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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 : ةـــدمــمقػ 
إف الحهػػهلل ن محهػػهلُلس عمنػػونستغ عمنػػوعوذس  عمنػػ ُذ رػػنن نػػو نػػذعر  مونػػتن عنػػو  ػػس نت   هنلتػػن  َنػػو  

 يههلِلس انُ فال ُنضل لغ  عنو ُيضلل فال هندي لغ.  
  صلى ان  لسغ ع لَّم.عر  لُغ ع نههلل  ف ال إلغ إال ان عحهللس ال نذيك لغ  ع نههلُل  ف نحههللاً  بهللس  
اللهػػػم ربَّ يبذيػػػل عنسونسسػػػل عإ ػػػذافسَل  فػػػنرذ النػػػهنعات عاورض   ػػػنِلَم العسػػػ  عال ػػػهندة   مػػػ   

تحوُم رسو  بػندؾ فسهػن نػنم ا فسػغ يوولوػ ف  اهػهللمن لهػن ا ُوِلػَن فسػغ نػو الحػك رهذمػك  إمػك تهػهللي نػو ت ػن  
 إلى صذاٍط ُننوقسم. 

نهو ينس  ف في رالد العذب عيحهل ف يتنسنتهن  عغسذهم نهو يهلل ل ف نثسذ نو الهنلهسو   عرنهلل 
البالد رنههلل ع قهلل ع ننف .. ال ينذف ف نن لهم عنن  لسهم .. عنن يج   لسهم نذ ًن عنن يج  لهم .. لذا 
مذى رنضهم يقع في نهنر نت  نر ة اليقذهن اإل الـ عال يذضنهن .. قهلل تتنوس  لبًن  لسهم ع لى 

هنلهسو نهو ينس  ف ننهم في تلك الهللينر  ع لى  هنة ع ظهة هذا الهلليو النظسم .. عهم إ  امهم نو ال
 يهللرعف  ع ال يهللرعف!

عنهن يزيهلل اونذ    ًا  ف تذى هؤال  الهوط سو ػ لجهلهم روننلسم عنقنصهلل اإل الـ ع حوننغ ػ 
 ك نلغ رذا !يُهنر  ف   طن هم رن م الهلليو .. عرن م االلوزاـ روننلسم الهلليو  عالهلليو نو ذل

لذا عيهللت موني نلزنًن رأف   ط هذا البحث رنت اف " نو د ل دينَر غسذ الهنلهسو رنههلل ع ننف 
نن لغ عنن  لسغ "  نلوزنًن   ل ب اال وصنر عاإليجنز نن ا وطن  لسنهل تذيهوغ إلى اللعنت او ذى لهو 

هذا البحث نأ  ذ نو نونري "  ي ن   ف يوذيهغ .. علونم رغ الونسهللة عالهتونة .. نع الوتبسغ  ف  صل
رايسًن نو ان تننلى ـ   ٜٜٜٔ/ٛ/٘ٔهػ  اله افك  ٕٓٗٔ/٘/ٗاال وحالؿ "  عالذي ُنو  رونريخ 
 ب   يو ف للبالد عالنبندع ف  .. نوونح  سٍذ نعالؽ نذ    هلي هذا القب ؿ  عالنهللاد عالو فسك  ع ف يجنل

 .. إمغ تننلى  هسع قذي  نجس .  ههللاية عرنند
 
 أُُِْٝب ِ٘ َٚٔإيَِٝ َٛنًُِٖت  ِ٘ َت ًَِٝ ِ٘ َع ََا َتِِٛفِٝكٞ ٔإٖيا ِبايًٖ َٚ ََا اِضَتَطِعُت  ِٕ ُأٔزُٜد ٔإٖيا اِيِأِصالَح   . ٛٛه د:ٔإ

 

 لتبي اوني ع لى آلغ عصحبغ ع لمعصلى ان  لى نحههلل ا
 

  بهلل الهتنم نصطوى حلسهة       هػ.         ٕٙٗٔ/ٙ/ٕٔ
 الطذر  ي  ر  رصسذ              ـ.          ٕ٘ٓٓ/ٚ/ٛٔ
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   ـ يمذياث هايت بٍٍ ٌذي انبحث. 

 ػال رهلل نو ذنذ رنض الهقهللننت الضذعرية عالهننة الوي غول  تهن  هذا البحثنو ر ة رسو يهللي  
نثسذ نو التنس  عالوي تُنسو القنرئ  لى فهم الهذاد عالهقص د نو هذا البحث    ع ههسوهن ػ لى عض حهن 
 غ عمذيهللس  عهي : عه  نن مو  ه

 ـ انًمذيت األونى: وجىب انتًسك باألخالق انحًٍذة انتً جاء بها اإلسالو.  

عقهلل   ذ  .. عيههللـ     او الؽ عيزيلهن .. ا لم  ف اإل الـ ين  لسقذر   ظم او الؽ ع حنتهن 
ن مبسغ   نتهن ق لغ تننلى في عص لى ذلك عتبستغذلك نننحة عا نة نو التص ص ال ذ سة الوي تحض 

ِٕ :نحههلل    .ٗالقلم: َٚإََّْٔو َيع٢ًََ خًُُٕل َعِظٝ
 " نووك  لسغ.   حنو التنس ُ ُلقنً  ننف ر  ؿ ان قنؿ:"    و  مس في الحهلليث  ع  
 و البذِّ عاإلثم  فقنؿ:" البذُّ ُحنو الولك    أل  ر  ؿ ان قنؿ:  ع و الت اس رو  هننف  

 " ننلم.  ف يطلع  لسغ التنسعاإلثم نن حنؾ في صهللرؾ عنذهَ   
 ًن عال فنحِ  لم يوو ر  ؿ ان ع و  بهلل ان رو  هذع رو الننص رضي ان  تههن قنؿ:  
    ."نووك  لسغ  نً  عننف يق ؿ:" إف نو  سنرنم  حنَتُوم   القنً نووحِّ 

ف ان يبعض نن نو نيٍ   ثقُل في نسزاف النبهلل الهؤنو يـ  القسننة نو ُحنو الولك  عإ:"  عقنؿ  
 [.ٔ]"الونحش البذيَّ 

 قنؿ الت عي: البذي ه  الذي يوولُم رنلوحش عردي  الوالـ .  
 و  نثذ نن يهلل ل التنس الجتة  قنؿ:" تق ى ان  ُ  ل ر  ؿ ان قنؿ:  ع و  ري هذيذة  

  [.ٕ]" عحنُو الولك "  عُ  ل  و  نثذ نن يهلل ل التنس التنر  فقنؿ:" الوم عالوذج
  [. ٖ]"  نهل الهؤنتسو إيهنمنً  حنُتهم  ُلقنً :"    عقنؿ 
 [. ٗ]" إف الهؤنو لُسهللرؾ رحنو ُ لقغ درية الصنسمِ القنسم:"  عقنؿ  
 .  عالز سم: ه  الضننو عالووسل [.٘]"  من ز سٌم ربس  في   لى الجتة لهو َحُنَو ُ ُلَقغ:"  عقنؿ  

                                                           
1
 .رعاس الوذنذي  عقنؿ:حهلليث حنو صحسح  

ٕ
 رعاس الوذنذي  عقنؿ:حهلليث حنو صحسح.    
ٖ
 .رعاس الوذنذي  عقنؿ: حهلليث حنو صحسح  

ٗ
 .ٖٔٓٗصحسح  تو  ري داعد:  

٘
 ره تند صحسح. قنؿ الت عي: حهلليث صحسح  رعاس  ر  داعد  
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نًن يـ  القسننة  حن توم   القًن  عإف  رعضوم إف نو  حبوم إليَّ ع قذروم نتي نجل:" عقنؿ  
إلي ع رنهللنم نتي نجلنًن يـ  القسننة: الثذثنرعف  عالهو هللق ف  عالهووسهق ف  قنل ا: ين ر  ؿ ان قهلل  لهتن 

  [.ٙ]" الثذثنرعف عالهو هللق ف  فهن الهووسهق ف ؟ قنؿ: الهووبذعف
يو يُوثذعف في الوالـ تولوًن ع ذعيًن  و : الثذثنرعف  الذٚ/ٗقنؿ ارو اوثسذ في يننع اوص ؿ  

 حهلل ال اي  .  
. نأ  ذ نو الَوَهِك  عه  االنوال عالهووسهق ف  الذيو يو  ن ف في الوالـ  عيووح ف رغ  ف اههم   

 هػ.   -عالهو هللق ف  هم الذيو يووله ف رهل   ف اههم تونصحنً عتنظسهنً لتطقهم ا
ؽ "  عفي رعاية:" إف ان رنثتي روهنـ نونـر او الؽ  رُنث  وتهَم ُحنَو او ال:"  عقنؿ  

 [.ٚ]"عنحن و اوفننؿ 
  [.ٛ]"  سذنم إ الننً  حن توم   القنً إذا فَػُقه ا:"  عقنؿ  
عين ت او ذاب  منٌس نثسذ نو هنهتن عهنهتن   نت   تهلل التبي ع و   ننة رو نذيك قنؿ:   

  [.ٜ]" ننف ؟ قنؿ:"  ُلٌك حنوفقنل ا: ين ر  ؿ ان نن  سذ نن ُ  طي اإلم
  [. ٓٔ]" لسس الهؤنو رنلطننف  عال اللننف  عال الونحش  عال البذي :"  عقنؿ  
[.  ي نثسذي اللنو .. نهن ٔٔ]" إف اللننمسو ال يو م ف يـ  القسننة نههللا  عال نونن :"  عقنؿ  

  يحهلهم  لى لنو نو ال يج ز لنتغ.
 [.ٕٔ]"   حنتهم  لقنً  ح   بند ان إلى ان:"  عقنؿ  

ـُ   الؽ الهؤنو الوحش  [.ٖٔ]ع و  بهلل ان رو ننن د قنؿ:  و
ع و  بهلل ان رو  هذع قنؿ:  ررع ِ الؿ إذا   طسوُهوَّ فال يضذؾ نن ُ ِزَؿ  تك نو الهللمسن: ُحنو 

  [. ٗٔ] لسقة  ع ونؼ رنهة  عصهللؽ حهلليث  عحوظ  ننمة "

                                                           
ٙ
 .رعاس الوذنذي  عقنؿ: حهلليث حنو  

ٚ
 .ٗ/ٗيننع اوص ؿ:  

ٛ
 .ٖٕٕصحسح اودب الهوذد:  

ٜ
 .ٖٕٕصحسح اودب الهوذد:  

ٔٓ
 .ٖٕٚصحسح اودب الهوذد:  

ٔٔ
 .ٕٓٗصحسح اودب الهوذد:  

ٕٔ
 .ٕٖٗالنلنلة الصحسحة:  

ٖٔ
 .ٜٖٕصحسح اودب الهوذد:  

 ٕٕٔصحسح اودب الهوذد: ٗٔ
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لولك قنؿ: ه  رالقة ال يغ  عرذُؿ الهنذعؼ  عننُّ ع و  بهلل ان رو الهبنرؾ في تونسذ حنو ا
 اوذى. 

عالتص ص الوي تحض  لى حنو الولك  عُتظهذ قهللرس في اإل الـ هي  نثذ نو  ف ُتحصذ في 
هذا اله ضع  عالذي  ردمنس نو ذنذ هذس الطنسوة الهبنرنة نو التص ص عاوحنديث التب ية ال ذيوة   ف 

ة او الؽ الونضلة في اإل الـ  ع ف نو يوحلى رأ الؽ هذا الهلليو مذنذ  مونتن عاآل ذيو رقهللر ع ظه
 .الحتسن يو ف نحه داً في النهن  عفي اورض
الذي تنسش فسغ ال ن ب عاونم  زنة هذا عرونصة في زننمتن ػ ع ردمن نذلك رسنف الحنية الهن ة 

إلى ننو ى   الؽ رصهللؽ وتن رولسمحو الهنلهسو إلى  ف مذتوع  ػأل الؽ ل  الؽ إف لم يوو حنلة امنهللاـ 
الص رة الوي  ؛هذا الهلليو النظسم  لسظهذ لآل ذيو  لى ص رتغ الحقسقسة اله ذقة الوي يذيهللهن ان تننلى لهلليتغ

ينو ذؼ نههة  رضي لتونغ  ف الوي تتوذ عتصهلل  و ديو ان  عرونصة نوالص رة تب ذ عتذغ  علسن  
دة .. فهذا ال رهلل نو  ف يو ف  لى درية  نلسة نو او الؽ الهلل  ة إلى ان تننلى  عن اقع القهللعة عالقسن

  .الحنتة عالحهسهللة

التنس في رالد العذب قلسل نتهم نو يقذ   و اإل الـ ر ول نتصن عنو نذاينغ اله ث قة 
عالهنوههللة .. لذا فهف نثسذًا نتهم يبت ف ننذفوهم  و اإل الـ نو  الؿ نن يذعمغ نو  ل نسنت عنهنر نت 

نس  ف ننهم .. فهف ر عا نتك ػ ين ننلم ين  بهلل ان ػ  سذًا .. ظت ا رك عرهلليتك  سذًا .. عررهن  للهنلهسو ي
ننف ذلك  ببًن في ههللاية رنضهم إلى ديو ان .. عل و يههللي ان  لى يهلليك رياًل عاحهللًا  سذ لك نو 

ت   ببًن في صهللهم حهذ التنم .. عإف  ظهذت نذًا ع   ًا .. عغهللرًا .. ظت ا رك عرهلليتك    ًا .. عن
 عتتوسذهم  و ديو ان .. ع م  تهللري  ع ال تهللري!

 ـ انًمذيت انثاٍَت: وجىب انىفاء بانعهىد وانعمىد، وبٍاٌ أٌ انغذر حراو.  

 نن ن  ص رتهال فن  رنلنه د عالنق د عاله اثسك ع هللـ العهللر .. نو يهلة الهننمي الوثسذة الوي  
في ص ر رنهوة ضسقة  نهن  دى رهم إلى اال وهنمة  تصذ حسث حُ في  ذهنف نثسذ نو التنس؛  نعحقسقوه

وتوغ او بنب عالن ارض  علم تنهلل الولهة عالوسنمة ن وحل ا العهللر ف عاله اثسك  رحذننت النه د عالنق د 
ينطي  ههللاً ػ نع تننظم نظهذس اإل الني ػ تُلـز الذينؿ  لتهللارة الذينؿ في الذينؿ  حسث تذى  حهللهم 

في رنهلل   يننت في الصبنح لستقضغ رنهلل   يننت في الهنن   عينطسغ في الهنن  لستقضغ ظًن نعلعنسثنقًن 
ع  طي نالنًن عال تهللفع ثهتنً .. عه   ..  صبنح السـ  الونلي  عنهن يق ل ف في الهثل: نالـ اللسل يهح س التهنر

 نالـ روالـ ..!  
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عف ى يُقنؿ في رتي فالف ريل  نسو .. عقلَّ اونتن  .. حوى  ..عفُقهللت اوننمة  .. الذنم ضنو ف 
نسن ة عنطنرة  عذنن    –نو التنس نثسذ في  ذؼ   ػحوى صنر العهللر  ػ قبح رههن نو  لك  ػالوذب عالعهللر 

 عري لة ..! 
م اال وهللا   لى حق ؽ اآل ذيو  عا وحالؿ حذننتهم رعسذ عيغ حك  عهذا ل  لىالقـ   حهلنهن  
    رل رسو الهنلم ع  سغ الهنلم .. عال ح ؿ عال ق ة إال رنن. عحن غسذ الهنلمرسو الهنلم ع  يقوصذ

رأههسة ال فن  رنلنه د عالنق د في ديو ان .. ع ف العهللر ال يلسك  لذا فقهلل تنسو البسنف عالوذنسذ 
  رنلهؤنتسو .. عه  نو  هنت الهتنفقسو .. عنو نبنسذ الذم ب الوي تنو ي  لصنحبهن ال  سهلل عالنذاب.

ُِٚفٛا ِباِيُعُكِٛد :قنؿ تننلى  َٔ آََُٓٛا َأ  .ٔالهنسهللة: َٜا أََُّٜٗا اٖيِرٜ

ُِٚفٛا ِباِيُعُكِٛد : ق لغ تننلى:ٗ/ٕقنؿ ارو نثسذ في الوونسذ    قنؿ ارو  بنس عنجنههلل عغسذ عاحػهلٍل  َأ
الحلػن ينتي رنلنق د النه د  عحوى ارو يذيذ اإليهنع  لى ذلك قنؿ: عالنق د نن ننم ا يوننقهللعف  لسغ نػو 

ُِٚفاٛا ِبااِيُعُكٛدِ       عغسذس  عقنؿ  لي رو  ري رلحة  ػو ارػو  بػنس فػي ق لػغ: َٔ آََُٓاٛا َأ ينتػي النهػ د   َٜاا أََُّٜٗاا اٖياِرٜ
   .  هػ-ينتي نن  حل ان عنن حـذ  عنن فذض عنن حهلّل في القذآف نلغ  عال تعهللرعا عال تتوث اا

ِ٘ ٔإَذا عقنؿ تننلى:  ُِٚفٛا ِبَعِِٗد ايًٖ َّ  ََٚأ ِِ َنِفٝاّل ٔإ ًَُِٝه َ٘ َع ُِ ايًٖ ََٚقِد َجعًَُِت َٖا  َٕ َبِعَد َتِِٛنِٝد َُا َٚال تَُِٓكُضٛا اِيأَِٜ  ِِ َِٖدُت َعا

َٕ ََا َتِفعًَُٛ  ُِ َ٘ َٜعًَِ   . ٜٔالتحل: ايًٖ

ِ٘ : ق لغ تننلى: ٜٙٔ/ٓٔقنؿ القذربي في الوونسذ  ُِٚفٛا ِبَعِِٗد ايًٖ هلل لوظ  نـ لجهسع نن يُنق  ََٚأ
 هػ.  -رنللننف عيلوـز اإلمننف نو رسع  ع صلة  ع ن اثقة في  نذ ن افك للهللينمة ا

َٕ عقنؿ تننلى: ُُٛ ِِ َتعًَِ ِٕ نُُِٓت ِِ ٔإ َٛ خٌَِٝس َيُه ُٖ  ِ٘ َُا عَِِٓد ايًٖ َُّٓا قًَِٝاّل إَّْٔ ِ٘ َث    .ٜ٘التحل: َٚال َتِػَتُسٚا ِبَعِِٗد ايًٖ

َُّٓا قًَِٝاّل : ق لغ تننلى: ٖٚٔ/ٓٔقنؿ القذربي   ِ٘ َث   مهى  و الّذنن ع  ذ  َٚال َتِػَتُسٚا ِبَعِِٗد ايًٖ
 هػ.  -اون اؿ  لى مقض النههلل؛  ي ال تتقض ا  ه دنم لنَذض قلسل نو الهللمسن ا

ََِطُؤٚاّل عقنؿ تننلى:   َٕ َّ اِيَعَِٗد َنا ُِٚفٛا ِباِيَعِِٗد ٔإ  .ٖٗ ذا :اإل ََٚأ

ُِٚفٛا ِباِيَعِِٗد  لغقنؿ ارو نثسذ في الوونسذ: ق  عالنق د الوي   ي الذيو تننههللعف  لسغ التنس  ََٚأ
 هػ.  -فهف النههلل عالنقهلل نل نتههن ُينأؿ صنحبغ  تغ ا تنننل مهم رهن 

عقنؿ القذربي في الوونسذ: قسل إف النههلل ُينأؿ تبوسونً لتنقضغ  فسقنؿ: مقض   نهن تنػأؿ الهػ ةدة  
 هػ . -تبوسونً ل اسهللهن ا
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 غذر وَمط انعهذ يٍ خهك وصفاث انًُافمٍٍ وانكافرٌٍ. ـ ان 

َٕ  قنؿ تننلى: َُِٜٚفِطُدٚ  ٌَ ِٕ َُٜٛص ِ٘ َأ ُ٘ ِب َََس ايًٖ ََا َأ  َٕ ََِٜٚكَطُعٛ  ِ٘ ََِٝجاِق ِٔ َبِعِد  َِ  ِ٘ َٕ َعَِٗد ايًٖ َُِٜٓكُضٛ  َٔ ِفٞ اِيَأِزٔض اٖيِرٜ

َٕ ُِ اِيَداِضُسٚ ُٖ  .ٕٚالبقذة: ُأَٚي٦َِو 
 هػ.   -ي الوونسذ: عهذس الصونت صونت الوونر الهبنيتة لصونت الهؤنتسو اقنؿ ارو نثسذ ف

ػ  ي  و الهذاد نو هذس اآلية ػ عفي رعاية  و نصن  رو  نهلل رو  ري عقنص قنؿ:  أل   ري 
 هم الحذعرية؛ ينتي الو ارج!  فقنؿ:

ٌِ عقنؿ تننلى: ِِ َب َُِِٗٓ َُٖدٚا َعِٗدّا ََْبرَُٙ َفٔسٌٜل  َُا َعا َٚنًُٖ َٕ َأ َُِٛٓ ِِ ال ُِٜؤ ُٖ    .ٓٓٔالبقذة: َأِنَجُس
عرسو السه د فتقض هن    قنؿ القذربي في الوونسذ: قنؿ  طن : هي النه د الوي ننم  رسو التبي 

 هػ. -نونل قذيظة عالتضسذ ا
َٕ عقنؿ تننلى: َُِٛٓ ِِ ال ُِٜؤ َٔ َنَفُسٚا َفُٗ ِ٘ اٖيِرٜ َٚابِّ عَِِٓد ايًٖ َّ َغسَّ ايدَّ ِِ اٖي.  ٔإ ُٖ َٕ َعَِٗد َّ َُٜٓكُضٛ ِِ ُث َُِِٗٓ َٖدتَّ  َٔ َعا ِرٜ

َٕ ِِ اَل َٜتَُّكٛ ُٖ َٚ ِّ ََس٠ٍَّ    . ٙ٘-٘٘اومونؿ: ِفٞ ُن
قػػنؿ ارػػو نثسػػذ فػػي الوونػػسذ:   بػػذ تنػػنلى  ف نػػذ نػػن دب  لػػى عيػػغ اورض هػػم الػػذيو نوػػذعا فهػػم ال  

 هػ.  -موث س ا يؤنت ف  الذيو نلهن  نههللعا  ههللاً مقض س  عنلهن  نهللعس رنويهنف
َٕ عقنؿ تننلى:  َُِٜٚفِطُدٚ  ٌَ ِٕ َُٜٛص ِ٘ َأ ُ٘ ِب َََس ايًٖ ََا َأ  َٕ ََِٜٚكَطُعٛ  ِ٘ ََِٝجاِق ِٔ َبِعِد  َِ  ِ٘ َٕ َعَِٗد ايًٖ َُِٜٓكُضٛ  َٔ  ِفٞ َٚاٖيِرٜ

ِِ ُض٤ُٛ ايدَّأز ََٚيُٗ ُِ ايًِٖع١َُٓ     . ٕ٘الذ هلل: اِيَأِزٔض ُأَٚي٦َِو َيُٗ
هػ .  -ونسذ: قنؿ  نهلل رو  ري عقنص: عان الذي ال إلغ إال ه  إمهم الحذعرية اقنؿ القذربي في الو 

 عقهلل تقهللـ. الذيو ُ ذف ا رتقضهم للنه د .. عنن يوبن ف ذلك نو إفنند في اورض  ينتي الو ارج  
عقنؿ ارو نثسػذ فػي الوونػسذ: هػذا حػنؿ اونػقسن  عصػونتهم عذنػذ نػن لهػم فػي اآل ػذة عنصػسذهم إلػى  
صػنر إلسػغ الهؤنتػ ف .. نهػن ثبػ  فػي الحػهلليث:" آيػة الهتػنفك ثػالث: إذا حػهللث نػذب  عإذا ع ػهلل   الؼ نػن

ُِ ايًِٖعَٓا١ُ    لن  عإذا  ةتهو  نف " عفي رعاية:" عإذا  نههلل غهللر عإذا  نصم فجذ ". علهذا قػنؿ:  ُأَٚي٦َِو َيُٗ

ِِ ُض٤ُٛ ايدَّأز عهي اإلرنند  و الذحهة   عالهآؿ. عهي     الننقبة   ََٚيُٗ

ِ٘ عقنؿ  ر  الننلسة في ق لغ تننلى:  َٕ َعَِٗد ايًٖ َُِٜٓكُضٛ  َٔ   قػنؿ هػي  ػ   صػنؿ فػي الهتػنفقسو  َٚاٖيِرٜ
إذا ننف فسهم الظهذة  لى التػنس  ظهػذعا هػذس الوصػنؿ: إذا حػهللث ا نػذر ا  عإذا ع ػهللعا   لوػ ا  عإذا اسوهتػ ا 

ن  نػذ ان رػػغ  ف ي صػل  ع فنػػهللعا فػي اورض  عإذا ننمػػ   ػنم ا عمقضػػ ا  هػهلل ان نػػو رنػهلل نسثنقػػغ  عقطنػ ا نػػ
 هػ.  -الظهذة  لسهم  ظهذعا الثالث الوصنؿ: إذا حهللث ا نذر ا  عإذا ع هللعا   لو ا  عإذا اسوهت ا  نم ا ا
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نو نوَّ فسغ ننف نتنفقًن  نلصنً  عنو ننم  فسغ   ررعٌ قنؿ:"  مغ  عفي الحهلليث فقهلل صح  و التبي 
غ  صلة نو التونؽ حوى يهلل هن: إذا اسوهو  نف  عإذا حهللث نذب  عإذا  نههلل غهللر   صلة نتهو ننم  فس

 " البونري.  عإذا  نصم فجذ
 ررع نو نو فسغ ننف نتنفقًن  نلصنً  عنو ننم  فسغ  لة نتهو ننم  فسغ عفي رعاية  تهلل ننلم:" 

 ".   نصم فجذ لة نو مونؽ حوى يهلل هن  إذا حهللث نذب  عإذا  نههلل غهللر  عإذا ع هلل   لن  عإذا 
عهذس  صنؿ نو ا وندهو ع لوهو في حسنتغ حوى  مغ يُذنذ حستهن تُذنذ هذس الوصنؿ  يو ػى  لسػغ  

  ف يتوهي رغ الحنؿ إلى التونؽ الونلص اونبذ الذي يوذج صنحبغ نو داسذة اإل الـ عالنسنذ رنن. 
 لسغ  ف تُوضي رغ إلى قنؿ الوطنري: ننتنس الوحذيذ للهنلم  ف ينوند هذس الوصنؿ الوي يونؼ  

 هػ.  -حقسقة التونؽ ا
عإذا ننف مقض النه د عاله اثسك نو  لك عربنسع الهتنفقسو عالونفذيو  فهف الهؤنتسو اله حهلليو 

يََِٝظ  نهن قنؿ تننلى: .. إذا  نههللعاحسث  ف نو   القهم عصونتهم ال فن  رنلنه د  تهنننً؛ لى مقسضهم 

َٖ ُُٚجٛ َٛٗيٛا  ِٕ ُت َٚاِيِهَتااِيِبسَّ َأ َُال٥َِه١ِ  َٚاِي ّٔ اِيآِخٔس  َٚاِيَِٝٛ  ِ٘ َٔ ِبايًٖ ِٔ آََ ََ َّ اِيِبسَّ  ََٚيِه َُِغٔسِب  َٚاِي َُِػٔسٔم  ٌَ اِي ِِ ِقَب َٚآَت٢ ُه َٚايَِّٓبِّٝنَي  ِب 

َٚايطَّا٥ًِِنَي  ٌٔ َٔ ايطَِّبٝ َٚاِب ََُطاِننَي  َٚاِي َٚاِيََٝتا٢ََ  ٟٚٔ اِيُكِسَب٢  ِ٘ َذ ٍَ ع٢ًََ ُحبِّ َُا َٕ  اِي ُُُٛفٛ َٚاِي َٚآَت٢ ايصََّنا٠َ  ََٚأَقاَّ ايصَّال٠َ  َِٚفٞ ايسَِّقاِب 

َٚ َٔ َصَدُقٛا  َِٚحنَي اِيَبِأٔع ُأَٚي٦َِو اٖيِرٜ َٚايضَّسَّا٤ِ  َٔ ِفٞ اِيَبِأَضا٤ِ  َٚايصَّاِبٔسٜ َُٖدٚا  ِِ ٔإَذا َعا ِٖ ُِ ِبَعِِٗد ُٖ ُأَٚي٦َِو 

َٕ ُُتَُّكٛ   . ٚٚٔالبقذة:اِي

َُٖدٚا يوصو ف رهذس الصونت  عالوي نتهنقل : هؤال  الذيو   ِِ ٔإَذا َعا ِٖ َٕ ِبَعِِٗد ُُُٛفٛ   هم الذيو  َٚاِي

َٕ صهللق ا في إيهنمهم  ُُتَُّكٛ ُِ اِي ُٖ  حقنً.   َُٚأَٚي٦َِو 

َُٖدٚا قنؿ القذربي في الوونسذ:  ِِ ٔإَذا َعا ِٖ َٕ ِبَعِِٗد ُُُٛفٛ  ي فسهن رستهم عرسو ان تننلى  عفسهن   َٚاِي
 هػ.   -تهم عرسو التنس ارس

َُِٝجاَم عقنؿ تننلى:  َٕ اِي َُِٜٓكُضٛ َٚال   ِ٘ َٕ ِبَعِِٗد ايًٖ َٔ ُُٜٛفٛ   .ٕٓالذ هلل: اٖيِرٜ
قنؿ القذربي في الوونسذ: هذا نو صوة ذعي اولبنب   ي إمهن يوذنذ  عل  اولبنب اله ف ف رنههلل  

 هػ.   -ان ا
تنفقسو الذيو إذا  نههلل  حهللهم غهللر  عإذا  نصم فجذ  عقنؿ ارو نثسذ في الوونسذ: علسن ا ننله 

 هػ.  -عإذا حهللث نذب  عإذا اسوهو  نف ا
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َٕ عقنؿ تننلى:  ِِ َزاُعٛ ِٖ ََٚعِِٗد  ِِ ََاَْاِتٗٔ ِِ ِيَأ ُٖ  َٔ  .ٕٖالهننرج: َٚاٖيِرٜ
قنؿ ارو نثسذ في الوونسذ:  ي إذا اةتهت ا لم يو م ا  عإذا  نههللعا لم يعهللرعا  عهذس صونت  

 هػ. -ؤنتسو عضهللهن صونت الهتنفقسو .. االه
 حريت انغذر. عهى و، دالنت انسُت عهى وجىب انىفاء بانعهىد ـ 
تح  رنب نن يج ز نو ال ذعط في اإل الـ    ذج البونري في صحسحغ  و  صحنب ر  ؿ ان  

  ":لهن ننت  ُ هسل رو  هذع ي ن ٍذ ننف فسهن انوذط ُ هسل رو  هذع  لى التبي قنؿ ال يأتسك نتن   ف
إال رددتَغ إلستن ع لس  رستتن عرستغ. فوذس الهؤنت ف ذلك عانونض ا نتغ  ع رى  ػعإف ننف  لى ديتك  ػ حهلل 

 لى ذلك  فذدَّ ي ن ٍذ  رن يتهللؿ إلى  رسغ  هسل رو  هذع  علم يأتغ  حهلل  ُ هسل إال ذلك  فونتبغ التبي 
  الوزانًن رنلنههلل .. عحوى ال يُقنؿ  ف العهللر نو ديو " نو الذينؿ إال ردَّس في تلك الههللة عإف ننف ننلهنً 

  ! نحههلل 
 ػعإف ننف  لى ديتك  ػع لى  مغ ال يأتسك نتن ريل عفي رعاية في الصحسح نذلك  فقنؿ  هسل:"  

 إال رددتغ إلستن  قنؿ الهنله ف:  بحنف ان  نسن يُذُد إلى اله ذنسو عقهلل ين  ننلهنً ؟! 
 ر  يتهللؿ رو  هسل رو  هذع يذُ ُن في قس دس  عقهلل  ذج نو   ول  فبستهن هم نذلك إذ د ل 

نوة حوى رنى رتونغ رسو  ظهذ الهنلهسو  فقنؿ  هسل: هذا ين نحههلل  عؿ نو  ُقنضسك  لسغ  ف تذدس إلي 
َردُّ إلى اله ذنسو عقهلل ي   ننلهًن ؟!  ال تذعف نن قهلل لقس  ؟! . قنؿ  ر  يتهللؿ:  ي نن ذ الهنلهسو   ُ 

 ".  ذب  ذارنً نهلليهللاً في ان عننف قهلل  ُ 
ين  رن يتهللؿ  اصبذ :"  : زاد ارو إ حنؽ فقنؿ ر  ؿ ان  ٚٓٗ/٘قنؿ ارو حجذ في الووح  
 ".    عإف ان ين ل لك فذينً عنوذينً فهمن ال معهللرعاحون  
عإف  دى ذلػك إلػى ػ قػهلل آثػذ عقػهللـ  ف يػذد  رػن يتػهللؿ إلػى اله ػذنسو  قل : تأنل نسػن  ف التبػي  

  لى  ف ال يعهللر رنلنههلل الذي  نضنس ع  طنس لله ذنسو ..! ع ف يُووو ػ يُنذب   ف
عهذا إف دؿ فه  يهللؿ  لى الهللرية الننلسة الذفسنة الوػي  عالهػن اإل ػالـ لل فػن  رػنلنه د  ع لػى نػهللة  

 ..!  عم ع فوتة لهم  حذنة العهللر رنلنههلل عإف ننف في ذلك هالؾ رنض الهنلهسو 
 رن رصسٍذ رأف يلحك رق نغ اله ذنسو  ع لهغ   تهللنن  نذ التبي  ػسح نهن في الصح  ػ عمح س 

  لسغ في الحهلليبسة.  للذيلسو الونفذيو اللذيو ين ا في رلبغ  عفن  رنلنههلل الذي تم الوننقهلل
ين  رن رصسذ إف :"  : عفي رعاية ارو إ حنؽ  فقنؿ ر  ؿ ان ٔٔٗ/٘قنؿ ارو حجذ في الووح  

ى نن  له   عإمن ال معهللر  فنلحك رق نك " فقنؿ:  تذدمي إلى اله ذنسو يووت مي هؤال  القـ  صنلح من  ل
 ".  و ديتي عينذر متي ؟! قنؿ:" اصبذ عاحون   فهف ان ين ل لك فذينً عنوذينً 
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عال  ج  ػ   ي الهنلم  ػال غذارة  ين  بحنف ان إلى هذا الحهلل تُذا ى حذنة النه د في ديتتن .. 
الوي ال ينل هن عال ي ازيهن   الؽ .. صلى ان  لى مبستن الذفسنة مهن   الؽ التب ة نو ذلك إذا  له   

 عقهللعتتن ع سهللمن نحههلل  ع لى آلغ عصحبغ ع لم. 
 ؟!  فوأنل ين نو يه ف  لسغ العهللر عمقض النههلل نو  يل دريههنت يقونتهن رنلحذاـ ..

