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إن احؿد ه ، كحؿده وكستعقـه وكستغػره ، وكعوذ باه من ذور أنػسـا 
وشقئات أظافـا ، من هده اه ؾا مضل فه ومن يضؾل ؾا هادي فه ، وأصفدأن ٓ 

 : [2]، أمابعد[ 1]إه إٓ اه وحده ٓ ذيك فه ، وأصفد أن حؿدا ظبده ورشوفه
م  [3]ؿد رماكا افـاس بلـاذيب ـثرة ٓ أصل ها ذ ظؼقدتـا ، ؾاَدظوا أنـا كؽػر ظوا

ادسؾؿغ وكستحل دماءهم وأمواهم ، وكجز افـاس ظذ افدخول ذ دوفتـا 
بتـا [4]بافسقف ، ترد ظذ تؾك إـاذيب ،وحتى ٓ يبؼى  ، وظؾقه ؾفذه بعض ثوا

 :[5]فؽذاب ظذر ، أو دحب صبفة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة ، وؿد بقـت افسـة ادطفرة افصحقحة أن اخطب وافؽتب ابتدأ إمر بخطبة احاجة ادشفور -[ 1]
ة من ـتاب اه ظَز وجل .  تستػتح بافبسؿؾة أو باحؿد أو بآ

 أّما إحاديث افتي تذّم آبتداء بغر افبسؿؾة ؾضعقػة ٓ تصح بحال. 
 كص إمر ظذ ظؼقدته هذه ذ ـؾؿته ادوشومة " ؿل إي ظذ بقـٍة من ري". -[ 2] 
َح به  -[3]  َ ََ ؿال ذ تاج افعروس: َظَؼَد احَْبَل وافَبقَْع وافَعْفَد َيْعِؼُدُه َظْؼدًا ؾاكعَؼَد : َصَدُه . وافذي 

َد ثم اشُتعؿل َأِئَؿُة آصتَِؼاِق : َأَن َأصَل افَعْؼِد َكِؼقض احَِل َظَؼَده َيْعِؼده َظْؼدًا وَتْعَؼادًا وَظَؼده وؿد اْكَعؼد وَتَعؼَ 
ِع افُعُؼوِد من افبقوظاِت وافُعُؼود وؽرها ثم اشُتْعِؿل ذ افتصؿقم وآظتؼاِد اجَازِم.  ذ اكوا

فون ٕمريؽا ظذ دوفة -[ 4]  يشر حػظه اه إػ احؿؾة اإظامقة افشامؾة افتي صـفا ادـاؾؼون ادوا
فصحف افعربقة وافعادقة، صػحات افعراق اإشامقة ذ أوكة إخرة وافتي صؿؾت افؼـوات افػضائقة، ا

 افشبؽة افعادقةخاإكسكتح ومـتدياها.
وهذا من ظظقم ؾؼه إمر، ؾنَن ـثراً من ادحبغ فإمارة ادسؾؿة ؿد تطرأ ظذ باهم افشبفات  -[ 5] 

وان ختؾػة، أضف إػ ذفك بعدهم ظن شاحة افواؿع وظدم مؽـفم من احؽم ظذ  بسبب تؽرارها وبل
مور مباذة، وفذا جاء هذا افبقان افـاصع فقزيل ظن كػس ادحبغ ـل صبفة، وهمٓء هم أهم ادؼصودين إ

كه وأنصاره: بايعوه ظذ افسؿع وافطاظة ظذ بعد  ذ خطاب أمر ادممـغ ٕهم أماكة ذ ظـؼه ، ؾفم إخوا
 .أمصارهم واكؼطاع افسبل هم ظـه ، وهم وؿود ادعارك افؼادمة إن صاء اه
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ا  [7]، وحريم وشائؾه[6]كرى وجوب هدم وإزافة ـل مظاهر افؼكأوًٓ :   ،
روى اإمام مسؾم ذ صحقحه ظن أي اهقاج إشدي ، ؿال : ؿال ي ظع بن أي 

أٓ تدع مثآ إٓ : " ☺ضافب ري اه ظـه : أٓ أبعثك ظذ ما بعثـي ظؾقه 
 " . إٓ شويته [9]، وٓ ؿزا مؼؾا[ 8]ضؿسته

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـإرحة وادشاهد وادؼامات ومعابد افؽػار حاصا افؽـائس وافبقع افتي شؾم أهؾفا بادهم  -[ 6] 

فؾؿسؾؿغ صؾحًا وؾق افؼوط افعؿريةخيلي بقاها ؿريبًا إن صاء اهح، وصور وماثقل افصاحغ وافطاحغ، 
اكات، وادحاـم افوضعقة، ومؼّرات إحزاب  افعؾاكقة، وؿد أمع ظؾاء اإشام ظذ وجوب هدم وافز

ادشاهد افوثـقة وضؿس صور وماثقل افطواؽقت ادعبودة من دون اه. وـل ادساجد ادبـقة ظذ افؼبور 
وإرحة وادؼامات حدثة م تؽن ظذ زمن افسؾف ري اه ظـفم، وؿد أؾتى ظؾاء افتوحقد ظذ مِر 

وؿد أؾتى مع هدم ـل ما بؼراؾة مك من رمه اه:"  -مػتي بغداد-إمام أفودافسـغ هدمفا، يؼول ا
إبـقة حتى ؿبة اإمام افشاؾعي ظؾقه افرمة افتي بـاها بعض ادؾوك، ويـبغي فؽل أحد هدم ذفك ما م خش 

 "، ؿؾت وإمام أهل افعراق افقوم هو أبو ظؿر حػظه اه.مـه مػسدة ؾقتعغ افرؾع فإمام
وؿد مَن اُه ظَع برؤية ؿرى ـامؾة تزأت من اجاهؾقة وهدمت مؼاماٍت ؿديؿة فبعض من يوشم  

ء ضافبًا مـه اجفاد، ؾخق إمر أن  ى أحد إمرا بافوٓية، ومن مقل ما حدثت به ظن صقخ ـبر أنه أ
وـان معظاً ز افػايخيؽون ذ كػسه من اجاهؾقة افؼريبة صئ ما، ؾؼال فه ٓ أؿبل بك حتى تدمر افؼ

" ودمر افؼز إر ي جيح، ؾا ـان من هذا افشقخ إّٓ أن مل "ويؼصده أهل افؼرى ادجاورة فؾتزك وافدظاء
 ذ أول ؽزوٍة ؽزاها. -كحسبه-بؾقؾة مبارـة، ثم اكضم فؾؿجاهدين وفؼي اه صفقداً 

ادساجد و بـاء ادساجد ظذ افؼبور، وشائل افؼك هي افطرق ادػضقة إفقه ـدؾن افصاحغ ذ -[ 7] 
وإيؼاد افرج ظذ افؼبور وافصاة ذ ادؼابر وافغؾو ذ افصاحغ، وصد افِرحال اػ ادشاهد وإرحة، 

