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 بسؿ اهلل افرمحـ افرحٔؿ

 وصذ اهلل ظذ حمّد وآفف افىٚهريـ

ًٚ –غبٌقض اداإلصٚظٜ مٍٓقم  ًٚ وظَاًل وظَالئٔ مـ ادٍٚهٔؿ افتل مل  -ذظ

ٚفغبٔٚن ذم ظٚمل ادًرؾٜ )=آبستّقفقجٔٚ( ينٓد فذفؽ أّن جّؾ وربام تستقف ب

ٓ تًدو ادَٚٓت افًٚجِٜ واإلدٚحٚت افرسيًٜ افدائرة حقفف ـّؾ افُتٚبٚت 

ؽر مّزئٜ ظـ افسذاجٜ وافغبسٚضٜ ٓل فذفؽ ؾ: حقل هذا ادهداق أو ذاك 

ًٚ  ةٍتَرمٓل وبٚفىغبع ؾ: وافسىحّٜٔ  وافتًَٔد فرضورة افتٖصٔؾ افًِّل متٚم

ّٜٔ و ٜدقضقظّٔ ظذ ا ْٔٚنتادغبادْٓجل   ..افنّقف

ظـ مًْك اإلصٚظٜ تُِؿ افُتٚبٚت افسغبٛ ـؾ افسغبٛ ذم هذا ؽٍِٜ 

ّٜٔ : ذاك افذي ؿِٛ وجف افتٚريخ اخلىر اخلٍّل افقشٔع  ًٜ بغبٔٚن واإلٕسٕٚ ، مُتٍٔ

 ..جزئٔٚت ظْٓٚ هْٚ وهْٚك 

أخىر مٚ ذم إليَٚف إؾٓٚم ظذ ظٚجِٜ وريَٚتْٚ هذه حمٚوفٜ متقاضًٜ 

ٌٛ  وأهق ؽٚئٛ ربام ممّٚ  :اإلصٚظٜ ّٔ ريـظـ جّؾ افًِامء مٌ ُّ  ..وادٍ

 فاإلصاعة عذ قسؿني : 

: أؿقاهٚ مٚ ـٚن مـ افْٚس جّؾ ادتًٚرؾٜ ظْد  إوىل : البسقطة الضعقػة

ّن افْغبل أرواحْٚ فف افٍداء ؿتؾ ذم مًرـٜ أحد: رجٍف ادؼـقن أأمٚ ؿغبٔؾ 

 .فزظزظٜ جٔش ادسِّغ

ّٜٔ  اخلطرةاخلػقّة والثاكقة : الشديدة  افتل ؿِغبٝ مقازيـ افتٚريخ واإلٕسٕٚ

ذم ، وإصٚظٜ اإلرجٚء ٔاليي ، مـ ؿغبٔؾ إصٚظٜ إؿٕٚٔؿ ذم بدايٜ افَرن افرابع اد

، وـذا إصٚظٜ ظٓد افهحٚبٜ: شٔام ظٓد أمر ادٗمْغ ظع صِقات اهلل ظِٔف 
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ّٜٔ حتٝ  شْرىممّٚ وؽر ذفؽ آظتزال  ، وذم ظكٕٚ احلٚرض إصٚظٜ اإلبٚح

ك  ّّ   .جلقن بقل شٚرتر مثالً ؾِسٍٜ أو أيب افقجقيّيٜ مس

 ّٜٔ اشتٌٍٚل جّؾ ظذ  -وبُّؾ براظٜ-ؿٚيرة فُقهنٚ : وؿد ظزٕٚ ظْٓٚ بٚخلٍ

 مئٚت بؾ آٓف افسْغ ..افغبؼ 

ْٚؿش ذم شجٚل ادًرؾٜ افٔقم ظذ أّن ـثرًا مـ إؾُٚر تُ ام يّّزق افٍٗاي ؾ

مع أهّنٚ أو ظَٔدة حمسمٜ مع أهّنٚ ٓ حرمٜ هلٚ ذم ادًَقل، أهّنٚ ؾِسٍٜ ذات حرمٜ 

ًٜ ظـ أّن اجلّٔعأو أيب شٚم ظٚهرة ، إصٚظٜ  ّٕف ٕٚزل شٚؾؾ يّيقث ، ؽٍِ ٓ  مع أ

 اخلىر ..اخلٍّل جمّري إصٚظٜ مـ افْقع  -ذم مغبدء أمره–يًدو 

ٌٛ فألؿالم افتل تسٚجؾ افقجقيّيٜ مثاًل ظذ أهّنٚ ؾِسٍٜ أو أيب ،  وظج

ًٜ ظـ أهّنٚ  ّٜٔ..: زٕٚ ؽٍِ وأخرًا يٖس وإتحٚر ، ، شحٚق ، فقاط ، إصٚظٜ فإلبٚح

 .ٓحًَٚ هلذا ، وشًْرض وؽره مـ مالحدة افقجقيّيٜ شٚرتر أصٚظٓٚ 

ذم تٚريخ فغبًض اإلصٚظٚت اخلىرة  ؿٚيم ،ذم ؾهؾ ًرض ـام شْ

وبُّؾ أربُٝ أؾُٚر ـٚمِٜ ، مْيقمٜ تِؽ افتل أضحٝ ؾٔام بًد اإلشالم : 

جّؾ ادسِّغ خالل أفػ وأربًامئٜ شْٜ ومٚ زافٝ ٕٚبوٜ ذم مٔدان  ،أشػ

..: إهّنٚ ادْيقمٜ افتل ٓ حّتك وؿٝ هذا ادَٚلافذي مل هيدأ فف بٚل  افسجٚل

وٓ  ؽر اإلصٚظٜ وٓ ٕغبّل هلٚ شقى خهقم أهؾ افغبٔٝ ظِٔٓؿ افسالمشالح هلٚ 

ّٜٔ وافىّع افسٔٚد  .. وحل هلٚ ؽر ادهِحٜ افنخه

اإلمزاضقرّيٜ ؿقاظدهٚ آهلٜ  ٝأصقل مْيقمٜ اإلصٚظٜ افتل أرشًْٕل 

د  ّّ د وآل حم ّّ ّٜٔ ادًٚيّيٜ دح ًٚ مْتؼًا ذم بدن افَرص : تِؽ افتل مٚ زافٝ ورم

 اإلشالم وادسِّغ حتك أن..
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أن ًٕرض فْامذج مـ هذه  -إذا مٚ تسْك فْٚ ذفؽ–ٕتْٚشك ـام فـ 

ادْيقمٜ ذم تَزيؿ افًَؾ اإلٕسٚين وتَقيض افٍىرة ـام ؾًِٝ ادٚرـسٜٔ 

 ّٜٔ وافقضًٜٔ وافقجقييٜ و...، ذم افَرن ادٚيض..: إذ فٔسٝ أصقل ادٚرـس

ّٜٔ وؽرهٚ ذم مغبدء أمرهٚ إّٓ إصٚظٚت  ّٜٔ وافقجقيّيٜ وافدارويْ مٚيّيٜ وافقضً

فهٚفح افرأشامل افًٚدل : إذ ء : أي حمٚربٜ إييٚن هدؾٓٚ تسخٔػ ادٚورا ،ـٚذبٜ

افقحل هق أخىر ظدّو فِرأشامل : فذفؽ مل يسِؿ ٕغبل أو ويص مـ شىقهتؿ : 

 ..ؾام مْٓؿ إّٓ مَتقل أومسّقم أو خٚئػ يسؿٛ ظِٔٓؿ افسالم 

وإن ـٚن يىقل ويُثر ؾٔف افُالم ، ٓ تستقظغبف وذاك واخلقض ذم هذا 

ِّف .. ى ؾٔام شْرجمِدات ضخٚم  ِّف ٓ يسك ـ  ، إّٓ أّن مٚ ٓ يدرك ـ

افزبدة : اإلصٚظٜ ييـ ـٚمؾ ، ؿٚرع ومٚ زال يَٚرع افٍىرة وافغبدهيٜ 

ّٔٚت–.: حسغبْٚ وافرضورة.. مٚ جٚء سٚجؾ ت ٝمٚ إٍُأهّنٚ  -ؾٔام شْرى ذم افى

الم حتك هذه افسٚظٜ ، بؾ بف إٕغبٔٚء ويظك فف إوصٔٚء ظِٔٓؿ افهالة وافس

 ..حتك ييٓر افَٚئؿ ادْتير صِقات اهلل ظِٔف 

وب٘جيٚز : فديـ اإلصٚظٜ يور ؿٚتؾ ذم تٌٔر صرورات افتٚريخ 

 وشروراتف ..  

 أخطر ما يف اإلصاعة اخلطرة!!

ريـ موّقن اإلصٚظٜ ظذ أهّنٚ ؾِسٍٜ ، أو  ُّ ربام يْٚؿش جّؾ افًِامء وادٍ

ّٜٔ، أو أيب، أو تٚريخ ، أو بٚيِقجٔٚ ، أو شٚيُقفقجٔٚ ، أو  ظَٔدة ييْ

شسٔقفقجٔٚ أو...، مـ يون أيٕك افتٍٚت مْٓؿ إػ أهّنٚ جمّري إصٚظٜ يراي مْٓٚ 

 صّٜ افيٓر ..زظزظٜ افٍُر اإلٕسٚين، واضىراب افغبؼ ، وهذه هل ؿٚ
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ّٕف ذم مغبدء أمره جمّري  ؾٍرق ظئؿ بغ أن ٕحٚـؿ مٚ هق مىروح ظذ أ

ِّٜ ادّٓالت وتقايل افًِْٚت ..إصٚظٜ بٚضِٜ   ٓ مُٚن فف شقى ش

ًٜ ظـ ـقٕف جمري إصٚظٜ -وبغ أن ْٕٚؿنف  ّٕف ؾُر، أو ؾِسٍٜ،  -ؽٍِ ظذ أ

ـّ راق ، أو ؽر ذفؽ  ّٜٔ ..ممّٚ فف أو ييـ، أو أيب شٚم، أو ؾ  ؿّٜٔ إٕسٕٚ

هق ؿدرة : ؾرض افٌٍِٜ وآشتٌٍٚل ، ٍرض افثٚين افؾٚفداهٜٔ ذم 

ًٚ برأس صٚظٜ ظذ جًؾ افاإل ، واجلٓؾ ذم مٔدان افؼف غبٚضؾ مع احلّؼ رأش

، ورصٔد حسام ادًرؾٜ ، واخلىٖ ـٚفهقاب ذم مٔدان آروضٜ ؿريـ افًِؿ ذم 

ٓ يتٍٚضالن ، وإمثِٜ ذم ٚن ذم خزإٜ احلُّٜ ، يتسٚويافنّؽ ـرصٔد افَٔغ 

ِّدات ـغبٚر غ ٕتٟ ، حسغبؽ مٚ  افتٚريخ اإلٕسٚين ٓ حتهٔٓٚ جم ٍّ إصٚظٜ  ظـذم ص

 ..ـتٚب اهلل بسغبٛ رؾع ادهٚحػ إػ آحتُٚم 

وبًغبٚرة ثٕٜٚٔ : ؾٚإلصٚظٜ ظذ افٍرض إّول ، ومٓام ـٕٚٝ خىرة، ٓ 

أثر هلٚ ـغبرًا ذم زظزظٜ افٍُر اإلٕسٚين ، ؾحتك افًَقل ادتقشّىٜ تٖبك بٚفٍىرة 

إٓهٔٚع فإلصٚظٚت بًد آفتٍٚت إػ أهنٚ ـذفؽ، وفٔس إمر ـذفؽ ظذ 

 افٍرض افثٚين 

فإلصٚظٚت ظذ أهّنٚ ظَٚئد أو أيب  مـ يتهّدىيّّزق افٍٗاي أّن أـز مٚ و

إػ أهّنٚ ذم مغبدء أمرهٚ جمّري إصٚظٚت ، مْف افتٍٚت أيٕك أو ؾِسٍٜ...، مـ يون 

ٍَؾ ظذ وجف إرض  ّٜٔ ٕغبٔٚء ، ـذا يرإٚ أؾٚز بَِٛ أـز مستٌ اإلصٚظٚت افًٚد

 ..ؾِْْتغبف وفًّؾ هذا هق واؿًْٚ ، : ظذ إرجح 
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 الغرض مـ هذا الؽتّقب!!

ـتغبْٚ هذا ادختك فإلصٚرة افًٚجِٜ إػ اإلصٚظٜ اخلٍّٜٔ اخلىرة ذم 

ؾهقل متقاضًٜ: جّؾ هدؾْٚ مْٓٚ إيَٚف إؾٓٚم ظذ مٚ ؿِٛ وجف افتٚريخ مـ 

 خىر اإلصٚظٚت وصديد اإلرجٚؾٚت..

 ًٚ : هبدف تْنٔط اخلىر اإلصٚظٜ خٍّل فتسِٔط افوقء ظذ هذا وأيو

ؾ آشتٌٍٚل  بئر سَط ذمـٔام ٓ يافًَؾ  ٍَ ّٕف مستٌ وتًٍٔؾ ، وهق ٓ يدري أ

، إذ فٔس مٓاًم أشرًا فقضٖة اإلصٚظٜ وهق ٓ يًرف أهّنٚ إصٚظٜ َع افٍُر ـٔام ٓ ي

ّٜٔ، ب٘ؽٍٚل ـقهنٚ مْيقمٜ خىرة   ـثرًا أن ُٕثر افُالم ظـ مهٚييَٓٚ اخلٚرج

ّٜٔ مـ إؾُٚر  ّٜٔ ظز ، مٚ إٍُٝ ؿٚيرة ظذ مَٚرظٜ افقحل واإلٕسٚافنّقف ٕ

 ..افٔقم آٓف افسْغ حتك 

ًٚ -افُتٚبٚت افتل ظرضٝ فإلصٚظٜ  مل تسِط  -اشتىرايًا أو اؿتوٚب

ًٜ برسي بًض اجلزئٔٚت ادًروؾٜ فغبٔٚن  افوقء ـثرًا ظذ هذا اخلىر ، مُتٍٔ

ّٕف ٓ ئّط ظـ  خىقرهتٚ ذم مرتغبتٓٚ افؤًٍٜ ٓ ؽر ، وهذا وإن ـٚن مٓاًم إّٓ أ

ًٚ ـٚمالً ؿغبٚل إييٚن وؾىرة اإلٕسٚن ..صّدة خىقرهتٚ احل ّٜٔ ذم ـقهنٚ ييْ ََٔ 

َِّٜ بٚإلصٚظٜ رسي اجلزئٔٚت بوريَٚتْٚ ادتقاضًٜ تؿ هت فذفؽ فـ ادتً

افتل ٓ اخلىرة اخلٍّٜٔ  ٚتأبجديّ أصقل وؾًِْٚ ذفؽ ؾِغبٔٚن ربام : وإن افؤًٍٜ 

  اخلِؼ افغبسٔط!!!.ٕٚهٔؽ ظـ يتسّْك فُثر مـ افْٚهبغ افقؿقف ظذ صقاضئٓٚ 

 ؾٓٚك فسى مٚ يِزم مًرؾتف ذم ؾهقل ظٚجِٜ وإدٚحٚت رسيًٜ ..

 باشؿ احلّل 

 كربالء ادؼّدشة 
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 ػصؾ إّول ال

 تـبقفات ٓزمة يف اإلصاعة
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، يِزم رسي افنديدة اخلىرة اإلصٚظٜ احلديٞ ظـ ؿغبؾ افؼوع ذم 

 ؟!. ؿالم افْٚهبٜ ظْف ـثر مـ إ ٝبًض مٚ ربام ؽٍِ

ؾٍل حدوي ظِّل افَٚس وطّْل افٍٚتر، ؾّ٘ن إـثر ٓ يًرف بدّؿٜ مًْك 

ّٜٔ افدائرة مدارهٚ وادستغبٜ ظِٔٓٚ ، وٓ  ًٚ ، وٓ إحُٚم افؼّظ اإلصٚظٜ ذظ

 ..افْهقص افَرإّٜٓٔ ادّٗصِٜ هلٚ

افٍريَغ شّْٜ وصًٜٔ مل ؾَٓٚء أّن ، هق افسغبٛ ذم ذفؽ ربام ًٕتَد أّن و

ًٚ ، وأّمٚ افغبسٔىٜ ؾِٓؿ ـِامت ذم مهٍْٚهتؿ يًرضقا فإلصٚظٜ اخلىرة  إضالؿ

، بؾ ؾّع صّدة آبتالء افدائؿ هبٚ : آشتىراي ٓ تًدو متْٚثرة هْٚ وهْٚك 

ًٚ ـام أؾريوا فٌرهٚ هلٚ يٍريوا  ملخىقرتف افتل ٓ ختىر ظذ بٚل ،  : ؾِزم افغبٔٚن بٚب

 ت ـٚٔيت ..ذم تْغبٔٓٚ
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 التـبقف إّول : اإلصاعة يف الؾغة وآصطالح.

ّٔف صٚع : أي ذاع وؾنك  ًٜ مـ أصٚع : أي أذاع وأؾنك ، وثالث اإلصٚظٜ فٌ

ّٜٔ ؾٔام فق ـٚن ادنٚع خرًا ، ـام  -ؾٔام شّٔتوح-..، واإلصٚظٜ  مقضقع فِّىِقب

ّٜٔ ؾٔام فق ـٚن ذًا ، وشًْرض هلذا ..  أهّنٚ مقضقع فِّغبٌقض

 :  -وافٍِظ يل فِتسٓٔؾ–هل ادغبٌقضٜ ٚإلصٚظٜ أّمٚ ذم آصىالح ؾو

 بث ما هق صادق أو كاذب ؛ لتحؼقؼ ما هق غر مرشوع .

أو إرضارًا أو ؾئٜ ، وؿد يُقن ؽر ادؼوع هذا ، مًٍْٜ صخص 

نخص أو ؾئٜ ، أو جمّقع اجلّٔع : أي مًٍْٜ افنخص وافٍئٜ مع اإلرضار ب

ّٔٚت .. بٚٔخريـ ، وشٔتقضح هذا  .بٕٚمثِٜ أتٜٔ ذم افى

 الـسبة بني اإلصاعة واإلذاعة وادؽقدة!!

ًٚ ، بؾ هل إذاظٜ  ـام ْٕغّبف إػ أّن اإلصٚظٜ ادغبٌقضٜ فٔسٝ إذاظٜ مىَِ

، وظِٔف ؾٚفْسغبٜ خهقص مٚ هق صٚيق أو ـٚذب فتحَٔؼ مٚ هق ؽر مؼوع 

 ..ام ييٓر ؾٔبغ اإلصٚظٜ واإلذاظٜ فٔسٝ افسايف ، بؾ اخلهقص ادىِؼ 

وادُٔدة : ؾُّؾ إصٚظٜ هل مُٔدة ، غبٌقضٜ ادوـذا افْسغبٜ بغ اإلصٚظٜ 

فُـ فٔسٝ ـؾ مُٔدة هل إصٚظٜ : وظذ شغبٔؾ ادثٚل ؾُّٔدة رؾع ادهٚحػ 

ٍّغ إصٚظٜ  ، أصٚظٓٚ ظّر بـ افًٚص ، وذم ادَٚبؾ ؾُثر مـ ادُٚئدبٚضِٜ، ذم ص

 فٔسٝ إصٚظٚت ـام هق أوضح مـ أن خيٍك..
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 التـبقف الثاين : لقس لإلصاعة عـقان فؼفل مستؼؾ .

فٔس هلٚ ظْقان  -ذم مًْٚهٚ ادغبٌقض-ومٚ يِزم افتْغبٔف ظِٔف أّن اإلصٚظٜ 

ّٕام يذـروهنٚ تٚرة ذم بٚب ؿذف  خٚص ظْد ؾَٓٚء افٍريَغ شّْٜ وصًٜٔ ، وإ

ادٗمـ ـام هق افٌٚفٛ ، وأخرى ذم بٚب افٌٔغبٜ ، وثٚفثٜ ذم افغبٓتٚن ، ورابًٜ ذم 

ِّف بٚب افُذب وهتؽ احلرمٜ وٕحقمهٚ ،  وجري آشتىراي ظذ ٕحق ـ

 ..افُالم

وذم بًض ذفؽ ٕير ٓ يسًْٚ تٍهِٔف ذم خمتكٕٚ هذا : إذ افهحٔح ظدم 

إدراج اإلصٚظٜ ذم مًْٚهٚ ادغبٌقض حتٝ أّي بٚب مـ إبقاب أظاله : إذ بغ 

مٍٓقمٓٚ وبغ مٍٓقم مثؾ افٌٔغبٜ وافُذب وافغبٓتٚن وؽر ذفؽ ظّقم مـ وجف 

ًٚ ٓ ـذب ؾٔٓٚ وٓ هبتٚن وٓ : رضورة أّن ـثرًا مـ اإلصٚظٚت  ادْٓل ظْٓٚ ذظ

ًٚ : بَهد  ٚر شٔنْقن حرب ٍّ ًٚ بغ ادسِّغ أّن افُ ؽٔغبٜ : ـّـ ينٔع خزًا صٚيؿ

 وإفَٚء افرظٛ ؾٔٓؿ..واضىراب ؿِقهبؿ زظزظٜ صٍٓؿ 

ًٚ ـٚن ؾْٔغبٌل أن تِتٍٝ صْٚظٜ افٍَف اإلشالمّل ظْد افٍريَغ شّْٜ  وأي

ًٚ مستَالً : فنّدة آبتالء هبٚ ، ينٓد وصًٜٔ إػ ذفؽ : أي إػ إؾر اٍيهٚ ظْقإ

فذفؽ ؾٔام شتًِـ هذه افقريَٚت ادتقاضًٜ ٓ أؿؾ ، أّن ادجتًّٚت افغبؼّيٜ 

 ..حتٝ مىرؿٜ اإلصٚظٜ مْذ ظٓد ٕقح حتك يقمْٚ هذا

ادسِؿ افسْل وافنًٔل مٚ إٍؽ ئًش وضٖة ساع ييْغ ٕٚهٔؽ ظـ أّن 

د مْذ افغبًثٜ افؼيٍٜ حتك أ ّّ ّْٔٚ إمغ حم وافثٚين ييـ  ن ، إول ييـ ٕغب

، وادٗشػ أّن أـثر ادسِّغ يتديْقن بديـ اإلصٚظٜ وهؿ افَرراإلصٚظٜ 

 ٓ ينًرون ، وشٖٔيت افدفٔؾ افَىًل ظذ هذا ذم بحقث ؿٚيمٜ ..ؽٚؾِقن 
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 التـبقف الثالث : احلؽؿ ادتعّؾؼ باإلصاعة!!

ِّؼ هبٚ هنل ذظل :  ـام يِزم افتْغبٔف إػ أّن اإلصٚظٜ ظذ إضالؿٓٚ ٓ يتً

ًٚ ممدوحٜ ظَالً..: إذ افْٓل ـام ٓ ومىِؼ اخلر ، ؾ٘صٚظٜ افًِؿ  مىِقبٜ ذظ

ِّؼ إّٓ بام ؿهد ؾٔف هتؽ حرمٜ ادسِؿ وإيذائف واؽتٔٚبف  يْغبٌل أن خيٍك ٓ يتً

ـ فف حرمٜ مٚ ذم افؼع: ـٚفُتٚيب يون وجف ذظل ، ويِحؼ هبذا ؽر ادسِؿ ممّ 

 بؾ ؽره وٓ يسًْٚ افتٍهٔؾ ..

ًٚ ؾٚفْٓل  َِّف بٚفٍري–وأيو ِّؼ بام ؾٔف زظزظٜ صػ  -ظالوة ظذ تً يتً

 ـام شْغبغ ذم افتْغبٔف أيت ..واضىراب ؿِقهبؿ واؽتاممٓؿ ، ادسِّغ 

 الزبدة : 

 اإلصاعة عذ قسؿني باعتبار متعّؾؼفا :

ومىِؼ اخلر : مُٚرم إخالق ، ـّـ ينٔع  ادؿدوحةإول : اإلصاعة 

ٜ بشٔام  َّ  َّٚمٚت أهؾ افغبٔٝ افَدشّٜٔ افقارية ظـ ٕغبّل افرمحٜ افًِقم ادتًِ

 افدؾٚع ظْٓٚ ..ـذا إصٚظٜ مٚ بف يتّؿ ، و

 .، وهل افتل تْٚوهلٚ ـتٚبْٚ هذا الثاين : اإلصاعة ادبغقضة

ًٚ اإلصٚظٜ ظْد اإلضالق بّٖن وربام يَٚل  إػ ادغبٌقضٜ ، تْكف ظرؾ

 . !!دّبر وهق وجف ، ؾتفُثرة آشتًامل ، 
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 التـبقف الرابع : تعؾؼ اإلصاعة بادجؿقع

ًٚ إػ أّن اإلصٚظٜ ادْٓل ظْٓٚ ٓ تَػ ظْد افٍري بؾ ؿد  يِزم افتْغبٔف أيو

ِّؼ بٚدجّقع بام هق جمّقع : ؾٔحرم إصٚظٜ مٚ بف إحلٚق افرضر بٚدجّقع  تتً

ّٜٔ ٕٚهٔؽ ظـ افّْص افَىًل: بداهٜ أّن إحلٚق وهتؽ  حرمتف ، بٕٚوػ افَىً

ًٚ ؾغبٚدجّقع أوػ وأوػ .  افرضر بٚفٍري إذا ـٚن حمرم

 الـّص عذ تعّؾؼ اإلصاعة بؼقم !!

 ّٜٔ ؿقفف شغبحٕٚف وتًٚػ :  -وفق مْٚضًٚ –يدّل ظِٔف ذم افْهقص افَىً

ا َ ـُقا َأْن ُتِصقُبقا َقْقًما بَِجَفاَلٍة َفُتْصبُِحقا َعَذ  َياَأُّيه ـَ آَمـُقا إِْن َجاَءُكْؿ َفاِشٌؼ بِـََبنٍ َفَتَبقَّ الَِّذي

 .(1) َما َفَعْؾُتْؿ َكاِدِمنيَ 

ب٘مجٚع مٍرسي وتَريٛ آشتدٓل واضح : ؾٚفٍٚشؼ ذم هذه أيٜ 

ًٚ أمٚم افْغبل افٍريَغ،  أّن بْل  هق افقفٔد بـ ظَغبٜ فًْف اهلل ، أصٚع ـٚذب

ادهىِؼ ارتدوا فتحَٔؼ ؽرض خغبٔٞ ذم ٍٕسف وهق إٓتَٚم مْٓؿ : ؾَِد ـٚن 

 ؿديؿ..  حؼد جاهلبْٔف وبغ بْل ادهىِؼ 

افزبدة : أراي إٓتَٚم مْٓؿ هبذه افىريَٜ ، وفقٓ حُّٜ افرشٚفٜ ذم افتٖين 

 حٚهلؿ حٚل ؿقم مٚفؽ بـ ٕقيرة ريض اهلل ظْف..  وافتغبّغ فُٚن

يا أُّيا الذيـ آمـقا ؿقفف تًٚػ: ذم تٍسره :  هـ(989)ؿٚل اإلمٚم افسًّٚين 

: ٕزفٝ أيٜ ذم افقفٔد بـ ظَغبٜ قال أهؾ التػسر إن جاءكؿ فاشؼ بـبل فتبقـقا...