 ف  نههلل رهللرًا إال  مي  ذي  قنؿ: نن نتنتي   و حذيوة رو السهنف ع  ذج ننلم في صحسحغ  
قنؿ: فأ ذمن نونر قذيش  قنل ا: إموم تذيهللعف نحههللًا  فقلتن: نن مذيهللس  نن مذيهلل إال  ػعالهللس  ػ من ع ري ُحنسل 

فأ بذمنس  الههلليتة  فأ ذعا  لستن  ههلل ان عنسثنقغ لتتصذفو إلى الههلليتة عال مقنتل ننغ  فأتستن ر  ؿ ان 
   !" وي لهم رنههللهم عمنونسو ان  لسهمالوبذ  فقنؿ:" امصذفن  م

في  نذؼ ع  ظم ننذنة يو ضهن  ػ رأنذ عإذف نو التبي  ػنو اله نرنة  تأنل الهنمع لحذيوة  
إمهن ه  ال فن  رنلنههلل الذي ننف قهلل   طنس حذيوة  ؛اإلرالؽ  عإلى يـ  القسننة بذ تنريوهم  لى الهنله ف 

 ا الهلليو؛ فسقنؿ  ف  صحنب نحههلل يتقض ف النههلل ..!  لله ذنسو  حوى ال ُينن  إلى  هنة هذ
عقهلل ا ولن النلهن  في او سذ يننههلل   : عفسغ ال فن  رنلنههللٗٗٔ/ٕٔقنؿ الت عي في ال ذح  

الوونر  ف ال يهذب نتهم  فقنؿ ال نفني ع ر  حتسوة عالو فس ف ال يلزنغ ذلك رل نوى  نوتغ الهذب هذب  
 هػ.  -عقنؿ ننلك: يلزنغ ا

هتن لنتن في صهللد تذيسح  حهلل الق لسو  عإمهن  ردمن  ف مظهذ قسهة عحذنة النههلل في اإل الـ   عمحو 
عالوي رلع  حهللًا  ف الهنلم ل    طى الوونر  ههللًا رأف ال يهذب نتهم عنو  جتهم للزنغ ال فن   لى ق ؿ 

 ننلك! 
 "نووك  لسغ.  رو فالف إف العندر يُتص  لغ ل اٌ  يـ  القسننة فُسقنؿ: هذس غهللرة فالف:"  عقنؿ  
 "نووك  لسغ .  لول غندٍر ل ا  يـ  القسننة يُنذؼ رغ:"  عقنؿ  
لول غندٍر ل ا  يـ  " ننلم . عفي رعاية:" لول غندٍر ل اٌ   تهلل ا وغ يـ  القسننة :"  عقنؿ  

 "ننلم. القسننة يُذفع لغ رقهللر غهللرس 
. [٘ٔ]" و القنتل  عإف ننف الهقو ؿ ننفذاً نو  ّنو رياًل  لى دنغ فقولغ فأمن رذي  ن:"  عقنؿ  

 . [ٙٔ]" و رياًل  لى دنغ فقولغ فهمغ يحهل ل ا  غهللٍر يـ  القسننةَنو  نَّ عفي رعاية:" 
 . [ٚٔ]" نو قول موننً نننههللة رعسذ حلهن  حـذ ان  لسغ الجتة  ف ي م ريحهن:" عقنؿ  

                                                           
ٔ٘

  .ٓٗٗننسي عارو ننية  ع حههلل  النلنلة الصحسحة:رعاس الت  
ٔٙ

 .ٓٗٗالنلنلة الصحسحة:  
ٔٚ

 .ٖٕٗٗصحسح  تو التننسي:  



 

 )ما َلُى وما عليى( من َدَخَل دياَر غرِي املسلمني بعوٍد وأماٍن
 

 

ٔٔ 

" ت يهلل نو ننسذة  ررنسو  نننً  نو قول نننههللًا لم يُذح راسحة الجتة  عإف ريحهن:" عقنؿ  
 البونري. 
" نو قول مونًن نننههللًا لم يذح راسحة الجتة  عإف ريحهن لس يهلل نو ننسذة  ررنسو  نننً عفي رعاية:"  
 البونري.
 [. ٛٔ"] نو قول نننههللاً في غسذ ُنْتهغ حذَّـ ان  لسغ الجتة:" عقنؿ  
َلغ رنهلل نن ارهأفَّ إلسغ  ُمِصَ  لغ ي ـَ القسننِة ل ا  إذا ارهأفَّ الذيُل إلى الذيِل ثمَّ قو:" عقنؿ  

 [.ٜٔ"]غهللرٍ 
 ال نو ظلم نننههللاً   ع اموقصغ   ع نلوغ ف ؽ رنقوغ   ع   ذ نتغ نس ًن رعسذ رس  موٍس : عقنؿ  

 [.ٕٓ"] فأمن حجسجغ يـ  القسننة
نتغ نس نً رعسذ رس    ال نو ظلم نننههللاً   ع اموقصغ حقغ   ع نلوغ ف ؽ رنقوغ   ع   ذعفي رعاية:"  

 [.ٕٔ"] موٍس نتغ  فأمن حجسجغ يـ  القسننة
"؛  ي نو ظلهغ في دارس نو ِقَبل نو يهلل ل في  ههللهم ع ننمهم نو  نو ظلم نننههللاً "  عق لغ  

الهنلهسو   ع نو ظلهغ في دينر الهنلهسو رنهلل  ف د لهن رنههلٍل ع ننف نو الهنلهسو  فنلحهلليث ي هل 
  الذيو يه ف  لسهم ػ ل بغ عاهسة نذف ضة ال قسهة لهن في نسزاف النلم ػ  ف يو ف الهنتسسو .. فلسوتبغ هؤال

 حجسجهم ع صههم يـ  القسننة!  التبي 
 ال ال يحلُّ ذع منٍب نو النبنع  عال الحهنر اوهلي  عال اللقَطُة نو ننؿ نننههلٍل إال  ف :" عقنؿ  

ال نرع نو ننؿ الهننههلل الهنوأَنو ال تحل عال تج ز [. فهذا ننم  اللقطة الهذنسة في ٕٕ"]ينوعتي  تهن ..
 .. فوسن رهنلغ الهصنف الهحو ظ .. فوسن رهللنغ ع نسذ حذننتغ .. ال نك  مهن  نهلل حذنة ع غلظ! 

  [.ٖٕ]" :"  دِّ اوننمة إلى نو اسوهتك  عال توو نو  نمك عقنؿ 

                                                           
. عق لغ " في غسذ نتهغ "؛ قسل: عقوغ  عقهلْلرُس  عقسل غنيوغ؛ ينتي نو قولغ في غسذ عقوغ  ع ٕٕٗٗصحسح  تو التننسي:  ٛٔ

 غنية  نذس الذي يج ز فسغ قولغ ) التهنية (. 
 . ٖٚ٘حننم  صحسح الجننع: رعاس ال ٜٔ
 .ٕٕٙٙصحسح  تو  ري داعد:  ٕٓ
 . ٕ٘٘ٙصحسح الجننع الصعسذ:  ٕٔ
 . ٜٕٕٖصحسح  تو  ري داعد:  ٕٕ
 . ٖٕٗ  ذيغ  ر  داعد عغسذس  النلنلة الصحسحة: ٖٕ



 

 )ما َلُى وما عليى( من َدَخَل دياَر غرِي املسلمني بعوٍد وأماٍن
 

 

ٕٔ 

 رنلوي هي  حنو  نهن قنؿ تننلى: هللفع فند الحهلليث  ف النس ة ال تُقنرل رنلنس ة  عإمهن تُقنرل عتُ  
ايط١َ٦ََِّّٝ ُٔ َٞ َأِحَط ِٖ َٞ  . عقنؿ تننلى:ٜٙالهؤنت ف: اِدَفِع ِباٖيِتٞ  ِٖ َٚال ايط١ُ٦ََِّّٝ اِدَفِع ِباٖيِتٞ  ٟٛٔ اِيَحَط١َُٓ  َٚال َتِطَت

ٌِ ُِٝ ٌّ َح َِٚي  ُ٘ ٠َْٚ َنأََّْ ُ٘ َعَدا َٚبََِٝٓ ُٔ َفٔإَذا اٖيِرٟ بَََِٝٓو    .ٖٗل :فص َأِحَط
فوهن  مغ ال يج ز  سنمة الونسو عنقنرلة  سنموغ روسنمة  نذلك ال يج ز نقنرلة العهللر رعهللر آ ذ   ع 
نقنرلة النذقة رنلنذقة   ع الزمى رحذيم الزامي   ع قول  رونؿ نو قول  رونؿ اآل ذيو .. فنلهقنرلة رنلهثل 

ينهل قلسل ال رع .. عهي نونلوة للتص ص  صهللر إال  وتال ػ رذرينة  ف النسو رنلنسو  ػفي هذس اله اضع 
ًََِٝٗا  ال ذ سة النهلليهللة الوي توسهلل  ف الهذ  ال يؤ ذ رجذيذة غسذس  نهن قنؿ تننلى: ُّ َِْفٕظ ٔإٖيا َع َٚال َتِهِطُب ُن

ِٚٔشَز ُأِخَس٣ َٚأشَز٠ْ  البنض ػ  . فقن هللة  ف الهنننلة رنلهثل لسن   لى إرالقهن ػ نهن يظوٙٔاومننـ: َٚال َتٔصُز 
 . عإمهن في ن اضع دعف ن اضع رحن  نن رستوغ ق ا هلل عمص ص ال ذينة

عهػػذا نػػو  نػػهلل نػػن قسػػل فػػي  [ٕٗ]" ال إيهػػنف لهػػو ال  ننمػػة لػػغ  عال ديػػو لهػػو ال  هػػهلل لػػغ:"  عقػػنؿ 
عنبسػذة نػو   وف اإليهنف عالهلليو ال يتووسنف  و الهذ  إال لذم   ظػسم .. ؛العهللر عمقض النههلل عاوننف  اق  

  سذ الذم ب!نبن
قل : نو يتووي  تغ نطلك اوننمة  عنطلك ال فن  رنلنههلل  فهذا ال يو ف نؤنتًن عال ننلهًن  

 اإليهنف عالهلليو الهؤدي إلى الووذ عالنسنذ رنن. نطلك عالحهلليث يحهل  لى ظنهذس؛ عه  اموون  
نن يتووي ػ عم  سة ػ هللر  نن نو يتووي  تغ رنض اوننمة عالنههلل فهمغ يتووي  تغ نو اإليهنف عالهلليو رق

  تغ نو اوننمة عالنههلل  عان تننلى   لم. 
  . ي ال  مقضغ عال   ي  لغ[. ٕ٘]" إمي ال َ  سُس رنلنههلل:" عقنؿ 
َنو ننف رستغ عرسو ق ـٍ  ههلل فال ي هللُّ ُ قهلَلًة عال يحلُّهن حوى يتقضي  نهلُلهن  ع يتبذ إلسهم :" عقنؿ 

 [.ٕٙ]"  لى   ا 
نن البنب  نثذ نو  ف ُتحصذ في هذا اله ضع  عرنل  الحك يووسغ نو نل عاوحنديث في هذا 

عه  رينةمن عنطهنتن نو هذا  .. لستصنع إلى الحك عيلوزنغعاحهلل حهلليث عاحهلل  ع داللة حهلليث  تقهللـ
ل   ق  لغ نجه ع  دلة .. رقسك الهلليو عالذنة عالنههلل ..  نن صنح  اله ى عاو الؽ الذدية البحث .. 

.. علو ُيصعي إلسهن .. عيأرى إال  ف يتصنع فلو يتووع نتهن .. عيهسع  ق اؿ  لهن  اونة  الوونب عالنتة
 له اس .. عنن تهسل إلسغ   القغ الذدية  عربنسنغ الون هللة!

                                                           
ٕٗ

   ذيغ  حههلل.  
ٕ٘

 .ٜٖٕٙصحسح  تو  ري داعد:  
ٕٙ

  .   ٖٕٗٗصحسح  تو  ري داعد:  



 

 )ما َلُى وما عليى( من َدَخَل دياَر غرِي املسلمني بعوٍد وأماٍن
 

 

ٖٔ 

 ف العهللر رنلنه د عال   د حذاـ؛ عحذنوغ نعلظة عن هللدة في ديتتن  عه   خالصة القول:   
 يو عديتغ م في الهللرؾ او ول نو التنر .. فلستظذ نل انذٍئ لتونغ الهتنفقسو الذيو هالونفذيو ع نو   الؽ 

  الؽ   ع   الؽ  سهلل اومبسن  عالهذ لسو  الهلليو  عنوع ظهة هذا  ه  نو ديو ان  ع يو ه  نو   الؽ
الذيو ُ نذمن رأف ال ملوو   و رذيقوهم  صحنرغ عالونرنسو لهم رهحننف رضي ان  تهم  يهنسو؛ اوعلسو نو 

إلى نو   اهم نو الهوأ ذيو  نهو لم تُؤنو  لسهم الووتة  نهو حط  رهم ههههم ع  القهم يهم عههلل
هذا الهلليو  عرونصة  متن ع ظهة ع  القهم عربنسنهم النولسة  و الته ض عاالرتونع إلى ننو ى   الؽ 

ننمة  حوى يُقنؿ إف يصبح التنس يوبنين ف ال يوند  حهلل يؤدي اورق لغ:"  في الزننف الذي  ننر إلسغ التبي 
في رتي فالف رياًل  نستنً  عحوى يُقنؿ للذيل نن  يلهللس ع ظذفغ ع  قلغ عنن في قلبغ نثقنؿ حبٍة نو  ذدؿ نو 

   من ذ رنن نو الوذالف .. عمنألغ تننلى الثبنت عالنو  عالننفسة. " نووك  لسغ. إيهنف

يـ  يٍـر انًسـهًٍٍ ال     ـ انًمذيت انثانثت: إظهار أخـالق هـ ا انـذٌٍ فـً انتعايـم        

 ٌتعارض ي  عمٍذة انىالء وانبراء فً اإلسالو. 

 ف نو ل اـز  .. عغل   لسهم الجهل ػنهو ضنق  رهم ربنسنهم ع  القهم النولسة  ػيظو البنض  
رطذيقة نتوذة عغسذ ػ نهو د ل ا في  ننمهم ع ههللهم  ػ قسهللة ال ال  عالبذا  في اإل الـ الونننل نع الوونر 

رذيقة ال تنذؼ غسذ اوذى عالن  عاللنو  عالنط  عالعهللر  عالعش عالوذب عغسذ ذلك نهن    القسة؛
الهلل  ؿ في ن االتهم  عالذن ف الع غنسي ػ في  ذفهم عفقههم العذي   ػ ُي سو .. ع ف  الؼ ذلك ينتي

 إلسهم ..!  
ونننػل نػع الوػنفذيو وهم في   القغ عديتغ  فنل ق ؿ: عهذا  طأ نتسع لم ينبقهم إلسغ  حهلل نهو لم يُ  

عمصػذتهم  لػى اإل ػالـ عفك   الؽ عتننلسم هذا الهلليو الحتسن ني   عالهلل  ؿ في ن االتهم عالذن ف إلسهم 
فػػي اآل ػػذ  عإلسػػك رسػػنف ذلػػك ر ػػي  نػػو   قػػ عنػػي  آ ػػذ .. ع ف  حػػهللههن ال ينػػولـز نطلقػػنً العالهنػػلهسو 

   .الووصسل
حوػى ينػهن ا نػالـ ان  عاونػنف ػإف رلبػ ا الجػ ار  ػػ  تهللنن  نذ ان تنػنلى رهيػنرة الووػنر عاله ػذنسو 

َّ  تننلى  عتبلعهم د  ة الو حسهلل  نهن قنؿ تننلى: ِ٘ ُث َُعَ َنالَّ ايًٖ ُٙ َحت٢َّ َِٜط ُُِػٔسِننيَ اِضَتَجاَزىَ َفَأِجِس َٔ اِي َِ ِٕ َأَحٌد  َٚٔإ

َٕ ُُٛ ٌّ ال َٜعًَِ ِِ َقِٛ ُ٘ َذِيَو ِبأََُّْٗ َََٓ ََِأ  ُ٘    . ٙو رة:ال َأبًِِِغ
الوننرض نع نن يج   لسهم نػو البػذا   ػرض اف ان تننلى  تهم  ػ ق ؿ: لم يوهم نو ذلك الصحنرة 

عالهنػػػنداة للووػػػذ عالوػػػنفذيو  نػػػع  لههػػػم رهػػػن يووتوػػػغ نوهػػػـ  الجػػػ ار نػػػو إحنػػػنف عر نيػػػٍة عحهنيػػػة تُنطػػػى 
   !للهنوجسذ إلى  ف ين د آنتنً إلى ننوتغ عنأنتغ الذي ين  نتغ



 

 )ما َلُى وما عليى( من َدَخَل دياَر غرِي املسلمني بعوٍد وأماٍن
 

 

ٔٗ 

  نهن ننذعفنً لهن  نذ ان تننلى رنإلحننف إلى ال الهلليو الونفذيو  عرهصنحبوههن في الهللمسن عنذلك  
َُا قنؿ تننلى: ٌِ َفال ُتِطِعُٗ ِ٘ عًِِ ََا يََِٝظ َيَو ِب ََٖداَى ِيُتِػٔسَى ِبٞ  ِٕ َجا َٚٔإ ِ٘ ُحِطّٓا  َٛاِيدَِٜ َٕ ِب َٚصََِّٝٓا اِيأَِِْطا َٚ :ٛالنتوب ت .

ِٕ عقنؿ تننلى: ََٚصاِحِب َٚٔإ َُا  ٌِ َفال ُتِطِعُٗ ِ٘ عًِِ ََا يََِٝظ َيَو ِب ِٕ ُتِػٔسَى ِبٞ  ََٖداَى ع٢ًََ َأ َُا ِفٞ ايدَُِّْٝا َجا ُٗ

 . ٘ٔلقهنف:ََِعُسٚفّا
 الػػهلل  ؿ فػػي نػػ االتنػػو هػػذا الو يسػػغ الذرػػنمي  قػػ ؿ: لػػم يوهػػم الصػػحنرة عالوػػنرن ف لهػػم رهحنػػنٍف 

 نػي   عرن وههػنننذعفػنً اإلحننف إلسههن عنصنحبوههن في الهللمسن ن ع بذههعالذن ف إلسههن  ف ال الهلليو الونفذيو
 .  عنونرنوههن  لى الووذ عال ذؾ ني  آ ذ

 ي رنننػة   و   هن  رت   ري روذ رضي ان  تههػن قنلػ : قػهلِلن   لػيَّ  ُنػي راغبػًة ػعفي الحهلليث 
ننرهػة لس ػالـ ن ػذنة ػ رهػن  تػهللي تنػألتي اإلحنػنف عالنطػن  ػ فػي  هػهلل قػذيش  عهػي راغهػٌة ن ػذنة ػ  ي  

 [. ٕٚ"]  فأصلهن؟ قنؿ:" منم؛ صلي  ُنَّكِ 
يوػػألن قلػػ ب رنػػض نػػو هػػم  قػػذب إلػػى الووػػذ نػػتهم إلػػى اإليهػػنف رنإلحنػػنف  ع تػػهللنن نػػنف التبػػي  

عالنطن  الجزيل لسنػوهسل قلػ رهم إلػى اإليهػنف علػسهوو اإل ػالـ فػي صػهللعرهم  نهػن قػنؿ رنػض هػؤال  الػذيو 
عإمػػغ ورعػػض الولػػك إلػػي  فهػػن زاؿ يُنطستػػي حوػػى إمػػغ وحػػ    طػػنمي ر ػػ ؿ ان لقػػهلل  :  مولهػػم التبػػي 
  [. ٕٛ]الولك إلي
ن السًن للونفذيو عال نحبًن لهم  عإف ننف يح   ػحنننس  ػيونل ذلك لم يوو   تهللنن ننف التبي  

ع ف تح   ني  عديتغ ؛ فأف تح  الونفذ لذاتغ عنوصغ نو  يل إيصنلهن إلسهملهم  سذ الههللاية عيجنههلل 
  ! ني  آ ذ ى ههللايوغ رنل  نسل اله ذع ةلغ  سذ الههللاية عتحذص  ل

لم يوػو ن السػنً للووػنر اله ػذنسو  تػهللنن نػنف يحػنفظ  لػى  ننمػنتهم الوػي  عد  هػن  تػهللس   عالتبي  
رنلصػػندؽ اولػػهللا  فػػي ال قػػ  الػػذي نػػنف يلقػػى نػػتهم نػػل حػػذب ع ػػهللا   حوػػى لقبػػ س عهػػم  صػػ نغ ع  ػػهللاةس 

   !اونسو
قػػنؿ  رػػ     ػػو التبػػي ػ  ػػهللع اإل ػػالـ اوعؿ عفذ ػػ ف هػػذس اونػػة  ػلهػػن  ػػأؿ او ػػتس  رػػن يهػػل ع  

يهػػل: عيحػػك عان إف نحهػػهللاً لصػػندؽ عنػػن نػػذب نحهػػهلل قػػط  عإمػػي و لػػم إمػػغ لتبػػي  علوػػو نوػػى نتػػن لنبػػهلل 
 نتنؼ تبننً ..؟! 

                                                           
 . ٕٓٓ٘س :   ذيغ  ر  داعد  صسحي الوذغ ٕٚ
إف نو الهؤلوة قل رهم نو يو ف  لى الووذ الصذيح  لوو يُطهع ره النغ رنلنطن   . عقسل:ٗٛٗ/ٖامظذ زاد الهنند: ٕٛ

  !عاإلحننف إلسغ
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 عتػغ ال ػهلليهللة للتبػي رغػم  هللا عصػهللقغ ..ع ننموػغ عرأ القػغ  هذس نهندة  لهلل   هللا  اونة رنلتبي  
رهػن ُي ػػسو؛ ومػغ لػػ  فنػل  ػػُسنذؼ رػسو النػػذب يهسنػنً  مػػغ   علس ػالـ .. إال  مػػغ لػم ينػػوطع  ف يصػن التبػػي 

   نذاب! 
"  لػػم  نػػو قوػػل مونػػنً نننهػػهللة رعسػػذ حلهػػن  حػػـذ ان  لسػػغ الجتػػة  ف ي ػػم ريحهػػن:"  ع تػػهللنن قػػنؿ  
  عإمهػن نػنف يظهػذ علػهلليتهم عال نحبػنً لهػمعيػغ حػك   رعسػذيػهللافع  ػو الووػنر عاله ػذنسو  ػحننػنس  ػػ يوػو 

  ػهللاسهم   الؽ هذا الهلليو  عننف يذيهلل  ف يذري  صحنرغ ع تبن غ  لى قهلل سة ال فن  رنلنههلل عل  ننف ذلك نػع 
 نو الونفذيو! 

رػأف ينػ د إلػى   ػعغسػذس نهػو يػن س ننػلهنً فػي فوػذة صػلح الحهلليبسػة   ػ رػن يتػهللؿ   تػهللنن  نػذ التبػي 
ى يذيػهلل  ف ينسػتهم  لػػ ػحننػنس ػػ  نػن  ػسالقسغ نػو  ػذاب عفوتػة فػي ديتػغ  لػم يوػو التبػي  رغػمنوػنر قػذيش 

 !  علسس نو   القهن العهللر أف العهللر رنلنههلل حذاـ  ع متن  نة ال تنذؼ العهللر ..فنلغ ر  عإمهن  لل ننلم
اقي " ننلم. إمهن  راد الوطنب الذ   د   التنس  عر ذعا عال تتوذعا:"   تهللنن قنؿ التبي 

الذي يلسك رنظهة هذا الهلليو  الذي يب ذ عال  عالوولن عالهذا  ػ  البنسهلل  و النبنب عالوحش  ػاو القي 
  النظسم!يتوذ  عيذغ  اآل ذيو رهذا الهلليو 

  عنسن عزمجبنر عغسذهن نو البلهللاف نهمهللعمسنسن عننلسزين  رنض البلهللاف او س ية عاإلفذيقسةعنو يوأنل 
إلى عي د رنض الوجنر  ػرنهلل ت فسك ان عههللايوغ  ػ ف اينً  يجهلل  ف  ب  ذلك ين د د ل  هلهن في ديو ان 

في تلك الهللينر  عإلى   القهم الذفسنة الوي رغب  الهاليسو نو النونف عالُنهنمسسو الهنلهسو السهتسسو 
 الهحلسسو في الهلل  ؿ في اإل الـ ..! 

  ع وك الهللـ الحذاـ    عالنذقة  عالعهللرانوهت ا النطنو الهنلهسو ل   ف هؤال  الوجنر  عاتص ر 
رهلل  ى  ف اآل ذيو ننلهم حالؿ عحذننتهم ننوبنحة .. عيونل ف ذلك  عغسذ ذلك نو او الؽ اله ستة

 !  تذى  حهللاً ننف  سونرنهم  لى الهلل  ؿ في اإل الـ  نال ..! رن م الهلليو ..
ذي تجنعز روضل ان عنتوغ عل  تحذي   و  ب  إ الـ نثسذ نو اوعررسسو في هذا النصذ .. عال

تجهلل  ف النب  الذسسني ين د إلى ننننلة حنتة تلقنهن  حهللهم نو ننلم ذع  لك حنو  الهاليسو نتهم ..
نهللتغ للونذؼ  لى اإل الـ .. عالقذا ة  و اإل الـ .. فسههلليغ ان تننلى عي ذح صهللرس للهلل  ؿ في 

 اإل الـ. 
ِٔ َحِِٛيَو ََٚيِٛ نَُِٓت َفٓظّا غًََِٝظ  قنؿ تننلى: َِ رحك قسل عهذا . ٜ٘ٔآؿ  هذاف:  اِيكًَِِب َياَِْفضُّٛا 

عرونصة .. فنحوهنؿ عق  غ نو الوونر حستهن يذعف نو   الؽ الهنلهسو  نع التبي  صحنرة اوعاسلال
.. فنلحك ػ لوي ين د ػ ال رهلل لهلل نتغ عحهلوغ نو  ف يذتون ا  نن يتوذ عال يب ذ  نو رنب  علىنتهم الهلل نة 
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لى ننو ى   الؽ عنبندئ هذا الهلليو  ع ف يو م ا  لى  لك  ظسم نهن ننف قهللعتتن عمبستن  سهلل الولك إ
ِٕ  لى  لك  ظسم نهن قنؿ تننلى  تغ: نحههلل    .ٗالقلم: َٚإََّْٔو َيع٢ًََ خًُُٕل َعِظٝ

ة   عالذي لتن فسغ قهللع الذي ال يذغ   و نلوغ عههلليغ إال نو  وغ مونغ ػ  تهللنن ننف إرذاهسم 
 طنرغ؛ اوب الونفذ الهننمهلل الذي ننف يهلل   إلى  بندة اوصتنـ نو في يولطن في د  ة  رسغ ع  حنتة ػ

    !عنتنصذاً لله ذنسو ..  تهللنن فنل ذلك ن السنً ػ حنننس ػ  لم يوو إرذاهسم  .. دعف ان تننلى
َٕ ِصدِّٜكّا َٚاِذُنِس ِفٞ اِيِه اقذ  هذس اآلينت الوذيهنت عتأنل الهنتى اآلمن الذنذ: ُ٘ َنا َِ إَّْٔ ِٖٝ َتاِب ٔإِبَسا

َٚال ُِٜغِٓٞ عََِٓو غ٦َِّٝا * َِْبّّٝا َٚال ُِٜبِصُس  َُُع  ََا ال َِٜط َِ َتِعُبُد  ِ٘ َٜا َأَبِت ِي ٍَ ِيَأِبٝ ِِ َِٜأِتَو  * ٔإِذ َقا ََا َي  ِٔ َٔ اِيعًِِ َِ َٜا َأَبِت إِّْٔٞ َقِد َجا٤َِْٞ 

ّّٜٔٛا َفاتَِّبِعِٓٞ َأِِٖدَى ِصَساطّا ٔٔ َعِصّّٝا * َض َُ َٕ ِيًسَِّح َٕ َنا َّ ايػََِّٝطا َٕ ٔإ ِٕ  * َٜا َأَبِت ال َتِعُبِد ايػََِّٝطا َٜا َأَبِت إِّْٔٞ َأَخاُف َأ

َِٚيّّٝا  ٕٔ َٕ ِيًػََِّٝطا ٔٔ َفَتُهٛ َُ َٔ ايسَِّح َِ َُطََّو َعَراٌب  َٜ :ٔٗنذيم-ٗ٘ .  

