
 غلالهُت في الجً وإلاوـ وجطل حظوعه ئلى ئبلِـ هؼغت الخغوج
 [21كاٌ ما مىػً أال حسجض ئط أمغجً كاٌ أها زحر مىه زللخني مً هاع وزللخه مً ؾحن. ]ألاغغاف 
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 (04خىمذ الغحاٌ )ئن الحىم ئال هلل أمغ أن ال حػبضوا ئال ئًاه طلً الضًً اللُم ولىً أهثر الىاؽ ال ٌػلمىن( ]ًىؾف 

 قطعخسج منهم قسن ال ًصالىن ًخسجىن وملما 
بً غً ابً غمغ هنع هللا يضر أن عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاٌ: ًيشأ وشء ًلغؤون اللغآن ال ًجاوػ جغاكيهم، ولما زغج كغن كؿؼ. كاٌ ا

ً مغة ختى ًسغج في غغاغهم الضحاٌ : ولما زغج كغن كؿؼ أهثر مً غشٍغ بً ا]. غمغ: ؾمػذ عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًلٌى
( هظا ئؾىاص 2/40(، ئؾىاصه خؿً كاٌ البىضحري في الؼواةض )270امللضمت لؿيىه باب طهغ الخىاعج )ماحه في 

( وصححه ألاعهاؤوؽ غلى املؿىض 4271صحُذ اخخج البساعي بجمُؼ عواجه. وخؿىه ألالباوي في صحُذ الجامؼ )
ش مً أٌو زغوحهم مً غهض غلي هنع هللا يضر ئلى وك [)9/894) خىا الحاغغ ًغي أهه مهما اشخضث ومً ٌؿخلغب الخاٍع

 .شىهتهم كؿؼ هللا صابغهم

 الدجالآخسهم ًخسج في عساضهم حتى 
. مً ضفاتهم أن زغوحهم مؿخمغ ئلى زغوج الضحاٌ. كاٌ ملسو هيلع هللا ىلص: ال ًؼالىن ًسغحىن ختى ًسغج آزغهم مؼ الضحاٌ

( وئؾىاصه غػُف 1/201الحاهم في املؿخضعن )(، 918( وأبى صاوص الؿُالس ي )29748زغحه أخمض في املؿىض )أ]
تهم [وله شىاهض ُّ زغحه أ. ]وفي عواًت ابً غمغ: ولما ؾلؼ منهم كغن كؿػه هللا غؼ وحل ختى ًسغج الضحاٌ في بل

( باؾىاص غػُف وله 0/041( والحاهم في املؿخضعن )1198( وأبى صاوص الؿُالس ي )6611أخمض في مؿىضه )
هم حمؼ وفي وسخت: أغغاغ [زغحه ابً ماحتأ. ]ختى ًسغج في غغاغهم الضحاٌ وفي خضًث ابً غمغ: [.شىاهض

 [)2/221غح ابً ماحه للؿىضي )ش] .غغع وهى الجِش الػظُم

صٌ الحضًث بغواًاجه أن زغوحهم مؿخمغ ئلى كغب كُام الؿاغت، كاٌ شُش إلاؾالم ابً جُمُت عخمه هللا: فاهه  
جمىع فخاوي ابً جُمُت م]. ًؼالىن ًسغحىن ئلى ػمً الضحاٌٌػني عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص كض أزبر في غحر هظا الحضًث أهه ال 

(14/091(] 

 [Jingoist, Chauvinist] ىاؽا للخلاع واخ اىبر جو  اعجبالشىفُيُت أوال: 
هم  غً أوـ بً مالً هنع هللا يضر كالً طهغوا عحال غىض عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فظهغوا كىجه في الجهاص واحتهاصه في الػباصة، فاطا

ؾفػت مً  بالغحل ملبال، كالىا: هظا الظي هىا هظهغ، فلاٌ عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص: والظي هفس ي بُضه ئوي ألعي في وحهه
ً أهه لِـ في اللىم أخض زحر مىً؟ كاٌ: هفَؿ  الشُؿان، زم أكبل فؿلم غليهم، فلاٌ عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص: هل خضزَذ 

 
ه
مسجضا وضف بحن كضمُه ًطلي، فلاٌ عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص: مً ًلىم ئلُه فُلخله، كاٌ أبى بىغ:  وػم، زم طهب فازخـ

 أها، فاهؿلم ئلُه ف
ُ
أن  بُذ ه كاةما ًطلي فهِ ىحضه كاةما ًطلي، فهاب أن ًلخله فاهطغف، فلاٌ ًا عؾٌى هللا وحضج

أكخله، فلاٌ عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أًىم ًلىم ئلُه فُلخله؟ فلاٌ غمغ: أها، فاهؿلم ئلُه فطىؼ هما ضىؼ أبى بىغ، زم 
ه؟ كاٌ غلي: أها، كاٌ: أهذ ئن أصعهخه، فظهب فىحضه كض اهطغف، فغحؼ كاٌ عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص: أًىم ًلىم ئلُه فُلخل

ه ما ازخلف ازىان بػضه مً أمتي، زم كاٌ: ئلى عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص فلاٌ عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص هظا أٌو كغن زغج في أمتي، لى كخلخُ 
خفترق غلى زيخحن وؾبػحن فغكت ولها في الىاع ئال ئن بني ئؾغاةُل افتركذ غلى ئخضي وؾبػحن فغكت، وئن أمتي ؾ

ض الغكاش ي: هي الجماغت.   واملغوػي في حػظُم كضع الطالة[ ،]أًى ٌػلى في مؿىضهفغكت واخضة، كاٌ ًٍؼ



غترون بها، كاٌ عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص زغحه أ]. : ٌعجبىن الىاؽ وحعجههم أهفؿهمومً ضفاتهم أنهم ٌعجبىن بأهفؿهم َو
 [)906(. وكاٌ ألالباوي ئؾىاصه صحُذ في ظالٌ الجىت )906( وابً أبي غاضم في الؿىت )21971في مؿىضه ) أخمض

غىن وزاهُا:   ئكامت الػضٌ وعفؼ الجىع  شؿاء خلىكُىن: ًضه
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 [2410ومؿلم في صحُده بغكم  ،8124البساعي في صحُده بغكم ]

-كاٌ ابً غباؽ: واهذ غىاةم هىاػن ًىم خىحن  -ًلؿم كؿًما  ملسو هيلع هللا ىلصعؾٌى هللا غً أبي ؾػُض الخضعي هنع هللا يضر كاٌ: بِىما 
طغة الخمُمي، وهى خغكىص بً ػهحر أضل الخىاعج، فلاٌ: أغضٌ ًا عؾٌى هللا. فلاٌ: َدً ئط حاءه طو الخٍى ٍْ  َو

ٌْ َوَم  ْغِض
َ
ْم أ

َ
ا ل

َ
ٌُ ِئط ْػِض ٌَ  ]البساعي في صحُده، ومؿلم في صحُده[. ًْ 

ً بالػلم والؿىت ألاغُانىن: ًىفغون جىفحًرزالثا:   مدؿتًر
عحل كغأ اللغآن ختى ئطا عةِذ بهجخه غلُه، ووان  ؛: ئن ما أجسىف غلُىماٌ عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلصغً خظًفت هنع هللا يضر كاٌ، ك

، كاٌ، ره ئلى ما شاء هللا، فاوؿلخ مىه وهبظه وعاء ظهغه، وؾعى غلى حاعه بالؿُف وعماه بالشغنعصةا لإلؾالم غحه 
 خبان والبساعي في الىبحر والبزاع ]أزغحه ابًاملغمي أم الغامي؟ كاٌ: بل الغامي.  ًا هبي هللا و أيهما أولى بالشغن؛كلذ 