بـ مًٔط، بًثف رشقل اهلل إػ بْل ادهىِؼ مـ خزاظٜ فٖٔخذ صدؿٚهتؿ، وـٚن 

ذم اجلٚهِٜٔ، ؾِام ؿرب مْٓؿ جمٔئف وشًّقا بَربف  إحـة )=حؼد(بْٔف وبْٔٓؿ 

                                                           
 .    6شقرة احلجرات  (1)
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تَِقه فُٔرمقه، ؾخٚؾٓؿ ورجع، وؿٚل فِرشقل ظِٔف افهالة وافسالم : يٚ 

ا افزـٚة وذم روايٜ: إهّنؿ ارتدوا ظـ اإلشالم ومل يًىقا رشقل اهلل، إهّنؿ مًْق

 ًٚ ، ؾغبًٞ افْغبل خٚفد بـ افقفٔد رسيٜ إفٔٓؿ، وأمره أن يتًرف حٚهلؿ، ؾْ٘ن صٔئ

ـٚن ظذ مٚ ؿٚل افقفٔد ؿٚتِٓؿ، ؾذهٛ خٚفد وجٚءهؿ فٔاًل ؾسّع صقت 

 هذه ادٗذٕغ بْٔٓؿ، وشّع تالوة افَرآن، ؾرجع وأخز افْغبل، وإٔزل اهلل تًٚػ

أيٜ . وؿد روي أن افْغبل ظِٔف افسالم دٚ شّع ؿقل افقفٔد ؽوٛ، وبًٞ مـ 

  .(1)يَٚتِٓؿ، ؾٖٕزل اهلل تًٚػ هذه أيٜ 

 .: ؾتّٖمؾمنًر ب٘مجٚظٓؿ أهؾ التػسرؿِٝ : ؿقل اإلمٚم افسًّٚين : ؿٚل 

طٚهر ذم حرمٜ اإلصٚظٜ افتل تَهد ؿىًّل احلٚصؾ : ؾٚٔيٜ ّٕص 

ٌٕص ذم حرمٜ افًّؾ بّىِؼ اإلصٚظٜ ؿغبؾ ذات افقؿٝ هل رضار بَقم، اإل

َِّٝ بَقم أم بنخص .  افتغبّغ ، شقاء تً

  

                                                           
 . يار افقضـ ، افريٚض .   717: 5تٍسر افسًّٚين)ت: ابـ ؽْٔؿ(  (1)
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 حيّبقن أن تشقع...التـبقف اخلامس : تػسر : 

ْؿ َعَذاٌب ؿٚل تًٚػ :  ـَ آَمـُقا ََلُ بهقَن َأْن َتِشقَع اْلَػاِحَشُة يِف الَِّذي
ـَ حُيِ إِنَّ الَِّذي

َٓ َتْعَؾُؿقنَألِقٌؿ يِف  ِخَرِة َواَّللَُّ َيْعَؾُؿ َوَأْكُتْؿ  ْٔ ْكَقا َوا  .(1) الده

، وهق بخهقصف ؿِٝ : ييـ افُثر أّن فٍظ افٍٚحنٜ وضع دًْك افزٕٚ 

خىٖ جسٔؿ : رضورة أّن افٍٚحنٜ تًْل افذٕٛ افًئؿ أو مٚ اصتد ؿغبحف مـ 

ظذ  -افذٕقب، ومٚ افزٕٚ إّٓ ؾري مـ أؾراي افذٕٛ افًئؿ، ؽٚيٜ مٚ ذم إمر هق 

 أطٓر أؾرايه ذم آشتًامل.. -ادتًٚرف 

َأمر ٓ يؽقن ُمقافِؼًا  كؾه هـ( ذم افتٓذيٛ : 073ؿٚل إمٚم افٌِٜ إزهري )

 .(7) فاِحَشة لؾحؼ فُفق

كّؾ هـ( : ؿٚل ابـ ظرؾٜ : 599ـام ؿد ؿٚل اإلمٚم أبق افٍوؾ افٔحهغبل )

 .(0) الػاحشة ما يشتد قبحف مـ الذكقب. وؿٔؾ : ما هنك اَّلل عـف ففق فاحشة

 اشتعامل الـبل الػاحشة يف الؼقل البذيء

ينٓد فف ذم ٕهقص افؼع افثٚبتٜ مٚ أخرجف مسِؿ ذم صحٔحف ب٘شْٚيه 

ظـ ظٚئنٜ، ؿٚفٝ: أتك افْغبل إٔٚس مـ افٔٓقي ؾَٚفقا: افسٚم ظِٔؽ يٚ افهحٔح 

ؿٚفٝ ظٚئنٜ: ؿِٝ بؾ ظُِٔؿ افسٚم وافذام، ؾَٚل ش وظُِٔؿ»أبٚ افَٚشؿ ؿٚل: 

 .(9)شيا عائشة ٓ تؽقين فاحشة»رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

                                                           
 .    19شقرة افْقر :  (1)

 . إحٔٚء افراث افًريب ، بروت.   111: 9هتذيٛ افٌِٜ )ت: حمّد ظقض(  (7)

 . ادُتغبٜ افًتَٜٔ .   198: 7منٚرق إٕقار ظذ صحح أثٚر  (0)

 . إحٔٚء افساث افًريب .   7165رؿؿ : ، 1736: 9صحٔح مسِؿ )ت: ظغبد افغبٚؿل(  (9)
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وادَهقي : افْٓل ظـ افُالم افٍٚحش افغبذيء ، ويتحّهؾ أّن فٍظ 

ًٚ أو مستًّاًل دًْك افزٕٚ بخهقصف ـام تقهؿ افُثر:  افٍٚحنٜ فٔس مقضقظ

ّٜٔ أظاله : ؾٍٔٓ اشتًِّف فُِالم افٍٚحش افغبذيء :  أّن افْغبل  ٚفَِريْٜ افَىً

 .ٓ تٌٍؾ ؾٚحٍظ و

 مقجز معـك أية فقام كحـ فقف!!

ّٞ وٕؼ وإؾنٚء مٚ بف هتؽ حرمٜ  أيٜ ظذ افغبٔٚن أظاله ٌٕص ذم حرمٜ ب

ًٚ : فإلضالق وهق  ًٚ أم ـذب ًٚ، شقاء أـٚن ادغبثقث صدؿ ادٗمـ أو إيذائف مىَِ

 ذم افْهقص ..ٔف حّجٜ : يدّل ظِ

 الـص عذ حرمة اإلصاعة الصادقة مع آكتفاك...!! 

اهٔؿ ، ظـ أبٔف ، ظـ ابـ أيب مٚ رواه افُِْٔل ؿٚل : حدثْٚ : ظع بـ إبر

ظّر ، ظـ بًض أصحٚبف ، ظـ أيب ظغبد اهلل ظِٔف افسالم ؿٚل : مـ ؿٚل ذم 

إن الذيـ  مٗمـ مٚ رأتف ظْٔٚه وشًّتف أذٕٚه ؾٓق مـ افذيـ ؿٚل اهلل ظز وجؾ : 

 .(1) حيبقن أن تشقع الػاحشة يف الذيـ آمـقا َلؿ عذاب ألقؿ 

ـ افًِامء فإلرشٚل ، إّٓ أّن إطٓر ؿِٝ : إشْٚيه ضًٔػ ظْد مجٚظٜ م

ّٕف صحٔح ، ؾٚبـ أيب ظّر مـ أصحٚب اإلمجٚع ٓ يروي إّٓ ظـ ثَٜ .ظْدٕٚ   أ

ًٚ ؿٚل : حدثْٚ  وٓ حٚجٜ هلذا ؾٚفنٔخ افهدوق  رواه متهالً صحٔح

حمّد بـ احلسـ بـ أمحد بـ افقفٔد ريض اهلل ظْف ، ؿٚل : حدثْٚ حمّد بـ احلسـ 

                                                           
 . بٚب افٌٔغبٜ وافغبٓٝ  .   057: 7افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(  (1)
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افهٍٚر ، ؿٚل : حدثْٚ أيقب بـ ٕقح ، ؿٚل : حدثْٚ حمّد بـ أيب ظّر ، ؿٚل : 

 .(1)حدثْل حمّد بـ محران ، ظـ افهٚيق جًٍر بـ حمّد مثِف 

ؿِٝ: رجٚفف ثَٚت ، وحمّد بـ محران هق افْٓدي افثَٜ، ؾٚإلشْٚي ظْدٕٚ 

 صحٔح ظذ افتَديريـ .

 ما رواه أهؾ السـّة يف هذا !! بعض

حدثْٚ حمّد، ؿٚل: افزهد ؿٚل : ـتٚب روى اإلمٚم افسْل أبق حٚتؿ ذم 

حدثْٚ افقفٔد، ظـ ثقر، ظـ خٚفد بـ مًدان، ؿٚل: مـ حدث افْٚس بام رأتف 

الذيـ حيبقن أن تشقع ظْٔٚه، أو شًّٝ أذٕٚه، أو أخذتف يداه، ؾٓق مـ 

 . (7)الػاحشة يف الذيـ آمـقا

ابـ خٚفد افْٔع ، وهق صدوق ؿِٝ: إشْٚيه حسـ صحٔح ، وحمّد هق 

وخٚفد مـ ـغبٚر ؾَٓٚء افتٚبًغ ، مـ تالمذة افهحٚيب  .(0)ؾٔام ؿٚل أبق حٚتؿ

 ادَدام بـ مًدي ـرب افُْدي.

إٔٚ هـ( ذم أمٚفٔف ؿٚل: 711افهًْٚين ) ظغبد افرزاقوأخرج اإلمٚم افسّْل 

 .(9)شعذ مـ أصاع الػاحشة عؼقبة وإن صدق»ابـ جريٟ، ظـ ظىٚء، ؿٚل: 

ؿِٝ: إشْٚيه صحٔح ظذ ذط افنٔخغ ، وظىٚء هق بـ أيب ربٚح 

 ابـ ظغّبٚس . مـ تالمذة احلز، مـ أـز ؾَٓٚء افتٚبًغ ادُل 

  

                                                           
 . مٗشسٜ افغبًثٜ ، ؿؿ.    917أمٚيل افهدوق :  (1)

 . يار أضِس .    78. رؿؿ: 67افزهد )ت: مْذر افدومل( :  (7)

 . ادًٚرف افًثامٕٜٔ ، اهلْد .   1097، رؿؿ: 799: 7اجلرح وافتًديؾ  (0)

ّٔد( :  (9)  . مُتغبٜ افَرآن ، افَٚهرة.  179، رؿؿ:  138أمٚيل ظغبد افرزاق )ت: جمدي افس
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 !!زكا عائشةإصاعة  خطرة = إصاعة

أصٚظٓٚ  :هذه اإلصٚظٜ مـ ؿسؿ اإلصٚظٚت افنديدة اخلىرة افًِْٜٔ 

ّٜٔ ومـ ذم رـغبٓؿ مـ َٚيٚ بب وتغبًٓؿ ظذ ذفؽ افْقاصٛ وخقارج إّمٜ ْق أم

 ـثر مـ بسىٚء أهؾ افسّْٜ هداهؿ اهلل يون متحٔص ويرايٜ ..

افنًٜٔ إٔٚر اهلل برهٚهنؿ وثغبتٓؿ ظذ افَقل افثٚبٝ ، إطٓٚر وافَهد هق 

ًٚ : ؾَِد أصٚظقا  بّيٓر افزٕٚيؿٜ افىٚظْغ بٕٕٚغبٔٚء  ًٚ ـذب وأرجٍقا هبتٕٚ

: فروايٜ ارتُٚب وافًٔٚذ بٚهلل فًْٓؿ اهلل تًٚػ أّن افنًٜٔ ؿٚئِقن بزٕٚ ظٚئنٜ 

: ؾْحـ ظٚئنٜ افٍٚحنٜ افتل ذم افُٚذم، وـذبقا فًّر اهلل ؾٔام أصٚظقا وأرجٍقا 

 ..إوصٔٚء مـ هذا افدٕس بؾ افنًٜٔ ؿٚئِقن بىٓٚرة ظرض إٕغبٔٚء 

 لػاحشة!!امعـك ارتؽاب عائشة 

ريض اهلل ظْف ظـ  ظع بـ إبراهٔؿ ، ظـ حمّد بـ ظٔسك ،  روى افُِْٔل

ظـ يقٕس ، ظـ رجؾ ، ظـ زرارة ظـ أيب جًٍر ظِٔف افسالم ...، ؾَٚل يل ظِٔف 

؟!. مٚ يًْل فخاكتامهاافسالم : مٚ ترى مـ اخلٕٜٔٚ ذم ؿقل اهلل ظز وجؾ : 

 . (1)شبذفؽ إّٓ افٍٚحنٜ 

ؿِٝ : إشْٚيه ظْد ـثر مـ ظِامئْٚ رضقان اهلل ظِٔٓؿ ضًٔػ 

ّٕف صحٔح: فُقن يقٕس مـ أصٚحٛ اإلمجٚع  ، بٚإلرشٚل، إّٓ أّن إصّح أ

 .وربام فف ضريؼ آخر ؾِْٔير

، ـام هق طـ ادتٍَٔٓغ وتٍسر افٍٚحنٜ ذم احلديٞ أظاله بٚفزٕٚ 

ّٕف مهٚيرة خىٖ ظئؿ اجلٚهِغ ،  دٚ مّر مـ ؿقل بًض أئّٜ افٌِٜ : ، أؿّؾ مٚ ؾٔف أ

                                                           
 . بٚب افوالل  .   937: 7افُٚذم )ت: ظع ؽٍٚري(  (1)
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ًٚ حلديٞ وؽر واحد مـ ظِامئْٚ  أهّنٚ : مٚ ينتد ؿغبحف مـ افذٕقب ، وأيو

 .مسِؿ أّن افَقل افغبذيء ؾٚحنٜ

مزء ظْدٕٚ ٕحـ افنًٜٔ ، ٕٚهٔؽ ظـ أّن ظرض إٕغبٔٚء ومىِؼ ادًهقم 

ًٚ حلرمٜ افْغبّقات وافرشٚٓت   .مـ هذا افدٕس : حٍي

فٔسٝ هل ؽر ..: مًِقمٜ -ٕحـ افنًٜٔ-ٚ ظْدٕوؾٚحنٜ ظٚئنٜ 

ٕغبٚح ـالب ٕٚهٔؽ ظـ ، أمر ادٗمْغ ظّع خروجٓٚ ظذ إمٚم زمٚهنٚ 

 واهراؿٓٚ يمٚء أٓف ..، احلقأب هلٚ 

:  افزبدة : ظذ إؿّؾ ، ٓ طٓقر ذم مًْك افزٕٚ مـ ؿقل إمٚمْٚ افغبٚؿر  

فِتنٚبف : إذ فٍظ افٍٚحنٜ مـ ادتنٚبف ـام ٓ يْغبٌل  شما يعـل بذلؽ إّٓ الػاحشة»

 أن خيٍك ..

وظذ إـثر ؾٚفيٓقر ممتْع بّجّقع مٚ تَّدم : إذ ظرض إٕغبٔٚء ظِٔٓؿ 

 -ـْقح وفقط-افسالم مهقن مـ افدٕس ، وهق ٓ يْٚذم أن تُقن زوجٜ ٕغبل 

 ذم افّْٚر وافًذاب إفٔؿ ، ؾٚحٍظ .

حرمٜ إصٚظٜ مٚ بف هتؽ حرمٜ ادٗمـ ، حٚصؾ افتْغبٔف : أيٜ ٌٕص ذم 

 وأّمٚ ادجّقع ؾغبٕٚوػ ..

مٚ ارتُغبتف ظٚئنٜ وحٍهٜ مـ وٓ بٖس بٚٓشتىراي فغبٔٚن بًض 

 .. مع افْغبّل )= مٚ اصتد ؿغبحف مـ افذٕقب(  افٍٚحنٜ

ٜ ٌٕص ثٚبٝ ، شغبِٔف شغبٔؾ ادَىقظٚت ، يٍهح ظـ ـقن  ّّ إذ هؾ ث

ظٚئنٜ ؿد تًٚضٝ مٚ اصتد ؿغبحف مـ افذٕقب ، ومٚ ظيؿ مـ أثٚم ، ومٚ ـز 

 مـ افسٔئٚت ؟!! 
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، وهل خمٍٜٔ ؽرضْٚ مـ هذا آشتىراي ابىٚل إصٚظٜ أخرى خىرة 

مقٓتْٚ أّن ظٚئنٜ أؾوؾ مـ مـ بَٚيٚ إمقيغ وؽرهؿ إصٚظٜ افْقاصٛ 

مزّيٍٜ ، أضحٝ ظَٔدة أهّنٚ ؾٚضّٜ شٔدة ٕسٚء افًٚدغ ، وخىقرة هذه اإلصٚظٜ 

 ..حُؿ افْقاصٛ مـ خالهلٚ بزٕدؿٜ مـ مل يَؾ بٚفتٍؤؾ وربام أهدروا يمف 

مٚ  -إصٚظٜ افتٍؤؾ–وفَْػ ظذ خىقرهتٚ يٍُل أن ِٕتٍٝ إػ أهّنٚ 

اشتّرار افْقاصٛ  زافٝ ٕٚبوٜ مستّرة حتك وؿٝ هذا ادَٚل ، ويالزمٓٚ

 زٕدؿٜ افنًٜٔ جراء ذفؽ ..
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 . الـبل محؿد عذ التظاهر

حدثْٚ ظغبد افًزيز بــ ظغبـد اهلل، حـدثْٚ شـِٔامن بــ ؿٚل : روى افغبخٚري 

ؿـٚل:  بالل، ظـ حئك، ظـ ظغبٔد بـ حْغ، إٔف شّع ابـ ظغبـٚس ريض اهلل ظـْٓام

أن أشٖفف هٔغبٜ فـف  مُثٝ شْٜ أريد أن أشٖل ظّر بـ اخلىٚب ظـ آيٜ ؾام أشتىٔع

ًٚ...، ثؿّ  تظاهرتاا رست مًف ؾَِٝ: يٚ أمر ادٗمْغ مـ افِتـٚن  حتك خرج حٚج

 .!؟ (1)مـ أزواجف عذ الـبل

 ؾَٚل ظّر: تِؽ حٍهٜ وظٚئنٜ. 

ؿٚل ابـ ظغبٚس: ؾٖخذ ظّر رياءه حتك يخؾ ظذ حٍهٜ ؾَٚل هلٚ: يٚ بْٜٔ 

ّٕؽ   .!؟غضبانرشقل اَّلل حتك يظؾ يقمف  لساجعنيإ

 .(7)لـراجعـّفا واَّلل إكّ ؾَٚل حٍهٜ: 

وؿـد  ؿِٝ: إشْٚيه صحٔح ب٘مجٚع ، شغبِٔف شـغبٔؾ مَىقظـٚت افهـدور .

 يَٚل : بّٖن حٍهٜ أو ظٚئنٜ تٚبتٚ ظـ هذه ادًهٜٔ افًئّٜ : أي إؽوٚب افْغبـّل 

 ؟!!.صِقات اهلل ظِٔف

ؿِْٚ: إثغبٚت مثؾ هذه افتقبٜ حيتٚج إػ ّٕص صحٔح ، ويون إثغبٚتـف خـرط 

: ؾِٔس ذم مهٚير أهؾ افَغبِٜ رائحٜ فـذفؽ ، بـؾ ادقجـقي ؾٔٓـٚ آسار افَتٚي 

 ..: حسغبؽ اجلّؾ وـالب احلقأبظذ ظدم افتقبٜ

                                                           
إِْن َتُتقَبٚ ذم ؿقفف تًٚػ مـ شقرة افتحريؿ : ينر ابـ ظغبٚس إػ هتديد اهلل تًٚػ فًٚئنٜ وحٍهٜ   (1)

اَم َوإِْن  ُُ ُِقُب ْٝ ُؿ ٌَ ْد َص ََ َد  َتَظاَهَرا َعَؾْقفِ إَِػ اهللهِ َؾ ًْ ُٜ َب َُ
ِمَِْغ َوادَْاَلئِ ْٗ يُؾ َوَصٚفُِح ادُْ ُه َوِجْزِ َٓ َؾِ٘نه اهللهَ ُهَق َمْق

ٌر   ِٓ  . َذفَِؽ َط

 يار ضقق افْجٚة . .  9910، رؿؿ:  156: 6صحٔح افغبخٚري )ت: زهر افْٚس(   (7)
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 !!تقاضلتا عذ الـبّل محؿد 

حمّـد، حـدثْل حمّـد بــ حـٚتؿ، حـدثْٚ حجـٚج بــ أخرج مسِؿ ؿٚل : 

أخزٕٚ ابــ جـريٟ، أخـزين ظىـٚء، إٔـف شـّع ظغبٔـد بــ ظّـر، خيـز إٔـف شـّع 

ظٚئنٜ، ختز، أن افْغبل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ـٚن يُّٞ ظْد زيْٛ بْٝ جحش 

أن أيتْٚ مٚ يخؾ ظِٔٓٚ افْغبل  فتقاضلت أكا وحػصة، ؿٚفٝ: ؾٔؼب ظْدهٚ ظسالً 

 !.ر، أـِـٝ مٌـٚؾر؟صذ اهلل ظِٔـف وشـِؿ، ؾِتَـؾ: إين أجـد مْـؽ ريـح مٌـٚؾ

 . (1) ؾدخؾ ظذ إحدامهٚ، ؾَٚفٝ ذفؽ فف

 ؿِٝ: متٍؼ ظِٔف ، شغبِٔف شغبٔؾ مَىقظٚت افهدور .

حـدثْل احلســ بــ حمّـد بــ صـغبٚح، ومـ ضريؼ آخر ؿـٚل افغبخـٚري : 

أن أيتْـٚ  أكا وحػصةفتقاصقت بف، ؿٚفٝ ظٚئنٜ :  حدثْٚ حجٚج، ظـ ابـ جريٟ

 .(7)  أجد مْؽ ريح مٌٚؾر، أـِٝ مٌٚؾريخؾ ظِٔٓٚ افْغبل ؾِتَؾ: إيّن 

حـدثْٚ ظـع بــ ؿـٚل: ؾروة بـ أيب ادٌـراء، وؿد رواه افغبخٚري مـ ضريؼ 

أماا ؿقهلـٚ : ؿريـٛ مْـف : وؾٔـف مسٓر، ظـ هنٚم بـ ظروة، ظـ أبٔف، ظـ ظٚئنٜ 

 .(0) واَّلل لـحتالـ لف

ؿقفف وبغ مثؾ  ،يُّـ فِخهؿ اجلّع بغ هذا وهْٚك ؽرهوٓ ٕدري ـٔػ 

اْؿ َعاَذاًبا  تًٚػ: ِخاَرِة َوَأَعادَّ ََلُ ْٔ ْكَقا َوا ـَ ُياْمُذوَن اَّللََّ َوَرُشاقَلُف َلَعاـَُفُؿ اَّللَُّ يِف الاده إِنَّ الَِّذي

ْؿ َعَذاٌب َألِقؿٌ وـذا ؿقفف تًٚػ :  (9) ُمِفقـًا ـَ ُيْمُذوَن َرُشقَل اَّللَِّ ََلُ  .(5) َوالَِّذي

                                                           
 . إحٔٚء افساث افًريب ، بروت.1979، رؿؿ: 1133: 7صحٔح مسِؿ )ظغبد افغبٚؿل(   (1)

 . يار ضقق افْجٚة .5767، رؿؿ: 99: 7صحٔح افغبخٚري)ت: زهر افْٚس(   (7)

 . يار ضقق افْجٚة .5768، رؿؿ: 99: 7صحٔح افغبخٚري)ت: زهر افْٚس(   (0)

 . 57إحزاب :   (9)

 . 61افتقبٜ :   (5)
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 عائشة أفضؾ مـ فاضؿة إصاعة أّن 

فٔس بخٚف أّن هذه اإلصٚظٜ ادَٔتٜ مـ افَسؿ اخلىر جّدًا : ـقهنٚ أضحٝ 

، إمقيغ اخلقارج وظَٔدة ٓ مزايدة ؾٔٓٚ ظْد مجٚظٚت مـ أهؾ افتٍُر ، أتغبٚع 

ادتيٚهرة ظذ افْغبل ؾتقاهؿ بزٕدؿٜ مـ ٓ يٍوؾ ظٚئنٜ جّدًا ومـ آثٚرهٚ اخلىرة 

 ..صِقات اهلل ظِٔٓٚ شّٔدة ٕسٚء افًٚدغ ظذ ؾٚضّٜ 

ٓ يسًْٚ افتٍهٔؾ ، فُـ ًٕتَد أّن مثؾ هذه اإلصٚظٜ ، مل يُـ هلٚ وجقي 

ّٕام أخرجٝ رأشٓٚ ظٓد  ّٜٔ : فٔس ّٕن بْل افىَِٚء مـ ظٓد افهحٚبٜ ، وإ بْل أم

ّٕام  ًٚ مـ هذا افَغبٔؾ ، وإ د ، أمّٜٔ حيغبّقن ظٚئنٜ أو صٔئ ّّ ًٚ ٔل حم ًٚ هبؿ اشتخٍٚؾبٌو

ًٚ حلرمتٓؿ  ًٚ مـ صٖهنؿ ، وإتٓٚـ  ..وحى

ّٔٚت ودمّٔد  وفَد ؿِْٚ مرارًا إّن اإلصٚظٜ افغبٚضِٜ مغبّْٜٔ ظذ تَزيؿ افغبدهي

افرضورّيٚت ، ومٚ ٕحـ ؾٔف ـذفؽ : إذ أّي مْىؼ هذا افذي يَرن ظٚئنٜ ادتيٚهرة 

مْغبقحٜ ـالب  )ـثر وبر افقجف( إيبٛ ، صٚحغبٜ اجلّؾادتقاضئٜ ادٌوغبٜ فِْغبل 

شقّدة كساء أهؾ »وذم فٍظ : ش ممـنيشقّدة كساء اد »ظذ مـ حٚزت رتغبٜ : احلقأب ، 

شقّدة كساء هذه  »وذم آخر :  ششقّدة كساء العادني» وذم فٍظ آخر : ش اجلـّة

 ؟!!.شإّمة

زـريٚ بـ أيب أخزٕٚ : مْٓٚ ؾٔام رواه ؿٚل : أفٍٚظ ثالثٜ وؿد مجع احلٚـؿ 

افْغبل ، ؿٚل:  أنّ  ؾراس، ظـ افنًغبل، ظـ مرسوق، ظـ ظٚئنٜزائد، ظـ 

يا فاضؿة، أٓ ترضني أن تؽقين شقدة كساء »وهق ذم مرضف افذي تقذم ؾٔف: 

 ش وشقدة كساء ادممـني، وشقدة كساء هذه إمة، العادني 
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 .(1)هذا إشْٚي صحٔحؿٚل احلٚـؿ : 

افٍريَغ شّْٜ ديٞ صٖٕف صٖن مَىقظٚت افهدور : ٓتٍٚق هذا احلؿِٝ: 

ظدم افنّؽ ذم اإلمجٚع ادحَؼ ظذ ، ومع تَٚرب أفٍٚطف وصًٜٔ ظذ صّحٜ إشْٚيه 

 ..: رواه افغبخٚري ومسِؿ وبَّٜٔ افستّٜ أصحٚب افسْـ جٚزمغ بهّحتف صدوره 

َّْٔٔٔٚت افساموّيٜ : ؾٚفْغبّل افزبدة : ؾٓذا مثٚل ظذ تَزيؿ اإلصٚظٜ اخلىرة اف

فاضؿة شقّدة كساء هذه » يَقل ـام ذم بًض أفٍٚطف افتل رواهٚ افغبخٚري ومسِؿ: 

شٔٚية شاموّيٜ إهلّٜٔ ، ، وهق ّٕص ذم شٔٚية ؾٚضّٜ ظذ ظٚئنٜ وبَّٜٔ ٕسٚء إّمٜ  شإّمة

 ذم حغ جّؾ أهؾ افسّْٜ يَقفقن ظٚئنٜ أؾوؾ!!

أّن افتٚبع ادسقي ظٚئنٜ ، أؾوؾ مـ افسّٔد هذا هق مْىؼ اإلصٚظٜ : ؾٍٔف 

 ادتغبقع ؾٚضّٜ ظِٔٓٚ افسالم .

  

  

                                                           

 .9793، رؿؿ: 173: 0ادستدرك )مهىٍك ظغبد افَٚير(   (1)
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 التـبقف السادس : اإلرجاف أخّص مـ اإلصاعة !!

ذـرٕٚ أّن هدف ـتٚبْٚ هق افغبسط ذم اإلصٚظٜ اخلىرة افتل تًْل ـقهنٚ 

مٚ جٚء بف افقحل ورضورات افًَؾ :  َٜٚرظافْٚهوٜ بّمْيقمٜ مـ إؾُٚر 

، واضىراب ؿِقب قحديـ زظزظٜ صػ ادبَهد ل ينًٔٓٚ افٍُٚر تِؽ افت

وحمٚربٜ افديـ ، وتسٍٔف افقحل ادغبغ، ؾٓؾ ظرض واؽتامم ادسِّغ، ، ادٗمْغ

 هلٚ افَرآن افُريؿ ؟!!!

قَن ؿِْٚ : ذم فٍظ اإلرجٚف ، ذم مثؾ ؿقل اهلل تًٚػ :  َُ ْ َيْْتَِف اْدَُْٚؾِ ـْ مَل َفِئ

ُِقهِبِْؿ َمَرٌض  ـَ ذِم ُؿ ِذي ِرَيْهَؽ هِبِؿْ  َواْدُْرِجُػقَن يِف اْدَِديـَةِ َوافه ٌْ ُْ  . (1) َف

هـ( : أرَجػ بٚفقء أو بٚخلز 515ؿٚل إمٚم افٌِٜ ابـ افَىٚع ذم أؾًٚفف )

 . (7)أرسع بف ذم افؼِّ ٓ ذم اخلر 

هؿ افذيـ يقفدون  َواْدُْرِجُػقنَ  هـ(: 073ؿٚل إمٚم افٌِٜ إزهري )

. ومثِف ؿٚل اإلمٚم ابـ (0)إخغبٚر افُٚذبٜ، افتل يُقن مًٓٚ اضىراب ذم افْٚس 

 . (9)هـ( ذم فسٚن افًرب 711مْيقر )

هـ( ذم تٍسره افقشٔط: 968ؿٚل اإلمٚم افسْل افْٔسٚبقري )

ؿٚفقا: هؿ ؿقم ـٕٚقا خيزون ادٗمْغ بام يُرهقن مـ أمر  اْدَِديـَةِ َواْدُْرِجُػقَن يِف 

                                                           
 .   63شقرة إحزاب :  (1)

 . ظٚمل افُتٛ .  70: 7إؾًٚل ٓبـ افَىٚع  (7)

 . إحٔٚء افساث افًريب ، بروت .   07: 11هتذيٛ افٌِٜ  (0)

 .   110: 9فسٚن افًرب  (9)
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إهّنؿ ؿتِقا  :ظدوهؿ ويَقفقن: ؿد أتٚـؿ افًدو ويَقفقن فرسايٚ رشقل اهلل

 .(1)  إصاعة الباضؾ لالغتامم بف:  اإلرجاف وهزمقا ، ومًْك

هـ( ذم افتغبٔٚن : 963وؿٚل افنٔخ افىقد رضقان اهلل ظِٔف )

..: ؾٚدرجٍقن الباضؾ لالغتامم بف صاعةإ : فاإلرجاف وادرجػقن يف ادديـة

 .(7)هؿ افذيـ ـٕٚقا يىرحقن إخغبٚر افُٚذبٜ، بام ينٌِقن بف ؿِقب ادٗمْغ 

وؿٚل افزخمؼي ذم افتٍسر : وادرجٍقن ٕٚس ـٕٚقا يرجٍقن بٖخغبٚر 

افسقء ظـ رسايٚ رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؾَٔقفقن: هزمقا وؿتِقا، 

 . (0)وجرى ظِٔٓؿ ـٔٝ وـٔٝ، ؾُٔرسون بذفؽ ؿِقب ادٗمْغ 

هـ( ذم ادجّع : وهؿ ادْٚؾَقن أيوٚ افذيـ 598وؿٚل افنٔخ افىزد )

ٍقن ذم ادديْٜ بٕٚخغبٚر افُٚذبٜ ادوًٍٜ فَِقب ادسِّغ ، بٖن يَقفقا ـٕٚقا يرج

اجتّع ادؼـقن ذم مقضع ـذا ، ؿٚصديـ حلرب ادسِّغ وٕحق ذفؽ ، 

 . (9) ويَقفقا فرسايٚ ادسِّغ : إهّنؿ ؿتِقا وهزمقا

 ؿِٝ : تَدم أّن اإلصٚظٜ هل : بٞ مٚ هق صٚيق أو ـٚذب ...افخ .

