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 اُدَؼِّدَمة 

وؾمٞمئات  ,ر أٟمٗمسٜماوٟمستٖمٗمره, وٟمٕمقذ سماهلل ُمـ رشو ,وٟمستٕمٞمٜمف ,إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده

أقمامًمٜما, ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف, وُمـ يْمٚمؾ ومال هادي ًمف, وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل 

 وطمده ٓ رشيؽ ًمف, وأؿمٝمد أن حمٛمًدا قمبده ورؾمقًمف.

ا الـَاُس اَتُؼوا َرَبُؽُم اَلِذي َخَؾَؼُؽْم ِمْن َكْػٍس َواِحَِدٍة َوَخَؾَق ِمـَْفا َزْوَجَفا وَ ﴿ َ ا الـَاُس اَتُؼوا َرَبُؽُم اَلِذي َخَؾَؼُؽْم ِمْن َكْػٍس َواِحَِدٍة َوَخَؾَق ِمـَْفا َزْوَجَفا وَ َيا َأُّيه َ َبَث َبَث َيا َأُّيه

ا َوكَِساءا َواَتُؼوا اهللَ اَلِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواألَْرَحاَم إَِن اهللَ َكاَن َعَؾْقُؽْم  ا َوكَِساءا َواَتُؼوا اهللَ اَلِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواألَْرَحاَم إَِن اهللَ َكاَن َعَؾْقُؽْم ِمـُْفََم ِرَجاًلا َكثِرا ِمـُْفََم ِرَجاًلا َكثِرا

 .[[11: : ]الـساء]الـساء﴾َرِققبااَرِققباا

َا اَلِذيَن آَمـُوا اَتُؼوا اهللَ َحَق ُتَؼاتِِه َوًل ََتُوُتَن إًِل َوَأْكُتْم ُمْسؾُِؿو﴿ َا اَلِذيَن آَمـُوا اَتُؼوا اهللَ َحَق ُتَؼاتِِه َوًل ََتُوُتَن إًِل َوَأْكُتْم ُمْسؾُِؿوَيا َأُّيه  .[[102102: : عؿرانعؿران  ]آل]آل﴾نَ نَ َيا َأُّيه

ا﴿ َا اَلِذيَن آَمـُوا اَتُؼوا اهللَ َوُقوُلوا َقْوًلا َسِِديِدا اَيا َأُّيه َا اَلِذيَن آَمـُوا اَتُؼوا اهللَ َوُقوُلوا َقْوًلا َسِِديِدا ُيْصؾِْح َلُؽْم َأْعََمَلُؽْم َوَيْغِػْر َلُؽْم ُيْصؾِْح َلُؽْم َأْعََمَلُؽْم َوَيْغِػْر َلُؽْم   **  َيا َأُّيه

ا َعظِقَما  ا َعظِقَما ُذُكوَبُؽْم َوَمْن ُيطِِع اهللَ َوَرُسوَلُه َفَؼِْد َفاَز َفْوزا  .[[7171--7070: : ]األحزاب]األحزاب﴾ُذُكوَبُؽْم َوَمْن ُيطِِع اهللَ َوَرُسوَلُه َفَؼِْد َفاَز َفْوزا

, وُمـ طملم ٔظمر ئمٝمر ومٞمفاًمنم  دَ اًمِمديد ذم اًمقىمت اًمذي اؿمتَ  وم٢مٟما وًمألؾمػ سمٕمد:أُما 

ـْ ﴿سمٞمان احلؼ سمدًمٞمٚمف, ىمال شمٕمامم: اًمنم سمٚمباس أو سمآظمر: وُمـ اًمٜمّمح ًمٚمٛمسٚمٛملم  َوًْمَتُٙم

ـِ اعمُْٜمَْٙمِر َوُأوًَمِئَؽ ُهؿُ   ُِمٜمُْٙمْؿ ُأَُمٌة َيْدقُمقَن إِمَم اخْلػَْمِ َوَي٠ْمُُمُروَن سمِاعمَْْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمْقَن قَم

  .[404]آل قمٛمران:﴾اعمُْْٗمٚمُِحقنَ 
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ـْ َأيِب ؾَمِٕمٞمدٍ 49)وذم صحٞمح ُمسٚمؿ سمرىمؿ  ؾَمِٛمْٕمُت َرؾُمقَل اهللِ َصغَم اهللُ قَمَٚمْٞمِف ىَماَل: ( قَم

ْ َيْس »َوؾَمَٚمَؿ َيُ٘مقُل:  ْ َيْسَتٓمِْع وَمبِِٚمَساٟمِِف, وَم٢مِْن ََل ُه سمَِٞمِدِه, وَم٢مِْن ََل ْ ـْ َرَأى ُِمٜمُْٙمْؿ ُُمٜمَْٙمًرا وَمْٚمُٞمَٖمػمر َتٓمِْع َُم

ياَمنِ  وَمبَِ٘مْٚمبِِف,  .«َوَذًمَِؽ َأْضَٕمُػ اْْلِ

وهمػمهؿ ممـ جيرون اًمقيالت ذم هذا اًمقىمت اًمذي ٟمحـ سمحاضمة إمم اًمرد قمغم اًمراومْمة 

اطمتجٜما أٟما ٟمرد قمغم ُمـ قمغم اًمبالد قماُمة واًمدقمقة اًمسٚمٗمٞمة ظماصة ذم هذا اًمٔمرف اعمحرج, 

 !!يمٜما ٟمحـ وهؿ ذم ظمٜمدق واطمد ضد أهؾ إهقاء

 هنؿ صاروا حماُملم قمـ اعمبٓمٚملم!!وذًمؽ أ

 وٓ شمٔمـ أٟمف قمـ ضمٝمؾ سمؾ قمـ قمٚمؿ وسمّمػمة سمحال اعمبٓمٚملم: وًمف ومٞمٝمؿ قمدة ُم١مًمٗمات!

 سمؾ رضمع يٜم٘مض همزًمف أٟمٙماصًما!!

 وشمٚمبٞمس ٓ يٚمٞمؼ سمٛمـ شمّمدر ًمٚمدقمقة واًمسٜمة!

 وذر ًمٚمرُماد ذم قمٞمقن اًمٖماومٚملم!

 أًمٚمحسد وطمب آٟمت٘مام؟؟!

 أم ًمتٙمقن اعمرضمٕمٞمة ًمٗمالن!؟

 ا وشمرشمٗمع اًمراومْمة!!؟؟أًمٞمس٘مط هذ

 ؟؟أم ُماذا 

 وعماذا هذا اهلجقم قمغم أهؾ اًمسٜمة, وأهؾ اًمبدع أياديٙمؿ طماٟمٞمة هلؿ؟
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ـْ سَمْٕمِد هَمَٚمبِِٝمْؿ ؾَمَٞمْٖمٚمُِبقَن )2( هُمٚمَِبِت اًمُروُم )4﴿اَل ) َْرِض َوُهْؿ ُِم ْٕ ( ذِم 3( ذِم َأْدَٟمك ا

ـْ سَمٕمْ  ـْ ىَمْبُؾ َوُِم َُْمُر ُِم ْٕ ـْ 4ُد َوَيْقَُمِئٍذ َيْٗمَرُح اعم١ُْْمُِمٜمُقَن )سمِْْمِع ؾِمٜملَِم هلِلَِ ا ( سمِٜمٍَْمِ اهلَلِ َيٜمٍُْمُ َُم

 .[5 - 4]اًمروم:  ﴾ (5َيَِماُء َوُهَق اًْمَٕمِزيُز اًمَرطِمٞمُؿ )
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 توصئة

وىمع ذم يدي يمتاب سمٕمٜمقان إحتاف أهؾ اًمسٜمة  4434ذم ًمٞمٚمة اًمساسمع ُمـ مجاد اًمثاين 

, وهق ضٛمـ ؾمٚمسٚمة ((44))ُمام صاطمب ُمٕمؼمسم٢ميْماح أصؾ شمرك اًم٘متال ذم اًمٗمتٜمة عمحٛمد اْل

ؼ واعمريد ًمف إٓ ٟمتٞمجة يٕمبد احلٚمٝما ُما ومٞمٝما ُما يقصؾ اًمباطمث قمـ يمتب ًمف ذم اعمقضقع يم

اهلل ومٞمٝما قمغم سمّمػمة, ًمٙمـ هذا اًمٙمتاب ىمدم ًمف اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمبد اًمقهاب اًمقصايب 

د اهلل وم٘مٚمت ًمٕمٚمف دمرد ًمٚمدًمٞمؾ, وسملم احلؼ سم٠مدًمتف: وهذه هماية يمؾ حمؼ وُمٜمّمػ, يري

 واًمدار أظمرة.

وهذا اًمٙمتاب ُم٠مظمقذ ُمـ  يمتاب: اًم٘متال ذم اًمٗمتٜمة, دراؾمة شم٠مصٞمٚمٞمة قم٘مدية, إقمداد قمبد 

وًمٙمـ ًمألؾمػ رأيت , ((22))(428اهلل سمـ قمبد اًمٕمزيز  قمبداهلل اًمسقيد, رؾماًمة ُماضمستػم)ص

 ؿمٞمًئا يذهؾ يمؾ قماىمؾ قمٜمده ُمسحة قمٚمؿ.

ًٓ صمؿ هيدُمٝما صمؿ ؾ أصق يٕمقد إًمٞمٝما ويم٠مهنا سماىمٞمة قمغم طماهلا,  وماًمرضمؾ ُمتٜماىمض متاًُما ي١مصر

ويٜم٘مؾ أدًمة ويمالًُما ًمبٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ سمبؽم أو شمٍمف أو يٜمزًمف ذم همػم ُمقضٕمف, ويٜم٘مؾ 

                                                 

اًمثاين ًمف ذم اًمٗمتـ زقمؿ, أًمٗمف أيام اقمتداء احلقصمٞملم قمغم أهؾ اًمسٜمة ذم اًمثاين ًمف ذم اًمٗمتـ زقمؿ, أًمٗمف أيام اقمتداء احلقصمٞملم قمغم أهؾ اًمسٜمة ذم اًمثاًمث ذم اًمٗمتـ, واًمثاًمث ذم اًمٗمتـ, ووهذا اًمٙمتاب وهذا اًمٙمتاب     ((44))

  ؾ.ؾ.طمرهبؿ اًمسادؾمة ُمع اًمدوًمة, وىمد ٟمٍم سمف اًمباـمطمرهبؿ اًمسادؾمة ُمع اًمدوًمة, وىمد ٟمٍم سمف اًمباـم

ويمتاسمف إول: اًم٘مقل احلسـ ذم يمٞمٗمٞمة اًمتٕماُمؾ ُمع اًمٗمتـ, أًمٗمف أيام ومتٜمة أيب احلسـ اعمٍمي, وٟمحـ ٟمٜمتٔمر ُمٜمؽ ويمتاسمف إول: اًم٘مقل احلسـ ذم يمٞمٗمٞمة اًمتٕماُمؾ ُمع اًمٗمتـ, أًمٗمف أيام ومتٜمة أيب احلسـ اعمٍمي, وٟمحـ ٟمٜمتٔمر ُمٜمؽ 

      وماىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمف!!وماىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمف!!ٕن ٕن اعمزيد ُمـ اًمتخبٞمط, اعمزيد ُمـ اًمتخبٞمط, 
  

  !!!!ؾمؽمى سم٢مذن اهلل صقرشمف ذم آظمر اًمرؾماًمة: وًمٞمس احلؼم يماعمٕمايٜمةؾمؽمى سم٢مذن اهلل صقرشمف ذم آظمر اًمرؾماًمة: وًمٞمس احلؼم يماعمٕمايٜمةوو    ((22))
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ٔظمر ذم ُمقضع آظمر قمٙمسف طمتك ُئمـ أن سملم اًمٙمالُملم شمٜماىمض, وًمٞمس يمذًمؽ وًمٙمـ 

 آومتف ُمـ اًمٗمٝمؿ اًمس٘مٞمؿ!

ِمٚمة اًمتٕمّمب ًمٚمباـمؾ سماؾمؿ ٕٟمف صار يمام ُيسَٛمك سماًمٜماـمؼ اًمرؾمٛمل ًم فوإٟمام رددت قمٚمٞم

 !أهؾ اًمسٜمة, ضد أهؾ اًمسٜمة, ومقاقمجباه

 



  

 

1010 
 

1010 

 

 تعريف قتال الػتـة عـِد حمؿِد اإلمام

(: هق يمؾ ىمتال سملم اعمسٚمٛملم اؿمتبف ومٞمف احلؼ سماًمباـمؾ, ويمؾ 40ىمال ذم هذا اًمٙمتاب)ص

 ىمتال ُمـ أضمؾ اًمدٟمٞما. وقمغم هذا درج أهؾ اًمٕمٚمؿ. اهـ  

واًمّمقاب أن ال اْلُمام اسمـ ضمرير : ىمل: اؾمٓمر واطمد وم٘مصمؿ ٟم٘مض يمالُمف ُمبارشة سمٕمد 

ادـؽر واجب عذ كل من قِدر عؾقه فؿن أعان  وإكؽار ,ي٘مال إن اًمٗمتٜمة أصٚمٝما آسمتالء

وإن أؿمٙمؾ إُمر ومٝمل احلاًمة اًمتل ورد اًمٜمٝمل قمـ  ,ادحق أصاب ومن أعان ادخطئ أخطل

 . اهـ(43/40ومتح اًمباري )ٟم٘ماًل ُمـ  .اًم٘متال ومٞمٝما

ف ُمـ اًمٗمتح سمؽمه حمٛمد اْلُمام سمام يقاومؼ هقاه, وإًمٞمؽ ٟمص يمالم هذا اًمٙمالم اًمذي ٟم٘مٚم

 احلاومظ رمحف اهلل:

 .واعمراد سماًمٗمتٜمة ُما يٜمِم٠م قمـ آظمتالف ذم ـمٚمب اعمٚمؽ طمٞمث ٓ يٕمٚمؿ اعمحؼ ُمـ اعمبٓمؾ

اظمتٚمػ اًمسٚمػ ومحٛمؾ ذًمؽ سمٕمْمٝمؿ قمغم اًمٕمٛمقم وهؿ ُمـ ىمٕمد قمـ  :ىمال اًمٓمؼمي 

سمـ قمٛمر وحمٛمد سمـ ُمسٚمٛمة وأيب سمٙمرة ذم ايمسٕمد وا اًمدظمقل ذم اًم٘متال سملم اعمسٚمٛملم ُمٓمٚم٘مً 

 .ومتسٙمقا سماًمٔمقاهر اعمذيمقرة وهمػمها ,آظمريـ

وىماًمت ـمائٗمة سمؾ سماًمتحقل قمـ سمٚمد  ,صمؿ اظمتٚمػ ه١مٓء وم٘ماًمت ـمائٗمة سمٚمزوم اًمبٞمقت 

 صمؿ اظمتٚمٗمقا ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ىمال إذا هجؿ قمٚمٞمف ءيء ُمـ ذًمؽ يٙمػ يده وًمق ىمتؾ اًمٗمتـ أصاًل 

