
 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 



 
 

 
 

 

 
 

  



 
 

 
 

 

 
 

ـ ومَ  ،خف وصحبفآوظذ  ،كبقـا حمؿد ٪وافصالة وافسالم ظذ خر اهلدى ،شؿ اهللاب

  : ما بعدأ ،اختط خطاه

ٞ املِٔج خاصٞ ًع احلاشًٛ ممّ مجع اهتحقٚق يف عوٍ اآلهٞ ًع ضالًاهشٚخ ف

ًِٕ  تحٚح ظٔس ؛شٙفٕ ٗباْ ع٘ازٖ ْٓرا اهشعاز اهرٜ ضسعاْ ًا با، تلفري اهط٘اغٚت

 تأصٚالت ًتِاقضٞ تطفح باهػو٘ كٌا ضٚأتٛ: 

ا ظذ أهؾ افعؾؿ وضؾبتف ا ومـؽرً دروشف يـادي بطرد إصقل ظائدً  احلازمل ـان ذم جّؾ 

 ،وفؽـ هظان ما ـان احلازمل هق أصد مـ وؿع ذم كؼض تلصقالتف ،افذيـ تـاؿضقا ذم ذفؽ

 .ا ظذ ظؼب ـام شـبقـف بنذن اهللوجعؾفا رأًش 

 ،افذي أخزم ؾقف احلازمل مـ يؽػر افطاؽقت ،شلنطؾؼ مع أخل افؼارئ مـ هذا افـص

وما أـثر مـ يعذر ): حقث ؿال ٪وٓ يعذره بجفؾ أو تلويؾ أن يطرد أصؾف ذم ظباد افؼبقر

احلؽؿ بغر  ةخلمـ أمثؾة ما حيصؾ مـ تـاؿض ذم مسباجلفؾ وحيصؾ ظـده كقع تـاؿض وفذفؽ 

اً ممـ يؽػر افطقاؽقت بافؼقاكغ دمده يعذر باجلفؾ ذم مسائؾ افؼك ؾتجد ـثرً  ما اكزل اهلل،

اهتا ذ ةفقجقد افعؾمٓء افطقاؽقت باجلفؾ ٓكف اما ان يعذر ه ٪وهذا تـاؿض ٓ كظر فف افبتة

 افتل كػقت افؼك ٕجؾف ظـ ظامة افـاس.

ما افراظل أو ،رون باجلفؾذا وؿعت بافؼك إـز يعإذ ةافرظق وحقـئذ راظل ورظقتف،

ودون  ة،حج ةرشة دون إؿامان حيؽؿ افؼقاكغ افقوعقة ـػر وارتد ظـ آشالم مبا ذؾال مـ

 خره.آػ إ ةفشبفا ةزافإودون  ،حتؼؼ إؿامة رشوط واكتػاء مقاكع

ـؾ  :ن احلؽؿ ظامأا وافصقاب ـام مرارً  ا باضؾ وهق مـ افتـاؿض افذي يؼع أن،ذوه

 .اكتفك ـالمف (مـ حؽؿ ؽر رشع اهلل ؾفق ـاؾر مرتد ظـ آشالم

 ؾافباب واحد.  ادتامثالت، هنؿ ؿد ؾرؿقا بغلاحلازمل هـا يؾزم خمافػقف ب

   

 

 



 
 

 
 

 

 
 

ٓى ِٓان فسق بني عباد اهق٘اُني  :قاي ملّ ضأهٕحٚح  ؛خس هوحاشًٛآٗهِرٓب هِص 

 :فأجاب ؟ٗعباد اهقب٘ز

 ؿال وهؾ ثؿة ؾرق بغ ظباد افؼقاكغ وظباد افؼبقر؟)

ما يتعؾؼ بعباد افؼبقر هذه مـ  مسائؾن إ بقـفام ؾرق ٓ صؽ ذم هذا، )كعؿ( :كؼقل

آشالم ؿقٓ حد مـ أئؿة أن تليت بحرف واحد ظـ أوهقفات  ادعؾقم مـ افديـ بافرضورة،

 حيؽؿ بنشالم مـ ظبد ؽر اهلل،

 .وٓ تلويؾ شائغ ،وٓ صبفة ،ؾادسلخة هذه حمتؿة ٓ خالف ؾقفا

ل ثَ  ن ادسافة ؾقفا صبفة ظـد ادتلخريـ،نؾ٪ نزل اهللأما ما يتعؾؼ باحلؽؿ بغر ما أ ؿ اؿقا

ن أهؾ افعؾؿ يظـ أجعؾت بعض  ،ؿقال فؾؿػنيـأؿ وثَ  ،معتؿدة ظذ تػسر ابـ ظباس

 ،ءدون يش ءنف ٓ يستثـك ؾقفا يشأبؿعـك  ،احلؽؿ مطؾؼ

كع ؿد  ممـ  نزل اهلل ؾفق ـاؾر،أن مـ حؽؿ بغر ما أهؾ افعؾؿ ظذ أمجع ظؾقفا أوثؿ مقا

 خره.آػ إظتؼد إؾضؾقة وادساواة ا

كغ ؾمَ  ؟كام هق ذم ماذاإوافبحث  فق ـ اظتؼد أؾضؾقة افديـ وافؼيعة وفؽـ حؽؿ افؼقا

 .احقـئذ مل يؽـ معتؼدً 

افصحابة مع  ؟ظـل هبؿ ماذاأو ن هذه ـذفؽ جمؿع ظؾقفا ظـد افسؾػ،أظرؾـا ؾقام شبؼ 

 .ثر ابـ ظباسأاجلقاب ظـ 

ذا متسؽ بلثر إادخافػ  ٪فقس ؾقام كعتؼد ؾقف كحـ ،ذم ادخافػ ؟ماذا فؽـ افبحث ذم

 .خرهآػ إباس وـالم افسؾػ ظـ ظطاء وجماهد ابـ ظ

 ا،جاحدً  (نزل اهللأومـ مل حيؽؿ بام ) :ثر ابـ ظباس ذم ؿقفف تعاػأوما ذـره ابـ جرير ذم 

ية ا مـ ادػنيـ ذم هذه أبؾ ٓ تؽاد دمد مػًن  ،وتبعف ـثر مـ ادػنيـ ا باجلحقد،تؼققدً 

 .ثر ابـ ظباسأٓ ويذـر إظذ جفة اخلصقص 



 
 

 
 

 

 
 