ـٚن بٞ خهقص مٚ هق ـٚذب وبٚضؾ فزظزظٜ  وأّمٚ اإلرجٚف ؾ٘ن

، ـام ربام ييٓر مـ ، وإضًٚف افَِقب ، وخِؼ آضىراب ذم ادجتّع  افهّػ 

ٜ افتٍسر وافٌِٜ ، ؾٚفْسغبٜ هل افًّقم واخلهقص  ّّ شٛ افْزول وأؿقال أئ

: إذ ؿد أخذ ذم مٚهٜٔ  ادىِؼ ، وظِٔف ؾُّؾ إرجٚف هق إصٚظٜ ٓ افًُس

                                                           
ّٜٔ . 099:  18افتٍسر افقشٔط  (1)  .  جٚمًٜ حمّد بـ شًقي  اإلشالم

 . مُتٛ اإلظالم اإلشالمل ، ؿؿ.  061: 8افتغبٔٚن )ت: أمحد افًٚمع(  (7)

 .   110: 9فسٚن افًرب  (0)

 . إظِّل ، بروت ، فغبْٚن . 187:  8جمّع افغبٔٚن فِىزد  (9)
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افُٚذبٜ افغبٚضِٜ خِؼ آضىراب ذم ادجتّع بٕٚخغبٚر واإلرجٚف زفزفٜ افهػ 

 .بٚفرضورة ، وبًض اإلصٚظٜ ادْٓل ظْٓٚ فٔس ـذفؽ 

ومـ ،  ظذ إطٓرمـ اإلصٚظٜ ادْٓل ظْٓٚ أخّص اإلرجٚف حتّهؾ أّن 

ٓق أفًـ مْٓٚ وأخغبٞ : إذ ؽرض اإلصٚظٜ أن ٓ يَػ ظْد إتٓٚك حرمٜ ؾثّؿ 

واضىراب ؿِقب ادقحديـ افٍري ادسِؿ حسٛ ، بؾ زظزظٜ صّػ ادسِّغ ، 

 ..وإهنٚك شغبٔؾ ادٗمْغ ، بتسخٔػ افؼع ادغبغ وتَزيؿ افديـ، 

افُٚؾريـ ، ذم افًٚدغ : ؾَِد صقهقا مـ رجٚف اجلع إلهٚك هذا ادثٚل 

 ..خالفف حََٜٔ افديـ ، ومٚ جٚء بف افَرآن افُريؿ 
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 !!= إصاعة اإلرهاب اإلشالمل َأْرَهَباة اإلشالم

ٚ ٓ خيتِػ اثْٚن مـ افسّْٜ وافنًٜٔ أّن اإلشالم ادىروح ذم اخلٚرج إمّ 

ؾٖظِـ أّن افرأشاميل ، فُـ جٚء افٌرب ، مّْزه مـ ـّؾ إرهٚبصًٔل وإّمٚ شّْل

: أظْل وٕقاصٛ افزمٚن قارج افْٓروان بَٚيٚ خاإلشالم ٓ يًدو إشالم 

 !!!افتٍُريغ مـ أهؾ إحزمٜ افْٚشٍٜ 

فُـ دٚذا ؟! مٚ هق افٌرض ؽر ادؼوع مـ هذا ، ومٚ هق اهلدف افُغبر 

ٜ احلٚصؾ مـ اضىراب ؿِٛ اإلٕسٕٜٚٔ وادجتًّٚت افغبؼّيٜ بّثؾ هذه اإلصٚظ

 .؟!!اخلىرة جداً افغبٚضِٜ 

ّٜٔ بؾ ؽرهٚ ييـ ؾَِد أضحك  اإلشالم ذم جّؾ ادجتًّٚت افٔقروأمريُ

ًٚ فإلرهٚب  ؟!!مرايؾ

 ّٜٔ ّٕام جيٛ أن ٕرصه افهٍقَف ؿٚل مٍُر اإلمزيٚف صٚمقئٔؾ هْتٌتقن: إ

درة  َُ َٛ بًٔدًا ذم ختٍٔض اف ي اإلشالمل...، جيٛ أٓه ٕذه َٜ أمَٚم افتحدِّ ٔه افٌرب

 ِٜ ٔهٜ...افًسُريه  .(1)افٌرب

ؿٚل: اإلشالم هق  ذم ـتٚبف صدام احلوٚراتـام ؿد أظِـ هْتٌتقن 

، وؿد ؾًؾ ذفؽ مرتغ احلوٚرة افقحٔدة افتل جًِٝ بَٚء افٌرب مقضع صّؽ 

 .(7)ظذ إؿؾ... 

                                                           
م دجِٜ ؾقريـ أؾريز  1997صدام احلوٚرات ظْقان مَٚفٜ ضقيِٜ ٕؼهٚ هْتٌتقن ذم ظدي ربٔع   (1)

 ذم ظٓد افرئٔس إمريُل بٔؾ ـِْتقن، ثّؿ أتغبًٓٚ بُتٚب حيّؾ ٍٕس اإلشؿ .

 م .1999. بروت ، ضغبع  009صدام احلوٚرات )ترمجٜ: ضًِٝ افنٚيٛ( :   (7)
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ـّؾ هذا ّٕن اإلشالم حٚز ؿهٛ افسغبؼ ذم إجذاب افغبؼّيٜ ٕصقل 

تًٚفّٔف ادَّدشٜ ، شٔام ذم ثامْٕٔٔٚت افَرن ادٚيض ، ؾسة اهنٔٚر افنٔقظّٜٔ ، ؾٍل 

صدام احلوٚرات ، واحلوٚرة اإلشالمّٜٔ مٚ أضِؼ ظِٔف : تِؽ افٍسة بدأت ؾسة 

ؾرائص ارتًدت هلٚ أؿقى حوٚرة ، هل ظز افتٚريخ مع مٚ إتٚهبٚ مـ تنقيف 

رهٚ هْتٌتقن أظاله : فُقهنٚ ـٚفسحر ذم  ُّ ّٜٔ ـام هق سيح مٍ احلوٚرة افٌرب

ّٜٔ ، و  ـٚإلـسر ذم شجٚل افغبَٚء وافْامء وآشتّرار ..حمٚـٚة افٍىرة اإلٕسٕٚ

ًٚ ، ؾغبذفقا  ٜ ضريَٜ إّٓ اإلرجٚف بتهقير اإلشالم إرهٚب ّّ مل تُـ ث

هدروا  ب ، وؿد شٚظدهؿ ظذ ذفؽ متٖشِّقن خقارج،ادِٔٚرات فدظؿ اإلرهٚ

ّٜٔ ظّٚمٜ أهؾ افَغبِٜ مـ افسْٜ وافنًٜٔ يمٚء  ، ومٚ ـٚن ، ٕٚهٔؽ ظـ بَّٜٔ اإلٕسٕٚ

فرؤوس هٗٓء ادٚرؿغ مـ افديـ ـّروق افسٓؿ مـ افرمّٜٔ ، أْن خترج مـ 

 جحقرهٚ فقٓ مِٔٚرات افٍُر افٌريب ، واهلل ادستًٚن ..

ّٜٔوأمٌر آخر ؾٚفن ًٚ ،  ،ًقب افٌرب ّٜٔ وإوربّٜٔ ، ٓ تريد حرب إمريُ

، وذريًٜ افتل حتٚول إَٚذ ازمٚهتٚ آؿتهٚيّيٜ بذفؽ بخالف حُقمٚهتٚ 

ّٜٔ مجًٚء )=إصٚظٜ( حمٚربٜ اإلرهٚب خر حجٜ ٓشتٌٍٚل افنًقب   ..اإلٕسٕٚ

ؾ ـِّْٚ يًِؿ أّن  ٍَ صدام حسغ احتؾ افُقيٝ بوقء أخرض ادستٌ

، فُـ جٔقش افٔقروأمريُٚ هل مـ حرر افُقيٝ ، وـٚن  يقروأمريُل

ـّؾ اخلِٟٔ ؾُٚن هلؿ مٚ أرايوا ، ٍٕط ظيّٜ أخرى ذم آبٚر اؾساشٓؿ افٌرض 

 ْٚ ِّ  ..مستٌٍِقن ٕٚئّقن هذا وج

ّٜٔ ٕٚهٔؽ ظـ  بٔع إشِحٜ ظذ بِدان افًٚمل افثٚفٞ ادستٌٍِٜ : ؿو

ّٜٔ خر مثٚل : ؾِ ّٜٔ اإليرإ س ؾٔٓٚ رابح إّٓ شقق إشِحٜ ٔواحلرب افًراؿ

 ّٜٔ  ومٚذا ـٕٚٝ افْتٔجٜ ؟!!.، افٌرب
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افْتٔجٜ : صّْػ ٕيٚم إيران بَٔٚية افسّٔد اخلّْٔل رضقان اهلل ظِٔف ذم 

ّٕف ٕيٚم إرهٚيب ، ؾتِزم حمٚربتف ، وهؿ إػ افٔقم  ّٜٔ ظذ أ افدوائر افٔقروأمريُ

، مْذ احتالل ائر ظْٔٓٚ حيٚربقٕف ، ذات افقؿٝ صّْػ ٕيٚم صّدام ذم تُِؿ افدو

ّٕف ٕيٚم إجرامل دمٛ إزافتف افُقيٝ ،  : م  7330مل يزيِقه حتك فُـ : ظذ أ

مـ ٓ تتسْك هلؿ ، حترير افُقيٝ مـ ظيّٜ ٕهّنؿ ـٕٚقا بٕٚتيٚر ظيّٜ أـز 

ّٜٔ يون   .وهق مٚ حهؾ اجلديدةظامفٜ بًض رمقز افسٔٚشٜ افًراؿ

وؿس ظذ هؿ افٔقرو أمريُٚن افرابح افقحٔد ذم مًًّٜ اإلصٚظٚت هذه 

افتل مـ هذا افَغبٔؾ ذم افَرن ادستٌٍِٜ جدًا ذفؽ مآد صًقب افًٚمل افثٚفٞ 

 ..ومٚ بًدهافًؼيـ 

ّٜٔ ب٘جيٚز : ٓ بّد مـ خِؼ ظدّو ، إّمٚ جمرم ـهّدام ، أو إرهٚيب ـٚبـ  افَو

 نًقبافٓين ، وإّٓ ـٔػ تسّْك دهٕٚع افَرار افٌريب إظالن رايٜ احلرب أمٚم 

 ّٜٔ واإلجرام اإلرهٚب إصٚظٜ حمٚربٜ إّن  ٕي حرب؟!بٚفٍىرة افراؾوٜ اإلٕسٕٚ

 !!بسمٔؿ اؿتهٚيهؿ ادْٓٚر؟، ثّؿ هل ـٍِٜٔ ـٍِٜٔ ب٘ؿْٚع افنًقب 

وٓ ْٕسك أّن افٔقروأمريُٚن يظّقا إصقفٔغ واإلرهٚبٔغ فٌرض 

افسقؾٔٚيت ادِحد : إذ افكاع مع آحتٚي آخر ، وهق مقاجٜٓ آحتٚي افسقؾٔٚيت 

  ، ساع ـٍر وإيامن ..

 ؾؼاعدة !!الدخقل لتلصرات : كتاب شزكغامن 

افُتٚب ظغبٚرة ظـ وجٜٓ ٕير مـ صخص : امن ٌٕشزمٗفٍف مٚيُؾ ؿٚل 

، ظّؾ ذم افداخؾ، وبدأت مع خزيت بًّع مع وزارة اخلٚرجٜٔ ذم افسًقييٜ 

ذم جدة ذم افسٚحؾ افٌريب ذم احلجٚز،  (CIA: )وافتل أصغبحٝ ؿْهِٜٔ ال

ل أن أصدر تٖصرات أمرئُٜ ٕٕٚس مل يُقٕقا مٗهِغ فِحهقل وضِٛ مّْ 
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 ًٚ تؿ هتديدي  ظِٔٓٚ، مل يُـ فدهيؿ أي ارتغبٚط بٚفسًقييٜ أو بغبِداهنؿ، وٓحَ

 .ْٕٕل رؾوٝ مْح هذه افتٖصراتٚفٍهؾ مـ افقطٍٜٔ : ب

ًٚ ذم ـتٚبف إٓػ افذـر : و حهؾ ظذ افتٖصرات أصخٚص ـٚن ؿٚل أيو

فُٔقٕقا جمٚهديـ ذم : ف يتؿ دمْٔدهؿ إّٔ  ٓحًَٚ تغبّغ جيٛ رؾوٓؿ، فُـ 

 .لتدريبفؿ :إحوٚرهؿ إػ أمريُٚ وؾَٚ فِتٖصرات أؾٌٕٚستٚن، وتؿّ 

ًٚ : هْٚك و ّٜٔ لومْيامت تٍْ أؾرايٌ ؿٚل أيو أّن ـام ، تقّرضٓٚ هبذه افَو

ًٚ بًِؿ  ًٚ حمٚض ًٚ وخداظ  .بٚفؼف وحٛ افقضـّقه مم :أمرـٚهْٚك ٍٕٚؿ

 : ًٚ احلرب ظذ اإلرهٚب أمر أظَد بُثر مـ مًٚيفٜ اخلر ضد وؿٚل أيو

لؽـ كقػ ظْٚس افَٚظدة متًهغبقن ومتحجرو افَِٛ،  صحٔح أنّ ..: افؼ

 !.؟وصؾقا إىل هذا ادستقى مـ احلضقر الدويل والتدريب ادتطقر

 : ًٚ إحوٚرهؿ إػ  ٕصخٚص تؿّ أمريُٚ ـٕٚٝ تهدر تٖصرات وؿٚل أيو

وَِٕتٓؿ د آي إيف إػ ، وُجّْدوا فِحرب ذم أؾٌٕٚستٚن ، أمريُٚ فتدريغبٓؿ 

ويف ، ومْٓٚ إػ افًراق وشقريٚ وفٔغبٔٚ، وأصغبحقا بًدهٚ ذم افَٚظدة ، افغبَِٚن 

 .(1) ك حالقًا تـظقؿ داعش آرهايبهناية ادطاف ما يسؿّ 

، ذم حغ هق ضد اإلرهٚب  ًٚٚهرة أهّن إصٚظٜ أمريُٚ افؿِٝ: ؾالحظ 

 ، وٓ ٕىٔؾ.وفٔدهٚ مـ ضريؼ افزٕٚ 

  

                                                           
(1)  Visas for AL-Qaeda (cia handouts that rocked the warld) j. mickchael sprimgmann. 
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 التـبقف السابع : إصؾ ادعريف لإلصاعة الشديدة.

رون ، ـٔػ تسّْك فإلصٚظٜ افُٚذبٜ )=اإلرجٚف( أن ربام  ُّ يتسٚئؾ ادٍ

ّٔٚتف ،  بؾ تسٔىر ظذ مسرة افتٚريخ وتتًِٛ بًّٚرف افًَؾ اإلٕسٚين وبدهي

 ، مـ أيـ اشتّدت هذه افَّقة ؟!! افؼع ورضوراتف

ـّ ؿِْٚ :  ، وشٖٔيت افُالم ذم افتْغبٔف ٛ مـ جمّقع إصٚظٚت مـ خالل ادر

 أيت ؾٕٚتير .. 

افتل تنغبف احلََٜٔ مع أهّنٚ زيػ أو خراؾٜ أو أشىقرة ظدا هذا ؾغبٕٚؾُٚر 

ـَ ، وهق مٚ ظّز ظْف افَرآن افُريؿ بٚدتنٚبف حٔٞ ؿٚل :  ا الَِّذي يِف ُقُؾقِِبِْؿ َزْيٌغ َفَلمَّ

 .(1) َفَقتَّبُِعقَن َما َتَشاَبَف ِمـُْف اْبتَِغاَء اْلِػْتـَِة َواْبتَِغاَء َتْلِويؾِفِ 

وؿد اختِػ افًِامء ذم مًْك ادتنٚبف حتك افْخٚع ، وٓ ياظل فذفؽ ، 

ٓ يَّدم وٓ ٓ ؿّٜٔ فف ، ترف ظِّل  -ؾٔام ٕرى–خّٚصٜ وأّن أـثر اختالؾٓؿ 

 ظٚمل افٍحص وافتحَٔؼ.. يّٗخر ذم

ًٚ ـٚن  : مـ ؿغبٔؾ فٍظ افٍٚحنٜ هق ادردد بني معـقني أو أكثر:  فادتشابفوأي

ًٚ فألذهٚن وـام ذم ادثٚل ادٚيض ،   افسيي ذم اشؿ افروايؿغبٔؾ ـٚن مـ هق مٚ تَريغب

 أيب، وبغ افَرر افثَٜ ظذ شغبٔؾ ادثٚل ، مريٌي بغ ّحّد بـ ظع : ؾادنسك

 وؿس ظذ ذفؽ .، شّْٜٔ افُذاب 

، مـ ؿغبٔؾ فٍظ افهالة  ففق غر معروف ادعـك أشاشاً ،  ادجؿؾوأّمٚ 

دٚ ظرف افًٚرؾقن  : ؾِقٓ بٔٚن افْغبل  افقاري ذم افَرآن ؿغبؾ بٔٚن افْغبل 

 ، وٓ وؿػ افقاؿٍقن ظذ مٚهٔٓٚ.ذظًٚ ك افهالة مًْ

                                                           
 . 7شقرة آل ظّران:   (1)
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ّٔٚت  اإلصٚظٜ افنديدة تًتّد ذم بْٚئٓٚ ادًرذم إشٚس ظذ احلس

  افغبٔٚن..مقجز : هٚك وادتنٚهبٚت وأخرًا ادجّالت 

أّمٚ آظتامي ظذ ادتنٚهبٚت وادجّالت ؾقاضح : إذ مهٚ ٓ يٗييٚن إّٓ 

، وٓ يُّـ ٕي ؾتْٜ أو إصٚظٜ أن فِجٓؾ واحلرة وافنؽ ، ٓ ئٍدان ظِاًم أبدًا 

: إذ ٓ يُّـ اشتٌٍٚل افًَقل رج مـ ذَٕتٓٚ مـ يون متنٚهبٚت وجمّالتخت

 .. مـ يون ذفؽ

ُهَق الَِّذي َأْكَزَل َعَؾْقَؽ اْلؽَِتاَب وؿد ّٕص افَرآن افُريؿ ظذ ذفؽ ؾَٚل : 

ـَ يِف ُقُؾقِِبِْؿ َزْيٌغ َفَقتَّبِعُ  ا الَِّذي اٌت َفَلمَّ َـّ ُأمه اْلؽَِتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِِبَ قَن ِمـُْف آَياٌت مُحَْؽاَمٌت ُه

 .(1) َواْبتَِغاَء َتْلِويؾِفِ  اْبتَِغاَء اْلِػْتـَةِ َما َتَشاَبَف ِمـُْف 

ّٔٚت : ؾغبٚٓسار ظذ أن يُقن احلس هق مهدر ادًرؾٜ وأّمٚ احل س

ّٜٔ!!.افقحٔد   : أي ب٘فٌٚء ـؾ أحُٚم افًَؾ افُِ

ـٕٚٝ  ،ظذ اإلضالق  ؾٖخىر إصٚظٜ ظرؾٓٚ بْق اإلٕسٚن، رو وٓ ؽُ 

ّٔٚت افًَؾ  مـ افقريد إػ افقريد ، ومٍٚهٔؿ احلُّٜ منٚية ظذ ذبح ـِ

 ، هٚك هذا ادثٚل ....افقحٔدبٚؾساض أّن احلس هق مهدر ادًرؾٜ 

  

                                                           
 . 7شقرة آل ظّران:   (1)
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 أققى إصاعة يف تاريخ اإلكسان!!

أؿقى اإلصٚظٚت افتل ابتِٔٝ هبٚ افغبؼّيٜ ظذ اإلضالق مْذ ظٓد أبْٔٚ 

حتك يقمْٚ هذا، إصٚظٜ أّن مهدر ، ومٚ زافٝ ٕٚبوٜ أو ؿغبِف بَِٔؾ ،  ٕقح 

ّٜٔ اخلّس ادًرؾٜ افقحٔد هل احلقاس ًٚ ، ، ب٘فٌٚء أحُٚم افًَؾ افُِ متٚم

ؿقهلؿ : مهدر ادًرؾٜ افقحٔد هل احلقاس. ؿؤّٜ  وواضح حتك فألؽغبٔٚء أنّ 

 : ّٜٔ ّٜٔ فٔسٝ حس ّٜٔ ـِ ِّػ ، تتْٚول ادٚيض ـقهنٚ ظَِ ّٜٔ ٓ تتخ ّٜٔ ـِ صّقف

ؿغبؾ ؽرهؿ : إذ ٓ ادهٚيرة وافتْٚؿض واحلٚرض وادستَغبؾ : ؾقؿًقا ذم حٍرة 

ّٜٔ ٓ تتًدى  ِّٜٔ وٓ خالف أّن أحُٚم احلس جزئ جدران ادختز ، فٔسٝ ـ

ّٜٔ ؟!!صّقفّٜٔ  ّٜٔ صّقف  .: ؾُٔػ أضحٝ أوػ ؿقاظدهؿ ـِ

ّٜٔ مهٚيراهتؿ وتْٚؿوٚهتؿ ومـ  ،  ؿقهلؿ : ادٚية هل احلََٜٔ ادىَِٜـِ

  .(1)وأّن افقظل وافٍُر ٕتٚجٚن فِامّية 

ّٜٔ : رضورة أّن  مٚ وراء =ادٔتٚؾٔزيَٚ )هؿ رُٕٚإوادهٚيرة واضحٜ جِ

هق ظغ ادٔتٚؾٔزيَٚ : إذ آظتَٚي بٕٚحُٚم افُِّٜٔ ادٚية( مٚ وراء  احلس=

افنّقفّٜٔ افتل تتْٚول ادٚيض واحلٚرض وادستَغبؾ : ـام هل ظَٔدة مٚرـس 

ّٜٔ ، ووأوؽسٝ ـقٕٝ بٚفقضًّٜٔ ، هق مٔتٚؾٔزيَٚ ٓ ريٛ ذم ذفؽ : إذ  بٚفنٔقظ

ّٜٔ : افسٕٔٚٔد شّؿ ممٔٝ . ـِ ، تتْٚول إزمْٜ افثالثٜ ّٜٔ صّقفٜٔ ٓ ارتٔٚب أّن ؿو

 ..حتك ادٚيي ذفؽ  ، ٓ يرتٚب ذم

                                                           
ّٜٔ افادٚية هلٚ مًْٔٚن ظْد افٍالشٍٜ : إّول : اهلٔقٓ ، ومًْٚهٚ   (1) . وافثٚين : ـّؾ مٚ وآشتًداي َٚبِ

ومَهقي ادٚييغ مـ  ر وافنجر وافْٚر وؽر ذفؽ .ـٚن فف أبًٚي ذم افقاؿع افًْٔل اخلٚرجل ، ـٚحلج

 ادٚية هق افثٚين ، وأّمٚ إول ؾٓق ظْدهؿ خراؾٜ = مٔتٚؾٔزيَٚ .
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ُر ادٔتٚؾٔزيَٚ متٍِسػ ذم : مْؿقفتف ادنٓقرة ؿٚل أرشىق فذفؽ 

  ادٔتٚؾٔزيَٚ .

هل تًْل مٚ وراء احلس ، ظالوة ظذ ـقهنٚ وٕنر إػ أّن ادٔتٚؾٔزيَٚ 

ّٜٔ أحُٚمٓٚ ا بِحٚظ ّٜٔ ادىَِٜفُِ ًٚ  ،ادستَغبِ مجٚظٜ مـ ذـر : فذفؽ مٚ وراء أيو

ّٜٔ ادْىؼ إرشىل هل مٔتٚؾٔزيَٚ.وؽره ٝ ـقٕٝ سافٍالشٍٜ ـٖوؽ  أّن صّقف

ؿ أوًٓ  ُّ ؾالحظ ـٔػ بْٔٝ أؿقى أصٚظٜ ذم افتٚريخ ظذ ادهٚيرة وافتح

.. ًٚ ِّامت ثٕٚٔ  ، وظذ مْٚؿوٜ افغبدهئٚت وافرضوريٚت وادس

ؾٔام يون فِامّية ؿقإغ ٕٔقتـ نّقفٜٔ خوًقا فٓؿ ظذ شغبٔؾ ادثٚل ؿد ؾ

ّٜٔ فورسظٜ افوقء ،  رسظٜ مٚية ؿٚربٝ ذم حرـتٓٚ  فُّؾ ؿقإغ آيْنتٚيـ نّقف

ّٜٔ ؾٔزيٚء وـّٔٔٚء وريٚضٔٚت ، وؽر ذفؽ مـ ؿقإغ افوقء  افًِقم افىغبًٔ

ّٜٔ بحجٜ أهّنٚ مٔتٚؾٔزيَٚوضٛ و...: ذم  . حغ هؿ إُروا افنّقف

 حتََٔف مـ هذا ، ومل هل أؿقى إصٚظٜ؟!! فُـ مٚذا تريد اإلصٚظٜ
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 براهني وجقد اخلالؼبطال إغرض ال

يْىقي س إُٕٚر مٚ وراء احلإػ أّن وفَد أدحْٚ مَٚمْٚ ٓ يسّح بٚفغبسط ، 

ّٔٚت ادْىؼ ومٍٚهٔؿ ظذ إُٕٚر  ٕغبّل افقضًّٜٔ ـام جزم ، افٍِسٍٜ مـ رأس ـِ

ّٜٔ أيبٔٚتف أوؽسٝ ـقٕٝ ذم افٍرٕز  دٚذا ، ؾام فُـ : ذم ؽره ..وؽره افقضً

 ٌرض مـ هذا اإلُٕٚر ؟!!افهق 

ًٚ ظذ افُِّٔٚت  بىٚل ـّؾ براهغ وجقي اخلٚفؼإلبغبسٚضٜ :  افَٚئّٜ أشٚش

، ّٜٔ ّٜٔ ادٍٚهٔؿ افٍِسٍ ّٜٔ وصّقف براهغ ـقٕف واحدًا أحدًا إبىٚل يتغبع ذفؽ  ادْىَ

ًٚ إبىٚل مٚ تٍرع ظْٓٚ مـ حُؿ افًَؾ بِزوم اخلٚفؼ  افقشٔط بغ شغبحٕٚف ، وأيو

 ؽر ذفؽ ...افًٚمل أخر وادًٚي وإبىٚل بٚفتٚيل ووادخِقق ، 

إُٕٚر وجقي اهلل تًٚػ واجلّْٜ وافّْٚر وافرساط وافغبًٞ افٌرض هق إذن 

 ..هُذا أصٔع افٍُر ذم تٚريخ افغبؼب٘جيٚز: ، ...وـّؾ ادٚورائٔٚت 

وٓ ياظل إلضٚفٜ افغبسط أّن ادٚشُغ بخٔقط إصٚظٜ افٍُر هذه ظز 

ظذ ـرد افسٔٚية وظرش افىٌٔٚن رأشامهلؿ يهٚرظقن مـ أجؾ بَٚء ، افتٚريخ 

وامتٓٚن افغبؼ، ظدّوهؿ افقحٔد افَٚير ظذ مسٚجِتٓؿ وإمٚثتٓؿ ؾٔام برهـ 

ظٜ أّن مهدر إصٚخالل افتٚريخ هق اهلل ورشِف وـتغبف: فذفؽ إُٔروا ادٚوراء 

ِّ ادًرؾٜ افقحٔد هق احلقاس اخلّس ٓ ؽر ، وأمّ  وـذا اهلل ، ٔٚتف ٚ افًَؾ وـ

 .. ٓ تَّرهٚ احلقاسّٔتٚؾٔزيَٚ ؾأخرة ، اجلّْٜ ، افْٚر...، 

ذم تٚريخ اإلٕسٚن:  -أو أرجٚف مٚ صئٝ ؾًّز -افزبدة : هل أؿقى إصٚظٜ

ظذ ة ؾٔام صٓد افتٚريخ يرٚفُقهنٚ أضحٝ مْيقمٜ أؾُٚر ـٚمِٜ ذم ـتٛ ، ؿ
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ٕٚهوٜ بتَزيؿ ـّؾ براهغ مسٚجِٜ ـتٛ إٕغبٔٚء وادرشِغ ظِٔٓؿ افسالم ، 

ّٜٔ = مٔتٚؾٔزئَّٜ .فُـ افٍِسٍٜ وادْىؼ ،   بٖي حّجٜ ؟! بحّجٜ أهّنٚ ـِ

هل أؿقى إصٚظٜ، ّٕن أربٚهبٚ أضحقا إٔغبٔٚء هلؿ ثَِٓؿ ذم مًٚيٓت 

ْٚ أن ٕهػ افغبؼّيٜ ضِٜٔ افَرن افًؼيـ افتٌٔر اإلجتامظل وافتٚرخيل : حسغب

ّٕف أصٚع  ـٕٚٝ تٖخذ تًٚفّٔٓٚ مـ ٕغبّل افديٚفُتٔؽ ـٚرل مٚرـس ، دٚذا ؟! ٕ

 ي خراؾٜ ، ٓ حََٜٔ فف وٓ واؿع ..وأرجػ أّن ادٚوراء جمرّ 

ًٚ(ـّؾ مرّي افزبدة :  ًٚ )أبستّقجلٔ إػ إصٚظٜ أّن  ؾِسٍٚت اإلحلٚي مًرؾٔ

 ق احلقاس ٓ ؽر .مهدر ادًرؾٜ افقحٔد ه

هذه اإلصٚظٜ ـٍِٜٔ ، ب٘بىٚل ـّؾ براهغ افًَؾ وـِٔٚتف وظّٚمٜ  نإذ

 : ؾٖيش يغبَك؟!.ف افنّقفّٜٔ مأحُٚ

ٓ يغبَك إّٓ ادّٚية ، فذفؽ ؾُّؾ ؾِسٍٚت اإلحلٚي هل بحسٛ افتَسٔؿ 

، افٍِٔسقف افٔقٕٚين ادِحد  ، أصٚظٝ مْذ ظٓد هروؿِٔىسؾِسٍٚت مٚيّيٜ 

ّٜٔ ، وافقظل ، حتك ظٓد مٚرـس وإجِز  أّن ادٚية هل احلََٜٔ ادىَِٜ ، وهل أزف

تٌّرات ٕتٔجٜ إًُٚس  ،اإلٕسٚين ٓ يًدو ظِّٔٚت ؾٔزيقـّٔٔٚئّٜٔ ذم افدمٚغ

 .افقاؿع ادٚيي اخلٚرجل ؾٔف 

ّٜٔ : ؾَِد إُٔروا ب٘صٚظٜ ؿِْٚ: ؾالحظ اشتٌٍٚهلؿ افغبؼّيٜ  : ادّٚية أزف

 .، ـام ٕغّبف أرشىقادٔتٚؾٔزيَٚ بٚدٔتٚؾٔزيَٚ 

  



 
 
 
 
 
 
 
38 

 

 التـبقف الثامـ : اإلصاعة ادركّبة واإلصاعة البسقطة

ذـرٕٚ ذم افىٔٚت أّن اإلصٚظٜ ظذ ؿسّغ: إوػ: إصٚظٜ بسٔىٜ شٚذجٜ 

 ٜ خىرة .ٓ ختٍك ظذ ـثر مـ افْٚس افقاظغ . وافثٕٜٚٔ : إصٚظٜ خٍّٔ ربام 

 وهْٔٓٚ ٕتسٚئؾ : مٚ هل افًْٚس ادَّقمٜ حلََٜٔ اإلصٚظٜ اخلىرة؟!!.