 ,ٟمٗمسف وقمـ ُماًمف وقمـ أهٚمف وهق ُمٕمذور إن ىمتؾ أو ىمتؾوُمٜمٝمؿ ُمـ ىمال سمؾ يداومع قمـ 

وىمال آظمرون إذا سمٖمت ـمائٗمة قمغم اْلُمام وماُمتٜمٕمت ُمـ اًمقاضمب قمٚمٞمٝما وٟمّمبت احلرب 
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وضمب ىمتاهلا ويمذًمؽ ًمق حتارسمت ـمائٗمتان وضمب قمغم يمؾ ىمادر إظمذ قمغم يد اعمخٓمئ 

 .وٟمٍم اعمّمٞمب وهذا ىمقل اجلٛمٝمقر

لم ـمائٗمتلم ُمـ اعمسٚمٛملم طمٞمث ٓ إُمام ًمٚمجامقمة يمؾ ىمتال وىمع سم :ؾ آظمرون وم٘ماًمقاوومَّم  

وماًم٘متال طمٞمٜمئذ ممٜمقع وشمٜمزل إطماديث اًمتل ذم هذا اًمباب وهمػمه قمغم ذًمؽ وهق ىمقل 

 .إوزاقمل

واًمّمقاب أن ي٘مال إن اًمٗمتٜمة أصٚمٝما آسمتالء وإٟمٙمار اعمٜمٙمر واضمب قمغم  :ىمال اًمٓمؼمي 

أظمٓم٠م وإن أؿمٙمؾ إُمر يمؾ ُمـ ىمدر قمٚمٞمف ومٛمـ أقمان اعمحؼ أصاب وُمـ أقمان اعمخٓمئ 

 .ومٝمل احلاًمة اًمتل ورد اًمٜمٝمل قمـ اًم٘متال ومٞمٝما

وذهب آظمرون إمم أن إطماديث وردت ذم طمؼ ٟماس خمّمقصلم وأن اًمٜمٝمل خمّمقص  

 .سمٛمـ ظمقـمب سمذًمؽ

وىمٞمؾ إن أطماديث اًمٜمٝمل خمّمقصة سمآظمر اًمزُمان طمٞمث حيّمؾ اًمتح٘مؼ أن اعم٘ماشمٚمة إٟمام  

قد اًمذي أرشت إًمٞمف ىمٚمت يا رؾمقل اهلل هل ذم ـمٚمب اعمٚمؽ وىمد وىمع ذم طمديث سمـ ُمسٕم

 . اهـوُمتك ىمال طملم ٓ ي٠مُمـ اًمرضمؾ ضمٚمٞمسف :ىمٚمت .وُمتك ذًمؽ ىمال أيام اهلرج

 ويمالم حمٛمد اْلُمام قمٚمٞمف ُم١ماظمذات:

ذيمر إىمقال إظمرى ُمع أن احلاومظ واًمٓمؼمي ذيمروا هذا  وندإومم: سمؽمه هلذا اًمٙمالم 

 س٠مًمة همػمه وهذا شمٚمبٞمس!اًم٘مقل وهمػمه, وماٟمتزاقمف وطمده يم٠مٟمف ًمٞمس ذم اعم

 اًمثاٟمٞمة: إمهاًمف ًم٘مقل اجلٛمٝمقر ذم اعمس٠مًمة سمٜماًء قمغم ُما ؾمٞم٠ميت.
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اًمثاًمثة: صقر أن همػم هذ اًم٘مقل سماـمؾ, واعمس٠مًمة ومٞمٝما ظمالف وىمقل اجلٛمٝمقر ظمالف 

 ىمقًمف.

 اًمراسمٕمة: إذا يمان ىمال هبا ُمـ اًمسٚمػ ومٕمغم ُمذهبؽ اًمقاؾمع ًمِـَؿ شُمٜمٙمر!؟

 إُما ضمٝمؾ أو شمٚمبٞمس! ظمتالف ىمتال ومتٜمة, وهذا ر اعمس٠مًمة أن يمؾ ااخلاُمسة: صقَ 

, وًمق راضمٕمت ُمـ صمؿ ٟم٘مؾ ٟم٘مقٓت قمـ اسمـ سمٓمال وهمػمه وهل شمٚمبٞمسات وسمؽم يمٜمٔمػمه

 .ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ ُمـ ُمّمادره ًمرأيت أهنؿ يذيمرون اعمس٠مًمة سمٗمروقمٝما

 سماب ُمٝمؿ سمبٞمان ومروع اعمس٠مًمة مما يبلم ضمٝمؾ اْلُمام أو شمٕماُمٞمف!! وؾمٞم٠ميت



                                                            

 

1313 
 

1313 

 

  خؾط احلق بالباصل

َيا َأْهَؾ اًْمِٙمَتاِب َِلَ شَمْٚمبُِسقَن احْلََؼ سمِاًْمَباـِمِؾ َوشَمْٙمُتُٛمقَن احْلََؼ َوَأْٟمُتْؿ شَمْٕمَٚمُٛمقَن ﴿ شمٕمامم: ىمال اهلل

ـَ آَُمٜمُقا َوضْمَف اًمٜمََٝماِر 74) ـْ َأْهِؾ اًْمٙمَِتاِب آُِمٜمُقا سمِاًَمِذي ُأْٟمِزَل قَمغَم اًَمِذي ( َوىَماًَمْت ـَماِئَٗمٌة ُِم

 .[72 -74]آل قمٛمران:  ﴾(72َٕمَٚمُٝمْؿ َيْرضِمُٕمقَن )َوايْمُٗمُروا آظِمَرُه ًمَ 

سم٠مقمٔمؿ (: وها هل سمالد اعمسٚمٛملم ذم اًمقىمت احلارض ىمد ًُمٖمرٛمت 6ىمال حمٛمد اْلُمام )ص

 اًمٗمتـ ورش اعمحـ, أٓ وهل: ومتٜمة إٟمِماء إطمزاب وإىماُمة اًمٗمرق اًم٘متاًمٞمة..إًمخ.

إمم ضماٟمب ُما  عمِمؽمك(: وعما ىماُمت ذم سمالدٟما اًمٞمٛمٜمٞمة صمقرة أطمزاب اًمٚم٘ماء ا7وىمال )ص

ومْمٞمة )احلقصمٞمة( قمغم اًمدوًمة, وُما ي٘مقم سمف أصحاب ايمان طماصاًل  ُمـ ظمروج اًمٓمائٗمة اًمر

شمٜمٔمٞمؿ اًم٘ماقمدة ُمـ اهمتٞمآت وشمٚمٖمٞمامت وشمٗمجػمات وهمػم ذًمؽ ُمـ أومٕماهلؿ, ؾمٕمك يمؾ 

إمم ضمر ُمـ ىمدروا قمٚمٞمف ُمـ أسمٜماء اعمسٚمٛملم إًمٞمٝمؿ: ومٞم٠مشمقن إمم اًمسٜمل طمزب وومرىمة ومجاقمة 

اق اعمال ِمًمسٜمٞمة, وإمم اعمتِمٞمع سماؾمؿ أٟمٜما مجٞمًٕما ُمـ آل اًمبٞمت, وي٠مشمقن إمم قمسمادقماء ا

وـمالب اعمٚمؽ ُمـ سماب اعمٚمؽ واًمتقصؾ إًمٞمف, ويّمقرون عمـ اؾمتجاب هلؿ أهنؿ ذم 

 اهـ اًم٘مرب ُمـ اعمٚمؽ ىماب ىمقؾملم أو أدٟمك!!

 قمٚمٞمف اٟمت٘ماد ُمـ وضمٝملم:ىمٚمت: هذا اًمٙمالم 

 وهل: ومتٜمة إٟمِماء إطمزاب ظمٓم٠م وم٠مقمٔمؿ اعمحـ, أٓ ورش اًمٗمتـ أقمٔمؿ: إول: ىمقًمف

 ., وهذا ُما حيٛمٚمف يمالُمفاًمٗمتـ هل اًمنمك سماهلل واًمٙمٗمر

 هق وهذا– اعمسٚمؿ ُمٜمٝمؿ إطمزاب اًمثاين: إن ىمّمد شمٙمٗمػمهؿ, ومٝمق ٓ جيقز ٕن هذه

 . اًمٙماومر وومٞمٝمؿ -اعمسٚمٛملم سمالد ذم إصؾ
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ام حيذو طمذوه, خياًمػ ُمٜمٝمج اْلرضماء اًمذي صار حمٛمد اْلُمومٝمق اًمتٙمٗمػم,  وم٢من ىمّمد

 وهذا ُمـ شمٜماىمْمف!!

 وومٞمف شمٚمبٞمس ُمـ وضمقه:

 أن صقر أن مجٞمع اًمٗمتـ ُمـ هذا اًمرضب.إول: 

قمغم ذًمؽ سمذيمر هذه اًمٗمرق  َؾ ـاًمثاين: يقهؿ أٟمف إٟمام ىمّمد اًمٗمتٜمة اًمتل قمرومٝما ىمبؾ, ودًمَ 

 واىمٕمف يٙمذسمف سمام يكم:ًمٙمـ اًمْماًمة وأومٕماهلا, 

ؿمٞمخٜما ىمد شمٚم٘ماه قمٜمف شمالُمذشمف إومذاذ, هذا اًمذي ىماًمف  (:66[ ىمقًمف ومٞمام ي٠ميت )ص4]

 .. اهـ وؾمٞم٠ميت سم٢مذن اهللوإظمقاٟمف إجماد وؾماروا قمغم ُما يمان يسػم قمٚمٞمف

 [ ؾمػمه وُمـ ؾمار ُمٕمف ٓ ي١مُمٜمقن سم٠مي سمٗمتٜمة إٓ قمغم هذا اًمتٕمريػ!2]

 وومٞمف يمذب ُمـ طمٞمث:

 [ أن قمٜمقان يمتاسمف إحتاف أهؾ اًمسٜمة..., ومٝمق ي٘مّمد أهؾ اًمسٜمة.4]

هذا اًمٗمٕمؾ, وهؿ سمراء ومٝمذه ومرية -أو سمٕمْمٝمؿ–ٕهؾ اًمسٜمة  ٛمد اْلُمام[ ٟمسبَت يا حم2]

 حتتاج أن شمثبت هذا أو شمتقب إمم اهلل.

وهق ُمتسؽم -شمٜمبٞمف: إٓ أن ي٘مّمد سمٕمض ـمالسمف اًمذيـ يماٟمقا يذهبقن ؾماطمة اًمتٖمرير

 قمٚمٞمٝمؿ! 

 وٓ ُأراه سمٚمغ سمف اًمٜمّمح إمم هذا احلد)ٕٟمف ًمٞمس ُمـ قمادشمف(!
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ـْ ﴿ىمال اهلل شمٕمامم:  اشمؼ اهلل يا حمٛمد اْلُمام,  َويَمانَ  َٟمْٗمِسفِ  قَمغَم  َيْٙمِسُبفُ  وَم٢مَِٟماَم  إصِْماًم  َيْٙمِسْب  َوَُم

ـْ  * طَمِٙمٞماًم  قَمٚمِٞماًم  اهللَُ َتاًٟما اطْمَتَٛمَؾ  وَمَ٘مدِ  سَمِريًئا سمِفِ  َيْرمِ  صُمؿَ  إصِْماًم  َأوْ  ظَمٓمِٞمَئةً  َيْٙمِسْب  َوَُم  َوإصِْماًم  هُبْ

 .[442 -444: اًمٜمساء﴾ ]ُُمبِٞمٜمًا

 ومٛمـ ي٘مّمد؟؟! -قمغم شمٕمريٗمف–َل يثبت ُمـ دظمؾ ذم اًمٗمتٜمة ُمـ أهؾ اًمسٜمة  [ إن3] 

 ذم اعمِمؽمي!!اًمذيـ ًمٕمٚمف قمٜمك أهؾ اًمسٜمة اًمذيـ ذم اعمريخ, أو 

 تياقض ّاضح ّكذب فاضح:

اًمتٕمريػ اًمذي ذيمره حمٛمد اْلُمام ؾمبؼ وهق واضح, واًمقاىمع اًمذي ىمّمد سمف أهؾ اًمسٜمة 

 أُمريـ أطمالمها ُمر: واجلامقمة هق ُمقىمٗمٝمؿ ُمع اًمراومْمة: ومٝمق سملم

 !!: يا حمٛمد اْلُمام أومؼُما أن ي٘مّمد ومتٜمة إطمزاب واًمٚم٘ماء اعمِمؽمك: ومام هؿ سم٠مهؾ ؾمٜمةإ* 

* وإُما أن ي٘مّمد ُما طمّمؾ ُمـ سمٖمل وقمدوان ًمٚمراومْمة قمغم أهؾ اًمسٜمة, ويمؾ ُماذيمر ُمـ 

 إدًمة واًمٜم٘مقٓت ٓ شمٜمٓمبؼ قمغم هذا!

 ؿمتان سملم ُمنمق وُمٖمرب  ؾمارت ُمنمىمة ورست ُمٖمرسًما

 .ُما أن يٙمقن اعمقضقع ؿمبف ظمٞمال ٟمس٠مل اهلل اًمٕماومٞمة* وإ
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 اإلمام كؼض كػسه بـػسه دم كتابه

سمٕمدُما ىمرر حمٛمد اْلُمام آقمتزال ذم يمتاسمف هذه وهمػمه ُمـ يمتبف وذم شم٘مٕمٞمداشمف وشم٘مريراشمف, 

 .-وهق يٕمتؼم رًدا قمٚمٞمف-سم٠مدًمة وٟم٘مقٓت ُمٜمٝما ُماهق ذم ُمقضٕمف

ىمٚمة متٞمٞمزه ٓ يٗمرق ويسقىمٝما يمٚمٝما ُمساىًما وُمٜمٝما ُما ًمٞمس ذم ُمقضٕمف: وهق ُمـ ختباـمتف و 

 واطمًدا!!

 سمٕمد هذا ٟم٘مض ٟمٗمسف سمام يكم:

 (:29/ ىمال )ص4

اعتزال أكثر الصحابة الؼتال دم اجلؿل وصػني وحسن تعامل 

 بعضفم مع بعض 

  (:32ومٞمٗمٝمؿ ُمـ هذا شمٜمزيٚمف قمغم ؾمائر اًمٗمتـ, صمؿ ٟم٘مْمف سم٘مقًمف )ص

ون الثوريون أن ممججي معركة اجلؿل هم ادػسِد إمجاع تارخيي

  الذين قتؾوا عثَمن

 وم٘مال: (38وٟم٘مْمف )ص
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 الؼتال مع ادحق من الطائػتني ادتؼاتؾتني وضوابط ذلك

﴿وَمَ٘ماشمُِٚمقا اًَمتِل ًمة ىمقًمف شمٕمامم:٠موم٘مال: أصؾ هذه اعمس وسمرُمف سمرًُما ٕهنا َل شمٓمب سمف ٟمٗمسف

 ..... إًمخ[9شَمْبِٖمل طَمَتك شَمِٗملَء إمَِم َأُْمِر اهلَلِ﴾ ]احلجرات: 

ـَ ٝمال ذيمرت أية ذم اعمقضقع سمٙمامهلا!! سمؾ أيات, ىمال شمٕمامم: وم ﴿َوإِْن ـَماِئَٗمَتاِن ُِم

ظُْمَرى وَمَ٘ماشمُِٚمقا اًَمتِل شَمْبِٖمل طَم  ْٕ ا قَمغَم ا َتك اعم١ُْْمُِمٜملَِم اىْمَتَتُٚمقا وَم٠َمْصٚمُِحقا سَمْٞمٜمَُٝماَم وَم٢مِْن سَمَٖمْت إِطْمَدامُهَ

إَِٟماَم  *ْت وَم٠َمْصٚمُِحقا سَمْٞمٜمَُٝماَم سمِاًْمَٕمْدِل َوَأىْمِسُٓمقا إَِن اهللََ حُيُِب اعمُْْ٘مِسِٓملَم شَمِٗملَء إمَِم َأُْمِر اهللَِ وَم٢مِْن وَماءَ 

 -9اعم١ُْْمُِمٜمُقَن إِظْمَقٌة وَم٠َمْصٚمُِحقا سَملْمَ َأظَمَقْيُٙمْؿ َواشَمُ٘مقا اهلَلَ ًَمَٕمَٚمُٙمْؿ شُمْرمَحُقَن﴾ ]احلجرات: 

40]. 