 حقـئذ ٓ ؾقفا صبفة ظـد ادتلخريـ، ن هذه ادسافةأ :افشاهد مـ هذا افؽالم وخالصتف

 .يؽػر ـؾ مـ خافػ ذم هذه ادسافة

ظظؿ أن تقحقد افعبادة أوٓ صؽ  ،ؾفذه فقس ؾقفا خالف افبتة ٪ما مسلخة ظباد افؼبقرأ

 ن شؿقتفا.إو احلاـؿقة أمـ تقحقد احلؽؿ 

 .دسلختغي بغ آ تسقّ  اذً إ ،ن افؼك ذم افعبادة أظظؿ ذم افؼع مـ افؼك ذم احلؽؿإو

ـ ر مَ ـ مل يؽػّ ن كؽػر ـؾ مَ أؾزمـا تو ٓ تلِت  :ركا ـؾ مـ مل يؽػر ظباد افؼبقرذا ـػّ نؾ

 .ؿ افؼقاكغحؽّ 

 .زافتفاإحقـئذ هذه ؾقفا صبفة ٓ بد مـ 

ن كليت وكطؾؼ أالق ذم مقوع و تالزم بنضأؾؾقس ثؿ ٓزم  ،ثؿ ؾرق بغ ادسلختغ ا٪ذً إ

 .خرآـذفؽ ذم مقوع 

كسان ذم و ما يعقشف اإلأ ،و ظؼقفـاأراؤكا آٓ بام متؾقف ظؾقـا  ،كـطؾؼ مـ افـصن أبؾ ٓ بد 

 ٪افؽتاب ـن افـظر يؽقن بآكطالق مإو، و رمقزه وكحق ذفؽأجمتؿعف 

هذا ٓ صبفة  :ؾحقـئذ كؼقل ٪وٓ اخلؾػ ـذفؽ ،ومل يـؼؾ ،ؾام ـان ؾقف كص واوح بّغ 

ال صؽ ذم ذفؽ حقـئذ ؾ ٪ا مـ أئؿة افديـوـاكق ،وما كؼؾ مـ خالف ظـ اخلؾػ ،ؾقف افبتة

مـ افـظر ذم ؿقفف وما يدور ـئذ قؾال بد ح ،ؾفذا يعتز صبفة تدؾع ظـ افؼائؾ افتؽػر :كؼقل

  .خرهآػ إحقفف 

 .  [اكتفك ـالم احلازمل]. ؾرق بغ ادسلختغ ( ا:ذً إ

 ْ أتباع احلاشًٛ بني أًسّٙ ال ثاهح هلٌا اهبتٞ:اآل

خترج وحقـئذ ، رهـ مل يؽػّ روا ـؾ مَ روه ويؽػّ أصؾ صقخفؿ ويؽػّ ن يطردوا أ ول:إ

 خرى.ؾرؿة مـ داخؾ رحؿ افػرؿة إ



 
 

 
 

 

 
 

صؾ ن يرجعقا ٕأما إو، ـام ـان حيدث مع اخلقارج حا تتـاؿض أصقهلؿ وتضطرب

 فقخرجقا مـ وقؼ تؾؽ افتـاؿضات.  ٪هؾ افسـة ويؾتزمقهأمـفج 

حقث ٪ هل حجة مؾزمة فف٪ ومجع بقـفام بعؾة ،ن يػرق بغ ما شبؼأؾاحلازمل حاول هـا 

ـ مل يؽػر مـ حؽؿ ذم ظدم إفزامف بتؽػر مَ  اشائغً  كف جعؾ آختالف صبفة معتزة وتلوياًل إ

 وكذـره بافـقاؿض افتل ذـرها ذم ظابد افؼز وهل: افؼقاكغ،

 .تؽذيبف فؾـصقص -١

ن افطاؽقت فػظ أة وخاص ،مـف ومـ ظباده وافزاءةَ  ،بافطاؽقت مل حيؼؼ افؽػرَ  -٢

ـ دون اهلل وهق ـ ظبد مِ مَ  :ن ادحؽؿآ ويدخؾ ذم تػسره بـص افؼر ،جمؿؾ ـام ذـر هق

 .ـ حؽؿ بغر افؼيعةومَ  ،راضٍ 

 مجاع افؼطعل.ب اإلمؽذّ  -٣

هؾ وهذه حماربة ٕ ،ـ ـػره باخلقارجـ تقؿػ ذم تؽػر افعاذر وصػ مَ بان مَ  -٤

 افتقحقد.

 مل يؾتزمفا ذم ضاؽقت احلؽؿ. :ذم ظاذر ظابد افؼز ـؾ هذه افـقاؿض افتل افتزمفا

 .ا بغ ظابد افؼز واحلاـؿ بغر افؼيعةن هـاك ؾرؿً أرؽؿ 

   ؟ظظؿ وأرصحأؾلهيام 

ما إؾفق  ؟ـ افذي خافػ ذم تؽػر ضاؽقت افؼقاكغمَ  :ل احلازمللثؿ كس ،ٓرا ًّ جٔٞ

م آظتؼاد ذم افؽػر افعؿع لجفؿل جؾد أصقفف ه صػتف ذم رشحؽ فؽتاب ونت أو ،افتزا

 .افتقحقد بذفؽ

 . ر ـؾ احلؽام شقى حاـؿ بؾدهيؽػّ  ،ما ظامل هقى ً مسقس متـاؿضإو

 ندرهؿ.أما و ،ما جاهؾ بحال احلؽامإو



 
 

 
 

 

 
 

نت أمـ اخلؾػ ممـ وصػتفؿ  ـرك بعؾامءذوفـ ؟رذجـ همٓء ممـ خافػ ذم تؽػر افعالؾ

 افديـ. ةئؿأهنؿ لب

 :ٗعوٟ زأضٔا ابّ باش ،ٓرٖ فت٠٘ اهوجِٞ اهدائٌٞ

وبذا يعؾؿ أنف ٓ جيقز فطائػة ادقحديـ افذيـ يعتؼدون ـػر ظباد افؼبقر أن يؽػروا ) 

إخقاهنؿ ادقحديـ افذيـ تقؿػقا ذم ـػرهؿ حتك تؼام ظؾقفؿ احلجة٪ ٕن تقؿػفؿ ظـ 

تؽػرهؿ فف صبفة وهل اظتؼادهؿ أنف ٓ بد مـ إؿامة احلجة ظذ أوئلؽ افؼبقريغ ؿبؾ 

بخالف مـ ٓ صبفة ذم ـػره ـافقفقد وافـصارى وافشققظقغ وأصباهفؿ، ؾفمٓء  ،تؽػرهؿ

ٓ صبفة ذم ـػرهؿ وٓ ذم ـػر مـ مل يؽػرهؿ، واهلل ويل افتقؾقؼ، وكسلخف شبحاكف أن يصؾح 

أحقال ادسؾؿغ، وأن يؿـحفؿ افػؼف ذم افديـ، وأن يعقذكا وإياهؿ مـ رشور أنػسـا ومـ 

ومـ افؼقل ظذ اهلل شبحاكف وظذ رشقفف صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ بغر ظؾؿ، إكف  شقئات أظامفـا،

 .(ويل ذفؽ وافؼادر ظؾقف

 وباهلل افتقؾقؼ.