اإلصٚظٜ اجلقاب : هق أن تُقن مرـغّبٜ مـ جمّقظٜ إصٚظٚت : ؾ٘ذا ـٕٚٝ 

إّٓ بًد وؿقع افٍٖس ذم جلّؾ افغبسىٚء افسٚذجٜ افغبسٔىٜ ٓ يُْنػ أمرهٚ 

 بٚدرـٛ مْٓٚ ..افرأس ـام هق منٚهد ذم افقاؿع اخلٚرجل ، ؾُٔػ 

ؿٚيرة ظذ افتّيٓر ؾٚإلصٚظٜ ادرـغبٜ )مـ جمّقظٜ إصٚظٚت وإرجٚؾٚت( 

ًٚ مـ إصٚظٜ  ـام ذم إصٚظٜ إؿٕٚٔؿ ،بّيٓر ييـ ـٚمؾ ادرـغبٜ ضقًٓ وظرض

ّٜٔ حتٝ ؾِسٍٜ تٚمٜ نُؾ باحلِقل وؽرهٚ..، وافتّنُؾ  ـام ذم إصٚظٜ اإلبٚح

ـام ذم إصٚظٜ  ،ظل متُٚمؾبهٌٜٔ مذهٛ إجتامافتّهٔغ مسّك افقجقيّيٜ، و

ك افقضًّٜٔ )= ّّ  ٕوؽسٝ ـقٕٝ.. (مراحؾ افغبؼّيٜ افثالثاإلحلٚي حتٝ مس

وإمثِٜ افًٚجِٜ افتل رسيٕٚهٚ ؾٔام مٙ فٍُِٜٔ ب٘يَٚف افذهـ ادتقشط 

: ؾِٔسٝ اإلصٚظٜ ادرـغبٜ إّٓ جمّقع ظؼات ظذ صقاضكء هذه احلََٜٔ ادّرة ..

ًٚ ، ـؾ ذفؽ ذم مْيقمٜ واحدة  مئٚت اإلصٚظٚت ضقًٓ وربام   ..وظرض

ذم تٚرخيْٚ اإلشالمل فإلصٚظٚت مثٚل ٓذع وشٖٔيت ذم افٍهؾ افثٚفٞ 

ادرـغّبٜ ، وفَد أضحك هذا ادثٚل ؾٔام بًد مْيقمٜ جغّبٚرة توّؿ أـز أصقل أهؾ 

ّٔٓٚ افهحٚيب ادافسّْٜ ذم افًَٔدة ، ًْٕل إصٚظٜ اإلرجٚء  ظغبد نٓقر افتل ـٚن ٕغب

ّٔٓٚ بـ اخلىٚب ، اهلل بـ ظّر  ، أبق مقشك إصًري إمٚم اخلقارج ووص

د وآل حمّد  ّّ      ..وافداظل هلٚ ـّؾ خهقم حم
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ّٕام أؾريٕٚه إمثِٜ ادٚضٜٔ خالل ربام اتوح هذا  : مستَالً ؾهاًل : وإ

ّٜٔ آفتٍٚت إػ خىقرة اإلصٚظٜ ذم بْٚء ادجتّع وافتٚريخ ظذ فْٗـد  : أمه

ذم بْٚء افتٚريخ وؿِٛ ـثرًا ؾٚإلصٚظٜ بًّْٚهٚ افغبسٔط افسٚذج ، ٓ أثر هلٚ 

تٌٔٔر شروراتف وصروراتف : بخالف افنديدة اخلىرة افتل مٚ ٓ ، ومًٚيٓتف 

ّٜٔ آٓف افسْغ ،  ٚرثٜ ادٖشٚة هل ظدم وافُإٍُٝ ترزح حتٝ ظغبئٓٚ اإلٕسٕٚ

ّٜٔ جّؾ يرايٜ  ًٚ ، ي ٚينّ اإلٕسهذا اجلّؾ : إذ أهّنٚ إصٚظٜ اإلٕسٕٚ راهٚ مستٌٍؾ متٚم

 ..ؽر ذفؽ أو ؾِسٍٜ أو أيب ظَٔدة أو 

  اإلصاعة عذ مرتبتني

 افؤًٍٜ ادتًٚرؾٜ ظْد جّؾ افْٚس. ادرتبة إوىل :

واإلصٚظٜ هبذا ادًْك ٓ تًدو ٕؼ اخلز افهٚيق أو افُٚذب فتحَٔؼ 

ًٚ يؼب اخلّر: فٔسَط ذم أظغ  مًٍْٜ ضًٍٜٔ ؽر مؼوظٜ ، ـْؼ أّن ؾالٕ

افّْٚس، وـ٘صٚظٜ أّن افقء افٍالين صّح مـ افسقق بَهد بًٔف بسًر أظذ، 

، ٜ ادتقشىٜ وهُذا بَٜٔ ادقاري افتل ٓ تُٚي ختٍك ظذ أحد مـ أهؾ افثَٚؾ

إصٚظٜ أّن افْغبل ذم مًرـٜ  :وأؿقاهٚ مـ ؿغبٔؾ مٚ ذـرٕٚه ذم مَدمٜ وريَٚتْٚ هذه

 ..وإؽراؿٓؿ بٚفٌؿ وآضىراب  فزظزظٜ صػ ادسِّغ :أحد ؿتؾ

ذـر هذه بـثرًا ًّؾ افَٚرىء افُريؿ أيرك أّن وريَٚتْٚ هذه فـ هتتؿ وف

 ادرتغبٜ إّٓ فغبٔٚن ادرتغبٜ افنديدة اخلىرة.

 .)=ادركّبة(ادرتبة الثاكقة : الشديدة اخلطرة 

ًٚ أّن  اإلصٚظٜ هبذا ادًْك مل ٕجد مـ ـتٛ ؾٔٓٚ وٓ صّْػ أحٌد ذـرٕٚ أيو

، مع أهّنٚ هل افّْٚهوٜ بَِٛ مًٚيٓت افتٚريخ افؼق  حقهلٚ مـ ـّتٚب
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 ّٜٔ ربام يسٚجؾ افًِامء بذ ، ..اإلحلٚي إٍٜٓ افذـر، حسغبؽ إصٚظٜ واإلٕسٕٚ

وادٍُرون موٚمْٔٓٚ ظذ أهّنٚ ظَٔدة فُـ مـ يون افتٍٚت اػ أهنٚ إصٚظٜ، وؿد 

 ًٚ أدحْٚ ذم ادَّدمٜ إػ أّن افٍرض افثٚين جيًؾ مـ بٚضؾ اإلصٚظٜ مع احلّؼ رأش

 ٓ يتٍٚضالن ، وهذه هل افداهٜٔ.. ذم مٔدان افؼف برأس 

ًٚ ـٚن  غبٜ ،: فُقؾٚإلصٚظٜ هبذا ادًْكوأي ـّ مْيقمٜ ـٚمِٜ مـ  هنٚ مر

ًٚ مـ ادًٚرف  ًٚ ـٚماًل مـ افًَٚئد ادهىًْٜ، وبًْٚء تٚم إؾُٚر ادختَِٜ ، وٕيٚم

أهّنٚ  ؿٚيرة ظذ دمّٔد حتك افرضويٚت ؾٔام ذـرٕٚ ادقضقظٜ..: ياهل افدواهل 

ّٜٔ ، بؾ تَزيؿ ظٚمٜ ادتقاترات افقحٔقّيٜ وافَْٔٔٔٚت  افساموّيٜ وافغبدهيٚت افًَِ

.. ّٜٔ  اإلٕسٕٚ

ّٕف ٓ يتسْك جلّؾ افّْٚس ـنػ زيٍٓٚ  -مع ـّؾ هذا-تُّـ خىقرهتٚ  أ

ّٜٔ : ينٓد فذفؽ أّن بًض  إّٓ بًد وؿقع افٍٖس ذم رأس ادجتًّٚت اإلٕسٕٚ

اإلصٚظٚت مع ـقهنٚ خالف بدهئٚت افًَؾ ورضوراتف، مستّرة حتك يقمْٚ 

ؿ افسالم ..، مٚ هذا مْذ ظٓد ٕقح وإبراهٔؿ ومقشك وظٔسك وحمّد ظِٔٓ

 ..سٚجؾ مٚ جٚء بف إٕغبٔٚء وادرشِقنتافًَؾ، ؤٚت َٚرع بدهيت ٝإٍُ

مرورًا  ،ٚهلْدودافسقمري ؾمـ ذفؽ إصٚظٜ احلِقل مْذ افًٓد و

ّيٜ َٕٔٔٚ حتك شٚظتْٚ هذه ، وذم اإلشالم إصٚظٜ اإلرجٚء ، تِؽ افتل مٚ قبّسٔح

ّٜٔ زافٝ ٕٚبوٜ   ..ذم افٍهؾ افَٚيم ْٔجع ـام ش، افسٚظٜ حتك متٍن

إذن ـام بٚن وشٔغبٚن أـثر بجالء، ؾٚإلصٚظٜ ؿٚيرة ظذ مَٚرظٜ مٚ جٚء بف 

 ف أهؾ افٍىرة افهٚحلقن !!فإٕغبٔٚء وادرشِقن ، وظّٚمٜ مٚ يظك 
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هل ؿٚيرة ظذ مسٚجِٜ افُتٛ افسامويٜ، بؾ تًىِٔٓٚ ذم مٔٚييـ افكاع 

ًٚ تِق افَرون !!  بغ احلؼ وافغبٚضؾ ، ؿروٕ

ظٜ بٚظتغبٚرهٚ مْيقمٜ ـٚمِٜ مـ إؾُٚر ، هل ييـ ـٚمؾ ؿغبٚل اإلصٚ

إييٚن ، هلٚ أصقل ؿٚيرة بُّؾ خغبٞ وتِّقن ظذ مْٚؿوٜ إصقل افتل ٕزل هبٚ 

 افقحل إمغ..

أصقل ييـ اإلصٚظٜ وإن ـٕٚٝ ثٚبتٜ احلََٜٔ واجلقهر ذم ـّؾ زمـ : 

ّٔٚت مْٚؿوٜ فِغبدمتنٚهبٜ )=ادتنٚهبٚت( ـقهنٚ مْيقمٜ مًٚرف  ّٔٚت هي وافَْٔٔ

، إّٓ أهّنٚ حربٚوّيٜ ، متغبدفٜ اديٓر وافنُؾ وافهٌٜٔ ، اتوح ويتوح أـثر  ـام

ّٜٔ ّٕرويّيٜ أو هلٚ فغبٚس يتالئؿ مع ـّؾ تٌّر وتٌٔر : ؾّّرة  أو و َٕٔٔقّيٜ أؾرظقٕ

مٚرـٔسّٜٔ أو وجقيّيٜ شٚرترّيٜ أو وضًّٜٔ هروؿِٔىٔسٜٔ ، أو أمقّيٜ ، وأخرى 

 ّٜٔ ّٜٔ أـقٕت  ..و يارويْ

 هٚك بًض إمثِٜ افتل مٚ زافٝ ٕٚبوٜ حتك أن ..
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 !! أفسد الـاس اىل يقم الؼقامةصحابّقان أصاعا ما 

ٕغبتدىء هبذا ادثٚل افقاضح : فًٔرف افَٚرىء افُريؿ أّن اإلصٚظٜ مٓام 

ـّ افغبًض أهّنٚ  تٚؾٜٓ شخٍٜٔ بٚرية، هل ذات افقؿٝ ؿٚيرة ظذ ذم مغبدء أمرهٚ ط

ّٔٚت ، وتسٍٔف افرضورّيٚت ، وبٚفتٚيل هل تَزيؿ  افساموّيٚت ، ودمّٔد افَْٔٔ

ًٚ ظذ ظَٛ ، وإيهك مـ ذفؽ  ؿٚيرة ظذ ؿِٛ مًٚيٓت افتٚريخ رأش

ّٜٔ ٕٚبوٜ ـٚفقرم ادستٍحؾ افذي ٓ يواء فف..  اشتّرارهٚ ح

ر حيِّقن أشٍٚرًا ، وادهٔغبٜ افًيّك أّن مجٚظٜ مـ أصغبٚه افغبؼ ، وهؿ مح

، يروهنٚ ييـ ٓ ييـ ظٚويٜ إْن حتّؾ ظِٔٓٚ تِٓٞ وإن ترـتٓٚ تِٓٞ وـالب 

 ..بًده واهلل ادستًٚن 

أخزٕٚ أبق ؿٚل : هـ( ذم تٚرخيف 571)ابـ ظسٚـر اإلمٚم افسّْل أخرج 

 إٚ أبق احلسغ أمحد بـ حمّد بـ افَْقر، افسًقي أمحد بـ ظع بـ حمّد افقاظظ 

 ح.. وأبق ظع حمّد بـ وصٚح

 :إٚ أمحد بـ حمّد بـ افَْقر ؿٚٓ، أبق افَٚشؿ بـ افسّرؿْدي  أخزٕٚو

ٕٚ أبق ، ٕٚ أبق ظغبٔد ظع بـ احلسغ بـ حرب ، إٔغبٖ ظٔسك بـ ظع بـ ظٔسك 

ظـ جده محٔد بـ ، أيب زحر بـ حهـ  حدثْل ظؿّ ، افسُغ زـريٚ بـ حئك 

يٚ أبٚ شًٔد أمٚ  : ؿٚل زرت احلسـ بـ أيب احلسـ ؾخِقت بف ؾَِٝ فف، مْٓٛ 

 ؟!!.ترى مٚ افْٚس ؾٔف مـ آختالف 

ٚ وأمّ ...،  يٚ أبٚ حئك أصِح أمر افْٚس أربًٜ وأؾسده اثْٚن: ؾَٚل يل 

برفع افِذان أؾسدا أمر افْٚس ؾًّرو بـ افًٚص يقم أصٚر ظذ مًٚويٜ 

وادٌرة  .فال يزال هذا التحؽقؿ إىل يقم الؼقامةؾحُّٝ اخلقارج :  ادصاحػ
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ؾُتٛ إػ مًٚويٜ إذا ؿرأت ، ف ـٚن ظٚمؾ مًٚويٜ ظذ افُقؾٜ ؾّٕ٘ : ًغبٜ بـ ص

يٚ مٌرة مٚ : ؾٖبىٖ ذم مسره ؾِام وري ظِٔف ؿٚل فف ،  ـتٚيب هذا ؾٖؿغبؾ مًزوًٓ 

 .!؟ومٚ هقمًٚويٜ : ؿٚل  .أمر واهلل ـْٝ أوضئف وأهٔئف: ؿٚل  ؟!.افذي أبىٖ بؽ

ًٕؿ  :ؿٚل .أو ؾًِٝمًٚويٜ: ؿٚل  .افغبًٜٔ فٔزيد مـ بًدكادٌرة : ؿٚل 

ؾِام خرج مـ ظْد مًٚويٜ ؿٚل فف أصحٚبف ، ؾٖٕٝ ظِٔف ، ارجع إػ ظِّؽ  :ؿٚل

رجؾ معاوية يف غرز  قد وضعت ورائل واَّلل أيّن : ؿٚل  ؟!.مٚ وراءك يٚ مٌرة

 .بغل ٓ يزال فقف إىل يقم الؼقامة

لؽاكت ولقٓ ذلؽ  ؛فؿـ أجؾ ذلؽ بايع همٓء ٕبـائفؿ: ؿٚل احلسـ 

 . (1) صقرى إىل يقم الؼقامة

ؿِٝ : إشْٚيه صحٔح ، رجٚفف ثَٚت ، وزحر افىٚئل وثَف ابـ حغبٚن ، 

واحلسـ بـ أيب  وروى ظْف ثَتٚن ، ـام ؿد ترجؿ فف افغبخٚري وؽره يون ضًـ .

احلسـ هق افغبكي ، مـ أـز ؾَٓٚء افتٚبًغ ، شّع مًٚويٜ بـ أيب شٍٔٚن 

 وظّرو بـ افًٚص وأبق مقشك إصًري وادٌرة بـ صًغبٜ وصحٚبٜ آخرون.

بنحّٓٚ وحلّٓٚ ، اخلىرة اخلٍّٜٔ افزبدة : ؾٓذه هل اإلصٚظٜ افغبٚضِٜ 

د وظيّٓٚ : إهّنٚ افتل ؿّزمٝ افَرآن ، ومّجدت مٚ  ّّ ،  جٚء بف شٔد افًٚدغ حم

ًٚ ظذ ظَٛ  ؿِغبٝ مًٚيٓت افتٚريخبٚفتٚيل و مٚ إٍؽ ادسِؿ افسْل ، رأش

ًٚ حتك افٔقم ،   وٓ ٕىٔؾ. وافنًٔل يرزحقن حتٝ ظغبئٓٚ ضِٜٔ أربًٜ ظؼ ؿرٕ
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 !!إصاعتان دعاوية وابـ عؿر قؾبتا وجف التاريخ 

ظالوة ظذ ظّر بـ  افهحٚيب ظغبد اهلل بـ ظّر بـ اخلّىٚبمًٚويٜ و

، ؾًِّر اهلل يْدر افًئؿ مـ إٔغبٔٚء ييـ اإلصٚظٜ وادٌرة بـ صًغبٜ و...،  افًٚص

ًٚ ـٓ ًٚ إلصٚظٚت افتل أضحٝ اّـ ؾ، ٗٓء أن يغبًٞ إفف اإلصٚظٚت ٕغبٔ ورم

 جمّقع إصٚظتغ..حتك يقمْٚ هذا ، مستٍحاًل 

ـام ٓ ، وهل  بدم عثامنضالٌب أّكف معاوية إمام البغل إصاعة إوىل : 

ّٜٔ واضحٜ : رضورة أّن مًٚويٜ خيٍك  ًٚ فدم  -ذظًٚ -أـذوبٜ ذظ فٔس وفٔ

:  = اخلىرة ، ومـ هْٔٓٚ يغبدأ يور اإلصٚظٜ افثٕٜٚٔظثامن بّٖي ٕحق مـ إٕحٚء 

اشتَىٚب افرأي صٚظتف افغبٚضِٜ : فٔتسّْك فف هذه اإلإذ ٓ بّد مـ ذظْٜ 

افكاع مع مـ ـٚن مـ افْغبل ـٓٚرون مـ مقشك ظِٔٓؿ افسالم اإلشالمل ذم 

 : وهل:..

: ذاك افتل ٕؼهٚ ظغبد اهلل بـ ظّر بـ اخلّىٚب  إصاعة اإلرجاء:  الثاكّقة

، أصٚع هذا افىٚمع بٚخلالؾٜ إصٚظٜ اإلرجٚء بٚخلالؾٜ جّدًا افهحٚيب افىٚمع 

ًٚ ؿغبٚل ييـ افْغبل حمّد ظْد ـثر مـ أصغبٚه  فٔوحك ـٚفرسضٚن ادستٍحؾ ييْ

حيسـ حتك ـٍّٜٔٔ افغبؼ ، ومهٔغبٜ ادهٚئٛ أّن هذا افىٚمع بٚخلالؾٜ ٓ 

ّٕف بٚغ ذم افكاع تَقل هذه اإلصٚظٜ : إ !!(.1)افىالق ّن مًٚويٜ مٗمـ ، مل يثغبٝ أ

 ، وشٖٔيت افغبٔٚن ذم ؾهؾ ٓحؼ ..بـ أيب ضٚفٛ .. ظعّ مع 

                                                           
أصٚر ظِٔف افغبًض هق ادٌرة بـ صًغبٜ، ـام ذم إٔسٚب  ؿغبٔؾ مقت اخلٍِٜٔ افثٚين ظّر بـ اخلىٚب، (1) 

ًٚ فروايٜ افىزي إذاف، ظذ ظّر  بٚشتخالف ابْف ظغبد اهلل بـ ظّر ظذ ادسِّغ، ؾٖجٚبف ظّر ضغبَ

 مرأتف . ؿٚئاًل: ؿٚتِؽ اهلل، واهلل مٚ أريت اهلل هبذا، وحيؽ ـٔػ اشتخِػ رجاًل ظجز ظـ ضالق إ

 ؿِٝ : رواه افىزي ب٘شْٚييـ صحٔحغ ، أو أحدمهٚ ٓ أؿؾ .
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 اإلمزاضقرّيٜ افَرصّٜٔ اميظّتٓ غتِافتغ اإلصٚظادرـٛ مـ جمّقع تغبع 

ًٚ ضٚحْٜ بغ ادسِّغ  بُّؾ ادًٚييٜ دحّد وآل حمّد ،  مٚ أوتٔٝ مـ ؿّقة ، حروب

، فتْتٓل ذم آخر ادىٚف بٚشتنٓٚي مقػ ادقحديـ ظع ظِٔف افسالم ، افذي ؿٚل 

ًٚ بدمٚئف  شففذا عّل مقٓه مـ ـْٝ مقٓه: » -متقاتراً -افْغبل ؾٔف  ذم مرّضج

 .. ، هذا أوًٓ ؾٜحمراب افُق

مًٚويٜ ، ، وٕغبّل اإلصٚظٜ ادخرضم بسبع إمٚم افغبٌل  -ثًٕٚٔٚ -وفتْتٓل 

 ّٜٔ ّٕف ـٚن بٕٚمس افَريٛ ظدّو اإلشالم هذا مع أ، ظذ ظرش اخلالؾٜ اإلشالم

 رؿؿ واحد ، فُـ ـٔػ وبّٖي ذيًٜ خوع ادسِّقن دًٚويٜ ؟!!

خوًقا فف ب٘صٚظٜ مٚ ـٕٚٝ ختىر حتّك ظذ بٚل افنٔىٚن : إهّنٚ إصٚظٜ 

 ..ٕمهٔٓٚ ذم ؾهؾ ٓحؼ  ٚ، وشٖٔيت بٔٚهناإلرجٚء 

يْٚؿنقن اإلرجٚء ظِامء افًَٔدة وافٍُر مٚ ٕريد ؿقفف هْٔٓٚ أّن جّؾ بًض 

ّٕف ظَٔدة  ًٚ برأس مع افًَٚئد ادحهْٜ ْٜ َه حُمْ ذم افري وافغبدل ظذ أشٚس أ ، رأش

ظذ يٓر فتظذ ضٚوفٜ افغبحٞ: ٚ افقحل ، ذم حغ جيٛ تًريتٓٚ افتل جٚء هب

: ؽرضٓٚ حمٚربٜ أصقل ٓ ؽر إصٚظٜ ظٚهرة: ؾِٔسٝ هل إّٓ اخلغبٔثٜ  حََٔتٓٚ

 ..افسامء ومٚ جٚء بف إٕغبٔٚء 

وفُقن اإلرجٚء ـذفؽ ، ومثِف آظتزال ، أؾريٕٚ ؾهاًل مستَاًل فغبٔٚن 

  ..حََٔتٔٓام ، ؾٕٚتير ؿِٔالً 

  

                                                                                                                             
.  تٚريخ 9519و  9535 :13 ذاف بروت . إٔسٚب إ. يار افساث 778: 9إير تٚريخ افىزي 

 . افُتٚب افًريب بروت . 993: 7، افُٚمؾ ذم افتٚريخ  63: 7، تٚريخ افًَٔقيب 970: 0ادديْٜ 
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 !!يف اجلؿؾ إصاعة اصالح عائشة

اخلىر افذي ؿِٛ مًٚيٓت تٚريخ اإلصٚظٜ هذه اإلصٚظٜ، مـ ؿسؿ 

ًٚ ظذ ظَٛ ، مٚ إٍؽ افنًٛ ادسِؿ افسْل وافنًٔل يرزح حتٝ  اإلشالم رأش

ًٚ حتك حليتْٚ هذه..  ظغبئٓٚ أربًٜ ظؼ ؿرٕ

ابتٌٚء آصالح ظٚئنٜ ؿٚتِٝ إمٚم زمٚهنٚ أّم ادٗمْغ إصٚظٜ : أّن وهل 

 بغ ادسِّغ.

