
 انُفخـــت
 عهى انُفحـــت وانـًُحـــت

 وتليها:

 شكٍـــتَظـــزة يف انُفحـــت ان
 يف انــزد عهى انىهـابٍــت

 



 



 

 
 عهى تـــانُفخ

 (تـــًُحـان)و (تـــانُفح)
 ملؤلفها

 ذراٌ انذيشقً انحُبهًــادر بٍ بــعبذانق
 $ ـه;689 :ت

 
 وتليها:

 زة يفـــَظ
 (يف انزد عهى انىهابٍت انُفحت انشكٍت)

 ملؤلفها

 ارـــت انبٍطـــذ بهجـــيحً
 $ ـه;<68ت: 

 
 

 

 اعتنى به

 زاًَـــذ انشهـــانذ بٍ أحًـــخد. 
 



 



 
 

A 
 

 

 قالحمد هلل الذي أرسؾ رسقلف محمًدا باللحؼ لوههاره طلاك الادلـ كلاف ولا

 ،وأصاحلبف ذوي الضلاؾ اليهاوؿ ،كره المشركقن، وألده بللكتلب الحؼِّ المبوـ

 وآلف الطوبوـ الطلهرلـ.

وأصاالل وأساالؿ طلااك ىبوااف الرحماا   ،أحمااده كماال لنبعاال ليهااوؿ ساالطلىف

ف المواالموـ، وأزواجااف أمهاالت المااًمنوـ، المهااداة، وطلااك آلااف الهااداة، وأصااحلب

 وطلك مـ اّتبع هداهؿ واقتضك أثرهؿ إلك لقم الدلـ.

هبل النجلة لقم ٓ لنضاع مالل وٓ بناقن  قشهلدة أرج ،وأشهد أن ٓ إلف إٓ اهلل 

شاهلدة  ،وأشهد أن محماًدا رساقلف وخلولاف وصاضوف .إٓ مـ أتك اهلل بقلب سلوؿ

 لقولم .هبل مـ اهلل شضلطتف لقم ا قأرج

 أما بعد:

فااٌن المتتبااع لماال ُلكتااب طااـ إطااام المباالحوـ الااذلـ بلعاا  شااهر ؿ 

أن ماـ أبارز هآً   ؿُ يلَ وَ لَ ، وَطلَِؿ حقوق  أمرهؿ البيض وجهلهل آخرون، أفلق

وأتبلطااف الااذلـ  $المباالحوـ الميلصاارلـ الشااو  محمااد بااـ طبااد القهاالب 

 .ملسو هيلع هللا ىلصن  رسقلف سلروا مـ بيده بدطقتف طلك هدى مـ كتلب اهلل وس
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ومانهؿ ماـ  ،تيلوضاً منهؿ ماـ أفارد لاف :تب طـ هذا المبلح كثورونوقد كَ 

أشلر، ومنهؿ مـ أصلب الحؼ يف بولن دطقتف ومنهجف وصرلقا  أتبلطاف ماـ أبنل اف 

وأحضلده وغورهؿ ممـ دطل بدطقتف، ومنهؿ مـ تيماد الكاذب طلاوهؿ واءسال ة 

طبااااد القاااالدر » قدطإلااااوهؿ بكوااااؾ الااااتهؿ وآفاااااا ات، ومااااـ هاااآً  الماااا

 ،«ف الضرقا  القهلبوا بَ النضح  الزكو  يف الردِّ طلاك ُشا»يف رسللتف   (1)«سكندرايناء

وهاال رساالل  ملوااا  بلٕكلذلااب وآفاااا ات والجهاالٓت حااقل دطااقة الشااو  

تنلقلهاال مًلضهاال طمااـ ساابققه مااـ أطاادا  هااذه  ،$القهاالب  محمااد بااـ طبااد

بعواره ماـ  لميتساوً  ،صاد اليلما  طنهاللتشقلف بوالض منهجهال و ،الدطقة المبلرك 

الشوي  الرافل  والقبقرل  وغاة التبقف الذلـ كتبقا مال كتباقا يف ىشار البلصاؾ 

ودطقتف للتقحود وىبذ الشرك  $القهلب  محمد بـ طبد المجدد تجله الشو 

 .والبدع والخرافلت

وقد قلم طلمل  المل  وأسلصوـ التقحود يف هاذا الزمالن باللرد طلاك كاؾ ماـ 

، والسان  دطقتف للتقحود وأ $القهلب  للشو  محمد بـ طبد بللبلصؾ يرضت

 .فكتبقا الكتب والرسل ؾ والمقلٓت يف ذلؽ

تبادى لاف طللمالن  ،رسللتف السالبق  «سكندرايناء»بيد أن كتب  ،ومن هـا

الـػخــة عؾــى »وتمواازت الرساالل  إولااك  ،دمشااقولن بااللرد وبواالن كذبااف وجهلااف

وآحتجالج  ،وإفحالم الخباؿ ،منهال قاقة الارد :ل طدلادةبمزال «الـػحة والؿـحة

كمال كالن الارد  ،وسي  اصاع المًلػ طلك المطباقع والمخطاقط ،طلوف بكامف

بللتثبا  يف النقاؾ  لوتمو از الارد ألًلا ،طـ الحدة وَغَلَبا  اليلصضا  ابيودً  لمقضقطو  

ِطوً وأ ،فللبح  ىلقًا  إن كنَ  »والدلوؾ يف الدطقى   .«فللدلوؾ لُمد 

                                                 

 (.5/999) «ميجؿ المًلضوـ»( اىهر ترجمتف يف 1)
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وىلحظ يف الرّد اليها  والتاذكور للمخاللػ بلقال  اهلل تياللك وأن اهلل مط لاع  

الارّد الشاضق  والرحما  بللمخاللػ والادطل  لاف  أثنال كمل لههر يف  ،طلك السرا ر

ة والباارام  يف بيااض المااكماال ساالؽ المًلااػ  م ،بللهدالاا   ،قاصـساالؽ الشااد 

ىهارة يف »رسالل  البوطالر وكاذلؽ يف  .(1)واستيمؾ أسلقب التنزل مع المخللػ

وفوهل كبور النباح وجمواؾ الشاضق  طلاك  ،تلحظ اللع  اليلمو  الرحوم « النضح 

 ..اليقام واليقا د ةاليلمل  والدطلة، يف بولن الحؼ وطدم مجلرا

 

   :تـــاث انزسانـــطبع
مادون  قكمال ها ،بمطبيا  الاقال بدمشاؼ ها1431كلى  الطبي  إولك طلم 

الياما   «النضخا »ثاؿ أطالد صبلطا   ،، بلساؿ مساتيلر للمًلاػل ة الرسلر  طلك صُ 

ماع تيلوقالت ىضوسا   اها 1391اللطواػ طالم  الشو  طبداليزلز بـ محمد آل طباد

ولااؿ  «ع» بحاارفوأشاارىل لهاال يف الحلشااو   ،يف ىشاارتنل هااذه ىقلناال بيلااهل ،طلوهال

 أصاؾ فيضاضنلهل هنال كمال هال يف «ىهارة يف النضحا »ػ ميهل الرسلل  الثلىوا  ِل لُ 

 .الطبي  إولك

باقاكور الطبلطا  والمطبقطالت يف »وذكر الادكتقر أحماد اللابوب يف كتلباف 

 – اها 1411)يف قل ما  المطبقطالت ماـ طالم  (9)«باد المملك  اليربوا  السايقدل 

بهل وىَساا- «ىهاارة يف النضحاا »وتقأمتهاال  «النضخاا »الرساالل   هأن هااذ (اهاا 1434

 (.ص 56) المطبي  الملجدل  ،رم تل بمك  المكيَ بِ قد صُ  -وداينللمَ 

 

                                                 

 ها. 1399مقدم  الشو  طبد اليزلز بـ محمد آل طبد اللطوػ لنشرتف للرسلل  طلم  :( اىهر1)

 (.115 ،41ها )ص 1398مركز حمد الجلسر إولك  بي ( ص9)
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ـــَي ـــفٍ يؤنِّـ ــ» اــ ــ ـانُفخ ــى انُفح ـــت وانـت عه ــزة يف »و «تـًُح َظ
 ؟«انُفحت انشكٍت يف انزد عهى انىهابٍت

 ،  تسالط البدطا  وأهلهالطلك كثور مـ باد المسالموـ يف أوقالت مَلا مر  

ويف  ،طبققة السلطلن وضيػ اليلؿ واليلمل  تجله هاذا القاقاع البادطل المتسال

كلىا   :$تبقلر مشهد لهذا لققل اليام  إدلب إرلب طلال الطنطالوي 

فققضا   ،وكلىقا لحذروىنل ماـ آجتمالع هباؿ ،القهلبو  ُتَيدُّ  م  خطورة مخوض 

وكلن هنلك صاب لماّرون يف  ،مرة يف حلق  ابـ بدران اليللؿ الحنبلل الميروف

 ُ  بْ فُلارِ  ،إلاك المشالل  اقا يّف تقرلرً وقّدم ،فرأوين يف حلق  ابـ بدران ،إسقاق

 .(9)يف رجلل (1) ً قَ لَ فَ 

   (هاا 1436 -هاا 1981)القالدر باـ بادران  أن هذا اليام  طباد والطريف هـا

 ،لعور وسامف امًلػ هذه الرسلل  التل سملهل بعور اسمف وىسبهل ضلهرً  قه $

لمًلضهال  ،حا )النضخ  طلك النضح  والمن :بفكتَ  $بونل هل مـ تيلوضف وبقلمف 

سااملهل وكااذلؽ الرساالل  التاال تلوهاال  ،(الشااو  ىلصاار الاادلـ الحجاالزي إثااري

 (الوسالر الدمشاقل قمًلضهال أبا ،ىهرة يف النضح  الزكو  يف الرد طلك القهلبو ) :كلتبهل

 .$ (ها 1496 -ها  1411الشو  محمد هبج  البوطلر ) قوكلتبهل ه

أهؾ اليلؿ مقالٓت كثوارة كتب بيض  -تفؿة الوهابقةأطنل -ولهذا السبب 

ققل  طلاك أهاؾ البادع ماـ الشاوي  والباقفو  والقبقرلا   اورسل ؾ طلمو  وردودً 

                                                 

( وطقد لت بؾ بف حبان ُتمَساؽ هبمال القادملن للَجْلاِد 96/415( الَضَلق : الَخَشب  )تلج اليروس 1)

 (.9/711)الميجؿ القسوط 

 (.99( طام  الشلم: طبدالقلدر بـ بدران، للشو  محمد بـ ىلصر اليجمل )ص9)
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وهال مبالح   ،لكـ منيهؿ تسلط البلصؾ مـ التبرلح بلسامهؿ فوهال ،وغورهؿ

ىلصار  قها $فالبـ بادران  :وفوهال تقرلا  صالدق  ،راجح  رأوهال رحمهاؿ اهلل

 ،ب  ٓتباالع إثاار والاادلوؾ البااحوحىساا وأثااري   ،للاادلـ باارده طلااك أهااؾ الباادع

اْيِدّي الجاّد إكا  بـ بدران، ىسبً  إلاك َباْدَراَن افلقبف ا ،وأجداده مـ الحجلز لس 

ـ تااوم   $ومحمااد البوطاالر  .مااـ بناال ساايد حجاالزيُّ إصااؾ، قلألساارة، وهاا

 .دمشقل القٓدة والنشية قوه ،سر والتوسوربللوُ 

 

   :ذةـــفائ

وغوره يف ترجم  الشو  محمد بـ طلل باـ  $لم اهلل البس ذكر الشو  طبد

أىاف ألاػ هاذه الرسالل  بلٓشاااك ماع أبال الوسالر  (1)(ها1481ت ) $تركل 

 .بع هذا الرد أكثر مـ مرة، وقد صُ البوطلرمحمد هبج   قالدمشقل، الذي ه

 .وقد تبيف جمع مـ المًلضوـ والمحققوـ طلك ذلؽ ،وهذا غور صحوح

أن ىلصار الادلـ  - وفقاف اهلل -ىلصار اليجمال  محماد باـ البحلث  وقد أفلد

 ،ابااـ باادران قآسااؿ المسااتيلر هاا الاكاال، فقاالل: االحجاالزي لااوس محماادً 

رأل  ذلؽ طلك ىسخ  محمد ىبوػ، وقد كتبف ىبوػ بنضسف، وكمال رألتاف  كمل

يف أحاد كتااب الماردود طلوااف، وكماال حادثنل الشااو  طبادالقلدر إرىاالؤوط طااـ 

   .(9)بدرانمحمد أحمد دهملن طـ ابـ 

                                                 

(، وروضاا  الناالضرلـ 449-6/444رجمتااف يف: طلماال  ىجااد خااال ثملىواا  قاارون )( اىهاار ت1)

(9/974 - 976.) 

( ىقًا طـ: فتح الجلوؾ يف ترجما  اباـ طقواؾ، للمساند المحادث الشاو  زلالد التكلا  وفقاف اهلل 9)

 (.431 – 431)ص
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كتاب حاذر منهال »وكذلؽ البحلثا  الشاو  مشاهقر حساـ سالملن يف كتلباف 

 .فلتبحح ،$للشو  محمد الاكل  «النضخ »ىسب رسلل   (1)«اليلمل 

إساامو  ٓ »وكذلؽ الدكتقر الشو  ىلصار باـ طبادالكرلؿ اليقاؾ يف كتلباف 

اليزلاز  وأشالر لكتالب الادكتقر طباد ،للشو  الاكال «النضخ »ىسب  (9)«وهلبو 

   .(4)كمل ىسبهل لف يف تحقوقف للنضخ  ،«وـدطلوى المنلو »اللطوػ  اليبد

لقسػ المرطشلل يف كتلباف / وىسبهل لف د $وممـ أشلر لرسلل  البوطلر 

لكنف أخطي يف ىساب  رسالل   (3)«هر والدرر يف طلمل  القرن الرابع طشراالجق ىثر»

 .فلتبحح ،لف كذلؽ «النضخ »

القااقل الثباا  يف الاارد طلااك دطاالوى »رساالل  بينااقان وقضااُ  طلااك  ،اآخــرً و

الماردود  «النضح »مًلػ رسلل   ،سكندراينالقلدر اء لمًلضهل طبد «الروتستن 

 :  (6)قلل فوهل مل ىبف ،يف رسللتنل والتل ىسضهل ابـ بدران والبوطلر  (5)طلوف

 لااكإالمنساقب   «النضخا » (7)ن الرسالل  التال اسامهل الكارلؿألاويلؿ : تـبقـه»

هاال مااـ خرافاالت  ،ثااري لاىتباالر للضرقاا  القهلبواا ىلصاار الاادلـ الحجاالزي إ

                                                 

(1( )1/961.) 

 (.4( الحلشو  رقؿ )146( )ص 9)

)قالل البسالم: إىاف الشاو  اباـ تركال، لكاـ يف  :قلا قلل فواف( ثؿ رأل  لف تبحوًحل يف حسلبف بت4)

 الكتلب ملحقضلت ٓ لتبقر وققطف فوهل، كتزكو  ابـ طربل(.

 (.1196( )ص 3)

 ها كمل يف ذللهل.1431(كتبهل لقم الثاثل  المقافؼ ٓىتهل  شهر المحرم سن  5)

 (.39( )ص 6)

 ( هكذا يف إصؾ.7)
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الميروفا  ترجما  حللاف  ،شوخنل )المحام( الشو  طباد القالدر بادران الادوملين

ل اساتيلر ذلاؽ آساؿ تمقلًهاوخضك اسمف الحقوقل أىمل إو ،اليلموطند الخلص 

هلت لخضك الحاؼ هوو ،ا بقصم  القهلبو حتك ٓ لكقن مشهقرً  :طلك المسلموـ

وسالر بال الألاك إالمنساقب   «النهرة طلك النضحا »كذلؽ رسلل   .يف ضام البلصؾ

 ساتلذ الشاو باـ إاهبجا  البوطالر  الشو  :هل لرجؾ اسمف الحقوقل ،الموداين

كالن كااؾ منهمال طلااك الحااؼ  قفلاا ،خضااك اسامف لتلااؽ اليلا أليلاف و، ل  الاادلـهبا

 .ر كامف الممجقج المحجقجإلك آخ «..ارَ مل تست  وضهرا اسمهمل ٕ

 

انذعىة انسهفٍت عًىًيا، ودعىة انشٍخ يحًذ بٍ عبذ انىهـا    زــأث
 :(1)اوــيف انش خصىًصا

يف الشلم كلن لهل أثر جود، وقد اصلي  طلك رسللتوـ صاعورتوـ: إحاداهمل 

لمًلضهال الشاو  ىلصار الادلـ الحجالزي إثاري، « الـػخة عؾى الـػحـة»بينقان 

كظـرة   الـػحـة الزةقـة   »ضح ( مـ القسط، والثلىو  بينقان ص 56وقد شعل  )

ح ( ماـ صاض 43الوسالر الدمشاقل المواداين يف ) قلمًلضهل أبا« الرد عؾى الوهابقة

هاا 1431وتيلوؼ طلوهل، صبيتهل يف مجلد واحاد سان   القسط، وكيهنل ذلؾ لألولك

 بمطبي  الاقل بدمشؼ.

محقاؼ لتقال اهلل وللتازم يف رده طبلرة طـ رد بلوغ صادر ماـ طاللؿ  وإولى

بيااد -الحكماا  والمقطهاا  الحساان  واءىباالف يف المحلجاا ، جاال  يف أولهاال 

 -ملسو هيلع هللا ىلصالبسامل  والحمااد هلل والثناال  طلااك اهلل والباااة والسااام طلااك رسااقل اهلل 

                                                 

بـ طبدالقهلب السلضو  وأثرهل يف اليللؿ اءساامل، للادكتقر  ( مـ كتلب: طقودة الشو  محمد1)

واىهاار ) طلماال  ىجااد خااال ثملىواا  قاارون ( للبساالم  ،(495/ 9صااللح بااـ طبااداهلل اليبااقد )

(6 / 447.) 
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ل ومَ ر برجاؾ طلواف ِساإذ بُبا ن سال ًرا يف إحادى صارق مدلنا  دمشاؼ،بونمل كال أىف

لرتجػ، ولشاور إلاك أىاف أبادع  قفيهداه رسلل  وه اليلؿ، وبوده رسل ؾ لقزطهل،

فومل كتب، فذهب ىلصر الدلـ إلك أحد مسلجد البلاد، ووجاد أحاد أهاؾ اليلاؿ 

فوف، فلمل أببره والرسلل  بوده هز رأسف وقلل: مل هذه الرسلل ؟ فيجلبف بيىاف رأى 

الـػحــة الزةقــة   الــرد عؾــى قــبه الػر ــة »طنقاهناال، وأن مااـ حلكهاال أسااملهل 

الشو  طبد القالدر » ومًلضهل لزطؿ أىف مـ أكلبر طلمل  دمشؼ، لقلل لف ،«هابقةالو

فيجلباف ذلاؽ الياللؿ الاذي يف  ،«الكاواين»المنتحاؾ لنضساف لقاب  «اءسكندراين

لجمواؾ « الػجـر الطـال »المسجد بين مدطل هذه الرسلل  إىمل أغلر طلاك كتالب 

لؿ لازد اختلره منهمل، و صدقل الزهلوي، وطلك مل لضقف الشو  دحان، فيخذ مل

فدهش وأخذ الرسلل  لتباضحهل، ثاؿ رآهال طلاك غوار  مـ طنده إٓ أحرًفل لسورة!

قلطدة المحققوـ، وإىمل هل تلضوقلت، فلىتدب لنقلهل بيسالقب الياللؿ المتازن 

 ويؿؽن تؾخقصه بـؼاط هي:ومسلؽ المحقؼ الذي بونف كمنهج لرده، 

 الشتؿ لمـ لردون طلوف.أن المحققوـ لنزهقن أىضسهؿ طـ السبلب و (1

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿لجيلقن ىبب أطونهؿ ققلف تيللك:  (9

 .[6]الحجرات:  ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

فوبوـ العلط فوهل، ثاؿ  ،وأن مـ لرد طلك أحد يف كامف ليخذ جمل  مـ كامف (4

 با تحلمؾ وٓ اطتسلف. ،حتك لستقيف الكام، جمل ، وجمل 

 ﴾ىب يب جت حتحب خب مب  ﴿ققلف تيللك:  قوأن لتل (3

 .[41 ]الزمر:

لاؿ لسالؽ يف رده ذلاؽ  -كمال قالل ىلصار الادلـ-ولكـ صالحب الرسالل  

ر إن صالحب النضحا  صاد  »فقالل:  الحقوقا المسلؽ، فيراد ىلصر الادلـ خدما  
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 ،(1)«تـاري  أمـراا البقـت الحـرام»قف الشو  أحماد دحاان يف آخار رسللتف بمل لض  

يمااؾ وٓ تاادبر، وٓ شااؽ أن اهلل النيااؾ بللنيااؾ بااا ت ووساالؽ مااقصم قدمااف حااذ

 .لم ، ثؿ لنباهؿ بمل كلىقا ليملقنتيللك لجمع الكؾ لقم القو

وقبوح بمًلػ لمأل كتلبف بلٓفاا  والتيدي، ويف قب  »قلل ىلصر الدلـ: 

اءفؽ أطهؿ رادع لمـ كلن لًمـ بلهلل ورسقلف ولطلب النجلة لنضسف فوحلسبهل 

تملؼ المتملققن واستا ومهمل  ،[91]الذارللت:  ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ﴿خللًول 

البلصؾ طـ الحؼ فوههر  ػ  ِش فٌن اهلل ٓ تخضك طلوف خلفو ، وٓبد أن لَ  المراؤون

ىلصًيل واضًحل، وإلوؽ جمًا مـ كام صلحب الرسلل  تدل طلك افاا ف بمل 

َطله  «.اد 

ة، »إلااك أن قاالل:  ومااـ َصْبِيااف الققااقع يف أطااراض الناالس، لاارى لااذلؽ لااذ 

 «.يف ذوقف إٓ العوب  والنموم  واتبلع الهقى قحلل وٓ

ثؿ ىقؾ طنف ققلف طـ محمد بـ سيقد أمور الدرطو  باد مسولم : فقلل 

! ؟د مسولم : فمل الذي تراه مـ ذمهلهب أىنل سلمنل أهنل با»ىلصر الدلـ لف: 

ومل اءسكندرل  إٓ مـ  !؟ر كلى  باد فرطقن وهلملن وقلرونألوس  مب

! ألوس  مك  كلى  مقصـ ؟بر! ألوس  بلبؾ كلى  باد ىمرودبيض باد م

! هؾ ؟! ألوس  فلسطوـ كلى  باد ققم لقط؟أبل جهؾ وأبل لهب وأضراهبمل

! ألؿ تيلؿ أن أول مـ ؟أم هؾ تنلقص قدرهل مـ ذلؽ ضر هذه الباد شل ٌ 

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ﴿أسس هذا القولس مـ أخ  اهلل طنف أىف قلل: 

إٓ أىؽ بيد هذا تتبع الحؼ  -لل رطلك اهلل  - َؽ خللُ ومل إِ  !؟[19]إطراف:  ﴾ٿ 

 .«وتحسـ النهر يف القلو 

                                                 

 (.437 - 415( اىهر: خاص  الكام يف بولن أمرا  البلد الحرام )1)
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وقلل ىلصر الدلـ طـ صلحب الرسلل : إىف قلل طـ الشاو  محماد باـ طباد 

محماد حوالة الساندي والشاو  محماد باـ  وممـ أخاذ طانهؿ الشاوُ  »القهلب: 

 «.ران النلس دسل سفسلوملن الكردي، وكلىل لتضرسلن فوف اءلحلد، ولحذ

أىباػ ليلاؿ أىاف لطياـ يف هاذلـ الياللموـ،  قأققل: لا»فقلل ىلصر الدلـ: 

ـَ  طبااد القهاالب بٌجاالزة مطقلاا ، وأجاالز لااف ألًلاال  وذلااؽ أن كاااه منهماال أجاالز اباا

الشو  طبد اهلل بـ إبراهوؿ ىزلؾ المدلن  والمشهقر هبل: كمل ذكره صلحب كتالب 

ق» وأخذ ألًلل طاـ الشاو  إساملطوؾ اليجلاقين  ،(1)«التوضقح عن توحقد الخَّلا

محاادث الاادللر الشاالمو ، والشااو  طلاال أفناادي الداغسااتلين، وكلهااؿ أجاالز لااف: 

! وهاؾ هاذا إٓ ؟د ولجوزاىاف ولمدحلىاف يف إجلز مالفكوػ لتضرسلن فوف اءلحال

! إلك غور ذلاؽ ممال افاااه ماـ غوار دلواؾ وٓ ثبا ، ساقى ساق  الهاـ ؟مكلبرة

 «.للهمنل رشدىل ولهدلنل سقا  السبوؾبذلؽ الرجؾ: فلهلل 

م  تاروج يف ادطك ذلؽ الكلتاب أىاف لتيجاب ماـ شارذ»وقلل ىلصر الدلـ: 

 ل .إ..« .وأرا  المللل  دمشؼ اليقودة الضلسدة

وإلاك ملسو هيلع هللا ىلص إلك اهلل ورساقلف  قلل هلل اليجب! هؾ َمـ لدط»فقلل ىلصر الدلـ: 

ٓه ملاه  ! طلاك ؟لاهلت لياد صاللًحلإلك ا قوالذي لدط ،طقودة السلػ ليد ضل

ن ماـ وؽ! تمهؾ! واىهر مال كالن طلواف السالػ الباللح وإ ما  المجتهادسلِ رِ 

وطقواادة اءماالم « اإلباكــة»آطتقاالد، وتيمااؾ مقاالٓت أباال الحسااـ إشاايري يف 

ومال قللاف  ،«إسـؿاا والصـػات»الطحلوي، ومال قللاف اءمالم البوهقال يف كتالب 

ـ اليلمال  يف التقحواد، ثاؿ ارجاع إلاك ىضساؽ اءملم الذهبل وغورهؿ مـ أسلصو

وقؾ مل شا ، وتيمؾ ألًلل مل قللف طلمل  الماذاهب إربيا  المقثاقق هباؿ فومال 

النلس طلواف ماـ البادع ثاؿ احكاؿ بمال شاا ، ألاؿ ليتاؽ وإىبال  تنمال مال قللاف 

                                                 

 (.95( )ص 1)
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واباـ « الباعـث»شالم  يف كتلباف قوأب« الؿـدخ »الشلصبل وابـ الحالج يف  اءملم

فٌن كن  تياد أمثالل هآً  وهلبوا  فوال بارد الاذي  رهؿ مـ إ م ؟!وضلح وغو

 «.!قلل  طلك كبدي

 وهكذا لملل حتك أجهز طلك ىضحتف التل لوس  بزكو  بنضخ  أصلر ل.

ىهرة يف رسلل  النضحا  الزكوا  يف الارد » :التل طنقاهنل وةذلك الرسالة الثاكقة

 قلل: ،الدمشقل الموداينالوسلر  قمًلضهل أبو ،«طلك شبف الضرق  القهلبو 

إن صلحب هذه النضح  تنلول يف ذمف النجدلوـ والشالمووـ، وآذى يف سابف »

وشتمف إحول  وإماقات، وجياؾ يف صلويا  ىضحتاف ترجما  للشاو  محماد باـ 

ل مـ التحقوؼ والميرف  بحالل زق حهه مل أضـ أن أحًدا ممـ رُ  $طبد القهلب 

ل: ٓ ساومل إذا خالف مقالم رباف وهناك الماجؿ وجلىًبل مـ اءىبلف لرضاك طنها

 «.النضس طـ الهقى

ٓ أحااب أن أخااقض ميااف فوماال كتبااف طااـ القهاالبووـ، وَمااـ لتهمااف »وقاالل: 

صالحب  وبلٓىتسلب إلوهؿ مـ الدمشقووـ: فٌن السب ٓ ليماد إلواف إٓ طالجز أ

 «.هقى

كوااػ لااروق للشاارذم  المنتسااب  إلااوهؿ  !فااقا خجلتااله»ثااؿ ىقااؾ طنااف ققلااف: 

يف دمشااؼ المتبااض  بللتماادن والحلاالرة أن تكااقن تلبياا  لسااكلن  المقجااقدة

البقادي، وتضتتـ بيقل دهؿ البدلهو  البطان مع أن فوهؿ ماـ لنتساب إلاك اليلاؿ 

ِطل الضهؿ  «.؟!ولد 

هاالت، كوااػ افتتنااقا بتلااؽ الاهاالت، واىخاادطقا بللممقّ »إلااك أن قاالل: 

، وَلُبثُّااقن يف أفكاالر وهنلااقا لروجااقن تلااؽ اليقل ااد الزا ضاا  وإضااللوؾ البلصلاا 

 اها.!« ؟اليقام هذا المذهب الذي أصبق  طقا  إم  طلك فسلده
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أقاقل: هاذه جماؾ ماـ طبلراتاف اليللوا  وآداباف السالمو  يف »الوسالر:  ققلل أب

طرضاانلهل طلااك  - دع النجاادلوـ وماال وصااضهؿ بااف -وصااػ إخقاىااف الدمشااقووـ 

تاف ماـ الحارص طلاك جماع لويرف هبل مبلعف مـ إدب، ودرج :القلرئ الكرلؿ

وقد ىقؾ لنل غور واحد طاـ  الكلم  والتيلوػ بوـ المسلموـ يف هذا الوقم إَْلَقم.

هاذا الرجااؾ أىااف صاالر يف درسااف لااذم بياض طلماال  دمشااؼ وغواارهؿ مااـ أمااقات 

ر ممـ أخاذ  وأحول ، ولبرح بيسمل هؿ وأسمل  بيض محا ؿ وأحول هؿ، وُلنَضِّ

 «.سمع شوًال منهؿ واليلؿ طنهؿ أ

كواػ لاتهؿ الضاا  الدمشاقو  بلٓىتسالب إلاك  !ثؿ لو  شيري»إلك أن قلل: 

الشو  محمد بـ طبد القهلب وجملطتف، ثؿ لققل بيد: وقد سايل  رجاًا مانهؿ 

 ،حنضال؟ فيجالبنل بيىاف أثاري وطـ مذهبف لقًمل: أشالفيل أ - لينل الدمشقووـ -

 اها.« ؟!لينل ٓ لنتسب إلك أحد مـ المجتهدلـ 

  تضساار ققلااف بيىااف أثااري بياادم آىتساالب إلااك أحااد مااـ إ ماا  فااٌذا كناا

فكواػ تنسابف إلاك رجاؾ ماـ   -رمحهم اهلل تعاىل ورضي عنهم-المجتهدلـ أىضسهؿ 

! وكواػ لمكناؽ أن ؟$محمد بـ طباد القهالب  قأتبلع أحمد بـ حنبؾ، وه

 !؟تطلبؼ بوـ الدطقى والدلوؾ

بووـ قلصب  لكضروىنال ثؿ كوػ جلز لؽ أن تمأل رسللتؽ مـ دطقى أن القهل

ًٓ ولزطمقن أى ل مشركقن، وهل ىحـ  ىراهؿ يف مسلجدىل لبالقن خلاػ أ متنال  أو

وتجااد مقتاادلـ هبااؿ، وٓ تكاالد تاادخؾ مسااجًدا مااـ المساالجد وقاا  الباااة إٓ 

ل بٌملمف! فٌذا كلىقا لرمقىنل بللشارك كمال زطما  بيلهؿ لًدي الباة فوف مًتمه 

 !؟فكوػ لقتدون بنل ولبلقن مينل

وَهْب أىف كلن التطرف والرمل بللشرك والكضر مـ بيض جهللهؿ 

ۋ ۅ  ﴿ألؿ لقؾ تيللك:  !؟بذىب البيض ؿ: فهؾ لبح أن لًخذ الكؾ َا وغُ 
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وهؾ لمكنؽ أن ت ئ جهللنل وغاتنل مـ مثؾ  ؟![18]فلصر:  ﴾ ۅ ۉ ۉ

! ولِؿ ٓ تنبح ليقامنل وتندد هبؿ وتزجرهؿ طـ تكضور غورهؿ ؟هذا التطرف

 !؟يل  بيولاؽكمل ف

ةقف يروق لؾشرذمة الؿـتسبة إلقفم الؿوجـودة   دمشـ  »ثؿ مل مينك ققلف: 

 ؟«!؟الؿتصػة بالتؿدن والحضارة أن تؽون تابعة لسؽان البوادي

! ألاوس الكاام يف التقحواد ؟أي مدخؾ للتمدن والحلالرة فومال ىحاـ فواف

أكملاف اهلل  ! ألوسا  اليقل اد واليبالدات ماـ الادلـ الاذي؟ومل دخلاف ماـ البادع

! هاؾ ؟! ألاوس مبناك الادلـ طلاك آتبالع المحاض؟ملسو هيلع هللا ىلصتيللك طلك لاد رساقلف 

! مل ميناك التمادن والحلالرة يف ؟لجقز فوف التعوور والتبدلؾ والزللدة والنقبلن

 !؟هذا المقلم

   !؟ثؿ أي تمدن وحللرة تينل

فاللجقاب أّىال ٓ ىارى أثاًرا  ،إن كن  تينل مدىوتنل وحللرتنل يف هذا الزمالن

 ٓ يف اخااع، وٓ يف صنلط ، وٓ زراط ، وٓ تجلرة!  ،لهذه المدىو  بوننل

فااا لحااؼ لناال أن ىضتخاار هباال وىحااـ قااد  ،وإن كناا  ترلااد مدىواا  أسااافنل

 أضينلهل.

ولقد تذكرت أن أحاد إوروبواوـ كالن لاذكر ٕحاد أفلضاؾ المسالموـ مال 

وآخاااع يف الضاـ،  اىته  إلوف أوروبل مـ البسط  يف اليلؿ، والسي  يف الملاؽ،

فقلل لاف المسالؿ: لنال الضخار: ٕن هاذا الرقال قاد أخاذتمقه طاـ ، ولبلهل بذلؽ

فيجلبااف إوروباال: ٓ حااؼ لكااؿ هبااذا الضخاار،  .أساالتذتكؿ الياارب، وهااؿ آبلؤىاال

فكنل بيلمهؿ طالملوـ،  ،وىحـ أحؼ بف منكؿ: ٕىل أخذىل طلقم سلضكؿ وىشرىلهل

 «.وـل طلقِّ أمل أىتؿ فقد أضيتمقهل، وكنتؿ له

وإن كناا  تاارى المدىواا  يف آفتتاالن بلللباالس، والتضاانـ »الوساالر:  ققاالل أباا

 ،بللطياالم والشااراب، وآسااتكثلر مااـ القضاال ػ والمرتباالت مااـ أجااؾ ذلااؽ
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أقاابح ماال ساارى إلااك صاانػ اليلماال  مااـ إمااقر الذموماا ، وصاادهؿ طااـ  فهااذا

 «.قمتخرلج الطاب يف اليلقم وإدب، وتبنوػ الكتب، وإحول  اليل

وإن طنااد كثواار مااـ طلمل ناال إغنواال  مااـ اليلااؿ والماالل ماال »إلااك أن قاالل: 

كلى  هممهاؿ متقجها  ءحوال   قلستطويقن أن لخدمقا بف كثوًرا مـ الطاب، فل

اليلااقم الشاارطو  واليربواا  لقاالمقا هبااذه القضوضاا  المقدساا  حااؼ القواالم، وإًذا 

وإىاؽ لتجاد بياض الشابلن  وؽ اليلقم يف هذه الدللر ألمل ازدهلر،ٓزدهرت هلتِ 

الااذلـ قلااقا شااطًرا كبوااًرا مااـ حواال ؿ يف  ،لـوالكهااقل مااـ المشااتعلوـ المجاادِّ 

لضتشاقن طااـ  ،الجماع باوـ الميقااقل والمنقاقل والتادقوؼ يف الضااروع وإصاقل

وضوضاا  طلمواا  تسااند إلااوهؿ: لونضيااقا بيلمهااؿ، ولسااتزلدوا منااف، ولتمرىااقا طلااك 

فاا لجادون إلاك ذلاؽ سابوًا،  ر ميوشتهؿ،ستيونقا بللمرتب طلك أماليمؾ، ولو

لـ باللتخلل طاـ وضوضا  ومرتاب زا ادَ  قوٓ مـ أحد مـ أهؾ اليلؿ مسلطدة، ولا

 !وإمار هلل !طـ حلجتهؿ، فولطرون هنلك إلك آشتعلل بمل لقوهؿ ذل الساًال

وقد كلن القاجب لتقلضك ممـ لزطؿ العورة طلك الدلـ وأهلف، ولادطل أىاف ماـ 

أن لسلطدهؿ بكؾ مل لمكـ: رحما  هباؿ وبماالت الطااب التال  ،حملتف ودطلتف

ؾ طندهؿ وتخارج طلاك ألادلهؿ. ماـ ذا الاذي لخادم الادلـ  كلن لمكـ أن ُتحبِّ

ل أجااًرا، للاادلـ واليلااؿ لليلااؿ خدماا  خللباا  مااـ كااؾ شاال ب ، ٓ لتقلضااك طلوهاا

! أٓ لوا  أصاحلب القضال ػ المقكاقل إلاوهؿ أمرهال ولوس لف يف مقلبلهل شال 

وهاال لااؿ  ،هباال، ولقفقهناال حقهاال: كااوا لاايكلقا أجااقرهؿ مااـ دون طمااؾ لققمااقن

 «.ص إٓ لمـ طمؾتخب   وػ أتققَ 

 فوققل: الوسلر بوـ الضرلقوـ قثؿ لقلرن أب

ميشاار أهااؾ التماادن -إذا أردىاال أن ىقلبااؾ بونناال  :حللناال وحاالل النجاادلوـ»

 نل الاذلـ تازطؿ وتاقازن باوـ ساخل ،وبوـ سكلن البقادي النجدلوـ -والحللرة

طلااك ىشاار اليلااؿ وسااخل هؿ، وغورتناال طلااك الاادلـ وغواار ؿ، وكلىاا  حللناال ماال 

تجلرهؿ، وجيلقهل وقًضال هلل  لقدمنل، ورألنل كثوًرا مـ كتب اليلؿ الدلنل قد صبيه
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تيللك، ووزطقا إلقف منهال طلاك المسالموـ يف طلما  إقطالر، ساقا  يف ذلاؽ 

ن دا باوـ طلاك صباع الكتاب أهؾ البقادي وساكلن المادن وإمبالر، وٓ لزالاق

النضوس ، حرلبوـ طلك ىشرهل مجلًىل، لخرجقن هبل النالس ماـ ضلمالت الجهاؾ 

إلك ىقر اليلؿ والميرف ، ولؿ تكـ تلؽ الكتب ماـ تايلوػ أهاؾ ىجاد فحساب، 

بؾ ميهل كتب أ متنل وأجا نل الدمشقووـ وغورهؿ: كلبـ تومو  واباـ القاوؿ واباـ 

طلاك المسالموـ، ٓ لرلادون مانهؿ جازاً  وٓ  قدام ، وهؿ لطبيقهنال ولقزطقهنال

: شكقًرا: فيي المدىوتوـ قاد َطاؿ  خورهال وضهار أثرهال وحاؼ أن لضخار هبال أهلهال

ل دلنناال ومرو تناال، وساالبتنل جااؾ أوصاالفنل الحمواادة، نااالمدىواا  التاال أفساادت طلو

وأكساابتنل أخاًقاال ذموماا ، كللبخااؾ والكااذب والكاا  والبااذخ والرلاال  وتقاادلؿ 

لخلصاا  طلااك المباالح  اليلماا ، أم تلااؽ المدىواا  الضطرلاا  التاال لااؿ المباالح  ا

 «.تشبهل شل ب  الضسلد! بربؽ أىبػ ثؿ احكؿ

 وهكذا حتك اىتهك منهل، فققع الحؼ وبطؾ مل كلىقا ليفكقن.

وقااد ىقلاا  ماال ىقلاا  مااـ هاالتوـ الرسااللتوـ َُٕبااّوـ كوااػ لياالين أصااحلب 

 ،لين مـ تايثر باللحؼ والتزمافطقودة السلػ البللح، وكوػ لي ،اليقودة السلوم 

حوااال ٓ ساالطلن لااف، وكوااػ لتكلمااقن بااللحؼ ولااوس ميهااؿ سااوػ، ولكااـ اهلل 

لًلدهؿ بلطضف، ولوسر لهؿ مـ لنبرهؿ كمل ىبر الذلـ مـ قبلهؿ، ولساتخلضهؿ 

 كمل استخلػ الذلـ مـ قبلهؿ.