 خف وصحبف وشؾؿ.آوصذ اهلل ظذ كبقـا حمؿد، و

 افؾجـة افدائؿة فؾبحقث افعؾؿقة واإلؾتاء

 : كالَ ابّ عجٌٚنيٗٓرا 

ذم ـشػ  ،ذم تعؾقؼف ظذ ـالم فؾشقخ حمؿد بـ ظبدافقهاب ،وؿال افشقخ ابـ ظثقؿغ

وهق ؿقفف: )ؾنكؽ إذا ظرؾت أن اإلكسان يؽػر بؽؾؿة خيرجفا مـ فساكف وؿد  ،افشبفات

 يؼقهلا وهق جاهؾ ؾال يعذر باجلفؾ(.

 : تعؾقؼـا ظذ هذه اجلؿؾة مـ ـالم ادمفػ رمحف اهلل:ؿال ابـ ظثقؿغ

مهللا إٓ أن يؽقن مـف تػريط  ،ٓ يرى افعذر باجلفؾ : ٓ أطـ افشقخ رمحف اهللأوًٓ 

وإكام ٓ  ،مثؾ أن يسؿع باحلؼ ؾال يؾتػت إفقف وٓ يتعؾؿ، ؾفذا ٓ يعذر باجلفؾ ٪بسك افتعؾؿ



 
 

 
 

 

 
 

 :ؾؼد شئؾ رمحف اهلل تعاػ ،خر يدل ظذ افعذر باجلفؾآ إن فف ـالمً  ٪أطـ ذفؽ مـ افشقخ

 ؾلجاب:ظام يؼاتؾ ظؾقف؟ وظام يؽػر افرجؾ بف؟ 

، أوهلا افشفادتان، ثؿ إرـان إربعة، ؾإربعة إذا أؿر هبا، ٪م اخلؿسأرـان اإلشال

ؾال كؽػره بسـفا، وافعؾامء اختؾػقا ذم ـػر  :، ؾـحـ وإن ؿاتؾـاه ظذ ؾعؾفااوترـفا هتاوكً 

 ان.افتارك هلا ـساًل مـ ؽر جحقد، وٓ كؽػر إٓ ما أمجع ظؾقف افعؾامء ـؾفؿ، وهق: افشفادت

: كؽػره بعد افتعريػ إذا ظرف وأنؽر،.... وأما افؽذب وافبفتان ؾؿثؾ ؿقهلؿ: اوأجًض 

إكا كؽػر بافعؿقم، وكقجب اهلجرة إفقـا ظذ مـ ؿدر ظذ إطفار ديـف، وإكا كؽػر مـ مل يؽػر، 

ومـ مل يؼاتؾ، ومثؾ هذا وأوعاف أوعاؾف، ؾؽؾ هذا مـ افؽذب وافبفتان، افذي يصدون 

 يـ اهلل ورشقفف.بف افـاس ظـ د

وإذا ــا ٓ كؽػر مـ ظبد افصـؿ، افذي ظذ ظبد افؼادر، وافصـؿ افذي ظذ ؿز أمحد 

ؾؽقػ كؽػر مـ مل يؼك باهلل إذا مل  ٪ام، ٕجؾ جفؾفؿ، وظدم مـ يـبففؿافبدوي، وأمثاهل

 .ا.ـه[١٦] شقرة افـقر، أية: { شبحاكؽ هذا هبتان ظظقؿهياجر إفقـا، أو مل يؽػر ويؼاتؾ؟!}

 اوـذفؽ )مسلخة افعذر باجلفؾ، مسلخة ظظقؿة صائؽة، وهل مـ أظظؿ ادسائؾ حتؼقؼً 

، ؾؿـ افـاس مـ أضؾؼ وؿال: ٓ يعذر باجلفؾ ذم أصقل افديـ ـافتقحقد، ؾؾق ا وتصقيرً 

، ويؼقل: إكف مسؾؿ، وإكف اأو وفق   ا ذم بعض افؼرى أو افبقادي افـائقة يعبد ؿزً  وجدكا مسؾاًم 

 ؾال يعذر. :ظذ هذا ومل يعؾؿ بلنف رشكباءه آوجد 

وافصحقح أنف ٓ يؽػر٪ ٕن أول يشء جاءت بف افرشؾ هق افتقحقد، ومع ذفؽ ؿال 

بَِغ َحتَّك َكْبَعَث َرُشقًٓ تعاػ:} ـَّا ُمَعذِّ ـُ ، وإٓ ؾال يستحؼ ا{ ؾال بد أن يؽقن اإلكسان طاحً َوَما 

ادسؾؿغ ذم بعض إؿطار اإلشالمقة افذيـ افعذاب... وبـاًء ظذ هذا يتبغ حال ـثر مـ 

م، بؾ ؿد ُفبِّس ظؾقفؿ أن هذا مِمَّا يؼرب إػ  يستغقثقن بإمقات، وهؿ ٓ يعؾؿقن أن هذا حرا

اهلل، وأن هذا ويلٌّ هلل وما أصبف ذفؽ، وهؿ معتـؼقن فإلشالم، وؽققرون ظؾقف، ويعتؼدون أن 

ؾفمٓء معذورون، ٓ يماخذون مماخذة ما يػعؾقكف مـ اإلشالم، ومل يلت أحد يـبففؿ، 

 ادعاكد(.ا.ـه



 
 

 
 

 

 
 

 :ٗٓرا ًّ كالَ أئٌٞ اهدع٘ٝ

مـ افعؾامء  ا"فق ؿدر أن أحدً ا: جًض أ: ؿقل افشقخ شؾؿقان بـ شحامن  فؽذومـ  -٦

تقؿػ ظـ افؼقل بؽػر أحد مـ همٓء اجلفال ادؼؾديـ فؾجفؿقة أو اجلفال ادؼؾديـ فعباد 

، كؼقل بؽػره فعدم ظصؿتف مـ اخلطل وٓ ،أمؽـ أن كعتذر ظـف بلنف خمطئ معذور ٪افؼبقر

... وؿد ذـر صقخ يغؾط ؾؼد ؽؾط مـ هق خر مـفواإلمجاع ذم ذفؽ ؿطعل، وٓ بدع أن 

ظؼة أشباب ذم افعذر هلؿ ؾقام ؽؾطقا ؾقف  :اإلشالم ذم رؾع ادالم ظـ إئؿة إظالم

م  :ره أظـل ادخطئ وافغافطوا وهؿ جمتفدون٪ وأما تؽػموأخط ؾفق مـ افؽذب واإلفزا

إذا تقؿػ ذم ـػر أحد فسبب مـ إشباب افتل ا ؾنكف مل يؽػر أحد مـ افعؾامء أحدً  ،افباضؾ

