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َٚا أتانِ ايطغٍٛ ؾدصٚٙ َٚا  اؿُس هلل ايصٟ قاٍ يف نتاب٘ ايهطِٜ: 
، ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً غٝسْا قُس ايصٟ سجٓا ع٢ً ْٗانِ عٓ٘ ؾاْتٗٛا 

ا٫عتصاّ بػٓت٘ ٚايتشصٜط عٔ ا٫بتساع يف ٖصا ا٭َط ٚخصٛصا َا مل ٜعٗس 
 أَا بعس:يف ظَٔ ايػًـ ايصاحل، ٚع٢ً آي٘ ٚأصشاب٘ َٚٔ اٖتس٣ بٗسٜ٘، 

ّٞ بعس اإلخٛإ َا قس أثبتت٘ مجع١ٝ ْٗط١ ايعًُا٤ املطنع١ٜ َٔ  ؾكس قسّ إي
بعض قطاضاتٗا امل١ُٗ يف ؾإٔ َٔ ؾ٪ٕٚ ايسٜا١ْ اييت عًٝٗا ا٭١َ ٚبٗا جيعٌ 
اهلل تعاىل ا٫عتصاّ مما ٜهٕٛ يف شيو َٔ ٚظا٥ـ ايسٚا٥ط ايطزل١ٝ َٔ ايكطا٠ 

ٔ أؾطاز ا٭١َ ايتسخٌ يف ٚاؿهاّ اييت مل ٜهٔ يؿدص َٔ ا٭ؾداص َ
ؾ٪ْٚٗا ٖٚٛ إثبات أٍٚ ؾٛاٍ غ١ٓ أيـ ٚأضبعُا١٥ ٚث٬ث١ عؿط ٖذط١ٜ 
أثبتت بإٔ أٍٚ ؾٛاٍ ٖصٙ ايػ١ٓ يف ّٜٛ ا٭ضبعا٤ ٚشيو بؿٗاز٠ ض١ٜ٩ اشل٬ٍ 
يف تًو اي١ًًٝ بعس إدطا٤ َا يعّ نُا ٖٛ َعٗٛز ؾُٝا ٜكتطٞ شيو اإلثبات 

اإلؾطاض يف شيو ايّٝٛ ٚايتعٝس بايعٝس  ايصٟ جيب ع٢ً ا٭١َ أٚ أعطا٤ اؾُع١ٝ
ؾٝ٘ ٚأقاّ ٖ٪٤٫ َؿاعط ايعٝس يف املػادس ٚاملصًٝات ٚدٗطٚا ؾٝ٘ ٚضمبا 
ٜكٛيٕٛ بأْ٘ حيطّ ع٢ً أسس ايصّٛ ؾٝ٘ ٚدا٤ٚا يف تًو اي١ًًٝ بٝٛت املػًُني 
ٜٚكطعٕٛ أبٛابٗا إلٜصاٍ شيو اإلثبات ايصٟ قس أثبتت٘ ْٗط١ ايعًُا٤ املطنع١ٜ 

و ايكطاض٠ ايطزل١ٝ اييت ؾٝٗا خامتٗا ايطزلٞ ست٢ ٫ ٜهٕٛ ٖٓاى َع تكسِٜ تً



ؾو ٚضٜب يف شيو اإلثبات، ؾٝذب ع٢ً ا٭١َ ا٭خص ب٘ سٝح أْ٘ ع٢ً َا 
اقتط٢ عًٝ٘ عًُا٤ ٖصٙ ا٭١َ يف ب٬ز إْسْٚٝػٝا َٔ طا٥ؿ١ أٌٖ ايػ١ٓ 
ٚاؾُاع١، أْ٘ قس سسخ شلصٙ ا٭١َ َٔ ا٫خت٬ف َا أزضٟ ٌٖ ٖٛ ايصٟ ب٘ 

ضمح١ أّ نٝـ ٜهٕٛ ا٭َط. إْين قس تطزز يف قًيب ٚضابين َا ضابين َا  تهٕٛ
ٜهٕٛ يسٟ إٔ أقسّ ضد٬ ٚأأخط أخط٣، ٌٖ جيٛظ يػرل ايسٚا٥ط ايطزل١ٝ َٔ 
ايكطا٠ ٚاؿهاّ ٚظٝؿ١ إثبات أٍٚ ضَطإ أٚ أٍٚ ؾٛاٍ؟، إْ٘ قس أسعْين 

ٖصا ٚآغؿين َا ٖٛ ق١ً بطاعيت َٚعطؾيت ؾُٝا ٜتعًل بؿ٪ٕٚ ٖصا ايؿإٔ ٚ
ا٭َط سٝح مل ٜهٔ يسٟ إ٫ َا ٖٛ ٜسضؽ يف املعٗس ايسٜين يف أما٥ٞ َٔ 
ايهتب ايؿك١ٝٗ اييت تسضؽ ٖٓاى َٔ ؾتح ايٖٛاب ٚايتشطٜط ٚاإلقٓاع ٚغرلٖا، 
سٝح مل أنٔ أدس ٖٓاى ٚدٗا أٚ ق٫ٛ بأْ٘ جيٛظ يػرل ايكاضٞ أٚ اؿانِ 

ايؿإٔ ٜٚعٗط  اإلثبات ٚؼًٝـ ايؿٗٛز ٭دٌ اإلثبات أْ٘ ضٜجُا إٔ ٜصشٛ
ايبٝإ ٜٚعٗط اؿل نُا َعٗٛز بإٔ اؿل أبًر ٚايباطٌ ؾًر، سٝح إٔ نجرلا 
ممٔ يـ٘ عًِ يف ٖصا ا٭َط ٖٚصا ايؿإٔ قس تعٝس ٖصا ايعٝس ايععِٝ ع٢ً سػب 

ؾطمبا أظٗطٚا ٚبٝٓٛا  -َا قس أثبتت٘ قطاض٠ اشل١٦ٝ املطنع١ٜ ؾُعٝتٓا ْٗط١ ايعًُا٤ 
 أْ٘ جيٛظ اإلثبات يػرل ايكاضٞ ٚاؿانِ. –َا ٖٛ سذتِٗ ٚمتػهِٗ بصيو 

: ٚثبٛت ض٩ٜت٘ يف 373/ صـ:3ؾؿٞ ؼؿ١ احملتاز بؿطح املٓٗاز; دـ:
سل َٔ مل ٜطٙ ؼصٌ عهِ ايكاضٞ ع٢ً َا ؾٝ٘ َٔ ْكس ٚضز ٚتكٝٝس )قٛي٘: 
َٔ ْكس( أٟ اعذلاض )قٛي٘: ٚضز( أٟ شلصا ايٓكس )قٛي٘: ٚتكٝٝس( أٟ بإٔ ٫ 

استٌُ أْ٘ أضاز اؿػاب أٟ َع ضز ٖصا ايتكٝٝس،  ٜهٕٛ ايكاضٞ دٓبًٝا ٫ٚ
إٕ ٖصا اإلثبات ٚظٝؿ١ َٔ ايٛظا٥ـ امل١ُٗ نإقا١َ اؿسٚز َٔ قطع ٜس 



ايػاضم ٚضدِ ايعاْٞ ٚغرلُٖا ٫ ٜتعاطاٙ إ٫ َٔ ٖٛ يـ٘ ايكطا٤ ٚاؿهِ مما 
ٖٛ َعٗٛز يف نتبٓا ايؿك١ٝٗ ع٢ً سػب َا ٖٛ ظاٖط يسٟ ٚيس٣ أَجايٞ ممٔ 

 زا ٚقصٛضا. نإ عًُ٘ قسٚ
: ٫ٚ جيٛظ ملٔ مل ٜطٙ 376/ صـ:3ؾؿٞ املصنٛض غابكا نصيو يف دـ:

ايؿٗاز٠ بط٩ٜت٘ أٚ مبا ٜؿٝسٖا نهْٛ٘ ٌٖ ٚإٔ اغتػاض عٓسٙ شيو ٚإٕ 
ضطٚض٠، ٖصا ؾًطمبا ٜكٍٛ قا٥ٌ إٕ قاض ٖصا  أخدلٙ بٗا عسز ايتٛاتط ٚعًِ ب٘

ٛ عًِ ؾػل ايعَإ غرل َٛثٛم ب٘ ٚعِ ايؿػل عًِٝٗ، ؾؿٞ ايٓٗا١ٜ: ٚي
ايكاضٞ املؿٗٛز عٓسٙ ٚدٌٗ ساٍ ايعسٍٚ ؾا٭قطب إْ٘ نُا يٛ مل ٜؿٗس 
بٓا٤ ع٢ً أْ٘ ٜٓععٍ بايؿػل. ؾع٢ً َكتط٢ ٖصا ايتعبرل إٔ يف شيو خ٬ؾا بني 
ايعًُا٤ ٚأْ٘ يٛ نإ َجٌ ٖصا ا٭َط ٜطبل يف َجٌ ظَٓٓا ؾٌٗ ٜهٕٛ ؾٝ٘ 

(.)قٛي٘: بٓا٤ 153/ صـ:3َصًش١ يٮ١َ ع٢ً أْ٘ نُا يف )ايطؾٝسٟ; دـ:
ع٢ً أْ٘ ٜٓععٍ بايؿػل( أٟ ؾايه٬ّ يف غرل قاض ايططٚض٠. اٖـ.ؾؿٞ ايصٟ 
يف َجٌ ظَٓٓا َٔ مل ٜهٔ يف غرل ضطٚض٠. ٚيف )ططح ايتجطٜب; 

( اغتسٍ ب٘ ع٢ً ٚدٛب ايصّٛ ع٢ً املٓؿطضز بط١ٜ٩ ٬ٍٖ 112/صـ:4دـ:
ٜجبت ضَطإ ٚع٢ً ٚدٛب اإلؾطاض ع٢ً املٓؿطز بط١ٜ٩ ٬ٍٖ ؾٛاٍ ٚإٕ مل 

ٚاختًؿٛا يف اإلؾطاض بط١ٜ٩  –إىل إٔ قاٍ  -بكٛي٘ ٖٚٛ قٍٛ ا٭١ُ٥ ا٭ضبع١ 
ٚقاٍ ايؿاؾعٞ:  –إىل إٔ قاٍ  –٬ٍٖ ؾٛاٍ ٚسسٙ، ؾكاٍ ايج٬ث١: ٫ ٜؿعط 

ًٜعَ٘ ايؿطط ٚيهٔ خيؿٝ٘ ي٬٦ ٜتِٗ ٖٚٛ َكتط٢ قٛي٘ ٫ٚ ٜؿططٚٙ ست٢ ٜطٚٙ. 
ا حيسخ يف املػًُني ع٢ً إٔ إٔ َا أثبتت٘ اشل١٦ٝ املطنع١ٜ يٓٗط١ ايعًُا٤ مل

املعطٚف إٔ اإلثبات ٜهٕٛ يًكطا٠ ٚاؿهاّ ؾًطمبا ٜكٍٛ ايكا٥ٌ يف َجٌ ب٬زْا 



َٔ ٖٛ ايكاضٞ، َٚٔ ٖٛ اؿانِ، ؾٌٗ ٜهٕٛ يف ب٬زْا جيٛظملجٌ تًو اشل١٦ٝ 
اإلثبات، إٕ ٖصٙ ا٭َٛض ملٔ ا٭َٛض اييت سسثت يف فتُعٓا جيب ع٢ً ايعامل 

سٌ املؿه٬ت ع٢ً إٔ ٖصٙ ايؿطٜع١ احملُس١ٜ غطا٤ تصسٜط ايؿتا٣ٚ ٚبٝإ 
ؾطٜع١ غطَس١ٜ خايس٠ تبس ٚسلؼ ْٗاضٖا َط١٦ٝ "إشا ظٗطت ايبسع ٚغهت 
ايعامل ؾعًٝ٘ يع١ٓ اهلل ٚامل٥٬ه١ ٚايٓاؽ أمجعني" ٫ٚ جيٛظ ٭سس إٔ ٜتعاط٢ 
ؾ٦ٝا ست٢ ٜعًِ سهِ اهلل تعاىل ؾهٝـ سهِ إثبات ض١ٜ٩ ٬ٍٖ ؾٛاٍ 

ايطزل١ٝ َٔ غرل ايسٚا٥ط اييت شلا سل يف شيو َٔ ايكطا٠ يًُٓع١ُ أٚ اشل١٦ٝ 
 اؿهاّ.
 

 ٖصاَا نتب٘ ايؿكرل َُٕٝٛ ظبرل ايػاضاْٞ 
 ٖـ. 1413غط٠ ؾٗط ؾٛاٍ  ؼطٜطا

 
 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ

املطغًني ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘  اؿُس هلل ضب ايعاملني، ٚص٢ً اهلل ع٢ً غٝس
ا٭غـ َٚٔ املصا٥ب ايعا١َ  ؾّسأمجعني، أَا بعس: ؾإْ٘ ملُا ٜ٪غـ عًٝ٘ أ

ايطا١َ اييت ْعيت ع٢ً أبٓا٤ دٓػٓا َٔ املػًُني يف ب٬زْا إْسْٚٝػٝا أْ٘ قس 
تهطض ا٫خت٬ف بِٝٓٗ يف زخٍٛ ؾٗط ؾٛاٍ عًِٝٗ، ؾذُاع١ َِٓٗ 
ٜصَٕٛٛ ّٜٛ ايج٬ثني َٔ ضَطإ ٭ِْٗ متػهٛا بعسّ ثبٛت ايط١ٜ٩ شل٬ٍ 

يب٬زْا إْسْٚٝػٝا قطضت بأْ٘ مل ٜط اشل٬ٍ  ؾٛاٍ يف يًٝت٘، ؾإٕ ايٛظاض٠ ايس١ٜٝٓ



ي١ًٝ ايج٬ثني، ٚقس أضغًت ؾ١ٓ خاص١ إىل غٛاسٌ اؾعا٥ط اإلْسْٚٝػ١ٝ ٭دٌ 
ض١ٜ٩ اشل٬ٍ يف تًو اي١ًًٝ، ؾًِ ٜطٚٙ، ٚمجاع١ ٜؿططٕٚ ٜٚصًٕٛ ص٠٬ ايعٝس 
ّٜٛ ايج٬ثني ٭ِْٗ اعتُسٚا ع٢ً ض١ٜ٩ ايج٬ث١ أٚ اإلثٓني َِٓٗ اشل٬ٍ يف قٌ 

َس٠ زقٝكتني ؾكط، َٚعًّٛ أْ٘ ٜذلتب ع٢ً شيو نُاٍ ظانٛع اسس ٖٚٛ ٚ
 صٝاَِٗ إشا أصابٛا يف إثبات ؾٗط ؾٛاٍ، ٚعسّ نُاي٘ إشا أخطأٚا.

