
 



 فهرس الموضوعات

 َٔقخ ِؼلٌخ!! ٌٍنووٜ ٚاٌزنو١و..ِٓ ِمبالرٕب األٌٚٝ < !ٌّبما؟( .. وً اٌٍَف١١ٓ)ِٕزلٜ  > .ٔ

ب  .ٕ ُُٙ) َٚ .. ُّىواً ٌَُىُ( إٌَّبِصُؾْٛ ) أ٠ُّٙ  ٌفع١ٍخ ا١ٌْـ ػٍٟ اٌؾٍجٟ األصوٞ! ( ٌَ

 [َٔقخ ِؼلٌخ... ]أٟ أفبف اٌٍـٗ .ٖ

ح .ٗ  ..ِٚٔلاء..فِلاء: غيَّ

ٓ اٌغ١ّغ ا .٘ ِِ  :(كػبء)ٚ( هعبء: )ٌلفٛيأهعٛ 

ْ  ( ٔلاء  )ٚ.. آفو( هعبء  )كػٛح اٌغ١ّغ ٌٍؾعٛه  .ٙ  ..صب

 !ِفزٟ ِصو( ٍؼبكح)٠ب .. فزٕخ اٌؼصو!( ا١ٌْؼخ) .7

 !ِفزٟ ِصو( ٍؼبكح)٠ب .. فزٕخ اٌؼصو!( ا١ٌْؼخ) .8

 !ال رْبثٙٛا ِٓ ٌُٙ رٕزملْٚ، ٚػ١ٍُٙ روكْٚ...أ٠ٙب اٌّؾجْٛ .9

 !!ظُ ِٓ مٌهفبألِو أػ! ٘ٛ اٌّْىٍخ!( وزبثٟ)ال رغؼٍٛا  .ٓٔ

 ...؛ فبٌزمز١ً األػّٝ ١ٌٌ ِٓ ّوع هللا-٠ب ِصو-ٌه هللا  .ٔٔ

 ؟!-افٛأٟ اٌىواَ-رفص١ً ٘بَ ١ٌْـ اإلٍالَ، فؤ٠ٓ ٔؾٓ ِٕٗ (: ٓٓٓٔ)اٌّٛظٛع هلُ  .ٕٔ

 !-...ػٍٝ وً ؽبي-فٍٕطٛ صفؾزُٙ (.. األٚؽبي)ٚ( األؽٛاي)ث١ٓ  .ٖٔ

ٔٗ.  َٟ َٟ اٌجَْغ  !فبؽنهٖٚ... اٌجَْغ

ٓ ِجب٘ظ  .٘ٔ ِِ  «ٍزمبِخاال»ِٕب٘ظ اٌَالِخ 

 !اإلٔصبَف اإلٔصبف: اٌٝ ٍبئو األصٕبف ... .ٙٔ

 ..عيان هللا ف١وا...اٌٝ األؿ ا١ٌْـ ِقزبه غ١جبٚٞ .7ٔ

ٍٛا  .8ٔ َّّ  !فمل ؽبْ ٚلذ اٌمِطبف.. ثِؾ١ٍِخ اٌوفك ٚاإلٔصبف  -افٛأٟ-رغ

 !!أٍٍٛة مٚٞ األ٘ٛاء!(: األصو اٌوعؼٟ)ثـ !( ِصبكهح اٌؾك)أٍٍُٛة  .9ٔ

 !(يّ ُكِٚك اٌمَ ) ٚٔٙب٠خ ، ثلا٠خ اٌَؾْغي  .ٕٓ

ً  وبْ  –!( َهُعالً ) ػٕلِب رٕمٍُت !( إٌَّناٌخ  ) .ٕٔ َّٞ هع  -َٔقخ ِؼلٌخ-!أ

ِؼٟ–ا١ٌََِْه  .ٕٕ َّ ٌْ َٙب األَ ِؼٟ-أ٠َُّ َِ َْٕذ  ْٚ ُو اء َفبٌَْفزَِٕٟ أَ َٛ ٍَ  !؛ 

ً ؛ فَبْؽَنُهٖٚ .ٖٕ َ٘ب! ََ٘نا ثَبِغ ْٔجُِنٚ خ ؛ فَب ََ ١ ٍِ ِٖ َك ِن َ٘ َٚ!! 

ٛاِهُك ِوزَبثِٟ  .ٕٗ َِ  ِٖ ٍَََّف ا»َِ٘ن َٙظ اٌ ْٕ بٌِؼَِ ْؼزَِوُظْٛ؟«ٌصَّ ُّ َٓ اٌ  !؛ فَؤ٠َْ

ؾبفظخُ ػٍٝ ، ٚفبحُ ا١ٌْـ اثٓ ِعْجو٠ٓ  .ٕ٘ ُّ   :اٌَؼْلي األ١َِٓ( ِٕٙظ اٌٍََف ) ٚاٌ

ٓ  -غفو هللا ٌٕب-!(صٕبئُؼٕب) أ٠ٓ  .ٕٙ  !؟ -هؽُّٙ هللا-(أفاللُٙ ) ِِ

ِْ ١ّطبٔبْ» .7ٕ َُّزجَّب ٍؼ ٚاإلؽَبْ«اٌ ًَ ... ؛ فجبِكُهٚا ثبٌصُّ  (:١ٌٍخ إٌصف ِٓ ّؼجبْ)لج

َٟ اٌوؽّٓ..رنّوورُّٙب ا٢ْ..كػبءاْ .8ٕ  :فَجؾبْ هث

ٍَف١َِّخُ  .9ٕ ََّ ٍَف١َِّخَ ... اٌ ََّ ٍَف١َِّخَ اٌ ََّ  !!اٌ

ٖٓ.  ُِ ً؛ فٟ ُؽى ِِ ِٓ اٌىب ٠  (أٍٍؾخ اٌّلِبه اٌْبًِ)هؽّخُ اٌلِّ

 !(اٌفىو اٌزىف١وٞ: )أال فمٌٛٛا(! األ١ِو ِؾّل ثٓ ٔب٠ف)اٌَغْلَه ثـ!( اٌفئخ اٌعبٌخ)ِؾبٌٚخ .ٖٔ

ٓ ِْبِػو ّبِػو  .ٕٖ  :(اٌؼْو األٚافو)فٟ ... ِِ

َ  غبئْخ .ٖٖ ٙب ١ٕٓ ػبئْخ!! ٍِ ِِ ئ ُّ َِّ اٌ ًُ أُ   ((((((َٔقخ ِؼلٌخ..................)))))) ٚفع

ٌْزفبفخ( ... اٌضمبفخ ) ٚ( اٌفمٗ ) ث١ٓ  .ٖٗ   !َْٚٔمُل ا

ٓ أػالَ ِل٠ٕخ اٌيهلبء -ٚفبح فع١ٍخ ا١ٌْـ ٠ٍٛف اٌجولبٚٞ  .ٖ٘ ِِ   ُ   -َػٍَ

ح  فبٍوح  .ٖٙ ٓ !(!!! وحٔظوح  ػبث)ال .. َووَّ ِِ  -َٔقخ ِؼلٌخ-!!؟«ٍج١ً اٌّئ١ِٕٓ»فًٙ ٘نا 

 !(إٌّمبة)وٍّخُ ؽكٍّ ٚصٛاة فٟ ِٕغ ١ّـ األى٘و ٌـ  .7ٖ

ُِ كٚهح  .8ٖ  ٌٍؼٍَٛ اٌْوػ١خ( أٔل١َ١ٔٚب)اٌمص١لح اٌزَّبئ١َّخ فِٟ فز

  ...هؽ١ً ا١ٌْـ ِؾّل ثٓ ػجل اٌٛ٘بة اٌجّٕب ؛ ِٓ أٚافو اٌؼٍّبء اٌىجبه .9ٖ

 !فال ٠َزغو٠ّٕه اٌن٠ٓ ال ٠ؼٍّْٛ؛ «اٌظٍُ ظٍّبد»... ١ّـ ُػج١ل .ٓٗ

  !!!ٚ.....رٕٙئخ إلفٛإٔب فٟ وً ِىبْ .ٔٗ

 لجً ػبَ( ِٕزلٜ وً اٌٍَف١١ٓ)ثّٕبٍجخ افززبػ ... اٌٝ األِبَ  .ٕٗ

جبكهح اإلصالػ  .ٖٗ ُِ ح اٌضب١ٔخ-رغبٚثبً ِغ  َْ األف١وح... -ٌٍّوَّ ْْ رىٛ  ...ٚٔوعٛ أ

جبكهح اإلصالػ)رؼي٠ياً ٌـ .ٗٗ ُِ ثِٕب ِغ  ُٚ  -:رٛظ١ؼ ٚا٠عبػ-( رغب

 !!!-..فمػ-[ح]ؽوف(اٌٙغوح)ٚ(اٌٙغو)١ٌٌ ث١ٓ  .٘ٗ

ُىُ...} .ٙٗ ََ ّٓ أٔفُ واعؼخ.. { فال رظٍّٛا ف١ٙ ُّ  !!فوصخ ٌٍ

 ...فمٍذ! لبي: لبٌٛا .7ٗ



ََ ِٔلَ  .8ٗ ُّ (أثٛ ثىو اٌصل٠ِّك)٠ٛ ُٓ اٌقطَّبة)، ص  !؛ أرلهْٚ ٌّبما؟(ُػُّو ث

ٗ9. ًْٙ ٍْفُٛفبً ثِبٌَغ َِ ُْ فُغٛهاً  َْٕلِب رَُىٛ خُ ِػ َِ  !اٌُقُصٛ

ٍْزَىُ  .ٓ٘  :اٌَبئغخ اٌؼ١ٍَّّخ( االعزٙبك٠َّبد)ِٓ اٌّؼبم٠و اٌٍَف١َّخ فٟ ٘ىنا ف

ٓ عل٠ل ( َِبئً اإل٠ّبْ ٚاإلهعبء) .ٔ٘ ثبً )ٚ( عٛاثبً )-!ِِ ُٚ  [ٔ]َٔقخ ِؼلٌخ ( ! رغب

 -...٠ب أثب ِٕبه-ؽّبن هللا  .ٕ٘

 :(اٌزىف١و)ٚ( اٌزؾو٠ُ)فبغجٛا إٌبً ػٍٝ لَْلِه ػمٌُِٛٙ؛ االفزالغ ث١ٓ  .ٖ٘

ف" ُّٟ اٌٍٛػُ اٌْوػ"اٌٍَف١َّخُ ٟ٘  .ٗ٘  اٌّعبكُّ ٌٍزطوُّ

ٜ) هّك عل٠ل ػٍٝ .٘٘ ّٛ فبِع ػٕٙب(:ِؾّل ٍؼ١ل ؽ َِّٕخ إٌج٠َِّٛخ ثبٌلِّ َُّ  (1)...ٕٔزصُو ٌٍ

ٜ) هّك عل٠ل ػٍٝ .ٙ٘ ّٛ فبِع ػٕٙب(:ِؾّل ٍؼ١ل ؽ َِّٕخ إٌج٠َِّٛخ ثبٌلِّ َُّ  (ٕ...)ٕٔزصُو ٌٍ

ٓ فعبئً اٌصؾبثٟ اٌغ١ًٍ أثٟ ٍف١بْ  ... .7٘  -ّؼواً -ِِ

٠ُُ٘ؼِوفَُُٛٔٗ وّب ٠ؼِوفُٛ} .8٘  ..(و١ٌٕ اٌَقواة)، ٚ(اٌَّغُل األلصٝ)ا١ٌُٙٛك ٚ{ ..َْ أثٕبَء

َٕب ؟.. لبٌٛا .9٘ ِْ ِٓ أؽكُّ أَ ُّٞ اٌفو٠م١َْ  !ٚلٍُٕب؛ فؤ

َْ فٟ اٌجؾو  .ٓٙ ْٕف١َْٓ .. اٌٝ اٌن٠ٓ ٠ؾُوصُٛ ١َْ٘ٓ-وٍّخ  ٌِِص  -!ثبرِّغب

١ٓ)اٌوإ٠خ اٌْوػ١َّخ اٌصٛاة فٟ اِزٕبع  .ٔٙ  !ػٓ رله٠ٌ اٌطالة( اٌّؼٍِّّ

 !-رؾم١مبً؛ ال اكِّػبءً -( إٌمً)ٚ( ًاٌؼم)عل١ٌَّخُ  .ٕٙ

َ٘لاَك٠ْىُ.. َؽٕب١َْٔىُ .ٖٙ ٓ أً٘ األ٘ٛاء)٘نا ؽلُّ .. ٚ ِِ  ًُ  .(اٌجلػخ اٌزٟ ٠َُؼلُّ ثٙب اٌوع

ػبع ٚاٌغٛغبء)ث١ٓ « ؽم١مخُ اٌفَُٙ  » .ٗٙ  ..(أً٘ اٌفِمٗ ٚأّواف إٌبً)، ٚ(اٌوَّ

ٙ٘. {ُِٙ ًَّ َص١َْؾخ  َػ١ٍَْ َْ ُو جُٛ ََ  !فبْؽَنُهٚا... {٠َْؾ

  !!!ال ُػٍّبء. .ُػّالء  .ٙٙ

  !!!ٔزجـــــغ.. اوزـــــت !! ٔطجـــــغ .. اوـــــنة  .7ٙ

ً  )ٚوً ! روك ؟( ٍفب٘خ)ً٘ وً  .8ٙ  !٠صل ؟( عٙ

 -ٚاٌؾُّل هلل-فالي ٍٕخ ٚٔصف ( ِٕزل٠بد وً اٌٍَف١ِّ١ٓ)فٟ ( ػعٛ)أهثؼخ آالف  .9ٙ

ًُ اٌُؼمٛي اٌٛاصِمخ ثىِْف  .7ٓ  !!اٌصؼبفِمخ( افالً)ا٠ٕب

  -:٠وؽّىُ هللا -[ هث١ـــــــغ  ا١ٌْــــــــــ] اهفمٛا ثـ  .7ٔ

جبؽضخ  .7ٕ ُِ  (ٔ(: )عٍَزٗ ِغ اٌفٍَط١ِّ١ٕ١ٓ)فٟ ( ا١ٌْـ هث١غ)اٌمٛي اٌؼلي األ١ِٓ فٟ 

ٍّٛ ٚاىك٠بك (ّموح. ُ)٠فْو  .7ٖ َّّوٖ هللاُ ثطبػزِٗ-؛ فّووي اإلِبَ األٌجبٟٔ فٟ ُػٍُ  -!ػ

جبؽضخ [ رى١ًّ  ] .7ٗ ُِ  (ٕ( )اٌفٍَط١ِّ١ٕ١ٓعٍَزِٗ ِغ )فٟ ( ا١ٌْـ هث١غ)اٌمٛي اٌؼلي األ١ِٓ فٟ 

جبؽضِخ [ رٕغ١ي] .7٘ ُِ  (ٖ( )عٍَزِٗ ِغ اٌفٍَط١ِّ١ٕ١ٓ)فٟ[ا١ٌْـ هث١غ]اٌمِٛي اٌَؼلِي األ١ِٓ فٟ 

ـُ ُػج١ل .7ٙ ٓ عل٠ل-٘نا ِفطبثِٟ ا١ٌه !١ّ ِِ-! ٍُْٗ َِّ   (َٔقخ ِؼلٌخ)-ثوثِّه اٌؼي٠ي اٌؾ١ّل-فزؤ

 (َٔقخ ِؼلٌخ[)ٗ..( ]عٍَزٗ)فٟ [ ا١ٌْـ هث١غ]اٌمٛي اٌؼلي األ١ِٓ فٟ ِٕبلْخ [ رؼي٠ي] .77

 [٘( ]عٍَزٗ ِغ اٌفٍَط١ِّ١ٕ١ٓ)فٟ [ ا١ٌْـ هث١غ]اٌمٛي اٌؼلي األ١ِٓ فٟ ِٕبلْخ [ رؾج١وُ ] .78

ٍَْذ  .79 ضَّ َّ  !(ّموح. ٍّبعخ ُ)٠ب  -!َؽمًّب ٚؽم١مخً -!( ٚفبء اٌُىٍجبْ َٚغله اٌِقالّْ)ٌمل رَ

ٓ فٍََزبد األلالَ، اٌٝ فََوغبد األللاَ .8ٓ ِِ! 

ْٔٙبءُ ) .8ٔ  (عٍَزٗ ِغ اٌفٍَط١ِّ١ٕ١ٓ)ٟ ِٕبلْخ ا١ٌْـ هث١غ فٟ اٌمٛي اٌؼلي األ١ِٓ ف!( ا

ٓ ثالِك اٌؾو١ِٓ  .8ٕ ِِ ٙبرفخ   ٝ َػ١ْٓ.. ُِ َّ وَؽٝ ُْٚٔؼ َِ! 

ٓ؟ .8ٖ َّ لَّح؛ ٌِ ِّْ ٓ؟! اٌ َِ  !ٚثّبما؟! ٌِّٚبما؟! ٚػٍٝ 

ٓ ا١ٌَِّو اٌٝ اٌّص١و.. رنو١و .8ٗ ِِ! 

٠ذ)ؽَٛي .... َو١َْذ َٚم٠ْذ .8٘ َٛ  (-...َٔقخ ِؼلٌخ)-(.. هؽٍزٟ اٌٝ اٌُى

 ...(ٍَف١ِّ١ٓ؛ اؽفَظُٛا ١ٌٍْـ هث١غ ؽمَّٗافٛأٟ اٌ) .8ٙ

وزٛه اٌؼز١جٟ  .87 َوه؛ ِمبي اٌلُّ وِّ ٚاٌعَّ س  ٌٍعُّ هِّ َٛ ُِ َهه   -ّٔٛمعبً -اغفبي ٘نٖ اٌلُّ

 !!ػٍٝ مان االٍزِْىبي -ثبعّبي-( فٟ اٌؾبي)٘نا عٛاثٟ  .88

لُْٛ ث١ٓ األؽجَّخ .89  ...اٌّفوِّ

ُُٙ -ثؾكّ -٘ئالء ُ٘ ٍٍفُٕب اٌصبٌؾْٛ  .9ٓ ِٕ ُٓ  !؟-ٍْك٠ب فَ -؛ فؤ٠ٓ ٔؾ

  !األػبكٞ.. ُكهٚع  .9ٔ

ًُ ... ِٕٙظ األٔج١بء فٟ اٌلَّػِٛح اٌٝ هللا  .9ٕ  ..ف١ٗ اٌؾىّخُ ٚاٌؼم

ٓ اٌمِٛي ثـ .9ٖ ِِ َِ )رنو١ُو اٌِىواَ، ٚرؾن٠ُو اٌٍِّئبَ   !!(اإلٌياَ)ٚ( اٌالّى

9ٗ.  ٟ َِ  -...ثبهَن هللاُ ف١ُىُ-أػ١ِٕٟٛٔ ػٍٝ َْٔف

كٚك -افٛأٟ ٚأؽجّزٟ-أٚلِفُٛا  .9٘ َِٚىِد اٌُؾلٚكفمل ! أِضبَي ٘بر١َه اٌوُّ  !!رُغٛ

9ٙ.  ٜ َٛ ٓ كػ ِِ ًِ إٌَخ ٚاإل٠ّبْ   (ٚؽَلِح األك٠بْ)اإلػالْ ثجواءِح أ٘

 -ٍّلكٖ هللا-هٍبٌخ ِفزٛؽخ اٌٝ فع١ٍخ ا١ٌْـ هث١غ ثٓ ٘بكٞ  .97



ح اٌقبٍوح...اٌقصِٛخ اٌفبعوح .98  ..ٚاٌَىوَّ

 !!لجً اؽلٜ ٚػْو٠ٓ ٍٕخ -ِٚب ا١ٌٙب  -( ٚؽلح األك٠بْ)والِٟ فٟ رىف١و اٌمٛي ثـ  .99

ٓ ما اٌنٞ (.. إٌمل اٌنارٟ ) اإلٍالَ اثٓ ر١ّ١ّخ ٚ ١ّـ  .ٓٓٔ َّ ٗ ( ٠ؼمً ) ف َِ  !؟ -ا١ٌَٛ  -وال

 ٌألػعبء ٚاٌيٚاه...اػزناه .ٔٓٔ

َهالِلاً  » .ٕٓٔ َٚ لَبِػلاً،  َٚ َِ لبئِّبً،  الَ ٍْ َُّ اؽفَْظِٕٟ ثِبإِل ُٙ  اٌٍَّ

 ِٕٚبعبح.. ٚٔغٜٛ .. ٔغبح  .ٖٓٔ

ُك أؽُّل  .ٗٓٔ ْٛ ْْ ّبَء هللا-ُػْلُد، ٚاٌَؼ َىَو َهثِّ ... -ا َْ  ..ٟ ٌُىُف

ًْ٘ اإل٠ّبْ( ػبئِْخَ ) ٌُْئٌئح اٌج١َبْ ، فٟ ُْٔصوح  .٘ٓٔ َّ أَ   ...أُ

جِٟ... ٘نٖ وٍّزٟ .ٙٓٔ َْ  ...ٚهثِّٟ َؽ

 ..(ٚال رجقَٛا إٌبً أ١ّبءُ٘: )ثؼل لٌٛٗ( ٚال رفَلٚا فٟ األهض ثؼل اصالؽٙب) :لبي هللا .7ٓٔ

َْ اٌؾظَّ  .8ٓٔ ٓ ٠ُو٠ُلٚ َِ ْْ رُغفٍُِٛا لٍُٛثَىُ فال -ٚغ١وُ٘-اٌٝ   ٠َغفَِو هللا ٌىُ؛اؽَنهٚا أ

ٔٓ9. {...ُّْٛ ْْ وٕزُُ رؼٍ ِٓ ا ُّٞ اٌفو٠م١َٓ أؽكُّ ثبألِ  ؟!أَ ٌٛاء اٌزصؾ١ؼ...؛ثالء اٌزغو٠ؼ{فؤ

ٍَفُُىُ  .ٓٔٔ ٍَ ُُ٘ ٍٍفُٕب اٌّصبٌُؾْٛ؛ فؤ٠ٓ  زَمِّطُْٛ-٘ئالء  ُّ ب اٌ  !؟-أ٠ُّٙ

فطجخ عّؼخ ٌفع١ٍخ ا١ٌْـ ؽ١َٓ آي ا١ٌْـ (ٚعٛة اإلػواض ػٓ اٌقٛض فٟ األػواض) .ٔٔٔ

ٕٔ-ٔٔ-ٖٔٗٔ 

 ..(..ُِٙ..)-ِؼّلالً  -.. ( رٙبهُ اٌٍَف١١ٓ:) ١ٍمٟ ػٍٝ ِمبي ا١ٌْـ ٍؼل اٌؾص١ٓرؼ .ٕٔٔ

ٓ اٌزمز١ً ٚاٌزفغ١واد -٠ٚغوٞ  -ؽٛي ِب عوٜ ... رؾن٠واد  ٚرٕج١ٙبد .ٖٔٔ ِِ!! 

ؼبدِ  .ٗٔٔ َّ غز ُّ ُْٕف اٌ  -..ٔظوح  ّوػ١َّخ  -! ٚاٌٝ أ٠ْٓ؟! اٌٝ ِزَٝ؟... ُػ

ب} .٘ٔٔ َّ ُُ أَََّٔه ٠َِع١ُك َصْلُهَن ثِ ٌَمَْل َْٔؼٍَ ، ٚرلثُّو  -{ ...٠َمٌُْٛٛ َٚ و   -...رفىُّ

 ...ِقبٌف ٌٍؼم١لح!! فال ثل أْ ٠َزغ١ت اٌمله****اما اٌْؼت ٠ِٛب أهاك اٌؾ١بح: لٛي اٌْبػو .ٙٔٔ

 ...ٚعٛاثٗ ػ١ٍٗ-(اٌؾىبَ)فٟ ِٛظٛع-ٍئاي ٚعٗ اٌٝ ا١ٌْـ اٌفٛىاْ .7ٔٔ

ضبهح..ِمبي ا١ٌْـ هث١غ .8ٔٔ ُّ   !!أَصبهح١ٌٌ ٌٍصٛاة ف١ٗ ! رىواه ٚاِصبهح )!(: ٚعل٠ل اٌَّبئً اٌـ

 !ُِٕٙ؟( ٔؾٓ / أٔزُ ) فؤ٠ٓ ...ٚال ػلٚأبً ..٘ىنا لبي اٌٍَف اٌصبٌؼ ؛ ال رَّوػبً ... .9ٔٔ

َُٙلٜ،ٚأهثبة اٌؾكّ  .ٕٓٔ ٍْك..أؽٛاُي ُكػبح اٌ خ ..ِغ أصٕبف إٌبً،ٚأٔٛاع اٌَق ّّ  -ّٔٛمعب-صالصخأئ

 -٠ْٛب ٍَِّ-فٟ ظوفىُ ٚٚالؼىُ ؛ فبٍزغ١جٛا ٌٗ  -ػ١ٍٗ اٌصالح ٚاٌَالَ  -٘نا ؽل٠ُش ٔج١ىُ  .ٕٔٔ

ُْ ػٓ-...ؽزٝ رّلػٛا ِقبٌفزٕب ٌٗ-!٠ِٛبً -ًٚ٘ ٚافمزُُ األٌجبٟٔ  .ٕٕٔ ٓ ُعْورُ َِ  !؟-!(اٌَج١ً)٠ب 

 (ٔ)، ٚثبٌىنة اٌّىْٛف اٌٙي٠ً -ثبٌز٠ًٛٙ-)!( ٠ٙبعّٕٛٔب!(: اٌَج١ً)اٌغبئوْٚ ػٓ  .ٖٕٔ

٠ًِٛ-)!( ٠ٙبعّٕٛٔب!(: اٌَج١ً)اٌغبئوْٚ ػٓ  .ٕٗٔ  (ٕ)، ٚثبٌىنة اٌّىْٛف اٌٙي٠ً -ثبٌزٙ

 (ٖ)، ٚثبٌىنة اٌّىْٛف اٌٙي٠ً -ثبٌز٠ًٛٙ-)!( ٠ٙبعّٕٛٔب!(: َج١ًاٌ)اٌغبئوْٚ ػٓ  .ٕ٘ٔ

 !!ٚاٌؾكَّ رىوْ٘ٛ؟؟..وُ رواٚغْٛ!!!.. -٠ب كػبح اٌعالٌخ  -ِٙالً ..ٚعبإٚا ٠ووعْٛ .ٕٙٔ

 ...، ٚعٛاة ١ّقٕب اٌؼالِخ اثٓ ػض١ّ١ٓ ؛ ػ١ٍٗ( ػ١ل األَ: )ٍئاي ؽٛي ِب ٠َّٝ  .7ٕٔ

ـَ األى٘و -ال  .8ٕٔ َٕخُ اٌؼَ -٠ب ١ّ َِ ْصو-ْصو ؛ فبٌٍَف١َّخُ أَ ِِ  ًِّ  -..فٟ ُو

 اٌٍَف١خ ثواء ِٓ أؽلاس ِل٠ٕخ اٌيهلبء .9ٕٔ

 (اٌٍَف١١ٓ)،ٚ(اٌزىف١و١٠ٓ)ث١ٓ(اٌٍّه ػجل هللا ثٓ اٌؾ١َٓ)اٌزفو٠ك اٌٛاظؼ اٌّج١ٓ ٌٌٟٛ أِؤب .ٖٓٔ

١َََّف ػ١ٍٕب؛ ف١ٌٍ ِّٕب» .ٖٔٔ ًَّ اٌ ٍَ  ٓ َِ» 

  .(ً اٌجلعؽىُ اٌزوّؽُ ػٍٝ ِقبٌفٟ إٌَخ ، ٚأ٘) فٟ : فزٜٛ ا١ٌْـ ى٠ل ثٓ ٘بكٞ اٌّلفٍٟ  .ٕٖٔ

ْْ رَئَٚي ِؽيثبً ( اٌلػٛح اٌٍَف١خ) .ٖٖٔ ٓ أ ِِ  ًُّ  !أَع

 -َِٔجخً، ِٚفِٙٛبً، ٚر١١َّياً -!( اٌؾعبهح)ٚ.. اٌٍَف١َّخ .ٖٗٔ

خ-( ِصو)ٔص١ؾخ  اٌٝ اٌٍَف١ِّ١ٓ فٟ  .ٖ٘ٔ َِّ ّٟ -ٚا١ٌه  -ثؼب ٍَفِ ََّ اِػٟ اٌ خ-أفٟ اٌلَّ  -..ثقبصَّ

زٙب٠ٚخ) .ٖٙٔ ُِ   َ  !«..ؽىّخ ثبك٠خ»ال (.. أؽىب

 -ف١ٗ-ٕج١ٗ ػٍٝ ِب صؼ ِٓ إٌَٓٚاٌز....ثلع ّٙو هعت .7ٖٔ

ظب٘واد)فزٜٛ ... اٌؼٍّبء َِٚئ١ٌٚخ اٌفزٜٛ .8ٖٔ ُّ  -!ّٔٛمعبً -( لزٍٝ اٌ

 !فؤ٠ٓ ٔؾٓ ِٕٙب؟..٘نٖ ٟ٘ ػجٛك٠ّخ اٌنّي ٚاالٔىَبه... .9ٖٔ

 فٟ ث١بْ َٔٛػٟ اٌقوٚط ػٍٝ اٌُؾّىبَ-اإلِبَ-صفٛح اٌىالَ ِٓ ا١ٌْـ اثٓ ػض١ّ١ٓ .ٓٗٔ

ٓ إٌَّ  ...» .ٔٗٔ ِِ ْْ أُص١َو ػٍٝ أؽل   ُذ أ ْ٘ اَوِو ًِ ًّوّ  !!«ب

 وٍّخ فٟ هصبء ا١ٌْـ ػجل اٌَالَ ثٓ ثوعٌ .ٕٗٔ

 -.عؼٍٕٟ هللا ٚا٠بوُ ُِٕٙ-(..........ألً٘ إٌَخ ، ٚأصؾبة اٌزمٜٛ: ٍٍٜٛ ) .ٖٗٔ

  -...ّٔٛمعبً  -ّوة اٌلفبْ  -!! ( ػٍُ اٌفزٜٛ)ٚ .... اٌصٛفٟ ؽبىَ أثٛ غياٌخ  .ٗٗٔ

  - !اٌنٞ ٔؾٓ ف١ٗ(اٌجالء)فٟ  -ٌىً فبظً ٔج١ٗ ....رٕج١ٗ ٚر٠ٕٛٗ  .٘ٗٔ

 !، ٚاإلغالق ٌٍٜٙٛ اٌَؼٕبْ(رصف١ل ا١ٌْطبْ)ث١ٓ ( ّٙو هِعبْ) .ٙٗٔ



 ...ا١ٌْـ أثٛ ِصطفٝ ، ؽّلٞ ثٓ ػجل اٌّغ١ل اٌٍَفٟ؛ ٔصون هللا ثبٌؾك .7ٗٔ

 ..فٟ ٚكاع ّٙو اٌموآْ ٚاٌوؽّخ(.... اْ ِٓ اٌْؼو ؽىّخ ) .8ٗٔ

 -ثبمْ هللا-أٔب َِبفو اٌٝ اٌؾظ ٘نٖ ا١ٌٍٍخ ...أٍزٛكػىُ هللا اٌنٞ ال رع١غ ٚكائؼٗ .9ٗٔ

َؼلُ  ِٚب..  اٌؾظّ  موو٠َبد ِِٓ .ٓ٘ٔ َْ َٙظ ثٗ رَ ُّ  ( ٔ) -ِزغّلك- اٌ

َؼلُ  ِٚب..  اٌؾظّ  موو٠َبد ِِٓ .ٔ٘ٔ َْ َٙظ ثٗ رَ ُّ  ( ٕ) -ِزغّلك- اٌ

َؼلُ  ِٚب..  اٌؾظّ  موو٠َبد ِِٓ .ٕ٘ٔ َْ َٙظ ثٗ رَ ُّ  ( ٖ) -ِزغّلك- اٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 !لماذا؟( .. السلفٌٌن كل) منتدى

 

 ُشُرورِ  ِمنْ  بِاهلل َوَنُعـوذُ  َوَنْسَتْؽفُِرهُ، َوَنْسَتِعٌُنُه، ،َنْحَمُدهُ  هلل؛ اْلَحْمدَ  إن   

َباتِ  أَْنفُِسَنا، ٌِّ ْهِدهِ  َمنْ  أَْعَمالَِنا، َوَس  َفبلَ  ٌُْضلِلْ؛ َوَمنْ  لَُه، ُمِضل   َفبلَ  هللا؛ ٌَ

 .له َهاِديَ 

 .-لَهُ  َشِرٌكَ  الَ  َوْحَدهُ - هللا إال   إلَهَ  الَ  أَنْ  َوأَْشَهدُ  

دا   أَن   َهدُ َوأَشْ    .َوَرُسولُهُ  َعْبُدهُ  ُمَحم 

 :بعـد أمـا 

 :واالتفاق والتجّمع، االبتبلؾ، على( نحنُ ) فٌه نحرصُ  الذي الوقت ففً 

ِجد     وتجذٌر الَخلَل، وتعمٌق االختبلؾ، توسٌعِ  فً -ولؤلسؾ-( ؼٌُرنا) ٌَ

 !االفتراق

( أنظؾَ ) تكونَ  أنْ ( ٌُْفَتَرضُ ) التً- السلفٌةِ  المواقعِ ( بعضُ ) ذي هً فها 

 ُتمارسُ : للمنهج وأْتَقَنها للكلمِة، وأجمَعها وأحسَنها، وأْضَبَطها، المواقِع،

 !(... الفِكري اإلرهاب) ِمن وأصنافا   الضؽط، ِمن ألوانا   -الشدٌد أسفً فوا-

 !َمن؟ وعلى 

ٌٌِّن إخوانِهم على   ...السلف

 ...المنهج فً معهم َمن على 

 ...العقٌدة فً 

ةِ  ُنصرةِ  فً  ن  ٌن الس   ...والدِّ

ة فً   ...والمبتدعٌن البدعة ُمضاد 



ٌٌِّن، ُمناَقَضةِ  فً  ٌن، الحزب ٌِّ  من-المنحرفةِ  األفكار ذوي وجمٌع والتكفٌر

ٌن وإخوانٌٌن قطبٌٌن ٌّ  !!- و و وبناب

 : ذلك َوَمعَ  

 ...اإلخوة هإالء ُمشاركاتِ ( المواقعُ ) تلكم َتحِذؾُ  

 ..ِمهاقوابِ  من وتشطُبهم 

دهم   ...معها التعاون ِمن وُتجمِّ

 ...وُتْوقِفُُهم 

ٌ ة، باطلة   صنابعَ ...   ٌ ة؛ دخٌلة   وأسالٌبَ  ِحْزبِ  وال ألنفُِسنا، نقبلُها ال عصب

 ..إلخوانِنا نرضاها

 !ولماذا؟ 

بُِعون أو- ٌَُقلُِّدون له َمن خالفوا ألن هم   قابِلة   مسابلَ ( بعِض ) فً -!ٌت 

ًِّ الش لبلجتهاد  :السابػِ  رع

نة   مصلحة   تقدٌر   فً سواء     ٌ  !!ُتجلَبُ  مع

 !!ُتْدَفعُ  -ما- مفسدة   ترجٌح أو 

 أو مواقُؾ، علٌه اْنُتقَِدت شخص   فً لقول  ( اجتهادي  ) اختٌِار   أو 

 !!مقوالت

 !ماذا؟ فكان 

قُ  -(االجتهادات) تِْلُكمُ  أو-( الترجٌحات) هذه بمثل هل  ٌن، بٌن ٌَُفر  ٌِّ  السلف

ٌُرمى  ؟!الُمشٌن بالقولِ  -ما- لرأي   الُمخالِؾُ  و

ٌَهم أولبك؛ على هذا ٌَعِكس ال ولماذا  ًَ  ما بمثل فٌرِم  !به؟ ُرِم

 !الخبلفات؟ ُتَحل   هكذا فهل 

 !الكلمة؟ تجتمعُ  هكذا وهل 



 !الجمُع؟ ٌلتبمُ  هكذا وهل 

 ولو- الودود الصادق األََخِويِّ  للِحوارِ  ُمشِرقة   صفحات   نفتحُ  ال لماذا...  

، البحثِ  أصولَ  ؼٌَرنا فٌها ُنَعلِّم ؛-اْخَتلَْفَنا ًِّ  :الصحٌحةِ  والمناظرةِ  العلم

ة فٌه تكونُ   ة الُحج   ...بالُحج 

 ..بالدلٌل والدلٌل 

 ..بالُبرهان والُبرهان 

رَ ...   ٌْ  !!بعٌد ِمن بالتشؽٌب ُمكتفٌن َؼ

 !!القبٌح التلمٌحِ  عند واقِفٌِن وؼٌرَ  

نات بؽٌرِ  -لزق   َخْبطَ - األمور تضخٌم إلى ِهٌنُمنتَ  وؼٌرَ   ٌِّ  !!ب

 ...ٌحُدثُ  الذي أكثرُ  هو هذا نعم؛ 

 ِمن أكثرَ  قبلَ  -هللاُ  وف َقهُ - هادي بنِ  ربٌعِ  الشٌخِ  فضٌلةُ  قالهُ  ما أجملَ  وما 

اد ُمجازفات» كتابهِ  فً -عاما   عشرَ  خمسةَ   :-ناِصحا  -( 6ٙص) «الَحد 

ٌِّعُ  ال... »   المنهجِ  لضربِ  مفتعلة   معاركَ  فً وأوقاَتنا وشباَبنا َسناأنفُ  ُنَض

، ًِّ لَفِ ْحناءِ  وَؼْرسِ  أهلِه، ُصفوؾِ  وتفرٌقِ  الس   الشباب بٌن والعداوة الش 

، ًِّ لَفِ ْعنِ  واتِّخاذِ  الس   انطبلق   قاعدةَ  البَِدعِ  بعِض  فً َوَقُعوا أفراد   فً الط 

ْعَوةِ   والتجرٌحُ  والطعنُ  الكِذِب، واحتراؾُ  ُء،والبرا الوالءُ  علٌها ٌقومُ  للد 

ةِ  ألهلِ  ن   .«والحقِّ  الس 

مانُ  دارَ  فهلْ    !؟-جدٌد   ِمن- دورَتهُ  الز 

- والتؤٌٌداتِ  والتعلٌقاِت، المقاالِت، ِمن( كثٌرا  ) -بدق ة  - تاَبْعتُ  فلقد...  

بكات)و ،(المواقعَ ) فً الجارٌةِ   (!!!الش 

ُرنً ما إالّ  -بهِ  إالّ  ٌُْحلَؾُ  ال لذيوا- ذلك أكثرِ  فً أَرَ  فلمْ    :القابل بقول ٌَُذكِّ

 

 !األَسدِ  َصْولَةَ  انتفاخا   ٌحِكً كالِهرِّ  موضِعها ؼـٌر فً مـملكة   ألقابُ  



 

 ...وَطْحنا   َطْعنا   

 ...وتشنٌعا   تبدٌعا   

 !-دلٌل وال- بالتهوٌل 

-( واحتراِمهم اءالعلم تقدٌر) بٌن فٌها َتعاُرضَ  ال التً( السلفٌة) أٌن...  

-( -منهم- الصوابَ  خالؾ ما وردِّ  الحّق، واَفقَ  ما َقبولِ ) وبٌن ،-جهة   ِمن

 !؟-أُخرى جهة   ِمن

 ...الحق ةُ ( السلفٌةُ ) هً -واللـهِ - هذه 

 ...الخالصةُ  

ٌ ة   ...الصف

ٌ ة   ...النق

 رُ ٌتست   الذي الجدٌدَ  النمطَ  ذاك هً -ونعرؾُ  نفهمُ  التً-( السلفٌةُ ) ولٌست 

هُ  مع- للِكبار اإلكبار( أنوار) وراءَ  -الٌومَ -  التقلٌد( ظبلم) لتسرٌب -حق   أن 

 !!-باطل   وهو- جدٌد بثوب  

ٌ ات، توضٌحُ : الرشٌد العقل ذي على شًء   أصعبِ  وِمن...    البده

 !الواضحات على والتدلٌل

ُرهُ  الذي هذا إذْ   ؛ حق   هو -اآلنَ - أُقرِّ ٌن نمِ - فٌه ٌختلؾُ  ال خالص  ٌِّ لَفِ  -الس 

ْنَتِطحُ  وال اثنان،  ..كبشان فٌه ٌَ

 :االستدالل -أكثرَ - ٌت ِضحُ  بالمثالِ  ولعل هُ  

، ألٌس -   ً : - الِعلمِ  أبمة ِمن وأمثالُهم- وإسحاق وأحمُد، ومالك، الشافع

 !كبارا ؟ كبارا  

 !تقلٌَدهم؟ نرفُضُ  بل ُنَقلُِّدُهم؛ ال فلماذا 

، ألٌس -   ً  !ِكبارا ؟: -طبقتِهم فً وَمن- ُعثٌمٌن وابنُ  باز، نُ واب األلبان



 !تقلٌَدهم؟ نرفُضُ  بل ُنَقلُِّدُهم؛ ال فلماذا 

اد، ألٌسَ  -   !علماَء؟: -ِمْثلُُهم هو وَمن- الشٌخ آل وصالح والَفْوزان، العب 

 !تقلٌَدهم؟ نرفُضُ  بل ُنَقلُِّدُهم؛ ال فلماذا 

 أيِّ  تحت -ُهنا- تقسٌمً َحَسبَ  -الثالثةِ - الطبقةِ  هذه بتقلٌدِ  َرِضٌنا فلو...  

ى أو اسم    عن فضبل   ؛-الثانٌة ِمن- قبلها َمن تقلٌدُ  وأْولَى أْولَى لكان -!ُمَسم 

 !األُولى

 فرفُضَنا ؛-َشكّ  ببل األَْولَى وهً- األُولى الطبقة لتقلٌد َرْفُضَنا كان فإذْ  

 ...ىوأْولَ  أَْولَى -بعَدها فما- الثانٌة الطبقة لتقلٌدِ 

زُ  ما أعظمُ  -)!(  وأسمابِه وأشكالِه، ُصوِره، بكافةِ - التقلٌد َنْبذُ  بل  ٌِّ  ٌَُم

ةَ  دعوتنا  ٌ  َدعواتِ  ِمن ؼٌِرها على -وحَدهُ - هلل والفضلُ - الُمباركة السلف

 ...والصواب الحقِّ  ألِدل ةِ  الُمفارقةِ  األحزاب،

 ٌدري َمن عند- قول   أو كبلم   كبٌرِ  إلى ٌحتاجُ  ال ُمَسل م ، تقرٌر   وهذا 

 :-وٌعقلُ 

مةِ  فً مسلم   اإلمامُ  قال   (:ٙ/ٔ) «صحٌِحه» مقدِّ

رُ  فبل.. »  ُجلِ  ٌَُقص   الَقْدرِ  ُمت ِضعُ  ٌُْرَفعُ  وال َدَرَجتِِه، عن الَقْدرِ  العالً بالر 

ٌُْعَطى منـزلتِه؛ فوقَ  العلمِ  فً لُ  َحق ُه، فٌه َحق   ذي ُكل   و ٌَُنز   .«منـزلَتهُ  و

ود) باب ِمن -الٌومَ - الُكبرى آفَتنا فإن   وعلٌه؛  ن:-!(الُعود ِمن الد   ِمم 

بُ   قَِبلِهِ  ِمن وباطُنهُ  الرحمُة، فٌه ظاهُرهُ  جدٌد؛ بثوب   التقلٌدَ  إلٌنا ٌَُسرِّ

 !العذاب

ٌُِجٌزُ : )االجتهاد على القُْدَرةَ  أو النظر، آلٌةَ ( البعضُ ) ٌفقدُ  قد نعم؛  ( ف

 :ما عالم   تقلٌدَ  -!ؼٌُرهُ  له زُ ٌَُجوِّ  أو- لنفِسه

ةَ - به بؤسَ  ال فهذا   ...-أْلَبت 

ز الذي- هذا-( تقلٌَده) ُهوَ  ٌجعلَ  أنْ  لكْن؛   على واجبا   -للضرورةِ  ُجوِّ

هُ  علٌه، َرْفَضهُ  -بسبِبِه- ؼٌِره على ٌُْنِكرُ  ؼٌرِه، ٌَُوجِّ  :إلٌه سهاَمه -فٌهِ - و



ٌ اتأل ُمْسقَِطة   ُعْظَمى، انتكاسة   فهذه   الذي العظٌم، السلَؾ منهج بجد

ناهُ  ٌْ  والشٌخ باز، ابن الشٌخ: جبللتهم على الُمْجَمع ساداتنا عن تلَق 

 ..-أجمعٌن- هللاُ  رحمُهمُ - ُعثٌمٌن ابن والشٌخ األلبانً،

 َنَرى ال( ِكْدَنا) إذْ  ؛-لَبْطن   ظهرا   -تماما  -ذلك عكسُ : -الٌومَ - نراهُ  والذي 

نْ - الشٌوخ( بعِض )لِـ تعظٌما   َنَرى ما ْدرِ بقَ  للدلٌل تعظٌما    ٌستحق ونَ  ُهم ِمـم 

 !!-شك   ببل- االحترامَ 

رِ  فـِمنَ  ؛-قوم ٌا- اإلبلُ  ُتْوَردُ  هكذا ما ولكن؛   ِمن َعْقل   ذي ُكلِّ  عند الُمَقر 

ر) التقلٌدِ   وال لها، ٌُْحَتج   -(ِكبارا  ) كانوا مهما- العلماءِ  أقوالَ  أن  (: ُمَحر 

 ...بها -ُمطلقا  - ْحَتج  ٌُ 

 !ؼٌَرنا؟ وُنَؽلِّطُ  أنفَُسنا، ُنؽالِطُ  َفلِمَ  

ً   َرَجب   ابنُ  اإلمامُ  قال وقد  ْعٌٌر النصٌحةِ  بٌن الَفْرق» فً الحنبل  «والت 

 (:هـٙٓٗٔ سنة َطْبع/ بتحقٌقً - 6ص)

لَؾِ  أبّمةُ  كان»  ْقَبلُونَ  -وفضلِهم علِمهم على الُمْجَمعُ - الس  ن الَحق   ٌَ  مم 

ٌُوُصونَ  ،-صؽٌرا   كان وإنْ - علٌِهم أورَدهُ   بَقُبولِ  وأْتباَعُهم أصحاَبهم و

 .«قولِهم ؼٌرِ  فً َظَهرَ  إذا الحقِّ 

ة  ...    ٌ ة   سلف ٌَ  ...سدٌدة   هاِد

ة     ٌ  ...رشٌدة   عالٌة   ومنهج

 ...الُحقوقُ  فٌها تختلِطُ  ال 

هُ  وال   !الُعقوق بَدعاَوى فٌها ٌَُشو 

ْنقُُضهُ  ال( الكبٌرِ ) العالمِ  احترامِ  َفَحق    لٌِل مطالبتِه حق   ٌَ  الُمْشِرق بالد 

 ...الُمنٌر

 ...الِعلمُ  إالّ  العلمِ  فً( كبٌرَ ) فبل 

ا  ْؽلَُطون، فٌخلُِطون،: وأصحاُبهُ ( التقلٌد) ذوو أم  ٌَ ٌَُؽلُِّطون بل و  !!!و



 ... القولِ  وخفٌؾ الكبلم، بفارغ ذلك ُكل  ...  

 !ُنطٌل فبل 

 :وبعدُ  

ٌن ُكلّ ) فلماذا  ٌِّ لَفِ  !؟-األمٌن( المنتدى) هذا فً-( الس 

َنةِ  على الكلمةُ  تجتمعَ  حتى  ٌِّ  ...الُهَدى ب

 ...الحقِّ  نورِ  على القُلوبُ  َتؤَْتلِؾَ  وحتى 

ةُ ) الفوارقُ  تذوبَ  وحتى   ٌ  ...-جمٌعا  -( الُعنصر

ةِ ا ُصَورِ ( أدنى) أدنى أذهانِنا ِمن َتْضَمِحل   وحتى   ٌ  ...المقٌتةِ  لعصب

ًَ  وحتى  ، أيِّ  تحت- ونظابُره( التقلٌد) وجوهُ  قوامٌِسنا ِمن َتْنَمِح  اسم 

 ...-ذرٌعة أيِّ  وتحت

ى على اسما  ( ُمنتدانا) لٌكون   أبو اإلمامُ  قال ما نحو على ؛-هللا بإذنِ - ُمسم 

َساُبوِري   الحاكمُ  هللا عبد ٌْ ْسلَمْ  ولمْ - الن  ِهمَ ) َفَقد ؛-هللاُ  رحمهُ - ٌَ ٌ ع( ات  َش  -!بالت 

ن ة ألهل مدِحه معِرِض  فً-( ٖص) «الحدٌث علوم معرفة» كتابِه فً -الس 

 : 

ن ة وأهلُ »   .«-إخواُنُهم -قاطبة  - الس 

 :المضٌبةَ  المشرقةَ  السلفٌةَ  ُنرٌدُ  َنَعم؛...  

ةَ    ٌ ة سلف  ..والدلٌل الُحج 

ب العلٌل، التقلٌد سلفٌةَ  ال   !!األقاوٌل لمحض الذلٌل والتعص 

هُ : للحقِّ  االنتصارُ  ٌكونَ  حت ى   -!كان َمنْ  كابنا   -ما- أحد   ألجلِ  ال ؛(حقّ ) ألن 

 (...الَخْلق) فَُضبلءِ  ِمن

ًَ  أن- والتوضٌحِ  اإلٌضاح هذا ُكلِّ  بعدَ - أستبعدُ  ولستُ   - لنفِسه ظالم   ٌؤت

ِهمَ  -!ولؽٌِره هُ  -وَتْهوٌشا   شوٌها  ت -!كالعادةِ - هذا( ُمْنَتَدانا) لٌت   ُدعاة ِمن بؤن 

ٌَح المنهج)  (!!!األَْف



 !!!والتضٌٌع التمٌٌع ُرعاة أو 

 :فنقولُ  

 (...ال) ألؾُ  بل(... ال) 

ًِّ  المنهج على -وحَدهُ  -للـهِ  والحمدُ - فنحنُ   ز العزٌز الؽالً السلف ٌِّ  ...الُمَتَم

َتهُ  َحَملَ  الذي الصالِح؛ السلَؾ منهج  ٌَ ة  - را ُتنا -وثبات بقُو   الِكبار، أبم 

قات؛ وُعلماُإنا ة   ِسلسلة   فً الثِّ  ٌ فُت   ال ُمباركة، ذهب  وال تشكٌك، َعُضَدها ٌَ

فُل    !توهٌن حدٌَدها ٌَ

ى ال الشمسُ : )قٌل وكما   (!بِؽربال ُتَؽط 

 ..-حال ُكلِّ  على- لجلج والباطلُ  أبلج، فالحق   

 :وأخٌرا   

،( موقع) أيِّ  ِضد   سٌفا   -هذا-( ُمنتدانا) ٌكونَ  لن  ًّ ها   ِسبلحا   وال سلف  ُموج 

ًّ ( أخ  ) أيِّ  نحو  :سلف

 ...إرهابَ  وال تعن َت، فبل 

 ...وعٌد وال تهدٌد، ال 

 ...َتْضلٌِل وال إسقاط، ال 

 ما: -أساسا  - الموقع هذا إلْنشاءِ )!(  الّدافَِعنا بؤن   -ابتداء  - إْقراِرنا مع 

ة المواقع) تِلكَ  جهةِ  ِمن -نِناإخوا وعلى- علٌنا ُموِرسَ   ٌ -!(السلف

 !!سدٌد وال حق   ؼٌر وقول   مدٌد، وَكْبت   شدٌد، ُظْلم   ِمن -!ولؤلَسؾِ 

 :-قدٌما  - قٌل ما نحوِ  على -)!(  َمَعُهم - فاألمرُ  

 

دِ  الُحسامِ  َوْقعِ  ِمن النفسِ  على مـضاضة   أشد   القُرَبـى ذوي وظلمُ    !الُمَهن 

 



نا...    ..ونتناَصحُ  ُنَناِصُح، َسَنَظل   ولكن 

، ونتواصى   ..بالصبرِ  ونتواصى بالحقِّ

ا- وسنحرصُ   ا جّد  ْفِق، على -جّد   ..واللٌِّنِ  الرِّ

ٌن ُكلِّ ) كلمةِ  جمعِ  على -وأكثرَ  أكثرَ - وسنحرصُ   ٌِّ  (..السلف

ا كما نرجعَ  حتى   :ُكن 

 ..واالبتبلؾ الوحدةِ  مثالَ  

 ...واالتِّفاق الجمعِ  مثالَ  

ِة، شعارُ  هو كما  ن  ن ة أهل وإطارُ  الس   ...الس 

ًَ - وحق هم منهَجهم ُمخالفُتنا تكونُ : لشعاِرهم ُمفارقتِنا وبَِقْدرِ    هللاُ  رض

 ...-عنُهم

 

ُرون لعل ُهم الَقَصصَ  فاقُصِص } بابِ  وِمن  َتَفك   إخوانِنا لسابرِ - أُْوِردُ : {ٌَ

ٌن ٌِّ  اإلمامُ  ذكرهُ  ما -{ٌفقهون لَعل ُهم} -اكانو كٌفما-!( الُمختلفٌن) السلفِ

 رِحَمهُ -( هـ4ٗٗ سنةَ  الُمَتَوف ى) الحنبلً الهادي عبد بن محمد العبلّمةُ 

 بعضَ  -هللاُ  رحمهُ - ذاِكرا   ؛(1ٓٔ-61ٔص) «االنتصار» كتابِه فً -هللاُ 

ةَ  ابنِ  اإلسبلم شٌخ( شٌِخهِ ) أحوالِ   ٌ  :-هللاُ  رحمهُ - تٌم

 جاء: -وَسْبِعماَبة عشرةَ  إحدى َسَنةِ  ِمن- رجب   شهرِ  رابعِ  فً كان فلما» 

ٌن َشَرؾ الشٌخ أخٌهِ  إلى -َبلََؽنً فٌما- رجل    مسكنِه فً وهو- الدِّ

 : له فقال ،-بالقاهرةِ 

بوا قد مصرَ  بجامعِ  جماعة   إن    ٌ ة ابن] الشٌخ على تعص  دوا ،[تٌم  وتفر 

 . وضربوه به،

 ! ٌلالوك ونِْعمَ  هللا حسُبنا: فقال 

 : قال الدٌن، شرؾ عند جالسا   الشٌخ أصحاب بعضُ  وكان 



- الُحَسٌنٌة ِمن كثٌرا   خلقا   فوجدتُ  مصَر، إلى وجبتُ  عنده، ِمن فقمتُ  

  الشٌِخ؟ عن ٌسؤلون -وفُرسانا   رجاال   -وؼٌرها

 عنده واجتمع البحر، على -الممالٌك كاتب- الفخرِ  بمسجد فوجدُتهُ  فجبُت، 

 : بعُضهم له وقال الناُس، وتتاَبعَ  جماعة ،

ٌِّدي؛ ٌا  - ِمْصرَ  ٌهدموا أن أمرَتهم ولو الُحسٌنٌة، من َخْلق   جاء قد س

 . لفعلوا ؛-ُكل ها

 !! شًء؟ أليِّ : الشٌخ لهم فقال 

 . ألجلك: قال 

 . ٌحقّ  ما هذا: لهم فقال 

بُ  فنقتلُهم، آَذْوَك، الذٌن هإالء بٌوتِ  إلى نذهبُ  نحن: فقالوا   وُنَخرِّ

ُشوا فإنهم وَرهم؛دُ   . الناس على الفتنةَ  هذه وأثاروا الَخْلِق، على َشو 

ِحل   ما هذا: لهم فقال  ٌَ . 

ِحل ؟ معك، فعلوه قد الذي فهذا: قالوا   وال!! علٌه نصبرُ  ال شًء   هذا!! ٌَ

 .. فعلوا ما على وُنَقاتِلَُهم إلٌهم، َنُروحَ  أنْ  ُبد  

 .وٌزُجُرهم ٌنهاُهم والشٌخُ  

افل   : لهم قال القوِل، فً أْكَثُروا م 

ا   : للـهِ  أو لكم، أو لً، الحق   ٌكونَ  أنْ  إم 

 . منه ِحل   فً فهم: لً الحق   كان فإنْ  - 

 ! شبتم ما فافعلوا! تستفتونً وال منًِّ، َتْسَمُعوا ال فإَذْن؛: لكم كان وإنْ  - 

َشاءُ  اكم -شاء إن- حقه ٌؤُخذُ  فاهللُ : هلل الحق   كان وإنْ  -  ٌَ-!! 

 !لهم؟ حبلل   هو معك؛ فعلوه الذي فهذا:  قالوا 

 !فٌه مؤجورٌن علٌه، ُمَثابٌِنَ  ٌكوُنونَ  قد: فعلوهُ  الذي هذا: قال 



 إنهم: تقولُ  كنت فإذا ؟!الحق على وهم الباطِل، على أنتَ  فتكونُ : قالوا 

 !! قولِهم على ووافِْقهم منهم، فاسمعْ  مؤجورون،

 مخطبٌن، مجتهدٌن ٌكونون قد فإن هم تزُعمون؛ كما رُ األم ما: لهم فقال 

 .اهـ. «!!!أجر   له المخطاُ  والمجتهدُ  باجتهاِدهم، ذلك َفَفعلوا

 : -وأَُجولُ  أَُصولُ  -ُسبحاَنهُ  وبهِ - أقولُ  

ُكم   :فبربِّ

 !اإلمام؟ هذا ِمن نحنُ  أٌنَ  

 !الِعظام؟ أخبلقِه وِمن 

 ...اإلسبلم شٌخُ  -بحق  - هو والذي 

ٌ ها- أٌن! ن؟أٌ   !؟-الِكرام أ

 :وأْدَنى هذا، ِمن بؤقل   -!قبلَُكم( أْنفُِسنا) ِمن بل-( منكم) نرضى...  

 ..-والِحْلم الِعلم إطارِ  ضمن- المخالؾِ  الرأيِ  باحتمالِ  نرضى - 

ماعِ  نرضى -   -علٌه -!أنتم أو- نحنُ  ما ٌُخالؾُ ( اجتهاد  ) له لِـَمنْ  بالس 

 ...-حكٌمال الشرع ضوابط ِضْمنَ 

ةِ  أهلِ  أصلِ  ِضمنَ  ذلك ُكل  ...   ن  لَؾ ومنهج األثٌل، الس  افً- األصٌلِ  الس   الن 

 .وُنحاِوُرهُ  ُنناقُِشُه، بقابلِه؛ ال بدالبلِه؛ الحقِّ  َرْبط: -َدخٌل ُكل  

 :-الِعبارةِ  بصرٌحِ - َفؤلَقُْلها 

 ...كتاب فً إالّ  نراهُ  ال ِكْدنا -ُهوَ  كما- هذا حت ى 

 ...ُتراب تحتَ  أو 

 ...فواَؼْوَثاه...  

 

 



 

 

ٌ ها اِصُحون)  أ  ! ( ...لَُهم)  وَ .. لَُكم ُشكرا  (  الن 

 

 

 الشٌخ لفضٌلة 

 

  الحمٌد عبد بن علً بن حسن بن علً 

  - هللا حفظه - األثري الحلبً 

 

 

 الرحٌم الرحمن هللا بسم 

 

 

 

، الَحْمدُ   بلمُ  َوالّصبلةُ  هلِلّ  َومن َوَصْحبِهِ  آلِهِ  َوَعلى هللّا، لِ َرُسو َعلَى والس 

َبعَ  ْومِ  إلى ُهداه ات   . َنْلقاه ٌَ

 

ا   : َبْعد أَم 

 



ُكم أخشى َما»:  - وسلم علٌه هللا َصل ى- هللّاِ  َرُسولِ  َقْولِ  ِمن فانِطبلقا    ٌْ  َعلَ

ُكم أخشى َولَِكنًِّ الَخطؤ، ٌْ  ...أكُتبُ :  «الَعْمد َعلَ

 

را  - أكُتبُ   را   -ُمَتَذكِّ ًِّ  بَِقْولِ  ُمَذكِّ بِ  َمن»:  - وسل م علٌه هللاُ  َصل ى - الَكِرٌم الن 

ٌِّره ُمْنَكرا   ِمْنُكمْ  َرأى ٌَُؽ ِده، َفْل ٌَ ْسَتِطع لَمْ  َفإِن بِ ْسَتِطع لَمْ  َفإن َفبِلِسانِه، ٌَ ٌَ 

 ...«اإلٌَمان أضَعؾُ  وذلِك َفبَِقْلبِه،

 

 َكانَ  الَفْجرِ  قُْرآنَ  إن   الَفْجرِ  َوقُْرآنَ }: َمْشُهود   َشِرٌؾ   َوْقت   فً أكُتبُ  

 ...{َمْشُهودا  

 

ا أمٌنا ، ناِصحا   الن اس فً أن   أعلَمُ  وأنا أكُتبُ    ...َخُإونا   َوؼاّش 

 

قٌِنِ  ِمثلِ  َعلَى َوأَنا أكُتبُ   ٌَ ا) الَكثٌِِرٌنَ  أَن   ال  َتْطبٌِقِ  َحقٌَِقةِ  َعنْ  َؼابُِبونَ (  ِمن 

ًِّ  َقْولِ  بِ  ألِخٌهِ  ٌُِحب   َحت ى أََحُدُكم ٌُْإِمنُ  ال»:  - وسل م علٌه هللاُ  َصل ى - الن 

 ...«لَِنْفِسه ٌُِحب   َما

 

رَ  أكُتبُ   ٌْ َنا َقْولُ  َعنًِّ َؼابِب   َؼ ٌِّ  الَمْعُصوم، -وسل م علٌه هللاُ  َصل ى- َنبِ

اِدقِ  َ  ألَْسَتْؽفِرُ  إِنًِّ َوهللاِ »: -الَمْصُدوق الص 
هِ  أُتوبُ وَ  هللا  ٌْ ْومِ  فًِ إلَ ٌَ  أَْكَثرَ  ال

ة َسْبِعٌنَ  ِمنْ   ..«َمر 

 

ل أَْكُتبُ   ْدرِ  ُمْنَشِرحَ  - أَكُتب َما أَو  نِ  َقِرٌرَ  ، الص  ٌْ  :- الن ْفسِ  ُمْطَمبِن   ، الَع

 

ُ  َجزاُكمُ  
را   هللا  ٌْ ٌ َها - َخ اِصُحونَ  أَ اِدقُون الن   ...-الص 



 

ت م،َوتَ  َسؤَْلُتم، لَِما...   ، َوأَْحَسْنُتم َثب   َوَنَصْحُتم، الُعْذر، َوالَتَمْسُتم الظن 

ُكم بِإْذنِ - َوأُِجْرُتم َوَصَدْقُتم،  ... -َربِّ

 

ٌنُ » َفـ  ِصٌَحة الدِّ َواِصً ،«الن  ْبرِ  َوالت واِصً بِالَحقِّ  َوالت   أََعزِّ  ِمن بِالص 

 ...اإلٌَِمان أَْهلِ  ِصَفاتِ 

 

نَ  أَُراِوحُ  َوأَنا أَْكُتبُ  إذْ  -َذا- أَْكُتبُ   ٌْ  :واالْنقَِباِض  االْنِشراحِ  َب

 

ُتهُ  لَِما: االْنِشَراحِ   ٌْ ، ِمنِ )!(  َرأَ  َوَذب   ، َوِدَفاع   ، َوِحْرص َوُمتاَبَعة، اْهتِمام 

... 

