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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

ـ  :  (1)ما أخرجف اإلمام البخاري  ( شبفاٌت حقَل 5) ، َسِعقدٍ  َأبِل َط ِريِّ   َرُسقُل  َكانَ : »َقاَل  الُخد 
ِ
ُرُج   اَّلل مَ  َيخ   َيق 

َحك الِػط رِ  ُل  الُؿَصؾَّك، إَِلك َواألَض    َفَلوَّ
ٍ
ء
 
الَُة، بِفِ  َيب َدأُ  َشل  َطَؾك ُجُؾقٌس  َوالـَّاُس  الـَّاِس، ُمَؼابَِؾ  َفَقُؼقمُ  َيـ َصِرُف، ُثؿَّ  الصَّ

، ُصُػقفِِفؿ   ، َفقَِعُظُفؿ  ، َوُيقِصقِفؿ  َطعَ  َأن   ُيِريدُ  َكانَ  َفنِن   َوَيل ُمُرُهؿ  ًثا َيؼ    َيل ُمرَ  َأو   َقَطَعُف، َبع 
ٍ
ء
 
ََقاَلَ «َيـ َصِرُف  ُثؿَّ  بِِف، َأَمرَ  بَِشل

ُت  َحتَّك َذلَِؽ  َطَؾك الـَّاُس  َيَزلِ  َفَؾؿ  : »َسِعقدٍَََأُبو َوانَ  َمعَ  َخَرج  ًحك فِل - الَؿِديـَةِ  َأمِقرُ  َوُهقَ  - َمر  ا فِط ٍر، َأو   َأض   َأَتق ـَا َفَؾؿَّ

ـُ  َكثِقرُ  َبـَاهُ  مِـ َبرٌ  إَِذا الُؿَصؾَّك ؾ ِت، ب  َوانُ  َفنَِذا الصَّ َتِؼَقفُ  َأن   ُيِريدُ  َمر  ، َأن   َقب َؾ  َير 
َ
َتَػَع، ،َفَجَبَذكِيَبَِثْوبِِه،ََفَجَبْذُتَ ُيَصؾِّل  َفار 

الَةِ  َقب َؾ  َفَخَطَب  ،ََغقَّْرُتمَْ:ََلهَََُفُؼْؾُتَ ،«الصَّ
ِ
َََأْطَؾمََُامََ:ََفُؼْؾُتََ،«َتْعَؾمَََُماََذَهَبَََقْدَ:َ»َسِعقدٍََأَبَاََفَؼاَلَََواهَّلل

ِ
اََخقْرٌَََواهَّلل ََََِٓمؿَّ

ؾُِسقنَ  َيُؽقكُقا َلؿ   الـَّاَس  إِنَّ : »َفَؼاَل  َأْطَؾُم، دَ  َلـَا َيج  الَةِ، بَع  الَةِ  َقب َؾ  َفَجَعؾ تَُفا الصَّ َطـفا.َوالجواُبََ،«الصَّ

َ.َوالؾسانَبالقدَالخروجَطؾىَالحاكمهذاَيدلَطؾىَجوازَ:ََقالوا

 :َالجواب

َبالؿسللة:َمتعؾؼةٍََلؾحديثَ؛َحقُثَفقفاَزيادُةَفائدةٍََبـاَذِكُرَروايةَاإلمامَمسؾمَيحُسنََأوًٓ:

ـ   ِريِّ  َسِعقدٍ  َأبِل َط ُخد    َرُسقَل  َأنَّ   ال 
ِ
ُرُج  َكانَ  اَّلل مَ  َيخ  َحك َيق  َض  مَ  األ  ِػط رِ  َوَيق  اَلةِ  َفَقب َدأُ  ال   َصاَلَتفُ  َصؾَّك َفنَِذا بِالصَّ

َبَؾ  َقامَ  َوَسؾَّؿَ  ُهؿ   فِل ُجُؾقٌس  َوُهؿ   الـَّاسِ  َطَؾك َفلَق  ٍث  َحاَجةٌ  َلفُ  َكانَ  َفنِن   ُمَصالَّ  بَِغق رِ  َحاَجةٌ  َلفُ  َكاَكت   َأو   لِؾـَّاسِ  َذَكَرهُ  بَِبع 

ُققا َيُؼقُل  َوَكانَ  بَِفا َأَمَرُهؿ   َذلَِؽ  ُققاَتَص  َتَصدَّ ُققا دَّ َثرَ  َوَكانَ  َتَصدَّ ـ   َأك  ُق  َم  َكَذلَِؽ  َيَزل   َيـ َصِرُف، َفَؾؿ   ُثؿَّ  الـَِّساءُ  َيَتَصدَّ

َوانُ  َكانَ  َحتَّك ـُ  َمر  ُؿَصؾَّك َأَتق ـَا َحتَّك َمْرَوانَََُمَخاِصًراََفَخَرْجُتَ ال َحَؽؿِ  ب  ـُ  َكثِقرُ  َفنَِذا ال  ؾ ِت  ب  ـ   مِـ َبًرا َبـَك َقد   الصَّ
ـٍ  مِ  صِق

ـٍ  َوانُ  َفنَِذا َوَلبِ كِل َكَلكَّفُ  َيَدهُ  ُيـَاِزُطـِل َمر  قَ  َيُجرُّ ِؿـ َبرِ  َكح  هُ  َوَأَكا ال  قَ  َأُجرُّ اَلةِ  َكح  ا الصَّ ـَ  ُقؾ ُت  مِـ فُ  َذلَِؽ  َرَأي ُت  َفَؾؿَّ ب تَِداءُ  َأي 
ِ
 اِل

اَلةِ  َؾؿُ  َما ُتِركَ  َقد   َسِعقدٍ  َأَبا َيا َِل  َفَؼاَل  بِالصَّ ِسل َوالَِّذي َكالَّ  ُقؾ ُت  َتع  ا بَِخق رٍ  َتل ُتقنَ  َِل  بَِقِدهِ  َكػ  َؾؿُ  مِؿَّ   ُثؿَّ  مَِرارٍ  َثاَلَث  َأط 

                                                             

ُخُروِج  َباب "البخاري أخرجف  (1) ُؿَصؾَّك إَِلك ال   ( .903رقؿ : ) " مِـ َبرٍ  بَِغق رِ  ال 
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 (2)اك َصَرَف . 

