمام ومٞمف أُمر اهلل ورؾمقًمف

.  أو ي٠مُمروا سمام خياًمػ أُمر اهلل ورؾمقًمف

.  أو ي٠مُمروا سمٌمء ًمٞمس قمٚمٞمف أُمر اهلل ورؾمقًمف وال قمٚمٞمف هنل اهلل ورؾمقًمف

ُمـ ضمٝمة ـماقمة اهلل ورؾمقًمف، وُمـ ضمٝمة ـماقمة والة األُمر، :  وم٢مهنا دمب ـماقمتٝمؿ ومٞمٝما ُمـ وضمٝملم:أُما األومم

، إذن ومٝمل دمب ُمـ {َّب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُاْ ؤَطِْعٌُاْ اىيَّوَ ًَؤَطِْعٌُاْ اىشَّسٌُهَ ًَؤًُْىِِ األٍَْشِ ٍِننٌُْ}: يمٞمػ وىمد ىمال اهلل شمٕمامم

ضمٝمتلم، هذا إذا يماٟمقا ىمد أُمروا سمام قمٚمٞمف أُمر اهلل ورؾمقًمف، يم٠من ي٠مُمروا سم٢مىماُمة اًمّمالة، يم٠من ي٠مُمروا ُمثاًل سماالؾمتس٘ماء، 

: يم٠من ي٠مُمروا سمدومع اًمزيماة ذم اإلسمؾ واًمب٘مر واًمٖمٜمؿ، هبٞمٛمة األنٕمام، أو اًمزروع واًمثامر، وٟمحق ذًمؽ، ومٙمام ىمال اًمٜمبل 

(.  أدواػإضغؼمػحػؼم،ػودضواػاضضهػحػصم)

                                                 
 .59: الىساء 



 

 أحمد القاضي   /                ــــــــــــــــــــــــــــ  فضيلة الشيخ الدكتور    ــــــــــــــــــــــــــــــــ  (22)العقيدة الطحاوية  

 

 12 صفحت www.dwrah.comالدورة العلميت المتقدمت بجامع ابه سعدي                               
 

إظطاػاضطارظػسيػ: )ًم٘مقل اًمٜمبل .  وهق أن ي٠مُمروا سمام ومٞمف ُمٕمّمٞمة اهلل ومال ؾمٛمع وال ـماقمة:أُما ضد ذًمؽ
، وم٢مذا أحُمر اإلٟمسان ُمثاًل سمام ومٞمف أيمؾ رسما أو ُمٞمرس أو همػم ذًمؽ وم٢مٟمف يٛمتٜمع، (إظطاػاضطارظػسيػاضططروف( )اضططروف

هًا، ومٞمٗمٕمٚمف دومٕمًا ًمٚمرضر، وىمد ضمٕمؾ اهلل شمٕمامم ذم هذا  يٛمتٜمع قمـ ُمٕمّمٞمة اهلل قمز وضمؾ، إال أن يحٚمج٠م إجلاء ويحٙمره إيمرا

.  شم٘ماة إذا ظمٌم أن يٓماًمف رضر، ومال ـماقمة عمخٚمقق ذم ُمٕمّمٞمة اخلاًمؼ

يمٙمثػم ُمـ .  وهق ُما ال يتٕمٚمؼ سمف أُمر اهلل ورؾمقًمف ًمذاشمف، وال هنل اهلل ورؾمقًمف ًمذاشمف:وأُما اًمٜمقع اًمثاًمث

اًمتٜمٔمٞمامت اعمدٟمٞمة اًمتل شمٗمٕمٚمٝما احلٙمقُمات، ومٝمذا دمب ـماقمتٝمؿ ومٞمف، ألنف  

ة هلؿ  ال يّمٚمح اًمٜماس ومقىض ال رسا

حيّمؾ هبا اًمقىمقف واعمٌم قمٜمد اإلؿمارات دمب - ُمثالً –يح٘مٜمـ والة األُمر أنٔمٛمة اعمرور اًمتل - ُمثالً –طمٞمٜمام 

اًمٓماقمة، ألن هذا أُمر ومٞمف ُمّمٚمحة فماهرة، وًمق يمان يمؾ إٟمسان يٛمٌم يمٞمٗمام اشمٗمؼ ًمٜمِم٠م قمـ ذًمؽ ُمٗماؾمد، سمؾ طمتك 

