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مة   مَدِّ

راشات  افبحقث مُتب  "فِىبًة إوػ"وافدِّ

 

 افرحٔؿ افرمحـ اهلل بسؿ

 وظذ إمغ، رشقفف ظذ وافسالم وافهالة ادتغ، افَقي هلل احلّد

 :بًد أما أمجًغ، وصحبف آفف

ـْ  ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) اهللِ رشقلِ  َمقػ ثقبان َؾً ِّؿ وآففِ  َظِ  ؿال: ؿال( وَش

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) اهلل رشقُل  ِّؿ وآففِ  َظِ ؿُ  َتَداَظك َأنْ  ُيقِصُؽ (: »وَش ُُ ْٔ َِ  إَُمؿُ  َظ

ـْ  ؾِّ  ِم َم  ُأُؾٍؼ  ـُ َِةُ  َتَداَظك ـَ ـَ ا إَِػ  إَ َٓ
تِ ًَ  حديٌث َحَسـ، أخرجف] شَؿْه

 [. أمحد

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) افّْبل   يَؾِ  ؾِؿ ِّؿ وآففِ  َظِ  إمؿ تداظك أن يقصؽ"(: وَش

 "!خالءافد   ظذ وٓ! افتٍُريغ ظذ وٓ! افًّالء ظذ وٓ! اخلقارج ظذ

 .اإلشالم أمة: أي، شظُِٔؿ» ؿال بؾ

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) ؿقفف إنّ  ثؿ ِّؿ وآففِ  َظِ  ـؾ أنّ  واضح بٔان شإمؿ(: »وَش

 قااظَ دَ تَ  مـ هل إذ، اإلشالم أمة مـ وفٔس، إمؿ مـ ؾٓق مًف تداظك مـ

 !ظِٔٓا

 ادجاهدة ضًِٔتٓا وظذ، اإلشالم أمة ظذ تداظت ؿد إمؿ هل وها

هؿ وأتقا، افنام وذم افًراق ذم ورشقفف  اهلل حياربقن وحديدهؿ بحدِّ

 .مْقاآ وافذيـ



 

 

 أحُام ذم مْٓؿ ؾٓق هذه: محِتٓؿ ذم وشاظدهؿ شإدهؿ ـْ مَ  ؾُؾ  

 .متقاترة -وافسْة افُتاب- مـ ذفؽ ظذ وإدفة، وأخرة افدٕٔا

 ـٍر ذم اجلِٔة إدفة)بـ مقشقمة رشافةٌ  ظِْٔا ُظرضْت  افهدد هذا وذم

( أظّدها اإلخقة ذم اإلشالمٔة اخلالؾة ظذ افهِٔبٔة احلِّة ٕاس مـ

 ّّ  ظِؿ بغ مجًْت  ؿد، ٕاؾًة رشافةً  ؾقجدٕاها، "وّؾَٓؿ اهلل"ة مُتبة اهل

 ؾارتٖيْا، وافتىقيؾ آختهار بغ ضرحٓا ذم وتقّشىت، وافدفٔؾ افقاؿع

 .افتقؾٔؼ وباهلل، وافًامة اخلاصة هبا فْٔتٍع وإخراجٓا مراجًتٓا

 

راشات افبحقث مُتب  وافدِّ

 هـ 5341 احلّجة ذو                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

مة   مَدِّ

ّّ  مُتبة  "فِىبًة إوػ"ة اهل

 

 ومـ وصحبف آفف وظذ اهلل، رشقل ظذ وافسالم وافهالة هلل، احلّد

 :بًدأما  وآه،

ْت  تآمرْت  افتل افدول ؾ٘نّ  َٕ  حرب ظذ أمريُا بَٔادة واجتًّْت  ومتا

 ثؿّ  وحده اهلل ةبَقّ - اهنزمْت  وافتل هـ، 5343 ظام افًراق ذم ادسِّغ

 ظادْت  شْقات: ثالث مْذ ذفِٔةً  وإسحبْت  -اإلشالمٔة افدوفة بجٓاد

 صٓر مـ أـثر مْذ وبدأْت  وافنام، افًراق ذم ادسِّغَ  فَتال جديد مـ

 ساءَ وافِّْ  إضٍاَل  ؾَتِِت  شْقاٍت  ؿبؾ ؾًِْت  ـم أمْغ ادسِّغ بَهػ

 .بهِة فإلشالم يّت   ما ـؾ ظذ احلاؿدة افًادٔة افهِٔبٔة بقحنٔةِ 

 مْٓؿ إـز افَسؿ أما: فَسّغ مَْسّغ افٔقم افْاس ٕرى وٕحـ

 افود، مقؿػ مْف ويٍَقن افًِمين افهِٔبل افتحافػ هذا ؾًٔارضقن

 وهق بَِبف يًارض مـ ؾّْٓؿ درجات: ظذ هذا اظساضٓؿ ذم وهؿ

 بٔده، يًارض مـ دون ومرتبتف بِسإف يًارض مـ ومْٓؿ أضًٍٓؿ،

 مٗدياً  ؿقة، مـ تًاػ اهلل آتاه ما بُؾ احلِػ يًارض مـ وأحسْٓؿ

 .ادسِؿ ٕخٔف ادسِؿ ٕكة فقاجب

 ؽٍِةً  إما افُاؾر: احلِػ هلذا دادٗيِّ  ؾٓق افْاس مـ أخر افَسؿ وأما

 اإلشالم حتّؾ افٔقم راية افتل اإلشالمٔة فِدوفة وبٌواً  حَداً  وإما مْف،



 

 

 اخلبٔث افتحافػ هذا تٖئد ؾ٘نّ  ذاك: أو هذا ـان وشقاء وادسِّغ،

 ةافردّ  هق إصُال مـ صُؾ بٖي ادسِّغ ظذ حربف ذم مًف وافقؿقف

 واجتْب، اخلافص افتقحٔد ظرف ـمّ  اثْان ؾٔف خيتُِػ  ٓ افذي وافٍُر

 .أصُافف بُؾ افؼك

 محِتٓؿ ذم وافًِمٕٔغ وافهٍقيغ افهِٔبٔغ اهلل ٕظداء افتٖئد ؾٓذا

ٍّ  تقِلِّ  ؿبٔؾ مـ هق إخرة ادسًقرة  ادسِّغ، ظذ ومياهرهتؿ ارافُ

 أصِف، مـ ويَْوف أشاشف مـ هيدمف افتقحٔد، ٕقاؿض مـ ٕاؿٌض  وهق

 بإدفة افرشافة هذه ذم ذفؽ وشْثبُت  مْثقرًا، هباء افًبد ظّؾ وجيًؾ

 افقؿقع مـ وحتذيراً  فألمة، هحاً وُٕ  فِذمة، إبراءً  افدامٌة واحلجج افَاضًة

 (. وأحزاهبا أمريُا) افٍُر أئّة تٖئد ةردّ  ذم

 احلِّة: إول افٍهؾ ذم ؾتْاوفْا ؾهِغ، افرشافة جًِْا وؿد

 ثالثة ذم وظاجلْاها وافنام، افًراق ذم وادسِّغ اإلشالم ضد افهِٔبٔة

ُّ  افذي احلِػ حال ؾٔف وصٍْا: إول مباحث:  فَتال إيام هذه ؾتن

 احلِّة بٖنّ  ؾٔف أثبتْا افثاين وادبحث وافنام، افًراق ذم ادسِّغ

 افثافث ادبحث وجاء ـسابَاهتا، جديدة صِٔبٔة محِة افَادمة افًسُرية

 افثاين افٍهؾ أما وؽرمها، وادقآة افتقِلِّ  بغ اخلِط وظدم فِتّٔٔز

 هذه ذم وحٍِاءها أمريُا أظانَ  مـ ـٍر ظذ إدفة بًض ؾٔف ؾذـرٕا

 إدفة إٔقاع مـ ٕقظاً  مبحث ـؾ تْاول مباحث، ثمٕٔة وحتتف احلِّة،

إضاؾة  ،(وافَٔاس افهحابة، وأؿقال واإلمجاع، وافسْة، افُتاب،: )وهل



 

 

 تآمرَ  مـ بتٍُر وؾتاوهيؿ ادسٖفة، ذم افًِؿ أهؾ بٖؿقال آشتدٓلإػ 

 .َةادقثّ  افتارخئة احلقادث بًض ذم يـافدِّ  أظداءَ  وتقّػ  ادسِّغ ضد

ًُ  وٓ  افرشافة هذه أبقاب مًيؿ بٖنّ  ـرَ ذْ َٕ  أنْ  إٓ مةادَدِّ  هذه ذم ْايس

ـْ  ـٍر ذم افتبٔان) بًْقان بحٍث  مـ ستَاةٌ مُ   محِتٓؿ ذم إمريُان أظان َم

 اهللُ ثّبتف) افىقاؽٔت شجقن ذم ادٖشقر فهاحبٓا( إؾٌان ضد افهِٔبٔة

 (.أرسه وؾّؽ 

  

ة مُتبة          ّّ  اهل

 هـ 5341 احلّجة ذو             

 

         

   

 

 

 

 

    

 

 



 

 

مة   مَدِّ

ّّ  مُتبة  "فِىبًة افثإٔة"ة اهل

 ومـ وصحبف آفف وظذ اهلل، رشقل ظذ وافسالم وافهالة هلل، احلّد

 :أما بًد وآه،

ا ؿد إكَم ظاٌم ظذ بداية احلِّة افهِٔبٔة  َٓ ظذ اخلالؾة اإلشالمٔة، َؾـ

، وٕكًا وظّزاً  وبٍوؾ اهلل تًاػ مل تزدِد افدوفُة اإلشالمُٔة إٓ ؿّقًة وصالبةً 

افًادل افهِٔبل افهٍقي افًِمين شقى ضًًٍا  احلُِػ  ـم مل يزددِ 

 وخذًٕٓا وإحسارًا. تراجًاً و

ـْ يَػ ورؽؿ  ٍُر َم ـُ ٕهقع احلؼ وإُناف افباضؾ، ؾِؿ يًد خيٍك 

ذم ؾسىاط افٍُر افذي يهىػ ؾٔف افهِٔبٔقن وافٔٓقد وافرواؾض 

ٓ يزاُل بًُض رؽؿ ذفؽ: : وؽُرهؿ ...وافْ هرية وافقثْٔقن وافًِمٕٔقن

ظذ  حتافػ افٍُرمـ ضّس اهلل ظذ بهرتف يتقّؿُػ ذم تٍُر مـ ُيًغ 

زاع مـ افَبائؾ مـ ـؾ ـافذي يهىػ ؾٔف ادجاهدون افْ   ،ؾسىاط اإليمن

 ."أظزها اهلل"تقّحدوا حتت راية اخلالؾة اإلشالمٔة افذيـ  ،بَاع إرض

 احلِّة ٕاس مـ ـٍر ذم اجلِٔة إدفةًٔد ضبع ـتاب )ُٕ  فذا ارتٖيْا أنْ 

( ضبًًة ثإٔة بًد ٍٕاد افىبًة إوػ، اإلشالمٔة اخلالؾة ظذ افهِٔبٔة

ـَ اهلل تًاػ أْن يُقَن ٕزاشًا فىاّلب احلؼ.  راجَغ ِم

ة مُتبة  ّّ  اهل

 هـ 5346 احلّجة ذو



 

 

 إول افٍهؾ

 وافنام افًراق ذم وادسِّغ اإلشالم ظذ افهِٔبٔة احلِّة

 

ُّ  افذي احلِػ حال :إول ادبحث  افٔقم: ادسِّغ فَتال ؾتن

 حلرب افٔقم تتآمر افتل افدول وؾساد وحرابة ـٍرُ  أحدٍ  ظذ خيٍك ٓ

 ظـ ؽْٔةٌ ( أمريُا) احلِّة ؾَائدةُ  افنام، وذم افًراق ذم اإلشالمٔة افدوفة

 وافدول رض،مجٔع إٔحاء إ ذم وإجرامٓا وؾسادها بٍُرها افتًريػ

 مِّىخ تاريٌخ  هلا صِٔبٔة دوٌل ...( وأدإٔا وؾرٕسا ـزيىإٔا) إوربٔة

 افدول هذه ـإت ؿريب ظٓدٍ  ؾحتك ادسِّغ، أرايض مجٔع ذم بافدم

 وـالءَ ( اجلِدة أبْاء) ادرتّديـ ظّالَءها توع أن ؿبؾ ادسِّغ فبالد ؽازية

 .بِدإْا ذم هلا

 وؿىر ـافسًقدية) باحلِّة ادنارـة افًربٔة دولحُقماِت اف أنّ  ـم

 دخِت اإلشالم: ديـ ظـ مرتّدة....( وإردن وافبحريـ واإلمارات

 . فٌِزاة بافًمفة حاؾؾ أيواً  هل وتارخيٓا أبقابف، أوشع مـ افٍُر

 َفىال اخلبٔث احلِػ هذا دول وؾساد وإجرام ـٍر تًداد أردٕا وفق

 راظٔة وؾساد جرائؿ بًضِ  مـ بًضٍ  ذـر ظذ شَْتك وفُْْا ادَال، بْا

جافة هذه ذم أمريُا افهِٔب وحامِة افًادل افٍُر ًُ  :اف



 

 

 افًٓر وبالد وافٍساد، إٓحالل وأصؾ واإلحلاد، افٍُر رأس أمريُا

 ؾٔٓا ورضب افنٔىان، ظِٔٓا ظّنش وادُْرات، وافٍقاحش وافٍجقر،

 . ِؿبابف

 وإٔدية وافسحاق، وافِقاط، افدظارة، دور: ظدد ذم افًامل دول أـثرُ 

ري، ًُ  إخالق، وجرائؿ ادحارم، وزٕا افزٕا، ومقافٔد افسٍاح، ومحؾ اف

 وافرؿص وادٔرس افِٓق وإٔدية اخلّقر، وذب إٓحالل، وؿْقات

 إػ تنر افتل اإلحهائٔات مـ ؿِٔالً  يع ؾٔم وشْذـر إفخ،.... وافٍسؼ

 ؾُٔػ شْقات، ظدة ؿبؾ اإلحهائٔات هذه أنّ  افًِؿ مع ورد، ما بًض

 :ذم ادراجع إمرئُة ٍٕسٓا ومقّثَة ثابتة واإلحهائٔات!! افٔقم بحاهلا

 .جْسٔاً  صاذ مِٔقن 42 مـ أـثر أمرـا: ذم -5

 .شْة ـؾ ضٍؾ 1222 مـ أـثر ُيباع أمرـا: ذم  -4

 مـ شٍاحاً  يِدن وافاليت افزٕا، مـ ادقافٔد ثِث حقاِل أمرـا: ذم -4

 .شْقياً  مراهَة مِٔقن ٕهػ مـ أـثر ؾَط ادراهَات

 .واحد فَٔط يقجد صخهاً  42 ـؾ مـ أمرـا: ذم -3

 اإلجٓاض خالل مـ ضٍؾ مِٔقن 51 مـ أـثر ُؿتؾ أمرـا: ذم -1

 .افَإقين

 يّثِقن وهؿ ،"افِقضٔة" ظاصّة ؾرإسٔسُق شان مديْة تًتز -6

 .ادديْة ٕاخبل ربع



 

 

 .اخلّر ذب ظذ اددمْغ مـ مِٔقن 522 ٕحق أمرـا: ذم -7

 مـ مِٔاراً  43 مـ أـثر ؿّٔتف ما اخلّقر ذـات تْتج أمرـا: ذم -8

 .افدوٓرات

 :ذفؽ ومـ حُتك، أن مـ ؾٖـثر أمريُا ذم اجلرائؿ وأما

 م 4222 ظام اجلرائؿ ظدد بِغ إمرئُة احلُقمة إحهائٔات ذم .5

 .جريّة مِٔقن 46 حقاِل( ـه 5345)

 (.ظَار) متِؽ ظذ جريّة حتهؾ ثقان 4 ـؾ .4

 .ثإٔة 51 ـؾ رسؿة جريّة .4

 .ثإٔة 44 ـؾ بنًة جريّة .3

 .ثإٔة 43 ـؾ ؿتؾ جريّة .1

 .ثإٔة 43 ـؾ جسدي اظتداء جريّة .6

 .دؿائؼ 6 ـؾ اؽتهاب جريّة .7

 .افُاؾرة افدوفة هذه ؾساد مـ جداً  يسر رء هْا ذـرٕاه وما

 فقط، ؿقم ظـ ذـر ما ذـر شبحإف اهلل أن –ادسِؿ أخل– ظَِّت  وإذا

ؿْ } :ظْٓؿ تًاػ ؾَال ُُ ّٕ ُْٖتقنَ  َأإِ َجاَل  َفَت قنَ  افرِّ ًُ َى َْ ُْٖتقنَ  افّسبَِٔؾ  َوَت  ذِم  َوَت

ؿُ  ُُ اِدي رَ  َٕ َُ  رسدٍ  مـ وجدٕا ما وأـثر ،[49 أية مـ: افًُْبقت] {اْدُْْ

ـُ  رواه ما هق فقط ؿقمُ  ظِٔٓا ـان افتل فُِّْرات  أيب ظـ بسْده ظساـر اب

: هبا ُيًرؾقن خهال ظُؼ  فقطٍ  ؿقم ذم ـان": ؿال( ظْف اهلل ريض) أمامة



 

 

 افنًر، وتبسٔط إٕداء، ذم واخلذف وادُاء، افبْدق، ورمل احلمم، فًب

 وادْادمة افرجال، وإتٔان إؿبٔة، وحبس اإلزار، وإشبال افًِؽ، وؾرؿًة

 [.دمنؼ تاريخ] "افؼاب ظذ

 تبّغ  إمريُل فٍِساد افٍُِٔة إرؿام بجإب افًؼ هذه ُؿرٕت وإذا

 بٖضًاف فقط ؿقم ؾساد ظذ زاد ؿد أمريُا ؾساد وإنّ  افًئؿ، افٍرق فؽ

قبةٍ  فقطٍ  ؿقم ظاؿب شبحإف اهلل أن ظَِّت  وإذا!! مواظٍة َُ  يًاؿب مل بًِ

ا َؿاُفقا}: ظْٓؿ تًاػ ؾَال ؽرهؿ، أحداً  هبا ّٕ َْا إِ ِْ  ُُمِْرِمَغ، َؿْقمٍ  إَِػ  ُأْرِش

ؿْ  فُِْْرِشَؾ  ِٓ ْٔ َِ ـْ  ِحَجاَرةً  َظ ؾِغَ  َربَِّؽ  ِظْْدَ  ُمَسّقَمةً  ضٍِغ، ِم رْسِ ُّ ِْ
 {فِ

ّم }: تًاػ وؿال ،[43: افّذاريات] َِ َٕا َجاءَ  َؾ َْا َأْمُر ِْ ًَ ا َج َٓ َٔ
ا َظافِ َٓ َِ

 َشاؾِ

ا َٕ ا َوَأْمَىْر َٓ ْٔ َِ ـْ  ِحَجاَرةً  َظ ٔؾٍ  ِم  :تًاػ وؿال ،[84: هقد] {َمُْْوقدٍ  ِشجِّ

دْ } ََ ـْ  َراَوُدوهُ  َوَف فِ  َظ ٍِ ْٔ ْسَْا َض َّ ؿْ  َؾَى ُٓ َُْٔ ُُٕذرِ  َظَذايِب  َؾُذوُؿقا َأْظ : افَّر] {َو

ََٖخَذهْتُؿُ }: تًاػ وؿال ،[47 َْٔحةُ  َؾ ِؿغَ  افّه  ؾًاؿبٓؿ ،[74: احلجر] {ُمْؼِ

 افهٔحة، وأخذهتؿ أظْٔٓؿ، ظذ ضّس بٖن مُْراهتؿ ظذ شبحإف اهلل

 ؾم... شجٔؾ مـ حجارة ظِٔٓؿ وأمىر شاؾِٓا، ظافٔٓا أرضٓؿ وجًؾ

 بٖمريُا، ظِٔؽ اجلّبار رّبْا ؾٔا ؟(!أمريُا) تستحَٓا افتل بافًَقبة طّْؽ

 .هنايتٓا وأرٕا أمقاهلا ظذ واضّس ظِٔٓا وضٖتؽ اصُدد افِٓؿ

 

 



 

 

 ذم أمريُا فٍساد ؾاشّع ٍٕسٓا، ذم أمريُا ؾساد مـ جإباً  ـان هذا

 :إرض ذم وإؾسادها! ؽرها

 افًَقبات مـ تستحؼ فُإت ظِٔٓا ؿاساً  ؾِق ـان ؾساد أمريُا

 !ؽرها إػ ؾسادها تًّدى وؿد ؾُٔػ افًئؿ، افقء اإلهلٔة

 مـ ـثر ذم وإٓحالل إخالؿل افٍساد ؾ٘ن أمريُا تَػ وراء أصؾ

 ادجتًّات:

 افقجقد ـان( افًامل ذم اجلْز افٍساد ظاصّة) بإُقك ذم .5

 وإٓحالل افٍساد تٍّق  ذم افرئٔس افًامؾ إمريُل افًسُري

 .ؾٔٓا

 وهق افًامل، ذم اخلبٔثة اإلباحٔة فألؾالم مهدر أـز أمريُا: ذم .4

 (.افسْٔم ظاصّة -هقفٔقد)

 افٍوائٔة( اجلْس) ؿْقات ظدد حٔث مـ دوفة أـز هل أمريُا .4

 .اإلٕسٕت ذم اإلباحٔة وادقاؿع

 ذم وافدخان فِخّقر ادهدرة افؼـات أـز تقجد أمريُا: ذم .3

 .افًامل

 افْاس هبا يَتـتؾ افتل إشِحة مهإع أـز تقجد أمريُا: ذم .1

 .حؼ وبدون بحؼ

 .ادجتًّات ذم وافرذيِة افٍساد ٕؼ أشباب مـ ذفؽ وؽر



 

 

 :-ادسِّغ ؽر مـ-مع افبؼ  وإفٔؽ بًوا مـ أؾًاهلا

 بًض ذم ظددهؿ يهؾ– احلّر اهلْقد ماليغ ب٘بادة ؿامقا .5

 إصِٔقن افسُان وهؿ –مِٔقن مائة مـ أـثر إػ اإلحهائٔات

 .ٕمريُا

 ذم ظددهؿ يهؾ– افرؿٔؼ دمارة ذم إؾارؿة مـ ـثر ب٘بادة ؿامقا .4

 .–ماليغ إػ اإلحهائٔات بًض

 افًادٔة احلرب ذم–( م 5933) ـه 5464 ظام فٔاِل مـ فِٔة ذم .4

 مـ مربًاً  مٔالً  56 مساحتف ما أمرئُة ضائرة 443 دّمرْت  –افثإٔة

 522 وؿتِت احلارؿة، افَْابؾ ب٘شَاط ،(افٔابان ظاصّة) ضقـٔق

 احلرب أثْاء وتًّرضت ٕسّة، مِٔقن وذدت صخص، أفػ

 مثؾ إػ "وٕاؽازاـل هروصٔم" ظـ ؾوالً  يابإٔة مديْة 63 حقاِل

ٔٓا افتل] احلارؿة بافَْابؾ اهلجقم مـ افْقع هذا ّّ  افٔقم افٌرب يس

 مَتؾ إػ افتَديرات حدىإ وتنر ،["دوفٔاً  ادحّرمة": -ـذباً –

 .افىريَة هبذه صخص أفػ 322 ُزهاء

ذبحِت ( م5974-5914) ـه 5494 -5474 ظامل بغ .3

 صْٔل ماليغ ظؼة زهاء مًتدل تَدير ذم ادتحدة افقٓيات

 .وـّبقدي وٓوود وؾٔتْامل وـقري



 

 

 ؾٔتْام حرب تسّببت( م 5964) ـه 5484 ظام مْتهػ بحِقل .1

 صخص، أفػ 722 وتنقيف وتًذيب صخص، أفػ 562 َّتؾب

 وهؿ صخص 4222 أحناء وٕزع امرأة، أفػ 45 واؽتهاب

 بادقاد ؿرية 36 وهقمجْت  ادقت، حتك 3222 وحرق أحٔاء،

 .افسامة افُّٔٔائٔة

 5974) ـه 5494 ظام وهايٍقٕغ هلإقي إمريُل افَهػ أدى .6

 .افدائؿ بافهّؿ ضٍؾ أفػ 42 مـ أـثر إصابة إػ( م

 اجلٔش ؿتؾ( م 5986 -5966) ـه 5326 -5486 ظامل بغ .7

درب إمريُل ُّ  . ؾالح أفػ 512 مـ أـثر ؽقاتٔمٓ ذم افـ

 هلا، حك ؾال اإلشالم إػ وادْتسبغ ادسِّغ بحؼ جرائّٓا وأما

 إحهائٔات إػ ٕنر وفُْْا مقضقظْا، ظـ خلرجْا تٍهِٔٓا أردٕا وفق

 :وراءها ما إػ تنر يسرة

 ؿهٍٓا بسبب ضٍؾ مِٔقن مـ أـثر وحده افًراق ذم أمريُا ؿتِْت  .5

 مـ أٓف وُأصٔب شْقات، ظؼ خالل فًِراق وحهارها

متقشط  وهبط ٕسقفغ،إ فَِة بافًّك افًراق ذم افرضع إضٍال

 مـ وأـثر فِْساء، شْة 55و فِرجال، شْة 42 افًراؿٔغ أظمر

 . إفخ...اإلصًاظل بافَتؾ وؾاة حافة مِٔقن ٕهػ



 

 

 وإضٍال وافْساء افنٔقخ مـ أٓف َؾ تِ ؿُ  إمريُل: بافسالح .4

 .غافٍِسىْٔٔ

 وافالجئغ افِبْإٔغ مـ أيواً  أٓف ؾتِ ؿُ  أمرئُة: بحميةٍ  .4

 .افٔٓقدية افًهابات هبا ؿامت افتل ادجازر ذم غٔافٍِسىْٔ

 مـ أٓف إمريُل اجلُٔش  تَؾ ؿَ  ـه5353 – 5354 بغ .3

 .فِهقمال ؽزوهؿ أثْاء افهقمافٔغ

 ظذ ـروز بهقاريخ هجقماً  أمريُا صّْت ـه5359 ظام .1

 مـ أـثر َؾ تِ وؿُ  فِدواء، شقدإٔاً  مهًْاً  خالفف دّمروا افسقدان،

 .صخص 422

 صخص 57222 مـ أـثر افٔٓقدي افُٔان تَؾ ؿَ  أمريُا: بّبارـة .6

 .فبْان جلْقب ؽزوه ذم

 مِٔقن مـ أـثر إٔدؤٕسٔا ظسُريق ؿتؾ أمريُا: مـ بدظؿ .7

 .صخص

 51222 مـ أـثر ؿتؾ ذم ٕؾٌإستان إمريُل احلهار بتسبّ  .8

 .أؾٌاين ضٍؾ

 .أؾٌإستان ظذ حرهبؿ ذم وادسِمت ادسِّغ آٓف ؿتِقا ـم .9

ٍِّقا .52  حرهبؿ ذم ادهابغ مـ ومثِٓؿ افَتذ مـ أٓف مئات خ

 جْقد أيدي ظذ هْاك بٍوؾ اهلل هزيّتٓؿ ؿبؾ، افًراق ذم إخرة

 .اإلشالمٔة افدوفة



 

 

 وافبقشْة افنٔنان ذم إمريُان بارـٓا افتل ادجازر ؽر هذا

 مـ وؽرها وتّٔقر ادِقك وجزر وافٍِبغ وـنّر وـقشقؾا ومَدؤٕا

 افسْقات ذم– حهِت ما بٖٕف حافػ حِػ وفق.. اإلشالم أرايض

 ٕرضٓؿ، احتالل أو هلؿ، تؼيد أو ادسِّغ، مـ فَقم ُمزرة –إخرة

 .حيْث ٕيْف ٓ ؾْٕ٘ا :أمرئُة أيدٍ  ووراءها إٓ

 

 :ُبؼى

 هذا ؿٔادة جًؾ أن حتل وٓ ُتًد   ٓ افتل تًاػ اهلل ًِٕؿ مـ وفُـ

 افيادة افدوفة هذه بٔد افٍتٔة اإلشالمٔة اخلالؾة ضد اجلديد افتحافػ

 احلؼ، يريد مـ أحدٍ  ظذ يِتبس وٓ افىريؼ فٔستبغ ادٍسدة، افٍاشدة

 إشقد ومٍِٓا واإلؾساد، وافٍساد واخلبث بافيِؿ معء ؾتارخيٓا

 ـم احلّد، وهلل وضقحاً  أصدّ  احلؼ جيًؾ ما وهذا افْاس، فُؾ مًروف

 .اهلل بَّقة ؿريباً  شَقضٓا ٕذيرُ  وإؾسادها ؾسادها أنّ 

 

 :ـسابَاهتا بامتٔاز صِٔبٔة محِة افٔقم افَائّة احلِّة :افثاين ادبحث

 اخلالؾة ظذ إخرة افهِٔبٔة احلِّة أهداف وضقح رؽؿ

 أي ظذ افَواء يريدون بٖهنؿ افتحافػ ؿادة تكيح ورؽؿ اإلشالمٔة،

 ذيًة تىبٔؼ أو إشالمٔة خالؾة ب٘ؿامة يسّحقا وفـ فِّسِّغ ـٔان

ّٓ  افقضقح هذا ـؾ رؽؿ :(اإلرهاب حرب) مسّك حتت اإلشالم  أن إ



 

 

ـَ  هْاك ـْ  جافّسذّ  ِم ـْ  ادْاؾَغ ومـ ادًسقل، بُالمٓؿ يٌس ؿد َم  ؿد َم

 .بف رُ ُيٌرّ 

 فِّسِّغ، افٍُار بًداوة ّسح شبحإف اهلل أنّ  ترَ  أمل! اهلل شبحان

 إٓ يرضقن ٓ وأهنؿ ديْٓؿ، ظـ يردوهؿ حتك يَاتِقهنؿ يزافقن ٓ وأهنؿ

 َوٓ}: تًاػ ؿال تَْىع، ٓ ظداوهتؿ وأن مِتٓؿ، ذم ادسِّغ بدخقل

ؿْ  َيَزاُفقنَ  ُُ َٕ ُِق
اتِ ََ ؿْ  َحّتك ُي ـُ و ـْ  َيُرد  ؿْ  َظ ُُ  مـ: افبَرة] {اْشَتَىاُظقا إِنِ  ِديِْ

ـْ }: تًاػ وؿال ،[457 أية قدُ  َظَْْؽ  َتْرَض  َوَف ُٓ َٔ  َحّتك افَّْهاَرى َوٓ اْف

ؿْ  َتّتبِعَ  ُٓ َت ِّ وا}: تًاػ وؿال ،[542 أية مـ: افبَرة] {ِم رُ  َفقْ  َود  ٍُ ُْ َم  ونَ َت  ـَ

ُروا ٍَ ُٕقنَ  ـَ ق ُُ  إِنْ }: تًاػ وؿال ،[89 أية مـ: افْساء] {َشَقاءً  َؾَت

ؿْ  ـُ ق ٍُ ََ ُٕقا َيْث ق ُُ ؿْ  َي ُُ ؿْ  َوَيْبُسُىقا َأْظَداءً  َف ُُ ْٔ ؿْ  َأْيِدهَيُؿْ  إَِف ُٓ   َوَأْفِسََْت
ِ
قء  بِافس 

وا ُرونَ  َفقْ  َوَود  ٍُ ُْ ثِرٌ  َودّ }: تًاػ وؿال ،[4: ادّتحْة] {َت ـْ  ـَ  َأْهؾِ  ِم

َُِتاِب  ؿْ  َفقْ  اْف ُُ َٕ و ـْ  َيُرد  دِ  ِم ًْ ؿْ  َب ُُ اراً  إِيَمِٕ ٍّ ـْ  َحَسداً  ـُ ؿْ  ِظْْدِ  ِم ِٓ ِس ٍُ ْٕ ـْ  َأ  ِم

دِ  ًْ َا َيا}: تًاػ وؿال ،[529 أية مـ: افبَرة] {احْلَّؼ  هَلُؿُ  َتَبّغَ  َما َب  َأهي 

ـَ  قا إِنْ  آَمُْقا اّفِذي ًُ ٔ
ـَ  َؾِريَاً  ُتىِ ـَ  ِم َُِتاَب  ُأوُتقا اّفِذي ؿْ  اْف ـُ و دَ  َيُرد  ًْ ؿْ  َب ُُ  إِيَمِٕ

ـَ  اؾِِري َا َيا}: تًاػ وؿال ،[522: ظّران آل] {ـَ ـَ  َأهي  قا إِنْ  آَمُْقا اّفِذي ًُ  ُتىِٔ

ـَ  ُروا اّفِذي ٍَ ؿْ  ـَ ـُ و ؿْ  َظَذ  َيُرد  ُُ ابِ ََ ُِِبقا َأْظ ََ ـَ  َؾَتْْ ي : ظّران آل] {َخارِسِ

َواءُ  َبَدِت  َؿدْ }: تًاػ وؿال ،[539 ٌْ ـْ  اْفَب ؿْ  ِم ِٓ ل َوَما َأْؾَقاِه ٍِ  ُصُدوُرُهؿْ  ُُتْ

َزُ  ـْ  [.558 أية مـ: ظّران آل] {َأ



 

 

 هيقد مـ افٍُار ظداوة أن جيد واحلديث افَديؿ فِتاريخ ادتتّبع أنّ  ـم

ـّ  اداضٔة افَرون ؾخالل ادسِّغ، ظـ تَْىع مل ؽرهؿ أو ٕهارى أو  ص

 تِتٓا احلّالت تِؽ تقّؿٍت أن وبًد صِٔبٔة، محالت شبع افْهارى

ِّقا ،"اشتًمرية" محالت  ضقيِة، شْغ ادسِّغ أرايض ؽافب ؾاحت

 آشتًمر أو) احلديثة افهِٔبٔة احلّالت تِؽ تقؿٍت ودا ؾٔٓا، وأؾسدوا

 احلّالت بدأت ،!!(ودمار هدم احلََٔة ذم وهق وزوراً  طِمً  أشّقه ـم

ِّة حتت– "إمٔة" ، مُان ـؾ ذم ادسِّغ ؾرضبقا –ادتحدة إمؿ مي

ك إمريُل افٍُر ُمِس فَرارات تٍْٔذاً – وحاسوهؿ ّّ  ُمِس ادس

 أهُِقا شْقات ظؼ مـ أـثر وحاسوها افًراق ؾرضبقا ،-إمـ

ك افٔٓقدي افُٔان وزرظقا وافْسؾ، احلرث خالهلا ّّ  ذم "إرسائٔؾ" ادس

 ذم صًْقا وهُذا ادسِّغ، آٓف خالفف مـ وأهُِقا، ؾِسىغ أرايض

 ومَدؤٕا وـقشقؾا وافبقشْة وإؾٌان وافهقمال وفبْان وفٔبٔا افسقدان

 أرايض مـ وؽرها ادِقك وجزر وتّٔقر وؾىاين وـنّر وافنٔنان

 افتحتٔة افبْٔة ودّمروا اداليغ، وؿتِقا مْٓؿ، اداليغ ؾّؼدوا ادسِّغ،

 . فبِداهنؿ

 ظذ وباباواهتؿ ـْائُسٓؿ ٓاتنْ   افتل افتْهر محالت ؽر ـِف هذا

قا مل ؾٓؿ وؽرمها، وآشٔا أؾرئَا ذم افٍَراء ادسِّغ ٍّ  ظدائٓؿ ظـ يُ

 .أبداً  فِّسِّغ



 

 

 ظذ وحٍِاؤها أمريُا صْتٓا افتل إخرة احلرب ظـ ٕاهَٔؽ 

 أمْغ ادسِّغ مـ أٓف مئات ؾٔٓا ؿتِت وافتل وافًراق، أؾٌإستان

 ! ذٕب بٌر

 وافسٗال ،(حكاً  ادجاهديـ) اإلرهاب حماربة بذريًة ذفؽ ـؾ

 : هق افدفٔؾ هذا خالفف مـ يتوح افذي

 :مثؾ أخرى( إرهابٔة) حرـات ترـقا داذا

 (.وثْٔقن) وهؿ افٔاباين إمحر اجلٔش .5

 (.ـاثقفٔؽ) وهؿ اإليرفْدي اجلّٓقري اجلٔش .4

 (.صٔقظٔقن) وهؿ افُقيب افتحرير جٔش .4

 (.صٔقظٔقن) وهؿ إٍٓهاِل افُردشتاين افًمل حزب .3

 (. وثْٔقن وهؿ) شريالُٕا ذم افتامٔؾ جٔش .1

 (.ٕهارى) وهؿ افسقدان جلْقب افتابع افْكاين اجلٔش .6

 (.صٓايْة هيقد) وهؿ اإلجرامٔة افٔٓقدية افًهابات .7

 (.اجلْقبٔة أمريُا) ذم ادخدرات ظهابات .8

 (.أوربا) ذم اداؾٔا ظهابات .9

 فِقصػ احلرـات هذه مجٔع اؾتَاد وهق هذا، ذم طاهر واجلقاب

 ذم فِتُّغ يسًك افذي "إصقِل" اإلشالم) وهق ادىِقب ادنسك

 مْذ افٌربٔة افدول جًِتف افذي افقصػ ذفؽ ،(اخلالؾة وإظادة إرض



 

 

 افًدو هق افباردة باحلرب يسّك ما وإتٓاء افسقؾٔتل آحتاد شَقط

 ـتٌب  ذفؽ ذم وُأّفٍت زظمئٓؿ، مـ ظدد بذفؽ ّسح وؿد هلؿ، افرئٔس

 . ـثرة

 ذم شابَاً  إضِز صمل حِػ ظام أمغ( شقٕٓا خاؾر) ؿال وـم

 إتٓاء بًد": افسقؾٔٔتل آحتاد شَقط بًد ـه5354 ظام فِحِػ اجتمع

 صمل حِػ دول ظذ جيب إمحر افًدو وشَقط افباردة احلرب

 إٔيارها وترؾع بْٔٓا ؾٔم خالؾاهتا تتْاشك أن مجًٔاً  أوربا ودول إضِز

 تّتحد أن جيب هبا مسبهاً  ظدواً  فتبك إمام إػ فتْير أؿدامٓا ظذ مـ

 ."اإلشالمٔة إُصقفٔة وهق دقاجٓتف

 اجتمع ذم "بقتغ" إرثقذوـز افْكاين افرود افرئٔس ؿال وـم

 اإلشالمٔة إصقفٔة إن": ـه 5345 ظام مـ "افُقمْقفث" دول أمام فف

 افقحٔد اخلىر وهل افٔقم، ادتحرّض  افًامل هيّدد افذي افقحٔد اخلىر هل

 ويسًقن ٍٕقذ هلؿ وإصقفٔقن افًادٔغ، وافسِؿ إمـ ٕيام هيّدد افذي

 مـ ويْىَِقن ـقشقؾق، إػ افٍِبغ مـ متتد مقحدة دوفة إؿامة إػ

 دقاجٓتٓا افًامل يْٓض مل ؾ٘ذا فتحرـاهتؿ، ؿاظدة تًتز افتل أؾٌإستان

 ذم إصقفٔة دُاؾحة ظادل دظؿ إػ حتتاج وروشٔا أهداؾٓا، شتحَؼ ؾ٘هنا

 ."افَقؿاز صمل

 

 



 

 

 :وؽرمها وادقآة افتقِلِّ  بغ افٍرق :افثافث ادبحث

 أنّ  –َِٕاه حتك وافتقحٔد اإلشالم ظذ وثبتْا وإياك اهلل رمحْا– اظِؿ

 ظبد بـ حمّد اإلشالم صٔخ ؿافف ـم– أمران وؿاظدتف اإلشالم ديـ أصؾ

 :–افقهاب

 ذفؽ، ظذ وافتحريض فف، ذيؽ ٓ وحده اهلل بًبادة إمر: إول

 .ترـف مـ وتٍُر ؾٔف، وادقآة

 وادًاداة ذفؽ، ذم وافتٌِٔظ اهلل، ظبادة ذم افؼك ظـ افْٓل: افثاين

 .ؾًِف مـ وتٍُر ؾٔف،

 افديـ أصقل مـ أصٌؾ  ـٍرهؿ ومـ مْٓؿ وافزاءة افُاؾريـ ؾًّاداة

 َؿدْ } :تًاػ ؿال ـم( افسالم ظِٔف) إبراهٔؿ مِة وهل بف، إٓ يهح   ٓ

َْٕت  ا ؿْ  ـَ ُُ ـَ  إِْبَراِهٔؿَ  ذِم  َحَسَْةٌ  ُأْشَقةٌ  َف فُ  َواّفِذي ًَ ؿْ  َؿاُفقا إِذْ  َم ِٓ ْقِم ََ ا فِ ّٕ  ُبَرآءُ  إِ

ؿْ  ُُ ُبُدونَ  َوِمّا ِمْْ ًْ ـْ  َت َٕااهللِ  ُدونِ  ِم ْر ٍَ ؿْ  ـَ ُُ ََْْْٔا َوَبَدا بِ ؿُ  َب ُُ َْْٔ َداَوةُ  َوَب ًَ  اْف