ٌٛ هلذا آصالح افذي هق  د ، وظج ّّ تَزيـ تٚم دٚ جٚء بف شٔد اخلِؼ حم

ًٚ ذم ييـ ٚ ٕزل بف افقحل إمغ ظهٔٚن تٌٚم دو : إذ افًهٔٚن أضحك إصالح

 بِسٚن ظٚئنٜ ٍٕسٓٚ ..ذفؽ ، اإلصٚظٜ ، هٚك افّْص افهحٔح ذم 

حدثْٚ حمّد بـ جًٍر، ؿٚل: هـ( ؿٚل : 791أخرج أمحد بـ حْغبؾ )

حدثْٚ صًغبٜ، ظـ إشامظٔؾ بـ أيب خٚفد، ظـ ؿٔس بـ أيب حٚزم، أن ظٚئنٜ، 

 ؿٚفٝ: دٚ أتٝ ظذ احلقأب شًّٝ ٕغبٚح افُالب، ؾَٚفٝ: مٚ أطْْل إّٓ 

أيتؽـ تـبح عؾقفا كالب  »رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ؿٚل فْٚ:  راجًٜ، إنّ 

عسك اَّلل عز وجؾ أن يصؾح بؽ بني ترجًغ ؾَٚل هلٚ افزبر:  !.؟شاحلقأب

 .الـاس

 .(1) ؿٚل صًٔٛ إرٕٗوط : إشْٚيه صحٔح

أخزٕٚ ظّران بـ مقشك بـ جمٚصع، هـ( ؿٚل : 059وأخرج ابـ حغّبٚن )

ؿٚل: حدثْٚ ظثامن بـ أيب صٔغبٜ، ؿٚل: حدثْٚ وـٔع، وظع بـ مسٓر، ظـ 

                                                           
  . مٗشسٜ افرشٚفٜ ، بروت.79659، رؿؿ: 197: 91مسْد أمحد )ت: صًٔٛ إرٕٗوط(  (1)
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مٔٚه بْل ظٚمر ضرؿتٓؿ دٚ أؿغبِٝ ظٚئنٜ مرت بغبًض  إشامظٔؾ، ظـ ؿٔس ؿٚل:

  !!.ؿٚفقا: مٚء احلقأب؟ !.، ؾسًّٝ ٕغبٚح افُالب، ؾَٚفٝ: أي مٚء هذا؟فٔالً 

تؼدمني راجًٜ، ؿٚفقا: مٓال يرمحؽ اهلل،  : مٚ أطْْل إّٓ ظٚئنٜ ؿٚفٝ

 شًّٝ راجًٜ، إيّن  ، ؿٚفٝ: مٚ أطْْل إّٓ فراك ادسؾؿقن، فقصؾح اَّلل بؽ

كقػ بنحداكـ تـبح عؾقفا كالب »: رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ يَقل

 .؟!!ش احلقأب

 .(1)ؿٚل صًٔٛ إرٕٗوط : إشْٚيه صحٔح ظذ ذط افنٔخغ 

فقصؾح اَّلل عز بؾ تَدمغ ؾراك ادسِّقن، : مثِف شقى وذم مسْد أمحد 

 .وجؾ ذات بقـفؿ

 .(7)ؿٚل صًٔٛ إرٕٗوط: إشْٚيه صحٔح، رجٚفف ثَٚت رجٚل افنٔخغ 

حدثْٚ شًٔد ( ذم آشتًٔٚب ؿٚل : هـ960ظغبد افز )وأخرج اإلمٚم ابـ 

بـ ٕك، ؿٚل: حدثْٚ ؿٚشؿ بـ أصغبغ، ؿٚل: حدثْٚ حمّد بـ وضٚح، ؿٚل: 

حدثْٚ أبق بُر بـ أيب صٔغبٜ، حدثْٚ وـٔع ظـ ظهٚم بـ ؿدامٜ، ظـ ظُرمٜ، ظـ 

اجلؿؾ أيتؽـ صاحبة »ابـ ظغبٚس، ؿٚل: ؿٚل رشقل اهلل صذ اهلل ظِٔف وشِؿ: 

 . شيؼتؾ حقَلا قتذ كثر، وتـجق بعد ما كادت )=كثر وبر القجف( ببإد

هذا احلديٞ مـ أظالم ٕغبقتف صذ اهلل ظِٔف وشِؿ، ؿٚل ابـ ظغبد افز : 

 .(0)وشٚئر اإلشْٚي أصٓر مـ أن حيتٚج فذـره ،وظهٚم بـ ؿدامٜ ثَٜ

                                                           
 افرشٚفٜ ، بروت. ، رؿؿ: .176: 15صحٔح ابـ حغّبٚن )ت: صًٔٛ إرٕٗوط(  (1)

  . مٗشسٜ افرشٚفٜ ، بروت.79659، رؿؿ: 197: 91مسْد أمحد )ت: صًٔٛ إرٕٗوط(  (7)

 يار اجلٔؾ ، بروت . .1885: 9آشتًٔٚب )ت: ظع افغبجٚوي(  (0)
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 .(1)، وبذفؽ جزم ابـ حجر ذم افٍتحؿِٝ: إشْٚيه صحٔح، رجٚفف ثَٚت 

 عائشة غر ادرشوع مـ إصاعة آصالح!!.غرض 

ؿٚل: حدثْٚ أمحد بـ إبراهٔؿ افدورؿل، ثْٚ أبق ( 779)أخرج افغبالذري 

ظٚمر افًَدي، ثْٚ إشقي بـ صٔغبٚن، ظـ خٚفد بـ شّر، ؿٚل: ؿٚل افْٚس: 

ٓ تبايعقا الزبر عذ . ؾِام شًّٝ ذفؽ ظٚئنٜ ؿٚفٝ: بايعقا الزبر عذ اخلالفة

، ؾ٘ن أطٍرـؿ اهلل ؾسسون رأيُؿ، ؿٚل: ؾقثٛ ولؽـ بايعقه عذ الؼتال، اخلالفة

تريد أن جتعؾ )=ظٚئنٜ(؟!.  يا زبر أتدري ما تريد هذهظغبد اهلل بـ افزبر ؾَٚل: 

حاّر الـاس بؽ، وبارده ٓبـ عّؿفا ضؾحة..؛ اقعد عذ كجائبؽ، ثّؿ ارم ِبا 

ا، فسكب إلقؽ فقهمؽة، حتك تؼؾع شققف العرب، وقد أفـقت رساهتا ووج

 .(7). ؿٚل: ؾرـٛ افزبر ؾٖصٚبف أخق بْل متٔؿ بقايي افسغبٚع شعاهتا

أؿقل: إشْٚيه صحٔح: رجٚفف ثَٚت ب٘مجٚع: أبق ظٚمر افًَدي، ثَٜ ب٘مجٚع ظذ 

ذط افنٔخغ، وإشقي ثَٜ ب٘مجٚع احتٟ بف مسِؿ وهُذا افدورؿل، وخٚفد بـ 

 افنٔخٚن.شّر افسدود، ثَٜ ب٘مجٚع، مل خيرج فف 

ًٚ: ؿٚل أبق صٓٚب احلْٚط وؽره: ظـ هالل بـ خغبٚب،  ؿٚل افذهغبل جٚزم

هذه عائشة ف ؿٚل فِزبر يقم اجلّؾ: يٚ ابـ صٍٜٔ، ظـ ظُرمٜ، ظـ ابـ ظغبٚس إّٔ 

ًٚ؟!. زاي ؾٔف ؽر أيب صٓٚب: ضؾحة متّؾؽ ادؾؽ ، ؾٖٕٝ ظالم تَٚتؾ ؿريغبؽ ظِٔ

 .(0)ؾرجع افزبر، ؾَِٔف ابـ جرمقز، ؾَتِف

                                                           
 . يار ادًرؾٜ ، بروت . 55: 10ؾتح افغبٚري  (1)

 . يار افٍُر، بروت. ت : شٓٔؾ زـٚر . ترؿٔؿ افنٚمِٜ.907: 9إٔسٚب إذاف  (7)

 . افرشٚفٜ بروت.90: 0شر أظالم افْغبالء )ت: صًٔٛ إرٕٗوط(   (0)
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وأخرجف ابـ  .(1)ؿٚل ابـ حجر ذم اإلصٚبٜ: إشْٚيه صحٔح ؿِٝ :

 .  (7)ٖشٕٚٔد جٔٚي ظسٚـر ب

ومٚ يّزق افٍٗاي أّن اإلمٚم ابـ حجر افًسَالين ، مع اؿراره بهّحٜ 

ًٚ  أنّ أحٌد مل يَْؾ اإلشْٚي ؿٚل :  وٓ  ،ذم اخلالؾٜ ظٚئنٜ ومـ مًٓٚ ٕٚزظقا ظِٔ

 .(0)يظقا إػ أحد مْٓؿ فٔقفقه اخلالؾٜ

: ـقهنٚ ـذٌب بّغ مـ ؿغبِف بٚضِٜ ؾّقؿػ ابـ حجر افًسَالين إصٚظٜ 

يقّضح أّن ـثرًا . وهذا وأمثٚفف ممٚ ٓ حيل بٔرس ؿد ـّذب ٍٕسف بٍْسف  بقاح: إذ

ّٜٔ ظذ هذا افرضب مـ اإلصٚظٚت اف غبٚضِٜ وافدظٚوى مـ ظَٚئد أهؾ افسّْٜ مغبْ

 ..ٚية افغبٔٚن افتل ٓ ينٍع هلٚ شِىٚن افزهٚن وٓ شٔافغبٚضِٜ 

ظٚئنٜ ضِٛ يظقى ، تٍهح أّن (9) افزبدة هذه افْهقص وهْٚك ؽرهٚ

مٚ ذم ختٍل حتٝ ضٔٚهتٚ افتل صٚظٜ ، ٓ تًدو اإلـام يذـر أهؾ افسّْٜ آصالح 

 ..بٚخلالؾٜ ًِغ افىّع ٍٕس ظٚئنٜ وضِحٜ وافزبر مـ اف

 

  

                                                           
 . افُتٛ افًِّٜٔ ، بروت.963: 7اإلصٚبٜ)ت:ظٚيل ادقجقي وظّع مًقض(  (1)

 فِىغبٚظٜ . .يار افٍُر937: 18تٚريخ يمنؼ )ت: ظّرو افًّروي(  (7)

 يار ادًرؾٜ ، بروت. .56: 10ؾتح افغبٚري)حمّد ؾٗاي ظغبد افغبٚؿل(  (0)

 إير تٍهٔؾ هذا بٚفْهقص افهحٔحٜ مـ ضرق أهؾ افسّْٜ ذم افٍهؾ افرابع مـ ـتٚبْٚ :  (9)

 افٍهؾ افرابع ، ضغبع يار إثر ، بروت . . يف شـة الرشقل عل 
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 !! مثآً واضحًا لإلصاعة اخلطرةقاكقؿ إ

افثالثٜ : إب واإلبـ وافروح افَدس ذم مًْٚهٚ افًَدي  إؿٕٚٔؿ

رون ظذ أهّنٚ  -إن مل َٕؾ ـّؾ -يْٚؿنٓٚ جّؾ ادسٔحقي ادىروح ،  ُّ افًِامء وادٍ

ظَٔدة بٚضِٜ ٓ ؽر، فُـ ـؿ مْٓؿ تْٚوهلٚ ظذ إهّنٚ إصٚظٜ ـرست صِٛ 

ًٚ ظذ ظَٛ؟!!!.  احلََٜٔ ، فتَِٛ مقازيـ افتٚريخ رأش

يدّل ظذ ممّٚ : جمّري إصٚظٜ ـٕٚٝ ذم مغبدء أمرهٚ غبٌل آرتٔٚب أهّنٚ ٓ يْ

ّٜٔأهّنٚ يون أيٕك ريٛ ذفؽ  ، بؾ مل يُـ هلٚ افَديّٜ مل يُـ هلٚ وجقي ذم اإلٕسٕٚ

ذم وجقي ادسٔحٜٔ إوػ حتك جمّع َٕٔٔٚ افذي ظَد ذم اإلشُْدرّيٜ ذم افَرن 

 ..م( 075افرابع ادٔاليي )

ّٜٔ مـ خمتِػ أرجٚء )=جمّع َٕٔٔٚ( مٗمتر ؾجٖة إًَد  ٕشٚؿٍٜ ادسٔح

سْدروس ضِٛ مـ مِحد بٚبٚ آشُْدرّيٜ افُ، ذم آشُْدرّيٜ ادًّقرة

 إًَٚي هذا ادٗمتر .ؿسىْىغ اإلمزاضقر افرومٚين  ،مس مٗمـ افٔقمإ
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ًٚ، أؿؾ أو أـثر بَِٔؾ، ادجّع )=ادٗمتر( ضّؿ  ؿرر ثالثامئٜ أشَػ تَريغب

بُّؾ ظَٔدة إؿٕٚٔؿ ؿسىْىغ ، ٓمزضقر افرومٚين اذاف ب٘، هذا ادجّع

ّٜٔ ظٔسك ظغبد اهلل تًٚػ افتل ـٚؾح : فتُقن صالؾٜ  آخر مسامر ذم ًٕش مسٔح

اهلل تًٚػ ، ؾغبًد  امآريقس آشُْدراين رمحٓتِّٔذ مدرشٜ برٕٚبٚ، مـ أجِٓٚ 

ّٜٔ تدور ظذ إصٚظٜ ظٔسك ابـ اهلل حتك يقمْٚ هذا ،  هذا ادٗمتر أصغبحٝ ادسٔح

وأّن أشٚؿٍٜ ادجّع  قنادتٓرضَ قنادغبتدظؿ همع أصحٚبف افَِٔؾ ، وأّن أريقس 

 هؿ ادٗمْقن ..وأتغبٚظٓؿ افُثر ، 

إّٓ أّن ظٔسك روح اهلل ادزظقمٜ مل يُـ ظْدهؿ مـ يفٔؾ ظذ أؿّٕٚٔٓؿ 

ظـ هذا تًٚػ اهلل ، ؾتًّغ أن يُقن أبقه هق اهلل مـ افغبؼوـِّتف ، ٓ أب فف 

 ؟!!. ـغبراً  ظِقاً افغبٚضؾ 

ًٔسك واضحٜ فُّؾ مـ يتِّؽ ثَٚؾٜ متقشىٜ..: ؾادٓزفٜ ذم ـّؾ هذا 

ظَٔدهتؿ افتل ٓ يساجًقن ظْٓٚ ذم حغ  ،صِقات اهلل ظِٔف ظْدهؿ رٌب إفف

ّٕف  ًىْٚ ت ، وملفٍٔدي افغبؼصِٛ ومٚت ظذ افهِٔٛ ؿقهلؿ بٖؾقاهٓؿ : إ

ًٚ حتك افٔقم افَْٔٔقي أيبٔٚت إٕجِٔٓؿ  دقت اإلفف : ؾٓؾ مًَقًٓ تٍسرًا ظِّٔ

 ؟!.افذي ٓ يّقتجيقز أن يّقت اإلفف 

: وافسغبٛ شْٜ  1733إجٚبٜ خالل مٚ يَرب فًَِؾ احلر أّي مل يَدمقا 

 ..أظاله ٗال إجٚبٜ مٍسضٜ ظذ افس ٜواضح ؾِٔسٝ مـ صٚحلٓؿ أيّ 

ًٚ فُـ مٚ افٌرض ؽر ادؼوع مـ إصٚظٜ  ؿّزم إؿٕٚٔؿ افتل أضحٝ ييْ

 ؟!!!.افساموّيٚت وؿّقض إييٚن 
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 إقاكقؿ؟!!.إصاعة الغرض غر ادرشوع يف 

اإلصٚظٜ بٞ مٚ بف يتحَؼ ؽرض ؽر مؼوع، ؾام هق ؽر ذـرٕٚ أّن 

 )=إصٚظٜ( إؿٕٚٔؿ ؟!!. ادؼوع ذم ظَٔدة

ّٜٔ هق  -ب٘جيٚز-افٌرض  إمزاضقر فُٔقن إهلٓٚ : تسٔٔس ادسٔح

 ..افُثر ، وٓ يسع خمتكٕٚ افتٍهٔؾ افرومٚين وفٔس اهلل اخلٚفؼ ظزوجؾ

ام مل ؾ، هذا بٔرساشتًٔٚب حتك ظذ ـثر مـ افْٚهبغ بٚفىغبع يهًٛ 

أّن اجلّؾ ف : ينٓد فيًرس ظِٔٓؿ ذفؽ حئىقا خزًا بٚدْٚرء وافدواؾع واجلذور

ظذ أهّنٚ ظَٔدة بٚضِٜ ٓ تتامصك مع براهغ افًَؾ افَىًّٜٔ : إؿٕٚٔؿ  يْٚؿش

ًٜ ظـ أهّنٚ ـٕٚٝ جمّري إصٚظٜ خغبٔثٜ ، ـٚن ورائٓٚ آمزاضقر افرومٚين  ؽٍِ

 ّٜٔ ّٜٔ افسٔٚش افذي افرأشامل افٔٓقيي وادهِحٜ افنخهّٜٔ ، ظالوة ظذ وافىغبَ

 .م ادجّع .حتك يقادزظقمٜ ـٚن ذم خدمٜ آمزاضقر مْذ حٚيثٜ افهِٛ 

وهق مٚ ظْْٔٚه بٚفنديدة وهْٔٓٚ تُّـ خىقرة مثؾ هذه اإلصٚظٜ ،  

خٚضًٜ حمهْٜ : ؾغبقن صٚشع أن تْٚؿش اإلصٚظٚت ظذ أهّنٚ ظَٚئد اخلىرة 

 -خالل آثغبٚتٚت–يامط ظـ ظٓرهٚ افِثٚم َٕٚقن حرّيٜ افرأي ، وبغ أن ف

ِّٜ ادّٓالت  -ظْد افرأي اإلٕسٚين-فُٔقن مٖواهٚ   ..ٓ ؽر ش

ّٜٔ افؼك ٍك أّن إمزاضقرّيٜ ٓ خي خرست  خالل ثالثٜ ؿرونافرومٕٚ

ّٜٔ ادسٔحّٜٔ ذم افتل مٚ إٍُٝ تًتْؼ ادؼـٜ صٚؽرًة صًقهبٚ  بغ كاع افظِّ

 ّٜٔ  إلحلٚيذم صًقب إمزاضقرّيٜ اافٍُر واإليامن : إذ ؿد إتؼت ادسٔح

 ّٜٔ ًٚ افرومٕٚ ظـ فدرء اخلىر ومل يُـ مـ حّؾ : ـٚفْٚر ذم اهلنٔؿ إتنٚرًا شٚحَ
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ّٜٔ افُٚؾرة اإلمزاضقرّيٜ آمزاضقرّيٜ ؽر أن تًِـ ٍٕس اشتّرار  جقاز افرومٕٚ

 افتًغّبد هبذا افديـ ، فُـ ـٔػ ؟!!.

ـٍ ـٔػ دمٔز آمزاضقرّيٜ  ثالثٜ أهُِٝ حرثف وٕسِف مّدة  افتًغبّد بدي

مع أصقل وجقيهٚ ذم ادغبدء تَٚضع أصقفف تُـ أمل ت ؟!!.بنًٜؿرون بدمقّيٜ 

ًٚ ، ؾِق تْٚشْٔٚ ـّؾ رء ؾٖصقل وافقشط  وادْتٓك، صُالً وحمتقى وموّقٕ

، وافتقحٔد  افغبٚضؾ ومٚ جٚء بف ظٔسك هق احلّؼ افؼك واإلمزاضقرّيٜ هق 

ُٔقٕقا أخقًة ف، فسامويافتقحٔد اذاك آمزاضقري ؼك ؾُٔػ صٚؾح هذا اف

 ؟!!.ظذ رسر متَٚبِغ

ًٚ ادًٚيفٜ  ؾٚفؼك وافتقحٔد ضدان ٓ جيتًّٚن : ؾال بّد واضحٜ : مْىَٔ

  !!أخرقجقي )=حٔٚة( حدمهٚ فظدم )=مقت( أمـ 

ؾال إػ ذك افتقحٔدي أحسـ احلِقل هق أّن تتغبدل حََٜٔ ييـ ظٔسك 

ًٚ ٓ يْٚذم : توٚي  ذك ؾحََٜٔ ادسٔحقّيٜ أن ذك ، وهق جقهري

ّٜٔ مزاضقرّيٜ افرواإل ًٚ : ؽٚيٜ إمر مٕٚ تغبدّل اديٓر ٓ ؽر ، هذا مـ جٜٓ ، إضالؿ

: إذ فٔس ظذ ومـ أخرى يٍُل ٓشتٌٍٚل جّؾ افنًٛ ادسٔحل إّيظٚء اإليامن 

 ..فتحَٔؼ مٚ صغبٝ إفٔفإمزاضقرّيٜ افؼك أـثر مـ إيظٚء اإليامن 

ّٜٔ حتك بًد ايظٚء اإليامن ،  يدّل ظذ حربٚوّيٜ امزاضقريٜ افؼك افرومٕٚ

 جمّع َٕٔٔٚ وبًده ..إظالهنٚ افًداء افهٚرم ظذ ادسٔحل ادقحد ، ؿغبؾ 

ّٜٔ ؿغبؾ جمّع َٕٔٔٚ تَتؾ افؼك ـٕٚٝ إمزاضقرّيٜ ؾَِد  ادقّحد افرومٕٚ

ؼك ، وافٔقم بًد جمّع َٕٔٔٚ افذي أؿّر افافتقحٔد ادسٔحل ٓظتْٚؿف مسٔحّٜٔ 

، بٚإليامن افزائػ افذي ؿرره ادجّع امزاضقري ، هتدر يمف وهترضَف بٖمر 
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وبٚفًٍؾ ؾّ٘ن أريقس إشُْدراين وصحغبف ادقحديـ هرضَٓؿ وـٍرهؿ جمّع 

 ..َٕٔٔٚ ب٘ذاف آمزاضقر ؿسىْىغ 

ٕير ذفؽ مٚ حهؾ بغ آمزاضقريٜ افَرصّٜٔ ادؼـٜ افىَِٜٔ ادغبٌوٜ 

ّٜٔ ٕٚصغبٝ فإلشالم ، وبغ صًٜٔ حمّد وآل حمّد  ، ؾٚٓمزاضقريٜ افَرص

هٗٓء افسٚبَقن إوفقن: ـسِامن وادَداي وظامر وابـ مسًقي وظؼات 

يخِٝ  ؽرهؿ ، ٕٚهٔؽ ظـ جّؾ إٕهٚر ، افًداء ؿغبؾ افٍتح ، فُّْٓٚ دٚ

ٜ ، وآفٝ إفٔٓٚ إمقر افسِىٚن : شٔام ظٓد ظثامن  ُّ اإلشالم ظْقة بًد ؾتح م

 ومًٚويٜ ضِٔؼ افزمٚن ، رجًٝ تَتِٓؿ حتٝ ـّؾ حجر ومدر ..    

ذم ـّؾ زمـ هْٚك ظّع ظِٔف افسالم حؼ وهْٚك مًٚوّيٜ بٚضؾ، 

ّٜٔ افىَِٜٔ يظّٝ مًٚويٜ  بُؾ مٚ ذا اإلشالم افَرر وآمزاضقرّيٜ افَرص

ّٜٔ تسّْك فال: وافْتٔجٜ تغبِقرت ذم ـربالء دٚ أوتٔٝ مـ ؿّقة  مزاضقرّيٜ افَرص

روحل : ؾِٔس احلسغ ...مـ افقريد إػ افقريد  ظدّوهٚ افِدوي حمّد ذبح 

د صِقات اهللؾداه  ّّ  ..  ظِٔٓامإّٓ اشتّرار دح

،  ومًف أتغبٚظف افَِِٔقن مـ أهؾ احلّؼ ـٚن هْٚك أريقس إشُْدراين 

يظك إفٔف برٕٚبٚ ، وإخر هق احلقاري دٚ ادّثؾ افؼظل افقحٔد وآريقس هق 

ؾال بد مـ ذبح ، جٚء بف افذي ـٚن متًغبدًا بُّؾ مٚ مـ أصحٚب ظٔسك افقحٔد 

اإلمزاضقرّيٜ ؼك فٔتسّْك ف: ظٔسك ظِٔف افسالم مـ افقريد إػ افقريد تقحٔد 

 ّٜٔ ًٚ مستّرًا ذم تقحٔد : ؾافغبَٚء ظذ ؿٔد احلٔٚة افرومٕٚ ًٚ حٔ ظٔسك مٚ زال ٕٚبو

 آريقس وبَٜٔ ادٗمْغ افَالئؾ ..

مزاضقر افَرر ادتٖشِؿ مًٚويٜ ـٚن بحٚجٜ فغبٚبٚ مثؾ ظّرو بـ آ

 افًٚص ، حيسـ رؾع ادهٚحػ وؿٝ افِزوم إلهنٚك ظّع ظِٔف افسالم ..
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،  سِىٜ افُرد افغبٚبقيافىٚمع بافُسْدروس فَد ـٚن هْٚك افغبٚبٚ 

مستًد بغبدفتف احلريرّيٜ ادخٚضٜ بخٔقط ذهٛ اخلٚئػ ظذ ضٔٚظف ، هق 

 ّٜٔ فٍُٔر بًؼة آهلٜ فٔغبَك ظذ ـرد افغبٚبقّيٜ ادهْقع ، آمزاضقريٜ افرومٕٚ

وؿد ـٚن مًف ذم ادٗمتر أـثرّيٜ مـ ضاّلب ذهٛ ٚجلقاهر ، بمـ افذهٛ وادرصع 

ؿالئؾ ٓ يتجٚوزن ؾٓؿ ، قن افٍخٚريّ أصحٚبف ووأّمٚ أريقس ، آمزاضقرّيٜ 

 افًؼة ..

ًٚ افْتٔجٜ فتُقن رؾًٝ ادهٚحػ ذم جمّع َٕٔٔٚ ،  ذم صٚفح ظّرو ضغبً

بـ افًٚص وافغبٚبٚ افرومٚين افُسْدروس مع أشٚؿٍتف ظٚصَل افذهٛ افرومٚين 

 ..وهؿ ظؼات 

وأهؿ افْتٚئٟ ادتّخوٜ ظـ مٗمتر افذهٛ هذا ، هق احلُؿ بٚرتداي 

هرضَٓؿ بّٖي حّجٜ فُـ : ؾَِد بّدظٓٓؿ وهرضَٓؿ : ادقحديـ  آريقس وأتغبٚظف

 ؟!!وبدظٓؿ 

ذم بدن ادسٔح ومريؿ ظِٔٓام )=إصٚظٜ احلِقل( بحّجٜ إُٕٚر أّن اهلل حّؾ 

افسالم ، ؾام زال أريقس يّك ظذ أّن ظٔسك ظغبد اهلل ، وأمٚ مريؿ ؾِٔسٝ إٓ 

ًٚ هْٝ ؾرجٓٚ ؾٚصىٍٚهٚ اهلل حضٚهرة مىّٓرة أ  ه ظٔسك ظِٔٓام افسالم ..فًغبدأّم

صحٚب ذم أافذي تًٚضٚه مًٚويٜ دٚ اشتتغبٝ فف إمقر احلُؿ هق احلُؿ 

ـ هٗٓء مـ صٓد ، ميون هقاية : ؾَِد بدظٓؿ هٚيرًا يمٚئٓؿ ظّع ظِٔف افسالم 

بـ ظدي ومـ حجر وهٗٓء هؿ أهؾ مرج ظذراء هلؿ بٚجلّْٜ : افْغبل حمّد ٍٕسف 

ّٜٔ وـّؾ هذا ، مًف رضقان اهلل ظِٔٓؿ  ادتّثِٜ فهٚفح آمزاضقرّيٜ افَرص

 ..بٕٚمقيغ ذاك افقؿٝ 
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ًٚ يسٔىر ظذ  ـٚن ظذ آمزاضقرّيٜ افرومٕٜٚٔ اخلغبٔثٜ أن تستًّؾ خغبٔث

ّٜٔ ادتٖججٜ ذاك افقؿٝ ، ؾٕٚوضٚع ـٕٚٝ هتدي أصؾ افقجقي  إوضٚع ادسٔح

صٚحٛ افديـ آمزاضقرّي ، وأمٚمٓٚ صخهٔتٚن ، مهٚ: أريقس افىٔٛ 

ّٜٔ ذم ادغبدأ وافقشط وادْتٓك  ، ، وافُسْدروس اخلغبٔٞ ادْٚؿض ٕصقل افرومٕٚ

ّٜٔ وؽره-ٓريٛ و ًٚ فَٕٚقن افسْخ ٍّ أّن  -ضغبَ هل افراجحٜ ذم ـّؾ  فثٚيناٜ ـ

 : ؾنغبٔف افقء مْجذب إفٔف ، وافىٔقر ظذ أصُٚهلٚ تَع ..احلسٚبٚت 

ّٜٔ ّٜٔ افتل تًتَْٓٚ اإلمزاضقرّيٜ  أصقل أيدفقج هل أصقل افرومٕٚ

 ّٜٔ ، ؾَِد ـٕٚٝ تًغبد أهلٜ ، مْٓٚ هغبؾ افذي جٚء بف أمّٜٔ جد مًٚويٜ مـ ذـ

ٜ ، افروم  ُّ وؿدـٚن هجٚؤه افرومٚين : ، ذم دمٚرة مـ دمٚراتف فٔقيظف ذم ـًغبٜ م

ّٜٔ ، هغبؾ : هجٚؤه افَرر هٚبقفق ، ؾٖضحك   .؟!! ، ويٚ فف مـ ؾوؾبٍوؾ أم

ّٜٔ ظَٔدة افُسْدروس  مع متَٚم إٓسجٚم تْسجؿ ، ذم ظٔسك افؼـ

ظَٔدة آمزاضقرّيٜ افؼـّٜٔ ، ؾَِد اشتامل هذا اخلغبٔٞ أـثر ادسٔحٔغ ، وأـثر 

ٚ ٓ يتَٚضع مع أصقل وؽر ذفؽ ممّ افْٚس ٓ يًَِقن ، أّن ظٔسك هق ابـ اهلل 

 آمزاضقرّيٜ بٖي ٕحق مـ إٕحٚء ... .