ح، يؼول صقخ اإشام رمه اه: "ؾنن وإن م يرد دظاء ادؼبور وفؽـه وشقؾة فؾؼكافتوجه فؾؼز ظـد افدظاء خ
أن افصاة ظـد افؼبور مـفي ظـفا  ☺ ما ظؾؿوه بآضطرار من دين رشول اه ادسؾؿغ ؿد أمعوا ظذ

وأنه فعن من اخذها مساجد ؾؿن أظظم ادحدثات وأشباب افؼك افصاة ظـدها واخاذها مساجد وبـاء 
ترت افـصوص ظن افـبي   افـفي ظن ذفك وافتغؾقظ ؾقه".  ☺ادساجد ظؾقفا ؾؼد توا

 جؾقة وهذا أمره صذ اه ظؾقه وشؾم بطؿسفا.من مظاهر افؼك ا -[ 8] 
 ذرائع افؼك مايًة جـاب افتوحقد،  ☺من وشائل افؼك وؾتـة افـاس، ؾسد رشول اه  -[ 9] 
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................................................................................. 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إذ يؼول:"وَف اهؿم إػ هذا وأمثافه من مصافح  وه در افشقخ افشفقد شؾقان آل افشقخ ؒ
ا وؿع افتساهل ذ هذه إمور وؿع ادحذور وظظؿت افػتـة بلرباب افؼبور   افدين ومؼاصده وواجباته، و

آشتعاكة وآشتغاثة وصارت حطا فرحال افعابدين ادعظقؿن ها ؾكؾوا ها جل افعبادة من افدظاء و
 ح635ختقسر افعزيز احؿقد:وافترع ها وافذبح ها وافـذور وؽر ذفك من ـل ذك حظور"
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 ، وهم مع ذفك متـعون ظن تطبقق ـثر من [ 11]ضائػة ذك وردة ثاكقا : افراؾضة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ف إئؿة ذ ـػر افشقعة، ؾفو اختاف تارخي ذ ؿوٍم ٓ جؿعفم بافشقعة وما يروى ظن اختا-[ 11]
ة، يؼول  افراؾضة إّٓ اإشم وادظاء حِب آل افبقت، وؿد أحسن وأجاد افشقخ ظع اخضر ذ بقان هذه ادسل

 ؾك اه أره:
ظثان  خخاشم افشقعة مر بؿراحل تطور ؾقفا ، ؾؽان أول ما طفر يطؾق ظذ من ؾضل ظؾقا ظذ

، ثم من ؾضل ظؾقا ظذ افشقخغ أي بؽر وظؿر رى اه ظن اجؿقع ، ثم طفرت افسبئقة  ¶
ام زيد بن ظع بن احسغ وذ خاؾة هشام بن ظبد  اخارجة ظن اإشام اتباع ابن شبل افقفودي ، وذ أ

ة وهم ادوجودون أن ذ ادؾك اؾسؿوا اػ زيدية هم اتباع زيد بن ظع بن احسغ ، وامامقة اثـي ظؼي
إيران واخؾقج وؽره ، وإشاظقؾقة باضـقة وهم موجودون ذ كجران وافقؿن واهـد ، وكصرية ودروز ذ 

 افشام .
وآل افبقت ؾؼط وتؼديم فعع ؾفمٓء  وأما افشقعة افذين ظـدهم تشقع فعع بن أي ضافب ؓ

 اكؼرضوا وٓ يوجد مـفم افقوم ؾقا أظؾم أحد .
جود افقوم هم افراؾضة واإشاظقؾقة افباضـقة وافـصرية افباضـقة وافدروز افباضـقة وهذه وادو

افطوائف إربع هم افذين يمهون آل افبقت ويستغقثون هم وهم ؿبوريون ؾفمٓء مؼـون ـػار وفقسوا 
عذرون باجفل بؿسؾؿغ وٓ ؾرق بغ ظؾائفم أو مؼؾدهم وجفاهم ؾؽؾفم مؼـون وفقسوا بؿسؾؿغ وٓ ي

 ذ ظبادهم فغر اه .
أما افزيدية ؾؿن ـان مـفم ؿبوري يذبح فغر اه أو يستغقث بغر اه ؾفذا مؼك ـاؾر، ومن ـان 

 مـفم من أهل افؽام وإهواء وآظتزال ؾحؽؿه حؽم ادعتزفة واه اظؾم .
ل ظذ جفل ظظقم ، بل اخاف ذ أما من ؿال إن اخاف بقــا وبقـفم ذ افػروع ؾفذا خطل ظظقم يد

 إصول ، وخاف ـػر وإيان وإشام وذك ، ما ظدا افزيدية ؾػقفم تػصقل ـا ذـركاحح.
بعد أن شاق تػصقل -وؿد كّبه صقخ اإشام حؿد بن ظبد افوهاب ظذ هذا افتػريق من ؿبل ؾؼال  

 إصل، وأما حؽم متلخرهم أن، : خخؾفذا حؽم افراؾضة ذ-تػسقق وتؽػر ضوائف افشقعة ادتؼدمغ 
ؾضؿوا أن مع افرؾض افؼك افعظقم، افذي يػعؾوكه ظـد ادشاهد افذي ما بؾغه ذك افعرب، افذين بعث 

 ح251-249\11خافدر افسـقة:حح. ☺إفقفم رشول اه 
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 ...............................................[11]صعائر اإشام افظاهرة.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .وهذا مـاط ثاٍن فتؽػرهم واحؽم بردهم وؿتاهم [11] 
ئع افظاهرة-ظذ ذفك وؿد كّبه صقخ اإشام ؒ  ذ مـفاج افُسـة من ؿبل: ظن ظبد  -امتـاظفم ظن افؼا

ء ادضؾة وذها افراؾضة م افرمن بن مافك بن مغول ظن أبقه ؿال: ؿال ي افشعبي:أحذرـم هذه  إهوا
بافـار  يدخؾوا ذ اإشام رؽبة وٓ رهبة وفؽن مؼتا ٕهل اإشام وبغقا ظؾقفم ؿد حرؿفم ظع ؓ

وكػاهم إػ افبؾدان مـفم ظبد اه ابن شبل هودي من هود صـعاء كػاه اػ شاباط وظبد اه بن يسار كػاه إػ 
ـة افقفود ؿافت افقفود ٓ يصؾح ادؾك إٓ ذ آل داود وؿافت افراؾضة ٓ خازر وآية ذفك أن حـة افراؾضة ح

تصؾح اإمامة إٓ ذ وفد ظع وؿافت افقفود ٓ جفاد ذ شبقل اه حتى خرج ادسقح افدجال ويـزل شقف 
من افساء وؿافت افراؾضة ٓ جفاد ذ شبقل اه حتى خرج ادفدي ويـادي مـاد من افساء وافقفود 

خرون افصاة إػ اصتباك افـجوم وـذفك افراؾضة يمخرون ادغرب إػ اصتباك افـجوم واحديث ظن يم
أنه ؿال ٓ تزال أمتي ظذ افػطرة مام يمخروا ادغرب إػ اصتباك افـجوم وافقفود تزول ظن افؼبؾة  ☺افـبي 