ٚأٍٚ ّٜٛ ؾٛاٍ ٖٛ ّٜٛ عٝس ايؿطط ٚؾٝ٘ ٚدٛب إخطاز ظنا٠ ايؿطط، 
ٚيتهدلٚا اهلل ع٢ً َا  ٚؾٝ٘ َؿطٚع١ٝ ايتهبرل ٚاؾٗط ب٘ نُا قاٍ تعاىل: 

، ّٜٚٛ ايعٝس ّٜٛ ٚصاٍ ٥ٚٚاّ ٚغطٚض ٚسبٛض، ٚيعًهِ تتؿهطٕٚ ٖسانِ 
ٚنجط٠ ايكٌٝ ٚايكاٍ، بٌ بًؼ  ٚيهِٓٗ خصٛصا َِٓٗ ايعٛاّ يف خصاّ ٚسرل٠

بعطِٗ إىل املٓابص٠ ٚاملٓابع٠ ٚتكاشف ا٭سس ٚا٫ز ايذلا٨ ٚبايتؿػٝل 
طن١ ٚايتبسٜع. ؾأسببت أْا ايؿكرل إىل عؿٛ اهلل تعاىل إٔ اػؿِ خٛص ٖصٙ املع

ايع١ًُٝ ٚاملٝسإ ايععِٝ يًُعطؾ١ ايؿطع١ٝ عٔ د١ًٝ ا٭َط ٚد١ًٝ اؿل يف ٖصٙ 
ايكط١ٝ اشلا١َ اييت تِٗ املػًُني مجٝعا، عػ٢ إٔ أْاٍ بٗصٙ ايهتٝب١ ايجٛاب 
ايععِٝ يف إطؿا٤ ْاض ايؿت١ٓ بني املػًُني ٚيعٌ بعض ايٓاؽ ٜكٍٛ يٞ: "إْو 

ا بني املػًُني يف ٖصٙ ايكط١ٝ، ندلت املػأي١ ٚؽًٝت إٔ ٖٓاى اخت٬ؾا نبرل
أَا ضأٜت إٔ ٚظٜط ايؿ٪ٕٚ ايس١ٜٝٓ تصاؾح ّٜٛ ايعٝس ايطزلٞ َع ظعِٝ ايطا٥ؿ١ 
املجبت١ إٔ ّٜٛ ايج٬ثني ٖٛ ّٜٛ ايعٝس؟، قًت شلصا ايػا٥ٌ: ٌٖ ايتصاؾح ؾكط 
ٖٛ ضَع احملب١ ٚايٛؾام، ؾهِ ضأٜٓا َٔ أسس ض٩غا٤ ايهؿا٤ ٜصاؾح أسس 

ٜتعاْكإ ٚإٔ يف قًبُٝٗا يهــــَُا بني ايػُا٤  ظعُا٤ املػًُني، بٌ قس
ٚا٭ضض، ٚنُا بني املؿطم ٚاملػطب َٔ ايبٕٛ ايؿاغع ٚايبعس ايعُٝل، 



أيٝؼ قٍٛ بعض ظعُا٤ ايطا٥ؿ١ إْٓا ْبهٞ ٚمعٕ إٔ تكطٜطْا بط١ٜ٩ اشل٬ٍ إشا 
ضؾعٓاٙ إىل ايٛظاض٠ مل تكبً٘ ٚمل تكطٙ زي٬ٝ ع٢ً اؿكس ٚاؿػس ايهآَني 

 يف قًٛبِٗ؟، ثِ أظٗطُٖٚا بإٔ ٜأَطٚا أتباعِٗ بايصّٛ ٚص٠٬ ايعٝس ايسؾٝٓني
يف ايّٝٛ ايصٟ أثبتٛا ض١ٜ٩ اشل٬ٍ يف يًٝت٘ ٚمل ٜجبتٗا ايٛظاض٠ . ٚمل أضز إٔ 

 أطٌٝ ايه٬ّ يف ٖصٙ املػأي١ ايػٝاغ١ٝ اييت يػت َٔ أًٖٗا ٚيهٔ أقٍٛ:
 ) إٕ ايه٬ّ يؿٞ ايؿ٪از ٚإمنا
 ٤) ٚيٝؼ ٜصح يف ا٭شٖإ ؾٞ

 ) قس تٓهط ايعني ض٤ٛ ايؿُؼ َٔ ضَس
 

 دعٌ ايًػإ ع٢ً ايؿ٪از زي٬ٝ ( 
 إشا استاز ايٓٗاض إىل زيٌٝ (
 ٜٚٓهط ايؿِ طعِ املأص غكِٝ (

 

عٔ ٖصاا٫خت٬ف ٖٞ ايعٛاّ ايصٜٔ ؼرلٚا ٚايطش١ٝ .................
ٚاضططبٛا ٚتطززٚا ٜكٛيٕٛ: َٔ ْتبع َٔ ايعًُا٤ ٚايععُا٤؟، ٚإىل ؾت٣ٛ َٔ 
ْطدع ْٚصرل، أ إىل ايطا٥ؿ١ ايكا١ً٥ بايط١ٜ٩ ِٖٚ ا٭ق١ًٝ، أّ إىل ايكا١ً٥ 
باإلنُاٍ ِٖٚ ايػٛاز ا٭ععِ ٚا٭غًب١ٝ ايػاسك١ ؟، ٚقس استذت ا٭ٚىل 
بإٔ اؿل يٝؼ َع ا٭نجطٜٔ، بٌ اؿل أسل إٔ ٜتبع ٚإٕ نإ ايصٟ غاض عًٝ٘ 

 ٚاسسا َُٓٛضا سا٬َ. 
بأْ٘  دا٤ ايٓص َٔ ضغٍٛ اهلل  ؾكًت شلِ: إٕ أَط ايصّٛ ٚايعٝس قس

: "ايصّٛ ّٜٛ تصَٕٛٛ ٚايؿطط ّٜٛ ٜتبع ؾٝ٘ قٍٛ ا٭نجط١ٜ يف قٛي٘ 
تؿططٕٚ ٚا٭ضش٢ ّٜٛ تطشٕٛ". قاٍ ايٟٓٛٚ يف اجملُٛع: ضٚاٙ ايذلَصٟ. 
قاٍ أبٛ عٝػ٢: ٚؾػط بعض أٌٖ ايعًِ ٖصا اؿسٜح، ؾكاٍ: إمنا َع٢ٓ ٖصا 

بهػط ايعني ٚؾتح ايعا٤ أٟ نجط٠ ٚايؿطط َع اؾُاع١ ٚععِ ايٓاؽ  ايصّٛ



إٕ ايؿاٖس ايٛاسس إشا ضأ٣ اشل٬ٍ ٚمل حيهِ ايكاضٞ بؿٗازت٘  ايٓاؽ . ٚقٌٝ:
إٔ ٖصا ٫ ٜهٕٛ صَٛا يـ٘ نُا مل ٜهٔ يًٓاؽ. اْت٢ٗ. )ؼؿ١ ا٭سٛشٟ; 

(.ٚقاٍ سسٜح سػٔ، ٚضٚاٙ أبٛ زاٚز بإغٓاز سػٔ ؾٗصا 382/ صـ:3دـ:
يت صسضت َٔ اؿه١َٛ ايطزل١ٝ اييت أقطٖا ٜسٍ ع٢ً إٔ ايط١ٜ٩ املعتدل٠ ٖٞ اي

ٚاعتدلٖا اإلغ٬ّ نسٚيتٓا اإلْسْٚٝػ١ٝ اييت سهِ ؾٝٗاعًُا٩ْا ايٓٗطٕٝٛ يف 
َ٪متطاتِٗ بإٔ ض٩غا٥ٗا َٔ أٚيٝا٤ ا٭َٛض املعتدلٜٔ يف ساٍ ايططٚض٠، 
ٚيٓؿطع يف املكصٛز َٔ ايهتاب١، ؾٓكٍٛ َػتعٝٓا عٍٛ اهلل ٚقٛت٘ َٚتٛغًني 

 :٫ْا قُس ظاٙ غٝسْا َٚٛ
  األدلة الواردة يف مسألة اهلالل لرمضان وشوال 

، قًت: ٖصٙ اٯ١ٜ ف١ًُ ؾُٔ ؾٗس َٓهِ ايؿٗط ؾًٝصُ٘  قاٍ تعاىل: 
 يف نٝؿ١ٝ ايؿٗاز٠ ٚايط١ٜ٩ ٚعسزٖا ٜٚبٝٓٗا ا٭سازٜح ايتاي١ٝ:

ٜكٍٛ: " إشا  .عٔ ابٔ عُط ضضٞ اهلل عُٓٗا قاٍ: زلعت ضغٍٛ اهلل 1
ٛا ٚإشا ضأٜتُٛٙ ؾأؾططٚا ؾإٕ غِ عًٝهِ ؾاقسضٚا يـ٘ ". َتؿل ضأٜتُٛٙ ؾصَٛ

عًٝ٘. ٚملػًِ: "ؾإٕ أغُٞ عًٝهِ ؾاقسضٚا يـ٘ ث٬ثني "، ٚيًبداضٟ: " 
: ؾانًُٛا عس٠ ؾعبإ  ؾانًُٛا ايعس٠ ث٬ثني"، ٚي٘ يف سسٜح أبٞ ٖطٜط٠ 

 ث٬ثني.
ت . ٚعٔ ابٔ عُط ضضٞ اهلل عُٓٗا، قاٍ: تطا٣٤ ايٓاؽ اشل٬ٍ، ؾأخدل2
إْٞ ضأٜت٘ ؾصاّ ٚأَط ايٓاؽ بصٝاَ٘، ضٚاٙ أبٛ زاٚز ٚصشش٘ اؿانِ  ايٓيب 

 ٚابٔ سبإ.



ؾكاٍ:  . ٚعٔ ابٔ عباؽ ضضٞ اهلل عُٓٗا: إٔ أعطابٝا دا٤ إىل ايٓيب 3
إْٞ ضأٜت اشل٬ٍ، ؾكاٍ: أتؿٗس إٔ ٫ إي٘ إ٫ اهلل؟، قاٍ: ْعِ، قاٍ: أتؿٗس 

أشٕ يف ايٓاؽ ٜا ب٬ٍ إٔ ٜصَٛٛا إٔ قُسا ضغٍٛ اهلل؟، قاٍ: ْعِ، قاٍ: ؾ
 غسا. ضٚاٙ اـُػ١ ٚصشش٘ ٚابٔ خعمي١ ٚابٔ سبإ ٚضدح ايٓػا٥ٞ إضغاي٘.

قًت: ٖصٙ ا٭سازٜح املصنٛض٠ يٝؼ ؾٝٗا أْ٘ جيب ع٢ً نٌ أسس قبٍٛ 
قٍٛ ٚاسس إٔ اشل٬ٍ ض٤ٟ يف ٖصٙ اي١ًًٝ ٭ٕ ايصٟ قبٌ ؾٗاز٠ ٚاسس َ٪َٔ 

ؿ١ نْٛ٘ سانُا ض٥ٝػا يًُػًُني ٫ بص بأْ٘ ضأ٣ اشل٬ٍ إمنا ٖٛ ايٓيب 
بصؿ١ نْٛ٘ أسسا َٔ ايٓاؽ املط٩ٚغني أَجايٓا. ٚثبٛت اشل٬ٍ خصٛصا يف 
ضَطإ ٚؾٛاٍ َٔ ا٭َٛض اشلا١َ يف اإلغ٬ّ ٫ٚ ٜت٫ٛٙ إ٫ أٚيٝا٤ ا٭َٛض 
املعتدلٕٚ نإقا١َ اؿسٚز ٚإَاض٠ اؿر ٚتٛي١ٝ ايعاًَني ع٢ً ايعنا٠ ؾهُا إٔ 

٫ٚ تكّٛ إ٫ ع٢ً أٜسٟ ا٭َطا٤ ٚأصشاب ايسٚي١ ٖصٙ ا٭َٛض ٫ تهٕٛ 
اإلغ١َٝ٬ ٚاملعتدل٠ اييت أقطٖا اإلغ٬ّ، نصيو أَط ثبٛت اشل٬ٍ ٫ تهٕٛ إ٫ 
بأٜسِٜٗ َٚٔ أٚاَطِٖ ٜصسض. ٖٚصا أَط ظاٖط ٫ خيؿ٢ ع٢ً نٌ َٔ يـ٘ إملاّ 
بايؿك٘ اإلغ٬َٞ ٚإٕ مل .......ع٢ً ْص َصٖيب أٚ أثطٟ يف املػأي١ بٌ 

ٜطا ع٢ً نٌ َٔ عطف َعاْٞ ايه٬ّ َِٚٓٗ خطابات ايٓاؽ إ٫ َٔ ظاٖط أ
طُؼ اهلل بصرلت٘ ٚغًب عًٝ٘ اؾٌٗ املطنب، ٚصاض دٌٗ اؿُاض خرلا َٔ 
دًٗ٘ ٭ٕ ٖصٙ ايهتب ايؿك١ٝٗ ْصب ع٢ً إقا١َ ايؿٗاز٠ يف ض١ٜ٩ 
اشل٬ٍ.ٚتهًِ ايعًُا٤ ؾٝٗا ٚأْٗا ٌٖ ٜهتؿٞ يف ض١ٜ٩ اشل٬ٍ يطَطإ بؿٗاز٠ 

ُا عًٝ٘ َصٖب إَآَا ايؿاؾعٞ ٚاإلَاّ أمحس أّ ٫، نُا عًٝ٘ ايٛاسس ن
َصٖب اٯخطٜٔ؟، ٚإٔ ٬ٍٖ ؾٛاٍ ٫ بس يف ثبٛت٘ َٔ ؾٗاز٠ ايعسيني 