، ِمنْ )!(  لََمْسُتهُ  لَِما: َواالْنقَِباِض   ، ُهِوي   إلى أَْسَفلَ  ِمنْ  َوَتَدْحُرج   َوُسقوط 

 !!ِمنه ْسَفلَ أَ 

 

اْصحُ   اِمتُ  َمؤُجور، َفالن   ...مؤُزور َوالش 

 

َنُهَما َوال ِذي  ٌْ ْعلَمُ )!(  َب هُ  ِمْنهُ  َرب هُ  ٌَ  ...َمْعُذور َمْعُذور   أَن 

 

ُكم-(  َهَذا)ٌَضٌرُ  َفَماذا  َماَتُة، تِْلكَ  -بَِربِّ وُء، الظن   َوَذاكَ  الش  اكَ  الس   ٌ  الَقْولُ  َوَذ

ْعلَمُ  َوُهو الَقبٌُِح؛ الَقبٌِحُ  ةَ  األَْمر، َحقٌَِقةَ -َتَماما  - َنْفِسهِ  ِمنْ  ٌَ  ٌ  !الَمْوقِِؾ؟ وَجل

 

ِده؛ َنْفِسً َوال ِذي  ٌَ   بِ



 

 ...َخِطٌَبة ِمن َتْهِوٌنا   َوال لَِخطؤ ، إِْقرارا   َوالَ  لِباِطل، َتْسِوٌؽا   َهذا أَقُولُ  ال 

 

َما  ٌا ،- أَقُولُهُ  إِن  انِ - ُمْحَتِسَبا   ، ابِرا  صَ  ُمَتؤَنِّ ٌَ  لِْلَخْلقِ  -َوالَحقٌَِقة الَحقِّ  لَِب

 ... -َوالَخلٌَِقة

 

وأَى َقْطَعا   - َجرى َما َوُخبلَصةُ   ْشَهدُ  َوَربًِّ - لِلس  لَُها -ٌَ ًِّ  َقْولُ  ٌَُمثِّ بِ  - الن 

 َفَقد ؛«ملَبٌِ ِخب   َوالَفاِجرُ  َكِرٌم، ِؼر   الُمإِمنُ »:  - وسلم علٌه هللا َصل ى

ا َشْرطا   -َوْحَدهُ  -هللاّ  بَِتْوفٌِقِ  -َقْبلُ  ِمنْ - اشَتَرْطتُ   ٌّ َنا ، َواِضحا   َشْرِع ٌِّ  َوكاَنتِ  َب

ْرطِ  َعلى الُمواَفَقةُ  د أْدنى َوُدوَنما َفْورا ، الش   ...َتَرد 

 

ْعبِ  ِمنَ  َوال تًِ ،-َبْعدُ - الحاِسَمةِ  الل ْحَظةِ  َوفًِ  دُ  الص  َرد   َوِمنَ  ِعْنَدها، الت 

َفْتنًِ ال تًِ الَؽاِضَبةُ  الُمفاجؤةُ  َكاَنتِ :  ِحٌَنَها الَقرارِ  اتِّخاذُ  الَعِسٌرِ   أَْكَثرَ - َعر 

هُ  -َوأْكَثر  لَبٌِم   َوِخب   َخبٌِث، َكاِذب   َخْصم   -!َوأَْكَثر أَْكَثرَ - الن اسِ  فًِ ٌَزالُ  ال أن 

 ...َؼثٌِث

 

ْرطَ  َنَقُضوا َفَقدْ    ...الَوْعدَ  َوَهتُكوا ، الش 

 

  ُ
َنا َوهللا  قُول -َتعالَى- َرب  با   َتْكَرُهوا أَنْ  َوَعَسى}: ٌَ ٌْ ْجَعلَ  َش ٌَ ُ  َو

را   فٌِهِ  هللا  ٌْ  َخ

 :{ َكثٌِرا  

 



 أُْبِؽُضه، َبل أُِحب ه، َوال أَْكَرُهه، َشًء  - ِجَهة   ِمنْ -الََكْعَبة َوَربِّ - َوَقعَ  َفَما 

َقنَ  رآهُ  ما َوَهذا- هبَِسَببِ  َوأَْسَخطُ  ٌْ رِ  ِمنْ (  َنَظر) ِذي ُكل   بِهِ  َوأَ  َوْجه، َتَمع 

 ...-َبَصر َوُجُمودِ 

 

 ، َصَوابا   وأََبْنتُ  ، َحّق ا أَْظَهْرتُ  َقدْ  - هللِ  َوالْحْمدُ  -َفإّنً:  أُْخَرى ِجَهة   َوِمنْ  

ْزتُ  ، اْنِحَراَفا   َوَكَشْفتُ  ، َباِطبل   َوَنَقْضتُ   ٌ  َمَقام   فًِ - َواْختبِلَطا   َرابا  اضط َوَم

ر الَ  َقدْ  - أَُظن هُ  - تَكر  ٌَ  !! 

 

اِصِحٌنَ  ُشْكِري َتمامِ  ِمن أَْكُتُبهُ  ُكل هُ  َهذا...   اِدقٌِن، للِن  انً وَ  الص  ٌَ ٌنَ  َب  للُمِحبِّ

 ...الُمْشفِقٌِن

 

ار(  أولَبِكَ ) َبالُ  َفَما  ٌَ َنالُُهم -الُمَتَربِِّصٌن- األَْؼ ضا  - ُشْكِري َبْعضُ  ٌَ ٌْ  ! ؟-أَ

 

 !َولَِم؟ 

 

ُ - ألَنًِّ 
ْحِملُ  َمنْ  إلَى ُمْحتاج   -بًِ َعلٌِم   َوهللا  ٌُضاِعؾُ  ِوْزِري، َبْعضَ  َعنًِّ ٌَ  َو

ا -ِمْنهُ - لً ب  ٌْ  ...أَْجري ِمن َش

 

 : -أَِخٌرا  - َوأَقُولُ  

 

ٌَنً لَنْ   ْثنِ فُت   أَوْ - ٌُ الِم الت هافُتُ  َهذا -َعُضِدي ِمن ٌَ َحالُؾُ  الظ  - الُمبٌِر َوالت 

ًِّ  َعنِ  -!َوُهناك ُهنا ِمنْ   َربًِّ َساببِل  - َوَمْنَهِجً َدْعَوتًِ فًِ قُُدَما   الُمِض



باتَ  َدادَ  الث  ْوفٌِق َوالس   َواآلراءِ  الُمْنَحِرَفة، األْفَكارِ  ِمنَ  َتْحِذٌرا   ؛-َوالت 

َفة،  :الُمْخَتلَِفة َواألْهَواءِ  الُمَتَطرِّ

 

ً   ِمنْ    ...َحقُود ِحْزبِ

 

 ...َجُهول َتْكفٌِِريِّ  أَوْ  

 

ب   أَوْ    ...َماِكر ُمَتَعصِّ

 

ً   ُمَقلِّد   أَوْ    ...َؼبِ

 

 ...ُمَتَطاِول أَْحَمق   أَو 

 

 

- ُمْسَتْحِضرا   -أََزالُ  َوال ، أََزل لَم -ُكلِّه َهذا ِخَضمِّ  فًِ -َربًِّ بَِتْوفٌِق- َوإِنًِّ 

ٌن ُعلََمابِنا دَ َقَواعِ  -علما   ٌِّ انِ  ،( َوالَمَصالِح الَمَفاِسدِ ) َمْعِرَفةِ  فًِ الرب 

َنُهما َوالُمَراَجَحةِ  ٌْ دُ  َقدْ  فٌَِما- َب  ...-واقِعا  -األْنظارُ  فٌِهِ  َتَتَرد 

 

 

ْقِدٌر، فًِ َخطؤ   - بًِ أَْعلَمُ  َوَربًِّ - ِمنًِّ َكانَ  َولَبِنْ   ْطبٌِق، فًِ َخلَل   أَوْ  الت   الت 

ُ : الفِْعل فًِ قُُصور   أَوْ 
ْعلَمُ  َفاهلل  َذا -أَنًِّ -َوَعبل َجل  - ٌَ ِِ  ِشْركا ، أَُواقِعُ  لَمْ  -ِب

، أَْلبِس َولَمْ   ...َكبٌَِرة   أََتجاَنؾْ  َولَمْ  َضبللَة 



 

 

َها-(  ُشْكرا  ) وَ  لَُكم َمْرَحى...    ٌ اِصُحون أَ  ُمْحَتاج َفإِنًِّ ؛-أََخاُكم الن 

 ...ِصْدَقُكم

 

 

ضا  - لَُكم(  ُشْكرا  ) وَ ...   ٌْ ٌ ها -!أَْنُتمْ -أَ  لَِما ؛-أَْنفُِسُكم َعلى الَحاقُِدونَ  أَ

ُموَنه ً   ُتَقدِّ ًَ  إِنْ  -َحَسَناتُِكم ِمن -فاِعلٌِن َتزالُونَ  َوال- إِلَ -!  شًء ِمْنَها َبقِ

... 

 

عاءِ  -َبْعدُ - َوأَْلَهجُ   َبِويِّ  بِالد  ً   َولُِكلِّ  ً،لَِنْفسِ - الَكِرٌم الن  رِ  َصفِ ٌْ  :-لَبٌِم َؼ

 

 بِهِ  أَْعلَمُ  أَْنتَ  َوَما أَْمِري، فًِ َوإْسَرافًِ َوَجْهلًِ، َخِطٌَبتًِ لًِ اْؼفِرْ  الل ُهم  » 

 .ِمنًِّ

ي لًِ اْؼفِرْ  الل ُهم     .ِعْنِدي َذلِكَ  َوُكل   َوَعْمِدي، َوَخَطبً َوَهْزلًِ، ِجدِّ

 

ْمتُ  امَ  لًِ اْؼفِر الل ُهم    ْرُت، َوما َقد   أَْنتَ  َوما أَْعلَْنُت، َوما أَْسَرْرتُ  َوما أَخ 

 .ِمنًِّ بِهِ  أَْعلَمُ 

 

مُ  أَْنتَ   ر، َوأَْنتَ  الُمَقدِّ ء   ُكلِّ  َعلَى َوأَْنتَ  الُمَإخِّ ًْ  ...«َقِدٌر َش

 

 :-الَقابِلَ - ُشَرٌحا   الَقاِضً هللاُ  َوَرِحمَ  



 

ْعلَمُ )   ٌَ الُِمونَ  َس  .. (...َنَقضوا ِمنْ  َحق   -َدا  ؼَ - الظ 

 

 .الَعالَِمٌنَ  َربِّ  هللِ  الَحْمدُ  أنِ  َدْعَواَنا َوآِخرُ ...  

 

 

 

ْومِ  َشْمسِ  ُشروق َمع...    الث بلثاء ٌَ

ال َشْهرِ  ِمن َبقٌِنَ  لَِسْبع     هـ4ٕٗٔ/َشو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 [معدلة نسخة... ]اللـه أخاؾ إنً

 األثري الحلبً حسن بن علً 

ًْ  صالحُ  قالَها كلمة  . ..  فا   ؛-السبلم علٌه- آَدمَ  اْبَن  أخٌه، قتل ِمن ُمَتَخوِّ

قٌه فٌما- ربِّه عند بما راؼبا    .-المابدة سورة آٌات فً كما -ٌت 

ا- الرجٌمُ  الشٌطانُ ( تماما  ) مثلَها وقالَ    بعد ؛-َبْدر   ٌومَ - الفبتانِ  تراءتِ  لـم 

ٌ نَ  أنْ  م أعمالَهم، ٌمانِ اإل أهلِ  لِـُمناقِِضً َز - كثرَتهم أنفِسهم فً وعظ 

هِ  على ناِكصا   ٌْ  .-األنفال سورة آٌات فً كما -َعقَِب

َرها  ا -أُخرى- الرجٌم الشٌطانُ  وكر  أَ  لـم   أن فً اإلنسانَ  إؼوابِه ِمن َتَبر 

ا- باللـهِ  ٌكفرَ   .-الَحْشر سورة آٌات فً كما -َكَفرَ  لـم 

نِ  ِن،القالٌَْ  بٌن الَفْرقِ  معَ   ٌْ  ....والقابِلَ

 :عذاَبهُ  وٌخشى هللا، عند ما ٌرجو مإمن   ُكل   -حٌن   ُكل  - وٌقولُها 

ًَ  أو بفعلِه، أُِمرَ  ما ُعمومِ  فً ٌقولُها   ...عملِه عن ُنِه

 :ُحْكم   ذاتِ  -مخصوصة- أقوال   أو أفعال   أو مسابلَ  فً وٌقولُها 

 فضبل   ِمثلُُه؛- له أخ   -بسوء  - الصالحٌن أحدِ  أمامَ  ُذِكرَ  إذا: فمثبل   

هُ  ؛-واستقامة   هُ  سٌخاؾُ  -ُبد   وال- فإن   أو له، ِؼٌبة  -( فٌه) ٌتكل مَ  أنْ ( ِمن) رب 

 ..-فٌه قدحا  

 وال- ربِّه( ِمن) خوَفه فإن   ؛-مبتدعا   أو كان فاسقا  - آَخرُ  شخص   ُذِكرَ  فإذا 

 ..-تحذٌرا   أو ٌانا ،ب- بالحقِّ ( فٌه) ٌتكل مَ  أنْ  له دافِعا   سٌكونُ  -شك  

 ..اإلسبلم أهلِ  ِمن الصالحِ ( فً) ٌتكل مَ  أنْ  هللاَ  خاؾَ  قد فهو 

 ...اإلسبلم شرٌعةَ  خالؾَ ( فٌَمن) ٌتكل مَ  ال أنْ  هللاَ  وخاؾَ  

 ...هذا باِطلِ  وال ذاك، حقِّ  عن ٌسُكتَ  ألنْ  ربِّه ِمن خوفُهُ  ٌْدَفْعهُ  ولمْ  



 .-جمٌعا  - هحاالتِ  فً هللا ِمن خابؾ   -إذن- فهو 

 :-تماما  - الباب هذا وِمن 

ً   اإلمامُ  رواهُ  ما  نة أهل اعتقاد أصول شرح» فً البللَكابِ  «والجماعة الس 

 : قال حرب، بن ُشعٌب عن بسنِده-( ٖٗٔرقم)

ْثنًِ: الّثوري سعٌد بن ُسفٌان هللا عبد ألبً قلت»  ةِ  ِمن بحدٌث   َحدِّ ن   الس 

 ،-وتعالى تبارك- هللا ٌَدي بٌن وقفتُ  فإذا ،به -وجلّ  عزّ - هللا ٌنفُعنً

َثنًِ! ربّ  ٌا: قلتُ  هذا؟ أخذتَ  أٌنَ  ِمن: لً فقال عنه، وسؤلنً  بهذا َحد 

 !أنت وُتْإَخذُ  أنا، فؤنجو عنه، وأخذُتهُ  الثوري، سفٌان الحدٌث

، وأي   توكٌد   هذا! ُشعٌب ٌا: لً فقال   .«...اكتب توكٌد 

 :-له- قولُهُ  آِخِره وفً ،-هاعتقادَ  -هللاُ  رحمهُ - فذكر 

 هذا عن فسؤلكَ  -وَجل   عز  - اللـهِ  ٌَدي بٌن وقفتَ  إذا! حرب   بنَ  ُشعٌبُ  ٌا» 

َثنًِ! ربّ  ٌا: فقُل الحدٌِث؛ ، سعٌد   بن ُسفٌانُ  الحدٌث بهذا حد   ثمّ  الثوري 

ً   الحافظُ  أوردهُ  وقد-« -وَجل   عزّ - ربًِّ وبٌن بٌنً َخلِّ   تذكرة» فً الذهب

 .-«ُسفٌان عن ثابت   هذا»: وقال ،(4ٕٓ/ٔ) «الُحف اظ

 : قلتُ  

( ربًِّ وبٌن بٌنً َخلِّ : )قال لَـَما: بمنهِجهِ  واطِمْبناُنهُ  باعتقاِدِه، ثَِقُتهُ  فلوال 

 ..-توكٌد أي  -( التوكٌد) سمع وقد-( َوَجل) وال ،(خوؾ) بؽٌر -ٌقٌنا  -

ْسُكنُ  ال»: قٌل ما معنى على وذلك   ما ٌؤمنَ  حتى -أبدا  - خابؾِ ال خوؾُ  ٌَ

 .-للبٌهقً-( 1ٓ1) «اإلٌمان ُشَعب» فً كما- «ٌخاؾ

 :-سبحانه- العالمٌن ربِّ  قولَ  أعظمَ  وما 

 ...{َرَهقا   وال بخسا   ٌخاؾُ  فبل بربِّه ٌإمنْ  فَمنْ } 

الحاتِ  ِمن ٌعملْ  وَمنْ }   ..{هضما   وال ُظلما   ٌخاؾُ  فبل ُمإمن   وهو الص 

 .-اللـهُ  كَ رعا- فاْفَهمْ ...  



ا) لواحد   َظَهرَ  فإذا وعلٌه؛   ذا ٌظهر ولم ،-ابتداُعهُ  أو- شخص   فسقُ ( ِمن 

 :لآلخر

ؾُ - موقفُهُ  سٌكونُ  فماذا   الكبلمِ  فً -إٌجابا   أو سلبا  - ربِّه ِمن( فٌه) الُمَتَخوِّ

ْخِص؟ هذا فً  !الش 

َنة   على كان إنْ  -  ٌِّ  ربِّه ِمن َفهُ خو فإن   ؛-بدعة   أو فسقا ،- أمِره ِمن ب

 .-ُبد   وال-( فٌه) الكبلمِ  إلى سٌدفُعهُ 

 ِمن خوَفهُ  فإن   ؛-بدعة   أو فسقا ،- لؽٌِره ظهرَ  ما لهُ  ٌظهرْ  لمْ  كان وإنْ  - 

 .-ُبد   وال- عنه السكوت إلى سٌدفُعهُ  ربِّه

 .{فردا   القٌامةِ  ٌومَ  آتٌهِ  وُكل ُهم}: ٌقولُ  رب نا وهللاُ  

ٌُكلُِّمهُ  إالّ  أحد   ِمن ِمْنُكم ما»: ٌقولُ  -وسلم علٌه هللا صلى- ورسولُنا   س

َنهُ  لٌس هللاُ؛ ٌْ َنهُ  َب ٌْ  .-الشٌخان رواهُ - «ترُجمان وَب

، الباب هذا فً فلٌس  ، وال ُمجاملة ، وال ُمصاَنَعة ، وال حٌاء  ؾ   وال تخو 

ؾ    !!!َتَضع 

 :قٌلَ  فلو 

ً   العالِـم إن    ً  ) السن  لمْ  -الفاسق أو -المبتدع ذلك فً طعنِه فً-( الفبُلنِ

َخؾِ  ؛ كبلم   أن ه باعتِبار-( فٌهِ  كبلِمهِ  فً) هللاَ  ٌَ  فً) اللـهَ  خاؾَ  فلو حق 

 فً الُولوغ عن ربِّه( من) خوفُهُ  ولََحَجَبهُ  ،-أصبل  - فٌه ٌتكل مْ  لمْ ( فٌه كبلِمه

 :المسلم أخٌه ِعرض

ًَ  فهل  ًَ  ِه َرتْ  أو- ُنقِلَتْ  لو كما)!( ِه لَتْ ! فُسِّ َفة   -!وأُوِّ َخؾِ  لمْ : إلى ُمَحر  ٌَ 

 ! هللاَ؟

َدة   هكذا   !!-ِصلَة   ببِل- ُمَجر 

 َقُبول ِمن ٌمنعُ  قد اللـهِ  ِمن الخوؾُ : )-!بالعكسِ  -ولؤلَسؾِ - ُتْنَقلَ  أن أو 

 !؟(!الَحقِّ 

انِ  ال  ٌَ  ....َمَثبل   ٌستِو



افِعُ  وهو ٌتكل َم، أنْ  للمتكلِّمِ  الدافعُ  هو اللـهِ  ِمن الخوؾَ  أن   شك   فبل  - الد 

ْسُكتَ  أنْ  للساكتِ  -أٌضا   ٌَ. 

ْسُكتْ .. كبلِمه( فً) اللـهَ  خاؾَ  فَمنْ   ٌَ  ...فْل

َتَكل م.. ُسكوتِه( فً) اللـهَ  خاؾَ  وَمن  ٌَ  ..فْل

 ال) الُمتكلِّم فبُلنا   إن  : -لبلجتهاد أهل   هو فٌَمن- ذلك عكسِ  فً ٌُقال وال 

 (!هللاَ  ٌخاؾُ 

 (!!هللا ٌخاؾُ  ال) الساكتَ  فبُلنا   إن  : -أٌضا  - فٌه قالٌُ  وال 

- علٌه ُمإاخَذةَ  فبل: -سكوتِه أو- تبدٌِعه( فً= ) هللاَ  ٌخاؾُ  ال: قٌل ولو 

 ...الُمبٌن الحقِّ  على -بالٌقٌن -كبلِمه فً- فهو ؛-ألَبت ة

ًَ  وحتى خطٌب، ُكلِّ  قولَ  جهٌزةُ  تقطعَ  وحت ى...    فاضل   ألخ  ( بوعدي) أف

هُ  بما وعدُتهُ - حبٌب ُ : -قرٌب ُمتباَدل ظن   ُحْسنَ  -ٌسر  ةِ  بعِض  كبلمَ  أنقُل  أبم 

ًّ ) االستعمال هذا ِمن شًء   فً الحدٌثِ  ًّ =العلم  ٌفهْمهُ  لم الذي( الحدٌث

فا   -فهِمه حق   را   لفَظه، تارة   محرِّ ٌِّ  هداُهمُ - الَكَتَبةِ  بعضُ  -معناه تارة   وُمَؽ

 :-هللاُ 

ِجْستانً داود أبو مُ اإلما قال -  واة بعِض  فً السِّ فا  - الر   :-له ُمَضعِّ

 .«عنه الرواٌة( فً) هللاَ  ألخاؾُ  إنًِّ» 

 (.ٖ٘ٓ/ٗ) «التهذٌب تهذٌب» فً كما 

ً   الحافظَ  أن   َمعَ   اَرقُْطنِ َقهُ  الد   !!وث 

 !؟(!هللا ٌخاؾ ال: )-فٌهِ - ٌُقالُ  فَهلْ  

اج بن عبةُ شُ  الحدٌث فً المإمنٌن أمٌرُ  وقال -   :-حدٌث   رواٌةِ  فً- الحج 

َثهُ ( أنْ ) هللاَ  أخاؾُ  إنًِّ»   !«أَُحدِّ

 (.ٕ٘ٓ/ٖ) «بؽداد تارٌخ» فً كما 

ثوا الذٌن فهل   !؟(هللاَ  ٌخافُونَ  ال) به حد 



ٌَه! )شًء   للخوؾ( اإلثباتَ ) إن  : -!(بعُضهم) اعترض كما- ٌُقال وال  ( ونف

 !!آَخرُ  شًء  

ها أنْ ([ النفً)و( اإلثبات) فً] وزُ ٌج ال: )أّنه فالحق     شًء   إلى معا   ٌتوج 

؛ هُ  واحد   هشام البنِ -( ٙٓٗص) «اللبٌب ُمؽنً» فً كما-( تناقُض   ألن 

 : -األنصاري

ًُ » إذِ   -( 1ٖٙ/ٖٔ) «اللباب» فً كما- «باألْمنِ  أمر   الخوؾ عن النه

 .-عادل البنِ 

ٌُهُ ) منه ٌلزمُ  -ثباتِ اإل عند- للخوؾِ ( اإلثبات) أن   على ذلك فَدل     عند-( نف

 ...فتؤن   ؛-النفً

 :-ُمنِصفٌن ُكْنُتم إن -علٌكم باللـهِ - ُثم   

 الن صّ  ِمن( أخاؾ) فِْعل ِصلَةَ  -!إٌماء   أو تؤوٌبل ، أو قوال ،- َحَذْفنا لو 

 الن صّ  ِمن( أخاؾ) فعل وِصلَةَ  ،«عنه الرواٌة فً... »: قولُهُ  وهو األّول،

ثه أنْ .. »: قولُهُ  وهو الثانً،  !النتٌجُة؟ ستكونُ  ماذا!!! «أحدِّ

 ...الُحْكم فً وظلم   النتٌجة، فً وببلء   الفهم، فً انقبلب   

ً  )!(  اعترض َمن اعتراض وُكل    ( الصلة) هذه إدراكِ  عدمِ  على مبن

 .-وإثباتا   نفٌا  - الدقٌقة

اك لفظُ  كان ولو   ٌ  الحافظُ  رد   ما كِمْثلِ  -! فٌه المبحوثُ  -!( التخوٌؾ) ذ

ةِ  إجماعَ  النٌسابوري الحاكم دعوى ناقضا  - فٌه َحَجر ابنُ   كِذبِ  على األُم 

َبةَ  ابن ٌْ  ٌََخؾِ  لمْ  َمن وكبلمُ  قبٌحة، ُمجازفة هذه»: -بإطبلق  - بقولِه -قَُت

 ...ُمنتقدا   قوال   -رٌب ببل- لكان: «هللا

 :وَبْعدُ  

 ال) َمن على( اإلنكارَ (: )إلنكارِ ا) ُوجوهِ  أعظمِ  ِمن أن   شك   ِمن فلٌسَ  

 (..-تعالى- هللاَ  ٌخاؾُ 



ا  هُ  فٌه نفِسه ِمن واثقا  - قوال   قال أو فعبل ، فعل َمن وأم   ال- ُهدى على أن 

 على مؤجور   هو بل بحال؛ -(علٌه ٌُْنَكرُ  ال) فهذا ؛-بسببِه-( فٌه) هللاَ  ٌخاؾُ 

 .األحوال جمٌع

ُ  قد بل.. ٌُحاَور قد ٌُباَحث، قد ٌُناَقش، قد نعم؛  ؤ  !!ٌَُخط 

، هذا بٌن -الحقٌقةِ  فً- تعاُرضَ  فبل  لَ  لمن- الحقِّ  وذاك الحقِّ  ...-تؤم 

لُون ُهم أٌن ولكْن؛  ْوم=الَقْوم) وأكثرُ - المتؤمِّ ٌَ  !؟-الَقَطا كؤسرابِ ( ال

ْقَطة، الَجَذلِ  على ٌتتابعون   !!!بالَخَطإ والَفَرح بالس 

)!( العكسٌة المفاهٌم هاتٌك ٌستخدمون!( لن اسا بعضُ ) سٌظل   متى فإلى 

ثٌِن - القابمة التداول لُؽة فً- الظالمة  !؟-اآلثمة -!( ٌعنً) الـ بتِلك ُمَتَشبِّ

بُ  ما أعجبِ  وِمن  ً   ما: -الٌومَ -منه ٌَُتَعج   الخٌرَ  فٌه نُظن   َمن بعضُ  َنَسَبُهإل

 قد هللا ِمن الخوؾ: )-باهلل عٌاذا  - قُلتُ  أنًِّ -العلم طلبةِ  ِمن -نزالُ  وال-

 (!!!باطل عن للسكوت ٌدفع أو الحقّ  قول ِمن ٌمنع

ْرُته- قلتُ  إذ -تماما  - ذلك بنقٌض -وبعضا   ُكبلّ  - كبلِمً أن   مع   بؤسالٌبَ  وَكر 

ة  حقِّ  عن ٌسكتَ  ألنْ  ربِّه ِمن خوفُه ٌدفْعهُ  لم: )-(المإمن) حال فً - ِعد 

 (...هذا باطل وال ذاك،

 -أصبل  -ُكل ه- كبلِمً مناطَ  أن  ( ٌُدرك) لم -عنهُ  هللاُ  عفا- المعترضَ  ولعل   

  ً مه عن له حاجز  ( هللا ِمن) العبدِ ( خوؾَ ) أن   على مبن  عبادِ  فً القولَ  َتَقح 

 .-حق   بؽٌرِ - هللا

 قولِه فً -تعالى-( هللاَ  ٌخؾِ  لم) -بالحقِّ - ٌقولُ  ما إلى أحد   اْطَمؤن   فإنِ  

 !!ونقِده

 ِمن معه ما بسبب( = هللاَ  ٌخؾِ  لم) أّنه: -بٌقٌن- القولِ  هذا ِمن والمرادُ  

 .-الصدق وعٌده ِمن آِمنا   -الحقِّ 

 ربِّه، بوعٌدِ  مكترث   ؼٌرَ - بهِ  تلب س باطل   بسببِ (= هللاَ  ٌخؾِ  لم: )أن ه ال 

 !!-بلقابهِ  آبه   وال



 المعنى هذا فهموا -للـهُ ا هداُهمُ -( القومَ ) أن  : الٌقٌن مثل على وإنًِّ...  

- واحدة   لحظة   ولو- بالً على ٌخطر لم -ورّبً- هو الذي( الباطل) الثانً

 !!-خٌالً فً

 ،-بثقة-( المتكلِّم) حال فً قولً عن َؼَفلَ  -أٌضا  -( المعترضَ ) وكؤن   

ؾ-( المتكلّم ؼٌر)و هُ  -بتخو   :أن 

 (...-جمٌعا  - حاالتِه فً هللا ِمن خابؾ  ) 

 بعِض  فً -عٌنِه-( المعترض) لقول الُمطابقُ  المعنى -ُسهُ نف- وهو 

 !(:تعلٌقاتِه)

دُ  ٌنفك   فبل»   ٌفقهُ  ال َمن عقل فً إال ؛-أبدا  - والرجاء الخوؾ عن الموحِّ

 ...«والعبادة الفقهَ 

 !؟..و.. و والُمعارضة، االعتراُض، فلماذا 

حَ  وقد   -هذا- قولً نمِ ( فهَمهُ ) بما -له هللاُ  ؼفرَ -( المعترضُ ) َصر 

را  )  ٌدفعُ  هللا ِمن الخوؾُ  فهل: )-بقولِه-(العنوان) بعد- كبلِمه أثناء!!( ُمَفسِّ

 (:الحقّ  عن للسكوت

رُ  فؤنا   وال ذاك، حقِّ  عن ٌسكتَ  ألن=  ٌدفْعهُ  لم( )ربِّه ِمن خوَفه: )أن   أَُقرِّ

ا-( هذا باطل  ٌّ  !-حرف

َدهُ - وهو  ًَ  قالِبا   ٌعكُس؛ -هللاُ  سد   -!ُمتؽافِبل  : أقولُ  وال- ؼافبل   إثباتا ؛ النف

 (!!!!لمْ ) النفًِ  أداة عن

 !!!كٌؾ -َوَربًِّ- أدري وال 

 :وِختاما   

 صرفُتها -!مبة  ( التعدٌل) هذا بعد صارت وقد- دقٌقة   خمسون -تعالى- هللِ  

ٌا   َتَوقٌِّا  - تحضٌر بؽٌرِ  قلُتها صؽٌرة   كلمة   شرح فً)!(   ٌخُطر لم ؛-وتحرِّ

لَْتهُ  ما -َقط  - بال   لىع لً  !!!باطل   ِمن ُحمِّ



ْحِمْلها  ٌَ  خطؤ   مجّرد على -المؽلوط فهِمه على أََصر   إنْ - الُمْعَتِرضُ  َفْل

؛  ً ْنِشَنِة، هذه ُكل   ٌستحق   ال لفظ ْنَطَنة تِلُكمُ  وال الشِّ  !! الط 

ُكْنُه؟ لم وهو فكٌؾ  ٌَ! 

 ...-مساوٌها ِمن إٌاكمو هللاُ  َطه رنا- فٌها ما النفوس فً...  

 : ولكنْ  

نا نؤسؾُ »  ٌ ات ٌجهلون قوم   ُتجاه أصبحنا أن  ٌُجاِدلون! الَبَدِه  فٌها و

هات  ...«!بالت ر 

 على -فضلِه ِمن وزاَدهُ  هللاُ، وف َقهُ - هادي بن ربٌع الشٌخ فضٌلة قالَ  كما 

 ...-آخر مقام فً-( ٖٔٔص)« ..الواضح المجموع» كتاب فً َوَردَ  ما

 ...والَخْلق أنفُِسنا وصبلحِ  الحّق، فٌه لما- جمٌعا   هللاُ  هدانا...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ة  ..ونِداء..فِداء: ؼز 

 

 

   ً ً   حسن   بنُ  عل  األثري   الحلب

 

ةَ  ٌا   ...اإلباء ؼز 

 ..سواء -ُكل نا- جمٌعا   نحنُ  

عت ولو   ...األسماء أو دٌاُرنا تنو 

 ..األَْجزاء بِقِسمةِ  

 !الببلء؟ متى إلى 

 !واإلؼماء؟ الُجروحُ  متى إلى 

ماء؟ متى إلى   !الدِّ

 ؟!األشبلء متى إلى 

 !َهَباء؟ حالُنا ٌظل   متى إلى 

 ...ُؼثاء وَجْمُعنا 

 !ماء؟ دون ُخبز   دونَ  نظل   متى إلى 

 !كهرباء؟ أو 

 :الِؽطاء فْلَنْكِشؾ 

 ...أقرباء ٌا ِخذالُننا متى إلى 

 ...أسوٌاء ٌا...  



 ...ُعَقبلء ٌا...  

ٌ ها ٌا   !!الُوَسطاء؟ أ

ْنَمِحً متى إلى  ٌَ  !والمساء؟ الصباحِ  فً الظبلمُ  َس

تًِ ٌا متى إلى  اء أُم  م   ...الص 

 !الِؽشاء؟ عٌونِكِ  على 

 ...االرتواء ٌؤتٌنا متى متى 

  ًَ ماء؟ لُِنسقِ  !الظِّ

 !االلتواء؟ سٌستقٌمُ  متى 

ٌُشِرقُ  متى  ناء؟ س  !الس 

 !أساء؟ َمن ٌُكؾ   متى متى 

عُ  متى متى  خاء؟ ٌَُرج   !الر 

فاءُ  متى متى   !الّداء؟ ذا ِمن الشِّ

 ...لؤلعداء َنقُض   متى متى 

 !األهواء؟ مضاجعَ  

 !األقذاء؟ عٌونِنا َعنْ  ُتمَسحُ  متى متى 

 ...النِّساء ُتزؼردُ  متى متى 

 !الَعناء؟ ُتنهً فرحة   ِمن 

 !دواء؟ ببل نشفى متى متى 

 ...القضاء ُمْبَرمُ  كونٌ متى متى 

 !الِعداء؟ نهاٌةُ  فٌه 

قاء ٌعُظمِ  مهما ُهودُ  ٌا   ..الش 



 ....األحٌاء وتقتلوا 

 ...لبلنبٌِاء -قببل  - قتلُتمُ  كما 

 ...الَجبلء واِضحِ  َمْكر   بُكلِّ  

 ...الُجَبَناء سادةَ  ٌا 

 ...األدواء َتْكُثرِ  ومهما 

ٌاحَ  وُتكثِروا   ..والُعواء... الصِّ

َؽراءوال   ...ص 

 ..والُعَمبلء 

خبلء   ..والد 

 ..واألَُجراء 

 ..والِؽذاء الشرابَ  عنا وتقطعوا 

 ..والَعشاء الَؽداءَ  وتمنعوا 

بح فً وتقِصفوا   :الِعشاء فً الص 

 ...الشتاء فً الصٌؾ فً 

 ..الهواء عّنا تمنعوا لن 

 ..البقاء عواملَ  وال 

ُحل   لنْ  ال   ...َفناء أرَضنا ٌَ

 ..ِوقاء ِمن المذل ة بعد ِمن ُبد   ال 

 ..الوفاء فٌه 

 ...الجفاء عن ُبْعد   ِمن بد   ال 

 ...الَبْلَهاء للقالةِ  َتَجاُوز   وِمن 



 ...اللقاء ذا َتُعم   فرحة   ِمن ُبد   ال 

 ...الَهناء فٌها 

 ...باألصدقاء 

 ...الُكَرماء باإلخوة 

 ...والفُضبلء 

َرفاء   ...والش 

 ...ْوِصٌاءأ أيِّ  ؼٌر ِمن 

ةِ  فً ما فلعل     ...الش رفاء َؼز 

 ...جاء منه النصرُ  ٌكونُ  باب   

 ..األداء فْلُنعِظم 

 ...إبطاء وال تثبٌط   بؽٌرِ  

 ..األرجاء ٌمؤلُ  عزم   بكلِّ  

 ..بالِكْبِرٌاء 

 ..واآلباء األبناءَ  فْلُنفرح 

 (...إباء) وُكل نا حزم ، وُكل نا 

 ..للَجفاء َفْلَنْجؾُ  

 ..واألخطاء اآلثام ِمن ْلَننَتهِ فَ  

 ..الُجشاء َفْلَنْتركِ  

هُ  بطن   ُكلِّ  ِمن   ..امتبلء َؼص 

 ...امتراء ببل الحق   فْلُنوقنِ  

 ...الِمراء ُنكثر ال 



 ...ُهراء ُكل ه قوال   ُنْهذِ  ال 

ةَ  ٌا  اء ؼز  ر  ّراء الس   ...والض 

 ..األْنباء ألصدق فْلَتْسَمِعً 

ْنَتِظرْ   ٌَ  ..شاء َمن لحقِّنا َفْل

باء( ِخراشنا) على َتَكاَثَرتْ    ..الظِّ

دت   ..األشٌاء أماَمنا تعد 

 ..الؽوؼاء تفاَصحَ  

َفهاء تطاَولَ    ...الس 

ٌَت قد  الء بالباطلِ  ُدلِّ  ..الدِّ

 :النداء -قوَمنا ٌا- فْلَتسمعوا 

َعاء فْلُنكثر   ... الد 

نا   ...الثناء ذي الحمٌد لربِّ

 ..لعزاءا فْلُنؽلقِ  

ثاء ٌنفعُ  فلٌس   ..الرِّ

ْصلُحُ  ولٌس   ...الُبكاء ٌَ

 ...الش َعراء الُؽواةُ  وال 

 ..َعصماء بقصٌدة   

 ..الُخطباء بُخطبة 

 ..الُبلؽاء ببلؼةُ  وال 

 ...والفُصحاء 

 ...الَعَماء ُتشابِهُ  فحالُنا 



نا   :سواء ِكْلمة   نقولُ  وإن 

قاء؟ فً البٌِضُ  القلوبُ  أٌن   !الن 

ْهرُ  القلوبُ  نأٌ   !الصفاء؟ فً الط 

باعُ  أٌن   !األنبٌاء؟ اتِّ

ا كان إنْ    ...العطاء ذا ُكل   ِمن 

 ...الَمضاء فٌه 

 ...الجزاء هو دابما   حّق ا فالنصرُ  

نا ِمن  ماء ِمن األمرَ  الُمَدبِّر ربِّ  ...الس 

 ..اآلالء ذو العظٌمُ  هو 

 العطاء ذو الجلٌلُ  هو 

 ...االلتجاء ٌكونُ  له 

 ...الرجاء ذو ٌإوبُ  له 

بُ  به   ...الن جاء ٌَُقر 

 ...كؤداء َعْقبة   ُكل   تزولُ  به 

ُعم   به   ...واألضواء.. األَنوارُ  ُكل ها األرضَ  ٌَ

ًَ  ٌا- هو هذا   ..الفِداء -قوم

 ....الفِداء هو هذا 

 ...واالْفتِداء 

 

 * * * * * 

 



 (:دعاء)و( رجاء: )الدخول الجمٌع ِمن أرجو

 

ا( كثٌرا  ) -بدق ة- متابعا   أزالُ  ال   وتعلٌقات، ردود، ِمن ٌُْكَتب مـم 

ٌ دات)و  على(! المنتدٌات)و ،(الشبكات) بعِض  ِمن-( ترب صات)و ،(تص

 !!ومقاالت مواضٌعَ 

ٌُْفِرُحنًِ  ٌٌِّن العلم طلبة إخوانً ُمتابعاتُ ( أكثرَ ) -هذا مع- و  لهذه السلف

ا- منها ي  أل ترِكهم وعدمُ  ،-جمٌعا  - الردود ، دونَ  -!ٌستحق   مم   أو رد 

 !تعقٌب

 ُردوَدنا أن   -ُمنصؾ ألدَنى ظاهر   هو كما-( أولبك وبٌن بٌننا) الفرق لكن   

ٌّة، -هللا والموفقُ - م ظلم   -أسفاه فوا-( رُدوِدهم) ُجلّ  بٌنما علم  ...وتحك 

ٌ ة-( الُمتابعات) هذه فً فلعل     َبْجدتها ابنَ  نفَسه ٌظن   َمن لكل ردعا   -العلم

 ،-جهة   ِمن -الردّ  فً -صفحات   أو- سطورا   كتابتِه بمجّرد)!(  َنْجدتها وأَبا

 !-أُخرى جهة  - ِمن لرد  )!(  والتطبٌل الفرح فً أو

ٌّة( المتابعات) ببعض -أزالُ  وال- أقومُ  أنًِّ َمعَ   ة ؼٌر- الشخص  ٌ  مع -!العلن

 التعق بات( بعِض ) حذؾ فً -حمدال وهلل- َدْور   لها كان الشخصٌات؛ بعض

 استؽرابً ِمن أكثرَ ( ُمواَفَقتِها) ِمن أستؽربُ  التً -!كذلك وأكثرها- الفاشلة

 (!!!إنشابِها) ِمن

ب ُنخطا، أن ُبد   وال ُنخطا، نحن نعم؛   بالعلمِ  ٌنتقدنا َمن بكل وُنَرحِّ

 عن فضبل  - الكتابة فً األدب وقلّة والتشوٌه، التسفٌه، دون والحلِم،

ة، ضعؾ نة ووهاء الُحج  ٌِّ  !!...-الب

 مع- الردِّ  عن قلمً ُمْمِسكا   ُمتصبِّرا ، صابرا ،!( اآلن إلى) أنا كنتُ  ولبن 

 األذى هذا دام ما ٌستمر   لن هذا فإن   ؛-الدقٌقة والُمراقبة الحثٌثة، الُمتابعة

ا والسوء  ...وُمتواِصبل   مستمّر 

ة- ولً  ُمهُ  ؛(رجاء) -ثم   إن- المبارك( المنتدى) هذا فً إخوانً مٌعلج أقدِّ

 :فؤقول ؛-هللا شاء



( السلفٌٌن ُكلِّ  ُمنتدٌات) فً المشاركٌن واألخوات اإلخوة جمٌع ِمن أرجو 

؛ هادبة   نافعة   كتاباُتهم تكونَ  أنْ  -هذه-  عن بعٌدة   التشن ج، عن بعٌدة   هادٌة 

 ...بالسوءِ  السوء ردّ  عن بعٌدة   االنفعال،

 -!الَجَهلَة أو الَكَذَبة،- الَكَتَبة بعضَ  أن   -ثانٌة   جهة   ِمن- ٌقٌن   على وأنا 

ة   الرد   ٌستحق ون ُههم ؼفلتهم، ِمن ُتوقِظهم بقو   ولكنًِّ َرْقَدتهم، ِمن وُتَنبِّ

 ...بهم وأرحمَ  لهم، أْولَى -والتصب ر- علٌهم الصبرَ  أَرى

ة   -اآلن- ٌُماَرسُ  لذيا الظلمَ  أن   حازمة   حاسمة   دراٌة   على وإنًِّ  - وبقو 

 وبهتا ، كذبا ،- ٌُحَتَملُ  ٌكادُ  ال -وإخوانِنا-( ُمنتدٌاتنا) وعلى علٌنا،

 والصدّ  الردّ  إلى ٌدفع( قد) مّما ؛-وإسقاطا   وتسق طا ، وتشؽٌبا ، وتهوٌشا ،

رُ - لكنْ  وأكثر؛ أكثر  !!إال لٌس والحلم، بالعلم: -أَُكرِّ

 -!ٌبدو فٌما- والطرٌق ،(البداٌة) فً -!!هإالء مع- نزالُ  ال فنحن 

 (!!!!!طوٌل)

 :وهو آَخُر؛(رجاء  ) ولً 

ونَ  عنًِّ، بالحقِّ  الُمدافعونَ - اإلخوةُ  ٌجتنبَ  أنْ   اد  ْدقِ  والر   ُظلِمتُ  ما بالصِّ

عَ  -به  هذا إنّ : فواللـهِ  الثناء، كلمات فً والَمد   اإلطراء، عبارات فً التوس 

، فً ٌُفٌُدنً ال نً، قد بل شًء  نًِ سوؾ بل ٌضر  ْعفُوَ  أنْ  إالّ - ٌضر   ربًِّ ٌَ

 ...-َعنًِّ

ٌ ها- نفسً على فؤعٌنونً   .-المحب ون أ

ْفقَ  أرجو: وكذلك  ْقِد، فً الرِّ ؾَ  الن   حت ى ؛-استطاعتِكم َقْدرَ - الردِّ  فً والتلط 

 هدانا -علٌنا َبَؽْوا لو حتى الشٌطان؛ على إلخوانِنا َعْونا   -أٌضا  - نكونَ 

اُهم اللـهُ   ٌ بٌِلِ  سواءَ  وإ  .-الس 

ُهمْ  فٌنا جاهدوا والذٌن}   ..{ُسُبلَنا لنهدٌن 

 سنة المتوفى) الرازي ُمعاذ بن ٌحٌى قالهُ  ما معنى على -جمٌعا  - وْلَنُكن 

 :-هللا رحمه -(هـ6ٕ٘

 :ثبلثا   منك المإمن حظ   لٌكن» 



هُ  فبل َتْنَفْعُه؛ لم إنْ  -ٔ   .َتُضر 

هُ  فبل ُتْفِرْحُه؛ لمْ  نْ وإ -ٕ   ..َتُؽم 

هُ  فبل تمَدْحُه؛ لم وإنْ  -ٖ   .«...َتُذم 

ُكم....    : فبربِّ

 !؟(هإالء) ِمن -!ُهم- نحنُ  أٌن 

ا   (:الدعاء: )أم 

ل الُحسنى وبؤسمابه أسؤل، -تعالى- فاللـهَ   َتنا أنْ : أتوس   على -جمٌعا  - ٌُثبِّ

ٌن، الحقِّ   ُكلِّ )لـ ابتبلؾ   كلمةَ  -وصدقا   حّق ا-هذا-( اُمنتدان) ٌكونَ  وأنْ  والدِّ

ٌن ٌِّ  :والٌقٌن والصبر األمٌن، بالتناصح ؛(السلف

 ..{ٌُوقنون بآٌاتِنا وكانوا صبروا لّما بؤمِرنا ٌهدون أبمة   منهم وجعلنا} 

 ...{والعدوان اإلثم على تعاونوا وال والتقوى البرِّ  على وتعاونوا} 

بر واوتواصَ  بالحقِّ  وتواَصوا... }   ...{بالص 

قوا وال جمٌعا   هللا بحبلِ  واعتصموا}   ...{تفر 

  ... ًَ  :-القابل- الخّطاب بن ُعمر الراشد الخلٌفةِ  عن اللـهُ  ورض

 .«فٌه اللـهَ  ُتطٌعَ  أنْ  ِمن بؤحسنَ  فٌكَ  اللـهَ  عصى َمن ٌُجزئُ  ال» 

 ...كفٌل جمٌل بكلِّ  وهو الوكٌل، ونِعم هللاُ  وحسُبنا 

 

 * * * * * 

 

 

 



 للحضور الجمٌع دعوة

 ..ثان  ( نداء  )و.. آخر( رجاء  )

 

 

ًّ  حسن بن علً   األثري الحلب

 

 ُمتابعتً فٌها ذكرتُ  سبقت؛ -لً- كلمة   ِمن( الن اس بعضُ ) َفِهمَ ...  

 شًء   بُكلِّ ( كؤّننً) أن ً(: اإلنترنت) صفحات فً ٌُْكَتبُ  ِمّما( كثٌر)لـ

 !!!علٌم

 !ٌحتملُ  ال ما كبلمً ّملوح أُطٌُق، ال ما فحّملنً 

ةُ  اآلفات، آَفةُ  -األخٌرةُ - وهذه   ٌ  !الُمدلهّمات والمصابب الببلٌا وبل

ة القابلَ - اإلسبلم شٌخَ  هللاُ  ورحم   «اإلٌمان» كتابه فً- وثبات بقُو 

 (:ٖٖص)

 أن ه ُعرؾ َما على إال الناس ِمن( أََحد  ) كبلم ٌحِملَ  أن ألحد لٌس.. » 

 .أراده

 .«أحد ُكلِّ  كبلم ِمن اللفظُ  ذلك ٌحتملُهُ  ام على ال 

؛ فُِهَمتْ  لو حق   كلمةُ  وهً   ...الحقِّ  ِمن كثٌر   -بها- لََصَفا بحق 

 !؟-الٌومَ  -الحق  - هو أٌن ولكْن؛ 

 .المستعان وهللاُ  

اء- األعضاءِ  لئلخوةِ ( اآلَخر رجابً)فـ  ةِ  منتدٌاتِنا فً -والقُر   ٌ  السلف

ٌن ُكلِّ  نتدٌاتمُ ) -هذه- المباركةِ  ٌِّ قُوا أنْ ( السلف  وفً أقبلِمهم، فً هللاَ  ٌت 

 ..إخوانِهم وفً أنفِسهم،



ٌّة، رصٌنة، متٌنة، -عندنا- الكتابات أكثرُ  نعم؛  ٌّة، علم ٌّة صف ٌ ة... نق  سلف

ٌ ة  ..سلف

، فً( ٌنفلتُ ) نراهُ  -الحمدُ  وهلل -األقل   وهو-( منها) بعضا   ولكنّ    الردِّ

ٌُهاِجمُ   !الصدِّ  فً و

 :باَبةِ  ِمن هذا ولعل   

 !!(.ٌدق نً َمن َسلْ : قال تشق نً؟ لِمَ : للوتدِ  الحابطُ  قال) 

ً   اإلمامُ  شٌُخنا كان كما  رُ  -هللاُ  رحمهُ - األلبان  .-دابما  - ٌكرِّ

ا، شدٌد   -ولؤلسؾِ - اآلَخرَ  الطرؾ إنّ  ؛-!أُخرى مرة- نعم   فٌما ٌستعملُ  جّد 

 !!االتِّهامات وأشد   األلفاَظ، أعنؾَ  -كبٌرا   أم تبالكا كان صؽٌرا  - ٌكتبُ 

هامِ  إلى -السوءِ  فً الؽاٌةُ  هو وهذا- وصلتْ  حتى  واٌا، اتِّ  ال وال تًِ الن 

ً   إالّ  ٌعلُمها  ...-وتعالى سبحانه-( الصدور بذات علٌم)الـ الكبٌرُ  العل

 :-وُهناك هنا ِمن- اإلخوة بعضُ  فٌه ٌتساَءل ما على وجوابا   

 !الحلبً؟ علً!( الشٌخ) ٌكتب لم ماذال 

 :فالجواب 

نًِ   !!بمثلِها اإلساءةَ  أُقابلَ  أنْ  أُرٌدُ  ال ألن 

، أنًِّ مع  ً  ( َمْخَرج  ) ولً قادر   !شرع

نً  ْتِم، السبِّ  مهاوي إلى أتدل ى أنْ  أرٌدُ  ال ألن   !!علم   بؽٌرِ  والدعاَوى والش 

ْفعَ  أستطٌعُ  أنًِّ مع  دِّ  الد   !بالضِّ

، إلى لسارعتُ )!(:  الوجاهةِ  مع شٌبا   تحملُ  ُشبهة   جاءتْ  فلو   الردِّ

ِهمُ  أنًِّ َزَعمَ  َمن مع َحَصلَ  كما- البٌان إلى وبادرتُ  ً   أت  ( فُروع) فً مخالف

رات ِمن وهً-( التبدٌع) مسؤلة( تطبٌقات)و ٌ ة المقر  ُهم: -الظاهرة السلف  أن 

 (!!!هللا ٌخافُون ال)



ٌاقِ  فً ذلك أْدَنى ِمنًِّ ٌكونُ  -هِ باللـ- فكٌؾ   بالبٌانِ - فٌه أقولُ  الذي السِّ

ًِّ  الظاهرِ  ما تبدٌَعهم، علٌهم أُْنِكرُ  ال أنًِّ: -الجل  !!أُناِصُحُهم وإن 

ا   تمامَ  ٌُصاِدمُ  الذي المعنى على( والعقٌدة المنهج بٌن التفرٌق) ُشبهة أم 

ْرُتهُ  ما المصادمةِ   بحمدِ  ُطبع وقد-« ..الصالح لَؾالس منهج» كتابً فً قر 

تِه هللا  :-وِمن 

 !! سقطتْ  حتى تقؾ تكدْ  لم متهاوٌة ؛ هاوٌة   شبهة   فهً 

ها وقد   وتبلمٌِذنا إخوانِنا ِمن عدد   -فٌه كبلِمً ونفس- كتابً نفس ِمن رد 

 ! !الَكلِم إعادةَ  وال القوِل، تكرارَ  أُِردْ  فلمْ  ؛-خٌرا   هللاُ  جزاُهمُ -( وحلم   بعلم  )

ً   َرد   أي   -بَِتْوق  - لَـُمْنَتِظر   -هو إالّ  إله ال الذي واللـهِ - وإنًِّ   ذي علم

 بالدلٌلِ -« ..الصالح السلؾ منهج» كتابً( أصولِ ) ِمن أي   على اعتبار  

، ًِّ ةِ  العلم َنةِ  والُحج  ٌِّ لَُه، أنُظَرهُ، حتى ؛-الب  عّما -بسرعة  - وأرجعَ  وأتؤم 

 .الحقِّ  ِمن لً ٌظهرُ 

 إالّ  ٌزٌُدنً ال خطإه لً ٌظهرُ  عّما رجوعً أن   تام   اطمبنان   على وإنًِّ 

ُمون عندي فلٌسوا!! آخرون قوم   -شماتة  - به َفِرحَ  ولو خٌرا ،  وال ٌَُقدِّ

رون  !!ٌُإخِّ

 :-ُهنا-أخٌرة   -واضحة   صرٌحة   كلمة  - وأقولُها 

 كتابً أن   -هو الّ إ إله ال والذي -أزالُ  وال -وصدقا   حّق ا- أعتقدُ  كنتُ  

ٌن كلمةِ  اجتماعِ  مٌثاقِ  بمثابةِ  سٌكونُ « ..الصالح السلؾ منهج» ٌِّ - السلف

هُ  ؛-بعض   مع بعِضهم  : ألن 

نِّ  ُحسن( ضبط) بابَ  ٌفتحُ    ..الظ 

 ..السابػِ  االجتهادِ ( ضبطِ ) بابَ  ٌفتحُ  

ًِّ  الخبلؾِ ( ضبط) بابَ  ٌفتحُ   نِّ  ...الُمْعَتَبرِ  الس 

ةِ  تحقٌقِ ( ضبط) بابَ  ٌفتحُ    ...الصادقةِ  األُُخو 

 ..والدلٌل العلمِ  لُؽةِ ( ضبط) بابَ  ٌفتحُ  



 ُردودُ  له سٌكونُ  كتابً فً ذكرُتهُ  ما إثارةَ  أن   ٌقٌن   على -أزالُ  وال- وكنتُ  

 !-ما شٌبا  -( قاسٌة  )و ،-ما نوعا  -( صعبة  ) أفعال  

 أكثرَ  أن   إلى( عندي) راجع  ( الصعوبة) وتلُكمُ  ،(القساوة) هذه مرد   أن   مع 

ُدوا لمْ  -المشاٌخ بعض عن فضبل  - السلفٌٌن إخواننا َظرَ  ٌتعو   عن فضبل  - الن 

 .-ولؤلسؾ- ذكرتُ  ما فٌها التً المعانً لهذه -الُممارسة

ن الكتابِ  فً ذكرتُ  وقد  ٌْ  :أْمَر

ه   -ُكل ه- كبلِمً أن  : األول  ٌن، إلخوانِنا ُموج  ٌِّ ًَ  وَمنْ  السلف - بالبدعةِ  ُرِم

 . منُهم -أَرى فٌما -حق   بؽٌرِ 

ها   لٌس  ٌٌِّن، ُمَوجِّ ٌن، وال للقُْطبِ ٌِّ ٌن، وال التكفٌر ٌِّ اد ِعٌن، وال الحد  ٌِّ  وال الُمَم

ٌٌِّن،  ..!و... و.. و اإلخوان

هُ : الثانً  ٌن، كلمةِ  لتفرٌقِ  لً كبلم   أي   ٌستؽل   أنْ  ألحد   ٌجوزُ  ال أن  ٌِّ  السلف

 ...َعُضِدهم فً لِلَفتِّ  أو

 األُْلَفِة، على حرص   ِمن ذلك بضدِّ  إالّ  كتبتُ  الذي كتبتُ  ما وواللـهِ  

فاق،  ..واالجتماع واالتِّ

 (.الرجاء) هو هذا 

ا   :فؤقولُ  ؛-الثانً-( النداء) أم 

 :األفاضل إخوانً 

 ما علٌها َمَضى صلة   -اللـهُ  حفظهُ - هادي بن ربٌع الشٌخ بفضٌلةِ  ِصلَتًِ 

ْبعِ  لىع ٌزٌدُ   ووجوُهها، ُصورها، لها كبٌرة ؛ عالٌة   ِصلَة   وهً َقْرن، الر 

 ...َقْدِرها وِكَبرُ  وُعمقُها،

 والحمدُ -( األصولِ ) ِمن لٌست وهً -مسابلَ  أو- مسؤلة   فً اختلْفنا فإنِ  

تِنا، َصْدعِ  فً سببا   ٌكونَ  لنْ  هذا فإن   ؛-هلل تِنا وكسرِ  أُُخو   ..َمَود 

ْكِسرْ  ذلك؛ ِمن شًء  ب َفِرحَ  فَمن  ٌَ  ...َقلََمهُ  فْل



ٌُراِجعْ  ؛-!األقلّ  على جهتًِ ِمن- ذلك ِمن شٌبا   ٌنتِظر وَمن   ..نفَسه فل

ا رجاء  - فالمرجو     وَسْبقِِه، ومكانتِه، منزلتِه، على الِحفاظُ : -شدٌدا   حاّر 

تِِه، تِِه؛ وُسن   ...ذلك على الشدٌدِ  الحرِص  مع ومحب 

 والجواُب، والرد   دالبلَ، ِمن ٌُناقشُ  أو مسابل، ِمن ٌطرحُ  قد ما بحثُ  نعم؛ 

،- والتعقٌبُ  والتعق بُ  ، بؤدب  ، وعلم  ة   واحترام   الَمْرَضى؛ إالّ  ٌُْسِخط ال- وُحج 

نا ندعو الذٌن ُهم، أنْ  -سبحاَنه- رب  ٌَ ْشفِ ُهم ٌَ ٌَ ٌُعافِ  ...و

 :-حرارة   أشد   نداء  - ٌقول به وَنَفعَ  هللا، حفظه- فضٌلُتهُ  ذا ُهو فها 

ء   فً والكمال العصمةَ  أّدعِ  لم أنا»  ًْ  .-ؼٌرها وال- العلمٌة أعمالً من َش

عى وال   األخطاء فً العالِم ٌقعُ  فقد والعقل؛ العلم أهل ِمن أحد   هذا اد 

ن ة، للكتاب الكثٌرة والمخالفات  واإلمبلبٌة اللؽوٌة األخطاء عن فضبل   والس 

... 

 فهذا فنه؛ فً كبوات له َفُتوجد الفنون، ِمن َفن   ًف إماما   ٌكون وقد 

 .خطؤ   ثمانٌن تٌمٌة ابن علٌه استدرك قد اللؽة فً إمام سٌبوٌه

 !أخطاإه؟ له فقٌه ِمن وكم 

ث ِمن وكم  ر محدِّ  ؟!!الكثٌرة أخطاإهم لهم ومفسِّ

 ِمن ٌحط   ال إذ مكانتهم؛ ِمن تحط   وال أصحاَبها، تضر   ال األخطاء هذه وكل 

جل مكانة ن ة أهل وعداءُ  البدع، اقتحامُ  أو الكبابر، ارتكابُ  إال الر   .الس 

ن ة أهل منهج هو هذا   .والجماعة الس 

ا  ٌ ما ال- البدع أهلُ  أم   إسقاط على لحرصهم- فإن هم -منهم الحاقدون س

ن ة أهل  منهم ظنا  ! أحد منها ٌسلَمُ  ال التً السقطات هذه بمثل ٌفرحون -الس 

 خرجوا الذٌن لسادتهم انتقاما   وٌتمّنونه؛ به ٌحلمون بما ظفروا قد أنهم

ن ة أهل منهج عن دٌن -وشرٌعة عقٌدة- الس   .عنه خرجوا مما لكثٌر ُمَتعمِّ

 البدع مصاؾِّ  فً جعلوها -تضر   ال التً- الهفوات ِمن بشًء ظفروا فإذا 

روها! الكبرى  !!!!المهلكات الموبقات صور فً وصو 



ة بعضُ  منها أكثرَ  فً ٌقع التً األخطاء لكت  هم وال- األبم   فطار ،-تضر 

 التً الضخمة بالعناوٌن علٌها وهّولوا وضّخموها، َفَرحا ، بها المساكٌن

ة الَحّبة ِمن ٌبنون: )الَمثل علٌها ٌصُدقُ   (!قُب 

 الن اس أجهلُ  بؤنهم األسلوب بهذا أنفسهم على ٌنادون أنهم جاهلٌن 

ن ة أهل) بمنهج  ال ما)و( ٌُسقِط ما) بٌن الَفرق فً( والجماعة الس 

 .«(!ٌُسقِط

 :«شرعً منهج النقد» فً -هللا حفظه- وقال 

 صواب فٌها ما كل   إن  : لكم أقول ال وأنا واقرأوها، خذوها: هذه وكتبً» 

 !ُبدّ  ال

 .أخطاء   فٌها أن لكم وأإكد 

 ؟ٌناقَشك أن ٌرٌدُ  فبلن: -مرة  - أحُدهم قال 

ٌّن أموت أن قبل فْلٌسرع: قلت   .أخطابً ٌَُب

ْوا اذهبوا أرجوكم؛ وأنا   كتبً، ٌجمعوا: كل هم( سفر)و( سلمان) وترج 

ٌُناقشوها،  .موتً قبل منها أتوبَ  حتى فٌها؛ الحق   وٌبٌنوا و

قد ِمن نؽضبُ  ما   .نفرح وهللاِ  أبدا ، الن 

لُ  وأنا  ٌ ة منكم كبل   أحمِّ  وٌناقشوها، كتبً لٌؤخذوا همإلٌ ٌذهب: المسإول

ْطلَع والذي  وإذا جوابز، لهم وأُرسل خٌرا ، هللا جزاك: له أقول بخطؤ ٌَ

 .لهم أدعو عجزتُ 

قد؛ ِمن نخاؾُ  ما وهللاِ    ... معصومٌن لسنا ألننا الن 

 !بمعصومٌن؟ لسنا: نقول حتى نحن َمنْ  العظٌَم، هللاَ  وأستؽفر 

 فالزللُ - باهلل والعٌاذ - نحن أما ؛(الكبار) واألبمة للصحابة ٌقال هذا 

 ..مّنا ُمَتَوق عة   الكبٌرة واألخطاء



 قلتَ  الفبلنٌةِ  الصفحةِ  فً: وٌنتقدوها هذه، كتبً ٌؤخذوا أن أرجو فؤنا 

! الفبلنً والوجه الفبلنً، الوجه من ؼلط   واستداللك! ؼلط   وهو كذا؛

 !ؼلط لَتهنق والحدٌثُ ! به االستدالل فً أخطؤتَ  الفبلنً والحدٌث

ل؛ -أخً ٌا- هٌا  بَ  الن اسَ  وُتعلِّمون تؽضبون لماذا تفض   والهوى الت عص 

 !والفوضى؟ والهمجٌة والجهلَ 

رون لماذا  بابِ  عقولَ  ُتَدمِّ ٌ ةِ  بهذه الش   !العمٌاِء؟ العصب

بَ  األٌام من ٌوم فً هل  ًِّ  أناس   تعص  ب؟ هذا مثلَ  ومالك   للشافع  الت عص 

ع هذا  بالت   درجة إلى الرجلُ  ٌُْرَفعُ : ٌعنً! الروافض من إال نعرفُه ال ص 

 ! ٌُنتقد ما -والسبلم الصبلة علٌهم- األنبٌاء

 بالنقد، ونرحب بالنقِد، نفرح نحن:  ٌقول أنه الناس بعض من أسمعُ  أنا 

 ! تنتقده؟ لماذا وراءه، ٌموتون والناس النقد، من ٌموت إنه -وهللا- لكن

ْهَناهُ  ما ُكل   رأٌنا لهذا   ،-أبدا  - عنها ٌتراجعون ال أخطابهم إلى نقد من َوج 

 الدٌن ؼٌرَ  دٌنا   عندنا كؤن  ! دٌنهم ؼٌرُ  دٌَننا كؤن: ٌعنً أتباُعهم، وال هم ال

 ! عرفوه الذي

، منهجكم إن: تقولون ألٌس أخً؛ ٌا   ً  الكتاب إلى تدعون وأنكم سلف

 ! نة؟والس الكتاب إلى الدعوة معنى ما! والسنة

 . -كلِّهم- الناسِ  أخطاءَ  ننقد أن 

 !والسنة الكتاب: ونقول أخطاءَك، نجمع أن: معناها ولٌس 

 عرفوا وال نضجوا، ما الذٌن الشباب من وفبلن وفبلن أنت أخطاإك 

 . العلمَ 

 سٌد فكر باألخطاء؛ ملٌبة والكتب باألخطاء، ملٌبة   األشرطةَ  تجدُ  لهذا 

 ضبلالت   وهً كتاباتهم، على مسٌطرة   -هاكل  - والمودودي والبنا قطب

؛  . هإالء مشرب من إال ٌنطلقون ما كثٌرا   ألنهم وبدع 

 . جسٌمة   كبٌرة   أخطاء   هناك ٌكون أن بد وال 



 وٌظن ون! ٌدرون ال حٌث من األخطاء هذه فً وقعوا صادقٌن كانوا فإذا 

 . ضبلل هلُ أ مبتدعة   هإالء أن لهم تبٌن ثم! حق على والبنا المودودي أن

ٌ ن  ا- بالنقد لهم تب ، أهلُ  هإالء أن -ؼٌرنا من أو من  ، وأهلُ  ضبلل   هوى 

 ؛-أبدا  - مناهِجهم على وال فكرهم، على وال كتبِِهم، على االعتمادُ  ٌجوزُ  فبل

 .«وبدع   ضبلل   أهلُ  علم ، عندهم ما ألن

 ولَهُ  لً هللاُ  َخَتمَ - لفضٌلتِه -مواَجَهة  - الُمباشرُ  كبلمً كان هذا أجلِ  ِمن 

 عقبَ  -الماضً رمضان ِمن األواسطِ  الَعْشرِ  فً -منزلِه فً-بالُحسَنى

ا مسابلَ  عّدة فً نقاش    :فٌه نحنُ  مم 

ٌَك لن.. شٌخ ٌا»   ..«العلم وبٌنك بٌنً... ؼٌري عاداك كما أعاد

ات   وفً ،-نفسه- المجلس فً- له وقلتُ    -شٌخُ  ٌا- نقلِّد لم: -سبقتْ  مر 

ًِّ  اإلمام كشٌِخنا- منك عظمُ أ هو َمن  ...نقلَِّدكَ  فلنْ  ؛-وطبقتِه األلبان

 .ُنَقلَِّدك لن 

ِعً أنْ  أّما  ً   ٌد   ؛-الُعلماء على!( ُمَتَطفِّل  ) أنًِّ -كانَ  َمن كابنا  - أحد   أي   َعلَ

 ..الدنٌا فً منه بثؤِْري آُخذَ  فلن

ما   ..ٌلقاه ٌومَ  ومواله، ربِّه إلى أِكلُهُ  وإن 

 ..ٌتحل لَنًِ أنْ  إالّ  

ج وال   ...هللا إالّ  ُمَفرِّ

ابرٌن خٌر   لَُهو صَبرُتم ولبِنْ ...}   ...{للص 

 

 ذلك أكتبُ  

ً   َسَفر   وبٌن وبٌنً  - لً- ِعْلِم

، بضعُ    والنفسُ  ساعات 

 ،  مهموم   والبالُ  مشؽولة 



 السبتِ  ٌومَ  ضحى 

م هللا شهرِ  ِمن بقٌن لثبلث     المحر 

 هـٖٓٗٔ سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !مصر مفتً( سعادة) ٌا.. العصر فتنة!( الشٌعة)

ًِّ : بقلم ًِّ  حسن   بنِ  عل  األثريِّ  الحلب

 

 بالخطّ  -1ٕٓٓ/ٕ/٘: بتارٌخ -أٌام قبل- األنباء وكاالت بعضُ  َتناَولَتْ  

ٌّة مصر جمهورٌة) ُمفتً عن -!العرٌض -( ُجمعة علً) الدكتور( العرب

 :قولَه -وله لنا هللاُ  ؼفر

 !!«مذهبِهم على التعب د ِمن َحَرج وال ُمسلمون، لشٌعةا» 

 :وقولَه 

ة»  ٌّة األُم  ، جسد   اإلسبلم ً   بٌن فرقَ  وال واحد  ً   ُسنِّ  !!«وشٌع

 : قلتُ  

ٌُْسَتْؽَربُ  الُمْنَكرَ  الكبلمَ  هذا وإن    ا- لَ  هللاُ  ؼفرَ - الُمفتً فضٌلةِ  ِمثلِ  ِمن -ِجّد 

َفتْ  أن بعد ؛-له ٌةُ  الشٌعةِ  أوراقُ  تكش   !!َمْشَرَبُهم!( الن اسِ  ُكل  ) وَعلِمَ ! السرِّ

ما ؛(الن اس ُكل  : )أقولُ  وإذ  ال  - بذلك أعنً فإن   حٌث األُُمور؛ أولٌاءَ  -أو 

ُهوا  ببلِدهم، على الشٌعة َخَطرِ  إلى -!حٌن بعد ولو-توفٌقا   اللـهُ  زاَدُهمُ - تنب 

 !-بسواء   سواء  - عقابِدهم وعلى

ةُ  -بحالِهم معرفة   -أٌضا  - وكذلك   عقولَهم جعلوا مّمن المسلمٌن؛ عام 

 ٌجعلوها ولم السلٌم؛ للُحكم طرٌقا   وأنظاَرهم الصحٌح، للتفكٌر أبوابا  

 !!الجارفات للحماسات وخنادقَ  العواصؾ، للعواطؾ بّوابات  

َعى ولَبِنِ   ، اد  ع  ل أو ُمد  ل   أو  هُ  -له هللاُ  ؼفرَ - الُمفتً كبلمَ  أن   ُمَتؤَوِّ  إلى مرد 

َظرِ  ًّ  الُحكم إلى ال السٌاسً؛ الن   !!الشرع

 : فؤقولُ  

 !أعظمُ  فالمصٌبةُ ...  