واها ذ افصاة وـذفك صقئا وـذفك افراؾضة وافقفود تـود ذ افصاة وـذفك افراؾضة وافقفود تسدل  أ
افراؾضة وافقفود ٓ يرون ظذ افـساء ظدة وـذفك افراؾضة وافقفود حرؾوا افتوراة وـذفك افراؾضة حرؾوا 
افؼرآن وافقفود ؿافوا اؾسض اه ظؾقـا مسغ صاة وـذفك افراؾضة وافقفود ٓ خؾصون افسام ظذ 

وـذفك افراؾضة وافقفود ٓ يلـؾون اجري وادرماهى  ادممـغ إكا يؼوفون افسام ظؾقؽم وافسام ادوت
 وـذفك افراؾضة وافقفود ٓ يرون ادسح ظذ اخػغ وـذفك افراؾضة. وافذكاب

وافقفود يستحؾون أموال افـاس ـؾفم وـذفك افراؾضة وؿد أخزكا اه ظـفم بذفك ذ افؼرآن أهم 
ك افراؾضة وافقفود تسجد ظذ ؿروها ذ افصاة " وـذف 75آل ظؿران:                  ؿافوا 

وـذفك افراؾضة وافقفود ٓ تسجد حتى خػق برؤوشفا مرارا صبه افرـوع وـذفك افراؾضة وافقفود تبغض 
جزيل ويؼوفون هو ظدوكا من ادائؽة وـذفك افراؾضة يؼوفون ؽؾط جزيل بافوحي ظذ حؿد صذ اه 

افـصارى ذ خصؾة افـصارى فقس فـسائفم صداق إكا يتؿتعون هن  ظؾقه وشؾم وـذفك افراؾضة واؾؼوا 
 ح1\23خمتعا وـذفك افراؾضة يتزوجون بادتعة ويستحؾون ادتعة.

وما ذـره موجود ذ افراؾضة وؾقفم أضعاف ما ذـر مثل حريم بعضفم  يؼول صقخ اإشام معؼبًا:
تغ دائا ؾا يصؾون إٓ ذ ثاثة أوؿات مشاهة فؾحم إوز واجؿل مشاهة فؾقفود ومثل معفم بغ افصا

فؾقفود ومثل ؿوهم إكه ٓ يؼع افطاق إٓ بنصفاد ظذ افزوج مشاهة فؾقفود ومثل تـجقسفم ٕبدان ؽرهم 
ائعات وؽسل أكقة   من ادسؾؿغ وأهل افؽتاب وحريؿفم فذبائحفم وتـجقس ما يصقب ذفك من ادقاه وا
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................................................................................. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

افتي يلـل مـفا ؽرهم مشاهة فؾسامرة افذين هم ذ افقفود وهذا جعؾفم افـاس ذ ادسؾؿغ 
طـون من افعداوة مشاهة فؾقفود وكظائر ذفك ـافسامرة ذ افقفود ومثل اشتعاهم افتؼقة وإطفار خاف ما يب

 ح1\37ـثر"خ
 فأٍه الظزائع امنتيعن عيَا: 

افتوحقد، حؽقم افؽتاب وافسـة، صاة افعك ذ وؿتفا، صاة افعشاء ذ وؿتفا، صاة اجؿعة ، 
 اجفاد ذ شبقل اه، وؽر ذفك ـثر.
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، وظدم ؿبول توبته ذ أحؽام ووجوب ؿتؾه  [12]ثافثا : كرى ـػر وردة افساحر
حد افساحر ربة :  ، ؿال ظؿر بن اخطاب ؓ [13]افدكقا بعد افؼدرة ظؾقه

 . [14]بافسقف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                ؿال تعاػ  -[ 12]
  112افبؼرة:             

: و ؿد ظؾم أنهخأي افسحرح حرم بؽتاب اه و شـة رشوفه و إماع إمة   ؒطٔخ اإساو قال  
بل أـثر افعؾاء ظذ أن افساحر ـاؾر جب ؿتؾه و ؿد ثبت ؿتل افساحر ظن ظؿر بن اخطاب و ظثان بن ظػان 

ي صذ اه و حػصة بـت ظؿر و ظبدافؾه بن ظؿر و جـدب بن ظبدافؾه و روي ذفك مرؾوظا ظـه ظن افـب
 ظؾقه و شؾم.أـ

ؾا يستتاب بعد افؼدرة ظؾقه وهو طاهر ما كؼل ظن افصحابة ؾاكه م يـؼل ظن أحد مـفم أنه  -[ 13] 
 ح، 11\113خأنظر ادغـي. ًاشتتاب شاحرا 

افذي يظفر اإشام وذفك أن افسحر أمٌر خػي، وٓ يؿؽن معرؾة صدق توبة افساحر ؾلصبه افزكديقخ
حق به، أّما إن تاب ؿبل افؼدرة ظؾقه ؾتوبته مؼبوفة ، وؿد ؿبل اه توبة  ح منويبطن افؽػر هذا افوجه ؾل

 شحرة ؾرظون.
عدو قبْل تْبة الشاحز بعد القدرة علُٔ ّتزتب أحكاو الكفز علُٔ ي الدىٔا ، ا تعي أٌ   

 ْب اه على مً تاب.اه ا ٓقبل تْبتُ إٌ صحت ميُ باطيًا، فالكاو ٍيا عً أحكاو الدىٔا، ّٓت
وافصحقح أنه موؿوف ظذ جـدب ـا ؿال افسمذي،  ☺ويروى مرؾوظًا ظن رشول اه  -[ 14] 

رواه اإمام أمد " أن اؿتؾوا ـل شاحر وشاحرةوم أجده هذا افؾػظ ظن ظؿر وفؽن صح ظـه أنه ـتب فعافه : "
 وؽره.

 إماظًا.: وهذا اصتفر ؾؾم يـؽر ؾؽان ؿال اإمام ابن ؿدامة 
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، ـافزكا وذب اخؿر  [15]: وٓ كؽػر امرأً مسؾًا صذ إػ ؿبؾتـا بافذكوب
 [18]وشط بغ اخوارج افغافغ [17]، وؿوفـا ذ اإيان[16]وافرؿة مام يستحؾفا 

،ومن كطق بافشفادتغ وأطفر فـا اإشام وم [19]وبغ أهل اإرجاء ادػرضغ 
 .......................................... [21]واؿض اإشامبـاؿض من ك يتؾبس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 افتي هي دون افؼك ـا بقـه ذ إمثؾة افتي ذـرها. -[ 15]
 َٕن ادستحَل مؽذٌب ه وفؾرشول، وؿد أمعت إمة ظذ ـػر مستحل افؽبائر. -[ 16]
ه ؿول وظؿل يزيد حتى يؽون ـلمثال اجبال ، ويـؼص حتى ٓ يبؼى مـه صئ، وأن إظال مـفا أن -[ 17] 

 ما هو من أصل اإيان: يزول اإيان بزواها، ومـفا ما هو من واجب اإيان ومـفا ما هو من ـال اإيان.
ادممـغ  أمرم ذ ظفد وهم افذين ـػروا افـاس بافؽبائر افتي هي دون افؼك، وـان أول طفوره-[ 18] 

بعد أن اظتدوا ظذ أهل اإشام، واإيان  ظع ري اه ظـفم بعد حادثة افتحؽقم، ؾؼاتؾفم ؓ
 ظـدهم ؿول وظؿل إٓ أنه ٓ يزيد وٓ يـؼص ؾنن ذهب بعض اإيان ذهب ـؾه.