لف :$ الـقويقال  ُروهُ  َهَؽَذا َيَديَّ  فِل َيده َلفُ  ُمَؿاِشًقا َأي   :َ"َمْرَوانَُمَخاِصًراََفَخَرْجتَ"َ: َقق   . َفسَّ

َ(3) . َوَبق ـَفُ  َبق ـَفُ  َوَقعَ  َسِعقدٍ  َأبِل إِك َؽارَ َ:$َالحافظَابنَحجروقالَ

ََثاكقًا: اَالسؾطانَطؾىنكؽارَالؿـؽرَـةَجاءتَبالس  َ:َِسرَّ

َفانَ طـ  - ـُ ُجؿ  ـ  َأك َت؟  َسِعقُد ب  ُت َطَؾق ِف، َقاَل لِل: َم ُجقُب ال بََصِر، َفَسؾَّؿ  َفك َوُهَق َمح  ـَ َأبِل أَو   ب 
ِ
َقاَل: َأَتق ُت َطب َد اَّلل

ـَ  ََزاِرَقُة، َقاَل: َلَع َفاَن، َقاَل: َفَؿا َفَعَؾ َوالُِدَك؟ َقاَل: ُقؾ ُت: َقَتَؾت ُف األ  ـُ ُجؿ  ـَ اَّلُل  اَّلُل َفُؼؾ ُت: َأَكا َسِعقُد ب  ََزاِرَقَة، َلَع األ 

 
ِ
َثـَا َرُسقُل اَّلل ََزاِرَقَة، َحدَّ َخَقاِرُج ُكؾَُّفا؟ َقاَل: "َأكَُّفؿ  كاَِلُب الـَّاِر  ":األ  َدُهؿ  َأِم ال  ََزاِرَقُة َوح  َبِؾ  "، َقاَل: ُقؾ ُت: األ 

َفا  َخَقاِرُج ُكؾُّ ْؾَطاَنََيْظِؾمَُ. َقاَل: ُقؾ ُت: "ال  َالس  الـَّاَس،ََوَيْػَعُلَبِِفْم،ََقاَل:ََفَتـَاَوَلََيِديََفَغَؿَزَهاَبَِقِدِهََغْؿَزًةََشِديَدًة،َََفنِنَّ

ََقاَل:َ َْطَظِم،ََ"ُثمَّ ْٕ َا
َوادِ َْطظَِم،ََطَؾْقَكَبِالسَّ ْٕ َا

َوادِ ْؾطَاُنََيْسَؿُعَِمـَْك،ََفْلتََِوْيَحَكََياَاْبَنَُجْؿَفاَنََطَؾقَْكَبِالسَّ ِهَإِْنََكاَنَالس 

َكََلْسَتَبَِلْطَؾَمَِمـُْهَفِيََبْقتِِه،ََفَلْخبِْرُهَبَِؿاََتْعَؾمَُ ََفَدْطُه،ََفنِكَّ َّٓ ِ َ(4).َ"،ََفنِْنََقبَِلَِمـَْك،ََوإ

َؿُف؟ َفَؼاَل: َأَتَرو   - ُخُؾ َطَؾك ُطث َؿاَن َفُتَؽؾِّ ـِ َزي ٍد، َقاَل: قِقَؾ َلُف: َأَِل َتد  ـ  ُأَساَمَة ب  ـ  َشِؼقٍؼ، َط ُؿُف إِِلَّ َط َن َأكِّل َِل ُأَكؾِّ

؟  ِؿُعُؽؿ  َلََمنَُْأس  ََأْنََأُكوَنََأوَّ َُأِحب  َٓ ْؿُتُهَفِقَؿاََبْقـِيََوَبْقـَُه،ََماَُدوَنَأَْنََأْفَتتَِحََأْمًراَ ََلَؼْدََكؾَّ
ِ
ََحٍد، َفَتَحهَََُواهَّلل

ِ
، َوَِل َأُققُل أل

َؿ َيُؼقُل:   َصؾَّك اَّلُل َطَؾق ِف َوَسؾَّ
ِ
ُت َرُسقَل اَّلل َد َما َسِؿع  َّ َأمِقًرا: إِكَُّف َخق ُر الـَّاِس َبع 

ِؼَقاَمِة،  "َيُؽقُن َطَؾل َم ال  ُجِؾ َيق  َتك بِالرَّ ُيم 

ـِِف، َفَقدُ  َتاُب َبط  ُؾ الـَّاِر، َفَقُؼقُلقَن: َيا ُفاَلُن َفُقؾ َؼك فِل الـَّاِر، َفَتـ َدلُِؼ َأق  تَِؿُع إَِلق ِف َأه  َحك، َفَقج  ِحَؿاُر بِالرَّ وُر بَِفا َكَؿا َيُدوُر ال 

ُرو ُؿـ َؽِر؟ َفَقُؼقُل: َبَؾك، َقد  ُكـ ُت آُمُر بِال َؿع  ـِ ال  ُروِف، َوَتـ َفك َط َؿع  ـ  َتل ُمُر بِال  ـِ ِف َوَِل آتِقِف، وَ َما َلَؽ؟ َأَلؿ  َتُؽ َأك َفك َط

ُؿـ َؽِر َوآتِقِف   ."ال 

                                                             

ُؿَصؾَّك بَِغق ِر مِـ َبرٍ َباب ال خُ  "أخرجف البخاري  2)) عِ  "( ، ومسؾؿ 903) رقؿ:  "ُروِج إَِلك ال  ـِ ِكَتاب َصاَلِة ال   لؿسؾؿ. ( . والؾػظ1472) رقؿ:  "قَدي 

