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ا ِه ا ِد ِدْه ِدْني هَي هَم ا ِسهَن اي  ِسُف ِدْن ا ِري هَأ ِسُررو ِسُش ِدْني  ا ِم ا ِهَّللي  ِسُذي ا ِب ا ِسُعذو هَروهَن ِسُهي  ِسُر ا ِف ِدْغ ِدْسهَت هَروهَن ِسُهي  ا ِعنيِسُن ِدْسهَت ا ِا ِهَّللي نحمدهي روي هَن ِدْمدي  هَح ِدْل ي إني ا

ع اًدا هَّم هَح ِسُم هَّني  ِسُدي هَأ هَه ِدْش هَروهَأ ِسُهَّللي  هَّلي ا هَهي ا ِإ هَلي ا ِإهَل ِدْني  ِسُدي هَأ هَه ِدْش هَروهَأ ِسُهي  هَيي هَل ا ِد هَه ا هَلي  هَف ِدْلي  ِدْضا ِل ِدْني ِسُي هَم هَرو ِسُهي  هَّلي هَل ا ِض ِسُم هَلي  هَف ِسُهَّللي  ي ا

ِسُه�. ِسُسذوِسُل هَر هَرو ِسُهي  ِسُد هَعِدْب

هَني ) ِسُمذو ِدْسا ِل ِسُم ِدْمي  ِدْنِسُت هَروهَأ هَّلي  هَّني ا ِإ ِسُمذوِسُت هَلي هَت هَرو ا ِهي  هَق اا ِت هَّقي ِسُت هَح هَهَّللي  ِسُقذواي ا هَمِسُنذواي اهَّت هَني آ ا ِذي هَه اي اهَّل (ي هَي اي هَأهُّي

هَّث هَروهَب هَه اي  هَج ِدْرو هَز هَه اي  ِدْن ا ِم هَقي  هَخهَل هَرو و ٍةي  هَد ا ِح هَروا و ٍسي  ِدْف ِدْني هَن ا ِم ِدْمي  ِسُك هَق هَخهَل ا ِذيي  ِدْمي اهَّل ِسُك هَرهَّب ِسُقذواي  ِسُسي اهَّت هَه اي الهَّن ا ي ،ي (ي هَي اي هَأهُّي

ِدْم ِسُك ِدْني هَعهَل هَني  هَك ا هَهَّللي  هَّني ا هَمي ا ِإ هَح ا ِدْر هَِدْل هَروا ا ِهي  هَني ا ِب هَءِسُلذو هَس ا ا ِذيي هَت هَهَّللي اهَّل ِسُقذواي ا هَرواهَّت ع اًءي  هَس ا هَروا ِن ع اًراي  هَكا ِثني ع اًلي  هَج ا ا ِر هَم اي  ِسُه ِدْن ي ا ِم

ا ِقنيع اًب اي )ي ، هَر

ِدْم ِسُك ِدْري هَل ا ِف ِدْغ هَروهَي ِدْمي  ِسُك هَم اهَل ِدْع ِدْمي هَأ ِسُك ِدْحي هَل ِدْصا ِل ع اًداي ِسُي ا ِدي هَس ع اًلي  ِدْذو هَق هَروِسُقذوِسُلذواي  هَهَّللي  ِسُقذواي ا هَمِسُنذواي اهَّت هَني آ ا ِذي هَه اي اهَّل ي (ي هَي اي هَأهُّي

ع اًم ا)�. ا ِظني هَع ع اًزاي  ِدْذو هَف هَزي  هَف ا ِدْدي  هَق هَف ِسُهي  ِسُسذوهَل هَر هَرو هَهَّللي  ِدْعي ا ا ِط ِدْني ِسُي هَم هَرو ِدْمي  ِسُك ِسُذِسُنذوهَب

ام اي بعد:

ي فلي يخفىي علىي ذيي حجىي روي لي ينبذوي عني فهمي ذيي لبي ،ي م اي يمري بهي الع المي مني تغنيرات

ي ه ائلةي ،ي روي ثذوراتو ٍي ي ش املةي فيي شتىي المج التي ،ي سذواءي ك انتي هذهي التغنيراتي تغنيرات

ي حسنيةي تقننيةي ،ي أروي ك انتي تغنيراتي فكريةي روي مف اهنيمنية،ي نشأي عنه اي الكثنيري مني الخلطي رو

ي الختل في بنيني مؤيدي مطلقي ،ي روي رافضي مطلقي ،ي روي كلي طرفيي قصدي المذوري ذمنيمي ،

هَثي فنيمنيزي طنيبهي مني خبنيثهي ،ي فلي هذوي تغريبيي م ائع، ي ف المؤمني كنيسي فطني يمحصي المحد

ي روي لي هذوي منغلقي فيي قذوقعتهي ،ي بلي القصدي فيي المذوري سبنيلهي ،ي روي التذوسطي دلنيلهي ،ي روي لكن

ي كلي هذاي علىي روفقي م اي سمحتي بهي شريعةي السلمي ،ي روي التيي دروني حم اه اي قطع

ي العن اقي ،ي روي م اي بعدي العبثي بقطعني اته اي روي ثذوابته اي الي المرروقي عني ربقةي الديني ب الكلنية

ع اف ان اي اللي روي إي اكمي �.

ي روي لي أدلي علىي هذاي مثلي قذولهي تع الىي فيي سذورةي البقرةي (ي روي كذلكي جعلن اكمي أمةي روسط ا

ي لتكذونذواي شهداءي علىي الن اس)،ي روي قدي اختلفتي كلمةي المفسريني رحمهمي اللي تع الىي في

ي معنىي قذولهي تع الىي (ي أمةي روسط ا)ي روي الكثنيري منهمي علىي اني معنىي الذوسطي هن اي هذوي (ي العدل

ي روي الخني اري )ي روي لكني الطبريي رحمهي اللي تع الىي فيي تفسنيرهي رجحي اني معنىي (ي روسط ا)ي هذو

ي التذوسطي بنيني الغلذوي روي التفريطي ،ي ق الي رحمهي اللي تع الىي (ي روأن اي أرىي أن"الذوسط"ي فيي هذا
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ي المذوضع،ي هذو"الذوسط"ي الذيي بمعنى:ي الجزءي الذيي هذوي بنيني الطرفنين،ي مثل"روسط

الدار"ي محركي الذوسطي مثقله،ي غنيري ج ائزي في"سنينه"ي التخفنيف�.

ي روأرىي أني اللي تع الىي ذكرهي إنم اي روصفهمي بأنهم"روسط"،ي لتذوسطهمي فيي الدين،ي فلي هم

ي أهلي غلذوي فنيه،ي غلذوي النص ارىي الذيني غلذواي ب الترهب،ي روقنيلهمي فيي عنيسىي م اي ق الذواي فنيهي -

ي رولي همي أهلي تقصنيري فنيه،ي تقصنيري النيهذودي الذيني بدلذواي كت ابي الل،ي روقتلذواي أنبني اءهم،

ي روكذبذواي علىي ربهم،ي روكفررواي به؛ي رولكنهمي أهلي تذوسطي رواعتدالي فنيه�.ي فذوصفهمي الل

)�.١٤٢/٣بذلك،ي إذي ك اني أحبي المذوري إلىي اللي أروسطه ا�.ي (ي تفسنيري الطبريي ،ي 

ي روي لم اي ك اني المري كذلكي ك اني السلمي دين اي لي يح اربي أيي تطذوري علميي اروي فكريي م اي دام

ي هذاي التطذوري فيي نط اقي المسمذوحي بهي شرع اي روي لمي يخ الفي نصذوص اي شرعنيةي ث ابتةي ،ي فإن

ي ثبتي روجذودي مع ارضةي للنصي الشرعيي فإنهي يقدمي النصي الشرعيي روي يتخذي هذاي التطذور

ي ظهري ا،ي فإنهي لي خنيري فنيهي ،ي إم اي مني ن احنيةي صدقهي روي ثبذوتهي ،ي أروي مني ن احنيةي غلبةي ضرره

ي روي قلةي ف ائدتهي ،ي روي إني بداي اني هن اكي تع ارضي بنيني نصي شرعيي روي تطذوري علميي ،ي فنيقنين

ي المؤمني بربهي روي بصدقي آي اتهي أعزي مني أني تهزهي ع اتني اتي الريحي ،ي فكنيفي بتطذوري علمي

ي ينسخي لحقهي س ابقهي روي لي يستذويي علىي س اقي ،ي روي مني يخذوضي غم اري هذهي البحذوث

ي العلمنيةي يعلمي مقداري التغنيري الكبنيري الذيي يطرأي علنيه اي روي كنيفي اني م اي ك اني مني المسلم ات

ي العلمنيةي عندي البعضي منهمي قبلي سننيني اصبحي منسذوخ اي غنيري ث ابتي هذهي اللحظةي ،

ي بخل في م اي علنيهي كت ابي ربي الع المنيني �.ي ق الي عنه اي اللي تع الىي (ي لي يأتنيهي الب اطلي مني بنين

يديهي روي لي مني خلفهي تنزيلي مني حكنيمي حمنيدي )�.

ي روي التذوسطي الذيي نحكنيهي هن اي يحتلي مك ان اي بنيني طرفنيني ارولهم اي :ي مفرطذوني مته الكذون-،

ي بهتذواي بحض ارةي الغربي روي منجزاته-،ي حتىي اني زعنيمي أدبهمي روي هذوي (ي طهي حسنين)ي يتبجح

ي ق ائلي (ي روي هيي رواحدةي فذةي لنيسي له اي تعددي روهيي :ي أني نسنيري سنيرةي الرورروبنينيني رونسلك

ي طريقهمي لنكذوني لهمي أندادع اًاي ،ي رولنكذوني لهمي شرك اءي فيي الحض ارةي ،ي خنيره اي روشره ا

ي )�.ي ف انظري ايه ا٣٩حلذوه اي رومره اي ،ي م اي يحبي منه ا�.ي (ي مستقبلي الثق افةي فيي مصري ،ي صي 

ي المب اركي الىي هذاي العمىي الحسي،ي روي العمهي الرروحيي ،ي روي الذيي اكتنفي أعمىي البصري رو

ي البصنيرةي هذاي ،ي حنيثي جعلي خني ارهي الذوحنيدي اتب اعي الرورروبنينيني مطلقع اً اي روي كأني الحقي الك امل
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ي فيي حذوزتهمي روي الضللي المهنيمني فيي حض ارتن اي ،ي روي منطلقي هذاي الكلمي لي يخلذوي من

ي مغرضي خبنيثي مسختي عقنيدتهي روي هذويتهي فأعلني الرتدادي الثق افيي روي الحض اريي ،ي رو

ي الذيي قدي يتبعهي فيي كثنيري مني الحني اني ارتدادي عقديي ،ي روي العني اذي ب اللي ،ي أروي اني منطلق

ي هذاي الكلمي مني ج اهلي لي يلذويي علىي شئ،ي فظني انهي يستطنيعي الجمعي بنيني الم اءي رو

ي الن اري ،ي فهذوي مسلمي ظ اهراي ،ي عبدي ذلنيلي خ انعي للغربي ،ي روي هذاي م اي لي يكذوني روي يستحنيلي ان

ي يكذوني �.ي روي ذكريي لهذاي الديبي -ي فيي زعمهم-ي لي يبرئي س احةي غنيرهي -ي روي همي كثري -ي رو

ي لكنهي مث الي رواضحي علىي هؤلءي المفرطنيني الذيني ج انبذواي ج ادةي الصذوابي ،ي روي ك انذوا

ي معذولي هدمي فيي هذهي المةي ،ي خصذوص اي اني بعضي المخدروعنيني قدي اغتري بهمي روي أحسن

الظني فنيهمي �.

ي روي أم اي الطر في الخري -ي روي همي قلة-ي فمغ الذوني فهمذواي النصذوصي علىي غنيري محمله ا،ي رو

ي حملذوه اي م اي لي تحتملي ،ي فأغلقذواي أعنينهمي عني كلي جديدي ،ي روي أصمذواي آذانهمي عني كل

ي ح ادثي ،ي زاعمنيني اني ذاي رسذوخي روي ثب اتي ،ي روي م اي علمذواي انهي دبذوري روي افتني ات،ي فك ان

ي ع اقبةي فعلهمي اني روجدي الط اعنذوني للشريعةي منفذاي ،ي فق الذواي :ي اني الشريعةي لي تصلحي لهذا

ي الزم اني ،ي روي اني خنيري م اي يعملي اني تبدلي الشريعةي بقذواننيني حديثةي لتسدي الفراغي الذي

ي أحدثتهي الشريعةي -ي علىي حدي زعمهمي -�.ي روي لني أسهبي فيي ذكري أمثلةي لهؤلءي ،ي لن

ي أثرهمي قلنيلي روي روجذودهمي ن ادري فلي ننشغلي به،ي رغمي انهي منكري لي ين اسبي مك انةي الشريعة

الص الحةي لكلي زم اني روي مك اني �.

ي فهذاني طرف اني مذمذوم اني ،ي روي خنيري المذوري أروس اطه اي ،ي ف السلمي لي يع ارضي تطذورا

ي تقنني اي روي لي ح ادث اي عصري اي م اي دامي أنهي فيي دائرةي الب احةي الشرعنيةي التيي لي يعتدىي من

خلله اي علىي حدرودي اللي (ي روي مني يتعدي حدرودي اللي فأرولئكي همي الظ المذون)�.

هَّي ِسُتي النب ي رروىي البخ اريي رحمهي اللي تع الىي مني حديثي عذو في بني م الكي الشجعيي ق ال:ي أتني

ِدْدي سع اًت ا و ٍمي ،ي فق الي :ي (ي اعد ِدْد و ٍةي مني ِسُأ ِسُقهَّب هَكي ،ي روهذوي فيي  ا ِةي تبذو هَمي فيي غزرو ا ِهي روسهَّل ِسُللي علني ي صهَّلىي ا

ا ِص هَع ا ِسُق ا ِني يأخذي فنيكمي ك ا ِسي ،ي ثمي مذوت ا ا ِتي المقد ِسُحي بني ِدْت هَف ِدْذوا ِتيي ،ي ثمي  هَم ا ِةي :ي  ِدْيي الس اع ي بنيني يد

ع اًط اي ،ي ثمي فتن ٌةي ل هُّلي س اخ هَظ و ٍري فني ِسُةي دين ا ِسُلي م ائ هَطىي الرج ِدْع ا ِلي حتىي ِسُي ِسُةي الم ا ا ِمي ،ي ثمي استف اض ي الغن

هَن ا ِري ،ي فهَنيغدررو ِسُني بنينكمي روبنيني بنيي الصف ِدْدهَن ٌةي تكذو ِسُه ِسُهي ،ي ثمي  ِدْت ا ِبي إلي دخل هَقىي بني ٌتي مني العر ِدْب ي هَي
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ع اًف ا�.ي ( هَري أل و ٍةي اثن اي عش ِّلي غ اي و ٍةي ،ي تحتي ك هَني غ اي هَتي ثم انني ي )�.ي ق الي ابن٣٠٦/١١فنيأتذونكمي تح

ي تنيمنيةي رحمهي اللي فيي شرحي قذولهي علنيهي الصلةي روي السلمي (ي ثمي فتنةي لي يبقىي بنيتي من

ي العربي إلي دخلته):ي ثمي روقعتي الفتنةي الع امةي التيي لمي يبقي بنيتي مني العربي إلي دخلتهي لم ا

ي قتلي عثم اني روروقعتي الفتنةي بنيني المسلمنيني أروي الملذوكي يذومي الجملي روي يذومي صفنين�.

ي )�.ي ففيي تفسنيري شنيخي السلمي رحمهي اللي تع الىي لهذهي المقذولة٨٦/٦(ي الجذوابي الصحنيحي 

ي النبذويةي حصري لهذهي الفتنةي روي التيي عمتي روي طمت،ي روي تجرعي غصصه اي كلي فردي من

ي أفرادي امةي السلمي ،ي روي هذاي لي شكي فيي صحتهي ،ي حنيثي أني فيي قتلي عثم اني رضيي الل

ي عنهي روي م اي تلهي مني فتني روي قتلي روي اختل في روي ظهذوري لفرقي الخذوارجي روي الشنيعةي رو

ي غنيرهم،ي فضي لجتم اعي المةي ،ي روي تشتنيتي لكلمته ا،ي روي لي شكي اني غ البي بنيذوت اتي العرب

قدي تأثرتي مني هذهي الفتنةي ،ي روي مني لمي تصبهي الفتنةي أص ابهي غب اره ا�.

ي روي روسعي فريقي آخري مني العلم اءي المع اصريني مفهذومي هذهي الفتنةي روي التيي لي يبقىي بنيت

ي مني العربي إلي دخلته،ي فأدخلي فنيه اي روس ائلي العلمي المع اصرةي مني تلف ازي روي إنترنتي رو

فنيديذوي روي غنيره ا�.

ي روي مني الح اديثي التيي يستدلي به اي م اي ررواهي ابني شنيبةي رحمهي اللي تع الىي عني حذيفة

هَغ ِدْبِسُل هَحهَّتىي هَي ا ِءي  هَم ا هَّس هَني ال ا ِم هُّري  هَّش ِسُمي ال ِسُك ِدْني هَعهَل هَّبي  هَص ِدْني ِسُي هَّني هَأ هَك ا ِش ي رضيي اللي عنهي ق الي :ي "ي هَلِسُنيذو

ِسُر�. ِدْف هَق ِدْل ِسُضي ا ِدْر هَِدْل هَلي :ي "ي ا هَق ا ا ِهَّللي ؟ي  ا ِدي ا هَعِدْب ا ِفيي هَي اي هَأهَب اي  هَفهَني ا ِدْل هَم اي ا هَرو هَلي :ي  ا ِقني هَلي :ي  هَق ا هَيي "ي ,ي  ا ِف هَفهَني ا ِدْل ي ا

)�.ي 36704(ي مصنفي ابيي شنيبةي ،

يقذولي الشنيخي محمدي العريفيي فيي كت ابي (نه ايةي الع الم):

ي روالعربي تطلقي لفظي السم اءي علىي كلي م اي علىي النس اني روفيي لس اني العربي "ي السم اءي كل

م اي علكي فأظلكي "

ي روي التلف ازي النيذومي يستقبلي م اي تمطرهي القم اري الصن اعنيهي علنيهي مني فتني روي مجذوني حتى

)�.٤٦الخني امي فيي القف اري روي الصح اريي لمي تسلمي مني هذهي الفتنة�.(ص:ي 

ي روي المط العي بنظري مح ايدي لمدىي استج ابةي الممي للمحدث اتي روي التطذوراتي يجدي اني الغ البنية

ي مني الن اسي بم اي فنيهمي العلم اءي روي اهلي الفضلي روي الرأيي ينظرروني بتخذو في روي تغلنيب

ي لق اعدةي سدي الذرائعي عندي روررودي هذهي التطذوراتي ،ي روي بعضي مني قصري نظرهي إم اي جهلي أرو

5



ي تج اهلي ،ي يجدي فيي هذاي التخذو في منفذاي ينقدي فنيهي هؤلءي العلم اءي روي الفضلءي ،ي روي هذا

ي حنيفي فيي الحكمي روي ظلمي فيي التصذوري ،ي فإني مني طبنيعةي النس اني فضلي عني اني يكذون

ي ع الم اي اروي ذاي شأني روي رأيي أني يتخذو في مني الجديدي الذيي تشتبهي أمذورهي روي لي يظهري له

ي روجهي الستف ادةي منهي ،ي روي لمي تتبنيني ف ائدتهي مني ضررهي ،ي ففيي هذاي الذوقتي الذيي يكذون

ي فنيهي المري غ امض اي لي يسذوغي اني يلمي مني تخذو في مني هذاي الجديدي اروي انهي منعهي خذوف اي مم ا

ي قدي يجري إلنيه�.ي أم اي روي قدي ص اري المري رواقع اي محتذوم ا،ي روي نفعهي معلذوم ا،ي فحنينئذي ،ي ينكشف

الغ امضي روي تصنيري الستف ادةي منهي رواقعة�.

ي روي لعلي أكبري مث الي علىي هذاي التفريقي بنيني التخذو في الطبنيعيي مني المحدث اتي التقننية،ي رو

ي رواقعي لستف ادةي منه اي بعدي حتمنيته اي روي تبنيني نفعه اي هذوي دخذولي روس ائلي العلمي ع الم

المسلمنيني روي صنيررورته اي أمراي حتمني اي لي مفري مني الستف ادةي منهي روي استغلله�.

ي روي روس ائلي العلمي بعدي ظهذوره اي روي خصذوص اي (ي التلف از)ي فيي ارولي ظهذورهي لقىي حنينه ا

ي امتن اع اي مجتمعني اي روي تحريم اي مني بعضي اهلي العلمي روي الفضلي ،ي روي هذاي أمري طبنيعيي كم ا

ي ذكرتي آنف اي ،ي روي لي يلزمي منهي لمزي هؤلءي العلم اءي روي روصمهمي ب التخلفي روي الرجعنية،ي فهم

ي مني كلي هذاي براءي ،ي روي الفتذوىي رولنيدةي زم انه اي روي رهنينةي المجتمعي التيي أصدرتي فنيهي في

ي خصذوصي هذهي المسألةي روي فيي شبنيه اته اي مني المس ائلي التيي تتغنيري روفق اي لتغنيري الزم اني رو

ي المك اني روي الح الي روي م اي أجملي م اي ق الهي الشنيخي محمدي بني ابراهنيمي رحمهي اللي فيي فت ارواهي :

ي روحكمي اللي رورسذولهي لي يختلفي فيي ذاتهي ب اختل في الزم اني ،ي روتطذوري الحذوالي ،ي روتجدد

ي الحذوادثي ؛ي فإنهي م اي مني قضنيةي ،ي ك ائنةي م اي ك انتي ،ي إلي روحكمه اي فيي كت ابي اللي تع الىي ،

اّص اي أروي ظ اهرع اًاي أروي استنب اطع اً اي أروي غنيري ذلكي ،ي عا ِلم ي روسهَّنةي رسذولهي صلىي اللي علنيهي روسلمي ،ي ن

ِسُهي ،ي روجهلهي مني جهلهي ،ي رولنيسي معنىي م اي ذكرهي العلم اءي مني "ي تغنير هَمني علم ي ذلكي 

ِسُعدمي -ي مني معرفةي مدارك هَّلي نصنيبهمي -ي أروي  هَق ي الفتذوىي بتغنيري الحذوالي "ي :ي م اي ظنهي مني 

ا ِعهَلله اي ،ي حنيثي ظنذواي أني معنىي ذلكي بحسبي م اي يلئمي إراداتهمي الشهذواننية ي الحك امي رو

ي البهنيمنيةي ،ي روأغراضهمي الدننيذويةي ،ي روتصذوراتهمي الخ اطئةي الذوبنيةي ،ي رولهذاي تجدهم

ي يح امذوني علنيه اي ،ي رويجعلذوني النصذوصي ت ابعةي له اي ،ي منق ادةي إلنيه اي ،ي مهم اي أمكنهمي ،

ي فنيحرفذوني لذلكي الكا ِلمي عني مذواضعهي ،ي روحنينئذي معنىي "ي تغنيري الفتذوىي بتغنيري الحذوال
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هَحبةي فنيهي الصذولي الشرعنيةي ،ي روالعلل ِدْص ي روالزم اني "ي :ي مرادي العلم اءي منهي :ي م اي ك اني مست

ي المرعنيةي ،ي روالمص الحي التيي جنسه اي مرادي للي تع الىي ،ي رورسذولهي صلىي اللي علنيهي روسلم�.

ي )�.ي ف القذولي بأني الفتذوىي تتغنير١٢/٢٨٨،٢٨٩(ي مجمذوعي فت اروىي ابني ابراهنيم،ي 

ي ب اختل في الزم اني روي المك اني روي الحذوالي يخضعي للصذولي الشرعنية،ي لي التفضنيلت

الشخصنية،ي روي هذاي م اي راع اهي علم اءي السلمي عندي حكمهمي علىي النذوازلي روي المستجدات�.

ي روي قدي حرمي اقتن اءي التلف ازي أرولي ظهذورهي جمعي مني كب اري العلم اء،ي روي الذيني حكمذواي على

ي هذاي المستجدي ب التحريمي روفقي نظرتهمي للقذواعدي الشرعنية،ي روي الصذولي المرعنيةي �.ي روي من

ي اشهري هؤلءي العلم اءي الذيني منعذواي مني اقتن اءي التلف ازي روي حرمذوهي سم احةي الشنيخي محمد

ي بني إبراهنيمي رحمهي اللي ،ي فق الي فيي فت ارواهي عني التلف ازي :ي روي أن اي قدي دافعتي دف اع اي شديدا

ي فيي حم ايةي المسلمنيني منهي روي كفهي روي هذاي مني فضلي اللي عليي روي لي أزالي عندي مذوقفيي من

ي )�.ي روي كذلكي أفتىي سم احةي الشنيخ١٠٥/١٠ذلك�.(ي مجمذوعي فت اروىي ابني ابراهنيم،ي 

ي عبدالعزيزي بني ب ازي رحمهي اللي ،ي فقدي سئلي :ي هلي جه ازي التلفزيذوني يدخلي ضمني التصذوير

ِسُمحرمي إلي لضررورة,ي كلي التصذوير مّرم,ي كلي التصذويري  ِسُمح ي المحرمي ؟ي فأج اب:ي كلي التصذويري 

ي ِسُمحرمي إلي م اي دعتي إلنيهي الضررورة,ي تصذويري ذرواتي الررواحي �.(ي البرازي لقذوالي العلم اء

)�.٢٦فيي التلف ازي للشنيخي ابيي عبداللي الجري،ي 

ي روي كذاكي ق الي جمعي مني اهلي العلمي عندي ابتداءي ظهذوري التلف ازي ،ي روي أثنيي فأقذولي :ي أني هذه

ي الفت اروىي اجته اداتي معتبرةي روي المستهزئي به اي روي بأصح ابه اي لمي يفهمي أحذوالي الفت اءي رو

ي قذواعدي التشريعي كسدي الذرائعي روي غنيره اي ،ي بلي اني هذهي الفت اروىي ن اتجةي عني رأيي فقهي

ي محترمي لهي أدلتهي المعتبرةي ألي روي هذوي تحريمي التصذويري الحديثي ،ي فك اني كلي م اي يدخلي فنيه

ي التصذويري مني أدرواتي إعلمنيةي محرمي عندي هؤلءي العلم اءي الف اضلي ،ي فلم اذاي التشذويش

ي روي التغبنيش،ي روي نحني نعر في حديثي النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي عندي البخ اريي عن

ي طريقي عمرروي بني الع اص:ي إذاي حكمي الح اكمي ف اجتهدي ثمي أص ابي فلهي أجراني روإذاي حكم

ي )�.ي فهؤلءي العلم اءي اجتهدرواي فيي هذاي روي قد٦٩١٩ف اجتهدي ثمي أخطأي فلهي أجر�.(ي البخ اري:

ي يكذوني اجته ادهمي صحنيح اي فنيحذوزرواي الجرين،ي روي قدي يكذوني اجته ادهمي خ اطئ اي فنيحذوزروا

الجري الذواحدي �.
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ي روي بعدي ظهذوري التلف ازي تس ابقتي النيهي الممي للستف ادةي منهي قدري م اي تستطنيعي مني حنيث

ي إيص الي رس الته اي روي أفك اره اي الىي جمنيعي الع المي ،ي روي اصبحي روجذودي هذاي التلف ازي فيي اكثر

ي البنيذوتي أمراي رواقع اي لي مفري منهي ،ي فنحني بنيني أمريني لي ث الثي لهم ا:الرولي :ي النزرولي لهذا

ي المنيداني روي الستف ادةي منهي حقي الستف ادةي ،ي روي تغنينيري الرأيي الفقهيي الق ائلي ب التحريمي ،

ي لني هن اكي خل في فيي اصلي المسألةي ،ي الي روي هذوي التصذويري الحديثي ،ي فإني اجتم اعي المة

ي علىي رأيي مرجذوحي خنيري مني تفرقه اي علىي رأيي راجحي ،ي روي نظرةي عمنيقةي فيي حنيثني ات

ي هذاي المذوضذوعي تذورثي اطمئن ان اي الىي جذوازي إلمي نقلي استحب ابي اروي روجذوبي المش اركةي في

ي هذهي الذوسنيلةي العلمنيةي مني ايص الي رس الةي السلمي روي التذوحنيدي الىي جمنيعي أنح اء

ي المعمذورة�.ي فبعدي اني ك اني إيص الي هذهي الرس الةي الع المنيةي السلمنيةي يحت اجي شداي للرح ال،

ي روي طني اي للفني افيي روي القف اري ،ي روي بذلي للشهذوري روي العذوامي ،ي اذاي بهذاي اليص الي الني ل

ي يحت اجي تلكي الكلفةي روي المشقةي ،ي بلي انهي بمجردي إظه اري مح اضرةي تلفزيذوننيةي تتكلمي عن

ي التذوحنيدي مثلي روي عرضه اي علىي ش اشةي التلف ازي ،ي فإني هذهي المح اضرةي قدي تصلي الى

ي ملينيني مني البشري فيي نفسي الذوقتي ،ي فنيكذوني اثري استغللي هذهي الذوسنيلةي فع الي روي التنكب

ع اًةي لهلي الب اطلي روي الفجذوري روي الذيني يبثذوني سمذومهمي لنيلي رو ي عني الستف ادةي منه اي هدي

ي نه اراي ،ي دروني روجذودي بديلي عندي هؤلءي المبتلنيني بذوجذودي التلف ازي ،ي فه اي هن اي نجدي الحنيثني ات

ي اختلفتي روي المذوري التيي يبنىي علنيه اي الختني اري الفقهيي تحذورت،ي فك اني اكثري علم اءي المة

ي الح النينيني علىي المش اركةي فيي هذاي التلف ازي روي القنذواتي الفض ائنيةي روي الستف ادةي منه اي قدر

ي المستط اعي روي ك اني لهذهي المش اركةي الثري الكبنيري روالذواضحي فيي انتش اري السلمي في

أنح اءي الع المي بجهدي اقلي مم اي ك اني فيي الس ابق�.

ي روي تت ابعي -بعدي التلف از-ي ظهذوري الكثنيري مني الذوس ائلي العلمنيةي روي التيي ته افتي كلي الع الم

ي إلنيه اي للستف ادةي منه اي ،ي روي أصبحتي كلي امةي تستخدمي هذهي الذوس ائلي فيي مص الحه ا

ي الخ اصةي ،ي مني نشري لمذهبي دينيي ض ال،ي اروي فكرةي انحللنيةي نجسة،ي اروي طريقةي فكرية

ي مضلة،ي روي غنيره اي كثنيري �.ي فك انتي استج ابةي العلم اءي لهذهي المستجداتي الحديثةي ب القبذولي رو

ي استخدامه اي فيي مصلحةي الدعذوةي أسرعي مم اي ك انتي استج ابتهمي لظهذوري التلف ازي على

سبنيلي المث ال�.ي 
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ي روي اشهري هذهي الذوس ائلي العلمنيةي الحديثةي هذوي م اي يسمىي ب الشبكةي العنكبذوتنية

ي "النترنت"�.ي تتمنيزي هذهي الشبكةي ب النتش اري الذواسعي فيي جمنيعي أنح اءي الع المي ،ي روي سهذولة

ي التذواصلي ،ي روي ي سرعةي انتق الي المعلذومةي مني مك اني إلىي مك اني �.ي روي لستي بصددي روصف

ي لهذهي الشبكةي روي كنيفنيته اي ،ي روي لكنيي فيي صددي تبني اني الثري العجنيبي لهذهي الشبكةي في

ي جمنيعي المذوري ،ي روي أخصي م اي يتعلقي ب العق ائدي روي الفك اري �.ي ته افتي كلي مذهبي روي تني ار

ي فكريي لستغللي هذهي الشبكةي ،ي فأنشئتي المذواقعي اللكترروننيةي روي دشنتي المنتدي اتي ،ي رو

اخترعتي البرامجي ،ي روي لكلي قذومي فيي استخدامه اي حظ،ي فمستقلي روي مستكثر�.

ي روي بعدي انتش اري استخدامي هذهي الشبكةي علىي صعنيدي كبنيري فيي بلدي السلمي ،ي روي كأمة

ي مسلمةي تتخذي السلمي شريعةي روي منه اج ا،ي تت ابعي المسلمذوني لستخدامي هذهي الذوسنيلةي في

ي نشري هذاي الديني الىي جمنيعي أنح اءي المعمذورةي �.ي روي لكني هذاي الجهدي المذوفقي -ي فيي الجملة-

ي أح اطي بهي أمراني ،ي ارولهم اي :ي قذومي مني بنيي جلدتن اي ،ي س اءهمي هذاي الجهدي المب اركي روي هذه

ي الهبةي المشكذورةي ،ي فراحذواي يمنةي روي يسرةي ،ي روي اقبلذواي علىي أسني ادهمي الغربنينين

ي بشراشرهمي مح ارولنيني إطف اءي نذوري هذهي الهدايةي ،ي روي تشذويهي صذورته اي عندي الن اس

ي لصدهمي عني هذهي الرس الةي السلمنيةي الخ الدة،ي ف اتجهذواي لهذهي الشبكةي بخنيلهمي رو

ي رجلهم،ي روبذلذواي قص ارىي جهدهمي روي عنيذوني أروق اتهمي بثني ابي إسلمنيةي روي قلذوبي من افقة

ي لنيسلبذواي بريقي السلمي ،ي روي يخفتذواي صذولتهي روي جذولتهي �.ي فأقبلي هؤلءي بمعلذوم اتهم

ي الشرعنيةي الضحلةي روي بنذواي اهمي الخبنيثةي علىي مذواقعي النترنتي ،ي مشكلنيني السلمي على

ي صذورةي يرض اه اي لهمي الغربي روي الشرقي ،ي روي يمقتهمي له اي اهلي الديني روي الحق،ي فأصبح

ي هؤلءي يفتذوني روي يجنيبذوني روي يسبذوني روي يلمزرون،ي روي ط امتهمي تذكرنيي بم اي ررواهي الم ام

ي ابني عبدالبري فيي كت ابهي (ي ج امعي بني اني اهلي العلمي روي فضله)ي اني رجلي دخلي علىي ربنيعة

ي بني أبيي عبدي الرحمني فذوجدهي يبكيي ،ي فق الي لهي :ي م اي يبكنيكي ؟ي روارت اعي لبك ائهي فق الي لهي :

ي أمصنيبةي دخلتي علنيكي ؟ي فق الي :ي لي ،ي رولكني استفتيي مني لي علمي لهي روظهري فيي السلم

ي أمري عظنيمي ،ي ق الي ربنيعةي :ي رولبعضي مني يفتيي ه اي هن اي أحقي ب السجني مني السراق�.(

)�.ي روي هذاي فيي عصري ربنيعةي ،ي فم اي ب الكي بعصرن اي هذاي روي اللي المستع اني �.٦٨/٤
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ي روي أم اي المري الث انيي الذيي اكتنفي هذاي الجهدي ،ي فهذوي م اي يقذومي بهي بعضي المتحمسنين

ي الذيني يحبذوني هذاي الديني روي يرغبذوني فيي نشرهي ،ي مني مح ارولةي للدعذوةي روي لكني لنيس

ي علىي سبنيلي اهلي العلمي روي الحقي ،ي فتجدي الضعفي العلميي الظ اهري ،ي روي الخذوضي فيي غم ار

ي المن اظراتي روي المح اروراتي دروني عمقي علميي ،ي روي لي تذوسعي معرفيي ،ي روي تجدي الستدلل

ي ب المذوضذوع اتي روي الجدالي عني الذواهني ات،ي روي كلي هذاي يذوفري جهدي اهلي الضللي ،ي روي يذوسع

لهمي طريقي النتق اصي روي التشذويه�.

ي لم اي ك اني هذاني المراني يذواجه اني العملي الدعذويي ،ي فإنهي لي بدي مني منهجي علميي شرعي

ي يصدهم اي روي يبنيني عذوارهم ا،ي روي ذاكي ب استخدامي نفسي الذوس ائلي التيي يستخدمذونه اي من

ي أجلي تضنينيقي المج الي علنيهمي روي كشفي شبههم،ي روي تبنينيني المنهجي الصحنيحي لمت ابعيي هذه

ي الشبكةي العنكبذوتنيةي �.ي روي ك اني لجمعي مني العلم اءي الف اضلي قدمي السبقي فيي الحثي على

ي مثلي هذاي ،ي روي لعلي مني أبرزهمي سم احةي الشنيخي عبداللي بني عبدالرحمني بني جبرين

رحمهي اللي تع الىي ،ي فقدي سئلي هذاي السؤال:ي 

ي شبكةي النترنتي روسنيلةي مني الذوس ائلي فهلي مني الممكني استثم اره اي مني أجلي الدعذوة؟

ع اًراي مني طلبةي العلمي فيي دخذولي هذاي المج ال؟ي نأملي التذوجنيهي روجزاكم ي رولم اذاي نرىي قصذو

ع اًرا�. اللي خني

ي فأج ابي رحمهي اللي :ي الدعذوةي إلىي اللي مني فرروضي الكف ايةي روتشملي :ي نشري العلم،ي روذكر

ي مح اسني الدين،ي روبني اني الحك امي الشرعنية،ي روذكري تف اصنيلي الحللي روالحرام،ي روالحث

ي علىي العملي الص الح،ي روذكري أدلةي الحك امي روبني اني روجهي دللته ا،ي روذكري الذوعدي روالذوعنيد

ي روالثذوابي روالعق ابي رونحذوي ذلكي مم اي يكذوني سبع اًب اي لتفقهي المسلمنيني رومعرفتهمي بأحك ام

ي دينهم،ي روهكذاي ينتجي عني الدعذوةي إلىي اللي رونشري العلمي معرفةي الجه الي م اي يلزمهمي من

ي حقي اللي تع الىي روحقذوقي بعضي المسلمنيني علىي بعضي مم اي يسببي الرجذوعي إلىي الل

ي روالتذوبةي إلنيهي مني المع اصيي روالمخ الف اتي روالبدعي روالمحدث اتي روهكذاي يعر في السلمي من

ي لمي يسمعي بمح اسنهي رويعر في حقنيقتهي مني بلغهي هذاي الديني بصذورةي مشذوهةي فنيدخلي في

السلمي عني رغبةي روقن اعة�.
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ي رولي شكي أني كلي روسنيلةي يمكني استعم اله اي للدعذوةي إلىي اللي فإنهي يلزمي المسلمنين

ي سلذوكه ا،ي ففيي الزمني القديمي ك انتي روس ائلي الدعذوةي مقتصرةي علىي الخط ابةي روالمك اتبة

ي روالمن اظرةي روالمق ابلةي بنيني الداعيي روالمدعذويني روالحلق اتي العلمنيةي امتث الي لقذولهي تع الى:

ِسُن)ي رونحذو هَس ِدْح هَيي هَأ ا ِه ِدْمي ا ِب اهَّلا ِتيي  ِسُه ا ِدِدْل هَج ا هَرو ا ِةي  هَسهَن هَح ِدْل ا ِةي ا هَظ ا ِع ِدْذو هَم ِدْل هَروا ا ِةي  هَم ِدْك ا ِح هَكي ا ِب اِدْل هَرِّب ا ِلي  هَسا ِبني ِسُعي ا ِإهَلىي  ِدْد ي ا

ي ذلكي مني الذوس ائل،ي روأم اي فيي هذهي الزمنةي فنرىي سلذوكي كلي روسنيلةي يمكني استغلله اي في

ي الدعذوةي إلىي السلمي ك الذاعةي المسمذوعةي روالمرئنيةي روالنشراتي العلمنيةي روالمق الت

السلمنيةي فيي الصحفي روالمجلتي السلنيمة�.

ي رومني ذلكي روسنيلةي النترنتي الذيي ظهري فيي هذهي الزمنةي روانتشري فيي الع المي كلهي فنرى

ي علىي حملةي العلمي روالدع اةي إلىي اللي استغللي هذهي الذوسنيلةي فيي نشري المق التي روالكلم ات

ي المفنيدةي روالنص ائحي الصحنيحةي لنيستفنيدي مني ذلكي مني يريدي الخنيري رويقصدي تحصنيلي العلم

ي روالعملي بهي فإني هذاي النترنتي قدي تمكني روجذودهي روظهذورهي فيي البلدي جمنيعه اي فلي يترك

ي يستغلهي النص ارىي روالنيهذودي روالمشركذوني روالمبتدعةي روالعص اةي روالفسقةي فنينشرروني فنيه

ي أفك ارهمي روشبه اتهمي رودع اي اتهمي روضللتهمي فنينخدعي به اي مني يتلق اه اي رويحسني الظن

ع اًداي نصحهي روسلمةي روجهتهي فنيقعي الذيني يتلقذوني هذهي النشرات ي بمني ق اله اي معتق

روالمق التي فيي الكفري روالبدعي روالمع اصيي روالفتني م اي ظهري منه اي روم اي بطن

ي أم اي إذاي استغلهي أهلي العلمي الصحنيحي روأهلي التذوحنيدي روالخلصي فإنهمي يضنيقذوني المج ال

ي علىي دع اةي الفس ادي روينتفعي بمق التهمي مني يريدي الحقي رويقصدي النتف اعي ب العملي الص الح

ي روالعلمي الن افع�.ي رواللي أعلم�.(ي الفتذوىي منشذورةي فيي مذوقعي الشنيخي علىي شبكةي النترنت
http://www.�ibn-jebreen.�com/?t=fatwa&view=vmasal&subid=126(

ي فأنتي ترىي م اثلي كنيفي أني الشنيخي حثي روي بشدةي علىي استخدامي هذهي الشبكةي روي حذري من

ي أني تتركي فيي يدي أهلي الب اطلي روي الضللي لنيفعلذواي فنيه اي م اي ش اءروا،ي بلي تجبي المدافعةي رو

ي مزاحمةي اهلي الب اطلي �.ي روي لعلكي تستشفي اني حثي الشنيخي علىي المش اركةي فنيه اي معلل

ي بكثرةي استخدامه اي مني اهلي الب اطلي ،ي فلذوي لمي يكني لهلي الب اطلي استغللي له اي ،ي روي لذوي لم

ي تكني البلذوىي به اي ع امةي لك اني الحكمي مغ ايراي بن اءي علىي الحنيثني اتي روي الحذوالي روي التي
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ي ذكرن اي اختل في الفتذوىي بن اءي علنيه اي روفقي الشرروطي المذكذورةي س ابق ا،ي كم اي فيي فتذوى

الشنيخي محمدي ابني ابراهنيمي الس الفي ذكره ا�.

ي روي معي تت ابعي التطذوراتي فيي هذهي الشبكةي العنكبذوتنيةي ،ي ظهرتي الكثنيري مني البرامجي ذات

ي الهدا في المتعددةي ،ي ف ابتدأتي هذهي البرامجي بهد في التص الي الليي المجردي ،ي الىي ان

ي روصلتي هذهي الي امي الىي برامجي أخذتي ط ابعي التذواصلي الجتم اعي،ي روي معي انتش اري برامج

ي التذواصلي الجتم اعيي انخرطي فيي سلكي المش اركنيني فنيه اي الكثنيري مني الن اسي مني طبق ات

ي ثق افنيةي مختلفةي ،ي روي مني خلفني اتي معرفنيةي متعددةي ،ي فك انتي طريق اي للتذواصلي روي تب ادل

ي الفك اري روي طرحي الراءي روي المس اعدةي للبحثي عني حلذولي من اسبةي للمش اكلي التيي يتعرض

ي له اي المجتمعي الثق افيي ،ي روي لكنه اي روي للسفي الشديدي ك انتي منفذاي رواسع اي لنص ا ف

ي المتعلمنيني روي الجهلةي روي المغرضنيني روي الذيني ك اني البعضي منهمي نسني اي منسني اي قبلي انتش ار

ي هذهي البرامجي ،ي روي لكني بعدي انتش اره اي ص اري لهمي شأني روي روصذولةي روي جذولةي ،ي روي أصبحت

آراءهمي متدارولةي بمجردي ضغطةي زري ،ي روي يقرأه اي اللذو في مني الن اسي إلمي نقلي الملينيني �.

ي روي مني أبرزي المثلةي علىي هذهي البرامجي روي التيي انتشرتي هذهي الي امي روي التيي استخدمه ا

ي اكثري الن اسي برن امج(ي فنيسبذوك)ي روي (ي تذويتر)�.ي روي لي يخفىي علىي بصنيري م اهنيةي الدرور

ي الذيي ق امي بهي هذاني المذوقع اني روي خصذوص اي فنيم اي يتعلقي بأمذوري الرأيي الع امي روي اث ارته اي ،

ي بلي روي اشدي مني ذلكي ،ي م اي ق امتي بهي هذهي المذواقعي مني زحزحةي لنظمةي سني اسنيةي مستبدةي ،

روي لن اي فيي مصري روي تذونسي روي لنيبني اي أمثلةي رواضحةي لمني تأمل�.

ي روي كم اي هذوي معلذومي اني الي امي حبلىي بكلي جديدي روي غريبي روي مثنيري للراءي ،ي روي لم اي ك انت

ي آراءي الن اسي تج اهي أمذورهمي الديننيةي روي الدننيذويةي لي تتم اثلي فيي الغلبي ،ي فإني هذه

ي البرامجي الجتم اعنيةي ك انتي مذوقع اي للكثنيري مني التط احني الثق افيي الفكريي ،ي روي المن اقش ات

ي الملتهبةي ،ي روي التيي ك اني مصدري الته ابه اي فيي الكثنيري مني الحذوالي تعصب اي أعمىي ،ي أرو

ي جهلي مركب اي ،ي اروي حقداي دفنين اي ،ي روي حديثيي هن اي عني المن اقش اتي التيي يخرجي به ا

ي أصح ابه اي عني حدي العتدالي الىي الغلذوي فيي التمسكي ب الرأيي روي قذ في المخ الفي بأفظع

ي التهمي ،ي روي كلي هذاي بسببي اختل في فيي قضنيةي بسنيطةي لي يظهري فنيه اي روجهي الصذواب

ي بذوضذوحي ،ي فك اني مني الطبنيعيي اختل في نظري الن اسي تج اهه اي بن اءي علىي اختل في عقذولهم
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ي روي إدراكهمي ،ي روي لكني الجهلي فيي هذهي المذوري فض اح،ي فلذوي لمي تكني لهذهي البرامج

ي الجتم اعنيةي مني ف ائدةي غنيري كشفي أروراقي الجهلةي ،ي روي قشقشةي مكنذونهمي لك اني هذاي ك افني ا

،ي كنيفي روي فيي هذهي البرامجي مني الفذوائدي أضع ا في م اي ذكرتي ؟�.ي 

ي روي حتىي نخصصي الع امي روي نحصري الكلمي ،ي فإني الس احةي الشرعنيةي قدي ك اني له اي النصنيب

ي الكبري مني الحراكي فيي برامجي التذواصلي الجتم اعيي ،ي روي يتجلىي هذاي فيي مش اركةي الكثنير

ي مني اهلي العلمي روي الفضلي فيي هذهي البرامجي روي تف اعلهمي الكبنيري معي المت ابعنيني رو

ي المش اركنيني ،ي إض افةي إلىي الكمي اله ائلي مني المعلذوم اتي روي المش ارك اتي الشرعنيةي روي التي

يتداروله اي مرت ادرواي هذهي البرامجي �.

ي هذاي الحراكي الشرعيي فيي هذهي البرامجي ص احبتهي تج اروزاتي مني هن اي روي هن اكي ،ي روي هذا

ي امري طبنيعيي ،ي بن اءي علىي م اي سلفي مني اني هذهي البرامجي أعطتي المج الي لكلي احدي بغض

ي النظري عني كمنيةي المعلذوم اتي التيي يحمله اي اروي التجردي العلميي الذيي يتسمي بهي ،ي فطفى

ي علىي السطحي حراكي صرخي فنيهي الفرروجي معي الديكة،ي روي نفشي فنيهي الكررواني بريشهي في

ي محضري النع امي ،فك اني هذاي أمراي رواقع اي ،ي روي اصبحي التع املي معهي روفقي المنهجي الشرعي

مني الحتمني اتي لكنيلي تخلذوي الس احةي لهؤلءي ،ي فنيرعىي الهشنيمي علىي م اي ق الهي الش اعري :

لعمري أبنيكي م اي نسبي المعنى

و ٍمي روي فيي الدنني اي كريم إلىي كر

روي لكني البلدي اذاي اقشعرت

مّذوحي نبته اي رعيي الهشنيم روي ص

ي فحثنيي هذاي علىي التبصري فيي هذهي البرامجي ،ي روي جمعي بعضي الدابي روي الحك امي روي التي

ي تتعلقي ب التع املي معي هذهي البرامجي روي خصذوص اي برن امجي (ي تذويتر)ي ،روي اختني اريي لهذا

ي البرن امجي خصذوص اي لكثرةي المش اركةي فنيهي روي لكذونهي يعتبري المقني اسي الرولي لنبض

ي مجتمعن اي السلميي ,ي فذوجبي علىي المسلمي روي الذيي يش اركي فيي هذاي البرن امجي اروي غنيره

ي أني يتطلعي علىي الدابي روي الحك امي الشرعنيةي روي التيي تتعلقي بهذاي البرن امجي ،ي فإذاي عر ف

ي المسلمي هذهي الدابي فإنهي سنيدخلي هذاي البرن امجي علىي بنينةي مني ربهي �.ي روي اللي اسألي ان
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ي يفتحي عليي م اي استغلقي مني طنيبي العلذومي روي اني يجعلي م اي أقذولهي حجةي ليي لي عليي ،ي روي الل

المستع اني �.

خ الدي مب اركي عريج

14/2/1434

منينني ابلسي -ي منيننيسذوت ا-ي الذولي اتي المتحدةي المريكنيةي 
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ي :التعريفي ببرن امجي تذويتر،ي روي معن اهي فيي العربنيةي روي اصلي كلمةي التغريد

ي لستي بصددي التعريفي اللكتررونيي التقنيي لهذاي البرن امجي ،ي فهذاي لي يمتي للبحثي بصلةي ،

ي روي لكنيي سأتحدثي بشكلي مذوجزي عني روظنيفةي البرن امجي روي كنيفنيتهي :ي فهذوي عب ارةي عن

ي مذوقعي للتذواصلي الجتم اعيي يسمحي للمش اركي اروي (ي المغرد)ي كم اي يطلقي علنيهي بكت ابة

ع اًء ي جملةي اروي مش اركةي لي تزيدي عني م ائةي روي أربعنيني حرف اي ،ي روي تكذوني هذهي المش اركةي ابتدا

ع اًةي لذوسمي (ي ه اشت اق)ي مذوجذود ي لكت ابةي شخصنيةي ،ي اروي رداي علىي مش اركةي س ابقةي ،ي اروي إض اف

مسبق اي �.ي روي كلمةي (ي تذويتر)ي هيي كلمةي انجلنيزيةي بمعنىي (ي التغريدي )�.

*ي التغريدي فيي اللغةي :

ي التغريدي فيي اللغةي هذوي مصدري مني فعلي غردي يغردي تغريداي ،ي روي هذوي بمعنىي التطريبي في

ي الصذوتي ،ي يقذولي ابني منظذوري فيي لس انه:ي الغردي ب التحريكي التطريبي فيي الصذوت

)�.٣٢٤/٣روالغن اءي روالتغردي روالتغريدي صذوتي معهي بححي �.(ي لس اني العرب:

ي روي التغريدي فيي عر في الكثنيري مني الن اسي مختصي ب الطنيذوري ،ي روي هذاي غنيري دقنيقي ،ي بلي هذو

ي ش املي لكلي صذوتي مطربي ،ي فتدخلي فنيهي اصذواتي الحنيذوان اتي الخرىي ،ي روي كذلكي صذوت

النس اني �.