اإيان هو  وهم ضوائف ـثر اجتؿعت ظذ إخراج افعؿل من مسؿى اإيان ، ؾؿـفم من زظم أن-[ 19] 
جرد ادعرؾة ، ومـفم من ؿال هو افتصديق افؼؾبي وخرهم من ؿال هو افتصديق بافؼؾب وافؾسان، وظـدهم 
ء: إيان افػاشق ـنيان جزيل ظؾقه افسامثث  اإيان ٓ يزيد وٓ يـؼص ايضًا ، ؾلهل اإيان ذ أصؾه شوا

من دين اه ، ؾفجروا حؽقم ذع اه وافصاة ؾؼبح اه افؼوم وؿبح ؿوهم افّذي زين فؾـاس اخروج 
خافسـة إذ يؼول: خخترـت ادرجئة افدين أرق من ثوب شابريحح واجفاد، وصدق إبراهقم افـخعي ؒ

 ح 313\1فعبد اه:

 وافثقاب افسابرية ثقاب رؿقؼة جدًا تشف ظا حتفا.
 :ؿال صقخ آشام حؿد بن ظبد افوهاب ؒ -[ 21] 

 ه ىْاقض اإساو عظزة:إعله أٌ مً أعظ
افؼك ذ ظبادة اه وحده ٓ ذيك فه وافديل ؿوفه تعاػ" إن اه ٓ يغػر أن يؼك به ويغػر اأّل: 

 ما دون ذفك دن يشاء" ومـه افذبح فغر اه ـؿن يذبح فؾجن أو افؼباب.
فم افشػاظة ـػر إماظاالثاىٕ:   من جعل بقـه وبغ اه وشائط يدظوهم ويسل
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................................................................................. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من م يؽػر ادؼـغ أو صك ذ ـػرهم أو صحح مذهبفم ـػر إ ماظاالثالث: 
ؽره أحسن من حؽؿه ـافذين  أـؿل من هديه أو أن حؽم ☺:من اظتؼد أن ؽر هدى افـبي الزابع 

 يػضؾون حؽم افطاؽوت ظذ حؽؿه ؾفو ـاؾر
" ذفك وفو ظؿل به ـػر إماظا وافدفقل ؿوفه تعاػ ☺من أبغض صقئا ما جاء به افرشول اخامص: 

 "بلهم ـرهوا ما أنزل اه ؾلحبط أظاهم
به أو ظؼابه ـػر وافدفقل ؿالشادض ؿل أباه وآياته وفه تعاػ" : من اشتفزأ بقء من دين اه أو ثوا

 "ورشوفه ــتم تستفزؤن ٓ تعتذروا ؿد ـػرتم بعد إياكؽم
وما يعؾان من : افسحر ومـه افكف وافعطف ؾؿن ؾعؾه أو رى به ـػر وافدفقل ؿوفه تعاػ "الشابع 

 "أحد حتى يؼوٓ إكا كحن ؾتـة ؾا تؽػر
ومن يتوهم مـؽم ؾنكه مـفم وافدفقل ؿوفه تعاػ ": مظاهرة ادؼـغ ومعاوكتفم ظذ ادسؾؿغ الثامً

 "إن اه ٓ هدي افؼوم افظادغ
وج من ذيعته ـا وشع وأنه يسعه اخر ☺: من اظتؼد أن بعض افـاس ٓ جب ظؾقه اتباظه التاسع 

 احر اخروج من ذيعة موشى ظؾقفا افسام ؾفو ـاؾر
ات آومن أطم من ذـر بيعؿل به وافدفقل ؿوفه تعاػ " : إظراض ظن دين اه ٓ يتعؾؿه وٓالعاطز

 " ربه ثم أظرض ظـفا إكا من ادجرمغ مـتؼؿون
وٓ ؾرق ذ مقع هذه افـواؿض بغ اهازل واجاد واخائف إٓ ادؽره وـؾفا من أظظم ما يؽون خطرا 

ذ باه من موجبات ؽضبه ومن أـثر ما يؽون وؿوظا ؾقـبغي فؾؿسؾم أن حذرها وخاف مـفا ظذ كػسه كعو
قم ظؼابه وصذ اه ظذ حؿد.  ح214خممفػات افشقخ اإمام حؿد بن ظبد افوهاب وأ
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وأن افؽػر ـػران :  [21]ظامؾـاه معامؾة ادسؾؿغ ، وكؽل ريرته إػ اه تعاػ
،  [25]اظتؼادا أو ؿوٓ أو ؾعا [24]،وأن حؽؿه يؼع ظذ مؼسؾه [23]وأصغر [22]أـز

مـفم واحؽم بتخؾقده ذ افـار موؿوف ظذ ثبوت  [26]ؽن تؽػر افواحد ادعغف
كعه [27]ذوط افتؽػر  ............................................[28]واكتػاء موا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خرواه مسؾمح، "فـاس وٓ أصق بطوهمإي م أومر أن أنؼب ظن ؿؾوب ا: " ☺ؿال رشول اه  -[ 21] 
ئر. ؾلمور  افـاس حؿوفة ظذ افظاهر واه يتوػ افرا
 . ☺خرج من ادؾة: ـعبادة افؼبور وحؽقم افؼواكغ افوضعقة وشب افـبي -[ 22] 
 ؽر خرج من ادؾة ـؽػران افعشر واإباق وافطعن ذ افـسب وافياحة ظذ ادقت. -[ 23] 
 مؼسف افؽػر إـز. أي ظذ -[ 24] 
مثل شب خ ح أو بافؼولمثل اظتؼاد جواز افتحاـم فغر ذع اهخ أي أن افؽػر يؽون باإظتؼاد -[ 25] 
 ح أو بافعؿلخمثل افـحر فغر اهح. ☺افـبي 

 أي تؽػر صخٍص بعقـه. -[ 26] 
العقل، بلْغ افؽام هـا ظن إحاق اشم افؽػر ادستؾزم فؾعذاب، وذوضه باختصار: " - -[ 27] 

وهذا ذ ادسائل اخػقة خاصة أما ادسائل خالعله ح، وهذا ذ ادسائل اخػقة خاصةخاحجة، فَه احجة
ة أو بؾد افؽػار وٓ شبقل فه افظاهرة ؾا يعذر باجفل ؾقفا إٓ حديث افعفد باإشام أو ادـؼطع ذ بادية بعقد

 ."إػ أهل اإشام، أّما افؼك ؾؾقس اجفل ؾقه بعذر
افطػل وادجـون وإصم من أهل افؽتاب وافؽػار مؾحق هم إٓ اهم ٓ يعذبون حتى تؼام  
 ظؾقفم احجة.