الذي آثذ إال  ف يه ت  لى الووذ ػ  في د  ة  هغ  ري رنل  عنذلك تلطن عرفك التبي 
 حصذ. تُ .. عاآلثنر في هذا البنب  نثذ نو  ف الوثسذ  عغسذسػ عال ذؾ 

 نوغ رنلصهللقة  لى  هل اودينف او ذى  لى نن هي  لسغ نو عثتسة عنوذ   تهللنن يأنذ التبي 
حنننس ػ ن السنً رذلك ػ  يوو التبي [. لم ٜٕ"] تصهللق ا  لى  هل اودينف:" عنذؾ  نهن في ق لغ 

 عنظنهذاً للونفذيو اله ذنسو ..! 

ذاؾ الذني التصذامي الهصذي نو ارو اونسذ الهنلم  هذع   تهللنن  مصن  هذ رو الوطنب 
   لى الهنلهسو ن السًن للوونر لم يوو  هذ  ع نذس رأف يقوص نتغ عيضذرغ نهن ضذرغ .. رو الننص 

قنسهللس عننلهغ الذي تلقنس نو  الهونلن ػحوى نع الونفذ  ػهللؿ اإلمصنؼ عالنعنبهلل  عإمهن ننف يحسي   الؽ 
   . عقهللعتغ نحههلل 

ع تهللنن صنلح  ر   بسهللة ارو الجذاح مصنرى الذـع  لى نهلليتة دن ك  عننف قهلل افووحهن  نلهلل ارو 
 نو الصلح .. ردنع القـ  ال لسهلل  ت ة نو يهة البنب ال ذقي للههلليتة  علم يوو ينلم نن  نضنس  ر   بسهللة 

علم يُنهلل ..   ر   بسهللة الههلليتة إلى التصنرى ع نضى صلحغ ننهم  عفنً  عالوزانًن رنلولهة الوي   طنهن لهم
.. عإمصنؼ  عإمهن ه  نو رنب إظهنر   الؽ ال فن  رنلنههللنظنهذة اله ذنسو عن االتهم   قبسلذلك نو 

 ..!دن ك ذاتهنتلك الههلليتة ننم  عإف  دى ذلك إلى  ننرة نهلليتة روننلهن  ع اآل ذيو عل  ننم ا   هللا  .. 

                                                           
 . ٕٙٙٚالنلنلة الصحسحة: ٜٕ
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ّٕ ع٢ًََ َأ نهن قنؿ تننلى: ُٕ َقِٛ ِِ َغَٓآ َٚال َِٜجٔسَََُّٓه ِ٘ ُغََٗدا٤َ ِباِيِكِطِط  َّاَِنَي يًِٖ ُْٛٛا َق َٔ آََُٓٛا ُن ٖيا َتِعِدُيٛا َٜا أََُّٜٗا اٖيِرٜ

َ٘ َّ ايًٖ َ٘ ٔإ َٚاتَُّكٛا ايًٖ  ٣َٛ َٛ َأِقَسُب ِيًتَِّك ُٖ َٕ اِعِدُيٛا  ًَُُٛ َُا َتِع   . ٛالهنسهللة: َخِبرٌي ِب
نظنهذتهم  لى هذا الهلليو ني   عن االة الونفذيو عالذن ف إلسهم ع عنبندئ فنلوزاـ   الؽ 

عال يولط رستههن عيجنل  حهللههن عال ينتي اآل ذ ..  أحهللههن ال ينولـز اآل ذ ف .. ني  آ ذالهنلهسو 
 قغ عنذع تغ!  نوهم في ديتغ ع  الينهل الزننً لآل ذ إال نل 

 و نحههلل رو الحتوسة قنؿ:" لسس رحوسم نو ال يُنننذ رنلهنذعؼ نو ال يجهلل نو عفي اوثذ  
  [. ٖٓ]اً  حوى يجنل ان لغ فذينً عنوذينً "ننننذتغ رهللَّ 

ـ انًمذيت انرابعت: خهك االعتراف بانًعروف وانصٍُ  انجًٍم وانثُـاء عهٍـو وعهـى     

 صاحبو ُخهك شرعً وإساليً.  

تحذج البنض نتهم نو اال وذاؼ ع  القهم   ع    ربنسنهم موٍذ نو هؤال  الهوط سو جنس   نو 
  ظتًن نتهم  ف غسذ الهنلهسورنلوسذ إف ين   و رذيك ع لى فن لغ رنلجهسل عالهنذعؼ   ع الثتن   لسغ 

 !  عنع  قسهللة ال ال  عالبذا  ذلك يوننرض نع ث ار  عتننلسم هذا الهلليو الحتسن ..
 عاإلحنػػػنف رنإل ػػػن ة   ف يقػػػنرل ا الحنػػػتة رنلنػػػس ة يحػػػ د الهنػػػذعؼ ع لػػػى هم ذلػػػك  لػػػى فػػػسحهل 

هػذا  :يق لػ فتػذاهم رنػهلل ذلػك .. ثػم عالوسنمػة رنلعػهللر عال فػن  عالهنذعؼ رنلهتوذ  عالجهسل رنلقبسح  عاونو 
 اله ذنسو ..!  ن االة ه  الهلليو  عَنو رغ   تغ فقهلل  وغ مونغ  عد ل في 

ر ي     ال يقهللـ  لسغ إال نل ل سم الطبع عالولك .. عإلسك رسنف ذلكُ لك نذنـ ع  عهذا  طأ ظنهذ 
 نو الووصسل.

ّٕ ع٢ًََ َأ قنؿ تننلى: ُٕ َقِٛ ِِ َغَٓآ َٚال َِٜجٔسَََُّٓه ِ٘ ُغََٗدا٤َ ِباِيِكِطِط  َّاَِنَي يًِٖ ُْٛٛا َق َٔ آََُٓٛا ُن ٖيا َتِعِدُيٛا َٜا أََُّٜٗا اٖيِرٜ

َٛ َأِق ُٖ َٕاِعِدُيٛا  ًَُُٛ َُا َتِع َ٘ َخِبرٌي ِب َّ ايًٖ َ٘ ٔإ َٚاتَُّكٛا ايًٖ  ٣َٛ    .ٛالهنسهللة: َسُب ِيًتَِّك
: ن م ا ق انسو ن رنلحك  عال يحهلتوم رعض ق ـٍ  لى ٖٙٓ/ٕقنؿ ارو الج زي في زاد الهنسذ 

لى  ف تو م ا تذؾ النهللؿ  ا هللل ا في ال لي عالنهللع ه   قذب للوق ى؛  ي إلى الوق ى  عالهنتى:  قذب إ
 هػ.  -نوقسو ا
فهف  صنب  ػحوى عل  ننف ننفذًا  ػ ف م ههلل  لى الهذ  رهن فسغ الذي  نذمن رغ قل : عنو النهللؿ  

 ع حنو  مق ؿ: قهلل  صنب ع حنو  عإف   ن  مق ؿ: قهلل   ن . 

                                                           
 . ٕٛٙصحسح اودب الهوذد:  ٖٓ
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فننههللعا  لى الهحنو رأمغ نحنو  ع لى الهني  رأمغ  مغ قنؿ:"  قهلل صح  و التبي ف
ننف هذا الهحنو  ع هذا الهني     ا  ننف ننفذًا  ـ ننلهنً  يج   ف م ههلل  لسغ رهن فسغ   ".  يَّنً نني 

.. ع الؼ ذلك يهلل ل في عزر نهندة الزعر الوي حذر اإل الـ نتهن  نهلل  نو غسذ زيندة  ع مقصنف
  الوحذيذ!
يجهلل فلُسثِو  فلسجِز رغ  فهف لم ػ  ي نن يونفئ رغ هذا النطن   ػ طي  طنً  ف يهلل نو  ُ :" عقنؿ  

 ي نو  ثتى  لى صنح  الهنذعؼ رهن ه   هلغ رسو  [.ٖٔ]" فهف نو  ثتى فقهلل نوذ  عنو نوم فقهلل نوذ
حك الهووضل  لسغ  نَوذَ نو يووم الثتن  عاال وذاؼ رنلجهسل فقهلل نوذ التنهة  ع  نن التنس فقهلل نوذس عننفأس  

  عهذا إف دؿ فه  يهللؿ  لى فهللاحة عالثتن  نوذاً  .. ثم تأنل نسن  هى نوهنف ال وذعالهحنو إلسغ 
 الذم  ع ظهغ!

   [.ٕٖ]" سذَ غ فقهلل نوَ س  عنو نوهَ نو  ُلي ننذعفنً فلم يجهلل لغ يزاً  إال الثتن   فقهلل نوذَ عفي رعاية:"  
فهف نو  ػ ي رسو التنس  ػنو  ُتي إلسغ ننذعؼ فلسونفئ رغ  عنو لم ينوطع فلسذنذس :"  عقنؿ  

يو ف قهلل  دى عذنذ صنحبغ رهن ه   هلغ  ذ ننذعفغ  لسغ رسو التنس  ي إف م [.ٖٖ]" ذنذس فقهلل نوذس
 عننفأس!نوذس 

   [ٖٗ]" سس  عنو نوهغ فقهلل نوذَ نو  علي ننذعفنً فلسذنذس  فهو ذنذس فقهلل نوذَ عفي رعاية:" 
نو لم ي وذ القلسل لم ي وذ الوثسذ  عنو لم ي وذ التنس لم ي وذ ان  عالوحهللث :"  عقنؿ  

  [.ٖ٘]" عتذنهن نوذ رتنهة ان نوذ 
    [. ٖٙ]" ال ي وذ ان نو ال ي وذ التنس:"  عقنؿ  

                                                           
ٖٔ

 .ٜٛ٘رعاس الوذنذي عغسذس  صحسح الوذغس  عالوذهس :  
ٖٕ

 .ٜٛ٘ح الوذغس :  ذيغ ارو حبنف  صحس  
ٖٖ

 . ٕٜٙ  ذيغ  حههلل  صحسح الوذغس :  
ٖٗ

 .ٜٗٙرعاس الطبذامي  صحسح الوذغس :  
 ع  . قل : نوذ التنس يو ف رهونفأة الجهسل رصتسع يهسل يقنرلغ   ع رنلهلل ن  لهم رنلوسذ  ٜٙٙصحسح الوذغس : ٖ٘

 مغ قنؿ:" َنو ُصتع إلسغ ننذعؼ   نهن في الحهلليث فقهلل صح  و التبي    رنلثتن   لى صنح  الهنذعؼ رهن ه   هلغ 
 فقنؿ لون لغ: يزاؾ ان  سذاً فقهلل  رلغ في الثتن  ". 

فسهن ا وولوغ ان  لسغ نو التنم  يو ف نوذ  بندة؛ عصووغ  ف يحهل النبهلل  لى الطن ة لونلقغتننلى  نن نوذ ان       
لهووضل الحقسقي الذي رسهللس   بنب الذزؽ عالوسذ نلهن ؛ ومغ ه  الهتنم عا  ع ف يذد الوضل نلغ إلسغ الظنهذة عالبنرتة

 .   ينوذهن نسوهن ي ن   عيصذفهن إلى نو ي ن  نو  بندس .. فنلوضل فضلغ  عالهنؿ ننلغ  عالوسذ نلغ إلسغ  
ٖٙ

 .ٖٜٙرعاس الوذنذي ع ر  داعد  صحسح الوذغس :  
 



 

 )ما َلُى وما عليى( من َدَخَل دياَر غرِي املسلمني بعوٍد وأماٍن
 

 

ٜٔ 

ورلقوهم  ػينتي   ذى رهللر  ػل  ننف الهطنم رو  هللي حسًن ثم نلهتي في هؤال  التوو :"  عقنؿ  
اوعثنف  علوو لهن ننف لغ صتسع يهسل نع التبي   " البونري.  لهنً  ف الهطنم ننت  لى ال ذؾ ع بندة  لغ
  راد التبي  لهن  ند نو الطنسن .. حسث  ينرس وينـٍ يـ  ال هللة في نوة   ف يونف غ عيذد يهسلغ 

 إف نلهغ رهم ..!  ػالذيو تجنعز تنهللادهم النبنسو ريل  ػرصتسع  يهل  عه   ف ينطسغ   ذى رهللٍر 
 ف ينلم اونة له ذنسو عال نحبًن لهم حنننس  عإمهن  راد ن السًن ل ذلك لم يوو  تهللنن قنؿ التبي 

 .. ن ة   ال رنلعهللر عاإلإلحننف رنإلحننف لك اال وذاؼ رنلجهسل  عنسن يقنَرل الهنذعؼ رنلهنذعؼ  عا
 ! عالجح د

 ف يذد ي ار ال لسهلل رو الهعسذة في نوة  قنؿ لغ ال لسهلل:  علهن  راد الصحنري  ثهنف رو نظن ف 
 ضى رج ار ان  عال  ريهلل  ف   وجسذ رعسذ ان!ين ارو   ي لنلغ آذاؾ  حهلل نو ق ني  قنؿ: ال  علوتي  ر 

قنؿ ال لسهلل: فنمطلك إلى الهنجهلل فنردد  ليَّ ي اري  المسة نهن  يذتك  المسة  قنؿ: فنمطلقن 
قهلل عيهللتغ عفسًن  فوذين حوى  تسن الهنجهلل فقنؿ ال لسهلل: هذا  ثهنف قهلل ين  يذد  ليَّ ي اري  قنؿ: صهللؽ  

 [.ٖٚال   وجسذ رعسذ ان ..]   علوتي قهلل  حبب   فنذيَم الج ار

 مصن اله ذؾ ال لسهلل رو الهعسذة .. ععصوغ  لى  فنمظذ نسن  ف الصحنري  ثهنف رو نظن ف 
 إليهنمغ .. عال لنقسهللة ال ال  عالبذا ! م الج ار .. علم يوو ذلك  ندننً الهأل رأمغ ننف ننغ عفسنً نذي

 ينرتغ  رنهلل  ف رل  نتهن الج ار  عاونو تأنل ل   ف ننلهًن ػ في هذا الزننف ػ قنؿ  و دعلة  
: قهلل عاوننف .. فنرًا رهلليتغ عمونغ ع هلغ نو ظلم الظنلهسو .. نن قنلغ الصحنري  ثهنف رو نظن ف 

عيهللتهن دعلة عفسة نذيهة الج ار .. نسن  ُسنن  رغ الظو نو  س ي او الؽ عالطبنسع نهو يُتنب ف لهذا 
 الهلليو الحتسن!

يـ   حسحغ  ف قذي ًن لهن  ر ل   ذعة رو ننن د الثقوي لهونعضة التبي ع  ذج البونري في ص
الحهلليبسة فونف نهن قنلغ: فهمي عان ال  رى عي هنً  عإمي ورى  ن ارًن نو التنس  لسقًن  ف يوذعا عيهلل  ؾ  

روذ.  فقنؿ: َنو ذا؟ قنل ا:  ر  !: انصص رظذ الالت   محو موذ  تغ عمهلَلُ غ؟الصهلليك  فقنؿ لغ  ر  روذ
   !ل ال يهلٌل ننم  لك  تهللي لم  يزؾ رهن ويبوك!قنؿ:  نن عالذي موني رسهللس  

رنلهثل؛ ه   ف  نو  ف يذد  لى  ري روذ  ػعه   لى ينهلسوغ عنوذس  ػتأنل الهنمع لهذا الذيل 
 لم يتنهن لغ  قهلل نتنوغ نو  ف يذد  لسغ رنلهثل ..!  ػفي ي ـٍ نو اوينـ ػ وري روذ يهلل فضل  لسغ 

                                                           
ٖٚ

 . ٖٓٔصحسح النسذة التب ية  إلرذاهسم النلي:   
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 نثذ الوزانًن عفقهًن رولك اال وذاؼ رنلجهسل ػ عه   لى نوذس عينهلسوغ  ػ يو ف هذا الذيل 
   !..؟!نهو يتونب ف لهذا الهلليو النظسم عالهونفأة  لسغ نو نثسذ 

عنو ذلك نن رعاس ننلم في صحسحغ  قنؿ الهنو رد القذني  تهلل  هذع رو الننص   هن  ر  ؿ 
ـع  نثذ التنس "  فقنؿ لغ  هذع:  رصذ نن تق ؿ ؟ قنؿ:  ق ؿ نن  هن  يق ؿ:" تقـ  النن ة عالذ  ان 

 م وحلم التنس  تهلل فوتة  ع  ذ همإمه "  قنؿ ل و قل  ذلك إف فسهم لوصناًل  ررننً:نو ر  ؿ ان 
إفنقة رنهلل نصسبة  ع عنوهم نذة رنهلل فذة  ع سذهم لهنوسو عيوسم عضنسن  ع نننة حنتة يهسلة   

 . " الهل ؾع نتنهم نو ظلم 

.. عالوي رهن  ملهنهن في نثسذ نو البلهللاف اوعررسة في زننمتن الهننصذالحنتة وصنؿ العهذس  
الذيو  ػعال نههلل  ف نهندة  هذع رو الننص في الذـع عحصل لهم الوهوسو في اورض ..  ظهذعا عظوذعا

عا وحننمغ لهن ال يهوو هسلة الجععصوغ لهم رولك اوعصنؼ  ػ التصذامي يهثل ف في زننمتن النتصذ اوعرري
الذي تهلسغ  لستن عالنهللؿ نو اإلمصنؼ ه  .. عإمهن عنظنهذتهم  لى الهنلهسو   ف يُنهلل نو قبسل ن االتهم

 عتننلسهغ.    الؽ هذا الهلليو

قنؿ ال سخ منصذ الهلليو اولبنمي رحهغ ان في تنلسقغ  لى هذا الحهلليث  نهن في نووصذ صحسح 
في ال ذح: لم ي ذح الت عي هذا الحهلليث علم يبسو الهذاد رػ ) الذـع (   ننلم:" قنؿ صهلليك حنو  نف

عالظنهذ  مهم التصنرى  عهذس الوصنؿ الوهنة ن ي دة فسهم  عهم عالة اونذ السـ  في  نثذ اورض  
 هػ. -انذ  عن اونذ نو قبل عنو رنهلل"حسث عقع نن   بذ رغ نطنرقنً لتوس او عهذا ننجزة ظنهذة للتبي 

 لى حلن الوض ؿ لقسننغ  لى ننتى نذ ي صحسح   لهًن  ف القنسهسو  ح  ذلك ثتن  التبي عم
  ! لسغ ننم ا نو صتنديهلل عنونر قذيش ..

 مغ نذ رذيل هس وغ هسأة ننلم  فنّلم فذدَّ  لسغ: ع لسك عرحهة  ع و  قبة رو  ننذ الُجَهتي  
ة فوبنغ حوى  درنغ فقنؿ: إف رحهة ان عرذننتغ  لى ان عرذننتغ  فقنؿ لغ العالـ: إمغ مصذامي ! فقنـ  قب
 لى  لغ نونفأةللتصذامي  عهذا الهلل ن  نتغ  [.ٖٛ]الهؤنتسو  لوو  رنؿ ان حسنتك  ع نثذ ننلك ععلهللؾ

  فوأنل!  اروهللارس النالـ  لسغ ..

 [.ٜٖ]ع و ارو  بنس قنؿ: ل  قنؿ لي فذ  ف: رنرؾ ان فسك  قل : عفسك ! عفذ  ف قهلل ننت 
                                                           

 .ٚٗٛهوذد:صحسح اودب ال ٖٛ
 .  ٛٗٚصحسح اودب الهوذد: ٜٖ
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هذا نلغ نو رنب نقنرلة الهنذعؼ رنلهنذعؼ  عالحنتة رنلحنتة  عالصتسع الجهسل رنلثتن  الحنو ع  
 !  [ٓٗ].. عل  ننف صنحبغ فذ  ف

فػي ر ػنلوغ إلػى نلػك قبػذص  عرة ػن  الػهلليو  رحهػغ ان عنو ذلػك نػن نوبػغ نػسخ اإل ػالـ ارػو تسهسػة 
و تسهسػة إلػى  ػذي اس  ظػسم  هػل نلوػغ  نػو  حهػهلل رػ [:ٔٗ]ع ظهن  القنسنػسو عالذهبػنف عغسػذهم  يػن  فسهػن

عنػػو تحػػ ط رػػغ  تنيوػػغ نػػو رة ػػن  الػػهلليو  ع ظهػػن  القنسنػػسو عالذهبػػنف  عاونػػذا  عالووػػنب ع تبػػن هم   ػػالـ 
محػو قػـ  محػ  الوسػذ لوػل  حػهلل  عمحػ   ف يجهػع ان لوػم  سػذ الػهللمسن  .. : لى نو اتبع الههللى   نن رنهلل

ة  لقػػغ  عرػػذلك رنػػث ان اومبسػػن  عالهذ ػػلسو  عال مصػػسحة   ظػػم عاآل ػػذة  فػػهف   ظػػم نػػن ُ بػػهلل ان رػػغ مصػػسح
 نو التصسحة فسهن رسو النبهلل عرسو ررغ ..  

عقهلل  ذؼ التصنرى نلهم  مي لهن  نرب  الوونر في إرالؽ او ذى ع رلقهم غنزاف عقطل ننس   
لقهللس فهؤال  ال ع نرب  ن الي فسهم فنهح رهرالؽ الهنلهسو  قنؿ لي: لوو ننتن مصنرى   ذمنهم نو ا

هم عال مهللع يُطلق ف. فقل  لغ: رل يهسع نو ننك نو السه د عالتصنرى الذيو هم  هل ذنوتن فهمن مووَّ 
  سذاً  ال نو  هل الهلة عال نو  هل الذنة  ع رلقتن نو التصنرى نو نن  ان فهذا  هلتن عإحننمتن عالجزا  

  لى ان. 
ينلم نل  حهلل إحننمتن عرحهوتن عر فوتن رهم  نهن  عصنمن عنذلك النبي الذي رأيهلليتن نو التصنرى  

  نتم الهذ لسو حسث قنؿ في آ ذ حسنتغ: " الصالة عنن نلو   يهنموم ".  
ثم  نن ينلم الهلك  ف رهللينرمن نو التصنرى  هل الذنة عاوننف ننال يحصي  هللدهم إال ان   

ذس الهنننالت الوي ال يذضى رهن ذع نذع ة عال عننننلوتن فسهم ننذعفة  فوسن ينننل ف   ذى الهنلهسو ره
   [؟!ٕٗ]ذع ديو
نننذ للهلك عوهل رسوغ نثسذاً  [ٖٗ]  تغ  فهف  رن النبنس لن   ق ؿ  و الهلك ع هل رسوغ عال  

 ننوذؼ رهن فنل س ننغ نو الوسذ  عإمهن  ق ؿ  و  هـ  الذ سة   لسس او ذى في ر سة الهلك ؟!  
                                                           

 ذنذ  ف  حهلل اإل  اف حهللثتي  مغ ا و قن انذ ة نو القـ  في الطذيك ينألهن  و  ت اف يههغ  فظل  عاقوة ننغ  نثذ  ٓٗ
نو   ذ دقنسك عهي ت ذح لغ  عتبسو لغ نسن النبسل لل ص ؿ إلى ههللفغ ع ت امغ .. ع تهللنن اموه  تذنهن عذه  نو دعف 

فهن ننف نو  هن  بنرة نوذ ننونظهًن ذلك في مونغ  ظتًن  ف ذلك ال يج ز   ع ررهن يوهللش إيهنمغ عإ النغ .. ف يق ؿ ل
 !مندتغ  عا و قووغ ع ألوغ: لهنذا لم تقل لي نوذاً ..؟! ف الهذ ة إال 

عالوقغ عالنسن ة  مثب  نو الذ نلة نن يتن   الهقنـ عالبحث  عهي ر نلة نبسذة عقسهة يهللًا يهن  رسو النزة عالق ة  ٔٗ
 عاودب عاإلمصنؼ  عالذقي في الوطنب في  سنؽ عاحهلل نو غسذ تولن  ع تهلك  ع إرذا  ..!

رغم غهللر التصنرى عننننلوهم النس ة و ذى الهنلهسو  تهللهم .. لم يوو ذلك نبذرًا ل سخ اإل الـ عنو ننغ نو  ٕٗ
ل الهنننلة رنلهثل .. عهذا يهللؿ  لى  ف قن هللة الهنننلة الهنلهسو  ف يعهللرعا رهو د ل دينر الهنلهسو رنههلل ع ننف نو قبس

 رنلهثل لسن   لى إرالقهن؟!
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  تغ  تهللمن  عا ونطن قل رتن إلسغ  وونب قهلل رث نحن و الهلك ع ع ر  النبنس حننل هذا ال 
فلذلك ننتب  الهلك لهن رلعوتي رغبوغ في الوسذ عنسلغ إلى النلم عالهلليو  ع من نو م اب الهنسح ع نسذ 

 !اومبسن  في نتنصحة الهلك ع صحنرغ  عرل  الوسذ لهم ..
ذس نو او ذى  عالهنن هللة لهم  عالذفك عالذي   وم رغ الوونب  ال صسة رنل سخ  ري النبنس عرعس 

رهو  تهللهم نو  هل القذآف عاالنوتنع نو تعسسذ ديو عاحهلل نتهم  ع  ؼ يذى الهلك  نقبة ذلك نلغ  
عمحو مجزي الهلك  لى ذلك رأضننؼ نن في مونغ  عان ينلم  مي قنصهلل للهلك الوسذ وف ان تننلى 

عمنطن  لى  لك ان  عمهلل  هم إلى ان عإلى ديتغ  عمهللفع   نذمن رذلك  عنذع لتن  ف مذيهلل الوسذ لول  حهلل
  تهم نسنرسو اإلمس عالجو. 

عان الهنؤعؿ  ف ينسو الهلك  لى نصلحوغ الوي هي  تهلل ان الهصلحة  ع ف يوسذ لغ نو اوق اؿ  
 هػ.   -ا .نن ه   سذ لغ  تهلل ان  عيووم لغ رونتهة  سذ ..

 ف ارو تسهسة  .. ذيو قل فقههم  عضنق  رهم ربنسنهم ع  القهمقل :  ري   ف ال يق ؿ هؤال  ال 
عقهلل  نف  ..عنظنهذتهم  لى الهنلهسو  قهلل د ل في ن االة التصنرىػ لولهنتغ اآلموة الذنذ  ػرحهغ ان 
 ! عغسذ عرهللَّؿ
 شبهت ورد. ـ  
لسهػػن فػي نػػذ تن حنػتة  ينػػوحك   نوبػػذقػهلل ينػػأؿ  ػنسل: هػػل نػو الههوػػو للوػنفذ  ف ينهػػل حنػتة تُ  

 الثتن  الحنو نو النبند  عالجزا  اوعفى نو ان تننلى ..؟! 
 ق ؿ: منم نو الههوو للونفذ  ف يأتي رحنتة رل عحنتنت ننو فسة لل ذعط ال ذ سة؛ عهي  

  ينوحك  لسهن الثتن  الحنو نو النبند  عالجزا  اوعفى نو ان تننلى   اإل الص عاله افقة لهن نذع 
إف ان ال يظلم نؤنتًن حنتة يُنطى :"   و  مس رو ننلك قنؿ: قنؿ ر  ؿ ان نهن في صحسح ننلم 

  حوى إذا نن  هل رهن ن في الهللمسنرهن في الهللمسن عُيجزى رهن في اآل ذة  ع نن الونفذ فُسطنُم رحنتنت 
 ".    فضى إلى اآل ذة لم توو لغ حنتة ُيجزى رهن

رنلحنتنت الوي يبوعي رهن عيغ ان تننلى  عالوي   فند الحهلليث  ف الونفذ نو الههوو  ف يأتي 
  .ينوحك  لسهن الجزا  الحنو في الهللمسن  عيو ف نوذس نو يهة   ذى غسذ تلك الحنتنت

  إلى هتن يتوهي الحهلليث  و الهقهللننت الضذعرية ػ الوي  نذمن إلسهن ػ نوههسهلل رسو يهللي هذا عرنهلل 
ذنذس عرسنمغ نو نننسل عنبنحث .. لت ذع ػ إف نن  ان ػ  البحث الوي تنسو القنرئ  لى فهم نن  تأتي إلى

                                                                                                                                                                                     
 ! ر  النبنس ننف   سذاً  تهلل الهلك  ُفك   ذس روهللا  .. ٖٗ
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في تتنعؿ نننسل البحث ننألة ننألة .. عنل نن مذي س نو القنرئ  ف ينوذنذ عينوحضذ ػ نن ا وطنع ػ 
 نننمي تلك الهقهللننت الهننة اآلموة الذنذ  عه  ينوطلع عيقن  لى رقسة نننسل عن اد هذا البحث.

ٌُعَصـ    انًحارب؟ كافرى يال ودو انبًا 

 يُنَصم ننؿ عدـ الونفذ الهحنرب رننصهسو:  نصُم اإليهنف  ع نصُم النههلل عاوننف. 
عه   ف يهلل ل الهذ  اإل الـ ر هندة الو حسهلل ػ  ع نن ُيجزئ   تهن نهقننة  :أما عاصم اإلميان 

ََٚأَق لق لغ تننلى:الصالة ػ عيتولع  هن ننف  لسغ نو نوذ عنذؾ   ِٕ َتاُبٛا  ُٛا ايصََّنا٠َ َفدًَٗٛا َفٔإ َٚآَت اَُٛا ايصَّال٠َ 

ٌِ َ٘ َغُفٌٛز َزِحٝ َّ ايًٖ ِِ ٔإ ًَُٗٝ ٔٔ  . علق لغ تننلى:٘الو رة: َضِب ِِ ِفٞ ايدِّٜ َٛاُُْه ُٛا ايصََّنا٠َ َفٔإِخ َٚآَت ََٚأَقاَُٛا ايصَّال٠َ  ِٕ َتاُبٛا  َفٔإ

َٕ ُُٛ ّٕ َٜعًَِ ٌُ اِيآٜاِت ِيَكِٛ لسس لوم  لسهم  بسل  ع  لطنف إف تنر ا ع قنن ا الصالة  فهف   ي. ٔٔالو رة: ََُْٚفصِّ
   ة الهلليو عاإليهنف تنصم نن ننف نبنحًن قبل تحققهن  عتههللـ نن ننف رسو الطذفسو نو حذب ع هللا   عقول 

 عقونؿ  عتتوقل النالقة نو النهللا  عالبعضن  إلى او  ة عالهحبة في ان.
َُِٓ عقنؿ تننلى:  ُُِؤ َُا اِي ٠َْٛإَّْٔ َٕ ٔإِخ ٛ :ي نل نو تحقك لغ عصن اإليهنف ػ رعض ٓٔالحجذات  .