لهمال  - كمال ذكرىال يف الضباؾ الراباع -وقد كتب اءملم الملؽ طبد اليزلز 

ـ  بف طلوهمل مـ ميرفا  الحاؼ والبباورة فواف،  كتلًبل لحمد اهلل فوف إلوهمل طلك مل َم

التاال جميهاال الشااو  ساالوملن بااـ  «الفديــة الســـقة»وميااف هدلاا  هاال مجمقطاا  

 قسحملن، ولقصوهمل بلزوم الحؼ وآستمرار والب  طلوف، ولًلادهمل، ولادط

 .(1)لهمل، ولشكرهمل طلك ذلؽ، وتقدم إلرادىل ىص رسللتف

                                                 

 و  محمد بـ طبدالقهلب السلضو (.( مـ كتلب )طقودة الش419/ 9( اىهر )1)
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لقاقل  ،التل كتبهال الشاو  سالوملن باـ ساحملن يف مقدم  هذه المجمقط ِ و

 ملسو هيلع هللا ىلص:بيد البسمل  والثنل  طلك اهلل والباة والسام طلك رسقل اهلل 

 :أمل بيد: فقد وقض  طلك مل كتبف اليللملن الجلوان التقولن المنبضلن»

شقل الوسلر الدم قالشو  ىلصر الدلـ الحجلزي إثري ىزلؾ دمشؼ، والشو  أب

اءسكندراين ممل لضقف مـ إكلذلب الشنوي   ...طلك مل افااه ،الموداين

وقد  (1)تلقله طـ جموؾ أفندي البعدادي ووالمضاللت القاهو  القضوي ، أ

بدطتهؿ  واطتمد هذا وغوره يف كؾ مل افاوه طلك مل لضقف إملم ضالتهؿ أ

تبعل إلوهل  ٓمـ الخرافلت والخزطبات التل  (9)بـ زلنل دحان أحمد

ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿ ،القلقب المقضات إٓ

 ،[8]فلصر:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ﴿ل تيللك: ققول

 .[114]إىيلم:  ﴾ڑ ڑ ک 

ر واىتبب هذا الرجؾ ليداوة أهؾ اءسام أتبلع الملا  الحنوضوا   فلمل َتبد 

ـ  اهلل باااف طلاااك إخقاىنااال  َق رِ والطرلقااا  المحمدلااا ، وَشااا هباااذا الااادلـ الاااذي َمااا

الدمشقووـ، لمل تبوـ لهؿ حقوق  مل طلوف أهؾ اءسام المقحدلـ ماـ أهاؾ ىجاد 

 ،المشهقرلـ بللقهلبو ، وأهنؿ كلىقا طلك مل كلن طلوف سالػ هاذه إما  وأ متهال

ؾ مـ إخاص اليبلدة هلل رب اليللموـ، وترك طبلدة مل ساقاه ممال كالن طلواف أها

                                                 

ًقل: 1) هق جموؾ الزهالوي المتضلساػ الاذي صياـ يف الشارلي  بيشاد »( قلل محمد رشود رضل ميلِّ

ممل صيـ يف المستمسكوـ بيرو ل مـ أهؾ ىجاد، وقاد ىشار صيناف وإىكالره لتيادد الزوجالت 

 «.ل  الكثورونوقسم  الموراث يف اءسام يف جرلدة المًلد المبرل ، فكضره هبل اليلم

ـ ضهاقر الادطقة، وكتاب مال كلضاف كتلبتاف »قلل محمد رشود ميلًِّقل: ( 9) هق الذي كلن مضتًوال يف مكا  يف زما

 «.سلدتف وُمَقضُِّضقه مـ إمرا  والحكلم مـ غور تبوّـ وٓ تثّب  فومل جل  بف أولاؽ الضسلق الطعلم
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ا طلاك  الكضر والشرك برب اليللموـ، وإىكلر البدع المحدث  يف الدلـ، وكتب رده

القهلبو  المستمسكوـ بللطرلقا  المحمدلا  والملا  الحنوضوا ، ورمالهؿ بمال هاؿ 

طنااد  التال تمجهال الطباالع، وتساتؽُّ  قن مناف مااـ هاذه إكلذلاب وإوضاالعبرلاا

 ، وقد تبع فوهال وضلع القبو  سملطهل إسملع، وباسمل اىتحلف مـ إكلذلب وإ

رد طلواف  -أققال ققم قد ضلقا مـ قبؾ وأضلقا كثوًرا وضلقا طاـ ساقا  السابوؾ 

ا هلل وللمساالموـ مااـ تلضوااؼ أهااؾ الكااذب هااذان اليللماالن الجلااوان، وغاالرَ 

داهل، وأملصال باف طاـ اليواقن والبهتلن، فيزآ بمل كتبله مـ الرد طـ القلاقب صا

ـ اءسااام والمساالموـ أفلااؾ الجاازا ، فلماال قرأىلهاال فجزاهماال اهلل طاا قااذاهل،

وتيملنلهل طلمنل وتحققنل أن يف الزوالل خبللال، وأىاف قاد بقال ماـ فحاقل الرجالل 

 ولف الشكر والِمن  . ،فللف الحمد ،بقللل

ىال طلااك مال كاالن طلواف أ متناال أهاؾ اءسااام أ -ان قَ َخااألهال إَ  -ثاؿ اطلمااقا 

ـ لنضااقن طااـ كتاالب اهلل وساان  رسااقلف تحرلااػ واليلماال  إ ماا  إطااام، الااذل

العللوـ، وتيولؾ الجلهلوـ، واىتحالل المبطلاوـ: كشاو  اءساام وطلاؿ الهاداة 

إطام تقل الدلـ أبل اليبلس أحمد بـ طبد الحلوؿ باـ طباد الساام باـ توموا  

والحالفظ  مد بـ أبل بكر )ابـ قوؿ الجقزلا (الحراين، وتلموذه شمس الدلـ مح

بااـ كثواار الشاالفيل، ومحمااد بااـ جرلاار الطاا ي، اشاالفيل، واليماالد الااذهبل ال

وغوارهؿ ماـ طلمال  أهاؾ  (1)والحلفظ اءملم طباد الارحمـ باـ رجاب الحنبلال

 ،وهبؿ إسقة، وقد كلن لهاؿ قادم صادق يف الياللموـ ةاءسام الذلـ هؿ القدو

 فجزاهؿ اهلل طـ اءسام والمسلموـ خوًرا.

                                                 

ًقل: 1) ر لمل يف كتبهؿ المتداول  ماـ النباقص إىمل خص هًٓ  بللذك»( قلل محمد رشود رضل ميلِّ

 «.القاضح 
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هااداة إطااام الشااو  محمااد بااـ طبااد وقااد ساالؽ شااو  اءسااام وطلااؿ ال

طلك صرلقهؿ، وسالر طلاك منهالجهؿ وأثارهؿ يف الادطقة إلاك اهلل  $القهلب 

وإقلم  حججاف وبونلتاف، وسالطده طلاك ذلاؽ أ ما  أهاؾ اءساام ماـ آل سايقد 

حتاك ضهار دلاـ اهلل،  وجلهادوا يف اهلل حاؼ جهالده وه،رحمهؿ اهلل، فنبروه وآوَ 

 لف الحمد، ولف الشكر.واىتشر يف الباد واليبلد: ف

ثؿ إى ل لمل تحققنل مل أىتمال طلواف ماـ الحاؼ والتحقواؼ وسالقك صرلقا  أهاؾ 

أحببنل أن هندي إلوكمل وىخ كمل بمال كنال طلواف ماـ الميتقاد،  ،الهدال  والتقفوؼ

ومال  ،ومل ىدلـ اهلل بف، ومل كلن طلوف أ متنل مـ مشلل  أهاؾ اءساام، ومال قاللقه

اءجلبا  أن لسالؽ بنال وبكمال  قوىثاًرا، واهلل المسااقل المرجاقلنله يف ذلؽ ىهًمل 

إىاف  ،وإخقاىنل المقحدلـ صرلؼ اءصلب ، وأن لجازل لنال ولكمال إجار واءثلبا 

ولاال ذلااؽ والقاالدر طلوااف، وإلوكماال وإلااك جموااع إخقاىناال المساالموـ ماال هندلااف 

ـَ  وىرفيف، لويلؿ حقوق  مل كنل طلوف بيد طلؿِ   اىتهك. (1)«الوقوـ الوقوـ طو

فمل مـ شؽ وٓ رلب أن هذا النشر والبولن ليقودة الشاو  وأىبالره لاف أثار 

كبور يف ىشر طقودة السلػ البللح يف الشالم، وتمكاوـ اهلل أىبالرهل يف إرض، 

 ملسو هيلع هللا ىلص.وىبرهؿ لمل ىبروا دلـ اهلل ورسقلف 

وىجد ماـ طلمال  الشالم الشاو  محماد هبجا  البوطالر، الاذي طوناف الملاؽ 

دلًرا لادار التقحواد بللطال ػ أول مال أىشاا ، وماـ مًلضلتاف ما $اليزلز  طبد

« حقـــاة قـــق  اإلســـَّلم ابـــن تقؿقـــة? محاضـــرات ومؼـــآت ودراســـات»كتااالب 

                                                 

الهدل  السنو  والتحض  النجدل  لجموع إخقاىنل المقحدلـ مـ أهاؾ الملا  الحنوضوا  والطرلقا  ( »1)

 (.8-6جمع الشو  سلوملن بـ سحملن )ص« المحمدل 
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يف هااذا الكتاالب طلااك  ولااردُّ  ،هااا1481المكتااب اءسااامل بدمشااؼ طاالم  وىشااره

ترجم  محمد مبطضك هدارة والادكتقر شاققل « اإلسَّلم»ألضرلد غوقم يف كتلبف 

 م بللقلهرة.1958كري، الطبي  إولك سن  الوملين الس

يف المملكا  »ققلاف:  ق( ماـ كتلباف، وها111ه مل جل  يف )صه طلوف ردُّ ومـ ردِّ 

 .«القهلبو : حوال لسقد المذهب القهلبل

الجقاب: لاوس للقهلبوا  وٓ لامالم محماد باـ »قلل محمد هبج  البوطلر: 

ءساام، ومتبًيال كالن مجادًدا لادطقة ا $طبد القهلب مذهب خلص، ولكنف 

 .(1)«لمذهب أحمد بـ محمد بـ حنبؾ

 

 
ـــرس ـــانت اإليــ ــ اوــ ــذانزحًٍ انفٍصــم  ـان ــٍ عب ــش ب ــذ انعشٌ  ًهك عب

 :(9)وهذٌخه نهًؤنفني

 إلااك الشااو  أباال الوساالر الدمشااقل وىلصاار $كتااب الملااؽ طبااداليزلز 

وهال الدلـ الحجلزي ىزلؾ دمشؼ: كتب إلوهمل يف الشلم كتلًبال ليتا  منشاقًرا إطام

ٕىاف  ـ طقودة السلػ الباللح، وىاقرد ىبافوبولًىل لمل طلوف الملؽ طبد اليزلز م

 وثوق  ٓ لقدر أحد أن لنكرهل:

                                                 

 (.911بقلؿ محمد هبج  البوطلر )ص« حولة شو  اءسام ابـ تومو ( »1)

قودة الشو  محمد بـ طبدالقهلب السلضو  وأثرهل يف اليللؿ اءساامل، للادكتقر ( مـ كتلب: ط9)

واىهااار ) طلمااال  ىجاااد خاااال ثملىوااا  قااارون (  ،(495/ 9صاااللح باااـ طباااداهلل اليباااقد )

 (.447 / 6) للبسلم
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«¢ 

وـ، مَ لـ المكارَ قَ َخ إلك جنلب إَ  ،مـ طبد اليزلز بـ طبد الرحمـ آل فوبؾ

الوساالر الدمشااقل، وىلصاار الاادلـ الحجاالزي ساالمهمل اهلل  قالشااو  الضلضااؾ أباا

 تيللك.

 ؾقؽم ورحؿة اهلل وبرةاته.سَّلم ع

هال طلك ىيمف التل ماـ أجلِّ قأمل بيد: فٌين أحمد إلوكمل اهلل الذي ٓ إلف إٓ ه

وـ طنهال، ابِّ إذ جيلنل ماـ أهلهال وأىبالرهل والاذ  ىيم  اءسام، وىشكره سبحلىف 

ف ماـ خلقاف محماد وآلاف ورتاوىسايلف أن لبالل طلاك طباده ورساقلف وحبوباف وِخ 

   .ؽوغور ذلوصحبف وحزبف 

ا سادلًدا وجقاًبال القلدر اءساكندراين، فرألناله رده  ورد طلونل ردكؿ طلك طبد

ـ  بف طلوكؿ مـ ميرفا  الحاؼ  صل ًبل مضوًدا وافًول بللمقبقد، فحمدىل اهلل طلك مل َم

 والببورة فوف، وطرضنله طلك مشلل  المسلموـ فلستحسنقه وأجلزوه.

تذب طـ دلاـ المرسالوـ،  فللحمد هلل الذي جيؾ ٕهؾ الحؼ بقو  وطبلب 

وتحمل حمله طـ زلغ الازا عوـ وشابف المالرقوـ والملحادلـ، فلربنال الحماد ٓ 

 كمل أثنك طلك ىضسف، وفقق مل لثنل بف طلوف خلقف. قىحبل ثنل  طلوف، بؾ ه

ومنح  جلول  جسوم : حوال جيلكؿ اهلل يف هاذه إزمالن  وهذه من   طهوم 

لهاقى واءطاراض طاـ الناقر والهاَدى، التل غلاب طلاك أكثار أهلهال الجهاؾ وا

الادللن، واستحسنقا طبلدة إصنلم وإوثلن، وصرفقا لهل خاللص حاؼ الملاؽ 

ـٌ  ـْ لنهك طاـ  ورأوا أن ذلؽ قرب  ودل لدلنقن بف، ولؿ لقجد مـ أزملن متطلول  َم

فينااد ذلااؽ اشااتدت غرباا  اءسااام، واسااتحكؿ الشاار والاابا ،  ،لعوااره وذلااؽ أ
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ل قااد أتااك صالر مااـ لنكاار ذلاؽ ولحااذر طنااف خلرجوهاو وصمسا  أطااام الهاادى،

ف: ٕهنؿ ٓ ليرفقن إٓ مل ألضتف صبلطهؿ، وساكن  إلواف قلاقهبؿ، يرَ بمذهب ٓ لُ 

وماال وجاادوا طلوااف أسااافهؿ وآباال هؿ مااـ الكضاار والشاارك والباادع والمنكاارات 

الضهوي : فللياللؿ باللحؼ واليالرف لاف والمنكار للبلصاؾ والمعوار لاف لياد بوانهؿ 

 ا غرلًبل.وحودً 

الاادطقة إلااك اهلل وإلااك دلنااف وشاارطف، ودحااض  -رحمكااؿ اهلل  -فاالغتنمقا 

حجج مـ خللػ مل جل ت بف رسلف وىزل  باف كتباف ماـ البونالت والهادى، وأن 

تكقن الدطقة إلك اهلل بللحكم  والمقطه  الحسان  بللحجا  والبوالن، حتاك لماـ 

ماـ أوجاب القاجبالت اهلل طلوكؿ بمـ لسلطدكؿ طلك هذا: فاٌن القوالم يف ذلاؽ 

الاذي قاؾ  البللحلت، ٓ سومل يف هذا الزمالنوأهؿ المهملت وأفلؾ إطملل 

 خوره وكثر شره.

َٓ  َمْن َدَعا إَِلى ُهًدىملسو هيلع هللا ىلص: »قلل  َْجرِ ِمْثُ  ُأُجوِر َمْن َتبَِعُه،  ْٕ َيــُْؼُص  َةاَن َلُه ِمَن ا

 .(1)«َذلَِك ِمْن ُأُجوِرِهْم َقْقًئا

 : »ب وقلل ليلل بـ أبل صلل
ِ
َْن َيْفِدَي اهللُ  ،َفَواهلل َخْقٌر  بَِك َرُجًَّل َواِحًدإَ

 .(9)«َلَك ِمْن ُحْؿرِ الـاَعمِ 

وماـ حساـ تقفواؼ اهلل لكاؿ  مـ أىبلركؿ وأطقاىكؿ. -إن شل  اهلل-وىحـ 

فلشاكروه  إلاك الحاؼ وحجا  طلاك الخلاؼ، أن أقلمكؿ يف آخر هذا الزمالن دطالةً 

 طلك ذلؽ.

                                                 

 (.9673( أخرجف مسلؿ )رقؿ 1)

 (.9316( ومسلؿ )رقؿ 9939( أخرجف البخلري )رقؿ 9)
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قلمف اهلل هذا المقلم ٓباد أن لتسالط طلواف إطادا  بالٕذى واطلمقا أن مـ أ

وَماـ طلاك صارلقهؿ ماـ  بمـ سالػ ماـ إىبوال  المرسالوـ دِ تَ قْ وَ لْ وآمتحلن: فَ 

إ ماا  المهاادلوـ، وٓ لثنوااف ذلااؽ طااـ الاادطقة إلااك اهلل: فااٌن الحااؼ منبااقر 

 ـ، واليلقب  للمتقوـ يف كؾ زملن ومكلن.وممتحَ 

وكؿ مااـ كااام طلماال  المساالموـ، وبواالن ماال ىحااـ هناادلهل إلااهدلاا   وهااذه

ومشللخنل طلوف مـ الطرلق  المحمدل  واليقودة السلضو : لوتباوـ لكاؿ حقوقا  مال 

 ضاقن، ىسايل اهلل لنال ولكاؿ التقفواؼىحـ طلوف ومل ىدطق إلواف ىحاـ وسالضنل المل

 .(1)«والهدال  ٕققم منهج وصرلؼ، والسام

إهنل تبوـ حقوقا  مال  :ملؽ طبد اليزلز وقللوالهدل  السنو  التل أشلر إلوهل ال

مجؿوعة رسـال  خؿـس »هل  ،إلوف ىحـ وسلضنل الملضقن قىحـ طلوف، ومل ىدط

جمع وترتوب الشو  سالوملن باـ ساحملن، صبيا   ،«لؽبار ألؿة كجد وعؾؿالفا

بيمر ملؽ الحجلز وسلطلن ىجد طبد اليزلز آل سيقد، وقػ طلك صبيهل وطلاؼ 

سان   ءللالحلت محماد رشاود رضال، الطبيا  الثلىوا ، يفطلوهل بيض الضقا اد وا

 .ها بمطبي  المنلر بمبر1433

 

 خـــانذ بٍ أحًـــذ انشهـــزاًَ
55>;;:5:=9=>== 

 

 
 

                                                 

 (.415-1/414« )الدرر السنو ( »1)



 

 

 

 ٍٍْـــفًؤنِّـت انـــحزجً
عالى  رحمهما الله ت 

 

6 

 ذراٌـــادر بٍ بـــاو عبذ انقــت انّشــعالي
 (م=7<6هـ / ;689 -م 9;=6هـ /5=67)

 

لمحقؼ، أحد أطوالن طلمال  المسالموـ يف القارن الراباع اءملم اليام  ا قه

ىساب  إلاك  «اباـ بادران»القلدر بـ أحمد، الملقاب باالشو  طبد ا  طشر الهجري،

 ٕصؾ مـ بنل سيد.احجلزي  قلسيدي الجد إك  لألسرة، وهابدران 

وذلاؽ  - ه1965وقوؾ:  -  ها1981ولد ابـ بدران يف أسرة صللح  تقو  سن  

 ببلدة دومل، التل تقع برلػ دمشؼ.

 

 ه:ــى ويشاٌخــه نهعهــطهب
 مرت مسقرة ابن بدران   طؾب العؾم عبر ثَّلث مراح :

ــى ــة إول : ببلدتااف دوماال، حوااال ألحااؼ يف صااعره بكتاالب الشااو  الؿرحؾ

 .والكتلب  القرا ةطدس يف جلمع المسود، حوال تيلؿ مبلدئ  محمد بـ طدىلن

: ببلدتف دومل كاذلؽ، طناد بلقغاف ساـ الرشاد، حواال اىتقاؾ الؿرحؾة الثاكقة

 ،لشاو  مبااطضك باادراناإلاك الجاالمع الكبواار، وتلقاك اليلااؿ فوااف طلاك لااد جااده 
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لمشاهقر ا الحنبلالطثملن  بـ محمد الشو ، ثؿ طلك لد شوخف اكلن ضرلر الذي

للياما   «مختبار اءفالدات»هاا( فقارأ طلواف كتالب 1418)ت  «دومل خطوب»اب

 الحنبلل، وتيثر بيسلقبف وصرلقتف.البلبلين 

ليلاؿ، حواال اىتقاؾ إلاك دمشاؼ، ايف صلاب  الرحلا : مرحل  الؿرحؾة الثالثة

رحللف بدار الحدلال إشرفو  التل كلن لقوؿ فوهال محادث الشالم الياما   لحلص

فلتباؾ باف وأخاذ طناف، ومدحاف وأثناك طلواف،  $ الادلـ الحسانل بادر محمد

لشاو  المحادث الشالم ور اوس طلمل هال ا  وشاوتلقك يف هذه الدار كذلؽ طاـ 

لشلفيل، وقد أجالزه بللحادلال إجالزة طلما ، وذلاؽ يف اليطلر اسلوؿ بـ للسوـ 

كماال درس طلااقم اللعاا  اليربواا  طلااك لااد الشااو  صاالهر  .هااا 1416رملاالن ساان  

 الجزا ري أحد كبلر طلمل  الشلم ومبلحوهل.

ــن قــقوخه  ىزلااؾ ٕزهااري،الطنطاالوي اك مبااطضلياماا  محمااد بااـ ا وم

لهواا  والحسالب والموقالت، كمال تتلماذ طلاك اتلقك طلاك لدلاف طلاقم ف، دمشؼ

لشاو  أحماد باـ الحنلبلا  الحنضل، وكذا طاـ مضتال الدلـ طلبدلـ الشو  طا  ا

 يطلر.الطمر  شو اليطلر، والمحمد بـ للسوـ  شو الشطل، والحسـ 

 ،ه(1414زهار محماد باـ محماد إىبالبل )ت إولذكر مـ شوقخف شو  

إذ إن  :أىاف التقاله يف دمشاؼ وفٌمل أن لكقن اباـ بادران قاد رحاؾ إلواف يف مبار، أ

شوقخ إزهر كلىقا لاددون إلك دمشؼ، لكـ ممال لقاقي احتمالل أخاذه طناف يف 

أىف اصلع طلاك بياض كتاب الحنلبلا  « المدخؾ»مبر أن ابـ بدران ذكر يف كتلبف 

  .(1)يف خزاى  الكتب الخدلقل  بمبر

                                                 

 (.344( المدخؾ )ص 1)
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ٕىاف كالن قاد  طو  طاـ اليلمال  لاؿ لادم صاقلًا:وف اليلقم الشرأن تلق وولبد 

تلقك ىبوح  طـ شوخف خطواب دومال تحاض طلاك آجتهالد يف القارا ة وإرادة 

 .الضهؿ

قارا ة اللاؿ أحاتج يف  ،قباقلاللققل ابـ بدران: ولمل أخذت ىبوحتف ميخذ 

 .(1)مـ س  سنوـ أكثريلقم والضنقن إلك السلتذة إطلك 

أكب ابـ بدران طلك الكتب لنهؾ مـ ميونهل يف كاؾ  الس وـ بيد هذه السن

الضنقن واليلقم، بود أىاف أولاك طنللا  خلصا  ليلاؿ أصاقل الضقاف الاذي لاؿ لكاـ 

 لإذ لارى فواف فتحا :محؾ إقبلل مـ صاب اليلؿ، بؾ كلن بيض اليلمل  لزهد فوف

 .لبلب آجتهلد المسدود يف ىهرهؿ

ما  إٓ إيلؿ لققل: مال ضار الطل لققل: حتك كن  أسمع مـ كثور ممـ لد

فكنا  ٓ أطباي بللقاشال، وٓ  .خذ بللادلوؾإنلضر فوف الٕىف ليلؿ  ;صقلإفـ 

ح شار»و «قرقالتالح شر»احل، مهمل كلى  رتبتف، فشرط  بقرا ة الأموؾ إلك 

ح جمااع شاار»ثااؿ بااا «صااقلإماايمقل مااـ فااـ الحبااقل »لليباالدي، و «شاارحهل

ح شاار»باااو «شاارحف لليراقاال»حقاشااوف، و مااع مطللياا  ،حلاالللم «جقامااعال

وبمطلليا   «حلجابالباـ ايلد طلك مختبار الشرح »للبوللوي، وبا «منهلجال

ماع  «ح المارآةشار»بااو« تلقلحال»وحلشوتف  «تنقوحالتقضوح شرح ال»باو ،شرحف

ضاـ، التل هل مقاد هذا الضنقن المطللي  حقاشوهل، هذا مع مل كن  أشتعؾ بف مـ 

 .(9)كتلب والسن الاد وٓ لخضك مكلهنل ومق

 

                                                 

 (.388( المدخؾ )ص 1)

 (.9/374( ىزه  الخلصر اليلصر شرح روض  النلضر )9)
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 :هــعهًاء عهٍاناء ــه وثُــصفاح
  :زرةؾيالدين العَّلمة خقر ال ال 

 كالرهمحلضارة، ال حساـ ...فقوف أصقلل حنبلل، طلرف بالٕدب والتالرل 

 ...بميكاؾ، لبابغ لحوتاف بللحنال  وبللكضالف، ٓ ليناك بملابس أ قلىعللمهلهر، 

 .(1)حنلبل الخورة، ولل إفتل  إكهقل ، وفلج يف أطقامف الضيػ ببره قبؾ 

 :  $حنبلل الدحولن  بـ خلػ بـ اهللشو  طبد اليام  الوقلل 

مااقي، إجاالمع القاالدر بااـ أحمااد باادران، ماادرس الشااو  طبااد الياماا  ال

ر لساا  الشاالم، وأحااد أطلاال  الرل ، ومحاادث سااقالباد الااحنلبلاا  يف الوشااو  

   .(9)يلمو  بدمشؼال

 

 ه:ـــعقٍذح
، حتك كالن بياض الجهؾ فوهل قبـ بدران يف بوا  صقفو  لضشايام  الطلش 

شابوه   الهدالا مـ تلقك طنهؿ ذوي مسالؽ صاقيف، وكلىا  لاف رحلا  يف صرلاؼ 

برحل  اءملم أبل حلماد العزالال، بواد أىاف وفاؼ فوهال إلاك اتبالع صرلاؼ السالػ، 

 لبػ هذه الرحل  بققلف: 

والقسـ، وكن  أبكر قصـ اليلؿ، هجرت لف الل بطلب طل اهللإىنل لمل مـ 

ميلهد لتحبولف، وأذهاب فواف كاؾ ماذهب، وأتباع العراب، وأصقف الفوف بكقر 

كاالن طساارا، أشاارف طلااك كااؾ لضاالع، وأتيمااؾ كااؾ غااقر،  قفوااف كااؾ شاايب ولاا

وتلرة أتلقاػ  ،«شلراتاء»و «شضلال»بـ سونل يف اأصقح بنضسل فومل سلكف  فتلرة

                                                 

 (.3/47( إطام )1)

 .(84)ص ( طام  الكقل  الشو  طبد اهلل الدحولن، للشو  محمد بـ ىلصر اليجمل9)
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، وتالرة أجاقل يف يبالراتاللؽ منطؼ وتالمـ صنلط   ضلرابلالىبر  قمل سبكف أب 

ضنل منل أهنل  دي إلاك  «هدال ال»وأحولىل أصلب  ،«مقاقػالو مقلصدال»مقاقػ 

طبويال واءلهال ىهارا، ويف الباـ رشاد، ثاؿ أردد يف ارشد، فيضؿ إلوهل مل سالكف 

يلاقم مادة كيادد الخا ا، ثاؿ أجاقل يف موالدلـ  وفاك أتطلب خا ا أإتشرلح 

حسور، ولؿ أحباؾ ماـ  قطرف خلسال وهال، فلرتد إلل يجلفالبقرات السبع ال

 ...بوادا الفلمل هم  يف تلاؽ  ... جؾ جالف إٓ طلك أوهلم وخطراتاهللميرف  

باـ ساونل اشارف والكمالل، ودع ىجالة ال: هلؿ إلك حقوقلالهدى الىلداين منلدي 

حقوقواا ، وماال ذلااؽ إٓ بااين تكااقن طلااك ماال كاالن طلوااف النجاالة المقهقماا  إلااك ال

 .(1)بحلب  والتلبيوـالكرام مـ اللػ سال

 ويؼول الشق  محؿود إركاؤوط: 

فحملقا طلوف وحلربقه، فلىتبار  ،طلك أصحلب الطرق البقفو  لكلن حرب»

لف جماع ماـ اليلمال  يف الشالم مماـ كالىقا لارون أىاف طلاك حاؼ، أمثالل الياما  

لحثالن  والياما  الشاو  صالهر الجزا اري، وكلىال القلساملالشو  جملل الدلـ 

 .(9)«النلشا  طلك حلقر مجللسف وآغااف مـ زاده اليلمل

 

 :هـــفاحيؤن
بـ بدران بمًلضلت جلول  ومبنضلت مضودة، بلعا  ايام  الجلدت قرلح  

 ، مـ أبرزهل:لقراب  الخمسوـ مبنض

بـ مللاؽ اضو  لأشرح طلك  ق، وهـاظمالبن اعَّلمة الؿعالم من قرح الإيضاح  (1

 اث  أجزا .لقع يف ث، نحقاليف 

                                                 

 (.34ا  39( المدخؾ )ص 1)

 .م95/19/1999بتلرل :  5691لنهر: جرلدة إسبقع إدبل، اليدد: ( 9)
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، ذكاره يف كتلباف جبارالعزيز السرار   تػسقر ةَّلم إفؽار ومعادن إجواهر  (9

 زهوااااار شاااااو اللاااااؿ لكماااااؾ، صباااااع بتحقواااااؼ  (337ص ) «مااااادخؾال»

 .يف مجلد واحد ،$ شلولشال

 .ؿختصرات لؾبؾباينالحاققة عؾى أخصر  (4

لـ، وصااؾ فوااف إلااك باالب ألقااع يف جااز .راداتاإلحاقــقة عؾــى قــرح مـتفــى  (3

 .ؿسلال

 .مخطقط ،ولإجز  ال .ؿستؼـ الؿرب  قرح زاد الروض الحاققة  (5

 .مخطقط .ؾبقب عن ذةرى حبقبالديوان تسؾقة  (6

يف  «درلا الكقاكاب ال»ذكاره ىلشار  .بـن مػؾـحٓحـابؾـة الذي  عؾـى طبؼـات  (7

 .كتلبالمذكقرة طلك صرة البـ بدران افهرس مًلضلت 

يمالين يف آخار الذكاره جاز ان،  .وعظ واإلرقـادالـرقاد إلـى حؼقؼـة السبق   (8

 .«صالإ منلدم »والبوطلر يف مقدم   (398ص ) «مدخؾال»

« مرتقاالال كضللاا »و (377ص « )ماادخؾال»ذكااره يف  .قــرح ســـن الـســالي (9

 .(59ص )

« مرتقالال كضللا »و (61ص « )مادخؾال»أشلر إلواف يف  .ؼقمالبن اقرح كوكقة  (11

 .(59ص )

 .مام أحؿد بن حـب اإلؿدخ  إلى مذهب ال (11

 .يف مجلدلـ .حؽامإففام عؾى سؾسبق  عؿدة إد موار (19

 .ؿـاظر ٓبن  دامةالـاظر وجـة العاطر قرح روضة الخاطر الكزهة  (14
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 :هــه ووفاحــيزض 

ملحقاا  بٌحاادى  متقاضااي يف غرفاا   حولتاافطاالش المرحلاا  إخواارة مااـ 

ي مكاال فواف ضللج، وىقؾ إلاك المستشاضك الاذالمدارس إوقلف، فيصوب بدا  

كتلب ، إلاك الثؿ خرج، لوبلب بيدهل بليػ يف ببره مـ كثرة  ،شهرست  أ قىح

هاا 1436ماـ طالم أخار أن وافله إجؾ المحتقم بمدلن  دمشؼ، يف شاهر ربواع 

باالب العرباال ، ودفااـ يف مقاا ة الوذلااؽ يف مستشااضك  ،م95/9/1997مقافااؼ ال

 .(1)بعور بدمشؼال

                                                 

هذه قل مٌ  أطّدهل البلحال الشو  ىقر الدلـ صللب الدومّل، تشتمؾ طلك ميهؿ المبلدر التال  (1)

اضحلت التال لقجاد فوهال  اهتّم  بللت رجم  للشو  اليام  اباـ بادران، ماع تحدلاد أرقالم الب 

 ترجمُتف يف كّؾ كتلٍب منهل، طلك النحق التللل:

 (764ا  9/769لتقل الدلـ الحبنل ) مش ،مـتخبات تواري  د. 

 ومل بيدهل(. 1/993، ٕدهؿ الجندي )أعَّلم إدب والػن 

  ط: المكتاب  «مـادمة إطـَّلل»الؿؼدمة التي ةتبفا محؿد بفجت البقطار لؽتاب ابن بدران(

 اءسامل(.

 م المادخؾ إلاك ماذهب اءمال»كتبهل محمد بـ سيود الحنبلل يف خلتم   ترجؿة ٓبن بدران

 «.أحمد بـ حنبؾ

 (.3/47، لخور الدلـ الزركلل )إعَّلم 

 (.185ا  183/ 9، ليمر رضل كحلل  )معجم الؿملػقن 

 (.141ا  9/198، لزكل مجلهد )إعَّلم الشر قة 

 (.531، لسركوس )ص معجم الؿطبوعات العربقة والؿعربة 

  ،(.1/194ٕحمد قدام  )معالم وأعَّلم 

  ،(.957لقلدر طولش )ص ليبد امعجم الؿملػقن السوريقن 

  ،(.113ا  114لميروف زرلؼ )ص تاري  دومة 

  ،ومل بيدهل(. 98لميروف زرلؼ )ص قعراا من دومة 

 (.1/411، لمحمد مطوع الحلفظ )تاري  عؾؿاا دمش    الؼرن الراب  عشر الفجري 

 لمحمد بـ ىلصر اليجمل.عَّلمة الشام عبد الؼادر بن بدران الدمشؼي ، = 
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7 

 ارـــت انبٍطــذ بهجــيحً 
 م(;><6هـ/ ;<68-م9<=6هـ/6866)

 

محمااد هبجاا  بااـ محمااد هباال  الاادلـ البوطاالر، اليااللؿ الضقوااف، والمباالح 

م( يف أساارة دمشااقو  1893إدلااب، والمااًرخ الخطوااب، ولااد بدمشااؼ ساان  )

طرلق ، اشتهر كثوار ماـ أبنل هال بالليلؿ وإدب والتقاقى، وكالن جادهل إطلاك 

رب اليربال، واختالر مـ أطملل الجزا ر يف المع« بلودة»مـ  اهبط دمشؼ مهلجرً 

 لسكنله حل المودان الكبور.

ىشااي محمااد هبجاا  البوطاالر يف حجاار والااده الشااو  محمااد هباال  الاادلـ بااـ  

 لأدلًبا لكالن والاده هاذا طللًماو «ابـ البوطالر»االشهور ب ،العنل حسـ إبراهوؿ طبد

مـ الخلص  واليلم  لمًاىستف إلالهؿ، فقاد تاقلك اءملما   للقرض الشير، محبقبً 

بيااد وفاالة أبوااف، وقااد تاازوج مااـ ابناا  طمااف الشااو  طبااد الاارزاق بااـ حسااـ فااوهؿ 

الذي كلن مـ كبلر طلمل  دمشؼ اليلملوـ طلك ىشار الماذهب السالضل،  ،البوطلر

يف طلقم اللع  اليربوا  وآداهبال، حساـ الروالا  حلضار البدلها ، تارك  لوكلن بلرطً 

« رن الثللاال طشارحلوا  البشار يف تالرل  القا»أهمهل كتالب  ،مـ المًلضلت اطددً 

حققف وتقلك التيلوؼ طلوف سبطف محمد هبج  البوطلر، وقلم مجمع اللعا  اليربوا  

 بطبيف يف دمشؼ يف ثاث  أجزا .

                                                 

المادخؾ إلاك ماذهب »و«  ذلب تلرل  دمشؼ»كتب الشو  ابـ بدران: كامقاضع متضرق  مـ   =

حلشااو  أخباار »و« ىزهاا  الخاالصر الياالصر»و« منلدماا  إصااال»و« اءماالم أحمااد بااـ حنبااؾ

 وغورهل.« اليققد الولققتو »و« تسلو  اللبوب»و« المختبرات

 .(اىهر: مققع الملتقك الضقهل طلك الشبك  الينكبقتو ) 
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 .أن والده ةان من غَّلة الصوفقة تومن الؿػار ا  

: وماـ أطجاب اليجاب أن والاد الشاو  $لققل الشو  طلل الطنطلوي 

لوـ بقحادة القجاقد، طلاك ماذهب اباـ مـ غاة البقفو  القل  لهبج  كلن صقفوه 

   .(1)طربل وابـ سبيوـ والحاج

تلقك محمد هبج  البوطالر مبالدئ طلاقم الادلـ واللعا  طلاك والاده الشاو   

واءطدادلا   ،آبتدا و  يف المدرسا  الرلحلىوا  :وفمحمد هبل  الدلـ، وأتؿ دراستَ 

م الدلنوا  واليربوا  يف المدرس  الكلملو  بدمشؼ، وتالبع دراساتف اليللوا  يف اليلاق

طلك والده وطلك جده ٕمف الشو  طبد الرزاق البوطلر، وطلاك كاؾ ماـ الشاوقخ 

إطااام يف طبااره: جماالل الاادلـ القلساامل الدمشااقل، محمااد خلاار حسااوـ 

وطلااك محاادث الاادللر الشاالمو  الكبواار محمااد باادر  ،التقىساال ىزلااؾ دمشااؼ

 واليقلو . الحسونل، وىلل اءجلزة منهؿ يف مختلػ اليلقم النقلو 

 .اوكلن تيثره بللشو  جملل الدلـ القلسمل كبورً  

للشاو  جمالل  لوكلن والادي مازًما»قلل طلصؿ البوطلر ولد الشو  هبج : 

أثاار كبواار، غاارس يف ىضسااف حااب  $الاادلـ شاادلد التيلااؼ بااف، وكاالن للشااو  

السلضو  وىقل  اليقوادة، والبيد طـ الزلػ والقشاقر، وحساـ آىتضالع بللققا ، 

بلت طلك اليقودة، والبا  طلاك المكالره يف سابولهل، وكاؿ كنا  أراه لبكال والث

 .(9)«لذكر أستلذه القلسمل قوه

ماـ  اوتاقلك طاددً  ...أسهؿ الشو  يف ىشار اليقوادة الباحوح  ،والحمد هلل 

 واختور يف جميو  اليلمل ، ثؿ يف رابط  اليلمل  يف دمشؼ. ...المنلصب اليلمو 

                                                 

 (.317-316لرل  )ص( رجلل مـ الت1)

 (.915( لنهر: جملل الدلـ القلسمل، لنزار أبلض  )ص 9)
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بحاال « القلطاا »الخطلباا  والتاادرلس يف جاالمع  م(1911تااقلك البوطاالر ساان  )

ًٓ  لبلرًطاا للقالااده، وكاالن خطوًباا لالمواادان خلًضاا ، ثااؿ تااقلك ساان  لخطااب ارتجاال

 لخلًضاا ،الشااهور بللاادقلق« كاارلؿ الاادلـ»م( الخطلباا  والتاادرلس يف جاالمع 1917)

مسجد المحل  التل تقطاـ أسارة البوطالر فوهال، وكلىا   قلخللف، وهذا الجلمع ه

طلب  فوف يف أساف البوطلر ٕكثر مـ مل   طالم، وضاؾ محماد هبجا  اءملم  والخ

البوطلر لخطب ولدرس النلس مختلػ اليلقم يف مساجد محلتاف إلاك أن التحاؼ 

 سضر. ونقطع طـ ذلؽ إٓ لمرض أل ؿولبللرفوؼ إطلك، 

ساالفر للحجاالز وحلاار مااًتمر اليااللؿ اءسااامل يف مكاا  المكرماا  طاالم 

للميهاد اليلمال  االملؽ طباد اليزلاز فجيلاف مادلرً  وأبقله ،م(1996 -ها 1435)

ثؿ استيضله، فاقٓه وضال ػ  ،السيقدي يف مك ، ثؿ وٓه القلل ، فلشتعؾ بف مدة

 يف مجلس الميلرف. ايف الحرم، وطلقً  لتيلومو ، وجيلف مدرًس 

يف هدال  طدد كبور مـ صلبا  اليلاؿ والمثقضاوـ وإدبال  إلاك  لوقد كلن سببً  

حوااال  ،ماانهؿ الشااو  إدلااب طلاال الطنطاالوي، مو  البااحوح اليقواادة اءسااا

 لققل طـ تلكؿ الحقارات: 

لقد وجدت أن الذي أسميف منف لبادم كاؾ مال ىشايت طلواف، فقاد كنا  يف 

شاال  ليتمااد يف تثبواا   قاليقل ااااد طلااك ماال قاارره إشاالطرة والملترلدلاا ، وهاا

قه طلونال، بمل ألقَ  لنً بيود طلك الضلسض  الوقىلىو ، وكن  مقق والتقحواد مـ قرلب أ

أن صرلق  السلػ يف تقحود البضلت أسلؿ، وصرلق  الخلػ أحكاؿ، فجال   قوه

وكناا   .إحكااؿ.. قإساالؿ وهاا قبااين ماال طلوااف الساالػ هاا الشااو  هبجاا  لقااقل

 لالىشيت طلك النضارة ماـ اباـ توموا  والهارب مناف: باؾ وبعلاف، فجال  ليهماف 

، وكناا  حنضوهاا
ّ

لرلااد أن أجاالوز  قالحنضاال، وهااللمااذهب  لمتيباابً  لولحببااف إلاال

 .حااادود التيباااب الماااذهبل، وأن أطتماااد طلاااك الااادلوؾ ٓ طلاااك مااال قواااؾ..
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باف، بياد طشارات ماـ الجلسالت  لبف، وذهب  ماع إلالم مذهباف مقتنًيا وتيثرت 

   .(1)والسهرات يف المجلدٓت والمنلضرات

 :$  طلل الطنطلوي ثؿ لققل الشو

ٕن أكثار  ما  ماع مشاللخل:  هبجا  قاد سابب لال أزوكلن اتباللل بللشاو»

مشلل  الشلم ممـ لمولقن إلك البقفو  ولنضرون مـ القهلبو ، وهؿ ٓ ليرفقهنال 

وكالن طنادىل جملطا  ماـ  ،«القهلبو »وٓ لدرون أىف لوس يف الدىول مذهب اسمف 

المشاالل  لقصااضقن باايهنؿ مااـ القهاالبووـ، طلااك رأسااهؿ الشااو  محمااد هبجاا  

 .(9)«البوطلر

د محمد هبج  البوطلر إلك دمشؼ لوًم أهؾ حوف كؾ لقم م( طل1941يف سن  )

بلءضالف  إلاك تادرلس اليلاقم الدلنوا   ،ولخطبهؿ كؾ أسابقع يف جالمع الادقلق

واليربو  يف المسجد ويف بيض المادارس الخلصا ، كمال تاقلك تادرلس اليلاقم 

ل المقلصااد الخورلاا  للبنااوـ م( ولاابيض الققاا  يف كلوَتاا1943الشاارطو  ساان  )

 مدلن  بوروت. والبنلت يف

د إلك الطل ػ مدة ثاث سنقات لوتاقلك إدارة ميهاد وفِ م( أُ 1933ويف طلم )

 .$بنل  طلك رغب  الملؽ طبد اليزلز « دار التقحود السيقدل »

ل التضساور م( طهدت إلوف جلمي  دمشؼ القولم بتدرلس ملدتَ 1937ويف طلم )

 .والحدلال يف كلو  أداب

لااك التقلطااد مااـ وضوضتااف إجاا  البوطاالر م( ُأحوااؾ محمااد هب1954ويف ساان  )

                                                 

 (.313( المبدر السلبؼ )ص 1)

 .(316( المبدر السلبؼ )ص 9)
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الحكقمواا ، فقباار ىشاالصف طلااك محلضاارات يف التضسااور كلااػ بٌلقل هاال يف كلواا  

الشرلي ، وطلك التادرلس الادلنل ووضال ػ وزارة إوقالف، إلاك جلىاب إلقال  

وطلااك أطماالل مجميواا   ،إحلدلااال الدلنواا  وآجتملطواا  يف اءذاطاا  السااقرل 

يف المجماع اليلمال اليربال بدمشاؼ  طلمًا  اطلقً حوال كلن قد اىتخب  ،طدلدة

 طلك مجلتف. لم( ومشرفً 1994سن  )

، لكلن محمد هبج  البوطالر ماـ أكثار أطلال  مجماع دمشاؼ حوقلا  وىشالصً 

شالرك زمااا ه يف إلقاال  المحلضاارات اليلماا  وإبحاالث المتيمقاا ، ويف تحرلاار 

لتال تادخؾ وبللتيرلػ طلاك صاضحل ل بللكتاب والمطبقطالت ا ،مجل  المجمع

مقضاقطل ل يف اهتململتااف الشخبااو ، كماال شاعؾ طلااقل  لجناا  المطبقطاالت يف 

واساتمر طلاك القوالم بمهلمهال يف اءشاراف طلاك  ،م(1954مجمع دمشاؼ مناذ )

 مجل  المجمع ومطبقطلتف حتك قبوؾ وفلتف بيسلبوع قلول .