با٫تؿام إ٫ َا سهٞ عٔ أبٞ ثٛض. ٚايؿٗاز٠ إمنا تهٕٛ إَاّ ......املػًُني 
نُا ٖٛ َعًّٛ عٓس طًب١ ايؿك٘ املعتدلٜٔ. ثِ ٖصٙ ا٭سازٜح تسٍ ع٢ً إٔ 

يٞ ا٭َط ًٜعَ٘ قبٍٛ ؾٗاز٠ عسٍ َ٪َٔ بط١ٜ٩ ٬ٍٖ ضَطإ ؾط ٚأَا ٚ
غا٥ط ايٓاؽ ؾٝذب ايعٌُ عهِ ايكاضٞ أٚ بايط١ٜ٩ إشا ضأٚا اشل٬ٍ بأْؿػِٗ 

 أٚ صسقٖٛا َٔ غرلِٖ.
ٚاْعط إىل نتب ايؿك٘ املعتُس٠، قاٍ اإلَاّ أبٛ إغشام ايؿرلاظٟ يف 

 املٗصب:
ؾٗط ضَطإ ق٫ٕٛ (: )قاٍ(  )ٚيف ايؿٗاز٠ اييت ٜجبت بٗا ض١ٜ٩ ٬ٍٖ

يف ايبٜٛطٞ ٫ تكبٌ إ٫ َٔ عسيني ملا ض٣ٚ اؿػني بٔ سطٜح اؾسيٞ دس١ًٜ 
إٔ  اؿاضخ بٔ ساطب ؾكاٍ أَطْا ضغٍٛ اهلل  أَرل َه١ قٝؼ قاٍ خطبٓا

ٚقاٍ يف  ْٓػو يط٩ٜت٘ ؾإٕ مل ْطٙ ؾٗصا ؾاٖسا عسٍ ْػهٓا بؿٗازتُٗا
ايصشٝح ملا ض٣ٚ عبس اهلل بٔ  ايكسِٜ ٚ اؾسٜس ٜكبٌ َٔ عسٍ ٚاسس ٖٚٛ

أْٞ ضأٜت٘  عُط ضضٞ اهلل عٓ٘ قاٍ تطا٣٤ ايٓاؽ اشل٬ٍ ؾأخدلت ايٓيب 
٫ْٚ٘ إجياب عباز٠ ؾكبٌ َٔ ٚاسس  ٚأَط ايٓاؽ بايصٝاّ ؾصاّ ضغٍٛ اهلل 

ستٝاطا يًؿطض ؾإٕ قًٓا ٜكبٌ َٔ ٚاسس ؾٌٗ ٜكبٌ َٔ ايعبس ٚاملطأ٠ ؾٝ٘ 
٘ قٍٛ ايٛاسس قبٌ َٔ ايعبس ٚاملطأ٠ ٚدٗإ أسسُٖا ٜكبٌ ٫ٕ َا قبٌ ؾٝ

. ٚايجا٢ْ ٫ ٜكبٌ ٖٚٛ ايصشٝح ٫ٕ ططٜكٗا ططٜل نأخباض ضغٍٛ اهلل 
ايؿٗاز٠ بسيٌٝ أْ٘ ٫ تكبٌ َٔ ؾاٖس ايؿطع َع سطٛض ؾاٖس ا٭صٌ ؾًِ 

٫ٚ ٜكبٌ يف ٬ٍٖ ايؿطط إ٫  ٜكبٌ َٔ ايعبس ٚاملطأ٠ نػا٥ط ايؿٗازات
ؾإٕ ؾٗس ٚاسس  ايعسز استٝاطا يًؿطض ؾاٖسإ ٭ْ٘ إغكاط ؾطض ؾاعتدل ؾٝ٘



ع٢ً ض١ٜ٩ ٬ٍٖ ضَطإ ؾكبٌ قٛي٘ ٚصاَٛا ث٬ثني َٜٛا ٚتػُٝت ايػُا٤ 
ؾؿٝ٘ ٚدٗإ أسسُٖا أِْٗ ٫ ٜؿططٕٚ ٫ْ٘ إؾطاض بؿاٖس ٚاسس ٚايجاْٞ أِْٗ 
ٜؿططٕٚ ٖٚٛ املٓصٛص يف ا٭ّ ٫ْ٘ بٝٓ٘ ثبت بٗا ايصّٛ ؾذاظ اإلؾطاض 

ٜٔ ٚقٛي٘ إٕ ٖصا إؾطاض بؿاٖس ٫ ٜصح ٫ٕ باغتهُاٍ ايعسز َٓٗا نايؿاٖس
ايصٟ ثبت بايؿاٖس ٖٛ ايصّٛ ٚايؿطط ثبت ع٢ً غبٌٝ ايتبع ٚشيو جيٛظ 
نُا ْكٍٛ إٕ ايٓػب ٫ ٜجبت بكٍٛ أضبع ْػ٠ٛ ثِ يٛ ؾٗس أضبع ْػ٠ٛ 
باي٫ٛز٠ ثبتت اي٫ٛز٠ ٚثبت ايٓػب ع٢ً غبٌٝ ايتبع ي٫ًٛز٠ ٚإٕ ؾٗس ثٓإ 

ا ث٬ثني َٜٛا ٚايػُا٤ َصش١ٝ ؾًِ ٜطٚا ع٢ً ض١ٜ٩ ٬ٍٖ ضَطإ ؾصاَٛ
اشل٬ٍ ؾؿٝ٘ ٚدٗإ قاٍ أبٛ بهط بٔ اؿساز ٫ ٜؿططٕٚ ٫ٕ عسّ اشل٬ٍ َع 

ٚقاٍ أنجط  ايصشٛ ٜكني ٚاؿهِ بايؿاٖسٜٔ ظٔ ٚايٝكني ٜكسّ ع٢ً ايعٔ
أصشابٓا ٜؿططٕٚ ٫ٕ ؾٗاز٠ ثٓني ٜجبت بٗا ايصّٛ ٚايؿطط ؾٛدب إٔ ٜجبت 

اشل٬ٍ ٚعطف ضدٌ اؿػاب َٚٓاظٍ ايكُط بٗا ايؿطط ٚإٕ غِ عًِٝٗ 
ٚعطف باؿػاب أْ٘ َٔ ؾٗط ضَطإ ؾؿٝ٘ ٚدٗإ قاٍ أبٛ ايعباؽ ًٜعَ٘ 

ٚايجا٢ْ أْ٘ ٫ ٜصّٛ  ايصّٛ ٫ْ٘ عطف ايؿٗط بسيٌٝ ؾأؾب٘ إشا عطف بايب١ٓٝ
٫ْا مل ْتعبس إ٫ بايط١ٜ٩ َٚٔ ضأ٣ ٬ٍٖ ضَطإ ٚسسٙ صاّ ٚإٕ ضأ٣ ٬ٍٖ 

ٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ صَٛٛا يط٩ٜت٘ ٚأؾططٚا ؾٛاٍ ٚسسٙ أؾطط ٚسسٙ يك
يط٩ٜت٘ ٜٚؿطط يط١ٜ٩ ٬ٍٖ ؾٛاٍ غطا ٫ْ٘ إشا أظٗط ايؿطط عطض ْؿػ٘ 

  (.276-275/ صـ:6يًت١ُٗ ٚعكٛب١ ايػًطإ. )اجملُٛع; دـ:
قاٍ ايٟٓٛٚ يف ؾطس٘: قاٍ أصشابٓا: ٚيٛ ض٩ٟ ضدٌ ّٜٛ ايج٬ثني َٔ 

يف ؾطح املٓٗاز: ٫ٚ بس يف ضَطإ ٜأنٌ ب٬ عصض ععض، ٚقاٍ احملًٞ 



ايٛدٛب ع٢ً َٔ مل ٜطٙ َٔ ثبٛت ض٩ٜت٘ عٓس ايكاضٞ، قاٍ ايكًٝٛبٞ عٓس 
قٍٛ احملًٞ: )ؾٗاز٠ سػب١( أٟ ؾ٬ ؼتاز إىل زع٣ٛ ٚإٕ اختصت بإٔ 

 تهٕٛ عٓس قاض ٜٓؿس سهُ٘ ٚيٛ ضطٚض٠.
ٚقاٍ اؿاؾغ ٚيٞ ايسٜٔ ايعطاقٞ يف )ططح ايتجطٜب(: اغتسٍ ب٘ ع٢ً 

ع٢ً املٓؿطز بط١ٜ٩ ٬ٍٖ ضَطإ ٚع٢ً ٚدٛب اإلؾطاض،  ٚدٛب ايصّٛ
ٚع٢ً املٓؿطز بط١ٜ٩ ٬ٍٖ ؾٛاٍ ٚإٕ مل ٜجبت شيو بكٛي٘ قٍٛ ا٭١ُ٥ ا٭ضبع١ 
يف ٬ٍٖ ضَطإ ٚاختًؿٛا يف اإلؾطاض ٚبط١ٜ٩ ٬ٍٖ ؾٛاٍ ٚسسٙ، ؾكاٍ 
ايج٬ث١ : ٫ ٜؿطط بٌ ٜػتُط صا٥ُا استٝاطا يًصّٛ، ٚقاٍ ايؿاؾعٞ: ًٜعَ٘ 

يهٔ خيؿٝ٘ ي٬٦ ٜتِٗ ، ٖٚٛ َكتط٢ قٛي٘ ٫ٚ ٜؿططٚا ست٢ تطٚٙ. ايؿطط ٚ
ٚشٖب عطا٤ بٔ أبٞ ضباح ٚإغشام بٔ ضا١ٜٖٛ إىل أْ٘ ٫ ٜصّٛ بط٩ٜت٘ 
ٚسسٙ ، ٚعٔ أمحس أْ٘ ٫ ٜصّٛ إ٫ يف مجاع١ ايٓاؽ. ٚض٣ٚ مٛٙ عٔ 

 (.112/ صـ:4اؿػٔ ٚابٔ غرلٜٔ.اٖـ.)ططح ايتجطٜب; دـ:
ٕ أَط ثبٛت اشل٬ٍ يؿٛاٍ أؾس ٚأسٛط ؾايصٟ ؾِٗ َٔ ٖصٙ ايٓصٛص أ

َٔ ضَطإ ٭ْ٘ ٜهتؿ٢ يف ضَطإ بؿٗاز٠ ايٛاسس ٚيف ؾٛاٍ ٫ بس َٔ 
ؾٗاز٠ اإلثٓني ع٢ً قٍٛ ا٭نجط. ٚخ٬ص١ ايه٬ّ أْ٘ اتؿكت املصاٖب 
اإلغ١َٝ٬ نًٗا ٚأمجعت ع٢ً إٔ ايط١ٜ٩ شل٬ٍ ضَطإ ٚؾٛاٍ اييت ٚدب 

ؾٝٗا ع٢ً َا أثبت٘ ايكاضٞ بؿٗاز٠  ع٢ً عُّٛ ايٓاؽ ايعٌُ بٗا إمنا ايعدل٠
ٚاسس عسٍ أٚ اثٓني ع٢ً سػب تؿاصٌٝ اؿهِ يف املػأي١ ٚاخت٬ؾاتِٗ 
ؾٝٗا، ٖٚصا ٖٛ ا٭صٌ. ٚأَا َٔ ضأ٣ اشل٬ٍ ٚسسٙ ؾ٬ تهٕٛ ض٩ٜت٘ سذ١ 

، ٚع٢ً َصٖب٘ جيب  ع٢ً اٯخطٜٔ إ٫ َٔ صسق٘ ٖٚصا َصٖب ايؿاؾعٞ 



ا٭نٌ ٚإْ٘ إٕ أعًٔ ب٘ أَاّ  ع٢ً َٔ ضأ٣ ٬ٍٖ ؾٛاٍ ٚسسٙ اإلخؿا٤ يف
 ايٓاؽ اغتشل ايتععٜط ٚايتأزٜب َٔ د١ٗ ايػًطإ.

قًت: ٖصا ٖٛ املٓصٛص عًٝ٘ أعين َػأي١ ا٭نٌ ؾإشا نإ أَط ا٭نٌ 
نصيو ؾهٝـ بأَط ايص٠٬ ٚايتهبرل ٚمُٖٛا مما ؾأْ٘ مجع ايٓاؽ عًٝ٘ 

ب أؾس َٔ ٚاإلع٬ٕ ب٘ ؾا٭َط أؾس ٚأععِ َٚٔ ؾعً٘ اغتشل ايتععٜط ٚايتأزٜ
تأزٜب املؿطط اٯنٌ عٝاْا ٖٚٛ خيايـ يًتعايِٝ اإلغ١َٝ٬ اٯَط٠ بتٛسٝس 

 ايه١ًُ ٚبا٫دتُاع ٚا٥٫ت٬ف بني املػًُني يف أَٛض عكا٥سِٖ ٚعبازاتِٗ 
َٚٔ ٜؿاقل اهلل ٚايطغٍٛ َٔ بعسَا تبني يـ٘ اشلس٣ ٜٚتبع غرل غبٌٝ امل٪َٓني 

 .ْٛي٘ َا تٛىل 
قس  تععٜطٙ ٚتأزٜب٘، ؾإٕ قاٍ: إٔ ايٓيب ٚٚدب ع٢ً أٚيٝا٤ ا٭َٛض 

قاٍ: اخت٬ف أَيت ضمح١، قًٓا ي٘: إٕ ا٫خت٬ف احملُٛز إمنا ٖٛ ؾُٝا ٫ 
ٜٛدب ايؿطق١ بني املػًُني ٫ٚ ٜٛدب تطى أَٛض َؿطٚع١ يف ايسٜٔ 
.......بايتهبرل ٚباإلؾطاض ّٜٛ ايعٝس ٚإظٗاض ؾٗا٥ط اهلل نذُع ايٓاؽ ع٢ً 