 (:38وىمال ذم هذه اًمّمٗمحة وهل)ص

 :(449/ 8)رشح ذم إيمامل اعمٕمٚمؿ ذم ٘مايض قمٞماض ًموىمال ا

أُمر  وذهب ُمٕمٔمؿ اًمّمحاسمة واًمتاسمٕملم إمم ٟمٍم احلؼ رم ومؼ اعمسٚمٛملم , واًم٘مٞمام ُمٕمف يمام

ـَ اعْم١ُْمُِمٜملَِم اىْمَتَتُٚمقا وَم٠َمْصٚمُِحقا سَمْٞمٜمَُٝماَم وَم٢مِْن سَمَٖمْت  اهلل سمف رم اًمبٖماة سم٘مقًمف ﴿َوإِْن ـَماِئَٗمَتاِن ُِم

ا قَمغَم  ظُْمَرى وَمَ٘ماشمُِٚمقا اًَمتِل شَمْبِٖمل طَمَتك شَمِٗملَء إِمَم َأُْمِر اهللَِ ﴾ ]احلجرات: إطِْمَدامُهَ ْٕ  [.9ا

 ( :2888رىمؿ/ 48/9ُمسٚمؿ ) ذم رشح اًمٜمقويوىمال 

ـِ َواًمْ  ؾْماَلِم جَيُِب َٟمٍْمُ اعمُِْحؼر ذِم اًْمِٗمَت  اْْلِ
ِ
ِ٘مَٞماُم َوىَماَل ُُمْٕمَٔمُؿ اًمَّمَحاسَمِة َواًمَتاسمِِٕملَم َوقَماَُمِة قُمَٚماَمء

﴿ وَمَ٘ماشمُِٚمقا اًَمتِل شَمْبِٖمل طَمَتك شَمِٗملَء إِمَم َأُْمِر :َُمَٕمُف سمُِٛمَ٘ماشَمَٚمِة اًْمَباهِملَم يَماَم ىَماَل شمٕمامم

 . اهـ يمالُمف.َوَهَذا ُهَق اًمَّمِحٞمُح  [9]احلجرات:اهللَِ﴾
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صمؿ ٟم٘مؾ ٟمحق هذا قمـ احلاومظ اسمـ طمجر واًمِمقيماين, وُما درى أن هذا هق ىمقل 

 اًمّمحٞمح ذم هذا اًمٜمقع ُمـ اًمٗمتـ, وزم قمٚمٞمف ُم١مظمذات: اجلٛمٝمقر, وهذا هق

 إومم: اضٓمراب اًمرضمؾ ومتارة حيرم وشمارة يبح ُمـ همػم شمٗمّمٞمؾ دىمٞمؼ, وإٟمام اًمتخبط.

اًمثاٟمٞمة: قمدم متٞمٞمزه ًمٚمٗمتٜمة اًمتل يٜمٍم ومٞمٝما اعمحؼ ُمـ اعمبٓمؾ, هذا ُمـ طمٞمث شم٠مصٞمٚمف, أُما 

 قمٛمٚمف وم٠مؿمد وأؿمد: وًمذًمؽ طمّمؾ ًمف اًمتخبط ذم أُمقر:

  وىمٕمت ومتٜمة اطمتاج أن يٙمتب ومٞمٝما ُمسٙملم َل يٛمٞمز! اهلل يبٍمك ويٗمٝمٛمؽ احلؼ!/ يمٚمام4

/ ٓ يٛمٙمـ عمـ ىمرأ يمتبف أن خيرج سمحؾ يسػم قمٚمٞمف ٕن صاطمب إصؾ َل يٗمٝمؿ ُما 2

 أصٚمف, ومّماطمب اًمٗمرع ُمـ سماب أومم.

ذم أي ومتٜمة شمٜمزل, وٓ يستٓمٞمع أن يٛمٞمز  وا سم٘مقًمف َل يٗمٝمٛمقا إٓ اًمت٘مٚمٞمد ًمفر/اًمذيـ شم٠مصم3

 إدًمة اًمنمقمٞمة سمْمقاسمٓمٝما.سم
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 كؼض الـؼض 

 :( وهق ىمقًمف38ص )صمؿ سمٕمدُما ذيمر اًمباب اًمساسمؼ 

 .اهـالؼتال مع ادحق من الطائػتني ادتؼاتؾتني وضوابط ذلك) 

 :(40)ص اًمذي ٟم٘مض سمف يمالُمف إول, قماد ومٜم٘مض اًمٜماىمض ُمرة أظمرى وم٘مال

 ًل تشارك دم قتال الػتـة وًل بحضورك اهـ

 طمد أُمقر:وهذا حيٛمؾ قمغم أ

 أطمدها: أٟمف ُما اىمتٜمع سمٙمالُمف إول, وم٠مراد أن يزيد.

وهذا أهقن -صماٟمٞمٝما: أٟمف ظماٟمف طمسـ شمرشمٞمب اًمرؾماًمة: ٕن هذا ًمٞمس ُمقضع هذا اًمٕمٜمقان

 .-اعمحاُمؾ ًمف

ق سملم هذا ُمـ هذا, وإٟمام ىمّمده أن  -وهذا ٓ حمٞمد ًمف ُمٜمف–صماًمثٝما: أٟمف ٓ يٛمٞمز  ومال يٗمرر

 .ًمٜم٘مقٓت ومحسبيٕم٘مد سماسًما , ويٜم٘مؾ ًمف سمٕمض ا

م وي , ومخبط ١مظمرراسمٕمٝما: أٟمف ًمٙمقٟمف أظمذ اًمٙمتاب ُمـ همػمه ظماف أن يٗمتْمح ومجٕمؾ ُي٘مدر

 .اعمس٠مًمة
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2020 

 

 كؼٌض آخر بعِد كؼض الـؼض كاقض آخر

 (:34ىمال حمٛمد اْلُمام )ص

دم  الصحابة الذين وقعواأن  ((33))وقِد أوضحت دم كتايب َتام ادـة

 ما حصل مـفم فتـة الؼتال غبطوا الذين اعتزلوها, وكِدموا عذ

وتابوا إىل اهلل وعػوا بعضفم عن بعض, فؾؾه درهم! فؿن أين لـا 

 اهـ.مثل الصحابة ريض اهلل عـفم فال حرمـا اهلل من اإلقتِداء هبم

 ٘مال:وم (48صذم )قم٘مد سماسًما و

اإلمجاع عذ رشعقة الِدفاع عن الـػس والعرض وادال وضوابط 

 اهـ ذلك

 

 

                                                 

ـ زقمؿ, أًمٗمف أيام اقمتداء احلقصمٞملم قمغم أهؾ اًمسٜمة ذم طمرهبؿ اًمسادؾمة ُمع ـ زقمؿ, أًمٗمف أيام اقمتداء احلقصمٞملم قمغم أهؾ اًمسٜمة ذم طمرهبؿ اًمسادؾمة ُمع وهذا اًمٙمتاب اًمثاين ًمف ذم اًمٗمتوهذا اًمٙمتاب اًمثاين ًمف ذم اًمٗمت    ((33))

  اًمدوًمة, وىمد ٟمٍم سمف اًمباـمؾ.اًمدوًمة, وىمد ٟمٍم سمف اًمباـمؾ.

ويمتاسمف إول: اًم٘مقل احلسـ ذم يمٞمٗمٞمة اًمتٕماُمؾ ُمع اًمٗمتـ, أًمٗمف أيام ومتٜمة أيب احلسـ اعمٍمي, وٟمحـ ٟمٜمتٔمر ُمٜمؽ ويمتاسمف إول: اًم٘مقل احلسـ ذم يمٞمٗمٞمة اًمتٕماُمؾ ُمع اًمٗمتـ, أًمٗمف أيام ومتٜمة أيب احلسـ اعمٍمي, وٟمحـ ٟمٜمتٔمر ُمٜمؽ 

      اعمزيد ُمـ اًمتخبٞمط, أُما طمؾ ومٗماىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمف!!اعمزيد ُمـ اًمتخبٞمط, أُما طمؾ ومٗماىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمف!!
  



                                                            

 

2121 
 

2121 

 

, دراؾمة شم٠مصٞمٚمٞمة قم٘مدية, إقمداد ب: اًم٘متال ذم اًمٗمتٜمةوهذا اًمٕمٜمقان ُمع أٟمف أظمذه ُمـ يمتا

, سمؾ رؾماًمة ((44))  (428قمبد اهلل سمـ قمبد اًمٕمزيز  قمبداهلل اًمسقيد, رؾماًمة ُماضمستػم)ص

 .ْلُمام مجٚمة ُم٠مظمقذة ُمـ هذا اًمٙمتابا

وهذا اًمٗمٕمؾ يٕمتؼم رسىمة قمٜمد أرسماب اًمِم٠من: واىمرأ رؾماًمة اًمسٞمقـمل: اًمٗمارق سملم اعم١مًمػ 

 واًمسارق.

–ان اًمذي أجل٠مه إًمٞمف صاطمب اًمٙمتاب إول, وذيمر ومٞمف سمٕمض إدًمة وُمع هذا اًمٕمٜمق

ومٛمع هذا أيـ ومتقاك اًمتل  -يماعمختٗمل, أو يم٠مقمٛمك يرسق ذم اًمٜمٝمار ئمـ اًمٜماس ٓ يروٟمف

 ظماًمٗمت هذا؟؟!!

ًٓ ((55))اء اهلل اًمراومْمة اًمزٟمادىمةقمدأأُمام  وهؾ ٟمسٞمت ُمقىمٗمؽ اعمخزي , وم٘مد يمٜمت خمذر

 اىمض اًمقاضح, أو اجلٝمؾ اًمٗماضح!!ْلظمقاٟمؽ اعمسٚمٛملم, وهذا ُمـ اًمتٜم

 

 

 

 

                                                 

  ى سم٢مذن اهلل صقرشمف ذم آظمر اًمرؾماًمة: وًمٞمس احلؼم يماعمٕمايٜمة!!ى سم٢مذن اهلل صقرشمف ذم آظمر اًمرؾماًمة: وًمٞمس احلؼم يماعمٕمايٜمة!!وؾمؽموؾمؽم    ((44))

  !!!!ٕهنؿ إظمقاٟمؽ ذم اْلؾمالمٕهنؿ إظمقاٟمؽ ذم اْلؾمالم--أقمٜمل شمٚم٘مٞمب اًمراومْمة سماًمزٟمادىمةأقمٜمل شمٚم٘مٞمب اًمراومْمة سماًمزٟمادىمة––إن يمان ٓ يٕمجبؽ هذا اًمٚم٘مب إن يمان ٓ يٕمجبؽ هذا اًمٚم٘مب وو    ((55))

  !!!!ومٝمذا هق احلؼ أن اًمراومْمة زٟمادىمة يمٗمار, وإن زقمؿ اْلُمام أهنؿ ُمسٚمٛمقنومٝمذا هق احلؼ أن اًمراومْمة زٟمادىمة يمٗمار, وإن زقمؿ اْلُمام أهنؿ ُمسٚمٛمقن  
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 هل يؼترص جفاد الِدفع عذ من ُبغي عؾقه؟

ْؿ َوَأْٟمُٗمِسِٝمْؿ ذِم ؾَمبِٞمِؾ اهلَلِ ﴿ىمال اهلل شمٕمامم:  ـَ آَُمٜمُقا َوَهاضَمُروا َوضَماَهُدوا سم٠َِمُْمَقاهِلِ إَِن اًَمِذي

وا ُأوًَمِئَؽ سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأْوًمَِٞماُء سَمْٕمضٍ  ـَ آَوْوا َوَٟمٍَمُ ـْ  َواًَمِذي ـَ آَُمٜمُقا َوََلْ هُيَاضِمُروا َُما ًَمُٙمْؿ ُِم َواًَمِذي

َٓ قَمغَم ىَمْقٍم  ـِ وَمَٕمَٚمْٞمُٙمُؿ اًمٜمٍَْمُ إِ ي ويُمْؿ ذِم اًمدر  طَمَتك هُيَاضِمُروا َوإِِن اؾْمَتٜمٍَْمُ
ٍ
ء ـْ ءَيْ َيتِِٝمْؿ ُِم َٓ َو

 [72ٗمال: ]إٟم﴾سَمْٞمٜمَُٙمْؿ َوسَمْٞمٜمَُٝمْؿ ُِمٞمَثاٌق َواهللَُ سماَِم شَمْٕمَٛمُٚمقَن سَمِّمػمٌ 

ـْ َأَٟمٍس َريِضَ اهللَُ قَمٜمُْف, ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهللَِ َصغَم اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ:  ظَماَك فَماعمًِا َأْو اْٟمٍُمْ أَ »قَم

ُه فَماعمًِا؟ ىَماَل:  ,«َُمْٔمُٚمقًُما ُه َُمْٔمُٚمقًُما, وَمَٙمْٞمَػ َٟمٜمٍُْمُ شَم٠ْمظُمُذ »ىَماًُمقا: َيا َرؾُمقَل اهلَلِ, َهَذا َٟمٜمٍُْمُ

 (. 2444. رواه اًمبخاري سمرىمؿ )«وَمْقَق َيَدْيفِ 

ـْ ( 2584)ُمسٚمؿ سمرىمؿ  رواهو  ريض اهلل قمٜمف. ضَماسمِرٍ  قَم

 ( :74 ص) اًمٗمروؾمٞمةىمال اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم 

َٓ  أطمد يمؾ َيْ٘مِّمدهُ  اًمّدومع ومجٝماد َٓ  قَمٜمفُ  يرهمب َو  َوضِمَٝماد ,وقم٘مال ارشقمً  اعمذُمقم اجلبان إِ

َٝماد َوأُما اعم١ُْمُمٜملِمَ  اتؾَمادَ  َيْ٘مِّمدهُ  هلل اخْلَاًمِص اًمّٓمٚمب  َُمْٓمُٚمقسما ـَماًمبا ومِٞمفِ  يٙمقن اًَمِذي اجْلِ

 وعمحبة ًمٚمَدوْمع أوؾماـمٝمؿ وي٘مّمده َوديٜمف اهلل يمٚمٛمة ْلقمالء اًمٜمَاس ظِمَٞمار َيْ٘مِّمدهُ  وَمَٝمَذا

 اهـ. .اًمٔمٗمر
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 خؾط اإلمام بني قتال الػتـة وقتال كرصة احلق وجفاد الِدفع

 وًمذًمؽ خيٚمط ذم آؾمتدٓل إُما شمٚمبٞمًسا, وإُما ضمٝماًل.مما شم٘مدم أن طمال اًمرضمؾ َل يتٛمٙمـ 

ومٞمحاول أٓ خيرج قمـ هذه  -يمذا قمغم اْلـمالق-وٕن اًمرضمؾ ُأرشب ىمٚمبف اقمتزال اًمٗمتـ

 اًم٘ماقمدة اًمتل ىمٕمدها ضمبٜمف وظمقومف, طماؿما أن شمٙمقن هبذا اْلـمالق ُمـ رشع اهلل شمٕمامم!