وطاػ: )اًمتٕمزيرات اًمتل شمحرشمب قمغم ذًمؽ هلا طمؼ وهلا وضمف، ألن اًمتٕمزير سماحال ُمقضمقد ذم اًمنميٕمة، يمام ىمال اًمٜمبل 
، وماألُمقر اًمتٜمٔمٞمٛمٞمة اًمتل ُتتاج (هسإظاػأخذوعاػوذطرػطال( )سإظاػآخذوعاػوذطراػطاضه...ػغظػمػابنػجطغل

إًمٞمٝما األُمة يحٓماع ومٞمٝما والة األُمر، طمتك وإن سمدا ًمإلٟمسان أن هذا ًمٞمس ؾمائٖمًا أو همػم ذًمؽ ومٕمٚمٞمف اًمسٛمع واًمٓماقمة وال 

 . يحٔمٝمر ظمالوماً 

:  سماًمسٛمع واًمٓماقمة، وم٘مال  وم٢من هذا ىمد شمقاشمرت اًمٜمّمقص ذم رده وُمٜمٕمف، وم٘مد أُمر اًمٜمبل :أُما اخلروج

طنػظزعػغدًاػ: )، وىمال(وأوصغصمػباضدطعػواضطارظػوضوػتأطرػرضغصمػربدػحبذيػصأنػرأدهػزبغبظ)
، واًمبٞمٕمة شم٘متيض اًمٓماقمة، واسمتكم (طنػطاتػوضغسػسيػرظػهػبغطظػطاتػطغتظػجاعضغظ: )، أو ىمال(طنػطارظ

ئٝمؿ، وًم٘مقا ُمٜمٝمؿ قمٜمتًا، ًمٙمـ اظمتالف  اعمسٚمٛمقن ذم قمٝمد اًمّمحاسمة سمقالة فمٚمٛمة، ُمـ سمٜمل ُمروان، سمٜمل أُمٞمة، وسمٕمض أُمرا

وم٘مف اًمّمحاسمة قمـ وم٘مف اًم٘مراء، وماًمّمحاسمة رضقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ يماٟمقا ي٠مُمرون سماًمّمؼم، ي٠مُمرون اًمٜماس سماًمّمؼم طمتك يٛمقت 

فمامل ومٞمحسؽماح ُمٜمف، ومٗمل احلديث أن، ذم صحٞمح اًمبخاري أن سمٕمض أهؾ اًمبٍمة أتقا أنس سمـ ُماًمؽ، أنس سمـ ُماًمؽ، 

اصبرواػسإظهػ): يِمٙمقن إًمٞمف ُما جيدون ُمـ احلجاج، احلجاج سمـ يقؾمػ اًمث٘مٗمل، وهق ُمٕمروف سمٔمٚمٛمف وهمِمٛمف، وم٘مال
ء، . ، هٙمذا ؾمٛمٕمتف ُمـ ٟمبٞمٙمؿ (الػغأتيػرضىػاضظاسػزطانػإالػواضذيػبطدهػذرػطظه وًمٙمـ حا صمار سمٕمض اًم٘مرا

أظمذهتؿ اًمٖمػمة ذم هذا األُمر، ومحٛمٚمٝمؿ ذًمؽ قمغم اخلروج قمغم احلجاج أدى سمذًمؽ إمم اؾمتئّماهلؿ ذم وىمٕمت دير 
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ء ذًمؽ ُمٗمسدة، ويمذًمؽ وقمظ  اجلامضمؿ، وىمحتؾ مجع ُمـ ظمٞمار اًمٗم٘مٝماء ُمـ اًمتاسمٕملم، وأحرس سمٕمْمٝمؿ، وطمّمؾ ُمـ ضمرا

اًمّمحاسمة، أو ـمٚمب اًمّمحاسمة ُمـ احلسلم أال خيرج قمغم سمٜمل أُمٞمة، وسمٙمقا سمٙماء وهؿ يقدقمقٟمف، وي٘مقل، طمتك ي٘مقل ًمف 

ًمٙمـ هذا أُمر ارشمآه حا ضمبٚمف اهلل قمٚمٞمف ُمـ اًمِمجاقمة واحلٛمٞمة ويمرم اًمٜمٗمس، . أؾمتقدقمؽ اهلل ُمـ ىمتٞمؾ: اسمـ قمٛمر 

ومحّمؾ ذًمؽ اخلروج طمتك ظمذًمف ُمـ دقماه إمم اخلروج قمٚمٞمٝمؿ، وضمرى ُما ضمرى ذم يمرسمالء ُمـ ىمتٚمف، هلذا يمان، صار 