َواءُ  ٌْ ِمُْقا َحّتك َأَبداً  َواْفَب ْٗ ّٓ  َوْحَدهُ  بِاهللِ ُت َبِٔفِ  إِْبَراِهٔؿَ  َؿْقَل  إِ َرنّ  ِٕ ٍِ ٌْ َْشَت َٕ 

ُِِؽ  َوَما َفَؽ  ـَ  َفَؽ  َأْم ـْ  اهللِ ِم   ِم
ٍ
ء َْٔؽ  َرّبَْا َرْ َِ َْا َظ ِْ ـّ َْٔؽ  َتَق ْبَْاأَ  َوإَِف َْٔؽ  َٕ  َوإَِف

 [.3: ادّتحْة] {اْدَِهرُ 

 :حآت ثالث هلا افُاؾر مًامِة أن ؾاظِؿ هْا ومـ

رة مًامِة: إوػ احلافة ٍّ  بًض اصىِح وؿد :ادِة ظـ خمرجة مُ

 إٔف ظذ افدفٔؾ دل ما ؾُؾ ،(افتقِل)بـ احلافة هذه تسّٔة ظذ افًِؿ أهؾ

 وحمبة افٍُار، ديـ حمبة: ٕحق وذفؽ احلافة، هذه مـ ؾٓق وردة ـٍرٌ 



 

 

 ظذ مياهرهتؿ: وهل هذه مسٖفتْا ومْٓا إمثِة، مـ وؽرها إتهارهؿ،

 .ادسِّغ

رة ؽر حمّرمة مًامِة: افثإٔة احلافة ٍّ  أهؾ بًض اصىِح وؿد :مُ

 حتريّف ظذ افدفٔؾ دل ما ؾُؾ ،(ادقآة)بـ احلافة هذه تسّٔة ظذ افًِؿ

: ٕحق وذفؽ احلافة، هذه مـ ؾٓق( افٍُر) إػ افتحريؿ هذا يهؾ ومل

 إػ تهؾ مل افتل ومقاّدهتؿ بافسالم، وابتدائٓؿ ادجافس، ذم تهديرهؿ

 .ذفؽ وؽر ،(افتقِل) حد

 ما هل و ،(ادقآة) ذم داخِة ؽر وهل :جائزة مًامِة: افثافثة احلافة

 ادحاربغ فٌر واإلؿساط مًٓؿ، افًدل مثؾ جقازه ظذ إدفة دّفت

 .ذفؽ وٕحق مْٓؿ، افٍُار إؿارب وصِة مْٓؿ،

( افٍروق) ـتابف ذم اذمافَر ذـره وافثافثة افثإٔة احلافتغ بغ وافٍرق

َا َيا}: بَقفف افذمة ٕهؾ افتقدد مـ مْع تًاػ اهلل أنّ  اظِؿ": ؿال حٔث  َأهي 

ـَ  ي َتّتِخُذوا ٓ آَمُْقا اَفِذي ؿْ  َظُدوِّ ـُ َٔاءَ  وَظُدّو
قنَ  َأْوفِ َُ ِْ ؿ ُت ِٓ ْٔ  وَؿدْ  بِاْدََقّدةِ  إَف

ُروا ٍَ ؿ بَِم  ـَ ـُ ـَ  َجاَء  ادقآة ؾّْع ،[5 أية مـ: ادّتحْة] {…احلَؼِّ  مِّ

ؿُ  َٓ }: إخرى أية ذم وؿال وافتقّدد، ـُ ا َٓ ـِ  اهللُ َيْْ ـَ  َظ ْ  اّفِذي ؿْ  مَل ـُ ُِق اتِ ََ  ذِم  ُي

ـِ  ي ْ  افدِّ ؿ َومَل ـُ ـ خُيِْرُجق ؿْ  مِّ ـُ وُهؿْ  َأن ِدَياِر ِسُىقا َتَز  َْ ؿْ  َوُت ِٓ ْٔ ب   اهللَ إِنّ  إَِف
 حُيِ

ِسىِغَ  َْ  وأنّ  افْهقص، هذه بغ اجلّع مـ بدّ  ؾال[، 8: ادّتحْة] {اْدُ

 . "ظْٓم مْٓل وادقآة افتقّدد وأن مىِقب، افذمة ٕهؾ اإلحسان



 

 

 ٕهنؿ هلؿ: ظِْٔا حَقؿاً  يقجب افذمة ظَدَ  أن افٍرق، ورّس ": ؿال ثؿ

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) رشقفف وذمة تًاػ اهلل وذمة خٍارتْا وذم جقارٕا ذم  َظِ

ِّؿ  طاهره يُقن ٓ أمر بُؾ ّٕزهؿ أن ظِْٔا ؾٔتًغ... اإلشالم وديـ( وَش

 أحد إػ أدى ؾّتك افٍُر، صًائر تًئؿ وٓ افَِقب مقّدات ظذ يدل

 ذفؽ ويتوح وؽرها، أية ذم ظْف هنل ما ِؿبؾ مـ وصار امتْع، هذيـ

 حْٔئذ، هلؿ وافَٔام ظِْٔا، ؿدومٓؿ ظْد هلؿ ادجافس ؾ٘خالء: بادثؾ

 حرام، ـِف هذا هبا، ادْادى صٖن فرؾع ادقجبة افًئّة بإشمء وٕداؤهؿ

 ورحبتٓا واشًٓا هلؿ وأخِْٔا افىريؼ ذم مًٓؿ تالؿْٔا إذا وـذفؽ

 جرت ـم وضَٔٓا، وحزهنا خسٔسٓا ذم إٍٔسْا وترـْا مْٓا وافسٓؾ

 دا مْقع هذا ؾ٘نّ  افقافد، مع وافقفد افرئٔس مع ادرء ذفؽ يًٍؾ أن افًادة

 واحتَار ديْف وصًائر تًاػ اهلل صًائر وحتَر افٍُر صًائر تًئؿ مـ ؾٔف

 ظِٔف يٗمر أجراً  وٓ خادماً  ظْدهؿ ادسِؿ يُقن ٓ وـذفؽ أهِف،

 . "ويْٓك

 ـافرؾؼ باضْٔة مقدة ؽر مـ برهؿ مـ أمر ما وأّما": ؿال أن إػ

ٓؿ، ٍِ ًِٓؿ، وإضًام بؤً   جائ
ِ
 شبٔؾ ظذ هلؿ افَقل وفغ ظارهيؿ، وإـساء

 ذم أذيتٓؿ واحتمل وافذفة، اخلقف شبٔؾ ظذ ٓ وافرمحة هلؿ افِىػ

 هلؿ وافدظاء وتًئًم، خقؾاً  ٓ مًٓؿ فىٍاً  إزافتف ظذ افَدرة مع اجلقار

 أمقرهؿ، مجٔع ذم وٕهٔحتٓؿ افسًادة أهؾ مـ جيًِقا وأن باهلداية

 إٍٔسْا وحتَر هلؿ افتًئؿ وجف ظذ ٓ ذفؽ مـ مًٓؿ ًٍِٕف ما ؾجّٔع



 

 

 مـ ظِٔف ُجبِِقا ما ؿِقبْا ذم ٕستحرض أن فْا ويْبٌل هلؿ، افهْٔع بذفؽ

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) ٕبْٔا وتُذيب بٌوْا ِّؿ َظِ  ظِْٔا ؿدروا فق وأهنؿ ،(وَش

ًُهاة أصد مـ وأهنؿ وأمقافْا، دمائْا ظذ واشتقفقا صٖؾتْا ٓشتٖصِقا  اف

 ٕمر امتثآً  ذـره تَدم بم ذفؽ بًد ًٕامِٓؿ ثؿ وجؾ، ظزّ  ومافُْا فربْا

 ـه.ا "ربْا

ّٓ  افثالث، احلآت هذه بغ افٍرق رِ رِّ ؾحَ   إمقر، ظِٔؽ افتبسْت  وإ

ًِِؿ دجاجِة بًض وأن خهقصاً   احلافتغ إباحة يريدون ظكٕا ذم اف

 إتباع ذم افزيغ أهؾ ضريَة ظذ افثافثة باحلافة اشتدًٓٓ  وافثإٔة إوػ

 .افْاس ظذ بف وافتِبٔس ادتنابف

 فٔس( وادًاداة ادقآة) مسائؾ تٍهٔؾ أن -ادسِؿ أخإا- واظِؿْ  ـم

 إوػ احلافة مسائؾ مـ واحدة مسٖفة ذم هق هْا ؾبحثْا مقضًف، هذا

 مـ افثامـ افْاؿض وهل ادسِؿ، ظذ افُاؾر وٕكة( افتقِّل ) مسٖفة وهل

 وؿد ،(ادسِّغ ظذ ومًاوٕتٓؿ ادؼـغ مياهرة) اإلشالم ٕقاؿض

 افْجدية افدظقة أئّة ـتب أمهٓا مـ ـثرة، مهٍْات ذفؽ ذم ُأفٍت

 شِٔمن فِنٔخ( افدٓئؾ) وـتاب افقهاب ظبد بـ حمّد افنٔخ ـرشائؾ

( وافٍُاك افْجاة شبٔؾ)و فف،( اإليمن ظرى أوثؼ) وـتاب اهلل، ظبد بـ

 مـ وافًاذ وافتاشع افثامـ: افثالثة وادجِدات ظتٔؼ، بـ محد فِنٔخ

 وادًادة ادقآة ذم جاء بم اإلخقان حتٍة) وـتاب افسْٔة، افدرر

 .إفخ... افتقجيري محقد فِنٔخ( واهلجران



 

 

 افثاين افٍهؾ

  افهِٔبٔة احلِّة هذه ذم وحٍِاَءها أمريُا أظان مـ ـٍر ظذ إدفة

 

 اهلل أظداءُ  يَقدها افتل افهِٔبٔة احلِّة بٖنّ  ظَِّت  ما متك

 تستٓدف ادْاؾَغ مـ وأحزاهبؿ ادرتّديـ مـ وأوفٔاؤهؿ( إمريُان)

 هذه ـإت شقاء حرهبؿ، ذم هلؿ إظإة أّي  أنّ  ؾاظِؿْ  وادسِّغ: اإلشالم

 أو بافَِؿ، أو بافَِب، أو بافِسان، أو بافسالح، أو بافبدن،: اإلظإة

 اهلل أظاذٕا– اإلشالم ظـ وردةٌ  ـٍرٌ : ؾٓل ذفؽ، بٌر أو بافرأي، أو بادال،

 واإلمجاع، وافسّْة، افَرآن، مـ جدًا، ـثرةٌ  ادسٖفة هذه ظذ وإدفة –مْٓا

 وـم وؾتاوهيؿ، افًِؿ أهؾ أؿقال ومـ وافَٔاس، افهحابة، وأؿقال

 :أتٔة افسّتة ادباحث ذم شْتْاوفف

 

 :افُتاب مـ إدفة :إول ادبحث

 شْذـر إمر، هذا ظذ افُريؿ افَرآن مـ جداً  ـثرة آياٌت  دّفت وؿد

 :افتّثٔؾ شبٔؾ ظذ مْٓا بًواً 

َا َيا}: تًاػ ؿقفف -5 ـَ  َأهي  قدَ  َتّتِخُذوا ٓ آَمُْقا اّفِذي ُٓ َٔ  َوافَّْهاَرى اْف

َٔاءَ 
ؿْ  َأْوفِ ُٓ ُو ًْ َٔاءُ  َب

ًْضٍ  َأْوفِ ـْ  َب ؿْ  َيَتَقهّلُؿْ  َوَم ُُ ّٕفُ  ِمْْ ؿْ  َؾِ٘ ُٓ  هَيِْدي ٓاهللَ  إِنّ  ِمْْ

ْقمَ  ََ  [.15: ادائدة] {افّيادِِغَ  اْف



 

 

 :وجقه ثالثة مـ افٍُار ٕك مـ ـٍر أية هذه ؿررت وؿد

ؿْ }: تًاػ ؿقفف: إول افقجف ُٓ ُو ًْ َٔاءُ  َب
ًْضٍ  َأْوفِ : جرير ابـ ؿال ،{َب

ؿْ : )ؿقفف وأما" ُٓ ُو ًْ َٔاءُ  َب
ًْضٍ  َأْوفِ  افٔٓقد بًض أنّ  بذفؽ ظْك ؾٕ٘ف( َب

 افْهارى وأن مجًٔٓؿ، ظذ واحدةٌ  ويدٌ  ادٗمْغ، ظذ بًوٓؿ إٔهارُ 

 بذفؽ مًرؾاً  ومِتٓؿ، ديْٓؿ خافػ مـ ظذ بًض إٔهار بًوٓؿ ـذفؽ

 مـ ظذ وفٔٓؿ هق ؾٕ٘م وفٔاً  فبًوٓؿ أو هلؿ ـان مـ أن ادٗمْغ ظباده

 ؾَال حرب، هلؿ وافْهارى افٔٓقد ـم ادٗمْغ، مـ وديْٓؿ مِتٓؿ خافػ

 وفِٔٓقدي بًض، أوفٔاء بًوُؿ أيواً  إٔتؿ ؾُقٕقا فِّٗمْغ ذـره تًاػ

 مـ ٕن أوفٔاء، فبًض وبًوٓؿ حرب، فُؿ هؿ ـم حرباً  وافْكاين

 ؿىع وأبان افزاءة ومْٓؿ احلرب اإليمن ٕهؾ أطٓر ؾَد وآهؿ

 ."وٓيتٓؿ

ـْ }: ؿقفف: افثاين افقجف ؿْ  َيَتَقهّلُؿْ  َوَم ُُ ّٕفُ  ِمْْ ؿْ  َؾِ٘ ُٓ : جرير ابـ ؿال ،{ِمْْ

ـْ ) بَقفف ذـره تًاػ يًْل" ؿْ  َيَتَقهّلُؿْ  َوَم ُُ ّٕفُ  ِمْْ ؿْ  َؾِ٘ ُٓ  افٔٓقد يتقّػ  ومـ(: ِمْْ

 ظذ وٕكهؿ تقٓهؿ مـ ؾ٘ن: يَقل مْٓؿ، ؾٕ٘ف ادٗمْغ دون وافْهارى

 ."ومِتٓؿ ديْٓؿ أهؾ مـ ؾٓق ادٗمْغ

ْقمَ  هَيِْدي ٓاهللَ  إِنّ }: ؿقفف: افثافث افقجف ََ  هْا وافيِؿ ،{افّيادِِغَ  اْف

 مـ: افبَرة] {افيادقن هؿ وافُاؾرون}: تًاػ ؿال ـم ،(إـز افيِؿ)

: جرير ابـ ؿال افتافٔة، وأيات أية أول ذفؽ ظذ ويدل ،[413 أية

 ؾقاػ مقضًٓا افقٓية وضع مـ يقؾؼ ٓ اهلل أنّ  بذفؽ ذـره تًاػ يًْل"



 

 

 وـان ادٗمْغ ظذ وادٗمْغ ورشقفف اهلل ظداوهتؿ مع وافْهارى افٔٓقد

 . "حرب وفِّٗمْغ وفرشقفف هلل ؾٓق تقٓهؿ مـ ٕن وٕهرًا: طٓراً  هلؿ

 اهلل إنّ : ُيَال أن ظْدٕا ذفؽ ذم افَقل مـ وافهقاب": أيواً  وؿال

 إٔهاراً  وافْهارى افٔٓقد يتخذوا أن مجًٔاً  ادٗمْغ هنك ذـره تًاػ

 ٕهراً  اُتذهؿ مـ إٔف وأخز ورشقفف، باهلل اإليمن أهؾ ظذ وحٍِاء

 ظذ افتحّزب ذم مْٓؿ ؾٕ٘ف وادٗمْغ ورشقفف اهلل دون مـ ووفٔاً  وحٍِٔاً 

 ."بريئان مْف ورشقفف اهلل وأنّ  وادٗمْغ رشقفف وظذ اهلل

ـَ  َؾَسَى}: افسابَة أية بًد تًاػ ؿقفف -4 ُِقهِبِؿْ  ذِم  اّفِذي  َمَرٌض  ُؿ

ؿْ  ُيَساِرُظقنَ  ِٓ قُفقنَ  ؾِٔ َُ َسك َداِئَرةٌ  ُتِهَٔبَْا َأنْ  َْٕخَنك َي ًَ ْٖيِتَ  َأنْ  اهللُ َؾ ْتِح  َي ٍَ  بِاْف

ـْ  َأْمرٍ  َأوْ  ُْٔهبُِحقا ِظِْْدهِ  ِم وا َما َظَذ  َؾ ؿْ  ذِم  َأرَس  ِٓ ِس ٍُ ْٕ : ادائدة] {َٕاِدِمغَ  َأ

14 .] 

ـَ  َؾَسَى: )تًاػ ؿقفف": ـثر ابـ ؿال ُِقهِبِؿْ  ذِم  اّفِذي  صؽ: أي( َمَرٌض  ُؿ

ؿْ  ُيَساِرُظقنَ ) وٍٕاق، وريب ِٓ  ذم ومقّدهتؿ مقآهتؿ إػ يبادرون: أي( ؾِٔ

قُفقنَ ) وافياهر، افباضـ َُ  ذم يتّٖوفقن: أي( َداِئَرةٌ  ُتِهَٔبَْا َأنْ  َْٕخَنك َي

 بادسِّغ افُاؾريـ طٍر مـ أمر يَع أن خينقن أهنؿ ومقآهتؿ مقدهتؿ

 ."ذفؽ ؾًٍْٔٓؿ وافْهارى افٔٓقد ظْد أياد هلؿ ؾتُقن

َا َيا}: افسقرة ٍٕس ذم تًاػ ؿقفف -4 ـَ  َأهي  ـْ  آَمُْقا اّفِذي ؿْ  َيْرَتدّ  َم ُُ  ِمْْ

ـْ  ْٖيِت  َؾَسْقَف  ِديِْفِ  َظ ْقمٍ  اهللُ َي ََ ؿْ  بِ ُٓ ب 
َٕفُ  حُيِ ب ق

ِمِْغَ  َظَذ  َأِذّفةٍ  َوحُيِ ْٗ  َظَذ  َأِظّزةٍ  ادُْ

ـَ  اؾِِري َُ  اهللِ َؾْوُؾ  َذفَِؽ  ِٓئؿٍ  َفْقَمةَ  خَيَاُؾقنَ  َوٓ اهللِ َشبِٔؾِ  ذِم  جُيَاِهُدونَ  اْف



 

 

تِٔفِ  ْٗ ـْ  ُي ٌِِٔؿ، َواِشعٌ َواهللُ  َيَناءُ  َم َم  َظ ّٕ ؿُ  إِ ُُ  ٔ
ـَ  َوَرُشقُففُ  اهللُ  َوفِ  آَمُْقا َواّفِذي

ـَ  قنَ  اّفِذي ُّ ٔ
َِ ُتقنَ  افّهالةَ  ُي ْٗ اةَ  َوُي ـَ قَن، َوُهؿْ  افّز ًُ

ـِ ـْ  َرا اهلَل  َيَتَقّل  َوَم

ـَ  َوَرُشقَففُ  افُِبقنَ  ُهؿُ  اهللِ ِحْزَب  َؾِ٘نّ  آَمُْقا َواّفِذي ٌَ  [.16-13: ادائدة] {اْف

 ردة ظذ وتدل وافْهارى، افٔٓقد تقِل شٔاق ذم وردت أيات وهذه

ار تقػ مـ ٍّ  :وجقه مـ افُ

ـْ }: تًاػ ؿقفف: إول افقجف ؿْ  َيْرَتدّ  َم ُُ ـْ  ِمْْ  صٔخ ؿال ،{ِديِْفِ  َظ

 بَقم اهلل أتك إٓ ضائٍة اإلشالم ظـ ارتدّ  ما ؾٕ٘ف": تّٔٔة ابـ اإلشالم

 إٔف ذفؽ يبغ افساظة، ؿٔام إػ ادْهقرة افىائٍة وهؿ ظْف، جياهدون حيبٓؿ

َا َيا}: تًاػ ؾَال افٍُار مقآة ظـ افْٓل شٔاق ذم هذا ذـر ـَ  َأهي   اّفِذي

قدَ  َتّتِخُذوا ٓ آَمُْقا ُٓ َٔ َٔاءَ  َوافَّْهاَرى اْف
َا َيا}: ؿقفف إػ {...َأْوفِ ـَ  َأهي   اّفِذي