 (:29وم٘مد قم٘مد اْلُمام سماسًما )ص

ؿل وصػني وحسن تعامل بعضفم اعتزال الصحابة الؼتال دم اجل

 مع بعض

 وٟم٘مؾ ٟم٘مقٓت قمـ سمٕمض اًمسٚمػ واعم١مًمٗملم ذم ذًمؽ.

( وهق يتٙمٚمؿ قمـ 4/443(: ىمال ؿمٞمخ اْلؾمالم يمام ذم جمٛمقع اًمٗمتاوى )50صمؿ ىمال )ص

 .قمذر سمٕمض ُمـ َل ي٘ماشمؾ ُمع قمكم سمـ أيب ـماًمب ريض اهلل قمٜمف...إًمخ 

 ه١مٓء ُاقمُتذر هلؿ سمام ذيمر. اهـومٝمذا يٜمبٞمؽ أٟمف يرى أن اًمقاضمب اًم٘متال ُمع قمكم وًمٙمـ 

( ىمقًمف: وذهب ُمٕمٔمؿ 8/449٘ماض ذم إيمامل اعمٕمٚمؿ )اًم(: ٟم٘مؾ قمـ 38وذم )ص

 اًمّمحاسمة واًمتاسمٕملم إمم ٟمٍمة احلؼ ذم ومتـ اعمسٚمٛملم, واًم٘مٞمام ُمٕمف... إًمخ!!

 وٟم٘مؾ يمالًُما ًمٚمٜمقوي ٟمحقيمالم اًم٘مايض, وىمد شم٘مدم. 

 (: 65وىمال )ص 
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 تل الرافضة بالِدعوة إىل اهللقال شقخـا الوادعي رمحه اهلل سـؼ

صمؿ ٟم٘مؾ يمالم ًمِمٞمخٜما رمحف اهلل شمٕمامم, ويقهؿ هبذا اًمٜم٘مؾ اًمذي ٟم٘مٚمف أن اًمِمٞمخ ُم٘مباًل رمحف 

 اهلل يمان يرى ُمذهبف اًمٗماؾمد: اقمتزال اًمٗمتـ قمغم آـمالق!!

 ( وم٘مال:66صمؿ شمبجح )ص

    وا قمغم ُما يمانوؾمار هذا اًمذي ىماًمف ؿمٞمخٜما ىمد شمٚم٘ماه قمٜمف شمالُمذشمف إومذاذ, وإظمقاٟمف إجماد

, وطمرصقا قمغم اؾمتٛمرارية اًمدقمقة وٓ يزاًمقن واحلٛمد هلل قمغم ذًمؽ: عما يسػم قمٚمٞمف 

 رأوا  ذم هذا اًمسػم ُمـ ٟمٗمع قمٔمٞمؿ وإصالٍح واؾمع ذم اًمٕماُمة واخلاصة. 

وؿمٞمخٜما ىمال يمالُمف هذا: ٕٟمف يمان حيس أن هٜماك ُمـ يسٕمقن سمتحريش سمٞمٜمف وسملم سمٕمض 

دقمة, ومٙمان ومدريما هلذا اًمتحريش وأن اًمقىمقع ومٞمف ٓخيدم اًمة واحلزاب اعمبتاًمٗمرق اًمْم

 (:443اعمّمارقمة )ص/ ذم اًمدقمقة ويمان يٙماد سمف ًمٚمتحريش سمٞمٜمف وسملم اًمراومْمة, ىمال

ًمسٜما ُمستٕمديـ ًمالصٓمدام ُمع اًمراومْمة هؿ يريدون هذا ُمـ زُمان وًمٙمٜمٜما ًمسٜما ُمستٕمديـ, 

ـْ ٙمريؿ: ٕٟمٜما ُمسٚمٛمقن وًمسٜما دقماة ومتٜمة, ورب اًمٕمزة ي٘مقل ذم يمتاسمف اًم  ُُم١ْمُِمٜمًا َيْ٘مُتْؾ  َوَُم

ًدا  قَمٔمِٞماًم  قَمَذاسًما ًَمفُ  َوَأقَمدَ  َوًَمَٕمٜمَفُ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللَُ َوهَمِْمَب  ومِٞمَٝما ظَماًمًِدا ضَمَٝمٜمَؿُ  وَمَجَزاُؤهُ  ُُمَتَٕمٛمر

 اهـ يمالُمف. [93: اًمٜمساء]

 ىمٚمت:
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 كالم شقخـا مؼبل رمحه اهلل وتؽػره الرافضة

ؿمٞمخٜما ُم٘مبؾ  أَل ي٘مؾ ام اًمقادقمل رمحف اهلل رسشمؿ قمٚمٞمفُمومام أدري أي ءيء ىمال ؿمٞمخٜما اْل

 أصمار: اًمثاًمثة دار  بٕمةٓماًم( 207رمحف اهلل ذم اْلحلاد اخلٛمٞمٜمل ذم أرض احلرُملم )ص

ؿ دقماة رشك وضالل, وُمداومٕمقن قمـ اًمنمك راضمٕمت يمتاب وإذا أردت أن شمت٠ميمد أهن

اب يمِمػ آرشمٞماب ذم اًمراوميض إصمٞمؿ حمسـ إُملم اًمٕماُمكم ذًمؽ اًمٙمتاب اًمزائغ هق يمت

ٓ ضمزى اهلل ظمػًما ُمـ اؾمتقرده إمم اًمٞمٛمـ ُمـ ذوي اجلِمع  ,اشمباع حمٛمد سمـ قمبداًمقهاب

 اهـ اًمذيـ ًمٞمس هؿ إٓ سمٞمع اًمٙمتاب واًمتجارة ذم اعمٙمتبات, واهلل اعمستٕمان .

 ( ط أصمار:54ؿمٞمخٜما ُم٘مبؾ رمحف اهلل ذم اْلحلاد اخلٛمٞمٜمل ذم أرض احلرُملم )ص أَل ي٘مؾ

ك سمبٕمْمٝمؿ احلال إمم أٟمف ٓ يٗمرق سملم اعمسٚمؿ وسملم اًمِمٞمققمل اًمٙماومر, واعمسئقل سمؾ ىمد اٟمتٝم

قمـ ه١مٓء هؿ قمٚمامء اًمسٜمة وإذا َل يبٞمٜمقا ًمٚمٜماس اًمسٜمة ُمـ اًمبدقمة واهلدى ُمـ اًمْمالل 

ومٛمـ يبلم ذًمؽ, ومما يٜمبٖمل أن يٕمٚمؿ أن اًمراومْمة ًمق متٙمٜمت ُمـ أهؾ اًمسٜمة ٓ ُمٙمٜمٝمؿ اهلل 

يستحٚمف اًمٞمٝمقد واًمٜمّمارى, وُمـ ؿمؽ ذم يمالُمل ىمرأ  ُمـ ذًمؽ ٓؾمتحٚمقا ُمٜمٝمؿ ُما ٓ

 شماريخ اًمراومْمة.

 وهذا اًمٙمالم يٜمٓمبؼ قمٚمٞمؽ ُمـ وضمٝملم:

 إول: قمدم شمٗمري٘مؽ سملم اًمِمٞمٕمة اًمْمالل, وسملم اًمراومْمة اًمٙمٗمار.

 أهنؿ ًمق متٙمٜمقا ُما شمريمقك!! -ُمع إؾمػ وىمد يمتبت ومٞمٝمؿ-اًمثاين: ضمٝمٚمؽ سماًمراومْمة

ال وأسمٓمال اًمسٜمة سمدُماج, وإٓ ًمٙمٜمت رأيت ُما وواهلل ًم٘مد دومع اهلل قمٜمٙمؿ اًمنم سمرضم

 يّمٜمٕمقن سمؽ, وًمٙمـ يا ومّمٞمح عمـ شمّمٞمح!!
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 ( ط أصمار:494ؿمٞمخٜما ُم٘مبؾ رمحف اهلل ذم اْلحلاد اخلٛمٞمٜمل )ص أَل ي٘مؾ  

واقمٚمٛمقا أن يمؾ ُمـ يمٗمر هذه اًمٙمٗمرات اًمٗماطمِمة ممـ يٜمتٛمل إمم اْلؾمالم وم٢مٟمام قمٜمٍمهؿ 

قل: إن ُمـ قمرف اهلل شمٕمامم ؾم٘مٓمت قمٜمف اًمِمٞمٕمة واًمّمقومٞمة, وم٢من ُمـ اًمّمقومٞمة ُمـ ي٘م

اًمنمائع, وزاد سمٕمْمٝمؿ واشمّمؾ سماهلل شمٕمامم وسمٚمٖمٜما أن سمٜمٞمساسمقر اًمٞمقم ذم قمٍمٟما هذا رضمؾ 

يٙمٜمك أسما ؾمٕمٞمد أسما اخلػم هٙمذا ُمًٕما ُمـ اًمّمقومٞمة ُمرة يٚمبس اًمّمقف, وُمرة يٚمبس احلرير 

ومريْمة وٓ ٟماومٚمة, اعمحرم قمغم اًمرضمال, وُمرة يّمكم ذم اًمٞمقم أًمػ ريمٕمة, وُمرة ٓ يّمغم ٓ 

 ر حمض وٟمٕمقذ سماهلل ُمـ اًمْمالل.اهـوهذا يمٗم

-أًمٞمس اهتام اعم١مُمٜملم سماًمٗماطمِمة سمٕمد أن سمرأها اهلل يمٗمًرا سماْلمجاع يا حمٛمد اْلُمام واًمرواومض

 يتٝمٛمقهنا سمف!!؟ -ه١مٓء

 ( ط أصمار:240ذم اْلحلاد اخلٛمٞمٜمل )ص وىمد ىمال ؿمٞمخٜما ُم٘مبؾ رمحف اهلل

قد رُمقا ُمريؿ قمٚمٞمٝما اًمسالم سماًمٗماطمِمة واًمراومْمة رُمت وُمـ ُمِماهبتٝمؿ اًمٞمٝمقد أن اًمٞمٝم

 .قمائِمة ريض اهلل قمٜمٝما سماًمٗماطمِمة

وهذا يٕمتؼم يمٗمًرا ٕٟمف شمٙمذيب ًمٚم٘مرآن, وأيًْما ٟم٘مٞمّمة ًمٚمٜمبل صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم آًمف 

 وؾمٚمؿ, وىمد ٟمزهف اهلل قمٜمٝما.

ـ وماحل٘مٞم٘مة أٟمؽ ٓ ؾمٚمٙمت ُمسٚمؽ اًمِمٞمخ ُم٘مبؾ رمحف اهلل, وٓ ؾمٚمٙمت أئٛمة اْلؾمالم اًمذي

 أمجٕمقا قمغم يمٗمر اًمراومْمة!

 (:34وىمال ؿمٞمخٜما ُم٘مبؾ رمحف اهلل يمام ذم اًمتاج اعمٙمٚمؾ)ص



                                                            

 

2727 
 

2727 

 

ُمـ ًمٕمـ أسما سمٙمر وقمٛمر وقمثامن ومٝمق يماومر, وىمد ذيمر قمبد اهلل سمـ أمحد ذم اًمسٜمة قمـ مجع ُمـ 

اًمٕمٚمامء شمٙمٗمػم اًمراومْمة دون شمٗمّمٞمؾ, وُمـ يمان ُم٘مٚمًدا يٚمتحؼ سمٛمـ يٙمٗمر, وأُمره إمم اهلل إن 

 قمذره سمجٝمٚمف. اهـ

وأذيمر هلؿ ُمقاىمػ أؾم٠مل اهلل أن يثٞمبٝمؿ ىمال ؿمٞمخٜما ُم٘مبؾ رمحف اهلل يمام ذم ؾمػمشمف سمّمقشمف: 

 قمٚمٞمٝما وجيزهيؿ ظمػمًا :

ُمْمارسمف ؿمديد ذم ضماُمع اهلادي , ًمّمدي قمـ اًمدقمقة ومٞمف , وم٘مام ُمٕمل رضمال اًم٘مبائؾ  -4

,  ُمـ وادقمة وهمػمهؿ طمتك أٟم٘مذين اهلل قمغم أيدهيؿ ويمان واًمِمٞمٕمة يردون اًم٘مْماء قمكمَ 

( وأهؾ اًمنم ُمـ ؿمٞمققمٞملم وؿمٞمٕمة راومٕمقن يويمان ذًمؽ ذم زُمـ اًمرئٞمس ) إسمراهٞمؿ احلٛمد

رءوؾمٝمؿ , ومسجٜمقٟما ُمع سمٕمض اًمٓمرف أظمر ىمدر أطمدقمنما يقُمًا ذم رُمْمان ومٙمان 

يزورين ذم اًمسجـ ذم سمٕمض اًمٚمٞمازم ىمدر مخسلم ؿماسمًا, ويدظمؾ إمم اعمسئقًملم ذم سمٕمض 

طمتك أزقمجقا اعمسئقًملم , وأظمرضمقٟما ُمـ  اًمٚمٞمازم ىمدر ُمائف ومخسلم رضماًل ُمـ وادقمة

 اًمسجـ , واحلٛمدهلل

وُمٜمٝما أن أقمداء اًمدقمقة رسمام ي٠مشمقن سماًمسالح إمم دُماج ومٞمٓمردهؿ أهؾ َدَُماَج وهؿ  -2

 اهـ  صاهمرون .