 ( .2/450) "فتح الباري" (3)

 ( .905رقؿ :  ) "ضالل الجـة "العالمة األلباين يف وحسـف (. 19415( أخرجف أحؿد ) رقؿ: (4
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َماِمَلَِؿاََيْخَشىَِمْنََ: َقاَل ِطَقاٌض  قالَالحافظَابنَحجرَ$َ: َبِالـَّؽِقرََِطَؾىَاإْلِ
ََيْػَتُحََباَبَاْلُؿَجاَهَرةِ َٓ ُهَ ُمَراُدَُأَساَمَةََأكَّ

اََ،ََبْلََيَتَؾطَُّفَبِهََِ،ََطاقَِبِةََذلَِكَ َ(5)ْجَدُرَبِاْلَؼُبوِلَ.ََفَذلَِكَأََ؛ََوَيـَْصُحُهَِسرًّ

َأقوالَالسؾفَوالعؾؿاءَيفَذلك:ِمنََثالثًا:

-ََ َبِالَْؿْعُروِف؟ََقاَل: َأَِمقرِي َآُمُر ََطبَّاٍس: ْبِن
ِ
ََرُجٌلَٓ ََقاَل ََقاَل: َُجبَْقرٍ، َْبِن ََسِعقِد َُتَمكِِّبَ»َطْن ََفََل ََيْؼتَُؾَك َِخْػَتََأْن إِْن

ََفاِطًَلَفِقَؿاََبْقـََكََوَبْقـَهَُ َُبدَّ َٓ َ(6)«َ.َاإْلَِماَمَ،ََفنِْنَُكـُْتَ

كؿاََماَيخشىَطاقبته،َيعـيَالؿجاهرةَباإلكؽارَطؾىَإمراءَيفَالؿألَٕنَيفَاإلكؽارَجفاراًََقالَالعَلمةَإلباينَ$:

َ(7)َاتػقَيفَاإلكؽارَطؾىَطثؿانَجفاراَإذَكشلَطـهَقتؾه.

مـفجَهلَمنَمـفجَالسؾفَكؼدَالوٓةَمنَفوقَالؿـابر؟َوماَ:ََ$بنَبازََـاَاإلمامَطبدَالعزيزشقخسؿاحةَوسئلَ

ََ؟َالسؾفَيفَكصحَالوٓة

َ َالؿـابرفلجابَ$َ: َذلكَطؾى َوذكر ،َ َبعقوبَالوٓة َالسؾفَالتشفقر َمـفج َإلىَ;لقسَمن َذلكَيػضي َٕن

الػوضىَوطدمَالسؿعَوالطاطةَيفَالؿعروفَ،َويػضيَإلىَالخوضَالذيَيضرَوَٓيـػعَ،َولؽنَالطريؼةَالؿتبعةَ

انَ،َوالؽتابةَإلقهَ،َأوَآتصالَبالعؾؿاءَالذينَيتصؾونَبهَحتىَيوجهَطـدَالسؾفَ:َالـصقحةَفقؿاَبقـفمَوبقنَالسؾط

َإلىَالخقرَ.

ََ;َأماَإكؽارَالؿـؽرَبدونَذكرَالػاطلَ:َفقـؽرَالزكاَ،َويـؽرَالخؿرَ،َويـؽرَالرباَمنَدونَذكرَمنَفعؾهَ،َفذلكَواجب

َلعؿومَإدلةَ.

                                                             
 ( .13/52)  "فتح الباري " (5)

 ( .7/470)  "مصـػ ابـ أبل شقبة " (6)

 ( .2/353) "مختصر صحقح مسؾؿ " (7)
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 ِل حاكؿا وِل غقر حاكؿ . ؾفاويؽػيَإكؽارَالؿعاصيَوالتحذيرَمـفاَمنَغقرَأنَيذكرَمنَفع

: أِل تؽؾؿ طثؿان ؟ فؼال : إكؽؿ ترون أين  قال بعض الـاس ألسامة بـ زيد  ولؿا وقعت الػتـة يف طفد طثؿان 

 ِل أكؾؿف ، إِل أسؿعؽؿ؟ إين أكؾؿف فقؿا بقـل وبقـف دون أن أفتتح أمرا ِل أحب أن أكقن أول مـ افتتحف .

ولؿا فتح الخقارج الجفال باب الشر يف زمان طثؿان رضل اَّلل طـف وأكؽروا طؾك طثؿان طؾـا طظؿت الػتـة والؼتال 

والػساد الذي ِل يزال الـاس يف آثاره إلك الققم ، حتك حصؾت الػتـة بقـ طؾل ومعاوية ، وقتؾ طثؿان وطؾل رضل 

قرهؿ بلسباب اإلكؽار العؾـل ، وذكر العققب طؾـا ، حتك اَّلل طـفؿا بلسباب ذلؽ ، وقتؾ جؿع كثقر مـ الصحابة وغ

مـ » قال :  أبغض الؽثقرون مـ الـاس ولل أمرهؿ وقتؾقه ، وقد روى طقاض بـ غـؿ األشعري ، أن رسقل اَّلل 

أراد أن يـصح لذي سؾطان فال يبده طالكقة ، ولؽـ يلخذ بقده فقخؾق بف ، فنن قبؾ مـف فذاك وإِل كان قد أدى الذي 

 كسلل اَّلل العافقة والسالمة لـا وإلخقاكـا الؿسؾؿقـ مـ كؾ شر ، إكف سؿقع مجقب ..  « ؾقفط

 (8). وصؾك اَّلل وسؾؿ طؾك سقدكا محؿد ، وآلف وصحبف 

يـبغيَلؿنَضفرَلهَغؾطَاإلمامَيفَبعضَالؿسائلَأنَيـاصحهَوَٓيظفرََ$َ:َالشوكاينَالعَلمةَمحؿدَبنَطؾيَوقال

بؾ كؿا ورد يف الحديث أكف يلخذ بقده ويخؾق بف ويبذل لف الـصقحة وِل يذل ،  إشفادالشـاطةَطؾقهَطؾىَرؤوسَ

سؾطان اَّلل وقد قدمـا يف أول كتاب السقر هذا أكف ِل يجقز الخروج طؾك األئؿة وإن بغقا يف الظؾؿ أي مبؾغ ما أقامقا 

قاترة ولؽـ طؾك الؿلمقم أن يطقع اإلمام الصالة ولؿ يظفر مـفؿ الؽػر البقاح واألحاديث القاردة يف هذا الؿعـك مت

 (9)يف صاطة اَّلل ويعصقف يف معصقة اَّلل فنكف ِل صاطة لؿخؾقق يف معصقة الخالؼ . 

