
 

 أعظ البًاء الفكشي للدماػات الغلفیة اإلسهابیة 

 أ. ٕقرا ؾرحٚت

  :الملخص
إػ بٔٚن إشس افتل يَقم ظِٔٓٚ افٌْٚء افٍُري فِجَمظٚت اْلرهٚبٜٔ،  ادَٚلُّيدف هذا 

ء ظْٔٚت ـثرة مـ ادنٚيخ افذيـ يًتزون مراجع َلٗٓء  وؿد رأجْٚ مـ خَلل اشتَرا

د افٍُريٜ افتل يهدرهٚ أن اْلرهٚبٔغ،  فٌْٚء افنخهٜٔ افٍُريٜ فِجَمظٚت هٗٓء أهؿ ادقا

 زى هل:اْلرهٚبٜٔ، تَقم ظذ ثَلثٜ أشس ـ

 ـ افتّٔز وافىٚئٍٜٔ 0

 ـ افتؤِؾ وافتٍُر8

 ـ افًْػ واْلرهٚب 2

 َلٚ وأن أخريـ، ظـ متّٔزة ًٍٕٓٚ اجلَمظٜ أو افنخص اظتٌٚر مـ ـ أوٓـ ؾْٚلرهٚب يٌدأ

 ْهقرة افْٚجٜٔ، وأِنٚ وحدهٚ ُتثؾ اْلشَلم.اد افقحٔدة افىٚئٍٜ وأِنٚ ظِٔٓؿ، افقصٚيٜ حؼ

اْلُؿ ظذ ادخٚفٍغ افذيـ َل يْهٚظقا فقصٚيتٓٚ، بٖنقاع إحُٚم ثؿ يتًدى ذفؽ إػ 

 ادختٍِٜ، وافتل تْىِؼ مـ افتؤِؾ وافتٌديع وتْتٓل بٚفتٍُر.

ثؿ يتًدى ذفؽ إػ ِمٚرشٜ افًْػ بٖنقاظف ادختٍِٜ ظذ هٗٓء افذيـ حُؿ ظِٔٓؿ 

 بٚفوَلل أو افٌدظٜ أو افٍُر.

 همذهة:
iuؾٔٓٚ مـ يزظؿ فًٍْف أنف يَٚوم اْلرهٚب أو َيٍػ مْٚبًف مـ إخىٚء افُزى افتل يَع 
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 وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و   @@=

اظتٌٚره اْلرهٚب جمرد ظّؾ ظًُري مْيؿ مـ ضرف جٚظٜ أو جٚظٚت مـ ادتًهٌغ افذيـ 

 دؾًتٓؿ طروؾٓؿ افًٍْٜٔ أو آجتَمظٜٔ دَمرشٜ هذا افْقع مـ افتىرف ِف ادجتّع.

 وأصقل اْلىٖ ِف هذا افتحديد فإلرهٚب يُّـ ِف أمريـ:

إول: هق اظتٌٚره اْلرهٚب جمرد ظّؾ ظًُري مْيؿ يَقم بف جمّقظٜ مـ ادْٓزمغ 

ًٍٕٔٚ أو اجتَمظٔٚ، وذفؽ ؽر صحٔح، وافقاؿع ٓ يدل ظِٔف، ؾْٚلرهٚب هق مْيقمٜ متُٚمِٜ 

تٌدأ بٚفٍُر وافًَٔدة، وتْتٓل بتِؽ ادَمرشٚت افًًُريٜ، وٓ يُّـ اشتئهٚل اْلرهٚب 

 ٚبًف وأشًف افتل يَقم ظِٔٓٚ.دون اشتئهٚل جذوره ومْ

افثٚين: هق حكه اْلرهٚبٔغ ِف افذيـ َحِقا افًَلح ؾَط، بَْٔم يٌٍؾ ظـ افُثر مـ افذيـ 

حيِّقن ؾروس اْلرهٚب وفق َل تيٓر ظِٔٓؿ أظراوف، وؾروس اْلرهٚب هق تِؽ إؾُٚر 

ُٚر اْلرهٚبٜٔ، افتل تتجقل ِف ادجتّع بحريٜ، بؾ تتٚح َلٚ ـؾ افقشٚئؾ فتَقم بْؼ إؾ

شٜ.  فتخرج فْٚ ـؾ يقم جٚظٜ إرهٚبٜٔ جديدة، أـثر تىقرا، وأصد ذا

وبْٚء ظذ هذا تيٓر أمهٜٔ افٌحٞ ظـ إشس افٍُريٜ وافًَديٜ افتل يَقم ظِٔٓٚ افٌْٚء 

اْلرهٚيب، ذفؽ أن مَٚومٜ اْلرهٚب تًتدظل افٌحٞ ظـ تِؽ افًَقل افتل تْؼ اْلرهٚب 

وحقاراهتٚ، وافتل تتَْؾ بحريٜ بغ ظقاصؿ افًَٚل فتّد اْلرهٚب  بخىٌٓٚ ودروشٓٚ وـتٌتٓٚ

 بُؾ مٚ حيتٚجف مـ ظْٚس ومْٚسيـ.

وافٌحٞ ظـ هذا َيًِْٚ ٕرى بقوقح ادٍٚرؿٜ افًجٌٜٔ افتل ُتٚرشٓٚ إنيّٜ افًربٜٔ 

واْلشَلمٜٔ وافًٚدٜٔ حغ تُتٍل ؾَط بٚظتٌٚر أصخٚص أمثٚل أشٚمٜ بـ ٓدن وأيب بُر 

وأيب ُمّد ادَدد وأيب ؿتٚدة افًٍِىْٔل وؽرهؿ إرهٚبٔغ، بَْٔم تًتز أصخٚصٚ  افٌٌدادي

، وأصد حَدا أمثٚل افَروٚوي وافًريٍل واْلقيْل وافوٚري  آخريـ ؿد يُقٕقن أـثر خىرا

وؽرهؿ دظٚة إػ اهلل وإػ ديـ اهلل، ؾتٔن َلؿ ارتَٚء جٔع ادْٚبر وافقصقل جلّٔع افْٚس 

 ٍتْٜ بْٔٓؿ.فتحريوٓؿ وٕؼ اف

وهذا مٚ يدل ظِٔف افقاؿع، ؾداظش َل تُـ فتٗشس فقٓ ذفؽ افتحريض افنديد افذي ـٚن 

يَقم بف افَروٚوي وافًريٍل وافوٚري وؽرهؿ مـ ادنٚيخ افذيـ ـٕٚقا ومٚ زافقا حيروقن 

iu بُؾ افقشٚئؾ وإشٚفٔٛ ظذ تدمر شقريٜ وافًراق وفٌٔٔٚ وؽرهٚ مـ بَلد افًَٚل اْلشَلمل.
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 A@= أوه البًاء ال٩کكي للصما٠ات الىل٩یة اإلقهابیة

ء ظْٔٚت ـثرة مـ ادنٚيخ افذيـ يًتزون بحؼ افًْد افٍُري و مـ خَلل اشتَرا

أخىر مدرشٜ تهدر  فإلرهٚب، أو يًتزون افًَؾ ادٍُر فف، أو إب افروحل فف، رأجْٚ أن

: وهل اددرشٜ ادتٍرظٜ مـ مذهٛ أهؾ اْلديٞ ،اددرشٜ افًٍِٜٔ افقهٚبٜٔاْلرهٚب هل 

ابـ تّٜٔٔ، ثؿ شٚر ظذ ِنجف ُمّد بـ ظٌد افقهٚب، ؾدظّٓٚ  ؿديَم، وافتل مثِٓٚ وٕير َلٚ

ء ًٕتٝ  بتٖشٔس حرـتف ادنٓقرة، وؿد أثرت هذه اْلرـٜ ِف ـؾ اْلرـٚت واددارس شقا

 بٚفًٍِٜٔ أو َل تًْٝ.

وؿد رأجْٚ أنف ٓ يُّـ مقاجٜٓ اْلرهٚب ودحره واشتئهٚفف مـ حٔٚتْٚ إٓ بًد ِتٍٔػ 

ـِٔٚ، ومْع ٍٕقذهٚ وإتنٚرهٚ، وإٓ ؾ٘ن افًِّٔٚت افًًُريٜ فـ هذه ادْٚبع افٍُريٜ ِتٍٍٔٚ 

تٍْع وحدهٚ، ؾٓل تَيض ظذ إظراض، أو مٚ خرج مـ اْلرهٚب إػ افقاؿع، أمٚ ادهدر 

افذي يّد افٍُر اْلرهٚيب ؾٕ٘ف ييؾ يهدر أؾُٚره ـؾ حغ، فٔخرج فْٚ ِف ـؾ يقم جٚظٜ أو 

 .جٚظٚت إرهٚبٜٔ جديدة أـثر تىرؾٚ وؽِقا 

افتًرف ظذ أهؿ ادقاد افٍُريٜ افتل يهدرهٚ هذا  بٚختهٚر ـ ـ وؿد حٚوفْٚ ِف هذه افدراشٜ

 آِتٚهٚن فٌْٚء افنخهٜٔ افٍُريٜ فِجَمظٚت اْلرهٚبٜٔ، وافتل تَقم ظذ ثَلثٜ أشس ـزى هل:

 ـ افتّٔز وافىٚئٍٜٔ 0

 ـ افتؤِؾ وافتٍُر8

 ـ افًْػ واْلرهٚب 2

مـ اظتٌٚر افنخص أو اجلَمظٜ ًٍٕٓٚ متّٔزة ظـ أخريـ، وأن َلٚ  ـ أوٓـ ؾْٚلرهٚب يٌدأ

 حؼ افقصٚيٜ ظِٔٓؿ، وأِنٚ افىٚئٍٜ افقحٔدة ادْهقرة افْٚجٜٔ، وأِنٚ وحدهٚ ُتثؾ اْلشَلم.