 يدٓيد !!اجلصا  احلل أىك اآلٌ علٙ امل

 !طمتك أؾمٞمادك اًمذيـ حيريمقٟمؽ يرون شمٙمٗمػم اًمرواومض

 ضمئة أٟمؽ ٓ شمٙمٗمر اًمراومْمة اًمزٟمادىمة!!ومال أرى ًمؽ ؾمٚمًٗما إٓ ُمذهب اعمر
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 شؤال أ ٓيد مً حمنيد اإلماو جْابُ:

إذا يمٜمت ٓ شمستحؾ دُماء اًمراومْمة اًمبٖماة اعمٕمتديـ اًمذيـ طمٍموا إظمقاٟمؽ, واقمتدوا 

 !!قمٜمدك؟ ؾ اًمسٜمةهحت دُماء أٞمقمٚمٞمٝمؿ سماًم٘متؾ واجلرح, وىمتٚمقهؿ ذم اًمٓمرق, ومٚمؿ اؾمتب
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 مٌ زِ ؾْ حتِدي مُ 

٠مشمٞمٜمل سمحقصمل واطمد ُمـ ه١مٓء اًمٗمجرة ُمـ اعم٘ماشمٚملم ُمٕمٝمؿ ٓ أٟما أحتدي حمٛمد اْلُمام أن ي

 :طمٞمثيٕمت٘مد قم٘مٞمدة اًمراومْمة ُمـ 

 /ؾمب اًمّمحاسمة.4

 / إهتام اعم١مُمٜملم اًمٓماهرة سماًمزٟما!2

 /ًمٕمـ أئٛمة اْلؾمالم. 3

 / ردهؿ ًمٚمُسٜمَة اًمٜمبقية.4

سمؾ راضمع رؾماًمتؽ سمقائؼ راومْمة اًمٞمٛمـ, وم٘مد ذيمرت قمدة ُمٙمٗمرات هلؿ وم٢مُما أن شم٘مقل 

 وإٓ ومٝمذه قم٘مٞمدة اعمرضمئة سمٙمٗمرهؿ, 

ؾُمقن ُمالزم طمسلم  ؿويمٞمػ ٓ شمٙمقن هذه اًمٕم٘مٞمدة اًمٙمٗمرية قمٜمدهؿ وه َيْدُرؾُمقن وُيَدرر

 اًمديـ احلقصمل ًمٕمٜمف اهلل اًمذي شمقذم قمغم اًمزٟمدىمة. رسمد

 وإن وضمد واطمد ومٝمق ٟمادر وأٟمدر ُمـ اًمٜمادر ومٞمٝمؿ, واًمٜمادر ٓ طمٙمؿ ًمف!!



  

 

3030 
 

3030 

 

 مواقف ُشجاعة لؾسؾف 

 َومَخِْسلمَ  صَماَلٍث  ؾَمٜمَةِ  طَمَقاِدِث ذم ( 45/264) هجر ط واًمٜمٝماية ًمبدايةاىمال اسمـ يمثػم ذم *

 َوصَماَلصماِِمَئةٍ 

 وَماىْمَتَتَؾ , اعمَْاِضَٞمةِ  اًمَسٜمَةِ  ذِم  شَمَ٘مَدمَ  يَماَم  احْلَُسلْمِ  قَمَزاءَ  اًمَراومَِْمةُ  قَمِٛمَٚمِت  ُِمٜمَْٝما اعمَُْحَرمِ  قَمارِشِ  ذِم 

ًٓ  اًْمَٞمْقمِ  َهَذا ذِم  اًمُسٜمَةِ  َوَأْهُؾ  اًمَرَواومُِض  َُْمَقاُل  َواْٟمُتِٝمَبِت , ؿَمِديًدا ىِمَتا ْٕ  .ا

 َوشمِْسِٕملمَ  صَماَمنٍ  ؾَمٜمَةُ  طَمَقاِدث ذم  (45/549) هجر ط واًمٜمٝماية اًمبدايةىمال اسمـ يمثػم ذم 

 :َوصَماَلصماِِمَئةٍ 

 َأسَما ىَمَّمدَ  اهْلَاؿِمِٛمٞمرلمَ  سَمْٕمَض  َأنَ  ؾَمَبُبَٝما, َواًمُسٜمَةِ  اًمَراومَِْمةِ  سَملْمَ  ومِْتٜمَةٌ  ضَمَرْت  َرضَمٍب  قَمارِشِ  َوذِم 

ـَ  حُمََٛمدَ  اهللَِ  قَمْبدِ  ـِ  اعمَْْٕمُروَف , اًمٜمُْٕماَمنِ  سْم ٞمَٕمةِ  وَمِ٘مٞمفَ  َويَمانَ  - اعمَُْٕمٚمرؿِ  سمِاسْم  سمَِدْرِب  َُمْسِجِدهِ  ذِم  - اًمِمر

 َدارِ  إمَِم  َوَصاُروا, ًْمَٙمْرخِ ا َأْصَحاَب  َواؾْمَتٜمَْٗمرَ , ًَمفُ  َأْصَحاسُمفُ  وَمَثارَ , سمِاًمَسبر  ًَمفُ  وَمَٕمَرَض , ِرَياٍح 

ـِ  حُمََٛمدِ  َأيِب  اًْمَ٘مايِض  يَْمَٗمايِنر  سْم ْٕ ؾْمَٗمَراِيٞمٜمِلر  طَماُِمدٍ  َأيِب  َواًمَِمْٞمِخ  ا , ـَمِقيَٚمةٌ  ومِْتٜمَةٌ  َوضَمَرْت , اْْلِ

ِت  ٞمَٕمةُ  َوَأطْمرَضَ ـِ  اهللَِ  قَمْبدِ  ُُمّْمَحُػ  َأَٟمفُ  َذيَمُروا ُُمّْمَحًٗما اًمِمر  اًمُِػ خُيَ  َوُهقَ  َُمْسُٕمقدٍ  سْم

اُف  وَمُجِٛمعَ , يُمَٚمَٝما اعمََّْماطِمَػ  رَْشَ ْٕ ـْ  سَمِ٘مَٞمْت  ًمَِٚمْٞمَٚمةٍ  اجْلُُٛمَٕمةِ  َيْقمِ  ذِم  َواًْمُٗمَ٘مَٝماءُ  َواًْمُ٘مَْماةُ  ا  ُِم

ؾْمَٗمَراِيٞمٜمُِل  طَماُِمدٍ  َأسُمق اًمَِمْٞمُخ  وَم٠َمؿَمارَ , قَمَٚمْٞمِٝمؿْ  اعمُّْْمَحُػ  َوقُمِرَض , َرضَمٍب   َواًْمُٗمَ٘مَٝماءُ  اْْلِ

ٞمَٕمةُ  وَمَٖمِْمَب , ُِمٜمُْٝمؿْ  سمَِٛمْحرَضٍ  َذًمَِؽ  َٗمَٕمَؾ ومَ , سمَِتْحِريِ٘مفِ  ـْ  اًمِمر  َوضَمَٕمُٚمقا, ؿَمِديًدا هَمَْمًبا َذًمَِؽ  ُِم

ـْ  اًمٜمرّْمِػ  ًَمْٞمَٚمةَ  َيْدقُمقنَ  ـْ  قَمغَم  ؿَمْٕمَبانَ  ُِم ـْ  مَجَاقَمةٌ  َوىَمَّمدَ , َوَيُسُبقَٟمفُ  َذًمَِؽ  وَمَٕمَؾ  َُم  َأطْمَداصمِِٝمؿْ  ُِم
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ـِ  َدارِ  إمَِم  ُِمٜمَْٝما وَماْٟمَتَ٘مَؾ , ًمُِٞم١ْمُذوهُ  طَماُِمدٍ  َأيِب  اًمَِمْٞمِخ  َدارَ  , َُمٜمُّْمقرُ  َيا طَمايمِؿُ  َيا: َوَصاطُمقا, اًْمُ٘مْٓم

ةِ  َأقْمَقاَٟمفُ  َوسَمَٕمَث  وَمَٖمِْمَب , اخْلَٚمِٞمَٗمةَ  َذًمَِؽ  َوسَمَٚمغَ  ىَمْت , اًمُسٜمَةِ  َأْهؾِ  ًمِٜمٍُْمَ  اهـ.وَمُحرر

ـَ  إِطْمَدى ٜمَةِ طمقادث ؾَم ( 45/629) هجر ط واًمٜمٝماية اًمبدايةىمال اسمـ يمثػم ذم  ي  َوقِمنْمِ

 :َوَأْرسَمِٕماِمَئةٍ 

ـْ , قَماؿُمقَراءَ  َيْقمِ  ذِم  اًمَّمْٚمَٕماءَ  َوطَماِدصَمَتُٝمؿُ , اًمَِمٜمَْٕماءَ  سمِْدقَمَتُٝمؿُ  اًمَراومَِْمةُ  قَمِٛمَٚمِت  َوومِٞمَٝما  شَمْٕمٚمِٞمِؼ  ُِم

ؾَْمَقاِق  َوشَمْٖمِٚمٞمِؼ , اعمُُْسقِح  ْٕ   َواًمٜمَْقِح , ا
ِ
َِزىَمةِ  ذِم , َواًْمُبَٙماء ْٕ َ  ا ْٕ  َوا

ِ
 اًمُسٜمَةِ  َأْهُؾ  إًَِمْٞمِٝمؿْ  وَم٠َمىْمَبَؾ , ْرضَماء

ًٓ  َواىْمَتَتُٚمقا, احْلَِديدِ  ذِم  ـَ  وَمُ٘متَِؾ , ؿَمِديًدا ىِمَتا ـٌ  َوضَمَرْت , يَمثػَِمةٌ  ـَمَقاِئُػ  اًْمَٗمِريَ٘ملْمِ  ُِم , يَمبػَِمةٌ  ومَِت

ورٌ   .َراضِمُٕمقنَ  إًَِمْٞمفِ  َوإَِٟما هللَِِ  وَم٢مَِٟما, ُُمْسَتِٓمػَمةٌ  َورُشُ

 َومَخِْسلمَ  مَخْسٍ  ؾَمٜمَةُ طمقادث ( 348/  47) هجر ط واًمٜمٝماية اًمبدايةـ يمثػم ذم ىمال اسم*

 :َوؾِمتراِمَئةٍ 

 اًمَراومَِْمةِ  َوُدورُ  اًْمَٙمْرُخ  وَمٜمُِٝمَبِت , اًمُسٜمَةِ  َوَأْهؾِ  اًمَراومَِْمةِ  سَملْمَ  سمَِبْٖمَدادَ  قَمٔمِٞمَٛمةٌ  ومِْتٜمَةٌ  يَماَٟمْت  َوومِٞمَٝما

ـِ  اًْمَقِزيرِ  ىَمَراسَماِت  ُدورُ  طَمَتك ـْ  َذًمَِؽ  َويَمانَ , اًْمَٕمْٚمَ٘مِٛملر  اسْم ؾَْمَباِب  َأىْمَقى ُِم ْٕ شَمِفِ  ذِم  ا َٕ  .اًمَتَتارَ  مُمَا

 َومَخِْسلمَ  صمِٜمَْتلْمِ  طمقادث ؾَمٜمَةِ ( 264/  45) هجر ط واًمٜمٝماية اًمبدايةىمال اسمـ يمثػم ذم 

 :َوصَماَلصماِِمَئةٍ 

ـْ  اعمَُْحَرمِ  قَمارِشِ  ذِم  ـُ  اًمَدْوًَمةِ  زُ ُُمٕمِ  َأَُمرَ  اًمَسٜمَةِ  َهِذهِ  ُِم ؾَْمَقاُق  شُمْٖمَٚمَؼ  َأنْ  - اهللَُ ىَمَبَحفُ  - سُمَقْيفِ  سْم ْٕ  ا

ـَ  اعمُُْسقَح  اًمٜمَاُس  َيْٚمَبَس  َوَأنْ  ُرَج  َوَأنْ , اًمَِمْٕمرِ  ُِم اٍت  اًمٜمرَساءُ  خَتْ ـْ  طَمارِسَ ـَ  قَم , ُوضُمقِهِٝم

اٍت  ـَ  َٟمارِشَ ؾَْمَقاِق  ذِم  ؿُمُٕمقَرُه ْٕ ـَ , ا ـَ  َيْٚمُٓمْٛم ـَ , ُوضُمقَهُٝم ـِ  احْلَُسلْمِ  قَمغَم  َيٜمُْح  وَمُٗمِٕمَؾ  قَمكِمّ  سْم

ْ , َذًمَِؽ  ـْ  َوََل ٞمَٕمةِ  ًمَِٙمْثَرةِ  ; َذًمَِؽ  َُمٜمْعُ  اًمُسٜمَةِ  َأْهَؾ  ُيْٛمٙمِ  اهـ.َُمَٕمُٝمؿْ  اًمُسْٚمَٓمانِ  َويَمْقنِ , اًمِمر
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 َومَخِْسلمَ  َأْرسَمعٍ  طمقادث ؾَمٜمَةِ ( 269/  45) هجر ط واًمٜمٝماية اًمبدايةىمال اسمـ يمثػم ذم *

 :صماِِمَئةٍ َوصَماَل 

ٞمَٕمةُ  قَمِٛمَٚمِت  ُِمٜمَْٝما اعمَُْحَرمِ  قَمارِشِ  ذِم  ُوًَمَٞملْمِ  اًمَسٜمََتلْمِ  ذِم  شَمَ٘مَدمَ  َُما قَمغَم  اعمَْآشمِؿَ  اًمِمر ْٕ  َوهُمٚمرَ٘مِت , ا

ؾَْمَقاُق  ْٕ اٍت  ؾَماومَِراٍت  اًمٜمرَساءُ  َوظَمَرضَمِت , اعْمُُسقُح  َوقُمٚمرَ٘مِت  ا ـَ , َٟمارِشَ ـَ  َيٜمُْح  َوَيْٚمُٓمْٛم

ـَ  ؾَْمَقاِق  ذِم  ُوضُمقَهُٝم ْٕ َِزىَمةِ  ا ْٕ ـِ  ذِم  إًَِمْٞمفِ  طَماضَمةَ  َٓ  شَمَٙمُٚمٌػ  َوَهَذا, َوا ي َٓ  اًمدر  َوًَمقْ , اًمُدْٟمَٞما ذِم  َو

َُُمةِ  َهِذهِ  َصْدرُ  ًَمَٙمانَ  حَمُْٛمقًدا َأُْمًرا َهَذا يَمانَ  ْٕ ا ا ا يَمانَ  ًَمقْ  إِذْ  ; سمِفِ  َأْومَم  َوظِمػَمهُتَ  ًَمَسَبُ٘مقَٟما ظَمػْمً

َٓ  َيْ٘مَتُدونَ  اًمُسٜمَةِ  َوَأْهُؾ , إًَِمْٞمفِ   وَمَٙمَبُسقا, اًمَرَواومِضِ  قَمغَم  اًمُسٜمَةِ  َأْهُؾ  َوشَمَسَٚمَٓمْت , َيْبَتِدقُمقنَ  َو

ـْ  سَمْٕمَض  َوىَمَتُٚمقا, اًمَرَواومِضِ  قُمُش  ُهقَ  اًَمِذي سَمَراصَما َُمْسِجدَ  ـَ  ومِٞمفِ  يَمانَ  َُم  اهـ .اًْمَ٘مَقَُمةِ  ُِم

 َوَأْرسَمِٕملمَ  صَماَلٍث  طمقادث ؾَمٜمَةِ ( 45/749) هجر ط ةواًمٜمٝماي اًمبدايةىمال اسمـ يمثػم ذم *

 :َوَأْرسَمِٕماِمَئةٍ 

ـَ  وَمُ٘متَِؾ , َواًمُسٜمَةِ  اًمَرَواومِضِ  سَملْمَ  احْلَْرُب  َوىَمعَ  ُِمٜمَْٝما َصَٗمرٍ  ذِم   َأنَ  َوَذًمَِؽ , يَمثػِمٌ  ظَمْٚمٌؼ  اًْمَٗمِريَ٘ملْمِ  ُِم

