
 ــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

[1 ] 
 

ِت الَِِّتْ ُتمْترحرنم ِِبرا أممَّةم  ٌت ... ِفْ اْلْروراِدِث اْلوراِقعراِت ، وراْلِفَترِ النَّازَلر َتررمَُّلر ِعَبرٌ ور
ِم ِفْ كملِ  زرمراٍن ورمركراٍن .  ْسَلر  اْْلِ

ُ ... تَ ْعِلْيٌق َعَلى َأْحَداٍث ُمْؤِلَمٍة ، َوأُْخَرى ُمْفرَِحٍة ،  ُر ، َوُُنَذُِِر ، َون ُثَ بُِِت ، َوُنَصّبِِ َها َوِِبَا : نُ ْبشِِ  ِفي ْ
 (  55احللقة )

 مِ يْ حِ الر   نِ حَْ الر   للاِ  مِ سْ بِ 

ٍد الب   ِ ِِ  ْيَ لِ س  َ رْ مُ الْ وَ  اءِ يَ بِ نْ اْلَ  فِ رَ شْ ى أَ لَ عَ  مُ َل الس  وَ  ةُ َل الص  ، وَ  ْيَ مِ الَ عَ الْ   بِِ رَ   لِلِ ِ   دُ مْ احلَْ  ، ُُمَم   
 : دُ عْ ا ب َ م  ... أَ اْلَِمْيِ ، َوَعَلى آلِِه َوَصَحابَِتِه َأْْجَِعْيَ 
 " ةٌ عر دْ بِ  ةٍ ثر در ممْ  لُّ كم " 

(1) 
" ، يِِ وِ بَ الب     دِ لِ وْ مَ الْ   دِ يْ "عِ  :  ؛ كَ   ةُ عَ تََ خْ مُ الْ   ادُ يَ عْ اْلَ :   امٍ عَ  ل  كُ   ثُ دُ تَْ  ِتْ ال    ةِ ي  رِ وْ الد    عِ دْ بِ الْ   نَ مِ وَ 
  هِ ذِ هَ وَ ،    ادِ يَ عْ اْلَ   نَ ا مِ هَ وِ ُنَْ وَ   ،  "مِِ اْلُ   دِ يْ عِ "، وَ   "ِنِِ طَ وَ الْ   مِ وْ ي َ الْ   دِ يْ عِ " ، وَ   "دِ َل يْ مِ الْ   دِ يْ عَ "وَ 
  عِ ْر الش    ِفْ   ةٌ مَ ر  ُمَُ   تٌ ثَ دَ ُمُْ   يَ هِ وَ ،    للاُ   مُ اهُ دَ هَ   ْيَ مِ لِ سْ مُ الْ   نَ مِ   ْيٌ ثِ كَ   اِبَِ   لُ فِ تَ يَْ ي وَ فِ تَ يَْ   دٌ ايَ عْ أَ 
 :-نِ يْ دَ رِ فَ ب ْ مُ  وْ أَ  ، ْيِ عَ مِ تَ مُْ - ْيِ بَ ث ْ اِ  نِ يْ رَ مْ ِلَ  اهَ ي ْ لَ عَ  يِْ رِ حْ الت   مُ كْ حُ  اءَ جَ ، وَ  بٍ يْ  رَ َل وَ  كٍِ  شَ َل بَ 

  مٍ ّي  أَ   ِفْ -  اهَ مُ يْ ظِ عْ ت َ   دُ صَ قْ ي ُ   ثُ يْ حَ   ؛  ةِ عَ وْ رُ شْ مَ الْ   ادِ يَ عْ ْلَ لِ   اهَ ت ُ اِبََ شَ مُ   ثُ يْ حَ   نْ مِ :    امر لمم وَّ أر  -
ْي  دَ يْ عِ لِ   لُ عَ فْ ا ي ُ مَ كَ   ،  اهَ مِ وْ دُ قُ بِ   ةُ ئَ بِ هْ الت   ، وَ   رُ وْ رُ الس   وَ حُ رَ فَ الْ   الََ   رُ هَ ظْ يُ ، وَ م  اٍ عَ   ل  كُ   -ةٍ مَ وْ لُ عْ مَ 
   ، ىحَ ضْ اْلَ ، وَ  رِ طْ فِ الْ  : ْيَ مِ لِ سْ مُ الْ 
ْن " : مر لَّ س  ر ور  هِ ي  ْ لر عر  ى للام لَّ ص  ر  الر ق  ر  َدَث ِ  م  َ َو َرد  َأح  ْ ُه فَ ه  ُ َُ ِمب  ْ ا ل َ ْي َذا م  َ رَِ  ه  َ ْن َو" ،(1)«أَم  ْ م  َ