 . وال ٟمرى اخلروج قمغم أئٛمتٜما ووالة أُمقرٟما وإن ضماروا: أهؾ اًمسٜمة واجلامقمة يثبتقن ذم ُمتقهنؿ اًمٕم٘مدية ُمثؾ هذه اجلٛمؾ

م سم٠مُمرهؿ أن يٙمقٟمقا قمادًملم، طمتك وإن ضماروا ٟم١مدي إًمٞمٝمؿ :وال ٟمدقمقا قمٚمٞمٝمؿ  إذن ال يٚمزم ُمـ ـماقمتٝمؿ واالًمتزا

إظهػدغضيػرضغصمػأطراءػتطرسونػطظؼمػ):  وم٘مالطم٘مٝمؿ وٟمس٠مل اهلل شمٕمامم طم٘مٜما، وىمد أظمؼم اًمٜمبل 
إالػأنػترواػصغرًاػ: )، وذم رواية(ال،ػطاػصضوا: )أومال ٟمٜماسمذهؿ سماًمسٞمػ؟ ىمال: يا رؾمقل اهلل: ، وم٘ماًمقا (وتظصرون

 :  رشوـمًا أرسمٕمة صم٘ماالً ، ومذيمر اًمٜمبل (بواحًاػرظدصمػسغهػطنػاضضهػبرعان

، وىمد شمٙمقن هذه اًمرؤية رؤية قمٚمٛمٞمة، يٕمٜمل صمبت قمٜمد اإلٟمسان صمبقشمًا (إالػأنػتروا):  اًمرؤية اعمح٘م٘مة:أوهلا

، ومال يٕمتٛمد اإلٟمسان قمغم اإلؿماقمات واًمبالهمات -ُمثالً –ىماـمٕمًا، وىمد شمٙمقن رؤية سمٍمية، يم٠من يراه يسجد ًمّمٜمؿ 

 . واًم٘مٞمؾ واًم٘مال، الؾمٞمام ذم هذه األزُمان اًمتل يٜمتنم ومٞمٝما وشمروج ُمثؾ هذه األُمقر

وم٢من يمان ومس٘مًا مل يبح اخلروج قمٚمٞمف، وم٘مد يٙمقن ذًمؽ اًمقزم : (صغرًا) أن يٙمقن ذًمؽ األُمر :يمٗمر، اًمنمط اًمثاين

سمًا ًمٚمخٛمر، هتايمًا ًمألقمراض، أيماالً ًمٚمامل سماًمباـمؾ، إمم همػم ذًمؽ، هذا ال يحبٞمح اخلروج قمٚمٞمف، ألن ذًمؽ ومسؼ وًمٞمس  رشا

 . يمٗمراً 

ً سماديًا ُمٕمٚمٜماً : يمام ىمال اخلٓمايب: (بواحًا)و. (بواحًا) أن يٙمقن :اًمثاًمث ً سماديًا ُمٕمٚمٜماً . أي فماهرا وم٢من يمان ىمد . فماهرا

ً ذم ظمٚمقشمف وذم داره وٟمحق ذًمؽ ومٚمسٜما ُمٓماًمبلم سم٠من ٟمٙمِمػ قمٚمٞمف وٟمحٔمٝمر أُمره، ال، ًمٞمس ًمٜما  اؾمترس سمف، يٕمٜمل يٗمٕمؾ يمٗمرا

 . ُمٜمف إال اًمٔماهر، إذن السمد أن يٙمقن سمقاطمًا، ومال يٙمقن ظمٗمٞماً 

سمع آية حمٙمٛمة، : السمد ُمـ دًمٞمؾ واضح، السمد ُمـ سمرهان: (رظدصمػسغهػطنػاضضهػبرعان ):صمؿ اًمنمط اًمرا

ر: هذا ي٘مقل: طمديث صحٞمح، شمبدو اًم٘مْمٞمة ال اًمتباس ومٞمٝما، أُما إذا يماٟمت ىمْمٞمة ظمالومٞمة ال، : واآلظمر ي٘مقل. هذا ُمٙمٗمِّ

راً  ازف اإلٟمسان ذم أُمر ُمِمتبف، ال جيقز، سمؾ يب٘مك قمغم اعمحٙمؿ . هذا ًمٞمس ُمٙمٗمِّ إمم آظمره، ذم األُمر ًمبس، ومال جيقز أن جيح