ـْ , اًْمَبنَمِ  ظَمػْمُ  َوقَمكِمّ  حُمََٛمدٌ : سمِاًمَذَهِب  قَمَٚمْٞمَٝما َويَمَتُبقا, َأسْمَراضًما َٟمَّمُبقا اًمَرَواومَِض   وَمَ٘مدْ  َريِضَ  وَمَٛم

ـْ , ؿَمَٙمرَ  انَ  اًمُسٜمَةُ  وَم٠َمْٟمَٙمَرِت . يَمَٗمرَ  وَمَ٘مدْ  َأسَمك َوَُم  ذِم  َوؾَمَٚمؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللَُ َصغَم  حُمََٛمدٍ  َُمعَ  قَمكَمّ  اىْمؽِمَ

ََولِ  َرسمِٞمعٍ  إمَِم  سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  اًْمِ٘مَتاُل  َواؾْمَتَٛمرَ , سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  احْلَْرُب  وَمٜمَِِمَبِت , َهَذا ْٕ  . اهـا

 َوَأْرسَمِٕملمَ  َأْرسَمعٍ  طمقادث ؾَمٜمَةِ ( 45/724) هجر ط واًمٜمٝماية اًمبدايةىمال اسمـ يمثػم ذم *

 :َوَأْرسَمِٕماِمَئةٍ 

َدَدِت  ُِمٜمَْٝما اًْمَ٘مْٕمَدةِ  ِذي َوذِم  ـَ  َرىُمقاَوَأطْم , اًمُسٜمَةِ  َوَأْهؾِ  اًمَرَواومِضِ  سَملْمَ  احْلَْرُب  دَمَ , يَمثػَِمةً  َأَُمايمِ

ـَ  َوىُمتَِؾ   سمَِحَل  َوَأَذُٟمقا. اًْمَبنَمِ  ظَمػْمُ  َوقَمكِمّ  حُمََٛمدٌ : َُمَساضِمِدِهؿْ  قَمغَم  َويَمَتُبقا, ظَماَلِئُؼ  اًْمَٗمِريَ٘ملْمِ  ُِم
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 اًمَرَواومِضِ  قَمغَم  رُ اًْمَٕمَٞما اًمَٓمَ٘مٞمٓمِِ٘مُل  َوشَمَسَٚمطَ , سَمْٞمٜمَُٝمؿْ  احْلَْرُب  َواؾْمَتَٛمَرِت , اًْمَٕمَٛمؾِ  ظَمػْمِ  قَمغَم 

ْ  إَِٟمفُ  سمَِحْٞمُث  ـْ  َوَهَذا, ىَمَرارٌ  َُمَٕمفُ  هَلُؿْ  َيِ٘مرَ  ََل ىَْمَدارُ  سمِفِ  ضَمَرْت  َُما مُجَْٚمةِ  ُِم ْٕ  اهـ .ا

 َوؾَمْبِٕملمَ  صَماَمنٍ  ؾَمٜمَةِ  طمقادث (93/  46) هجر ط واًمٜمٝماية اًمبدايةىمال اسمـ يمثػم ذم *

 :َوَأْرسَمِٕماِمَئةٍ 

ـَ  يَمثػِمٌ  ظَمْٚمٌؼ  وَمَٝمَٚمَؽ  َأَرضَمانُ  ُزًْمِزًَمْت  اُِمٜمْٝمَ  اعمَُْحَرمِ  ذِم   يَمُثَرِت  َوومِٞمَٝما, َوَُمَقاؿِمٞمِٝمؿْ  اًمُرومِ  ُِم

َُْمَراُض  ْٕ َجازِ  سمِاًْمِٕمَراِق  َواًمَٓماقُمقنِ  سمِاحْلَُٛمك ا  صُمؿَ , اًْمَٗمْج٠َمةِ  َُمْقُت  َذًمَِؽ  َوَأقْمَ٘مَب , َواًمَِمامِ  َواحْلِ

َيةِ  ذِم  اًْمُقطُمقُش  َُماشَمِت  ًَْمَبانُ  قَمَزِت  طَمَتك اًْمَبَٝماِئؿِ  َُمْقُت  شَماَلهُ  ؿَ صمُ , اًْمؼَمِ ْٕ  َهَذا َوَُمعَ , َواًمُٚمْحاَمنُ  ا

 اهـ .يَمثػِمٌ  ظَمْٚمٌؼ  وَمُ٘متَِؾ  َواًمُسٜمَةِ  اًمَرَواومِضِ  سَملْمَ  قَمِٔمٞمَٛمةٌ  ومِْتٜمَةٌ  َوىَمَٕمْت  يُمٚمرفِ 

 َوصَماَمٟملِمَ  َتلْمِ اصْمٜمَ  طمقادث ؾَمٜمَةِ ( 443/  46) هجر ط واًمٜمٝماية اًمبدايةىمال اسمـ يمثػم ذم *

 :َوَأْرسَمِٕماِمَئةٍ 

ـٌ  يَماَٟمْت  َوومِٞمَٝما  طُمُروٌب  َوضَمَرْت  اعمََّْماطِمَػ  َوَروَمُٕمقا, َواًمُسٜمَةِ  اًمَرَواومِضِ  سَملْمَ  قَمٔمِٞمَٛمةٌ  ومَِت

ـُ  َٟمَ٘مَؾ , يَمثػِمٌ  ظَمْٚمٌؼ  َوىُمتَِؾ , ـَمِقيَٚمةٌ  ـْ  اعمُْٜمَْتَٔمؿِ  ذِم  اجْلَْقِزير  اسْم ـِ  ظَمطر  ُِم  َهِذهِ  ذِم  ىُمتَِؾ  فُ َأٟمَ  قَمِ٘مٞمؾٍ  اسْم

ـْ  ىَمِريٌب  اًمَسٜمَةِ   اهللَُ َصغَم  اًمٜمَبِلر  َوَأْزَواَج  اًمَّمَحاسَمةَ  اًْمَٙمْرخِ  َأْهُؾ  َوؾَمَب : ىَماَل , َرضُمؾٍ  ُِماَئَتْل  ُِم

 َأْهؾِ  قَمغَم  هللَِا وَمَٚمْٕمٜمَةُ , َوؾَمَٚمؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللَُ  َصغَم  اهللَِ َرؾُمقلِ  ؾَمبر  إِمَم  َواْرشَمَٗمُٕمقا, َوؾَمَٚمؿَ  قَمَٚمْٞمفِ 

ـَ  اًْمَٙمْرخِ   اًمَرَواومِضِ  ـَمَقاَيا ذِم  َُما قَمَٚمْٞمفِ  اًْمَقاىِمُػ  ًمَِٞمْٕمَٚمؿَ  َهَذا طَمَٙمْٞمُت  َوإَِٟماَم . َذًمَِؽ  وَمَٕمُٚمقا اًَمِذي

ـَ  ـِ  َواًْمُبْٖمضِ  اخْلُْبِث  ُِم ؾْماَلمِ  ًمِِدي  هللَِِ ؿْ ىُمُٚمقهِبِ  ذِم  اًْمَٙماُِمٜمَةِ  اًْمَباـمِٜمَةِ  َواًْمَٕمَداَوةِ  َوَأْهٚمِفِ  اْْلِ

يَٕمتِفِ  َوًمَِرؾُمقًمِفِ   اهـ .َورَشِ
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وٓ أىمّمد ُمـ هذا أٟمٜما ٟمتاسمع اًمراومْمة طمٞمث وضمدٟماهؿ: وًمٙمـ أسملم ًمؽ أن أىمؾ اًم٘مٚمٞمؾ 

اًمدوماع قمـ اًمٕمرض واًمٜمٗمس واًمدقمقة, ُما شُمٜمتٝمؽ وشمٜمتٝمل سمبٖمٞمٝمؿ قمٚمٞمٝما وؾمٗمؽ دُمائٜما 

 وٟمحـ ٟم٘مقل هلؿ اومٕمٚمقا ُما شمريدون يمحال ه١مٓء اًمٜمقيمك!!
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 الػتن الواقعة وادوقف الصحقح مـفا  جمؿل

عما رأيت حمٛمد اْلُمام ىمد ختبط ذم اًمٗمتـ يمٚمام وىمٕمت ومتٜمة أظمرج يمتاسًما ُمسٙملم َل يّمؾ إمم 

 ٟمتٞمجة!

ًمٙمـ  هق ضمٝمؾ, واًمرضمؾ ًمٕمدم متٙمٜمف ُمـ اًمٕمٚمؿ -وإن يمان ُمٚمبًسا–وهذا ًمٞمس يمٚمف شمٚمبٞمس  

 .َل شمٜمْمبط ًمف اعمس٠مًمة

 أىمقل وسماهلل اًمتقومٞمؼ:

 اليت عرفَا اإلماو ببعض اليكل فَذِ جيب االجتياب: األّل: الفتي٘

ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َريِضَ اهللَُ وهذه اًمٗمتٜمة هل اًمٗمتٜمة سملم ُمبتدقمة, أو قمغم اعمٚمؽ أو اًمدٟمٞما,  قَم

ـٌ اًمَ٘ماقمِ »قَمٜمُْف, ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهلَلِ َصغَم اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ:  ـَ ُد ومِٞمَٝما ظَمػْمٌ ؾَمَتُٙمقُن ومَِت ُِم

ْف هَلَا اًمَ٘ماِئؿِ  ـْ ُينْمِ ـَ اًمَساقِمل, َوَُم ـَ اعمَاءِي, َواعمَاءِي ومِٞمَٝما ظَمػْمٌ ُِم , َواًمَ٘ماِئُؿ ومِٞمَٝما ظَمػْمٌ ُِم

ـْ َوضَمَد َُمْٚمَج٠ًم َأْو َُمَٕماًذا وَمْٚمَٞمُٕمْذ سمِفِ  وْمُف, َوَُم  .«شَمْسَتنْمِ

 .  (2886( َوُُمْسٚمٌِؿ سمَِرىْمِؿ )3604َرَواُه اًمُبَخاِرُي سمَِرىْمِؿ )  

ـْ وَ  ـِ َأيِب سَمْٙمَرَة َوُهَق ذِم اًمَِمَحامِ  قُمْثاَمنَ قَم , ىَماَل: اْٟمَٓمَٚمْ٘مُت َأَٟما َووَمْرىَمٌد اًمَسَبِخُل, إمَِم ُُمْسِٚمِؿ سْم

ـِ طَمِديًثا؟ ىَماَل: َٟمَٕمْؿ, ؾَمِٛمْٕمُت  ُث ذِم اًْمِٗمَت َأْرِضِف, وَمَدظَمْٚمٜمَا قَمَٚمْٞمِف وَمُ٘مْٚمٜمَا: َهْؾ ؾَمِٛمْٕمَت َأسَماَك حُيَدر

ُث, ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهلِل َصغَم اهللُ قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ: َأسمَ  َٓ صُمَؿ »ا سَمْٙمَرَة حُيَدر : َأ ـٌ إهَِنَا ؾَمَتُٙمقُن ومَِت

, ومَ  َٓ ـَ اًمَساقِمل إًَِمْٞمَٝما. َأ ـَ اعمَْاءِي ومِٞمَٝما, َواعمَْاءِي ومِٞمَٝما ظَمػْمٌ ُِم ٢مَِذا شَمُٙمقُن ومِْتٜمٌَة اًْمَ٘ماقِمُد ومِٞمَٝما ظَمػْمٌ ُِم
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ـْ يَماَٟمْت ًَمُف هَمٜمٌَؿ وَمْٚمَٞمْٚمَحْؼ سمَِٖمٜمَِٛمِف, وَ ٟمَ  ـْ يَماَن ًَمُف إسِمٌِؾ وَمْٚمَٞمْٚمَحْؼ سم٢ِمسِمِٚمِِف, َوَُم ـْ َزًَمْت َأْو َوىَمَٕمْت, وَمَٛم َُم

 «.يَماَٟمْت ًَمُف َأْرٌض وَمْٚمَٞمْٚمَحْؼ سم٠َِمْرِضفِ 

ـْ ًَمُف إسِمٌِؾ   ْ َيُٙم ـْ ََل َٓ َأْرٌض؟ ىَماَل:  ىَماَل وَمَ٘ماَل َرضُمٌؾ: َيا َرؾُمقَل اهللِ َأَرَأْيَت َُم َٓ هَمٜمٌَؿ َو َو

ِه سمَِحَجٍر, صُمَؿ ًمَِٞمٜمُْج إِِن اؾْمَتَٓماَع اًمٜمََجاَء, اًمٚمُٝمَؿ َهْؾ سَمَٚمْٖمُت؟»  َيْٕمِٛمُد إمَِم ؾَمْٞمِٗمِف وَمَٞمُدُق قَمغَم طَمدر

َرَأْيَت إِْن ُأيْمِرْهُت ىَماَل: وَمَ٘ماَل َرضُمٌؾ: َيا َرؾُمقَل اهللِ أَ « اًمٚمُٝمَؿ َهْؾ سَمَٚمْٖمُت؟ اًمٚمُٝمَؿ َهْؾ سَمَٚمْٖمُت؟

سَمٜمِل َرضُمٌؾ سمَِسْٞمِٗمِف, َأْو جَيِلُء ؾَمٝمْ  , وَمرَضَ , َأْو إطِْمَدى اًْمِٗمَئَتلْمِ ٌؿ طَمَتك ُيٜمَْٓمَٚمَؼ يِب إمَِم َأطَمِد اًمَّمَٗملْمِ

ـْ َأْصَحاِب اًمٜمَارِ »وَمَٞمْ٘مُتُٚمٜمِل؟ ىَماَل:   .« َيُبقُء سم٢ِمصِْمِٛمِف َوإصِْمِٛمَؽ, َوَيُٙمقُن ُِم

 .(2887)رىمؿ رواه ُمسٚمؿ سم

ـَ وَ  َْٟمٍُمَ َهَذا اًمَرضُمَؾ, وَمَٚمِ٘مَٞمٜمِل َأسُمق سَمْٙمَرَة وَمَ٘ماَل َأْي ِٕ ـِ ىَمْٞمٍس, ىَماَل: َذَهْبُت  ـِ إطَْمٜمَِػ سْم قَم

شُمِريُد؟ ىُمْٚمُت: َأْٟمٍُمُ َهَذا اًمَرضُمَؾ, ىَماَل: اْرضِمْع وَم٢ميِنر ؾَمِٛمْٕمُت َرؾُمقَل اهللَِ َصغَم اهلُل قَمَٚمْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ 

, وَمُ٘مْٚمُت َيا َرؾُمقَل اهللَِ َهَذا « إَِذا اًمَتَ٘مك اعمُْسٚمِاَمِن سمَِسْٞمَٗمْٞمِٝماَم وَماًمَ٘ماشمُِؾ َواعمَْ٘مُتقُل ذِم اًمٜمَارِ »قُل: َي٘مُ 

 .«إَِٟمُف يَماَن طَمِريًّما قَمغَم ىَمْتِؾ َصاطِمبِفِ »اًمَ٘ماشمُِؾ وَماَم سَماُل اعمَْ٘مُتقِل ىَماَل: 

 (.  2888ُُمْسٚمٌِؿ سمَِرىْمِؿ )( وَ 34َرَواُه اًمُبَخاِرُي سمَِرىْمِؿ )  

 وأدًمة هذا يمثػمة, وًمٕمؾ اْلُمام ُما أطمسـ إٓ هذا اًمباب.