                                                             

 ( .211 ، 8/210) "مجؿقع فتاوى العالمة طبد العزيز بـ باز رحؿف اَّلل" (8)

 ( .965) ص :  "السقؾ الجرار الؿتدفؼ طؾك حدائؼ األزهار "( 9)
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َ(10)َ.َبالؿؼامَبؾطفَوطبارةَتؾققََيـبففمَسرًآََطؾـًاطؾىَمنَرأىَمـفمَمآََيحلَأنََوقالَالعَلمةَالسعديَ$:

ُلفُ :ََ$َالشوكاينَالعَلمةَقال ََيـِْزَطنََيًداَِمْنََصاَطةٍََ":  َقق  َٓ ،ََو
ِ
فِقِف َدلِقٌؾ َطَؾك َأنَّ  :"َفْؾقَْؽَرْهََماََيْلتِيَِمْنََمْعِصَقِةَاهَّلل

َؿَعاِصل َكَػاُه َذلَِؽ  ـ  ال 
ؾ َطاُن مِ َعُؾُف السُّ بِِف َما َيػ  ـ  َكِرَه بَِؼؾ  َ(11) . َوَِل َيِجُب َطَؾق ِف ِزَياَدٌة َطَؾق فِ ، َم

ِؼتَ  :وقالَأيضًاَ ق َػ َوُمَؽاَفَحتِِفؿ  بِال  ُخُروِج َطَؾك الظََّؾَؿِة َوُمـَاَبَذتِِفؿ  السَّ َؼائُِؾقَن بُِقُجقِب ال  َتَدلَّ ال  اِل بُِعُؿقَماٍت َوَقد  اس 

ُؿـ َؽِر، َوَِل َشؽَّ َوَِل  ـ  ال  ِل َط ُروِف َوالـَّف  ِر بِال َؿع  َم  ـَِّة فِل ُوُجقِب األ  ـ  ال ؽَِتاِب َوالسُّ
ََحادِيَث الَّتِل َذَكَرَها مِ  َري َب َأنَّ األ 

ـَك  َؿع  َ ُمَتَقافَِرُة ال 
ُعُؿقَماِت ُمط َؾًؼا، َوِهل ـ  تِؾ َؽ ال 

َكاَها َأَخصُّ مِ َباِب َوَذَكر  ُؿَصـُِّػ فِل َهَذا ال  َكَؿاََيْعرُِفََذلَِكََمْنََلُهَال 

ـَِّةَ.  (12)ََأَكَسٌةَبِِعْؾِمَالس 

ما بقـ  أكبف طؾك مسللة مفؿة ذكرهتا طدة مرات، وهل أن هـاك فرقًا صالحَآلَالشقخَحػظهَاهَّللَ:قالَفضقؾةَالشقخَ

الـصقحة واإلكؽار يف الشريعة، وذلؽ أن اإلكؽار أضقؼ مـ الـصقحة، فالـصقحة اسؿ طام يشؿؾ أشقاء كثقرة، كؿا 

بؼققد  ال الـصقحة؛ ولفذا كان مؼقداً ومـفا اإلكؽار، فاإلكؽار حال مـ أحق "الديـ الـصقحة  "مر معـا يف حديث 

فؾقغقره بقده، فنن مـؽرا  مـ رأى مـؽؿ  "ولف ضقابطف، فؿـ ضقابطف: أن اإلكؽار األصؾ فقف أن يؽقن طؾـا؛ لؼقلف: 

 . وهذا بشرط رؤية الؿـؽر "يستطع فبؾساكف لؿ 

بلكػسفؿ، ورآه مـ فعؾ ـؽر طؾقفؿ إذا فعؾقا الؿـؽر ، وهل أن القِلة يُ وهـا كدخؾ يف بحث مسللة بحثـاها مراراً 

 أمامف ذلؽ الشلء، وطؾك هذا يحؿؾ هدي السؾػ يف ذلؽ.

يف هذا الباب، فقفا إكؽار صائػة مـ  وكؾ األحاديث التل جاءت، وهل كثقرة، أكثر مـ طشرة، أو اثـل طشر حديثًا

مقرَأمامفم،َولمَوهوَأكفمَأكؽرواَشقئاَرأوهَمنَإالسؾػ طؾك األمقر، أو طؾك القالل، كؾفا طؾك هذا الضابط، 

                                                             

 ( .50:  ) ص " الرياض الـاضرة " 10))

 ( .206|7) "كقؾ األوصار "( (11

 ( .208|7) "السابؼ "( (12
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بعضَآجتفاداتََيؽنَهديَالسؾفَأنَيـؽرواَطؾىَالواليَشقئاَأجراهَيفَوٓيته؛َولفذاَلؿاَحصلَمنَطثؿانَ

ا،ََٓأكونَ:َأَٓتـصحَلعثؿان؟َأَٓترىَإلىَماَفعل؟َقال:َأماَإينَبذلتهَلهَسرًََّٕسامةَبنَزيدَرضيَاهَّللَطـفؿاَوققل

