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جهىد والة أمز املمهكت انعزبيت

انسعىديت وعهمائها يف انتحذيز
من اإلرهاب وانتطزف



أ د  :بدر بن ناصر البدر
أستاذ الدراسات العليا  -بقسم القرآف وعلومو  -كلية
أصوؿ الدين جامعة اإلماـ زلمد بن سعود اإلسبلمية

جهود والة أمر اململكة العربية السعودية وعلمائها في التحذير من اإلرهاب والتطرف


إف احلمد هلل ضلمده ونستعينو ونستغفره ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا ،من يهده اهلل فبل مضل لو ومن يضلل فبل ىادي لو ،وأشهد أال إلو إال اهلل
وحده ال شريك لو وأشهد أف زلمداً عبده ورسولو :ﮋ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ ( آؿ عمراف ،) ٕٔٓ :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ ( النساء ،)ٔ :ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻

﮼ ﮊ ( األحزاب.) ٚٔ -ٚٓ :
أمػا بعػد:
فإف أعظػم نعمػة ؽلػن اهلل عػا علػه عبػده ىػ نعمػة اإلسػبلـ واإلؽلػاف ،كمػا ػاؿ عػاى:
ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﮊ ،ىذا الدين العظيم الذي حوى كل خػ واشػتمل
علػػه كػػل مػػا يوػػلا أحػواؿ البألػػر و صػػغ األمػػور وكب ىػػا ،وحػػرـ علػػيهم مػػا يعػػود علػػيهم
بالس ػػوء والض ػػرر و العاج ػػل وا ج ػػل ،وجع ػػل شػ ػريعتو كامل ػػة ص ػػاحلة ل ػػل زم ػػاف وم ػػاف،
مولحة ألحواؿ األفراد واجملتمعػات ،ػدعو إى الوػبلح واالسػتقامة والعػدؿ ،و نبػذ الألػرؾ
والألر والظلم واجلور والغدر.
لقد أباف رسولنا عليو الوبلة والسبلـ ما نزؿ عليو من ربو بيانًا كامبلً شامبلً ،ركنا
عله مثل البيضاء ليلها كنهارىا ال يزيغ عنها إال ىالك ،فهو ادلنة ادلسداة والرمحة ادلهداة،
يقوؿ عاى :ﮋ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
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ﯰﯱﯲﯳ ﯴﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺ

ﯻ ﮊ و اؿ عاى :ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮊ.
وإف مػػن نعػػم اهلل علينػػا أف ػػيل لنػػا دولػػة مباركػػة لسسػػد علػػه يػػد ادللػػك عبػػد العزيػػز
بػػن عبػػد الػػرمحن آؿ سػػعود رمحػػو اهلل عػػاى نهػػل مػػن ىػػذا ادلعػػد الوػػاو ،وادلػػورد العػػذب،
و سػ علػه ادلػنهل الوػحيا وادلبػدأ السػام إى يومنػا ىػذا ،بوسػاية واعتػداؿ ،ومو ػػوعية
وا ػزاف ،وبو ػ ة وح مػػة ،فعقيػػد نا ى ػ عقيػػدة السػػل الوػػاي ،صػػافية نقيػػة ريػػة ضػػة،
وشرع اهلل بيننا يابق و صغ األمور وكب ىا ،وأح امو وحػدوده قػاـ و نفػذ علػه اجملػرمد
وادلخػػالفد علػػه اخػػتبلؼ أنػواعهم وأجناسػػهم وجنسػػيادم بوػػورة فريػػدة فاعلػػة ال يعلػػم ذلػػا
مثيل و العامل كلو.
وجػػاء مو ػ ادلمل ػػة العربيػػة السػػعودية الوا ػػا والوػريا الػرافل لئلفسػػاد و األرض
واإلرى ػػاب والتا ػػرؼ امي ػ ػ أشػ ػ الو وص ػػوره ،واإلج ػ ػراـ الظ ػػاىر والب ػػا ن ،ومل ي ػػن ى ػػذا
ادلو ػ وليػػد األحػػداث احلاليػػة والف ػ ا نيػػة ،بػػل كػػاف مواكبًػػا لقيػػاـ ىػػذه الدولػػة ادلباركػػة

وناشػػئًا م ػ نألػػلدا حيػػن إ ػػا لخػػذ يفػػنهل اإلسػػبلـ الوػػارـ و زلاربػػة الفسػػاد واإلفسػػاد
والبغ والبغاة ،وكل عمل فيو اعتداء ومن ػر وإ وشػر ماديًػا كػاف أو معنويًػا ،لػيبلً كػاف أـ
كث ًا بوورة اعد دابر ذلك كلػو ،و ضػد عليػو برمتػو ،األمػر الػذي معػو صػارت مضػرب
ادلث ػػل وزل ػػيف النظ ػػر و األم ػػن واإلؽل ػػاف والاملنين ػػة مػ ػ م ػػا ىي ػػله اهلل ذل ػػا م ػػن ر ػػد الع ػػي
واالستقرار ،فه مجاعة واحدة باي إماما واحدا سم لو و اي  ،ىو ويل أمرىا.
لقػػد و فػػد ادلمل ػػة العربيػػة السػػعودية مػػن اإلرىػػاب والعػػدواف والبغ ػ والفسػػاد مو ًفػػا
ردعػػا ويػًػا ،منالقػػة و ذلػػك مػػن مبػػادئ الألػريعة اإلسػػبلمية ،زلػػذرة
وحازمػػا ،ردعػػو ً
حامسًػػا ً

الع ػػامل م ػػن ى ػػذا ادل ػػرض اخلاػ ػ والأل ػػر العظ ػػيم وال ػػداء العض ػػاؿ ،منادي ػػة دول ػػو للح ػػذر من ػػو
واجتثاث ػػو م ػػن ج ػذوره ،وا ػػتبلع نبتت ػػو ب ػػل أف أل ػػتد و س ػػتفحل و ع ػػم ،والو ػػوؼ و وج ػػو
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مروجيػػو ،واحلػػزـ م ػ صػػانعيو ،والتض ػػييق علػػيهم وعػػدـ إي ػوا،هم ودعمهػػم ،فو ع ػػد الرزيػػة،
وحػػدثد الفتنػػة ،وا سػػعد دا،ردػػا ،وعمػػد و مػػد آثارىػػا ادلػػدمرة ،وىػػاضلن نػػرى نتا ،هػػا
اخلاػ ة ،وشػػرىا ادلسػػتا ياػػاؿ الوػػغ بػػل ال بػ  ،وادلسػػلم بػػل ػ ه ،والنسػػاء والرجػػاؿ،
مػ ػ م ػػا يواك ػػك ذل ػػك م ػػن إى ػػبلؾ احل ػػرث والنس ػػل ،واألنفػ ػ والعق ػػوؿ ،و ػػدم لؤلمػ ػواؿ
وادلمتل ات ،باريقة مو لػة و احلقػد وال ػره ،والألػناعة واإلجػراـ ،مػ ما سػبك وىػدؼ لػو
أصحابو من قويل بنياف مجاعة ىذه الببلد والتفافها حوؿ والة أمرىا.
لقػد جػػاء ديػػن اإلسػػبلـ زلققػاً مقاصػػد عظيمػػة غلػػك أف يتعلمهػػا كػػل مسػػل ٍم ومسػ ٍ
ػلمة،
ّ
ى ػ حف ػػو الض ػػرورات اخلم ػ  ،وال ػػا يُس ػػميها العلم ػػاء مقاص ػػد الألػ ػريعة :حف ػػو ال ػػدين،
وحفػػو الػػنف  ،وحفػػو العقػػل ،وحفػػو العػػرض ،وحفػػو ادلػػاؿ ،ومػػا فت ػ العلمػػاء العػػارفوف
يبينػوف األح ػاـ وادلسػا،ل ادلر باػػة عػذه ادلقاصػد العظيمػة ،فلّمػػا ػاب العلػم و فألػه اذلػػوى

واجلهل وكثرت الألػبهات ،ههػرت الفػ واذلػرج والقتػل ،دوف مراعػاة ذلػذه ادلقاصػد ،والػذي
من أىدافو زعزعة مجاعة ادلسلمد وإحداث الفر ة واالختبلؼ والنػزاع والألػقاؽ لػويل األمػر
واالفتيات عليو.
وى ػػذا م ػػا أحبب ػػد بيان ػػو و ى ػػذا البح ػػن (جه ػػود والة أم ػػر ادلمل ػػة العربي ػػة الس ػػعودية
وعلما،ه ػػا و التح ػػذير م ػػن اإلرى ػػاب والتا ػػرؼ ) ،وذل ػػك اس ػػت ابة لل ػػدعوة ال رؽل ػػة م ػػن
اجلامعػػة اإلسػػبلمية و ما رىػػا ( جقيػػق االجتمػػاع و ػػرؾ التحػػزب واالف ػ اؽ واجػػك شػػرع
ومالك و ين) ،وأداء للواجك و ياماً بلمانة العلم جتاه ىذه الظاىرة اخلا ة ادلت ددة.

و د جاءت خاة البحن كما يل :
 ادلقدمة. الفول األوؿ :حقيقة اإلرىاب وح مو ،وفيو ثبلثة مباحن: -ادلبحن األوؿ :عري اإلرىاب و اللغة.
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 ادلبحن الثاين :عري اإلرىاب و االصابلح. ادلبحن الثالن :ح م اإلرىاب. الفو ػ ػػل الث ػ ػػاين :مو ػ ػ ػ ادلمل ػ ػػة العربي ػ ػػة الس ػ ػػعودية م ػ ػػن اإلرى ػ ػػاب وجهودى ػ ػػا وم افحتو ،وفيو ثبلثة مباحن:
 ادلبحن األوؿ :مو ادلمل ة العربية السعودية من اإلرىاب و ادلا واحلا ر ادلبح ػػن الثػ ػػاين :مو ػ ػ والة ادلمل ػػة العربيػ ػػة السػ ػػعودية وعلما،ه ػػا مػ ػػن اإلرىػ ػػابوالتارؼ
 ادلبحن الثالن :جهود ادلمل ة العربية السعودية و م افحة اإلرىاب والتارؼ اخلا ة. ثبد ادلوادر وادلراج .وقد سرت في كتابته حسب المنهج التالي:
 عزوت ا يات إى سورىا ،ذاكراً اسم السورة ور م ا ية.خرجػػد األحاديػػن ،م تفيػاً بالوػػحيحد أو بلحػػدعلا إف كػػاف احلػػدين فيهمػػا ،فػػإف مل
َّ -

خرجتو باختوار من علا.
ي ن َّ
 مل أ رجم لؤلعبلـ الوارد ذكرىم و البحن ،خألػية اإل الػة ،ولػئبل أجتػاوز مػا ُحػددت بػوكتابة البحوث و ىذه اجلا،زة.
 عػػزوت األ ػواؿ إى أصػػحاعا ووثقتهػػا مػػن كتػػك أصػػحاعا ،فػػإف مل أسػػتا وثقتهػػا مػػنادلوادر وادلراج األخرى.
 ذكرت فاصيل ادلوادر وادلراج و ثبد مستقل و آخر البحن.وب ػػل حػػاؿ فػػإنين ال أدع ػ اإلحا ػػة ب تػػابا و ىػػذا ادلو ػػوع وال اػػوؿ البحػػن فيػػو ،دلػػا
يع يين من النقص والقوور واخللل ،لتألعك ادلو وع وسعتو.
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كما أنين أع ؼ بفضل وجهد مػن سػبقين و ال تابػة و ىػذا ادلو ػوع فقػد اسػتفدت
منهم.
جعػػل اهلل لػػك اجلهػػود و ميػزاف اجلميػ  ،رفعػػة للػػدرجات و فػ ًا للسػػيئات وزيػػادة و
احلسنات ،كما أسػللو عػاى أف ؽلنحنػا الفقػو و الػدين وا بػاع سػنة سػيد األولػد وا خػرين،
عليػػو الوػػبلة والسػػبلـ ،وأف يقػ ببلدنػػا وبػػبلد ادلسػػلمد الألػػرور والفػ مػػا ههػػر منهػػا ومػػا
بان وأف ػلفو والة أمرنا وعلماءنا من كل سوء وم روه.
وصله اهلل وسلم عله نبينا زلمد وعله آلو وصحبو أمجعد.
____
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انفصم األول :حقيقت اإلرهاب
املبحث األول :تعريف اإلرهاب يف اللغة:
ورَىبػاً :إذا خػػاؼ ..ومنػػو اشػػتقاؽ الراىػػك
ػك َرْىبَػاً َ
ػك الرجػػل يػَ ْرَىػ ُ
ػػاؿ ابػػن دريػػد ( َرَىػ َ
(ٔ)
ِ
ورْىب ػاً :أي
ػك َرىبَ ػةً ُ
ػك يػَ ْرَىػ ُ
ػك :الفػػزع ) ،و ػػاؿ ابػػن منظػػور ( َرىػ َ
الرَىػ ُ
واالسػػم الرىبػػة ...و َ
(ٕ).
وفزعو)
ورَّىبو واس ىبو :أخافو َّ
خاؼ ،وأرىبو َ
خوفػػو
ف لمػػة ( إرىػػاب ) مألػػتقة مػػن الفعػػل ادلزيػػد (أرىػػك)ن يقػػاؿ أرىػػك فبلنػػا :أي َّ
ػك) .أمػػا الفعػػل اجملػػرد مػػن
َّ
وفزعػػو ،وىػػو ادلع ػ نفسػػو الػػذي يػػدؿ عليػػو الفعػػل ادلضػػع َ
(رّىػ َ
ِ
ادلػػادة نفسػػها وىػػو ِ
ػك الأل ػ ء
ورْىبًػػا َ
ػك َرْىبَػةً َ
َ
ورَىبًػػا فيعػػين خػػاؼ ،فيقػػاؿَ :رىػ َ
ػك) ،يػَ ْرىػ ُ
(رىػ َ

ػك) فيعػين
رىبا ورىبػة أي خافػو .والرىبػة :اخلػوؼ والفػزع .أمػا الفعػل ادلزيػد بالتػاء وىػو ( َػَرَّى َ
انقا للعبادة و صومعتو ،ويألتق منو الراىك والراىبة والرىبنػة والرىبانيػة… إخل ،وكػذلك
ك يفع وعد إذا كاف متعديا فيقاؿ رىك فبلنا :أي وعده(ٖ).
يستعمل الفعل َرَّى َ
أمػػا ادلع ػ اللغػػوي ذلػػذه ال لمػػة و ادلعػػاجم احلديثػػة فقػػد جػػاء و ادلع ػػم الوسػػييف أف
اإلرىػػابيد (وصػ يالػػق علػػه الػػذين يسػػل وف سػػبيل العنػ واإلرىػػاب لتحقيػػق أىػػدافهم
السياسية)(ٗ).

(ٔ) االشتقاؽ.ٖٗٔ ،
(رَىك) ٔ.ٔٗٓ/
(رَىك) ٔ ،ٖٗٙ/وانظر :الوحاحَ ،
(ٕ) لساف العربَ ،
(ٖ) لساف العرب ( ،رىك ) ٔ ،ٖٗٙ/وانظر :القاموس احملييف ٔ.ٔٔٛ /
(ٗ) ادلع م الوسييف.ٖٚٙ/ٔ ،
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واإلرى ػػاب و الرا ،ػػد ( ى ػػو رع ػػك جدث ػػو أعم ػػاؿ عنػ ػ كالقت ػػل وإلق ػػاء ادلتف ػ ػرات أو
التخري ػ ػ ػػك ،واإلرى ػ ػ ػػال ى ػ ػ ػػو َم ػ ػ ػ ْػن يل ػ ػ ػػل إى اإلرى ػ ػ ػػاب بالقت ػ ػ ػػل أو إلق ػ ػ ػػاء ادلتف ػ ػ ػ ػرات أو
التخريك)(ٔ).
وجت ػػدر اإلش ػػارة إى أف ادلع ػػاجم العربي ػػة القدؽلػ ػة ػػد خل ػػد م ػػن كلم ػػا ( اإلرى ػػاب )
و(اإلرىػػال ) أل مػػا مػػن ال لمػػات حديث ػػة االسػػتعماؿ ،ومل عرفهمػػا األزمنػػة القدؽلػػة عػػذا
ادلوالا(ٕ).
كما أنو ّػل وجػود صػيغة ( اإلرىػاب ) و ادلوػادر اللغويػة بعػدىا ،فقػد ذكػر الزبيػدي
(ٖ).
و اجو ( :اإلرىاب بال سر :اإلزعاج واإلخافة )
املبحث الثاني :تعريف اإلرهاب يف االصطالح:
ومل أ ػ علػػه عري ػ شػػرع دلوػػالا ناإلرىػػابي ال و النوػػوص الألػػرعية ،وال و
كبلـ أىل العلم من ادلفسرين والألراح ،بعد النظر و كتبهم والبحن فيها.
ػدونات الفقهيَّػػة القدؽلػػة ،فإ ػػا مل عػػن بػػذكر أدمل عريػ ٍ ذلػػذا ادلوػػالا الػػذي
وأمػػا ادلػ َّ
مل ي ػػن ل ػػو حض ػػور عن ػػد األ ػػدمد م ػػن الفقه ػػاء وادلفس ػرين و ػ ىم ،وإظل ػػا ج ػػاء ح ػػديثهم
و أبواب مستقلة ومباحن مفردة عػن البغػاة واحملػاربد واخلػوارج وضلػوىم ،شلػا يػدؿ علػه أ ّف
ىػػذا ادلوػػالا بذا ػػو مل ػلػػو بتعري ػ ٍ مػػن لػػدف العلمػػاء القػػدامه ،ومػػا غلػػده ادلػػرء و ىػػذا
العوػػر مػػن عػػاري لػػو ال نلػػو مػػن أف ػػوف اجتهػ ٍ
ػادات معاصػػرة مػػن لػػدف بعػػل الفقهػػاء
ادلعاصرين أو اجملام الفقهية أو ادلا رات العلمية.
(ٔ) الرا،د مع م لغوي عوري ،ص .ٛٛ
(ٕ) اإلرىاب والعن السياس  ،كتاب احلرية ،العدد ٓٔ ،ص ٕٓ.
(ٖ) اج العروس ٕ.ٖ٘ٛ /
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وأ رب ىذه التعاري وأمجعها ل لمة اإلرىاب ما ذكره اجملم الفقه اإلسبلم و
اجتماعو الذي ُع ِق َد و ٕٙشواؿ ٕٕٗٔىػ (ادلوافق ٓٔ يناير ٕٕٓٓـ) و راباة العامل
اإلسبلم يف ة ادل رمة و دور و السادسة عألرة ،حين جاء و البياف الذي أصدره
اجملم و ختاـ ىذه الدورة ،عري اإلرىاب بلنو ( هاىرة عادلية ،ال ينسك لدين،
وال ؼلتص بقوـ ،وىو نا ل عن التارؼ الذي ال ي اد ؼللو منو رلتم من اجملتمعات
ادلعاصرة ..وىو العدواف الذي ؽلارسو أفراد أو مجاعات أو دوؿ بغياً عله اإلنساف (دينو
ودمو وعقلو ومالو وعر و) ويألمل صنوؼ التخوي واألذى والتهديد والقتل بغ حق،
وما يتول بوور احلرابة ،وإخافة السبيل ،و ا الاريق ،وكل فعل من أفعاؿ العن
أو التهديد ،يق نفيذا دلألروع إجرام فردي أو مجاع  ،ويهدؼ إى إلقاء الرعك بد
الناس أو رويعهم بإيذا،هم أو عريل حيادم أو حريتهم أو أمنهم أو أحواذلم للخار،
ومن صنوفو إحلاؽ الضرر بالبيئة أو بلحد ادلرافق واألمبلؾ العامة أو اخلاصة ،أو عريل
أحد ادلوارد الو نية أو الابيعية للخار ،ف ل ىذا من صور الفساد و األرض ،الا ه
اهلل سبحانو و عاى ادلسلمد عنها و ولو :ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

ﰅ ﮊ (القوص ،)ٚٚ :و د شرع اهلل اجلزاء الرادع لئلرىاب والعدواف والفساد وعده
زلاربة هلل ورسولو و ولو ال رمي :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ

(ادلا،دة .)ٖٖ :وال وجد و أي انوف بألري عقوبة عذه الألدة نظراً خلاورة ىذا االعتداء
الذي يعد و الألريعة اإلسبلمية حرباً د حدود اهلل و د خلقو).
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املبحث الثالث :حكه اإلرهاب:
انػػذ اإلسػػبلـ مو فػاً حازمػاً مػػن اإلرىػػاب ،فحػػرـ دـ ادلسػػلم ومالػػو وعر ػػو ،كمػػا حػػرـ
االعتداء عله األمواؿ وادلمتل ات العامة ،وو الو ػد نفسػو حػرـ االعتػداء علػه ادلعاىػدين
وادلستلمند وحفو ذلػم حقػو هم وأمػر بالتزامهػا ،ومل ػلػرـ علػه ادلسػلمد التعػاوف معهػم و
األمور العامة واالستفادة من خربادم وعلومهم الدنيوية فيما ىم زلتاجوف إليو.
فاإلرىػػاب الػػذي ػلمػػل و يا ػػو التػػدم والتف ػ واالعتػػداء علػػه ا خػرين و ػػرويعهم
وإخػػافتهم زلػػرـ وشلنػػوع شػػرعاً ،ألنػػو عػػدواف علػػه النػػاس ،وسػػع و األرض بالفسػػاد ،و ػػد
جػػاء الوعيػػد الألػػديد دلػػن ا فػػو وو ػ فيػػو و القػػرآف ال ػػرمي والسػػنة الوػػحيحة ،ومػػن األدلػػة
عله ذلك:
ٔ -اؿ عاى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ ( ادلا،دة.) ٖٕ :
ٕ -و اؿ عاى :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ

(ادلا،دة.) ٖٖ :
ٖ -و اؿ عاى :ﮋ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ ( األعراؼ ،) ٘ٙ :اؿ
القر يب ( :ه – سبحانو – عن كل فساد ل أو كثر بعد صبلح ل أو كثر ،فهو
عله العموـ عله الوحيا من األ واؿ)(ٔ).
(ٔ) اجلام ألح اـ القرآف .ٕٕٙ/ٚ
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ٗ -و اؿ عاى :ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮊ ( البقرة.) ٕٓ٘ :
٘ -و اؿ عاى :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ ( النساء.) ٜٖ :
أما األدلة من السنة فكثيرة ،منها:
ٔ– أخرج البخاري عن ابن عمر ر اهلل عنهما اؿ :اؿ رسػوؿ اهلل ( : لػن
يزاؿ ادلامن و فسحة من دينو ما مل يوك دما حراما)(ٔ).
وأخػرج بسػػنده عنػو ػػاؿ ( :إف مػػن ور ػات األمػػور الػا ال سلػػرج دلػػن أو ػ نفسػػو فيهػػا
سفك الدـ احلراـ بغ حلو)(ٕ).
ٕ -أ خرج اإلماـ مسػلم عػن أل موسػه( :أف رسػوؿ اهلل  ػاؿ إذا مػر أحػدكم
و رللػ أو سػوؽ وبيػده نبػل فليلخػذ بنوػاذلا ليلخػذ بنوػاذلا ليلخػذ بنوػاذلا) .ػاؿ
أبو موسه" :واهلل ما متنا حىت سددناىا بعضنا و وجوه بعل"(ٖ).
ففػ ىػػذا احلػػدين ال ىيػػك مػػن اإلشػػارة بالسػػبلح للمسػػلم دوف وػػد دلػػا و أسػػلوب
رار األمر من شدة الن عله ادلخال  ،ف ي يفػن أشػار بالسػبلح عمػداي وكيػ يفػن
استعمل األسلحة ادلدمرة كالقنابل وادلتف رات.
(ٔ) كت ػػاب ال ػػديات  /ب ػػاب ػػوؿ اهلل ع ػػاى وم ػػن يقت ػػل مامن ػػا متعم ػػدا ف ػ ػزاؤه جه ػػنم(ٕٔ)ٔٛٚ/
بر م(ٕ.)ٙٛٙ
(ٕ) و الباب نفسو ( ٖ.)ٙٛٙ
(ٖ) كت ػػاب ال ػػرب والو ػػلة وا داب /ب ػػاب أم ػػر م ػػن م ػػر بس ػػبلح و مسػ ػ د أو س ػػوؽ أو عل ػػا م ػػن
ادلوا ( )ٜٔٙ/ٔٙبر م (٘ٔ.)ٕٙ
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ٖ -أخػػرج أبػػو داود بسػػنده عػػن عبػػد الػػرمحن بػػن أل ليل ػػه ػػاؿ حػػدثنا أص ػػحاب
زلمد  أ م كانوا يس وف م النيب  فناـ رجل منهم فانالق بعضػهم إى حبػل معػو
فلخذه ففزع فقاؿ رسوؿ اهلل  ( : ال ػلل دلسلم أف يروع مسلما)(ٔ).
فػػإذا كػػاف ال وي ػ للمسػػلم بلخػػذ ش ػ ء مػػن أمتعتػػو حرامػػا ف ي ػ بتخويفػػو بالسػػبلح
والتف وإ بلؼ شلتل ا و.
ٗ -أخػػرج البخػػاري عػػن أل ىريػػرة ر ػ اهلل عنػػو أف نػػيب اهلل  ػػاؿ ( :ال يأل ػ
أحػدكم علػه أخيػو بالسػبلح فإنػو ال يػدري لعػل الألػيااف ينػػزع و يػده فيقػ و حفػرة مػػن

النار)(ٕ).
اؿ ابن ح ر ( ىو كناية عن و وعو و ادلعوية الا فض بو إى دخوؿ النار ،ػاؿ
ابن بااؿ :معناه إف أنفذ عليو الوعيػد ،وو احلػدين النهػ عمػا يفضػ إى احملػذور وإف مل
ي ن احملذور زلققا سواء كاف ذلك و جد أو ىزؿ )(ٖ).
ٗ -وع ػػن عب ػػد اهلل ب ػػن عم ػػرو ر ػ اهلل عنهم ػػا ػػاؿ ػػاؿ رس ػػوؿ اهلل ص ػػله اهلل علي ػػو
وسلم ( من تل معاىداً مل يرح را،حة اجلنة ،وإف رػلها وجد من مس ة أربعػد عامػاً) رواه
البخاري(ٗ).

 -ٙوعػػن صػػفواف بػػن سػػليم عػػن عػػدة مػػن أبنػػاء أصػػحاب رسػػوؿ اهلل صػػله اهلل عليػػو
وسػػلم عػػن آبػػا،هم عػػن رسػػوؿ اهلل صػػله اهلل عليػػو وسػػلم ػػاؿ( :أال مػػن هلػػم معاىػ ًػدا أو
(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)
(ٗ)

كتاب األدب /باب من يلخذ الأل ء عله ادلزاح (ٗ)ٖٓٔ/بر م (ٗٓٓ٘).
فتا الباري ٖٔ.ٕ٘/
فتا الباري (ٖٔ.)ٕ٘/
رواه البخاري – كتاب اجلزية وادلوادعة – باب إ من تل معاىداً بغ جرـ .ٕٜٙ /ٙ
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انتقو ػػو أو كلَّف ػػو ف ػػوؽ ا ت ػػو ،أو أخ ػػذ من ػػو ش ػػيئًا بغػ ػ
القيامة)(ٔ).
و ػػد جػػاء و بيػػاف م ػػة ادل رمػػة الوػػادر عػػن اجملم ػ الفقه ػ اإلسػػبلم التػػاب لراباػػة
ي ػػك نفػ ػ ن فلن ػػا ح ي ػػو ي ػػوـ

العػػامل اإلسػػبلم يف ػػة ادل رمػػة و دور ػػو السػػابعة عألػػرة الػػا عقػػدت و م ػػة ادل رمػػة ،و
الف ة من ٕٔٗٗ/ٔٓ/ٕٖ–ٜٔىػ ادلوافق ٖٔ–ٕٖٓٓ/ٕٔ/ٔٚـ.
و الفقرة السادسة و بياف احل م الألرع و األعماؿ اإلرىابية:
احل م الألرع و األعماؿ اإلرىابية من نريك ودديد و ف ات:
األعماؿ اإلرىابية التخريبية مػن ف ػ للمنألػوت واجلسػور وادلسػاكن ا ىلػة بسػ ا ا
ا منػػد معوػػوم الػػنف وادلػػاؿ مػػن مسػػلمد و ػ ىم شلػػن أعا ػوا العهػػد واألمػػاف مػػن ويل
األمر يفوجك مواثيق ومعاىدات دولية ،وخا الاا،رات والقاارات وسػا،ر وسػا،ل النقػل
وددي ػػد حي ػػاة مس ػػتخدميها و ػػرويعهم و ا ػ ػ الاري ػػق عل ػػيهم وإخ ػػافتهم وإف ػ ػزاعهم ،ى ػػذه
ادلمارسػػات ألػػتمل عل ػػه عػػدد مػػن اجل ػرا،م احملرم ػػة ال ػػا عػػد و ش ػػرع اإلس ػػبلـ مػػن كب ػػا،ر
ال ػػذنوب ،وموبق ػػات األعم ػػاؿ ،و ػػد ر ػػك الأل ػػارع احل ػػيم عل ػػه مر بيه ػػا ادلباشػ ػرين ذل ػػا
وادلأل ػػاركد فيه ػػا نايا ػاً ودعم ػاً مالي ػاً وإم ػػداداً بالس ػػبلح والعت ػػاد ،و روغل ػاً إعبلمي ػاً يزينه ػػا

ويعػػدىا مػػن أعمػػاؿ اجلهػػاد وصػػور االستألػػهاد ،كػػل ذلػػك ػػد ر ػػك الألػػارع عليػػو عقوبػػات
رادعة كفيلة بدف شرىم وردء خارىم ،واال تواص العادؿ منهم ،وردع من سػوؿ نفسػو
سلوؾ مسل هم.
اؿ عاى :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

(ٔ) رواه البيهق و سننو ٘.ٕٓ٘ /

_______

18

_______

جهود والة أمر اململكة العربية السعودية وعلمائها في التحذير من اإلرهاب والتطرف

ﮒﮓ ﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ ن سورة ادلا،دة:

ٖٖي.
أمػػا عقوبػػة مػػن ػػاـ بأل ػ ء مػػن لػػك األعمػػاؿ فتختل ػ ول نهػػا ػػد وػػل إى القتػػل،
فق ػػد ص ػػدر ع ػػن ىيئ ػػة كب ػػار العلم ػػاء و ادلمل ػػة العربي ػػة الس ػػعودية ع ػػاـ ٜٔٗٓى ػ ػ " ػ ػرار
ر م  " ٔٗٛبياف لعقوبة مػن ػاـ بلعمػاؿ نريبيػة جػاء فيػو" :مػن ثبػد شػرعاً أنػو ػاـ بعمػل
مػ ػػن أعمػ ػػاؿ التخريػ ػػك واإلفسػ ػػاد و األرض الػ ػػا زعػ ػػزع األمػ ػػن باالعتػ ػػداء علػ ػػه األنف ػ ػ
وادلمتل ػػات اخلاصػػة أو العامػػة كنس ػ ادلسػػاكن أو ادلسػػاجد أو ادلػػدارس أو ادلستألػػفيات
وادلو ػػان واجلس ػػور وسل ػػازف األس ػػلحة وادلي ػػاه وادلػ ػوارد العام ػػة لبي ػػد ادل ػػاؿ كلنابي ػػك الب ػ وؿ،
ونسػ الاػػا،رات أو خافهػػا وضلػػو ذلػػك ،فػػإف عقوبتػػو القتػػل لداللػػة ا يػػات ادلتقدمػػة علػػه
أف مثػ ػػل ىػ ػػذا اإلفسػ ػػاد و األرض يقتض ػ ػ إىػ ػػدار دـ ادلفسػ ػػد ،وألف خاػ ػػر ىػ ػػاالء الػ ػػذين
يقومػػوف باألعمػػاؿ التخريبيػػة و ػػررىم أشػػد مػػن خاػػر و ػػرر الػػذي يقا ػ الاريػػق فيعتػػدي
عله شخص فيقتلو أو يلخذ مالو ،و د ح م اهلل عليو يفا ذكر و آية احلرابة ) (ٔ).
____

(ٔ) رللة البحوث العلمية العدد الراب والعألروف ٜٔٗٓىػ ،ص .ٖٛٙ
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انفصم انثاني :مىقف املمهكت انعزبيت انسعىديت
من اإلرهاب وجهىدها يف مكافحته

املبحث األول :موقف املنلكة العربية السعودية من اإلرهاب يف املاضي واحلاضر:
ان ػػذت ادلمل ػػة العربي ػػة الس ػػعودية م ػػن الق ػػرآف ال ػػرمي والس ػػنة النبوي ػػة ادلاه ػػرة منه ػػا
ونظامػاً وسػػلوكا ذلػػا ،فعملػػد علػػه ابيػػق الألػريعة اإلسػػبلمية السػػمحة ،كمػػا جػػاء و ادلػػادة
األوى من نظاـ احل م الا قرر بلف( :ادلمل ة العربيػة السػعودية دولػة عربيػة إسػبلمية ذات

سيادة امة دينها اإلسبلـ ودستورىا كتاب اهلل عاى وسنة رسولو .)ٔ() 
وحب ػػم أف اإلرىػػاب والعنػ والتاػػرؼ ػػد عػػاليم ديننػػا اإلسػػبلم احلنيػ  ،فبالتػػايل
مو ػ ادلمل ػػة العربيػػة السػػعودية منػػذ لسيسػػها علػػه يػػد موحػػدىا ادللػػك عبػػد العزيػػز يرمحػػو
اهلل ،ثابػػد ػػد ىػػذه الظ ػواىر ادلنحرف ػػة ،وى ػ ب ػػذؿ و ػػارى جهػػدىا الستئو ػػاذلا واحل ػػد
منهػػا ،وذلػػك علػػه مجيػ ادلسػػتويات الداخليػػة واإل ليميػػة والدوليػػة ،عػػدؼ اسػػتتباب السػػلم
واألمػػن الػػدوليد ،وكانػػد ادلمل ػػة مػػن الػػدوؿ ادلاسسػػة جلامعػػة الػػدوؿ العربيػػة يفألػػاركتها و
إعداد ميثػاؽ جامعػة الػدوؿ العربيػة و ٖٔٙٗ/ٗ/ٛىػػ ،واألمػم ادلتحػدة يفألػاركتها و مػا ر
سػ ػػاف فرانسيس ػ ػ و عػ ػػاـ ٜ٘ٗٔـ ،ومػ ػػن أى ػ ػػم أىػ ػػداؼ ومقاص ػ ػػد ميثػ ػػاؽ األم ػ ػػم ادلتح ػ ػػدة
اسػتتباب السػلم واألمػن الػػدوليد ومحايػة حقػوؽ اإلنسػاف وحريا ػػو األساسػية واحػ اـ واعػػد
القػػانوف الػػدويل ،ف ػػاف فاعػػل ادلمل ػػة م ػ اجملتم ػ الػػدويل وا ػػحا ،فقػػد ش ػ بد ادلمل ػػة
العن امي صوره وأش الو ،وكل ما يادي إى اإلخػبلؿ بالسػلم واألمػن الػدوليد ،و اكػد
ادلمل ػػة دومػاً نبػػذ اإلرىػػاب داخليػاً كػػاف أـ دوليػاً ،أيػػا كػػاف نوعػػو وموػػدره و ألػ
(ٔ) النظاـ األساس للح م ٕٔٗٔ/ٛ/ٕٚىػ.
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الو نية واإل ليمية والدولية للقضاء عله األنألاة اإلرىابية ،و عا ك مر بيهػا بغػل النظػر
ع ػػن جنس ػػيادم ،وو الو ػػد ذا ػػو ػػرفل ادلمل ػػة رب ػػيف اإلرى ػػاب باإلس ػػبلـ و ػػد أك ػػدت
و أكثر مػن زلفػل أنػو ال رلػاؿ علػه اإل ػبلؽ للتنػازؿ وادلسػاومة حػوؿ األسػ الدينيػة الػا
عترب أساس الألرعية و الببلد ،كما جاء و اخلااب الػذي ألقػاه ادللػك عبػد العزيػز –رمحػو
اهلل– و الاا ،و الراب والعألرين من مايو عاـ ٕٖٜٔـ ،حين أكد علػه أف ( األمػور
العو ػرية الػػا عيننػػا و فيػػدنا ويبيحهػػا ديػػن اإلسػػبلـ فػػنحن نلخػػذىا ونعمػػل عػػا ونسػػعه و
عميمها ،أما ادلناو لئلسبلـ فإننا ننبػذه ونسػعه جهػدنا و مقاومتػو ألنػو ال اعػة دلخلػوؽ
و معوػ ػ ػ ػػية اخلػ ػ ػ ػػالق وال مدنيػ ػ ػ ػػة أفضػ ػ ػ ػػل وأحسػ ػ ػ ػػن مػ ػ ػ ػػن مدنيػ ػ ػ ػػة اإلسػ ػ ػ ػػبلـ وال عػ ػ ػ ػػز لن ػ ػ ػ ػػا
إال بالتمسك بو)(ٔ).
وامتدادا لذلك الدور الاليع واصلد ادلمل ة العربية السػعودية حرعػا علػه اإلرىػاب
بػػبل ى ػوادة وكػػاف ذلػػا القػػدح ادلعلػػه و م افحػػة اإلرىػػاب والعن ػ والتاػػرؼ ،وأسػػهمد و
مجي اال فا يات وادلعاىدات الا أبرمد عدؼ اجتثػاث اإلرىػاب مػن جػذوره بألػىت صػوره
وأش ػ الو ،زللي ػػا وإ ليمي ػػا ودولي ػػا ،وذل ػػا اجله ػػود ادلألػ ػ ورة و م افح ػػة اإلرى ػػاب والتا ػػرؼ
والقضاء عليهما ،كما سيليت بيانو إف شاء اهلل عاى.
املبحثثثث الثثثثاني :موقثثثف والا املنلكثثثة العربيثثثة السثثثعودية و لنا ثثثا مثثثن اإلرهثثثاب
والتطرف:
لقػػد دأب والة األمػػر و ادلمل ػػة العربيػػة اإلسػػبلمية علػػه بيػػاف نعمػػة اإلسػػبلـ ووجػػوب
التمسك بو وج يم ال تاب والسنة و صغ األمور وكب ىا ،وال فخػر وال عػزة إال بػذلك،
(ٔ) ادلمل ة العربية السعودية وم افحة اإلرىاب من وراء احداثٔٔسبتمرب ،الابعة األويل ٖٕٗٔىػ
ص .ٜٔٙ
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وبيػاف مساحػػة الػػدين ووسػايتو واولػػو جلميػ منػاح احليػػاة وصػػبلحيتو ل ػل زمػػاف وم ػػاف،
وأكدوا و كلمادم و وجيهادم ولقاءادم عله جتػرمي اإلرىػاب اميػ صػوره وأشػ الو الػذي
يتضمن صنوؼ األذى والتخوي وال وي والتدم  ،فهو زلرـ و دين اإلسبلـ بل ىػو مػن
أعظػم ادلن ػرات وأشػػد اجلػرا،م ،ومػػن الػػزور والبهتػاف أف لوػػق ىػػذه التهمػة باإلسػػبلـ الػػذي
ىػػو ب ػراء منهػػا بػػل ىػػو احملػػارب ذلػػا القا ػ عليهػػا ،كػػل ىػػذا و ػ ه ضػػمنتو كلمػػات اد نػػا
– وفقهػػم اهلل عػػاى – وأيضػاً علماؤنػػا األفا ػػل – جػزاىم اهلل خػ اً – واألمثلػػة علػػه ىػػذا
كث ة ،وا حة ناصعة ال جتاج إى عليق أو و يا ،ومن ذلك:
ٔ -جػػاء و كلمػػة لئلمػػاـ ادلاسػ ادللػػك عبػػد العزيػػز بػػن عبػػد الػػرمحن آؿ سػػعود رمحػػو
اهلل عػػاى ولػػو (إف نعػػم اهلل علػػه خلقػػو ال جوػػه ،ومػػن كمػػاؿ نعمػػو بعثػػة زلمػػد صػػله اهلل
عليو وسلم.
ولق ػػد ج ػػاء الرس ػػوؿ زلم ػػد ص ػػله اهلل علي ػػو وس ػػلم باذل ػػدى والبين ػػات ،ج ػػاء بلفض ػػل
األدي ػ ػػاف ،أال وى ػ ػػو دي ػ ػػن اإلس ػ ػػبلـ ،إف اإلس ػ ػػبلـ ش ػ ػريعة مسح ػ ػػة ال ل ػ ػػو في ػ ػػو ،اخت ػ ػػاره اهلل
للمسلمد من بد الألرا ،وفضلو عله مجي ادللل.
دين اإلسبلـ ،دين اإلنسانية والسماحة ،ولقد أرسل اهلل رسولو زلم ًػدا صػله اهلل عليػو

وسػػلم بلشػػرؼ ال تػػك خل ػ األمػػم وىػػو كتػػاب اهلل ،ف تػػاب اهلل ال يل يػػو البا ػػل مػػن بػػد
يديو وال من خلفو نزيل من ح يم محيد.
إف ديػػن اهلل هػػاىر كالألػػم ال لػػب في ػػو وال عقيػػد ،ديػػن اهلل م ت ػػوب و ال ت ػػاب
والسنة ،ف ل عمل ا فق م ال تاب والسنة فهو احلق ،وكل عمل خػال ال تػاب والسػنة
فه ػػو با ػػل ،إف الفر ػػة أوؿ الت ػػدىور واالطل ػػذاؿ ،ب ػػل ى ػ الع ػػدو األك ػػرب للنف ػػوس والغاوي ػػة
للبألر.
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االجػػاد والتضػػامن أسػػاس كػػل ش ػ ء ،في ػػك علػػه ادلسػػلمد أف ػلػػذروا وأف يوػػلحوا
ذات بينهم ،ويبذلوا النويحة ألنفسهم) (ٔ).
ٕ -من كلمات خػادـ احلػرمد الألػريفد ادللػك فهػد – رمحػو اهلل عػاى – مػا جػاء و
بيػػاف رلل ػ الػػوزراء ادلنعقػػد يػػوـ االثنػػد ادلوافػػق ٗٔ /رجػػك  ٕٕٔٗ /ىػ ػ وفيػػو (إف رلل ػ
الوزراء جدد دعم ادلمل ة و عاو ػا ال امػل مػ اجلهػود الدوليػة اذلادفػة إى زلاربػة اإلرىػاب،
مأل ػ ًا إى أف ادلمل ػػة كانػػد مػػن الػػدوؿ السػػبا ة الػػا و فػػد ػػد اإلرىػػاب ومنػػذ سػػنوات
عدة ،ودعد العامل أمج إى م افحتو ب ل حزـ ،وما زالد ناشد اجملتمػ الػدويل يفحاربػة
ىذه الظاىرة ،وجديد مفهومها ،ومعاجلة جوانبها ادلختلفة ،وآثارىػا السػلبية علػه االسػتقرار
العادل .
وإف رلل ػ ال ػػوزراء يعػػرب عػػن رفػػل ادلمل ػػة ادلالػػق حملػػاوالت إلوػػاؽ دمػػة اإلرىػػاب
كدا أف الدين اإلسبلم احلني ديػن وزلبػة وسػبلـ و سػاما ،ونبػذ
باإلسبلـ وادلسلمد ،ما ً
لئلرىاب ب ل صوره وأش الو)(ٕ).
وجػ ػ ػػاء و حديثػ ػ ػػو لوكالػ ػ ػػة األنبػ ػ ػػاء العمانيػ ػ ػػة ( إف اإلرىػ ػ ػػاب و ادلوػ ػ ػػالا السياس ػ ػ ػ
اإلعبلمػ ادلعاصػػر ىػػو و حقيقتػػو إفسػػاد و األرض ،وديننػػا ػلػػرـ ذلػػك ولػػي لػػو و ػػن وال
دين وال جنسية ،لذا فمن الابيع التعاوف من أجػل اجتثػاث جػذوره فاديًػا لألػروره ،وىػذا
م ػػا كن ػػا وم ػػا زلن ػػا ناال ػػك ب ػػو ونل ػػا و ل ػػك التع ػػاوف دلعاجلت ػػو ح ػػىت ال يس ػػتفحل خا ػػره،
وادلمل ػػة العربيػػة السػػعودية وأخوادػػا و دوؿ اجمللػ سػػهم ب ػػل مػػا سػػتايعو لػػدعم و عزيػػز

(ٔ) ينظر :مو
(ٕ) ينظر :مو

ادلمل ة العربية السعودية من اإلرىاب ٔ.ٕٔٚ -ٕٕٔ /
ادلمل ة العربية السعودية من األرىاب ٔ.ٕٖٛ /
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اجلهود الدولية و ىذا الودد عله شرط أف يتوافق ذلك مػ شػريعتنا اإلسػبلمية السػمحة،
دما دلا فيو خ البألرية.
وم ما وص بو الألرعية الدولية ليتس ادلض ً
إف جقق األمن والسبلـ واالسػتقرار لألػعوب ادلناقػة رىػن بتابيػق السياسػات الرشػيدة
ال ػػا ت ن ػػك الو ػػوع و األخا ػػار النامج ػػة ع ػػن س ػػوء التق ػػدير أو الر ب ػػة اجلازل ػػة للهيمنػ ػػة
والتسػػليف و مػػيف حقػػوؽ ا خػرين ،لػػذلك ال بػػد مػػن التعػػاوف علػػه كافػػة ادلسػػتويات إ ليميًػػا
وعربيً ػػا وإس ػػبلميًا ودوليًػػا م ػػن أج ػػل إغل ػػاد الو ػػيغ ادلناقي ػػة وادلو ػػوعية دلعاجل ػػة ادلألػ ػ بلت
بعيدا عن ازدواجية ادلعاي وبذلك عػي ادلناقػة ،بػل
القا،مة حىت عود احلقوؽ ألصحاعا ً
ويعي العامل أمج و أمن وأماف واستقرار وحياة ىانئة كرؽلة)(ٔ).
ٖ -من كلمات خػادـ احلػرمد الألػريفد عبػد اهلل بػن عبػد العزيػز حفظػو اهلل عػاى مػا
جػػاء و كلمتػػو و حفػػل افتتػػاح نػػدوة راباػػة العػػامل اإلسػػبلم و م ػػة ادل رمػػة ،والػػا ى ػ

بعن ػ ػواف ( صػ ػػورة اإلسػ ػػبلـ و اإلعػ ػػبلـ ادلعاصػ ػػر ) ( :إف اإلسػ ػػبلـ رسػ ػػالة تضػ ػػمن منه ً ػ ػػا
مت امبلً للحياة ،يػُ َعِّرؼ اإلنساف سبل الن اة ،ويوصل بد الناس مبادئ التعػاوف والت افػل
وسػػبل السػػبلـ ،وىػػو ديػػن يفػػرض علػػه مجي ػ أ باعػػو التقيػػد بػػاحلق ،ويػػلمرىم بالعػػدؿ بػػد
الناس واإلحساف إليهم ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮊ ( النحل.)ٜٓ :
ىػػذا ىػػو اإلسػػبلـ  -أيهػػا األخػػوة ػ ػ ومػػن منهاجػػو اسػػتمدت ادلمل ػػة العربيػػة السػػعودية
دسػػتورىا ،وأ امػػد عليػػو نظامهػػا ،ولػػذلك فػػإف ادلمل ػػة جتػػد نفسػػها أمػػاـ التزامػػات فػػرض
عليهػا الػػدفاع عػن اإلسػػبلـ ومواجهػػة مػا يتعػػرض لػو اإلسػػبلـ وادلسػػلموف مػن محػػبلت ثقافيػػة
دما با لة ال صلة لو عػا ،ومػن ذلػك لوػق
وإعبلمية هادلة ،حرفد مقاصده ،وألوقد بو ً

(ٔ) ينظر :مو

ادلمل ة العربية السعودية من اإلرىاب ٔ.ٕٕٗ /
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دمة العن واإلرىاب بو ،وىو رسػالة اهلل إى النػاس لتحقيػق العدالػة و لصػيل معػاين الرمحػة
بد الناس ،ونألر اإلسبلـ و اجملتمعات اإلنسانية.
لقد أعلند ادلمل ة العربية السعودية إدانتها جلمي عمليات اإلرىاب ،منالقة و
ذلك من وجيهات اإلسبلـ الذي ػلرـ تل النف

البألرية ﮋ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﮊ ( األنعاـ ،) ٔ٘ٔ :فاإلسبلـ الذي نظم العبل ة
بد األفراد واجملتمعات حرـ تل النف اإلنسانية ببل حق ،واعترب تل النف جرؽلة عادؿ
و بألاعتها تل أبناء اإلنسانية كلها ﮋ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ

ﭫﭬﮊ ( ادلا،دة.) ٖٕ :
إف ادلمل ػة إذ ػػدين اإلرىػػاب أيػًػا كػػاف موػدره ،و ػػدعو إى إزالػػة أسػػبابو ،و نقيػػة البيئػػة
الػػا ينألػػل فيهػػا ،ومعا بػػة مر بيػػو ،و تعػػاوف م ػ اجملتم ػ الػػدويل الجتثاثػػو ػػرفل و الو ػػد
والسػػياؽ نفسػػو إلوػػا و باإلسػػبلـ أو ادلسػػلمد ،فاإلرىػػاب ال ديػػن لػػو ،و سػػتن ر اذل مػػات
اإلعبلمي ػػة ادلغر ػػة ال ػػا ب ػػدواف ػ إنس ػػانية ،م ػػن ش ػػل ا ػػلجيل الو ػػراع ب ػػد احلض ػػارات
واألمم.
وادلمل ػػة العربي ػػة الس ػػعودية ػػرى أف م ػػن واجبه ػػا ق ػػدمي الع ػػوف وال ػػدعم ل ػػل عم ػػل
إسػػبلم رش ػػيد ،يه ػػدؼ إى وحي ػػد ال ػرأي ب ػػد ادلس ػػلمد ،وإخ ػػبلص عمله ػػم هلل س ػػبحانو
و عػػاى وحػػده وأف مػػا واجهػػو األمػػة ادلسػػلمة اليػػوـ مػػن محػػبلت ااولػػد علػػه دينهػػا وعلػػه
مقدس ػػادا ،وعلػ ػه رموزى ػػا ،وعل ػػه منهاجه ػػا ،ػلت ػػاج إى معاجل ػػة ح يم ػػة و عام ػػل بوػ ػ ،
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يعتمػػد علػػه وجيػػو ش ػريعة اإلسػػبلـ ،وىػػو سػػبيلنا و ادلمل ػػة ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ (يوس .)ٔ()ٔٓٛ :
وجاء و كلمتو – حفظو اهلل عاى – أماـ مػة مسػقيف ( إف أمتنػا العربيػة واإلسػبلمية
ضررت أبلغ الضرر بسبك وػرفات رعنػاء لقتلػة رفعػوا شػعارات اإلسػبلـ ،واإلسػبلـ مػنهم
ب ػراء . . .وادع ػوا نو ػػرة األم ػػة العربي ػػة واإلس ػػبلمية ،واألم ػػة ى ػ الض ػػحية األوى إلجػ ػرامهم
مجيعػػا و ىػػذه الظػػروؼ إدانػػة األعمػػاؿ اإلرىابيػػة كافػػة
وعبػػثهم ،لػػذلك فواجػػك ادلسػػلمد ً

دوف لب أو موض ،وإدانة من ياازرىا بقوؿ أو فعل ،وأف يبينوا الفرؽ الألاس والوا ػا
بينها وبد النضاؿ الو ين ادلألروع و سبيل قرير ادلو .
إف اإلس ػػبلـ ى ػػو دي ػػن التس ػػاما واحملب ػػة ،واإلس ػػبلـ ي ػػدعو إى أف ي ػػوف التعام ػػل مػ ػ

ا خرين باجملادلة احلسػ لقولػو عػاى :ﮋ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲ ﮊ ( النحػػل ،) ٕٔٙ :بػػل إف اهلل جل ػػد در ػػو خا ػػك موس ػػه
وىػاروف ػ ػ عليهمػػا السػبلـ ػ ػ حينمػػا بعثهمػا إى فرعػوف فقػػاؿ ﮋ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮ ﮯ ﮊ ( و.) ٗٗ :
لػػذلك علينػػا أف نتعامػػل مػ ا خ ػرين بلسػػلوب احل مػػة وادلوعظػػة احلسػػنة لػػنع مػػن
خ ػػبلؿ و ػػرفا نا س ػػلوؾ ادلس ػػلم احلقيقػ ػ ال ػػذي ػػاؿ عن ػػو ن ػػيب الرمح ػػة (ادلس ػػلم م ػػن س ػػلم
ادلسلموف من لسانو ويده) (ٕ).
ٗ -مػػن كلمػػات صػػاحك السػػمو ادلل ػ األم ػ سػػلااف بػػن عبػػد العزيػػز ويل العهػػد

(ٔ) مو ادلمل ة العربية السعودية من اإلرىاب ٔ.ٕ٘ٗ – ٕ٘ٔ /
(ٕ) ينظر :مو ادلمل ة العربية السعودية من اإلرىاب ٔ.ٕٚٛ – ٕٚٚ /
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نا،ك ر،ي رلل الوزراء وزير الدفاع والا اف وادلفت العاـ رمحو اهلل عاى:
بػػد مسػػوه عري ػ اإلرىػػاب وحرمتػػو و اإلسػػبلـ بقولػػو ( أمػػا ضلػػن ادلسػػلموف فنػػرى أف
ال لمػػة اإلصلليزي ػػة ( )Terrorismال ػػا عػػين اإلرى ػػاب الأل ػػا ،و وس ػػا،ل اإلع ػػبلـ وادلق ػ ف
دا،ماً بالػذـ غلػك أف ُعػرؼ بػا يت :القيػاـ ب ػل عمػل يقوػد بػو رويػ األبريػاء أو اإلفسػاد
و األرض أو التخاػػييف لػػذلك ،وىػػذا و رأينػػا عري ػ شػػامل ل ػػل مػػا حرمػػو اإلسػػبلـ مػػن
أن ػواع اإلرىػػاب س ػواء أكػػاف و السػػلم أـ و احلػػرب . .إى أف ػػاؿ :شلػػا سػػبق يتضػػا ل ػػل
ذي عػػد بوػ ة وعقػػل منػ أف ديػػن اإلسػػبلـ ػلػػرـ ال ويػ واإلرىػػاب ،وأف مػػن يفعػػل ذلػػك
باسم اإلسبلـ ىو جاىل بالدين احلني وأف مػن يوػم اإلسػبلـ وأىلػو باإلرىػاب ىػو مفػ ٍ
قر ذلك ،ومن ا فػو مػن ادلسػلمد فهػو مثػل
ببل شك ،ومت ٍن ببل حقن ألف اإلسبلـ ال يُ ُّ
ه شلن يفعلو من أىل الديانات األخرى )(ٔ).