ذا افقصػ افذي يؽػر بف ومل يؼؿ ظـده دفقؾ ظذ ـػر مـ ؿام بف ه ،يعذر هبا افعامل إذا أخطل

]ـشػ إوهام وآفتباس ظـ تشبقف بعض رص" . أوـابر و  فف ثؿ بعد ذفؽ ظاكدبؾ إذا بّغ  ،مـ ؿام بف

 [.١٦إؽبقاء مـ افـاس 

 :ئٌٞ اهدع٘ٝأٗٓرا ًّ كالَ 

مـ افعؾامء تقؿػ ظـ افؼقل بؽػر  اً "فق ؿدر أن أحدً  :ؿال افشقخ شؾؿقان بـ شحامن

كعتذر مؽـ أن أ ٪أحد مـ همٓء اجلفال ادؼؾديـ فؾجفؿقة أو اجلفال ادؼؾديـ فعباد افؼبقر

، واإلمجاع ذم ذفؽ ؿطعل، ل كؼقل بؽػره فعدم ظصؿتف مـ اخلطوٓ ،ظـف بلنف خمطئ معذور

وٓ بدع أن يغؾط ؾؼد ؽؾط مـ هق خر مـف... وؿد ذـر صقخ اإلشالم ذم رؾع ادالم ظـ 

وأما  ،وا وهؿ جمتفدونم افعذر هلؿ ؾقام ؽؾطقا ؾقف وأخطإئؿة إظالم ظؼة أشباب ذم

م افباضؾ ٪دخطئ وافغافطتؽػره أظـل ا ؾنكف مل يؽػر أحد مـ  ،ؾفق مـ افؽذب واإلفزا

حد فسبب مـ إشباب افتل يعذر هبا افعامل إذا أخطل ومل يؼؿ أإذا تقؿػ ذم ـػر  احدً أافعؾامء 

 فف ثؿ بعد بؾ إذا بّغ  ،ذا افقصػ افذي يؽػر بف مـ ؿام بفظـده دفقؾ ظذ ـػر مـ ؿام بف ه

 .[١٦]ـشػ إوهام وآفتباس ظـ تشبقف بعض إؽبقاء مـ افـاس " . ذفؽ ظاكد وـابر وأرص

عؾ جي ٪ؿؾ إحقالأظذ  اأؾال يؽقن ـؾ همٓء شببً  نؼؾ اـثر ظـ أئؿة افدظقى،أوفـ 

 ؟تؽػر افعاذر حمؾ صبفة وتلويؾ



 
 

 
 

 

 
 

بلنف مل يػؼف  ٪احلازمل يصػ مـ شلخف ظـ شبب ترـقزه ظذ رشك افؼبقر دون افؼصقر

وبعض  ،واما رشك افؼصقر ؾفق خيص احلاـؿ وذفؽ بحجة ان رشك افؼبقر يعؿ، ، افتقحقد

 حاصقتف.

 ؾ احلازمل.ّص أؾفؽذا 

ء ما افذي جعؾف ـثر مـ ابـا؟ رق آمة ومزؿفاأما افذي  ؟ؾؿـ افذي مل يػؼف افتقحقد

 ؟مـ جـقد فؾطاؽقت وؿضاة ومؼظغ٪ وشاظة هذه آمة يؾج افؽػر ذم ـؾ يقم

 ؟مؾققن مـ افشعب ادكي ٨٨ ـػر أـثر مما افذي جعؾؽ تؽ

 ؟هؾ هق رشك افؼبقر

 ؟أخقس هؿ ضقاؽقت افؼصقر ؟ظبادهتا وحث ظؾقفا غـ شقّ ومَ  ؟قت افؼبقرـِ ـقػ بُ 

 ن خيرج بتلصقؾ جديد،أؾـ يعجز افشقخ ٪ ؾن هذا افؽالم حا يبؾغ احلازملأظؾؿ أنا أو

بؾف يؼقمقن بقصػـا ووصػ تباع أوفـ يعدم مـ  حياول ؾقف دمؿقؾ ذفؽ افقجف افؼبقح،

 خمافػقفؿ باهنؿ جفؿقة ـػرة.

 وحده ـاف دـ يـظر بعغ احلؼ ذم كؼض ـؾ ؽؾق فؾحازمل وافـجاة مـف،ؾفذا افـص 

 .{حببتأـ كؽ ٓ هتدي مَ إ} :وفؽـ

 ، فف مدى ختبط احلازمل ذم هذا افباببّغ ٕ ٪خرآخل افؼارئ دقضـ أوٕذهب مع 

وخمافػتفا  ،فئراآ فؾـاطر اددؿؼ ظقار افذي هظان ما يبّغ  ،ومدى تعسػف ذم ككة مذهبف

 َ
ِ
 ا ظؾقف افسؾػ.افكحية ح

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

ّٚ: قاي احلاشًٛ يف تفطري ق٘هٕ تعاىل  : ّ هٕ إُٔ عدٗ هلل()فوٌا تب

 وجبت افزاءة مـف، ـؾام تبغ فؽ أهيا ادسؾؿ ظداوة صخص ما، ؟)هذا يدل ظذ ماذا

ًٓ وإبراهقؿ ظؾقف افسالم مل يتبغ  ؾأية  ؾحقـئذ تزأ مـف، ،ثؿ بعد ذفؽ تبّغ  ،فف صلن أبقف أو

يعـل ٪ (تزأ مـف): مؼك ـاؾر فقس بؿسؾؿ ٪(نف ظدو هللأؾؾام تبغ فف ) :ؿال هـا كص ذم ذفؽ،

 .[فقف ٓ شؾػ وٓ خؾػإاكتفك تػسر احلازمل افؼقؿ افذي مل يسبؼف ]ره واظتؼد ذفؽ(.ـػّ 

َٓ )  :ؿال تعاػ ـِ َظِصقًّا )َيا َأبَِت  مْحَ اَن فِؾرَّ ـَ قَْطاَن  قَْطاَن إِنَّ افشَّ ( َيا َأبَِت إِِّنِّ ٤٤َتْعبُِد افشَّ

قَْطاِن َوفِقًّا ) مْحَـ َؾتَُؽقَن فِؾشَّ ـَ افرَّ َؽ َظَذاٌب مِّ ـْ آخَِفتِل َيا ٤٥َأَخاُف َأن َيَؿسَّ ( َؿاَل َأَراِؽٌب َأنَت َظ