ـْ  آَمُْقا ؿْ  َيْرَتدّ  َم ُُ ـْ  ِمْْ ْٖيِت  َؾَسْقَف  ِديِْفِ  َظ ْقمٍ هللُ ا َي ََ ؿْ  بِ ُٓ ب 
َٕفُ  حُيِ ب ق

 ،{َوحُيِ

 بآية ادخاضبقن هؿ وافْهارى افٔٓقد مقآة ظـ بافْٓل ؾادخاَضبقن

 [.افٍتاوى] "إمة ؿرون مجٔع يتْاول هذا أن ومًِقم افردة،

َم }: تًاػ ؿقفف ذم احلك مٍٓقم: افثاين افقجف ّٕ ؿُ  إِ ُُ  ٔ
 َوَرُشقُففُ  اهللُ َوفِ

ـَ  ـَ  آَمُْقا َواّفِذي قنَ  اّفِذي ُّ ٔ
َِ ُتقنَ  افّهالةَ  ُي ْٗ اةَ  َوُي ـَ قنَ  َوُهؿْ  افّز ًُ

ـِ  {َرا

 ذفؽ دون وما ،وادٗمْغ ورشقفف اهلل ذم افقٓية ؾحكت ،[11: ادائدة]

 .افؼع بف أمر ما ؾخارج افقٓية مـ

ـْ }: تًاػ ؿقفف: افثافث افقجف ـَ  َوَرُشقَففُ  هللَا َيَتَقّل  َوَم  َؾِ٘نّ  آَمُْقا َواّفِذي

افُِبقنَ  ُهؿُ  اهللِ ِحْزَب  ٌَ  حزب مـ ؾٕ٘ف افٍُار تقػ مـ أنّ  ومٍٓقمف ،{اْف



 

 

َْٔىانِ  ِحْزُب  ُأوَفِئَؽ } افنٔىان، َْٔىانِ  ِحْزَب  إِنّ  َأٓ افّن ونَ  ُهؿُ  افّن  {اخْلَارِسُ

 [.59 أية مـ: ادجادفة]

َا َيا}: تًاػ ؿقفف -3 ـَ  َأهي  ـَ  َتّتِخُذوا ٓ آَمُْقا اّفِذي ؿْ  اُّتَُذوا اّفِذي ُُ  ِديَْ

باً  ُهُزواً  ًِ ـَ  َوَف ـَ  ِم َُِتاَب  ُأوُتقا اّفِذي ـْ  اْف ؿْ  ِم ُُ ِِ ارَ  َؿْب ٍّ ُُ َٔاءَ  َواْف
قا َأْوفِ َُ اهلَل  َواّت

ُْْتؿْ  إِنْ  ِمِْغَ  ـُ ْٗ  [.17: ادائدة] {ُم

 ِمـ ظِٔف دّفت ما تّٗيد وهل افسابَة، أيات شٔاق ضّـ أية وهذه

 ظبد بـ افِىٔػ ظبد افنٔخ ؿال وٕاسهؿ، افٍُار تقّػ  َمـ ارتداد

قا) :تًاػ ؿقفف ؾتٖمؾ": افنٔخ آل افرمحـ َُ ُْْتؿْ  إِنْ  اهللَ َواّت ِمِْغَ  ـُ ْٗ  ؾ٘نّ  ،(ُم

 جقاهبا، إتٍك إذا ذضٓا ٍٕل تَتيض –افؼضٔة( إن) وهق– احلرف هذا

 إجقبة ذم ةّْٔ افّس  ررافد  ] "بّٗمـ ؾِٔس أوفٔاء اُتذهؿ مـ أنّ : ومًْاه

 [.جديةافّْ 

ِمُْقنَ  َيّتِخذِ  ٓ}: تًاػ ؿقفف -1 ْٗ ـَ  اْدُ اؾِِري َُ َٔاءَ  اْف
ـْ  َأْوفِ ِمِْغَ  ُدونِ  ِم ْٗ  اْدُ

ـْ  ْؾ  َوَم ًَ ٍْ َْٔس  َذفَِؽ  َي َِ ـَ  َؾ   ذِم  اهللِ ِم
ٍ
ء ّٓ  َرْ
قا َأنْ  إِ َُ ؿْ  َتّت ُٓ اةً  ِمْْ ََ ؿُ  ُت ـُ ُر  َوحُيَذِّ

َسفُ اهللُ  ٍْ  [.48: ظّران آل] {اْدَِهرُ  اهللِ َوإَِػ  َٕ

 طٓقراً  افٍُارَ  ادٗمْقن أهيا تتخذوا ٓ ،ذفؽ ومًْك": جرير ابـ ؿال

 دون مـ ادسِّغ ظذ وُتياهروهنؿ ديْٓؿ، ظذ تقافقهنؿ وإٔهاراً 

 ذم اهلل مـ ؾِٔس ذفؽ يًٍؾ مـ ؾٕ٘ف ظقراهتؿ، ظذ وتدفقهنؿ ادٗمْغ،

 ذم ودخقفف ديْف ظـ بارتداده مْف، اهلل وَبِرَئ  اهلل، مـ َبِرَئ  ؾَد يًْل رء،

 ظذ ؾتخاؾقهؿ شِىاهنؿ ذم تُقٕقا أن إٓ: تَاة مْٓؿ تتَقا أن إٓ افٍُر،



 

 

 وٓ افًداوة، هلؿ وتوّروا بٖفسْتُؿ افقٓية هلؿ ؾُتيٓروا إٍٔسُؿ

 ."بًٍؾ مسِؿ ظذ تًْٔقهؿ وٓ افٍُر، مـ ظِٔف هؿ ما ظذ تنايًقهؿ

ِ }: تًاػ ؿقفف -6 غَ  َبؼِّ َِ َٖنّ  اْدَُْاؾِ ـَ  َأفًِٔم، َظَذاباً  هَلُؿْ  بِ  َيّتِخُذونَ  اّفِذي

ـَ  اؾِِري َُ َٔاءَ  اْف
ـْ  َأْوفِ ِمِْغَ  ُدونِ  ِم ْٗ قنَ  اْدُ ٌُ ّزةَ  ِظَْْدُهؿُ  َأَيْبَت ًِ ّزةَ  َؾِ٘نّ  اْف ًِ  هللِ اْف

 [. 549: افْساء] {مَجًِٔاً 

 افذيـ( ادْاؾَغ بؼ) حمّد، يا: فْبٔف اهلل يَقل": جرير ابـ ؿال

 وأخاّلء إٔهاراً : يًْل أوفٔاء: ديْل ذم واإلحلاد يب افٍُر أهؾ يتخذون

 ،(افًزة ظْدهؿ أيبتٌقن) ادٗمْغ،مـ ؽر : يًْل ادٗمْغ: دون مـ

 أهؾ دون مـ أوفٔاء إياهؿ باُتاذهؿ وافَقة ادًْة ظْدهؿ أيىِبقن: يَقل

 مـ اُتذوهؿ افذيـ ؾ٘ن: يَقل ،(مجًٔا هلل افًزة ؾ٘نّ ) يب؟ اإليمن

 اُتذوا ؾٓاّل  إؿالء، إذٓء هؿ ظْدهؿ افًزة ابتٌاء أوفٔاء افُاؾريـ

 فف افذي اهلل ظْد مـ وافْكة وادًْة افًزة ؾِٔتّسقا ادٗمْغ مـ إوفٔاء

 ."ويًّْٓؿ ؾًٔزهؿ يناء، مـ ويذل يناء مـ يًز افذي وادًْة، افًزة

 :أيةِ  هذه ومثؾ

ْ }: تًاػ ؿقفف -7 ـَ  إَِػ  َترَ  َأمَل قا اّفِذي َُ اَؾ قُفقنَ  َٕ َُ ْخَقاهِنِؿُ  َي ـَ  إِلِ  اّفِذي

ُروا ٍَ ـْ  ـَ َُِتاِب  َأْهؾِ  ِم ـْ  اْف ـّ  ُأْخِرْجُتؿْ  َفِئ ؿْ  َفَْْخُرَج ُُ ًَ ؿْ  ُٕىِٔعُ  َوٓ َم ُُ  ؾِٔ

ُِْتؿْ  َوإِنْ  َأَبداً  َأَحداً  ؿْ  ُؿقتِ ُُ ّٕ دُ  هللَُوا َفَُْْْكَ َٓ اِذُبقنَ  إهِّنُؿْ  َيْن َُ : احلؼ] {َف

55.] 



 

 

 ذم) ادؼـغ َوَظدَ  مـ ـان ؾ٘ذا": اهلل ظبد بـ شِٔمن افنٔخ ؿال

ُِقا، إن مًٓؿ واخلروج وٕكهؿ مًٓؿ بافدخقل( افرس  وـٍراً  ٍٕاؿاً  ُج

 [.افدرر] "صادؿًا؟ ذفؽ أطٓر بّـ ؾُٔػ ـذبًا، ـان وإن

ـَ }: تًاػ ؿقفف -8 ًِ ـَ  ُف ُروا اّفِذي ٍَ ـْ  ـَ  َداُودَ  فَِسانِ  َظَذ  إرِْسائَٔؾ  َبِْل ِم

ـِ  َوِظَٔسك ُٕقا َظَهْقا بَِم  َذفَِؽ  َمْرَيؿَ  اْب ا ـَ َتُدوَن، َو ًْ ُٕقا َي ا ـْ  َيَتَْاَهْقنَ  ٓ ـَ  َظ

رٍ  َُ ُِقهُ  ُمْْ ًَ ُٕقا َما َفبِْئَس  َؾ ا ُِقنَ  ـَ ًَ ٍْ ثِراً  َتَرى* َي ؿْ  ـَ ُٓ ـَ افّ  َيَتَقّفْقنَ  ِمْْ ُروا ِذي ٍَ  ـَ

ؿْ  هَلُؿْ  َؿّدَمْت  َما َفبِْئَس  ُٓ ُس ٍُ ْٕ ؿْ  اهللُ َشِخطَ  َأنْ  َأ ِٓ ْٔ َِ َذاِب  َوذِم  َظ ًَ  ُهؿْ  اْف

ُٕقا َوَفقْ  َخافُِدوَن، ا ِمُْقنَ  ـَ ْٗ ِزَل  َوَما َوافّْبِلِّ  بِاهللِ ُي ْٕ ْٔفِ  ُأ َٔاءَ  اُّتَُذوُهؿْ  َما إَِف
 َأْوفِ

ـّ  ُِ ثِراً  َوَف ؿْ  ـَ ُٓ قنَ  ِمْْ َُ  [.85-82: ادائدة] {َؾاِش

 :وجٓغ مـ افٍُار تقػ مـ ـٍر ظذ دفت وؿد

َذاِب  َوذِم : )ظْٓؿ ؿال إٔف: إول افقجف ًَ  صٍة وهذه ،(َخافُِدونَ  ُهؿْ  اْف

 مقآة أن تًاػ ؾذـر": اهلل ظبد بـ شِٔمن افنٔخ ؿال افُاؾر، ظذاب

 اإلٕسان ـان وإن بّجردها افْار ذم واخلِقد اهلل فسخط مقجبة افٍُار

 [.افدرر] "بؼضف ادُره إٓ خائًٍا،

ُٕقا َوَفقْ }: ؿال إٔف: افثاين افقجف ا ِمُْقنَ  ـَ ْٗ ِزَل  َوَما َوافّْبِلِّ  بِاهللِ ُي ْٕ ْٔفِ  ُأ  إَِف

َٔاءَ  اُّتَُذوُهؿْ  َما
ـّ  َأْوفِ ُِ ثِراً  َوَف ؿْ  ـَ ُٓ قن ِمْْ َُ  ابـ اإلشالم صٔخ ؿال ،{َؾاِش

 ادؼوط وجد افؼط وجد إذا إٔف تَتيض ذضٔة مجِة ؾذـر": تّٔٔة

 َوَفقْ }: ؾَال ادؼوط، إتٍاء افؼط إتٍاء مع تَتيض افتل( فق) بحرف

ُٕقا ا ِمُْقنَ  ـَ ْٗ ِزَل  َوَما َوافّْبِلِّ  بِاهللِ ُي ْٕ ْٔفِ  ُأ َٔاءَ  اُّتَُذوُهؿْ  َما إَِف
 أنّ  ظذ ؾدّل  {َأْوفِ



 

 

 واُتاذهؿ اإليمن جيتّع وٓ ويواّده، أوفٔاء اُتاذهؿ يٍْل ادذـقر اإليمن

 [.افٍتاوى] "افَِب ذم أوفٔاء

 مْاؾٔة افٍُار مقآة أن تًاػ ؾذـر": اهلل ظبد بـ شِٔمن افنٔخ وؿال

 مْٓؿ ـثر ـقن ذفؽ شبب أن أخز ثؿ إفٔف، إٔزل وما وافْبل باهلل فإليمن

 مـ ـثر حال وهُذا خيػ، ومل افدائرة خاف مـ بغ يٍّرق ومل ؾاشَغ،

 مقآة إػ ذفؽ ؾجر ؾاشَقن، مْٓؿ ـثرٌ  ردهتؿ، ؿبؾ ادرتديـ هٗٓء

 ."ذفؽ مـ باهلل ًٕقذ اإلشالم، ظـ وافردة افٍُار

ـَ }: تًاػ ؿقفف -9 ُروا َواّفِذي ٍَ ؿْ  ـَ ُٓ ُو ًْ َٔاءُ  َب
ًْضٍ  َأْوفِ ّٓ  َب ُِقهُ  إِ ًَ ٍْ ـْ  َت ُُ  َت

َْرضِ  ذِم  ؾِْتَْةٌ  ْٕ بِرٌ  َوَؾَسادٌ  ا  [. 74: إٍٕال] {ـَ

 :وجٓغ مـ افُاؾريـ تقػ مـ ـٍر ظذ هذه وتدل

ـَ : )ؿقفف: إول ُروا َواّفِذي ٍَ ؿْ  ـَ ُٓ ُو ًْ َٔاءُ  َب
ًْضٍ  َأْوفِ  مقافٔاً  ـان ؾّـ ،(َب

: وافْهارى افٔٓقد ذم تًاػ ـَقفف ،(بًوٓؿ: )ؿقفف ذم داخؾ ؾٓق هلؿ

 (. بًض أوفٔاء بًوٓؿ)

ّٓ : )ؿقفف: افثاين افقجف ُِقهُ  إِ ًَ ٍْ ـْ  َت ُُ َْرضِ  ذِم  ؾِْتَْةٌ  َت ْٕ بِرٌ  َوَؾَسادٌ  ا  ،(ـَ

: تًاػ ـَقفف وافٍُر افؼك: مْٓا مًان ظذ افَرآن ذم تٖيت وافٍتْة

ُِقُهؿْ } قنَ  ٓ َحّتك َوَؿاتِ ُُ َْٔحَذرِ }: تًاػ وؿقفف ،[594: افبَرة] {ؾِْتَْةٌ  َت ِْ  َؾ

ـَ  قنَ  اّفِذي ٍُ افِ ـْ  خُيَ ؿْ  َأنْ  َأْمِرهِ  َظ ُٓ  [. 64: افْقر] {ؾِْتَْةٌ  ُتِهَٔب

ّٓ }: تًاػ ؿقفف ومًْك": ـثر ابـ ؿال ُِقهُ  إِ ًَ ٍْ ـْ  َت ُُ َْرضِ  ذِم  ؾِْتَْةٌ  َت ْٕ  ا

بِرٌ  َوَؾَسادٌ   ؾتْة وؿًت وإٓ ادٗمْغ وتقافقا ادؼـغ دمإبقا مل إن: أي {ـَ



 

 

 بغ ؾَٔع بافُاؾريـ ادٗمْغ واختالط إمر افتباس وهق افْاس: ذم

 ."مْتؼ ؾساد افْاس

 وما": افنٔخ آل حسـ بـ افرمحـ ظبد بـ افِىٔػ ظبد افنٔخ وؿال

 دفٔؾ وتقفٔٓؿ، مقآهتؿ ذم افنديد وافتٌِٔظ افْٓل مـ افَرآن ذم جاء

 اهلل أظداء بَّاضًة إٓ فف ثبات وٓ فف اشتَامة ٓ: إصقل أصؾ أن ظذ

 وؿد وظٔبٓؿ، بَّتٓؿ اهلل إػ وافتَرب مْٓؿ، وافزاءة وجٓادهؿ وحرهبؿ

 أوفٔاء بًوٓؿ افُاؾريـ أن وأخز ادٗمْغ بغ ادقآة ظَد دا- تًاػ ؿال

ّٓ }: -بًض ُِقهُ  إِ ًَ ٍْ ـْ  َت ُُ َْرضِ  ذِم  ؾِْتَْةٌ  َت ْٕ بِرٌ  َوَؾَسادٌ  ا  إٓ افٍتْة وهؾ ،{ـَ

 ما وؿىع واإلشالم افتقحٔد ظَد إتثار هق افُبر وافٍساد افؼك،

 [.افدرر] "وافْيام؟ إحُام مـ افَرآن أحُّف

َا َيا}: تًاػ ؿقفف -52 ـَ  َأهي  قا إِنْ  آَمُْقا اّفِذي ًُ ـَ  ُتىِٔ ُروا اّفِذي ٍَ ؿْ  ـَ ـُ و  َيُرد 

ؿْ  َظَذ  ُُ ابِ ََ ُِِبقا َأْظ ََ ـَ  َؾَتْْ ي ؿْ  اهللُ َبؾِ  * َخارِسِ ـُ ـَ  َخْرُ  َوُهقَ  َمْقٓ ي  {افّْاِسِ

 [.512-539: ظّران آل]

 إن ادٗمْغ أن تًاػ ؾٖخز": افنٔخ آل اهلل ظبد بـ شِٔمن افنٔخ ؿال

 ٓ ؾ٘هنؿ اإلشالم، ظـ أظَاهبؿ ظذ يردوهؿ أن بد ؾال افٍُار أضاظقا

 مـ صاروا ذفؽ ؾًِقا إن أهنؿ وأخز افٍُر، بدون مْٓؿ يًَْقن

 خقؾاً  وضاظتٓؿ مقاؾَتٓؿ ذم يرّخص ومل وأخرة، افدٕٔا ذم اخلارسيـ

 أهنؿ بافنٓادة إٓ واؾَٓؿ مـ يًَْقن ٓ ؾ٘هنؿ افقاؿع: هق وهذا مْٓؿ،



 

 

 "ظْٓؿ افٔد وؿىع فِّسِّغ، وافبٌواء افًداوة وإطٓار حؼ، ظذ

 [.افدرر]

ـَ }: تًاػ ؿقفف -55 ُِقنَ  آَمُْقا اّفِذي اتِ ََ ـَ  اهللِ َشبِٔؾِ  ذِم  ُي ُروا َواّفِذي ٍَ  ـَ

ُِقنَ  اتِ ََ ُِقا افّىاُؽقِت  َشبِٔؾِ  ذِم  ُي اتِ ََ َٔاءَ  َؾ
َْٔىانِ  َأْوفِ ْٔدَ  إِنّ  افّن َْٔىانِ  ـَ انَ  افّن  ـَ

ٍٔاً  ًِ  [.76: افْساء] {َض

 وأهنؿ افىاؽقت شبٔؾ ذم يَاتِقن ـٍروا افذيـ أن شبحإف ؾبّغ 

 دفت ؾَد إوصاف، هذه ذم مًٓؿ ؾٓق مًٓؿ ؿاتؾ ؾّـ افنٔىان، أوفٔاء

 إٔقاع مـ ٕقعٍ  بٖي ادسِّغ ظذ حرهبؿ ذم افٍُار أظان مـ أنّ  أية

 .افنٔىان أوفٔاء مـ ؾٓق اإلظإة

ؿْ  َواْتُؾ }: تًاػ ؿقفف -54 ِٓ ْٔ َِ َٖ  َظ َب َْْٔاهُ  اّفِذي َٕ ََِخ  آَياتَِْا آَت َس ْٕ ا َؾا َٓ  ِمْْ

فُ  ًَ ْتَب َٖ َْٔىانُ  َؾ انَ  افّن َُ ـَ  َؾ ـَ  ِم اِوي ٌَ  [. 571: إظراف] {اْف

 دا": ؿال إٔف( ظْف اهلل ريض) ظباس ابـ ظـ بسْده جرير ابـ روى

 بًِؿ يًْل- أتاه مًف، ومـ -باجلباريـ يًْل- افسالم ظِٔف مقشك ٕزل

 جْقد ومًف حديد رجؾ مقشك إنّ : ؾَافقا وؿقمف: ظّف بْق -باظقراء بـ

: ؿال مًف، ومـ مقشك يرد أن اهلل ؾادع هيُِْا، ظِْٔا ييٓر إن وإٕف ـثرة

 ؾِؿ وآخريت، دٕٔاي ذهبت مًف ومـ مقشك يرد أن اهلل دظقت إن إين

 ؾإسِخ) ؿقفف ؾذفؽ ظِٔف، ـان ما اهلل ؾسِخف ظِٔٓؿ، دظا حتك بف يزافقا

 ."(افٌاويـ مـ ؾُان افنٔىان ؾٖتبًف مْٓا



 