و ػاؿ مسػوه أيضػاً مو ػحاً مو ػ ادلمل ػة مػن اإلرىػاب و ال لمػة الػا ألقاىػا يفناسػػبة
الػػذكرى اخلمسػػد لتلسػػي ىيئػػة األم ػم ادلتحػػدة (إف بػػبلدي ثػػل لػػك العػػامل اإلسػػبلم
ل و ػػا منب ػ اإلس ػػبلـ ال ػػذي غلع ػػل الس ػػبلـ و مقدم ػػة مباد ،ػػو الس ػػامية ،كم ػػا ينب ػػذ العن ػ
واإلرىػاب ،ومػن ىػػذا ادلنالػق ي ػرس ادللػػك فهػد كػل جهػػوده ل ػ سػتمر ادلمل ػػة و أداء
رسالتها جتاه ضايا السبلـ)(ٕ).
٘ -مػػن كلمػػات صػػاحك السػػمو ادلل ػ األم ػ نػػاي بػػن عبػػد العزيػػز النا،ػػك الثػػاين
لر،ي رلل الوزراء وزير الداخلية رمحو اهلل عاى:

(ٔ) انظر :حقيقة مو اإلسبلـ من التارؼ واإلرىاب ،د .سليماف بن عبػدالرمحن احلقيػل( ،د .ف)
ط .الثانيةٕٕٔٗ ،ى ،ص ٖٗٔ.ٖٔٚ ،
(ٕ) رللة اجمللة ،العدد (ٕٓ )ٛو ٕٕٔٗٓٚ/ٕ/ى.
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بد مسوه مو ػ اإلسػبلـ مػن اإلرىػاب بقولػو ( اإلرىػاب نقػيل لئلسػبلـ امػا حيػن
إف اإلسػبلـ يعظػػم مػػن حيػػاة اإلنسػػاف واإلرىػاب يس خوػػها ويبيحهػػا . .واإلسػػبلـ ياسػ
أمن اجملتمعات و ملنينتها واإلرىاب يقػوض ركػا،ز األمػن و ملنينػة النفػوس وذلػذا كػاف مػن
ادلهػػم اإل ػرار بػػلف اإلرىػػاب ال و ػػن وال عقيػػدة لػػو ) ،وأ ػػاؼ مسػػوه ػػا،بل ( إف اإلرىػػاب
ب ل صوره وأش الو يعد حربا خا ة عله اجملتمعػات وخاور ػو ألػتد مػن وا ػ كونػو حربػا
يتح ػػرؾ رلرموىػ ػػا و الظػ ػػبلـ ،ويهػ ػػدموف أمػ ػػن الن ػػاس مػ ػػن حيػ ػػن ال يتو عػ ػػوف ويسػ ػػتبيحوف
أرواحهم وأمواذلم دوف ذنك ا فوه )(ٔ).
و اؿ أيضاً مبيناً حقيقة اإلرىاب (فادلداف عن حػق لػي إرىابيػاً واحملػارب و مواجهػة
الظلػػم والبا ػػل وا توػػاب احلقػػوؽ لػػي إرىابي ػاً ،اإلرىػػاب و مفهومنػػا ىػػو :صػػفة الفعػػل
اخلارج عن الألرع والقانوف وادلنتهك حلرمات ا خرين ،وىػو الفعػل الألػيااين الػذي ال يُقػره

ديػػن وال ايػػده األعػراؼ وال القػػيم اإلنسػػانية .فعػػل يهػػدؼ إى اإل ػرار بػػا خرن ألىػػداؼ
ذا ية يقة أو دلفاىيم جاىلة منغلقة ،كما أف اإلرىػاب عػرب التػاريل البألػري ال ؽل ػن بػلي
حػػاؿ مػػن األحػواؿ أف ي ػػوف مر باػاً بعقيػػدة أو جنسػػية أو و ػػن ،فهػػو و كػػل م ػػاف يػػربز
فيو األشرار واحلا دوف واجلهلػة ومر ػه النفػوس بوػرؼ النظػر عػن عقا،ػدىم أو أو ػا م..
إى أف ػػاؿ :ويلحػػو أف والة األمػػر و ادلمل ػػة العربيػػة السػػعودية يقفػػوف علػػه رأس ا،مػػة
الػػدوؿ اإلسػػبلمية السػػاعية إى زلاربػػة اإلرىػػاب الػػذي ال يعػػرب عػػن دوافػ إسػػبلمية وإظلػػا مػػن
منالقػػات سياسػػية وعدوانيػػة أفرزىػػا اجلهػػل باإلسػػبلـ ديػػن السػػماحة والوسػػاية واحلضػػارة،
الذي جػاء ليخػرج العػامل مػن الظلمػات إى النػور ال ليعيػدىا إى الظلمػة و ياىػك الػدغلور،
فاإلس ػػبلـ دي ػػن عل ػػم وف ػػر وثقاف ػػة ،وس ػػلوكيات ادلس ػػلم إذا انالق ػػد م ػػن فه ػػم إس ػػبلم
(ٔ) صحيفة الألرؽ األوسيف ،العدد  ،ٚٓٛٙو ٖٕٜٜٔٛ/ٗ/ـ.
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صػػحيا فإ ػػا ع ػ يمػاً أخبل يػػة رفيعػػة يعػ ُّػز نظ ىػػا بػػد شػػعوب العػػامل ،وعلػػه أي حػػاؿ
فإف اإلرىاب واإلسبلـ نقيضاف ،فاإلسػبلـ يػدعو إى احلػوار والسػماحة واألخػذ باحلسػ ..
وو الو د نفسو فهو لي دين ع وذؿ ومهانة واستسبلـ)(ٔ).
وأو ػػا بػ ػراءة اإلس ػػبلـ م ػػن اإلرى ػػاب بقول ػػو ( إف التا ػػرؼ واإلرى ػػاب كلمت ػػاف ي ث ػػر
استخدامهما و نألرات األخبػار ،وال عػد مألػ لة اإلرىػاب اصػرة علػه دولػة بعينهػا وإظلػا
ى مأل لة دولية ب ػل معػ ال لمػة ،وشلػا ياسػ لػو أف ػربيف بعػل وسػا،ل اإلعػبلـ بػد
اإلرىػػاب واإلس ػػبلـ ،أو ي ػػتم اس ػػتغبلؿ الف ػػزع الع ػػادل مػػن اإلرى ػػاب أل ػراض سياس ػػية ػ
مألػػروعة س ػ ء إى اإلسػػبلـ أو ألػػوه األعمػػاؿ ادلألػػروعة دلقاومػػة االحػػتبلؿ ،وضلػػن إذ ظليػػز
بد اإلرىػاب الػذي جتػك إدانتػو وشػ بو وبػد حػق الألػعوب ادلألػروع و مقاومػة االحػتبلؿ
واالس ػػتعمار ناك ػػد أف اإلس ػػبلـ نق ػػيل اإلرى ػػاب ،وينب ػػذه ويو ػ ػ أ و ػػه العقوب ػػات عل ػػه
مر ك ذلك العمل ادلألد)(ٕ).
 -ٙمن كلمات صاحك السمو ادلل األم سعود الفيول وزير اخلارجية:
أو ا مسوه مو ادلمل ة مػن اإلرىػاب و كلمػة ادلمل ػة أمػاـ اجلمعيػة العامػة لؤلمػم
ادلتحدة و دوردا السابعة واخلمسد حين ػاؿ ( إف مو ػ ادلمل ػة العربيػة السػعودية مػن
اإلرىاب كاف وال يػزاؿ وا ػحا ومو ػوعيا ومسػاوال ولػي ىنػاؾ رابػة و ذلػك ،ألف ىػذه
الدولة د شرفها اهلل بل دس مقدسات ادلسلمد وجعلها مو ن الرسػالة السػماوية السػمحة
واحلريوػة علػه ابيػق أح ػاـ الػدين اإلسػػبلم احلنيػ ) ماكػدا التقيػد بقػرار رللػ األمػػن
ر ػػم ٖٖٔٚلعػػاـ ٕٔٓٓـ ومو ػػحا أف ادلمل ػػة العربيػػة السػػعودية س ػنّد األنظمػػة البلزمػػة
(ٔ) ينظر :حقيقة مو اإلسبلـ من التارؼ واإلرىاب .ٔٗٔ ،ٖٔٛ
(ٕ) ينظر :مو ادلمل ة العربية السعودية من اإلرىاب ٕ.ٖٕ٘ -ٖ٘ٔ /

_______

29

_______

حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق واجب شرعي ومطمب وطين

دل افحة اإلرىاب الذي عاند منو ،وأ ػا مػن أوا،ػل الػدوؿ ادلو عػة علػه ا فا يػات م افحػة
اإلرىاب عله ادلستويد اإل ليم والدويل.
وأو ا أيضاً مو ادلمل ػة مػن اإلرىػاب و ال لمػة الػا ألقاىػا أمػاـ اجلمعيػة العامػة

لؤلم ػػم ادلتح ػػدة و ٜٜٔٚ/ٔٓ/ٛـ ،حي ػػن ػػاؿ ( لق ػػد دأب ػػد ح وم ػػة ادلمل ػػة العربي ػػة
السعودية علػه إدانػة هػاىرة اإلرىػاب ادلستألػرية و عادلنػا الػراىن و كػل ادلناسػبات واحملافػل
الدوليػػة ،و ػػمد ص ػػودا إى جانػػك كػػل اجلهػػود الدوليػػة ادلبذولػػة للتوػػدي ذلػػذه الظػػاىرة
اخلاػ ة ،و ػد جتلػه ىػػذا ادلو ػ علػه ضلػػو مجػاع مػن خػبلؿ البيانػػات الوػادرة عػن رللػ
التعػػاوف لػػدوؿ اخللػػيل العػػرل ،والػػا ضػػمن إدانػػة صػػرػلة ووا ػػحة لئلرىػػاب امي ػ صػػوره
وأشػ ػ الو ،ث ػػاره اخلاػ ػ ة عل ػػه أم ػػن األفػ ػراد ومو ػػاي الأل ػػعوب واجملتمع ػػات .و ػػد ج ػػرى
التلكيػػد و ىػػذه البيانػػات علػػه أف التاػػرؼ والعنػ واإلرىػػاب ه ػواىر عادليػػة ػ مقوػػورة

عل ػػه ش ػػعك أو ع ػػرؽ أو ملػ ػة معين ػػة ،وب ػػالنظر لعادلي ػػة ى ػػذه الظ ػػاىرة واوليته ػػا ،ف ػػإف أم ػػر
التوػػدي ذلػػا وم افحتهػػا يسػػتدع جهػػوداً دوليػػة مأل ػ كة ي ػػوف ال كيػػز فيهػػا علػػه دواف ػ
وأسباب ىذه الظاىرة والنتا،ل ادل بة عليها)(ٔ).
أما جهود مألاؼلنا األفا ل ،فه عله نوعد:
أولا :إصدار بيانات مشتركة ،وهي كثيرة منها:

ٔ -أص ػػدر رللػ ػ ىيئ ػػة كب ػػار العلم ػػاء القػ ػرار ر ػػم ٔٗٛبت ػػاريل ٕٔ ٜٔٗٓ/ٔ/ىػ ػػ،
الػػذي جػػاء فيػػو ( إف رلل ػ اذليئػػة وبعػػد و ػػوع عػػدة ح ػوادث ذىػػك ػػحيتها ال ث ػ مػػن
الناس األبرياء و لفد بسػببها األمػواؿ وادلمتل ػات وادلنألػوت العامػة ػاـ عػا بعػل ػعاؼ
اإلؽلػػاف أو فا ديػػو مػػن ذوي النفػػوس ادلريضػػة ويفػػا أف ادلمل ػػة العربيػػة السػػعودية كغ ىػػا مػػن
(ٔ) انظر :حقيقة مو

اإلسبلـ من التارؼ واإلرىاب.ٔٚٛ -ٔٚٚ ،
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ػػرورة النظػػر و قريػػر عقوبػػة رادعػػة
البلػػداف عر ػػة لو ػػوع ىػػذه األعمػػاؿ فقػػد رأى اجمللػ
دلن ير ك عمبلً نريبياً .وانابل اً شلا ذكره أىل العلم مػن أف أح ػاـ الألػرع إظلػا ػدور مػن
حيػػن اجلملػػة علػػه وجػػوب محايػػة الضػػرورات اخلم ػ والػػا ى ػ  :الػػدين والػػنف والعػػرض
والعقل وادلاؿ ،وما سببو لك األعماؿ من إخبلؿ باألمن العاـ ونألػوء حالػة مػن الفو ػه
واال اراب فقد رر اجملل :
م ػ ػػن ثب ػ ػػد ش ػ ػػرعاً أن ػ ػػو ػ ػػاـ بلعم ػ ػػاؿ التخري ػ ػػك واإلفس ػ ػػاد واالعت ػ ػػداء عل ػ ػػه األنفػ ػ ػ
وادلمتل ات اخلاصة أو العامة كنس ادلسػاكن وادلسػاجد وادلػدارس وادلستألػفيات وادلوػان
واجلسػػور وسلػػازف األسػػلحة وادليػػاه وادل ػوارد العامػػة كلنابي ػػك الب ػ وؿ أو نس ػ الا ػػا،رات أو
خافها وضلو ذلك فإف عقوبتو القتل.
ياكػػد اجملل ػ علػػه ػػرورة اسػػت ماؿ اإلج ػراءات الثبو يػػة البلزمػػة مػػن احملػػاكم وىيئػػات
التمييػػز ورلل ػ القضػػاء األعلػػه ب ػراءة للذمػػة واحتيا ػاً لؤلنف ػ وإجػراءً دلػػا عليػػو الػػببلد مػػن
التقيد ب افة اإلجراءات البلزمة شرعاً لثبوت اجلرا،م )(ٔ).
ٕ -جػػاء و بيػػاف ىيئػػة كبػػار العلمػػاء و دور ػػو التاسػػعة واألربعػػد ادلنعقػػدة و الاػػا،
ٕٜٔٗٔ /ٗ /ىػ إثر ما و من الت ف والتف والتخريك ما يل :
( أوالً :الت ف ػ ػ ح ػ ػػم ش ػ ػػرع مػ ػػرده إى اهلل ورس ػ ػولو ،ف م ػ ػػا أف التحليػ ػػل والتح ػ ػػرمي
واإلغلاب إى اهلل ورسولو ف ػذلك الت فػ  ،ولػي كػل مػا وصػ بػال فر مػن ػوؿ أو فعػل
ي ػػوف كف ػراً أكػػرب سلرج ػاً عػػن ادللػػة ،ودلػػا كػػاف مػػرد ح ػػم الت ف ػ إى اهلل ورس ػولو مل غلػػز أف

ن ف ػػر إال م ػػن دؿ ال ت ػػاب والس ػػنة عل ػػه كف ػػره دالل ػػة وا ػػحة ،ف ػػبل ي ف ػ و ذل ػػك رل ػػرد
(ٔ ) انظػ ػػر :خاػ ػػاب إى الغػ ػػرب رؤيػ ػػة مػ ػػن السػ ػػعودية ،رلموعػ ػػة مػ ػػن العلمػ ػػاء وادلثقفػ ػػد السػ ػػعوديد،
ص ٕٓٔ.
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الأل ػػبهة والظ ػػن ،دل ػػا ي ػػك عل ػػه ذل ػػك م ػػن األح ػػاـ اخلاػ ػ ة ،وإذا كان ػػد احل ػػدود ػػدرأ
بالألػػبهات م ػ أف مػػا ي ػػك عليهػػا أ ػػل شل ػػا ي ػػك عل ػػه الت ف ػ ف ػػالت ف أوى أف ي ػػدرأ
بالألبهات...
ثاني ػاً :م ػػا صل ػػم ع ػػن ى ػػذا االعتق ػػاد اخل ػػا هء م ػػن اس ػػتباحة ال ػػدماء وانته ػػاؾ األعػ ػراض
وس ػػلك األم ػ ػواؿ اخلاص ػػة والعام ػػة و ف ػ ػ ادلس ػػاكن وادلركب ػػات ونري ػػك ادلنأل ػػوت ،فه ػػذه
األعم ػػاؿ وأمثاذل ػػا زلرم ػػة ش ػػرعاً بإمج ػػاع ادلس ػػلمد دل ػػا و ذل ػػك م ػػن ىت ػػك حلرم ػػة األنف ػ ػ
ادلعو ػػومة وىتػػك حلرمػػة األم ػواؿ وىتػػك حلرمػػات األمػػن واالس ػػتقرار وحيػػاة الن ػػاس ا من ػػد
ادلامئند و مساكنهم ومعايألهم و دوىم ورواحهػم ،وىتػك للموػاي العامػة الػا ال ػ
للناس و حيادم عنها ،و ػد حفػو اإلسػبلـ للمسػلمد أمػواذلم وأعرا ػهم وأبػدا م ،وحػرـ
انتهاكها وشدد و ذلك...
ثالثػاً :إف اجمللػ إذ يبػػد ح ػػم فػ النػػاس بغػ برىػػاف مػػن كتػػاب اهلل وسػػنة رسػػولو
صػػله اهلل عليػػو وسػػلم وخاػػورة إ ػػبلؽ ذلػػك ،دلػػا ي ػػك عليػػو مػػن شػػرور وآثػػاـ فإنػػو يعلػػن
للعػػامل أف اإلسػػبلـ بػػريء مػػن ىػػذا ادلعتقػػد اخلػػا ء ،وأف مػػا غلػػري و بعػػل البلػػداف مػػن
س ػ ػػفك لل ػ ػػدماء الربيئ ػ ػػة و ف ػ ػ ػ للمس ػ ػػاكن وادلركب ػ ػػات وادلراف ػ ػػق العام ػ ػػة واخلاص ػ ػػة ونري ػ ػػك
للمنألػػوت ىػػو عمػػل إجرام ػ واإلسػػبلـ بػػريء منػػو ،وى ػػذا كػػل مسػػلم يػػامن بػػاهلل واليػػوـ
ا خػر بػريء منػػو ،وإظلػا ىػػو وػرؼ مػػن صػاحك ف ػر منحػػرؼ وعقيػدة ػػالة ،فهػو ػلمػػل
إمثػػو وجرمػػو ،فػػبل ػلتسػػك عملػػو علػػه اإلسػػبلـ وال علػػه ادلسػػلمد ادلهتػػدين عػػدي اإلسػػبلـ
ادلعتوػػمد بال تػػاب والسػػنة ،ادلستمسػ د حببػػل اهلل ادلتػػد ،وإظلػػا ىػػو زلػػل إفسػػاد وإجػراـ
لباه الألريعة والفارة.)ٔ()....
(ٔ) مو

ادلمل ة العربية السعودية من اإلرىاب ٕ.ٖٗٚ – ٖٗٓ /
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ٖ -فتوى ىيئة كبار العلماء و التف ات الا و عد ماخراً بالرياض:
احلمد هلل وحده والوبلة والسبلـ عله من ال نيب بعده زلمد وآلو وصحبو ،أما بعد،
فإف رلل ىيئة كبار العلماء و جلستو االستثنا،ية ادلنعقدة و مدينة الرياض يوـ األربعاء
ٖٔ ٕٔٗٗ/ٖ/ىػ استعرض حوادث التف ات الا و عد و مدينة الرياض مساء يوـ
االثند ٕٔٔٔٗٗ/ٖ/ىػ وما حول بسبك ذلك من تل و دم و روي وإصابات ل ث
من الناس من ادلسلمد و ىم .ومن ادلعلوـ أف شريعة اإلسبلـ د جاءت حبفو
الضروريات اخلم وحرمد االعتداء عليها ،وى الدين والنف وادلاؿ والعرض والعقل.
وال ؼلتل ادلسلموف و جرمي االعتداء عله األنف ادلعوومة ،واألنف ادلعوومة و دين
اإلسبلـ إما أف وف مسلمة فبل غلوز حباؿ االعتداء عله النف ادلسلمة و تلها بغ
حق ،ومن فعل ذلك فقد ار ك كب ة من كبا،ر الذنوب العظاـ ،يقوؿ اهلل عاى:
ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ .ويقوؿ سبحانو ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤ

ﭥ ..ا ية ﮊ اؿ رلاىد رمحو اهلل (و اإل ) ،وىذا يدؿ عله عظم تل النف

بغ

حق.
ويقوؿ النيب صله اهلل عليو وسلم (ال ػلل دـ امرئ مسلم يألهد أف ال إلو إال اهلل
وأين رسوؿ اهلل إال بإحدى ثبلث ،النف بالنف والثيك الزاين وادلارؽ من الدين التارؾ
لل ماعة) متفق عليو ،وىذا لفو البخاري.
ويقوؿ النيب صله اهلل عليو وسلم (أمرت أف أ ا ل الناس حىت يألهدوا أف ال إلو إال
اهلل وأف زلمدا رسوؿ اهلل ويقيموا الوبلة ويا وا الزكاة ،فإذا فعلوا ذلك عوموا مين
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دماءىم وأمواذلم إال حبق اإلسبلـ وحساعم عله اهلل) متفق عليو من حدين ابن عمر
ر اهلل عنهما.
وو سنن النسا ،عن عبداهلل بن عمرو ر اهلل عنو عن النيب صله اهلل عليو وسلم
اؿ (لزواؿ الدنيا أىوف عند اهلل من تل رجل مسلم) ،ونظر ابن عمر ر اهلل عنهما
يوما إى البيد أو إى ال عبة فقػاؿ (ما أعظمػك وأعظػم حػرمتػػك ،وادلامن أعظم حرمة
عند اهلل منك).
كل ىذه األدلة و ىا كث دؿ عله عظم حرمة دـ ادلرء ادلسلم وجرمي تلو ألي
سب ك من األسباب ،إال ما دلد عليو النووص الألرعية ،فبل ػلل ألحد أف يعتدي عله
مسلم بغ حق ،يقوؿ أسامة بن زيد ر اهلل عنهما (بعثنا رسوؿ اهلل صله اهلل عليو
وسلم إى احلر ة ،فوبحنا القوـ فهزمناىم ،وحلقد أنا ورجل من األنوار رجبل منهم،
األنواري فاعنتو برزل حىت تلتو ،فلما دمنا
فلما أليناه اؿ ال إلو إال اهلل ،ف
بلغ النيب صله اهلل عليو وسلم ،فقاؿ يا أسامة أ تلتو بعدما اؿ ال إلو إال اهلل ،لد :كاف
متعوذا ،فما زاؿ ي ررىا حىت نيد أين مل أكن أسلمد بل ذلك اليوـ) متفق عليو وىذا
لفو البخاري.
وىذا يدؿ أعظم الداللة عله حرمة الدماء ،فهذا رجل مألرؾ وىم رلاىدوف و
ساحة القتاؿ دلا هفروا بو و نوا منو ناق بالتوحيد ،فتلوؿ أسامة ر اهلل عنو تلو عله
أنو ما اذلا إال لي فوا عن تلو ،ومل يقبل النيب صله اهلل عليو وسلم عذره و لويلو ،وىذا
من أعظم ما يدؿ عله حرمة دماء ادلسلمد ،وعظيم جرـ من يتعرض ذلا.
وكما أف دماء ادلسلمد زلرمة ،فإف أمواذلم زلرمة زل مة ،بقوؿ النيب صله اهلل عليو
وسلم (إف دماءكم وأموال م حراـ علي م ،كحرمة يوم م ىذا و شهركم ىذا و بلدكم
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ىذا) أخرجو مسلم ،وىذا ال بلـ الو النيب صله اهلل عليو وسلم و خابة يوـ عرفة،
وأخرج البخاري ومسلم ضلوه و خابة يوـ النحر.
ويفا سبق يتبد جرمي تل النف ادلعوومة بغ حق ،ومن األنف ادلعوومة و
اإلسبلـ أنف ادلعاىدين وأىل الذمة وادلستلمند ،فعن عبداهلل بن عمرو بن العاص ر
اهلل عنهما عن النيب صله اهلل عليو وسلم اؿ (من تل معاىدا مل يرح را،حة اجلنة ،واف
رػلها وجد من مس ة أربعد عاما) أخرجو البخاري.
ومن أدخلو ويل األمر ادلسلم بعقد أماف وعهد فإف نفسو ومالو معووـ ال غلوز
التعرض لو ،ومن تلو فإنو كما اؿ النيب صله اهلل عليو وسلم (مل يرح را،حة اجلنة) ،وىذا
وعيد شديد دلن عرض للمعاىدين ،ومعلوـ أف أىل اإلسبلـ ذمتهم واحدة ،يقوؿ النيب
صله اهلل عليو وسلم (ادلامنوف ت افل دماؤىم ،ويسعه بذمتهم أدناىم).
ودلا أجارت أـ ىان ر اهلل عنها رجبل مألركا عاـ الفتا وأراد عل بن أل الك
ر اهلل عنو أف يقتلو ذىبد للنيب صله اهلل عليو وسلم فلخرب و ،فقاؿ صله اهلل عليو
وسلم ( د أجرنا من أجرت يا أـ ىان ) أخرجو البخاري ومسلم .وادلقوود أف من دخل
بعقد أماف أو بعهد من ويل األمر دلولحة رآىا فبل غلوز التعرض لو ،وال االعتداء ال
عله نفسو وال مالو.
إذا بد ىذا فإف ما و و مدينة الرياض من حوادث التف
اإلسبلـ ،وجرؽلو جاء من وجوه:

أمر زلرـ ال يقره دين

ٔ .أف ىذا العمل اعتداء عله حرمة ببلد ادلسلمد و روي لآلمند فيها.
ٕ .أف فيو تبل لؤلنف ادلعوومة و شريعة اإلسبلـ.
ٖ .أف ىذا من اإلفساد و األرض.
ٗ .أف فيو إ بلفا لؤلمواؿ ادلعوومة.
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وإف رلل ىيئة كبار العلماء إذ يبد ح م ىذا األمر ليحذر ادلسلمد من الو وع
و احملرمات ادلهل ات ،وػلذرىم من م ا،د الأليااف ،فإنو ال يزاؿ بالعبد حىت يو عو و
ادلهالك ،إما بالغلو بالدين ،وإما باجلفاء عنو وزلاربتو والعياذ باهلل ،والأليااف ال يبايل
بليهما هفر من العبد ،ألف كبل ريق الغلو واجلفاء من سبل الأليااف الا و
صاحبها و ضك الرمحن وعذابو.
وما اـ بو من نفذوا ىذه العمليات من تل أنفسهم بتف ىا فهو داخل و عموـ
وؿ النيب صله اهلل عليو وسلم (من تل نفسو بأل ء و الدنيا عذب بو يوـ القيامة)
أخرجو أبو عوانة و مستخرجو من حدين ثابد بن الضحاؾ ر اهلل عنو.
وو صحيا مسلم من حدين أل ىريرة ر اهلل عنو عن النيب صله اهلل عليو
وسلم (من تل نفسو حبديدة فحديد و و يده يتوجل عا و بانو و نار جهنم ،خالدا
سللدا فيها أبدا ،ومن شرب مسا فقتل نفسو فهو يتحساه و نار جهنم ،خالدا سللدا فيها
أبدا ،ومن ردى من جبل فقتل نفسو فهو ي دى و نار جهنم ،خالدا سللدا فيها أبدا)
وىو و البخاري بنحوه.
ليعلم اجلمي أف األمة اإلسبلمية اليوـ عاين سليف األعداء عليها من كل جانك،
وىم يفرحوف بالذرا ،الا ربر ذلم التسليف عله أىل اإلسبلـ وإذالذلم ،واستغبلؿ
خ ادم ،فمن أعا م و مقودىم وفتا عله ادلسلمد وببلد اإلسبلـ ثغرا ذلم فقد أعاف
عله انتقاص ادلسلمد والتسليف عله ببلدىم ،وىذا من أعظم اجلرـ.
كما أنو غلك العناية بالعلم الألرع ادلاصل من ال تاب والسنة ،وفق فهم سل
األمة ،وذلك و ادلدارس واجلامعا ت وو ادلساجد ووسا،ل اإلعبلـ ،كما أنو جتك العناية
باألمر بادلعروؼ والنه عن ادلن ر والتواص عله احلق ،فإف احلاجة بل الضرورة داعية
إليو ا ف أكثر من أي و د مضه ،وعله شباب ادلسلمد إحساف الظن بعلما،هم
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والتلق عنهم ،وليعلموا أف شلا يسعه إليو أعداء الدين الو يعة بد شباب األمة وعلما،ها،
وبينهم وبد ح امهم ،حىت ضع شوكتهم و سهل السيارة عليهم ،فالواجك التنبو
ذلذا.
و ه اهلل اجلمي كيد األعداء ،وعله ادلسلمد قوى اهلل و السر والعلن والتوبة الواد ة
الناصحة من مجي الذنوب ،فإنو ما نزؿ ببلء إال بذنك وال رف إال بتوبة ،نسلؿ اهلل أف
يولا حاؿ ادلسلمد ،وغلنك ببلد ادلسلمد كل سوء وم روه ،وصله اهلل وسلم عله
نبينا زلمد وآلو وصحبو ).
ٗ -وشل ػ ػػا يو ػ ػػا مو ػ ػ ػ العلم ػ ػػاء ل ػ ػػك التوص ػ ػػيات ال ػ ػػا أص ػ ػػدرىا اجملمػ ػ ػ الفقهػ ػ ػ
اإلسبلم التاب لراباة العامل اإلسبلم و م ة ادل رمة بر،اسة الأليل عبػد العزيػز بػن عبػد
اهلل آؿ الأليل ادلفا العاـ للممل ة العربيػة السػعودية ،ور،ػي ىيئػة كبػار العلمػاء ،و دور ػو
السادسػػة عألػػرة و م ػػة ادل رمػػة بعػػد أسػػبوع مػػن البحػػن والنظػػر وادلنا ألػػات بػػد أعضػػا،و
وخربا،ػػو و ادلو ػػوعات ادلاروحػػة علػػه جػػدوؿ أعمالػػو خػػبلؿ ىػػذه الػػدورة وذلػػك و الف ػ ة
من ٕٔ ٕٙ -شواؿ ٕٕٗٔىػ.
حي ػػن أك ػػد اجملمػ ػ الفقهػ ػ اإلس ػػبلم ( أف التا ػػرؼ والعنػ ػ واإلرى ػػاب ل ػػي م ػػن
اإلسبلـ و ش ء ،وأ ا أعماؿ خا ة ذلػا أثػار فاحألػة ،وفيهػا اعتػداء علػه اإلنسػاف وهلػم
لػػو ،ومػػن لمػػل موػػدري الأل ػريعة اإلسػػبلمية كتػػاب اهلل ال ػػرمي وسػػنة نبيػػو صػػله اهلل عليػػو
وسػػلم ،فلػػن جتػػد فيهمػػا شػػيئًا مػػن معػػاين التاػػرؼ والعنػ واإلرىػػاب ،الػػذي يعػػين االعتػػداء

عله ا خرين دوف وجو حق ).
وجاء فيو عري اإلرىاب بلنو ( هاىرة عادلية ،ال ينسك لدين ،وال ؼلتص بقوـ،
وىو نا ل عن التارؼ الذي ال ي اد ؼللو منو رلتم من اجملتمعات ادلعاصرة . .وىو
العدواف الذي ؽلارسو أفراد أو مجاعات أو دوؿ بغياً عله اإلنساف (دينو ودمو وعقلو ومالو
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وعر و) ويألمل صنوؼ التخوي واألذى والتهديد والقتل بغ حق ،وما يتول بوور
احلرابة ،وإخافة السبيل ،و ا الاريق ،وكل فعل من أفعاؿ العن أو التهديد ،يق نفيذا
دلألروع إجرام فردي أو مجاع  ،ويهدؼ إى إلقاء الرعك بد الناس أو رويعهم
بإيذا،هم أو عريل حيادم أو حريتهم أو أمنهم أو أحواذلم للخار ومن صنوفو إحلاؽ
الضرر بالبيئة أو بلحد ادلرافق واألمبلؾ العامة أو اخلاصة ،أو عريل أحد ادلوارد الو نية
أو الابيعية للخار .ف ل ىذا من صور الفساد و األرض ،الا ه اهلل سبحانو و عاى
ادلسلمد عنها و ولو:

ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﮊ (القوص:

" . )ٚٚو د شرع اهلل اجلزاء الرادع لئلرىاب والعدواف والفساد وعده زلاربة هلل ورسولو و
ولو ال رميﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ (ادلا،دة .)ٖٖ :وال
وجد و أي انوف بألري عقوبة عذه الألدة نظراً خلاورة ىذا االعتداء الذي يعد و
الألريعة اإلسبلمية حرباً د حدود اهلل و د خلقو.
لقد سبق اإلسبلـ مجي القواند و م افحة اإلرىػاب ،ومحايػة اجملتمعػات مػن شػروره،
وو مقدمػػة ذلػػك حفػػو اإلنسػػاف ،ومحايػػة حيا ػػو وعر ػػو ومالػػو ودينػػو وعقلػػو ،مػػن خػػبلؿ
حػدود وا ػحة منػ اإلسػبلـ مػن جتاوزىػا ،ػاؿ ػ سػبحانو ػ :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ﮊ .وىذا وجيو لعموـ البألر.
وجقي ًقا ذلذا الت ػرمي منػ اإلسػبلـ بغػ اإلنسػاف علػه أخيػو اإلنسػاف ،وحػرـ كػل عمػل

يلحػ ػػق الظلػ ػػم ب ػ ػػو ،فقػ ػػد ػ ػػاؿ اهلل ع ػ ػػاى :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ.
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وشن عله الذين ياذوف الناس و أرجاء األرض ،ومل ػلدد ذلك و ديار ادلسلمد،
كما و ولو عاى :ﮋ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ

ﮝ ﮞ ﮊ.
وأم ػػر باالبتع ػػاد ع ػػن ك ػػل م ػػا يثػ ػ الفػ ػ ب ػػد الن ػػاس ،وح ػػذر م ػػن سل ػػا ر ذل ػػك ،ػػاؿ
–س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػبحانو :-ﮋ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﮊ (ٔ).
ثاني ا :الفتاوى والتوجيهات الخاصة:

 -1من توجيهات سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهلل تعالى:
إجابة مساحتو عله سااؿ جلريدة ادلدينػة ،حػوؿ جػزاء مػن يسػتهدؼ رويػ أمػن النػاس
ا منػػدن كمػػا حػػدث و حػػادث التف ػ بالريػػاض ،الػػذي ػػاـ بػػو رلرمػػوف سػػببوا و روي ػ
ا مند ،و تل األبرياء ،ونوي عباد اهلل جل وعبل ،وىذا نوو:
( ال شػػك أف ىػػذا احلػػادث أثػػيم ،ومن ػػر عظػػيم ،ي ػػك عليػػو فسػػاد عظػػيم ،وشػػرور
كثػ ة وهلػػم كبػ  ،وال شػػك أف ىػذا احلػػادث إظلػػا يقػوـ بػػو مػن ال يػػامن بػاهلل واليػػوـ ا خػػر،
ػحيحا يعمػػل ىػػذا العمػػل اإلجرام ػ اخلبيػػن،
ال جتػػد مػػن يػػامن بػػاهلل واليػػوـ ا خػػر إؽلانػًػا صػ ً
ال ػذي حوػػل بػػو الضػػرر العظػػيم والفسػػاد ال ب ػ  ،إظلػػا يفعػػل ىػػذا احلػػادث وأشػػباىو نفػػوس
خبيثػػة ،شللػػوءة مػػن احلقػػد واحلسػػد والألػػر والفسػػاد وعػػدـ اإلؽلػػاف بػػاهلل ورس ػولو ،نسػػلؿ اهلل
العافيػػة والسػػبلمة ،ونسػػلؿ اهلل أف يعػػد والة األمػػور علػػه كػػل مػػا فيػػو العثػػور علػػه ىػػاالء،
(ٔ) ينظر :مو

ادلمل ة العربية السعودية من اإلرىاب ٕ.ٗ٘ٓ – ٗٗٓ /
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واالنتقػػاـ مػػنهم ،ألف جػرؽلتهم عظيمػػة ،وفسػػادىم كب ػ  ،وال حػػوؿ وال ػػوة إال بػػاهلل ،كي ػ
يقػدـ مػامن أو مسػلم علػػه جرؽلػة عظيمػة ي ػػك عليهػا هلػم كثػ  ،وفسػاد عظػيم ،وإزىػػاؽ
نفوس ،وجراحة آخرين بغ حق ،كل ىذا من الفساد العظيم ،وجرؽلة عظيمة ،فنسػلؿ اهلل
أف يعثػػرىم ،ويسػػليف علػػيهم ،وؽل ػػن مػػنهم ونسػػلؿ اهلل أف ؼليػػبهم وؼليػػك أنوػػارىم ونسػػلؿ
اهلل أف يوفػ ػػق والة األمػ ػػر للعثػ ػػور علػ ػػيهم ،واالنتقػ ػػاـ مػ ػػنهم ،ورلػ ػػازادم علػ ػػه ىػ ػػذا احلػ ػػدث
اخلبين ،وىذا اإلجراـ العظيم.
خربا عن ىاالء أف يبلغ اجلهات ادلختوة ،عله
وإين أوص وأحرض كل من يعلم ً

كل من علم عن أحواذلم وعلم عنهم أف يبلغ عنهمن ألف ىذا من باب التعاوف عله
دف اإل والعدواف وعله سبلمة الناس من الألر واإل والعدواف ،وعله د العدالة من

رلازاة ىاالء الظادلد ،الذي اؿ اهلل فيهم وأشباىهم سبحانو ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ.
إذا كػاف مػن عػرض للنػاس بلخػذ يسػة ريػاالت أو عألػرة ريػاالت أو ما،ػة مفس ًػدا
و األرض ،ف ي ػ مػػن يتعػػرض بسػػفك الػػدماء ،وإىػػبلؾ احلػػرث والنسػػل ،وهلػػم النػػاس،
فهذه جرؽلة عظيمة ،وفساد كب .
التعرض للناس بلخػذ أمػواذلم ،أو و الار ػات ،أو و األسػواؽ جرؽلػة ،ومن ػر عظػيم،
ل ن مثل ىذا التف ر ك عليو إزىاؽ نفوس ،و تل نفوس ،وفسػاد و األرض ،وجراحػة
لآلمند ،ونريك بيوت ودور وسيارات ،و ذلك ،فبل شك أف ىػذا مػن أعظػم اجلػرا،م،
ومن أعظم الفساد و األرض ،وأصحابو أحق باجلزاء بالقتل والتقاي ن يفػا فعلػوا مػن جرؽلػة
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عظيمػة نسػلؿ اهلل أف ؼليػػك مسػعاىم ،وأف يعثػػرىم ،وأف يسػليف علػػيهم وعلػه أمثػػاذلم ،وأف
ي فين ػػا ش ػػرىم وش ػػر أمث ػػاذلم ،وأف يس ػػليف عل ػػيهم ،وأف غلع ػػل ػػدب ىم ػػدم ًا ذل ػػم و ػػدم ًا
ألمثاذلم ،إنو جل وعبل جواد كرمي.
ونسػػلؿ اهلل أف يوفػػق الدولػػة للعثػػور علػػيهم ورلػػازادم يفػػا يسػػتحقوف ،وال حػػوؿ وال ػػوة
(ٔ)
إال باهلل )
 -2من توجيهات فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه اهلل تعالى:
أجاب رمحو اهلل عاى عله رلموعة من األسئلة ،منها:
حق أف الت ف م وؾ حاد الناس؟
س :ىل ٌ

ج :لػي ألحػػد ال للعلمػػاء وال لغػ ىم أف ي فػروا أحػ ًػدا ،لػػي ذلػػك إال اهلل ولرسػولو،
ل ن غلك فهم النووص عله ما دلد عليو.
س :و ح ػػاؿ احل ػػم ب ف ػػر ش ػػخص مع ػػد ػػليت مس ػػللة اخل ػػروج علي ػػو إذا ك ػػاف م ػػن
أصػػحاب الأل ػػوكة أو السػػلااف ،ألىػػل الس ػػنة واجلماع ػػة ػوابيف ح ػػىت و ىػػذه ادلس ػػللة ػ
حفظػك اهلل ػ ،ويقػوؿ بعػل النػاس :لنػا أف ضلمػل السػبلحن ألف القسػم األوؿ متػوفر ،ىػل
أيضا اخذ؟
ضلمل السبلح مباشرة ،أـ أف ىناؾ خاوات ً
ج :الرسوؿ صله اهلل عليو وسلم مل غلز منابذة الوالة إال بألروط و ػاؿ ( إال أف ػروا

احا عندكم فيػو مػن اهلل برىػاف ) وىػذه الألػروط يوػعك ج ًػدا جقيقهػا يف ػرد النظػرة
كفرا بو ً
ً
األوى.

(ٔ) ينظر :فتاوى األ،مة و النوازؿ ادلدذلمة .ٜٗ – ٗٚ
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ألف ول ػػو ( إال أف ػػروا ) أي :علم ػوا ،والعل ػػم ى ػػو إدراؾ الألػ ػ ء عل ػػه م ػػا ى ػػو علي ػػو
جازمػا ،فينتفػ بػذلك الألػك أو الظػن ،فػبل ي فػ و ذلػك لبػة الظػن ،وال الألػك
إدرا ًكا ً
ادل دد بل ال بد من العلم بلنو كفر.
أي :ال بد أف ي وف الأل ء الذي لب بو ويل األمػر كف ًػرا ال فسػ ًقا ،فالفسػوؽ مهمػا
كاف ال يبيا اخلروج عله والة األمور وإف عظم.
ػاىرا ص ػػرػلًا ال ػلتمػ ػػل التلويػ ػػل ،ىػ ػػو كفػ ػػر
الأل ػػرط الثالػ ػػن :أف ي ػ ػػوف بو ً
احػ ػػا أي :هػ ػ ً
بالداللة القايعة من ال تاب والسنة ،ال ي ف الظػن وال ي فػ مػا ػلتمػل التلويػل ،وال بػد
من ش ء بواح.
والألرط الراب  :أف ي وف عندنا فيو من اهلل برىاف أي :دليل ي ػوف ح ػة لنػا عنػد اهلل
ػ عز وجل ػ فيما ننابذ بو ويل األمر وطلرج بو عليو.
فإذا د ىذه الألروط فبل بد من شرط آخر دلد عليو النوػوص ،وىػو القػدرة علػه
إزالػػة ىػػذا ال ػوايل بػػدوف سػػفك دمػػاء األبريػػاء ،وانتهػػاؾ األع ػراض واسػػتحبلؿ األم ػواؿن ألف
ىذا ( أعين شرط القدرة ) ثابد و كل واجك مػن واجبػات الألػرع ال بػد فيػو مػن القػدرة،
لقوؿ اهلل عاى ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ.
و ولػو عػاى ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮊ و ػوؿ النػيب صػله اهلل عليػو وسػلم ( مػا يػت م
عنػو فػػاجتنبوه ومػا أمػػر م بػػو فػل وا منػػو مػػا اسػتاعتم ) أمػػا رلػرد هػػن اإلنسػػاف أف مػا ػػاـ بػػو
ويل األمػػر كفػػر بػػدوف جقػػق الألػػروط األربعػػة ،ل ػػو جققػػد الأل ػػروط األربعػػة ؼل ػػرج عل ػػه
اإلماـ أو ويل األمر ،ولػي عنػده القػدرة الػا جسػم ادلو ػ بػدوف سػفك دمػاء واسػتحبلؿ
أم ػواؿ ،فهػػذا خاػػل و التوػػرؼ ،واإلنسػػاف العا ػػل البو ػ يعتػػرب يفػػا مضػػه و سػػل ى ػذه
األمة من العوا ك الوخيمة الػا ر بػد علػه اخلػروج علػه ويل األمػر ،حػىت مػ كػوف اخلػارج
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ه ػػاىره الو ػػبلح واالس ػػتقامةن ألف الفو ػػه و اجملتمػ ػ فس ػػاد عظ ػػيم غل ػػك عل ػػه ادل ػػرء أف
يتحاشاه ما استااع(ٔ).
-3م ننن توجيه ننات س ننماحة الش ننيخ عب نند العزي ننز ب ننن عب نند اهلل
المملكننة العربيننة السننعودية ورهنني

هيرننة كبننار العلمنناة ورهنني

الش ننيخ مفت نني ع ننا
إدارة البحننوث العلميننة

واإلفتاة:
و جواب مساحتو ػ حفظو اهلل ػ عله سااؿ نوو:
( ما رأي مساحت م فيما ردده وسا،ل اإلعبلـ الغربية حوؿ وجود عبل ة بد التاػرؼ
واإلرىػػاب وبػػد اإلسػػبلـ ،وكي ػ ؽل ػػن بو ػ ىػػاالء النػػاس حبقيقػػة مو ػ اإلسػػبلـ مػػن
التارؼ واإلرىاب؟ ).
ػػاؿ (ٔ ػ إف نسػػبة ػػوؿ أو فعػػل إى التاػػرؼ إظلػػا قبػػل عنػػد زلاكمتػػو إى معيػػار ثابػػد
ى ػػو الوس ػػيف والع ػػدؿ ،وى ػػذا ادلعي ػػار مفق ػػود و ى ػػذه التهم ػػة إظل ػػا ى ػػو األى ػواء والأل ػػهوات،
والعداوة
الدينيػػة ،وادلوػػاي السياسػػية ،ت اىػػل احلقػػا،ق ،و بػػين أح امهػػا علػػه وػػرفات شػػاذة
منبوذة و اإلسبلـ نفسو ،كما بينو أصولو وموادره وعلماؤنا ادلعتربوف...
وإف مػػن أىػػم مػػا جػػاءت بػػو ش ػريعة اإلسػػبلـ حفػػو الضػػرورات اخلم ػ وى ػ  :حفػػو
الػػدين ،وحفػػو الػػنف  ،وحفػػو ادلػػاؿ ،وحفػػو العػػرض ،وحفػػو العقػػل ،و ػػد أعلػػن الرسػػوؿ
صله اهلل عليو وسلم ذلػك و أكػرب جتمػ للمسػلمد شػهده الرسػوؿ صػله اهلل عليػو وسػلم
و آخ ػػر حيا ػػو ،وذل ػػك و ح ػػة ال ػػوداع ػػاؿ (إف دم ػػاءكم وأم ػ ػوال م وأعرا ػ ػ م ح ػ ػراـ
علي م كحرمة يوم م ىذا و شهركم ىذا و بلدكم ىذا).
(ٔ) ينظر :مو

ادلمل ة العربية السعودية من اإلرىاب ٕ.ٕٙٓ -ٙٓٓ /
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ىػػذه ى ػ دعػػوة اإلسػػبلـ دلػػن أراد احلقيقػػة ،اعتػػداؿ ومسػػو ويسػػر ووسػػاية ،ال اػػرؼ
وال لو.
ٕػ إف اإلرىاب الذي يتمثل و التف العألوا ، ،وسفك الدماء الربيئة ،ونريك
ادلنألوت ،وإ بلؼ األمواؿ ادلعوومة ،وإخافة الناس والسع و األرض بالفساد أمر
ال يقره شرع وال عقل سليم ،وإف نسبة اإلرىاب عذه الوورة إى اإلسبلـ ىو دمة
لئلسبلـ يفا يناو شرا،عو وينا ل أح امون ذلك أف اهلل عاى د عظم حرمة الدـ
ادلعووـ ،وحرـ تل اإلنساف بغ حق ،و د جاء الوعيد الألديد عله من ا ؼ ىذا
اجلرـ ،حىت محل ذلك بعل علماء اإلسبلـ عله استثناء ىذا الفعل من الذنوب الا
قبل فيها وبة ادلسلم ،اؿ عاى :ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

ﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮊ،
و اؿ عاى :ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﮊ  ،و اؿ عاى :ﮋ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ.
وعظم تل الػنف  ،فقػاؿ عػاى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧ

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﮊ.
وعظم الرسوؿ صله اهلل عليو وسلم الوعيد دلػن تػل مػن ار ػبيف مػ ادلسػلمد بعهػد أو
معاىدا مل يرح را،حة اجلنة ) ،وو حػدين آخػر ( أال
ميثاؽ بغ ادلسلمد فقاؿ ( من تل
ً
نفسا معاىدة ذلا ذمة اهلل و ذمة رسولو فقد أخفر ذمة اهلل ،وال يرح را،حػة اجلنػة)،
من تل ً
دما حر ًاما ).
وجاء و احلدين ( ال يزاؿ ادلرء و فسحة و دينو ما مل يوك ً
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والسع و األرض بالفساد والعدواف عله الناس من أ با الوفات ،وأعظم
احملرمات و اإلسبلـ ،اؿ عاى :ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ  ،و اؿ عاى و ذلك ﮋ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶﭷﭸ ﭹﭺﭻﭼ

ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮊ.
و اؿ عاى :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑ

ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ.
إى أف ػ ػ ػػاؿ :و ػ ػ ػػد ص ػ ػ ػػدر م ػ ػ ػػن كب ػ ػ ػػار علم ػ ػ ػػاء ادلمل ػ ػ ػػة العربي ػ ػ ػػة الس ػ ػ ػػعودية بي ػ ػ ػػاف
و ٜٔٗٔ/ٗ/ٙىػ ػ ياك ػػد مػػا ذكر ػػو ويعل ػػن مو ػ علم ػػاء ادلس ػػلمد و ادلمل ػػة م ػػن ى ػػذه
األعماؿ اإلرىابية و د ورد فيو ما نوو :إف اجملل إذ يبد ح ػم فػ النػاس بغػ برىػاف
مػػن كتػػاب اهلل وسػػنة رسػولو وخاػػورة إ ػػبلؽ ذلػػك دلػػا ي ػػك عليػػو مػػن الألػػرور وا ثػػاـ فإنػػو
يعلن للعامل أف اإلسبلـ بريء من ىذا ادلعتقػد اخلػا  ،وأف مػا غلػري و بعػل البلػداف مػن
س ػ ػػفك ال ػ ػػدماء الربيئ ػ ػػة و ف ػ ػ ػ للمس ػ ػػاكن وادلركب ػ ػػات وادلراف ػ ػػق العام ػ ػػة واخلاص ػ ػػة ونري ػ ػػك
للمنألػػوت ىػػو عمػػل إجرام ػ واإلسػػبلـ بػػريء منػػو ،وى ػػذا كػػل مسػػلم يػػامن بػػاهلل واليػػوـ
ا خػػر بػػريء منػػو ،وإظلػػا ىػػو وػػرؼ مػػن صػػاحك ف ػػر منحػػرؼ وعقيػػدة فهػػو ػلمػػل إمثػػو
وجرمػػو فػػبل ػلتسػػك علػػه اإلسػػبلـ وال علػػه ادلسػػلمد ادلهتػػدين عػػدي اإلسػػبلـ ادلعتوػػمد
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بال تػاب والسػػنة ادلستمسػ د حببػػل اهلل ادلتػػد وإظلػػا ىػو زلػػل إفسػػاد وإجػراـ لبػػاه الألػريعة
والفارة)(ٔ).
و اؿ أيضاً (غلك أف يعلم اجلمي دوالً وشعوباً ،مسلمد و مسلمد أموراً:
أولهنا :أف ىػػذه األحػداث الػػا و عػػد و الواليػات ادلتحػػدة ومػا كػػاف مػن جنسػػها مػػن

خاػ لاػػا،رات أو ػػر ويػ منػػد أو تػػل أنفػ بغػ حػػق مػػا ىػ إال ػػرب مػػن الظلػػم
واجلور والبغ الذي ال قره شريعة اإلسبلـ بل ىو زلرـ فيها ومن كبا،ر الذنوب.
ثانيهننا :أف ادلسػػلم ادلػػدرؾ لتعػػاليم دينػػو العامػػل ب تػػاب اهلل وسػػنة رس ػولو عليػػو الوػػبلة

والسبلـ ينلى بنفسو أف يػدخل و مثػل ىػذه األعمػاؿ دلػا فيهػا مػن عػرض لسػخيف اهلل ومػا
ي ك عليها من الضرر والفساد.