كع افتؽػرخادستؾزم فؾعذابح: "  -[ 28]  ذ معـى  تػصقل ظذخعدو العقل، عدو قٔاو احجةموا
وهذا ذ خالتأّلح، أنظر اهامش افسابقخاإكزاِ، اجَلح، ؿقام احجة ذ افؼك و ادسائل افظاهرة واخػقة

 ح،ظدم ثبوت افؽػر ظذ ادعغ"وهذا ذ ادسائل اخػقةخالتقلٔدح، ادسائل اخػقة خاصة
 ح.راجع تػصقل هذه ادسائل ذ ـتاب احؼائق ذ افتوحقدخ

 تهبيه مهم:
 الظٔخ علٕ اخضر فك اه أسزِ: قال

 مثل : وهـاك مواكع ؽر معتزة فؽن يظـفا بعضفم أها ماكع وفقست باكع
 ـ اخوف .1
 ـ ظدم ؿصد افؽػر .2
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................................................................................. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـ جعل افؽػر بآظتؼاد ؾؼط .3
 ـ ـوكه من احؽام أو افعؾاء أو افدظاة أو ادجاهدين ؾقؿـع من تؽػره وفو جاء بؽػر َيح بواح .4
 ـ شوء افسبقة .5
 ادصافح ؾادام اكه يؼصد ادصؾحة ؾؾو ؾعل افؽػر ؾا يؽػر . ـ مصؾحة افدظوة أو6
 د ـ اهزل وظدم اجد ؾا يؽػر إٓ اجا7
ى بؽػر بواح ، ؾقؼول ٓ يؽػر  ـ ظدم ترتب إحؽام أو افعؼوبة ، ؾبعضفم جعل ذفك ماكعا8 دن أ

وجته ؾؾا م حصل ذفك ؾا ٕنك إذا ـػرته فن تؼتؾه وفن خرج ظؾقه ، ومعـى ـػره ظدم ارثه وؾراق ز
 ثتؽػر
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حاـم : كرى وجوب افتحاـم إػ ذع اه من خال افساؾع إػ اد  ً
افؼظقة ذ افدوفةاإشامقة ، وافبحث ظـفا ذ حافة ظدم افعؾم ها ، فؽون افتحاـم 

وكحوها من  [31]وافػصول افعشائرية [29]إػ افطاؽوت من افؼواكغ افوضعقة
                    كواؿض اإشام ، ؿال تعاػ : 

ائدة:      .44ا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا معؾوم من دين اإشام بافرورة: ؾنّن حاـؿقته جل وظا من أهم خصائص افربوبقة  -[ 29]
      وافتحاـم إػ ذظه دون ذع ؽره من أهم خصائص توحقد افعبادة. ؿال تعاػ: 

                                
 31افتوبة:                    

وؿد صَن افـؽر ظذ افػصول افعشائرية أو افسؾوم اإمام حؿد بن ظبد افوهاب من ؿبل وبغ  -[ 31] 
 خأنظر افدرر افسـقةح. ـػر ادتحاـم إفقفا
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، وحريم افتؼدم بغ يديه ، وـػر وردة  ☺: كرى وجوب توؿر افـبي 
ر  ، [31]من كال من مؼامه وجـابه افؼيف أو مؼام آل بقته إضفار ، وأصحابه إبرا

      من اخؾػاء افراصدين إربعة وشائر افصحب وأل ، ؿال تعاػ : 
                     

           ، وؿال ذ أصحابه :   9 - 8افػتح:         
                                    

                                           
                              

 29افػتح:                   
ظذ إختاف راياها وتـوع مذاهبفا ـافؼومقة  [32]: وكممن أن افعؾاكقة  

 . ..................................[ 33]حوافوضـقة وافشقوظقة وافبعثقة هي ـػر بوا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى هذا افػعل بدظوى اجفل أو ؿؾة إدب ـا يزظم ؽاة ادرجئة. ؾنَن توؿر  -[ 31] وٓ كعذر من أ
 معؾوم فؽل من كطق بافشفادتغ واجفل به ؽر مؽن. ☺افـبي 

صؼوه بافعؾم وافعؾم مـه وهذا مص-[ 32]  طؾح حرؾه أهل افسمة ظن أصؾه ذ افؾغات إوربقة ؾل
ح، secularismبرئ، وافصحقح ان تسجم اػ خخافدكقوية أو افاديـقةحح وهذا هو ادعـى احرذ فؽؾؿةخ

 وأصل هذه افـحؾة ؾصل افدوفة ظن افدين.
 طاهٌر بغ.-[ 33] 
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وظؾقه كرى ـػر وردة ـل من اصسك ذ مـاؿض فإشام خرج من ادؾة ، 
ا ذ هذه  [34]افعؿؾقة افسقاشقة ، ـحزب ادطؾق وافدفقؿي واهاصؿي وؽرهم ،

، وتسؾقط ٕظداء اه من افصؾقبقغ  [35]افعؿؾقة من تبديل فؼع اه تعاػ
، ؿال تعاػ ذ صلن من واؾق [ 36]وافرواؾض وشائر ادرتدين ظذ ظباد اه ادممـغ

                 دؼـغ ذ تبديل رء من ذع اه : ا
، ـا كرى أن مـفج احزب اإشامي               

،ٓ ختؾف ذ مـفجه وشؾوـه ظن شائر ادـاهج افؽاؾرة  [37]مـفج ـػر وردة
م مرتدون ٓ ؾرق ظـدكا بغ وادرتدة : ـحزب اجعػري وظاوي، وظؾقه ؾؼقاداه

 .............. [38]مسمول ذ احؽومة أو مدير ؾرع ، وٓ كرى ـػر ظؿوم افداخؾغ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ذ افعراق وذ ـل بؾد تسر ؾقه افعؿؾقة افسقاشقة حت وؾق افـظم افعؾاكقة وافديؿؼراضقة. -[ 34] 
 هو ادـاط إول فتؽػرهم. وهذا -[ 35] 
 ادـاط افثاي. -[ 36] 
 فؾعبد افػؼر رشافة ذ بقان مـفج احزب اإشامي وهي موجودة ذ مـز افتوحقد واجفاد. -[ 37] 
ؾعوامفم مسؾؿون معفم أصل اإيان ما م يؼوفوا أو يعؿؾوا افؽػرخأنظر ذح جزء جفل وافتباس  -[ 38]

 ؾؼد تؾبست بافؽػر وؿامت ؾقفم حؼقؼته.احالح. أّما افؼقادات 
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 .[ 39]ؾقه ما م تؼم ظؾقفم احجة افؼظقة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتؼوم ظؾقفم احجة بافػفم ٓ بؿجرد افباغ، ّٕن افؼوم مؾبٌس ظؾقفم ؾتؽػرهم حزهم  -[ 39]
ٍذِ امشألة ي طزح احقائق ي التْحٔد ّي طزح جزء أىظز تفصٔل وؿادهم مؾحق بادسائل اخػقة.خ

 ح. جَل ّالتباض احال
ٓ يؼاس ظذ أظاه من دخل ذ جقش افطاؽوت ّٕن هذا افػعل ـػٌر بذاته ـا شقلي بقاكه إن  تنبيه:

 صاء اه.