ُٓعرف احملل مً املبطلل الال شلٔنا ا ا كاىلني بلل أٍلل       الثاىٔ٘: الفتي٘ اليت فَٔا حل ّباطل ّ
 الصي٘ ّأٍل البيدع, دع عيك لْ كاىني بل اإلشالو ّالكفر( فَذِ جيب ىصرٗ احلل ّأٍلُ:

ا ﴿ مم: ىمال اهلل شمٕما ـَ اعم١ُْْمُِمٜملَِم اىْمَتَتُٚمقا وَم٠َمْصٚمُِحقا سَمْٞمٜمَُٝماَم وَم٢مِْن سَمَٖمْت إِطْمَدامُهَ َوإِْن ـَماِئَٗمَتاِن ُِم

ظُْمَرى وَمَ٘ماشمُِٚمقا اًَمتِل شَمْبِٖمل طَمَتك شَمِٗملَء إمَِم َأُْمِر اهللَِ وَم٢مِْن وَماَءْت وَم٠َمْصٚمُِحقا سَمْٞمٜمَُٝماَم سمِاًمْ  ْٕ َٕمْدِل قَمغَم ا
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( إَِٟماَم اعم١ُْْمُِمٜمُقَن إِظْمَقٌة وَم٠َمْصٚمُِحقا سَملْمَ َأظَمَقْيُٙمْؿ َواشَمُ٘مقا اهلَلَ 9إَِن اهللََ حُيُِب اعمُْْ٘مِسٓملَِم )َوَأىْمِسُٓمقا 

 .[40 - 9]احلجرات:  ﴾( 40ًَمَٕمَٚمُٙمْؿ شُمْرمَحُقَن )

ـْ َأَٟمٍس َريِضَ اهلَلُ قَمٜمُْف, ىَماَل: ىَماَل َرؾُمقُل اهلَلِ َصغَم اهللُ قَمٚمَ  اْٟمٍُمْ َأظَماَك فَماعمًِا »ْٞمِف َوؾَمَٚمَؿ: قَم

ُه فَماعمًِا؟ ىَماَل: «, َأْو َُمْٔمُٚمقًُما ُه َُمْٔمُٚمقًُما, وَمَٙمْٞمَػ َٟمٜمٍُْمُ شَم٠ْمظُمُذ »ىَماًُمقا: َيا َرؾُمقَل اهللَِ, َهَذا َٟمٜمٍُْمُ

 (. 2444رواه اًمبخاري سمرىمؿ )«. وَمْقَق َيَدْيفِ 

ـْ ضَماسمٍِر ريض اهلل2584ورواه ُمسٚمؿ سمرىمؿ )  قمٜمف. ( قَم

ًٓ ُيسٕمك ذم اًمّمٚمح وم٢من أُمٙمـ وإٓ ُٟمٍم اعمحؼ وسملم سماـمؾ اعمبٓمؾ وًمق أدى ًم٘متاًمف.  وم٠مو

َواعم١ُْْمُِمٜمُقَن َواعم١ُْْمُِمٜمَاُت سَمْٕمُْمُٝمْؿ َأْوًمَِٞماُء سَمْٕمٍض َي٠ْمُُمُروَن سمِاعمَْْٕمُروِف َوَيٜمَْٝمْقَن ﴿ ىمال اهلل شمٕمامم: 

ـِ اعمُْٜمَْٙمِر َوُيِ٘مٞمُٛمقَن اًمَّماَلَة َوُي١ْمشمُ  مَحُُٝمُؿ اهلَلُ قَم قَن اًمَزيَماَة َوُيِٓمٞمُٕمقَن اهلَلَ َوَرؾُمقًَمُف ُأوًَمِئَؽ ؾَمػَمْ

 .[74]اًمتقسمة :  ﴾( 74إَِن اهللََ قَمِزيٌز طَمٙمِٞمٌؿ )

ـَ اعم١ُْْمُِمٜملَِم َأْٟمُٗمَسُٝمْؿ َوَأُْمقاهَلُْؿ سم٠َِمَن هَلُُؿ اجْلَٜمََة ُي٘ماشمُِٚمقَن ذِم ﴿وىمال شمٕمامم:   إَِن اهللََ اؿْمؽَمى ُِم

ـْ َأْورم ْٟمِجٞمِؾ َواًْمُ٘مْرآِن َوَُم  ؾَمبِٞمِؾ اهلَلِ وَمَٞمْ٘مُتُٚمقَن َوُيْ٘مَتُٚمقَن َوقْمدًا قَمَٚمْٞمِف طَمً٘ما ذِم اًمَتْقراِة َواْْلِ

وا سمَِبْٞمِٕمُٙمُؿ اًَمِذي سماَيْٕمُتْؿ سمِِف َوذًمَِؽ ُهَق اًْمَٗمْقُز اًْمَٕمٔمِٞمُؿ ) ـَ اهللَِ وَماؾْمَتْبنِمُ ( 444سمَِٕمْٝمِدِه ُِم

ُِمُروَن سمِاعمَْْٕمُروِف اًمَتاِئبُ  ْٔ قَن اًْمٕماسمُِدوَن احْلاُِمُدوَن اًمَساِئُحقَن اًمَرايمُِٕمقَن اًمَساضِمُدوَن ا

ِ اعْم١ُْمُِمٜملَِم ) ـِ اعمُْٜمَْٙمِر َواحْلاومُِٔمقَن حِلُُدوِد اهللَِ َوسَمنمر -444]اًمتقسمة :﴾( 442َواًمٜمَاُهقَن قَم

442]. 

ـَ يُ ﴿وىمال اهلل ضمؾ ذم قماله:  ِهْؿ ًَمَ٘مِديٌر ُأِذَن ًمَِٚمِذي َ٘ماشَمُٚمقَن سم٠َِمهَنُْؿ فُمٚمُِٛمقا َوإَِن اهللََ قَمغَم َٟمٍْمِ

َٓ َدوْمُع اهللَِ اًمٜمَا39) َٓ َأْن َيُ٘مقًُمقا َرسُمٜمَا اهللَُ َوًَمْق ـْ ِدَياِرِهْؿ سمَِٖمػْمِ طَمّؼ إِ ـَ ُأظْمِرضُمقا ُِم َس ( اًَمِذي
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َُمْت َصَقاُِمُع َوسمَِٞمعٌ  َوَصَٚمَقاٌت َوَُمَساضِمُد ُيْذيَمُر ومِٞمَٝما اؾْمُؿ اهللَِ يَمثػًِما  سَمْٕمَْمُٝمْؿ سمَِبْٕمٍض هَلُدر

ُه إَِن اهلَلَ ًَمَ٘مِقّي قَمِزيٌز ) ـْ َيٜمٍُْمُ َن اهللَُ َُم َْرِض َأىَماُُمقا 40َوًَمَٞمٜمٍُْمَ ْٕ ـَ إِْن َُمَٙمٜمَاُهْؿ ذِم ا ( اًَمِذي

ُُُمقِر )اًمَّماَلَة َوآشَمُقا اًمَزيَماَة َوَأَُمُروا سمِاعمَْْٕمُروِف َوهَنَ  ْٕ ـِ اعْمُٜمَْٙمِر َوهللَِِ قَماىِمَبُة ا ]احلج  ﴾( 44ْقا قَم

 :39 - 44]. 

 !!وم٠ميـ أٟمت ُمـ ٟمٍمة إظمقاٟمؽ اًمذيـ فُمٚمٛمقا وىُمتٚمقا

 أيمثر ُمـ ؾمبٕملم ىمتٞماًل وأٟمت شمتٗمرج!!

واهلل ًمقٓ اهلل شمٕمامم, صمؿ وىمقف أسمٓمال اًمُسٜمَة هلدُمت ديار أهؾ اًمسٜمة وُمرايمزهؿ, 

َُْمَثاُل  َوشمِْٚمَؽ ﴿, إٓ أن يِماء اهلل, أو ٟمحقها ًدا ًمٚمخقظمةوًمٍمت أٟمت ٟمٗمسؽ رشي ْٕ  ا

هُبَا َٓ  َيْٕمِ٘مُٚمَٝما َوَُما ًمِٚمٜمَاسِ  َٟمرْضِ  .[43:  اًمٕمٜمٙمبقت]﴾ اًْمَٕماعمُِقنَ  إِ

ـِ اًمٜمُْٕماَمنِ  ـِ  قَم ـِ , قَمٜمُْٝماَم  اهللَُ َريِضَ  سَمِِمػمٍ  سْم  اًمَ٘ماِئؿِ  َثُؾ ُمَ  ": ىَماَل  َوؾَمَٚمؿَ  قَمَٚمْٞمفِ  اهللُ َصغَم  اًمٜمَبِلر  قَم

 َأقْماَلَها سَمْٕمُْمُٝمؿْ  وَم٠َمَصاَب , ؾَمِٗمٞمٜمَةٍ  قَمغَم  اؾْمَتَٝمُٛمقا ىَمْقمٍ  يَمَٛمَثؾِ , ومِٞمَٝما َواًمَقاىِمعِ  اهللَِ طُمُدودِ  قَمغَم 

ـَ  وَمَٙمانَ , َأؾْمَٗمَٚمَٝما َوسَمْٕمُْمُٝمؿْ  ـَ  اؾْمَتَ٘مْقا إَِذا َأؾْمَٗمٚمَِٝما ذِم  اًَمِذي   ُِم
ِ
ـْ  قَمغَم  َُمُروا اعمَاء , وَمْقىَمُٝمؿْ  َُم

ْ  ظَمْرىًما َٟمِّمٞمبِٜمَا ذِم  ظَمَرىْمٜمَا َأَٟما ًَمقْ : وَمَ٘ماًُمقا ـْ  ُٟم١ْمذِ  َوََل يُمقُهؿْ  وَم٢مِنْ , وَمْقىَمٜمَا َُم  َهَٚمُٙمقا َأَراُدوا َوَُما َيؽْمُ

 «.مَجِٞمًٕما َوَٟمَجْقا, َٟمَجْقا َأْيِدهيِؿْ  قَمغَم  َأظَمُذوا َوإِنْ , مَجِٞمًٕما

  (.  2493َرَواُه اًمُبَخاِرُي سمَِرىْمِؿ )  

 حيقي ُم١مًمًٗما ُمست٘ماًل.ذا اًمباب يمثػمة ضمًدا سمام وأدًمة ه
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ُٓتعامل معَا حبيدّد الشرع ٍّٕ ىعن٘  الثالث٘: فتي٘ األمْال احلالل ّاألّالد ّالسّجات, فَذِ 
ُٓعصٙ بَا الّال تعتسل ٓا حمنيد اإلماو(:  ُٓطاع اهلل فَٔا ّال 

ُديُمؿْ  َأُْمَقاًُمُٙمؿْ  َأَٟماَم  َواقْمَٚمُٛمقا﴿ىمال اهلل شمٕمامم:  َٓ  ﴾(28) قَمِٔمٞمؿٌ  َأضْمرٌ  قِمٜمَْدهُ  اهللََ  َوَأنَ  ومِْتٜمَةٌ  َوَأْو

 . [28:  إٟمٗمال]

 َوإًَِمْٞمٜمَا ومِْتٜمَةً  َواخْلػَْمِ  سمِاًمنَمر  َوَٟمْبُٚمقيُمؿْ  اعمَْْقِت  َذاِئَ٘مةُ  َٟمْٗمسٍ  يُمُؾ ﴿وىمال اهلل ضمؾ ذم قماله: 

 .[35:  إٟمبٞماء] ﴾( 35) شُمْرضَمُٕمقنَ 

ْٟمَسانَ  َُمَس  وَم٢مَِذا﴿وىمال اهلل ؾمبحاٟمف:   ُأوشمِٞمتُفُ  إَِٟماَم  ىَماَل  ُِمٜمَا ٟمِْٕمَٛمةً  ظَمَقًْمٜمَاهُ  إَِذا صُمؿَ  َدقَماَٟما رُضّ  اْْلِ

ـَ  ومِْتٜمَةٌ  ِهَل  سَمْؾ  قِمْٚمؿٍ  قَمغَم  ـَ  ىَماهَلَا ىَمدْ ( 49) َيْٕمَٚمُٛمقنَ  َٓ  َأيْمَثَرُهؿْ  َوًَمِٙم ـْ  اًَمِذي  َأهْمٜمَك وَماَم  ىَمْبِٚمِٝمؿْ  ُِم

 .[50- 49:  اًمزُمر] ﴾ (50) نَ َيْٙمِسُبق يَماُٟمقا َُما قَمٜمُْٝمؿْ 

ُديُمؿْ  َأُْمَقاًُمُٙمؿْ  إَِٟماَم ﴿وىمال شمٕمامم:  َٓ  َُما اهللََ  وَماشَمُ٘مقا( 45) قَمِٔمٞمؿٌ  َأضْمرٌ  قِمٜمَْدهُ  َواهللَُ  ومِْتٜمَةٌ  َوَأْو

ا َوَأْٟمِٗمُ٘مقا َوَأـِمٞمُٕمقا َواؾْمَٛمُٕمقا اؾْمَتَٓمْٕمُتؿْ  َْٟمُٗمِسُٙمؿْ  ظَمػْمً ـْ  ِٕ  ُهؿُ  وًَمِئَؽ وَم٠مُ  َٟمْٗمِسفِ  ؿُمَح  ُيقَق  َوَُم

 طَمٚمِٞمؿٌ  ؿَمُٙمقرٌ  َواهللَُ ًَمُٙمؿْ  َوَيْٖمِٗمرْ  ًَمُٙمؿْ  ُيَْماقِمْٗمفُ  طَمَسٜمًا ىَمْرًضا اهللََ شُمْ٘مِرُضقا إِنْ ( 46) اعمُْْٗمٚمُِحقنَ 

(47 ) ُ  .[48 - 45:  اًمتٖماسمـ]  ﴾ (48) احْلَٙمِٞمؿُ  اًْمَٕمِزيزُ  َواًمَِمَٝماَدةِ  اًْمَٖمْٞمِب  قَماَِل

ـْ وَ  ـِ , قَمٜمْفُ  اهللُ َريِضَ  ير اخلُْدرِ  ؾَمِٕمْٞمدٍ  َأيِب  قَم , ظَمرِضةٌ  طُمْٚمَقةٌ  اًمُدْٟمَٞما إنَ : »ىَماَل  ملسو هيلع هللا ىلص اًمٜمَبلر  قَم

 َأَوَل  وم٢منَ : اًمٜمرَساء َواشَمُ٘مقا اًمُدْٟمَٞما وَماشَمُ٘مقا, شَمْٕمَٛمُٚمقنَ  يَمٞمَػ  وَمَٞمٜمُْٔمرَ  ومِٞمَٝما ُُمْسَتْخٚمُِٗمُٙمؿْ  شَمَٕمامَم  اهللَ وإنَ 

 اًمٜمر  ذم يَماَٟمْت  إرسائٞمَؾ  سَمٜمِل ومِْتٜمَةِ 
ِ
 (.2742)ُُمْسِٚمؿٌ  َرَواهُ . «َساء