ثالثه ن ننا :أف الواج ػ ػػك عل ػ ػػه علم ػ ػػاء األم ػ ػػة اإلس ػ ػػبلمية أف يبين ػ ػوا احل ػ ػػق و مث ػ ػػل ى ػ ػػذه
األح ػػداث ويو ػػحوا للع ػػامل أمج ػ ػ ش ػ ػريعة اهلل وأف دي ػػن اإلس ػػبلـ ال يق ػػر أب ػػداً مث ػػل ى ػػذه
األعماؿ.
رابعهننا :علػػه وسػػا،ل اإلعػػبلـ ومػػن يقػ وراءىػػا شلػػن يلوػػق الػػتهم بادلسػػلمد ويسػػعه
و الاعػػن و ىػػذا الػػدين القػػومي ويوػػفو يفػػا ىػػو منػػو بػراء سػػعياً إلشػػاعة الفتنػػة و ألػػويو مسعػػة
اإلسبلـ وادلسلمد و لليك القلوب وإيغار الودور عليو أف ي ػ عػن يػو ،وأف يعلػم كػل
منو عا ل يعرؼ عاليم اإلسبلـ أنو ال ؽل ن أف يوفو عػذه الوػفات وال أف يلوػق بػو
مثػل ىػذه الػتهم ،ألنػو علػػه مػر التػاريل مل عػرؼ األمػم مػػن ادلتبعػد ذلػذا الػدين ادللتػزمد بػػو
إال رعاية احلقوؽ وعدـ التعدي والظلم) (ٕ).
(ٔ) ينظر :حقيقة مو اإلسبلـ من التارؼ واإلرىاب ٔ٘ٔ.ٕٔ٘ ،
(ٕ) ينظر :مو ادلمل ة العربية السعودية من اإلرىاب ٕ.ٗٙٗ – ٖٗٙ /
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 -4من توجيهات معالي الشيخ صالح بن محمد اللحيدان عضو هيرة كبار العلماة:

( إف مثػػل ىػػذه اجل ػرا،م الػػا ق ػ وال فػػرؽ بػػد ر ػػي وام ػرأة ومسػػن ومسػػنة وم ػريل
وصػحيا و ػليت علػه ادلػاؿ وأىػل ادلػاؿ عػػد مػن اجلػرا،م العظػاـ والفػواح اخلاػ ة ألف ىػػذا

ينظر إليو و شريعة اإلسبلـ بلنو من الفساد و األرض وإىػبلؾ احلػرث والنسػل ،وىػذا أمػر
حرمػػو اإلسػػبلـ ،حرمػػو اهلل وحرمػػو رسػولو زلمػػد عليػػو الوػػبلة والسػػبلـ ،إف مػػن ػلػػدث مثػػل
ىػػذه اجلػرا،م يعػػد و نظػػر اإلسػػبلـ مػػن أخاػػر النػػاس جرمػاً وأسػػوؤىم عمػبلً ،ومػػن يظػػن أف
أحػػداً مػػن علمػػاء اإلسػػبلـ العػػارفد يفقاصػػد ش ػريعة اإلسػػبلـ ادلالعػػد علػػه مقاصػػد القػػرآف
وسنة ادلوافه أف غليز مثل ىذه األعماؿ فإظلا يظن سوءاً.
إف ىػػذا العمػػل الػػذي عر ػػد لػػو الواليػػات ادلتحػػدة عػػذه الفظاعػػة والوحألػػية ادلتناىيػػة
الا ى أبعد من عمل الوحوش وأبعد من عمل ما د يسمه مجاعػات إرىػاب أو فوػا،ل
إجراـ ىو عمل بالغ اخلاورة...
إف مػػن يػػدعوف أف اإلسػػبلـ يقػػر مثػػل ىػػذا العمػػل فإظلػػا ىػػم واعلػػوف ،إف ىػػذه ادلنػػاهر
ادلرعبة الا شوىدت من آثار ذلك اإلجراـ مناهر ال يقرىا عقل مسػلم وال يعتػد بفعػل مػن
فعلها ،ولو كاف نابتاً منبتاً إسبلمياً و بلػد إسػبلم  ،العػربة يفػا يقولػو أىػل العلػم ،والعػربة يفػا
ق ػ ػ ػػرر و أح ػ ػ ػػاـ الأل ػ ػ ػ ػريعة اإلس ػ ػ ػػبلمية ،وإف أمث ػ ػ ػػاؿ ى ػ ػ ػػذه اجل ػ ػ ػ ػرا،م ذل ػ ػ ػ ػ م ػ ػ ػػن اجل ػ ػ ػ ػرا،م
اخلا ة.)ٔ()...

(ٔ) ينظر :مو

ادلمل ة العربية السعودية من اإلرىاب ٕ.ٗٙٚ – ٗٙٙ /
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-5من توجيهات معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الداهمة لإلفتناة
وعضو هيرة كبار العلماة:

إجابة فضيلتو عن ىذه األسئلة:

س :القضػػاء علػػه اإلرىػػاب حػػدين النػػاس اليػػوـ ف ي ػ نعػػرؼ اإلرىػػاب مػػن منظػػور
شرع ؟ وما أفضل السبل للقضاء عليو؟
ج :اإلرى ػ ػػاب ى ػ ػػو التخويػ ػ ػ و رويػ ػ ػ ا من ػ ػػد م ػ ػػن خ ػ ػػبلؿ التف ػ ػ ػ ات والتخري ػ ػػك
واختاػػاؼ الاػػا،رات ،و ا ػ السػػبل شلػػا ال ي ػػك عليػػو موػػلحة شػػرعية وال نوػػر للػػدين،
وىػو أمػػر شلنػػوع و اإلسػػبلـ دلػػا ي ػػك عليػػو مػػن ادلضػػار والألػػرور ،وادلألػػروع و اإلسػػبلـ ىػػو
اجلهاد و سبيل اهلل بضواباو الألرعية ادلذكورة و كتك العقا،د وكتػك الفقػو علػه ػوء مػا
جاء و ال تاب والسنة ومنهل السل الواي.
هلمػا للمسػلمد ،وجهػبلً باإلسػبلـ ،فهػل مػن
س :ىناؾ من يقرف اإلسبلـ باإلرىػاب ً
وجيو؟
ج :اإلسبلـ ال يقر اإلرىاب الذي ال ي ك عليو مولحة للمسلمد وال نورة
للدين ،وادلألروع إرىاب ال فار بإعداد العدة لل هاد و سبيل اهلل .اؿ اهلل عاى:
ﮋﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﮊ.
س :ىنػػاؾ مجاعػػات إسػػبلمية ػػداف عػػن بلػػدا ا احملتلػػة مػػن بػػل عػػدوىا ،و ػػد صػػنفتها
بعل األنظمة بل ا :جهات إرىابية ما عليق فضيلت م عله ىذه التسميات؟
ج :الػدفاع عػن البلػػد ادلسػلم إذا داعلػػو العػدو ىػػو مػن اجلهػػاد و سػبيل اهلل ،بألػػرط أف
ي وف ىذا الدفاع جد يادة إسػبلمية ،وأف ي ػوف منضػباًا بالضػوابيف الألػرعية ادلػذكورة و
باب اجلهاد من كتك العقا،د والفقو.
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س :يتس ػػرع بع ػػل ػػبلب العل ػػم و إص ػػدار فت ػػاوى دوف نظ ػػر دل ػػا ي ػػك عليه ػػا م ػػن
مفاسد دف بعل الألباب لتورفات ىوجاء فهل من وجيو ذلاالء يا فضيلة الأليل؟
ج :الواجك الرجوع و الفتوى إى اجلهة ادلختوة عػا ،وال غلػوز ألحػد التػدخل فيهػا
خووصا الفتاوى العامة الا ي ك عليها أمور مهمػة واإلنسػاف و عافيػة شلػا ىػو لػي مػن
ً
اختواصػػو ،ورلػػاؿ الفتػػوى خاػ ن ألنػػو إخبػػار عػػن اهلل أنػػو أحػػل كػػذا أو حػػرـ كػػذا أو شػػرع
كذان وكػاف السػل الوػاي يتػدافعوف الفتػوى لعلمهػم ،اوردػا ،وإيثػار السػبلمة منهػا ،مػ
أ م ماىلوف ذلػا ،والغالػك و و تنػا ىػذا لػة العلػم وفألػو اجلهػل و لػة الػورعن فػبل حػوؿ وال
وة إال باهلل.
س :يوجػ ػػد لػ ػػدى بعػ ػػل الألػ ػػباب محػ ػػاس وانػ ػػدفاع دوف لصػ ػػيل شػ ػػرع  ،أو ار بػ ػػاط
بالعلمػػاء في ػػك علػػه ذلػػك مػػن ادلفاسػػد مػػا اهلل بػػو علػػيم ،فضػػيلة الألػػيل ىػػل مػػن وجيػػو
ذلاالء الألباب ،وبياف لضرورة ار با هم بالعلماء والودور عنهم؟
ج :احلم ػػاس واالن ػػدفاع إذا مل ي ػػن معهم ػػا انض ػػباط و األم ػػور فإ م ػػا يضػ ػراف الف ػػرد
ػررا بينً ػا ،وػلػػدثاف فيػػو انقسػػامات وآثػػاراً ع سػػية ،والواجػػك علػػه أف ػراد األمػػة
واجملتم ػ ػ ً
كبارا أف ي لوا األمور إى أىلها بالرجوع إى أىػل احلػل والعقػد مػن أىػل العلػم ووالة
شبابًا و ً
األمػػورن أل ػػم أدرى بالضػوابيف الألػػرعية ومػػا يوػػلا األمػػةن وألف ىػػذا أبعػػد عػػن االخػػتبلؼ

واالنقس ػػاـ ػػاؿ اهلل ع ػػاى :ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ(ٔ).
(ٔ) ينظر :مو

ادلمل ة العربية السعودية من اإلرىاب ٕ.ٜٗٙ – ٜٖٗ /
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املبحث الثالث :ج ود املنلكة العربية السعودية يف مكافحة اإلرهاب والتطرف:
لق ػػد ب ػػذلد ادلمل ػػة ال ثػ ػ م ػػن اجله ػػود ادلتنوع ػػة دل افح ػػة اإلرى ػػاب والتا ػػرؼ عل ػػه
ادلس ػ ػػتوى ال ػ ػػو ين والع ػ ػػرل واإلس ػ ػػبلم م ػ ػػن س ػ ػػند ويل ػ ػػة ،وو ف ػ ػػد حب ػ ػػزـ ػ ػػد ادلخ ػ ػربد
وادلفسدين بإيقاع العقوبات الرادعة عليهم ،والقضاء عله اإلرىػاب واإلرىػابيد أينمػا كػانوا
واجتثاثهم من جذورىم ،وما اجلهػود ادل ثفػة الػا قػوـ عػا إال خػ دليػل علػه ذلػك ،ومػن
أبرز لك اجلهود:
أولا  -فيما يتعلق بالنواحي القضاهية:

اعتماد العقوبة ادلغلّظة لئلرىاب حسك فتوى ىيئة كبار العلماء و فتوى احلرابة ر م
(  )ٔٗٛلعاـ ٜٔٗٓىػ ٜٜٔٛ /ـ الوادرة بالاا ،والا أكدوا فيها بلف الألريعة
اإلسبلمية رى اإلرىاب عدواناً وبغياً وفساداً و األرض ألنو حرب ػػد اهلل ورسولو

وخلقو استناداً إى ولو عاى :ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ

ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ

نادلا،دةٖٓ :ي.
و ػػد ج ػػاء و ن ػػص ػرار اجمللػ ػ (إف رللػ ػ اذليئ ػػة وبع ػػد و ػػوع ع ػػدة حػ ػوادث ذى ػػك
ػػحيتها ال ث ػ مػػن النػػاس األبريػػاء و لفػػد بسػػببها األم ػواؿ وادلمتل ػػات وادلنألػػوت العامػػة
ػػاـ عػػا بعػػل ػػعاؼ اإلؽلػػاف أو فا ديػػو مػػن ذوي النفػػوس ادلريضػػة ويفػػا أف ادلمل ػػة العربيػػة
ػرورة النظػر و
السعودية كغ ىا من البلداف عر ة لو ػوع ىػذه األعمػاؿ فقػد رأى اجمللػ
قرير عقوبػة رادعػة دلػن ير ػك عمػبلً نريبيػاً .وانابل ػاً شلػا ذكػره أىػل العلػم مػن أف أح ػاـ
الألرع إظلا دور من حين اجلملة عله وجػوب محايػة الضػرورات اخلمػ والػا ىػ  :الػدين
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والنف والعرض والعقػل وادلػاؿ ،ومػا سػببو لػك األعمػاؿ مػن إخػبلؿ بػاألمن العػاـ ونألػوء
حالة من الفو ه واال اراب فقد رر اجملل :
م ػ ػػن ثب ػ ػػد ش ػ ػػرعاً أن ػ ػػو ػ ػػاـ بلعم ػ ػػاؿ التخري ػ ػػك واإلفس ػ ػػاد واالعت ػ ػػداء عل ػ ػػه األنفػ ػ ػ

وادلمتل ات اخلاصة أو العامة كنس ادلسػاكن وادلسػاجد وادلػدارس وادلستألػفيات وادلوػان
واجلسػػور وسلػػازف األسػػلحة وادليػػاه وادل ػوارد العامػػة كلنابي ػػك الب ػ وؿ أو نس ػ الا ػػا،رات أو
خافها وضلو ذلك فإف عقوبتو القتل.
وياكػد اجمللػ علػه ػػرورة اسػت ماؿ اإلجػراءات الثبو يػة البلزمػػة مػن احملػػاكم وىيئػػات
التمييػػز ورللػ القضػػاء األعلػػه بػراءة للذمػػة واحتيا ػاً لؤلنف ػ وإجػراءً دلػػا عليػػو الػػببلد مػػن
التقيد ب افة اإلجراءات البلزمة شرعاً لثبوت اجلرا،م(ٔ).

ثاني ا  -فيما يتعلق بالنواحي اإلرشادية والفكرية:

لصػػيل مػػنهل الوسػػاية ومعاجلػػة الغلػػو والتاػػرؼ والتعوػػك الػػديين ،م ػ نميػػة ال ػوازع
الديين لدى أفراد اجملتم واالىتماـ بالن ء عن ريق وسا،ل كث ة منها :احملا ػرات العامػة
والنػػدوات وادلألػػاركات ادلتنوعػػة و ىػػا ،و تػػوى وزارة الألػػاوف اإلسػػبلمية والػػدعوة واإلرشػػاد

مهم ػػة نس ػػيق ى ػػذه احملا ػرات والن ػػدوات و مجي ػ أضل ػػاء ادلمل ػػة ،فم ػػن أب ػػرز مه ػػاـ ى ػػذه
ال ػػوزارة :االىتم ػػاـ باباع ػػة كت ػػاب اهلل ال ػػرمي و رمج ػػة معاني ػػو و وزيع ػػو و ال ػػداخل واخل ػػارج،
و ػػدعم ىػػذه الػػوزارة اجلماعػػات اخل يػػة لتحفػػيو القػػرآف ال ػػرمي و أل ػ الألػػباب والناشػػئة
عله علم وحفو كتاب اهلل ،و عمػل علػه إعػداد واختيػار الػدعاة األكفػاء ونألػرىم للػدعوة
إى اهلل باألس ػػلوب األم ػػل ،ود ػػتم ك ػػذلك بادلس ػػاجد واألو ػػاؼ اإلس ػػبلمية و ػػوفر األ،م ػػة
(ٔ) ينظػ ػػر :خاػ ػػاب إى الغػ ػػرب رؤيػ ػػة مػ ػػن السػ ػػعودية ،رلموعػ ػػة مػ ػػن العلمػ ػػاء وادلثقفػ ػػد السػ ػػعوديد،
ص ٕٓٔ.
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واخلاب ػػاء جلمي ػ ادلس ػػاجد واجلوام ػ  .و عم ػػل ك ػػذلك عل ػػه إ ام ػػة ادل ػػا رات والن ػػدوات ال ػػا
وصل ادلنهل احلق و نبذ التارؼ واإلرىاب.
سػاىم كػػذلك ىيئػػات األمػػر بػادلعروؼ والنهػ عػػن ادلن ػػر و نألػر اخلػ وجقيػػق مبػػدأ
الوسػػاية كمػػا جػػاء و نظػػاـ اذليئػػات و ادلػػادة التاسػػعة مػػا نوػػو (مػػن أىػػم واجبػػات ىيئػػات
األمػر بػادلعروؼ والنهػ عػن ادلن ػػر إرشػاد النػاس ونوػػحهم ال بػاع الواجبػػات الدينيػة ادلقػػررة
و الأل ػريعة اإلسػػبلمية ،ومحػػل النػػاس علػػه أدا،هػػا)(ٔ) .وألعليػػة األم ػػر جػػاء و بي ػػاف ل ػػوزارة
الداخلي ػػة مانوػ ػػو ( كمػ ػػا دي ػػك الػ ػػوزارة بعلمػ ػػاء الأل ػ ػريعة وادلختوػ ػػد و العلػ ػػوـ اإلنسػ ػػانية
والثقاف ػػة واإلع ػػبلـ وادلػ ػوا ند ك ػػل عل ػػه ػػدر اس ػػتااعتو بالعم ػػل عل ػػه ك ػػل م ػػا م ػػن ش ػػلنو
استئواؿ ىذا الف ػر ادلنحػرؼ –الف ػر اإلرىػال ادلتاػرؼ -و وعيػة اجملتمػ اميػ شػرا،حو
بادلقاصد الألرعية العليا اذلادفة إى إشاعة العدؿ والتساما واحملافظة علػه حػق اإلنسػاف و

احلياة وم افحة الغلو والتارؼ واالعتداء واإلجراـ)(ٕ).
ومػػن لػػك اجلهػػود ادلباركػػة مػػا قػػوـ بػػو جلػػاف ادلناصػػحة التابعػػة لػػوزارة الداخليػػة مػػن دور
فاعػػل و وجيػػو مػػن و ع ػوا و ىػػذا الف ػػر ادلنحػػرؼ إى ادلػػنهل السػػليم مػػنهل أىػػل السػػنة
واجلماعة ،و ػد أمثػرت لػك الل ػاف استوػبلح رلموعػة مػن أولئػك فػلعلنوا ػوبتهم ونػدمهم
عله ما فعلوا ،ليعودوا بعد ذلك أعضاء نافعد ألنفسهم وألسرىم وببلدىم.
و قػ ػػوـ الدولػ ػػة مػ ػػن خػ ػػبلؿ ماسسػ ػػادا وأفرادىػ ػػا بالتوػ ػػدي لتهمػ ػػة إلوػ ػػاؽ اإلرىػ ػػاب
باإلسبلـ و داف عن احلػق بألػىت الوسػا،ل ،مقابػل احلمػبلت اإلعبلميػة البا لػة ػد العػرب

(ٔ) ادلػ ػػادة التاسػ ػػعة مػ ػػن نظػ ػػاـ ىيئػ ػػة األمػ ػػر بػ ػػادلعروؼ والنه ػ ػ عػ ػػن ادلن ػ ػػر الوػ ػػادر بادلرسػ ػػوـ ادلل ػ ػ
ر م(ـ )ٖٚ/و ٔٗٓٓ/ٔٓ/ٕٙى.
(ٕ) نألر البياف و الوح ومنها :صحيفة الو ن ،عدد (ٕٔٓٔ) و اريل ٕٕٔٔٗٗ/ٔٔ/ى.
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واإلس ػػبلـ ،فم ػػن الواج ػػك نأل ػػر الثقاف ػػة ادلعتدل ػػة م ػػن خ ػػبلؿ وس ػػا،ل اإلع ػػبلـ باألس ػػاليك
ادلناسػػبة لتوػػل الرسػػالة اإلعبلميػػة اذلادفػػة لأل ػرا،ا اجملتم ػ كافػػة ،و ألػػارؾ الدولػػة أيض ػاً و
ادلا رات والندوات الا سهم و م افحة اإلرىاب.
كما أنأللت ادلمل ة مراكز ومعاىد إسبلمية و سلتل أضلاء العػامل ىػدفها نألػر ديننػا
احلنيػ بألػ لو وجػػوىره الوػحيا ،والػػدعوة إليػػو باحل مػػة وادلوعظػة احلسػػنة ،وإبػراز الوػػورة
احلقيقية لئلسبلـ كدين اعتداؿ و ساما و وخ بعيداً عن العنػ والقسػوة واإلرىػاب وكػل
ما يدعو إى ذلك.
ثالث ا  -فيما يتعلق بالنواحي الجتماعية:

رعػػه الدولػػة األسػػرة ودػػتم عػػا ل ػ ػػوف أساس ػاً و صػػبلح الفػػرد وبالتػػايل صػػبلح
اجملتم  ،و د سبق أف من أبرز أسباب اإلرىاب ىو التف ك األسري ولذا فقد جػاء البػاب

الثالػػن مػػن النظػػاـ األساسػ للح ػػم بعن ػواف (مقومػػات اجملتمػ السػػعودي) وجػػاء و ادلػػادة
التاس ػػعة من ػػو م ػػا نو ػػو ( األس ػػرة ى ػ ن ػواة اجملتم ػ الس ػػعودي ،وي ػػر أفرادى ػػا عل ػػه أس ػػاس
العقيدة اإلسبلمية وما قتضيو من الوالء والااعة هلل ولرسػولو وألويل األمػر ،واحػ اـ النظػاـ

و نفيذه ،وحك الو ن واالعتزاز بو وبتارؼلػو اجمليػد )(ٔ) ،وإداركػاً مػن ادلسػاولد بلعليػة األمػر
جػػاء و بيػػاف لػػوزارة الداخليػػة مػػا نوػػو ( ديػػك الػػوزارة بلوليػػاء األمػػور احملافظػػة علػػه أبنػػا،هم
من استغبلؿ اجلماعات اإلرىابية ذلم لي ونوا و وداً لنار اجلرؽلة والعدواف ) (ٕ).
و ػػدعم الدولػػة كػػذلك وثيػػق األواصػػر االجتماعيػػة ،األمػػر الػػذي يقلػػل فػػرص اضل ػراؼ
الأل ػػباب إى ادلنظم ػػات اإلرىابي ػػة ،و ػػررت ذل ػػك و ادل ػػادة العاش ػػرة م ػػن النظ ػػاـ األساسػ ػ
(ٔ) النظاـ األساس للح م الوادر بادلرسوـ ادلل ر م (أ )ٜٓ/و اريل ٕٔٗٔ/ٛ/ٕٚى.
(ٕ) نألر البياف و الوح ومنها :صحيفة الو ن ،عدد (ٕٔٓٔ) و اريل ٕٕٔٔٗٗ/ٔٔ/ى.
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للح ػم ،فقػػد جػػاء فيهػػا مػا نوػػو ( جػػرص الدولػػة علػػه وثيػق أواصػػر األسػػرة واحلفػػاظ علػػه
يمهػػا العربيػػة واإلس ػػبلمية ورعايػػة مجي ػ أفرادىػػا و ػػوف الظ ػػروؼ ادلناس ػػبة لتنميػػة مل ػػادم
و درادم )(ٔ).
وو ادلػػادة احلاديػػة عألػػر مػػا نوػػو ( يقػػوـ اجملتم ػ السػػعودي علػػه أسػػاس مػػن اعتوػػاـ
أفراده حببل اهلل و عاو م عله الرب والتقوى والت افل فيما بينهم وعدـ فر هم )(ٕ).
ود ػػتم الدولػػة بالألػػباب و عمػػل علػػه س ػػهيل ال ػػزواج حلو ػػانتو ومحايتػػو مػػن االضل ػراؼ
ومػػلء و ػػد فرا ػػو حػػىت ال يوػػبا ػػحية سػػهلة دلنفػػذي العمليػػات اإلرىابيػػة ،وجثػػو علػػه
حسػػن اختيػػار الزوجػػة الوػػاحلة الػػا دػػتم بتنألػػئة الافػػل علػػه الفضػػا،ل ،وعػػدـ إكػراه الفتػػاة
أو الفػػىت علػػه الػػزواج ،ألف اإلكػراه ػػد يػػادي إى ف ػػك األسػػرة ويوػػبا أبنػػاء ىػػذه األسػػرة
ىػػم الضػػحية ،وشػ عد يػػاـ اجلمعيػػات وادلاسسػػات اخل يػػة الػػا دػػتم بادلسػػاعلة و ػػزويل
الألباب وإعانتهم ب ل ما ؽل ن.
و ػػدعم الدولػػة األسػػرة و األحػواؿ اخلاصػػة و ػػنظم أمػػور الضػػماف االجتمػػاع يفػػا ػلقػػق
الرفاه للموا ن وأبنا،و وأسر و ،األمػر الػذي يوػو م مػن الو ػوع و محػلة اجلرؽلػة أو األعمػاؿ
اإلرىابي ػػة ،و ػػد ج ػػاء و النظ ػػاـ األساسػ ػ للح ػػم و ادل ػػادة الس ػػابعة والعألػ ػرين م ػػا نو ػػو
( فل الدولة حػق ادلػوا ن وأسػر و و حالػة الاػوارئ وادلػرض والع ػز ،والألػيخوخة و ػدعم
نظ ػ ػػاـ الض ػ ػػماف االجتم ػ ػػاع و ألػ ػ ػ ادلاسس ػ ػػات واألفػ ػ ػراد عل ػ ػػه اإلس ػ ػػهاـ و األعم ػ ػػاؿ
اخل ية)(ٖ).
(ٔ) النظاـ األساس للح م الوادر بادلرسوـ ادلل
(ٕ) النظاـ األساس للح م الوادر بادلرسوـ ادلل
(ٖ) النظاـ األساس للح م الوادر بادلرسوـ ادلل

_______

ر م (أ )ٜٓ/و اريل ٕٔٗٔ/ٛ/ٕٚى.
ر م(أ )ٜٓ/و ٕٔٗٔ/ٛ/ٕٚى.
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رابع ا  -فيما يتعلق النواحي األمنية:

فعيل و قوية األجهزة الػا عػ بػاألمر بػادلعروؼ والنهػ عػن ادلن ػر واألخػذ علػه يػد
اجمل ػػرمد ،ألف اهلل أوج ػػك األم ػػر ب ػػادلعروؼ والنه ػ ػ ع ػػن ادلن ػػر عل ػػه ك ػػل م ػػن م ّ ن ػػو اهلل

من األرض من أويل األمر ،وأبػرز ابيقادػا و ادلمل ػة ىػ ىيئػات األمػر بػادلعروؼ والنهػ
عػػن ادلن ػػر ،والػا ػػادي دوراً و متابعػػة ادلنحػػرفد و ػػوجههم إلعػػاددم إى جػػادة الوػواب،
كمػا عمػل علػػه التضػييق علػه اجلماعػػات ادلنحرفػة ومنػ أسػػاليك جتنيػدىا وإبعػاد الألػػباب
عنها(ٔ).
وأيض ػاً إنألػػاء أجهػػزة أمنيػػة مر باػػة ب ػوازرة الداخليػػة متخووػػة و م افحػػة اإلرىػػاب،
من مساوليادا التنسيق والتعاوف و بادؿ ادلعلومػات مػ مثيبلدػا مػن األجهػزة علػه ادلسػتوى
الثن ػ ػػا ،واإل ليمػ ػ ػ وال ػ ػػدويل ،و زوي ػ ػػدىا بلح ػ ػػدث التقني ػ ػػات و ػ ػػدريك منس ػ ػػوبيها ب ػ ػػلعله
مستويات التدريك،
و اوير التنظيمات واألساليك والقواند اخلاصة يف افحة اإلرىاب.
لقػػد أثبتػػد ادلمل ػػة للعػػامل أمجػ ج ّديػػوّ مالقػػوّ ،وحزمػاً وصػرامة و مواجهػػة العمليػػات

اإلرىابية ،ومن اإلجراءات الو ا،ية الا انػذت علػه الوػعيد احمللػ ىػو انتألػار فػرؽ األمػن
وو نقاط فتي عند مداخل وسلػارج بعػل الاػرؽ واألحيػاء دلػا ذلػذا اإلجػراء مػن فا،ػدة
كب ة و بيف اإلرىابيد وإكساب ادلوا ند الراحػة والألػعور بػاألمن لوجػود الفػرؽ األمنيػة
بينهم(ٕ).

(ٔ) انظػر :جػرا،م اإلرىػاب و ابيقادػػا ادلعاصػرة ،د .امحػػد بػن سػػليماف الػربي  ،أكادؽليػػة نػاي العربيػػة
للعلوـ األمنية ،صٔٔٔ.ٕٜٔ ،
(ٕ) انظر :التغاية الوحفية عن ىذا و صحيفة اجلزيرة ،عدد (ٓ )ٔٔٗٚو اريل ٖٕٔٗ٘/ٔ/ى.
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ومػػن اإلج ػراءات كػػذلك و ػ األنظمػػة الػػا ن ػ اسػػتغبلؿ الػػزي العس ػ ري وكلفػػد
اجله ػػات ادلعني ػػة بالقي ػػاـ ا ػػوالت ميداني ػػة للتلك ػػد م ػػن انض ػػباط احمل ػػبلت ع ػػذه الض ػ ػوابيف،
وابيف مألػددة لتغيػ لػوف السػيارت حػىت ال يػتم ن اإلرىػابيوف مػن التمويػو
وكذلك و

عله اجلهات األمنية(ٔ).
وانته د الدولة أسلوباً فريداً و عبلج ما ههػر مػن بعػل أبنا،هػا مػن أعمػاؿ إرىابيػة
فقػػد ػػالبتهم بالتوبػػة واإلنابػػة و سػػليم أنفسػػهم و بلػػد مػػنهم عػػوددم إى احلػػق كمػػا نألػػر
التلفزي ػػوف الس ػػعودي و ع ػػدة حلق ػػات مق ػػاببلت أجري ػػد مػ ػ بع ػػل أولئ ػػك العا ،ػػدين إى
احلق ،و د أيد العلماء وادلف روف ىذه اخلاوة ادلباركة الا عمل علػه رأب الوػدع و وحيػد
األمة وع ّدوا ىػذه ادلراجعػات قػدماً كبػ اً و رلػاؿ م افحػة اإلرىػاب ،وكػاف ىػذا األسػلوب
مجعػاً بػػد احلػػل األمػػين واحلػػل الف ػػري لقضػػية اإلرىػػاب علػػه ادلسػػتوى احمللػ  ،والدولػػة عػػذه
السياسػػة احل يمػػة ادلسػػتمدة مػػن كتػػاب اهلل وسػػنة نبيػػو  ػػد قػػدمد علػػه كثػ مػػن دوؿ
العػػامل و ادلػػزج و معاجلػػة الظػواىر اإلرىابيػػة بػػد احلػػل الف ػػري واحلػػل األمػػين ،وىػ سياسػػة
ناجحة عله ادلدى القريك والبعيد بإذف اهلل(ٕ).
____

(ٔ) انظر :صحيفة ع اظ ،عدد (ٔ )ٖٜٔ٘و اريل ٕٔٗٗ/ٜ/ٔٚى.
(ٕ) انظر جقيق صحف و :صحيفة الو ن ،عدد (ٕ٘٘ٔ) و اريل ٕٔٗ٘/ٔ/ٔٙى.
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اخلامتت
احلمػػد هلل رب العػػادلد والوػػبلة والس ػػبلـ عل ػػه أشػػرؼ األنبيػػاء وادلرسػػلد نبين ػػا زلمػػد
وعله آلو وصحبو أمجعد أما بعد:
فهذه أىم النتا،ل والتوصيات الا ههرت يل بعد الفراغ من ال تابة:
 خلد ادلعاجم القدؽلة من عري كلما إرىاب وإرىػال عػذا ادلوػالا ،و عػد كلمػة (إرىػػاب ) مػػن ال لمػػات الغامضػػة ادلثػ ة لل ػػدؿ والنقػػاش ،وذلػػذا كثػػر اخلػػبلؼ و بيػػاف
معناىا وجديد مدلوذلا ،وم ىذا االخػتبلؼ و جديػد معناىػا فػإف اجلميػ متفػق علػه
نبػػذ كػػل عمػػل ن ػرييب مفسػػد و األرض ،يػػدمر ادلنألػػوت وادلمتل ػػات ويزىػػق األنف ػ
ويروع ا مند.
 التا ػػرؼ والغل ػػو والبغػ ػ واإلفس ػػاد ،و ػػد ج ػػاء بيا ػػا و و ػػيا م ػػدلوالدا شل ػػا ج ػػاء وال تاب والسنة وكبلـ أىل العلم.
حازم ػػا فح ػػرـ دـ ادلس ػػلم ومال ػػو وعر ػػو ،وح ػػرـ
 -ان ػػذ اإلس ػػبلـ جت ػػاه اإلرى ػػاب مو ًف ػػا ً

االعتػ ػػداء علػ ػػه األم ػ ػواؿ وادلمتل ػ ػػات العامػ ػػة ،كمػ ػػا حػ ػػرـ االعتػ ػػداء علػ ػػه ادلسػ ػػتلمند
وادلعاىدين وحفو ذلم حقػو هم وأمػر بالتزامهػا ،واألدلػة علػه ىػذا مػن ال تػاب والسػنة
كث ة.

 ال بػػد مػػن ػوافر مجلػػة مػػن العوامػػل واجلهػػود دلعاجلػػة التاػػرؼ واإلرىػػاب ،وكػػل يتحمػػلمسػػاوليتو جتػػاه ىػػذه الظػػاىرة ،سػواء مػػن لػػدف ادلاسسػػات الرمسيػػة أو العلمػػاء وادلف ػرين
أو القنوات اإلعبلمية أو ىا.
ػحا جتػػاه هػػاىرة اإلرىػػاب ػػدؽلًا وحػػديثًا،
 انػػذت ادلمل ػػة العربيػػة السػػعودية منه ً ػػا وا ػ ًفهػ ػ ب ػػذؿ و ػػارى جه ػػدىا الستئو ػػالو واحل ػػد من ػػو ،وذل ػػك عل ػػه مجيػ ػ ادلس ػػتويات
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الداخليػ ػػة واإل ليميػ ػػة والدوليػ ػػة وسػ ػػل د و زلاربتػ ػػو مجي ػ ػ الاػ ػػرؽ والوسػ ػػا،ل ادلم نػ ػػة،
فو عػػد ال ث ػ مػػن اال فا يػػات ػػده امي ػ أنواعػػو وأش ػ الو ،وجنػػدت مجي ػ األجهػػزة
األمنية والقضا،ية والعلمية و ىا للقضاء عليو.
 ضػػمن البحػػن العديػػد مػػن ال لمػػات والتوجيهػػات مػػن ػػادة ىػػذه الػػببلد – رحػػم اهللأموادم ووفق أحياءىم ل ل خ  -الػا اكػد رفضػها لئلرىػاب وإدانتػو وبػراءة اإلسػبلـ
منػو ،واجتهػد علماؤنػا ػ رحػم اهلل أمػوادم ووفػق أحيػاءىم ل ػل خػ ػ و زلاربػة العنػ
والتارؼ واإلرىػاب ،والتلكيػد علػه حفػو الضػرورات اخلمػ  :الػدين والػنف والعػرض
والعقػ ػػل وادلػ ػػاؿ ،كمػ ػػا بين ػ ػوا حرمػ ػػة االعتػ ػػداء علػ ػػه ادلسػ ػػتلمند وادلعاىػ ػػدين و أنفسػ ػػهم
وأعرا هم وأمواذلم أو نويفهم و رويعهم.
 اجتهػ ػػدت ادلاسس ػ ػػات العلمي ػ ػػة واجملػ ػػام الفقهي ػ ػػة وال ػ ػػدوا،ر البحثي ػ ػػة و دراس ػ ػػة ه ػ ػػاىرةاإلرىاب والتارؼ ،فبينػد أسػباب نألػل و وعوامػل انتألػاره و رحػد ال ثػ مػن احللػوؿ
والاػػرؽ للقضػػاء عليػػو واجتثاثػػو مػػن جػػذوره واستئوػػالو ،عػػرب دراسػػات ميدانيػػة وحبػػوث
عليمة ،مقدمة و كث من ادلا رات والندوات و ىا.
____
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ثبت املصادر واملزاجع
ػ اإلرىػاب والعنػ السياسػ – أمحػد جػبلؿ ػ كتػػاب احلريػة ػ العػدد ٓٔ – دار احلريػػة –
رجك  ٔٗٓٙىػ  ٜٔٛٙ /ـ.
االشػػتقاؽ – ابػػن دريػػد – جقيػػق عبػػد السػػبلـ ىػػاروف – دار اجليػػل – ب ػ وت – الابعػػةاألوى ٜٜٔٔـ
ػ اجلػام ألح ػػاـ القػرآف ػ زلمػد بػػن أمحػد القػر يب ػ جقيػػق أمحػد الػربدوين ػ دار الف ػػر ػ
ب وت ػ بدوف.
ػ اج العروس من جػواىر القػاموس – زلمػد مر ضػه الزبيػدي – جقيػق عبػد العزيػز ماػر –
دار إحياء ال اث العرل – ب وت – بدوف.
ػ جرا،م اإلرىاب و ابيقادا ادلعاصرة ػ أمحد سػليماف الػربي ػ أكادؽليػة نػاي العربيػة للعلػوـ
األمنية ػ الرياض ٕٗٗٔ ىػ.
ػ حقيقة مو اإلسبلـ من اإلرىاب والتارؼ ػ سليماف احلقيل ػ الثانية ػ ٕٕٗٔىػ.
ػ ػ خاػػاب إى الغػػرب رؤيػػة مػػن السػػعودية – رلموعػػة مػػن العلمػػاء وادلثقفػػد السػػعوديد –
يناء للنألر – الرياض – الابعة األوى – ٕٗٗٔ ىػ.
ػ الرا،د مع ػم لغػوي عوػري – مسػعود جػرباف – دار العلػم للمبليػد – بػ وت – الابعػة
األوى –  ٜٔٙٚـ.
ػ ػ السنن ال ربى ػ أمحد بن احلسد البيهق ػ دار ادلعرفة ػ ب وت ػ بدوف.
 شػػرح النػػووي علػػه صػػحيا مسػػلم ػ أبػػو زكريػػا ػلػػـ بػػن شػػرؼ النػػووي ػ دار الف ػػر ػب وت.
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ػ ػ الوػػحاح ( ػػاج اللغػػة وصػػحاح العربيػػة ) – إمساعيػػل بػػن محػػاد اجلػػوىري – جقيػػق أمحػػد
عبػػد الغفػػور عاػػار – دار العلػػم للمبليػػد – ب ػ وت – الابعػػة الثالثػػة – ٗٓٗٔ ىػ ػ /
ٗ ٜٔٛـ.
ػ فتاوى األ،مة و النوازؿ ادلدذلمة – زلمد حسد القحااين – ٕٗٗٔىػ ٕٖٓٓ /ـ.
ػ فتا الباري شرح صحيا البخاري ػ أمحد بػن علػ بػن ح ػر العسػقبلين ػ ػر م زلمػد فػااد
عبد البا ػ إشراؼ الأليل عبد العزيز بن باز ػ دار الف ر ػ ب وت ػ بدوف.
ػ القاموس احملييف ػ رلد الدين الف وز آبادي ػ دار الف ر ػ ب وت ػ ٖٜٔٛىػ ٜٔٚٛ /ـ.
ػ لسػاف العػرب ػ زلمػد بػن م ػرـ بػن منظػور اإلفريقػ ػ ادل تبػة الفيوػلية ػ م ػة ادل رمػة ػ دار
صادر ػ ب وت ػ بدوف.
ػ رللة البحوث اإلسبلمية ػ العدد  ٘ٙػ والعدد ٕٗ ػ.
ػ رللة اجمللة ػ العدد ٕٓ ٔٗٓٚ /ٕ / ٕٕ ٛىػ.
ػ ادلع م الوسييف – إبراىيم موافه وآخروف – القاىرة – الابعة الثانية – ٕ ٜٔٚـ.
ػ مو ػ ادلمل ػة العربيػة السػعودية مػن اإلرىػاب ػ دراسػة شػرعية علميػة وثا،قيػة – سػليماف
أبا اخليل – الابعة األوى – ٕٗٗٔىػ ٕٖٓٓ /ـ.
ػ ادلمل ػػة العربيػػة السػػعودية وم افحػػة اإلرىػػاب مػػن وراء أحػػداث ( ٔٔ) سػػبتمرب ػ األوى
ٖٕٗٔ ىػ.
____
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ً
-العالمت عبد السمحه السعدي أمنىذجا –



د .علي بن عبداهلل القرني
عضو هيئة التدريس بكلية أصوؿ الدين بالرياض

جهود علماء اململكة العربية السعودية في ترسيخ مفهوم الجماعة الشرعية



إف احلمػػد حن ضلمػػدس عينػػتنيتغ عينػػتوذرس عينػػوذ بػػاحن نػػن نػػرعر أيذنػػتا عنػػن ػػيئا
أعمالتػػا نػػن ي ػػدس احن ػ نضػػل لػػغ عنػػن يضػػلل ػ هػػاده لػػغ عأن ػ د أف ا إلػػغ إا احن
عحدس ا نريك لغ عأن د أف زلمداً عبدس عر ولغ.
ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ(.)1

ﭽﭑﭒﭓ ﭔﭕ ﭖﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜﭝﭞ ﭟ
ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ(.)2
ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ﭼ (.)3

أنا بند:
ػ ف نػػن ينػػع احن لنػػاد علػػم ب ديػػا ادلملكػػة النربيػػة النػػنودية يان ػػا علػػم تػػا احن
ع تة ر ولغ  ع ق نت ج أهل النتة عاجلماعة.
عنن متاـ للػك التنمػة التػ اـ اديفػا ئ ػا ر نراحل ػا التارييػة بتيكػيع نػرع احن لنػاد
ئ ل نؤعف الب د عثبايفع علػم ذلػك – عحن احلمػد -عالػيه يػتج عتػغ التمػاـ أبتػاال الػب د
ا ػػة عاصػػهذا ع عاعتمػػاع ع علػػم عا أنػػورهع زلصصػػع بػػيلك أصػ ً ع يمػاً نػػن أصػػوؿ
أهل النتة عاجلماعة عهو ل عـ مجاعة ادلنلمع عالنمع عالهاعة لوا األنور ئ ادلنرعؼ.
( )1آؿ عمراف.102 :
( )2التناال.1 :
( )3األح ا .71 ،70 :
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عنن لو يق احن لناد للجاننة اإل نية بادلديتة ادلتور عصد نؤمتر خػا ذػيا األصػل
الن يع بنتواف" :حتصيق ااعتماع علرؾ التي عاا رتاؽ عاعب نرعي عنهلب عطين".
عدلا ع نت ننػتنيتاً بػاحن لنػاد علػم ادلةػار ة ئ هػيا ادلػؤمتر اخػرت ا ػور ال الػ نػن

زلاعرس عهو" :التهبيق النملي دلذ وـ اجلماعة نرعاً ئ ادلملكة النربية الننودية".
عدلػػا ػػاف النلمػػاال هػػع أ ػػر نػػن يرعػػع إلػػي ع التػػاس ئ ع ػػت األزنػػا عالذػػن ،ػػع
نصابيح الدعم إذا ادذلمت ظلما الذن ،عذػع لصػوـ حجػة احن ئ أرعػغ علػم اخللػق(،)1
عهػػع ادلؤمتت ػػوف علػػم نص ػػاحل األنػػة الن م ػػم عل ػػم ديت ػػا عديياهػػا عأنت ػػا ،عهػػع أه ػػل احل ػػل
عالنصػ ػػد الػ ػػيين لرعػ ػػع إلػ ػػي ع األنػ ػػة ئ مجيػ ػػع نػ ػػؤع ا أل ػ ػػع أهػ ػػل الذصػ ػػغ عالذ ػ ػػع عاإلدراؾ
الصييح لألنور(.)2
عدلػػا ي ػراس التػػاظر ئ حػػاؿ علمػػاال ادلملكػػة النربيػػة النػػنودية – علػػم ععػػغ اخلصػػو –
ن ػػن التمن ػػك بكت ػػا احن لن ػػاد ع ػػتة ر ػ ػولغ  ،عحت ػػره احل ػػق عال ب ػػا علي ػػغ عنراع ػػا
ادلصػػاحل عادلذا ػػد ،عاحلػػر علػػم نصػػلية األنػػة عمجػػع لمت ػػا ععحػػد صػػذ ا ،ذلػػيا لػػغ
آثر أف يكوف هيا البي عػن ع ػود علمػاال ادلملكػة النربيػة النػنودية ئ لر ػي نذ ػوـ
اجلماعة الةرعية – الن نة عبدالرمحن الننده أمنوذعاً .-
أىمية الموضوع وأسباب اختياره:

 -1صلة نوعوع ادلؤمتر بأصوؿ عصيد أهل النتة عاجلماعة.
 -2ادلكاية النلمية اليت لبوأها الةي عبد الرمحن الننده – رمحغ احن.-

( )1اي ر :لينري الكرمي الرمحن.237 :
( )2اي ر :ادلصدر النابق.639 ،631 :
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 -3إبراز ع ود علماال ادلملكة النربية الننودية ئ حذظ مجاعة ادلنلمع عزلاربػة التهػرؼ
عالتي .
ىدف البحث:
بي ػػاف عتاي ػػة عع ػػود الن ن ػػة عب ػػد ال ػػرمحن ب ػػن ياص ػػر الن ػػنده ئ لصري ػػر ه ػػيا األص ػػل
عاحل عليغ عبياف آثارس احلميد عالتييير نن ا رتاؽ لمػة ادلنػلمع عبيػاف ارثػار الذا ػد
ليلك علم ديت ع عديياهع.
الدراسات السابقة:

رغػع ػر الدرا ػا النلميػة عػػن الةػي عبػد الػرمحن بػػن ياصػر النػنده ػواالً ايػػت
ئ النصيد أع الدعو أع التذنري ععلونغ أع الذصػغ عأصػولغ عالصواعػد الذص يػة أع الرتبيػة عغػري
ذلػػك إا أمل أ أ ػػع علػػم صػ مصػػع ئ نوعػػوع ص ػػي هػػيا عنػػن الر ػػا ل الػػيت تبػػت
عتغ –رمحغ احن – ععن علمغ نا يلي:
 الةي عبد الرمحن بن ياصر بػن ػنده عع ػودس ئ لوعػيح النصيػد  ،ر ػالة ناعنػتري،اجلاننة اإل نية ،للةي عبد الرزاؽ النباد1407 ،هػ.
 الةي عبد الرمحن بن ياصر النػنده نت جػغ عأثػرس ئ الػدعو إد احن ،صػ ناعنػتري،عاننة اإلناـ ،الةي عبد الرمحن الرنياف1414 ،هػ.
 الةػػي عبػػد الػػرمحن النػػنده حيالػػغ علمػػغ نت جػػغ ئ الػػدعو إد احن ،ر ػػالة ناعنػػتري،عاننة اإلناـ ،الةي عبداحن النمار1405 ،هػ.
 الةي عبػد الػرمحن بػن ياصػر النػنده نذنػراً ،ر ػالة ناعنػتري ،عاننػة اإلنػاـ ،الةػيعبداحن الهيار1406 ،هػ.
عغريها نن البيوث عالر ا ل اليت حتدثت عن ص غ عحيالغ عضلو ذلك.
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خطة البحث:

علتضػ ػ ػػمن نصدنػ ػ ػػة عمت يػ ػ ػػداً عث ثػ ػ ػػة نباح ػ ػ ػ عخامتػ ػ ػػة ع ػ ػ ػػارس للمصػ ػ ػػادر عادلراعػ ػ ػػع
عادلوعوعا .
المقدمة :ع ي ا أمهية ادلوعوع عأ با اختيارس عهدؼ البي عنت جغ.
التمهيد :ع يغ لرمجة نوع للن نة عبد الرمحن بن ياصر الننده.
المبحث األول :ااعتماع علم إ انة دين احن لناد عاألخو يغ.
المبحث الثاني :ل عـ مجاعة ادلنلمع عالنمع عالهاعة لوا األنور.
المبحث الثالث :التييير نن اا رتاؽ عبياف آثارس.
الخاتمة :ع ي ا أهع التتا ج.
فهرس المصادر والمراجع.