ي فنيطلقي التغريدي علىي صذوتي الط ائري ،ي روي مني ذلكي قذولي ابيي بكري الصنذوبريي ،ي يصف

ديك ا:

مغردي اللنيلي م اي يألذوكي تغـــــــريداي ي ي ي ي ملي الكرىي فهذوي يدعذوي الصبحي مجهذودا

لم اي تطربي هزي العطفي مني طربي �.�.�.ي رومدي للصــــــــذوتي لم اي مـــــــدهي الجنيدا

)١٢٤/٣(ي نه ايةي الربي فيي فنذوني الدبي للنذويري،ي 

ي روي يطلقي التغريدي كذلكي علىي صذوتي بعضي الحنيذوان اتي روي منه اي الحم ار،ي كم اي فيي قذول

امرئي القنيسي :

يغردي ب السح اري فيي كلي سدفةي ي ي ي تغردي مريحي الندامىي المطرب

)�.٢١٥٩/١(ي ت اجي العرروسي للزبنيدي،ي 
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روي أم اي إطلقي التغريدي علىي صذوتي النس اني المطربي ،ي فقدي ق الي الزبنيدي:

ي غردي الط ائري روالنس اني كفرحي روغردي تغريداي روأغردي روتغردي إذاي رفعي صذوتهي روطربي به

)�.٢١٥٨/١فيي الصذوتي روالغن اء�.(ت اجي العرروس،

ي روي كذاي ق الي الج احظي فيي الحنيذواني :ي رويق الي فيي الحم امي الذوحشيي مني القم اريي روالفذواخت

ي روالدب اسيي روم اي أشبهي ذلك:ي قدي هدلي يهدلي هديل،فإذاي طربي قنيلي غردي يغردي تغريدا،

)�.٢٤٢/١روالتغريدي يكذوني للحم امي روالنس ان،ي روأصلهي مني الطنير�.(الحنيذواني ،

ي روي عندي إطلقي الفعلي (ي غردي )ي علىي النس اني فإنهي يتجهي فيي كثنيري مني الحني اني الى

ي الصدحي ب الشع اري ،ي روي لعلي منه اي م اي ق الهي الحريريي فيي المق ام اتي :ي فق الي لهي الق اضي:

ي مهنيم�.ي ي اي أب اي مريم؟ي فق ال:ي لقدي ع اينتي عجب ا�.ي روسمعتي م اي أنشأي ليي طرب ا�.ي فق الي له:ي م اذا

ي رأيت�.ي روم اي الذيي روعنيت؟ي ق ال:ي لمي يزلي الشنيخي مذي خرجي يصفقي بنيديه�.ي رويخ الفي بنين

رجلنيه�.ي رويغردي بملءي شدقنيه�.ي رويقذول:

كدتي أصلىي ببلنيهي �.�.�.ي مني روق احي شمريه

)�.٢٠/١روي أزروري السجني لذول�.�.�.�.ي ح اكمي السكندريهي (ي مق ام اتي الحريريي :ي 

ي مم اي سبقي تبنيني اني كلمة(ي التغريدي )ي يصحي اني تطلقي علىي كت اب اتي النس اني شريطةي ان

ي تكذوني مطربةي له اي روقعه اي فيي النفس،ي روي هذاي التزامي من اي ب المعنىي اللغذويي ،ي أم اي تج اروز

ي المعنىي اللغذويي الىي غنيرهي بدافعي الستع ارةي اروي التشبنيهي اروي القني اسي فهذاي امري معررو ف

ي عندي البلغنينيني روي لي بأسي بهي عندهمي بلي هذوي مني المحسن اتي البديعنيةي اذاي روافقي الشرط

ي البلغي،ي روي منهي قذولهمي للشج اعي اذاي صرخ:ي زأري الشج اعي ،ي فهذاي مستحسني عندهمي رو

غنيرهي مني المثلةي كثنيري �.

ي روي إطلقي كلمةي (ي التغريدي )ي علىي كت اب اتي الشخصي فيي هذاي المذوقعي اللكتررونيي ،ي امر

ي س ائغي لغذوي اي مم اي سبقي شريطةي الطرابي ،ي روي لكني السؤالي الذيي ينبغيي اني يطرحي ،ي هل

ي كلي م اي يسطري فيي هذاي المذوقعي اللكتررونيي ،ي مطربي حقع اً اي ؟ي أمي اني منهي المطربي ،ي روي منه

ي المخربي ،ي روي منهي السمي الزع ا في ،ي أمي أني منهي مني لذوي لمي يخرجهي ص احبهي مني فمه

لهلكهي فنيلتمسي لهي العذري ؟�.
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:حكمي التذويتري روي المش اركةي فنيه

ي ذكرن اي فيي المقدمةي فت اروىي بعصي علم اءن اي كفتذوىي الشنيخي ابني جبريني رحمهي اللي تع الى

ي فيي اهمنيةي المش اركةي فيي النترنتي روي الدعذوةي الىي اللي عني طريقي أيي أداةي إعلمنيةي ارو

ي برن امجي إلكتررونيي ،ي بشرطي الي تخ الفي هذهي الداةي العلمنيةي اروي البرن امجي اللكترروني

ي الحك امي الشرعنيةي ،ي فإني بداي فيي هذهي البرامجي مخ الفةي شرعنيةي رواضحةي ،ي فإنهي لي خنير

ي فيي استخدامه اي ،ي أم اي اذاي خلتي هذهي البرامجي مني مخ الف اتي شرعنيةي ،ي اروي ك انتي هذه

ي المخ الف اتي مذوهذومةي غنيري متحققةي معي تحققي المصلحةي مني استخدامه اي فإن

استخدامه اي خنيري روي الستف ادةي منه اي مهمةي فيي سبنيلي تبلنيغي دعذوةي اللي للع المنين�.

ي روي لي شكي اني مصلحةي تبلنيغي الدعذوةي السلمنيةي الىي الع المي اجمعي مني أعظمي المص الحي رو

ي أكرمه اي ،ي فهلي هن اكي اعظمي أجراي مني هؤلءي الدع اةي الذيني ق الي اللي تع الىي فنيهمي (ي روي من

ي أحسني قذولي ممني دع اي الىي اللي روي عملي ص الح اي روي ق الي إننيي مني المسلمنيني )؟�.ي رو

ي الدعذوةي الىي اللي تع الىي ،ي روي الذبي عني حني اضي الديني ،ي روي كشفي شبهي الملحدين،ي رو

ي التفقهي فيي أمذوري الديني ،ي مني اعظمي م اي يتعبدي بهي العبدي روي يتقربي بهي الىي ربهي �.ي روي لي شك

ي اني كلي هذاي مت احي روي بشكلي أروضحي فيي هذهي البرامجي روي خصذوص اي (ي تذويتر)�.ي فتجد

ي الملينيني مني الن اسي يخذوضذوني بأفك ارهمي فيي مك اني رواحدي روي فيي سرعةي قني اسنيةي ،ي فهذا

ي يسألي روي هذاي يجنيبي ،ي روي هذاي يطرحي شبهةي روي الث انيي ينقضه ا،ي روي ذاكي ينشري الشري ،ي رو

ي الخري يدفعهي بنشري الخنيري ،ي فلنيسي مني الحكمةي اني تتركي الس احةي ف ارغةي لكلي متطفل

ي علىي علذومي الشريعةي فنيشذوشي روي يغبش،ي دروني اني يكذوني هن اكي ص ارمي علميي مسلذول

ي يشرعي علىي هؤلءي فتدحضي شبههمي روي يزرولي ب اطلهمي روي تبقىي الشريعةي مقدسةي ط اهرة

ي مني عبثهمي �.ي روي فيي الذوقتي نفسهي ،ي تجدي اني هذاي المذوقعي الجتم اعيي قدي حظيي بمش اركة

ي الملينيني مني غنيري المسلمنيني مني جمنيعي درولي الع المي ،ي روي هذهي فرصةي لمني روفقهي الل

ي تع الىي بدعذوةي مثلي هؤلءي الىي السلمي روي بني اني مح اسنهي روي نقضي الشبهي المث ارةي حذوله،

ي ف الحجةي ق ائمةي لزمةي ،ي روي رغمي اني الجهدي المطلذوبي لدعذوةي هؤلءي الىي السلمي اقلي ،ي رو

ي الذوقتي المبذرولي فيي ذلكي أقصري فيي مذوقعي (ي تذويتر)ي الي انن اي نجدي اكثري المسلمنين

ي المش اركنيني فنيه،ي لمي يرمذواي بسهمي فيي دعذوةي غنيري المسلمنيني الىي السلمي �.ي روي هذا

17



ي حرم اني عظنيمي اكتنفي الكثنيري من اي روي اللي المستع اني ،ي بلي اني البعضي قدي كرسي روقتهي في

ي (تذويتري )فيي السبي روي الشتمي روي السخريةي ب الن اسي ،ي روي اني سلمذواي مني الحرامي فإن

المكرروهي روي فضذولي الكلمي قريبي منهمي ،ي الي مني رحمي ربكي ،ي نسألي اللي رحمته�.

ي روي قبلي أني نن اقشي حكمي المش اركةي فيي (تذويتري )،ي فإنهي يجدري بن اي البداءةي بمسألةي مهمة

ي تعتبري ك الصلي فيي هذاي الب ابي ،ي روي هيي روس ائلي الدعذوةي الىي اللي تع الىي ،ي هلي هي

ي تذوقنيفنيةي امي اجته اديةي ؟ي بمعنىي :ي هلي يلزمي القتص اري علىي الذوس ائلي الدعذويةي روي التي

ي ك اني النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي يقذومي به اي روقتي حني اتهي ،ي روي لي يجذوزي احداثي غنيره ا

ي لنه اي تذوقنيفنيةي ؟ي أمي اني هذهي الذوس ائلي -ي ك اسمه ا-ي روس ائلي لي تعتبري فيي اصلي الحكم

ي الشرعيي ،ي بلي له اي حكمي الغ ايةي المرادةي شريطةي الي تخ الفي نص اي شرعني اي ،ي فنيكذون

للجته ادي فيي حكمه اي روي تكنينيفه اي مس اغي روي سعة؟�.

ي اختلفي العلم اءي المع اصرروني فيي هذهي المسألةي فمنهمي مني جعله اي تذوقنيفنيةي مطلق اي ،ي رو

ي ألفي بعضهمي كت اب اي فيي ذلكي روي هذوي الشنيخي عبدالسلمي بني برجسي روي عنذوني لكت ابه

ي ب(ي الحججي القذويةي علىي اني روس ائلي الدعذوةي تذوقنيفنية)،ي روي البعضي الخري ق الي أنه ا

اجته اديةي ،ي روي مني هؤلءي فضنيلةي الشنيخي محمدي بني عثنيمنيني رحمهي اللي فقدي ق ال:

ي القذولي الفصلي أني روس ائلي الدعذوةي م اي يتذوصلي بهي إلىي الدعذوةي لنيستي تذوقنيفنية،ي لكنهي ل

ي يمكني أني تكذوني الدعذوةي بشيءي محرمي كم اي لذوي ق الي ق ائل:ي هؤلءي القذومي لي يقبلذوني إلي إذا

ي طلبتمي المذوسنيقىي أروي المزامنيري أروي م اي أشبهي ذلك�.�.ي هذهي محرمة،ي روأم اي غنيري ذلكي فكل

?http://audio.�islamweb.�net/audio/index.�phpروسنيلةي تؤديي إلىي المقصذودي فإنه اي مطلذوبة�.(

page=FullContent&audioid=113026.�((

روي منهمي أيضع اً اي الشنيخي عبداللي بني جبريني رحمهي اللي فقدي سئل:

ي س:ي هلي روس ائلي الدعذوةي تذوقنيفنية؟ي روهلي الن اشنيدي السلمنيةي روسنيلةي مني روس ائل

الدعذوة؟ي 

فأج اب:

ي لنيستي تذوقنيفنية،ي فنيجذوزي استعم الي الذوس ائلي الحديثةي كطبعي الكتبي روك الشرطة

ي السلمنيةي رواستعم الي مكبري الصذوتي رواستعم الي الذاعةي مرئنيةي أروي مسمذوعةي رواستعم ال
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ي النشراتي روالصحفي روالمجلت�.�.ي فكلي هذهي روس ائلي جديدةي لنيستي معرروفةي فنيم اي سبق

ي فتستعملي للدعذوةي لم اي فنيه اي مني الف ادة،ي كم اي أني دع اةي الفس ادي روالكفري روالبدع

ع اًرا،ي فذواجبي أهلي السلمي أني يستعملذوه اي حتى ع اًق اي كثني ي يستعملذونه اي رويضلذوني به اي خل

يستفنيدرواي منه ا�.

)http://ibn-jebreen.�com/ftawa.�php?view=vmasal&subid=891&parent=786.�(

ي روي لي شكي اني هذاي القذولي أرجحي ،ي م اي دامي اني هذهي الذوسنيلةي لي تخ الفي أمراي شرعني ا

ي مقررا،ي ف الستف ادةي منه اي مطلذوبة،ي روي لذوي تركتي هذهي الذوس ائلي بحجةي التذوقنيف،ي لف اتن ا

ي خنيري عظنيم،ي روي لك اني هذاي فرصةي عظنيمةي لهلي الب اطلي فيي بثي شبه اتهمي روي سمذومهم

ي دروني المدافعةي مني اهلي الحقي روي اليم ان�.ي روي ممني فصلي فيي هذهي المسألةي روي رجحي هذا

ي القذولي روي ذكري انهي قذولي الشنيخي عبدالعزيزي بني ب ازي ،ي الشنيخي مصطفىي كرامةي اللي مخدروم

)�.٣١٧فيي كت ابهي (ي قذواعدي الذوس ائلي فيي الشريعةي السلمنيةي ،

ي روي مني هذهي الذوس ائلي التيي يمكني استخدامه اي فيي الدعذوةي الىي اللي تع الى،ي برامج

ي التذواصلي الجتم اعي،ي كتذويتر�.ي فم اي حكمي المش اركةي فيي هذاي البرن امجي روي هلي مني تفصنيل

فيي ذلك،ي بن اءي علىي ننيةي المش اركي روي هدفهي مني المش اركةي فيي تذويتر؟

ي كم اي هذوي معلذومي عندي اهلي القذواعدي الفقهنيةي اني الذوس ائلي له اي احك امي المق اصدي ،ي يقذول

الشنيخي السعديي رحمهي الل:

روس ائلي المذوري ك المق اصد

رواحكمي بهذاي الحكمي للزروائد(ي نظمي القذواعدي الفقهنية)

روي قبلهي ق الي الم امي القرافيي :

)�.٣٣/٢حكمه اي (ي يعنيي الذوس ائلي )ي حكمي م اي أفضتي النيه�.(الفرروق،

ي روي يشترطي اهلي العلمي فيي هذهي الق اعدةي اني تكذوني هذهي الذوسنيلةي خ النيةي مني الحكمي في

ي نفسه ا،ي فلي تكذوني محرمة،ي لنه اي لذوي ك انتي محرمةي فيي ذاته اي لم اي ج ازي ارتك ابي المحرم

ي لدراكي المسنذوني اروي الذواجبي فيي الغلب،ي روي الي لك انتي ق اعدةي (ي الغ ايةي تبرري الذوسنيلة)

ح اضرةي هن ا،ي روي لي يخفىي فس ادي هذهي الق اعدةي عندي اهلي العلم�.

19

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=891&parent=786


نقلي الشنيخي مصطفىي كرامةي اللي قذولي المقريي فيي قذواعدهي فيي تعريفي الذوس ائل:

ي هيي المفضنيةي إلنيه اي اروي المق اربةي له ا،ي خ النيةي مني الحكمي فيي نفسه ا�.(ي قذواعدي الذوس ائلي ،

٢٢٥.�(

ي فعلىي هذاي تكذوني الذوسنيلةي المفضنيةي إلىي رواجبي رواجبة،ي م اي لمي تكني محرمةي فيي ذاته ا،ي رو

ي تكذوني مكرروهةي إذاي أفضتي الىي مكرروه،ي روي تكذوني مب احةي اذاي أفضتي الىي مب اح،ي روي تكذون

مستحبةي اذاي أفضتي الىي مستحب،ي محرمةي اذاي أفضتي الىي محرم�.

ي روي الذيي يظهري اني برن امجي التذواصلي الجتم اعيي (ي تذويتر)ي يعتبري مني الذوس ائلي الخ النية

ي مني الحكمي فيي نفسه ا(ي علىي الصل)ي روي اني حكمي المش اركةي فنيهي ينبنيي على

ق اعدة(ي الذوس ائلي له اي احك امي المق اصد)�.

ي فإذاي ك انتي مش اركةي النس اني فنيهي تفضيي بهي إلىي رواجبي ،ي ككشفي شبهي عني السلمي ل

ي تنكشفي الي عني طريقه،روجبتي المش اركةي فنيه،ي روي اذاي ك انتي المش اركةي فنيهي تفضيي به

ي إلىي مستحب،ي كدعذوةي الن اسي الىي الخنيري روي الهدايةي ،ي روي نشري علمي شرعيي ن افع،ي رو

ي إج ابةي أسئلةي المستفتنين-ي اذاي ك اني الشخصي مؤهلي للفت اء-ي روي غنيره اي مني درروب

ي الخنير،ي فإني المش اركةي فنيهي تعتبري مستحبةي لعظنيمي الثري الح ادثي عنه اي �.ي روي ام اي اذاي ك انت

ي المش اركةي تفضيي بهي إلىي مب احي ك المن اقشةي فيي أمذوري الن اسي الع امةي م اي اجتنبتي فنيه ا

ي المحرم ات،ي ف اني المش اركةي فنيهي مب احةي علىي الصل،ي روي ام اي اذاي ك انتي المش اركةي تفضي

ي الىي مكرروهي كتضنينيعي الروق اتي فنيم اي لي ينفع،ي فتكرهي ي المش اركةي فنيه،ي روي تكذوني المش اركة

ي فنيهي محرمةي اذاي أفضتي الىي محرمي ك الغنيبةي روي النمنيمةي روي سبي الن اس،ي روي مظ اهرةي أعداء

ي اللي علىي المؤمننين،ي روي العلق اتي المحرمةي معي النس اء،ي روي الفت اءي بغنيري علم،ي روي غنيره ا

مني المحرم ات،ي روي اللي اعلم�.
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أ/ي آدابي كت ابةي التغريدة:

ي ذكرن اي فنيم اي سبقي مني تعريفي التغريدي ،ي فيي اللغة،ي أنهي الطرابي فيي الصذوت،ي روي لي شك

ي اني الطرابي قدي يكذوني ع ائداي الىي التركنيبي البلغيي للجملة،ي اروي الىي المعنىي المفنيدي له ا،

ي آم اي اذاي خلتي الجملةي مني هذيني الشرطنيني أروي احدهم ا،ي فإنه اي تكذوني سقنيمةي الح ال

عديمةي الف ائدةي فيي العمي الغلب�.

ي روي مم اي هذوي رواضحي عندي المش اركنيني فيي هذاي البرن امج،ي أني اهمي م اي يقذومي بهي المش ارك،

ي هذوي التغريدي ،ي اروي كت ابةي التغريدة�.ي روي هذاي هذوي الهد في مني هذاي البرن امج،ي لذاي لزمي ان

ي نعرجي علىي شئي مني آدابي التغريدي روي الحك امي المتعلقةي به،ي روي كلي م اي سنذكرهي فرعي عن

ي مسألةي الكت ابةي روي آدابه اي فيي الجملة،ي روي لكنن اي حذوره اي بعض اي منه اي حتىي تتن اسبي معي م ا

ي سنقذولهي عني هذاي البرن امج،ي علم اي أنهي قدي يكذوني هن اكي اكثري مم اي سأذكرهي مني آداب،ي رو

مّني للذهني ،ي فص ادهي القلمي ،ي روي سطرهي هن ا�. لكني هذاي م اي ع

/ي استشع اري الننيةي روقتي الكت ابةي :ي ١

ي كت ابةي التغريدةي ،ي اروي -ي الكت ابةي بشكلي ع ام-ي كأيي عملي تتعلقي تعلق اي عظنيم اي ب الننيةي ،ي ثذواب ا

ي اروي عق اب اي ،ي قبذولي أروي رداي ،ي روي الدلنيلي م اي ررواهي الم ام اني البخ اريي روي مسلمي مني حديث

ا ِة، ِسُلي ب النني ي عمري رضيي اللي عنهي اني النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي ق الي :(إنم اي العم ا

ا ِلل ا ِللي رورسذوا ِله،ي فهجرِسُتهي إلىي ا هَمني ك انتي هجرِسُتهي إلىي ا و ٍئي م اي نذوى،ي ف ا ِر ي روإنم اي لكلي ام

ِسُجه ا،ي فهجرِسُتهي إلىي م ا و ٍةي يتزرو ِدْتي هجرِسُتهي إلىي دنني اي ِسُيصنيِسُبه ا،ي أروي امرأ هَمني ك ان ي رورسذوا ِله،ي رو

هَجري إلنيه)�.ي  ه ا

ي روي هذاي الحديثي مني اعظمي الح اديثي روي التيي اهتمي بأمره اي العلم اءي بلي صدري بهي جمعي من

المؤلفنيني كتبهمي ،ي بلي جعلهي بعضهمي مني أرب اعي الديني ،ي فق الي :

عمدةي الديني عندن اي كلم اتي \ي أربعي مني كلمي خنيري البريةي 

اتقي الشبه اتي روازهدي رودعي م اي \ي لنيسي يعننيكي رواعملني بنينة

ي ،ي روي لي يخفىي م اي لهذاي البرن امجي مني أثري رواضحي علىي الخ اصةي روي الع امةي ،ي روي م ا

ي للمش اركةي فنيهي مني اجري كبنيري اذاي أحسني النس اني الننيةي فنيهي بنشرهي للخنيري روي دف اعهي عن

السلمي روي نصحهي للخلق�.
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ي فإذاي ج التي فيي نفسكي فكرةي ،ي روي أردتي اني تغردي به اي فيي هذاي البرن امجي ،ي ف اسألي نفسكي ،

ي م اي هذوي الدافعي لكي فيي كت ابةي هذهي التغريدةي ؟ي روي م اي هذوي الجري الذيي يقعي لكي اروي الذوزري -

روي العني اذي ب الل-ي اذاي كتبتي هذهي التغريدةي روي تأثري به اي مت ابعذوكي �.

ي علىي سبنيلي المث الي :ي لذوي عمّنتي لكي ف ائدةي شرعنيةي استنبطه اي مني آيةي مني القراني ،ي اروي من

ي حديثي مني أح اديثي الرسذولي صلىي اللي علنيهي روي سلمي ،ي روي أردتي اني تش اركي مت ابعنيكي في

ي تذويتري بهذهي الف ائدةي ،ي فم اي هيي ننيتكي مني نشركي لهذهي الف ائدةي ؟ي هلي هذوي حبي الظهذوري رو

ي اني تذوصفي ب الع المي الفقنيهي الذيي لي يشقي لهي غب اري ،ي امي اني الننيةي إكث اري عددي التغريدات

ي روي عددي المت ابعنيني روي عددي تدرويراتي التغريدةي ،ي امي اني الننيةي خ الصةي للي بنشري العلمي رو

ا ِت هَّسم اروا هَلي ال ِسُهي روهَأه هَهَّللي روملا ِئكهَت ي استشع اري حديثي النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلم:(ي إني ا

هَر) ا ِسي الخني ا ِمي الهَّن ا هَني علىي معِّل هَتي لنيصهُّلذو ا ِره اي روحهَّتىي الحذو ِسُجح هَةي فيي  ا ِضي حهَّتىي الهَّنمل ي روالر

)�.١٩/١ررواهي الترمذيي روي صححهي اللب انيي (ي صحنيحي الترغنيبي روي الترهنيب،ي 

ي فهلي روردي علىي ذهنكي هذاي الحديثي قبلي كت ابةي التغريدةي روي نشره اي للن اسي ؟ي أظني ان

ي الكثنيري مني الخنيري يفذوتن اي عندي تج اهلن اي اروي نسني انن اي لهذاي الجري العظنيمي �.ي روي فيي المق ابلي ،

ي روي أنتي تعدي العدةي لكت ابةي التغريدةي مسرع اي فيي مح ارولةي نشره ا،ي هلي ذكرتي حديثي ابي

ا ِة هَم هَمي القني ا ا ِسي ِسُيقضىي يذو هَلي الن ا هَّني أرو ي هريرهي اني النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي ق ال:ي إ

هَتي فنيه اي ؟ي ق ال: ا ِمل هَرفه ا�.ي ق ال:ي فم اي ع هَمهي فع هَع هَّرفهي ا ِن ا ِهد�.ي فأتىي بهي فع ِسُج ٌلي اسِسُتش ي علنيهي ،ي ر

هَجري ٌء�.ي فقدي قنيل�.ي ثم هَلي  ِدْني ِسُيق ا هَا ِل هَتي  هَكي ق اهَتل هَت�.ي رولكهَّن هَذب ِسُت�.ي ق ال:ي ك ا ِهد هَكي حتىي اسِسُتش ا ِفني ِسُتي  ي ق اهَتل

هَرأ هَمي روعهَّلمهي روق ا ِعل ِسُج ٌلي تعهَّلمي ال ا ِر�.ي رور هَيي فيي الن ا ا ِق ا ِههي حتىي ِسُأل ا ِحبي علىي روج ِسُس هَمري بهي ف ي أ

هَم ا ِعل ِسُتي ال هَتي فنيه اي ؟ي ق ال:ي تعهَّلم ا ِمل هَرفه ا�.ي ق ال:ي فم اي ع هَمهي فع هَع هَّرفهي ا ِن هَن�.ي فِسُأا ِتيي به�.ي فع ي القرآ

ِسُت هَرأ هَلي ع اا ِل ٌم�.ي روق هَمي ا ِلِسُنيق ا ا ِعل هَتي ال هَكي تعهَّلم هَتي رولكهَّن هَذب هَن�.ي ق ال:ي ك هَكي القرآ ِسُتي فني هَرأ ي روعهَّلمِسُتهي روق

ا ِر�. ا ِقيي فيي الن ا ا ِههي حتىي ِسُأل هَبي علىي روج ا ِح ِسُس هَمري بهي ف ا ِر ٌئ�.ي فقدي قنيل�.ي ثمي أ هَلي هذوي ق ا هَني ا ِلِسُنيق ا ِسُقرآ ي ال

هَرفه ا�. هَمهي فع هَع هَّرفهي ا ِن ا ِلي كِّله�.ي فأهَتىي بهي فع ا ِ في الم ا ا ِمني أصن ا ِسُللي علنيهي روأعط اهي  هَّسعي ا ِسُج ٌلي رو ي رور

ِسُتي فنيه ا هَفق هَّلي أن هَقي فنيه اي إ هَف ِدْني ِسُين هُّبي أ ا ِح و ٍلي ِسُت ا ِمني سبني ِسُتي  هَرك هَتي فنيه اي ؟ي ق ال:ي م اي ت ا ِمل ي ق ال:ي فم اي ع

ا ِحبي على ِسُس هَمري بهي ف هَذوا ٌد�.ي فقدي قنيل�.ي ثمي أ هَج هَلي هذوي  هَتي ا ِلِسُنيق ا هَعل هَكي ف هَت�.ي رولكهَّن هَذب هَك�.ي ق ال:ي ك ي ل

ا ِر)�.ي ررواهي مسلمي ( ا ِقيي فيي الن ا ا ِهه�.ي ثمي ِسُأل )١٩٠٥روج

22



ي ي اي اللي ،ي كمي لصنذو في الخذو في روي الذوجلي علنين اي مني طريق،ي روي لكنن اي نتج اهله اي زاعمنين

الم اني روي الخلصي ،ي فني اي ربي عفذوك�.

ي ف الحذري الحذري اني تكذوني الننيةي استكث اراي مني عددي المت ابعنيني ،ي اروي حب اي لظهذوري النفسي رو

ي الشهرة،ي اروي تربص اي بأهلي الحقي روي الديني ،ي روي لتكني الننيةي حب اي لنتش اري العلمي ،ي روي ان

ي تكذوني هذهي التغريدةي ش اهداي لكي لي علنيك،ي روي اني تكذوني مني العلمي الذيي ينتفعي بهي بعد

مم اتك�.

/ي كت ابةي المفنيد:ي ٢

ي روقتي المسلمي عزيزي ،ي روي تداركهي رواجب،ي روي تضنينيعهي خس ارةي روي حرم اني ،ي روي أحقي م ا

ي يعضي علنيهي بنذواجذهي المؤمني الديني روي الذوقتي ،ي فمني ضنيعهم اي فهذوي لم اي سذواهم ا

ي أضنيعي �.ي روي السب احةي فيي بحري (تذويتر)ي روي الكت ابةي فنيهي لي تخلذوي مني تضنينيعي للذوقتي رو

ي إهداري لحبةي فؤادي المؤمني روي قطراتي رروحهي -ي الي روي هيي س اع اتي حني اتهي -ي خصذوص اي اذا

ي بذلي المسلمي روقتهي فنيهي بكت ابةي غنيري المفنيدي روي الشتغ الي بتذوافهي لي تقربهي الىي ربهي ،ي بل

ي تبعدهي عنهي فيي كثنيري مني الحني اني �.ي روي م اي أكثري (ي بنني اتي الطريق)ي فيي تذويتري روي هي

ي الكللنيبي التيي تخطفي الشخصي روي تؤديي بهي إلىي م اي لي يحمدي �.ي روي م اي أجملي اني يتمسك

النس اني بج ادةي الطريقي روي الي يلتفتي الىي بنني اتهي علىي حدي قذولي الرول:

إذاي صلنيتي خمـــــــس اي كلي يذومي ي ي ي ي فإني اللي يغفري ليي فســذوقي

رولمي أشركي بربي الن اسي شنيئ اي ي ي ي ي ي فقدي أمسكتي ب الحبلي الذوثنيق

روهذاي الحقي لنيسي بهي خـــــف اءي ي ي ي ي فدعنيي مني بنني اتي الطريق

)�.٣٣٤/١(ي مع اهدي التنصنيصي علىي شذواهدي التلخنيص،

روي ك انذواي يقذولذوني :ي أهلكي مني تره اتي البس ابس،ي يقذولي المنيدانيي :

هلكتي الشيءي بمعنىي أهلكتهي يدلي علىي ذلكي قذولي العج اجي روهذوي تمنيميي :ي 

رومهمهي ه الكي مني تعرج اي �.�.�.ي أيي مهلكي مني تعرجي 

ي روذكري الصمعيي أني التره اتي الطرقي الصغ اري المتشعبةي مني الطريقي العظم

ي روالبس ابسي :ي جمعي بسبسي روهذوي الصحراءي الذواسعةي التيي لي شيءي فنيه اي فنيق الي له ا
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ي بسبسي روسبسبي بمعنىي رواحدي هذاي أصلي الكلمةي ثمي يق الي لمني ج اءي بكلمي مح الي :ي أخذ

ي فيي تره اتي البس ابسي روج اءي ب التره اتي رومعنىي المثلي أنهي أخذي فيي غنيري القصدي روسلك

ي فيي الطريقي الذيي لي ينتفعي بهي كقذولهمي :ي ركبي فلني بنني اتي الطريقي روأخذي يتعلل

)�.٤٠٨/٢ب الب اطنيل�.(ي مجمعي المث الي ،ي 

ي فلي تنشغلي فيي كت ابتكي عني الف اضلي ب المفضذول،ي روي لي تخلفي روراءي ظهركي بعدي مذوتك

ي تركةي لي تستطنيعي تحمله اي يذومي تلقىي ربك،ي (ي لنيحملذواي أروزارهمي ك املةي يذومي القني امةي روي من

اروزاري الذيني يضلذونهمي بغنيري علمي ألي س اءي م اي يزررون)�.

ي روي كت ابةي المفنيد،ي كلمةي رواسعةي ينضمي تحته اي كلي م اي يكذوني ذاي اثري إيج ابيي علىي المؤمن

ي مني ن احنيةي قربهي مني ربهي روي ابتع ادهي عني مع اصنيه�.ي فنيدخلي فنيه اي التغريداتي التيي تتحدث

ي عني عظمةي اللي تع الىي روي عني أسم ائهي روي صف اتهي روي عني تذوحنيدهي تع الىي ،ي روي التحذيري من

ي الشركي به،ي روي م اي اعظمي اني يكذوني تذوحنيدي اللي تع الىي هذوي الرولذويةي الكبرىي عندي جمنيع

ي المغرديني المسلمنين،ي فكم اي اني الدعذوةي الىي تذوحنيدي اللي تع الىي هيي الرولذويةي الكبرى

لخنيري الن اس،ي الي روي همي النبني اءي ،ي كم اي فيي قذولهي تع الى:

ي روي م اي أرسلن اي مني قبلكي مني رسذولي الي نذوحيي النيهي انهي لي إلهي إلي أن اي ف اعبدرون)،ي روي كم ا

ي اني النبني اءي بذلذواي كلي م اي يملكذوني فيي سبنيلي تبلنيغي هذاي التذوحنيدي ،ي روي تحملذواي فيي سبنيله

ي انذواعي الذىي روي صنذو في القهري روي العذاب،ي فإني علىي اتب اعهمي اني يقتدرواي بهمي فيي هذا

ي المج ال،ي روي اني يستغلذواي كلي روس ائلي التقننيةي فيي سبنيلي تذوصنيلي الن اسي الىي تذوحنيدي رب

ي الع المنين�.ي روي مني روس ائلي تقريبي التذوحنيدي الىي الن اسي هذاي البرن امجي الجتم اعي,

ي فنيستط اعي مني خللهي اني يدعىي الن اسي الىي تذوحنيدي اللي تع الىي مني خللي المش اركةي في

ي الذوسذوم(ي اله اشت اق ات)ي الجنبنية،ي روي مني خللي روضعي روسذومي أيضع اً اي لشرحي كتبي التذوحنيد

ككت ابي شنيخي السلمي محمدي بني عبدالذوه اب،ي روي غنيره اي مني الطرق�.ي 

ي روي يندرجي تحتي (ي كت ابةي المفنيد)ي فيي التذويتري التفقهي فيي ديني اللي تع الىي ،ي فقدي ق الي النبي

ي صلىي اللي علنيهي روي سلمي كم اي فيي الصحنيحنيني مني حديثي مع ارويةي رضيي اللي عنهي :من

ي )�.ي روي قدي أروجد١٠٣٧،ي مسلم،٧١يردي اللي بهي خنيراي يفقههي فيي الدين�.ي (ي البخ اريي ،

ي (ي تذويتر)ي مس احةي رواسعةي للستزادةي مني المعلذوم اتي الفقهنيةي ،ي روي التدارسي روي المن اقشة
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ي لبعضي المستجداتي روي النذوازلي ،ي روي لعلي مني أبرزي م اي يستف ادي مني تذويتري فيي هذه

ي الن احنيةي ،ي م اي ق امي بهي بعضي العلم اءي روي طلبةي العلمي مني تخصنيصي روقتي لستقب ال

ي الفت اروىي روي الج ابةي علنيه اي ،ي روي هذاي بلي شكي مني اعظمي الف ائدةي ،ي خصذوص اي اذاي ك اني من

المجنيبي مني اهلي العلمي المشهذودي لهمي ب العلمي روي الذورع�.

ي روي تحتلي قض اي اي المةي السلمنيةي مني شرقه اي الىي غربه اي مك ان اي لي بأسي بهي عند

ي مستخدميي تذويتري فيي الع المي السلميي ،ي روي لي شكي اني هذاي مني اعظمي استخدام ات

ي تذويتري التيي تفنيدي المسلمنيني ،ي روي يحصلي هذاي مني خللي ربطهمي بقض اي اهمي السلمنيةي ،

ي روي هذاي يذوضحي بجلءي حديثي النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي :ي المؤمني للمؤمن

ي )ي �.ي ف اهتم امي المغرديني بقض اي ا٢٤٤٦ك البنني اني ،ي يشدي بعضهي بعض ا�.(البخ اري،

ي المسلمنيني ع امةي ،ي مني علم اتي الخنيري ،ي روي مني دلئلي حسني استخدامي هذاي البرن امج

ي فنيم اي يقربي العبدي الىي ربهي �.ي روي جديري اني نذكري هن اي م اي لتغريداتي المش اركنيني فيي تذويتر

ي حذولي كثنيري مني قض اي اي المسلمنيني ع امةي ،ي مني اثري فع الي فيي تصرف اتي الحكذوم ات

ي السلمنيةي ،ي بلي روي فيي إزالةي ح اجزي الخذو في روي الذيي رسبتهي أي اديي الخ انعنيني �.ي روي لعل

ي هذهي الثذوراتي العربنيةي المب اركةي فيي بلدي مصري روي لنيبني اي روي تذونسي روي سذوري اي بنينتي م ا

ي يربطي بنيني المسلمنيني مني رابطةي لي تزيله اي حدرودي س ايكسي بنيكذوي ،ي روي لذوي ح ارولي العداء

ي التفريقي بنيني أبن اءي المةي الذواحدةي فإني أبن اءي المةي الذواحدةي سرع اني م اي يخنيبذواي ظن

ي العدروي فنيهمي فنيرصذواي صفذوفهمي تب اع اي لمذواجهةي عدروي رواحدي مشتركي يريدي أضع ا في عزم

المةي روي شب ابه اي ،ي روي قدي خ ابي بإذني اللي تع الىي �.

ي روي مم اي يبذلي فنيهي الكثنيري مني المغرديني أروق اتهمي روي كت اب اتهمي ،ي الكت ابةي فيي الشأني الع ام

ي القتص اديي روي الجتم اعيي المحلي،ي روي هذاي يبدروي رواضح اي فيي الذوسذومي (ي اله اشت اق اتي )ي رو

ي التيي تض ا في يذومني اي علىي البرن امجي لمن اقشةي م اي يستجدي مني الروض اعي المحلنيةي رو

ي مح ارولةي روصفي المشكلةي روي إيج ادي الحلذولي المن اسبةي له اي ،ي روي هذاي يعتبري مني انذواع

ي الستف ادةي المطلذوبةي مني تذويتري بشرطي اني يلتزمي النس اني بأدبي الحذواري روي الي يهر في بم ا

ي لي يعر في روي اني يتكلمي كلي فيي فنهي معي مراع اةي الملحظ اتي روي التيي قدي تسطري مني غنير

المتخصصي ،ي روي التيي قدي يكذوني فنيه اي فذوائدي إض افةي الىي م اي كتبهي المتخصصي �.
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/ي البعدي عني سقطي الكلمي روي م اي لي يستف ادي :٣

ي يقذولي اللي تع الىي (ي م اي يلفظي مني قذولي إلي لديهي رقنيبي عتنيدي )ي روي رروىي المغنيرةي بني شعبة

ي اني النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي ق الي :ي -ي إني اللي حرمي علنيكمي عقذوقي المه اتي ،ي رومنع ا

روه اتي ،ي روروأدي البن اتي ،ي روكرهي لكمي :ي قنيلي روق الي ،ي روكثرةي السؤالي ،ي روإض اعةي الم الي �.

)�.٥٩٧٥(ي ررواهي البخ اريي ،

ي روي تذويتري مس احةي رواسعةي أيضع اً اي لسقطي القذولي روي ردئي العب ارةي ،ي روي هذاي مم اي لي يستغرب

ي روي قدي حذوىي فيي طني اتهي الص الحي روي الط الح،ي روي التقيي روي الف اجري ،ي روي لكني المستغربي ان

يقعي بعضي اهلي الصلحي فيي هذاي السقطي فذوجبي اني يحذري منهي �.

ي روي سقطي الكلمي يحذويي كلي م اي حرمي مني الكلمي ،ي اروي ك اني مكرروه اي لي يستف ادي منهي رو

أمثلتهي :

ي السبي روي الشتمي دروني التقنيدي بقنيذودي الشرعي روي اللتزامي بحدرودهي ،ي ففيي حديثي انسي بن

ِسُللي علنيهي روسهَّلم ي م الكي رضيي اللي عنهي عندي البخ اريي انهي ق الي :ي لمي يكني النبيي صهَّلىي ا

ِسُه)ي �. هَجا ِبنيِسُن هَبي  ا ِر ِسُهي هَت ا ِة:ي (م اي ل ِدْعا ِتهَب هَم هَدي ال ا ِدن اي عن هَح ِسُلي ل هَّع اع اًن ا،ي ك اني يقذو ع اًش ا،ي رولي هَل هَّح ا هَف هَسهَّب اع اًب ا،ي رولي 

ي )�.ي روي السبي روي الشتمي لنيسي مني صف اتي المؤمني حتىي روي لذوي ك اني هذا6031(ي البخ اريي ،

ي الشتمي لمني يستحقي الشتمي الي فيي إط اري ضنيقي تحملي علنيهي بعضي النصذوصي الشرعنية

ي الذواردةي فنيه�.ي فهذاي ربي الع المنيني ينهىي عني سبي آلهةي المشركنيني -ي رغمي أنه اي روي هم

ي يستحقذوني السب-ي مني أجلي الي يكذوني هذاي ذريعةي لسبي ربي الع المنيني ،ي (ي روي لي تسبذوا

الذيني يدعذوني مني دروني اللي فنيسبذواي اللي عدرواي بغنيري علم)�.

ي روي مني السقطي فيي الكلمي اني يتحدثي النس اني فنيم اي لي يعر في ،ي روي أخطرهي اني يتكلمي في

ي أمذوري الشرعي بم اي لي يفقهي �.ي روي هذاي روي اللي مني اعظمي الخطري ،ي فهذاي ربي الع المنيني يحذر

ي مني القذولي علىي اللي بلي علمي روي يجعلهي قريني الشركي فنيقذولي (ي قلي انم اي حرمي ربي

ي الفذواحشي م اي ظهري منه اي روي م اي بطني روي الثمي روي البغيي بغنيري الحقي روي اني تشركذواي ب اللي م ا

لمي ينزلي بهي سلط ان اي روي اني تقذولذواي علىي اللي م اي لي تعلمذوني )�.ي 
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روي رحمي اللي عليي بني احمدي الف اليي حنيني ق ال:

تصدري للتدريــسي كلي ي مهـــــــذوسي ي ي ي ي ي ي بلنيدي تـــسمىي ب الفقنيهي المدرس

فــــحقي لهلي العـــــلمي أني يتمثلذواي ي ي ي ي ي ي ببنيتي قديمي ش اعي فيي كلي مجلس

لقدي هزلتي حتىي بداي مني هزالـــه اي ي ي ي ي ي ي ي كله اي روحتىي س امه اي كلي مفلس

)�.٨٨/١٢(ي البدايةي روي النه اية،

ي روي يتجلىي هذاي التع المي فيي ردرودي بعضي المخذرولنيني الذيني لمي يعرفذواي لي بعلمي روي بفهمي على

ي فت اروىي كب اري العلم اءي روي سخريتهمي به اي �.ي روي هذاي لنيسي بمبتدعي مني القذولي فهذوي قديمي ،ي رو

ي النس اني كم اي ق الذواي عدروي لم اي يجهلهي �.ي روي اذاي أردتي اني ترىي بره اني هذاي ف انظري الى

ي مجمذوعةي الردرودي علىي تغريدةي احدي العلم اءي اروي طلبةي العلمي فيي حكمي شرعيي معنيني ،

ي فإنيي أجزمي انكي سترىي هذاي النذوعي مني الردرودي المح اطةي بسخريةي روي المدفذوعةي بخبث

ننيةي ،ي روي اللي المستع ان�.

ي روي مني السقطي فيي الكلمي ،ي بلي مني الكفري البذواح،ي م اي يكتبهي بعضي الزن ادقةي مني استهزاء

ي بديني السلمي روي رسذولي الن امي روي شع ائري الديني �.ي روي قدي فضحي تذويتري روي كشفي الكثنيري من

ي هؤلءي الزن ادقةي المندسنيني روي المستذوريني بست اري ادع اءي السلمي ،ي روي م اي قضنيةي المدعذو

ي حمزةي كشغريي روي احتق ارهي لجن ابي النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي عن اي ببعنيدي ،ي روي كذلكي م ا

ي صدحي بهي رأسي الزندقةي تركيي الحمدي مؤخرع اًاي مني اني عقنيدةي النبيي صلىي اللي علنيهي رو

ي سلمي تحت اجي الىي تصحنيحي إلي ش اهدي علىي ذلك،ي روي قدي قبضي علنيهم اي بفضلي اللي تع الىي �.

ي ف الحذري مني مثلي هذاي لني البعضي يتخذي هذاي الستهزاءي ب الثذوابتي روي العق ائدي سلم ا

ي للشهرةي لنيعرفهي الن اسي روي بئستي الشهرةي التيي تكذوني عني طريقي هذاي ،ي فهذاي إبلنيس

ي مشهذوري لي يك ادي يخفىي علىي احدي ،ي روي لكني م اذاي ك انتي شهرتهي ؟ي إنه اي شهرةي الغذواءي رو

ي الضللي روي تعبنيدي الن اسي لغنيري ربي الع المنيني �.ي روي حسبكي ابتع ادي الص الحنيني عني الشهرة

ي روي كرههمي له اي �.ي رروىي ابني ابيي الدنني اي عني عبنيدي بني جن ادي عني عط اءي بني مسلمي أحسبه

ي ق الي كنتي روأبذوي إسح اقي ذاتي لنيلةي عندي سفني اني روهذوي مضطجعي فرفعي رأسهي إليي أبي

ي إسح اقي فق الي :ي إي اكي روالشهرةي ق الي :روق الي أبذوي مسهري :بنينكي روبنيني أني تكذوني من

)٩٤/١اله الكنيني إلي أني تكذوني مني المعرروفنين�.(ي التذواضعي روي الخمذول،ي 
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ي روي ق الي الغزاليي رحمهي اللي تع الىي :روم اي علنيكي أني لي تعر في روم اي علنيكي أني لي يثنىي علنيك

ي روم اي علنيكي أني تكذوني مذمذوم اي عندي الن اسي إذاي كنتي محمذوداي عندي اللي تع الىي فهذهي الث ار

روالخب اري تعرفكي مذمةي الشهرةي روفضنيلةي الخمذول�.ي 

ي روإنم اي المطلذوبي ب الشهرةي روانتش اري الصنيتي هذوي الج اهي روالمنزلةي فيي القلذوبي روحبي الج اه

هذوي منشأي كلي فس ادي �.

ي فإني قلتي فأيي شهذوةي تزيدي علىي شهرةي النبني اءي روالخلف اءي الراشديني روأئمةي العلم اء

ي فكنيفي ف اتهمي فضنيلةي الخمذولي ف اعلمي أني المذمذومي طلبي الشهرةي فأم اي روجذوده اي مني جهة

اللي سبح انهي مني غنيري تكلفي مني العبدي فلنيسي بمذمذومي �.

ي نعمي فنيهي فتنةي علىي الضعف اءي دروني القذوي اءي روهمي ك الغريقي الضعنيفي إذاي ك اني معه

ي جم اعةي مني الغرقىي ف الرولىي بهي أني لي يعرفهي أحدي منهمي فإنهمي يتعلقذوني بهي فنيضعف

ي عنهمي فنيهلكي معهمي روأم اي القذويي ف الرولىي أني يعرفهي الغرقىي لنيتعلقذواي بهي فنينجنيهمي رويث اب

)�.٢٧٨/٣علىي ذلكي �.(ي إحني اءي علذومي الديني ،

ي روي مني السقطي فيي الكلمي التكلفي فنيهي روي التقعري فيي الخط ابي ابتغ اءي الشهرةي روي الش ارة

ي الىي المتكلفي ب البلغةي روي الفص احة�.ي عني ج ابري بني عبداللي رضيي اللي عنهي اني النبي

ي صلىي اللي علنيهي روي سلمي ق ال:ي إني مني أحبكمي إليي ،ي روأقربكمي منيي مجلس اي يذومي القني امة

ي أح اسنكمي أخلق اي ،ي روإني أبغضكمي إليي روأبعدكمي منيي مجلس اي يذومي القني امةي الثرث ارروني ،

ي روالمتشدقذوني ،ي روالمتفنيهقذوني ،ي ق الذواي :ي قدي علمن اي الثرث ارروني روي المتشدقذوني ،ي فم ا

المتفنيهقذوني ؟ي ق الي :ي المتكبررون�.ي ررواهي الترمذيي روي حسنهي اللب انيي فيي الصحنيحة�.

)�.٧٩١(ي الصحنيحة،

ي ق الي المب اركفذوريي فيي التحفة:ي ق الي فيي النه ايةي :ي المتشدقذوني همي المتذوسعذوني في

ي الكلمي مني غنيري احتني اطي رواحترازي �.ي روقنيلي أرادي ب المتشدقي المستهزئي ب الن اسي يلذوي

شدقهي بهمي روعلنيهمي انتهىي �.ي روالشدقي ج انبي الفم�.

ي (ي روالمتفنيهقذوني )همي الذيني يتذوسعذوني فيي الكلمي رويفتحذوني بهي أفذواههمي ،ي مأخذوذي من

ي الفهقي روهذوي المتلءي روالتس اعي ،ي كذاي فيي النه ايةي �.قنيلي روهذاي مني الكبري روالرعذونةي �.

ي روق الي المنذريي فيي الترغنيبي :ي الثرث اري بث ائنيني مثلثتنيني مفتذوحتنيني هذوي الكثنيري الكلم
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ي تكلف اي ،ي روالمتشدقي هذوي المتكلمي بملءي شدقهي تف اصح اي روتعظنيم اي لكلمهي ،ي روالمتفنيهق

ي أصلهي مني الفهقي روهذوي المتلءي ،ي روهذوي بمعنىي المتشدقي لنهي الذيي يملي فمهي ب الكلم

ي رويتذوسعي فنيهي إظه اراي لفص احتهي روفضلهي رواستعلءي علىي غنيرهي �.ي رولهذاي فسرهي النبي

)٢٧٢/٥صلىي اللي علنيهي روسلمي ب المتكبري انتهىي �.(ي تحفةي الحذوذي،

ي روي البلغةي روي حسني المنطقي بريئ اني كلي البراءةي مني هذاي التكلفي الممجذوج،ي ق الي جعفر

ي بني يحنيى:ي البلغةي أني يكذوني السمي يحنيطي بمعن اك،ي رويجلىي عني مغزاك،ي روتخرجهي من

ي الشركة،ي رولي تستعنيني علنيهي بطذولي الفكرة،ي رويكذوني سلنيم اي مني التكلف،ي بعنيداي مني سذوء

الصنعة،ي بري اي مني التعقنيد،ي غنني اي عني التأمل�.(ي كت ابي الصن اعتنيني لبيي هللي العسكري،

١٥/١.�(

ي روي هذاي التكلفي فيي الكلمي روي التعقنيدي فيي اللف اظي يبدروي جلني اي عندي الكثنيري ممني يغردي في

ي تذويتري �.ي روي لي أظني هذاي التكلفي روي التعقنيدي يخرجي الي مني احدي شخصنين،ي الرول:ي شخص

ي سبري اللغةي روي أتقنه اي ،ي روي ك انتي خزينتهي اللغذويةي ملنيئةي ب المصطلح اتي روي اللف اظي الغريبة�.

ي فهذاي يحمدي علىي تذوسعهي اللغذويي لي علىي تعقنيدهي الكت ابي،ي لني اعظمي كت ابي بلغي،

ي روأجلي إعج ازي لفظيي هذوي كت ابي اللي تع الى،ي روي هذوي منيسري لمني قرأه،ي فكنيفي بمني هذو

ي درونهي بمراحلي روي مف اروزي تنقطعي درونه اي أعن اقي البل�.ي روي ام اي الث اني:ي فهذوي شخصي ف ارغ

هَّقدي لفظه،ي روي هؤلءي هم ي المعنىي لي فكري معهي روي لي تنقنيح،ي يريدي اني يغطيي خذواءي فكرهي بمع

الغلبنية�.