َْرمُجَ  َٕ ْ َتـتَِف  ِهقُؿ َفئِـ ملَّ اَن ٤٦ـََّؽ َواْهُجْرِِّن َمؾِقًّا )إِْبرا ـَ ( َؿاَل َشاَلٌم َظَؾقَْؽ َشَلْشَتْغِػُر َفَؽ َرِّبِّ إِكَُّف 

قَن بُِدَظاء َرِّبِّ َصِؼقًّا ٤٧ِِّب َحِػقًّا ) ـُ َّٓ َأ  َوَأْدُظق َرِّبِّ َظَسك َأ
ِ
( َوَأْظَتِزُفُؽْؿ َوَما َتْدُظقَن ِمـ ُدوِن اَّللَّ

ال  َجَعْؾـَا َكبِقّاً ( َؾَؾامَّ اْظَتَزهَلُ ٤٨) ـُ  َوَهْبـَا َفُف إِْشَحاَق َوَيْعُؼقَب َو
ِ
ْؿ َوَما َيْعبُُدوَن ِمـ ُدوِن اَّللَّ

(٤٩)).  

هٕٚ إا ذٓب ملا ذٓب ا ٗاحًدجد هوشٚخ تفطرًيأمل  ٞ؛ٗٓرٖ ُق٘الت املفطسّٙ األئٌ

 . تأٗي هوشٚخأل

 :حدمهاأ ٪ـر شقى ؿقفغذمل ي حقث٪  فف()ؾؾام تبّغ  ة:يـر ذم أذن أؿال ابـ جرير بعد 

 : ؿال رمحف اهلل ٪وأخر هق ذم أخرة ، هق ادقتن افتبّغ أ

وهق خزه ظـ إبراهقؿ أنف حا تبغ فف أن أباه  ،وأوػ إؿقال ذم ذفؽ بافصقاب ؿقل اهلل

وهق حال مقتف ظذ  ،وذفؽ حال ظؾؿف ويؼقـف أنف هلل ظدو وهق بف مؼك ،هلل ظدو يزأ مـف

 :[ افؼرضبل] .رشـف

يستغػر  : روى افـسائل ظـ ظع بـ أِّب ضافب ريض اهلل ظـف ؿال: شؿعت رجاًل وػإ

مل يستغػر إبراهقؿ ظؾقف  وَ : أَ ؾؼؾت: أتستغػر هلام ومها مؼـان؟ ؾؼال ،ٕبقيف ومها مؼـان

وما ـان اشتغػار إبراهقؿ ٕبقف }ؾـزفت:  ،ؾذـرت ذفؽ فف ملسو هيلع هللا ىلصؾلتقت افـبل  ؟افسالم ٕبقف

. وادعـك: ٓ حجة فؽؿ أهيا ادممـقن ذم اشتغػار إبراهقؿ اخلؾقؾ {إٓ ظـ مقظدة وظدها إياه

 . ؾنن ذفؽ مل يؽـ إٓ ظـ ظدة ٪بقفٕظؾقف افسالم 



 
 

 
 

 

 
 

 ،: ـان أبق إبراهقؿ وظد إبراهقؿ اخلؾقؾ أن يممـ باهلل وخيؾع إندادوؿال ابـ ظباس

ترجع إػ  ٪(إياه: )ؿقففظاء فف، ؾافؽـاية ذم ؾؾام مات ظذ افؽػر ظؾؿ أنف ظدو اهلل ؾسك افد

هقؿ أباه أن يستغػر فف ٪إبراهقؿ وافقاظد أبقه. وؿقؾ: افقاظد إبراهقؿ ؾؾام مات  ،أي وظد إبرا

ـً   . ودل ظذ هذا افقظد ؿقفف: شلشتغػر فؽ رِّب ،تزأ مـف امؼ

: قفف تعاػآشتغػار ِّٕب ضافب بؼذم  ملسو هيلع هللا ىلصؿال افؼايض أبق بؽر بـ افعرِّب: تعؾؼ افـبل 

ؿبؾ أن يتبغ  اؾلخزه اهلل تعاػ أن اشتغػار إبراهقؿ ٕبقف ـان وظدً  ٪(لشتغػر فؽ رِّبش)

ؾؽقػ تستغػر أنت فعؿؽ يا حمؿد وؿد صاهدت  ، فف افؽػر مـف تزأ مـفؾؾام تبّغ  ،افؽػر مـف

 : [ابـ ـثر] ؟ا مقتف ـاؾرً 

ال إبراهقؿ يستغػر ٕبقف ؿال ابـ ظباس: ما ز ٪(نف ظدو هلل تزأ مـفأ فف ؾؾام تبّغ وؿقفف: )

 .ة : حا مات تبغ فف أنف ظدو هلل. وذم رواي فف أنف ظدو هلل تزأ مـف، ؾؾام تبّغ حتك مات

 وـذا ؿال جماهد، وافضحاك، وؿتادة، وؽرهؿ، رمحفؿ اهلل.

، ك أباهقامة حغ يؾؼ، وشعقد بـ جبر: إكف يتزأ مـف ] ذم [ يقم افؼوؿال ظبقد بـ ظؿر

. إِّن ــت أظصقؽ وإِّن افققم ٓ أظصقؽ ٪: يا إبراهقؿوظذ وجف أبقف افغزة وافؼسة ؾقؼقل

؟ ؾلي خزي أخزى مـ أِّب إبعد؟ ؾقؼال: أخؿ تعدِّن أٓ ختزِّن يقم يبعثقن ٪: أي رِّبؾقؼقل

ئؿف، ويؾؼك ، ثا: ؿد مسخ وبعاكً ، أي، ؾنذا هق بذيخ متؾطخاكظر إػ ما وراءك ؿ يسحب بؼقا

 . افـارذم

 (شتغػر فؽ رِّبلش) :( بؼقففوما ـان اشتغػار إبراهقؿ ٕبقف إٓ ظـ مقظدة وظدها إياه)

إن ) ،( وترك آشتغػار ففتزأ مـف( بؿقتف ظذ افؽػر )ؾؾام تبغ فف أنف ظدو هللرجاء أن يسؾؿ )

 [ تػسر اجلالفغ] ( صبقر ظذ إذى.حؾقؿ) ،( ـثر افترضع وافدظاءإبراهقؿ ٕواه

 : ٗقاي اهشٚخ حمٌد األًني

: تبت ، ؾؽقػ جابف ظؿف هبذا افدظاءحؾقاًم ا مع ؿقمف ذم مؽة مالضػً  ملسو هيلع هللا ىلص: فؼد ـان أوًٓ 

ـان  ٪: أنف ـان يالضػفؿ ما دام يطؿع ذم إشالمفؿ، ؾؾام يئس مـ ذفؽيدا أِّب هلب؟ واجلقاب