ػريات احزب ذ افبداية ظذرت افدوفة ظوام احزب اإشامي بجفِل حال ؿادهم وبعد خخ   ـُ وضوح 
وإصتفارها م يعد فؾعذر بجفل احال مؽان ؾـزل بقان بتؽػرهم ذ ـؾؿِة افشقخ أي ظؿر افبغدادي تؼبؾه اُه 

 حح وؿاتؾوا ادؼـغ ـاؾة
 وهذا نص كام أمر امؤمهن أبي عمر ;
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كه  بلي كوع من أنواع ادعوكة  [41]: كرى ـػر وردة من أمد ادحتل وأظوا
من فباس أو ضعام أو ظاج وكحوه ، ما يعقـه ويؼويه ، وأنه هذا افػعل صار هدؾا 

 فـا مستباح افدم .
ـذ شؼوط : كرى أن اجفاد ذ شبقل اه ؾرض ظذ افتعقغ ، م 

، وأظظم أثام [ 42]، فتحرير باد ادسؾؿغ ، وهو مع ـل بر وؾاجر [41]إندفس
، ؿال ابن حزم : [ 43]بعد افؽػر باه ، افـفي ظن اجفاد ذ شبقل اه ذ زمن تعققـه

وٓ إثم بعد افؽػر أظظم من إثم من هي ظن جفاد افؽػار وأمر بنشام حريم 
 ؾسق رجل مسؾم ٓ حاشب ؽره بػسؼه. ادسؾؿغ إفقفم ، من أجل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إمداد افعدو افصائل ظذ افدين وإرض وافعرض من أظظم صور افوٓء فؾؽػار وافزاءة -[ 41] 

                                 من أهل افتوحقد. ؿال تعاػ:
ائدة:                         51ا

ثن افؽػار،  ّٕن إؿطار ادجاورة فأندفس م تؼم هم افؽػاية فـكة أهل إندفس وحريرها من برا
دي افؽػار وادرتدين إػ يومـا هذا مرورًا بقؾغاريا وافبوشـة واهرشك وما زافت أؿطا ر اإشام تسؼط بل

وؽافب روشقا وباد ما وراء افـفر واهـد ثم مك وؾؾسطغ وبؼقة باد افشام وجزيرة افعرب وأؾغاكستان 
م   رمه اه. وافعراقثث وهذه افعبارة اؿتبسفا إمر حػظه اه من ـام افشقخ ظبد اه ظزا

 ما دام ؾجوره وؾسؼه يعود ظؾقه وحده بافرر وٓ يورد ادسؾؿغ ادفافك. -[ 42]
ـا ـقف ُأجز ادستضعػون من أهل  -[ 43]  ّٕن ذ ذفك تضققع فؾدين وافعرض وإرض، وؿد رأ

باكقا وؽرها ظذ افردة ظـدما اكؽرت راية اجفاد وتسؾط ظؾقفم افؽػار وٓ  حول وٓ ؿوة إٓ إندفس و أ
 باه.
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ئع افؽػر ، وـاكت افغؾبة ؾقفا ٕحؽام   : وكعتؼد بلن افديار إذا ظؾتفا ذا
، وٓ يؾزم هذا أن كؽػر شاــي [44]افؽػر ، دون أحؽام اإشام ؾفي ديار ـػر 

هي أحؽام ، وبا أن إحؽام افتي تعؾو مقع ديار اإشام افقوم  [45]افديار
  [47]وجقوصفا[ 46]افطاؽوت وذيعته ، ؾنكـا كرى ـػر وردة مقع حؽام تؾك افدول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 وهذا هو افّذي جرى ظؾقه مفور افػؼفاء ذ تعريف دار افؽػر.-[ 44]
وؿد تسؾط افؽػار وادرتدون ظذ ديار اإشام من ؿبل، مثال إوفغ تسؾط افصؾقبقغ  --[ 45] 

رتدين تسؾط بـو ظبقد افؼداحخافػاضؿقغح وافتتار ظذ افشام وافعراق وباد ؾارس وما وراء افـفر، ومثال اد
ظذ مك، ؾؽاكت افديار ديار ـػر، وأهؾفا أهل إشام، ـا أؾتى بذفك ظؾاء بغداد، وفشقخ اإشام ابن 

ؾتوى صفرة ذخخماردينحح افتي شقطر ظؾقفا ادغول مع ؽؾبة اإشام ظذ أهل افبؾد،  تقؿقة ؒ
يعامل ادسؾم ؾقفا با يستحؼه ويؼاتل اخارج ظن ذيعة آشام با ؾوصف دارهم بلها دار مرـبة، 

 ح28\241خجؿوع افػتاوى:يستحؼه.
 ٕهم ضواؽقت حؽؿوا بغر ما أنزل اه. -[ 46] 
ٕهم جـد ؾرظون، ؾبفم صال وجال، وهم امتـع ظن احؽم بغر ذع اه وهم كؽل بعباد  -[ 47] 

اُكوا َخاضِئِغَ إَِن ؾِ اه، ؿال تعاػ: " ـَ ا  َ ُُ "، وهذا هو مذهب أهل افسـة ؿاضبة، وهو ؿول ْرَظْوَن َوَهاَماَن َوُجـُوَد
أئؿة افدظوة افـجدية ، وهو ؿول أئؿة افتوحقد واجفاد افقوم، وأذـر مـفم افشقخ  ظبد افؼادر بن ظبد افعزيز 

ؿن افظواهري، وافشقخ افشفقد أي  ؾك اه أره، وافشقخ اإمام أشامة بن ٓدن حػظه اه، وافشقخ  أ
مصعب افزرؿاوي، وافشقخ افشفقد ظبد افعزيز ادؼرن وافشقخ إشر أي حؿد ادؼدد وؽرهم ـثر وه 

 احؿد.
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افصؾقبي ، فذا وجب افتـبقه أنـا شـؼاتل أي [ 48]وؿتاهم أوجب من ؿتال ادحتل
ؿوات ؽازية فدوفة اإشام ذ افعراق ، وإن تسؿت بلشاء ظربقة أو إشامقة ، 

ا ـبش ؾداء فؾؿحتل ، ـا هو مؼسح حل أزمة وكـصحفم وكحذرهم أن ٓ يؽوكو
 ادحتل افصؾقبي ذ افعراق .