َُ َعَلْيِه أَْمُرَ  فَ ُهَو َرد    . (2)"َعِمَل َعَملا لَْي
ٌة ، َوِإُم  " : مر لَّ س  ر ور  هِ ي  ْ لر عر   ى للام لَّ ص  ر   الر قر ور  ل  ُُمَْدث َ ٍة ِبْدع  َ وِر ، ف َ َُّم  ك  ُ َدَثِت اْلُم  ُ ْم َوُم  ُْ ك  ُ َوِإّي 

  ،(3)"ُكل  ِبْدَعٍة َضَلَلةٌ 
 .  (4)"َضلَلٍة ِف الب ارِ وُكل  ":  نٍ سَ حَ  دٍ بَ سَ بِ  ي  ائِ سَ الب   ادَ زَ 

 
 ( .1718( ، ومسلم )2697( رواه البخاري )1)
 ( .1718( رواه مسلم )2)
 ( .2870( , والتمذي ) 4607رواه أيب داوود ) (3)
 ( .1578النسائي )رواه  (4)
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  ؛   ةِ اِبََ شَ مُ الْ   لَ صْ أَ ا  هَ لُ اعِ فَ   دْ صِ قْ ي َ   لَْ   وْ لَ ، وَ   ارِ ف  كُ الْ   ادِ يَ عْ ا ِلَ هَ ت ُ اِبََ شَ مُ   ثُ يْ حَ   نْ مِ :    امر هم ي ْ نِ ثر ور  -
َعَليْ  َدل   ؛ َكَما  اْلَباِطِن  اْلَْديِِ  ِفْ  اْلُمَوافَ َقِة  ِإََل  َتْدُعْو  الظ اِهِر  الِزِيِِ  ِفْ  اْلُمَشاَِبََة  ِه  ِلَُم  

"  ُ الَشرُْع َواْلَعْقُل َواحلِْ
(1)، 

ُهمْ " : مر لَّ سر ور  هِ يْ لر عر   ى للام لَّ صر  الر قر   ،(2)"َمْن َتَشب َه بَِقْوٍم فَ ُهَو ِمب ْ

  :  مَ ل  سَ وَ  هِ يْ لَ عَ   ى للاُ ل  صَ  ِ ِِ لب  لِ وَ " :  للام  هم ِحر رر  ةر يَّ مِ يْ ت ر  نم بْ اِ  مِ َلر سْ اْْلِ  خم يْ شر  الر قر ور 
مِ   ةٍ دَ دِِ عَ ت َ مُ   مٍ ّي  أَ   ِفْ ؛    عُ ائِ قَ وَ وَ ،    دٌ وْ هُ عُ وَ ،    بٌ طَ خُ  وُ   رٍ دْ بَ   مٍ وْ ي َ   لَ ثْ :  وَ   ْيٍ بَ حُ ،  ،    قِ دَ بْ الَْ ، 
 ،   ةَ بَ ي ْ دِ مَ الْ  هِ لِ وْ خُ دُ ، وَ  هِ تِ رَ جْ هِ  تِ قْ وَ ، وَ  ةَ ك  مَ  حِ تْ ف َ وَ 
ق َ هَ ي ْ فِ   رُ كُ ذْ يَ   ةٌ دَ دِِ عَ ت َ مُ   هُ لَ   بٌ طَ خُ وَ    كَ لْ تِ   الَ ثَ مْ أَ   ذَ خِ ت  ي َ   ُمْ أَ   كَ لِ ذَ   بْ جِ وْ ي ُ   لَْ ،    نِ يْ الدِِ   دَ اعِ وَ ا 
 اداا ،  يَ عْ أَ  مِ ّي  اْلَ 
ي َ ّن َ إِ وَ  الب  ذَ هَ   لَ ثْ مِ   لُ عَ فْ ا  ال  ارَ صَ ا    مُ َل الس    هِ يْ لَ ى عَ سَ يْ عِ   ثِ ادِ وَ حَ   مِ ّي  أَ   الَ ثَ مْ أَ   ُمَ وْ ذُ خِ ت  ي َ   نَ يْ ذِ ى 
ا مَ   نِ يْ الدِِ   ِفْ   ثْ دَ يُْ    لَْ ل  إِ ، وَ   عَ بِ ت  اُ   للاُ   هُ عَ رَ ا شَ مَ ، فَ ةٌ عَ ي ْ رِ شَ   دُ يْ عِ ا الْ ّن َ إِ وَ  ،  دُ وْ هُ ي َ الْ   وِ اداا ، أَ يَ عْ أَ 
  .(3)"هُ بْ مِ  َُ يْ لَ 