منهج البحث:
ػلكت ئ إعػداد هػيا البيػ ادلػت ج الوصػذي الػيه الػي أ ػواؿ الةػي عبػد الػرمحن
النػػنده عأراالس ادلتنلصػػة عوعػػوع البي ػ عذلػػك بتتبػػع تبػػغ عر ػػا لغ ع تاعيػػغ – رمحػػغ احن-
عرلبػػت ذلػػك ع ػػق خهػػة البي ػ  ،عالت نػػت باا تصػػار علػػم نػػغ دعف غػػريس لػػع أعػػمن
البي ا رأياً عا واً لوريس.

ع ػػر ئ تابػػغ البيػ ع ػػق ادلػػت ج النلمػػي ادلتبػػع ئ صػػياغة البيػػوث النلميػػة عنػػن
أبرز ننادلغ هتا:
 تابة اريا بالر ع الن مامل عع عها إد ورها. مػريج األحاديػ الػػيت لػرد ئ البيػ نػػن تػػب النػتة ،عاا تذػػاال بالصػػيييع إف ػػافاحلدي ي ما أع ئ أحدمها.
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 أ ألرعع لألع ـ عا األنا ن أع الذػرؽ عضلػو ذلػك لهبينػة البيػ الػيت لصتضػي اإلاػازعااختصار.
 ععنت ارس دلوعوعا البي عنصادرس عنراعنغ.عختاناً أ أؿ احن لناد أف انل هيا النمل ادلتواعع خالصػاً لوع ػغ الكػرمي عأف يػرحع
الةػػي عبػػدالرمحن النػػنده عانػػل نػػا دنػػغ نػػن النلػػع حجػػة لػػغ يػػوـ لصػػاال ربػػغ ،عأف حيذػػظ
عليت ػػا ععل ػػم ػػا ر ادلن ػػلمع ديتت ػػا عأنتت ػػا عأف يو ػػق عا أنوري ػػا خاص ػػة ع ػػا ر عا أن ػػور
ادلنلمع عانة دلا يغ اخلري عالص ح لةنوذع عب دهع إيغ عيل ذلك عالصادر عليغ.
وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
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التمهٍد

تسمجت مىجزة للشٍخ عبد السمحه السعدي

()1

 نسبو:عبػد الػرمحن بػن ياصػر بػػن عبػداحن بػن ياصػر بػن أمحػػد آؿ ػنده نػن بػين عمػرع أحػػد
البهوف الكبري نن بيلة متيع ،كن َعدسُ عتي حوايل عاـ 1120هػ.
 -مولده ونشأتو:

علػػد ئ عتي ػ ئ اليػػوـ ال ػػامل عةػػر نػػن ن ػ ر زلػػرـ عػػاـ 1307هػ ػ ،ع ػػد لػػوئ عالػػدس

ععالدلػػغ ئ صػػورس عربتػػغ زععػػة عالػػدس ع ػػيلك أخػػوس األ ػ محػػد ،ع ػػاف زاهػػداً ننرع ػاً عػػن
الدييا عذيذاً ع يػ الػتذس ،ذا دعابػة يتيبػب إد اخللػق صنػن خلصػغ يػتكلع نػع ػل ػرد عػا
يتا بغ.
 -طلبو للعلم:

ية ػػأ –رمح ػػغ احن – ن ػػن ص ػػورس ية ػػأ علمي ػػة ،يذ ػػظ الص ػػرآف ئ ص ػػورس عب ػػدأ بن ػػدس
بتيصيل النلوـ الةرعية علم عدد نن النلماال نت ع:
الةػػي إب ػراهيع بػػن زلمػػد اجلا ػػر عهػػو أعؿ نػػن ػرأ عليػػغ الةػػي  ،عالةػػي صػػاحل بػػن

ع ماف الصاعي عهػو أ ػر نػن ػرأ عليػغ الةػي  ،عالةػي زلمػد األنػع الةػتصيهي ،عالةػي
( )1هيس الرتمجة ادلوع –ا تضت ا طبينة البي  -عللم يد اي ر :رععة التاظرين عن نآثر علماال صلد
عح ػوادث النػػتع للة ػػي زلمػػد الصاع ػػي ( ،)219/1ععلمػػاال صل ػػد خ ػ ؿ نايي ػػة ػػرعف :للة ػػي
عب ػػداحن البن ػػاـ ( ،)272-218/3عص ػػذيا ن ػػن حي ػػا ع ن ػػة الصص ػػيع :د /عب ػػداحن الهي ػػار،
عحيا الةي عبدالرمحن الننده ئ هور :للصرعاعه.
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زلمد بن عبدالن ي بن نايع ،عغريهع –رمح ع احن مجيناً.-
 -تالميذه:

لتلمي علم يديغ النديد نن طلبة النلع نن أن رهع:

الة ػػي زلم ػػد ب ػػن ص ػػاحل الن يم ػػع ،عالة ػػي عب ػػدالن ي ب ػػن زلم ػػد الن ػػلماف ،عالة ػػي
عبػػداحن بػػن عبػػد الػػرمحن البنػػاـ ،عالةػػي عبػػداحن بػػن عبػػدالن ي بػػن عصيػػل ،عغػػريهع ػػري –
رمح ع احن مجيناً.-
 -مؤلفاتو:

اعت ػ –رمح ػػغ احن – بالتص ػػتيع عأ ية ػػولغ الت ػػدريس ئ حل ػػق النل ػػع ع ػػن الت ػػأليع ئ
توف النلع ادلختلذة ع د مجع الك ري نت ا عطبع ئ رلموع نؤلذالغ ،عنن أن رها:
-1لينري الكرمي الرمحن ئ لذنري ـ ادلتاف.
-2الصواعد احلناف لتذنري الصرآف.
-3الصوؿ النديد ئ نصاصد التوحيد.
-4التوعيح عالبياف لةجر اإلمياف.
-5لوعيح الكا ية الةا ية.
-6التتبي ا اللهيذة يما احتو عليغ الوا هية نن ادلباح ادلتيذة.
 -7ذجة لو األبرار ع ر عيوف األخبار ئ نرح عوانع األخبار.
 -8نت ج النالكع علوعيح الذصغ ئ الدين.
 -9ادلختارا اجللية ئ ادلنا ل الذص ية.
 -10ر الة لهيذة عاننة ئ أصوؿ الذصغ ادل مة.
 -11الصواعد األصوؿ اجلاننة عالذرعؽ عالتصا يع البدينة التا نة.
 -12الرياض التاعر عاحلدا ق التري ئ النصا د عالذتوف ادلتتوعة الذاخر .
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-13األدلة الصواطع عال اهع ئ إبهاؿ أصوؿ ادلليدين.
-14الو ا ل ادلذيد للييا الننيد .
 -15التنليق ع ةع التصا علم ي ع واعد اإلعرا .
عغريها ري.
 -مرضو ووفاتو:

نػػرض عػػاـ 1371ه ػ ع ػػد ػػا ر إد بػػريع بنػػد أف ػػرر ذلػػك األطبػػاال الػػيين أر ػػل ع

ادللػػك ػػنود –رمحػػغ احن -لن عػػغ ععػػاد بنػػد ذلػػك إد عتيػ ع ػػاف ادلػػرض ينػػاعدس نػػن ػػرت
ألخرى.
عئ ع ػػاـ 1376هػ ػ ػ انػ ػػتد علي ػػغ نرعػ ػػغ كايػ ػػت ع ال ػػغ –رمحػ ػػغ احن – ليلػ ػػة اخلمػ ػػيس
1376/6/23هػ عن لنع ع تع تة –رمحغ احن رمحة عا نة.-
____
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املبحث األول :االجتماع على إقامت دٌه اهلل تعاىل
واإلخىة فٍه

اعت الةي –رمحغ احن – ذػيا األصػل عتايػة ا صػة ئ ػا ر تبػغ عخهبػغ بػل أ ػرد لػغ

ر ػػالة خاصػػة( )1بػػع حكمػػغ عأيػػغ عاعػػب علػػم ادلنػػلمع مجينػاً علػػم اخػػت ؼ نػرالب ع ئ
الػػدين عالػػدييا ،عأععػػح األنػػور ادلنيتػػة لألنػػة علػػم حتصيػػق هػػيا األصػػل عمحايتػػغ ،عبػػع ارثػػار
احلميػػد الػػيت اتي ػػا األنػػة إذا حصصػػت هػػيا األصػػل ئ ديت ػػا عديياهػػا ،ع ػػيلك بػػع –رمحػػغ
احن – نكاية اإلمجاع دليل نرعي عحجيتغ.
ومن أقوالو –رحمو اهلل – التي تبين ما سبق وتؤكده:
ولػػغ" :التػػاس نضػػهرعف إد ااعتمػػاع ،عنذتصػػرعف إد لبػػادؿ ادلصػػاحل عابػػد لبنض ػ ع
نػػن بنػ  ،عنػػؤعف بنضػ ع نتنلصػػة بػػبن  ،عا يةػػك أحػػد نػػن النصػ ال أف نصػػاحل البةػػر
نتنارعة عنهالب ع نتبايتة عادلصػاحل سلتلذػة ،عاألهويػة غالبػة كػاف هػيا أ ػوى ال اهػع علػم
اعهرار اخللق إد دين عنرع مسػاعه ننصػوـ حيػدد ذلػع احلػدعد عيةػرع ذلػع الةػرا ع عيػت ج
ذلع طريق الندؿ عاإليصاؼ عميكن بنض ع نن اايتذاع ببن بهمأييتة عحيا طيبة.
عالةػػرع عالػػدين اإل ػ ني ذيػػل بػػيلك علػػم الوعػػغ األ مػػل عالهريػػق األ ػػوـ ....لػػو
ع ل التاس إد عصوذلع ئ هػيس األنػور لصػار لبنػاً لألهويػة عاألعػراض عحصػلت الذوعػم
صنب نا لرؾ نن ي انا الةرينة"(.)2
( ) 1ر الة ئ احل علم اعتماع لمة ادلنلمع عذـ التذرؽ عااخت ؼ ،يةريفا دار التوحيد للتةػر،
بتيصيق عبداحن آؿ ننلع.
( )2أصوؿ ع يمة نن واعد اإل ـ.69 -68 :
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عدل ػ ػ ػ ػ ػػا ن ػ ػ ػ ػ ػػر ول ػ ػ ػ ػ ػػغ لن ػ ػ ػ ػ ػػاد :ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

ﭽ ﭾﭿ ﭼ( )1بػع أف حجػة احن لنػػاد " انػت علػػم مجيػع األنػع ،عأيػػغ نػا نػػن
أنػػة نتصدنػػة أع نتػػأخر إا عبنػ احن ي ػػا ر ػػواً ع ل ػػع نتذصػػوف علػػم دعػػو عاحػػد عديػػن
عاحد عهو عباد احن عحدس ا نريك لغ"(.)2
مث بػػع نػػا هػػو الواعػػب علػػم األنػػة بنػػد ذلػػك صػػاؿ " :ػ ذا ػػاف الػػر عاحػػداً عالت ػ
عاح ػػداً عال ػػدين عاحػ ػػداً عه ػػو عب ػػاد احن عحػ ػػدس ا ن ػ ػريك ل ػػغ ميػ ػػع أي ػ ػواع النب ػػاد  ،ػ ػػاف
عظيذػػتكع عالواعػػب علػػيكع الصيػػاـ ذػػا ...ع ػػاف ال ػػق ااعتمػػاع علػػم هػػيا األنػػر ععػػدـ
التذرؽ يغ"(.)3

عبػػع أف التنبػػري بلذػػظ اجلمػػع ئ ولػػغ لنػػاد :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭼ

()4

يةري إد أيغ اب علم األنة ااعتصاـ صبل احن مجينػاً عاحلػ علػم اا ػت ؼ حػن يكػوف
داعي ع عاحداً ععمل ع نتيداً"(.)5
عب ػػع – رمح ػػغ احن – أف ه ػػيا األن ػػر ل ػػيس خاصػ ػاً بأص ػػوؿ ال ػػدين دعف رعع ػػغ ص ػػاؿ:
"عالػػدين يػػأنر بااعتمػػاع عاا ػػت ؼ ،عيت ػػم عػػن التذػػرؽ عااخػػت ؼ ئ أهػػل الػػدين ،عئ
ا ر ننا لغ األصولية عالذرععية"(.)6

( )1التيل.36 :
( )2لينري الكرمي الرمحن.440 :
( )3ادلصدر النابق.530 :
( )4البصر .136 :
( )5لينري الكرمي الرمحن.67 :
( )6أصوؿ ع يمة نن واعد اإل ـ.69 -68 :

_______

72

_______

جهود علماء اململكة العربية السعودية في ترسيخ مفهوم الجماعة الشرعية

عئ لذنػ ػػري ولػ ػػغ لنػ ػػاد :ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﭼ( )1ب ػ ػػع أف

الوايػػة بيػػت ع لكػػوف ئ "ا بػػة عادل ػواا عاايتمػػاال عالتصػػر " )2( .عأف " هػػيا عصػػد عصػػدس احن
بػػع ادل ػػؤنتع ،أيػػغ إذا ععػػد نػػن أه نػػخع ػػاف ئ نة ػػرؽ األرض عنورذػػا اإلمي ػػاف بػػاحن
عن كتغ ع تبغ عر لغ عاليوـ ارخر ،يغ أخ للمؤنتع ،أخػو لوعػب أف حيػب لػغ ادلؤنتػوف
نػػا حيبػػوف أليذن ػ ع عيكرهػػوف لػػغ نػػا يكرهػػوف أليذن ػ ع ،عذلػػيا ػػاؿ الت ػ –  – آن ػراً
صصوؽ األخو اإلميايية" :ا حتا دعا عا لتاعةوا ،عا لباغضػوا ،عا يبػع أحػد ع علػم بيػع
()3
بن ػ ع وي ػوا عبػػاد احن إخواي ػاً ،ادل ػػؤنن أخ ػػو ادل ػػؤنن ،ا ي لمػػغ ،عا ييلػػغ ،عا حيص ػػرس"

ع ػاؿ " :ادلػػؤنن للمػػؤنن البتيػػاف يةػػد بنضػػغ بنضػاً عنػػبك  بػػع أصػػابنغ"( ،)4علصػػد
أنػػر احن عر ػولغ بالصيػػاـ صصػػوؽ ادلػػؤنتع بنض ػ ع لػػبن  ،ععػػا حيصػػل بػػغ التػػآلع عالت ػوادد
عالتواصل بيت ع ل هيا لأييد حلصوؽ بنض ع علم بن "(.)5
عدلا اف ااخت ؼ نن طبينة البةر عإف ايوا إخو يغ ابد نن طا ذػة نػن ادلػؤنتع
لتصػػدى ذلػػيا األنػػر عئ نصػػدن ع "النلمػػاال ادلنلمػػوف للػػدين ،عالوعػػاظ الػػيين يػػدعوف أهػػل
األدياف إد الدخوؿ ئ اإل ـ عيػدعوف ادلتيػر ع إد اا ػتصانة عاداهػدعف ئ ػبيل احن

( )1التوبة.71 :
( )2لينري الكرمي الرمحن.344 :
( ) 3أخرعػػغ ننػػلع ئ صػػيييغ ،تػػا ال ػ عالصػػلة ،بػػا حتػػرمي ظلػػع ادلنػػلع عخيلػػغ عاحتصػػارس عدنػػغ
ععرعغ عنالغ.1986/4 :
( ) 4أخرعغ البخاره ئ صيييغ ،تا الص  ،با لةبيك األصابع ئ ادلنجد عغريس،103/1 :
 ،103/1عنن ػػلع ئ ص ػػيييغ ،ت ػػا ال ػ عالص ػػلة عاردا  ،ب ػػا ل ػراحع ادل ػػؤنتع علن ػػاطذ ع
علناعدهع.1999/4 :
( )5لينري الكرمي الرمحن.801-800 :
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عادلتص ػػدعف لتذص ػػد أحػ ػواؿ الت ػػاس عإلػ ػ ان ع بالة ػػرع"( ،)1عالتص ػػده ذل ػػيا األن ػػر ل ػػيس ن ػػن
التوا ل صط بل عدس – رمحغ احن – نػن أصػوؿ أهػل النػتة عاجلماعػة صػاؿ" :عنػن أصػوذلع
احل علم مجع لمة ادلنلمع ،عالنني ئ لصريػب لػوذع علأليذ ػا ،عالتيػيير نػن التذػرؽ
عالتناده عالتباغ عالنمل بكل ع يلة لوصل إد هيا "(.)2
عبػػع أف شلػػا اػػب علػػم أ ػراد هػػيس الها ذػػة الػػيين يتصػػدعف لػػدعو التػػاس عالػػرد علػػم

ادلخػػالذع أف يتصػػذوا بالنػػدؿ عاإليصػػاؼ لصولػػغ لنػػاد :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ ( ،)3ػػاؿ
–رمحغ احن – "عإذا لتع واً حتكموف بغ بػع التػاس ،علذصػلوف بيػت ع اخلهػا علتكلمػوف

بػػغ علػػم ادلصػػاا عاألح ػواؿ " اعػػدلوا" ئ ػولكع عراعػػا الصػػدؽ ػػيمن حتبػػوف علكرهػػوف
عاإليصاؼ ،ععدـ تماف نا يل ـ بيايغ ،ف ادليػل علػم نػن لكػرس بػالك ـ يػغ أع ئ نصالتػغ
نن ال لع ا رـ ،بل إذا لكلع الناأ علم نصاا أهل البدع الواعب عليغ أف ينهػي ػل

ذه حق حصغ عأف يبع نا ي ا نن احلق عالباطل عينت رذا نن احلق عبندها نتغ"(.)4
عدلا ػاف "الصيػاـ بالنػدؿ ئ األنػور ل ػا ػبباً لصػ ح األحػواؿ"( )5بػع –رمحػغ احن -
ادلراد بالندؿ صاؿ" :عادلػراد بالنػدؿ الػيه أنػر احن بػاحلكع بػغ هػو نػا نػرعغ احن علػم لنػاف
ر ػولغ ن ػػن احلػػدعد عاألحك ػػاـ ...مث أن ػػر ب ػػرد ػػل ن ػػا لتػػازع الت ػػاس ي ػػغ نػػن أص ػػوؿ ال ػػدين
ع رععػػغ إد احن عإد ر ػولغ أه :إد تػػا احن ع ػػتة ر ػولغ ػ ف ي مػػا الذصػػل ئ مجيػػع
( )1ادلصدر النابق.142 :
( )2الصوؿ النديد نرح تا التوحيد.14 :
( )3األيناـ.152 :
( )4لينري الكرمي الرمحن.280 :
( )5لينري اللهيع ادلتاف.350 :
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ادلن ػػا ل اخل ي ػػة إن ػػا بص ػػرحي ما أع عمون ػػا ،أع إمي ػػاال أع لتبي ػػغ أع نذ ػػوـ أع عم ػػوـ نن ػ
يصاس عليغ نا أنب غ ألف تا احن ع تة ر ولغ علي ما بتاال الدين عا ينػتصيع اإلميػاف إا
ذما .الرد إلي ما نرط ئ اإلمياف"( )1جميع "ادلصاا عاألحػواؿ عاألعمػاؿ عالنلػوـ لػوزف
ذيا األصل [الكتا عالنتة] ما عا صغ و احلق عالصدؽ عالصوا  ،عنا خالذغ عيا ضػغ
()2
و الض ؿ عالةصاال".
عألف ااخػػت ؼ بػػع ادلػػؤنتع ػػد يصػػل إد الصتػػل عاا تتػػاؿ بػػع –رمحػػغ احن  -عصيػػد
أهل النتة عاجلماعة ئ هيس ادلنألة عأف ذلك ا يرع ع نػن دا ػر اإل ػ ـ عاإلميػاف صػاؿ
ئ لذنػػري ولػػغ لنػػاد :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ(" :)3عئ ولػػغ (أخيػػغ) دليػػل علػػم
أف الصالل ا يكذر ،ألف ادلراد باألخو هتا أخػو اإلميػاف لػع يػرب بالصتػل نت ػا ،عنػن بػا
أعد أف ػػا ر ادلناص ػػي ال ػػيت ه ػػي دعف الكذ ػػر ا يكذ ػػر ذ ػػا اعل ػػا عإمن ػػا ي ػػتصع ب ػػيلك

إميايغ(.")4

عزاد األنػػر لوعػػيياً ئ لذنػػريس لصولػػغ لنػػاد :ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟﮠ ﭼ

()5

بػع أف نػػن وا ػػد اريػة" :أف اا تتػػاؿ بػػع ادلػؤنتع نتػػاؼ لألخػػو

اإلميايي ػػة ،عذل ػػيا ػػاف ن ػػن أ ػ الكب ػػا ر عأف اإلمي ػػاف عاألخ ػػو اإلميايي ػػة ا ل ػ عؿ ن ػػع عع ػػود
الصتػ ػػاؿ وػ ػػريس نػ ػػن الػ ػػييو الكبػ ػػار الػ ػػيت دعف الةػ ػػرؾ ععلػ ػػم ذلػ ػػك نػ ػػيهب أهػ ػػل النػ ػػتة
( )1لينري الكرمي الرمحن.183-183 :
( )2أصوؿ ع يمة نن واعد اإل ـ.29 :
( )3البصر .178 :
( )4لينري الكرمي الرمحن.84 :
( )5احلجرا .9 :
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عاجلماعػػة ،ععلػػم ععػػو اإلص ػ ح بػػع ادلػػؤنتع بالنػػدؿ ععلػػم ععػػو
يرعنوا إد أنر احن"(.)1

تػػاؿ البوػػا حػػن

وقد بين –رحمهو اهلل – جملهة مهن اارهار الحميهدة اجتمهاع المهؤمنين اله قامهة
دين اهلل تعال والتآخي فيو ومنها:
 -صالح الدين والدنيا:

"مث أنرهع لناد عا ينيت ع علم التصوى عهو ااعتماع اعتماع ادلنلمع علم ديػت ع

عا ػػت ؼ لػػوذع يصػػلح ديػػت ع عدييػػاهع عبااعتمػػاع يتمكتػػوف نػػن ػػل أنػػر نػػن األنػػور،
عحيصل ذلع نن ادلصاحل اليت لتو ع علم اا ت ؼ نا ا ميكن عدها"(.)2
 حصول الرحمة:"عرلػػب علػػم الصيػػاـ صصػػوؽ ادلػػؤنتع عبتصػػوى احن الرمحػػة صػػاؿ ﭽ ﯥ ﯦ ﭼ

()3

عإذا حصػػلت الرمحػػة حصػػل خػػري الػػدييا عارخ ػػر عدؿ ذل ػػك عل ػػم أف عػػدـ الصيػػاـ صص ػػوؽ
ادلؤنتع نن أع ع حواعب الرمحة"(.)4
 حصول النصر والقوة:"عنػن أ ػبا التصػػر عالصػ عال بػػا الذػاؽ الصلػو ععػػدـ التذػرؽ عالتتػػازع ػ ف ذلػػك
زللػػل للصػػو نوعػػب للذةػػل ،عأنػػا اعتمػػاع الكلمػػة ع يػػاـ األلذػػة بػػع ادلػػؤنتع عالذػػا ع علػػم

( )1لينري الكرمي الرمحن.801 :
( )2ادلصدر النابق.142 :
( )3احلجرا .10 :
( )4لينري الكرمي الرمحن.801 :

_______

76

_______

جهود علماء اململكة العربية السعودية في ترسيخ مفهوم الجماعة الشرعية

إ انة ديت ع ععلم يصرس ػيا أ ػوى الصػوى ادلنتويػة الػيت هػي األصػل عالصػو ادلاديػة لبػع ذلػا،
عالكماؿ اجلمع بع األنرين"(.)1
 قامة شعائر الدين:مػ ػػن "أي ػ ػواع ااعتمػ ػػاع علػ ػػم الػ ػػدين ععػ ػػدـ التذػ ػػرؽ يػ ػػغ نػ ػػا أنػ ػػر بػ ػػغ الةػ ػػارع ن ػ ػػن
ااعتماعػػا النانػػة؛ اعتمػػاع احلػػج عاألعيػػاد عاجلمػػع عالصػػلوا اخلمػػس عاجل ػػاد عغػػري
ذلك نن النبادا اليت ا لتع عا لكمل إا بااعتماع ذلا ععدـ التذرؽ"(.)2
ومن المسائل التهي تتعلهق بااجتمهاع اله ديهن اهلل تعهال حجيهة ادجمهاع كهدليل
مههن األدلههة الشههراية الصههحيحة ع ػػد بػػع الةػػي –رمحػػغ احن -رأيػػغ ئ هػػيس ادلنػػألة صػػاؿ:
"الذاؽ األنة حجة اطنة ألف احن لناد أ يأنريا أف يرد إليغ إا نػا اختلذتػا يػغ مػا الذصتػا
عليغ يكذي الذػاؽ األنػة عليػغ أل ػا ننصػونة نػن اخلهػأ ،عابػد أف يكػوف الذا ػا نوا صػاً دلػا

ئ تا احن ع تة ر ولغ "(.)3

عأععػح نت ػ لة اإلمجػػاع بك ػر ادلنػا ل الػػيت ع ػع ي ػػا اإلمجػاع ،عحػير نػػن إغذػاؿ ذلػػك
عإمهالغ عإبراز ادلنا ل اخلذية اليت ع ع ي ا اخل ؼ عنا يتتج عن ذلك نػن الذر ػة عالةػصاؽ
صػػاؿ" :عأ ػػر األنػػور الديتيػػة ع ػػع ي ػػا اإلمجػػاع بػػع النلمػػاال عاأل مػػة ،عاألخػػو اإلمياييػػة ػػد
عصدها احن عربه ا أمت ربط مػا بػاؿ ذلػك لػغ يلوػم ،عيبػ التذػرؽ عالةػصاؽ بػع ادلنػلمع
علػػم ننػػا ل خذيػػة أع ػػرعع خ يػػة يضػػلل ذػػا بنض ػ ع بنض ػاً ،عيتمي ػ ذػػا بنض ػ ع عػػن
( )1لينري اللهيع ادلتاف.112 :
( )2لينري الكرمي الرمحن.754 :
( )3ادلصدر النابق ،753 :ع .203
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بن ؟ ػل هػيا إا نػن أ ػ ي غػا الةػيهاف عأع ػع نصاصػدس الػيت ػاد ذػا للمنػلمع؟
عهل النني ئ مجػع لمػت ع عإزالػة نػا بيػت ع نػن الةػصاؽ ادلبػين علػم ذلػك األصػل الباطػل
إا نن أ ضل اجل اد ئ بيل احن عأ ضل األعماؿ ادلصربة إد احن؟ "(.)1
____

( )1ادلصدر النابق.641 :
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املبحث الثاوً :لزوم مجاعت املسلمني
والسمع والطاعت لىالة األمىز

ئ هػيا ادلبيػ

ػػأذ ر مجلػػة نػن األنػػور الػػيت أعردهػػا الةػي –رمحػػغ احن -ئ تبػػغ شلػػا

يتنلق ذػيا األنػر ػادلراد بػوا األنػور عععػو طػاعت ع ئ ادلنػرعؼ ،عاألنػور الػيت يتصػوف
ذػػا عػػن الرعيػػة ،عآدا نتاصػػيت ع عارثػػار الػػيت لرتلػػب علػػم التػ اـ ادلػػت ج الةػػرعي ئ هػػيس
األنور:
صػػد بػػع –رمحػػغ احن -أف ادل ػراد بأ مػػة ادلنػػلمع هػػع" :عايف ػا نػػن اإلنػػاـ األع ػػع إد
األنراال عالصضا إد مجيع نن ذلع عاية عانة أع خاصة"(.)1

وذكر أن طااتهم في غير معصية اهلل واجبة عأف ذلك بب لصػ ح الػدييا عالػدين

صاؿ" :عأنر بهاعة أعيل األنر ،عهع :الوا علم التػاس نػن األنػراال عاحلكػاـ عادلذتػع ،يػغ
ا ين ػػتصيع للت ػػاس أن ػػر دي ػػت ع عديي ػػاهع إا به ػػاعت ع عاايصي ػػاد ذل ػػع طاع ػػة حن عرغب ػػة يم ػػا
عت ػػدس ،علك ػػن بة ػػرط أف ا ي ػػأنرعا عنص ػػية احن ،ػ ػ ف أن ػػرعا ب ػػيلك ػ ػ طاع ػػة دلخل ػػوؽ ئ
ننصية اخلالق"(.)2

( )1ذجة لو األبرار.19 :
( )2لينري الكرمي الرمحن.183-183 :
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عشلا يتنلق بأحكاـ طاعت ع :أيغ إذا لنارعت طاعت ع الواعبة عيا لػة نػن التوا ػل ػ ف
طػػاعت ع لصػػدـ ألف لػػرؾ التذػػل لػػيس عنصػػية ،ع ػػيلك لنلػػق طػػاعت ع بالصػػدر عاا ػػتهاعة
حلدي " :عليكع النمع عالهاعة يما ا تهنتع"(.)2(،)1
عن ػػل –رمحػػغ احن -ع ػػاؿ عملػػي عل ػػم لصػػدمي نصػػلية ااعتم ػػاع عل ػػو أدى ذل ػػك إد
لذويػػت مػػاا ا لتيصػػق إا بػػاا رتاؽ ،عذلػػك بص ػ اخلػػوؼ صػػاؿ" :األعد عاأل ضػػل
أف يصلوا ب ناـ عاحػد علػو لضػمن ذلػك اإلخػ ؿ بةػيال ا يػل بػغ لػو صػلوها بنػد أ مػة،
عذلػػك ألعػػل اعتمػػاع لمػػة ادلنػػلمع عالذػػا ع ععػػدـ لذػػرؽ لمػػت ع عليكػػوف ذلػػك أع ػػع

هيبة ئ لو أعدا ع"(.)3
عبّػػع أيػػغ دلػػا ػػاف غػػرض أهػػل النػػتة الوحيػػد " حتصػػيل ادلصػػاحل علكملت ػػا ،علنهيػػل
ادلذا د علصليل ا ،ميتتنوف نن إعاية ال اأ علم اخلري علرغيبغ يػغ ػواً ع نػ ً يةػار وف

الػ ػػوا ال لم ػ ػػة ئ اخل ػ ػػري ،عيذ ػ ػػار و ع ئ الة ػ ػػر ،عحيرصػ ػػوف عل ػ ػػم االذ ػ ػػاؽ ،عيت ػ ػػوف ع ػ ػػن
اا رتاؽ"(.)4

( ) 1أخرعغ البخاره ئ صػيييغ ،تػا األحكػاـ ،بػا يػع يبػايع اإلنػاـ التػاس ،77/9 :عننػلع
ئ صيييغ ،تا اإلنار  ،با البينة علم النمع عالهاعة يما ا تهاع.1490/3 :
( )2ذجة لو األبرار.132 :
( )3لينري الكرمي الرمحن.198 :
( )4التتبي ا اللهيذة يما احتو عليغ الو هية.111 :

_______

80

_______

جهود علماء اململكة العربية السعودية في ترسيخ مفهوم الجماعة الشرعية

وقد ذكر-رحمو اهلل -في كتبو جملة من المسائل التي تعين ال لزوم الجمااة
والسمع والطااة ومنها:
 ما تحتاجو الواية من الصفات:"الن ػ ميػػع الوايػػا إنكػػاف إ انت ػػا عالت ػػوض ذػػا علػػم أ مػػل احلػػاا  ،ععايػػة
ادللك ا لتع إا بالنلع عالةجاعة الصلبية عالبديية"(.)1
عشلػ ػػا حتتاعػ ػػغ الوايػ ػػة "لتػ ػ ػ يل التػ ػػاس نتػ ػػازذلع :أف انػ ػػل الوظػ ػػا ع الديتيػ ػػة عالدييويػ ػػة
عادلمت عػػة نت ػػا لأل ذػػاال ادلتميػ ين ،الػػيه يذضػػلوف غػػريهع ئ عايػػة للػػك الوظيذػػة ،منلػػوـ
أف عاية ادللك الواعب ي ا خصوصاً – عئ غريها عمونػاً -نةػاعر أهػل احلػل عالنصػد ئ
لولي ػػة ن ػػن يص ػػلح ذل ػػا شل ػػن مج ػػع ب ػػع الص ػػو عالة ػػجاعة عاحلل ػػع ،عننر ػػة النيا ػػة الداخلي ػػة
عاخلارعي ػػة عن ػػن ل ػػغ الص ػػو الكا ي ػػة لتتذي ػػي الن ػػدؿ عإيص ػػاؿ احلص ػػوؽ إد أهل ػػا عردع ال لم ػػة
عادرنع عغري ذلك شلا يدخل ئ الواية"(.)2
ع ػػل هػػيا علػػم ػػدر اا ػػتهاعة" :عالوايػػا ل ػػا – صػػوارها ع بارهػػا -لػػدخل حتػػت
هػػيا األصػػل ،ػ ف ػػل عايػػة اػػب ي ػػا لوليػػة ادلتصػػع باألعصػػاؼ الػػيت حيصػػل ذػػا نصصػػود
الواية ،ف لنير ل ا ععب ي ا لولية األن ل األن ل"(.)3
عشلػػا يتنلػػق باا ػػتهاعة هتػػا :نػػا لػػو ػػاف ادلنػػلموف ئ دعلػػة ػػا ر أع بػػع ػػوـ ػػا رين
ناذا يصتنوف؟

( )1لينري اللهيع ادلتاف.317 :
( )2ذجة لو األبرار.44 :
( )3ادلصدر النابق.186 :
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لكلع –رمحغ احن -عن هيس ادلنألة ئ لذنريس لصصة ننيب ع يع لع ألعػل رههػغ
صاؿ" :أف احن يد ع عن ادلػؤنتع بأ ػبا ػري  ،ػد ينلمػوف بنضػ ا ع ػد ا ينلمػوف نػيئاً
نت ػا ،عرعػا د ػع عػت ع بنػبب بيلػت ع ،أع أهػل عطػت ع الكذػار ،مػا د ػع احن عػن نػنيب
رعع ونغ بنػبب رههػغ ،عأف هػيس الػرعابط الػيت حيصػل ذػا الػد ع عػن اإل ػ ـ عادلنػلمع،
ا بػػأس بالنػػني ي ػػا ،بػػل رعػػا لنػػع ذلػػك ،ألف اإلص ػ ح نهلػػو علػػم حن ػب الصػػدر
عاإلنكاف.
نلػػم هػػيا لػػو ػػاعد ادلنػػلموف الػػيين حتػػت عايػػة الكذػػار ،ععملػوا علػػم عنػػل الوايػػة
مج وريػػة ي ػػتمكن ي ػػا األ ػراد عالةػػنو ن ػػن حص ػػو ع الديتي ػػة عالدييويػػة ،لك ػػاف أعد ن ػػن
ا تن ن ع لدعلػة لصضػي علػم حصػو ع الديتيػة عالدييويػة ،عحتػر علػم إباديفػا ،ععنل ػع
َع َملة عخدناً ذلع.
ينػػع إف أنك ػػن أف لك ػػوف الدعل ػػة للمن ػػلمع عهػػع احلك ػػاـ ػػو ادلتنػػع ،علك ػػن لن ػػدـ
إنكاف هيس ادلرلبة ،ادلرلبة اليت ي ا د ع عع اية للدين عالدييا نصدنة ،عاحن أعلع"(.)1
 -بالعدل تقوم الوايات وتصلح األفراد والجمااات (:)2

عالنػػدؿ "الػػيه أنػػر احن بػػغ يةػػمل النػػدؿ ئ حصػػغ عئ حػػق عبػػادس ...عينانػػل اخللػػق
بالنػػدؿ التػػاـ"( " ،)3نلػػم اإلنػػاـ األع ػػع أف يصػػيع النػػدؿ ئ مجيػػع رعيتػػغ ػريب ع عبنيػػدهع،
غتي ع ع صريهع ،عأف يكويوا عتدس ئ هيا واال.

( )1لينري الكرمي الرمحن.389 :
( )2الرياض التاعر  ،38 :عالذوا غ الة ية ئ اخلهب ادلت ية.125 :
( )3لينري الكرمي الرمحن.447 :
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ععليغ أف ينتتيب لكل عمل الكعال األنع ،عيوصػي ع علػم إ انػة النػدؿ ،عحيػيرهع
اجلػػور عظلػػع النبػػاد ئ الػػدناال عاألن ػواؿ عاألع ػراض ،عيتذصػػدهع ئ ذل ػػك األنػػر الػػيه ه ػػو
أ اس الص ح الديين عالدييوه.
ػ ػ يص ػػلح ال ػػدين إا بالن ػػدؿ ،عا لص ػػلح ال ػػدييا علن ػػتصيع األن ػػور عل ػػم الن ػػداد إا
بالنػدؿ ،عيػػوـ عاحػػد نػن إنػػاـ عػػادؿ خػري للنبػػاد نػػن أف ميهػرعا أربنػػع صػػباحاً ،ألف النػػدؿ
ينند بغ الراعي عالرعية.
عبالن ػػدؿ لنم ػػر األ ػػبا الدييوي ػػة ،عحيص ػػل التن ػػاعف عل ػػم ادلص ػػاحل الكلي ػػة عاجل ي ػػة
عب ػ ػ ػػال لع خ ػ ػ ػرا ال ػ ػ ػػديار ع ن ػ ػ ػػاد األح ػ ػ ػواؿ ع ػ ػ ػػتح أب ػ ػ ػوا الذ ػ ػ ػػن عحص ػ ػ ػػوؿ الن ػ ػ ػػداعا
عالبوضاال"(.)1
عدلػا ػاف الصػلح بػع التػػاس إذا لتػازعوا عاختلذػوا شلػا ينػع علػػم لػ عـ اجلماعػة صػد أنػػر
احن لناد بالندؿ يغ ،ألف "الصلح د يوعػد ،علكػن ا يكػوف بالنػدؿ بػل بػال لع عاحليػع
علم أحػد اخلصػمع ،ػيا لػيس الصػلح ادلػأنور بػغ ،يجػب أف ا يراعػم أحػدمها لصرابػة أع
عطن أع غري ذلك نن ادلصاصد عاألغراض اليت لوعب الندعؿ عن الندؿ"(.)2
 الشورى سبب لرقي األمة واجتمااهم وتوالفهم وتحاببهم:" اعتمػػاع أهػػل الكلمػػة عاحل ػػل عالنصػػد عص ػ ع ئ الهري ػػق ال ػػيه لنػػتصيع بػػغ أن ػػورهع
بب ارلصا ع عحصوؿ نصصودهع"(.)3
ع مغ مث النمل بغ أ

( )1الرياض التاعر .35 :
( )2لينري الكرمي الرمحن.800 :
( )3ادلصدر النابق.109 :
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عالةػػورى لكػػوف ئ أنػػور الػػدييا عالػػدين علػػدؿ علػػم ااعتمػػاع عاأللذػػة عادلػػود عا بػػة
ع ماؿ النصل ينتبد أحد برأيغ ئ األنور ادلةرت ة بع ادلنلمع(.)1
ع ػػد ع ػػدد الة ػػي –رمح ػػغ احن – وا ػػد عدي ػػد للة ػػورى عت ػػد لذن ػػريس لصول ػػغ لن ػػاد:
ﭽﭭ ﭮ ﭯﭰﭼ( )2عنت ػ ػػا" :أف ي ػ ػػا لن ػ ػػميياً خلػ ػ ػواطرهع عإزال ػ ػػة دل ػ ػػا يص ػ ػػري ئ

الصل ػػو عت ػػد احلػ ػوادث ،ػ ػ ف ن ػػن ل ػػغ األن ػػر عل ػػم الت ػػاس –إذا مج ػػع أه ػػل الػ ػرأه عالذض ػػل
عنػػاعرهع ئ حادثػػة نػػن احل ػوادث -اطمأيػػت يذو ػ ع عأحب ػػوس ععلم ػوا أيػػغ لػػيس عن ػػتبد
عل ػػي ع ،عإمن ػػا يت ػػر إد ادلص ػػلية الكلي ػػة النان ػػة للجمي ػػع ،ب ػػيلوا ع ػػدهع عنص ػػدعرهع ئ
طاعتغ لنلم ع بننيغ ئ نصاحل النموـ ،خب ؼ نػن لػيس ػيلك ػ ع ا يكػادعف حيبويػغ
زلبة صاد ة ،عا يهينويغ عإف أطاعوس هاعة غري لانة"(.)3
 النصيحة لواة األمور وآداب التعامل معهم:"نن أصوؿ أهػل النػتة أ ػع يػديتوف بالتصػيية حن علكتابػغ علر ػولغ عأل مػة ادلنػلمع
ععانت ع ...عيديتوف حن باحرتاـ النلمػاال اذلػدا عأ مػة النػدؿ ،عنػن ذلػع ادلصانػا الناليػة ئ
الدين عالذضل ادلتتوع علم ادلنلمع"(.)4
عالتصػػيية أل مػػة ادلنػػلمع لك ػػوف "باعتصػػاد عايػػت ع ،عالنػػمع عالهاع ػػة ذلػػع ،عح ػ
التػػاس علػػم ذلػػك ،عبػػيؿ نػػا ينػػتهينغ نػػن إرنػػادهع علتبػػي ع إد ػػل نػػا يػػتذن ع عيتذػػع

( )1اي ر :ادلصدر النابق.760 :
( )2آؿ عمراف.159 :
( )3لينري الكرمي الرمحن.154 :
( )4الصوؿ النديد.10-8 :
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التاس ،عإد الصياـ بواعب ع"(.)1
عنػػن أ ػػبا ععػػو التصػػيية ذلػػع ،أيػػغ" :دلػػا ايػػت ن مػػايفع ععاعبػػايفع أع ػػع نػػن
غريهع ععب ذلع التصيية صنػب نػرالب ع عنصانػايفع :عذلػك باعتصػاد إنػانت ع عااعػرتاؼ
بوايت ع عععو طاعت ع بادلنرعؼ ععدـ اخلرعب علي ع عح الرعية علم طاعت ع علػ عـ
أنرهع اليه ا يالع أنر احن عر ولغ عبػيؿ نػا ينػتهيع اإلينػاف نػن يصػييت ع علوعػيح
ن ػػا خذ ػػي عل ػػي ع شل ػػا حيت ػػاعوف إلي ػػغ ئ رع ػػايت ع ،ػػل أح ػػد صن ػػب حال ػػغ ،عال ػػدعاال ذل ػػع
بالص ح عالتو يػق ػ ف صػ ح ع صػ ح لػرعيت ع ،عاعتتػا ػب ع عالصػدح ػي ع عإنػاعة
ن الب ع ،ف ئ ذلك نراً ععرراً ع ناداً برياً.
م ػػن يص ػػييت ع :احل ػػير عالتي ػػيير ن ػػن ذل ػػك ،ععل ػػم ن ػػن رأى ن ػػت ع ن ػػا ا حي ػػل أف
يتػػب ع ػراً ا علتػاً بلهػػع ععبػػار لليػػق بادلصػػاـ عحيصػػل ذػػا ادلصصػػود ػ ف هػػيا نهلػػو ئ

حق ل أحد ،عبػاألخع عا األنػور ،ػ ف لتبػي ع علػم هػيا الوعػغ يػغ خػري ػري عذلػك
ع نة الصدؽ عاإلخ .
عاحػػير -أي ػػا التاصػػح ذلػػع علػػم هػػيا الوعػػغ ا مػػود -أف لذنػػد يصػػييتك بالتمػػدح
عتد التاس تصوؿ ذلع :إمل يصيت ع ع لت ع لت ،ػ ف هػيا عتػواف الريػاال ،عع نػة عػنع
ع يغ أعرار أخر ننرع ة"(.)2
اإلخ
ععلػػم التاصػػح أيض ػاً :أف "يػػتكلع نػػع ادللػػوؾ عأربػػا الر ا ػػة بػػالك ـ اللػػع ادلتا ػػب

دل ػرالب ع ،عذلػػيا ػػاؿ لنػػاد دلو ػػم عهػػارعف ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

( )1ذجة لو األبرار.19 :
( )2الرياض التاعر  ،42-41 :عالذوا غ الة ية.103-102 :
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ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ).)2( (1
عحير –رمحغ احن -نن الو ينػة ئ التػاس عتػد الػوا  ،صػاؿ" :عأنػد نػن ذلػك الو ينػة
ئ التاس عتد الوا عاألنراال ،ليوري ع بنصوبتغ أع أخي نالػغ ،أع نتنػغ نػن حػق هػو لػغ ،ػ ف

عمل هيا النمل يغ باغ ،ليتو ع النصوبة الناعلة عارعلة"(.)3
 -صالح الراية من أسباب صالح الواة واستقامتهم:

عد علػ ػػي ع ظلمػ ػػة
" النب ػػاد إذا ػ ػػر ظلم ػ ػػع ع ن ػػادهع عنػ ػػتن ع احلصػ ػػوؽ الواعب ػػةّ ،
ينػػونو ع ػوال النػػيا عيأخػػيعف نػػت ع بػػال لع عاجلػػور أعػػناؼ نػػا نتنػوا نػػن حصػػوؽ احن

عحصوؽ عبادس علم ععغ غري نأعورين يغ عا زلتنبع.
م ػ ػػا أف النب ػ ػػاد إذا ص ػ ػػليوا عا ػ ػػتصانوا ،أص ػ ػػلح احن رع ػ ػػايفع ععنل ػ ػػع أ م ػ ػػة ع ػ ػػدؿ
عإيصاؼ ،ا عا ظلع عاعتناؼ"(.)4
____

( )1طغ.44 – 43 :
( )2ذجة لو األبرار.44 :
( )3ادلصدر النابق.47 :
( )4لينػ ػػري الكػ ػػرمي الػ ػػرمحن ،274-273 :عاي ػ ػػر :الريػ ػػاض التاعػ ػػر  ،42-41 :عالذوا ػ ػػغ الة ػ ػ ية:
.103-102
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املبحث الثالث :التحرٌس مه االفرتاق وبٍان آثازه
مػػا حػ الةػػي –رمحػػغ احن – يمػػا ػػبق علػػم ااعتمػػاع علػػم الػػدين علػ عـ مجاعػػة
ادلنلمع صد حير رياً نن التذرؽ عاابتداع ئ الػدين عبػع عػدداً نػن أ ػبابغ عآثػارس علػم
األنة ،عنن أ والغ ئ ذلك:
 تحذيره من مشابهة أىل الكتاب في ااغترار بما أنزل اهلل من الكتاب ومخالفتو:صػػاؿ" :دلػػا أنػػر لنػػاد باعتمػػاع ادلنػػلمع علػػم ديػػت ع ،ع ػػاهع عػػن التذػػرؽ ،أخ ػ هع
أيكع ا لورتعا عا أي ؿ احن عليكع نن الكتا  ،ػ ف أهػل الكتػا أ يتذر ػوا حػن أيػ ؿ احن
علي ع الكتا ادلوعب ل عتماع ،ذنلوا عد نا يأنر بغ تاذع ،عذلك لػغ بويػاً ععػدعاياً
نت ع

ع لباغضوا عحتا دعا عحصلت بيت ع ادلةاحتة عالنداع و ع ااخت ؼ "(.)1

عئ لذنػ ػ ػ ػػريس لصول ػ ػ ػ ػػغ لن ػ ػ ػ ػػاد :ﭽ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ

()2

ػػاؿ" :عئ هػػيا حتػػيير

للمنلمع نن لةتت ع علذر ع ر اً ل ريق يتنصب دلا نن ع نن حق عباطػل ،يكويػوف
نةػػاذع بػػيلك للمة ػػر ع ئ التذػػرؽ ،بػػل ال ػػدين عاحػػد ،عالر ػػوؿ عاح ػػد ،عاإللػػغ عاح ػػد،
عأ ػػر األنػػور الديتيػػة ع ػػع ي ػػا اإلمجػػاع بػػع النلمػػاال عاأل مػػة"( .)3ػ لتذر ػوا "علييصػػل

( )1لينري الكرمي الرمحن.142 ،788 :
( )2الرعـ.32 – 31 :
( )3لينري الكرمي الرمحن.641 :
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نػػتكع االذػػاؽ علػػم أصػػوؿ الػػدين ع رععػػغ ،عاحرصػوا علػػم أف ا لذػػر كع ادلنػػا ل عحتػ بكع
أح اباً علكويوا نيناً يناده بنضكع بنضاً نع الذا كع علم أصل ديتكع"(.)1
عبع –رمحغ احن -أف احن لناد لوعد أهل الذر ػة عاخلػ ؼ بنػواد الوعػوس عأف نػردهع
إليغ ،إد غري ذلك نن أيواع الوعيد " ،الوعيد ادلرلب علم الةصاؽ عسلالذة ادلػؤنتع نرالػب
ا حيصػػي ا إا احن ،صنػػب حالػػة الػػييب صػػوراً ع ػ اً متػػغ نػػا يلػػد ئ التػػار عيوعػػب مجيػػع
اخلياف ،عنتغ نا هو دعف ذلك"(.)2
وقد أشار –رحمو اهلل – ل بعض أسباب اافتراق ومنها:
 -الشيطان:

ف "الةيهاف إذا أعج عس أف يهينوس ئ لرؾ الػدين بالكليػة ػنم ئ التيػرين بيػت ع
عإلصػػاال النػػداع عالبوض ػػاال ،يصػػل نػػن ااخ ػػت ؼ ن ػػا ه ػػو نوع ػػب ذل ػػك ،مث حصػػل ن ػػن
لضػػليل بنض ػ ع لػػبن  ،ععػػداع بنض ػ ع لػػبن  ،نػػا هػػو ػػر عػػع اللنػػع .عإا ػ ذا ػػاف
رذع عاحداً عر وذلع عاحػداً عديػت ع عاحػداً عنصػاحل ع النانػة نتذصػة ،ػأله نػيال يتلذػوف
اخت ػ ػاً يذ ػػرؽ تل ػػع عية ػػتت أن ػػرهع عحي ػػل رابه ػػت ع عي ػػان ع ،يذ ػػو ن ػػن نص ػػاحل ع
الديتية عالدييوية نا يذو  ،عميو نن ديت ع بنبب ذلك"(.)3
 -األاداء:

عئ نص ػػدن ع ادلت ػػا صوف " م ػػن ن ػػد ع ػػداعيفع للت ػ ػ  عادلن ػػلمع دل ػػا رأعا اعتم ػػاع

أصيابغ عا ت

ع عننػارعت ع ئ نرعػا الر ػوؿ  ػالوا بػ عم ع الذا ػد ﭽ ﭷ ﭸ

( )1ادلصدر النابق.754 :
( )2ادلصدر النابق.203 :
( )3ادلصدر النابق.373 :
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ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﭼ

()1

ػ ػ ػ ػ ع ب ػ ػ ػ ػ عم ع ل ػ ػ ػ ػػوا أن ػ ػ ػ ػواؿ ادلت ػ ػ ػ ػػا صع

عيذصايفع علي ع دلا اعتمنوا ئ يصر ديػن احن عهػيا نػن أعجػب النجػب ،أف يػدعي هػؤاال
ادلتػػا صوف الػػيين هػػع أحػػر التػػاس علػػم خػػياف الػػدين عأذيػػة ادلنػػلمع ن ػػل هػػيس الػػدعوى
اليت ا لرعب إا علم نن ا علع لغ صصا ق األنور"(.)2

عئ لذن ػ ػ ػ ػ ػػريس لصول ػ ػ ػ ػ ػػغ لن ػ ػ ػ ػ ػػاد :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗ ﭼ

()3

ػػاؿ" :عهػػيا الوصػػع عػػاـ لكػػل الكذػػار ،ا ي الػػوف يصػػاللوف غػػريهع حػػن

يػردعهع عػػن ديػػت ع ،عخصوصػاً أهػػل الكتػػا نػن الي ػػود عالتصػػارى الػػيين بػػيلوا اجلمنيػػا
عيةرعا الدعا عب وا األطبػاال عبتػوا ادلػدارس جلػي األنػع إد ديػت ع ،علػدخيل ع علػي ع ػل
نا ميكت ع نن الةبغ اليت لةكك ع ئ ديت ع"(.)4

وذكههر فههي اههدة مواضههع مههن كتبههو جملههة مههن اارههار السههيلة المترتبههة ال ه وقههوع
اافتراق في ىذه األمة ومنها:
 اختالل النظام العام وانقطاع الروابط:ذ ػػي لذن ػػريس لصول ػػغ لن ػػاد :ﭽ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭼ

()5

ػػاؿ:

"بػػاا رتاؽ عالتنػػاده يتػػل ي ػػان ع علتصهػػع رعابه ػػع عيصػػري ػػل عاحػػد ينمػػل عينػػنم ئ
ن و يذنغ علو أدى إد الضرر النػاـ ...عهػيس حالػة النػر

بػل بن ػة التػ  لمػا بن ػغ

( )1ادلتا صوف.7 :
( )2لينري الكرمي الرمحن.865 :
( )3البصر .217 :
( )4لينري الكرمي الرمحن.97 :
( )5آؿ عمراف.103 :
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احن عآنت ػ ػوا ب ػػغ عاعتمن ػ ػوا عل ػػم اإل ػ ػ ـ علآلذػ ػػت ل ػػوذع عل ػػم اإلمي ػػاف ػػايوا الةػ ػػخع
الواح ػ ػػد"( ،)1عا ن ػ ػػك أ ػ ػػع إذا عص ػ ػػلوا إد ه ػ ػػيا احل ػ ػػد ن ػ ػػن اا ػ ػ ػرتاؽ ن ػ ػػتك ر الة ػ ػػرعر
عادلناصي(.)2
 سقوط الدولة ادسالمية وزوال ملكها:" أيت إذا ا تصرأ الدعؿ اإل نية ععػد النػبب األع ػع ئ زعاؿ نلك ػا لػرؾ
الدين عالتذرؽ اليه أطمع ي ا األعداال ععنل بأ ع بيت ع"(.)3
____

( )1لينري الكرمي الرمحن.142 :
( )2لينري اللهيع ادلتاف.23 :
( )3لينري الكرمي الرمحن 127 :ع .152
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اخلامتت
وفيها ذكر أىم النتائج ومنها:
 اعهرار التاس عحاعت ع ادلا ة ل عتماع عاا ت ؼ. -أف الة ػػرع اإل ػ ػ ني هػ ػػو الهريػ ػػق الوحيػ ػػد ايتذػ ػػاع التػ ػػاس بنض ػ ػ ع نػ ػػن بن ػ ػ

بنػ ػػدؿ

عإيصاؼ.
 ح الصرآف الكرمي عالنتة ادله ر للمنػلمع علػم ااعتمػاع عالتػآخي علػي ريهع بػيلكئ نواطن عد .
 أف ن ػػا حيص ػػل ب ػػع ادلن ػػلمع ن ػػن خ ػ ػ ؼ يتبو ػػي أف يُتص ػػدى ل ػػغ باإلص ػ ػ ح بالن ػػدؿعاحلكمة ،عأف ذلك نن أع ع اجل اد.