ثؿ يتًدى ذفؽ إػ اْلُؿ ظذ ادخٚفٍغ افذيـ َل يْهٚظقا فقصٚيتٓٚ، بٖنقاع إحُٚم 

 وافتٌديع وتْتٓل بٚفتٍُر.ادختٍِٜ، وافتل تْىِؼ مـ افتؤِؾ 

ثؿ يتًدى ذفؽ إػ ِمٚرشٜ افًْػ بٖنقاظف ادختٍِٜ ظذ هٗٓء افذيـ حُؿ ظِٔٓؿ 

 بٚفوَلل أو افٌدظٜ أو افٍُر.

ؾٓذه إشس افثَلثٜ هل افرـٚئز افُزى افتل يَقم ظِٔٓٚ افٌْٚء افٍُري وافًَدي فِنخهٜٔ 

iu بَدر مٚ تُقن ذاشٜ اْلرهٚيب وظٍْف. اْلرهٚبٜٔ، وبَدر اددد افذي ُتيك بف هذه إشس،
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=@B   وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و 

وؿد حٚوفْٚ ِف هذا افٌحٞ أن ٕدرس احٚدة افٍُريٜ افتل تزود ِبٚ هذه إشس مـ ضرف 

 آِتٚه افًٍِل.

 وؿد ؿًّْٚ افدراشٜ إػ ثَلثٜ مٌٚحٞ، تْٚوفْٚ ِف ـؾ مٌحٞ مْٓٚ أشٚشٚ مـ إشس.

 أوال ـ الحمیض والؽائفیة
افنخهٜٔ ادًْقيٜ فِجَمظٚت اْلرهٚبٜٔ هل صًقرهٚ بٚفتّٔز،  إشٚس إول افذي تٌْك ظِٔف

وافذي َيًِٓٚ تتكف، وـِٖنٚ ادّثؾ افقحٔد فإلشَلم، وأِنٚ افٍرؿٜ افْٚجٜٔ، وأن مـ ظداهٚ ـٍرة 

ومٌتدظغ ومرتديـ، وهذا افنًقر هق افذي يقفد ـؾ ؿٔؿ افىٚئٍٜٔ، وهق افذي يَػ حٚئَل دون 

ئَل ِف وجف ـؾ داظٜٔ فِتَريٛ بغ ادًِّغ، ويَػ حٚئَل بًد افقحدة اْلشَلمٜٔ، بؾ يَػ حٚ

ذفؽ دون إبراز افْزظٜ اْلًٕٕٜٚٔ فإلشَلم، بٚظتٌٚره رَحٜ فًِٚدغ، ٕن آشتًَلء افذي حيِّف هذا 

 افٍُر حيقل بْٔف وبغ افتقاصؾ مع أخر، مَٓم ـٚن ذفؽ أخر.

 شٚئر ظـ افتّٔز ُمٚوفٜ مــ مـ أول مٚ طٓرت ـ تْىِؼ آِتٚهٚت افًٍِٜٔحٔٞ 

 وٚل ظداهٚ مـ وأن افْٚجٜٔ، افٍرؿٜ وأِنٚ ادىِؼ، اْلؼ صٚحٌٜ ًٍٕٓٚ واظتٌٚر ادًِّغ،

 ادًتَٔؿ. افىريؼ ظـ ومْحرف ومٌتدع

وفٔٝ إمر وؿػ ظْد هذا اْلد، ؾَل حرج ظذ أي جٚظٜ أن تًتَد ِف ًٍٕٓٚ افهقاب، 

افًٍِٔغ ظـ ؽرهؿ ِف هذا، هق ُتٔزهؿ وضٚئٍٔتٓؿ، وتًتَد ِف ؽرهٚ اْلىٖ، وفُـ افذي يٍرق 

  0(ظِْٔٚ ؾٓق مًْٚ يُـ َل مـ) ( ــه243: ادتقَف) بىٜ ابـ يذـر ـَمـ ؾنًٚرهؿ

وَلذا ؾ٘ن هذا آِتٚه ووع مْيقمٜ ُمددة اظتز ـؾ مـ خرج ظِٔٓٚ مٌتدظٚ وٚٓ أو 

ـه(، وهق مـ ـٌٚر 285افزِبٚري )ادتقَف: ـٚؾرا مرتدا، أو ـَم ظز ظـ ذفؽ أبق ُمّد اْلًـ 

ادٗشًغ َلذا آِتٚه، حٔٞ أخػ رشٚفٜ ِف )ذح افًْٜ(، ؿٚل ِف خُٚتتٓٚ: )ؾّـ أؿر بَم ِف 

هذا افُتٚب وآمـ بف واختذه إمٚمٚ، وَل ينؽ ِف حرف مْف، وَل َيحد حرؾٚ واحدا، ؾٓق 

ٚ ِمٚ ِف هذا افُتٚب، أو صٚحٛ شْٜ وجٚظٜ، ـٚمؾ، ؿد ـِّٝ ؾٔف افًْٜ، ومـ جحد حرؾ

                                                                    
ة الؼکبشي، جسمیك: سػا هؼـي، وزمذ . 1 َـّ اإلباية الکبشی، أبى ػبذ الله ػبیذ الله بى هسمذ الُؼْکَبشي المؼشوف بابى َب

iu . 474، ص 2الحىیدشي، وغیشهما، داس الشایة للًشش والحىصیغ، الشیاع، ج
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 C@= ي للصما٠ات الىل٩یة اإلقهابیةأوه البًاء ال٩کك

صؽ ِف حرف مْف أو صؽ ؾٔف أو وؿػ ؾٓق صٚحٛ هقى. ومـ جحد أو صؽ ِف حرف مـ 

افَرآن، أو ِف رء جٚء ظـ رشقل اهلل ـ صذ اهلل ظِٔف وآخف وشِؿ ـ، فَل اهلل تًٚػ مُذبٚ، 

  0ؾٚتؼ اهلل واحذر وتًٚهد إيَمٕؽ(

ـ ــ ؾٔف ؾَد اشتُّؾ افًْٜ، ومـ ظـ شٍٔٚن بـ ظْٜٔٔ ؿقفف: )افًْٜ ظؼة، ؾّي ورو

ترك مْٓٚ صٔئٚ ؾَد ترك افًْٜ: إثٌٚت افَدر، وتَديؿ أيب بُر وظّر، واْلقض، وافنٍٚظٜ، 

ط، واْليَمن ؿقل وظّؾ، وافَرآن ـَلم اهلل، وظذاب افَز، وافًٌٞ يقم  وادٔزان، وافكا

  8افَٔٚمٜ، وٓ تَىًقا بٚفنٓٚدة ظذ مًِؿ(

ء مـ ادتَدمغ أو ادتٖخريـ، ؾٓؿ يرون أِنؿ وهُذا َٕلحظ ِف ـؾ  افُتٚبٚت افًٍِٜٔ شقا

ِف إصقل وافٍروع مـ أصحٚب اْلؼ ادىِؼ، ومـ خٚفٍٓؿ ؾٓق وٚل مٌتدع، أو ـٚؾر 

 مرتد، ويٌْقن ظذ هذا بًد ذفؽ مٚ شْراه مـ أحُٚم.

اؿع اْلشَلمل، وبْٚء ظذ هذا افنًقر بٚفتّٔز ظـ شٚئر ادًِّغ، يرون أنًٍٓؿ ؽربٚء ِف افق

ٌقن ادهىٍقن افذيـ اختٚرهؿ اهلل توهؿ يّدحقن هذه افٌربٜ، وينًرون بِٖنؿ مـ خَلَلٚ هؿ ادج

ْلٍظ ديْف، وَلذا ٕجدهؿ ِف ـتٌٓؿ ورشٚئِٓؿ وخىٌٓؿ يرددون مهىِح افٌربٜ ـثرا، ويَِْقن ظـ 

 .شٍِٓؿ ِف ذفؽ افُثر مـ ادرويٚت افتل تزيد مـ صًقرهؿ بٚفتّٔز وافىٚئٍٜٔ

ـه( ِف ـتٚبف )ـنػ افُربٜ ِف وصػ أهؾ 351ومـ أمثِٜ ذفؽ مٚ َِٕف ابـ رجٛ )ادتقَف: 

مـ روايٚت ؿدم َلٚ بَقفف:  2افٌربٜ( ُتٝ ظْقان: )اْلشَلم ٓ يذهٛ، وفُـ يذهٛ أهؾ افًْٜ(

ٚ بٚفَِٜ( ٚ بٚفٌربٜ ووصػ أهِٓ ٜ ووصٍٓ   4و)َلذا ادًْك يقجد ِف ـَلم افًِػ ـثرا مدح افًْ

                                                                    
لدمیضي، داس المًهاج، ششذ الغًة، أبى هسمذ السغى بى ػلي بى خلف البشبهاسي، المسمك:ػبذ الشزمى بى أزمذ ا. 1

 .  132ه،ـ ص:  1426
  175، ص1المشخغ الغابك، ج. 2
کشف الکشبة في وطف أهل الغشبة ٔوهى هـبىع ػمى هدمىع سعائل السافظ ابى سخب السًبليٓ، صیى الذیى ػبذ . 3

السلىايي، الشزمى بى أزمذ بى سخب البغذادي، ثن الذهشمي، السًبلي، دساعة وجسمیك: أبي هظؼب ؿلؼث بى فؤاد 
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=A:   وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و 

ؽ افروايٚت ؿقل إوزاظل: )أمٚ إٕف مٚ يذهٛ اْلشَلم وفُـ يذهٛ أهؾ افًْٜ ومـ تِ

 ـ حتك مٚ يٌَك ِف افٌِد مْٓؿ إٓ رجؾ واحد(، وؿقل اْلًـ ٕصحٚبف: )يٚ أهؾ افًْٜ! ترؾَقا 