 
 

 
 

 

 
 

ٓ تعبد  بِت أ يا): ـان يالضػ أباه ٪قؿ ظؾقف افسالم، ـام وؿع مـ إبراههذا افدظاء ذم حمؾف

 .(افشقطان

ضً أ يا)  :، ؾؾام يئس مـف(ي اشقا بت إِّن ؿد جاءِّن مـ افعؾؿ ما مل يلتؽ ؾاتبعـل أهدك رصا

 .أ.ـه ( فف أنف ظدو هلل تزأ مـف إن إبراهقؿ ٕواه حؾقؿؾؾام تبّغ ) تزأ مـف ـام ؿال تعاػ:

ملا أزادٗا ٍٔ ئباآرهم عِدن اهِيب ٗصحبٕ جٔو٘ا حاي ٓى ك ؛ثٍ أٙٔا اهشٚخ

 ؟االضتػفاز هلٍ

وهبذا شقـتؼض  ر أباه،ؽػّ يحقث طـ ان ابراهقؿ مل  ٪ؾاحلازمل ُأيت مـ ؾفؿف افسؼقؿ فمية

براهقؿ ـان ظـده إن أػ إؾفرب مـ ذفؽ  مام احلـػقة،إنف يؼقل بؽػر أو أ ،مذهب افشقخ

 وٓ حقل وٓ ؿقة آٓ باهلل. جفافة حال،

  ء!ذاهنؿ صامآو قاء،أظقـفؿ ظؿ ٪وضالبف معف ذم ـؾ ذفؽ اضبعً 

ؾافشقخ يليت فؽالم بابطغ افذي  ؾػقفا افعجب افعجاب، ٪ما بافـسبة فـؼقٓت افشقخأ

 ذم افتؽػر. امجاظً إوا ؾقجعؾف احلازمل كص  ، (ويؾزم مـ هذه افدظقى) :يؼقل ؾقف

 وأذهؾ احلازمل ضالبف ذم افـؼؾ ذم ،و تـاشاهأ ،ن ٓزم ادذهب فقس بؿذهبلوكيس ب

وأصابف ذم  ـثر مـ ادؼقٓت ظـ صقخ آشالم وؽره ذم ذفؽ،أو تؽػر مـ مل يؽػر افعاذر،

ـام ذـر  ،وبغ افتعؿقؿ وافتـزيؾ ،ذم ظدم افتػرؿة بغ اإلضالق وافتؼققد ٪ذفؽ ما أصاب ؽره

  .صقخ آشالم رمحف اهلل

 ومل يسعَ  ،دون كصا نف أخذ كص  أ تبّغ  ٪ضالؿاهتؿنؿقال دـ اشتدل احلازمل بأوهذه 

  .فؾجؿع بقـفام

ؾفمٓء افطقاؽقت افذيـ يعتؼد  ٪: "إذا ظرؾتؿ ذفؽبمام حمؿد بـ ظبد افقهاؿال اإل

هنؿ أافـاس ؾقفؿ، مـ أهؾ اخلرج وؽرهؿ، مشفقرون ظـد اخلاص وافعام بذفؽ، و

يسصحقن فف، ويلمرون بف افـاس، ـؾفؿ ـػار مرتدون ظـ اإلشالم٪ ومـ جادل ظـفؿ، أو 

أنؽر ظذ مـ ـػرهؿ، أو زظؿ أن ؾعؾفؿ هذا، فق ـان باضال ؾال خيرجفؿ إػ افؽػر، ؾلؿؾ 



 
 

 
 

 

 
 

أحقال هذا ادجادل، أنف ؾاشؼ ٓ يؼبؾ خطف وٓ صفادتف، وٓ يصذ خؾػف. بؾ ٓ يصح ديـ 

  ١٨/٥٣افدرر افسـقة افزاءة مـ همٓء وتؽػرهؿ" اإلشالم، إٓ ب

مـ افعؾامء تقؿػ ظــ  ا)فق ؿدر أن أحدً  :و يؼقل افشقخ شؾقامن بـ شحامن رمحف اهلل

 ٪افؼقل بؽػر أحد مــ همٓء اجلفال ادؼؾديـ فؾجفؿقة أو اجلفال ادؼؾديـ فعباد افؼبقر

، واإلمجاع ذم فعدم ظصؿتف مـ اخلطلكؼقل بؽػره  وٓ ،أمؽـ أن كعتذر ظـف بلنف خمطئ معذور

... وؿد ذـر صقخ اإلشالم ذم رؾع ع أن يغؾط ؾؼد ؽؾط مـ هق خر مـفذفؽ ؿطعل، وٓ بد

وا وهؿ مادالم ظـ إئؿة إظالم ظؼة أشباب ذم افعذر هلؿ ؾقام ؽؾطقا ؾقف وأخط

م افباض ٪وأما تؽػره أظـل ادخطئ وافغافط ،جمتفدون ؾنكف مل  ،ؾؾفق مـ افؽذب واإلفزا

إذا تقؿػ ذم ـػر أحد فسبب مـ إشباب افتل يعذر هبا افعامل إذا  ايؽػر أحد مـ افعؾامء أحدً 

 بؾ إذا بّغ  ،أخطل ومل يؼؿ ظـده دفقؾ ظذ ـػر مـ ؿام بف هذا افقصػ افذي يؽػر بف مـ ؿام بف

ـؼدامة  ،عغوهلذا حا اشتحؾ ضائػة مـ افصحابة وافتاب ٪فف ثؿ بعد ذفؽ ظاكد وـابر وأرص"

ظذ ما ؾفؿقه مـ آية ا وطـقا أهنا تباح دـ ظؿؾ صاحلً  ،بـ مظعقن وأصحابف رشب اخلؿر

ؾنن أرصوا ظذ  ،اتػؼ ظؾامء افصحابة ـعؿر وظع وؽرمها ظذ أهنؿ يستتابقن :احائدة

ٕجؾ  ٪روهؿ بآشتحالل ابتداءؾؾؿ يؽػّ  ،دواؾِ وإن أؿروا بافتحريؿ ُج  ،آشتحالل ـػروا

، وفؽـ اجلفؾ ؾنذا أرصوا ظذ اجلحقد ـػروا ،حلؼ هلؿ اّغ بَ افشبفة افتل ظروت هلؿ حتك يُ 

باإلفزامات  ،أوؿعؽ ذم افتفقر بافؼقل بغر حجة وٓ دفقؾ :وظدم افعؾؿ بام ظؾقف ادحؼؼقن

ئؼ أهؾ افبدع ،افباضؾة واجلفآت افعاضؾة ؾـسج ظذ مـقاهلؿ  ،وـاكت ـهذه افطريؼة مــ ضرا