  ةِ بَ الس    مِ ّي  أَ   نْ مِ   مٍ وْ ي َ   صَ يْ صِ تَْ   ُم  َِّ فَ "  :  للام   هم ِحر رر   مر يْ اهِ رر ب ْ إِ   نم بْ   دم مَّ ممر   خِ يْ الشَّ   ةم احر سرر   الر قر ور  
  ِفْ   ةٌ عَ دْ بِ   هُ ن  أَ   كَ لِ ى ذَ لَ عَ   ةا وَ َل ، عَ   ا دا يْ عِ   مُ وْ ي َ الْ   كَ لِ ذَ   هِ بِ   ُمُ وْ كُ يَ   مِ ّي  اْلَ  نَ مِ   هِ يِْ غَ   ُمِ وْ دُ   ةٍ صَ يْ صِ ِبَ 
 ،  ... للاُ  هِ بِ  ُمْ ذَ يَْ  لَْ   نٍ يْ دِ  عُ ْر شَ وَ  مٌ ر  ُمَُ وَ  هِ سِ فْ ن َ 
  : ةٍ ي  عِ رْ شَ  رٍ يْ اذِ ُمََ   ةُ د  عِ   هِ يْ فِ  ْيَ مِ لِ سْ مُ لْ لِ  ةِ بَ الس    نَ مِ  ثٍ لِ ثَ  مٍ وْ ي َ  ْيُ يِ عْ ت َ وَ 
 .  ةِ ي  عِ رْ الش   ادِ يَ عْ ْلَ لِ  كَ لِ ذَ بِ  اتُ اهَ ضَ مُ الْ :  ا هَ دُ حَ أَ 
  نْ كُ تَ   لَْ   ادٍ يَ عْ أَ   اثِ دَ حْ إِ   ِفْ  مْ هِ يِْ غَ وَ   ابِ تَ كِ الْ   لِ هْ أَ   نْ مِ   ارِ ف  كُ لْ لِ   ةٌ اِبََ شَ مُ   هُ ن  : أَ   اِن الث    رُ وْ ذُ حْ مَ الْ 
 ... لا صْ أَ  ةا عَ وْ رُ شْ مَ 

 
 ( .121( الفروسية ؛ لبن القيم ؛ ص : )1)
   . (2695( ، والتمذي )4031رواه أبو داوود ) (2)
 ( . 2/123)اقتضاء الصراط املستقيم  (3)
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 هُ ن  أَ   هِ يْ فِ   لُ صْ اْلَ   دِ يْ عِ الْ   َُ بْ جِ   ُم  َِّ فَ   ،  للاُ   هِ بِ   ُمْ ذَ يَْ   لَْ   نٍ يْ دِ   عُ ْر شَ   كَ لِ ذَ   ُم  أَ   :  ُُ امِ الَْ   رُ وْ ذُ حْ مَ الْ 
  مْ : }أَ   اََل عَ ت َ   الَ قَ   دْ قَ ، وَ   هُ رُ كْ ذِ   مَ د  قَ ا ت َ ِم    هِ يْ لَ ل عَ مَ تَ ا اشْ مَ   عَ ، مَ   اََل عَ ت َ    للاِ ََل إِ   ةٌ بَ رْ ق ُ وَ   ةٌ ادَ بَ عِ 
   ،(1){للاُ   هِ بِ  ُمْ ذَ يَْ  ا لَْ مَ  نِ يْ الد   نَ مِ  مْ ا لَُ وْ عُ رَ شَ  اءُ كَ َر شُ  مْ لَُ 

  لِ ثْ مِ   نْ عَ   للام   هم ِحر رر   زٍ بر   نِ بْ   زِ يْ زِ عر الْ   دِ بْ عر   خِ يْ الشَّ   ةِ احر سرر   ةِ سر ئر رر بِ   ةم مر ائِ الدَّ   ةم نر جْ اللَّ   تْ لر ئِ سم ور 
 : ااِبَُ وْ جَ  اُمَ كَ ، فَ  ادِ يَ عْ اْلَ   هِ ذِ هَ 
الْ  لا و  أَ  ي َ مَ لِ   مٌ سْ اِ   :   دُ يْ عِ :  وَ لَ عَ   اعِ مَ تِ جْ اْلِ   نَ مِ   دُ وْ عُ ا  إِ   ادٍ تَ عْ مُ   هٍ جْ ى  بِ م  ؛    وِ أَ ،    ةِ بَ الس    دِ وْ عَ ا 

 راا ،وْ مُ أُ  عُ مَ يَْ  دُ يْ عِ الْ ، فَ  كَ لِ ذَ  وِ ُنَْ  وْ أَ ،  عِ وْ ب ُ سْ اْلُ  وِ أَ   ،رِ هْ الش  