ؾُٕ٘ؿ مـ أؿؾ افْٚس(، وؿقل يقٕس بـ ظٌٔد: )فٔس رء أؽرب مـ افًْٜ  ـ رَحُؿ اهلل

 قل شٍٔٚن افثقري: )اشتقصقا بٖهؾ افًْٜ ؾِ٘نؿ ؽربٚء(وأؽرب مْٓٚ مـ يًرؾٓٚ(، وؿ

ثؿ ظَٛ ظذ هذه افروايٚت بَقفف: )صٚر ِف ظرف ـثر مـ افًَِمء ادتٖخريـ مـ أهؾ 

اْلديٞ وؽرهؿ افًْٜ ظٌٚرة ظَم َشَِِؿ مـ افنٌٓٚت ِف آظتَٚدات خٚصٜ ِف مًٚئؾ اْليَمن 

ِف مًٚئؾ افَدر وؾوٚئؾ افهحٚبٜ،  بٚهلل ومَلئُتف وـتٌف ورشِف وافٔقم أخر، وـذفؽ

  0وصٍْقا ِف هذا افًِؿ بٚشؿ افًْٜ ٕن خىره ظئؿ وادخٚفػ ؾٔف ظذ صٍٚ هُِٜ(

وهؿ َلذا، يذـرون مٚ ورد ِف افْهقص ادَدشٜ مـ مدح افَِٜ، ويرون أِنٚ خٚصٜ ِبؿ، 

ـ تّٜٔٔ ويروون ظـ يقشػ بـ أشٌٚط ؿقفف: )أهؾ افًْٜ أؿؾ مـ افُزيٝ إَحر(، ويَقل اب

ـه(: )ان اهلل َل يُـ فٔجّع هذه إمٜ ظذ وَلفٜ، وإٕف ٓ يزال ؾٔٓٚ ضٚئٍٜ 384)ادتقَف: 

طٚهريـ ظذ اْلؼ ٓ ييهؿ مـ خٚفٍٓؿ وٓ مـ خذَلؿ، وٓ يزال اهلل يٌرس ِف هذا افديـ 

  8ؽرشٚ يًتًِّٓؿ ؾٔف بىٚظٜ اهلل(

َذفَِؽ ▬رة ِف ؿقفف تًٚػ: ويؤٍقن إػ هذا اظتٌٚر أنًٍٓؿ إمٜ افقشىٜٔ ادذـق ـَ َو

ًٔدا ِٓ ْؿ َص ُُ ْٔ َِ ُشقُل َظ قَن افرَّ ُُ ِس َوَي َداَء َظَذ افَّْٚ َٓ ُٕقا ُص ق ُُ ًٜ َوَشًىٚ فَِت ْؿ ُأمَّ ـُ َْٚ ِْ ًَ  2﴾َج

 وؿد ووح ابـ تّٜٔٔ افُثر مـ ميٚن هذه افقشىٜٔ، وإىٌٚؿٓٚ ظذ آِتٚه افًٍِل وحده

يٚ ؾرظٜٔ خَلؾٜٔ ُيٚفٍٓؿ ؾٔٓٚ أـثر ادًِّغ، مْٓٚ ون شٚئر ادًِّغ، وهل ِف أـثرهٚ ؿوٚد

ِف بٚب أشَمء اهلل وآيٚتف وصٍٚتف وشط بغ أهؾ افتًىٔؾ افذيـ  4)ؾٓؿ )أي أهؾ افًْٜ(

ًٍٕف حتك ينٌٓقه بٚفًدم  ٚيِحدون ِف أشَمء اهلل وآيٚتف، ويًىِقن حَٚئؼ مٚ ًٕٝ اهلل ِب

                                                                    
 . 321المشخغ الغابك، ص. 1
هًهاج الغًة الًبىیة في يمغ کالم الشیؼة المذسیة، جمي الذیى أبى الؼباط أزمذ بى ػبذ السلین بى ػبذ الغالم ابى جیمیة، . 2

بؼة: األولی،    8/351ٓم، ٔ 1986ـ  هـ 1416المسمك: هسمذ سشاد عالن، خاهؼة اإلهام هسمذ بى عؼىد اإلعالهیة، اـل
 . 143عىسة البمشة: . 3
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 ;A= أوه البًاء ال٩کكي للصما٠ات الىل٩یة اإلقهابیة

ثٚل، وينٌٓقٕف بٚدخِقؿٚت، ؾٔٗمـ أهؾ وادقات، وبغ أهؾ افتّثٔؾ افذيـ ييبقن فف إم

افًْٜ واجلَمظٜ بَم وصػ اهلل بف ًٍٕف، ومٚ وصٍف بف رشقفف مـ ؽر ُتريػ وٓ تًىٔؾ، ومـ 

  0ؽر تُٔٔػ وُتثٔؾ(

وابـ تّٜٔٔ يَهد ِبذا ظَٔدة افتجًٔؿ افتل يتٌْٚهٚ آِتٚه افًٍِل، وافتل يًتز خَلؾٓٚ 

ذا يًتزون مـ أول افٔد أو افًغ وَل ير أن ادَهقد ـٍرا وبدظٜ وتًىَٔل فهٍٚت اهلل، ؾِٓ

 طٚهرهٚ مْحرف ظـ افًَٔدة افهحٔحٜ، بؾ ـٚؾر حَلل افدم ـَم شْرى.

وهُذا ٕجدهؿ ووًقا شٔٚجٚ مـ افوقابط حيّل َحٚهؿ، وـؾ مـ ظداه مٌتدع وٚل، 

 إن ٕجٚ مـ بدظٜ، ؾًَٔع ٓ ُمٚفٜ ِف بدظٜ أخرى يٍُر ظذ أشٚشٓٚ.

افقهٚبٜٔ ظـ شٍِٓؿ هذا افنًقر بٚفتّٔز وافىٚئٍٜٔ، ؾِذفؽ ٓ يُّـ اظتٌٚر وؿد ورث 

افقهٚبٜٔ صٔئٚ حٚدثٚ، بؾ هل ميٓر مـ ميٚهر افًٍِٜٔ افَديّٜ، أو هل جمرد مرحِٜ مـ مراحِٓٚ، 

ن مـ ـٚن أز افذي ينًر بف افقهٚبٜٔ، ؾذـر أِنؿ )يًتَدون ٔوؿد وصػ أمغ افرحيٚين ذفؽ افتّ

ًٚ ظـ  مذهٌٓؿ فٔس بًِّؿ ؾٔنرون اػ ذفؽ ِف شَلمٓؿ بًوٓؿ ظذ افًٌض:)افًَلم خٚرج

  8و صًٔل ؾَل يردون افًَلم(أذا شِؿ ظِٔٓؿ شْل إظُِٔؿ يٚ اْلخقان حٔٚ اهلل ادًِّغ(.و

ورشٚئؾ ُمّد بـ ظٌد افقهٚب وأتٌٚظف ِمتِئٜ بّثؾ مٚ ـتٌف ابـ بىٜ وافزِبٚري وابـ تّٜٔٔ 

ء افًٍِل افذي يًّقٕف ظزة، وَلذا ٕجد ظْدهؿ ـؾ مٚ ٕجده ظْد وؽرهؿ مـ ذفؽ آشتًَل

 أشَلؾٓؿ مـ افًجٛ وافٌرور وافُزيٚء.

ؾٓؿ يًتزون أنًٍٓؿ افَِٜ ادٗمْٜ افًْٜٔ ِف وشط افُثرة ادؼـٜ ادٌتدظٜ، وؿد داؾع ابـ 

د اهلل رشٚفٜ فف اػ افنٔخ ظٌِف ظٌد افقهٚب ـًٍِف ظذ أن اْلؼ ُمهقر ِف ؿِٜ ؿِِٜٔ، ؾَٚل 

ٓ إنف ٓ يهز ظذ افديـ أبـ ُمّد بـ ظٌد افِىٔػ: )إن رشقل اهلل وأصحٚبف.. أخزوا 

شَلم يًقد ـَم بدأ، ؾَم ْلذا ـٚن ا٘شَلم يهر ؽريٌٚ ـَم بدأ.. ؾاْلن أافقاحد بًد افقاحد، و

أجٓؾ مـ اشتدل بُثرة افْٚس وإضٌٚؿٓؿ.. ؾِتُـ ؿهٜ إشَلم شَِمن افٍٚرد مُْؿ ظذ 

                                                                    
لذیى أبى الؼباط أزمذ بى ػبذ السلین بى جیمیة السشايي، المسمك: ػبذ الشزمى بى هسمذ بى لاعن، هدمغ هدمىع الفحاوی، جمي ا. 1
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=A<   وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و 

ٓ افقاحد بًد افقاحد، حتك أن آخرهؿ ؿٚل ظْد إٍٔٓٚ: إٕف َل يُـ ظذ ديـ افرشؾ بٚل، ؾ

مقتف: ٓ أظِؿ ظذ وجف إرض أحدا ظذ مٚ ٕحـ ظِٔف، وفُـ ؿد أضؾ زمٚن ٌٕل. واذـر مع 

هذا ؿقل اهلل تًٚػ: )ؾِقٓ ـٚن مـ افَرون مـ ؿٌُِؿ أوفقا بَٜٔ يْٓقن ظـ افًٍٚد ِف 

 . 0أنجْٔٚ مْٓؿ(إرض آ ؿَِٔل ِمـ 

 ثايیا ـ الحعلیل والحكفیش 
بْٚء ظذ مٚ شٌؼ بٕٔٚف ِف ادٌحٞ افًٚبؼ، ؾ٘ن آِتٚه افًٍِل أو )أهؾ اْلديٞ( أو 

)افقهٚبٜٔ(، هؿ أـثر افْٚس ؽرؿٚ ِف افتٍُر ابتداء مـ افَرون إوػ إػ افًك اْلِٚل، 

 ٍِٜٔ ؿديّٜ.وفذفؽ ؾ٘ن طٚهرة افتٍُر فًٔٝ بدظٜ حٚدثٜ، بؾ هل شْٜ ش

وهذا ادقؿػ ٕجده يْىٌؼ ظذ ـؾ أظَلم إمٜ بّدارشٓٚ ادختٍِٜ، ؾٚفُؾ ظْدهؿ ـٚؾر 

 أو مؼك أو زٕديؼ، ٕنف ٓبد أن يَع ٓ ُمٚفٜ ِف افنٌٚك افتل ٕهٌقهٚ فف ِف ـؾ ُمؾ.