للمجمع اليلمل اليراقال، طنادمل  مراسًا  ام( اىتخب طلقً 1953ويف طلم )

 ،م( بلساؿ مجماع اللعا  اليربوا 1961تقحود مجميل دمشؼ والقالهرة سان  ) تؿ

كلن البوطلر يف مقدم  أطلال  المجماع الاذلـ شالركقا يف ماًتمر القالهرة سان  و

 م(.1961)

لقاارض الشااير يف  :جاارى محمااد هبجاا  البوطاالر طلااك طاالدة طلماال  الساالػ

ليزلاف بمباوب   وبنيم ، أ للهنم صدلقً  وسلطلت الضراغ لًرخ بف لحلدث  جرت، أ

 تدقوؼ قلطدة. ويف تلخوص طلؿ أ لألم  بف، ولستيوـ بللنهؿ أحولىً 

، كمال فواف شاير لمادح باف الرساقل إطهاؿ  اصعورً  لترك البوطلر دلقاىً 

ومقطقطااالت ومسااالجات ماااع بياااض أصااادقل ف وزما اااف  للتلااامـ أبولًتااا

مشااؼ، أمثاالل إساالتذة طااز الاادلـ التنااقخل ومحسااـ الاا ازي بد ،وـوِّااالمجمي

 وأحمد اليزاوي يف مك ، ومحمد سيود كملل يف الطل ػ.
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قلم محمد هبج  البوطلر برحات طلمو  ودراسو  طدلادة، أرخ لهال يف هنللا   

شمل  رحاتف الاباد اليربوا  واءساامو  و ،«الرحل  النجدل  الحجلزل » كتلبف

، وأهاؿ الدافع إلاك كاؾ منهال لوالروسو  والقٓللت المتحدة إمرلكو ، مقضحً 

 مل وقع لف خال بيلهل.

: الشو  إدلاب طلال الطنطالوي، وطمواد مجماع ومن تَّلمقذ الشق  بفجة

اللعااا  اليربوااا  طاااز الااادلـ التناااقخل، والياااللؿ المحقاااؼ الشاااو  طباااد القااالدر 

 إرىلؤوط.

 

 ه:  ـــيؤنفاح
 مـفا: ، قؿةوتحؼقؼات ترك عدة مملػات 

أقادم  قوه، أبل داود السجستلينلتلموذه اءملم  «مسال  اإلمام أحؿد»كتلب  (1

 «.تيلوؼ».كتب المكتب  الهلهرل ، حققف السود محمد رشود رضل

 «.تحقوؼ»ٓبـ إىبلري  «أسرار العربقة» (9

ــديث» (4 ــون مصــطؾح الح ــن فـ ــديث م ــد التح لمحمااد جماالل الاادلـ  « واع

 «.تحقوؼ وتيلوؼ»القلسمل 

 رسلل . «ـّة والشقعةاإلسَّلم والصحابة الؽرام بقن الس  » (3

حواال أكماؾ التضساور الاذي بادأه الساود رشاود رضال  «يوسـف»تػسقر سورة  (5

 )تضسور المنلر( مع التقدلؿ لف.

 محلضرات ومقلٓت ودراسلت. .حقاة قق  اإلسَّلم ابن تقؿقة (6

 صقر مـ حولة البلدل .« الرحؾة الـجدية الحجازية» (7
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قواؼ تح»لجده طبد الرزاق البوطالر  «حؾقة البشر   تاري  الؼرن الثالث عشر» (8

 «.وتقدلؿ

 .«الثقلفتلن البضرا  والبولل »، كلن بينقان: ةؾؿات وأحاديث (9

وقااد باادأه محمااد  «الؿعــامَّلت   اإلســَّلم وتحؼقــ  مــا ورد   الربــا»كتاالب  (11

 ووضع مقدمتف. ،وأكملف البوطلر ،رشود رضل

 بحال. «ي الؿقزانتَ ػا اإلكجق  والؼرآن   ةِ » (11

 

 ه:ـــوفاح
هاا 1496جملدى إولك  41مشؼ لقم السب  تقيف محمد هبج  البوطلر يف د

 .إثر مرض لؿ لمهلف صقلًا  1976أللر  99 المقافؼ:

رحؿ اهلل الشو  محمد هبج  البوطلر، فقد كلن لحمؾ لاقا  الادطقة السالضو  

   .(1)ليف الشلم حونمل كلى  البقفو  سل دة، والتيبب للمذاهب الضقهو  غللبً 

 

 

 

                                                 

بدمشاؼ، « مجل  مجمع اللعا  اليربوا « »طلمل  الشلم يف القرن اليشرلـ»( مـ مبلدر الاجم : 1)

 (.813ا 787م )ص 1976طدد تشرلـ أول سن  
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 يٍ انطبعت األوىل نهكخا انعُىاٌ صىرة 

 



 

 

 

 

 

 عهى تــانُفخ
 (تـــًُحـان)و (تـــانُفح)

 مؤلفهاـل

 انشٍخ َاصز انذٌٍ انحجاسي األثزي

 

 

 وتليها

 يف زةـــَظ
 (انُفحت انشكٍت يف انزد عهى انىهابٍت)

 مؤلفهاـل

 املٍذاًَانٍسار انذيشقً  ىأب
ه    م0211 -هـ0231سن 
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ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶  ﴿

حئ مئ  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ﴿، [111]اءسرا :  ﴾﮷ ﮸

 . [189-181]البلفلت:  ﴾جب حب خب مب  ىئ يئ

ڄ  ڄ﴿ وصل ك اهلل طلك سودىل محمٍد الذي أمرىل تيللك بللباة طلوف بققلف:

 ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

وام ،[56 ]إحزاب:  .وطَلك آلِف الكرام وَصْحبف مَدى الد 

 وبيد:

إْذ َبُبْرُت برجٍؾ طلواف  ،فٌى نل بونمل كن  سل ًرا يف إحدى ُصرق مدلن  دمشؼ

طهل طَلك َمـ َلِقَوُف يف صرلقف، فقل  إن   َللُعرباِ ! : لالِسوَمل اليلؿ، وبوده رسل ُؾ لقزِّ

 قفيهداين رساللً ، وها ،نففدىْقت م .ٌب وكؾُّ غرلٍب للعرلب َىسو، هذا لنبٌي غرلٌب 

ب َىَهَرهُ  ،لرتجػ ك شضتوف، وُلبقِّ ب، وتنلول تَ ، ولشور إلك أىف أبدع فومل كوُلحرِّ

هذا شيُن َمـ لضرح إذا كتاب ساطًرا، وَماـ  ،ٓ بيس :فقل ، َمقلَل الحؼِّ مِـ َكَثٍب 

 قلل شيًرا
ِّ

   .بيَد الحبر واليل

وإذا رجٌؾ مـ أهؾ اليلؿ جاللٌس باف، فذهب  إلك مسجٍد مـ مسلجد البلد، 

فلمل أْببَرين والرسلل  بَِودي هاز  رأساف وقالل لال: مال هاذه الرسالل ؟ فقلا  لاف: 

كو   يف الردِّ طَلاك ُشاَبِف الضرقا  » :رأل  ُطنْقاَىهل، وإن  َمـ َحلَكهل أْسملهل النْضَح  الز 

الشااو  » :لااف ومًلضهاال لاازُطؿ أىااف مااـ أكاالبر طلماال  دمشااؼ، ُلقاالل ،«القهلبواا 
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 والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة

 ،فقالل لال: لال أخال .«الكواين»الُمنَْتحؾ لِنَْضِسف لقَب  «القلدر اءسكندراين طبد

ِطل هاذه الرسالل  إ ،إىؽ لسَ  مـ أهؾ البلد، ولوس لؽ ِخا ٌة فومال هنالك ن  ُماد 

ـ  العلَرَة طلك كتالب وطلاك مال  (1)ويلَِجمواؾ صادقل الزهال «الضجار الطاللع» ش

َقف الشاو  دحاان فيخاذ مال اختالره منهمال، ولاؿ لازْد ماـ طناده إٓ أحرًفال  ،(9)لض 

  .لسورةً 

                                                 

الضجار البالدق يف الاردِّ طلاك منكاري »لزهلوي أحد شايرا  الياراق، وكتلباف بيناقان: جموؾ ا (1)

وقااد رّد طلوااف شاالطر الاادطقة الساالضو  الشااو  ساالوملن بااـ «. التقسااؾ والكراماالت والخااقارق

ولااد «. اللااول  الشاالرق يف رد شاابهلت الماالذق الماالرق»يف كتاالب بينااقان:   $سااحملن 

ها (. قالل طناف محماد رشاود رضال: 1453تقيف فوهل سن  )ها ( و1979الزهلوي يف بعداد سن  ) 

سمي  مـ كثور مـ الذلـ طرفقا الزهلوي يف أساتلى  أىاف ملحاد ٓ لادلـ بادلـ، وقاد  جاؿ 

 الزهلوي طلك الشرلي  اءسامو  وصيـ فوهل. 

   (.114طدد )« أم القرى»( جرلدة 831ص  ،11ج  ،14)م « مجل  المنلر( »9/147« )إطام»اىهر:  

خاصا  الكاام »وهال مقجاقدة ضامـ كتلباف « الدرر السنو  يف الرد طلك القهلبو » يف رسللتف ( 9)

هاا ( وتاقلك فوهال 1949وهق أحمد بـ زلنل دحان، ولاد بمكا  سان  )«. يف أمرا  البلد الحرام

ها(. لققل طنف محمد رشود رضل: 1413اءفتل ، لف طدة مًلضلت، ملت يف المدلن  النبقل  سن  )

اد للمقلِّادلـ، وىّقالل ماـ كتاب إ خ وٓ ماتكلِّؿ، وإىمال هاق مقلِّ ث وٓ ماًرِّ ن دحان غور محدِّ

أسانك المطللاب يف ىجالة أبال »المتيخرلـ، كمل أىف ماتهؿ بللتشاوع، حواال أّلاػ كتلبال بيناقان 

، ص 7)م« مجلا  المنالر»( و1/99« )ميجؿ الماًلضوـ»(  و1/199« )إطام» :اىهر«. صللب

 (.35لضقزان السلبؼ )ص« ن واءشهلرالبول»( و494

 واكظر لردود العؾؿاا عؾى ضَّلٓت زيـي دحَّلن:  

صاولى  اءىسالن ماـ وسقسا  »الشو  محمد بشاور السهساقاين الهنادي، يف كتالٍب اسامف:  (1

 وهق مطبقع.« زلنل دحان

وهاق « تيلود الملؽ المنلن»الشو  أبق حبوب الشثري، خرجف أحد أحضلده، واسؿ الكتلب  (9

 .مطبقع

الرد طلك مل جل  يف خاص  الكاام ماـ »اليام  الشو  أحمد بـ طوسك النجدي يف كتلبف  (4

 وطرفُ  أىف لحقؼ أن.« الطيـ طلك القهلبو  وآفاا  لدحان

 وهق مطبقع. « فتح المنلن يف ىقض شبف الللل دحان»اليام  زلد بـ محمد آل سلوملن  (3
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حهل، وأملل طلك مقاضع منهل فدُ  هش  لذلؽ، وأخذت الرسلل  أتبض 

تنبوًهل لمًلضهل، طسله إذا رجع إلك تيلوػ غورهل أن ليلؿ قلطدة المحققوـ يف 

هقن أىضسهؿ طـ السبلب والشْتِؿ لَِمـ لردّ أالرّد  وف، ولجيلقن ون طلهنؿ ُلنزِّ

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ﴿ُىْبَب أطونهؿ ققلف تيللك: 

ثؿ ليخذ ُجملً  مِـ كامف  ،[6]الحجرات:  ﴾ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 

فُوبوِّـ العلط فوهل، ثؿ جملً  وجملً ، حتك لستقيف الكام با تحلمٍؾ 

حب خب مب ىب يب جت  ﴿ققلف تيللك:  قاطتِسلٍف، وأْن لتل وٓ

 ،أىف إذا اشتؿ  تلؽ النضح ، وثلب إلوف ُرشده ؿْ ويلَ ولْ  .[41]الزمر:  ﴾حت

، ولكـ  ، ورجع مـ بيد ِوصللهل إلك البدِّ  قلبؾ اللد  بلللدِّ

عي و ــــــًَّل لؾقؾــــــى  وُةــــــ ي يــــــدا

 

ـــــــَذاَةا  ـــــــم بِ ـــــــر  لف ـــــــى ٓ تؼ  ولقؾ

ِـّ الجادل وإصاقل وحوال إ  ه مسالؽ فا ن  ذلاؽ الضلضاؾ لاؿ لسالؽ يف َردِّ

إى نل َىْلقي الينلن طـ ذلاؽ، وىرجاع إلاك  :وقلنل جلَرْلنله طلك َمسلكف، ،والمنطؼ

 المقبقد ِخدمً  للحقوق ، فنققل: 

ر صاالحب  َقااف الشااو  أحمااد دحااان  «النضحاا »َصااد  يف آخاار رسااللتف بماال َلض 

اٍؾ  وَفَسلؽ مقصم قدمف حذ ،(1)تلرل  أمرا  البو  الحرام النيؾ بللنياؾ، باا تيمُّ

الكاؾ  لاقم القولما  ثاؿ ُلنبِّاُاهؿ بمال كالىقا  وٓ تدبٍر، وٓ شؽ أن اهلل تيللك لجماع

 ليملقن.

ي، ويف قب  اءفؽ أطهؿ رادٍع  وقبوٌح بمًلٍػ لمأُل كتلبف بلٓفاا  والتيدِّ

ڻ  ﴿لَِمـ كلن لًمـ بلهلل ورسقلف، ولطلب النجلة لنضسف فوحلسبهل خللًول 

ون، ؤومهمل تمل ؼ الُمتملِّققن واستا المرا .[91]الذارللت:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ 

                                                 

 (.437 - 415لبلد الحرام )( اىهر: خاص  الكام يف بولن أمرا  ا1)
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 والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة
البلصؾ طـ الحؼ فوههر ىلصًيل  ػ  ِش فٌن  اهلل ٓ تخضك طلوف خلفوٌ ، وٓ بد أن لَ 

 واضًحل.

 وإلوؽ جمًا مِـ كام صلحب الرسلل  تدل طلك افاا ف بمل ادطله: 

ٓه   :اذكاروا الضلساؼ بمال فواف» طلك جقاز السبِّ والشتؿ بحادلال: قلل مستد

 .«َلحذره النلس

 لَ  قأققل: أخرج هذا أبا
ُّ

اذكاروا الضالجر بمال » :وغواره بلضاظ يَلاك المقصالِل

   .(1)«فوف

 .(9)وقلل: هاذا الحادلال ٓ لباحُّ  «المقلصد الحسن »وذكره السخلوي يف 

: قالل اليقولال: لاوس لهاذا (4)«المقضاقطلت»ا طلل القالري يف كتلباف نوقلل م

نف ا .وقلل القاىسل: إىف ُمنكٌر  .(3)الحدلال أصٌؾ   (5)لهارويوقلل المنقيف: وَحس 

ح َجْمٌع مـ: ولوس كذلؽ ٓ أصاؾ  محققل الحضلظ بيىف منكٌر مقضاقعٌ  فقد َصر 

 .لف

أىباػ الُمساتدل َلياَدل طاـ هاذا  قول ،«لحذره النلس»وصلحبنل زاد طلوف 

قللا : قالل  اللضظ المقضقع إلك مل رواه البخلري يف صحوحف طاـ طل شا  

موا وآ تسبوا إموات? فنكفم َأفَض »: ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل   اىتهك. (6)«إلى ما َ دا

                                                 

( ولؿ أجده يف مبنػ أبل ليلك هبذا 1111رقؿ  19/318« )الميجؿ الكبور»( أخرجف الط اين يف 1)

 .اللضظ

 (.569( المقلصد الحسن  )ص 9)

 (.389( إسرار المرفقط  يف إخبلر المقضقط  )4)

 (.1/919( الليضل  )3)

 (.3/913( ذم الكام )5)

 (.1494( البخلري )رقؿ 6)
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يف َذوقاف إٓ  قف القققع يف أطراض النلس لرى لذلؽ لذًة، وٓ لحلبيُ وَمـ ص

 .واتبلع الهقى العوب  والنموم 

رطو  باد مسولم »قلل طـ محمد بـ سيقد:   .«أمور الد 

هلأققل: َهْب أىنل سل منل أهنل باد مس  !؟ولم ، فمل الذي تراه مِـ َذمِّ

اءساكندرل  إٓ ماـ  بر كلى  باد فرطقن وهلملن وقلرون، ومالألوس  م

! ألوس  مكا  كلىا  ماقصـ ؟! ألوس  بلبؾ كلى  باد ىمروذ؟بيض باد مبر

 !؟! ألوس  فلسطوـ كلى  باد ققم لقط؟أبل جهؾ وأبل لهب وأضراهبمل

! ألؿ تيلؿ أن ؟أم هؾ تنلقص َقْدرهل !؟هؾ ضر  هذه الباد شلٌ  مـ ذلؽ

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿مـ أخ  اهلل طنف أىف قلل:  أسس هذا القولَس أول مـ 

إٓ أىؽ بيد هذا  -لل َرطلك اهلل  -ؽ ومل إَخللُ ! ؟[19]إطراف:  ﴾ٺ ٺ ٿ 

 تتبع الحؼ وُتحسـ النهر يف القلو .

ومؿــن أخــذ عـــفم الشــق  محؿـد حقــاة الســـدي والشــق  محؿــد بــن »قالل: 

 .«ران الـاس من َدسالِسهلحاد، ويحّذ وةاكا يتػرسان فقه اإل ،(1)سؾقؿان الؽردي

ـُ يف هذلـ الياللَِموـ قل :أققل  : وذلاؽ أن كااه أىبػ الكلتب َلَيلؿ أىف لطي

لٍ ، وأجلز لاف ألًلال الشاو  طباد اهلل باـ  منهمل أجلز ابـ طبد القهلب بٌجلزٍة ُمطق 

                                                 

أخذ اليلؿ طاـ الشاو  محماد باـ سالوملن  $لبيد أن لكقن الشو  محمد بـ طبد القهلب  (1)

لؿ تذكر ذلؽ، وإىمال  -كلبـ غنلم وابـ بشر وىحقهمل-الكردي: حوال إن المراجع الميتمدة 

تضرد بف دحان يف تلرلخف الذي سّقده بكؿ هل ؾ مـ المضاللت، ٓ سومل وأن هذا الكاردي لاف 

 طو  يف مخللض  مل قرره أ م  الدطقة السلضو  وميلرضتف.أجقب  خ

طقوادة الشاو  »( و34)ص« دطلوى المنلو وـ لدطقة الشو  محماد باـ طباد القهالب»اىهر:  

  ] ع [(. 114-119لليبقد )ص« محمد بـ طبد القهلب
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 والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة

التقضاوح طاـ » إبراهوؿ َىزلُؾ المدلن ، والمشهقر هبل، كمل َذكره صالحب كتالب

ث الادللر  ،(1)«قحود الخاقت وأخذ ألًلل طـ الشو  إساملطوؾ اليجلاقين ُمحادِّ

الشلمو ، والشو  طلل أفندي الداغستلين، وكلهؿ َأجلز لف، فكواػ لتضرسالن فواف 

! إلاك غوار ؟! وهاؾ هاذا إٓ مكالبرةٌ ؟اءلحلد ولجوزاىف ولمدحلىاف يف إجلزا مال

فالهلل  !الهاـ باذلؽ الرجاؾ ذلؽ ممل افااه ماـ غوار دلواٍؾ وٓ ثبا  ِساَقى ساق 

 ُللهمنل ُرشدىل ولهدلنل سقا  السبوؾ.

ج   دمشـ  العؼقـدة الػاسـدة » ادعى ذلك الؽاتب أكه يتعجب من ِقرِذمة ُتروِّ

 إل ..« ..وأراا الُؿضؾِّؾة

وإلاك طقوادة السالػ  إلاك اهلل ورساقلف قهؾ َماـ لادط !هلل اليجب أققل: لل

ٓه  هلت ُليدُّ صللًحل ق، والذي لدط ُملاه ُليدُّ ضل اؾ  !! طلك ِرْسالِؽ؟إلك التُّر  تمه 

اؾ  واىهر مل كلن طلوف السلػ الباللح وإ ما  المجتهادون ماـ آطتقالد، وَتيم 

وطقوادة اءمالم الطحالوي، ومال قللاف  «اءبلى »مقلٓت أبل الحسـ إشيري يف 

ل وغوارهؿ ومل قللاف اءمالم الاذهب «إسمل  والبضلت»اءملم البوهقل يف كتلب 

مـ أسلصوـ اليلمل  يف التقحواد، ثاؿ ارجاع إلاك ىضساؽ وُقاْؾ مال شاا ، وتيماؾ 

ألًلل مل قللف طلمل  المذاهب إربي  المقثقق هبؿ فومل النالس طلواف ماـ البادع، 

 ثؿ احكؿ بمل شا .

بمااال قللاااف اءمااالم الشااالصبل واباااـ الحااالج يف  ْؿ َلْيتِواااَؽ وإَْىبااالُ  َتنِْماااللاااأ

فاٌن  !؟وابـ وضلح وغورهؿ مـ إ م  «البلطال» م  يف كتلبفشل قوأب «المدخؾ»

 ُكن  َتيدُّ أمثلل هًٓ  وهلبو  َفَول بْرد الذي قلل  طَلك َكبِِدي.

                                                 

( وقااد شاالرك يف تاايلوػ هااذا الكتاالب كااؾ مااـ: الشااو  محمااد بااـ طلاال بااـ غرلااب 95( )ص 1)

هاا (، والشاو  طباد اهلل باـ محماد باـ طباد 1995(، والشو  حمد باـ ميمار ) ت  ها1919 )ت

 ها (، رحمهؿ اهلل تيللك.1939القهلب ) ت 

 (.59)ص« دطلوى المنلو وـ لدطقة الشو  محمد بـ طبدالقهلب»اىهر:  
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ةان ابن عبد الوهـاب ُموَلًعـا بُِؿطاَلعـة أخبـار مـن اداعـى الـبـوة ةاذًبـا? »قلل: 

وغقـرهم، وةـان  َةُؿسْقؾؿة الؽذاب وإَْسود الَعـْسي وُطَؾقحـة إسـدي وَسـَجاح

 .«ُيْضؿر   كػسه دعوى الـبوة إٓ أكه لم يتؿؽْن من إظفارها

ؼ ماال لقااقل َفِحوَلتاال فوااف قلولااٌ ( ولكناال أقااقل: كااين  أقااقل: )َمااـ كاالن َلخُلاا

طًول فللادلوؾ وللباح ، أإْن كناَ  ىالقًا فصلحب الرسلل  َذَهَؾ طـ قلطادة:   !ُماد 

وـ الَعاالِّ والساموـ، س لاؽ مال ُتمواز باف بافٌْن كن  ُمقلًِّدا لدحان يف ىقلؽ، ألو

وَلهزأ هبال الطضاؾ  إٓ ُفكلهلٍت ُتلِحؽ الث ْكَلك قؾ طـ هًٓ  الققمفتيلؿ أىف مل ى

ً  ماـ الجهاؾ إلاك مـ الذكل  أن أرجع ُأم   ؾ بلغُج فكوػ لقبلهل طقُؾ ر !؟البعور

 !؟اليمؾ بللكتلب  والسن 

يف رسال لف، فٌىمال هال لِحْكماٍ  وإْن كن  ُتنكر طلوف بيض مبللعلٍت ُوِجدت 

نَا  البادع مـا النضاقس وَصاُيب استاباللهل قلومهال  ،تيلمهل أى ، وهال أىاف إذا تمك 

َمـن »:  لوتمكـ مـ َقلع أصقلهل، أٓ ترى إلاك ققلاف هلَأمرل ق  النلصح بللشدة وه

اًفا أ ب بؿـا ُأكـزل عؾـى محؿـدٍ  وأَتى َعرا ن أ (1)«ةاِهـًا، َفصدا ه بؿـا يؼـول، فؼـد َةـذا

قن َمااـ فيااؾ ذلااؽ ميلملاا  لملوٓ لياا (9)لااوظِ التعأساالصوـ اليلماال  َحَمَلااُف طلااك 

                                                 

)رقاؿ « السانـ الكا ى»(، وماـ صرلقاف البوهقال يف 15)رقاؿ « المساتدرك»( أخرجف الحالكؿ يف 1)

( مااـ 11141)رقااؿ « الميجااؿ الكبواار»( مااـ حاادلال أباال هرلاارة، وأخرجااف الطاا اين يف 16599

 «.فقد كضر بمل أىزل طلك محمد»حدلال ابـ مسيقد، وطندهؿ جموًيل: 

هذا كام فواف إجمالل، فاا شاؽ أن هاذا الحادلال وىحاقه  فواف تعلاوظ وتخقلاػ، وهاق طلاك ( 9)

ذ بهاالهره المضهااقم منااف بيوااًدا طااـ حقوقتااف، ىااًمـ بااف وٓ ىكااّذب، وىمااّره كماال جاال ، وىيخاا

 التيولات المستكره . 

ٓبااـ تومواا  « مجمااقع الضتاالوى»( و88ٕباال طبوااد القلسااؿ بااـ سااّام )ص« اءلماالن»اىهاار:  

 ] ع [(. 316)ص« توسور اليزلز الحمود»( و151/ 19، 7/673)
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ل إمار لَِونَكا ،(1)الكلفر الميلىد الضلطاؾ طاـ فيلتاف، وتيماؾ أمثالل  ّػ وإىمال َهاق 

ل واضاًحل، واباـ فٌىؽ تجاد إمار َجلوها ،ذلؽ يف الكتلب اليزلز ويف السن  العرا 

مّكنا  الجلهلوا  ماـ ىضقساهؿ قب حهال أشاد تقباوٍح طبد القهلب لمال رأى ققًمال ت

ل أمرهل ـ مـ استابللهل، وقد َوف قف اهلل تيللك لذلؽ. :وَهق   حتك تمك 

طلاك أحساـ  -وٓ ساومل اليلمال -َول ألهال اليزلاز الكارلؿ: احماؾ النالس ف

ار المسالموـ، ولكاـ ُقاْؾ: إىاف َساَلؽ  المحلمؾ، وٓ تهـ أن رجًا مثؾ هاذا ُلكضِّ

يف التعلاوظ،  (9)«كقـرَ أ وَػـر أَمـن َحَؾـف بغقـر اهلل فؼـد ة»الحدلال أيت: َمسلؽ 

واىهار يف ُكتاب الباقفو :  رًكل كُكْضِر المشاركوـ الُخل اص.ش وولوس ُلرلد كضًرا أ

لال  ِشاْرًكل خضوهاك دون ل! وصاللع ُكتاب الَمَهاَرة مانهؿ: وػ لجيلقن الرِّ كواػ ُلشادِّ

يَلاؿ مقلصاد اليلمال ، وَمال ،  تإلاك غوار اهلل لُباف يف صااتفل قلالنكوَر طلك َماـ ما

 إخللؽ إٓ أىؽ تيلؿ ذلؽ، ولكنؽ ٓ ُترلد التكلؿ بف ٕمٍر ليلمف اهلل تيللك.

اال ققلااؽ:  وةــان ُيضــِؿر   كػســه دعــوى الـبــوة، إٓ أكــه لــم يــتؿؽن مــن »وأم 

 «.إظفارها

                                                 

قد كضار بمال أىازل اهلل لوس إمر هبذا اءصاق، فٌن مـ أتك كلهنً أو طرافً فبدقف بمل لققل ف (1)

، فهق كلفر مـ جه  مل فوف مـ دطقى طلؿ العوب، ودطقى مشالرك  اهلل تياللك ملسو هيلع هللا ىلصطلك محمد 

 ﴾ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ﴿يف طلمااااف الااااذي اسااااتيثر بااااف، قاااالل تيااااللك: 

 . [65 ]النمؾ:

للشااو  محمااد بااـ طبااد القهاالب، باالب ماال جاال  يف الكهاالن « شااروح كتاالب التقحوااد»اىهاار:  

ن كلن ثم  ىزاع يف الكضر يف هذا الحدلال: هؾ هق كضر دون كضر أو لتققػ فوف؟ وىحقهؿ، وإ

 روالتلن طـ اءملم أحمد. 

  ] ع [(.  1/163« )فتلوى الشو  محمد بـ إبراهوؿ»( و316)ص « توسور اليزلز الحمود»اىهر:  

 ( وقلل: حدلال حسـ.1545(، والامذي )رقؿ 4951( أخرجف أبق داود )رقؿ 9)
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إمل  :ـ أمرلـفهل بول يف القلقب، فهذه دطقى كشٍػ واصاٍع طلك م

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ﴿ٌح بللكذب، وإمل مشلركٌ  هلل تيللك يف ققلف: تبرل

فيلوؽ الدلوؾ  كن  ُمدطًول وإن .وـ شاَ  ق  فلخا أي الشِّ  ،[19]غلفر:  ﴾ڃ

  .مـ ُكتبف التل ُصبي  يف الهند ويف مبر وسلرت يف إقطلر

طلع، وال مل ىسبتف إلوف فيشول  اْلَتقطوأمل بلق ليلقاؾ َتهل مِـ أفقاِه إطدا  والرِّ

وَهاْب أن بيلاهل صاحوٌح، فٌهنال جلرلاٌ  طلاك الانمِط الاذي  .ٓ ُلقوؿ لذلؽ وزًىل

 قدمنله.

أن آجتهالد أدىاك ماـ  اَ  َمـ َىَسَبف إلك دطاقى النباقة:وممل ُلقضح لؽ افا

ِع آجتهالد يف ا لضقاف، وىالَدى طلاك دطقى النبقة با شؽ، ومع ذلؽ فٌى اف لاؿ َلاد 

وأل اػ يف مذهباف  ع لاملم أحمد بـ محمد بـ حنبؾ يف الضرو ىضسف أىف ُمقلد

لشاامس الاادلـ المقدساال، ومااـ كتاالب  «الشاارح الكبواار»ا مااـ ًباال ُمسااتَمده كتل

للقلضاال الماارداوي، ولااوس لااف فوااف تاارجوٌح وٓ َدطااقى اجتهاالٍد،  «ىباالفاء»

والكتاالب مقجااقٌد يف ِخَزاىااِ  الُكتااب الخدلقلاا  يف مباار، ولااوس لااف بيااده ِسااقى 

 هلل واءىبلف! ف المكلتبلت، فولرسل ؾ تشب

ــر جؿاعــًة مــن أةــابر العؾؿــاا? ةــالغزالي والشــق   أمــا دعــواك أكــه ةــان ُيؽػِّ

وَهْب أن إمار كاذلؽ يف حاؼ  .فهذا شلٌ  لؿ َىره يف كتبف، والبو قري (1)إةبر

ر الحاؼ، وـ، فتلؽ منلقشلٌت تجري بوـ اليلمل ، وٓ لرلادون هبال إٓ إضهاللَ إو  

وغواره  (9)فالىهر مال كتباف البقالطل صالحب التضساور يف رلٍب مـ ذلاؽوإْن كن  

                                                 

تيبوره مقافق  ليبره وبواتف التل كلن فوهال الماردود طلواف! وإٓ فالبـ طربال المتاق  سان  ليؾ ( 1)

للياماا  « تنبوااف العباال إلااك تكضواار ابااـ طرباال»هااا (  صااقيف غاالٍل ملحااد. اىهاار: كتاالب 648)

 البقلطل، فقد ىقؾ فوف فتلوى اليلمل  الذلـ أفَتقا وصرحقا بكضره وزىدقتف. 

 ."لوس يف اءمكلن أبدع ممل كلن"العزالل بينقان:  دلؿ إركلن مـ لف رسلل  يف الرد طلك  (9)
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ومال اطااض باف الجاؿُّ  ."دع ممال كالنلوس يف اءمكالن أبا"طلك كلم  العزالل: 

  إك ، ومل اىتبر بف محباقه لاف، الَعِضوُر مِـ َفطلِحؾ اليلمل  طلك مقلٓت الشو

ارلـ بوانهؿ بمجارد المَ   والمحبا  وهذا شين اليلمال ، فادخقل المقبِّ
ِّ

ْواؾ القلبال

ت الُخنُْضسالُ   : )جل  إُمراُ  َلْحاُدون َخاْوَلهؿ فماد 
ِّ

دخقٌل طلك َحدِّ المثؾ اليلمل

   !ِرْجَلهل(

لم   لمولقن لهذلـ الارجلوـ، أىؽ رأل  اليَ  قلؽ يف الدخقل طذٌر، وه ،َىيؿ

جااؾ يف القلااقب بسااببهمل، مااع أىااف لااؿ لنلقشااهمل ولااؿ  فقباادت إلقاال  طااداوة الر 

ض لهمل وأمال البقصاوري فاللمتكلِّؿ طلواف غواُر اباـ  .وإىمل المياض غوره، لتير 

، وذلاؽ  طبد القهلب يف رسللٍ  صعورٍة مطبقطاٍ  يف جملاِ  رسال ؾ بَِمْطباع هناديل

 ققلف: قوه «الُبْرَدةِ »الرجؾ لؿ لتكلؿ إٓ طلك بوٍ  واحٍد يف 

ــه ــوُذ ب ــْن أل ــي َم ــا لِ ــ  َم ــَرم الَخْؾ ــا َأْة  َي

 

ــَوا  ــمِس ــاِدث الَعِؿ ــول الح ــد ُحؾ  ك ِعـ

  أىف ىلَقَشف يف بحاٍل  وُخَّل ة آعتراض 
ل

آستثنل  بياد النضال ن  إ :فقلل بولىِل

وهاااذا ٓ ُتنكاااره أىااا  وٓ غوااارك، وإذا كااالن إمااار كاااذلؽ  ،(1)ُلضواااد الحبااار

ومثاؾ هاذا  ،لؿ لتجالوزه إلاك اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفللبقصوري حبر المطلقب يف النبل 

ؽ تياللك يف مِثاؾ ذلابايْن لكاقن اهلل  لِّؿومل إخللؽ ُتَسا ،ملسو هيلع هللا ىلص لنكره السود إطهؿ

 ل، وإن كن  تحب ذلؽ َفَلَؽ رألؽ.المققػ اليهوؿ َىْسًول َمنْسوه 

                                                 

ليؾ المقبقد ببلحب الرّد هلهنل الشو  طبد الرحمـ بـ حسـ بـ محمد باـ طباد القهالب، ( 1)

مطبقطا  ضامـ مجمقطاا  « المحجا  يف الارد طلااك اللجا »كمال جال  يف رساللتف المقسااقم   باا

 : لال أكارم الخلاؼ... )فقاد تلامن  غللا  طاـ هاذا البوا $( حوال قالل 331التقحود )ص

اءصرا  والعلق الذي وقي  فوف النبالري وأمثاللهؿ، فٌىاف قبار خبال ص اءلوها  والربقبوا  

كمال أن للشاو   .فبارفهل لعوار اهلل( ملسو هيلع هللا ىلصالتل قبرهل اهلل طلك ىضسف وقبارهل طلواف رساقل اهلل 

الياما  طباد اهلل باـ  ، وكاذا«بردة البقصوري»الرحمـ بـ حسـ طدة أجقب  وردود طلك  طبد

 ] ع [«.  الدرر السنو ، مختبرات الردود»الرحمـ أبق بطوـ. اىهر:  طبد
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فتلاؽ معللطاٌ   ملسو هيلع هللا ىلصك بلكه اعتراض عؾى البو قري   مـدح الـبـي ؤُ ا إيؿاوأم

 ُلراد هبل التمقلف وتللوؾ إفكلر، ومثؾ هذا لساتحوؾ ُوققطاف ماـ طلقاٍؾ بياد أن

فللحااذَر مااـ تضرلااؼ الكلماا  بللمعللطاالت ألهاال  تيااللك يف كتلبااف اليزلااز!َمَدحااف 

 !النلصح إموـ

ـر ةـ ا َمـن ٓ  ح بتؽػقر إمة مـذ سـتؿالة ســٍة، وُيؽػِّ أما َدْعواك بلكه ةان ُيصرِّ

ُه كػسـي  ملسو هيلع هللا ىلص َيّتبعه، وُيْثبت اإليؿان لَِؿن اتبعه، وةان ُيـؼص  ْدر الـبي بعباراٍت ُأكـزِّ

وأكـه أحـرق ةثقـًرا مـن ُةتـب  ،ملسو هيلع هللا ىلصوأكه ةان يؽره الصَّلة عؾـى الـبـي ، ابتفاعن ةت

 .إلك غور ذلؽ ممل ٓ ُأرلد أن لكتبف قلمل ...أه  السـة والحديث

ـْ ُمنباًضل خل ًضال ماـ اهلل  واطلاؿ بيىاؽ  ،فبلهلل طلوؽ َتَثب   يف النْقؾ، وُكا

طلاك رباف، ولاؿ  محلَسٌب غًدا طلك جموع مل لبادر طناؽ: فاٌن الرجاؾ قاد َقاِدمَ 

طل أهناؿ  ُكتبف، وٓ أخ  بف الثِّقالت طناف.ىجْد شوًال مـ هذا يف  وهآً  الاذلـ تاد 

مااـ أتبلطااف، إذا خلصباا  الياالمل ماانهؿ وجدتااف إماال حلفًهاال لكتاالب اهلل تيااللك 

ف مستحلًرا لكثوٍر ماـ إحلدلاال المرولا  ، وإمل حلفًهل ٕكثره، وَلَقجدتَ جمويف

وإذا ستحلاره أكا  طاللٍؿ يف مساقط رْأساؽ، مال لاؿ ليف البحوحوـ ويف السنـ 

تهؿ بيلم   بِادك لؿ لسْيَؽ إٓ أن ُتنلِدي بيهنؿ طلمل   !قلبل  طلم 

وإذا ، فَيْىبػ مـ ىضسؽ، وٓ تخط  بودك إٓ شوًال لسّرك يف القولما  أن تاراه

ْب  طـ خزا ـ الكتب يف بادهؿ وجدت أكثرهل كتب الحدلال المقثقق هبال،  ىق 

وجد ل قد َضم   يف بطقهنل تضلسور القرآن الكرلؿ المبنو  طلك إثار: كتضساور و

ومل كالن مقجاقًدا قباؾ َصْبياف إٓ يف بادهاؿ، وكتضساور اباـ كثوار ذلاؽ  ،الط ي

تيمل  صا ؿ لقجد ؿ لجيلاقن  قول .الحلفظ المشهقر، وأمثلل هذه النضل س

 التشااهد إخواار، وغواارهؿ ُركنًاال مااـ أركاالن الباااة يف ملسو هيلع هللا ىلصالباااة طلااك النباال 
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طل أهنؿ لكرهقن الباة طلاك النبال  !لجيلهل سن ً  باؾ قاد قالل ! ؟ملسو هيلع هللا ىلصفكوػ تد 

 .كركلمل ذُ  واجب ٌ  ملسو هيلع هللا ىلصن الباة طلوف إ :كثوٌر مـ طلمل  مذهبهؿ

إلاك  ...وأما أكه ةان يؿـ  من زيـارة الرسـول، وٓ يلخـذ بـل وال الؿجتفـدين

رت رجًا خآخر مل ادطَ  إلواف  ل طلك سبوؾ التجرلاد، وىسابَ  وللوه ْوتف، فيضنؽ تبق 

كتلًبل يف الضقف، وأخ تاؽ طاـ ن لف إ :ألؿ أقؾ فومل سبؼ - سلمحؽ اهلل -مل قل  

ح الكتالب !؟ّؾ وجقدهَمحَ   فٌن كن  ُتحب الحؼ فلكتاب إلاك َماـ شاْا  لوتباض 

 هؾ لجد فوف شوًال مـ ذلؽ؟  ولخ ك:

كتلًباال يف مااذهب أحاادهؿ،  طلااك أن  َمااـ ُلنكاار أقااقال المجتهاادلـ ٓ لًلااػ

ولكـ بيض النلس ُأَسرا  لتقلود بيلهؿ بيًلل يف الن قؾ مـ غوار تمحاوٍص، وإذا 

وألبققا بف كؾ  افاااٍ ، ولاوس  ض شخٍص ىسبقا إلوف كؾ  َىقوَب ٍ قلم يف ذهنهؿ ُبع

 وـ.هذا مـ مذاهب المسلموـ، وٓ المسوحووـ، وٓ المقسقلِّ 

طل اليبام  للرجاؾ، وٓ ىادافع طناف، وإىمال قبادىل إضهالر  طلك أى نل ٓ ىاد 

مـ هضاقاٍت، ولايَبك اهلل اليبامَ  إٓ لِكِتلباف، غوار أن  قالحؼ، وكؾ إىسلن ٓ َلخل

آفاا  شدلُد القْصية طلك اليقا ، وأْكُؾ لحقِم النلس َمْقَتك هنك طناف اهلل تياللك 

ؼ اهلل لل هذا، واترك ! فلتّ ؟يف كتلبف اليزلز، بؾ وأي مسلٍؿ لمنع مـ زللرة الرسقل

 ، ودطنل مـ الا هلِت وإبلصوؾ!مسل ؾ قد ُفِرغ منهل

! وهْب أن إمر كلن ؟طـ الدطل  بيد الباة ككلن َلنهَ  َمـ أْىبيك أىف

ىف كلن لققل: تطلبقن أجًرا إ :كذلؽ، فيى  أقمَ  لف اليذَر مـ ىضسؽ، وقل 

وٓ َليُزب طـ  !لك وأى  ٓ تشيرطلك الباة! فيَقْمَتف مقلَم اليلرفوـ بلهلل تيل

ذهنؽ أن هذا مقلٌم َلحقُم حقلف اليلرفقن، حتك ُىِقؾ طـ رابي  اليدول  أهنل 

ؽ، ااوٓ صمًيل يف جنت لركاا، مل طبدتؽ خقًفل مـ ىقل: إلهلااكلى  تق
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ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ﴿وقلل تيللك:  .(1)طبدتؽ ابتعل  وجهؽ الكرلؿ ولكـ

  .[5ن : ]البو ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

وإذا دق ْقَ  أققال البقفو  الحقوقووـ تراهؿ لجيلقن الباة ٕجاِؾ إجاِر 

رًكل، وأضـ أىاؽ كثواًرا مال تاذكر هاذا يف دروساؽ اليلما ، فكواػ ُتنكاره طلاك ِش 

 !؟غورك

عي أكـه ةـان يحؼـُر إلؿـة، ويؼـول فؿـا بـال هـمٓا  ،ن الشـريعة واحـدةٌ إ :َتدا

   !؟جعؾوها مذاهب أربعة

ف لااَدَخؾ مواادان قلبااؽ شاالٌ ، فيماال دطااقى لكامااؽ وتااايملتَ  َ  أصااعو قفلاا

التحقور فدطقى با دلوٍؾ، وأمل كْقن الشرلي  واحدٌة، فهذا حؼ  طناد كاؾ طلقاٍؾ، 

 فلجيلهل أى  متيددًة، ولؽ الخولر.