ي ف الحذري مني التكلفي روي التعقنيدي ايه اي المب اركي روي علنيكي ب السهلي الذواضح،ي الذيي ق الي فنيه

ابذوي هللي العسكري:

ي رواللطنيفي مني الكلم:ي م اي تعطفي بهي القلذوبي الن افرة،ي رويؤنسي القلذوبي المستذوحشة،

ي روتلنيني بهي العريكةي البنيةي المستصعبة،ي رويبلغي بهي الح اجة،ي روتق امي بهي الحجة،ي فتخلص

ي نفسكي مني العنيب،ي رويلزمي ص احبكي الذنب،ي مني غنيري أني تهنيجهي روتقلقه،ي روتستدعي

)�.١٨/١غضبه،ي روتستثنيري حفنيظته�.(ي كت ابي الصن اعتنين،ي 
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/ي إسن ادي الكلمي لصح ابه:٤

ي لم اي ك اني النس اني لي ينفكي عني الستف ادةي مني غنيرهي سذواءي ك اني هذاي الغنيري شنيخ اي ارو

ي قرين اي اروي تلمنيذاي ،ي اروي حتىي لذوي ك اني ك افراي ،ي فإني مني ب ابي الم انةي العلمنيةي روي عدمي التشبع

ي بم اي لمي يكني للنس اني ،ي اني يسندي الكلمي اروي المقذولةي لق ائله اي حتىي لي يظني الق ارئي له ا

أنه اي مني كلمي الن اقلي ،ي روي هيي لنيستي مني كلمهي ،ي فنيعتبري هذاي غش اي روي تدلنيس ا�.

ي روي قبلي الخذوضي فيي هذاي فإني التأكنيدي علىي إسن ادي الكلمي لص احبهي روي خصذوص اي فيي تذويتر

ي ،ي لي يعنيي الزهدي فيي نشري العلمي اروي تبلنيغهي للن اس�.ي روي لي يعنيي كذلكي بخلي ص احبي الكلم

ي بهي روي عدمي محبتهي لنشره،ي فهذاي الم امي النذورويي فيي المجمذوعي ينقلي عني الش افعيي قذوله:

روددتي اني الخلقي تعلمذواي هذاي العلمي علىي أني لي ينسبي إلىي حر في منه�.(ي المجمذوع،

ي )،ي روي لكني الكلمي هن اي عني ادع اءي الشخصي م اي لنيسي لهي روي تشبعهي به،ي روي لي شك٢٨/١

ي اني مني نقلي كلم اي مني شخصي آخري ثمي روضعهي فيي صفحتهي علىي التذويتري دروني إسن اد

ي لص احبه،ي مدعني اي انهي له،ي اني هذاي كذبي روي غشي محرمي لي يجذوز�.ي روي قدي رروىي الم ام

ي البخ اريي روي مسلمي مني حديثي اسم اءي رضيي اللي عنه اي أنه اي ق الت:ي ج اءتي امرأ ٌةي إلى

هَعي من هَّيي جن ا ٌحي أني أتشهَّب ع اًةي �.ي فهلي عل هَّر هَض هَّني ليي  هَمي فق التي :ي إ ا ِهي روسهَّل ِسُللي علني ِّيي صهَّلىي ا ي النب

ِسُعي بم اي لم هَمي (ي المتشِّب ا ِهي روسهَّل ِسُللي علني ا ِللي صهَّلىي ا ِسُلي ا ا ِلي زروجيي بم اي لمي ِسُيعطنيي ؟ي فق الي رسذو ي م ا

و ٍري )ي �.(ي البخ اري، ِدْيي زرو ا ِسي ثذوب هَطي ،ي كلب ِدْع ي )ي ق الي ابني حجري :٢١٣٠،ي مسلم،٥٢١٩ِسُي

ي قذولهي "ي كلبسي ثذوبيي زروري "ي فإنهي الرجلي يلبسي الثني ابي المشبهةي لثني ابي الزه ادي يذوهم

أنهي منهمي ،ي رويظهري مني التخشعي روالتقشفي أكثري مم اي فيي قلبهي منه�.(ي فتحي الب اري،

٢٣/١٥.�(

ي روي رداءةي هذاي المسلكي روي قلةي أدبي ص احبهي امري معررو في عندي العلم اء،ي ف انظري الىي م ا

ا ِمن ي سطرهي العلمةي محمدي جم الي الديني الق اسميي رحمهي اللي تع الى،ي يقذول:ي لي خف اءي أني 

هَروي الفذوائدي روالمس ائلي روالنكتي إلىي أرب ابه ا ي المداركي المهمةي فيي ب ابي التصننيفي :ي عز

ي تبرؤاي مني انتح الي م اي لنيسي لهي ،ي روترفعع اً اي عني أني يكذوني كلبسي ثذوبيي زروري ،ي لهذاي ترى

ي جمنيعي مس ائلي هذاي الكت ابي معزروةي إلىي أصح ابه اي بحرروفه اي روهذهي ق اعدتن اي فنيم اي جمعن اه

ِّسهَلفيي :ي سمعتي أب اي الحسني الصنيرفيي يقذولي : ي رونجمعهي �.�.�.ق الي الح افظي أبذوي ط اهري ال
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مّللي الصذوريي يقذولي :ي ق الي ليي عبدي الغنيي بني سعنيدي :ي لم اي روصلي كت ابي ي سمعتي أب اي عبدي ا

مّمني كت ابه ي إلىي عبدي اللي الح اكمي أج ابنيي ب الشكري علنيهي روذكري أنهي أملهي علىي الن اسي روض

مّلي عنيي �. هَ في ب الف ائدةي روأنهي لي يذكره اي إ مّيي العترا إل

ي روأني أب اي العب اسي محمدي بني يعقذوبي الصمي حدثهمي ق الي :ي حدثن اي العب اسي بني محمد

ِدْني شكري العلمي أني تستفنيدي الشيءي فإذاي ذكري لك ي الدروريي ق الي :ي سمعتي أب اي عبنيدي يقذولي :ي م

هَّيي كذاي روكذاي رولمي يكني ليي بهي علمي حتىي أف ادنيي فلني فنيهي كذاي روكذاي فهذا ي قلتي :ي خفيي عل

شكري العلمي �.ي انتهىي 

مّل ي قلتي –ي أيي :ي السنيذوطيي -ي :ي رولهذاي لي ترانيي أذكري فيي شيءي مني تص اننيفيي حرفع اً اي إ

ي معزروع اًاي إلىي ق ائلهي مني العلم اءي مبِّنينع اً اي كت ابهي الذيي ذكري فنيهي �.ي (ي قذواعدي التحديثي مني فنذون

)�.٤٠مصطلحي الحديثي ،ي للق اسميي ،ي 

ي يتضحي مني مقذولةي السنيذوطيي فيي بركةي العلمي روي أنه اي بعزروهي الىي ق ائلهي ،ي اني مني لمي يعز

ي العلمي الىي ق ائلهي ف اني علمهي منزروعي البركةي روي ص احبهي اني ك اني ق اصداي سرقةي المعلذومة

ي فإني هذاي مني أخبثي انذواعي السرقةي روي اسمعي م اي ق الهي النذوروي:ي فإني الديني النصنيحة:

ي رومني النصنيحةي أني تض ا في الف ائدةي التيي تستغربي إلىي ق ائله اي فمني فعلي ذلكي بذوركي له

ي فيي علمهي روح الهي رومني أروهمي ذلكي روأروهمي فنيم اي يأخذهي مني كلمي غنيرهي أنهي لهي فهذوي جدير

ي أني لي ينتفعي بعلمهي رولي يب اركي لهي فيي ح ال�.ي رولمي يزلي أهلي العلمي روالفضلي علىي إض افة

)�.٤الفذوائدي إلىي ق ائله ا�.(ي بست اني الع ارفنيني ،ي 

ي روي قدي طمي روي انتشري هذاي النذوعي مني السرقةي فيي تذويتري ،ي روي اصبحي الكثنيري مني المغردين

ي يته افتذوني الىي انتق اءي أط ايبي التغ اريدي روي ينسبذونه اي لنفسهمي اروي لي يعزرونه اي لصح ابه ا

ي ام اي جهلي اروي تج اهلي ،ي اروي شهذوةي خفنيةي ،ي روي قدي يعللي البعضي مني المغرديني بقلة

ي المس احةي للكت ابةي روي اقتص اره اي علىي م ائةي روي أربعنيني حرف اي ،ي روي هذاي لنيسي بمسذوغي لم ا

ي ق الذوهي ،ي فقدي يستع اضي عني المس احةي الكت ابنيةي بصذورةي نصنيةي فنيه اي كلمي الق ائلي رو

ي نسبته اي النيهي ،ي اروي قدي يستع اضي عنه اي بكت ابته اي فيي تغريدتنيني متت ابعتنيني �.ي روي لي شكي ان

ي إض افةي التغريداتي الىي أصح ابه اي دلنيلي سمذوي نفسي روي رفعةي همةي ،ي روي بره اني على

ي الم انةي العلمنيةي روي لي ينقصي هذاي مني قدرهي ،ي بلي الذيي ينقصي مني قدرهي سرقة
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ي مجهذوداتي الخريني روي نسبته اي لنفسهي ،ي روي انظري الىي م اي نقلهي السخ ارويي عني سفني ان

ي الثذوريي رحمهي اللي تع الىي ،ي يقذول::ي "ي صحي عني سفني اني الثذوريي أنهي ق الي م اي معن اه:

ي نسبةي الف ائدةي إلىي مفنيده اي مني الدقي فيي العلمي روشكره،ي روأني السكذوتي عني ذلكي من

)�.120:ي 1الكذبي فيي العلمي روكفرهي (الجذواهري روالدرري للسخ ارويي 

/عدمي إظه اري العم الي الص الحةي الي لمصلحةي شرعنية:٥

ي كمي سلبي تذويتري كثنيراي مني أجذوري الص الحنيني ب اظه ارهمي لعم الهمي الص الحةي فنيهي درون

ي مصلحةي شرعنيةي راجحة�.ي روي مم اي هذوي متقرري اني إخف اءي العملي الص الحي عني الن اسي ،

ي يزيدي فيي أجري ص احبهي روي يبعدهي الىي حدي كبنيري عني آفةي الري اءي �.ي روي لي يشرعي إبداءي رو

ي إظه اري العملي الص الحي ،ي الي فنيم اي نصي علنيهي الشرعي ك الصلةي فيي المس اجدي روي غنيره اي ،

ي اروي فنيم اي رجحتي فنيهي المصلحةي الشرعنيةي مني ن احنيةي القتداءي بص احبهي روي سني سنة

حسنةي فهذاي مم اي يحمدي علنيهي ص احبه�.

ي ق الي اللي تع الىي (ي اني تبدرواي الصدق اتي فنعم اي هيي روي اني تخفذوه اي روي تؤتؤه اي الفقراءي فهذو

خنيري لكم)

ي ق الي ابني جريري الطبري:ي يعنيي بقذولهي جلي ثن اؤه:"إني تبدرواي الصدق ات"،ي إني تعلنذوا

ي الصدق اتي فتعطذوه اي مني تصدقتمي به اي علنيه="فنعم اي هي"،ي يقذول:ي فنعمي الشيء

ي هي="روإني تخفذوه ا"،ي يقذول:ي روإني تسترروه اي فلمي تعلنذوه اي "روتؤتذوه اي الفقراء"،ي يعني:

ي روتعطذوه اي الفقراءي فيي السر"فهذوي خنيري لكم"،ي يقذول:ي فإخف اؤكمي إي اه اي خنيري لكمي من

)�.٥٨٢/٥إعلنه ا�.ي روذلكي فيي صدقةي التطذوع�.(تفسنيري الطبريي 

روي ق الي الشنيخي ابني عثنيمنيني فيي بعضي فذوائدي اليةي :

ي -ي مني فذوائدي الية:ي الحثي علىي الصدقة،ي روالترغنيبي فنيه اي سذواءي أبداه ا،ي أروي أخف اه ا�.1

ي ي -ي رومنه ا:ي أني إخف اءي الصدقةي أفضلي مني إبدائه ا؛ي لنهي أقربي إلىي الخلص؛ي روأستر2

ي للمتصدقي علنيه؛ي لكني إذاي ك اني فيي إبدائه اي مصلحةي ترجحي علىي إخف ائه اي -ي مثلي أن

ي يكذوني إبداؤه اي سبب اي لقتداءي الن اسي بعضهمي ببعض،ي أروي يكذوني فيي إبدائه اي دفعي ملمة
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ي عني المتصدق،ي أروي غنيري ذلكي مني المص الحي -ي فإبداؤه اي أفضل�.(ي تفسنيري ابني عثنيمنين

٢٨٣/٥.�(

ي فإخف اءي العملي الص الحي هذوي الصلي ،ي روي إظه ارهي هذوي الستثن اءي إم اي مني ن احنيةي روررود

ي النصي بإظه اره،ي اروي مني ن احنيةي ترجحي المصلحةي بإظه اره�.ي روي الذيي دفعنيي لذكري هذا

ي الملحظي م اي يقذومي بهي بعضي المغرديني روفقهمي اللي إم اي مني الدع اةي اروي مني هذوي درونهمي من

ي كت ابةي م اي يقذومذوني بهي مني العم الي الص الحةي ،ي فهذاي يقذولي :ي قدي أديتي فريضةي الحجي ارو

ي العمرة،ي روي الخري يقذولي :ي ذهبتي معي مجمذوعةي لتذوزيعي الصدق اتي علىي قريةي فقنيرة،ي رو

ي الخري يدعذوي اللي عزي روي جلي فيي تذويتري بأني يتقبلي حجه،ي اروي بأني يتقبلي صني امهي اروي انه

ي يحبي رائحةي الذورقي فنيدعذوي اللي الثب اتي علىي ذلكي معرض اي بإدم انهي للقراءةي �.ي روي هذاي رو

ي اللي مزلقي عظنيمي روي دحضي مزلةي ف الري اءي مسلكهي خفيي ،ي روي علىي المسلمي المج اهدةي في

ي دفعهي لعلي اللي اني يذوفقهي لذلك�.ي روي الذيي استغربهي اني مك اني هذهي الدعنيةي الس ابقةي هذو

ي السجذودي روي أروق اتي الستج ابةي الف اضلة،ي لي صفح اتي التذويتري ،ي الي اذاي ك اني يرىي ان

نشره اي فيي تذويتري سببي فيي استج ابته ا!!

ي روي انظري الىي هذاي الحديثي الصحنيحي عندي مسلمي روي غنيرهي مني حديثي حصنيني بن

هَّض هَبي الذيي انق ِدْمي رأىي الكذوك و ٍري فق الي :ي أهُّيك ا ِني جبني ا ِدي ب ِسُتي عندي سعني ي عبدالرحمني ق الي :ي كن

ِسُتي �.ي ق الي : و ٍةي �.ي رولكنيي ِسُلدغ هَّمي قلتي :ي أم اي إنيي لمي أكني فيي صل ِسُتي :ي أن اي �.ي ث مّةي ؟ي قل ي الب ارح

ِسُتي :ي حدي ٌثي حدثن اه هَكي ؟ي قل ِسُتي �.ي ق الي :ي فم اي حملكي علىي ذل ِسُتي :ي استرقني هَتي ؟ي قل ي فم اذاي صنع

و ٍب ا ِني حصني هَةي ب هُّيي ؟ي قلتي :ي حدثن اي عني ِسُبريد هَّشعب ِسُمي ال هُّيي �.ي فق الي :ي روم اي حدثك ي الشعب

ا ِني انتهىي إلى هَني م و ٍةي �.ي فق الي :ي قدي أحس ِسُحم و ٍني أروي  ِدْني عني هَةي إلي م ِسُهي ق الي :ي لي رقني ٍّيي ؛ي أن ي السلم

ِدْت ِسُعرض هَمي ق الي :ي  ا ِهي روسهَّل ِسُللي علني ِّيي صهَّلىي ا و ٍسي عني النب ِسُني عب ا ِدْني حدهَثن اي اب هَعي �.ي رولك ي م اي سم

هَّي ا ِني �.روالنب ِسُلي روالرجل ِسُهي الرج هَّيي رومع ِسُطي �.ي روالنب هُّرهني ِسُهي ال هَّيي رومع ِسُتي النب ِسُمي �.ي فرأي هَّيي الم ي عل

هَلي ليي :ي هذاي مذوسى هَّمتيي �.ي فقني ِسُهمي أ ِسُتي أهَّن هَعي ليي سذوا ٌدي عظني ٌمي �.ي فظنن ِسُرف ِدْذي  ِسُهي أح ٌدي �.ي إ ي لنيسي مع

ِسُتي �.ي فإذاي سذوا ٌدي عظني ٌمي �. ا ِقي �.ي فنظر ِسُظري إلىي الف ا ِني ان ِسُهي �.ي رولك ِسُم هَمي روقذو ا ِهي روسهَّل ِسُللي علني ي صهَّلىي ا

ِسُهم هَكي �.ي رومع هَّمِسُت ا ِهي أ ا ِري �.ي فإذاي سذوا ٌدي عظني ٌمي �.ي فقنيلي ليي :ي هذ ا ِقي الخ ِسُلف ِسُظري إلىي ا ي فقنيلي ليي :ي ان

هَض ِسُهي �.ي فخ ا و ٍبي �.ي ثمي نهضي فدخلي منزهَل و ٍبي رولي عذا ا ِري حس ا هَةي بغني هَني الجن ع اًف اي يدخلذو هَني أل ي سبعذو
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ِسُهمي : ِسُض و ٍبي �.ي فق الي بع و ٍبي رولي عذا ا ِري حس ا هَةي بغني هَني الجن هَني يدخلذو هَكي الذي ِسُسي فيي أرولئ ي الن ا

هَن ِسُمي الذي ِدْمي :ي فلعله ِسُه ِسُض هَمي �.ي روق الي بع ا ِهي روسهَّل ِسُللي علني ا ِللي صهَّلىي ا هَلي ا ا ِحبذواي رسذو هَني ص ِسُمي الذي ِسُه ي فلعهَّل

ا ِلل ِسُلي ا ِدْمي رسذو ا ِه هَءي �.ي فخرجي علني هَكررواي أشني ا ا ِللي �.ي روذ ِسُكذواي ب ا ا ِمي رولمي يشر ي ِسُرولدرواي فيي السل

هَني ل ِسُمي الذي ِسُهي �.ي فق الي ه ا ِهي ؟ي فأخبررو هَني فني هَمي فق الي :ي م اي الذيي تخذوضذو ا ِهي روسهَّل ِسُللي علني ي صهَّلىي ا

ِسُن ِسُةي ب هَّك اش ِسُع هَمي  هَني فق ا ِدْمي يتذوكلذو هَني �.ي روعلىي ربه هَني �.ي رولي يتطنيررو هَني �.ي رولي يسترِسُقذورو ي هَيرِسُقذو

ِسُري فق الي : ِدْمي ثمي ق امي رج ٌلي آخ ِسُه هَتي من ِدْمي �.ي فق الي أن هَللي أني يجعهَلنيي منه ِسُعي ا و ٍن�.ي فق الي :ي اد ي محص

ِسُة�.(مسلم، هَش هَّك ا ِسُع هَكي به اي  ِسُهمي �.ي فق الي سبق هَللي أني يجعهَلنيي من ِسُعي ا )�.٢٢٠اد

ي ق الي النذورويي رحمهي اللي تع الىي فيي قذولهي (ي لمي أكني فيي صلة):ي أرادي أني ينفيي عني نفسه

)�.٣٦٦/١اته امي العب ادةي روالسنيري فيي الصلةي معي أنهي لمي يكني فنيه ا�.(ي شرحي مسلم،ي 

ي روي ق الي الشنيخي ابني عثنيمنيني رحمهي اللي تع الىي :ي روي ق الي هذاي رحمهي اللي لئلي يظني أنهي ق ائم

ي يصليي فنيحمدي بم اي لمي يفعلي ،ي روي هذاي خل في م اي علنيهي بعضهمي ،ي يفرحي أني الن اس

ي يتذوهمذوني أنهي يقذومي يصليي ،ي روي هذاي مني نقصي التذوحنيد�.(ي مجمذوعي فت اروىي ابن

ي حسبي الش املة)�.١١٥/٧٢عثنيمنيني ،ي 

ي ف انظري ي اي رع اكي اللي الىي هذاي الت ابعيي روي الذيي أج ابي عني سؤالي مجردي ،ي روي لم اي ك انت

ي هذهي الج ابةي تذوهمي انهي ك اني يصليي فيي اللنيلي نفىي ذالكي خذوف اي مني اني يحمدي بم اي ل

ي يفعلي ،ي فم اي ب الي البعضي فيي تذويتري روي غنيرهي ،ي يتقصدي الكت ابةي علىي تذويتري روقتي السحري ،

ي روي اللي اعلمي ب السرائري فإني ك اني قصدهي تذكنيري الن اسي ب الصلةي فهذاي حسني ،ي روي اني ك ان

ي فقطي لظه اري العب ادةي روي انهي مستنيقظي فيي هذاي الذوقتي لداءي صلةي اللنيلي مثلي ،ي فهذاي من

ي الري اءي فيي العملي ع اف ان اي اللي روي إي اكمي مني ذلك�.ي روي قدي استثنىي بعضي العلم اءي الع الم

ي الع ابدي مني إخف اءي العملي روي ق الذواي اني لهي إظه اري العملي لني مدخلي الشنيط اني علنيه

ي صعبي �.ي ق الي المن ارويي :روق الي الزمخشريي :ي السمعةي أني يسمعي الن اسي عملهي روينذوهي به

ي علىي سبنيلي الري اءي يعنيي مني نذوهي بعملهي ري اءي روسمعةي نذوهي اللي بري ائهي روتسمنيعهي روقرع

ي بهي أسم اعي خلقهي فتع ارفذوهي روأشهرروهي بذلكي فنيفتضحي �.ق الي ابني حجري :ي روردي فيي عدة

ي أح اديثي التصريحي بذوقذوعي ذلكي فيي الخرةي فهذوي المعتمدي روفنيهي ندبي إخف اءي العمل

ي الص الح�.ي ق الي ابني عبدي السلمي :ي لكني يستثنىي مني يظهرهي لنيقتدىي بهي أروي لنينتفعي به
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ي ككت ابةي العلمي فمني ك اني إم ام اي يستني بعلمهي ع الم اي بم اي للي علنيهي ق اهراي لشنيط انهي استذوى

م اي ظهري مني علمهي روم اي خفيي لصحةي قصدهي روالفضلي فيي حقي غنيرهي الخف اءي مطلق اي �.

)�.١٥٥/٦(ي فنيضي القدير،ي 

ي روي التعلنيلي بقهري الشنيط اني مني العزي ابني عبدالسلمي فنيهي نظري لني فنيهي فتحي لب اب

العجبي ،ي روي لكني الرولىي التعلنيلي ب القتداءي روي النتف اعي كم اي ذكرهي أرولي �.

/ي التثبتي قبلي الكت ابةي روي الحذري مني الش اع اتي :٦

ي يعتبري تذويتري مرتع اي خصب اي للش اع اتي روي نشره ا،ي روي هذاي رواضحي حنيث،ي سهذولةي نقل

ي المعلذومةي ،ي روي عدمي دقةي المص ادر،ي روي ته افتي الكثنيري مني الن اسي لنشري الغريبي روي المثنير

دروني التثبتي روي التررويي الذيي يجبي علىي كلي مسلمي اني يتحلىي بهي حني الي هذهي الش اع ات�.

ي ق الي اللي تع الىي فيي سذورةي الحجرات:ي ي اي أيه اي الذيني ءامنذواي اني ج اءكمي ف اسقي بنبأ

ي فتبنينذواي اني تصنيبذواي قذوم اي بجه الةي فتصبحذواي علىي م اي فعلتمي ن ادمنين)�.ي ق الي شنيخي السلم

ي ابني تنيمنيةي عني هذهي اليةي :ي روهذهي اليةي نزلتي فىي الذولنيدي بني عقبةي روك اني قدي كذبي فنيم ا

ي أخبري �.ق الي المفسررون:ي نزلتي هذهي اليةي فىي الذولنيدي بني عقبةي بعثهي رسذولي اللي الىي بنى

ي المصطلقي لنيقبضي صدق اتهمي روقدي ك انتي بنينهي روبنينهمي عداروةي فىي الج اهلنيةي فس اري بعض

ي الطريقي ثمي رجعي الىي رسذولي اللي فق الي إنهمي منعذواي الصدقةي روأرادرواي قتلىي فضرب

ي رسذولي اللي البعثي إلنيهمي فنزلتي هذهي اليةي �.روهذهي القصةي معرروفةي مني روجذوهي كثنيرةي ثم

ي ق الي تع الىي فىي تم امه اي (رواعلمذواي أني فنيكمي رسذولي اللي لذوي يطنيعكمي فىي كثنيري مني المر

ي لعنتم)ي روق الي تع الى(ي رواني ط ائفت اني مني المؤمننيني اقتتلذواي فأصلحذواي بنينهم اي فإني بغت

ي إحداهم اي علىي الخرىي ا)ليةي �.ثمي نه اهمي عني أني يسخري بعضهمي ببعضي روعني اللمز

ي روالتن ابري ب اللق ابي روق الي بئسي السمي الفسذوقي بعدي اليم اني روقدي قنيلي معن اهي لي تسمنيه

ي ف اسق اي رولي ك افراي بعدي إيم انه,ي روهذاي ضعنيفي بلي المرادي بئسي السمي أني تكذونذواي فس اق اي بعد

إيم انكمي كم اي ق الي تع الىي فىي الذىي كذبي إني ج اءكمي ف اسقي بنبأي فتبنينذواي فسم اهي ف اسق اي �.

)�.٢٤٨/٧(ي مجمذوعي الفت اروىي ،ي 
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ي روي قرأي حمزةي روي الكس ائيي (ي فتثبتذواي اني تصنيبذواي قذوم اي بجه الة)،ي ق الي الشنقنيطيي رحمه

ي الل:ي روقرأي هذهي الحر في ع امةي السبعةي غنيري حمزةي روالكس ائيي :ي فتبنينذواي ب الب اءي التحتنية

ي المذوحدةي بعده اي مثن اةي تحتنيةي مشددةي ثمي نذوني �.ي روقرأهي حمزةي روالكس ائيي :ي فتثبتذواي ب الث اء

المثلثةي بعده اي ي اءي تحتنيةي مذوحدةي مشددةي ثمي ت اءي مثن اةي فذوقنيةي �.

روالرولي مني التبنيني ،ي روالث انيي مني التثبتي �.

ي رومعنىي القراءتنيني رواحدي ،ي روهذوي المري ب التأنيي روعدمي العجلةي حتىي تظهري الحقنيقةي فنيم ا

)٤٦٩/٧أنبأي بهي الف اسقي �.(ي أضذواءي البني اني ،

ي ف التأنيي فيي نقلي الخب اري حتىي يتثبتي النس اني منه اي أمري إلهيي فيي سذورةي الحجراتي ،ي رو

ي لعلكي اذاي دققتي النظري قلنيلي فيي سذورةي الحجراتي لذوجدتي أنه اي تتحدثي عني الداب

ي ع امةي روي خصذوص اي م اي يتعلقي ب العلقةي بنيني المؤمننيني روي نبنيهمي ،ي روي هذاي فيي قذولهي تع الى

ي (ي ي اي ايه اي الذيني ءامنذواي لي تقدمذواي بنيني يديي اللي روي رسذولهي )ي ثمي بعدي ذلكي تكلمت

ي السذورةي عني علقةي المؤمننيني فنيم اي بنينهم،ي روي هذاي رواضحي فيي هذهي اليةي روي م اي يلنيه ا،ي رو

ي فيي هذاي دلنيلي علىي اني عدمي التعجلي فيي نشري الش اع اتي روي التثبتي منه اي قبلي إطلقه ا

خلقي إسلميي نبنيلي يذوثقي عرىي روي أرواصري المحبةي بنيني المؤمننيني �.

ي روي التعجلي فيي نشري الش اع اتي دروني التثبتي منه اي امري محرمي روردي الذوعنيدي الشديدي في

ي مني فعله،ي فقدي رروىي البخ اريي عني سمرةي بني جندبي رضيي اللي عنهي انهي ق ال:ي ك ان

ِدْني رأى هَم ا ِههي ،ي فق الي :ي  هَلي علنين اي بذوج ع اًةي اقب هُّيي صلىي اللي علنيهي روسلمي إذاي صهَّلىي صل ي النب

ع اًم ا ِسُللي �.ي فسأهَلن اي يذو هَءي ا ِسُلي :ي م اي ش ا هَه ا�.ي فنيقذو هَّص ِدْني رأىي أح ٌدي ق هَةي رؤي اي ؟ي ق الي :ي فا ِإ ي منكمي اللنيل

هَتهَني اني هَةي رجلنيني هَأ ِسُتي اللنيل ِسُدي منكمي رؤي اي ؟ي قِدْلهَن اي :ي لي �.ي ق الي :ي لكنيي رأي ي فق الي :ي هلي رأىي أح

ا ِده ِّسةي ،ي فإذاي رج ٌلي ج ال ٌسي ،ي رورج ٌلي ق ائ ٌمي بني هَّد هَق ِسُم ا ِضي ال هَج اا ِنيي إلىي الر هَر ِدْخ هَذاي بنيديي ،ي فهَأ ي فأخ

ا ِقه ِدْد ا ِش ِسُبي فيي  هَكهُّلذو ِسُلي ذلكي ال ِسُخ ِدْد ِسُضي أصح اا ِبهَن اي عني مذوسىي :ي إنهي هَي و ٍد�.ي ق الي بع و ٍبي مني حدي ي هَكهُّلذو

ِسُع ِدْصهَن هَفهَني ِسُدي  ِسُعذو ِسُقهي هذاي ،ي فهَني ِدْد ا ِش ِسُمي  ِدْلهَتا ِئ هَلي ذلكي ،ي روهَي ا ِري مث ا ِقهي الخ ِدْد ا ِش ِسُلي ب هَع ِدْف هَف اهي ،ي ثمي هَي هَق هَغي  ِدْبِسُل ي حتىي هَي

و ٍعي على ا ِج هَط ِدْض ِسُم و ٍلي  ِدْنيهَن اي علىي رج ِدْقهَن اي حتىي أت ِدْق�.ي ف انطل ِسُتي :ي م اي هذاي ؟ي ق الي :ي انطل ي مثهَلهي �.ي قل

هَسهي ،ي فإذاي ضرهَبه ِسُخي به اي رأ هَد ِدْش و ٍةي ،ي فهَني و ٍري ،ي أروي صخر ِدْه ا ِف ا ِسهي ب و ٍمي علىي رأ و ٍلي ق ائ ي قف اهي ،ي رورج

هَد ِسُسهي ،ي روع ا هَمي رأ ِدْلهَتا ِئ ِسُعي إلىي هذاي ،ي حتىي هَي ا ِج ِدْر هَذهي ،ي فلي هَي ِسُخ هَقي إلنيهي لهَنيِدْأ ِسُري ،ي ف انطل هَج هَح هَهي ال هَد ِدْه هَد ي هَت
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ِدْقهَن اي إلى ِدْقي �.ي ف انطل ِدْني هذاي ؟ي ق الي :ي انطل هَم ِسُسهي كم اي هذوي ؛ي فع ادي إلنيهي فضرهَبهي ،ي قلتي :ي  ي رأ

ِسُعذوا هَبي ارتف ع اًراي ،ي فإذاي اقتر ِسُدي تحهَتهي ن ا هَذوهَّق ا ِري أعلهي ضني ٌقي روأسفِسُلهي رواس ٌعي هَيهَت هَلي الهَّتهُّنذو و ٍبي مث ِدْق ي هَث

هَرا ٌةي ، ِسُع ِسُعذواي فنيه اي ،ي روفنيه اي رج ا ٌلي رونس ا ٌءي  هَج ِدْتي ر هَد هَم هَخ ِسُجذواي ،ي فإذاي  ِسُر ِدْخ ِدْني هَي ِسُدرواي هَأ ي حتىي ك ا

ٍّمي فنيهي رج ٌل هَد و ٍري مني  هَه ِدْنيهَن اي علىي هَن هَت ِدْقي �.ي ف انطلقن اي حتىي هَأ ِدْني هذاي ؟ي ق الي :ي انطل هَم ِسُتي :ي  ي فقل

و ٍمي - ا ِني ح از ِدْب ا ِري  ا ِري هَج و ٍري ،ي عني  ا ِري هَج ِسُني  ِدْب ِسُبي ا ِدْه ِسُدي رورو ا ِري -ي ق الي يزي هَه ا ِطي الهَّن هَس ي ق ائ ٌمي ،ي روعلىي رو

ِدْن هَدي هَأ ا ِري ،ي فإذاي أرا هَه ِسُلي الذيي فيي الهَّن هَلي الرج هَني يديهي حج ار ٌةي ،ي فأقب ا ِري رج ٌلي بني هَه ِّطي الهَّن هَش ي روعلىي 

هَجي رمى ِسُر ِدْخ هَءي لهَني هَم اي ج ا ِسُثي ك اني ؛ي فجعلي كهَّل ِسُهي حني هَّد ا ِهي ؛ي فر ا ِفني و ٍري فيي  ِسُلي بحج هَمىي الرج هَر هَجي  ِسُر ِدْخ ي هَي

ِدْقهَن اي حتى ِدْني هذاي ؟ي ق الي :ي انطلقي �.ي ف انطل هَم ِسُتي :ي  ِسُعي كم اي ك اني ،ي فقل ا ِج ِدْر و ٍري ؛ي فهَني ا ِهي بحج ا ِفني ي فيي 

ا ِصِدْبهَني ا ٌني ،ي روإذا هَءي فنيه اي شجر ٌةي عظنيم ٌةي ،ي روفيي أصا ِله اي شني ٌخي رو و ٍةي خضرا هَض ِدْرو هَر ي انتههَني اي إلىي 

هَخلا ِني ِدْد ا ِةي ،ي روهَأ هَر هَج هَّش هَداي بيي فيي ال ِسُده اي ،ي فصع هَني يديهي ن ا ٌري ِسُيذوا ِق ا ِةي بني هَني الشجر ا ِم ي رج ٌلي قري ٌبي 

ا ِصِدْبهَني ا ٌني ،ي ثم هَني منه اي ،ي فنيه اي رج ا ٌلي شنيذو ٌخي ،ي روشب ا ٌبي رونس ا ٌءي رو هُّطي أحس هَق هَري  ع اًري لمي أ ي دا

ِسُلي ،ي فنيه اي شنيذو ٌخ ِسُني روأفض ع اًري هيي أحس هَخلا ِنيي دا ِدْد هَةي ،ي فهَأ هَداي بيي الشجر هَج اا ِنيي منه اي فصع ي أخر

هَّم اي الذي ِسُتي �.ي ق الي :ي نعمي ،ي أ هَراا ِنيي عم اي رأي ِدْخا ِب هَةي ؛ي فهَأ هَم اا ِنيي اللنيل ِدْفِسُت هَّذو هَط ِسُتي :ي  ي روشب ا ٌبي ،ي قل

ِسُعي به ِدْصهَن هَق،ي فِسُني هَلهَف ا هَغي ا ِدْبِسُل ِسُلي عنهي حتىي هَت هَم ِدْح ا ِةي ،ي فِسُت ِدْذهَب ا ِك ِسُثي ب ال ِّد هَح هَّذا ٌبي ِسُي هَك هَقه،ي ف ِدْد ا ِش هُّقي  ِسُش ي رايهَتهي هَي

هَمي عنه هَن،ي فن ا ِسُللي القرآ هَمهي ا هَسهي ،ي فرج ٌلي عهَّل ِسُخي رأ هَد ِدْش ا ِةي ،ي روالذيي رأيهَتهي هَي ا ِمي القني ام ي إلىي يذو

ا ِب ِدْق ا ِةي ،ي روالذيي رأيهَتهي فيي الهَّث ا ِمي القني ام ِسُلي بهي إلىي يذو هَع ِدْف ا ِري ،ي ِسُي ِدْلي فنيهي ب النه ا هَم ِدْع ا ِلي ،ي رولمي هَي ي ب اللني

ِسُم- ا ِةي إبراهني هَر هَج هَّش ا ِلي ال ِسُخي فيي أص هَّرهَب اي ،ي روالشني ا ِكِسُلذواي ال ا ِري هَآ هَه ِسُةي ،ي روالذيي رأيهَتهي فيي الهَّن هُّزهَن ا ي فهمي ال

ِسُن هَري م ال ٌكي خ از ِسُدي الهَّن ا ا ِق ا ِسي ،ي روالذيي ِسُيذو ِسُدي الهَّن ا ِسُني حذوهَلهي فأرول ِّصِدْبهَني ا ي علنيهي السلم-ي ،ي روال

ِسُر ِسُري فدا هَّم اي هذهي الدا ا ِةي المؤمننيني ،ي روأ ِسُري ع ام هَتي دا ِسُري الرولىي التيي دخِدْل هَّدا ا ِري ،ي روال ي الهَّن ا

ا ِسيي ،ي فإذاي فذوا ِقي ِسُتي رأ هَسكي ،ي فرفع ِدْعي رأ ِسُلي ،ي ف ارف هَكني اا ِئني ا ِم ِسُلي ،ي روهذاي  ا ِءي ،ي روأن اي جبري هُّشهدا ي ال

هَيي لك ا ِق ِدْلي منزليي �.ي ق الي :ي إنهي هَب ِسُتي :ي دع اا ِنيي أدخ هَكي منزِسُلكي �.ي قل ا ِبي ،ي ق الي :ي ذا هَح ا هَّس هَلي ال ي مث

هَتي منزهَلكي �.(ي البخ اريي ،ي  هَتي أتني هَمِدْل ِدْك ِدْسهَت ا ِمِدْلهي ،ي فلذوي ا ِدْك ِدْسهَت ِسُم ٌري لمي هَت )�.١٣٨٦ِسُع

هَقه، ِدْد ا ِش هُّقي  ِسُش هَّم اي الذيي رايهَتهي هَي ي روي الش اهدي مني الحديثي قذولهي علنيهي الصلةي روي السلمي (ي أ

ا ِة)، ا ِمي القني ام ِسُعي بهي إلىي يذو ِدْصهَن هَق،ي فِسُني هَلهَف ا هَغي ا ِدْبِسُل ِسُلي عنهي حتىي هَت هَم ِدْح ا ِةي ،ي فِسُت ِدْذهَب ا ِك ِسُثي ب ال ِّد هَح هَّذا ٌبي ِسُي هَك ي ف

ف انظري الىي هذاي العق ابي اللهيي لهذاي الكذابي روي الذيي ينشري الش اع اتي هذوي يعلمي كذبه ا�.
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ي ق الي ابني حجري :ي روإنم اي استحقي التعذيبي لم اي ينشأي عني تلكي الكذبةي مني المف اسدي روهذو

ي فنيه اي مخت اري غنيري مكرهي رولي ملجأي �.ي ق الي ابني هبنيرةي :ي لم اي ك اني الك اذبي يس اعدي أنفه

ي روعنينهي لس انهي علىي الكذبي بتررويجي ب اطلهي روقعتي المش اركةي بنينهمي فيي العقذوبةي �.(ي فتح

)�.٥٢/٢٠الب اري،ي 

روالش اع اتي فيي تذويتري أشك الي كثنيرةي ،ي روي كله اي خطنيرةي محرمةي فمنه ا:

ي :ي إش اعةي الراجنيفي روي الك اذيبي روي التيي تفتي مني عضدي المسلمنيني ،ي ببثي الخذو في في١

ي قلذوبهمي ،ي روي استعظ امي قذوةي عدروهمي ،ي روي التزهنيدي فيي جه ادي المج اهديني منهمي ،ي روي هذا

ا ِرو ا ِني هَأ ِدْم هَل هَني ا ا ِم ِدْم ٌري  ِدْمي هَأ ِسُه هَء هَج ا هَذاي  هَروا ِإ ي علمةي الخذلني روي العني اذي ب اللي ،ي يقذولي اللي تع الىي :ي 

هَن ا ِذي ِسُهي اهَّل هَم هَعا ِل ِدْمي هَل ِسُه ِدْن ا ِم ا ِري  ِدْم هَل ِدْروا ِليي ا هَروا ِإهَلىي ِسُأ ا ِلي  ِسُسذو هَّر ِسُهي ا ِإهَلىي ال هُّدرو هَر ِدْذوي  هَروهَل ا ِهي  ِسُعذواي ا ِب هَذا ا ِ في هَأ ِدْذو هَخ ِدْل ي ا

ع اًل)�. هَقا ِلني هَّلي  هَني ا ِإ هَط ا هَّشِدْني ِسُمي ال ِدْعِسُت ِسُهي لهَّتهَب هَمِسُت ِدْح هَر هَرو ِدْمي  ِسُك ِدْني هَعهَل ا ِهَّللي  ِسُلي ا ِدْض هَف ِدْذولي  هَروهَل ِدْمي  ِسُه ِدْن ا ِم ِسُهي  ِسُطذوهَن ِدْنا ِب ِدْسهَت هَي

ق الي ابني كثنيري رحمهي الل:ي 

ي روقذوله:ي {ي روإذاي ج اءهمي أمري مني المني أروي الخذو في أذاعذواي بهي }ي إنك اري علىي مني يب ادر

إلىي المذوري قبلي تحققه ا،ي فنيخبري به اي رويفشنيه اي روينشره ا،ي روقدي لي يكذوني له اي صحة�.

ي روقدي ق الي مسلمي فيي "مقدمةي صحنيحه"ي حدثن اي أبذوي بكري بني أبيي شنيبة،ي حدثن اي عليي بن

ي حفص،ي حدثن اي شعبة،ي عني خبنيبي بني عبدي الرحمن،ي عني حفصي بني ع اصم،ي عني أبي

ي هريرة،ي عني النبيي صلىي اللي علنيهي روسلمي ق ال:ي "كفىي ب المرءي كذب اي أني يحدثي بكلي م ا

)�.٣٦٥/٢سمع"�.(ي تفسنيري ابني كثنيري ،ي 

ي روي عني علقةي سببي نزروله اي بمعن اه اي يقذولي ابذوي السعذودي :ي روذلكي أني ن اس اي مني ضعفة

ي المسلمنيني الذيني لي خبرةي لهمي ب الحذوالي ,ك انذواي إذاي أخبرهمي الرسذولي بم اي اروحىي إلنيهي من

ي روعدي ب الظفري أروي تخذويفي مني الكفرةي يذيعذونهي مني غنيري فهمي لمعن اهي ,رولي ضبط

ي لفحذواهي ,علىي حسبي م اي ك انذواي يفهمذونهي رويحملذونهي علنيهي مني المح امل,ي روعلىي تقدير

ي الفهمي قدي يكذوني ذلكي مشرروط اي بأمذوري تفذوتي ب الذاعةي فلي يظهري أثرهي المتذوقعي فنيكذون

ي ذلكي منشأي لتذوهمي الختل ف�.ي فنعىي علنيهمي ذلكي روقنيل:ي (رولذوي ردروه)ي أىي ذلكي المري الذى

ي ج اءهمي إلىي الرسذول,ي أى:ي عرضذوهي علىي رأيةي مستكشفنيني لمعن اهي روم اي ينبغىي لهي من

ي التدبنيري رواللتف اتي اني عنذواني الرس الةي مني مذوجب اتي الردي روالمراجعةي إلىي رأيهي روإلى
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ي أروليي المري منهمي ,روهمي كبراءي الصح ابةي البصراءي فيي المذوري رضىي اللي تع الىي عنهم

ي (لعلمه)أيي لعلمي الرادروني معن اهي روتدبنيره,ي روإنم اي روضعي مذوضعي ضمنيرهمي المذوصذول

ي فقنيل:ي الذيني يستبطذونهي منهمي لليذاني ب انهي ينبغىي أني يكذوني قصدهمي بردهي إلنيهم,

ي استكش ا في معن اهي رواستنيض احي فحذواه,ي أىي لعلمهي أرولئكي الرادروني الذيني يستبطذونهي أى

ي يتلقذونهي رويستخرجذوني علمهي روتدبنيرهي منهمي أىي مني جهةي الرسذولي روأرولىي المري من

ي صح ابتهي رضذواني اللي علنيهمي أجمعنين,ي رولم اي فعلذواي فيي حقهي م اي فعلذواي فلمي يقعي م اي روقع

ي مني الشتب اهي روتذوهمي الختل ف�.ي روقنيلي لعلمهي الذيني يستخرجذوني تدبنيرهي بفظنهم

ي روتج اربهمي رومعرفتهمي ب امذوري الحربي رومك ايده اي فكلمةي (من)ي فيي (منهم)ي بني اننيةي روقنيل:

ي أنهمي ك انذواي إذاي بلغهمي خبري عني سراي اي رسذولي اللي مني أمني روسلمةي أروي خذو في روخلل

ي أذاعذواي بهي روك انتي إذاعتهمي مفسدةي رولذوي ردرواي ذلكي الخبري إلىي رسذولي اللي روإلىي ارولى

ي المري لعلمي تدبنيري م اي أخبررواي بهي الذيني يستنبطذونهي أىي بستخرجذوني تدبنيرهي بفطنهم

)�.٢٠٨/٢روتج اربهمي رومعرفتهمي بأمذوري الحربي رومك ايده ا�.ي (ي تفسنيري ابذوي السعذود،

ي ف الته افتي علىي هذهي الراجنيفي روي الش اع اتي روي التيي هيي سببي فيي تمزيقي الصف

ي السلميي ،ي روي تشتنيتي كلمةي المسلمنيني ،ي مني اعظمي صف اتي المن افقنيني �.ي روي لي شكي ان

ي فيي اليةي دلنيلي رواضحي علىي روجذوبي ردي هذهي الشبهي روي المشكلتي الىي اهلي العلمي لنيبنينذوه

للن اسي �.ي 

ي /ي إش اعةي الف احشةي روي التررويجي له اي فيي صفح اتي تذويتري ،ي مني خللي نشري الصذور٢

ي الف اضحةي ،ي روي مني خللي قذ في المحصن اتي روي اته امي العفنيف ات،ي روي هذاي م اي روقعي فنيهي بعض

ي الفسقةي مني خللي شبكةي التذواصلي تذويتر،ي روي هذاي متذوعدي بذوعنيدي شديدي مني اللي تع الى

ي حنيثي يقذولي تع الىي (ي اني الذيني يحبذوني اني تشنيعي الف احشةي فيي الذيني ءامنذواي لهمي عذاب

ي النيمي فيي الدنني اي روي الخرةي روي اللي يعلمي روي انتمي لي تعلمذون)�.ي فهذاي كم اي ترىي فيي محبة

ي إش اعةي الف احشةي فم اي ب الكي ب التررويجي له اي روي تررويةي جذروره ا�.ي روي إش اعةي الف احشةي ل

ي تقتصري علىي إش اعةي الكذبي روي قذ في المحصن اتي دروني دلنيلي ،ي بلي روي يشملي فضحي من

ي ابتليي بذنبي فستري علىي نفسهي روي لمي يج اهري ،ي فإني هذاي لي يكشفي سترهي ،ي فإني اللي حنيي

ي ستنيري يحبي الستري ،ي روي كثرةي ذكري الف احشةي يذوهني التس اهلي به اي ،ي روي اسمعي م اي ق اله
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ي العلمةي ابني ع اشذوري حذولي هذاي المذوضذوعي :ي رومني أدبي هذهي اليةي أني شأني المؤمني أن

ي لي يحبي لخذوانهي المؤمننيني إلي م اي يحبي لنفسهي فكم اي أنهي لي يحبي أني يشنيعي عني نفسه

ي خبري سذوءي كذلكي علنيهي أني لي يحبي إش اعةي السذوءي عني إخذوانهي المؤمننيني �.ي رولشنيذوع

ي أخب اري الفذواحشي بنيني المؤمننيني ب الصدقي أروي الكذبي مفسدةي أخلقنيةي فإني مم اي يزع

ي الن اسي عني المف اسدي تهنيبهمي روقذوعه اي روتجهمهمي روكراهتهمي سذوءي سمعته اي روذلكي مم ا

ي يصر في تفكنيرهمي عني تذكره اي بلهي القدامي علنيه اي ررويداي ررويداي حتىي تنسىي روتنمحي

ي صذوره اي مني النفذوسي فإذاي انتشري بنيني المةي الحديثي بذوقذوعي شيءي مني الفذواحش

ي تذكرته اي الخذواطري روخفي روقعي خبره اي علىي السم اعي فدبي بذلكي إلىي النفذوسي الته ارون

ي بذوقذوعه اي روخفةي روقعه اي علىي السم اعي فلي تلبثي النفذوسي الخبنيثةي أني تقدمي على

ي اقترافه اي روبمقداري تكرري روقذوعه اي روتكرري الحديثي عنه اي تصنيري متدارولةي �.ي هذاي إلىي م ا

ي فيي إش اعةي الف احشةي مني لح اقي الذىي روالضري ب الن اسي ضراي متف اروتي المقداري على

)�.١٨٤/١٩تف اروتي الخب اري فيي الصدقي روالكذبي �.(ي التحريري روي التنذويري 

ي روي اختمي هذهي الملحظي بسؤالي روجهي لسم احةي الشنيخي ابني ب ازي رحمهي اللي تع الىي فقدي سئل

هذاي السؤالي :

ي للش ائع اتي أثري عظنيمي فيي تفتنيتي روحدةي المةي روتفريقي الصفي السلميي ،ي روقدي يسمع

ي النس اني بعضي الش اع اتي فم اي تذوجنيهي سم احتكمي لمني يسمعي هذهي الش اع اتي م اذاي علنيه

أني يعملي تج اهه ا؟ي �.ي �.ي روم اذاي يجبي علنيهي أني يقذول؟

ي فأج اب:ي الذواجبي الحذري �.ي �.ي فدع اةي الب اطلي كثنيرروني روالمشنيعذوني للب اطلي كثنيرروني ،

ي ف الذواجبي التثبتي روعدمي الصغ اءي إلىي أهلي الب اطلي روالش اع اتي الب اطلةي ،ي روقدي أدبي الل

ي عب ادهي روروجههمي إلىي الخنيري فق الي :ي ي اي أيه اي الذيني آمنذواي إني ج اءكمي ف اسقي بنبإي فتبنينذوا

ي تبنينذواي :ي أيي تثبتذواي �.ي �.روالج اهلي روالمجهذولي حكمهي حكمي الف اسقي فلي بدي مني التثبتي قد

ي يكذوني ف اسق اي ،ي إذاي كنتي تجهلي ح الهي فقدي يكذوني ف اسق اي ،ي أم اي إذاي ك اني ثقةي معرروف ا

ي ب اليم اني روالتقذوىي يؤخذي بخبرهي لكني علىي الطريقةي السلمنيةي ،ي يؤخذي خبرهي رويعمل

ي بم اي فنيهي ب التذوجنيهي الشرعيي ،ي إني ك اني ن اصح اي قبلتي نصنيحتهي ،ي إني ك اني مرشداي إلى

ي شيءي ينفعي أخذي منهي ،ي إني ك اني محذراي قبلي منهي روهكذاي ،ي كم اي نقبلي الحديثي مني ررواة
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ي الخب اري الثق اتي عني النبيي صلىي اللي علنيهي روسلمي رومني المصلحنيني ،ي رومني المؤذني على

ي مني سمعي إج ابةي الدعذوةي ،ي ف الدع اةي إلىي الخنيري المذوثذوقي بهمي يؤخذي بأخب ارهمي روينتفع

ي بأخب ارهمي روتذوضعي أخب ارهمي علىي الطريقةي السلنيمةي علىي الذوجهي الشرعيي معي التثبت

ي فيي كلي شيءي �.ي �.ي أم اي المجهذولي روالف اسقي فنيتثبتي فيي خبرهي رولي يعملي بخبرهي حتىي تقذوم

)٢٢٢،٢٢١/٩الدلئلي علىي صحتهي روصدقهي �.(ي مجمذوعي فت اروىي ابني ب از،ي 

/ي البتع ادي عني المدحي الك اذبي سذواءي للنفسي اروي للغنير:٧

ي سبقي اني ذكرن اي اهمنيةي إخف اءي العم الي الص الحةي الي لنصي شرعيي اروي مصلحةي راجحة،

ي روي الكلمي عني مدحي النفسي روي الحذري منهي فرعي عني الحديثي عني روجذوبي إخف اءي العمل

الص الحي روي الحذري مني العجبي �.