ٚخًؿا٩ٙ ايطاؾسٕٚ  سز ؾٝٗا نُا ؾعً٘ ضغٍٛ اهلل ص٠٬ ايعٝس ٚتهجرل ايع
ٚغًؿٓا ايصاحل ضضٞ اهلل عِٓٗ أمجعني. ؾايٛادب ع٢ً اؾُاع١ يًط١ٜ٩ 
املدًؿ١ ملا عًٝ٘ ايٓاؽ ٚايػٛاز ا٭ععِ ٚاٚيٝا٩ِٖ إٔ خيؿٛا قٛشلِ ٫ٚ ٜسعٛا 
ايٓاؽ إيٝ٘ ٚإ٫ ؾكس خطدٛا عٔ أصٌ مجعٝتِٗ اييت اؾتدطٚا بٗا ٚأغاغٗا 

ٖٚٛ ايعٌُ بأقٛاٍ املصاٖب ا٭ضبع١. ؾٗصٙ أقٛاٍ ا٭١ُ٥ تطز عًِٝٗ ايط٥ٝػٞ 
٠ؽطدِٗ عٔ زا٥ط٠ أ٥ُتِٗ يف ٖصٙ املػأي١ ٚتٓازٟ عًِٝٗ بأِْٗ غرل قتاطني 
يف أَط ايصّٛ ايصٟ ٖٛ َٔ أضنإ ايسٜٔ. أؾ٬ خياؾٕٛ أْٝٓكص صٝاَِٗ ثِ 



ّ ايج٬ثني ِٖ ٜتشًُٕٛ أٜطا عٔ تبع١ ْكصإ صٝاّ َٔ أَطٚٙ باإلؾطاض يف ٜٛ
َٔ ضَطإ ايصٟ ثِ ٜجبت أٚيٝا٤ ا٭َٛض ض١ٜ٩ اشل٬ٍ يف يًٝت٘. ؾإٕ قايٛا: إٕ 

قس ٢ْٗ عٔ صّٛ ّٜٛ ايعٝس. قًٓا شلِ: إمنا ٢ْٗ عٓ٘ إشا ثبت بط١ٜ٩  ايٓيب 
٬ٍٖ ؾٛاٍ يف يًٝت٘ ٖٚٞ ٫ تجبت ٚمل جيب ايعٌُ شلا إ٫ إشا ثبتت عٓس 

ِ، يٛ أخؿٛا ا٭َط يهإ ٖٛ ايكاضٞ نُا تكسّ َٔ ايٓصٛص ٚا٭زي١. ْع
ايٛادب ٚايسيٌٝ ع٢ً ايٛضع ٚايتُػو بايسٜٔ ٚيهِٓٗ ؾططٛا ٚتػايٛا 

: َٔ قاٍ ًٖو : ًٖو املتٓطعٕٛ، ٚقاٍ ٚتٓطعٛا، ٚقس قاٍ ايطغٍٛ 
ايٓاؽ ؾٗٛ أًٖهِٗ أٚ نُا قاٍ. ؾإٕ قايٛا: مٔ ٫ ْصسم بإثبات ايكاضٞ 

ا ؾؿػك٘ عًٝ٘ ٫ عًٝٓا ايؿاغل ٚسهُ٘. قًٓا شلِ: إٕ نإ ايكاضٞ ؾاغك
ْٚهٌ أَطٙ إىل اهلل ايصٟ أٚدب عًٝٓا اتباع إثبات ايكاضٞ ايصٟ ْؿس سهُ٘ 
ٚيٛ ضطٚض٠ نُا ٖٛ ايٛاقع يف ٖصٙ املػأي١ ٚمٖٛا َٔ ؾعا٥ط ايسٜٔ 
ؾاإلع٬ٕ ٚزع٠ٛ ايٓاؽ إىل اإلؾطاض بٌ ص٠٬ ايعٝس يف ٜٛ ّ ايج٬ثني َٔ 

ايبسع املٓهط٠ يف ايسٜٔ  ضَطإ ٚمل ٜجبت اؿانِ زخٍٛ ؾٛاٍ ؾٝ٘ َٔ
: ايؿطط ّٜٛ تؿططٕٚ، ٚكايؿ١ أٜطا يًُصاٖب ا٭ضبع١ نُا ٚكايؿ١ يكٛي٘ 

تكسّ ٚزيٌٝ ع٢ً اْتؿاض اؾٌٗ ٚأًٖ٘ ٚق١ً ايعًِ ٚأًٖ٘ يف ٖصا ايعَإ. 
ٚبعس: ؾٗصا َا ٚصٌ إيٝ٘ ايبشح أضزت ب٘ ايٓصح هلل ٚيهتاب٘ ٚيطغٛي٘ 

ايٛظاض٠ يًؿ٪ٕٚ ايس١ٜٝٓ أٜطا إٔ ٚ٭١ُ٥ املػًُني ٚعاَتِٗ ٚأضدٛ فًؼ 
ٜجبتٛا يف أَط اشل٬ٍ ٚدعاِٖ اهلل خرلا ع٢ً َا قس ساٚيٛا .............َٔ 
تهٜٛٔ ايًذ١ٓ يًط١ٜ٩ ٚاؿػاب ايؿًهٞ ٚإٕ ٜتكٛا هلل تعاىل يف ٖصا ا٭َط 
ايعاّ اشلاّ ٚإٔ ٫ ٜسخًٛا أَط ايػٝاغ١ يف أَٛض ايسٜٔ اإلغ٬َٞ ايصٟ عًٝ٘ 



ْسْٚٝػٝا ٚقس ؾٛضٛا أَط اشل٬ٍ إيِٝٗ ٚإٔ ٜعكسٚا ادتُاعا أغًب١ٝ َٛاطين إ
يًبشح عٔ اؼاز املطايع ٚاخت٬ؾٗا يف ايب٬ز اإلْسْٚٝػ١ٝ ؾإٕ ٖصا َ٪ثط يف 
ٚدٛب ايصّٛ ٚعسَ٘ ع٢ً املصاٖب ا٭ضبع١ نُا ْكٌ شيو ا٫تؿام ابٔ 

 (.274/ صـ:6املٓصض نُا يف )اجملُٛع; دـ:
: قاٍ ؾٝتح ايع٬ّ ؾطح بًٛؽ املطاّ: قاٍ ايٟٓٛٚ ٖٚٛ ا٭صح يف َصٖبٓا

ا٭قطب يعّٚ أٌٖ ايط١ٜ٩ َٚا ٜتصٌ بٗا َٔ اؾٗات اييت ع٢ً زلتٗا. ٚأضدٛ 
َٔ اهلل تعاىل قبٍٛ ٖصٙ ايهتاب١ ٚايٓؿع بٗا يٞ ٚ٭بٓا٤ ٚطين إْسْٚٝػٝا َٔ 
املػًُني ٚغببا يتٛسس نًُتِٗ يف أَط اشل٬ٍ ٚيف مجٝع ايؿعا٥ط اإلغ١َٝ٬ 

ّٛ املعاز ّٜٛ ٜكّٛ ايٓاؽ يطب ايعاملني. ٚاؿُس هلل ع٢ً ايتُاّ ٚشخطا يٞ يف ٜ
 ٚص٢ً اهلل ع٢ً خرل ا٭ْاّ غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ايهطاّ.

 
 ٖـ 1413ؾٛاٍ  4نتب٘ يف فًؼ ٚاسس ضش٢ ّٜٛ ايػبت 

 ايؿكرل إىل عؿٛ اهلل
 قُس لٝح بٔ َُٕٝٛ ايػاضاْٞ

 
 
  ًَشل 



ا بأضآ٥ِٗ يف ٖصٙ املػأي١ َطؾك١ ٚأضدٛ أٜطا َٔ عًُا٥ٓا إٔ ٜسيٛ
بايٓصٛص ٚا٭زي١ املأخٛش٠ َٔ نتب ؾكٗٓا املعتُس٠ ٚيٝؼ َا نتبت٘ يف ٖصٙ 
ايٛضٜكات إ٫ عجا ٚيٝؼ بؿت٣ٛ ٫ٚ سهِ ؾإْٞ يػب َٔ أًٖٗا، ٚيهٌ 
طايب عًِ إٔ ٜبشح يف قط١ٝ بعس َطايع١ َٚطادع١ إىل بعض ا٭زي١ ٚإٕ مل 

ٝا٠ ايعًِ ٖٚٛ إسٝا٤ يًسٜٔ نُا ٫ خيؿ٢ ٜػتٛعبٗا. ٖٚصا يف اؿكٝك١ ٖٛ س
إٔ سٝا٠ اإلغ٬ّ إمنا تهٕٛ عٝا٠ ايعًِ. ٚسٝا٠ ايعًِ ٫ تهٕٛ إ٫ باملصانط٠ 
ٚاملباسج١ ؾُا نإ يف ٖصٙ ايٓؿط٠ َٔ صٛاب ؾُٔ اهلل تعاىل،َٚا نإ ؾٝٗا 
َٔ خطأ ؾُٔ ْؿػرل َٚٔ ق١ً َعطؾيت ٚأغتػؿط اهلل ايععِٝ يٞ ٚؾُٝع 

 املػًُني.
 دة توضيح وبيان زيا 

ؾإٕ قاٍ ْاؽ: إْٓا أؾططْا ّٜٛ ايج٬ثين َٔ ضَطإ إعتُازا ع٢ً إثبات 
احملهِ ٫ اؿانِ، ٚإثبات احملهِ صشٝح يف إجياب ايعٌُ ب٘. قًٓا: قٝس شيو 
ابٔ سذط ٚايطًَٞ ضمحُٗا اهلل بأْ٘ بايٓػب١ ملٔ ضضٝ٘ نُا قٝس أصشاب 

هِ بٗا ايكاضٞ بأْ٘ بايٓػب١ يٓؿػ٘ ايؿاؾعٞ يف ايعٌُ بط١ٜ٩ ايٛاسس اييت مل حي
ٚملٔ صسق٘ ع٢ً إٔ ايصٟ قايٛا ؾٝ٘ بٛدٛب ايعٌُ بإثبات احملهِ ع٢ً َٔ 
ضضٝ٘ إمنا ٖٛ يف َػأي١ ٬ٍٖ ضَطإ، ٫ٚ ْسضٟ ٌٖ ٬ٍٖ ؾٛاٍ يف ٖصٙ 
املػأي١ ًَشل ب٬ٍٗ ضَطإ أّ ٫؟، ٚقس تكسّ إٔ ٬ٍٖ ؾٛاٍ سهِ 

طإ ٚع٢ً أٟ أَط ؾاإلع٬ٕ ايؿٗاز٠ ؾٝ٘ أسٛط َٔ اؿهِ يف ٬ٍٖ ضَ
بايط١ٜ٩ اييت مل ٜجبتٗا ايكاضٞ ايٓاؾص سهُ٘ نُا يف ب٬زْا إْسْٚٝػٝا 
خصٛصا بايٓػب١ شل٬ٍ ؾٛاٍ ب٬ ؾو ؾت١ٓ يًُػًُني ٚعسّ استٝاط يف 



ايسٜٔ. ٚقس قاٍ غٝسْا عًٞ نطّ اهلل ٚدٗ٘: ٭ٕ أصّٛ ّٜٛ ايج٬ثني َٔ 
ٚقًٓا ع٢ً قٝاؽ ٖصا ايكٍٛ ؾعبإ أسب إيٞ َٔ تطى صّٛ ّٜٛ َٔ ضَطإ، 

ايععِٝ امل٤ًٞ بايٛضع اؿل ايسٜين: ٭ٕ ؽط٧ يف صّٛ أٚ ّٜٛ ؾٛاٍ أسب 
إيٝٓا َٔ إٔ ؽط٧ يف إؾطاض آخط أٜاّ ضَطإ. ٚخ٬ص١ ايتكطٜط عٔ ٖصٙ 
املػأي١ اييت ٚقعت عًٝٓا ٖصا ايعاّ ٚقبٌ ايعاَت إٔ صّٛ ّٜٛ ايج٬ثني إعكازا 

ايس١ٜٝٓ شل٬ٍ ؾٛاٍ ٖٛ ايٛادب ع٢ً َٔ  ع٢ً عسّ إثبات ايٛظاض٠ يًؿ٪ٕٚ
ضأ٣ اشل٬ٍ ٚسسٙ ٚمل ٜجبت ض٩ٜت٘ ايكاضٞ ٚع٢ً َٔ صسم شيو املسع٢ 
يًط١ٜ٩ أٚ ضضٞ سهِ احملهِ ٖصا بايٓػب١ يًصّٛ ٚاإلؾطاض ٚإمنا إْهاضا ع٢ً 
إثبات اشل١٦ٝ املع١ًٓ قبٌ إثبات ايكاضٞ ٚإضغاشلِ ا٭خباض إىل مجٝع ا٭قطاض 

ٍ َٔ غرل إثبات ايكاضٞ ٚأَطِٖ يًٓاؽ باإلؾطاض ٚص٠٬ بط١ٜ٩ اشل٬ٍ يؿٛا
 ايعٝس ؾٝ٘.

ٖصا، ؾًطمبا ٜكٍٛ قا٥ٌ: إٕ قاضٞ ٖصا ايعَإ غرل َٛثٛم ب٘ ٚعِ ايؿػل 
عًِٝٗ ؾؿٞ ايٓٗا١ٜ: ٚيٛ عًِ ؾػل ايكاضٞ املؿٗٛز عٓسٙ ٚدٌٗ سٌ ايعسٍٚ 

٢ ؾا٭قطب أْ٘ نُا يٛ مل ٜؿٗسٚا بٓا٤ ع٢ً أْ٘ ٜٓععٍ بايؿػل ؾع٢ً َكتط
ٖصا ايتعبرل إٔ يف شيو خ٬ؾا بني ايعًُا٤ ٚأْ٘ يٛ نإ َجٌ ٖصا ا٭َط َطبل 
يف َجٌ ظَٓٓا ؾٌٗ ٜهٕٛ ؾٝ٘ َصًش١ يٮ١َ ع٢ً أْ٘ نُا يف )ايطؾٝسٟ; 

(، )قٛي٘: بٓا٤ ع٢ً أْ٘ ٜٓععٍ بايؿػل( أٟ ؾايه٬ّ يف غرل 153/ صـ:3دـ:
 قاض ايططٚض٠. اٖـ.