وشًْرض هْٚ بٚختهٚر بًض إمثِٜ ظـ تِؽ افنٌٚك افتل ٕهٌٓٚ هذا آِتٚه 

ًّٔٓٚ )ٕقاؿض اْليَمن(، وافتل يًتز مـ وؿع ؾٔٓٚ ـٚؾرا مؼـٚ مرتدا فِّخٚفٍغ، وافتل ي

 حَلل افدم حتك فق أدى جٔع صًٚئر اْلشَلم، وافتزم بُؾ حدوده. 

 افتقحٔد:

يًتز افتقحٔد بٚدٍٓقم افًٍِل افقهٚيب افذي ٕير فف ابـ تّٜٔٔ، ورـز ظِٔف ُمّد بـ ظٌد  

افقهٚب، وتٌْتف بًد ذفؽ ـؾ افتْئَمت اْلرهٚبٜٔ هق إداة افُزى افتل حُؿ ِبٚ هذا 

 آِتٚه ظذ أـثر ادًِّغ بٚفؼك ومَتؤٚتف.

جٔع اددارس وافٍرق  ؾٍّٓقم افؼك ظْد هذا آِتٚه ُيتِػ ظـ مٍٓقمف ظْد

اْلشَلمٜٔ، ذفؽ أنف ٓ يًْل ؾَط جًؾ افْد مع اهلل تًٚػ، وإَٕم يؤٍقن إفٔف افُثر مـ 

افًِقـٚت افتل يَمرشٓٚ ادًِّقن شٍِٓؿ وخٍِٓؿ بْٜٔ تًئؿ مـ أمر اهلل بتًئّف مـ 

  تًٚػ.افهْٚلغ وإوفٔٚء وٕحق ذفؽ، ؾًٔتزون تِؽ افًِقـٚت افتًئّٜٔ ذـٚ جِٔٚ بٚهلل
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 =A= أوه البًاء ال٩کكي للصما٠ات الىل٩یة اإلقهابیة

وَلذا يدخؾ ِف افؼك اجلع ظْدهؿ افتقشؾ بٕٚوفٔٚء، أو آشتٌٚثٜ ِبؿ، أو افْذر َلؿ، أو 

افًَؿ ِبؿ، أو ضِٛ افنٍٚظٜ مْٓؿ، أو زيٚرة أضحتٓؿ، أو افٌْٚء ظذ ؿٌقرهؿ.. وؽر ذفؽ، 

 ِمٚ يًّقٕف )ٕقاؿض افتقحٔد(

ؾ مٚ ضٌِتف افؼيًٜ ؾُؾ مـ ؾًؾ هذا ظْدهؿ مؼك، وإن صذ وصٚم وحٟ وظّؾ بُ

مـ تُٚفٔػ، يَقل ُمّد بـ ظٌد افقهٚب ِف رشٚفٜ فف ِف )مًْك ٓ إهل إٓ اهلل(: )إن افٍُٚر 

افذيـ ؿٚتِٓؿ رشقل اهلل ـ صذ اهلل ظِٔف وآخف وشِؿ ـ ـٕٚقا يتهدؿقن وحيجقن ويًتّرون 

ا هلل ويتًٌدون ويسـقن أصٔٚء مـ ادحرمٚت خقؾٚ مـ اهلل ظز وجؾ، وفُْٓؿ َل ينٓدو

بتقحٔد إفقهٜٔ، وذفؽ أن ادؼـغ ـٕٚقا يدظقن افهْٚلغ مثؾ ادَلئُٜ وظًٔك وظزير 

وؽرهؿ مـ إوفٔٚء، ؾٍُروا ِبذا مع اؿرارهؿ بٖن اهلل هق اْلٚفؼ افرازق اددبر، واذا ظرؾٝ 

 هذا ظرؾٝ مًْك )ٓ افف آ اهلل(، وظرؾٝ أن مـ دظٚ ٌٕٔٚ أو مُِٚ أو ٕدبف او اشتٌٚث بف،

  0ؾَد خرج مـ اْلشَلم(

ـ ظٌد افقهٚب ظذ إمٜ بٚفؼك إـز ؿٚسة ظذ مٚ أخٍف مـ بوَل تُـ أحُٚم ُمّد 

ـتٛ ورشٚئؾ، بؾ ـٚن ينٔع ذفؽ ِف افٌَلد، ويكح بف ِف ـؾ ُمؾ، وؿد صٓد أظَلم ظكه 

 ظِٔف بحُّف ظِٔٓؿ بٚفؼك.

يتٌْقن هذا ادقؿػ افتٍُري وفألشػ ؾ٘ن افًٍِٜٔ بًد ابـ ظٌد افقهٚب ـِٓؿ ٓ زافقا 

وهق ظِؿ مـ ـٌٚر أظَلم افًٍِٜٔ ِف مك ـ : )ـَم  ـ ، يَقل ُمّد حٚمد افٍَل8فًّقم ادًِّغ

جرى ٕهؾ مك وؽرهؿ6 ؾ٘ن أظيؿ آخٓتٓؿ أَحد افٌدوي، وهق ٓ يًرف فف أصؾ وٓ 

حقَلؿ ؾوؾ وٓ ظِؿ وٓ ظٌٚدة. ومع هذا ؾهٚر أظيؿ آخٓتٓؿ.. وـٚن أهؾ افًراق ومـ 

ـٖهؾ ظَمن يًتَدون ِف ظٌد افَٚدر اجلَٔلين; ـَم يًتَد أهؾ مك ِف افٌدوي. وظٌد افَٚدر مـ 

متٖخري اْلْٚبِٜ.. ـَم جرى مـ افراؾوٜ مع أهؾ افٌٔٝ.. وهُذا حٚل أهؾ افؼك مع مـ 

                                                                    
يمال ػى: ػمیذة هسمذ بى ػبذ الىهاب الغلفیة وأثشها في الؼالن اإلعالهي، طالر بى ػبذ الله الؼبىد، ػمادة البسث . 1

 م. 2114هـ/1424الؼلمي بالداهؼة اإلعالهیة، المذیًة المًىسة، المملکة الؼشبیة الغؼىدیة، الـبؼة: الثايیة، 
یضػن أيه علفي أو وهابي ثن ال یمف هزا المىلف هى المغلمیى ال یؼحبش  ال يسحاج إلی اعحذالل ػلی هزا الکالم، ألو الزي. 2

iu  علفیا وال وهابیا، ألو الًظىص الىاسدة ػًهن جمیذ الغلفي والىهابي بهزا المیذ، فیما یغمی ػًذهن بالىالء والبشاء.
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=A>   وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و 

ؾتْقا بف، وأظيؿ مـ هذا ظٌٚدة أهؾ افنٚم ٓبـ ظريب، وهق إمٚم أهؾ افقحدة افذيـ هؿ أـٍر 

ؾ إرض وأـثر مـ يًتَد ؾٔف هٗٓء ٓ ؾوؾ فف وٓ ديـ ـٖنٚس بّك وؽره، وجرى ِف أه

ٕجد ؿٌؾ هذه افدظقة مثؾ هذا.. وِف اْلجٚز وافّٔـ وؽرهٚ مـ ظٌٚدة افىقاؽٔٝ وإصجٚر 

  0وإحجٚر وافٌَقر مٚ ظّٝ بف افٌِقى، ـًٌٚدهتؿ فِجـ وضٌِٓؿ فِنٍٚظٜ مْٓؿ(

 هذا مـ يًِؿ وَل مؼك، أو ـٚؾر وهق إٓ ـ هٗٓء ٕير ِفـ غوبذفؽ َل يٌؼ أحد مـ ادًِّ

افتل اظتزهٚ ظِؿ ـٌر ـٖيب بُر جٚبر اجلزائري و ـ8افقهٚيب صَٓٚ ِفـ افًًقديٜ افدوفٜ إٓ افتٍُر

افدوفٜ افقحٔدة ادّثِٜ فإلشَلم، يَقل: )هذه افّدوفٜ اّفتل ـٕٚٝ مًجزة افَرن افّرابع ظؼ، هذه 

  2ٓ يقافٔٓٚ إّٓ مٗمـ وٓ يًٚدُّيٚ إّٓ مْٚؾؼ ـٚؾر مٚدامٝ ؿٚئّٜ بٖمر اهلل(افّدوفٜ افتل 

 الحدغین والحؾبیه:
أو مٚ يىَِقن ظِٔف )تقحٔد إشَمء وافهٍٚت(، ويَهدون بف أن اهلل ُمدود، وفف حٔز، 

وَيري ظِٔف مٚ َيري ظذ إجًٚم مـ أحُٚم، وبْٚء ظذ أن هذه ادَقفٜ افًَديٜ َل يَؾ ِبٚ 

أحد مـ ادًِّغ ؽرهؿ، ؾِ٘نؿ فذفؽ ـٍروا أو بدظقا ـؾ مـ خٚفٍٓؿ ِف هذه ادًٖخٜ، 

 واظتزوه مًىَل فهٍٚت اهلل.