ِدْن هَني هَأ ا ِحهُّبذو هَروِسُي ِدْذواي  هَم اي هَأهَت هَني ا ِب ِسُحذو هَر ِدْف هَني هَي ا ِذي هَّني اهَّل هَسهَب ِدْح ي ق الي اللي تع الىي فيي سذورةي الي عمراني :ي لي هَت

هَذا ٌبي هَأا ِلني ٌم)�. هَع ِدْمي  ِسُه هَروهَل ا ِبي  هَذا هَع ِدْل هَني ا ا ِم و ٍةي  هَز هَف ا هَم ِدْمي ا ِب ِسُه هَسهَبهَّن ِدْح هَفلي هَت هَعِسُلذواي  ِدْف ِدْمي هَي هَم اي هَل ِسُدرواي ا ِب هَم ِدْح ِسُي

ي ق الي البق اعيي رحمهي اللي تع الىي :ي رويحبذوني أني يحمدرواي بم اي لمي يفعلذواي }ي أني يقذول

ي الن اسي :ي علم اءي ،ي رولنيسذواي بأهلي علمي ،ي لمي يحملذوهمي علىي هدىي رولي حقي �.(ي نظمي الدرر

)�.٢٣٦/٧فيي تن اسبي الي اتي روالسذور،ي 

ي روي ق الي ابني القنيمي رحمهي اللي تع الىي :ي يفرحذوني بم اي أتذواي مني البدعةي روالضللةي روالشرك

ي رويحبذوني أني يحمدرواي ب اتب اعي السنةي روالخلصي روهذاي الضربي يكثري فنيمني انحر في من

ي المنتسبنيني إلىي العلمي روالفقري روالعب ادةي عني الصراطي المستقنيمي فإنهمي يرتكبذوني البدع

ي روالضللتي روالري اءي روالسمعةي رويحبذوني أني يحمدرواي بم اي لمي يفعلذوهي مني التب اع

)�.ي ٨٤/٢روالخلصي روالعلمي فهمي أهلي الغضبي روالضلل�.ي (ي مدارجي الس الكنيني 

ي روي هذاي رواضحي فنيمني يحبي الحمدي بم اي لمي يفعلهي ،ي روي هذهي اليةي روي اني ك اني نزروله اي في

ي اهلي الكت ابي ،ي الي اني معن اه اي يشملي كلي مني اتصفي بهذهي الصفةي �.ي ام اي حبي مدحي النفس

ي بم اي فنيه اي فإني هذاي مسلكي خطنيري ،ي روي مدخلي للعجبي الذيي حذري منهي النبيي صلىي الل

هَتي ي ا هَةي ق الذواي :ي رولي أن ِسُهي الجهَّن ع اًداي عمِسُل هَلي أح ا ِخ ي علنيهي روي سلمي فق الي كم اي عندي البخ اريي :ي لني ِسُيد

و ٍةي ،ي فسِّددروا هَرحم و ٍلي رو هَفض ِسُهَّللي ا ِب هَيي ا هَدا ِن هَّم هَّلي أني يتغ هَلي :ي لي ،ي رولي أن اي ،ي إ ا ِهَّللي ؟ي ق ا هَلي ا ي رسذو
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ِسُمسنيع اًئ ا هَّم اي  ع اًراي ،ي روإ هَخني هَدي  ِسُهي أني يزدا ا ِسع اًن اي فلعهَّل ِسُمح هَّم اي  هَتي :ي إ ِسُمي المذو ِسُدك هَّني أح هَمهَّنهَني ا ِربذواي ،ي رولي هَيت ي روق ا

هَب�.(ي البخ اري،ي  ِسُهي أني هَيسهَتعا ِت )�.٥٦٧٣فلعهَّل

ي فإذاي ك اني النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي نفىي عني نفسهي اني يدخلي الجنةي بعملهي روي لكن

بفضلي اللي تع الىي فم اي ب الكي بمني هذوي درونهي �.

ي روي مدحي النفسي بم اي فنيه اي إني ك اني لهي مقصدي شرعيي صحنيحي فهذاي ج ائزي ،ي روي منهي قذول

ي اللي تع الىي عني يذوسفي علنيهي السلم:(اجعلنيي علىي خزائني الرضي انيي حفنيظي علنيم)ي ،

ي يقذولي الرازيي رحمهي الل:ي روأم اي قذولهي لمي مدحي نفسهي فجذوابهي مني روجذوهي :ي الرولي :ي ل

ي نسلمي أنهي مدحي نفسهي لكنهي بنيني كذونهي مذوصذوف اي به اتنيني الصفتنيني الن افعتنيني فيي حصذول

ي هذاي المطلذوبي ،ي روبنيني الب ابنيني فرقي روكأنهي قدي غلبي علىي ظنهي أنهي يحت اجي إلىي ذكري هذا

ي الذوصفي لني الملكي روإني علمي كم الهي فيي علذومي الديني لكنهي م اي ك اني ع الم اي بأنهي يفيي بهذا

ي المري ،ي ثمي نقذولي هبي أنهي مدحي نفسهي إلي أني مدحي النفسي إنم اي يكذوني مذمذوم اي إذاي قصد

ي الرجلي بهي التط ارولي روالتف اخري روالتذوصلي إلىي غنيري م اي يحلي ،ي فأم اي علىي غنيري هذاي الذوجه

ي ي ]ي المرادي منه32فلي نسلمي أنهي محرمي فقذولهي تع الى:ي فلي تزكذواي أنفسكمي }ي [ي النجمي :ي 

ي تزكنيةي النفسي ح الي م ايعلمي كذونه اي غنيري متزكنيةي ،ي روالدلنيلي علنيهي قذولهي تع الىي بعدي هذه

ي اليةي :ي {ي هذوي أعلمي بمني اتقىي }ي أم اي إذاي ك اني النس اني ع الم اي بأنهي صدقي روحقي فهذا

)�.٦٤،٦٣/٩غنيري ممنذوعي منهي رواللي أعلمي �.(ي تفسنيري الرازي،

ي روي مني صذوري هذاي المدحي الس ائغ�.ي للنفسي فيي تذويتري ،ي م اي يقذومي بهي بعضي الدع اةي روي طلبة

ي العلمي مني ذكري بعضي جهذودهمي رداي علىي اهلي البدعي روي الفجذوري ،ي روي إظه اراي لنعمةي الل

تع الىي �.

ي أم اي اذاي ك اني المدحي للنفسي مني ب ابي الخنيلءي روي الفخري علىي الن اس،ي فهذاي روي اللي لنيس

ي بسبنيلي الص الحنيني روي لي طريقي الرولني اءي المتقنين�.بلي هذوي سبنيلي إبلنيسي اللعنيني حنيني ق الي (

ان اي خنيري منهي خلقتنيي مني ن اري روي خلقتهي مني طنين)�.

ي روي هضمي النفسي ع ادةي أرولني اءي اللي المتقنيني ،ي فهذاي رسذولي اللي صلىي اللي علنيهي روي سلم

ِسُل و ٍش,ي ك انتي تأك و ٍةي مني قري ِسُني امرأ و ٍكي ،ي إنم اي أن اي اب ِسُتي بما ِل هَكي ،ي فإنيي لس ِدْني علني ِّذو ي يقذول:ي ه

ِدْم ا ِه ِدْني هَعهَل هَتي  ِدْن هَم اي هَأ هَرو ِّيي :ي (ي  هَجل ا ِللي الهَب ا ِدي ا ِسُني عب ِسُري ب ا ِءي ،ي ق الي :ي ثمي تلي جري ي القديدي فيي البطح ا
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ا ِد�.ي ق الي عنهي اللب انيي :رج الهي ثق اتي كلهمي حف اظ ا ِعني هَرو ِسُ في  هَخ ا ِدْني هَي هَم ا ِني  ِدْرآ ِسُق ِدْل ِدْري ا ِب ا ِّك هَذ هَف و ٍري ،ي  هَجهَّب ا ي ا ِب

)�.٤٩٧/٤غنيري محمدي بني عبدي الرحمني القرشي�.(ي الصحنيحة،

ي روي اقتدىي بهي صلىي اللي علنيهي روي سلمي س اداتي هذهي المةي مني علم اءي روي عب ادي رو

ي مج اهدين�.،ي ف اسمعي ي اي مني تعطشي للمدائحي ،ي روي الصقي فيي نفسه اي م اي لنيسي فنيه اي ،ي رو

ي غردي لنيلي روي نه اراي إظه اراي لفضلي نفسهي روي افتخ اراي بعملهي روي عب ادتهي !،ي استمعي الى

ي الم امي ابني القنيمي يتحدثي عني شنيخي شنيخي السلمي ابني تنيمنيةي رحمهي اللي تع الىي ،ي يقذولي :

ي ش اهدتي مني شنيخي السلمي ابني تنيمنيةي قدسي اللي رروحهي مني ذلكي أمراي لمي أش اهدهي من

ي غنيرهي روك اني يقذولي كثنيراي :ي م اي ليي شيءي رولي منيي شيءي رولي فيي شيءي روك اني كثنيراي م ا

ي يتمثلي بهذاي البنيتي :ي أن اي المكدىي روابني المكدىي روهكذاي ك اني أبيي روجديي روك اني إذاي أثنى

ي علنيهي فيي روجههي يقذولي :ي رواللي إنيي إلىي الني أجددي إسلميي كلي روقتي روم اي أسلمتي بعد

ي إسلم اي جنيداي روبعثي إليي فيي آخري عمرهي ق اعدةي فيي التفسنيري بخطهي روعلىي ظهره اي أبني ات

بخطهي مني نظمهي :ي 

أن اي الفقنيري إلىي ربي البــــــــري اتي ي ي ي ي ي ي ي أن اي المسنيكنيني فىي مجمذوعي ح التى

أن اي الظلذومي لنفســىي روهيي ظ المتيي ي ي ي ي ي ي روالخنيري ي ي إني يأتن اي مني عندهي ي اتى

لي أستطنيعي لنفســــىي جلبي منفعةي ي ي ي ي ي ي رولي عني النفسي لىي دفعي المضرات

رولنيـــــسي ليي درونهي مذولىي يدبرنيي ي ي ي ي ي ي رولي شفـــنيعي إذاي ح اطتي خطنيئ اتى

إلي بإـــــذني مني الرحمني خ الـــقن اي ي ي ي ي ي ي إلىي الشفنيعي كم اي قدي ج اءي فيي الي ات

رولســــــــتي أملكي شنيئ اي درونهي أبداي ي ي ي ي ي ي ي رولي ي شريكي ي ي أن اي فىي بعضي ذرات

رولي ظــــــهنيري لهي كيي يستعنيني بهي ي ي ي ي ي ي ي ي كم اي يكــــــــذوني لرب ابي الذولي ات

روالفقري لىي روصفي ذاتي لزمي أبداي ي ي ي ي ي ي ي ي كمــــ اي الغنىي أبداي روصفي لهي ذاتي

روهذهي الح الي ح الي الخلقي أجمعهمي ي ي ي ي ي ي ي ي ي روكلـــــــــــهمي عندهي عبدي لهي آتى

فمني بغىي مطلب اي مني غنيري خ القهي ي ي ي ي ي ي ي ي فهذوالجهذولي الظلذومي المشركي الع اتي

روالحــمدي للي ملءي الكذوني أجمعهي ي ي ي ي ي ي ي ي م اي ك اني مـــــنهي روم اي مني بعدي قدي ي اتي

)�.٥٢٥،٥٢٤/١ي (ي مدارجي الس الكنين،
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ي روي النذوعي الث انيي مني المدحي روي الذيي يكثري فيي تذويتري هذوي مدحي الخريني ،ي روي قدي يكذون

ي فنيهي مني المب الغةي م اي فنيهي ،ي روي قدي ثبتي فيي صحنيحي مسلمي مني حديثي ابيي معمري :ي ق ام

ا ِبي ،ي روق الي :ي أمرن ا ِسُدي ِسُيحثيي علنيهي الهُّترا ا ِءي �.ي فجعلي المقدا و ٍري مني المرا ِسُج ٌلي ِسُيثنيي علىي أمني ي ر

هَب�.(ي مسلم، هَني الهُّترا هَّداحني هَيي فيي روجذوهي الم هَمي أني ِسُنحث ِسُللي علنيهي روسهَّل ا ِللي صهَّلىي ا ِسُلي ا رسذو

٣٠٠٢.�(

ي ق الي ابني حجري :ي فأم اي الحديثي المش اري إلنيهي فأخرجهي مسلمي مني حديثي المقدادي ،

ي روللعلم اءي فنيهي خمسةي أقذوالي :ي أحده اي هذاي روهذوي حملهي علىي ظ اهرهي رواستعملهي المقداد

ي رارويي الحديثي ،ي روالث انيي الخنيبةي روالحرم اني كقذولهمي لمني رجعي خ ائب اي رجعي روكفه

ي مملذوءةي تراب اي �.ي روالث الثي قذولذواي لهي بفنيكي الترابي ،ي روالعربي تستعملي ذلكي لمني تكره

ي قذولهي �.ي روالرابعي أني ذلكي يتعلقي ب الممدروحي كأني يأخذي تراب اي فنيبذرهي بنيني يديهي يتذكري بذلك

ي مصنيرهي إلنيهي فلي يطغىي ب المدحي الذيي سمعهي �.ي روالخ امسي المرادي بحثذوي الترابي فيي روجه

ي الم ادحي إعط اؤهي م اي طلبي لني كلي الذيي فذوقي الترابي ترابي ،ي روبهذاي جزمي البنيض اروي

ي روق الي :ي شبهي العط اءي ب الحثيي علىي سبنيلي الترشنيحي روالمب الغةي فيي التقلنيلي روالسته انةي ،

ي ق الي الطنيبيي :ي رويحتملي أني يرادي رفعهي عنهي روقطعي لس انهي عني عرضهي بم اي يرضنيهي من

ي الرضخي ،ي روالدافعي قدي يدفعي خصمهي بحثيي الترابي علىي روجههي استه انةي به�.(ي فتح

)�.٢٢٥/١٧الب اري،ي 

ي روي حكمي مدحي الخريني بم اي فنيهمي فنيهي تفصنيلي عندي العلم اءي ،ي فإذاي ك اني المدحي يذورث

ي تكبراي روي عجب اي فإنهي لي يفعلي ،ي ام اي اذاي ك انتي الفتنةي مأمذونةي روي لمي يذورثي تكبراي روي ل

ي عجب اي فإنهي ج ائزي ،ي روي تحملي علىي هذاي الح اديثي روي التيي مدحي فنيهي النبيي صلىي اللي علنيه

ي روي سلمي الصح ابةي فيي روجذوههم�.ي كقذولهي لبيي بكري رضيي اللي عنهي :ي م اي اجتمعتي هذه

هَة�.ي صححهي اللب انيي في(،ي صحنيحي الترغنيب، و ٍلي إلي دخلي الجهَّن هُّطي فيي رج ِسُلي ق ي الخص ا

٩٥٣.�(

ي فمني هذاي يعلمي اني م اي يقذومي بهي بعضي المش اركنيني فيي تذويتري اروي المت ابعنيني لبعضي طلبة

ي العلمي اروي المش ايخي ،ي مني المدحي المب الغي فنيهي ،ي -روي الذيي قدي يكذوني الدافعي النيهي حبي الخنير

ي روي اهلهي -ي امري غنيري س ائغي روي ينبغيي اني يكذوني ارولي مني يح اربهي المش ايخي انفسهمي ،ي رو
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ي الدهىي روي الطمي مني هذاي اني يقذومي بعضهمي بتدرويري تغريداتي المدحي المذوجهةي لهي ،ي رو

ي عرضه اي علىي صفحته،ي روي لي شكي اني هذاي لي مج الي لحسني الظني فنيهي الي قلنيلي �.ي بلي ان

ي بعضهمي طلبي مني جمهذورهي إنش ادي قصنيدةي قنيلتي فنيهي ،ي فهذاي لي شكي انهي خل في الخص ال

ي الع النيةي روي التيي يتحلىي به اي اهلي الصلحي �.ي فني اي مني طمحتي نفسهي روي انتفخي سحرهي عجب ا

ي روي انبه اراي بعملهي ،اسمعي لم اي ررواهي ابذوي دارودي السجست انيي فيي كت ابي الزهدي ق الي :ي حدثن ا

ي أبذوي دارودي ق الي :ي ن اي �.ي �.ي �.ي �.ي �.ي �.ي �.ي �.ي العمشي ،ي عني إبراهنيمي التنيميي ،ي عني الح ارثي بن

ي سذويدي ،ي ق الي :ي ق الي عبدي اللي :ي رواللي لذوي تعلمذوني م اي أعلمي مني نفسيي لحثنيتمي علىي رأسي

)�.١٥٢/١الترابي �.(ي الزهدي لبيي دارود،ي 

ي فهذاي عبداللي بني مسعذودي ص احبي رسذولي اللي صلىي اللي علني اي روي سلمي يقذولي مثلي هذاي ،

فم اي ب الكي بمني همي درونهي بمف اروزي تنقطعي درونه اي أعن اقي البلي الجني اد؟ي اللهمي لطفك�.

/ي الحذري مني الغنيبةي ،ي روي هلي هن اكي غنيبةي فيي تذويتري ؟٨

هَكا ِثنيرع اًا ِدْجهَتا ِنِسُبذواي  هَمِسُنذواي ا هَني آ ا ِذي هَه اي اهَّل ي الغنيبةي محرمةي بإجم اعي المسلمنيني ،ي يقذولي تع الىي :ي هَي اي هَأهُّي

ِدْمي هَأن ِسُك ِسُد هَح هُّبي هَأ ا ِح ِدْعضع اً اي هَأِسُي ِسُضِسُكمي هَب ِدْع ِدْغهَتبي هَّب هَلي هَي هَرو ِسُسذواي  هَّس هَج هَلي هَت هَرو ِدْث ٌمي  ِّني ا ِإ هَّظ هَضي ال ِدْع هَّني هَب ِّني ا ِإ هَّظ هَني ال ي ِّم

ا ِحني ٌم)�. هَّر هَّذوا ٌبي  هَهَّللي هَت هَّني ا هَهَّللي ا ِإ ِسُقذواي ا هَرواهَّت ِسُهي  ِسُمذو ِدْهِسُت ا ِر هَك هَف ِدْنيتع اً اي  هَم ا ِهي  ا ِخني هَمي هَأ ِدْح هَلي هَل ِسُك ِدْأ هَي

ي يقذولي سنيدي قطبي رحمهي اللي تع الىي :ي بعدي ذلكي يجيءي النهيي عني الغنيبةي فيي تعبنير

عجنيبي ،ي يبدعهي القرآني إبداع اي :

{ي رولي يغتبي بعضكمي بعض اي �.ي أيحبي أحدكمي أني يأكلي لحمي أخنيهي منيت ا؟ي فكرهتمذوهي }ي �.ي �.

ي لي يغتبي بعضكمي بعض اي �.ي ثمي يعرضي مشهداي تتأذىي لهي أشدي النفذوسي كث افةي روأقل

ي الررواحي حس اسنيةي �.ي مشهدي الخي يأكلي لحمي أخنيهي �.ي �.ي منيت اي �.ي �.ي !ي ثمي يب ادري فنيعلني عنهم

أنهمي كرهذواي هذاي الفعلي المثنيري للشمئزازي ،ي روأنهمي إذني كرهذواي الغتني اب!

ي ثمي يعقبي علىي كلي م اي نه اهمي عنهي فيي اليةي مني ظني روتجسسي روغنيبةي ب استج اشة

ي شعذوري التقذوىي ،ي روالتلذويحي لمني اقتر في مني هذاي شنيئ اي أني يب ادري ب التذوبةي تطلع ا

للرحمةي :

{ي رواتقذواي اللي إني اللي تذوابي رحنيمي }ي �.ي �.
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ي رويسريي هذاي النصي فيي حني اةي الجم اعةي المسلمةي فنيتحذولي إلىي سني اجي حذولي كرامة

ي الن اسي ،ي روإلىي أدبي عمنيقي فيي النفذوسي روالقلذوبي �.ي رويتشددي فنيهي رسذولي اللي -ي صلىي الل

ي علنيهي روسلمي -ي متمشني اي معي السلذوبي القرآنيي العجنيبي فيي إث ارةي الشمئزازي روالفزعي من

شبحي الغنيبةي البغنيضي �.

ي روفيي حديثي ررواهي أبذوي دارودي :ي حدثن اي القعنبيي ،ي حدثن اي عبدي العزيزي بني محمدي ،ي عن

ي العلءي ،ي عني أبنيهي ،ي عني أبيي هريرةي ق الي :ي قنيلي :ي «ي ي اي رسذولي اللي ،ي م اي الغنيبة؟ي ق الي -

ي صلىي اللي علنيهي روسلمي -ي :ي »ي ذكركي أخ اكي بم اي يكرهي «ي �.ي قنيلي :ي أفرأيتي إني ك اني في

ي أخيي م اي أقذول؟ي ق الي -ي صلىي اللي عنيهي روسلمي -ي :ي إني ك اني فنيهي م اي تقذولي فقدي اغتبتهي ،ي روإن

لمي يكني فنيهي م اي تقذولي فقدي بهتهي »ي �.ي روررواهي الترمذيي روصححهي �.

ي روق الي أبذوي دارودي :ي حدثن اي مسددي ،ي حدثن اي يحنيىي ،ي عني سفني اني ،ي حدثنيي عليي بني القمر

ي عني أبيي حذيفةي ،ي «ي عني ع ائشةي -ي رضيي اللي عنه اي -ي ق التي :ي قلتي للنبيي -ي صلىي الل

ي علنيهي روسلمي -ي :ي حسبكي مني صفنيةي كذاي روكذاي (ي ق الي عني مسددي تعنيي قصنيرةي )ي فق الي -

ي صلىي اللي علنيهي روسلمي -ي :ي »ي لقدي قلتي كلمةي لذوي مزجتي بم اءي البحري لمزجتهي «ي �.

ي ق التي :ي روحكنيتي لهي إنس ان اي �.ي فق الي -ي صلىي اللي علنيهي روسلمي -ي :ي م اي أحبي أنيي حكنيت

إنس ان اي روأني ليي كذاي روكذاي »ي �.

ي رورروىي أبذوي دارودي بإسن ادهي عني أنسي بني م الكي ق الي :ي ق الي رسذولي اللي -ي صلىي اللي علنيه

ي روسلمي -ي :ي «ي لم اي عرجي بيي مررتي بقذومي لهمي أظف اري مني نح اسي يخمشذوني روجذوههم

ي روصدرورهمي �.ي قلتي :ي مني هؤلءي ي اي جبرائنيل؟ي ق الي :ي هؤلءي الذيني يأكلذوني لحذومي الن اس

)�.٧/٢رويقعذوني فيي أعراضهمي »ي �.(ي فيي ظللي القران،ي 

ي روي تعريفي النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي الغنيبةي يغننين اي عني أيي تعريفي آخري ،ي فهي

ي ذكركي أخ اكي بم اي يكرهي ح الي غنيبتهي ،ي روي لسن اي فيي مج الي سردي كلي الدلةي المحرمة

ي الغنيبةي ،ي روي لكني مني أجلي إنه اءي التأصنيلي الشرعيي قبلي الدخذولي فيي بعضي التف اصنيل

ي لنذواعي الغنيبةي فيي تذويتري ،ي فإني العلم اءي استثنذواي أمذوراي فيي الغنيبةي ،ي فلي تعتبري من

ي الغنيبةي المحرمةي شرع اي ،ي روي اني دخلتي فيي المعنىي اللفظيي للغنيبة،ي روي ممني تكلمي فنيه اي رو
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ي اسهبي القرافيي رحمهي اللي تع الىي ،ي روي سأسردي كلمهي لنف استه،ي يقذول:ي روتنحصري التيي ل

تحرمي للغرضي الصحنيحي الشرعيي فيي ستةي أبذوابي نظمه اي الكم الي بقذوله:

القدحي لنيسي بغنيبـــــةي فيي ستةي ي ي ي ي متظلـــمي رومعر في رومـــــحذر

رولمظهري فسق اي رومستفتي رومني ي ي ي ي طلبي الع انةي فيي إزالةي منكر

كم اي فيي ح اشنيةي العط اري علىي محلىي جمعي الجذوامعي روبني انه اي كم اي فيي الزرواجر

ي (ي الرولي )ي المتظلمي فلمني ظلمي أني يشكذوي لمني يظني أني لهي قدرةي علىي إزالةي ظلمهي أرو

ي تخفنيفهي كأني يقذولي لذولةي المذوري :ي إني فلن اي أخذي م اليي روغصبنيي أروي ثلمي عرضيي إلى

غنيري ذلكي مني القذوادحي المكرروهةي لضررورةي دفعي الظلمي عنه

ي (الث اني)ي الستع انةي علىي تغنينيري المنكري بذكرهي لمني يظني قدرتهي علىي إزالتهي بنحذوي فلن

ي يعملي كذاي ف ازجرهي عنهي بقصدي التذوصلي إلىي إزالةي المنكري ،ي روإلي ك اني غنيبةي محرمةي م ا

لمي يكني الف اعلي مج اهراي لم اي يأتي

ي (ي الث الثي )ي الستفت اءي بأني يقذولي لمفتي ظلمنيي بكذاي فلني فهلي يجذوزي لهي روم اي طريقي

ي فيي خلصيي منهي أروي تحصنيلي حقيي أروي نحذوي ذلكي روالفضلي أني يبهمهي فنيقذولي :ي م اي تقذول

ي فيي شخصي أروي زروجي ك اني مني أمرهي كذاي لحصذولي الغرضي بهي روإنم اي ج ازي التصريح

ي ب اسمهي معي ذلكي ؛ي لني المفتيي قدي يدركي مني تعنينينهي معنىي لي يدركهي معي إبه امهي فك اني في

ي التعنينيني نذوعي مصلحةي ؛ي لني هندي امرأةي أبيي سفني اني رضيي اللي عنهم اي لم اي ق التي للنبي

ي صلىي اللي علنيهي روسلمي {ي إني أب اي سفني اني رجلي شحنيحي رولنيسي يعطنينيي م اي يكفنينيي رورولدي

ي إلي م اي أخذتي منهي ،ي روهذوي لي يعلمي ق الي :ي خذيي م اي يكفنيكي رورولدكي ب المعررو في }ي متفق

علنيه

ي (ي الرابعي )ي تحذيري المسلمنيني مني الشري رونصنيحتهمي كجرحي الررواةي روالشهذود

ي روالمصنفنيني روالمتصديني لفت اءي أروي إقراءي معي عدمي أهلنيتهي أروي معي نحذوي فسقي أروي بدعةي ،

ي روهمي دع اةي إلنيه اي رولذوي سراي فنيجذوزي إجم اع اي بلي يجبي روك اني يذكري لمني لهي قدرةي على

ي عزلي ذيي الذوليةي روتذولنيةي غنيرهي أروي علىي نصحهي روحثهي علىي الستق امةي م اي يعلمهي منه

ي ق ادح اي فنيه اي كفسقي أروي تغفلي لذوجذوبي ذلكي علنيهي ،ي روك اني يشنيري رولذوي إني لمي يستشري على

ي مريدي تزرويجي أروي مخ الطةي لغنيرهي فيي أمري دينيي أروي دننيذويي ،ي روقدي علمي فيي ذلكي الغنير
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ي قبنيح اي منفراي كفسقي أروي بدعةي أروي طمعي أروي غنيري ذلكي كفقري فيي الزروجي {ي لقذولهي علنيه

ي السلمي لف اطمةي بنتي قنيسي حنيني ش ارورتهي علنيهي السلمي لم اي خطبه اي مع ارويةي بني أبي

ي سفني اني روأبذوي جهمي أم اي مع ارويةي فرجلي صعلذوكي لي م الي لهي ،ي روأم اي أبذوي جهمي فلي يضع

ي العص اي عني ع اتقهي }ي متفقي علنيهي روفيي رروايةي لمسلمي روأم اي أبذوي الجهمي فضرابي للنس اء

ي روبهي يردي تفسنيري الرولي بأنهي كن ايةي عني كثرةي أسف ارهي فذكري صلىي اللي علنيهي روسلمي فنيهم ا

ي م اي يكره انهي لذوي سمع اهي روأبنيحي ذلكي لمصلحةي النصنيحةي رويشترطي فيي هذاي الب ابي أن

ي تكذوني الح اجةي م اسةي لذلكي روأني يقتصري الن اصحي مني العنيذوبي علىي م اي يخلي بتلك

ي المصلحةي خ اصةي التيي حصلتي المش ارورةي فنيه اي أروي التيي يعتقدي الن اصحي أني المنصذوح

ي شرعي فنيه اي أروي هذوي علىي عزمي ذلكي فنينصحهي روإني لمي يستشرهي فإني حفظي م الي النس ان

ي روعرضهي رودمهي علنيكي رواجبي ،ي روإني لمي يعرضي لكي بذلكي ف الشرطي الرولي احترازي من

ي ذكري عنيذوبي الن اسي مطلق اي لجذوازي أني يقعي بنينهم اي مني المخ الطةي م اي يقتضيي ذلكي فهذا

ي حرامي لي يجذوزي إلي عندي مسنيسي الح اجةي ،ي رولذولي ذلكي لبنيحتي الغنيبةي مطلق اي ؛ي لن

ي الجذوازي ق ائمي فيي الكلي ،ي روالشرطي الث انيي احترازي مني أني يستش اري فيي أمري الزروجي فنيذكر

ي العنيذوبي المخلةي بمصلحةي الزرواجي ،ي روالعنيذوبي المخلةي ب الشركةي روالمس اق اةي أروي يستش ار

ي فيي السفري معهي فنيذكري العنيذوبي المخلةي بمصلحةي السفري روالعنيذوبي المخلةي ب الزرواج

ي ف الزي ادةي علىي العنيذوبي المخلةي بم اي استشنيري فنيهي حرامي مثلي إني كفىي نحذوي لي يصلحي لك

ي لمي يزدي علنيهي ،ي روإني تذوقفي علىي ذكري عنيبي ذكرهي ،ي رولي تجذوزي الزي ادةي علنيهي أروي عنيبنين

ي اقتصري علنيهم اي روهكذاي ؛ي لني ذلكي كإب احةي المنيتةي للمضطري فلي يجذوزي تن ارولي شيءي منه ا

ي إلي بقدري الضررورةي رويشترطي أني يقصدي بذلكي بذلي النصنيحةي لذوجهي اللي -ي تع الىي -ي درون

ي حظي آخري روكثنيراي م اي يغفلي النس اني عني ذلكي فنيلبسي علنيهي الشنيط اني رويحملهي علىي التكلم

بهي حنينئذي لي نصح اي رويزيني لهي أنهي نصحي روخنير

ي (ي الخ امسي )ي أني يتج اهري بفسقهي أروي بدعتهي ك المك اسنيني روشربةي الخمري ظ اهراي روذروي

ي الذولي اتي الب اطلةي ،ي روكقذولي امرئي القنيسي (ي فمثلكي حبلىي قدي طرقتي رومرضعي بسقط

ي اللذوىي بنيني الدخذولي فحذوملي )ي فذكري مثلي هذاي عني هذهي الطذوائفي لي يحرمي فإنهمي ل

ي يتأذروني بذلكي بلي يسرروني ؛ي رولنهي صلىي اللي علنيهي روسلمي {ي ق الي فيي الذيي استأذني علنيه
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ي ائذنذواي لهي بئسي أخذوي العشنيرةي }ي متفقي علنيهي روقدي احتجي بهي البخ اريي فيي جذوازي غنيبة

ي أهلي الفس ادي روأهلي الريبي رورروىي خبراي م اي أظني فلن اي روفلن اي يعرف اني مني دينن اي شنيئ اي ق ال

ي اللنيثي :ي ك ان اي من افقنيني هم اي مخرمةي بني نذوفلي بني عبدي من ا في القرشيي روعنينينةي بني حصن

ي الفزاريي لكني بشرطي القتص اري علىي م اي تج اهررواي بهي دروني غنيرهي فنيحرمي ذكرهمي بعنيب

آخر�.

ي (ي الس ادسي )ي :ي التعريفي بنحذوي لقبي ك العذوري روالعمشي روالصمي روالقرعي فنيجذوزي روإن

ي أمكني تعريفهي بغنيرهي نعمي إني سهلي تعريفهي بغنيرهي فهذوي أرولىي ،ي روالشرطي أني يكذوني ذكر

ي نحذوي العذوري علىي جهةي التعريفي لي التنقنيصي ،ي روإلي حرمي فأكثري هذهي السب ابي الستة

)�.٢٥٧،٢٥٤/٧مجمعي علنيه�.(ي أنذواري الفرروقي للقرافي،ي 

ي قلتي :ي روي عندي تطبنيقي تحريمي الغنيبةي روي الستثن اءي مني هذاي التحريمي علىي م اي يقعي في

ي تذويتري فإني هن اكي خلطي روي سذوءي فهمي عندي بعضي الن اسي فيي هذهي الستثن اءاتي ،ي بلي ان

ع اًءي روي اللي المستع اني �. البعضي جعله اي أصلي ،ي روي جعلي التحريمي استثن ا

روي يبقىي السؤالي م اي هيي حدرودي الغنيبةي فيي تذويتري ،ي روي م اي هيي المثلةي المنتشرةي علنيه ا؟

ي بن اءي علىي اصلي تحريمي غنيبةي المسلمي فيي الجملةي ،ي فإنهي لي يجذوزي للنس اني اني يذكر

ي أخ اهي المسلمي بسذوءي فيي تذويتري اذاي غلبي علىي الظني اني أخ اهي لي يقرأي هذاي الكلم

ي المكتذوبي فنيهي ،ي لني هذاي ذكري لهي ب السذوءي ح الي غنيبتهي �.ي روي لكني م اذاي اذاي ذكري أخ اه

ي المسلمي بسذوءي روي هذوي يغلبي علىي ظنهي اني أخ اهي سنيقرأي م اي كتبهي ؟ي الصلي اني المسلم

ي ط اهري اللس اني ،ي فإني النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي لمي يكني لع ان اي روي سب اب اي ،ي روي لكنن ا

ي نقذولي اني ذكري أخنيكي المسلمي ،ي بسذوءي فيي تذويتري حتىي روي اني ك اني يغلبي علىي ظنكي انه

ي سنيقرأهي دروني أيي استثن اءي شرعيي مني المذكذورةي أعلهي ،ي لي ينبغيي ،ي لني فنيهي سبي رو

ي شتمي للمسلمي ،ي روي م اي يدريكي لعلهي لي يقرأهي فنيكذوني مني انذواعي الغنيبةي ،ي روي اني قرأي ف اني هذا

سنيفسدي فنيم اي بنينكي روي بنيني أخنيكي ،ي روي كلي هذهي المذوري مني المحذروراتي فيي الشريعةي �.

ي روي البعضي يعللي هذاي الذكري ب السذوءي للخي المسلمي بأنهي نصنيحةي لهي روي تحذيري للن اسي منه

ي لذوقذوعهي فيي خطأي جسنيمي ،ي فنيدخلي هذاي التحذيري فيي الستثن اءاتي مني الغنيبةي المحرمة�.

ي نقذولي :ي ام اي النصنيحةي المجردةي ،ي روي التيي تركزي علىي خطأي مني الشخصي الخري لمي يظهر
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ي الىي الع امةي ،ي بلي هذوي خطأي بنيني العبدي روي ربهي ،ي فإني مك اني النصحي فنيهي لنيسي تذويتري ،ي فهذا

ي تشهنيري لي نصنيحةي ،ي روي لمي يكني هذاي مني هديي النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي ،ي فهذه

و ٍن ِسُلي فل ِدْلي :ي م اي ب ا ا ِلي شي ٌءي لمي يق ا ِج هَّر ا ِني ال ي ع ائشةي رضيي اللي عنه اي تقذولي :ي ك اني إذاي بلغهي ع

هَذا�.ي صححهي اللب انيي (ي صحنيح هَذاي روك هَني ك و ٍمي يقذولذو ِسُلي أقذوا ِسُلي :ي م اي ب ا ِسُلي ؟ي رولكني يقذو ي يقذو

)�.ي ف الرولىي روي الذواجبي النصحي فيي السري روي عدمي التشهنيري �.٤٦٩٢الج امع،

ي روي اذاي ك انتي هذهي النصنيحة�.ي للع امةي مني خطأي روقعي فنيهي الشخصي الخري ،ي فإنن اي نقذولي اذا

ي ك اني هذاي الخطأي قدي انتشري بنيني الن اسي روي خنيفي مني تأثري الن اسي به،ي فإنهي مني المشرروع

ي تحذيري الن اسي مني هذاي الخطأي لني هذاي مني النصحي للخلق،ي روي لمي يكني المقصذودي فنيه

ي السبي روي النتق اصي مني الشخصي بقدري م اي هذوي بني اني خطأهي روي تنبنيهي الن اسي علنيهي حتىي ل

يغتررواي به�.

ي روي أم اي روضعي روسذومي (ه اشتق ات)ي خ اصةي للتحذيري مني فلني روي فلني ،ي فإني ك اني هذا

ي الشخصي داعنيةي بدعةي اروي ضللةي اروي فسذوقي روي ك اني كلي الكلمي فيي التحذيري مني بدعته

ي روي ضللتهي دروني الدخذولي فيي أمذوري أخرىي لي علقةي له اي ببدعته،ي فإني هذاي ج ائزي كم ا

ذكري ذاكي القرافيي فيي كلمهي الس الفي ذكرهي �.ي 

ي روي ام اي تصنيدي أخط اءي بعضي الدع اةي الىي اللي تع الىي الذيني لمي يكني منهمي ابتداعي روي لي دعذوة

ي لضللة،ي روي انم اي اجتهدرواي فيي بعضي الحني اني فأخطأرواي فيي بعضي روي أص ابذواي فيي بعضي ،

ي ثمي تجعلي هذهي الخط اءي فيي نسقي رواحدي روي (ي روسم)ي رواحدي ،ي فهذهي هيي الغنيبةي بنصه اي ،ي رو

ي لذوي انن اي حذرن اي مني كلي مني بدري منهي خطأي غنيري مقصذودي فإني لني يبقىي فيي س احةي الدعذوة

احدي ،ي روي اللي المستع اني ،�.

/ي الكت ابةي ب اللغةي العربنيةي الفصنيحةي روي خصذوص اي مني أرب ابي العلمي روي الدعذوة:٩

ي الكت ابةي ب اللغةي العربنيةي الفصحىي روي إتق انه اي روي الفتخ اري به اي أمذوري يجبي علىي المسلمي ان

ي يعتنيي به اي ،ي روي خصذوص اي اذاي ك اني منسذوب اي للعلمي روي الدعذوةي �.ي روي القراني الكريمي انزل

ي ب اللغةي العربنيةي ،ي يقذولي تع الىي (ي ان اي أنزلن اهي قرآن اي عربني اي لعلكمي تعقلذوني )،ي روي ق ال

ي تع الىي :ي قرآن اي عربني اي غنيري ذيي عذوجي لعلهمي يتقذون)�.ي يقذولي الشنيخي الشنقنيطي:ي روقذوله
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ي تع الىي فيي هذهي اليةي الكريمةي :ي عربني اي ،ي أيي لنهي بلس اني عربيي كم اي ق الي تع الىي :

ي {ي لس اني الذيي يلحدروني إلنيهي أعجميي روهذاي لس اني عربيي مبنيني }ي �.ي روق الي تع الىي فيي أرول

ي سذورةي يذوسفي {ي إنآي أنزلن اهي قرآن اي عربني اي لعلكمي تعقلذوني }ي �.ي روق الي فيي أرولي الزخر ف

ي {ي إن اي جعلن اهي قرآن اي عربني اي لعلكمي تعقلذوني }ي �.ي روق الي فيي طهي {ي روكذلكي أنزلن اهي قرآن ا

ي عربني اي روصرفن اي فنيهي مني الذوعنيدي لعلهمي يتقذوني أروي يحدثي لهمي ذكراي }ي روق الي تع الىي في

ي فصلتي :ي {ي رولذوي جعلن اهي قرآن اي أعجمني اي لق الذواي لذولي فصلتي آي اتهي ءاعجميي روعربيي }

ي [ي روق الي تع الىي فيي الشعراءي {ي نزلي بهي الرروحي المنيني علىي قلبكي لتكذوني مني المنذرين

ي بلس اني عربيي مبنيني }ي روق الي تع الىي فيي سذورةي شذورىي {ي روكذلكي أروحنينآي إلنيكي قرآن ا

ي عربني اي لتنذري أمي القرىي رومني حذوله اي }ي �.ي روق الي تع الىي فيي الرعدي {ي روكذلكي أنزلن اهي حكم ا

ي عربني اي رولئني اتبعتي أهذواءهمي بعدي م اي جآءكي مني العلمي م اي لكي مني اللي مني روليي رول

رواقي }ي إلىي غنيري ذلكي مني الي اتي �.

ي روهذهي الي اتي القرآننيةي تدلي علىي شر في اللغةي العربنيةي روعظمه اي ،ي دللةي لي ينكره اي إل

)�.٤١/٧مك ابري �.(ي أضذواءي البني اني ،

ي روي لي شكي اني خنيري مني تكلمي ب العربنيةي هذوي نبنين اي محمدي صلىي اللي علنيهي روي سلمي ،ي كنيفي ل،

ي روي هذوي الذيي انزلي علنيهي القراني عربني اي غنيري ذيي عذوجي ،ي روي هذوي الذيي ق الي علنيهي الصلة

)�.٤٣٣/٣روي السلمي :نصرتي ب الرعبي روأروتنيتي جذوامعي الكلم�.(ي مسلم،

ي روي لي زالي العربي يفتخرروني بفص احةي اللس اني ،ي روي يعنيبذوني مني يلحني فيي كلمهي ،ي بلي رو

ي يضربي بعضهمي أرولدهي عندي اللحني ،ي فقدي رروىي الخطنيبي البغداديي عني الق اضيي أبي

ي عبدي اللي محمدي بني عبدي اللي بني أحمدي البنيض ارويي أن اي الحسنيني بني محمدي بني عبنيد

ي الدق اقي ،ي ن اي حمزةي بني محمدي بني عنيسىي الك اتبي ،ي ن اي نعنيمي بني حم ادي ،ي ن اي ابني المب اركي ،

ي عني عبنيدي اللي العمريي ،ي عني ن افعي ،ي عني ابني عمري :ي «ي أنهي ك اني يضربي رولدهي على

ي )�.٢٥٣/٣اللحني رولي يضربهمي علىي الخطأ�.(ي الج امعي لخلقي الرارويي روي آدابي الس امع،

ي بلي روي اشدي مني ذلكي أنهمي ك انذواي يعتبرروني اللحني مني الطذوامي روي العظ ائمي ،ي فقدي رروى

ي الخطنيبي البغداديي ق ال:ي -أن اي محمدي بني أحمدي بني رزقي ،ي أن اي إسم اعنيلي بني عليي الخطبي

ي ،ي ن اي الحسنيني بني فهمي ،ي ن اي سلنيم اني بني أبيي شنيخي ،ي ن اي أبذوي المذوفقي ،ي ق الي :ي «ي كنتي عند

51



ي أبيي شنيبةي روعندهي رقبةي روك اني يلحني لحن اي شديداي فق الي رقبةي :ي »ي لذوي ك اني لحنكي من

)�.٢٥٥/٣الذنذوبي ك اني مني العظ ائم�.(ي الج امعي ،ي 

ي روي كرهي الفقه اءي إم امةي الذيي يلحني فيي قراءتهي ،ي يقذولي البهذوتيي :ي (ي روتكرهي روتصح

ي إم امةي كثنيري اللحني الذيي لي يحنيلي المعنىي )ي كجري دالي الحمدي رونصبي ه اءي اللي رونصب

ي ب اءي ربي رونحذوهي ،ي سذواءي ك اني المؤتمي مثلهي أروي ك اني لي يلحني ؛ي لني مدلذولي اللفظي ب اقي ،

روهذوي مفهذومي كلمي الربي سبح انهي روتع الىي �.

ي ق الي فيي النص ا في :ي روهذوي المذهبي مطلق اي المشهذوري عندي الصح ابي روق الي ابني المنج ا

فيي شرحهي :ي فإني تعمدي ذلكي لمي تصحي صلتهي ؛ي لنهي مستهزئي رومتعمدي �.

ي ق الي فيي الفرروعي :ي روهذوي ظ اهري كلمي ابني عقنيلي فيي الفصذولي روعلمي مني كلمهي :ي إني سبق

ي لس انهي ب النيسنيري لي تكرهي إم امتهي ؛ي لنهي قلي مني يخلذوي مني ذلكي ،ي إم امي أروي غنيرهي �.(ي كش ا ف

)�.٤٥٨/٣القن اع،ي 

ي روي كلي هذاي دلنيلي علىي اهمنيةي تقذويمي اللس اني عندي العلم اءي ،ي بلي العربي ع امةي ،ي روي ان

ي اللحني ك اني مسبةي روي شتم اي ،ي بلي روي ك اني الب اءي يع اقبذوني أبن اءهمي علنيه�.ي ق الي ابذوي إسح اق

ي الكتبيي المعررو في ب(ي الذوطذواط):ي روق الي عبدي الملكي ابني مررواني اللحني فيي المنطق

ي أقبحي مني آث اري الجدريي فيي الذوجهي ؛روسمعي المأمذوني لحن اي سني بعضي رولدهي فق الي م ا

ي علىي أحدكمي أني يتعلمي العربنيةي يصلحي به اي لس انهي رويفذوقي أقرانهي رويقنيمي أرودهي رويزين

ي مشهدهي رويقلي حججي خصمهي بمسكت اتي حكمهي أيسري أحدكمي أني يكذوني كعبدهي أروي أمتهي فل

ي يزالي الدهري أسنيري كلمتهي �.سمعي العمشي إنس ان اي يلحني فق الي مني هذاي الذيي يتكلمي روقلبي

ي منهي يتألم�.ي روق الي الحسني البصريي ربم اي دعذوتي فلحنتي فأخ ا في أني لي يستج ابي لي

ي �.روفيي الحديثي إني اللي لي يسمعي دع اءي ملحذون اي روالعلم اءي لي يرروني الصلةي خلفي اللحنة

ي روكنيفي لي يكذوني كذلكي روأدنىي حركةي مغنيرةي للمعنىي مؤديةي إلىي الكفري �.ق الي سعنيدي بن

ي مسلمي :دخلتي علىي الرشنيدي فملي قلبيي رعبهي فلم اي لحني خفي عليي أمرهي يحكىي أنهي لم

ي يسمعي مني الحسني البصريي رولي مني الشعبيي رولي مني أيذوبي بني الفريةي رولي مني عبد

ي الملكي بني مررواني لحني قطي فيي جدي رولي هزلي �.روك اني سنيبذويهي رواسمهي عمرروي بني قنبر

ي يختلفي إلىي حم ادي بني زيدي يقرأي علنيهي الحديثي فك اني يلحني فيي قراءتهي فنيردي علنيهي حم اد
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ي فأبرمهي يذوم اي لحنهي فق الي لهي كمي تلحني أم الكي مرروأةي فخجلي روروجمي فلم اي ق امي مني مجلسه

انقطعي إلىي الخلنيلي بني أحمدي فقرأي علنيهي النحذوي فمهري فنيهي روف اقي روس اري ذكرهي فيي الف اق�.

)�.٩١/١(ي الغرري الذواضحة،

ي قلتي :ي روي ام اي قذولهي اني اللي لي يجنيبي دع اءي ملحذون اي فقدي ردهي شنيخي السلمي ابني تنيمنيةي فقد

سئلي رحمهي اللي تع الى:ي 

عني رجلي دع اي دع اءي ملحذون اي فق الي لهي رجلي :ي م اي يقبلي اللي دع اءي ملحذون اي ؟ي فأج اب:

ي روأم اي مني دع اي اللي مخلص اي لهي الديني بدع اءي ج ائزي سمعهي اللي روأج ابي دع اهي سذواءي ك ان

ي معرب اي أروي ملحذون اي روالكلمي المذكذوري لي أصلي لهي بلي ينبغيي للداعيي إذاي لمي يكني ع ادته

ي العرابي أني لي يتكلفي العرابي ق الي بعضي السلفي :ي إذاي ج اءي العرابي ذهبي الخشذوع

ي روهذاي كم اي يكرهي تكلفي السجعي فيي الدع اءي فإذاي روقعي بغنيري تكلفي فلي بأسي بهي فإني أصل

ي الدع اءي مني القلبي رواللس اني ت ابعي للقلبي رومني جعلي همتهي فيي الدع اءي تقذويمي لس انه

ي أضعفي تذوجهي قلبهي رولهذاي يدعذوي المضطري بقلبهي دع اءي يفتحي علنيهي لي يحضرهي قبلي ذلك

ي روهذاي أمري يجدهي كلي مؤمني فيي قلبهي روالدع اءي يجذوزي ب العربنيةي روبغنيري العربنيةي روالل

ي سبح انهي يعلمي قصدي الداعيي رومرادهي روإني لمي يقذومي لس انهي فإنهي يعلمي ضجنيجي الصذوات

)�.٤٢٣/٢ب اختل في اللغ اتي علىي تنذوعي الح اج ات�.(ي مجمذوعي الفت اروى،ي 

ي روي يزيدي المري اهمنيةي ،ي اذاي ك اني المتكلمي اروي الك اتبي متصدراي للن اسي فيي المذوري الشرعنية

ي مني كت ابي روي سنةي ،ي روي لي شكي انهي معي ظهذوري برن امجي تذويتر،ي ته افتي الكثنيري مني الدع اة

ي روي طلبةي العلمي الىي هذاي البرن امجي للف ادةي روي الستف ادةي ،ي فنيكتبي بعضهمي خذواطري قرآننية

ي روي تأملتي فيي آي اتي ،ي روي البعضي الخري يتصدري لج ابةي أسئلةي المت ابعنيني ،ي روي الخر

ي يكتبي فيي شؤروني المسلمنيني ع امةي ،ي فذوجبي علىي هؤلءي الهتم امي ب اللغةي العربنيةي رو

ي الحذري مني اللحني ،ي خصذوص اي اني مج الي الكت ابةي فيي تذويتري لي يتج اروزي مئةي روي أربعنين

ي حرف اي ،ي فض اعفي هذاي مني المسؤرولنيةي لني هذاي يحت اجي لغةي ب ارعةي روي اختص اراي بديع ا،

ي فتجدي البعضي يكتبي السطري فيي تذويتري مختصراي للكثنيري مني المق التي ،ي روي البعضي الخر

يرغيي روي يزبدي فلي أرض اي قطعي روي لي ظهراي أبقىي �.ي 
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ي روي لستي هن اي فيي صددي الحكمي الشرعيي فيي التكلمي ب الفصحىي روي الكت ابةي به اي ،ي فلي يضنيق

ي علىي مني لمي يكني متصدراي لعلمي روي لي لتدريسي ،ي بإلزامهي ب الكلمي روي الكت ابةي ب الفصحىي ،

ي روي اني ك اني هذاي افضلي ،ي روي لكني الكلمي علىي مني تصدري روي ص اري مرجع اي يرجعي لهي الن اس

ي فيي تذويتري ،ي روي غنيرهي ،ي فإنهي لي شكي اني المق امي الذيي ينبغيي لهي اعظمي مني مق امي غنيره،ي رو

المطلذوبي منهي فص احةي روي إتق ان اي اكثري مم اي هذوي مطلذوبي مني غنيره�.

/ي الكت ابةي بلغةي غنيري ي العربنية:١٠

ا ِه ِسُللي علني ا ِللي صهَّلىي ا ِسُلي ا هَيي رسذو ي ثبتي فيي صحنيحي البخ اريي مني حديثي امي خ الدي ق التي :ي ِسُأت

هَةي )ي �. هَرروني نكسذوه اي هذهي الخمنيص ِسُء،ي ق الي :ي (ي مني ت و ٍبي فنيه اي خمنيص ٌةي سذودا هَمي بثني ا ي روسهَّل

هَم ا ِهي روسهَّل ِسُللي علني هَّيي صهَّلىي ا و ٍدي )ي �.ي فأتيي بيي النب ِّمي خ ال ِسُم،ي ق الي :ي (ي ائتذونيي بأ هَتي القذو ي فأسك

ا ِة ا ِمي الخمنيص هَسننيه اي بنيده،ي روق الي :ي (ي أبليي روأخا ِلقيي )ي �.ي مرتنين،ي فجعلي ينظري إلىي عل ي فألب

ِسُني �.( و ٍدي هذاي سن اي )ي �.ي روالسن اي بلس اني الحبشةي الحس هَّمي خ ال هَّيي رويقذولي :ي (ي ي اي أ ي رويشنيري بنيدهي إل

)�.٥٨٤٥البخ اري،

ي ق الي شنيخي السلمي ابني تنيمنيةي رحمهي اللي تع الىي :ي روأم اي مخ اطبةي أهلي اصطلح

ي ب اصطلحهمي رولغتهمي ،ي فلنيسي بمكرروهي إذاي احتنيجي إلىي ذلكي ،ي روك انتي المع انيي صحنيحة

ي كمخ اطبةي العجمي مني الررومي روالفرسي روالتركي بلغتهمي روعرفهمي ،ي فإني هذاي ج ائزي حسن

ي للح اجةي ،ي روإنم اي كرههي الئمةي إذاي لمي يحتجي إلنيهي ،ي رولهذاي ق الي النبيي صلىي اللي علنيه

ي روسلمي لمي خ الدي بنتي خ الدي بني سعنيدي بني الع اصي ،ي روك انتي صغنيرةي رولدتي بأرض

ي الحبشةي ؛ي لني أب اه اي ك اني مني المه اجريني إلنيه اي ،ي فق الي له اي :ي {ي ي اي أمي خ الدي هذاي سن اي }

روالسن اي بلس اني الحبشةي الحسني ؛ي لنه اي ك انتي مني أهلي هذهي اللغةي �.