 [8142كاٌ ابً هثُحر ئؾىاصه حُض، وخؿىه ألالباوي في الصحُدت بغكم  في مؿىضه،

ىن عابػا:   ضغىن أهل ألاوزان :صمٍى ًلخلىن أهل إلاؾالم ٍو
لى كاٌ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص : ئن مً غئض ئ هظا كىما ًلغءون اللغآن ال ًجاوػ خىاحغهم، : فلما و غً أبي ؾػُض الخضعي هنع هللا يضر

ضغىن أهل ألاوزان، لئن أصعهتهم ألكخلنهم  ًمغكىن مً إلاؾالم مغوق الؿهم مً الغمُت، ًلخلىن أهل إلاؾالم، ٍو
 [1996]البساعي في صحُده بغكم  .كخل غاص

ضغىن أهل ألاوزانفاتهم كىله ملسو هيلع هللا ىلص: مً ض وفي  [)1062( مؿلم )8124زغحه البساعي )أ]. ًلخلىن أهل إلاؾالم ٍو
تروىن أهل ألاوزانعواًت:   [)8124أزغحه البساعي )]. ًلاجلىن أهل إلاًمان ٍو

ضغىن أهل ًلخلىن  الخىاعج كىله فيهم: ومً أغظم ما طم به الىبي ملسو هيلع هللا ىلصكاٌ شُش إلاؾالم ابً جُمُت:   أهل إلاؾالم ٍو
وطلً أنهم ملا خىمىا بىفغ مً زغحىا غلُه مً املؿلمحن، وكاٌ اللغؾبي:  [)14/614جمىع الفخاوي )م ]. ألاوزان

وكاٌ الحافظ ابً حجغ: وهفىا غً أمىاٌ أهل  [)8/220املفهم لللغؾبي )]. دباخىا صماءهم، وجغوىا أهل الظمتاؾ
 وفخيىا فُمً ًيؿب ئلى 

ً
خذ الباعي البً حجغ ف]. إلاؾالم باللخل والؿبي والنهبالظمت، وغً الخػغع لهم مؿللا

(21/146(] 

ٌ  -الؿُسخُاوي  -وان أًىب  لى ئن الخىاعج ازخلفىا في الاؾم، واحخمػىا غلى : ٌؿمي أهل ألاهىاء ولهم زىاعج، ٍو
 [211/ 2شغح أضٌى اغخلاص أهل الؿىت والجماغت )]. ؿُفال

 [102شغح الؿىت ]. واغلم أن ألاهىاء ولها عصًت، جضغى ولها ئلى الؿُفي: كاٌ إلامام البربهاع 



أهل البضع ولهم فيهم هؼغت الخىاعج، هؼغت الخغوج غلى الؿلؿان، غىضهم هظه الجزغت الخبِثت، ال ججض هلُا في 
 ]عبُؼ بً هاصي املضزلي[هظا الباب ئال أهل الؿىت الخلظ. 

ػا  -ووضل هىاهت الخجُبي ئلى غثمان هنع هللا يضر فأشػغه مشلطا  ال غٍغ فاهخضح الضم غلى آًت  -أي هطال ؾٍى
 
َ
 َُ َؿ )ف

ْ
 فِ ى

َ
سه (. هللاُ  ْم هُ ُى ، وكؿؼ ًض هاةلت ػوحت غثمان هنع هللا يضر، واجيأ بالؿُف غلى ضضع غثمان [6/211]الؿبري في جاٍع

ش وكخله.   [6/282]الؿبري في جاٍع

فػغبه ابً ملجم بالؿُف غلى كغهه، فؿاٌ صمه غلى لحُخه هنع هللا يضر، وملا غغبه ابً ملجم كاٌ: ال خىم ئال هلل، لِـ 
 [21-22/6لً ًا غلي،  وال ألصحابً. ]ابً هثحر في البضاًت والنهاًت 

غبض هللا بً زباب ضاخب عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص، أؾغوه وامغأجه مػه وهي  -ٌػني الخىاعج  -ووان مً حملت مً كخلىه 
، وأهخم كض عوغخمىوي، فلالىا ال خامل، فلالىا له مً أهذ؟ فلاٌ: أها غبض هللا بً زباب ضاخب عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص

: ؾخيىن فخىت  : ؾمػذ عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص ًلٌى بأؽ غلًُ، خضزىا ما ؾمػذ مً أبًُ، فلاٌ: ؾمػذ أبي ًلٌى
اللاغض فيها زحر مً اللاةم، واللاةم زحر مً املاش ي، واملاش ي زحر مً الؿاعي، فلاصوه بُضه، فبِىما هى ٌؿحر 

غا لبػؼ أهل الظمت فػغبه بػػهم بؿُفه فشم حلضه، فلاٌ له آزغ: لم فػلذ هظا مػهم ئط للي بػ ػهم زجًز
وبِىما هى مػهم ئط ؾلؿذ جمغة مً هسلت فأزظها أخضهم ب ئلى طلً الظمي فاؾخدله وأعغاه، وهى لظمي؟ فظه

غبض هللا بً زباب ومؼ هظا كضمىا مً فمه،  فأللاها في فمه، فلاٌ له آزغ: بغحر ئطن وال زمً؟ فأللاها طان
و فظبدىها وبلغوا بؿنها غً ولضها. ؟غأة خبلى، أال جخلىن هللا غؼ وحلفظبدىه، وحاءوا ئلى امغأجه فلالذ: ئوي ام

 [24/640]البضاًت والنهاًت 

 ومن أوصافهم املرلىزة في النصىص ما ًلي: 
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 [66]ألاوػام  .حَن مِ غِ ْج َوه

في ؾُاق طهغه ألمثلت مً الىصح للضًً: ومثل أةمت البضع مً أهل  -عخمه هللا  -كاٌ شُش إلاؾالم ابً جُمُت  
امللاالث الخالفت للىخاب والؿىت، أو الػباصاث الخالفت للىخاب والؿىت، فان بُان خالهم، وجدظًغ ألامت منهم 

ػخىفالغحل ًط :أخمض بً خىبلباجفاق املؿلمحن، ختى كُل لإلمام واحب  طلي َو ً أو ًخيلم في أخب ئلُ ؛ىم ٍو
ع فاهما هى للمؿلمحن، هظا وئطا جيلم في أهل البض ،ئطا كام وضلى واغخىف فاهما هى لىفؿهأهل البضع؟ فلاٌ: 

 [14/182مجمىع فخاوي ابً جُمُت ]. أفػل

 ألاطنان حدثاء   -1
ت ًمغكىن مً  إلاؾالم كاٌ ملسو هيلع هللا ىلص: "ًأحي في آزغ الؼمان كىٌم خضزاء ألاؾىان ؾفهاء ألاخالم ًلىلىن مً زحر كٌى البًر

 [1011 بغكم مؿلمو  8122 بغكم زغحه البساعي في املىاكب]أ. هما ًغق الؿهم مً الغمُت

وصٌ . واملغاص أنهم شبابحمؼ ؾً واملغاص به الػمغ الحضر ضغحر الؿً ومػنى ألاؾىان: ألاخضار حمؼ خضر، و  
الحضًث أنهم ضغاع الػلٌى والخفىحر، لِؿذ لهم ججاعب، وال ؾابم غلم ومػغفت، كاٌ الىىوي: "ٌؿخفاص مىه أن 

شغح الىىوي غلى و  21/866ي فخذ الباع ]. الخثبذ وكىة البطحرة جيىن غىض هماٌ الؿً وهثرة الخجاعب وكىة الػلل
 [7/284صحُذ مؿلم 