فاذلؽ  - كمل َللاقح ماـ خاال كاماؽ -وأّمل ادطل  أّن كؾ  مذهٍب شرليٌ  

 رألاَ   وأ هب ُلخللػ بيلاهل بيًلال يف إصاقل!المذا ٓ أصؾ لف، ومتك رألَ  

ومال إ ما  كلهاؿ إٓ  !؟الشرلي  كاذا وكاذا، وُلخللضاف أخار :أحد إ م  لققل

لخدمقن شرليً  واحدًة، غلل  مل اختلضقا فواف فاروٌع اجتهلدلاٌ : هاذا لقاقل: ضهار 

ؿ لل أن الحكؿ كذا، وهذا لققل: ضهر لل أن الُحكؿ طلك ِخافف، ومال أحاٌد مانه

 !إّن الشارلي  هال ماذهبل، ٓ :الشرلي ، وخللضف أخر فقلل ققلل: إن  مذهبل ه

 إ م  ٓ غورك. فيى  الذي حقرَت  أن لبدر منهؿ ذلؽ! ميلذ اهلل

                                                 

غلط  رابي  اليدول  يف تلؽ المقلل : فٌن صلاب الجنا  والخاقف  ماـ النالر صرلاؼ  أىبوال  اهلل  (1)

لىف ورسلف وجموع أولول  اهلل تيللك كمل دّل  طلك ذلؽ إدلا ، ٓ ساومل وأن النهار إلواف سابح

وابتعل  وجهف الكرلؿ داخؾ يف ىيوؿ الجن ، فللمًمـ ليبد اهلل تيللك صمًيل يف جنتف وخقًفال ماـ 

فلوس  الجن  مجرد التنيؿ بلٕكؾ والشرب وىحق ذلؽ كمل تقهؿ أولاؽ  ،ىلره وابتعل  وجهف

  ] ع [(.  117-9/113ٓبـ تومو  )« آستقلم »المتبقف . اىهر: 
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قالل بياد أن وصاػ أكثار أهااؾ جزلارة اليارب بللجهاؾ والجضال  وخشااقى  

ن يؼرأ عؾقـه طؾب مـه أ -(1)عبد اهلل بن َخؾف ووه-اتػ  لي أن مػتي تقؿة الطبع: 

والصرف، فؽان يحضره م   غار الطؾبة، وةذلك الؼاضي الشـق  عبـد  و  الـح

إلاك  ...«الَؼْطر»أدكى من ةتاب  و رأ عـده من الؽتب العربقة ما ه (7)اهلل بن مرعي

 آخر مل أصلل بف.

هباذا  ـَ وْ أمال اباـ خلاػ فمال أكثار المسام   !طجًبل ماـ هاذا القوالس وا :أققل

إٓ رجاٌؾ رماله الادهر  قفمل ه ،الذي َطنلهُ  قوَهْب أىف ه !النجدل  آسؿ يف الباد

ل لؿ لجد ىضًيل ترك القرا ة، فضتح اهلل طلوف طناد  بَِمـ ٓ لحسـ التيلوؿ أللًمل، ثؿ لم 

مـ الذىقب التال ٓ تعتضار! أم  «قطر الندى»َفَلْوَ  ِشْيِري: هؾ قرا ة  .ميلٍؿ آخر

 !؟طلهلقرا تف مـ إفيلل التل ُليلب فل

 إصاؾو
ُّ

سال ْمنل أن هاذلـ ماـ  قٓ ىجادّي، ولا أمل ابـ مرطل فٌىاف دمشاقل

! وهاؾ إذا رألنال طشارة ماـ إغبوال  يف ؟ل : هؾ ُلقلس طلوهمل كؾُّ ىجاديل إغبو

 !  ؟اءسكندرل  ىجيؾ أهؾ اءسكندرل  كلهؿ أغبول 

ل مِـ طاوالذي لههر أن طدم استضلدة المتيلؿ مـ الميلِّ  دم ميرفا  ؿ لكقن إم 

 !الميلِّؿ بذلؽ اليلؿ، وإمل مـ طدم إخاصف: فتيمؾ

ـْ فالت الُمبانِّػ أن لتاذكر قلالة القلاقات يف ساقرلل وَمضالتِوهؿ كاذا  ،لك

 َضهر لل، واهلل أطلؿ.

                                                 

زهار »( و3/119للشاو  طباد اهلل البسالم )« مل  ىجاد خاال ثملىوا  قارونطل»اىهر: ترجمتف يف  (1)

 (.  16ليلل الهندي )ص« الخمل ؾ يف تراجؿ طلمل  حل ؾ

زهار »( و3/386اهلل البسالم ) للشاو  طباد« طلمل  ىجد خاال ثملىوا  قارون»اىهر ترجمتف يف  ( 9)

 (.13ليلل الهندي )ص« الخمل ؾ يف تراجؿ طلمل  حل ؾ
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 :المبنػ للنضح  ىلَقَض ىضَسف بِنضِسف إن  

 : ًٓ لت لـه كػسـه أن يبتـد  ديـًـا جديـًدافقلل أو  إن ابن عبـد الوهـاب لؿـا َسـوا

تؼـرأ هـذه الرسـالة فتراهـا ُمْػَعؿـة بأيـات ثؿ قلل:  . فَذَكر أوصلفهل ـاف رسالةً 

إلك آخر مل قللف، فلىهر التنلقَض: فٌن  الاذي لساتدل بلٔلالت القرآىوا   ...الؼرآكقة

ـٍ جدلاٍد ها ماـ لنباذ القارآن ضِْهِرلهال،  قلؿ لبتدع دلنًل جدلاًدا، وإىمال المبتادع لادل

 ع دلنًل.ولجيؾ اليلدات والبد

ًٓ بلن  احب ىلقض ىضسف ثلىًول: فٌىف  ـر َمـن يتوّسـ   (1)«الؽشف»َزعم أو َةػا

ـثؿ قلل:  ،(9)بالرسول   هولـم يتخـذ   بالرسـول لـم يعبـدهإن الؿسؾم الؿتوسِّ

ار َماـ  ،إلك آخر كاماف، فالىهر إلاك هاذا التباللـ ...إلًفا وأخا ين َماـ الاذي ُلكضِّ

ؾ بللرسقل طلك سابوؾ التا ُّ د اباـ طباد القهالب وغواره ماـ ؟كلتقس  ! وهاؾ ىاد 

ا ؾ باف قالدٌر طلاك اليلمل  إٓ بَِمـ َللقح مِـ فِْيلِف وِخال كامف اطتقلد أن المتقس 

ج الكربااالت، ولقلااال  النضاااع واللااار، وأىاااف ُلعوااااُل طناااد الشااادا د، ولضااارِّ

 !؟(4)الحقا َج 

                                                 

 «. كشػ الشبهلت»يف رسللتف  $و  محمد بـ طبد القهلب لقبد الش( 1)

لينال - فللمسل ؾ التل شنّع هبل»لققل الشو  اءملم محمد بـ طبد القهلب طـ تلؽ الدطقى: ( 9)

ققلاف: إين »وذكر الشاو  منهال « منهل مل هق مـ البهتلن الهلهر -ابـ سحوؿ أحد خبقم الشو 

مجمقطاا  « »: ساابحلىؽ هااذا هبتاالن طهااوؿ!أكضاار مااـ تقسااؾ بللبااللحوـ، وجااقابل أن أقااقل

 (. 5/63« )مًلضلت الشو 

ولكاـ إىكلرىال ماـ دطال المخلاقق أطهاؿ ممال »لققل الشو  اءملم محمد باـ طباد القهالب: ( 4)

لدطق اهلل تيللك، ولقبد الق  لتلرع طند ضرلح الشو  طبد القلدر أو غوره لطلب منف تضارلج 

غبلت، فيلـ هاذا مماـ لادطق اهلل مخلًبال لاف الادلـ ٓ الكربلت، وإغلث  اللهضلت، وإططل  الر

لدطق مع اهلل أحًدا؟! ولكـ لققل يف دطل ف: أسيلؽ بنبوؽ أو بللمرسلوـ، لكـ ٓ لادطق إٓ اهلل 

 (.  4/68« )مجمقط  مًلضلت الشو « »مخلًبل لف الدلـ، فيلـ هذا ممـ ىحـ فوف؟!
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 ،عَأْىبض  ماـ ىضساؽ، ودق قا  مقالٓت َماـ لاتكلؿ يف هاذا المقضاق قول

أهناؿ لاؿ لققلاقا إٓ صِْباؼ مال تيتقاده يف  َلنلَدل  بلءىبالف مِاؾَ  فِواَؽ، وطلماَ  

   .قلبؽ

تيمل  ألضلظ كثوٍر مـ اليقام خللوً  طاـ ىادا  اهلل تياللك ومضيما  بنادا   قول

غوره، َلُربمل سلَ ك ذلؽ، فبلهلل طلوؽ: هؾ كالن الباحلب  طلاك مال بياض النالس 

 !؟يقن، أم إ م  المجتهدونطلوف الوقم، أم كلن طلوف التلب

الذلـ ٓ ليرفقن الحقوق  ماـ المجالز،  فٌن جنحتؿ إلك تيولؾ ألضلظ اليقامّ 

 !باين ميناله: لال رب فاان !وٓ فهمقا أن يف الكام محذوًفل يف قاقلهؿ: لال فاان

قالل قل اٌؾ لزوجتاف: أىا   قرى أىف لتأٓ  ،(1)رددىله بين الي ة يف إحكلم بلللضظ

إْن  :ل ُدطال إلاك الحالكؿ ءثبالت الطااق طلواف قالل: أردت يف ىضسالولم صللٌؼ.

 و! كذلؽ ماـ قالل طناد القوالم أ؟هؾ ُلقبؾ منف ذلؽ ُحكًمل ،ت إلك السمل صيدَ 

فرضانل أىاف حاوـ ىالداه ليلاؿ  قلؿ لقبْد ِسَقى أىف ىلداه لُِويونف، ولا !غوره: لل فان

ا اليقام ُميلِّقاوـ ثقاتهؿ بالهلل ألوس مقلصد الققم أن لجيلقوٓ للر،  بيىف ٓ لنضع

ب إلاوهؿ مال تسارب إلاك  دوا لسلهنؿ طلك ىدا ف خقًفل مـ أن لتسار  تيللك وأن ُليقِّ

قسال ؾ خاقَف الققاقع يف المقلصاد، وماـ ققاطاد الشارع منْاع ال !؟إمؿ قابلهؿ

إلاك ، ع مـ معلزل  إجنبوا  خاقف الققاقع يف الزىال: ٕن المعلزلا  سابٌب لافَمنَ ف

 ميلقٌم، فتيمؾ وأىبػ. قل هغور ذلؽ مم

                                                 

مؾ ذلؽ إذا ضهرت مطلبق  القبد للضظ، بين الي ة يف إحكلم بلللضظ لح $ققل المًلػ  (1)

فٌذا ضهر قبد المتكلؿ لمينك الكام وجب حمؾ كامف طلك ضالهره المتبالدر مناف، بخااف 

-4/117ٓباـ القاوؿ )« إطام المققيوـ»إلضلظ التل لههر بين المتلكؿ لؿ لرد مينله. اىهر: 

  ] ع [(.  118
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حكك كاًمل صقلًا أجلد فوف، ولكناف يف آخار إمار  «النضح »ثؿ إن  صلحب 

تف الَحِمو   إلك أن ىَس  أهنؿ ليتقدون باين اهلل ِجساٌؿ،  لجملطٍ  مـ المسلموـ بَجر 

ع يف أطهؿ ممل وقع بف ابـ طبد القهلب: ٕىاف إْن كالن قالل ذلاؽ بايهنؿ قاللقا قَ قف

ٓل  آلتزاموا  واطت هال مقبقلاً ، فُوقالل مثلهال يف حاؼ ماـ هذا الق قَل بطرلِؼ الدِّ

دافع طنهؿ، بين فِيلهاؿ لادل طلاك الشارك بطرلاؼ الدٓلا  آلتزاموا ، وىحاـ ٓ 

 ،ىقافقف طلك ذلؽ، طلك أىف لؿ لبلعنل أن المشركوـ اطتقادوا أن اهلل تياللك جساؿ

وإْن قلل ذلاؽ ىقاًا طاـ ، -ا كبوًراتيللك اهلل طـ ذلؽ طلقه  -فلًا طـ المًمنوـ 

 لنل النقؾ. ـْ وبوِّ َفلْ  طقل دهؿ وكتبهؿ

دوا أن اهلل جسـٌم اسـتوى إن الوهابقـة لؿـا اعتؼـ ،مَعـكثؿ َأتك بللط لم   فقالل: )

ـؾفم معــى  عؾى عرقه ك الـذي يؼصـده الؿسـؾؿون بتوس    السؿاا، لم تجد لؾتبـر 

 (.غقر التؼرب الذي يؽون لألجسام

حتك  [5]صف:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ﴿كيىف لؿ لقرأ ققلف تيللك:  :أققل

فلطاض بيىف َللزم مـ آستقا  ! ن القهلبو  ىسبقا هذه البض  هلل تيللكإ :قلل

ن دٓل  آلتزام ميت ٌة طنده يف آطتقلد، لكقن قد ىسب إ، وحوال الِجْسمو  ُ 

رضوان - إ م الققل بللجسمو  إلك سل ر السلػ، حتك إلك البحلب  والتلبيوـ و

بؾ وإلك اءملم إشيري، فٌن ذلؽ اءملم َصن ػ آخَر َأْمره كتلًبل  ،-اهلل عليهم

بو ـ فوف طقودتف، والكتلب ُصبع يف مطبع الهند، وَىقؾ ُميهَمف  «اءبلى »سمله 

 .(1)«آىتبلر» الحلفُظ ابـ طسلكر يف كتلبف

                                                 

 الذي اىتبر فوف لألشيري!« اءملم إشيري تبووـ كذب المضاي فومل ىسب إلك»هق كتلبف ( 1)
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 ومؿا  ال إقعري   هذا الؽتاب: 

أْن ىقر  بلهلل وما كتف وكتبف ورسلف، وبمال جال  ماـ طناد اهلل، وجمل  ققلنل »

 .(1)«ٓ ىردُّ مـ ذلؽ شوًال ،ملسو هيلع هللا ىلصومل رواه الثقلت طـ رسقل اهلل 

 ﴾ڈ ژ ژ ڑ ﴿طلك طرشف، كمل قلل:  قٍ ن اهلل مستأو»ثؿ قلل: 

 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿ كمل قلل: (9)وأن لف وجًهل ،[5]صف: 

ـِ  ،[97 ]الرحمـ: وقلل:  ،[63]المل دة:  ﴾وئ ۇئ ۇئ  ﴿ل قلل: كم (4)وأن لف َلَدْل

ـِ  ،[75]ص:  ﴾ۉ ۉ ې﴿  ﴾ژ ڑ ﴿كمل قلل:  (3)وأن  لف طونو

  .(5) «[13 ]القمر:

ڳ ڳ ڳ ڱ  ﴿كمل قلل:  (6)ةً قُىْثب  هلل طلًمل، وُىثب  هلل ق»إلك أْن قلل: 

وُىثب  لف السمع والببر، وٓ َىنْضل  [15]فبل :  ﴾ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

 تزل  والَجْهمو   والخقارج.ذلؽ كمل ىضتف المي

ۅ  ﴿وىققل: إن كام اهلل غوُر مخلقٍق، وإىف لؿ َلخُلؼ شوًال إٓ وقد قلل لف: 

إٓ مل شل  اهلل، وأن  أحًدا  مـ خوٍر وشرل  ىف ٓ لكقن شل ٌ أو ،[117]البقرة:  ﴾ۅ

 ٓ لستطوع أن لضيؾ شوًال قبؾ أن لضيلف اهلل، وٓ لستعنل طـ اهلل، وٓ لقدر طلك

 ، وأن أطملل اليبلد مخلققٌ  هللالخروج مـ ِطْلؿ اهلل، وأىف ٓ خللؼ إٓ اهلل

 .(7)«[96]البلفلت: ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿َمْقدورٌة لف، كمل قلل تيللك: 

                                                 

 (.91( اءبلى  )1)

 با كوػ.«: اءبلى »( بيدهل يف 9)

 با كوػ.«: اءبلى »( بيدهل يف 4)

 با كوػ.«: اءبلى »( بيدهل يف 3)

 .(99)( اءبلى  5)

 وهق المقافؼ لمل .« اءبلى »( يف إصؾ: قدرة. والمثب  مـ 6)

 .(94)( اءبلى  7)
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ل ٓ ىملاؽ ٕىضسانل ى اأن الخوار والشار بقلال  اهلل وَقاَدره، وأو»إلك أْن قلل: 

وُىثباا  الحلجاا  ، مقرىاال إلااك اهللىناال ىلجااي يف أأا إٓ ماال شاال  اهلل، وَىضًياال وٓ ضااره 

ـُ باين اهلل ُلارى بلٕببالر لاقم القولما  كمال ُلارى  والضقر إلوف يف كاؾ وقاٍ ، وىادل

 .(1)«القمر لول  البدر

ق »إلااك أن قاالل:  وىاادلـ اهلل أن إ ماا  إربياا  راشاادون مهاادلقن، وُىباادِّ

ل، وأن الارب بجموع الرواللت التل أثبتهل أهؾ النقؾ مـ النزول إلك السمل  الدىو

 هؾ مِـ مستعضٍر؟ وسل ر مل ىقلقه وأثبتقه. ؟لققل: هؾ مِـ سل ؾٍ 

ل فومل اختلضنل فوف طلك كتلب اهلل وسن  ىبوف وإجملع المسلموـ،  ملسو هيلع هللا ىلص وُىيقِّ

ومل كلن يف مينله، وٓ ىبتدع يف دلـ اهلل بدطً  لؿ ليذن اهلل هبل، وىققل: إن اهلل 

وأن اهلل  ،[99]الضجر:  ﴾ەئ ى ائ ائ ەئ ﴿لجل  لقم القولم ، كمل قلل: 

]ق:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿لقرب مـ طبلده كوػ شل ، كمل قلل تيللك: 

  .(9)«[9]النجؿ: ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿وكمل قلل:  ،[16

 ،ودفيقا أن لكقن هلل وجفٌ » لم إشيري يف الرد طلك الميتزل :ثؿ قلل اءم

وأىكروا أن لكقن لف  ،[97]الرحمـ:  ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ﴿مع ققلف: 

 ،وأىكروا أن لكقن لف طونلن ،[75]ص:  ﴾ۉ ۉ ې ﴿: مع ققلف  ،دانلَ 

ڤ ڤ  ﴿وققلف تيللك:  ،[13]القمر:  ﴾ژ ڑ ﴿مع ققلف تيللك: 

 .«اءبلى » إلك غور ذلؽ ممل ذكره يف كتلبف .(4)«[49]صف: ﴾ڦ

                                                 

 .(95)( اءبلى  1)

 .(41 – 99)( اءبلى  9)

 .(18) ( اءبلى 4)
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ِطل أن الكتاالب المااذكقر المطبااقع يف الهنااد مدسااقٌس  وكاايين بُِمجاالزٍف َلااد 

   لوًا طلك ذلؽ ىسب  التيولؾ إلوف.وؿ دطلك إشيري، ُولق

ػ يف لأفنققل: إن  الحلفَظ طلل بـ طسلكر مـ أكثر أتبلطف اىتبلًرا لف، حتك 

وقد رألتف يف إحادى  ،«َتْبووـ رد المضاي طلك إشيري» آىتبلر لف كتلًبل سمله

خماس  قمناف ىحا وقد أثب  أن هذا الكتالب لاف، وىقاؾخزا ـ الكتب يف دمشؼ، 

 وىقؾ طنف يف أثنل هل أىف قلل:، ورقلٍت 

ل الميتزلا  والقدرلا  والجهموا  والحرورلا  : قاد أىكارتؿ قاقفٌن قلل قل ٌؾ 

فقىل ققلكؿ الاذي تققلاقن ودلالىتكؿ التال تادلنقن هبال قواؾ  .والرافل  والمرجا ، فيرِّ

 ملسو هيلع هللا ىلص بكتالب اهلل وسان  ىبواف لنل الذي باف ىقاقل ودللىتنال التال ىادلـ هبال التمساُؽ لف: قق

روي طاـ الباحلب  والتالبيوـ وأ ما  الحادلال، وىحاـ باذلؽ ميتبامقن،  ومل

ار اهلل وجهاف، وَرَفااع َدَرَجتاف، وأْجاَزل َمثقَبتااف-وبمال قللاف أحماد بااـ حنباؾ   -ىل 

 ثؿ سرد طقودتف، كمل تقدم بيلهل. .(1)قل لقن، ولمـ خللػ ققلف ُمجلىِبقن

ف ل َأْوضااحَ ماا ،هااذا آطتقاالد -رحمكااؿ اهلل-ثااؿ قاالل ابااـ طساالكر: فتاايملقا 

   .(9)اءملم اليللؿ الذي شَرح وبو ـ فلطافقا بضلؾ هذا !فوَأْبَونَ 

أشااد اطتقاالٍد،  «اءبلىاا »ثااؿ قاالل: إن أصااحلب إشاايري ليتقاادون ماال يف 

لنضسااف مااـ  وليتماادون طلوهاال أشااد اطتماالٍد، وإهنااؿ ُلثبتااقن هلل تيااللك ماال َأْثبتااف

يف  ملسو هيلع هللا ىلص، وبمل وصضف باف ىبواف البضلت، ولبضقىف بمل اتبػ بف يف ُمْحَكؿ أللت

هقَىااف طااـ سااملت الاانقص وأفاالت، فااٌذا وجاادوا َمااـ  صاحوح الروالاالت، وُلنزِّ

خقًفل مـ وققع َماـ  :لققل بللتجسوؿ والتكووػ، فحوناٍذ َلسُلكقن صرلؼ التيولؾ

                                                 

 (.158 – 157( تبووـ كذب المضاي )1)

 (.164( تبووـ كذب المضاي )9)
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أوا أن السااكقت َأْساالؿ، وتاارك التشاابوف، فااٌن َأمِنااقا مااـ ذلااؽ ر ٓ ليلااؿ يف ضلااؿِ 

 .(1) طند الحلجٍ  أحزمُ يف التيولؾ إٓالخْقض 

إساملطوؾ باـ طباد الارحمـ البالبقين ماـ أطوالن أهاؾ  قوقد كلن اءملم أب

« اءبلىا »قلمل كلن لخارج إلاك مجلاس درساف إٓ وبواده كتالب  ،إَثر بُخراسلن

هااذا  ـْ َماا ماالذا الااذي ُلنكاار طلااك :وُلههاار اءطجاالب بااف، ولقااقل ٕباال الحسااـ

 .(9)!مذهبف َح رَ الكتلب َش 

يف أصاقل  (4)ؿواتبـ طسلكر: ولسانل ىارى إ ما  إربيا  الاذلـ طنثؿ قلل ا

الاادلـ مختلضااوـ، بااؾ ىااراهؿ يف القااقل بتقحوااد اهلل وتنزلهااف يف ذاتااف وصااضلتف 

يف  $ وطلك ىضل التشبوف طـ القدلؿ سبحلىف مجتميوـ، وإشيري ،مًتلضوـ

 .(3)إصقل طلك منهلجهؿ أجميوـ

أفومكناؽ أن  ،شيري إملم أهؾ السن وهذه طقودة إ ،هذا كام ابـ طسلكر

   !؟تنسب إلوف التجسوؿ مـ ٓزم مذهبف

ەئ ەئ وئ وئ  ﴿وهذا كتلب اهلل تيللك قد ىّص طلك آستقا ، فقلل: 

 ،[99]البقرة:  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿وقلل: 

                                                 

(. والبحوح أن ىبقص البضلت تجارى طلاك ضلهرهال ومينلهال 488( تبووـ كذب المضاي )1)

ا الهالهر تشابوف أو تجساوؿ، المتبلدر منهل، ومل دّل  طلوف مـ الميلين البحوح ، ولوس يف هاذ

القلطادة  الثللثا ، « الرسالل  التدمرلا »فلوس فومل وصػ اهلل بف ىضساف أو رساقلف تشابوف. اىهار: 

  ] ع [«. الرسلل  المدىو »و

 (.489( تبووـ كذب المضاي )9)

 «.اءبلى »( يف إصؾ: طونهؿ. والمثب  مل يف 4)

 (.469( تبووـ كذب المضاي )3)
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ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿وقلل:  ،[53]إطراف:  ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ 

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڃ چ چ چ چ ڇ 

ڈ ژ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿ :وقلل ،[4]لقىس:  ﴾ڑ

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ﴿وقلل:  ،[5، 3]صف:  ﴾ژ ڑ 

ٱ  ﴿وقلل:  ،[59]الضرقلن:  ﴾چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

 ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 .[3]الحدلد: 

ل طلك الجهمو  بققلف تيللك حلكًول طـ ـ إشيري محتجه الحس قوقلل أب

ڳ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿فرطقن ققلف: 

: لمل قلل [47، 46]غلفر:  ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں 

ىقؾ ذلؽ طنف  .(1)أىكر فرطقن ذلؽ، وقلل مل قلل ،سملواتفمقسك إن  اهلل فقق 

 .(9)«الجوقش اءسامو »يف 

وا آن الكارلؿ ماـ صاض  آساتقا  إىمال حاذَ فللذلـ لنكرون مال جال  باف القار

َلتزل ل بِزيِّ أهؾ  لوه إٓ ميتزل «النضح »رى صلحب فرطقن يف التكذلب، ومل أُ  وَ حذْ 

ـٍ لققاطدهؿ ج مذهبهؿ، لكنف ُمقلٌد لهؿ غور ُمتق  .السن  لُوروِّ

وأمل إحلدلال القاردة يف ذلؽ: فمنهل قب  الميراج، وهل متقاترٌة، 

 َض رْ إَ  اهللُ  ُض بِ ؼْ يَ »أىف قلل:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ النبل  ـ أبل هرلرة وأخرج البخلري ط

                                                 

 .(116)( اءبلى : 1)

 (.1/99( اجتملع الجوقش اءسامو  )9)
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 ،(1)«!ضِ رْ إَ  وكُ ؾُ مُ  نَ يْ أَ  !ُك ؾِ ا الؿَ كَ : أَ وُل ؼُ يَ ، وَ هِ قـِ ؿِ قَ بِ  ااَ ؿَ ي السا وِ طْ يَ ، وَ ةِ امَ قَ الؼِ  مَ وْ يَ 

َحلح، ومبداُق هذا الحدلال ققلف  إلك غور ذلؽ مـ إحلدلال القاردة يف البِّ

وقلل البخلري: قلل  ،[67]الزمر:  ﴾ۇئ ۇئ ۆئ ﴿تيللك: 

  .(9)ارتضع :[99]البقرة:  ﴾ۈئ ېئ ېئ ﴿اليللو :  قأب

قلل اليا م  محمقد اليونل الحنضل يف شرح البخالري: اختلاػ اليلمال  يف 

توا  والقهار والعلبا ، كمال يف بمينك آسا قمينك آستقا : فقلل  الميتزل : ه

 ل الشلطر:قق

ــــراق ــــى الع ــــد اســــتوى بشــــٌر عؾ   

 

ـــــقٍف أو دٍم ُمْفـــــَراق  ـــــرِ َس ـــــن غق  ِم

إٓ إذا لاؿ لكاـ  (اساتقلك) :بيىاف ٓ ُلقالل . وأىكر طلوهؿبمينك: َقَهر وَغَلب 

اليللوا :  قوقالل أبا .لؿ لازْل مساتقلًول قالهًرا غللًبال مستقلًول ثؿ استقلك، واهلل 

   .(3)ٕىف لؿ لبػ بف ىضسف (4)وفوف ىهٌر  .ارتضع :﴾ک﴿مينك 

طاا طلاك اليارش، كمال  :بميناك (اساتقى)وح تضساور قلل: والباح إلك أن

ان : ٕن اهلل  ققلل: وه .قللف مجلهد  المذهب الحاؼ، وقاقل ُميهاؿ أهاؾ السُّ
                                                 

 (.9787ومسلؿ )رقؿ ،(3819( البخلري )رقؿ 1)

 (.9/193) ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴿( كتلب التقحود، بلب: 9)

والبااحوح أن آسااتقا  صااض  فيلواا  متيلقاا  بمشااوا  اهلل تيااللك واختواالره، كماال دّل طلوااف  (4)

 ﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ﴿ :تيااااللك ققلااااف

فلٓستقا  طلق خلص، فكؾ مستٍق طلك شال  طالٍل طلواف، وٓ طكاس، وقالل اباـ  [53طاراف:]إ

تومو : فلٕصؾ أن طلقه طلك المخلققلت وصػ ٓزم لاف، كمال أن طهمتاف وك لال ه وقدرتاف 

ک   ﴿كذلؽ، وأمل آستقا  فهق فيؾ لضيلف سبحلىف وتيللك بمشواتف وقدرتاف، ولهاذا قالل فواف: 

  ] ع [(. 5/996( واىهر )5/594« )مجمقع الضتلوى. »﴾ک

 (.95/111( طمدة القلري )3)
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صااضُ   وواختلااػ أهااؾ الساان : هااؾ آسااتقا  صااضُ  ذاٍت أ .وصااػ ىضسااف باالليا

وَمـ قلل غور ذلاؽ قالل: هال  ( قلل: هل صض  ذاٍت.طا) مينله :فيٍؾ؟ فَمـ قلل

 .هذا كامف .(1)صض  فِيؾٍ 

ىتسلب للشاو  طباد القالدر الجاواين «النضح »ن صلحب إوحوال  طل ٓا   لد 
طلاك  ،لفٌىاف لجاُد الشاو  أثرلهال بحًتال حنبلوها ،«العنو »كلن طلوف أن لتبض ح كتلب 

 !مذهب السلػ يف آطتقلد، فمل أبشع ذلؽ الُيققق إن صح  النسب 

للحاالفظ  «لليلاال اليهااوؿ اليلااق»تاالب فلوُطااللع ك وَماـا كاالن يف رلااٍب ماـا ذلااؽ

 .ملسو هيلع هللا ىلص ن  ىبوفللبوهقل، بؾ طلوف بكتلب اهلل وُس  «إسمل  والبضلت»الذهبل، وكتلب 

وإصلل  البحال ٓ تلوؼ هبذا المكلن خقًفل مـ التشقلش طلك اليقام، لكننل 

ن »ى الالكل ل يف وَ : رىققل أهنل قلل  يف  طـ أم المًمنوـ أم سلم   «السُّ

آستقا  ميلقٌم، والَكْوػ : [5]صف:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ﴿: ققلف تيللك

 .(9)مجهقٌل، واءلملن بف واجٌب، والسًال طنف بدطٌ ، والبحال طنف ُكضٌر 

لليونال  «شارح البخالري»فلُوراجاع  «السن »َمـ لؿ لط لع طلك كتلب  :أققل

   .فٌىف لجد ذلؽ مسطقًرا :يف كتلب التقحود

ر ميقااقٍل، وآسااتقا  غواار مجهااقٍل، ويف لضاٍظ آخاار أهناال قللاا : الَكْوااػ غواا

   .(4)واءقرار بف مـ اءلملن، والجحقد بف ُكضٌر 

                                                 

 (.119 – 95/111طمدة القلري ) (1)

كمال قللاف اءمالم الاذهبل  ( لكـ ٓ لبح طـ أم سلم   964/ 4«  )شرح أصقل آطتقلد( »9)

 (. 5/465ٓبـ تومو  )« مجمقع الضتلوى»(. واىهر: 1/641« )اليلق»يف 

 (.4/331د )( شرح أصقل آطتقل4)
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أي، فوكاقن لاف  ،هذا ومثؾ هاذا القاقل ماـ الباحلبل ٓ ُلقالل مِاـ ِقَباؾ الار 

 .ُحْكؿ المرفقع

شو  -قلل: ُساؾ ربوي  الرأي  (1)(طـ ابـ طوون )وروى لحوك بـ آدم 

كوػ  :[5]صف:  ﴾ژ ڑ ڈ ژ ﴿طـ ققلف تيللك:  -اءملم مللؽ

استقى؟ فقلل: آستقا  غور مجهقٍل، والَكْوػ غور ميققٍل، ومِـ اهلل الرسلل ، 

 .(9)وطلك الرسقل الباغ، وطلونل التبدلؼ

 ُساااؾ طااـ آسااتقا  أن  َمللًِكاال  (4)«التمهوااد»يف وروى ابااـ طبااد الاا  

طاٌ ، وأراَك رجاَؾ ه ميققٌل، وكوضوتف مجهقلٌ ، وُسًالؽ طـ هذا بدؤُ فقلل: استقا

   .سق ٍ 

فقلل: هاذا ماـ ُمتشالبف القارآن: ىاًمـ باف، وٓ  وُساؾ الشيبل طـ آستقا 

 .(3)ىتيرض لمينله

وُساؾ اءملم الشلفيل ألًلل طنف قلل: آمن  با تشبوٍف، وصّدق  با تمثوٍؾ، 

   .(5)وا م  ىضسل يف اءدراك، وأمسك  طـ الخْقض غللَ  اءمسلك

ر، ٓ كمال َكافقالل: اساتقى كمال ذ د ألًلال طاـ آساتقا وُساؾ اءمالم أحما

 .(6)لخُطر للبشر

                                                 

 «.شرح أصقل آطتقلد»( يف إصؾ: )طـ أبوف وابـ طونو ( والمثب  مـ 1)

 (.4/331( شرح أصقل آطتقلد )9)

 (.7/148( التمهود )4)

 ( دون إسنلد.191« )أقلولؾ الثقلت»( ذكره مرطل بـ لقسػ يف 3)

 .( المرجع السلبؼ5)

 .(المرجع السلبؼ6)
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هااذا، ومااـ اساات أ لدلنااف َطلِااؿ أن مااذهب البااحلب  والتاالبيوـ وإ ماا  

وسل ر المحققوـ ُلثبتاقن آلالت الباضلت ومال صاح طاـ  المجتهدلـ وإشيري

 ُىااًمـ هباال، وٓ ىيلااؿ حقوقتهاال، وٓ ىخااقض فوهاال، :ولققلااقن ،ملسو هيلع هللا ىلصرسااقل اهلل 

هاذه هال اليقوادة  .وكمل أن ذاتف ٓ ُتشبف الذوات كذلؽ صضلتف ٓ تشبف البضلت

وإ مااا   ،وأهاااؾ القااارون الثاثااا  ،التااال أجماااع طلوهااال الباااحلب  والتااالبيقن

كاالبـ طرباال يف  ،والبااقفو  المحققااقن ،وأهااؾ الحاادلال قلصباا  ،المجتهاادون

 كتلبااافيف  (9)وغواااره، وآخااارهؿ إموااار طباااد القااالدر الجزا اااري (1)فتقحلتاااف

 .«المقاقػ»

ـــــْثِؾفم ـــــي بِِؿ ـــــالي َفِجْئـِ ـــــك آب  أولئ

 

ـــاِم   ـــُر الَؿج ـــا جري ـــا ي  (8)إذا َجَؿَعْتـ

ميلشار  -واطلؿ أن الحلفظ ابـ طسالكر ىالدى باللحؼ مِاؾَ  فِواِف فقالل: إىنال  

ىااذهب كٌملمناال إشاايري مااذهَب الساالػ، ومتااك تكلمناال مااع  -إشاالطرة 

. كماال رألتااف (3)ٓ لاطتقاالدبااؿ خبااقمنل ذهبناال مااذهب التيولااؾ: ءفحاالم الخ

مبمينله ف  .(5)ومل تقد 

                                                 

 . (1)لمش ه (،54 صطلوف )اىهر التيلوؼ السلبؼ  (1)

هااا ( مااـ أماارا  الجزا اار، قلتااؾ الضرىسااووـ إباالن حما ااؿ، 1411طبااد القاالدر الجزا ااري )ت ( 9)

(، 3/35للزركلاال )« إطااام»صاالحب شااير وتبااقف، ولااف طاادد مااـ المباانضلت. اىهاار: 

 (. 5/413« )ميجؿ المًلضوـ»و

 (.9/39( البو  للضرزدق يف دلقاىف )4)

 (.488( تبووـ كذب المضاي )3)

والبحوح أن ىبقص البضلت تجرى طلك ضلهرهل ومينلهل المتبلدر منف، ومل دّل  طلوف ماـ ( 5)

الميلين البحوح ، ولوس يف هذا الهلهر تشبوف أو تجسوؿ، فلوس فومل وصاػ اهلل باف ىضساف أو 

  ] ع [«. الرسلل  المدىو »القلطدة الثللث ، و« الرسلل  التدمرل »رسقلف تشبوف. اىهر: 
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ل المحض قا أهاؾ وإىكالر الباضلت، وَسام   ولمل كلن مذهب الميتزل  الت يوُّ

بقاقلهؿ: فتسااوا  «استقى با َكوٍػ » :السن  بللتجسوؿ، وَىكتقا طلوهؿ يف ققلهؿ

لهؿ فنساب  ،أخذتف ىْزغٌ  اطتزالوا ٌ  «النضح »وصلحب  .(1)بللَبْلَكَض ِ  إلاك َماـ سام 

 وهلبوً  ذلؽ.

أن  أولااؽ القاقم لمال كالىقا طلاك غللاٍ  ماـ  - والحؼُّ أحؼُّ أن ُلتبع -واطلؿ 

التمسااؽ بللكتاالب والساان ، وطلااك شاادٍة يف إىكاالِر المنكاار، وكاالىقا فوماال ملااك 

ه، كمال  وهؿ َلْختلِققن لهؿ مال َلْخَتلِقاف اليادؤحلربقا بيض الباد، قلم أطدا لِيادوِّ

ؽ يف كؾ زملٍن، وأخذ أحبالب الحاؼ لنباضقهنؿ: كاللج يت وغواره، ثاؿ لههر ذل

طالع مانهؿ أهاؾ الباداوة وىسبقا إلوهؿ مل لققلاف الرِّ  ،«القهلبو »اختلققا لهؿ اسؿ 

شاالع ذلااؽ فوماال بااوـ الناالس، ثااؿ اتسااع المكاالبرون فاايصلققا اسااؿ والجهااؾ، ف

ىلدقا  مركقٌز يف صِبلطهؿ، فايصلق قمل ه طلك كؾ َمـ خللػ« القهلبو » قا طلاك الز 

وا َماـ هاكمل أصلققه طلك الُمْبتدطا ،  هذا اللضظ ك طلا قَواْشاتبف إمار حتاك طادُّ

 .مذهب السلػ يف آطتقلد منهؿ

موؿ وأذطنقا للحؼ، َلَيلمقا أن  الققم هاؿ يف الضاروع  قول ب الذ  تركقا التيبُّ

يااقن، طلااك مااذهب اءماالم أحمااد، وبااف لحكمااقن وُلْضتااقن، وإلااك ماال قللااف َلرج

َمذهبف وُكتب السلػ َلطَبيقن، وطلوهل ُلنضققن إمقال الطل ل ، مع أهنؿ  ولُِكتِب 

لوسقا بيغنول ، ولوسقا بيصحلب ثروٍة، وأهنؿ يف آطتقلد طلاك ماذهب السالػ، 

وتاااراهؿ لحضهاااقن القااارآن وأحلدلاااال ساااود المرسااالوـ، وطنااادهؿ إملىااا  يف 

 الميلمات والبدق والقفل .

                                                 

 ينك الَبْلَكَض : َىْحٌ  مـ ققِل أهِؾ السن : )بِا كوػ( أو )با تكووػ(.م( 1)
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 والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة

ر أحاقالهؿ وميالما ؿ يف إقطالر، وٓ َفلَوْسابُ  ماـ ذلاؽ ومـ كلن يف شؽل 

فاٌهنؿ أدرى  (1)َوسايل التجالر طانهؿسومل يف دمشاؼ ومبار والياراق والهناد، َولْ 

بيحقالهؿ، وهؿ لشهدون لهؿ بيهنؿ ٓ ُليلملقن أحًدا بللربل، وهؿ أبياد خْلاؼ اهلل 

قن زكلة أماقالهؿ، طنف، وٓ ليرفقن الخولى  يف ميلما ؿ، وٓ لكذبقن، وُلخِرج

رون الباة طـ أوقل ل، ولحلفهقن طلك مال افاضاف اهلل طلاوهؿ، وهاؿ  وٓ ُلًخِّ

رون النلس طنهال بللشادة، وأمال أفيالل أبيد خْلؼ اهلل طـ البدع المستحدَ  ث ، وُلنضِّ

 أمرا هؿ والدخقل بتلؽ الملل ؼ، فهذا ٓ دخؾ لل بف وٓ أى .

قاالل لماال ُساااؾ طماال حاادث بااوـ وماال أجمااؾ ماال قللااف اءماالم أحمااد حوااال 

ار منهال  رضوان اهلل عليهمالبحلب   ر اهلل منهال ساوقفنل، فلنُطهِّ أجميوـ: هل أمقٌر صه 

  !(9)ألسنتنل

فمل لنل ولهاذا المايزق الَحاِرج الاذي ُلثوار الضتنا ، ولضاتح طلونال بالب واقيا  

 «النضحا »الحّرة المشهقرة ومال جارى ألالم بنال أموا ، وتكاقن أىا  لال صالحب 

ـْ ماع  لسبَب ا ٕغراٍض تلفهٍ  تْبتعوهل، ولمقلصاد شخباوٍ  تاق بهال، فالت ؼ اهلل وُكا

 الحؼ، وأىل لؽ مـ النلصحوـ.

أنا َمـن ةـان فقـه مال خاصاتف:  ( 11 ،11يف صاحوض  ) «النضحا »قلل صالحب 

ـة ر حتى ُتؼام عؾقـه الحجا والؽػـُر ٓ يؽـون إلاك أْن قالل:  .َخْصؾة من الؽػر ٓ ُيؽػا

 كؽار الضروريات.بن إٓ

                                                 

ماع التالجر  $، وفوف قب  الياما  الشاو  أحماد باـ طوساك «دطقة أهؾ البدع» :اىهر كتلبنل( 1)

 (.  331-1/348« )طلمل  ىجد خال ثملىو  قرون»القلدر التلمسلين. واىهرهل يف  طبد

لهاال طااـ طماار بااـ طبااد اليزلااز. لنهاار: منلقااب الشاالفيل للبوهقاال ُتااروى هااذه المققلاا  بمين( 9)

(1/339  .) 
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 كؼول له: 

: ًٓ رت أىا  ققًمال لبلعاقن المالاوـ ماـ المسالمو أو ـ باا دلواٍؾ وٓ لَؿ كض 

! وهاؾ أىا  ؟! وهؾ أقم  طلوهؿ الادلوؾ بلءجمالع القطيال؟حجٍ  وٓ برهلنٍ 

 !؟! وَمـ الذي أططلك هذا المنبب وأقلمؽ ذلؽ المقلم؟ىل ُب اءملم وإملٌم أ

ولرجع إلوؽ  ،كامؽ هنل بيد أن لهدأ َرْوُطؽؾ أرجقك أن تتيم ثاكًقا:

َفْهُمؽ، وتكقن خللًول، وحوناذ ُتنبػ مِـ ىضسؽ، وتيلؿ أن كامؽ ُلنلقض 

ؾ، وَمـ الذي لمنع منف إذا  (1)بيلف بيًلل، وتيلؿ أىؽ بنو  ذلؽ طلك التقسُّ

! ثؿ تيمؾ أققال السلدة ؟رضوان اهلل عليهمكلن طلك ُمقتلك مل لققلف إ م  

ضو  والشلفيو  والمللكو  فومل طلوف أكثر النلس الوقم، واترك الُمجلزف ، فٌين الحن

ىئ ىئ ىئ  ﴿ٓ أراك بيد ذلؽ إٓ أن ُتنبػ مـ ىضسؽ، ثؿ تقرأ ققلف تيللك: 

 .[18]هقد:  ﴾ی ی

وبالجؿؾـة، فـنن ابـن عبـد الوهـاب وجؿاعتـه الـذين َتَؿـْذَهبوا »وأمل ققلاؽ: 

ـِؾفم بَِجـاِه كبـقفم َدْيَدُكفم تؽػقُر الؿسؾؿق ،بؿذهبه ن الذين عؾى ُةَرِة إرض? لَِتوس 

ا وإولقــاا، حتـــى  بـــر وغقــره، ولتؼؾقـــدهم إلؿــة، ولزيـــارتفم لؼبــور إكبقـــا

 .«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسول

! ويف أيِّ ؟ىققل لذلؽ الضلضؾ: مِاـ ألاـ طلما  أهناؿ ُلكّضارون المسالموـ

ضواُر ماـ اطتقاد َفحلِصلف تك «َكْشػ الشبهلت»! فٌن كلن يف ؟كتلٍب وجدت ذلؽ

أن  مخلقًقل ُلشلرك اهلل تيللك يف صضلتف وأفيللف، وحلشال أن لكاقن المسالمقن يف 

ثلباٌ  يف  قجموع أقطلر إرض ليتقدون ذلؽ، وأى  ٓ ُتخاللػ يف هاذا، باؾ ها

   كامؽ.