ي روكذلكي يترجمي القرآني روالحديثي لمني يحت اجي إلىي تفهنيمهي إي اهي ب الترجمةي ،ي رولذلكي يقرأ

ي المسلمي م اي يحت اجي إلنيهي مني كتبي الممي ،ي روكلمهمي بلغتهمي ،ي رويترجمه اي ب العربنيةي ،ي كم ا

ي أمري النبيي صلىي اللي علنيهي روسلمي يزيدي بني ث ابتي أني يتعلمي كت ابي النيهذودي لنيقرأي لهي رويكتب

)�.١١٧/١لهي ذلكي ،ي حنيثي لمي يأمني مني النيهذودي علنيهي �.(ي الفت اروىي الكبرىي ،ي 
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ي فعلىي هذاي لذوي ك اني النس اني يتكلمي اروي يكتبي بلغةي غنيري لغتهي العربنيةي مني أجلي مخ اطبة

ي غنيري المتكلمنيني ب اللغةي العربنيةي فهذاي لي بأسي بهي �.ي روي قدي سئلي الشنيخي محمدي بني عثنيمنين

رحمهي اللي تع الىي ،ي هذاي السؤال:

ي "ي نجدي أني بعضي الن اسي ربم اي يتخ اطبي معي غنيرهي مني الشب ابي روغنيرهمي ب اللغة

ي النجلنيزيةي أروي ببعضي مفرداته ا،ي هلي يفرقي هذاي بنيني مني ك اني فيي مج الي عمل،ي كم اي أنن ا

ع اًلي فيي المستشفىي نتخ اطبي معي زملئن اي ب اللغةي النجلنيزيةي غ البع اً ا،ي رولذوي ك ان ي نحني مث

ي المري لي يحت اجي للكلم،ي رولكنن اي تعذودن اي ذلكي بمقتضىي مخ الطتن اي لهم،ي فهلي فيي هذا

بأس،ي روإذاي تكلمي النس اني بكلمةي مني غنيري العربنيةي فهلي يأثمي بذلك؟

الجذواب:

ي الكلمي ب اللغةي غنيري العربنيةي أحني انع اً اي لي بأسي به،ي فإني النبيي -ي علنيهي الصلةي روالسلمي -

ي ق الي لطفلةي صغنيرةي ج اريةي قدمتي مني الحبشةي فرآه اي روعلنيه اي ثذوبي جمنيل،ي فق الي :ي (ي هذا

ي سن اي ،ي هذاي سن اي )ي أيي :ي هذاي حسن،ي كلمه اي ب اللغةي الحبشنية؛ي لنه اي ج اءتي قريبةي من

ي الحبشة،ي فخط ابي مني لي يعر في العربنيةي أحني انع اً اي ب اللغةي التيي يفهمه اي هذوي لي بأسي به،

ي رولنيسي فنيهي إشك ال،ي لكني كذونن اي يأتنين اي هؤلءي القذومي لي يعلمذوني اللغةي العربنية،ي ثمي نتعجم

ي نحني قبلي أني يتعربذواي هم،ي مثلي أني تجدي بعضي الن اسي إذاي خ اطبي إنس انع اً اي غنيري عربي

ي بدلي م اي يقذول:ي لي أعر ف،ي يقذول:ي "ي م اي فيي معلذومي "�.ي لم اذاي يقذول:ي "ي م اي فيي معلذومي "؟

ي لجلي أني يعر في م اي يقذولي له،ي روالصحنيحي أني يقذولي له:ي لي أعر ف،ي حتىي يعر في هذوي اللغة

الصحنيحة،ي لكني معي السفي الني نخشىي علىي أنفسن اي أني نكذوني أع اجم"ي انتهى�.

)�.12/سؤالي رقمي 3(ي اللق اءي المفتذوح،ي لق اءي رقمي 

ي لكني م اذاي لذوي ك اني النس اني يتكلمي دائم اي روي يكتبي دائم اي علىي تذويتري روي غنيرهي بلغةي غنير

ي لغتهي العربنيةي ،ي دروني أيي ح اجةي تدعذوهي الىي ذلك؟ي لي شكي فيي كراهنيةي ذلكي روي اني ف اعله

ي متنكبي للغتهي ج احدي لفضله ا،ي روي قدي ذكري الم امي ابني مفلحي رحمهي اللي بعضي الث اري في

ي ذلكي فق ال:ي عني سفني اني الثذوريي عني ثذوري بني يزيدي عني عط اءي بني دين اري ق الي :ي ق الي عمر

ي رضيي اللي عنهي :ي لي تعلمذواي رط انةي الع اجمي رولي تدخلذواي علىي المشركنيني فيي كن ائسهم

يذومي عنيدهمي فإني السخطةي تنزلي علنيهمي �.
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ي ق الي الشنيخي تقيي الديني :ي روكذلكي أيض اي علىي هذاي لي ندعهمي يشركذون اي فيي عنيدن اي يعني

ي لختص اصي كلي قذومي بعنيدهمي ق الي :ي روأم اي الرط انةي روتسمنيةي شهذورهمي ب السم اء

ي العجمنيةي فق الي حربي :ي (ي ب ابي تسمنيةي الشهذوري ب الف ارسنيةي )ي قلتي :ي لحمدي فإني للفرس

ي أي ام اي روشهذوراي يسمذونه اي بأسم اءي لي تعر في فكرهي ذلكي أشدي الكراهةي رورروىي فنيهي عن

ي مج اهدي حديث اي أنهي كرهي أني يق الي أذرم اهي روذم اهي قلتي :ي فإني ك اني اسمي رجلي أسمنيهي به

فكرههي ،ي روهذاي قذولي م الكي ،ي روقدي استدلي بنهيي عمري عني الرط انةي مطلق اي �.

ي روق الي كرهي الش افعيي لمني يعر في العربنيةي أني يسميي بغنيره اي أروي أني يتكلمي به اي خ الط اي له ا

)ي ١٢٤/٤ب العجمنيةي فذكري كلمهي فيي ذلكي روذكري آث اراي �.(ي الدابي الشرعنية،

ي روي لي يظنني أظني انن اي بذكري الث اري الس ابقةي نكرهي اروي نحذري مني الدخذولي فيي الذوسذوم

ي (ي اله اشت اق ات)ي الجنبنيةي روي دعذوةي الن اسي الىي السلمي بلغتهمي التيي يتحدثذوني به ا؟ي بل

ي انهي لي شكي اني هذاي العملي روي هذوي دخذولي تلكي الذوسذومي روي دعذوةي الن اسي الىي الحقي بلغتهم

ي روي تبنينيني حقنيقةي السلمي روي تجلنيةي صذورتهي الحقنيقةي روي مح اربةي الشبه اتي المث ارةي حذوله

ي مني اعظمي العم الي التيي يتقربي به اي العبدي الىي اللي ،ي روي هيي مني حسن اتي هذاي البرن امج

الجتم اعيي �.

ي بقيي قسمي ث الثي :ي الي روي هذوي ذكري بعضي اللف اظي العجمنيةي بعضي الحني اني دروني التزام

ي به اي روي لي ترديدي له اي روي لي افتخ اري به اي اروي هجري للعربنيةي مني اجله اي مني غنيري ح اجةي تدعذو

ي الىي ذلكي ،�.ي كقذولي بعضهمي بعضي الحني اني فيي تذويتري :ي اروكي،ي بمعنىي نعم،ي روي غنيره ا�.

فم اي حكمي ذلك؟

ِسُللي علنيهي روسهَّلم ا ِللي صهَّلىي ا ِسُلي ا هَرآنيي رسذو ي رروىي ابني م اجةي مني حديثي ابيي هريرةي :ي ق الي 

ِسُتي نعمي ي ا هَةي أشكمتي دردي ق الي قل ا ِعي هَبطنيي فق الي ليي ي اي أب اي هرير هَج ي روأن اي ن ائ ٌمي أشكذوي مني رو

ع اًء�. ا ِشف ا ا ِةي  هَّني فيي الصل ِّلي فإ ِدْمي فص ِسُق ا ِللي ق الي  هَلي ا رسذو

)�.٦٩٦ررواهي ابني م اجهي روي ضعفهي اللب اني،ي (ضعنيفي ابني م اجه،

ي ق الي ابني القنيمي :ي ررويي هذاي الحديثي مذوقذوفع اً اي علىي أبيي هريرةي روأنهي هذوي الذيي ق الي ذلك

)�.١٩٢/٤لمج اهدي روهذوي أشبه�.(ي زادي المع اد،
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ي فيي شرحي سنني ابني م اجهي للسنيذوطيي روي غنيرهي :ي اشكمتي دردي هذاي لفظي ف ارسيي شكم

ي بمعنىي البطني رواللفي فيي أرولهي زائدةي أيي بطنكي روجعي ق الي الفنيرروزي أب اديي فيي ب ابي تكلم

)�.٢٤٧/٢النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي ب الف ارسنية�.(شرحي سنني ابني م اجه،

ي روي قدي ذكري ابني حجري فيي فتحي الب اريي أثراي آخرع اًاي عني طريقي الشعبيي ق ال:ي ج اءتي امرأ ٌة

مّي ا ِحهَنيضي ،ي فق الي عل هَثي  و ٍري ثل ِسُتي فيي شه هَقه اي فق التي :ي حض ا ِصِسُمي زروجه اي طل مّيي ِسُتخ ا ي إلىي عل

ِسُهم اي �. ا ِضي بنين ِسُهن اي ؟ي ق الي :ي اق هَتي ه هَري المؤمننيني روأن ِسُهم اي �.ي ق الي :ي ي اي أمني ا ِضي بنين ِدْق و ٍحي :ي ا هَري ِسُش ي ل

هَث ِدْتي ثل ِسُمي أنه اي ح اض ِسُهي تزع ِسُهي روأم انت ِدْني ِسُيرضىي دين ا ِةي أها ِله اي مم ِدْتي مني بط ان ي ق الي :ي إني ج اء

هَزي له اي روا ِإلي فلي �.ي ق الي عليي :ي ق الذون�.ي ق الي عنه و ٍءي روتصمّليي ج ا ِدْر ِسُق ِّلي  ِسُري عندي ك ي ا ِحهَنيضي تطه

ي )�.ي روي ق الذوني بمعنىي :٥٠٦/١ابني حجري :ي مذوصذولي روي رج الهي ثق ات،(ي فتحي الب اري،ي 

أصبتي �.

ي روي منهي م اي رروىي الزمخشريي :ي عني ابني عمري رضيي اللي تع الىي عنهم ا:ي أنهي عشق

ي ج اريةي لهي روك اني يجدي به اي روجداي شديدا،ي فذوقعتي يذوم اي عني بغلةي ك انتي علنيه اي فجعل

ي يمسحي الترابي عني روجهه اي رويفديه ا،ي روك انتي تقذول:ي أنتي ق الذون؛ي أيي رجلي ص الح�.

فهربتي منهي بعدي ذلك�.ي فق ال:

ي قدي كنتي أحسبنيي ق الذوني ف انطلقتي �.�.�.ي ف النيذومي أعلمي أنيي غنيري ق الذون(ي الف ائقي فيي غريب

)�.�.٣٨٠الحديثي روي الثر،

ي قلتي :ي ف الخلصةي فيي هذاي اني الكت ابةي فيي تذويتري روي غنيرهي بغنيري اللغةي العربنيةي اني ك انت

ي مستمرةي مني دروني ح اجةي له اي فهيي مكرروهة،ي روي اني ك انتي مستمرةي ،ي روي هيي لح اجة

ي كمخ اطبةي مني لي يتكلمذوني ب العربي،ي فلي بأسي به اي ،ي روي تستحبي اذاي ك اني فنيه اي دعذوة

ي غنيري المسلمنيني غنيري الن اطقنيني ب العربنيةي ،ي روي ام اي اني استخدمي بعضي اللف اظي غنير

ي العربنيةي بعضي الحني اني مني دروني ح اجةي روي دروني افتخ اري به اي اروي ترديدي له اي دائم اي فهذاي ل

بأسي به،ي روي اللي اعلمي �.
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/ي حكمي إرف اقي الصذوري فيي التغريدة:١١

ي الكلمي هن اي ،ي روي فيي -ي روضعي الصذوري الشخصنيةي علىي المعر في كم اي سنذكري لحق اي ان

ش اءي الل-ي فرعي عني الكلمي فيي حكمي الصذوري الفذوتذوغرافنية�.ي روي للتفصنيلي نقذولي :

ي /ي إذاي ك انتي هذهي الصذوري تحتذويي علىي م اي لي رروحي فنيهي سذواءي ك اني مصنذوع اي بشري ا١

ي ك السني اراتي روي الطني اراتي روي غنيره ا،ي اروي ك اني مني مخلذوق اتي اللي الكذوننيةي ك الشجري رو

ي الشمسي روي القمري روي غنيره اي فجم اهنيري العلم اءي علىي جذوازه اي فعلىي هذاي يجذوزي ارف اقه ا

ي فيي التغريدةي بشرطي الي تخ الفي أروامري شرعنيةي أخرىي ،ي كألي تدعذوي الىي ف احشةي اروي منكر

ي �.ي روي الدلنيلي م اي فيي صحنيحي مسلمي مني حديثي سعنيدي بني ابيي الحسني انهي سألي ابن

ِسُني منيي �.ي فدن ا هَري �.ي فهَأفا ِتنيي فنيه اي �.ي فق الي لهي :ي اد هَذو هُّص ِسُري هذهي ال ِّذو ي عب اس:ي إنيي رج ٌلي ِسُأص

ِسُت ا ِسهي �.ي ق الي :ي ِسُأنِّبِسُئكي بم اي سمع هَدهي علىي رأ ِسُني منيي �.ي فدن اي حتىي روضعي ي ِدْد ي منهي �.ي ثمي ق الي :ي ا

هَمي يقذول ِسُللي علنيهي روسهَّل ا ِللي صهَّلىي ا هَلي ا ِسُتي رسذو هَمي �.ي سمع ِسُللي علنيهي روسهَّل ا ِللي صهَّلىي ا ا ِلي ا ي مني رسذو

هَمي )ي �. ِّذِسُبهي فيي جههَّن ع اًس اي فِسُتع هَره اي ،ي نف هَّذو و ٍةي ص ا ِري �.ي يجعلي لهي ،ي بكلي صذور و ٍري فيي الن ا ِّذو ِسُمص هُّلي  ي (ي ك

ِسُن ِسُري ب هَّري بهي نص هَق هَسي لهي �.ي فأ هَري روم اي لي نف ا ِعي الشج ع اًلي ،ي ف اصن هَّدي ف اع ي روق الي :ي إني كنتي لب

ٍّيي �.(ي مسلمي ،ي  )�.٢١١٠عل

ي ق الي النذورويي فيي شرحي مسلمي :ي روأم اي الشجري رونحذوهي مم اي لي رروحي فنيهي فلي تحرمي صنعته

ي ،ي رولي التكسبي بهي ،ي روسذواءي الشجري المثمري روغنيرهي ،ي روهذاي مذهبي العلم اءي ك افةي إل

ي مج اهداي فإنهي جعلي الشجري المثمري مني المكرروهي �.ي ق الي الق اضيي :ي لمي يقلهي أحدي غنير

ي مج اهدي ،ي رواحتجي مج اهدي بقذولهي تع الىي :ي {ي رومني أظلمي ممني ذهبي يخلقي خلق اي كخلقيي }

ي رواحتجي الجمهذوري بقذولهي صلىي اللي علنيهي روسلمي :ي (ي رويق الي لهمي أحنيذواي م اي خلقتمي )ي أي

ي اجعلذوهي حنيذوان اي ذاي رروحي كم اي ض اهنيتمي ،ي روعلنيهي رروايةي :ي (ي رومني أظلمي ممني ذهبي يخلق

ي خلق اي كخلقيي )ي رويؤيدهي حديثي ابني عب اسي رضيي اللي عنهي المذكذوري فيي الكت ابي :ي (ي إن

)�.٢١٦/٧كنتي لي بدي ف اعلي ف اصنعي الشجري ،ي روم اي لي نفسي لهي )ي �.(ي شرحي مسلم،

/ي ام اي اذاي ك انتي هذهي الصذوري تحتذويي علىي صذوري ذرواتي أررواحي فإني فنيه اي أمراني :٢

ي الرولي م اي اذاي ك انتي هذهي الصذوري رسم اي بنيدي ،ي فهذاي محرمي روي يدخلي فيي النهيي ،ي روي قد

ي سئلي الشنيخي ابني عثنيمنيني رحمهي اللي عني حكمي رسمي ذرواتي الررواحي روهلي هذوي داخلي في
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ي عمذومي الحديثي القدسيي {رومني أظلمي ممني ذهبي يخلقي كخلقيي فلنيخلقذواي ذرةي أروي لنيخلقذوا

حبةي أروي لنيخلقذواي شعنيرة}؟

ي فأج ابي ق ائلي :ي نعمي هذوي داخلي فيي هذاي الحديثي ،ي لكني الخلقي خلق اني خلقي جسمي

ي روصفيي روهذاي فيي الصذوري المجسمةي ،ي روخلقي روصفيي لي جسميي روهذاي فيي الصذور

المرسذومة�.

ي روكلهم اي يدخلي فيي الحديثي المتقدمي فإني خلقي الصفةي كخلقي الجسمي ،ي روإني ك اني الجسم

ي أعظمي لنهي جمعي بنيني المريني الخلقي الجسميي روالخلقي الذوصفيي ،ي رويدلي علىي ذلكي -

ي أيي العمذوم-ي روأني التصذويري محرمي ب النيدي سذواءي ك اني تجسنيم اي أمي ك اني تلذوين اي عمذومي لعن

ي النبيي ،ي صلىي اللي علنيهي روسلمي ،ي للمصذوريني فعمذومي لعني النبيي صلىي اللي علنيهي روسلم

ي للمصذوريني يدلي علىي أنهي لي فرقي بنيني الصذوري المجسمةي روالملذونةي التيي لي يحصل

ي التصذويري فنيه اي إلي ب التلذويني فقطي ،ي ثمي إني هذاي هذوي الحذوطي روالرولىي ب المؤمني أني يكذون

ي بعنيداي عني الشبهي رولكني قدي يقذولي ق ائلي :ي ألنيسي الحذوطي فيي اتب اعي م اي دلي علنيهي النصي ل

ي فيي اتب اعي الشد؟�.فنقذولي :ي صحنيحي أني الحذوطي اتب اعي م اي دلي علنيهي النصي لي اتب اعي الشد

ي ،ي لكني إذاي روجدي لفظي ع امي يمكني أني يتن ارولي هذاي روهذاي ف الحذوطي الخذي بعمذومهي ،ي روهذا

ي ينطبقي تم ام اي علىي حديثي التصذويري ،ي فلي يجذوزي للنس اني أني يرسمي صذورةي م اي فنيه

ي رروحي مني إنس اني روغنيرهي ؛ي لنهي داخلي فيي لعني المصذوريني �.ي رواللي المذوفقي �.(ي فت اروى

ابني عثنيمنين،الجزءي الث انيي عشر)�.

ي أم اي الث انيي روي هذوي اذاي ك انتي هذهي الصذوري ب اللتي الحديثةي ،ي ك الك امنيراي روي غنيره اي فهذا

ي فنيهي خل في كبنيري بنيني العلم اءي المع اصريني بنيني محرمي روي مبنيح،ي روي أحنيلي الىي رس الة

ي (ي احك امي التصذويري فيي الفقهي السلميي ،ي للشنيخي محمدي احمدي رواصل)�.ي روي الخل في فنيه ا

ي س ائغي معتبري لهي حظي مني النظري �.ي روسأؤجلي الكلمي فنيه اي الىي مبحثي روضعي الصذور

الشخصنيةي فيي المعر في اني ش اءي اللي 

ي فعلىي المغردي اني يلتزمي ب الضذوابطي الشرعنيةي ،ي حنيني إرف اقهي للصذوري معي التغريدةي ،ي رو

ي الصذوري تعملي فيي ذهني المتلقيي م اي لي يعملهي الكلمي المسطذوري روي لذوي ك اني ك الدري المنثذور،
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ي روي للدكتذوري عبداللي الغذاميي كت ابي جمنيلي عني اثري هذهي الصذوري فيي أذه اني المش اهدين

فيي كت ابهي (ي الثق افةي التلفزيذوننية)�.

ي روي يستطنيعي المغردي المسلمي استغللي هذهي الصذوري استغللي مفنيداي بكت ابةي بعضي الي ات

ي القراننيةي روي الح اديثي النبذويةي ،روي كلمي اهلي العلمي علىي هذهي الصذوري ،ي فنيكذوني لهي اثري في

ي نشره اي روي الستف ادةي منه اي شريطةي اللتزامي ب الضذوابطي أعلهي ،ي روي هن اكي تجربةي جمنيلة

ي لمذوقعي إلكتررونيي استغلي هذهي الصذوري بذوضعي تأملتي قرآننيةي روي استنب اط اتي تفسنيرية

ي مني طلبةي العلمي روي المش ايخي روي جمعه اي فيي مك اني رواحدي يسهلي الذوصذولي النيهي ،ي روي هذا

البرن امجي اسمهي (ي تأملتي قرآننيةي )�.

ي روي لي تخفىي حرمةي روضعي أيي صذوري مخلةي كصذوري النس اءي اروي المرداني اروي الدعذوةي الى

ي الف احشةي روي المنكري ،ي روي ذنبي مني س اهمي فيي نشره اعظنيمي ،ي فكلي مني يعنيدي نشره اي علنيه

ي مني الذنذوبي ذكنذوبي مني ش اهدروه اي بعدهي روي هلمي جراي ،ي روي اللي يقذولي (ي لنيحملذواي أروزارهم

ك املةي يذومي القني امةي روي مني اروزاري الذيني يضلذونهمي بغنيري علمي الي س اءي م اي يزررون)�.

ي يقذولي الشنيخي ابني ب ازي رحمهي اللي فيي نصنيحةي الىي رؤس اءي تحريري الصحفي :ي الذواجب

ي علىي أصح ابي الصحفي أني يتقذواي اللي روأني يحذررواي م اي يضري الن اسي سذواءي ك انت

ي الصحفي يذومنيةي أروي أسبذوعنيةي أروي شهريةي ،ي روهكذاي المؤلفذوني يجبي أني يتقذواي اللي في

ي مؤلف اتهمي ،ي فلي يكتبذواي رولي ينشررواي بنيني الن اسي إلي م اي ينفعهمي رويدعذوهمي إلىي الخنير

ي رويحذرهمي عني الشري ،ي أم اي نشري صذوري النس اءي علىي الغل في أروي فيي داخلي المجلتي أرو

ي الصحفي فهذاي منكري عظنيمي روشري كبنيري يدعذوي إلىي الفس ادي روالب اطلي ،ي روهكذاي نشر

ي الدعذواتي العلم اننيةي المضللةي أروي التيي تدعذواي إلىي بعضي المع اصيي ك الزن اي أروي السفذوري أرو

ي التبرجي أروي تدعذوي إلىي الخمري أروي تدعذوي إلىي م اي حرمي اللي ،ي فكلي هذاي منكري عظنيمي ،ي رويجب

ي علىي أصح ابي الصحفي أني يحذررواي ذلكي رومتىي كتبذواي هذهي الشني اءي ك اني علنيهمي مثلي آث ام

)�.٢٦٠/٥مني تأثري به ا�.(ي فت اروىي ابني ب از،ي 
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/ي الدقةي روي التحققي عندي كت ابةي الي اتي القراننيةي :١٢

ي مم اي ينتشري عندي بعضي مستخدميي تذويتري عدمي التحققي مني الملءي روقتي كت ابةي الية

القراننيةي ،ي فنيظني اني هذاي القراني روي لنيسي منهي �.ي روي تحتي هذاي الملحظي أمذور:

ي الرولي :ي اني الكثنيري مني المغرديني يكتبي اليةي ب الرسمي الملئيي المجردي دروني اللتزام

ب الرسمي العثم انيي فم اي الحكمي فيي هذاي ؟

ي روي هذاي السؤالي قدي سئلي عنهي سم احةي الشنيخي محمدي ابني ابراهنيمي رحمهي اللي روي هذا

جذوابه:

ي أم اي تغنينيري رسمي المصحفي عم اي علنيهي المص احفي التيي روزعه اي الخلنيفةي الراشدي عثم ان

ي بني عف اني علىي المص اري فلمي يرخصي فنيهي السلفي الص الح،ي روممني نصي علىي منعي منهم

الم ام اني م الكي روأحمد�.

ي أم اي الم امي م الكي فقدي ق ال:ي الم امي أبذوي عمري روالدانيي فيي "المقنع":ي حدثن اي أبذوي محمد

ي عبدي الملكي بني الحسني بني عبدي العزيزي بني علي،ي حدثهمي ق ال:ي حدثن اي المقدامي بني تلنيد،

ي ق ال:ي حدثن اي عبدي اللي بني عبدي الحكمي ق ال:ي ق الي أشهب:ي سئلي م الكي فقنيلي له:ي أرأيتي من

ي استكتبي مصحف اي النيذومي أترىي أني يكتبي علىي م اي أحدثي الن اسي مني الهج اء؟ي فق ال:ي ل

ي أرىي ذلك،ي رولكني يكتبي علىي الكتبةي الرولى:ي ق الي الدانيي أيض ا:ي حدثنيي أبذوي محمدي عبد

ي الملكي بني الحسن،ي أني عبدي العزيزي بني عليي حدثهم،ي ق ال:ي حدثن اي المقدامي بني تلنيد:ي ق ال:

ي حدثن اي عبدي اللي بني عبدي الحكم،ي ق الي أشهب:ي سئلي م الكي عني الحررو في تكذوني فيي القرآن

ي مثلي الذواروي رواللف،ي أترىي أني تغنيري مني المصحفي إذاي روجدتي فنيهي كذلك؟ي ق ال:ي ل،ي ق ال

ي أبذوي عمررو:ي رويعنيي الذواروي رواللفي الزائدتنيني فيي الرسمي لمعنىي المعدرومتنيني فيي اللفظ

ي نحذوي الذواروي فيي "أرولئك"ي رو"أرولي"ي رو"الروت"ي رو"سأروريكم"ي "الربذوا"ي روشبهه�.

ي رونحذوي اللفي فيي "لني ندعذوا"ي رو"لنيبلذوا"ي رو"لي أروضعذوا"ي رو"أرولي أذبحنه"ي "روم ائة"

ي رو"م ائتنين"ي رو"لي ت ايسذوا"ي رو"لي ي ايئس"ي رو"أفلمي ي ايئس"ي رو"يبدءروا"ي رو"تفتئذوا"

ي رو"يعبؤا"ي روشبهه،ي روكذلكي الني اءي فيي نحذوي مني "نبأيي المرسلنين"ي رو"ملئه"ي رو"أف ان

مت"ي روم اي أشبهه�.ي اهـ�.
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ي 295روأم اي الم امي أحمدي فقدي ذكري ابني مفلحي فيي "الدابي الشرعنية"ي الجزءي الث انيي ص

ي روالزركشيي فيي "البره ان"ي روالسنيذوطيي فيي "التق ان"ي أنهي ق ال:ي تحرمي مخ الفةي خط

عثم اني فيي رواروي روي اءي روألفي روغنيري ذلك�.ي اهـ�.

ي روهذاي الذيي نصي ي علنيهي هذاني الم ام اني م الكي روأحمدي ذكري الجعبريي فيي "شرح

ي منظذومةي الش اطبي"ي المعرروفةي بعقنيلةي أترابي القص ائدي أنهي مذهبي ب اقيي الئمةي الربعة،

ي روأني مستندي الجمنيعي مستندي الخلف اءي الربعة،ي روحكىي الجم اعي علىي ذلكي أروي عمررو

ي الدانيي فيي "كت ابي المقنع"ي ق ال:ي لي مخ الفي لهي –أيي م الك-ي فيي ذلكي -أيي فيي منعي تغنينير

ي رسمي المصحف-ي مني عملءي المة�.ي اهـ�.ي روتبعهي العلمةي ابني الح اجي فيي "المدخل"

ي ق ال:ي يتعنيني عنيهي –أيي علىي الن اسخ-ي أني يتركي م اي أحدثهي بعضي الن اسي فيي هذاي الزم ان

ي روهذوي أني ينسخي (الختمة)ي علىي غنيري مرسذومي المصحفي الذيي اجتمعتي علنيهي المةي على

م اي روجدتهي بخطي عثم اني رضيي اللي عنه�.ي اهـ�.

ي قلت:ي رولهذاي نرىي أب اي عمرروي الدانيي لم اي ذكري الررواي اتي فيي أني أرولي مني ألحقي اللفي في

ي كت ابي اللي فيي {ي سنيقلذوني للي }ي نصري بني ع اصم،ي روالقذولي بأني أرولي مني ألحقه اي عبنيدي الل

ي بني زي اد،ي تعقبي جمنيعي ذلكي بقذوله:ي هذهي الخب اري عندن اي لي تصحي لضعفي نقلته ا

ي رواضطرابه اي روخرروجه اي عني الع ادة،ي إذي غنيري ج ائزي أني يقدمي نصري روعبنيدي اللي هذاي القدام

ي علىي الزي ادةي فيي المص احفي معي علمهم اي بأني المةي لي تسذوغي لهم اي ذلكي بلي تنكره

ي روتردهي روتحذري منهي رولي تعملي علنيه،ي روإذاي ك اني ذلكي بطلي إض افةي ه اتنيني اللفنيني إلنيهم ا،

ي روصحي أني إثب اته اي مني قبلي عثم اني روالجم اعةي رضذواني اللي عنيهمي حسبم اي نزلي بهي من

ي عندي اللي روم اي أقرأهي رسذولي اللي صلىي اللي علنيهي روسلم،روق الي أبذوي عمرروي الدانيي أيض ا

ي بعدم اي ذكري أنهي رأىي فيي بعضي المص احفي كت ابةي "حتى"ي ب اللفي ق ال:ي لي عملي على

بذلكي لمخ الفةي الم امي رومصحفي المص ار"ي اهـ�.

رومم اي ذكرروهي مني أدلةي المنعي م اي يلي:

ي -ي أني ذلكي الرسمي الذيي كتبتي بهي المص احفي العثم اننيةي هذوي الذيي ك اني كت ابي الذوحي1

ي يكتبذوني الذوحيي لرسذولي اللي صلىي اللي علنيهي روسلمي بهني ثمي استكتبي بهي الخلنيفةي عثم ان

ي رضيي اللي عنهي عدةي مص احفي روروزعه اي علىي المص اري لنيكذوني كلي مصحفي منه اي إم ام
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ي للمصري الذيي روصلي إلنيه،ي رواستمري ذلكي الرسمي فيي عهدي الصح ابةي لمي يح ارولي رواحد

ي منهمي تغنينيره،ي روفق اي أثرهمي الت ابعذوني روت ابعذوهمي بإحس ان،ي فلي يجذوزي العدرولي عني رسم

ي خطيي ب القراري فيي زمني الذوحيي الذيي لي يقري فنيهي علىي م اي يتن افىي معي حفظي القرآن

ي روبعملي الخلف اءي الراشديني روبإجم اعي الصح ابةي روب الت ابعنيني لهمي بإحس اني إلىي غنيرهي مم ا

سنيجعلي القرآني عرضةي للتلعبي بهي فنيم اي بعد�.

ي -ي أني فيي تغنينيري رسمي المصحفي عم اي ك انتي علنيهي المص احفي العثم اننيةي استدراك اي على2

ي السلفي روهذوي غنيري لئق،ي رولهذاي ق ال:ي البنيهقيي فيي "شعبي اليم ان":ي رومني يكتب

ي مصحف اي فنينبغيي أني يح افظي علىي الهج اءي الذيي كتبذواي –أيي الصح ابة-ي بهي تلك

ي المص احف،ي رولي يخ الفهمي فنيه،ي رولي يغنيري مم اي كتبذواي شنيئ ا،ي فإنهمي ك انذواي أكثري علم ا

ي روأصدقي لس ان اي روأعظمي أم انةي فلي ينبغيي أني نظني بأنفسن اي استدراك اي علنيهم،ي رومري إلى

ي أني ق ال:ي رواتب اعي حررو في المص احفي عندن اي ك السنني القديمةي التيي لي يجذوزي لحدي أن

يتعداه ا�.ي اهـ�.

ي روم اي أحسني م اي ق الهي الزمخشريي فيي كت ابهي "الك اشف"ي تعقنيب اي علىي مني زعمي أني نصب

ي {ي روالمقنيمنيني الصلةي }ي لحني مني خطأي الكت ابي ق الي بعدي تذوجنيهي نصبه اي أحسني تذوجنيه،

ي إني الس ابقنيني الرولنيني الذيني مثلهمي فيي التذوراةي رومثلهمي فيي النجنيلي ك انذواي أبعدي همةي في

ي الغنيرةي علىي السلمي روذبي المط اعني عنه،ي مني أني يتركذواي فيي كت ابي اللي ثلمةي لنيسده ا

ي مني بعدهم،ي خرق اي يرفذوهي مني يلحقي بهم،ي رونعتقدي معي هذاي أني كت ابتهمي المصحفي على

ي تلكي الهنيئةي لمي تكني كنيفم اي اتفق؛ي بلي ك انتي عني أمري متحققي عندهمي يجبي العتن اءي به

كم اي صرحي بهي البره اني للزركشي�.

ي -ي أني فيي إبق اءي الرسمي الرولي بأرولذويةي م اي علنيهي السلفي الص الح،ي روفيي ذلكي يقذول3

ي السخ اروي:ي الذيي ذهبي إلنيهي م الكي –أيي مني منعي التغنينير-ي هذوي الحق؛ي إذي فنيهي إبق اء

ي الح الةي الرولىي إلىي أني تعلمه اي الطبقةي الخرىي بعدي الخرى،ي رولي شكي أني هذاي هذو

ي الحرى،ي إذي فيي خل في ذلكي تجهنيلي الن اسي بأرولذويةي م اي فيي الطبقةي الرولى�.(فت اروىي ابن

)�.٧٥،٧٢/١٣ابراهنيمي ،
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ي روي ق الي محمدي ط اهري الكرديي رحمهي اللي :ي روق الي الشنيخي عبدي الرحمني بني الق اضى

ي المغربيي رولي يجذوزي مخ الفةي مرسذومي المصحفي العثم انيي رولي يلتفتي إلىي اعتللي من

ي خ الفي بقذولهي اني الع امةي لي تعر في مرسذومي المصحفي رويدخلي علنيهمي الخللي فيي قراءتهم

ي فيي المصحفي إذاي كتبي علىي المرسذومي العثم انيي إلىي آخري م اي عللذواي بهي فهذاي لنيسي بشئ

ي لني مني لي يعر في المرسذومي مني المةي يجبي علنيهي اني لي يقرأي فيي المصحفي حتىي يتعلم

ي القراءةي علىي روجهه اي رويتعلمي مرسذومي المصحفي ف اني فعلي غنيري ذلكي فقدي خ الفي م ا

ي اجمعتي علنيهي المةي روحكمهي معلذومي فيي الشرعي الشريفي رومني عللي بشئي فهذوي مردرود

ي علنيهي لمخ الفتهي للجم اعي المتقدمي روقدي تعدتي هذهي المفسدةي إلىي خلقي كثنيري مني الن اس

فيي هذاي الزم اني فلنيحتفظي مني ذلكي فيي حقي نفسهي روحقي غنيرهي انتهىي مني ايق اظي العلم�.

ي روج اءي فيي كت ابي نه ايةي القذولي المفنيدي فيي علمي التجذويدي م اي نصه:ي أجمعي اهلي الداء

ي روأئمةي القراءي علىي لزرومي تعلمي مرسذومي المصحفي العثم انيي فنيم اي تدعذوي إلنيهي الح اجة

ي روق الي الم امي الخرازي فيي كت ابةي عمدةي البني اني فيي الزجري عني مخ الفةي رسمي المص احفي م ا

نصه:

ي فذواجبي علىي ذروىي الذه اني *ي أني يتبعذواي المرسذومي فيي القرآن

رويقتدرواي بمـــــــني رآهي نظراي *ي إذي جعــــــــــــــلذوهي للم امي روزرا

روكنيفي لي يــــــصحي القتداءي *ي بـــــــــــم اي اتىي نص اي بهي الشف اء

رروىي عني اضي انهي مني غنيراي *ي حـــــرف اي مني القرآني عمداي كفرا

زي ادةي أروي نقص اي أروي إني بدلي *ي شــــنيئ اي مني الرسمي الذىي تأصل

ي فعلمي مم اي سبقي اجم اعي الئمةي علىي عدمي جذوازي كت ابةي القرآني بغنيري الرسمي العثم اني،ي ام ا

ي م اي ذكرهي الدمني اطيي فيي كت ابهي اتح ا في فضلءي البشري فيي القراءاتي الربعةي عشري بأن

ي شنيخي السلمي العزي بني عبدي السلمي ق الي لي يجذوزي كت ابةي المصحفي الني علىي المرسذوم

ي الرولي ب اصطلحي الئمةي لئلي يذوقعي فيي تغنينيري مني الجه الي فقدي ردي علنيهي بعضهمي بقذوله:

ي روهذاي لي ينبغىي اجراؤهي علىي اطلقهي لئلي يؤدىي إلىي درسي العلمي رولي يتركي شئي قد

ي احكمهي السلفي مراع اةي لجهلي الج اهلنيني لسنيم اي روهذوي احدي الرك اني التىي علنيه اي مدار

)�.١١٠،١٠٩/١القراءات�.(ي ت اريخي القراني للكردي،
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ي روي يقذولي الشنيخي ابني عثنيمنيني رحمهي اللي :ي روالعلم اءي رحمهمي اللي اختلفذواي هلي يجذوزي أن

ي يكتبي القرآني بغنيري الرسمي العثم انيي أيي علىي حسبي القذواعدي المعرروفةي أروي لي يجذوز

ي علىي ثلثةي أقذوالي فمنهمي مني منعهي مطلق اي رومنهمي مني أج ازهي مطلق اي رومنهمي مني فصل

ي روق الي إذاي كتبن اهي لمني يجنيدي قراءةي القرآني ب الرسمي العثم انيي فلي بأسي روإذاي كتبن اه

ي ب الرسمي العثم انيي لشخصي يخشىي أني ينطقي ب القرآني علىي حسبي الحررو في المكتذوبة

ي فإنن اي لي نكتبهي مثلي (أحلي اللي البنيعي روحرمي الرب ا)ي مكتذوبةي ب الذواروي فإذاي كتبن اه اي ب الذوارو

ي لشخصي لي يعر في النطقي ب القرآني ربم اي يقذولي روحرمي الربذوي الصلةي كذلكي مكتذوبة

ي ب الذواروي ربم اي إذاي كتبن اه اي ب الرسمي العثم انيي ب الذواروي لشخصي لي يحسني التلروةي لفظ اي ربم ا

ي يقذولي الصلذوي روهكذاي المهمي أني بعضي العلم اءي فصلي فيي هذاي المق امي روق الي إني كتب

ي لشخصي لي يخشىي منهي تحريفي القرآني تبع اي للحررو في فإنهي يجبي أني يبقىي علىي الرسم

ي العثم انيي روإني كتبي لشخصي يخشىي أني يحر في القرآني بن اءي علىي كت ابةي الحررو في فإنه

)�.١يكتبي ب الق اعدةي المعرروفةي بنيني الن اسي �.(ي فت اروىي نذوري علىي الدرب،

ي روي علىي هذاي :ي فإني أكثري م اي دارتي علنيهي كلمةي العلم اءي منعي كت ابةي القراني ك املي في

ي مصحفي ب الرسمي الملئيي ،ي روي ام اي كت ابةي ايةي اروي بعضي ايةي كم اي هذوي ح اصلي فيي تذويتري رو

غنيرهي ،ي فلي بأسي بذلكي روي اني ك اني الفضلي كت ابتهي ب الرسمي العثم انيي ،ي روي اللي اعلم�.

ي روي ام اي المري الث انيي فيي التحققي مني كت ابةي الي اتي القراننيةي ،فهذوي تعمدي الغلطي فيي كت ابة

ي اليةي روي تحريفي حرروفه اي ،ي فهذاي روي اللي مني اعظمي الغلط،ي بلي قدي يصلي الىي الكفري رو

ي العني اذي ب اللي ،ي اذاي قصدي ص احبهي السخريةي روي الستهزاء�.ي روي ام اي اذاي كتبي المغردي آيةي رو

ي أخطأي فيي كت ابته اي دروني تعمدي ،ي فإنهي لي يأثمي ،ي روي لكني يجبي علنيهي حذ في التغريدةي أرو

تصحنيحي الية�.

ي روي المري الث الثي هن اي انهي مني المعررو في فيي تذويتري اني مج الي الكت ابةي فنيهي ضنيقي ل

ي يتج اروزي مئةي روي أربعنيني حرف اي ،ي فقدي يضنيقي ب النس اني المج الي روفتي كت ابتهي ليي اية

ي قرآننيةي ،ي فنيضطري إلىي تقسنيمي اليةي فيي تغريدتنيني ،ي اروي انهي يرسمي نق اط اي لكم الي م اي تبقى

ي مني اليةي فم اي العملي هن ا�.ي ف القذولي هن اي اني الفضلي هذوي كت ابةي اليةي ك املةي خصذوص اي اذا

ي ك اني فيي كت ابةي بضعه اي دروني الخري تغنينيري فيي معن اه ا�.ام اي اذاي لمي يستطعي كت ابته اي ك املة
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ي فيي تغريدةي رواحدة،ي فإني لهي إني يقسمه اي بنيني تغريدتنيني روي لنيحرصي علىي الي يكذوني في

ي ذلكي تغنينيري فيي المعنىي روي إيه امي ،ي كمني يكتبي فيي التغريدةي الرولىي (ي ي اي ايه اي الذين

ي ءامنذواي لي تتخذرواي عدرويي روي عدروكمي أرولني اء�.�.�.�.)ي ثمي يكتبي فيي الث اننيةي (ي روي إي اكمي ان

تؤمنذواي ب اللي ربكم)ي فهذاي فنيهي إيه امي روي غلطي فلنيحذري منه�.

/ي التأكدي مني صحةي نسبةي الح اديثي الىي النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلم:١٣

ي تعتبري أح اديثي النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي المصدري الث انيي مني مص ادري التشريعي ،ي رو

ي هيي روحيي مني اللي تع الىي ،ي يقذولي اللي تع الىي (ي إني هذوي إلي روحيي يذوحىي )ي ،ي روي الكذب

ي فنيه اي لنيسي كأيي كذبي روذلكي لقذولهي صلىي اللي علنيهي روسلمي :ي "ي إني كذب اي عليي لنيسي ككذب

ي )ي ،1229علىي أحدي مني كذبي عليي متعمداي فلنيتبذوأي مقعدهي مني الن ار"ي ررواهي البخ اريي (

ي روررواهي مسلمي فيي مقدمةي صحنيحهي دروني قذولهي :ي "ي إني كذب اي عليي لنيسي ككذبي علىي أحد

"ي 

هَمي :ي "ي لي تكذبذواي عليي فإنهي مني كذبي عليي فلنيلجي الن اري " هَسهَّل هَرو ا ِهي  ِدْني هَعهَل ِسُهَّللي  هَصهَّلىي ا ي روقذولهي 

)106ررواهي البخ اريي (

هَمي :ي "ي مني حدثي عنيي بحديثي ِسُيرىي أنهي كذبي فهذوي أحد هَسهَّل هَرو ا ِهي  ِدْني هَعهَل ِسُهَّللي  هَصهَّلىي ا ي روقذولهي 

هَن"ي ررواهي مسلمي ( )�.1الك اذا ِا ِبني

ي بلي إني بعضي العلم اءي كفري مني كذبي علىي النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي ،ي فقدي ق الي ابن

ي حجري رحمهي اللي تع الىي :ي فإني قنيلي :ي الكذبي معصنيةي إلي م اي استثنيي فيي الصلحي روغنيره

ي ،ي روالمع اصيي قدي تذوعدي علنيه اي ب الن اري ،ي فم اي الذيي امت ازي بهي الك اذبي علىي رسذولي الل

ي صلىي اللي علنيهي روسلمي مني الذوعنيدي علىي مني كذبي علىي غنيرهي ؟ي ف الجذوابي عنهي من

ي روجهنيني :ي أحدهم اي أني الكذبي علنيهي يكفري متعمدهي عندي بعضي أهلي العلمي ،ي روهذوي الشنيخ

ي أبذوي محمدي الجذوينيي ،ي لكني ضعفهي ابنهي إم امي الحرمنيني رومني بعدهي ،ي روم الي ابني المننير

ي إلىي اختني ارهي ،ي روروجههي بأني الك اذبي علنيهي فيي تحلنيلي حرامي مثلي لي ينفكي عني استحلل

ي ذلكي الحرامي أروي الحملي علىي استحللهي ،ي رواستحللي الحرامي كفري ،ي روالحملي علىي الكفر

ي كفري �.ي روفنيم اي ق الهي نظري لي يخفىي ،ي روالجمهذوري علىي أنهي لي يكفري إلي إذاي اعتقدي حلي ذلكي �.
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ي الجذوابي الث انيي أني الكذبي علنيهي كبنيرةي روالكذبي علىي غنيرهي صغنيرةي ف افترق اي ،ي رولي يلزم

ي مني استذواءي الذوعنيدي فيي حقي مني كذبي علنيهي أروي كذبي علىي غنيرهي أني يكذوني مقرهم ا

ي رواحداي أروي طذولي إق امتهم اي سذواءي ،ي فقدي دلي قذولهي صلىي اللي علنيهي روسلمي :ي "ي فلنيتبذوأي "

ي علىي طذولي الق امةي فنيه اي ،ي بلي ظ اهرهي أنهي لي يخرجي منه اي لنهي لمي يجعلي لهي منزلي غنيرهي ،

ي إلي أني الدلةي القطعنيةي ق امتي علىي أني خلذودي التأبنيدي مختصي ب الك افريني ،ي روقدي فرق

النبيي صلىي اللي علنيهي روسلمي بنيني الكذبي علنيهي روبنيني الكذبي علىي غنيره�.(ي فتحي الب اري،

١٧٧/١.�(

ي فعلىي هذاي يعلمي اني م اي ينشرهي البعضي مني المغرديني مني أح اديثي مذوضذوعةي ارو

ي ضعنيفةي ؟ي لي يجذوزي ،ي بلي انهي اذاي تعمدي هذاي فقدي ارتكبي كبنيرةي مني الكب ائري أروصله ا

البعضي الىي الكفري روي العني اذي ب اللي ،ي فم اي العملي إذاي اذاي أرادي النس اني نشر

حديثي علىي صفحتهي فيي التذويتري ؟

ي أرولي :ي علنيهي التأكدي مني نسبةي هذاي الحديثي الىي النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي عني طريق

ي سؤالي اهلي العلمي عني ذاكي ،ي اروي الرجذوعي الىي كتبي الحديثي ،ي اروي الىي بعضي البرامج

ي اللكترروننيةي التيي سهلتي مثلي هذاي المري �.ي روي اذاي اختلفي العلم اءي فيي التصحنيحي رو

ي التضعنيفي ،ي فلهي اني ينشرهي اذاي روثقي مني تصحنيحي ع المي لهي علىي اني يذكري اسمي الع الم

ي الذيي صححهي ،ي اذاي ك اني الن اشري مقلداي ،ي ام اي اذاي ك اني مجتهداي فيي معرفةي الصحنيحي من

الضعنيفي فهذاي لهي شأني آخري �.

ي ث انني اي :ي اذاي رأىي مني ينشري حديثع اً اي ضعنيف اي علىي التذويتري ،ي فإني مني الذبي عني سنةي النبي

ي صلىي اللي علنيهي روي سلمي اني يبنيني بطلني هذاي الحديثي روي ضعفهي ،ي روي الي يدروري هذا

الحديثي الب اطلي الي مبنين اي لضعفهي روي محذراي للن اسي مني نشره�.

/ي حكمي كت ابةي صي أروي صلعمي بدلي عني قذول:ي علنيهي الصلةي روي السلم�.١٤

ي نظراي لضنيقي مس احةي الكت ابةي فيي تذويتري ،ي فإني البعضي اذاي ذكري اسمي النبيي صلىي الل

ي علنيهي روي سلمي فيي تغريدتهي يضنيقي علنيهي المك اني فنيختصري الصلةي بقذولهي ص،ي أروي صلعم

ي دللةي علىي صلتهي علىي النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلم�.ي فم اي حكمي ذلك؟ي روي هلي فنيه
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ي انتق اصي مني قدري النبذوةي �.ي ؟ي نقذولي :ي اني جمعي مني اهلي الحديثي كرهذواي ذلكي ،ي روي منهم

ي الم امي السنيذوطيي رحمهي اللي تع الىي فيي كت ابهي "ي تدريبي الرارويي فيي شرحي تقريب

ي النذوارويي "ي حنيثي ق الي :ي (ي رويكرهي القتص اري علىي الصلةي أروي التسلنيمي هن اي روفيي كل

ا ِه ِدْني هَعهَل هَصهُّلذواي  ي مذوضعي شرعتي فنيهي الصلةي كم اي فيي شرحي مسلمي روغنيرهي لقذولهي تع الىي :ي (ي 

ع اًم اي )ي إلىي أني ق الي :ي رويكرهي الرمزي إلنيهم اي فيي الكت ابةي بحر في أروي حرفنين ِدْسا ِلني ِسُمذواي هَت هَسِّل ي هَرو

ي كمني يكتبي (ي صلعمي )ي بلي يكتبهم اي بكم اله ا،رويق ال:ي إني أرولي مني رمزهم اي بصلعمي قطعت

)�.٣٤٢/١يده�.(ي التدريبي ،ي 

ي روي ق الي سم احةي الشنيخي ابني ب ازي رحمهي اللي تع الى:ي روالمشرروعي أني تكتبي ك املةي تحقنيق ا

ي لم اي أمرن اي اللي تع الىي بهي ،ي رولنيتذكره اي الق ارئي عندي مررورهي علنيه اي رولي ينبغيي عندي الكت ابة

ي القتص اري فيي الصلةي علىي رسذولي اللي علىي كلمةي (ي صي )ي أروي (ي صلعمي )ي روم اي أشبهه ا

ي مني الرمذوزي التيي قدي يستعمله اي بعضي الكتبةي روالمؤلفنيني ،ي لم اي فيي ذلكي مني مخ الفةي أمر

ي اللي سبح انهي روتع الىي فيي كت ابهي العزيزي بقذولهي :ي صلذواي علنيهي روسلمذواي تسلنيم اي معي أنهي ل

ي يتمي به اي المقصذودي روتنعدمي الفضلنيةي المذوجذودةي فيي كت ابةي (ي صلىي اللي علنيهي روسلمي )

ك املةي �.