ـشػ إوهام ) .ـهاوما هؽذا يا شعد تقرد اإلبؾ(  ،هذا ادتـطع بافتؿقيف وافسػسطة

 .ظـ تشبقف بعض إؽبقاء مـ افـاس( ،فتباسوآ

، وجيادل ب ظـفؿذوإن ـان افؽالم ؾقؿـ ي: ر ادؼك باجلفؾذـ يعمَ  ذمال رمحف اهلل ؿو

ؤون إػ اهلل مـ تؽػر أهنؿ يز :ؾافذي بؾغـا ظـ اإلخقان مـ أهؾ ظامن ٪بافباضؾ دوهنؿ خطل

إكام افؽالم  :غ وادجادفغ، وظـ أهنؿ ٓ يؽػرون بافعؿقم ـام يزظؿ... ويؼقفقنابّ ذهمٓء اف

مـ جادل ظـفؿ إٓ اإلكؽار  مل يصدر ظذ :، ويؼقفقنباوقة، وظباد افؼبقر واإلذم اجلفؿقة

ذ د وافتشـقع بافباضؾ ظـان افر :، ؾنذا ـان ـذفؽ، وترك افسالم ظؾقفؿ، وهجرهؿظؾقفؿ

مفؿ أن متق تباع فؾفقى وافعصبقة. وؽاية مرا اإلخقان مـ افصد ظـ شبقؾ اهلل، ومـ آ



 
 

 
 

 

 
 

ا افظـ ، وـهذا إن أحسـّ ن ٓ يؽقن ذم ذفؽ مـ ظار وٓ حرج، وأاحلال مع مـ هب ودرج

 ٪، وأنف صدر ذفؽ مـفؿ ظـ صبفة ظروت هلؿابغ ظؿـ حرج ظـ شبقؾ ادممـغذفهبمٓء ا

فشقخ أظـل صقخ اإلشالم ابـ أن همٓء اجلفؿقة وظباد افؼبقر وإباوقة داخؾقن ذم ـالم ا

، مع أن ـهذا إن ـان هق افشبفة تقؿقة، وأنـف مل تبؾغفؿ افدظقة، وفـؿ تؼؿ ظؾقفؿ احلجة

 (.٢٧رشافة ـشػ افشبفتغ)صـ ـهافعاروة هلؿ ؾفقمــ أبطؾ افباضؾ( ا

قان ـاكقا ظذ ضريؼ مستؼقؿ مـ هديف صذ اهلل ظؾقف وادؼصقد أن اإلخ) :اً جًض أوؿال 

ؾؽػروا مـ ـػره اهلل ورشقفف، وأمجع ظذ تؽػره أهؾ  ،وشؾؿ وشرتف، وشرة أصحابف

ٕهنؿ محؾقهؿ ظذ  ٪افعؾؿ، وهجروا مـ افسالم مـ مل يؽػرهؿ، ووآهؿ، وذب ظـفؿ

ن ا أوجبفؿ اجلدال ظـفؿ، ٕاجلفؾ وظـدم ادعرؾة، وأنف ؿد ؿام معفؿ مـ افشبفة وافتلويؾ م

 ـها (اً ، ؾؾذفؽ ما ظامؾقهؿ إٓ باهلجر مـ افسالم ابتداًء ورد  ـهذا ظـدهؿ مـ افدظقة إػ اهلل

 (.٢٨ـشػ افشبفتغ)صـ

ـ  شؾقامن بـ ظبدافؾف بؽػرهؿ:  ذم ـػرهؿ )أي ظباد افؼبقر(، أو جاهاًل  ا: "إن ـان صا

صذ اهلل ظؾقف وشؾؿ ظذ ـػرهؿ ؾنن صؽ بعد  ـت فف إدفة مـ ـتاب اهلل و شـة رشقففقّ بُ 

أوثؼ  ]ـهاـ صؽ ذم ـػر افؽػار ؾفق ـاؾر" بنمجاع افعؾامء: ظذ أن مَ  ،ذفؽ أو تردد، ؾنكف ـاؾر

 .[٣٧ظرى اإليامن ص. 

ًًأاهرٜ  ،خ با بطنيٚٗٓرا ُص اهش  .اًسا ًلّفخر احلاشًٛ إهصإً فجعوٕ الش

ًا جلفؾف، ؾنن ـان ُمرتؽب افؼك إـز معذورً ... : )يؼقل افعالمة أبابطغ رمحف اهلل

، مع أن س هلل حجة ظذ أحد إَّٓ ادعاكد؟! وٓزم هذه افدظقى: أنف فقؾؿـ افذي ٓ ُيعذر

 ، بؾ ٓ ُبد أن يتـاؿض، ؾنكف ٓ يؿؽـف أن يتقؿػحب هذه افدظقى ٓ يؿؽـف ضرد أصؾفصا

، أو ؽر ذفؽ مـ أو صؽ ذم افبعثؾقف وشؾؿ، صذ اهلل ظذم تؽػر مـ صؽ ذم رشافة حمؿد 

أصقل افديـ، وافشاك جاهؾ. وافػؼفاء يذـرون ذم ـتب افػؼف حؽؿ ادرتد: أنف ادسؾؿ 

. وٓزم ، وشبب افشؽ اجلفؾا، أو اظتؼادً ا، أو صؽ  ، أو ؾعاًل اافذي يؽػر بعد إشالمف، كطؼً 

ؼؿر وإصـام ون فؾشؿس واف، وافذيـ يسجدا ٓ ُكؽػر جفؾة افقفقد وافـصارىهذا: أنّ 

، ٕنّا كؼطع أهنؿ بافـار -ريض اهلل ظـف  -ِّب ضافب ، وٓ افذيـ حرؿفؿ ظع بـ أجلفؾفؿ



 
 

 
 

 

 
 

ػرهؿ، ُجفال، وؿد أمجع ادسؾؿقن ظذ ـػر مـ مل ُيؽػر  ـُ افقفقد وافـصارى أو صؽ ذم 

 .( ١٢/٦٩افدرر افسـقة )ـ ـهاوكحـ كتقؼـ أن أـثرهؿ جفال ( 

ا بحجة ؿقل احلازمل مؼقدً  نـا مل كػؼف مذهبف وكحررهلوب ،ما بافـسبة دـ يزر فؾحازملأ

 ٪(امطردً  صاًل أوجعؾف )

وجعؾ ذفؽ  ،ـ وصػ اإلضالق باكف ؽؾقواؿعدها ظذ مَ  اذً إوحاذا أؿام افدكقا  :ؾـؼقل فف