وبْٚء ظذ هذا اتٍَٝ آراء جٔع أهؾ اْلديٞ ومـ تًٌٓؿ مـ افًٍِٔغ ظذ إخراج 

ؾٓذا (، أهؾ افًْٜ واجلَمظٜ)إصٚظرة واحٚتريديٜ افذيـ ينُِقن أـثر ادًِّغ مـ مًّك 

صٚفح افٍقزان، وهق مـ هٔئٜ ـٌٚر افًَِمء ِف افًًقديٜ، يَقل: )أمٚ ـقن إصٚظرة َل افنٔخ 

ُيرجقا ظـ اْلشَلم ؾٓذا صحٔح هؿ مـ جِٜ ادًِّغ، وأمٚ أِنؿ مـ أهؾ افًْٜ واجلَمظٜ 

 4ؾَل ِٕنؿ ُيٚفٍقن أهؾ افًْٜ واجلَمظٜ ِف إثٌٚت افهٍٚت مـ ؽر تٖويؾ(

افٌُٚر، بْٚلوٚؾٜ إػ افقطٚئػ افٌُرة  ادًٚسة افًٍِٜٔ مراجع مـ هقوـ ويَقل ابـ بٚز

                                                                    
هسمذ زاهذ الفمي، فحر المدیذ ششذ کحاب الحىزیذ، ػبذ الشزمى بى زغى بى هسمذ بى ػبذ الىهاب، المسمك: . 1

 . 221م، ص1957هـ/1377هـبؼة الغًة المسمذیة، الماهشة، هظش، الـبؼة: الغابؼة، 
 ألو هؤالء یکفشوو شیؼة الغؼىدیة وهى فیها هى الظىفیة. . 2
 . 17، ص1413وخاءوا یشکؼىو ههاًل یا دػاة الؼاللة، أبى بکش خابش الدضائشي، داس السشهیى، . 3
iu . 62الظابىيي، طالر الفىصاو، دؽ، دت، ص  جًبیهات ػلی هماالت. 4
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 ?A= أوه البًاء ال٩کكي للصما٠ات الىل٩یة اإلقهابیة

ـ :)ؾٕٚصٚظرة وأصٌٚهٓؿ ٓ يدخِقن ِف أهؾ افًْٜ ِف إثٌٚت  افتل تقٓهٚ ِف افًًقديٜ

  0افهٍٚت فُقِنؿ ؿد خٚفٍقهؿ ِف ذفؽ وشُِقا ؽر مْٓجٓؿ(

 ـٚن افذي تّٜٔٔ ابـ إػ ادقؿػ هذا ِف يًتْدونـ افًٍِل آِتٚه أصحٚب ـًٚئرـ وهؿ

ذ إصٚظرة وادًتزفٜ وؽرهؿ مـ ادًِّغ افذيـ يرؾوقن هذه افًَٔدة، وؿد أخػ ظ صديدا

ـ : )ومـ  ِف بٔٚن افهِٜ بغ مذاهٛ ادتُِّغ ِف هذه ادًٖخٜ ـ افُتٛ افُثرة ِف ذفؽ، يَقل

ً ٕٚؾذًا، وظرف حََٜٔ مٖخذ ًٚ  رزؿف اهلل مًرؾٜ مٚ جٚءت بف افرشؾ، وبكا هٗٓء ظِؿ ؿىً

أِنؿ يِحدون َف أشَمئف وآيٚتف، وأِنؿ ـذبقا بٚفرشؾ وبٚفُتٚب وبَم أرشؾ بف رشِف، وَلذا 

ـٕٚقا يَقفقن: إن افٌدع منتَٜ مـ افٍُر، وآيِٜ إفٔف، ويَقفقن: إن ادًتزفٜ خمٕٚٔٞ افٍَلشٍٜ، 

افذـقر، وإصًريٜ  وإصًريٜ خمٕٚٔٞ ادًتزفٜ، وـٚن حئك بـ ظَمر: يَقل ادًتزفٜ اجلّٜٓٔ

اجلّٜٓٔ اْلٕٚث، ومرادهؿ إصًريٜ افذيـ يٍْقن افهٍٚت اْلزيٜ. وأمٚ مـ ؿٚل مْٓؿ 

وَل ييٓر مَٚفٜ تْٚؿض ذفؽ ؾٓذا يًد مـ  8آخر ظّره ِفي بُتٚب اْلبٕٜٚ افذي صٍْف إصًر

ًٚ ب يأهؾ افًْٜ، فُـ جمرد إٓتًٚب إػ آصًر ُؾ مـ بدظٜ. ٓ شَٔم وأنف بذفؽ يقهؿ حًْ

  2إتًٛ هذه افًٌْٜ ويٍْتح بذفؽ أبقاب ذ(

 الىالء والبشاء:
مـ افؼوط افثَمٕٜٔ افتل ووًٓٚ ُمّد ـب ظٌد افقهٚب فإليَمن )افقٓء وافزاء(، وهق ِف ذفؽ 

تٌع فِْٟٓ افًٍِل افذي ٓ ينسط ُتَؼ اْليَمن ِف ادٗمـ ؾَط، وإَٕم يؤػ إػ ذفؽ اصساط 

ن افُريؿ مـ افقٓء َلذا آِتٚه، وافزاءة مـ أظدائف، وهق يىٌؼ ِف ذفؽ ظذ ادٗمْغ مٚ ورد ِف افَرآ 

ِخِر ▬وجقب افزاءة مـ افُٚؾريـ ادحٚربغ، ـَم ِف ؿقفف تًٚػ:  ْٔ  َواْفَْٔقِم ا
ِ
ِمُْقَن بَِٚللَّ ْٗ ُد َؿْقًمٚ ُي

َٓ َِتِ

                                                                    
 . 42جًبیهات في الشد ػلی هى جأول الظفات، الشئاعة الؼاهة لإلفحاء، الشیاع، ص . 1
 وهى کحاب جدغیمي ػلی هزهب الغلفیة في الظفات، واألشاػشة یًکشوو يغبحه إلی األشؼشي . 2
ه ٔهـبىع ػمى الفحىی السمىیة الکبشیٓ، جمي الذیى أبى الشعالة المذيیة في جسمیك المداص والسمیمة في طفات الل. 3

الؼباط أزمذ بى ػبذ السلین ابى جیمیة السشايي السًبلي الذهشمي، المسمك: هسمذ ػبذ الشصاق زمضة، هـبؼة المذيي، 
iu . 6/359الماهشة، هظش، الـبؼة: الغادعة، 
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=A@   وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و 

ُٕقا آَبَٚءُهْؿ َأْو َأبََْْٚءُهْؿ َأْو إِْخَقاَِنُْؿ َأْو َظِنَرهَتُؿْ  ٚ ـَ َ َوَرُشقَفُف َوَفْق  ـْ َحٚدَّ اَللَّ وَن َم  0﴾ُيَقادُّ

وٕجؾ هذا افؼط ٕرى إٓنَٚؿٚت افُثرة افتل ُتهؾ ِف صٍقف هذا افتٔٚر، ؾَد وفد 

 يـ ِف آِتٚه افًٍِل:رادقؿػ مـ شٔد ؿىٛ مثَل مقؿٍغ ـٌ

آِتٚه افًٍِل اددخع: وهق ؾرع مـ آِتٚه افًٍِل اجلٚمل، ويرى هذا افٍرع تٍُر 

 شٔد ؿىٛ، وحرمٜ آشتٍٚدة مـ ـتٌف.

، وٓ يرى  آِتٚه رمٜ آشتٍٚدة حافًٍِل افنوري: ويرى أن شٔد ؿىٛ َل يُـ ـٚؾرا

 مـ ـتٌف، وفُـ بؼط ظروٓٚ ظذ افًِػ، أي أنف ٓ يٌَؾ ـؾ رء ظْف.

وهُذا حهؾ اْلَلف ِف جٔع افنخهٔٚت اْلشَلمٜٔ، وبًٌٌٓٚ تنًٌٝ اددارس 

 افًٍِٜٔ وـثرت.

نقاع مـ افنَٚق ِف ظٓد ُمّد ـب ظٌد افقهٚب، وإن َل تيٓر فًِِـ،  وؿد حهِٝ مثؾ هذه ٕا

ؾْراه مثَل يٌدع أو يًٍؼ أو يٍُر مـ َل ينٚرـف ِف تٍُر مـ ـٍرهؿ، وؿد ـتٛ ذفؽ ِف رشٚفٜ إػ 

بًض أتٌٚظف يَقل ؾٔٓٚ: )إذا ظرؾتؿ ذفؽ، ؾٓٗٓء افىقاؽٔٝ افذيـ يًتَد افْٚس ؾٔٓؿ، مـ أهؾ 

وأِنؿ يسصحقن فف، ويٖمرون بف افْٚس،  اْلرج وؽرهؿ منٓقرون ظْد ْلٚص وافًٚم بذفؽ،

ـِٓؿ ـٍٚر مرتدون ظـ اْلشَلم6 ومـ جٚدل ظْٓؿ، أو أنُر ظذ مـ ـٍرهؿ، أو زظؿ أن ؾًِٓؿ 

هذا، فق ـٚن بٚضَل ؾَل ُيرجٓؿ إػ افٍُر، ؾٖؿؾ أحقال هذا ادجٚدل، أنف ؾٚشؼ ٓ يٌَؾ خىف وٓ 

  8 بٚفزاءة مـ هٗٓء وتٍُرهؿ(صٓٚدتف، وٓ يهذ خٍِف، بؾ ٓ يهح ديـ اْلشَلم، إٓ

وبْٚء ظذ هذا َل يُتػ ُمّد بـ ظٌد افقهٚب مـ أتٌٚظف آفتزام بَم دظٚهؿ إفٔف، وإَٕم 

ضِٛ مْٓؿ إٓوَمم إػ جٚظتف واَلجرة إفٔف، وهق مٚ يذـرٕٚ بٕٚشس افتل تَقم ظِٔٓٚ جٚظٜ 

 ٚفٍغ اَلجرة وافًزفٜ ظْٓؿ.)اَلجرة وافتٍُر(، وافتل تقجٛ ظذ أتٌٚظٓٚ بًد تٍُر ادخ

وؿد شٚر ظذ هذا ادْٟٓ افقهٚبٜٔ، ؾٓؿ ٓ يُتٍقن مـ أتٌٚظٓؿ بٚٓفتزام بٚفًَٔدة افتل 

يوًقِنٚ َلؿ، وإَٕم يىٌِقن مْٓٚ أجوٚ أن يٍَقا مقؿٍٚ شٌِٔٚ مـ ؽرهؿ، وإٓ ؾ٘ن ذط افقٓء 

 وافزاء َل يتحَؼ ِف إيَمِنؿ.