، والظي ًظهغ مً ؾبب هثرة خضزاء ألاؾىان هو 
ً
 هباعا

ً
ظا الىضف أنهم أخضار ألاؾىان أغلبي ألن في الخىاعج شُىزا

 مً كلت الىعي والفله في الضًً، مؼ الحماؾت، والاهضفاع والطغامت التي ججض لها 
ً
فيهم، ما ًطاخب هظا الؿً غالبا

لطغ غنها هثحر مً   لضي الشباب ٍو
ً
 .الشُىرمىؾىا



 ألاحالمطفهاء  -2
فلض امخاػ الخىاعج بالعجلت والؿفه وعصاءة الػلل وفؿاص الغأي، وهظا  .ؾفهاء ألاخالمكاٌ ملسو هيلع هللا ىلص في وضفهم: 

ٌ  أي .ؾفهاء ألاخالممطضاق ما حاء في الحضًث الصحُذ مً وضفهم بأنهم:  شغح صحُذ مؿلم ]. ضغاع الػلى
 [7/284للىىوي 

حمؼ ِخلم بىؿغ أوله خىاعج بأنهم ؾفهاء ألاخالم كاٌ: بً حجغ في بُان مػنى وضف الىبي ملسو هيلع هللا ىلص للاًلٌى الحافظ 
سهم املليء بالخغوج غلى  [21/861فخذ الباعي ]. ص الػلل، املػنى أن غلىلهم عصًئتواملغا ومما ًضٌ غلى طلً جاٍع

 [216 لخىاعج في الػطغ ألامىي ، اص. ؾهحر الللماوي ]. أةمت إلاؾالم وجغن غبضة ألاوزان

مً فتن وجفغق  هت في ملابل ما ًدطل بؿبب زغوحهموهظا الخغوج منهم جغاه، ًجػل ألمىع ضغحرة وعبما جاف 
 ألغضائهم، 

ً
دهم، ألامغ الظي ًجػلهم مؿمػا واؾخجزاف صماء املؿلمحن وغػفهم والدؿبب في فشلهم وطهاب ٍع

 غىض مً  ،وعبما زغحىا مً أحل أمىع ًغونها مسالفت لإلؾالم، وهي في الحلُلت غحر مسالفت
ً
 مشغوغا

ً
بل طلً أمغا

عجلتهم وفؿاص عأيهم وغػف غلىلهم ًباصعون ئلى الخغوج صون فػله ٌػظع فُه، وال ًجحز الخغوج غلُه، ولىنهم ل
 .جثبذ وال جفله، هما وان مً خالهم في زغوحهم غلى غلّي هنع هللا يضر

ةًقى   -3  لىن من خير قىل البًر
تكٌى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص:  مً ضفاتهم . وفي عواًت [مً خضًث غلي هنع هللا يضر 8122لبساعي في املىاكب ا]. ًلىلىن مً زحر كٌى البًر

أزغحه أخمض في املؿىض في فػاةل الصحابت وابىه في هخاب الؿىت واليؿاتي في ]م. ًخيلمىن بيلمت الحأزغي: 
ض ألاهطاعي: ًضغىن ئلى هخاب [1/149الىبري والبزاع وئؾىاصه خؿً خاشُت مؿىض إلامام أخمض  . وفي خضًث أبي ٍػ

كاٌ ألالباوي و ، 1714وفي مؿىض الشامُحن  27/19والؿبراوي في الىبحر  902أزغحه ابً أبي غاضم في الؿىت ]. هللا
 [ئؾىاصه صحُذ 902في ظالٌ الجىت 

ت  دخمل أهه مؼ اللغآن كٌى آزغ خؿً، . كاٌ الحافظ ابً حجغ كىله: ًلىلىن مً زحر كٌى البًر ٌػني اللغآن ٍو
مػىاه في ظاهغ ألامغ هلىلهم )ال خىم . وكاٌ الىىوي: [21/147فخذ الباعي ]. هلىلهم )ال خىم ئال هلل( وهدى طلً

وشغح مؿلم للىىوي  8/149شغح مؿلم لللاض ي غُاع ]. م ئلى هللا حػالى، وهللا أغلمئال هلل( وهظاةغه مً صغائه
7/211] 

 ًجاوش إًمانهم حناجسهمال   -4
فهم لظلً ًىؿلىن باللغآن بألؿىتهم مً ضفاث الخىاعج أن إلاًمان ال ًخجاوػ خىاحغهم، فهى لم ًغسخ في كلىبهم 

مؿلم مً خضًث أبي ؾػُض في الؼواة ]. خلىكهم. وفي عواًت: [9/244فخذ الباعي  4/47الاؾخظواع ] .صون الاهخفاع به
مؿلم خضًث أبي طع باب الخىاعج شغ الخلم ]م. خالكُمه ، وفي عواًت:[1011باب الخدٍغؼ غلى كخل الخىاعج 

مً هظه الغواًاث أن إلاًمان ال  [1980البساعي مً خضًث ؾهل بً خىُف ] .جغاكيهم: وفي عواًت [1019والخلُلت 
 .ًغجفؼ وال ًلبل منهم

 خسجىن من الدًن لما ًخسج الظهم من السمُة ثم ال ٌعىدون فُهً  -5
الضًً هما ًمغق ًمغكىن مً الغمُت كاٌ ملسو هيلع هللا ىلص: مً ضفاث الخىاعج أنهم ًسغحىن مً الضًً هما ًسغج الؿهم مً 

أزغحه البساعي ]. ًمغكىن مً إلاؾالموفي عواًت:  [)1011( ومؿلم )8122أزغحه البساعي )]. الؿهم مً الغمُت
ؾالم، وبه جثبذ الغواًت، واملغاص بالضًً هى إلا  .وفي بػؼ الغواًاث: ًمغكىن مً الضًً [)1011( ومؿلم )8122)

وكُل: ًسغحىن مً إلاؾالم  [)7/211( وشغح مؿلم للىىوي )8/149شغح مؿلم لللاض ي غُاع ) ].وكُل: الؿاغت



اليامل. كاٌ الحافظ بً حجغ: والظي ًظهغ أن املغاص بالضًً إلاؾالم، هما فؿغجه الغواًت ألازغي، وزغج الىالم 
 [)4/19فخذ الباعي البً حجغ )]. بفػلهم طلً ًسغحىن مً إلاؾالم مسغج الؼحغ، وأنهم

 في فقه دًن هللافيإن  -6
ً
 هم ضعفا

،  ،مً أبغػ ضفاث الخىاعج كلت الفله في الضًً
ً
فهم غلى هثرة غباصتهم وكغاءتهم لللغآن، ال ًياصون ًفلهىن شِئا

وفي عواًت  [)1019( مؿلم )1980البساعي )]. ًلغؤون اللغآن ال ًجاوػ جغاكيهمخضًث الىبي ملسو هيلع هللا ىلص: ولهظا وضفهم في 
 [)1019( مؿلم )1980البساعي ) ]. خىاحغهم خلىكهم أو

ما  ئهما هي مً ؾىء فهمهم لللغآن، لم ًلطضوا مػاعغخه، لىً فهمىا مىه ش إلاؾالم ابً جُمُت في بضغتهم: ٌ شُاك
الفغكان بحن أولُاء الغخمً وأولُاء الشُؿان البً جُمُت ]. لم ًضٌ غلُه، فظىىا أهه ًىحب هفغ أعباب الظهىب

وفي  [2410مؿلم و  1988 البساعي  ]. وفي عواًت: طلُلت ألؿىتهم باللغآن [( مؼ مجمىع الفخاوي البً جُمُت28/84)
 [( مً خضًث أبي بىغة هنع هللا يضر987الؿىت البً أبي غاضم )]. ًغوهه أهه لهم وهى غليهمعواًت: 