     التظذ  و  ل امهم عيتنسنتهم  علعنتهم  ع عرنمهم ػ فهم    ة في ان  عالنقسهللة. 
نو صلى صالتتن  عا وقبل قبلوتن  ع نل ذرسحوتن فذلك الهنػلم الػذي لػغ ذنَّػُة اِن عذنػة :" عقنؿ  

 "البونري.  في ذنوغ ر  لغ  فال تووذعا ان
 ي نو  تى رذلك ال صن الهللاؿ  لى إيهنمغ فلغ  ههلل ع ننف ان عر  لغ  فال يج ز لوم  ف تعهللرعا  

  ع تنوبسح ا حذننت نو ننف لغ  ههلل عذنة ان عر  لغ. 
ـَ النبهلل عننلغ؟ فقنؿ:  ـُ د نو " عقهلل  أؿ نسه ف رو ِ سنس  مَس رَو ننلك قنؿ: ين  رن حهزة  نن ُيحذِّ

ههلل  ف ال إلغ إال ان  عا وقبل قبلوتن  عصلى صالتتن  ع نل ذرسحوتن فه  الهنلم  لغ نن للهنلم  ع لسغ ن
 البونري. "نن  لى الهنلم 

الهنلم     الهنلم ال يظلهغ  عال يوُذلُغ  عال يوِذرُغ  عال يحقُذس  رحن  انذٍ  نو :" عقنؿ  
"ننلم. عغسذهن نثسذ نو  الهنلم حذاـ: دنغ  عننلغ  عِ ذُضغال ذِّ  ف يحِقَذ   نس الهنلم  نل الهنلم  لى 

  التص ص ال ذ سة الهللالة  لى هذا الهنتى .. عالذي ه  نحل اتونؽ يهسع الهنلهسو رال  الؼ.   
  هنة  م اع نلهن منفذة عننضسة نص رعسذ الهنلهسو  عه  فه   :األمانالعود وا عاصم أمَّ 

 إلعن   عهي:  عالنو غسذ منخ 
الهج  ي  ع  عصووغ  ف يوونر الونفذعهي ذنة نؤرهللة ال تُقهللر رزنو نحهللد   ة:أمان الذمَّ -1 

   لى  ف ُتجذى  لسغ  حوننهم نن داـ نقسهًن رستهم الهلل  ؿ في  ننف عذنة الهنلهسوالوونري الهحنرب 
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.. ع قهلل الذنة  ةنجزي  ػيهللفنغ القندر نتهم  ػنقنرل ننؿ نحهللد عفي الهللار الوي ُيجذى فسهن  حونـ ال ذينة  
َٔ ال  قنؿ تننلى:ال يج ز  ف يبذنغ إال اإلننـ  ع نو يت ب  تغ نو ذعي النلطنف عال  نة   َقاتًُِٛا اٖيِرٜ

َٔ اِيَح َٕ ِدٜ َٚال َِٜدُٜٓٛ  ُ٘ ََٚزُضُٛي  ُ٘ ََا َحسََّّ ايًٖ  َٕ َٚال َُٜحسَُِّٛ ّٔ اِيآِخٔس  َٚال ِباِيَِٝٛ  ِ٘ َٕ ِبايًٖ َُِٛٓ َٔ اٖيُِٜؤ َِ َٔ ُأُٚتٛا اِيِهَتاَب َحت٢َّ لِّ  ِرٜ

َٕ ِِ َصاِغُسٚ ُٖ َٚ ِٔ ٍَٜد     . ٜٕالو رة: ُِٜعُطٛا اِيِجص١ََِٜ َع
إذا  نَّذ  نسذًا  لى يسٍش  ننف الذ  ؿ عفي صحسح ننلم   و  لسهنف رو رذيهللة  و  رسغ قنؿ:   

ا رن م ان في  بسل ان   ع  ذية  عصنس في  نصوغ روق ى ان عنو ننغ نو الهنلهسو  سذاً  ثم قنؿ: اغزع 
قنتل ا نو نوذ رنن  اغزعا عال تعل ا عال تعهللرعا عال تهثل ا  عال تقول ا علسهللاً  عإذا لقس   هللعؾ نو اله ذنسو 
فند هم إلى ثالث  صنؿ فأيوهو  ينر ؾ فنقبل نتهم عُننَّ  تهم  ثم اد هم إلى اإل الـ فهف  ينر ؾ 

ا فنلهم الجزية  فهف هم  ينر ؾ فنقبل نتهم عنن  تهم  فهف هم فنقبل نتهم عنن  تهم .. فهف هم  ر  
 ".  ر ا فن ونو رنن عقنتلهم ..

قل : علغ نقنرل هذس الجزية نننل الحهنية عالذ نية نو الهللعلة اإل النسة لتونغ ع هلغ عننلغ  عال  
    ع ا وتنؽ اإل الـ. س  لى تذؾ ديتغوذَ يُلـز رقونؿ عال زننة  عال يُ 

 لووذة زنتسة نحهللدةػ ف الهنلهسو نعصووغ  ف يتزؿ الونفذ الهحنرب في ي ار ع ن ن اجلوار:أما -2 
  ثم يُذد إلى نأنتغ عننوتغ  تهلل  ع آحندهم رنهلل  ف يُنطى اوننف نو الهنلهسو نو غسذ يزية يهللفنهن ػ

   ع اال وهللا . اوذى عاإلهنمة م اع ي م ع نو وامقضن   يل الج ار  عنو دعف  ف يونذض 
في نأف يو ف هذعرًن نو ظلم عيبذعت حوننغ   :عهذا الج ار قهلل يو ف وغذاض ع  بنب  هللة 

في دار اإل الـ  عقهلل يو ف لطل   لم نهن تهونز رغ الهللعلة اإل النسة عاوننف رنلبًن للج   ن رتغ اوصلي 
 لى حقسقة   ع لوي يونذؼ  ع لنهل   ع لوجنرة   ع لنالج   ع لزينرة لقذي   عمح ذلك   و غسذهن 

 اإل الـ عينهع نالـ ان عتأعيلغ. 
ُ٘ َذِياَو ِبا    قنؿ تننلى:نهن   َََٓا ََِأ  ُ٘ َّ َأبًِِِغ ِ٘ ُث ََُع َنالَّ ايًٖ ُُِػٔسِننَي اِضَتَجاَزَى َفَأِجسُِٙ َحت٢َّ َِٜط َٔ اِي َِ ِٕ َأَحٌد  ِِ َٚٔإ أََُّْٗ

َٕ ُُٛ ٌّ ال َٜعًَِ   .ٙالو رة: َقِٛ
نػػذاسع اإل ػػالـ   : عنػػو رلػ  اونػػنف لسنػػهع نػالـ ان عينػػذؼٜٚٔ/ٜ قػنؿ ارػػو قهللانػػة فػي الهعتػػي 

  عرػغ قػنؿ قوػندة عنوحػ ؿ عاوعزا ػي عال ػنفني  عي   ف ينطنس ثم يػذد إلػى نأنتػغ  ال منلػم فػي هػذا  الفػنً 
 هػ.  -عنو   هذ رو  بهلل النزيز رذلك إلى التنس ا

فهػ  الػذي يقػهللـ رػالد الهنػلهسو نػو : ع نن الهنوأنو ٙٚٗ/ٕقنؿ ارو القسم في  حونـ  هل الذنة  
غسػػذ ا ػػوسطنٍف لهػػن؛ عهػػؤال   ررنػػة  قنػػنـ: ر ػػل  عتجػػنر  عننػػوجسذعف حوػػى يُنػػذض  لػػسهم اإل ػػالـ عالقػػذآف  
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فػػهف نػػنةعا د لػػ ا فسػػغ عإف نػػنةعا رينػػ ا إلػػى رالدهػػم  عرػػنلِب ا حنيػػة نػػو زيػػنرة  ع غسذهػػن  عحوػػم هػػؤال   ال 
تهم الجزيػة  ع ف يُنػػذض  لػى الهنػػوجسذ نػتهم اإل ػالـ عالقػػذآف فػهف د ػػل يُهػنَيذعا  عال يُقوَّلػ ا  عال تؤ ػػذ نػ

فسغ فذاؾ  عإف  ح  اللحنؽ رهأنتغ  ُلحك رغ  علػم يُنػذض لػغ قبػل عصػ لغ إلسػغ  فػهذا عصػل نأنتػغ  ػند حذرسػنً  
 هػ.  -نهن ننف ا
و نػػنف الهنػػلهس فػػذاد عهػػذا التػػ ع نػػو اونػػنف عالجػػ ار نػػو الههوػػو  ف ينطسػػغ للوػػنفذ  ي فػػذد نػػو  

رياًل  ـ انذ ًة  عإف نػنف نػو غهػنر التػنس ع عضػنهم نذتبػًة عنػذفنً  نهػن فػي الحػهلليث   ػو  بػهلل ان رػو  هػذع 
  عهػم يننى رػذنوهم  دمػنهم  عيجسػذ  لػسهم  قصػنهمالهنله ف توونفأ دننةهم  :"  قنؿ: قنؿ ر  ؿ ان 

هم  ال يُقوػل نػػؤنو روػػنفذ  عال ذع يػهلل  لػػى نػو  ػػ اهم  يػذد ُن ػػهللُّهم  لػػى ُنضػنِوهم  عنونػػذ هم  لػى قن ػػهلل
 [. ٗٗ]"  ههلٍل في  ههللس

فذنذت   مهن  ينرت رياًل نو اله ذنسو يـ  الووح  فأت  التبيَّ ع و  ـ هنمئ رت   ري رنل :  
 " نووك  لسغ.  لغ ذلك  فقنؿ:" قهلل  يذمن نو  يْذِت  ع نتَّن نو  نت ِ 

قولغ  ف و   ـ هنمئ ذلك   راد  لي  قهللالذي  نتوغ  ـ هنمئ عفي رعاية توسهلل  ف هذا اله ذؾ 
 مهن. ن  فأنضى ي ارهن ع ن إلى ر  ؿ ان 

 ع و  نس ة رضي ان  تهن قنل :إف ننم  الهذ ة لوجسذ  لى الهؤنتسو  فسج ز. 
و  ػػع  ػػو نسوسػػة الونننػػل نػػع  ػػي  نػػو ال تػػهلل الحػػهلليث ر ػإف نػػن  ان ػ عهػػذس ننػػألة  ػػتن د إلسهػػن 

 لهنلهسو. الننسح الونفذ في رالد ا
 رػػػسو الهللعلػػػة اإل ػػػالنسة عالهللعلػػػة الوػػػنفذةعههللمػػػة  عصػػػووغ  ف يتنقػػػهلل صػػػلح  نػػػنفٍ  أماااان الصااال : -3
 لى  رعاحهم ع ن الهم ع هػنلسهم .. عقػهلل قػهللر ػ نو الطذفسو  ػ  لووذة زنتسة نحهللدة  يأنو فسهن التنس الهحنررة

ن ػػنً  لػػى صػػلح الحهلليبسػػة  عقسػػل رنػػض  هػػل النلػػم فوػػذة الصػػلح هػػذس رػػأف ال توجػػنعز  نثػػذ نػػو   ػػذ  ػػتسو قس
عهػ  عحنيػة الهللعلػة الهنػلهة  عإف زادت الهػهللة  ػو   ػذ  ػتسو .. عنصػلحة اونذ  نسهلل إلى تقػهلليذ ظػذعؼ 

 عان تننلى   لم.  الذايح  
 وصنلح ف الذـع صلحًن آنتًن  :" عنهن يهللؿ  لى نذ سة  ننف الصلح  ع مغ غسذ نتن خ  ق لغ  

 هن  سحصل في رنهلل انوهنؿ الذ نلة ع  عهذا إ بنر نتغ  [.٘ٗ]" .. راسومعتعزعف  موم عهم  هللعًا نو ع 
صلحًن  سحصل في  فل  ننف نبهلل  الصلح نع النهللع نتن  ًن عغسذ ينسز لهن  قذ التبي  .. الهنوقبل

.   الهنوقبل رسو الهنلهسو عالتصنرى نو الذـع
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  .ٜٖٕٓصحسح  تو  ري داعد:  
ٗ٘

  .ٕ٘ٓٗصحسح  تو  ري داعد:  
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حػذب  قػهللاً  لػى تػذؾ القوػػنؿ : عننتػى الههللمػة  ف ينقػهلل وهػل الٖٕٛ/ٜقػنؿ ارػو قهللانػة فػي الهعتػي  
َٔ    نهللة رن ض  ع رعسذ   ض  عتنهى نهندمة عن اد ة نننههللة  عذلك ينسز رهلللسل ق ؿ ان تنػنلى: َِا َباَسا٠ْ٤َ 

ُُِػٔسِننَي َٔ اِي َِ  ِِ َِٖدُت َٔ َعا ِ٘ ٔإَي٢ اٖيِرٜ ََٚزُضِٛي  ِ٘ ِٔ َفاِجَِٓح َيَٗا . عقنؿ  بحنمغ: ايًٖ ِٕ َجَُٓحٛا ِيًطًَِّ  هػ.  -ا  َٚٔإ
لسوهوتػ ا نػو إيصػنؿ الذ ػنسل ػ نػنم ا  عنلػة  نو  ي رذؼ ػ عه   ننف يتنقهلل للذ ل  أمان الزسل: -4

رػنحوذاـ عنذا ػنة او ػذى ُسلـز اورذاؼ لستنقهلل  ع لإلى الطذؼ اآل ذ  عهذا اوننف ال يحونج إلى  قهلل لوظي 
 لػى النهػل رػغ ننقػهلٍل ضػهتي  ذفػي نووػك ػ رول نذاهبهم عنللهم قهلليهنً عحػهلليثنً ػ  ننف الذ ل؛ لوننرؼ التنس 

 ع لى نهللار الزنو. عفي يهسع اودينف   لسغ رسو يهسع نذاسح التنس  
  ع نذ رهذا نتغ  نهن في الحهلليث  و لوظنً  في ال ذع  قهلل  قذس اإل الـنذلك عه   قهلل ننوبذ   

حسو قذ   !ػلوذاب ي لذ  لي ننسلهة اػ يق ؿ لههن   هن  ر  ؿ ان منسم رو ننن د اونجني قنؿ: 
 نن عان ل ال  ف الذ ل ال تُقول  لضذر   نونب ننسلهة:"نن تق الف  موهن"؟ قنال: مق ؿ نهن قنؿ  قنؿ:"

  [.  ٙٗ]"   تنقوهن
 نً ضهتس اً   ع قهللنً قهلليه نً  ذفعلوو لهن ننف  ننف الذ ل ننبك  لوظي  لهًن  مغ ال ي يهلل لههن  ننف  

   .. ع نت  الذ ل نو  ي نلة  ع رذؼ ننم . نضنس اإل الـ ع ينزس ..  يهسع التنسرسو  لسغ  نً وننرفن
ػ   ي لػسس نػو هػهللي  ف  حػبس الذ ػل [.ٚٗ]:" إمي ال   ػسُس رنلنهػهلل  عال  حػبس البُػػُذَد " عقنؿ  

   .  ع نتنهم نو الن دة إلى  نننتهم عننننتهم آنتسو  ينً ننف ديتهم ػ 
في رحثتن هذا   ػرنلهللرية اوعلى  ػالذي ينتستن  عه  :غري املسلمنيأمان املسلم وهو يف دار  -5 

لظذعؼ اضطذارية للنهل  ع الوجنرة  ع الهللرا ة  ع الزينرة   ع للهننلجة الطبسة   ع  ػعصووغ  ف يأتي الهنلم 
اوننف عالج ار  ع ف اونو ع رنلبًن نتهم  غسذ الهنلهسوإلى دينر عرالد  ػينس هن في رلهللس اوصلي  سن سة 

  فسنهح ف لغ عيأنِّت مغ   لى  ف يأنت ا ينمبغ عيُقنرل  ننمهم رأننف.   هلل  ؿ رالدهم ..ينهح ا لغ ر
: ع نن نو فذَّ إلى  رض الحذب لظلم  نفغ  علم يحنرب ٕ٘ٔ/ٕٔقنؿ ارو حـز في الهحلى  

 ني   لسغ ومغ نضطذ نوذس.  الهنلهسو  عال   نمهم  لسهم  علم يجهلل في الهنلهسو نو يجسذس  فهذا ال
قهلل ذنذمن  ف الزهذي نحههلل رو ننلم رو نهنب ننف  نزنًن  لى  مغ إف ننت ه نـ رو  بهلل ع  

فهو  الهلك لحك رأرض الذـع  وف ال لسهلل رو يزيهلل ننف مذر دنغ إف قهللر  لسغ  عه  ننف ال الي رنهلل ه نـ  
 هػ.  -ا ننف هوذا فه  ننذعر

                                                           
ٗٙ

 .ٜٖٕٛصحسح  تو  ري داعد:   
  .ٜٖٕٙصحسح  تو  ري داعد: ٚٗ
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لهنلم الننـ الذي يُوقى رغ عيُقنتل نو قل : ه  ننذعر رغم قسنـ الهللعلة اإل النسة ععي د الولسوة ا 
عراسغ .. فهو رنب  على  ف يُنذر نو يهنيذ نو دار نوذ انوهلل فسغ البال  عالنهللا  إلى دار نوذ آ ذ  قل نتغ 
فوتة ع هللاً   نهن حصل للصحنرة  تهللنن هنيذعا نو نوة الوي ننم ا يالق ف فسهن  نهلل  م اع الوتوسل 

  قسن ًن لهن ننم ا يالق مغ في قذيش فسهن حهللًا نقب اًل نو اونو عاوننف عالونذي  إلى الحب ة الوي عيهللعا
 .رغعُيحوهى وقى   عالنلطنف الهنلم الذي يُ  الـعهذس ص رة تووذر في زننمتن نثسذاً لعسنب دعلة اإل

 ـ صفت انعمذ ان ي ٌتحمك بو األياٌ.  

 فإن قيل: ما هي صفة العقد الذي يتحقق به األمان املذكور؟    
 ق ؿ: يوحقك  قهلل اوننف الهذن ر   الس نو  الؿ ص رتسو نالههن نلزنونف للطذفسو رنل فن  رهن تم  

 االتونؽ عالوننقهلل  لسغ. 
 ع  توهثل في الونبسذ اللوظي  ع الوطي  و رل  اونػنف عالجػ ار عقبػ ؿ اللجػ    الصورة األوىل: 

حصل نع الاليئ نتذ اللحظة اوعلػى نػو عصػ لغ نن ي ندة عه   الذغبة في الهلل  ؿ إلى دينر الطذؼ اآل ذ 
إلى الهللار الهلِجئ؛ حسث يذني رتونغ إلى التقطة الوػي يُطلػ  فسهػن اللجػ    ثػم يبػندسهم رػنلونذين  ػو مونػغ 

فػي الػهلل  ؿ فػي  نػنف يلهللتغ فػي رلػهللس  ع ػو رغبوػغ عحنيوػغ ع  ق نغ نو  رتن رننحوغ ع و نظلهوغ الوي مزل  
 .عي ار الطذؼ اآل ذ الُهضسن

يجسذس عيؤنتغ  ػ نهن ه  حنصل في نثسذ نو الهللعؿ اوعررسة ػ عالذي يحصل  ندة  ف الطذؼ اآل ذ  
عرسو  هلغ اوصلي الوي لم يوو يحصل  لسهن عه  في رلهللس عالوصنسص عيهتحغ نثسذًا نو االنوسنزات 

 [. ٛٗ]ع  سذتغ  إلى  ف يُب  في رلبغ عيُتظذ في  نذس

                                                           
  عالهنؿ الذي الهجنمي عنو  يننغ اوعلى: النووػ إلى رالد العذب ػ يحصل  لسغ الاليئ مق ؿ:  ف نهن لسمصنؼ ..  ٛٗ

يووسغ لسمونؽ  لى مونغ ع هلغ  عتأنسو يهسع الوهللننت الصحسة عالونلسهسة نجنمًن  نع الحهنية الوننلة لغ عوهلغ نو  ي 
 او ذىالهنذعفة إضنفة إلى الحذينت   رذاؼ البالد نسوهن ي ن   ا وهللا  ينوههللفغ .. نهن لغ نننل الحذية في  ف يوتقل في

ثم نن هي إال  ت ات ننهللعدات تهضي ػ قهلل ال توجنعز  هس  ت ات ػ إال عيحصل  لى يتنسة البلهلل الوي الوجأ إلسهن  ..
  .. عالوي تهوتغ ػ في قنم مهم ػ نو  ف يُتنفس القـ   لى حوم عرسن ة الهللعلة!!

وحهللهم  ي تقصسذ نو قبل القـ  تذاس يطنلبهم رحق قغ رول يذ ة ععقنحة  عنأمغ نو  هل البلهلل عنو  ع تهللنن يحصل      
  نؤ نسهن القهللانى ..!!

:  مغ ععقنحة  تهللس  عيق ؿ رول  نةفسغ عال يو بع عيوظنهذ لك رهن لسس  ى نثسذًا نو هؤال ثم رنهلل نل ذلك تذ       
  ههلل  ع  ننف يذ نس عيلوزنغ ..!!  حذري  عنقنتل  عال ي يهلل رستغ عرسو القـ  
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ر النق د الوي يج  احوذانهن عال فن  رهن نو نال الطذفسو  عالعندر ص  ع ق ى عهذا ينوبذ نو  عثك  
ال اردة في الهقهللنة الثنمسة نو هذا ػ الوي ت تع  لى العندر غهللرتغ  ػرهذا النقهلل ُتحهل  لسغ يهسع التص ص 

 البحث.  
تو ف  لى نول  قهلل ضهتي  ذفي نوننرؼ  لسغ رسو التنس  لى  مغ  قهلل  ننف؛   الصورة الثانية: 

أف يحصل الهذ   لى فسزة  ع تأنسذة تهوتغ نو د  ؿ البلهلل اآل ذ  فهذس الوسزة  ع الوأنسذة في حقسقوهن ن
عرسو رنلبهن  عإف لم يحصل رستههن تقذيذ عالوأنسذة هي  قهلل  ننف نوبندؿ رسو الطذفسو  رسو الهنمح للوسزة 

سل  ف صنح  الوأنسذة يُهتح نننل رهللل نهن تقهللـ في الص رة  ع الصسعة اوعلى  لوظي  لى  قهلل اوننف هذا
الذي ه  رهثنرة  قهلل  ػعنطلك اوننف عالحهنية نو قبل الهللعلة الهنمحة للوأنسذة  لهجذد ن مغ يحهل اإلذف 

فهمغ ال يحظى ر ي  نهن حظي رغ في حنلوغ د  ؿ روالؼ ل   مغ ين هم رعسذ تأنسذة   رنلهلل  ؿ ػ ننف 
حق ؽ الهلل  ؿ عالحهنية عاونو نهن ل  ننف يحهل اإلذف عالوأنسذة اوعلى  نهن  مغ ال ينوطسع  ف يطنلبهم ر

  .في الهلل  ؿ
إنن رلننف القنؿ  ع رلننف الوونرة  ػعل  مظذمن في الهقنرل إلى صنح  الوأنسذة عرنلبهن ل يهللمن  مغ  
قهلل   ذب للجهة الهنمحة للوأنسذة  و غذضغ نو  وذس إلى رالدهم؛ فه  إنن رنل  يقصهلل  ػعالحنؿ 

ا ة  عإنن لزينرة صهلليك  ع رحم  عإنن لعذض النالج  عإنن لعذض النهل عالوجنرة .. عهذس نلهن الهللر 
اآلموة النلهسة تلهسحنت رل عتصذيحنت توسهلل اوننف  ع مغ لم يقصهللهم ل ذ   ع      عإمهن ونذ نو اون ر 

  الذنذ .. ع لى هذا او نس فهم ينط مغ الوأنسذة عاإلذف في النوذ إلى رالدهم.
عهذا  نذ ال يوولن  لسغ اثتنف نو النقال   حوى الهونلو ف لتن في الهنألة ينوذف ف  ف الوسزة  ع  

 الوأنسذة هي رهثنرة  قهلل  ننف رسو الطذفسو!  
هػ   قػهلل  ػع قصهلل النقهلل الضهتي النذفي الهوننرؼ  لسغ رسو التنس  لى  مغ  قهلل ع هػهلل  ػعهذا النقهلل  

 لوظي  عالعهللر رغ ننلعهللر رنلنقهلل اللوظي ال فذؽ. نذ ي  يج  ال فن  رغ ننلنقهلل ال

                                                                                                                                                                                     

تذاس يوصذؼ ننلطنععس  عنأمغ ينسش في  سنـ هنرعف الذنسهلل  عل ال ذرة الحسن  الهوبقسة لونر  العسهة الن دا  عهي       
في النهن  رأف تهطل حهلهن نو الهطذ  يتهن نن ت فهف  ذايهن  سأتسغ .. عه  في حقسقة  نذس ينسش في  سنـ القـ  

 ..!!  فونتهميقونت نو 
:" َنو ت بع رهن لم يُنط فه  نالرس ث ري زعر  :" إذا لم تنوحي فنصتع نن ن   "  عقنؿ  صهللؽ ر  ؿ ان       
." 
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ًِِٖنَي قنؿ تننلى:  ٔٔ اِيَجا ََٚأِعٔسِض َع َُِس ِباِيُعِسِف  َِٚأ  َٛ . عالنذؼ الذي  نذ التبي ٜٜٔو ذاؼ:ا ُخِر اِيَعِف
  ف يأنذ رغ ه  نل ننذعؼ  عنل "  صلة حنتة تذتضسهن النق ؿ  عتطه و إلسهن التو س " نهن ال 

  ع ال ذع.يوننرض ن
إف رتي ه نـ رو الهعسذة ا وأذم مي  ف يُتوح ا قنؿ:"  مغ  عفي الحهلليث فقهلل صح  و التبي 

ارتوهم نو  لي رو  ري رنل   فال آذف  ثم ال آذف  ثم ال آذف  إال  ف يذيهلل رو  ري رنل   ف يطلك ارتوي 
اهن .. ال تجوهع رت  ر  ؿ ان عيتوح ارتوهم  فهمهن ارتوي رضنة نتي  يذيبتي نن  رارهن  عيؤذيتي نن آذ

 " نووك  لسغ.  عرت   هللع ان في نونف عاحهلٍل  رهللاً 
 قنؿ ارو القسم رحهغ ان: فوضهو هذا الحوم  ن راً:   
 ذط  عنوى تزعج  لسهن فلهن  ف الذيل إذا انوذط لزعيغ  ف ال يوزعج  لسهن لزنغ ال فن  رنل 
 ..  الونخ

غ فنرهػػة رضػػي ان  تهػػن  لػػى  الَّ يؤذيهػػن  عال يذيبهػػن  عال يػػؤذي  رنهػػن إمهػػن زعَّيػػ عننلػػـ  قطنػػنً  مػػغ  
  .عال يذيبغ  عإف لم يوو هذا ن ذعرنً في صل  النقهلل؛ فهمغ نو الهنلـ  رنلضذعرة  مغ إمهن د ل  لسغ 

ع ف  هللنغ يهلك الونخ له وذرغ  فل  ُفذض  اله ذعط  ذفًن ننله ذعط لوظنً فسؤ ذ نو هذا  ف  
ـ  مهم ال ُيوذي ف منن هم نو دينرهم عال يهوت ف الزعج نو ذلك البوة  عا وهذت  ندتهم نو  ندة ق  

   عه  نطذد  لى ق ا هلل  هل الههلليتة.   ننف ننله ذعط لوظنً رذلك؛  
    .. ال ذط النذفي ننللوظي   ا عق ا هلل  حههلل رحهغ ان؛  ف  
نسهم ضػذة  عال يهوت مػغ نػو ذلػك  ع لى هذا فل  فذض  ف الهذ ة نو رس  ال يوزعج الذيل  لى من 

 ع ندتهم ننوهذة رذلك ننف ننله ذعط لوظنً. 
عنذلك ل  ننم  نهو يُنلم  مهن ال يهوو إد نؿ الضذة  لسهن  ندة ل ذفهن  عحنبهن عياللوهن    

 ننف تذؾ الوزعج  لسهن ننله ذعط لوظنً. 
لتنن  رهذا  فل  نذرغ  لي ع لى هذا فنسهللة منن  الننلهسو  عارتة  سهلل علهلل آدـ  يهنسو  حك ا 
  ًهػ.   -ا[ٜٗ]في صل  النقهلل ننف تأنسهللاً ال تأ سنن 

عقػػهلل تقػػهللـ  ف الذ ػػل ال تُقوػػل  عال ينوػػهللى  لسهػػن فػػي نػػي  عفػػنً  ل ػػذٍط  ذفػػي قػػهلل تضػػنفذت   ػػذاؼ  
 التنس  لى إقذارس عنذا نتغ عاحوذانغ  فأصبح ال فن  رغ ننل فن  رنل ذط اللوظي   ا .  

نزيهلل نو الوالـ وهل النلم الذي يؤنهلل  ف الونننل نع اوننف النذفي   ػإف نن  ان ػ ع سأتي ننتن  
     إذ ال فذؽ رسو اوننمسو  ع النقهلليو. ننلونننل نع اوننف اللوظي؛ يج  إمونذس عالنهل رهقوضنس

                                                           
 . ٘ٓٔ/ٕ و فقغ النتة: ٜٗ
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 و رذيك  ػ يًَّن ننف العذض نو قهللعنغ ع وذس  ػ غسذ الهنلهسوع لسغ فهمتن مق ؿ: إف القندـ إلى رالد  
  فه  في الحقسقة ي يهلل رستغ عرسو الهللعلة الهنمحة للوأنسذة  قهلل  ننف [ٓ٘]حص لغ  لى الوأنسذة  ع الوسزة

ُ ذفي  عإف لم ي وذر ا  لسغ اوننف لوظنً  يج   لسغ ال فن  رغ  عالنهل رهقوضنس  عإف نتن منوقهلل  ف 
  . تذقى إلى درية اوننف اللوظي ػللحص ؿ  لسهن عإيذا ات عنن يوبنهن نو ننننالت  ػالوأنسذة 

 بٍاٌ انحكى، وانُتٍجت انًستخهصت:  ـ 

رتنً   لى نن تقهللـ فهمتن مصل إلى موسجة صحسحة عنذ سة ال توولن  عهي:  ف نو يهلل ل إلى رالد  
 و رذيك رل  اللج    ع تأنسذة  وذ فهمغ ي يهلل رستغ عرسو القـ   ههلل  ننف يحـذ  لسغ  غسذ الهنلهسو
اال وهللا   لى  مونهم  ع  ن الهم  ع  ي ني  نو حذننتهم  ع يهن انذٍئ ال يذا ي ذلك عال تذعينهم  ع 

ُتحهل  لسغ يهسع مص ص ال  سهلل يحنفظ  لسغ فه  غندر رنلنههلل عاوننف  ععاقع في نبسذة نو الوبنسذ  
هم  و رذيك عالهنؿ الذي يوحصل  لسغ نتالونصة رنلعهللر عال اردة في الهقهللنة الثنمسة نو هذا البحث .. 