                                                 

 لينل التقسؾ المشروع الذي دّل طلوف الكتلب والسن  النبقل  البحوح .  (1)
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ح بُؽْػرِ جؿقـ  الؿسـؾؿقن ا ةْوكه  را ، فهاذا شالٌ  لاؿ َلُقْلاف أحاٌد، وأىا  وأما

كاؿ إخللؽ تْهَضر بذلؽ، واهلل أحلكـ بيد الهدو  والتيمؾ، وٓ مطلَلٌب بللدلوؾ، 

 الحلكموـ.

رهم لتؼؾقدهم إلؿـة ْرَتهؿ يف وأما ةْوكه ةػا ، َفَيضنُّاؽ أخا َت طاـ قاقٍم صاق 

ألؿ ُىنْبِاؽ بين ابـ طباد القهالب لاف كتالٌب ! ُمخوَِّلتِؽ لوس لهؿ وجقٌد يف الخلرج

فكواػ  ؟!حماد يف مسايلٍ  ماـ المسال ؾيف الضقف لاؿ لتجالوز باف ماذهب اءمالم أ

ر المقلدلـ وٓ اّدطاك  ،! وأخ ىلك بين الرجؾ لوس بمجتهادٍ ؟لكقن ُمقلًدا ولكضِّ

وتف وهلبوهاآجتهلد، فٌن ُكن  ترى أن بيًلل مـ النلس اد    ،لطك آجتهلد، ثؿ سام 

 اٌ  مِـ ذلؽ.رَ فهذا اصطاٌح خلص  بؽ، والققم بَ 

ـرون َمـن ةـان مؼؾـًداوأما ما َكسْبته إلى َأتْ  ، با  ابن عبد الوهـاب ِمـن أكافـم ُيؽػِّ

، كوػ وهاؿ لنضقاقن إماقال ا
 

لطل لا  طلاك صْباع كتاب اءمالم فذلؽ أمٌر َوْهمل

! وهل أن بيلدي النلس، وهذا إمور ابـ سايقد ىضساف ؟ل وْقًضلولجيلقهن أحمد

ضقتااف: لوجيلااف طلااك ىَ  -أْطهؿ كتاالٍب يف الضقاافقوهاا-« المعناال» أمااَر بِطبااِع كتاالب

الااذي جمااع غللااَب أقااقال أهااؾ  ،ٓبااـ مضلااح «الضااروع»وقًضاال، وهااذا كتاالب 

ع كتلًباال يف فهااؾ أحااٌد مااـ ُمقلِّاادة المااذاهب َصباا ،ُلطبااع أن يف مباار ،المااذاهب

 !؟هبف وجيلف وقًضل لَِمـ لنتضع بف، وفوهؿ مـ ُتقلوم َثروتف ُربع ثروِة أهؾ ىجدٍ مذ

رون بالزيـار ا أكفم ُيؽػِّ ، فهاذا َكاذٌب ٓ أصاؾ لاف، ولاؿ ُلساط ر يف كتالِب ةوأما

غللُ  إمر أن مسايل  شادِّ الرْحاؾ مسايلٌ   .أحٍد منهؿ، وٓ قللف طللٌؿ مـ طلمل هؿ

ؼ ابااـ مِااـ َقْبااؾ أن ُلْخَلاا ،اجتهلدلااٌ ، تكلااؿ هباال اليلماال  مااـ جموااع المااذاهب

شاروح القهلب وأتبلطاف بماالٍت ماـ السانوـ، وماـ كالن يف شاؽل فلُوراجاع  طبد
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َحال»البحوحوـ يف حدلال:  فٌىؽ ترى اليلمل  مختلضوـ: منهؿ  .(1)«ٓ ُتشد  الرِّ

، مااـ َقَباار َمنْااع الشاادِّ طلااك المساالجد، وماانهؿ مااـ قاالَس طلوهاال زلاالرة القبااقر

 والخاف يف ذلؽ حتك َقبؾ ابـ تومو  وابـ القوؿ.

 وٓ ساااو مل زلااالرة قااا ، فٌهنااال بميااازٍل طاااـ ذلاااؽ الخااااف وأمـــا الزيـــارة

ـِ اءسام لققل ،ملسو هيلع هللا ىلص الرسقل ـُ بِدل ـ  أن أحًدا َلدل هنل مكروهاٌ ، فلاًا إ :فا ته

 .هنل ُمحّرمٌ ، وكتب الضقف تشهد بذلؽإ :طـ أن لققل

ــا الؿصــطػى فااا تهااـ ألًلاال أن أحااًدا مااـ المساالموـ طلااك ُكاارة  ملسو هيلع هللا ىلص وأم

كواػ ويف ماذهب الحنلبلا  أن  شالتؿ الرساقل  !ببعلاف وبتنقوباف أ ؿّ إرض لهُ 

 !؟لؿ لتب وقتؾ: تلب ألُ 

رون جؿق  الؿسؾؿقن لزيارتفم إكبقاا وإولقااإ :وأما  ولك ، فاٌن كفم ُيؽػِّ

ـٍ ُترلاد أن تخادع هبال أفكالر  ،(9)الَمللِوُخقْلَوالهذا منؽ إمل ىاقٌع ماـ  ا  دلا ال ِرق  وإم 

طلك ُلقمٍ  تيكلهل وق  اليشل ، ومال  واليقام بللتمقلف لتحبؾ طلك جْلب ملٍل، أ

أن أحًدا طنده ىقٌع مـ اءدراك إٓ ولضهاؿ مقلصادك، ولنتباف لهال، اللهاؿ إٓ  أضـ

 مـ كلن بحوال ٓ لضهؿ مل لققل وٓ مل ُلقلل، فٌهنل ضرٌب مـ الُمحلل.

قـرة، عـن هـمٓا الخـوارج   أحاديـث ةث ملسو هيلع هللا ىلصو د أخبـر رسـول اهلل ثؿ قلل: 

« ػتــة مـن هاهــاالػتــُة ِمـن هاهــا، ال»:  ولـه  فؽاكت مـن أعـَّلم كبوتـه? مـفـا

الؿشـرق يؼـراون  (3)ِ َبـ  يخرج كـاٌس مـن»و وله أيًضا:  .(4)وأقار إلى الَؿشرِق

                                                 

 (.1497رقؿ ومسلؿ ) ،(1189( البخلري )رقؿ 1)

لٓىطقا  ب هبال باهل الضلسض  السقداول ، حلل  طقلو  تيت  أول مراحؾ الجنقن، لتمّواز المبال( 9)

 واحتقلر الذات والقلؼ.  والشيقر بللدوىو

 (.9915رقؿ ومسلؿ ) ،(7194( البخلري )رقؿ 4)

 «.قبلل»( يف إصؾ: 3)
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ٓ يجــاوز َتــرا قفم، َيْؿر ــون ِمــن الــدين ةؿــا َيْؿــرق الســفم مــن الرمقــة، ، الؼــرآن

هـم »و  روايٍة:  ،(6)«ه، ِسقَؿاهم التحؾق  ِ وفُ يعودون فقه حتى يعود السفم إلى  ٓ

وبى لؿن  تؾفم و تؾوه، يدعون إلى ةتاب اهلل تعالى ولقسوا مــه   قر  الخؾقؼة، طُ 

 .(9)«قياٍ 

أن ابـ طبد القهلب َطماَد إلاك آلالٍت ىزلا  يف  - فومل سبؼ -: اد طو  أ ول

لهل إلك غورهؿ، ثؿ لؿ تلباْل أن وقي  يف مثاؾ مال طباَ  باف،  حؼِّ المشركوـ فحق 

 :وذلؽ لقجقهٍ 

إلااك المشاارق أىااف أشاالر إلااك ىجااٍد،  ملسو هيلع هللا ىلص: أىااؽ أخااذت مااـ إشاالرتف أولفــا

شارقل المدلنا ،  اءشلرة كلن بللمدلن ، ولوس  ىجادٌ لمل أشلر تلؽ  ملسو هيلع هللا ىلص والنبل

وٓ  ،(4)وإىمال الاذي لسالمتهل إلاك الشارق الياراق وإىمل هل إلك الجنقب منهل،

ـْ  ضتـ التل مبادؤهل الحاروب باوـ طلال لخضلك مل وقع يف اليراق مـ ال وَما

إلك غور ذلؽ ممل ٓ ُأرلد أن أطاّده فاُيثور  ،وـ بـ طلل ىلوأه، ثؿ واقي  الحس

 وإن كلن ٓ لهمؽ. ،، فٌن هذا لهمنللطلك النلس حزىً 

: أن الشرق اسؿ طلم هنللتف مطلع الشمس، وقاد ضهار فواف فاتـ كثوارة: اثاكقف

كضتناا  جنكوااز خاالن وهقٓكااق وَمااـ بيااده مااـ التتاالر، واسااتطلل إماار، وُقتَِلاا  

كمل ليلؿ ذلؽ مـ لف اصاٌع طلاك التالرل ، فمال  ،مـ المسلموـ إُلقف المًل ض 

الااذي حملااؽ طلااك أن تخّبااف بيولاااؽ المساالكوـ الااذلـ للااربقن يف إرض 

لقا قق ؿ مـ حاٍل.  لُوَحبِّ

                                                 

 (.7569رقؿ ( البخلري )1)

 .$( وصححف إلبلين 3765رقؿ ( أبق داود )9)

لحكااوؿ محمااد أشاارف « أكمااؾ البواالن يف شاارح حاادلال: ىجااد قاارن الشااوطلن»رساالل  : اىهاار (4)

 (.  199-186)ص« دطلوى المنلو وـ لدطقة الشو  محمد بـ طبد القهلب»هقر، وكتلب سند
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 إهنؿ احتلقا المدلن ، وفيلقا وفيلقا. فنن  ؾت:

ل أ ول لك: رألا  أن مال فيلاقه  ،إذا س ت البحوح وتخلوا  طاـ التشاضِّ

ممل فيلف صلحبؽ إبراهوؿ بلشل يف سقرل  وغورهل ماـ البلادان، ولياؾ أحاد  أقؾ

مااع صقسااقن بلشاال فُقتااؾ يف حروبااف، فنقماا  طلااك أولاااؽ  لأجاادادك كاالن جناادله 

 فلتؼ اهلل لل هذا. !أهنؿ قتلقا جّده لالققم، كمل ىقؿ طلوهؿ السود دحان زاطمً 

كاااللمجقس  ، : أن الشااارق لقمااااٍذ كااالن مساااكـ إدلااالن المتبللناااثالثفـــا 

ل ُفتِح اىدس   وأضهاروا اءساام،  كثور مـ الزىلدقا  باوـ المسالموـ وغورهؿ، ولم 

واخاطاقا إحلدلااال المقضااقط  وخلطقهال بلٕحلدلااال البااحوح ، وأسسااقا 

مـ البدع التل تسيك يف إحول هل مل زلنال ىتياب يف منلهلاتهل إلاك الواقم وإلاك مال 

ْسااهروا َلااولهؿ حتااك اىتشاالقا تلااؽ بيااده، وَأضمااَي طلماال  الحاادلال هناالرهؿ وأَ 

   .المقضقطلت كمل تنسؾ الشيرة مـ اليجوـ

وٓ تكاـ مماـ  - رحماؽ اهلل -وليّؾ هذا الذي دطلك إلك آىتقالم، فلىتباف 

يف َذْوقف البدع، وسر مع الحؼ كوضمل سلر، فُسن   ىبوؽ َأْولاك ماـ آبتاداع،  قتحل

شادلـ المخلباوـ، وإذا رألا  فاٌن زمناؽ محتالٌج إلاك المر :لحقه  لوكـ صللحً 

مللقا فلدطهؿ إلك سبوؾ ربؽ بللحكم  والمقطه  الحسن ، واتارك التشاضل  لققمً 

 ، فٌىف لوس مـ أخاق اليلمل .لجلىبً 

بازي المشاركوـ، فوقاوؿ طلواف قاد تزّلال يف لبلساف  لواليجب ممـ لرى مسلمً 

اااره، ثاااؿ إذا رآه لضياااؾ أفيااالل المشاااركوـ لماااأل إرض صااار النكوااار اًخل ولكضِّ

يف  ،بللمدافيا  طنااف ولحّسااـ أفيللاف، وتاالرًة لحمااؾ كاماف طلااك المجاالز اليقلاال

طااـ  الققاا  الااذي لكااقن فوااف الماادافع ٓ لضهااؿ شااروط ذلااؽ المجاالز، فلااًا 

 داك.واهلل لتقلك هُ  !اليلمل، فلىتبف
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فيى  أصلقتف با ِزمالٍم ، إل « ...يخرج كاس من ِ َب  الؿشرق» :وأمل حدلال

ؽ وجدتااف مسااطقًرا يف ُكتاب دحااان التاال اىتحلتهاال وسااموتهل وٓ خطالٍم، وليّلاا

فٌن المشرق مبهؿ فومال ىقلتاف، ولضساره مال رواه البخالري  ،وألهل مل كلن، بلسمؽ

 يف البحوح، قلل:

حدثنل مقسك باـ إساملطوؾ، حادثنل طباد القاحاد، حادثنل الشاوبلين، حادثنل 

لقاقل يف  ملسو هيلع هللا ىلصقالل: قلا  لساهؾ باـ حنواػ: هاؾ سامي  النبال  ولسور بـ طمر

يخـرج مــه  ـوم »وأهقى بواده ِقَباؾ الياراق:  ،؟ قلل: سميتف لققللالخقارج شواً 

ــرآن ــرؤون الؼ ــن  ،يؼ ــروق الســفم م ــن اإلســَّلم م ــون م ــرا قفم، يؿر  ٓ يجــاوز ت

 . (1)«الرمقة

   .(9)والنسل ل يف فلل ؾ القرآن ،وهذا الحدلال أخرجف مسلٌؿ يف الزكلة

 ومنف تيلؿ أن الحدلال يف الخقارج الذ
 

لاقم النهاروان،  لـ قلتلهؿ طلل

   .ٓ يف أهؾ ىجدٍ 

   .(4))منهل(ولؿ لقؾ  «يخرج   هذه إمة»ويف روال  للبخلري: 

   .(3)وأىل ميف ،قتلهؿ لسيود: أشهد أن طلوه  ققلل أب :ويف روال  للبخلري

 وكضار ميلولا . الخقارج الذلـؿ وذلؽ لًلد أهنؿ ه
 

فادطنل  قللقا: َكَضر طلال

 تكّلؿ طلوهل َمـ قبلنل بمل لكضل ولشضل.قد منهل، و مضروغٍ مـ أشول  

                                                 

 (.6943رقؿ ( البخلري )1)

 (.8146(، والنسل ل يف السنـ الك ى )رقؿ 1168رقؿ ( مسلؿ )9)

 (.6941رقؿ ( البخلري )4)

 (.6944رقؿ ( البخلري )3)
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   ، فيىل أدلؽ طَلك َمـ أخرجف.إل  ...«الؾفم بارك لـا   قامـا»وأمل حدلال: 

فقلل: حدثنل بشر بـ آدم بـ بن  أزهر السملن، حادثنل  (1)أخرجف الامذي

 ملسو هيلع هللا ىلص جدي أزهر السملن، طـ ابـ طقن، طاـ ىالفع، طاـ اباـ طمار أن رساقل اهلل

قالل:  !قاللقا: ويف ىجادىل ،«الؾفم بارك لـا   قامـا، الؾفم بارك لـا   َيَؿـــا»قلل: 

هــاك »قالل:   قاللقا: ويف ىجادىل! ،«الؾفم بارك لـا   قـامـا، وبـارك لــا   َيَؿـــا»

قلل الاماذي: هاذا  ،«يخرج  رن الشقطان -ومـفاقلل:  وأ- الزٓزل والػتن وبفا

ـٌ صحوٌح غرلٌب  ماـ حادلال اباـ طاقن، وقاد ُرِوي  ،مِـ هذا القجاف حدلاٌل حس

 ها.ا .ملسو هيلع هللا ىلصطـ سللؿ بـ طبد اهلل بـ طمر طـ أبوف طـ النبل  لهذا الحدلال ألًل 

وقالل النسال ل: ٓ بايس  .(9)حالتؿ: لاوس بقاقيل  قبشر بـ آدم قلل أبا أ ول:

 .(5)وبلقل رجللف ثقلٌت  .(3)«الثقلت»وذكره ابـ حبلن يف كتلب  .(4)بف

إٓ طلاك  طلك مينك الحدلال، وأققل لؽ: ٓ تضسر إحلدلال لوأدلُّؽ ألًل 

فقد ىقؾ اليونل طـ الكلبل يف أسمل  البلدان، قالل: مبطلح اليرب زمـ النبقة، 

ىجد مل بوـ الحجلز إلك الشلم إلاك الياذلب إلاك الطال ػ، فللطال ػ ماـ ىجاٍد، 

 بااوـالشااوبلين: ىجااد ماال  وطمرقوقاالل أباا وأرض الوملماا  والبحاارلـ إلااك طماالن.

، وطاـ لسالر الكيبا  الحجالزُ  جرش إلك سقاد الكقف ، وحّده ممل َللل المعارَب 

وقالل اباـ إثوار: ىجاد باوـ الياذلب إلاك  وىجٌد كلهل مـ َطَمؾ الوملما . ،الومـ

والمدلنا   .ذات ِطرق وإلك الوملما  وإلاك جباؾ صال  وإلاك وجارة وإلاك الاومـ

                                                 

 (.7193قؿ ر(، والحدلال أخرجف البخلري )4954رقؿ ( جلمع الامذي )1)

 (.9/451( الجرح والتيدلؾ )9)

 ( ولضهف: صللح.37( مشوخ  النسل ل )4)

 (.8/139( الثقلت )3)

 .( ٓ حلج  للكام طلك رواتف: فقد أخرجف البخلري كمل مر5)
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وقالل الحالزمل: ىجاٌد اساٌؿ  ٍد. لمو  وٓ ىجدل ، فٌهنل فقق العقر، ودون ىجا ٓ

 :(1)كاريبوقلل ال لألرض اليرلل  التل أطامهل  لم  والومـ واليراق والشلم.

حاادُّ ىجااٍد َذاُت ِطااْرٍق مااـ ىلحواا  الحجاالز، كماال تاادور الجباالل ميهاال إلااك جباالل 

وقاالل الخطاالبل: ىجااد ىلحواا   إلااك  لماا . قالمدلناا ، وماال ورا  ذلااؽ ذات ِطاار

وهال مشارق  ،وىقاحوهالدلنا  كالن ىجاده بلدلا  الياراق ومـ كلن بللم ،المشرق

 .(9)أهلهل

 فقد أطلمنلك اختاف اليلمل  يف ىجٍد.

بللمدلنا ، ومشارق أهلهال وىجادهل  قتكلؿ باذلؽ وها ملسو هيلع هللا ىلصوحوال إن النبل 

سالوملن الخطالبل، فوكاقن المقباقد ماـ الحادلال  قكمل قللاف أبا، بلدل  اليراق

وـ ضِّ كقاقياا  ِصاا ،الاازٓزل والضااتـبلدلاا  اليااراق، وٓ لخضاالك ماال حبااؾ هباال مااـ 

 
ل

، ومل كلن هبل مـ الضاتـ والحاروب بياد وغورهل، وكقاقي  الحسوـ بـ طلل

   .ذلؽ

وطلاااك قاااقل الكلبااال أن الطااال ػ ماااـ ىجاااٍد، فوكضواااؽ أىاااف خااارج منهااال 

وكالن  !بـ لقسػ الثقضل، ومال فياؾ، وكواػ رماك الكيبا  باللمنجنوؼ الحجلج

   .قبؾ وجقده لَأْمر الحجلج ميروفً 

ال اىاتقض طلواف أمار الياراق كالن لقاقل:  فروى ابـ طسلكر أن طلوهال  لم 

اللهااؿ ساالط طلااوهؿ غااام ثقوااػ، لحكااؿ يف دماال هؿ وأمااقالهؿ، ولحكااؿ فااوهؿ 

   . وأخبلره ميلقمٌ .(4)بحكؿ الجلهلو 

                                                 

 ( يف إصؾ: السكري.1)

 (.9/918( لنهر: طمدة القلري )9)

 (.19/168( تلرل  دمشؼ )4)
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  ثؼقـف » :ملسو هيلع هللا ىلصطـ ابـ طمر قالل: قالل رساقل اهلل  وروى مسلٌؿ والامذي

  .(1)«ةذاٌب ومبقرٌ 

   .(9)ل  ابـ طسلكر ترجمٌ  ُمطقلٌ  فوهل اليجل بولف يف تلر

رتُف لاؽ مخولتاؽ ماـ جعرافوا  فمـ ألـ لؽ اختبلص الحدلال فومل َصاق  

   !؟ىجد

وقلاا  لااؽ مااراًرا: دطناال مااـ الطيااـ واليناالد: حتااك ٓ لضااتح الناالس طلوناال 

ة مال ر  روىال بقاقيا  الَحامـ تلرلخنل الملضل ٓ ىقادر طلاك تعلوقاف، وإذا ذك   لأبقابً 

 .فٌن أجهؾ النلس مـ لنسك طوقب ىضسف، ولقع يف ِطرض غوره !لكقن جقابنل

ثؿ بيد هذا وهذا قؾ لل: مل تقاقل يف الحادلال الباحوح طاـ أبال الادردا  

وىجٌد مِـ  (4)«إن الشقطان  د يئس أن ُيْعَبد   جزيرة العرب»قلل:  ملسو هيلع هللا ىلصطـ النبل 

طلااك  اشااد ضااررً لع الهااقى مااـ أكاا  البلااقى، وٓ أبااولكااـ ات !؟تلااؽ الجزلاارة

 .اءىسلن مـ َمولف إلك الهقى واتِّبلطف

طاـ أبال الادردا  قالل: بونمال ىحاـ طناد  وقد روى اءملم أحمد يف المساند

إذا سـؿعتم بجبـٍ  زال »: ملسو هيلع هللا ىلصىتذاكر مل لكقن، إذ قالل رساقل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصرسقل اهلل 

ه يصـقر كـإعن مؽاكه فصدِّ وا، وإذا سؿعتم برجٍ  تغقار عن خؾؼه فَّل ُتصدِّ وا به، و

 .(3)«إلى ما ُجبَِ  عؾقه

                                                 

 (.9991رقؿ ي )(، والامذ9535رقؿ ( مسلؿ )1)

 (.919 - 19/114( تلرل  دمشؼ )9)

 (.1819( مسلؿ )رقؿ 4)

 (.97399رقؿ  35/391( المسند )3)
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 !(1)«كام خرافٍ  لل أم طمرو»فذاك  أما ما ذةرته من التحؾق 

يخـرج آخــر الزمـان   بؾــد »: ومــن إحاديـث  ولــه : «النضحا »قالل يف 

سقظفر من كجٍد ققطاٌن تتزلزل له » :ملسو هيلع هللا ىلصو وله  ،«مسقؾؿة رجٌ  ُيغقِّر دين اإلسَّلم

 .ذلك من إحاديث التي ذةرتفا العؾؿاا إلى غقر ،«جزيرة العرب من فتـته

َسل ْمنل أىؽ اجاأت طلك الققم، وىسب  إلوهؿ مـ اءفؽ مل ىساب ،  أ ول:

َمـْن »بيد طلمؽ بققلف:  ملسو هيلع هللا ىلصبؽ الحلل أن تكذب طلك رسقل اهلل ولكـ هؾ بلغ 

وهذا الحدلال أجماع المسالمقن  ،(9)«فؾقتبوأ مؼعده من الـار اةذب عؾيا متعؿًد 

تف  وتقاتره. طلك ِصح 

تحرم روال  الحدلال المقضقع طلاك َماـ »: «شرح مسلؿ»وقلل النقوي يف 

طلاؿ وضايف  لغلب طلك ضنِّف وْضايف، فماـ روى حادلثً  و، ألطرف كقىف مقضقطً 

 .(4)«مندرٌج يف القطود قفه

مـ الكبل ر قلل أحٌد ماـ أهاِؾ السانِ  بتكضوار  لٓ أطلؿ شواً »وقلل السوقصل: 

وقاالل الجااقلنل: ىخرجااف بااذلؽ طااـ  .ملسو هيلع هللا ىلصطلااك رسااقل اهلل َتكِبااف إٓ الكااذب ُمرْ 

 .(3) «وتبيف طلك ذلؽ صل ضٌ ، منهؿ ابـ المنور المللكل .المل 

                                                 

للسهسااقاين « صااولى  اءىساالن طااـ وسقساا  دحااان»اىهاار: الاارد طلااك هااذه الضرلاا  يف كتاالب ( 1)

« دطااالوى المنااالو وـ لااادطقة الشاااو  محماااد باااـ طباااد القهااالب»(، وكتااالب 541، 599)ص

   (.191، 183)ص

 ( مـ حدلال أبل هرلرة.4رقؿ( مـ حدلال المعورة، ومسلؿ )1991رقؿ ( البخلري )9)

 (.1/71( شرح النقوي طلك صحوح مسلؿ )4)

 (.65-63( تحذلر الخقاص مـ أحلدلال القبلص )ص3)
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وكالن طلوااؽ أن تااذكر َمااـ روى تلااؽ إحلدلااال، وتبااّوـ مااـ خّرجهاال مااـ 

ـْ روى هااذه إحلدلااال مااـ  إ ماا ، ويف أي كتاالٍب مقثااقٍق بااف وجاادت، وَماا

المقبقد مـ ىجٍد، فقؾ مل شا  بياد ذلاؽ  قؽ مل هالبحلب ، طلك أىنل قد بو نل ل

 ،لولوكـ خبامؽ ماـ افالا  طلواف، وساّؿ مال شاا  إجملًطا ،-سلمحؽ اهلل-

ل.  وهّقل مل شل ت لؽ ىضسؽ أن ُتهقِّ

ويجدر بـا أن كذةر هـا خَّل ة ما تؿذهبت به الوهابقة التـي اقـتؿؾت »قلل: 

ه والجفـة لؾبـاري، وجْعؾـه أولفا: إثبـات القـد والوجـ عؾقه عؼقدتفم عشرة أققاا:

 .«يصعد ويـزل اِجسؿً 

اؽ باف ذلاؽ الميااض، وقاد طلما  فومال سابؼ طقوادة  هذا أطهاؿ مال تمس 

تياللك لنضساف، غللا  إمار أن ؿ لثبتقا ذلاؽ، وإىمال أثبتاف اهلل السلػ: فللقهلبو  ل

القهلبو  كعورهؿ مـ السلػ لًمنقن باذلؽ، وَلكُِلاقن ِطْلَماف إلاك اهلل تياللك ماـ 

كلىا   تشبوٍف وٓ تمثوٍؾ وٓ تيطواٍؾ، وباذلؽ َىَطَقاْ  كتاب طقل ادهؿ، ولقاد غور

ان   االميتزل  ترمل أهؾ السُّ م ، وذلاؽ مساطقٌر يف كتابهؿ، وصالحبنل   بايهنؿ مجسِّ

كاالن المًلااػ ُلنكاار إثباالت تلااؽ البااضلت هلل تيااللك  فااٌذاساالؽ هااذا المساالؽ، 

تقادهل مسالؿ، وماـ اد طلهال َفلونكر طلك َمـ أثبتهل، وأمل الجسامو  فُمحالل أن لي

 ُٕمٍ  مسلمٍ  فيلوف أن ل هـ طلوهل بنقٍؾ مـ ُكتبهؿ ٓ بمجرد اءفؽ وآفاا .

ثاكقفا: تؼديم الـؼ  عؾى العؼـ ، وعـدم جـواز الرجـو  إلقـه   إمـور »قلل: 

 .«الديـقة

ٓ ُليلؿ مـ مينك النقؾ إٓ مل ىقؾ مـ كتالب اهلل وُسان  رساقلف، فايي  أ ول:

مقن كتلب اهلل وسن ذىب ل يف  لوخبقًصا !؟رسقلف طلاك الارأي الضلساد ققٍم لقدِّ

كمال حالر الضاساض   ،فوهل اميرف  اهلل تيللك وإثبلت صضلتف التل لهؾ اليقؾ حل رً 

   !إقدمقن والقرامط 
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سال منل أن ماراده بللنقاؾ مال ُلنَْقاؾ طاـ كتاب إ ما ، فكاذلؽ اليقاؾ ٓ  قول

م طلك النقؾ طنهؿ، ولي اه اجتهلده إلك تقدلؿ اليقؾ طلك كتلب لقد  ؾ  المًلػ أد 

اهلل وسن  رسقلف وأققال الباحلب  وإ ما  الكارام، فحونااٍذ لكاقن اجتهالده لاف، 

اه إلواف اجتهالده، ولا اوٓ ىهـ أن أحدً   قماـ طلمال  الماذاهب ُلقافقاف طلاك مال أد 

سؾ وأىزل ا لكتب، ولياؾ  صالحبنل كلى  الشرا ع ُتْدَرك بلليقؾ َلَمل أرسؾ اهلل الرُّ

 !لنبر مذهب ال اهم  المنكرلـ للنبقات

لا  بافإكه َحَظَر عؾى الـاس استعؿال العؼ وأمل ققلؽ:  ل  بمل هق   ،، ثؿ هق 

َق إلاك ذكار أسارار الشارلي ، باؾ  فٌن الرجؾ ٓ كام لف إٓ يف التقحود، وٓ َتَطار 

ـِ لزم إدب مع  مطللاٌب  قطاك غوار ذلاؽ فهااد   غوره مـ كبلر أ م  اءسام، وَما

 بللبولن.

 .«ثالثفا: كػي اإلجؿا  وإكؽاره»قلل: 

إْن كلن ُمرادك بلءجملع الذي لنكره هًٓ  إجملع اليقام، ومال أىا   أ ول:

 فهذا بلصٌؾ مـ وجقٍه: ،َوُهؿ طلوف أن

 طلك فرِض ُوققِطف. ،: أىف ٓ ط ة بٌجملع اليقامأولفا

قتف واد طوتف.: أن اليقام كلهؿ ٓ لقافثاكقفا  ققىؽ طلك مل لض 

: أن طقودة اليقام إذا َسَبْرىلهل ودق قنلهل ىجد أكثرهل كمل قلل اهلل ثالثفا

 .[41]الروم:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ﴿تيللك: 

ِـّ إصااقل، فللبحااال طنااف  وإن أردت بلءجماالِع اءجماالَع الميااروَف يف فاا

طقا آجتهلد.وضوضُ  ا    لمجتهد، وهؿ لؿ لد 

   .طلمل هؿ أىكروه فٌن قل : إن
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َح  ،هذه كتب أصقل الضقف بوـ ألدي النالس  ؾـا: فيخ ىال يف أيِّ كتالٍب صار 

واحادٍة خاللضقا فوهال اءجمالع، أو  منهؿ بِنَضال اءجمالع، ثاؿ ا تنال بمسايل ٍ  واحد

 بمثلٍل واحٍد تثب  بف مل ادطوتف.

 .«: كػي الؼقاسارابعً »قلل: 

ا أردت بف ىضل قولس الخللؼ طلك فنققل لف: إذ هذه كللتل قبلهل. أ ول:

الذي للقح مـ خال كامؽ، فهذا لنكره كؾ مسلٍؿ، بؾ وكؾ  قالمخلقق، وه

، طلقٍؾ طلك كرة إرض، وىسبتؽ إىكلر ذلؽ إلك الققم مدٌح ٓ ُلقلبلف مدٌح 

 .[11]الشقرى:  ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ﴿قلل تيللك: 

اٍ  جلميا ٍ إلحالق فارٍع بي قإصقلل الذي ه القولس بف وإن أردت ، صاٍؾ بيل 

وضوض  المجتهد، والمقلد ميزوٌل طـ هذه المبلحال بللكلو ، ٓ حاظ   لفهذا ألًل 

   ب ب هلٍن وٓ بدلوٍؾ.لف إٓ إخذ بِقْقل َمـ قل ده، وٓ لطللَ 

طوً  فخلصاب بلءجمالع وبللقوالس المجتهاادلـ ٓ  ،آجتهالد لوإْن ُكنا  ُماد 

ماـ وضوضاتهؿ، وٓ هاؿ مطاللبقن هبال، وهلل اليلم  الذلـ لوس  هاذه المنلقشالت 

ك حوال أىزل  أولاؽ الققم منزلا  المجتهادلـ، ثاؿ أخاذَت تنلقشاهؿ، فلاؽ  درُّ

 ًٓ ثااؿ َتكل ااؿ: ٕن  َتااقفُّر شااروط آجتهاالد فوااؽ الضلااؾ يف ذلااؽ، لكااـ أثباا  أو

 إٓ مجتهٌد مثلف. االمحققوـ قللقا: ٓ لنلضر مجتهدً 

 .«: عدم تؼؾقد الؿجتفدين وتؽػقر من  ؾادهماخامًس »قلل: 

بذلؽ أهناؿ لنكارون تقلواد أمثللاؽ ماـ المجتهادلـ، فهاذا  إن أردَت  أ ول:

ب إلوهؿ، وإن أردَت أهنؿ ُلنكرون تقلود المجتهدلـ حقوقاً ، فهاذه نَس لمكـ أن لُ 

ٓ لحكااؿ قلاال ؿ وٓ أمااراؤهؿ إٓ بمااذهب  ،بادهااؿ مااـ أقباالهل إلااك أدىلهاال
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غواره،  (1)قلىقًىال طنادهؿ وٓ ىهلًمالوىاف َقْواد شاٍ ، وٓ ٓ لتيد   د اءملم أحم

 ،وهااؿ لقومااقن الحاادود صبااؼ الشاارع، وكلهااؿ لباالقن ولزكااقن ولحجااقن

ولحضهقن القرآن الكرلؿ وإحلدلال البحوح  مـ ُسان  ساود المرسالوـ، وإذا 

طلاك  لبللشارع يف إحكالم بلقًوا مشلرق إرض ومعلرهبال ٓ تجاد طماًا  َس َت 

رون أىضسهؿ وهؿ مقلادون ! ؟حللف مـ جموع القجقه إٓ يف بادهؿ، فكوػ لكضِّ

ااؽ طلااك  وإن أردَت  شاارح »التقلوااد يف اليقل ااد، فهااذا محااؾ خاااٍف، وأىاال َأدلُّ

 !تؼ اهلل المبلحقنوفل ،(9)فراجيف «الجقهرة

 .«: تؽػقرهم ة  َمن خالػفم من الؿسؾؿقناسادًس »قلل: 

دق ؼ النهار ليلاؿ أهناؿ  قومعللطٌ ، ول ،لرهلٍن ألًل هذه دطقى با دلوٍؾ وٓ ب

مـ المسلموـ، ولكانهؿ لشاددون النكوار طلاك َماـ جياؾ إلهاف  آ لكضرون أحدً 

لااؿ تكااـ زمااـ  ل، ولنكاارون بِاادطً لَهااقاُه واص اارح كتاالب اهلل وساان  رسااقلف ضِهرلهاا

ذا ولققلااقن: إن مثااؾ هاا ،رضوووان اهلل علوويهم البااحلب  وٓ زمااـ التاالبيوـ وإ ماا  

ـٍ  ،وهذه المزل  لوس  لهؿ فقط .وُلحذرون النلس منف ،شركٌ  بؾ هال لكاؾ ماًم

تباف ورسالف، وتلاؽ الضاا  تاًمـ بالهلل وما كتاف وك، ملسو هيلع هللا ىلصلحلفظ طلك شرلي  ىبوف 

مـ غوار تيولاٍؾ وٓ تحرلاٍػ وٓ  ملسو هيلع هللا ىلصوَصح  طـ رسقل اهلل  وبمل جل  مـ طند اهلل

يتقاده، وٓ شاؽ أن كاؾ  ماـ تبدلٍؾ وٓ تشبوٍف، وهذا لجب طلاك كاؾ مسالٍؿ أن ل

! فالهلل ؟، فهؾ ترلد أىا  أن تخاللػ يف ذلاؽلحلَد طـ هذا الميتقد ٓ ُليّد مسلمً 

 لتقلك ُهداىل أجميوـ.

                                                 

 ( كذا والقجف: وٓ قلىقن طندهؿ وٓ ىهلَم.1)

كك الخااف يف التقلواد للبوجقري إشيري، حوال ح« شرح جقهرة التقحود»ليؾ مقبقده ( 9)

  ] ع [(. 99-91يف اليقل د )ص
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 .«َوليٍّ  وبـبيٍّ أ تعالى: الـفي عن التوس  إلى اهلل اسابعً »قلل: 

ل، وُفاِرغ منها ؽ ماـ الجالىبوـبلِ هذه المسيل  ُألِّض  فوهل التآلوػ مِـ قَ  أ ول:

تقهم  أهنؿ وهلبوا  وَأْذِطاـ للحاؼ حتاك أقاقل  لولكـ َجّرد طـ مخولتؽ أققامً 

ىاقا  ملسو هيلع هللا ىلصلؽ: إن محب  الرسقل  ٓ تكقن إٓ بلتبلع سنتف، وطلمل  أولاؽ الققم مر 

وهاذا  ،ملسو هيلع هللا ىلصقللاف رساقلف  وأىضسهؿ طلك ذلؽ، فا لقنيقن إٓ بمل قللف اهلل تيللك أ

 .تملم المحب  قه

 أْجاااَدبقا طلاااك طهاااد طمااار باااـ الخطااالب أن النااالس  :ويف الباااحوح
   .(1)فلستسقك بلليبلس

   .(9)واستسقك ميلول  بوزلد بـ إسقد

أن طماار بااـ  وأخاارج البخاالري يف المنلقااب مااـ صااحوحف طااـ أىااس 

كاالىقا إذا َقَحُطااقا استسااقك بلليباالس بااـ طبااد المطلااب، فقاالل:  :الخطاالب 

 .ىتقساؾ إلواؽ بياؿِّ ىبّونال فلساقنل فتسقونل، وإى ال ملسو هيلع هللا ىلصاللهؿ ُكنّل ىتقسؾ إلوؽ بنبّونل 

 اىتهك. .(4)قنقلل: فُوسقَ 

: -«شااضل  الباادور»وماانهؿ الشااو  مرطاال الكرماال يف - قاالل المحققااقن

المراد أهناؿ تقسالقا بادطل  اليبالس وشاضلطتف، ولاوس الماراد أىنال ُىقساؿ طلواؽ 

   .(3)بف

                                                 

 (.1111رقؿ ( البخلري )1)

 (.619( تلرل  أبل زرط  الدمشقل )9)

 (.1111رقؿ ( البخلري )4)

 ومل بيدهل(. 916( شضل  البدور يف زللرة المشلهد والقبقر )ص 3)
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ن وإلاك أ ،(1)ليونل والقسطاين يف شارح البخالريهذا ا قوقد أشلر إلك ىح

م اليبلس     .الداطل قطلك ىضسف يف الدطل ، وأن اليبلس كلن ه طمر قد 

 «فٌن جالهل طناد اهلل طارلٌض  :إذا سيلتؿ اهلل فلسيلقه بجلهل»وأمل حدلال: 

 .ملسو هيلع هللا ىلصى طلك رسقل اهلل حدلاٌل َكذٌب ُمضًا قفه

 :مـ كام طلمل  الحنلبل  يف ُكتب فقههؿ لثؿ إىنل أىقؾ لؽ بيًل 

 وِقوؾ: ُلستحب. .: ولجقز التقسؾ ببللٍح «الضروع»ف قلل ابـ مضلح يف كتلب

. يف دطل ف ملسو هيلع هللا ىلصيف َمنَْسكف الذي كتبف للمروزي: أىف لتقسؾ بللنبل   أحمد قلل

لينل شو  اءسام ابـ )وجيلهل شوخنل وغوره،  «المستقطب»وجزم بف يف 

 كمسيل  الوموـ بف، قلل: والتقسؾ بلءلملن بف وصلطتف ومحب تف والباة (تومو 

أفيلل اليبلد  ومِـ فِْيلف أ قوبدطل ف وشضلطتف وىحقه ممل ه ملسو هيلع هللا ىلصوالسام طلوف 

مـ القسول  الميمقر هبل يف ققلف  ق، وهلمشروٌع إجملطً  -الميمقر هبل يف حقف 

وقلل اءملم أحمد  ،[45]المل دة:  ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿تيللك: 

ستيلذة ٓ تكقن آ: (9)«أعوذ بؽؾؿات اهلل التامة من قر ما خؾ »وغوره يف ققلف: 

  بمخلقٍق.
ُّ

)مـ أصحلب أحمد(: الدطل  طند ق   وقلل إبراهوؿ الحربل

ه للدطل  : قبدُ (لينل ابـ تومو )وقلل شوخنل  الاللق المجرب. (4)ميروٍف 

: لحرم با ىزاع بوـ لوقلل ألًل  .اءجلب  بدطٌ  ٓ ُقرب  بلتضلق إ م  طنده رجل َ 

 .(3)إ م 

                                                 

 (.6/191( إرشلد السلري )7/49( طمدة القلري )1)

 (.9718رقؿ ( مسلؿ )9)

 ( هق ميروف الكرخل.4)

 (.4/999( الضروع )3)
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ؼ ل ااخَ : ٓ تُ «الضنااقن»بااـ طقوااؾ البعاادادي يف كتاالب  القفاال  طلاال قوقاالل أباا

قالل: وٓ لكضاوهؿ  قق والتزولؼ والتقبوؾ لهل والتقسؾ هبؿ إلاك اهلل.لُ القبقر بللخَ 

ا بوناف ذلؽ حتك لققلقا بللسر الذي بونؽ وبوـ اهلل، وأّي شلٍ  مـ ا ك ساره هلل لسم 

د وإبنوا  الشالهق  قالل: وُلكاره اساتيملل النواران والتبخوار بالليق وبوـ خلقاف!

، واستشضيقا بللاب  مـ إسقلم، وكتباقا إلاك الابا  اسمقا ذلؽ مشهدً  (1)البلب

وهااذا لقااقل:  ب، فهااذا لقااقل: ِجمااللل قااد َجَرَباا !الرقاالع، ودسااقهل يف إىقاال

 .اىتهك .(9)لكيهنؿ لخلصبقن حوهل ولدطقن إلهً ! أرضل قد أجدب 

كاالن  : ٍ : فهااؾ تقااقل طناافوخمساامل ةوابااـ طقوااؾ ُتااقيف ساان  ثاااث طشاار

 !؟لوهلبوه 

ُـّ التقسؾ بللبللحوـ«المنتهك»وقلل يف   .(4): َوُلس

 .(3): وٓ بيس بللتقسؾ بللبللحوـ«اءقنلع»وقلل يف 

ونال المياروف بللحطالب الماللكل يف شارحف طَ طبد اهلل محماد الرُّ قوقلل أب

طناد المنا   لمسلم  طلك رجٍؾ رآه قل ًما ق: قلل مللؽ: أىكر أب«مختبر خلوؾ»ال

قالل اباـ رشاد: إىمال أىكار الكثوار مناف ٕىاف فياؾ  .رفع صقتف بللدطل  ورفع لدلف

 .(5)الوهقد

ثاؿ  التقسؾ، فتيملهال طـ قن نهَ هذه ُىققل طلمل  تلؽ الضا  التل تزطؿ أهنؿ لَ 

 قؾ مل شا .