 . إمم أن يٙمِمػ اهلل االًمتباس
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 .  يٕمٜمل ُمسقهمة ًمٚمخروج إن هل ُت٘م٘مت جمتٛمٕمةومٝمذه رشوط أرسمٕمة صم٘مال قمدها اًمٜمبل 

وم٢من مل يٙمـ ىمدرة وصار أهؾ اإلؾمالم ذم ضٕمػ . وهق اًم٘مدرة:  شمدل قمٚمٞمف سم٘مٞمة األدًمةويب٘مك رشط ظماُمس

ويٛمٙمـ أن يٚمح٘مٝمؿ ُمـ ضمراء ذًمؽ ومٜماء وهٚمٙمة ومحٞمٜمئذ ال خيرضمقن، ُمثؾ األىمٚمٞمات اًمتل شمقضمد ذم سمالد اًمٖمرب، ال ؿمؽ 

ً سمقاطمًا قمٜمدهؿ ومٞمف ُمـ اهلل سمرهان، ًمٙمٜمٝمؿ ضٕماف، ًمق سمدر ُمـ أطمدهؿ يشء ذم عمح اًمبٍم يتؿ  أهنؿ يرون يمٗمرا

 . اؾمتئّماهلؿ وإىمّماؤهؿ، ومالسمد ُمـ اًمٜمٔمر إمم هذه األُمقر جمتٛمٕمة

أن اهلل شمٕمامم أهمػم قمغم ديٜمف، وأن اهلل شمٕمامم ال يٙمٚمػ ٟمٗمسًا إال وؾمٕمٝما، وأن اهلل شمٕمامم - أهيا اإلظمقان–وًمٜمٕمٚمؿ 

إذا أراد ؿمٞمئًا هٞم٠م أؾمباسمف، هٞم٠م أؾمباسمف، وأن قمغم اإلٟمسان ذم ُمثؾ هذه اعمْمائؼ واألُمقر اعمٚمتبسة أن يٗمزع إمم اًمراؾمخلم ذم 

اًمٕمٚمؿ، وأال يست٘مؾ سماًمرأي، سمٜمٗمسف أو سمٛمـ هق قمغم ؿمايمٚمتف، وم٘مد يمان اًمتاسمٕمقن ي٘مّمدون اًمّمحاسمة ذم ُمثؾ هذه 

صٞماٟمة يمثػم ُمـ اعمسٚمٛملم ُمـ اًمقىمقع ذم - سمحٛمد اهلل–األطمقال، ويس٠مخقهنؿ ويّمدرون قمـ رأهيؿ، وٟمِم٠م قمـ ذًمؽ 

 .اًمٗمتٜمة، وإن يمان ىمد ومرط يشء ظمالف ذًمؽ، طمٙمٛمة اهلل اًمباًمٖمة

ًمق أقمٚمؿ : ىمال- رمحف اهلل– ٟمٕمؿ، ألن اًمذي يٜمبٖمل أن ٟمدقمقا هلؿ، ويروى أن اإلُمام أمحد :وال ٟمدقمقا قمٚمٞمٝمؿ: ىمال

واًمسبب واضح، ألن اًمسٚمٓمان سمّمالطمف يّمٚمح اًمٜماس، وسمٗمساده يٗمسد . أن زم دقمقة ُمستجاسمة الدظمرهتا ًمٚمسٚمٓمان

اًمٜماس، يٕمٜمل يمام شمٙمقٟمقا يقمم قمٚمٞمٙمؿ، اًمٜماس قمغم ديـ ُمٚمقيمٝمؿ، ومتجد أن اإلُمام إذا يمان قمادالً صار اًمٜماس قمغم، إذا 

إن اًمٜماس ذم زُمـ اًمقًمٞمد سمـ قمبد اعمٚمؽ، يمان : يمان قمادالً شم٘مٞمًا صار اًمٜماس قمغم ؿمايمٚمتف، واًمٕمٙمس سماًمٕمٙمس، وهلذا ي٘مال

اًمقًمٞمد ُمٖمرُمًا سماًمبٜماء واًمتِمٞمٞمد، ومٙمان اًمرضمؾ إذا ًم٘مل اًمرضمؾ ؾم٠مخف قمـ سمٞمقشمف وىمّمقره وضٞماقمف وهمػم ذًمؽ، ووزم سمٕمده 