                                                                    
 . 22عىسة المدادلة: . 1
iu ٓ 52/ 11الذسس الغًیة في األخىبة الًدذیة ٔ. 2
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 AA= أوه البًاء ال٩کكي للصما٠ات الىل٩یة اإلقهابیة

افٌْد أحًـ تىٌٔؼ، وَلذا ـٍرت ـؾ ظَِمء آِتٚه  وؿد ضٌَٝ اجلَمظٚت اْلرهٚبٜٔ هذا

افًٍِل افرشّل وؽر افرشّل افذيـ َل يْوّقا َلؿ، أو َل يٍَقا مثِٓؿ مقؿٍٚ شٌِٔٚ مـ 

أبق افًًقديٜ ـَم وؿٍقا مـ ؽرهٚ، وؿد ـتٌقا ِف ذفؽ افُتٛ افُثرة فًؾ أصٓرهٚ مٚ ـتٌف 

ن )افُقاصػ اجلِٜٔ   افدوفٜ افًًقديٜ(ِف ـٍر ُمّد ادَدد ُتٝ ظْقا

 ثالثا ـ الؼًف واإلسهاب
يتّٔز آِتٚه افًٍِل مـ فدن ٕنٖتف إوػ بٚشتخدام افًْػ بّختِػ وشٚئِف مع 

ء ـٚن ذفؽ ادخٚفػ ظٚحٚ أو حٚـَم أو ظٚمٔٚ بًٔىٚ، بؾ حتك فق ـٚن ذفؽ  ادخٚفػ، شقا

وبّقدهتؿ وافتًّؽ ادخٚفػ مـ أوصٕٚٚ رشقل اهلل ـ صذ اهلل ظِٔف وآخف وشِؿ ـ ِبؿ، 

بحٌِٓؿ، ؾحِّٜ افُراهٜٔ وإٓتَٚم وافتنٍل مـ هٗٓء جًٔٚ ٓ تُٚد تْتٓل، وهل فذفؽ 

 أصٌحٝ ظْد خٍِٓؿ مـ اْلرهٚبٔغ ديْٚ يتًٌدون اهلل بف.

وشْذـر هْٚ بٚختهٚر َٕمذج ظـ ذفؽ مـ مهٚدرهؿ افتل يًتّدون ظِٔٓٚ وحيسمقِنٚ، 

ِنٚ ويقصقن أتٌٚظٓؿ بَراءهتٚ، وؿد صٍْْٚهٚ إػ بؾ وَيًِقِنٚ مـ مراجًٓؿ افتل يزـق

 صٍْغ: ظْػ مًْقي، وظْػ حز.

 الؼًف المؼًىي:
وَٕهد بف ادَمرشٚت ؽر احٚديٜ فًِْػ، ـٚٓحتَٚر وافنتؿ واَلجر وؽرهٚ، وتٖثرهٚ 

افٍْز ٓ يَؾ ظـ تٖثر افًْػ اْلز، بؾ هل ِف أحٔٚن ـثرة وشِٜٔ وُتٓٔد فًِْػ اْلز، 

 فُراهٜٔ بغ افْٚس جلٜٓ مـ اجلٓٚت مَدمٜ دَمرشٜ افًْػ اْلز ودهٚ.ؾٌرس ا

 :السىاس هًغـ 1

وهق ٕقع مـ افتًٌر ظـ إفٌٚء ادخٚفػ وظدم اظتٌٚره، وذفؽ ٕتٔجٜ فًدم اظساف افتٔٚر 

 افًٍِل بف، وهق ٕقع مـ أنقاع افًَقبٜ افتل يًِىقِنٚ ظذ ادٌتدظٜ ِف تهقرهؿ.

وؿد ٕص ظذ هذا جٔع أئّتٓؿ مـ افًِػ واْلِػ، ومـ ذفؽ مٚ ذـره أبق افَٚشؿ افَلفُٚئل 

ـه( ِف ـتٚبف )ذح أصقل اظتَٚد أهؾ افًْٜ واجلَمظٜ(، ؾَد ؿٚل: )ؾَم جْل ظذ 404)ادتقَف: 

iuادًِّغ جْٚيٜ أظيؿ مـ مْٚطرة ادٌتدظٜ، وَل يُـ َلؿ ؿٓر وٓ ذل أظيؿ ِمٚ ترـٓؿ افًِػ ظذ 
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=AB   وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و 

تِؽ اجلِّٜ يّقتقن مـ افٌٔظ ـّدا ودردا، وٓ َيدون إػ إطٓٚر بدظتٓؿ شٌَٔل، حتك جٚء 

ادٌرورون ؾٍتحقا َلؿ إفٔٓٚ ضريَٚ، وصٚروا َلؿ إػ هَلك اْلشَلم دفَٔل، حتك ـثرت بْٔٓؿ 

ادنٚجرة، وطٓرت دظقهتؿ بٚدْٚطرة، وضرؿٝ أشَمع مـ َل يُـ ظرؾٓٚ مـ اْلٚصٜ وافًٚمٜ، حتك 

ٜ خَلٕٚ  تَٚبِٝ افنٌف ِف اْلجٟ، وبٌِقا مـ افتدؿٔؼ ِف افِجٟ، ؾهٚروا أؿرإٚ وأخدإٚ، وظذ ادداهْ

وإخقإٚ، بًد أن ـٕٚقا ِف اهلل أظداء وأودادا، وِف اَلجرة ِف اهلل أظقإٚ، يٍُروِنؿ ِف وجقهٓؿ 

ٚ بغ ادَٚمغ( ٚ بغ ادْزفتغ، وهٔٓٚت م   .0ظٕٔٚٚ، ويًِْقِنؿ جٓٚرا، وصتٚن م

ذا آشتًَلء ِف افتًٚمؾ مع ادخٚفػ، وظدم ؿٌقل اْلقار مًف، أو اْلقار مًف بٚشتًَلء هق وه

مٚ ُتٚرشف افًٍِٜٔ ِف حقارهٚ مع ادخٚفػ، وخهقصٚ مع افنًٜٔ، ؾٓل ُتأل حقاراهتٚ وجٔجٚ 

 وؾقى، ٕن هدؾٓٚ فٔس افٌحٞ افًِّل، وإَٕم إثٚرة افٍقى، وٕؼ افٍتْٜ.

 ـ الهدش: 2

ؽ ؿىع أي صِٜ مع مـ يروٕف مٌتدظٚ، وؿد اظتزوا ذفؽ مـ افًْـ افتل ُتٔز ويريدون بذف

افًٍِٔغ افًْٔغ ظذ ؽرهؿ، وَلذا ٕجد اْلديٞ ظـ هر ادٌتدع ِف ـؾ ـتٌٓؿ افقاصٍٜ 

فًَٔدة افًِػ، ومـ ذفؽ مٚ ورد ِف ـتٚب )ؿىػ افثّر ِف بٔٚن ظَٔدة أهؾ إثر( ٕيب 

( ـه( ُتٝ ظْقان )ؾهؾ مـ افًْٜ هجر أهؾ افٌدع0213افىٔٛ ُمّد صديؼ خٚن )ادتقَف: 

جٚء ؾٔف: )ومـ افًْٜ هجران أهؾ افٌدع، ومٌٚيْتٓؿ، وترك اجلدال واْلهقمٚت ِف افديـ 

وافًْٜ، وـؾ ُمدثٜ ِف افديـ بدظٜ، وترك افْير ِف ـتٛ ادٌتدظٜ، واْلصٌٚء إػ ـَلمٓؿ، ِف 

مٜٔ وادًتزفٜ أصقل افديـ وؾروظف، ـٚفراؾوٜ واْلقارج واجلّٜٓٔ  وافَدريٜ وادرجئٜ وافُرا

ئؼ افٌدع   .8ؾٓذه ؾرق افوَلفٜ وضرا

 ـ الغب والؾحن: 3

وهق مٚ ئّز افتٔٚر افًٍِل، ؾٓق ٓ يُتٍل بٚفٍتٚوى وافٌٕٔٚٚت افتل يهدرهٚ، بؾ يوؿ إػ ذفؽ 

                                                                    
 . 19، ص1ششذ أطىل اػحماد أهل الغًة والدماػة، ج. 1
لـف الثمش في بیاو ػمیذة أهل األثش، أبى الـیب هسمذ طذیك خاو، وصاسة الشؤوو اإلعالهیة واألولاف والذػىة . 2

iu . 144هـ، ص1421المملکة الؼشبیة الغؼىدیة، الـبؼة: األولی، ـ  واإلسشاد
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 AC= ا٠ات الىل٩یة اإلقهابیةأوه البًاء ال٩کكي للصم

ـتٚبٚ فٌتف ادِّقءة بٖنقاع افٌذاءة وافًٛ وافًِـ وافنتؿ، حتك أن اْلًـ ـب ظع افًَٚف ـتٛ 

فٌٚين وأخٍٚطف  ـٚمَل ِف صتٚئؿ إفٌٚين افتل ـٚن يَذف ِبٚ ظذ خهقمف، شَمه )ؿٚمقس صتٚئؿ ٕا