 

 مـ إسالخاً  هذا ؾُان ؾَط، بافدظاء إٓ افٍُار يْك مل هْا ؾٓق

 !ذفؽ؟ مـ أـثر هق بم ٕاسهؿ بّـ ؾُٔػ اهلل، آيات

ـَ  َأَؾَحِسَب }: تًاػ ؿقفف -54 ُروا اّفِذي ٍَ  ُدويِن  ِمـ ِظَباِدي َيّتِخُذوا َأن ـَ

َٔاء
ا َأْوفِ ّٕ ا إِ َٕ ّْؿَ  َأْظَتْد َٓ ـَ  َج اؾِِري َُ ِْ  [. 524: افُٓػ] {ُُٕزًٓ  فِ

 ؾًؾ ومـ أبدًا، افٍُار يتقفقن ٓ ـيادقّحد ظباده أن شبحإف ؾبّغ 

 .مدحقرا مذمقماً  يهالها جّْٓؿ فف اهلل أظدّ  ؾَد ذفؽ

 

 :افسْة مـ إدفة: افثاين ادبحث

 ؽزوة حديث ذم–( ظْف اهلل ريض) ظع ظـ افنٔخان رواه ما -5

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) اهلل رشقل بًثْل": ؿال -افٍتح ِّؿ َظِ  وافزبر إٔا( وَش

 مًٓا طًْٔة هبا ؾ٘ن خاخ: روضة تٖتقا حتك إىَِقا: »ؾَال وادَداد،

ْا بْا تًادي ؾإىَِْا، شمْٓا ؾخذوه ـتاب ُِ  ؾ٘ذا افروضة، أتْٔا حتك خٔ

: ؿِْا، "ـتاب مًل ما": ؿافت، "افُتاب أخرجل": ؿِْا بافئًْة، ٕحـ

 مـ افُتاب ؾٖخرجت": ؿال، "افثٔاب فتَِغ أو افُتاب، فتخرجـ"

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) اهلل رشقل بف ؾٖتْٔا افُتاب ؾٖخذٕا ظَاصٓا، ِّؿ َظِ  ؾ٘ذا ،(وَش

 خيزهؿ بُّة ادؼـغ مـ إٔاس إػ بِتًة أيب بـ حاضب مـ": ؾٔف

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) اهلل رشقل أمر ببًض ِّؿ َظِ  اهللُ  َصّذ ) اهلل رشقل ؾَال ،"(وَش

ْٔفِ  ِّؿ َظِ  امرءاً  ـْت إين ظّع، تًجؾ ٓ": ؿال شهذا؟ ما حاضب، يا(: »وَش

 هلؿ ادٓاجريـ مـ مًؽ مـ وـان إٍٔسٓؿ، مـ أــ ومل ؿريش، ذم مِهَاً 



 

 

 أن ؾٔٓؿ افْسب مـ ذفؽ ؾاتْل إذ ؾٖحببت بُّة، أهِٔٓؿ حيّقن ؿرابات

 ظـ ارتداداً  وٓ ـٍراً  ذفؽ ؾًِت وما ؿرابتل، هبا حيّقن يداً  ؾٔٓؿ أُتذ

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) اهلل رشقل ؾَال ،"اإلشالم بًد بافٍُر رضاً  وٓ ديْل  َظِ

ِّؿ ، "ادْاؾؼ هذا ظْؼ أرضب دظْل": ظّر ؾَال، شصدؿُؿ إٕف(: »وَش

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) اهلل رشقل ؾَال، "ـٍر ؾَد": رواية وذم ِّؿ َظِ  ؿد إٕف(: »وَش

 صئتؿ ما اظِّقا: ؾَال بدر أهؾ إػ اضِع اهلل فًؾ يدريؽ وما بدرًا، صٓد

 .شفُؿ ؽٍرت ؾَد

 هق ومْاسهتؿ افٍُار مياهرة ذم إصؾ أن ظذ تدل افَهة وهذه

 :وجقه ثالثة مـ اإلشالم ظـ واخلروج افردة

: رواية وذم ادْاؾؼ، هذا ظْؼ أرضب دظْل: ظّر ؿقل: إول افقجف

ْٔفِ  اهللُ  َصّذ ) افرشقل ؿال أن بًد: رواية وذم ـٍر، ؾَد ِّؿ َظِ (: وَش

 أظداءك وطاهر ُٕث وفُْف بذ": ظّر ؿال شبدرًا؟ صٓد ؿد أوفٔس»

 مياهرة أن( ظْف اهلل ريض) ظّر ظْد ادتَرر أن ظذ يدل ؾٓذا. "ظِٔؽ

 .وردة ـٍر: افٍُار

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) افرشقل إؿرار: افثاين افقجف ِّؿ َظِ  وإٕم ظّر ؾّٓف دا( وَش

 .ادحتّؾ افًٍؾ ذم افتّٖول وهق حاضب، ظذر ذـر

 ظـ ارتداداً  وٓ ـٍرًا، ذفؽ ؾًِت ما": ؿال حاضباً  أن: افثافث افقجف

 فديف تَّرر ؿد إٔف ظذ يدل وهذا ،"اإلشالم بًد بافٍُر رضاً  وٓ ديْل،

 (.بافٍُر ورضا وردة ـٍر) افٍُار مياهرة أن أيواً 



 

 

 مع( ظْف اهلل ريض) حاضب ظّؾ صقرة مثؾ ذم ييـ ؿد هذا ـان ؾ٘ذا

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) افرشقل مع ؽازياً  خرج ؿد إٔف ِّؿ َظِ  ومافف بٍْسف( وَش

 ومل افٍُار يياهر ومل ادؼـغ، أظدائف ظذ فف ومياهراً  فف مْاساً 

 ؿٔؾ، ما ؾٔف ؾَٔؾ هذا ظِّف احتّؾ وفُـ مال، وٓ بٍْس يْكهؿ

 أوػ إٔف صؽ ٓ ادسِّغ؟ ظذ وأظاهنؿ ؾًالً  افٍُار طاهر بّـ ؾُٔػ

 .احلديث هذا ذم ادذـقرة بإحُام

 ظـ ظروة ظـ رومان بـ يزيد ظـ وؽره إشحاق ابـ رواه ما -4

 َصّذ ) اهلل رشقل إػ ؿريش فْا بًثْت ": ؿافقا شمهؿ مجاظة ظـ افزهري

ْٔفِ  اهللُ ِّؿ َظِ  وؿال رضقا، بم أشرهؿ ؿقم ـؾ ؾٍدى أرساهؿ، ؾداء ذم( وَش

 ؿد اهلل: رشقل يا: –بدر ذم ادؼـغ مع مُرهاً  خرج وـان– افًباس

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) اهلل رشقل ؾَال مسًِم، ـْت ِّؿ َظِ  أظِؿ اهلل(: »وَش

 ـان ؾَد طاهرك وأما جيزيؽ، اهلل ؾ٘ن تَقل ـم يُـ ؾ٘ن ب٘شالمؽ،

 .شأخٔؽ وابَْل ٍٕسؽ ؾاؾتدِ  ظِْٔا،

 إٓ مُرهاً  ؿتاهلؿ ذم ؿريش مع خرج ادىِب ظبد بـ افًباس أن ؾّع

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) افرشقل أن ِّؿ َظِ  بادؼـغ، وأحلَف بياهره ظِٔف حُؿ( وَش

  مْف؟ اختٔاراً  وٕاسهؿ افٍُار طاهر ؾّٔـ احلال يُقن ؾُٔػ

 ظبد بـ حمّد ظـ صحٔحف ذم افبخاري رواه ما أيواً  هذا ظذ ويدل

 ؾَِٔت ؾٔف، ؾاـتتبت بًث ادديْة أهؾ ظذ ؿىع": ؿال إشقد أيب افرمحـ

: وؿال افْٓل، أصد ذفؽ ظـ ؾْٓاين ؾٖخزتف، ظباس ابـ مقػ ظُرمة



 

 

 يُّثرون ادؼـغ مع ـإقا ادسِّغ مـ ٕاشاً  أن: ظباس ابـ أخزين

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) اهلل رشقل ظٓد ظذ شقادهؿ ِّؿ َظِ  بف يرمل افسٓؿ يٖيت( وَش

ـَ }: اهلل ؾٖٕزل ؾَٔتؾ، ظَْف يرضب أو ؾَٔتِف أحدهؿ ؾٔهٔب إِّن اّفِذي

ؿْ  ِٓ ِس ٍُ ْٕ ُة َطادِِل َأ َُ  ."[97 أية مـ: افْساء] {َتَقّؾاُهُؿ اْدَالِئ

 ٕن إٓ ذفؽ وما مُرهقن، أهنؿ مع افياهر ذم هبؿ إحلاؿف إػ ؾإير

 .افًّؾ هذا ظّؾ مـ ـٍر إصؾ

 أن( ظْف اهلل ريض) جْدب بـ شّرة ظـ وؽره داود أبق رواه ما -4

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) افْبل ِّؿ َظِ ـْ : »ؿال( وَش كَ  َجاَمعَ  َم ـَ  اْدُْؼِ َُ فُ  َوَش ًَ قَ  َم ُٓ  َؾ

فُ  ُِ  .شِمْث

نّ " يقاؾَف، مل وإنْ  مثِف وصارـف ادؼك مع اجتّع مـ ؾجًؾ ِٕ 

 ظْف أظرض ومـ اهلل، ظـ إظراضف تقجب ومقآتف اهلل ظدو ظذ اإلؿبال

 ؾ٘ن مًَقل: أمر وهذا: افزخمؼي ؿال افٍُران، إػ وَِٕف افنٔىان تقٓه

 [.فِّْاوي افَدير ؾٔض] "متْاؾٔان ظدوه ومقآة افقِل مقآة

 افٍُار مساـْة حتريؿ ظذ دفٔؾ ؾٔف( مثِف ؾٓق) ؿقفف": افنقـاين وؿال

 ينٓد فُـ ادتَدم ادَال ؾٔف ـان وإن واحلديث مٍارؿتٓؿ، ووجقب

ِه }: تًاػ ؿقفف فهحتف ْؿ َحّتك خَيُقُضقا ذِم َحِديٍث َؽْرِ ُٓ ًَ ُدوا َم ًُ َْ َؾال َت

ؿْ  ُٓ ُِ ْؿ إًِذا ِمْث ُُ ّٕ  بـ حُٔؿ بـ هبز) وحديث ،[532 أية مـ: افْساء] {إِ

 مؼك مـ اهلل يَبؾ ٓ: »مرؾقظاً  جده ظـ أبٔف ظـ( حٔدة بـ مًاوية

 [.إوضار ٕٔؾ] "شادؼـغ يٍارق أو أشِؿ بًدما ظّالً 



 

 

 :احلديث هذا ومثؾ

 ريض) اهلل ظبد بـ جرير ظـ وؽرمها وافسمذي داود أبق رواه ما -3

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) افرشقل أن( ظْف اهلل ِّؿ َظِ  مسِؿ ـؾ مـ بريء إٔا: »ؿال( وَش

 .شادؼـغ طٓراين بغ ئَؿ

 .افسابؼ احلديث ذم ؿٔؾ ما ؾٔف ويَال

 ظـ أبٔف ظـ حُٔؿ بـ هبز حديث مـ وؽره افْسائل رواه ما -1

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) افْبل أن جده ِّؿ َظِ  ظّالً  مؼك مـ اهلل يَبؾ ٓ: »ؿال( وَش

 .شادؼـغ يٍارق أو أشِؿ ما بًد

 ظذ وأظاهنؿ وٕاسهؿ افٍُار تقػ مـ ؾ٘ن شبؼ، ما جْس مـ وهق

 .بجسده يٍارؿٓؿ مل مـ احلديث هذا ذم بافدخقل أوػ ادسِّغ حرب

 :أيواً  ادذـقر احلديث جْس ومـ

 بايًُت ": ؿال( ظْف اهلل ريض) جرير ظـ وؽره افْسائل رواه ما -6

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) اهلل رشقل ِّؿ َظِ  وافْهح افزـاة وإيتاء افهالة إؿام ظذ( وَش

 ."ادؼك ؾراق وظذ مسِؿ، فُؾ

 .شبؼ ؾٔم ـافُالم ؾٔف وافُالم

 

 

 

 



 

 

 :اإلمجاع مـ افدفٔؾ :افثافث ادبحث

 فُل افًِؿ، أهؾ ؾٔٓا اختِػ ؿد اجتٓادية ادسٖفة أن أحد ييـ ٓ

 افٍُار طاهر مـ أن ظذ أمجًت ؿد ـِٓا إمة نّ إ بؾ ،ٓ! باإلمجاع ٕٖيت

 .اإلشالم ظـ مرتد ـاؾر ؾٓق ادسِّغ ظذ وأظاهنؿ

 :ادسٖفة هذه ذم افًِؿ أهؾ إمجاع ذـرت افتل افْهقص وهذه بًض

 :ذفؽ ؾّـ

ـْ }: تًاػ ؿقفف أن صّح ": حزم ابـ افًالمة ؿافف ما -5  َيَتَقهّلُؿْ  َوَم

ؿْ  ُُ ّٕفُ  ِمْْ ؿْ  َؾِ٘ ُٓ  مـ ـاؾر بٖٕف طاهره ظذ هق إٕم[ 15 آية مـ: ادائدة] {ِمْْ

 [.ادحذ] "ادسِّغ مـ اثْان ؾٔف خيتِػ ٓ حؼ وهذا افٍُار، مجِة

- افنٔخ آل حسـ بـ افرمحـ ظبد بـ افِىٔػ ظبد افنٔخ ؿقل -4

 بّـ ؾُٔػ": -مْٓؿ وافزاءة افٍُار مًاداة وجقب ظـ فف ـالم ًدب

 ؾّوِٓؿ أو ظِٔٓؿ، أثْك أو اإلشالم، أهؾ بالد ظذ جرهؿ أو أظاهنؿ،

 وأحب ووٓيتٓؿ ومساـْتٓؿ ديارهؿ واختار اإلشالم، أهؾ ظذ بافًدل

 [.افدرر] "بآتٍاق سحية ردة هذا ؾ٘نّ  طٓقرهؿ،

 وافثْاء إـرامٓؿ، ؾٓق: افتقِل وأما": محٔد بـ اهلل ظبد افنٔخ ؿقل -4

 افزاءة وظدم وادًاذة، ادسِّغ، ظذ وادًاوٕة هلؿ وافْكة ظِٔٓؿ،

 ادرتديـ، أحُام ظِٔف دمرى أن جيب ؾاظِف، مـ ردة ؾٓذا طاهرًا، مْٓؿ

 [.افدرر] "هبؿ ادَتدى إمة وإمجاع وافسْة افُتاب ذفؽ ظذ دل ـم

 



 

 

 :افهحابة أؿقال مـ إدفة :افرابع ادبحث

 :ذفؽ ؾّـ إصؾ، هذا ظذ يدل ما افهحابة ظـ ورد

 اهلل ريض) وحاضب ظّر ظْد إصؾ هذا تَّرر مـ ذـره شبؼ ما -5

 (.ظْٓم

 أحدـؿ فِٔتؼ": ؿال( ظْف اهلل ريض) حذيٍة ظـ محٔد بـا رواه ما -4

َا َيا} أية هذه يريد ؾيْْاه! ينًر ٓ وهق ٕكإٔاً  أو هيقدياً  يُقن أن  َأهي 

ـَ  قدَ  َتّتِخُذوا ٓ آَمُْقا اّفِذي ُٓ َٔ َٔاءَ  َوافَّْهاَرى اْف
ؿْ  َأْوفِ ُٓ ُو ًْ َٔاءُ  َب

ًْضٍ  َأْوفِ ـْ  َب  َوَم

ؿْ  َيَتَقهّلُؿْ  ُُ ّٕفُ  ِمْْ ؿْ  َؾِ٘ ُٓ  . "[15: ادائدة] {ِمْْ

 افسرة ـتب ذم مرارة بـ وُماظة افقفٔد بـ خافد ؿهة ذفؽ مـ -4

 حٍْٔة بْل بًض جُْده أخذ( ظْف اهلل ريض) خافداً  ؾ٘ن افردة، حروب ذم

 –مسِّٔة يَهد– اتبًتف ما واهلل إين: خلافد ُماظةُ  ؾَال ،(ُماظة) ومًٓؿ

 تُِؿ ما بّثؾ تُِّت أو إِّل، خرجت ؾٓال": خافد فف ؾَال َدسِؿ، وإين

 ."أثال بـ ثممة بف

 ظذ وظامِف هلؿ مقاؾَتف ظذ ادرتديـ طٓراين بغ ببَائف اشتدل ؾَد

 ادسِّغ ؿهة ذم افَرآن أدفة ذم ذـره شبؼ دا مقاؾؼ إمر وهذا هذا،

 .شقادهؿ يُّثرون بدر ذم ادؼـغ مع خرجقا افذيـ

 ؿقم مع افردة حروب ذم وشرهتؿ افهحابة ؾًؾ ذفؽ ومـ -3

 دون ـِٓؿ ؿتاهلؿ ذم وٕحقهؿ افزـاة ومإًل وضِٔحة وشجاح مسِّٔة

 وإٕم مًتَدهؿ ذم هلؿ خمافٍاً  بًوٓؿ ـقن احتمل مع، بْٔٓؿ تٍريؼ



 

 

 تَّرر ظذ يدل ما واحدة، ؾٔٓؿ شرهتؿ ـإت ذفؽ ومع مَحٔة، صارـٓؿ

ار وٕاس طاهر مـ وأن ظْدهؿ، إصؾ هذا ٍّ  ـاؾر ؾٓق ظذ ادسِّغ افُ

 .مثِٓؿ

 

 :افَٔاس مـ افدفٔؾ :اخلامس ادبحث

 :وجٓغ مـ وهق

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) افْبل أن افهحٔح ذم ثبت ؿد إٔف: إول افقجف  َظِ

ِّؿ ز مـ: »ؿال( وَش ّٓ ز إذا افَاظد ؾجًؾ ،شؽزى ؾَد ؽازياً  ج ّٓ  ادجاهد ج

 اهلل إنّ (: »وافسالم افهالة ظِٔف) ؿقفف أيواً  هذا ومـ افٌزو، ذم منارـاً 

ُٔد  اخلر، صًْف ذم حيتسب صإًف: اجلْة ٍٕر ثالثة افقاحد بافسٓؿ خؾَف

 [.وافْسائل داود أبق رواهحديٌث صحٔح، ] شومّْبِف بف، وافرامل

ز مـ أنّ  –افًُس بَٔاس– يدل وهذا ّٓ  ؾَد ؿتافف ذم افُاؾر وأظان ج

 .افىاؽقت شبٔؾ ذم ؿتافف ذم صارـف

 ظذ افؼع ذم واحد حُّٓؿ وادباذ افردء أن: افثاين افقجف

 صٔخ ؿال ـم فف، افردء بًّقٕة ظِّف مـ يتُّـ إٕم ادباذ ٕن افهحٔح،

 افَتؾ باذ مْٓؿ ؾافقاحد، مجاظة احلرامٔة ادحاربقن ـان وإذا": اإلشالم

، ؾَط ادباذ يَتؾ إٕف: ؿٔؾ ؾَد، فف وردء أظقان فف وافباؿقن، بٍْسف

 وادباذ افردء وأن مائة ـإقا وفق، يَتِقن اجلّٔع أن ظذ واجلّٓقر

 اخلىاب بـ ظّر ؾ٘ن افراصديـ، اخلٍِاء ظـ ادٖثقر هق وهذا، شقاء



 

 

 ظذ جيِس افذي افْاطر هق: وافربٔئة ادحاربغ، ربٔئة ؿتؾ( ظْف اهلل ريض)

 بَقة ؿتِف مـ يُّـ إٕم ادباذ وٕن جيلء، مـ هلؿ مْف يْير ظالٍ  مُان

 متًْغ صاروا حتك ببًض بًوٓا إتك إذا وافىائٍة، ومًقٕتف افردء

 افىائٍة ؾٖظقان...، ـادجاهديـ وافًَاب افثقاب ذم منسـقن ؾٓؿ

 ٓ باضؾ ظذ ادَتتِقن وهُذا وظِٔٓؿ هلؿ ؾٔم، مْٓا وإٔهارها ادّتًْة

 ."ؾٔف تٖويؾ

 