                                                 

 ( غور واضح  يف إصؾ.1)

   .(918( وابـ منبقر صلحب فتح الحمود ) 931/  4( ىقلف طنف ابـ مضلح يف الضروع )9)

 (.1/477( منتهك اءرادات )4)

 (.1/918( اءقنلع )3)

 (.9/917( مقاهب الجلوؾ شرح مختبر خلوؾ )5)
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 .«ثامـفا: تحريم زيارة  بور إكبقاا والصالحقن»قلل: 

 هذا المقضقع، ولكـ ُأِحولؽ إلك كتب السالدةأىل ٓ أصوؾ ميؽ الكام يف 

 هؾ تجد فوهل أن البدع المقجقدة الوقم يف الزللرة لجوزهل أحٌد منهؿ؟ (1)الحنضو 

مهاال اوأماال ُمطلااؼ الزلاالرة، فماال ساامينل أن أحاادً  غواار أىاالٍس ُوِجاادوا يف  ،حر 

مخولتؽ ولوس لهؿ وجقٌد يف الخلرج، فاٌن كنا  تجواز الحكاؿ طلاك الميادوم 

 شا . فقؾ مل

 .«اه مشرةً تاسعفا: تؽػقر من حؾف بغقر اهلل وعد  »قلل: 

 .ببض  مـ صضلتف وأ الحلػ إٓ بلهلل اتضؼ اليلمل  طلك أىف ٓ لجقز أ ول:

لحلاػ  قوها سامع طمار  ملسو هيلع هللا ىلصويف البحوحوـ طـ ابـ طمار أن النبال 

ــ»بيبوااف، فقاالل:  ــان حالًػ ــن ة ــالؽم، فؿ ــوا بكب ــاةم أن تحؾػ ــف  اإن اهلل يـف فؾقحؾ

 .(9)«باهلل

خللاد إحمار، طاـ  ق: حادثنل قتوبا ، حادثنل أبا«جلمياف»وقلل الاماذي يف 

لقااقل:  الحسااـ بااـ طبوااد اهلل، طااـ ساايد بااـ طبواادة، أن ابااـ طماار ساامع رجااًا 

 ملسو هيلع هللا ىلصفاٌين سامي  رسااقل اهلل  بعوار اهلل:فقالل اباـ طمار: ٓ ُلْحَلاػ  والكيبا ! ٓ

لل الاماذي: هاذا حادلاٌل قا .(4)«أقـرك وَمْن َحَؾَف بغقـر اهلل فؼـد ةػـر أ»لققل: 

ـٌ     .حس

ـْ تياض! «النضح »فلىهر لل صلحب   طلك َم

                                                 

، فضوهل مال $للشمس إفعلين « طلمل  الحنضو  يف إبطلل طقل د القبقرل جهقد »اىهر: رسلل  ( 1)

 ٓ تجده مجمقًطل يف غورهل.

 (.1636رقؿ مسلؿ )و(، 6118رقؿ ( البخلري )9)

 (.1545رقؿ ( الامذي )4)
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   .: َحَملف بيض اليلمل  طلك التعلوظفٌن قلَ  

   .(1)وهنلك لرتضع النزاع ،طلوهؿ طلك التعلوظ واحمؾ ققل مـ تردّ   ؾـا:

والهلهر أن هذا الرجؾ مِـ بيض الِضَرق الذلـ ُلجاّقزون وضاَع إحلدلاال 

فاقن القارآن حساب مشاتهول ؿ وأغراضاهؿ، ُىبرًة لمقالل تهؿ، وماـ الاذلـ لحرِّ

كمال ضهار لاؽ ممال  ملسو هيلع هللا ىلص: لوقلقا طلك كتالب اهلل وسان  رساقلف ولسمقىف تيولًا 

 تقدم، وكمل لههر لؽ مـ ققلف.

 .«ذبح لغقر اهلل عـد مرا د الصالحقن ور أَذ : تؽػقر من كاعاقرً »قلل: 

غور أىف ُمبلدم لققلف تيللك: هذا افااٌ  مـ جهٍ ، واجتهلٌد جدلٌد منف، 

 ، [4]المل دة:  أل  ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴿

م مل أهؾ  لعوره بف، ولؿ لخبص ذلؽ بمراقد البل حوـ لفلهلل تيللك حر 

، وطلك للعور اهلل ذىبً بف بعورهؿ، وقد طّد هذا الضلضؾ تحرلؿ ذبح مل ُأهؾ   وٓ

ب والسن  واءجملع، وكامف يف مقتلك اجتهلده أن ذلؽ ُقْربٌ ، فخللػ الكتل

 طـ البولن َزلضف، ومنف تيلؿ أن هذا الشو  تيخذه الحدة حتك 
 

هذا المقلم غنل

ليلؿ مل لققل، وليلف لبؾ إلك درج  لسقط طنف هبل التكلوػ، واهلل لتقلك  ٓ

 اءطلى .

                                                 

هذا كاام فواف إجمالل، فاا شاؽ أن هاذا الحادلال وىحاقه فواف تعلاوظ وتخقلاػ، وهاق طلاك  (1)

كااذب، وىمااّره كماال جاال ، وىيخااذ بهاالهره المضهااقم منااف بيوااًدا طااـ حقوقتااف، ىااًمـ بااف وٓ ى

« اءلمالن»( و19/151، 7/673ٓبـ تومو  )« مجمقع الضتلوى»التيولات المستكره . اىهر: 

  ] ع [(. 316)ص « توسور اليزلز الحمود»( و88ٕبل طبود القلسؿ بـ سام )ص
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ب به إلى اهلل تعالى»قلل:   .«إن الوسقؾة ة  ما ُيَتَؼرا

، وىحـ ىعلل طنف للنلقض بيلف بيًل  صقلًا  لمً ىقؾ يف هذا المقلم كا

ُب به »لكثرة مل ُألِّػ فوف مـ التآلوػ، ثؿ َىَقَض ذلؽ بققلف:  الوسقؾة ة  ما ُيَتَؼرا

 وأ لوثنً  وبنلً  أ وأ لترابً  وأ احجرً  وأ اكلن شجرً  قوطلك زطمف ول ،«إلى اهلل تعالى

بمل أمر اهلل تيللك بف وصح  ، ولؿ ليلؿ أىف ٓ لتقرب إلك اهلل تيللك إٓ لمً نص

]الحشر:  ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ﴿ ،ملسو هيلع هللا ىلصإمر بف طـ ىبوف 

وأمل تلؽ البدع التل لرلد أن لجيلهل ُسن  ، فكؾ مًمـ لنكرهل طلوف وطلك  ،[7

غوره، وفطرة اهلل التل فطر النلس طلوهل تيبلهل، ثؿ إن بلقل مل ذكره يف رسللتف قد 

لؽ ققل ف المًلضلت والردود، وقد أسلضنل كثر فوف القوؾ والقلل، وكثرت فو

وطلك اهلل قبد  .فا حلج  لنل يف اءصلل  هنل بيض أ م  الحنلبل  يف ذلؽ

 السبوؾ.

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 تــت انثاٍَــانُفخ
 

 

 بيده، وبيد:
 

 الحمد هلل وحده، وصلك اهلل طلك مـ ٓ ىبل

المانح  وكلىا  «المنحا  اءلهوا »لمل سملهل صلحبهل  «المنح »فٌن رسلل  

الربلىو  ٓ تكقن إٓ بللحؼ، ٓ جرم َحداىِل البولن إلك منلقشتف يف أشاول  ٓ لحاؼ 

ألقااك الساامع  وساامك منحاا  إلهواا ، كماال سااورى ذلااؽ مااـ لااف قلااٌب ألهاال أن تُ 

 شهوٌد.قوه

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿ستدل  بققلف تيللك: ا

  .أل  [115]النسل :  ﴾ڃ ڃ چ 

وسبوؾ البحلب   ملسو هيلع هللا ىلصسبوؾ الرسقل قهألوس سبوؾ المًمنوـ  أ ول:

وكلهؿ كلىقا لًمنقن بآللت ! ؟والتلبيوـ، ومل درج طلوف أهؾ القرون الثاث 

مـ غور  [11]الشقرى:  ﴾ٺ ٿ ٿ  ﴿تيللك: قلطدة ققلف  البضلت طلك

 قتيولٍؾ وٓ تيطوٍؾ وٓ تشبوٍف وٓ تمثوٍؾ، كمل أوضحنل ذلؽ فومل سلػ، هذا ه

 .سبوؾ المًمنوـ

البدع التل تحقم حقل تيلودهل، فيخ ىل متك كلى  يف زملن وأمل تلؽ 

نقهل ويف أي وق  ؟!السلػ منح اهلل تيللك ذلؽ الكلتب منحً  إلهوً   قول !؟حس 

، الحكؿقلَيِلَؿ أن أل  دلوٌؾ طلوف ٓ لف، وهذا كتلب اهلل لنطؼ بللحؼ، وه
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ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺  ﴿تيللك:  قلل والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة

  ﯁        ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ 

 ﴾        ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

 .[5، 3]إحقلف: 

َلَؿـا حـاربوا أهـ  اإليؿـان    ،يزعؿون أكفـم عؾـى الحـ  ةؿاةاكوا  ول»قلل: 

 بقت اهلل الحرام، وارتؽبوا أعظم الؼبالح بؼتؾفم الـاس حـقن دخؾـوا الطـالف  ـتًَّل 

ا  آخر مل قللف. إلك «حتى استل ؾوا الؽبقر والصغقر ،عامًّ

سااقاٌ  كاالن مااـ -هااذه قلااوٌ  تلرلخواٌ ، ولااوس أحااٌد مااـ الماًرخوـ  كؼـول:

إهنؿ قلتلقا يف البوا  الحارام، وٓ دخلاقه يف  :قلل -مـ غور أطدا هؿ وأطدا هؿ أ

قتلل، اللهؿ إٓ مل كلن مـ دحان، فٌىاف زطاؿ أهناؿ قتلاقا جاده ٕماٍر مال، فلشاتد  

ـْ قْتٍؾ وهنٍب وغالراٍت َحنَقف طلوهؿ، مع أىف ذكر يف كتل
ألباقهل  ،بف أشول  كثورًة: مِ

إن  -ومل وسيف إٓ الاتكلؿ باللحؼ، وإى ال  ،بيمرا  البو  الحرام، وىلقلف الج يتُّ

سنضرد جموع مال ذكاره الجا يت يف رساللٍ  لوههار أىاؽ المضااي، فاٌن  - شل  اهلل

الكلتاب،  ، ولكـ صلش ساهؿكلن لزطؿ أن الطل ػ مـ الحرم فذلؽ اجتهلد منف

ٓ ساومل يف ققلاف:  ،ؾ كامف بٌىبالٍف تههار لاف المنلقلالت والتحلماؾومـ لتيمّ 

 إهنؿ أحرققا المبلحػ والبحوحوـ وغور ذلؽ.

 اثؿ إين أدلُّ القلرئ طلك َمـ فيؾ ذلؽ الضيؾ الذي ىسابف لعوار أهلاف ميتمادً 

أ طلك ىساب  فياٍؾ لعوار فلطلاف: خقًفا ماـ  لطلك أصح الكتب التلرلخو ، وٓ أتجر 

.  اهلل تيللك الذي قب ح الكذب وآفاا ، وأطد  لبلحبف مل أطد 
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وكن  أود أن لكاقن ذلاؽ الخا  مطقلهال، لكاـ جارأة ذلاؽ الكلتاب  أ ول:

اءملمااا  »قااالل اءمااالم الضقواااف اباااـ قتوبااا  يف كتلباااف  .ووقلحتاااف أوجبااا  ذلاااؽ

 :  (1)«والسولس 

ل ُولل الُملاؽ، وامتناع  أهاؾ مكا  والمدلنا  طاـ بويتاف إن  لزلد بـ ميلول  لم 

، فلاؿ أجمع طلك إرسلل الجواقش إلوهمال، فيساكر ماـ بلاده، وطارض إجنالد

وٓ أك  مـ ابـ خمسوـ، وكلن الجاوش طلاك  لخرج ميف أصعر مـ ابـ طشرلـ

، وجياؾ طلاك الجاوش مسالؿ باـ طقبا ، وأرساؾ مياف خوٍؾ طراٍب وساٍح شلكٍ 

إلاك اباـ الزبوار  لتخاذ المدلنا  صرلًقاطشرة آٓف بيوٍر تحمؾ الزاد، وأوصله أن ل

وك أ قوه قالتلقك فلقتاؾ ماـ ضضارت باف مانهؿ واهنبهال  وبمك ، وقلل لف: إن صادُّ

   .لثاثً 

اال اىتهااقا إلااك المدلناا  طسااكروا  قاالل ابااـ قتوباا : وذكااروا أن  أهااؾ الشاالم لم 

وخاص  إمر أهنؿ دخلقا المدلن  بحولاٍ   .بللجرف، وأحدققا هبل مـ كؾ ىلحو ٍ 

ماـ جال  بارأس رجاٍؾ بيض أهلهل، فلقتتلقا مع أهلهل، وجيؾ مسالؿ لقاقل:  مـ

لهاؿ، فقتلااقا وضهاروا طلاك أكثاار  (9)ٓ دلاـ لفجياؾ لعاري ققًماا َفَلاف كاذا وكااذا.

ل بياد بـ حزم إىبلري، َفُر ِ  والمدلن ، وقتلقا بشر بـ حنهل  ومحمد بـ طمر

هال لقتلاقن ولنهباقن، ، ثؿ دخؾ الجوش المدلن ، فجلل  خواقلهؿ فواقتلف سلجدً 

فلاربف رجاٌؾ ماـ أهاؾ  ،لوقتلقا طبد اهلل بـ زلد باـ طلصاؿ، وكالن لقماف صال مً 

،  لاالشلم بضيٍس بوده، فخرج منف ىقٌر سالصٌع يف السامل ، وُقتِاَؾ طباد اهلل باـ حنه

                                                 

كتاب حاذر »بح ىسبتف إلواف. واىهار: ، وٓ ت$( هذا الكتلب منحقل مكذوب طلك ابـ قتوب  1)

ليباد اهلل « اليلمالكتلب اءملم  والسولس  يف موازان التحقواؼ »( و411-9/998« )منهل اليلمل 

 (.94-88للدكتقر طلل اليلولين )ص« طقودة اءملم ابـ قتوب »طسوان، وكتلب 

 ( يف إصؾ: ٓ دلوـ.9)
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ا أصاابيف الساابلب ، وإبااراهوؿ بااـ ىيااوؿَفُرِ اا اا ،ل بيااد مقتااف ماالده فرجااف بوااده،  كفعط 

فمال تركاقا  ،ودخلقا دور بنل إشاهؾلحب حدلال إذان، اهلل بـ زلد ص بدوط

حتك الحمالم والادجلج  ،يف المنلزل مـ أثلٍث وٓ ُحلل وٓ فراٍش إٓ ىقد صقفف

كلىقا لذبحقهنل، وىتضقا لحو  أبل سيود الخدري، وضربقه ضاربلٍت، ثاؿ أخاذوا 

ؿ كؾ مل وجدوه يف بوتف، والرجؾ لاؿ لخارج لقتالٍل، وكالن سايود باـ المساوب لا

اللواؾ، وكالن لسامع إذا ل ح مـ المسجد، ولؿ لكاـ لخارج إٓ ماـ اللواؾ إلاك 

 لخرج مـ قبؾ الق  الشرلػ. لذان أذاىً جل  وق  إ

ة لقمااذ ماـ قارلش وإىبالر والمهالجرلـ ووجاقه  وبلغ طدد قتلاك الَحار 

ماـ النالس طشارة آٓف، ساقى النسال   (1)وسبيمل  ، ومِاـ سال رهؿ لالنلس ألضً 

 ،، ودخؾ رجٌؾ ماـ أهاؾ الشالم طلاك امارأٍة ُىَضسال  ماـ ىسال  إىبالروالببولن

 لهل، فقلل لهال: هاؾ ماـ مالٍل؟ فقللا : ٓ واهلل مال تركاقا لال شاواً 
 

 .لوميهل صبل

 شواً 
 

إىف ولاد ابـا  !فقلل : ولحؽ .ٕقتلنؽ وصبوؽ هذا وأ لفقلل: واهلل َلتُخرجـ إلل

مياف لاقم  ملسو هيلع هللا ىلص لليا  رساقل اهللولقاد ب ملسو هيلع هللا ىلصإىبلري صلحب رسقل اهلل   أبل كبش

بوي  الشجرة طلك أٓ أزين، وٓ أسرق، وٓ أقتاؾ ولادي، وٓ آيت ببهتالٍن أفالاف، 

كالن طنادي شالٌ   قثاؿ قللا  ٓبنهال: لال بنال، واهلل لا !، فالتؼ اهلللفمل أتو  شاواً 

فيخذ بِِرْجاؾ البابل، والثادي يف فماف، فجذباف ماـ حجرهال،  :قلل .ٓفتدلتؽ بف

 ط، فلىتثر دملغف يف إرض.فلرب بف الحل 

، وذكروا أىاف قلل: فلؿ لخرج مـ البو  حتك اسقد  ىبػ وجهف فبلر مثًا 

 ، ولؿ لبؼ َبدري  بياد ذلاؽ.ثملىقن رجًا  ملسو هيلع هللا ىلصة مـ أصحلب النبل ر  قتؾ لقم الحَ 

 وكلى  القاقي  يف ذي الحج  لثاٍث بقوـ منهل سن  ثاٍث وستوـ مـ الهجرة.

                                                 

 ( يف إصؾ: وسل رهؿ.1)
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 لأن مسالمً  -المياروف بللقرمالين-ساػ الدمشاقل ويف تلرل  أحمد بـ لق 

دخؾ المدلن  واىتهبهل ثاث  أللم، وافتض  فوهل ألػ طذرا ، والقب  أطجاب ماـ 

 ذلؽ، وقد أصلل المًرخقن يف فهلطتهل ووصضهل.

ويف تلرل  القرملين أن ذلؽ الجوش سلر حتاك أتاك مكا  سان  أرباٍع وساتوـ 

المنجنوؼ طلك أبل ُقبوس، ورمك باف مـ الهجرة، فنبب أموره الحبوـ بـ ىمور 

الكيب  الميهم ، واحاق  مـ شرارة ىوراهنل أستلر الكيب  وقرىال الكابش الاذي 

فدي بف إسملطوؾ، وكلن بللسقػ، وجل  رجٌؾ يف صرف رمحاف ىالٌر، واساتيملهل 

بللضسااطلط، فققياا  الناالر طلااك الكيباا ، فاالحاق الخشااب، واىباادع الااركـ، 

إلااك إرض، وذلااؽ ساان  أربااع وسااتوـ مااـ  واحاقاا  إسااتلر، وتساالقط 

   .الهجرة

ه اهلل -وصلحب المنح   (1)لقب  مسطقرٌة يف التلرل  ميلقم ٌ وا ىقاؾ  - أطز 

تلؽ الققل ع، وزاد طلوهل مـ طنده، وىسابهل إلاك قاقٍم َأتاقا بيادهل بمال لزلاد طاـ 

 سن ، فلهلل لجزلف جزا  المضالـ! إلػ ومل  

ـ واقي  الحارة وغورهال ماـ ٌر، فمل لجوب بف طوطلك فرض أن مل ذكره لف أث

جقابنال، فلوتيماؾ ماـ ُلطاللع رساللتف ولوطللباف بللنقاؾ، وطناد ذلاؽ  قفها الققل ع

   .لتجلك الحؼ

ـ  التالرل  قاد وصاؾ الواقم إلاك درجاٍ  طللواٍ ، وٓ ليلىواف إٓ ماـ  طلك أن فا

وكااقن طنااده حااذٌق وتمحااوٌص وتاادقوٌؼ، كماال ىااراه الوااقم يف كتااب إوربوااوـ، أف

طقن لليلااؿ ٓ لبااللقن بلءفااؽ والتياادي  أولاااؽ َأْولااك مناال بللباادق، والُمااد 

                                                 

« مقاقػ الميلرضوـ يف خاف  لزلد بـ طبد الملاؽ»  الحرة يف كتلب اىهر: ىقد أحداث ميرك (1)

 (.385-496لمحمد الشوبلين )ص



 

 

98 

  
 والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة

كاايهنؿ لااؿ ليرفااقا الحاادلال  واتِّباالع إغااراض وأهااقا  النضااقس؟! وآفاااا 

ث بؽ  ما سؿ  اةػى بالؿرا إثؿً » :البحوح  .(1)«أن ُيحدِّ

ب كتال «النضحا »طلك أىنال ىقاقل: إن يف إخبالر مبللعاً ، ولُوطاللع صالحب 

أستلذه دحاان ماـ أولاف إلاك آخاره، ولونهاره بيقاٍؾ، فٌىاف لجاده قاد ىساب إلاك 

إشراف أمرا  البو  الحرام مِـ القتؾ والتيدي وسضؽ الدمل  أكثار ممال افاااه 

وٓ بمال لققلاف،  وناٍذ أن الرجؾ ٓ ثق  بمل لنقلافطلك َمـ سملهؿ وهلبو ، فويلؿ ح

 وإىمل لبنل بنولىف طلك شضل ُجرٍف هلٍر.

أطاالد بيااد ذلااؽ مينااك ماال ذكااره يف رسااللتف إولااك،  «المنحاا »إن صاالحب 

ه أخاارى، وللضااؼ ولمخاارق ، َلنُااقح تاالرةً وأىاازل ىضسااف منزلاا  الثكلااك وماال  ،ولمااقِّ

ده إٓ إثاالرة الضااتـ والتقجاف طنااد اليااقام لمااآرب ؟ ومال َقْبااف بااذلؽ اليلااؿَفاأطرَ 

ج دس  ىضسف باوـ الباقفو ، وتكلاؿ طلا ليلمهل طا م العوقب. كر، ثاؿ تادر  ك الاذِّ

كر مل لنلسب القق ، حوال قلل:  تػــن »إلك أن ىسب للققم أهنؿ اخاطقا مـ الذِّ

الشقوخ الؿرقدون من أتؼقاا إمة   تعؾـقم الؿريـدين طرالـ  الـذةر بحسـب مـا 

 .«رأى ة  مرقٍد حال أه  الو ت الذي ةان فقه

وهاؾ  !ملسو هيلع هللا ىلصقل ك آبتداع ومخللض  كام الرسافلىهر كوػ ىسب الشوقخ إل

السود أحمد الرفالطل  وبلعف ذلؽ بنقٍؾ صحوٍح طـ الشو  طبد القلدر الجواين أ

والدسااققل والباادوي وأضااراهبؿ، أم طااـ الشااو  أرسااان وأباال البواالن، أم طااـ 

أم طـ أسالتذة حلوا  إولوال  ٕبال ىياوؿ! فاٌن كالن  ،(9)رجلل الرسلل  القشورل 

                                                 

، وأخرجااف مساالؿ يف مقدماا  الباااحوح ( وصااححف إلبااالين3999رقااؿ أبااق داود )أخرجااف ( 1)

 .(1/68).. كذًبل( ) بلضظ:

آتبالع، فضاوهؿ هًٓ  المذكقرون مـ رجلل البقفو  طلك تضلوت كبوار يف ساام  الميتقاد و( 9)

مياروف بحساـ الميتقاد واتبالع السان   $الّبدلؼ والزىدلؼ، فللشو  طبد القلدر الجواين 

 وإثر، أمل البدوي فبلحب كضر فلضح و تؽ وفجقر، ومنهؿ مل بوـ ذلؽ. 



 

 

99 

 
 تبدلٍؾ، فٌن أخبلر أولاؽ الققم بلع  بلعف ذلؽ فلوخ ىل بف مـ غور تحرلٍػ وٓ

لدًة لاؿ منهؿ أىشاي طبا اَمـ َبيدهؿ بطرٍق كلدت تكقن متقاترًة، ومل بلعنل أن واحدً 

شد. ُهداىل كلقليذن اهلل هبل، فلهلل لت  وللِهمنل الرُّ

وأزلدك طلك هذا أن الشاو  طباد القالدر الجاواين ٓ لهمنال اىتسالبؽ إلواف، 

وهاؿ أطارف النالس بيىسالب بيلاهؿ، ولكاـ لهمنال أن  فٌن ىسلف قد مأل الباد،

ىققل: ىحـ أْولك النلس بف مـ جه  طلمف وصاحف الذي صلر كللُمْجمع طلواف، 

 آطتقالد، كمال تشاهد لاف باذلؽ كتباف،  فٌن الشو  
ّ

 المذهب، سالضل
ّ

حنبلل

ساقل، البالرم المسالقل طلاك ماـ خاللػ سان  الر قأبيد النلس طـ البدع، وها

ـْ هولقد أخذ طنف  مثؾ الشو  مقفؼ الدلـ المقدسل مجتهاُد الماذهب  قاليلَؿ َم

، والحلفظ طبد العنل المقدسل إمالم أهاؾ الحادلال يف وقتاف وغوارهؿ، 
ّ

الحنبلل

وغواره،  «الطبقالت»واىتبر أهؾ السن  بههقره، كمل ذكره الحلفظ ابـ رجب يف 

ؾ ووصااضف بيىااف شااو  اليباار، وقاادوة الياالرفوـ، وساالطلن المشاالل ، وسااود أهاا

يف المذهب والخااف وإدب وإصاقل، َأَفَولواؼ  لالطرلق  يف وقتف، وكلن بلرطً 

وبِاَدٍع  بيىف كالن صالحب صْباٍؾ وَزْمارٍ  قنقخرمبقدر هذا اءملم أن لنسب إلوف الم

إلك غلللٍت سالفلٍ ، وَمْواٍؾ إلاك أقاقاٍل افااهال  مل أىزل اهلل هبل مـ سلطلٍن، تقصًا 

واهلل بااريٌ  منهاال، كماال أن الرفاالطل  قالاادلـ، وهااطلوااف مااـ لرلااد هباال طوااب هااذا 

ؾ برلاقن مـ جموع مل لنسابف إلاوهؿ أهاؾ  والبدوي والدسققل وغورهؿ مـ الُكم 

 .(1)الخاطلت والمجقن

                                                 

ساور »( لوس إمر كذلؽ بٌصاق، فيمل الرفلطل فقاد طارف بلليبالدة والزهاد، اىهار ترجمتاف يف 1)

الطارق »(، وأمل الدسققل فقد ىسب إلك مقلل  وحدة القجقد،  اىهار: 91/77«  ) أطام النبا

(، وأمل البدوي فبلحب زىدقا  ضالهرة وتارك للبالقات، 156للنجلر )ص« البقفو  يف مبر

  ] ع [ٕحمد صبحل منبقر.  « أحمد البدوي»اىهر كتلب 
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مسلكوـ ألهل السلدة، َزهدتؿ يف الدىول، وَأضمي ؿ هنالركؿ، وَأساهرتؿ لاولكؿ 

َخلاٌػ جيلاقا حولضاكؿ  يف طبلدة ربكؿ، ثؿ لقوتؿ وجف اهلل، َفَخلاػ مِاـ بيادكؿ

ج بدطً  لبتعل مـ ورا هل الطيلم والشراب،  لكؾ ُمتحوٍؾ، وَمنهًا  امقردً  لَمـ ُلروِّ

 لتكقن مثؾ أىضسكؿ! للشبف كامكؿ، ولؿ لجلهد ىضًس  لللضؼ كامً 

ثؿ إن كراملت إولول  مل سمينل مـ أحٍد إىكلرهل، وإذا كلن َثؿ  إىكلر فٌىمال 

، وكوػ لنكرهل ققٌم لتلقن كتالب وٓ ىقًا   ُتطلبؼ طقًا طلك أشول  مكذوبٍ  ٓ قه

لكـ صلحبنل أخذ للاتقط أشاول  ماـ أفاقاه اليلما  وُلساّقد باف  !؟اهلل وسن  رسقلف

وإن أصالل مهمال  ، فاا ُللتضا  إلوافلصحوضتف، ومثؾ هذا لكقن الكام ميف ضل يً 

 لفاٌن وجاد شاواً  أصلل، وىحـ ىكلضف أن ُلْثب  مدطله بللنقؾ مـ كتلٍب مقثقٍق بف،

مـ ذلؽ فانحـ ىشالركف يف الارد طلاك المنكار، لكاـ طلاك صِْباؼ الشارع وصاح  

 النقؾ.

وإن كالن فواف الخاروج طاـ -وحلصؾ إمر أن هذا الرجؾ لَِشعضف بللههقر 

لهؿ  -الشرع ثاؿ لحملاف الحقاد أن لنساب  ،«وهلبوا »لتسرع إلك تكضوار َماـ سام 

تيلود مدطله بللسبِّ والشتؿ، فاٌن كالن إلوهؿ مل لوس لهؿ بف طلٌؿ، ولستيوـ طلك 

بااذلؽ الااذىب، وزاد طلااوهؿ بااذىقب  قفقااد باال  هاا ؤوا بااذىب التكضواارأولاااؽ باال

ـْ صاللع  آفاا  واءفؽ والسابِّ والشاتؿ والتيادي طلاك الشارع وتحرلضاف، وَما

 رسللتف بٌميلٍن َطلؿ منف ذلؽ، فنيقذ بلهلل مـ الرلل  والنضلق.

ضلىال مًىا  الكاام طلواف الحالفظ اباـ حجار أمل الكام طلاك الخلار فقاد ك

والحاالفظ ابااـ الجااقزي وغورهماال مااـ كباالر ، (1)«اءصاالب »اليسااقاين يف كتلبااف 

                                                 

 (.989 - 9/936( اءصلب  )1)
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قاد حل هال  (1)اليلمل ، ومل لذكره البقفو  مـ حوالة الخلار وإلوالس فهال رماقزٌ 

يف السًال الثللال والخمسوـ والمل   ماـ المجلاد  «الضتقحلت المكو »صلحب 

وإلواالس طباالرٌة طااـ الَبْسااط،  لتااف، حوااال قاالل: الخلاار طباالرةفتقح إول مااـ

فُكُتب البقفو  ُألَِّض  لمـ ليرف مباطلحهؿ ٓ للجلهاؾ العبال الاذي  الَقْبض.

 مـ مداركهؿ، ثؿ لتكلؿ طلك حد ققل القل ؾ: للؿ لشؿ شواً 

ــــار ٍ  ــــدٍق ف ــــذا ةبـ ــــا ه ــــك ي  ةَّلم

 

ــش  ــه طؼ ــن ل ــى ولؽ ــن الؿعـ ــيٍّ م  َخؾ

 ل:وهلل در الميري حوال قل 

ـــةٌ  ـــه آي ـــاُل هـــذا العصـــر مـــا فق  فؿـــا َب

 

ــًخا  ــود رأت مس ــت يف ــن الؿســ  إن ةاك  م

 و ـــــال بلحؽـــــام التـاســـــ  معشـــــرٌ  

 

ــازوا الػســ    ذاك والرســخا  ــوا فلج  غَؾ

 وقلل: 

 أحســــن بفـــــذا الشــــر  مـــــن مؾـــــةٍ 

 

ــــــا كســــــ   ــــــت ٓ يـســــــ  فقؿ  يثب

ــــــا  ــــــَوْيح لـ ــــــب َف  جــــــاات أعاجق

 

 ةلكــــــــا   عـــــــالم  ـــــــد مســـــــ  

  

 

                                                 

ًٓ واشاتبلًهل، فقاد تاقهؿ كضاًرا وزىدقا ، وقاد تاقهؿ ميناك ٓ لخضك أن يف رمقز البقفو  إ (1) جمال

صحوًحل ٓ محذور فوف، والقاجب آلتزام بلٕلضلظ الشرطو  واءطراض طـ إلضالظ المقهما  

: اطلاؿ أن $ والرمقز المجمل ، كمل لنبعل آستضبلل طـ تلؽ الرمقز، وكمل قلل ابـ القاوؿ

اليلم وإرادة الخلص، وإصاق اللضظ وإرادة إشالرتف يف لسلن الققم مـ آستيلرات، وإصاق 

دون حقوقتف مينله، مل لوس يف لسلن أحد مـ الطقا ػ غورهؿ، ولهذا لققلقن: ىحـ أصاحلب 

إشلرة ٓ أصحلب طبلرة. وقد لطلققن اليبلرة التل لطلقهل الملحد ولرلدون هبل مينك ٓ فسلد 

  ] ع [(. 4/41« ) مدارج السللكوـ»فوف. 
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طل ؼ ذلؽ الماد  رساللً  ثللثاً  كارر فوهال مال ذكاره يف إولاك والثلىوا  ماـ  لض 

ع طلاك أهاؾ اليلاؿ  قاءفؽ، والذي ىيرفف ل أن ابـ سيقد أرسؾ ألػ دلنلر لُتاقز 

طل  ممـ كلن طلك صرلق  اباـ طباد القهالب، لرألا  ذلاؽ الضلضاؾ أول َماـ لاد 

ااػ يف ماادحهؿ لوحبااؾ لااف الق سااؿ إوفاار مااـ ذلااؽ ذلااؽ، وٕصلااؼ لساالىف وأل 

أرسؾ اءمالم  قالملل، وَلَتبِيف أولاؽ المشلغبقن، ولَحَبَؾ ىزاٌع فومل بونهؿ، ثؿ ل

ألضوـ لُتيطك لمـ كلن طلاك ماذهب زلاٍد، لارألتهؿ أطلناقا بايهنؿ زلدلاٌ   (1)لحوك

 بللملل، فلهلل لقفقنل وإللهؿ. لحبه 

قف دحان يف آخر تلرلخف، ف مسخف وزاد طلواف: أغلر اءسكندراين طلك مل لض 

لهل  ااقاد، ثااؿ رأى رسااللً  للحاالفظ السااوقصل ساام  لتكااقن صااحوضتف كثواارة الس 

وباوـ أبقلاف  ملسو هيلع هللا ىلصفدخؾ بوـ الرسقل  «ي المبطضكنضل يف إسام أبقَ مسللؽ الحُ »

بققلحٍ  وُسق  أدٍب، لونتحؾ تلؽ الرسلل  ولسارقهل، ولضاتح بالب تلاؽ المسايل  

الذي لنسابقىف  «الضقف إك »َلَطلَلَع كتلب  أْىَبَػ  قطلك أولاؽ الققم، ول لمضالً 

   .(9)ا طلل القلرينولطللع رسلل  م -بريٌ  منف قوه-لاملم أبل حنوض  

                                                 

 (. 8/171للزركلل )« إطام»ها (. اىهر: 1467ملم لحوك حمود الدلـ ملؽ الومـ )ت اء( 1)

ملتل طلك الكضر، وبسط هذه  ملسو هيلع هللا ىلصأن أبَقي الرسقل « الضقف إك »يف  $قرر اءملم أبق حنوض  ( 9)

«  ڠميتقد أبل حنوض  اءملم يف أباقي الرساقل »المسيل  الشو  ما طلل القلري يف رسللتف 

  ] ع [.  ملسو هيلع هللا ىلصالسوقصل دطقى إسام أبَقي المبطضك ورّد طلك 



 

 

113 

  
 والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة

لاؽ ولهاذه  ومال !ؽ ولهاذه المسال ؾ المضاروغ منهالَلا مال ،فول ألهل الضلضاؾ

فهؾ تروج طند َمـ لاف أدىاك  ،َهْب أهنل راج  طند اليقام والجمقدلوـ !الدطقى

! وهااؾ ؟وأبقلااف ملسو هيلع هللا ىلصب لاادخقلؽ بااوـ الرسااقل وماال المقِجاا !؟مااـ اليلااؿَمَلَكااٍ  

لقك بذلؽ  ! ولكـ؟وك 

ـــوي ـــن ٓ َيْرع ـــذل م ـــة ع ـــن الَبِؾقا  وِم

 

ـــه وخطـــاب مـــن ٓ يػفـــم   عـــن جفؾ

غلل  مل ُلقالل يف هاذا الضلضاؾ أىاف لسايك السايل الحثواال يف  فوبللجمل  فٌى 

ربطهؿ بااللمخلققوـ، إبياالد اليااقام طااـ خااللقهؿ ورازقهااؿ وُمااَدبِّر أماارهؿ، ولاا

، ولبيدهؿ طـ ُسان   ىباوهؿ، وطمال جال  اوٓ ضره  لوللهوهؿ بمل ٓ لجلب لهؿ ىضيً 

يف القرآن مـ أللت البونلت، ولتحوؾ لذلؽ بضتح بلب التحرلاػ الاذي لساموف 

 الَِوتسان ك لاف أن لكاقن مشالرً  :التيولؾ، وطمل جل  يف القرآن ماـ ألالت البّونالت

وطقا  الققم مـ كؾ مذهٍب ٓ تاروق لهاؿ تلاؽ الخازطبات، إلوف طند اليقام، 

باللحؼ، والجمقد، وكيين هبؿ وقد رفيقا أصاقا ؿ  قوٓ لمولقن إلك ذلؽ الحش

ققا بمرهضلت أقامهؿ وسهلم ألسنتهؿ أساتلر البلصاؾ، والحاؼ مهمال تعل اب  ومز 

 .اطلوف المبطلقن ٓ َلْيدم ىبورً 

كالن  ققارج وإلبالقهل بعوارهؿ، ولاإن مـ جملا  التيادي ىقاؾ أخبالر الخا 

 لاكن إلاك الواقم، وهاؿ مال لزلاد طوٕولاؽ اصاع َلَيلمقا أن الخاقارج مقجاقد

طشرة مالوـ، ولهؿ مذهٌب خلص  هبؿ، وُكُتٌب مـ الضقاف والتضساور، وجّلهاؿ يف 

ومنهؿ اءبلضو  يف تقىس والجزا ر وبقوا  المعارب، وهاؿ لجالهرون  ،«جلوى»

ف المجلادات، ولكاـ جماقد بياض ققمنال أبيادهؿ طاـ بمذهبهؿ، وَلطبياقن منا

آصاع طلاك مال يف الياللؿ ماـ الماذاهب، وحباروا أىضساهؿ يف دا ارٍة ضاوقٍ ، 

ل  لهاؿ أىضساهؿ أىاف ٓ لقجاد أذكاك  وقلسقا طلقم اليللؿ طلك مل تيل مقه، وساق 

 فلهلل ُللهمنل وإللهؿ البقاب.! وٓ أطلؿ وٓ أفقف منهؿ

 



 

 

 

مه  
ات   (1)خ 

 

 

وا النجاقى اجتمع ج ـ دأهبؿ ترولج الخرافلت طلك اليقام، وأسارُّ ملطٌ  مم 

قن طـ المنكار أن لقلاقا طلاك بونهؿ قل لوـ: كلد الذلـ ليمرون بللميروف ولنهَ 

، فقاالل لهااؿ ر وسااهؿ: ٓ ضااور، إماار أسااهؾ ماال لحرفتناال السلساالىو  قلاالً  م ًماا

هقا مال شااتؿ، وارقباقا وغناقا، وٓ تتقوادوا بماذ هٍب، فاٌن اطااض لكقن، َمقِّ

ٌض للرسااقل، ُمنكااٌر وا باايطلك صااقتكؿ: أىاا  وهاالبل ُمااْبعِ طلااوكؿ مياااٌض ىاالدُ 

واحضهاااقا هاااذا الطلساااؿ، فٌىاااف لجلاااب لكاااؿ المااالل، ولدساااكؿ يف  !لألولوااال 

القضل ػ، ولحلركؿ المقا د اللذلذة والمآكؾ الشهو ، وتنهلل الهدلا  طلاوكؿ، 

وإذا  !ب  وتركنل لعورىال القشاقروإذا جلستؿ يف المجللس فققلقا: ىحـ أخذىل اللُّ 

ـٌ مبلٌح فيصلققا ألسنتكؿ بذّمف وآفااا  طلواف: لُِتَمّقهاقا طلاك  وجد طللٌؿ متضن

قا الكاذب مال دماتؿ ترلادون إصااح جواقبكؿ اليقام أىكؿ أطلاؿ مناف، واساتحلُّ 

   .وميوشتكؿ

 واطلمقا أىف كلمل كُثر الجهؾ وقع الياقام يف طمالٍ ، فكلمال ٓح لكاؿ صرلاٌؼ 

ببااورٍة فنلصاابقه  ولنشاار اليلااؿ فباالدروا إلااك صْمااس ميللمااف، وكلماال أتاالكؿ ذ

ضٌر وضاٌل، ومل ذلاؽ يجميهل كُ ببلليداوة، وألققا يف إذهلن أن اليلقم الدىوقل  

وكلمل رألاتؿ  .تشمقا را حتهل: وٕهنل تقلل طلك خرافلتكؿ بللدملر إٓ أىكؿ لؿ

                                                 

 هكذا يف إصؾ، فللمًلػ جيؾ لرسللتف خلتمتوـ.( 1)
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ذوا بعوبتاف صلحب فكٍر مستنوٍر قلبلقه بللمكر والخداع ، حتك إذا غلب طنكؿ َتلذ 

   .لف، وحوناٍذ لتؿ مل ترلدون  دوىمومتف وىْبب المكل

 ر بف، وقلم الكؾ متيلهدلـ طلك ذلؽ، ومهمل كلن إمر.لمل أمَ  (1)قافيذط

ــةٍ  ــن خؾقؼ ــرٍئ م ــد ام ــا تؽــْن عـ  ومفؿ

 

 وإن َخالفـــا تخػـــى عؾـــى الــــاس ُتعؾـــم 

  

 

 

 
 

                                                 

 ( كذا بلٕصؾ، والبقاب: فيذطنقا.1)



 

 

 

 

 

 تـــيف رسان زةــَظ
 

 فحت انشكٍتانُ»
 «نفزقت انىهابٍتيف انزد عهى ُشبه ا

 

 

 مؤلفها

 ًٍذاًَـار انذيشقً انــانٍس ىأب

 

 
 هـ43ٓٔطبعج يف يطبعت انرتقً عاو 
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لل لمل ُلرلد، الهلدي إلك دلـ  الحمد هلل القلل الحمود، العضقر القدود، الضي 

بنيمتف إخقاًىل مِـ التقحود، الذي أل ػ بوـ قلقب طبلده المًمنوـ: فيصبحقا 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿بيد مل كلىقا أطدا ، القل ؾ: 

ڦ  ﴿والقل ؾ:  ،[64]إىضلل:  ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

  .[114]آل طمران:  ﴾ڍ ڍ ڌ

والباة والسام طلك ىبل الرحم ، وُمبلح إم  الذي أىزل اهلل طلوف: 

﮵ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﴿

والذي أثنك اهلل طلوف  ،[198]التقب :  ﴾﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ََٓن  ،[3]القلؿ:  ﴾ڱ ڱ ڱ ں﴿بققلف:  سودىل محمد النبل إمل الذي 

لِققمف بمل أودع اهلل فوف مـ رحمٍ ، فدطل إلك سبوؾ ربف بللحكم ، فلستجلب 

لدطقتف إلقف مـ البشر، ولقٓ الرحم  والحكم  لمل هقت إلوف إفادة، ولمل 

پ ڀ ڀ ڀ  ﴿ ،ب  ُحب ف القلقب، ولمل دخؾ النلس يف دلـ اهلل أفقاًجلُأشر

ې  ﴿ ،[159]آل طمران:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 
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 «انُفحت انشكٍت يف انزد عهى ُشبه انفزقت انىهابٍت»َظــزة يف رسانـــت: 

 والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

 ،صل ك اهلل طلوف وطلك آلف إصهلر، وصْحبف إبرار، [969]البقرة:  ﴾ۈئ ۈئ

 :أمل بيد .مل تيلقب اللوؾ والنهلر

 «الـػحـة الزةقـة   الـرد عؾـى ُقـبه الػر ـة الوهابقـة» رسالل فقد وقْض  طلك 

لضلضٍؾ مـ ىزٓ  دمشؼ، وغرُض المًلػ منهل الرد طلك مـ منع التقسؾ باذات 

وغوره مـ إىبول  والبللحوـ، ولو  المًلػ وقاػ طناد هاذا الحاد  ملسو هيلع هللا ىلصالنبل 

اف الن قولؿ لتجلوزه إلك مال ها جادلوـ أبياد، ولكناف وّساع الادا رة، وتنالول يف ذمِّ

 والشلمووـ، وآذى يف َسبِّف وشتمف إحول  وإمقات.