 أف ن ػػن ارث ػػار احلمي ػػد اعتم ػػاع لم ػػة ادلن ػػلمع عل ػػم دي ػػت ع عع ػػدـ لذ ػػر ع (ص ػ حدي ػػت ع عديي ػػاهع ،حص ػػوؿ الرمح ػػة بي ػػت ع ،يص ػػرهع ع ػػويفع ،متك ػػت ع ن ػػن إ ان ػػة ن ػػنا ر
ديت ع).
 أف اإلمجاع حجة اطنة عأف أ ر األنور الديتية ع ع ي ا اإلمجاع بع النلماال عاأل مة. ععو طاعة عا أنور ادلنلمع ئ ادلنرعؼ عحنب اا تهاعة. أف الندؿ عالةورى شلا ينع علم ل عـ اجلماعة ععحد الصع. أف التصػػيية لػػوا األنػػور حػػق عاعػػب ذلػػع علػػم رعيػػت ع ،عأف أدا ػػا يتبوػػي أف يكػػوفع ق اردا الةرعية ادلرعية ئ ذلك بنيداً عن التة ري عالنب ع ين الصوؿ.

 -أف ص ح الرعية بب لص ح الوا .
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 أف الةيهاف عأعداال ادلنلمع نن أهع أ با اا رتاؽ. أف ا رتاؽ األنة عاخت ؼ لمت ا يل بت ان ا عيذند نصاحل ا النانة عاخلاصػة عيػؤدهإد صوط دعلت ا عزعاؿ نلك ا.
واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات.
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فهسس املصادز واملساجع
القرآن الكريم.

 .1أص ػػوؿ ع يم ػػة ن ػػن واع ػػد اإل ػ ـ :عب ػػدالرمحن ب ػػن ياص ػػر الن ػػنده ،حتصي ػػق :عب ػػد
الرزاؽ البدر ،دار ادلت اب للتةر عالتوزيع ،الهبنة األعد1432 ،هػ.
 .2ب ػ جة لػػو األب ػرار ع ػػر عيػػوف األخبػػار ئ نػػرح عوانػػع األخبػػار :عبػػد الػػرمحن بػػن
ياصػػر النػػنده ،حتصيػػق :عب ػػدالكرمي بػػن رمس ػػي اؿ ال ػػدريين ،نكتبػػة الرنػػد ،الري ػػاض،
الهبنة األعد1422 ،هػ.
 .3التتبي ػػا اللهيذػػة يمػػا احتػػو عليػػغ الوا ػػهية نػػن ادلباح ػ ادلتيذػػة :عبػػدالرمحن بػػن
ياصر الننده ،دار طيبة ،الرياض ،الهبنة األعد1414 ،هػ.
 .4لينػري الكػػرمي الػرمحن ئ لذنػػري ػ ـ ادلتػػاف :عبػد الػػرمحن بػن ياصػػر النػنده ،حتصيػػق:
عبد الرمحن اللوحيق ،نؤ نة الر الة ،بريع  ،الهبنة األعد1423 ،هػ.
 .5لينػػري اللهيػػع ادلتػػاف ئ خ صػػة لذنػػري الصػػرآف :عبػػدالرمحن بػػن ياصػػر النػػنده ،دار
عاأ الكتب ،الرياض1424 ،هػ.
 .6حيػ ػػا الةػ ػػي عبػ ػػد الػ ػػرمحن النػ ػػنده ئ ػ ػػهور :أمحػ ػػد الصرعػ ػػاعه ،الهبنػ ػػة ال اييػ ػػة،
1414هػ.
 .7ر ػػالة ئ احل ػ علػػم اعتمػػاع لمػػة ادلنػػلمع عذـ التذػػرؽ عااخػػت ؼ :عبػػد الػػرمحن
بن ياصر الننده ،حتصيق :عبػداحن بػن زيػد آؿ ننػلع ،دار التوحيػد للتةػر ،الريػاض،
الهبنة األعد1429 ،هػ.
 .8رععػػة التػػاظرين عػػن نػػآثر علمػػاال صلػػد عح ػوادث النػػتع :زلمػػد بػػن ع مػػاف الصاعػػي،
نهبنة احلل 1400 ،هػ.
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 .9الرياض التاعر عاحلدا ق التري ال اهر ئ النصا د عالذتػوف ادلتتوعػة الذػاخر  :عبػدالرمحن
بن ياصر الننده ،دار ادلت اب ،الصاهر  ،الهبنة األعد1426 ،هػ.
 .10صػػييح البخػػاره (اجلػػانع ادلنػػتد الصػػييح ادلختصػػر نػػن أنػػور ر ػػوؿ احن  ع ػػتتغ
عأيانػغ) :زلمػػد بػػن إمساعيػػل البخػػاره ،حتصيػػق :زلمػػد زهػػري التاصػػر ،دار طػػوؽ التجػػا ،
الهبنة األعد1422 ،هػ.
 .11ص ػػييح نن ػػلع (ادلن ػػتد الص ػػييح ادلختص ػػر بتص ػػل الن ػػدؿ ع ػػن الن ػػدؿ إد ر ػػوؿ احن
 :)نن ػػلع ب ػػن احلج ػػاب الصة ػػريه ،حتصي ػػق :زلم ػػد ػ ػؤاد عب ػػد الب ػػا ي ،دار إحيػ ػػاال
الرتاث ،بريع .
 .12ص ػػذيا ن ػػن حي ػػا ع ن ػػة الصص ػػيع :د/عب ػػداحن الهي ػػار ،دار اب ػػن اجل ػػوزه ،الهبن ػػة
األعد1413 ،هػ.
 .13علمػػاال صلػػد خػ ؿ ناييػػة ػػرعف :عبػػداحن بػػن عبػػدالرمحن البنػػاـ ،دار الناصػػمة ،الهبنػػة
ال ايية1419 ،هػ.
 .14الذوا ػػغ الة ػ ية ئ اخلهػػب ادلت يػػة ،عاخلهػػب ادلت يػػة علػػم ادلتا ػػبا  :عبػػدالرمحن بػػن
ياصر الننده ،الر ا ػة النانػة إلدارا البيػوث النلميػة عاإل تػاال عالػدعو عاإلرنػاد،
الهبنة األعد1412 ،هػ.
 .15الصوؿ النديد نرح تا التوحيد :عبد الرمحن بن ياصػر النػنده ،حتصيػق :ادلرلضػم
ال ين أمحد ،رلموعة التذا س الدعلية ،الهبنة ال ال ة.
____
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جهىد مساحة الشيخ عبذ العشيش به باس يف
بيان مفهىم اجلماعة الشزعية ووسائل
تزسيخها والتحذيز مما يقذح فيها
(دراسة عقذية)



د .حممد بن عبد العزيز الشايع
األستاذ اؼبشارؾ جبامعة اإلماـ ؿبمد بن سعود اإلسالمية
كلية أصوؿ الدين  -قسم العقيدة واؼبذاهب اؼبعاصرة
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والتحذير مما يقدح فيها

إ ّف اغبمػػد حن كبمػػدس ويسػػتعي ويسػػترهرسو ويعػػوذ بػػاحن مػػن سػػرور أيهسػ ا ومػػن سػػي ا

أعمال ػػاو مػػن ياػػدس احن ػػال مىػػي لػ و ومػػن يىػػلي ػػال هػػاد لػ و وأسػػاد أف إلػ إ احن
وحػػدس س ػري ،ل ػ و وأسػػاد أف ؿبمػػدا ع ػػدس ورس ػول و صػػلا احن علي ػ وعلػػا حل ػ وص ػ
وسلم تسليما كثريا.
أما بعد :
ػ ف مػػن ىػػي احن تعػػاىل علػػا هػػذس ال ػ الد  -اؼبملكػػة العربيػػة السػػعودية  -أف قام ػ
م ػػذ يشػػاألا األوىل علػػا الػػتالحم والتكامػػي بػػل الػػو ة والعلمػػالو م ػػذ م ايعػػة الشػػي ؿبمػػد
بػػن ع ػػد الوهػػاد األمػػري ؿبمػػد بػػن سػػعود  -رضبامػػا احن  -وإىل عص ػريا اغباوػػر والعالقػػة
بي ام عالقة وثيقة قائمة علا التعاوف علا ربقي مقاصد اإلمامة الشرعية  ي حهػا الػدين
وسياسة الديياو وقػد أشبػر هػذس العالقػة حثػارا لليلػة و وائػد عظيمػة كػاف مػن أ اػا وأللاػا
ربقي ا لتماع الشرعي وال عد عن ا رتاؽ والت زد.
ولذا رغ الكتابػة  ي بيػاف لاػود ظباحػة الشػي ع ػد العزيػز بػن ع ػد احن بػن بػاز
رضب احن  -ي بياف مهاوـ اعبماعة الشرعية ووسائي ترسيخااو وربذيرس فبا خيالهاا أويقدح ياا.
ورم بذل ،ربقي األهداؼ اآلتية :
ٔ  -بيػػاف مهاػػوـ اعبماعػػة الشػػرعية ووسػػائي ترسػػيخاا ومػػا يقػػدح ياػػا ورب ػ ذل ػػ،
بواقع ػػا اؼبعاصػػر مػػن ػػالؿ كػػالـ علػػم مػػن أعػػالـ أهػػي العلػػم األلػػالل الػػذين حػػرح احن ؽبػػم
الق وؿ ومن عليام بالت قي .
ٕ  -تص ػ يع بعػػه اؼبهػػاهيم اػباح ػػة الػػص ي ػػروج ؽب ػػا بعػػه ص ػػوـ اؼب ػ ا السػػلهي
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لاال أو ذباهال كاألاـ علمال هذس ال الد بػالرلو والترػرؼ  ي التعامػي مػا اؼبخػالهل حي ػاو
واؼبداه ة والتهري  ي ذل ،حي ا ح رو ووصهام ت عا لذل ،باػبوارج أو اؼبرل ة !!!.
ٖ – بيػػاف سػػالمة اؼب ػ ا السػػلهي  ي التعامػػي بػػل الراعػػي والرعيػػة تاصػػيال وتر يقػػاو
وربقيق لاللتماع الشرعي ودرئ لال رتاؽ وا تالؼ.
ٗ  -بي ػػاف لاػ ػػود علم ػػال هػ ػػذس ال ػ ػ الد  ي ربقي ػ ػ ا لتم ػػاع الشػ ػػرعي ودرل ا ػ ػرتاؽ
وا تالؼو والرد علا كي من يشك  ،ي أثرهم  ي ذل.،
٘ – أدال بعػػه ح ػ الش ػػي ع ػػد العزيػػز بػػن بػػاز -رضب ػ احن -علػػي سخصػػيا قػػد
تتلمذ علا يدي و وسر حبىور دروس .
وقد قسم ال ث إىل مقدمةو وسبايدو وأربعة م احثو و اسبة :
اؼبقدمة :وم تاا أ ية اؼبوووع وأس اد ا تيارسو و رة ال ثو وم اج .
يػ ترصبػة مػولزة لسػماحة الشػي ع ػد العزيػز بػن بػاز

وأما التمايد :قد ذكػر
رضب احن.-وأما اؼب احث األربعة :قد ت اولػ
ولعل :

ياػا لاػود الشػي ع ػد العزيػز بػن بػاز -رضبػ احن-و

األوؿ  :ي بياف لاودس  ي بياف مهاوـ اعبماعة الشرعية.
والثاين  :ي بياف لاودس  ي بياف وسائي ترسي اعبماعة الشرعية.
والثالث  :ي بياف لاودس  ي بياف ما يقدح  ي اعبماعة الشرعية وربذيرس م اا.
والرابا  :ي بياف لاودس  ي است كار اغبوادث األم ية اؼبخلة باعبماعة الشرعية.
مث اػباسبة :ووم تاا أهم يتائ ال ث وتوصيات .
وقػػد سػػلك  ي عػػرض اؼبووػػوع اؼب ػ ا ا سػػتقرائي الت ليلػػي وذلػػ ،باسػػتقرال صبيػػا
كت ػػب الش ػػي اؼبر وع ػػة وخباص ػػة ت ػػاواس ومقا تػ ػ و ت ػػاوع ي ػػور عل ػػا ال ػػدرد اس ػػتقرال تام ػػا

_______

98

_______

جهود سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز في بيان مفهوم الجماعة الشرعية ووسائل ترسيخها
والتحذير مما يقدح فيها

واسػتخراج كػػي مػا خيػػا مهػردا ال ػػث مػن يتػػائ و مث ربليلاػا ربلػػيال علميػا وتوظيهاػػا  ي
بي ػػاف لا ػػود ظباحتػ ػ -رضبػ ػ احن  -ي بي ػػاف مها ػػوـ اعبماع ػػة الش ػػرعية ووس ػػائي ترس ػػيخااو
وربذيرس فبا خيالهاا أو يقدح ياا.
أما  ي كتابة ال ث يمكن تلخيا معامل م اجي  ي اآليت :
ٔ  -ع ػػزو اآلي ػػا إىل س ػػورهاو وذك ػػر رق ػػم اآلي ػػة يا ػػاو ولعلػ ػ ذل ػػ  ،ي مػ ػ
ال ث شية اإلحالة بذكرها  ي اغباسية.
ٕ  -رلػ األحاديػث الػواردة  ي ال ػثو ػ ف كػاف اغبػديث  ي الصػ ي ل أو  ي
أح ػػد ا اكتهيػ ػ سم ػػا عم ػػا سػ ػوا او وإف ك ػػاف اغب ػػديث ػػارج الصػ ػ ي ل رلتػ ػ م ػػن
اؼبصادر اغبديثية اؼبعتمدة مث ذكر حكم األئمة علي .
ٖ – مل أتػػرلم لألعػػالـ واكتهي ػ بػػذكر سػػهت و يػػاألمو كمػػا مل أعػػرؼ باؼبلػػي وال ػػي
واؼبذاهب واعبماعا الواردة  ي ال ث شػية مػن زيػادة عػدد صػه ات عػن سػرط اللج ػة
العلمية للمؤسبر.
ٗ  -سلك  ي كتابة ال ث حرائ ال ث اؼبعرو ة  ي عزو ال صوص وتوثيقاا.
هذاو وأضبد احن – لي وعػال – علػا مػا ّم ّػن بػ عل ّػي مػن إسبػاـ هػذا ال ػثو وأسػكر

ل ػ ىػػل وإيعامػ و لػ اغبمػػد أو وح ػراو وأبػرأ مػػن اغبػػوؿ والقػػوة إ بػ و وأسػػال أف جيعل ػ
الصا لولا و يا عا يل يوـ العرض علي و وأف يعهو عما وقا يل يػ مػن رػا أو تقصػريو
وأف يو قهت للسدادو وياديهت س ي الرساد.
وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.
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ترمجُ مىجسَ لصناحُ العًخ عبد العسيس بً باز -رمحه اهلل :-
حيسن ق ي بيػاف لاػود ظباحػة الشػي ع ػد العزيػز بػن ع ػد احن بػن بػاز  ي بيػاف مهاػوـ
اعبماعة الشرعية وترسيخ أف مناد برتصبة يسرية ل .
أولا :اسمو ونسبو :

هػػو أبػػو ع ػػد احنو ع ػػد العزيػػز بػػن ع ػػد احن بػػن ع ػػد ال ػرضبن بػػن ؿبمػػد بػػن ع ػػد احن حؿ

باز.
ثانيا :مولده ونشأتو:

ولػػد دبدي ػػة الريػػاض  ي ذ اغبجػػة سػ ة ٖٖٓٔ ه ػو ويشػػا وترعػػرع ياػػاو ودرس علػػا
علمائااو وكاف بصريا  ي أوؿ الدراسػةو مث أصػاب اؼبػرض  ي عي يػ عػاـ  ٖٔٗٙه ػ ىػع
بصرس مث ذهب بالكلية  ي مستاي ؿبرـ من عاـ ٖٓ٘ٔ هػ.
ثالثا :شيوخو وتالميذه :

بػدأ الدراسػػة م ػػذ الصػػرر وحهػػا القػػرحف الكػػرًن ق ػػي ال لػػوغو مث سػػرع  ي تلقػػي العلػػوـ
الشػرعية والعربيػة علػا أيػد كثػري مػن علمػال الريػاض علػا رأسػام ظباحػة الشػي ؿبمػد بػن
إبراهيم بن ع د اللري حؿ الشي -رضب احن -حيػث زـ حلقاتػ كبػوا مػن عشػر سػ وا
وتلقا ع صبيا العلوـ الشرعية ابتدال من س ة  ٖٔٗٚهػ إىل س ة  ٖٔ٘ٚهػ حيػث رسػع
للقىال من ق ي ظباحت .
كما تتلمذ علا :الشي ؿبمد بن ع د اللريػ بػن ع ػد الػرضبن حؿ الشػي و والشػي
صاحل بن ع د العزيز بن ع د الرضبن حؿ الشػي و والشػي سػعد بػن ضبػد بػن عتيػ و والشػي
ضبد بن ارسو والشي سعد وقاص ال خار – رضبام احن صبيعا .-
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وقد تتلمذ علا يديػ -رضبػ احن -عػدد ك ػري مػن ك ػار العلمػال وحل ػة العلػمو ويشػري
أكثػ ػػرهم م اصػ ػػب الهتػ ػػوع والقىػ ػػال والتعلػ ػػيم والػ ػػدعوة دا ػ ػػي اؼبملكػ ػػة العربيػ ػػة السػ ػػعودية
و ارلاا.
رابع ا :أعمالو:

تػػوىل -رضبػ احن -أعمػػا كثػػريةو م اػػا :القىػػال  ي م رقػػة اػبػػرجو مث التػػدرييف  ي اؼبعاػػد
العلمػػي وكليػػة الش ػريعة بالريػػاضو مث رئاسػػة اعبامعػػة اإلسػػالمية باؼبدي ػػة ال ويػػةو مث رئاسػػة إدارة
ال وث العلميػة واإل تػال والػدعوة واإلرسػادو مث مهتيػا عامػا للمملكػة العربيػة السػعودية ورئيسػا
ؽبي ة ك ار العلمال وإدارة ال وث العلمية واإل تال حىت و ات – رضب احن.-
باإلوا ة إىل رئاست لكثري من اجملاليف العلمية واإلسالمية كاجملليف التاسيسػي لرابرػة
الع ػػامل اإلس ػػالميو واجملل ػػيف األعل ػػا الع ػػاؼبي للمس ػػالدو واجملم ػػا الهقا ػػي اإلس ػػالمي دبك ػػة
اؼبكرمة التابا لرابرػة العػامل اإلسػالميو وعىػويت  ي اجمللػيف األعلػا للجامعػة اإلسػالمية  ي
اؼبدي ة اؼب ورةو واؽبي ة العليا للدعوة اإلسالمية  ي اؼبملكة .
خامس ا :مؤلفاتو:

ل مؤلها كثػرية  ي ـبتلػ العلػوـ الشػرعيةو م اػا :العقيػدة الصػ ي ة ومػا يىػادهاو
والت ذير من ال دعو وولود العمي بس ة الرسوؿ صلا احن علي وسػلم وكهػر مػن أيكرهػاو
ويقد القومية العربيةو والت قي واإليىاح لكثري من مسػائي اغبػ والعمػرة والزيػارةو والهوائػد
اعبلية  ي اؼب احث الهرويةو وغريها.
وقػ ػػد قام ػ ػ الرئاسػ ػػة العامػ ػػة لل ػ ػػوث العلميػ ػػة واإل تػ ػػال مشػ ػػكورة بر اعػ ػػة مؤلهات ػ ػ
ومقا ت و تػاواس  ي ثالثػل ؾبلػداو كمػا قامػ أيىػا بالعمػي علػا ح اعػة تػاواس اؼبسػجلة  ي
بريام يور علا الدرد وصدر م اا إىل اآلف س عة وعشروف ؾبلدا.
كمػػا تقػػوـ مؤسسػػة الشػػي ع ػػد العزيػػز بػػن بػػاز اػبرييػػة علػػا إ ػراج سػػروحات وتعليقاتػ
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علا عدد من الكتب الص قرأ علي و وح ع عددا م اا.
سادس ا :وفاتو:

تػػو ي -رضبػ احن -جػػر اػبمػػييف ٕٔٗٓ/ٔ/ٕٚهػػو عػػن عمػػر يػػاهز التسػػعلو وصػػلي

علي  ي اؼبسجد اغبراـ يوـ اعبمعة ٕٔٗٓ/ٔ/ٕٛهػ(ٔ).
____

(ٔ) ايظػػر  :مقدمػػة ؾبمػػوع تػػاوع ومقػػا مت وعػػة للشػػي ع ػػد العزيػػز (ٔ)ٕٔ-ٜ/و ولالسػػتزادة :
لوايب من سرية اإلماـ ع د العزيز بن بػاز – روايػة ؿبمػد اؼبوسػا  -د .ؿبمػد بػن إبػراهيم اغبمػدو
ع ػػد العزيػػز بػػن بػػاز عػػامل قدت ػ األمػػة د .ؿبمػػد بػػن سػػعد الشػػويعرو اإلقبػػاز  ي ترصبػػة اإلمػػاـ ع ػػد
العزيز بن باز لع د الرضبن الرضبةو اإلبريزية  ي التسعل ال ازيةو د .ضبد الشتو .
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املبحث األول :جهىد الشيخ عبذ العشيش به باس يف بيان مفهىم
اجلماعة الشزعية :

اعبماعة  ي اللرة :ما وذة من صباو واعبماعة :ود ال ُهرقة (ٔ).

يقػػوؿ ابػػن ػػارس (ٖٜٓه ػ ) -رضب ػ احن " :-اعبػػيم واؼبػػيم والعػػلو أصػػي واحػػدو يػػدؿ
ُسابّة من ق ائي سىت .)ٕ("...
علا تىاـ الشيلو يقاؿ :صبع الشيل صبعاو واعبُماع األ ّ
وقػػد عػػرؼ الشػػي -رضب ػ احن -اعبماعػػة  ي اللرػػة بقول ػ " :اعبماعػػة :هػػي ا لتمػػاعو
وودها الهرقة"(ٖ).
وأمػػا  ي ا صػػرالح :ػ ف لهػػا اعبماعػػة ورد  ي بعػػه األحاديػػثو ك ػػديث(( :يػػد
احن مػػا اعبماعػػة ومػػن سػػذ سػػذ  ي ال ػػار)) (ٗ)و وحػػديث (( :ي ػ مػػن ػػارؽ اعبماعػػة س ػ ا

(ٔ) ايظر  :ألذيب اللرة (ٔ)ٙ٘ٔ/و الص اح (ٖ)ٜٔٔٛ/و لساف العرد ()ٖ٘/ٛو القاموس احملي
(.)ٜٔٚ
(ٕ) معجم مقايييف اللرة (ٕٕٗ).
(ٖ) سرح الواسرية ( ص ٕٔٔ ).
(ٗ) أ رل الرتمذ كتاد اله باد ما لال  ي لزوـ اعبماعة (ٗ )ٗٙٙ/برقم )ٕٔٙٚ( :و واغباكم
 ي اؼبستدرؾ (ٔ)ٕٓٔ/ووابن أيب عاصم  ي الس ة (ٔ )ٗٓ/من حرؽ عن اؼبعتمر بن سليماف عن
سليماف اؼبدين عن ع د احن ابن دي ار عن ابن عمر  -روي احن ع اما  -ب .
قاؿ الرتمذ  " :هذا حديث غريب من هذا الول ".
وقاؿ اغباكم  " :وقد رو  ...هذا اغبديث باساييد يصع دبثلاا ".
بشواهدس األل اين  ي ظالؿ اعب ة  ي زبري كتاد الس ة.
وص
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مػ ػ ػػا إ مػ ػ ػػا ميتػ ػ ػػة لاهليػ ػ ػػة)) (ٔ)و وحػ ػ ػػديث(( :كلاػ ػ ػػا  ي ال ػ ػ ػػار إ واحػ ػ ػػدة وه ػ ػ ػي
اعبماعة))(ٕ).
وقد ا تل أهي العلم  ي اؼبراد باعبماعة  ي هذس األحاديث وكبوها علا أقواؿو
أ اا طبسةو هي:
األوؿ  :أهنا السواد األعظم من أهي اإلسالـو ويد ي يام أهي العلم وا لتااد
د و أوليا.
الثاين :أهنا صباعة اجملتادينو دوف غريهم من ال اس.
الثالث :أهنا صباعة الص ابة علا ول اػبصوص.
الرابا :أهنا صباعة اؼبسلمل إذا التمعوا علا أمر ماو وهو اإلصباع.
اػباميف :أهنا صباعة اؼبسلمل إذا التمعوا علا أمريو ال جيوز اػبروج عليام ي (ٖ).
(ٔ) أ رلػ ػ ػ ال خ ػ ػػار كت ػ ػػاد الهػ ػ ػ ب ػ ػػاد ق ػ ػػوؿ ال ػ ػ ػ  (( : س ػ ػػرتوف بع ػ ػػد أم ػ ػػورا ت كروهن ػ ػػا ))
( )ٕ٘ٛٛ/ٙبػ ػرقم )ٙٙٗٙ( :و ومس ػػلم كت ػػاد اإلم ػػارة ب ػػاد ول ػػود مالزم ػػة صباع ػػة اؼبس ػػلمل
(ٖ )ٔٗٚٚ/برقم  )ٜٔٛٗ( :من حديث ابن ع اس  -روي احن ع اما .-
(ٕ) أ رل ػ أضب ػػد (ٗ )ٕٔٓ/بػ ػرقم)ٜٜٔٙٚ( :و والر ػ اين  ي الك ػػري ( )ٖٚٙ/ٜٔبػ ػرقم)ٛٛٗ( :و
ومس د الشاميل (ٕ )ٔٓٛ/بػرقم)ٔٓٓ٘( :و واغبػاكم (ٔ )ٕٔٛ/بػرقم )ٖٗٗ( :مػن حػرؽ عػن
صهواف بن عمرو عن األزهر بن ع ػد احن عػن أيب عػامر ا ْؽبّْػوّزبين ع ػد اللػ ب بػن ُغبّ نػي عػن معاويػة 
ب.
قاؿ اغباكم بعػد أف سػاؽ اغبػديث مػن حػرؽ ـبتلهػة  " :هػذس أسػاييد تقػاـ سػا اغبجػة  ي تصػ يع
هذا اغبديث ".
(ٖ) ايظػػر :ا عتصػػاـ للشػػاح (ٕ)ٕٙ٘-ٕٙٓ/و سػػرح ص ػ يع ال خػػار بػػن برػػاؿ (ٓٔ)ٖ٘/و
تع ال ار بن حجر (ٖٔ)ٖٚ/و عمدة القار للعيهت (ٕٗ)ٜٔ٘/و اإلساعة  ي بياف من هني
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وهػػذس األقػواؿ تعػػارض بي اػػا  -وحن اغبمػػد  -يقػػوؿ العالمػػة الشػػاح (ٜٓٚه ػ) -
رضب احن  -ي اعبما بي اا " :وحاصل أف اعبماعة رالعة إىل ا لتمػاع علػا اإلمػاـ اؼبوا ػ
للكتػػاد والس ػ ة وذلػػ ،ظػػاهر  ي أف ا لتمػػاع علػػا غػػري س ػ ة ػػارج عػػن مع ػ اعبماعػػة
اؼبذكور  ي األحاديػث اؼبػذكورة كػاػبوارج ومػن لػرع ؾبػراهمو اػذس طبسػة أقػواؿ دائػرة علػا
اعت ار أهي الس ة وا ت اع وأهنم اؼبرادوف باألحاديث " (ٔ).
وق ػػد ع ػػهت ظباح ػػة الش ػػي ع ػػد العزي ػػز ب ػػن ب ػػاز -رضبػ ػ احن -ب ي ػػاف مها ػػوـ اعبماع ػػة
الشرعيةو وتعدد لاودس  ي ذل،و وديكن إصباؽبا  ي اآليت:
أوالً :تقريره ملعيِ اجلناعُ العرعًُ الىاجب لسومها ،وبًاىه أللقابها :
ع ػ ػػرؼ الش ػ ػػي -رضب ػ ػ ػ احن -اعبماع ػ ػػة  ي ا ص ػ ػػرالح بقول ػ ػ ػ  " :ه ػ ػػم أه ػ ػػي الس ػ ػ ػ ة
واعبماعةو هم أت اع الكتاد والس ةو الذين مل ي تدعوا  ي دين احن ما مل يكػن مػن أمػر احن

ؼبػػا س ػ ي ال ػ صػػلا احن علي ػ وسػػلم ع ػ ام قػػاؿ(( :هػػم مثػػي مػػا أيػػا علي ػ وأص ػ ايب))(ٕ)و
=

عػػن راق ػ م ػػن اعبماعػػة للص ػ عاين (ٖٗ) وم ػػا بعػػدهاو ربه ػػة األح ػػوذ للم ػػاركهور ()ٖٛٗ/ٙو
صياية اإليساف عن وسوسػة الشػي دحػالف للساسػواين (ٔ)ٖٕٗٗ/و ولالسػتزادة  :ولػود لػزوـ
اعبماعة وترؾ التهرؽ عبماؿ باد (.)ٛٚ
(ٔ) ا عتصاـ (ٕ.)ٕٙ٘ /
(ٕ) أ رل ػ الرتمػػذ كتػػاد اإلديػػاف بػػاد مػػا لػػال  ي ا ػرتاؽ هػػذس األمػػة (٘ )ٕٙ/ب ػرقم )ٕٙٗٔ( :و
واغباكم (ٔ )ٕٜٔ-ٕٔٛ/برقم )ٗٗٗ( :و و وابن وواح القػرح  ي ال ػدع وال اػي ع اػا بػرقم :
(ٓ)ٕٚو واآللػػر  ي الشػريعة (ص)ٔٙو والاللكػػائي  ي سػػرح أصػػوؿ اعتقػػاد أهػػي السػ ة ب ػرقم :
وقواـ الس ة األص ااين  ي اغبجة (ٔ)ٔٓٚ/و وابػن برػة  ي اإلبايػة الكػ ع (ٔ)ٕٙ٘/و
()ٔٗٚو ّ
من عدة حرؽ عن ع د احن بن يزيد عن ع د احن بن عمرو بن العاص-روي احن ع اما  -ب .
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وهػػم اعبماعػػةو وهػػم الرائهػػة اؼب صػػورةو والهرقػػة ال اليػػةو وهػػم أت ػػاع ال ػ ص ػػلا احن علي ػ
وسػػلمو الػػذين مل حير ػوا أو يرػػريواو أو ي تػػدعوا بػػي سبسػػكوا بالكتػػاد والس ػ ةو وسػػاروا علػػا
م ا سل األمةو من الص ابة ومن ت عام ب حسافو بالقوؿ والعمي والعقيدة"(ٔ).
كما بل -رضب احن -س ب تسميتام باهي الس ة واعبماعة قاؿ" :ظبػوا أهػي السػ ة
واعبماعة ألهنم التمعوا علا الكتػاد والسػ ة وصػدقوا سمػاو ووزيػوا األمػور سمػا  ...وهػم
يزيوف سذس األصوؿ الثالثة صبيا ما علي ال اس من أقواؿ وأ عاؿ :الكتاد هذا هػو األصػي
األوؿو واألصػ ػػي الث ػ ػػاين :الس ػ ػ ة الص ػ ػ ي ةو واألص ػ ػػي الثال ػ ػػث :اإلصب ػ ػػاع اؼب ى ػ ػ إصب ػ ػػاع

السل "(ٕ).
كمػا ذكػػر -رضبػ احن -أيىػػا ألقاسػػا الشػػرعية الػواردة  ي الكتػػاد والسػ ة هػػي لػواد
ل ػ حػػوؿ الهػػرؽ بػػل الهرق ػة ال اليػػة والرائهػػة اؼب صػػورة قػػاؿ" :الهرقػػة ال اليػػة هػػي الرائهػػة
اؼب ص ػ ػػورةو وص ػ ػػهاألا ات ػ ػػاع الس ػ ػػل و والس ػ ػػري عل ػ ػػا مػ ػ ػ ا الصػ ػ ػ ابة -رو ػ ػػي احن عػ ػ ػ ام
وأروػػاهم -وأت ػػاعام ب حسػػافو وهػػم مػػذكوروف  ي قول ػ تعػػاىل( :ﭑ ﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ

=

قػاؿ الرتمػػذ  " :هػػذا حػػديث مهسػػر غريػػب يعر ػ مثػػي هػػذا إ مػػن هػػذا الولػ "و وصػ
ابػػن تيميػػة  ي ؾبمػػوع الهتػػاوع (ٖ)ٖٗ٘/و واألل ػػاين  ي صػ يع اعبػػاما الصػػرري ب ػرقم )ٖٖ٘ٗ( :
وص يع الرتمذ برقم .)ٕٕٜٔ( :
(ٔ) ت ػػاوع ي ػػور عل ػػا ال ػػدرد (ٖ)ٗٔ/و وايظ ػػر ٕٔٚ/ٖ( :و ٕٜٔو ٕٖٔو ٖ٘ٔو ٖٔٚو ٔٙٙو
)ٔٙٛو ؾبموع تاواس (ٗٓ/ٕٛو ٓ٘).
(ٕ) سرح الواسرية ( ص ٕٔٔ ).
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ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [التوبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة ]ٔٓٓ:الهرق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة
ال اليػػة هػػي الػػص ات عػ الرسػػوؿ صػػلا احن عليػ وسػػلم وسػػار علػػا هنجػ وهنػ أصػ اب
حىت اؼبو و وهم الرائهػة اؼب صػورةو وهػم السػل الصػاحلو وهػم أهػي السػ ة واعبماعػةو كػي
هذس الع ارا عػن رقػة واحػدة الهرقػة ال اليػة  ...ولكػن رأسػام العلمػالو رأسػام هػم أئمػة
اغبػػديث وأئمػػة العلػػم هػػم رأس ػػام وهػػم أئمػػتامو وؽبػػذا ق ػػاؿ بعػػه السػػل ؼبػػا س ػ ي عػػن
الرائهة اؼب صورة قاؿ :هػم أهػي اغبػديثو وقػاؿ :إف مل يكويػوا أهػي اغبػديث ػال أدر مػن
ه ػػم(ٔ)و مقص ػػودس أف أه ػػي اغب ػػديث ه ػػم األئم ػػة  ي ه ػػذس الرائه ػػة وه ػػم األس ػػاسو والعام ػػة
واألميػػوف ت ػػا ؽبػػمو مػػن سػػار علػػا هنجاػػم اػػو م ػ امو وإف كػػاف عاميػػا مػػا داـ سػػار علػػا
م ا السل و واستقاـ علا دين احنو او من الرائهة اؼب صورة"(ٕ).
وأووع -رضب احن -أف أهي ال دع يرلقوف عليام ألقابا أ ػرع بقصػد الت هػري مػ امو
وهي تصدؽ عليامو قاؿ" :أهي ال دع يسموف من الهام باأللقػاد الشػ يعة للت هػري
وؽبذا يسموف أهي الكتاد والس ة باأللقاد الص هم سا ألي :
الػػروا ه :يسػػموهنم يواصػػب ألهنػػم زعم ػوا أهنػػم ي رىػػوف عليػػاو وقػػد كػػذبوا ليس ػوا
ي رىػوف عليػاو بػي حي ويػ و ولكػن يرلػوف يػ و ويعرويػ حقػ و خبػالؼ الرا ىػة قػد غلػوا
ي وأعروس غري حق .
هكذا يهاة الصها يسموف أف الس ة حشوية وؾبسػمة ومشػ اةو وهػم  ي اغبقيقػة اغبشػويةو
وهم اجملسمةو وهم اؼبش اةو الذين س اوس باؼبعدوما و وال اقصا و واعبمادا -ق ام احن.-
(ٔ) رو ذل ،عن حائهة من السل كاضبد بن ح ي وعلي بن اؼبديهت وع د احن بن اؼب ارؾ وغريهمو
ايظر  :سرح ص يع مسلم لل وو (ٖٔ)ٙ٘/و و تع ال ار بن حجر (ٖٔ.)ٖٜ٘/
(ٕ) تاوع يور علا الدرد (ٖ.)ٖٔٙ-ٖٔ٘/
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وهكػ ػ ػػذا يهػ ػ ػػاة القػ ػ ػػدرو وهكػ ػ ػػذا اؼبرل ػ ػ ػػةو ك ػ ػ ػي حائهػ ػ ػػة تسػ ػ ػػمي صػ ػ ػػماا باأللقػ ػ ػػاد
الش يعة"(ٔ).
ثاىًاً :تقريره للضابط املعترب يف مفهىو اجلناعُ العرعًُ الىاجب لسومها
وتأكًده علًه :
قد ذكر -رضب احن  -ي لواب علا عدد من األسػ لة الػص ولاػ إليػ حػوؿ بعػه
الهػػرؽ واعبماعػػا الىػػاب اؼبعت ػ  ي اغبكػػم علياػػا بكوهنػػا دا لػػة رب ػ اعبماعػػة الشػػرعية
الوالػػب لزوماػػا أو و وهػػو ات ػػاع الكتػػاد والس ػ ةو وربكيمامػػا  ي صبيػػا أحواؽبػػاو وعػػدـ
ربزسا ومهارقتاا ؼبن كاف موا قا للكتاد والس ة.
هي لواد ل عن سؤاؿ ول إلي حوؿ اإلظباعيلية ال اح يػة هػي يعتػ وف مػن صباعػة
اؼبسلمل قاؿ -رضب احن " :-علا حسب اعتقادهمو إف كايوا يعتقدوف اعتقػاد اؼبسػلملو
مثي اعتقاد أهي السػ ة واعبماعػة  ...اػذا حيػبو وأمػا إذا ػالهوا هػذاو وصػاروا علػا غػري
هذا ا عتقادو ليسوا  ي ري ال اسو هم علا رر عظيم .)ٕ("...
و ي ل ػواد ل ػ ح ػػر ح ػػوؿ اله ػػرؽ ال دعي ػػة ه ػػي ه ػػي ارل ػػة ع ػػن اعبماع ػػة الش ػػرعية
ال الي ػػة اؼب ص ػػورة ق ػػاؿ -رضب ػ ػ احن " :-اؼب تدع ػػة ليس ػ ػوا م ػػن الرائه ػػة ال الي ػػة كالرا ى ػػةو
واعباميةو واؼبعتزلةو والكراميةو وأس اهامو الرائهة اؼب صورة :هم أهي الس ة واعبماعػةو هػم
أت اع الكتاد والس ةو الذين مل ي تػدعوا  ي ديػن احن مػا مل يكػن مػن أمػر احن ؼبػا سػ ي ال ػ
صػػلا احن عليػ وسػػلم عػ ام قػػاؿ(( :هػػم مثػػي مػػا أيػػا عليػ وأصػ ايب))(ٖ)و وهػػم اعبماعػػةو
(ٔ) تعليقات علا اغبموية ( ص .) ٕٔٙ
(ٕ) األس لة اليامية عن العقيدة اإلظباعيلية (.)ٔٙ
(ٖ) س زبرجي .
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وهػػم الرائهػػة اؼب صػػورةو والهرقػػة ال اليػػةو وهػػم أت ػػاع ال ػ صػػلا احن علي ػ وسػػلمو الػػذين مل
حير وا أو يرريواو أو ي تدعوا بي سبسكوا بالكتاد والس ةو وسػاروا علػا مػ ا سػل األمػةو
من الص ابة ومن ت عام ب حسافو بالقوؿ والعمي والعقيدة"(ٔ).
و ي لواد ل أيىا عن سؤاؿ ول إليػ حػوؿ حكػم ا يتمػال للجماعػا اإلسػالمية
وا لت ػزاـ دب ػ ا صباعػػة معي ػػة دوف س ػواها قػػاؿ -رضب ػ احن " :-الوالػػب علػػا اؼبسػػلم لػػزوـ
صباع ػػة اؼبس ػػلملو والتع ػػاوف معا ػػم  ي أ مك ػػافو س ػوال كاي ػ صباع ػػة ول ػػد  ي اعبزي ػػرة
العربي ػػةو أو  ي مص ػػرو أو  ي الش ػػاـو أو  ي العػ ػراؽو أو  ي أمريك ػػاو أو  ي أورب ػػاو أو  ي أ
مكاف.
مىت ولد اؼبسلم صباعة تدعو إىل اغب ساعدهم وصار معامو وأعاهنم وسجعام
وث تام علا اغب وال صريةو ذا مل جيد صباعة بالكلية ي يلزـ اغب و وهو اعبماعةو ولو
كاف واحداو كما قاؿ ابن مسعود -روي احن ع  -لعمرو بن ميموف (٘ٚهػ)( :اعبماعة
ما وا اغب وإف ك وحدؾ)(ٕ).
 ...و ي زم ػػا هػػذا  -واغبمػػد حن  -تولػػد اعبماعػػا الكثػػرية الداعيػػة إىل اغبػ و كمػػا
 ي اعبزيػ ػػرة العربي ػ ػػة :اغبكوم ػ ػػة الس ػ ػػعوديةو و ي ال ػ ػػيمنو واػبل ػ ػػي و و ي مص ػ ػػرو والش ػ ػػاـو و ي
أ ريقياو وأورباو وأمريكاو و ي اؽب دو وباكستافو وغري ذل ،من أكبال العاملو تولػد صباعػا
كثرية ومراكز إسالمية وصبعيا إسالمية تدعو إىل اغب وت شر ب و وربذر من ال .
علا اؼبسلم الرالب لل  ي أ مكاف أف ي ث عن هػذس اعبماعػا و ػ ذا ولػد
(ٔ) تاوع يور علا الدرد (ٖ.)ٗٔ/
(ٕ) أ رل ػ ػ ػ الر ػ ػ ػ اين  ي الك ػ ػػري (ٔ)ٖٔٔ/و والاللك ػ ػػائي  ي س ػ ػػرح أص ػ ػػوؿ أه ػ ػػي الس ػ ػ ػ ة واعبماع ػ ػػة
(ٔ )ٜٔٓ/برقم .)ٔٙٓ( :
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صباعة أو مركزا أو صبعيػة تػدعو إىل كتػاد احن عػز ولػي وسػ ة رسػول صػلا احن عليػ وسػلم
ت عاا ولزماا كايصار الس ة  ي مصر والسودافو وصبعية أهي اغبػديث  ي باكسػتاف واؽب ػدو
وغػػريهم فبػػن يػػدعو إىل كتػػاد احن وس ػ ة رس ػول صػػلا احن علي ػ وسػػلمو وخيلػػا الع ػػادة حن

وحدسو و يدعو مع سواس من أص اد الق ور و غريهم"(ٔ).
و ي لواد ح ر عن سػؤاؿ مشػاب عػن بعػه اعبماعػا اإلسػالمية قػاؿ -رضبػ احن:
"األلقػػاد تىػػرو اؼباػػم العمػػيو إذا كاي ػ األعمػػاؿ زبػػال س ػريعة احن سب ػػا …و لق ػوا
أيهسػػام سػػذا اصػػرالحا بيػ ام يىػػر لكػػن بشػػرط أف يسػػتقيموا علػػا حريػ ؿبمػػد صػػلا
احن علي ػ وس ػػلم وأف يس ػػلكوس وأف يعظم ػػوسو وأف يعتق ػػدوا أف صبي ػػا اؼبس ػػلمل إ ػواهنم م ػػن
أيصػػار الس ػ ة مػػن صباعػػة اؼبسػػلمل مػػن أ مكػػاف يت زبػػوف باص ػ اسمو يعػػادوا غػػريهم
من اؼبسلملو بي جيب أف تكوف هذس األلقاد غري مؤثرة  ي األ ػوة اإلسػالميةو أمػا إذا
أثػػر صػػار هػػذا يرىػػب غبزب ػ ويروػػا غبزب ػ و ويقػػرد حزب ػ وي عػػد غػػري حزب ػ ولػػو كػػايوا
أ ىي من حزب و ولػو كػايوا أهػي اإلديػاف والتقػوعو هػذا م كػرو هػذا جيػوزو هػذا تهػرؽ  ي
الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدينو واحن يقػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اي ( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) [حؿ

عمراف.)ٕ("...]ٖٔٓ:

ويتىػػع مػػن ػػالؿ مػػا س ػ أف الىػػاب اؼبعت ػ ع ػػد ظباحػػة الشػػي -رضب ػ احن  -ي
اعبماعػ ػػة الشػ ػػرعية هػ ػػو ص ػ ػ ة ا عتقػ ػػادو ولػ ػػزوـ الكتػ ػػاد والس ػ ػ ةو وربكيمامػ ػػا  ي صبيػ ػػا
األحواؿ وأف من كاف  ي بػالد إسػالمية وربػ إمػاـ سػرعي ذبػب بيعتػ وحيػرـ اػبػروج عليػ
(ٔ) ؾبموع تاواس ()ٔٛٔ-ٔٛٓ/ٛو وايظر ٕٖٚ/ٛ( )ٕٕٓ/٘( :و ٖٖٗ).
(ٕ) تػػاوع ي ػػور عل ػػا ال ػػدرد (ٖ)ٜٔٙ-ٔٙٛ/و وايظ ػػر  :ؾبم ػػوع ت ػػاواس ()ٕٖٚ/ٛو ()ٖٕٚ/ٕٚو
(.)٘ٚ/ٕٛ
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مل جيػػز ل ػ ا يتمػػال إىل غػػريس و ا يى ػوال رب ػ صباعػػة ػالؼ صباعت ػ و وأمػػا مػػن مل يكػػن
كذل- ،كمن كاف من األقليا اإلسالمية  ي الدوؿ غري اإلسػالمية -يػ جيػوز لػ ذلػ،
بالش ػػروط اؼبعت ػ ػ ة اؼبػ ػػذكورةو وه ػػي موا ق ػػة القػ ػػرحف والس ػ ػ ةو وح ػػرح الراعػ ػػة اؼبرلق ػػةو وي ػ ػػذ
التعصب والت زد ود غريها من اؼبسلمل.
وهػػذا مػػن قا ػ -رضب ػ احن -وبعػػد يظػػرسو إذ لػػييف صبيػػا اؼبسػػلمل  ي دوؿ إسػػالمية
رب إماـ سرعي ذبب بيعت وحيرـ اػبروج علي و ولو كاي اعبماعػة الشػرعية مقتصػرة علػا
مػػن كػػاف  ي الػػدوؿ اإلسػػالمية قػ و لل ػ األقليػػا اإلسػػالمية  ي الػػدوؿ غػػري اإلسػػالمية
الوعيد الوارد  ي مهارقة اعبماعةو ووقا الكثري م ام  ي ا رتاؽ وا تالؼ.
ثالجاً :بًاىه بأٌ لًض مً ظرط لسوو اجلناعُ مىافقُ مجهىر الياط علِ ما
خالفىا فًه اللتاب والصيُ :
ؼبػػا كػػاف الىػػاب اؼبعتػ للجماعػػة الشػػرعية ع ػػد ظباحػػة الشػػي ع ػػد العزيػػز بػػن بػػاز -
رضبػ احن -موا قتاػػا الكتػػاد والسػ ة كػػاف لػػييف مػػن سػػرط لػػزوـ اعبماعػػة موا قػػة اؼب تس ػ ل
للعلم أو عامة ال اس علا ما الهوا ي الكتاد والس ة ولو كاف سائعا يام ذائعا بي ام.
قاؿ -رضبػ احن  -ي معػرض ردس علػا مػن اسػتدؿ بشػيوع بعػه ال ػدع علػا لوازهػا:
" قػػاؿ ال ػ صػػلا احن عليػ وسػػلم(( :مػػن عمػػي عمػػال لػػييف عليػ أمريػػا اػػو رد)) (ٔ) وقػػاؿ
صػػلا احن علي ػ وسػػلم(( :مػػن أحػػدث  ي أمريػػا هػػذا مػػا لػػييف م ػ اػػو رد)) (ٕ) يعػػهت اػػو

(ٔ) أ رل مسلم كتاد األقىية باد يقه األحكاـ ال احلة ورد ؿبدثا األمػور (٘ )ٖٕٔ/بػرقم :
(ٓ )ٜٗ٘من حديث عائشة – روي احن ع اا – ب .
(ٕ) أ رلػ ال خػػار كتػػاد الصػػلع بػػاد إذا اصػػرل وا علػػا صػػلع لػػور الصػػلع مػػردود (ٕ)ٜٜ٘/
بػ ػرقم )ٕ٘٘ٓ( :و ومس ػػلم كت ػػاد األقى ػػية ب ػػاد يق ػػه األحك ػػاـ ال احل ػػة ورد ؿب ػػدثا األم ػػور

_______

111

_______

=

حتقيق االجتماع وترك التحزب واالفرتاق واجب شرعي ومطمب وطين

مردودو و ع ة دبن يهعلوي اليوـ وكثػرألم ألهنػم توارثػوا هػذا عػن أسػال امو والقاعػدة الػص
درج علياػػا العام ػػة والكه ػػرة ق ػػي ال ػ ص ػػلا احن علي ػ وس ػػلم قول ػ س ػ اي  ( :ﯼ ﯽ
[الز ػ ُػرؼ ]ٕٕ:لػػييف  ي ات ػػاع اآلبػػال
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ) ُّ
حجػػة إذا كػػاف عملاػػم لػػييف علػػا أسػػاس متػػل لػػييف علػػا دليػػيو كمػػا أف أعمػػاؿ الكهػػار
ليس حجةو وؽبذا أيكػر احن علػيام ذلػ،و وأمػرهم بات ػاع ال ػ صػلا احن عليػ وسػلمو ومل
جيعػػي ؽبػػم عػػذرا  ي ات ػػاع أسػػال امو بػػي عػػاسم علػػا ذلػػ،و ايػ أياػػا اؼبػػؤمن كػػذل ،لػػييف
ل ،أف تت ا أباؾ و لدؾو و أهي بلدؾ إ يمػا سػرع احنو أمػا مػا هنػا احن ع ػ لػييف
لػػ ،أف تتػ عام ولػػو كثػػرواو لػػو أف أهػػي بلػػدؾ صػػاروا يشػربوف اػبمػػرو لػػييف لػػ ،أف تهعلػ
معاػػمو ولػػو كػػايوا يزيػػوف كػػذل،و ولػػو كػػايوا يعقػػوف والػػديامو لػػييف لػػ ،أف تهعػػي مػػثلامو
اكذا إذا علػوا ال ػدع لػييف لػ ،أف تتػ عامو بػي تػدعو ؽبػم باؽبدايػةو وت صػ ام وتػولاام
إىل اػبريو و تهعػي معاػم مػا حػرـ احن مػن ال دعػةو كمػا أيػ ،جيػوز لػ ،أف تهعػي معاػم

الزىنو أو اػبمرو أو العقوؽو أو الرباو أو ما أس ذل.)ٔ( " ،
وقاؿ -رضب احن -أيىا  ي معرض ردس علا من استدؿ علا لواز بعه ال دع
بهعي بعه أهي العلم ؽبا أو إقرارهم إياها " :ي ري ألحد أف يتاسا دبن أحدث ال دع
 ...كي هذا يلي باهي العلم أف يتاسوا دبن أحدث ال دعو ولو كاف معرو ا ولو كاف
ك ريا ك عه اؼبلوؾ واألمرالو أو بعه من يرل من أهي العلمو ف القاعدة الص جيب
ا لتزاـ ساو وجيب السري عليااو أف ما ت ازع ي ال اس وما أحدث ال اس يعرض علا
=

(٘ )ٖٕٔ/برقم  )ٜٗ٘ٛ( :من حديث عائشة – روي احن ع اا – ب .
(ٔ) تاوع يور علا الدرد (ٖ.)٘ٚ/
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كتاد احن وعلا س ة رسول علي الصالة والسالـو ما وا قاما قُ ي وما الهاما ُرّدو

كما قاؿ احن عز ولي  ي كتاب العظيم( :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐ

ﰑ ﰒﰓ) [ال سال.)ٔ("]ٜ٘:
و س ،أف مػا قػررس -رضبػ احن -مػن عػدـ اسػرتاط موا قػة صباػور ال ػاس وإف ػالهوا
الكتػػاد والسػ ة لت قيػ لػػزوـ اعبماعػػة هػػو مػػا تشػػاد لػ ال صػػوص اؼبتكػػاثرة الدالػػة علػػا أف
اإلسالـ سيعود غري ا كما بدأو وأف ال احي يكػوف أكثػر مػن اغبػ و وأف هػذس األمػة سػتهرتؽ
علا ثالث وس عل رقة(ٕ).
و ي تقريػر ذلػ ،يقػوؿ العالمػة ابػن القػيم (ٔ٘ٚه ػ) -رضبػ احن" :-واعلػم أف اإلصبػػاع
واغبجة والسواد األعظم هو العامل صاحب اغب و وإف اله أهي األرض"(ٖ).
____

(ٔ) اؼبصدر الساب (ٖ.)ٜٔ/
(ٕ) ايظر  :ال اعث علا إيكار ال دع واغبوادث (ٔ)ٜو أعالـ اؼبػوقعل بػن القػيم (ٖ)ٜٗٓ/و إغاثػة
اللاهاف ل أيىا (ٔ)ٔٔٗ/و الدرر الس ية (ٓٔ)ٕٗ/و الىيال الشارؽ بن س ماف (.)ٜ٘ٙ
(ٖ) إعالـ اؼبوقعل (ٖ.)ٜٗٓ/
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املبحث الثاوي  :جهىد الشيخ عبذ العشيش به باس يف بيان
وسائل تزسيخ اجلماعة الشزعية وحثً عليها :

مراعػػاة ا لتمػػاع الشػػرعي "مػػن أعظػػم أصػػوؿ اإلسػػالـو وفبػػا عظمػ وصػػية احن تعػػاىل

ب  ي كتاب  ...وفبا عظم ب وصية ال   ي مواحن عامة و اصة"(ٔ).
من الكتاد :

قول تعاىل( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ) [حؿ عمراف.]ٖٔٓ:
وقول س اي ( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

﮲ ﮳ ﮴﮵) [حؿ عمراف.]ٔٓ٘:
وقول عز ولي( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

ﭝ ﭞﭟﭠ) [األيهاؿ.]ٗٙ:
ومن الس ة :
مػػا لػػال عػػن ع ػػد احن بػػن مسػػعود  -  -عػػن ال ػ  قػػاؿ(( :يّىػ ّػر احن ْامػ ّػرأ ظبػػا
اهػػاو ّو ّح بهظّ ّاػػاو ّوبػّلرّ ّاػػا ّػ ُػرد ّح بامػ بػي ب ْقػ إىل مػػن هػػو أّْػ ّقػ ُ م ػ و ثػّػالث يُربػ ُّػي
ّم ّقػػالّبص ّػ ّو ّع ّ
ب ب
بب
بب
ب ب
ب
ػاعتب با ْم ػ ف
وـ ّصبّ ّ
اص ّ ةُ أّئمػة الْ ُم ْسػلم ّ
لو ّولُ ُػز ُ
الص الْ ّع ّم بي لل و ّوُمّ ّ
ب ُم ْسلم :إ ْ ُ
ّعلّْيان قّػ ْل ُ

(ٔ) ؾبموع الهتاوع (ٕٕ.)ٖٜ٘/
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الد ْع ّوةّ ُبربي ُ من ّوّرائب با ْم)) (ٔ).
ػوؿ اللػ ب  يقػػوؿ(( :مػػن أّتّػػا ُكم وأّمػػرُكم ّب
صبيػػا
وعػػن ّع ْرّ ّجػةّ  -  -قػػاؿ ظبعػ ّر ُسػ ّ
ْ ّ ُْ ْ
علا رلي و ب
اعتّ ُك ْم ّاقْػتُػلُوسُ))(ٕ).
احد يُبر ُ
صا ُك ْم أو يػُ ّهر ّؽ ّصبّ ّ
يد أّ ْف يّ ُش ّع ّ
ُّ ّ
ب
اع بػةو ّوّ ّػار ّؽ
وعن أيب ُهّريْػ ّػرةّ  -  -قػاؿ :قػاؿ رسػوؿ اللػ (( :مػن ّ ّػر ّج مػن الر ّ
(ٔ) أ رل ػ ػ الرتم ػػذ كت ػػاد العل ػػم ب ػػاد مػ ػػا ل ػػال  ي اغب ػػث عل ػػا ت لي ػ ػ الس ػػماع (٘ )ٖٗ/ب ػ ػرقم :
()ٕٙ٘ٛو واغبمي ػ ػ ػ ػػد (ٔ )ٗٚ/بػ ػ ػ ػ ػرقم )ٛٛ( :و والرػ ػ ػ ػ ػ اين  ي األوسػ ػ ػ ػ ػ (٘ )ٕٖٖ/بػ ػ ػ ػ ػرقم :
()ٜ٘ٔٚو وال ياقي  ي معر ة الس ن واآلثار (ٔ )ٙٙ/من حرؽ عن ع د احن بن مسعود  ب .
ب
ص ب يع ".
قاؿ الرتمذ  " :هذا ّحديث ّح ّسن ّ
واغبديث مرو من حري عدة من الص ابة  -روي احن ع ام .-
قاؿ الرتمذ (٘" : )ٖٖ/و ي الّْاد عن ع د الل ب بن ّم ْس ُعودو ّوُم ّع باذ بن ّلّيو ّو ُلّػ ْبري بن ُمرْعبمو
ّوأبّيب الد ْرّد بالو ّوأّيّيف ".
وق ػػاؿ اغب ػػاكم  ي اؼبس ػػتدرؾ (ٔ " : )ٖٔٙ/و ي ال ػػاد ع ػػن صباع ػػة م ػػن الص ػ ابة م ػ ام  :عم ػػرو
وعثمػػافو وعلػػيو وع ػػد احن بػػن مسػػعودو ومعػػاذ بػػن ل ػػيو وابػػن عمػػرو وابػػن ع ػػاسو وأبػػو هريػػرةو
وأييف  -روي احن ع ام  -وغريهم عدة ".
وقاؿ ال وصري  ي مص اح الزلالة (ٔ " : )ٖٕ/قلػ  :و ي ال ػاد أيىػا فبػا مل يػذكرس اغبػاكم :
عن أيب ابن كعبو وبشري بن سعد األيصار و ولابر بن ع د احنو وزيد بن ثاب و وسعد بن أيب
وق ػػاصو وعم ػػرو ب ػػن م ػػرة الهػ ػزار و وأيب أمام ػػة ال ػػاهليو وأيب ال ػػدردالو وأيب س ػػعيد اػب ػػدر و وأيب
قو اصةو وغريهم ".
وقد صبا حرقاا و رلاا اؽبيثمي  ي ؾبما الزوائد (ٔ)ٖٔٚ/و وأ ردها الشي العالمة ع ػد احملسػن
الع اد  -و ق احن  -برسالة لريهة.
(ٕ) أ رلػ مسػلم كتػاد اإلمػارة بػاد حكػم مػن ػرؽ أمػر اؼبسػلمل وهػو ؾبتمػا (ٖ )ٔٗٛٓ/بػرقم :
(ٕ٘.)ٔٛ
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اهلبيةو ومن قُتبي ّربػ رايػة بعميػةو يػ ْرى ب
اعبماعةّو ُمث ما ما بميتة ل ب
صػّ بةو ّويػُ ّقاتب ُػي
ّْ ّ ّ
ػب ل ْل ّع ّ
ّّ ْ ّ ْ ّ ّ ّ
ّ ّ ّ ّ ّ ّ
ّ ّ ُ
لبْلعصػ ػ بةو ّػلّ ػػييف م ػػن أُم ػ بػصو وم ػػن ػػرج م ػػن أُم ػ بػص عل ػػا أُم ػ بػصو يىػ ػ برد بػره ػػا وّ ب
الّرّه ػػاو
ّْ ُ ّّ ّ
ّّ ْ ّ ّ ّ
ّ ّّ ْ ّ
(ٔ)
ب
ب بب
بب
يف بمهت)) .
يػّتّ ّ ّ
اش من ُم ْؤم ّااو و يّهي ذ ّع ْاد ّها ّػلّْي ّ
" وأمث ػػاؿ ذل ػػ ،م ػػن ال ص ػػوص ال ػػص ت ػػامر باعبماع ػػة وا ئ ػػتالؼو وت ا ػػا ع ػػن الهرق ػػة
وا ػػتالؼو وأه ػػي ه ػػذا األص ػػي ه ػػم أه ػػي اعبماع ػػةو كم ػ ػا أف اػب ػػارلل ع ػ ػ ه ػػم أه ػػي
الهرقة"(ٕ).
وؼبػػا كػػاف مهاػػوـ اعبماعػػة الشػػرعية -كمػػا س ػ  -يتىػػمن ا لتمػػاع علػػا الكتػػاد
والسػ ة واإلمػػاـ الشػػرعي الػػذ حيكػػم سمػػا كػػاف أوىل الوسػػائي  ي ربقيقاػػا واحملا ظػػة علياػػا
مراع ػػاة اؼبقاص ػػد الدي ي ػػة الك ػ ع ال ػػص تكه ػػي قي ػػاـ اعبماع ػػة ورس ػػو ااو ورب ػػوؿ دوف الهرق ػػة
واػبالؼ.
إس ػػالـ إ

ول ػػذا ل ػػال ع ػػن عم ػػر ب ػػن اػبر ػػاد -رو ػػي احن ع ػ ػ  -أيػ ػ ق ػػاؿ ( :إيػ ػ
جبماعةو و صباعة إ ب مارةو و إمارة إ براعة )(ٖ).
وهذس اغبقائ الثالث ( :اإلسالـو واعبماعةو واإلمامػة ) متالزمػة و بػد مػن ولودهػا
لل هاظ علا اؽبوية اإلسالمية واجملتما اؼبسلم(ٗ).
(ٔ) أ رل مسلم كتاد اإلمارة باد ولود مالزمة صباعة اؼبسلمل (ٖ )ٔٗٚٚ/برقم .)ٔٛٗٛ( :
(ٕ) ؾبم ػػوع الهت ػػاوع ()٘ٔ/ٕٛو ولالس ػػتزادة  :اإلس ػػاعة  ي بي ػػاف م ػػن هن ػػي ع ػػن راقػ ػ م ػػن اعبماع ػػة
للص عاين ( ) ٖٙوما بعدهاو مهاوـ اعبماعة واإلمامة وولود لزوماما أ.د سليماف بن ع داحن أبا
اػبيي (ٖٔ) وما بعدهاو ولود لزوـ اعبماعة وترؾ التهرؽ عبماؿ باد ( )ٜٔوما بعدها.
(ٖ) أ رل الدارمي  ي س اؼبقدمة (ٔ.)ٜٔ/
(ٗ) ا يظػػر  :مهاػػوـ اعبماعػػة واإلمامػػة وولػػود لزومامػػا وحرمػػة اػبػػروج عليامػػا أ.د سػػليماف أبػػا اػبيػػي
(.)ٕٜ
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وقد عهت ظباحة الشي ع د العزيز بن باز -رضبػ احن -ب يػاف وسػائي ترسػي اعبماعػة
الشػػرعيةو والتاكيػػد علياػػاو واغبػػث علػػا لزوماػػاو وكػػاف يراعػػي  ي ذلػػ ،مػػا جيػػب علػػا كػػي
أحػػد مػػن اؼبسػػلمل علػػا ا ػػتالؼ م ػػازؽبم وقػػدراألم ووظػػائهامو مػػن الوسػػائي الػػص بي اػػا
وحث علياا:
أوالً :حتقًق التىحًد:
ه ػػي ل ػ ػواد ل ػ ػ ع ػػن س ػ ػؤاؿ ول ػ ػ إلي ػ ػ ح ػػوؿ اؼبقرتح ػػا ال ػػص يراه ػػا إليق ػػاذ األم ػػة
اإلسػ ػػالمية مػ ػػن اػبال ػ ػػا والع ص ػ ػرية والتمػ ػػذهب قػ ػػاؿ -رضب ػ ػ احن " :-اقرتاحػ ػػي  ي هػ ػػذا
اؼبووػػوع اؼبا ػػم ه ػػو دع ػػوة األم ػػم صبيع ػػا إىل توحي ػػد احن واإل ػػالص ل ػ والتمس ػػ ،بش ػريعت
واغبػػذر فبػػا الهاػػاو وهػػذا هػػو الػػذ جيمػػا األمػػة علػػا اغب ػ و ويزيػػي اػبػػالؼ والتعصػػب
للمذاهب"(ٔ).
و ي ل ػواد ل ػ ح ػػر بػػل -رضبػ احن -أثػػر التوحيػػد  ي ربقي ػ األمػػن الػػذ هػػو عمػػاد
ا لتم ػػاع ق ػػاؿ" :ق ػػاؿ ل ػػي وع ػػال  -يم ػػا ذك ػػر ع ػػن ي يػ ػ و ليلػ ػ إبػ ػراهيم عليػ ػ الص ػػالة
والس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػالـ ( :-ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ) [األيع ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاـ ]ٛٔ:مث
ص ػػي القى ػػية ق ػػاؿ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ﭜ) [األيعػػاـ ]ٕٛ:ابػػاف س ػ اي أف أهػػي الشػػرؾ هػػم أهػػي اػبػػوؼو وهػػم أوىل بػػاػبوؼ
وعدـ األمػن ألهنػم أسػركوا بػاحنو وظلمػوا ع ػاد احنو وتعػدوا حػدودسو صػاروا أوىل بػاػبوؼ
وعدـ األمنو وؽبذا أمن ؽبػمو اػم ماػددوف بالعقوبػة وال قمػا  ي سػائر األوقػا و قػاؿ
(ٔ) ؾبموع تاواس (ٕ.)ٗٗٛ/
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ل ػ ػ ػ ػػي وع ػ ػ ػ ػػال ( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ) [الرعػػد ... ]ٖٔ:أمػػا أهػػي اإلديػػاف والتقػػوع لاػػم األمػػن
العالي واآلليو والػذين حم ػوا ووحػدوا احنو وأ لصػوا لػ الع ػادةو واسػتقاموا علػا أمػرسو ومل
يل س ػ ػوا إدي ػػاهنم بظل ػػمو اؼبع ػ ػ  :ومل خيلر ػ ػوا إدي ػػاهنم بظل ػػم أ  :بش ػػرؾو والل ػ ػ يف أ اػبل ػ ػ
(ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) [األيعػ ػ ػ ػ ػػاـ ]ٕٛ:ل ػ ػ ػ ػ ػػال  ي اغبػ ػ ػ ػ ػػديث الص ػ ػ ػ ػ ػ يع :أف
الص ػ ابة -روػػي احن ع ػ ام وأروػػاهم -ؼبػػا يزل ػ هػػذس اآليػػة لػػالوا ال ػ صػػلا احن علي ػ
وسلم ولثوا ع دس علا الركب وقالوا :يا رسوؿ احن يزلػ حيػة يريقاػاو مػن هػو الػذ
يلػ ػ يف إديايػ ػ بظل ػػما ق ػػاؿ عليػ ػ الص ػػالة والس ػػالـ(( :ل ػػييف ه ػػو الظل ػػم ال ػػذ تع ػػوفو أمل

تسمعوا إىل قوؿ الع د الصاحلو إمنا هو الشػرؾ)) (ٔ)و ػل ؽبػم  -عليػ الصػالة والسػالـ -
أف الظلم الذ دي ا األمن وا هتدال مرلقا هو الشػرؾ بػاحن عػز ولػيو والكهػر بػ سػ اي
وتعاىل .)ٕ( "...
وؽبػػذا اػػو -رضب ػ احن -دائمػػا مػػا يؤكػػد علػػا ذلػػ  ،ي لقالات ػ و ويػػذكر مػػا أيعػػم احن
تعاىل ب علا هذس ال الد وأهلااو ووػرورة اغبهػاظ علػا ذلػ ،بالع ايػة بالػدعوة إىل التوحيػد
ويشػػرس بػػل ال ػػاسو ومػػن ذلػػ ،لقػػااس براسػػال احملػػاكم حيػػث قػػاؿ " :إف مػػن أعظػػم يعػػم احن
علػػا هػػذس الدولػػة وعلػػا هػػذس الػ الد أف و ػ حكاماػػا لت كػػيم الشػريعة مػػن أوؿ مػػا قامػ
الػػدعوة اإلسػػالمية علػػا يػػد الشػػي ؿبمػػد بػػن ع ػػد الوهػػاد (ٕٔٓٙهػػ) -رضبػ احن -وعلػػا
(ٔ) أ رلػ ال خػػار كتػػاد األي يػػال بػػاد قػػوؿ احن تعػػاىل ( ولقػػد حتي ػػا لقمػػاف اغبكمػػة ) (ٖ)ٕٕٔٙ/
برقم )ٖٕٗٙ( :و ومسلم كتاد اإلدياف باد صدؽ اإلدياف وإ الص (ٔ )ٔٔٗ/برقم )ٜٔٚ( :
من حديث ع د احن بن مسعود -روي احن ع  -ب .
(ٕ) ؾبموع تاواس (ٕ.)ٕٖٙ/
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يد اإلماـ ؿبمد بن سعود (ٜٔٔٚهػ)  -رضبة احن علي .-
وإف مػػن يعػػم احن العظيمػػة أف و ػ احن هػػذين اإلمػػامل لت كػػيم س ػريعة احن والػػدعوة
إىل س يل والع اية بتولي ال اس لتوحيد احن وباإل الص ل وؿباربة الشرؾ ووسػائل وذرائعػ
وربك ػػيم سػ ػريعة احن ب ػػل ال ػػاس  ي م ػػدف ه ػػذس اؼبملك ػػة وقراه ػػاو ه ػػذا م ػػن أعظ ػػم يع ػػم احن
العظيم ػػة أف صب ػػا اإلمام ػػاف وأت اعام ػػا وأيص ػػار ا ب ػػل ال ػػدعوة إىل احن وإرس ػػاد ال ػػاس إىل
توحي ػػد احن وتعل ػػيمام م ػػا أول ػػب احن عل ػػيام ورب ػػذيرهم فب ػػا ح ػػرـ احن عل ػػيام م ػػن الش ػػرؾ
ووسػػائل وذرائع ػ و مػػا اغبكػػم بي ػ ام دبػػا أيػػزؿ احن يمػػا يت ػػازعوف ي ػ و يمػػا يقػػا بي ػ ام مػػن
اؼبسائي الص تشت عليامو وهذس مػن يعػم احن العظيمػة سػابقا و حقػاو مث تتػابا ملػوؾ هػذس
الدولػػة وحكاماػػا علػػا هػػذا األمػػر العظػػيم والسػ يي القػػوًن  ي ربكػػيم سػريعة احن والػػدعوة إىل
س ػ يي احنو وإرسػػاد ال ػػاس إىل توحيػػد احن وحاعت ػ و وربػػذيرهم مػػن الش ػػرؾ ب ػػاحن ومعص ػػيت و
واغبكم بي ام بشرع احن"(ٔ).

ثاىًاً :احلله مبا أىسل اهلل تعاىل :
حيػث ذكػر -رضبػ احن -أف ربكػػيم الشػريعة سػ ب لػزواؿ ال ػزاع واؼبخاصػمة بػل أ ػراد
اجملتمػا لق ػاعتام واحم ػاهنم بشػػرع احن وربقيقػ العدالػة بيػ امو خبػالؼ القػوايل الووػػعيةو
يقػػوؿ – رضب ػ احن  " :-ذلػػ ،أف الع ػػد إذا علػػم أف اغبكػػم الصػػادر  ي قىػػية خياصػػم ياػػا
هػػو حكػػم احن اػبػػال العلػػيم اػب ػػريو ق ػػي وروػػي وسػػلمو وحػػىت ولػػو كػػاف اغبكػػم ػػالؼ مػػا
ياػػوع ويريػػدو خبػػالؼ مػػا إذا علػػم أف اغبكػػم صػػادر مػػن أي ػػاس بش ػػر مثل ػ و ؽبػػم أه ػوااهم
وساواألمو ي

يروا ويستمر  ي اؼبرال ػة واؼبخاصػمةو ولػذل ،ي قرػا ال ػزاعو ويػدوـ

(ٔ) اؼبصدر الساب (ٖٕ.)ٔٛٛ/
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اػبالؼ " (ٔ).
كمػػا بػػل -رضبػ احن -أف اغبكػػم دبػػا أيػػزؿ احن سػ ب غبصػػوؿ األمػػن الػػذ هػػو عمػػاد
اعبماعػػة وس ػ يي عزألػػا وكرامتاػػا وسػػعادألاو حيػػث قػػاؿ " :ريػػب أف مػػن تر ي ػ الش ػريعة
إقامػػة اغبػػدود علػػا اجملػػرملو وتعزيػػر العصػػاةو واأل ػػذ علػػا أيػػد السػػهاالو وإل ػزاـ ال ػػاس
بػػاغب و وسػػذا تصػػاف الػػدمال واغبقػػوؽو ويػػامن ال ػػاسو ويعرػػا اغب ػ لصػػاح و ودي ػػا الظػػامل
عن ظلم .
وسػػذا يػػامن الع ػػاد  ي يهوسػػام وأمػواؽبم وأعراوػػامو وسػػذا تسػػتقيم أحػواؽبم اؼبعيشػػيةو
وتت سن حياألمو ويتمك وف من اؼبكاسب الصاغبةو واغبيػاة الكرديػة  ...وهػذا ؾبػرد قػدديا
وحديثاو وكي بالد استقام علا أمر احنو وحكم حكاماا سريعة احنو ترم ن ويقػي ياػا
اػبوؼ ويسود ياا األمنو وربصي ياا اغبياة الكرديػةو وتسػاي األرزاؽو ويعػيل ال ػاس  ي
أمػػن وعا يػػة وحمايي ػػة  ي كػػي سػػيلو وكػػي بػػالد تىػػيا ياػػا الشػريعةو و تقػػاـ ياػػا حػػدود
احنو يكثػػر ياػػا اػبػػوؼو ويقػػي ياػػا األمػػنو وتسػػود ياػػا الهووػػاو وتكثػػر الرذائػػيو وتقػػي
الهىػػائيو و يرمػ ن ال ػػاس  ي عػػيل و  ي رزؽو قػػاؿ احن تعػػاىل( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲ

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [ال ػ ػػي ]ٕٔٔ:وكػ ػػي مػ ػػن يظػ ػػر  ي
العػػاملو وأحػواؿ ال ػػاسو يعلػػم مػػا ذكريػػا عػػن يقػػلو وعػػن مشػػاهدة  ...و ي هػػذا اؼبعػ يقػػوؿ
احن لي وعال  ي كتاب الكرًن( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ

(ٔ) ؾبموع تاواس (ٔ.)ٚٛ/
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(ٔ)

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [ال ور. " ]٘٘:
وؽبػػذا ي ػ -رضب ػ احن -دائمػػا مػػا يػػذكر با يػػة اغبكػػم دبػػا أيػػزؿ احن وحثػػارس علػػا هػػذس
ال ػ الدو ويؤك ػػد عل ػػا و ػػرورة احملا ظ ػة عل ػػا ذل ػػ،و يق ػػوؿ -رضب ػ احن  -ي لق ػػال ل ػ براس ػػال
احملاكم باؼبملكة العربيػة السػعودية" :مػن رضبػة احن وإحسػاي أف و ػ حكػاـ هػذس الػ الد مػن
عاػػد اإلمػػاـ ؿبمػػد (ٜٔٔٙه ػػ) إىل يوم ػػا هػػذا  -حكػػم ػػادـ اغبػػرمل الش ػريهل اػػد بػػن
ع ػػد العزي ػػز (ٕٔٗٙهػ ػػ)  -إىل ربك ػػيم سػ ػريعة احنو وإلػ ػزاـ ال ػػاس ب ػػذل،و وا تت ػػاح احمل ػػاكم
الشرعيةو وتعل القىاة والراسال وكي هذا من يعم احن العظيمة ...
و خيه ػػا عل ػػا اعبمي ػػا س ػػدة الى ػػرورة إىل اغبك ػػم بشػ ػريعة احنو وأف ه ػػذا م ػػن أه ػػم
الوال ػػا علػػا الدولػػةو وعلػػا صبيػػا اؼبسػػلملو وعلػػا العلمػػال بولػ أ ػػا ألف الىػػرورة
ماسة إىل ذل ،والوالب يقىي بذل... ،
الوالب علا عامة اؼبسػلمل وأمػرائام وحكػامام وأهػي اغبػي والعقػد ػيام أف يتقػوا
احن عػػز ولػػيو وحيكم ػوا س ػريعت  ي بلػػداهنم وسػػائر س ػؤوهنمو وأف يق ػوا أيهسػػام ومػػن رب ػ
و يػػتام عػػذاد احن  ي الػػدييا واآل ػػرةو وأف يعت ػ وا دبػػا حػػي  ي ال لػػداف الػػص أعرو ػ عػػن
حكػػم احنو وسػػار  ي ركػػاد مػػن قلػػد الر ػربيلو وات ػػا ح ػريقتامو مػػن ا ػػتالؼ والتهػػرؽ
وورود اله و وقلة اػبريا و وكوف بعىام يقتي بعىاو و يزاؿ األمػر ع ػدهم  ي سػدةو
ول ػػن تص ػػلع أحػ ػواؽبم وير ػػا تس ػػل األع ػػدال عل ػػيام سياس ػػيا و كري ػػا إ إذا ع ػػادوا إىل احن
س ػ اي و وس ػػلكوا س ػ يل اؼبس ػػتقيم ال ػػذ رو ػػي لع ػػادسو وأم ػػرهم ب ػ ووع ػػدهم ب ػ ل ػػا
ال عيم"(ٕ).
(ٔ) اؼبصدر الساب (ٕ.)ٕٙٛ-ٕٙٙ/
(ٕ) ؾبموع تاواس (ٖٕ.)ٜٕٔ-ٜٔٓ/
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ثالجاً :األمر باملعروف واليهٌ عً امليلر :
قد بل -رضب احن -أ ية األمر باؼبعروؼ وال اي عػن اؼب كػرو و رػورة التهػري يػ و
وأثػػر ذلػػ ،علػػا اسػػتقامة أح ػواؿ اعبماعػػة أو سػػادهاو حيػػث قػػاؿ" :إف وعػػد الػػرد لػػي
وعػػال خيل ػ و وإي ػ صػػادؽ  ي وعػػدس س ػ اي وتعػػاىلو مػػن حمػػن بػػاحن ورس ػول و وح ػ
سريعت بالعمي الصػاحلو م ػ احن األمػن والتمكػل وا سػتخالؼ  ي األرض كمػا وعػد احن
لي وعالو وكما حصػي ؼبػن ق ل ػا مػن اػبلهػال الراسػدينو ومػن سػار علػا هنجاػم فبػن ح ػ
سريعة احن واستقاـ علا أمرس س اي .
ومػن وػػيا ذلػػ ،أو أ ػي بػ و وتػػابا اؽبػوع والشػػيراف  ي كثػػري مػن األمػػور اتػ األمػػن
والتمكػػل وا سػػتخالؼ بقػػدر مػػا وػػيا مػػن أمػػر احنو وارتكػػب مػػن ؿبارم ػ و وقػػد لػػال  ي
األحاديث الص ي ة عن رسوؿ احن -صلا احن علي وسلم -ما يرسد إىل هذا اؼبع ...
قد ث ع -علي الصالة والسالـ -أي كاف حيرض ال اس دائمػا علػا القيػاـ بػامر
احنو وحيذرهم من ركػود ؿبارمػ و ويػامرهم بػاألمر بػاؼبعروؼ وال اػي عػن اؼب كػرو ويػذكر ؽبػم
عاق ػػة مػػن يهػػذ أمػػر احنو وعاق ػػة مػػن تسػػاهي بػػامرس لػػي وعػػالو ليتعظػوا وليتػػذكرواو وي تعػػدوا
ع ػػن ؿب ػػارـ احنو وحي ػػذروا عواق ا ػػا الو يم ػػةو ال ػػص وع ػػد س ػػا م ػػن عص ػػا رب ػ و ورك ػػب ؿبارمػ ػ
سػ اي وتعػػاىلو ومػن ذلػػ :،مػا ث ػ ع ػ -عليػ الصػالة والسػػالـ -أيػ قػػاؿ(( :إف ال ػػاس
إذا رأوا اؼب كر لم يرريوس أوس ،أف يعمام احن بعقاب ))(ٔ) ...
(ٔ) أ رلػ أبػػو داود  ي كتػػاد اؼبالحػػم بػػاد األمػػر وال اػػي (ٗ )ٕٕٔ /بػرقم )ٖٖٗٛ( :و والرتمػػذ
كتاد اله باد ما لال  ي أف يػزوؿ العػذاد إذا مل يرػري اؼب كػر (ٗ )ٗٙٚ /بػرقم )ٕٔٙٛ( :و
وال سػػائي  ي الكػ ع بػػاد قولػ تعػػاىل  { :ياأياػػا الػػذين أم ػوا علػػيكم أيهسػػكم )ٖٖٛ /ٙ( }...
ب ػ ػرقم ) ٔٔٔ٘ٚ( :و واب ػ ػػن مال ػ ػ  ي كت ػ ػػاد اله ػ ػ ب ػ ػػاد األم ػ ػػر ب ػ ػػاؼبعروؼ وال ا ػ ػػي ع ػ ػػن اؼب ك ػ ػػر
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وكػػاف رسػػوؿ احن -صػػلا احن عليػ وسػػلم -يرػػار حملػػارـ احنو وي ػػتقم حنو ويرىػػب حنو
وم ػػا ك ػػاف يرى ػػب -ص ػػلا احن علي ػ ػ وس ػػلم -ل هس ػ ػ و وم ػػا ذاؾ إ ألف ظا ػػور اؼبعاصػ ػػي
والتسػػاهي سػػا مػػن أعظػػم األس ػ اد  ي ا ػػتالؿ األمػػنو و سػػاد القلػػودو و سػػاد اجملتمػػاو
وغىب احن س اي و والعذاد العالي واآللي"(ٔ).

رابعاً :القًاو حبقىق والَ األمىر :
قػػد ذكػػر -رضبػ احن -أ يػػة القيػػاـ حبقػػوؽ و ة األمػػورو مػػن السػػما والراعػػةو وبػػذؿ
ال صي ةو والدعال ؽبمو وحث علا ذل ،وبل أثرس  ي ربقي اعبماعة الشرعية.
يق ػػوؿ -رضب ػ احن  -ي بي ػػاف ول ػػود الس ػػما والراعػػة ل ػو ة األم ػػور  ي غػػري معص ػػية:
"ق ػػاؿ احن ع ػػز ول ػػي( :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ) [ال س ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػال:

]ٜ٘و هػػذس اآليػػة يػػا  ي ولػػود حاعػػة أويل األمػػرو وهػػم :األم ػرال والعلمػػالو وقػػد لػػال
الس ػ ة الصػ ي ة عػػن رسػػوؿ احن صػػلا احن علي ػ وسػػلم ت ػػل أف هػػذس الراعػػة زمػػةو وهػػي
=

(ٕ )ٖٕٔٚ/برقم )ٗٓٓ٘( :و وأضبد (ٔ )ٜ /برقم )ٖ٘( :و وع ػد بػن ضبيػد (ٔ )ٕٜ /بػرقم :
(ٔ)و وال زار (ٔ  )ٖٔ٘/برقم )ٙ٘( :و وأبو يعلا (ٔ  )ٔٔٛ /برقم )ٕٔٛ( :و وابن ح اف (ٔ
 )٘ٗٓ /ب ػ ػرقم )ٖٓ٘( :و والر ػ ػ اين  ي األوس ػ ػ (ٖ  )ٚٓ /ب ػ ػرقم  )ٕ٘ٔٔ( :مػ ػػن حػ ػػرؽ عػ ػػن
إظباعيي بن أيب الد عن قييف بن أيب حازـ عن أيب بكر  -  -بالهاظ مقاربة.
قػػاؿ الرتمػػذ  " :و ي ال ػػاد عػػن عائشػػةو وأـ س ػلمةو وال عمػػاف بػػن بشػػريو وع ػػد احن بػػن عمػػرو
وحذيهةو وهذا حديث ص يع ".
(ٔ) ؾبموع تاواس (ٕ.)ٕٚٔ-ٕٜٙ/
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ريىة  ي اؼبعروؼ.
وال صػ ػػوص مػ ػػن الس ػ ػ ة ت ػ ػػل اؼبع ػ ػ و وتقيػ ػػد إحػ ػػالؽ اآليػ ػػة بػ ػػاف اؼب ػ ػراد :حػ ػػاعتام  ي
اؼبعػروؼو وجيػػب علػا اؼبسػػلمل حاعػة و ة األمػػور  ي اؼبعػروؼو  ي اؼبعاصػػيو ػ ذا أمػػروا
باؼبعصػػية ػػال يرػػاعوف  ي اؼبعصػػيةو لكػػن جيػػوز اػبػػروج علػػيام باس ػ اسا لقولػ صػػلا احن
علي ػ وسػػلم(( :أ مػػن ويل علي ػ واؿ ػػرحس يػػايت سػػي ا مػػن معصػػية احن ليك ػرس مػػا يػػايت مػػن
معصػػية احن و ي ػػزعن يػػدا مػػن حاعػػة))(ٔ)و ولقولػ صػػلا احن عليػ وسػػلم(( :مػػن ػػرج مػػن
الراع ػػة و ػػارؽ اعبماع ػػة م ػػا و م ػػا ميت ػػة لاهلي ػػة))(ٕ)و وق ػػاؿ ص ػػلا احن عليػ ػ وس ػػلم:
((علػػا اؼبػػرل السػػما والراعػػة يمػػا أحػػب وكػػرس إ أف يػػؤمر دبعصػػيةو ػ ف أمػػر دبعصػػية ػػال
ظبػػا و حاعػػة))(ٖ)و وسػػال الصػ ابة -روػػي احن عػ ام -ؼبػػا ذكػػر أيػ يكػػوف أمػرال تعر ػػوف
م ػ ام وت ك ػػروفو ق ػػالوا :م ػػا تامري ػػا ا ق ػػاؿ(( :أدوا إل ػػيام حقا ػػم وس ػػلوا احن حقك ػػم))(ٗ)و
وقػػاؿ ع ػػادة بػػن الصػػام روػػي احن ع ػ (( :بايع ػػا رسػػوؿ احن صػػلا احن علي ػ وسػػلم علػػا
(ٔ) أ رلػ ػ مس ػػلم كت ػػاد اإلم ػػارة ب ػػاد ي ػػار األئم ػػة وسػ ػرارهم (ٖ )ٕٔٗٛ/بػ ػرقم  )ٔٛ٘٘( :م ػػن
حديث عوؼ بن مال- ،روي احن ع  -ب .
(ٕ) أ رل مسػلم كتػاد اإلمػارة بػاد ولػود مالزمػة صباعػة اؼبسػلمل (ٖ )ٔٗٚٚ/بػرقم )ٔٛٗٛ(:
من حديث أيب هريرة -روي احن ع  -ب .
(ٖ) أ رل ػ ال خػػار كتػػاد األحكػػاـ بػػاد السػػما والراعػػة لتمػػاـ مػػا مل تكػػن معصػػية ()ٕٕٙٔ/ٙ
برقم )ٕٙٚ٘( :و ومسلم كتاد اإلمارة باد ولود حاعة األمرال  ي غري معصية (ٖ )ٜٔٗٙ /
برقم ( )ٖٜٔٛمن حديث ع د احن بن عمر – روي احن ع اما  -ب .
(ٗ) أ رل ػ ال خػػار كتػػاد اله ػ بػػاد قػػوؿ ال ػ صػػلا احن علي ػ وسػػلم  (( :سػػرتوف بعػػد أمػػورا
ت كروهنػػا )) ( )ٕ٘ٛٛ/ٙب ػرقم )ٙٙٗٗ( :و ومسػػلم ب ػرقم  )ٖٔٛٗ( :مػػن حػػديث ع ػػد احن بػػن
مسعود – روي احن ع  -ب .
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السما والراعة  ي م شر ا ومكره ػا وعسػريا ويسػريا وأثػرة علي ػاو وأف ي ػازع األمػر أهلػ و
وقاؿ :إ أف تروا كهرا بواحا ع دكم من احن ي برهاف)) (ٔ)" (ٕ).
وقاؿ -رضب احن  -ي تاكيد ذلػ ،أيىػا " :الوالػب علػا صبيػا اؼبكلهػل التعػاوف مػا
و ة األمػػور  ي اػبػػريو والراعػػة  ي اؼبعػػروؼو وحهػػا األلس ػ ة عػػن أس ػ اد الهسػػاد والشػػرو
والهرق ػػة وا كب ػػالؿو وؽب ػػذا يق ػػوؿ احن ل ػػي وع ػػال ( :ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ)

[ال س ػػال ]ٜ٘:أ  :ردوا اغبك ػػم  ي ذل ػػ ،إىل كت ػػاد احنو وإىل سػ ػ ة رسػ ػول ص ػػلا احن عليػ ػ
وسلم  ي ات ػاع اغبػ والتالقػي علػا اػبػري والت ػذير مػن الشػرو هػذا هػو حريػ أهػي اؽبػدعو
وهذا هو حري اؼبؤم ل.
أمػػا مػػن أراد د ػػن الهىػػائيو والػػدعوة إىل الهسػػاد والشػػرو ويشػػر كػػي مػػا يقػػاؿ فبػػا ي ػ
قدح حب أو باحي اذا هو حري الهسادو وحريػ الشػقاؽو وحريػ الهػ و أمػا أهػي اػبػري
والتقػػوع ي شػػروف اػبػػري ويػػدعوف إلي ػ ويت اص ػ وف بي ػ ام يمػػا خيػػال ذلػػ ،حػػىت حيصػػي
اػبػػري وحيصػػي الو ػػاؽ وا لتمػػاع والتعػػاوف علػػا ال ػ والتقػػوع ألف احن لػػي وعػػال يقػػوؿ:
(ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) [اؼبائػ ػ ػ ػ ػػدة ]ٕ:ويقػ ػ ػ ػ ػػوؿ س ػ ػ ػ ػ ػ اي :
(ﭑﭒﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ ﭠ ﭡ) [العصر.]ٖ-ٔ:

ومعلػػوـ مػػا حيصػػي مػػن و ة األمػػر اؼبسػػلمل مػػن اػبػػري واؽبػػدع واؼب هعػػة العظيمػػة مػػن
(ٔ) أ رل ػ ال خػػار كتػػاد اله ػ ب ػاد قػػوؿ ال ػ صػػلا احن علي ػ وسػػلم  (( :سػػرتوف بعػػد أمػػورا
ت كروهنا )) ( )ٕ٘ٛٛ/ٙبرقم )ٙٙٗٚ( :و ومسلم كتاد اإلمامػة بػاد ولػود حاعػة األمػرال  ي
غري معصية (ٖ )ٔٗٚٓ/برقم  )ٜٔٚٓ( :من حديث ع ادة بن الصام -روي احن ع  -ب .
(ٕ) ؾبموع تاواس (.)ٕٖٓ-ٕٕٓ/ٛ
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إقامػػة اغبػػدودو ويصػػر اغب ػ و ويصػػر اؼبظلػػوـو وحػػي اؼبشػػاكيو وإقامػػة اغبػػدودو والقصػػاصو
والع اي ػػة باسػ ػ اد األم ػػنو واأل ػػذ عل ػػا ي ػػد الس ػػهي والظ ػػاملو إىل غ ػػري ه ػػذا م ػػن اؼبص ػػاحل
العظيمػػةو ولػػييف اغبػػاكم معصػػوما إمنػػا العصػػمة للرسػػي علػػيام الصػػالة والسػػالـ يمػػا ي لرػػوف
عن احن عليام الصالة والسالـو لكن الوالب التعاوف ما و ة األمور  ي اػبػريو وال صػي ة
يما قد يقا من الشر وال قا"(ٔ).
كما بل -رضب احن -ولود ال صي ة لو ة األمػورو والرريقػة الشػرعية  ي ذلػ ،الػص
ذبمػػا بػػل ربقي ػ مقاصػػد ال صػػي ة واحملا ظػػة علػػا اعبماعػػة قػػاؿ" :أمػػر الرسػػوؿ صػػلا احن
علي وسلم بالسما والراعة لو ة األمور وال صي ة ؽبم كما قاؿ رسػوؿ احن صػلا احن عليػ
وسلم(( :إف احن يروا لكم ثالثاو ويسخ لكم ثالثا :يروا لكم أف تع ػدوس و تشػركوا
(ٕ)
ب ػ سػػي او وأف تعتصػػموا حب ػػي احن صبيعػػا و تهرق ػواو وأف ت اص ػ وا مػػن و س احن أمػػركم))
اغبػ ػػديثو ويقػ ػػوؿ علي ػ ػ الصػ ػػالة والسػ ػػالـ(( :الػ ػػدين ال صػ ػػي ةو الػ ػػدين ال صػ ػػي ةو الػ ػػدين
ال صػ ػػي ةو قػ ػػالوا :يػ ػػا رسػ ػػوؿ احن ؼبػ ػػنا قػ ػػاؿ :حنو ولكتاب ػ ػ و ولرس ػ ػول و وألئمػ ػػة اؼبسػ ػػلملو
وعامتام))(ٖ) ...
يجػػب التعػػاوف معاػػم علػػا اػبػػري وعلػػا تػػرؾ الشػػرو وجيػػب اغبػػرص علػػا الت اصػػع

(ٔ) ؾبموع تاواس (.)ٜٙ-ٜٗ/ٜ
(ٕ) أ رلػ مسػػلم كتػػاد األقىػػية بػػاد ال اػػي عػػن كثػػرة اؼبسػػائي مػػن غػػري حالػػة (ٖ )ٖٔٗٓ/بػرقم :
(٘ٔ )ٔٚمن حديث أيب هريرة -روي احن ع  -ب .
(ٖ) أ رلػ مسػػلم كتػػاد اإلديػػاف بػػاد بيػػاف أف الػػدين ال صػػي ة (ٔ )ٚٗ/بػرقم  )٘٘( :مػػن حػػديث
سبيم الدار -روي احن ع  -ب .
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والتواصي باغب حىت يقي الشر ويكثر اػبري"(ٔ).
وق ػػاؿ أيى ػػا " :إف وال ػػب العلم ػػال ال ص ػػي ة حنو ولع ػػادسو وال ص ػػي ة ل ػػو ة األم ػػور
باؼبكات ػػة واؼبشػػا اة لألمػػريو والػرئييفو لكػػي ويل أمػػر مػػن ملػػ،و أو رئػػييف صباوريػػةو أو أمػػري
ورئييف عشرية أو صباعةو إىل غري ذل،و كي من ل رئاسةو وكي من لػ سػيل يسػتريا أف
يتصػػرؼ ي ػ و هػػو لػػدير بػػاف ي صػػع ويول ػ و حػػىت ي ػػذؿ لاػػودس  ي مػػن رب ػ يدي ػ و هػػذا
والػػب العلمػػال أي مػػا كػػايوا  ي مشػػارؽ األرض ومرارسػػاو و ي هػػذس الدولػػة و ي هػػذس ال قعػػة
بصورة اصةو و ي بقاع الدييا عامة.
والوالػػب علػػا العلمػػال أف يرسػػدوا ال ػػاس إىل توحيػػد احن وحاعتػ و ويتعػػاويوا مػػا و ة
األمػ ػور باغبكم ػػةو واألس ػػلود اغبس ػػنو والك ػػالـ الري ػػبو وال ص ػػي ة الري ػػةو وباؼبش ػػا اةو
واؼبكات ػػةو والت ػػاد األلهػػاظ والوسػػائي الػػص قػػد ت هػػر مػػن اغب ػ و وقػػد تىػػر الػػدعوةو جيػػب
علا العلمال أي ما كايوا أف يكويوا بصريين  ي أمػر الػدعوةو وأف يت ػروا األسػ اد والوسػائي
الػػص يرلػػا مػػن ورائاػػا حص ػوؿ اؼبرلػػودو وأف حيػػذروا كػػي س ػ ب وكػػي وسػػيلة خيشػػا مػػن
ورائاا عدـ حصوؿ اؼبرلودو أو حصوؿ ودسو هذا هو الوالب علا اعبميا"(ٕ).
كمػػا أووػػع -رضب ػ احن -أف الػػدعال ل ػػو ة األم ػػور مػػن ال ص ػػي ة ؽب ػػمو وح ػػث عل ػػا
ذلػػ،و قػػاؿ " :مػػن مقتىػػا ال يعػػة ال صػػع لػػويل األمػػرو ومػػن ال صػػع الػػدعال ل ػ بػػالتو ي
واؽبداية وصالح ال ية والعمي وصالح ال راية ألف من أس اد صالح الػوايل ومػن أسػ اد
تو ي احن ل أف يكوف ل وزير صػدؽ يعي ػ علػا اػبػريو ويػذكرس إذا يسػيو ويعي ػ إذا ذكػرو