عاءَ  أن   ذلُكم  ًِّ  النظر انفكاك ادِّ ًِّ  الُحكم عن السٌاس عاء   الشرِع  باطل ؛ ادِّ

ةِ  دعاوى -أطراؾ   ِمن- ٌلتقً  ٌ دة وُصورها -الُمعاصرة الَعلمان  ! المتعدِّ

- لَِسَبب   -ما- أمر   فً الحقِّ  إظهارِ  عدم إلى)!(  البعضُ ( ٌضطر  ) قد نعم؛ 

 القولِ  إلظهارِ  وَسَببا  ! بالباطلِ  للتكل م طرٌقا   -أبدا  - ذلك ٌكونُ  ال لكْن؛!! -ما

 !!العاطل

 ثبلثةَ  أنقلُ  -للوٌل جالِبة   الّذٌل، طوٌلةِ  مسؤلة   فً- القول أُطٌلَ  ال وحّتى 

ة   ُنقول   ٌعةِ  رإوس أشهرِ  عن مهم   عبرَ -( ُعمبلبهم) وأكبرِ  الشنٌعِة، الشِّ

 ِمن: أقولُ  وال- اإلسبلم دٌنِ  ِمن موقفِهم حقٌقةَ  تكشؾُ  ؛-األَفٌِن تارٌِخهم

ن ة أهل  فٌما -له اللـهُ  ؼفر- الُمفتً فضٌلة مزاعمَ  وُتبطل ؛-!الِكرام الس 

عاءِ  ِمن!( الشٌعة علماء كبار) عن نقله  والخلفاء بةِ الصحا لْعن أن   ادِّ

 !!علٌه دخٌلة أمور وأنها! الشٌعة مذهب ِمن لٌس

ٌ ها- وإلٌك الملموس؛ للحال وُمؽاٌر   المحسوس، للواقع ُمضاد   هذا وكل     أ

 :األدلّة -الُمَوف قُ 

ا -  لُ ) أم   :الن قول هذه( أو 

ًّ  الَجَزابِِريّ  هللا نِْعَمة وهو -!(َكَبابِِرِهمْ ) ِمن َكبٌِر   فهوَقْولُ   ٌِع ًّ  الشِّ افِِض  الر 

قُول حٌثُ  ،-(هـٕٔٔٔ) َسَنة الَهالِكُ - ٌ ة األَْنَوار» ِكَتابِهِ  فً ٌَ ْعَمانِ  «الن 

هُ  َما-!( لُْبَنان َطْبع-4ٕ٘/ٕ) ان- الَواِحدِ  بِالَحْرؾِ  -َنص  ٌَ ةِ ) لَِب  ٌ ن َحقِّ ٌْ  َد

ة  ٌ  :-!َزَعمَ  َكَما-(اإلَِماِم

ُتهُ  أَنًِّ إاِلّ  ْعلَمُ أَ  ال- لَِهَذا آَخر َوَوْجه  »  ٌْ : َوَحاِصلُهُ  ،-األَْخَبار َبْعض فً َرأَ

ا ، َعلَى َوال إِلََه، َعلَى َمَعُهمْ  َنْجَتِمعْ  لَمْ  أَن  ًّ ُهمْ  َوذلِكَ  إَِمام، َعلَى َوال َنبِ  أن 

قُولُوا ُهم أَن  )!(  ٌَ د   َكانَ  ال ِذي ُهوَ  َرب  هُ  -وسلم علٌه اللـهُ  صلى- ُمَحم   ٌ  ،َنبِ

بّ  بِهَذا َنقُولُ  ال َوَنْحنُ  ، أَُبوَبْكر َبْعَده َوَخلٌَِفُتهُ  ًّ  بِذلِكَ  َوال! الر  بِ  !  الن 

بّ  إِن  : َنقُولُ  َبلْ   هِ  َخلٌَِفةُ  ال ِذي الر  ٌِّ سَ  َنبِ ٌْ ً   َوالَذلِكَ  َرّبَنا، أَُبوَبْكرلَ بِ  الن 

َنا ٌّ  !!«َنبِ

نُ  -إذنْ - فؤٌنَ : قُْلتُ   ٌْ  ! ؟اإلِْسبلم َد



نَ   ٌْ ؽام الشٌعةِ  مذهبُ  ِمْنهُ  َوأَ  ! اللِّبام؟ الط 

 !؟-احتِرام بُِكلِّ -َبْعدُ - الُمْفتً سعادةَ  ٌا ترُجو( َتْقِرٌب  ) َوأَي   

ا -   :الن قول هذه( ثانً) أم 

 من هو ولٌس- وصفُهُ  لـُهم ٌحلو كما-!( الكركً المحقِّق) قولُ  فهو - 

ًٌِّ  رسالتِه فً وذلك ،-(هـ1ٗٓ َسَنةَ  الهالك) -!بداهة  - األُرُدنِّ  كرِك

 -(16ٔص)« !إٌران طبع- والطاؼوت الجبت لعن فً البلهوت نفحات»

واٌاتِ  بعضَ  أْوَردَ  أنْ  بعد  : -وتكفٌِرهم الُخلفاِء، لعنِ  فً الرِّ

ى لو مما أصحابنا كتب فً الّنحو وهذا»  ي تحر   َجَمعَ  لَِحْصِرِه؛ المتصدِّ

، ِمنهُ   !آِخِرهِ  على ٌؤتِ  ولم مجلدات 

َقةُ  الضابطُ  األمٌنُ  أوردَ  وقد   كتابِه فً الُكلٌِنً ٌعقوبُ  بن محمد الثِّ

ِِ  الصرٌح، باللعنِ  أحادٌثُ  وفٌه كثٌرا ، شٌبا   ذلك ِمن «الكافً»  والحثِّ

ةِ  ِمن علٌه  !!!«األبم 

ا -   :-الثبلثة- الن قول هذه( آِخرُ ) أم 

ًِّ  العبلمة) قولُ  فهو   فً( هـٔٔٔٔ سنة الهالك) -!لَقُِّبوَنهُ ٌُ  كما-( المجلس

 : -قال حٌث-( 11ٖص/ٖٓج) «األنوار بحار»

 لعنِهم، وثوابِ  ،-وأضرابِهما- وُعمر بكر أبً ُكفرِ  على الدال ةُ  األخبارُ » 

نُ  وما منهم، والبراءةِ   أو المجل د هذا فً ٌُذَكرَ  أنْ  ِمن أكثرُ  بَِدَعهم، ٌتضم 

 الصراطِ  إلى هداٌَته اللـهُ  أرادَ  لِـَمنْ  كفاٌة   أوردناهُ  وفٌما شت ى، مجلّدات   فً

 !!!«المستقٌم

 : أقولُ  

 وأعظِمهم الن اس خٌرِ  فً -ٌُإفُكون أن ى اللـهُ  قاتلَهم- قولَهم هذا كان فإذا 

 فٌَمن -إذن- قابلون هم فماذا ؛-وسلم علٌه اللـهُ  صلّى- هللا رسولِ  بعد-

ارٌ حلقاتِ  َعْبرَ - بعَدهم ًّ  خالت   وإلى... هذا ٌوِمنا إلى-الطوٌلةِ  اإلسبلم

 !الُمعاصرٌن؟ أُُموِرنا أولٌاءِ 



ْرؾَ ( البعضُ ) َؼض   ولَبِن...   ًِّ  العقابديِّ  األَثرِ  عن الط   الكبٌرِ  السلب

ِة؛ أهل عقابد على( الشٌعةِ ) عقابدِ  ِمن الخطٌرِ  ن   أنْ  ِمن أََقل   فبل الس 

ًِّ السٌا الَخَطرِ  إلى( ٌتنب هوا) نٌِعِ  س ن ةِ  أهل ببلدِ  على العظٌمِ  الش   الس 

 عن بالكشؾِ  وانتهاء   ،(الشٌعً الهبلل) ِمن التحذٌر ِمن بداٌة   وُدولهم؛

ٌ ة إٌران لدولة -جمٌعا  - العربٌة الدول شٌعة والءِ ) ٌ ة الصفو  (!!!الفارس

ا   :أُمور   -ُهنا ها- علٌه التنبٌهُ  ٌجبُ  ومـم 

ٌَتْ )!(  دراسات   عةِ للشٌ أن   َزْعمُ  -ٔ  َلتْ -( 6ٕٓٓ سنة) أُْجِر  -مذهَبهم عد 

 ..علٌها دلٌل ال باطلة ، دعوى: المنابرِ  على الصحابةِ  سب   فٌها منعوا

ةُ ) فهو ؛-الظاهر فً- ذلك ِمن شًء   َحَصلَ  وإنْ    ٌ  هً التً الكاذبةُ ( التق

 .باطلهم لنشر دٌنهم؛ أصلُ 

اتِهم) منابر على لٌس لكْن؛ ؛بالسبِّ  إقرار  ( منهم) فهذا وإالّ؛   ٌ نِ ٌْ  التً( ُحَس

لُِجها ال  !!!روافُِضُهم إالّ  -أصبل  - ٌَ

رة فرقة) الشٌعة أن   َزْعمُ  -ٕ  - والواقع للحقٌقةِ  معاكس   زعم  !(: ُمَتَطوِّ

ُكوا: -حّق ا- كذلك كانوا فلو ؛-تماما    ؛-!قلٌبل   ولو- التارٌخ عجلةَ  لحر 

ُكوا ٌّة فً الكذوب باطلَهم نُمتجاوزٌ معها لٌتحر   التً الراشدة الخبلفة قض

ب  - التارٌخَ ( أوقفوا)  !!عندها -شدٌد   بتعص 

عاءُ  -ٖ   واعتبارُ  بالخبلفات، للُخروجِ ( القدٌمة) الشٌعة كتب فً التنقٌب ادِّ

عاَوى وراءَ  اْنِجرار  : جسٌم   خطؤ   هذا أن   ة الد  ٌّ ٌِّرة الفاسدة، الشٌع  المؽ

 ..والحقِّ  للواقع

دا  ) ُتطَبع الخبٌثةُ  ُكُتُبُهم تزالُ  فبل   فً واآلن- وإٌران لُبنان فً!( ُمجد 

ٌ ات -!مصر ان -كبٌرة وبكم ، ِمن فٌها ما بُكلِّ  -!وبالَمج  ، َسب  ، وَشْتم   ولَْعن 

 ...وتكفٌر  

د) الذي َفـَمن  ٌُْذِكً ،-حقٌقة  - الِخبلفات( ٌُجدِّ  !ناَرها؟ و

 التوق ؾَ  الشٌعة ِمن)!(  ٌطلبَ  أنْ  -هللا هداهُ - فتًالمُ  بفضٌلةِ  األجدرَ  فكان 

 حت ى!! والَخباثة الَؽثاثةَ  هذه ُكل   تْحِوي والتً اآلفِكة، ُكُتبِِهم نشر عن



 ِمن!( الجدٌدة)و ،!(القدٌمة الشٌعة ُكُتبِ  فً التنقٌب) َدعَوى ُتْنَقضَ 

 !!جذورها

 .-بسواء   سواء  - تلك ُوجدت: هذه ُوجدتْ  فإذا 

 !!قِطمٌرا   وال نقٌرا   ٌُْجِدي فبل باأللفاِظ؛ الَمْحضُ  التبلُعبُ  اأم   

ً   قالَهُ  ما -!وأْخَبثَ - أبشعَ  فما وأخٌرا ؛..    «أنواِره بحار» فً المجلس

هُ  ،-!السبلم علٌه- هللا عبد أبً عن!( لُبنان َطْبع- ٖٗٔ/ٕ٘)  :قال أن 

 فصاحُبها ؛-!السبلم علٌه-[ يّ المهد: أي] القابم قٌامِ  قبل ُترفعُ  راٌة   ُكل  » 

 !!!«هللا ُدونِ  ِمن ٌُْعَبدُ  طاؼوت  

 !َتإول؟ إلٌه وما الن قول، هذه ِمن -الُمفتً سعادةَ  ٌا- أنتَ  فؤٌنَ  

 !تقول؟ أو تحكً ما تدري ال -معذرة  - أن كَ  أمْ  

 [ )ٔ)]وأَُجول أَُصولُ  -ُسبحاَنهُ - وباللـهِ  

 * * * * * 

ٌُْنَظر[( ٔ)]   ضبللهم وكشؾِ  هإالء، باطل معرفة فً الفابدة ٌدِ لمز- وْلـ

 :-القدٌم

ٌعة؛ عند التكفٌريّ  الفكر» كتاب -ٔ   الملك لعبد -« !افتراء؟ أم حقٌقة الشِّ

 .ِمصر َطْبع - الشافعً الرحمن عبد بن

 للمإلِّؾ - «المسلمٌن فَِرق باقًِ ِمن اإلمامٌة الشٌعة موقؾ» كتاب -ٕ 

 .ِمصر َطْبع - نفِسه

ٌ ة، االثَنى الشٌعة» تابك -ٖ   هللا لعبد- «المسلمٌن لُعموم وتكفٌرهم عشر

 .ِمصر َطْبع- محمد بن

 

 

 



 ...المحبون أٌها

 !تردون وعلٌهم تنتقدون، لهم من تشابهوا ال

 

 

 األثري الحلبً حسن بن علً: بقلم 

 

ابدَ  خالَؾَ  َمن ُكلِّ  على الَحْتمُ  الواجبُ   رَ  المؤلوؾ، الس  ٌَ  ِهرَ الُمْشتَ  وؼا

نَ » أنْ : -!!كان وأٌنما! كان كٌفما- المعروؾ  الُجّهال َقْدحِ  على نفَسهُ  ٌَُوطِّ

 عنه، الناسِ  وتنفٌر به، وإْزرابهم علٌه، وطعنِهم فٌه، البدع وأهل

 ([.11ٔ/ٖ) «السالكٌن مدارج»] «منه وتحذٌِرهم

ْصبِر،  ٌَ  ..وْلٌَتَصب رْ  فْل

ا( كثٌرا  ) -!الَكَسلِ  ِمن شًء   على-َبْعدُ - ُمتابعا   أزالُ  وال...    ِمن ٌجري ِمم 

، ب)و وتعق ب، وردود، نِقاشات   ُمنتدٌات ِمن َعَدد   فً: َوَرد   وأخذ   ،!(تعص 

َظرِ  بؽضِّ - السلفٌة( اإلنترنت)  َدَرَجةِ  أو انتسابها، مصداقٌة مدى عن الن 

 !!-صوابِها

 :مور  أُ  -وعلٌنا لنا- انتباهً وَجلَبَ  نظري، اْسَتْرَعى والذي 

ل  ة ٌؤَبى علٌها( المشرؾُ ) كان التً الُمنتدٌاتِ  بعضَ  أن  : األو   ٌ َبِع )!(  الت 

ً   ُمنتدى   أليِّ  ة على ِمنه ِحرصا  - آَخرَ  َسلَفِ ٌّ  الُموِدي التؤث ر وعدم! االستقبلل

ب إلى ب التحز   الذي الُمنتدى ذاك تفوقُ  -ولؤلسؾ- أصبحت: -!!والتعص 

 تسبقُُه، بها فإذا!!! له َتَبعا   ٌكونَ  ال أنْ !( فترة فً) ُمشِرفُهُ  َحَرصَ 

ق بل وتفوقُه،  !!!بدرجات... و علٌه، تتفو 

 ...أَسَفاه فوا 



 وتجرٌح   َطْعن   ألفاظَ  -هذا-( منتدانا) فً- إخوانِنا بعِض  ِمن أَرى: الثانً 

 صدوِرنا فً العامِّ  لُِمشرفها ٌزالُ  ال التً السلفٌة الُمنتدٌات بعِض  فً

 ...سامٌة ومنزلة   عالٌة ، مكانة  

ْكرِ  وأخص     الشٌخَ  األخَ  الفاضلَ  العام   وُمشرَفها ،(البٌضاء ُمنتدٌات: )بالذِّ

كتورَ   .-لمرضاتِه هللاُ  وف َقهُ - هللا عبد رضا بنَ  علً الد 

ابِ  ِمن كثٌر   نعم؛   َنرَ  لمْ  ؛(سوداء) مقاالت   َزَبُروا( مشرفٌهِ )و ،(ُمنتداه) ُكت 

ِدٌدِ  ولؤلسؾِ - حّق ا وال أدبا ، وال علما ، فٌها  !-الش 

نا بل  ٌْ د  - وِخبلَفهُ  ذلك، عكسَ  -الشدٌد أَسفًِ فوا- َرأَ دِّ  الضِّ  !!-بالضِّ

رتُ  األّول،!( رجابً) فً كتبتُ  كما- أحرصُ  أزالُ  ال ؛-ذلك مع- لكنًِّ   وكر 

ؾ على- الثانً!( رجابً) فً  ،-سبٌبل   ذلك لىإ استَطْعنا ما -والِحلم التلط 

 على للشٌطانِ  عونا   نكونَ  ال حّتى وأقبلَمنا؛ أْنفَُسنا ُنجاهدَ  وأن

 (...إخوانِنا)

ُرها؛ أقولُها، أزالُ  ال ؛(إخواُننا) نعم؛  ْؼمِ  وأَُكرِّ ( منهم) كثٌرا   أن   ِمن بالر 

ع،  ظالما  -... و.. و وَهَذى، وَهَجَر، وأفسَد، وأبطلَ، وأسقَط، وضل لَ، بد 

 !-وؼٌَره َسهُ نف

، ٌقٌن   على وإنًِّ  ُهم كامل   واطمبنان   تام   الشدٌدةِ  الشرسةِ  الهجمةِ  بهذه- أن 

 ... أنفَُسُهم إال   ٌُْإُذونَ  ال -المدٌدةِ 

قُوا  ت  ٌَ هم َفْل  . رب 

هم، ُتبال ال»: فقال وَصَدَق؛ َنَصَح، َمن معَ  -أبدا  - ونحن   «ُبؽِضهم وال بذمِّ

 ([.6ٕٖ/ٕ) «الفوابد بدابع»]

َرفاءُ  والفُضبلُء، الُعقبلُء، ٌزالُ  ال إذ   االنقبلبَ  هذا ٌَستنكُرونَ : والش 

غَ  ال الذي)!(  الُمفاجاَ  ْرعِ  أحكامِ  فً له ُمَسوِّ  فً له َوْجهَ  وال الحكٌم، الش 

ٌٌِّن الُعلماء فتاوى انِ ب   !!!الر 



ٌُعِ )و التتاُبعِ  هذا َمَرد   أرَ  ولمْ   ًِّ  التقلٌد اكذ إلى إالّ !( التتا  الذي الظالِم؛ الَخفِ

 السلفٌة دعوتِنا إلى -!جدٌد بثوب   -بالبعٌد لٌس أمد   منذُ  -لِواذا  - ٌتسل لُ  َبَدأ

َدة( خاطفة  ) وألقاب   عّدة،( المعة  ) أسماء   تحت الُمباركة؛  !!ُمَتَعدِّ

ُطولَ  ولنْ   ؛ ولنْ  هذا، ٌَ  !!ُمَول   واللٌلُ  قرٌب، فالفجرُ  ٌستمر 

 هللا صلى- ورسولِه ،-تعالى- اللـهِ  ِرضا التماسُ : -الَحْزمِ  ُكل  - زمُ الح»و 

 ([.6ٕٖ/ٕ) «الفوابد بدابع»]« -وسلم علٌه

 صفحات ِمن األُولى الصفحة فً رأٌتُ )!(  الفترات ِمن فترة   فً: الثالث 

ا عشرَ  أربعةَ  على ٌزٌدُ  ما-( البٌضاء) فً-( العام الِمنبر)  -جمٌُعها- رّد 

  ً  !!!(!!!وُهنالِك!! وُهناك! ُهنا ِمن) :َعلَ

 َقْلبًِ على شاهد   وهللاُ  -جمٌعا  - لها قِراءتًِ معَ - هو إالّ  إلهَ  ال الذي ووهللاِ  

 ..علٌهِ  الرد   أو عندهُ، الوقوؾَ  ٌستحق   ما منها أرَ  لمْ  -وَقلَِمً

ًّ ( الشٌخ) ٌرد   لمْ  لماذا: تساَءل لمنْ  ُمباشر   جواب   وهذا   لىإ الحلبً عل

 ؟!!اآلن

ان هذا أكثرِ  على رد   قد نعم؛  ٌَ  وأَبناُإنا، وُطبلُّبنا، إخواُننا، الفارغ الَهَذ

ة   بُردود    ٌ  التدلٌِس، ِمن الردودُ  هذه تضّمنته ما حقٌقةَ  كشفتْ  ُمْحَكَمة ؛ علم

ًِّ  والفهمِ  واإلخفاِء، والَحْذِؾ، ً   -صواب   بؽٌرِ - انتقُدوهُ  ما ألكثرِ  العكس  .َعلَ

؛فحق   !!!ٌقرإونَ  كٌؾ أدريَ  أنْ  عن فضبل  !! ٌكتبونَ  كٌؾ أدري ال ٌقة 

ن وٌتضاَعؾُ  ٌزداُد، وَعَجبًِ  ِدٌهِ  أو ٌُوافِقُون، الَهْذيِ  لهذا مم   لُمَسوِّ

 !!!ٌَُزك ون

ن- األعضاءِ  أحدُ  َنَقلَ  ولّما: الرابع   بنِ  ُمقبلِ  للشٌخِ  مقاال   -!نعرؾُ  ال ِمم 

ًِّ  هاِدي ًِّ  الردِّ  فً -هللاُ  رحمهُ - الوادع ًِّ  العلم  علً الشٌخِ  األخِ  على الحدٌث

ةِ  ِمن( شًء  ) فٌه لمقالِهِ  ُعنوانا   واضعا   ؛-هللاُ  حفظهُ - ِرضا  طلبتُ )!(:  الشد 

 المضمون؛ وإبقاء الُعنوان، هذا تؽٌٌرَ  -ُمباشرة  - الُمشرفٌن بعِض  ِمن

تِه،  ٌ َظرِ  بؽضِّ  -وفابدتِه لعلم  .-وصوابِه خطبه عن الن 



ا َمقاال   ٌُْفِرُدونَ ( البٌضاء) ُمشرفً بعضَ  َنَرى بِنا فإذا  ُتوَنهُ ! خاّص  َثبِّ ٌُ ! و

ُموَنهُ  ٌَُفخِّ ُموَنهُ ! و ٌَُضخِّ  -!األلفاظِ  بؤقبحِ  َوَصفُوها وقد-( ُمنتدٌاَتنا) أن  : و

 !!!!-هللاُ  حفظهُ - رضا علً بالشٌخ( تطعنُ )

 : فؤقولُ  

 !!اللهم   ُسبحاَنك 

ٌِّن ُظْلم   -وهللا- فهذا   : َب

َعاعُ ) اْنَتَقَدنا عندما  ً   ؼٌر وبؤُسلوب   -!!َوَتَهافُت   بكثرة  -( الر  : -علم

ُتم، ٌْ  !!وَفِرْحُتم َرِض

 -ونحترمُ - تحترمونَ  َمن -َفْرد   مقال   وفً-( الُعلماءِ ) بعضُ  اْنَتَقدَ  وعندما 

 !!وَسِخْطُتم ؼضبُتم: والِحلم بالعلِم،

ة   موازٌنَ  أي   علٌكم؛ فباهللِ    ٌ  !هذه؟ علم

ة   آداب   وأي     ٌ  !تلك؟ مسلك

 ...{صادقٌن ُكنُتم إنْ  بِعلم   نبِّإونً} 

 الشٌخ طعنَ  ناقبل   ؛(ُمنتدانا) فً -أٌضا  - نعرؾُ  ال َمن بعضُ  عل قَ  لّما ثم؛ 

 سرعة، بكلِّ - إخواُننا َكَتب: ِرضا علً الشٌخ فً الجابريّ  ُعبٌد

ُهم لطعنِه، ورفَضهم الجابري، ٌخللش ُمخالَفَتُهم -وبُوضوح    .لجرِحه ورد 

ةَ - أدري ولستُ   ْعنَ  جعل الذي ما -ثم  ً  ) فً الط   فً والّطْعنَ  مردودا ،!( عل

(  ً ، جرح   -(القومِ ) لَُؽةِ  بَحَسبِ  وِكبلُهما-!؟!مقبوال   -آَخر-!!( عل ر   ُمَفس 

 !!واحد   جارح   وِمن

فاعِ  فً -طّنانا  - آَخرَ  مقاال  ( نتدانامُ ) فً العلمِ  طلبةِ  بعضُ  أَْفَردَ  ثم   عن الدِّ

 ...محفوظة   تزالُ  ال َمْنِزلََتهُ  أن   وبٌانِ  رضا، علً الشٌخ

 ُكل   تحذؾُ  -!تزالُ  وال -!الجدٌد بطاَقِمها-( البٌضاءَ ) َنَرى الذي الوقتِ  فً 

نُ  -!كاتبِها َشْطبِ  عن فضبل  - ُمشاركة   ، أْدَنى تتضم  ،ثنا أقل   أو دفاع   أو ء 



 هللا كان- السطور هذه كاتب الضعٌؾ العبد على -!كانت كٌفما- إشارة   أي  

 ...-له

ؾِ  هذا ُكلِّ  وَمعَ : الخامس  ٌْ  ...الَح

ي هذا ُكلِّ  وَمعَ   َعدِّ  ...الت 

رُ  فإنًِّ   الُمنتدى هذا فً -وُطبل بً وأبنابً، إخوانًِ، على التوكٌدَ  أَُكرِّ

 ًِّ ابِه ألعضابِه -تعالى- هللاَ  ؤلُ ونس به، نفتخرُ  الذي العلم  ِمن المزٌدَ  وقُر 

، ٌن ُكلّ  ُمنتدٌات) -الُهَدى ِمن والمزٌدَ  الحقِّ ٌِّ قُوا أنْ (: السلف  فٌَمن هللاَ  ٌت 

 ...ٌُخالفون لهم

ون علٌهم أو   ...ٌرد 

 ...ٌتشب هون وبهم ٌُشبِهون، لهم ٌكونوا ال حّتى 

ُعون -وذا بذا- أنفُِسهم ولحقِّ   ٌِّ  !ٌَُض

ما -والترجٌح الّردِّ  مساقِ  فً- والتقبٌح الّطعنَ » فإن    ى ُرب   التؽالً إلى أد 

 عن الناشبةِ  األحقادِ  إثارةِ  سببَ  ذلك فٌكونُ .. المذاهب فً واالنحراؾ

نِ  بٌن الصادرِ  التقبٌح ٌْ ة الترجٌح معاِرض فً الُمْخَتلَِف  «والُمحاج 

 ([.66ٕ/٘) «الموافقات»]

 :-ظاهرة   واضحة   رٌحة  ص- أقولُها وعلٌه 

 أْرَضى أنْ  عن فضبل   ،-!َطَعَنتْ  بِنا وإنْ -( البٌضاء) فً الطعنَ  أْرَتِضً ال 

ْعنَ  ًّ  الشٌخ الدكتور األخ العامِّ  ُمشرفِها فً الط   َسَمحَ  وإنْ - رضا عل

َفة   َوَقَفات   فلها ؛-!بالّطعن ن ة، العقٌدة، ُنصرةِ  فً( َنْنساها لن) ُمَشرِّ  والس 

 ..نهجوالم

 واضحة، ظاهرة، -قبلُ  ِمن -هللا حفظهُ - الَبراءِ  أبً الشٌخ أخٌنا وُجهودُ  

ٌّدة  .-أٌضا  -( َنْنساها لن) ج

 ...جزابِه خٌرَ  اللـهُ  جزاهُ  



 الدكتور الشٌخ أخانا أن   -!الٌقٌن شبه على: أقولُ  وال- ٌقٌن   على وإنًِّ 

ُرونَ  من لهُ  -تعالى- هللاُ  سٌكشؾُ  -الَمْولَى وف َقهُ - رضا علً  باسِمه، ٌتست 

ونَ  وَمن  !!فُرصة   وأقربِ  ،(احتكاك  ) أّول فً وذلك عباَءتِه، تحت ٌندس 

 !!سٌتكؤكإون أعقابِهم وعلى ٌتحّملون، وال ٌحتملُون، ال فُهم 

َبتْ  التً- الُمكالمة تلك ُمجرٌات ٌنَسى ال -فضلِه ِمن هللاُ  زادهُ - ولعل هُ    تسر 

َنتْ  والتً -صاحبِها نمِ )!( َعمد   ؼٌرِ  عن  -فٌه ِمراءَ  ال بوضوح  - تضم 

د ِمن أشرتُ  له ما بوادرَ   !!والترب ص الترص 

ٌر   وهللاُ   ْتَر؛ ٌحب   ِستِّ  ...روعاتِنا وآِمن َعْوراتِنا، اْسُترْ  فاللهمّ  الس 

 وَفلََتاتِ  وجِهِه، صفحاتِ  على هللاُ  أْبَداها إالّ  سرٌرة   أحد   أسر   ما»و 

 ([.1ٗٔص) «الطحاوٌة العقٌدة شرح»] «لسانِه

 ...السدادَ  لهم هللاَ  ونسؤلُ  الهداٌة، لهم نؤملُ  َنَعم؛ 

ا الشٌخَ  أخً إخالُ  وال- أذُكرُ  أزالُ  وال   ٌّ  رسالة   فً لً كتبهُ  ما: -ٌنَسى عل

ة    ٌ -( ُمنتدانا) ُكت اب بعضُ  كتبهُ  مقال   عنوانَ  ُمنتقدا   -خٌرا   هللا جزاهُ - هاتف

ة ِمن فٌه لَِما  ما َحْذؾَ  -ُمباشرة  - الُمشرفٌن ِمن طلبتُ  أنًِّ وكٌؾ ؛-شد 

 ...فضٌلُتهُ  انتقَدهُ 

 !!الجمٌع ِمن( التجاوبِ ) هذا مثلَ  َنَرى أنْ  نتمن ى ولكْن؛ 

 ..-خٌاال   ال واقِعا ؛- بٌضاء( البٌضاء ُمنتدٌات) َتَظل   حتى...  

ٌن ُكلّ  ُمنتدٌاتُ ) تستمر   وحتى...   ٌِّ ٌن لكلِّ ( السلف ٌِّ عاء   ال حّق ا؛- السلف  ..-ادِّ

 الَمْدحَ  -أٌضا  - أرفُضُ  فإنًِّ بؽٌري؛ القدحَ  َرَفْضتُ  قد وإذْ : السادس 

، -ٌنقلُها أو- ٌكُتُبها عبارة   ُكل   أن   ٌشهدُ  فاهللُ  لنفسً؛ ، أو ُمدافع   أو ذاب 

ة   بُحسنِ  ولو- ُمناقِش    ٌ ً   لٌس ما وفٌها ،-ن : ؼال   َمْدح   أو ،زابد   ثناء   ِمن ف

 ..فٌها ما على أُوافِقُ  وال أْرَتِضٌها، وال أرفُُضها، فإنًِّ

ناء( بعض) َنْقلُ  نعم؛  ًّ  الث  ر) العلم ا( الُمحر   فً الظالمٌن الُبؽاةِ  على رّد 

 ..مطلوب  : الَحق   فٌه وُتُجوِوزَ  اإلنصاُؾ، فٌه وقل   الَجْوُر، فٌه َكُثرَ  زمان  



دّ  إلى اْنَقلَبَ  الحّد؛ وزَ جا ما ُكل   ولكْن؛   !الضِّ

 ..فاْلَزُموا 

 :أُمور   ثبلثةَ  فٌه أَْذُكرُ  -واألخٌرُ - السابعُ  

ن  ( لََمَحات) أََرى أنًِّ: أّولََها  ٌَػِ ( بعِض ) فً َتَحس   وأسالٌبِ  الِحواِر، ِص

ُدودِ   !!لَنا الُمخالفُون إخواُننا بها ٌُناقُشَنا التً الر 

 ...ذلك على -تعالى- هللاَ  أحمدُ  فإنًِّ 

( البعض) هإالء ِمن( اللمحات) هذه وراءَ  ما أدري ال -حقٌقة  - كنتُ  وإنْ  

 !!-بواعَثها وال دوافَعها، وال-

نُ  وإنًِّ  ؛ ألَُحسِّ  ...وأسبابا   أبوابا ، له فلعل   الظن 

ا: ثانٌها   رُ التاج»: قالَ  َمن قولُ  -والخاّصةِ  العاّمة بٌن- إٌراُدهُ  اْشَتَهرَ  ِمم 

 !!«القدٌمة دفاتِِرهِ  فً ٌبحثُ  الُمفلِس

 هللاُ  َؼَفرَ  -(البٌضاء) أهلِ  ِمن-!( َمَعهُ  تجاَوبَ ) َمن بعضَ  الشٌطانُ  أز   فقد 

ٌُعٌدَ  -لهم رِ ) َنْفًِ  َنْشرَ  وكذا ،!(الدابمة اللجنة فتوى) َنْشرَ  ل  الشٌخ!( تذك 

 !!«العراقٌة األسبلة»لـ)!(  الفوزان

 ...-زمان ِمن- علٌهما رددتُ  وقد معروفان،( قدٌمان) وكبلُهما 

اد( أكثرَ ) أن  : -ٌقٌنا  - الجازمة معرفتً عن فضبل     وَمن-( البٌضاء) ُرو 

 (!!اللجنة) لَفْتَوى ارتضاء   ؼٌر على -وأماَمها وراَءها،

 !الل َجُج؟ فلِمَ  

 د،الُمرا وُظهور الصورِة، وضوحِ  َبَواِدرَ  -وصفاء بَِجبلء- أََرى: ثالُثها 

والِ  َبَدأ الَؽَبشِ  ِمن كثٌرا   وأن    ! بالز 

ى ال والشمسُ    !!بِؽربال ُتَؽط 

، فً والحق     !!!َسَفال فً والباطلُ  ُعلُو 

 ...والجبلل الِعزّ  ذو -تعالى- وهللاُ  



 !!ذلك من أعظم فاألمر! المشكلة هو!( كتابً) تجعلوا ال

مها نصٌحة   فحوى هو -هذه- كلمتً ُعنوانُ ..  ً   قد   شٌخ   -منه وقبلُتها- إل

مان هذا ُعقبلء ِمن فاضل    ...وُعلمابه الز 

 عن وُبرهانِه، الجادِّ  الحقِّ  للبحثِ  إخراج  : الكتابِ  فً( المشكلة) َحْصرُ  إذ 

ٌ ة وتحوٌل   ومٌدانِه، مجالِه ٌ ة َمْحِض  مسؤلة   إلى للقض  !!شخص

ن على وقفتُ : قابل فِمن*   ٌْ  !فٌه خطَب

 :فؤقولُ  

 !!إذا   -أخً ٌا- أقلَْلتَ  دلق 

 ذلك ِمن أكثرُ  الُمبلحظات أو األخطاء ِمن( كتابً) فً ما: فبالٌقٌن 

 ...بكثٌر

ٌر ُهو هللاَ  لكن    تِّ  ..السِّ

 :ثم 

ٌ ها- تعلم ألم  ْسلَمُ  ال األخطاء أن  » -الُمَوف ق األخ أ ، منها ٌَ  وإن ما بشر 

ٌَتِ   ٌخطا فقد: عداهم َوَمنْ  هللا، عن نهُ ٌبلِّؽو فٌما لؤلنبٌاء العصمةُ  أُْعِط

 ،-وسلم علٌه هللا صلى- الرسول عن ٌنقله وفٌما االجتهادٌة، أقوالِهِ  فً

 . ؼٌِره عن ٌنقلُهُ  وفٌما

 . فٌها وقعوا أخطاء الصحابة ِمن عدد   على عابشةُ  استدركتْ  وقدِ  

 ابُ الصو -ذلك مع- ٌكونُ  وقد والجدٌد، القدٌم،: مذهبان الشافعً ولئلمام 

 فٌقول والتواضع، اإلنصاؾ من ؼاٌة   فً وكان! القدٌم فً -أحٌانا  -

 صح، حدٌث فؤي   منً، والرجال بالحدٌث أعلم أنتم»[: أحمد لئلمام]

 .«به آلخذ به؛ فؤخبرونً

ه حنٌفةَ  أبً على ورد   مالك، اإلمام شٌِخه على رد   وقد  ٌْ  أشٌاءَ  وصاحَب

ا، كثٌرة  .معروفة رسالة فً مالك اماإلم على اللٌثُ  ورد   جّد 



 بنُ  ومحمدُ  ٌوسؾ أبو صاحَباهُ  ٌخالفُهُ  -هللاُ  رحمهُ - حنٌفة أبو وهذا 

 .المذهبِ  ُثلُثِ  فً الحسنِ 

 ذلك فً بما- وُعلوِمه الحدٌثِ  فً المإمنٌنَ  أمٌرُ  البخاري   اإلمامُ  وهذا 

ان حاتم وأبو ُزرعة أبو اإلمامان انتقَدهُ  -الرجال علمُ   ٌ  حوالً فً الراز

 !رجل وسبعمابة رجبل   وسبعٌن واحد

ْسلََما ولم   «...الخطؤ من نقِدهما فً ٌَ

 فساد بٌان» كتابِه فً هادي بن ربٌعِ  الشٌخِ  فضٌلةِ  كبلمِ  نص   هو كما- 

 !-أْنَصؾَ  لَِمنْ  -(6-4ص) «المعٌار

 !ماذا؟ فكان 

 الؽاشم هموقفِ  بسبب- وأعضاَءهُ ( ُمنتدانا) -َصلَؾ   بُكلِّ - ٌِصؾُ  وآَخرُ *  

ة   قبٌحة   بؤوصاؾ   -(الكتاب) ِمن ! دوَنها القلمُ  ٌُكع   ُمظلمة ؛ ظالمة   َفج 

 !بسببِها ِمداُدهُ  وٌجؾ  

ٌُقالُ    :المبارك ابنُ  قالهُ  ما لمثلِهِ  ف

 

 قتـلِه فً المرءِ  إلى سـرٌع  ........... اللسانَ  إن   لساَنكَ  تعاَهدْ  

 

ُدل  ... ........الفإادِ  برٌدُ  اللسانُ  وهذا   عقـلِه علـى الرجالَ  ٌَ

 

 :-أنا- وأقولُ  

نِ ( مالكُ )و......... الِخصالِ  وُسوءِ  المقالِ  كقُْبحِ   ٌْ  !!جهلِهِ ( أبو) َذ

 

 أعرضَ (: ٌُرٌد) فٌما!( قابمة  )بـ ُطولِبَ  فإذا بالتراجع؛!( ٌؤمُرنا) وثالث  *  

كا  - بجانبِه ونؤَى ،-حٌرة  -  !!-تهو 



ٌَر األخبلق» فً حزم   ابنُ  قالَ  ما أجملَ  وما   إنْ »(: ٓٔٔص) «والسِّ

 ...«ظالم فؤنت: منك الَقبول بشرطِ  َنَصْحتَ 

 !ُهَو؟ أنت فهل...  

هور، بَِقْصمِ  ٌدُعو ورابع  *    !!األُمور وعظابم الظ 

نا قول ِمن هو فؤٌنَ   ٌِّ  تحب   ما للناسِ  أحب  »: -وسلم علٌه هللا صلى- نب

 ([.1ٖٓ) «الصحٌحة سلسلةال»] «ُمإمنا   َتُكنْ : لنفِسك

ل) َحَدثَ  ٌكونُ  وقد...    وتوزٌعه، نشِره، قبلَ  كتاب   على ٌَُرد   أنْ (: مرة ألو 

 !!وتداولِه

 !وراءه؟ وما معناه، لهذا ألٌس 

 تطبٌقا  - الُمشكلة هو -ٌوما  - أجعلَهُ  ولن الُمشكلة، هو( كتابً) لٌس نعم؛ 

نًِ: -ُهو إالّ  إلهَ  ال الذي واللـهِ - بل ؛-الرشٌدة النصٌحةِ  لتلك  أنْ  ُمستعد   إن 

 ...وأْمُحَوهُ  أحبَِسُه، وأنْ  كتابً، عن أتراَجعَ 

ًّ  اإلسبلم تارٌخ فً- وكمْ  وكمْ   ن -العلم ا، خٌر   ُهم ِمم  ا وأجل   ِمن   من -ِمن 

 !!أحرَقها؟ أو َدَفَنَها، أو ُكُتَبُه، َؼَسلَ 

رُ  فقد   ..عبارة فً أَُقصِّ

ًَ  ٌكُبو أو   ...َتْعبٌِر فً لَمُ القَ  ب

 ..مسؤلة   فً َقْصِدي إبانةِ  عن أْضُعؾُ  أو 

، -!وؼٌُره- ُكل ه هذا...   ا وارد   بل وارد   ...جّد 

 أهل ِمن- بالقلٌل لٌس عدد   إلى -َطْبِعهِ  قبل- كتابً أَرسلتُ : ذا أجلِ  وِمن 

ن -وُطبل بِه العلم  كما- «فدتُ است» وقد - واالستفادة لئلفادةِ  أهبل   أراُهم ِمم 

ْحتُ   .-(4ٖٔص) كتابً فً صر 

رُ   -( المنتدى) هذا فً -السلفٌٌن إلخوانً -ورابعا   ثالثا  - رجابً فؤَُكرِّ

 :-األمٌن



 ...َتْمَتِحُنون بهِ  ُتِحب ون َمن تجعلوا ال 

ُرون َمن كبلمَ  تجعلوا ال   ...تفتِنون لؽٌِره طرٌقا   ُتَقدِّ

ون ولمنتقِدٌه دافُِعون،تُ  عنهُ  ما مدارَ ( كتابً) تجعلوا ال   ...ترد 

 هً -واإلقصاءِ  واإلسقاِط،- التبدٌع فً الُؽلُوِّ ( ُمشكلة) ِعبلجَ  اجعلوا...  

 ...والمضمون الُعنوان

ب فتنةَ  اجعلوا  ب -الشدٌد التعص   له ما أبرزَ  -بُصوره- األكٌد والتحز 

 ...تنقضون

ة َرد   اجعلوا   ٌ  ...تهتم ون به ما أكبرَ  -لَمدٌدا والتضلٌل-( الجدٌد التقلٌد) بل

ً  )فـ...    ...سٌموتُ ( عل

 ...سٌزولُ ( َعْمرو  )و 

 ..سٌذهبُ ( فبُلن  )و 

 ...العالً والنهجِ  الؽالً، للحقِّ  إال   بقاءَ  وال 

ُكم- احِرصوا  ٌ ة دعوتِكم على -بربِّ ٌ ة بصورتِها السلف  ..النق

ب، ال  ٌ ة وال تعص  ٌ ة، ال - ِحزب ٌ   وال خف  ...-ةجل

ُكم ال  ُبون أو ٌكتُبون، ما بقبٌِحِ : ٌعلمون ال الذٌن ٌستخفن   ...ٌكذِّ

 ...ٌشُتمون أو ٌسب ون، 

 ...ٌجهلون أو ٌخلُِطون، 

 ...ٌروحون أو ٌجٌإون، 

 :قلِمك ومواقعَ  قدِمك، مواضعَ  -َتْنُصر له فٌما- فانُظر...  

 !صادق؟ ناصح   أنت هل 

 !اطق؟ن الحقِّ  ُنور بؽٌرِ  أن ك أم 



م ابنُ  اإلمامُ  قال  ٌِّ ة ق  ٌ وح» فً الجوز  (:ٖٖٕص) «الر 

 على أجري َوَقعَ  قد: وقال نصٌحَته، تقبلْ  لم إذا ٌُعادٌك ال الناصحَ  إن  » 

 .-َتْقَبلْ  لم أو قبلتَ  -هللا

ُنها وال عٌوَبك، ٌذُكر وال الؽٌب، بظهر لك وٌدعو  ٌِّ َب  .للن اس ٌُ

 .«ذلك ضدّ  والمإنِّب 

 ..نفِسك معَ  اصُدق: علٌك اهللفب...  

 ...إلخوانِك وضاءة   َرقراقة   صافٌة   ِمرآة   وُكن 

ا   منهج عرفتُ  منذ- الحمد هلل»فـ ؛-نفسً شرِّ  ِمن باللـهِ  ُمستعٌذا  -( أنا) أم 

 بً تقّدم وكلما منها، منفِّر   للبِدع مبؽض   عنه، وذاب   له محب   -السلؾ

ن    وبمنهج به معرفة   ازَدْدتُ [: الخمسٌن أبواب على -اآلنَ - وأنا] السِّ

ة   أهله، ا له وازددت البدع، أهل من موقَفهم وخاص  ا، وعنه حّب   وللبدع ذّب 

 .وتحذٌرا   تنفٌرا   ومنهم ومنها نقدا ، وألهلها ولها بؽضا ،

 .«عنًِّ راضٌا   علٌه ٌتوف انً وأنْ  ذلك، على ٌثٌَبنًِ أنْ  هللاَ  وأسؤلُ  

 بن ربٌع الشٌخ فضٌلة كتَبهُ  الذي الَحَسنَ  الكبلمَ  هذا لنفسً ُمستعٌرا   - 

 .-(4ٗٔ-ٙٗٔص)«المعٌار فساد بٌان» كتابِه فً -نفِسه عن -هادي

ا   ..خاضُعون أذالّءُ  أعتابِهِ  وعلى صاؼرون،( للحقِّ ) -واللـهِ - وإن 

- ودوافِعه بواعثِه ألكثر مّما ٌجري؛ ما ُؼبار ِخَضمِّ  فً ذا ُهوَ  أٌنَ  لكْن؛ 

 !؟!أدري وال أعرؾ ال -!الظنِّ  إحسان بعد

 ..الت ْكبلن وعلٌه الُمستعان، -وحَدهُ - وهللاُ  

 * * * * * 

 

 

 



 ...هللا شرع من لٌس األعمى فالتقتٌل ؛-مصر ٌا- هللا لك

 ناقلة   -(1ٕٓٓ-شباط-ٕٕ)- األحد ٌوم مساء أخبارُ  -وأَْفَزَعْتَنا- فاجؤتنا

ْعرَ  ْعبَ الر   أوقع ؼاشم   تفجٌر   َنَبؤَ  إلٌنا ماءَ  والذ   وسطِ  فً والقتلَ  والدِّ

ة القاهرةِ   ٌ  !المصر

َرنا مّما...    !سنوات قبلَ  -األلٌمة-( عّمان تفجٌرات) بحادثة ذك 

نا) جهةِ  ِمن أَتى الُمفاجؤةِ  وَوْقعُ    ُكلِّ  بعد -هإالء-( التفجٌرِ ) ُدعاةَ  أن  ( ظنِّ

ام هذه  ٌ بةِ  أعمالِهم مفاسدِ  ِمن( مٌنمتعلِّ : )واْنَكف وا َكف وا، -!األ ٌِّ  الس

 ٌفعلون؛ هم ما وضبللِ  وببلِء، خطِر، إلى( منتبهٌن)و!! السابقة

رون وٌكفِّرون،  !!وٌفجِّ

اهُ  ما عكسَ  أثبت -األحد حادثة فً كما- الواقعَ  لكن    دُ  مما بهم؛ ظَنن   أن   ٌإكِّ

 !!!وموضِعهِ  مكانِهِ  فً لٌس( بهإالء) الظنِّ  ُحْسنَ 

ِرٌن هإالء وراءَ  أن   أجِزمُ  ألكادُ  وإنًِّ  دا   فكرا   الَقَتلَةِ  الُمَفجِّ فا   ُمَتَشدِّ - ُمَتَطرِّ

 !ألهلِه الظالمُ  نفِسه، فً المظلمُ  ؛(التكفٌري الفكر) هو -بؽٌضا  

َرةُ  الُمَكفَِّرةُ ) هإالءِ  دافعَ  ومهما  ُدون لهم َمن أو-( الُمَفجِّ ٌِّ  -بالباطلِ -! ٌَُإ

ً   دفاع   فهو: الشنٌعة وصنابِعهم حة،القبٌ فعابلِهم عن  الجهلِ  على مبن

ًِّ  بالعلمِ   ِمن- الخاوٌة الفارؼةِ  العواطؾ على وقابم   ،-جهة   من- الشرع

 .-أُخرى جهة  

ْرنا ولقد  ْهنا ِمرارا ، َحذ   األفكارَ  هذه أن   -وسنوات سنوات   ومنذ- َتكرارا   ونب 

 أعظمِ  ِمن هً -بريء   منها اإلسبلمُ و- لئلسبلمِ  نفَسها َتنِسبُ  التً الؽالٌةَ 

ْعب منه، والخوؾ باإلسبلم، الظنِّ  إساءة أسبابِ  د ِمن والر   ِذكر مجر 

ِري بعضُ  أطلق حتى اسِمه؛  الكبٌرِ  الَوَهم هذا على)!(  الؽرب ُمَفكِّ

 !!!-الباطلِ  فً إمعانا  - اإلسبلم من الخوؾ: أي ،(فوبٌا اإلسبلم: )ُمصطلحَ 

 -البرٌبة ؼٌر وفعابِلِِهم الدنٌبة، بؤعمالِهم-( الُمَكفُِّرون) هإالء َقلَبَ  لقد 

 ًَ ْمَحةَ  الحق ةَ  اإلسبلم معان ها وما عكِسها، إلى الس   : ٌضاد 

ًَ  بِال تًِ إاِل   اْلِكَتابِ  أَْهلَ  ُتَجاِدلُوا َوالَ }: ٌقولُ  -تعالى- فاهللُ    ...{ أَْحَسنُ  ِه



لُوَنُهم ٌقُتلُوَنهم، وُهم  ٌَُقتِّ  !!وأخشنُ  أسوأُ  هو الذي معهم وٌفعلونَ  ،و

 .{لِْلَعالَِمٌن َرْحَمة   إاِل   أَْرَسْلَناكَ  َوَما}: ٌقولُ  -تعالى- وهللاُ  

وء الببلء معنى تحملُ  اإلسبلمِ  أحكامَ  جعلوا وُهم   ...والنِّقمة والس 

 .«تنفِّروا وال بشِّروا»: ٌقولُ  -وسلم علٌه هللا صلى- الكرٌمُ  ورسولُنا 

 !!ٌَُبشِّرون وال ٌَُنفِّروَن، موهُ  

روا»: -وسلم علٌه هللا صلى- وٌقولُ   روا وال ٌسِّ  .«ُتَعسِّ

روَن، وُهم  رون وال ٌَُعسِّ ٌَسِّ ٌُ!! 

 .«مهداة   رحمة   أنا إن ما»: -وسلم علٌه هللا صلى- وٌقولُ  

هُ  النبوي   الهديَ  جعلوا وُهم   !!ونقٌُضهُ  ذلك، ِضد   كؤن 

، العلمِ  ِمن هإالء أٌنَ ...   ًِّ ؟ والفقه الشرع ًِّ  !الدٌن

 !الحّق؟ إلى والدعوة بالخلِق، الرحمةِ  ِمن هإالء أٌن 

تِهِ  وأخبلق اإلسبلم، أدب ِمن هإالء أٌن   !األعبلم؟ أبم 

 ..والحضارة التارٌخ َبلَدَ  فستبقٌن ؛-مصر ٌا- هللاُ  لكِ  

 ..والُعلماء العلمِ  بلدَ  

 ...واإلٌمان اإلسبلم بلدَ  

 ...-!!أُنوؾ َرِؼَمتْ  وإنْ - واألمان األمنِ  دَ َبلَ  

ً   الخبرَ  ذلك -!ٌُقال كما -نسٌتُ  إن- أنَسى وال   الذي الُمَوث قَ  الصحف

ة   دراسة   ِمن -أسابٌعَ  قبل- العالمٌة األنباء وكاالت بعضُ  تناَقلَْتهُ   ٌ  مٌدان

ٌ ة ٌَت( ُمحاٌدة) استقراب ٌّة،وا العربٌة الببلدِ  ِمن عدد   فً أُْجِر  كانت إلسبلم

ولِ ( أكثرُ ) هً( مصر) أن   نتٌجُتها ةِ  العربٌةِ  الد  ٌّ نا ، واإلسبلم  ٌ ا تد  وُحّب 

 ..لئلسبلم



نا ُهو إال   إلهَ  ال الذي وواللـهِ    هذا ِمن الٌدِ  لَْمسَ  ونلمُسهُ  بذلك، لَنْشُعرُ  إن 

ٌِّب؛ الشعب ٌ نَ  أن   ُنِحس   حٌثُ  الط َد ، فٌه الت  ةِ  وعلى فِطري   ٌ ِج ةِ  الس   ٌ  الطبٌع

 .السلٌمةِ 

، -الُمسلمٌن ببلدِ  سابر فً موجود   هو كما-( مصر) فً ٌوجدُ  نعم؛   أخطاء 

، وٌوجدُ   ..تقصٌر   وٌوجدُ  نقص 

 ...ٌُنِكره أو هذا، فً ٌُكابِرُ  -المحكومٌن من وال الحكام، ِمن ال- أحدَ  وال 

ةِ  الناحٌة ِمن- وهذا   ٌ ْخلُ  لم مّما -الَمْحَضةِ  التارٌخ ً   عصر   منه ٌَ - إسبلم

ً   بلد   وال - العزٌز عبد بن عمر الصالح الخلٌفة عصر انقضاءِ  منذ -إسبلم

 .-بتفاُوت   -هللاُ  رحمهُ 

غُ  ال -التقصٌر أو النقص ذلك عن فضبل  - األخطاءَ  هذه ولكن     بؤيِّ - ُتَسوِّ

 ٌنالُ  الذي ،البهٌمَ  التفجٌرَ  وذاك األعمى، التقتٌلَ  هذا -األحوالِ  ِمن حال  

ا فضبل  !! المسلمٌن ِمن أعداد   منه ٌنجو وال الُمْسَتؤَْمنٌن، ِمن كثٌرا    عم 

ُبهُ   ...اآلِمنٌن لسكٌنةِ  وزلزلة   المإمنٌن، بؤمنِ  إخبلل   ِمن ٌُسبِّ

 ضال   فكر   -!وَدَرجاتِه وأشكالِه، مدارِسِه، بكاف ةِ -( التكفٌري   الفكرَ ) إن   

 إساَءتِهِ  ِمن أكثرَ : وأهلِه لئلسبلمِ  أساءَ  فكر   اشم ؛ؼ ظالم   فكر   ُمِضل ،

 !!!وقتلِهِ  ،(وتكفٌِره) تفجٌِره، فً ؛(لؽٌِره)

 .{لَبِاْلِمْرَصاد َرب كَ  إِن  }و 

 * * * * * 

 

 

 

 

 



 فؤٌن اإلسبلم، لشٌخ هام تفصٌل(: ٓٓٓٔ) رقم الموضوع

 ؟!-الكرام إخوانً- منه نحن

ًِّ  ُمنتدانا مواضٌع عدد ُوصولِ  بُِمناسبةِ ... ًِّ  الِعْلِم  ُكلّ  منتدٌات) -السلف

ٌن ٌِّ ًِّ  المنبرِ  فً-( السلف  كلمة   رأٌتُ : موضوع( ٓٓٓٔ) إلى-العامِّ  اإلسبلم

ةَ  ابنِ  اإلسبلمِ  لشٌخِ  -نادرة  - نافعة    ٌ  «الفتاوى مجموع»فً -هللاُ  رحمهُ - تٌم

 فً الِعلمِ  طلبةِ  إلخوانً َنْقلَها أحببتُ -وتفصٌل   تؤصٌل   فٌها ؛(ٔٙ-1٘/ٙ)

 ... ٌحكمون والعدل وبالحق فٌتفق ُهون، ٌستفٌدون، لعل ُهم ؛-مكان ُكلِّ 

 :-علٌه هللاِ  رحمةُ - قال 

ٌ ةَ  المسابلَ  إن  »  ةَ  الخبر  ٌ  : الِعلم

 .االعتقادِ  واجبةَ  تكونُ ( قد) 

 . حال دونَ  حال   فً تجبُ ( قد)و 

 .قوم دونَ  قوم   وعلى 

ة   تكونُ ( قد)و   .واجبة   ؼٌرَ  مستحب 

 .-سواء  - كاألعمال ؛-حال   فً أو- لطابفة   ُتستحب  ( قد)و 

ة   معرفُتها تكونُ ( قد)و   كما بها، تعرٌفُهُ  ٌجوزُ  فبل الن اس؛ لبعِض  ُمِضر 

ً   قال ًَ - عل ثوا»: -عنهُ  هللاُ  رض  ما وَدُعوا ٌعِرفون، بما الن اسَ  حدِّ

بَ  أنْ  أُتِحب ونَ  ٌنكرون؛  [((. ٔ)]«لُهورسو هللاُ  ٌَُكذ 

ًَ - مسعود   ابنُ  وقالَ   ثُ  رجل   ِمن ما»: -عنهُ  هللاُ  رض  ال حدٌثا   قوما   ٌحدِّ

لَؾِ  عن كثٌر   هذا ومثل[ ٕ)]«لبعِضهم فِْتَنة   كان إال   عقولُُهم؛ تبلُُؽهُ   .الس 

ا ٌكونُ ( قد)و نافعا ، ٌكونُ ( قد) المسابلِ  بهذه العلمُ  كان فإذا   لبعِض  ضاّر 

ٌ   الن اس؛  : لك نَ تب

 . حال   دون حال   فً ٌُْنَكر( قد) القولَ  أن   

 . شخص   دون شخص   ومع 



نِ  ٌقولُ ( قد) العالِـمَ  وأن    ٌْ ِن، الَقْولَ ٌْ ؛ مع قول ُكل   الصواَب  هو ذلك ألن   قوم 

نِ  أن   مع ٌنفُعهم؛ الذي ٌْ  ٌكونُ ( قد) لكْن؛ بٌنُهما؛ منافاةَ  ال صحٌحانِ  القولَ

ِن؛ على َضَرر   فٌه -جمٌعا  - قولُهما ٌْ هُ  ال لِـَمنْ  إال   ٌجمُعهما فبل الطابفَت  ٌضر 

 .الجمعُ 

 

ة   تكونُ ( قد: )كانت وإذا   ٌ  . قطع

ة   تكونُ ( قد)و   ٌ غَ : اجتهاد َتها َسو   ٌ غَ  ما اجتهاد ٌ ة المسابل فً َسو   .العلم

 فً ؾَ االختبل فإن   الباب؛ هذا ِمن -أكثُره أو- القُرآن تفسٌر ِمن وكثٌر   

ةِ  المسابلِ  باب ِمن هو التفسٌرِ  ِمن كثٌر    ٌ ِة، الِعْلِم  ٌ  بابِ  ِمن ال الخبر

ِة؛  ٌ  فً تقع( قد) كما الِكباِر، المسابلِ  فً األهواءُ  تقعُ ( قد) لكْن؛ العَملِ

 !العمل مسابل

 أو كافرا ، ٌجعلُهُ  إنكارا   قولَهُ  اآلِخرِ  القابلِ  على القابلٌِنَ  أحدُ  ٌُْنِكرُ ( قد)و 

 ! -ذلك ٌستحق   لم وإنْ - الهجرَ  ٌستحق   فاِسقا ، ُمبتدعا  

 .-اجتهاد   -أٌضا  -وهو 

 األحواِل، بعِض  أو األشخاِص، بعِض  فً صحٌحا   التؽلٌظُ  ذلك ٌكونُ ( قد)و 

ةِ  لظهورِ  ن   المفسدةِ  ِمن اآلخرِ  القولِ  فً ولِـَما خالَفها؛ َمن ٌَُكف رُ  التً الس 

عُ  الذي  .هُ قابلُ  ٌَُبد 

 فإن   قٌلَ؛ إذا الصدقَ  القولَ  فإن   العاقلُ؛ ٌعرَفها أنْ  ٌنبِؽً أُمور   فهذه 

ةَ  صفَتهُ   ٌ  .للُمخَبر ُمطابقا   ٌكونَ  أنْ  البلّزمةَ  الثبوت

ا  ا، أو مجهوال ، أو مظنونا ، أو معلوما ، المستمع عند كوُنهُ  أم   ٌّ  أو قطع

ا،  ٌّ ْحُرم، أو َقبولَُه، ٌجبُ  أو ظن  أحكام   فهذه: ٌكف رُ  ال أو جاحُدهُ، ف رُ ٌك أو ٌَ

ة    ٌ  [ ٖ)]واألحوال األشخاِص  باختبلؾِ  تختلؾُ  عمل

 هذا ٌُعتبرُ  فبل: فٌها َكف َرهُ  أو َمقالََتُه، قابل   على َؼل ظَ ( قد) إماما   رأٌتَ  فإذا 

ا ُحْكما    ٌستحق   الذي[ ٗ)]الشرطُ  فٌه َحَصلَ  إذا إالّ  قالَها، َمن ُكلِّ  فً عاّم 

 الظاهرِة، الشرابعِ  ِمن شٌبا   َجَحدَ  َمن فإن   له؛ والتكفٌرَ  علٌه، التؽلٌظَ  به



 تبلَؽهُ  حتى ٌَُكف رُ  ال[: ٘)]جهل   ببلدِ  ناشبا   أو باإلسبلِم، العهدِ  حدٌثَ  وكان

ةُ  ةُ  الُحج   ٌ  .النبو

: قدٌم   إمام   ِمن صدرتْ ( قد) المخطبةَ  المقالةَ  رأٌتَ  إذا العكُس؛ وكذلك 

ة ُبلُوغِ  لعدم -ؼُتفَِرتْ فا ةُ  َبلََؽْتهُ  لمن ٌؽتفر فبل له؛ الُحج   اْؼُتفِرَ  ما الُحج 

ل  . لؤلو 

عُ  فلهذا   ذلك، أُْنِكرَ  إذا -ونحُوها-[ ٙ)]القبر عذاب أحادٌثُ  َبلََؽْتهُ  َمن ٌَُبد 

عُ  وال ن -ونحَوها-[ 4)]عابشةَ  ُنَبدِّ  فً ٌسمعونَ  الموَتى بؤن   ٌعرؾْ  لم مم 

 !ِرهمقبو

ْرهُ؛ عظٌم   أصل   فهذا  هُ  فتدب  ؛ فإن  ن فً ٌنُظرَ  أنْ  وهو نافع  ٌْ  : المقالة فً شٌَب

؟ هً هل   باطل ؟ أم حق 

 ؟-وؼالب   كثٌر   وهو- باعتبار   باطبل   باعتبار، حّق ا فتكونُ  التقسٌَم؛ َتْقَبلُ  أمْ  

َظر ُثم     أحوال واختبلؾ ،تفصٌبل   أو نفٌا ، أو إثباتا ، ُحكِمهِ  فً: الثانً الن 

 .فٌه الناس

 القولِ  إبطالَ  وعرؾ وعمبل ، قوال   الحق   أصابَ  المسلكَ  هذا سلك فَمن 

 . وحمَده وإحقاَقه

 .هذا فهذا 

ٌُرشدنا؛ ٌهدٌنا وهللاُ   ً   إنه و  .«علٌه والقادرُ  ذلك ول

 : قلتُ  

ًِّ  الَعْدِل، لحقِّ ا للمنهجِ  هللاُ  وف َقهُ  َمن إال   ٌُدرُكها ال فوابَد؛ فرابدُ  فهذه   المبن

ةِ ) على  ٌ ةِ  أهلِ ( وسط ن  ةِ - الس   ٌ  الُؽلُوِّ  عن ؛بعٌدا  -الصحٌحة الشرع

 !-القبٌحة-ُكل   ذلك وآثار- والتفرٌطِ  واإلفراط والتقصٌر،

 

 * * * * * 



 

 (.4ٕٔ) البخاري   رواهُ [( ٔ)] 

َمةِ  فً مسلم رواهُ [( ٕ)]   (.٘) «صحٌحه» مقدِّ

، علُم،ال هو هذا[( ٖ)]   ... والَعْدلُ  والحق 

 !!َفْرد   فً -الٌومَ - الؽالٌاتُ  األوصاؾُ  هذه تجتمعَ  أنْ  وقل   

 .-وحَدهُ - هللا إلى والُمْشَتَكى 

 وَفْهما   دقٌقا ، فِقها   ٌحتاجُ : الشرط بموافَقة المنضبطُ  التنزٌلُ  وهذا[( ٗ)] 

 ...عمٌقا  

 !المسلمٌن ببلدِ  فً -الٌومَ - والجاهلٌن الجهلَ  أكثرَ  وما[( ٘)] 

 .ُمتواترة   وهً[( ٙ)] 

،( ٕٓٗو ٖٓٔ-4ٕٔو ٕٖص) «الُمتناثر نظم» وانُظر  ًّ انِ  للَكت 

نات اآلٌات»و ٌِّ  ِكبلُهما-(4ٖص) «الطحاوٌة تخرٌج»و ،(6ٔص) «الب

 .-هللاُ  رحمهُ  -لشٌِخنا

نات اآلٌات» انُظر[( 4)]  ٌِّ  (.4ٙو ،4ٔ-1ٙو ،ٙ٘-ٖ٘و ٕٗص)« ..الب

 

 

 

 

 

 

 



 كل على- صفحتهم فلنطو(.. األوحال)و( حوالاأل) بٌن

 ...-!حال

ن- ُمنتسبون والفضلِ  العلمِ  إلى ُهم َمن بعضُ  -أمس لٌلةَ - بً ات َصلَ ...   ِمم 

ةِ  الكتابِ  إلى ُهم ن  ن ؛-داُعون والس  ُرون، ولجهوِدنا ٌُحب ون، لنا مم   ٌَُقدِّ

 ...ٌعرفون -فٌه نحنُ  فٌما- وللحقِّ 

 

َصلُوا   . ٌُعاتِبون( لنا=)بنا ات 

 ...ٌنطلقون( علٌنا) ِحرِصهم وِمن 

َصلُوا  ُروا ات  ون، علٌنا َمن ُطُرق إلى َنْنَزلِقَ  أنْ  ِمن لٌحذِّ  لنا أو ٌرد 

 ..ٌتعق ُبون

 

 rrrrr 

 

 .ِحداد عنٌفة   بؤلسنة   َسلَقُونا لقد 

 !!ِشداد شنٌعة   بؤلفاظ  ( ُجملة  ) فٌنا وطعُنوا 

 ...استرشاد وال إرشاد، ؼٌرِ  وِمن 

واد البٌاض خلطوا لقد   !بالس 

 !!!الببِلد سابرِ  أهلَ  -!وعلٌهم- علٌنا وأضحكوا 

ٌُنِ  فً- فِصرنا  ا- كالقّطة( اآلخرٌن) أع  لها ُهم َمن)!(  أكلت -جاَعتْ  لَـم 

 !!أوالد

 

 rrrrr 



 

 ...الكثٌر الكثٌرَ  كتبوا لقد...  