جمؿيىا بها، وهبظوا وأهىغوا ما وعاءها مً فالخىاعج لِـ غىضهم فله في صًً هللا، وئهما لضيهم مػلىماث كلُلت  
الػلم الظي زفي غليهم أو جخدمله أفهامهم، ولهظا هجض أواةلهم أهىغوا غلى الغؾٌى ملسو هيلع هللا ىلص كؿمخه ملا آزغ بػؼ 

ًلؿم حاء غبض هللا بً طي الؿاصة في اللؿمت لخألفهم. هما في خضًث أبي ؾػُض الخضعي هنع هللا يضر كاٌ: بِىما الىبي ملسو هيلع هللا ىلص 
لً ومً ٌػضٌ ئطا لم أغضٌ طغة الخمُمي فلاٌ: اغضٌ ًا عؾٌى هللا، فلاٌ: ٍو ( 921الؿىت البً أبي غاضم )]الخٍى

ػت وملاضضها [مً خضًث غلي بً أبي ؾالب  .فالخىاعج ًجهلىن أخيام الشَغ

 جتهدون في العباداتً  -7
منهاج الؿىت البً جُمُت ] .أهل ألاهىاء أضضق وال أغبض منهم غغف غً الخىاعج أنهم أهل غباصة ووعع، ولِـ في

وكض اشتهغ غنهم هثرة غباصتهم، مً ضالة وضُام وكغاءة لللغآن، وهم أهثر مً الصحابت عض ي هللا غنهم  [6/267)
ضالجىم ئلى ضالتهم ًلغؤون اللغآن لِـ كغاءجىم ئلى كغاءتهم بص يء وال ه: في طلً هما وضفهم الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بلىل

ه مؼ ًدلغ أخضهم ضالجوفي عواًت:  [)2411مؿلم في هخاب الؼواة خضًث )] .يء، وال ضُامىم ئلى ضُامهم بص يءبص 
 [)1988البساعي في هخاب اؾدخابت املغجضًً )]. ضالتهم وضُامه مؼ ضُامهم

ب أن الخىاعج وان فيهم مً الاحتهاص في الػباصة والىعع ما لم ًىً في   كاٌ شُش إلاؾالم ابً جُمُت عخمه هللا: وال ٍع
شغح أضٌى . ]أفض ى بهم ئلى املغوق مً الضًًالصحابت هما طهغ الىبي ملسو هيلع هللا ىلص، لىً ملا وان غلى غحر الىحه املشغوع 

 [)4/2182اغخلاص أهل الؿىت )

فأجُتهم فضزلذ غلى ي شضة احتهاصهم في الػباصة كاٌ: شىاهض طلً أهه ملا طهب ابً غباؽ هنع هللا يضر ملىاظغتهم وعأومً  
 منهم، أًضيهم وأنها زفً إلابل، 

ً
الاؾخلامت البً جُمُت ]. ووحىههم مػلمت مً أزغ السجىصكىم لم أع أشض احتهاصا

(2/164-169] 

 س الخلق والخلُقةهم ش -8
 مؿلم]. هم شغ الخلم أو أشغ الخلم: : كاٌ ملسو هيلع هللا ىلص - الههاةم - والخلُلت - الىاؽ - الخىاعج أنهم شغ الخلممً ضفاث 

وفي  [1019 أزغحه مؿلم مً خضًث أبي طع]. هم شغ الخلم والخلُلتواًت: وفي ع  [1067مً خضًث أبي ؾػُض )
( مً خضًث أبي بغػة، وخؿىه ألاعهاؤوؽ في حػلُم 29748)أزغحه أخمض في املؿىض ]. شغ الخلم والخلُلتعواًت: 

وصٌ الحضًث بمجمىع عواًاجه أن الخىاعج شغ زلم هللا  [( وله شىاهض بلفظه في الصحُذ88/17غلى املؿىض )
 .املؿلمحنهؿللىا ئلى آًاث هؼلذ في الىفاع فجػلىها غلى : ا فاهه ًغاهم شغ الخلمئلُه، وصح طلً غً ابً غمغ امهنع هللا يضر



 وصححه الحافظ في الفخذ )]
ً
م فُه أن الخىاعج شغ الخلوكاٌ الحافظ ابً حجغ:  [)21/141البساعي مػللا

 [)1/841فخذ الباعي البً حجغ )] .املبخضغت مً ألامت الحمضًت

 ُماهم التحلُقط  -9
مً خضًث ؾهل بً خىُف وخضًث أبي ( 8124البساعي )]. ؾُماهم الخدلُمخدلُم، كاٌ ملسو هيلع هللا ىلص: مً ضفاتهم ال
أزغحه ابً ماحه باب طهغ ]. كالىا ًا عؾٌى هللا: ما ؾُماهم؟ كاٌ: الخدلُموفي عواًت:  [)1062ؾػُض ومؿلم )

. وفي عواًت: ؾُماهم الخدلُم أو الدؿبُض [)21/141( وحىص ئؾىاصه الحافظ بً حجغ في الفخذ )276الخىاعج )
ب الحضًث )الدؿبُض: هى خلم الشػغ ]  [)1/888واؾدئطاله، وكُل هى جغن الخضهحن وجغن الغأؽ. النهاًت في غٍغ

 .أي: مً غالماتهم خلم الشػغ واؾدئطاله

ىت الضهُا وشػاع لحرفػىا به، هما ًفػل مً عهبان كاٌ اللغؾبي:   أي حػلىا طلً غالمت لهم غلى عفػهم ٍػ
ملفهم ا]. بما ًؼهض فُه، وابخضاع منهم في صًً هللا الىطاعي، ًفدطىن غً أوؾاؽ عؤوؾهم وهظا وله منهم حهل

ما ؾُما أولهم هما وان طو الثضًت، ُهظه الؿالم ابً جُمُت غً ؾُما الخدلُم: وكاٌ شُش إلاؾ [)8/211لللغؾبي )
فلِؿذ ضفت صاةمت لهم في ول ػمان وميان، بل لهم في ول  [(14/097مجمىع الفخاوي )]. ال أن هظا وضف لهم

 .ػمان ضفت زاضت بهم واؾالت الشػىع ولبـ الؿىاص وهدى طلً

 تعمقىن في الدًن حتى ًخسجىا منهً  -10
 / م1062ً( ومؿلم )8124زغحه البساعي )أ ]. ًخػملىن في الضًًالضًً، كاٌ ملسو هيلع هللا ىلص: مً ضفاتهم أنهم ًخػملىن في 

زغحه أخمض في مؿىضه أ]. فاهه ؾُيىن شُػت ًخػملىن في الضًً ختى ًسغحىا مىهعواًت: وفي  [)خضًث أبي ؾعي
( وحىص ئؾىاصه ألالباوي في ظالٌ الجىت وخؿىه ألاعهاؤوؽ في حػلُم 984، 919( وابً أبي غاضم في الؿىت )7484)

وصلذ هظه الغواًاث أن الخىاعج كىم ًخػّبضون هللا لىً غً حهل وغاللت، ولِـ غىضهم بطحرة وال  [غلى املؿىض
 .غلم

جمىع الفخاوي م]. كىم لهم غباصة ووعع وػهض، لىً بغحر غلم -ٌػني الخىاعج  - كاٌ شُش إلاؾالم ابً جُمُت: وهم 
ؿدبضون بغأيهم وواهىا ًخأولىن وكاٌ الحافظ ابً حجغ:  [)14/644البً جُمُت ) اللغآن غلى غحر املغاص مىه، َو