(ٔ) ؾبموع تاواس (.)ٜٚ-ٜٙ/ٜ
(ٕ) ؾبموع تاواس ()ٕٔٛ/ٜو وايظر .)ٕٓٙ/ٛ( :
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هذس من أس اد تو ي احن ل "(ٔ).
وقػ ػػاؿ -رضب ػ ػ احن -م ي ػ ػػا أ يػ ػػة اعبمػ ػػا بػ ػػل ال صػ ػػي ة لػ ػػو ة األمػ ػػور والػ ػػدعال ؽبػ ػػم:
"الوالب علا الريػورين حن وعلػا دعػاة اؽبػدع أف يلتزمػوا حػدود الشػرعو وأف ي اصػ وا مػن
و هػػم احن األمػػورو بػػالكالـ الريػػب واغبكمػػة واألسػػلود اغبسػػنو حػػىت يكثػػر اػبػػري ويقػػي
الشر  ...ما الدعال ؽبم بظار الريب أف احن ياديامو ويػو قامو ويعيػ ام علػا اػبػريو وأف
احن يعي ام علا ترؾ اؼبعاصي الص يهعلوهنا وعلا إقامة اغب "(ٕ).
وكػ ػػاف -رضب ػ ػ احن -يتعاهػ ػػد و ة األمػ ػػور بال صػ ػػي ة مشػ ػػا اة ومكات ػ ػػةو ومػ ػػن ذلػ ػػ،

يصي ة كت اا لقادة الدوؿ العربية(ٖ)و وأ رع للمل ،يصػي بػن ع ػد العزيػز (ٖٜ٘ٔهػػ) -
رضب ػ احن)ٗ(-و وثالثػػة ل ػ عه أم ػرال اػبلػػي (٘)و ورابعػػة كت اػػا ل ػ عه األم ػرال دب اس ػ ة تعيي ػ
أمريا علا بعه م اح اؼبملكة ()ٙو وهػي سػاهدة علػا سبػاـ يصػ و وعظػم قاػ و وكمػاؿ
عقل -رضب احن ولعي اعب ة مثواس.-
خامصاً :التعاوٌ علِ الرب والتقىّ :
قد بل -رضب احن -أ يػة التعػاوف بػل اؼبسػلمل عمومػا علػا الػ والتقػوعو وولوبػ
 ي ح كي أحػد علػا ا ػتالؼ أحػواؿ ال ػاس وم ػازؽبمو وتاكػدس  ي حػ العلمػال والػدعاةو
(ٔ) اؼبصدر الساب (.)ٕٜٓ/ٛ
(ٕ) اؼبصدر الساب ()ٕٓٙ/ٛو وايظر ٕٜٓ/ٕٚ( )ٛٚ/ٕ٘( :و .)ٕ٘ٚ
(ٖ) ايظر  :اؼبصدر الساب (.)ٕٔٙ/ٕٚ
(ٗ) ايظر  :اؼبصدر الساب (.)ٕٚ/ٙ
(٘) ايظر  :اؼبصدر الساب (.)ٕٔ٘/ٕٚ
( )ٙايظر  :اؼبصدر الساب (.)ٕٕٜ/ٙ
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حيث قاؿ " :الوالب علا العلمال أف يرسدوا ال اس إىل توحيد احن وحاعت و ويتعػاويوا مػا
و ة األمور باغبكمةو واألسلود اغبسنو والكػالـ الريػبو وال صػي ة الري ػة ووباؼبشػا اةو
واؼبكات ة ...
والوالػ ػ ػػب علػ ػ ػػا الػ ػ ػػدعاة إىل احن أف ي لر ػ ػ ػوا و ة األمػ ػ ػػور اغب ػ ػ ػ بالوسػ ػ ػػائي الكتابيػ ػ ػػة
والشػػهاية حػػىت حيصػػي التعػػاوف بػػل اعبميػػا بػػل السػػلراف وبػػل األمػػري وبػػل ك ػػري الق يلػػة
وبل ك ري األسرةو حىت حيصي التعاوف بل اعبميا باألسلود اغبسن والدعوة اؼب اركة ...
الوالػب علػػا كػػي إيسػػاف أف ي ػػذؿ وسػػع  ي ت هيػػذ اغبػ حسػػب حاقتػ و السػػلراف
عليػ وال ػ األعظػػم حسػػب حاقتػ و واألمػػري  ي القريػػة أو ال لػػد أو الق يلػػة علي ػ ت هيػػذ اغب ػ
حسب حاقت بالهعي والقوؿ صبيعاو وك ري األسرة وصاحب ال ي عليػ ت هيػذ اغبػ بػالقوؿ
وبالعم ػػي حس ػػب حاقتػ ػ وم ػػا أو دس وأهلػ ػ و وهك ػػذا ك ػػي إيس ػػاف عليػ ػ أف يعم ػػي حس ػػب
حاقت و كما قاؿ احن عػز ولػي( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [الترػابن ... ]ٔٙ:وسػذا ذبتمػا

القلودو وحيصي التعاوف والتآل واحمل ة  ي احنو وكثرة اػبري وقلة الشر " (ٔ).
كمػػا ػػا -رضب ػ احن -أهػػي هػػذس ال ػ الد اؼب اركػػة دبزيػػد تاكيػػد وتولي ػ و مػػذكرا بػػاثر
التع ػػاوف ال ػػذ حص ػػي ب ػػل اإلم ػػامل اعبليل ػػل ؿبم ػػد ب ػػن س ػػعود (ٜٔٔٚهػ ػػ) وؿبم ػػد ب ػػن
ع ػػد الوهػػاد (ٕٔٓٙه ػػ)  -رضبامػػا احن  -علػػا واقػػا ال ػ الد قػػدديا ومػػا ت ػ عم ب ػ -حبمػػد
احن -حػػديثاو ووػػرورة احملا ظػػة علػػا ذلػػ ،قػػاؿ " :قػػد مػػن احن علػػا هػػذس ال ػ الد بػػدعوة
الشي اإلماـ ؿبمد بػن ع ػد الوهػاد  -رضبػة احن عليػ  -وم اصػرة لػد هػذس األسػرة اإلمػاـ
ؿبمػػد بػػن سػػعود -رضب ػ احن -ؽبػػذس الػػدعوةو وحصػػي بػػذل ،مػػن اػبػػري العظػػيم ويشػػر العلػػم
واغبػ ػ و ويش ػػر اؽب ػػدعو والقى ػػال عل ػػا الش ػػرؾو وعل ػػا وس ػػائي الش ػػرؾو وعل ػػا قم ػػا أيػ ػواع
(ٔ) ؾبموع تاواس ()ٕٕٔ-ٕٔٛ/ٜو وايظر .)ٕٜٓ/ٛ( :
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الهساد من ال دع والىال مػا يعلمػ أهػي العلػم واإلديػاف فبػن سػ هػذس الػدعوةو وسػارؾ
يا ػػاو وياص ػػر أهلا ػػاو ص ػػار ه ػػذس الػ ػ الد مى ػػرد اؼبث ػػي  ي توحي ػػد احن واإل ػػالص لػ ػ و
وال عد عن ال دع والىال و ووسائي الشػرؾ حػىت لػرع مػا لػرع مػن الهت ػة اؼبعلومػة الػص
حصػ ػػي بس ػ ػ اا العػ ػػدواف علػ ػػا هػ ػػذس الػ ػػدعوة وأهلاػ ػػا  ...جػ ػػال احن باؼبلػ ػػ ،ع ػ ػػد العزيػ ػػز
(ٖٖٔٚه ػػ) ويهػػا احن ب ػ اؼبسػػلملو وصبػػا احن ب ػ الكلمػػةو ور ػػا ب ػ مقػػاـ اغب ػ و ويصػػر ب ػ
دي ػ و وأقػػاـ ب ػ األمػػر بػػاؼبعروؼ وال اػػي عػػن اؼب كػػرو وحصػػي ب ػ مػػن العلػػم العظػػيم وال ػ عم
الكثريةو وإقامة العدؿو ويصر اغب و ويشر الػدعوة إىل احن سػ اي وتعػاىل مػا حيصػي إ
احن عػػز ولػػيو مث سػػار علػػا ذلػػ ،أب ػػااس مػػن بعػػدس  ي إقامػػة اغب ػ و ويشػػر العػػدؿو واألمػػر
باؼبعروؼ وال اي عن اؼب كر.
الوالػب علػػا صبيػػا اؼبسػػلمل  ي هػػذس اؼبملكػػة التعػػاوف مػػا هػػذس الدولػػة  ي كػػي ػػري
وهكػػذا كػػي مػػن يقػػوـ بالػػدعوة إىل احن ويشػػر اإلسػػالـ والػػدعوة إىل اغبػ جيػػب التعػػاوف معػ
 ي اؼبشػػارؽ و ي اؼبرػػاردو كػػي دولػػة تػػدعو لل ػ و وتػػدعو إىل ربكػػيم س ػريعة احنو وت صػػر
دين احن جيب التعاوف معاا أي ما كاي .
وهػػذس الدولػػة السػػعودية دولػػة م اركػػة يصػػر احن سػػا اغب ػ و ويصػػر سػػا الػػدينو وصبػػا سػػا
الكلم ػػةو وقى ػػا س ػػا عل ػػا أسػ ػ اد الهس ػػاد وأم ػػن احن س ػػا الػ ػ الدو وحص ػػي س ػػا م ػػن الػ ػ عم
العظيمة مػا حيصػي إ احنو وليسػ معصػومةو وليسػ كاملػةو كػي يػ يقػا الوالػب
التع ػػاوف معا ػػا عل ػػا إكم ػػاؿ الػ ػ قاو وعل ػػا إزال ػػة الػ ػ قاو وعل ػػا س ػػد اػبل ػػي بالت اص ػػع
والتواصي باغب واؼبكات ة الصاغبةو والزيارة الصػاغبةو ب شػر الشػر والكػذدو و ب قػي مػا
يق ػػاؿ م ػػن ال اح ػػي  ...هك ػػذا أوص ػػا احن ل ػػي وع ػػال بقولػ ػ سػ ػ اي ( :ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ) [اؼبائ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدة]ٕ:و
ويق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ سػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ اي ( :ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
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ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) [العص ػ ػػر ...]ٖ-ٔ:م ػ ػػن أه ػ ػػم الوال ػ ػػا
التعػػاوف مػػا و ة األمػػور  ي إظاػػار اغب ػ و والػػدعوة إلي ػ و وقمػػا ال احػػي والقىػػال علي ػ و ي
يشر الهىيلة وؿباربة الرذيلة بالررؽ الشرعية.
وجيػػب علػػا الرعيػػة التعػػاوف مػػا و ة األمػػورو ومػػا اؽبي ػػا و ومػػا كػػي داع إىل اغب ػ و
جيب التعاوف علا اغب وعلا إظاارس والدعوة إلي و وعلا ترؾ الهساد والقىػال عليػ و هػذا
هو الوالب علا صبيا اؼبسلمل ...
وال ػػاس  ي ػػري مػػا ت اص ػ وا وتعػػاويوا علػػا ال ػ والتقػػوعو ػ ذا تعػػاويوا عل ػا ال احػػي
وعلػػا الشػػر والهسػػاد سػػاد الػ الل ويػػزع األمػػن وايتصػػر ال احػػيو ود ػػن اغبػ وهػػذا هػػو الػػذ
حي ػ الشػػيراف والػػذ يػػدعو إلي ػ سػػياحل اإليػػيف واعبػػنو الوالػػب اغبػػذر فبػػا يػػدعو إلي ػ
س ػػياحل اإلي ػػيف واعب ػػنو والتواص ػػي بك ػػي أسػ ػ اد األم ػػنو وبك ػػي أسػ ػ اد اػب ػػري واؽب ػػدعو
والتواصػػي بالتعػػاوف مػػا و ة األمػػور  ي كػي ػػريو ومػػا كػػي مػػن يػػدعو إىل اػبػػري وإقامػػة أمػػر
احنو و ي يصر اغب و ي إقامة اؼبعػروؼو والتعػاوف مػا كػي مصػلع يمػا يػدحه ال احػي و ي
الت ذير من ال احيو والت ذير من أس اد الهرقة وا تالؼ"(ٔ).
شادشاً :لسوو مجاعُ املصلنني يف العبادات :
قد بل -رضب احن -ولود لزوـ صباعة اؼبسػلمل  ي الع ػادا و وحػذر مػن الشػذوذ
ع ام.
هي الصالة :أكد -رضب احن -علا ولػود صػالة اعبماعػةو وحىػورها  ي اؼبسػالد
حيػػث ي ػػادع ؽبػػاو قػػاؿ" :الوالػػب علػػا كػػي مسػػلم أف يتقػػي احنو وأف يصػػلي الصػػلوا
اػبمػػيف  ي أوقاألػػا  ي اؼبسػػالد  ي صباعػػة اؼبسػػلملو وأف حيػػرص علػػا صبيػػا األس ػ اد الػػص
(ٔ) ؾبموع تاواس (.)ٔٓٔ-ٜٚ/ٜ
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تعي علا ذل.)ٔ("،
وقاؿ -رضب احن " :-األحاديث الصػ ي ة قػد دلػ علػا صػ ة صػالة اؼب هػرد لكػن
مػػا اإلمث إف مل يكػػن لػ عػػذر سػػرعي ألف الصػػالة  ي اؼبسػػجد مػػا صباعػػة اؼبسػػلمل وال ػػة

ألحاديث أ رع " (ٕ).
و ي الصياـ :بػل -رضبػ احن -أف الوالػب علػا كػي مسػلم الصػوـ واإل رػار مػا أهػي
ال لد الص يقػيم سػاو يقػوؿ -رضبػ احن " " :-الظػاهر مػن األدلػة الشػرعية هػو أف كػي إيسػاف
يق ػػيم  ي بل ػػد يلزم ػ الص ػػوـ م ػػا أهلا ػػا لق ػػوؿ ال ػ ص ػػلا احن علي ػ وس ػػلم(( :الص ػػوـ ي ػػوـ

تصوموفو واإل رار يوـ تهرروفو واألو ا يوـ تى وف)) (ٖ)و وؼبػا علػم مػن الشػريعة مػن
األمر با لتماع والت ذير من الهرقة وا تالؼو وألف اؼبرالا زبتلػ باتهػاؽ أهػي اؼبعر ػة
كما قال سي اإلسالـ ابن تيمية (ٕٚٛهػ)  -رضب احن -و وب ػال علػا ذلػ ،الػذ صػاـ

مػػن مػػوظهي السػػهارة  ي ال اكسػػتاف مػػا ال اكسػػتاييل أقػػرد إىل إصػػابة اغبػ فبػػن صػػام مػػا
السػػعودية لت اعػػد مػػا بػػل ال لػػدين و ػػتالؼ اؼبرػػالا ياػػاو و سػػ ،أف صػػوـ اؼبسػػلمل
صبيع ػػا براي ػػة اؽب ػػالؿ أو إكم ػػاؿ الع ػػدة  ي أ بل ػػد م ػػن بالده ػػم ه ػػو اؼبوا ػ ػ لظ ػػاهر األدل ػػة
الشرعيةو ولكن إذا مل يتيسر ذل ،األقرد هو ما ذكريا حيها " (ٗ).
(ٔ) اؼبصدر الساب (.)ٕٚٙ/ٛ
(ٕ) اؼبصدر الساب (ٕٔ.)ٕٛٛ/
(ٖ) أ رل ػ الرتمػػذ كتػػاد الصػػوـ بػػاد الصػػوـ يػػوـ تصػػوموف (ٖ )ٛٓ/ب ػرقم )ٜٙٚ( :و والػػدارقرهت
كت ػػاد الص ػػياـ (ٕ )ٔٙٗ/ب ػرقم  )ٖ٘( :م ػػن حري ػ ع ػػد احن ب ػػن لعه ػػر ع ػػن عثم ػػاف ب ػػن ؿبم ػػد
األ سي عن سعيد اؼبق عن أيب هريرة -روي احن ع  -ب .
األل اين  ي ص يع الرتمذ برقم .)ٜٙٚ( :
قاؿ الرتمذ  " :حديث حسن غريب "و وص
(ٗ) ؾبموع تاواس (٘ٔ)ٜٛ/و وايظر .)ٜٚ/ٔ٘( :
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و ي اغب ػ  :أيكػػر -رضب ػ احن -علػػا مػػن ػػال صباع ػػة اؼبسػػلمل  ي الوق ػػوؼ بعر ػػة
حبيث يق ق لام بيوـ أو بعدهم بيػوـو قػاؿ  ي لػواد سػؤاؿ ولػ لػ سػذا اػبصػوص" :
لييف ألحػد مػن اؼبسػلمل أف يشػذ عػن صباعػة اؼبسػلمل  ي اغبػ و  ي غػريس لقػوؿ احن
ع ػ ػػز ول ػ ػػي( :ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) [حؿ عم ػ ػراف]ٖٔٓ:و وقول ػ ػ ( :ﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ) [ال سػػال]ٔٔ٘:و وقػػوؿ ال ػ صػػلا احن علي ػ وسػػلم(( :علػػيكم
بس ػ ص وس ػ ة اػبلهػػال الراسػػدين اؼباػػديل مػػن بعػػد و سبسػػكوا سػػا وعى ػوا علياػػا بال والػػذو
وإيػاكم وؿبػدثا األمػور ػ ف كػي ؿبدثػة بدعػةو وكػي بدعػة وػاللة)) (ٔ)و وقولػ صػلا احن
علي وسلم  ي ر ة اعبمعة(( :أما بعد :ف ري اغبديث كتػاد احنو و ػري اؽبػد هػد
ؿبمػػد صػػلا احن عليػ وسػػلمو وسػػر األمػػور ؿبػػدثاألاو وكػػي بدعػػة وػػاللة)) (ٕ)و وقولػ صػػلا
احن علي وسلم(( :الصوـ يوـ تصوموف والهرر يوـ تهرروف واألو ا يوـ تىػ وف)) (ٖ)و
(ٔ) أ رل أبو داود كتاد الس ة باد  ي لػزوـ السػ ة (ٗ )ٖٕٜ/بػرقم )ٜٗٙٓ( :و والرتمػذ كتػاد
العلم باد األ ذ بالس ة والت اد ال دع (٘ )ٗٗ/برقم )ٕٙٚٙ( :و وأضبد ( )ٖٖٚ/ٕٛبػرقم :
(ٗٗٔ)ٔٚو والدارمي (ٔ )٘ٚ/برقم )ٜ٘( :و وابن ح اف (ٔ )ٔٚٛ/برقم )٘( :و والر اين  ي
الك ػػري ( )ٕٗ٘/ٔٛبػ ػرقم )ٙٔٚ( :و ومسػ ػ د الش ػػاميل (ٔ )ٕ٘ٗ/بػ ػرقم  )ٖٗٚ( :م ػػن حريػ ػ
الد بن معداف عن ع د الرضبن بن عمر السلمي عن العرباض بن سارية -روي احن ع  -ب .
األل ػػاين  ي الصػ ي ة بػرقم )ٜٖٚ( :و وصػ يع
قػاؿ الرتمػػذ  " :حػػديث صػ يع "و وصػ
اعباما برقم .)ٖٗٔٗ( :
(ٕ) أ رل مسلم كتاد اعبمعة باد زبهي الصالة واػبر ة (ٖ )ٔٔ/برقم  )ٕٕٓٗ( :من حديث
لابر بن ع د احن -روي احن ع  -ب .
(ٖ) س زبرجي .
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وقد وق اؼبسلموف الذين حجوا ما ال ػ صػلا احن عليػ وسػلم معػ يػوـ التاسػا بعر ػة ومل
يق أحػد مػن ق لػ و بعػدس وقػاؿ صػلا احن عليػ وسػلم (( :ػذوا عػهت م اسػككم)) (ٔ)و
ػػدؿ ذلػػ ،علػػا أف الوالػػب علػػا اؼبسػػلمل أف حيجػوا كمػػا حػ صػػلا احن عليػ وسػػلم  ي
الوقهػػة واإل اوػػة وغػػري ذلػػ،و مث لهػػااس الراس ػػدوف  -روػػي احن ع ػ ام  -وهػػم أب ػػو بك ػػر
وعم ػػر وعثم ػػاف وعل ػػي س ػػاروا عل ػػا م اج ػ ػ الش ػ ػري وقه ػ ػوا ي ػػوـ التاس ػػا ووق ػ ػ معا ػػم
اؼبسلموف  ي حجاألم ومل يقهوا ق ي يوـ التاسا و بعدس ...
اػػذس الرائهػػة الػػص تق ػ  ي اغب ػ بعػػد اؼبسػػلمل م تدعػػة ـبالهػػة لشػػرع احن وؼبػػا درج

علي ال صلا احن علي وسلم وأص اب الكراـ وأت اعام ب حساف .)ٕ( " ...
وقػػد كػػاف عباػػود ظباحػػة الشػػي -رضبػ احن -اؼبتقدمػػة حثػػار ظػػاهرة علػػا األمػػة صبعػػالو
واجملتمػػا السػػعود علػػا ول ػ اػبص ػػوص سبثل ػ  ي حسػػن العالق ػػة بػػل الراعػػي والرعي ػػةو
واغبػ ػػرص علػ ػػا األ ػ ػػذ باس ػ ػ اد ا لتمػ ػػاع وي ػ ػػذ ا ػ ػرتاؽو وت ػ ػػد مظاهرهػ ػػا  ي ربقي ػ ػ
التوحيػػدو وتر ي ػ األحكػػاـ الشػػرعيةو وإسػػاعة سػػعرية األمػػر بػػاؼبعروؼ وال اػػي عػػن اؼب كػػرو
والتػػدين بعقػػد ال يعػػة والقيػػاـ حبقوقاػػاو والتعػػاوف علػػا ال ػ والتقػػوعو ولػػزوـ صباعػػة اؼبسػػلمل
 ي الع ادا الك ع.
____

(ٔ) أ رل ػ مسػػلم كتػػاد اغب ػ بػػاد اسػػت اد رمػػي صبػػرة العق ػػة يػػوـ ال ػػر راك ػػا (ٗ )ٜٚ/ب ػرقم :
( )ٖٜٔٚمن حديث لابر بن ع د احن -روي احن ع  -ب وس.
(ٕ) أس لة وألوبة ـبتارة من تاوع اغب (ص)ٕٔٛو وايظر  :ؾبموع تاواس (.)ٕٚٓ/ٔٚ
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املبحث الثالث :جهىد الشيخ عبذ العشيش به باس يف بيان ما
يقذح يف مفهىم اجلماعة الشزعية وحتذيزي مىها :

"بع ػ ػػث احن تع ػ ػػاىل األي ي ػ ػػال كلا ػ ػػم ب قام ػ ػػة ال ػ ػػدين واإلله ػ ػػة واعبماع ػ ػػةو وت ػ ػػرؾ الهرق ػ ػ ػة
(ٔ)

واؼبخالهػ ػػة" و قػ ػػاؿ تعػ ػػاىل ( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ) [الشورع.]ٖٔ:
وبل س اي الصراط اؼبستقيمو وحذر من ات اع الس ي اؼبخالهةو قاؿ عز ولي:
(ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊﮋﮌﮍ) [األيعاـ.]ٖٔ٘:
و" أمػػر احن لػػي ث ػػااس اؼبػػؤم ل باعبماعػػةو وهنػػاهم عػػن ا ػػتالؼ والهرقػػةو وأ ػ هم
أمنا هلػ ،مػن كػاف قػ لام بػاؼبرال واػبصػوما  ي ديػن احن "

(ٕ)و

قػاؿ

تعػاىل( :ﮦ ﮧ

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵) [حؿ عمراف.]ٔٓ٘:

و" ث عن ال صلا احن علي وسلم  ي أحاديث كثرية متعددة األمر با عتصاـ
باعبماعةو واؼبدح ؽباو وذـ الشذوذ " (ٖ)و كما لال األحاديث بالت ذير من مهارقة
(ٔ) معامل الت زيي لل رو (ٗ.)ٕٕٔ/
(ٕ) لاما ال ياف بن لرير (ٗ.)ٖٜ/
(ٖ) م اػ ػػاج الس ػ ػ ة بػ ػػن تيميػ ػػة ()ٖ٘ٓ/ٛو وايظػ ػػر لالسػ ػػتزادة  :األحاديػ ػػث ال ػ ػواردة  ي ال اػ ػػي عػ ػػن
ا تالؼ والتهرؽ د .حا ا بن ؿبمد اغبكمي ( )ٜٔوما بعدها.
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اعبماعةو وإغباؽ العقوبا الشديدة  ي ح من وقا  ي ذل.)ٔ(،
يقوؿ اغبا ا ابػن ع ػد الػ (ٖٗٙهػػ) – رضبػ احن " :-اآلثػار اؼبر وعػة  ي هػذا ال ػاد
كلاػا تػػدؿ علػا أف مهارقػػة اعبماعػة وسػ عصػا اؼبسػػلمل واػبػالؼ علػػا السػلراف اجملتمػػا

علي يري الدـ وي ي و ويولب قتاؿ عي ذل.)ٕ("،
وؼبا كاف " سعار الرائهة ال اليػة هػو السػ ة واعبماعػة"(ٖ) كػايوا "أعظػم ال ػاس اتهاقػا
(ٗ)
وائتال او وكي من كاف من الروائ إلػيام أقػرد كػاف إىل ا تهػاؽ وا ئػتالؼ أقػرد "
وذل ،لكوف " ال دعػة مقرويػة بالهرقػةو كمػا أف السػ ة مقرويػة باعبماعػة " (٘) " وؽبػذا كػاف
امتياز أهي ال جاة عن أهي العذاد من هذس األمة بالس ة واعبماعة " (.)ٙ
يقػػوؿ العالمػػة ابػػن حػػزـ (ٗ٘ٙهػػ) -رضبػ احن " :-اعلمػوا  -رضبكػػم احن  -أف صبيػػا
ػػرؽ الىػػاللة مل جيػػر احن علػػا أيػػديام ػرياو و ػػتع سػػم مػػن بػػالد الكهػػر قريػػةو و ر ػػا

لتسالـ رايػةو ومػا زالػوا يسػعوف  ي قلػب يظػاـ اؼبسػلملو ويهرقػوف كلمػة اؼبػؤم لو ويسػلّوف
السػػي علػػا أهػػي الػػدينو ويسػػعوف  ي األرض مهسػػدينو أمػػا اػب ػوارج والشػػيعة ػػامرهم  ي
هذا أسار من أف يتكل ذكرس"(.)ٚ
(ٔ) ا يظر  :األمػر بلػزوـ صباعػة اؼبسػلمل وإمػامام والت ػذير مػن مهػارقتام د .ع ػد السػالـ بػن بػرليف
حؿ ع د الكرًن (ٖ٘) وما بعدها.
(ٕ) التمايد (ٕٔ.)ٕٕٛ/
(ٖ) بياف تل ييف اعبامية (ٕ.)ٖٔٓ/
(ٗ) ؾبموع الهتاوع (ٗ.)٘ٔ/
(٘) ا ستقامة (ٔ.)ٕٗ/
( )ٙؾبموع الهتاوع (ٖٕ)ٖٙٓ/و وايظر .)٘ٔ/ٕٛ( )ٕٖٓ/ٜ( :
( )ٚالهصي (٘.)ٜٛ/
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وؽبذا عهت الشػي ع ػد العزيػز بػن بػاز -رضبػ احن -ب يػاف األمػور الػص تقػدح  ي مهاػوـ
اعبماعة الشرعية أو تؤد إىل ذل،و وحذر من الوقوع يااو وم اا :
أوالً :االبتداع واالفرتاق :
قد ذكر -رضب احن -أف ؾباي ة الس ة والوقوع  ي ال دعػة حريػ لال ػرتاؽ وا ػتالؼ
 ي األمػػةو وات ػػاع للس ػ ي اؼبهرقػػة عػػن س ػ يي احنو حيػػث قػػاؿ" :و جيػػوز ألهػػي اإلسػػالـ أف
يت ع ػوا الرػػرؽ اؼب تدعػػة التيجاييػػة و غريهػػاو بػػي الوالػػب ا ت ػػاع والتمسػػ ،دبػػا لػػال ب ػ
الرس ػػوؿ ص ػػلا احن عليػ ػ وس ػػلم ألف احن يق ػػوؿ( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ) [حؿ عمػراف]ٖٔ:و يعػػهت قػػي يػػا ؿبمػػد لل ػػاس :إف ك ػػتم رب ػػوف احن ػػات عوين
حي كم احن ويرهر لكم ذيوبكمو ويقوؿ عػز ولػي( :ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [األع ػ ػ ػ ػ ػ ػراؼ ]ٖ:ويقػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ تعػ ػ ػ ػ ػ ػػاىل( :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ) [اغبش ػ ػ ػ ػ ػ ػػر]ٚ:و ويق ػ ػ ػ ػ ػ ػػوؿ
ت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارؾ وتعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىل( :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) [األيع ػ ػ ػػاـ ]ٖٔ٘:والس ػ ػ ػ ػ ي :ه ػ ػ ػػي الر ػ ػ ػػرؽ
احملدثة من ال دع واألهوال والش اا والشاوا احملرمػةو ػاحن أولػب علي ػا أف يت ػا صػراح
اؼبستقيم وهو ما دؿ علي القرحف الكرًنو وما دل علي س ة رسول علي الصػالة والسػالـ
الص ي ة الثابتةو هذا هو الرري الذ جيب ات اع "(ٔ).

وحهل ػ ػ مؤلهات ػ ػ -رضب ػ ػ احن -بالت ػ ػػذير م ػ ػػن صبي ػ ػػا الهػ ػػرؽ ال دعيػ ػػة كػ ػػاػبوارج(ٕ)و

(ٔ) ؾبموع تاواس (.)ٖٖٓ/ٙ
(ٕ) ايظر  :اؼبصدر الساب (.)ٕٖ٘/ٕٛ
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والرا ىة (ٔ)و وال اح ية (ٕ)و والصو ية (ٖ)و وأهي الكالـ (ٗ)و وغريهم (٘).

ثاىًاً :الػسو الفلرٍ :
قػد حػذر -رضبػ احن -مػن الرػزو الهكػػر و وبػل أف أربػاد اؼبػذاهب الهكريػة الىػػالة
دع ػػاة عل ػػا أبػ ػواد لاػ ػ مو يق ػػذ وف م ػػن أل ػػاسم يا ػػاو ويى ػػلوف م ػػن اتػ ػ عام ع ػػن صباع ػػة
اؼبسلملو يقوؿ  ي ذلػ " :،عػن ال ػ صػلا احن عليػ وسػلم مػن حػديث حذيهػة أيػ قػاؿ:
((كػػاف ال ػػاس يسػػالوف الرسػػوؿ صػػلا احن علي ػ وسػػلم عػػن اػبػػريو وك ػ أسػػال عػػن الشػػر
ـبا ػػة أف يػػدركهتو قلػ  :يػػا رسػػوؿ احنو إيػػا ك ػػا  ي لاهليػػة وسػػرو جاليػػا احن سػػذا اػبػػريو
اي بعد هذا اػبري مػن سػرا قػاؿ :يعػمو قلػ  :اػي بعػد ذلػ ،الشػر مػن ػريا قػاؿ :يعػم
و ي ػ د ػػنو قل ػ  :مػػا د ػ ا قػػاؿ :قػػوـ يسػػت وف برػػري س ػ ص وياػػدوف برػػري هػػديي تعػػرؼ
مػ ام وت كػرو قلػ  :اػي بعػػد ذلػ ،اػبػػري مػن سػػرا قػاؿ :يعػػمو دعػاة علػػا أبػواد لاػ مو
مػػن ألػػاسم إلياػػا قػػذ وس ياػػاو قل ػ  :يػػا رس ػػوؿ احنو صػػهام ل ػػاو قػػاؿ :هػػم مػػن للػػدت ا
ويتكلمػػوف بالس ػ ت او قل ػ  :مػػا تػػامرين يػػا رسػػوؿ احن إف أدركػػهت ذلػػ،ا قػػاؿ :لتلػػزـ صباعػػة
اؼبسػػلمل وإمػػامامو قل ػ  :ػ ف مل يكػػن ؽبػػم صباعػػة و إمػػاـا قػػاؿ :ػػاعتزؿ تلػػ ،اله ػػرؽ
كلاػػاو ولػػو أف تعػػه باصػػي سػػجرة حػػىت يػػدرك ،اؼبػػو وأيػ علػػا ذلػػ ))،رواس ال خػػار

(ٔ) ايظر  :اؼبصدر الساب (ٗ.)ٖٜٗ/
(ٕ) ايظر  :اؼبصدر الساب (.)ٕٙٔ/ٕٛ
(ٖ) ايظر  :اؼبصدر الساب (.)ٖٖٓ/ٙ
(ٗ) ايظر  :اؼبصدر الساب (.)ٕ٘ٙ/ٕٛ
(٘) ايظر  :تاوع يور علا الدرد (ٖ )ٕٔٚ/وما بعدها.
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(ٔ).

ومسلم واللها لل خار
ا ػػذا اغب ػػديث العظ ػػيم اعبلي ػػي يرس ػػدؾ -أيا ػػا اؼبس ػػلم -إىل أف ه ػػؤ ل ال ػػدعاة الي ػػوـو
الػػذين يػػدعوف إىل أيػواع مػػن ال احػػي كالقوميػػة العربيػػةو وا سػرتاكية والرأظباليػػة الرا ػػةو وإىل
اػبالعػػة واغبريػػة اؼبرلقػػة وأي ػواع الهسػػاد كلاػػم دعػػاة علػػا أب ػواد لا ػ مو س ػوال علم ػوا أـ مل
يعلم ػواو مػػن ألػػاسم إىل بػػاحلام قػػذ وس  ي لا ػ مو و سػػ ،أف هػػذا اغبػػديث اعبليػػي مػػن
أعػػالـ ال ػػوة ود ئػػي ص ػ ة رسػػالة ؿبمػػد صػػلا احن علي ػ وسػػلم حيػػث أ ػ بػػالواقا ق ػػي
وقوع وقا كما أ "(ٕ).
كما حذر -رضبػ احن -مػن ا تتػاف سػذس اؼبػذاهبو وألػ  ي الػرد علياػا وبيػاف برالهنػاو
كرس ػ ػػالت  ي الت ػ ػػذير م ػ ػػن القومي ػ ػػة العربي ػ ػػة ال ػ ػػص كت ا ػ ػػا إب ػ ػػاف ظاوره ػ ػػا و ي أوج ايتش ػ ػػارها(ٖ)و
وكم او ػرت  ي الرػػزو الهكػػر الػػص ألقاهػػا  ي بػػديا ظاػػور وسػػائي الترريػػب(ٗ)و باإلوػػا ة إىل
عدد من الهتاوع  ي الت ذير من ا سرتاكية (٘)و وحزد ال عث()ٙو واأل كار اإلغبادية (.)ٚ

(ٔ) أ رل ػ ال خ ػػار كت ػػاد اؼب اق ػػب ب ػػاد عالم ػػا ال ػػوة (ٖ )ٖٜٔٔ/ب ػرقم )ٖٗٔٔ( :و ومس ػػلم
كتاد اإلمارة باد ولود مالزمة صباعػة اؼبسػلمل ع ػد ظاػور الهػ و ي كػي حػاؿ (ٖ)ٔٗٚ٘/
برقم  )ٔٛٗٚ( :من حديث حذيهة -روي احن ع  -ب .
(ٕ) ؾبموع تاواس (ٔ.)ٕٜٙ-ٕٜ٘/
(ٖ) ح ع مهردة  ي كتاد عدة مرا م اا الر عة الرابعػة عػن اؼبكتػب اإلسػالمي  ي بػريو ودمشػ
عاـ ٓٓٗٔ هػو وومن ؾبموع تاواس (ٔ .)ٕٛٓ /
(ٗ) ايظر  :ؾبموع تاواس (ٖٖٕ/ٕٚو ٖ.)ٗٚ
(٘) ايظر  :اؼبصدر الساب (ٗٚٗ/ٕٚ( )ٖٜٛ/ٚو .)ٗٛٙ
( )ٙايظر  :اؼبصدر الساب (.)ٕٜٙ/ٕٛ
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ثالجاً :التلفري بػري حق :
قػػد بػػل -رضبػ احن -أيػ

جيػػوز تكهػػري و ة األمػػور وعامػػة ال ػػاس دبجػػرد الوقػػوع  ي

اؼبعاصػػيو وأف هػػذا هػػو مػػذهب اػبػوارج واؼبعتزلػػةو وحػػذر مػػن الوقػػوع  ي ذلػػ،و هػػي سػؤاؿ
ول ػ إلي ػ عم ػػن ي ػػزعم أف م ػػذهب أه ػػي الس ػ ة  ي التعام ػػي م ػػا العص ػػاة م ػػن ال ػػو ة والعام ػػة
اهنزاميا و ي سيل من التخػاذؿ ألػاد بقولػ  " :هػذا غلػ مػن قائلػ و وقلػة اػم ألهنػم مػا
ام ػوا الس ػ ة و عر وهػػا كمػػا ي رػػيو وإمنػػا ربملاػػم اغبماسػػة والرػػرية إلزالػػة اؼب كػػر علػػا أف
يقع ػوا يمػػا خيػػال الشػػرع كمػػا وقعػ اػب ػوارج واؼبعتزلػػةو ضبلاػػم حػػب يصػػر اغب ػ أو الرػػرية
لل ػ و ضبلاػػم ذلػػ ،علػػا أف وقعػوا  ي ال احػػي حػػىت كهػػروا اؼبسػػلمل باؼبعاصػػي كمػػا علػ
اػبوارجو أو لدوهم  ي ال ار باؼبعاصي كما تهعي اؼبعتزلة.

اػبوارج كهروا باؼبعاصيو و لدوا العصاة  ي ال ار(ٕ)و واؼبعتزلة وا قوهم  ي العاق ةو
وأهنم  ي ال ار ـبلدوف يااو ولكن قالوا :إهنم  ي الدييا دب زلة بل اؼب زلتل(ٖ)و وكل والؿ.
وال ػ ػػذ علي ػ ػ أه ػ ػػي الس ػ ػ ة  -وه ػ ػػو اغب ػ ػ  -أف العاص ػ ػػي يكه ػ ػػر دبعص ػ ػػيت م ػ ػػا مل

يست لااو ذا زيا يكهرو وإذا سرؽ يكهرو وإذا سرد اػبمر يكهرو ولكن يكػوف
عاصػػيا وػػعي اإلديػػاف اسػػقا تقػػاـ عليػ اغبػػدودو و يكهػػر بػػذل ،إ إذا اسػػت ي اؼبعصػػية
(ٔ) ايظر  :اؼبصدر الساب (.)ٕٚٗ/ٕٛ
(ٕ) ايظػػر  :اؼبلػػي وال ػػي للشارسػػتاين (ٔ)ٔٓٚ/و الهصػػي بػػن حػػزـ (ٕ)ٕٚٓ/و الت صػػري  ي الػػدين
لتسهراييهت (٘ٗ).
(ٖ) ايظػػر  :سػػرح األصػػوؿ اػبمسػػة للقاوػػي ع ػػد اعب ػػار ()ٜٙٚو واؼبختصػػر  ي أصػػوؿ الػػدين وػػمن
رسائي العدؿ والتوحيد (ٔ.)ٕٕٚ/
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وقاؿ :إهنا حالؿ ...
ال يلي بالش اد و غري الش اد أف يقلدوا اػبوارج واؼبعتزلةو بي جيب أف يسريوا
علا مذهب أهي الس ة واعبماعة علا مقتىا األدلة الشرعيةو يقهوا ما ال صوص كما
لال و ولييف ؽبم اػبروج علا السلراف من ألي معصية أو معاص وقع م و بي
عليام اؼب اص ة باؼبكات ة واؼبشا اةو بالررؽ الري ة اغبكيمةو وباعبداؿ بالص هي أحسنو
حىت ي ج واو وحىت يقي الشر أو يزوؿ ويكثر اػبري"(ٔ).
رابعاً :اخلروج علِ الىالَ:
قػػد بػػل -رضب ػ احن -حرمػػة اػبػػروج علػػا و ة األمػػور إذا مل يقػػا م ػ ام كه ػرا بواحػػاو
وـبالهػػة ذلػػ ،لل صػػوص الشػػرعيةو هػػي س ػؤاؿ ول ػ إلي ػ عػػن قػػوؿ بعػػه ال ػػاس أف حػػاؿ
الهساد وصي  ي األمػة لدرلػة ديكػن تريػريس إ بػالقوة وأليػي ال ػاس علػا اغبكػاـو وإبػراز
معاي ام لي هروا م امو ألػاد -رضبػ احن -بقولػ  " :هػذا مػذهب تقػرس الشػريعة ؼبػا يػ
من ـبالهة لل صوص اآلمرة بالسما والراعػة لػو ة األمػور  ي اؼبعػروؼو وؼبػا يػ مػن الهسػاد
العظيم والهووا واإل الؿ باألمن.
والوالب ع ػد ظاػور اؼب كػرا إيكارهػا باألسػلود الشػرعيو وبيػاف األدلػة الشػرعية مػن
غػػري ع ػ و و إيكػػار باليػػد إ ؼبػػن زبولػ الدولػػة ذلػػ ،حرصػػا علػػا اسػػتت اد األمػػن وعػػدـ
الهوو ػػاو وق ػػد دل ػ األحادي ػػث الص ػ ي ة ع ػػن ال ػ ػ ص ػػلا احن عليػ ػ وس ػػلم عل ػػا ذل ػػ،و
وم اا :قول صلا احن عليػ وسػلم(( :مػن رأع مػن أمػريس سػي ا مػن معصػية احن ليكػرس مػا يػايت

مػػن معصػػية احنو و ي ػػزعن يػػدا مػػن حاعػػة))(ٕ)و وقول ػ صػػلا احن علي ػ وسػػلم(( :علػػا اؼبػػرل
(ٔ) ؾبموع تاواس (.)ٕٓ٘/ٛ
(ٕ) س زبرجي .
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السما والراعة يما أحب وكرسو  ي اؼب ش واؼبكرسو ما مل يؤمر دبعصية احن))(ٔ).
وقػػد بػػايا الص ػ ابة  -روػػي احن ع ػ ام  -ال ػ صػػلا احن علي ػ وسػػلم علػػا السػػما
والراعػػة  ي اؼب ش ػ واؼبكػػرسو والعسػػر واليسػػرو وعلػػا أ ي زع ػوا يػػدا مػػن حاعػػةو إ أف يػػروا

كهرا بواحا ع دهم من احن ي برهاف(ٕ)و واألحاديث  ي هذا اؼبع كثرية.
واؼبش ػػروع  ي مث ػػي ه ػػذس اغب ػػاؿ :م اص ػ ػ ة و ة األم ػػورو والتع ػػاوف معا ػػم عل ػػا ال ػ ػ
والتقوعو والدعال ؽبم بالتو ي واإلعاية علا اػبريو حىت يقي الشر ويكثر اػبري"(ٖ).
وب ػػل -رضب ػ احن -العواق ػػب الو يم ػػة اؼبرتت ػػة عل ػػا اػب ػػروج عل ػػا و ة األم ػػور وح ػػذر

م ا ػػاو ق ػػاؿ " :اػب ػػروج عل ػػا و ة األم ػػور يسػ ػ ب س ػػادا ك ػ ػريا وسػ ػرا عظيم ػػا يخت ػػي بػ ػ
األمنو وتىػيا اغبقػوؽو و يتيسػر ردع الظػاملو و يصػر اؼبظلػوـو وزبتػي السػ ي و تػامنو
يرتتػػب علػػا اػبػػروج علػػا و ة األمػػور سػػاد عظػػيم وسػػر كثػػريو إ إذا رأع اؼبسػػلموف كهػرا
بواحػػا ع ػػدهم مػػن احن يػ برهػػافو ػػال بػػاس أف خيرلػوا علػػا هػػذا السػػلراف إلزالتػ إذا كػػاف
ع ػػدهم قػػدرةو أمػػا إذا مل يكػػن ع ػػدهم قػػدرة ػػال خيرلػواو أو كػػاف اػبػػروج يسػ ب سػرا أكثػػر
لييف ؽبم اػبروج رعاية للمصاحل العامةو والقاعػدة الشػرعية اجملمػا علياػا أيػ جيػوز إزالػة
الشر دبا هو أسر م و بي جيب درل الشػر دبػا يزيلػ أو خيههػ و أمػا درل الشػر بشػر أكثػر ػال
جيوز ب صباع اؼبسلمل .)ٗ("...
كمػػا ذكػػر -رضب ػ احن -حرمػػة عقػػد ال يعػػة لرػػري ويل األمػػر الشػػرعيو وأف هػػذا وػػرد
(ٔ) س زبرجي .
(ٕ) يشري – رضب احن – إىل حديث ع ادة بن الصام -روي احن ع  -وقد س زبرجي .
(ٖ) ؾبموع تاواس (.)ٕٔٗ-ٕٖٔ/ٛ
(ٗ) اؼبصدر الساب (.)ٕٓٗ-ٕٖٓ/ٛ
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من اػبروج علي و هي سؤاؿ ول إلي عن حكم عقد بعه الهرؽ اؼبعاصػرة ال يعػة ألمرائاػا
الػػذين خيتػػاروهنم بايهسػػامو ويػػروف ولػػود السػػما والراعػػة ؽبػػمو وهػػم رب ػ و ة األم ػرال
الشػػرعيل الػػذين بػػايعام عمػػوـ اؼبسػػلملو ألػػاد -رضبػ احن -بقول ػ  " :هػػذس ال يعػػة باحلػػة
و جيػػوز علاػػا ألهنػػا تهىػػي إىل س ػ العصػػاو وولػػود اله ػ الكثػػريةو واػبػػروج علػػا و ة
األمور برري ول سرعي .)ٔ( " ...
خامصاً :إىلار امليلرات واالحتصاب علًها علِ غري امليهج العرعٌ :
ق ػػد بػ ػػل -رضب ػ ػ احن -أف إيكػ ػػار اؼب ك ػ ػرا وا حتس ػػاد علياػ ػػا عل ػػا غػ ػػري اؼب ػ ػ ا
الشػػرعيو وتريريهػػا بػػالقوة يػػؤد إىل اؼبقصػػد الشػػرعي مػػن إيكػػار اؼب كػػرو و حيصػػي ب ػ
مقصػػود الشػػارعو بػػي يرتتػػب عليػ مهاسػػد عظيمػػة أعظػػم مػػن اؼبصػػاحل اؼبرتت ػػة علػػا اإليكػػار
يهس و حيث قاؿ " :الوالب الدعوة إىل احنو وال صػي ة والتوليػ إىل اػبػري مػن دوف تريػري
بػػالقوة ألف هػػذا يهػػتع بػػاد سػػر علػػا اؼبسػػلمل ويىػػاي الػػدعوة وخي قاػػاو وردبػػا أ ىػػا إىل
حصػػار أهلاػػاو ولكػػن يػػدعو إىل احن باغبكمػػةو وبػػالقوؿ اغبسػػنو باؼبوعظػػة اغبس ػ ةو وبػػالص
هي أحسنو وي صع و ة األمورو وي صػع غػريهم مػن اؼبسػؤوللو وي صػع العامػة ويػولاام
إىل اػبػ ػ ػػري عمػ ػ ػػال بقػ ػ ػػوؿ احن س ػ ػ ػ اي وتعػ ػ ػػاىل( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) [ال ي.)ٕ(" ]ٕٔ٘:
وقاؿ أيىا " :أما أف اآلمر وال اهي ديد يدس يقتي أو يىرد ال جيػوزو لكػن يتعػاوف
ما و ة األمور بالص هػي أحسػن حػىت حيكمػوا سػرع احن  ي ع ػاد احنو وإ وال ػ ال صػعو