 ..تدبٌر وال تدب ر ؼٌر ِمن -ولؤلسؾ- وأكثُرهُ  

هُ )و  ْحقُ  إالّ  منه ؼاٌةَ  ال( كؤن   ..والتدمٌر الس 

 !الكبٌر؟ الحقّ  عبلمات ِمن -هكذا- هذا فهل 

ْفُق، هو أٌن   !!والتبشٌر؟ والِحْلُم، الرِّ

 !!والتٌسٌر؟ الكاملُ، واألدبُ  الفاضلُ، الُخلُقُ  هو أٌن 

 

 rrrrr 

 

َهُمونا*   نا ات   كذب   هذا أن   ٌعلمُ  ناورب   ،(الُموازنات منهج)بـ نقولُ  بؤن 

 ..ُصراح

ً   منهج  ( المنهج) فهذا   ...ِمفتاح البَِدع أهل لطرابق هو بل باطل ؛ بدع

نا  ةِ  بعِض  عن-( ُصورهِ  بعضَ  َضَبْطنا) لكن  ةِ  أبم  ن   ...-الَفبلح َذِوي الس 

 .لئلصبلح وبابا   للُهدى، طرٌقا   لٌكونَ  

 ..الصبلح نع َضل   َمن ُكلّ  -وُندِخلَه- لٌدُخله 

ا) هذا فً ألٌس   !الُجناح؟ ٌرفعُ  ما( َعن 

 

 rrrrr 

 



َهُمونا*   نا وات  ر الجرح) نرفُضُ  بؤن   أهل) لمنهج هم َمن كحالِ  ؛(الُمَفس 

 ...أعداء( الحدٌث

 ..َهباء باطل   القولَ  هذا بؤن   علٌم   -سماه عالً فً- وهللاُ  

رُ  فالجرح   ...والَجبلء ،(القناعة)بـ بول  مق -َنَظر ذي ُكلِّ  عند- الُمَفس 

 ...ِشفاء بَِدِعِهم ِمن البَِدعِ  ألهل وهو 

 :أشٌاء( به اإللزامِ ) شرطَ  ولكن   

ها  ةُ : أهم  ةُ  الُحج   ٌ ةُ  العلم  ٌ  ..بالقضاء( المقنَِعةُ ) القو

ةِ  ِمن الُمْعَتَبرُ  اإلجماعُ : وثانٌها   ..والُعلماء األبم 

ٌ ها- ذلك وبؽٌرِ    !!ٌُساء لنا أو ُنسًُء، -نالمحب و أ

حناهُ  وما إلٌنا، نسبوهُ  ما فهل   !!سواء وض 

 ...السماء رفع والذي ال؛ 

 

 rrrrr 

 

َهُمونا*   نا وات   !!بالتفرٌق القابلٌن ِمن( والمنهج العقٌدة) فً بؤن 

 بهذا أََتْوا أٌنَ  ِمن)!(:  وأبحثُ  أبحثُ  وأنا هذه ساعتً وإلى...  

 !التشقٌق؟

 !تحقٌق؟ بؽٌرِ  الباطلةِ  الدعوى بهذه اعتمدوا اماذ وعلى 

هُ : ٌُقال أنْ  إالّ  جوابا   أجد ولم  ْعمِ  محضُ  -وهللا- إن   !بالتخرٌق الز 

ْخَفى ال واضح   فكبلمً   !-كالبرٌق- ٌَ

 !والتحرٌق؟ التحرٌؾ جزاُإه: هكذا كان ما فهل 



 

 rrrrr 

 

َهُمونا*   ْعنِ  وات  مان ةِ بؤبم   والؽمزِ  بالُعلماء، بالط   !الز 

 !؟-اإلخوان أٌها- الكبلمَ  هإالء ٌفهمُ  فكٌؾ 

ُهم   ...واإلعبلن اإلبهام بٌن ٌُساوونَ  إن 

ُهم  قُونَ  ال إن   ...واألعوان األعداء بٌن ٌَُفرِّ

 !ٌُهان؟ أو ٌُْكَرمُ ( بالحقِّ ) نفِسه عن ٌُدافعُ  َمن فهل 

 !األماَن؟ أٌنَ  

 !اإلٌمان؟ أٌن 

 

 rrrrr 

 

ٌّة كتابات   إخواُننا َكَتبَ  لقد   ..قو

وا  ٌ ة ُردودا   ورد  ٌ ة علم  ...ُسنِّ

ة ِحلم   بُكلِّ  الحقِّ  عن ودافعوا   ٌ  ..وَرِو

 بُكلِّ  الرمً بل ،-!باألعراض والَفْريِ - واإلعراض بالتسفٌهِ  إال ٌُجاُبوا فلمْ  

ٌ ة؟  !بل

ٌ ة؟ الدعوةِ  َهْديِ  ِمن -وكثٌِره بقلٌلِه- هذا فؤٌن  لَفِ  !الس 

ٌ ة؟ أخبلقِنا ِمن وأهلُهُ  الحق   أٌنَ    !اإلسبلم

 



 rrrrr 

 

 :-الكبلم آخرَ - وبعد 

ْلمُ  إالّ  شًء   ُكلِّ  ِمن الُمْفَرَؼةِ  الَحْلَقةِ  هذه فً بالدورانِ  نستمر   فهل   الظ 

 !والظبلم؟

حام؟ فً المسٌرُ  متى إلى   !الزِّ

 !الَقتام؟ هذا متى إلى 

ما -اتِهِ لِذ- والنقدُ  الرد   صارَ  لقد   !!والطعام والشرابُ  الهواءُ  هو كؤن 

ة لِدعوتِنا هذا إن   فواللـِه؛   ٌ  ...باإلعدامِ  كالُحْكمِ  السلف

 !!َحذام كقولِ  ال ؛(ولعل ُكم لعل نا) وتحذٌرا   تنبٌها   هذا أقولُ  

 !!ِكرام؟ ٌا فهمُتم فهل 

 

 rrrrr 

 

ا عنَدنا، ما َكَتْبنا لقد  ن   ٌ  !ُمستجٌب نمِ  وال حق نا؛ وب

 ..ؼرٌب شًء   وهذا 

 ...عجٌب وشؤن   

 !التكذٌب؟ هذا ُكل   لِمَ  

 !والتصوٌب؟ للحقِّ  والنفًِ  

 !؟(التخشٌب)و الجفاءُ  َوَصلَ  الدرجةِ  ألهذه 

 !والتحطٌب؟ التحطٌم َوَصلَ  الحال ألهذا 



 

 rrrrr 

 

ٌ ها   :األحباب اإلخوةُ  أ

 :والصواب الحق   منًِّ ُخذوا 

باب اهذ َفْلَنَدعْ    ...الت 

 !الِجراب َمؤلَ  بَِما 

باب ُنشابه ال حّتى   !الذ 

 ...ٌُجاب قابل ُكل   فلٌسَ  

 ..والُؽراب الحمامةِ  بٌن ظاهر   فالفرقُ  

راب فً كالباحثٌن نُكن: َنْسَتِجبْ  لمْ  فإنْ    !الس 

ْتمَ  فْلَنْحَذرِ   باب الش   ..والسِّ

 !باإلٌاب الؽنٌمةِ  ِمن نرضى ال حتى 

 :-الِخطاب نهاٌةِ  قبل- ولُ وأق...  

 ...الجواب عن نسُكتَ  لنْ  

 ..ِذهاب ِمن عنهُ  ٌكونَ  ولنْ  

ا   ...ارتٌاب كذا باطل   لكلِّ  رّد 

ٌ ها- عهُدنا هذا...    .-األصحاب أ

 

 rrrrr 



 

ا) هذا وُكل     ..أمٌن ناصح   ُكلِّ  مع تجاُوب  ( ِمن 

دا   وال! ضعفا   لٌس   ..ٌقٌنو حق   ِمن( معنا) فٌما َتَرد 

ٌٌِّن ُكلِّ  منتدٌات) فً ُكتِبَ  ما َحقٌقةِ  إلى التنبٌهِ  مع   (:السلف

هُ   ، ِدفاع  ( ُكل ه) -اآلن إلى- وأن   ...َرِصٌن( ُجل هُ ) ورد   َمْحض 

 ...ُمبٌن بعدوان   ابتداء   أو ،(ُهجوم) أي   فٌه ولٌس 

ا( بعِضه) فً وما   :والُمْحِسنٌن اإلحسانِ  طرابقَ  ٌُخالؾُ  ِمم 

 طعن   ِمن بِنا فعلوهُ  ما على وأقل   أقل  ( فعل   رد  )و ،-جهة   ِمن-( األقل  ) فهو 

 ..وَتْطحٌن

 (...مبتدعٌن) جعلونا حّتى 

 ...ساقطٌن 

 ...ضالٌِّن 

ة   بؽٌر   ...َتْبٌٌن وال ُحج 

 ...ُمبٌن ُبرهان   دونَ  

 ...-أجمعٌن- ولهم لنا الهداٌةَ  -اللهم  - فنسؤلُكَ ...  

 ...مٌنآ: قولوا 

 * * * * * 

 

 

 

 



 ًَ ًَ  الَبْؽ  !فاحذروه...  الَبْؽ

ن نحوِ  قبل- َكَتْبتُ  ٌْ  المنبر) مواضٌع عدد وصول بُمناسبة مقاال   -أُسبوَع

ٌٌِّن ُكلّ  منتدٌات»- منتدٌاتِنا فً( العام  !موضوع األلؾَ  -«السلف

-ِسهانف- ُمنتدٌاتنا أعضاء عددِ  تجاُوز بمناسبة آَخرَ  مقاال   أكُتبُ  والٌومَ  

 !!ُعْضو   األلؾَ  -«السلفٌٌن ُكلّ  ُمنتدٌات»

 -وأكُتبُ - كتبتُ  وإن ما!! بالكثرةِ  َفَرحا   أو! تكث را   -هذا وال- ذاك أكتبْ  ولم 

ْفسِ  ِحراسة   ، بؽٌرِ  تؽتر   أنْ  للن   الُهَدى، بؽٌرِ  تتؤث رَ  أنْ  للقُلوبِ  وصٌانة   الحقِّ

ٌِّ  إالّ  تنصاعَ  ال أنْ  للُعقول وتذكٌرا   لٌِلِ  َنةِ للب  ...والد 

نا   بسَببِِه؛ أنفَُسنا ُنْنِكرُ  نكادُ  ما -!والفتنةِ  الِمْحَنةِ  َؼْمَرةِ  فً-)!(  َنرى فإن 

د ِمن  األعراِض، فً والخوِض  الباِطِل، الظنِّ  على واالجتراء الَكِذب، تعم 

َتب عِ  البهٌم، والتقلٌد ا للَعَثرات؛ والت   للهبلِك؛ َسَببا   بعُضهُ  ٌكونُ ( قد) مم 

 !؟-ُكلِّهِ - باجتماِعهِ  فكٌؾ

ْرعِ  ُمخالفاتِ  ِمن الَمركومةُ  األلوانُ  وهذه...   ا، كِذبا ،- الش   وخوضا ، وظّن 

- والفسادَ  ،-ُكل هُ - السوءَ  حروفِها بٌن تضم   واحدة ؛ كلمة   تجمُعَها -..و.. و

 (:الَبْؽً) وهً أال ؛...-ُكل هُ - والببلءَ  ،-ُكل هُ 

 على الحقِّ  تجاُوز: )على تدورُ  -كانت كٌفما-( البؽًِ ) كلمة معانً لُ وُمْجمَ  

 .-الؽٌرِ  إلى أو النفِس، فً سواء   -(الباطلِ 

ْرعِ  ُنصوصُ  جاَءتْ  ذلك؛ ألجلِ   ة   كتابا  - الحكٌمِ  الش  ِه؛ فً -وُسن   والنهً َذمِّ

 .منهُ  والتحذٌر عنُه،

 :منها 

َما قُلْ }: -تعالى- هللا قولُ   ًَ  مَ َحر   إِن   َبَطنَ  َوَما ِمْنَها َظَهرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َربِّ

ًَ  َواإلِْثمَ  رِ  َواْلَبْؽ ٌْ  .{...اْلَحقِّ  بَِؽ

ْنَهى} : -وَجل   عز  - وقولُهُ   ٌَ  .{ َواْلَبْؽًِ  َواْلُمنَكرِ  اْلَفْحَشاء َعنِ  َو



 َجاءُهمُ  َما َبْعدِ  ِمن ال  إِ  اْلِكَتابَ  أُْوُتواْ  ال ِذٌنَ  اْخَتلَؾَ  َوَما} : -سبحاَنهُ - وقولُهُ  

ا اْلِعْلمُ   ٌ َنُهمْ  َبْؽ ٌْ  .{ َب

قُوا َوَما}: -جبللُه جل  - وقولُهُ   ا اْلِعْلمُ  َجاءُهمُ  َما َبْعدِ  ِمن إاِل   َتَفر   ٌ َنُهمْ  َبْؽ ٌْ  َب

}... 

ا اْلِعْلمُ  َجاءُهمْ  َما َبْعدِ  ِمن إاِل   اْخَتلَفُوا َفَما} : -وتعالى تبارك- وقولُهُ    ٌ  َبْؽ

َنُهمْ  ٌْ  .{ َب

ن الكرٌمةِ  اآلٌاتِ  ِمن الُمباركةِ  المجموعةِ  هذه فً وُنبلِحظُ ...   ٌْ  :مبلَحَظَت

ًُ : األول   .-ُمطلقا  - الَبؽً عن النه

 !بالِعلم البؽًِ  ِمن( كثٌر  ) اقترانُ : الثانً 

 ...وأشد   األُولى، ِمن أعظمُ  والثانٌةُ  

؛ العلمَ  أن   فاألصلُ   ، ؼَدا كٌؾ وافانُظر نِعمة   !ببلء؟ إلى وجر   نِقمة 

ا}  أن   اعتبارِ  على الطاؼً والببلءَ  الباؼً، الفسادَ  ذلك ولعل    نْ  َكثٌِر   مِّ

ْبِؽً اْلُخلََطاء ٌَ  وعدم الشرٌعَة، ُمخالفتِهم بسبب ؛{َبْعض   َعلَى َبْعُضُهمْ  لَ

ْصلُحُ  أو ٌُْصلِحهم، بما اهتمامهم  .لهم ٌَ

ٌاقِ  فً-( كثٌر)الـ وذكرُ   ًِّ  السِّ  أن ه على ٌدل  ( قلٌل)الـ استثناءِ  مع -القُرآنِ

د أّنهُ  ال األكثر؛  !-مثلُهُ -( كثٌر  ) ٌُقابلُهُ  ،(كثٌر) ُمجر 

نْ - المظلومُ  والمإمنُ   ًَ  مم  ْقلِقُهُ  ال -علٌه ُبِؽ ًُ  هذا ٌُ هُ  ٌُْزِعُجُه؛ وال البؽ  ألن 

 كما ؛-وَجل   عز  - توفٌقِهِ  ِمن ثق  ووا ،-ُسبحاَنهُ - المولى ُنصرةِ  ِمن ُمْطَمبن  

ًَ  ُثم   بِهِ  ُعوقِبَ  َما بِِمْثلِ  َعاَقبَ  َوَمنْ  َذلِكَ }: -تعالى- قال هِ  ُبِؽ ٌْ هُ  َعلَ نُصَرن  ٌَ  لَ

 ُ
َ  إِن   هللا 

 ...{َؼفُور لََعفُو   هللا 

 بابِ ) ِمن -الحاالتِ  ُمعظمِ  فً- تكونُ  علٌه بؽى َمن المإمنِ  وُمعاقبةُ  

فاعِ   أََصاَبُهمُ  إَِذا َوال ِذٌنَ }: -سبحانه- قال كما ؛(الُهجوم بابِ ) ِمن ال ،(الدِّ

 ًُ نَتِصُرون ُهمْ  اْلَبْؽ ٌَ}... 



ً   حق   -أصبل  - هذا نعم؛  َما}: -شؤنه عز  - قال كما له؛ شرع بٌِلُ  إِن   َعلَى الس 

ْظلُِمونَ  ال ِذٌنَ  ْبُؽونَ  الن اسَ  ٌَ ٌَ رِ  األَْرِض  فًِ َو ٌْ  َعَذاب   لَُهم أُْولَبِكَ  َحقِّ الْ  بَِؽ

 ...{أَلٌِم

ْرَتد  ..   ٌَ ًُ  َف ا}: -ُعبلهُ  فً جل  - قال كما نفِسه؛ على الباؼً بؽ َها ٌَ  ٌ  الن اسُ  أَ

َما ٌُُكمْ  إِن  َتاعَ  أَنفُِسُكم َعلَى َبْؽ اةِ  م  ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن ُبُكم َمْرِجُعُكمْ  إِلٌََنا ُثم   الد   ُكنُتمْ  بَِما َفُنَنبِّ

 .{ْعَملُونتَ 

- اإلٌمان ألهل واالطمبنان، الهداٌة فٌها التً القُرآن؛ آلٌاتِ  بالنِّسبةِ  هذا 

ًُ  أصاَبُهمُ  مّمن  .-والُعدوان الَبْؽ

ا   :لؤلحادٌث بالنِّسبةِ  أم 

 أنْ  أْحَرى ذنب   ِمن ما»: -وسلم علٌه هللا صلى- الكرٌمُ  رسولُنا قال فقد 

لَ  نٌا فً الُعقوبةَ  فٌه حبِهِ لصا -وَجل   عز  - هللاُ  ٌَُعجِّ ِخرُ  ما مع- الد   فً له ٌد 

ِحِم، قطٌعةِ  ِمن -اآلِخَرةِ   ([.1ٔ6) «الصحٌحة السلسلة»] «والَبْؽً الر 

تًِ سٌصٌبُ  إن ه»: -وسلم علٌه هللا صلى- وقال   .«األَُمم داءُ  أُم 

ً   ٌا: قالوا   !األَُمم؟ داء وما هللا؛ نب

 فً والتنافُسُ  والتكاُثر، والَبَطر، األَشر،»: -وسلم علٌه هللا صلى- قال 

نٌا، ، ٌكونَ  حت ى والتحاُسُد؛ والتباُؼُض، الد  ًُ  «الَهْرجُ  ٌكونَ  ُثم   الَبْؽ

 ([.6ٓٙ) «الصحٌحة السلسلة»]

؛ أْوَحى -وتعالى تباركَ - هللاَ  إن  »: -وسلم علٌه هللا صلى- وقال   ً : أنْ  إل

ْبػِ  وال تواَضُعوا،  (.ُمسلم رواهُ ) «بعض على بعُضُكم ٌَ

، فالُمسلمُ   ً  » هو: الصدق والمإمنُ  الحق  ؛ التق  ً قِ ، وال فٌه، إثمَ  ال الن  ًَ  َبْؽ

ًِّ  عن َثَبتَ  كما- «َحَسد وال ِؼل ، وال  -وسلم علٌه هللا صلى- النب

 ([.1ٗ6) «الصحٌحة السلسلة»]

ةَ ..   َدة  - أُخرى ُنصوص   وَثم   وبٌان الَبْؽً، ذمِّ  فً -ا  وآثار أحادٌثَ  -ُمَتَعدِّ

 ...وأََثِرهِ  عاقبتِهِ  وسوءِ  فساِدِه،



 ما هو -ُهنا ها- إلٌه األنظارِ  وتوجٌهَ  علٌه، التركٌزَ  أُرٌدُ  الذي ولكن   

ِصلُ   :-َمعا  -( البؽً)و( العلم) باجتماعِ  ٌت 

 ..-ِعْلِمهِ  وَنْقِص  لَِجْهلِِه،- أحد   إلٌه ٌلتفتُ  ال( قد) َبَؽى إذا الجهل فذو 

ٌا   ٌكونُ  إفساَدهُ  فإن   ؛(العلمِ  ذو) َبَؽى لو بٌنما   َبَؽى َمن إلى نفَسهُ  ُمَتَعدِّ

تٌِن ؼٌرِ  ِمن-( الُمراقبٌن) إلى بل علٌه،  !!ؼٌَرهُ  بعلِمهِ  لتؽرٌِرهِ  -الُمَتَثبِّ

 ابن اإلسبلم شٌخ عن َشت ى ُنقول   -!بُصوره- المعنى هذا تقرٌرِ  وفً 

ٌ ة  :منها ؛-تعالى- هللاُ  رحمهُ - تٌم

 (:1ٕص) «وشفاُإها القلوب أمراض» فً اإلسبلم شٌخِ  قولُ  

، علموا بل العلم، لعدم اختبلفُهم ٌكنْ  فلم»   على بعُضهم َبَؽى ولكنْ  الحق 

 «الحق طلب ألجل ال»؛«-المحسود على الحاسدُ  ٌبِؽً كما- بعض

 (.1ٖٓص) «الصفدٌة»

ٌ   تلبٌس بٌان» فً -هللا رحمهُ - وقال   (:4ٖٔ/ٔ) «ةالجهم

ٌ نَ »  ًُ  هو االختبلؾ َسَببَ  أن   -تعالى- فب  العدل؛ خبلؾُ  هو الذي البؽ

 بٌان بعد االختبلؾ أسباب من وهً النَمط، هذا ِمن الفاسدةُ  فالشبهةُ 

ة الكتاب ن   .«المعلوم للحقّ  والس 

 (:6ٓٗ/6) «والنقل العقل تعاُرض درء» فً -هللاُ  رحمهُ - وقال 

 « ًُ  ال بما الناسَ  اإلنسانُ  ٌُْلِزمَ  أنْ  فً كان سواء   ُمطلقا ؛ مذموم   فالبؽ

هم ٌلزُمُهم، ُذم  ٌَ ُهم بؤنْ  أو َتْرِكِه، على و ُذم   فٌه، معذورونَ  هم ما على ٌَ

 .فٌه خطؤَُهم ٌؽفرُ  وهللاُ 

ُهم لم ما على وعاقَبُهم الناسَ  َذم   فَمن  ُذم   فقد: وٌعاقِْبهم ،-تعالى- هللاُ  ٌَ

ٌ ما ال- علٌهم َبَؽى  ...-هواه ألجل ذلك كان إذا س

ْلمُ  َوَقعَ  وإذا..   ة األُمورِ  فً والجهلُ  الظ   الن اس بٌن أوَجَبتْ ( الِكبار) العام 

ى أنْ  اإلنسان فعلى والبؽضاَء؛ العداوةَ   فً ٌقولُهُ  فٌما والعدلَ  العلمَ  ٌتحر 



 األُمورِ  فً منه أْولَى ذلك فً والعدل بالعلم الحكم فإن الن اس؛ مقاالتِ 

ؽارِ )  .«(..الصِّ

 :-لآلٌةِ  تفسٌرا  -( ٗٔ/ٔ) «الفتاوى مجموع» فً -هللاُ  رحمهُ - وقال 

َقُهم أن   فؤخبر... »  ما تفر  ٌ نَ  الذي الِعْلمِ  مجًءِ  بعد كان إن  قُون؛ ما لهم ب  ٌت 

ٌُِضل  } كان ما هللاَ  فإن   ا لِ ٌِّنَ  َحت ى َهَداُهمْ  إِذْ  َبْعدَ  َقْوم  ا لَُهم ٌَُب قُونَ  م  ت  ٌَ} . 

ُهم وأخبرَ   قُوا ما أن   . بؽٌا   إالّ  تَفر 

  ًُ  . -والحسد الكبر: عمر ابنُ  قال كما- الَحدِّ  ُمجاوزةُ : والبؽ

 البؽً، به قُصد وال علم، فٌه لٌس اجتهاد عن التفّرق بِخبلؾِ  وهذا 

 . السابػ العلماء كتناُزع

  ًُ ا واجب، ترك إّما فهو للحد؛ عد  ت وإّما للحّق، تضٌٌع   إّما: والبؽ  فِْعل وإم 

م؛ ق ُموجب أن   فُعلم ُمَحر   .«ذلك هو التفر 

 :-منه-( ٙٔ/ٔ) فً وقال 

ا ؛-الحدّ  ُمجاوزة: هو الذي- والبؽً»  ا للحّق، وتضٌٌعا   تفرٌطا   إم   وإم 

ْلمِ  وفعبل   ُعدوانا    . للظ 

 هللا، حقوقِ  فً ٌكونُ  وتارة   بعض، على بعِضهم ِمن ٌكونُ  تارة   والبؽً 

 . ُمتبلِزمان وُهما

ا}: قال ولهذا   ٌ َنُهمْ  َبْؽ ٌْ  َتْعِرؾْ  فلَمْ  األُخرى، على َبَؽتْ  طابفة  َِ  ُكلّ  فإن   ،{َب

 .«علٌها العدوانِ  عن َتُكؾ   ولمْ  بؤٌدٌها، الذي حق ها

 :-منه-( 4ٔ/ٔ) فً وقال 

ٌن،ا َجْمع واألُْلَفة االجتماع َسَببَ  أن   فَظَهرَ »   وهو ُكلّه، به والعمل لدِّ

 .وظاهرا   باطنا ، به أََمرَ  كما ؛-له شرٌكَ  ال وحَدهُ - هللا عبادة

ا َحظ   َتْركُ : الفُرقة وسبب   .بٌنهم والبؽً به، العبدُ  أُِمرَ  مم 



 الدنٌا وسعادة وصلواته، ورضوانه، هللا، رحمة: الجماعة ونتٌجة 

 .الوجوه وبٌاض واآلخرة،

 الرسول وبراءة الوجوه، وسواد ولعنته، هللا، عذاب: الفرقة ونتٌجة 

 .«منهم

م   ابنُ  اإلمامُ  تلمٌُذهُ  وقال  ٌِّ ٌ ة ق  دار مفتاح» كتابِهِ  فً -هللاُ  رحمهُ - الجوز

 (:6٘/ٕ) «السعادة

قَ  ما»  ٌنِ  فً َقْبلَنا َمن تفر   وعدمِ  لئلثباِت، الُموجب الِعْلم بعد إالّ  الدِّ

ق، ق ذلك على الحاملَ  وإِن   التفر  ًُ  التفر   بعض، على بعِضهم ِمن البؽ

ُهور الُعلُو   ٌكونَ  أنْ  طابفة ُكلّ  وإرادة  .ؼٌِرها دون ولقولِها لها، والظ 

ْلتَ  وإذا  قَ  تؤم  بللِ  البَِدعِ  أهلِ  تفر   .«بعٌنِه هذا عن صادرا   رأٌَتهُ  والض 

، -لهوأه-( الَبْؽً ذمِّ ) فً -هللاُ  رحمُهما- وكبلُمُهما....    وكثٌر   َبلْ  كثٌر 

ا  ...جّد 

 :المقامَ  ٌُناسبُ  ِحْكَمة   بشعرِ  المقالَ  هذا وأختم 

ًَ ) أن   هللاُ  قضى   الدوابرُ  تدورُ ( الباِؼً) على وأن  * * *  أهلَهُ  ٌصرعُ ( البؽ

ٌُوَقعُ * * *  ؼٌَرهُ  لٌوقعَ  ببرا   ٌحتفِرْ  وَمن   حافِرُ  هو الذي الببرِ  فً َس

 :لقا َمن هللاُ  ورحمَ  

 ( ًُ ْصَرعُ ( البؽ  وخٌم مرتُعهُ  والظلمُ * * *  أهلَهُ  ٌَ

 الحمٌم وٌقطُعكَ  أخا  * * *  البعٌدُ  لك ٌكونُ  ولقد 

 :-َنَسقِهِ  على- وقلتُ  

 الرحٌم ٌرحُمكَ  وسوؾَ ( * * * الُبؽاةِ ) ُظْلمِ  على فاصبِرْ  

 الخصٌم هو فٌه والَخْصمُ * * *  دابما   ٌعلُو فالحق   

 الجحٌم نار ِمن ٌُنجٌك* * *  بما فُزْ تَ  إلٌه َفاْرِجعْ  



رْ  اهِدنًِ،» فاللهم  ...   ، ُهدايَ  وٌسِّ  ً ً  ( َبَؽى) َمن على وانُصْرنًِ إل ... عل

د  «داود أبً ُسنن صحٌح»] «قلبً َسخٌمةَ  واْسلُلْ  لسانً، وسدِّ

(ٖٖٔ4.]) 

 

 * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «االستقامة» مباهج ِمن السبلمة مناهج

 ًّ ًّ  حسن بن عل  األثريّ  الحلب

 

ةَ  ابنِ  اإلسبلم شٌخِ  فوابدِ  فرابدِ  ِمن   ٌ  كتابِهِ  فً -هللاُ  رحمهُ - تٌم

لَها، نفَهمها، أن( ٌجب) التً -( ٔٗ-4ٖ/ٔ) «االستقامة»  فً وَنِجد   ونتؤم 

 :قولُهُ  - وُنورها َهْدٌها وتعمٌمِ  ، تطبٌقِها

؛ فِْتَنة   أوجبَ  َما ُكل  »  ٌنِ  ِمن سَ َفلٌَْ  وفُْرَقة   . -فِْعبل   أَو َقْوال   َكانَ  َسَواء  - الدِّ

 جهلِ  على وٌصبرَ  الفتنِة، عن ٌصبرَ  أن علٌه: العادلَ  الُمصٌبَ  َولَِكن   

ل ؼٌرَ  َكانَ  إنْ - وُظْلِمهِ  الَجُهولِ   . -ُمَتؤَوِّ

اإِنْ   ضا  -َذاكَ  َكانَ  َوأَم  ٌْ ال   -أَ  بِهِ  ٌُِصٌبُ  ٌَمافِ -َوُهوَ  لَُه، مؽفور   فَخَطُإهُ : ُمَتؤَوِّ

 َوذلِكَ  لَُه، مؽفور   وخطإه اْجتَِهاِدِه، َعلَى أَْجر   لَهُ  -فِْعلِهِ  أوْ  بَِقْولِهِ  أَذى   ِمن

َقى َذلَِك، َعلَى َصَبرَ  َفإَِذا الَمْظلُوِم؛ َذلِكَ  َحقِّ  فً واْبتبِلء   ِمْحَنة    كانت اللـهَ  وات 

قُواْ  ُرواْ َتْصبِ  َوإِن}: -تعالى- قال كما لَُه، العاقبةُ  ُكمْ  الَ  َوَتت  ُدُهمْ  ٌَُضر  ٌْ ا َك ب  ٌْ { َش

 [. ٕٓٔ:عمران آل]

 أُوُتواْ  ال ِذٌنَ  ِمنَ  َولََتْسَمُعن   َوأَنفُِسُكمْ  أَْمَوالُِكمْ  فًِ لَُتْبلَُون  }: -َتَعالَى-َوَقالَ  

ى أَْشَرُكواْ  ال ِذٌنَ  َوِمنَ  َقْبلُِكمْ  ِمن اْلِكَتابَ  ا أَذ  قُواْ  َتْصبُِرواْ  َوإِن َكثٌِر   َفإِن   َوَتت 

 [. 6ٙٔ:عمران آل]{ األُُمور َعْزمِ  ِمنْ  َذلِكَ 

ْبرِ  -ُسْبَحاَنهُ - َفؤََمرَ    ؛-التقوى مع- الِكَتاب َوأَْهل الُمْشِرِكٌن، أََذى َعلَى بالص 

ْبرِ  َعلَى َتْنبٌِه   َوذلِكَ  لٌِنُمَتؤَ - لَِبْعض   َبْعِضِهم الُمْإِمنٌِنَ  أََذى َعلَى الص   وِّ

لٌِن ؼٌر أو كانوا،  .-ُمَتؤَوِّ

ُكمْ  َوالَ }: -سبحانه- قال وقد  ْجِرَمن   ُهوَ  اْعِدلُواْ  َتْعِدلُواْ  أاَل   َعلَى َقْوم   َشَنآنُ  ٌَ

ْقَوى أَْقَربُ  ْحِملَ  أنْ  فَنَهى ؛[6:المابدة]{ لِلت   َعلَى لِلُكف ارِ  ُبْؽُضُهم الُمْإِمنٌِنَ  ٌَ

ْعِدلُوا أاَلّ  ؾَ  ِهْم؛َعلٌَْ  ٌَ ٌْ ل ُمْبَتِدع   أَو لِفاِسق   الُبْؽضُ  َكانَ  إَِذا َفَك  أَْهبل ِمن- ُمَتؤَوِّ

ِجبَ  أَنْ  أَْولَى َفُهوَ ! ؟-إلٌَِمان ه ٌَ ٌْ ْحِملَهُ  أاَلّ ِِ  َعلَ ْعِدلَ  أاَلّ  َعلَى َذلِكَ  ٌَ  َعلَى ٌَ

 ! -لَهُ  َظالِما   َكانَ  َوإِنْ - ُمْإِمن  



ٌن فً َعةِ الَمْنفَ  َعِظٌمُ  َمْوِضع   َفَهَذا  ا؛ الدِّ ٌَ ْن َطانَ  َفإِن   والد  ٌْ ل   الش   بَِبنًِ ُمَوك 

ْعِرضُ  َوُهوَ  آَدَم، ْسلَمُ  وال لِلَجِمٌِع، ٌَ  َما َدعْ - األُُمورِ  َهِذهِ  ِمْثلِ  ِمن أََحد   ٌَ

، فً َتْقِصٌر   َنْوعِ  ِمنْ  -ِسَواَها  ؼٌرِ  أو بِاْجتَِهاد   -َمْحُظور فِْعلِ  أو َمؤُْمور 

 . -ُهَوالَحق   َكانَ  وإنْ  د،اْجتَِها

ٌِّهِ  -ُسْبَحاَنهُ - وقال  ِ  َوْعدَ  إِن   َفاْصبِرْ }: - لَِنبِ  َوَسبِّحْ  لَِذنبِكَ  َواْسَتْؽفِرْ  َحق   هللا 

ًِّ  َربِّكَ  بَِحْمدِ  ْبر،ِ َفؤََمَرهُ  ؛[٘٘:ؼافر]{َواإلِْبَكار بِاْلَعِش  َوْعدَ  أَن   وأَْخَبَرهُ  بِالص 

، هللا ْسَتْؽفِرَ  أنْ  َرهُ وأَمَ  َحق   .لِذْنبِهِ  ٌَ

هُ  بِِه، اللـهُ  َماأََمرَ  َتْركِ  ِمن إاِلّ  فِْتَنة   َتَقعُ  َوال  ، أََمرَ  -سبحانه-َفإِن   َوأََمرَ  بِالَحقِّ

ْبرِ   .بالص 

ا: فالفِْتَنةُ   ، َتْركِ  ِمن إِم  ا الَحقِّ ْبرِ  َتْركِ  ِمن َوإِم   . الص 

رُ  ال ال ِذي الُمِحق   فالمظلومُ   ْبِر، ٌُْإَمرُ  ِعْلِمهِ  فً ٌَُقصِّ ْصبِْر؛ لَمْ  َفإَِذا بالص  ٌَ 

 . الَمؤُْمورَ  َتَركَ  َفَقد

ٌْسَ  ٌَْصبِْر؛ ولَمْ  الَحقِّ  َمْعِرَفةِ  فً ُمْجَتِهدا   َكانَ  وإنْ   - الَحقِّ  بَِوْجهِ  َهَذا َفلَ

نْ  أََصاَبُه، فٌَِما َحق   نوعِ  َوْجهُ  َهَذا لَِكْن؛ ؛-ُمْطلَقا   ٌَ ْصبِرَ  أنْ  َبِؽًَف هِ  ٌَ ٌْ  . َعلَ

را   َكانَ  َوإِنْ   ، َمْعِرَفةِ  فً ُمَقصِّ  :ُذُنوب   ثبلثةَ  فَصاَرتْ  الَحقِّ

هُ -  ْجَتِهدْ  لَمْ  أن   .الَحقِّ  َمْعِرَفةِ  فً ٌَ

هُ  -   .ٌُِصْبهُ  لَمْ  وأن 

هُ  -  ْصبِرْ  وأن  ٌَ  . لَْم

ُكونُ   ٌَ َتَعل قُ فِ  الَحقِّ  ِمن َعَرَفهُ  فٌَِما ُمِصٌبا   َوَقد ٌَ ُكنْ  ولَمْ  بَِنْفِسِه، ٌَما  ُمِصٌبا   ٌَ

ِرِه؛ فً هللا ُحْكمِ  َمْعِرَفةِ  فً ٌْ ُكونَ  بِؤَنْ  َوذلِكَ  َؼ  أَْصل   فً الَحق   َعلِمَ  َقد ٌَ

ٌَاس   أو وَخَبر، بَِسَماع   فٌِهِ  ٌُْخَتلَؾُ  ٌَُظن   َوَبَصر، بَِمْعِرَفة   أَو وَنَظر، بِقِ  َمعَ - و

رَ  كَ َذلِ  أَن   -َذلِكَ  ٌْ اِركَ  الَؽ ؤَو الَحقِّ َِ  بِذلِك لئِِلْقَرارِ  الت   وال! أَوَكافِر َفاِسق   َعاص 

ُكونُ  رَ  َذلِكَ  ألَن   َكذلَِك؛ األَْمرُ  ٌَ ٌْ ُكونُ  الَؽ  ُوْسَعُه، اْسَتْفَرغَ  َقد ُمْجَتِهدا ، ٌَ

ْقِدُرَعلَى ٌَ ل؛ َمْعِرَفةِ  َوال  .نِعالَما َوُوُجود الُمْقَتِضً، لَِعَدمِ  األَو 



ْعِرؾُ  وال َكثٌَِرة ، أَْسَباب   لَـَها القُلُوب َوأُُمورُ   ِرهِ  َحالَ  أََحد   ُكل   ٌَ ٌْ  إٌَِذاء   ِمن َؼ

ْحِسبُ  َقدْ - فِْعل   أو بَِقْول  ُِ  لَه ب ال َمْظلُوما   َكانَ  إَِذا- الُمْإَذى ٌَ ٌْ  أن   -فٌه َر

ِه، َباغ   َمْحضُ  الُمْإِذيَ  َذلِكَ  ٌْ ْحِسبُ  َعلَ ٌَ ْدَفعُ  أن هُ  و !! ُمْمِكن   بُِكلِّ  ُظْلَمهُ  ٌَ

ُكونُ  ٌَ نِ  فً ُمْخِطبا   و ٌْ ِن؛ َهَذ ٌْ ُكونُ  إِْذَقد األَْصلَ ال   الُمْإِذي ٌَ  ! ُمْخِطبا   ُمَتؤَوِّ

ِحل   َفبل ؛-لَهُ  َتؤوٌلَ  ال- َظالِما   َكانَ  َوإِنْ   ِة، فِْتَنة  ِِ  بَِمافٌِه ُظْلِمهِ  َدْفعُ  ٌَ َناألُم  ٌْ  َب

 . ُظْلِمهِ  ِمن أَْعَظمُ  َشر   فٌِهِ  َوبَِما

ْبِر؛ -ُهَنا َها- الَمْظلُومُ  ٌُْإَمرُ  َبلْ    . وفِْتَنة   ِمْحَنة   َحقِّهِ  فًَِ  َذلِك َفإِن   بِالص 

َقعُ   ٌَ َما  ِعْلِمِه، لِقِل ةِ  أو َصْبِره، وَضْعؾِ  لَِجَزِعِه، َهَذا فً الَمْظلُومُ  َوإِن 

 ... َرْأٌِهِ  َوَضْعؾِ 

ةَ  َوَصؾَ  -َحاَنهُ ُسبْ - َواللـهُ   ْبرِ  األبِم  قٌِِن، بالص  ٌَ  ِمْنُهمْ  َوَجَعْلَنا}: َفَقالَ  وال

ة   ْهُدونَ  أَبِم  ا بِؤَْمِرَنا ٌَ اتَِنا َوَكاُنوا َصَبُروا لَم  ٌَ  ،[ٕٗ:السجدة]{ ٌُوقُِنون بِآ

ْبر َوَتَواَصْوا بِاْلَحقِّ  َوَتَواَصْوا} : َوَقالَ   [. ٖ:العصر]{ بِالص 

ْلمِ  فٌَدْفعِ ُِ  لَه َمؤُْذونا   َكانَ  وإنْ - الَمْظلُومَ  أَن   َوذلِكَ   -َتَعالَى-بَِقْولِهِ ُِ  َعْنه الظ 

ِهم َما َفؤُْولَبِكَ  ُظْلِمهِ  َبْعدَ  انَتَصرَ  َولََمنِ }:  ٌْ  ؛-[ٔٗ:الشورى]{ َسبٌِل ِمن َعلَ

ن َمْشُروط   َفذلِكَ  ٌْ  : بَِشْرَط

 . َذلِكَ  َعلَى القُْدَرةُ : أَحُدُهَما 

انًِوَ   ْعَتِديَ  أاَل  :الث  ٌَ . 

ُجزْ  لَمْ : -َزابِد   ُعْدَوان   إلى ٌُْفِضً االْنتَِصارُ  أَوَكانَ - َعاِجزا   َفإَِذاَكانَ   ٌَ . 

ْهًِ  ُهَوأَْصلُ  َوَهَذا   واْنتَِصاُرهُ  َعاِجزا ، الُمْنَتِصرُ  َكانَ  إَِذا َفَكانَ  الفِْتَنِة؛ َعنِ  الن 

 . ُعْدَوان   فٌِهِ 

 . هذا فهذا 

ِجبُ  ذلك؛ ومع  ٌَ ًُ  بالَمْعُروؾِ  األَْمرُ  ف ْه  إْظَهارِ  بَِحسبِ - الُمْنَكرِ  َعنِ  والن 

ةِ  ن  ِرٌَعة الس  ًُ  ،-والش  ْه بلَلَةِ  البِْدَعةِ  َعن والن   -اإلِْمَكان بَِحسبِ - والض 

ُة، الِكَتاُب،: َذلِكَ  ُوُجوبِ  َكَماَدل َعلَى ن  ةِ  وإِْجَماعُ  والس   .«-األُم 



 :تُ قل 

 !ِعْلَمهُ  أْوَسعَ  ما اإلماَم؛ هذا اللـهُ  َرِحمَ  

 !!ُخلَُقهُ  أعظمَ  وما 

 !!!َصْبَرهُ  أشد   وما 

ٌٌِّن نحنُ - فؤٌنَ   لَفِ  !منه؟ -الس 

ا؟ توجٌهاُتهُ  وأٌنَ    !ِمن 

ِطرْ - َفْلَنْعَتِرؾْ   ٌَ  :-!! شاء كٌؾ! شاءَ  َمن باعترافِنا َوْل

 وواقِعنا لها، تطبٌقِنا وبٌن الَحْبر، الَعلَم اهذ توجٌهاتِ  بٌن الَبْونُ  ٌزالُ  ال 

ا وكبٌرا   كبٌرا ، -جمٌعا  -جمٌعا  - َمَعها  ...جّد 

دِ  دابرةِ  فً)!(  سَنْبَقى متى إلى  ِد، الترص   ٌ هامِ  والتص واٌا واتِّ  بالخزاٌا الن 

ا؟ ٌَ َزا  !والر 

ا، وَطْعنا ، ُسوءا ، الُمْمَتلَِبةِ  األْلِسَنةِ  بهذه َنْجَتر  )!(  سنظل   َمَتى إلى   وَسّب 

 : -وأكثرَ  أكثرَ - وُظْلما   وَسَوادا ، وِحْقدا ،

ال ، فبُلن    ، فبُلن   َدج  ار  ، فبُلن   َمك  ، فبُلن   خبٌث  ُتهُ  فبُلن   منافِق   ٌ  َكذا ن

 !!؟.....وكذا

 لها ٌكونُ  ال( قد) التً -اآلثمات- الؽلٌظات الِعباراتِ  هذه( آِخرِ ) إلى...  

 (!!آِخر)

نًِ  ٌٌِّن إخوانًِ ألُوصً وإن  لَفِ  ُمنتدٌات)- الُمباَرَكةِ  الُمنتدٌاتِ  هذه فً الس 

ٌن ُكلّ  ٌِّ لَفِ ةِ  -مكان ُكلِّ  فً-( ُعمومهم) عن فضبل   -(الس  ابَِعةِ  للَمر   أو -الر 

قُوا أنْ : -!الخامسةِ  ت   وفً كتاباتِِهم، وفً أقبلِمِهم، فً -تعالى - اللـهَ  ٌَ

 ...تعلٌقاتِِهم وفً تعق باتِِهم، فًو ُردوِدِهم،

 !َتْكُتُبوا ال: لَـُهم أقولُ  ال 

وا ال: أو   !ترد 



 !!ُتَعلِّقُوا ال: أو 

 ...بِِعْلم   لكْن؛.. اكُتُبوا بل... ال 

وا   ...بِِحْلم لكْن؛.. َوُرد 

 ...بِلٌِن لكْن؛.. وَعلِّقُوا 

ْسَتْعِجلَن   وال...   ً  ( ِمنهم) ٌَ ٌُور   أو- ُمَتَحمِّس   عل  :ٌَقولَ  بؤنْ  -َؼ

ُهمْ   ْكِذُبون، ٌُسب ون،)!( لكن  ٌَ ُبون، َو ٌَُكذِّ ْطَعُنون، و ٌَ ِهُمون و  !وٌت 

 :-جوابا  - فؤقولُ  

وا وال وراَءُهم، َتْنساقُوا وال فِْعلَُهم، تفعلوا ال   فاهللُ !!! بصنابِِعِهم ُتْسَتَفز 

 .-سبحانه- قِْسط   َحَكم  

داد لهداٌةِ با لَُهم اْدُعوا...    ...والس 

ُكمْ  أَْخلُِصوا   ...به ُتناقُِشوَنُهم فٌما لَِربِّ

 ...أْنفُِسُكم مع اْصُدقُوا 

ُكمْ  َتْجَعلُوا ال  فاعَ  -!وأْكَبَرهُ  أْصَؽَرهُ - هم   أو فبُلن، عن!( الَمْحضَ ) الدِّ

ً  ) عن ِعبلّن، ان أو ،(عل  ٌ  !!!ُعلَ

ُكمْ  اْجَعلُوا  ، ٌصٌَبهُ  أنْ  ومنهِجُكم دٌنُِكم ُنْصَرةَ  َهم   ...ُعُتو   أو ُؼلُو 

، ٌصٌَبهُ  أنْ   ، أو تمٌٌع   !!تشنٌع   أو تضٌٌع 

 ...الَقْدح فً َتتجاوزوا وال الَمْدح، فً ُتجاِوُزوا ال 

ة  - ألَْدُعو ُمناِسبة   فُرصة   -ُهنا- وهذه  ( الُمنتدى) هذا أعضاءِ  سابرَ  -وبِقُو 

ْدُخلُوا أَنْ  -اللـهُ  شاءَ  إنْ - الُمباَرك رٌحةِ  بؤسمابِِهم ٌَ  َحْسب الواضحةِ  الص 

اتِ   ٌ  تقلٌبل   -َظنًِّ فً- الُوضوح فً فإن   ُمراقِبٌِِه؛ وَضْبطِ  ،(الُمْنَتَدى) أََدب

رِّ   ..وأكثرَ  أكثرَ  للش 

ٌ ة؛ ألقاب   وراءَ  التخفًِّ ِمن بدال    ة معاركُ  بها ٌُخاضُ  وهم  ٌ  !!وهم



 الخصومات، وٌفتعلُ ! أسماء   ِعّدة َتْحتَ )!( ٌدخل( البعض) رأٌنا فلقد 

ٌُْحِدث ُرد   الفَِتَن، و ٌَ  !!!وهكذا -نفِسه-)!(  َرّدهِ  على -نفُسه- ٌرد   ثم! و

 -بسببِه- ٌستطٌع ال الذي( الخاص  ) َظرفُهُ  له -إِْخَوانِنا ِمنْ - كان َمن أّما 

؛ اسِمه إشهارَ  ًِّ ؾ أنْ  ِمن أَقل   فبل الحقٌقِ  مع- به( الُمنتدى) إَدارةَ  ٌَُعرِّ

 .-واالبتِمان األمان

 :الجوابِ  ِمن آَخرُ  َوَوْجه   

نًِ  ن ِمن ٌقٌن   على -وَنَصَفة   َبَصر ِذي وُكل  - أن  ٌْ  :أَْمَر

ل  فاعِ ) إطارِ  فً!( ٌزالُ  ال) -(ُمنتدانا) فً- ٌُْكَتبُ  ما ُجل   أن  : األو  ( الدِّ

 .الخالِص

ا( بعُضهُ ) ٌكونُ ( قد) َنَعم؛  ءِ  بعضَ  حاّر  ًْ  أزالُ  وال أْرَتِضٌه، ال ِمّما- الش 

 .-فٌه إخواَننا أُناِصحُ 

َما!! بِخصام   ُمباَدأَة   وال! ُهُجوما   -أصبل  - ُهو فلٌس   َقالَ : )َباب ِمنْ  َوإِن 

ُدق نًِ َمنْ  َسلْ : َقالَ  َتُشق نًِ؟ لِمَ : لِْلَوَتد الَحابِطُ  ٌَ...)! 

اكَ  أن  : الثانً   ٌ ِدٌد، واإلسقاطَ  ،(الكاِسح) الُهُجومَ  ذ - الَعنٌؾ والرد   الش 

ْدَفعُ  -!به ُنواَجهُ  الذي ء   إلى -!ُمعاِكس فِْعل   رد   -!ُبد   وال- ٌَ ًْ  وال ،(منه) َش

 !-أََقل   أو-( ُعْشَرهُ ) ٌكونُ ( ٌكاد) ال بل -(!!ِمْثلِهِ : )أقولُ 

 َقالَ  َكَما الن فوس؛ َطبابِعِ  فً َمْرُكوز   أْمر   -لؤلَْولَى ُمَخالِفا   َكْونِهِ  َعلَى- وهذا 

نا ِهم َما َفؤُْولَبِكَ  ُظْلِمهِ  َبْعدَ  انَتَصرَ  َولََمنِ }: -ُسبحاَنهُ - رب  ٌْ ن َعلَ { َسبٌِل مِّ

ا ُكل   ٌُجاِهدُ  وإن ما ؛[ٔٗ:الشورى] ْقِدرُ  أوْ  ٌستطٌُعهُ  بما َنْفَسهُ  ِمن   علٌه؛ ٌَ

 َجاَهُدوا َوال ِذٌنَ }:-تعالى- قال كما ؛(وانالُعد ردّ ) أو ،(االنتقام) لِداعً َدْفعا  

ُهمْ  فٌَِنا ن  ٌَ  [.1ٙ:العنكبوت]{ ُسُبلََنا لََنْهِد

ةَ  ابنُ  اإلسبلم شٌخُ  قال وقد   ٌ  «الصحٌح الجواب» فً -هللاُ  رحمهُ - تٌم

حا ،-( ٖٔٔ-ٔٔٔ/٘) را   ُمَوضِّ  :-وُمَحرِّ

ن أُوتٌُِتم َفَما}: ٌقولُ  حٌثُ  اللـهِ  كبلمَ  أحسنَ  ما»  ء   مِّ ًْ اةِ  َفَمَتاعُ  َش ٌَ  اْلَح

ا ٌَ ْن ِ  ِعندَ  َوَما الد  ر   هللا  ٌْ ِهمْ  َوَعلَى آَمُنوا لِل ِذٌنَ  َوأَْبَقى َخ لُون َربِّ َتَوك   َوال ِذٌنَ .ٌَ



ْجَتنُِبونَ  ْؽفُِرون ُهمْ  َؼِضُبوا َما َوإَِذا َواْلَفَواِحشَ  اإلِْثمِ  َكَبابِرَ  ٌَ  َوال ِذٌنَ .ٌَ

ِهمْ لِ  اْسَتَجاُبوا بلَةَ  َوأََقاُموا َربِّ َنُهمْ  ُشوَرى َوأَْمُرُهمْ  الص  ٌْ ا َب  َرَزْقَناُهمْ  َوِمم 

ًُ  أََصاَبُهمُ  إَِذا َوال ِذٌنَ .ٌُنفِقُون نَتِصُرون ُهمْ  اْلَبْؽ َبة   َوَجَزاء.ٌَ ٌِّ َبة   َس ٌِّ ْثلَُها َس  مِّ

ِ  َعلَى َفؤَْجُرهُ  َوأَْصلَحَ  َعَفا َفَمنْ  هُ  هللا  الِِمٌن ٌُِحب   الَ  إِن   َبْعدَ  انَتَصرَ  َولََمنِ .الظ 

ِهم َما َفؤُْولَبِكَ  ُظْلِمهِ  ٌْ ن َعلَ َما.َسبٌِل مِّ بٌِلُ  إِن  ْظلُِمونَ  ال ِذٌنَ  َعلَى الس   الن اسَ  ٌَ

ْبُؽونَ  ٌَ رِ  األَْرِض  فًِ َو ٌْ  َوَؼَفرَ  َصَبرَ  َولََمن. أَلٌِم َعَذاب   لَُهم أُْولَبِكَ  اْلَحقِّ  بَِؽ

 .«[ٖٗ-ٖٙ:الشورى]{ األُُمور َعْزمِ  لَِمنْ  َذلِكَ  إِن  

ًَ  ُثم   بِهِ  ُعوقِبَ  َما بِِمْثلِ  َعاَقبَ  َوَمنْ  َذلِكَ }: وقال  هِ  ُبِؽ ٌْ نُصَرن هُ  َعلَ ٌَ ُ  لَ
 إِن   هللا 

 َ
 [.ٓٙ:الحج]{ َؼفُور لََعفُو   هللا 

: فقال ،(لعدلَ ا) َشَرعَ  حٌثُ  وأْفَضلِِه؛ وأْعَدلِِه، الكبلِم، أحسنِ  ِمن فهذا 

َبة   َوَجَزاءُ } ٌِّ َبة   َس ٌِّ ْثلَُها َس : فقال ،(الَفْضلِ ) إلى َنَدبَ  ُثم   ،[ٓٗ:الشورى]{ مِّ

ِ  َعلَى َفؤَْجُرهُ  َوأَْصلَحَ  َعَفا َفَمنْ } هُ  هللا  الِِمٌن ٌُِحب   الَ  إِن   [.ٓٗ:الشورى]{الظ 

ا  هُ  َذَكرَ (: الَعْفوِ ) إلى َنَدبَ  ولَم   الَعْفوَ  أن   ٌَُظن   لَِببل   الُمْنَتِصِؾ، على لَْوم ال أن 

، ِهم َما َفؤُْولَبِكَ  ُظْلِمهِ  َبْعدَ  انَتَصرَ  َولََمنِ }: فقال َفْرض  ٌْ ن َعلَ  مِّ

 [.ٔٗ:الشورى]{َسبٌِل

ٌ نَ  ُثم    بٌِلَ  أن   َب َما}: فقال الظالِِمٌن، على ٌكونُ  إن ما الس  بٌِلُ  إِن   َعلَى الس 

ظْ  ال ِذٌنَ  ْبُؽونَ  الن اسَ  لُِمونَ ٌَ ٌَ رِ  األَْرِض  فًِ َو ٌْ  َعَذاب   لَُهم أُْولَبِكَ  اْلَحقِّ  بَِؽ

 [.ٕٗ:الشورى]{ أَلٌِم

ا ُثم    بٌِلَ  عنُهمُ  َرَفعَ  لَم  ْبرِ ) إلى -ذلك مع- َنَدَبُهمْ : الس  : فقال ،(الَعْفو)و ،(الص 

 [.ٖٗ:الشورى]{ ُموراألُ  َعْزمِ  لَِمنْ  َذلِكَ  إِن   َوَؼَفرَ  َصَبرَ  َولََمن}

بُ  وأْحَكُمُه؛ َشْرع   أَْحَسنُ  َفَهَذا  ْبرِ  فً ٌَُرؼِّ  واإلصبلحِ  والَعْفِو، والَؽْفر، الص 

ْرِؼٌب، بؽاٌةِ  ْذُكرُ  الت  ٌَ  العاقبِة، وحمٌدِ  والمحاسنِ  الفضابلِ  ِمن فٌهِ  ما و

نْ  الُمنتِصؾِ  عن وٌرفعُ  ٌِّنُ  والَعْذلَ، الَمبلمَ  َظلََمهُ  مم  ٌَُب  علٌِه، َحَرجَ  ال أن هُ  و

 .ُظلِم ما بعدَ  اْنَتَصرَ  إذا سبٌلَ  وال

ًَ  أنْ  ٌُْمِكنُ  فهل   ،-َعْدلِهِ  مع- سبٌبل   الُمْنَتِصؾِ  على َتْجَعلَ  بؤنْ  شرٌعة   تؤتِ

 .«!؟-ُظْلِمهِ  مع- سبٌبل   الظالمِ  على تجعلُ  ال وهً



 :قلتُ  

ر و  ضتَ -َمْخموم قلب   ذي مظلوم، ُكل   -بعدُ - أَُذكِّ  -ُهُجوم أليِّ ( بالباطل) عر 

ا َؼافبِل   هللاَ  َتْحَسَبن   َوالَ }: الُمبٌن كتابه فً العالمٌن، ربّ  بقول ْعَملُ  َعم  ٌَ 

الُِمونَ  َما الظ  ُرُهمْ  إِن  ْوم   ٌَُإخِّ ٌَ  [.ٕٗ:إبراهٌم]{ األَْبَصار فٌِهِ  َتْشَخصُ  لِ

 هللاُ  َصل ى- هللاِ  َرُسولُ  لَ َقا: قال ،-عنه هللا رضً- الُخْدريِّ  سِعٌد   أبً وعن 

هِ  ٌْ َراطَ  َعَبُروا إَِذا الُمْإِمنٌِنَ  إِن  »: -َوَسل م َعلَ نَ  َقْنَطَرة   َعلَى أُوقِفُوا: الصِّ ٌْ  َب

ةِ  ار؛ الَجن  ٌُْقَتص   َوالن  ُبوا َفإَِذا َبْعض؛ ِمنْ  لَِبْعِضِهم َف  فًِ لَُهم أُِذنَ : َوُنق وا ُهذِّ

ة ُدُخولِ   .«الَجن 

َرة، أَبًِ َوَعنْ   ٌْ هِ  هللاُ  َصل ى- هللاِ  َرُسولَ  أَن   ُهَر ٌْ ْقَتص  »: َقال -َوَسل م َعلَ ٌَ 

اء ّحت ى َبْعض، ِمنْ  َبْعُضُهم الَخْلقُ  ة َوَحت ى الَقْرَناء، ِمنَ  الَجم  ر   ِمنَ  الذ 

ة ر   .«الذ 

ؾَ   ٌْ ؤْنُ  َفَك ٌِّه، َعقٌَِدةِ  َوَحَملَةِ  ِدٌنِِه، بُِدعاةِ  -ِجَهة   ِمنْ - الش   َمْنَهجِ  َوُحَماةِ  َنبِ

الِح َسلَفِهِ  هِ - الص  ٌْ بلةُ  َعلَ بلَم الص   َزل ة َوأَْدَنى ِرٌَبة، بِؤََقلِّ  ٌُْإَخُذوا أَنْ ! ؟-َوالس 

 !!َخَطؤ؟ َوأَْهَونِ  ،)!(

ْقَتص   أََفبلَ   اِصرُ  بِِهم، الَعلٌِمُ  َوُهوَ - َرب ُهم ٌَ ن -لَُهم الن   َواْعَتَدى م،َظلََمهُ  ِمم 

ِهم، ٌْ  !َحق ُهم؟ َوَتَجاَوزَ  َعلَ

ؾَ   ٌْ ؤْنُ  َوَك ِهُمُهم فٌَِمنْ  -أُْخَرى ِجَهة   ِمنْ - الش  ت  ٌا ، ُزورا ،- ٌَ ال   َوَتَعدِّ  -َوَتَقو 

ْعنِ  َحاَبة، فًِ بِالط  ِرٌنَ  الَعَشَرةِ  فًِ َبلْ  الص  ة الُمَبش  ًَ  -ِمْنُهم- بِالَجن   هللاُ  َرِض

 !؟-ُمْنَتقَِصُهم هللاُ  َوَقاَتلَ  -َعْنُهم

ؾَ وكَ   ِهُمُهم بَِمنْ  ٌْ ت  ضا  - ٌَ ٌْ ْعنِ  -أَ ِهم ال ِذٌنَ  بِالُعلََماِء؛ بِالط  ٌْ  َوبِِهم َنْنَتِسُب، إِلَ

 !ُنْعَرؾ؟

ؾَ   ٌْ َهاِمهِ  فًِ َطارَ  بَِمنْ  وَك ٌ ر- اتِّ ِصلَ  ؛-!َوَط ٌَ اَنا، إِلى لِ ٌَ  َوقُلُوبِنا، َنَوا

ا ِسنا،أَْنفُ  َوَدواِخلِ  ٌَ  !ُصُدوِرنا؟ َوَخَبا



ؾَ   ٌْ ْطَعنُ  بَِمنْ  وَك اِرخِ  بِالَبْهتِ - فٌَِنا ٌَ نا -الص  ٌٌِّن، َعنِ  ُنَدافِعُ  بِؤَن   وأَْهلِ  الِحزب

ٌِهم، البَِدع، ِهم، َوُنْثنًِ َوُنَزكِّ ٌْ َنا َبلْ  َعلَ ُمُهم أَن   الُعلََماءِ  َعلَى)!( ُنَقدِّ

ٌن؟ ٌِّ لَفِ  !الس 

 ..{َعِظٌم ُبْهَتان   َهَذا ُسْبَحاَنكَ } 

  ِ ةِ  ُمَعاَداةِ  َنْهجِ  َعلَى َنْحنُ : بَِجبلَلِه إاِل   ٌُْحلَؾُ  الَ  ال ِذي َفوهللا  ٌِّ  وأَْهلِ  الِحزب

قٌِنا   ِدٌنا ،- البَِدعِ  ٌَ - ُدَعاتِه ِمنْ  َوِصْرَنا أَْهلَُه، َوَخالَْطَنا الِعْلَم، َعَرْفَنا ُمْنذُ  -َو

ةُ  ُ  -َقْرن ُثلث ِمنْ  َقِرٌب   َقْبلَ - هلل والِمن   َعلَى َوالَوَفاةَ  الِخَتام، ُحْسنَ  هللاَ  َنْسؤَل

ةِ  ن   ...-َواإلِْسبلَم الس 

َنة   ُمْفَرَدة ،- َوُرُدوُدَنا  ٌٌِّن، َعلَى -َوُمَضم  ْبَتِدِعٌن البَِدِع، وأَْهلِ  الِحزب َِ  -َوالُم

ا َوَكثٌَِرة   َكثٌَِرة ، ِ  -ِجّد   !-أعمى وال أعشى، على ٌخفى ال بما -الَحْمدُ  َوهلِل 

ُدورِ  فً ال تًِ اْلقُلُوبُ  َتْعَمى َولَِكن األَْبَصارُ  َتْعَمى ال} إنها: ولكنْ   { الص 

 [...ٙٗ:الحج]

َجاه  - أَقُولُ  وأَِخٌرا     :-!آَخرَ  بِاتِّ

اتُ ) ِهً ها...   ٌَ ٌن ُكلّ  ُمْنَتَد ٌِّ لَفِ ْكُثرُ  َوَتْزَداُد، َتْكُبُر،( الس  ٌَ  اُدَها،ُرو   َو

َقةُ  َوَتْعُظمُ  َوُمَشاَرَكاُتَها، َمواِضٌُعها، َوَتَتَضاَعؾُ   بَِنْهِجها َواالْطِمْبَنانُ  بَِها، الثِّ

ْبِدٌعِ  أَْصَحابِ  ُؼلُوِّ  َعنْ  َبِعٌدا  - ْشنٌِع، الت  ْهِوٌنِ  ُحماةِ  طرٌقةِ  َعنْ  َونؤٌْا   َوالت   الت 

ْمٌٌِع ْجَعلُنًِ -َوَرْحَمتِه هللاِ  بَِفْضلِ  َذلِكَ  َوُكل  -! َوالت  رَ  -!ُبدّ  َوالَ - ٌَ ٌْ  َعلَى َقاِدر   َؼ

 َكَما- َمَواِضٌِعَها ِمنْ  -!!األَْكَثر: َعنْ  َفْضبل  ! الَكثٌِر: أَقُولُ  َوالَ - الَقلٌِل ُمَتاَبَعةِ 

لِ  فًِ آُملُ  ُكْنتُ   !-اْنِطبلَقِه أَو 

ء   لُِكلِّ  إِْذ؛  ًْ ؛ َش  لُِكلِّ  هللاُ  َجَعلَ  َقدْ } ،{آَتاَها َما إاِل   َنْفسا   هللاُ  ٌَُكلِّؾُ  الَ } وَ  ُحُدود 

ء   ًْ  ...{َقْدرا   َش

 

َباءُ  َتَكاَثَرتِ   ْدِري َفَما.............. ِخَراش   َعلَى الظِّ  ! ٌَِصٌدُ  َما ِخَراش   ٌَ

 



 :اْبتِداء   -اآلن- َفؤَقُولَُها 

 ...َقْول   لَِساِكت   ٌُْنَسبُ  الَ  

ٌْسَ   ا -َبَداَهة  -( الُمْنَتَدى) ًفِ  َما( ُكل  ) َفلَ لِعُ  ِمم  ه أَط  ٌْ  أَنْ  َعنْ  َفْضبل   - َعلَ

 !َعْنه أَْرَضى أَو أُوافَِقُه، أَنْ  ،َبْلهَ -أَُطالَِعهُ 

( الن فُوسُ )وَ  َتَتفاَوُت، َوالقُُدَراتُ  َتَتَفاَوُت، َوالَمَداِركُ  َتَتَفاَوُت، َفالُعقُولُ  

ء   بُِكلِّ } -ْحَدهُ وَ -َتَعالَى- َوهللاُ !! َتَتفاَوتُ  ًْ  ...{َعلٌِم َش

با  ) َهذا أَقُولُ  َوالَ   َما-!َواْنفبِلتا   ُهُروبا   أَوْ -( َتَفل تا  ) َوال ،(َتَهر  ة   ُهوَ  َوإِن  ٌَ  ِحَكا

، َبَشِري   لَِواقِع   ة   لَِحقٌَِقة   بٌان   و محدود   ٌ ْشَهدُ  َوهللاُ -مشهورة   إِْنَسانِ ٌَ- !! 