َ(13)َبابَفتـة.َفاتَحَ

الؿـؽر الذي يػعؾ أمام الـاس كحال األمقر الذي قدم خطبتل العقد طؾك الصالة، وكالذي أتك السؾػ يف  َق رَّ ػَ فَ 

، وما بقـ ما يجريف لؾـاس وقد لبس ثقبقـ، وأحقال كثقرة يف هذا، فرققا ما بقـ حصقل الؿـؽر مـف أمام الـاس طؾـًا

مـ رأى مـؽؿ  "ؾف طؾـا يليت هذا الحديث: مـ أبقاب الـصقحة، وما يػع يف وِليتف، فجعؾقا ما يجريف يف وِليتف بابًا

أِل آيت األمقر، فآمره " : رضل اَّلل طـفؿا   ذلؽ؛ ولفذا قال رجؾ ِلبـ طباسمع الحؽؿة يف "مـؽرا فؾقغقره بقده 

َ."؟ قال: ِل تػعؾ، فنن كان فػقؿا بقـؽ وبقـف. قال: أرأيت إن أمرين بؿعصقة؟ قال: أما إن كان ذاك فعؾقؽ إذنوأهناه

،َوأماَإذاَكانََهذاَطؾىَأنَإمرَوالـفيَالؿتعؾقَبالوليَإكؿاَيؽونَفقؿاَبقنَالؿرءَوبقـه،َفقؿاَيؽونَيفَوٓيتهفدلَ

َيجبَأنَيـؽرَمنَرآهَبحسبَالؼدرةَوبحسبَالؼواطدَالتيَتحؽمَذلك،َإذاََيػعلَالشيءَأمامَالـاس ،َفننَهذا

مبـقة طؾك قاطدة أخرى ذكرها شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ، فثؿ مسللة متصؾة هبذه، وهل: أن قاطدة اإلكؽار تؽررَهذا

، قال شقخ  ، وهل أكف ِل يجقز إكؽار مـؽر حتك تتقؼـ أكف لـ يـتؼؾ الؿـؽر طؾقف إلك مـؽر أشد مـف وابـ الؼقؿ

 . ومـ أكؽر ضاكا أكف يـتؼؾ، فنكف يلثؿ، حتك يتقؼـ أن إكؽاره سقـؼؾ الؿـؽر طؾقف إلك ما هق أفضؾ : اإلسالم

 (14).  "إطالم الؿققعقـ"قال بعض أهؾ العؾؿ : إن هذا مجؿع طؾقف، ومثؾ لفذا ابـ الؼقؿ بؿسائؾ كثقرة يف كتابف  وقد

َ:طـفاَوالجوابَشبفةٌَ

                                                             

ُؾقَقٌة "( الحديث أخرجف البخاري 13) َُساَمةَ ( : 3267) رقؿ:  "َباُب ِصَػِة الـَّاِر، َوَأكََّفا َمخ 
ِ
ـ  َأبِل َوائٍِؾ، َقاَل قِقَؾ أل َن   َط َتُف، َقاَل: إِكَُّؽؿ  َلُتَرو  َلق  َأَتق َت ُفالًَكا َفَؽؾَّؿ 

، إِكِّل ُأَكؾِّؿُ  ِؿُعُؽؿ  ُؿُف إِِلَّ ُأس   َأمِقَأكِّل َِل ُأَكؾِّ
َّ
ـ  َفَتَحُف، َوَِل َأُققُل لَِرُجٍؾ َأن  َكاَن َطَؾل َل َم َتَح َباًبا َِل َأُكقُن َأوَّ رِّ ُدوَن َأن  َأف  ـ  ُف فِل السِّ

ُتُف مِ ٍء َسِؿع   
َد َشل ُف َخق ُر الـَّاِس، َبع  ًرا إِكَّ

 
ِ
تَ  َرُسقِل اَّلل ُتُف َيُؼقُل: ، َقاُلقا: َوَما َسِؿع  َتاُبُف فِل الـَّاِر، َفَقُدوُر َكَؿا َيُدورُ  "ُف َيُؼقُل: َقاَل: َسِؿع  َم الِؼَقاَمِة َفُقؾ َؼك فِل الـَّاِر، َفَتـ َدلُِؼ َأق  ُجِؾ َيق  الِحَؿاُر بَِرَحاُه،  ُيَجاُء بِالرَّ

ِف َفقَُؼقُلقَن: َأي  ُفالَُن مَ  ُؾ الـَّاِر َطَؾق  َتِؿُع َأه  ُروِف وَ َفَقج  َؿع  ـِ الُؿـ َؽِر؟ َقاَل: ُكـ ُت آُمُرُكؿ  بِال  ُروِف َوَتـ َفاَكا َط َؿع  ـِ ا َشل ُكَؽ؟ َأَلق َس ُكـ َت َتل ُمُرَكا بِال  َِل آتِقِف، َوَأك َفاُكؿ  َط

 . "الُؿـ َؽِر َوآتِقِف 

 ( .281 - 1/279) "رح األربعقـ الـقوية ش " (14)
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َ$:َالعثقؿقنَصالحَبنَمحؿدَالعَلمةَسئل

 الخدري سعقد أبل بحديث ويستشفد السؾػ، مـفج مـ طؾـًا القِلة طؾك اإلكؽار إن: يؼقل مـ هـاك الشقخ فضقؾة

 أمراء، ستؽقن ": وسؾؿ طؾقف اَّلل صؾك وبؼقلف الصالة، طؾك الخطبة قدم حقـؿا الحؽؿ بـ مروان طؾك إكؽاره يف

 جائر إمام إلك قام رجؾ الشفداء سقد " وبحديث ، "سؾؿ فؼد أكؽر ومـ برئ، فؼد كره فؿـ وتـؽرون، فتعرفقن

 الصالة طؾقف ققلف وبقـ الصحقحة اآلثار هذه بقـ الجؿع وكقػ صحقح؟ كالم هذا ففؾ. "فؼتؾف وهناه فلمره