دىؿػىن في الؼهض والخشىع وغحر طلً  [)21/148فخذ الباعي البً حجغ )]. ٍو

شهدون عليهم بالضالل لما فعل ذو الخىٍصسة مع النبي ملسو هيلع هللا ىلصً  -11  طعنىن على أمسائهم َو
 (1062( ومؿلم )8124أزغحه البساعي في املىاكب )] ً في أمغائهم وجػلُلهم وجىفحرهم.مً ضفاث الخىاعج الؿػ

طغة الخمُمي هى خغكىص  ػهحر أضل الخىاعج. كاٌ الحافظ ابً حجغ وغىضي في طهغه في الصحابت  بًوطو الخٍى
طغة[)1/808إلاضابت البً حجغ )] وكفت، وغحرهم، ي ضىاصًض أهل هجض الىبيه ملسو هيلع هللا ىلص ٌػؿ ملا عأي غبض هللا بً طي الخٍى
ه: اجم هللا ًا الؿاةلت بلطض جألُفهم وجغغُب غحرهم في إلاؾالم، لم ًفله هظا، واؾخضعن غلى الىبي ملسو هيلع هللا ىلص بلىل ٌألامىا
( وأزغحه مؿلم 6464زغحه البساعي في فػاةل اللغآن: باب ئزم مً عاءي بلغاءة اللغآن )]أ. اغضٌدمحم، 

(1/704(] 

أٌو زاعجي زغج في إلاؾالم، وأفتى أهه عض ي بغأي هفؿه، ولى وفم لػلم أهه ال عأي فىق عأي كاٌ ابً الجىػي: فهظا 
والخىاعج حىػوا غلى الغؾٌى وكاٌ ابً جُمُت عخمه هللا:  [)1/664جلبِـ ئبلِـ البً الجىػي )]. عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص

ػل في ؾيخه ولم ًىحبىا ؾاغخه  ومخابػخه، وئهما ضضكىه فُما بلغه مً اللغآن صون ما شغغه مً ملسو هيلع هللا ىلص أن ًجىع ٍو
 [)28/82فخاوي البً جُمُت )ال]. ظاهغ اللغآن -بؼغمهم  -الؿىت التي جسالف 



 دعىن إلى لتاب هللا ولِظىا منه في ش يءً  -12
فهم الىطىص، مً ضفاتهم أنهم ًضغىن ئلى هخاب هللا ولِؿىا مىه في ش يء، أي ًسؿئىن في وحه الاؾخضالٌ وفي 

هم شغ الخلم والخلُلت، ؾىبى ملً كخلهم وكخلىه، ًضغىن ئلى هخاب الحم، كاٌ ملسو هيلع هللا ىلص:  وطلً لجهلهم وجيابغهم غلى
( مً 0716( وأبى صاوص في الؿىت، باب الخىاعج )28884زغحه إلامام أخمض في املؿىض )أ]. هللا، ولِؿىا مىه في ش يء

( وصحُذ الجامؼ 8608الخضعي وئؾىاصه صحُذ وصححه ألالباوي املشياة ) خضًث أوـ بً مالً أبى ؾػُض
 لِـ لهم هطِب مً هخاب هللا  [8114

ً
وكاٌ الؿُبي: لى كُل ولِؿىا مً هخاب هللا في ش يء ألوهم أن ًيىهىا حهاال

ؾالم، مً إلا  كـ، وأهثر الػىام، وكىله لِؿىا مىا في ش يء ًضٌ غلى أنهم لِؿىا مً غضاص املؿلمحن، وال لهم هطِب
غكاة املطابُذ شغح مشياة املطابُذ )املال م]. غمُتًمغكىن مً الضًً مغوق الؿهم مً الوهى ًىظغ ئلى مػنى كىله: 

 [22/214غلي اللاعي )

دون في العبادةًت -13  شدَّ
خضًىىن ختى ٌعجبىن مً عآهم وحعجههم أهفؿهم ئؾىاصه ( 21971زغحه إلامام أخمض في املؿىض )أ]. فُخػبضون ٍو

( ئؾىاصه 906( عواه أخمض وعحاله الصحُذ وكاٌ ألالباوي في ظالٌ الجىت )1/119صحُذ كاٌ البيهلي في الجمؼ )
ص في صًً [صحُذ غلى شغؽ الشُسحن ئن هظا الضًً هللا، كاٌ ملسو هيلع هللا ىلص:  فالخىاعج أصحاب غباصة وضالة وضُام وحشضُّ

ًَ أخض ئال غلبهٌؿغ ول ضلى  وكاٌ الىبي [( باب: الضًً ٌؿغ4/212( واليؿاتي )2/21واه البساعي )ع ]. ً ٌشاص الضً
 هللا غلُه وؾلم: 

ً
 [( هخاب الػلم باب: هلً املخىؿػىن 0/1466واه مؿلم )ع . ]هلً املخىؿػىن كالها زالزا

مؿلم شغح ]. الحضوص في أكىالهم وأفػالهماملخػملىن املغالىن الجاوػون  أي ،كاٌ الىىوي: هلً املخىؿػىن  
ؿدبضون بغأيهم،  [)21/114للىىوي ) وكاٌ الحافظ ابً حجغ: وواهىا ًخأولىن اللغآن غلى غحر املغاص مىه، َو
دىؿػى   ([21/148فخذ الباعي البً حجغ )]. ن في الؼهض والخشىع، وغحر طلًٍو

 خسجىن على خير فسقة من الناضً  -14
زغحه ابً أبي أ]ؽ. آزغ الؼمان غىض ازخالف في الىا ًسغحىن فيسخلفت، كاٌ ملسو هيلع هللا ىلص: مً ضفاتهم: ًسغحىن في فغكت م

 [)41/070( وغحرهم باؾىاص خؿً وحىص ئؾىاصه ألالباوي في ظالٌ الجىت 078( وأبى ٌػلى )918غاضم في الؿىت )
وفي عواًت:  [)8114امؼ خضًث )( وصحُذ الج0608( )0716املشياة )]. ًيىن في أمتي ازخالف وفغكتوفي عواًت: 

وهظه الفغكت  ،وغحرها مً الغواًاث [)0117( وأبى صاوص )1012زغحه مؿلم )أ]. ًسغحىن في فغكت مسخلفت
ت بً أبي ؾفُان عض ي هللا غنهموالازخالف هي ما وكؼ بحن غلي بً أبي ؾالب ومػ غح مؿلم لللاض ي غُاع ش]. اٍو

كت ًيىن في أمتي فغكخان فخسغج مً بُنهما ماع ض مؿلم كاٌ ملسو هيلع هللا ىلص: عواًت غى وفي [)7/846( والبضاًت والنهاًت )8/116)
 –( 262زغحه مؿلم في صحُده في هخاب الؼواة باب )طهغ الخىاعج وضفاتهم( عكم )أ]. ًلي كخلهم أوالهم بالحم

 .فُيىن املغاص باألمت هىا أمت إلاحابت ولِـ أمت الضغىة[ )1/701( )2417)

 جس العمُم ملن قتلهم أو قتلى ألا   -15
. ال جيلىا غلى الػمل: لى ٌػلم الجِش الظي ًطِبىنهم ما كض ى لهم غلى لؿان هبيهم ملسو هيلع هللا ىلصغلي بً أبي ؾالب هنع هللا يضر:  كاٌ

ػت لآلحغي )0717( وأبى صاوص )260: 1011ؿلم الخدٍغؼ غلى كخل الخىاعج )م] مً وفي عواًت:  [)68(، الشَغ
( وحّىص ئؾىاصه ألالباوي في ظالٌ الجىت 14001زغحه أخمض في املؿىض )أ]. لى باهلل منهم ملأحىع كاجلهمكاجلهم وان أو 