 

 َما أَْسَهلَ  وأََراهُ ...................... بِِحْفِظهِ  ُعنٌِتُ  َما أَْنَفسُ  َوالَوْقتُ  

كَ ) ٌْ ِضٌعُ ( َعلَ ٌَ ! 

 اإلِْرَشاَد، -ُسْبَحاَنه- لِلَمْولَى َوالَفْضلُ  -َبْعدُ  َوِمنْ  َقْبلُ  ِمنْ - أَْعِدمَ  َولَنْ  

ْوِجٌَه، ْنبٌِهَ  َوالت   َذلَِك، َتْكِرٌرَ  َبلْ  ،-َواالِْستَِطاَعة القُْدَرةِ  بَِحْسبِ - َوالت 

 ...َوَتْقِرٌَره

 خٌرَ ( لً) ٌكونوا أن: وتبلمٌذي وأبنابً، إخوانً، سابر من فؤرجو 

 ...األَمٌن الَمْطلَبِ  هذا تحقٌق على ُمِعٌن؛

ِخنا َكبلَمَ  -َحٌٌِتُ  َما- أَْنَسى َولَنْ   ٌْ ًِّ  اإلَِمامِ  َش  َهَذا ِمْثلِ  فًِ -هللاُ  َرِحَمهُ - األَْلَبانِ

ا ٌَ  :-َوأَْصَحابِهِ  َوأَْبنابِِه، إِْخَوانِِه، َمعَ  ُمَعاَملَتِهِ  فًِ -قالسِّ

 .....«َواْمشِ  َكلَِمَتكَ  قُلْ » 

 :َوَقْولَهُ  

ٌْسَ  ُمْعلِم َكبلَِمً»   ....«بُِمْلِزم َولَ

 !؟ -الٌومَ  -هللا رحمه- ِمْثلُهُ  فؤٌن 

 :َوَبْعدُ  



َكادُ  الَ  -ُكل هُ - فالَعَجبُ   ْنقُصُ ) ٌَ َزالُونَ  الَ  نِمم  !( ٌَ ٌن ُمْسَتْمِربٌَِن،- ٌَ  -!ُمْسَتِمرِّ

َواٌا َمْكُنونَ  ٌَُداِخلُونَ  ْسَتْخِرُجونَ ! الن  ٌَ ً   َو ُمونَ ! الَمَقاِصد َخفِ ٌَُعمِّ ! األَْحَكامَ  َو

ُرونَ  ٌَُكرِّ ٌِّاَ  َو ٌُْكثُِرونَ ! الَكبلَم َس ْحَسُبونَ  َوُهمْ }!! والِخَصام الَعْذلِ  ِمنَ  َو ٌَ 

ُهم ُنونِ  بَِتْحقٌِقِ { ُصْنعا   ْحِسُنونَ ٌُ  أَن   !َواألَْوَهام الظ 

، َواِحَدة   َكلَِمة   أَقُولَُها َفإِنًِّ َذلِك؛ َوَمعَ   ة   َواِضَحة   ٌ ة َجلِ  ٌ  : َقِو

 َقالَ  َكَما- «فٌِه هللاَ  ُتِطٌعَ  أَنْ  ِمنْ  بِؤَْحَسنَ  فٌَِك؛ هللاَ  َعَصى َمنْ  ٌُْجِزئُ  الَ » 

  ً َحابِ اِشدُ  َوالَخلٌَِفةُ  ل،الَجلٌِ الص  اب ْبنُ  ُعَمرُ  الر   ...-الَخط 

ًَ - َوبِهِ ...    بِؤَْرواِحَنا َوَنْهَجهُ  َنْهَتِدي، َوبَِهْدٌِهِ  َنْقَتِدي، -َعْنهُ  هللاُ  َرِض

 ...َنْفَتِدي

ْقَوى َواْلَعاقَِبةُ }   ...{لِلت 

 (: ٌنبؽً) فالذي 

 ..َنْبِؽً ال أنْ  - 

َظر قبل قُلوَبنا ُنراِجعَ  وأنْ  -   !!أقبلِمنا إلى الن 

لَ  وأنْ  -   !األْوقاتِ  بحاالتِ  الَحْظَوةِ  قبل المآالت َنَتؤم 

ي! الِخبلؾِ ( َشْخَصَنةِ ) على وْلَنْعلُ  -  َعدِّ  !!واألوصاؾ األحكام، فً والت 

قُون لََعل ُهم- هللاَ  َوْلَنت قِ ...   ت  ٌَ-... 

ا} وَ   ِ  إِن  ا هلِل  هِ  َوإِن  ٌْ  ..{ِجُعونَرا إِلَ

، َعُظمَ  َفَقدْ   ًُ ْلُم، َواْشَتد   الَبْؽ ... َوالفَِرى الَفْريُ  َوَزادَ  الَهوى، َوَكبِرَ  الظ 

ٌْسَ }و  ...«َنَجا َصَمتَ  َمنْ »وَ [ ٖ٘:النجم]{ َكاِشَفة هللاِ  ُدونِ  ِمنْ  لََها لَ

َجاءَ ..   َجاءَ ..  َفالن   !الن 

 

 * * * * * 



 

 !اإلنصاؾ اإلنصاؾَ : األصناؾ سابر إلى... 

 

 

را   هللاُ  َجَزاُهمُ  - َتبلِمَذتًِ أَفاِضلِ  َبْعضُ  - أَْمسِ  - أَْوَقَفنً  ٌْ َمة   َعلى -َخ ٌْ  ُكلَ

َزةِ  ٌْ ُعم   َنْشِرها؛ إِلى ُمَساِرعا   إال َنْفِسً أَرَ  لَمْ ! الَمعانً َجْزلَةِ  األَلَفاِظ، َوِج ٌَ  لِ

ٌُْنَتَفعَ  أََثُرها،  . . . بِها َو

لَ  َما أَْجَملَ  َوَما  ٌْ ا- قِ لَؾِ  َكبلمُ »: -َقِدٌم  ل   الس  ٌْ  :«...الَبَرَكةِ  َكثٌرُ  َقلِ

ْمِهٌد» الُعَجاب ِكَتابِهِ  فً َعْبِدالَبرِّ  ابنُ  ُعمر أَُبو اإلَمامُ  َقالَ    (:4ٖٕ/1) «الت 

، ابنِ  عن ، َمْعَمر   وأَْخَبرنا: َعْبُدالرزاقُ  َقال»  دَ  أن   أبٌِه، عن َطاوس  ٌْ  بن َز

 َعْهدها آِخرَ  ٌكونَ  أنْ  َقْبلَ  الَحابِِض  َصْدرِ  فً َتمارٌا َعب اس   وابنَ  ثابت  

واؾُ  تِ  الط  ٌْ  !َتْنفِرُ  ال: زٌد   وَقال َتْنفُِر،: عب اس   ابنُ  َفَقال! بالَب

د   َفَدَخلَ   ٌْ  .َتْنفِرُ : َفَقالَتْ  َفَسؤَلَها؟ عابَِشَة، على َز

د   َفَخَرجَ   ٌْ ْبَتِسُم، َوُهوَ  َز ق ٌَ ٌَ  ...قُلتَ  َما إاِل الَكبلمُ  َما: ُولَو

 :ُعَمر أَُبو َقال 

ُكونُ  َهَكذا  ، ابنِ  ُمَعلِّمُ  َوَزٌد   اإلْنَصاُؾ؛ ٌَ  !بِِهم؟ َنْقَتدي ال لنا َفما َعب اس 

 .«الُمْسَتعانُ  وهللاُ  

 :-لَهُ  هللاُ  َكانَ - الَحاِرثِ  أَبو َقالَ  

ةِ  اتِنابَِطَبقَ - بِِهم َنْقَتدي ال لََنا َما َنَعْم؛   ٌ  !؟-َكاف ة   - الِعْلِم

 ...-الحقِّ  أَهلَ  ٌا- الحقِّ  فً هللاَ  فاهللَ  

ثِ  َوأَْصلُ   ٌْ حِ » فً الَحد ٌْ  (.6ٕٖٔ) «ُمْسلِم   َصِح

 ...-أجمعٌن- وصحبه آله وعلى محمد، نبٌنا على هللا وصلى 



 ..خٌرا هللا جزاك...طٌباوي مختار الشٌخ األخ إلى

 وفً سنوات، بضع قبل طٌباوي مختار لشٌخا باألخ سمعتُ  ما أولَ ....

 ردا الطٌباوي ٌكتب كان لما-المولى حفظه-هادي بن ربٌع الشٌخ مجلس

 !البوطً الدكتور على

 ومإلفه الكتاب على ٌثنً ربٌع،فسمعته الشٌخ ٌدي بٌن-وقتبذ-رده وكان 

 الكاتب ألسلوب -هللا حفظه-تشبٌهه: منه بذاكرتً علق..شدٌدا حارا ثناءا

 ...تٌمٌة ابن اإلسبلم شٌخ ببؤسلو

 : اآلن فؤقول 

 ...-باألمس-التشبٌه ذاك-الٌوم-طٌباوي أخٌنا ردود أثبتت لقد..نعم 

 ..علٌها بال ذي رد أي-!ترى لن ولعلك-ترى لذلك؛ال 

 أحكام فهً)!!(رجعً بؤثر والحكم!واالستعداء!المصادرة أسلوب أما 

 !!!!القرنٌن بارزة جابرة

 

 ...وحجة   وعلما حلما-هارون أبا أخً-خٌر من ٌهف أنت ما على فامض 

 ما قراءة إلى العلم طلبة إخواننا سابر فٌها أدعو مناِسبة مناَسبة وهذه 

 بذا ؛فهً وتمّعن بتؤّمل-وتؤصٌبلت ردود من- طٌباوي أخونا كتبه

 ...جدٌرة

 :وأخٌرا   

 به هللا منّ  ما به تحفظ ما خٌر فهو:بالتواضع -مختار أخً-أوصٌك 

 ...علٌك

 ..العلم طالب مقتلة فهو:والتعالً الؽرور من إٌاك وإٌاك 

 لك ٌدعو إخوانك،وما لك ٌرجوه ما أحسن على تكون أن خٌر   بك والظن 

 ..محبوك به



 

َبع-عامة   لكنها مختار، ألخً -خاصة  -موجهة هذه كلمتً كانت ولبن  -بالت 

 ..المبارك المنتدى هذا فً النشطاء إخواننا لسابر

 .والسداد اإلخبلص ولكم لً-تعالى-هللا أسؤل 

 ......مساعٌكم وبوركت بوركتم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لوا  وقت حان فقد..  واإلنصاؾ الرفق بِحلٌةِ  -إخوانً- تجم 

 !القِطاؾ

 

 

ًّ  بعضه)  ِسَجال من ٌجري ما ـ واآلَخر الحٌن بٌن ـ أتابعُ  أَزالُ  ال...   علم

ً   ؼٌر وأكثُره،  ة الدعوة إلى المنسوبة اتالُمنتدٌ بٌن!(  علم  ٌ )  السلف

 تاركة   ؛ لبعضها)!(  تفّرؼتْ  حٌث ؛!(  حقا   كذلك تكون أن أرجو وال تً

!!  العنكبوتٌة الشبكة فً ـ! بتزاٌد - الُمنتشرة( www) الضبلل مواقع

رُ ،  ُسموَمها تنفُثُ   ..بها الناسِ  دهماءَ  وُتَؽرِّ

 وِمن قبل ِمن ـ وحَده - هللِ ُِ  والفضل - اإلنصاؾ أهل جمٌعُ  َشِهدَ  ولقد 

ة العلمٌة الوقفة بتلك ـ بعد ٌّ  فً ـ العلم أهل ِمن ُثل ة   بُمهمتها قام التً القو

ؾ،  والُؽلُوِّ ،  التكفٌر جماعات ِضد   ـ المحروسة الشام ببلد بعِض   ؛ والتطر 

 الُخَطبَ  وأقاموا،  المإتمرات وعقدوا،  الن شرات وكتبوا،  الكتب فؤل فوا

 .. ونقِده ذلك نقض فً: والندوات

 ذا فً ـ عالٌة   علمٌة   وقفة   ثّمةَ  أن   ـ!  وسٌشهدون ـ اآلن وٌشهدون 

 - المبرورة السلفٌة للدعوة تنقٌة   ؛ الوقفةِ  هاتٌك عن قوة   َتقِل   ال ـ الحال

 -! أنوؾ   َرِؼَمت وإن - علٌها واالجتماعِ ،  إلٌها باالنتِساب نتشّرؾُ  الّتً

 !!!واالختبلؾ الفُرقة وأسباب،  واالعتِساؾ الُؽلُوّ  ُصَور بعض ِمن

 - له والحمد - هللا شاء إن - المبارك الُمنتدى هذا إلنشاءِ  كان ولقد 

ٌّن ُكلّ  منتدٌات) ة  -(  السلف  فالحمدُ !!  مكشوفة وَؼَدت!  معروفة باتت قِص 

 ..الصالحات تتمُ  بنعمتهِ  الذي هلل

جال هذا بعد - الٌقٌن مثل على وأنا   أوشَكتْ  ؛الذي الوطٌس حامً السِّ

نِ ) أن   -!نهاٌُتهُ  ٌْ نِ (الفاِضلَ ٌْ ! (  بطل ال![ أخاك] ُمكَره  ) باَرَكا)!!(  الل َذ

نِ  ؼٌرَ ( المنتدى) هذا إنشاءَ  ٌْ  ٌكادان -! ببالِهما خاطر   وال، ٌجري ما ُمَتَوقَِّع

ان اآلن)!(  َعض   !! ندما   أصابَعُهما ٌَ



ةُ  ما   !أنفِسنا؟ على فتحناها التً( هذه) ببلءِ ال ُكو 

ِهما لسانُ  هذا ؛ نعم  ٌْ  لسانَ  -! محفوفة مجالسَ  فً- ٌكونُ  وقد،  حالَ

هِما ٌْ  !!قالَ

 ".فعل شاء وما هللا َقَدر( " مفعوال   كان أمرا   هللا لٌقضً) 

ا* *** *  ٌكونا أن خشٌتُ  ما كان قد   لراِجعونا هللا إلى إن 

 

 -ٔ -

 

 !إفبلَسهم)!(  قومال أعلن لقد 

 !! - انقطاِعِهم أمارةَ  -!(  البٌضاء) الراٌة ورفعوا 

 !(! سحاب)  الـ إلى دهشة   أفواَههم وَفَؽروا 

 !! َسلواهم الٌقظةِ  أحبلمُ  وصارت 

:  والتحقٌرُ  والذم  ،  والشتمُ  والسب  !!  مسٌِرهم مصٌرَ :  التخب طاتُ  وَؼَدت 

 !!!ولُباَبهم باَبهم

 -أكثرَ  - ٌنفض   ال حّتى!  َمَعنا َمن على ُنحافِظَ  أن - اآلن - المهم  .....  

 !!جمُعنا

نا أكبرَ  نجعلَ  وال  ٌن إال) الُكلّ  ُمنتدى -فقط- همِّ ٌِّ  أو،  تحطٌبا   -!(  السلف

 !!- تحطٌما  

دون - بٌنهم فٌما - وهكذا!  ٌُتمتِمون وهكذا!  ٌقولون هكذا   وال ٌردِّ

دون  !!ٌترد 

 - الحقِّ  أهلُ  بٌنما،  ٌتناقصون - صنابِِعهم سوءِ  بسبب - هم:  فالٌومَ  

 ...ٌتزاٌدون -بالحقِّ 



عتمونا ولبِن،  إخوانً:  أقولُ  أزال ما:  نعم)  إخوانً فٌا   فلن:  بد 

َعكم  (: نضلِّلكم فلن:  ضل لتمونا ولبن،  نبدِّ

 ....الباطل فً التمادي من خٌر   الحقِّ  إلى الرجوعُ  

 ... ُكّفوا ؛ َكَفى 

 !الهاوي الواهً ماضٌكم أوراقِ  نشرِ  إعادةُ )!(  أتباَعكم ٌُقنِع فلن 

 ال ؛ الجراح أَْعنً=ٌإذٌنا وهذا)  ِجراِحكم لَـْملََمةِ  فً ُتفلحوا ولن 

 !وإصراِركم باستمراِركم!( لَـْملََمَتها

 !!ِحلم وال،  ِعلم ال 

ان باد   اآلن؛ حالُكمُ  ُهو هذا  ٌَ  !لؤلعٌان مكشوؾ  ،  للَع

 !؟ إلٌها تنتمون التً(  السلفٌة الدعوة) هً فؤٌن 

 

 

 -ٕ -

 

ا  ٌ ها - أنتم وأم  ة القابمون أ ن  ٌ ة أصولها َوفق على النبوٌة بالس  نِ  ؛ الس 

 ُمنتدٌات) أعضاء ِمن -رفٌع بدٌع عال   وبؤدب - َتشنٌع وال،  َتمٌٌع دون

ٌن كل ٌِّ ٌن من وؼٌركم -(  السلف  وَمن - المبٌن الَعدل الحقِّ  لمنهجنا الُمحبِّ

ٌِّدٌن الُمإازرٌن ِمن وراَءكم  :  لكم فؤقول -! صاِمتٌن( كانوا)ولو - والمإ

 .... الرفقَ  الرفقَ  

 ..... الِحلمَ  الِحلمَ  

 ...... اللٌنَ  اللٌنَ  

 ...... حان قد فالقِطاؾُ  



 ...األمان َبر   قاَرَبت قد - والحلم بالعلم-(  الصالح السلؾ منهج) وسفٌنة 

 ..االجترار إال لنا الُمخالفٌن عند ٌبق ولم 

 .....والتكرار 

 ...الِمعثار والتلق ط 

لم  ار والظ   ....الُكب 

ي   ...بإْصرار والتعدِّ

 :َحَذار َفَحَذارِ ..... 

 !ُمَتَشبِّهٌن بهم أو،  ُمتابعٌن لهم تكونوا أن 

ٌن لكم ٌكونوا أو  رٌن ألقبلِمكم أو،  ُمْسَتفِزِّ  !! ُمَثوِّ

 وال)  لهم ُشبهة  ( الواثقون العلمِ  طلبةُ ) إخواُننا ٌترك لم ؛ َنَعم 

ة:أقول  !ناَقُضوها وبالحقِّ ،  ونقضوها َنَقدوها إال!( ُحج 

 ..خبٌبَته وَنَسفُوا،  حقٌقَته وكشفوا إال!(  َنَفس   ذا) مقاال   لهم ٌُبقوا ولم 

عن، واالفتراء الكذب من كثٌر   عن(  إخواُننا سكت) ؛ نعم   ..الَخَواء والط 

 

 -ٖ -

 

 ....الهواء فً كالَهَباء َجَعلَهم ما ؛ والبراهٌن الُحَججَ  وألزموهم 

نات األدلة عن ُسكوتا   فكان - هم -! (سكوُتهم) أما  ٌّ  لؤلحقاد إذكاء   - والب

 ....- والعداوات

هِ - هذا فكان  ٌْ  لَِتحقٌق باب وأكبرَ ،  للثبات طرٌق   أعظمَ (  لنا) -بَِطَرَف

ات  ... المود 



ً   ففرق     (!!! سكوتهم)و( سكوتنا) بٌن - جل

رُ    :- بامتٌِاز - اإلْنجاز هذا على ُنحافظَ  حتى- قولً خاتمةَ  ٌكون بما وأُكرِّ

 .... الرفقَ  الرفقَ  

 ..... الِحلمَ  الِحلمَ  

 ......اللٌن اللٌنَ  

 (.. الصابرٌن معَ  وهللاُ )  

ٌ ها - بٌقٌن - قرٌب والفجرُ    ! - األمٌن - الحبٌب ألخا أَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ذوي أسلوب! ( الرجعً األثر)  بـ!( الحق مصادرة) أُسلوب

 : والببلء الجهل أهل طرٌقة و،  األهواء

 

ٌ ون العلمِ  طلبةُ  – وأبناإنا – إخواُننا ٌزال ال...    الحرٌصون السلف

ون  بخاصة  و – هللا شاء إن – المباركة(  المنتدٌات)  هذه فً – الجاد 

 – مستمرٌن – وقلَمه قلَبه هللاُ  سدد – الطٌباوي مختارا   الشٌخ أخانا

 بالحجج الُمَكل لةِ :  النافعة المنهجٌة تؤصٌبلتِهم َكْتب فً – أجمعٌن

ٌّة واألدلة،  الشرعٌة ٌ ة بصورة   - أحسنُ  هو بالذي والجدال،  العقل  ...- نق

 

)  بِهِ  هللاُ  رد  ( كبٌرا  ) حق   بابَ  – خٌرا   هللاُ  جزاهم – مقاالُتُهم كانت ولقد 

 واقعوا الذٌن –! إخواننا ؛ نعم – إخوانِنا –! أكثر:  أقولُ  وال –( كثٌرا  

 !!التعن ت وباَشُروا! الؽلُو  

ا  ةُ ) أم   ٌ ،  سادرٌن الُؽلُوِّ  َدْرب فً ٌزالون ال الذٌن -! ( أولبك) ِمن( البق

وا َفَعُموا)  : - سابرٌن التعن ت أهل طرٌقةِ  وعلى  ُمْنَبِكمٌنَ  –(  وَصم 

 !– ساكتٌن

 أتباِعهم)  لـ - َقط   – عندهم جوابَ  ال أن ه نرى)!(  التتب ع من)!(  وبقلٌل   

 المصادرة)  إال -الردودَ  هاتٌكَ  به ٌُقابلون–! المقلِّدة ِمن وُجل هم –( 

 : ٌقولون فتراهم ؛ -ِصْدق ؼٌر ِمن-!(الرجعً األَثر)  بـ!( للحق

 األقل   األخرى ُكنٌتً:  وبالمناسبة –..(  الحسن أبً)  أتباع ِمن هذا 

 !– الحسن أبو:  شهرة  

 

ر   هذا   !!ُمَتَعجرؾ   ُمتَكبِّ

 !!بالعلماءُِ  ٌطعن هذا 

 ...! هذا 



 ... ! هذا 

 ! ؟ – هذا ٌا – ماذا فكان 

 

بَ الت هذا!( - أٌضا   – العقبلءِ  ؼٌرُ  ٌسؤم وكاد)  العقبلءُ  سبم لقد   هر 

 !!! المفضوحة االلتواءاتِ  وهذه!  المكشوؾَ 

 ... أدلّة وال،  ُحَجج فبل 

نات ال  ٌّ  ... براهٌن وال،  ب

 

 : - صرٌحة   – أقولها 

 َحَجَبت بل(! الهوى) أهلِ  ُجُموعَ  -هللاُ  سّددهم – إخوانِنا مقاالتُ  قهرتْ  لقد 

 (!!!الهوا) َتَنف سَ  عنهم

 

)  بل ؛ أولبك(  أقبلمَ )  وأَدَبِهم بُِحججِهم - خٌرا   هللاُ  جزاهم – َكَسُروا لقد 

 أشبهُ  هو ؛ ِؼٌاب فً السلفًِّ العلم عن - ذا بسببِ – َفَؽَدوا!(!! ظهوَرهم

َبةِ  ٌْ رداب مهديِّ  بَؽ  !!السِّ

 

 –!ُمَتلَهِّفٌن –!  صباح   ُكل   - باِحثٌن – ٌتطل عون بالحقِّ  الراِؼبٌنَ  أن ذلكم 

: 

 ! ؟ وردوُدهم، ( القوم)  ُحَجج أٌن 

 !!أسبوعان،  أسبوع   مضى لقد...  

 !!شهران..  شهر 

 ... ثم 



 ... شًء ال 

 !!شًء ال ؛ نعم 

 

ة َخْرَبشات   تكونَ  أنْ  أقربَ !  محجوجة ممجوجة كتابات إال...  ٌّ )!(  صبٌان

رنا ٌّة بالمواسم -!نفسه الوقت فً-ُتَذكِّ  : االنتخاب

 !!!موافقة!  حشد)!(  تكبٌر!  مإازرة!  تؤٌٌد 

 !!شًء ال...  ثم 

 

 (: قوم) ٌا 

 إلى صعب   –! منه بؤجزاء   – األقل على – أو – بالحق االعتراؾ هل 

 !؟ الدرجة هذه

 

 (: قومً)  ٌا 

ٌ ة حربا  )!(أردتموها لقد   ... ُهجوم

 وإسقاطا  ،  تبدٌعا  : –َفْتكا  )!(أسلحتكم أشد   -!  ُمتعاِضدٌن – لها وأخرجتم 

 ...وتنفٌرا  ،  وتكذٌبا  ،  وإساءات،  واتهامات،  بل  وتضلٌ،وهجرا  ، 

 

 - لربًِّ والحمدُ  – أنها – وأكثرَ  أكثرَ  – تكِشؾ األٌامُ  تزال وال... 

ٌّة ُمفرقعات    !(...ؼٌر ال)  صوت

 

 !!!فابدة( بعض) لها كان:  لئلنصاؾ ؛ ولكنْ  



ٌّة فابدة بل،  فابدة لها كان ؛ نعم   المجاري(  تسلٌك: )  وهً ؛ جل

ٌّة  التقلٌد( َوْقرُ )  آذانِهم على كان مّمن بالقلٌل لٌس لعدد  )!(  السمع

نُ )  قلوبِهم وعلى، ٌْ ب(  َر  :البلٌد التعص 

 .. األذان منهم َففُتِحت 

 ... األذهان منهم وتفّتحت 

 !بالقلٌل لٌس عدد  -بٌنهم– االعتدال جاّدة إلى َفَرَجعَ  

 !!الكثٌر – منهم – الؽلوِّ  مسالكِ  عن واْنَكَفؤَ  

 !!!األكثر جمِعِهمُ  عن وانفض   

 

 الن زولِ  عن ُمَتَكؤكبٌن ؛( الدفاع)  مرحلة فً)!(  النزال( نحن)و ُكل ه هذا 

 أو نرهُبه شًء   ثّمةَ  فلٌس – َخْوفا   أو َرَهبا   ال ؛! (  الهجوم)  ساح إلى

 – لها رادٌُ  فتنة   لُِعمر َتقصٌرا   ؛ ولكن.  –العالمٌن رب   هللاَ  إال نخافُهُ 

)  الخابِِضٌَنها وكؤن   ؛-بالباطلِ  - وتسطٌل تطولَ  أن -! وأسباب   ألسباب  

 !الفتنةِ ( بحر) فً إال ٌعٌُشون ال( َسَمك  

 

 

 : وأخٌرا   

 : من ؛ وأقوام   أقوام   ُشُبهاتِ  - بعد وِمن قبل ِمن –ُعلماإنا رد   لقد 

 ... والنصارى الٌهود 

ٌن  ٌِّ  .. والمبلحدة والدهر

 ... والضالٌِّن لمبتدعةوا 

ٌن  كٌن والشاكِّ  والمشكِّ



 .... والُمستشرقٌن والمبشِّرٌن 

 

 أهلَ  ٌجعلُ  سبٌبل   –! كانوا كٌفما –( هإالء) حال سوءُ  ٌكن فلم... 

 (!هإالء)  باطلِ  عن ٌسكتون(  أولبك)  اإلنصاؾ

 

 تتح –! عنها ساكتٌن ُمْؽفِلٌَنها – شبهاتِهم! (  ٌُصادروا) أن عن فضبل   

عاء دعوى  !! أومتكّبرون!! مبطلون أنهم وادِّ

 ....الُؽواةِ  الَعَجَزةِ  ُحَجج فهذه 

 

،  علٌها ما فظهر ؛)!(  أوزارها َتَضعَ  أن)...(  حرُبهم أوشكتْ  لقد... 

 .. لها الذي وانكشؾ

 (...للتقوى والعاقبة)  

 ...األقوى هم بحقِّهم وأهلُها 

 

 :ُترى فٌا 

 !ن؟ٌُدِركو! (  أولبك)  هل 

 

 (!الَقزّ  ُدودِ )  ونهاٌة،  الَحْجز بداٌة

 

 

 



 

-ٔ" )الحٌوان حٌاة"  فً كما –(  المخلوقات أعجب من)  هو والذي... 

مٌري -(ٖٔٗ  .- لِلد 

 

ود) هذا فً الَعَجب أعجب ومن   – نفِسه على ٌنسجُ  ٌزال ال: "  أنه( الد 

]  الَقز   وٌصٌرَ ، نفَسه فٌقتلَ !  َمْخلَص   له ٌكونَ  ال حتى ؛ -! جهله من

 "!  لؽٌرهِ [ الحرٌر

ً( ٖ٘ٔ-ٔ" ) القلوب قوت"  فً كما -   ...-للمكِّ

 

 ذلك رأٌتُ  لّما:  -الُمرٌب-العجٌب والشؤْنَ ،  الؽرٌب الحالَ  هذا تذّكرتُ ... 

قَ   ٌزالُ  ال والذي -!  ٌنتهً ٌكادُ  ال الذي – والتداُبر واالنقسامَ  التفر 

ة الدعوة إلى(  ذوٌه)  بعضُ ( ٌنتِسبُ )  ٌ  على القابمة المباركة السلف

 ...واالجتماع،  والوحدة،  االبتبلؾ

 

 :فكؤّنهم 

قوا.. ٌجتمعون   ... لٌتفر 

 ...لٌختلفوا..  وٌتآلفون 

 ... لٌتدابروا..  وٌتضام ون 

ْونَ   ٌَ ْح ٌَ ُموتوا.. و ٌَ  !!!!! لِ

اهم)  وإٌاكم هللاُ  أعاذنا  ٌّ ةَ  ودعوَتنا –(  وإ ٌّ  خاتمة   من - البارةَ  السلف

 ...كخاتمتِهم

 



ود)  من النوع( هذا) بٌن ما فرق لكن    نؾ( ذاك)و، (  الد  !(  الل دود)  الصِّ

: 

ود)  نهاٌةَ  أن  -  ة  )  فوابدُ ( :  الد   ٌ  وتعودُ ، األُّمةِ  عاّمة بها تنتفعُ  ؛(  حرٌر

 ...المهّمة بالنتابج علٌهم

ٌّة) َفَعوابدُ : -!  وبنفِسه ؛ لنفِسه –!(  الل دود) هذا نهاٌةُ  أّما-   ؛( تدمٌر

 ... الخالق عنها ٌرضى وال،  الَخْلق بها ٌشقى

 

 ...أفٌقوا ؛( قوم) ٌا 

 وبهداٌتكم،  حرٌصٌن علٌكم نزال ال أّننا:  بجبللِهِ  إال ٌُْحلَؾُ  ال فوالذي 

 ... طالبٌن وألخّوتكم،  راؼبٌن

 وعلى - بنهاٌتهِ  الَقزّ ( ُدود) ُتشابهوا أن –! وأصررُتم – َحَرصتم فلَبِن 

 !  كنتٌجتهِ  بنتٌجة   – إذن - فلٌكن ؛ -! ٌدٌه

 !!! مآل وأقبحِ  حال، أسوإ على واالنتهاء،  باالستبصال – َحْسبُ  – لٌس 

 أنفَسكم بها(  تحجزونَ )  التً الحمٌدةُ  العاقبةُ  تكونُ  -فقط وبهذا – بهذا 

ٌ د والمكر الترب ص أهل صنابع عن -هلل والحمد– هم والذٌن ؛ والتص

،  كابروا مهما)!(  أنفِسهم حقابقَ  ٌعرفون مّمن -وٌقِلّون،  ٌتآكلون

 أهوابهم َعْبرَ  فِتنتِِهم ُعمر إطالةَ  -!بالباطل – حاولوا ومهما،  واستكبروا

!!! 

ٌ ها– فبذا   ُتشابهُ  نهاٌة   خبلل من ؛( الحجز)  بداٌةَ  تنالون: -اإلخوةُ  أ

 فً بها وتسٌرون،  الباطل ِمن فٌها تنخلعون:  -حقّ بال-(الَقزّ  ُدود)  نهاٌةَ 

 ...العادل الحقِّ  َرْكبِ 

 

 

 



ذالة)   نسخة-! كان رجل   أي   –!( َرُجبل  )  تنقلبُ  عندما!(  الن 

- معدلة

 

 قُتٌبة وابنُ ، ( ٗٙٔ) «الُكبرى مشٌخته» فً األنصاري بكر أبو روى 

ً  ، ( ٗ/ٖ) «األخبار ُعٌون» فً ْهرَوان )  «الصالح الجلٌس» فً والن 

نةَ  بن سفٌان عن ُطُرق   ِمن( 6ٕٗ-6ٖٕ/ٕ ٌْ ٌَ  أْبَجر بن عبدالملك عن،  ُع

 : قال، 

 

 :البنهِ  لَبٌد بن علقمةُ  قال 

ًّ  ٌا»   :َمن فاْصَحبْ  ؛( الرجال)  ُصْحبةِ  إلى نفُسك ناَزَعْتكَ  إن ؛ ُبَن

 

 .زاَنك َصِحْبَتهُ  إذا -ٔ 

 .صانك َخَدْمَته وإن -ٕ 

تم وإن -ٖ  ة   بك ر  ٌّ  [.بكفاٌتك قام:  أَيْ ] مانك بل

ق قلتَ  إنْ  َمن ِاْصَحبْ  -ٗ   . قولَك صد 

د أَصْبتَ  وإن -٘   .صواَبك سد 

ها ُثْلَمة   منك رأى إن َمن ِاْصَحبْ  -ٙ   .سد 

ها نعمة   منك َبَدت وإن -4   . َعد 

ت وإن -6  د   ُمد  ها بفضل   إلٌك ٌَ  . َمد 

 .«الطرابقُ  منه علٌك تختلؾُ  ال من ِاْصَحب -1 

 



 :أَبَجرُ  بنُ  الملك عبد قال 

 !-أبدا  – أحدا   ٌصحبَ  ال أن إالّ  ابنهِ  من الرجلُ  هذا أراد أرى ما 

 معهم الناسَ  أدرك ولكنه ؛ ال:  -( هـ16ٔ) سنة المتوفى -سفٌان فقال 

ْدر ولم، األخبلقُ  هذه  (!!النذالة) من ُتْحِدثون ما ٌَ

 : قلتُ  

 «الَقْصر ُدمٌة» فً –( هـ4ٙٗ)  سنة المتوفى – ي  الباَخْرز وأورد 

 :-ِشعرا   – األخٌر المعنى هذا ترجمةَ ( 4٘ٔ)

 

 والجهالَهْ ( الّنذالةِ )  سوى ـهِ ....... فٌِـ لٌس زمان   هذا 

ْرقَ  لم   ( !الّنذالَــــهْ ) َوُسل ُمهُ  إالّ ........  صاِعد   فٌهِ  ٌَ

 

 قولُ ( 4ٔٔ/ٓٔ) «األولٌاء ةِحلٌ»و،(  1ٖٕٙ)  «اإلٌمان ُشَعب» وفً 

 :قال من

 

 : «بدٌنهِ  العبدُ  ٌؤُكلَ  أن(  النذالةِ )  ِمن» 

 

 !مواقفهِ  بتؽٌٌر 

 !أحكامه وَتَذْبُذب 

 !لسانهِ  وانفبِلت 

 ! مواقفهِ  وتناقُِض  

 ! أحوالهِ  وانقبلبِ  



 !باطلِه فً واإلؼراق 

عِ    !مآربهِ  وتنو 

ثِ    !!أؼراضه وتلو 

 

ٌْض وبعضَ ،  عبارة ِمن إشارة   – هُكل   – هذا أقولُ ...   ٌْض ِمنْ  َؼ  !َف

 الصواب ِمن أكتبُ  بما(  واثقا  ) ،  الحقِّ  ِمن معً بما(  ُمطمبّنا  )  أقولُها 

رَ – ٌْ  .-هلل والحمد– ُمداِهن   وال،  ُمجاِمل   َؼ

،  أفعاال   وأنتقدُ !  اسماء   أُوردُ  وال،  صفات   أذكرُ  – أزالُ  وال – كنتُ  وإن 

 !!أعٌانا   صُ أَخصِّ  وال

 

 المبدإ على ُمبلحقِة؛ ؼٌر وِمن،  ُمؽالَبة   دون – هلل والحمدُ  – ذلك ُكل   

مام النبويِّ   !"؟ أقوام بال ما: "  الت 

 

 على!  الفِبام بعضَ  ٌُْعجبْ  لم –!  اآلن إلى – التطبٌقَ  هذا أن  :  والعجبُ  

ْحَسُبون}:  ِمعٌار :  ٌقولُ  رٌبُ المُ  ٌكاد:)  و! {علٌهم صٌحة   ُكل   ٌَ

 (!!ُخذونً

 

َبَبةَ  أُبادلَ  ال أن – طاقتً َجْهدَ  –! ( أُحاول)  وإنًِّ   وال!  َسب هم الس 

امٌن  :إساَءَتهم الشت 

 

ًَ  ُكْفإا  ..... أرى فبل اللبٌمُ  النذلُ  وٌشُتمنً)   فؤُجاِملُهْ  ِعْرَضهُ  لِِعْرض

ًَ  ذٌلً له أَُجر     (!أُخاتِلُهْ  وَطْورا   ْورا  طَ  أُضاِحُكهُ .......  ؼافِل   كؤنِّ



 

)  ِذكر على ٌنامون! ( أُناس  )  ِمن –! وأكثرَ  أكثرَ  – ٌزدادُ  والَعَجبُ  

 فٌهمُ  ٌحلَمون بل،  -!  أنفِسهم – تذك رهم على وٌستٌقظون، !(  آخرٌن

ار المكرَ  بهم وٌمكرون! والنهار اللٌلَ   !!الُكب 

 

ٌَُقلِّبون –)!(  ٌقلِبون ثم   :لبطن   ظهرا   الحقابقَ  –! و

 !مجنون!(  عندهم)  فالعاقلُ  

 ! فُنون ذو والجاِهلُ  

كون ذو ٌُرمى)!(  وباالضطراب   !!الس 

 

 :العٌون -دما  - تبكً هذا فلِمثل... 

 

فاٌا النذالةُ  أَتحكُمنا)    الخطاٌا بؤكوام وترمٌنا( ......والن 

 بلٌاالب تكاثرت قد ولكنْ ......  َسَكْتنا لنا الُمسًءُ  ولوسكتَ  

 الرزاٌا=(  ُنساِوَمه)  لن فإّنا........  ِمْنهُ  صار قد الذي هذا َوَمعْ  

 !!! البراٌا ربِّ  ُهدى فً ولكنْ .........  حقود   من المساَءة نرضى ولن 

 

 

-بصٌر   بً،  سمٌع   لً وهو– سماه عالً فً جلّ  – َربًِّ هللاَ  أُشهدُ  وإنًِّ 

:  -!َنْذل َفْسل   ِمن ولو -القول َحقِّ  ِمن َوْجه   أي   لً َظَهرَ  لو: أّنه ؛

تً جاِمعا  ، إلٌهِ  ُمبادرا   لسارعتُ  تً ِهم   ....علٌهِ  وِذم 



 –! ( الجاري)  الِخصام( أكثر) أن   إال   -!أرى ال أزالُ  وال – أرى ال ولكنًِّ 

 !!!ِحَسابات وتسدٌدُ !  وتشؽٌبات!  وانتصارات  !  ُمماَحكات   – الٌومَ 

 ...{كاِشفة هللا دون نمِ  لها لٌس}: و 

 

-ارتٌاب ببل –!( األّقل)  هو -الصواب من –!( األكثر)  هذا وماٌتضّمنه 

!!! 

 

اك  ٌّ  أو – الُمْبِطلُ )!(  ٌتوّهمُ  عندما – وٌزدادُ  ٌعُظمُ  -نفُسه – الَعَجبُ  وذ

 سكوَته أن   أو!! َخَور   لٌَِنه أن   أو!  َعْجز   خصمهِ  لُطؾَ  أن   -!نفَسه ٌخدعُ 

  ً  !!!َحَصر   إعراَضهُ  أن   أو!!! ِع

 

ذلَ  أُراعً كم)    الِخصامْ  ُمْشَتد   َوْهوَ ......  ِحْلما   الن 

 (الكبلمْ  فً َفظ   َوْهوَ ......  لُطفا   القولَ  لٌنُ وأُ  

ذلَ  هذا جازِ    !!الحترامْ  أهبل   لٌس......  َعْدال   الن 

 

 : -الُعقبلء – إخوانً ٌا 

 ...ومداِره ّكتهِ سِ  عن القِطارُ  َخَرج لقد 

 ...إطاره عن بعٌدا   البحثُ  وسار 

 ...مضماِره عن الخٌلُ  وتجاوزَ  

 

د)  و( ٌتلّقط(= ) َنْذل  ) َمعَ  البحثُ  ٌُجدي فهل...   ٌّ  !؟(ٌتص



ْفَساؾ –! الظواهر من –( ٌتسّقط) َمنْ  مع البحثُ  ٌُجدي هل  ،  الس 

ٌُؽِمضُ   !األصداؾ؟ ُدَرر عن –! الكواِمن فً – بَِقَحة  - عٌنٌهِ  و

 

 

 َمْنَظِرهْ  فً َطْرفِك لَْحظَ  أَِجلْ ......  الفتى أصلَ  تعرؾُ  ِشْبتَ  إذا) 

بِنْ  لم فإنْ    َجْوَهِرهْ  من فهً أفاعٌلهِ ......  إلى فاْنُظرْ  لكَ  ٌَ

 َمْحَضِرهْ  سوى َتْطلَُبن   فبل......  َوَذا بهذا عنك ؼابَ  فإنْ  

ْذلُ )  ٌُْعَرؾ ابه......  الرجالِ  ِسر   المحاضرَ  فإن    ِرهْ  من( الن  ٌِّ  (.َخ

 

 

ُههُ  -ُكل ه -هذا...  ٌِّر!  للحقابق المقلِّب –! َنْذل   أيّ  -( الّنذل)  لذاك أَوجِّ  الُمَؽ

 !!! -! كان أٌنما!  كان كٌفما!  كان َمن كابنا   –! للمبادئ

 

ون أّما  ةُ ، به الُمؽتر  ٌَ ت)  ِمّمن – زخاِرفُهُ  علٌهم الُمْنَطلِ  أعٌنِهم على!( َعج 

متْ !  أبصاَرهم فؤْعَمتْ  – رٌُحهُ   :لهم فؤقولُ  ؛-! بصابَرهم وأص 

 

 (!!!مؤَْخذا الن ذلِ  للجاهلِ  مقاَدَتهُ ......  جاِعبل   لٌس َمن العلٌاءِ  الِهّمةِ  وذو) 

 

 

ُكم أنْ  فاْحَذروا...   َعض  ٌَ! 

 :الفق! ؟(النذالةِ )  تعرٌؾ عن ُسبِل َمن به أجابَ  ما أجملَ  وما 



 !!الَعُدوِّ  عن والن كولُ ، الصدٌق على الجرأةُ  

 

م ُكل   ْلَتْسقُط ثم...   ٌَ ر! األخبلق ُكل   َوْلَتْهوِ !  القِ  : المواقؾِ  ُكل   وْلتتكس 

 

ٌّة أْعراض   سبٌلِ  فً   !دنٌو

ٌّة وأؼراض     ! ذات

ٌّة وأهداؾ   :شخص

ة أهواء أو!!  مال   أو!  وظٌفة   ِمن  ٌّ  !!!!رد

 

 

ًَ ج هذا)    الرحمن ِمن بذاك أرجو...... ُمْرَتَجبل  ( الّنْذل)  ذا فً واب

 (ُؼفرانا

 مٌزانا الَكْتبِ  ذا فً أَْبَخسُ  لستُ  بل......  مذّمتهِ  فً( َنْذال  )  أظلمُ  لستُ  ال 

وابَ  أرجو   ِرضوانا منه وأرجو اإللَه أُْرضً......  ِحَوال   له أَْبؽً وال الص 

 

سٌن –(  نتاإلنتر)  ُكّتاب وإلى...  ! المستعارة باألسماءِ  الُمَتَترِّ

 :أقولُ  -!! كمبٌوتراتِهم شاشات َخْلؾَ )!( الظبلم ُجْنح تحت والُمَتَستِّرٌن

 

ً   قُل ولكن َخلَْوتُ ...... َتقُلْ  فبل ٌوما   الدهرَ  َخلَوتَ  ما إذا)   رقٌبُ  َعلَ

ُ  هللاَ  َتْحَسَبن   وال  ْؽفُل ٌَ   ِ  ٌؽٌبُ  علٌه ٌخفى ام أَن   وال......  لَْحَظة 



 والقُروضُ  ُتْجَزى بَِقْرِضكَ ......  فإّنما استطعتَ  ما وأَْجِملْ  فؤْحِسنْ  

 ُضروبُ 

 (!!قرٌبُ  لِلناظرٌن َؼدا   وأن  ......  ذاهب   أسرعُ  الٌومَ  أن   ترَ  أَلَمْ  

 

 

 : -وسلم علٌه هللا صلى- هللاِ  رسولُ  وصدق 

 بِِرضى هللاَ  أْسَخطَ  وَمن،الناسَ  هللاُ  كفاه: الناسِ  بَسَخطِ  هللاَ  أرضى َمن" 

 "...الناس إلى هللاُ  َوَكلَهُ :  الناس

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 



كَ  ٌْ َها– إِلَ  ٌ  !َمِعً ُكْنتَ  أَوْ  َخالَْفَتنًِ َسَواء ؛-األَْلَمِعً أَ

 

ٌْسَ !! َنْفِسك َحِسٌبُ  فؤَْنتَ ...   اَماذَ : )الُمِهم   َولَِكن   ؛!(َتْكُتبَ ) أَنْ  الُمِهم   َفلَ

 !(!!َتْكُتُب؟

د   َفاألَْخذُ   ! الِخَطاب فًِ َوالُمَماَحَكةُ ! اآلَخر الَقْولِ  أَوِ  لِْلَقْولِ  َواالْنتَِصارُ ! َوالر 

َكث رُ   !!َوالقُلُوب الُعقُولِ  َوأَْهَواءِ  الن فُوس، آَفاتِ  ِمنْ  َذلِكَ  ُكل  : بِاألَْصَحاب َوالت 

ي: الُمَوف قِ  الَعْبدِ  َعلَى َوالَواِجبُ    َوَتْمٌٌُِزَها الْجتَِنابَِها، اآلَفاتِ  َهِذهِ  َتَحرِّ

 ...ِمْنَها لِْلُمَحاَذَرةِ  َوَمْعِرَفُتَها لَِنْفٌَِها،

ِ  اإلِْخبلَِص  َدَقابِقِ  ِمنْ  -َهَكَذا– َوَهَذا   َمنْ ( الن اسِ ) ِمنَ  َوَكمْ  َفَكمْ  ؛-َتَعالَى– هلِل 

ْكُتُبون) ْكُتُبوا -َفَقط–!( ٌَ ٌَ  ُمَحاَفَظة   أَوْ ! لُِنْصَرة   َطلَبا  ! -األَْمرُ  َكانَ  َفَماَكٌْ – لِ

 !!األَْتَباعِ  َعلَى

لَ – َوالُمَؽالِطُ   َما -!ٌَُؽالِطُ  َما أَو   :َنْفَسه ٌَُؽالِطُ  إِن 

، َفإِن هُ  َصاِدقا ؛ َكانَ  َفإِنْ -  ْنَكؾ  ٌَ هُ  َس ُجر  ٌَ هِ  بَِتْوفٌِقِ – الَحقِّ  إِلَى َوَس  -َربِّ

 ...ِصْدقُهُ 

رَ  َكانَ  َوإِنْ -  ٌْ ُ  َذلَِك؛ َؼ
ْحُكمُ  َفاهلل   ...-ِحٌن َبْعدَ  َولَوْ – بَِعْدلِهِ  فٌِهِ  ٌَ

 !الَمْرءِ  َنْفسِ  َوفًِ األَْمِر، َذاتِ  فًِ -ُكل هُ - َوَهَذا 

ا  نْ )!(  َعْنُهَما َخاِرج   ُهوَ  َمنْ  أَم  بلَم فًِ( ٌَُصفِّقُ ) ِمم  لُ )وَ ! الظ   بِاألَْوَهام( ٌَُطبِّ

 :إاِل  -!بِهِ  َوَمْفُعوال   َفاِعبل  – لَُهم َنقُولُ  َفبلَ  ؛)!(

ْكثٌِرَ  لَكَ  َطلَْبتَ   ْخَسرُ  َوَقدْ  قِل ة   َفاْزَدْدتَ  الت  ْبح َطلَبِ  فًِ اإلِْنَسانُ  ٌَ  !الرِّ

ْنَفَعكَ  لَنْ  َنَعْم؛  لُون َهُإالَءِ  ٌَ  !!الُمَطبِّ

ْخُذلُوَنكَ  َبلْ   ٌَ قِفُوا أَنْ  فٌِهِ  ُمْحَتاجا   َتُكونُ  َما أَْحَوجَ  َوْقت   فًِ َس  !!َمَعك ٌَ

 ...{َمَناص ِحٌنَ  َوالَتَ }... َولَِكن 



 :-ُهَنا– إِْخَوانَِنا أََحدُ  َقالَهُ  َما أَْجَملَ  َوَما 

ًَ  إِنْ )...    ...ساََعة   إاِل   ِه

 ..أَْصَحاب ببِلَ  َوَسَنْرَحلُ  

 ..أَْلَقاب َوالَ  

؛...   ْوَمبِذ  قُومُ  ٌَ  ...بِالَحقِّ  َهادُ األَشْ  ٌَ

ءَ  الَ   ًْ رُ  َش ٌْ  ..(...الَحقّ  َؼ

ْلَوى-ِختاما  – َوأَُسوقُ   ْحِويِّ  الَعبل َمةِ  َخَبرَ : -!لِلس  ٌنِ  َجَمالِ  الن   َمالِك اْبنِ  الدِّ

َخاِوي   الَعبل َمةُ  َذَكَرهُ  فٌَِما -(هـ4ٕٙ) َسَنة الُمَتَوف ى–  اإلِْعبلَن» فًِ الس 

ْوبٌِخِ  اِرٌخ أَْهلَ  َذم   نْ لِمَ  بِالت  اِرٌخِ  ِعْلمُ » -ٖٖٗص) «الت   ِعْندَ  الت 

 ( :«الُمْسلِِمٌن

 ِدَمْشقَ  قَُرى بَِبْعِض  ِخَطاَبة   ِمنْ  فٌِهِ  اْسَتَقر   فٌَِما ُعوِرضَ »: َمالِك   اْبنَ  أَن   

ُموتَ  أَنْ  َفَكادَ ! لَهُ  ِمْنهُ  َواْنُتِزَعتْ  ،-َجَهلَتَِها َبْعِض  ِمنْ – مَ !! ٌَ  ٌ  َحَضرَ  َوَقد اِس

هِ  الُمَشارَ  الَجاِهلَ  الُجْمَعَة،َوَسؤَلَ [ ُهوَ ] ٌْ  الُخْطَبةِ  ِمنَ  َفَراِؼهِ  َبْعدَ – إِلَ

بلَةِ   ؟!األَلِؾ َمْخَرجِ  َعنْ  -َوالص 

رَ    ٌ هُ  َوَظن  ! َفَتَح ة َكل َمهُ  أَن   ٌ دَ  ُثم  ! بِالَعَجِم  ُمْبَتِدبا   الِهَجاءِ  ُحُروؾَ  َلهُ  َعد 

 !َوَسَرَدها! ؾبِاألَلِ 

ةُ  َفَصاحَ   ُبوا ال ِذٌنَ - الَعام   َعنْ  ُسبِلَ  لَِكْونِهِ  ؛-!!ُسُرورا   الَجاِهلِ  لَِهَذا َتَعص 

 !!َوِعْشِرٌن بِتِْسع   َفؤََجابَ  َمَسؤَلَة ،

ام   َبْعدَ  َوَماتَ  اْسَتَكان، َبل َناِصرا ،( الَجَمالُ ) َوَجدَ  َوَما   ٌ
ِسٌَرة   أَ ٌَ...»! 

ِره أَوْ – َكَهَذا َمْوتا   َنْخَشى الَ  -هللا بِِمن ةِ – ْحنُ َونَ ...   ٌْ  ُهوَ  الَمْوتُ  إِذِ  ؛-!َؼ

ةُ  ٌَ َها ة النِّ  ٌ ؛ لُِكلِّ  الَحْتِم  ً ً   إاِل   َح ُموتُ  الَ  ال ِذي الَح  ..-ُسْبَحاَنهُ – ٌَ

ِضٌَع؛ أَنْ ( الَحقِّ ) َعلَى َنْخَشى َولَنْ   ٌَ  ُ
ةِ  ْصِرِه،بِنَ  َكفٌِل   -َتَعالَى– َفاهلل   َوِعز 

 ...أَْهلِهِ 



َنا  ن -إِْخَواَننا َوأَُخص  – َزَمانَِنا أَْهلِ  ِمنْ  َكثٌِر   َعلَى( َنْخَشى) َولَِكن  ( َقدْ ) ِمم 

ةِ  تِْلُكمُ  أَْهلِ  َحالَ  َحالُُهم ٌُْشبِهُ  ٌَ الِمِ  الَقْر  بَِجْهلِِهم الُمْنَتِصِرٌنَ  أَْهلُها؛ الظ 

بِِهم َوالُمَصفِّقٌِنَ  لِلَباِطل،  ...لِلَجاِهل بَِتَعص 

بًِ  هِ  هللاُ  َصل ى– َوالن  ٌْ قُول -َوَسل م َعلَ  َتُكن: لَِنْفِسك ُتِحب   َما لِلن اسِ  أَِحب  »: ٌَ

 ... «ُمْإِمنا  

 لََددُ  اْشَتد   َوَمْهَما!! الُمَماِحكُ  َماَحكَ  َوَمْهَما! الُمَؽالِطُ  َؼالَطَ  َمْهَما...  

 َوتؤٌٌِْدِ !! األَْتَباع َتْصفٌِقِ  بَِنْشَوةِ  -َذاك أَوْ – َهَذا اْنَتَشى ْهَماَومَ !!! الُمَخالِؾِ 

َعاع  !!!الر 

 { ِ ةُ  َوهلِل   ..{َولِْلُمْإِمنٌِن َولَِرُسولِهِ  الِعز 

قٌِن الَعاقَِبة}وَ    ...{لِلُمت 

ر   لَُهوَ  َصَبْرُتمْ  َولَبِنْ }  ٌْ ابِِرٌن َخ  ...{لِلص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ا– ُنَعانٌِهِ  َما ْعَجبِ أَ  ِمنْ ...   ال تًِ–( األَِخٌَرةِ ) الفِْتَنةِ  َهِذهِ  فًِ -!ُنعاٌُِنهُ  ِمم 

ٌَها، َحَشَرنا َها َوَدَفَعَنا فِ ٌْ ْفَقُهونَ  الَ  َمنْ  إِلَ  ٌُْدِرُكونَ  َوالَ  األُُمور، َحَقابِقَ  ٌَ

ْكَثرَ  أَن  : -األَْحَداث َعَواقِبَ   ِ ً   َظاِهِرَها أَ  فٌَِها الَخابِِضٌنَ  ُجل   َوأَن  ! ِعْلِم

َنَما!! بِالِعْلمِ  ُمَتَكلُِّمونَ  ٌْ ةُ  َب  ٌ َها -الَحقٌَِقةِ  فًِ– األَْمرِ  َجلِ  -أَْمِرَها َؼالِبِ  فًِ– أَن 

رُ  -َولؤِلََسؾِ  ٌْ  !َذلِك َؼ

 

َما)!(  الَخابِِضٌنَ  أُولَبِكَ  ِمن َفَكثٌِر    َتَناَولُونَ  إِن   لِ َمَسابِ  َبْعِض  ِمنْ ( ُنَتفا  ) ٌَ

ً   أَْكَثُرَها ال تًِ– الِعْلمِ  ْنفُُخونَ  َتَراُهم ُثم   -!َجانِبِ ُموَنَها!! فٌَِها ٌَ ٌَُضخِّ !! َو

ْجَعلُونَ  ٌَ نِ  لََها َو ٌْ ِهَما َتْمِشً َقَدَم ٌْ َها َمع)!(  َعلَ  !!َشبل ءُ  َكْسَحاءُ  أَن 

 

ا  ُ  َوأَم  البِلِ  َذاتُ  الِكَبار الَمَسابِل ًَ  تًَِوال  -الِكَثار الد  : -الَجاِري الِخبلؾِ  أَْصلُ  ِه

هِ  ٌُْؽِمضُ ( اْلَكثٌِر) أُولَبِكَ  َفؤَْكَثرُ  ٌْ َن ٌْ َها َع ٌْ َتَجن بُ ! َعلَ ٌَ ا: فٌَِها الَخْوضَ  َو  إِم 

ةِ  لَِفلَجِ  أَوْ ! َعْنَها لَِعْجِزهِ   !! فٌَِها الُحج 

 

ْخُرجُ  الَ  -!َهَكَذا–)!(  َهُإالَءِ  َوَحالُ   ا ٌَ : -األَْمَثال َبْعِض  فًِ– ٌَُقالُ  َعم 

ُجولَة ُثلُثا الُهُروبُ )  (!!!الر 

ْعَمدُ  لَِذلَِك؛  ْنؾُ  َهَذا ٌَ نِ  ُذو– الصِّ ٌْ ٌُْدِركَ  -!الَواِحَدة َوالَقَدم! الَواِحَدة الَع  لِ

ْسفٌِه، لَُؽةِ  إِلى -!(َعاش إنْ =اإلِْنَعاش) ُؼْرَفةِ  فًِ َمْقَعدا   َولَوْ  لَِنْفِسهِ   الت 

ْخِوٌؾ َواإلِْرَهاب، َرة،َوالُمَصادَ   :َوالت 

 

 !َفاْحَذُروه َباِطل ؛ َهَذا 

؛ َهِذهِ    !َفاْنبُِذوَها َدِسٌَسة 

 !َفاْجَتنُِبوه َضال ؛ َهَذا 



 !َفاْفَضُحوه َجاِهل ؛ َهَذا 

؛ َهَذا   !َفاْكِشفُوه َفاِجر 

؛ َهَذا   !لَهُ  َتْقُرُإوا َفبلَ  ُمْبَتِدع 

 

 :الَكلَِمات َهِذهِ  َوَتَصاِرٌؾَ  ْفَرَداتِ مُ  –َترَ – اْنُظر ُثم  ...  

