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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
إىل املشايظ اىفظالء واىػيٍاء اجلتالء،  ،ٌَ غتػ اىػؾيؾ ةَ حيىي اىربيع     

 غيٍاء أْو الفِث واجلٍاغث، محاة امليث، وضؽاس اىػليػة،،، 
 ضياكً اهلل، الفالم غييكً ورمحث اهلل وبؽاكحّ،،،                                         

 أٌا ةػػ؛         
اىث ٌِاكشث ملفأىث ٌٍٓث ٌَ مفائو ادلغٔة،  نرث اجللاش كػ وفربفلث ْؼه الـؽ

ةػض اىػيٍاء  ُؾولِ  ، ويه كظيثُ ـانٍج  ، وٌخطيٍ ، وٌػارٍض ضٔهلا ٌا ةني مؤيػٍ 
فاٍت  ، ةلصػ ادلغٔة إىل اهلل، وكػ ضؾبيثٍ  ، أو دمػياٍت غِػ أُاٍس، أو مـؤ

 ةٍا فخص اهلل ةّ. ْؼه اىلظيثَ  ُاكشُج 
   

 
 اآلن على مسألحني هامحني، قبل الشروع يف املقصىد: وأنبه
فات واجلٍػيات اىيت ُػِيٓا يه دمػيات ضؾبيث ٌتخػغث، األوىل:  إن املـؤ

ونو خفيت »ُغؽف حتؾبًٓ ٌَ ٌِاْشًٓ، وٌِاْز نربائًٓ، وٌِاْز طئفًٓ، 
، أٌا لٔ اكن اىػالً يزنل غِػ كٔم ْٔ ال (1) «علينا بدعته لم ختف علينا ألفته

يؽاًْ ضؾبحني وال ٌتخػغث؛ فيحفٔا مٔطع اجللاش؛ ألن اذلي حيكً غييًٓ 
 ةاحلؾبيث، حيخاج إىل أن جييؿ ٌع اىػالً اذلي ال حيؾبًٓ، ويثتج هل ضؾبحخًٓ.

فاٍت  إذن حنَ ُخلكً غَ دمػياٍت  أًُٓ ضؾبئن  حنَ دميًػا ىلع وفاقٍ  ومـؤ
 وٌتخػغث.

 ًٍ ا أًُٓ كػ يزتئِن ىػيٍاء أْو الفِث، فيظٓؽون ضب الفِث، وواكػًٓ غي
 ، نشٍػيث إضياء اىرتاث ٌراًل.خياىف أكٔاهلً

احلؾبحني، وٌا دعئا ةرًلا إال فؽكٔا أْو الفِث  ًْ يف يػِ يػُ  فًٓ يف لك ةرلٍ 
 ةأمٔاهلً، وضؾبحخًٓ.

ً غِٓا يف ٌِأى، وأيًظا غٔن أًُٓ ىلع الفيفيث، ْو فإًُٓ ييبفٔن  وٌع ذلم يػَّ
ٍاء والصفات ىلع غليػة أْو الفِث، ولهِم جتػًْ  ىلع اجلاس ةأًُٓ  يف اأـل
خػالل ىلع غي غؽيلث أْو الفِث،  يف ةاب الٔالء واىرباء، ويف ٌِٓز ااـل

                                     

ٔه.548(، )424ةؽكً ) أعؽسّ اةَ ةػث يف اإلةاُث غَ األوزايع  (1)  ( ةِط
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إىل  وأدعئا إىل ٌِاْشًٓ ضب كادة اجلٍااعت احلؾبيث، وأدعئا ادليٍلؽاغيثَ 
شاٌْػ  وواكػًٓ وواكع أحتاغًٓ يف لك ةرلٍ ٌِاْشًٓ، وٌِاْز أحتاغًٓ يف لك ةرل، 

 ةؼلم.
هلؼه ادلغٔة الفيفيث املتاركث،  ال شم دليِا أُكً أْو ُصٍص  الثانية:

ادلغٔة الفيفيث، وٌا فػيخً ْؼا إال ٌَ  وألْيٓا، فأُخً اذلاةٔن غَ ضياِض 
ضؽصكً ىلع نرش اخلي، ونرش اتلػاحلً الرشغيث، فأُخً غِػ ضفَ ظِِا، وأُخً 

 اآلةاء وحنَ األةِاء، وظِِا أن حػامئُا ةِفؿ املػاميث.
ْؼا إال ٌَ ضؽيص ىلع ـالٌث ادلغٔة الفيفيث وصياُخٓا وصياُث  فٍا نختُج 

 .غيٍائٓا وأفؽادْا
 اجلٍيع ملا حيب ويؽىض.وفق اهلل 

 والفالم غييكً ورمحث اهلل وبؽاكحّ.
 / عبد العزيز بو حيىي الربيعا كتبه

 دار احلديث ـ ايلهو ـ إب ـ نفرق حبيش
32 / 9321 
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 ٱ       ٻ  ٻ  ٻ
  الفِث، أن ٌَ املصيطث أن  ٌَ أِْو  اىفظالءِ  املشايِظ  يؽى ةػُض