(ٔ) اؼبصدر الساب (.)ٕ٘ٔ/ٕٛ
(ٕ) اؼبصدر الساب (.)ٕٖٛ/ٛ
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ووال التولي إىل اػبريو ووال إيكار اؼب كر بالص هػي أحسػنو هػذا هػو وال ػ و قػاؿ احن
تع ػػاىل( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [التر ػػابن ]ٔٙ:ألف إيك ػػارس بالي ػػد بالقت ػػي أو الى ػػرد يرتت ػػب
علي سر أكثر و ساد أعظم بال س ،و ريب لكي من س هذس األمور وعر اا "(ٔ).
وقاؿ أيىا " :التريػري للجميػا حسػب اسػتراعت ألف الرسػوؿ صػلا احن عليػ وسػلم
يقوؿ(( :من رأع م كم م كرا ليرريس بيدسو ف مل يسترا لساي و ف مل يسػترا قل ػ
وذلػػ ،أوػػع اإلديػػاف))(ٕ)و لكػػن التريػػري باليػػد بػػد أف يكػػوف عػػن قػػدرة يرتتػػب علي ػ
سػػاد أك ػ وسػػر أكثػػرو ليرػػري باليػػد  ي بيت ػ علػػا أو دسو وعلػػا زولت ػ و وعلػػا دم ػ و
وهكذا اؼبوظ  ي اؽبي ة اؼبختصة اؼبعرا ل صالحيا و يرري بيدس حسب التعليمػا الػص
لدي ػ و وإ ػػال يرػػري سػػي ا بيػػدس لػػييف ل ػ ي ػ صػػالحية ألي ػ إذا غػػري بيػػدس يمػػا يػػد ي
رب ػ صػػالحيت يرتتػػب علي ػ مػػا هػػو أكثػػر س ػراو ويرتتػػب ب ػالل كثػػري وسػػر عظػػيم بي ػ وبػػل
ال اسو وبي وبل الدولة"(ٖ).
كما أيكر -رضب احن -علػا مػن قػاؿ جبػواز القيػاـ باؼبظػاهرا وزعػم أهنػا مػن وسػائي
التريري اؼبشروعةو ورد علي وبل برالف قول (ٗ).
شادشاً :التعهري بالىالَ وتألًب العامُ علًهه :
قػػد ذكػػر -رضب ػ احن -أف التشػػاري بػػالو ة ويقػػدهم عل ػػا لػػييف مػػن م ػ ا السػػل و
(ٔ) ؾبموع تاواس (.)ٕٓٚ/ٛ
(ٕ) أ رل مسلم كتػاد اإلديػاف بػاد كػوف ال اػي عػن اؼب كػر مػن اإلديػاف (ٔ )ٜٙ/بػرقم  )ٜٗ( :مػن
حديث أيب سعيد اػبدر -روي احن ع  -ب .
(ٖ) ؾبموع تاواس ()ٕٓٛ/ٛو وايظر .)٘ٓ/ٙ( :
(ٗ) ايظر  :اؼبصدر الساب (ٕٗ٘/ٛو .)ٕٗٙ
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ولػػييف مػػن ال صػػي ة ؽبػػم  ي سػػيلو وحػػذر مػػن ذل ػ،و وبػػل مػػا يرتتػػب علي ػ مػػن اؼبهاسػػد
العظيمػػة اؼبؤديػػة إىل ا ػرتاؽ وا ػػتالؼ والهت ػػةو حيػػث قػػاؿ" :لػػييف مػػن م ػ ا السػػل
التش ػػاري بعي ػػود ال ػػو ةو وذك ػػر ذل ػػ ،عل ػػا اؼب ػػابر ألف ذل ػػ ،يهى ػػي إىل الهوو ػػا وع ػػدـ
السػػما والراعػػة  ي اؼبعػػروؼو ويهىػػي إىل اػب ػػوض الػػذ يىػػر و ي هػػاو ولكػػن الرريقػػة
اؼبت ع ػػة ع ػػد الس ػػل ال ص ػػي ة يم ػػا بي ػ ػ ام وب ػػل الس ػػلرافو والكتاب ػػة إليػ ػ و أو ا تص ػػاؿ
بالعلمال الذين يتصلوف ب حىت يول إىل اػبري.
أما إيكار اؼب كر بدوف ذكر الهاعي :ي كر الزياو وي كر اػبمػرو وي كػر الربػا مػن دوف
ذكػػر مػػن علػ و ػػذل ،والػػب لعمػػوـ األدلػػةو ويكهػػي إيكػػار اؼبعاصػػي والت ػػذير م اػػا مػػن
غري أف يذكر من علاا حاكما و غري حاكم.
وؼبا وقع الهت ة  ي عاد عثماف -روي احن ع  -قاؿ بعػه ال ػاس ألسػامة بػن زيػد
روي احن ع  :-أ تكلػم عثمػاف ا قػاؿ ( :إيكػم تػروف أين أكلمػ إ أظبعكػما إينأكلم يما بيهت وبي دوف أف أ تتع أمرا أحب أف أكوف أوؿ من ا تت )(ٔ).
وؼبا تع اػبوارج اعبااؿ باد الشر  ي زماف عثماف -روي احن ع  -وأيكروا علا
يزاؿ ال اس  ي حثارس إىل اليوـو حىت
عثماف عل ا عظم الهت ة والقتاؿ والهساد الذ
حصل الهت ة بل علي ومعاويةو وقتي عثماف وعلي  -روي احن ع اما  -باس اد
ذل،و وقتي صبا كثري من الص ابة وغريهم باس اد اإليكار العلهتو وذكر العيود عل او
(ٔ) أ رل اغبميد (ٔ)ٕ٘ٓ/و وأضبد ( )ٔٔٚ/ٖٙبرقم  )ٕٔٚٛٗ( :من حرؽ عن األعمل عن
أيب وائي عن أسامة -روي احن ع  -ب .
وأ رل ػ ال خػػار كتػػاد اله ػ بػػاد الهت ػػة الػػص سبػػوج كمػػوج ال ػػر ( )ٕٙٓٓ/ٙب ػرقم )ٙٙٛ٘( :
ب وس.
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حىت أبره الكثريوف من ال اس ويل أمرهم وقتلوسو وقد روع عياض بن غ م األسعر أف
رسوؿ احن صلا احن علي وسلم قاؿ(( :من أراد أف ي صع لذ سلراف ال ي دس عالييةو
ولكن يا ذ بيدس يخلو ب و ف ق ي م ذاؾ وإ كاف قد أدع الذ علي )) (ٔ) " (ٕ).
كما حذر -رضب احن -من ا يقياد ؼبن كاف هذا ساي و وحث علا عدـ ا ستماع
ل و وال عد عن األ ذ برأي و حيث قاؿ " :ما يقوـ ب اآلف ؿبمد اؼبسعر وسعد الهقي
وأس اهاما من ياسر الدعوا الهاسدة الىالة اذا بال س ،سر عظيمو وهم دعاة
سر عظيمو و ساد ك ريو والوالب اغبذر من يشراألمو والقىال عليااو وإتال ااو وعدـ
التعاوف معام  ي أ سيل يدعو إىل الهساد والشر وال احي واله ألف احن أمر بالتعاوف
علا ال والتقوع بالتعاوف علا الهساد والشرو ويشر الكذدو ويشر الدعوا ال احلة
الص تس ب الهرقة وا تالؿ األمن إىل غري ذل... ،
ويصي ص للمسعر والهقي وابن دف وصبيا من يسل ،س يلام أف يدعوا هذا
الرري الو يمو وأف يتقوا احن وحيذروا يقمت وغى و وأف يعودوا إىل رسدهمو وأف يتوبوا
إىل احن فبا سل م امو واحن س اي وعد ع ادس التائ ل بق وؿ توبتامو واإلحساف إليام
" (ٖ).
سابع ا :الفتئات على ولة األمور :
(ٔ) أ رلػ ػ اب ػػن أيب عاص ػػم  ي الس ػ ػ ة (ٕ )ٕ٘ٔ/بػ ػرقم )ٜٔٓٙ( :و والر ػ ػ اين  ي مس ػ ػ د الش ػػاميل
(ٕ )ٜٗ/برقم  )ٜٚٚ( :من حرؽ عن عياض بن غ م – روي احن ع  -ب .
قاؿ اؽبيثمي  ي اجملما (٘ " : )ٕٚٚ/رلال ثقا وإس ادس متصي ".
(ٕ) ؾبموع تاواس (.)ٕٔٔ-ٕٔٓ/ٛ
(ٖ) اؼبصدر الساب ()ٔٓٓ/ٜو وايظر .)ٗٔٓ/ٛ( :
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قد بل -رضب احن -ربرًن اإل ت ا علا و ة األمور بقتي اؼبسام لو أو إقامة
اغبدودو أو كبو ذل،و حيث قاؿ  ي لواد ل عن سؤاؿ ول إلي خبصوص حكم
ا عتدال علا األلايب  ي ال الد اإلسالمية " :هذا جيوزو ا عتدال جيوز علا أ
أحدو سوال كايوا سياحا أو عما ألهنم مستام وفو د لوا باألمافو ال جيوز ا عتدال
عليامو ولكن ت اصع الدولة حىت سب عام فبا ي ري إظاارسو أما ا عتدال عليام ال
جيوزو أما أ راد ال اس لييف ؽبم أف يقتلوهم أو يىربوهم أو يؤذوهمو بي عليام أف ير عوا
األمر إىل و ة األمور ألف التعد عليام تعد علا أياس قد د لوا باألماف ال جيوز
التعد عليامو ولكن ير ا أمرهم إىل من يستريا م ا د وؽبم أو م عام من ذل ،اؼب كر
الظاهر " (ٔ).
وقاؿ – رضب احن  " :-اإلسالـ سرع احن ي القصاص من القاتيو واؼبع أف من
قتي غريس برري ح لورثت القصاص من القاتي بشروح اؼبعت ة سرعا من حري و ة
األمور  ...أما أف يتعد هذا علا هذا أو هذا علا هذا برري الررؽ الشرعية ذل،
جيوز ألي يهىي إىل الهساد واله و وسه ،الدمال برري ح و وإمنا يرلب القصاص
بالررؽ الشرعية بشروح اؼبعت ة سرعا " (ٕ).
وقد تمثل في جهود الشيخ -رحمو اهلل -السابقة في بيان ما يقدح في مفهوم
الجماعة الشرعية ،وتحذيره منها ،المرجعية العلمية التي تجمع بين حضورىا في
النوازل والمستجدات ،والفصل فيها بمقتضى العلم والحكمة ،وقناعة المسلمين
بها وقبولهم آلرائها ،وقطعها الطريق على أصحاب األىواء والنحرافات؛ مما جعلها
(ٔ) ؾبموع تاواس (.)ٕٖٜ/ٛ
(ٕ) اؼبصدر الساب (٘)ٖٛٙ/و وايظر  :تاوع يور علا الدرد (ٕٗ.)ٚ/
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من أعظم األسباب – بعد توفيق اهلل تعالى – في تحقيق الجتماع والبعد عن
الفتراق ،وقد تجلى ذلك في توجو عموم المسلمين والشباب منهم على وجو
الخصوص – وبخاصة في المملكة العربية السعودية  -إلى العمل بالسنة ،والبعد
عن البدعة ،ولزوم الوسطية في التعامل مع األحداث ،وعدم الوقوع في براثن الغلو
والتطرف ،والحذر من المذاىب الفكرية الضالة ،والدعوات المنحرفة.
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المبحث الرابع :

والتحذير مما يقدح فيها

جهود الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمو اهلل -في استنكار الحوداث األمنية
المخلة بالجماعة الشرعية :
األمن حالة إيساييةو وورورة بشريةو وغريزة رريةو تت ق السعادة بدوي و و
حيصي ا ستقرار ما قدسو ألف مصاحل الهرد واجملتما مرهوية بتو رس إذ ب يرم ن ال اس
علا دي ام وأيهسام وأحواؽبم وأعراوامو ويتج تهكريهم إىل ما ير ا ساف ؾبتمعام
وي اه بامتام.
ولذا ورد ال صوص الشرعية من الكتاد والس ة ب ياف أ يت و وورورة سكر يعمة
احن تعاىل ب .
من الكتاد :
قاؿ تعاىل ( :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸) [القصا]٘ٚ:
وقاؿ س اي ( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) [الع ك و .]ٙٚ:
وقاؿ عز ولي ( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)
[قريل.]ٗ:
هي هذس اآليا يُذكر احن تعاىل كهار قريل بعظيم ىل عليام وكرم معام دبا
أيعم عليام من األمن الذ قدس غريهم.
ومن الس ة :
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اػبرْ بمي -روي احن ع  -قاؿ :قاؿ رسوؿ الل ب
ب ب
ما لال عن عُّػْيد الل بن ؿبصن ّْ
ب ب (ٔ)
بب ب
ب
ب
 صلا احن علي وسلم(( :من أ ّْصّ ّع مْ ُك ْم حم ا  ي س ْرب و ُم ّعاًف  ي ّل ّسدسو عْ ّدسُ
قُو ُ يػّ ْوبم ب ّ ّكاّمنّا بح ّيز ْ ل ُّ
الديْػيّا)) (ٕ).
وؼبػػا كػػاف ربقي ػ األمػػن مػػن أعظػػم مقاصػػد اعبماعػػة الشػػرعية ك ػػاف لسػػماحة الش ػػي
ع ػػد العزي ػػز ب ػػن ب ػػاز -رضبػ ػ احن -لا ػػودا مش ػػكورة  ي اس ػػت كار اغبػ ػوادث األم ي ػػة اؼبخل ػػة
باعبماعػػة الشػػرعيةو قػػد كػػاف سػ دا لػػو ة األمػػور  ي كػػي حادثػػةو ومعي ػػا ؽبػػم  ي كػػي يازلػػةو
و يما يلي استعراض ل عه لاودس  ي ذل: ،
أولا :استنكاره لحادثة المسجد الحرام:

قػد أصػدر -رضبػ احن -بيايػػا  ي ذلػ،و كمػا أصػدر تػػوع سػذا اػبصػوص مػا صباعػػة
من العلمالو يقوؿ -رضبػ احن  " :-إف اغبادثػة ال كػرال واعبرديػة الشػ عال الػص قػاـ سػا صباعػة
مػػن اؼبسػػلمل بعػػد صػػالة الهجػػر مػػن يػػوـ الثالثػػال اؼبوا ػ ٔ /ٔ/مػػن عػػاـ ٓٓٗٔ هجريػػة
باقت ػػامام اؼبس ػػجد اغبػ ػراـ وإحالقا ػػم ال ػػار ب ػػل الر ػػائهل والق ػػائمل والرك ػػا الس ػػجود  ي
(ٔ) سرب  :بكسر السلو أ   :ي يهس و يقاؿ  :الف واسا السردو أ  :ر ي ال اؿو ورو بهتع
السلو وهو اؼبسل ،والرري و يقاؿ  :ي سرب و أ  :حريق .
ايظر  :ال ااية  ي غريب اغبديث بن األثري (ٕ.)ٖ٘ٙ/
(ٕ) أ رل الرتمذ كتاد الزهد (ٗ )٘ٚٗ/برقم )ٕٖٗٙ( :و وابن مال كتاد الزهػد بػاد الق اعػة
(ٕ )ٖٔٛٚ/ب ػ ػ ػرقم )ٗٔٗٔ( :و واغبمي ػ ػػد (ٔ )ٕٓٛ/ب ػ ػ ػرقم )ٖٜٗ( :و واب ػ ػػن أيب عاص ػ ػػم  ي
اآلحاد واؼبثاين (ٗ )ٔٗٙ/بػرقم  )ٕٕٔٙ( :مػن حػرؽ عػن مػرواف بػن معاويػة عػن ع ػد الػرضبن بػن
أيب يلة األيصار عن سلمة بن ع يد احن بن ؿبصن األيصار عن أبي  -  -ب .
قاؿ الرتمذ  " :حديث حسن غريب ".
وحس الشي األل اين  ي السلسلة الص ي ة وتوسا  ي الكالـ علي (٘.)ٗٓٛ/
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بي احن اغبػراـ أقػدس بقعػة وحم اػاو قػد أقىػ مىػالا العػامل اإلسػالمي وأؽب ػ مشػاعرس
وقابلاػػا با سػػت كار الشػػديدو ومػػا ذاؾ إ ألهنػػا عػػدواف علػػا ال يػ اغبػراـ الػػذ لعلػ احن
مثاب ػ ػػة لل ػ ػػاس وأم ػ ػػاو وايتا ػ ػػاؾ غبرمتػ ػ ػ وحرم ػ ػػا ال ل ػ ػػد األم ػ ػػل والش ػ ػػار اغبػ ػ ػراـو وتروي ػ ػػا
للمسلملو وإسعاؿ ل ار الهت ةو و روج علا ويل أمر ال الد برري ح ...
أما ت يرهم لظلماػم وعػدواهنم و سػادهم الك ػري بػاهنم أرادوا إعػالف ال يعػة ؼبػن زعمػوس
اؼباد و اذا ت ير اسد و رػا ظػاهر وزعػم دليػي عليػ و جيػوز أف يسػت لوا بػ حرمػة
اؼبسػػجد اغب ػراـ وحرمػػة اؼبسػػلمل اؼبولػػودين ي ػ و ي ػػيع ؽبػػم ضبػػي السػػالح وإحػػالؽ ال ػػار
علا رلاؿ األمن و علا غريهم ...
مث إف اؼباد قد أ ال صلا احن علي وسلم أي حيكم بالشرع اؼبرار كي
جيوز ل وألت اع ايتااؾ حرمة اؼبسجد اغبراـ وحرمة اؼبسلمل وضبي السالح عليام برري
ح و وكي جيوز ل اػبروج علا دولة قائمة قد التمع علا رلي واحد وأعرت ال يعة
الشرعية يش عصاها ويهرؽ صبعاا  ...وهذس الدولة حبمد احن مل يصدر م اا ما يولب
اػبروج عليااو وإمنا الذ يست يع اػبروج علا الدولة باؼبعاصي هم اػبوارجو الذين
يكهروف اؼبسلمل بالذيودو ويقاتلوف أهي اإلسالـو ويرتكوف أهي األوثاف ...
وقد صدر مػن علمػال اؼبملكػة تػوع  ي هػذس اغبادثػة والقػائمل سػاو وأيػا مػن صبلػتامو
احملليةو وأذيع بواسرة اإلذاعة اؼبرئية واؼبسموعة .)ٔ( " ...
وقد يشر  ي الص
ثاني ا :استنكاره لحادثة احتالل الحكومة العراقية الكويت ومحاولتو اجتياح حدود
السعودية:

ق ػػد ك ػػاف لػ ػ لا ػػود ك ػػرية  ي أزم ػػة اػبل ػػي و حي ػػث اس ػػت كر م ػػا قامػ ػ بػ ػ اغبكوم ػػة

(ٔ) ؾبموع تاواس (ٗ.)ٜٕ-ٜٛ/
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العراقيةو ودعا رئيساا إىل الصلع والتوبةو وحث اغبكوما اإلسالمية علا است كار ذلػ،
وسج و وأصدر  ي ذل ،عدة تاوعو كما عقد ل عدة لقالا وؿباورا .
يقوؿ  ي ذل " :،س ،أف هذا اغبادث من رئييف دولة العراؽ حادث ألػيم وعػدواف
ك ػػري عل ػػا دول ػػة ؾب ػػاورة حم ػػةو جي ػػب عل ػػا صبي ػػا ال ػدوؿ اإلس ػػالمية وغريه ػػاو وعل ػػا صبي ػػا
اؼبسلمل إيكار ذل ،وسػج و وبيػاف أيػ عػدواف أثػيم وظلػم ك ػريو وجيػب علػا رئػييف دولػة
العراؽ أف ي ادر بس ب ليش من دولة الكوي و وأف حيذر مر ػة ذلػ  ،ي الػدييا واآل ػرة
والظلم عاق ت و يمة  ...وهذس اؼبسالة كرريها من اؼبسائي الص تقا بػل ال ػاسو سػوال كػاف
ذلػػ ،بػػل دوؿ وق ائػػي أو غػػري ذلػػ،و جيػػب أف ربػػي بػػالررؽ الشػػرعيةو وحيػػرـ حلاػػا بػػالظلم
والعدوافو والصلع لائز بل اؼبسلمل .)ٔ("...
كما أي -رضب احن -كػاف لػ موقهػا يػذكر يشػكر ذبػاس تػواس جباػاد اغبكومػة العراقيػة
وقولػ جبػواز ا سػػتعاية برػػري اؼبسػػلمل  ي ذلػ ،للىػػرورةو يقػػوؿ " :اؼبقصػػود أف لاػػادس مػػن
أهم اعبااد وهو لااد لعدو م ل حىت ي تقم م وترد اغبقػوؽ إىل أهلاػاو وحػىت ألػدأ هػذس
الهت ة الص أثارها وبعثاا وس ب قيامااو جاادس من الدوؿ اإلسالمية متعػلو وهػذس الدولػة
اإلسالمية اؼبملكة العربية السعودية ومن ساعدها لاادهم ل لااد سػرعيو واجملاهػد ياػا
يرلػػا لػ إذا صػػل ييتػ الشػػاادة إف قتػػي واأللػػر العظػػيم إف سػػلم إذا كػػاف مسػػلماو أمػػا
مػػا يتعل ػ با سػػتعاية برػػري اؼبسػػلمل اػػذا حكم ػ معػػروؼ ع ػػد أهػػي العلػػمو واألدلػػة ي ػ
كثػػريةو والصػواد مػػا تىػػم قػرار هي ػػة ك ػػار العلمػػال  ي اؼبملكػػة العربيػػة السػػعودية أيػ جيػػوز
ا سػػتعاية بر ػػري اؼبسػػلمل للى ػػرورة إذا دع ػ إىل ذل ػػ ،ل ػػرد الع ػػدو الراسػػم والقى ػػال علي ػ
وضبايػػة الػ الد مػػن سػػرو إذا كايػ القػػوة اؼبسػػلمة تكهػػي لردعػ لػػاز ا سػػتعاية دبػػن يظػػن
(ٔ) ؾبموع تاواس (.)ٚ٘/ٙ
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يام أهنم يعي وف ويسػاعدوف علػا كػ سػرس وردع عدوايػ و سػوال كػاف اؼبسػتعاف بػ ياوديػا
أو يصراييا أو وث يا أو غػري ذلػ ،إذا رأ الدولػة اإلسػالمية أف ع ػدس قبػدة ومسػاعدة لصػد
عدواف العدو اؼبشرتؾ .)ٔ( " ...
و ي لوابػ عػػن سػؤاؿ ولػ إليػ عػػن تعػػل الوقػػوؼ مػػا اؼبملكػػة العربيػػة السػػعودية علػػا
صبيا اؼبسلمل وػد العػدواف العراقػيو قػاؿ " :هػذا اعتقاديػاو كمػا جيػب علػيام أف يقػاتلوا
الياػػود حسػػب الراقػػةو كػػذل ،جيػػب علػػيام أف يقػػاتلوا صػػداـ حسػػب الراقػػة مػػن بػػاد
أوىلو وأف يكويػوا مػػا اغبػ وػػد الظػػامل  ي كػػي زمػػاف ومكػػافو هػػذا والػ ام صبيعػػا حسػػب
الراقة والقدرة ألف  ي ذل ،يصرا للمظلوـ وردعا للظاملو واحن لي وعػال أمػر بػذل ،وأذف
ي ػ  ي قول ػ عػػز ولػػي:

(ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺)
[اغبُ ُجرا

 ]ٜ:و ي قول لي

وعال( :ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ) [الشػػورع]ٕٗ-ٗٔ:

والرس ػػوؿ -

صلا احن عليػ وسػلم -أمػر بػذل  ،ي قولػ -صػلا احن عليػ وسػلم(( :-ايصػر أ ػاؾ ظاؼبػا
أو مظلوم ػػاو قي ػػي :ي ػػا رس ػػوؿ احن يصػ ػرت مظلوم ػػا كيػ ػ أيص ػػرس ظاؼب ػػاا ق ػػاؿ :ربج ػػزس ع ػػن
الظلمو ذل ،يصرؾ إياس))(ٕ)"(ٖ).

(ٔ) اؼبصدر الساب (.)ٛٙ/ٙ
(ٕ) أ رل ال خار كتاد اإلكراس بػاد ديػل الرلػي لصػاح أيػ أ ػوس إذا ػاؼ القتػي ()ٕ٘٘ٓ/ٙ
برقم  )ٕٙ٘٘( :من حديث أييف بن مال – ،روي احن ع  -ب .
(ٖ) ؾبموع تاواس (.)ٕٔٔ/ٙ
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ثالث ا :استنكاره لحادث التفجير بمكة :

حيث أصدر -رضبػ احن -بيايػا لػال يػ  " :لقػد اسػت كر العػامل اإلسػالمي مػا حػدث
 ي مك ػػة اؼبكرم ػػة م ػػن تهج ػػري مس ػػال ا ث ػػل  ٜٔٗٓ /ٕٔ/ ٚه ػ ػ واعتػ ػ وس لردي ػػة عظيم ػػة
وم كرا س يعاو ؼبا ي من ترويا غبجاج بي احن اغبراـو وزعزعة لألمن وايتاػاؾ غبرمػة ال لػد
اغبراـو وظلم لع اد احنو وقد حػرـ احن سػ اي ال لػد اغبػراـ إىل يػوـ القيامػةو كمػا حػرـ دمػال
اؼبس ػػلمل وأم ػواؽبم وأعراو ػػام إىل ي ػػوـ القيام ػػةو ولع ػػي ايتا ػػاؾ ه ػػذس اغبرم ػػا م ػػن أعظ ػػم
اعبرائمو وأك الذيودو وتوعد من هم بشيل من ذل  ،ي ال لد اغبػراـ بػاف يذيقػ العػذاد
األل ػ ػ ػػيمو كم ػ ػ ػػا ق ػ ػ ػػاؿ س ػ ػ ػ ػ اي ( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)

[اغب ... ]ٕ٘:

وه ػػذا اإللػ ػراـ الشػ ػ يا ب جي ػػاد متهجػ ػرا ق ػػرد بيػ ػ احن اغبػ ػراـ م ػػن أعظ ػػم اعب ػ ػرائم
والك ػػائرو و يقػػدـ علي ػ مػػن يػػؤمن بػػاحن واليػػوـ اآل ػػرو وإمنػػا يهعل ػ حاقػػد علػػا اإلسػػالـ
وأهل و وعلا حجاج بي احن اغبراـو مػا أعظػم سػارت و ومػا أكػ لرديتػ سػاؿ احن أف
يرد كيدس  ي كبرسو وأف يهى بػل لقػ و وأف يو ػ حكومػة ػادـ اغبػرمل ؼبعر تػ وإقامػة

حد احن علي إي س اي ويل ذل ،والقادر علي "(ٔ).
رابع ا :استنكاره لحادث التفجير بالرياض:

قػػد بػػل -رضب ػ احن -حرمػػة هػػذا العمػػيو وحػػث عمػػوـ اؼب ػواح ل علػػا التعػػاوف مػػا
اعباػػا األم يػػة للقػ ه علػػا مػػن قػػاـ بػ و يقػػوؿ -رضبػ احن " :-سػػ ،أف هػػذا اغبػػادث
أثػيمو وم كػر عظػػيمو يرتتػب عليػ سػاد عظػيمو وسػػرور كثػريةو وظلػػم ك ػري  ...وإين أوصػػي
وأحػرض كػػي مػن يعلػػم ػ ا عػن هػػؤ ل أف ي لػ اعباػػا اؼبختصػػةو علػا كػػي مػن علػػم عػػن
(ٔ) اؼبصدر الساب (٘.)ٕٜٗ-ٕٗٛ/
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أحػواؽبم وعلػػم عػ ام أف ي لػ عػ ام ألف هػػذا مػػن بػػاد التعػػاوف علػػا د ػػا اإلمث والعػػدوافو
وعل ػػا س ػػالمة ال ػػاس م ػػن الش ػػر واإلمث والع ػػدوافو وعل ػػا سبك ػػل العدال ػػة م ػػن ؾب ػػازاة ه ػػؤ ل
الظاؼبل"(ٔ).
وقػػد كػػاف عباػػود ظباحػػة الشػػي -رضبػ احن  -ي اسػػت كار هػػذس اغبػوادث األم يػػة حثػػار
عظيمػ ػػة  ي وقػ ػػوؼ عمػ ػػوـ اؼبسػ ػػلمل  ي سػ ػػىت بقػ ػػاع األرض وػ ػػد هػ ػػذس اغب ػ ػوادث األم يػ ػػة
وأصػ ػ اساو كم ػػا ك ػػاف ؽب ػػا أيى ػػا حث ػػار لليل ػػة  ي ربقيػ ػ الوح ػػدة الوح ي ػػةو واحملا ظ ػػة عل ػػا
ا لتمػػاع الشػػرعيو وي ػػذ كػػي دع ػوا الهرقػػةو وق اعػػة أ ػراد اجملتمػػا بهسػػاد هػػذس األعمػػاؿ
التخري يةو وتاييدهم إللرالا القيادة  ي ردعااو ووقو ام صها واحدا ما قيادألم.
____

(ٔ) ؾبموع تاواس (ٕٕ.)ٖٖٛ-ٖٕٛ/
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اخلامتة :
بعػػد إسبػػاـ ال ػػث حبمػػد احن الػػذ ب عمتػ تػػتم الصػػاغبا ديكػػن تلخػػيا أهػػم يتائجػ
يما يلي :
ٔ – مكاية ظباحة الشي ع د العزيز بن باز -رضب احن -ولاودس العظيمػة  ي ربقيػ
ا لتماع الشرعي والت ذير فبا خياله من ا رتاؽ والت زد.
ٕ – أف اعبماعػػة الشػػرعية الوالػػب ات اعاػػا زبتل ػ بػػا تالؼ أح ػواؿ ال ػػاس وأزمػػاهنم
وأمػػاك امو والىػػاب اؼبعت ػ ياػػا لزوماػػا الكت ػػاد والس ػ ة والتزاما ػػا بت كيمام ػػا  ي صبيػػا
سؤوهنا.
ٖ – ورورة احملا ظة علػا وسػائي ترسػي اعبماعػة الشػرعية  ي اجملتمػاو والتعػاوف علػا
ربقيقاا بل الو ة والعلمال والدعاة وحل ة العلم كي حسب استراعت وقدرت .
ٗ – أ يػػة اغبػػذر مػػن الوقػػوع يمػػا خيػػال اعبماعػػة الشػػرعية أو يقػػدح ياػػاو وربػػذير
عم ػػوـ اؼبس ػػلمل م ػػن ذل ػػ،و وخباص ػػة  ي بالدي ػػا اؼب ارك ػػة  -اؼبملك ػػة العربي ػػة الس ػػعودية -و
والتهرن ؼبكر األعدال الذ قد يل يف أحيايا ل وس اإلصالح والدعوة.
٘  -أ ية اإل ادة من لاود ظباحة الشي ع ػد العزيػز بػن بػاز -رضبػ احن  -ي ربقيػ
مهاوـ اعبماعية الشرعية ووسائي ترسيخاا والت ذير فبا خيالهاا أو يقدح ي و ويشرها بػل
عموـ اؼبواح ل.
 - ٙو ػػرورة تعزي ػػز اؼب ػ ا الس ػػلهي وضبايت ػ م ػػن هجم ػػا أعدائ ػ و ولا ػػي ال ػػد الل
علي .
 - ٚأف الدولػػة السػػعودية  ي مراحلا ػا الػػثالث دولػػة سػػلهية قائمػػة علػػا التعػػاوف بػػل
و ة األمر أمرال وعلمالو وورورة بقال هذس السمة واستمراريتاا واغبهاظ علياا.
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والتحذير مما يقدح فيها

وأ ػػتم بالتوص ػػية ب قام ػػة مػ ػؤسبر ع ػػاؼبي  ي ه ػػذس اعبامع ػػة اؼب ارك ػػة لدراس ػػة حي ػػاة ظباح ػػة
الشػػي ع ػػد العزيػػز ابػػن بػػاز -رضب ػ احن -وتلمػػيف لوايػػب القػػدوة  ي حيات ػ و إب ػراز لاػػودس
وحرالس وا تياراتػ  ي العلػػوـ الشػػرعية اؼبختلهػػةو وهػػذا مػػن حقػ علػػا هػػذس اعبامعػػة الػػص تػػوىل
رئاسػتااو وقػػاـ علػػا إدارألػػا  ي أوائػػي يشػػاألاو والو ػال بػػذل ،مػػن سػػيم أهػػي العلػػم والهىػػيو
وأحسب أف ؼبعايل مدير اعبامعة  -وهو من تالميذ ظباحت – قدر وا ر من ذل.،
واغبمد حن أو وح راو وصلا وسلم علا ي ي ا ؿبمد وعلا حل وص أصبعل.
____
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فهزص املصادر واملزاجع :
ٔ.

ٕ.
ٖ.
ٗ.

٘.
.ٙ

.ٚ
.ٛ

اإلباية عن سريعة الهرقة ال الية وؾباي ة الهرؽ اؼبذمومةو أليب ع داحن ع يداحن بن ؿبمد بن برة
العكػ اغب لػػيو ربقيػ ودراسػػة روػػا بػػن يعسػػاف معرػػي وح ػػروفو دار الرايػػة الريػػاضو الر عػػة
الثاييةو ٘ٔٗٔهػ.
اإلبريزية  ي التسعل ال ازيةو د .ضبد الشتو و دار العاصمةو الرياضو طٔ:و ٕٓٗٔهػ.
اآلحاد واؼبثاينو أضبد بن عمرو بن الى اؾ أبو بكر الشي اينو ربقي  /د .باسم يصي أضبػد
اعبوابرةو دار الرايةو الرياضو طٔ:و ٔٔٗٔهػ.
األحادي ػػث ال ػ ػواردة  ي ال ا ػػي ع ػػن ا ػػتالؼ والته ػػرؽو د .ح ػػا ا ب ػػن ؿبم ػػد اغبكم ػػيو دار
الصميعيو الرياضو طٔ:و ٖٖٗٔهػػ.
ا ستقامةو أضبد بن ع د اغبلػيم بػن تيميػة :ربقيػ  /د .ؿبمػد رسػاد سػاملو ح عػة لامعػة اإلمػاـ
ؿبمد بن سعود اإلسالميةو طٕ :و ٔٔٗٔه.
اإلس ػػاعة  ي بي ػػاف م ػػن هن ػػا ع ػػن راقػ ػ م ػػن اعبماع ػػةو ؿبم ػػد ب ػػن إظباعي ػػي األم ػػري ب ػػن ص ػػالح
الك ػػالينو  /ؿبمػػد بػػاكرًن ؿبمػػد باع ػػد احنو اؼبدي ػػة اؼب ػػورةو مكت ػػة العلػػوـ واغبكػػمو طٔ:و
ٕٗٗٔه.
ا عتص ػػاـو إب ػ ػراهيم ب ػػن موس ػػا الش ػػاح و ربقي ػ ػ  /ؿبم ػػد رس ػ ػيد رو ػػاو دار اؼبعر ػػةو ب ػػريو و
ٕٓٗٔه.
و

إعػػالـ اؼبػػوقعل عػػن رد العػػاؼبلو بػػن القػػيمو ربقي ػ  :ح ػ ع ػػد الػػراوؼ سػػعد دار اعبيػػي -

بريو ٜٖٔٚ -ـ.
 .ٜإغاثػة اللاهػػاف مػػن مصػػايد الشػيراف :ؿبمػػد بػػن أيب بكػػر بػػن قػيم اعبوزيػػةو ربقيػ  /ؿبمػػد حامػػد
الهقيو مكت ة الرياض اغبديثة.
ٓٔ .األمػػر بلػػزوـ صباعػػة اؼبسػػلمل وإمػػامام والت ػػذير مػػن مهػػارقتام د .ع ػػد السػػالـ بػػن بػػرليف حؿ
ع د الكرًنو الرياضو طٔ:و ٔٗٔٛهػ.
ٔٔ .اإلقباز  ي ترصبة اإلماـ ع د العزيز بن بازو ع د الرضبن الرضبةو طٔ:و ٜٔٗٔهػ.
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ٕٔ.
ٖٔ.

ٗٔ.
٘ٔ.
.ٔٙ
.ٔٚ
.ٔٛ

.ٜٔ
ٕٓ.
ٕٔ.
ٕٕ.
ٖٕ.

والتحذير مما يقدح فيها
ػايب س ػػامة:
ال اع ػػث عل ػػي إيك ػػار ال ػػدع واغب ػوادثو ع ػػد ال ػػرضبن إظباعي ػػي الش ػػا عي اؼبع ػػروؼ ب ػ
ربقي  /مشاور حسن سلمافو دار الرايةو الرياضو طٔ:و ٓٔٗٔه.
بيػػاف تل ػػييف اعباميػػة  ي تاس ػػييف بػػدعام الكالميػػةو أضب ػػد ع ػػد اغبلػػيم ب ػػن تيميػػة اغب ػراين أب ػػو
الع ػػاسو ربقي ػ  :ؿبم ػػد ب ػػن ع ػػد ال ػػرضبن ب ػػن قاس ػػمو مر ع ػػة اغبكوم ػػةو مك ػػة اؼبكرم ػػةو طٔ:و
ٕٖٜٔهػ.
ب ػػل ال ػػو ة وال ػػدعاة تر يػ ػ عل ػػا مػ ػ ا ظباح ػػة الش ػػي اب ػػن ب ػػازو د .ياص ػػر الزهػ ػراينو مكت ػػة
الع يكافو الرياضو طٔ:و ٖٕٗٔهػ.
الت صػػري  ي الػػدين وسبييػػز الهرقػػة ال اليػػة عػػن الهػػرؽ اؽبػػالكل :أبػػو اؼبظهػػر ا سػػهراييهتو ربقي ػ /
ؿبمد زاهد الكوثر و اؼبكت ة األزهريةو مصرو طٔ :و ٜٔٗٔه.
ربهة األحوذ سرح لاما الرتمذ و ؿبمد ع د الرضبن اؼب ػاركهور  :ربقيػ  /ع ػد الػرضبن ؿبمػد
عثمافو مكت ة ابن تيميةو القاهرةو ٕٔٗٔه.
التعليقا علا الرسالة اغبموية الك ع لشي اإلسالـ ابن تيميةو ع د العزيز بن بازو مؤسسػة
الشي ع د العزيز بن ع د احن بن باز اػبرييةو الرياضو طٔ:و ٖٓٗٔهػ.
تهسري الر ( لاما ال ياف  ي تهسري القرحف )و بن لرير الر و دار الهكرو بريو .
تل ييف إبلييفو ع د الرضبن بن علي بن ؿبمد أبو الهرجو دار الكتاد العريب  -بريو و طٔ:و
٘ٓٗٔهػ.
التمايػػد ؼبػػا  ي اؼبوحػػا مػػن اؼبعػػاين واألسػػاييدو يوسػ بػػن ع ػػداحن بػػن ع ػػدال ال مػػري  :ربقي ػ /
سعيد أضبد أعراد وح روفو ٖٔٛٚه.
ألػػذيب اللرػػةو ؿبمػػد بػػن أضبػػد األزهػػر و ربقيػ  /د .ريػػاض زكػػيو دار اؼبعر ػػةو بػػريو و طٔ :و
ٕٕٗٔه.
لوايب من سرية اإلماـ ع د العزيز بن باز – رواية ؿبمد اؼبوسػا -و دار ابػن زديػةو الريػاضو
طٔ:و ٕٕٗٔهػ.
اغبجػػة  ي بيػػاف احملجػػة وسػػرح عقيػػدة أهػػي الس ػ ةو إظباعيػػي بػػن ؿبمػػد األص ػ ااينو ربقي ػ  /د.
ؿبمد بن ربيا اؼبد لي وح رو دار الرايةو الرياضو طٔ :و ٔٔٗٔه.
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ٕٗ .الدرر الس ية  ي األلوبة ال جدية :جملموعة من أئمة الدعوة ال جديةو صبا ع د الرضبن القاسمو
ط٘ :و ٖٔٗٔه.
ٕ٘.

.ٕٙ
.ٕٚ
.ٕٛ
.ٕٜ
ٖٓ.
ٖٔ.
ٕٖ.
ٖٖ.
ٖٗ.
ٖ٘.
.ٖٙ

السلسلة الص ي ةو ؿبمد ياصر الدين األل اينو مكت ة اؼبعارؼو الرياضو طٕ:و ٔٗٓٚهػ.
الس ػ ةو عمػػرو بػػن أيب عاصػػم الشػػي اينو  :ؿبمػػد ياصػػر الػػدين األل ػػاين :اؼبكتػػب اإلسػػالميو
بريو و ط ٕو ٘ٓٗٔه.
س ن أيب داودو سليماف بن األسعث أبو داود السجسػتاين األزد و ربقيػ  :ؿبمػد ؿبيػي الػدين
ع د اغبميدو دار الهكرو بريو .
س ن الرتمذ و حملمد بن عيسا الرتمذ  :ربقي  /أضبد ساكرو دار الهكروبريو ٔٗٓٛه.
س ن الدارقرهتو علي بن عمر أبو اغبسػن الػدارقرهت ال رػداد و ربقيػ  :السػيد ع ػد احن هاسػم
دياين اؼبدينو دار اؼبعر ةو بريو و ٖٔٛٙهػ.
س ن الدارميو ع داحن بن ع دالرضبن أبو ؿبمد الدارميو ربقي  :واز أضبد زمريل و الد السػ ا
العلميو دار الكتاد العريبو بريو و طٔ:و ٔٗٓٚهػ.
الس ػ ن الك ػ عو أضبػػد بػػن سػػعيب أبػػو ع ػػد الػػرضبن ال سػػائي و دار الكتػػب العلميػػةو بػػريو و
طٔ:و ٔٔٗٔهػ.
سرح أصوؿ اعتقاد أهي الس ة واعبماعةو ه ة احن بن اغبسن الاللكائي :ربقي  /د .أضبد سعد
ضبدافو دار حي ةو الرياضو ط ٕ:و ٔٔٗٔه.
سػػرح األصػػوؿ اػبمسػػةو ع ػػد اعب ػػار بػػن أضبػػد :ربقي ػ  /د .ع ػػد الكػػرًن عثمػػافو مكت ػػة وه ػػةو
القاهرةو طٖ :و ٔٗٔٙه.
سػػرح العقيػػدة الواسػػريةو ع ػػد العزيػػز بػػن بػػازو مؤسسػػة الشػػي ع ػػد العزيػػز بػػن ع ػػد احن بػػن بػػاز
اػبرييةو دار مدار الوحنو الرياضو طٔ:و ٖ٘ٗٔهػ.
سػػرح ص ػ يع ال خػػار و بػػن برػػاؿو  /ياسػػر بػػن إب ػراهيمو مكت ػػة الرسػػدو الريػػاضو طٔ:و
ٕٓٗٔهػ.
سرح ص يع مسلمو حيي بن سرؼ الدين ال وو و دار إحيال الرتاث العريبو بريو .
و

 .ٖٚالشريعة ؿبمد بن اغبسل اآللر و  /ؿبمد حامد الهقيو دار اؼبعر ةو بريو .
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.ٖٛ
.ٖٜ
ٓٗ.
ٔٗ.
ٕٗ.
ٖٗ.
ٗٗ.
٘ٗ.
.ٗٙ
.ٗٚ
.ٗٛ
.ٜٗ

ٓ٘.

فيهاػد الرهػػور
يقدحػد ع ػ
والتحذيرربقي ػمما /أضبػ
الص ػ اح تػػاج اللرػػة وص ػ اح العربيػػةو إظباعيػػي بػػن ضبػػاد اعبػػوهر :
عرارو دار العلم للماليلو بريو و طٕ :و ٖٜٜٔه.
ص ػ ػ يع مس ػػلمو ؼبس ػػلم ب ػػن اغبج ػػاج ال يس ػػابور و ربقي ػ ػ  /ؿبم ػػد ػ ػؤاد ع ػػد ال ػػاقيو اؼبكت ػػة
اإلسالميةو استاي وؿ.
ص يع ابن ح افو ربمد بن ح اف ال سصو ترتيبو علي بن بل افو ربقي  /سػعيب األريػؤوطو
مؤسسة الرسالةو بريو و طٕ :و ٗٔٗٔه.
ص يع ال خار و ؿبمد بن إظباعيي ال خػار اعبعهػيو  /د .مصػرها ديػب ال رػاو دار ابػن
كثري و بريو و طٖ:و ٔٗٓٚهػ.
صػ ػ يع اعب ػػاما وزيادتػ ػ و ؿبم ػػد ياص ػػر ال ػػدين األل ػػاينو اؼبكت ػػب اإلس ػػالميو ب ػػريو و طٖ:و
ٔٗٓٛه.
ص يع س ن الرتمذ و ؿبمد ياصػر الػدين األل ػاينو مكتػب الرتبيػة العػريب لػدوؿ اػبلػي و توزيػا
اؼبكتب اإلسالميو طٔ :و ٜٔٗٓه.
صياية اإليساف عن وسوسة الشي دحالف و حملمد بشري الساسواين و ط :الثالثة و ٖٔٚٛه.
الىػػيال الشػػارؽ  ي رد سػ اا اؼبػػاذؽ اؼبػػارؽو سػػليماف بػػن سػ ماف :ربقيػ  /ع ػػد السػػالـ حؿ
ع د الكرًنو دار العاصمةو الرياضو طٗ :و ٕٔٗٔه.
ع د العزيز بن باز عامل قدت األمةو د .ؿبمد بن سعد الشويعرو طٔ:و ٕٔٗٔهػ.
عمدة القار سرح ص يع ال خار  :ؿبمود بن أضبد العيهتو دار إحيال الرتاث العريب.
تاوع يور علا الدردو ع د العزيز بن بازو صبا وترتيب :د .ؿبمد بن سعد الشويعرو الرئاسة
العامة إلدارة ال وث العلمية واإل تالو اؼبملكة العربية السعوديةو طٔ :و ٕٔٗٛهػ.
ػػتع ال ػػار بشػػرح صػ يع ال خػػار و أضبػػد بػػن علػػي العسػػقالين :ربقيػ  /ع ػػد العزيػػز بػػن بػػازو
وتصػ ػ يع ؿب ػػب ال ػػدين اػبري ػػب وت ػػرقيم ؿبم ػػد ػ ػؤاد ع ػػد ال ػػاقيو اؼبر ع ػػة السػ ػلهيةو الق ػػاهرةو
ٖٓٔٛه.
الهصػػي  ي اؼبلػػي واألهػوال وال ػػيو علػػي بػػن أضبػػد بػػن حػػزـ األيػػدليف :ربقيػ  /د .ع ػػد الػػرضبن
عمرية وح رو دار اعبييو بريو و ٘ٓٗٔه.
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ٕ٘.
ٖ٘.
ٗ٘.
٘٘.
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ٓ.ٙ
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ٕ.ٙ
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الق ػ ػػاموس احمل ػ ػػي  :ؿبم ػ ػػد ب ػ ػػن يعق ػ ػػود اله ػ ػػريوز حب ػ ػػاد و مؤسس ػ ػػة الرس ػ ػػالةو بيػ ػ ػػرو و طٕ :و
ٔٗٓٚهػ.
لساف العردو ؿبمد بن مكرـ بن م ظورو دار صادرو بريو و طٕ :و ٗٔٗٔه.
ما لال  ي ال دع وال اي ع ااو ؿبمد بن ووػاح القػرح  :ربقيػ  /بػدر بػن ع ػد احن ال ػدرو دار
الصميعيو الرياضو طٔ :و ٔٗٔٙه.
ؾبما الزوائد وم ا الهوائدو يور الدين علي اؽبيثميو دار الريافو مصرو ٔٗٓٚه.
ؾبمػػوع تػػاوع سػػي اإلسػػالـ ابػػن تيميػػةو صبػػا وترتيػػب ع ػػد الػػرضبن القاسػػم واب ػ ؿبمػػدو ؾبمػػا
الشري و اؼبدي ة ال ويةو ٔٗٔٙه.
اؼبل ،اد لر اعة اؼبص
ؾبم ػػوع ت ػػاوع ومق ػػا مت وع ػػة للش ػػي اب ػػن ب ػػازو صب ػػا د /ؿبم ػػد الش ػػويعرو الر ع ػػة الثايي ػػة
ٔٔٗٔهػ.
ؾبموع تاوع ومقا مت وعةو ع د العزيز بن بازو صبا وترتيب :د .ؿبمد بن سعد الشويعرو
الرئاسة العامة إلدارة ال وث العلمية واإل تالو اؼبملكة العربية السعوديةو طٕ :و ٕٔٗٔهػ.
اؼبختصػر  ي أصػوؿ الػدين وػمن رسػائي العػدؿ والتوحيػد رسػائي العػدؿ والتوحيػدو عبماعػة مػػن
اؼبعتزلة والزيديةو  /د .ؿبمد عمارةو دار الشروؽو طٕ:و ٔٗٓٛهػ.
اؼبس ػػتدرؾ عل ػػا الصػ ػ ي لو ؿبم ػػد ب ػػن ع ػػد احن اغب ػػاكم ال يس ػػابور و دار الكت ػػب العلمي ػػةو
بريو و طٔٗٔٔ:ؤهػ.
مسػ د أيب يعلػػاو أضبػػد بػػن علػػي بػػن اؼبثػ أبػػو يعلػػا اؼبوصػػلي التميمػػيو ربقيػ  :حسػػل سػػليم
أسدو دار اؼباموف للرتاثو دمش و طٔٗٓٗ:ؤهػ.
مس د اإلماـ أضبد بن ح يو بت قيػ  /سػعيب األريػؤوط وح ػروفو مؤسسػة الرسػالةو بػريو و
طٕ :و ٕٓٗٔه.
مسػ د ال ػزار (ال ػػر الز ػػار)و أليب بكػػر ال ػزارو ربقيػ  /ؿبهػػوظ الػػرضبن زيػػن احنو مكت ػػة العلػػوـ
واغبكمو اؼبدي ة ال ويةو طٔ :و ٜٔٗٓه.
مس د اغبميد و ع د احن بػن الػزبري أبػو بكػر اغبميػد و ربقيػ  :ح يػب الػرضبن األعظمػيو دار
الكتب العلميةو بريو .
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فيهاالسػلهيو
يقدحاجمليػد
والتحذير بػنمماع ػد
مس د الشاميلو سليماف بن أضبد بن أيػود الرػ اينو ربقيػ  :ضبػد
مؤسسة الرسالةو بريو و طٔ:و ٘ٓٗٔهػ.
مص ػ اح الزلالػػة  ي زوائػػد ابػػن مال ػ و أضبػػد بػػن أيب بكػػر بػػن إظباعيػػي الك ػػاينو دار العربيػػةو
بريو و طٕ:و ٖٓٗٔهػ.
معامل الت زييو ؿبمد بن اغبسل ال رو و  /عثماف صبعة ومرييةو دار حي ةو الرياض.
اؼبعجػػم األوس ػ و س ػػليماف ب ػػن أضب ػػد الر ػ اينو ربقي ػ  :ح ػػارؽ ب ػػن ع ػػوض احن ب ػػن ؿبم ػػدو دار
اغبرملو القاهرةو ٘ٔٗٔهػ.
اؼبعجػػم الك ػػريو سػػليماف بػػن أضبػػد الرػ اين :ربقي ػ  /ضبػػد السػػلهيو وزارة األوقػػاؼ والشػػؤوف
الدي ية بالعراؽو ط.ٕ :
معجم مقايييف اللرة :أضبد بن ػارسو ربقيػ  /سػااد الػدين أبػو عمػروو دار الهكػرو بػريو و
طٔ :و ٘ٔٗٔه.
مهاػوـ اعبماعػة واإلمامػة وولػود لزومامػاو أ.د سػػليماف بػن ع ػداحن أبػا اػبيػيو دار العاصػػمةو
الرياض.
اؼبلي وا ل ي :ؿبمد بن ع د الكػرًن الشارسػتاينو ربقيػ  /ؿبمػد سػيد كػيالينو مر عػة مصػرها
ال ايب اغبل و مصرو ٔٗٓٙه.
اؼب تخبو ع د بن ضبيدو ربقي  /مصرها العدو و دار األرقمو الكوي و طٔٗٓ٘ :ؤه
م ااج الس ة ال ويةو أضبد بن ع د اغبليم بن تيمية اغبراين أبو الع اسو ربقي  :د .ؿبمػد رسػاد
ساملو مؤسسة قرح ةو طٔ:و ٔٗٓٙهػ.
ال اايػػة  ي غريػػب اغبػػديث واألثػػرو ؾبػػد الػػدين اؼب ػػارؾ بػػن ؿبمػػد بػػن األثػػري :ربقيػ  /حػػاهر أضبػػد
الزاو وح روفو دار الهكرو بريو .
ولود لزوـ اعبماعة وترؾ التهرؽو عبماؿ باد و دار الوحنو الرياضو طٔ:و ٕٔٗٔهػ.
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فهزص
احملتويات

فهرس املحتويات

فهزص احملتويات
م

الصفحة

احملتويات
جهوووول ا ة مروووز اة الوووة اللزعووووة ال ووولولية

1

عا ائها يف التحذيز رن اإلرهاب التطزف

أ د  :بدر بن ناصر البدر

جهول عا اء اة الة اللزعوة ال لولية يف تزسوو

2

5

رفهوم اجل اعة الشزعوة -اللالروة عدوا الوز
ً
ال لاي ممنوذجا –

ن

11

د .علي بن عبداهلل القرني

جهول مساحة الشو عدا اللشيوش عون عواس يف عووا
3

رفهوووم اجل اعووة الشووزعوة

سووائا تزسووو ها

التحذيز مما يقاح فوها (لراسة عقاية)

د .حممد بن عبد العزيز الشايع
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