 مـ كثقر أن حقث الؿسللة، هذه يف التػصقؾ كرجق. "طالكقة يبده فال سؾطان لذي يـصح أن أراد مـ": والسالم

 طؾك اإلكؽار إن: يؼقل مـ الدطاة مـ هـاك أن وبخاصة الؿسللة، هذه يف الصحقح الحؽؿ يجفؾ الصحقة شباب

 وغقر الديـ يف الؿداهـة دلقؾ طؾـًا اإلكؽار طدم أن ويظـ يثقر الشباب يجعؾ مؿا السؾػ، مـفج مـ طؾـًا القِلة

 ؟ خقراً  اَّلل وجزاكؿ التػصقؾ كرجق خطقرة، مـ الؿسللة لفذه ولؿا ذلؽ،

َ:ََالجواب

 أن رأيـا فنذا... طؾقف قادر كؾ طؾك واجب الؿـؽر إكؽار أن شؽ وِل القاقع، يف مـف أهؿ وجقابف مفؿ، السمال هذا

 وِل الشر، بف يزول ِل طؾـًا اإلكؽار أن رأيـا وإذا طؾـًا، فؾــؽر الخقر بف ويحصؾ الؿـؽر بف يزول طؾـًا اإلكؽار

 األدلة، تجتؿع وهبذا سرًا، كـؽر أن الخقر فنن الخقر، وأهؾ الؿـؽريـ طؾك القِلة ضغط يزداد بؾ الخقر بف يحصؾ

 الشر، وزوال الخقر حصقل وهل الؿصؾحة، فقف كتققع كـا إذا فقؿا طؾـًا يؽقن اإلكؽار أن طؾك الدالة األدلة فتؽقن

َ(15)  اهـ. الخقر بف يحصؾ وِل الشر بف يزداد اإلكؽار إطالن كان إذا فقؿا سراً  يؽقن اإلكؽار أن طؾك الدالة والـصقص

ََففذا:ََقالوا َ؟َالؿألَطؾىَالحؽامَمعايبَذِكرَجوازَطؾىَيدل 

َ:َالشبفةَهذهَطنَالجواب

                                                             

 ( .62/10 ) "لؼاء الباب الؿػتقح " 15))
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َ.ََالعؾؿاءَلؽَلمَففؿفمَسوءَمنَأوتواَالؼومَُ

َََََََطؾىَالحؽامَمعايبَذِكرَولقسَ،طؾىَالحاكمَيفَوجودهََجفراًََاإلكؽارَمسللةَهـاَُيبقن$ََالعثقؿقنَفالعَلمة

َ.َ،َفثؿةَفرقَبقنَهذاَوذاكَالؿأل

َ:َالؿجؾسَكػسَيفََذلكَيفَالعثقؿقنَالعَلمةَكَلمَصريحَالحقَباغيَياَوإلقك

َالدطاة؟َهمَأمَالعؾؿاءَهمَالؿجتؿعَيفَمعروفةَلؿـؽراتَطؾـيَيـؽرَأنَيؼررَالذيَمن:ََالشقخَفضقؾة$َ:َََسئل

َ-َمثَلًََ-:ََأيَالشائعة،َالؿـؽراتَطؾىَولقسَالوٓةَطؾىَاإلكؽارَطنَيتؽؾمَأنَوهوَالتؼريرَمسللة$:ََفلجاب

َأنَوالغريبَالؿقسر،َمنَأكثرهاَطـدكاَالؿوجودةَأنَوالتلمقـاتَوالؿقسر،َالربىَمثلَشائعةَمـؽراتَأنَطـدكا

ََََََََالـاسَولؽنَوإزٓم،َوإكصابَبالخؿرَقركفاَاهَّللَأنَمعَيـؽرها،َأحداًََتجدَتؽادَوَٓبالؼبول،َأخذوهاَالـاس

نَيـؽرها،َأحداًََتجدََٓ-اهَّللَسبحانَ- َأمَأكثرَتخسرَهلَتدريَوَٓدراهمَتسؾمَبقتك،َطؾىَأوَسقارتكَطؾىَتممِّ

َ.َالؿقسرَهوَوهذاَأقل،

َيفَ-َمثَلًََ–َاإلكسانَيؼومَأنَمثلَالحاكمَطؾىَاإلكؽارَطؾىَكَلمـاَلؽنَفلكؽرها،َالشائعةَالؿـؽراتَأما:َفلقول

َالحاكمَأوَإمقرَيؽونَأنَبقنَفرقَوهـاكَالحؽام،َكػسَيفَفقتؽؾمَفعؾت،َالدولةَضؾؿتَالدولة:َويؼولَالؿسجد

َإكؽاراتَالسؾفَطنَالواردةَاإلكؽاراتَجؿقعَٕنَغائبًا؛َيؽونَأنَوبقنَيديكَبقنَطؾقهَتتؽؾمَأنَتريدَالذي

َ.َالحاكمَأوَإمقرَيديَبقنَحاصؾة

َ.غائبًاَأوَحاضراًََإمقرَكونَبقنَفرقَوهـاك

َإذاَلؽنَمخطئون،َوكحنَمصقبًاَيؽونَوقدَكظره،َوجفةَويبقنَكػسه،َطنَيدافعَأنَأمؽـهَحاضراًََكانَإذاَأكهَالػرق

َيفَكؾهَالسؾفَطنَوردَوالذيَالخطورة،َفقهَالذيَهوَهذاَكريدَماَطؾىَطؾقهَالثوبَكػصلَكحنَوبدأكاَغائبًاَكان

ََيفَوذكرهَإمورَوٓةَمنَولقسَالـاسَمنَشخصَيفَيتؽؾمَوقفَلوَاإلكسانَأنَومعؾومَالحاكم،َأوَإمقرَمؼابؾة
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َ.وقابؾهَفصارحهَخقرَفقكَكانَإذاَغقبة،َهذه:َيؼالَفسوفَغقبته،