،!(!! اْسما   الَ  فِْعبل  ) َبَطل ٌُْبِطل، ُبْطبلَن،..    َضل ،!! ُمْنَدسّ  َدَسابِس، َدس 

ْبَتِدُع، اْبَتَدَع،!!! َجَهالَة َجُهول، َجْهل،!!! ٌُِضلّ  َضبلَل ،  َفَجَر،!!! ُمْبَتِدَعة ٌَ

ْفُجرُ  رمُ : ٌَُقال أَنْ  َوَنْخَشى) ٌَ  !!(!!َفجِّ

 

ا   :َهُإالء ٌَ

َصاِرٌؾُ  َوَهِذهِ  الَكلَِماُت، َوَهِذهِ  الِعَباَراُت، َهِذهِ   ْسَتِطٌعُ : الت  ! ِؼر   ُكل   َسْبَكَها ٌَ

ْقِدرُ  ٌَ َطاُولِ  فٌَِها، االْستَِطالَةِ  َعلَى َو  !!ُؼْمر   ُكل   بَِها َوالت 

 

َببَ  َولََعل     َتْدَفعُ  َقدْ  الَحاِسَمةَ  الِعْلمِ  لَُؽةَ  أَن  : -وحَوالُجمُ – الُجُنوح َهَذا فًِ الس 

ء   ألَْسَمابِِهم َكانَ  َولَوْ – الَجَهلَةِ  بَِبْعِض  ًْ  فٌَِما الَخْوِض  إِلَى -!الل َمَعان ِمنَ  َش

ْعلَُمون الَ  ُخولِ ! ٌَ ٌِّنُ  َكَما– َوإاِل  !! ٌُْحِسُنون الَ  فٌَِما َوالد  اِطٌنُ  لَُهم ٌَُز ٌَ  َش

ُهم -!اإلِْنسِ وَ  الِجنِّ  ْخَسُرونَ  َفإِن  ٌَ ْفقُِدونَ  ،)!(الَجْولَة َس ٌَ ِعٌن َو  الُمَشجِّ

ْنَفض  )!( ٌَ  )!(!  األَْتَباعُ  َعْنُهم ،َو

 

 !!!أَْهلِه فًِ َوالَمْكرِ  الِعْلِم، َعلَى بِالَكرِّ  َكاؾ   -َوْحَدهُ – َوَهَذا 

ْكَتفُونَ  الَ  َفَتَراُهم   األُُصولَ  ِخبللَِها ِمنْ  ٌُْنِكُرونَ  ًال تِ - الُمَكاَبَرةِ  بَِهِذهِ  ٌَ

ةَ   ٌ َرةَ  الِعْلِم ْجَعلُونَ  َبلْ  ؛-الُمَقر   ٌَُكابُِرونَ  -َرَعاع َوأَْكَثُرُهم– األَْتَباع أُولَبِكَ  ٌَ

ْنِكُرونَ  ٌُ َبع َو  !!-!الُمهلِكات الكلمات،وتصارٌفِها تلكم خبلل ِمن وذلك-!!بِالت 



 

 ِمنْ  كونهِ  عن فضبل  -!!الناِشز وسلوى!العاِجز ُحّجةُ -األمرُ  كان كٌفما-َوَهَذا 

 !!!البَِدع َوأَْنَكى الَهَوى، أََشدِّ 

 

َنا: َوَعَظَمتِهِ  بَِجبللِهِ  إاِل   ٌُْحلَؾُ  الَ  ال ِذي َوَوهللاِ    َولَمَ  ُنَتابِْع، َولَمَ  َنْكُتْب، لَمْ  أَن 

، رْ  َولَمْ  َنْصبِْر، َولَمْ  َنَتَصد   الفِْتَنِة، لَِدْفعِ  إاِل  : -الل ْحَظة هِ َهذِ  إِلَى- َنَتَصب 

ْقِض  َوَدْربَِها،  :أَْهلَِها َعلَى َوالن 

 

ُكم َفبِاهللِ  َوإاِل ؛  ٌْ اِعً َكانَ  َمَتى: َعلَ  َوالَ  َتْمٌٌِع   بُِدونِ –( الَجَماَعةِ ) إِلى الد 

 !فِْتَنة؟ َذا -!َتْضٌٌِع  

،الس   بِالِعْلمِ  الُمَتَسلِّحُ  َكانَ  َوَمَتى  ًِّ ًِّ  َوالَمْنَهجِ  نِّ نِ البِلِ – الس   -َوالُحَججِ  بِالد 

 !فِْتَنة؟ إِلى َداِعٌا  

 

ؤْتًِ ُثم    ِدٌد َولؤِلََسؾِ – ٌَ ْفَقُهونَ  الَ  َمنْ ) –الش   ٌُْدِرُكونَ  َوالَ  األُُمور، َحَقابِقَ  ٌَ

ِهُمونَ ( األَْحَداث َعَواقِبَ  ت  ٌَ َرُهم َف ٌْ  فٌِه، َتلَبُِّسونَ مُ  ُهمْ  ال ِذي بِالَباِطلِ  َؼ

ً   َوَؼاِرقُونَ   ...َوَخوافٌِه َظواِهِرهِ  َط

 

 َوالَ – َظلََمنا فٌَِمن َثؤَْرنا -الل ُهم  – َفؤَِرَنا َوإاِل ؛... َوأَْصلِْحُهم اْهِدِهم، َفالل ُهم   

َزالُ   ...ِمْنُهم -ٌَ

 

ا   :َهُإالء ٌَ

لٌِل الُبْرَهانِ  لَُؽةَ  األََدِب، لَُؽةَ  الِعْلِم، لَُؽةَ  ُنِرٌدُ    ...َوالد 



ْجِهٌِل، لَُؽةَ  ُنِرٌدُ  ال  ْحقٌِِر، الت  ْسفٌِِه، َوالت  ة َوالت  َعار  ْفسِ  ُمؽالََطة  – َوالز   لِلن 

 ...-لآِلَخِرٌن َوَتْؽلٌِطا  

 

ْكِشؾَ  -لَه َمَرد   َوالَ – َواِحُدَنا)!(  اْضُطر   َفإِنِ   ٌَ  أَوْ  ُمْسَتِطر، َجُهول   َحالَ  لِ

نْ  هِ : ُمْسَتَطر َشرِّ  لِحال قُضَ ٌَ ٌْ ةَ -« ..أَْقوام   َبالُ  َما» بِلَُؽةِ  َفَعلَ  ٌ َبِو  الن 

ة  ٌ ِد ِهم َنْخَشى( أَْقواما  ) ُتْعِجبْ  لَمْ  َوال تًِ-الُمَحم  ٌْ ةَ  َذلِكَ  جّراءِ  ِمنْ  َعلَ د   ؛-!الرِّ

ْنَدِرجُ  ال تًِ الل َؽةُ  َهِذهِ  ( ِصَفاتُ ) -الِخَطابِ  ُعُمومِ  ْمنَ ضِ - فٌَِها الُمْنَتَقدِ  َتْحتَ  ٌَ

ٌَان) َتْعٌٌِنُ  الَ  أَْقوام،  (!أَْع

 

هُ  –!َكان فَِبة   أَيِّ  ِمنْ – ِرٌَشة   َرْأِسهِ  َعلَى َكانَ  َمنْ ... و  ْنَفك   الَ  َفإِن  ٌَ 

ُسَها َتَحس  لَ  -!لَِنْفِسهِ  إِْنَقاذا  – ٌَ ٌْ رِّ  فًِ َنَهار؛)!(  لَ  !!َوالَجَهار السِّ

 

ْهرِ  أََبدِ  إِلَى- ِكنُ ٌُمْ  َوالَ    تِْسَعةَ (= َواِحد+  َواِحد) َنتٌَِجةُ  َتُكونَ  أَنْ  -!الد 

 !!!!!!الِمْعَثار الَهَوى أَْصَحابِ  ِعْندَ  إاِل  !!! أَْعَشار

 

خُ  -َذلِكَ  كشؾ فًِ– َقالَهُ  َما أَْجَملَ  وَما  ٌْ ة ِمْنَهاج» فًِ اإلِْسبلَم َش ن   الس 

ة  ٌ َبِو  (:ٕٙ٘/٘) «الن 

ُه؛ الَهَوى، ٌُْعِمٌهُ  الَهَوى َوَصاِحبُ »  ٌُِصم  ْسَتْحِضرُ  َفبلَ  َو ِ  َما ٌَ  َوَرُسولِهِ  هلِل 

ْطلُُبُه، َوالَ  َذلِك، فًِ ْرَضى َوالَ  ٌَ ْؽَضبُ  َوالَ  َوَرُسولِه، هللاِ  لِِرَضا ٌَ  هللاِ  لَِؽَضبِ  ٌَ

 .َوَرُسولِه

 

ْرَضى َبلْ   ْرَضاهُ  َما َحَصلَ  إَِذا ٌَ ْؽَضبُ  بَِهواه، ٌَ ٌَ ْؽَضبُ  َما َحَصلَ  إَِذا َو  لَهُ  ٌَ

 ! بَِهواه

ُكونُ   ٌَ  ...«...ِدٌن ُشْبَهةُ  َمَعهُ  -!َذلِكَ  َمع– َو



 

الِِمٌن َعلَى إاِل   ُعْدوانَ  َوالَ    ...الظ 

 ..للمتقٌن والعاقبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لَؾ َمْنَهج» ِكَتابًِ َمواِردُ  َهِذهِ  الِح الس  نَ  ؛«الص  ٌْ  َفؤَ

 !ْعَتِرُضون؟المُ 

دِّ  واألَخذِ  الّنقاشِ ( َرحى) تزالُ  ال...  َها؛ على: أقولُ  ال) دابِرة  )!(  والر   أُشدِّ

 بعضُ  أخذَ  ِجدال   فً!( الحقِّ  شاطاِ  على ترسو الحقٌقةِ  سفٌنةُ  كاَدت فقد

لُوا ظلُمونا، لنا؛( إخوان  ) أطرافِه  ٌَحتِمل، ال ما كبلِمنا ِمن كثٌرا   وحم 

 .. َحقِّنا أكثرَ  -!ُعْسر   ؽٌرِ ب– وهَضَموا

 

ُر، نصبُر،( نحنُ ) نزالُ  َوال   والّصبر؛ بِالحقِّ  -معا  – ونتواَصى ونتصب 

اعَ  َنُرد   ال أنْ ( جاِهدٌن) ُمحاِولٌن نِ  ٌكونَ  أن عن فضبل  ) بمثلِهِ  الص  ٌْ  صاَع

 .. وأنفَُسنا أهواَءنا -نستِطٌعُ  ما قدرَ  ُمجاِهدٌن ؛(-ذلِك على قُدرتِنا مع–

 

ًَ  أقتنُصها!( أكثرُ  أو العاشرةُ  لعل ها) ُمناسبة   وهِذهِ    إخوانِنا سابرَ  ألوِص

 ُمنتدٌات) -هللا شاءَ  إن– الُمباركة( الُمنَتدٌات) هذهِ  ُكّتاب ِمن العلمِ  طلََبة

ٌن ُكلّ  ٌّ دوا وأن واألَناة، والل طِؾ، واللٌِِّن، بالّرفِق، -وُرّواده–( الّسلف  ٌُجرِّ

ةِ  عن بعٌدا   وإبانتِه؛ قِّ للح أقبلَمهم د الشد  ( أكثرِ ) على َننعاُهما الّتً والتشد 

 بهِ  إلٌنا ما كلِّ  من بالّرؼمِ  لنا؛( إخوانا  ) نعتبرُهم نزالُ  ال ِمّمن ُمخالِفٌنا

 !!!ٌتقّولون وعلٌنا ٌُضلِّلون، ولنا ٌستهِزبون، وبنا ٌُسٌبون،

 

 من عدد   فً– ؼٌَره ٌخدعَ  أن( ٌُحاِولُ )و ،)!( نفَسهُ  ٌُخاِدعُ  مّمن والعجبُ  

 ألفاظَ  -َقط  – ُمؽاِدر   ؼٌرَ  ؛-والنِّقاش البحثِ  بساطِ  على المطروحةِ  المسابلِ 

 !!والّتهوٌل الّتجهٌلِ  وعباراتِ ! والّتحرٌش الّتهوٌشِ 

 

ٌن( ُتْقنِعُ ( )قد( )لَُؽة  ) وهِذهِ   ( ألَبت ة) ُتقنع( لن) ولكّنها ،(بهم) به الُمؽترِّ

نآخَ  َطْرفٌن ٌْ  :-منِزلتِِهما وكبٌرُ  شؤُنُهما، لُهما– َر



 

 

 !ٌُشاِؼبون بِهِ  ما وتعق بَ  علٌِهم، الرد   وٌتَول ْونَ  ٌُناقِشونهم، َمن: األّول 

 

لُون؛ وٌنتِظرون، ٌنُظرون، ٌزالُون ال من: الّثانً   شؽلَُهم ِمّمن وٌتؤم 

وا لم ولكّنهم ،)!( الّدابِرِ  الّنقاشِ  ترق بُ   االتِّجاهٌنِ  أيِّ  إلى( اما  تم) ٌستقر 

 !ٌسٌُرون)!( 

 

 

 بهم، ونرؼبُ  علٌِهم، نحرصُ  ال ذٌن فهم ُعقبلء؛ هُإالءِ  من كثٌر   نعم؛ 

ؤََتُهم وننتظرُ  ٌْ  .-الَحت قد منهم كثٌر   ُصْبحِ  وتباشٌرُ – وأوَضح أوضحَ  َف

 

ا– وأعجبنً   ادالعبّ  المحسن عبد الّشٌخ العبلّمة الوالد أستاِذنا َوْصؾُ  -جّد 

وا ألُناس   -بقاَءه بالُهدى هللا أطالَ – قاش َهذا أُتونِ  فً أنفَُسُهم)!(  زج   النِّ

 لٌسوا وُهم– ٌُدور لما إدراك   دونِ  َوِمن ٌجري، بما دراٌة   ؼٌرِ  ِمن

 ال! القَدم كرةِ  كمّشجعً هُإالءِ : -به ونفعَ  هللاُ، حفظهُ – قال حٌثُ  ؛-بالَقلٌِل

ُهم  !!!األَْمرُ  كانَ  كٌؾَ ( فرٌقِِهمل) االنتِصارُ  إالّ  ٌهم 

 

 -واإلدراك اإلنصاؾِ  أهلِ  من ؼٌري أساءَ  كما– أساَءنً فقد: َوبالُمقابِل 

رٌن بعِض  فعابلُ   الّتهِدٌدِ  لَُؽةَ  جعلوا ِمّمن -هللاُ  هداُهم– للّنقاشِ  الُمتصدِّ

!! ُهمزادَ  ٌَحتمل ال ما القولِ  وَتحمٌلِ  الت خِوٌنِ  ولسانَ  َعتاَدُهم، والَوِعٌدِ 

– وهللاُ !! لِؽٌِرهم أساُإوا ِمّما بكثٌِر   أكثرَ  -َعَقلُوا لو– ألنفُِسِهم فؤساإوا

ْومِ  القِْسطَ  الَمَواِزٌنَ  َوَنَضعُ }: ٌقول -تعالَى ٌَ اَمة لِ ٌَ قُول ،{القِ ٌَ ْلفِظُ  َما}: َو ٌَ 



هِ  إاِل   َقْولِ  ِمنْ  ٌْ قولُ  ،{َعتٌِد َرقٌِب   لََد ٌَ  ٌَُؽاِدرُ  الَ ... }: -الِعباد ِكتابَ  واِصفا  – َو

 !!{أَْحَصاَها إاِل   َكبٌَِرة   َوالَ  َصِؽٌَرة  

ل، الّظالمُ  فؤٌنَ   ل؟ والُمفتري الُمَتَقوِّ  !الُمَتَؽوِّ

 

 

 الّسلؾِ  منهج» ِكتابًِ ُكل   أنّ  -ُمراَقَبة بِدونِ –!( بعُضُهم) زعمَ  لقد 

الِح  فضٌلةِ  عن -منهُ – الّثانًِ القسم فً نقلُتهُ  َما إال  )!!!( باِطل   «الص 

 !-هللا وّفقهُ – َهاِدي بن ربٌع الّشٌخ

 ذاكرا   وحجِمِه؛ الباِطل َهذا)!(  مساحةِ  فً( اآلخرُ ) البعضُ )!(  َوَناَورَ  

ةِ  النَِّسبِ  بعضَ   ٌ ة   بطرٌَقة   المبو  ٌ ة ؼٌرِ  اعتِباِط  ٌ  !!علِم

 

 

ْبرِ  الَحقابِقُ  ُتقاسُ  فبلَ  بٌِقٌِن؛ باِطل  ( َذاك)و َهذا َوُكل     َوال! الفِْتر أو بالشِّ

راع أو بالباعِ  ما!! الذِّ ناِت، من تحملُهُ  بما الحقابِقُ  ُتقاسُ  وإِن  ٌِّ  وبما ب

 .. واضحات براهٌن من تتضّمنه

 

 وصدرَ  الُمعاناة، رحمِ  ِمن« ..الّصالح الّسلؾِ  منهجُ » ِكتابً خَرجَ  لقد 

وابِر؛ متنّوعةِ  ِصراعات   َعقِبَ   فًِ والَ – فٌها شًء   ِمن ُمراد   لًِ ٌُكنْ  لَم الد 

ء   ًْ ، طلبَ  إالّ  -ٌشهدُ  َوهللاُ -ِمنها َش  .. إلٌه والّدعوةَ  ومعرفَتُه، الحقِّ

 

وابِ  طرٌقَ  أُخِطاُ  قد نعم؛  ةُ  فهِذهِ  األَمِر؛ بعِض  فً الص  – آدمَ  بنًِ جاد 

 .. وأناب تابَ  من والّسعٌدُ  وحقٌِر؛ جلٌل   أو وصؽٌر، كبٌر   ِمن -أجمِعٌن

 



 َقْدرَ ( اجتهدتُ ) أنًِّ -وبؽٌري بً أعلمُ  وُهو– رّبً ٌدي بٌنَ  ُعْذِري كنّ ل 

 وهللاُ – منهُ  كثٌر   أو قلٌل   عن ُمْستكبر   ؼٌرَ  وتطل بِِه، الحقِّ  طلبِ  فً ُوْسِعً

ْشَهدُ  ٌَ-. 

 

ًَ  أقمتُ  لقد  نَ  ِكتاب  من الن ُصوِص  عشراتِ  على -وصوابًِ حقًِّ الُمتَضمِّ

ة القُرآنِ  ن  ة؛ للُعلَماءِ  األقوالِ  ومباتِ  ،والس  ا جعلَنً بما واألبِم   ُمطمبِّن 

وابِ  الُمبٌِن، الَحقِّ  َهذا ُجملةِ  إلى( تماما  ) اِهر والص  – الُمستبٌِن الظ 

 .-َوتْفِصٌلِه

 

تًِ– َوَهاُكم   فٌهِ  َمْسَردا   -!إِخوانِنا ِمن!( الُمتربِِّصٌن) وكذا هللاِ، فً أحب 

لؾِ  َهجَمنْ » ِكتابً مواردُ  الِح الس   الَمْنُصوص، الوحًِ  ِمن -جمٌعا  -« ..الص 

ْشَقى ال الَقْوُم؛ ُهم»وَ  الش ُخوِص  وقاالَتِ   :«جلٌُسُهم ٌَ

 

 

 : كرٌمة قرآنٌة آٌات:  أّوال   

 ، ٖٓ ، 6ٕ ، مرتٌن 6ٔ ، مرتٌن ٔٔ ، ٓٔ ، 1 ، مرات ثبلث 4 ص 

 ، ٙٙ ، ٖٙ ، 6٘ ، مرتٌن 4٘ ، ٘٘ ، ٖ٘ ، ٔ٘ ، ٔٗ ، 1ٖ ، ٖٔ

 ، مرتٌن 1ٙ ، 66 ، 6ٖ ، 46 ، 4٘ ، 4ٕ ، 4ٓ ، 1ٙ ، 6ٙ ، 6ٙ

 ، ٖٕٔ ، ٕٔٔ ، مرات ثبلث 6ٔٔ ، مرتٌن 4ٔٔ ، مرات خمس ٔٓٔ

 ، مرتٌن ٖٗٔ ، مرتٌن ٕٖٔ ، مرتٌن 1ٕٔ ، مرتٌن 4ٕٔ ، ٕٙٔ

 ، مرتٌن 6ٗٔ ، مرتٌن 4ٗٔ ، ٙٗٔ ، مرتٌن ٖٙٔ ، مرتٌن ٖ٘ٔ

 ، 6ٙٔ ، مرتٌن 6٘ٔ ، ٌنمرت6ٖٔ ، 41ٔ ، 4ٓٔ ، ٓٙٔ ، ٙ٘ٔ

 ، ٖٕٕ ، ٕٕٕ ، ٕٕٔ ، 6ٕٓ ، 4ٕٓ ، مرتٌن ٕٕٓ ، 11ٔ ،1٘ٔ

 ٖٕ٘ ، 6ٕٗ ، ٕ٘ٗ ، 1ٖٕ ، ٖٕٔ ، مرتٌن 1ٕٕ ، 6ٕٕ ، ٕٕٙ

 ، 1ٕٙ ، 4ٕٙ ، ٕ٘ٙ ، ٕٔٙ ، 4ٕ٘ ، مرات ثبلث ٕٗ٘ ، مرتٌن

 1ٕٔ ، 61ٕ ، مرتٌن 66ٕ ، 64ٕ ، 6ٕٔ ، 46ٕ ، 4ٕٙ ، 4ٕٓ



 مرات أربع ٖٔٔ ، مرتٌن ٖٓٔ ، 1ٖٓ ، ٕٖٓ ، مرتٌن 11ٕ ، مرتٌن

، ٖٕٔ ، ٖٔ٘ ، ٖٔ6 .. 

 

 

 : شرٌفة نبوٌة أحادٌث:  ثانٌا   

 4٘ ، ٕ٘ ، ٔ٘ ، 6ٕ ، ٕٗ ، مرات ثبلث ٕٓ ، مرتٌن ٔٔ ، ٓٔ ص 

 ، 4ٗٔ ، ٙٗٔ ، ٖٙٔ ، ٕٕٔ ، مرتٌن ٙٔٔ ، 1ٙ ، 41 ، 6ٙ ،

 ، 46ٔ ، 4ٙٔ ، ٔٙٔ ، مرات ثبلث ٓٙٔ ، ٖ٘ٔ ، مرات ثبلث ٕ٘ٔ

 ، مرتٌن ٖٕٗ ، ٕٔٗ ، ٖٕ٘ ، ٖٕٓ ، 1ٕٓ ، 6٘ٔ ، 6ٕٔ ، 6ٓٔ

ٕٗ6 ، ٕ٘6 ، ٕٙٔ ، ٕٖٙ ، ٕٙ٘ ، ٕ4٘ ، ٕ46 ، ٕ6ٕ ، ٕ1ٓ 

 مرات ثبلث ٖ٘ٔ ، مرتٌن ٖٖٓ ، مرتٌن ٕٖٓ ، مرتٌن ٖٔٓ ، مرتٌن

.. 

 

 

 : الصالح السلؾ أبمة آثار:  ثالثا   

 عباس ابن ، مرتٌن 4ٕ٘و ٕٗ٘و ٖٕ٘و 6ٕٕو ٕٗو 4ٔ الشافعً 

 معٌن ابن ، 4ٕ٘و ٕ٘٘و 44ٔو ٖٓٔو 46و ٖ٘ مالك ، ٖٗٔو ٕ٘

 1ٙ عمر ، 1ٕو 11ٔو ٖٙ المدٌنً ابن ، ٕٔٓو 1ٕو 4ٔو ٔٙ

 ٙٓٔ شعبة ، ٖٖٓو ٗٓٔ النسابً ، ٗٓٔ علً بن مسلمة ، ٕٕٔو

 سفٌان ، 1ٕٔ الشِّخٌر ابن ، ٖٖٓو 4ٓٔ خزٌمة ابن ، ٕٕٔو 14ٔو

 سٌرٌن ابن ، ٖ٘ٔ محمد بن جعفر ، ٓ٘ٔ قتادة ، ٖٗٔ حسٌن بن

 بن محمد بن هللا عبد ، ٗ٘ٔ القّصار حمدون ، ٖ٘ٔ قبلبة أبو ، ٖ٘ٔ

 ، ٘٘ٔ المزنً هللا عبد بن بكر ، ٘٘ٔ عون بن هللا عبد ، ٗ٘ٔ منازل

 6ٗٔ مالك بن كعب ، 4ٔٔ البصري الحسن ، ٙ٘ٔ عٌاض بن الفضٌل

ٌّب ابن ، 11ٔ العاص بن عمرو ،  ، 1ٕٓ ملٌكة أبً ابن ، 6ٕٓ المس

 ، ٕٙ٘ حنٌفة أبو ، ٕٙ٘ الصّدٌق بكر أبو ، ٕٕ٘ اللٌث ، ٕٕٔ الثوري



 مجاهد ، 4ٕٙ مسعود ابن ، ٕ٘ٙ الشعبً ، ٕٙ٘ القاضً ٌوسؾ أبو

 .. 1ٕٓ مطّرؾ ، 6ٕٔ

 

 

ٌّة ابن:  رابعا     : تٌم

 ، ٖٗ ، ٖٔ ، 4ٕ ، مرتٌن ٕ٘ ، ٕٗ ، ٕٓ ، 4ٔ ، 1 ، 6 ، ٘ ص 

 ثبلث 4ٙ ، ٗٙ ، ٕٙ ، 1٘ ، ٙ٘ ، مرتٌن 1ٗ ، 6ٗ ، ٕٗ ، ٖ٘ ، ٖ٘

 16 ، 1٘ ، 1ٗ ، 66 ، 6ٔ ، 41 ، 41 ، 4ٗ ، 4ٗ ، 6ٙ ، مرات

 ، ٘ٔٔ ، 1ٓٔ ، 6ٓٔ ، ٘ٓٔ ، مرات ثبلث ٕٓٔ ، ٔٓٔ ، مرتٌن

 4ٙٔ ، مرات ثبلث ٔٙٔ ، مرتٌن ٓٙٔ ، ٗٗٔ ، ٓٗٔ ، 6ٕٔ ، ٕٙٔ

 ، مرات أربع 4٘ٔ ، 4ٗٔ ، مرتٌن 4ٖٔ ، مرتٌن 4ٕٔ ، 4ٔٔ ،

 ، ٕٕٔ ، ٕٕٔ ، ٕٕٓ ، 11ٔ ، 1ٔٔ ، مرات عأرب 6٘ٔ ، 46ٔ

 ، مرتٌن ٕٕٗ ، مرتٌن ٕٔٗ ، 4ٖٕ ، ٖٕ٘ ، ٕٖٕ ، 6ٕٕ ، 4ٕٕ

 ، 61ٕ ، مرتٌن 64ٕ ، مرتٌن ٕٓٙ ، 6ٕ٘ ، 4ٕ٘ ، ٕ٘٘ ، ٕٗٗ

 ، 1ٖٓ ، مرتٌن 6ٖٓ ، ٕٖٓ ، ٖٔٓ ، 14ٕ ، مرتٌن 1ٕٗ ، 1ٕٓ

ٖٔٓ .. 

 

 

م ابن:  خامسا    ٌّ  : الق

 ، 6ٕ ، 41 ، 1ٙ ، 6ٙ ، ٓٙ ، تٌنمر ٓ٘ ، 1ٗ ، ٖٖ ، ٘ٔ ص 

 6٘ٔ ، مرتٌن 1ٙٔ ، ٓٙٔ ، ٘٘ٔ ، مرات ثبلث ٗ٘ٔ ، ٓ٘ٔ ، 1ٗٔ

 ، ٕٗ٘ ، مرات ثبلث ٕٔ٘ ، ٖٕٔ ، ٕٕ٘ ، ٖٕٔ ، ٕٗٓ ، 11ٔ ،

 6ٖٓ ، مرتٌن 6ٕٓ ، 41ٕ ، مرتٌن ٕ٘ٙ ، مرتٌن ٖٕٙ ، ٕٔٙ

 .. مرتٌن

 



 

 : حنبل بن أحمد:  سادسا   

 ، ٕٕٓ ، ٕٓٓ ، 4ٙٔ ، 1ٕ ، 46 ، ٗٙ ، 1٘ ، ٕٗ ، 1ٕ ، 6ٕ ص 

 .. ٖٖٓ ، مرات ثبلث 6ٕ٘ ، ٕ٘٘ ، 1ٖٕ ، ٕٕٗ ، ٕٕٔ

 

 

 : باز ابن:  سابعا   

 ، 1ٖٔ ، 6ٖ ، ٕٙ ، 1٘ ، 6ٗ ، 4ٗ ، ٘ٗ ، 1ٖ ، 1ٕ ، ٕ٘ ص 

 .. 1ٖٓ ، 1ٕٗ ، مرتٌن ٕ٘ٗ ، ٕٖٕ ، ٗ٘ٔ ، ٕٗٔ ، ٔٗٔ

 

 

 : األلبانً:  ثامنا   

 6٘ ، ٘٘ ، ٕ٘ ، ٔ٘ ، 6ٗ ، 4ٗ ، 1ٖ ، 4ٖ ، ٖٔ ، مرتٌن ٕٓ ص 

 41 ، مرتٌن 46 ، مرتٌن 44 ، 4ٖ ، مرتٌن 6ٙ ، ٗٙ ، مرتٌن 1٘ ،

، 6ٔ ، 6٘ ، 64 ، 1ٗ ، 14 ، ٕٔٓ ، ٔٔٗ ، ٔٔٙ ، ٔٔٙ ، ٕٔٓ 

 ، 4٘ٔ ، ٗ٘ٔ ، ٖ٘ٔ ، مرتٌن ٕ٘ٔ ، 4ٗٔ ، 1ٖٔ ، ٖٕٔ ، ٕٕٔ ،

 ٖٕٔ ، مرات أربع ٕٓٔ ، 1ٕٓ ، 16ٔ ، مرتٌن 41ٔ ، 46ٔ ، 4ٙٔ

 ٖ٘ٔ ، مرتٌن ٖٖٓ ، 44ٕ ، ٕٔٙ ، ٕ٘٘ ، 4ٕٗ ، ٕٕٗ ، 4ٖٕ ،

 .. مرتٌن

 

 

 : عثٌمٌن ابن:  تاسعا   



 ، 6ٙ ، 6٘ ، 6ٗ ، 6ٖ ، 4ٖ ، 6ٗ ، ٘ٗ ، مرات ثبلث ٖٗ ، 1ٖ ص 

ٔٗٗ ، ٔٙٓ ، ٕٖٗ .. 

 

 

 : هادي بن ربٌع:  عاشرا   

 ، ٗٗ ، 1ٖ ، 6ٖ ، ٖٓ ، 1ٕ ، 4ٕ ، ٕٙ ، ٕٗ ، مرات ثبلث 6 ص 

 ، ٕٖٔ ، ٕٔٔ ، 66 ، 44 ، 4٘ ، 4ٕ ، ٙٙ ، مرات ثبلث 1٘ ، 1ٗ

 ، ٕٔٔ ، ٕٗٓ ، 16ٔ ، 1ٔٔ ، 4٘ٔ ، ٕٗٔ ، 4ٖٔ ، مرتٌن ٖٖٔ

 .. 4ٖٔ ، ٕٖٓ ، ٖٕٓ ، ٕٕٕ ، 1ٕٔ ، مرتٌن ٕٕٔ

 

 

 : آخرون علماء:  عشر أحد 

 ، ٕٓٔو 6 زٌد أبو بكر ، 6 المرداوي ، 6 تٌمٌة آل ، ٘ قتٌبة ابن 

لفً ، 1 العربً ابن ، 1 المباركفوري ، 1 آبادي العظٌم ، 1 العٌنً  السِّ

 ٖ٘ٔو ٕٕٔو 4ٔ البٌهقً ، ٕٓٗو ٖٕ٘و 4ٔ حاتم أبً ابن ، 4ٔ

 ٘ٗٔو 4ٕٔو مرتٌن ٖٕٔو ٖٔٔو ٖٗو 6ٔ الّسعدي ، ٕٕٓو ٘٘ٔو

 البخاري ، ٕ٘ٙو ٕٓٗو 6ٕٕو 44ٔو 6ٔ ُنعٌم أبو ، 6ٕٓو ٕٕٕو

 ٔٙٔو ٖٓٔو مرتٌن 1ٙو ٔ٘و ٖ٘و 6ٕو ٕٗو مرتٌن ٕٔو ٕٓ

 6ٕ٘و 6ٕٗو ٖٕٗو ٕٔٗو ٖٕٓو 1ٕٓو 1ٙٔو 6ٗٔو 6ٕٔو

 مرات ثبلث 1ٕٗو مرتٌن 1ٕٓو 6ٕٕو 46ٕو 4ٕٙو 4ٕ٘و ٕٙٙو

 ٖٓٔو 1ٙو ٔ٘و مرتٌن ٖ٘و ٕٓ مسلم ، ٖ٘ٔو مرتٌن ٖٔٓو

 ٕٔٗو ٖٕ٘و ٖٕٓو 11ٔو 6ٗٔو 6ٕٔو ٔٙٔو ٖٙٔو ٙٔٔو

 حزم ابن ، ٖ٘ٔو 4ٕٙو 4ٕ٘و ٕٗٙو 6ٕ٘و 6ٕٗو مرتٌن ٖٕٗو

 1ٕو 6ٕ البؽدادي الخطٌب ، ٕٙ الباجً ، 6ٖٔو ٖٕٔو ٘ٔٔ و ٕٔ

 ٌاقوت ، 4ٕٗو ٕٕٓو 1ٙٔو ٕٕٔو ٙٓٔو ٘ٓٔو مرتٌن ٔٙو 6٘و

 ٖٖ جزرة الحافظ ، ٕٓ٘و 1ٙٔو 1٘ٔو ٖٖ الّصبلح ابن ، ٖٙٓو 6ٕ



 1ٕٗو مرتٌن ٕٔٗو 1ٔٔو 4ٔٔو ٖٗ الوزٌر ابن ، ٖٖ الُملَقِّن ابن ،

ًّ  ، ٖٖٓو ٖٕٔو 1٘ٔو ٙٗٔو ٖٔٔو ٖ٘ حبان ابن ،  عّباس هللا وص

 ، ٕٙٔ و 64و ٘ٗو ٖٙ الشٌخ آل صالح ، 6ٕٓ و ٖٙ النووي ، ٖٙ

 بن مقبل ، 6ٖ المٌدانً ، 6ٖ الزمخشري ، 4ٖٕو 1ٕٔو ٖٙ الشاطبً

 بن إسحق ، 16ٕو ٖٕٔو 6ٔٔو 6ٖٔو 1٘و ٔٗ الوادعً هادي

 ٗٗٔو مرتٌن ٕٙٔو ٘ٓٔو 1ٕو 46و 4ٔو ٕٗ الّذهبً ، ٕٗ راهوٌه

 1ٕٔو ٕ٘ٔو ٕٗٔو ٖٕٔو ٕٔٓو 1٘ٔو 44ٔو 4ٙٔو 6ٗٔو

 ٕ٘ٔو 1٘و ٘ٗو ٖٗ الفوزان ، ٖٙٓو 1ٕٗو ٕ٘ٙو 1ٖٕو ٕٕٗو

ٌِّل ، ٕٙٔو  ٘ٗ العبٌكان ، ٘ٗو ٗٗ الّسدٌس ، ٗٗ حمٌد ابن ، ٗٗ الّسب

 ، ٕ٘ بازمول محمد ، ٕٓٓو 1ٗ المٌانجً ، ٘ٗ الشٌخ آل العزٌز عبد ،

 16ٕو ٕٓٗو 4ٕٔو 6ٕٓو ٖٕٓو 4ٔٔو 16و 6٘و ٘٘ رجب ابن

 ٖٕٓو 16ٔو 1ٖٔو ٖٕٔو ٖٕٔو ٘ٓٔو 4ٔو 6٘ لِّمًالُمعَ  ،

 بن محمد ، 6٘ الدارقطنً ، ٖٕ٘و 6٘ األنباري ابن ، 4ٕٓو ٕٕٓو

 الَمْرُزبان ابن ، ٕٙ٘و 1ٖٕو ٔٙ عساكر ابن ، 6ٓو 1٘ الوهاب عبد

 61و 6ٙو مرتٌن ٖٙ و ٖٓ الجابري عبٌد ، ٕٙ الجوزي ابن ، ٕٙ

 ٕٕٔو 6ٔٔو 4ٓٔو مرتٌن ٖٓٔو 1ٖو ٖٙ حجر ابن ، 6ٖٕو

 ٕٙٙو ٕٔٙو مرتٌن ٕٕٗو ٕٕٓو 1ٗٔو 44ٔو ٕ٘ٔو ٗٗٔو

 ، 4ٔ الطرطوشً ، ٘ٙ هادي بن محمد ، ٕٖٓو 1ٕٓو 6ٕٔو 6ٕٓو

 46 البر عبد ابن ، 6ٕٔو 4ٖٔو 4ٙ وسلمان سفر ، 4ٕ العراقً

 46 مفلح ابن ، ٕٓ٘و 4ٕٗو ٕٓٔو 1٘ٔو ٙ٘ٔو ٘ٗٔو 1ٕٔو

 14و 6ٕ العّباد حسنالم عبد ، ٕٓٗو 6ٓ الّنجدي قاسم ابن ، ٕٓٓو

 ، 64 الرفاعً نسٌب ، ٕٗٔو ٕٗٔو 6ٖ الّنجمً ، 6ٓٔو 11و

 ابن ، 4ٔٔو ٖٗٔو ٖٓٔو 1ٕ البلّلكابً ، 4ٖٔو 1ٕو 1ٔ البربهاري

 ، 1ٗ السّراج ، 1ٕٗو ٕٙ٘و 1ٖٕو 4ٙٔو ٖٗٔو ٕٕٔو 1ٕ كثٌر

 ٕٙٔو ٗٗٔو ٗٓٔ اللكنوي ، ٕٕٔو ٗٓٔ الّصنعانً ، ٗٓٔ الفسوي

 ، ٖٖٓو ٓٔٔ الترمذي ، 1ٓٔ المنذري ، 4ٓٔ الجوزي ابن ،

 الّشوكانً ، ٖٙٓو ٘ٔٔ الّدٌن ناصر ابن ، ٔٔٔو ٓٔٔ السرخسً

 ٕٓٔو مرتٌن 1ٔٔ الّسخاوي ، 6ٙٔو مرات ثبلث ٙٙٔو ٗٙٔو 6ٔٔ

 العجلونً ، ٕٕٔ الّسكن ابن ، ٕٕٔو ٕٕٔ العقٌلً ، ٖٕٙو ٕٓٓو



 ٕٗٔ السبلم عبد بن العزّ  ، ٖٕٔ الماوردي ، ٕٕٔ الؽّزي ، ٕٕٔ

 1ٕٔ الطبري ، مرتٌن ٕ٘ٔ البرجس السبلم عبد ، مرتٌن 4ٖٕو

 حٌان أبو ، ٘ٗٔ القحطانً ، ٖٖٔ المودودي ، ٕٕٗو ٓ٘ٔو ٖٗٔو

 ثبلث ٘٘ٔو ٖ٘ٔ الدنٌا أبً ابن ، 44ٔو ٖ٘ٔ الشٌخ أبو ، 6ٗٔ

 6٘ٔ النهروالً ، 6٘ٔ الفاضل القاضً ، مرتٌن ٗ٘ٔ الّسلمً ، مرات

 ، 6ٕٔو 1٘ٔ قتٌبة ابن ، ٖ٘ٔو 1٘ٔ السٌوطً ، 6٘ٔ الزبٌدي ،

 ، ٕٙٔ سحمان ابن ، ٔٙٔ الشٌخ آل سلٌمان ، 1٘ٔ إبراهٌم بن محمد

 هبلل ابراهٌم ، ٕٙٔ عتٌق ابن ، ٕٙٔ القرٌوتً ، ٕٙٔ لقمان أختر

 اللحٌدان ، ٙٙٔ حبلّق ، ٖٙٔ نومسوك ، ٕ٘ٗو ٖٙٔ البسام ، ٖٙٔ

 4ٙٔ مًالدار ، 4ٕٔ الجامً ، 4ٓٔ حسٌن الخضر محمد ، 6ٙٔ

ي ، 44ٔو  4ٙٔ بطة ابن ، مرات ثبلث 4ٙٔ الرزاق عبد ، 4ٙٔ اآلُجرِّ

 ٖٖٓو ٖٕٙو 4ٙٔ الحاكم ، 4ٙٔ جرٌر ابن ، 4ٙٔ الشاشً ، ٕٕٔو

 عبد ابن ، 41ٔ الرازي الفخر ، 46ٔ العٌد سلطان ، 44ٔ الخطابً ،

 1ٗٔ الزركشً ، 1ٕٔ المدخلً زٌد ، 1ٕٔ جبرٌن ابن ، 6ٗٔ الهادي

ي ، 1٘ٔ الهاشمً سعدي ، 1٘ٔ شاهٌن ابن ،  ٕٕٔو 1ٙٔ الِمزِّ

 محمد ، ٕ٘ٔ الكبلباذي ، ٖٕٔ الجوزجانً ، 6ٕٓ الخبلّل ، ٕٕٗو

 األثٌر ابن ، 1ٕٔ السمعانً ، 1ٕٔ الهروي ، ٕ٘ٔ الموصلً إبراهٌم

 عبد بن محمد ، 6ٕٕ حسن مشهور ، ٕٕٔ وأبوحاتم زرعة أبو ، ٕٕٓ

ام ابن ، ٖٕٙ عدي ابن ، ٕٓٗو ٖٕٙ الوهاب  القرعاوي ، ٕٓٗ ؼن 

 ، ٕٔ٘ العبلء ابن ، ٕٙٗ الحكمً ، ٕ٘ٗ السٌؾ إبراهٌم ، ٕ٘ٗ

 ابن ، ٕٗٙو ٖٕٙ العٌد دقٌق ابن ، ٕ٘٘ الثعالبً ، ٕٔ٘ الفاكهانً

ال ابن ، ٕٗٙ الكتبً شاكر  ٖٗٓو ٖٖٓو 6ٕٓ السبكً ابن ، ٕٙٙ بط 

 ، ٕٖٓ المحب ابن ، ٖٔٓ الزهرانً صالح بن أحمد ، 1ٕٓ سعد ابن ،

 شٌخ ابن ، ٖ٘ٓ المناوي ، ٖٖٓ أحمد ، ٕٖٓ الجزابري تمالت

 عبد ، ٖٖٔو ٖٔٔ عقٌل ابن ، 4ٖٓ شاكر محمود ، ٖٙٓ الحزامٌن

 ٖٖٓ داود أبو ، ٖ٘ٔ هّناد ، ٖٗٔ الرحٌلً ، ٖٖٔ الشٌخ آل الرحمن

.. 

 



 

 : اسم بدون ُمهَملة نقول:  عشر اثنا 

 ٖ٘ٓ ، مرات ثثبل 6ٕٙ ، 6ٕ٘ ، ٕ٘٘ ،ٕٙ ، ٙ٘ ، 1ٗ ، ٕٔ ص 

.. 

 

 

 : أشعار:  عشر ثبلثة 

 ، ٕٓٔ ، ٕٔٔ ، 4ٕ ، ٘٘ ، 6ٖ ، ٖٖ ، 4ٕ ، 1ٔ ، 6ٔ ، ٓٔ ص 

 ، ٕ٘ٓ ، 6ٕٔ ، 41ٔ ، ٖ٘ٔ ، مرتٌن 4ٗٔ ، ٙٗٔ ، ٘ٗٔ ، ٖٕٔ

 ، 1ٕٗ ، 6ٕٗ ، ٖٕ٘ ، ٖٖٕ ، ٖٕٔ ، 6ٕٕ ، 4ٕٕ ، مرتٌن ٕٓٔ

 .. مرتٌن ٖٙٔ ، ٖ٘ٔ ، ٖٗٓ ، مرتٌن 14ٕ ، 6ٕ٘ ، ٕ٘ٙ ، ٕٔ٘

 

 

 !( :الّناس بعض: ) عشر أربعة 

 ، 4ٗ ، مرتٌن 4ٕ ، ٕ٘ ، 1ٖ ، ٖٗ ، مرتٌن ٕٖ ، ٖٕ ، ٕٔ ص 

4ٙ ، ٖٔٔ ، ٔٔ1 ، ٕٔٓ ، ٔ4ٔ ، ٔ4ٕ ، ٔ16 ، ٕٓ6 ، ٕٔٓ ، 

ٕٕ٘ ، ٕٖ6 ، ٕٗٗ ، ٕٙ4 ، ٕ6ٖ .. 

 

 

 

 ؼٌرَ  أن  : -ِكتابً طالعَ  َمن بعِض  ِمن– بِهِ  ُووِجهتُ  ما أطرؾِ  َوِمنْ ...... 

َهُمونًِ واحد   بِ )!(  ات   ؛-هللا وّفقهُ – هاِدي بِن ربٌع للّشٌخ)!(  بالت عص 

ة أربعٌنَ  ِمن نحوا   -ُموافقة  –( الّصرٌح باالْسمِ ) عنه نقلتُ  كونً  !!مر 



 

َهَمنً بٌَنما  نة أدنى ُدونَ – ذلِكَ  بضدِّ )!(  آخُرون ات  ٌِّ بل ، ؛-!ب ال ، تمح   وتقو 

 آِخرِ  إِلى ،..(َؼَمْزتَ ) ،..(َطَعْنتَ ) ،..(َكذا أََرْدتَ ) ،(..َكذا َقَصْدتَ : )وتقِوٌبل  

نِّ  عباراتِ  ِمن الُمِشٌن قاُموِسِهم فً ما ا!! األثٌِم الظ  ْؼتَ  لَوْ  ِمم  ( أكثرَ ) فر 

ًَ  لََما: ِمْنَها ُردوِدِهم  (!َكثٌِر َوُعْشُرُهمْ ) ُعْشُرَها لَُهم َبقِ

 

قٌِن( ِمْثلِ ) على َوأَنا  ٌَ نِ : ال  َوالت حف َظات، الّتنبٌِهات، هِذهِ  ُكلِّ  َمعَ – ًأن 

نات ٌِّ اقِِدٌن، َمخالِبِ  ِمن أْنُجوَ ( لَن) -!والب  الحاقِِدٌن؛ أنٌابِ  ِمن أْسلَمَ  َولن الن 

عن طعمُ  لَُهم َحبل ال ِذٌن  َمنْ  إال  }!! َظْعن ُدونَ  اإلقاَمةِ  شٌطانُ  بِِهم َوخبل! الط 

 :{مْ هُ  َما وَقلٌِل   هللاُ  َرِحمَ 

 تلكمُ  بتحرٌؾِ  الفقٌرَ  العبدَ  سٌت هم َمن -!قببل   رأٌنا َكما– قرٌبا   َنرى َفَسوؾَ  

ًِّ ! الن ُصوص ؤِْوٌلِ !! الّدالبِل َهاتٌِكَ  َولَ  !!!بِالَباِطل لَها َوالت 

 

 

 :أُجول -ُسبحاَنهُ - وبهِ  َفؤقُولُ، 

! واِحد   فً -َوُجلِّه َذلِكَ  قُلِّ  ِمن بريء   بؤنًِّ شاِهد   وربًِّ– ِمنًِّ َهَذا َكانَ  لَبِن 

ن أو ٌْ  ؼٌرَ  ُمْإَتلَِفة  – وتتناَصرُ  تتعاَضدُ  ِمْنَها الِمَباتِ  َفإِن  !!! َعَشَرة أو!! اْثَن

فَِقة   ُمختلَِفة،  ُهم» َفـ واِضح؛ َوالّسبٌلَ  واحد، المنَهجَ  أن   -ُمفتِرَقة ؼٌرَ  ُمت 

 ...«جلٌسُهمُ  ٌشقى ال القومُ 

 

بُ  فبلَ    !َتْمِوٌها   أو َتْشِكٌكا   ُشْبَهة ؛ بِهَكذا -أبدا  – ٌَُشؽ 

ًَ  َولَن  نِّ  َهذا ِمْثلَ  ٌرتِض ة   الظ  رُ  ال ِمّمن َنْفَسهُ  َسفِهَ  َمن إالّ  ُحج  – بِهِ  ٌَُتَكث 

 !!!-َكَراَمة َوال

 



وابُ  ٌُْخِطُبنًِ َقد َنَعم؛   حّتى أو اثنٌن، أو الن قُول، تِلُكمُ  ِمن واِحد   فًِ الص 

 !!َشَرةعَ 

 

بُ   رُ  بِالُمْنَتقِد، َفؤَُرحِّ ٌِّ  ...-ُهنالِك بِما َسعٌدا   بَِذلِك، َفِرحا   – الُمْنَتَقدَ  َوأَُؼ

 

ؾ: )ٌَُقال أَن لَِكنْ   لْ : )أو(! َبَتر: )أو(! َحر   أنتظرُ  آفَِكة   -َوَربًِّ– َفِهً ؛(َبد 

ل ِضد   فٌِها ُنْصَرتًِ َربًِّ ِمن ُإْب، لَمْ  إِن– ًّ عل بِالَباِطلِ  الُمتقوِّ ُتبْ  أَوْ  ٌَ ٌَ-. 

 

َجاه   فً– َوأخٌرا    ا -!آَخرَ  اتِّ ن الَهَوى؛!( لَِدٌػ) َعلى َرّد  – ُجْهَدهُ  ٌُحاِولُ  ِمم 

ْبُزغَ  أن -بِالَباِطلِ  ر   وال ناِظر   ؼٌرَ  ؛(ِهبللُهُ ) -أُفُول   ْبَعدَ – ٌَ  سٌإولُ  فٌِما متَفكِّ

هِ  ٌْ  -!األَْمرُ  كانَ  كٌَفَما– ِعندهُ  فالمهم  (! حالُهُ ) سٌنَتِهً أٌنَ  َوال(! مآلُهُ ) إِلَ

ْدقِ  باْسمِ  ٌُْنَشرَ  أَن  :أقُولُ  -(!َضبللُهُ )وَ  ِكْذُبُه، والُهَدى الصِّ

 :األعمشُ  ِمْهران بن ُسلٌمانُ  اإلِمامُ  قالهُ  ما أجملَ  ما 

كوتُ  األحمقِ  جوابُ »   !!«عنه الس 

 !الَكُذوب؟ بِالُمْبِطلِ  فكٌؾَ  

ؾَ   ٌْ  الّناسَ  أنّ  وٌعِرؾُ  بل! ٌكِذب أّنه( نفِسهِ  فً) وٌعلمُ  بل! ٌكِذب منبِ  َفَك

هُ ( تجزمُ )  !ٌكِذُب؟ أن 

 

ابِ  فً ولٌس ٌُنم   فٌِمن ِحٌلـة   لِـً   ما ٌخلقُ  كانَ  َمـنْ **********ِحٌلَهْ  الكذ 

 !قلٌلَهْ  فٌهِ  فحٌلتِـً ٌقولُ 

 :َوِمْنه 

 

 !!َتفًِ ال أن لَنا حلفت فكؤّنها**********ُعهوَدنا تخونَ  ال أن لَنا َحلََفتْ  



 

 !أُِطٌلُ  وال...  

 

 األردن – عّمان 

 الّسبت ٌوم ُضحى 

 هـ ٖٓٗٔ – رجب – 6ٔ 

 ُسوٌعات، بعد العمرةِ  لِسفرِ  ُمتؤّهبا   - 

- ُسبحانه– رّبً ساببِل   

 

 

 ...-والَقبول التّوفٌق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ِجْبرٌن ابن الشٌخ وفاةُ 

 : األَمٌن الَعْدل(  لسلَؾا منهج)  على والُمحافظةُ 

 

 

 ال اإلسبلم فً ُثْلَمة   العالِم موت: )  قولُُهم السلَؾ أبّمة عن اْشُتهر ِمّما 

ها  (.ٖٕٗ") الدارمً ُسنن(." - والنهار اللٌلُ  اختلؾَ  ما - شًء   ٌسد 

 

ُشك   وال  ؛ الُعلَماءَ  أن   – عالم  :  أقول وال – عاقل   ٌَ  قً درجات   درجات 

 ...-وهكذا-قُُدراتهم فً درجات  ،  مكانتهم فً درجات  ،  علِمهم

 

ٌُصٌبون ٌُخطبون – الَبَشر ِمن َبَشرا   العلماءُ  كان ولّما   ٌعلمون،  و

 خٌر   بابَ  - الِحْلم وُخلُق،  العلم بؤدب - وانتقاُدهم َنْقُدهم كان - وٌجهلون

مُ  ؛ لهم لُ ،  نقَصهم ٌَُتمِّ ٌَُكمِّ  بابَ  – األمرُ  كان كٌفما - ٌكون وال ؛ فضلَهم و

 ... فٌهم طعن   طرٌقَ  أو،  لهم انتقاص  

 فإن   ؛! (  تقدٌسا  )  فجعلوه(  التقدٌر)  معنى الناسِ  بعضُ  َخِطاَ  ولبِن 

ة   – ٌجعلنا أن ٌجوز ال – بالمقابل – هذا  ُنْهِدرُ  -!  ُموافَقة   أو،  ُمضاد 

ٌِّع،  الحقوق  !بالباطل الباطلِ  لئلسقاط ُمواقِعٌن ؛ الحقابق وُنَض

 

لَتْ  – كل ها – السابِقةُ  المعانً وهذه  )  ُمراقِب   لُكلِّ  - مشهودا   َواقِعا   تمث 

 – هللا رحمه – ِجْبرٌن بن عبدهللا الشٌخ وفاة حالَ -!ولؤلسؾ -( ُمنصؾِ 

ام بضعة قبل – تعالى  ٌ  ... أ

ة الناحٌةِ  ِمن أّما  ٌّ ا   – الشخص ٌّ  جبرٌن بنِ ا بالشٌخ التقٌتُ  فإّننً:  - تارٌخ

 : مّرة   من أكثرَ  – هللا رحمه –



 

 : أولها 

ا ؛( هـ1ٓٗٔ)  سنة   واإلرشاد والدعوة لئلفتاء العامة الرباسة)  ُزْرتُ  لم 

ةَ  التقٌت وقد،  - التوحٌد ببلد عاصمة --(  الرٌاض)  مدٌنة فً(   – ثم 

 الشٌخ وفضٌلة،  باز بن عبدالعزٌز الشٌخ أستاذنا بسماحةِ  – وقتذاك

 –ُِ  هللا رحمهم– جبرٌن بن عبدهللا الشٌخ وكذا،  عفٌفً دالرزاقعب

 . - أجمعٌن

 أن  :  مستفتٌة   امرأة   به اتصلَتْ :  مكتبهِ  فً - هللا رحمه – ُزْرُتهُ  ولّما 

 !؟ طبلقه ٌقع فهل!  سكران وهو طل قها زوجها

 الَخْمر شرب حدِّ  إلقامةِ  – أوال   – ْفلٌؤْتِنا:  -َحازم   بلسان   -الشٌخُ  لها فقال 

 ! الطبلق موضوع فً ُنفتً ثم،  علٌه

 

 : ثانٌها 

ام وفً – الَحجِّ  سنوات إحدى فً وذلك ؛ عاما   عشر خمسة نحو قبل  ٌّ  أ

 هللا رحمه – باز ابن الشٌخ أستاذنا لسماحة محاضرة   كانت حٌثُ  – ِمنى

 – الحاضرٌن عموم بٌن األرض على جالسا   جبرٌن ابن الشٌخ وكان،  -

 . - هللا رحمه – وسكٌنة   تواضع   بُكلِّ  – همومع

 

 :ثالث وموقؾ 

 عن البلبمة رفع"  الَفج   كتاَبه – هللا هداه – الدوسري سالم ابنُ  كتب لّما 

 فتوى على المتبلبمة األجوبة"  كتابً على رّدا   –"  الدابمة اللجنة فتوى

 تقرٌظا – هللا رحمه – جبرٌن ابنُ  الشٌخ له كتب:  -" الدابمة اللجنة

ظٌن خمسةِ  بٌن ِمن – صفحات ثبلث فًِ    ... -! ُمَقرِّ

 



 – ُمعتبرة علمٌة قٌمة   أي   له لٌس ؛ متهافت   متهاو   الكتابَ  أن   َمعَ  

فًِ – ولؤلسؾ  !  فانتبهْ  ؛ – علٌه ال!  تقارٌظه َعلَى وتؤس 

 

 مبة ست من قرٌب فً –!  الخمسةِ  تقارٌظه وعلى – علٌه رددتُ  ولقد 

 التنبٌهات) كتابً فً - الحمد وهلل – سنوات   قبل – صفحة   –

 ...(.المتوابمة

 قولً جبرٌن ابن الشٌخ تقرٌظِ  على رّدي فً َكَتْبُتهُ  لً كبلم   آِخرَ  وكان 

ه نقدهِ  بعد –(  هـ ٕٗٗٔ سنة - ٔٔ ص..( ) التنبٌهات) فً  : - وردِّ

را   ؛ لفضٌلته الُعْذرَ  ُملتمسا   هذا أقولُ "    ما على – َوَفْضلَه ْبَقهُ سَ  له ُمَقد 

 ... - مبلحظات ِمن علٌه لنا

 :  - قابلون – بعد وِمن قبل من – ونحن 

 

 ". عثارون والُمنافِقون،  عّذارون المإمنون"  

 

ً   دلٌل   وهذا....   ً   علم -واإلنصاؾ العدل منهج أصولَ  أن   على تارٌخ

ًّ  المنهج قواعد ضمن ل لم-السلف  - تعالى – هللا بمّنةِ  – عندنا تتبد 

 !!-!ذلك ؼٌر زعم لمن خبلفا  -وتوفٌقه

 

 

 فً - نقلتُ  كما – قدٌم وِمن – جبرٌن ابن الشٌخ فضٌلةَ  أُخالؾُ  فإنً 

 حتى – األّمة بمصٌر المرتبطة القضاٌا وبعض،  المهّمة المسابل من عدد  

ةِ  الجرابد بعضُ  استؽلّت ٌّ  اةَ وف – ببلدنا فً! ( السبٌل)  عن الجابرة الِحزب

ه بما فٌه َنَفَختْ  – مقاال   – األٌامَ  هذه – فكَتَبتْ  ؛ الشٌخ  له أخطاء   نحن َنُعد 

زة   مواقؾَ (  هً)  لتجعلَه،  ٌّ  !! -ِمنه مسّددة   وفتاوى،  له متم



قا   َصْدري تجعلُ  ال - هللا رحمه – له مّنً الُمخالََفةَ  هذه ولكن    ٌِّ  ِمن َض

م هم بهم وصل حت ى،  -!  ؽبلةال بعضُ  فعله كما – علٌه الترح   إلى ُؼلُو 

 العنكبوتٌة منتدٌاتهم ِمن وفاتِهِ  -(!!  خبر)  نعم –! (  خبر)  حذؾ درجة

 !!! المعلوماتٌة الشبكة على

 

 !؟ قوم ٌا – والعدلُ  – اإلنصاؾُ  فؤٌن 

م ِمن تمنُعنا ال جبرٌن ابن للشٌخ مخالَفَتنا إن    ،  له والدعاءِ ،  علٌه الترح 

 ؛ األموات تسب وا ال: )  - والسبلم الصبلة علٌه – قال كما ؛ بالخٌرِ  رهوِذك

 ( . قّدموا ما إلى أْفَضوا قد فإّنهم

 

منُعنا وال   من والتحذٌر،  أخطابه على التنبٌه ِمن – هللا رحمه – موُتهُ  ٌَ

 تشؽٌب دون - والِّلٌن،  بالرفق -العلم إلى المنتسبٌن سابر كؤحوال-زالّته

 ! - تطحٌن ؼٌر وِمن، 

 

ة أبً الفتاح عبد الشٌخ وفاة ٌومَ  – وهللاِ  – أنسى وال   معروؾ   وهو -ُؼد 

 اإلمام بشٌخنا اتصلتُ  لماّ :  -!! الكبرى المنهجٌة وُمخالفته!  بانحرافه

 – هللا رحمه – شٌخنا من كان فما ؛ َخَبره أُخبرهُ  – هللا رحمه – األلبانً

 ( . هللاِ  رحمة إلى ٌحتاج: )  – ُمتنه دا – قال أن إالّ 

 

ٌ م ابن اإلمام كبلمَ  – تماما   – ٌُْشبِهُ  وهذا  " )  السالكٌن مدارج"  فً الق

 – هللا رحمهما – تٌمٌة ابن اإلسبلم شٌخ شٌخهِ  حول –(  ٖ٘ٗ/ٕ

 :  قال ؛ - المضابقِ  هذه مثل فً تعاُملهِ  وطرٌقةِ 

را   – ٌوما   – وجُبُته)    أذى   وأشدهم،  عداوة   بهِ أعدا أكبر بموت له َمُبش 

 ! له



 ( . واسترجع،  لً وتنّكر،  َفَنَهرنً 

 

 

 أحكاِمهم ُجل   فً – ٌعرفون ال الذٌن)!(  الُؽبلة! (  إخواننا)  أما 

،  أنفَسهم ٌُراِجعوا أن فالواجبُ ( !!  أبٌض)  أو(  أسود)  إالّ  - ومواقِفِهم

ٌُعٌدوا  ؼرٌب وشؤن  ،  ُمرٌب منهج   – وهللا – ذاك فمنهُجهم ؛ ِحَساباتِهم و

ةّ  األصولَ  ٌخالؾ: أقول ال ؛ ٌَ  الفطرةَ  ٌُناقِضُ  بل!  - فحسب – السلف

ةَِ  السلٌمة ٌّ  !!اإلنسان

 

ٌّة بهذه فإّننا ؛ وعلٌه   على نحافظُ  - فقط – العادلة الشرعٌة الوسط

 وال!  الٌابِس الُؽلُوِّ  إلى ٌنجرؾَ  ال أن:  األمٌن العدل السلفً منهجنا

ٌ ع إلى ٌنحرؾَ   !! البابس التم

ْنقضً ٌكادُ  ال والَعَجبُ   ن ٌَ ا)!(  وأقل   أدنى هو ما ؼٌرهِ  على ٌُنكر ِمم   ِمم 

ْنَبِكمُ  فتراه!!  به ُمَتلبِّس   هو  مع،  جبرٌن ابن الشٌخ(  تبدٌع)  عن)!(  ٌَ

اه وصفهِ  ٌّ  !! العبارات بؤقذع - نفسهِ  الوقت فً – إ

 !؟ ضاتالُمتناقِ  هذه بٌن الجمعُ  فكٌؾ 

 

ر   : - أخٌرا   – أُكرِّ

 

 فً األسى وأوقعت،  أحَزَنْتنا – هللا رحمه – جبرٌن ابن الشٌخ وفاةَ  إن   

 انتقدناه فٌما نتهاون أو،  أخطابهِ  عن نسُكت َتْجَعلَنا لن لكّنها ؛ قلوبنا

ٌ ة مسابل ِمن علٌه ٌّة فتاوى أو،  منَهج  . - كبٌر   كبٌر   بعُضها – علم

 .. َمهٌب   الموت مقامَ  لكن   



 ...جلٌل   وِذكَره 

ره   ...عظٌم   وتذك 

 استؽربوا ِمّمن -!!الؽبلة ؼٌر من-)!( إخوانِنا بعضُ  علٌه َعتِبَ  فما...  