العش عالوذب عاالحوسنؿ ه  ننؿ حذاـ  عنن   بسث  يج  ردس إلى  صحنرغ .. عال يو وع  النذقة  ع
 أمهن حالؿ!!  ررنلعتنسم   ع ق لغ  تهن ػ زعراً ػ لغ تنهسوغ للنذقة 

صح  ق نًن في  نهن في الحهلليث الذي   ذيغ البونري عغسذس   ف الهعسذة رو ننبة ننف 
 نن اإل الـ فقهلل قبلتن  ع نن الهنؿ فهمغ :"  م ع  ذ  ن الهم!  ثم ين  فأ لم  فقنؿ التبي الجنهلسة  فقوله

 ".  ننؿ غهللٍر ال حنية لتن فسغ 
:  نذس للهنلم الهنوأِنو إلسهم في ديتغ  ف ٜٙ/ٓٔفي نونرغ الهبن ط الحتوي قنؿ النذ ني  

"   رنب   وغ يـ  القسننة ينذؼ رغ غهللرتغلول غندر ل ا  يذنز  تهلل :"  يعهللر رهم وف العهللر حذاـ  قنؿ 
فهف غهللر رهم ع  ذ ننلهم ع  ذيغ إلى دار اإل الـ نذه  للهنلم نذا س نتغ إذا  لم ذلك ومغ حصلغ 
رون   بسث  عفي ال ذا  نتغ إغذا  لغ  لى نثل هذا النب  عه  نوذعس للهنلم  عاوصل فسغ حهلليث 

 ف  لهم إلى الههلليتة فأ لم  عرل  نو ر  ؿ ان حسو قول  صحنرغ عين  رهن الهعسذة رو ننبة 
  هػ.  -"ا  نن إ النك فهقب ؿ  ع نن ننلك فهنؿ غهللر فال حنية لتن فسغيوهس ننلغ  فقنؿ:" 

 مغ ال يحل   ذ  ن اؿ  ػ ي حهلليث الهعسذة  ػ: عينووند نتغ ٕٓٗ/٘عقنؿ ارو حجذ في الووح 
  عاوننمة تُؤدى إلى  هلهن ننلهًن ننف  ع   لى اوننمة وف الذفقة يصطحب ف ؛الوونر في حنؿ اونو غهللراً 

  ال رنلعهللر عالوسنمة! هػ. -ننفذاً  ع ف  ن اؿ الوونر إمهن تحل رنلهحنررة عالهعنلبة ا

                                                           
 . ال فذؽف ع نو مقطة الحهللعد  ع النب ر   ..   ا  حصل  لسهن نو  ونرة الهللعلة ٓ٘
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قل : ال ي يهلل رسو الهعسذة ع صحنرغ  قهللًا لوظسًن رنوننف  علوو لهن ُ لم رنلنذؼ عالنندة  ف  
  فونف العندر نو اوصحنب رأصحنرغ غندرًا رنوننف النذفي الذي الصحبة في النوذ ال تو ف إال رأننف

   فوأنل! رستهم ..
 ف نل نن ه   ننف في النذؼ ه   ننف نلـز في ال ذع يج  إمونذس  ػنن تقهللـ ذنذس  ػعهذا يؤنهلل  

    [. ٔ٘.. نأمغ نأف اوننف اللوظي] ع هللـ العهللر رغ
ى  ي لسس رن   ؛نر إمهن تحل رنلهحنررة عالهعنلبة ""  ف  ن اؿ الووػ:رحهغ ان  ػثم تأنل ق لغ  

  !  عهذا ه  الحك الذي ال ري  فسغ  فنض  لسغ رنلت ايذ عال تلوو  إلى نن   اسذلك
رنل  ننلم عرنل  ننفذ  فال يج ز  نهللر ي ل  ايوهع في صنمق ؿ:  ػهن تقهللـ لإضنفة  ػعنثنلغ 

ي يهلل  قهلل  ننف لوظي رستههن؛ وف اله قن ذاتغ ه  للطنل  الهنلم  ف ينذؽ الطنل  الونفذ رز م  مغ ال 
ال يج ز ػ ال حذب عقونؿ ػ  ننف  نو ع ن قن  ننف  ذفي  لوننرؼ التنس  لى  ف نقن هلل الهللرا ة نونف 

العهللر رغ  لذا ال يُنذؼ نو  ندة التنس  مهم يأ ذعف النه د عاله اثسك  لى الطالب رنلبًن رنلبًن رأف ال 
 ! !..[ٕ٘]ا  نذ نوذعغ نتغ عنو النبث ت نسهللس رنللننفينذق ا اآل ذيو؛ وف هذ

نذلك ل  انوعل الهنلم ننننل  ع  يسذ  تهلل الونفذ  ال يج ز لغ  ف ينذقغ  ع يع غ رز م  ف ع  
عن ف  ننلغ حالؿ  عال ي يهلل  قهلل  ننف لوظي رستههن  وف النهل ذاتغ ه   قهلل  ننف  ذفي رسو الطذفسو 

تهللس عاآل ذ عافك  لى ذلك .. فهذا رحهلل ذاتغ  قهلل  ننف رسو الطذفسو صنح  النهل ارتضى  نناًل ينهل  
 ف ال تنذقتي عال  ههلل ان عنسثنقغ ال يُنقل  ف يق ؿ صنح  النهل لنننلغ  لسك إذ  ال يج ز العهللر رغ ..

عل  حصل ني  نو هذا لنهللس الطذؼ ..  فهذا ننلـ  رهللاهة ع ذفًن لهجذد رضنههن رنلنهل نننً  تعهللر ري ..
؛ وف هذا الو نسهلل نلسنً  ننغ   علذرهن  دى إلى تذنغ للنهلعنذانوغ ذ نوهًن لغ عاموقنصًن نو  ننموغ ع ووغاآل 

 ه  ت نسهلل لهن ه  ننلـ  رهللاهًة ع ذفنً للتنس يهسننً! 

                                                           
.. عال  ف يعهللر الهننفذ رذفقن   وذس؛ فسوجذ  لسهم  طن الطنسذات  ع لسغ فهمتي ال   وحنو عال  رى   ل ب ٔ٘

ال  عه ومغ نو العهللر القطنرات عالحنفالت رنهللنن ارأم ا إلسغ  عإلى صحبوغ في النوذ .. ع ضنف س نو رنننهم عنذارهم 
ثم  أفَّ الذيُل إلى الذيلِ عوف الصحبة في النوذ اوصل فسهن اوننف  نهن تقهللـ ننتن في الحهلليث الصحسح:" إذا ارت يج ز 

نذض اآلنتسو نو اورونؿ ت نثل هذس او هنؿ إضنفة إلى  فقوَلغ رنهللنن ارهأفَّ إلسغ  ُمِصَ  لغ ي ـَ القسننة ل اُ  غهللٍر ". 
عهذا ننتى  سوضح للقنرئ  نثذ  .. عهذا ال يج ز .. عررهن إلى الهالؾ إلى الوطذ نو اورذين  عالتنن  عال س خ عغسذهم 

    لصوحنت القندنة إف نن  ان.  في ا
رلعتي نؤ ذًا  ف نو الجننننت عالولسنت في رالد العذب نو تلـز الطالب رنلو قسع  لى  قهلل يونههلل فسغ  ف ال ينذؽ  ٕ٘

عال ينوهللي  لى ني  نو حذننت عنهولونت الجنننة  ع الولسة ػ نو قَبسل ت نسهلل النههلل عاوننف ػ فنلقـ  ل هللة نن لهللغ ا ػ 
 ػ فقهلل تنله ا!علأل ن 
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عاونثلة  لى اوننف النذفي في عاقنتن عحسنتتن النهلسة هي  نثذ نو  ف ُتحصذ في هذا اله ضع ل   
عاحذص  ػ عامظذ  يو  م  نتغ .. بهلل ان ننلم ين ين  ػ .. فوتبغ لتونك علهلليتكعمذنذهن ن  ردمن  ف مووبنه

  عال تعذمك الوونعى  لى  ف تو ف نو  هل ال فن  ال العهللر  ع ف يو ف ننبك  عنطنهك عنلبنك حالالً 
 فوهلك عتضل. عال نذة .. الضنلة 
ننلم دار الحذب رأننف .. عقهللر  لى : عإذا د ل ريل ٕٗٛ/ٗقنؿ ال نفني رحهغ ان في اوـ  

ومغ إذا ننف نتهم في  ننف فهم نتغ في نثلغ  ني  نو  ن الهم لم يحل لغ  ف يأ ذ نتغ نس ًن قّل  ع نثذ؛ 
  ع هل الذنة  وف الهنؿ نهت ع ر ي س  علهن عومغ ال يحل لغ في  ننمهم إال نن يحل لغ نو  ن اؿ الهنلهسو

و لغ ذنة  عالثنلث ننؿ نو لغ  ننف إلى نهللة  ننمغ عه  نأهل الذنة فسهن يهتع إ الـ صنحبغ  عالثنمي ننؿ ن
 هػ.  -نو ننلغ إلى تلك الههللة ا

: إذا قهللـ الحذري دار اإل الـ رأننف فهنت فنوننف لتونغ عننلغ  عال ٜٕٙ/ٗعقنؿ رحهغ ان  
 هػ.  -يج ز  ف يؤ ذ نو ننلغ ني   ع لى الحننم  ف يذدس إلى عرثوغ حسث ننم ا ا

: عإذا   ػػػذ النػػػهللع الذيػػػل نػػػو الهنػػػلهسو فولػػػ ا  ػػػبسلغ ع نتػػػ س ععلػػػ س  ٕٜٕ/ٗعقػػػنؿ رحهػػػغ ان  
  . فأننمهم إينس  ننف لهم نتغ  علسس لغ  ف يعونلهم عال يو مهمضسن هم  ع لم ي ل س 

م : علوتغ لسس لغ  ف يعونلهم في  ن الهم ع مونهم ومهم إذا  نت س فه ي ال نفني رحهغ ان عقنؿ 
 هػ.  -ا عال منذؼ نس نً يذعى  الؼ هذافي  ننف نتغ  

ارال ػغ  لهػغ ع  لػى  ػنة ػ رحهػغ ان ػ قل : تأنل ق لغ " عال منذؼ نس نً يػذعى  ػالؼ هػذا "  فهػ   
   ! الؼ ق لغ هذا  لى  ق اؿ  هل النلم الهونهللدة عالهوولوة  ال ينذؼ وحهلٍل نتهم ق الً 

: د ػػل ننػػلم دار الحػػذب رأنػػنف  فػػنقوذض نػػتهم  ٜٕٔ/ٓٔعقػػنؿ التػػ عي رحهػػغ ان فػػي الذعضػػة  
 هػ.  -  ومغ لسس لغ الونذض لهم إذا د ل رأننف الزنغ ردسنس نً   ع  ذؽ ع ند إلى دار اإل الـ  

تأنل نسن عصن فنلغ رأمغ  ذقة  عيج   لسغ  ف يذد نن  ذؽ  علسس نهن يص ر رنض ضننؼ  
   !ز ه ا التو س  لى  مغ غتسهة  ع رس  نن  ..

دار الحذب  ػ ي الهنلم  ػ: عإذا د ل ٕ٘ٔعقنؿ القنضي  ر  ينلى في نونرغ اوحونـ النلطنمسة   
لم يجز  ف يعونلهم في موس عال ننؿ  ع لسغ  ف يؤنتهم نهن رأننف   ع ننف نأ  رًا ننهم فأرلق س ع نت س  

 هػ.    -ا  نت س
نو د ل إلى  رض النهللع رأننف  لم  : ننألة: ٖٕٚ/ٜعقنؿ ارو قهللانة في نونرغ القسم الهعتي  

 يوتهم علم ينننلهم رنلذرن. 
  ع ػنسذ ٚحسّ ايسباا   نن تحذيم الذرن في دار الحذب  فقهلل ذنذمنس في الذرن  نع إف ق ؿ ان تننلى: 

 اآلينت عاو بنر الهللالة  لى تحذيم الذرن  ننة  توتنعؿ الذرن في نل نونف عزننف. 
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م إمهػػن   طػػ س اونػػنف ن ػػذعرنً روذنػػغ  سػػنموهم  ع نتػػغ إيػػنهم نػػو مونػػغ  ع نػػن  سػػنموهم فهحذنػػة؛ ومهػػ 
  علػػذلك نػػو ين مػػن نػػتهم رأنػػنف فونمتػػن نػػنف عإف لػػم يوػػو ذلػػك نػػذن راً فػػي اللوػػظ  فهػػ  ننلػػـ  فػػي الهنتػػى

 منقضنً لنههللس  فهذا ثب  هذا  لم تحل لغ  سنموهم ومغ غهللر  عال يصلح فػي ديتتػن العػهللر؛ عقػهلل قػنؿ التبػي 
نػػن   ػػذ إلػػى  عيػػ   لسػػغ ردس"  فػػهف  ػػنمهم  ع  ػػذؽ نػػتهم   ع اقوػػذض نػػس نً  لهنػػله ف  تػػهلل نػػذعرهما:" 

 ررنرػػغ  فػػهف يػػن   ررنرػػغ إلػػى دار اإل ػػالـ رأنػػنف   ع إيهػػنف ردس  لػػسهم  عإال رنػػث رػػغ إلػػسهم  ومػػغ   ػػذس  لػػى 
 هػ.  -ا نهن ل    ذس نو ننٍؿ ننلمعيغ حـذ  لسغ   ذس  فلزنغ رد نن   ذ   

ؿ رحهغ ان في الهقتع: يصح  ننف الهنلم الهولن ذنذاً ننف  ع  مثى  حذاً  ع  بهللاً  نطلقنً  ع عقن 
  سذًا .. عيصح  ننف اإلننـ لجهسع اله ذنسو  ع ننف اونسذ لهو ينل رهزاسغ  ع ننف  حهلل الذ سة لل احهلل 

 عالن ذة عالقنفلة. 
ن  ع  لك  الحك  ع نوذس فقهلل  نتغ  عنو قنؿ لونفذ  م  آنو  ع ال رأس  لسك  ع  يذتك  ع ق 

هػ.  ي فنلق ؿ ق ؿ اله ذؾ الذي اد ى  مغ  -عنو ين  ره ذؾ فند ى  مغ  نتغ فأموذس فنلق ؿ ق لغ ا
 نؤنَّو!

:  ف اوننف إذا   طي  هل الحذب حُذـ قولهم  عننلهم  ٘٘٘/ٓٔعفي ال ذح الوبسذ للهقهلل ي  
 هػ.   -عالونذض لهم ا

ع نت س  فلغ الهذب ال الوسنمة  ػ  ي نو او ذ  ػ:فهف  رلق س  ٜٖٙ/ٖبهللع عقنؿ ارو نولح في اله 
  عإف  رلق س ر ذط  ف يبنث فه  غندرعيذد نن   ذ نتهم  ومهم صنرعا رأننمغ في  ننف نتغ  فهذا  نلن 

فن  رغ   إلسهم نناًل رن وسنرس  لزنغ إمونذ الهنؿ إلسهم إذا قهللر  لسغ  ومغ  نههللهم  لى  دا  ننؿ  فلزنغ ال  
عوف في ال فن   ػ ي اإلننـ  حههلل  ػنثهو البسع  عإف  جز  تغ  ند إلسهم لزنغ ال فن  لهم  مص  لسههن 

. هػ -نصلحة لأل نرى  عفي العهللر نونهللة في حقهم  لو مهم ال يأنت ف رنهللس  عالحنية دا سة إلسغ ا
 ..!فوأنل

الهنلم دار الحذب تنيذاً  فال : إذا د ل  ٚٔ/ٙعقنؿ ارو ههنـ الحتوي في نذح فوح القهلليذ  
فه الفغ يحل لغ  ف يونذض ل ي  نو  ن الهم عدننسهم  ومغ رنال و هنف ضهو لهم  ف ال يونذض لهم  

 . غهللر  عالعهللر حذاـ رنإليهنع
إف العندر يتص  لغ ل ا  يـ  القسننة فسقنؿ هذس عفي  تو  ري داعد  تغ  لسغ الصالة عالنالـ:"  

" في عصسوغ  ال تعل ا عال تعهللرعا لغ  لسغ الصالة عالنالـ ونذا  الجس ش عالنذاين:" "  عتقهللـ قغهللرة فالف 
 هػ .   -لهم ا
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: د ل ننلم دار الحذب رأننف حـذ تنذضغ ل ػي   ٙٙٔ/ٗعمح س نن ين  في حننسة ارو  نرهلليو  
انػػنً للعػػهللر  نػػو دـ عنػػنؿ عفػػذج نػػتهم  إذ الهنػػله ف  تػػهلل نػػذعرهم  فلػػ    ػػذج إلستػػن نػػس نً نلوػػغ نلوػػنً حذ 

 هػ.   -فسوصهللؽ رغ عي رنً  قسهلل رنإل ذاج ومغ ل  غص  نتهم نس نً ردس  لسهم عي رنً ا
: عل   ف رهطًن نو الهنلهسو  ت ا ٙٙ/ٕعقنؿ اإلننـ نحههلل رو الحنو ال سبنمي في نونرغ النسذ  

   ع لم ُيوذي ا   عؿ نننلح  هل الحذب فقنل ا: محو ر ل الولسوة  ع  ذي ا نونرًن ي بغ نونب الولسوة
فلسس يحل لهم قول  حهلل نو عننف ذلك  هللينة نتهم لله ذنسو  فقنل ا لهم: اد ل ا  فهلل ل ا دار الحذب. 

 .  هل الحذب  عال   ذ ني  نو  ن الهم نن دان ا في دارهم 
هنف نتهم  عل  ا وأنت ا فوذلك إذا  ظهذعا ذلك نو  مونهم  فسجنل نن  ظهذعس رهتزلة اال و 

فأنت هم عي   لسهم  ف يو ا لهم  فوذلك إذا ظهذ نن ه  دلسل اال و هنف  عنذلك ل  قنل ا: ي تن مذيهلل 
  .هػ -ا.. الوجنرة
قنؿ ننرحغ النذ ني: وف نن  ظهذعس ل  ننف حقًن ننم ا في  ننٍف نو  هل الحذب  ع هل الحذب  

نذض ا لهم ر ي   ه  الحوم في الذ ل إذا د ل ا إلسهم نهن رستن  في  ننٍف نتهم  يضًن ال يحل لهم  ف يو
فوذلك إذا  ظهذعا ذلك نو  مونهم ومغ ال رذيك لهم إلى ال ق ؼ  لى نن في رنرو الهللا لسو حقسقة  

 ف  نذ اوننف نهلليهلل عالقلسل عإمهن يبتى الحوم  لى نن يظهذعف  ل ي ب الوحذز  و العهللر . عهذا لهن رستن 
فسجنل نن  ظهذعس رهتزلة اال و هنف نتهم  عل  ا وأنت هم فأنت هم عي   لسهم  ف يو ا لهم    نتغ يووي

  عنذلك ل  قنل ا: ي تن مذيهلل الوجنرة  عقهلل ننف قصهللهم  ف فوذلك إذا ظهذ نن ه  دلسل اال و هنف
وذلك إذا  ظهذعا يعونل هم؛  مهم ل  ننم ا تجنرًا حقسقًة نهن  ظهذعا لم يحل لهم  ف يعهللرعا رأهل الحذب  ف

 هػ.  -ذلك لهم ا
قل : عالنلة في  ف الونيذ يج   لسغ ال فن  رنلنههلل ه  لوضنفذ النذؼ  لى  ف الوجنر لم ينذؼ  
القونؿ  فهف رهللر نتهم ني  نو ذلك فه  غهللر رنوننف الههت ح لهم  ذفنً  ػ  مهم نو  هلفي النندة  ػ تهم 

  عه  روالؼ الهنه د الهوننرؼ  لسغ! ..
رضي ان  تهم  ػن ينوهللؿ رغ نذلك  لى حذنة النذقنت الهنهنة رنال وحالؿ  ل ؾ الصحنرة عنه

عدارس  .. عننف عقوهن ال يزاؿ  لى نوذس ..  تهللنن لجأعا إلى التجنني نلك الحب ة يت هللعف  تهللس اوننف ػ
ؼ  تهم العهللر  فهمهم ننم ا رنه    القهم  سذ ر ل يهثل ف حقسقة هذا الهلليو  حسث لم يُنذ دار نوذ .. 

 في دينر العذب ..!   عاوننف ػ في هذس اوينـ ػ عال ني  نهن يونلغ ضننؼ التو س نو رنلبي اللج  
"  اإلثػػم نػػن حػػنؾ فػػي صػػهللرؾ  عنذهػػ   ف يطلػػع  لسػػغ التػػنس:" نهػػن فػػي الصػػحسح عنػػذلك ق لػػغ 

 ننلم. 
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ج  نػهلل الحػذج  ف يُتنػ  عقهلل ُ ذؼ  و نل عاحهلٍل نو هؤال  الذيو تل ثػ ا فػي هػذا اونػذ   مػغ يوحػذ 
 ينذف ا  تغ نس نً نو ذلك! يطلن ا  لسغ  ع  ف إلسغ  هلغ  عه  يوذس نو اآل ذيو  ف 
لعضػ   لسػك  نػهلل ػ الذيو ينوحل ف حذننت اآل ذيو رعسذ عيغ حك ػ عل  منبوغ إلى اال وحاللسسو 

عهػػ   ..ع  القػغ لوػغ العضػ   علذرهػن قنتلػك عقنرنػػك؛ ومػغ ينػهلل ذلػػك ننػبة ل وصػغ  عرنتػنً رهذع تػػغ عري  
   رنهلل نل ذلك ينوبذ فنلغ حالاًل .. عينألك  و الهلللسل الذي يوسهلل الوحذيم!!

عرنهلل  ف  أل س هل يذضى اإل الـ  هَّن ػ عقهلل ذُنذ  و رنض نو ُ ذؼ عضبط رنلجـذ اله ه د 
 و ..!!   مغ تهتى  ف تبلنغ اورض عتت ك نو تحوغ  قبل  ف ُيضبط  ع يُنذؼ رهذا اونذ اله س ػتونل 

عقنل  لي إحهللى او  ات الوي تل ث  ر ي  نو ذلك في لحظة ضنن امونروهن .. ثم ُضبط  ػ 
عقهلل مهللن  رنهللهن مهللننً نهلليهللاً ػ عددت ل   مي لم  نو نوحجبة ي ن ٍذ .. ع مي نت   نفذة .. لآلثنر النلبسة 

 نو الهنلهنت!الوي  ونوهن رونلهن هذا  لى اإل الـ عالهنلهسو .. ع لى  هنة الهوحجبنت 
ع متن نع  : آتتن رهلللسل  لى  ف الهنألة حذاـ ..رول يذ ة ععقنحة ثم رنهلل نل ذلك  يق ل ف لك 

 ؟! القـ  في  ههلل ع ننف
. يووسك هذا " اإلثم نن حنؾ في صهللرؾ عنذه   ف يطلع  لسغ التنس:"  مق ؿ: قنؿ ر  ؿ ان  

  !فقط ل  نت  فناًل نهو يوحذعف الهلللسل .. عيت هللعف الحك
نهللعمهن يم  ع هوضنيق ف نو منبوهن إلسيوحذي ف ع يفنالـ  ػز ه ف ينهن   ػثم إذا ننم  الهنألة حالاًل  

 ؟!  علذي لوهم ..لهم ُ بة عاموقنصنً 
إضنفة لهن تقهللـ فهف هذا الهنلك الونرئ يجذ رصنحبغ إلى ال ق ع في نننصي عذم ب   ذى ال  

  عالعش  عنهندة الزعر  عنالزنة  قذاف الن    عالبنهلل  و تقل إثهًن عيذنًن  و النذقة عالعهللر؛ ننلوذب
 نجنلنة الصنلحسو  عغسذهن نو النس نت الوي تنوبذ نو ل اـز عإفذازات  س ة النذقة ..!  

  عهوذا إلى  ف يونع غسذهن نو النس نتفنلنس نت نو  ندتهن  ف تجذ عتهللؿ صنحبهن إلى  نثنلهن ع  
ة  نهن يق ؿ ارو القسم رحهغ ان في الج اب الونفي  تهللنن تولم  و الوذؽ  عيصن  الوذقسع  عتنز الو ر

: عنتهن   ف الهننصي تزرع  نثنلهن  عي لهلل رنضهن رنضنً  حوى ينز  لى النبهلل نونرقوهن   فقنؿآثنر الهننصي
عالوذعج نتهن  نهن قنؿ رنض النلن: إف نو  ق رة النس ة النس ة رنهللهن  عإف نو ث اب الحنتة الحنتة 

هن  فنلنبهلل إذا  هل حنتة قنل    ذى إلى يتبهن: ا هلتي  يضنً  فهذا  هلهن قنل  الثنلثة نذلك  رنهلل
 هػ.    -عهلم يذَّا   فوضن ن الذرح  عتزايهللت الحنتنت  عنذلك ينم  النس نت  يضنً .. ا

   عآثنر الصحنرة  ع ق اؿ يهنرذة النلم عالهلليو رسو ق اؿ التبي  ػ  ي الهنلم  ػعرنهلل  هذس 
يهنالت ضننؼ رتسنت الطذيك .. إلى يهلليك  فن ونصم رهن ع ض  لسهن رنلت ايذ  عال تلوو   تهن إلى 
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.. فوضل عُتضل  عتونذ دمسنؾ  نهو هبط  رهم ربنسنهم ع  القهم النولسةنو  هل ال ع  .. التو س 
 عآ ذتك. 
ٌُُتمط انعهذ واألياٌ؟   ـ  بًا 

عهػػ  فػػي  رػػسو نػػن يػػتقض  ع يتوهػػي  هػػهلل ع نػػنف الهنػػلم لوػػي يوػػ ف الوػػالـ دقسقػػنً ال رػػهلل نػػو الووذيػػك
دارهم  عرسو نن يتقض  ع يتوهي  ههلل ع ننف الهنوأنو نتهم عه  في دار الهنلهسو  عتتنعؿ نػل نتههػن  لػى 

 ِحهللة.
نن يتقض  ههلل ع ننف الهنلم عه  في دارهم: يتوقض  ههلل ع نػنف الهنػلم الهقػسم فػي ديػنرهم  أواًل:

 في الحنالت الونلسة:
ف يتقل   لسهم عيعهللر رهم؛ فوي هذس الحنلة يو م ف هم في حل  نو  ههللهم ع ننمهم لغ    -ٔ

 عه  يب   رهثم ععزر العهللر. 
 ف يتوهي  يل عنهللة النههلل عاوننف؛ عفي هذس الحنلة يونسو  لسغ  ف يوذج نو  لطنمهم  -ٕ

ينوهللي  لسهم في ني  قبل  عدعلوهم  عال يحك لغ  ف يتقل   لسهم رنموهن   يل اإلقننة الههت حة لغ  ع
 الوذعج نو  لطنمهم عحهللعد دعلوهم. 

 ف يوذج نو  لطنمهم عدعلوهم  عيتبذ إلسهم  ههللهم ع ننمهم عي ارهم قبل اموهن   يل النههلل  -ٖ
عاوننف الهووك  لسغ  عفي هذس الحنلة ال رهلل نو  ف ي نذهم عينلههم رتبذس لنههللهم ع ننمهم لغ  ع ذعيغ 

نتهم عيوحلل ا نتغ  عص رة هذا الوحلل في زننمتن توم رهجذد  ذعيغ نو دعلوهم نو ي ارهم؛ لسوحلل 
 رطذيقة ر هسة عصحسحة نو مقنط الحهللعد الهوصصة لذلك. 

عإف ننف يحهل  عراقًن نتهم تلزنهم رأننمهم لغ عدفن هم  تغ في دا ل دعلوهم ع نريهن  يونسو 
ِِ ع٢ًََ  الج ار  عالتبذ الهذاد في ق لغ تننلى:  لسغ إ ندتهن إلسهم  عهذا نو تهنـ نننمي الوحلل نو َفاِِْبِر ٔإيَِٝٗٔ

َٛا٤ٍ   . ٛ٘ومونؿ:اَض
قنل : فأتى ارو الهللغتة إلى  ري روذ ػ عفي صحسح البونري نو حهلليث  نس ة رضي ان  تهن  

 لى عننف قهلل  ينرس نو قذيش ػ فقنؿ: فقهلل  له  الذي  نقهللت لك  لسغ  فهنن  ف تقوصذ  لى ذلك ػ  ي 
الصالة دا ل دارس عال ينونلو رصالتغ  نرج دارس  ع روتن  دارس ػ عإنن  ف تُذيع إلي ذنوي؛ فهمي ال  ح  

  ف تنهع النذب  مي   وذت في ريل  قهللُت لغ! 
 .   ع رضى رج ار ان فهمي  رد إلسك ي ارؾ: فقنؿ  ر  روذ 

فلم ينوطع  حهلل نو قذيش  رج ار ال لسهلل رو الهعسذة  عنذلك لهن د ل  ثهنف رو نظن ف 
 إيذاةس. 
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نو البال  عاوذى في ان  لهن ر ى نن فسغ  صحنب ر  ؿ ان  ثم رهللا لنثهنف رو نظن ف 
 لى  يهللي نونر قذيش .. عه  يعهللع عيذعح في  ننف نو ال لسهلل رو الهعسذة ..  ف يذد ي ار ال لسهلل عيوذج 

ك  قهلل رددت إلسك ي ارؾ  فقنؿ لغ: لم ين ارو نو  ههللس ع ننمغ  فقنؿ لغ: ين  رن  بهلل نهس عف  ذنو
   ي  لنلغ آذاؾ  حهلل نو ق ني؟ قنؿ: ال  علوتي  رضى رج ار ان  عال  ريهلل  ف   وجسذ رعسذس.

  قنؿ: فنردد  لي ي اري  المسة نهن  يذتك  المسةقنؿ ال لسهلل رو الهعسذة: فنمطلك إلى الهنجهلل  
سهلل: هذا  ثهنف قهلل ين  يذد  لي ي اري  قنؿ: صهللؽ  قهلل فنمطلقن فوذين حوى  تسن الهنجهلل  فقنؿ ال ل

 [. ٖ٘عيهللتغ عفسنً نذيم الج ار  علوتي قهلل  حبب   ف ال   وجسذ رعسذ ان  فقهلل رددت  لسغ ي ارس ..]
عإمهن يوحقك رذح اوننف ره النهم عإ ندتهم إلى نن ننم ا  لسغ  :ٗٛٔ/ٔقنؿ ال سبنمي في النسذ 

 هػ.   -قبل اوننف ا
نأف ينهل  لى إ ندة الهنوجسذ   للهنلم الهنوجسذ  يعهللر الطذؼ الهجسذ رأننمغ ع ههللس ف   -ٗ

إلى رلهلل الو ؼ الذي  ذج نتغ  عالذي رل  اوننف عالج ار نو  يل نن يالقي فسغ نو اضطهند .. 
وننف علهن تم االتونؽ  لسغ  عه   لنههلل عافونلسهغ إلى ن رو الظلم عاالضطهند الذي فذ نتغ  ه  مقض ل

 ويلغ. عرل  الج ار ذلك ضهلل نن تم اللج   ن
فوي هذس الحنلة عنثسالتهن نو الحنالت الوي تههللد  نو عحسػنة الهنػلم  يوػ ف الهنػلم فػي حػل  نػو  

إف  ػ ننمهم ع ههللهم؛ ومهم هم الذيو رهللةعا رنلعػهللر عنػذ  ا فسػغ  علػغ فػي نثػل هػذس الحنلػة  ف يونننػل ننهػم 
   حذري لسس رستغ عرستغ  ي نسثنؽ  ع  ننف.رنلهثل  عنهن ينننل  ي ػ ا وطنع 
هذس الحنلة يونسو  لسغ  ف يحنفظ  لى عضنسة عصوة الهحنرب  ع ف ال يولط حذرغ لهم لوو في  

رهن يهللؿ  لى اوننف  عاال و هنف لهم  نأف ي اد هم عيننلههم  عيوبندؿ ننهم  بنرات الوذحس  عغسذهن 
ثم ه  في الهقنرل  تهللنن تنتح  ؽ الهنوأَنو الطنل  للج ار .. ع يُطنلبهم رحق    لهم نهن قهلل يوسهلل اوننف

لغ الوذص يونننل ننهم ننننلوغ وهل الحذب .. فهذا ال يج ز ومغ نو العهللر  عنثلغ نهو يأتي رنل ي  
 عضهللس في آٍف نننً! 