طٚض٠ ٭ٕ ايكطا٤ ؾطع اي١ٜ٫ٛ قًت: ٚقطاتٓا ايّٝٛ َٔ قبٌٝ قطا٠ ايط
ايعا١َ ١ٜ٫ٚٚ سهآَا ٫ ؾو أْٗا ضطٚض١ٜ ؾهُا أْٓا ْعتدل ب٫ٜٛتِٗ نُا 



قطض يف امل٪متطات ايٓٗط١ٝ نصيو ْعتدل عهِ قطاتِٗ ؾُٝا ٫ خيايـ اإلغ٬ّ 
 ٜكٝٓا.

ٚاعًِ: إٔ ايصٟ ٚقع يف ا٭ٜاّ املاض١ٝ أٜاّ نجط٠ ايعًُا٤ ايهباض 
جاٍ ايهٝاٖٞ ٖاؾِ أؾعطٟ، ٚايهٝاٖٞ عبس ايٖٛاب ٚاْؿاضِٖ يف ب٬زْا أَ

سػب اهلل، ٚايهٝاٖٞ بصطٟ ؾٓؿٛضٟ، َٚؿاٜذ قطٜتٓا أَجاٍ ايهٝاٖٞ 
أمحس بٔ ؾعٝب، ٚايهٝاٖٞ خًٌٝ بٔ ؾعٝب، ٚايهٝاٖٞ ظبرل زس٬ٕ إمنا ٖٛ 

َٔ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ َٔ إٔ نٌ َهإ ٚنٌ فتُع تابع يعًُا٥٘ ٚنٌ ٚاسس 
أٌٖ ايػ١ٓ ٚاؾُاع١ ادتُع َع إخٛاْ٘ يف بًس ٚاسس ٚادتٗسٚا يف أَط ا٭١َ 
ايصٜٔ ؼت أَطِٖ ثِ قطضٚا ٚاتؿكٛا ع٢ً قطاض ٚاسس بايٓػب١ يصيو املهإ 
ايٛاسس َٚا أصسضٚا شيو ايكطاض ٫ٚ ْؿطٚٙ إىل مجٝع أططاف ايب٬ز َٔ 

صساض ايكطاض ايصٟ اتؿكٛا عًٝ٘ إىل احمل٬ت ا٭خط٣ بٌ إمنا اقتصطٚا ع٢ً إ
أٌٖ قًِٗ ٚغهإ قطٜتِٗ أٚ َسٜٓتِٗ ؾكط، ٖٚصا ٜسٍ ع٢ً تٛظعِٗ 
ٚاستٝاطِٗ يف ايسٜٔ َٚعطؾتِٗ ايٛاغع١ بأسهاَ٘ ٜٚػطٖا ٚعسّ تؿسزِٖ 
ٚإدباضِٖ ايٓاؽ ع٢ً قطاضِٖ غ٬ف املتعاملني ايّٝٛ ؾؿأِْٗ قطع أبٛاب 

بِٗ بطأِٜٗ ٚنأِْٗ أصشاب زٚي١ ايٓاؽ َٚٓعِٗ عٔ كايؿ١ قطاضِٖ ٚإعذا
ٚضٜاغ١ َطَٛق١ يف ايب٬ز أٚ أصشاب ٚضع ٚزٜٔ ٚعًِ أٜععُٕٛ أِْٗ خرل 

إىل قطاضِٖ الغاصني ٚأسػٔ َٔ ايعًُا٤ املتكسَني ايصٜٔ ؾأِْٗ عسّ زع٠ٛ 
 إمنا أدابٛا إشا غ٦ًٛا ٚإشا دا٤ ايٓاؽ.

 



 إىل ابٔ أخٞ َصطؿ٢ بؿطٟ
 نات٘ ٚعًٝهِ ايػ٬ّ عًٝهِ ٚضمح١ اهلل ٚبط

قس ؾُٗت َا نتب٘ ؾطٜس ظَاْ٘ ٚٚسٝس أٚاْ٘ ايؿٝذ َُٕٝٛ بٔ ظبرل 
ايػطاْٞ ايطَباْٞ بًػت٘ ايؿصش٢، َٚا نتب٘ ٚيسٙ أعذٛب١ ايعَإ ععٜع 
ا٭قطإ املؿٗٛض بازل٘ لٝح املتهًِ به٬َ٘ ايؿصٝح سٝح نتب َا نتب يف 

 ٖـ. 1413ؾٛاٍ  4فًؼ ٚاسس ضش٢ ّٜٛ غبت 
ٚأٚؾٛا  ، ٚقاٍ تعاىل: يصٜٔ آَٓٛا أٚؾٛا بايعكٛز ٜا أٜٗا ا قاٍ تعاىل: 

ٜا أٜٗا ايصٜٔ آَٓٛا  ، ٚقاٍ تعاىل: بايعٗس إٕ ايعٗس نإ عٓ٘ َػ٫ٛ٦ 
 .أطٝعٛا اهلل ٚأطٝعٛا ايطغٍٛ ٚأٚيٞ ا٭َط َٓهِ 

إٕ ٠٫ٚ املػًُني ؾطقتإ: ا٭َطا٤ ٜتٛيٕٛ أَٛض زْٝاِٖ، ٚايعًُا٤ ٜتٛيٕٛ 
: صٓؿإ َٔ ايٓاؽ إشا صًشإ صًح ايطغٍٛ أَٛض أخطاِٖ. بسيٌٝ قٍٛ 

 ايٓاؽ ٚإشا ؾػسا ؾػس ايٓاؽ ا٭َطا٤ ٚايعًُا٤، أٚ نُا قاٍ.
ٚاملػًُٕٛ جيب عًِٝٗ طاع١ ا٭َطا٤ ؾُٝا ٜصًشِٗ يف سٝاتِٗ ايس١ْٜٛٝ 
ٚجيب عًِٝٗ طاع١ ايعًُا٤ يف ص٬ح سٝاتِٗ ا٭خط١ٜٚ ٫ غُٝا بعس 

 أَٛضِٖ.إقطاضِٖ يف َ٪متطاتِٗ َٚٓتدابِٗ ي٠٫ٛ 
ؾهٌ ؾطز َٔ أعطا٤ ْٗط١ ايعًُا٤ قس عكس عٗسٙ يًذُع١ٝ بايػُع 
ٚايطاع١ يف مجٝع ايؿ٪ٕٚ ايس١ٜٝٓ، ؾٝذب عًِٝٗ )ٚع٢ً ٖصا ايعامل ٚابٓ٘ 

 أٜطا( إٔ ٜطٝعٛا قطاضات اؾُع١ٝ ٚخصٛصا يف ثبٛت ٬ٍٖ أٍٚ ؾٛاٍ.



ٚاحملُسٜٕٛ مل ٜعكسٚا عٗسِٖ ؾُع١ٝ ْٗط١ ايعًُا٤ ؾ٬ جيب عًِٝٗ 
تِٗ ؾط٩غا٤ ْٗط١ ايعًُا٤ املطنع١ٜ ٚايساع١ٝ ِٖ ٠٫ٚ أَٛض املػًُني َٔ طاع

أعطا٤ِٖ، ؾاعذلاض ٖصا ايعامل ايػطاْٞ ع٢ً َٔ تعٝس ّٜٛ ا٭ضبعا٤ طاع١ 
 ي٠٫ٛ أَٛضِٖ ايس١ٜٝٓ يٝؼ بؿ٤ٞ.

 مٔ ٫ ْتهًِ يف ايتعٝس ّٜٛ ا٭ضبعا٤ أٚ ّٜٛ اـُٝؼ ؾكس قاٍ تعاىل: 
يهٔ تعذبٓا سٝح تهًِ ٖصا ايعامل ايصٟ ٖٛ ، ٚٚنإ أَط اهلل َكسٚضا 

أسس أعطا٤ فًؼ ايؿٛض٣ َٔ ْٗط١ ايعًُا٤ َٔ غرل َؿٛض٠ نُا ٖٛ 
ايٛادب عًٝ٘ بٌ ٜتهًِ مبا حيًٌ عٗس٠ ا٭عطا٤ ايٓٗط١ٝ َٔ ٠٫ٚ أَٛضِٖ 
ِٖٚ ايصٜٔ ػُعٛا يف مجع١ٝ ْٗط١ ايعًُا٤. ٚن٬ّ ٖصا ايعامل ٜٛبذ طاع١ 

إٔ ٜذلنٛا عٗٛزِٖ يف طاع١ عًُا٥ِٗ خ٬ؾا ا٭عطا٤ شلِ. ٚنأِْٗ أَطِٖ 
 .ٚأٚؾٛا بايعٗس إٕ ايعٗس نإ عٓ٘ َػ٫ٛ٦  َا قاي٘ ضبِٗ: 

ٚأَا زع٣ٛ ا٫بتساع ع٢ً ايٓٗط١ َٔ ٖصا ايعامل ؾٗٛ قض ايتٗٛض 
ٚايتشهِ ٫ تًٝل بؿٗطت٘ ٚاْتؿاض صٛت٘، ؾإٕ اؿهِ بجبٛت أٍٚ ؾٛاٍ َٔ 

ح، َٚا قاّ ع٢ً ْص صشٝح ٫ مجع١ٝ ْٗط١ ايعًُا٤ قس قاّ ع٢ً ْص صشٝ
 ٜكاٍ يـ٘ بسع١ بٌ غ١ٓ.

َٚا قاي٘ ٖصا ايعامل َٔ أْ٘ ٫ جيٛظ يػرل ايكاضٞ أٚ اؿهِ إثبات أٍٚ 
ؾٛاٍ ٫ٚ إثبات أٍٚ ضَطإ ؾٗصا أَط بني. يهٔ اؾٛاظ ٚعسَ٘ َٓٛط 
بكطاض٠ ٚيٞ ا٭َط أٚ اؿه١َٛ، ٚاؿه١َٛ إىل اٯٕ يٝؼ يـ٘ ايؿ٪ٕٚ ايس١ٜٝٓ 

ٚايجبٛت يٝؼ شلا زعا١َ ْاؾص٠، ؾايٓٗط١ سطٌّ يف اإلثبات يف اإلثبات 
 ٚأعطا٤ٖا سط يف ايػُع ٚايطاع١ شلِ.



ٚايصٟ أعذبين يف ٖصا ا٭َط َا نتب٘ أعذٛب١ ايعَإ ٚيس ٖصا ايعامل 
املؿٗٛض مبشُس لٝح، ؾأٚي٘ ٜؿرل إىل تٛاضع٘ ٚآخطٙ ٧َٜٛ إىل خ٥٬ٝ٘ 

عاْٞ ايه٬ّ ٚؾِٗ ٚندلٙ، إْ٘ ٜكٍٛ: " بٌ ظاٖط ع٢ً نٌ َٔ عطف َ
خطابات ايٓاؽ إ٫ طُؼ اهلل بصرلت٘ ٚغًب عًٝ٘ اؾٌٗ املطنب، ٚصاض 

ٖصا ندلٙ ٖٚصا خ٥٬ٝ٘ ٖٚصا مثط٠  -دٌٗ اؿُاض خرلا َٔ دًٗ٘ "، اْت٢ٗ
تطب١ٝ ٚايسٙ املععِ تععُٝا غدٝؿا ٚنإٔ ٖصا ايٛيس ايٓذٝح ٜكٍٛ: " نٌ َٔ 

ٜؿِٗ خطابات ايٓاؽ"،  خايؿين ٫ ٜعطف َعاْٞ ايه٬ّ، نٌ َٔ خايؿين ٫
ٖٚٛ ٜسعٞ أْ٘ ممٔ ْٛض اهلل بصرلت٘ زٕٚ َٔ خايؿ٘ ٖٚٛ ٜصطر: "نٌ َٔ 

 خًؿين ؾكس غًب اؾٌٗ املطنب ٚصاض دٌٗ اؿُاض خرلا َٔ دًٗ٘".
ٚأْا أقٍٛ: "أططم نط٣ إٔ ايٓعاّ يف ايكط٣".ٚأْا أقٍٛ يـ٘ ٚيٛايسٙ 

٭غٓٝا٤ َٔ أعطا٥ِٗ ايؿٗرل: ٌٖ جيٛظ يعًُا٤ ايٓٗط١ إٔ ٜتٛيٛا أَٛض ظنا٠ ا
ٚضزٖا إىل ؾكطا٥ِٗ؟، ؾُكتط٢ قٍٛ ٖصا ايٛيس ايعامل أْ٘ ٫ جيٛظ، َٚكتط٢ 
قٍٛ ٚايسٙ ايعامل أْ٘ بسع١، ٚبهٔ ملاشا غهت ٖصا ايعامل ٚقس ضأ٣ تٛي١ٝ 
ايعاًَني َٔ ايعًُا٤ ايٓٗطٝني يف ايعنا٠؟، ؾػهٛت ٖصا ايعامل ....ٖصا 

ٕ ٖصا ايعامل ٜعطف َكاَ٘ يف مجع١ٝ ٜكتطٞ أْ٘ عًٝ٘ ايًػ١ٓ باي٬غـ. يٛ نا
ايٓٗط١ ملا تهًِ يف ا٭َط إ٫ بعس املؿٛض٠ ٚيهٔ سب ايسْٝا ٜعُٞ ٜٚصِ 

 ٚيٝت٘ غهت.
 ٚاهلل ٜٗسٟ َٔ ٜؿا٤ ٜٚطٌ َٔ ٜؿا٤ ٖٚٛ ايععٜع اؿهِٝ

 خازَهِ



 َصباح املصطؿ٢
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ
سٙ ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ َٚٔ اؿُس هلل ٚايص٠٬ ٚايػ٬ّ ع٢ً َٔ ٫ ْيب بع

 ٚا٫ٙ، ٫ٚ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ إ٫ باهلل.أَا بعس:
ؾكس قطأت َا نتب٘ ايعامل ايؿٗرل ايصٟ بػبك٘ ساظ ايتؿطٌٝ نٝاٖٞ 
َصباح ايباع٬ْٞ إىل سطط٠ ايؿط١ًٝ عُٞ َٚٔ قس تطؾذ يف ْؿػٞ َٔ 
احملب١ ايصازق١ يف اهلل نٝاٖٞ َصطؿ٢ بؿطٟ َا قس تٛسس املٛىل دٌ ٚع٬ يف 