ٌن ُكلِّ  ُمنتدٌات)  اهتمامَ  ٌِّ  وإفراَدهِ ،  جبرٌن ابن الشٌخ بوفاة(  السلف

دةَ  المقاالتِ   – الحقِّ  إدراكِهم َدمُ عَ  سَبُبه ؛ محلِّه ؼٌرِ  فً َعْتب  :  له المتعدِّ

 الُؽبلة)  اإلخوة أولبك إلٌه وَصلَ  الذي والتناقض الُؽلُوِّ  لَِحْجم - هللاُ  سّددهم

 !! - لهم هللا ؼفر -( 

 

 جزاهم – اإلخوة هإالء بعضُ  ظن ه ما – إذن - حقٌقتهِ  فً األمرُ  فلٌس 

َعهم لهم وؼفر،  حرصهم على خٌرا   هللا  عن تبنك لم أّننا ِمن –!  تسر 

 !! لهم!!  ُمقاهرة   أو!  بالؽبلة) !! (  َنكاٌة   إال جبرٌن ابن الشٌخ

 

ٌ ها – فاعلموا   الحقِّ  عن نستنِكؾُ  وال،  بالباطل ُنناِكؾ ال أّننا – اإلخوة أ

ه عكسٌة   صدمة   ِمن له ُبد   ال الُؽلُو   لكن   ؛  أهلَه وُتخرجُ ،  الصواب إلى ترد 

 .. باالرتٌاب التلب س ِمن

 

 – األلبانً اإلمام شٌخنا طرٌقةِ  ِمن – مرارا   – النهجَ  هذا رأٌتُ  ولقد 

 - ُمناقِشٌه أو،  سابلٌه ِمن –)!(  الناس بعض ِحّدة كسر فً - هللا رحمه

 ؛ الشخصٌات بعض -!(ِضدّ  ُؼلُوا  )  أو -!(  فً ُؼلُّوا  )  منهم ٌلحظُ  لّما

...  لعلّه ؛ صنٌعهِ  بعكس ذاك مع وٌتعاَملُ ،  عمله بنقٌِض  هذا ٌُعاِملُ  فكان

 !! لعلّه

 ؛- الحمد وهلل – الطرٌقة هذه وعن،  األسلوب هذا عن ُمنتدانا ٌخرج ولم 

ٌّروا،  منَهجهم وخالفوا،  أنفَسهم ناقضوا الذٌن بخبلؾ  !! جلدَتهم وؼ



عون الذي الوقت فً)!(  فهم  ً َمن فٌه ٌَُبدِّ  ال:  البدع أهلَ )!(  ٌَُزكِّ

ٌا   انتقاء   - أحد   ُكلِّ  على النهج هذا)!(  قَ تطبٌ ٌستطٌعون  أو!  وتشهِّ

 !! - وأحواال   ظروفا  

ْزُعمُ  الذي الوقتِ  وفً   ؛ ِجبرٌن ابن الشٌخ تبدٌع َعَدمَ )!(  بعُضهم فٌه ٌَ

)  فً – هللا رحمه – وفاتهِ  خبر وضع مجرد ِمن)!(  ٌشمبِز   نراه

 !!  هاوٌمنعُ ،  وٌدفُعها،  فٌرفُعها!(!!  ُمنتدٌاتهم

 

 َمن بعضُ  به أفتى بما –!  أكثَرها وما – التناقضاتُ  هذه ذّكرتنً ولقد 

ه  السنة أهل رفقا  "  رسالة ٌوّزعُ  فٌَمن أفتى لّما:  َطْرؾ   الُؽلُوِّ  ِمن مس 

 الوقت فً!!  مبتدع   بؤّنه – العّباد الُمحسن عبد لشٌخنا –"  السنة بؤهل

 !!  مإلِّفها َتْبدٌع على -!  َجَرأَ  ما أو – فٌه سكت الذي

 

 !؟- إذن – أشدّ  تناقُض   فؤي   

 

ًِّ  منهِجنا على الُمحاَفَظةَ  إن    ا   السلف ٌّ ا   نق ٌّ ها - صف  بعٌدا  ،  الُؽلُوّ  عن ُمَنز 

 بل – شًء   احتمالَ  ٌستدعً - والتضٌٌع التمٌٌع عن نابٌا  ،  الجفاء عن

 – هللاَ  نسؤلُ  مّما ؛ ٌاتوالتضح،  والُمواَجهات،  االبتبلءاتِ  من –!  أشٌاءَ 

 . - وكثٌر قلٌل فً – بها وٌؤُْجرنا،  علٌها ٌُعٌننا أن تعالى

 الناس أرضى من: )  القابلُ  - وسلم علٌه هللا صلى - رسولُنا وصدق 

 هللا كفاه:  هللا بِرضا الناس أسخطَ  وَمن،  الناس إلى هللاُ  َوَكلَهُ :  هللا بَسَخط

 (. الناس ُمْإنةَ 

 فً -بالحقِّ  – علٌه نسٌرَ  أن ونجتهدُ ،  - هنا – علٌه ِسْرنا الذي وهذا 

 ما – نفُسه - هوَ  –!  َسِخط َمن وَسِخط،  رضً َمن رضً – موقِؾ ُكلِّ 

 عبد الشٌخ الشرٌفٌن الحرمٌن لببلد العام المفتً سماحةُ  - به وقام – قاله



 – رٌنجب ابن الشٌخ وفاة عند – هللا حفظه – الشٌخ آل عبدهللا بن العزٌز

 : قال ؛ - هللا رحمه

، والصبلح بالخٌر المٌادٌن كل فى معروؾ   جبرٌن بن عبدهللا الشٌخ إن)  

 . - والتجاوز المؽفرة له هللا نسؤل - الناس نفع على التام والحرص

 

 طوٌل، زمن منذ عرفته لنا، لنا،وصاحب أخ   جبرٌن بن عبدهللا الشٌخ 

ق الجّم، التواضع منه وعرفت ُِ  والتقوى العلم، وبذل فاضل،ال والخلُ

 فٌه فٌما والسعً كلمتها، وجمع األمة منفعة على والحرص والصبلح،

 ... والصبلح الخٌر

، اإلفتاء دار وفً الشرٌعة، كلٌة وفً الدعوة، معهد فً وزاملناه عرفناه 

ا - وعرفناه ا به التقابنا من - أٌض   بن عبدهللا الشٌخ عند دابم 

 . - المشاٌخ من وؼٌرهم - باز بن عبدالعزٌز حمٌد،والشٌخ

 فً وعرفناه الجامع، ندوات فً ومشاركته الجامع، حلقات فً وعرفناه 

 ..والتوعٌة الحج

 والرجل بالخٌر، أهله على وٌخلؾ عثرته، وٌقٌل ذنبه، ٌؽفر أن هللا أسؤل 

 (. وله لنا فؽفرهللا ؛ مّنا به أعلم وهللا وصبلح، خٌر فٌه

 

 :  - هللا رحمه – فٌه – هللا حفظه – الفوزان حصال الشٌخ فضٌلة وقال 

 وأن،  جبرٌن بن عبدهللا للشٌخ ٌؽفر أن -وتعالى سبحانه- هللا نسؤل)  

 مصٌبة - الشك –وهذه،  علمابهم فى المسلمٌن عزاء ٌجبر وأن،  ٌرحمه

 . واالحتساب بالصبر نقابلها ولكن،  عظٌمة

،  له ٌؽفر وأن،  والبصٌرة مالعل أهل من منه بخٌر ٌُبدلنا أن هللا نسؤل 

 .رحٌم ؼفور إنه،  ٌرحمه وأن



: )  الحدٌث فى األمة،وجاء على عظٌمة خسارة أنه الشك العلماء وموت 

 العلم إن: ) اآلخر الحدٌث وفى، (  عالم موت من أٌسر قبٌلة موت

ٌُقبض  اتخذ عالم ٌبق لم ،فإذا العلماء بموت ٌُقبض ،وإنما انتزاعا   ال

 هللا نسؤل -( وأضلوا فضلوا، ؛ علم بؽٌر فؤفتوا جهاال ، رإوسا   الناس

 . - العافٌة

 

 واالحتساب بالصبر ذلك نقابل ولكن، خسارة أنه الشك العلماء وموت 

 ألموات ٌؽفر وأن،  صالحٌن علماء لؤلمة هللا ٌهٌا وأن والدعاء

 . المسلمٌن

 

(  أطرافها نم ننقصها األرض نؤتى أنا ٌروا أولم: ) - تعالى –هللا وقول 

 من األرض ؛نقصُ  العلماء بموت هذا إن:  ٌقول العلماء بعض، 

 . العلماء موت:أطرافها

 الفتوحات( :  أطرافها من األرض نقص)  بـ المراد أن:  والمشهور 

 ولم،  األرض أقطار فً اإلسبلم انتشر حتى انتشرت التى اإلسبلمٌة

 المشارق إلى رٌقهط أخذ بل،  ٌصّدوه وأن ٌمنعوه أن الكفار ٌستطع

 ( . والمؽارب

 

 :أقول 

 

ن كبلمَ  خَصْصتُ  قد  ٌْ كر الفاضلٌَن الشٌَخٌن َهذ ن ؼٌرهما دون – بالذ  َِ  ممِّ

ن – أٌضا   – ومدح – أثنى ٌْ  : لَِسَبب

 



 رحمه – الشٌخ وفاة بعد صادر   -ُِ  هللا حفظهما - كبلَمهما أن  :  أولهما 

 . - هللا

بِهم مع)!(  فٌهما قول   أدنى على رإونٌج ال الُؽبلة أن  :  ثانٌهما   – تجر 

 ! قاال مّما بؤقل   قال َمن( ُكل  ) على – كثٌرا  

 

 : - أٌضا   – بهما ٌُْلَحقُ ( لعلّه) و 

 على ٌُْثنً ذا هو فها ؛ - هللا حفظه – الَمْدَخلً هادي بن زٌد الشٌخ 

 نقلتُ  اكم – السلفً بالعالِم وٌصفُه،  – حٌاتهِ  فً – جبرٌن ابن الشٌخ

قا   - عنه ذلك  ( . 1ٕٔ ص" )  الصالح السلؾ منهج"  كتابً فً – موث 

 

ْصلِنا ولم  ِِ  هذه إلى ٌَ  ! التزكٌةَ  هذه ٌُخالؾُ  ما - عنه – اللحظة 

 

 :  ُترى فٌا 

 ! ؟ - اآلن – الُؽبلة(  إخواُننا)  سٌقولُ  ماذا 

كون هل  ٌَُشك   ! ؟ الشٌوخ هإالءِ  عن النقول هِذهِ  فً َس

 !؟ جبرٌن ابن( حقٌقةَ )  ٌعرفون ال هم:  سٌقولون أم 

 !؟ ٌتفاخرون وبه،  ٌُظهرون له ما ُمؽاٌرٌن) ! (  سٌسكتون هل 

 ! ؟ - هإالء إلى وال هإالء إلى ال ذلك بٌن ُمذبذبٌن – سٌتؤرجحون أم 

ٌُخرجون أم  بٌن – ُصدوِرهم مكنونَ  س  المفتً بالشٌخ لٌطعنوا –!  ُمَتَجرِّ

 !؟ - هللا حفظهما -، انالفوز والشٌخ، 

 

 !!!! أظنّ  ال 



 

ٌ ها ٌا...    :  اإلخوة أ

 !؟ الحق من أنتم أٌن 

 !؟ - أوال   النفس إنصاؾ – اإلنصاؾ من أنتم أٌن 

 !؟ والعدل الصدق موازٌن ِمن أنتم أٌن 

ٌ ر دون - ُعلمابكم من أنتم أٌن  ٌ ز أو َتَخ  !؟ - َتَح

 !؟ أنفسكم من أنتم أٌن بل 

 

ٌ بُ  البلدُ و...)   ي رب ه بإذن نباُتهُ  ٌخُرجُ  الط  ( . نِكدا إال ٌخُرجُ  ال َخُبثَ  والذ 

 

 : وبعد 

 

 : - ُسبحانه - رّبً كبلمَ  أجملَ  فما 

 

ْؽفُِروا آََمُنوا لِل ِذٌنَ  قُلْ }  ْرُجونَ  لِل ِذٌنَ  ٌَ ٌَ امَ  ال  ٌ ِ  أَ ْجِزيَ  هللا  ٌَ ا لِ  َكاُنوا بَِما َقْوم 

ْكِسُبونَ  ا َعِملَ  َمنْ .  ٌَ َها أََساءَ  َوَمنْ  َفلَِنْفِسهِ  َصالِح  ٌْ ُكمْ  إِلَى ُثم   َفَعلَ  ُتْرَجُعونَ  َربِّ

َنا َولََقدْ  ٌْ ةَ  َواْلُحْكمَ  اْلِكَتابَ  إِْسَرابٌِلَ  َبنًِ آََت ُبو  َباتِ  ِمنَ  َوَرَزْقَناُهمْ  َوالن  ٌِّ  الط 

ْلَناُهم َناُهمْ  اْلَعالَِمٌنَ  َعلَىِْ  َوَفض  ٌْ َنات   َوآََت ٌِّ  ِمنْ  إاِل اْخَتلَفُوا َفَما األَْمرِ  ِمنَ  َب

ا اْلِعْلمُ  َجاَءُهمُ  َما َبْعدِ   ٌ َنُهمْ  َبْؽ ٌْ ْقِضً َرب كَ  إِن   َب َنُهمْ  ٌَ ٌْ ْومَ  َب اَمةِ  ٌَ ٌَ  َكاُنوا فٌَِما اْلقِ

ْخَتلِفُونَ  فٌِهِ  بِْعَها األَْمرِ  ِمنَ  َشِرٌَعة   َعلَى َجَعْلَناكَ  ُثم   ٌَ بِعْ  َوال َفات   أَْهَواءَ  َتت 

ْعلَُمونَ  ال ال ِذٌنَ  ُهم ٌَ ِ  ِمنَ  َعْنكَ  ٌُْؽُنوا لَنْ ِْ  إِن  ا هللا  ب  ٌْ الِِمٌنَ  َوإِن   َش  َبْعُضُهمْ  الظ 

اءُ  ٌَ ُ  َبْعض   أَْولِ
ً   َوهللا  قٌِنَ  َولِ ى لِلن اسِ  َبَصابِرُ  َهَذا اْلُمت   لَِقْوم   َوَرْحَمة   َوُهد 

َباتِ  اْجَتَرُحوا ال ِذٌنَ  بَ َحسِ  أَمْ  ٌُوقُِنونَ  ٌِّ  َوَعِملُوا آََمُنوا َكال ِذٌنَ  َنْجَعلَُهمْ  أَنْ  الس 



الَِحاتِ  اُهمْ  َسَواء   الص  ٌَ ْحُكُمونَ  َما َساءَ  َوَمَماُتُهمْ  َمْح ُ  َوَخلَقَ  ٌَ
َماَواتِ  هللا   الس 

 { ٌُْظلَُمونَ  ال مْ َوهُ  َكَسَبتْ  بَِما َنْفس   ُكل   َولُِتْجَزى بِاْلَحقِّ  َواألَْرضَ 

 

 (:تنبٌه) 

 

 : جدا   ضعٌؾ(:  عالم موت من أٌسر قبٌلة موت: )  حدٌث 

 

"  فً والبٌهقً، (  ٕٗٔ" )  األعمال فضابل"  فً شاهٌن ابن رواه 

" )  دمشق تارٌخ"  فً عساكر وابن، ( 11ٙٔ" )اإلٌمان ُشَعب

 لدرداءا أبً عن( ٕٙٗ/ٖ" ) قزوٌن تارٌخ"  فً والرافعً، ( 6ٖٔ/6ٖ

"  فً - هللا رحمه – األلبانً اإلمام شٌُخنا قال كما – جّدا ضعٌؾ بسند  

 ( 6ٖ6ٗ" )  الضعٌفة السلسلة

فا   – قدٌما   – خّرجُتهُ  قد وكنت   مفتاح"  كتاب على تعلٌقً فً - اٌاه ُمَضع 

ٌّم ابن لئلمام( ٕٗ٘/ٔ" ) السعادة دار  .  الق

 

 

 . الُمستعان – وحده – وهللاُ ...  

 

 

 

 

 



 -هللا رحمهم-( أخبلقهم)  ِمن -لنا هللا ؼفر-!(صنابُعنا)  أٌن

 !؟

 

ً   درس   الفتتاحِ  – له كل ه والحمدُ  – تعالى – هللاُ  َوف قنً   بعض فً علم

ةِ  العاصمة مساجد  ٌ "  كتاب فً وذلك:  - هللاُ  حرسها –(  عّمان)  األُْرُدنِّ

 عبدالرحمن العبلمة ٌخللش -"  الدٌن فً الفقه وتوضٌح السالكٌن منهج

 . - برحمتهِ  هللاُ  تؽّمده – السعديِّ  ناصر بن

ٌُْسر، اختصاره على – جّدا   ونافع  ،  جدا   مفٌِد   كتاب   وهو  ،  عبارتهِ  و

 . - أدلتهِ  وُوضوحِ 

 

،  للمإلِّؾِ  ترجمة   – والعادةُ  الشؤنُ  هو كما – األولُ  الدرسُ  كان وقد 

 . -هللاُ  والموفِّق – بالمإل ؾ وتعرٌف ا

 

ًَ  استرعى ولقد   قٌِلََتا عزٌزتانِ  كلمتانِ  – المإلِّؾ ترجمةِ  فً – انتباه

نِ  قَِبلِ  ِمن فٌه ٌْ نِ  عالَِم ٌْ  : - الجمٌعَ  هللاُ  رحم – جلٌلَ

 

 وصؾ فً قال حٌث ؛ عفٌفً عبدالرّزاق العبلمة للشٌخ:  األولى الكلمة 

 : - هللا رحمهما – الشٌخ

 هللا رحمه – ِسْعدي بن ناصر بن عبدالرحمن الشٌخ مصّنفاتِ  قرأ َمن"  

 منه عرؾ، - حٌاته أٌام – َحالَه وَسَبرَ ،  وخالََطهُ ،  مإلفاتِه وتتّبع،  -

ْأبَ  ا العلمِ  ِخْدمةِ  فً الد  ا اّطبلع  ،  السٌرةِ  ُحْسنِ  على منه َوَوَقؾ،  وتعلٌم 

،  نفسهِ  من هِ وُطبل ب إخوانهِ  وإنصاؾِ ،  الحال واستقامةِ ،  الُخلُقِ  وَسَماحة

لَبِ  َِ ُجر   فٌما السبلمةِ  وَط  .ِشقاق أو نزاع   إلى ٌُْفضً أو،  َشر   إلى ٌَ

 " . واسعة رحمة هللا فرحمه 



 

 – الُعَثٌمٌن صالح بن محمد العبلمة الشٌخ ألستاذنا:  الثانٌة والكلمةُ  

ٌُجهُ ،  األكبر تلمٌذهُ  وهو – هللا رحمه  : قال ؛ - األشهرُ  وِخرِّ

،  وعلمه،  عبادتهِ  فً – عصرهِ  فً مثلُه ٌُوَجدَ  أن َقل   لرجلا إن  "  

 ٌلٌقُ  َما بَحَسبِ  والكبٌرِ  الصؽٌرِ  ِمن ُكبلّ   ٌُعاِمل كان حٌث ؛ - وأخبلقه

ٌُوِصلُ ،  الفقراءَ  وٌتفق دُ ،  بحالهِ  ُسد   ما إلٌهم َف  .  بنفسهِ  حاَجَتُهم ٌَ

 

ا وكان   .اسِ الن أذى ِمن به ٌُلِم   ما على َصُبور 

ُهها حٌث،  هفوة   منه َحَصلَتْ  مّمن الُعْذرَ  ٌُِحب   وكان  ا ٌَُوجِّ  ٌحصلُ  توجٌه 

 ". َهَفا َمن ُعْذرُ  به

 

 :  قلتُ  

لُ   نِ  فً والمتؤمِّ ٌْ نِ  هاَت ٌْ نِ  الكلمَت ٌْ نِ  – العظٌمَت ٌْ منَت نِ  لَِوْصؾِ  الُمَتض  ٌْ  ُخلَُق

ن ٌْ  نعٌُشهُ  وما بٌنهما ما َفْرقَ  – وِجبلء   بوضوح   – ٌرى –)!(  ناِدَر

،  السلٌمةَ  النفوسَ  ُتْإذي ؛ خطٌرة وفعابلَ ،  مرٌرة صنابعَ  ِمن وُنعاٌُشهُ 

 : - القوٌمة العقولَ  وُتْإلِمُ 

)  على – هللا رحمه – الكبٌرُ  العالمُ  هذا فٌه ٌحرصُ  الذي الوقت ففً 

ُجر   فٌما السبلمة طلب  من رىن(  ِشقاق   أو نزاع   إلى ٌُْفضً أو،  شر   إلى ٌَ

ْهَدأُ  ال ،  النِّزاع تِْلوَ  النِّزاع بِإحداث إالّ :  حال له ٌستقر   وال!  بال له ٌَ

قاقِ  وإٌقاع قاق إِْثرَ  الشِّ  !!!الشِّ

 

 !؟ ذاك ِمن هإالء فؤٌَن 

 



ِجد   ال ذي اآلنِ  وفً   ِمّمن الُعْذر ُحبِّ ) على – فٌه – الكبٌرُ  العالِمُ  هذا ٌَ

ُهها ثُ حٌ ؛ َهْفَوة   منه َحَصلَتْ  ( :  هفا َمن ُعْذرُ  به ٌحُصلُ  توجٌها   ٌَُوجِّ

هُ  َمن نرى ُحك   والترب ِص ،  الَهَفَوات تتب عِ  فً:  َجلَُدهُ  ٌنقطعُ  وال!  ِجْلُدهُ  ٌَ

ٌ د،  بالزالّت ْفخِ !!!  - بالَعَشرات - للَعَثرات والتص  بها والَتثوٌر،  فٌها والن 

! ! ! 

 

 !؟ ذاك ِمن هإالء فؤٌن 

 !؟ الُعلَماء أخبلقُ  إّنها 

 !؟ الفَُضبلء وآدابُ  

َرفاء ومسالكُ    !؟ الش 

 : قٌل ما أجمل وما 

 

 

َنَنا التفاوتُ  هَذا فحسبُكمُ   ٌْ  ٌنضحُ  فٌه بالذي إناء   وُكل  ******  َب

 

 ... الَعْودَ  فالَعْودَ  

 ... الرجوعَ  والرجوعَ  

 ... موضع   لئلصبلح ٌزالُ  فبل 

 ... ن  مكا لِْلِوبام ٌزالُ  وال 

 

 ... - وله – به نعٌشُ  الذي الصادقُ (  األََملُ )  هو هذا 

َفرُ  وهو  لُهُ  نؤَملُهُ  الذي(  القادمُ )  الظ   : ونتؤم 



لَؾ لمنهج(  ُنْصَرة  )    ... األبرار الس 

 ... الكبار ألبّمتهِ (  انتصارا  ) و 

 ...واألنصار ُدعاتهِ  مع(  تناُصرا  )  و 

 

ً   وهللاُ }    ...{ قٌنالُمت   ول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



لح فباِدُروا ؛«شٌطانان الُمستب انِ »  واإلحسان بالص 

ٌ ها-  (:شعبان من النصؾ لٌلة) قبلَ  -الِخبلّن اإلخوةُ  أ

 

 معلومات، أٌام   -المباركة-( شعبان من النصؾ لٌلة) عن َتْفِصلُنا...  

 !معدودات وساعات  

 

، َفْضل   الجلٌلةِ  اللٌلةِ  ولهذه  زة ؛ وَبركة   خاص  ٌِّ  عن صح   ما: وهً متم

نا ٌِّ لعُ »: -فٌها- قال أن ه -وسلم علٌه هللا صلى- الكرٌم نب  تبارك- هللاُ  ٌط 

 لُمشرك   إالّ  خلقِه؛ لجمٌعِ  فٌؽفرُ  شعبان؛ ِمن النِّصؾ لٌلةَ  َخْلقِهِ  إلى -وتعالى

 ([.ٗٗٔٔ) «الصحٌحة السلسلة»] «ُمشاِحن أو

 

 

ٌٌِّن بٌن -نَ اآل- الحاصلةُ  والفتنةُ    فتنة   -األرض ببلد معظمِ  فً- السلف

 والخبلصُ  وَوْأُدها، َكْبُتها، فالواجبُ  ؛-باهلل والعٌاذُ  -ُعظمى ومحنة   ُكبرى،

َبْتهُ  لِما منها؛ ، ِمن َسب   فضبل  - وتشرُذم وتناُحر، وتداُبر، وَتْشتٌت، تفرٌق 

 ...-األعداء وَفَرحِ  الخصوم، شماتةِ  عن

 

ا؛ -بالضرورةِ -( فتنة  ) ُكل   نُ تكو ال قد نعم؛   ولو- تكونُ ( قد) بل شّر 

َمَرةِ  بالنتٌجة  فتنة   والخٌرِ  بالشرِّ  ونبلُوكم}: -سبحانه- قال كما خٌرا ؛ -والث 

 ..{ُترجعون وإلٌنا

 

 (.واالختبار واالمتحان االبتبلء: )«الفتنة»و 



 وقد– العالمٌن بربِّ  ظن   ُحْسنَ  -اآلنَ - الحاصلةُ  الفتنةُ  هذه تكون قد إذن؛ 

ة   -دفعا   إلٌها ُدفِْعنا ، لمحنة   وناقِضة   أعظَم، لفتنة   راد   على ذلك وما} أشد 

 ...{بعزٌز هللا

 

ٌ ها- فهذه...    َمن أو لحقِّنا، وانتصروا وافقونا مّمن -أجمعٌن- األحب ة أ

 فات، ما الستدراك ُمناِسبة   ُمناَسبة   -)!(فٌنا حق   بؽٌر وتكل موا خالفونا

الّت، الَهَناتِ  عن والَعْفو والخطٌبات، األخطاءِ  عن والتراُجع  والتناُزل والز 

ٌ ات، األهواء عن  على وااللتقاء الراسخات، األصول على والثبات الذات

ات الحقوق  ٌ  :الشرع

 

 ...ظالم   انتصار بدون 

ب ؼٌر وِمن   ...أثٌم تعص 

 ...باطلة   ُخصومة   وببل 

 

 النبويِّ  التحذٌر طابلةِ  تحت الوقوعَ  -جمٌعا   نعم؛ -ٌعا  جم- فْلَنْحَذرْ  

َزل لم: ٌعلُمه وهو باطل   فً خاصمَ  َمن»: الرهٌب  حتى هللا َسَخط فً ٌَ

 ([.4ٖٗ) «الصحٌحة السلسلة»] «ٌنزعَ 

 

 ...تكتبُ  فٌما تبلُعُبكَ  -الموف قُ  األخ أٌها- ٌُفٌَدك فلن 

 ...ُتدافعُ  عنه َمن وراءَ  تست ُرك أو 

 ...له تنتصرُ  فٌما)!(  صبلبُتك وأ 

ُتك أو   ...بَِصَدِده أنت فٌما تعن 

قُوا}   ..{...شٌبا   نفس   عن نفس   تجزي ال ٌوما   وات 



 فً- به ُمَتلَبِّس   أنتَ  ما ؼٌرَ  نفِسك ِمن تعلمُ  وأنت -ُكل ه- هذا ٌُفٌَدك لن...  

 ...-كثٌر   أو قلٌل  

 ...{معاذٌَره ألقى ولو بصٌرة نفِسه لىع اإلنسانُ  بل}: ٌقولُ  -تعالى- فاهللُ  

 .{الخبٌر اللطٌؾُ  وهو َخلَقَ  َمن ٌعلمُ  أال} 

 

  ًَ ًَ  فالتؤَنِّ  ...التؤنِّ

 ...الحق   والحق   

 ...الصبرَ  والصبرَ  

 

ٌ ها- ُنرٌدُ  ال  ( جمٌعا  ) إخواننا سابرَ  وحاشا- كالُمنافقٌن نكونَ  أن -األحب ة أ

 وما أنفَسهم إالّ  ٌخدعون وما آمنوا الذٌنو هللاَ  ٌُخاِدعونَ }: -ذلك ِمن

 ...{ٌشعرون

 

 !!؟(تشعرون) كنتم إذا فكٌؾ 

 ؼفور   هللاَ  أن   واعلموا فاحذروه أنفسكم فً ما ٌعلمُ  هللاَ  أن   واعلموا} 

 .{حلٌم

 

 سنة المتوف ى)- قُتٌبة ابنُ  اإلمامُ  قال كما-! باإلمسِ  الٌومَ  أشبهَ  وما 

( 4ٔص) «والمشبِّهة الجهمٌة على الرد» بِهِ كتا فً -هللا رحمه-(هـ4ٕٙ

 : -زمانِه أهلِ  بعِض  حالَ  واصفا  -

فُوا، ُسبِلُوا وإنْ  َهَزإوا، ُوِعُظوا وإنْ  أَنِفُوا، ُدُعوا وإنْ »   َسؤَلُوا وإنْ  تعس 

 !!«أَْعَنُتوا

 !زمانِنا؟ أَْهلِ  حالُ  -كٌؾ- فكٌؾ 



جَ  ال   ...إلُهـنا إالّ  ُمَفرِّ

 

ا ولّدت الفتنةَ  هذه أن   -جمٌعا  - وْلنْعَتِرؾْ ...    -!َدَرَجاُتهُ  تفاَوَتتْ  وإنْ - شّر 

ْنجُ  لم  ...{ُهم ما وقلٌل  } ،-تعالى- هللاُ  سل َمهُ  َمن إالّ  منه ٌَ

 

 ...خطٌر فاألمرُ  

 ...مستطٌر والشر   

ً   واألثرُ    ...كبٌر السلب

 ...كثٌر والتشت تُ  

 

 : -ذا بسبب- حصلَ  لقد...  

 ... َسب   

 ... وَشْتم   

 ... وافتراء   

 ... وإْقذاع   

 ... وإساَءة 

 ... وَتْثوٌر   

ب     ... وتعص 

 ... وُظلم   

 ..!!!و.. و.. و.. و 

 



 

 لهذا -واللـهِ - ٌعتِصُرنً األلمَ  فإن   وأقولُُه؛ -جمٌَعه- هذا أذُكرُ  وإذ...  

ٌِّ  ِمن( الكثٌرِ ) َشؤْنُ  إلٌه َوَصلَ  الذي الُمْزِري الحالِ   ببلد سابر فً- ٌنالسلف

 وِصْدقا ، حّق ا- ٌكونوا أن الَحْتم الواجبُ  إذِ  ؛-!المسلمٌن ؼٌر بل المسلمٌن،

ى على واْسما   ن ة) أهلَ  هم -ُمَسم  ِب، الُمفاِرقةِ (: الس   والُمؽاٌِرةِ  للتحز 

ب، ق، الُمناقَِضةِ (: الجماعةِ )و للتعص  ق عن والُمباِعَدةِ  للتفر   !!التمز 

 

ةَ   ر أُوِرُدهما عظٌمان شرٌفان حدٌثان وثم  ُهما لٌتَذك  ٌَ - اإلخوان ُكل   َهْد

ة    :-األوان ذا فً وبخاص 

 

ًِّ  قولُ : أولُهما*   انِ »: -وسلم علٌه هللا صلى- النب  فعلى قاال؛ ما الُمْسَتب 

ْعَتدِ  لمْ  ما[ منُهما] البادئِ   [.مسلم رواهُ ] «المظلوم ٌَ

 

 فٌشتِمُ  بٌَنهما؛ فٌما الشتٌمةَ  ٌتبادالنِ  اللذانِ  ُهما: «الُمْسَتب ان»: فـ 

 .اآلخرَ  أحُدهما

 

 .واألذى والشتم السبِّ  ِمن قاالهُ  ما إثمُ : أي ؛«قاال ما»: و 

 

َببَ  كانَ  َمن على اإلثمُ  ذلك ٌعودُ : أي ؛«منُهما البادئِ  على»: و   فً الس 

 .الُمخاصمة وتلُكم الُمشاحنِة، هذه

 

ْعَتدِ  لم ما»: و   سبِّ  على الردِّ  فً المشروعَ  الحد   ٌتجاوزِ : أي ؛«لمظلومُ ا ٌَ

 . وَشْتِمه ذاك



 

 السببَ  هو كان وإن -فقط البادئ على -هذه والحالةُ - اإلثمُ  ٌكونُ  فبل 

بِّ  فً الربٌسَ  ْشَملُُهَما بل ،-!الس   ..-جمٌعا  - اإلثمُ  ٌَ

 

 : الشرٌؾِ  الحدٌث هذا وفً 

،وال بالظلِم،( للبادئ) تحذٌر   -   واقع   اإلثمِ  أصلَ  أن   وبٌانُ  والتجاوز، سبِّ

 ...إلٌه مجرور   علٌه،

 

، علٌه َوَقعَ  لَِمن وتحذٌر   -   ٌحَفظَ  أنْ  -ابتداء  - والتجاُوزُ  والظلُم، السب 

 !!َقلَِمهِ  أو لسانِه َجْورَ  ٌحذر وأن! َقَدِمهِ  موقعَ 

 

 ...َحذار فَحذارِ  

 

 : نِ الطرفا وتباَدلَ  الواقعُة؛ وقعتِ  فإذا 

 ..السب   

 ..والشتمَ  

 ..واإلٌذاءَ  

 ..واإلقذاعَ  

 ...والظلمَ  

 :واالفتراءَ  

 



 

ً   الحكمُ  -جمٌعا  - علٌهما فٌقعُ ...   حَ  الذي الحاسمُ  الجل  الحدٌثُ  به صر 

 :وهو اآلخُر، النبوي  

 

تهاتران، شٌطانان؛ الُمْسَتب انِ »: ثانٌهما*   تكاذبان ٌَ ٌَ  صحٌح»] «و

 ([...46ٕٔ) «ٌبوالتره الترؼٌب

 ِمن- وٌنتقُصهُ  صاحَبُه، ٌتسق طُ  منهما ُكل  : )أي ؛«ٌتهاتران»: فقولُهُ  

 ( القول ِمن الباطلُ  وهو ،(الَهْتر)

 .-الُمناوي قال كما- 

 

 لهذا كم الؽاشمةُ  الفتنةُ  هذه أظهرت فلقد ؛-هللاُ  رحمهُ - َصَدقَ  ولقد 

  فً َدْور   ِمن الؽاِشم( التسق ط)

 ...اِرهان إْذكاءِ  

 ...أُواِرها َتْشبٌب وفً 

ها َتْعظٌمِ  وفً   ..وَسُموِمها حرِّ

 ..وُهجوِمها َوَهِجها وَتْكبٌر 

 

 

د) عن فضبل    ٌ د)و ،(الترص  ِن،-( التص ٌْ نِ  الظالَم ٌْ نِ  ؛-!الُمر  ٌْ  الراِجَع

نِ  ،(التسق طِ )لـ ٌْ َبتِهِ  فً والمحمولَ ٌْ  !!َع

 

 



 :هللا فً إخوانً 

 ...تحذٌرات ومجموعةُ  ذٌر،محا ُجملةُ  هذه 

ُروا وحاِذُروها، فاحَذروها،   ...منها وَحذِّ

ة   (!!البادئَ ) وبخاص 

 (!!المتجاوز) ومعه 

 

 :َفـ 

ل ال   ....ُتَإجِّ

ؾ ال   ...ُتَسوِّ

 (...ُتْرجا) ال 

 

 ...الرحمن لعبادِ  وكٌده الشٌطان، َعَمل ِمن -ُكل هُ - فهذا 

ٌ ها- وأنتَ   ا وُكؾ   ٌداك، َتْقَتِرؾُ  ما راقِبْ  - بهواك المعترضُ  أ  لساَنك عن 

 َمَرِضك ِمن نفَسك وعالِجْ ! -وذاك هذا- تشؽٌَبك إخوانِك عن واْقَطعْ ! وأذاك

 !!!وَببلك ودابِك

ئُ  وما} -ُكل ه- هذا أقولُ   ارة   النفسَ  إن   نفسً أَُبرِّ وءِ  ألم   َرِحمَ  ما إالّ  بالس 

 ..{رحٌم ؼفور   ربًِّ إن   ربًِّ

 

 

ْؽلِـُبهُ  عـزٌمــُتهُ * * *  تؤَْبــى والمرءُ  ترى ما لً أَبِنْ   ٌَ  هــوا و

 



ـْعَمى  ٌَ  ٌراه ال ٌـــراهُ  ما وٌحسبُ * * *  علٌهِ  فٌـه ٌُرى ما ف

 

 ...َحذار( المخالفةِ ) ِمن فَحذارِ  

 ..البِدار( الُمراجعةِ ) إلى والبِدارَ  

 

نِ  بٌن -أخٌرا  - وْلُنقاِرنْ   ٌْ  : -!العافٌة على هللاَ  وْلَنْحَمدِ - سالنا ِمن ِصْنَف

 

ْسَعدُ  َمن -  فاق، ٌَ  ...اشتٌاق بؤعظمِ  األُْلفةِ  إلى وٌكونُ  باالتِّ

ْفَرحُ  وَمن -  ٌُْسِخُطهُ ! واالفتراق بالُخْلؾِ  ٌَ  !!االْنفبِلق َحد   االجتماعُ  و

 

 !؟{تعلمون كنتم إنْ  باألمنِ  أحق   الفرٌقٌنِ  فؤي  }...  

قوا}   ..{بٌنِكم ذاتَ  وأصلِحوا هللاَ  فات 

لحُ }   ..{خٌر   والص 

 .{رب ك رِحمَ  َمن إالّ  ُمختلفٌن ٌزالون وال} 

 

ُكنْ   ٌَ مُ  أخً- وْل دا  - ُمقالِك ونص   حالِك، لِسانُ  -الُمَكر  دا   ال ُمَردِّ  : -ُمَتَردِّ

 

تُ  ما وأَْتُركُ * * *  كانت حٌثُ  الـَمقاِذعَ  وأَْجَتنِبُ   ٌْ  َخِشٌتُ  لما َهَو

 

 ...الَقْصد وراءِ  ِمن وهللاُ ...  

 



ًَ  فسبحان..اآلن تذّكرُتهما..دعاءان  :الرحمن رب

 :-والسبلم الصبلة علٌه- اإلسبلم نبً فعن ؛ أّولُهما أما

 

 : ٌرعانً وقلبه ، ترانً عٌنه ؛ ماكر خلٌل من بك أعوذُ  إنً اللهم) 

 

 . دفنها حسنة   رأى إن 

 

 ( . أذاعها سٌبة رأى وإن 

 

 

 :اإلمام الجوزي ابن عن: منهما والثانً 

 

 :إلهً> 

 

 

 عنك ٌُخبر لسانا   تعّذب ال 

 

 

 علٌك تدلّ  علوم إلى تنظر عٌنا   وال 

 



 

 خدمتك إلى تمشً قَدما   وال 

 

 

 .<رسولك حدٌث تكتب ٌدا   وال 

 

 

 :العالمٌن رب   فٌا.... 

 

 

 ..قلوبنا سخٌمةَ  اسلُل 

 

 ..صدوَرنا بالهدى وامؤل 

 

 ..اعاقبَتن وأحِسن 

 

 ، له فاؼفر:  أهل   له هو سابػ باجتهاد - فٌنا أو - ِمّنا أخطؤ َمن اللهم 

 .. عنه واعؾ ، وارحمه

 

ٌّة أو ، بهوى - فٌنا أو - ِمّنا أخطؤ وَمن   أهبل   كان إن فاهده:  عصب

ٌّوم ٌا - منه ثؤَرنا فؤِرنا وإال..  للهداٌة  .. - واألرض السماوات ق



 

 :نفسك فً ما نعلم وال ، وسنانف فً ما تعلم إنك اللهم 

 

د  َتنا وثبِّت ، ألسنَتنا -اللهم- فسدِّ  ..حج 

 

 ..مسلم كل على حق   بؽٌر شحناء كل ِمن قلبً نقِّ  اللهم 

 

 .....العلٌم السمٌع أنت إنك منا تقّبل اللهم 

 

 

نا على وبارك وسلم هللا وصلّى  ٌِّ  ..-أجمعٌن- وصحبه آله وعلى محمد   نب

 

 

 

 كتبُته 

 شعبان من النصؾ لٌلة انتصاؾ بٌلقُ  

 واأللؾ مبة األربع بعد ثبلثٌن سنةَ  

 والشَرؾ العّزة ذي هجرة من 

- وسلم علٌه هللا صلى- 

 

 



 

ةُ   ٌ لَفِ ةَ ... الس   ٌ لَفِ ةَ  الس   ٌ لَفِ  !!الس 

 

 

ةَ ) فً َوَقعَ  ما تداِعٌاتُ  تزالُ  ال...   ام   قبل-( َرَفح=  ؼز   ٌ  على تتفاعلُ  -أ

ا- المستوٌاتِ  ِمن كثٌر    ٌّ ا، سٌاس  ٌّ ا ودٌن  ٌّ ا، داخل  ٌّ ا وخارج  ٌّ ا عرب  ٌّ  وإسبلم

ا  ٌّ  !!-وإٌجابا   سلبا  - َشت ى وباتِّجاهات  - األبعادِ  ِمن العدٌدَ  آِخَذة   ؛-وعالم

 

نا والذي  ُهم  ِصلُ  ما: -اآلنَ - وُمناقشُتهُ  طرُحهُ  ٌَ ٌ ةِ  بدعوتِنا ٌت   السلف

ٌن، ِمن عدد   عند- ِذْكُرَها)!(  اَؼدَ  والتً الُمباركِة، ٌِّ ٌاس ٌن السِّ ٌِّ حاف  -!والص 

 !! لِسان ُكلِّ  على األقبلم وَتلوُكها! مٌدان أيِّ  فً األقدامُ  تتقاذفُها كالُكَرِة؛

 

داعٌاتِ  تِْلُكمُ  ُجملةِ  وِمن  ،: -آنِفا   -إلٌها الُمشارِ - الت  ، مقاالت  ، وردود   وآراء 

؛  َعْدلَ  وال تحقٌقَ  ال أكثُرها وُهنالك؛ وُهناك ُهنا -ِشرُ وَتْنتَ - ُتْنَشر وأفكار 

ْحِملُ  وجل ها! فٌه ْموٌه التشوٌهَ  ٌَ  !!والت 

افُِعكَ  ما: سابل ٌسؤلُ  أو قابل، ٌقولُ  وقد   هذه فً- المقال هذا إلى الد 

 !؟-األحوال

 

نِ  قرأتُ : فؤقولُ   ٌْ ة   جرٌدة   فً- شخصانِ  َكَتَبُهما َتْعلٌَِق  ٌ  َعل قَ  -! سابرة   أُْرُدنِّ

ً   َكَتَبهُ  مقال   على -فٌهما- الكاتبانِ   فً َجرى ما َحْولَ )!(  مشهور   ُصُحفِ

قا   ؛(َرَفح) ِة، الَؽْمزِ  إلى -!الِزب   ضربةَ - ُمَتَطرِّ  ٌ لَفِ  !بُدعاتِها والل ْمزِ  بالس 

 



ْسَتْرِعً والذي  َظرَ  ٌَ ةَ - واالنتِباهَ  الن  ْعلٌَِقٌْ  أن  : -َثم  نِ  نِ الت  ٌْ  المذُكوَر

ان ُمتعاِكسان !! واحدة صفحة   فً! بعض   بجانِبِ  ُنِشرا وإنْ - ُمتضاد 

علٌقِ  ُعنوانُ  كان حٌثُ  ؛-!أْسلَْفتُ  كما-!!! واحدة وجرٌدة   ل الت  : األَو 

ٌ ة) باعُ  هً السلف ةِ  الكتابِ  اتِّ ن  ْعلٌِق ُعنوانُ  وكان ،(والس   وراَءهُ - الثانً التِّ

ٌ ة َخَطر: )-!ُمباشرة   لَفِ  (!!الس 

ٌُنُ   با ٌُرُ  والت  ا- واِضحانِ  والتؽا نِ  فً -جّد  ٌْ ن َذ ٌْ  فً َنَظر   بؤدَنى التعلٌَق

ن ٌْ  !!!الُعنواَن

 

 

 

قة   ساَرتْ   با   وِسرتَ  ُمَشرِّ انَ * * * * * *  ُمَؽرِّ ق   بٌن شت  بِ  ُمَشرِّ  !وُمَؽـرِّ

 

 

 

ةُ ) كانتِ  فإذا   ٌ لَفِ باعَ ا) هً -الَحق ةُ -( الس  ة الِكتاب تِّ ن   -حّق ا -وهً-( والس 

ها ؛-كذلك  !!َخَطر أي  -( خطرا  ) -ٌوما  - تكونَ  ولنْ  ،-ٌوما  - َتُكنْ  لمْ  فإن 

 

ْعَوة بل  ة الد   ٌ لَفِ  محسوس   هو كما- والِعباد للببِلدِ  أمان   ِصَمامُ  الحق ة الس 

 ...-ُمشاَهد

 ...ٌَشهد والتارٌخ 

 

 ؟!هذا؟ نمِ  أشدّ  تناقُض   فؤي   

بلم دٌنُ  واإلسبلمُ ...    ...الس 



ْحَمة دٌنُ    ...الر 

 ...البِرّ  دٌنُ  

 

 ٌُماِرُسها ُمؽالََطة   عن ناشا  - الؽالِط ذاك عند -!والَخْلط- الَؽلَط َمْكَمنَ  ولََعل   

دا   البعضُ   !!َجْهبل   آَخرُ  بعض   فٌها وٌقعُ ! تعم 

د أن   َذلُِكم  م  )!(  الُمَتَعمِّ  حقٌقةِ  توضٌحِ  عدم على -!نفِسهِ  فً لحاجة  - ُمَصمِّ

ةِ )  ٌ لَفِ ةِ ( الس   ٌ ٌٌِّن، الُعلماءِ  منهجِ  على السابرةِ  المعتدلِة، العلم انِ  الرب 

ِمٌن ةِ  للكتابِ  الُمَعظِّ ن  البل ِمن فٌِهما وما -والس   أفهاَمُهم والضابِِطٌن ،-الد 

ةِ  َسلَؾِ  سبٌلِ  َوْفقِ  على ومواقَِفُهم  الث بلَثةِ  القُرونِ  أهلِ  ِمن- ألوابلا األُم 

ٌ ة، لها المشهود ٌ ة خٌر لسانِ  على بالخٌِر  ،-وسلم علٌه هللا صلى- الَبِر

 ؛-!(الُؽلُوّ : ِمن)- الؽالٌة الُمنحرفةِ  األفكارِ  تِْلكَ  جمٌعِ  عن الُبْعدِ  ُكل   والبعٌدةِ 

 ِمن: البدٌعة هاُعلمابِ  لمقاالتِ  والُمناقَِضةِ  الشرٌعة، لُنصوِص  الُمخالفةِ 

، تكفٌر    !!ظالم   وَؼْدر   أهوَج، وجهاد   ُمْنَفلِت 

 

ةِ )بـ ٌُوَصفُونَ  َمنْ  َتَرى بٌنما   ٌ ة السلف  ٌ ٌ ة) أو ،!(الجهاد َدة السلف !( الُمَتشدِّ

ٌات أو األسماءِ  هذهِ  أمثالِ  فً وما- - أصولُهم ُتبَنى -قِل ة   أو َكْثَرة  -!الُمَسم 

ةُ   ٌ ٌ   القول َعى، الجهاد وهذا الباِطل، التكفٌر ذاك على -ةُ والعمل اك الُمد   ٌ  وذ

 !!-الشدٌد أَسفً فوا-العنٌؾ الَؽْدر

زُ  ما وأهم     ٌ ْعَوةِ  -ُزورا  - الُمْنَتِسُبون هإالء -!بسببِه وٌنكشؾُ - به ٌتم  للد 

ةِ   ٌ ةِ  السلف  ٌ قِ ُهم: الن  ٌن بالُعلماءِ  ٌطعُنونَ  أن  ٌِّ ان  الذي الوقتِ  فً ،-أوال  - الرب 

ً   عالم   -فٌه- بٌنهم لٌس  ! -ثانٌا  - حق   شرع

 !!ٌُعطٌهِ  ال الشًءِ  فاقد: -قدٌما  - قٌل وكما 

 

عوةِ  ُزورا   الُمْنَتِسبٌِن هإالءِ  أعداءِ  أَلَد   إن   -الواقِعُ  حٌثُ  ِمن- بل   للد 

ةِ   ٌ ٌ ون أولبك ُهم -َبراء   منُهم وهً- السلف  ِجهم،منه فً الصاِدقون السلف



ن لِِذي ظاهر   هو كما- دعوتِهم فً األُمناءُ  ٌْ َن ٌْ  قدٌما  - بهِ  ٌُواِجُهوَنُهم لَِما ؛-َع

؛ َوَرد   نقد   ِمن -وحدٌثا   ما ؛)!( أفعال   ردودَ  لٌس وَتَعق ب   انتصارا  : وإن 

،  ..للصواب وتمٌٌزا   للحقِّ

 

ْعَوةِ  ُعلماءَ  أن   -!ُمدقِّق ؼٌرَ  كان ولو- ُمراقب   أيِّ  على ٌَخَفى ولٌس   الد 

ةِ   ٌ  َدَرجاتِهم اختبلؾِ  على -األبرار وُدعاَتها الِكَبار، الصافٌةِ  الَحق ةِ  السلف

ة  ٌ ً   اإلجماعَ  ُمجِمُعون -أجمعٌن -العلم ً   الِعْلِم  على -الُمْعَتَبرَ  الواقع

ًِّ  االستنكارِ  ، ال- الشرع ًِّ ًِّ  أو السٌاس  األحداث لسابر -!فقط الصحاف

 باسمِ  أو ،-تارة  -( اإلسبلم) ُعموم باسمِ  ارُتِكَبتْ  طالَما التً الهوجاء

ٌ ة)  ،(أمرٌكا تفجٌرات= 1/ٔٔ) قبل ِمن وذلك!! -أُخرى تارة  -( السلف

ان تفجٌرات=ٔٔ/1)بِـ وُمرورا   نِ  ٌُشابِهُ  ما بسابرِ  وانتهاء   ،(عم  ٌْ  هَذ

نِ  ٌْ نٌا؛ دِ ببل ِمن عدد   فً -الشنٌعةِ  الفظٌعةِ  بآثاِرهما- الحادَث  والتً الد 

تْ  ت ما أكثرَ - ضر  ت الُمسلمٌن، -ضر   ِمن به لهم قَِبلَ  ال ما علٌهم وجر 

فٌِن الُمِشٌن الِحقد إحٌاءِ  عن فضبل   والوٌبلت، الفَِتنِ   !!الد 

 

- كان َمن كابنا  - الن اس ِمن أحد   أيِّ  أفكارُ  ُتقاسَ  أنْ  -أْلَبت ة- ٌنبؽً وال 

َمطٌة بُِصورتِهِ  -علٌهِ  ٌُْحَكمَ  أنْ  نع فضبل   -وخطؤ   صوابا   ابدة الن   وال! الس 

دِ   !! به ُعِرؾ أو! عنه ُشهر ما بمجر 

ٌ ة أمِرهِ  بحقٌقةِ  أفكاُرهُ  ُتقاسُ  وإنما  دة ،-فٌه- الواقع  ُمرادات عن والمجر 

نْ  ؛-{َربًِّ َرِحمَ  ما إالّ }- الصحافة أهل وَعَبثِ  الساسة، بعِض   قد ِمم 

رون  تسوٌة  - األحوال حقابقَ  ُتخالؾُ  صورة   على)!(  األمورَ  عضَ ب ٌُصوِّ

 !!-لُخصومات تصفٌة   أو! لحسابات

 

 قُلتُ  ،-نفِسه- الموضوعِ  هذا حولَ  مقاال  - شهور   بضعةِ  قبل- كتبتُ  ولقد 

 :فٌه



ْرنا لقد»  ْهنا ِمرارا ، َحذ   هذه أن   -وسنوات سنوات   ومنذ- َتكرارا   ونب 

 ِمن هً -بريء   منها واإلسبلمُ - لئلسبلمِ  نفَسها َتنِسبُ  التً الؽالٌةَ  األفكارَ 

ْعب منه، والخوؾ باإلسبلم، الظنِّ  إساءة أسبابِ  أعظمِ  د ِمن والر   ِذكر مجر 

ِري بعضُ  أطلق حتى اسِمه؛  الكبٌرِ  الَوَهم هذا على)!(  الؽرب ُمَفكِّ

 !!!-الباطلِ  ًف إمعانا  - اإلسبلم من الخوؾ: أي ،(فوبٌا اإلسبلم: )ُمصطلحَ 

 

 -البرٌبة ؼٌر وفعابِلِِهم الدنٌبة، بؤعمالِهم-( الُمَكفُِّرون) هإالء َقلَبَ  لقد 

 ًَ ْمَحةَ  الحق ةَ  اإلسبلم معان ها وما عكِسها، إلى الس   : ٌضاد 

ًَ  بِال تًِ إاِل   اْلِكَتابِ  أَْهلَ  ُتَجاِدلُوا َوالَ }: ٌقولُ  -تعالى- فاهللُ    ...{ أَْحَسنُ  ِه

 

لُوَنُهم، ٌقُتلُوَنهم، ُهمو  ٌَُقتِّ  !!وأخشنُ  أسوأُ  هو الذي معهم وٌفعلونَ  و

 [..اإلسبلم أهلِ  ُعمومِ  عن فضبل  ] 

 .{لِْلَعالَِمٌن َرْحَمة   إاِل   أَْرَسْلَناكَ  َوَما}: ٌقولُ  -تعالى- وهللاُ  

 

وء الببلء معنى تحملُ  اإلسبلمِ  أحكامَ  جعلوا وُهم   ...والنِّقمة والس 

 .«تنفِّروا وال بشِّروا»: ٌقولُ  -وسلم علٌه هللا صلى- الكرٌمُ  لُناورسو 

 

 !!ٌَُبشِّرون وال ٌَُنفِّروَن، وُهم 

 

روا»: -وسلم علٌه هللا صلى- وٌقولُ   روا وال ٌسِّ  .«ُتَعسِّ

 

روَن، وُهم  رون وال ٌَُعسِّ ٌَسِّ ٌُ!! 



 

 .«مهداة   رحمة   أنا إن ما»: -وسلم علٌه هللا صلى- وٌقولُ  

 

هُ  النبوي   الهديَ  جعلوا وُهم   !!ونقٌُضهُ  ذلك، ِضد   كؤن 

 

، العلمِ  ِمن هإالء أٌنَ ...   ًِّ ؟ والفقه الشرع ًِّ  !الدٌن

 

 !الحّق؟ إلى والدعوة بالخلِق، الرحمةِ  ِمن هإالء أٌن 

 

تِهِ  وأخبلق اإلسبلم، أدب ِمن هإالء أٌن   !األعبلم؟ أبم 

 

ا]  هُ  ِمن)!(  الُؽبلةِ  هإالء بعضُ  به ٌتعل لُ ( قد) ما وأم   ببلدِ  فً ٌُوَجدُ  أن 

،[ -ُكبلّ   أو بعضا  - اإلسبلمِ  ، وٌوجدُ  أخطاء   :تقصٌر   وٌوجدُ  نقص 

 

 ...ٌُنِكره أو هذا، فً ٌُكابِرُ  -المحكومٌن من وال الحكام، ِمن ال- أحدَ  فبل 

 

ةِ  الناحٌة ِمن- هذا أن   مع   ٌ ْخلُ  لم مّما -الَمْحَضةِ  التارٌخ  عصر   نهم ٌَ

  ً ً   بلد   وال- إسبلم  عبد بن عمر العاِدل الخلٌفة عصر انقضاءِ  منذ -إسبلم

 .-ٌُْجَحدُ  ال تفاُوت   على -هللاُ  رحمهُ - العزٌز

غُ  ال -التقصٌر أو النقص ذلك عن فضبل  - األخطاءَ  هذه ولكن     بؤيِّ - ُتَسوِّ

 ٌنالُ  الذي بهٌَم،ال التفجٌرَ  وذاك األعمى، التقتٌلَ  هذا -األحوالِ  ِمن حال  

 ِمن -َكُثَرتْ  أو َقل ت- أعداد   منه ٌنجو وال الُمْسَتؤَْمنٌن، ِمن كثٌرا  



ا فضبل  !! المسلمٌن ُبهُ  عم   لسكٌنةِ  وزلزلة   المإمنٌن، بؤمنِ  إخبلل   ِمن ٌُسبِّ

 ...اآلِمنٌن

 

 أيِّ  وتحتَ  -!وَدَرجاتِه وأشكالِه، مدارِسِه، بكاف ةِ -( التكفٌري   الفكرَ ) إن   

 لئلسبلمِ  أساءَ  فكر   ؼاشم ؛ ظالم   فكر   ُمِضل ، ضال   فكر   -!اسم   أو نسبة  

 .«!!!وقتلِهِ  ،(وتكفٌِره) تفجٌِره، فً ؛(لؽٌِره) إساَءتِهِ  ِمن أكثرَ : وأهلِه

 

 

 :وبعدُ  

 قبلُ  ِمن- َتْرَضى ولنْ  ترَضى، ال -وَنقابِها بصفابها،- الحق ةَ  السلفٌةَ  فإن   

ة   صلة   أي   لها ٌكونَ  أنْ  -بعدُ  وِمن  ٌ ٌ ة، أو- فِكر ٌ ة، أو علم ٌ ة أو دعو  سٌاس

 ُهروبا   ال الصراط؛ لسويِّ  والُمخالفةِ  األؼبلط، الكثٌرةِ  الَحَركاتِ  هذه بمثلِ -

بل   وال واقع، ِمن ٌ ة، ِمن تنص  ، َنؤٌْا   وال مسإول ما بنفس  ، إحقاق  : وإن   للحقِّ

، ِمن وخوؾ   الَخْلق، لكاف ةِ  وإظهاُرهُ  ة على وِحْرص   الربِّ  ..األُم 

 

ةُ ) هً هذه   ٌ ٌ ة؛ الحقِّةُ ( السلف  !!َتْنِسفُوها وال فاْفَهُموها، النق

 

 :فـ 

ةَ )   ٌ ةَ  السلف  ٌ ٌ ة ُعقبلءَ  ٌا-( السلف ُتها: -!فقط -أقولُ  وال- اإلنسان  ٌ ة أ  األُم 

ٌ ة ِد  ...هاوأنِصفُو ُتؽالُِطوها، أنْ  فحاِذُروا ؛-المحم 

***** 

 

 



ٌنِ  رحمةُ   (الشامل الّدمار أسلحة) ُحكمِ  فً ؛ الكاِمل الدِّ

 

 

 آلهِ  وعلى األمٌن، رسولِهِ  على والسبلمُ  والصبلةُ  العالمٌن، ربِّ  هلل الحمدُ  

 .-أجمعٌن- وصحبِه

ا   :بعد أم 

 

ْخَفى فبل   -!كان أٌنما! كان َمن كابنا  ! كان كٌفما- الناس ِمن أحد   على ٌَ

 وال حولَ  وال -بهم الحالِّ  الضعؾِ  ومدى ،-الُمعاِصر- الُمسلمٌن الِ ح سوءُ 

ةَ   .-باهلل إالّ  قُو 

 

ْخُرجُ )!(  ذلك ومع  ِدٌد ولؤلسؾِ - علٌنا ٌَ  -!وُهناك ُهنا- الَكَتَبةِ  بعضُ  -الش 

ُروا َتَصد  ٌَ ُروا اإلنترنت، مواقعِ  بعضَ  لِ ٌَُصدِّ ةَ -)!(  ولِ ة) فتاوى -َثم  -( عام 

ة) َعِسَرة   لَ مساب فً  فً َنَظر   وببل! مفسدة   أو مصلحة   ُمراعاةِ  دون ؛(هام 

ٌ ة للمقاصد تنب ه ؼٌر وِمن!! األفعال مآالت ة للشرٌعة الُكلِّ  ٌ  !!!اإلسبلم

 

زا   -لهم هللا ؼفر- منهم بعض  )!(  أْفَتى ما: ذلك وِمن   استخدامَ  ُمَجوِّ

 لؽٌر ٌُفتً -هللا هداهُ - هُ وكؤن   ؛-الُحروب فً-( الشامل الّدمار أسلحة)

 العالَم ُدول على والُمسٌِطُرونَ  األسلحة، لهذه المالكون وُهم- الُمسلمٌن

- ُهم الذٌن -الُمسلمٌن ضد   -)!(جابزة   دامت ما -ٌستعملُوها أنْ  -بشؤنِها

ل ُحْكم إلى ٌكونونَ  ما أقربُ  -!الشدٌد ضعفِهم بسبب  أحوالِ  فً- الُعز 

ٌ ة الُحروبِ   !!-العصر

 



ا   ُحكم عن السابل إجابة» كتابً أل ْفتُ : -البلّمسإول- الَهْذر هذا على ورّد 

ٌن أربع فً- «الشامل الّدمار أسلحة ْنُتهُ  ،-صفحة   وستِّ  دار» فتوى) وضم 

لُ  والتً ،(«الشامل الدمار أسلحة» ُحكم فً «المصرٌة اإلفتاء  ُنَعجِّ

د، تلخٌص ِمن علٌه هً لِـَما بتعلٌقاتً؛-الٌومَ - بنشِرها ٌِّ ُنهُ  ولِـَما ج  تتضم 

د للصواب إحكام   ِمن ٌِّ  ...ٌُإ

نا، أنْ  -تعالى- هللا ساببل    ٌَ ةِ  عن ٌرفعَ  وأنْ  بنا، وٌهديَ  ٌهد ل   اإلسبلمِ  أُم   الذ 

هَ  الذي والَهَوانَ  علٌهم، رانَ  الذي  !!إلٌهم ُوجِّ

 .{السبٌل ٌهدي وهو الحق   ٌقولُ  وهللاُ } 

 ...كفٌل جمٌل   بُكلِّ  -سبحاَنهُ - وهو 

 

 

 

ٌ ة اإلفتاء دار) فتوى نص     (الشامل الدمار أسلحة) ُحكم فً( المصر

 

 

 (([ٔ)]الســــإال» 

 

لَْعَنا  لَب َعلَى اط  م الط  ٌ د- م1ٕٓٓ/ ٘/ 6ٕ بتارٌخ الُمَقد   16ٓ: بَرْقم الُمَق

نِ  -م1ٕٓٓ لَِسَنةِ   :الُمَتَضمِّ

 بعِض  ِمن واألُْطُروحاتِ  الكتاباتِ  بعضُ  األخٌرةِ  اآلِوَنةِ  فً َظَهَرتْ  

ِعً التً والجماعاتِ  والفَِرقِ  الطوابؾِ  د   لهم ٌجوزُ  أنهُ  أصحاُبها فٌها ٌَ

ةِ  ؼٌرِ  الدولِ  ِضد   الشاملِ  الدمارِ  أسلحةِ  استعمالُ   ٌ  ! اإلسبلم



ْرِع؛ ُمَوافِق   هذا َقْولَُهمْ  أَن   زاِعِمٌنَ    صوِص الن   ببعض ُمْسَتِدلٌِّنَ  للش 

س) مسؤلة على وبالقٌاس الفقهٌة، َتر  ْبٌٌِتِ )و ،(الت  ْحِرٌقِ )و ،(الت  [ ٕ()]الت 

 !! -الفقهٌة الكتب بعض فً المذكورة-(( 

، الكبلم هذا فهل  ْرِع؟ موافِق   صحٌح   للش 

 

 

 الـجـــواب 

 

ٌُرادُ - العسكريِّ  االصطبلحِ  فً- ُتطلَق الشامل أسلحُةالدمارِ    ِصنؾ  : بها و

ا فُتسبِّبُ  ُتسَتخَدم الَفْتِك، شدٌدة التقلٌدٌة ؼٌر األسلحةِ  نمِ   فً هاببل   دمار 

ةُ  الكابناتُ  ذلك فً سواء   الُمصابة، المنطقةِ   ٌ  والحٌواناِت، الَبشر ِمن الح

ا- الُمحٌطة والبٌبةُ   .-أٌض 

 : أصناؾ ثبلثةِ  إلى األسلحةُ  هذه وَتنقسمُ  

ٌ ة؛ أسلحة -  ٌ ة، والقنبلة ووٌة،الن   كالقنبلة َذرِّ ْدُروِجٌنِ ٌْ  والقنبلة الَه

ٌ ة ْتُرونِ ٌْ  . الن 

م بحٌث النوعُ  وهذا  ْنُشرُ  ُمَصم  رُ  إشعاعٌة   مواد   ٌَ  والمنشآِت، البشرَ  ُتَدمِّ

ثُ  ا وُتلَوِّ ْقَتِصرُ  وقد طوٌلة، زمنٌة   لُِمَدد   بؤَْكَملَِها ُمُدن   تدمٌرِ  على بعُضها ٌَ

 .شآتالمن دون -فقط- البشرِ 

 

ٌ ة؛ وأسلحة -  ةِ  كالؽازاتِ  كٌماو  ٌ دة، االستعماالت ذات الحرب  المتعدِّ

 على -الموت إلى ٌصلُ  قد- الضرر َبالِػُ  تؤثٌر   لها وٌكونُ  الحارقة، والموادِّ 

كابن   ٌِّ ً   أ ضُ  ح ا- تصٌبُ  كما لها، ٌتعر   . والنباتاتِ  الزراعاتِ  -أٌض 

ا  ةُ الس   المواد   هذه تكون ما وؼالب  ة   حالة   فً ام   ٌ  سرٌعة -سابلة   أو- ؼاز

ِر، ا التبخ   .صلبة   تكون ما ونادر 



 

ٌ ة؛ وأسلحة -  ٌُولُوِج ٌُْقَصدُ  َب  ُتسَتخَدمُ  التً والفٌروساتُ  الجراثٌمُ : بها و

ةِ  األمراض لنشر  ٌ  الخسابر الَعُدّو،وإنزال صفوؾ فً الخطٌرة الَوَبابِ

 .عٌةالزرا أو الحٌوانٌة بَمَواِرِدهِ 

 عنها الُمْعَتِدٌن َرْدعِ  سبٌل على األسلحة هذه مثلَ  اإلسبلمٌة الدول واتخاذُ  

 : شرعً مطلوب  

 

واْ }: -وتعالى تبارك- هللا قولُ  ذلك ودلٌل    ا لَُهم َوأَِعد  ن اْسَتَطْعُتم م  ة   مِّ  قُو 

َباطِ  َوِمن لِ  رِّ ٌْ ُكمْ  هللّاِ  َعْدو   بِهِ  ُتْرِهُبونَ  اْلَخ  [. ٓٙ: األنفال]{َوَعُدو 

 

ً   العبل مةُ  قال  ى ُكلِّ  ِمن: أيْ »: «تفسٌره» فً األلُوِس ٌَُتَقو   فً به ما

 [.العربً التراث إحٌاء دار. ط( ٕٗ/ ٓٔ]) اهـ. «-كان ما كابنا  - الحرب

 

ْكرِ  َسالَِفةِ  اآلٌة فً -تعالى- هللاُ  أََمرَ  وقد  لَ  ال حتى األعداء؛ بَرْدعِ - الذِّ  ُتَسوِّ

 . المسلمٌن على االعتداءَ  ْنفُُسُهمأ لهم

 

ْدعُ   ً   مبدأ   هو كما- والر  ْظَهرُ  شرع ا- فهو ؛-والتعازٌرِ  الحدودِ  فً ٌَ  -أٌض 

ً   مبدأ   َولُ  تعتمُدهُ  ُمْعَتَبر   سٌاس ٌ ة سٌاساتِها فً الد  فاع رَ  كما- الدِّ  فً َتَقر 

ٌ ة االستراتٌجٌات ِعْلمِ   . -العسكر

 

لُ  المطلوب، ذلك ُمَكمِّبلتِ  ِمن وتحصٌلُها سلحةِ األ هذه فاتِّخاذُ    وُمَكمِّ

، المطلوبِ   . مقصوِده ُمَكمِّبلت فً إذن   الشًء فً واإلذنُ  مطلوب 



ْخَفى وال  ًِّ  التوازنِ  َخْلقِ  فابدةِ  ِمن ذلك فً ما ٌَ  والعسكريِّ  االستراتٌج

َوِل؛ بٌن الُمَتَباَدلِ  لُ  إذ الد  لُ  قد التً ولةللد إثناء   عاملَ  ذلك ٌَُشكِّ  لها ُتَسوِّ

ً   َعَمل   على ُتْقِدمَ  أنْ  َنْفُسَها ا بلد   ِضد   ِعداب ،ِمم   -النهاٌة فً- ٌَُجنِّبُ  مسلم 

ةَ   ٌ  . -أصبل  - ُمرادة   ؼٌرِ  حرب   فً الدخولِ  َفَرِض

 وَرْدعِ  التخوٌؾ سبٌلِ  على واتخاُذها األسلحِة، هذه تحصٌلُ  حٌث ِمن هذا 

 .الُمْعَتِدٌن

 

ْدُع، به المقصودِ  االتخاذِ  بٌن ْرق  وفَ    ((. [ ٖ)]باالستخدام الُمباَدأَةِ  وبٌن الر 

 االستخدامَ  هذا وأن   باالستخدام، الَبْدءُ  َفْرُضها عنها المسإولُ  والصورةُ  

ِة، االجتهاداتِ  بعِض  على َمْبَناهُ   ٌ َإى أو الفرد  بعضَ  َتُخص   التً الر 

 !! والجماعات والفَِرق الطوابؾ

 

ا َمْمُنوع   وهذا   . َشْرع 

، َكِذب  : علمابها وإلى الشرٌعة إلى ونسبُته بَجَواِزهِ  والَقْولُ    وافتراء   وُزور 

ٌنِ  الشرعِ  على  .والدِّ

 

ُدل    ٌَ  :أمور   هذا على و

ًِّ  راٌةِ  تحت إالّ  تكونَ  أالّ  الحربِ  فً األصلَ  أن  : أوال    [ ٗ)]المسلمِ  األمرِ  ول

ةِ  على ٌجبُ  وأنهُ  اجتهاِدِه، إلى ْوُكول  مَ  شؤَنها وأن   ،((  ٌ ِع  فً طاعُته الر 

 . ذلك

لَ  وما  ِة، الظاهرةِ  األمورِ  على واستشرافِه لمعرفتِه إال   إلٌه ذلك ُوكِّ  ٌ  والخف

 . رعٌتِه ومصالحِ  ونتابِجها،(( [ ٘)]األفعالِ  لمآالتِ  وإدراِكهِ 

 



ة االتفاقاتِ  وَعْقدُ  الحرِب، إعبلنُ  كان ولهذا  ٌ ة أو- العام   ُمْوَكبل   ،-الدول

دِ  إلٌه ا ٌُْصِدرُ  ال بَِدْوِرهِ  وهو تنصٌبِِه، بُمجر   الهوى بمجرد قرار 

 ُكلِّ  فً االختصاِص  أهلِ  مراجعة َبْعدَ  إال ٌفعلُ  ال بل ،(([ ٙ)]والتشهًِّ

ٌٌِّن الخبراءِ  ِمن- بقراره عبلقة   له مجال   ـ ٌن الفنِّ ٌِّ  والمستشارٌن والعسكر

ٌنالس ٌِّ ون الذٌن ؛-ٌاس  الذي القرارِ  ُصْنعِ  فً ُمشاركٌنَ  -النهاٌةِ  فً- ٌَُعد 

ٌُْمِكنُ  ً   ٌَستقِل   أنْ  ال  .مشاورتهم ُدون به األمرِ  َولِ

 

 هذهِ  مثلِ  استعمالِ  بتقرٌرِ  المسلمٌن ُعموم ِمن -أفراد   أو- فرد   واستقبللُ  

ا لٌس األسلحةِ  ًِّ  على اْفتَِبات  ةِ  على اْفتَِبات   هو بل ،-فقط- األمرِ  ول  األُم 

 ! َنْفِسَها

 

ةِ  بمصٌرِ  تتعل قُ  قرارات   اتخاذِ  حق   أْنفَُسُهم أَْعَطْوا قد هإالء إن   إذْ   - األُم 

ْرِجُعوا أنْ  دون -كُكل    أمور   فً وذلك فٌها، والَعْقدِ  الَحلِّ  أهلِ  وإلى إلٌها ٌَ

ضُ  داِهمة   إلى والعبادَ  الببلدَ  ُتَعرِّ  .أخطار 

ً   العبل مةُ  قال   : «اإلرادات ُمنتهى شرح» فً الَبُهوتِ

 

ٌَحُرمُ »   بَكثرةِ  لِعلِمهِ  -إلٌهِ  الحربِ  أمرِ  لرجوعِ  األمٌِر؛ إذنِ  ببل َؼزو   و

ِدهِ  ومكاِمنِِه، وقِل تِِه، الَعُدوِّ  ٌْ  ٌخافون) ُكف ارُ ( َعُدو   ٌُفاجَبهم أنْ  إالّ ) ؛-وَك

ه :أيْ  -البلم بفتح-( َكلََبهُ  ٌ ن ؛(([ 4)]إِْذنِهِ  ببل قتالُهم فٌجوزُ  وأََذاهُ، َشر   لَِتَع

 ((. [ 6)]اهـ. «فٌه المصلحة

 

ا   ٌ ةِ  والعهودِ  والمواثٌقِ  لبلتفاقاتِ (( [ 1)]َخْرق   ِمن َذلِكَ  فً ما: ثان  ٌ ْولِ  الد 

ْتَها التً ٌَ ولُ  َرِض تْ  اإلسبلمٌُة، الد  ْتَها إلٌها، وانضم   إرادتِها بَمْحِض  وأََقر 

؛ الُمجتمعِ  مع توافُق ا وباختٌاِرها؛ ًِّ ْولِ ْلمِ  األمنِ  لَِتْحقٌِقِ  الد  (( [ ٓٔ)]والسِّ

نِ  ٌْ  ٌ ْولِ  . بها علٌها الموقِّعةِ  الدولِ  التزامِ  بَقْدرِ  الد 



ا}: -تعالى- قال وقد  َها ٌَ  ٌ  [: ٔ:المابدة]{بِاْلُعقُود أَْوفُواْ  آَمُنواْ  ال ِذٌنَ  أَ

نِ  بٌن واقِع   التزام   ُكلِّ  على ٌُطلق والَعقد ،(َعقد) جمع :والُعقود  ٌْ  فً جانَب

 . ما فِْعل  

 

ً   اإلسبلمِ  شٌخُ  قال   فً اآلٌة هذه على ُمَعلِّق ا- عاشور ابنُ  العبل مةُ  التوُنس

 : -«تفسٌِره»

 

 التً العقودَ  فَشَملَ  لبلستؽراِق؛ الجنسِ  تعرٌؾُ ( الُعقُودِ ) فً التعرٌؾُ » 

 ...لِشرٌعتِه االمتثالُ  وهو رب هم، علٌها المسلمون عاَقدَ 

 المإمنٌنَ  -وسل م وآلِهِ  علٌهِ  هللا صلى- الرسولُ  علٌه ٌَُباٌعُ  كان ما وِمْثلُ  

ا، باهلل ٌُشِرُكوا ال» أنْ  ْسِرقُوا، وال شٌب  ْزُنوا وال ٌَ ٌَ.. »[(ٔٔ ]...)) 