 لسغ  .. فعهللرعا رغ ع نم س رنهلل  ف  نت س .. فهن الضسذ هم  عؿ نو رهللةعا رنلعهللر عالوسنمةفهف قسل:  
 ف يُنننلهم رنلهثل عرتوس او الؽ عاو ل ب؛ فسظهذ لهم اوننف نو عيغ .. عالحذب لهم نو عيغ آ ذ  

 عنلهن  هح  لغ الوذص رذلك؟ 

                                                           
 . ٖٓٔصحسح النسذة التب ية  إلرذاهسم النلي:  ٖ٘
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".  عال توو نو  نمك:" الهنننلة  ع الهقنرلة رنلهثل ال تج ز في هذا اله ضع  لق لغ   ق ؿ: 
ُٔ  نمة  نهن قنؿ تننلى:فال يج ز نقنرلة العهللر رعهللر  عال الوسنمة روس َٞ َأِحَط ِٖ اِدَفِع ِباٖيِتٞ 

ُٔ . عقنؿ تننلى:ٜٙالهؤنت ف:ايط١َ٦ََِّّٝ َٞ َأِحَط ِٖ َٚال ايط١ُ٦ََِّّٝ اِدَفِع ِباٖيِتٞ  ٟٛٔ اِيَحَط١َُٓ   . ٖٗفصل : َٚال َتِطَت
ا سة  ع نو اوننف  ه  الذي يأتي نو يهة الهللعلة الذ النههلل ع عاال وهللا  الذي مذاس ينوهلل ي مقض 

ى ع نضوغ   نن إذا ين  اال وهللا   لعالج ار يهة ر هسة تهثلهن ومهن هي الطذؼ الوي  يذت  قهلل اوننف 
 ع نو  تصذيسو قلة ال يُهثل ف الهللعلة عال نو آحند التنس في الهجوهع الهجسذ   الهنلم الهنوجسذ

ى  ق رنت نو يهة الهللعلة فهف ذلك ال ينوهلل ي مقض اوننف عالنههلل  عنذلك ل  تنذض إلالهجوهع  
الهجسذة رنب  نونلونت يتنسسة عقع فسهن   ع رنب  نونلونت تول رهن تم االتونؽ  لسغ رسو الطذفسو  

لوظنً عال  ذفنً  ػفهثل ذلك ال يُنهلل مقضنً لألننف عال ينولزنغ؛ وف النقهلل الهووك  لسغ رسو الطذفسو ال يوضهو 
 عق  غ في الهونلونت الجتنسسة عغسذهن ..!   هللـ الونذض للهنوجسذ رأي  ق رة في حنؿػ 

: إذا د ل قـ  نو الهنلهسو رالد الحذب رأننف   ٖٕٙ/ٗقنؿ ال نفني رحهغ ان في اوـ 
عإف   ذ النهللع فنلنهللع نتهم آنت ف إلى  ف يونرق هم  ع يبلع ا نهللة  ننمهم  علسس لهم ظلههم عال  سنموهم  

علوو  ح  لهم ل   أل هم  ف يذدعا إلسهم  العهللر رنلنهللع   رونؿ الهنلهسو عمنن هم لم  نو  ح  لهم
  هػ. -اوننف عيتبذعا إلسهم  فهذا فنل ا قنتل هم  و  رونؿ الهنلهسو عمننسهم ا

رهن يتوقض  ههلل ع ننف الهنوأَنو نتهم عه  في دينر الهنلهسو: يتوقض  ههلل ع ننف الونفذ  ثانيًا:
 لونلسة: الهنوأَنو في دينر الهنلهسو  في الحنالت ا

يتوهي ي ار ع ننف الهنوأنو نتهم في رالد الهنلهسو رنموهن   يل عنهللة  قهلل اوننف  عفي  -ٔ
ِٕ  هذس الحنلة يج   ف يُنند إلى نأنتغ في ن رتغ  عال يج ز  ف يُهس رن   قبل ذلك  نهن قنؿ تننلى: َٚٔإ

ََُع ُُِػٔسِننَي اِضَتَجاَزَى َفَأِجسُِٙ َحت٢َّ َِٜط َٔ اِي َِ َٕ َأَحٌد  ُُٛ ٌّ ال َٜعًَِ ِِ َقِٛ ُ٘ َذِيَو ِبأََُّْٗ َََٓ ََِأ  ُ٘ َّ َأبًِِِغ ِ٘ ُث   .ٙالو رة: َنالَّ ايًٖ
يتوقض ي ار ع ننف الونفذ في رالد الهنلهسو في حنؿ عق  غ في العهللر  عامقالرغ إلى صوة  -ٕ

سهم .. ثم ُ ذؼ الهحنرب  عمح س ل  ين  إلى رالد الهنلهسو رأننف لعذض الوجنس  لسهم لصنلح   هللا
 تغ ذلك .. فهمغ رذلك يتوقض  ههللس ع ننمغ؛ إذ ال ينوقسم اوننف نو رذٍؼ رستهن الطذؼ اآل ذ يو ف 

  نولبننً رجـذ الوجنس عالهحنررة  لى نو  نتغ ع ينرس. 
نذلك يتوقض  ههللس ع ننمغ في حنؿ تلبنغ رجـذ اإلفنند في اورض؛ نأف يذع هم فسنوهللي   -ٖ

عحذننتهم   ع ينهل  لى تذعيج الهوهللرات رستهم   ع ينهل  لى صهللهم  و ديتهم   لى   ذاض الهنلهسو
 عفوتوهم  تغ  عيذغبهم رعسذس نو اودينف.
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.. عنذلك ل      ع ديو اإل الـ   ع نحههللًا عيتوقض  ههللس ع ننمغ نذلك  ل  نوم ان  -ٗ
عال يهللـع نع نو تلبس   ع  ي مبي نو اومبسن  .. فال ينوقسم اوننف  ع  سنى  نوم ن  ى 

نو الطنو الذي يتقض النههلل؛  ر ي  نو ذلك .. علسس نن يق ؿ رغ  هل الوونب نو منبة ال لهلل ن 
 ومهم يق ل ف ذلك  لى عيغ الونظسم ػ نهن ينوقهللعف ػ علسس  لى عيغ الطنو عال وم. 

َٔ َُٜحأزُبٛ عالهلللسل  لى نن تقهللـ ق لغ تننلى: َُا َجَصا٤ُ اٖيِرٜ ِٕ إَّْٔ َٕ ِفٞ اِيَأِزٔض َفَطادّا َأ ََِٜٚطَعِٛ  ُ٘ ََٚزُضَٛي  َ٘ َٕ ايًٖ

ِِ َٔ اِيَأِزٔض َذِيَو َيُٗ َِ َُِٜٓفِٛا   ِٚ ِٔ ِخالٍف َأ َِ  ِِ ََٚأِزجًُُُٗ  ِِ ِٚ ُتَكٖطَع أَِِٜدٜٗٔ ِٚ ُٜصًَُٖبٛا َأ ِِ ِفٞ اِيآِخَس٠ِ َُٜكتًَُّٛا َأ ََٚيُٗ ٌٟ ِفٞ ايدَُِّْٝا   ِخِص

ٌِ ١ََّ  عق لغ تننلى: .ٖٖهنسهللة:ال َعَراٌب َعِظٝ ِِ َفَكاتًُِٛا َأ٥ِ ََٚطَعُٓٛا ِفٞ ِدُِٜٓه  ِِ ِٖ ِٔ َبِعِد َعِِٗد َِ  ِِ َُاَُْٗ ِٕ ََْهُجٛا أَِٜ َٚٔإ

َٕ ََِٜٓتُٗٛ  ِِ ِِ َيعًَُٖٗ َٕ َيُٗ َُا ِِ ال أَِٜ . فثب   ف نل نو يطنو في الهلليو يو ف مننثًن عمنقضًن للنههلل ٕٔالو رة: اِيُهِفٔس إَُّْٔٗ
 ويهنف  عه  إننـ نو  سهة الووذ .. فال ينوقسم  ننف نع الهحنررة  ع الولبس في الهحنررة! عا

عق ع  حهللهم في منقٍض نو م اقض النههلل عاوننف ػ نهن ال ينو ي  حهللاً نذ سنً ػ يتهي  و:ـــتُبٍ
إال إذا امقل  ه  إلى   قهللس ع ننمغ .. عيُلزِـ ره ندتغ إلى ن رتغ  نلهًن .. عنو دعف  ف يُقنَتل  ع يُقَول ..

 صوة الهقنتل الهحنرب .. فحست ٍذ يُننَنل رنلهثل .. عيُػَذد  هللعامغ.
 

 
 

 * * * * 
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 ـ يسأنت حرياث انسائحٍٍ يٍ يٍر انًسهًٍٍ وهى فً بالد انًسهًٍٍ.   

حث نو هذس ننألة عيهللمن  مونتن نضطذيو لهتنق وهن عرسنف الحوم ال ذ ي فسهن  الرتبنرهن رنلب 
يهة  عللههنر نت الونر ة الوي تحصل عتووذر نو رنض اإل النسسو في رنض البلهللاف في تنننلهم نع 
الننسحسو عرطذيقة غسذ نذ سة عال ننؤعلة  نهن ي نذ رأمهم لم يق ن ا رهللرا ة نذ سة نوأمسة لله ض ع  

 الجند. رنسهللاً  و الن ارن عالوأثسذات الجنمبسة الوي تقلل نو قسهة البحث النلهي 
 ق ؿ: قهلل تولهتن نو قبل  و  ننف الهنلم للوونر الهحنررسو عه  في رالدهم  عموولم هتن  و  

 حوم الونننل نع الونفذ الهنوأنو في رالد الهنلهسو. 
عقبل  ف مو ض في تقذيذ اوحونـ ال ذ سة عرسنمهن  ال رهلل نو  ف م سذ نو ر ة إلى القهللر الذي  

ي يهلل ل إلى رالد الهنلهسو  ثم َنو نو اونة نو ؿ في إ طن  هذا اوننف يوحقك رغ اوننف للونفذ الذ
 لغ. 

   انًحارب. ٌتحمك األياٌ نهكافربو انمذر ان ي  ـ 

تصهللر  ػ ف نبهة اوننف  ننف؛ فأي نلهة  ع إننرة  قهلل تقهللـ ننتن في نثسذ نهن مقلتنس  و  هل النلم 
ينسز يج  ال فن  رغ  عالنبذة في ذلك فسهن يوههغ عيظتغ ت حي للنهللع رنوننف فه   ننف نلـز ع ػ نو ننلم 

الهنلم رسهللس إلى الونفذ الهحنرب  ف تقهللـ ػ نثاًل  ػالهنوأَنو ال فسهن يقصهللس عيذيهللس الهنوأِنو  فهف  ننر 
 ع تننؿ ع راد رذلك قولغ  فجن س الونفذ رانسًن لنالحغ ظنمًن  مغ قهلل   طنس اوننف  فه  آنو وف النبذة فسهن 

عإذا ننف اوننف يثب  لآل ذ رهذا القهللر نو اإلننرة عالولهسح ظتغ عيوههغ الهؤنَّو ال فسهن يقصهللس الهؤنِّو  ي
 الهللالة  لىرنض  ق اؿ  هل النلم نجهللدًا عإلسك .. فهو رنب  على  ف يثب  رنبنرات الوذحس  عالوأهسل .. 

  : ذلك
قنؿ:  يهن ريػل نػو النػهللع  نػنر   : ذنذ  و  هذ رو الوطنب ٖٛٔ/ٔقنؿ ال سبنمي في النسذ  

   .إمك إف ي   قولوك  فجن س فه  آنو فال يقولغإلسغ ريل رهصبنغ: 
 هػ.   -عرنهلل هذا مأ ذ فتق ؿ: إذا  ننر إلسغ رهننرة اوننف علسس يهللري الونفذ نن يق ؿ فه  آنو ا 
هلل ى رهثلغ اآلنو قنؿ النذ ني في نذح النسذ: فه  آنو؛ ومغ رنإلننرة د نس إلى مونغ  عإمهن يُ  

ال الونسن  عنن تولم رغ: إف ي   قولوك  ال رذيك للونفذ إلى ننذفوغ رهللعف اال وو نؼ نتغ  عال يوهوو 
للوحذز  و نو ذلك قبل  ف يقذب نتغ  فال رهلل نو إثبنت اوننف رظنهذ اإلننرة عإ قنط نن عرا  ذلك 

نتى التبذ لذلك اوننف  فهن لم ينلم رنلتبذ  فهف ظنهذ إننرتغ  ننف لغ  عق لغ: إف ي   قولوك؛ ره  العهللر
َٛا٤ٍ ننف آنتًن  هاًل رق لغ تننلى: ِِ ع٢ًََ َض  ي   ا  نتوم عنتهم في النلم رنلتبذ  ع ننر إلى   َفاِِْبِر ٔإيَِٝٗٔ
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حوى يثب  رنلهحوهل نو الوالـ    عنبتى اوننف  لى الو  ع إٕ اهلل ال حيب اخلا٥ٓني الهنتى فسغ فقنؿ:
 . ك يثب  رنلهحوهل نو اإلننرةفوذل

قنؿ لغ تولم  قنؿ:  تولم روالـ حي  ـ   عرسنف هذا في حهلليث الهذنزاف  فهمغ لهن  تي رغ  هذ  
نالـ نس ؟ فقنؿ  هذ: نالـ حي  فقنؿ: نتن محو ع موم في الجنهلسة لم يوو لتن عال لوم ديو  فوتن 

لهلليو عرنث ر  لغ نتوم لم مطنوم  فقنؿ  هذ: منهللنم نن ذ النذب رهتزلة الوالب  فهذا   زنم ان رن
 تق ؿ هذا ع م    سذ في  يهلليتن؟! اقول س. فقنؿ:  فسهن  لهوم مبسوم  ف تؤّنت ا   سذًا ثم تقول س؟! فقنؿ: 
نوى  نتوك؟ فقنؿ: قل  لي تولم روالـ حي  عالونسن  لى مونغ ال يو ف حسًن  فقنؿ  هذ: قنتلغ ان  

  فوأنل! هػ. -فهذا دلسل  لى الو  ع في رنب اوننف ا !  ذ اوننف علم  فطو رغ
: عإذا مندى الهنله ف  هل الحذب رنوننف فهم آنت ف ٜٜٔ/ٔعقنؿ ال سبنمي في النسذ نذلك  

فهمغ نو  إلى يت دس  يهسننً  إذا  هن ا  ص اتهم رأي لننٍف مندعهم رغ  لحهلليث  هذ رو الوطنب 
نوذس   ع ال تذهل فه  آنو فهف ان ينذؼ اولنتة. عالهنتى نن  رنلنذاؽ: إموم إذا قلوم: ال تون   ع

 ننر إلسغ  فهف اوننف الوزاـ الون  و الونذض لهم رنلقول عالنبي حقًن ن تننلى  عان ال ينزب  تغ نثقنؿ 
ذرة  عال يووى  لسغ  نفسة  عإف مندعهم رلننف ال ينذفغ  هل الحذب  عذلك ننذعؼ للهنلهسو فهم 

 م  آنو  عال تون   ع ال رأس  لسك   ع نلهة ت بغ هذا فه   يضًن  عإذا قنؿ الهنله ف للحذري: آنت ف  
 . نلغ  ننف

عقنؿ: عل   ف ننلهًن  ننر إلى ن ذؾ في حصو  ع نتنة لهم  ف تننؿ   ع  ننر إلى  هل الحصو 
نذهم رغ  عقهلل ننف هذا  ف افوح ا البنب   ع  ننر إلى النهن   فظو اله ذن ف  ف ذلك  ننف  فونل ا نن  

الذي صتع ننذعفًن رسو الهنلهسو عرسو  هل الحذب نو  هل تلك الهللار  مهم إذا صتن ا ننف  نتنً  علم يوو 
ذلك ننذعفنً  فه   ننف ينسز رهتزلة ق لغ: قهلل  نتووم. ثم ا وهللؿ  لسغ رحهلليث  هذ:  يهًن ريل نو 

 هػ.    -  قولوك  فأتنس فه  آنو االهنلهسو  ننر إلى ريل نو النهللع  ف تننؿ  فهمك إف ي 
وف  نذ اوننف نبتي  لى قنؿ النذ ني في ال ذح: فه   ننف ينسز رهتزلة ق لغ: قهلل  نتووم؛  
  فل  لم فنلثنر  رنلنذؼ ننلثنر  رنلتصعالوحذز  هن ي بغ العهللر عاي   فهذا ننف ننذعفًن رستهم   الو  ع

فقهلل اقوذف رغ نو داللة الحنؿ نن يو ف نثل النذؼ  ع  ق ى  يجنل  ننمًن ننف غهللراً  عإذا لم يوو ننذعفنً 
 هػ.   -نتغ  عه  انوثنلهم  نذس عنن  ننر  لسهم رغ  فه   رسو الهللالسل  لى الهننلهة ا

: عل   ف الهنلهسو قنل ا وررنة نو  هل الحصو: امزل ا    فأموم آنت ف حوى ٗ/ٕعقنؿ ال سبنمي  
رياًل فسهم  عل ك اوررنة  علوو ال منلم اوررنة رأ سنمهم  عنل عاحهلل مذاعضوم  لى الصلح  فتزؿ   ذعف 

  ال يحل قول  حهلل نتهم عال   ذس علوتهم يبلع ف نأنتهم رهتزلة نن فهم يهسنًن آنت فيق ؿ:  من نو اوررنة  
 ل   ُنت ا يهسنًن. 
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لغ الهنلم: اوننف  عقنؿ: عل   ف اله ذؾ مندى نو الحصو قبل  ف يُظوذ رغ: اوننف اوننف. فقنؿ 
اوننف  فذنى رتونغ إلى الهنلهسو  فقنؿ الذي  نتغ: إمهن  ردت الوههلليهلل  ال يلوو  إلى نالنغ  ع لي 

 هػ.   - بسلغ ا
قل : تأنل نسن ا وبذ ظو عفهم الهؤنَّو لظنهذ الوطنب  علسس قصهلل عإرادة الهؤنِّو  عقهلل تقهللـ  

 الهنتى.  نو نالـ  هل النلم الوثسذ الذي يهللؿ  لى هذا 
إذا د ل حذري دار اإل الـ رعسذ  ننف مظذت  فهف ننف ننغ  :ٜٜٔ/ٜعفي الهعتي الرو قهللانة  

نونع يبسنغ في دار اإل الـ  عقهلل يذت النندة رهلل  لهم إلستن تجنرًا رعسذ  ننف  لم ينذض لهم  عقنؿ  حههلل: 
يهللعف رالد اإل الـ  لم ينذض ا إذا رن  القـ  في البحذ  فن وقبلهم فسغ تجنر ن ذن ف نو  رض النهللع يذ 

 هػ. -لهم علم يقنتل هم  عنل نو د ل رالد الهنلهسو نو  هل الحذب روجنرة  ر يع علم ينأؿ  و ني  ا
ا وهندهم  لى اوننف النذفي  عال  ؤاؿ ه  قل : عالنلة في قب ؿ  ننف الوجنر نو غسذ ا و هنف  

لهم   ى البسع عال ذا   علم يأت ا  غذضة نننله ف  ال عه   ف الوجنر في النندي ن ٍذ؛ الننسهلل رسو التنس 
عظت ا  مونهم في  ننف  ع مهم ال يحوني ف إلى ػ  ي  لى اوننف النذفي ػ لحذب  ع قونؿ  فذنت ا  لسغ 

ت نسهللس لوظًن رنهلل  ف حصل ا  لسغ  ذفنً  ويل هذا مص  حههلل رحهغ ان عغسذس نو  هل النلم  لى ي از 
    ض لهم رن  .  ع هللـ الونذ  ننمهم

: عنو د ل دار اإل الـ رعسذ ٜٖٗ/ٖعمح س نن ين  في الهبهللع في نذح الهقتع الرو نولح  
 ننف  فند ى  مغ ر  ؿ   ع تنيذ عننغ نونع يبسنغ  قُبل نتغ وف نن اد نس نهوو  فسو ف نبهة في در  

 ي ػ ض إلسغ  عصذح رغ اوصحنب القول  عومغ يونذر إقننة البستة  لى ذلك  عفسغ داللة  لى  مغ ال يُونذ 
 نن الذ  ؿ فلهن  بك  ع نن الونيذ فألمغ إذا ين  رهنلغ عال  الح ننغ  دؿ  ػ صحنب نذه  اإلننـ  حههلل 

 ي الهنوههلل في نذه   ػ لى قصهللس رنوننف  علم ي وذط الهؤلن هتن  ف تو ف النندة ينرية رغ  عالهذه  
  فوأنل!هػ. -ا نجذى ال ذط وف النندة ينريةانوذارغ   ػاإلننـ  حههلل 

عل  مزؿ ننفذ رأننف صبي   فقنؿ ظتتوغ ينسزًا يُػَذدُّ إلى نأنتغ : ٜٓ/ٔٔعفي نذح النتة للبع ي  
عمحو رونمقسو إذا قنؿ  حهللنم  عقنؿ نقسك رو  لهة: نو  إلستن  هذ ارو الوطنب   لجهلغ رنلحوم
 ينلم اولنتة.   تغ  فهف ان فقهلل  ن ػال تون  ػ عهي نلهة فنر سة رهنتىللذيل: َنوذس 

يق ؿ:"  َنو آنػو ريػالً  لػى مونػغ فقولػغ  ُ  طػي  ع و  هذع رو الحِهك قنؿ:  هن  ر  َؿ ان  
 هػ.  -ل ا  العهللر يـ  القسننة " ا

: عُ  ل ننلك  و اإلننرة رنوننف  هي رهتزلة الوالـ ؟  ٗٛ/ٗٔعفي اال وذننر الرو  بهلل الَبذ  
وف اإلننرة  تهللي  رى  ف يُوقهللَّـ إلى الجس ش  ف ال تقول ا  حهللًا  ننرعا إلسغ رنوننف؛ . عإمي  منمفقنؿ: 

 . نن  وَػَذ قـ  رنلنههلل إال  لَّط ان  لسهم النهللع  عإمغ رلعتي  ف  بهلل ان رو  بنس قنؿ: رهتزلة الوالـ
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ك رنلهؤنو الذي إذا ننف دـ الحذري الونفذ يحـذ رنوننف  فهن ظت قنؿ  ر   هذ رو  بهلل الَبذ: 
 ُيصبح عيُهني في ذنة ان ..؟!   

ثم ذنذ قصة  هذ نع الهذنزاف  عنسن  هلل ق لغ لغ: تولم نالـ حي  ال رأس  ه  رهثنرة اوننف لغ   
  لهنً  ف  هذ رق لغ ذلك لم يوو يقصهلل  ف ينطسغ اوننف .. عقهلل تقهللن  القصة. 

رغ اوننف  فقهلل تم لغ  و حذرسًن رأي نالـ لهمعقنؿ: عال  الؼ  لهُوغ رسو النلهن  في  ف نو  نَّ  
 هػ.  -ع نثذهم يجنل ف اإلننرة اوننف إذا ننم  نوه نًة رهتزلة الوالـ ا  اوننف

عهذا القهللر الذي يوحقك رغ اوننف للونفذ  ه  نلـز عينسز   ا    طنس الهنلم لهم عه   قل : 
. عنن قلتنس في حك الهنلم الذي يهلل ل دينرهم . في دارهم  ـ   طنس لهم عهم في دار عرالد الهنلهسو

رنههلل ع ننف  عنن يج   لسغ نو ال فن  ع هللـ العهللر  يُقنؿ عرص رة  عنهلل لهو يحهل نو الهنلهسو يتنسة 
تلك البالد؛ وف الجتنسة نو يهة تعلظ النه د عالنق د عتزيهللهن ت ثسقًن عت نسهللًا عحذنًة  عنو يهة   ذى 

  عاالنوسنزات الوي ُتهتح لله ارو الهنلم نو قبل الهللعلة الهجتِّنة عالُهضسوة.  فهي تنتي زيندة في الحق ؽ 
رغ يوحقك اوننف لله ذؾ الهحنرب  رقي  ف منػذؼ ر ػي  نػو الووصػسل  عرنهلل  ف  ذفتن القهللر الذي 

 ..؟   نً لآل ذيو عنلزن اً َنو نو اونة نو ؿ في  ف يُنطي نثل هذا اوننف  ع ننمغ يو ف ينسز 
 ي ٌصح أياَو يٍ األيت.  ـ ان  

قهلل تقهللن  اإلننرة إلى  ف الهنلهسو يننى رذنوهم  دمنهم ع عضنهم  ع ف هذا الت ع نو اوننف  
يهوو  ف ينطسغ للطذؼ اآل ذ نل فذد نو الهنلهسو رياًل ننف  ـ انذ ة  نذيوًن ننف  ـ عضسنًن  صنلحًن تقسنً  

  هل النلم إال الصبي الذي لم يبلغ  عالهجت ف.  ننف  ـ فن قنً  ُحّذاً ننف  ـ  بهللاً  علم ينوثتي
 رنض  ق اؿ  هل النلم في ذلك:  نجهللداً عإلسك  
 ػهللالً :  نػنف الذيػل الحػذ الهنػلم يػنسز  لػى  هػل اإل ػالـ نلهػم ٘ٚٔ/ٔقنؿ ال سبنمي في النسذ  

"   هم  دمػنهمالهنله ف توونفأ دننةهم  عهم يػهلل  لػى َنػو  ػ اهم  ينػنى رػذنو:"    لق لغ ننف  ع فن قنً 
  .عالهذاد رنلذنة النههلل  نؤقونً ننف  ع نؤرهللاً 

 يػنرت زعيهػن  رػن النػنص رػو   ف زيتػ  رتػ  ر ػ ؿ ان  ػ ي الهػذ ة  ػعالػهلللسل  لػى صػحة  ننمهػن  
     .  ننمهن الذرسع  فأينز ر  ؿ ان 

رػي رنلػ  فػهلل ل  لػي رػو   – ي قػذيبسو  – يػذت حهػ يو لػي نػو اله ػذنسو ع و  ـ هنمئ قنل :  
 عقػنؿ  تجسػذيو اله ػذنسو ؟ فقلػ : عان ال تقولههػن حوػى  ػ ي قصػهللههن فجػأة  ػ   لسههػن لسقولههػن فوولَّػ

فقلػ : يػن ر ػ ؿ ان    عقل :  غلقػ ا دعمػغ البػنب  فػذهب  إلػى ر ػ ؿ ان   تبهلل  ري قبلههن  ثم  ذي 
اله ػذنسو فوولَّػ   لسههػن لسقولههػن   نن نهللت  مول  نتغ   يذت حه يو لي نػو ننذا لقس  نو ارو  ـ  لي 

 ".    نن ننف لغ ذلك  فقهلل  يذمن نو  يذت  ع نّتن نو  ّنت فقنؿ:" 
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قنؿ: إف ننم  الهذ ة لوأيذ  لى الهنلهسو فسج ز ذلك؛  ي تنطي اوننف  ع و  هذ  
  تهن.  لله ذنسو . عفي رعاية: لوأ ذ  ي تأ ذ النههلل رنلصلح عاوننف  عهوذا قنل   نس ة رضي ان

 نن النبهلل الهنلم فال  ننف لغ إال  ف يو ف يقنتل   و الوضل الذقنني قنؿ: حضذمن  هل حصو   
إمغ ريل نو   فوو :  فوو   بهلل  ننمًن في  هم  ثم رنى رغ إلى النهللع  فووبتن إلى  هذ ارو الوطنب 

 هػ.   -ا الهنلهسو  عإف  ننمغ ينسز
صح عه  روػالؼ الهتصػ ص  عنػن  لسػغ  نثػذ  هػل النلػم  نهػن قل : تقسسهلل  ننف النبهلل رنلقونؿ  ال ي 

ذنػػػة الهنػػػلهسو عاحػػػهللة ينػػػنى رهػػػن  دمػػػنهم  فهػػػو   وػػػذ ننػػػلهنً فنلسػػػغ لنتػػػة ان :"  فػػػي الصػػػحسح  قػػػنؿ 
 " البونري.   عالهالسوة عالتنس  يهنسو  ال يُقبل نتغ صذؼ عال  هللؿ

ُ  طػػػي  هػػػل الحػػػذب  حػػػـذ قػػػولهم : عيهلوػػػغ  ف اونػػػنف إذا  ٜ٘ٔ/ٜقػػػنؿ ارػػػو قهللانػػػة فػػػي الهعتػػػي  
عننلهم عالونذض لهم  عيصح نو نل ننلم رنلغ  نقل نوونر  ذنذاً نػنف  ع  مثػى  حػذاً نػنف  ع  بػهللاً  عرهػذا 

 هػ.     -قنؿ الث ري عاوعزا ي عال نفني  عإ حنؽ  عارو القن م ع نثذ  هل النلم ا
سع ينسز  تهلل يهن ة النلهن   ع ننف :  ننف الذفسع عال ضٚٛ/ٗٔعفي اال وذننر الرو  بهلل الَبذ  

 النبهلل عالهذ ة  تهلل الجهه ر ينسز.  
ع و  هذ نو رُذٍؽ  مغ  ينز  ننف النبهلل  عال  الؼ في ذلك رسو النلن إال نن  ذج نوذج  
 هػ.  -ال ذعذ ا
". هذا حهلليث  قهلل  نتَّن نو  نت ِ وـ هنمئ:"  قنؿ  ر   سنى الوذنذي في نونرغ النتو  في ق لغ  
ح  عالنهل  لى هذا  تهلل  هل النلم   ينزعا  ننف الهذ ة عالنبهلل  عه  ق ؿ  حههلل عإ حنؽ   ينزا صحس

  ننف الهذ ة عالنبهلل  عقهلل رعي  و  هذ رو الوطنب  مغ  ينز  ننف النبهلل.
قنؿ:" ذنة الهنلهسو عاحهللة  عرعي  و  لي رو  ري رنل   ع بهلل ان رو  هذع  و التبي  

ى هذا  تهلل  هل النلم:  ف نو   طى اوننف نو الهنلهسو فه  ينسز  و نلهم يننى رهن  دمنهم "؛ عننت
 هػ.  -ا

نم  هللد الهنلهسو الذيو يلزنهم احوذاـ عنذا نة  ننف الهنلم لعسذس نو اله ذنسو ..   فهف قسل: 
هل يهسع الهنلهسو في اورض  ـ رنضهم .. عنن هي الهننحة الجعذافسة الوي يتبعي  ف تلوـز لغ رهذا 

 ننف فال تووذس؟ او
إف ننف الهؤنِّو حننهًن  ع  لطنمًن  ع عالسًن فأننمغ يلـز نل نو يوضع لحوهغ ع لطنمغ   ق ؿ: 

عدعلوغ  عإف ننف عاحهللًا نو ر نينس الذيو يتوه ف إلى دعلوغ ع لطنمغ فأننمغ يلـز  ننف النلطنف الهنلم  
نلطنف  عالهلللسل  لى ذلك صلح عرنلونلي  ننف نل نو يوضع نو الهنلهسو لحوم ع لطة ذلك ال

؛ فونف نل نو يوضع لنلطة الههلليتة الحهلليبسة عنن تبنغ نو  حهللاث ته   لى يهلل الصحنري  ري رصسذ 



 

 )ما َلُى وما عليى( من َدَخَل دياَر غرِي املسلمني بعوٍد وأماٍن
 

 

ٗ٘ 

الهت رة الههثلة في قسندة  سهلل الولك صل ات رري ع النغ  لسغ يلزنغ االلوزاـ ربت د صلح الحهلليبسة  عنل 
ذؾ  نرج حهللعدهن عحهللعد  لطة النلطنف  فال يلزنغ نو لم يوضع لنلطة الهللعلة اإل النسة؛  ي  مغ يوح

ني  نو تلك النه د عالنق د ننلم يهلل ل فسهن  عي قع  لسهن  نهن دؿ  لى ذلك فنل  ري رصسذ  عقونلغ 
 عنو ننغ له ذني قنريش  علوو  نرج حهللعد الهللعلة اإل النسة الوي توضع لبت د صلح الحهلليبسة. 