َالسائل َهذا،َيفَدخَلًََإمرَلوٓةَكلنَوبقنَبقـفاَيربطَبطريؼةَفقـؽرهاَالشائعةَالؿـؽراتَيستغلَالـاسَبعض:

َهذاَضدَاستغَللهَمنَويحذرَشائعَمـؽرَأكهَولوَأيضًاَففذاَهذا،َيفَالسببَهمَإمرَوٓةَأنَالسامعَيػقدَبحقث

ََ؟َإمر

َ.ٓ:َالشقخ

َيؼولَفَلَالبـاء،َورافعةَمعؾـةَالرباَبقوتَهذه:َويؼولَويلتيَالربا،َاجتـبوا:َلؾـاسَأقولَأنَمثَلًََأريدَأكاَهؽذا،َلقس

َحرامَالؿقسرَالـاس،َبقنَكثرَوإنَمحرمَوالرباَالرباَتجـبوا:َيؼولَلؽنَالوٓة،َطؾىَضـيَإكؽارَهذا:َيعـيَهؽذا،

16َ.َذلكَأشبهَوماَأقرَوإن

ََوقال ََالرسولَوقال$َ: َ:ََصَلتهَإلىَصَلتهَأحدكمَيحؼرَمنَالرجلَهذاَضئضئيَمنَيخرجَإكه:» »

َ.َثلمَِ:ََيعـيَ"ضئضئي)

َ.َوالؽَلمَبالؼولَويؽونَبالسقف،َيؽونَاإلمامَطؾىَالخروج[ََأنَطؾى]َدلقلَأكبرَوهذا

َ.َطؾقهَأكؽرَلؽـهَ،ََاهَّللَرسولَطؾىَالسقفََأَخَذََما:َيعـي

َالخروجَهو:َبذلكَفؿرادهم!َبالسقفَالخروجَهوَاإلمامَطؾىَالخروجَأنَمنَالسـةَأهلَكتبَبعضَيفَيوجدَوما

َيؽونَ،َبالقدَيؽونَ،َبإذنَيؽونَ،َبالعقنَيؽونَالزكاَأنَ-والسَلمَالصَلةَطؾقه-َالـبيَذكرَكؿاَ؛َإكبرَالـفائي

َ.َمراُدهمَهذاَالعؾؿاءَبعضَمنَالعبارةَففذه.َالػرجَزكى:َهوََالحؼقؼيَالزكاَهوَإطظمَالزكاَلؽن...ََبالرجل

َ.َوالؼولَبالؾسانَخروٌجََسبؼهَوقدَإَٓبالسقفَخروٌجََُيؿؽنََٓأكهَالحالَصبقعةَبؿؼتضىَالقؼقنَطؾمَكعؾمَوكحن
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َإئؿةَطؾىَالخروجَفقؽونَ،َالؽَلمَوهوَيثقرهمَشيءَبدونَاإلمامَيحاربونَسقوَففمَيلخذواَأنَيؿؽنََٓالـاس

َ.َالواقعَطؾقهَ،ودّلََالسـةَطؾقهَدّلتَ؛َحؼقؼةًََخروجًاَبالؽَلم

َ.َفعرفتؿوهاَالسـةَأماَ-

َيخرجواَلنَالـاسَٕنَ؛َوالؼولَبالؾسانَالخروجَطنَفرعٌََبالسقفَالخروجَأنَالقؼقنَطؾمَكعؾمَفنكـاَالواقعَأماَ-

َثمَ،َلؿحاسـفمَوسترٌََ،َإئؿةَيفَقدٌحََ،َتؿفقدَ،َتوصئةَهـاكَيؽونَأنَٓبد!!ََ"َالسقفَُخذَامش...ََ":َََبؿجرد

17َ.ََالبَلءَيحصلَوحقـئذٍََ،َغقظًاَالؼؾوبَتؿتؾئ

َلطائفَالعؾمَيفَذلك:منَ:َرابعًاَ

ـُ كثقر $:  َخؾِقَػِة قال الحافُظ اب  َوَشك إَِلك ال 
ِّ
ـُ الثَّؾ ِجل ُؿب َتِدَطِة ُيَؼاُل َلُف اب  ـَ ال 

ـَ إِنَّ َرُجاًل مِ
َشق ًئا، َفَؼاَل: إِنَّ َرُجاًل مِ

. َفَلَمَر ال   ـِ َباصِ ـِ َحـ َبٍؾ، َوُهَق ُيَبايُِع َلُف الـَّاَس فِل ال  َؿَد ب  ـَ َقد  َضَقى إَِلك َمـ ِزِل َأح  ق َعَؾِقيِّ بَِس ال  َداَد َأن  َيؽ  َخؾِقَػُة َكائَِب َبغ 

ق ِؾ. َفَؾؿ   ـَ الؾَّ
َؿَد مِ َماِم َأح  ِ طَِحِة َمـ ِزَل اإل  َس  ِق األ  ـ  َفق 

ـ  ُكؾِّ َجاكٍِب َحتَّك مِ
اِر مِ َؿَشاِطُؾ َقد  َأَحاَصت  بِالدَّ ُعُروا إِِلَّ َوال  َيش 

ا ُذكَِر َطـ ُف، َفَؼاَل: َلق َس ِطـ ِدي َؿَد َجالًِسا فِل َداِرِه َمَع ِطَقالِِف، َفَسلَُلقُه َطؿَّ َماَم َأح 
ِ ـ  َهَذا ِطؾ ٌؿ،  َفَقَجُدوا اإل 

ـ  مِ
َوَلق َس مِ

َعاَلكَِقِة، َوفِل رِّ َوال  ـَ فِل السِّ مِـِق ُؿم  ََرى َصاَطَة َأمِقِر ال 
ِ
ـ  كِقَّتِل، َوإِكِّل أل