ـْ وَ  ـِ  يَمْٕمِب  قَم  ُأَُمةٍ  ًمُِٙمؾر  إنَ : »َيُ٘مْقُل  ملسو هيلع هللا ىلص اهللِ َرؾُمقَل  ؾَمِٛمْٕمُت : ىَماَل , قَمٜمْفُ  اهللُ َريِضَ  قِمَٞماضٍ  سْم

 .«اعمَاُل : ُأَُمتِل وومِْتٜمَةُ , ومِْتٜمَةً 

 .طمسـ وهق, (4/460) وأمحد(, 2336) سمرىمؿ اًمؽمُمذي رواه



  

 

4040 
 

4040 

 

فَلذِ   -أمثلالكه -خلل  باألمراض ّاألشكاو ّتكالب األعيداء عللٙ أٍلل ا   الرابع٘: فنت االبتالء
 : عالجَا بالصرب علَٔا ّدفعَا مبا تصتطٔع مً الْجِْ الشرعٔ٘

ـْ َيْٕمُبُد اهللََ قَمغَم طَمْرٍف وَم٢مِْن َأَصاسَمُف ظَمػْمٌ اـْمَٛم٠َمَن سمِِف َوإِْن : ىمال اهلل شمٕمامم ـَ اًمٜمَاِس َُم َوُِم

اُن اعمُْبلُِم )َأَصاسَمْتُف ومِْتٜمٌَة  ظِمَرَة َذًمَِؽ ُهَق اخْلرُْسَ ْٔ  (44اْٟمَ٘مَٚمَب قَمغَم َوضْمِٝمِف ظَمرِسَ اًمُدْٟمَٞما َوا

 .[44]احلج : 

َٓ إِهَنُْؿ ًَمَٞم٠ْميُمُٚمقَن اًمَٓمَٕماَم َوَيْٛمُِمقَن ذِم وىمال شمٕمامم:  ـَ اعمُْْرؾَمٚملَِم إِ َوَُما َأْرؾَمْٚمٜمَا ىَمْبَٚمَؽ ُِم

ؾَْمَقاِق َوضَمَٕمْٚمٜمَا سمَ  ْٕ وَن َويَماَن َرسُمَؽ سَمِّمػًما )ا ]اًمٗمرىمان :   (20ْٕمَْمُٙمْؿ ًمَِبْٕمٍض ومِْتٜمًَة َأشَمّْمؼِمُ

20]. 

ـَ اهلل شمٕمامموىمال   ُِم
ٍ
ـَ  : ﴿وًمٜمْبُٚمقّٟمُٙمْؿ سمٌِْمء ْٟمُٗمِس  اخْلْقِف واجْلُقِع وٟمْ٘مٍص ُِم ْٕ ُْمقاِل وا ْٕ ا

ِ اًمَّم  ـَ واًمّثٛمراِت وسمنمر ا إًِمْٞمِف راضِمُٕمقن * وإِٟمَ  ىماًُمقا إِّٟما هللِِ * اًّمِذيـ إِذا أصاسمْتُٝمْؿ ُُمِّمٞمبةٌ  اسمِِري

ِْؿ ورمْحٌة وُأوًمِئؽ ُهُؿ اعمُْْٝمتُدون﴾]اًمب٘مرة:  ـْ رهبر  [.457-455ُأوًمِئؽ قمٚمْٞمِٝمْؿ صٚمقاٌت ُِم

ـَ  وىمال شمٕمامم: ﴿ًمُتْبٚمُقنَ  ـْ  ذِم أُْمقاًمُِٙمْؿ وأْٟمُٗمِسُٙمْؿ وًمتْسٛمُٕم ُِمـ اًّمِذيـ ُأوشُمقا اًْمٙمِتاب ُِم

وا وشمّتُ٘مقا ومَ ىمْبٚمُِٙمْؿ وُِمـ ا ُُُمقِر﴾]آل  ٢مِنَ ًّمِذيـ أرْشيُمقا أذًى يمثػِمًا وإِْن شمّْمؼِمُ ْٕ ـْ قمْزِم ا ذًمِؽ ُِم

 [.   486قمٛمران:

ـْ سمْٕمِد اًْمٖمؿر أُمٜمًة ُٟمٕماؾمًا يْٖمِمك ـماِئٗمًة ُِمٜمُْٙمْؿ قمَ  َل أْٟمزَ  وىمال اهلل ؾمبحاٟمف وشمٕمامم: ﴿صُمؿَ  ٚمْٞمُٙمْؿ ُِم

ُْمِر وـماِئٗمٌة ىمْد أمّهْتُٝمْؿ أْٟمُٗمُسُٝمْؿ ئُمٜمُ  ْٕ ـّ اجْلاِهٚمِّٞمِة يُ٘مقًُمقن هْؾ ًمٜما ُِمـ ا قن سمِاهللِ همػْم احْلؼر فم

ُْمر يُمّٚمُف هللِِّ خُيُْٗمقن ذِم أْٟمُٗمِسِٝمْؿ ُما ٓ ُيْبُدون ًمَ  ْٕ  ىُمْؾ إِّن ا
ٍ
ـْ ءْيء ـَ ٜمَ ًمَ  انَ يُ٘مقًُمقن ًمْق يمَ  َؽ ُِم  ا ُِم

ُْمِر ءْيٌء ُما ىُمتِْٚمٜما هاُهٜما ىُمْؾ ًمْق يُمٜمُْتْؿ ذِم سُمُٞمقشمُِٙمؿْ  ْٕ ًمؼمز اًّمِذيـ يُمتِب قمٚمْٞمِٝمُؿ اًْم٘مْتُؾ إمِم  ا
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ص ُما ذِم ىُمُٚمقسمُِٙمْؿ واهللُ قمٚمِٞمٌؿ سمِذاِت  ُمْماضِمِٕمِٝمْؿ وًمِٞمْبتكِم اهللُ ُما ذِم ُصُدوِريُمْؿ وًمُِٞمٛمحر

 [.  454اًمُّمُدوِر﴾]آل قمٛمران:

وحتت هذه إىمسام شمٜمدرج أىمسام يمثػمة, ًمقٓ ظمِمٞمة اْلـماًمة ًمٗمّمٚمتٝما وذًمؽ حيقي 

 , وهلل احلٛمد.ُم١مًمًٗما ُمست٘ماًل 
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 ُكَراَسٌة  ختبطات اإلمام 

اْلُمام يمثػمة ٕن اًمرضمؾ َل يدرس طمً٘ما إٟمام ُمٙمث إياًُما ىمٚمٞمٚمة ُما شمٙمٗمٞمف حمٛمد ختبٓمات 

 قماَل هذه ُمباًمٖمةُمٜمزًمة ومْماًل أن يٙمقن ُمتٛمٙمٜمًا: ودع قمٜمؽ ُمٗماشمٞمح اًمٕمٚمقم طمتك ْلشم٘مان 

 قمجٞمبة!!

ْلُمام أن يدرس قمٜمد حٛمد ايٜمبٖمل عم ي٘مقلومٞمام ُٟم٘مؾ قمٜمف  وىمد يمان اًمِمٞمخ رسمٞمع ووم٘مف اهلل

 صاًمح اًمبٙمري.

وٕضمؾ هذا ومٚمست شم٘مػ ًمف قمغم يمتاب وأٟمت ُمٜمّمػ قمٜمدك ومٝمؿ صماىمب إٓ رأيت ًمف ُمـ 

 .هذا إٓ ُما ٟمدر

وواهلل ًمقٓ أٟمٜمل ُمِمٖمقل سمام هق أٟمٗمع ًمٜمٗميس وًمإلؾمالم واعمسٚمٛملم ُمـ اًمبحقث اًمٜماومٕمة 

    !!((66))عىمر رَ يُ وٓ  قهل إديؿيوماًمرضمؾ  !ريتؽ قمجًبا ُمـ يمتبف وهمػمهإ

وًمذًمؽ ًمٕمؾ ذم هذه اْلؿمارة يمٗماية, وُمـ يمان ـماًمب قمٚمؿ سمّمػًما ومسػمى ُما ىمٚمت سمٖمػم 

إَِن ذِم َذًمَِؽ ًَمِذيْمَرى ف يسػم اًمٕمبارة, وًمٞمٙمـ قمغم طمذرٞمٙمٗمٞميمبػم ضُمٝمد, وُمـ يمان قماُمًٞما وم

ـْ يَماَن ًَمُف ىَمْٚمٌب َأْو َأًْمَ٘مك اًمَسْٛمَع َوُهَق ؿَمِٝمٞمدٌ   .[37]ق :   عمَِ

 ُمدٟمٞمـــــــــة ًمٙمٜمٝمـــــــــا ضمقومـــــــــاء

 

 

 

ــــــــاء ــــــــا أومٞم ــــــــارة ًمٙمٜمٝم  وطمْم

ــٜمت  ــث اؾمتحس ــاس طمٞم ــقل اًمٜم ــت قم٘م  ُمرضم

 

 

ـــالء  ـــتٝمجـ اًمٕم٘م ـــا اؾم ـــٜمٕمٝما ُم ــــ ص  ُم

  

                                                 

      !!!!ُمثؾ ُيرضب عمـ ُيٗمسد وٓ ُيّمٚمح ُمثؾ ُيرضب عمـ ُيٗمسد وٓ ُيّمٚمح     ((66))
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 سمال يطرح كػسه عذ حمؿِد اإلمام

 أرضمق أن جيٞمب اْلُمام قمغم هذه إؾمئٚمة سمّمدق وهل:

اْلُما ُم٘مبؾ سمـ هادي  -وؿمٞمخٙمؿ-/ ُما ُمقىمٗمؽ ُمـ اهتام قمبد اهلل اًمبخاي ًمِمٞمخٜما4

 ادقمل أٟمف ظمارضمل.اًمق

/ُما ُمقىمٗمٙمؿ ُمـ ىمقل اجلاسمري ومٞمٛمـ ٓ ُيٙمٗمر اًمراومْمة أٟمف ُيستتاب وم٢من شماب وإٓ 2

 شمرضب قُمٜم٘مف؟

وًمٕمٚمؽ قمرومت يمتاب ٟمنم -/ ُما ُمقىمٗمٙمؿ ممـ ي٘مقل ٓ يتٙمٚمؿ ذم أيب طمٜمٞمٗمة إٓ احلدادية3

 ؟-اًمّمحٞمٗمة...

ْ بَ ومال شمٙمٗمره ومَ  -سمٜم٘مٚمؽ قمٜمف-ُما هق ُمقىمٗمؽ ممـ قمٜمده قمدة ُمٙمٗمرات/ 4 سملم هذا  اًمٗمرَق  لمر

 ُمقىمػ ُمرضمئة اًمٗم٘مٝماء؟سملم و

 /هؾ إذان إول يقم اجلٛمٕمة قمٜمدك ؾُمٜمٌَة أم سمدقمة؟ وإذا يمان ؾمٜمة ومٚمؿ ٓ شم١مذٟمقن سمف؟5

 أم أٟمف ؾمٞمٙمقن ذم اعمست٘مبؾ؟

  يمام ىمال واًمديمؿ اًمٙمبػم؟يمام ىمال واًمديمؿ اًمٙمبػم؟  --هبذا اْلـمالقهبذا اْلـمالق--/هؾ دقمقة أهؾ اًمسٜمة ٓ ضمٝماد ومٞمٝما وٓ ىمتال/هؾ دقمقة أهؾ اًمسٜمة ٓ ضمٝماد ومٞمٝما وٓ ىمتال66
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 اخلالصة

 ىمال اًمِماقمر:ظمالصة اعمقضقع يمام 

 ؾمارت ُمنمىمة ورست ُمٖمرسًما

 

 

 سملم

 ؿمتان سملم ُمنمق وُمٖمرب

 ومٛمقضقع حمٛمد اْلُمام ذم واد ذم اًمٕمٜمقان واًمتٕمريػ وٟم٘مقٓت إئٛمة, سمؾ سمت٘مريره هق ! 

 وُما ىمّمده ويٚمٛمح إًمٞمف ذم واد آظمر! 

 ّبٔاٌ  لك:

يٚمتبس ومٞمٝما قمٜمقان اًمرؾماًمة وٟم٘مقٓت يمثػمة ذم حتريؿ اًم٘متال ذم اًمٗمتٜمة, واًمٗمتٜمة هل اًمتل 

 احلؼ سماًمباـمؾ, أو شمٙمقن سملم ـمائٗمتلم ُمبتدقمتلم, أو شمٙمقن ُمـ أضمؾ اعمٚمؽ...

ا وهذا ٓ ٟمزاع ومٞمف أقمٜمل ُمع أهؾ اًمسٜمة, وقمغم هذا يٙمقن اعمراد سمٙمتاسمف هؿ ُمـ ذيمروا آٟمٗمً 

 ٕن أهؾ اًمسٜمة َل ي٘مع ُمٜمٝمؿ ُما شم٘مدم إٓ ؿمخص ُمٖمٛمقر ٓ ُيٕمٚمؿ وماًمٜمادر ٓ طمٙمؿ ًمف.

 ّّاقع أمرِ:

 ( وم٘مال:66)ص ل اًمراومْمة ُمع أهؾ اًمسٜمة سمدًمٞمؾ ىمقًمفد سمف ىمتاأٟمف ي٘مّم

هذا اًمذي ىماًمف ؿمٞمخٜما ىمد شمٚم٘ماه قمٜمف شمالُمذشمف إومذاذ, وإظمقاٟمف إجماد وؾماروا قمغم ُما يمان    

, وطمرصقا قمغم اؾمتٛمرارية اًمدقمقة وٓ يزاًمقن واحلٛمد هلل قمغم ذًمؽ: رمحف اهلليسػم قمٚمٞمف 

 اهـوإصالٍح واؾمع ذم اًمٕماُمة واخلاصة. عما رأوا  ذم هذا اًمسػم ُمـ ٟمٗمع قمٔمٞمؿ 

وواىمٕمف وومتقاه وضمٚمساؤه وزواره وُمـ اؾمتِماره ذم ٟمٍمة أهؾ اًمسٜمة ضد اًمراومْمة يمٚمٝمؿ 

 يؼمهٜمقن ذًمؽ.
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ُٓيازع فُٔ ميصف أبيًدا:  فاحلل الذٖ ال 

سمٕمد سمٞمان هذا أن حمٛمد اْلُمام ضماهؾ اًمتبست قمٚمٞمف إُمقر أو ُمٚمبس, ريض ُمـ ريض 

َٓ  احْلَؼر  ْٕمدَ سمَ وَماَمَذا  ﴿وؾمخط ُمـ ؾمخط وُمقنَ  وَم٠َمَٟمك اًمَْماَلُل  إِ  .[32: يقٟمس] ﴾شُمٍْمَ

 .[84: اْلرساء] ﴾َزُهقىًما يَمانَ  اًْمَباـمَِؾ  إِنَ  اًْمَباـمُِؾ  َوَزَهَؼ  احْلَُؼ  ضَماءَ  َوىُمْؾ ﴿وىمال اهلل شمٕمامم: 

 

 

 

وإلقك اآلن صورة الؽتاب الذي استػاده اإلمام بِدون عزو وتبحج أكه فارس 

ادقِدان.
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