ؾالحظ ـٔػ يُّـ فإلصٚظٜ افُٚذبٜ أن تُقن مْيقمٜ ـٚمِٜ مـ 

ًٚ ـٚمالً مـ افًَٚئد ٕٚهٌض فتجّٔد  ِّامت ، وٕيٚم إؾُٚر، ؿٚيرة ظذ تَزيؿ ادس

بًض اإلصٚظٚت ـٚفتْٚشخ  بؾ تٌٔٔٛ حتك افساموّيٚت ، بؾ ٓحظ اشتّرار

حتك يقمْٚ ؿٕٚٔؿ ، مرورًا بٕٚوافغبقذّيٜ آٓف افسْغ مْذ أيٚم اهلْدوشّٜٔ واحلِقل 

هذا، ـٖهّنٚ هل احلؼ وؽرهٚ بٚضؾ ، وـٖهّنٚ هل افًِؿ وافقحل وؽرهٚ اجلٓؾ 

وافَقل افٍسؾ ، أصحٚهبٚ هؿ ادٗمْقن ، وخهقمٓؿ مـ أهؾ افتقحٔد اخلٚفص 

 هؿ ادغبتدظقن ادتٓرضَقن ..
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 الغرض غر ادرشوع مـ إصاعة احلؾقل

ّٕف ظَٔدة بٚضِ ّٕف ٜ افُثر يْٚؿش احلِقل ظذ أ ذم حغ يِزم مْٚؿنتف ظذ أ

، ؾّٕٚول يْىقي ظذ اشتٌٍٚل  ٜواضحثّرة يْغبٌل أن تُقن واف، إصٚظٜ ظٚهرة 

إهٔٚع افرأي اإلٕسٚين افًٚم ، وافثٚين ٓ: إذ ؽرض هذه اإلصٚظٜ افًٚهرة هق 

ًّٛ إخر بٖمقال هذا اخلِؼ افغبٚئستٔاخلِؼ دـ حّؾ اإلفف ذم بدٕف : ف ِ 

ّٜٔ افتل حتدثٝ ظـ ٍٖٕسٓؿ وأظراضٓؿ بو ـٍٔام صٚء : ـذا إٔغبٖتْٚ ادهٚير افتٚرخي

ب٘صٚظٜ احلِقل ، ًْٕل قا افغبؼ اشتٌٍِ ذيـافائؾ ادجتًّٚت افغبؼّيٜ إورهغبٚن 

ّٜٔ ادجتًّٚت افسقمرّيٜ وأصقرّيٜ وإـدّيٜ   ؟!!.وؽرهٚواهلْدوـ

ؾٚحلِقل بغبًده ادٔتٚؾٔزيَل هق ـذا إتؼ احلِقل ذم افتٚريخ اإلٕسٚين : 

ًٚ بفافسٔػ بخالف تسخر افغبؼ ، إؿقى ف ًٚ ؿٔٚش ، فذفؽ يّك افىٌٚة مجًٔ

ـٚإلمزاضقر افرومٚين ؿسىْىغ ظذ أن يُقن فف بًد مٔتٚؾٔزيَل يسٔىر ظذ 

ّٜٔ ظِؿ افَٔغ ؿد افنًٛ ادسٔحل برّمتف : إذ ـّؾ  ظِّٝ آمزاضقرّيٜ افرومٕٚ

ٜ ادسٔح ادسٚدٜ افؤًٍٜ أؿقى مـ شٍٔٓٚ افٍقٓذي ، ؾٚظتَْتف أّن مٔتٚؾٔزئَّ 

، آريقس ـنػ ظـ هذا آفتقاء تقيٜ ـام اظتْؼ إمقيقن اإلشالم بىريَٜ مِ

جمّع وظذ مْقاهلٚ افٍٚضح فٍْٚق آمزاضقرّيٜ ، وجمّع َٕٔٔٚ هق احلّؾ 

ٍّغ     ..آمزاضقر مًٚويٜ وافغبٚبٚ ظّرو بـ افًٚص ذم ص
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 !!حٌؼ أم باضؾاعة اإلحلاد إص

شخر مجٔع ادٗمْغ ذم افًٚمل افٔٓقي وافْهٚرى وادسِّغ ، مـ ـٚرل 

ّٜٔ ادالحدة مٚرـس وأوؽسٝ ـقٕٝ  ا إّن افديـ جمّري خراؾٜ يراي ودٚ ذـروبَ

 مْٓٚ افسٔىرة ظذ افنًقب ذم أمقاهلؿ وأظراضٓؿ وإٍٔسٓؿ !!! وأمْف 

ـقٕٝ وشٚرتر أوؽسٝ مٚرـس وـٚرل ادالحدة  فٕتسٚئؾ : هؾ مٚ ؿٚف

ادسٔحّٜٔ هق اإلمزاضقر ؿسىْىغ وافغبٚبٚ ـٚن ممثؾ ؾٔام فق صحٔح ، وؽرهؿ 

 أـسْدروس ؟!!

مًٚويٜ وأبق مقشك إلشالم ، هق هؾ مٚ ؿٚٓه صحٔح فق ـٚن ممّثؾ ا

 ؟!!.وادٌرة بـ صًغبٜ وادتقـؾ افًغبٚد...إصًري وظّرو بـ افًٚص 

أّن احلسغ بـ ظّع ظِٔٓام افسالم خمىكء ، ينٔع وإػ أن يًقي افغبًض 

 فُقٕف خٚرج ظذ إمٚم زمٕٚف يزيد بـ مًٚويٜ ..

ذم رمقز صحٔح  مّرة أخرى ٕتسٚئؾ : هؾ مٚ ؿٚفف مٚرـس وـقٕٝ

ّٜٔ وبْل افًغّبٚس ، مـ حٔٞ حٚزوا ظذ ؿهٛ  ّٜٔ مـ بْل أم خالؾٜ افْغبل اإلشالم

 واشتًغبٚي افغبؼ ؟!!ؼ ذم اإلجرام افسغب

د ـٚرل مٚرـس وأوؽسٝ ـقٕٝ وبَّٜٔ ادالحدة  ّّ فُـ حليٜ ، دٚذا تً

ّٜٔ افؼظل أريقس رمحف اهلل تًٚػ ، ودٚذا تْٚشقا ظـ  أّٓ يذـروا ممّثؾ ادسٔح

ّٜٔ ؿهد أّٓ يذـروا ظّع بـ أيب ضٚفٛ وأهؾ افغبٔٝ ذم ؿٚئّٜ  ّٜٔ اإلشالم ، ادّثِ

ًٚ ذظٔغ فِرشٚفٜ ا  !!دحّدّيٜ ؟ٕقاب
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ِّف ذم ضٌٔٚن إمقيغ وافًغبٚشٔغ  ،دٚذا صٓروا اإلشالم وافَرآن ـ

ّٜٔ ذم افغبٚبٚ اـسْدروس وآمزاضقر ؿسىْىغ ، ورهغبٚن احلِقل  وادسٔح

 ؟!!.أصقريغ وافسقمريغ وإـديغ

فسرة ظٔسك وحمّد ؟!! دٚذا يُقن  وأخرًا دٚذا ٓ ٕجد ذـرًا ذم أيبٔٚهتؿ

افُْٔسٜ وخٍِٚء إمقيغ أشٚؿٍٜ مّهٓؿ حتّٔؾ ظٔسك وحمّد، جرائؿ 

د براء مـ ـّؾ هٗٓء وافًغبٚشٔغ  ّّ  ؟!!، مع أّن ظٔسك وحم

ينر ـّؾ هذا إػ أّن مٚ يظك فف ادالحدة يْىقي ظذ إصٚظٜ بٚضِٜ : 

ّٜٔ و...، إّٓ افقضًّٜٔ وافٍرويؾِٔسٝ ادٚرـسٜٔ وافقجقيّيٜ و دوّيٜ وافدارويْ

بٍْس ، وإٔسْٜ احلٔقان بٚٓشتٌٍٚل إصٚظٚت خىرة هتدف إػ حٔقٕٜ إٕسٚن 

ذم احلرب افًٚدٜٔ افثٕٜٚٔ أربًقن مِٔقن إٕسٚن ، ذات  ؾَِد ؿتِقا: آشتٌٍٚل 

  .. مع ؾراش وؾر افىٚزجٜ افِحقم  قٕفافقؿٝ ؾٚفُِٛ ظْدهؿ شٔد حمسم يىًّ

ّٜٔ مٚرـس ، ووجقيّيٜ شٚرتر ، ووضًّٜٔ مٚ افدفٔؾ أّن فُـ  صٔقظ

 هل إصٚظٚت بٚضِٜ ، وظَٚئد ظٚهرة ..، وإٔقاع يارون ، و...، ـقٕٝ

ٚ أضحٝ مٓزفٜ افًِؿ وافتٚريخ، مل يرتوٓٚ حتك افٍُٚر حسغبؽ أهّن ؿِْٚ: 

ّٔٚت، وإٍٔسٓؿ  ّٔٚت افًَؾ  فَد مّر أهّنٚ اظتّدت خمٚفٍٜ افغبدهب ، بُٕ٘ٚر ـِ

ّٜٔ ، و ِّٔٚت مٔتٚؾٔزيَ ، ..ٓ يسًْٚ افغبسط ادٔتٚؾٔزئَّٜ ، مع أّن ـؾ إصٚظٚهتؿ ـ

 هٚك هذا ادثٚل احلّل..
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 )=إصاعة( عاهرة؟!!.إباحّقة وجقدية شارتر، 

ذم افتًريػ هبذه اإلصٚظٜ مـ افٍالشٍٜ وإيبٚء حٚص وبٚص افُثر 

 : ؿٚئاًل أوجزهٚ ٍٕسف ادَٔتٜ ، وٓ ٕدري مٚ افداظل فذفؽ ، وشٚرتر 

، وما مباح ءيش فؽّؾ  اً اَّلل إذا مل يؽـ مقجقد أنّ :  ـتٛ ييستقؾسُل مرة

، والتل كعتؼد فقفا الـؼطة التل تـطؾؼ مـفا القجقديةديستقفسؽل( هق =كتبف )

 .(1)  كّؾ يشء يصر فعالً مباحاً أّن إكؽار وجقد اَّلل يعـل أّن 

ًرف خىقرة هذه تكٕٚ هذا افتٍهٔؾ ، فُـ يٍُل فْٓ يستىٔع خم

روايٚتف : ـتٚبف : افقجقيّيٜ مذهٛ إٕسٚين ، وادغبثقثٜ ذم ، شٔام افًَٔدة افًٚهرة 

ًٚ ؿِٔاًل مـ ٕتٚئجٓٚ افًٚهرة  مٚ أؿرتف بًض افٌثٔٚن وافذبٚب وإمل و...، أّن صٔئ

ّٜٔ مـ افزواج ادثع ، ـام حهؾ ذم إُِسا افَذرة وأمريُٚ افزدٕٚٚت  إورب

افْتْٜ ، وـذا بًض افدول آوربٜٔ ادجٚورة هلٚ ، ؾٚفَٕٚقن هْٚك يسّح هبذا 

 افًٍؾ افنْٔع ادْٚذم فٍىرة حتك احلٔقان ..

ذم  حٔقٕٜ اإلٕسٚن ، بؾ احلٔقان مْزه ظـ هذاذم ومـ آثٚرهٚ اخلىرة 

افقاؿع افًْٔل اخلٚرجل ، مٚ يىِؼ ظِٔف جزيرة افًراة ، ؾٚفقجقيّيٜ هل افديـ 

يرى  افذي شّح فألب وإم واإلبـ واإلبْٜ وإخٝ واخلٚفٜ وافًّٜ و...، أن

.. ًٚ ًٚ متٚم ًٚ ظٚري ادجتًّٚت اإلحلٚيّيٜ حتّك ، إمر افذي رؾوتف بًوٓؿ بًو

 ّٜٔ  ..خالل بردٕٚٚهتؿ ؾ هذه افَقإغ : ؾَِد رؾوقا تؼيع مثٕٚهٔؽ ظـ اإليامٕ

ّٜٔ : ؾأبٚح افقجقيّيٜ هذا ييـ  افزٕٚ وافِقاط َِد أبٚح ـّؾ ظالؿٜ ؽر ذظ

 ّٜٔ شٚرتر مسِّٜٔ افقجقيّيٜ أّن مـ افْٚهبغ ٓ خيٍك ظذ أحد ، ووإٓتحٚر وادثِ
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زإٔغ مـ يون ظَد ذظل : ؾَِد ييّقن د مقؾقار ـٚن ئًش مع شجٚحف 

ادغبتْل ظذ ٍٕل افَٔؿ قجقيي ديْٓام افإحًٔٚء ف :ئًنٚ بًَد ذظل أسا أن ٓ

 ّٜٔ  ..، هٚك اظساف شٚرتر هبذه ادٖشٚة وإخالق افغبؼّيٜ اإلٕسٕٚ

 ققؿ إكساكّقة  لقس فقفا اعساف شارتر : القجقدية 

ّٔقن :  ْٚ ؿد أؿِْٚ اهلل وأفٌْٔٚ ؾُرة ؿٚل شٚرتر : يَقل افرايـٚف ّٕ بٚفرؽؿ مـ أ

َِ ، إّٓ أوجقيه  ّٜٔ ادحّقية )=إخالقؿ َٔ ّن اف تيؾ  وافهدق(ُرم وافجٚظٜ : ـٚفناإلٕسٕٚ

ّٜٔ..: ـام هل يون تٌٔر  هل .تيؾ ـام  ،إّن ؿقإغ افْزاهٜ وافتَّدم واإلٕسٕٚ

ًٚ ..: إّن  هذا مٚ تَقفف افرايـٚفّٜٔ ، وأّمٚ افقجقيّيٜ ؾتَقل بًُس ذفؽ متٚم

 .(1)ادعؼقلة كذلؽ عدم وجقد الؼقؿمعـاه ، عدم وجقد اَّلل افقجقيّيٜ تَقل : إّن 

إذا كان اَّلل غر مقجقد، فنّن وجقد الؼقؿ والرشائع التل تزر وؿٚل مّرة : 

 .(7) ترصفاتـا تسؼط بالتبعّقة ، وتصر غر مقجقدة

 شارتر إّما كاذب وإّما جاهؾ !!

يذـر شٚرتر أّن تِّٔذًا مـ تالمٔذه أراي أن يِتحؼ بٚفَقات افٍرٕسّٜٔ 

تِّٔذه ، ؾٚحتٚر فِدؾٚع ظـ وضْف، فُـ وؿػ أمٚمف أّن أّمف وحٔدة ٓ ظٚئؾ هلٚ 

ِّؼ شٚرتر ظذ هذا ؾَٚل :  أّي واجٛ مْٓام يَّدم ؟!!  ظ

ومل حيدث أن هؾ هْٚك مـ ؿىع ذم منٚـؾ ـٓذه مـ ؿغبؾ؟! ٓ أحد ، 

 . (0)أّية أخالققات مؽتقبة مقاقػ كفذه تـاولت
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ؿِٝ : هذه إصٚظٜ فًْٜٔ مريية بغ افُذب أو اجلٓؾ : إذ أبسط مسِؿ 

ـ أظٚل وافديف أو أحدمهٚ ،  -ذم ؾرض افٍُٚيٜ–يًِؿ  ّّ بسَقط اجلٓٚي ظ

ّٜٔ افهدور..: مْٓٚ : مٚ رواه  وافْهقص ذم هذا افنٖن ظالوة ظذ اإلمجٚع ؿىً

ظغبد اهلل بـ ظّرو، ؿٚل: جٚء رجؾ إػ افْغبل ، مسِؿ ب٘شْٚيه افهحٔح ظـ 

 .(1)شؾٍٔٓام ؾجٚهد»ؿٚل: ًٕؿ، ؿٚل:  ؟!شوافداك أحل  »يستٖذٕف ذم اجلٓٚي ؾَٚل: 

 وصًٜٔ ذم افَىع اإلمجٚيل بّوّقن افَغبِٜ شْٜأهؾ ؿِٝ : ٓ ترييد ظْد 

ومل حيدث أن تـاولت أّية أخالققات مؽتقبة ، ؾُٔػ يَقل شٚرتر : اخلز أظاله 

 .؟!مقاقػ كفذه

ٜ إصٚظٚت خىرة ـٚفقجقيّيٜ ، ؿّزمٝ أو مّجدت  ّّ ، بؾ ٕريد أن َٕقل: ث

ّٔغبٝ مٚ ؾٔف تغبٔٚن ـّؾ رء.  ؽ

ًٚ وهق يُنػ ظـ  أمٍر خىر : ؾُثر مـ إؾُٚر ادىروحٜ ظٚدٔ

ًٚ ظذ  ـام ، ؿهقر أخر ـٚذبٜ ، وهل إصٚظٜ إصٚظٜ ـٚفقجقيّيٜ مغبتْٜٔ أشٚش

  .أصٚع شٚرتر أظاله 
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 لث الػصؾ الثا

 ديـ اإلصاعة يف اإلشالمأصقل 
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ييـ أصِغ ـغبريـ مـ أصقل شْسِط افوقء ذم هذا افٍهؾ ظذ 

ؽرضٓام اخلغبٔٞ مهٚ اإلرجٚء واإلظتزال ،  اخلٍل اخلىر،افَرر اإلصٚظٜ 

 ..حمّد وآل حمّد ُّؾ مٚ اجسحف خهقم افؼظّٜٔ افُٚمِٜ فٚء أضٍ

ّٜٔ، مؼـٜ ٚفٌرض هق ضّع وبًغبٚرة أوضح ؾ اإلمزاضقرّيٜ افَرص

ذا هحتَٔؼ  مْٚؾس هلؿ ذم، وٓ افسٔٚية وـرد بٚخلالؾٜ إمس ضَِٜٔ افٔقم، 

ذم افكاع : ؾال بّد مـ إضًٚؾٓؿ ؽر حمّد وآل حمّد  ادؼوع،افٌرض ؽر 

مـ يون اإلرجٚء افذي يؼظـ ، وٓ يتسّْك هلؿ ذفؽ ذفؽ هلؿ ٔتسّْك ف

، وبٚفتٚيل يؼظـ أؾًٚل خهقمٓؿ مـ افْٚـثغ وافَٚشىغ اإلظتزال أّيام ذظْٜ 

 ..وادٚرؿغ 

مْذ افًٓد افْغبقي ومٚ بًده ٚن ٕٚبوادتداخالن مٚ زال هذا إصالن 

ٚ : حتك يقمْٚ هذا  ُّ شّْٜ شّٔد تسٍٔف افَرآن افُريؿ ، وذم تَزيؿ غ مٚضٔؾام إٍ

ّٔٚت افًَؾ ورض  ..حّتك افِحيٜ ورّيٚت افٍىرة ادرشِغ ، بؾ بدهي

 ًٚ ًٚ ـٚن أو صًٔٔ ادْٚؿض ـ هذا افديئًش وضٖة مٚ إٍّؽ ادسِؿ شْٔ

 ّٜٔ  ..ربًامئٜ شْٜ حتك افٔقم أأفػ وفديـ اإلشالم بٚفُِ

فُقٕف ييـ أبٚء ، وبًوٓؿ  -بدرايٜ أو بٌر يرايٜ-أهؾ افسّْٜ ئًنقٕف 

ؾًِٔؿ أّن ـّؾ مٚ افنًٔل  ٚهيديف اهلل تًٚػ فِحّؼ ؾٖٔشػ ظذ مٚ ؾٚت ، وأمّ 

ّٜٔ افٍريَغ ٓ يًِؿ جّؾ يْٚؿض أصقفف هق بٚضؾ ، فُـ  ّٜٔ بّقضقظ أّن وظِّ

ذم صٌٔٝ  ،ـٚذبٜ وإرجٚؾٚت بٚضِٜ بذور هذا افغبٚضؾ ، هل جمري إصٚظٚت 

ّٜٔ متامشُٜ  غبٜ( مْيقمٜ مًرؾ ـّ يًرس ظذ جّؾ اخلِؼ ـنػ ـذهبٚ وزيٍٓٚ )=مر

 وهرائٓٚ ؿغبؾ وؿقع افٍٖس ذم افرأس ..
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دور مدار ـقٕف ظَٔدة طٓرت توافداهٜٔ أّن جّؾ افسجٚٓت مع اإلرجٚء 

ّٕف إصٚظٜ  أصٚظٓٚ صحٚيب ـغبر مَٔتٜ زمـ افتٚبًغ ، مـ يون أيٕك افتٍٚت إػ أ

مـ خهقم حمّد وآل حمّد : أظامه افىّع بٚخلالؾٜ ؾٚبتدع مٚ ؿهؿ طٓر افديـ 

 .. واضىربٝ فف ؿِقب ادٗمْغوـرس صِٛ افَٔغ 

ٜ مـ إؾُٚر ، فف أصقل ييـ اإلصٚظٜ مْيقمٜ ـٚمِوفَد ذـرٕٚ مرارًا أّن 

ّْٔٚ ديـ فوؾروع بٚفوغبط ـام أّن  ، حََٜٔ هذا افديـ قل وؾروعصأ حمّد ٕغب

دي ذم ٕٚر هتدف وإرجٚؾٚت إصٚظٚت دور ظذ اخلغبٔٞ ت ّّ صٓر افهِٛ ادح

 ..افَرر افغبٚضؾ 

أذٕٚ إػ أّن اخلقض ذم هذا ٓ يسًف جمِدت ضخٚم : إذ حديثْٚ ـام ؿد 

ؿِغبٝ رأس افتٚريخ ظذ مْيقمٜ أؾُٚر ـٚمِٜ أضحٝ مرـغبٜ إصٚظٚت أن ظـ 

 ..ادٖشٚة بًْٔٓٚ ٓٚك فسى ؾ، هذا ادهداق مـ اإلصٚظٜ أو ذاك ٓ ظـ ، ظَٛ
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 اإلرجاءإصاعة إصؾ إول : 

َغبؾ أن يُقن ؾ، إصٚظٜ ٓ ؽر ذم مغبدء أمره  -ـام ذـرٕٚ–اإلرجٚء 

 ّٜٔ مرتُٛ  اإليامن اظتَٚي بٚفَِٛ وأنّ ظٓد افتٚبًغ تْص ظذ أّن مدرشٜ ـالم

افىّع بٚخلالؾٜ ، وهق ٓ يتّؿ إّٓ ظذ ذم مغبدأ إمر ، ـٚن يدور افُغبرة مٗمـ 

، بؾ ذظْٜ ، ومسٚدٜ أظدائف  صِقات اهلل ظِٔف خذٓن أمر ادٗمْغ ظعّ ب

إمٚم ِٔس ؾ :اجلّٔع مٗمـ اإلرجٚء يًقي ؿٚئاًل : : إذ إجرامٓؿ أّيام ذظْٜ 

بؾ هق مممـ مل يثبت فقام دار بقـف وبني بـ أيب شٍٔٚن ؾئٜ بٚؽٜٔ ، مًٚويٜ افغبٌل 

 .. الباغلهق عّل عؾقف السالم أّكف 

ًٚ هق ؿٚفقا: ـذفؽ مل يثغبٝ )=ختدير افًَقل( وفتِىٔػ إجقاء  أّن ظِٔ

 ..ٕرجكء أمرمهٚ ـالمهٚ إػ اهلل تًٚػ : فذفؽحدمهٚ ٓ ًٕرؾف ، افغبٚؽل أ..افغبٚؽل

ًٚ خالل افٍتْٜ افتل بْٔٓام ـوجقب :  ترتب عؾقف ٍّغٍتْٜ اظتزاهلام مً  ص

فُـ دمٛ ضٚظٜ مـ يْتك مْٓام وافهالة  : فًدم تًٔغ افغبٚؽل مْٓام،وؽرهٚ

 ، فُـ متك ؿٚفقا : دمٛ ضٚظٜ مـ يْتك مْٓام وافهالة خٍِف؟!!.خٍِف ..

أصٚظقا هذا بًد اشتنٓٚي أمر ادٗمْغ ظع صِقات اهلل ظِٔف ، ذم حغ 

: إذ فُّؾ  واؾٓؿ افغبٚؿل،  ذم أوائؾ خالؾٜ ادقػ ظع هؿ أصٚظقا اإلرجٚء 

   !!!!.مـ ٕقع خٚص مرحِٜ مـ افكاع إصٚظٜ 

ّٕف إصٚظٜ مستّرة ٕٚبوٜ حتك يقمْٚ  وفُل تًرف حََٜٔ اإلرجٚء وأ

مـ ظذ مٚ إٍؽ يْٓؼ هبٚ افغبًض ذم أزمْٕٚٚ يٍُل أن ٕستذـر افًَٔدة افتل  ،هذا

 :ؿقهلؿ مـ ظذ مْٚبر اإلصٚظٜ، ؾّـ هنَٔٓؿ مْٚبر آشتٌٍٚل 
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شٔدٕٚ ؿٚتؾ  ،ريض اهلل ظْف مٗمـافذي هق مـ افىَِٚء شٔدٕٚ مًٚويٜ 

وهؿ ، ريض اهلل ظْف مٗمـ افذي هق مـ افسٚبَغ إوفغ ظّع بـ أيب ضٚفٛ 

 .ظذ رسر متَٚبِغ  -إن صٚء اهلل–يقم افَٔٚمٜ 

 ؾجر اإلشالم : ـتٚبف ؿٚل أمحد أمغ ذم 

ًٚ وظــثامن وافَــٚئِغ  ٕنــٖت ادرجئــٜ ّدــٚ رأت اخلــقارج يٍُــرون ظِٔــ

بٚفتحُٔؿ ، ورأت مـ افنًٜٔ مـ يٍُر أبٚ بُر وظّر وظثامن ومـ ٕـٚسوهؿ ، 

يَٚتِقهنؿ ويرون أهّنـؿ مغبىِـقن ،  وـالمهٚ يٍُر إمقيغ ويًِْٓؿ ، وإمقيغ

وـــؾ ضٚئٍــٜ تــّدظل أهّنــٚ ظــذ احلــؼ ، وأّن مـــ ظــداهٚ ـــٚؾر وذم ضــالل مغبــغ ، 

وٓ تؽػاار ضائػااة مااـفؿ وتؼااقل : إّن الػاارق ،  تسااامل اجلؿقااعفظفاارت ادرج ااة 

، وبعضاافؿ ىطااكء وبعضاافؿ  مممـااقنالااثالث: اخلااقارج والشااقعة وإمااقيني 

، ومــ  فؾـاسك أمارهؿ عقعاًا إىل اَّلل ادصقب ، مصقب ، ولسـا كستطقع أن كعنّي 

، ؾٓؿ ينٓدون أن ٓ إفف اهلل وأّن حمّدًا رشقل اهلل ، ؾِٔسـقا إذن  بـق أمقةهٗٓء 

، بـؾ مسـِّغ ٕرجـكء أمـرهؿ إػ اهلل افـذي يًـرف رسائـر  مؼــغـٍٚرًا وٓ 

مقؿػ  افْٚس وحيٚشغبٓؿ ظِٔٓٚ ، ويْتٟ مـ هذا أّن مقؿٍٓؿ إزاء حُؿ إمقيغ

تٖئد شِغبل ٓ إجيٚيب ، ؾِٔسـقا يْحـٚزون إفـٔٓؿ وحيِّـقن شـٔقؾٓؿ يَـٚتِقن ذم 

ظـذ -جٔقصٓؿ ، وفُـ هؿ إزاء إمقيغ مثِٓؿ إزاء افنًٜٔ واخلقارج ، وهؿ 

 . ، وكػك ذلؽ تليقداً  حؽقمة إمقيني حؽقمة رشعقةيرون  -مٚ ييٓر

 :  ثؿ يستىري أمحد أمغ ؿٚئالً 
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ّٕٚ ٕرى أّن ـ وكقاة هذه الطائػة ٕٚٝ بغ افهحٚبٜ ذم افهدر إول : ؾ٘

ذم افْـزاع افذي ـٚن ذم آخر  امتًْقا أن يدخِقامجٚظٜ مـ أصحٚب رشقل اهلل 

 .(1)و ... ،اَّلل بـ عؿر عبدظٓد ظثامن مثؾ 

مسرة اإلرجٚء إوائؾ تٌٔر رجٚٓت ؿِٝ : فْٚ يراشٜ مقشًٜ ذم 

ذم مدرشٜ افرشقل بـ اخلىٚب حتٝ اشؿ : ظغبد اهلل بـ ظّر افتٚريخ اإلشالمل 

وـذا افهحٚيب ادنٓقر ، ـٚن رأس إصٚظٜ اإلرجٚء هذا ، أثغبتْٚ ؾٔٓٚ أّن 

بٚفىغبع مل يُـ وحده وافتٚريخ ، افديـ وومٚ ترتٛ ظِٔٓام ممّٚ ؽر وجف آظتزال 

ٍٕٔع بـ احلٚرث ، =مًف أبق هريرة وشًد بـ أيب وؿٚص وأبق بُرة ): ؾَِد ـٚن 

 .(7)اجع: ؾِسوأبق مقشك إصًريأخق زيٚي بـ أبٔف ّٕمف( وأشٚمٜ بـ زيد 

ؾٓٗٓء بحّجٜ أّن ـاًل مـ أمر ادٗمْغ ظع وافىِٔؼ مًٚويٜ بـ هْد 

 ومل يثغبٝ أّن أحدمهٚ هق افغبٚؽلمٗمـ ، وأّن مٚ بْٔٓام ؾتْٜ جيٛ آظتزال ظْٓٚ ، 

 ..افًٚمل بٚفرسائر مرمهٚ إػ اهللؾرجٖ أ، بًْٔف

ؿقا أخرض احلؼ بٔٚبس افغبٚضؾ حتك يقمْٚ حرّ ؾٓٗٓء هبذه احلّجٜ  ؿِٝ: 

 هذا ، ضٚربغ برضورات افْغبّقة وافَرآن ظرض اجلدار ..