ٌء، َوَِل َهَذا مِ
 
ِري، َوَمـ َشطِل  َهَذا َشل ِري َوُيس  ُطس 

ِديِد َوالتَّ  ُطق اَّلَل َلُف بِالتَّس  ، َوإِكِّل أَلَد  َّ
َرِهل، َوَأَثَرةٍ َطَؾل ق ِؾ َوالـََّفاِر. فِل َكاَلٍم َكثِقٍر، َفَػتَُّشقا َمـ ِزَلُف َحتَّك َوَمؽ  فِقِؼ فِل الؾَّ ق 

َؾ َذلِ  ُؿَتَقكِّ ا َبَؾَغ ال  ا َشق ئًا. َفَؾؿَّ طَِحَة َوَغق َرَها َفَؾؿ  َيَرو  َس   َواأل 
ِ
ُؽُتِب َوُبقُقَت الـَِّساء ا كُِسَب إِ َمَؽاَن ال  َلق ِف، َؽ، َوَطؾَِؿ َبَراَءَتُف مِؿَّ

َصَرَة َوُهقَ  ُروَف بَِؼق  َؿع  ـَ إِب َراِهقَؿ ال  ُؼقَب ب  ِذُبقَن َطَؾق ِف َكثِقًرا، َفَبَعَث إَِلق ِف َيع  َحَجَبِة بَِعَشَرةِ آَِلِف َطؾَِؿ َأكَُّفؿ  َيؽ   َأَحُد ال 

اَلَم َوَيُؼقُل َلَؽ  َرُأ َطَؾق َؽ السَّ َخؾِقَػِة، َوَقاَل: ُهَق َيؼ  ـَ ال 
َهٍؿ مِ  دِر 

ِ
ـ  َقُبقلَِفا. َفَؼاَل: َيا أَبَا َطب ِد اَّلل تَـََع َم َتـ َػَؼ َهِذِه. َفام  : اس 

َؾَحُة َلَؽ َقُبقُلَفا، َفَقَضَعَفا  َؿص  َشٌة َبق ـََؽ َوَبق ـَُف، َوال  اَها َأن  َيَؼَع َوح  َك إِيَّ ـ  َردِّ
َشك مِ ـ  إِكِّل َأخ 

ا َكاَن مِ ِطـ َدُه ُثؿَّ َذَهَب، َفَؾؿَّ
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ـ  آِخ 
ق َؾَة مِ ِف َوِطَقاَلُف، َوَقاَل: َلؿ  َأَكؿ  َهِذِه الؾَّ َؾُف َوَبـِل َطؿِّ َؿُد َأه  َماُم َأح 

ِ َطك اإل  َتد  ق ِؾ اس  َؿاِل. َفَجَؾُسقا َمَعُف، ِر الؾَّ  َهَذا ال 

ـ  
َحِديِث، َوَغق ِرِهؿ  مِ ِؾ ال  ـ  َأه 

ـَ مِ َتاِجق ـَ ال ُؿح 
َؿاَء َجَؿاَطٍة مِ َقَفا فِل  َوَكَتُبقا َأس  َبَح َفَػرَّ َرةِ، ُثؿَّ َأص  َبص  َداَد َوال  ِؾ َبغ  َأه 

َبِل 
ِ
َطك مِـ َفا أل َهًؿا، َوَأط  ـِ َوَلؿ  يب ِؼ مِـ َفا دِر  ِؿاَئَتق  ِؿاَئِة َوال  ـَ إَِلك ال  ِسق َخؿ  ـَ ال  ، الـَّاِس َما َبق  ََشجِّ ُكَري ٍب، َوَأبِل َسِعقٍد األ 

َق بِال ؽِقِس الَّذِ  ُّ اب ـِفِ َوَتَصدَّ
َحاَجِة، َوَجاَء ُبـَل ِر َوال  َػؼ  ؾِِف َشق ًئا، َوُهؿ  فِل َغاَيِة ال  َه 

ِ
ِط مِـ َفا أل َفَؼاَل:  ي َكاَكت  فِقِف، َوَلؿ  ُيع 

، َفَس 
َّ
بِل َطاَها الصَّ َعًة َفَلط  َؿُد إَِلك اب ـِِف َصالٍِح، َفَتـَاَوَل َصالٌِح قِط  َهًؿا. َفـََظَر َأح  طِـِل دِر  َؿُد، َرِحَؿُف اَّلُل.َأط   َؽَت َأح 

َق بِ  َفا َحتَّك َلؿ  ُيب ِؼ مِـ َفا َشق ًئا َوَأكَُّف َتَصدَّ  ُكؾِّ
َجائَِزةِ َق بِال  َخؾِقَػُة َأكَُّف َقد  َتَصدَّ ِؿ: َيا َأمِقَر َوَبَؾَغ ال  َجف  ـُ ال  ُّ ب 

ؽِقِسَفا، َفَؼاَل َطؾِل

، إِكَُّف َقد  َقبَِؾَفا مِـ   ـَ مِـِق ُؿم  ِػقِف َرِغقٌػ. َفَؼاَل: َصَدق َت.ال  َؿاِل؟ إِكََّؿا َيؽ  َؿُد بِال  ـَُع َأح  َق بَِفا َطـ َؽ، َوَما َيص   (18) َؽ َوَتَصدَّ

رَاهَّللَليَمنَكَلهذاَ ََ.مَطؾؿائـاَومشايخـاَمنَالتػصقلَماَيسَّ

َ:فاَالؼارئَالؽريمَلكَأيَضفرََو

  .كؿ زطؿ الؼقم مستشفديـ بحديث أبل سعقد السابؼ الؾسانِل بو بالقد الحاكؿ طؾك الخروج ِل يجقز أكف

ا.  الـصقص الؿرفقطة إلك الـبل  بلنَّ وُأفقُد  لؿقفؼ والفادي إلك سقاء اواَّلل لؿ  أقػ فقفا طؾك اإلكؽار إِل سرًّ

                                                                                                                                           السبقؾ .

 كتبف                                                                                                                                                     

 مقسكبـ طبد العزيز طؾل 
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