ي روقدي لي ينتبهي له اي الق ارئي أروي لي يفهمي المرادي به اي ،ي علم اي بأني الرمزي له اي قدي كرههي أهل

ي العلمي روحذررواي منهي �.فقدي ق الي ابني الصلحي فيي كت ابهي علذومي الحديثي المعررو في بمقدمة

ي ابني الصلحي فيي النذوعي الخ امسي روالعشريني مني كت ابهي :ي (ي الحديثي روكنيفنيةي ضبط

ي الكت ابي روتقنينيدهي )ي ق الي م اي نصهي :ي الت اسعي :ي أني يح افظي علىي كت ابةي الصلةي روالتسلنيم

ي علىي رسذولي اللي صلىي اللي علنيهي روسلمي عندي ذكرهي ،ي رولي يسأمي مني تكريري ذلكي عند

ي تكررهي فإني ذلكي مني أكبري الفذوائدي التيي يتعجله اي طلبةي الحديثي روكتبتهي ،ي رومني أغفل

ي ذلكي فقدي حرمي حظ اي عظنيم اي �.ي روقدي رأين اي لهلي ذلكي من ام اتي ص الحةي ،ي روم اي يكتبهي مني ذلك

ي فهذوي دع اءي يثبتهي لي كلمي يررويهي فلذلكي لي يتقنيدي فنيهي ب الرروايةي �.ي رولي يقتصري فنيهي علىي م ا

فيي الصلي �.

ي روهكذاي المري فيي الثن اءي علىي اللي سبح انهي عندي ذكري اسمهي نحذوي عزي روجلي روتب ارك

ي روتع الىي ،ي روم اي ض اهىي ذلكي �.ي إلىي أني ق الي :ي (ي ثمي لنيتجنبي فيي إثب اته اي نقصنيني :

68



ي أحدهم اي :ي أني يكتبه اي منقذوصةي صذورةي رامزاي إلنيه اي بحرفنيني أروي نحذوي ذلكي ،ي روالث انيي :

أني يكتبه اي منقذوصةي معنىي بألي يكتبي (ي روسلمي )ي �.

ي روررويي عني حمزةي الكن انيي رحمهي اللي تع الىي أنهي ك اني يقذولي :ي كنتي أكتبي الحديثي ،

ي روكنتي أكتبي عندي ذكري النبيي صلىي اللي علنيهي روسلمي رولي أكتبي (ي روسلمي )ي فرأيتي النبي

ي صلىي اللي علنيهي روسلمي فيي المن امي فق الي ليي :ي م اي لكي لي تتمي الصلةي علي؟ي ق الي :ي فم ا

ي كتبتي بعدي ذلكي صلىي اللي علنيهي إلي كتبتي (ي روسلمي )ي �.ي �.ي �.ي إلىي أني ق الي ابني الصلحي :

ي قلتي رويكرهي أيض اي القتص اري علىي قذولهي :ي (ي علنيهي السلمي )ي رواللي أعلمي �.ي انتهى

المقصذودي مني كلمهي رحمهي اللي تع الىي ملخص اي �.

ي روق الي العلمةي السخ ارويي رحمهي اللي تع الىي فيي كت ابهي (ي فتحي المغنيثي شرحي ألفنيةي الحديث

ي للعراقيي )ي م اي نصهي :ي (ي رواجتنبي أيه اي الك اتبي (ي الرمزي له اي )ي أيي الصلةي روالسلمي على

ي رسذولي اللي صلىي اللي علنيهي روسلمي فيي خطكي بأني تقتصري منه اي علىي حرفنيني رونحذوي ذلك

ي فتكذوني منقذوصةي -ي صذورةي -ي كم اي يفعلهي (ي الكت انيي )ي روالجهلةي مني أبن اءي العجمي غ الب ا

ي روعذوامي الطلبةي ،ي فنيكتبذوني بدلي مني صلىي اللي علنيهي روسلمي (ي صي )ي أروي (ي صمي )ي أرو

ي (ي صلعمي )ي فذلكي لم اي فنيهي مني نقصي الجري لنقصي الكت ابةي خل في الرولىي �.(ي فت اروىي ابن

)�.٣٧١،٣٧٠/٢ب از،

ي روي لم اي ك انتي كت ابةي هذهي الرمذوزي مكرروهةي عندي العلمي فإنهي علىي المغردي المسلمي التم اس

ي الفضلي روي كت ابةي الصلةي روي السلمي علىي الرسذولي صلىي اللي علنيهي روي سلمي ك املةي ،ي لم ا

ي فنيه اي مني الجري العظنيمي �.ي روي لكني لذوي قصرتي مس احةي الكت ابةي ب المغردي فلمي يجدي مك ان ا

ي يستطنيعي اني يكتبي فنيهي الصلةي روي السلمي علىي الرسذولي ك املةي ،ي فهذوي بنيني ثلثة

ي خني ارات،ي ام اي اني يتركي التغريدةي مطلق اي ،ي روي هذاي لنيسي بحلي ،ي اروي اني لي يصليي على

ي النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي فهذاي فنيهي مخ الفةي لقذولهي تع الىي (ي صلذواي علنيهي روي سلمذوا

ي تسلنيم ا)ي يقذولي :السنيذوطي:ي روينبغيي أني يح افظي علىي كت ابةي الصلةي روالتسلنيمي على

ي رسذولي اللي -ي صلىي اللي علنيهي روسلمي -ي ]ي كلم اي ذكري [رولي يسأمي مني تكراره]ي فإني ذلكي من

أكثري الفذوائدي التيي يتعجله اي ط البي الحديث�.
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ي [رومني أغفلهي حرمي حظ اي عظنيم ا]ي فقدي قنيلي فيي قذولهي -ي صلىي اللي علنيهي روسلمي -ي :ي «إن

ي أرولىي الن اسي بيي يذومي القني امةي أكثرهمي عليي صلة»�.ي صححهي ابني حب اني �.إنهمي أهل

ي )،ي رو٣٣٩/١الحديث,ي لكثرةي م اي يتكرري ذكرهي فيي الررواية,ي فنيصلذوني علنيه�.(ي التدريب،

ي ام اي اني يكتبي هذاي الرمزي ص،ي اروي صلعم،ي إش ارةي الىي صلتهي هذوي ،ي روي تذكنيراي للقراء

بذلك�.

ي فإذاي روصلي الح الي الىي هذهي المرحلةي ف الجته ادي هن اي مطلذوبي ،ي لني الدلةي هن اي متج اذبة

روي روجه اتي النظري متق اربة،ي روي اللي اعلم�.

ي /ي عدمي الخذوضي فنيم اي لي يفقههي النس اني ،ي روي انهي لنيسي مطلذوب اي منهي اني يتكلمي عني كل١٥

شئ�.

ي مني اعظمي بلي اي تذويتري انهي فتحي الب ابي علىي مصراعنيهي فيي اني يتكلمي كلي احدي فيي كل

ي شئ،ي فقلي فنيهي العتم ادي علىي المتخصصنيني روي تكلمي أن اسي فيي غنيري فنذونهمي فأتذوا

ي ب المضحكي روي المبكيي بعضي الحني اني �.روي قدي أغلظي ابني حجري رحمهي اللي علىي الكرم اني

ي فيي مسألةي حديثنيةي روي ق الي فيي خ اتمةي تعقنيبهي علىي الكرم انيي :ي روإذاي تكلمي المرءي فيي غنير

ي )�.ي فني اي سبح اني اللي اذاي ك اني هذاي في٤٤٦،٥فنهي أتىي بهذهي العج ائب�.(ي فتحي الب اري،ي 

ي الكرم انيي رحمهي اللي فم اي ب الي بعضي مني يهر في بم اي لي يعر في ،ي روي يقذولي م اي لي يفقهي ،ي رو

ي العجنيبي انهي لي يقفي عندي هذاي الحدي ،ي بلي انهي يتج اروزي الىي ابعدي مني ذلكي ب السبي روالشتم

لمني خ الفي رأيهي روي هذواه�.

ي روي لي شكي اني اعظمي م اي يتقىي الحديثي فنيهي الي لع المي اروي ط البي علمي المذوري الشرعنيةي رو

ي الحك امي الفقهنية،ي روي قدي بسطن اي شنيئ اي مني هذاي س ابق ا،روي انهي لي يجذوزي الكلمي فيي المذور

ي الشرعنيةي الي للمتخصصنيني روي للعلم اءي فنيه ا،ي ام اي أص الةي اروي ب السن ادي النيهمي مني الع امة�.

ي روي مني أغربي م اي رأيتي اني تجدي بعضي المغرديني أخذي عهدي علىي نفسهي بأني يمري على

ي جمنيعي الذوسذوم(ي ه اشتق ات)ي بلي استثن اءي فنيعلقي علنيه ا،ي فت ارةي تراهي مفتني اي شرعني ا،ي رو

ي أخرىي محللي سني اسني ا،ي روي الث الثةي ن اقداي ري اضني ا،ي فلي يسأمي مني هذاي �.ي روي لي شكي اني هذا

ي دلنيلي جهلي روي علمةي خذلني ،ي فإذاي رأيتي الشخصي يتحدثي فيي كلي شئي ف اعلمي انهي في
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ي الغ البي لي يلذويي علىي شئ،ي روي العلمي بحري لي س احلي لهي روي كلي يرتذويي قدري استط اعتهي ،

ي فقدي جعلي اللي لكلي شئي قدراي �.ي روي لي يعنيي هذاي عدمي النق اشي روي السؤالي فيي التخصص ات

ي الخرىي روي الهمذومي الع امةي ،ي روي لكني المقصدي هذوي القطعي روي الحكمي مني غنيري س ابقي علمي رو

ي لي عظنيمي تجربةي ،ي فهذهي هيي الط امةي ،ي روي ص احبه اي ج اهلي جهلي مركبي ،ي روي هذوي الج اهل

الذيي لي يعلمي انهي ج اهلي �.

ي ق الي الشنيخي ابني عثنيمنيني فيي التفريقي بنيني الجهلي البسنيطي روي الجهلي المركبي :ي روالجهل

ي المركبي شري مني الجهلي البسنيط،ي لني الج اهلي جهلي بسنيط اي يتعلمي روينتفعي بعلمه،ي روأم ا

ي الج اهلي جهلي مركب اي فإنهي يظني نفسهي ع الم اي روهذوي ج اهلي فنيستمري فنيم اي هذوي علنيهي من

ي حسبي الش املة)�.١٠٣/٦٥العملي المخ الفي للشريعة�.(ي مجمذوعي فت اروىي ابني عثنيمنين،

ي فلنيسي مطلذوب اي مني المغردي المسلمي اني يكذوني لهي رأيي فيي كلي امري ،ي روي لنيسي مح اسب اي عن

ي رأيهي فيي كثنيري مني المذوري روي التيي يكثري طرقه اي فيي تذويتري ،ي روي اللذومي علىي بعضي محبي

ي المش ايخي روي الدع اةي عندم اي يريدروني مني الشنيخي اني يكذوني مثلي نشرةي الخب اري بأني يطلبذوا

ي منهي رأي اي فيي كلي مذوضذوعي ،ي بلي روي يتهمذوهي عندي عدمي إج ابتهي لهمي ب التكبري روي عدمي فقه

ي الذواقع!!ي روي مني جهةي أخرىي يقعي اللذومي علىي بعضي المش ايخي روي الذيني استرسلذواي مع

ي هؤلءي روي روقعذواي فيي شركهم،ي فتجدي الشنيخي بعدي م اي ك اني مرجع اي شرعني اي مهتم اي بم اي يفنيد

ي الن اسي فيي أمذوري دينهمي روي عب ادتهمي ،ي اذاي بهي ذلكي المحللي السني اسيي الذيي لي يفذوتهي خبر

ي الي علقي علنيهي ،ي بلي روي زاحمي اهلي التخصصي ،ي ب الترجنيحي روي النظرةي الق اطعةي فيي المذور

روي التيي قدي يخش اه اي بعضي المتخصصنيني فيي المري نفسهي �.
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ي *ذكرن اي فنيم اي سبقي بعضي الدابي روي الحك امي المتعلقةي بكت ابةي التغريدةي فيي تذويتري ،ي رو

ي هذاي هذوي صلبي هذهي الرس الة،ي لني لبي التذويتري روي هدفهي هذوي كت ابةي التغريداتي روي نشره اي ،

ي روي مني اجلي مح ارولةي إتم امي الف ائدةي ،ي فإنن اي سنذكري بعضي الدابي روي الحك امي الج انبنيةي رو

ي التيي لي تتعلقي بكت ابةي التغريدةي ،ي روي لكنه اي تختصي ببعضي المحسن اتي روي الزروائدي في

تذويتري ،ي روي التيي هيي فيي النه ايةي تخدمي الهد في الصليي مني البرن امجي روي هذوي (ي التغريد)�.

فمنه ا:

ب/ي الملفي التعريفيي للشخصي فيي تذويتري ،ي روي تحتهي أمذور:

/ي التسميي ب اسمي مستع ار،ي حكمهي روي الضذوابطي فنيه:١

ي انتشرتي ظ اهرةي التسميي ب السم اءي المستع ارةي معي انتش اري المنتدي اتي فيي النترنتي ،ي رو

ي كذلكي استخدمه اي البعضي فيي ملفي تعريفهي فيي التذويتري ،ي بحنيثي تصبحي عندي ذكره ا

ي دللةي علىي ص احبه ا�.ي روي الكلمي فيي هذهي السم اءي المستع ارة،ي فرعي عني الكلمي فيي حكم

ي التكنيي ،ي روي هذوي اتخ اذي الكننيةي ،ي روي بعدي اني نذكري التأصنيلي ،ي سندلفي بإذني اللي ،ي الى

ي بعضي المخ الف اتي فيي هذاي المذوضذوعي �.ي روي لعلي اجمعي م اي قنيلي هن اي م اي ذكرهي النذوروي

ي رحمهي اللي تع الىي فيي كت ابهي المجمذوعي ،ي فقدي ذكري احك امي التكنيي روي النيكي م اي ق الهي رحمه

ي اللي تع الى:ي يجذوزي التكنيي رويجذوزي التكننيةي رويستحبي تكننيةي أهلي الفضلي مني الرج ال

ي روالنس اءي سذواءي ك اني لهي رولدي أمي لي روسذواءي كنيي بذولدهي أمي بغنيرهي روسذواءي كنىي الرجل

ي بأبيي فلني أروي أبيي فلنةي روسذواءي كننيتي المراةي بأمي فلني أروي أمي فلنةي *ي رويجذوزي التكننية

ي بغنيري أسم اءي الدمنينيني كأبيي هريرةي روأبيي المك ارمي روأبيي الفض ائلي روأبيي المح اسن

ي روغنيري ذلكي رويجذوزي تكننيةي الصغنيري *ي روإذاي كنىي مني لهي أرولدي كنىي بأكبرهمي *ي رولي ب اس

ي بمخ اطبةي الك افري روالف اسقي روالمبتدعي بكننيتهي إذاي لمي يعر في بغنيره اي أروي خنيفي مني ذكره

ي ب اسمهي مفسدةي روالي فنينبغيي أني لي يزيدي علىي السمي *ي روقدي تظ اهرتي الح اديث

ي الصحنيحةي بم اي ذكرتهي فأم اي أصلي الكننيةي فهذوي أشهري مني أني تذكري فنيهي أح اديثي الح اد

ي روفيي الصحنيحنيني عني أنسي أني النبيي صلىي اللي علنيهي روسلمي (ك اني يقذولي لخي لنس

ي صغنيري ي اي أب اي عمنيري م اي فعلي النغنير)ي روفيي سنني أبيي دارودي ب اسن ادي صحنيحي عني ع ائشة

ي أنه اي ق التي (ي اي رسذولي اللي كلي صذواحب اتيي لهني كنىي ق الي ف اكتنيي ب ابنكي ،ي عبدي الل)ي ق ال
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ي الرارويي يعنيي ب ابنه اي عبدي اللي بني الزبنيري روهذوي ابني اخته اي أسم اءي بنتي أبيي بكري روك انت

ي ع ائشةي تكنىي أمي عبدي اللي *ي فهذاي هذوي الصذوابي المعررو في أني ع ائشةي لمي يكني له اي رولد

ي روانم اي كننيتي ب ابني أخته اي عبدي اللي ابني أسم اءي *ي رورروين اي فيي كت ابي ابني السنيي أنه اي كننيت

ي بسقطي أسقطتهي مني النبيي صلىي اللي علنيهي روسلمي لكنهي حديثي ضعنيفي (روأم ا)ي تكننية

ي الك افري فمني دلئله اي قذولهي تع الىي (تبتي يداي أبيي لهب)ي رواسمهي عبدي العزىي قنيلي انم اي ذكر

ي تكننيتهي لنهي معررو في به اي روقنيلي كراهةي لسمهي حنيثي هذوي عبدي العزى�.ي روفىي الصحنيحنين

ي اني النبيي صلىي اللي علنيهي روسلمي ق الي لسعدي بني عب ادةي (ألمي تسمعي إلىي م اي ق الي ابذوي حب اب

)�.٤٣٩،٤٣٨/٨يريدي عبدي اللي بني أبىي بني سلذولي المن افق)�.ي (ي المجمذوع،ي 

ي روي ك اني هن اكي عددي مني الصح ابةي روي الذيني ك انذواي يكنذوني بكنى،ي رغمي انهي لي أرولدي لهم

ي بهذهي الكنى،ي يقذولي ابني القنيم:ي رويجذوزي تكننيةي الرجلي الذيي لهي أرولدي بغنيري أرولدهي رولم

ي يكني لبيي بكري ابني اسمهي بكري رولي لعمري ابني اسمهي حفصي رولي لبيي ذري ابني المنذري ابن

ي اسمهي ذري رولي لخ الدي ابني اسمهي سلنيم اني روك اني يكنىي أب اي سلنيم اني روكذلكي أبذوي سلمةي روهذو

ي أكثري مني أني يحصىي فلي يلزمي مني جذوازي التكننيةي أني يكذوني لهي رولدي رولي أني يكنىي ب اسم

)�.١٣٤/١ذلكي الذولدي رواللي أعلم�.(ي تحفةي المذولذود،

ي فعلىي هذاي يكذوني الصلي فيي التكنيي فيي تذويتري ،ي بأبيي فلني ،ي ج ائزي ،ي حتىي لذوي لمي يكن

عندهي ابني بهذاي السمي �.

ي روي هن الكي نذوعي آخري مني السم اءي المستع ارةي فيي تذويتري ،ي روي هذوي التلقبي بلقبي م ا،ي روي هذو

ي ج ائزي فيي الصلي اذاي ك اني معن اهي مب اح اي مثل:ي المق اتل،ي الضمض ام،ي النيقظ ان،ي روي غنيره ا

ي مم اي هذوي منتشري فيي تذويتري ،ي روي يستحبي عندي العلم اءي اني يلقبي النس اني بهي اذاي ك ان

ي يحبهي ،ي لني هذاي مم اي يزيدي فيي اللفةي بنينهي روي بنيني أخنيهي ،ي روي لي يجذوزي عندهمي تلقنيب

ي النس اني بم اي يكرههي ،ي إلي اذاي ك اني هذاي اللقبي علم اي علنيهي لي تنقص اي فقدي أج ازروهي �.ي يقذول

ي النذورويي :ي رواتفقذواي علىي استحب ابي اللقبي الذيي يحبهي ص احبهي فمني ذلكي أبذوي بكر

ي الصديقي اسمهي عبدي اللي بني عثم اني رولقبهي عتنيقي *ي هذاي هذوي الصحنيحي الذيي علنيه

ي جم اهنيري العلم اءي مني المحدثنيني روأهلي السنيري روالتذواريخي روغنيرهمي (روقنيل)ي اسمهي عتنيق

ي حك اهي الح افظي ابذوي الق اسمي بني عس اكري فيي كت ابهي الطرا في روالصذوابي الرولي *ي رواتفقذوا
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ي علىي أنهي لقبي خنيري رواختلفذواي فيي سببي تسمنيتهي عتنيق اي فرروين اي عني ع ائشةي مني أروجه

ي أني رسذولي اللي صلىي اللي علنيهي روسلمي ق الي (أبذوي بكري عتنيقي اللي مني الن ار)ي فمني يذومئذ

ي سميي عتنيق اي *ي روق الي مصعبي بني الزبنيري روغنيرهي مني أهلي النسبي سميي عتنيق اي لنهي لم

ي يكني فيي نسبهي شئي يع ابي بهي روقنيلي غنيري ذلكي *ي رومني ذلكي أبذوي ترابي لقبي عليي بني أبي

ي ط البي رضىي اللي عنهي كننيتهي أبذوي الحسني ثبتي فيي الصحنيحي (أني رسذولي اللي صلىي الل

ي علنيهي روسلمي روجدهي ن ائم اي فيي المسجدي روعلنيهي الترابي فق الي قمي أب اي ترابي فلزمهي هذا

ي اللقبي الحسن)ي رروين اي هذاي فيي الصحنيحنيني عني سهلي بني سعدي ق الي سهل:ي روك انتي أحب

ي أسم اءي علىي إلنيهي روأني ك اني لنيفرحي أني يدعىي به اي *ي رومني ذلكي ذروي النيديني رواسمه

ي الخرب اقي -ي بكسري الخ اءي المعجمةي روب الب اءي المذوحدةي روآخرهي ق ا في -ي ك اني فيي يدهي طذول

ي ثبتي فيي الصحنيحي أني رسذولي اللي صلىي اللي علنيهي روسلمي (ك اني يدعذوهي ذاي النيدين)ي روالل

)�.ي ٤٤٢،٤٤١/٨أعلم�.(ي المجمذوع،ي 

ي روي الذيي ينبغيي الي يتخذي المغردي لقب اي فنيهي تزكنيةي لنفسهي ،ي ك التقيي روي الب اري روي غنيره اي ،ي رو

ي قدي استثنىي جمعي مني العلم اءي م اي اذاي تلقبي النس اني ب(ي تقيي الدين)ي روي (ي حجةي الدين)ي رو

ي ق الذواي أنه اي هن اي للتعريفي لي لحقنيقةي الذوضعي ،ي روي قدي سئلي ابني حجري الهنيتميي هذا

السؤال:

ي م اي حكمي المك اتب اتي بجم الي الديني روتقيي الديني رونذوري الديني إذاي ك اني الملقبي بذلكي ف اسق ا؟

ي أبسطذواي الجذواب؟�.ي فأج ابي نفعن اي اللي سبح انهي روتع الىي بعلذومهي لي حرجي فيي المك اتب ات

ي بنحذوي جم الي الديني روتقيي الديني رولذوي لف اسقي اشتهري ب التلقبي بذلك،ي لني القصدي ب اللقب

ي حنينئذي مجردي التعريفي لي حقنيقةي مدلذوله،ي لني تلكي لي يلحظه اي إلي رواضعي ذلكي اللقب،

ي روأم اي بعدي الذوضعي فلنيسي القصدي بهي ذلكي ألبتةي روبذلكي يعلمي أني النس اني لذوي روضعي ابتداء

ي ف اسقي التلقنيبي بنحذوي تقيي لديني حرمي علنيهي لنهي ك اذبي فيي ذلكي م اي لمي يقصدي بهي مجرد

ي التعريفي دروني حقنيقةي مدلذولهي فحنينئذي لي حرمةي كم اي هذوي ظ اهر،ي روإني لمي أري مني صرح

)�.١٩٩/٦بشيءي مني ذلك،ي رواللي سبح انهي روتع الىي أعلم�.(ي فت اروىي ابني حجري ،ي 
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روي قدي تحصلي هن اكي بعضي المج اروزاتي فيي هذاي المري روي منه ا:

ي أرولي :ي النتس ابي الىي غنيري البي ،ي بأني ينسبي المغردي نفسهي الىي غنيري أبنيهي اروي قبنيلتهي ،

ي روي هذاي محرمي ،ي روي مني هذاي مني يسميي نفسهي ب اسمي صح ابيي اروي ع المي ،ي روي قدي سئل

فضنيلةي الشنيخي عبدالرحمني السحنيمي عني هذاي فأج ابي :

ِّميي بأسم اءي مستع ارةي كأسم اءي الصح ابةي رضيي اللي عنهمي روأسم اءي العلم اءي ل ي المّتس

يخلذوي مني مح اذيري :

الرولي :ي أني هذاي مني النتس ابي إلىي غنيري البي ،ي روهذاي أمري فيي غ ايةي الخطذورةي �.

ي فقدي ق الي النبيي علنيهي الصلةي روالسلمي :ي مني انتسبي إلىي غنيري أبنيهي أروي تذولىي غنيري مذوالنيه

ي فعلنيهي لعنةي اللي روالملئكةي روالن اسي أجمعنيني �.ي ررواهي ابني م اجهي ،ي روالحديثي فيي صحنيح

الج امعي �.

ي الث انيي :ي أني هذاي النتس ابي إلىي ذلكي الع المي ربم اي ك اني سبب اي فيي الس اءةي إلنيهي ،ي فإذا

مّجـهي الكلمي إلىي اسمي ذلكي العلمي �. أخطأي هذاي الشخصي تذو

مّطـأي الصح ابيي أروي الع المي ب اسمي الردي علىي هذاي الك اتبي �. فِسُنيخ

ي فنينبغيي أني ِسُتص اني أسم اءي الصح ابةي رضيي اللي عنهمي روأسم اءي العلم اءي عني المته ان

مّميي بأسم ائهمي روأسم اءي آب ائهمي فيي آني رواحدي ،ي أروي ب اسمي الصح ابي ي فيي التمثنيلي أروي التس

مّميي بعضهمي نفسهي بـي (ي عمري الف ارروقي )ي رونحذوي ذلكي �.ي ( رولقبهي ،ي كم اي ِسُيس

mailto:assuhaim@al-islam.�com.�(

ي ث انني اي :ي التكنيي بكنىي قبنيحةي روي التسميي بأسم اءي الفجرةي ك الكفرةي روي ك الفسقةي المعلن

فسقهمي ك المغننينيني روي غنيرهمي ،ي روي ي مني فعلي هذاي فهذوي دلنيلي علىي حبهي روي مذوالتهي لهم�.

ي ث الث اي :ي تلقبي النس اءي بألق ابي تلفتي أنظ اري الشب ابي إلنيهني ،ي ك الع اشقة،ي روي الذوله انة،ي رو

أسنيرةي الغرامي ،ي روي غنيره اي ،ي روي كلي هذاي يفتحي أبذوابي الزن اي ،ي روي العني اذي ب الل�.
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ي رابع اي :ي اللق ابي التيي قدي تذوهمي معنىي ب اطلي حتىي روي اني ك انتي تحتملي معنىي صحنيح اي ،ي رو

قدي سئلي الشنيخي عبدالرحمني البراكي حفظهي اللي هذاي السؤالي :

ي لديي سؤالي عني امرأةي أطلقتي علىي نفسه اي اسمع اً اي فيي أحدي المنتدي اتي الع امة،ي هذاي السم

ي أث اري فيي نفسيي نذوعع اً اي مني الشكي مني ن احنيةي جذوازهي مني عدمه،ي روالسمي هذوي (أسنيرة

القرآن)،ي فم اي الحكمي فيي ذلك؟

فأج ابي حفظهي الل:

ي لي ينبغيي أني تتسمىي بهذاي السم؛ي لنهي لفظي محتملي لم اي ِسُيحمدي روم اي ِسُيذم،ي فأسنيرةي القرآن

ي تعنيي أني القرآني أسره ا،ي روم اي معنىي أني القرآني أسره ا،ي هلي ذلكي علىي روجهي التبرمي بم ا

ي فيي القرآني مني أروامري رونذواهيي تقنيدي النس اني عني النطلقي فيي شهذواتهي أمي أني ذلك

مّدحي ب العملي ب القرآن،ي فنيكذوني ذلكي مني العج ابي ب العمل ي مقذولي علىي روجهي التم

ي روالغترار،ي روكلي هذاي روذاكي مذمذوم،ي ف الذواجبي تركي التكلفي روتركي الدع اروىي الب اطلة

التيي تحتملي الغلذوي روالمب الغة،ي نسألي اللي أني يهدين اي سذواءي السبنيل،ي رواللي أعلم�.(

http://ar.�m.�islamway.�net/fatwa/8218 ي.�(

/ي انتح الي أسم اءي المش اهنيري روي الكذبي علنيهمي فيي ذلك:٢

ي لم اي ك اني مرضي الشهرةي اروي التشذويشي روي الحسدي يسنيطري علىي بعضي المغرديني تجدي ان

ي بعضهمي ،ي يريدي الث ارةي فنيتسمىي ب اسمي إنس اني مشهذور،ي سذواءي ك اني شنيخ اي اروي مفكراي ارو

ي غنيرهي ،ي ثمي ينشري تغريداتي ب اسمي هذاي المشهذوري إم اي لتحقنيقي مصلحةي خ اصةي مني ن احنية

ي إيذاءي المشهذوري روي نقلي صذورةي سنيئةي عنهي ،ي أروي ي لجلي اللهذوي روي التفكهي ب اسمي هذا

المشهذوري ،ي روي لي شكي اني هذاي محرمي مني روجهنيني :

ي أرولي :ي اني فنيهي كذبي رواضحي ،ي روي الكذبي كم اي ق الي ابني حجري هذوي :ي الخب اري ب الشيءي على

ي )�.ي روي يكذوني ص احبهي آثم ا١٧٤/١خل في م اي هذوي علنيهي سذواءي ك اني عمداي أمي خطأي (ي الفتح،

ي اذاي ك اني متعمداي ،ي يقذولي النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي فيي الحديثي المتفقي على

ا ِة، هَجهَّن ِدْل ا ِديي ا ِإهَلىي ا ِدْه هَّري هَي ِدْلا ِب هَّني ا هَروا ِإ ِّر،ي  ِدْلا ِب ا ِديي ا ِإهَلىي ا ِدْه هَقي هَي ِدْد ِّص هَّني ال هَفا ِإ ا ِق،ي  ِدْد ِّص ِدْمي ا ِب ال ِسُك ِدْني هَعهَل ي صحتهي :ي 

ِدْم ِسُك هَروا ِإهَّي ا ع اًق ا،ي  ا ِصِّدي ا ِهَّللي  هَدي ا ا ِعِدْن هَبي  ِدْكهَت هَحهَّتىي ِسُي هَقي  ِدْد ِّص هَّرىي ال هَح هَروهَيهَت ِسُقي  ِدْصِسُد ِسُلي هَي ِسُج هَّر ِسُلي ال هَزا هَم اي هَي ي هَرو
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ِسُل هَزا هَم اي هَي هَرو ا ِر،ي  ا ِديي ا ِإهَلىي الهَّن ا ِدْه هَري هَي ِسُجذو ِسُف ِدْل هَّني ا هَروا ِإ ا ِر،ي  ِسُجذو ِسُف ِدْل ا ِديي ا ِإهَلىي ا ِدْه هَبي هَي ا ِذ هَك ِدْل هَّني ا هَفا ِإ هَب،ي  ا ِذ هَك ِدْل ي هَروا

هَّذاع اًب ا�.(ي البخ اري، هَك ا ِهَّللي  هَدي ا ا ِعِدْن هَبي  ِدْكهَت هَحهَّتىي ِسُي هَبي  ا ِذ هَك ِدْل هَّرىي ا هَح هَروهَيهَت ِسُب،ي  ا ِذ ِدْك ِسُلي هَي ِسُج هَّر ،ي مسلم،٥٧٤٣ال

٢٠٦٧.�(

ي ث انني اي :ي أني فنيهي إيذاءي للخريني ،ي روي اللي عزي روي جلي يقذولي :(ي روي الذيني يؤذروني المؤمننين

روي المؤمن اتي بغنيري م اي اكتسبذواي فقدي احتملذواي بهت ان اي روي آثم اي مبنين ا)�.

ي /ي حكمي التسميي ب اسمي يجذبي الجم اهنيري ثمي تغنينيرهي الىي السمي الس اسيي بعدي كسب٣

:المت ابعنين

ي لي شكي أني للمت ابعنيني فيي تذويتري شهذوةي ،ي روي اني الكثنيري يفرحي بكثرةي مت ابعنيه،ي روي لكن

ي النذواي اي تختلفي ،ي ف البعضي يفرحهي ذلكي مني اجلي اني تتسعي دائرةي دعذوتهي الىي اللي روي يزيد

ي تأثنيرهي فيي الن اسي فنيكذوني ذلكي قربةي لهي الىي ربي الع المنيني ،ي روي البعضي يفرحي مني اجل

ي اتس اعي دائرةي ضللهي روي إفس ادهي للن اسي روي العني اذي ب الل،ي روي البعضي يفرحي بذلكي لنيرضي

شهذوةي النفسي روي الغرروري روي حبي الشهرةي الدفنيني فيي خلج اتي نفسه�.ي 

ي روي ركذون اي الىي هذهي الشهذوةي ،ي فإني البعضي يستجلبه اي عني طريقي الغشي روي الخداعي رو

ي التدلنيس،ي روي مني اقبحي هذهي الصذوري اني يقذومي النس اني بتسمنيةي نفسهي بعلمي مشهذوري ،ي رو

ي قدي ذكرن اي حكمي ذلكي س ابق ا،ي اروي يسمنيه اي بأمري يجذبي الن اسي كمني يجمعي فت اروىي شنيخ

ي معررو ف،ي روي يسميي معرفهي ب(ي ج امعي فت اروىي فلن)ي مثل،ي روي هذوي لي ينذويي ذلكي حقع اً اي في

ي قراري نفسهي ،ي روي انم اي يريدي بذاكي كسبي المت ابعنيني روي بعدي اني يكثري مت ابعذوهي تجدهي يغنير

ي معرمّفهي الىي السمي الحقنيقي،ي روي لي شكي اني هذاي رداءةي نفسي روي دنذوي همةي ،ي روي سنذكر

شنيئ اي مني آدابي المت ابعةي لحق اي اني ش اءي الل�.ي 
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مّر ف:٤ /ي روضعي السنيرةي الذاتنيةي فيي المع

ي يقدمي تذويتري خدمةي فيي المعر في ،ي روي هذوي إمك اننيةي روضعي الشخصي لجملةي فيي معرمّفه،ي ام ا

ي اني تكذوني سنيرةي ذاتنيةي مختصرةي له،ي اروي اني يكتبي فنيه اي م اي يش اءي غنيري ذلك�.ي روي الن اس

ي فيي كت ابةي هذهي الجملةي أصن ا ف:ي فمنهمي مني يكتبي جملةي تحتذويي ايةي شريفةي ،ي اروي حديثع اً ا

ع اًءي ،ي اروي مقذولةي ن افعةي لبعضي الحكم اءي اروي م اي ش ابهي ذلكي ،ي روي هذاي محمذودي ،ي رو ي اروي دع ا

يرجىي لص احبهي الجري اذاي تحرىي ننيةي التذكنيري للقراءي بم اي كتبه�.

ي روي منهمي مني يكتبي تعريف اي مبسط اي لهي بذكري روظنيفتهي اروي عملهي اروي اهتم امهي دروني الدخذول

فيي مدحي النفسي روي تزكنيته اي ،ي روي هذاي مب احي ،ي لني الصلي فنيهي الب احةي �.ي 

ي روي البعضي -روي م اي اكثرهمي تأسف ا-ي يطريي نفسهي إطراءي مب الغ اي فنيهي ،ي فنيكتبي عن

ي محفذوظ اته،ي روي عب اداته،ي روي م اي لي ح اجةي لذكرهي للن اسي الي مجردي السمعةي روي الشهرةي رو

ي هذاي لي شكي فيي غلطهي روي بعدهي عني ج ادةي الخلصي روي التذواضع�.ي روي قدي ذكرن اي فنيم اي مضى

ي شنيئ اي مني الث اري فيي التذواضعي عندي النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي ،ي روي السلفي الص الح

مني بعدهي �.

ي روي البعضي يظني هذاي التذواضعي مختص اي بسلفي المةي ،ي روي اني القتداءي بهمي فيي هذا

ي صعب،ي روي اني الزم اني تغنيري ،ي روي ذكري هذهي المدائحي فيي صفحةي التذويتري شذوكةي فيي حلق

اهلي الب اطلي ،ي روي مني ضرروراتي العصر،ي روي نقذولي لمثلي هؤلءي :

فتشبهذواي إلمي تكذونذواي مثلهم

اني التشبهي ب الكرامي فلح

ي ثمي اني هذاي التذواضعي لنيسي مختص اي بسلفي هذهي المةي ،ي فهن اكي مني علم اءن اي المع اصرين

ي مني تمنيزي بهذاي ،ي روي لستي فيي صددي عدهمي ،ي روي لكني لعلي اذكري ش اهداي حني اي علىي هذاي ،ي رو

ي هذوي سم احةي الشنيخي ص الحي الفذوزاني حفظهي اللي فقدي ق الي فيي بعضي مق الته:ي أن اي لمي أعد

ي نفسيي مني العلم اءي روم اي زلتي ط البي علمي مبتدئي روأدعذوي ربيي فأقذول:ي (ربي زدنيي علمع اً ا)

ِدْني ق الي أن اي ع المي فهذوي ج اهل،ي فأعذوذي ب اللي أني أقذولي إنيي ع الم�.( هَم ي روفيي الثري أروي الحكمة:ي 

http://www.�alfawzan.�af.�org.�sa/node/2351.�(
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فقلي ليي بربكي عمني لي يس ارويي مدي هؤلءي روي لي عشري عشنيره�.؟

:/ي روضعي الصذورةي الشخصنيةي فيي المعر ف٥

ي تكلمن اي فيي مبحثي إرف اقي الصذوري فيي التغريدةي ،ي روي أجلن اي حكمي روضعي الصذوري الشخصنية

ي فيي المعر في الىي هذهي النقطةي ،ي روي سأتحدثي هن اي عني الصذورةي الشخصنيةي للرج الي في

ي المعر في ،ي روي المبحثي الق ادمي سنيكذوني عني الصذورةي الشخصنيةي للنس اءي فيي المعر في ان

ش اءي اللي �.

مّر في عني الكلمي فيي حكمي الصذور ي روي يتفرعي الكلمي عني الصذوري الشخصنيةي فيي المع

ي الفذوتذوغرافنيةي لذرواتي الررواحي ،ي روي قدي اختلفي العلم اءي المع اصرروني فيي هذاي على

قذولنين:

ي القذولي الرولي :ي اني هذاي التصذويري مني التصذويري المحرمي روي يدخلي فيي عمذومي أح اديث

النهيي عني التصذويري روي التحذيري منهي 

ي ك الحديثي القدسي:ي "ق الي اللي عزي روجل:ي رومني أظلمي ممني ذهبي يخلقي كخلقيي فلنيخلقذوا

ي ),ي روقذولي النبيي صلىي اللي علنيه٧٥٥٩ذرةي أروي لنيخلقذواي حبةي أروي شعنيرة"ي (البخ اريي 

ي ,٥٩٥٠روسلم:ي "إني أشدي الن اسي عذاع اًب اي عندي اللي يذومي القني امةي المصذوررون"ي (البخ اريي 

ِسُكمّلفي يذومي القني امةي أني ينفخي فنيه ا٢١٠٩مسلمي  ي ),ي روقذوله:ي "مني صذوري صذورةي فيي الدنني اي 

)�.ي ٢١١٠,ي مسلمي ٥٩٣٦الرروح،ي رولنيسي بن افخ"ي (البخ اريي 

ي روي هذاي قذولي الشنيخي محمدي بني ابراهنيمي رحمهي اللي ،ي روي الشنيخي ابني ب ازي روي غنيرهمي من

اهلي العلم�.

ي ج اءي فيي فت اروىي اللجنةي الدائمةي للفت اء:ي التصذويري الفذوتذوغرافيي الشمسيي مني أنذواع

ي التصذويري المحرم،ي فهذوي روالتصذويري عني طريقي النسنيجي روالصبغي ب اللذواني روالصذور

ي المجسمةي سذواءي فيي الحكم،ي روالختل في فيي روسنيلةي التصذويري روآلتهي لي يقتضيي اختلف ا

ي فيي الحكم،ي روكذاي لي أثري للختل في فنيم اي يبذلي مني جهدي فيي التصذويري صعذوبةي روسهذولة

ي فيي الحكمي أيض ا،ي روإنم اي المعتبري الصذورةي فهيي محرمةي روإني اختلفتي روسنيلته اي روم اي بذل

ي فنيه اي مني جهد،ي روظهذوري صذورتيي فيي مجلتيي المجتمعي روالعتص امي معي فتذوايي في

79



ي أحك امي الصني امي فيي شهري رمض اني لنيسي دلنيلي علىي إج ازتيي التصذوير،ي رولي علىي رض اي

)�.٣٥٩/٢به،ي فإنيي لمي أعلمي بتصذويرهمي لي�.(فت اروىي اللجنة،

ي روي علىي هذاي القذولي فإني روضعي الصذوري الشخصنيةي فيي المعر في فيي تذويتري لي يجذوز

لدخذولي هذاي فيي التصذويري المحرمي �.

ي روي القذولي الث انيي فيي هذهي المسألةي اني الصذوري الفذوتذوغرافنيةي ،ي لي تدخلي فيي التصذوير

ي المحرمي ،ي لختل في كنيفنيته اي عني التصذويري الذيي روردي النهيي عنهي ،ي روي لني العلةي من

ي التحريمي هيي مض اه اةي خلقي اللي روي لي يدخلي التصذويري الحديثي فيي هذهي المض اه اة،ي رو

ي ممني ق الي بهذاي القذولي مني المع اصريني سنيدي س ابقي روي الشنيخي محمدي بني عثنيمنيني رو

غنيرهم�.

ي يقذولي الشنيخي ابني عثنيمنيني رحمهي الل:ي الصذوري الفذوتذوغرافنيةي الذيي نرىي فنيه اي ،ي أني هذه

ي اللةي التيي تخرجي الصذورةي فذوراي ،ي رولنيسي للنس اني فيي الصذورةي أيي عملي ،ي نرىي أن

ي هذاي لنيسي مني ب ابي التصذويري ،ي روإنم اي هذوي مني ب ابي نقلي صذورةي صذوره اي اللي –ي عزي روجل

ي –ي بذواسطةي هذهي اللةي ،ي فهيي انطب اعي لي فعلي للعبدي فنيهي مني حنيثي التصذويري ،

ي روالح اديثي الذواردةي إنم اي هيي فيي التصذويري الذيي يكذوني بفعلي العبدي رويض اهيي بهي خلق

ي اللي ،ي رويتبنيني لكي ذلكي جنيداي بم اي لذوي كتبي لكي شخصي رس الةي فصذورته اي فيي اللة

ي الفذوتذوغرافنيةي ،ي فإني هذهي الصذورةي التيي تخرجي لنيستي هيي مني فعلي الذيي أداري اللة

ي روحركه اي ،ي فإني هذاي الذيي حركي اللةي بم اي يكذوني لي يعر في الكت ابةي أصلي ،ي روالن اس

ي يعرفذوني أني هذاي كت ابةي الرولي ،ي روالث انيي لنيسي لهي أيي فعلي فنيه اي ،ي رولكني إذاي صذوري هذا

ي التصذويري الفذوتذوغرافيي لغرضي محرمي ،ي فإنهي يكذوني حرام اي كتحريمي الذوس ائل�.(ي فت اروى

)�.٢٦٥/١٢ابني عثنيمنيني 

ي روي علىي هذاي القذولي يكذوني روضعي الصذوري الشخصنيةي فيي معر في تذويتري ج ائزا�.ي روي من

ي اخت اري هذاي القذولي فإنهي ينبغيي لهي اني يضعي الصذورةي روي التيي تؤديي غرضي التعريف

ي بشخصهي ،ي لي اني يتجملي تجملي مب الغ اي فنيهي قدي يؤديي بعضي الحني اني الىي م اي لي يحمد

ي عقب اه�.ي فكمي نظرةي القتي فيي ص احبه اي البلء،�.ي روي كذاي لي يجذوزي روضعي صذورةي المردان

ي علىي هذهي المعرف اتي لم اي يسببهي مني فتنةي �.ي يقذولي ابني تنيمنية:ي لذوي ك اني فيي المرأةي فتنة
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ي للنس اءي روفيي الرجلي فتنةي للرج الي لك اني المري ب الغضي للن اظري مني بصرهي متذوجه اي كم ا

ي يتذوجهي إلنيهي المري بحفظي فرجهي ف الم اءي روالصبني اني إذاي كني حس ان اي تختشىي الفتنةي ب النظر

ي إلنيهمي ك اني حكمهمي كذلكي كم اي ذكري ذلكي العلم اء،ي ق الي المرروذيي قلتي لبيي عبدي اللي يعني

ي أحمدي بني حنبلي -ي الرجلي ينظري إلىي المملذوكي ق الي :ي إذاي خ ا في الفتنةي لمي ينظري إلنيهي كم

ي نظرةي ألقتي فيي قلبي ص احبه اي البلءي :ي روق الي المرروذيي :ي قلتي لبيي عبدي اللي :ي رجل

ي ت ابي روق الي :ي لذوي ضربي ظهريي ب السني اطي م اي دخلتي فيي معصنيةي إلي أنهي لي يدعي النظر

ي فق الي :ي أيي تذوبةي هذهي {ي ق الي جريري سألتي رسذولي اللي صلىي اللي علنيهي روسلمي عني نظرة

ي الفجأةي فق الي :ي اصر في بصركي }ي �.ي روق الي ابني أبيي الدنني اي :ي حدثنيي أبيي روسذويدي ق الي :

ي حدثنيي إبراهنيمي بني هراسةي عني عثم اني بني ص الحي عني الحسني بني ذكذواني ق الي :ي ل

ي تج السذواي أرولدي الغنني اءي فإني لهمي صذوراي كصذوري النس اءي روهمي أشدي فتنةي مني العذارىي �.

ي روهذاي الستدللي روالقني اسي روالتنبنيهي ب الدنىي علىي العلىي روك اني يق الي لي يبنيتي الرجلي في

ي بنيتي معي الغلمي المردي روق الي ابني أبيي الدنني اي بإسن ادهي عني أبيي سهلي الصعلذوكيي :ي ق ال

ي سنيكذوني فيي هذهي المةي قذومي يق الي لهمي اللذوطنيذوني علىي ثلثةي أصن ا في �.ي صنفي ينظررون

ي روصنفي يص افحذوني روصنفي يعملذوني ذلكي العملي �.ي روق الي إبراهنيمي النخعيي :ي ك انذوا

ي يكرهذوني مج السةي الغنني اءي روأبن اءي الملذوكي روق الي :ي مج الستهمي فتنةي إنم اي همي بمنزلة

)�.٣٧٢،٣٧١/٣النس اء�.(ي مجمذوعي الفت اروى،

ي فعلىي هذاي ،ي فإني كلي مني روضعي هذهي الصذوري الف اتنةي اروي المخلةي فإنهي يحملي روزري من

افتتني به اي مني بعده�.

/ي حكمي روضعي المراةي لسمه اي روي صذورته اي فيي المعر ف:٦

ي أم اي روضعي المرأةي لسمه اي المجردي علىي المعر في ف الصلي فنيهي الب احةي ،ي الي اني يكذون

ي ذلكي سببي فيي الفتنةي به اي اروي فتحي ب ابي شري علنيه اي فإنه اي تتركي هذاي سداي للذريعةي روي حفظ ا

ي لنفسه ا�.ي روي قدي ذكرن اي س ابق اي انهي لي يجذوزي للمرأةي روضعي اللق ابي اروي الكنىي روي التيي تلفت

أنظ اري مرضىي القلذوبي إلنيه ا�.

81



روي ام اي روضعي المرأةي لصذورته اي فيي المعر في الخ اصي به اي فهذاي لهي قسم ان:

ي الرولي :ي اني تظهري متبرجةي ك اشفةي لم اي أجمعتي المةي علىي روجذوبي تغطنيتهي مني شعري رو

ي صدري روي نحري ،ي فإني هذاي محرمي لي يجذوزي ،ي روي مخ الفةي لقذولهي تع الىي (ي روي لي يبدين

ي زينتهني الي م اي ظهري منه ا)ي �.ي روي لي شكي اني جزءاي مني اثمي المفتذوننيني بهذهي الصذورةي على

ص احبةي هذهي الصذورة�.ي روي اللي المستع ان�.

ي روي ام اي القسمي الث اني:ي فهذوي اني تظهري المرأةي لذوجهه اي اذاي ك انتي ترىي جذوازي كشف

الذوجه:

ي فنقذولي علىي الرغمي اني الراجحي روجذوبي تغطنيةي روجهي المرأةي روي كفه اي عني الج انبي ،ي فإنه

ي لذوي فرضي أنه اي ترىي جذوازي كشفي الذوجهي فإني هذاي لي يسذوغي له اي تصذويري روجهه اي ،ي رو

جعلي الصذورةي علىي معرفه اي لمذوري :

ي أرولي :ي اني هذاي فنيهي ب ابي للفتنة،ي فنيجبي غلقه،ي فأيي فتنةي اعظمي مني روضعي هذهي الصذور

علىي المعرف ات،ي ففنيه اي استجلبي للشرروري ذئ ابي البشري ،ي روي ه اتكيي العراضي �.

ي ث انني اي :ي اني العلم اءي الذيني أج ازرواي كشفي روجهي المرأةي عللذواي ذلكي ب الح اجةي ،ي كرؤية

الطريقي روي البنيعي روي الشراء،ي فأيي ح اجةي تعللي روضعي صذورته اي فيي معر في تذويتر؟

ي فعلىي هذاي لي يجذوزي مطلق اي روضعي صذوري النس اءي علىي هذهي المعرف اتي لم اي فيي هذاي مني سد

لب ابي الشري روي الفتنة�.
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ج/ي المت ابعةي اروي م اي يسمىي (ي فلذو)ي روي شئي مني الدابي فنيه ا:

ي يتمنيزي برن امجي تذويتري انهي يسمحي للمغردي بمت ابعةي مني يش اءي ،ي روي عندي مت ابعةي المغرد

ي ليي مغردي آخري ،ي فإني كلي التغريداتي روي التيي يضعه اي المت اهَبعي تظهري فيي صفحة

ع اًء ي المت اا ِبعي ،ي روي بمجردي مت ابعتكي ليي مغردي آخري فإني عددي المت ابعنيني لهي يزيدي ،ي روي بن ا

ي علنيهي يصبحي ظهذورهي فيي تذويتري أكبري روي يتن اسبي هذاي طردي اي معي زي ادةي عددي المت ابعنيني ،

و ٍة ي روي إنهي مم اي يفرحي النس اني اني مش ايخي العلمي روي الدعذوةي غ الب اي م اي يحصلذوني علىي مت ابع

و ٍلي الشنيخ ي اكثري مني غنيرهمي ،ي روي هذاي دلنيلي علىي بذرةي الخنيري فيي هذهي المةي ،ي روي خذي كمث ا

ي محمدي العريفيي فقدي تج اروزي مت ابعذوهي رقمي الثلثةي ملينيني ،روي هذوي الح اصلي علىي أكبر

ي عددي مني المت ابعنيني فيي الذوطني العربيي ،ي روي هذاي يدلكي أيضع اً اي علىي مدىي اهمنيةي هذه

ي الداةي العلمنيةي فيي كشفي تذوجه اتي هذهي المة،ي روي كذلكي الحملي الكبنيري علىي ك اهل

هؤلءي المش ايخي فيي سبنيلي تذوجنيهي هؤلءي المت ابعنيني �.