: كرى وجوب ؿتال ذضة وجقش دوفة افطاؽوت وافردة ،  
وما اكبثق ظـفا من مسؿقات ـحاية ادـشئات افـػطقة وؽرها ، وكرى وجوب هدم 

 مؼرا فه .وإزافة أي مبـى أو ممشسة تبغ فـا أن افطاؽوت شقتخذها 
: كرى أن ضوائف أهل افؽتاب وؽرهم من افصابئة وكحوهم ذ  

دوفة اإشام افقوم ،أهل حرب ٓ ذمة هم ، ؾؼد كؼضوا ما ظاهدوا ظؾقه من وجوه 
  [49]ـثرة ٓ حك ها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:" وهمٓءخأي ادرتدينح أحؼفم بافؼتال ٕن ترـفم   ؒ ؿال اإمام ابن ؿدامة ادؼدد -[ 48]  
هم وآرتداد معفم ؾقؽثر افرر هم وإذا ؿاتؾفم ؿتل من ؿدر ظؾقه ويتبع ربا أؽرى أمثاهم بافتشبه 

 ح91\11خادغـي:مدبرهم وجفز ظذ جرحفم وتغـم أمواهم وهذا ؿال افشاؾعي"
:" واجؿفور ؾرؿوا بقـفاخاي افؽاؾر إصع وافطارئح وجعؾوا افطاريء أؽؾظ وؿال ابن رجب احـبع

ذا يؼتل بافردة ظـه من ٓ يؼتل من أهل احرب ـافشقخ افػاي وافزمن وإظؿى وٓ ا شبؼه من اإشام وه
 ح،127\1خجامع افعؾوم و احؽم:يؼتؾون ذ احرب"

: ؾنن كاؿض افعفد أشوأ حآ من ادحارب إصع ـا أن كاؿض اإيان بافردة أشوأ وؿال ابن افؼقم
 ح.1192\3خأحؽام أهل افذمة:حآ من افؽاؾر إصع

وؿوؾفم مع افعدو افصائل ومطافبتفم بحؼوق ادواضـة وادساواة مع ادسؾؿغ ودخوهم ذ  -[ 49] 
ـفم حؽومات افردة وبـائفم افؽـائس وإطفار ديـفم وافدظوة إفقه وتعذيبفم وحبسفم دن أشؾم م

 وتلشقسفم فؽثر من إحزاب افعؾاكقة وافؼومقة افتي حاربت اه ورشوفه....افخ.
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ع دوفة وظؾقه ،إن أرادوا إمن وإمان ، ؾعؾقفم أن حدثوا ظفدا جديدا ، م
 افتي كؼضوها . [51]اإشام وؾق افؼوط افعؿرية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 قال الظٔخ عبد القادر بً عبد العزٓز فك اه أسزِ ي اجامع: -[ 51] 

 .وؿــد وردت افشـروط افعؿــرية ذ معظم ـتب افػؼه ادبسوضة
ن اإمام أمد: حدثـي أبو ذحبقل احؿي ظقسى خؿال ظبدافؾه ب  ؒ وكـؼل هـا ما ؿال ابن افؼقم 

بن خافد ؿال: حدثـي ظؿر أبو افقان وأبو ادغرة ؿآ: أخزكا إشاظقل بن ظقاش ؿال: حدثـا ؽر واحد من 
: ـتب أهل اجزيرة إػ ظبدافرمن بن ؽـم:  إكا حغ ؿدمت بادكا ضؾبـا إفقك إمان »أهل افعؾم ؿافوا

ً وٓ ؿاية ٕنػسـا وأهل مؾتـا  ظذ أنا ذضـا فك ظذ أنػسـا أٓ كحدث ذ مديـتا ــقسة، وٓ ؾقا حوها ديرا
وٓ صومعة راهب، وٓ كجدد ماخرب من ــائسـا وٓ ماـان مـفا ذ خطط ادسؾؿغ، وأٓ كؿـع ــائسـا 

ٓكموي ؾقفا وٓ ذ من ادسؾؿغ أن يـزفوها ذ افؾقل وافـفار، وأن كوشع أبواها فؾارة وابن افسبقل، و
مـازفـا جاشوشًا، وأٓ كؽتم ؽشًا فؾؿسؾؿغ، وأٓ كرب بـواؿقسـا إٓ ربًا خػقًا ذ جوف ــائسـا، 
ءة ذ ــائسـا ؾقا حره ادسؾؿون، وأٓ كخرج  تـا ذ افصاة وٓ افؼرا وٓكظفر ظؾقفا صؾقبًا، وٓ كرؾع أصوا

كخرج باظوثًا ــ ؿال: وافباظوث جتؿعون ـا خرج ادسؾؿون يوم صؾقبًا وٓ ـتابًا ذ شوق ادسؾؿغ، وأٓ 
تـا مع موتاكا، وٓ كظفر افـران معفم ذ أشواق ادسؾؿغ،  إضحى وافػطر ــ وٓصعاكغ، وٓ كرؾع أصوا

تخذ وأٓ كجاورهم باخـازير وٓببقع اخؿور، وٓ كظفر ذـًا، وٓ كرّؽب ذ ديــا، وٓكدظو إفقه أحدًا، وٓك
صقئًا من افرؿقق افذي جرت ظؾقه شفام ادسؾؿغ، وأٓ كؿـع أحدًا من أؿربائـا أرادوا افدخول ذ اإشام، 
وأن كؾزم زّيـا حقثا ــا، وأٓ كتشبه بادسؾؿغ ذ فبس ؿؾـسوة وٓ ظامة وٓ كعؾغ وٓ َؾْرق صعر وٓ ذ 

ز مؼادم رؤوشـا وٓكػِرق كواصقـا، وكشد افزكاكر مراـبفم، وٓ كتؽؾم بؽامفم، وٓكؽتـى بؽـاهم، وأن كج
مـا بافعربقة، وٓكرـب افروج، وٓكتخذ صقئًا من افساح وٓكحؿؾه،  ظذ أوشاضـا، وٓ كـؼش خوا
وٓكتؼؾد افسقوف، وأن كوؿر ادسؾؿغ ذ جافسفم وكرصدهم افطريق، وكؼوم هم ظن ادجافس إن أرادوا 

ـازهم، وٓكعؾم أوٓدكا افؼرآن، وٓيشارك أحد مـا مسؾاً ذ دارة إٓ أن اجؾوس، وٓكطؾع ظؾقفم ذ م
ام وكطعؿه من أوشط ماكجد. َضؿـا  يؽون إػ ادسؾم أمر افتجارة، وأن كضقف ـل مسؾم ظابر شبقل ثاثة أ

نػسـا، وَؿبِْؾـا فك ذفك ظذ أنػسـا وذراريـا وأزواجـا ومساـقــا، وإْن كحن ؽَركا أو خافػـا ظا ذضـا ظذ أ
 «.إمان ظؾقه، ؾا ذمة فـا، وؿد حل فك مـّا ماحل ٕهل ادعاكدة وافشؼاق

أن أمِض هم »ؾؽتب إفقه ظؿر  ؾؽتــب بذفك ظبدافرمن بن ؽـم إػ ظؿر بن اخطاب ؓ
حق ؾقفم حرؾغ أصسضفا ظؾقفم مع ماذضوا ظذ أنػسفم: أٓ يشسوا من  ، وأ وا شباياكا، ومن ماشل