 ،  ةِ عَ مْ الُْ  مِ وْ ي َ وَ ،    رِ طْ فِ الْ  دِ يْ عِ  مِ وْ ي ْ كَ ؛   دٌ ائِ عَ  مٌ وْ ا : ي َ هَ ب ْ مِ 
 ،   مِ وْ ي َ الْ  كَ لِ ذَ  ِفْ  اعُ مَ تْ جِ ا : اِلْ هَ ب ْ مِ وَ 
 . اتٍ ادَ عَ وَ ،  اتٍ ادَ بَ عِ  نْ مِ ؛  مِ وْ ي َ الْ  كَ لِ ذَ  ا ِفْ ِبَِ  امُ قَ ي ُ  ِتْ ال    الُ مَ عْ ا : اْلَ هَ ب ْ مِ وَ 
  وْ ، أَ   رِ جْ ْلَ ا لِ با سْ كَ   مُ يْ ظِ عْ الت     وِ أَ ،    بُ ر  قَ الت   وَ   كُ س  بَ الت   :    هِ داا بِ وْ صُ قْ مَ   كَ لِ ذَ   نْ مِ   اُمَ ا كَ : مَ  ًيانِ ثر 
  ةٌ ثَ دَ ُمُْ   ةٌ عَ دْ بِ :    وَ هُ ف َ   ؛  ارِ ف  كُ الْ   فِ ائِ وَ طَ   نْ مِ   مْ هِ وِ ُنَْ   وْ أَ ،    ةِ يَ لِ اهِ الَْ   لِ هْ بَِ   هٌ ب  شَ تَ   هِ يْ فِ   اُمَ كَ 
َمْن َأْحَدَث ِف أَْمرَِ  َهَذا َما  " :  مَ ل  سَ وَ   هِ يْ لَ عَ  ى للاُ ل  صَ  ِ ِِ الب   لِ وْ ق َ   مِ وْ مُ عُ   ِفْ   ةٌ لَ اخِ ، دَ   ةٌ عَ وْ ب ُ مَْ 

َُ ِمْبُه فَ ُهَو َرد     دِ يْ عِ ، وَ   دِ لِ وْ مَ الْ   دِ يْ عِ بِ   الُ فَ تِ حْ اْلِ :    كَ لِ ذَ   لُ اثَ ، مِ   مٌ لِ سْ مُ وَ   ي  ارِ خَ بُ الْ   اهُ وَ ، رَ   "لَْي
 . (2) "ِنِِ طَ وَ الْ  دِ يْ عِ الْ ، وَ  مِِ اْلُ 
،    اءِ سَ البِِ   جِ َّب  تَ كَ ؛    اتٌ رَ كَ بْ مُ   عَ دَ بِ الْ   هِ ذِ هَ   بَ احَ صَ   ُمْ إِ   هم رم طر خر   مم ظم عْ ي ر ور   رم مْ اْلر   دُّ تر شْ ير ور 
الْ ََل إِ   اعِ مَ تِ سْ اْلِ ، وَ   الِ جَ لرِِ بِ   ن  هِ طِ َل تِ خْ اوَ  ب َ مَ كَ -  ثٌ ادِ حَ   وَ هُ ، وَ   فِ ازِ عَ مَ     لِ ثْ مِ   ِفْ   -ابَ غَ لَ ا 
  . ةَ يَ افِ عَ الْ وَ  وَ فْ عَ الْ   للاَ   لُ أَ سْ ، نَ  امٍ عَ  ل  كُ   تِ اَل فَ تِ حْ اْلِ   هِ ذِ هَ 

  نْ أر ، ور  ْير مِ لِ سْ مم الْ  الَّ ضر   ير دِ هْ ي ر  نْ أر ، ور  مِ يْ قِ تر سْ مم الْ  هِ اطِ رر صِ ى لر ا عر نر ت ر ب ِ ث ر ي م  نْ أر  للار  لم أر سْ نر 
 ،   ْيِ بِ مم الْ  مِ كر حْ مم الْ  هِ عِ رْ شر  مِ يْ كِ ترْ ور ،   ْير مِ لِ سْ مم الْ ور  مِ َلر سْ ْلِ لِ  ْيٌ خر  هِ يْ ا فِ مر لِ  مْ تِِ َلر وم  قر ف ِ ور ي م 

 ،   ْير مِ الر عر الْ  ب ِ رر  لِِلَِّ   دم مْ اْلْر  نِ  أر انر ور عْ در   رم آخِ ور 
 

 .، بختصار ( 111-3/107مموع الفتاوى ) (1)
 .  (88-3/87فتاوى اللجبة الدائمة ) (2)
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    .  ْير عِ ْجر أر  هِ تِ ابر حر صر ور  هِ ى آلِ لر عر ور  دٍ مَّ ا ممر نر ي ِ بِ ى نر لر عر   مْ ل ِ سر ور  مَّ هم اللَّ  ل ِ صر ور 
 