ٌَ  ضؾبي  اىيت هلا اُخٍاءٌ  اجلٍػياِت  ةػِض  يفخشيتٔا ىػيِب  ٍَ  ، أو غيِ ٌػي ، ٌػي
ِّ  ًٓ ذلم ةٍػؽفثِ ػؽف حتؾبُ ويُ  ٔس  ٌِِٓز  حيم اجلٍػيات، وٌػؽفثِ  كادةِ  ح

ٔاء اكُج حيم ضؾبيثٍ  ًٓ ٌع شغصياٍت غالكاحِ  اىػاميني فيٓا، أو ةٍػؽفثِ  ، ـو
فات يف دولٍ  نأمؽيكا  ، أو يف ةرلان كفؽيثٍ إـالٌيثٍ  اجلٍػيات واملـؤ

 .ْاوبؽيػاُيا وغيِ 
   ٔضيػ والفِث ٔه ْٔ نرش اتل ويؽى أن دوره اذلي ـيلٔم ةّ إذا اـخظاف

ملَ يفٍػّ، وحلكَ ْؤالء ٌا اكُٔا،  اخليَ  ةكيٍخّ اىيت ييليٓا، وأُّ ئصُو 
ٔ ضاصو ٌَ عالل إكاٌث دورحّ، أو حمارضحّ.  واملًٓ نرش اخلي، ْو

َ  ءِ اىفظال املشايِظ  ةػُض  ْؼا رأٌي يؽاهُ  ٌا  األكٍثِ  أُّ لٔ حجتّ ملا وراءَ  ، وأظ
 هلً. إحلًٓ، وال اـخشاَب  ذَْب 

 
 
  وسألفث

 
 :املهمة   املالحظات   إىل بعض   النظر

إن ْؤالء احلؾبحني يػئٍن أًُٓ غي مؽغٔبني يف املشخٍع؛ وهلؼا حؽاًْ  (1
ييشئٔن إىل اإلغؽاء املادي ألحتاغًٓ، ةالؽواحب، واهلػايا، واجلٔائؾ، 
والؽضالت، وسؼب آعؽيَ ةاتلٍريييات، واألىػاب، واألُاشيػ، وسؼب آعؽيَ 

ِّ  ةالٔظائف، لكي  ، ـٔاء اكُٔا يف وزارات، أو دوائؽ ضهٌٔيث، أو يف حميػ
ٔضيػ والئًٓ ساٌػات ٔذ؛ فرتاًْ جيٍػٔن ٌَ يؽيػون ح ، أو ٌػارس، أو أي ُف

تٔن ليفِث املشخٍع حمنتي ٌَ اجلاس، ورشحيث ٌَ رشائص هلً، ويتىق غػد 
 احلؾبئن ةاـخظافثِ  وأْيٓا، وال يرلٔن إال ةٍشاخيًٓ وغيٍائًٓ اجلتالء، فيلٔمُ 

 ًٍ ، أو أكرث ٌَ غيٍاء أْو الفِث؛ حلهٔن يف ذلم رشغِث ةاغيًٓ، وحصتص اعل
حمارضة الشيظ، أو دورحّ ةٍراةث شتهث صيػ ملَ لً حِشص ٌػًٓ الشتاك 

 ػادوا ةٓا آعؽيَ.املاديث، واىرتفيٓيث، والٔظائفيث اىيت اص
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 على ذلك يأجي األمر الثاني، وهى: اوبناء

ٔه ةػحلو أًُٓ يأحٔن يف ُفؿ  (2 إًُٓ ال حيتٔن ْؼا الشيظ اذلي اـخظاف
ا يف اىػليػة واملِٓز،  ًٌ ادلورة، أو كتيٓا، أو ةػػْا ةٍَ خيخيف الشيظ ٌػًٓ حٍا

اكُٔا حيتٔن الشيظ وحيصو هلً ٌَ احلفاوة ٌرو أو أكرث مما ضصو ليشيظ، فئ 
 ملا أحٔا ةٍَ خياىف ٌِٓشّ!!

هلؼا أيٓا الشيظ لكٍا حؽى ٌَ اةتفاٌات، أو ططم، أو رسور، أو حؽضيب، أو 
، وكػ ضصو، ولٔ أىلاب حظىف غييم لكّ نؼب، إٍُا أرادوا أن يصػادوا ةم

أظٓؽت خماىفاحًٓ جلتؼوك، وملا ةالٔا ةم، ولٔ أغػت اجلظؽ يف ٌِاْز حيم 
فات وٌ ً تلبنيَ املـؤ ً يف واٍد آعؽ؛ فال يصيص  ِاْز نتاْر لم أُم يف واٍد، ْو

ٔسٓني! ٔه، ال أكٔل: ال ٔس  أن حزنل غِػ نؼاةني ٌِطؽفني أصطاب ال
؛ ألُّ يظف غييًٓ الرشغيث، الفيفَّ  إن احلؾبحني إٍُا اـخظافٔا الشيظَ  (3