 ؾ١ نٓ٘ شيو ٖٚٛ ضبٞ إيٝ٘ ؾٛضت مجٝع أَٛضٟ ٚإيٝ٘ املآب ٚاملًذأ.َعط



ٚيكس أؾصٌ َا يف تًو ايهتاب١ داْب َا ؾٝٗا َٔ ايتٖٛني ٚايتشكرل 
ٚايتٛبٝذ ٚا٫ظزضا٤ ٜٚدلٖٔ أصح بطٖإ ٚزٍ َا زٍ مبا ؾٝٗا َٔ َصٖب٘ َٔ 
دٛاظ ؼكرل املػًُني ٚتصيًِٝٗ َٔ غرل إٔ ٜهٕٛ ٖٓا ٚدٌ ٫ٚ خٛف َٔ 

١ شيو َٔ ايتسابط ٚايتداصِ ٚايتؿادط بِٝٓٗ ٚخصٛصا َٔ بني عاقب
عًُا٥ِٗ َٚٔ ي٘ عًِ َٚعطؾ١ ؾُٝا دط٣ بني فتُعِٗ ٚقاؾًِٗ. ٚإْين َا 
أظاٍ أتططع إىل اهلل غبشاْ٘ إٔ ٜهٕٛ يًُػًُني ق٠ٛ ٚزعا١َ يتٛسٝس 

يف ْؿٛغِٗ ٚخصٛصا بني  َطابطتِٗ ايكًب١ٝ ٚتػطٜؼ املٛز٠ ٚايذلاسِ
 ا٥ِٗ.عًُا٥ِٗ ٚظعُ

إْين نٓت َٔ ايصٜٔ اعتُسٚا ٚضدعٛا يف أَٛض زِٜٓٗ ٚؾطٚع٘ إىل أقٛاٍ 
عًُا٥ٓا ا٭قسَني َٔ أصشاب املصاٖب ا٭ضبع١ ٚأٚدِٗٗ أٚ ٚدِٖٛٗ َٔ 
اييت قس ْصت أٚ غططت يف نتبِٗ اييت قس نٓت َٔ ْؿأتٞ إىل اٯٕ قس 
عاٚزت شيو ٚخصٛصا ؾُٝا عًٝ٘ َصٖيب َٔ ايهتب اييت أيؿٗا أد٤٬ 

شاب ايؿاؾع١ٝ َٔ ؾتح ايٖٛاب ٚاإلقٓاع َٚٓٗاز ايطايبني ٚغرلٖا ٚمل أص
 أنٔ َٔ أٌٖ ا٫دتٗاز ٫ َطًكا ٫ٚ َكٝسا.

نتبت َا نتبت ٚمل أنتب ؾ٦ٝا غ٣ٛ َا ٜهٕٛ يف شيو َٔ  إْين
 ايططٚض٠ اييت َا أنتب ي٫ٛ ٜهٕٛ شيو ٖٓاى باعح.

 ) َٚا َٔ ناتب إ٫ غبًٝٞ
 ) ؾ٬ تهتب بهؿو غرل ؾ٤ٞ

 

 ٦ٌ عٓ٘ َا نتبت ٜساٙ (ٜٚػ 
 ٜػطى يف ايكٝا١َ إٔ تطاٙ (

 



إٕ شيو ايعامل قس ٚد٘ إيٞ َا قس ٚد٘ َٔ ا٫ظزضا٤ ٚايتٖٛني ٚأدٌ َٔ 
شيو َٔ ايًع١ٓ اييت ٫ تًٝل إ٫ ع٢ً َٔ قس أخصٙ اهلل تعاىل بايعسا٠ٚ 
ٚايتدصٌٜ. ؾًكس قطأت نتابت٘ أؾٝا٤ نجرل٠ َا تسٍ ع٢ً َا ٖٛ طٜٛت٘ َٔ 

إىل أقٛاٍ عًُا٥ٓا ا٭قسَني َٔ ػٜٛع اإلثبات ٭ٍٚ ؾٗط ؾٛاٍ عسّ ايطدٛع 
يف غرل َٔ ٖٛ ي٘ ايصٟ قس أثبت٘ ا٭ٚيٕٛ َٔ ايكطا٠ ٚاؿهاّ أٚ ؽصٝص 
أقٛاشلِ بتدصٝص َا مل ٜعٗس يف نتبٓا ايؿك١ٝٗ متٝع بني ٖصا ٚشاى. إْين إمنا 
 نتبت إقطاض ظًٗٞ ٚعسّ إساطيت بايهتب ايؿك١ٝٗ اييت قس تهٕٛ ٖٓاى

اخت٬ف ا٭قٛاٍ ٚايٛدٛٙ بِٝٓٗ َٔ بني املصاٖب ا٭ضبع١ ؾًعٌ َٔ بني ٖ٪٤٫ 
َٔ جيٛظ اإلثبات ٭ٍٚ ؾٗط ؾٛاٍ يػرل ايسٚا٥ط ايطزل١ٝ َا ٖٛ َػطٛض يف 
نتبِٗ املعتدل٠، ؾإْين أخاف إٕ مل ٜهٔ ٖٓاى شيو إٔ ٜهٕٛ شيو اإلثبات 

يؿت١ٓ َٔ ايتؿادط َٓتذا َٚجُطا إىل َاٖٛ غرل ضدا٥ٓا اؾُٝع َٔ اإلؾػاز ٚا
 ٚايتداصِ َا ٫ ٜطض٢ عٓ٘ َٔ ي٘ ضأٟ ٚعكٌ َٔ املػًُني.

إْين ٫ أْهط َٔ أؾطط ّٜٛ ا٭ضبعا٤ ٚنصيو ٫ أْهط َٔ أؾطط ّٜٛ 
اـُٝؼ ؾإْٞ ع٢ً ٜكني سل ايٝكني بإٔ ٖ٪٤٫ ؾعًٛا ع٢ً سػب َا يف 
ْؿٛغِٗ َٔ غًب١ ظِْٓٛٗ ٚق٠ٛ ضدشإ َا يف ْؿٛغِٗ ؾتًو ٖٞ ٚدٗتِٗ 

ػب ساٌَ ٚباعح فاضٟ ادتٗازِٖ يف أعُاٍ َا ٖٛ عًٝ٘ ًَتِٗ ع٢ً س
ٚزِٜٓٗ. ٚنٝـ أْهط شيو ؾإٕ ايػًـ ايصاحل اختًؿٛا اخت٬ؾا ٚنًِٗ 
ٜكطٕٚ َا ٖٛ كايـ ملا ٜهٕٛ عٓسِٖ َا زاّ ٜهٕٛ شيو ع٢ً أغاؽ َا ٖٛ 
عًٝ٘ َػاعِٝٗ ايصاؿ١. ٚنٝـ أْهط شيو ؾإٕ أٌٖ َه١ َِٚٓٗ َؿاخيٞ 



ِٝٓٗ ؾط١ًٝ املهطّ أبٟٛ اؿبٝب قُس عًٟٛ املايهٞ ٚؾٝذ ؾٝٛخٞ َٔ ب
 أؾططٚا يف ّٜٛ ايج٬ثا٤ قبٌ ّٜٛ ا٭ضبعا٤ بّٝٛ.

نتبت َا نتبت طًبا ٚعجا يعٌ ٖٓاى َٔ عًُا٥ٓا ٚخصٛصا َٔ 
أصشاب ايؿاؾع١ٝ َٔ جيٛظ اإلثبات ٭ٍٚ ؾٗط ؾٛاٍ يػرل ايكطا٤ ٚاؿهاّ 

ؼ يف ؾ٪ٕٚ ؾطٚح ايسٜٔ ؾإٕ مجع١ٝ ْٗط١ ايعًُا٤ ٖٞ اؾُع١ٝ اييت تتأغ
ع٢ً املصاٖب ا٭ضبع١ خ٬ف َا ظعُ٘ ايعامل املصنٛض َٔ تكسِٜ اٯٜات 
ايكطآ١ْٝ َٔ ؾ٤ٞ ٜهٕٛ ع٢ً خ٬ف َا قس دط٣ يس٣ عًُا٤ ايٓٗط١ يف 
مجٝع َكطضاتٗا َٚباسجٗا ايع١ًُٝ نُا ٖٛ عًٝ٘ ؾِٗ َٔ ٖٛ َجًٞ. ؾؿٞ بعض 

 :213/ ضقِ: 9َكطضات َ٪متط ْٗط١ ايعًُا٤: صـ:
ا سهِ إع٬ٕ أٍٚ ضَطإ أٚ ؾٛاٍ ع٢ً عُّٛ املػًُني َ -

باؿػاب يًشاغب أٚ َٔ صسق٘ قبٌ إثبات اؿانِ ٚقبٌ إع٬ٕ ٚظاض٠ 
 باٜٛاعٞ(. ايس١ٜٝٓ ٌٖ ٖٛ دا٥ع أّ ٫ ؟. )ؾطع

إٕ إثبات أٍٚ ضَطإ أٚ ؾٛاٍ باؿػاب ٫ ٜٛدس َٔ ا٭سازٜح  -
ايطاؾسٜٔ ٫ ٜجبتْٛ٘ َٚٔ بعسٙ َٔ اـًؿا٤  أٚ ا٭ثاض ؾ٤ٞ ٚإٕ ضغٍٛ اهلل 

باؿػاب، ٚإٕ أٍٚ َٔ أداظ اإلثبات باؿػاب ٖٛ َططف ؾٝذ اإلَاّ 
ايبداضٟ. ٚأَا إع٬ٕ اإلثبات قبٌ إع٬ٕ ٚظاض٠ ايس١ٜٝٓ ايصٟ ٜ٪زٟ إىل 
ا٫خت٬ؾٛايتداصِ َٔ بني َصسم َٚهصب َٔ املػًُني ؾكطض امل٪متط بعسّ 

ايٛظاض٠ ايس١ٜٝٓ َٓع٘.  اؾٛاظ زؾعا يًُؿػس٠ ؾٝٓبػٞ بٌ جيب ع٢ً اؿه١َٛ
 اْت٢ٗ.



ٖصا َا قطضٙ مجع١ٝ ْٗط١ ايعًُا٤ اييت َا ظايت َتأغػ١ ع٢ً أغاؽ َا 
ٖٛ أقٛاٍ أصشاب ايٛدٛٙ َٔ بني غاز٠ ايعًُا٤ ايؿاؾع١ٝ خاص١ َٚٔ بني 
غاز٠ أصشاب عًُا٤ غا٥ط املصاٖب ا٭ضبع١ نُا ٖٛ َٓصٛص يف نتاب 

 ايعًُا٤ ا٭قسَني.زغتٛضٖا ايصٟ عكسٙ أعٝإ ضداٍ َ٪غػِٝٗ َٔ 
إٕ ٖصا املكطض يف َػأي١ اإلثبات ايصٟ قس أثبت٘ ايؿًهٕٝٛ ٚيٝؼ يف َا ٖٛ 
عٓسْا يف ٖصٙ اؿسٜج١ إ٫ إٔ ضٚح ٖصا املكطض ساٍٚ ؾُٝا ٖٛ عاقب١ ٚمثط٠ 
اإلثبات َٔ ايتداصِ ٚخصٛصا ظعِ َٔ ظعِ بإٔ َٔ أؾطط يف غرل ّٜٛ َا 

ُا٤ ايصٜٔ ِٖ ٚضث١ ا٭ْبٝا٤ ٚسهِ أثبت٘ ايٓٗط١ املطنع١ٜ ؾٗٛ غرل تابع يًعً
نُا أخدلْٞ بعض أصسقا٥ٞ نٝاٖٞ سبٝب غٝسإ بإٔ ايصٜٔ مل ٜؿططٚا ّٜٛ 
ا٭ضبعا٤ مل ٜتبعٛا َا قطضٙ ايعًُا٤ ٚسهِ عًِٝٗ عهِ ؾٓٝع دسا. ؾ٬ عذب 
ّٞ ايًع١ٓ ٚايتٛبٝذ ٚا٫ظزضا٤ ٚايتػهٝت ؾإْ٘ ازع٢ َا ازع٢،  أْ٘ قس ٚد٘ إي

أقٍٛ يف ْؿػٞ إْا هلل ٚإْا إيٝ٘ ضادعٕٛ ٚأؾٛض أَطٟ ؾإْين يف شيو َا أظاٍ 
إيٝ٘ تعاىل ٫ٚ أظاٍ غا٬٥ َٓ٘ تعاىل إٔ ٜٗسٜين ٚاملػًُني خصٛصا َٔ َعٞ 

 ضضاٙ ؾإْ٘ تعاىل جيٝب َٔ زعاٙ إْ٘ ضبٞ ٖٚٛ أضسِ ايطامحني. إىل َا ٖٛ
 
 

 ٖـ 1413شٟ ايكعس٠  8غاضاْر ؼطٜطا ّٜٛ اـُٝؼ 
 ٬ٕنتب٘ ببٓاْ٘ َُٕٝٛ ظبرل زس

 



 بػِ اهلل ايطمحٔ ايطسِٝ 
اؿُس هلل ايصٟ أْعٍ ؾطقإ ع٢ً عبسٙ يٝهٕٛ يًعاملني ْصٜطا ٚص٢ً اهلل 
ع٢ً غٝسْا قُس ايصٟ داٖس ايهؿاض ٚاملٓاؾكني دٗازا نبرلا ٚع٢ً آي٘ 

 ٚصشب٘ ٚأتباع٘ إىل ّٜٛ ػع٣ ايعباز بأعُاشلِ دعا٤ ٚؾرلا. أَا بعس:
نتب٘ ايع١َ٬ ا٭زٜب اؾًٌٝ ؾكس قطأت ٚطايعت َطاضا ٚتهطاضا َا 

ايؿاضٌ ايؿٝذ َصباح َصطؿ٢ ايباع٬ْٞ اعذلاضا ع٢ً َا نتب٘ ايٛايس 
ايؿٝذ َُٕٝٛ ظبرل َٚا نتبت٘ أْا ايؿكرل أٜطا سٍٛ ا٫خت٬ف ايٛاقع يف ٖصٙ 

ٖـ َٔ إٔ بعض املػًُني يف ب٬زْا عٝسٚا عٝس ايؿطط يف ّٜٛ  1413ايػ١ٓ 
 ُٝؼ.ا٭ضبعا٤ ٚبعطِٗ عٝسٚا يف ّٜٛ اـ