  

                                                           
 . 783-779ؾجر اإلشالم :   (1)

 ار إثر،  بروت .إير تٍهٔؾ ذفؽ ذم ـتٚبْٚ : ظغبد اهلل بـ ظّر ذم مدرشٜ افرشقل . ي  (7)
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 ؟!!!!أم إرجاف هؾ اإلرجاء إصاعة 

بث ما هق صادق أو كاذب؛ لتحؼقؼ ما هاق غار مٙ أّن اإلصٚظٜ هل : 

 .  مرشوع

إصااعة خصاق  ـام ؿد مٙ أّن اإلرجٚف أخص مـ اإلصٚظٜ : ؾٓق : 

 .وإصغال الؼؾقب وخؾؼ آضطراب الباضؾ لزعزعة الصػ 

وٓ صّؽ أّن مٚ بّثـف رأس اإلرجـٚء ظغبـد اهلل بــ ظّـر بــ اخلىـٚب ، هـق 

ّٞ خهقص مٚ هق بٚضؾ  ،إرجٚف وفٔس إصٚظٜ بٚدًْك افًٚم هلٚ: إذ اإلرجٚف ب

 هبذا ـام هق واضح مـ مٍٓقمٔٓام .. واإلصٚظٜ ؽر مْحكة

فُـ مع إمًٚن بسٔط ذم حقايث تِؽ افٍسة افًهٔغبٜ يَػ افغبٚحٞ ظذ 

يـساؿص بـغ اإلصـٚظٜ افغبٚضِـٜ افتـل هتـدف افْـتـ ، اهلـٚئٟ أّن اإلرجٚء ــٚفَري 

وحــدة  ٜزظزظــجــّر إػ حتَٔــؼ ؽــرض ؽــر مؼــوع ، وبــغ اإلرجــٚف افــذي 

 ..واضىراب ؿِقهبؿ  وإُٕسٚر أويهؿادسِّغ 
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 اإلرجاءوآعتزال 

ًٚ دٚ جٚء بف شٔد إٕغبٔٚء  ّْٕٚ ٓ ٕجد أصالً مْٚؿو هؾ مـ افهدؾٜ ذم رء أ

ّٛ ذم صٚفح أظداء أمر ادٗمْغ ظع وخهقمف ـًّٚويٜ وظغبد  د إّٓ ويه ّّ حم

 اهلل بـ ظّر وشًد أيب وّؿٚص وأبق هريرة وأبق بُرة ومـ جّر جّرهؿ ؟!.

ّٜٔ ظٓد افتٚبًغ ، هق إصؾ افذي  آظتزال ؿغبؾ أن يُقن مدرشٜ ـالم

 ًٚ أصٚع رضورة اظتزال بًٜٔ أمر ادٗمْغ ظّع : ؾٚدًتزفٜ إوائؾ مل يغبٚيًقا ظِٔ

ًٚ : ـًغبد اهلل بـ ظّر وأبقهريرة وأبق بُرة وشًد بـ أيب  ظذ اخلالؾٜ إضالؿ

 وؿٚص وؽرهؿ..

وشّؿقا همٓء ادعتزلة؛ ٓعتزاَلؿ بقعة خيف : أبق افٍداء ذم تٚراإلمٚم ؿٚل 

 .(1) عّل بـ أيب ضالب ريض اَّلل عـف

وافٌرض مْف ذظْٜ ظهٔٚهنؿ ذم ، تٍّرع ظـ هذا إصؾ إوائؾ إرجٚء 

ٕكة أمر ادٗمْغ ظّع ذم حروبف ادَّدشٜ مع افْٚـثغ وافَٚشىغ ترك 

ّٜٔ اجسحتٓٚ وادٚرؿغ  ًٚ ذم إبًٚي أي مٗاخذة ذظ : ذات افقؿٝ هق ٕٚهض متٚم

أيدي خهقم أمر ادٗمْغ ظع ، مـ افْٚـثغ وافَٚشىغ وادٚرؿغ: بحّجٜ أّن 

ًٚ أمرهؿ يسك اجلّٔع مٗمـ ،  ًِؿ ادخىكء مْٓؿ بًْٔف إذ ٓ يُ  :إػ اهلل تًٚػ مجًٔ

 .. ظذ مٚ أوضحْٚ ؿغبؾ ؿِٔؾ فٔٗاخذ 

ل هق افغبذرة افتل بْٔٝ ظِٔٓٚ ادرجئٜ ييـ اإلرجٚء ، وفَد ـٚن آظتزا

 .. مزرهؿ ؾٔام اظتَْقه مـ آظتزال حديثٚ فِْغبّل 

حدثْٚ حمّد بـ بنٚر، حدثْٚ هـ( ذم شْْف ؿٚل : 770أخرجف ابـ مٚجٜ )

صٍقان بـ ظٔسك، حدثْٚ ظغبد اهلل ابـ ظغبٔد مٗذن مسجد جريان ؿٚل: حدثتْل 

                                                           
 . 183تٚريخ أيب افٍداء :    (1)
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دٚ جٚء ظع بـ أيب ضٚفٛ هٚهْٚ، افغبكة، يخؾ ظذ  ؿٚفٝ:ظديسٜ بْٝ أهغبٚن، 

ؿٚل: بذ، ؿٚل: ؾدظٚ  !.أيب، ؾَٚل: يٚ أبٚ مسِؿ، أٓ تًْْٔل ظذ هٗٓء افَقم؟

ؾسؾ مْف ؿدر صز،  جٚريٜ فف، ؾَٚل: يٚ جٚريٜ، أخرجل شٍٔل. ؿٚل: ؾٖخرجتف،

ذا : إإيل  خِٔع وابـ ظّؽ صذ اهلل ظِٔف وشِؿ ظٓد ؾ٘ذا هق خنٛ، ؾَٚل: إنّ 

ؾ٘ن صئٝ خرجٝ مًؽ.  :مـ خنٛ ؾٚختذ شًٍٔٚ ، ـٕٚٝ افٍتْٜ بغ ادسِّغ 

 .ش ٓ حٚجٜ يل ؾٔؽ، وٓ ذم شٍٔؽ»: ظّع بـ أيب ضٚفٛ  ؿٚل

 .، ينٓد فف .(1)ؿٚل صًٔٛ إرٕٗوط : إشْٚيه حسـ 

حدثْٚ شًٔد هـ( ؿٚل : 787مٚ أخرجف ادحّدث احلٚرث بـ أيب أشٚمٜ )

بـ ظٚمر , ثْٚ هنٚم بـ حسٚن ؿٚل: اجتّع رهط مـ أصحٚب افْغبل صذ اهلل 

وظامر بـ يٚرس ؿٚل:  وشعد وابـ عؿرؾٔٓؿ ابـ مسًقي وحذيٍٜ ، ظِٔف وشِؿ 

ؾذـروا ؾتْٜ , ؾَٚل حذيٍٜ: أمٚ إٔٚ ؾ٘ن أيرـتٓٚ ظِّٝ مٚ ادخرج مْٓٚ، ؿٚل ابـ 

 .مْٓٚ  مسًقي: وإٔٚ إن أيرـتٓٚ مٚ ظِّٝ ادخرج

يَقل هذا  ٚ إٔٚ ؾ٘ن أيرـتٓٚ ؾقجدت شًٍٔٚ : أمّ بـ أيب وّؿٚص  وؿٚل شًد

 .مل أؿٚتؾ  ؿٚتِٝ وإّٓ  ،وهذا ـٚؾر ؾٚؿتِف، مٗمـ ؾدظف 

 .: وإٔٚ مًؽقال ابـ عؿر

ؿٚل ظامر: أمٚ إٔٚ ؾ٘ن أيرـتٓٚ أخذت شٍٔل ؾقضًتف ظذ ظٚتَل ثؿ 

 .(7)ؿهدت ٕحق مجٓقرهٚ إظيؿ ؾرضبٝ حتك يتٍرق

 ؿِٝ: رجٚفف ثَٚت إّٓ إٔف مَْىع ؾٔام بغ هنٚم ومـ روى ظْٓؿ .

                                                           
 . يار افرشٚفٜ افًٚدٜٔ.0963، رؿؿ:  138: 5شْـ ابـ مٚجٜ )ت: إرٕٗوط(   (1)

 . مرـز خدمٜ افسْٜ ، ادديْٜ .759: 7مسْد احلٚرث )ت: افغبٚـري(   (7)
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، تًِـ أّن آظتزال ٓ يسًٓٚ خمتكٕٚهذه افْهقص وهْٚك ـثر ؽرهٚ 

ٕٚهٔؽ ظـ اظتزال ، يًْل ؾٔام يًْل اظتزال احلرب بغ ادقػ ظع وبغ أظدائف 

ِّٓؿ بٚيبًٔتف ادَدّشٜ : إذ مل يغبٚيًقه ظذ اخلالؾٜ  ع افىِٔؼ مًٚويٜ بـ ذم حغ ـ

 ..أيب شٍٔٚن ؾٔام بًد 

ّٕٚ بٚفرجقع إػ ـثر مـ ـتٛ افتٚريخ ٕرى أّن ـِّٜ ؿٚل أمحد أمغ :  إ

اظتزال اشتًِّٝ ـثرًا ذم صدر اإلشالم ذم مًْك خٚص ، هق أن يرى افرجؾ 

ؾئتغ متَٚتِتغ أو متْٚزظتغ، ثّؿ هق ٓ يَْع برأي أحدمهٚ وٓ يريد أن يدخؾ 

ًٚ ، أو رأى أّن ـِٔٓام ؽر حمؼ ، مـ ذم افَتٚ ّٕف مل يُّقن فف رأي ل وافْـزاع بْٔٓام : ٕ

ذفؽ مٚ ٕراه مـ إضالق ادٗرخغ هذه افُِّٜ ـثرًا ظذ افىٚئٍٜ افتل مل تنسك 

ذم افَتٚل بغ ظع وظٚئنٜ ذم حرب اجلّؾ ، وظذ افذيـ مل يدخِقا ذم افْـزاع 

 .  (1) ويٜ بغ ظع ومًٚ

يًْل ؾٔام يًْل ؿِٝ : اتوح أّن اظتزال إوائؾ ـًغبد اهلل بـ ظّر ، 

.. ًٚ : خهقمٜ أمر ادٗمْغ ، يدّل ظذ ذفؽ أهّنؿ مل يغبٚيًقه ظذ اخلالؾٜ إضالؿ

اهلل بـ ظّر بـ  فُـ مٚ هق افٌرض ؽر ادؼوع افذي أراي رأس اإلرجٚء ظغبد

ًٚ اخلىٚب حتََٔف ممّٚ أصٚع بٚضاًل   ؟!!!وأرجػ ـذب

  

                                                           
 . 791 - 793ؾجر اإلشالم :   (1)
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 الغرض غر ادرشوع مـ إصاعة اإلرجاء

، ؾٚفهـحٚيب آخرًا وإهنٚك أمر ادٗمْغ ظّع أوًٓ ٓ يًدو افىّع بٚخلالؾٜ 

ًٚ بٚخلالؾٜ حتك افْخـٚع ، و ادرجـكء إمـٚم اخلـقارج ، ظغبد اهلل بـ ظّر ـٚن ضٚمً

ـٚن يريد تقفٜٔ ظغبد اهلل بـ ظّـر اخلالؾـٜ بُـّؾ مـٚ ، أبق مقشك إصًري أخر 

 ، وشٖٔيت افّْص افهحٔح ..يت مـ ؿّقة ..أو

ًٚ ذم ضّع افْٚـثغ ، ظٚئنـٜ وافـزبر  وؿد رسيٕٚ ذم افٍهؾ ادٚيض ٕهقص

ًٚ آخر يُّذب إصٚظٜ خـروج ظٚئنـٜ ومــ مًٓـٚ مــ  وضِحٜ بٚخلالؾٜ ، هٚك ّٕه

 ..افْٚـثغ ذم ضِٛ آصالح 

 : حـدثْٚ وـٔـع، ظــ -وفٍيٓـام واحـد-بـ أيب صٔغبٜ وأمحد ؿـٚٓ اأخرج 

شٍٔٚن، ظـ جًٍر )افهٚيق( ظـ أبٔف )افغبٚؿر(، ظـ ظع بــ حسـغ )افسـجٚي( 

إػ ضِحـٜ وافـزبر يـقم اجلّـؾ, ؿـٚل:  ؿٚل: حدثْل ابـ ظغبٚس ؿٚل: أرشِْل ظعّ 

هاؾ وجادمتا عالَّ حقػاًا يف »ؾَِٝ هلام: إّن أخٚـام يَرئُام افسالم ويَـقل فُـام: 

 . ؟!!شبػلء، أو بؽذا، أو بؽذا حؽؿ، أو اشت ثاراً 

 ش. ة ادطامعصّد ٓ وٓ ذم واحدة مْٓٚ, وفُـ مع اخلقف، »ؾَٚل افزبر: 

 .(1) إشـاده صحقح: -حمَؼ ؾوٚئؾ أمحد-ؿٚل ويص ظغّبٚس 

: رجٚفف ثَـٚت ظـذ ذط افنـٔخغ، بؾ صحقح عذ رشط مسؾؿ: ؿِٝ

د صِقات اهلل ظِٔٓؿ، احتٟ بف مسِؿ ومل  ّّ افغبخـٚري: يرو ظْـف إّٓ صٚيق آل حم

ًٚ د اجسحٝ يداه. واحلديٞ ّٕص أّن ـّؾ وؿًٜ اجلّؾ، ـٕٚٝ أشرة افىّع، ٚ ؾتغب

وشحر افُرد، وهٔـٚم افسـِىٜ، وشـُر افَـدرة، ؾغبىِـٝ مٓزفـٜ افهـِح بـغ 

                                                           
. مُتغبٜ افرصد، افريٚض. 03595، رؿؿ : 197:  6مهْػ ابـ أيب صٔغبٜ )ت : ـامل احلقت(  (1)

 . افرشٚفٜ، بروت .1315، رؿؿ : 596:  7ؾوٚئؾ أمحد  )ت : ويص ظغّبٚس( 
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ادســِّغ مـــ رأس، واجتثــٝ مزظّــٜ افىِــٛ بــدم اديِــقم ظــثامن بــٚفَٔغ ٓ 

 بٚحلدس .

ْٚ أبـق  افًِؾ ؿٚل: حدثذم( هـ085أخرجف اإلمٚم افدارؿىْل )فف صٚهد و

ظع ادٚفُل، حدثْٚ بْدار، حدثْٚ مٗمؾ، حدثْٚ شٍٔٚن بف بٍِظ: مـٚ َّٕـتام ظـّع 

ولؽـّااف اشــتٖثرت بــامل، أو جــرت ذم حُــؿ؟!. ؾَــٚٓ: وٓ واحــدة مـــ ثْتــغ: 

 .(1) اخلقف والطؿع

: صٔخ افدارؿىْل أبـق ظـع ادـٚفُل، هـق: حمّـد بــ إشـاده حسـأؿقل: 

ّٔـٜ ظـذ ذط افنـٔخغ شـقى مٗمـؾ، . ٓ بالس بافشِٔامن، ؿٚل افذهغبل:  وافغبَ

 .، ؾٔف ـالم يسروهق ابـ إشامظٔؾ، ثَٜ احتٟ بف افغبخٚري

 

  

                                                           
 . يار ضٔغبٜ، افريٚض .78:  0ظِؾ افدارؿىْل )ت: حمٍقظ افرمحـ زيـ اهلل(  (1)



 
 
 
 
 
 
 
77 

 

  

 رأس اإلرجاء ابـ عؿر، ضامٌع باخلالفة

حدثْل إبراهٔؿ بـ مقشك، أخزٕٚ هنٚم، أخرج افغبخٚري ذم صحٔحف : 

ظـ مًّر، ظـ افزهري، ظـ شٚمل، ظـ ابـ ظّـر، ؿـٚل: وأخـزين ابــ ضـٚوس، 

يخِٝ ظذ حٍهٜ وٕسقاهتٚ تْىـػ،  :ظُرمٜ بـ خٚفد، ظـ ابـ ظّر، ؿٚلظـ 

 ؟!!.فؾؿ جيعؾ يل مـ إمر يشءؿِٝ: ؿد ـٚن مـ أمر افْٚس مٚ تريـ، 

، وأخنك أن يُقن ذم احتغبٚشـؽ ؿ يـتظروكؽفنهّن : احلؼ حٍهٜ  ؾَٚفٝ

ظْٓؿ ؾرؿٜ، ؾِؿ تدظف حتك ذهٛ، ؾِام تٍـرق افْـٚس خىـٛ مًٚويـٜ ؿـٚل: مــ 

فؾاـحـ أحاؼ باف مـاف وماـ ـٚن يريد أن يتُِؿ ذم هـذا إمـر ؾِٔىِـع فْـٚ ؿرٕـف، 

 ؟!أبقف

  !.ؿٚل حغبٔٛ بـ مسِّٜ: ؾٓال أجغبتف؟

ذا : ؾحِِـٝ حغبـقيت، ومهّـٝ أن أؿـقل: أحـؼ هبـبــ ظّـر  ؿٚل ظغبد اهلل

إمر مْؽ مـ ؿٚتِؽ وأبٚك ظذ اإلشالم، ؾخنٔٝ أن أؿـقل ـِّـٜ تٍـرق بـغ 

 .(1)اجلّع، وتسٍؽ افدم، وحيّؾ ظْل ؽر ذفؽ، ؾذـرت مٚ أظد اهلل ذم اجلْٚن 

ؿِٝ : ؿد بسه افغبخٚري ـام هل ظٚيتف ذم ـتٚبف افهحٔح ، إذ ؿد أخرجـف 

ؾـحـ أحؼ باف مـاف وماـ فصٔخف ظغبد افرزاق بٍْس اإلشْٚي مع زيٚية : ـٚٔيت : 

 . (7) ؟! يًّرض بًغبد اهلل بـ ظّرأبقف

                                                           
 . يار ضقق افْجٚة. 9138رؿؿ:  113: 5صحٔح افغبخٚري )ت: زهر افْٚس(   (1)

 . ادجِس افًِّل.9773، رؿؿ: 965: 5مهْػ ظغبد افرزاق)ت: حغبٔٛ إظيّل(   (7)
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افىِٔـؼ ؾٓق إذن ٌٕص سيح ذم ضّع ٕغبّل اإلرجٚء ابـ ظّر بٚخلالؾـٜ ، و

ًٚ بذفؽ ، فذفؽ أهٕٚف تُِؿ اإلهٕٚـٜ افًئّـٜ : إذ مًٚويـٜ أحـّؼ  مًٚويٜ ـٚن ظٚد

 بٚخلالؾٜ مـ ظّر بـ اخلىٚب ٍٕسف ؾٖيـ يُقن ظغبد اهلل بـ ظّر..

(  ظـذ إمارماـ  فؾؿ جيعؾ يل: ) هـ( ذم افًّدة855اإلمٚم افًْٔل )ؿٚل 

 . (1) مٚرة وادِؽاإل : بإمرصٌٜٔ ادجٓقل، وأراي 

يااتؽؾؿ يف هااذا  »: ؿقفــف : ذم افٍــتح افًســَالين حجــر ابـــ اإلمــٚم وؿــٚل 

 .(7) أي اخلالؾٜ شإمر

  

                                                           
 .  إحٔٚء افساث افًريب، بروت .185: 17ظّدة افَٚري   (1)

 . يار ادًرؾٜ ، بروت. 930: 7ؾتح افغبٚري   (7)
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 بـ عؿر؟!!إصعري يستخؾػ اأبق مقشك 

 صًري إ مقشك أبٚإمٚم اخلقارج  أنّ  ظذ افتٚريخ مهٚير أمٓٚت اتٍَٝ 

 -سار وب٘-ؿد رّصح ابـ ظّر ظّرو بـ افًٚص ، وزير افغبٌل افتحُٔؿ مع يقم 

ظغبـد افـرزاق ب٘شـْٚي صـحٔح ظـذ ذط ف أخرجـ دَٚم اخلالؾٜ:  ؾّــ ذفـؽ مـٚ 

ِّ افنٔخغ ظـ افزهري ؿٚل:   بـ  ام خٚفٔغ ؾَٚل ظّروؾِام اجتّع احلُامن، وتُ

ظِْٔٚ أن َٕيض ٕهؾ  !.: يٚ أبٚ مقشك، أرأيٝ أول مٚ َٕيض بف ذم احلؼ؟افًٚص 

 !: ومـٚ ذفـؽ؟إصًري  افقؾٚء بٚفقؾٚء، وٕهؾ افٌدر بٚفٌدر، ؾَٚل أبق مقشك

مًٚويـٜ وأهـؾ افنـٚم ؿـد واؾـقا فِّقظـد افـذي وظـدٕٚهؿ  ؿٚل: أفسٝ تًِؿ أنّ 

ظّرو: ؿد أخِهٝ إٔٚ وإٔٝ أن  ؾَٚل : ؾٚـتغبٓٚ، ؾُتغبٓٚ أبق مقشك، ؾَٚل !إيٚه؟

يع أمر هذه إمٜ، ؾسؿ يٚ أبٚ مقشـك، ؾـ٘ين أؿـدر ظـذ أن أبٚيًـؽ  ٕسّل رجالً 

 .مْؽ ظذ أن تغبٚيًْل

وـٚن ظغبد اهلل بـ  - ل عبد اَّلل بـ عؿر بـ اخلطابأشؿّ أبق مقشك: ؾَٚل 

ّّ  - فقؿـ اعتزلظّر  ؾِـؿ ،  ل فـؽ مًٚويـٜ بــ أيب شـٍٔٚنؾَٚل ظّرو: ؾٖٕٚ أشـ

 . (1) خرجٚ إػ افْٚس يزحٚ مـ جمِسٓام ذفؽ حتك اختٍِٚ واشتغبٚ، ثؿّ 

 

 

                                                           
 . ادجِس افًِّل.9773، رؿؿ: 965: 5مهْػ ظغبد افرزاق)ت: حغبٔٛ إظيّل(   (1)
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 (1)وابـ عؿر يف دومة اجلـدل  صعريأبق مقشك إ

افٔـقم  هـذا ذم صًري إ مقشك أبٚ أنّ  ظذ افتٚريخ مهٚير أمٓٚت اتٍَٝ 

ف أبـق ًٕـٔؿ ذم أخرج دَٚم اخلالؾٜ:  ؾّـ ذفؽ مٚ  -سار وب٘-ؿد رّصح ابـ ظّر 

حِٔتف بسْده ظـ جرير بـ حٚزم ظـ يًـع ظــ ٕـٚؾع ؿـٚل: ؿـٚل أبـق مقشـك يـقم 

 . عؿر بـ اَّلل عبد غر مرإ ٓ أرى َلذاافتحُٔؿ: 

ـٚ ؾَٚل ظّرو بـ افًٚص ٓبــ ظّـر: إ   أن فـؽ ؾٓـؾ ٕغبٚيًـؽ، أن ٕريـد ّٕ

 ؾٌوـٛ، مْؽ؟!. ظِٔف أحرص هق دـ مر ًىك مًٚٓ ظئاًم ظذ أن تدع هذا إتُ 

ل مًٚٓ تًى: ؿٚل ّٕام إ افرمحـ ظغبد أبٚ يٚ: ؾَٚل ثقبف، بىرف افزبر ابـ ؾٖخذ وؿٚم،

 . (7) أبٚيًؽ أن ظذ 

 ف:تٚرخي ذم خِدون ابـ وؿٚل 

ٜ ظغبد اهلل بـ ظّـر، ؾَـٚل فـف ظّـرو تقفٔ إػ صًري إ مقشك أبق يظٚ ثؿّ  

 .!.ظِّٝ؟  مـ وهق بْل بـ افًٚص: ؾام يًّْؽ مـ إ

 ؽ ؽّستف ذم افٍتْٜ .ك: رجؾ صدق، وفُّْ مقش أبق فف ؾَٚل 

 ويىًـؿ، يٖــؾ رضس فف فرجؾ ّٓ  إ يهِح ٓ مر إ هذا إنّ : ظّرو ؾَٚل 

 . ؿٚل دٚ ؾْغّبٜٓ  زائف ٜ، وـٚن ابـ افزبر ب٘ؽٍِ ظّر ابـ ذم وـٕٚٝ

 .  (0)  أبداً  ظِٔٓٚ أرصق ٓ: ظّر ابـ ؾَٚل 

                                                           
أو أذرح ـام هق سيح ـثر مـ مهٚير افتٚريخ، وإمر ٓ حيتٚج وؿٍٜ ضقيِٜ : ّٕن يومٜ   (1)

 اجلْدل ؿريغبٜ مـ أذرح جدًا... .   

ظٓد  599شالم:  ٚريخ اإل، ت776: 0، شر أظالم افْغبالء 799،  .799، 790: 1وفٔٚء  حِٜٔ إ  (7)

 اخلٍِٚء افراصديـ

 .168: 0، وإير افُٚمؾ ذم افتٚريخ 1116: 9تٚريخ ابـ خِدون   (0)
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ــغبالذري وؿــٚل  ــٚ إنّ : ذاف إ إٔســٚب ذم اف ــٚل مقشــك أب ـــ فًّــرو ؿ  ب

 . ظّر ذـر أحْٔٔٚ صئٝ ذا إ: افًٚص

ل ابْ مـ يًّْؽ ؾام ظّر ابـ بًٜٔ تريد ـْٝ ؾ٘ن: افًٚص بـ ظّرو ؾَٚل 

 !ف؟وصالح ظغبد اهلل بـ ظّرو وإٔٝ تًرف ؾوِف 

ف ذم افٍتْٜ، وفُـ إن ؽّست فُّْؽ صدق فرجؾ ابْؽ إنّ : مقشك أبق ؿٚل 

 افىٔٛ ظغبد اهلل بـ ظّر .صئٝ وفْٔٚ افىٔٛ بـ 

 . (1)ويىًؿ يٖـؾ رضس فف فرجؾ ّٓ  إ يهِح ٓ مر إ هذا إنّ : ظّرو ؾَٚل 

 اهلل بًغبـد يًـدل ٓ مقشك أبق وـٚن: وافسٔٚشٜ مٚمٜ ٜ ذم اإلؿتٔغب ابـ وؿٚل 

 .  (7) ظّر أحداً  بـ

 

 

  

                                                           
 . 1353: 0إٔسٚب آذاف   (1)

 .106إمٚمٜ وافسٔٚشٜ:   (7)
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 إصاعة اإلرجاء يف صالح اخلقارج !!

مْيقمٜ مرـغبٜ مـ جمّقظٜ مـ أضحك  اإلرجٚء ٚن ـقنٕذـر هذا فغبٔ

ريـ ..ربام وفٔس ظَٔدة بسٔىٜ ـام  (افًَٚئداإلصٚظٚت )= ُّ  تقهؿ ـثر مـ ادٍ

ًٚ :أمغ ؿٚل أمحد ، وٓ تٍُر ضٚئٍٜ مْٓؿ  تسامل اجلؿقعطٓرت ادرجئٜ   إٍٓ

 . مممـقنوافنًٜٔ وإمقيغ  اخلقارجوتَقل : إّن افٍرق افثالث: 

مع أمر يًْل ٓ حيّؾ ؿتٚهلؿ  ،مٗمْقنأّن اخلقارج اؾساض ؿِٝ : 

ْغبّل اإلرجٚء ظغبد اهلل بـ ؾذاك افًٓد: ادٗمْغ ظع ذم افْٓروان ، وهق مٚ حهؾ 

هبذا ئَّْٚت افرشٚفٜ فٔرضب  مَٚتِٜ اخلقارج ادٗمْغ :ادسِّغ ظّر حّرم ظذ 

 فًّٔـ ذم إضًٚف احلّؼ افذي يدور مع أمر ادٗمْغ ظع حٔثاموظرض اجلدار، 

ّٔٚت يار ، ؾّـ   ..افْغبقّيٜ أمرة بَتٚهلؿ بؾ اجتثٚثٓؿ تُِؿ افَْٔٔ

افغبخٚري ؿٚل: حدثْٚ ؿغبٔهٜ، حدثْٚ شٍٔٚن، ظـ أبٔف، ظـ ابـ  فأخرجمٚ 

أيب ًٕؿ )ح( وحدثْل إشحٚق بـ ٕك، حدثْٚ ظغبد افرزاق، أخزٕٚ شٍٔٚن، ظـ 

 .(1)أبٔف، ظـ ابـ أيب ًٕؿ... 

وأخرجف مسِؿ ؿٚل: حدثْٚ هْٚي بـ افرسي، حدثْٚ أبق إحقص، ظـ 

شًٔد بـ مرسوق، ظـ ظغبد افرمحـ بـ أيب ًٕؿ، ظـ أيب شًٔد اخلدري، ؿٚل: 

بًٞ ظع ريض اهلل ظْف، وهق بٚفّٔـ بذهغبٜ ذم تربتٓٚ، إػ رشقل اهلل، ؾَسّٓٚ 

بدر افٍزاري، رشقل اهلل بغ أربًٜ ٍٕر: إؿرع بـ حٚبس احلْيع، وظْٜٔٔ بـ 

، ؾَٚفقا فِْغبل: فغضبت قريشوظَِّٜ بـ ظالثٜ افًٚمري، ثّؿ أحد بْل ـالب. 