زغحه أخمض في املؿىض أ] .ي عواًت: ؾىبى ملً كخلهم وكخلىهوف [)80/29( ألاعهاؤوؽ في حػلُله غلى املؿىض )981)
 [)80/29( ألاعهاؤوؽ في حػلُله غلى املؿىض )981)(وحّىص ئؾىاصه ألالباوي في ظالٌ الجىت 14001)



شغ كخلى كخلىا جدذ أصًم الؿماء وزحر كخُل مً كخلىه.  كاٌ أبى أمامت هنع هللا يضر: ومً خضًث غبض هللا بً أبي أوفى هنع هللا يضر
  وكاٌ: كض

ً
والاللياتي ( 2614( أبىغبض هللا )29020زغحه أخمض في مؿىضه )أ] .وان هإالء مؿلمحن فطاعوا هفاعا

وفي عواًت:  [)941(، وخؿىه ألالباوي في ظالٌ الجىت )81/261(، وغحرهم باؾىاص صحُذ خاشُت املؿىض )1821)
 ملً كخلهم غىض هللا

ً
( باؾىاص خؿً وخّؿىه 8444( والترمظي )1144زغحه أخمض في مؿىضه )أ. ]فان في كخلهم أحغا

زغحه مؿلم أ]. ى ول مؿلمكخالهم خم غلوفي عواًت:  [.أمامت( غً أبي 81/624ألاعهاؤوؽ في حػلُم غلى املؿىض )
زغحه البزاع وغبض هللا أ] .ئن أصعهتهم ألكخلنهم كخل غاصلوفي عواًت:  [)260: 1011باب الخدٍغؼ غلى كخل الخىاعج )

ؼ بً إلامام أخمض في مؿىضه في هخاب الؿىت وبابً أبي غاضم. واليؿاتي في الىبري وغحرهم وئؾىاصه صحُذ مجم
( وشغح 8124زغحه البساعي في املىاكب )أ]. كخل زمىصوفي عواًت:  [)1/068(، وخاشُت أخمض )1/182الؼواةض )

 .وغحر طلً مً الىطىص الضالت غلى كخلهم وفػل حهاصهم [)7/1219الىىوي غلى مؿلم )

وكاٌ  [)8124املىاكب )زغحه البساعي في أ].لهى أخب ئلّي مً كخاٌ الضًلمكخاٌ الخىاعج كاٌ أبى ؾػُض الخضعي:  
شُش إلاؾالم ابً جُمُت: وكض اؾخفاع غً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص ألاخاصًث بلخاٌ الخىاعج، وهي مخىاجغة غىض أهل الػلم 

 [)14/621جمىع الفخاوي )م]. ةمتها ولم ًدىاػغىا في كخالهمبالحضًث، واجفم غلى كخالهم ؾلف ألامت وأ

ظِئىن أ -16  الفعلنهم ًحظنىن القُل َو
ؿِئىن  ؿِئىن الػملًدؿىىن الالفػل كاٌ ملسو هيلع هللا ىلص:  مً ضفاتهم أنهم ًدؿىىن اللُل َو زغحه إلامام أخمض أ] .لٌى َو

( مً خضًث أوـ وئؾىاصه صحُذ وحّىص ئؾىاصه الحافظ في الفخذ 0716( أبى صاوص )28884في مؿىضه )
ؿِئىن كىم ًواًت: وفي ع  [)21/141) ( غً أوـ 28884زغحه إلامام أخمض في مؿىضه )أ]. الفػلدؿىىن اللُل، َو

زغحه أ]. وفي عواًت: ٌؿِئىن ألاغماٌ [)8114( وصحُذ الجامؼ )0608وئؾىاصه صحُذ وصححه ألالباوي املشياة )
وصٌ الحضًث بغواًاجه أن الخىاعج أصحاب مىؿم  [( مً خضًث ابً غمغ وئؾىاصه غػُف6611أخمض في مؿىضه )

ؿِئىن الفػل، فػلى الػاكل غضم الاغتراع بأفػالهم كاٌ الحافظ ابً حجغ: أنهم ًإمىىن  ىىن اللٌى َو وحضٌ، ًٍؼ
 [)21/144خذ الباعي البً حجغ )ف] .بالىؿم ال بالللب

 نهم لالب النازأ  -17
( وابً 2621( وغبض هللا بً إلامام أخمض في الؿىت )29284زغحه أخمض في مؿىضه )أ].الخىاعج هالب الىاعكاٌ ملسو هيلع هللا ىلص: 

( ئؾىاصه غػُف والحضًث صحُذ بشىاهضه، وصححه ألالباوي صحُذ الجامؼ 940أبي غاضم في الؿىت )
(8807(]  

ً
خؿً ( باؾىاص 1144زغحه أخمض في املؿىض )أ]. وفي خضًث أبي أمامت: هالب الىاع، هالب الىاع زالزا

زغحه الؿبراوي في أ]. الخىاعج هالب الىاعي أمامت: وفي خضًث أب [)8807وصححه ألالباوي في صحُذ الجامؼ )
 9442ألاوؾـ )

ً
 [( ئؾىاصه غػُف حضا

غ، فمغكىا مً الضًً باغىائهم شُؿانهم، ختى كاٌ املىاوي:   وطلً ألنهم صأبىا وهطبىا في الػباصة، وفي كلىبهم َػ
ضوا، ختى ضاعوا هالب الىاع،  ِ

ًّ ل غلى غحر وحهه، فسظلىا بػضما أُ هفغوا املىخضًً بظهب واخض، وجأولىا الخجًز
غحى املغفغة والغخمت، واملفخىن الخاعجي يهخً  غخم، ٍو لىـ، وهظه أزالق الىالب وأفػالهم، فاملإمً ٌؿتر ٍو ٍو

 هما واهىا 
ً
بىا غلى غباص هللا، وهظغوا لهم بػحن الىلظ والػضاوة، وصزلىا الىاع ضاعوا في هُئت أغمالهم هالبا

َ
ل
َ
فلما و

 باملػنى املظوىع غلى أهل 
ً
 [)8/719ي )و فُؼ اللضًغ للمىا]. الؿىت هالبا

ِمُصَك ق  -18
ْ
ل ًَ ن  اِت ِفي الصَّ  ىله تعالى: َوِمْنُهم مَّ

َ
 [58]التىبة: َدق

طغة الخمُمي مبضأ الخىاعج مً خضًث أبي ؾػُض الخضعي هنع هللا يضر كاٌ بِىما الىبي ضلى هللا  هؼلذ في غبض هللا طي الخٍى
لً مً ٌػضٌ ئطا لم أغضٌ،  طغة فلاٌ: اغضٌ ًا عؾٌى هللا، فلاٌ: ٍو غلُه وؾلم ًلؿم حاء غبض هللا بً طي الخٍى



 ًدلغ أخضهم ضالجه مؼ ضالجه وضُامه مؼ كاٌ غمغ بً الخ
ً
ؿاب: صغني أغغب غىله، كاٌ: صغه فان له أصحابا

في وػله فال ضُامه ًمغكىن مً الضًً هما ًمغق الؿهم مً الغمُت ًىظغ في كظطه فال ًىحض فُه ش يء زم ًىظغ 
غ )24/207( املطىف لػبض الغاػق )26/814لبساعي )ا] .ًىحض فُه ش يء ( والىاخضي في 24/267(. وابً حٍغ

وئن لم  ،فان أغؿىا مً املاٌ عغىا ،فمً ضفاتهم اللمؼ والهمؼ والخػالي [)0/67أؾباب الجزوٌ وابً أبي خاجم )
طغة ،ٌػؿىا سخؿىا فهى افخلض املىاػهت بحن املطالح واملفاؾض، ولم ًفله في الػؿاء ئال أهه  ،هما فػل طو الخٍى