مال أضاـ أن  $ ويف صلوي  رسللتف ترجمٌ  للشو  محمد بـ طباد القهالب

اا ؿ وجلىًباال مااـ ل مااـ التحقوااؼ والميرفاا  بحاالل الماااَج أحااًدا ممااـ ُرزق حهه

 اءىبلف لرضك طنهل، ٓ سومل إذا خلف مقلم ربف وهنك النضس طـ الهقى.

ومـ لتهمف بلٓىتسلب  أخقض ميف فومل كتبف طـ القهلبووـأن وٓ أحب 

، وأىل ىصلحب هقً  وإلوهؿ مـ الدمشقووـ، فٌن السب  ٓ َليمد إلوف إٓ طلجٌز أ

لػ بوـ الضرلقوـ، لوس لل مِـ غرٍض غور جْمع الكلم ، وتقرلب مسلف  الخُ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ﴿، وبولن الحؼ بلطٍػ 

 .[118]لقىس:  ﴾ڍ ڍ ڌ ڌ
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 َبذة يٍ كالو يؤنف انزسانت
 (:6إلوؽ ىبذة ممل قللف يف وصػ بيض الدمشقووـ )ص 

لؿخالػقن لؿا اتػؼت عؾقـه إلؿـة لقس عجبي من ابن عبد الوهاب وتابعقه ا»

جقن لعؼقدتفم الػاسدة  -رضوان اهلل علويهم - بلةثر من الشرذمة الؼؾقؾة   دمش  الُؿروِّ

رهؼــتفم الغوايــة، وغشــقتفم الجفالــة، واســتزلافم وبضــاعتفم الؽاســدة، الــذين أ

 ،«ققطان الفوى والغرور، حتى هوى بفم إلى أخّس َدرةٍة مـن َدرةـات السـخافةِ 

ةقـف يــروق لؾشـرذمة الؿـتســبة إلـقفم الؿوجــودة   دمشــ   !َفَواخجؾتــاه» و ـال:

الؿتصػة بالتؿدن والحضارة أن تؽـون تابعـًة لسـؽان البـوادي، وُتػتـتن بعؼالـدهم 

عي الػفما إلـى أن  ـال:  «!؟لبديفة البطَّلن، م  أن فقفم من يـتسب إلى العؾم ويدا

هـات، وكفضـوا يروجـون تؾـك ةقف افتتـوا بتؾـك الترهـات، واكخـدعوا بالؿؿوّ »

العؼالد الزالغة وإضالق  الباطؾـة، ويبثـون   أفؽـار العـوام هـذا الؿـذهب الـذي 

 ها.ا «؟!أطبؼت عؼَّلا إمة عؾى فساده

يف وصاػ إخقاىاف  (1)هذه ُجماٌؾ ماـ طبلراتاف اليللوا  وآداباف السالمو  :أ ول

طرضانلهل طلاك القالرئ الكارلؿ  - دع النجادلوـ ومال وصاضهؿ باف -الدمشقووـ 

لويرف هبل َمْبلعف مـ إدب، ودرجتف مـ الحرص طلك جْماع الكلما  والتايلوػ 

 !(9)إلَقمبوـ المسلموـ يف هذا الوقم 

طـ هذا الرجؾ أىف صلر يف َدْرساف لاذمُّ بياض طلمال  وقد ىقؾ لنل غور واحٍد 

 اؿ ولبرح بيسمل هؿ وأسمل  بيض محا  مـ أمقاٍت وأحولٍ ،  ،دمشؼ وغورهؿ

                                                 

 هذا مـ بلب التهكؿ طلك صلحب الرسلل !( 1)

 (.9/1167َلْقم ألقم: َصِقلؾ َشِدلد )الميجؿ القسوط  (9)
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 «انُفحت انشكٍت يف انزد عهى ُشبه انفزقت انىهابٍت»َظــزة يف رسانـــت: 

ر ممـ أخذ اليلؿ طانهؿ أ والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة سامع شاوًال مانهؿ، وأىاف لمال تيارض  ووأحول هؿ، وُلنضِّ

 فلمل اتبؾ ذلؽ بسملح  ر اوس اليلمال ، للموداىووـ رّد طلوف بيلهؿ أحسـ ردل 

اسااتدطله وساايلف: لااؿ طاادل يف دْرسااف طااـ إرشاالد اليلماا  ووطههااؿ إلااك الطيااـ 

بيشخلٍص ذهباقا إلاك رحما  رهباؿ، وآخارلـ يف قواد الحوالة؟ فايىكر ذلاؽ أشاد 

ح بيسمل  فاٍن وفااٍن وفااٍن يف الادرس، وإىمال كالن  اءىكلر وقلل: إىف لؿ ُلبرِّ

 لتكلؿ يف مسل ؾ طمقموٍ  ٓ َتيلُّؼ لهل بلٕشخلص!

كوااػ لااتهؿ الضااا  الدمشااقو  بلٓىتساالب إلااك الشااو   ،لواا  شاايري ثااؿ  

)لينال  رجـًَّل مــفم و د سللُت »بـ طبد القهلب وجملطتف ثؿ لققل بيد:  محمد

ــاالدمشااقووـ(  ــه يوًم ــه أثــري? يعـــي  وأقــافعي أ ?عــن مذهب حـػــي؟ فلجــابـي بلك

 ها.ا« يـتسب إلى أحد من الؿجتفدين  ٓ

أثااري  بياادم آىتساالب إلااك أحااٍد مااـ إ ماا  فااٌذا كنااَ  ُتضساار ققلااف بيىااف 

فكواػ تنسابف إلاك رجاٍؾ ماـ  -رمحهم اهلل تعاىل ورضي عونهم -المجتهدلـ أىضسهؿ 

! وكواػ لمكناؽ أن $محماد باـ طباد القهالب  قأتبلع أحمد بـ حنبؾ، وها

! ثؿ كوػ جلز لؽ أن تمأل رسللتؽ مـ دطاقى أن ؟تطلبؼ بوـ الدطقى والدلوؾ

! وهال ىحاـ ُأوٓ  ىاراهؿ يف ؟روىنل ولزطماقن أىال مشاركقنالقهلبووـ قلصب  ُلكضِّ 

مساالجدىل ُلباالقن خلااػ أ متناال ُمقتاادلـ هبااؿ، وٓ تكاالد تاادخؾ مسااجًدا مااـ 

االمسلجد وق  الباة إٓ و فاٌذا  !ل بٌملمافتجد بيلهؿ لًدي الباة فواف ُمًتمه

 !؟فكوػ لقتدون بنل وُلبلقن مينل - كمل زطم  -كلىقا لرمقىنل بللشرك 

للهؿ أىف كلن التطرف والرم وهب ل بللشرك والكضر مـ بيض ُجه 

ېئ ىئ  ﴿! ألؿ لقؾ تيللك: ؟وُغاتِهؿ، فهؾ لبح أن ُلًخذ الكؾ بذىب البيض

وهؾ لمكنؽ أن ُت ِّئ ُجهللنل وُغاتنل مِـ مِثؾ ! ؟[163]إىيلم:  ﴾ىئ ىئ ی
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ورهؿ ! ولؿ ٓ تنبح ليقامنل، وُتندد هبؿ، وتزجرهؿ طـ تكضور غ؟هذا التطرف

 !؟كمل فيل  بيولاؽ

ْرذمة »ثؿ مل مينك ققلف:   الؿـتسبة إلقفم الؿوجـودة   دمشـ ةقف َيروق لؾشِّ

 ؟«!؟الؿتصػة بالتؿدن والحضارة أن تؽون تابعًة لسؽان البوادي

! ؟! ألوس الكاام يف التقحواد؟أيُّ مدخٍؾ للتمدن والحللرة فومل ىحـ فوف

يبالدات ماـ الادلـ الاذي أكملاف اهلل ! ألوسا  اليقل اد وال؟ومل دخلاف ماـ البادع

! هاؾ ؟! ألاوس مبناك الادلـ طلاك آتبالع المحاض؟ملسو هيلع هللا ىلصتيللك طلك لاد رساقلف 

! مل ميناك التمادن والحلالرة يف ؟لجقز فوف التعوور والتبدلؾ والزللدة والنقبلن

 !؟هذا المقلم

إن كناا  تيناال َمااَدىِو تنل وحلاالرتنل يف هااذا  ؟ثااؿ أي تماادٍن وحلاالرٍة تيناال

ننال: ٓ يف اخاااٍع وٓ يف صانلطٍ  ىل ٓ ىرى أثًرا لهذه المدىو  بوأ الجوابف ،الزملن

وٓ زراطٍ  وٓ تجلرٍة، وإن كن  ترلد َمَدىو   أسافنل، فا لحاؼ لنال أن ىضتخار هبال 

   .وىحـ قد أضينلهل

وـ مال ولقد تذكرت أن أحاد إوروبواوـ كالن لاذكر ٕحاد أفلضاؾ المسالم

َي  يف الُملاؽ، وآخاااع يف الضاـ، اىته  إلوف أوروبل مـ البس ط  يف اليلؿ، والس 

 قاد أخاذتمقه طاـ  :وُلبلهل بذلؽ، فقلل لاف المسالؿ
ّ

قال لنال الضخار: ٕن هاذا الرُّ

فيجلبااف إوروباال: ٓ حااؼ  لكااؿ هبااذا الضخاار،  .أساالتوذكؿ الياارب، وهااؿ آبلؤىاال

لمِلِوـ، ِيْلمهؿ َطاوىشرىلهل، َفُكنل بِ  ف منكؿ: ٕىل أخذىل طلقم َسلِضكؿوىحـ أحؼُّ ب

 وـ.وكنتؿ لهؿ طلقِّ  أمل أىتؿ فقد أضيتمقهل

تارى المدىوا  يف آفتتالن بلللبالس، والتضانـ بللطيالم والشاراب،  وإن كنَ  

وآستكثلر مـ القضل ػ والمرتبلت مـ أجاؾ ذلاؽ، فهاذا أقابح مال َساَرى إلاك 

هؿ طاـ تخارلج الطااب يف الي لاقم صنػ اليلمال  ماـ إماقر الذموما ، وصاد 
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 وأداب وتبنوػ الكتب وإحول  اليلقم. والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة

وأمل وشرف اليلؿ أن طند كثوٍر مـ طلمل نال إغنوال  ماـ اليلاؿ والمالل مال 

كلى  ِهَمُمهاؿ متقجهاً  ءحوال   قلستطويقن أن لخدمقا بف كثوًرا مـ الطاب، فل

اليلااقم الشاارطو  واليربواا  لقاالمقا هبااذه القضوضاا  المقدساا  حااؼ  القواالم، وإًذا 

   .هرت َهلتوؽ اليلقم يف هذه الدللر َأّلمل ازدهلرٍ ٓزد

لـ الاذلـ قلاقا  وإىؽ َلَتجد بيض الشبلن والكهقل مـ المشتعلوـ المجادِّ

شطًرا كبوًرا مـ حول ؿ يف الجمع بوـ الميقاقل والمنقاقل، والتادقوؼ يف الضاروع 

 وإصقل، لضتشقن طـ وضوضٍ  طلمواٍ  ُتساند إلاوهؿ لونضياقا بيلمهاؿ ولساتزلدوا

منف، ولتمرىقا طلك اليمؾ، ولوستيونقا بللمرتب طلك أمر ميوشتهؿ، فا لجدون 

باللتخلل طاـ وضوضاٍ   قإلك ذلؽ سبوًا، وٓ مـ أحٍد مـ أهؾ اليلؿ مسلطدة، ولا

ومرتٍب زا اَدلـ طاـ حالجتهؿ، فولاطرون هنالك إلاك آشاتعلل بمال لقاوهؿ ذل  

 السًال، وإمر هلل.

طل أىاف وقد كلن القاجب لتقلضك مـ ل زطؿ العوارة طلاك الادلـ وأهلاف ولاد 

رحماً  هباؿ وبماالت الطااب  :مـ ُحملتف وُدطلتاف أن لسالطدهؿ بكاؾ مال لمكاـ

ج طلك ألدلهؿ.  التل كلن لمكـ أن تحبؾ طندهؿ، وتتخر 

ـِ  ـَ للدل واليلَؿ لليلِؿ خدمً  خللبً  مـ كاؾ شال بٍ ،  َمـ ذا الذي لخدم الدل

! أٓ لواا  أصااحلب ؟لااف يف مقلبلهاال شاال ٌ  لااوسوٓ لتقلضااك طلوهاال أجااًرا، أ

القضل ػ المقكقل إلوهؿ أمرهل لققمقن هبل ولقفقهنل حقهل: كوا ليكلقا أجقرهال 

 تخبص إٓ لمـ طمؾ. ومـ دون طمٍؾ، وهل لؿ تققػ أ

 

 



 

 

 «انُفحت انشكٍت يف انزد عهى ُشبه انفزقت انىهابٍت»يف رسانـــت:  َظــزة 115
 

 حانُا وحال انُجذٌني
وبااوـ سااكلن  -ميشاار أهااؾ التماادن والحلاالرة-إذا أردىاال أن ُىقلبااؾ بونناال 

خل نل طلك ىشار اليلاؿ وساخل هؿ، قازن بوـ ستـ الذلـ تزطؿ والبقادي النجدلو

واَر ؿ، وكلىا  حللنال مال قادمنل، ورألنال كثواًرا ماـ كتاب طلك الادلـ وغَ وَرتنل وغَ 

تيللك، ووزطقا إلاقف منهال  اليلؿ الدلنل قد صبيهل تجلرهؿ وجيلقهل وقًضل هلل

ساكلن المادن طلك المسلموـ يف طلما  إقطالر، ساقا  يف ذلاؽ أهاؾ الباقادي و

وإمبلر، وٓ لزالقن دا بوـ طلك صبع الكتب النضوس ، حرلباوـ طلاك ىشارهل 

ولاؿ ، ُلخرجقن هبل النلس مـ ضلملت الجهؾ إلك ىقر اليلاؿ والميرفا  (1)مجلًىل

تنال وأجا  نال تكـ تلؽ الكتب مـ تيلوػ أهؾ َىجٍد فحساب، باؾ ميهال كتاب أ م

وِّؿ وابااـ ُقداماا ، وهااؿ لطبيقهناال كاالبـ تومواا  وابااـ القاا الدمشااقووـ وغواارهؿ،

فيّي الَماَدىو تْوـ  -ٓ لرلدون منهؿ جزاً  وٓ شكقًرا  ،ولقزطقهنل طلك المسلموـ

َدىو  التل أفسدت طلونال الم :قد َطؿ  خوُرهل وضهر أثرهل، وحؼ  أن لضخر هبل أهلهل

ماا : رو تناال، وَسااَلبتنل جااؾ  أوصاالفنل الحمواادة، وأكساابتنل أخاًقاال ذمودلنناال وم

كللبخااؾ والكااذب والكاا  والَبااَذخ والرلاال ، وتقاادلؿ المباالح  الخلصاا  طلااك 

المباالح  اليلماا ، أم تلااؽ المدىواا  الضطرلاا  الساالذج  التاال لااؿ تشاابهل شاال بُ  

 ! بربؽ أىبػ ثؿ احكؿ.؟الضسلد

 

 

                                                 

 ليبدالرحمـ الشقور.« لملؽ طبداليزلزصبلط  الكتب ووقضهل طند ا»اىهر: ( 1)
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 تَعْىد عهى يىضىع انزسان والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة
إلقـه جواز دعاا اهلل تعالى مـ  التوسـ  إىف جيؾ مقضقع هذه الرسلل  )  ؾـا:

ــي  ــذات الـب ــالحقن ملسو هيلع هللا ىلصب ــاا والص ــالر إكبق وقااد جيااؾ هااذه المساايل  ُأّم  ،(وس

   .المسل ؾ ومقضع الخاف والحكؿ بوـ الضرلقوـ

لاؿ  قوالحلل أن هذه مسيلٌ  مشهقرٌة، وفوهل ىزاٌع ميروٌف بوـ اليلمال ، وها

ه الاابيض أخاار،  لاايِت يف رسااللتف بشاالٍ  غواار ماال اسااتدل بااف بيااض اليلماال  ورد 

لاؿ ر َصرًفل مـ ذلؽ، وقد ذكر شاوًال وتارك أشاول : ذَكار المختلاػ فواف، ووسنذك

هنًول صرلًحل، وكوػ لتيرض لاذلؽ ولاذكره  ملسو هيلع هللا ىلصلتيرض لمل هنك طنف رسقل اهلل 

 لخشك أن ليود طلوف النلس لضظ )وهلبل( الذي لقبقه بف مـ قبؾ! قوه

 :كفًقا  ريًحا، وخالػه الـاس فقه ملسو هيلع هللا ىلصما كفى عـه رسول اهلل 

صاالحب  (1)ل الاادلـ محمااد ال كااقيوااقللااف اءماالم الحجاا  مح إلوااؽ ماال

 :  $، قلل "زللرة القبقر"الطرلق  المحمدل  وغورهل يف رسللتف التل ألضهل يف 

يف القبقر، ومل أمر بف، ومل هنك طنف، ومال  ملسو هيلع هللا ىلصوَمـ جمع بوـ ُسن  رسقل اهلل 

الواقم رأى  كلن طلوف البحلب  والتلبيقن لهؿ بٌحسلٍن، وبوـ مل طلوف أكثر النالس

   ، بحوال ٓ لجتميلن أبًدا:ا لمخر منلقًلل لفأحدهمل مللده 

  هنك طـ الباة إلك القبقر، وهؿ لخللضقىف ولبلقن طندهل. ڠفٌىف 

                                                 

زلالرة القباقر »هاا ( ورساللتف 981 -هاا  999هق محمد بـ بور طلل ال كقي الرومل الحنضل ) ( 1)

مشااهقرة، وقااد صبيتهاال الر لساا  اليلماا  للبحااقث اليلمواا  واءفتاال  « الشاارطو  والشااركو 

 بللسيقدل  طدة صبيلت.
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  وهنااك طااـ اتخاالذ المساالجد طلوهاال، وهااؿ لخللضقىااف ولبنااقن طلوهاال مساالجد

 .ولسمقهنل مشلهد

 اارج طلوهاال، وهااؿ لخللضقىااف وُلقِقاادون طلوهاال القنلدلااؾ  وهنااك طااـ إلقاالد السُّ

 والشمقع، بؾ ُلقِقضقن لذلؽ أوقلًفل.

 . أمر بتسقلتهل، وهؿ لخللضقىف ولرفيقهنل مـ إرض: كللبو 

  باقهنل وليقادون وهنك طـ َتْجبوِبهل والبنل  طلوهل، وهاؿ لخللضقىاف وُلَجبِّ

 طلوهل القبلب.

  وهنك طـ الكتلب  طلوهل، وهؿ لخللضقىف ولتخاذون طلوهال إلاقاح، ولكتباقن

 طلوهل القرآن وغوره.

  وهنك طاـ الزلالدة طلوهال غوار تراهبال، وهاؿ لخللضقىاف ولزلادون طلوهال ساقى

 ّص.وإحجلر والجِ  الااب أُجرّ 

  ولتخاذوهنل طواًدا، ولجتمياقن لهال  طـ اتخلذهال ِطواًدا، وهاؿ لخللضقىافوهنك

 كلجتملطهؿ لليود وأكثر.

وهنااك  ڠ: والحلصااؾ أهنااؿ منلقلااقن لماال أماار بااف الرسااقل $قاالل 

      اىتهك.. (1)طنف

واقياٌ  يف  $وكؾ هذه البدع القبقرل  التل ذكرهل اءملم ال كاقي  أ ول:

زملىنل، ومشلَهدٌة ٓ تخضك طلك ذي ببٍر، وقد سلق اءملم ال كاقي إحلدلاال 

رة مااـ الققااقع فوهاال أشااّد التحااذلر، ومااـ أراد  الااقاردة يف النهاال طنهاال، والُمحااذِّ

   .(9)رسللتف استوضل هل فلورجع إلك

                                                 

 (.93)ص« زللرة القبقر»( 1)

هااا، ومطبقطاا  يف مباار ضاامـ 1496  مااع رساال ؾ للمًلااػ يف قسااطنطونو ، ساان  ( هاال مطبقطاا9)

 .وصبي  حدلثً كمل أشرىل ،ها1499مجمقط  سن  
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 طااـ ساارد أحلدلااال النهاال يف هااذا الباالب، فٌىااف  «النضحاا »وصاالحب  والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة
 

غناال

بللتاذكور،  قولا ،ليرفهل وليرف أحكلمهل مـ ُكتب َمذهبف، فهؾ لنهك اليلم  طنهل

ـٍ وٓ تكضوٍر، أ لضارُّ ماـ هاذا  قوها« وهالبل» :لخشك مـ أن ُلقلل لف ومـ غور صي

ثر، اللقب فرار السلوؿ مـ إْجرب ًْ  السكقت طـ بولن الحؼ! فُو

بيد أسطٍر ممال تقادم، وىحاـ ىنقاؾ طبلرتاف بلختبالٍر،  $وقلل ال كقي 

الكضر إلك بياض  ووىحذف منهل مل لمّس اليقاصػ والشيقر، مِـ ىسب  الشرك أ

 قلل: ، أطملل ُغاة القبقر

م ِذكااره يف  ڠفاالىهر إلااك ماال بااوـ ماال شاارطف النباال " مااـ النهاال طماال تقااد 

ـ وٓ رلاب أن يف ذلاؽ ما !شرطف هًٓ  ومل قبدوه مـ التباللـ القبقر، وبوـ مل

 المضلسد مل ليجز اليبد طـ حبره:

 .فمنهل: تيهومهل الُمقِقع يف آفتتلن هبل 

 :فااٌهنؿ لقباادوهنل مااع  :تضلااولهل طلااك أحاابِّ البقاالع إلااك اهلل تيااللك ومنهاال

 التيهوؿ وآحاام والخشاقع ورقا  القلاب، وغوار ذلاؽ ممال ٓ لضيلقىاف يف

وذلاؽ لقتلال طمالرة  ،المسلجد، وٓ لحبؾ لهؿ فوهل ىهوره وٓ قرلًبل مناف

 المشلهد وَخراب المسلجد.

  ومنهل: اطتقلد أن هبل ُلكشػ البا ، وُلنبر طلاك إطادا ، وُلساتنزل العواال

 مـ السمل ، إلك غور ذلؽ مـ الرجل .

  ُّرج طلوهل.ومنهل: الدخقل يف لين  اهلل تيللك ورسقلف بلتخلذ المسلجد والس 

 .ومنهل: الن ذر لهل ولَِسَدىتهل 

 .ومنهل: المخللض  هلل ورسقلف، والمنلقل  لمل شرطف يف ِدلنف 

 .ومنهل: إملت  السنـ وإحول  البدع 
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  ،ومنهاال: إلااذا  أصااحلهبل: فااٌهنؿ لتاايّذون بماال ُلضيااؾ طنااد قبااقرهؿ مماال ُذكاار

 ولكرهقىف غلل  الكراه .

  ر أخارة  قللرة القباقر إىمال هاطند ز ڠومنهل: أن الذي شرطف النبل تاذكُّ

وآتيالظ وآطتباالر بحاالل الَماازور، واءحساالن إلوااف بللاادطل  لااف، والاااحؿ 

   ها.ا .(1)طلوف: حتك لكقن الزا ر ُمحسنًل إلك ىضسف وإلك المو 

 وقلل يف مقضٍع آخر بلختبلر ألًلل: 

   .زللرٌة شرطوٌ ، وزللرٌة بِْدطو  :زللرة القبقر ىقطلن

 :فللمقباقد منهال شاوالن ملسو هيلع هللا ىلص للرة الشرطو  التل أذن فوهال رساقل اهللأمل الز

آطتبالر وآتيالظ، والثالين راجاٌع إلاك الموا :  قأحدهمل راجٌع إلك الزا ر: وه

 لف. قأن ُلسّلؿ طلوف الزا ر ولدط قوه

ثؿ قلل: وأّمل الزللرة البِْدطو  فزللرة القبقر ٕجؾ البااة طنادهل والطاقاف 

استامهل، وتيضور الخدود طلوهل، وأخذ ُتراهبل، ودطال  أصاحلهبل، هبل، وتقبولهل و

وآسااتعلث  هبااؿ، وسااًالهؿ النباار والاارزق واليلفواا  والقلااد وقلاال  الاادلقن 

فلاوس شالٌ  ماـ ، وتضرلج الكربلت وإغلث  اللهضلت، وغور ذلؽ ماـ الحلجالت

ماـ  وٓ أحادٌ  ملسو هيلع هللا ىلصإذ لؿ لضيلاف رساقل اهلل  :ذلؽ مشروًطل بلتضلق أ م  المسلموـ

    ها.ا. (9)البحلب  والتلبيوـ وسل ر أ م  الدلـ

متضاٌؼ  قهذا قلوٌؾ مـ كثوٍر ممل َذكره الضلضؾ ال كقي يف رسللتف، وها أ ول:

الحنضاال البااقيف صاالحب الطرلقاا   قطلااك َجالاا  قااْدره وَغاازارة طلمااف، وهاا

ااػ  قوهاا ،-قوو س ّوو     -المحمدلاا  التاال شاارحهل الشااو  النلبلساال  الااذي أل 

                                                 

 (.95)ص« زللرة القبقر»( 1)

 (.49)ص« زللرة القبقر»( 9)
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 «انُفحت انشكٍت يف انزد عهى ُشبه انفزقت انىهابٍت»َظــزة يف رسانـــت: 

 والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة
رمحهوم اهلل  -  وملت قباؾ أن لخلاؼ الشاو  محماد باـ طباد القهالب الرسلل هذه

 !؟إىف وهلبل :فهؾ لقلل -تعاىل

وإذا قلنل طنف ذلؽ فٌن ال كقي لققل: إن هذه منكراٌت، ولاوس شالٌ  منهال 

إن أ م  المسلموـ المتقادموـ مانهؿ  :فهؾ ُلقلل .مشروًطل بلتضلق أ م  المسلموـ

! وإذا ؟بلطاد إطبالر كالىقا كلهاؿ وهالبووـوالمتيخرلـ طلك تبللـ إقطالر وت

قوؾ ذلؽ، فملذا لضيؾ بلٕحلدلال البحوح  البرلح  يف النهال طمال تقاّدم ماـ 

 !؟ذمل ولقب مدٍح أ -والحلل مل ذكر-وهؾ لكقن لضظ وهلبل  ؟!البدع

 $فٌْن قلل قل ٌؾ: سّلمنل أن هذه بدٌع ومنكاراٌت، وأن مال ذكاره ال كاقي 

ك اخااتاف المااذاهب، ولكااـ ذلااؽ ٓ لقتلاال تكضواار قااد صااّرح بااف الضقهاال  طلاا

اساتعلث باف فٌىاف سالوؿ النّوا  والقباد،  واليقام: ٕن اليلمل وإن دطال غوار اهلل أ

ولقٓ اطتقلده أن ذلؽ داخٌؾ تح  أغراض الشالرع ومقلصاده َلَمال فيلاف، طلاك 

أىؽ إذا سيلتف طـ قبده فٌىف ُلضبح لؽ طـ سام  ىوتف وُخلاقص َصقل تاف، وأىاف 

 كلن لهـ أن ذلؽ الذي فيلف كلن صلطً  ٓ ميبوً .

مل قلا : فاٌن كثواًرا ماـ الياقام ملتزماقن ٕحكالم  فنققل يف الجقاب: حؼ  

ساميقا  :رسقل اهلل، هذا حاٌل، هذا حرامٌ قلل اهلل، قلل  :اءسام، وإذا قوؾ لهؿ

ار مسالًمل غوار جلحاٍد وٓ ميلىادٍ  تقاد أن لي قوها (1)ورجيقا، وىيقذ بالهلل أن ُىكضِّ

                                                 

وإذا كنل ٓ ىكضر مـ طباد البانؿ الاذي طلاك : »$قلل شو  اءسام محمد بـ طبد القهلب ( 1)

نؿ الاذي طلاك قا  أحماد البادوي، وأمثللهمال، ٕجاؾ جهلهاؿ وطادم ماـ طبد القالدر، والبا

سابحلىؽ هاذا  لنبههؿ، فكوػ ىكضر مـ لؿ لشرك بلهلل إذا لؿ لهلجر إلونل أو لؿ لكضر ولقلتاؾ؟!

بؾ ىشهد اهلل طلك مل ليلمف مـ قلقبنال باين »(، وقلل ألًلل:  1/66الدرر السنو  )« هبتلن طهوؿ!

الشرك وأهلف، فهق المسلؿ يف أي زمالن وأي مكالن، وإىمال ىكضار  مـ طمؾ بللتقحود وت أ مـ

مجماقع مًلضالت الشاو  « مـ أشرك بلهلل يف إلهوتف بيدمل ىبوـ لف الحجا  طلاك بطاان الشارك

 = مل ُذكر لكؿ طنل أين أكضر بلليمقم،»(، وقلل ألًلل:  4/43محمد بـ طبد القهلب )
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 طنف، ولكنل أققل سل ًا: إذا كلن هآً  مخطااوـ  مل

 
لضيلف َمندوٌب إلوف ٓ منهل

يف طملهؿ لحتلجقن إلك إرشلٍد وتيلاوٍؿ، وإللالٍح وتضهاوٍؿ، فلاَؿ ٓ ُىيّلمهاؿ وٓ 

! ؟! ولَؿ ٓ ىايمرهؿ باللميروف وىنهالهؿ طاـ المنكار باللرفؼ واللاوـ؟ىرشدهؿ

 !؟حكم  والمقطه  الحسن إلك سبوؾ ربنل بلل قولَؿ ٓ ىدط

 ،بؾ لملذا لكقن بيض المنسقبوـ إلك اليلؿ ُحمالَة هاذه البادع والمنكارات

ابِّوـ طـ مرتكبوهل والمنتبِرلـ لهؿ، وُهؿ ُهاؿ المياضاقن طلاك  بؾ ُدطل ل والذ 

! ألااؿ لكااـ ؟طنهاال يف المساالجد، والطاالطنقن فوااف، والُمشاانِّيقن طلوااف كمااـ لنهاا

ْزرهؿ، ولحمقا َضْهرهؿ، وُلسهمقا هؿ يف إىكالر هاذه القاجب طلوهؿ أن لشدوا أ

 !؟المنكرات، ولشلصروهؿ يف إزال  هذه البدع واللآت

! ألجاقز لهاؿ ؟أٓ لجاب طلاوهؿ بوالن الحاؼ !؟ألوس اليلمل  وَرث  إىبوال 

! ألااؿ لااي ؿ أىباال  ماال لجااري حااقل قبااقر إىبواال  ؟كتملىااف والسااكقت طنااف

ن لققلف بيض اليلم  يف حرب صرابلس العارب ! ألؿ لسميقا مل كل؟والبللحوـ

ومال طهادهؿ منهال ببيواٍد: إن الاَقلل الضااين قاد ركاب حبالىف وسالفر ، وغورهل

 إىل هلل وإىل إلوف راجيقن. ُخذلنل وفشلنل يف كؾ تلؽ الحروب! وقد! ؟لقتللهؿ

                                                 

ل: ماـ تباع دلاـ اهلل ورساقلف وهاق سالكـ يف فهذا مـ هبتلن إطدا ، وكذلؽ قاقلهؿ: إين أقاق  =

بلده أىف مل لكضوف حتك لجل  طندي، فهذا ألًلل مـ البهتلن، إىمل المراد اتبلع دلـ اهلل ورساقلف 

يف أي أرض كلى ، ولكـ ىكضر مـ أقّر بدلـ اهلل ورسقلف ثؿ طلداه وصّد النلس طناف، وكاذلؽ 

ف للنلس، فهاذا الاذي أكضاره، وكاؾ طاللؿ مـ طبد إوثلن بيدمل طرف أىف دلـ المشركوـ وزلن

ّٓ رجااًا ميلىااًدا أو جاال مجمااقع مًلضاالت الشااو  « هًا طلااك وجااف إرض لكضاار هاآً ، إ

وأماال ماال ذكاار إطاادا  طناال أين أكضاار بااللهـ وبااللمقآة، أو أكضاار »وقاالل ألًلاال:  ، (4/44)

لنالس طاـ دلاـ اهلل الجلهؾ الذي لؿ تقؿ طلوف الحجا ، فهاذا هبتالن طهاوؿ، لرلادون باف تنضوار ا

 (.4/13مجمقع مًلضلت الشو  )« ورسقلف
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ازلـ ألاقٍف م وكلن جوٌش مـ المسلموـ مًلًضل ماـ ماالٍت أ قأرأل  أىف ل والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة جه 

 واع الساااح وأْفتااؽ آٓت الحاارب، وكاالن طاادوهؿ ُمباابحهؿ أبيحاادث أىااق

اال ،ُممسااوهؿ ٌش كااذوٌب بلباالس أحااد وهااؿ مسااتيدون لُمنلَزلتااف، ثااؿ جاال هؿ غش 

ارجيقا فقاد ُكِضواتؿ شار  طادوكؿ،  ،يتف وقلل لهؿ: ألهل المسلمقنالبللحوـ وهو

ؽ أٓ لبادققن ذلا ،وقد خرج أحد أولول  اهلل تيللك ماـ قا ه لقتاللهؿ وصاردهؿ

اا ً  ون طاادم َتباادلقف ىقوبااً  وَمذم  ! فاايّي أوهاالٍم أكاا  مااـ هااذه ؟المخبِاار وَلُياادُّ

س ذلؽ منلقًلل لمل أىزل اهلل بف ُكتباف وأرساؾ باف ُرسالف، ٓ ساومل ول! وأ؟إوهلم

 !؟دلـ اءسام وهْدي النبل 
شاال يً  بااوـ الناالس هبااذا  لواا  شاايري، أكنااَ  تاارى هااذه المنكاارات فلشااو ً 

  كلم  المًلدلـ لهل والسلكتوـ طنهل مـ المنسقبوـ إلاك اليلاؿ اتضق قل المقدار

 !؟مع اليلمل  إحرار، ولؿ لخلفقا يف اهلل َلْقم  ٓ ؿٍ 

اليقا د قد َقاُبح أثرهال وطاؿ  ضاررهل، فمتاك  وإن هذه اليقل د أ الح ا أ ول:

إحوال  ورٌة لكقن مِـ َأَثرهل إزال  هذه البدع وتكقن لمًلػ هذه الرسلل  وأمثللف غَ 

نـ قرلًبل منهال يف الادفلع طاـ أصاؾ  ولهؿ مثؾ هذه العورة أ ىىرٓ ؿ لِ  !؟َمو  السُّ

وار ؿ طلواف بتيلاوؿ الانشِ  الجدلاد ! لَؿ ٓ تههار غَ ؟الدلـ والرد طلك المبشرلـ

! لَؿ ٓ تههار ؟وأخقان شقوقلن بلنٍ ل لَ اليلَؿ النلفع، وبولن أن اليقؾ والنقؾ رضويَ 

دارس ُتعناال الاانشَ  طااـ الماادارس إجنبواا  وَتقااوهؿ َغواار ؿ طلوااف بتيسااوس ماا

! لاَؿ ٓ تكاقن لهاؿ غوارة طلواف بتايلوػ كتاٍب تنشار محلساـ ؟خَطرهال وضاَررهل

واارة بااللتضرلؼ ٓ بااللجمع، وبااللتنْضور ٓ ! لماالذا تههاار هااذه العَ ؟الاادلـ ومزالااله

ل؟بللتيلوػ  !؟! كوػ لروق لهؿ هذا الرد والت لهِّ

 ِن أحؿــدوهــم َيشــفدون الطعــَن   ديــ

 

 ومـــا مــــفم مـــن غاضـــٍب أو ُمعاتـــب 

ـــاعمٍ   ـــلٍس وط ـــقن ة ـــا ب ـــرهم م  وَتـُْظ

 

 وتشــــفدهم مــــا بــــقن ٍٓه وٓعــــب 
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ــ  حاضــرٍ  ــا مث ـــفم غالًب ــان م ــْن ة  فَؿ

 

 ومــن ةــان مـــفم حاضــًرا مثــ  غالــب 

 ولـــــقس َلفـــــْم َهـــــمي بغقـــــر ِرلاســـــةٍ  

 

ـــم إٓ  ـــدور الؿـا ـــب  ف ـــا َهؿ   وم

قوـ النّّماالموـ! لَوَواَحاار  قلبااله مااـ حاال !آهٍ   ولاال حساارًة طلااك  هاآً  الُمَضاارِّ

 !المسلموـ

 َحـاَكْقـــــَك يـــــا رباـــــاه مـــــاذا أ ـــــابـا

 

ــاجًَّل   ــى اإلســَّلَم ســرعان ع ــاذا َدَه  !وم

ــت   ــاك اهلل-وأك ــرب -رع ــا َكســ  َيْع  ي

 

ـــًَّل!  ـــرى   ذاك مجـــدك زال  ألســـت ت

ــي  ــرب تّتؼ ــرى الع ــوٍم َك ــى ي  ســَّلٌم عؾ

 

  ًٓ ــدين خــاذ ــد ةــان لؾ ــن   ــه غــْدر َم  ب

  

 بحث انىسٍهت وانخىسم
فااٌْن قاالل قل ااٌؾ: إىااؽ قااد تقّسااي  يف المقضااقع، وتبّسااط  فوااف أكثاار مااـ 

   !المطلقب، فها  تذكر شوًال يف بحال القسول 

م لساوٌر، وإمار ساهٌؾ، والمسايل    ؾت: إن الَخْطب فوهال يف جلىاب مال َتقاد 

النضحا  »رسالل   خافوٌ  ٓ تحتلج إلك هذا التهقلؾ الذي أتاك باف حلارة مًلاػ

وُمْثبِتِواف هاؿ أهاؾ السان   والققل بين ملىيل التقسؾ هؿ الضرق  القهلبوا  ،«الزكو 

نو  غوُر صحوٍح،  فٌّن البحال فوف ميروٌف ماـ قْباؾ أن ُلخلاؼ محماد باـ طباد الس 

القهلب بيكثر مـ ألػ سنٍ ، وإلوؽ مل قللاف الضلضاؾ ال كاقي ىقاًا طاـ ُفلاا  

 .بل حنوض  ىضسف مذهبف، بؾ طـ اءملم أ
لسايل بيحاٍد ماـ َخْلقاف،  وإّن شيىف تيللك أطهاؿ ماـ أن ُلقساؿ طلواف أ"قلل: 

دوري يف شاارح كتاالب الحسااـ الُقاا قوقااد أىكاار أ ماا  اءسااام ذلااؽ: فقاالل أباا

حنوضاا :  ق: قاالل بِشاار بااـ القلوااد: سااميُ  أباال لقسااػ لقااقل: قاالل أباا«الَكْرخاال»
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 والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة
قالل: وأكاره أن لقاقل: أسايلؽ بَِميقاد  .اهلل تيللك إٓ بافقلنبعل ٕحٍد أْن لدط ٓ

وأكره أن لققل: بحؼ فااٍن، وبِحاؼ أىبول اؽ ورسالؽ، وبحاؼِّ  .اليّز مِـ َطرشؽ

 البو  الحرام.

الحسـ: أمل المسيل  بعوار اهلل فُمنْكارٌة يف قاقلهؿ: ٕىاف ٓ حاؼ لعوار  ققلل أب

 اهلل طلوف، وإىمل الحؼ هلل تيللك طلك َخْلقف.

تيللك إٓ بف، فاا اهلل  ق: ولكره أن لدط«المختلر»شرح وقلل ابـ بلدجل يف 

ذلااؽ: ٕىااف ٓ حااّؼ  قىحاا وأ ،بيىبول ااؽ وبما كتااؽ أ ولقااقل: أساايلؽ بضاااٍن أ

وطاـ  .لققل يف دطل ف: أسيلؽ بَِمْيقِد اليّز مـ طرشؽ وأ، للمخلقق طلك خللقف

يارش دطل بذلؽ، وّٕن ميقد الياز ماـ ال ڠلِمل ُرِوي أىف  :أبل لقسػ جقازه

 ل بيوصالفف.يإىمل ُلراد بف القدرة التل خلؼ اهلل هبل اليارش ماع طهمتاف، فكيىاف سا

طناد محماٍد حاراٌم، وطناد أبال  قحنوض  وأصاحلبف: َأْكاره كاذا فها قومل قلل فوف أب

 ها.ا. (1)إلك الحرام أقرب، وجلىب التحرلؿ طلوف َأْغلب قحنوض  وأبل لقسػ ه

د وأْرَغك وأْزَبد يف مسايل  التقساؾ وق «النضح »سبحلن اهلل! كؿ قلل جلمع  ي 

وكاْؿ صياـ يف  !وكؿ شان ع طلاك المالىيوـ !وغوره مـ إىبول  الكرام بللنبل 

دلاانهؿ! فماالذا طسااك أن لقااقل أن، وقااد ساامع أن اءماالم إطهااؿ أباال حنوضاا  

ولقاقل: وأكاره أن  .اهلل تيللك إٓ بف قلققل: ٓ لنبعل ٕحٍد أن لدط النيملن 

حنوضا   قومال قالل فواف أبا) ّؼ أىبول ؽ ورسلؽ! ثؿ سمع القلطدة، وهلبح :لققل

 قطند محمد حراٌم، وطناد أبال حنوضا  وأبال لقساػ ها قأْكره كذا فه :وأصحلبف

مالذا طساك أن لقاقل يف اءمالم ( إلك الحرام أقرب، وجلىب التحرلؿ طلوف أغلب

                                                 

 (.49)ص« زللرة القبقر»( 1)



 

 

 «انُفحت انشكٍت يف انزد عهى ُشبه انفزقت انىهابٍت»يف رسانـــت:  َظــزة 195
 

ن مِاـ مذهباف اءملم القدوة بوـ إىلم، وقد سامع أ قوه أبل حنوض  النيملن 

وأّن الادطل  باف  ،َمنْع التقسؾ بلٕىبول  والرساؾ الكارام طلاوهؿ البااة والساام

 !؟أقرب إلك الحرام وأ ،حرامٌ 

َقل ده المتمذهبقن بللمذهب الحنضل قلصباً  يف هاذا القاقل:  قلو  شيري، ل

ألقااقل: إهنااؿ ُهااْؿ واءماالم ميهااؿ  ؟!فماالذا لقااقل طااـ اءماالم وطاانهؿ لاال تاارى

 !؟وهلبوقن

يف  «قلطدٌة جلولٌ  يف التقسؾ والقساول » وقلل اءملم أحمد بـ تومو  يف كتلبف

فقاد تباوـ أن قاقل القل اؾ: .. ."َبْحال سًال اهلل تيللك بحرم  إىبول  َوجلِههؿ: 

أسيلؽ بكذا ىقطلن: فٌّن البل  قد تكقن للقسؿ، وقد تكاقن للسابب: فقاد تكاقن 

 ًٓ  بسببف.َقسًمل بف طلك اهلل، وقد تكقن سًا

للَقساؿ بللمخلققالت ٓ لجاقُز طلاك المخلاقق، فكواػ طلاك ف فيّمل إول:

 !؟الخللؼ

فهاذا فواف ىِازاٌع،  :السًال الميهؿ: كللساًال بحاؼ إىبوال قوه، وأمل الثلين

 وقد َتقدم طـ أبل حنوض  وأصحلبف أىف ٓ لجقز ذلؽ.