مٜ وؾوَلئٓٚ وؽرهؿ(، وؿد ذـر ِف مَدمتف أن افنٔخ ادحدث زاهد  ادُْرة ِف حؼ ظَِمء ٕا

ف ظذ ٜٔ زمٕٚف، ؾَٚل ِف تًَِٔشٍِ ظذ ادَلحيٜ ٍٕس ٓحظ ؿدـ مٚتريد حٍْل وهقـ افُقثري

ـتٚب )آختَلف ِف افٍِظ( ٓبـ ؿتٌٜٔ: )وِمٚ يٗشػ فف جد إشػ صدور مثؾ ذفؽ ِف هذا 

افًٓد وبًد هذا افًٓد ِمـ يًد ًٍٕف مـ ادْتّغ إػ اْلديٞ مع أن أول مٚ َيٛ أن يًتٍٔد حٚمؾ 

ل اْلديٞ مـ اْلديٞ هق ـرم افىٌع وفغ اجلٕٚٛ وافتِىػ بٚدًِّغ وآبتًٚد ظـ هجر افَق

ٓ ئًْف ـٖنف ظٚش مع افٌْل ـ صذ اهلل ظِٔف وآخف وشِؿ ـ وظٚذه وتربك  ٜ بًدم اْلقض ؾَٔم  وافًجرؾ

ٜ، ومـ أوؽؾ ِف افٌٚضؾ بٍيٚطٜ وؽِيٜ وبذاءة ؾٓق مـ أجٓؾ خِؼ اهلل بًْٜ مبًرتف ِف إرصٚد ٕا

ـ صدق إٓتَمء إفٔف(ٌٕل اَلدى    0وشرتف وأبًدهؿ م

فألشػ َيتٓد ِف ُتريػ إشَمء، فٔحٚول أن يٌرهٚ بتٌٔر وَلذا ٕجد هذا افتٔٚر 

اْلَٚئؼ، ؾساهؿ يىَِقن ظذ افنًٜٔ فَٛ )ادجقس( مع أنف ٓ يقجد مذهٛ وٓ ديـ ظذ 

 وجف إرض أـثر تْزُّيٚ وتقحٔدا وتَديًٚ هلل مـ اددرشٜ افنًٜٔٔ.

ق( بنٔىٚن افىٚق، شٍِٓؿ ابـ تّٜٔٔ، ؾَد ـٚن يَِٛ )مٗمـ افىٚ فومٚ ؾًِقه هق مٚ ؾًِ

و)ابـ ادىٓر( بٚبـ ادْجس، وأحٍٚده افٔقم يىَِقن ظذ )حزب اهلل( فَٛ )حزب 

افنٔىٚن(، وظذ )ٕك اهلل( فَٛ )ٕك افنٔىٚن(، ؾًٔتٌدفقن اشؿ اهلل مـ دون اشتحٔٚء 

 بٚشؿ افنٔىٚن، وفألشػ ؾَد شًّٝ افَروٚوي مع ـز شْف، يردد مثؾ هذا دون حٔٚء.

 الؼًف السغي:
 يُتػ افتٔٚر افًٍِل بَّمرشٜ افًْػ ادًْقي بجّٔع أنقاظف ظذ ادخٚفٍغ، بؾ وؿ َل

 ـ ع أنقاظف أجوٚ، ؾتٚرُيٓؿ ِمِقء بٚفَتؾ وافتدمر، وشْذـر هْٚٔجّبإفٔف افًْػ اْلز 

 .ذفؽ ظذ إمثِٜ بًضـ بٚختهٚر

                                                                    
 ٓ، يمال ػى: لاهىط شحائن االلبايي، 12ايظش: جؼلیك صاهذ الکىثشي ػلی کحاب ٔاالخحالف في اللفظٓ البى لحیبة ص ٔ. 1

iu  .6، ص1993زغى بى ػلي الغماف، داس االهام الًىوي، االسدو، ػماو، 
c.
ta
qr
ib
.ir

https://iuc.taqrib.ir


=B:   وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و 

ظٌد وؿٌؾ ذفؽ ٕتحدث ظـ تكحيٚهتؿ بحِٜٔ دمٚء مـ ُيٚفٍقِنؿ، ؾَد سح ابـ 

ٓٚ إػ ذيػ مُٜ، جمٌٔٚ فف ظـ شٗافف ظـ شٌٛ ؿتٚفف فِْٚس، ِافقهٚب ِف رشٚفٜ أرش

ؾٖجٚب: )أرـٚن اْلشَلم اْلًّٜ، أوَلٚ افنٓٚدتٚن، ثؿ إرـٚن إربًٜ، ؾٕٚربًٜ إذا أؿر ِبٚ، 

وترـٓٚ هتٚوٕٚ، ؾْحـ وإن ؿٚتِْٚه ظذ ؾًِٓٚ، ؾَل ٍُٕره بسـٓٚ.. وأجوٚ: ٍُٕره بًد افتًريػ 

ذا ظرف وأنُر.. ]وأجوٚ[ مـ ظرف أن افتقحٔد ديـ اهلل ورشقفف، افذي أطٓرٕٚه فِْٚس، إ

وأؿر أجوٚ أن هذه آظتَٚدات ِف اْلجر، وافنجر، وافٌؼ، افذي هق ديـ ؽٚفٛ افْٚس، أنف 

يْٓك ظْف، ويَٚتؾ أهِف، فُٔقن افديـ ـِف هلل، ومع  افؼك بٚهلل، افذي بًٞ اهلل رشقفف

ػ افتقحٔد، وٓ تًِّف، وٓ دخؾ ؾٔف، وٓ ترك افؼك، ؾٓق ـٚؾر، َٕٚتِف ذفؽ َل يِتٍٝ إ

بٍُره6 ٕنف ظرف ديـ افرشقل ؾِؿ يتًٌف، وظرف افؼك ؾِؿ يسـف، مع أنف ٓ يٌٌض ديـ 

افرشقل، وٓ مـ دخؾ ؾٔف، وٓ يّدح افؼك، وٓ يزيْف فِْٚس.. ]وأجوٚ[ مـ ظرف ذفؽ، 

ادظٚئف أنف ظٚمؾ بف، وتٌغ ِف مدح مـ ظٌد يقشػ،  وفُْف تٌغ ِف شٛ ديـ افرشقل، مع

وإصَر، ومـ ظٌد أبٚ ظع، واْلي، مـ أهؾ افُقيٝ، وؾوِٓؿ ظذ مـ وحد اهلل، وترك 

افؼك، ؾٓذا أظيؿ مـ إول.. ]وأجوٚ[ مـ ظرف افتقحٔد، وأحٌف، واتًٌف، وظرف افؼك، 

افؼك، ؾٓذا أجوٚ: ـٚؾر.. وترـف، وفُـ يُره مـ دخؾ ِف افتقحٔد، وحيٛ مـ بَل ظذ 

]وأجوٚ[ مـ شِؿ مـ هذا ـِف، وفُـ أهؾ بِده يكحقن بًداوة أهؾ افتقحٔد، واتٌٚع أهؾ 

افؼك، وشٚظغ ِف ؿتَٚلؿ، ويتًذر أن ترك وضْف ينؼ ظِٔف، ؾَٔٚتؾ أهؾ افتقحٔد مع أهؾ 

ٚن، وٓ يُّْف بِده، وَيٚهد بَمفف، وًٍٕف، ؾٓذا أجوٚ ـٚؾر; ؾِ٘نؿ فق يٖمروٕف بسك صقم رمو

افهٔٚم إٓ بٍراؿٓؿ، ؾًؾ ; وفق يٖمروٕف بتزوج امرأة أبٔف، وٓ يُّْف ذفؽ إٓ بٍراؿٓؿ، ؾًؾ، 

ؾَتٓؿ ظذ اجلٓٚد مًٓؿ(  0ومقا

وبْٚء ظذ هذه افٍتٚوى شٚر افقهٚبٔقن ِف إرض يًٍُقن افدمٚء، وُيربقن ـؾ مٚ يّرون بف 

 مـ آثٚر حٍيٝ ٕجٔٚل ـثرة.

، وهق مـ مٗرخل افقهٚبٜٔ ادًتزيـ يهػ هزيّٜ أهؾ افريٚض شْٜ يَقل ظثَمن بـ بؼ

                                                                    
iu ٓ 112/ 1الذسس الغًیة في األخىبة الًدذیة ٔ. 1
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 ;B= أوه البًاء ال٩کكي للصما٠ات الىل٩یة اإلقهابیة

ٍٚل ٓ يِقي أحد ظذ أحد هربقا ظذ ض: )َؾرَّ اهؾ افريٚض، افرجٚل وافًْٚء وإـه 0043

وجقهٓؿ اػ افزيٜ ِف افًٓٚل ؿٚصديـ اْلرج، وذفؽ ِف ؾهؾ افهٔػ، ؾِٓؽ مْٓؿ خِؼ 

ًٚ وظىنٚ... وترـقهٚ خٚويٜ ظذ ظ روصٓٚ، افىًٚم وافِحؿ ِف ؿدوره وافًقاين ـثر جقظ

مقال مٚ ٓ حيك، ؾَِم دخؾ ظٌد ٕواؿٍٜ ِف ادْٚحل، وأبقاب ادْٚزل َل تٌِؼ، وِف افٌِد مـ ا