ٚقبٌ إٔ أتهًِ املط٠ ايجا١ْٝ يف ٖصا املٛضٛع أضٜس إٔ أؾٝس اؾُٝع بأْٞ 
)نُا قًت يف املًشل ٚايعٜاز٠ ع٢ً ايهتاب١ ا٭ٚىل ٚيعٌ ٖصٙ ايعٜاز٠ مل تكع 
ع٢ً ٜس ايؿٝذ( مل أقصس بتًو ايهتٝب١ اؿهِ ٚايؿت٣ٛ يف املػأي١ ٚإمنانتبتٗا 

رل أٚضح ع٢ً غبٌٝ املٓاظط٠ عجا ٚاغتؿاض٠ َٔ ايعًُا٤ ايهباض أٚ بتعب
ٚاملصانط٠ بٌ إْٞ صطست يف تًو ايعٜاز٠ إْين أضدٛ َٔ ٖ٪٤٫ ايعًُا٤ إٔ 
ٜسيٛا بآضا٥ِٗ يف ٖصا املٛضٛع َطؾك١ با٭زي١ ٚايٓصٛص َٔ ايعًُا٤ 
املتكسَني أصشاب ايهتب ايػًؿ١ٝ اييت ٖٞ َطادع عٛثٓا َٚصازض آضا٥ٓا، 

عذلضين ع٢ً َا نتبت بأقٛاٍ ٚنٓت أظٔ إٔ َجٌ ٖصا ايؿٝذ اؾًٌٝ غٝ
ايعًُا٤ املتكسَني أَجاٍ اإلَاّ ابٔ سذط اشلٝتُٞ ٚاإلَاّ ايطًَٞ ٚؾطاح 
نتبُٗا َٚٔ دا٤ بعسُٖا أٚ أَجاٍ اإلَاّ ايٟٓٛٚ ٚايطاؾعٞ ٚأضطابُٗا ضضٞ 
اهلل عِٓٗ ْٚؿعٓا بعًَِٛٗ أمجعني. ٚيهٔ َع ا٭غـ ايؿسٜس إمنا أت٢ مبا ٖٛ 



يٓصٛص ايكطآ١ْٝ ايعا١َ املطًك١ اييت ز٫يتٗا ع٢ً قٌ أْعاض اجملتٗسٜٔ َٔ ا
َٛضٛعٓا ؼتاز إىل اغتٓباط زقٝل ٚتؿهط عُٝل ٚؾطاؽ ٚقت غشٝل. ٚإْٞ 
أسب َٔ اإلخٛإ إٔ ٜعذلضْٛٞ ع٢ً أخطا٤ ؾك١ٝٗ ١َُٗ يف املػأي١ َجٌ 
قٛيٞ: ٚدب ع٢ً أٚيٝا٤ ا٭َٛض تععٜطٙ ٚتأزٜب٘ أٟ َٔ أعًٔ باإلؾطاض ٚنصا 

٤ ايؿطط ؾكس ْاقؿين بعطِٗ بايتؿصٌٝ ايصٟ شنطٙ اإلَاّ قٛيٞ بٛدٛب إخؿا
اؾٌُ ع٢ً املٓٗر ٖٚٛ قٛي٘: ٚيٛ ضأٟ ؾدص ٬ٍٖ ؾٛاٍ ٚسسٙ يعَ٘ 

: ٚأؾططٚا يط٩ٜت٘، يهٔ إٕ اطًع عًٝ٘ ايؿطط ٜٚٓسب إٔ ٜهٕٛ غطا يكٛي٘ 
اإلَاّ ععضٙ ٚاغتؿهٌ باستُاٍ صسق٘ ٚايعكٛب١ تسؾع بأقٌ َٔ ٖٛ ع٢ً أْ٘ 

عًِ زٜٓ٘ ٚغرلٙ ٚنإ ٚدٝٗا ؾإٕ ؾٗس بعس ا٭نٌ مل تكبٌ يٛ ؾطط بني َٔ 
ؾٗازت٘ يًت١ُٗ ٚإٕ ؾٗس قبً٘ ؾطزت ؾٗازت٘ ثِ أنٌ مل ٜععض ٫ْتؿاع ايت١ُٗ 

 (.308/ صـ:2ساٍ ايؿٗاز٠.اٖـ. )اؾٌُ ع٢ً املٓٗر; دـ:
قًت: أَا َػأي١ ايتععٜط ؾشهُٗا ايتؿصٌٝ املصنٛض، ٚقٛيٞ بإط٬م 

ٛدب٘ تػطع ٚمتػو مبا شنطٙ ا٭صشاب َطًكا ايتععٜط ع٢ً اإلَاّ خطأ َ
َٔ إٔ املعًٔ بايؿطط يف املػأي١ ٜػتشل ايتععٜط ٖهصا أطًكٛٙ. ٚأَا َػأي١ 
ٚدٛب اإلخؿا٤ ؾإْٞ دطٜت ؾٝٗا ع٢ً ٚد٘ ضعٝـ ٚايصٟ محًين عًٝ٘ ٖٛ 
املٛقٛف اجملطز ع٢ً قٍٛ اإلَاّ ايكًٝٛبٞ ع٢ً احملًٞ: )يهٔ ٜٓسب شل٪٤٫ 

تععٜط َٔ أظٗطٙ إٕ اطًع عًٝ٘ ٚإشا ظٔ ٖصا ٚدب  إخؿا٤ ؾططِٖ ٚيًشانِ
 (50/ صـ:2اإلخؿا٤ نُا قاٍ ايعبازٟ . اٖـ قًٝٛبٞ:دـ:

أقٍٛ: إٔ ايؿٝذ اؾًٌٝ يف ضغايت٘ ٖصٙ اييت أضغًٗا إىل ابٔ أخٝ٘ ايؿٝذ 
ا٭زٜب ايعامل ايؿٗرل َصطؿ٢ بؿطٟ قس داْب املػًو اي٥٬ل مبٓصب عًُ٘ 



ايع١ًُٝ َٔ ا٭زب ايطؾٝع ٚايكًِ ايٓعٜ٘ بٌ ايٛاغع ٚبهدل غٓ٘ يف املٓاظط٠ 
غايبٗا َؿشٕٛ بايتعٝرل ٚايؿتِ ٚا٫ظزضا٤ ٚإيصام ايتِٗ ٚاملعاٜب ٚايكبا٥ح 
باٯخطٜٔ َجٌ قٛي٘: )ؾٗٛ قض ايتٗٛض ٚايتشهِ ٫ ًٜٝل بؿٗطت٘ ٚاْتؿاض 
صٛت٘( ٚقٛي٘: )ٖصا ندلٙ ٖٚصا خ٥٬ٝ٘( ٚقٛي٘ أٜطا: )ٖٚصا مثط٠ ٚايسٙ 

غدٝؿا( َٚجٌ قٛي٘: )ٖٚصا ٜكتطٞ إٔ عًٝ٘ ايًع١ٓ( ٚقٛي٘: املععِ تععُٝا 
)ٚيهٔ سب ايسْٝا ٜعُٞ ٜٚصِ(، أؾٗصا ؾإٔ ايعًُا٤ايصٜٔ ِٖ ٚضث١ ا٭ْبٝا٤ 
بٌ إٔ ع٢ً نٌ َػًِ إٔ ٜتأزب ٜٚتدًل غًل مجٌٝ سػٔ نُا قاٍ 

قس َسس٘ اهلل تعاىل  : "ٚخايل ايٓاؽ غًل سػٔ" ، ٚايطغٍٛ  ايطغٍٛ 
ٚدعً٘ قس٠ٚ ٭َت٘ يف مجٝع ؾ٪ْٚ٘  يع٢ً خًل ععِٝ ٚإْو  بكٛي٘: 

نُا ٫ خيؿ٢ نٌ  يكس نإ يهِ يف ضغٍٛ اهلل أغ٠ٛ سػ١ٓ  ٚأٚصاؾ٘ 
شيو ع٢ً نٌ أسس، أَا قٛيٞ: )بٌ ظاٖط أٜطا ع٢ً نٌ َٔ عطف َعاْٞ 
ايه٬ّ ٚؾِٗ خطابات ايٓاؽ إ٫ َٔ طُؼ اهلل بصرلت٘ ٚغًب عًٝ٘ اؾٌٗ 

خرلا َٔ دًٗ٘( ؾٗٛ يؿغ عاّ ٫ ٜكصس ب٘ املطنب ٚصاض دٌٗ اؿُاض 
ٚاسس بعٝٓ٘ أٚ طا٥ؿ١ بعٝٓٗا، ٚاملبايػ١ اييت ؾٝ٘ إمنا ٖٞ ع٢ً ايططٜك١ َٔ ططم 
اـطاب املأيٛؾ١ يف أيػ١ٓ ايٛعاظ أعين ايعدط ٚايتػًٝغ ع٢ً َٔ أثبت ٚأعًٔ 
كايؿا يكطاض ايكاضٞ ٭ٕ يف شيو اإلع٬ٕ ٚاإلثبات أٚ ايكطاض املدايـ يكطاض 

اضٞ َؿاغس َٚطاض ٫ؽؿ٢ َٔ ايتؿطق١ بني املػًُني ٚاؿهِ ع٢ً َٔ ايك
صاّ ّٜٛ ا٭ضبعا٤ باإلثِ ٚايعصٝإ ٚاملدايؿ١ ملا ٖٛ َػطٛض يف ايهتب 
ايػايؿ١ ايكسمي١ اييت اؽصٖا عًُا٤ مجعٝتٓا َٚ٪غػٖٛا ٚض٩غا٥ٗا ايػابكٕٛ 

تٗا ٚيٝؼ زغتٛضا ٚقاْْٛا شلا يف مجٝع ؾ٪ْٚٗا ٚيف مجٝع َكطضاتٗا يف َ٪متطا



قصسٟ بتًو ايعباض٠ اؿاض٠ اؿهِ ع٢ً َٔ خايؿين يف ٖصٙ املػأي١ بأْ٘ 
داٌٖ َطنب أٚ َطُٛؽ ايبصرل٠ سكٝك١ َطًكا ٚإمنا أسهِ بايػؿ١ً املعدل 
عٓٗا مبا عدلت ع٢ً َٔ مل ٜعطف َع٢ٓ اإلثبات ٚسكٝكتٗا ا٭ص١ًٝ اييت ٖٞ 

عتدل٠ ، ٚقس بٝٓا ؾإٔ َٔ ؾ٪ٕٚ ايكاضٞ نُا ٖٛ َعبٛض يف نتب عًُا٥ٓا امل
يف ايعٜاز٠ ع٢ً ايهتٝب١ إٔ ايصّٛ ٚاإلؾطاض ّٜٛ ا٭ضبعا٤ املاضٞ يهٌ َُٓٗا 
ٚد٘ يف ايؿك٘ ايؿاؾعٞ ؾُٔ صسم بايط١ٜ٩ ؾعًٝ٘ اإلؾطاض َٚٔ مل ٜصسم بٗا 
ؾعًٝ٘ اإلنُاٍ، ٚيهٔ املؿه١ً ؾُٝا ٚقعٓا ؾٝ٘ ٫ ظايت قا١ُ٥ ٖٚٞ أَط 

خباضا ٫ إثباتا، قًت: يٛ نإ اإلثبات املصنٛض ايصٟ قس دعً٘ بعطِٗ إ
إخباضا ملا استاز ا٭َط إىل تٛقٝعات ضزل١ٝ َٔ ض٩غا٤ اشل١٦ٝ املطنع١ٜ ٚملا 
استاز إىل إصساض ايكطاض ٚا٭َط باإلؾطاض ع٢ً مجٝع أعطا٤ اؾُع١ٝ ٚع٢ً 
غبٌٝ إضخا٤ ايعٓإ ٚؾطض تػًِٝ نٕٛ ايٛاقع إخباضا ؾٌٗ إخباض ض٩غا٤ 

٘ ٚايعٌُ مبٛدب٘؟، ٌٖٚ ْططح نتب ؾكٗٓا اؾُع١ٝ ًَعّ يٮعطا٤ تصسٜك
املصطس١ بتكٝٝس ٚدبٛ ايعٌُ بايط١ٜ٩ غدل ايطا٥ٞ ْؿػ٘ ع٢ً َٔ صسق٘ ٭دٌ 
قطاض اؾُع١ٝ ايصٟ يٝؼ عًٝ٘ تٛقٝعات أنجط١ٜ فًؼ ايؿٛض٣ ؟، ٌٖٚ تهٕٛ 
مجٝع قطاضاتٗا ٫ظ١َ ع٢ً ا٭١َ ايصٜٔ ؼت ض٥اغاتٗا ٚدٛبا نًٝا َططزا 

 ؾٝٗا؟.
ي١ٝ ايعاًَني ع٢ً ايعنا٠ ايصٟ اغتؿهً٘ ايؿٝذ ٚنصا ؾهٝـ بأَط تٛ

َػأي١ ايبٓٛى اييت أْهطٖا ايؿٝذ َٚػأي١ طًب املػاعس٠ أٚ اؿصٍٛ عًٝٗا 
َٔ ايهؿاض ٚايٓصاض٣. إٕ ؾطٜع١ اهلل تعاىل ٚضغٛي٘ ٫ ؾو أْٗا ؾٛم نٌ 
ؾ٤ٞ ٚؾٛم قطاضات نٌ أسس ٚنٌ مجع١ٝ. ٚقس أَطْا اهلل تعاىل مٔ َعاؾط 



، بإٔ ؾاغأيٛا أٌٖ ايصنط إٕ نٓتِ ٫ تعًُٕٛ  ٛي٘ تعاىل: اؾٗاٍ يف ق
ْكًس أقٛاٍ اجملتٗسٜٔ َجٌ إَآَا ايؿاؾعٞ ايصٟ اْتؿط َصٖب٘ يف ضبٛع بًسْا 
إْسْٚٝػٝا غرل َعاسِ ٫ٚ َساؾع يف ايػايب١ٝ ايػاسك١ ٚايهجط٠ ايهاثط٠. ؾإٕ مل 

ابِٗ املتبشطٜٔ لس اؿهِ يف أقٛاٍ ا٭١ُ٥ اجملتٗسٜٔ ؾٓطًب٘ يف أقٛاٍ أصش
احملٝطني مبػا٥ٌ َصاٖبِٗ. ٖٚصا ؾإٔ ؾٝٛخٓا ٚأغاتٝصْا ايصٟ عًُْٛا ا٭زب 
َع ايعًُا٤ ٚعسّ ايتذط٩ يف اغتٓباط ا٭سهاّ َٔ ايكطإٓ ٚا٭سازٜح 
ايٓب١ٜٛ، ؾٗصا ا٫غتٓباط إمنا ٖٛ َٝسإ ؾطغإ ا٫دتٗاز أَجاٍ أصشاب 

يؿٗٛات ٚاؾٗا٫ت املصاٖب ا٭ضبع١ ٚيٝؼ مبشٌ أؾهاضْا املُت١٦ً با
ٚايػداؾات. ْعِ، قس ٜهٕٛ يبعطٓا ؾِٗ يف َػأي١ َع١ٓٝ اغتٓبط شيو ايؿِٗ 
َٔ ايهتاب ٚايػ١ٓ، ٚيهٔ ٖصا ايؿِٗ أٚ ٖصا ايبشح ٫ ٜبًؼ ب٘ إىل زضد١ 
ا٫دتٗاز اييت ؼتاز إىل ؾطٚط ٚأضنإ، يٛ ناْت ٖصٙ ايؿطٚط ٚا٭ضنإ 

ِ يهاْت أقٛاٍ غًؿٓا ا٭قسَني َٛدٛز٠ يف احملسثني اؾسز املعاصطٜٔ أَجايه
 أسب إيٝٓا ٚأٚثل يف ْؿٛغٓا ٚقًٛبٓا َٔ أقٛاٍ ٖ٪٤٫ اجملتٗسٜٔ احملسثني.