مـ  قلل: فنققل: قْقُل السل ؾ هلل تيللك: )أسيلؽ بحؼ فاٍن وفانٍ 

بحْرم  فاٍن(  وبِجلِه فاٍن، أ والما ك  وإىبول  والبللحوـ وغورهؿ، أ

لقتلل أن هًٓ  لهؿ طند اهلل جلٌه، وهذا صحوٌح: فٌن هًٓ  لهؿ طند اهلل منزلٌ  

وجلٌه وُحرمٌ ، لقتلل أن لرفع اهلل درجل ؿ، وُليهؿ أقداَرهؿ، ولقبؾ شضلطتهؿ 

، [955]البقرة:  ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ﴿قلل:  سبحلىفإذا شضيقا، مع أىف 

ـ  آقتدا  هبؿ فوف كلن سيوًدا،  ولقتلل ألًلل أن  مـ اتبيهؿ واقتدى هبؿ فومل س
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 والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة
 ومـ أصلع أمرهؿ الذي بّلعقه طـ اهلل كلن سيوًدا.

قلل: ولكـ لوس ىضس مجرد قدرهؿ وجالههؿ مال لقتلال إجلبا  دطل اف إذا 

هؿ لنضياف إذا اتابيهؿ وأصالطهؿ فومال سيل اهلل هبؿ حتك لسيل اهلل بذلؽ، بؾ جاله

ك هبؿ فومل سنُّقه للمًمنوـ، ولنضيف ألًلال إذا دَطا وأمروا بف طـ اهلل، أ  وقا لاف أتيس 

لاؿ  ،شضيقا فوف، فيمل إذا لؿ لكـ دطل  وٓ شضلط ، وٓ مِنف سبب لقتلل اءجلبا 

قن قاد لكـ متشضًيل بجلههؿ، ولؿ لكـ سًالف بجلههؿ ىلفًيل لاف طناد اهلل، باؾ لكا

 طنف لوس سبًبل لنضيف.
ل

 سيل بيمٍر أجنبل

قلل الرجؾ لُِمطلٍع كبوٍر: أسيلؽ بطلط  فااٍن لاؽ، وبحباؽ  ق: ول$قلل 

 :ليؾ إصاؾلؽ قد سيلف ) فُ تُ صلطَ  فُ تْ الذي أوَجبَ  لف طلك صلطتؽ، وبجلهف طندك

 ٓ تيلُّااؼ لااف بااف، فكااذلؽ إحساالن اهلل إلااك هاآً  ( لكاالن قااد ساايلف
ل

باايمٍر أجنباال

مع طبلد ؿ لف وصلطتهؿ إلاله، لاوس  ،المقربوـ، ومحب تف لهؿ وتيهومف ٕقدارهؿ

يف ذلؽ مل ُلقجب إجلب  دطل  مـ لسيل هبؿ، وإىمال ُلقِجاب إجلبا  دطل اف بسابٍب 

 سبٍب منهؿ لشضلطتهؿ لف، فٌذا اىتضك هذا وهذا فا سبب. ومنف لطلطتف لهؿ، أ

ومحبتاف لاف، وصلطتاف لاف،  ملسو هيلع هللا ىلصسيل اهلل بٌلملىاف بمحماٍد  ق: ىيؿ، ل$قلل 

كلن قد سايلف بسابٍب طهاوٍؿ لقتلال إجلبا  الادطل ، باؾ هاذا أطهاؿ ، لواتبلطف لف

 اىتهك. (1)" إسبلب والقسل ؾ

 -رمحهموا اهلل تعواىل  -تبوـ ممل ذكره اءملم ابـ تومو  والضلضؾ ال كقي  أ ول:

لشالمو  ماـ َقباؾ أن أن المسيل  فوهل ىزاٌع، وأىف َمْبحقٌث فوهل يف الباد اليراقو  وا

ولقٓ أن هذا المبحاال ومال َقبلاف ماـ ٍت مـ السنوـ، ُتذكر يف الباد النجدل  بمال

                                                 

 (.116 – 1/115( قلطدة جلول  يف التقسؾ والقسول  )1)
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المبلحال التل ىلج  واحاق  َلُخلنل ِغملره، وىلقشنل مًلػ الرسلل  يف كاؾ 

 .مسيلٍ  مـ مسل لف وقلللله، ولكنف لكقن مـ قبوؾ المكرر الَمْملقل

 -إلك اهلل طاـ بباورةٍ  قٍؼ، وأراد أن لدطإن كلن صللَب ح-غور أين أىبح لف 

 لشااو  اءسااام ابااـ تومواا ، ورساالل  «التقسااؾ والقسااول » أن لرجااع إلااك كتاالب

للمحقاؼ الشاقكلين وغورهال،  «الدر النلود»للضلضؾ ال كقي، و «زللرة القبقر»

بيلاهل لاوس لاف  «النضح »وَمـ َسَبر تلؽ الرسل ؾ طرف أن أدل  حلرة صلحب 

طلاك أن إساتلذ  .الابيض أخار ٓ لادل طلاك مال ذهاب إلوافسنٌد وٓ أصاؾ، و

قاد ىالقش المًلاػ يف رسال لف الاثاث، فاقف ك المقضاقع  (1)الشو  ىلصر الدلـ

 حقف، ولسنل يف حلجٍ  إلك اءطلدة والتطقلؾ.

 قوها ،إن  يف هذه الرسال ؾ التال أشارت إلوهال مال لنضار ماـ قرا  ال فنن  ال:

 .مسلموـالشرك إلك ال وىسب  الكضر أ

: أن ذلؽ ٓ لمنع صللاب الحاؼ ماـ قرا  ال، مال دام آتضالق باوـ فالجواب

رت مناف هاذه الرسال ؾ ماـ البادع والمنكارات  أهؾ اليلؿ قل ًمل طلاك أن مال حاذ 

القبقرلاا  التاال ذكرىلهاال شاالٌ  قااد ُملااا  منااف كتااب الضقااف، وجاال ت إحلدلااال 

 دًة طلوف.البحوح  ىلهوً  طنف، ُمحذرًة مـ القققع فوف، ُمتقط

فِماـ  ،ل  فوهال إٓ هلل وأمرهل سهٌؾ: إذ لاوس الادط ،بقو  مسيل  التقسؾ

 !وصلطتل لف، وحبال إلاله ملسو هيلع هللا ىلصقل ٍؾ: اللهؿ إين أتقسؾ إلوؽ بٌلملين بنبوؽ محمد 

                                                 

ىلصاار الاادلـ »والااذي ساامك ىضسااف « النضخاا »ليناال بااف الياماا  طباادالقلدر ابااـ باادران مًلااػ ( 1)

 «. الحجلزي
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 والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة
 .(1)وجلهف طند اهلل تيللك ملسو هيلع هللا ىلصومـ متقسٍؾ بذاتف الشرلض  

                                                 

وٓ غوااره مااـ إىبواال   ملسو هيلع هللا ىلصلجااقز التقسااؾ بااذات النباال : ٓ $قاالل الياماا  الشااو  ابااـ باالز  (1)

 ملسو هيلع هللا ىلصوالباللحوـ، وٓ لجااقز ألًلاال التقسااؾ بجلهااف وٓ بعواره: ٕن ذلااؽ بدطاا  لااؿ لنقااؾ طنااف 

متضؼ طلك « من أحدث   أمركا هذا ما لقس مـه ففو رد: ». وقد قلل طـ أصحلبف  وٓ

 مسلؿ يف صحوحف. أخرجف« من عؿ  عؿَّل لقس عؾقه أمركا ففو رد: »صحتف، وقلل 

واءلملن بف، واتبلع شرليتف يف حولتف وبيد  ملسو هيلع هللا ىلصوإىمل المشروع للمسلموـ التقسؾ بمحبتف  

 ﴾ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ﴿لققل اهلل تيللك:  ملسو هيلع هللا ىلص وفلتف

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   ﴿وققلف جؾ وطا:  [41طمران:  ]آل

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  گ گ گ

ۆ ۆ ۈ   ﴿ف سبحلىف: إلك ققل ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

 .[194 - 191]آل طمران: أل   ﴾ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

يف قب  أصاحلب العالر الثاثا  الاذلـ تقساؾ أحادهؿ  ملسو هيلع هللا ىلصولمل ثب  يف البحوحوـ طـ النبل  

إلك اهلل ب  والدلف، والثلين بلليض  طـ الزىل بيد القدرة طلوف، والثللال بيدا  إملى ، فيجالب اهلل 

يف حولتف ولقم القولما ، وذلاؽ باين لطلاب  ملسو هيلع هللا ىلصوهكذا التقسؾ بدطل ف  دطل هؿ وفرج كربتهؿ،

أىف قلل طلك المنا  لاقم  منف المسلؿ أن لدطق لف، كمل ثب  يف الحدلال البحوح طـ طمر 

آستسقل : اللهؿ إىال كنال ىتقساؾ إلواؽ بنبونال فتساقونل، وإىال ىتقساؾ إلواؽ بياؿ ىبونال فلساقنل، 

تركاقا ذلاؽ  بادطل  النبال لهاؿ يف حولتاف، فلمال تاقيف  فُوسَققن. وهذا تقسؾ ماـ الباحلب 

ليلمهؿ بيىف ٓ لجقز، واستسققا بدطل  اليبالس ٕىاف حال حلضار لادطق لهاؿ ولًمناقن طلاك 

 دطل ف.

وهكذا لقم القولم  لضزع المًمنقن إلك آدم، ثؿ إلك ىقح، ثؿ إلك إبراهوؿ، ثاؿ إلاك مقساك، ثاؿ  

: اذهبقا إلك محمد، طباد قاد غضار اهلل مال سك إلك طوسك، فكلهؿ ليتذرون، فوققل لهؿ طو

فوسيلقىف أن لشضع لهؿ إلاك اهلل حتاك لارلحهؿ ماـ كارب  تقدم مـ ذىبف ومل تيخر. فويتقىف 

قاؾ إلك ربف ولسجد باوـ لدلاف، فوقاقل اهلل سابحلىف لاف: ارفاع رأساؽ، و المققػ، فوتقدم 

لدلاال يف هاذا الميناك . وإحفورفع رأسف ولشاضع ، لسمع لؽ، وسؾ تيط، واشضع تشضع

ڄ   ﴿ :ثلبتاا  ومتااقاترة، وهكااذا لشاارع التقسااؾ بيساامل  اهلل تيااللك وصااضلتف لقااقل اهلل تيااللك

مجماقع فتالوى ومقالٓت »واهلل ولل التقفواؼ. اىهار:  [181]إطراف:  ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ

 (.9/441« )الشو  ابـ بلز
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 (1)يجًىعت انزسائم
جلهلوٍ ، وٓ مققظ فتناٍ  وٓ مثوار  أىل ٓ أحب أن أكقن رجؾ طببوٍ  وَحمو  

أن أكقن حكًمال ُمنباًضل، وداطًوال إلاك التاآلػ  قبؾ أرج، خبلٍم بوـ بنل اءسام

ُمخلًبل، والتآلػ ٓ لتؿ إٓ إذا اتضق  كلما  اليلمال : فبلتضالقهؿ َتبالح أحاقال 

اليلم ، وكلم  اليلمل  ٓ تتضؼ إٓ إذا طملاقا هباذه القلطادة: وهال أن لنكاروا مال 

 .(9)اتضققا طلك أىف ُمنكٌر، وليذر بيلهؿ بيًلل فومل اختلضقا فوف

فومال -ومل أثرىله مـ البدع والمنكرات طـ اءملم ال كقي متضٌؼ طلك أىاف منَكاٌر 

لاقرود إحلدلاال الشاادلدة فواف، فوجاب أن لنكاار طلاك فلطلاف كساال ر  -أحساب

                                                 

وموا  وبياض أ ما  هل مجمقع رسل ؾ اشاتمؾ طلاك سابع طشارة رسالل  لشاو  اءساام اباـ ت( 1)

 «.مجمقط  ابـ رموح»الدطقة السلضو ، وغورهؿ، ُصبع يف مجلد واحد بلسؿ 

ڳ ڳ ڳ ڳ  ﴿طند تضسوره لققلف تياللك:  $قلل اليام  الشو  محمد بـ طثوموـ ( 9)

: أمااااال مااااال [113]آل طمااااران:  ﴾ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ضنال فواف، ولياوـ بيلانل بيلال لنتشر طند بيض النلس مـ ققلهؿ: ليذر بيلنل بيلل فومل اختل

 هذا غلط يف الجملتوـ جموًيل.  فومل اتضقنل فوف، فهؾ لهذه الكلم  أصؾ يف الشرع؟

ٓ إىكالر يف  :)ليذر بيلنل بيلل فومل اختلضنل فوف( هال كقاقل بياض الضقهال  فالجؿؾة إولى: 

وس ببحوح، فمال مسل ؾ آجتهلد. ٕن هذه اليبلرة ميروف  طند الضقهل ، وهذا طلك إصاقف ل

اختلضنل فوف إن كلن الحؼ لؿ لتبوـ فوف تبونل ٓ لياذر فواف المخاللػ، فهنال ىياؿ ىياذره: ٕن لاف رأي ولنال 

 رأي، أمل إذا كلن الحؼ واضًحل، فٌن مـ خللضنل ٓ ىيذره يف ذلؽ، فهل طلك إصاقهل غور صحوح .

فهاذا غوار صاحوح ألًلال: ٕىنال لاق ) ليوـ بيلنل بيلل فومل اتضقنل فواف(  :وهل ققل وأما الثاكقة 

اتضقنل طلك بلصؾ لؿ لحؾ أن لياوـ بيلانل بيلال، باؾ وجاب أن لنهاك بيلانل بيلال طاـ هاذا 

 البلصؾ، فهق ألًلل طلك إصاقف ٓ لبح.

وليؾ الذي قللف لقبد مل لوس ببلصؾ وٓ لخللػ الشارلي ، لكاـ الجملا  إولاك دخاؾ فوهال  

الماانهج، واءسااام لساايهؿ، قااللقا: ىحااـ لجااب أن أىاالس طناادهؿ اىحااراف يف اليقواادة ويف 

ىستهؾ بهؾ اءسام وإن اختلضنل: ولذلؽ تجدهؿ لدخلقن يف حزهبؿ الضلسؼ: حللؼ اللحوا ، 

شلرب الدخلن، المتهلون بللبااة، ومال أشابف ذلاؽ، وهاذا خطاي، ويف المقلباؾ الذلورلاد ماـ 

اًىل لنل، فهاذا خطاي ألًلال. اىتهاك النلس أن لكقىقا صاًحل يف كؾ دقوؼ وجلوؾ وإٓ فلوسقا إخق

 (.15-9/13مـ تضسور سقرة آل طمران )



 

 

141 

 
 «انُفحت انشكٍت يف انزد عهى ُشبه انفزقت انىهابٍت»َظــزة يف رسانـــت: 

َويااذر ولْ ف، المحهااقرات، وماال اختلضااقا إٓ يف مساايل  التقسااؾ، كااؾ  بماال لياار والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة

 بيلهؿ بيًلل يف ذلؽ كمل قدمنل.

أن مل يف المجمقطا  التال صبيهال التالجر طوساك باـ  ذلؽ طرفَ   إذا طرفَ  

ـُ  قرموح ه  ومال يف الكتاب، لاوس يف ذلاؽ شالٌ  جدلاٌد، وأمال لضاظ الشارك أ طاْو

طلااك أن هااذه الرساال ؾ  .الكضاار فللمقبااقد منااف الزجاار طااـ الباادع والمحرماالت

ح أىف لجب طلاك الماًمـ أن لتاقب إلاك اهلل تياللك ماـ البادع المكضارات،  تبرِّ

فٌن أصر  وطلىد مِـ َبيد مل تبوـ لف الحؼ فهنللاؽ ، ولرجع طنهل بيد بولن الحؼ لف

 لكقن لف حكؿ المرتد، واليولذ بلهلل تيللك.

أماال الساايل يف ُمباالدر ل مااـ ألاادي الناالس وإحراقهاال، فااا أرى لااف وجًهاال 

 لً  كبورًة طلك اليلؿ وأهلف: لمال فوهال ماـ إدلا  الجلولا ،َوجوًهل، بؾ إىف ُليد جنل

يف ُمباالدرة غورهاال مااـ الكتااب التاال ُتباالدم  سااعَ وال اهااوـ القْطيواا ، ولااَؿ َلااْؿ لُ 

 !؟ىبقص الدلـ وُتنلقلهل

 ماـ أىبالر شاو  اءساام 
ل

وُتيجبنل المحلورة التل دارت بوـ طللٍؿ سالضل

-ق س ّ  -إك  وآخر صقيف مـ أىبلر الشو   $ابـ تومو  
(1): 

قلل اليللؿ السلضل: إين تكلم  لقًمال ماع بياض العااة فومال قللاف صالحب 

ح  بااللحلقل وآتحاالد،  «الضتقحاالت»و «الضبااقص» مااـ الكلماالت المباارِّ

وذكرت لف مل قللف فوهل اليام  السيد التضتلزاين، والشو  طلل القالري، والشاو  

 محمد البخلري، وغورهؿ.

قاد  «الضباقص»: إن هًٓ  لْؿ لنبضقا: فاٌن صالحب -أي البقيف- فقلل

ح بيقودة اءسام يف كثوٍر مـ كتبف، فمـ القاجاب أن ىبارف مال ىسامع ماـ  صر 

                                                 

 مر مينل طدم جقاز هذه إلضلظ ٕمثلل ابـ طربل المتهؿ بللزىدق !( 1)
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لاقا  ، كمال َأو  ـٍ كامف المخللػ للحؼ إلك مل لقافقف، وَىحملاف طلاك محماٍؾ َحسا

 ،ملساؽ لهالأي: طاوـ وجقدهال ال« طونهال قسبحلن مـ أضهر إشول  وه»ققلف: 

ؾ مـ الققوي  فوهؿ. :ذلؽ قوىح  صولىً  لهًٓ  الُكم 

فقل : فمل ققلؽ يف مسلٍؿ لبلل ولبقم ولزكل ولحج البو ، وقد تكلاؿ 

تققل بمال قللاف الضقهال   وب الكضر، أبللكضر: هؾ ُتًول كامف وتبرف طنف ُمقجِ 

   !؟يف كتلب الردة

تؿ طااـ ثااؿ إىكااؿ لااؿ تااذبُّقا طااـ ابااـ تومواا  وتيتااذروا طنااف بمثااؾ ماال اطتااذر

فكالن ماـ القاجاب  ،ملسو هيلع هللا ىلصشوخكؿ، وقد ماأل الكتاب ماـ اءلمالن بالهلل ورساقلف 

طلوكؿ أىف إذا َثب  طنف شلٌ  مذكقٌر يف كتباف أن تجتهادوا يف حْملاف طلاك محماٍؾ 

ـٍ   .(1)بلختبلٍر قلوؾٍ  هاا .حس

 «الضتقحالت المكوا »َلَيمري إن الحؼ يف جلىاب هاذا الضلضاؾ: فاٌن  أ ول:

مااـ المساال ؾ مماال ضاالهره ُلباالدم ىبااقص الكتاالب  فوهماال كثوااٌر  «الضبااقص»و

رهال والسن ، إمر الذي اضطر أخلص أىبلر الشاو  إكا  أن لققلاقا: إن ضله

ُلضااّقض َفْهااؿ مينلهاال  ول بماال لقافااؼ النبااقص، أوّ غواار مااراٍد، وإهناال إماال أن ُتااً

 والمراد منهل إلك اهلل تيللك.

لُجّهالل مِّماـ لوساقا وقد وقي  كتب الشو  اباـ طربال يف ألادي الياقام وا

َفُهاااؿ لضساااروهنل طلاااك حساااب أهاااقا هؿ وجهلهاااؿ ، أهاااًا لمطلليتهااال وفهمهااال

وأغراضهؿ، ومنهؿ َماـ اطتقاد الحلاقل وآتحالد، واساتبلح ِحماك إطاراض، 

وصلرت لف طبلراٌت تقشير منهل إبدان، وكلمال كلىا  إلاك الكضار أقارب وطاـ 

                                                 

لمحماقد شاكري إلقسال « غللا  إمالين يف الارد طلاك النبهالين»هنل النقؾ بتملمف ماـ كتالب  (1)

(1/395 .) 
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مبالدرة هاذه الكتاب ماـ ألادي ك بالشرع أبيد ُلسموهل فتقًحل، ولؿ ىر أحًدا سي والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة

ورًة طلك الدلـ، ثؿ طلاك الشاو  إكا  الاذي أّلضهال للَخاقاص، والاذي غَ  اليقام

 شهد لف وأثنك طلوف بلجتهلده يف صلط  ربف والتزام أحكلمف أصدقلؤه وأطداؤه.

وشااو  اءسااام ابااـ تومواا  الااذي وقااػ بُكُتبااف طنااد حاادود الشاارع أطهااؿ 

تبلدر منهل أشّد التمسؽ، ولؿ لضالرق مال تادل طلواف وققٍف، وتمّسؽ بللهلهر الم

النبقص قود شٍ  وٓ ُقاَم  ُضْضٍر، ُلضكر بيض أهؾ اليلؿ بمبالدرة المجمقطا  

 !؟ألـ اءىبلف !فَقا أسضله !التل ُصبي  حدلًثل منهل ومنع النلس مـ قرا  ل

 رما $ٓباـ طباد القهالب « كشاػ الشابهلت»يف رسلل   :فنن  ال  الٌ  
ٌ

 ل

 .الكضر ورك أبللش

: أن ذلااؽ طونااف مااذكقٌر يف كثوااٍر مااـ الكتااب الحِدلثو اا  ويف ُكتااب فــالجواب

الضقهل ، والمقبقد منف الزجر طـ البادع التال اتضقنال طلاك أهنال بادع، والتعلاوظ 

والتشاادلد طلااك مرتكبوهاال لورجيااقا طنهاال، وإىماال لكضاار الجلحااد الميلىااد الااذي 

وكمال ٓ لساينل تكضوار كمال تقادم،  ،ؼ  ليرض طـ الحؼ مِـ بيد مل تبوـ لف أىف حا

لؿ لبلعف، فكذا ٓ لجاقز الساكقت طاـ  والمسلؿ المخطم يف شلٍ  لؿ لههر لف أ

 ىبحف وإرشلده، ودطقتف بللحكم  والمقطه  الحسن .

ًٓ يف هذا المقضقع  ودطاقة النالس  مقضقع بوالن الحاؼ -وكنُ  كتْبُ  مقل

ـٍ  الجلولا  التال صبيهال اباـ رماوح، وتيّرضا  فواف للمجمقطا   ،- إلوف برفٍؼ ولو

اءىبالف لزلاؾ »تحا  طناقان:  (559 العارا  )طادد «ألاػ بال»ر يف جرلادة وُىش

ـٌ يف ىضاقس أهاؾ البادق  ،«أبال الوسالر»بتققواع  «الخاف وكالن لاف وْقاٌع حسا

 واءىبلف واءخاص مـ النلس، فوحسـ بنل إلراده هنل، وإلوؽ هق:
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 الفـــاف ٌشٌم انخــاإلَص
يف أماار  ،جاادال، واشااتد الخباالم بااوـ الناالس: خلّصااتهؿ وطاالمتهؿَكُثاار ال

رسل ؾ بيض إجا  إطام التل صبيهل التلجر ابـ رموح طلك ىضقتف، ووزطهال 

َفِماـ : طلك المسلموـ يف طلم  إقطلر، وجيلهل وقًضل لبتعل بف وجاف اهلل ورضاله

قهال، ولخاقض يف ُمعلٍل ُمتطرٍف َلمناع النالس ماـ قرا  ال، وُلشاور طلاوهؿ بٌحرا

مهل وآساتنلرة بناقر ض أهلهل، وُلقِسيهؿ سبهل وشتًمل، ِطر ومِـ ُملحل طلوهؿ بتضهُّ

، أدلتهل التل تكشػ ضلملت الشبف والشكقك، وتمازق حجاب البادع وإوهالم

ل اليقل د مـ كؾ شل بٍ ،  وَمـ ىهر يف حلل أىبلر الرسل ؾ وخبقمهؿ ىهاًرا وُتنقِّ

 .تيبًبل ذموًمل ود غاة الضرلقوـ تحلمًا ضلهًرا أمجرًدا طـ الهقى، لرى طن

ب غَّلة الػري  إول  ق: أهنؿ لنسبقن الشرك والكضر إلك ماـ لادطَفِؿن تعص 

لحلاػ بعواره، ولحملاقن طماؾ ذلاؽ اليالمل البساوط طلاك الياادا   وغوار اهلل، أ

مااع أن الضاارق بااوـ هاآً  اليلماا  ، واليناالد، وإْن أخطااي باالللضظ دون آطتقاالد

 سلكوـ وبوـ المشركوـ الذلـ كلىقا يف طهد التنزلؾ مثؾ الببح ضلهٌر.الم

فيهؾ الجلهلو  كلىقا ُلسمقن كتلب رب اليللموـ إفًكل وأسلصور إولوـ، 

كمل حكك  وقللقا طـ النبل الكرلؿ: شلطٌر، ومسحقٌر، وميّلٌؿ مجنقٌن، وقللقا

 ،[96]فبل :  ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﴿القرآن الكرلؿ طنهؿ: 

 ميجِ  قٓ  المسلمقن لققلقن: القرآن كام اهلل، وهوهً
ٌ

أولاؽ كلىقا  .ٌز وحل

لقلبلقن الميجزة وال هلن بللسوػ والسنلن، وهًٓ  لقلبلقن ذلؽ بلءلملن 

إصرار أولاؽ طلك البلصؾ كلن ىلشًال طـ طنلدهؿ، وقسلوة قلقهبؿ،  .واءذطلن

رأوا البلصؾ اجتنبقه، فٌذا  وِغَلظ أكبلدهؿ، وهًٓ  إذا رأوا الحؼ اتبيقه، وإذا

صلروا  وذّكر ؿ تذكروا ورجيقا إلك الحؼ وشكروا، فكوػ ُلقلل: إهنؿ كضروا أ

 -وٓ جلمع بونهؿ-! فول هلل لليجب! هؾ الجمع بوـ الضرلقوـ ؟مشركوـ
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خطي  وإٓ جهٌؾ أ قوهؾ ه !؟اءلملن والكضر، والهدى واللال جمٌع بوـ إٓ والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة

 !؟مكلبرٍ  ضلهر ٓ ُلبرُّ طلوف إٓ كؾ

أمل غاة الضرلؼ الثلين فهؿ ألًلل جهالٌل بحالل الضرلاؼ تعصب الػري  الثاين: 

وساامع مااـ بيااض  .إول: فماانهؿ مااـ لقااقل: إهنااؿ لنكاارون إىبواال  وإولواال 

أن القهالبووـ )فرمساقن( وميناله يف لعا   قاليلم  لضظ أخشـ وأشدُّ تشقلًهل، وها

أساهؾ طلونال ماـ لضااظ  قوقالل: ها لـ!ٓ لادلنقن باد :اليلما  أهناؿ صبويواقن: أي

 -خقاصاهؿ وطاقامهؿ- ولهنقن أن جموع النجادلوـ .)وهلبل( الذي ٓ ىحضهف

رون طلم  المسلموـ! والحاؼ أن هاذا افاااٌ  طلاوهؿ، ليلاؿ ذلاؽ ماـ راجاع  ُلكضِّ

مـ بيض ُغا ؿ وُجهللهؿ، ولقلبِؾ ذلؽ مال ىساميف  قوأمل التكضور فه .(1)كتبهؿ

 !؟اذىل طنهؿ، وهؾ لًخذ الكؾ بَِجرلرة البيضمـ بيض ِرطلطنل وشذ

ال  -المسل ؾ  طلك أن هذه وهل دطل  غور اهلل، والحلػ بف، والنذر بلسامف أله

أمقٌر كلهل محهقرٌة شارًطل، وىحاـ متضقاقن ميهاؿ طلاك إىكلرهال، ولكاـ  - كلن

ِسونل لتحلمقن ذكرهل يف الدروس ِخوضً  مِاـ أْن َلارموَ  ل هؿ أحاٌد بِِمثاؾ مابيض ُمدرِّ

لرمااقن بااف خبااقمهؿ، وإىااؽ لتجاادهؿ لاادافيقن طااـ طاالدات الناالس وبِااَدطهؿ، 

وهنؿ طلوهل، ولًولقن كؾ قبوٍح منهل، مع طلمهؿ بمال َورَد ماـ شادلد النهال  وُلقرُّ

 ،ملسو هيلع هللا ىلصطنهل، حتك كين الدلـ مل طلوف طلم  النلس، ٓ مل يف كتلب اهلل وسن  رساقلف 

 واهلل شهود طلك مل ليملقن.

 

 

                                                 

خبااقم الاادطقة الساالضو  بخبااقص هااذه المساايل  يف كتاالب اىهاار الاارد طلااك جموااع شاابهلت ( 1)

طباداليزلز باـ محماد  :للادكتقر« دطلوى المنالو وـ لادطقة الشاو  محماد باـ طبادالقهلب»

 .ها 1319ومل بيدهل( ط: صوب   169اليبداللطوػ )ص 
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 هــزٌق عالجــحشخٍص انذاء وط
ٓ لخضك أن جْمع كلم  إم  مـ أهؿ المهملت، كمل أن بولن الحؼ 

ع يف النضقس وأشد والدطقة إلوف مـ أْوجب القاجبلت، ولكـ الققل اللوـ أوق

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ﴿ ،جذًبل وتيثوًرا

ىتقلد وٓ لخضك أن آىتقلد طلك اليقا د ثقوٌؾ مر  كلٓ، [159]آل طمران:  ﴾ٹ 

وقد وصػ  .طلك اليقل د، ٓ سومل إذا تمّكن  مـ النضقس وصلل طلوهل الزمـ

اليلم  وصًضل هذه البلقى  «الدر النلود» اءملم الشقكلين الشهور يف رسللتف

 وجوزة ممل قللف: بللًعل، وإلوؽ كلم 

قاد لخضاك ( يف شين هذه البدع القبقرل  :أي)واطلؿ أن  مل حررىله وقررىله »

ثوٍر مـ أهؾ اليلؿ، وذلؽ ٓ لكقىف خضوهال يف ىضساف، باؾ ءْصبالق الجمهاقر طلك ك

( أماار الطلااب والاادطل ، والااذبل ح والنااذور ٕهااؾ القبااقر :أي)طلااك هااذا إماار 

لارى ذلاؽ ولساميف، وٓ  قوكقىف قد شلَب طلوف الكبور وشب  طلوف البعور، وها

ب فو  «.ف، ولندب النلس إلوفلرى وٓ لسمع َمـ ُلنكره، بؾ ربمل لسمع مـ ُلرغِّ

وُلققاادون يف المشااهد الشاامقع، ولققاادون فوااف إصواالب، »إلااك أن قاالل: 

، فُوبهار الزا ار،  ولجيلقن لزللرتف مقاسؿ مخبقص  لتجّماع فوهال الجْماع الجاؿُّ

ولرى مل لماأل طوناف وساميف ماـ ضاجوِج الخْلاؼ وازدحالمهؿ، وتكالُلبِهؿ طلاك 

وأطاقاده، وآساتعلث  باف وآلتجال  القرب مـ المو ، والتمسح بيحجالر قا ه 

إلوف، وسًالف قلال  الحلجالت وَىجالح الطلبالت، ماع خلاقطهؿ واساتكلىتهؿ، 

فبمجمااقع هااذه إمااقال، وىْحاارهؿ أصاانلف النَحاال ر، وتقاارلبهؿ إلوااف ىضاال س 

، لهاـ اءىسالن يف مبالدئ مع تطلول إزمن  واىقراض القرن بيد القارن ،إمقر

ؽ مـ أطهؿ القربلت وأفلؾ الطلطلت، ثؿ ٓ لنضيف مال وأوا ؾ أللمف أن ذل طمره

ٍ  شرطو ٍ   .«تيّلمف مـ اليلؿ بيد ذلؽ، بؾ َلْذَهؾ طـ كؾ ُحج 
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ٕىاف لبياد كاؾ البياد أن لنقاؾ ذهنَاف دفياً  واحادًة طاـ شالٍ  »إلك أن قالل:  والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة

 (1)«ليتقده مـ أطهؿ الطلطلت، إلك كقىف مـ أقابح القبحالت وأكا  المحرمالت

 ها.ا

قا إلااك ساابوؾ رهبااؿ أن القطاالظ والخطباال  والمدرسااوـ قااد دَطاا قلاا وأ ــول:

ًٓ مااـ  بللحكماا  والمقطهاا  الحساان ، وأصاالحقا أحااقال اليلماا  وألضاالضهؿ بااد

 !لزال الخاف وحبؾ السام بوـ بنل اءسام ،التيولؾ

ل وارزقنل اتبلطف، وأرىال البلصاؾ بالصًا وارزقنال اجتنلباف،  اللهؿ أرىل الحؼ حقه

 وـ.لل أرحؿ الراحم

 

 

 َصٍحت إىل انىاعظني
ىختؿ هذه الرسالل  بنباوحٍ  ىساققهل إلاك الاقاطهوـ، طساك أن لكاقن فوهال 

 شهوٌد: قط ة وذكرى لمـ ألقك السمع وه

ميلااقٌم أن المقبااقد مااـ الاادروس اليمقمواا  تااذكور الناالس وإرشاالدهؿ، 

وأمرهؿ بللميروف وهنوهؿ طـ المنكر، ودطق ؿ إلك مل فواف سايلد ؿ يف الادىول 

ر أ .وأخرة إذا تاقفرت فواف جارى طلاك  ،الاقاطظ شاروٌط وأوصالٌف  ووللُماَذكِّ

ى وكالن إذا لاؿ لكاـ كاذلؽ ذهاب الققا  ُسادً لدلف خوٌر طهاوٌؿ وىْضاٌع َطماوٌؿ، و

وإلوؽ مل قللف بياض اليلمال  إجاا  يف مقضاقع تاذكور  .طملف طدلؿ الجدوى

ر:  اليلم  وأوصلف الُمذكِّ

                                                 

 (.93 – 94( الدر النلود )1)
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حكاوٍؿ ىبواٍؾ،  جلواٌؾ، ٓ لبالح لاف إٓ كاؾ مقضقع ِذْكرى اليلّما  مقضاقعٌ 

ر إىسالٌن حالفٌظ لحادود اهلل، قال ٌؿ  قالمرشاد؟ ها والاقاطظ أ وأ أتدري مـ المذكِّ

و ااذلب النضااقس، وتثقوااػ إذهاالن، وتنااقلر الماادارك،  ،طلااك إرشاالد اليقااقل

فهالم القلصارة وتبحوح الميتقدات، وإبلى  سر اليبلدات، وإملصا  مال غشال إ

 وتراث اللال . الجهلل مـ َغولِهب 

، واقااٌػ طلااك مقلصااد التشاارلع وحكمتااف، طااللٌؿ  ر وارٌث محماادي  المااذكِّ

مقاضَع الخاف والقفلق، سل ٌس لسلميوف بمل لا مهؿ مـ إحكالم، ٓ لبايد 

ا يف التوساور، وٓ لهبط هبؿ إلك حلاوض الجهاؾ غلاقه هبؿ ِقمؿ الشدة والتيسور، 

ة الحؼ وس  قا  الطرلؼ.بؾ لسور هبؿ طلك جلد 

ر لنشر اليلؿ النلفع بوـ النلس، ولحثهؿ طلك اليماؾ باف، ولخالصبهؿ  المذكِّ

طلاااك قااادر طقاااقلهؿ، ولتناااّزل ءرشااالدهؿ إلاااك لعاااتهؿ، ُليلشااارهؿ بللنباااح، 

 ولخللطهؿ لتيلوػ قلقهبؿ.

ر ه اليلمؾ إك  يف إخاراج النالس ماـ ضلمالت الجهللا  إلاك ىاقر  قالمذكِّ

كللساراج: فاٌذا لاؿ ُلنتضاع  قخرافالت والاقهؿ، وهااليلؿ، وتحرلارهؿ ماـ رّق ال

   .فا فل دة يف وجقده بلق ف

إذ  :«ٓ لكاقن الياللؿ طللًمال حتاك لههار أثار طلماف يف ققماف»وحؼ  مل قواؾ: 

ًٓ طـ ىضساف وحادهل، باؾ طنهال وطاـ طشاورتف وأمتاف، فماـ القاجاب  لوس مساق

  .ملسو هيلع هللا ىلصطلوف أن ُليلِّؿ وَليظ وُلبلِّغ كمل فيؾ رسقل اهلل 

ر ٓ بد أن لكاقن كالمًا يف طلماف، كالمًا يف تيلوماف، و طلك الجمل : فللمذكِّ

 ها.ا .(1)كلمًا يف إرشلده، كلمًا يف أخاقف

                                                 

لم جمالل الادلـ القلسامل لياما  الشا« مقطه  المًمنوـ مـ إحوال  طلاقم الادلـ»اىهر كتلب ( 1)

 (. 11)ص 
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إذا ٓحظ اءىسلن هذه إوصلف المذكقرة، وألقك ىهرًة طلمً  طلاك  أ ول:

 
ل

رأى أهنال لاؿ  - المساجد إماقي -الدروس اليمقمو  يف أكا  مساجٍد دمشاقل

سااوف ٓ ُلعناال طااـ الاابيض تتااقفر ك لهاال يف درٍس واحااٍد، وطاارف أن بيااض مدرِّ

أخر، وأدرك أن اءرشلد الكلمؾ والنبح الشلمؾ ٓ لتؿ إٓ هبؿ جموًيال: ذلاؽ 

النهل طـ بيض المنكرات والساكقت طاـ الابيض أخار  َػ لِ أَ بين  بيلهؿ قد 

اؾ ببوالن تلا، لسبٍب مل ؽ المنكارات وإسبلب متنقطٌ ، والبيض أخر قاد تكض 

اوالنهل طنهل، فُهْؿ َكزهرات متضرق ٍ  ل ورا حاً  ، ُتيطل القاحادة منهال منهاًرا خلصه

أل ضاا   -كماال لققلااقن-شااِذل ً ، ولكنهاال إذا ُجمياا  جموًياال وصاالرت بلقااَ  زهااٍر 

 منهًرا أجمؾ، ورا حً  أشهك وأققى.

لوس طجبل مـ سكقت السلك  طـ بيض المنكرات بيشد مـ طجبل مـ 

ع الطياـ يف دلناف أحولًىال طلك مـ لنكرهل، ومقلومتف لف وإىكلره طلوف، ماطااضف 

س الياالم، وربماال قلبااؾ أخاار الطيااـ بمثلااف واءىكاالر بيشااّد منااف، حتااك يف الااّدر

صلرت تلؽ الدروس مثالر خااٍف وُميااَك خبالٍم، وحتاك تنب اف بياض اليلما  

اءرشالد  لذلؽ وقلل: إن المدرساوـ قاد خرجاقا طاـ المقضاقع، وُشاعلقا طاـ

بلٓىتقلد، فنحـ ٓ ىستضود مـ دروٍس شايهنل مال ذكار شاوًال، ومتاك زال الخااف 

   وطلدت إلض  بوـ اليلمل  ُطْدىل: َفَسِمْينل واستضدىل.

وٓ لخضااك أن الاادطقة إلااك الخواار وإماار بااللميروف والنهاال طااـ المنكاار 

 طلك ققٍل آخر: فٌذا كلن 
 

 طلك ققٍل، وفرٌض طونل
 

بياض مال قادمنله فرٌض كضل ل

َٓ لساقط اءثاؿ طاـ البالقوـ طلاك القاقل ُمنكَ  ًرا بلتضالٍق ماثًا، وأىكاره الابيض، أ

 !  ؟أٓ لكقىقن كلهؿ آثموـ ،! وإذا لؿ لنكره أحٌد منهؿ؟إول
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ولطيناقن يف دلانهؿ،  ملذا لياض بيض المدرسوـ طلاك بياضبلك: إًذا َفلِ 

ًٓ مـ أن لشكروا لهاؿ القوالم بقاجاٍب كالن لنبعا ! ؟ل لهاؿ أن لشالصروهؿ فوافبد

ألاااوس ماااـ طامااالت اءلمااالن وآلااالت اءخااااص أن لبتهجاااقا بٌىكااالر هاااذه 

 !؟المنكرات

المنكار ٓ مال  قإن  بيض القاطهوـ يف الجلمع قد تكلاؿ بكااٍم ها  ال  الٌ :

 .أىكره

 وإن ذلؽ لحتمؾ أن لكقن غور صحوٍح: إمل ماـ كاذب النلقاؾ، أ :فالجواب

وطلك فرض أن المادرس قاد أخطااي يف  تضؼ ذلؽ مراًرا.تحرلضف، كمل ا وجهلف، أ

: َمال ميبقًمل وٓ غوره، وقد قلل اءملم مللؽ بـ أىاس  قمسيلٍ  مل، فلوس ه

 .ملسو هيلع هللا ىلصلينل النبل  .(1)إٓ صلحب هذا الق  ،مِن ل إٓ مـ َرد  وُرد  طلوف

، فلوس الدرس اليلم محاه   ٓىتقلد المخطم وجقابف: ٕن ذلؽ وطلك كؾل

فوزلد  - واقعٌ  قكمل ه -ملف طلك أن لقرأ درًسل يف الرد طلك مـ اىتقده لح

ًٓ مـ أن  ،اءشكلل اِقع، بد لققل:  طز شيىف واهلللزول، ولتسع الخرق طلك الر 

جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت  ﴿

فمل طلك مـ لنتقد أخر بشلٍ  إٓ أن لجتمع بف  ،[59]النسل :  ﴾جث مث

                                                 

، ولكنهال جال ت طاـ غواره ماـ أهاؾ اليلاؿ، كللبخالري $المشهقر أن قل لهل اءملم مللؽ ( 1)

( قالل: حادثنل أحماد 11/449« )الميجاؿ الكبوار»ومجلهد والشيبل، وقد أخرج الط اين يف 

لنلر، طـ طكرم ، طاـ بـ طمرو البزار، ثنل زللد بـ ألقب، ثنل أبقطبودة الحداد، طـ مللؽ بـ د

 «.ملسو هيلع هللا ىلصلوس أحد إٓ لًخذ مـ ققلف ولدع، غور النبل »رفيف، قلل:  ابـ طبلس 
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 والـمنحـــة النفحـــة على النفخـــة
، لبوـ لف خطيه بللدلوؾ ولذكر لف البقاب بللدلوؾ، وإذا ُوجد ولنقؾ لف طبلرتف

 .حؾ  القفلق محّؾ الخاف أكثر مـ ذوي اليلؿ واءىبلف وبونهمل َحَكٌؿ أ

 واهلل لهدي مـ لشل  إلك صراط مستقوؿ.

خالمس ، طلك لد مًلضهل أبل الوسلر الدمشاقل المواداين «النهرة»تم  هذه 

والحماااد هلل رب . ػ وثاثمل ااا  وأربياااوـطشااار ذي القيااادة الحااارام، سااان  ألااا

 .اليللموـ
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