ً حػػياًل فػييًا،  فخًٓ، أو مؽكْؾ ويػخرب ضظٔر الشيظ يف دمػيخًٓ، أو مـؤ
ٔديع اذلي حيؽص أوخلم  ْؼا ٌع ٌا كػ حيصو يف أذِاء اليلاء واجلئس واتل
ٔديع، وادلاعء،  ىلع حٔذيلّ ةالصٔت، والصٔرة ٌَ الشهؽ، واىرتضيب، واتل
واالةتفاٌات، وجتاذب أغؽاف احلػيد، إذا ال يٍكَ أن يكٔن الشيظ 

ٔـّ، ووداغّ ألوخلم احلؾبحني دليّ اىغظتث الفيفيث ٌ َ أْو ضال ىلائّ، وسي
 يف ُُٔحخّ: ل اىلطػاين كا ابلػع، نٍا

 ال حيقَق ٌتخققػاًع وال ٌزتُققػكًا 
 

 إال ةػبفققِث ٌالققِم اىغظققتانِ   
ِّ  فٓؼا يف ضػ    ًٌ  مهفٌب  ذاح  ألوخلم املِطؽفني! غظي

فات، واملؽانؾ،  إذا ـئو الشيظُ  (4 ةػػ ذلم غَ ْؼه اجلٍػيات، واملـؤ
، فال ةػ أن ال يفهج غَ ٌتػوٍ  ـيفي  وحكيً فيًٓ نٍا ْٔ املخٔكع ٌَ شيٍظ 

يصتص يف ُظؽ اجلاس  ،واحلاىث ْؼه فيًٓ ٌا يػيً فيًٓ؛ فإن الشيظَ  يلَٔل 
ٌخِاكًظا، ويزنع اجلاس اثللث ٌِّ، ويفخػيع احلؾبئن أن يفخػلٔا ىلع حِاكظّ 
ةزنوهل غِػًْ، وباثلِاء غييًٓ اذلي ضصو أذِاء املطارضة، أو اجلئس، أو 

ٔديع، ويػؽطٔن ٔ يػاُق ٌَ يخلكً فيًٓ اآلن، وْؼا  اليلاء، واتل صٔرحّ ْو
 شيظ فال يؤذؽ فيًٓ الكٌّ تلِاكظّ.مهفب آعؽ هلً، أن تفلع ماكُث ال
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ًٌِٓ فٓؼا  اٌا أن يفهج وال يخلكً عٔفًا ٌَ اتلِاكض، أو ضياءً إ (5
ٔ حكٍيً أفٔاه  ًٓ، مشايظ ـيفيني ختيصٔا ًٌِٓ وٌَ سؽضمهفب آعؽ، ْو

 وغػًِٓ فيًٓ ةاـخظافخًٓ.
يف ْؼا حكٍيً ألفٔاه أْو الفِث، وتفهيج هلً أيًظا، فلكٍا حكيً أْو  (6

فات، واملؽانؾ اضخشٔا غييًٓ ةػيٍاء الفِث يف حيم  اجلٍػيات، واملـؤ
ـيفيني ُؾلٔا غِػًْ، وأذِٔا غييًٓ، فأصتص اىػالً الفين شىج يف ضيق اىػالً 

 الفين اآلعؽ، واملفخفيػ أصطاب ابلاغو.
ً ططيث، ْيف ْؼا حغؽيؽ ةػاٌث املفيٍني، وال ـيٍا الشتاب اذليَ  (7

، وكئبًٓ هلً، والفتب أًُٓ وفؽيفث هلؤالء احلؾبحني، ويفخطٔن غلٔهلً
ً الشيظُ  :يلٔلٔن  ... إىظ.فالنٌ  لٔال أن ْؤالء أصطاب ٌِٓز كٔيً ٌا زاْر

ٔدٌ  ابلػيُو  (8 ٔس ٔ أن يلٔم إعٔاُم أْو الفِث ةػغٔحم يف ُفؿ م ، ْو
املِػلث، وجيٍػٔن لم اجلاس، ويخً مؽادك ٌَ نرش اخلي ةؽأٍس مؽفٍٔع، واُظؽ 

ً ضني نِج غِػًْ!!غِػ ذلم ْو ـيشٍع احلؾبئن لم اجل  .اس نٍا دمػْٔ
 إن لً حيؼروا، ولٔ ٌَ غؽف عف. ،أضفَ أضٔاهلً أن يفهخٔا

 ْؼا ٌا حيرضين يف ْؼا امللام، وأـأل اهلل أن جيػو فيّ اخلي واىربكث.
 واحلٍػ هلل رب اىػاملني.

يً.  وصىل اهلل ىلع ُبيِا حمٍػ وىلع آهل وصطتّ ـو
 

 الربيع/ عبد العزيز بو حيىي  كتبها
 دار احلديث ـ ايلهو ـ إب ـ نفرق حبيش

32  9321 
 

 
 