ومّمار اًمرضمؾ إذا ًم٘مل اًمرضمؾ يس٠مخف قمـ . إٟمف يمان ًمف قمٜماية سماحآيمؾ واعمِمارب وٟمحق ذًمؽ: ؾمٚمٞمامن سمـ قمبد اعمٚمؽ، ومٞم٘مال

سمف، يٕمٜمل قمـ اًمٓمبخات، يمام ي٘مع ذم زُماٟمٜما هذا، يٕمٜمل اطمتٗماء اًمٜماس سماحآيمؾ واعمِمارب، ومٚمام وزم قمٛمر سمـ  ـمٕماُمف ورشا

ُما ُمٕمؽ ُمـ اًم٘مرآن؟ يمؿ ُتٗمظ ُمـ اًم٘مرآن؟ يمؿ طمزسمؽ ُمـ : صار اًمرضمؾ إذا ًم٘مل اًمرضمؾ يس٠مخف- رمحف اهلل–قمبد اًمٕمزيز 

اًم٘مرآن؟ اًمٜماس قمغم ديـ ُمٚمقيمٝمؿ، ال ؿمؽ إذا ومم اهلل شمٕمامم قمغم األُمة اًمّماحللم وم٢مٟمف يّمٚمح سمّمالطمٝمؿ أُمؿ، ومٚمٝمذا 

يٜمبٖمل أن يحدقمك ًمٙمؾ ُمـ ًمف والية : ، ي٘مقل-رمحف اهلل–يٜمبٖمل أن يحدقمك هلؿ، سمؾ يا إظمقة، وهذا مما طمٗمٔمتف قمـ ؿمٞمخٜما 

أي اًمسٚمٓمان وم٘مط، يٕمٜمل يمؾ ُمـ ًمف شم٠مثػم قمغم اعمسٚمٛملم ومٞمٜمبٖمل أن يحدقمك . وأثر قمغم اعمسٚمٛملم، طمتك ًمق مل يٙمـ وزم األُمر

ً، رسمام يمان ُمدير دائرة، رسمام يمان حماومظ ُمٜمٓم٘مة أو رئٞمس ُمريمز، رسمام  ًمف، ىمد يٙمقن ًمٞمس ُمٚمٙمًا وال أُمػماً، رسمام يمان وزيرا
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يمان يماشمبًا ذم صحٞمٗمة، رسمام يمان ُمٕمٚماًم، يمؾ ُمـ ًمف ٟمقع والية ومٞمٜمبٖمل أن يحدقمك ًمف، ٟمٕمؿ إذا متحض اًمِمخص ذم اًمباـمؾ 

ؤي  واًمٗمساد ومٞمتقضمف اًمدقماء قمٚمٞمف، إذا متحض ذم ذًمؽ، ًمٙمـ يٜمبٖمل أن يبدأ اعم١مُمـ اًمٜماصح سماًمدقماء، سماًمدقماء هلؿ، وم٢من رح

 وهمػمه ُمـ أنبٞماء قمغم ُمـ يستحؼ أن أنف متحض ذم سماـمٚمف ومال سم٠مس أن يحدقمك قمٚمٞمف ألدًمة ال ختٗمايمؿ، وم٘مد دقما ٟمقح 

خغارػأئطتصمػاضذغنػتحبوظؼمػوغحبوظصم،ػ): ، ىماليحدقمك قمٚمٞمٝمؿ، وُمع ذًمؽ وم٢من طمال اًمٜماس يمام ىمال اًمٜمبل 
وذرارػ)يٕمٜمل شمدقمقن هلؿ، ويدقمقن ًمٙمؿ، ُما ؿماء اهلل، : (تصضونػرضغؼم)، (وتصضونػرضغؼمػوغصضونػرضغصم

، هذا ُمقضمقد، هذا ُمقضمقد وهذا (أئطتصمػاضذغنػتبعضوظؼمػوغبعضوظصم،ػوتضطظوظؼمػوغضطظوظصم

 . ول قمٚمٞمٜما ظمٞمارٟما: ُمقضمقد، مهللا

 . ٟمٕمؿ، ألن قم٘مد اًمبٞمٕمة ي٘متيض اًمٓماقمة، ًمٙمـ اًمٓماقمة سماعمٕمروف:وال ٟمٜمزع يدًا ُمـ ـماقمتف: ىمال

َّب ؤَُّّيَب اىَّزَِِّ آٍَنٌُاْ ؤَطِْعٌُاْ اىيَّوَ ًَؤَطِْعٌُاْ }:  ُمـ أجـ؟ ُمـ ىمقل اهلل شمٕمامم:وٟمرى ـماقمتٝمؿ ُمـ ـماقمة اهلل قمز وضمؾ ومريْمة