 :وؾتاوهيؿ افًِؿ أهؾ أؿقال مـ إدفة :وإخر افسادس ادبحث

 :احلٍْٔة ظِمء أؿقال مـ -

(: ـه 472 ت) اجلهاص بُر أبق افرازي، ظع بـ أمحد ؿال -5

َا َيا}: تًاػ ؿقفف" ـَ  َأهي  ؿْ  َتّتِخُذوا ٓ آَمُْقا اّفِذي ـُ ؿْ  آَباَء ُُ َٕ َٔاءَ  َوإِْخَقا
 إِنِ  َأْوفِ

رَ  اْشَتَحب قا ٍْ ُُ يَمنِ  َظَذ  اْف ِ ْٕ  مقآة ظـ فِّٗمْغ هنل ؾٔف[ 44: افتقبة] {ا

 وإجياب إفٔٓؿ أمقرهؿ وتٍقيض هبؿ وآشتْهار وٕكهتؿ افٍُار

 ذم واإلخقان أباء بغ وشقاء، وإـرامٓؿ تًئّٓؿ وترك مْٓؿ افتزؤ

 ادْاؾَقن ـان إذ، ادْاؾَغ مـ فٔتّٔزوا بذفؽ ادٗمْغ أمر وإٕم …ذفؽ

 هلؿ وييٓرون، فَقهؿ إذا وتًئّٓؿ إـرامٓؿ وييٓرون، افٍُار يتقفقن

َِمً  أية هذه ذم ادٗمـ بف أمر ما تًاػ اهلل ؾجًؾ، واحلٔاضة افقٓية  يتّٔز َظ

 [.افَرآن أحُام] "ادْاؾؼ مـ ادٗمـ بف



 

 

 وٕزل"(: ـه 752 ت) افْسٍل افزـات أبق أمحد بـ اهلل ظبد ؿال -4

َا َيا}: افديـ أظداء مقآة ظـ هنٔاً  ـَ  َأهي  قدَ  َتّتِخُذوا ٓ آَمُْقا اّفِذي ُٓ َٔ  اْف

َٔاءَ  َوافَّْهاَرى
 وتستْكوهنؿ تْكوهنؿ أوفٔاء: تتخذوهؿ ٓ: أي {َأْوفِ

ِّؾ ثؿ ادٗمْغ، مًاذة وتًاذوهنؿ وتٗاخقهنؿ : بَقفف لافْٓ ظ

ؿْ } ُٓ ُو ًْ َٔاءُ  َب
ًْضٍ  َأْوفِ  افٍُر أن ظذ دفٔؾ وؾٔف ادٗمْغ، أظداء وـِٓؿ {َب

ـْ } واحدة، مِة ـِف ؿْ  َيَتَقهّلُؿْ  َوَم ُُ ّٕفُ  ِمْْ ؿْ  َؾِ٘ ُٓ  وحُّف مجِتٓؿ مـ، {ِمْْ

 ذم ادخافػ ُمإبة وجقب ذم وتنديد اهلل مـ تٌِٔظ وهذا حُّٓؿ،

ْقمَ  هَيِْدي ٓ اهللَ إِنّ } افديـ، ََ  إٍٔسٓؿ طِّقا افذيـ يرصد ٓ ،{افّيادِِغَ  اْف

 [.افْسٍل تٍسر] "افٍُرة بّقآة

(: ـه 915 ت) افًمدي افسًقد أبق أمحد بـ حمّد افَايض ؿال -4

ـْ }: تًاػ وؿقفف" ؿْ  َيَتَقهّلُؿْ  َوَم ُُ ّٕفُ  ِمْْ ؿْ  َؾِ٘ ُٓ  يًْل– مْف مستْتج ُحُؿ {ِمْْ

ؿْ } ؿقفف مـ ُٓ ُو ًْ َٔاءُ  َب
ًْضٍ  َأْوفِ  بْٔٓؿ ؾٔم ادقآة إحهار ؾ٘ن –{َب

 إطٓار ظـ فِّٗمْغ صديد زجر وؾٔف... مْٓؿ يقافٔٓؿ مـ ـقن يستدظل

 ٓ اهللَ إِنّ }: تًاػ وؿقفف احلََٔة، ذم مقآة تُـ مل وإن هلؿ ادقآة صقرة

ْقمَ  هَيِْدي ََ  إػ هيدهيؿ ٓ: أي مْٓؿ، يتقٓهؿ مـ فُقن تًِٔؾ {افّيادِِغَ  اْف

 افَايض تٍسر] "وافوالفة افٍُر ذم ؾًَٔقن وصٖهنؿ خئِٓؿ بؾ اإليمن

 [.افسًقد أبق

 

 



 

 

 :ادافُٔة ظِمء أؿقال مـ -

ـْ }: تًاػ ؿقفف"(: ـه 675 ت) افَرضبل اهلل ظبد أبق ؿال -5  َوَم

ؿْ  َيَتَقهّلُؿْ  ُُ ّٕفُ  } ادسِّغ، ظذ يًودهؿ: أي {ِمْْ ؿْ  َؾِ٘ ُٓ  أن تًاػ بّغ  ،{ِمْْ

 وـان ادرتد، مـ فِّسِؿ ادراث إثبات يّْع وهق ـحُّٓؿ، حُّف

 "ادقآة ؿىع ذم افَٔامة يقم إػ باٍق  احلُؿ هذا ثؿ ُأيب، ابـ تقٓهؿ افذي

 [.افَرضبل تٍسر]

 ت) ظِٔش بافنٔخ ادًروفأمحد  بـ حمّد اهلل ظبد أبق ُشئؾ -4

 ادسِّغ ديار ظذ اشتقفقا إذا افٍُار طٓراين بغ افبَاء ظـ( ـه 5499

 افؼـٔة ادقآة هذه إنّ ": ؿال وما ضقيِة، إجابة ؾٖجاب اهلجرة، وترك

 بًد إٓ ؿٔؾ ما ظذ حتدث ومل، وظزتف اإلشالم صدر ذم مٍَقدة ـإت

 مل ؾِذفؽ ادجتٓديـ اإلشالم أئّة إَراض وبًد افسْغ مـ مئغ ميض

 افْكإٔة ادقآة هذه ٕبٌت وإٕم، مْٓؿ أحد افٍَٓٔة ٕحُامٓا يتًرض

 مالظغ اشتٔالء وؿت اهلجرة تاريخ مـ وبًدها اخلامسة ادائة ذم

 . "إٕدفس ـقر وبًض صَِٔة جزيرة ظذ( تًاػ اهلل دمرهؿ) افْهارى

 ادقآة، هذه بّرتُب ادتًَِة افٍَٓٔة إحُام ظـ ُشئؾ وظْدما

 أحُام مع جارية أحُامٓؿ أن": يرون افًامِغ افًِؿ أهؾ بٖن أجاب

 ادسٗول هٗٓء وأحلَقا –افٍُر ديار مـ يًْل– هياجر ومل أشِؿ مـ

 إحُام ذم افىائٍتغ بغ وُشقي هبؿ، حُّٓؿ ظـ وادسُقت ظْٓؿ

 افٍريَغ، بغ ؾرؿاً  ؾٔٓا يروا ومل، وأوٓدهؿ بٖمقاهلؿ ادتًَِة افٍَٓٔة



 

 

 وظدم ومالبستٓؿ ومداخِتٓؿ ومساـْتٓؿ إظداء مقآة ذم ٕهنا وذفؽ

 افهقرة ذم ظْٓا ادسُقت إحُام هلذه افقاجبة اهلجرة وترك مبايْتٓؿ،

 إحُام ظْٓؿ اهلل ريض ؾٖحلَقا واحدة، بّثابة ؾرضٓا ظـ ادسٗول

ٍَ  بإحُام ظْٓؿ ولٗادس هٗٓء ذم ظْٓا ادسُقت  ؾتح] "ؾٔٓا فِ َّ ادت

 [.ٓبـ ظِٔش ادافؽ افًع

 5455 ت) ادافُل افتسقِل افسالم ظبد بـ ظع احلسـ أبق ُشئؾ -4

 فِجٓاد، افٍْر مـ متتْع ـإت افتل اجلزائرية افَبائؾ بًض ظـ ،(ـه

 افَقم بف وصػ ما": ؾٖجاب ادسِّغ، بٖمقر افٍرٕسٔغ خيزون وـإقا

 ؾٓق افٍُار يتقل ومـ يتقفقهنؿ، افذيـ ـافٍُار ؿتاهلؿ يقجب ادذـقرون

َا َيا}: تًاػ ؿال مْٓؿ، ـَ  َأهي  قدَ  َتّتِخُذوا ٓ آَمُْقا اّفِذي ُٓ َٔ َٔاءَ  َوافَّْهاَرى اْف
 َأْوفِ

ؿْ  ُٓ ُو ًْ َٔاءُ  َب
ًْضٍ  َأْوفِ ـْ  َب ؿْ  َيَتَقهّلُؿْ  َوَم ُُ ّٕفُ  ِمْْ ؿْ  َؾِ٘ ُٓ : وأما ،[15: ادائدة] {ِمْْ

 بٖمقر خيزوهنؿ ـإقا وٓ هبؿ، تًهبقا وٓ افٍُار، إػ ئِّقا مل إن

 افٍْر مـ آمتْاع مْٓؿ وجد وإٕم ذفؽ، مـ صٔئاً  أطٓروا وٓ ادسِّغ،

 افَادر ظبد إمر مسائؾ ظذ افتسقِل أجقبة] "افباؽٔة ؿتال يَاَتِقن ؾ٘هنؿ

 [.اجلزائري

  :افناؾًٔة ظِمء أؿقال مـ -

ـْ "}(: ـه 681 ت) افبٔواوي شًٔد أبق ظّر بـ اهلل ظبد ؿال -5  َوَم

ؿْ  َيَتَقهّلُؿْ  ُُ ّٕفُ  ِمْْ ؿْ  َؾِ٘ ُٓ  وهذا مجِتٓؿ، مـ ؾٕ٘ف مُْؿ وآهؿ ومـ أي {ِمْْ

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) ؿال ـم ُمإبتٓؿ وجقب ذم افتنديد ِّؿ َظِ  تساءى ٓ(: »وَش



 

 

ْقمَ  هَيِْدي ٓ هللَا إِنّ } مْاؾَغ، ـإقا هلؿ ادقافغ ٕن أو ،شٕارامها ََ  اْف

 [.افبٔواوي تٍسر] "افٍُار بّقآة إٍٔسٓؿ طِّقا افذيـ أي {افّيادِِغَ 

 ظباده وتًاػ تبارك هنك"(: ـه 773 ت) ـثر ابـ احلاؾظ ؿال -4

 مـ بادقدة إفٔٓؿ يرسون أوفٔاء يتخذوهؿ وأن افُاؾريـ يقافقا أن ادٗمْغ

ـْ }: ؾَال ذفؽ ظذ تقظد ثؿ ادٗمْغ، دون ْؾ  َوَم ًَ ٍْ َْٔس  َذفَِؽ  َي َِ ـَ  َؾ  اهللِ ِم

ء ذِم   مـ برئ ؾَد هذا ذم اهلل هنل يرتُب ومـ أي[ 48: ظّران آل] {َرْ

 [.افبٔواوي تٍسر] "اهلل

 ادتٍؼ احلديث ذح ذم-( ـه 814 ت) حجر ابـ احلاؾظ ؿال -4

َزَل  إَِذا: »ظِٔف ْٕ ْقمٍ  اهللُ  َأ ََ َذاُب  َأَصاَب  َظَذاًبا، بِ ًَ ـْ  اْف انَ  َم ْؿ، ـَ ِٓ ُثقا ُثؿّ  ؾِٔ ًِ  ُب

ؿْ  َظَذ   ومـ افٍُار مـ اهلرب مؼوظٔة هذا مـ ويستٍاد": -شَأْظَمهِلِ

ْْٓؿ مل إذا هذا افتُِٓة، إػ افٍْس إفَاء مـ مًٓؿ اإلؿامة ٕن افيِّة: ًِ  ُي

ذح  افباري ؾتح] "مْٓؿ ؾٓق ريض أو أظان ؾان بٖؾًاهلؿ: يرَض  ومل

 [.صحٔح افبخاري

 5475 ت) افٔمين إهدل افباري ظبد بـ اهلل ظبد افنٔخ ُشئؾ -3

 افْهارى، رظٔة مـ أهنؿ يّدظقن ادسِّغ مـ اإلشالم بالد ذم ؿقمٌ (: ـه

 أهنؿ اجلِّة ومـ إيمهنؿ، ذم تَقفقن ؾم بف، ويٍرحقن بذفؽ، ويرضقن

 افْهارى، رايات مثؾ افرايات، تسّك وهل بٔارق، فسٍْٓؿ يتخذون

 .. رظٔتٓؿ مـ بٖهنؿ مْٓؿ إظالماً 



 

 

 إيمن ظدم وإحاديث أيات طاهر": اجلقاب ذم جاء ؾّم

ـَ  َوِِل   اهللُ}: تًاػ ؿال ادذـقريـ، ؿ آَمُْقاْ  اّفِذي ُٓ ِرُج ـَ  خُيْ َُِمِت  مِّ  إَِػ  افي 

ـَ  افْ ُقرِ  ُرواْ  َواّفِذي ٍَ َٔآُؤُهؿُ  ـَ
ـَ  خُيِْرُجقهَنُؿ افّىاُؽقُت  َأْوفِ َُِمِت  إَِػ  افْ قرِ  مِّ  افي 

ا ُهؿْ  افّْارِ  َأْصَحاُب  ُأْوَفـِئَؽ  َٓ  تَتيض ؾأية ،[417: افبَرة] {َخافُِدونَ  ؾِٔ

 هلؿ ؾِٔس ؽره، ٓ أي تًاػ، اهلل وفٔٓؿ آمْقا افذيـ: ؿسمن افْاس أن

 ـٍروا وافذيـ ،شفُؿ مقػ وٓ مقٕٓا، اهلل» ورشقفف، اهلل دون مقػ

 اهلل، دون مـ وفٔاً  افىاؽقت اُتذ ؾّـ واشىة، ؾال افىاؽقت، أوفٔاؤهؿ

ّٓ  ؾِٔس جسًٔم، ًٖ خى وارتُب مبًْٔا، خرسإاً  خرس ؾَد  وِلأو  اهلل وِل إ

 وؿال أية، تَتؤف ـم افبتة، افقجقه مـ بقجف ذـة ؾال افىاؽقت،

ِمُْقنَ  َٓ  َوَربَِّؽ  َؾالَ }: تًاػ ْٗ قكَ  َحّتَك  ُي ُّ ُِّ ؿْ  َصَجرَ  ؾَِٔم  حُيَ ُٓ َْْٔ  جَيُِدواْ  َٓ  ُثؿّ  َب

ؿْ  ذِم  ِٓ ِس ٍُ ّا َحَرجاً  َإٔ َْٔت  مِّ قاْ  َؿَو ُّ ِِّ ِِٔمً  َوُيَس  حُؿ وؿد ،[68: افْساء] {َتْس

 إيمنٌ  فف يُقن ؾٖٕك حيُؿ دا خافػ ؾّـ ؿط، بقجف افٍُار ٕتقػن ٓ أ اهلل

 ذفؽ ظذ وإؿسام افقجقه بٖبِغ افْٓل وأـد إيمٕف، اهلل ٍٕك وؿد

 اهلل دون مـ ويتخذهؿ افٍُار يقاِل مـ ظذ افبتار افسٔػ] "ؾاشتٍده

 [.إٔهار وادٗمْغ ورشقفف

 :احلْابِة ظِمء أؿقال مـ -

 هذه ذم ـثراً ( ـه 748 ت) تّٔٔة ابـ اإلشالم صٔخ تُِؿ -5

 وؿد افَرآن، مـ إدفة ذـر أثْاء ظْف افَْقل بًض ذـر شبؼ وؿد ادسٖفة،

 رشائؾ وفف فإلشالم، ادْتسبغ مـ ٕاسوهؿ وبافذيـ بافتتار وؿتف ذم ُبع



 

 

 مـ وافًؼيـ افثامـ ادجِد ذم مقجقدة إمر هذا ذم ـثرة وؾتاوى

 . افٍتاوى ُمّقع

 افًسُر أمراء مـ –افتتار إػ يًْل– إفٔٓؿ ؿٍز مـ ـؾ": ؿافف وما

 بَدر اإلشالم ذائع ظـ افردة مـ وؾٔٓؿ حُّٓؿ، ؾحُّف إمراء وؽر

 افزـاة مإًل شّقا ؿد افسِػ ـان وإذا اإلشالم، ذائع مـ ظْف ارتد ما

 مجاظة يَاتِقن يُقٕقا ومل ويهِقن يهقمقن ـقهنؿ مع مرتديـ

 ."فِّسِّغ؟ ؿاتاِلً  ورشقفف اهلل أظداء مع صار بّـ ؾُٔػ ادسِّغ،

ـَ }: -افُتاب أهؾ بف يذم ؾٔم- تًاػ ؿال": أيواً  ؿافف وما ًِ ـَ  ُف  اّفِذي

ُروا ٍَ ـْ  ـَ ـِ  َوِظَٔسك َداُودَ  فَِسانِ  َظَذ  إرِْسائَٔؾ  َبِْل ِم  َظَهْقا بَِم  َذفَِؽ  َمْرَيؿَ  اْب

ُٕقا ا ـَ َتُدوَن، َو ًْ ُٕقا َي ا ـْ  َيَتَْاَهْقنَ  ٓ ـَ رٍ  َظ َُ ُِقهُ  ُمْْ ًَ ُٕقا َما َفبِْئَس  َؾ ا  ـَ

ُِقنَ  ًَ ٍْ ثِراً  َتَرى* َي ؿْ  ـَ ُٓ ـَ  َيَتَقّفْقنَ  ِمْْ ُروا اّفِذي ٍَ  هَلُؿْ  َؿّدَمْت  َما َفبِْئَس  ـَ

ؿْ  ُٓ ُس ٍُ ْٕ ؿْ  اهللُ َشِخطَ  َأنْ  َأ ِٓ ْٔ َِ َذاِب  َوذِم  َظ ًَ ُٕقاـَ  َوَفقْ  َخافُِدوَن، ُهؿْ  اْف ِمُْقنَ  ا ْٗ  ُي

ِزَل  َوَما َوافّْبِلِّ  بِاهللِ ْٕ ْٔفِ  ُأ َٔاءَ  اُّتَُذوُهؿْ  َما إَِف
ـّ  َأْوفِ ُِ ثِراً  َوَف ؿْ  ـَ ُٓ قنَ  ِمْْ َُ  {َؾاِش

 إٔزل وما وافْبل باهلل اإليمن أن وتًاػ شبحإف ؾبّغ  ،[85-82: ادائدة]

 ٕن اإليمن، ظدم يقجب وٓيتٓؿ ؾثبقت وٓيتٓؿ، فًدم مستِزم إفٔف

 [.ادستَٔؿ افكاط اؿتواء] "ادِزوم ظدم يَتيض افالزم ظدم

ثِراً  َتَرى}: إخرى أية ذم تًاػ ؿقفف ومثِف": أيواً  وؿال ؿْ  ـَ ُٓ  ِمْْ

ـَ  َيَتَقّفْقنَ  ُروا اّفِذي ٍَ ؿْ  هَلُؿْ  َؿّدَمْت  َما َفبِْئَس  ـَ ُٓ ُس ٍُ ْٕ ؿْ  اهللُ َشِخطَ  َأنْ  َأ ِٓ ْٔ َِ  َوذِم  َظ

َذاِب  ًَ ُٕقا َوَفقْ  َخافُِدوَن، ُهؿْ  اْف ا ِمُْقنَ  ـَ ْٗ ِزَل  َوَما َوافّْبِلِّ  بِاهللِ ُي ْٕ ْٔفِ  ُأ  َما إَِف



 

 

َٔاءَ  اُّتَُذوُهؿْ 
ـّ  َأْوفِ ُِ ثِراً  َوَف ؿْ  ـَ ُٓ قنَ  ِمْْ َُ  تَتيض ذضٔة مجِة ؾذـر ،{َؾاِش

 إتٍاء مع تَتيض افتل( فق) بحرف ادؼوط وجد افؼط وجد إذا إٔف

ُٕقا َوَفقْ }: ؾَال ادؼوط، إتٍاء افؼط ا ِمُْقنَ  ـَ ْٗ ِزَل  َوَما َوافّْبِلِّ  باهللِ ُي ْٕ  ُأ

ْٔفِ  َٔاءَ  اُّتَُذوُهؿْ  َما إَِف
 أوفٔاء اُتاذهؿ يٍْل ادذـقر اإليمن أن ظذ ؾدل {َأْوفِ