 .لظوي الحاحاث فأهىغ ما غضا طلً

 حهل الخىاعج في هظه املؿألت: شُش إلاؾالم ابً جُمُت عخمه هللا مبِىًلٌى  
ً
وهم كىم لهم غباصة ووعع وػهض، لىً ا

بغحر غلم، فاكخض ى طلً غىضهم أن الػؿاء ال ًيىن ئال لظوي الحاحاث، وأن ئغؿاء الؿاصة املؿاغحن ألاغىُاء ال 
 [)14/644جمىع الفخاوي )م]. ا الػؿاء بؿبب مطلحت صًً هللاٌػلم وهظا مً حهلهم، ئهم

غأ  -19  نهم من الرًن في قلىبهم َش
 هما فؿغ كىله حػالى: 

َ
َُ َوأ

َ
ٌغ ف ىِبِهْم َػَْ

ُ
ل
ُ
ًَ في ك ِظً

ه
ا ال اَبَه ِمْىهُ مه

َ
ش

َ
ِبُػىَن َما ح

ه
َُ [، وفي كىله حػالى: 7 ]آٌ غمغان: د ْب

َ
ْىَم ج ؼُّ ًَ

ْؿَىصُّ ُوُحىٌه ]آٌ غمغان:
َ
زغحه إلامام أخمض أ]. الخىاعج هما في خضًث أبي أمامت منها امللطىص [. أن241ُوُحىٌه َوح

( باؾىاص خؿً فلض أزغحه الؿبراوي في جفؿحره 4488( والؿبراوي في الىبحر )2686( وابىه في الؿىت )11169)
 غلى أبي أمامت )6/116)

ً
غ وحهل وغالٌ وهىي  .وهظا غً كخاصة [(6/147( مىكىفا  .فهم أصحاب َػ

 العالج الىقائي  -1: النبىي العالج خامظا 
وئطا عأًذ الظًً ًسىغىن في آًاجىا فأغغع غنهم ختى ًسىغىا في خضًث غحره وئما ًيؿِىً الشُؿان فال جلػض 

 [14بػض الظهغي مؼ اللىم الظاملحن. ]ألاوػام 

ػت ]أزغحه .ىاء؛ فان مجالؿتهم ممغغت للللىبال ججالؿىا أهل ألاه: امهنع هللا يضر كاٌ ابً غباؽ  [2/068لْاحغي في الشَغ

ِبؿىا غلُىم في  :اٌ أبى كالبتك
ْ
ل ًَ ال ججالؿىا أهل ألاهىاء، وال ججاصلىهم؛ فاوي ال آمً أن ٌغمؿىهم في الػاللت، أو 

ػت  َبـ غليهم" ]أزغحه لْاحغي في الشَغ
َ
 [081-2/068الضًً بػؼ ما ل

فخىت مً الضحاٌ وهالمهم ألطم مً الجغب وأخغق هم أشض الػىبري الخلُلي غً أهل البضع:  كاٌ إلامام ابً بؿت

 للللىب مً اللهب فال ججالؿىهم

ى ضالة 
ه
ا كضمىا مىت كان خحن َضل ت بً أبي ؾفُان، فلمه ، كاٌ: حججىا مؼ مػاٍو َحّيِ

ُ
غً أبي غامغ غبض هللا بً ل

ت الظهغ، فلاٌ: ئن عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص كاٌ: ئن أهل الىخابحن افتركىا في صً مه
ُ
نهم غلى زيخحن وؾبػحن ملت، وئن هظه ألا

ؾخفترق غلى زالر وؾبػحن ملت، ـ ٌػني ألاهىاء ـ ولها في الىاع ئال واخضة وهي الجماغت، وئهه ؾُسغج في أمتي أكىام 
َجاعي بهم جلً ألاهىاء هما ًخجاعي اليلب بطاخبه، ال ًبلي مىه غغق وال مفطل ئال صزله. وهللا ًا مػشغ الػغب 

َ
ج
 . ]أخمض في مؿىضه، وخؿىه ألالباوي[ن لم جلىمىا بما حاء به هبُىم، لغحرهم مً الىاؽ أخغي أن ال ًلىم بهلئ

 مً أصحاب ألاهىاء كاٌ ألًىب السخخُاوي: ًا أبا بىغ، أؾألً غً ولمت، فىلى  ": كاٌ ؾالم بً أبي ُمؿُؼ
ً
ئن عحال

ػت  أًىب، وحػل ٌشحر باضبػه: وال هطف ولمت" ]أزغحه لْاحغي في  [2/004الشَغ

 التحصن بالعلم الشسعي -2

  ال بالؿُف/ وال باللؿان/ وال بالللم/ وال بالخػاؾفمىاػغت ألامغ أهلهغضم : 



حىاصة بً أبي أمُت كاٌ زم صزلىا غلى غباصة بً الطامذ وهى مٍغؼ كلىا أضلحً هللا خضر بدضًث غً 

صغاها الىبي ملسو هيلع هللا ىلص فباٌػىاه فلاٌ فُما أزظ غلُىا أن باٌػىا والؿاغت في ًىفػً هللا به ؾمػخه مً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص كاٌ 

ؿغها وأزغة غلُىا وأن ال هىاػع ألامغ أهله ئال أن جغو هفغا بىاخا غىضهم مً هللا فُه  ميشؿىا ومىغهىا وغؿغها َو

 [2749. ]مؿلم في صحُده بغكم بغهان

 الطبر غلى حىع امللىن 

ؿغن، ُغؿغن في وأؾؼ، اؾمؼ :كاٌ ملسو هيلع هللا ىلص الىبي غً هنع هللا يضر الطامذ بً غباصة  غلًُ، وأزغة ومىغهً، وميشؿً َو

 الؿىت[ في غاضم أبي ]ابً .ظهغن وغغبىا مالً أولىا وئن

 الؿمؼ والؿاغت غلى غحر مػطُت هللا 

والؿاغت فُما أخب وهغه، ئال أن ًإمغ بمػطٍُت غلى املغء املؿلم الؿمُؼ  :غً ابً غمغ امهنع هللا يضر غً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص كاٌ

 (مخفٌم غلُه (فاطا أمغ بمػطُت فال ؾمؼ وال ؾاغت

 مىاصحتهم ؾغا 

مً أعاص أن ًىصح لظي ؾلؿان فال ًبضه غالهُت، ولىً اٌ: غُاع بً غىم ألاشػغي، أن عؾٌى هللا ملسو هيلع هللا ىلص كغً 

 . ]أخمض في مؿىضه[كض أصي الظي غلُه ًأزظ بُضه فُسلى به، فان كبل مىه فظان وئال وان

 الىصح لهم 

غة هنع هللا يضر غً الىبي ملسو هيلع هللا ىلص، كا ، وأن حػخطمىا ٌ: غً أبي هٍغ
ً
، أن حػبضوه وال حشغوىا به شِئا

ً
ئن هللا ًغض ى لىم زالزا

 وال جفغكىا، وأن جىاصحىا مً واله هللا أمغهم
ً
 . ]مؿلم في صحُده[بدبل هللا حمُػا

  ظهغ الغُبغً الضغاء لهم 

شغح الؿىت لإلمام ]عخمه هللا: لى وان لي صغىة مؿخجابت ما حػلتها ئال في الؿلؿان.  كاٌ الفػُل بً غُاع

 [البريهاعي 

 مناظسة من وقع فيها وفق الشسوط -3
ت : هللا بً غباؽ امهنع هللا يضر كاٌغً غىغمت بً غماع العجلي زىا أبى ػمُل ؾمان الحىفي زىا غبض  ملا زغحذ الحغوٍع