  0ثرهؿ يَتِقن ويٌّْقن(أافًزيز افريٚض وجدهٚ خٚفٜٔ مـ أهِٓٚ آّ ؿًَِٔل ؾًٚروا ِف 

يَٚتِقِنؿ، ؾَٚل: )اشتقػ ابـ شًقد ويتحدث ابـ ؽْٚم ظـ اشتحَلل افقهٚبٜٔ ٕمقال مـ 

  8ظذ جٔع مٚ ِف افريٚض مـ أمقال وٕخٔؾ ؾٔئٚ مـ اهلل ٕنف َل يقجػ ظِٔٓٚ خٔؾ وٓ رـٚب(

حٔٞ )هجؿ شًقد ظذ افَىٔػ وإحًٚء، وؿتؾ  0813و 0812شْٜ وهُذا ؾًؾ 

  2ؿٚم جمٚزر رهٌٜٔ بحؼ افًُٚن(أوأبٚد ٕحق أخػ ومخًَمئٜ رجؾ، و

قهٚبٔقن بّقضْٓؿ ٕجد أو مٚ حئط بف مـ أرض اجلزيرة، بؾ ؿهدوا ـربَلء وَل يُتػ اف 

 ًٚ ادَدشٜ ؽر مراظغ ْلرمتٓٚ، ؾَد صـ شًقد بـ ظٌد افًزيز صحٌٜ افقهٚبٔغ هجقمٚ مٌٚؽت

ـه  0802ظذ ـربَلء ادَدشٜ، ؾٖؿٚمقا جمزرة رهٌٜٔ ؾٔٓٚ، ِف صٓر ذي افًَدة مـ شْٜ 

 م( 0418ًٕٔٚن  81)ادهٚدف 

وصٍٓٚ ادٗرخ افقهٚيب ظثَمن ابـ بؼ ِف ـتٚبف )ظْقان ادجد(، ؾَٚل: )إن شًقد شٚر  وؿد

بٚجلٔقش ادْهقرة واْلٔؾ افًتٚق ادنٓقرة، مـ جٔع حٚض ٕجد وبٚدُّيٚ، واجلْقب واْلجٚز 

وهتٚمٜ وؽر ذفؽ، وؿهدوا أرض ـربَلء وٕٚزل أهؾ بِد اْلًغ، ؾحند ظِٔٓٚ ادًِّقن 

دخِقهٚ ظْقة، وؿتِقا ؽٚفٛ أهِٓٚ ِف إشقاق وافٌٔقت، وهدمقا افٌَٜ وتًقروا جدراِنٚ و

ادقوقظٜ بزظؿ مـ اظتَد ؾٔٓٚ ظذ ؿز اْلًغ، وأخذوا مٚ ِف افٌَٜ ومٚ حقَلٚ، وأخذوا افْهٌٜٔ 

افتل ووًقهٚ ظذ افَز وـٕٚٝ مرصقؾٜ بٚفزمرد وافٔٚؿقت واجلقاهر، وأخذوا جٔع مٚ وجدوا 

                                                                    
له بى بشش الًدذي السًبلي، جسمیك: ػبذالشزمى بى ػبذاللـیف بى ػًىاو المدذ في جاسیخ يدذ، ػثماو بى ػبذال. 1

 . 121م، ص  1983ـ  1982ـ  هـ 1413ـ  1412ػبذالله آل الشیخ، داس داسة المله ػبذالؼضیض، 
جاسیخ يدذ المغمی ٔسوػة األفکاس واألفهام لمشجاد زال اإلهام وجؼذاد غضوات روي اإلعالمٓ، السغیى بى غًام، . 2

 . 138م، ص 1994هـ / 1415ـ  اطش الذیى األعذ، داس الششوق، الـبؼة: الشابؼةالمسمك: ي
iu . 183 ـ  182جاسیخ يدذ، ص . 3

c.
ta
qr
ib
.ir

https://iuc.taqrib.ir


=B<   وظؿت یالملل ىیک٩ًكايه ب ىیو پًصم یهصمى٠ه ه٭االت و 

وافًَلح وافٌِٚس وافٍرش وافذهٛ وافٍوٜ وادهٚحػ افثّْٜٔ وؽر ذفؽ مقال ِٕف افٌِد مـ ا

مقال، ِٕمٚ يًجز ظْف اْلك، وَل يٌِثقا ؾٔٓٚ إٓ وحقة وخرجقا مْٓٚ ؿرب افيٓر بجّٔع تِؽ ا

ن شًقدا ارُتؾ مْٓٚ ؾجّع افٌْٚئؿ وظزل أمخٚشٓٚ، وؿًؿ إخٍل رجؾ، ثؿ أوؿتؾ مـ أهِٓٚ ؿريٛ 

  0ؽّْٜٔ فِرجؾ شٓؿ وفٍِٚرس شَٓمن(بٚؿٔٓٚ ظذ ادًِّغ 

وـٚن يُّـ أن يُقن هذا ادهر هق ًٍٕف مهر مُٜ ادُرمٜ فقٓ أن أهِٓٚ اشتجٚبقا 

فرشٚفتف، وافتل جٚء ؾٔٓٚ: )أمٚ بًد، ؾٖنتؿ جران اهلل وشُٚن حرمف آمْقن بٖمْف. إَٕم ٕدظقـؿ 

ء بْْٔٚ وبُْٔؿ أفديـ اهلل ورشقفف )ؿؾ يٚ  ن ٓ ًٌٕد آّ اهلل أهؾ افُتٚب تًٚفقا اػ ـِّٜ شقا

ًٚ مـ دون اهلل، ؾ ًٚ أربٚب ًٚ وٓ يتخذ بًوْٚ بًو : اصٓدوا بْٕٚٚ ٘وٓ ٕؼك بف صٔئ ن تقفقا ؾَقفقا

مًِّقن " ؾٖنتؿ ِف أمٚن اهلل ثؿ ِف أمٚن أمر ادًِّغ شًقد بـ ظٌد افًزيز وأمرـؿ ظٌد 

  8ؾٚشًّقا فف وأضًٔقا مٚ أضٚع اهلل وافًَلم( ادًغ بـ مًٚظد،

 الخاجمة:
بًد هذه اجلقفٜ ادختكة ِف تتٌع أثر آِتٚهغ افًٍِل واْلرـل ِف دظؿ وبْٚء اْلرـٚت 

 اْلرهٚبٜٔ ٕهؾ إػ افْتٚئٟ افتٚفٜٔ:

. أن اجلَمظٚت اْلرهٚبٜٔ ادًِحٜ َل تْنٖ مـ ؾراغ، وإَٕم ٕنٖت مـ إؾُٚر ادتىرؾٜ 0

 يْؼهٚ آِتٚهغ: افًٍِل واْلرـل بًْٛ خمتٍِٜ.افتل 

. أنف ٓ يُّـ افَوٚء ظذ اْلرهٚب بٚفَوٚء ظذ اجلَمظٚت اْلرهٚبٜٔ ادًِحٜ وحدهٚ، 8

ٕن افٍُر اْلرهٚيب ادْتؼ ِف ادجتّع بًٍؾ ذيْؽ آِتٚهغ شٔيؾ ُيرج فْٚ ِف ـؾ يقم 

 ٚ.جٚظٜ إرهٚبٜٔ جديدة، ربَم أـثر تًِحٚ وخزة وتىرؾ

. أن اْلرهٚب بٖنقاظف ادختٍِٜ فٔس وفٔد هذا افًك، وإَٕم فف أشًف افتٚرُئٜ افتل 2

ـ وفذفؽ ؾ٘ن هذا افتٚريخ  إول، وخهقصٚ بًد وؾٚة افٌْل ابتدأت مـ ؾجر اْلشَلم

صٚر مـ افساث افذي يًتْد إفٔف اْلرهٚبٔقن ِف تزير شِقـٚهتؿ اْلرهٚبٜٔ، وَلذا ٕجدهؿ ٓ 
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إػ مٚ ورد ِف افْهقص ادَدشٜ، وإَٕم يًتْدون ؿٌؾ ذفؽ وبًده إػ مـ يًتْدون ؾَط 

 يًتزوِنؿ شٍِٚ َلؿ.

ع افتٍُر، بحٔٞ صّؾ 4 . أن افٍُر افًٍِل أمد اْلرهٚب بُؾ مٚ حيتٚجقٕف مـ أنقا

 تٍُره إمٜ جًٔٚ، ؾَل يُٚد يْجق مْٓؿ أحد.

ٕؼه ِف ادجتّع دورا ـٌرا . أن فٍُِر افىٚئٍل افذي شٚهؿ افًٍِٔقن واْلرـٔقن ِف 1

 ؾَٔم ٕراه مـ أحداث افًْػ اْلىرة افتل أصٚبٝ ـؾ افىقائػ اْلشَلمٜٔ وؽر اْلشَلمٜٔ.

. أن حرـٚت اْلشَلم افًٔٚد، وإن ادظٝ أِنٚ ٓ ُتٚرس افًْػ إٓ أِنٚ حروٝ ظِٔف 2

 بُؾ افىرق، بْٚلوٚؾٜ إػ ٕؼهٚ فألؾُٚر افتل شٚمهٝ ِف دظؿ اْلرهٚبٔغ.

 َلؿٚ مـ هذه افْتٚئٟ َٕسح افتقصٔٚت افتٚفٜٔ:إى

. ظدم آـتٍٚء بٚدَٚومٜ ادًِحٜ فإلرهٚبٔغ، وإَٕم يوؿ إػ ذفؽ افرد ظِٔٓؿ وٕؼ 0

 افٍوٚئح افتٚرُئٜ ادرتٌىٜ ِبؿ وبٚفٍُر افذي يْىَِقن مْف.

ر افتل دظٚ إفٔٓٚ اْلشَلم، وافتل اشتًّؾ 8 . ٕؼ ثَٚؾٜ افًَلم وافًَمحٜ واْلقا

 ْلرهٚبٔقن ومـ يٌذُّيؿ مـ اجلَمظٚت افًٍِٜٔ واْلرـٜٔ ـؾ افقشٚئؾ فتنقُّيٓٚ.ا

. افدظقة إػ اْلشَلم ادحّدي إصٔؾ، وافذي صقهف افٍَٓٚء وادٗرخقن ظذ مدار 2

ٕٜٔ وافٌْقيٜ أوٓ، وفِتّثٔؾ اجلٔد  افتٚريخ اْلشَلمل، وهق اْلشَلم ادًتْد إػ افْهقص افَرآ

ـ بٚفتًّؽ بحٌٓؿ وبحٌِٓؿ، وصٓد  افذيـ أوص رشقل اهلل فف مـ ضرف ورثٜ افٌْقة

 بٚفوَلفٜ ظذ مـ خٚفٍٓؿ، وشٚر ظذ خَلف هدُّيؿ.
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