 أن ظذ ذفؽ ودل افَِب ذم أوفٔاء واُتاذهؿ اإليمن جيتّع وٓ ويواده،

 وما وافْبل باهلل اإليمن مـ افقاجب اإليمن ؾًؾ ما ;أوفٔاء اُتذهؿ مـ

قدَ  َتّتِخُذوا ٓ}: تًاػ ؿقفف ومثِف إفٔف، إٔزل ُٓ َٔ َٔاءَ  َوافَّْهاَرى اْف
ؿْ  َأْوفِ ُٓ ُو ًْ  َب

َٔاءُ 
ًْضٍ  َأْوفِ ـْ  َب ؿْ  َيَتَقهّلُؿْ  َوَم ُُ ّٕفُ  ِمْْ ؿْ  َؾِ٘ ُٓ  أن أيات تِؽ ذم أخز ؾٕ٘ف ،{ِمْْ

 يهدق ؾافَرآن مْٓؿ، هق متقفٔٓؿ أن هْا وأخز مٗمًْا، يُقن ٓ متقفٔٓؿ

 [.افٍتاوى] "بًواً  بًوف

 افٔٓقد بغ ادقآة وؿىع"(: ـه 715 ت) افَٔؿ ابـ ؿال -4

 حُّف ذم مْٓؿ، ؾٕ٘ف تقٓهؿ مـ إٔف وأخز ادٗمْغ، وبغ وافْهارى

َا َيا}: شبحإف افَائِغ أصدق وهق تًاػ ؾَال ادبغ َـ  َأهي   ٓ آَمُْقا اّفِذي

قدَ  َتّتِخُذوا ُٓ َٔ َٔاءَ  َوافَّْهاَرى اْف
ؿْ  َأْوفِ ُٓ ُو ًْ َٔاءُ  َب

ًْضٍ  َأْوفِ ـْ  َب ؿْ  َيَتَقهّلُؿْ  َوَم ُُ  ِمْْ

ّٕفُ  ؿْ  َؾِ٘ ُٓ ْقمَ  هَيِْدي ٓ اهللَ إِنّ  ِمْْ ََ  ذم بم متقفٔٓؿ حال ظـ وأخز ،{افّيادِِغَ  اْف

ـَ  َؾَسَى} :ؾَال وافديـ افًَؾ ؾساد إػ ادٗدي ادرض مـ ؿِبف  ذِم  اّفِذي

ُِقهِبِؿْ  ؿْ  ُيَساِرُظقنَ  َمَرٌض  ُؿ ِٓ قُفقنَ  ؾِٔ َُ َسك َداِئَرةٌ  ُتِهَٔبَْا َأنْ  َْٕخَنك َي ًَ  اهللُ  َؾ

ْٖيِتَ  َأنْ  ْتِح  َي ٍَ ـْ  َأْمرٍ  َأوْ  بِاْف ُْٔهبُِحقا ِظِْْدهِ  ِم وا َما َظَذ  َؾ ؿْ  ذِم  َأرَس  ِٓ ِس ٍُ ْٕ  َأ

 مـ فذفؽ ادٗمـ فُٔقن متقفٔٓؿ أظمل حبقط ظـ أخز ثؿ، {َٕاِدِمغَ 



 

 

قُل } :تًاػ ؾَال احلذريـ َُ ـَ  َوَي   آَمُْقا اّفِذي
ِ
ٓء ُٗ ـَ  َأَه قا اّفِذي ُّ  بِاهللِ َأْؿَس

دَ  ْٓ ؿْ  إهِّنُؿْ  َأْيَمهِنِؿْ  َج ُُ ًَ َْٖصَبُحقا َأْظَمهُلُؿْ  َحبَِىْت  َدَ يـ َؾ  أحُام] {"َخارِسِ

 [. ذمةاف أهؾ

 :افياهرية ظِمء أؿقال مـ -

 ؿقم ظـ تًاػ اهلل أخز"(: ـه 316 ت) افياهري حزم ابـ ؿال -5

 افذيـ ظـ تًاػ وأخز دائرة، تهٔبٓؿ أن حذراً  ـٍروا افذيـ ذم يسارظقن

 } فُِاؾريـ يَقفقن أهنؿ آمْقا
ِ
ٓء ُٗ ـَ  َأَه قا اّفِذي ُّ دَ  بِاهللِ َأْؿَس ْٓ  َأْيَمهِنِؿْ  َج

ؿْ  إهِّنُؿْ  ُُ ًَ  َحبِـَىْت }: تًاػ اهلل ؿال ؾٔٓؿ، يسارظقن افذيـ يًْقن ،{َدَ

َْٖصَبُحقا َأْظَمهُلُؿْ  يـ َؾ  أطٓروا ؿقم ظـ خزاً  إٓ يُقن ٓ ؾٓذا ،{َخارِسِ

 ."إظمل خائبل ـٍاراً  مْٓؿ ؾُإقا افٍُار إػ ادٔؾ

 مناؿاً ، احلرب أرض إػ خمتاراً  صار مـ: مسٖفة حتت أيواً  وؿال

 أهؾ ظذ احلرب بٖهؾ اظتود ومـ ٓ؟ أم بذفؽ هق أمرتد فِّسِّغ

 ٓ؟ أم بذفؽ هق أمرتد -اإلشالم دار يٍارق مل وإن- اإلشالم

 خمتاراً  واحلرب افٍُر بدار حلؼ مـ أن هبذا ؾهّح ": ـالم بًد ؾَال

: ـِٓا ادرتد أحُام فف مرتد افًٍؾ هبذا ؾٓق، ادسِّغ مـ ئِف دـ حمارباً 

 وإٍساخ، مافف إباحة ومـ، ظِٔف ؿدر متك، ظِٔف افَتؾ وجقب مـ

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) اهلل رشقل ٕن، ذفؽ وؽر، ُٕاحف ِّؿ َظِ  مـ يزأ مل( وَش

 [.ادحذ] "مسِؿ



 

 

ْٔاً  فِّسِّغ حمارباً  هْاك ـان ؾ٘ن": ؿال ثؿ ًِ  أو بخدمةٍ  فٍُِار ُم

، هلؿ ـافذمل وهق، يهٔبٓا فدٕٔا هْافؽ ئَؿ إٕم ـان وإن ـاؾر ؾٓق ـتابة

، افٍُر ظـ يبًد ؾم، وأرضٓؿ ادسِّغ بجّٓرة افِحاق ظذ ؿادر وهق

 ."افًاؾٔة اهلل وٕسٖل ظذرا، فف ٕرى وما

 :ادجتٓديـ افًِمء مـ ؽرهؿ أؿقال مـ -

 َيّتِخذِ  ٓ}: تًاػ ؿقفف ذم( ـه 452 ت) افىزي جرير ابـ ؿال -5

ِمُْقنَ  ْٗ ـَ  اْدُ اؾِِري َُ َٔاءَ  اْف
ـْ  َأْوفِ ِمِْغَ  ُدونِ  ِم ْٗ ـْ  اْدُ ْؾ  َوَم ًَ ٍْ َْٔس  َذفَِؽ  َي َِ ـَ  َؾ  اهللِ ِم

  ذِم 
ٍ
ء ّٓ  َرْ
قا َأنْ  إِ َُ ؿْ  َتّت ُٓ اةً  ِمْْ ََ  ٓ :ذفؽ ومًْك"[: 48: ظّران آل] {ُت

 ديْٓؿ، ظذ تقافقهنؿ وإٔهاراً  طٓقراً  افٍُار ادٗمْقن أهيا تتخذوا

 ظقراهتؿ، ظذ وتدفقهنؿ ادٗمْغ، دون مـ ادسِّغ ظذ وتياهروهنؿ

 َبِرئو اهلل، مـ ئرِ بَ  ؾَد يًْل رء، ذم اهلل مـ ؾِٔس ذفؽ يًٍؾ مـ ؾٕ٘ف

: {تَاة مْٓؿ تتَقا أن إٓ} افٍُر، ذم ودخقفف ديْف ظـ بارتداده مْف، اهللُ

 افقٓية هلؿ ؾتيٓروا إٍٔسُؿ ظذ ؾتخاؾقهؿ شِىاهنؿ ذم تُقٕقا أن إٓ

 مـ ظِٔف هؿ ما ظذ تنايًقهؿ وٓ افًداوة، هلؿ وتوّروا بٖفسْتُؿ

 [.افىزي تٍسر] "بًٍؾ مسِؿ ظذ تًْٔقهؿ وٓ افٍُر،

 َيا}: شبحإف ؿقفف ذم( ـه 5411 ت) افنقـاين ظع بـ حمّد ؿال -4

َا ـَ  َأهي  قدَ  َتّتِخُذوا ٓ آَمُْقا اّفِذي ُٓ َٔ َٔاءَ  َوافَّْهاَرى اْف
ؿْ  َأْوفِ ُٓ ُو ًْ َٔاءُ  َب

ًْضٍ  َأْوفِ  َب

ـْ  ؿْ  َيَتَقهّلُؿْ  َوَم ُُ ّٕفُ  ِمْْ ؿْ  َؾِ٘ ُٓ ْقمَ  هَيِْدي ٓ اهللَ إِنّ  ِمْْ ََ : ادائدة] {افّيادِِغَ  اْف

 ذم إوفٔاء مًامِة يًامِقا أن أوفٔاء اُتاذهؿ ظـ افْٓل مـ وادراد"[: 15



 

 

ؿْ } وؿقفف وادْاسة، وادًاذة ادهادؿة ُٓ ُو ًْ َٔاءُ  َب
ًْضٍ  َأْوفِ  تًِٔؾ {َب

 وبًض مْٓؿ، أخر افبًض أوفٔاء افٔٓقد بًض أن: وادًْك فِْٓل،

 إحدى بافبًض ادراد وفٔس مْٓؿ، أخر افبًض أوفٔاء افْهارى

 فَِىع إخرى: افىائٍة أخر وبافبًض وافْهارى، افٔٓقد ضائٍتل

قدُ  َوَؿاَفِت } وافنَاق، افًداوة مـ ؽاية ذم بٖهنؿ ُٓ َٔ َْٔسِت  اْف  َظَذ  افَّْهاَرى َف

 
ٍ
ء َْٔسِت  افَّْهاَرى َوَؿاَفِت  َرْ قدُ  َف ُٓ َٔ   َظَذ  اْف

ٍ
ء  ـؾ أن ادراد: وؿٔؾ ،{َرْ

 ظداوة ظذ وتْاسها وتًاضدها إخرى تقاِل افىائٍتغ مـ واحدة

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) افْبل ِّؿ َظِ  بْٔٓؿ ذات ذم ـإقا وإن بف، جاء ما وظداوة( وَش

 هذه أن تَتيض أهنا اجلِّة هبذه افْٓل تًِٔؾ ووجف متواديـ، متًاديـ

 ؾًِٓؿ مـ هق ما تًٍِقا ؾال صُٖٕؿ، ٓ افٍُار هٗٓء صٖن هل ادقآة

 هلا ـافْتٔجة هق بم افتًِِٔٔة اجلِّة هذه ظَب وهلذا مثِٓؿ، ؾتُقٕقا

ـْ }: ؾَال ؿْ  َيَتَقهّلُؿْ  َوَم ُُ ّٕفُ  ِمْْ ؿْ  َؾِ٘ ُٓ  ظدادهؿ، وذم مجِتٓؿ مـ ؾٕ٘ف أي {ِمْْ

 ؽاية إػ بٌِت ؿد افتل هل فٍُِر ادقجبة ادًهٔة ؾ٘ن صديد: وظٔد وهق

ْقمَ  هَيِْدي ٓ اهللَ إِنّ }: وؿقفف ؽاية، وراءها فٔس ََ  تًِٔؾ {افّيادِِغَ  اْف

 هدايتف ظدم بسبب هق افٍُر ذم وؿقظٓؿ أن أي ؿبِٓا: افتل فِجِّة

 ؾتح] "افُاؾريـ يقاِل ـّـ افٍُر يقجب بم ٍٕسف طِؿ دـ شبحإف

 [.افَدير

 

 



 

 

 :افْجدية افدظقة أئّة أؿقال مـ -

 ٕقاؿض ذم( ـه 5426 ت) افقهاب ظبد بـ حمّد افنٔخ ؿال -5

 ادسِّغ، ظذ ومًاوٕتٓؿ ادؼـغ مياهرة: افثامـ افْاؿض": اإلشالم

ـْ }: تًاػ ؿقفف وافدفٔؾ ؿْ  َيَتَقهّلُؿْ  َوَم ُُ ّٕفُ  ِمْْ ؿْ  َؾِ٘ ُٓ ْقمَ  هَيِْدي ٓ اهللَ إِنّ  ِمْْ ََ  اْف

 ."[15: ادائدة] {افّيادِِغَ 

 اهلل وّحد وفق إشالم، وٓ ديـ فف يستَٔؿ ٓ اإلٕسان إن": أيواً  وؿال

 وافبٌواء، بافًداوة هلؿ وافتكيح ادؼـغ، بًداوة إٓ افؼك، وترك

ِمُْقنَ  َؿْقماً  دَمِدُ  ٓ}: تًاػ ؿال ـم ْٗ َْٔقمِ اهللِ بِ  ُي ِخرِ  َواْف ْٔ ـْ  ُيَقاد ونَ  ا  َحادّ  َم

 ."[44 أية مـ: ادجادفة] {َوَرُشقَففُ  اهللَ

 أذك إذا: افهافح ادسِؿ تٍُر ظذ إدفة أن واظِّقا": أيواً  وؿال

 أن مـ أـثر –يؼك مل وفق– ادقحديـ ظذ ادؼـغ مع صار أو باهلل،

 [.افدرر] "ـِٓؿ افًِؿ أهؾ وـالم رشقفف، وـالم اهلل، ـالم مـ حتك،

 ت) افقهاب ظبد بـ حمّد بـ اهلل ظبد بـ شِٔمن افنٔخ ؿال -4

 ادقاؾَة فِّؼـغ أطٓر إذا اإلٕسان أن اهلل رمحؽ اظِؿ"(: ـه 5444

 مثِٓؿ، ـاؾر ؾٕ٘ف ذهؿ فدؾع ومداهْة هلؿ ومداراة مْٓؿ خقؾاً  ديْٓؿ ظذ

 يَع مل إذا هذا وادسِّغ، اإلشالم وحيب ويبٌوٓؿ ديْٓؿ يُره ـان وإن

 ذم ودخؾ ،هبؿ واشتدظك ة،مًْ دار ذم ـان إذا ؾُٔػ ذفؽ، إٓ مْف

 بافْكة ظِٔف وأظاهنؿ افباضؾ، ديْٓؿ ظذ ادقاؾَة وأطٓر ضاظتٓؿ،

 جْقد مـ وصار ادسِّغ، وبغ بْٔف ادقآة وؿىع هؿووآ وادال،



 

 

 وافتقحٔد اإلخالص جْقد مـ ـان بًدما وأهِٓا، وافؼك افَباب

 هلل ظداوة افْاس أصد مـ ـاؾر إٔف مسِؿ ينؽ ٓ هذا ؾ٘ن وأهِف،

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) وفرشقفف ِّؿ َظِ  وهق ادُره، إٓ ذفؽ مـ يستثْك وٓ ،(وَش

 بؽ ؾًِْا وإٓ ـذا اؾًؾ أو ُاـٍر فف ؾَٔقفقن ادؼـقن ظِٔف يستقِل افذي

 بافِسان ادقاؾَة فف ؾٔجقز يقاؾَٓؿ، حتك ؾًٔذبقٕف يٖخذوٕف أو وؿتِْاك،

 بافٍُر تُِؿ مـ أن ظذ افًِمء أمجع وؿد باإليمن، افَِب ضّْٖٕٔة مع

 أذـر وإٔا افدٕٔا، ذم وضًّاً  خقًؾا افٍُر أطٓر بّـ ؾُٔػ ،يٍُر إٔف هازًٓ 

ذم حُؿ مقآة أهؾ  افدٓئؾ] "وتٖئده اهلل بًقن ذفؽ ظذ إدفة بًض

 .ادسٖفة هذه ظذ دفٔالً  وظؼيـ واحداً  رسدَ  ثؿ ،[اإلذاك

 تًداد ذم( ـه 5447 ت) احلٍيل أمحد بـ حمّد افنٔخ ؿال -4

 مـ: ومْٓؿ": مْٓا ؾذـر( أثام وأظيؿ افذٕقب أـز هل ظيام أمقر)

 ورد وؿد فسإف، أو مافف أو بٍْسف أظان ومـ ظِٔف، وظزم بذفؽ ريض

 ؾُٔػ –مسِؿ ؿتؾ ذم ـِّة بنىر وفق– أظان ؾّٔـ افنديد افقظٔد

 . "وادسِّغ؟ اإلشالم حرب ظذ اإلظإة

 وـؾ تًٔغ، وٓ إـراه بٌر جرت ـِٓا إمقر وهذه": ؿال أن إػ

 ظامِٓا، إشالم ظود ذم وتٍت ؾاظِٓا، إيمن وجف ذم ُتدش مْٓا واحدة

 [.افدٓئؾ] "اإلشالم ظـ ردة ادًإد مـ وهل

(: هـ 5481 ت) افنٔخ آل حسـ بـ افرمحـ ظبد افنٔخ ؿال -3

: افثافث إمر... ثالثة أمقر( افتقحٔد ٕقاؿض يًْل) أظيّٓا ؾّـ"



 

 

 ـم ادال، أو افِسان أو بافٔد وإظإتف وٕكتف إفٔف وافرـقن ادؼك مقآة

ـّ  َؾال}: تًاػ ؿال َٕ ق ُُ راً  َت ِٓ ـَ  َط اؾِِري َُ ِْ ذم  افزٓل افًذب ادقرد] {"فِ

 [.ـنػ صبف أهؾ افوالل

 أهؾ يًْل– شبِٔٓؿ ؽر شِؽ ؾّٔـ تًاػ ؿال": أيواً  وؿال

ثِراً  َتَرى}: ظْف اهلل هنك ما بارتُاب –افتقحٔد ؿْ  ـَ ُٓ ـَ  َيَتَقّفْقنَ  ِمْْ  اّفِذي

ُروا ٍَ ؿْ  هَلُؿْ  َؿّدَمْت  َما َفبِْئَس  ـَ ُٓ ُس ٍُ ْٕ ؿْ  اهللُ َشِخطَ  َأنْ  َأ ِٓ ْٔ َِ َذاِب  َوذِم  َظ ًَ  ُهؿْ  اْف

 افسخط وحِقل بادذمة افُاؾريـ تقػ مـ ظذ تًاػ ؾسجؾ ،{َخافُِدونَ 

 [.افدرر] "افتقـٔد بْقظل ذفؽ وأـد افًذاب، ذم واخلِقد ظِٔٓؿ،

 وادؼـغ، افؼك مـ افزاءة تًاػ اهلل ؾرض وؿد": أيواً  وؿال

ـَ  َؾَبّدَل } وجٓادهؿ، وبٌوٓؿ وظداوهتؿ، هبؿ وافٍُر قا اّفِذي ُّ َِ  َؿْقًٓ  َط

 هبؿ واشتْكوا وطاهروهؿ وأظإقهؿ، ؾقافقهؿ، {هَلُؿْ  ِؿَٔؾ  اّفِذي َؽْرَ 

 إمقر هذه وـؾ ذفؽ، أجؾ مـ وشبقهؿ وأبٌوقهؿ ادٗمْغ، ظذ

 افًِمء وذـره مقاضع، ذم وافسْة افُتاب ظِٔف دّل  ـم اإلشالم، تْاؿض

 [.افدرر] "وؽرها وافٍَف افتٍسر ـتب ذم اهلل رمحٓؿ

 ت) افنٔخ آل حسـ بـ افرمحـ ظبد بـ افِىٔػ ظبد افنٔخ ؿال -1

 مقآهتؿ ذم افنديد وافتٌِٔظ افْٓل مـ افَرآن ذم جاء وما"(: هـ 5494

 إٓ فف ثبات وٓ فف اشتَامة ٓ: إصقل أصؾ أن ظذ دفٔؾ وتقفٔٓؿ،

 اهلل إػ وافتَرب مْٓؿ، وافزاءة وجٓادهؿ وحرهبؿ اهلل أظداء بَّاضًة

 أن وأخز ادٗمْغ بغ ادقآة ظَد دا- تًاػ ؿال وؿد وظٔبٓؿ، بَّتٓؿ



 

 

ّٓ }: -بًض أوفٔاء بًوٓؿ افُاؾريـ ُِقهُ  إِ ًَ ٍْ ـْ  َت ُُ َْرضِ  ذِم  ؾِْتَْةٌ  َت ْٕ  ا