 «.رب مسؾاً ؾؼد خؾع ظفده
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................................................................................. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؾلنػذ ظبدافرمن بن ؽـم ذفك، وأؿر من أؿام من افروم ذ مدائن افشام ظذ هذا افؼط.
وهـــاك أمران أشاشقان ٓتـعؼــد افذمــة بدوها م يذـرا ذ افؼوط افعؿرية، وُا أداء اجزية وجريان 

 أحؽام اإشام ظؾقفم.
خوٓجوز ظؼد افذمة ادمبدة إٓ بؼضغ: أحدُا: أن يؾتزموا إظطاء   ؒ احـبعؿال ابن ؿدامة  

اجزية ذ ـل حول، وافثاي: افتزام أحؽام اإشام وهو ؿبول ماُحؽم به ظؾقفم من أداء حق أو ترك حرم، 
 .11/572ح خادغـي وافؼح افؽبر «ححتى ُيعطوا اجزية ظن يٍد وهم صاؽرون»فؼول اه تعاػ 

خأحؽام أهل وافصغار هو افتزامفم جريان أحؽام افؼيعة اإشامقة ظؾقفم، ذـره ابن افؼقم وؽره  
 .24/ 1افذمةح 

ط 218اكظــر خافصــارم ادسؾـولح صـ  وؿــد ذـــر ابن تقؿقة افشــروط افعؿــرية بنشـــاد صحقـح، ، و خاؿتضــاء افكا
 . 121ادستؼقمح صـ 

خوهذه افؼوط أصفر رء ذ ـتب افعؾم وافػؼه، وهى جؿع ظؾقفا ذ اجؿؾة    ؒتقؿقةوؿال ابن 
ػاظ ـل  بغ افعؾاء من إئؿة ادتبوظغ وأصحاهم وشائر إئؿة، وفوٓ صفرها ظـد افػؼفاء فذـركا أ

ط ادستؼقمح   .121صـ ضائػة مـفاحخاؿتضاء افكا
ضاً   ددها ظؾقفم من وؾؼه اه تعاػ من وٓة أمور خوهذه افشـروط مازال ج :  وؿال ابن تقؿقة أ

 . خاجامع باختصارح654/ 28خجؿوع افػتاوىح ادسؾؿغح 
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: كرى أن أبـاء اجاظات اجفادية افعامؾغ ذ افساحة إخوة فـا  
ب افعك ذ افدين ، وٓ كرمقفم بؽػر وٓ ؾجور ، إٓ أهم ظصاة فتخؾػفم ظن واج

 [ 51]وهو اإجتاع حت راية واحدة
: ـل ماظة أو صخص يعؼد اتػاؿقة مع ادحتل افغازي ؾنها ٓ  

تؾزمـا ذ رء ، بل هي باضؾة مردودة ،وظؾقه كحذر ادحتل من ظؼد أي اتػاؿات 
 رية أو ظؾـقة بغر إذن دوفة اإشام .

ؾاء افعامؾغ افصادؿغ ، وكذب ظـفم : كرى وجوب توؿر افع 
، وكصدر ظـفم ذ افـوازل وادؾات ، وكعري من شار ظذ هج افطاؽوت أو داهـه 

 [52]ذ رء من دين اه.
: كعرف دن شبؼـا باجفاد حؼه ، وكـزفه مـزفته ، وكخؾػه بخر  

 ذ أهؾه ومافه .
دي افؽاؾرين  : كرى وجوب إكؼاذ أرى  وحريم ادسؾؿغ من أ

ـا كرى وجوب ـػافة ح ، ؾؽوا افعاي: خ  ☺بافغزو أو افػداء ، ؿال رشول اه 
من جفز ؽازيا ؾؼد ؽزا ،ومن أرهم وأر افشفداء ، ؿال ظؾقه افصاة وافسام : خ 

 .خؾف ؽازيا ذ أهؾه بخر ؾؼد ؽزا ح 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهـا كؽتٌة مفؿة وهي أن افشقخ حػظه اه م يؼل فتخؾػفم ظن بقعتي بل ؿال فتخؾػفم ظن  -[ 51]

يات ـا ؾعل آجتاع حت راية واحدة، ؾافواجب افؼظي حتم ظؾق فم افسعي إػ كبذ افػرؿة وتوحقد افرا
إخواهم من ؿبل ذ بؼقة افػصائل ادجاهدة ، ومن ظجقب ما شؿعـا ضعن افبعض ذ هذه افعبارة 
افصحقحةثث وفعع أزيد افبغ بقاكًا وأؿول إن أمر ادممـغ يؼول إن من م يعؿل بؼوفه ظز وجل خخَواْظَتِصُؿوا 

ِ َمِ  ََ حح ؾفو ظاص ٕنه م يعؿل بلمر اه.بَِحْبِل ا َٓ َتَػَرُؿوا  قًعا َو
[ فؾشقخ أي مزة ادفاجر ـؾؿة مػصؾة ذ بقان حؼوق افعؾاء وضريؼة افتعامل مع ؾاضؾفم ومؼتصدهم 52] 

 وافظام مـفم، ؾؾساجع فأُقة.
 



 
 
 

 بشرح عقيدة اأمر أبي عمر إحاف العرب والعجم والربر
 

24 
 

 

وب تعؾم إمة أمورديـفا ، وإن ؾاها بعض حظوظ : كرى وج 
افدكقا ، وكوجب من افعؾم افدكقوي ما احتاجت إفقه إمة، وما شوى ذفك ؾفو 

 مباح ما م خرج ظن ضوابط افؼع احـقف .
: كرى حريم ـل ما يدظو إػ افػاحشة ويدظو ظؾقفا ـجفاز  

وافبعد ظن افسػور  [53]ا ذظقا شس وجففاافستآيت ، وكوجب ظذ ادرأة وجوب
               واإختاط وفزوم افعػة وافطفر ، ؿال تعاػ : 

 19افـور:                                      
كا أن احؿد ه رب افعادغ ، واه ؽافب ظذ أمره وف ؽن أؽؾب وآخر دظوا

 افـاس ٓ يعؾؿون
 ححأخوـم أبو ظؿر احسقـي افؼرر افبغداديخخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة خاؾقة مشفورة، وهذا هو افراجح ظـد أمر ادممـغ وظـ -[ 53] د ـثر من أئؿة افتوحقد هذه مسل

ة ذ ظؼقدته ؾافظاهر ظـدي أنه شار ظذ مـفج أئؿة افسؾف  واجفاد ادعاَين. أما ظن وجه ذـر هذه ادسل
ذ ذـر أمور ٓ تدخل ذ أصول مسائل افعؼقدة وفؽـفا صارت صعارًا ٕهل احديث وافسـة ـؿسح 

 اجوربغ.
ه اه ظـي وظن ادسؾؿغ خراً.وهو إخ افؽريم افذي ؾرغ خطاب  -[ 54]   إمر أي ظؿر، ؾجزا

كا أِن احؿد ه رب افعادغ  وآخر دظوا
 وـتبه

 أبو مارية القرشي
 عفا اه عهه وعو والديه

 
 