/ي عددي المت ابعنيني لي يعنيي الخنيرية:ي ١

ي ثبتي فيي صحنيحي البخ اريي مني حديثي ابني عب اسي اني النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي ق ال:

هَعل ِسُم،ي فج هَم هَّيي ال ِدْتي عل هَض ا ِر ِسُع ع اًم اي فق الي :ي (ي  ِسُللي علنيهي روسهَّلمي يذو هُّيي صهَّلىي ا هَرجي علنين اي النب ي خ

هَعه هُّيي لنيسي م ِسُط،ي روالنب هَّره هَعهي ال هُّيي م ا ِن،ي روالنب هَعهي الرجل هُّيي م ِسُل،ي روالنب هَعهي الرج هُّيي م هُّري النب ي يم

هَني أمتي،ي فقنيلي :ي هذاي مذوسى ِسُتي أني يكذو هَجذو هَق،ي فر ِسُلِسُف هَّدي ا ع اًراي س ع اًداي كثني هَسذوا ِسُتي  ي أح ٌد،ي رورأي

ِدْري هكذا ِسُظ هَق،ي فقنيلي ليي :ي ان ِسُلِسُف هَّدي ا ع اًراي س ع اًداي كثني هَسذوا ِسُتي  ِدْر،ي فرأي ِسُظ ِسُمه،ي ثمي قنيلي ليي :ي ان ي روقذو

ع اًف ا هَني أل ا ِءي سبعذو هَعي هؤل ا ِءي أمِسُتك،ي روم هَق،ي فقنيلي :ي هؤل ِسُلِسُف هَّدي ا ع اًراي س ع اًداي كثني هَسذوا ِسُتي  ي روهكذا،ي فرأي

ِّي ِسُبي النب هَكري أصح ا ِدْني لهم،ي فتذا ِسُسي رولمي يهَبِّني هَقي الن ا هَّر و ٍبي )ي �.ي فتف ا ِحس ا ا ِري  هَةي بغني هَني الجن ِسُخلذو ي يد

ا ِللي رورسذوا ِله، ا ِك،ي رولكن اي آمن اي ب ا ِّشر ِدْدن اي فيي ال ِسُذوا ِل ِسُني ف ِسُللي علنيهي روسهَّلمي فق الذواي :ي أم اي نح ي صهَّلىي ا

هَني ل ِسُمي الذي ِسُللي علنيهي روسهَّلمي فق الي :ي (ي ه هَّيي صهَّلىي ا ِسُؤن ا،ي فبهَلغي النب ا ِءي همي أبن ا ي رولكني هؤل

ِسُن ِسُةي ب هَش هَّك ا ِسُع هَني )ي �.ي فق امي  هَّكلذو هَن،ي روعلىي رِّبهمي يتذو ِسُذورو هَن،ي رولي يكهَت هَن،ي رولي يسهَترقذو ي يتطهَّنيررو

ِدْنهم ا ِم ِسُري فق الي :ي أ هَخ ِدْمي )ي �.ي فق امي آ هَع ا ِللي ؟ي ق الي :ي (ي ن هَلي ا ِدْنهمي أن اي ي اي رسذو ا ِم و ٍني فق الي :ي أ هَص ي ا ِمح

ِسُةي )ي �.(ي البخ اري، هَش هَّك ا ِسُع هَقكي به اي  ي )�.ي روي الش اهدي فيي الحديثي ان٥٧٥٢أن اي ؟ي فق الي :ي (ي سهَب
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هَي ي بعضي النبني اءي يأتيي يذومي القني امةي دروني أيي مت ابعي لهي اروي مؤمني ،ي روي م اي ضري هذاي النب

شئي روي قدي أدىي رس التهي فم اي علنيهي الي تبلنيغه ا�.

ي فعلىي هذاي لي تعنيي كثرةي المت ابعنيني اني المت اهَبعي علىي صذوابي ،ي بلي إني اكثري المغرديني في

ي الع المي مت ابعةي همي كف اري ،ي فهلي فيي هذاي أفضلنيةي لهمي ؟ي لي روي الل�.ي روي فيي هذاي المذوضذوع

ملحظ اتي :

ي اروله اي :ي عدمي الحرصي علىي زي ادةي المت ابعنيني بقدري الحرصي علىي روضعي المفنيدي روي حث

ي الن اسي علىي الخنيري ،ي هذوي الذيي ينبغيي علىي كلي مغردي ،ي روي لي يمنعي هذاي اني يحب

ي النس اني كثرةي المت ابعنيني اذاي ك اني فيي هذاي ننيةي تذوصنيلي الخنيري لهمي روي زي ادةي في

حسن اتهي �.

ي ث اننيه اي :ي قدي يكذوني فيي قلةي عددي المت ابعنيني مزيةي بعضي الحني اني ،ي روي هذاي يكذون

ي ب المن اقشةي الفع الةي ،ي بنيني المغردي روي مت ابعنيهي روي حصري نط اقي الكلمي دروني تشتنيتي ،ي رو

ي لكني لي يذوازيي هذاي مصلحةي تذوصنيلي الخنيري روي نفعي المةي روي الذيي تمنيزي بهي ذلكي الذي

كثري مت ابعذوه�.

ي ث الثه ا:ي روي اهمه اي الحرصي علىي الخلصي فيي هذاي ،ي روي دفني شهذوةي الشهرةي روي حب

ي الظهذوري ،ي فقدي يكذوني فيي كثرةي المت ابعنيني روي العني اذي ب اللي دحضي مزلةي ،ي بتغنينيري فكري بن اء

علىي رغبةي المت ابعنيني ،ي روي كمي مني مغرديني روقعذواي فيي هذاي الفخ�.

ي رابعه ا:ي يجبي علىي النس اني الي يحملهي مت ابعذوهي علىي تغنينيري م اي يعتقدهي صذواب اي لجل

ي إرض ائهم،ي روي هذاي م اي يسمىي بشهذوةي إرض اءي الجم اهنيري ،ي روي يزيدي هذاي سذوءاي اذاي ك انت

ي هذهي الشهذوةي استذوطنتي قلبي مني ينسبي للعلمي روي الديني ،ي روي قدي سميي هذاي النذوعي من

ي العلم اء:ي بعلم اءي الجمهذوري اروي (ي علم اءي المة)،ي يقذولي الشنيخي ابني عثنيمنيني رحمهي الل

ي فيي انذواعي العلم اء:ي ف العلم اءي ثلثة:ي علم اءي ملة،ي روعلم اءي درولة،ي روعلم اءي أمة�.ي أم ا

ي علم اءي الملةي -جعلن اي اللي روإي اكمي منهم-ي فهؤلءي يأخذروني بملةي السلم،ي روبحكمي الل

ي رورسذوله،ي رولي يب الذوني بأحدي ك ائن اي مني ك ان�.ي روأم اي علم اءي الدرولةي فنينظرروني م اذاي يريد

ي الح اكم،ي يصدرروني الحك امي علىي هذواه،ي رويح ارولذوني أني يلذورواي أعن اقي النصذوصي من

ي الكت ابي روالسنةي حتىي تتفقي معي هذوىي هذاي الح اكم،ي روهؤلءي علم اءي درولةي خ اسررون�.
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ي روأم اي علم اءي المةي فهمي الذيني ينظرروني إلىي اتج اهي الن اسي �.�.ي هلي يتجهي الن اسي إلىي تحلنيل

ي هذاي الشيءي فنيحلذونه،ي أروي إلىي تحريمهي فنيحرمذونه،ي رويح ارولذوني -أيض ا-ي أني يلذوروا

ي )٤٩/١٠أعن اقي النصذوصي إلىي م اي يذوافقي هذوىي الن اس�.(ي لق اءاتي الب ابي المفتذوح،ي 

ي ف الذواجبي علىي الداعنيةي فيي هذاي البرن امجي اني يقذولي م اي يديني اللي بهي روي ألي يتأثري بمدح

ي الن اسي روي لي قدحهمي ،ي روي لنيعلمي انهي مهم اي فعلي فلني يكسبي رض اي كلي الن اسي ،ي فعلنيهي بطلب

ي رض اي اللي أرولي روي آخرع اًاي ،ي روي لذوي سبهي الن اسي اروي ن اصبذوهي العداءي برس ائلي استهزاءي رو

سخريةي �.

ي يقذولي الشنيخي ابني ب ازي رحمهي الل:ي ف الذواجبي علىي الداعنيةي إلىي اللي أني يكذوني على

ي بصنيرةي ،ي كم اي ق الي اللي سبح انهي :ي قلي هذهي سبنيليي أدعذوي إلىي اللي علىي بصنيرة

ي روالمعنىي :ي أني يكذوني عندهي علمي روبصنيرةي روفقهي فيي كت ابي اللي ،ي روسنةي رسذولهي علنيه

ي الصلةي روالسلمي ،ي حتىي يتكلمي عني علمي ،ي روحتىي يدعذوي علىي بصنيرةي ،ي معي العن اية

ي ب السلذوبي الحسني روعدمي العنفي روالشدةي ،ي ق الي اللي عزي روجلي :ي ادعي إلىي سبنيلي ربك

ي ب الحكمةي روالمذوعظةي الحسنةي روج ادلهمي ب التيي هيي أحسني روق الي سبح انهي :ي فبم اي رحمة

ي مني اللي لنتي لهمي رولذوي كنتي فظ اي غلنيظي القلبي لنفضذواي مني حذولكي فإذاي استق امي الداعنية

ي روصبري لي يضرهي كلمي مني تكلمي فيي عرضهي أروي سعىي فيي منعهي أروي م اي أشبهي ذلكي ،ي إنم ا

ي الذواجبي علنيهي :ي أني يتقيي اللي ،ي روأني يراقبي اللي ،ي روأني يقفي عندي حدرودهي حتىي لي يكذون

ي حجري عثرةي فيي طريقي الدعذوةي ،ي روحتىي لي يضنيقي علىي الدعذوةي بأسب ابهي ،ي روأني يسلك

ي مسلك اي شرعني ا؛ي ب الحكمةي ،ي روالكلمي الطنيبي ،ي روالسلذوبي الحسني ،ي روعدمي التعرض

ي للشخ اصي ،ي روأني ينكري المنكري ،ي رويدعذوي إلىي المعررو في ،ي رولي ينظري إلىي الن اس

ي بأعني انهمي رويتكلمي فنيهمي ،ي كم اي ق الي الرسذولي صلىي اللي علنيهي روسلمي :ي م اي ب الي أقذوام,

ي ف الداعنيةي إلىي اللي يعتنيي ببني اني الحقي روالدعذوةي إلنيهي ،ي رويعتنيي ببني اني المنكري روالتحذير

ي منهي ،ي معي كفي لس انهي عني الكلمي فيي أشخ اصي الن اسي لي رؤس اءي الحكذوم اتي رول

غنيرهمي ،ي إنم اي المقصذودي إنك اري المنكري روالدعذوةي إلىي المعررو في ،ي هذاي هذوي المقصذود�.

)�.١٦١/٨(ي مجمذوعي فت اروىي ابني ب از،

85



ي خ امسه اي :ي كثرةي عددي المت ابعنيني للشخصي نعمةي يجبي علىي النس اني شكره اي رو

ي استغلله اي فنيم اي يقربهي الىي اللي عزي روي جلي ،ي فقديم اي ك اني مني الصعبي إيص الي دعذوة

ي الشخصي الىي الن اس،ي روي ك اني إيص الي الدعذوةي مقتصراي علىي مح اضراتي المش ايخي رو

ي اشرطتهمي روي بعضي اللق اءاتي التلفزيذوننيةي �.ي أم اي بعدي ظهذوري تذويتري فكلم اي كثري مت ابعذوك

ي دلي علىي اني دعذوتكي اسرعي فيي القراءةي روي أقذوىي فيي التأثنيري ،ي روي يكذوني استغللي هذه

ي النعمةي عني طريقي تذكنيري الن اسي بربهمي روي تفسنيري بعضي الي اتي القراننيةي روي التيي تربط

ي المت ابعنيني بكت ابي ربهمي ،ي روي كذلكي يكذوني طريقي الستغللي ب الطرحي المتزني لقض اي ا

ي المةي روي م اي يجبي علىي المسلمنيني تج اهه ا،ي روي أيضع اً اي يكذوني عني طريقي م اي يقذومي بهي بعض

ي المش ايخي مني تذكنيري الن اسي ب العب اداتي النيذومنيةي روي التيي قدي يغفلي عنه اي الن اسي خلل

حني اتهمي النيذومنيةي ،ي روي غنيري هذاي كثنيري مني طرقي الستغلل�.

/ي ظ اهرةي شراءي المت ابعنيني فيي تذويتر:٣

ي يقذولي الست اذي محمدي بدرويي فيي مدرونته:ي روي مني مبدأي التب اهيي ب الكثرةي فهن اكي الكثنير

ي يقذومي ب الشراءي لهذاي السببي روي البعضي الخري يذودي روي لكنهي يتخذو في مني أني يتمي اكتش افه

ي روي لذاي يكذوني هذاي رادعي ك افيي له اي ,ي روي بكلي ح الي فإني مني يشتريي المت ابعنيني هذوي فعل

ي اشترىي رقمي فقطي حنيثي أني غ البنيةي المت ابعنيني يكذونذواي حس اب اتي غنيري ف اعلةي روي لذاي فل

ي ف ائدةي مني التأثنيري علنيهمي روي لكني مجردي الرقمي الكبنيري يزيدي مني شعبنيةي هذاي المستخدمي رو

ي يجعلي فرصي مت ابعتهي أكثري حنيثي أني الن اسي تعتقدي بأنهي شخصي لديهي شيءي م اي روي لذا

لديهي هذاي العددي الكبنيري روي هذاي م اي يقذودن اي إلىي الستخدامي الخر�.

ي البعضي الخري يقذومي ب الشراءي فيي ح الي ك اني السمي الذيي يريدهي محجذوزاي مسبق اي مثلي رو

ي أرادي أني يجعلي الن اسي تتبعي الحس ابي الفعليي روي ذلكي بتب ايني عددي المت ابعنيني روي هذا

الطريقةي الذوحنيدةي الصحنيحةي التيي أراه اي فيي هذاي الج ان

ي البعضي الخري روي هذاي م اي أعتبرهي سرقةي كبنيرةي ,ي هذوي مني يقذومي بزي ادةي عددي المت ابعنين

ي لكيي يبحثي عني معلننيني يعلنذوني فيي حس ابهي بأني يقذولي بأني لديي هذاي العددي الكبنيري الذي
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سنيصلي لهمي اعلنيي روي بهذهي الطريقةي فإني هذهي الطريقةي هيي سرقةي رواضحة�.(

http://www.�badwi.�com/blog/?p=1359.�(

ي قلت:ي هذهي مني أعراضي شهذوةي حبي الشهرةي روي الظهذوري روي العني اذي ب اللي تع الىي ،ي روي ل

ي شكي فيي عدمي جذوازي هذهي الطريقةي ،ي روي هيي شراءي عددي مني المت ابعنيني مني أجلي زي ادة

عددي المت ابعنيني للمغردي فيي تذويتري ،ي لم اي يلي:

ي أرولي :ي اني هذاي مني الكذبي المحرمي شرع اي ،ي ف الس ارقي يظهري للن اسي اني مت ابعنيهي يفذوق

ي عددهمي الملنيذوني مثل،ي روي همي فيي حقنيقةي المري لي يتج اروزروني اللفي ،ي فهذاي كذبي رواضح

ي ،ي روي هذوي الخب اري بخل في الذواقعي ،ي روي ص احبهي آثمي ،ي لنهي متعمدي لهذاي الكذب�.ي روي قد

ي نشرتي صحنيفةي سبقي اللكترروننيةي سؤالي روجهتهي للشنيخي عبداللي المطلقي حفظهي الل

ي عني حكمي هذهي الظ اهرةي فق الي فيي ردي علىي استفس اري "سبق"ي عني حكمي شراءي المت ابعنين

ي الذوهمنينين:ي "هذاي كذبي روبهت اني مبنين،ي روي ليجذوز"�.

http://sabq.�org/mvmfde.�(

ي ث انني اي :ي اني فيي هذاي الظ اهرةي تشبعي بم اي لمي يعطهي هذاي المغردي ،ي روي قدي ق الي النبيي صلىي الل

و ٍر�.(ي البخ اري،ي  ِسُزرو ِدْيي  ِدْذوهَب ا ِسي هَث هَطي كلب ِدْع ِسُعي بم اي لمي ِسُي هَشِّب ِسُمهَت )�.٥٢١٩علنيهي روي سلم:ي ال

/ي مت ابعةي الخذواتي المغرداتي فيي تذويتر:ي ٤

ي بعدي ظهذوري هذاي البرن امجي روي غنيرهي مني برامجي التذواصلي الجتم اعيي ،ي هبي الكثنير�.

ع اًءي للمش اركةي فنيه ا،ي إم اي للستف ادةي مني هذهي البرامجي ،ي ارو ي سذواءي ك انذواي رج الي اروي نس ا

ي لتضنينيعي الروق اتي ،ي روي اللي المستع ان�.ي روي معي كثرةي المش ارك اتي فيي هذهي البرامجي من

ي اخذواتن اي المغرداتي فإني البعضي مني الحبةي قدي يقعي فيي قلبهي الحرجي مني المت ابعةي لهني �.

روي لتجلنيةي هذاي الغبشي نقذولي اني مت ابعةي الخذواتي المغرداتي علىي تذويتري لهي أقس ام:

ي أرولي :ي مت ابعةي مني لي تضعي صذورةي له اي فيي معرفه اي اروي صذوراي ف اتنةي أخرىي ،ي روي تكذون

ي هذهي الختي متمنيزةي بعلمي شرعيي اروي دننيذويي مب احي ،ي بحنيثي لي يكذوني فيي طرحه اي أي

ي روسنيلةي مني روس ائلي الفتت اني به اي فإني المت ابعةي له اي فيي هذهي الح الي مني المذوري المب احةي �.

ي روي قدي يصلي المري الىي الستحب ابي اذاي ك اني فيي دعمي مثلي هؤلء-ي النسذوةي المؤمن ات
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ي العفنيف اتي المدافع اتي عني الحج ابي روي الحشمةي -ي كبتي روي ردعي لهلي الب اطلي روي الفجذوري رو

ي التبرجي روي السفذوري ،ي ف الذوس ائلي له اي احك امي المق اصدي كم اي ذكرن اي آنف اي �.ي بلي نقذولي اني نشر

ي مثلي حس اب اتي هؤلءي الخذواتي مني الحثي علىي الخنيري روي التع اروني علىي البري روي التقذوىي �.

ي روي قدي اتفقتي كلمةي مش ايخي التذويتري علىي دعمي بعضي الداعني اتي العفنيف اتي بنشر

حس اب اتهني روي الدعذوةي الىي مت ابعتهن،ي روي قدي سئلي سم احةي الشنيخي ابني ب ازي هذاي السؤالي :

هلي مني سبنيلي إلىي تهنيئةي الفرصةي أم امي المرأةي الداعنيةي إلىي اللي سبح انهي ؟

ي لي أعلمي م انع اي فيي ذلكي متىي روجدتي المرأةي الص الحةي للقني امي ب الدعذوةي إلىي اللي سبح انهي ،

ي فنينبغيي أني تع اني ،ي روأني تذوظفي ،ي روأني يطلبي منه اي أني تقذومي بإرش ادي بن اتي جنسه ا؛ي لن

ي النس اءي فيي ح اجةي إلىي مرشداتي مني بن اتي جنسهني ،ي روأني روجذودي المرأةي بنيني النس اءي قد

ي يكذوني أنفعي فيي تبلنيغي الدعذوةي إلىي طريقي الحقي مني الرجلي �.ي فقدي تستحيي المرأةي من

ي الرجلي فلي تبديي لهي كلي م اي يهمه اي ،ي روقدي يمنعه اي م انعي فيي سم اعي الدعذوةي مني الرجلي ،

ي لكنه اي معي المرأةي الداعنيةي بخل في ذلكي �.ي لنه اي تخ الطه اي روتعرضي م اي عنده اي روتتأثري به ا

أكثري �.

ي ف الذواجبي علىي مني لديه اي علمي مني النس اءي أني تقذومي ب الذواجبي نحذوي الدعذوةي روالتذوجنيه

ي إلىي الخنيري حسبي ط اقته اي لقذولي اللي عزي روجلي (ي ادعي إلىي سبنيلي ربكي ب الحكمة

ي روالمذوعظةي الحسنةي روج ادلهمي ب التيي هيي أحسني )روقذولهي عزي روجلي (ي قلي هذهي سبنيلي

ي أدعذوي إلىي اللي علىي بصنيرةي أن اي رومني اتبعني)ي اليةي روقذولهي سبح انهي (ي رومني أحسني قذول

ممني دع اي إلىي اللي روعملي ص الح اي روق الي إننيي مني المسلمنين)ي روقذولهي عزي روجلي :

ي (ف اتقذواي اللي م اي استطعتمي )روالي اتي فيي هذاي المعنىي كثنيرةي روهيي تعمي الرج الي روالنس اء

)٢٨٠/٧رواللي روليي التذوفنيق�.(ي مجمذوعي فت اروىي ابني ب از،

ي ث انني اي :ي مت ابعةي مني تضعي صذورةي له اي فيي المعر في اروي تضعي صذوراي ف اتنةي أخرىي ،ي ارو

ي مني هيي معرروفةي ب الدعذوةي الىي الفس ادي روي الرذيلةي روي مح اربةي الخنيري روي الدعذوةي ،ي فهذهي ل

ي تجذوزي مت ابعته اي روي لي نشري حس ابه اي روي لي تدرويري تغريداته اي ،ي لني هذاي مني التع اروني على

ي الثمي روي العدرواني ،ي روي تكثنيري سذوادي مت ابعنيه اي فنيغتري الن اسي به ا،ي بلي انهي ينبغيي التحذير
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ي منه اي روي اشب اهه اي اذاي طمي شرهن،ي ام اي اذاي ك انتي مطمذورةي مغمذورةي فلي تذكري روي ل

تشهري ،ي روي لي كرامة،ي روي اللي المستع اني �.

ي ث الث اي :ي مت ابعةي مني لي تضعي أيي ثذوري ف اتنةي روي لنيستي معرروفةي بدعذوةي الىي رذيلةي ارو

ي فتنةي ،ي روي لكني فيي تغريداته اي تضنينيعي للذوقتي روي استخف ا في ب العقذولي فهذهي روي أمث اله اي من

ي الفضلي الي يضنيعي النس اني روقتهي بمت ابعتهني ،بلي حتىي لذوي ك اني مني ينشري هذهي التره ات

رجلي ف الفضلي الي يت اهَبعي ،ي فذوقتي المسلمي أثمني مني اني يضنيعي فيي مثلي هذاي �.

/ي مت ابعةي اهلي الب اطلي مني دع اةي الكفري روي الزندقةي فيي تذويتر:٥

ي ام اي القراءةي المجردةي لم اي يكتبذونهي دروني إض افتهمي فيي المت ابعةي ،ي مني اجلي الردي علنيهمي رو

ي التحذيري منهمي مني اهلي العلمي روي الفضلي المتخصصنين،ي فهذاي مشرروعي ،ي روي فنيهي كشف

لشبه اتهم،ي روي فضحي لمكنذون اتهم�.

ي ام اي قراءةي ب اطلهمي مني قبلي غنيري المتخصصي فهذاي قدي منعي منهي العلم اءي روي استدلذوا

ي بحديثي ج ابري بني عبداللي :ي أني عمري أتىي النبيي صلىي اللي علنيهي روسلمي بكت ابي أص ابهي من

ي بعضي أهلي الكت ابي فقرأهي علنيهي فغضبي روق الي لقدي جئتكمي به اي بنيض اءي نقنيةي لي تسألذوهم

ي عني شيءي فنيخبرروكمي بحقي فتكذبذواي بهي أروي بب اطلي فتصدقذواي بهي روالذيي نفسيي بنيدهي لذو

ي أني مذوسىي ك اني حني اي م اي روسعهي إلي أني إلي أني يتبعني�.(صححهي ابني كثنيري فيي البدايةي رو

ي )�.ي روي بعضهمي ضعفهي لذوجذودي مج الدي بني سعنيدي فيي سندهي ،ي روي قدي ق ال١٨٥/١النه اية،

ي ابني حجري بعدي جمعي طرقي هذاي الحديثي :ي روهذهي جمنيعي طرقي هذاي الحديثي روهيي روإني لم

ي يكني فنيه اي م اي يحتجي بهي لكني مجمذوعه اي يقتضيي أني له اي أصلي ،ي روالذيي يظهري أن

ي كراهنيةي ذلكي للتنزيهي لي للتحريمي روالرولىي فيي هذهي المسألةي التفرقةي بنيني مني لمي يتمكن

ي رويصري مني الراسخنيني فيي اليم اني فلي يجذوزي لهي النظري فيي شيءي مني ذلكي بخل ف

ي الراسخي فنيجذوزي لهي رولي سنيم اي عندي الحتني اجي إلىي الردي علىي المخ الفي ،ي رويدلي علىي ذلك

ي نقلي الئمةي قديم اي روحديث اي مني التذوراةي روإلزامهمي النيهذودي ب التصديقي بمحمدي صلىي الل

ي علنيهي روسلمي بم اي يستخرجذونهي مني كت ابهمي ،ي رولذولي اعتق ادهمي جذوازي النظري فنيهي لم اي فعلذوه

ي روتذواردرواي علنيهي ،ي روأم اي استدللهي للتحريمي بم اي روردي مني الغضبي رودعذواهي أنهي لذوي لمي يكن
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ي معصنيةي م اي غضبي منهي فهذوي معترضي بأنهي قدي يغضبي مني فعلي المكرروهي رومني فعلي م ا

ي هذوي خل في الرولىي إذاي صدري ممني لي يلنيقي منهي ذلكي ،ي كغضبهي مني تطذويلي مع اذي صلة

ي الصبحي ب القراءةي ،ي روقدي يغضبي ممني يقعي منهي تقصنيري فيي فهمي المري الذواضحي مثل

)�.١٥١/٢١الذيي سألي عني لقطةي البل�.(ي فتحي الب اري،ي 

ي فعلىي هذاي فإني كلي مني ك اني عندهي العلمي الشرعيي ،ي روي الفهمي الث اقبي لم اي يطرحي من

ي هؤلءي فإني لهي قراءةي م اي يقذولذونهي مني أجلي الردي علنيهي روي التحذيري منهي ،ي أم اي مني لي يملك

ذلكي مني الع امةي فلي يجذوزي لهي ذلكي لم اي فنيهي مني فتحي ب ابي الشري روي الشبهة�.

ي روي الكلمي فنيم اي سبقي عني القراءةي المجردةي لطرحي هؤلءي دروني مت ابعةي فعلنيةي عني طريق

الض افةي لهم،ي فم اذاي عني المت ابعةي الفعلنيةي لهؤلءي ؟

ي قلن اي فنيم اي سبقي اني الع اميي الذيي لي يملكي العلمي الشرعيي الذيي يقنيهي مني الشبهي ،ي ل

ي يجذوزي لهي النظري فيي كلمي اهلي الفجذوري روي الزندقةي فم اي ب الكي بمت ابعتهم؟ي إني مت ابعةي مثل

ي هؤلءي الفجرةي روي الزن ادقةي مني لنيبرالنينيني اروي ملحدةي اروي ب اطننينيني اروي غنيرهمي مني أعداء

الديني لي تجذوزي لمذوري :

ي :ي اني فيي هذهي المت ابعةي تعريضي للمت اا ِبعي للفتنةي بهؤلءي ،ي مني خللي م اي يبثذونهي من١

ي سمذومي روي شرروري قدي يتأثري به اي هذاي المغردي فنيضلي عني الطريقي المستقنيمي روي العني اذ

ي ب اللي �.ي روي قدي تذوالتي نصذوصي العلم اءي فيي التحذيري مني النظري فيي كتبي الكفرةي رو

ي المبتدعة،ي يقذولي البهذوتيي فيي شرحي المنتهىي :ي رولي يجذوزي النظري فيي كتبي أهلي الكت اب

نص اي رولي كتبي أهلي البدعي رولي الكتبي المشتملةي علىي الحقي روالب اطلي رولي رروايته ا�.

)�.٩٩/١(ي شرحي منتهىي الراداتي 

روقدي ق التي اللجنةي الدائمةي :

ي "ي يحرمي علىي كلي مكلفي ذكراي أروي أنثىي أني يقرأي فيي كتبي البدعي روالضللي ,ي روالمجلت

ي التيي تنشري الخراف اتي روتقذومي ب الدع اي اتي الك اذبةي روتدعذوي إلىي النحرا في عني الخلق

ي الف اضلةي ،ي إلي إذاي ك اني مني يقرؤه اي يقذومي ب الردي علىي م اي فنيه اي مني إلح ادي روانحرا في ،

ي روينصحي أهله اي ب الستق امةي روينكري علنيهمي صننيعهمي رويحذري الن اسي مني شرهمي �.("مجلة

)�.١٣٨/١٩البحذوثي السلمنيةي 
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فإذاي ك اني هذاي التحريمي للقراءةي المجردةي لهؤلءي فم اي ب الكي بمت ابعتهم�.

ي :ي اني هذهي المت ابعةي لهمي تكثري سذوادهمي روي تنفخي مني سحرهمي روي تغرري الن اسي بهمي ،٢

ي فتجدي اني فلن اي الض الي لديهي مني المت ابعنيني ملنيذوني مت ابعي مثل،ي فإني هذاي سنيشهرهي في

ي الن اسي روي سنيجلبي لهي المزيدي مني المت ابعنيني ،ي روي المت ابعي لهذاي الض الي لهي حظي مني انتش ار

شرهي روي فجذورهي �.

ي لكني م اذاي عني المتأهلي شرعني اي روي المتخصصي ،ي فهلي لهي اني يت ابعي مثلي هؤلءي رو

يضنيفهم؟

ي قلن اي فنيم اي سبقي اني فيي مت ابعتهي لهؤلءي الضللي إشه اري لهمي ،ي فإذاي رأىي الن اسي ان

ي الشنيخي الفلنيي يت ابعي الض الي الزنديقي الفلنيي فإنهمي سنيتبعذونهي لني شنيخهمي تبعه�.ي رو

ي يكفيي للردي علىي هؤلءي اني تزاري صفح اتهمي مني المتخصصنيني الشرعنينيني اذاي ك ان

ي ضررهمي ع ام اي ،ي روي يردي علنيهمي روي يحذري منهمي بقدري م اي يدفعي شرهم�.ي فلنيستي القراءة

ي لهؤلءي مني الشرعيي المتخصصي دلنيلي مذوافقةي لهمي ،ي روي لكني إض افتهي لهمي قدي يكذون

فنيه اي شئي مني ذلك،ي روي اللي اعلمي �.
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د/ي فيي تدرويري التغريدةي ،اروي م اي يسمىي ب(ي ريتذويت):

ي مني الدرواتي المتذوفرةي فيي تذويتري ،ي م اي يسمىي بتدرويري التغريدةي (ي تعريبي ريتذويت)،ي رو

مّروري الشئي تدرويراي اذاي جعلهي مدرورا(ت اجي العرروسي للزبنيدي، العربي يقذولذوني د

ي )�.ي روي معنىي تدرويري التغريدةي ،ي اني يقذومي المت اا ِبعي لمغردي م اي ،ي بنشري م اي كتبه٢٨٤٥/١

ي هذاي المغردي فيي صفحتهي (ي اقصد:ي المت اا ِبع)ي فتظهري علىي صفحةي المت اا ِبعي ب اسمي المغرد،

ي روي يمكني تدرويره اي عني طريقي مت ابعيي المت اا ِبعي روي هكذاي ،ي حتىي أنه اي قدي تصلي فيي بعض

الحني اني الىي اللذو في مني التدرويراتي فيي روقتي روجنيز�.ي روي فنيه اي أمذوري :

/ي م اي حكمي تدرويري التغريدةي :١

ي الكلمي هن اي فرعي عني الكلمي فيي التغريدةي ذاته اي ،ي روي قدي ذكرن اي س ابق اي اني الذوس ائلي له ا

ي حكمي المق اصدي ،ي فإذاي ك انتي التغريدةي المرادي تدرويره اي تحتذويي م اي يقربي العبدي الىي ربه

ي مني تذكنيري بأيةي اروي حديثي صحنيحي اروي دع اءي اروي حكمي فقهيي اروي تذكنيري بعب ادةي ك التذكنير

ي بصني امي الي امي البنيضي مثلي ،ي فإنهي يستحبي تدرويره اي روي ص احبي التدرويري مأجذوري بهذا

ي لنهي مني التع اروني علىي البري روي التقذوىي ،ي ق الي تع الىي :(ي روي تع ارونذواي علىي البري رو

ي التقذوىي )،ي يقذولي ابني ع اشذوري رحمهي اللي تع الى:ي رواجبكمي أني تتع ارونذواي بنينكمي علىي فعل

ي البري روالتقذوىي روإذاي ك اني هذاي رواجبهمي فنيم اي بنينهمي ك اني الشأني أني يعنينذواي علىي البر

ي روالتقذوىي لني التع اروني علنيه اي يكسبي محبةي تحصنيله اي فنيصنيري تحصنيله اي رغبةي لهمي فل

ي جرمي أني يعنينذواي علنيه اي كلي س اعي إلنيه ا�.�.�.�.�.روالمف اعلةي فيي (ي تع ارونذواي )ي للمسلمنيني أي

ي لنيعني بعضكمي بعض اي علىي البري روالتقذوىي �.ي روف ائدةي التع اروني تنيسنيري العملي روتذوفنير

ي المص الحي روإظه اري التح ادي روالتن اصري حتىي يصبحي ذلكي خلق اي للمة�.ي (ي التحريري رو

)�.١٠٨٧/١التنذوير،

ي روي لي يخفىي علىي مني عر في هذاي البرن امجي تأثنيري كثنيري مني التغريداتي روي تدرويراته اي حتى

ي أنه اي ص ارتي تؤثري فيي الملينيني ،ي فني اي حبذاي لذوي استخدمه اي اهلي الخنيري فنيم اي ينفعي دينهم

ي روي مجتمع اتهم�.ي روي لنيحذري المغردي مني اني تأخذهي الغنيرةي علىي الديني فنيكتبي اروي يدرور

ي تغريداتي لجهلةي ب الديني روي ب العلمي الشرعيي ،ي فنيحمله اي الن اسي عنهي روي يتحملي اثمه اي رو
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ي إثمي مني عملي به ا�.ي روي اذاي ك اني الع المي يحملي إثمي مني اتبعي فتذواهي اذاي ك انتي عني هذوىي فم ا

ي ب الكي ب الج اهلي �.ي يقذولي الش اطبيي عني هذاي :ي روهذاي كلهي روم اي أشبههي دلنيلي علىي طلب

ي الحذري مني زلةي الع المي روأكثري م اي تكذوني عندي الغفلةي عني اعتب اري مق اصدي الش ارعي فىي ذلك

ي المعنىي الذىي اجتهدي فنيهي روالذوقذو في دروني أقصىي المب الغةي فىي البحثي عني النصذوص

ي فنيه اي روهذوي روإني ك اني علىي غنيري قصدي رولي تعمدي روص احبهي معذروري رومأجذوري لكني مم ا

ي ينبنيي علنيهي فىي التب اعي لقذولهي فنيهي خطري عظنيم�.ي روقدي ق الي الغزاليي إني زلةي الع المي ب الذنب

ي قدي تصنيري كبنيرةي روهىي فىي نفسه اي صغنيرةي روذكري منه اي أمثلةي ثمي ق ال:ي فهذهي ذنذوبي يتبع

ي الع المي علنيه اي فنيمذوتي الع المي رويبقىي شرهي مستطنيراي فىي الع المي أي ام اي متط ارولةي فطذوبى

لمني إذاي م اتي م اتتي معهي ذنذوبهي �.

ي روهكذاي الحكمي مستمري فىي زلتهي فىي الفتني اي مني ب ابي أرولىي فإنهي ربم اي خفيي علىي الع الم

ي بعضي السنةي أروي بعضي المق اصدي الع امةي فىي خصذوصي مسألتهي فنيفضىي ذلكي إلىي أن

ي يصنيري قذولهي شرع اي يتقلدي روقذولي يعتبري فىي مس ائلي الخل في فربم اي رجعي عنهي روتبنيني له

ي الحقي فنيفذوتهي تداركي م اي س اري فىي البلدي عنهي رويضلي عنهي تلفنيهي فمني هن اي ق الذواي زلة

ي )�.ي ف انظري الىي قذولهي (ي فطذوبىي لمن١٧٠/٤الع المي مضرروبي به اي الطبلي �.(ي المذوافق اتي ،

ي اذاي م اتي م اتتي معهي ذنذوبهي )ي فني اي مني ينشري هذهي التغريداتي الب اطلةي ،ي هلي يسركي ان

تلقىي اللي به اي يذومي القني امةي ؟ي اللهمي لطفك!

ي روي أم اي اذاي ك انتي التغريدةي المرادي تدرويره اي مب احةي ،ي بأني تتحدثي عني امري سني اسيي ارو

ي اقتص اديي معنيني فتدرويره اي مب احي علىي الق اعدةي الس ابقةي روي هيي (ي اني الذوس ائلي له اي احك ام

المق اصدي )�.

و ٍءي ب الدين ي روي ام اي اذاي ك انتي هذهي التغريدةي المرادي تدرويره اي تحتذويي علىي محرمي ك استهزا

ي اروي فحشي روي مجذوني ،ي اروي سبي الص الحنيني ،ي روي كذلكي الغنيبةي بجمنيعي أنذواعه اي المحرمةي ،

ي ف اني إع ادةي تدرويره اي لي يجذوزي روي يكذوني لمدروره اي نصنيبي مني إثمي مني دروره اي بعدهي من

ي خللي صفحتهي ،ي فم اي اسرعي انتش اري الضللي فيي تذويتري روي م اي اسرعي انتش اري الحقي فنيهي ،

ي روي م اي اسرعي الجذوري المكتسبةي فنيهي لمني اخلص،ي روي م اي اسرعي الروزاري المجترحةي فنيه
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ي لمني ضلي روي أضلي ،ي روي اللي المستع ان�.ي يقذولي تع الىي (ي لنيحملذواي أروزارهمي ك املةي يذوم

القني امةي روي مني اروزاري الذيني يضلذونهمي بغنيري علمي ألي س اءي م اي يزررون)�.

ي يقذولي الطبريي :ي يقذولي تع الىي ذكره:ي يقذولي هؤلءي المشركذوني لمني سألهمي ،ي م اذاي أنزل

ي ربكمي الذيي أنزلي ربن اي فنيم اي يزعمي محمدي علنيه:ي أس اطنيري الرولنين،ي لتكذوني لهمي ذنذوبهم

ي التيي همي علنيه اي مقنيمذوني مني تكذيبهمي اللي ،ي روكفرهمي بم اي أنزلي علىي رسذولهي صلىي الل

ي علنيهي روسلم،ي رومني ذنذوبي الذيني يصدرونهمي عني اليم اني ب اللي يضلذوني يفتنذوني منهم

ي بغنيري علمي ،ي روقذوله(ي ألي س اءي م اي يزرروني )ي يقذول:ي ألي س اءي الثمي الذيي يأثمذوني ،ي روالثقل

)�.٩٠/١٧الذيي يتحملذون�.(ي الطبري،ي 

اللهمي ان اي نعذوذي بكي اني نكذوني مني هؤلءي ،ي فحسبن اي ذنذوبن اي فم اي ب الكي بذنذوبي غنيرن اي ؟

/ي تدرويري تغريدةي اهلي الب اطلي اذاي ك اني فنيه اي نذوعي صذواب:٢

ي قدي ينطقي المجنذوني صذواب اي ،ي روي قديم اي ق الذواي :ي خذي الحكمةي مني أفذواهي المج اننيني ،ي رو

ا ِن�.ي ق الي ابني العربيي فيي العذواصم:ي لمي يصحي عني رسذول ِسُةي المؤم ِسُةي ض اهَّل ي ررويي :ي الحكم

)�.١٨٨اللي صلىي اللي علنيهي روي سلم�.(ي العذواصمي مني القذواصم،

هَكلني ي روي فيي الصحنيحي كف ايةي ،ي ففيي صحنيحي البخ اريي مني حديثي ابيي هريرةي ق الي :ي رو

هَعلي يحثذوي من و ٍت،ي فج هَن،ي فأت انيي آ ا ِةي رمض ا ا ِظي زك ا ِسُللي علنيهي روسهَّلمي بحف ا ِللي صهَّلىي ا ِسُلي ا ي رسذو

ِسُللي علنيهي روسهَّلم،ي ق الي : ا ِللي صهَّلىي ا ا ِلي ا هَكي إلىي رسذو ا ِللي لرفعهَّن ِسُتي :ي روا ِدْذِسُتهي روقل ا ِم،ي فأخ ي الطع ا

هُّي ِسُتي فق الي النب ِدْح ِسُتي عنه،ي فأصهَب ا ِعني ا ٌلي روليي ح اج ٌةي شديد ٌة،ي ق الي :ي فخهَّلني هَّيي  ِسُمحت ا ٌجي روعل ي إنيي 

ِسُتي :ي ي ا هَةي )ي �.ي ق الي :ي قل هَح ا ِر ِسُركي الب ا هَعلي أسني هَةي م اي ف هَر هَري ِسُه ِسُللي علنيهي روسهَّلمي :ي (ي ي اي أب اي  ي صهَّلىي ا

ِسُتي سبنيهَله،ي ق الي :ي (ي أم اي إنهي قد ِدْني ِدْمِسُتهي فخهَّل ا ِح ع اًلي فر ا ِعني ا ع اًة،ي رو ع اًةي شديد هَشك اي ح اج ا ِلل،ي  هَلي ا ي رسذو

ِسُللي علنيهي روسهَّلمي : ا ِللي صهَّلىي ا ا ِلي ا ا ِلي رسذو هَقذو ِسُد،ي ل ِسُتي أنهي سنيعذو ِدْف هَر ِسُدي )ي �.ي فع هَذهَبك،ي روسنيعذو ي ك

هَعهَّنكي إلى ِسُتي :ي لرف ِدْذِسُتهي فقل هَخ ا ِم،ي فأ ِدْدِسُته،ي فج اءي يحثذوي مني الطع ا هَص ِسُدي )ي �.ي فر ي (ي إنهي سنيعذو

ِسُد، ا ِعني ا ٌل،ي لي أعذو هَّيي  ِسُمحت ا ٌجي روعل هَدعنيي فإنيي  ِسُللي علنيهي روسهَّلم،ي ق الي :ي  ا ِللي صهَّلىي ا ا ِلي ا ي رسذو

ِسُللي علنيهي روسهَّلمي :ي (ي ي ا ا ِللي صهَّلىي ا ِسُلي ا ِسُتي فق الي ليي رسذو ِدْح ِسُتي سبنيهَله،ي فأصهَب ِدْني ِدْمِسُتهي فخهَّل ا ِح ي فر

ِدْمِسُته ا ِح ع اًل،ي فر ا ِعني ا ع اًةي رو ع اًةي شديد هَشك اي ح اج ا ِللي  هَلي ا ِسُتي :ي ي اي رسذو ِسُركي )ي �.ي قل هَعلي أسني هَةي م اي ف هَر هَري ِسُه ي أب ا
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هَة،ي فج اءي يحثذوي من ِدْدِسُتهي الث الث هَص ِسُدي )ي �.ي فر هَذهَبك،ي روسنيعذو ِسُتي سبنيهَله،ي ق الي :ي (ي أم اي إنهي ك ِدْني ي فخهَّل

ِسُمي ل ِسُع و ٍتي تز ا ِثي مرا ِسُري ثل ا ِخ ا ِلل،ي روهذاي آ ا ِلي ا هَعهَّنكي إلىي رسذو ِسُتي :ي لرف ِدْذِسُتهي فقل هَخ ا ِم،ي فأ ي الطع ا

ِسُتي م اي هذوي ؟ي ق الي :ي إذا ِسُللي به ا،ي قل ِسُعكي ا هَف و ٍتي ين ِسُمكي كلم ا ِسُد،ي ق الي :ي دعنيي أعِّل ِسُد،ي ثمي تعذو ي تعذو

ِسُم}ي �.ي حتى هَقهُّنيذو ِدْل هُّيي ا هَح ِدْل هَذوي ا ِسُه هَّلي  هَهي ا ِإ هَلي ا ِإهَل ِسُللي  ِّيي :ي {ي ا ا ِس هَةي الكر هَرِدْأي آي ا ِشك،ي ف اق ا ِفرا هَتي إلىي  ِدْي هَرو ي أ

هَح، ا ِف ٌظ،ي رولي يقرهَبهَّنكي شنيط ا ٌني حتىي ِسُتصا ِب هَللي ح ا هَلي علنيكي مني ا هَة،ي فإنكي لني يزا هَمي الي ي تخا ِت

هَعل ِسُللي علنيهي روسهَّلمي :ي (ي م اي ف ا ِللي صهَّلىي ا ِسُلي ا ِسُت،ي فق الي ليي رسذو ِدْح ِسُتي سبنيهَلهي فأصهَب ِدْني ي فخهَّل

ِسُللي به ا ِسُعنيي ا هَف و ٍتي ين ِسُمنيي كلم ا هَعِّل هَعمي أنهي ِسُي ا ِلل،ي ز هَلي ا ِسُتي :ي ي اي رسذو هَةي )ي �.ي قل هَح ا ِر ِسُركي الب ا ي أسني

هَة هَرِدْأي آي هَك،ي ف اق ا ِش ا ِفرا هَتي إلىي  ِدْي هَرو ِسُتي :ي ق الي ليي :ي إذاي أ ِسُتي سبنيهَله،ي ق الي :ي (ي م اي هيي )ي �.ي قل ِدْني ي فخهَّل

ِسُمي }ي �.ي روق الي ليي :ي لن هَقهُّنيذو ِدْل هُّيي ا هَح ِدْل هَذوي ا ِسُه هَّلي  هَهي ا ِإ هَلي ا ِإهَل ِسُللي  هَمي :ي {ي ا ِّيي مني أروا ِله اي حتىي تخا ِت ا ِس ي الكر

و ٍء هَصي شي هَحي -ي روك انذواي أحر هَرِسُبكي شنيط ا ٌني حتىي ِسُتصا ِب ا ِف ٌظ،ي رولي يق ا ِللي ح ا هَلي علنيكي مني ا ي هَيزا

هَكذرو ٌب، هَقكي روهذوي  ِسُللي علنيهي روسهَّلمي :ي (ي أم اي إنهي قدي صهَد هُّيي صهَّلىي ا ا ِري -ي فق الي النب ي علىي الخني

هَكي شنيط ا ٌني )ي �. هَةي )ي �.ي ق الي :ي ل،ي ق الي :ي (ي ذا هَر هَري ِسُه و ٍلي ي اي أب اي  ا ِثي لني ا ِسُذي ثل ِسُبي من ا ِط ِسُمي مني ِسُتخ ا تعهَل

ي )ي ،ي فهذاي النبيي صلىي اللي علنيهي روي سلمي اقري م اي نصحي بهي الشنيط ان٢٣١٢(ي البخ اري،ي 

ي اب اي هريرةي روي عقبي بأني ع ادةي الشنيط اني الكذب،ي فإذاي قبلي الحقي مني إبلنيسي فم اي ب الك

بمني همي درونهي فيي الضللي روي الضللي �.

ي ق الي ابني حجري :ي قذولهي :ي (ي روهذوي كذروبي )ي مني التتمنيمي البلنيغي الغ ايةي فيي الحسني لنه

ي أثبتي لهي الصدقي فأروهمي لهي صفةي المدحي ،ي ثمي استدركي ذلكي بصفةي المب الغةي فيي الذم

ي بقذولهي "ي روهذوي كذروبي "ي روفيي الحديثي مني الفذوائدي غنيري م اي تقدمي أني الشنيط اني قدي يعلمي م ا

ي ينتفعي بهي المؤمني ،ي روأني الحكمةي قدي يتلق اه اي الف اجري فلي ينتفعي به اي روتؤخذي عنهي فنينتفع

ي به اي ،ي روأني الشخصي قدي يعلمي الشيءي رولي يعملي بهي روأني الك افري قدي يصدقي ببعضي م ا

ي يصدقي بهي المؤمني رولي يكذوني بذلكي مؤمن اي ،ي روبأني الكذابي قدي يصدقي ،ي روبأني الشنيط ان

)�.١٥٥/٧مني شأنهي أني يكذب�.(ي فتحي الب اري،ي 

ي روي فيي ع المي تذويتري ،ي تجدي بعضي الحني اني مغرداي ف اجراي داعني اي الىي ضللةي اروي بدعةي ،ي رو

ي فيي بعضي الحني اني تجدي ك افراي ينطقي ب الحقي روي الصذوابي ،ي فني اي ترىي اذاي أعجبتي احد

ي القراءي هذهي المعلذومةي روي م اي فنيه اي مني حقي فهلي لهي اني يدروره اي ب اسمي ذلكي المبتدعي حتى
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ي تظهري فيي صفحتهي ؟ي روي مكمني الشك الي هن اي اني فيي هذاي دع ايةي لذلكي المبتدعي مم اي قد

ي يؤديي الىي شهرتهي روي زي ادةي مت ابعنيهي ،ي امي اني الفضلي اني تقتبسي هذهي المعلذومةي بدرون

ي نسبةي الىي ص احبه اي روي ذلكي بقذولي :ي ق الي أحدهمي ،ي أمي أني الرولىي سرقةي هذهي المعلذومة

ي دروني نسبةي لص احبه اي روي لي تبنينيني أنه اي لنيستي للن اشري ،ي امي اني الرولىي العراضي صفح ا

عني هذهي المعلذومةي ب الكلنيةي لنهي لي ِسُيصدري عني ص احبه اي مطلق ا؟�.

ي الكلمي فيي هذاي فرعي عني الكلمي فيي رروايةي كلمي المبتدعةي ،ي روي قدي فصلي فيي هذاي اهل

ي الحديثي ،ي يقذولي السخ اروي:ي روعلىي هذاي ينبغيي أني لي يررويي عني مبتدعي شنيئ اي يش اركه

ي فنيهي غنيري مبتدعي �.قلتي :ي روإلىي هذاي التفصنيلي م الي ابني دقنيقي العنيدي حنيثي ق ال:ي إني روافقه

ي غنيرهي فلي يلتفتي إلنيهي هذوي إخم اداي لبدعتهي روإطف اءي لن ارهي �.يعنيي لنهي ك اني يق الي كم اي ق ال

ي رافعي بني أشرسي :مني عقذوبةي الف اسقي المبتدعي أني لي تذكري مح اسنهي �.روإني لمي يذوافقه

ي أحدي رولمي يذوجدي ذلكي الحديثي إلي عندهي معي م اي روصفن اي مني صدقهي روتحرزهي عني الكذب

ي رواشته ارهي ب التديني روعدمي تعلقي ذلكي الحديثي ببدعتهي فنينبغيي أني تقدمي مصلحةي تحصنيل

ي ذلكي الحديثي رونشري تلكي السنةي علىي مصلحةي إه انتهي روإطف اءي بدعتهي روقنيل:ي إنهي ل

ي )�.ي ففيي قبذولي رروايةي المبتدعي كلمي عند٣٢٨/١يرروىي لمبتدعي مطلق اي �.(ي فتحي المغنيث،ي 

ي أهلي الحديثي ،ي روي الش اهدي مني كلمي السخ ارويي رحمهي اللي ،ي فيي قذولهي (ي إخم اداي لبدعتهي رو

ي إطف اءي لن اره)ي فهذاي يدلي علىي اني إخم ادي ن اري اهلي البدعي روي الفجذوري روي اخم الي ذكرهمي امر

ي محمذودي شرع ا�.ي روي لكني قدي تذواتري كثنيري مني العلم اءي علىي الستشه ادي بأقذوالي الكفرةي رو

ي الفجرةي روي المبتدعةي فنيم اي ق الذوهي مني الصذوابي ،يقذولي المن اروي:ي الكلمةي الحكمةي ض الة

ي المؤمني أيي مطلذوبهي ،ي فلي يزالي يطلبه اي كم اي يتطلبي الرجلي ض التهي (ي فحنيثي روجده اي فهذو

ِدْن هَم مّني كلمةي الحكمةي ربم اي نطقي به اي  ي أحقي به اي )ي أيي ب العملي به اي روإتب اعه اي ،ي يعنيي :ي أ

مّني ص احبي الض الةي لي ينظر ِدْتي إلىي أهله اي فهذوي أحقي به اي ،ي كم اي أ هَع هَج هَر ي لنيسي له اي بأهلي ،ي ثمي 

ِدْني روجده اي عندهي �.ي  هَم إلىي خس اسةي 

مّني اللي أمرن اي بطلبي الخرةي ،ي روكف ان اي مؤرونةي الدنني اي ،ي فلنيتهي كف ان ا مّج اجي فق الي :ي إ ي خطبي الح

و ٍقي "ي الحكمة ي مؤرونةي الخرةي ،ي روأمرن اي بطلبي الدنني اي �.ي فق الي الحسني :ي خذروه اي مني ف اس

ض الةي المؤمني "ي �.ي 
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ِسُبي عني مخنثي شنيئع اً اي فعذوتبي ،ي فق الي :ي الجذوهرةي النفنيسةي لي يشنينه ا هَدي رجلي يكت ا ِج ِسُرو ي هَرو

ي سخ افةي غ ائصه اي رودن اءةي ب ائعه اي �.ي ق الي بعضهمي :ي روالحكمةي هن اي "ي كلي كلمةي روعظتكي أرو

)٦٥/٥زجرتكي أروي دعتكي إلىي مكرمةي أروي نهتكي عني قبنيحةي �.(ي فنيضي القدير

اذاي فم اي العملي فيي تذويتر؟ي 

ي نقذولي اذاي ك انتي هذهي الحكمةي اروي الحقي الذيي ق الهي هذهي الض الي اروي المبتدعي فيي تذويتري قد

ي ق الهي اهلي الحقي قبلهي ،ي فإنهي لي ينبغيي إظه ارهي اروي تدرويري تغريدتهي لني اهلي الحقي قد

ي ق الذوه اي قبلهي ،ي روي هذاي تطبنيقي لقذولي السخ اروي:ي (ي ينبغيي اني لي يررويي عني مبتدعي شنيئ ا

ي يش اركهي فنيهي غنيري مبتدع)ي لني فيي تدرويري تغريدتهي إظه اري لن ارهي روي إشه اري لهي ،ي روي قد

ي سبقهي بهذهي التغريدةي اهلي الحقي فنيؤخذي منهمي روي لي يؤخذي منه�.ي روي أم اي اذاي ك انتي هذه

ي التغريدةي مني هذاي الض الي المبتدعي روي التيي فنيه اي حكمةي اروي صذواب،ي روي لمي يش اركهي فنيه ا

ي احدي فإني لي بأسي ب الستشه ادي به اي روي نسبته اي لص احبه اي ،ي روي لكني فيي تذويتري لدين ا

خني ارات

/ي إم اي اني تدروري هذهي التغريدةي ب اسمي ص احبه اي روي معرمّفهي الشخصيي �.١

/ي روي إم اي اني تقتبسي روي ينشره اي المغردي فيي صفحتهي روي ينسبه اي لهذاي الض الي ب اسمه�.٢

ي /ي روي إم اي اني تقتبسي روي ينشره اي المغردي فيي صفحتهي روي ينسبه اي نسبةي ع امةي كقذوله:ي ق ال٣

أحدهم�.