ؤَطِْعٌُاْ اىيَّوَ ًَؤَطِْعٌُاْ اىشَّسٌُهَ ًَؤًُْىِِ }: أظمذًا ُمـ ىمقل اهلل شمٕمامم. ُمـ ـماقمة اهلل: ، وم٘مقًمف{اىشَّسٌُهَ ًَؤًُْىِِ األٍَْشِ ٍِننٌُْ

، وم٢مٟمف مل يحٕمد ذيمر اًمٕماُمؾ، ضمٕمؾ ـماقمة اهلل أصٞمٚمة، وـماقمة ٟمبٞمف أصٞمٚمة، ومٚمام ضماء إمم ـماقمة والة األُمر {األٍَْشِ ٍِننٌُْ

، ومٓماقمتٝمؿ ُمستٛمدة ُمـ ـماقمة اهلل قمز {ًَؤًُْىِِ األٍَْشِ ٍِننٌُْ}: وأـمٞمٕمقا أوزم األُمر ُمٜمٙمؿ، ىمال: مل يذيمر اًمٕماُمؾ

 . وضمؾ وـماقمة رؾمقًمف 

 .  يٕمٜمل وم٢من أُمروا سمٛمٕمّمٞمة ومال ؾمٛمع وال ـماقمة:ُما مل ي٠مُمروا سمٛمٕمّمٞمة: ىمال

 إي واهلل، ٟمتبع :وٟمدقمقا هلؿ سماًمّمالح واعمٕماوماة، وٟمتبع اًمسٜمة واجلامقمة، وٟمجتٜمب اًمِمذوذ واخلالف واًمٗمرىمة

ٛمل أهؾ اًمسٜمة واجلامقمة هبذا االؾمؿ، وم٢مذا ىمٞمؾ ًمؽ : ُمـ أهؾ اًمسٜمة واجلامقمة؟ وم٘مؾ: اًمسٜمة، اًمسٜمة واجلامقمة، هلذا ؾمح

ً وسماـمٜمًا ذم األىمقال واألومٕمال واالقمت٘مادات، ه١مالء هؿ اًمذيـ اضمتٛمٕمقا قمغم األظمذ سمسٜمة اًمٜمبل   واًمٕمٛمؾ هبا فماهرا

ً وسماـمٜمًا، أي ذم األىمقال واألومٕمال واالقمت٘مادات، اًمذيـ اضمتٛمٕمقا قمغم األظمذ سمسٜمة اًمٜمبل : أهؾ اًمسٜمة واجلامقمة  فماهرا

أن أهؾ اًمسٜمة واجلامقمة هؿ اًمٕمٛمقد اًمٗم٘مري ألُمة اإلؾمالم قمغم ُمر اًمتاريخ، وال يٖمرٟمٙمؿ يمثرة - يا رقمايمؿ اهلل–واقمٚمٛمقا 
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 أظمؼم أن هذه األُمة ؾمتٗمؽمق قمغم صمالث وؾمبٕملم ومرىمة، ًمٙمـ اًمثٜمتلم واًمسبٕملم ومرىمة ًمٞمست اًمٗمرق، صحٞمح أن اًمٜمبل 

سمٌمء سمجٜمب أهؾ اإلؾمالم واًمسٜمة، وم٢من أهؾ اإلؾمالم واًمسٜمة واجلامقمة هؿ اًمٕمٛمقد اًمٗم٘مري، ُمٜمٝمؿ اًمٗم٘مٝماء، وُمٜمٝمؿ 

شمبٝمؿ وـمب٘ماهتؿ ذم اًمتاريخ ...اعمحدصمقن، وُمٜمٝمؿ اًمٕمباد، وُمٜمٝمؿ اًمٗماُتقن، وُمٜمٝمؿ ، وًمق ذهب اإلٟمسان يذيمر يٕمٜمل ُمرا

ذم ُم٘مدُمة إقمالم اعمقىمٕملم، طمٞمٜمام ذيمر ـمب٘مات أهؾ - رمحف اهلل–ًمقضمد يماًم هائاًل، اىمرأوا ُمثاًل ُما ذيمره اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ذم : ، ذيمر ـمب٘ماهتؿ ذم يمؾ ُمٍم ُمـ األُمّمار(غحطلػعذاػاضدغنػطنػصلػخضفػردوضه)األُمّمار اًمذيـ محٚمقا اًمٕمٚمؿ، 