صنلحهم  لى ردِّ الذينؿ ننف يهوِّتهم  ف يأ ذعا نو  تى  : علهنٔٗٔ/ٖقنؿ ارو القسم في الزاد  
  علهن عقهلل فصل  و يهللسإلسغ نتهم  عال يُوذهغ  لى الن د  عال يأنذس رغ  عننف إذا قَوَل نتهم  ع   ذ نناًل  

  عال  نَذس رذلك  ومغ لسس تح  قهذس  عال في قبضوغيلحك رهم  لم يتوذ  لسغ ذلك  علم يضهتغ لهم؛ 
.. علم يقوِض  ههلُل  تح  قهذس عفي قبضوغ قهلل الصلح عاوننف  لى التو س عاون اؿ إال  هَّو  علم يقوضِ 

عتح  قهذس  فونف في هذا دلسل  لى  الصلح  ف يتصذهم  لى نو حنررهم نهو لسس في قبضة التبي 
ال يج   لى   عإف ننم ا نو الهنلهسو  مغ لسن ا تح  قهذ اإلننـ عفي يهللس ف الهننههلليو إذا غزاهم قـ  

   هػ.  -اإلننـ ردُّهم  تهم  عال نتنهم نو ذلك  عال ضهنف نن  تلو س  لسهم ا
عالذي يو ف تح  قهذ اإلننـ عفي قبضوغ؛ ه  نل نو يوضع لنلطنمغ عحوهغ  عيتوهي  ع  قل : 

فسغ ينسش في نتوغ عفي حهللعد دعلوغ  عهذا  نذ ننلـ  رنلتقل عالنقل  عاله نههللة .. ال يتبعي  ف يجندؿ 
  اثتنف! 

علوو ال ي يهلل في زننمتن  لطنف عال إننـ للهنلهسو يلوزن ف رهن يبذنغ نو  ه د ع ق د  فهف قسل: 
.. عرنلونلي نسن محهللد الهننحة الهونمسة عالنهللدية للهنلهسو الوي يتبعي  ف تلوـز رأننف الهنلم  تهللنن 

 يُنطسغ للعسذ؟! 
هنلهسو الهننصذة فأننمغ للعسذ يلـز يهسع نو  يهن ننلم ينسش في  ي قطذ نو  قطنر ال  ق ؿ: 

ينسش في ذلك القطذ نو الهنلهسو  نهن يلـز غسذهم نو التصنرى نهو هم في  قهلل ع ننٍف ايوهن ي نع 
الهنلهسو في ذلك القطذ .. عال يلـز غسذهم نهو ينس  ف في اوقطنر الثنمسة .. عالهلللسل الهلـز رذلك ه  

 ننف  فنلننسح نتهم الذي يحهل تأنسذة رلهلٍل نو رالد الهنلهسو .. فه   النذؼ عنن ينوقهللس الهؤنَّو  مغ
ينوقهلل  ف هذس الوأنسذة هي رهثنرة  ننف لغ في ذلك البلهلل دعف   اس .. عهذس الوأنسذة تو لغ  ف ين ح رأننف 

الهؤنِّو .. في يهسع  رذاؼ رلهلل الوأنسذة دعف   اهن .. عقهلل تقهللـ  ف النبذة في اوننف نن ينوقهللس الهؤنَّو ال 
عهذا  صبح  ذفًن ننضسًن رسو يهسع ال ن ب عفي يهسع  نصنرهم  ال يهوو الوعنضي  تغ  نهن ال يج ز 

 اال ووونؼ رغ ننقهلل  ذفي يلـز رنوننف. 
علوو نم  هللد الونفذيو الذيو يحك للوذد الهنلم  ف يؤنِّتهم  عيو ف  ننمغ لهم نلزنًن  فهف قسل: 

 للهنلهسو ..؟ 
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للوذد الهنلم  ف يؤنِّو دعلة  ع يس ًن روننلغ  ع فذقة تنهلل رنله نت عاآلالؼ فهذا  ال يحك  ق ؿ:
نو  ص صسنت النلطنف الهنلم عنو يت ب  تغ .. عإمهن يحك لغ  ف يؤنو  فذادًا  ع قنفلة  ع رضنة 
  ذات ال تونهللى الهنسة  عنهن ُينوهللؿ رغ  لى ذلك نن حصل في صلح الحهلليبسة نو حهلليث  بهلل ان رو 

انو  هذا نن صنلح  لسغ نحههلل رو  بهلل ان رو  بهلل الهطل   :" قنؿ: قنؿ ر  ؿ ان  عول الهزمي ن
ع من ر  ؿ ان "  فوو   فبستهن محو نذلك فوذج  لستن ثالث ف ننرًن  لسهم النالح  فثنرعا في عي هتن  

:" هل ي وم في  ههلل  حهلٍل فأ ذ ان  رصنرهم  فقهتن إلسهم  فقنؿ ر  ؿ ان  فهلل ن  لسهم ر  ؿ ان 
[. عفي رعاية  تهلل ننلم  ف  هللد هؤال  ننم ا ثهنمسو ٗ٘]عهل ينل لوم  ننمًن "؟ قنل ا: ال  فولى  بسلهم

 رياًل نو  هل نوة. 
"  حسث ا وبذ  هل ي وم في  ههلل  حهلٍل عهل ينل لوم  ننمنً :" عال نههلل نو الحهلليث ه  ق لغ 

هذا النهللد نو الذينؿ الهحنررسو الذ يو يونندعف الثالثسو عفي ال احهلل نو الهنلهسو يهوو لغ  ف يؤنِّو 
 رعاية الثهنمسو!

 هػ.  -قنؿ ارو قهللانة الهقهلل ي في الهقتع: يصح  ننف  حهلل الذ سة لل احهلل  عالن ذة  عالقنفلة ا

 ـ حكى انتعايم ي  انسائح يٍ يٍر انًسهًٍٍ وهى فً بالد انًسهًٍٍ.  

اوننف لله ذؾ  يوحقكرغ القهللر الذي الصنلح ق اؿ النلن ع  دلة ال ذ سةرنهلل  ف رستن رنو 
عالهننحة النهللدية عالهونمسة الوي يج   ف الهحنرب  عالجهة الهو لة نذ ًن  ف تنطي نثل هذا اوننف  

عهي ت ر ة نههة عضذعرية للقنرئ  لسحنو القسنس  لسهن  عينذؼ نن يهلل ل في تلوـز رأننف الوذد الهنلم ػ 
  عنن يصح نتغ عننال يصح ػ م ذع إف نن  ان في رسنف حوم الننسح نو ن ال يهلل لاوننف ال اي  عن

  الونفذيو عه  في رالد الهنلهسو.
 و رذيك حص لغ  لى الوسزة  ع  رالد الهنلهسو نننسح غسذ الهنلهسونو د ل نو  : ؿتقف

البلهلل الهنلهسو لهو  عالهلل  ات الوي ت يغ  ندة نو  هلتأنسذة الهلل  ؿ   ع غسذ ذلك نو  م اع اوذعف 
الونذض لغ ر ي  نو  م اع  تذعينغ  ع فه  آنو آنو  قهلل َحُذـ دنغ عننلغ   عهم  نريهن نو غسذ الهنلهسو 

عإلسك ع يهن ا وهللا   لسغ ع لى حذننتغ عإف قل .. فه  غهللر رنوننف  عمقض للنههلل .. اوذى عاال وهللا   
  [: ٘٘]رسنف عرذهنف ذلك

                                                           
 . ٖٔ٘  ذيغ  حههلل عغسذس  عامظذ صحسح النسذة التب ية  إلرذاهسم النلي:  ٗ٘
 ع زاسذ لذحم   ع نو  يل الوطب  عالنالج  نونيذ  ع  ننل   ع رنل    ع نهللرس  رالد الهنلهسو  عمح س الذي يهلل ل  ٘٘

ػ نن لم يُنذؼ  تغ الوجنس  ع النهل  نالت اومبن  عالصحنفة لستقل الحهللث الهذاد م ذس ع نهذا ل ل ن ع نذ  ؿ  
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ذ ننلوأنسذة  ع الوسزة عمح هن في زننمتن  صبح   ذفًن الزنًن تننرؼ قهلل تقهللـ  ف  ذعف النو -ٔ 
 لى عضنغ عا وبنرس يهسع التنس  ع هللُّعس  قهلل ضهتي  ذفي  لى اوننف رسو الطذفسو  ع اورذاؼ الهنتسة 

  .نو اونذ  رعض التظذ  و ه ية ع قسهللة عديو ننمح هذس الوسزة  ع الوأنسذة
ذنو  لى نن ينوقهللس  ذفًن الزنًن لجهسع التنس  لى  مغ يالهنلهسو  هلل ل رالديعهذا الننسح  تهللنن  

نهن   ػ ننف نلـز عينسز .. عقهلل تقهللـ  ف ال ذط النذفي الـز عينسز ننل ذط اللوظي   ا   عنن ننف نذلك 
 فه   ننف ينسز ال يج ز العهللر رغ.  ػتقهللـ  و  هل النلم 

عيظتغ الهنوأَنو  مغ  ننف  ال  لى نن يقصهللس  عقهلل تقهللـ نذلك  ف نتنط الحوم قنسم  لى نن ينوقهللس 
عيذيهللس الهنوأِنو .. فه  يظو عينوقهلل  ف هذس الوسزة ننفسة لهتحغ اوننف  عرنلونلي فه  ال يحونج إلى  ف 

 ي ثك  ننمغ رنقهلل آ ذ  عهذس  لة   ذى تلـز رنحوذاـ  ننف الننسح ع هللـ العهللر رغ. 
د ػػل  ػػو رذيػػك إذف  ع    تأنػػسذة  ع  نػػنف نتحػػغ لػػغ  ثػػم  ر يػػ  لػػ   ف ر ػػ ؿ الووػػنر إلػػى الهنػػلهسو

 ذني ننفذ في الهجوهع الهنلم   ع نتنفك نذتهلل   ع الطنغ ت الحننم ..  تذى ذلك يؤثذ  لبنً  لى  ننمغ؟  
الوحقسك  مغ رغم  ننف الونفذ لغ ه  رنرل  إال  ف ذلك ال يؤثذ  لبنً  لى  ننمغ؛ وف الذ ل ال تُقوػل  

عقػهلل تقػهللن  اإلنػنرة إلػى  ال يضذهن الجهة اآلذمة الهنمحة الوأنسذة لهم  رنوننف النذفي  ذفنً  عهي نحصتة 
 ذلك. 

و رأننٍف  ذفي رعض التظذ  و الجهة الوي نتحوغ تأنػسذة عنذلك في ننألوتن هذس فهف الننسح نحصَّ  
 الهلل  ؿ. 
رالد اآل ذيو   ندة ننف  ذفي آ ذ؛ عه   ف النذؼ في زننمتن قضى  ف الننسحسو يهلل ل ف  -ٕ 

نننلهسو غسذ نقنتلسو عال نحنررسو  علم ينذؼ  تهم رنلنذؼ عالنندة غسذ ذلك  عهم ننلوجنر الذيو  ذؼ 
 تهم رنلنندة  مهم يهلل ل ف رالد اآل ذيو للوجنرة علسس للقونؿ  ع الهحنررة  الذيو مص اإلننـ  حههلل عغسذس 

 ذض لهم ر ي   عقهلل تقهللـ ق لهم.   نو  هل النلم  لى  ننمهم  ننمنً  ذفسنً  عمه ا  و الون
نثسذ نو حونـ هذا النصذ نوذهم لسس نحطة إيهنع يهسع النلهن  الهننصذيو  عرنلونلي   -ٖ 

احوهنؿ  ف يو ف ا وهند الننسح في زينرتغ  لى  ننف الحننم لغ  لى  مغ ننلم ع ف  ننمغ ينسز  تهلل 
الذي قهلل ال يو ف  هع رعسذهم فضاًل  و  ف الهنلهسو  رتنً   لى ق ؿ النلهن  الذيو ال يذعف نوذس  ع 

 يو ف قهلل  هع رق لهم .. عهذس نبهة ننوبذة نذ نً تلـز اوننف .. عقهلل تقهللـ  ف نبهة اوننف  ننف . 
ثم  ال تذى  ف نو ينوههلل  ننف حننم نو الحونـ عه  يظو  مغ ننلم ع ف  ننمغ ينسز لوو في  

 لى ننوههللًا نثلغ نثل نو يأتي إلى دينر الهنلهسو  ف؛ يو  الحقسقة يو ف غسذ ذلك  تهلل رنض الهنلهسو
                                                                                                                                                                                     

.. فهؤال  نلهم في  ننف ال  ال يهلل ل في ننتى الحذب عالقونؿ و او هنؿ عاوغذاض نهنعغسذ ذلك ن لصنلح النهللع ػ 
 يج ز اال وهللا   لسهم في ني .
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 ننف صبي نو صبسنف الهنلهسو ظتغ رياًل رنلعًن .. يو ف ننذعرًا عيؤنو لجهلغ ع طأس نهن تقهللـ الق ؿ  و 
     عوف النبذة في اوننف نن ينوقهللس الهؤنَّو  مغ  ننف ال الهؤنِّو.رنض  هل النلم

 الفهم ننتن ح ؿ نوذ رنض الحونـ   ال يو ف نو رنب  على  ف ثم إذا نتن منذر ن نيخ نبنر في  
عرونصة إف  لهنف  مغ ينوقهلل ره الـ  منذر الونفذ الجنهل في  الفغ ننتن  لى نوذ رنض هؤال  الحونـ ..

 ؟! الحننم رتن   لى ن اقن النلهن  الذ هسسو نتغ عنو حوهغ 
ال يػهلل ل رػالد الهنػلهسو إال رنػهلل  ف يهػذ  إضػنفة إلػى نػن تقػهللـ فهػ  ػفػي هػذا الزنػنف  ػالنػنسح  -ٗ 

  عنػو يهػنت نونػهللدة عنوولوػة نلهػن يػنسزة يجػ  ال فػن  رهػػن اللوظسػة رنلنػلة  هلليػهللة نػو اوننمػنت عالنهػ د
 عنذا نتهن. 
فهػػػم  عالً يولقػػػ ف  بػػػنرات الوذحسػػػ  عاونػػػنف نػػػو  هػػػنؿ عنػػػذنة الطسػػػذاف الوػػػي تقلهػػػم  عالػػػذيو قػػػهلل  

ع ننف الطنقم النننل في الطنسذة  إلى  ننف ن ظوي الوتػهللؽ الػذي ررهػن  ػبك يو م ف ننلهسو  نذعراً روذحس  
 ف حجزعا رغ عهم في رالدهم  نذعراً رأننف عتذحس   هنؿ عن ظوي الهطػنر  نػذعراً رأنػنف  ػنسقي النػسنرات  
نػػػذعراً رأنػػػنف عتذحسػػػ   ررػػػنب الهطػػػن م عالهحػػػالت الوػػػي يزعرعمهػػػن  نػػػذعراً رأنػػػنف رنػػػض الهنػػػنرؼ لهػػػم نػػػو 

الوػػي قػػهلل   ع النػػسنحسة هنػػلهسو  نػػذعراً رأنػػنف النػػننلسو فػػي رنػػض الهؤ نػػنت النلهسػػة  عالهذانػػز الهلل  يػػةال
يزعرعمهػػن  عالوػػي قػػهلل يوػػ ف هتػػنؾ تذتسػػ  ننػػبك ننهػػن  نػػذعراً رأنػػنف التػػنس فػػي ال ػػنرع عهػػم يبونػػه ف لهػػم 

 رنػض  عرنضػهن ي ثػك يقػ يفهػذس نلهػن  ننمػنت ع هػ د نذنبػة عنعلظػة رنضػهن  .! .عيذحب ف رهػم  عيضػسو مهم
 ..!  إ ونرهن رنض  ال يج ز اال وهنمة رهن  ع اإل ذاض  تهن   ع 

نهن ال يج ز  ف يقنؿ  ف نو ذنذت   الس ال ي يهلل فسهم الهنلم الذي يصح  ننمغ  فهذا ق ؿ ال  
ػ لتن   ع رةع هم الجننهللة  لسغ إال العالة   ارج هذا النصذ  عهؤال  ال يتوع ننهم إال النصن عتونسذ وجذ ي

عنذايننت في ن اضع  هللة .. ع لى النهـ  فهف الهونلوسو لتن عص الت  ننهم ي الت روضل ان تننلى ػ 
رنلذد  لى هذا الق ؿ ػ في هذا اله ضع  ػفي الهنألة لسن ا نو هؤال   لذا ال ينوحنو  ف مت عل 

 الننقط  حوى ال موذج  و اله ض ع. 
رالد اآل ذيو لسونذؼ  لى ثقنفة عحضنرة البالد  ع لى  الننسح في العنل  عالنندة يهلل ل إلى -٘ 

رنل  للج ار حوى ينهع   ػ تهللنن يهلل ل رالد الهنلهسو  ػ ندات عتقنلسهلل التنس فسهن  فه  نو هذا ال يغ 
 ف ُيجنر  ع ف يُؤنَّو  ػفي هذس الحنلة  ػحقغ ع نالـ ان  عحوى يونذؼ  لى  ندات عثقنفنت الهنلهسو .. 

 لى حقسقة ػ  لى الونذؼ نو غسذ   ؼ  ع تذعيع  ع قول  ػن  عحوى تونح لغ الوذصة حوى ينهع نالـ ا
ِٕ  قنؿ تننلى: ننهن  هع  تغ عه  في رالدس نه  عنو نصندرهن الصحسحة .. علسس اإل الـ التنصنة  َٚٔإ

َّ ِ٘ ُث ََُع َنالَّ ايًٖ ُُِػٔسِننَي اِضَتَجاَزَى َفَأِجسُِٙ َحت٢َّ َِٜط َٔ اِي َِ َٕ َأَحٌد  ُُٛ ٌّ ال َٜعًَِ ِِ َقِٛ ُ٘ َذِيَو ِبأََُّْٗ َََٓ ََِأ  ُ٘   .ٙالو رة: َأبًِِِغ
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اوننف عحنو الج ار .. ال العهللر رغ عقولغ  ع ذقوغ  ع تذعينغ    عهذا ال اي  مح س:هذ ه  حقغ
   عتو يوغ ..!

رالد  ثم  ف الص رة اوعلى لطل  الج ار عاوننف  حوى ينهع نالـ ان؛ عهي  ف يأتي حهللعد 
الهنلهسو ثم ينأؿ نو يذاهم  لى الحهللعد  ف يجسذعس عيأنت س حوى ينهع نالـ ان .. هذس الص رة لم تنهلل 
ن ي دة في زننمتن  عالتنس لم ينهلل يونننل ف رهن عهي رذيقة غسذ نوننرؼ  لسهن فسهن رستهم  عالص رة 

الط اسن هي  ف يحصل الهذ   لى ال حسهللة الهونننل رهن في زننمتن عالهوننرؼ  لسهن رسو يهسع التنس ع 
  .ي ن ننل  ع ن امعوتأنسذة البلهلل الوي يذيهلل  ف يهلل ل إلسهن عيزعرهن نو دعف  ف يونذض 

إنػن  ف يذفضػ ا الونننػل نػع هػذس الطذيقػة نطلقػنً  عرنلوػنلي ينطلػ ف الػهلل  ة  : سنريو  ننـعالهنله ف  
هن ا نػالـ ان  عنػالـ اإليهػنف .. عهػذا  سػنر ال إلى ان  عيهتن ف اآل ذيو نو الهلل  ؿ إلى رالدهم حوى ينػ

 تووى نزالقغ ع  طنةس. 
 ع  مهػػم يونػػننل ف ننهػػن نأنػػنٍف  ذفػػي يُػػأنت ف ره يبػػغ نػػو يػػهلل ل إلػػسهم  ػػو رذيقهػػن نػػو اله ػػذنسو   

لسوهوت ا نو د  تهم  عإ هن هم نػالـ ان .. عهػذا الػذي مػذاس صػ ارنً عحقػنً  عنتنػجهنً نػع مصػ ص عتنػنلسم 
 نة  عان تننلى   لم. ال ذي

عنم منهع عمقذ   و حنالت   لم فسهن  هللد نبسذ نو التنس ننم ا  لى الووذ عال ذؾ  رنب  نن  
عهذس نصلحة رايحة ال يهوو اال وهنمة رهن   ع غض الطذؼ  ر عس ع هن س نو الهنلهسو في رالدهم ..

  تهن. 
لى يهلليك رياًل عاحهللًا  سذ لك نو ل و يههللي ان  :"   مغ قنؿ لنلي  فقهلل صح  و التبي  

 ".  ُحهذ التنم
الػػذي ينػػأؿ  ػػو الطذيقػػة الوػػي يػػهلل ل رهػػن  ػعقػػهلل صػػح  ػػو رنػػض  هػػل النلػػم  ف نػػو قػػنؿ للوػػنفذ  
ومػغ  راد فقػهلل نوػذ؛ ثػم  لقتػك اإل ػالـ    اموظػذ حوػى  موهػي نػو  طبوػي  لػى الهتبػذ عهػ  يوطػ  ػاإل ػالـ 

 !  .. وهنسغ نو  طبوغإلى نن رنهلل امعال ذؾ زنتًن تأ سذ الووذ 
اموظذ إلى نن رنهلل  الحقسقة .. قل : فوسن رهو يق ؿ للونفذ الذي ينأؿ  و اإل الـ عيبحث  و 

ثم رنهللهن مأذف لك رهلل  ؿ البالد  ػعالذي قهلل ينوعذؽ  ت ات  ػاموهنستن نو الصذاع نع الطنغ ت الحننم 
 !  !عمبسو لك د  ة الو حسهلل  لى رذيقوتن  عم ذح لك  و اإل الـ ..

فه   تهللنن  ػعالذ ل تؤنَّو عال تقول  ػه  ر  ؿ قـ   ػل  تأنل  حنلغ ععاقنغ  ػعالننسح نو عيغ  -ٙ 
ين د إلى  هلغ عن رتغ نو البلهلل الهزار  تذاس يقص وهلغ ع  سذتغ  عيلننسغ نن حصل لغ في تلك الهللينر  

نسن  الوي لوو  مظذس عنهللت اموبنهغ نن  هع نو القـ  عنن  هن ا نتغ  عنن قنؿ لهم عنن قنل ا لغ  ع و اوع 
   ع ثذت فسغ في تلك الهللينر ..!
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فه  نو هذا ال يغ يتقل عيبلغ نن رآس عننههللس ع ذفغ  فهف ر ى اإل الـ  لى ص رتغ عحقسقوغ  
ال رهلل  ف يتقل ينمبًن نو الحقسقة الوي رآهن .. عهذا نطل  هنـ رنلتنبة  ػنههن زعر عرهللؿ  ػاله ذقة فه  
  ننة الوي ين  رهن اإل الـ.للعنينت الن
َّ َأِن قنؿ تننلى:  ٌَ ِيَتَعاَزُفٛا ٔإ ََٚقَبا٥ِ ِِ ُغُعٛبّا  ََٚجعًََِٓاُن َٚأَُِْج٢  ِٔ َذَنٕس  َِ  ِِ ِ٘ َٜا أََُّٜٗا ايَّٓاُع إَّْٔا خًََِكَٓاُن ِِ عَِِٓد ايًٖ َسََُه

ٌِ َخِبرٌي َ٘ عًَِٝ َّ ايًٖ ِِ ٔإ  . ٖٔالحجذات: َأِتَكاُن
رؼ رسو ال ن ب ه  نو غنينت ال ي د .. عه  ال يهوو  ف يوحقك  ع يُنهل رغ إال في هذا الونن 

 سنج نو اوننف .. عفي نننحة نو اوننف .. عتح  نظلة اوننف .. عإال نسن يوم الوننرؼ رسو ال ن ب 
دة نو عثقنفنتهن ع ل نهن عهم ال يأنت ف رنضهم رنضًن .. عالول يونؼ نو الول .. عال ت يهلل نننحة نحهلل

 اوننف يجلن ف فسهن عيوننرف ف ..؟!
لذا فنلذي يُنطل النهل رنوننف نطلقًن .. فال يذا ي  ههللًا عال ذنة عال  ننمًن .. عيووذ ذنة 

.. عيصوهللـ رص رة نبننذة نع ق لغ  الهنلهسو .. فهمغ رذلك ينطل غنية نو غنينت ال ي د  عالوت ع الب ذي
 !  ِيَتَعاَزُفٛا تننلى 

عحهللهن نن  ن ف  هللد الهنلهسو في  عرر فندت رنض اإلحصنسسنت  نة اإلننرة إلى  فقهللقهلل ت -ٚ
في  سنحة قنذية  رغهوهم  لسهن ظذعفهم القنهذة  عحنالت االضطهند   نثذهم  نً ررنسو نلس ماو ويزيهلل  

نهن ُعصن   عالحنلة ػعنقنرلة الحنتة رنلحنتة  عالنهللؿ  الوي يننم ف نتهن في رالدهم ..  يو ف نو الحوهة 
 ف يُقنؿ لهم نو د ل نتوم عنو  نسحسوم دينرمن فلغ اله ت  عه  لو يلقى نتن   ى القول عالوطن  ػ

 عنو د ل نو  نسحستن عن ارتستن دينرنم فلغ نننل اوننف عالذ نية عالحذنة ..؟!!   عالوذعيع  عالنط  
اإلمصنؼ في ني   فضاًل  ينقل  ف يو ف هذا نو النهللؿ عاإلمصنؼ  ال.. هذا لسس نو النهللؿ ع  

 و  ف تذضى رغ نذينة الذحهو القنسهة  لى النهللؿ الهطلك  عالوي نو   ظم غنينتهن نحنررة الظلم 
   .عالظنلهسو
 اوينم  للننسحسوالعسذ ننؤعلة هل فوذ هؤال  الذيو يلق ف نثل هذس الوههلليهللات مق ؿ نذلك: ع  

لسن ا نو د العذب عغسذهن ..  ـ  ف هذس الهاليسو ينس  ف نوذهسو في رال نهورهصلحة ناليسو الهنلهسو 
 ؟!  م ُتذا ى  ع ُتصنفال حذنة لهالهنلهسو .. ع 

نو يهلل ل نو مق ؿ ينزنسو:  ف  ػععاحهلل نتهن يووي  ػويل هذس اوعيغ اآلموة الذنذ  ذ،ـــوبع 
  حذاـ الهللـ في  ننف نذ ي ال يج ز العهللر رغ  عرنلونلي فهغسذ الهنلهسو رالد الهنلهسو نننسح فه  
 عل   آرك رهثم العهللر ال نحنلةني   عنو يونل فه  غندر في عالهنؿ  ال يج ز تذعينغ  ع اال وهللا   لسغ 

  هى فنلغ يهنداً  ع تنهى رأ هن  الهجنههلليو. 
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ع ف ُيصنف  نسح مذى  لسغ الهللية؛ ومغ قول نو يج   ننمغ  وجذ   لى قول عنو نو الهنلهسو ي 
 تهللنن عدَّى القولى الذيو قولهم  نلهلل رو ال لسهلل  طأ  تهللنن قنل ا لغ: صبأمن؛  رادعا  نهن فنل التبي دنغ   

   لهتن لوو   طأعا الونبسذ ..!  
: ريل نو الهنلهسو  نَّو ق نًن نو اله ذنسو فأغنر  لسهم ٜٚٔ/ٔعفي النسذ لهحههلل ال سبنمي  

ؿ فنقونه هن  ثم  له ا رنوننف  فنلى قـ  آ ذعف نو الهنلهسو فقول ا الذينؿ  ع صنر ا التنن  عاون ا
 هػ.     -القنتلسو دية القولى ..ا

عهتن م سذ إلى  طأ رنض الجهن نت اإل النسة الهننصذة الوي ينل  نو الننسحسو ههللفًن  
 ـز ..!  نلع ننف الونفذ فن هلل عغسذ  الهذتهلل  و هنلهن  ظتنً نتهم  ف الننسح ال يهلك إال  ننف الحننم الونفذ

 طأ ظنهذ لهن تقهللـ نو  ف الننسح لم يذنو فقط  لى  ننف الحننم عحن   رل ه  نحنط  عهذا 
 .رنضهن ي ثك رنض رجهلة  هلليهللة نو النه د عاله اثسك الوي تجنلغ في  ننف دا ل   ننف 

نو  نَّو رياًل  لى دنغ فقولغ فأمن رذي  نو القنتل  عإف ننف الهقو ؿ :"  عقهلل تقهللـ ق ؿ التبي   
 ".   نو قول موننً نننههللة رعسذ حلهن  حذَّـ ان  لسغ الجتة  ف ي م ريحهن:" . عقنؿ " ننفذاً 

فنتق ا ان  بند ان   ع و ارو  بنس  مغ قنؿ:" نن  وَػَذ قـ  النههلل إال  لط ان  لسهم النهللع ".
النهللع  لسوم عال تنوهست ا رنونذ نقنرل نون   ال تذقى  ف تو ف زهسهللة  عال تو م ا  ببًن في تنلسط 

 لسوم  ونفذيوينل ان لل  رعهللرنم رنلنه د عاوننف .. فهف فنلوم فال تل ن ا إال  مونوم  عال تنأل ا ل
 ! بسالً 

 يُالشت أدنت وشبهاث انًخانفٍٍ. ـ 

 دلة الهونلوسو في الهنألة  عيهللمن  ف حججهم ع دلوهم ال تذقى إلى درية  ق اؿ ع نو  الؿ توبع  
نوبذ في ال ذع عال ر يغ نو اوعيغ  عإمهن هي  بنرة  و نبهنت تثنر هتن عهتنؾ  الهلللسل الهذي ح اله
 ع  القهم ..!  غذضهن الو  يش  لى  ذهنف ال بنبعآرا  ضنسوة عننذة 

  عمحو هتن موتنعلهن ػ رهذف ان ػ نبهة نبهة لتذد  لسهن: 
ننف  علوو لوضهتغ نذعرًن فن هللة قنل ا منوذؼ  مغ ي يهلل رستتن عرسو القـ   ههلل ع  الشبوة األوىل:ا 1 

فهف النقهلل نو  صلغ يصبح رنراًل عفن هللاً ػ نلزـع الوحننم إلى ق امستهم  تهلل حص ؿ  ي مزاع  ع ن ول   ػ
 عغسذ ينسز  عرنلونلي فه  ال يُلزنتن في  ي ني  مح  الطذؼ اآل ذ ..! 

فه  رنرل عإف ننف ننسة فأيهن نذٍط ننف لسس في نونب ان نهن في الصحسح:"   عا وهللل ا رق لغ  
 ".   نذط  فقضن  ان  حك  عنذط ان  عثك

  عالذد  لى هذس ال بهة نو  عيغ:  
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: حوى منو في الهنألة حقهن ال رهلل نو  ف مضع القنرئ  لى رنض رذؽ الحهلليث ع لونظغ  عالً  
نو الحهلليث ال ارد الهووذقة في رعاينت  هللة  عالهتن بة الوي قسل فسهن نهن ينستغ  نثذ  لى فهم الهذاد 

   الس .. عان تننلى الهنوننف. 
 ف  نس ة رضي ان  تهن   بذتغ  ف رذيذة ين ت تنونستهن   ذج البونري في صحسحغ  و  ذعة   

علم توو قض  نو نونروهن نس نً  قنل  لهن ػ عه  دفع الهنؿ الهنوحك إلى  هلهن نقنرل  وقهن  ػفي نونروهن 
هف  حب ا  ف  قضي  تك نونروك عيو ف عالةؾ لي فنلُ  . فذنذت ذلك رذيذة  نس ة: اريني إلى  هلك  ف

 وهلهن فأر ا  عقنل ا: إف نن ت  ف تحون   لسك فلوونل عيو ف عالةؾ لتن . فذنذت ذلك لذ  ؿ ان 
 "  قنؿ: ثم قنـ ر  ؿ ان  [56]:" ارون ي فأ وقي  فهمهن ال ال  لهو   وك   فقنؿ لهن ر  ؿ ان 

:" نن رنُؿ  منٍس ي وذر ف نذعرًن لسن  في نونب ان  َنو انوذط نذرًن لسس في نونب ان فلسس لغ  فقنؿ
 ".  عإف نذرغ ننسة نذة  نذط ان  حك ع عَثكُ 

 رادت  نس ة رضي ان  تهن  ف ت وذي ينرية عفي رعاية في الصحسح نذلك   و ارو  هذ قنؿ:  
 ".   :" ال يهتنك ذلك  فهمهن ال ال  لهو   وك هن لتن . قنؿ ر  ؿ ان لُونِوَقهن  فقنؿ  هلهن:  لى  ف عال 

 ذيهن فأ وقسهن عانوذري لهم ال ال   فهف ال ال  لهو   وك " ثم قنؿ:" فهن رنؿ عفي رعاية  فقنؿ:" 
رينٍؿ نتوم ي وذر ف نذعرنً لسن  في نونب ان ؟ فأيهن نذٍط ننف لسس في نونب ان فه  رنرل عإف ننف 
ننسة نذط  فقضن  ان  حك  عنذط ان  عثك. نن رنؿ رينٍؿ نتوم يق ؿ  حهللهم   وك ين فالف علي ال ال   

 ". عإمهن ال ال  لهو   وك 
انوذيهن ع  وقسهن عد سهم ي وذر ا نن نن عا  فننوذتهن  نس ة فأ وقوهن  عانوذط عفي رعاية  قنؿ:"  

". عهذس الذعاينت نلهن   ذيهن   وك  عإف انوذر ا ننسة نذط:" ال ال  لهو    هلهن ال ال   فقنؿ التبي 
 البونري في صحسحغ. 