بِرٌ  َوَؾَسادٌ   ظَد إتثار هق افُبر وافٍساد افؼك، إٓ افٍتْة وهؾ ،{ـَ

 . "وافْيام؟ إحُام مـ افَرآن أحُّف ما وؿىع واإلشالم افتقحٔد

: وؿال أوفٔاء، افُاؾريـ اُتاذ ظـ لتْٓ افتل أيات بًض ذـر ثؿ

 ؿافف ظم وفٔبحث افُريمت، أيات هذه ٍٕسف ٕهح مـ ؾِٔتٖمؾ"

 افٔقم، افْاس أـثر مـ وؿع ما ويْير تٖويِٓا، ذم افًِؿ وأهؾ ادٍرسون

 ظـ وشُت جٓادهؿ، ترك مـ تتْاول أهنا –وُشدد ُوؾؼ إن- يتبغ ؾٕ٘ف

 أهؾ بالد ظذ جرهؿ أو أظاهنؿ؟ بّـ ؾُٔػ افسِؿ، إفٔٓؿ وأفَك ظٔبٓؿ،

 واختار اإلشالم؟ أهؾ ظذ بافًدل ؾوِٓؿ أو ظِٔٓؿ؟ أثْك أو اإلشالم؟

 سحية ردة هذا ؾ٘ن طٓقرهؿ؟ وأحب ووٓيتٓؿ؟ ومساـْتٓؿ ديارهؿ

 ."بآتٍاق

َرب وأؾوؾ": أيواً  وؿال َُ  ادؼـغ، أظدائف مَت: اهلل إػ اف

 دون مـ تقفٔٓؿ مـ افًبد يْجق وهبذا وجٓادهؿ، وظداوهتؿ وبٌوٓؿ

 مـ وترـف بف أخؾ ما بحسب وٓيتٓؿ مـ ؾِف ذفؽ يًٍؾ مل وإن ادٗمْغ،

 ."أشاشف ويَِع اإلشالم هيدم ما احلذر ؾاحلذر ذفؽ،

 يٖتٔف فُـ افتقحٔد، وحيب افؼك، يُره ؿد وادرء": أيواً  وؿال

 افتقحٔد أهؾ مقآة وترك افؼك، أهؾ مـ افزاءة ظدم جٓة مـ اخلِؾ

 وما ديْف هتدم صًٍب  ذم افؼك مـ داخالً  هلقاه، متبًاً  ؾُٔقن وٕكهتؿ،

 افذي إيمٕف مًٓا يستَٔؿ ٓ وصًبًا، أصقًٓ  افتقحٔد مـ تارـاً  بْاه،



 

 

 إٔنٖه مـ جلالل يقاِل وٓ يًادي وٓ هلل، ويبٌض حيب ؾال ارتواه،

 [.افدرر] "اهلل إٓ إفف ٓ أن: صٓادة مـ يٗخذ هذا وـؾ وشّقاه،

 وافسْة افَرآن دل ؿد"(: هـ 5425 ت) ظتٔؼ بـ محد افنٔخ ؿال -6

 ارتد هلؿ، وإَٓٔاد افؼك أهؾ مقآة مْف حهِت إذا ادسِؿ أن ظذ

ـَ  إِنّ }: تًاػ ؿقفف تٖمؾ ديْف، ظـ بذفؽ وا اّفِذي ـْ  َأْدَباِرِهؿْ  َظَذ  اْرَتد  دِ  ِم ًْ  َب

َْٔىانُ  اهْلَُدى هَلُؿُ  َتَبّغَ  َما  ؿقفف مع[، 41: حمّد] {هَلُؿْ  َوَأْمَذ  هَلُؿْ  َشّقَل  افّن

ـْ }: تًاػ ؿْ  َيَتَقهّلُؿْ  َوَم ُُ ّٕفُ  ِمْْ ؿْ  َؾِ٘ ُٓ ـِ  ،[15: ادائدة] {ِمْْ  ذم افْير وأمً

ُدوا َؾال}: تًاػ ؿقفف ًُ َْ ؿْ  َت ُٓ ًَ هِ  َحِديٍث  ذِم  خَيُقُضقا َحّتك َم ؿْ  َؽْرِ ُُ ّٕ  إِذاً  إِ

ؿ ُٓ ُِ  [.افدرر] " ـثرة وأدفتف[، 532: افْساء] {ِمْث

 ظقرات ظذ ودٓفتٓؿ ادؼـغ، مياهرة وؿد تَّدم أنّ ": أيواً  وؿال

 مٍُرات، هذه ـؾ ظِٔف، هؿ بم رض أو بِسان ظْٓؿ افذب أو ادسِّغ،

 مع ـان وإن مرتد، ؾٓق –ادذـقر اإلـراه ؽر مـ– مْف صدرت ؾّـ

 [.باعوآتِّ  افسْة أهؾ ظـ افدؾاع] "ادسِّغ وحيب افٍُار يبٌض ذفؽ

... حآت ثالث فف فِّؼـغ ادقاؾَة إطٓار أن اظِؿ": أيواً  وؿال

 ذم فٔس وهق افباضـ ذم هلؿ خمافٍتف مع افياهر ذم يقاؾَٓؿ أن: افثاين افقجف

 بقضـ منحة أو مال أو رئاشة ذم ضّع إما ذفؽ ظذ محِف وإٕم شِىاهنؿ

 وٓ مرتداً  يُقن احلال هذه ذم ؾٕ٘ف ادآل، ذم حيدث ما خقف أو ظٔال أو

يـ  وافٍُاك افْجاة شبٔؾ] "افباضـ ذم هلؿ ـراهتف تًٍْف مـ مقآة ادرتدِّ

 [.وإتراك



 

 

 رشافة( هـ 5449 ت) افنٔخ آل افِىٔػ ظبد بـ اهلل ظبد فِنٔخ -7

 وإمر افْهارى مقآة مـ افتحذير ذم وظمن اجلزيرة أهؾ إػ ضقيِة

 إظراض مـ وذاع، صاع ؿد ما: هبذا وادَهقد": ؿافف وما بجٓادهؿ،

 إدفة ظِٔف وؿامت فف، خَِقا وما ديْٓؿ ظـ اإلشالم إػ ادْتسبغ

 مـ وافزاءة ومًرؾتف، اإلشالم فزوم مـ افْبقية، وإحاديث افَرإٓٔة،

 أهؾ مـ افٍْرة ظدم إػ اخلِؼ بٖـثر إمر آل حتك بحَقؿف، وافَٔام ضده،

 ضاظتٓؿ، ذم دخِقا حتك احلال وإتَؾ جٓادهؿ، وظدم افٍُر، مِؾ

 أوامر وترـقا ديْٓؿ، بذهاب دٕٔاهؿ صالح وضِبقا إفٔٓؿ، واضّٖٕقا

 مـ إٔف صؽ ٓ وهذا وافْٓار، افِٔؾ إٓاء يدرشقٕف وهؿ وٕقاهٔف، افَرآن

 مِة ذم ودخقل اإلشالم، مِة ؽر مِة إػ وإٓحٔاز افردة، إٔقاع أظيؿ

 ٕنٗوا إٔاس أو افٍسات، أزمان ذم ـُٖٕؿ ذفؽ، مـ باهلل ظٔاذاً  افْكإٔة،

 ."افرشافة ٕقر مـ رء يبٌِٓؿ مل حمِة ذم

 حِت افتل افْكإٔة افىائٍة: ادًِقٕة افىائٍة وهذه": ؿال ثؿ

 هؿ ضاظتٓا ذم افدخقل مُْؿ وضِبت ديُْؿ، ظْد وزمحتُؿ بٍْائُؿ،

دْ }: تًاػ ؾَال افَرآن، ذم بذـرهؿ اهلل ّٕقه افذيـ ََ َر  َف ٍَ َـ  ـَ  إِنّ  َؿاُفقا اّفِذي

ـْ  َوَما َثالَثةٍ  َثافُِث  اهللَ ّٓ  إَِففٍ  ِم  وؿال ،[74 أية مـ: ادائدة] {َواِحدٌ  إَِففٌ  إِ

دْ }: تًاػ ََ رَ  َف ٍَ ـَ  ـَ ـُ  اْدَِسُٔح  ُهقَ  اهللَ إِنّ  َؿاُفقا اّفِذي : ادائدة] {َمْرَيؿَ  اْب

 فف مـ هذا بًد ينؽ وهؾ وإٕذار؟ وزجر ؽِية هذا بًد ؾٓؾ[... 74



 

 

 وٕز إصالحٓا وضِب افدٕٔا إػ رــ مـ إٓ افِٓؿ وبك؟ وشّع ؾىرة

 ."افبك مىّقس افَِب أظّك ٕٕف بف، ظزة ٓ ؾٓذا أخرة

 وأطٓر ضاظتٓؿ، ذم ودخؾ هلؿ، اشتىاع مـ وـؾ": ؿال أن إػ

 ووجب اإلشالم، ديـ ظـ وارتد ورشقفف، اهلل حارب ؾَد مقآهتؿ،

 افٍُر بٖهؾ إٓتهار واترـقا بربُؿ، إٓ تْتكوا وٓ ومًاداتف، جٓاده

 ."وتٍهٔالً  مجِة

(: هـ 5467 ت) افنٔخ آل افِىٔػ ظبد بـ حمّد افنٔخ ؿال -8

ْٔفِ  اهللُ َصّذ ) وؿال" ِّؿ َظِ  ؾٕ٘ف مًف شُـ أو ادؼك جامع مـ(: »وَش

 أن ادراد بؾ ـاؾرًا، يُقن وادساـْة ادجامًة بّجرد إٕف: يَال ؾال، شمثِف

 ـرهاً  مًٓؿ وأخرجقه ادؼـغ طٓراين بغ مـ اخلروج ظـ ظجز مـ

 مًٓؿ خرج إن وأما افٍُر، ذم ٓ ادال، وأخذ افَتؾ ذم حُّٓؿ ؾحُّف

 أن صؽ ؾال ومافف، ببدٕف أظاهنؿ أو واختٔارًا، ضقظاً  ادسِّغ فَتال

 [.افدرر] "افٍُر ذم حُّٓؿ حُّف

 

 برّدة افًِؿ أهؾ ؾٔٓا أؾتك افتل افتارخئة احلقادث بًض: أخراً  -

 :فٍُِار ادتقِّل 

 ؾٔٓا حقادث وجقد متًددة ؾسات ذم اإلشالم تاريخ صٓد ؿد

 بتقضٔح اإلشالم ظِمء ؿام وؿد فٍُِار، اإلشالم يّدظل مـ مياهرة

 :احلقادث هذه مـ بًواً  يع ؾٔم وشْذـر ادياهرة، هذه حُؿ



 

 

 وحارب( اخلرمل بابؽ) خرج: فِٓجرة 425 شْة بداية ذم -5

 ؾَد بارتداده، وؽره أمحد اإلمام ؾٖؾتك ادؼـغ بٖرض وهق ادسِّغ

 مَٔؿ وهق حياربْا إفْٔا خرج": ظْف ؿال أمحد اإلمام أن ادّٔقين روى

 "آرتداد حُؿ ؾحُّف هُذا ـان إن حُّف؟ رء أي افؼك، بٖرض

 [.ادَدد ٓبـ مٍِح افٍروع]

 ادسِّغ أمرُ  اشتٍتك: تَريباً  فِٓجرة 382 ظام حدود ذم -4

 أصبِٔٔة حاـؿ اشتْهار ذم زمإف ظِمء( افِّتقين تاصٍغ بـ يقشػ)

 إػ بافُتابة -افىقائػ مِقك مـ وهق-( إٕدفز ظّباد ابـ ادًتّد)

ِّٓؿ ؾٖجابف ادسِّغ، ظذ ئًْقه أن ظذ اإلؾرٕج . وـٍره بردتف :ج

 [.افًباس افْاسي ٕيب إؿل ادٌرب دول ٕخبار آشتَها]

 بـ ظّر ادٌٔث ادِؽ) افُرك صاحب ؿام: فِٓجرة 665 شْة ذم -4

 ؾاشتٍتك مك، هلؿ يٖخذ أن ظذ وافتتار( هقٓـق) بُّاتبة( افًادل

 افبداية] .وؿتِف ؾًزفف وؿتِف، بًزفف ؾٖؾتقا افٍَٓاء،( بٔزس افياهر)

 [.ٓبـ ـثر وافْٓاية

 ذم اإلشالم أرايض ظذ افتتار هجؿ: فِٓجرة 722 شْة حدود ذم -3

 صٔخ ؾٖؾتك فإلشالم، ادْتسبغ بًض أظاهنؿ وؿد وؽرها،( افنام)

 [.ٓبـ تّٔٔة افٍتاوى] .أظاهنؿ مـ بردة تّٔٔة ابـ اإلشالم



 

 

 أحد-( افسًدي اهلل ظبد بـ حمّد) اشتًان: فِٓجرة 983 ظام ذم -1

 ،(باهلل ادًتهؿ مروان أيب) ظّف ضد افزتٌال بِّؽ -مراـش مِقك

 [.آشتَها] .بارتداده ادافُٔة ظِمء ؾٖؾتك

 ظذ اجلٔقش بًض هجّت: فِٓجرة 5444 – 5446 ظامل بغ -6

 ادْتسبغ بًض وأظاهنؿ افتقحٔد، دظقة ظذ فَِواء ٕجد أرايض

 ظبد بـ شِٔمن افنٔخ وأّفػ أظاهنؿ، مـ بردة ٕجد ظِمء ؾٖؾتك فإلشالم،

 دفٔالً ( 45) وذـر هٗٓء، ـٍر إثبات ذم( افدٓئؾ) ـتاب افنٔخ آل اهلل

 .افذـر أشٍِْا ـم ذفؽ، ظذ

 إمر، ٍٕس تُّرر: ظاماً  مخسغ مـ بْحقٍ  افسابَة احلادثة بًد -7

 ظتٔؼ بـ محد افنٔخ وأّفػ ادؼـغ، أظان مـ بٍُر ٕجد ظِمء ؾٖؾتك

 هذا ذم( اإلذاك وأهؾ ادرتديـ مقآة مـ وافٍُاك افْجاة شبٔؾ) ـتاب

 .إمر

 اجلزائر ؿبائؾ بًض أظإت: ظؼ افرابع افَرن أوائؾ ذم -8

 احلسـ أبق ادٌرب ؾَٔف ؾٖؾتك ادسِّغ، ضد افهِٔبٔغ افٍرٕسٔغ

 [. افتسقِل أجقبة] بٍُرهؿ افتسقِل

 افٍرٕسٔقن اظتدى: اهلجري ظؼ افرابع افَرن مْتهػ ذم -9

 افنٔخ ؾٖؾتك وؽرها، مك ذم ادسِّغ ظذ افهِٔبٔقن وافزيىإٔقن

 أما": ؿال وما إظإة، بٖي هٗٓء أظان مـ بٍُر صاـر أمحد ادحّدث

 افرّدة ؾٓق، ـثر أو ؿّؾ ، افتًاون إٔقاع مـ ٕقع بٖي، اإلٕجِٔز مع افتًاون



 

 

 وٓ، تٖول مًف يٍْع وٓ، اظتذار ؾٔف يَبؾ ٓ، افّكاح وافٍُر اجلاحمة،

 هل ُمامِة وٓ، خرؿاء شٔاشة وٓ محَاء، ظهبٔة حُّف مـ يْجل

 افٍُر ذم ـِٓؿ زظمء، أو حُقمات أو أؾراد مـ ذفؽ أـان شقاء، افٍْاق

 ."شقاء وافردة

 مـ، ادسِّغ مستًبدي اإلشالم أظداء مع تًاون إذ إٔف": ؿال أن إػ

، افتًاون إٔقاع مـ ٕقع بٖي، وأصباهٓؿ وأحالؾٓؿ وافٍرٕسٔغ اإلٕجِٔز

 أو بافَقل يْكهؿ أن ظـ ؾوالً  اشتىاع، بم حيارهبؿ ؾِؿ شادٓؿ أو

 ؾهالتف صذ ثؿ ذفؽ مـ صٔئاً  ؾًؾ إن إٕف، افديـ ذم إخقاهنؿ ظذ افًّؾ

 ؾرضاً  صام أو، باضؾ ؾىٓقره تّٔؿ أو ؽسؾ أو بقضقء تىٓر أو، باضِة

 أو، مٍروضة زـاة أدى أو، باضؾ ؾحجف حج أو، باضؾ ؾهقمف ٍٕالً  أو

 ظبادة بٖي فربف تًبد أو، ظِٔف مردودة باضِة ؾزـاتف تىقظاً  صدؿة أخرج

 ؾٔف ظِٔف بؾ أجر ذفؽ مـ رء ذم فف فٔس ظِٔف، مردودة باضِة ؾًبادتف

 [.حؼ ـِّة] "وافقزر اإلثؿ

 وؽزوا ـه 5344 ظام أؾٌإستانَ  افهِٔبٔقن إمريُانُ  ؽزا -52

 اجلٓاد وؿادة اإلشالم ظِمء مـ ؽٍرٌ  مجعٌ  ؾٖؾتك ،ـه 5343 ظام افًراق

ـْ  ـؾ بٍُر  .اإلظإة إٔقاع مـ ٕقع بٖي ؽزوهؿ ذم أظاهنؿ َم

 

 

 



 

 

 خامتة
 

 أهّيا- فؽ اّتوح ؿد يُقن افَاضًة: واحلجج افدامٌة إدفة هذه بًد

ـْ  ـؾ وحرابة ورّدة ـٍر -افِبٔب ادسِؿ  وحٍِاءهؿ إمريُان يًغُ  َم

 وذم افًراق ذم افٔقم افَائّة حرهبؿ ذم اإلشالمٔة اخلالؾة ظذ افهائِغَ 

 أبقابف، أوشع مـ افٍُر دخِقا ؿد -اوأؾراد مجاظات- وأهنؿ افنام،

 . ّذهؿ ودؾع ؿتاهلؿ شقى اإلشالمٔة افدوفة أمام وفٔس

 اإلشالمٔة افدوفة جْقد بٖنّ  برأيف ُيًتد   مّـ أحدٌ  ينؽ   ُترى يا ؾٓؾ

ّٔتٓا وأمراءها ّقا مسِّقن، ورظ ُّ  وإٔهٍقا حدوده وضّبَقا اهلل ذع ح

 افٍُار وجاهدوا افدواويـ وٕهبقا افيامل يد ظذ وأخذوا اديِقم

 ! ؟.....وادرتّديـ

ار وإوربٔغ إمريُان وصػ ذم ظاؿٌؾ  أيسّددُ  وبادَابؾ: ٍّ  بافُ

 ! ادٍسديـ؟ افٍاشديـ ادًتديـ افهائِغ افهِٔبٔغ

 . ـاؾرة وأخرى اهلل، شبٔؾ ذم تَاتُؾ  ؾئةٌ  :افتَتا ؾئتان

 . افؼيًة حيارُب  وؾريٌؼ  افؼيًة، حُؿ يريد ؾريٌؼ  تداؾًا: ؾريَان

 . ؾٔف إيمن ٓ ـٍرٍ  وؾسىاطُ  ؾٔف، ـٍر ٓ إيمنٍ  ؾسىاطُ  متايزا: ؾسىاضان

 !افّْٓار رابًة ذم افنّس مـ أطٓرُ  واضٌح  ومنٓدٌ  ٕاصًة، حَائُؼ 

ـْ  يٖيت هذا بًد ؾٓؾ ؽ َم ُّ  افهِٔبٔغ يقاِل َمـ ـٍر ذم ين

 ! وحٍِاءهؿ؟



 

 

 . واهلل ـال،

ـْ  ـّؾ  إنّ   افٔقم اإلشالمٔة افدوفة ضد حرهبؿ ذم إمريُانَ  يًغُ  َم

 أو دظّف أو مافف أو بٍْسف أظاهنؿ شقاء اإلشالم، ديـ ظـ مرتد   ـاؾرٌ 

 .ٕسدد أو ظْف ٕحٔد فـ واحدًا، ؿقًٓ  وادال، افدم مباُح  وهق ،...دظايتف

 دفٔؾ إػ افّْٓار احتاَج  إذا...  رءٌ  إذهانِ  ذم يهح   ؾِٔس
 

 وصذ اهلل ظذ ٕبْٔا حمّد وظذ آفف وصحبف 

 واحلّد هلل افذي بًّْتف تتؿ افهاحلات
 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 افٍٓرس

مة راشات  افبحقث مُتب مَدِّ  4 ............................"فِىبًة إوػ"وافدِّ
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 35 ..............................................اإلمجاع مـ افدفٔؾ: افثافث ادبحث

 34 .......................................افهحابة أؿقال مـ إدفة: افرابع ادبحث
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