ي روي لي شكي اني الخنيرةي أقله اي شراي ،ي روي أقربه اي للصذوابي ،ي روي لكني لي نستطنيعي منعي الث اننية

ي لني ع ادةي العلم اءي رحمهمي اللي نسبةي الكلمي لص احبهي حتىي لذوي ك اني ك افراي ،ي فهمي ينسبذون

ي أشع اري الحكمةي لصح ابه اي روي لذوي ك انذواي ج اهلنينيني كف اراي ،ي روي ينسبذوني الصذوابي لصح ابه

فيي الذوقتي الذيي يحذرروني فنيهي مني أخط اءي هؤلءي �.

ي روي أم اي الخني اري الرولي روي هذوي تدرويري التغريدةي ب اسمي ص احبه اي الض الي ،ي فإني هذاي مرغذوب

مّرفهي الشخصي، ي عنهي روي لي ينبغيي لم اي فنيهي مني دع ايةي لسمي هذاي الض الي روي نشري لمع

خصذوص اي اني هن اكي خني اراتي أخرىي ،ي فيي نشري كلمهي روي الستف ادةي منه�.
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رو:ي الذوسمي أروي (ي اله اشت اقي ):

ي فيي فترةي مضتي ،ي ك اني ع المن اي العربيي السلميي عب ارةي عني خلنيطي مني الكبتي للراءي رو

ي المص ادرةي للحري اتي روي التضنينيقي علىي الفك اري ،ي روي كلي ذلكي بسببي م اي يقذومي بهي السني اسي

ي مني سني اس اتي التخذويفي روي الره ابي للشعذوبي مم اي ك اني لهي أكبري الثري فيي تغنينيب

ي الحق ائقي داخلي المجتمع اتي روي إظه اري م اي يريدي السني اسيي كأنهي هذوي إرادةي الشعبي ك املي ،

ي روي رافقي هذاي إجه ازي علىي الكثنيري مني البداع اتي روي ترحنيلي لمجمذوعةي مني العقلني اتي الى

ي بلدي تقدرهمي روي تستفنيدي منهمي �.ي روي ك اني إلغ اءي هذاي الذوضعي رابعي المستحنيلتي ،ي الغذولي رو

العنق اءي روي الخلي الذوفي�.

ي ظني هؤلءي الس اسةي اني هذاي الذوضعي سنيدرومي الىي م اي لي نه ايةي ،ي روي لكني اللي عزي روي جل

ي بس ابقي علمهي روي كم الي أح اطتهي آت اهمي مني حنيثي لي يحتسبذون�.ي فمعي ظهذوري التقنني ات

ي الحديثةي روي المنتدي اتي روي برامجي التذواصلي الجتم اعيي روجدي الن اسي منفذاي يفرغذوني فنيه

ي هذاي الكبتي روي التضنينيقي ،ي روي لمي يستطعي السني اسيي منعهمي مني ذلكي ،ي ف الخرقي اتسعي على

ي الراقع،ي روي الذوضعي أكبري مني اني يخمدهي حجبي اروي إزالةي اروي تخذويف�.ي روي لي أب الغي اذاي قلت

ي اني برن امجي تذويتري هذوي اعظمي قن اةي لتصريفي هذاي الكبتي روي لبداءي آراءي الن اسي بكل

صراحةي روي دروني أيي خذو ف�.ي 

ي روي معي هذاي الذولعي روي القب الي المنقطعي النظنيري علىي تذويتري مني الصغنيري روي الكبنيري روي الغني

ي روي الفقنيري روي الخفنيري روي المنيري ،ي اقبلي كلي أرولئكي بخنيلهمي روي رجلهمي علىي البرن امج

متمتعنيني بكلي مزاي اهي روي مستخدمنيني لكلي أدرواتهي �.

ي روي لعلي أبرزي م اي يفسري هذاي الحراكي المجتمعيي مني الن اسي تج اهي قض اي اهمي ،ي اتج اههمي الى

ي استخدامي م اي يسمىي ب الذوسذومي اروي (ي اله اشت اق ات)ي لطرحي آراءهمي روي الخذي روي الردي بكل

شف افنيةي روي فيي روقتي قني اسيي �.

ي روي هذهي الذوسذومي اروي م اي يسمىي (ب اله اشت اق ات)ي خدمةي يقدمه اي تذويتري ،ي يستطنيعي من

ي خلله اي المستخدمذوني لتذويتري اني يحصررواي النق اشي فيي زارويةي معنينةي تجتمعي فنيه اي كل

ي الراءي المطرروحةي فتكذوني الف ائدةي أكبري روي يتمي فنيه اي اللم امي بكلي أطرا في الحديثي �.ي رو

ي لعلي فنيه اي شبهي بأبذوابي روي فصذولي الكتبي الذورقنيةي ،ي روي التيي تجمعي شت اتي معلذوم ات
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ي متعلقةي بمذوضذوعي رواحدي تحتي فصلي اروي ب ابي رواحدي ،ففيي الذوسذومي اروي (اله اشت اق ات)ي رو

ي -التيي نستطنيعي تسمنيته اي بأبذوابي اروي فصذولي مجتمعنيةي -ي يتمي خلله اي جمعي شت ات

ي مذوضذوعي محددي فيي روسمي رواحدي �.ي روي منذي اني اعلني التذويتري تقديمهي لخدمةي الذوسذومي ارو

ي اله اشت اق اتي ب اللغةي العربنيةي اقبلي المستخدمذوني العربي بشراشرهمي لستخدامه اي فيي كل

ي كبنيرةي روي صغنيرة،ي حتىي انكي تتعجبي مني بعضي المذواضنيعي المطرروحةي روي التيي تبنيني ان

هذاي البرن امجي (تذويتر)ي دخلي فيي كلي صغنيرةي روي كبنيرةي فيي حني اةي المجتمعي �.

ي يقذولي الشنيخي سلم اني العذودةي :ي قدي تكذوني هذهي الشبك اتي الجتم اعنيةي شنيئع اً اي مختلفع اً اي جزئنيع اً ا

ي عني جذوي الدرسي أروي المح اضرةي أروي المؤتمري ،ي فهيي ذاتي ِسُبعدي إنس انيي شخصيي تكشف

ي عني مكنذوني أروي سري أروي مع ان اةي أروي مشكلةي ،ي يظهري فنيه اي النس اني بذوجههي الحقنيقي

ي الحني اتيي بعنيدع اًاي عني القنعةي روالمج املتي روالعرا في الجتم اعنيةي �.�.ي روأحني انع اً اي منغمسع اً اي في

ع اًلي بهي عني همذومي ع امةي يتع اط اه اي فيي من اسب اتي أخرىي �. همهي الذاتيي مشغذو

ي روهذاي معنىي يسمحي بمعرفةي المجتمعي علىي حقنيقتهي مني الداخلي ،ي روالذوقذو في على

ي مشكلتهي ،ي فلنيسي صحنيحع اً اي أني الن اسي همي القذواننيني التيي تحكمي ،ي رولي المق التي التي

ِسُتكتبي ،ي رولي المذواقفي التيي ِسُتتخذي ،ي رولي السني اس اتي التيي ِسُترسمي �.

ي النس اني ببس اطتهي روعفذويتهي هذوي شيءي آخري غنيري ذلكي ،ي روهذوي محت اجي إلىي مني يفهمه

كم اي هذوي ،ي رومني يعرفهي بعنيذوبهي روأخط ائهي ،ي روفيي الذوقتي ذاتهي يقذولي لهي بصدقي :

-أنتي إنس اني رائعي روجمنيلي رومبدعي �.

ي روالقب الي علىي هذهي الشبك اتي كـي "ي الفنيسي بذوكي "ي ،ي روي "ي تذويتري "ي روي "ي اليي سكنيذوي "

ي روزمنيلته اي الخري �.�.ي هذوي تعبنيري عني احتني اجي ع اطفيي رواجتم اعيي شديدي ،ي رونقصي ج اد

ي فيي المؤسس اتي روالمراكزي التيي تحتضني الجنيلي ،ي روعني تآكلي شديدي فيي العلق ات

ي السريةي روالجتم اعنيةي بنيني الن اسي ،ي مم اي يحدروهمي إلىي بن اءي ع المي افتراضيي مختلف

يشبعي رغب اتهمي �.

ي أن اي هن اي لي أتحدثي عني أصدق ائيي الذيني أحترمهمي روأعتقدي أنهمي ج ادروني فيي مجملهمي ،

رومررورهمي علىي هذهي الشبك اتي مبرمجي بأروق اتي محددةي �.
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مّلي روقتهمي فيي النترنتي ،ي م اي بنيني المنتدي اتي ، ي بلي أتحدثي عني شب ابي روفتني اتي يذهبي ج

ي إلىي الشبك اتي ،ي إلىي النيذوتنيذوبي ،ي إلىي اللع ابي ،ي إلىي الم اسنجري ،ي إلىي الش ات

ي (المح ادث ات)ي ،ي إلىي المح ادث اتي الكت ابنيةي روالخدمةي السريعةي التيي يحققه اي (البلكي بنيري)

ي ،ي بم اي يؤثري علىي علقتهمي السريةي روعط ائهمي العلميي أروي الدراسيي ،ي رواستقرارهم

ي النفسيي ،ي رويعرضهمي للتعر في علىي أن اسي جددي يقتحمذوني علنيهمي بأس النيبي خفنيةي ،

ي رويسرقذوني معلذوم اتهمي الشخصنيةي ،ي رويحصلذوني علىي صذورهمي روأسرارهمي ،ي رويستغلذون

ي ح اجتهمي للحبي روالع اطفةي ،ي رويغررونهمي ،ي ثمي يبتزرونهمي ،ي روقدي تنتهيي القصةي بجريمة

معلنةي أروي جريمةي مستذورةي روجراحي تثعبي دمع اً اي رولي تك ادي تندملي أبدع اًاي �.�.

ي آني الرواني أني يتذواصلي المسؤرولي مهم اي كبري روعلتي رتبتهي ،ي روالع اا ِلمي مهم اي تذوافر

ي عط اؤهي روتعددتي فرصهي ،ي روالمربيي ،ي روالمسكذوني بمشرروعي إصلحيي أروي اجتم اعيي أرو

ي روطنيي ،ي رومديري الشركةي رورجلي العم الي معي رروادي هذهي الشبك اتي ،ي روأني يسمعذواي خفق

ي قلذوبهمي عني قربي ،ي روأني ينصتذواي لهمي ب اهتم امي ،ي روأني يب ادلذوهمي التحنيةي روالحبي ،

ي روين اقشذوهمي فيي أرائهمي رومقترح اتهمي ،ي رويشرحذواي لهمي روجه اتي نظرهمي بلغةي تنمي عن

تقديري روثقةي �.�.(ي مق التي الشنيخي سلم اني �.�.

http://www.�islamtoday.�net/salman/iphone_web/articles.�aspx?acid=28&aid=142618.�(

ي روي لم اي ك انتي هذهي الذوسذومي انعك اس اي لذواقعي المجتمعي روي همذومهي فإني التركنيزي علنيه اي رو

ي دراسته اي دراسةي روافنيةي مني الدرواتي التيي يستطنيعي المحللي الجتم اعيي روي النفسيي من

ي خلله اي الذوقذو في علىي اهمي مش اكلي المجتمعي روي السبلي المن اسبةي لتحجنيمه اي روي القض اء

علنيه اي �.

ي بعدي هذهي النبذةي البسنيطةي عني الذوسذومي فإني علىي المغردي المسلمي اني يستفنيدي مني هذه

ي الذوسذومي قدري الستط اعةي ،ي روي ذلكي لم اي ثبتي له اي مني تغنينيري لكثنيري مني الخط اءي في

المجتمعي �.ي 

روي الستف ادةي منه اي تكذوني عني طريقي م اي يلي:
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ي أرولي :ي إنش اءي روسذومي خ اصةي بتذوحنيدي اللي عزي روي جلي روي تعلنيمي الن اسي أمذوري عقنيدتهمي ،

ي خصذوص اي معي انتش اري الجهلي فيي بعضي أقط اري الع المي السلميي ،ي فلم اي ك انتي هذه

ي الذوسذومي مت احةي روي ِسُيستط اعي الذوصذولي إلنيه اي بسهذولةي روي بسرعةي فيي تلكي البلدي ،ي روجب

ي البتداءي بأهمي المهم اتي الي روي هذوي تذوحنيدي اللي ربي الع المنيني ،ي روي يكذوني هذاي بطرحي بعض

ي مني المس ائلي روي التيي يكثري الخلطي فنيه اي مني الن اسي كذوس ائلي الشرك،ي روي السحري رو

التح اكمي الىي غنيري م اي انزلي اللي روي غنيره ا�.

ي ث انني اي :ي إنش اءي روسذومي مني قبلي المش ايخي اهلي الفتذوىي يتمي فنيه اي طرحي السئلةي علنيهمي رو

تجمنيعه اي بعدي ذلكي روي نشره اي اني أمكني �.

ي ث الث ا:ي إنش اءي روسذومي تتحدثي عني قض اي اي المسلمنيني فيي مش ارقي الرضي روي مغ اربه اي ،ي رو

ي م اي أجملي م اي تحفلي بهي س احةي تذويتري هذهي الي امي مني الكلمي عني قضنيةي بذورم اي روي إخذوانن ا

فيي سذوري اي روي غنيره اي مني بلدي المسلمنيني �.

ي رابع اي :ي البتع ادي عني الذوسذومي ذاتي المعنىي الف ارغي اروي التيي تضنيعي الذوقتي بدروني ف ائدةي ،

روي م اي اكثره اي �.

ي خ امس اي :ي الدخذولي علىي الذوسذومي الع المنيةي الجنبنيةي روي مح ارولةي الدعذوةي الىي السلمي عن

طريقه اي ففرصةي انتش اره اي فيي هذهي الذوسذومي أكبري مني غنيره اي �.

ي س ادس اي :ي ترجمةي بعضي العن ارويني المهمةي ب اللغ اتي الجنبنيةي المشهذورةي روي روضعي روسذوم

بتلكي اللغ اتي لتكذوني الستف ادةي منه اي أكبري �.

روي اللي اعلمي �.
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ي/ي تذوتنيري ات:

ي هذهي قصنيدت اني للحم اضي قبلي خت امي هذاي الكت ابي ،ي روي هم اي تتحدث اني عني شئي مني آداب

ي تذويتري روي سلبني اتهي ،ي اروله اي لفضنيلةي الشنيخي محمدي الفراجي يتكلمي فنيه اي عني تذويتري رو

سلبني اتهي ،ي يقذولي حفظهي الل:

كذبي الذيي قلبي الحقنيقةي روافترى
ي ي 

ا ِذويهَترا) ِدْك)ي رو(ِسُت هَسِسُب هَفني رومضىي ِسُيبجلي (
ي ي 

ا ِر)ي روشبهه هَكي ا ِبني ِدْبل ِدْب)ي رو( هَسي هَأ هَذوِدْت رو(ال
ي ي 

ِسُررو ٌب)ي كمجراه اي جرى ِدْق ِسُق)ي رو( ِدْشهَت ا هَه )
ي ي 

ِّبي محمدي فيي مدحه ا كذبذواي رور
ي ي 

إلي إذاي دفعذواي بهني المنكرا
ي ي 

مّني غ البي ح الهني شذواغل لك
ي ي 

روصذوار في ب الت افه اتي مني الذورى
ي ي 

هُّيي إذاي قضى ِسُصب ِسُصهَبهَّنيةي روال ص اري ال
ي ي 

مّشي ح اجتهي الكريهةي تذوترا ِسُح فيي ال
ي ي 

روإذاي تنيسري بعدي إمس اكي له
ي ي 

ع اًلي بشرا ابني السبنيلي روراقي ب ا
ي ي 

ِسُمتلِّب ٌك روإذاي تجشأي متخمي 
ي ي 

أروي ك انتي الخرىي استف اقي روأخبرا
ي ي 

هَّفي مني بنيدانة ا ِجرا ٌمي خ روإذاي 
ي ي 

ِسُهرا ِدْش ِسُهرعتي تتذوتري هَأ رجراجةي 
ي ي 

روتبشري الدنني اي بنفخي شف اهه ا
ي ي 

روبربطي كرشته اي روجلدي قشرا
ي ي 

روبلذوني بزته اي روشكلي لب اسه ا
ي ي 

روبنذوعي روجبته اي روممني تشترى
ي ي 

ا ِزي أروي ن افذورة هَهردي مني مطعمي ال
ي ي 

و ٍجي برجرا ا ِكن هَزي أروي ا ِب ا ِد ِدْل ِسُدهَن ِدْك هَم أروي 
ي ي 

روإذاي تب ارىي ن ادي اني قضذواي لهم
ي ي 

شهراي بتحلنيلي له اي أروي أكثرا
ي ي 

مني بعدي شهري فيي التذوقعي م الذي
ي ي 

عنهي اللق اءي إذاي تب اررواي أسفرا
ي ي 

روعقنيبي حفلتي العرروسي تن افسذوا
ي ي 

و ٍتي دهَّقه اي روالكبرا فيي تغطني ا
ي ي 

رولربم اي قدي صذوررواي أكلته ا
ي ي 
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ترف اي لنيعر في حفلهمي رولنيشهرا
ي ي 

هذيي همذومي شب ابن اي روحريمن ا
ي ي 

ِسُهرا يمضيي الزم اني بذيي التف اهةي روال
ي ي 

أم اي الكب اري فمثلهمي أروي درونهم
ي ي 

هَعرا شرحذواي الدق ائقي ف الخب اي اي فيي ال
ي ي 

رولقدي دعذوتي كذاي روح اضرن اي كذا
ي ي 

روكذاي كت اب اي قدي شرحتي مقررا
ي ي 

روالنيذومي درسيي ه اهن اكي روخطبتي
ي ي 

فيي ذاي المك اني روأرتقيي ذاي المنبرا
ي ي 

رولقدي دخلتي روقدي خرجتي روإنني
ي ي 

لمس افري رولقدي قدمتي مؤخرا
ي ي 

رولقدي أكلتي روقدي شربتي روإنني
ي ي 

سأن امي ح الي إذي سأصبحي أبكرا
ي ي 

مني ذاي سنيسبقي ب الصب احي لحضرتي
ي ي 

ِدْخهَنيرا هَل بتحنيةي فنيكذوني عنديي ا
ي ي 

هذاي المرادي لهي روإلي م اي الذي
ي ي 

ِدْخا ِبرا ِسُم هَيي ب الدق ائقي  يدعذوي لنيأت
ي ي 

ق الذواي روس ائلي ألفةي روتذواصل
ي ي 

هَحرى قلت:ي التق اطعي روالعقذوقي به اي 
ي ي 

فيي البنيتي تجتمعي الجسذومي لسرة
ي ي 

أم اي العقذولي فكلي عقلي قدي سرى
ي ي 

ٍّلي على فيي همهي روالطر في مني ك
ي ي 

جذوالهي طذولي المق امي تسمرا
ي ي 

هُّري حنين اي ب التبسمي ثغره يفت
ي ي 

روتراهي حنين اي قدي تجهمي روازدرى
ي ي 

رولربم اي حنين اي يقهقهي ع الني ا
ي ي 

هَبي ذلكي م اي درى روجلنيسهي أسب ا
ي ي 

كفع الي مجنذوني يحدثي نفسه
ي ي 

يبكيي رويضحكي درونم اي سببي ِسُيرى
ي ي 

صمتي رهنيبي فيي المك اني يلفه
ي ي 

روالذوالدي المسكنيني منهي تحنيرا
ي ي 

ِسُجي م اي تكذوني لنسهم روالمي أحذو
ي ي 

مني بعدي روحدته اي اشتهتي أني تسمرا
ي ي 

لكنم اي الرولدي مني ذكري رومن
ي ي 

أنثىي بشغلي ش اغلي لني يفترا
ي ي 
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ِّدثي ب انهم اكي نفسه كلي يح
ي ي 

روجه ازهي الجذوالي حتىي صهَّفرا
ي ي 

ا ِذو ٌت ِدْت هَر ِسُم ِسُمهَتذوِّت ٌري رو ِسُمهَتذوت ٌري  هَف
ي ي 

هَخذي الجديدي روكررا متتب ٌعي هَأ
ي ي 

صمتي القبذوري علىي أبي روعجذوزه
ي ي 

فتململي مني صمتهمي روتضجرا
ي ي 

هذيي القطنيعةي روالعقذوقي بعنينه
ي ي 

ا ِمرا لنيسي التذواصلي لي جدالي رولي 
ي ي 

روإذاي التقذواي ب الستراحةي جمعة
ي ي 

مهُّلذواي روروهَّلىي كلي فردي مدبرا
ي ي 

إذي لي جديدي رولي سذوالفي عندهم
ي ي 

الكلي تذوتري ف اكتفىي أني يحضرا
ي ي 

ِسُتي اللق اءي روشذوقه ذِسُبلتي بش اش ا
ي ي 

ِسُري اعترى ِسُفي الخب اري روالضج هُّه روهَتهَل
ي ي 

هَّخصي الشني اخي فيي الصذوري التي روتر
ي ي 

يبدروي به اي شنيخي الن امي مذوقرا
ي ي 

ِّيي روالمرزامي من فيي بشتهي الذهب
ي ي 

نشو ٍأي تع الىي رواقف اي متحجرا
ي ي 

يخت اري صذورتهي بعهدي شب ابه
ي ي 

حتىي يظلي بذهنهني مقدرا
ي ي 

تتشققي الشفت اني مني تكلنيفه
ي ي 

لهم اي ابتس ام اي ب البلهةي أشعرا
ي ي 

متظ اهراي ببراءةي فيي صذورة
ي ي 

ِدْيي م اي قصدتي لظهرا فيي مجلسي أ
ي ي 

هَعبي علىي البله اءي ي اي شنيخي التقى ِدْل ا
ي ي 

هَرورا ا ِمني  مكشذوف ٌةي ي اي ذاي الفضنيلةي 
ي ي 

ِّذوني علنيكي روخففي الذوطءي الذي ه
ي ي 

هَّعرتي فتفجرا هَس هَسم اتكمي قدي  هَ
ي ي 

أم اي الحريمي فذاتي ديني أظهرت
ي ي 

بمك اني صذورتهني رورداي أحمرا
ي ي 

أروي ط ائراي للحبي رمزاي أروي حص ان ا
ي ي 

ِّسرا رمزي ف ارسه اي الذيي م اي ِسُي
ي ي 

أروي ربم اي قدي صذورتي طفلي له ا
ي ي 

أروي نفسه اي أي امي ك انتي أصغرا
ي ي 

هَمني درونهني اخترني رمزاي ج اذب ا
ي ي 
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ا ِتي عصري ف اتن اتي مظهرا فتني ا
ي ي 

أم اي الفذواسقي لي تسلي عني جرأة
ي ي 

خطرتي بب الكي أروي بم اي لني يخطرا
ي ي 

و ٍب بتبرجي روتمكنيجي روتشهُّب
ي ي 

ِّذورا ِسُص و ٍغي ظهرتي بذوجهي  روتصهُّب
ي ي 

روكأنه اي الحسن اءي لنيلةي عرسه ا
ي ي 

ٌّصي رولصقي فيي مق اسي قدرا ق
ي ي 

و ٍلي أخذني السبقي في روبن اتي لبرا
ي ي 

هذاي روأحرزني النصنيبي الروفرا
ي ي 

هَسته اي كلي هَفني رولربم اي حسبتي ِسُن
ي ي 

لىي الع امريةي عندي فحلي أبصرا
ي ي 

رواضربي لهمي مثلي الذوجنيهةي مثهَله
ي ي 

هَعي منظرا م اي أبصرتي عنيني كأبش
ي ي 

هَكمي بداي فيي صذورةي مرذرولة رول
ي ي 

مّدي فيي الزمني العجنيبي مظفرا ِسُع مني 
ي ي 

روالبدري أيني البدري مني ظلم ائه ا
ي ي 

هَرا ٍّمي ب روالبشري أيني البشري مني ه
ي ي 

لذوي أنه اي علمتي بص ادقي حسهم
ي ي 

أضحتي تمنىي ع اجلي أني ِسُتقبرا
ي ي 

هذاي روأطر في م اي سمعتي عجِّني ٌز
ي ي 

شرعتي تراسلي ب الهُّتذويتي نذوِّيرا
ي ي 

تتب ادلني طريقةي الحن اءي أرو
ي ي 

مّسرا ِسُثي البن اتي تع و ٍخي إذاي طم مر
ي ي 

أروي خلطةي العش ابي للنفس اءي في
ي ي 

أي امه اي حتىي سريع اي تطهرا
ي ي 

هَز)ي المن اسبي عنده ا هَّررو هَل)ي رو(ي ال رو(ي ِسُبذوا
ي ي 

هَةي فنيهي كيي تتبخترا هَّطي بلد أروي خ
ي ي 

صدقي المث الي علىي الجمنيعي فكلهم
ي ي 

اضربي لهمي (كلي علىي همي سرى)
ي ي 

ك ٌلي يغردي فيي زم اني ن اطق
ي ي 

فنيهي الررويبضةي التيي لني تذكرا
ي ي 

حتىي الِسُبذويمةي غردتي بنعنيبه ا
ي ي 

روكذاي الغرابي نعنيقهي لكي كدرا
ي ي 

روالطنيري غردي بكرةي روعشنية
ي ي 

ا ِهرا ِسُمس ِسُطذويري شلذوىي كمي يغردي  رو
ي ي 
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ا ِتي النه اري رولنيله للخلقي س اع ا
ي ي 

رفعي العقنيرةي ص ائح اي متهذورا
ي ي 

هذاي روكلي متذوتري فيي نفسه
ي ي 

صقري السم اءي محِّل ٌقي أسدي الشرى
ي ي 

مّلمةي كأبيي العلءي بحكمة ع
ي ي 

أروي فيي الشج اعةي قدي يب اريي عنترا
ي ي 

ِدْمله هَح روتراهي ك الجملي الذيي مني 
ي ي 

رولدي الفذويرةي م اخض اي متعصرا
ي ي 

لي ط ائ ٌلي مني كلي م اي خ اضذواي به
ي ي 

إلي الخريطي بهي المهرجي بربرا
ي ي 

كمي يشتكيي مني ذاي التذويتري رواحد
ي ي 

و ٍري روتغنيرا هَّلي بعدي تذويت اعت
ي ي 

ِسُمي الصنيلي كت ابه مني ذلك:ي العل
ي ي 

هجرتي صح ائفهي روب اتي مغِّبرا
ي ي 

ٍّ في ق ابع ا يبقىي الكت ابي حبنيسي ر
ي ي 

طذولي السننيني روم الهي أحدي قرا
ي ي 

روكذلكي القلمي الذيي مني فضله
ي ي 

مّطرا حلفي اللهي بهي روم اي قدي س
ي ي 

نسنيتي مع المهي روجفي مداده
ي ي 

إذي روظفذواي البه امي عنهي روأظفرا
ي ي 

روالمصحفي المحفذوظي ن الي نصنيبه
ي ي 

ِسُهرا هَري روهَأد مني هجري ق ارئهي الشهذو
ي ي 

ا ِعداده ِسُعدي ب روكأنم اي (ي اقرأ)ي لمي ت
ي ي 

ا ِغط اي (ي المدثرا) اّلي فيي ال ِسُك جعلذوهي 
ي ي 

روالسنةي الغراءي ب اتتي تشتكي
ي ي 

هَهرا مني بدعةي فنيه اي المج اهري هَأش
ي ي 

ٌّهم صذوفنيةي جفريةي روتج
ي ي 

هَّمعي رهطهي روتجمهرا روالرفضي ج
ي ي 

روعداي علىي الصح ابي سب اي ف احش ا
ي ي 

رواذكري مع ارويةي التقيي الشهرا
ي ي 

حس ٌني رولي حسني يؤججي ن اره
ي ي 

أملىي علنيهي الرفضي حتىي سنيطرا
ي ي 

ِسُني غ ارة روأن اي بعذوني اللي معل
ي ي 

ِّمرا ِّيي ِسُأد شعذواءي حتىي للغذو
ي ي 

عنذوانه اي :ي حربي علىي مني شنه ا
ي ي 
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ا ِعرا حرب اي علىي أبن اءي حربي مس
ي ي 

هَّني علنيهي كلي عظنيمة رولرسل
ي ي 

حتىي يعذودي لرشدهي أروي يقهرا
ي ي 

مّني الخنيلي ذاعي صهنيله ا هَج ا ِر رولس
ي ي 

هَمنيت اي أشقرا ِسُك هَهمي أروي  ِدْط هَرورداي روهَأ
ي ي 

هَّني كعذوبي رمحي خ ارق ِسُجر رولش
ي ي 

ِدْسجرا ِسُم رولروقدني لهنيبي ن اري 
ي ي 

روأن اي ابني أحمدي هلي ِسُتسبي صح ابة
ي ي 

فنين اي رونسكتي حِسُقن اي أني نقبرا
ي ي 

هَّدي كرامةي الصح ابي ي ا فلنستر
ي ي 

أهلي العقنيدةي أروي نمذوتي فنعذرا
ي ي 

أروي م اي سمعتي إلىي العقنيدةي تشتكي
ي ي 

مني مذوجةي اللح ادي لم اي شمرا
ي ي 

روتك اتفتي أزلمهي روتج اروبت
ي ي 

هَّشرا ٌّيي ك بنهنيقه اي إذي كشغر
ي ي 

رودعذواي إلىي حريةي مفتذوحة
ي ي 

حتىي لكلي مغردي أني يكفرا
ي ي 

لتمنعذواي أحداي يذيعي لكفرهي �.
ي ي 

أروي تكبتذواي ذاي الفكري أني يتحررا
ي ي 

هَري رروجذوا رويلي الفضنيلةي مني تذويت
ي ي 

فنيهي الرذيلةي ب اعي فنيه اي رواشترى
ي ي 

روتن اقلذواي كذب اي روراجتي سذوقه
ي ي 

كمي مني بريئي العرضي منهي تضررا
ي ي 

مني غنيبةي رونمنيمةي مقبذوحة
ي ي 

هَّهرا أروي قذ في عرضي مني زننيمي ش
ي ي 

ا ِمني ذاي إلىي هذاي إلىي ذاكمي إلى
ي ي 

تلكي المذواقعي فيي شراري شرشرا
ي ي 

ٌّلي تلق اه اي رودروني تثبت ك
ي ي 

فأع ادي إرس الي له اي م اي حررا
ي ي 

هَمن أم اي المج اهري ب القب ائحي فهذوي 
ي ي 

ِدْعي إذاي م اي ِسُتِّبرا يجنيي فلي يجز
ي ي 

روالمي تشكذوي مني تش اغلي بنته ا
ي ي 

تخلذوي بغرفته اي تتذوتري لي ِسُترى
ي ي 

لي مطبخ اي تهذوىي رولي غس الة
ي ي 

هَّيي ثذوبي أروي تلئمي منشرا أروي ك
ي ي 
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روالزروجةي التعس اءي تشكذوي بعله ا
ي ي 

مّم اي له اي أبدىي الجف اي رواستدبرا ل
ي ي 

ِسُهي جذواله ا ِخل رومضىي يتذوتر،ي 
ي ي 

كعشنيرهي ب الجنبي حتىي أسحرا
ي ي 

ِسُللى رومدرسي يشكذوي التلمنيذي ا
ي ي 

عني درسهي غفلذواي روم اي قدي قررا
ي ي 

كلي يغردي منهمذوي فيي سربه
ي ي 

ِّسرا روالشنيخي يندبي حظهي متح
ي ي 

روالح اكمي الجب اري يشكذوي شعبه
ي ي 

ا ِري الشعبي انبرى لمهَّ اي لهي بتذويت
ي ي 

كمي ح اكمي قدي أسقطتي تغريد ٌة
ي ي 

هَّمرا ِسُمع هَكي روالصريعي  رواذكري مب ار
ي ي 

ا ِخذي القراري فتذوترروا أروي ح اكمي هَت
ي ي 

روتذواتررواي فنيه اي فع ادي القهقرى
ي ي 

روالمني يشكذوي مني جنذوني شب ابن ا
ي ي 

مّم اي جمهرا فيي مذوكبي التفحنيطي ل
ي ي 

يتذواعدروني بذيي الذوس ائلي كلم ا
ي ي 

سمعذوي الصريخي اجت الهمي رواستنفرا
ي ي 

روالض ادي رواللغةي الفصنيحةي تشتكي
ي ي 

عبث اي إذاي ذاكي المتذوتري عبرا
ي ي 

مسخذواي الحررو في روحرفذوه اي ريثم ا
ي ي 

يبدروي الحديثي بذاي التذويتري أخصرا
ي ي 

حتىي شكىي الشني اخي مني طلبهم
ي ي 

ِسُحِّبرا كتبذواي (ي على)ي عنين اي بآيي 
ي ي 

هَّلي محلي (في)ي مني دروني ي ا روالف اءي ح
ي ي 

روالمسخي أكثري أني يحدي رويسبرا
ي ي 

هذيي حرروفهمي التيي ألفذواي له ا
ي ي 

فلذاي ترسخي مثله اي روتجذرا
ي ي 

هذيي حررو في الجري ي اي أسف اي لكم
ي ي 

أمي رورطةي روله اي المتذوتري جرجراي ؟
ي ي 

رورأيتي ممني قدي تذورطي نخبة
ي ي 

حتىي مني الق ام اتي ممني دكترا
ي ي 

هذاي رومني أدرواتي نفيي عندهم
ي ي 

(ي مذو)ي روالعج ائبي جمةي لني تحصرا
ي ي 

و ٍد رواستعملذواي (ي مذو)ي للجمذوعي رومفر
ي ي 
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رومؤنث اي قصدرواي به اي رومذكرا
ي ي 

روسرىي الكلمي العجميي بقذولن ا
ي ي 

ِّعرا ِسُس كلهنيبي ن اري فيي هشنيمي 
ي ي 

هَّري لي يعنيي بأني تذويترا هَم م اي 
ي ي 

شري تمحض�.�.ي خنيرهي لني ينكرا
ي ي 

هَلي دافعذوا هَكمي رأين اي مني أف اض فل
ي ي 

شراي فِسُأزهقي ب اطلي روتقهقرا
ي ي 

روتجردرواي للي فيي تغريدهم
ي ي 

روتطذوعذواي للديني حتىي ينصرا
ي ي 

رودعذواي لديني اللي دعذوةي ص ادق
ي ي 

روتفرغذواي للعلمي حتىي ينشرا
ي ي 

مني داعني اتي أروي دع اةي فضنيلة
ي ي 

ٌّقي لن اي أني نفخرا فبمثلهمي ح
ي ي 

هني الحم ائمي أطربتي أسم اعن ا
ي ي 

روهمي البلبلي فيي ربنيعي أزهرا
ي ي 

)�.http://m-alfraj.�blogspot.�com/2012/06/blog-post.�html?m=0ي (

ي روي ام اي القصنيدةي الخرىي فهيي للش اعري عليي الح ارثيي ،ي اسم اه اي (ي المنظذومةي المكنيةي في

الدابي التذويترية):

ِدْب هَك هَس ِدْن ِسُثي ا ِدْني هَغ هَذاي ال ا ِثي ا ِإ ِدْني هَغ هَخ اي ال هَي اي هَأ
ي ي 

ِدْب هَع هُّبي هَت ِسُح ا ِحي روال هُّررو هَقي ال هَشا ِقني هَي اي 
ي ي 

هَم ا هَك هَبع اً اي  هَدا ا ِدي آ ا ِري ِدْغ هَّني ا ِللهَّت ا ِإ
ي ي 

ِدْب هَد هَروهَأ هَدع اًاي  ِدْرو ِسُد ِسُح ا ِلي  ِدْذو هَق ِدْل هَّني ا ِل هَأ
ي ي 

ِدْن ِسُك هَفِدْلهَت هَمع اً اي  ِدْذو هَتي هَي ِدْد هَّر هَغ هَذاي  هَفا ِإ
ي ي 

ِدْب هَر هَع ِّني ال هَس هَعهَلىي  ِدْصا ِدي  هَق هَحي ال ا ِض هَروا
ي ي 

ِسُه ا ِظي هَل ِدْف هَدي الهَّل هَجِّني ِدْري  هَخهَّني هَروهَت
ي ي 

ِدْب هَخ ِدْنهَت ِسُم ِدْف ٌظي  ا ِظي هَل ِدْف هَري الهَّل هَخِدْني هَّني  ا ِإ
ي ي 

ِسُه ِسُقِدْلهَت هَم اي  هَعهَلىي  هَرع اًاي  ِدْج ِدْبي هَأ ا ِس ِدْحهَت هَروا
ي ي 

ِدْب هَس ِدْحهَت هَروا ا ِهي  ا ِفني هَصي  ِدْخهَل ِدْني هَأ هَم هَزي  هَف ا
ي ي 

هَل هَف و ٍري  ِدْم ا ِفيي هَأ هَتي  ِدْش ِدْذوا ِق هَذاي ِسُن هَروا ِإ
ي ي 

ِدْب هَض هَغ ا ِدي ال ِدْب هَلي ِسُت هَرو هَطي  ِدْخ هُّس ا ِري ال ا ِه ِدْظ ِسُت
ي ي 

ِدْم ا ِه ا ِك هَرا ِدْد ِدْسا ِت ا ِفيي ا ا ِسي  ِدْعي ا ِللهَّن ا ا ِم ِدْسهَت هَروا
ي ي 

ِدْب هَج هَع ِسُهي ال ِدْن ا ِم و ٍذي هَأتىي  ا ِمني ِدْل هَّبي ا ِت ِسُر
ي ي 
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ا ِح ٌب هَص ا هَذاي  هَه هَقي :ي  ا ِري ِدْف ا ِري الهَّت هَذ ِدْح هَروا
ي ي 

ِدْب هُّرهَت هَقي ال ِدْذو هَف ِدْرهَتهَب ٌةي  هَم ِسُهي  هَروهَل
ي ي 

ِسُه هَذو ِدْح ِدْدِسُنذوي هَن هَقي هَت هَعهَّل هَذاي  هَفا ِإ
ي ي 

ِدْب هَج ِدْلي ِسُي ِدْسهَأ ِدْني هَي هَروا ِإ ا ِري  ِدْغ هَمي الهَّث ا ِس هَب ا
ي ي 

هَل هَف ِدْرهَبع اً اي  ِسُق ا ِغيي  ِدْبهَت ا ِعني ٌدي هَي هَروهَب
ي ي 

ِدْب هَع هَّلي الهَّت ا ِهي ا ِإ ا ِد ِدْه ِسُج ِدْني  ا ِم ِدْجهَتا ِنيي  هَي
ي ي 

هَذا ِدْني ا ِإ هَم هَجىي  ِدْر هَفي ِسُي ِدْني هَك ِدْيي  ا ِر ِدْع ا ِش هَتي  ِدْني هَل
ي ي 

ِدْبي ؟! هَر هَه و ٍري  ِدْم ا ِفيي هَأ هَدي  ا ِري ِدْغ هَقي الهَّت ِدْطهَل هَأ
ي ي 

ا ِه ا ِض ِدْني هَف ِدْني  ا ِم هَمع اً اي  هَك ا ِح ِدْيي  ِدْما ِل هَذوي ِسُي ِسُه
ي ي 

ِدْب هَكهَت هَم اي  هَمع اً اي  ِدْغ هَر ِسُلي  ِدْقهَب هَن اي هَأ هَروهَأ
ي ي 

هَم ا هَذوا ٌري ا ِإهَّن ا ِح هَق ا ٌشي لي  لي ا ِن
ي ي 

ِدْب هَه هَرو هَم اي  ِسُهي  ِدْن ا ِم ِسُبي  ِدْع هَّش هَّقىي ال هَيهَتهَل
ي ي 

و ٍة هَّض ا ِف ِدْني  ا ِم هَد ٌةي  ا ِري ِدْغ ِدْني هَت ِسُك ِدْني هَت ا ِإ
ي ي 

ِدْب هَه هَذ ِدْني  ا ِم ِسُدروي  ِدْغ ا ِت)ي هَت ا ِذوي ِدْت ِّري هَعي (ال هَم هَف
ي ي 

هَم ا ِسُرهَّب هَرع اًاي  ِدْج ا ِحي هَأ هَص ا ِدْبي هَي اي  ا ِس ِدْحهَت هَف ا
ي ي 

هَجب هَرو ٍّقي  هَح ِدْيي  ا ِذ ِسُري ا ِل هَخِدْني ِدْل هَغي ا ِسُبِّل
ي ي 

هَذى هَِدْل هَعع اً اي ا ِل ِدْن هَم هَكي  هَذا ا ِفيي  ِدْدي  ا ِص ِدْقهَت هَروا
ي ي 

هَرب ِسُك هَدىي ال ِدْح ِدْني ا ِإ ا ِم ا ِر)ي  ا ِروي ِدْد ِسُةي (الهَّت هَر ِدْث هَك
ي ي 

هَقع اً ا ا ِئ هَشِدْنيهَئع اً اي را ِسُهي  ِدْن ا ِم ِدْري  هَخهَّني هَروهَت
ي ي 

ِدْب هَد هَرو هَّبي  هَه هَم اي  هَّلي  ِسُك ِدْت)ي  ا ِذو ِدْت هَر ل(ِسُت
ي ي 

ع اًل ا ِج ِدْع ِسُم و ٍتي  هَع ا هَش اا ِئ ِدْجي  ِّرو هَر لي ِسُت
ي ي 

ِدْب هَذ هَك و ٍدي  ِدْي ِّر ا ِغ هَّبي  ِسُر ِدْتي  هَروهَتهَثهَّب
ي ي 

ا ِه هَح اا ِب ِدْص هَلي ا ِإهَلىي هَأ ِدْذو هَق ا ِبي ال ِسُس ِدْن هَروا
ي ي 

ِدْب هَه ِدْنهَت ِسُم هَسِدْنيهَبع اً اي  ا ِسي  هُّقي الهَّن ا هَح هَسي  ِدْني هَل
ي ي 

هَشع اً ا ا ِف ِدْنهَت ِسُم ع اًىي  هَفهَت ِدْني  ا ِم ِدْيهَن اي  هَرهَأ ِدْمي  هَك
ي ي 

ِدْب هَد هَل ا ِبي ا ِدْرهَب ا هَّيي هَأ ا ِز هَزهَّي اي  هَيهَت
ي ي 

ِسُه ِدْقهَن اي هَل هَر ِدْط هَدي هَأ هَّر هَغ هَذاي  هَفا ِإ
ي ي 

ِدْب هَك هُّر ِدْذوهَن اي ا ِب ال هَجهَث هَلي  هَق ا هَذاي  هَروا ِإ
ي ي 

ِسُررو ٌقي هَب اا ِئ ٌق هَس هَّج ا ٌمي  هَه هَذوي  ِدْه هَرو
ي ي 

ِدْب هَد هَه ِدْل ِدْيي ا ا ِذ ِدْؤ هَرولي ِسُي هَلي  ِدْح ِسُك ِسُقي ال ا ِر ِدْس هَي
ي ي 

ِدْم هَك هَف هَرع اًاي  ِدْصِسُفذو ِسُع ا ِسي  هُّلي الهَّن ا ِسُك هَسي  ِدْني هَل
ي ي 

ِدْب هَع هَّم اي هَن ِدْيي هَل هَعا ِن هَرا و ٍبي  هَرا ِسُغ ِدْني  ا ِم
ي ي 

هَرول ِّري  هَّش هَني ال ا ِم هَري  هَخِدْني ا ِ في ال ا ِر ِدْع هَف ا
ي ي 

ِدْب هَط ِدْحهَت هَشىي ا ِدْع هَل هَذاي ا هَشىي ا ِإ ِدْع هَل هَك ا ِسُكي  هَت
ي ي 

ِدْن ِسُك هَفِدْلهَت هَصع اً اي  ِدْخ هَش هَتي  ِدْع هَذاي هَت اهَب هَروا ِإ
ي ي 
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هَب ِّرهَي ا ِقي ال هَرولي ِسُتِدْل ِّني  هَّظ هَني ال ا ِس ِدْح ِسُم
ي ي 

ا ِه ِدْلي ا ِب هَج ِدْع هَلي هَت هَف هَدي  ِدْق ا ِري الهَّن هَذ ِدْح هَروِدْا
ي ي 

ِدْب هَخهَل ِدْر ٌقي  هَم اي هَب ِسُرهَّب ِدْلي  هَّم هَروهَتهَأ
ي ي 

هَدا ِدْم ٌري هَب هَذاي هَأ ِدْني ا ِإ هَّم ا ِم ِدْني  ِسُك لي هَت
ي ي 

ِدْب هَج هَح هَرو هَّطىي  هَغ هَرو هَني  ِدْس ِسُح هَمي ال هَكهَت
ي ي 

ا ِه هَرع اًاي ا ِب ِدْني ا ِه ِدْش هَبي هَت ِدْني هَع هَني ال هَروهَأهَب ا
ي ي 

ِدْب هَعع اً اي هَثهَل هَدا ِدْب هَري ا ِإ هَص ِدْب هَم اي هَأ ِسُكهَّل
ي ي 

ِسُه ِدْقهَت هَف هَروا هَذاي  هَضىي ا ِإ ِدْر ِدْني هَي هَم هَك ِدْروي  هَأ
ي ي 

ِدْب) هَقهَل هَمع اً اي ( ِدْذو ِسُهي هَي ِدْفهَت هَخ اهَل هَذاي  هَروا ِإ
ي ي 

و ٍن و ٍلي هَبِّني هَل هَض هَذاي  ِدْبعي  لي ِسُتهَتا ِ ا
ي ي 

ِدْب ا ِعهَن ا ِكي ال ِدْذو هَّش هَني ال ا ِم ِدْجا ِنيي  هَتي لي هَت ِدْن هَأ
ي ي 

و ٍد ا ِر و ٍمي هَب ا ِدْني هَسا ِق و ٍري  ِدْك ا ِف هَخ اي  ِدْروي هَأ هَأ
ي ي 

ِدْب هَروهَث و ٍعي  ِدْتهَب ا هَةي هَأ هَّر ا ِغ هَرهَأىي  ِدْني  إ
ي ي 

هَرهَته ا ِدْذو ِسُص ِدْتي  هَعهَل هَج و ٍةي  هَفهَت ا ِدْروي  هَأ
ي ي 

ِدْب هَع ِسُش ِسُبي  هَقِدْل هَه اي ال ِدْروي ا ِب ِسُد ِدْغ ع اًةي هَي ِدْتهَن ا ِف
ي ي 

هَه ا ِدْذوا ِف هَج ِدْيي  ا ِف ِدْمي  هَك هَبي  هَق ا هَلِدْل ا ِري ا هَذ ِدْح هَروا
ي ي 

ِدْب هَق ِسُمي الهَّل ا ِعِدْل و ٍبي ،ي ا ِإهَّنم اي ال هَرا هَس ِدْني  ا ِم
ي ي 

ا ِه ِدْبي ا ِب ِدْطا ِن هَرولي ِسُت هَلي  ِدْذو هَق ا ِزي ال ا ِج ِدْرو هَأ
ي ي 

ِدْب هَط ِسُخ ا ِجي ال ِدْس ا ِفيي هَن ِسُبي  ِدْطهَن ا ا ِل ا ِإهَّنم اي ا
ي ي 

ِدْب ِدْجهَتا ِن هَروا و ٍتي  ِدْق هَرو هَّلي  ِسُك ِدْدي  ِّر هَغ لي ِسُت
ي ي 

ِدْب هَع ا ِريدع اًاي ِسُت ِدْغ هَتي هَت ا ِجِدْئ ِدْني  ع اًةي ا ِإ هَع هَس ا
ي ي 

و ٍة هَر هَسهَّني ا ا ِفيي  هَتي  ِدْن ِسُك هَم اي  هَذاي  هَروا ِإ
ي ي 

ِدْب هَط هَع هَكي ال هَذِدْا ا ِفيي  هَّني  ِدْدي ا ِإ ِّر هَغ لي ِسُت
ي ي 

ا ِه هَجىي ا ِب ِدْر و ٍسي ِسُي ِدْجا ِل هَم ا ِفيي  ِدْني  ِسُك ِدْروي هَت هَأ
ي ي 

ِدْب هَروهَأ ٍّمي  ِدْني ِسُأ ا ِم هَّري  هَلي الا ِب ِدْني هَتهَن ا هَأ
ي ي 

هَرى هَك هَجِدْنهَبع اً اي ا ِلِدْل هَتي  ِدْني هَق ِدْل هَذاي هَأ هَروا ِإ
ي ي 

ِدْب هَغهَل ِدْذو ٌمي  ِدْني هَن هَدي ا ِإ ِدْي ا ِر ِدْغ ا ِري الهَّت هَذ ِدْح هَفِدْ ا
ي ي 

ِسُه هَر ِدْج ا ِغيي هَأ ِدْب هَحي هَأ ِدْص ِسُتي الهُّن ِدْض هَح هَم ِدْدي  هَق
ي ي 

ِدْب هَح هَروهَأ ِدْروهَلىي  ا ِلل-ي هَأ هَروا ِدْيي – هَذوي ا ِل ِدْه هَرو
ي ي 

و ٍق ا ِد هَص ا ٍّبي  ا ِح ِسُم هَحي  ِدْذو ِدْني هَب ِدْقهَبهَل هَف ا
ي ي 

ِدْب) هَد هَح ا ِدي (ال ِدْه هَش ِدْروي  ا ِبي هَأ ِدْذ هَع ا ِري ال ِدْني ا ِم ك الهَّن
ي ي 
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ي هذاي م اي تنيسري فيي ادابي تذويتري ،ي اسألي اللي اني يكذوني هذاي الكت ابي حجةي ليي ،ي لي عليي ،ي رو

اللي اعلمي روي صلىي اللي روي سلمي علىي نبنين اي محمدي روي علىي آلهي روي صحبهي روي سلم

خ الدي مب اركي عريج

٢٩/٢/١٤٣٣

روستري م اس اشذوستسي ،ي الذولي اتي المتحدةي المريكنيةي �.
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