يبطل صحة النقهلل  عال  : دل  الذعاينت الهونهللدة للحهلليث اآلموة الذنذ  ف ال ذط الون هلل الثنمسنً  
 يهوو  ف يهتع نو تحقسك حنتة  ع نصلحة رايحة  نحنتة  وك رقبة نؤنتة نهن ه  عارد في الحهلليث. 

 ػ" .  ي ال يهتنتك نػذرهم الون ػهلل  ال يهتنك ذلك  فهمهن ال ال  لهو   وك:"  ع قذا ة ق لغ راي 
ثػم  فػي  ف تهضػي فػي  قػهللؾ الصػحسح؛ الػذي يهوتػك نػو نػذاسهن ثػم  وقهػن .. ػعهػ   ف يوػ ف لهػم الػ ال  

 رنهلل ذلك فهمغ ال يصح إال الصحسح؛ حسث ال عفن  لهم فسهن انوذر س نو نذعط رنرلة.  

                                                           
عفنتغ يو ف لهو   وقغ  علسس لهنلوغ قبل النوك. عق لغ في الحهلليث: ال ال  لهو   وك؛  ي  ف حك إرث الهنَوك رنهلل  ٙ٘

  هلهن؛  ي  ندتهن عننلوسهن.
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"   ي فنقبلي  ذيهن فأ وقسهن عانوذري لهم ال ال   فهف ال ال  لهو   وك الذعاية او ذى:"  عفي 
ر ذرهم الون هلل عانوذرسغ لهم نهن يذيهللعف  عه   ف يو ف لهم ال ال   فهف ذلك لو يعسذ نو الحقسقة ني  

  !عه   ف ال ال  لهو   وك
ن هللة  فهف ذلك ال يبطل صحة  قهلل .."  نو نذعٍط فد سهم ي وذر ا نن نن عا عفي رعاية:"  

 ال ذا  الصحسح  عال يتبعي  ف يهتنك نو إنضن  فنل الوسذ عإتهننغ. 
: عفي هذا الحهلليث دلسل  لى  ف ال ذط الون هلل في  ٕٕٓ/ٖٕقنؿ ارو  بهلل الَبذ في اال وذننر  

 هػ.  -البسع ال يُونهلل البسع  علوتغ ينقُط عيبطل ال ذط  عيصح البسع  ا
: فهف  قهلل اوننف صحسح  موي لهم رجهسع نن تضهو نو نذعط عنذلك في نن  ألوتن هذس نع القـ 

صحسحة ال توننرض نع ال ذع  عنن تضهو نو نذعط غسذ نذ سة  توننرض نع ديتتن الحتسن  فهي نذعط 
فن هللة عرنرلة ال ي فى إلسهم فسهن إال  لى عيغ االضطذار عاإلنذاس  عرنلتظذ إلى الهصنلح عالهون هلل الوي 

 هوو  ف توحقك نو ذلك.  ي
 ف الحهلليث دلسل  لى رطالف النقهلل نو   ن غ  عنن تضهتغ نو نذعط ز م عهذا روالؼ نو  

 .   معلسس له مه  ظنهذ دلسل  لسه صحسحة عغسذ صحسحة .. فنلحهلليث نو هذا ال يغ نهن
 لهم فسغ؟    نس ة رضي ان  تهن رأف ت وذط لهم ال ال   ثم ال ت في فهف قسل: نسن  نذ التبي  
  فقنؿ: عإمهن ننتنس: انوذري ٕٕٓ/ٖٕ ينب  و هذا النؤاؿ ارو  بهلل البذ نهن في اال وذننر  

لهم ال ال   فهف انوذارهم إينس رنهلل  لههم رأف انوذارهم ال يج ز غسذ منفع لهم  عال ينسز في الحوم؛ 
 عيصح البسع.    نذ رننوذاط ال ال  لهم  لسقع البسع رستهن عرستهم  فبطل ال ذط ومغ 

عإمهن ننف هذا الق ؿ نتغ تههلليهللاً عع سهللاً لهو رغ   ػو  ػتوغ عحوهػغ نػو تحػذيم رسػع الػ ال  عهبوػغ   
 هػ.  -ع نلن في ذلك  نذس  ع قهللـ  لى فنل نن قهلل مهى  و فنلغ ا

" لسرنحة   انوذري: عقنؿ آ ذعف: اونذ في ق لغ"  ٕٕٙ/٘عفي الووح الرو حجذ الننقالمي  
هة الوتبسغ  لى  ف ذلك ال يتونهم ف ي دس ع هللنغ   ا   عنأمغ يق ؿ: انوذري  ع ال ت وذري عه   لى ي

 ".   انوذيهن عد سهم ي وذر ف نن نن عافذلك ال يوسهللهم . عيق ي هذا الوأعيل ق لغ في رعاية  يهو:" 
ههلليهلل  لى نآؿ عقسل: فلهن  رادعا  ف ي وذر ا نن تقهللـ لهم النلم ربطالمغ  رلك اونذ نذيهللًا رغ الو 

َٕ  الحنؿ  نق ؿ ن  ى ًَُُِكٛ  ِِ ََا أَُِْت  ي فلسس ذلك رتنفنوم  عنأمغ يق ؿ: انوذري لهم فنسنله ف    َأِيُكٛا 
ف روهم رهذا الق ؿ    ف ذلك ال يتونهم  عيؤيهللس ق لغ حسو  طبهم:" نن رنؿ رينؿ ي وذر ف نذعرنً.."

 نلغ . ن سذاً إلى  مغ قهلل تقهللـ نتغ رسنف حوم ان رهرط
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عقنؿ ال نفني في اوـ: لهن ننف نو انوذط  الؼ نن قضى ان عر  لغ  نصسًن عننم  في  
الهننصي حهللعد عآداب  عننف نو  دب الننصسو  ف ينطل  لسهم نذعرهم لسذتهلل  ا  و ذلك عيذتهللع رغ 

  .غسذهم ننف ذلك نو  ينذ اودب
عال تظهذي مزا هم فسهن د ػ ا إلسػغ نذا ػنة عقنؿ غسذس: ننتى انوذري؛ اتذني نونلووهم فسهن نذر س   

 لوتجسز النوك لو  ؼ ال نرع إلسغ. 
عقػػنؿ الوطػػنري: عيػػغ هػػذا الحػػهلليث  ف الػػ ال  لهػػن نػػنف نلحهػػة التنػػ   عاإلمنػػنف إذا علػػهلل لػػغ علػػهلل  

ثب  لغ منبغ عال يتوقل منبغ  تغ عل  من  إلى غسػذس  فوػذلك إذا   وػك  بػهللاً ثبػ  لػغ عالةس  علػ   راد مقػل 
سػغ  تػػغ  ع  ذف فػي مقلػػغ  تػغ لػػم يتوقػل  فلػػم ينبػػأ رننػوذارهم الػػ ال   عقسػل انػػوذري عد ػسهم ي ػػوذر ف نػػن عال

نػػن عا عمحػػ  ذلػػك وف ذلػػك غسػػذ قػػندح فػػي النقػػهلل  رػػل هػػ  رهتزلػػة اللعػػ  فػػي الوػػالـ  ع  ػػذ إ النهػػم رػػذلك 
التوسػػذ ع عنػػهلل فػػي الونبسػػذ . لسوػػ ف ردس عإرطنلػػغ قػػ الً نػػهسذاً يوطػػ  رػػغ  لػػى الهتبػػذ ظػػنهذاً  إذ هػػ   رلػػغ فػػي 

 اموهى االقوبنس نو فوح البنري.
 ف  قهلل اوننف نع القـ  يوضهو نذرًن  ذفسنً؛ عه  الوحننم إلى ق امستهم   ف: ز م الهونلوثنلثنً  

 تهلل حص ؿ  ية ن ولة  عهذا نذط فن هلل  عويلغ  رطلتن صحة النقهلل نو   ن غ رهن يوضهو نو نذعط 
 ـز عينسز ..!!  نلينة  ع رطلتن النهل رغ ننقهلل صحسحة ال توننرض نع ال ذ 

ع م  ال تزاؿ في دينرهم ع ننمهم  ػ: في حنؿ مقض  اوننف عالنقهلل نو   ن غ همعمحو منأل 
  ي  حونـ  وجذى  لسك   حونـ اإل الـ  ـ  حونـ الووذ ..؟! ػ ر نيوهم  تح  ع 

 . م يونل ف.. عال مظته  الم يُنطرهن   ف  عنهو يو بنعفنونرذ  م:  حونـ اإل الـ  فه افهف قنل 
 .  اقهلل صهللق  ا:  حونـ عق امسو الووذ .. عحستهن يو م اعإف قنل 
إلى العهللر رنلنههلل عمقض اوننف  عنن الونسهللة نتغ .. علم يوحقك نو  م: إذًا نن الذي د ننممق ؿ له 
 ني ؟!   منذادن

 عال نتنص لك نو ذلك  ع م  ػثم  يههن  نهلل إثهًن ع  ظم نونهللة   ف ُتجذى  لسك  حوننهم  
نو غسذ غهللر رنلنههلل عاوننف   ـ ُتجذى  لسك  حوننهم ع م  غندر رنلنههلل عاوننف  لهن عرافضن ػ نً ننره
 ..؟!  

ال نك  ف الننقػل الػذي  تػهللس ننػوة فقػغ يقػ ؿ:  ف ايوهػنع النػس وسو  لػى الهػذ   نػهلل ع غلػظ نػو  
 تلبنغ رهحهللاههن ..! 

ف الهونلو ف قهلل ا ونرعا  نهلل الضذريو  ع نبذ الهونهللتسو نو دعف فنلقضسة نو هذا الجنم  يو   
 ! ..  ف يقنرل ذلك  دمى نتونة  ع نصلحة
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فهف قنل ا: الذي حهلتن  لى العهللر رأننمهم ع ههللهم  نع النسش في  لطنمهم ع ننمهم  عتح   
 ! . حوننهم في الظنهذ عالنالمسة ه  اإلنذاس .

ـ  نبذر لوم وف تقن ا في الهحظ ر نذ ًن عه  العهللر الذي ال قلتن لهم: إذا ننف اإلنذاس الهز  
يوذت   لسغ إال نل نونهللة  عنو دعف  ف تقنرلغ  دمى نصلحة  فهو رنب  على  ف يحهلوم اإلنذاس  لى 

 اله ذعع عال اي   عه  ال فن  رنلنههلل عاوننف الذي ال يوذت   لسغ إال نل نصلحة رايحة. 
لوم  لى فنل الهنصسة  عال تذعمغ نبذرًا لوم  لى فنل الطن ة عال اي   فنالـ تذعف اإلنذاس نبذراً  
 نذ نً ؟! 
الذيو توله ا  و  ننف الهنلم في دينر النهللع   ػعقهلل تقهللـ ق ؿ رنضهم  ػ: يهسع  هل النلم رارننً  

 ينله ف  ف  حونـ الووذ هي الوي تجذي  لى الهنلم علسس  حونـ اإل الـ .. عنع ذلك لم ينوبذعا ذلك
  يهن نذٍط ننف لسس في نونب ان فه  رنرل:"  نذرًن يونهلل صحة  قهلل اوننف  علم يحهل ا  لسغ ق لغ 

 . ".. 
: عإذا ننف قـ  نو الهنلهسو ننوأنتسو ٜٚ/ٓٔفوأنل نثاًل نن قنلغ النذ ني في نونرغ الهبن ط 

لهسو  ف يقنتل هم وف في دار الحذب فأغنر  لى تلك الهللار قـ  نو  هل الحذب  لم يحل لهؤال  الهن
عإ زاز الهلليو  عذلك ال ي يهلل  في القونؿ تنذيض التوس  فال يحل ذلك إال  لى عيغ إ ال  نلهة ان 

ههتن وف  حونـ  هل ال ذؾ غنلبة فسهم فال ينوطسع الهنله ف  ف يحوه ا رأحونـ  هل اإل الـ  فونف 
ف يونف ا  لى  مونهم نو  عل ك فحست ٍذ ال قونلهم في الص رة إل ال  نلهة ال ذؾ عذلك ال يحل إال  
 هػ.  -رأس رأف يقنتل هم للهللفع  و  مونهم  ال إل ال  نلهة ال ذؾ ا

عالذي ينتستن نو نالنغ هتن ق لغ:" وف  حونـ  هل ال ذؾ غنلبة فسهم  فال ينوطسع الهنله ف  ف  
العهللر رنلنههلل عاوننف   يحوه ا رأحونـ  هل اإل الـ "  عنع ذلك فه  ال يذى ذلك نبذرًا لحص ؿ

 .." .. عقهلل تقهللـ نالنغ.    يهن نذط"  عا وحالؿ اون اؿ عالحذننت  علم ينوهللؿ رق لغ 
إلى دينر الووذ عالووتة ػ ره ي  اتونؽ صلح الحهلليبسة نهن تقهللـ  ػ: إ ندة رنض الهنلهسو  ننننً  

تجذى  لى الهنلم  حونـ  عالنذاب  فوجذى  لسهم  حونـ اله ذنسو ع سنرهم نننً  له   نهلل نو  ف
الووذ عه  في دينرهم نو دعف  ف يونذض إلى الونذي  عالووتة في ديتغ عرهللمغ .. عنع ذلك فقهلل عفى التبي 

 لهم  ههللهم  علم يعهللر رهم حنننس! 
قهلل انوذط للوونر نذرًن فن هللًا لسس في نونب ان   عهل يجذة  ف يق ؿ الهونلن:  ف التبي  

 النقهلل عالنههلل نع نونر قذيش  عالعهللر رهم ..؟!  عهذا ننف ننٍؼ إلرطنؿ
ال  ظو نؤنتًن في قلبغ ذرة نو إيهنف يجذة  لى  ف يحهللث مونغ في هذا اونذ فضاًل  و  ف  
   !يولوظ رغ
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 تهللنن عافك نونر عن ذني قذيش  لى  عنذلك هل يجذة  ف يق ؿ قنسل:  ف حذيوة رو السهنف  
إف  ل ا  بسلغ  قهلل عافقهم رذلك  لى نذط لسس في نونب ان  نذرهم؛ عه   ف ال يقنتلهم نع التبي 

 " ؟!  امصذفن  موي لهم رنههللهم عمنونسو ان  لسهملغ عورسغ:"  .. نع  لهغ رق ؿ التبي 
: نن يهوو  ف يقنؿ في تنننل الهنلهسو فسهن رستهم  عنع رنضهم البنض نو رس ع ع ق د   ند نً  

ى الهونلن  ال يهوو  ف ُيحهل  ع يُقنؿ في حنلة االضطذار عاإلنذاس نهن ه  نتن بة الحهلليث اله ول  ل
 الوي تحهل الهنلم للونننل نع الوونر عه  الطذؼ الضنسن  عالهنلم يحونيهم عهم ال يحوني مغ ..! 

عالوقغ الذي يُقنؿ في حنلة السنذ عالننة  ال يهوو  ف يُقنؿ في حنلة الضذعرة عال هللة عالوذب   
  !عالضسك ..
نن يهوو  ف يقنؿ في حنلة الق ة عالوهوسو  ال يهوو  ف يقنؿ في حنلة اال وضننؼ عالو ذد  ع  

عنن يُهوو  ف يُقنؿ في  نحنت الحذب  .. عالهنلم تووطوغ نونل  ال ذ عالطعسنف نو نل حهللب عص ب
 !!  عالقونؿ ال يُهوو  ف يُقنؿ  ع ُيجذى في  نحنت النههلل عاوننف

 اتنن   عإذا اتنن  ضنق .   عالقن هللة تق ؿ: إذا ضنق  

َََع اِيُعِطٔس ُِٜطسّا عقبلهن ق لغ تننلى:   َّ   . عنن غل   نذ ُينذيو.ٙال ذح: ٔإ
نو دعف  ف يبطل  صل  النقهلل  ع يؤثذ  لسغ  ػ: حسنمنً يهضي ال ذط الون هلل  رل عيج  إمونذس  نرننً 

نهلل . عنثل هذا يووذر نثسذًا في نو  يل تحقسك نصلحة  ننة رايحة  عدفع نونهللة   ظم ع  ػفي ني  
  ي ا  اال وضننؼ عالقهذ الوي ينس هن الهنله ف في هذا الزننف. 

ر ػذط  ػ ي او ػسذ الهنػلم  ػتأنل نثالً نػن مقلتػنس لػك  ػو ارػو نولػح نهػن فػي الهبػهللع : عإف  رلقػ س  
هم  لػػى  دا  نػػنؿ  فلزنػػغ  ف يبنػػث إلػػسهم نػػنالً رن وسػػنرس  لزنػػغ إموػػنذ الهػػنؿ إلػػسهم إذا قػػهللر  لسػػغ  ومػػغ  نهػػهلل

ال فػػن  رػػغ نػػثهو البسػػع  عإف  جػػز  تػػغ  ػػند إلػػسهم لزنػػغ ال فػػن  لهػػم  وف فػػي ال فػػن  نصػػلحة لأل ػػنرى  عفػػي 
 هػ.   -العهللر نونهللة في حقهم؛ لو مهم ال يأنت ف رنهللس  عالحنية دا سة إلسغ ا

بل التنس نتغ تضن ن عقنؿ ارو تسهسة رحهغ ان: عالذي يتهى  و ذلك ل ال يقع ظلم قلسل  ل  ق
الظلم عالونند  لسهم  فه  رهتزلة نو ننم ا في رذيك ع ذج  لسهم قطنع الطذيك  فهف لم يذض هم ربنض 
الهنؿ   ذعا  ن الهم عقول هم  فهو قنؿ لولك القنفلة: ال يحل لوم  ف تنط ا لهؤال  نس ًن نو اون اؿ الوي 

ي يتهى  و دفنغ  علوو ل   هل ا رهن قنؿ لهم ذه  ننوم للتنس  فهمغ يقصهلل رهذا حوظ ذلك القلسل الذ
فهف ان تننلى رنث القلسل عالوثسذ  عُ لب ا نع ذلك  فهذا نهن ال ي سذ رغ  نقل فضاًل  ف تأتي رغ ال ذاسع  

 . هػ -ا الذ ل لوحصسل الهصنلح عتوهسلهن  عتنطسل الهون هلل عتقلسلهن رحن  اإلنونف
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 قنط الونلسة:  منوولص نهن تقهللـ الت خالصة القول:
 لسغ  لسس حجة في الهنألة  علسس لغ  مننألوه  اع قنن  فالحهلليث الذي ا وهللؿ رغ الهونلو -ٔ

 ".   الهنله ف  تهلل نذعرهم:"   القة ره رو التزاع  عإمهن الحجة في ق لغ 
إذا تضػػهو النقػػهلل نػػذرنً فن ػػهللًا ػ نهػػن فػػي ننػػألوتن ػ يوػػ ف ال ػػذط رػػنراًلً  عالنقػػهلل صػػحسحنً   -ٕ

 ند ال ذط ال ينولـز رنلضذعرة رطالف النقهلل  نهن تقهللـ  و ارو  بهلل البذ عغسذس نو  هل النلم. عفن
يج  تونديغ  عت  ي الحذر نو ال ق ع تح  رنسلغ قهللر  ػفي ننألوتن ػ ال ذط الون هلل  -ٖ 

     . الهنوطنع  عال مذى ي از إمونذس إال  لى عيغ االضطذار  ع اإلنذاس
ن هلل  ع إمونذس ال رهلل نو ا وبنر الهصنلح عالهون هلل الهوذتبة  لى ذلك   تهلل رفض ال ذط الو -ٗ 

 عإ هنؿ قن هللة: ارتونب   ن الضذريو  عدفع  نبذ الهونهللتسو.

ق لهم  ف الطذؼ الهجسذ يأتي رهن يهللؿ  لى  مهم نحنرر ف لس الـ  توهو في الشبوة الثانية: -2 
 لذي رستتن عرستهم ..! عالهنلهسو  عهذا ننٍؼ للعهللر  عمقض النههلل عاوننف ا

 عالج اب  لى هذس ال بهة نو  عيغ: 
 ف هذا الوالـ يُقنؿ  تهللنن يهلل ل الونفذ في  ههلل ع ننف الهنلهسو في دينرهم  ثم يظهػذ رهػن  نتهن 

علػػسس النوػػس؛  ي  تػػهللنن  ع يتقلػػ  إلػػى صػػوة الهحػػنرب رنػػهلل  ف   طػػي اونػػنف  يػػهللؿ  لػػى  مػػغ نحػػنرب  
 دينرهم نهن في ننألوتن.  يهلل ل الهنله ف في  ننمهم عفي

 ف هذس الهللعلة الهجسذة لك ننم  قبل عرنهلل إينرتهن لك دعلة نحنررة لس الـ عالهنلهسو   عنتهن 
 الونص رك لم توح ؿ إلى دار  ننف لهجه ع  فذاد الهنلهسو  لى عيغ اورض ..اال وثتنسي عهي رأننمهن 

 ! عال ُي وذط  ف تو ف نذلك
نص الذي رستك عرسو القـ   لسس نو نذعط صحوغ  ف يوحقك اوننف نو  ف هذا اوننف الو عنتهن 

 رذؼ تلك الهللعلة لهجه ع اونة .. عنن قنؿ رذلك  نلم ننوبذ. 
 حػهللاً  ػ ػلهنً  ع حذرػًن  ػ  ال يُلـز  نص رك يزسي  ي  ف هذا اوننف الذي رستك عرسو القـ  ه   ننف 

 غسذؾ نو اونة.  
توله ا  و  ننف الهنلم في دينر النهللع  ننم ا يووله ف  و عي ب  ف  هل النلم الذيو  عنتهن  

عفنسغ رأننمهم نع عي د الهللعلة  ع الطنسوة الهنلهة الهحنررة لولك الهللينر .. فهن يلزنهم ال يلزنك  عنن 
 يلزنك ال يلزنهم. 
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َٚالََِٜتِٗٔ  قنؿ تننلى:  ََا َيُهِ ِّٔ  ِِ َُٜٗاِجُسِٚا  ََٚي َٔ آََُِٓٛا  ِِ ِفٞ َٚاٖيِرٜ ٕٔ اِضَتَٓصُسُٚن َٚٔإ ٤ٍِٞ َحت٢َّ َُٜٗاِجُسِٚا  ِّٔ َغ

َٕ َبِصرٌي ًَُُٛ َُا َتِع ُ٘ ِب َٚايًٓ َٚبََُِِٝٓٗ َِّٝجاٌم   ِِ ّٕ بََُِٝٓه ُِ ايَِّٓصُس ٔإاٖل ع٢ًََ َقِٛ ًَُِٝه ٔٔ َفَع . فنآلية الوذيهة تهتع ٕٚاومونؿ: ايدِّٜ
رستههن  قهلل عنسثنؽ  ننف ..  لهًن  ف هؤال  القـ  في قونؿ فذيقًن نو الهنلهسو  و نقنتلة ق ـٍ نو الوونر 

 عحذب نع فذيك آ ذ نو الهنلهسو.
ُِ ايَِّٓصُس قنؿ ارو نثسذ في الوونسذ:" عق لغ   ًَُِٝه ٔٔ َفَع ِِ ِفٞ ايدِّٜ ٕٔ اِضَتَٓصُسُٚن اآلية  يق ؿ تننلى:   َٚٔإ

تي  لى  هللع لهم فنمصذعهم  فهمغ عاي  عإف ا وتصذعنم هؤال  او ذاب الذيو لم يُهنيذعا في قونؿ دي
 لسوم مصذهم ومهم إ  اموم في الهلليو  إال  ف ينوتصذعنم  لى ق ـٍ نو الوونر رستوم عرستهم نسثنؽ؛  ي 
نهندمة إلى نهللة  فال تووذعا ذنووم  عال تتقض ا  يهنموم نع الذيو  نههللتم  عهذا نذعي  و ارو  بنس 

 هػ. -رضي ان  تغ " ا
: عإذا د ل يهن ة نو الهنلهسو دار الحذب رأننف  ٖٜٕ/ ٗرحهغ ان في اوـ  قنؿ ال نفني 

فنبى  هل الحذب ق ننً نو الهنلهسو لم يوو للهنوأنتسو قونؿ  هل الحذب  تهم حوى يتبذعا إلسهم  فهذا 
هم مبذعا إلسهم فحذرعهم  عامقطع اوننف رستهم ننف لهم قونلهم  فأنن نن ننم ا في نهللة اوننف فلسس ل

 هػ.  -قونلهم ا
 مغ ننف يقنتل نونر قذيش عرتوس  قل : عهذا الذي دل   لسغ النتة  فقهلل صح  و التبي  

لغ:"  فقنؿ التبي  ال ق  ننف ي يهلل رسو حذيوة عن ذني قذيش  ههلل  ننف يهتع نو قونلغ لهم نع التبي 
 . "موي لهم رنههللهم  عمنونسو ان  لسهم

ره ي  نن مص   لسغ اتونقسة ػ عنونر قذيش  ننف رسو التبي عنذلك  تهللنن ننف ي يهلل  ههلل   
عنو ننغ نو الهنلهسو الذيو  ننف رتوس ال ق  ت يهلل الطنسوة الهنلهة نوهثلة في  ري رصسذ   ػالحهلليبسة 

يقنتل ف نونر عن ذني قذيش  لى يبهة ننوقلة  نرج حهللعد الههلليتة الهت رة  ع نرج حهللعد نن تم االتونؽ 
و سِّ عنو ننغ نو الهؤنتسو رأي تبننت  ع ننؤعلسة .. عهذا  نذ ر سة  عرطذيقة ال تلـز التبي  لسغ في الحهلليب

 ال  ون  فسغ إف نن  ان. 
ن ف دعلة نو الهللعلة نحنررة لهجه ع اونة ال يهتع ل  د ل ننلم  ع   خالصة القول: 

ا وثتنسي  نص رهم رأف ي ف ا  نجه  ة نو الهنلهسو ػ نبذ  هللدهم  ـ صعذ ػ دينر تلك الهللعلة رنههلل ع ننفٍ 
رنههللهم ع ننمهم لولك الهللعلة  نهن ال يهتع نو  ف يهلل ل موذ  ع نجه  ة نو  رتن  تلك الهللعلة رنههلل ع ننف 

 ا وثنم ي  نص رهم نع الهنلهسو في دينرهم عرلهللامهم .. ع ف ي فَّى لهم رنههللهم ع ننمهم.
ع ف نو  م ال يلـز نتغ  ننف الهنلم لهم .. ف  ننف الوونر للهنلق لهم عهي  الشبوة الثالثة: ا3 

 مجس   لى هذس ال بهة نو  عيغ:    ! هل النلم نو قنؿ رذلك
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 ف هذا الق ؿ ننذ عغذي   عه  روالؼ اودلة  عنن  لسغ يهه ر  هل النلم .. ال يتبعي  نتهن  
ذؼ اآل ذ ال يزاؿ نحنررنً لغ .. ؛ إذ ينوحسل ػ  قالً ع ذفنً ػ  ف يؤنِّو رذؼ رذفنً آ ذ رستهن الطااللوونت إلسغ

 فهذا لم يحصل في الونريخ قط!
فنوننف الذي يُنطى نو رذؼ آل ذ فه  ينتي ػ  قاًل عنذ ًن ع ذفًن ػ  ننف نوبندؿ رسو الطذفسو   

   عهذا يوههغ نل نو يجذي  قهلل  ننٍف نع اآل ذ.
لضنسوة لو يجهللعا ق اًل لننلم عا  ف القـ  نههن تولو ا البحث عالع ص رسو اوق اؿ ال نذة عنتهن  

 تهللنن يهلل ل رالدهم ال  ػعقهلل تقهللـ القهللر الذي يوحقك رغ اوننف لهم  ػننوبذ يق ؿ رأف  ننف الهنلم للوونر 
 يلزنغ ال فن  رغ ..! 

عالحنصل في ننألوتن  ف الهنلم الذي يهلل ل دينر الووذ ه   عؿ نو يأتي رنلنبنرات عالقذاسو  
عقبل  ف يجسبغ الطذؼ اآل ذ  لى  ننمغ   عاإلذف في الهلل  ؿ لهللينرهم  اال و هنفالهللالة  لى رل  اوننف ع 

  ال نذ   الس!  ع رلبغ .. عرنلونلي ال ينتستن ا وهللاللهم رنلق ؿ
فسغ:  ؛ ف نو توبع زالت ع قطنت  هل النلم عتهلليو رهن  يوذج رهلليو يهلليهلل ال نثسل لغ عنتهن 

ؼ عآالت الطذب .. نلهن حالؿ  عرهنونمغ  ف يأتي  لى نل النذقة  عالوهذ  عالذرى  عالزمى  عالهننز 
 عاحهللة نو هذس اونسن  اآلموة الذنذ رق ؿ  نقط آلحند  ع رنض  هل النلم!  

.. عنو قبل  علوو هذا لسس رهلليو يُوهلليو رغ  عال ه  الهتهج الصحسح الذي ينلوغ رنل  الحك 
 .تزمهللؽ ف نو توبع زالت  هل النلم فقهلل  :ػعق لهم حك  ػقنل ا 

عفي الوونـ  ق ؿ:   لم  ف هتنؾ نبهنت   ذى قهلل تُثنر في ذهو القنرئ   ع تُثنر لغ؛ فهف راعدتغ 
ع راد ي ارًن  تهن ر ي  نو الووصسل .. فنلسغ روونرتن اوصل " اال وحالؿ "  عه  نت  ر في ن قنتن  لى 

 اإلموذم    ننس  ف يجهلل نبوعنس  عنن يذعي غلسلغ.
ثبنت عحنو الوونـ  ع ف يههلليتن وحنو او الؽ  ع حنو او هنؿ ال يههللي منأؿ ان تننلى ال

إلى  حنتهن إال ه   ع ف يقستن  ي  او الؽ  ع ي  او هنؿ  ال يقي  س هن إال ه  .. إمغ تننلى  هسع 
 قذي  نجس .

 وصهى اهلل عهى يحًذ انُبً األيً، وعهى آنو وصحبو وسهى.

 بهلل الهتنم نصطوى حلسهة        هػ.           ٕٙٗٔ/ٙ/ٕٔ 
 الطذر  ي   ر  رصسذ          ـ.                ٕ٘ٓٓ/ٚ/ٛٔ
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