: كاٌ .: ًا أمحر املإمىحن أبغص بالظهغ لػلي آحي هإالء اللىم فأولمهماع و هم ؾخت آالف أجِذ غلُا فللذاحخمػىا في ص
: ًيىن مً خلل الُمً. كاٌ أبى ػمُل: فسغحذ ئليهم و لبؿذ أخؿً ما كاٌ ابً غباؽ .: هالكلذ .ئوي أزاف غلًُ

: فلالىا: فأجُتهم و هم مجخمػىن في صاعهم كاةلىن فؿلمذ غليهم ابً غباؽكاٌ  .وان ابً غباؽ حمُال حهحرا
لم كاٌ كلذ: ما حػُبىن غلي للض عأًذ عؾٌى هللا ضلى هللا غلُه و ؾ مغخبا بً ًا ابً غباؽ فما هظه الحله؟

ىت هللا التي أزغج لػباصه و الؿُباث مً الغػقأخؿً ما ًيىن مً الحلل و هؼلذ ىا: فما حاء كال !؟: كل مً خغم ٍػ
ً و ألاهطاع ألبلغىم ما ًلىلىن كلذ بً؟ : أجِخىم مً غىض صحابت الىبي ضلى هللا غلُه و ؾلم مً املهاحٍغ

 ٌ فلاٌ ؟ و لِـ فُىم منهم أخض ،الخبرون بما ًلىلىن فػليهم هٌؼ اللغآن و هم أغلم بالىحي مىىم و فيهم أهؼ
: بل هم كىم بػػهم شا فان هللا ًلٌى : وأجِذ كىما كـ أشض احتهاصا كاٌ ابً غباؽ .زطمىن : ال جساضمىا كَغ

لىىظغن فلاٌ بػػهم: لىيلمىه و  عهههم جثني غليهم فمض ى مً خػغمت وحىههم مً الؿهغ وأن أًضيهم و منهم مؿه
 ٌ ً و ألاهطاععؾٌى هللا ضلى هللا غلُه و ؾ مكلذ: أزبرووي ماطا هلمخم غلى ابً غ .ما ًلى  ؟لم و ضهغه و املهاحٍغ

ِ كالىا ؟كلذ: ما هً !زالزا: كالىا
ه

ُم ِئال َّلِل
ْ
ُحى

ْ
. : أما ئخضاهً فاهه خىم الغحاٌ في أمغ هللا و كاٌ هللا حػالى: ِئِن ال

فلئن  ،كالىا: وأما ألازغي فاهه كاجل ولم ٌؿب و لم ٌغىم ،: هظه واخضةفللذ .ما للحىم(، وما للغحاٌ و 67 )ألاوػام
 كلذ: هظه ازيخان فما الثالثت؟ !لئن واهىا مإمىحن ما خل كخالهم؟الظي كاجل هفاعا للض خل ؾبيهم وغىُمتهم و  وان



ً ،كاٌ: ئهه مدا هفؿه مً أمحر املإمىحن فللذ لهم  .: خؿبىا هظاكالىا كلذ: أغىضهم ؾىي هظا؟ .فهى أمحر اليافٍغ
 ،كالىا: وػم ؟ُه و ؾلم ما ًغص به كىلىم أجغغىن ى هللا غل: أعأًخم أن كغأث غلُىم مً هخاب هللا و مً ؾىت هبُه ضل

م الغحاٌ في أمغ هللا، فأها غلُىم ما كض عص خىمه ئلى افللذ
ه
لغحاٌ في زمً عبؼ صعهم في أعهب : أما كىلىم خى

ُخْم ُخُغمٌ وهدىها مً الطُض فلاٌ
ْ
ه
َ
َض َوأ ُْ ىا الطه

ُ
ْلُخل

َ
ًَ آَمُىىا ال ج ِظً

ه
َها ال يُّ

َ
ا أ ًَ ٌٍ 96اةضة )امل .:  َوا َغْض

َ
ُم ِبِه ط

ُ
ْدى ًَ ْىِلِه: 

َ
ى ك

َ
(، ِئل

ْم )املاةضة 
ُ
هدىها مً الطُض أفػل أم خىمهم في صمائهم و ضالح ضجىم هللا أخىم الغحاٌ في أعهب و (، فيش96ِمْىى

حل: َوِئْن  املغأة و ػوحها كاٌ هللا غؼ وٌ وفي اء لحىم و لم ًطحر طلً ئلى الغحاطاث بُنهم؟ و أن حػلمىا أن هللا لى ش
ْهِلَها

َ
ًْ أ ًما ِم

َ
ْهِلِه َوَخى

َ
ًْ أ ًما ِم

َ
ىا َخى

ُ
اْبَػث

َ
َنُهَما ف ُْ اَق َب

َ
(، فجػل هللا خىم الغحاٌ ؾىت مأمىهت، 86)اليؿاء . ِزْفُخْم ِشل

لم ٌغىم؛ أحؿبىن أمىم غاتشت زم ٌؿخدلىن منها : و أما كىلىم كاجل ولم ٌؿب و كاٌ ػم.الىا: وك أزغحذ غً هظه؟
ِبيُّ ما ٌؿخدل  : الىه مً غحرها، فلئن فػلخم للض هفغجم و هي أمىم و لئن كلخم لِؿذ أمىا للض هفغجم فان هللا ًلٌى

َهاُتُهْم  مه
ُ
ْػَواُحُه أ

َ
ُفِؿِهْم َوأ

ْ
ه
َ
ًْ أ ِمِىحَن ِم

ْ
إ
ُ ْ
ى ِبامل

َ
ْول
َ
( فأهخم جضوعون بحن غاللخحن أيهما ضغجم ئليها ضغجم ئلى 1)ألاخؼاب . أ

أما كىلىم مدا اؾمه مً أمحر املإمىحن فأها و  .: وػمكالىا ؟بػؼ كلذ: أزغحذ مً هظهفىظغ بػػهم ئلى  .غاللت
أبا ىم الحضًبُت واجب ؾهُل بً غمغو و أجُىم بمً جغغىن وعأًىم كض ؾمػخم أن الىبي ضلى هللا غلُه و ؾلم ً

اضؿلح غلُه دمحم  : أهخب ًا غلي هظا ماهللا غلُه و ؾلم ألمحر املإمىحن ؾفُان بً خغب فلاٌ عؾٌى هللا ضلى
فلاٌ عؾٌى هللا  !لى وػلم أهً عؾٌى هللا ما كاجلىان ،هللا ما وػلم أهً عؾٌى هللاو  ،: الفلاٌ املشغوىن  .عؾٌى هللا

أهخب ًا غلي هظا ما اضؿلح غلُه دمحم بً غبض هللا فى هللا  ،ضلى هللا غلُه و ؾلم: اللهم ئهً حػلم أوي عؾٌى هللا
كاٌ غبض هللا بً غباؽ: فغحؼ مً اللىم ألفان  .أزغحه مً الىبىة خحن مدا هفؿه مالغؾٌى هللا زحر مً غلي و 
 . ]مطىف غبض الغػاق[وكخل ؾاةغهم غلى غاللت

 قتل من بغى منهم -4
. : ال جيلىا غلى الػمللى ٌػلم الجِش الظي ًطِبىنهم ما كض ى لهم غلى لؿان هبيهم ملسو هيلع هللا ىلصغلي بً أبي ؾالب هنع هللا يضر:  كاٌ

ػت لآلحغي )0717( وأبى صاوص )260: 1011ؿلم الخدٍغؼ غلى كخل الخىاعج )م]  [)68(، الشَغ