اًمبٍمة واًمٙمقومة واعمديٜمة واًمِمام وُمٍم، ه١مالء هؿ اًمذيـ طمٗمظ اهلل شمٕمامم هبؿ طمقذة اًمديـ وسمٞمْمتف، وُمـ ؾمار قمغم 

د أوشمقا ذيماء ومل ي١مشمقا زيماء،  درهبؿ، وأُما أن شمقضمد ُم٘ماالت ومٝمذه اعم٘ماالت ُم٘ماالت ٟمخبقية قمرسة، ال ي٘مقل هبا إال أومرا

وأتقا قم٘مقالً ومل ي١مشمقا ومٝمقُمًا، ومٝم١مالء ىمالئؾ، أُما األُمة وم٢مٟمف شمٚمتئؿ طمقل أئٛمتٝما اًمساسم٘ملم، هاهل األُمة شمحٜمسب إمم األُمة 

 . ، وإمم يمبار اعمحدصملم وهمػم ذًمؽ-رمحٝمؿ اهلل مجٞمٕماً –ُماًمؽ واًمِماومٕمل وأيب طمٜمٞمٗمة وأمحد : األرسمٕمة

يا – هذا اعمٕمٜمك ىمد أرشٟما إًمٞمف آٟمٗمًا، واقمٚمٛمقا :ومٚمٝمذا ٟمتبع اًمسٜمة واجلامقمة وٟمجتٜمب اًمِمذوذ واخلالف واًمٗمرىمة

 : أن اخلالف واًمٗمرىمة هلا ؾمببان- رقمايمؿ اهلل

 .  اًمبٖمل:أطمدمها

 .  شمرك اًمٕمٛمؾ سمبٕمض ُما أحُمر سمف اًمٕمبد:واًمثاين

إِالَّ ٍِِ ثَعْذِ ٍَب جَبءَىٌُُ اىْعِيٌُْ  }{ثَغْْبً ثَْْنَيٌُْ}: أُما اًمبٖمل وم٘مد ذيمره اهلل شمٕمامم ذم يمتاسمف ذم همػم ُما ُمقضع، ىمال

، واًمبٖمل هق االؾمتٓماًمة واًمٕمدوان، ومٞمٜمِم٠م سملم األُمة، أو سملم سمٕمض ـمب٘مات األُمة قمدوان، وهذا اًمٕمدوان {ثَغْْبً ثَْْنَيٌُْ

 . هق اًمذي يٜمِم٠م قمٜمف اًمتٗمرق

 هجر اًمٕمٛمؾ سمبٕمض ُما أحُمر سمف اًمٕمبد، وم٢من اإلٟمسان إذا هجر ؿمٞمئًا ُمـ اًمديـ وهمػمه يِمتٖمؾ سمف، صار :اًمسبب اًمثاين

يمٞمػ شمريمت هذا ُمـ ديـ اهلل؟ صمؿ هذا اًمذي هجر هذا اًمٌمء ىمد اؿمتٖمؾ سمٌمء ذاك ال يِمتٖمؾ سمف، : ُمـ يِمتٖمؾ سمف ي٘مقل

إىماُمة اًمديـ، يٕمٜمل األظمذ سمف يمٚمف، األظمذ سمف : ومٞمتٜماسمذون سماألًم٘ماب، واًمقاضمب. أنت شمريمت ؿمٞمئًا ُمـ ديـ اهلل: ومٞم٘مقل
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شَشَعَ ىَنٌُ ٍَِِّ اىذِِِّّ ٍَب ًَصََّ ثِوِ ٌُّحبً ًَاىَّزُِ ؤًَْحَْْنَب إِىَْْلَ ًٍََب ًَصَّْْنَب ثِوِ إِثْشَاىٌَِْ ًٌٍَُسََ }: يمٚمف، يمام ىمال اهلل شمٕمامم

 . ، وماخلالف واًمٗمرىمة رش{ًَعِْسََ ؤَُْ ؤَقٌَُِْا اىذَِِّّ ًَال جَحَفَشَّقٌُا فِْوِ

سمًا واًمٗمرىمة زيٖمًا وقمذاسماً  ًَالَ جَنٌٌُُّاْ مَبىَّزَِِّ }:  وإٟمام ؾمامها يمذًمؽ ًم٘مقل اهلل شمٕمامم:وٟمرى اجلامقمة طم٘مًا وصقا