 ؟ـ ذـر ؾقفا خالؾا ؾفق ـاؾروحاذا كص ظذ ان مَ  ا؟مؽػرً 

 ؟ففنؽر تؼسقؿ افشقخ اخلضر وجعؾف ٓ أصؾ أوحاذا 

  



 
 

 
 

 

 
 

وبغ  ،واجلؿع بغ ما أضؾؼقا وما ؿقدوا ،وهل أمهقة وبط ـالم افعؾامء: ٗىلاأل

وخؾط  ،فبس وافتبس :ـ مل يػرق بقـفام ذم ذفؽن مَ إو ،افـصقص افعامة ادطؾؼة مع افتـزيؾ

 .واختؾط

 : فؽا ذشالم مبقـً ؿال صقخ اإل

احلؽؿ ظذ صخص معغ بافؽػر، رصح هبا صقخ اإلشالم ، ذم اوهذه ؿاظدة مفؿة جد  " 

اْفَقِظقِد اْفَعامِّ  -ابـ تقؿقة ذم أـثر مـ ـتبف، ؿال ابـ تقؿقة رمحف اهلل تعاػ: إِنَّ افتَّْؽِػَر اْفَعامَّ   -ـَ

ـَ  ِ بَِلنَُّف  ا احْلُْؽُؿ َظَذ اْدَُعغَّ اِؾٌر َأْو َمْشُفقٌد َفُف بِافـَّاِر: َؾَفَذا جَيُِب اْفَؼْقُل بِِنْضاَلِؿِف َو ُظُؿقِمِف. َوَأمَّ

كِِعِف".  َمَقا
ِ
وضِِف َواْكتَِػاء ِ َؾِننَّ احْلُْؽَؿ َيِؼُػ َظَذ ُثُبقِت رُشُ فِقِؾ اْدَُعغَّ  افػتاوىَيِؼُػ َظَذ افدَّ

 : وؿال رمحف اهلل ـذفؽ

ؿقام  ؾفذه ادؼآت هل ـػر فؽـ ثبقت افتؽػر ذم حؼ افشخص ادعغ مقؿقف ظذ" 

وإن أضؾؼ افؼقل بتؽػر مـ يؼقل ذفؽ ؾفق مثؾ إضالق افؼقل  ،احلجة افتل يؽػر تارـفا

مع أن ثبقت حؽؿ افقظقد ذم حؼ افشخص ادعغ مقؿقف ظذ ثبقت  ،بـصقص افقظقد

كعف".  بغقة ادرتادرشوضف واكتػاء مقا

ل  ،دخال ذم أصؾ افديـ ما فقس مـفإهل خطقرة : جاُٚٞٗاه ثؿ بعد ذفؽ يبدأ بنكزا

 . احلؽؿ ظذ مـ ظاروف

وأما ما يدخؾف بعض " :ؿال صقخ آشالم ذم ـتابف احاتع درء تعارض افعؼؾ وافـؼؾ

وإن أدخؾف ؾقف  ،ؾؾقس ذفؽ مـ أصقل افديـ ٪افـاس ذم هذا ادسؿك مـ افباضؾ

 . وكحق ذفؽ مـ ادسائؾ مثؾ كػل افصػات، وافؼدر،  : افػاشدة  [ وافدٓئؾ ]   [ ادسائؾ ] مثؾ 

افتل هل صػات   [ اإلظراض ] ظذ حدوث افعامل بحدوث   [ آشتدٓل ] ومثؾ    

إما إـقان، وإما ؽرها، وتؼرير ادؼدمات افتل حيتاج إفقفا هذا   : إجسام افؼائؿة هبا

 . افتل هل افصػات أوٓ  [ إظراض ] مـ إثبات   : افدفقؾ



 
 

 
 

 

 
 

ـقان افتل هل احلرـة، وافسؽقن، وآجتامع، ـإ  [ بعضفا ] أو إثبات    

وإبطال اكتؼاهلا مـ حمؾ إػ  ،بنبطال طفقرها بعد افؽؿقن اثاكقً   [ وإثبات حدوثفا ] وآؾساق، 

بنثبات   : جـاس إظراضأإما ظـ ـؾ جـس مـ  ا٪ثافثً   [ امتـاع خؾق اجلسؿ ] ثؿ إثبات  ،حمؾ

فؾقء ٓ خيؾق ظـف، وظـ وده٪ وإما ظـ إـقان أن اجلسؿ ؿابؾ هلا، وإن افؼابؾ 

 أ.ـه. [  امتـاع حقادث ٓ أول هلا ] وإثبات 

ف ؾؾزم افقؿق ن احلازمل مزق افشباب ادجاهد هبذا افؼقل افبدظل،أؾـالحظ ـقػ 

وخاصة افشباب  مة،فأل اوكصحً  ،ككة فؽتاب اهلل ٪وافصدع بتخطئتف وان ؽضب افؽثر

ر وراء هذه افتخبطات وافتخرصات  .ادجاهد مـ آكجرا

: 

ظؼؾف وؾفؿف بلنف  هيرب مـ ذفؽ متفاًم ٪ باع دمده حا يظفر فف تـاؿض صقخفـؿ مـ إت

 !ؾفذا مما خيشك ظؾقف افػتـة وان يؽقن مآخف شقء مآل هق صاحب افػفؿ افسؼقؿ،

تباع ادتعصبغ افذيـ شؾؿقا حال إاواصػً  ؿال ـذفؽ ابـ تقؿقة ذم ـتابف افسابؼ،

تباع أئؿة افػؼفاء وأئؿة صققخ أ)بؾ هذا مقجقد ذم : كقاصقفؿ فشقخفؿ يلخذها حقث يشاء

جيد ذم  دمد أحدهؿ دائاًم  ،ـلصحاب أِّب حـقػة وافشاؾعل ومافؽ وأمحد وؽرهؿ ٪افعبادة

 ٓظتؼاده أن إمامف أـؿؾ مـف ظؼال وظؾاًم  ٪ـالمفؿ ما يراه هق باضال وهق يتقؿػ ذم رد ذفؽ

وٓ دمد  ،وأن اخلطل جائز ظؾقف ،ن متبقظف فقس بؿعصقمأهذا مع ظؾؿ ـؾ مـ همٓء  ا،وديـً 

فؽـف إذا تبغ فف  ،مـ همٓء يؼقل: إذا تعارض ؿقيل وؿقل متبقظل ؿدمت ؿقيل مطؾؼا اأحدً 

ؿدمف ٓظتؼاده أن اخلطل جائز  :احلؼ ذم كؼقض ؿقل متبقظف أو أن كؼقضف أرجح مـف اأحقاكً 

 .ظؾقف(

كا آهذا و  .هلل رب افعادغ ن احلؿدأخر دظقا

 .وابتغاء مرواتؽ ،فقجفؽ امهللا اجعؾف خافًص 