ٚقٛيهِ : املػًُٕٛ جيب عًِٝٗ طاع١ ا٭َطا٤ ؾُٝا ٜصًشِٗ يف سٝاتِٗ 
ايس١ْٜٛٝ ٚجيب عًِٝٗ طاع١ ايعًُا٤ يف ص٬ح سٝاتِٗ ا٭خط١ٜٚ ضمبا تؿِ 

تني ضا٥ش١ ايتأثط مبصٖب ؾصٌ ايسٜٔ عٔ َٔ ٖصا ايكٍٛ ايؿاضم بني ايكطٝ
ايسٚي١ ٚإٔ ا٭سهاّ إٕ ناْت ز١ْٜٛٝ ؾ٬ تعًل شلا ؾتا٣ٚ ايؿكٗا٤ ٚأقٛاٍ 
ايعًُا٤، ٚأَا إٕ ناْت أخط١ٜٚ ز١ٜٝٓ ؾ٬ تعًل شلا بكطاضات اؿه١َٛ 
ٚأصشاب ايسٚي١. ٖٚصا قٍٛ خطرل قس جيط بصًٜ٘ )َع عسّ ايؿعٛض طبعا( 

٭سهاّ اإلشل١ٝ ؾُٝا ٜتعًل بؿ٦ٕٛ ايسٚي١ َٔ إىل ْبص ايٓصٛص ايؿطع١ٝ ٚا



إقا١َ اؿسٚز ٚتكػِٝ ايعنا٠ ٚايؿ٤ٞ ٚايػٓا٥ِ ٚمٛ شيو. ٚاؿل إٔ متػهٓا 
مبا ضأٜٓا ٚطايعٓا يف نتب أ٥ُتٓا إٔ اإلثبات ٫ ٜهٕٛ إ٫ َٔ سكٛم ايكاضٞ 
يٝؼ شيو ٭دٌ أْٓا َٔ عًُا٤ ايػ٬طني أٚ ط٬ب ْا٥ٌ أٚ داٙ َج٬، ٚإمنا 

ٌ إٔ ٖصا ايطأٟ َهتٛب يف تًو ايهتب املعتدل٠. ٚقس عاٖسْا شيو ٭د
أْؿػٓا ٚعكسْا ايعٗس يتًو ايهتب املسضٚغ١ يف َعاٖسْا ع٢ً قطا٤تٗا ٚايعٌُ 
بٗا ٚاؽاشٖا قٛاْني سٝاتٓا نُا أْٗا أٜطا قٛاْني قطاضات مجعٝتٓا. ٚإشا 
تكاضضت قطاضات اؾُع١ٝ َع عباضات تًو ايهتب ؾ٬ ؾو أْٓا تٓكسّ 

هتب ايػًؿ١ٝ ع٢ً اؾُع١ٝ احملسث١ نُا قس ؾعًتِ يف املػا٥ٌ ايهجرل٠ املٓهط٠. اي
 ٖٚصا َطاز قٛيٓا بايبسع املٓهط٠ يف ٖصٙ املػأي١ اييت مٔ بصسز ايبشح ؾٝٗا.

قاٍ ايطؾٝسٟ )َٔ أخدل ب٘ عسز ايتٛاتط( ٜػين عٓ٘ َا بعسٙ با٭ٚىل 
عسز ايتٛاتط َٔ مج١ً ٚايؿٗاب سر إمنا شنط ٖصا بايٓػب١ يًعًّٛ أٟ ؾأخباض 

 –إىل إٔ قاٍ  –َا ٜجبت ب٘ ايؿٗط ع٢ً ايعُّٛ ٚإٕ مل ٜهٔ عٓس ايكاضٞ 
ٚظاٖط إٔ صٛض٠ املػأي١ أِْٗ أخدلٚا عٔ ض٩ٜتِٗ. ٚعٔ ض١ٜ٩ عسز ايتٛاتط 
نُا ٜعًِ َٔ ؾطٚط عسز ايتٛاتط ايصٟ ٜؿٝس ايعًِ ؾًٝؼ ٖصٙ أخباضِٖ عٔ 

نُا ٖٛ ظاٖط نُا ٜكع نجرل َٔ ٚاسس ضآٙ أٚ نجط ممٔ مل ٜبًؼ عسز ايتٛاتط 
 (.154/ صـ:3اإلؾاعات ؾتٓب٘.اٖـ. )ايطؾٝسٟ; دـ:

ٚقاٍ ايبذرلَٞ )َٚٔ أخدل َٛثٛم ب٘( يٝؼ قٝسا بٌ َجً٘ ايؿاغل إشا 
اعتكس صسق٘ ؾاملساض ع٢ً أسس أَطٜٔ نٕٛ املددل َٛثٛقا ب٘ أٚ اعتكس صسق٘ 

غب ملا غٝأتٞ يهٔ قاٍ ايدلَاٟٚ: إٕ اعتكاز صسق٘ قٝس يًٛدٛب ٖٚٛ املٓا
 (.65/صـ:2يف صّٛ ّٜٛ ايؿو. )ظرلَٞ ع٢ً املٓٗر; دـ:



ٚيف ايؿتا٣ٚ ايهدل٣ َا ْص٘: )غ٦ٌ( ْؿع اهلل ب٘ عٔ َػأي١ غ٦ٌ عٓٗا 
بعض املؿتني َٔ أنابط املتأخطٜٔ عٔ أٌٖ ظ١ًٝ ٜؿٗس بعطِٗ يبعض بط١ٜ٩ 
اشل٬ٍ ضَطإ ؾُِٓٗ َٔ ٜصّٛ بتًو ايؿٗاز٠، َِٚٓٗ َٔ ٜصّٛ 

١ ؾكط، َِٚٓٗ ٫ ٜصّٛ ست٣رل٣ اشل٬ٍ بٓؿػ٘ أٚ اغتهٌُ با٫غتؿاض
ؾأداب شيو املؿيت: بإٔ ايصٜٔ ٜصَٕٛٛ  –إىل إٔ قاٍ  -ؾعبإ ث٬ثني َٜٛا 

بتًو ايؿٗاز٠ ٫ ٜصح صَِٛٗ يكٍٛ ا٭١ُ٥ ضضٞ اهلل عِٓٗ ٜؿذلط ايؿٗاز٠ 
بط١ٜ٩ ٬ٍٖ ضَطإ إٔ تهٕٛ عٓس ايكاضٞ ٭ٕ ايصشٝح املٓصٛص عًٝ٘ 

املصٖب أْ٘ ؾٗاز٠ ؾ٬ تجبت يف سل عُّٛ ايٓاؽ َا مل تتصٌ املعتُس يف 
باؿانِ. قاٍ ايؿٝذ اإلَاّ د٬ٍ ايسٜٔ احملًٞ يف ؾطح املٓٗاز: ٫ٚ بس يف 

 ايٛدٛب ع٢ً َٔ مل ٜطٙ َٔ ثبٛت ض٩ٜت٘ عٓس ايكاضٞ. اٖـ.
ٚقٛيهِ: )إٕ اؿهِ بجبٛت أٍٚ ؾٛاٍ َٔ مجع١ٝ ْٗط١ ايعًُا٤ قس قاّ 

اّ ع٢ً ْص صشٝح ٫ ٜكاٍ يـ٘ بسع١ بٌ غ١ٓ(، قس ع٢ً ْص صشٝح، َٚا ق
ٜٓصب ٖصا ع٢ً احملهّٛ ب٘ ايصٟ سهُت ب٘ ٫ ع٢ً ْؿؼ اؿهِ ٚاإلثبات 
اييت ٖٞ َٛضز ايٓعاع ٚاـ٬ف بٝٓٓا، ٚقس شنطْا أْٓا ْعٌُ عسٜح " أؾططٚا 
يط٩ٜت٘" إشا ضأٜٓا اشل٬ٍ بأْؿػٓا أٚ صسقٓا بايط١ٜ٩ اييت مل ٜكبًٗا ايكاضٞ، 

ُا بٝٓٓا ٚيف خاص١ أْؿػٓا ٫ٚ ًْعّ أسسا أٚ ْأَطٙ بإْٗا٤ ايصّٛ يف يهٔ ؾٝ
 شيو ايّٝٛ.

ٚمٔ َٔ أٍٚ ايهتاب١ إىل آخطٖا إمنا ْسٚض ع٢ً ايػ٪اٍ أٚ ا٫غتؿاض٠ أٚ 
اإلْهاض عػب ضأٜٓا سٍٛ ٖصا املٛضٛع ٖٚٛ اإلثبات ٚايكطاض أٚ اإلخباض 

قطضت اؿه١َٛ املعتدل٠  املكطٕٚ با٭َط ؾُٝع أعطا٤ اؾُع١ٝ يف ايّٝٛ ايصٟ



بأْ٘ يٝؼ بّٝٛ عٝس ْعِ أٚ سصطٚا ٭َط املصنٛض ع٢ً َٔ صسم يهإ 
 اـطب غ٬ٗ ٚصاض ا٭َط ٖٝٓا.

ٚقٛيهِ: )إٕ ١ٜ٫ٚ ايكاضٞ أٚ ٚظٜط ايؿ٪ٕٚ ايس١ٜٝٓ يٝؼ شلا قإْٛ 
ٜتعًل بأَٛض اإلثبات ٚايجبٛت( قس ٜػًِّ يهٔ ٖصا ٫ ٜٛدب ططسٓا يكطاضات٘ 

ب٘ ؾط٬ عٔ أقسآَا باإلثبات َٔ أْؿػٓا ٚقس زلعٓا َٔ ٚعسّ اعتباضْا 
ايٛظاض٠ ا٫غتس٫ٍ مبا يف نتبٓا املعتدل٠ ٚنْٛٛا ايًذ١ٓ اـاص١ يًط١ٜ٩ 
ٚاؿػاب أَا ٜهؿٝٓا ٖصا اؿػٔ ايعٔ بِٗ ظاٖطا ٚتؿٜٛض سكا٥كِٗ 
ٚغطا٥طِٖ إىل اهلل ع٬ّ ايػٝٛب. ثِ إْٓا ْتػا٤ٍ ٌٖ قطاض اشل١٦ٝ املطنع١ٜ 

بإثبات أٍٚ ؾٛاٍ ايٛاقع قس نإ مبؿٛض٠ مجٝع فًؼ ايؿٛر ٚأٌٖ  ؾُعٝتٓا
ايؿٛض٣ َٚصازقتِٗ أّ نإ اغتك٫٬ مبؿٛض٠ َٔ اإلزاض٠ ايعًٝا ؾكط أٚ َع 

 بعض أٌٖ ايؿٛض٣ ايٛاسس أٚ ا٫ثٓني َِٓٗ ؾكط.
ٚإَا اغتس٫يهِ باٯٜات ايكطآ١ْٝ أٚ سسٜح صٓؿإ َٔ ايٓاؽ إخل ع٢ً 

اإلثبات ٚإٕ ع٢ً أعطا٥ٗا ايػُع ٚايطاع١ ؾكس ضأٜهِ َٔ إٔ يًذُع١ٝ سل 
شنطْا إٔ ايػُع ٚايطاع١ ٭ٚاَط اهلل تعاىل ٚضغٛي٘ املصطس١ بٛدٛب ايعٌُ 
بأقٛاٍ اجملتٗسٜٔ َٔ ايعًُا٤ املتكسَني َكسّ عٓسْا َٔ ايػُع ٚايطاع١ 

 يػرلُٖا ؾُٝا خايـ ؾٝ٘ أٚاَطُٖا.
ط اإليعاَٞ ٫ يف ٚن٬َٓا أ٫ٚ ٚآخطا يف ؾإٔ اإلثبات ٚاإلع٬ٕ ٚا٭َ

ايط١ٜ٩ املسعا٠ اييت قس ْعٌُ بٗا يف أْؿػٓا إشا صسقٓا بٗا ْٚكٍٛ بعسّ 
ٚدٛب ايعٌُ بٗا ع٢ً َٔ مل ٜصسم بٗا. ٚإيعاّ ايٓاؽ ع٢ً ايتصسٜل املبين 

 عًٝ٘ ايعٌُ ٫ ؾو أْ٘ تهًـ ٚتٓطع يف ايسٜٔ.



 ٚاهلل أعًِ ٚص٢ً اهلل ع٢ً غٝسْا قُس ٚع٢ً آي٘ ٚصشب٘ ٚغًِ
 

 يؿكرل إىل ضب٘نتب٘ ا
 قُس لٝح بٔ َُٕٝٛ

 
 
 
 

 متت ٖصٙ املطاغ١ً ايج١ُٓٝ 
 َـ 1993ٖـ املٛاؾل يـػ١ٓ  1413يف إثبات أٍٚ ؾٛاٍ 

 