إذن هل قمذاب، ومٝمذا يدل قمغم أن اخلالف : {جَفَشَّقٌُاْ ًَاخْحَيَفٌُاْ ٍِِ ثَعْذِ ٍَب جَبءىٌُُ اىْجَِّْنَبتُ ًَؤًُْىَئِلَ ىَيٌُْ عَزَاةٌ عَظٌٌِْ

هق . اخلالف ؾمٜمة يمقٟمٞمة وقمادة سمنمية: ًم٘مقل سمٕمض اًمذيـ يسقهمقن اًمتٗمرق وي٘مقًمقن- يا إظمقة–رش، وقمٚمٞمٜما أن ٟمتٜمبف 

وقمٚمٞمٜما أن ٟمسٕمك , يمذًمؽ ُمـ طمٞمث اًمقضع وُمـ طمٞمث اًم٘مدر اًمساسمؼ، ًمٙمـ هذا ال يٕمٜمل أن ٟم٘مبؾ سمف، سمؾ قمٚمٞمٜما أن ٟمدومٕمف

 . إمم اًمقطمدة واالظمتالف، وأن ٟمٜمبذ اًمٗمرق واخلالف

 أي أن ُما شم٘مدم شم٘مريره ال يٕمٜمل أن اإلٟمسان :وٟمحب أهؾ اًمٕمدل واألُماٟمة وٟمحبٖمض أهؾ اجلقر واخلٞماٟمة: ىمال

، ومٜمحب أهؾ اًمٕمدل (اضحبػسيػاضضهػواضبعضػسيػاضضه:ػأوثقػررىػاإلغطان)يسقي ذم احلب واًمبٖمض، وم٢من 

واألُماٟمة، وٟمحبٖمض أهؾ اجلقر واخلٞماٟمة، وماحلب واًمبٖمض ال يٚمزم ُمٜمٝمام ظمروج وومرىمة، سمؾ ىمد شمٙمقن اعمّمٚمحة ذم اًمسٛمع 

 . واًمٓماقمة ُمع وضمقد هذه اًمبٖمْمة ًمبٕمض اعمٜمٙمرات

واحلج واجلٝماد ُماضٞمان ُمع أوزم األُمر ُمـ اعمسٚمٛملم سمرهؿ ووماضمرهؿ إمم ىمٞمام اًمساقمة، ال يبٓمٚمٝمام يشء وال 

 طمج ُمع احلجاج سمـ يقؾمػ اًمث٘مٗمل ُمع سمٖمْمف إياه، طمتك إٟمف يمان  ٟمٕمؿ، هٙمذا ومٕمؾ اًمّمحاسمة، وم٢من اسمـ قمٛمر :يٜم٘مْمٝمام

 . يٙمٚمٛمف سمٕمبارات ومٞمٝما ؿمدة وهمٚمٔمة، ًمٙمـ ىَمبِؾ سم٢مُماُمتٝما وىمٞمادشمف ًمٚمحج

 وذًمؽ أن اجلٝماد سماق ذم :وماحلج واجلٝماد ُماضٞمان ُمع أوزم األُمر ُمـ اعمسٚمٛملم سمرهؿ ووماضمرهؿ إمم ىمٞمام اًمساقمة

وال يٜم٘مْمٝمام، ُمٝمام طماول اًمزائٖمقن أن - سمحٛمد اهلل–أُمة حمٛمد طمتك ي٘ماشمؾ آظمر هذه األُمة اًمدضمال، ومال يبٓمٚمٝمام يشء 

 . يدقمقا ٟمسخ اجلٝماد أو همػم ذًمؽ وم٢من هذا ال يذهب

صمؿ، ٟم٘مػ قمٜمد هذا احلد، واًمقىمت ال يسٛمح سماؾمتٙمامًمف هذه اًمٚمٞمٚمة، ومٜمس٠مل اهلل شمٕمامم أن هيٞم٠م ًمٜما ُمـ أُمرٟما ُمروم٘مًا، 

ٟمٜمسؼ ُمع اإلظمقة اًم٘مائٛملم هبذه اًمدورة سمحٞمث ٟمحتؿ هذا اعمتـ - إن ؿماء اهلل–وأن جيٕمؾ ًمٜما ُمـ أُمرٟما رؿمدًا، وًمٕمٚمٜما 

 . اعمبارك
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 .وصغم اهلل قمغم ٟمبٞمٜما حمٛمد، وقمغم آخف وصحبف أمجٕملم

 

 

 