                                                           
 . يار ضقق افْجٚة .7907، رؿؿ : 177:  9صحٔح افغبخٚري)ت: حمّد زهر افْٚس(  (1)
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إيّن إّكام فعؾت ذلؽ »أتًىل صْٚييد ٕجد وتدظْٚ؟!!. ؾَٚل رشقل اهلل: 

 ش. ٕتللػفؿ

ؾجٚء رجؾ: ـٞ افِحٜٔ، مؼف افقجْتغ، ؽٚئر افًْٔغ، ٕٚتئ اجلغبغ، 

ؾّـ يىع اهلل إن ». ؾَٚل رشقل اهلل: ّداتؼ اهلل، يٚ حمحمِقق افرأس، ؾَٚل: 

إّن مـ ض ضئ هذا ققماً ظهٔتف، أيٖمْْل اهلل ظذ أهؾ إرض وٓ تٖمْقين...، 

يؼرءون الؼرآن ٓ جياوز حـاجرهؿ، يؼتؾقن أهؾ اإلشالم، وَيَدعقن أهؾ 

ل ـ أدركتفؿ إوثان، يؿرققن مـ اإلشالم كام يؿرق السفؿ مـ الرمّقة، 

 .  (1)شدٕقتؾـّفؿ قتؾ عا

بدل ش ثؿقد:»ومـ ضريؼ آخر أخرجف افغبخٚري ومسِؿ ٕحقه، شقى 

 . (7)ش عاد»

شغبٔؾ مثؾ هذا احلديٞ افؼيػ شغبٔؾ ٓ يْغبٌل أن خيٍك أّن ؿِٝ : و

د  ّّ ّْٔٚ حم ؾًالوة ظذ بَّٜٔ افىرق ادقرثٜ فَِٔغ ،  ادَىقظٚت ظـ ٕغب

ٜ وافتل ٓ يسًٓٚ خمتكٕٚ هْٔٓٚ بٚفهدور  ّّ ظذ إمجٚع أهؾ افَغبِٜ شّْٜ وصًٜٔ ، ث

هذا افثٚبٝ  فُـ ٕجح اإلرجٚء أّيام ٕجٚح ذم تسخٔػ، اخلقارجمٚ ظِٔف بىالن 

ًٚ وأصحٚبف !! ظـ افْغبل   : ؾسك ـّؾ ادسِّغ ؿتٚهلؿ إّٓ ظِٔ

دٚذا ؟! ّٕن جْٚب اإلرجٚء ؿٙ وؿّدر أّن اخلقارج مٗمْغ ، وفتذهٛ 

 يٚح ..شّْٜ افْغبل ادَىقظٜ أيراج افر

                                                           
 . إحٔٚء افساث افًريب، بروت .1369، رؿؿ : 791:  7صحٔح مسِؿ )ت: حمّد ظغبد افغبٚؿل(  (1)

. يار ضقق افْجٚة. صحٔح 9051، رؿؿ : 160:  5صحٔح افغبخٚري)ت: حمّد زهر افْٚس(  (7)

 . إحٔٚء افساث افًريب، بروت .1369، رؿؿ : 797:  7مسِؿ )ت: حمّد ؾٗاي ظغبد افغبٚؿل( 
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، وظغبد ـّؾ هذا ذم صٚفح ؿريش ظّٚمٜ وإمقيغ خّٚصٜ وٓ ترييد أّن 

 : إذ يراي مـ اخلقارج أن اشتْزاف ؿدرة ادقػ ظعّ اهلل بـ ظّر بْحق أخص

 .. إمٚم افغبٌل مًٚويٜوإضًٚؾف ذم افسجٚل مع 

مل يُـ ٕغبّل اإلرجٚء ظغبد اهلل بـ ظّر ذم صّػ مًٚويٜ ؾواًل ظـ ادقػ 

ّٕام ـٚن ييـ ابـ ظّر أّن مًٚويٜ بًد اخلالص مـ ظع ظّع  ظِٔف افسالم، وإ

ّٜٔ افكاع ظذ اخلالؾٜ : ؾًّٚويٜ مـ افىَِٚء ٓ يهِح  خهؿ شٓؾ ذم ظِّ

ـّ ظغبد اهلل بـ ظّر .. ًٚ بٚبـ افٍٚروق ظّر بـ اخلىٚب : ـذا ط  فِخالؾٜ ؿٔٚش

شك أبق مقأيب إمٚمٓؿ وأّمٚ اخلقارج ؾٓؿ ضقع ابـ ظّر بقاشىٜ 

ؿد يٖمترون بٖمره ، ويْهٚظقن فَقفف ، وخلقارج ا إمٚمُ : ؾٖبق مقشك إصًري

ّٕف أّن أبٚ مقشك ـٚن يىّع أن يقيّل ظغبد اهلل بـ ظّر اخلالؾٜ مٙ افّْص  ، مع أ

ّّ حسٛ ادٍروض رجاًل ٕمر ادٗمْغ ظع ظِٔف افسالم   ٜ اتٍٚق بْٔف، وـّٖن ث

 ..وبغ ابـ ظّر 

صًٚر ظّقم افَرصٔغ : ـًٚئنٜ أم ادٗمْغ وضِحٜ وظغبد ٕٚهٔؽ ظـ أّن 

ّٜٔ افهحٚبٜ ـٖيب ، وـذا اهلل بـ ظّر وبَٜٔ زمالئف ادرجئٜ  مـ جّر جّرهؿ مـ بَ

أفػ مًٚويٜ وٓ ظّع واحد ، وٓ هق : ، (1)مقشك إصًري زظٔؿ اخلقارج

 .يسًْٚ افتٍهٔؾ 

  

                                                           
 ؾ هذا ذم ـتٚبْٚ ظغبد اهلل بـ ظّر  . يار إثر  بروت .إير تٍهٔ (1)
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 !!اإلشالم  اإلرجاء يؼقـقاتتسػقف 

ظّع أمر ادٗمْغ ، ظّقم خهقم رجٚء ذم صٚفح أّن اإلاّتوح وبجالء 

ظدم متٔٔز ادخىكء مـ ادهٔٛ ذم تدور ظذ ـام ؿد اّتوح أّن حََٜٔ اإلرجٚء 

، ؾال يسقغ  أمرمهٚ إػ اهللومـ ثّؿ إرجٚء افكاع بغ مًٚويٜ وأمر ادٗمْغ 

.. ًٚ  ٕكة أحدمهٚ ظذ أخر ، وافقاجٛ هق اظتزاهلام مً

مـ كـت مقٓه ففذا عّل »ؿقل افْغبل ادتقاتر : أّن فُـ مـ يهّدق 

، ؽٚئغبٜ ادتقاترات افْغبقّيٜ وادَىقظٚت افساموّيٜ وظؼات ؽره مـ ش مقٓه...

 ؟!!.وشًد بـ أيب وؿٚص وظٚئنٜوأبق هريرة  ظـ ظغبد اهلل بـ ظّرمْسّٜٔ 

يٜ بٚفْكة هذا ادتقاتر يقجٛ ٕكة أمر ادٗمْغ حتك فق ؾرسٕٚ افقٓ

 .ـام ينٔع اخلهقم وفٔس افسٔٚية وافتكف وادحغّبٜ 

ودًرؾٜ تسخٔػ إصٚظٜ اإلرجٚء بدهئٚت افًَؾ ، مسٚواة أول افَقم 

ًٚ بآخرهؿ تٖشِاًم   برأس.. رأشًٚ إشالم

ًٚ ، ؾَِد أمجع ًٚ ظذ ظٓد افنٔخغ افهحٚبٜ  وأيو ًٚ مرـغب ًٚ ئَْٔ إمجٚظ

بىالن خالؾٜ افىَِٚء ـًّٚويٜ ، فُـ جٚت إصٚظٜ  اإلرجٚء ؾهححٝ خالؾٜ 

  .هذا افىِٔؼ 
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 متقاترًا آخرقّزمت إصاعة اإلرجاء 

ٍّٓٝ إصٚظٜ اإلرجٚء افَْٔٔٔٚت: ـٚد تقاتر افٌديري إٓػ ٓحظ ـٔػ ش

 .( 1)ش الػ ة الباغقة عاّمر تؼتؾف»مـ ؿغبٔؾ :  مٚ تقاتر ظـ افْغبل وـذا ، افذـر 

تؼتؾؽ »: ؿٚل افْغبل فًامر:  هـ(073)ؿٚل اإلمٚم احلٍْل أبق بُر اجلهٚص 

، حتك إّن مًٚويٜ مل يَدر ظذ التقاتروهذا خز مَغبقل مـ ضريؼ ش الػ ة الباغقة

 .(7)جحده 

مل حيرك هذا ادتقاتر صًرة مـ بدن رأس اإلرجٚء ظغبد اهلل بـ ظّر 

ًٚ ؾّٔـ هق  ّٜٔ رمقز ؿريش ادْٚوئٜ فِّقػ ظّع ، هٛ أّن هْٚك صُ وظٚئنٜ وبَ

ادخىل ومـ هق ادهٔٛ بغ ادقػ ظع وبغ افىِٔؼ ابـ آـِٜ إـغبٚي مًٚويٜ ، 

 ممٚ يغبَل ظذرًا دًتذر ؟!!ش قةعاّمر تؼتؾف الػ ة الباغ»ؾٓؾ ؿقل افْغبل ادتقاتر : 

ّٕام يُنػ هذا أّن رؤوس ، وإفف اجلٚريٚت  (0)ـاّل ورّب افراؿهٚت ، وإ

ّٕام هق إّمٚ بٌض أمر ـٕٚقا ظذ ظِؿ أهّن بؾ ؽرهؿ ،  ،اإلرجٚء ؿ ظذ بٚضؾ ، وإ

ًٚ ظالوة ظذ ضًّٓٚ بٚخلالؾٜ  ادٗمْغ ـام ـٚن ظْد ظٚئنٜ افتل مل تُـ تىٔؼ ظِٔ

فتّٔل ضِحٜ، وإّمٚ هق حسد ـام ـٚن ظْد ظغبد اهلل بـ ظّر ، ؾَِد ٓبـ ظّٓٚ ا

ًٚ بٚخلالؾٜ   .. (9)، ـام روى افغبخٚري حلد اجلْقن ـٚن ضٚمً

 

                                                           
 . يار ضقق افْجٚة. 997، رؿؿ: 97: 1صحٔح افغبخٚري )ت: زهر افْٚس(   (1)

 . إحٔٚء افساث افًريب ، بروت .783: 5أحُٚم افَرآن فِجهٚص)ت: افَّحٚوي(  (7)

 ـٛ .افراؿهٚت : اجلامل: ـقهنٚ هتتز ظْد منٔٓٚ، وؿٔؾ : افُقا  (0)

 . يار ضقق افْجٚة. 9138رؿؿ:  113: 5صحٔح افغبخٚري )ت: زهر افْٚس(   (9)
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 قّزمت اإلعاع ءإصاعة اإلرجا

 اإلمٚم ظغبد افَٚهر اجلرجٚين : : ؿٚل ؿٚل ؿٚل اإلمٚم ادْٚوي ذم افٍٔض 

وافـرأي مـْٓؿ مٚفــؽ احلجـٚز وافًـراق مــ ؾريَـل احلـديٞ أهـؾ  أعاع

وافنٚؾًل وأبق حٍْٜٔ وإوزاظل ، واجلّٓقر إظيؿ مـ ادتُِّغ وادسِّغ 

ًٚ مهٔٛ ذم ؿتٚفـف ٕهـؾ صـٍغ ، ــام هـق مهـٔٛ ذم أهـؾ اجلّـؾ ، وأّن  أّن ظِٔ

 افذيـ ؿٚتِقه بٌٚة طٚدقن فف ، فُـ ٓ يٍُرون بغبٌٔٓؿ.

ظذ  عع أهؾ السـةأوؿٚل اإلمٚم أبق مْهقر افغبٌدايي ذم ـتٚب افٍرق : 

ًٚ مهٔٛ ذم ؿتٚفف أهؾ اجلّؾ وضِحٜ وافزبر وظٚئنٜ بٚفغبكـة ومًٚويـٜ  أّن ظِٔ

 .(1)وظسُره

: ؿٚتؾ ظع بـ أيب ضٚفٛ افٍئـٜ افغبٚؽٔـٜ  هـ(973) وؿٚل اإلمٚم اجلهٚص

ًٚ ذم  بٚفسٔػ ومًف ـزاء افهحٚبٜ وأهؾ بدر : مـ ؿد ظِـؿ مُـٚهنؿ ، وــٚن حمَـ

 .(7)إّٓ افٍئٜ افغبٚؽٜٔ افتل ؿٚبِتف واتغبٚظٓؿ قف أحدمل خيالػ فؿتٚفف هلؿ ، 

ذم ـتٚب اإلرصٚي : وظع بــ أيب ضٚفـٛ هـ( 978)وؿٚل اإلمٚم اجلقيْل 

ًٚ ذم وٓيتف ، ومَٚتِقه بٌٚة ،  ًٚ حَ وحسـ افيـ هبؿ يَتيض ؿهـد اخلـر ـٚن إمٚم

 .(0) وإن أخىٖؤوه ، وظٚئنٜ ؿهدت بٚدسر إػ افغبكة تسُغ افثٚئرة ... .

ــٚل احلــٚـؿ افْٔســٚبقري  ــر  : ٕنــٓد أّن ـــّؾ هـــ( 893)وؿ ــٚزع أم مـــ ٕ

 .(9)عذ هذا عفدت مشاخيـاذم خالؾتف ؾٓق بٚغ ،  ادٗمْغ ظع بـ أيب ضٚفٛ 

                                                           
 . ادُتغبٜ افتجٚريٜ افُزى، مك. 065:  6حُٚه ظْٓام ادْٚوي ذم ؾٔض افَدير   (1)

 . إحٔٚء افساث افًريب ، بروت .783: 5أحُٚم افَرآن فِجهٚص)ت: افَّحٚوي(  (7)

 . 900اإلرصٚي :   (0)

 . افرشٚفٜ . 89مًرؾٜ ظِقم احلديٞ )ت:إرٕٗوط(:   (9)
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  وراء مـ غؾب!!اإلرجاء وإصاعة : أصّل 

أضــحٝ ذيًــٜ أخــرى اإلرجــٚء إصــٚظٜ أّن مَهــقيٕٚ مـــ هــذا تغبٔــٚن 

ًٚ ..، ؼيًٜ فمْٚؿوٜ  غبٔـٚن ب فــ ٕىٔـؾ ذم هـذا ادختكـاإلشالم أصقًٓ وؾروظـ

فَٔـػ وؿٍـٜ إصـٚرة تٍُـل افِغبٔـٛ افًٚؿـؾ ٕنـر مٍريات هذه افؼيًٜ ، وإٕـام 

ظغبـد ييــ ، ظـ أصؾ تسٚئؾ ـثر مـ أهؾ افٍوؾ شْٜ وصًٜٔ وفَد ...، متّٖمؾ 

 .ٚهق ؟!!مش أصّل وراء مـ غؾب: » اهلل ظّر بـ اخلىٚب

ؿِْٚ : أصِف اإلرجٚء افـذي يَـّر فُـّؾ مــ ؽِـٛ بـٚإليامن ، ؾ٘مـٚم افغبٌـل 

مــ ، وــذا ــّؾ مًٚويٜ مٗمـ وـذا افُذاب ادغبر احلجٚج مٗمـ دمٛ ضٚظتٓام 

 .ٚذا؟!!. ّٕن اجلّٔع مٗمـدٚ : ؾٔام فق ؽِغب ـٚن ظذ صٚـِتٓام

أخرج ابـ شًد ؿٚل : ؿٚل: أخزٕٚ مسِؿ بـ إبراهٔؿ، ؿـٚل: حـدثْٚ محٔـد 

ٓ  »بـ مٓران افُْدي، ؿٚل: أخزٕٚ شٔػ ادٚزين، ؿـٚل: ــٚن ابــ ظّـر يَـقل: 

 .(1)ش  أقاتؾ يف الػتـة , وأصل وراء مـ غؾب

ؿِٝ : إشْٚيه صحٔح ، رجٚفـف ثَـٚت ، وادـٚزين ثَـٜ ، وثَـف ابــ حغبـٚن 

 ..، ينٓد فف وؽره 

ًٚ ؿٚل : ؿٚل: أخزٕٚ يزيد بـ هٚرون، ظـ حمّـد بــ  مٚ رواه ابـ شًد أيو

 صّذ  ابـ عؿر، كان يف زمان الػتـة ٓ يليت أمر إّٓ  أنّ مىرف، ظـ زيد بـ أشِؿ، 

 .(7) خؾػف وأدى إلقف زكاة مالف

 ؿِٝ : إشْٚيه صحٔح ظذ ذط افنٔخغ )=افغبخٚري ومسِؿ(.

                                                           
 . يار صٚير . 199: 9ضغبَٚت ابـ شًد   (1)

 . يار صٚير . 199: 9ضغبَٚت ابـ شًد   (7)
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ذم ادهــْػ ؿــٚل: حــدثْٚ ظٔســك بـــ هـــ( 705)وأخــرج ابـــ أيب صــٔغبٜ 

يقٕس، ظـ إوزاظل، ظـ ظّر بـ هٕٚكء ؿـٚل: صـٓدت ابــ ظّـر واحلجـٚج 

فؽان مـازل اباـ عؿار بقاـفام ، فؽاان رباام حةا الصاالة ماع حمٌٚس ابـ افزبر , 

 .(1) همٓء , وربام حة الصالة مع همٓء

 ؿِٝ : إشْٚيه صحٔح ظذ ذط افنٔخغ بٚتٍٚق أهؾ افسّْٜ.

ــٚة : وروى هـــ( 1319اإلمــٚم احلٍْــل ادــال ظــع افَــٚري )ؿــٚل  ذم ادرؿ

 خٍِـف  خِػ احلجٚج، وــذا ــٚن إٔـس يهـّع افنٔخٚن أّن ابـ ظّر ـٚن يهّع 

ًٚ، واحتامل اخلقف يًّْف أنّ ّ ابـ ظّـر ــٚن ٓ خيٚؾـف  ٕن ظغبـد ادِـؽ ــٚن  ;أيو

جيًؾ أمر احلـٟ فـف ويـٖمر ممتثاًل دٚ يٖمره بف ابـ ظّر ؾٔف وذم ؽره، ومـ ثّؿ ـٚن 

 .(7)احلجٚج بٚتغبٚظف ؾٔف 

ؿِٝ : وفتذهٛ ظْد افهحٚيب ظغبد اهلل بـ ظّر بـ اخلىٚب ، متـقاترات 

 .افْغبقة ـحديٞ افٌدير وافٍئٜ افغبٚؽٜٔ وظؼات ؽرمهٚ ذم مّٓالت اإلرجٚء

  

                                                           
 مُتغبٜ افرصد، افريٚض. .7559، رؿؿ: 157: 7مهْػ ابـ أيب صٔغبٜ )ت: احلقت(   (1)

 مرؿٚة ادٍٚتٔح .  (7)
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 إصاعة اإلرجاء تبقض إعاعًا !!

ؿٚل ابـ تّٜٔٔ : ومـ تـرك اجلًّـٜ واجلامظـٜ خِـػ اإلمـٚم افٍـٚجر ؾٓـق 

...: ؾـّ٘ن افهـحٚبٜ ــٕٚقا يهـِقن وغره مـ أئؿاة الساـة عـد اإلمام أمحدمغبتدع 

 كاام كاان اباـ عؿار يصاّل اجلًّٜ واجلامظٜ خِػ إئّٜ افٍجـٚر، وٓ ئًـدون 

 .(1)... خؾػ احلجاج

ؾِِتَٔـٜ  ٚرخِـػ بًـض افٍجـ ٚ مثؾ صالة ابـ مسًقي وؽرهؿِٝ : وأمّ 

دـٚ ٕـدم ظِٔـف وٓ يسًْٚ افتٍهٔؾ ، بؾ حتك ابـ ظّر اتَك دٚ ـٍر هق بٚإلرجـٚء 

 .، وٓت شٚظٜ مْدم آخر حٔٚتف

ّٕف  -ؽر مٚ ذـر–هؾ مـ يفٔؾ فُـ  ظذ أّن اإلرجٚء هق ظغ افغبٚضؾ ، وأ

جمّري إصٚظٜ بٚضِٜ هتدف ـرس افهِٛ افًِقي حلسٚب افهِٛ إمقي 

 أثْٚء افٍتْٜ ؾام بًدهٚ؟!!.افَرر ، 

   ابـ ظّر ٍٕسف .. هٚك افدفٔؾ بِسٚن ٕغبّل اإلرجٚء

  

                                                           
 .038: 7افٍتٚوى افُزى افٍتٚوى   (1)
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 ببطالن اإلرجاءابـ عؿر قرار ا

وشٖٔتٔؽ افغبٔـٚن ، ، ظغبد اهلل بـ ظّر بِسٕٚف ؿغبؾ مقتف بّٖيٚم اظسف ؿِْٚ : 

ام تقاتر ظـ افْغبّل بٓ يًدو افتُذيٛ افكيح ـقٕف  :أّن اإلرجٚء بٚضؾ ذم بٚضؾ 

ًٚ بٚفٍئـٜ ذم شاموّيٜ أمر ادٗمْغ ظّع  ّٕـف ــٚن ظٚدـ ، بؾ ؿد اظسف ظذ مـٚ شـٖٔيت أ

ف وأظامه  ّّ  ..افغبٚؽٜٔ مـ تُقن ، فُـ افىّع بٚخلالؾٜ أص

ّٔٚت ،  ف ظغبد اهلل بـ ظّر ومـ مًف مـ زظامء اإلرجٚء ، افَْٔٔ ٍّ فًّر اهلل ش

ًٚ ظذ ظَٛ..وؿزمقا ادتقاترات ، وؿِغبقا مًٚيٓ  ت افتٚريخ رأش

ؾِقٓ اإلرجـٚء )=اإلرجـٚف =اإلصـٚظٜ افغبٚضِـٜ( افـذي أهنـؽ افرصـٔد 

 ّٜٔ افسـاموي ٕمــر ادـٗمْغ ظــّع صـِقات اهلل ظِٔــف مــ جٓــٜ، وأضـٍك افؼــظ

ّٜٔ مـ جٜٓ أخرى،  دٚ حِؿ هٗٓء افيٚدقن افغبٌـٚة أن تُـقن هلـؿ  ادزّيٍٜ فغبْل أم

ّٔـٜ ذم افتـٚريخ:  زريغبٜ ذم اإلشالم ؾوـاًل ظــ أن فُــ مـٚ تُـقن هلـؿ يوفـٜ ذظ

افًّؾ وإٔغبٔٚء إرجٚء ـًغبد اهلل ابـ ظّر وأيب هريرة وشًد بـ أيب وّؿـٚص ، ٓ 

 يروهنؿ إّٓ مٗمْغ ، دمٛ ضٚظتٓؿ ؾٔام فق ؽِغبقا؟!!.

أخرج احلٚـؿ افْٔسٚبقري ذم ادستدرك ؿٚل : حدثْٚ أبق ظغبد اهلل حمّد بـ 

أمحد بـ مٓدي، ثْٚ بؼ بـ صًٔٛ بـ أيب محزة، حـدثْل  ظغبد اهلل إصغبٓٚين، ثْٚ

أيب، ظـ افزهري، ؿٚل: أخزين محزة بـ ظغبد اهلل بـ ظّر، إٔف بْٔٚ هق جٚفس مـع 

ظغبد اهلل بـ ظّر جٚءه رجؾ مـ أهؾ افًراق ؾَـٚل: يـٚ أبـٚ ظغبـد افـرمحـ إين واهلل 

 فَد خرجٝ أن أتسّٝ بسـّتؽ، وأؿتـدي بـؽ ذم أمـر ؾرؿـٜ افْـٚس، وأظتـزل

افؼــ مــٚ اشــتىًٝ، وأن أؿــرأ آيــٜ مـــ ـتــٚب اهلل حمُّــٜ، ؿــد أخــذت بَِغبــل، 

ـَ اْدُااْمِمـنَِي اْقَتَتُؾااقا  ؾــٖخزين ظْٓــٚ، أرأيــٝ ؿــقل اهلل ظــز وجــؾ:  َوإِْن َضائَِػَتاااِن ِماا

ُْخَرى َفَؼاتُِؾقا الَّتِل َتْبِغل َحتَّا ْٕ ا َعَذ ا ك َتِػالَء إىَِل َأْماِر َفَلْصؾُِحقا َبْقـَُفاَم َفنِْن َبَغْت إِْحَدامُهَ
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أخزين ظـ  (1)اَّللَِّ َفنِْن َفاَءْت َفَلْصؾُِحقا َبْقـَُفاَم بِاْلَعْدِل َوَأْقِسُطقا إِنَّ اَّللََّ حُيِبه اْدُْؼِسطنِيَ 

 . ؟!!هذه أيٜ

ؾَـٚم افرجـؾ ش . مـٚ فـؽ وفـذفؽ إكـف ظْـل»ؾَٚل ظغبد اهلل بـ ظّر: 

ماا وجادت يف »إفْٔٚ ظغبد اهلل بـ ظّر ؾَٚل:  ؾٕٚىِؼ حتك إذا تقاريْٚ شقايه أؿغبؾ

 مل أقاتاؾ هاذه الػ اة أيّن  ماا وجادت يف كػيسا كػيس يف يشء مـ أمر هذه أية إّٓ 

 .ش الباغقة كام أمرين اَّلل تعاىل

.  هــذا حــديٞ صــحٔح ظــذ ذط افنــٔخغ ومل خيرجــٚهؿــٚل احلــٚـؿ : 

 .(7) ذم تِخٔص ادستدرك وواؾَف افذهغبل

ؿِْٚ : اتّوح أّن إصٚظٜ اإلرجٚء ـٕٚٝ تدور ظذ ظدم متٔٔز ادخىكء مــ 

ّٕف ـٚن ظذ ظِؿ بٚدهٔٛ.   ادهٔٛ بغ ظع ومًٚويٜ ، وافّْص أظاله سيٌح بٖ

ّٜٔ ؿٚل  : حدثْٚ خِػ بـ ؿٚشؿ،  هـ(960) افَرضغبل ابـ ظغبد افزإمٚم ادٚفُ

حدثْٚ ابـ افقري، حدثْٚ يقشػ بـ يزيد، حدثْٚ أشد بـ مقشك، حدثْٚ أشغبٚط 

 بـ حمّد، ظـ ظغبد افًزيز بـ شٔٚه : ظـ حغبٔٛ بـ أيب ثٚبٝ، ؿٚل ابـ ظّر : 

مل أقاتؾ الػ ة الباغقة مع   صكء  فاتـل مـ الدكقا إّٓ أيّن ما أجدين آشك عذ

  .(0) بـ أيب ضالب ريض اَّلل عـف علّ 

هـ( وؽره ، وافٍِظ فف 063) ؿد تقبع بام رواه اإلمٚم افىزاينؿِٝ : و

 .ح. حدثْٚ حمّد بـ ظغبد اهلل احلرضمل، ثْٚ ظع بـ حُٔؿ إوييؿٚل : 

 ..ح وحدثْٚ احلسغ بـ جًٍر افَتٚت افُقذم، ثْٚ مْجٚب بـ احلٚرث

                                                           
 . 9احلجرات :   (1)

 افًِّٜٔ ، بروت . .0700، رؿؿ :  537: 7مستدرك احلٚـؿ وتِخٔهف )ت: ظىٚ(   (7)

 .يار اجلٔؾ ، بروت . 950:  0)ت: ظع افغبجٚوي( آشتًٔٚب   (0)
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ثْٚ حمّد بـ افىٍٔؾ: ثْٚ ذيؽ ، ظـ وحدثْٚ أمحد بـ ظّرو افَىراين، 

 .(1)بف مثِف ؾىر بـ خٍِٜٔ، ظـ حغبٔٛ

ؿِٝ: إشْٚيه صحٔح ظذ ذط افنٔخغ ، ٕٚهٔؽ ظـ ـثرة افىرق ؾٔف 

 ظـ ابـ ظّر .. 

ما »ف ؿٚل: إّٔ  مـ وجقهظـ ظغبد اهلل بـ ظّر   ّوصحؿٚل ابـ ظغبد افز : 

 .(7)شمع عل رىض اَّلل عـف مل أقاتؾ الػ ة الباغقة كام آشك أيّن  ،آشك عذ يشء

ًٚ ذم بدن  ّت اإلرجٚء اشتّرإصٚظٜ ، مع أّن ؿِٝ : مٚ ؾٚئدة افْدم  ورم

ِّٜ ٕدمف اإلشالم حتك شٚظتْٚ هذه  ّْٕٚ شْغبّغ ظ ِّٜ ٕدمف مل تُـ تًدو ، ظذ أ : ؾً

ّٕف إهٕٜٚ مًٚويٜ فف وٕبٔف ظّر بـ اخلىٚب ذم يومٜ اجلْدل  : ؾَِد أظِـ مًٚويٜ أ

 ..أحّؼ بٚخلالؾٜ مـ ظّر بـ اخلىٚب ٍٕسف ؾوالً ظـ ابْف ظغبد اهلل بـ ظّر 

  

  

                                                           
 .يار اجلٔؾ ، بروت . 950:  0)ت: ظع افغبجٚوي( آشتًٔٚب   (1)

 . 10879، رؿؿ: 195: 10ادًجؿ افُغبر فِىزاين)ت: شًد احلّٔد واجلريز(   (7)