 

 العقودَ  وٌشملُ ...ٌنَ المشرك علٌها المسلمونَ  عاقد التً الُعقودَ  وَشَملَ  

 ((. [ ٕٔ)]اهـ. «بٌنهم المسلمون ٌتعاقُدها التً

 

ًِّ  عوؾ   بنِ  عمِرو عن(( [ ٖٔ)]التِّرمذي   وروى   ،-عنه هللا رضً- الُمَزنِ

 ُشُروِطهم؛ على المسلمونَ »: قال -وسلم وآله علٌه هللا صلى- النبً أن  

ا إال   مَ  شرط  ا أََحل   أو َحبلال ، َحر   . «َحَرام 

اصُ  اإلمامُ  قال   : الَجص 

 

 لمْ  ما نفِسهِ  على اإلنسانُ  ٌَشُرطُ  ما بجمٌعِ  الَوفاءِ  إٌجابِ  فً ُعموم   وهو» 

ُصهُ  ِداللَة   َتقُمْ   ((. [ ٗٔ)]اهـ. «ُتَخصِّ

 



ً   عن(( [ ٘ٔ)]البخاري   وروى  ً   أن   ،-عنه هللا رضً- عل  هللا صلى- النب

ةُ »: قال -وسلم وآله علٌه  فَمنْ  أدناُهم؛ بها ٌَسعى واحدة ، لمسلمٌنَ ا ِذم 

ا؛ أَْخَفرَ   منه ٌُقَبلُ  ال أجمعٌن، والناسِ  والمبلبكةِ  هللا لعنةُ  فعلٌهِ  ُمْسلِم 

 : «َعْدل   وال َصْرؾ  

 

ةُ »: -وسلم وآله علٌه هللا صلى- وقولُه   . عهُدهم: أي ،«المسلمٌن ِذم 

 

ا؛ أََقل ُهم َتُهمِذم   ٌتول ى: أي ،«أدناهم بها ٌسعى»: وقولُه   أعطى فإذا عدد 

ا المسلمٌنَ  أحدُ  ًِّ  بالُنا فما َنْقُضُه؛ ألحد   ٌكنْ  لمْ  عهد   !األمِر؟ بَِول

 

 . العهدَ  َنَقضَ : أي ،«أْخَفرَ  َمن»: وقولُه 

 

ا ال: أي ،«َعْدل   وال َصْرؾ  »: وقولُه   . َنْفبل   وال َفْرض 

 

ْقَبلُ  ال: والمعنى  ا منه -تعالى- هللا ٌَ  .عمله ِمن شٌب 

 

و بنِ  هللا عبدِ  عن[ (( ٙٔ)]«صحٌِحهِ » فً البخاري   وروى   رضً- عمر 

ً   أن  : -عنهما هللا  ُكن   َمن أربع  »: قال -وسلم وآله علٌه هللا صلى- النب

ا، ُمنافق ا كانَ  فٌه؛ ؛ َخْصلَة   فٌه وَمنكانتْ  خالص   ِمن َخصلة   فٌه كانت ِمنهن 

َدَعَها حتى النفاق ثَ  وإذا خاَن، اْإُتِمنَ  إذا :ٌَ  َؼَدر، عاَهدَ  وإذا َكَذَب، َحد 

 . «َفَجر َخاَصمَ  وإذا



ً   َوَرَوى  َهقِ ٌْ ، الَحِمق بنِ  َعْمِرو عن(( [ 4ٔ)]الَب ًِّ ً   أن   الُخَزاِع - النب

نَ  إَذا»: قال -وسلم وآله علٌه هللا صلى ُجلُ  أَم  ُجلَ  الر   ثم   نفِسِه، على الر 

ا المقتولُ  كانَ  وإنْ  القاتِل، ِمن بِريء   فؤنا َقَتلَُه؛  .«كافر 

ةِ  والمواثٌقِ  العهودِ  تلك أطراؾِ  ُكل   فإن   َثّم؛ وِمن   ٌ ْولِ  ِسْلم   حالة فً ُهم الد 

َفقُوا ما بُموجب للقتال وَتْرك   ْلمِ  َجَنُحواْ  َوإِن}: -تعالى- قال علٌه؛ ات   لِلس 

لْ  لََها َفاْجَنحْ  هُ  هللّاِ  ىَعلَ  َوَتَوك  ِمٌعُ  ُهوَ  إِن   [. ٔٙ:األنفال]{اْلَعلٌِم الس 

 

ا  ُنه ما: ثالث   : للؽافِلٌِن وَقْتل   ُمباؼتة   ِمن الفعلُ  هذا ٌتضم 

 هرٌرةَ  أبً عن(( [ 6ٔ)]«الُمستدرك» فً والحاِكمُ  داود، أبو َرَوى وقد 

 ال»: -وسلم وآله علٌه هللا صلى- هللا رسول قال: قال ،-عنه هللا رضً-

دَ  اإلٌمانُ  المإمُن، ٌفتِك  ٌ  . «الَفْتكَ  َق

 

ًَ  أَنْ : اْلَفْتك»: األثٌرِ  ابنُ  قال  ؤْتِ ُجلُ  ٌَ ُشدّ  َؼافِل ، َؼار   َوُهوَ  َصاِحبهُ  الر  ٌَ  َف

ِه، ٌْ ْقُتلُهُ  َعلَ ٌَ  ((. [ 1ٔ)]اهـ. «َف

 

ؾ عن القٌدُ  ٌمنع كما الَفْتك عن ٌمنع اإلٌمان أن: الحدٌث ومعنى   . التصر 

ْفتِكُ  ال»: -والسبلم الصبلة علٌه- وقولُهُ    بمعنى خبر   هو: «مإمن   ٌَ

ن   ألنه الن هً؛  . والَخِدٌَعة للَمْكرِ  ُمَتَضمِّ

 

ً   هو أو   .َنْه

ا  ب   َوَقعَ  َولَـم  ٌْ ا -عنه هللا رضً- األْنَصاِري   ُخَب  ُثم   المشركٌن، لدى أسٌر 

َة، بٌِعَ  ا فاْبَتاعَ  بَمك  ب  ٌْ  َمناؾ، َعْبد بن نوفل بن عامر   بنِ  الحاِرثِ  َبُنو ُخَب

ب   وكان ٌْ ب   فلَبِثَ  َبْدر، ٌومَ  عامر   بنَ  الحارثَ  َقَتلَ  َمن هو ُخَب ٌْ  عندهم ُخَب

ا  . أسٌر 



 

ب   استعارَ  ٌوم   وفً  ٌْ ْسَتِحد   -الحاِرث بِْنتِ  ِمن-( ُموَسى) ُخَب ٌَ  بها، لِ

ا فؤََخذَ  فؤََعاَرْتُه، ًَ  ابن  ،َؼافِ  لَـَهاَوِه ا لَة   َفِخِذِه، على ُمْجلَِسهُ  وَجَدْتهُ  جاَءْتهُ  فلَم 

ِدِه،( الُموَسى)و ٌَ ، فَفِزَعتْ  ب ب لها فقال َفْزَعة  ٌْ نَ »: ُخَب ٌْ  ما! أْقُتلَه؟ أنْ  َتْخَش

 . «ذلكَِ  أِلَْفَعل ُكْنتُ 

ا رأٌتُ  ما واللـهِ »: الحارث بنتُ  قالت  ا -قط  - أسٌر  ٌْب ِمن خٌر  [ ٕٓ)]«ُخَب

 .)) 

ُرونَ  الذٌن أعدابِهِ  لدى أسٌر   ُمسلم   َرُجل   ذافه   َشفٌِرِ  على وهو لَِقْتلِِه، ٌَُدبِّ

ًَ  أنْ  ٌُْمِكُنه فرصة   له َتِحٌنُ  عندما: ذلكَ  وُرْؼمَ  الموت،  فٌها قلوَبهم ٌُْدِم

نُ  ال المسلمِ  ُخلُقَ  ألَن   ذلك؛ عن ٌَِعؾ   ابنِهم بَقْتلِ  َتَضم   ومباؼَتةَ  الِخَداَع، ٌَ

 .فلٌنالؽا

 

ا  ُنهُ  ما: رابع   : والصبٌانِ  للنِّساء وإِذاٌة   َقْتل   ِمن الفعلُ  هذا ٌتَضم 

 هللا رضً- ُعَمرَ  بنِ  عبِدهللا عن(( [ ٕٔ)]ومسلم   البخاري   َرَوى وقد 

ًِّ  مؽازي بعِض  فً ُوِجَدتْ  امرأة   أن  : -عنهما  وآله علٌه هللا صلى- النب

، -وسلم  النساء َقْتلَ  -وسلم وآله علٌه هللا صلى- هللا رسولُ  فؤنكرَ  مقتولة 

 . والصبٌان

 

 علٌه هللا صلى- هللا رسولُ  فنهى: -(([ ٕٕ)]لهما- أخرى رواٌة وفً 

 .والصبٌانِ  النِّساءِ  َقْتلِ  عن -وسلم وآله

 

 َقْتلِ  وتحرٌمِ  الحدٌِث، بهذا العملِ  على العلماءُ  أَْجَمعَ »: النووي   اإلمامُ  قال 

َساءِ  َقاتِلُوا لمْ  إذا ٌانِ والصب النِّ ٌُ . 

 



ْقَتلُون: العلماء جماهٌرُ  قال قاَتلُوا؛ فإنْ    ([ ٖٕ)]اهـ. «ٌُ

 

ا  ْسَتْلِزُمهُ  ما: خامس  ة   َقْتل   ِمن الفعلُ  هذا ٌَ ٌَ  فً الموُجوِدٌن للمسلِِمٌنَ  وإذا

ٌن، ساِكنٌها ِمن الببلدِ  هذه ٌِّ ن أو األصلِ  . إلٌها َوَرُدوا ِمم 

 

م وقد  ِرٌؾُ  ْرعُ الش   عظ  بَ  الُمْسلِِم، َدمَ  الش  ا وَره  ا ترهٌب   أو إراقتِِه، من شدٌد 

 : َحقّ  ببل به الِمَساسِ 

 

ْقُتلْ  َوَمن}: -تعالى- قال  ا ٌَ ا ُمْإِمن  د  َتَعمِّ مُ  َفَجَزآُإهُ  م  ا َجَهن   َوَؼِضبَ  فٌَِها َخالِد 

هِ  هللّاُ  ٌْ ا لَهُ  َوأََعد   َولََعَنهُ  َعلَ اَعِظٌ َعَذاب   [. 1ٖ:النساء]{م 

هُ  إِْسَرابٌِلَ  َبنًِ َعلَى َكَتْبَنا َذلِكَ  أَْجلِ  ِمنْ }: -سبحانه- وقال  ا َقَتلَ  َمن أَن   َنْفس 

رِ  ٌْ َما األَْرِض  فًِ َفَساد   أَوْ  َنْفس   بَِؽ ا الن اسَ  َقَتلَ  َفَكؤَن  اَها َوَمنْ  َجِمٌع  ٌَ  أَْح

َما ا َفَكؤَن  ٌَ  [. ٕٖ:مابدةال]{َجِمٌعا   الن اسَ  أَْح

 

و بن هللا عبدِ  عن(( [ ٕٗ)]«سننه» فً الن سابً وروى   هللا رضً- َعْمر 

ً   أن   ،-عنهما ْنٌا لََزَوالُ »: قال -وسلم وآله علٌه هللا صلى- النب  أْهَونُ  الد 

 . «ُمْسلِم َرُجل   َقْتلِ  ِمن هللا عند

 

 رأٌتُ : قال ،-عنهما هللا رضً- ُعَمرَ  ابنِ  عن(( [ ٕ٘)]ماَجه ابنُ  وروى 

 ما»: وٌقولُ  بالكعبِة، ٌطوؾُ  -وسلم وآله علٌه هللا صلى- هللا رسولَ 

َبكِ  ٌَ ٌَبَ  أْط  ! ُحْرَمَتكِ  وأعَظمَ  أْعَظَمكِ  ما! رٌَحكِ  وأْط

 مالُُه،: ِمْنكِ  ُحْرَمة   هللا عند أعظمُ  المإِمنِ  لَـُحْرَمةُ  بٌِدِه؛ محمد   نفسُ  والذي 

ا إال   بهِ  َنُظن   وأَنْ  وَدُمُه، ر  ٌْ  .«َخ



 

ا- المسلم َقْتل وجرٌمةُ   ا َعْمد   أعظمُ  الكفر بعد لٌس كبٌرة  : -وُعْدوان 

 ((. [ ٕٙ)]منها

 

 .-بعدهم وَمنْ -(( [ 4ٕ)]الصحابة بٌن خبلؾ   القاتل توبة َقُبول وفً 

ا  ه ما: سادس   المسلمٌن على ومصاببَ  وٌبلت   ِمن األخرقُ  الفعلُ  هذا سٌجر 

ا-  هذا تقابلُ  قد علٌها المعتَدى الدولةَ  ألن ؛-كُكل   اوالدنٌ بل -جمٌع 

ؾَ  ؾ   التصر  ، بتصر   . نكاٌة   أشد   أو مماثل 

رةَ  اآلثارَ  أن كما  ى قد األسلحة هذه بعض عن الناجمةَ  المدمِّ  مجردَ  تتعد 

 . لها جرٌرةَ  ال مجاورة   أخرى ببلد إلى الرٌاحُ  وتجرفُها المصابِة، الُبقعةِ 

 

 كان إن- مصالحه من بكثٌر أعظمُ  -واآلجلةُ  العاجلةُ - الفعلِ  هذا فمفاسدُ  

 ! -أصبل   فٌه مصلحة   ثم  

 

، المفسدة دفع أن: العظٌمةِ  الشرعٌةِ  القواعدِ  وِمن   على مقدم   وأنه واجب 

 .المصلحة جلب

 

ا   لؤلموالِ  إتبلؾ   من األسلحة هذه بعض استعمال على ٌترت بُ  ما: سابع 

ة تِ والممتلكا والمنشآتِ  ة العام   . والخاص 

 

ا وإضاعُتهُ  المال وإتبلؾُ    . بتحرٌمه الشرعُ  جاء ِمم 

 



ا لٌس المتلَؾُ  المالُ  هذا كان إذا وتتضاعؾُ  الُحْرَمةُ  وتزدادُ    مملوك 

 الحرمةُ  فتتعل ق ،-هنا الحالُ  هو كما- لؽٌره مملوك   هو بل للُمْتلِؾ،

 .-أخرى جهة من- لوقٌنالمخ وبحقوق ،-جهة من- الشرع نهً بمخالفةِ 

 

ا   الفاعلُ  ٌدُخلَ  أن ٌلزُمه -ُصوره بعض فً- األسلحة هذه استعمالُ : ثامن 

 المطلوبةَ  الرسمٌةَ  إلجراءاتِ  استٌفابها بعد وذلك المستهدفة، الببلد إلى

 . للدخول منه

 

َنة   ببلدها إلى -ما- شخص   دخولِ  على الببلد هذه وموافقةُ    أنها متضمِّ

 ((. [ 6ٕ)]فٌها الفساد عدم بشرط خولهد على توافقُ 

 

ا ٌُذكر لم وإن- وهو   . المعنى فً معلوم   أنه إال -لفظ 

 : «مختصره» فً الِخَرقً اإلمام قال هذا؛ نحو على الفُقهاءُ  نص   وقد 

 

ُخْنُهم لم بؤمان، العدو أرض إلى دخل َمن»   . «مالهم فً ٌَ

اعبارَته- قُدامة ابن قال   : -شارح 

 

؛ ٌاَنُتُهمخ أما»  ا األمانَ  أعَطْوه إنما ألنهم فمحرمة   بترِكه مشروط 

اهم وأَْمنِه خٌاَنَتُهم،  ٌ  . نفسه من إ

 

ا ذلك ٌكن لم وإنْ    . المعنى فً معلوم   فهو اللفظ فً مذكور 

ا كان فخاننا بؤمان منهم جاءنا َمن ولذلك؛   لمْ  هذا؛ ثبت فإذا لعهده، ناقض 

 ((. [ 1ٕ)]اهـ. «الَؽْدرُ  دٌننا فً ٌصلحُ  وال َؼَدَر، ألنه خٌانُتهم؛ له َتِحل  



 

 الفكرةِ  هذه لتروٌجِ  ُتَكؤَة   ُجِعلَت التً- والفقهٌةُ  الشرعٌةُ  النصوصُ  وأما 

 مناِطها؛ فً مختلفة   سٌاقاتها، ِمن منتزعة   نصوص   فهً: -اآلثمةِ 

َؽب؛ من نوع   بها فاالحتجاجُ  ا فٌه إن   حٌثُ  الش   بٌن عتبرةالم للفروق إهدار 

ْلم، وحالة الحربِ  حالة بٌن كالَفْرقِ  المختلفة؛ األحوال  لحالة وأن السِّ

ا الحرب ة   أحكام  ْلم حالة عن تختلؾُ  بها خاص   الدماءُ  فٌها ُتعَصم الذي السِّ

 .واألعراضُ  واألموالُ 

ر   فرق   وهذا   فً ورد بما األسلحةِ  هذهِ  استعمالِ  إلحاقُ  معه ٌستقٌمُ  ال ُمَإثِّ

، تبٌٌتِ  جواز ِمن الفقهِ  بِ ُكتُ   وؼٌرها-(( [ ٖٓ)]الت رس رمً وجواز الَعُدوِّ

 . -اإلسبلمً الفقه فً الواردة المسابل من

 . َخَطؤ   َمْحضُ  علٌها فقٌاُسها 

 

 محلِّها وفً نفسها، فً صحٌحة   مسابلَ  المنقولةُ  المسابلُ  هذه كانت وإنْ  

لُوهن الذي حكمها وفً منها، الفقهاءُ  قصده الذي - الخطؤَ  ولكن   علٌها، ز 

 محل   إلى وواقِعها محلِّها من الصحٌحةِ  األحكامِ  هذه نقل فً -الخطؤ كل  

ا وتكٌٌف ا ُصورة  - مختلؾ   وواقع   ُمؽاٌر    .-وحكم 

 

 إذ وقتلِه؛ الصابلِ  قتالِ  على األسلحةِ  هذه استخدام قٌاسُ  ٌصح   ال أنه كما 

 أحكام)و ،(([ ٖٔ()]الصابل دفع حكامأ) بٌن فروق ا هناك أن المعلوم من

 (. الجهاد باب

 

، باألخؾِّ  ٌُْدَفع إنما الصابلَ  أن  : منها   َحُرمَ  بالكبلم ُدفِعَ  فلو فاألخؾِّ

 ... بالسٌؾ،وهكذا دفُعهُ  َحُرمَ  بالٌد دفُعهُ  أمكن ولو الضرُب،

ت ِسقُ  ال ما وهو   لوجهِ ا على الشاملِ  الدمارِ  أسلحةِ  استعمالِ  إجازةِ  مع ٌَ

 .المذكور



 

 َتْبٌٌِتِ  جوازِ  فً الواردة األحادٌث من هذاالمقام فً به ٌُسَتَدل   وما 

 التحرٌِق، أوجوازِ  ،(([ ٕٖ)]المنجنٌق استخدام جوازِ  أو المشركٌن،

َورِ  هذه على- الشاملِ  الدمارِ  أسلحةِ  استخدامِ  وقٌاسِ   فً- هو: -الص 

ن؛ بٌن والواضح اسعالش الفرق لُظهور باطل ؛ قٌاس   -الحقٌقةِ  ٌْ  من األْمَر

 الحرب، حالة ُحكم بٌن وَفْرق   الحرب، حالة فً واردة   األحادٌثَ  هذه أن  

 . ؼٌرها وُحكم

 

ا فارق ا هناك أن   كما   بالمنجنٌق، األحجار رمً بٌن -األثرُ  حٌثُ  من- كبٌر 

 الرمً أََثرَ  ألن ؛-ٌخفى ال كما- الشامل الدمار أسلحة رمً وبٌن

 . المذكورة الدمار أسلحة إلى بالنسبة قاصر   نٌقبالمنج

 

ت إنما النبوٌةِ  السنة فً الواردةَ  الوقابعَ  هذه أن كما  ًِّ  راٌةِ  تحت تم   ول

 الدعوى هذه تستلِزُمهُ  ما وبٌن بٌنها وجوهري   ربٌس   فارق   وهو األمر،

 من إعبلنالحروب حق   الناس آحاد وإعطاء األمر، والة على الخروج من

ِة، على افتباتا   أنفِسهم دعن ى تحت- أُمورها ُوالةِ  وعلى األُم  : مسم 

 .-(!الجهاد)

 

تِها بفرِض - األحادٌثَ  هذه أن كما   ال أعٌان   وقابعُ  هً إنما -(([ ٖٖ)]ِصح 

 ((. [ ٖٗ)]لها ُعموم

 

 والتحرٌقِ  التبٌٌتِ  جواز عدمُ  األصلَ  أن إلى العلماء بعضُ  ذهب ولهذا؛ 

ااعت والتخرٌِب؛  صفةُ  لها والتً الباب، فً القولٌة النصوص على ماد 

 .الُعمومِ 

 



ا على   الشامل، الدمار أسلحة أنواع استعمال منعُ : هو الصوابَ  أن   نرى أن 

ة ؛ حرابقَ  فً ُتسبِّب التً ا عام  ًِّ  النهً لمقتضى اتباع   التحرٌق عن القول

 أن قبل عنه نهى ثم ،-وسلم وآله علٌه هللا صلى- به أمر أن بعد بالنار

َقَع، (( [ ٖ٘)]البخاري   رواه فٌما- وقال حرب، حالةَ  كانت الحالةَ  أن ُرْؼمَ  ٌَ

بُ  ال النارَ  إن  »: -عنه هللا رضً- هرٌرة أبً عن  . «هللا إال بها ٌَُعذِّ

 

 . التحرٌق عن -وسلم وآله علٌه هللا صلى- فنهى 

ا أن ومعلوم    ؛ حرابقَ  بُتسبِّ  الشامل الدمار أسلحةِ  من كثٌر   هابلة 

 عن العامِّ  للنهً- الحروبِ  فً ولو ،-مطلق ا- استخدامها منعُ : فالصوابُ 

 .-التحرٌق

 

ا   ألن المؽالطة؛ من نوع   فهو العدو تبٌٌت بمسؤلة المسؤلة هذه إلحاقُ  وأم 

د   العدو تبٌٌت لمسؤلة الفقهاء تجوٌز محل    ٌ  : منها بقٌود؛ ُمَق

 

 . لحربا حالةُ  َثم   ٌكون أن 

 

ا تبٌٌُته المقصودُ  العدو   ٌكونَ  وأن   بٌننا لمن خبلف ا قتالُه، ٌجوز عدّو 

 . الهدنة حكم لها ومواثٌقُ  اتفاقات   وبٌنهم

 

ة   أو ُهدنة   وبٌنه بٌننا َمن تبٌٌتُ  ٌجوزُ  فبل   من مجراهما جرى ما أو- ِذم 

ٌ ة واالتفاقات والعهودِ  المواثٌقِ  ْولِ  أطرافها من طرؾ   ُكل   صار إذ ؛-الد 

 واألموال النفوس على األخرى األطراؾ سابر من تؤمٌن   موضعَ 

 . واألعراض

 



 استخدامُ  ٌكونَ  فؤلن ،-ونحُوهُ - التبٌٌتُ  معهم ٌجوزُ  ال هإالء كان وإذا 

اكةِ  األسلحةِ  هذه ا حقِِّهم فً الفت   . وأحرى أَْولَى باب من حرام 

س مسؤلةُ ) أما  َتر   الحرب، حالة فً إال تجوزُ  ال فإنها ؛-ونحوها-( الت 

دة وُصور وبشروط    ((. [ ٖٙ)]بالتفصٌل الفقهاءُ  تناولها محد 

 : ذلك على وبناء   

 عظٌم من لها والتروٌجُ  بها والقولُ  الباطلِة، الدعاوى من الدعوى فهذه 

 عنه، -تعالى- هللاُ  نهى الذي األرض فً واإلفسادِ  واإلجراِم، اإلرجاِؾ،

د  . العقاب بؤشد علَهفا وتوع 

نَتهِ  ل مْ  لَبِن}: -تعالى- قال  َرض   قُلُوبِِهم فًِ َوال ِذٌنَ  اْلُمَنافِقُونَ  ٌَ  م 

ن كَ  اْلَمِدٌَنةِ  فًِ َواْلُمْرِجفُونَ  ٌَ  إاِل   فٌَِها ٌَُجاِوُروَنكَ  الَ  ُثم   بِِهمْ  لَُنْؽِر

 [. ٓٙ:األحزاب]{َقلٌِبل  

ر   َذلُِكمْ  إِْصبلَِحَها َبْعدَ  األَْرِض  فًِ واْ ُتْفِسدُ  َوالَ }: -سبحانه- وقال  ٌْ  إِن ل ُكمْ  َخ

ْإِمنٌِن ُكنُتم  [. 6٘:األعراؾ]{م 

ُتمْ  َفَهلْ }: -ِمنقابل َعز  - وقال  ٌْ ُتمْ  إِن َعَس ٌْ  األَْرِض  فًِ ُتْفِسُدوا أَن َتَول 

ُعوا ُ  لََعَنُهمُ  ال ِذٌنَ  أُْولَبِكَ .أَْرَحاَمُكم َوُتَقطِّ
ُهمْ فَ  هللا   َوأَْعَمى ؤََصم 

 [. ٖٕ-ٕٕ:محمد]{أَْبَصاَرُهم

 

 .اهـ((. [ 4ٖ)]«أعلم-وتعالى سبحانه- وهللا 

 

 * * * * * 

 . قلمً ِمن فهو( ع) بحرؾ مختوما   الحاشٌة فً وما[(ٔ)] 

س) أحكام فً انُظر[( ٕ)]  َتر  ْبٌٌت)و ،(الت   أبواب فً اإلنجاد»(: الت 

 (. ٕ٘/ٕٓ) «الفتاوى مجموع»و ،(1٘ٔ-1ٖٔ/ٔ) «الجهاد



ْحرٌق) وفً   (.ع(. )ٓ٘٘/ٗ) «الجرار السٌل»(: الت 

 

ٌ ة؛ فً ؼاٌة   تفرٌق   وهو[( ٖ)]   (.ع... )له فانَتبِهْ  األهم

 

 (: ٙٔ/ٖٔ) «الُمْؽنًِ» فً -هللاُ  رحمهُ - قُدامة ابنُ  اإلمامُ  قال[( ٗ)] 

 .«واجتهاِدهِ  اإلمام إلى موكول   الجهاد وأَْمرُ » 

ِمٌن صالح بن محمد العبلّمةُ  الشٌخ اُذناأست وقال  ٌْ  فً -هللاُ  رحمهُ - الُعَث

 (:ٕٙ-ٕ٘/6) «الُمْمتِع الشرح»

 كل  ! َفْوَضى المسؤلةُ  ألصبحتِ  اإلمام إذنِ  بدونِ  ٌؽُزوا أنْ  للن اسِ  جازَ  لو» 

 !! وَؼَزا فرسه ركب شاء َمن

نَ  لو وألن ه   طابفة   تتجه ز فقد ة ؛عظٌم مفاسدُ  لََحَصلَت ذلك ِمن الناسُ  ُمكِّ

ُهم على الناسِ  ِمن ، ٌُرٌدون أن  !! اإلمام على الُخروج ٌُرٌُدون وُهم الَعُدو 

ًَ  ٌُرٌُدون أو  َوإِن}: -تعالى- هللاُ  قال كما الناِس؛ ِمن طابفة   على الَبْؽ

َنُهَما َفؤَْصلُِحوا اْقَتَتلُوا اْلُمْإِمنٌِنَ  ِمنَ  َطابَِفَتانِ  ٌْ  فلهذه ،[1:الُحُجرات]{ َب

 .«اإلمام بإذنِ  إالّ  الَؽْزوُ  ٌجوزُ  ال -أٌضا   -ولؽٌِرها- الثبلثةِ  األُمور

رَ  وقد   اْسَتْولَى َمن أن   على -ُمتطاولة   أزمنة   ُمنذُ - الُمسلمٌن عملُ » تقر 

 .«فٌها إمام   فهو الُعلٌا؛ الكلمةُ  له وصار النواحً، ِمن ناحٌة   على

 (.ع. )-هللا رحمه -له-( ٖٔ/6ٔ) «الُممتع الشرح» فً كذا 

 

ا عظٌم   باب   وهذا[( ٘)]  ِسٌن ِمن كثٌر   -!ٌُْؽفِلُهُ  أو- ٌُْؽلِقُهُ  جّد   الُمتحمِّ

ٌن ٌِّ  :العاِطفِ

ً   العبلّمةُ  قال   (:46ٔ-44ٔ/٘) «الموافقات» فً الشاطب



 أو ُموافقة   األفعال كانت- شرعا   مقصود   ُمْعَتَبر   األفعال مآالت فً النظر» 

 .-مخالفة  

 الُمكل فٌن عن الصادرةِ  األفعالِ  ِمن فعل   على ٌحكمُ  ال المجتهدَ  أن   وذلك 

 : الفعلُ  ذلك إلٌه ٌَإولُ  ما إلى نظِره بعد إالّ  باإلحجام أو باإلقدام

 له ولكنْ  ُتْدَرأ، لِمفسدة   أو ُتْسَتْجلَُب، فٌه لمصلحة   مشروعا ؛ ٌكونُ  فقد - 

 .فٌه قُِصدَ  ما ِخبلؾِ  على مآل  

؛ ؼٌرَ  ٌكونُ  وقد -   ولكنْ  تندفُع، مصلحة   أو عنه، تنشؤ لمفسدة   مشروع 

 ..إلخ« ...ذلك ِخبلؾِ  على مآل   له

: ُعنواُنه ُمستقبِل   كتابا   وضوابِطه تحقٌقِه فً الباحثٌن بعضُ  َكَتبَ  وقد 

فات نتابج وُمراعاة المآالت، اعتبار»  (.ع. )-نافع   جد  - «التصر 

 

َتَخل ؾ وقد لُ،األص هو هذا[( ٙ)]   (.ع! )ٌَ

 

ْفعِ  جهادِ ) فً- القولِ  تفصٌلَ  انُظر[( 4)]  ٌ ة»: فً -(الد  -64ٔ) «الفُروس

ٌِّم، ابنِ  لئلمامِ ( 61ٔ / ٔ) «الُعش اق مصارع إلى األشواق َمشارع»و الق

اس البن( ٔٓٔ  (.ع. )النح 

 

 .عالمالكتب. ط( ٖٙٙ/ ٔ[( )6)] 

 

ْتَبعُ  وما[( 1)]   (.ع! )وببلء أذى ِمن ذلك ٌَ

 

َرر لؤلذى َدْفعا   ذلك وُكل  [( ٓٔ)]   !عنها والض 



ةُ  بل   ِمن - ذلك ِمن أدنى هو ما على تقِدرُ  ال -الشدٌد ولؤلسؾِ  -اآلنَ - األُم 

 !-!!وشرابِها طعاِمها تحصٌل

 

. الصاِمت بن ُعبادة عن( 4ٓ1ٔ) وُمسلم ،(6ٔ) البخاري   رواهُ [( ٔٔ)] 

 (.ع)

 

 .للنشر الدارالتونسٌة. ط ،(4ٗ/ ٙ) «والتنوٌر التحرٌر»[( ٕٔ)] 

 

 (.ٕٖ٘ٔ) برقم[( ٖٔ)] 

؛ حدٌث   وهو   لشٌِخنا( ٖٖٓٔ) «الؽلٌل إرواء» فً تخرٌُجه ٌُنَظرُ  صحٌح 

ًِّ  اإلمامِ   (.ع. )-هللاُ  رحمهُ - األلبان

 

 .الفكر دار. ط ،(6ٔٗ/ ٕ) «القرآن أحكام»[( ٗٔ)] 

 

 (.44ٔٔ) برقم[( ٘ٔ)] 

 (.ع. )-أٌضا  -( 4ٖٓٔ) رقمب مسلم ورواهُ  

 

 (.ٖٗ: برقم[( )ٙٔ)] 

 (.ع. )-أٌضا  -( 6٘) ُمسلم ورواهُ  

 

 [(ٔ4( )]1/ٕٔٗ.) 



َنهُ  وقد   (.ع(. )1ٖٗ/ٔ) «الصحٌحة السلسلة» فً شٌُخنا حس 

 

 (.6ٖٓ4) «الُمستدرك»و ،(4ٙ1ٕ) «داود أبً ُسنن»[( 6ٔ)] 

َحهُ    (.ع(. )6ٕٕٓ) «الجاِمع صحٌح» فً شٌُخنا وصح 

 

 المكتبة. ط ،(44٘/ ٖ) «الحدٌثواألثر ؼرٌب فً النهاٌة»[( 1ٔ)] 

 .ببٌروت العلمٌة

 

 (.ع. )هرٌرةَ  أبً عن( 66ٕٓ) البخاري   رواهُ [( ٕٓ)] 

 

(. 4ٗٗٔ) «ُمسلم صحٌح»و ،(6ٕ٘) «البخاريّ  صحٌح»[( ٕٔ)] 

 (.ع)

 

نِ  بعد[( ٕٕ)]  ٌْ ن الحِدٌَث ٌْ  (.ع. )-ُمباشرة  - السابَق

 

 .العربً التراث إحٌاء دار. ط ،(ٕٔ/6ٗ) «مسلم شرح»[( ٖٕ)] 

 

 (.164ٖ: برقم[( )ٕٗ)] 

َجهُ  وقد  حا  - اإلمامُ  شٌُخنا خر   (.ع(. )1ٖٗ) «المرام ؼاٌة» فً -ُمَصح 

 

 (.1ٖٕٖ: برقم[( )ٕ٘)] 



َحهُ    (.ع(. )ٕٖٓٗ) «الصحٌحة السلسلة» فً اإلمامُ  شٌُخنا وصح 

 

نوب، فِعل ِجَهةِ  ِمن[( ٕٙ)]  - قال كما الفرابِض؛ َتْركِ  جهةِ  ِمن لٌسو الذ 

َتَند   لم- شٌبا   به ٌُشرك ال هللاَ  ٌلَقى عبد   ِمن ما»: -وسلم علٌه هللا صلى ٌَ 

ةَ  أُْدِخلَ  إال   -حرام   بدم   ةِ  أبوابِ  أيِّ  ِمن الجن   .«شاء الجن 

؛ حدٌث   وهو  ج   صحٌح  ( 1ٖٕٙ) «الصحٌحة األحادٌث سلسلة» فً مخر 

ث ماماإل لشٌِخنا-  .-هللاُ  رحمهُ - األلبانً الدٌن ناصر محمد المحدِّ

ُجلَ  إالّ  ٌؽفَِرهُ  أنْ  هللاُ  َعَسى َذْنب   ُكل  »: -وسلم علٌه هللا صلى- وقال   الر 

دا ، المإمنَ  ٌقتلُ  ُجلَ  أو متعمِّ  .«كافرا   ٌموتُ  الر 

ج   وهو   (.ع. )-لشٌِخنا-( ٖٕ٘ٓ) «الصحٌحة»: فً مخر 

 

 :فً ذلك قٌقتح انُظر[( 4ٕ)] 

 بن سعٌد ُسنن»و ،-شٌبة أبً البن-( 1ٖ٘-ٖ٘٘/1) «المصن ؾ» 

-( ٖٕٙ/ٙ) «مسلم شرح»و ،(4ٓٙ)و ،(1ٙٙ)و ،(6ٙٙ) «منصور

 (.6ٔٗ/ٔ) «كثٌر ابن تفسٌر»و ،-للنووي

حَ   ( 64ٔ/6ٔ)و ،(ٖٕٕ/4) «الفتاوى مجموع» فً اإلسبلم شٌخُ  ورج 

هُ   (.ع. )توبة   له أن 

 

 فً -هللاُ  رحمهُ - العثٌمٌن صالح بن محمد العبلّمةُ  شٌُخنا قال[( 6ٕ)] 

ٌ ة األربعٌن شرح»  : -(4ٕٓص) «النَوِو

ًّ  إن حتى المعاِهدٌن، دماءُ  وال الُمعاِهدٌن أموالُ  لنا ٌحل   ال»   صلى- النب

َرح لَم ُمعاِهدا   َقَتلَ  َمن»: قال -وسلم علٌه هللا  هللا نسؤل -«الجن ة رابحةَ  ٌَ

 .-العافٌة



 على ٌعتدون الذٌن المؽرورٌن أولبك وضبللَ  وُظلمَ  ُعدوانَ  نعرؾ ذاوبه 

 أو معاهد، وهو بلدك فً عندك الكافرُ  كان سواء المعاِهدٌن، الكفار أموال

 . بلده فً أنت

نا   بؤس ال إنه: ٌقول َمن الُكفر ببلد فً الذٌن الشباب بعض من نسمعُ  فإن 

 ! الكفار هإالء أموال ُنفسد أن

 وٌعتدون! المتاجر على وٌعتدون! الشوارع أنوار على ٌعتدون فتجُدهم 

 ! السٌارات على

 . علٌهم حرام   وهذا 

 عهدكم فً هم ولٌسوا عهدهم، فً وأنتم احتضنوكم قوم هللا؛ سبحان 

 !! وتخونون

 .«اإلسبلم فً وَقْدحا   لئلسبلم، تشوٌها   ٌكون ما أشد   هذا 

 عبد عن( 11ٕ٘) البخاري   رواه: «..ُمعاِهدا   َقَتلَ  َمن»: وحدٌث: قلتُ  

و بن هللا  (.ع. )عْمر 

 

 .التراثالعربً إحٌاء دار. ط ،(4ٖٕ/ 1) «المؽنً»[( 1ٕ)] 

 

س،: أي[( ٖٓ)]  َتر   ،-الُهمام البن-( 1ٗٗ/٘) «القدٌر فتح» وانُظر الت 

مَ  وما  (.ع(. )ٔٗص) تقد 

 

 لؤلخ-( ٖٕٗ-1ٕٕص) «وأحكاُمهُ  أنواُعهُ  الجهاد؛» كتابَ  انُظر[( ٖٔ)] 

 (.ع.)-به هللاُ  َنَفعَ - الُعثمان َحَمد الدكتور الشٌخ

 

ً   رواه[( ٕٖ)]  ًّ  ،(1/6ٗ) البٌهق لِ ٌْ عفاء» فً والُعَق  (!ٖٕٗ/ٕ) «الض 



َفهُ   ً   وضع  ٌوط (. «العمال كنز» - ٕٖٓٗٓ) «الجوامع جمع» فً الس 

 (.ع)

 

ْمنا[( ٖٖ)]  ْمًِ  حدٌثَ  أن   قد   (.ع. )إسناُدهُ  ٌصح   ال بالمنجنٌقِ  الر 

 

ًّ ( 4ٖٕ/ٔ) «األصول فً األدل ة قواطع» انُظر[( ٖٗ)]  ْمعانِ  .للس 

 لئلمامِ -( 1ٔٔص) «ُمسلم صحٌح صٌانة»: انظر الفابدة؛ ِمن ولمزٌد   

بلح ابنِ   (.ع. )-الص 

 

 (.ع(. )41ٕ٘: برقم[( )ٖ٘)] 

 

 «عابدٌن ابن حاشٌة» ،(6ٓ/٘) «الرابق البحر»: راجع[( ٖٙ)] 

 «المحتاج مؽنً» ،(1ٖٕ/ٓٔ) «الطالبٌن روضة» ،(ٖٕٕ/ٖ)

 (.6ٖٙ/ٓٔ) ،(1ٗٗ/6)  البنقدامة «المؽنً» ،(ٖٕٕ/ٗ)

 

ٌ ة اإلفتاء دار) فتوى آِخرُ  هذا[( 4ٖ)]   (.المصر

 (.ع. )-خٌرا   هللاُ  جزاُهمُ - جاِمَعة   نافعة   فتوى وهً 

 

 

 

 

 



 (!ناٌؾ بن محمد األمٌر)بـ الَؽْدرَ !( الضالة الفبة) محاولة

 (!!التكفٌري الفكر: )فقولوا أال

 

 

 بعضُ  بها قام التً -األلٌمة- األثٌمةِ  الحادثةِ  تداعٌاتُ  تزالُ  فبل.... 

ٌن ٌِّ  -وعافاه هللاُ  سلَّمهُ -( سعود آل ناٌؾ بن محمد) باألمٌر للَؽْدر التكفٌر

 !-أُخرى جهة   ِمن- أكثرَ  حقابقَ  لَِتْكِشؾَ  ؛-جهة   منِِ - تزدادُ 

 

 هو الحادثةِ  هذه فً الوحٌدَ  القتٌلَ  أن  ( الجمٌعُ ) َعَرؾَ  أن بعد ة  وبخاّص   

اُهم قد الباقٌن سابرَ  وأن  !! بها والقابمُ  صاحُبها  وسل َمُهم ،-تعالى- هللا نج 

ٌ تِ  الَؽْدرِ  هذا ِمن  !-باهلل والعٌاذِ - الُمَب

 

 من هللا نّجاه الذي األمٌر من الرحٌم االتصال خبرُ -بعدُ -جدا  -وأعجبنً 

 ...-به-إٌاه القتٌل،وتعزٌته الؽادر بوالد-الؽدر

 !!الثرٌا؟؟ من الثرى فؤٌن 

 

نا: َِ -!وذاك هذا بعد-واالنتباه النظرَ  ٌسترعً والذي  - نقرأُ ( نزالُ  ال) أن 

 والتقرٌرات، البٌانات فً وُنطالع والمجبلّت، الصحؾ فً -!الٌوم هذا إلى

ٌ ات اإلذاعات فً ونسمع ً  -( الحرام المسجد) منبر على بل- والفضابِ  بؤُُذَن

َفر أولبك على أُطلق الذي( الخاصّ  المصطلح) ذاك- أمسِ -! وناِظَري   - الن 

 الَخْلق؛ أفاِضلَ  وناَبُذوا الحّق، أهل على وخرجوا الحّق، جاّدة فارقوا مّمن

: بـ وْصفُُهم وهو أال -!إٌمانِها فً وناقضوها أمنِها، فً األُمةَ  فنقضوا

 (!!!!!الضال الفكر)أو(!!الضالّة فبةال)



 

 أيِّ - القاتلِ  فً األصلَ  أن   -!فَِكر َمزٌد ببل- نظر ذي على ٌخفى ولٌس 

نْ  -قاتل   ن ٌعرُؾ، ال َمن قتلَ  ٌُرٌدُ  مم  ، وبٌَنهُ  بٌَنهُ  ولٌس ٌُخاِصْم، لمْ  مم   َثؤْر 

 لَِدِمهِ  استحبلال   إال ذلك ٌفعلُ  ال أَن هُ : -أشبه ما أو- وَنْهب   سرقة   ُمحاولةُ  وال

 ذلك وراءَ  ولٌس ،-!!إلٌهِ  تجر   وما- الَمْحَضةِ  الشخصٌة الُخصومات لؽٌرِ 

 !ُمَكفِّرهُ  ٌكونَ  أنْ  إال   -واألساس الؽالب فً-

 

 !!-وازدٌاد بَِتؤن  - كثٌرا   -بعدُ  وِمن قبلُ  ِمن-( االصطبلح) ذاك فاستوقفنً 

 

 !؟والُمراد بالمقصود -حّق ا- واؾ   هو هل 

 

 !الببلد؟ وإنقاذ العباد، تحذٌر فً كاؾ   هو وهل 

 

 األشكال؛ ومتنّوع الصور، متعّدد( الضبلل) أن: -بوضوح  - ذلك وُعْقَدةُ  

 (:الضبلل) ذلك -منها- معنى   أيِّ  فعلى

 

 !-الهوى إلى انحرافا  - نفسه إلى ضبللُهُ  ٌرجعُ  َمن الضالٌِّن فِمن 

 

ْنَؽِمسُ  َمن الضالٌِّن وِمن  ب، َحَمؤةِ  فً لُهُ ضبل ٌَ ة التحز  ب وُهو   !التعص 

 

ؾ   إلى ضبللُهُ  ٌعودُ  َمن الضالٌِّن وِمن   !مارق وُؼلُو   ؼاِرق، تصو 

 



، من ضبللُهُ  ٌنطلق َمن الضالٌِّن َوِمنَ    !!وتطاول وتعالُم، جهل 

 

ٌ ة، ِمن ضبللُهُ  ٌنطلقُ  َمن الضالٌِّن وِمن  ٌ ة؟ أو لٌبرال  !َعلمان

 

 الٌهود: هم -الكرٌم القرآن فً-{ الضالٌن.... و علٌهم مؽضوبال... }و 

 !-والنصارى

 

 !!!وألوان أشكال   ِمن ذلك ؼٌر إلى...  

 

-( الضالّة الفبة) -فقط- بؤّنها( الضالة الفبة) هذه تعرٌؾَ  فإن   وعلٌه؛ 

فًِ ال -!(الضالّ  الفكر) أو-!!هكذا ْكفً وال منها، بالتحذٌرِ  ٌَ  اإلبعاد فً ٌَ

 (!الضبلل) من الَوْصؾ بهذا الضبللِ  من عّدة   ُصَور   الشتراك ؛عنها

 

 على ٌحُكمُ  إّنه بل! ضاالّ   نفَسه ٌرى ال -!الَمْنُظورِ  الواقِعِ  فً- والضال   

 !!!-َوَصلَفا   ِكْبرا  - بذلك اآلخرٌنَ 

 

 بَِما -وتسمٌُتها-( الفِبة) هذه َوْصؾُ : -سواه حقّ  ال الذي- فالواجبُ  

ٌُرِشد ،-جزما  - علٌها ٌنطبق ٌّزت مّما -حتما  - إلٌها و  عنها وُعرؾ به، تم

 ،(الحّكام على الخروج)و ،(الؽادر القتل)و ،(التفجٌر)و ،(التكفٌر) ِمن-

ب) و ،... (و والقُعوِد، واإلرجاء، بالعمالِة،: العلم بؤهل الطعن)و  ،(التحز 

ٌ ة)و رِّ  (... السِّ

 

 !!وهكذا 



ماتال لهذه الجامعُ  والَوْصؾُ   َفقا   ٌكون ٌكاد بحٌث -هإالء فً -ُكلِّها- سِّ  ُمت 

- السلؾ منهج وُدعاة األَْبرار، وُطبلّبه الِكبار، العلم أهل بٌن -الٌومَ - علٌه

ٌ ون: )أّنهم األَْخٌار؛ -الحقِّ  -(!! التكفٌريّ  الفكرِ  أصحاب: )أو(! التكفٌر

دٌد وُؼلَوابِِهم! الَمدٌد النحرافِِهم  !!-الش 

 

 ! ؟«التحذٌر» ِمن لِمزٌد الوصؾ؛ بهذا( ُنْعلِن) ال -إذا  - افلماذَ  

ح) ال ولماذا   !؟«نذٌر صٌحةَ » -بالحقِّ - الوْصم بهذا( ُنصرِّ

 

 :سنوات عشر من أكثر منذ قلُتهُ  كنتُ  ما -الٌوم- وأقولُ  

 

ها المسابلِ  أَخطرِ  ِمن( الّتكفٌر) مسؤلةَ  إن  »   والمجتمعِ  الَفْردِ  على وأََشدِّ

ِة،واألُ   .-سواء  - والمحكوم الحاكم على أفسِدها وِمن م 

ةِ  هذهِ  فً َوَقعَ  ما كثرةِ  وبسببِ    ٌ  واألؼالٌطِ  الُمْفتراِة، األَكاذٌبِ  من القِض

 ضبللِ  عن ُمجادلة   ال... وأْلَحْحتُ  كتبُت،: الفاِسدة واألهواءِ  المظنونة،

 .. َجَبروت ذي َفَعابِلِ  عن ِدفاعا   أو.. طاؼوت

 ...والملكوت الحكمِ  فً -سبحانه-هللا حاد   َمن لَِصنٌعِ  ٌؽا  تسو أو 

ت قِ   ٌَ ى أَنْ  قبلِ  ِمنْ  فٌه، ناظر   ُكل   -تعالى- هللا َفْل  مكنوناُتهُ  لهُ  َتَتَبد 

ْومَ }.. وخوافٌه نَفعُ  الَ  ٌَ َ  أََتى َمنْ  إاِل  .َبُنون َوالَ  َمال   ٌَ
 بَِقْلب   هللا 

 ...ٌقٌن نان  واْطِمب ،[ 61:الشعراء]{َسلٌِم

لْ }  ِ  َعلَى َفَتَوك   .{اْلُمبٌِن اْلَحقِّ  َعلَى إِن كَ  هللا 

 

ز   على- وأقولُ   ج   تحر  ً   قالَهُ  ما -وَتحر  ا} : األَمٌن الّصالحُ  النب  لََقدْ  َقْومِ  ٌَ

اِصِحٌن ُتِحب ونَ  ال   َولَِكن لَُكمْ  َوَنَصْحتُ  َربًِّ ِرَسالَةَ  أَْبلَْؽُتُكمْ   ...{الن 



 ([ ٔ)]«العالمٌن رب   رِحمَ  من إالّ  

 

ماتُ  وهاتٌكَ    عّدة؛ ظواهرَ  صورةِ  على -وقواصُمها- شرارُتها تنطلقُ  السِّ

عاةِ  من-( الخبرةِ  أهلِ ) بعضُ  أَجملَها  فً-خٌرا   هللا جزاه-العلمِ  وذوي الد 

دة   مظاهرَ  ها-ُمتعدِّ  :-أهم 

 

رُ  -ٔ   هللا، إلى الدعوةِ  ألمور: األحبلم وُسَفهاء األسنان، ُحَدثاءِ  تصد 

، ببل المنكِر؛ عن والّنهً بالمعروؾ، واألَمرِ   إلى رجوع   وال فقه ، وال علم 

 !والتجِربة الفقه أهلِ  أو العلماِء،

 

َمَنةُ  -ٕ  ٌْ  وإطبلقُ  بها، الثرثرةِ  وكثرةُ  أذهانِهم، على الخروج َنْزَعة َه

 من وال والَعْقد، الَحلِّ  أهلِ  من لٌسوا أن هم حٌن فً فٌها؛ األحكامِ 

هم ال ذٌن العلم فً الراسخٌن ُخص   !-شرعا  - األمرُ  ٌَ

 

ٌُوعُ  -ٖ  ٌّة، ضوابطَ  ببل التكفٌر؛ ظاهرةِ  ُش [ ٕ)] تثب ت   وال فقه ، وال شرع

- واألنظمةِ  والهٌباتِ  والجماعاتِ  األشخاِص  على األحكامُ  ذلك فً بما ،((

 !-وؼٌِرها

 

ةَ  ٌُوقِعُ  ّمامِ  بالل واِزم؛ الّتكفٌرُ  -ٗ   !!آِخر   لها ولٌس أّول ، لها بِفَِتن   األُم 

 

عُ  -٘  د والمواقِؾ؛ األحكامِ  إصدار فً التسر   والقرابِن، الشابعاِت، بمجر 

نونِ   !والظ 

 



 ٙ-  ُ  على بالّنصوِص  االستداللُ : ومنه االستدالل، منهج فً والجهلُ  الخطؤ

ٌّة، قواعدَ  وببِل علٌه، تدل   ما ؼٌرِ   تدل   ال ما على النصوِص  وإنزال شرع

 قواعد مراعاة وعدم لؤلدلّة، وتفسٌِرهمِ  السلؾِ  بفهمِ  والجهلُ  علٌه،

 والّنسخ، والتقٌٌد، اإلطبلقُ  أو والخصوص، العمومُ : حٌثُ  من االستدالل؛

 !ذلك ونحوُ 

 

 الّتً -وترجٌحا   تصحٌحا  - والمفاِسد المصالحِ  قواعد اعتبار َعَدمُ  -4 

 !وإٌماُنها وأماُنها األّمةِ  منُ أ بها ٌنضبطُ 

 

ؽارِ  عن وتلقٌِّهِ  الُعلَماء، ؼٌرِ  عن العلمِ  أخذُ  -6   والمفّكرٌن والُمثّقفٌن الصِّ

ٌٌّن، ًِّ  العلمِ  فً هم الذٌنَ  والحرك  !العوامّ  فصٌلةِ  من ٌخرجون ال الشرع

 

، العلمِ  وُطبلّبِ  والمشاٌخِ  الُعلَماءِ  مع األدبِ  سوءُ  -1  ًِّ  لُ وٌتمثّ  الشرع

نقُص إلٌهم، ٌُسًءُ  ما وبإشاعةِ  واستِنقاِصِهم، بِلَمِزِهم: ذلك ٌَ  اعتباَرهم و

 الّطعنِ  على والجرأةُ  علٌِهم، والشبابِ  الناس قلوبَ  وٌشَحنُ  اآلخرٌن، عند

 !بهم والتشهٌرِ  فٌِهم

 

نا  - والجفاءُ  األدِب، سوءُ  -ٓٔ   ٌ ِجبُ  َمن مع -!تد  وتوقٌُرهم؛ احتراُمُهم ٌَ

، وكبارِ  واإلخوة، ،كالوالدٌن  وأهلِ  والّزمبلِء، والجٌراِن، والُمعلِّمٌن، الّسنِّ

 !الهٌباتِ  وذوي الُكَبراءِ  من االعتبار

 

فاتُ  للفتن، االستجابةِ  سرعةُ  -ٔٔ  ُة، والتصر  ٌّ  والجمهرةُ، الؽوؼاب

 والِحْلم الِعلمِ  ألهل الّرجوع دون صٌحة؛ كلِّ  عند والتداعً والت هٌٌُِج،

 !أَهواَءهم ٌوافقُ  َمن إالّ  الرأي؛و والفقهِ 



 

ؼباِت، األهواءِ  على والبراءُ  الوالءُ  -ٕٔ   ال المواقؾ، ٌوافقُ  وما والر 

 !والّسّنة الّدلٌل على

 

 األمة وشإون الخطٌرة، والقضاٌا الُكبرى، المسابلِ  فً الخوضُ  -ٖٔ 

ُبت   ال التً العظمى؛  الَحلِّ  وأهلُ  والّراسخون، المعتبرون، العلماء إال فٌها ٌَ

 البٌعةِ  فً والخوِض  والهٌبات، األعٌانِ  تكفٌرِ  مثل األمة؛ فً والَعْقدِ 

 !-ذلك ونحو- والخروج

 

 على الناس قلوبِ  وشحنُ  الُمسلمٌن، عاّمةِ  ُنفوس فً الِؽلِّ  َؼْرسُ  -ٗٔ 

 . المخالِفٌن أْضَداِدهم

 

ؽارِ  قلوبِ  شحنُ : ذلك ومن   لٌس الذٌن ءوالَؽْوؼا والعوامِّ  والنساء الصِّ

؛ وال َحل   لُهم ا َعْقد  ن، ذات ٌُْفِسدُ  ِمم  ٌْ ٌّة بابَ  وٌفتحُ  الَب  التً والفِتنِ  الؽوؼاب

 !والن سل الحرث وُتهلِك الدٌن، ُتفِسد

 

 السٌاسةِ  من فٌه؛ للعاّمةِ  شؤن ال فٌما والثرثرةِ  الكبلمِ  إدمانُ  -٘ٔ 

 بالصبرِ  -وسلم هعلٌ هللا صلى- الرسول أمر مما ذلك ونحو والمظالِم؛

 فً والَعْقدِ  الَحلِّ  وأهلِ  الشؤنِ  ذوي مع إال معالجُتهُ  ٌمكن ال مّما علٌه؛

 !-والمشورة الرأيِ  وأهلِ  والوالة، الُعلماءِ  من- األّمةِ 

 

فات الصبِر، وقلّة الَعَطِن، ِضٌقُ  -ٙٔ   واستعجال المتشّنجة، والتصر 

  الدعوة أمرِ  فً النتابجِ 

 !والتشاإم الٌؤسِ  ُروحَ  ثُ ٌبع مما ،-وؼٌرها- 



 

 أخطاء   فً ٌقعونَ  البعضَ  ٌجعل مما التجاِرب، وقلّة الِحكمِة، ضعؾُ  -4ٔ 

 والدروس؛ الِعَبرِ  من ٌستفٌدوا فلم! أمثالِِهم ِمن السابقونَ  فٌها وقع

 .«بؽٌِره ُوِعظَ  من الّسعٌد»و

 !ٌت ِعظون ال ولكّنهم 

 

لُ  -6ٔ  ٌْ  إلى اللجوءُ  ذلك فً بما القّوة، واستعمال العنؾِ  نزعةِ  إلى الَم

 كالِوشاٌة، ؛-بالُمخالِؾ الّنكاٌة سبٌل فً- المشروعة ؼٌرِ  األعمالِ 

 ! والمقاطعة والبهتان، والَؽْدر، واالستعداء،

 

 أكثرَ  بل المباِشر، واإلضرار الضرِب، إلى بعِضهم ِعند األمرُ  ٌصلُ  قد بل 

قتٌلِ  القتلِ  ِمن- ذلك ِمن  !!-والت 

 

 المنكر، عن والنهًِ  بالمعروؾ، األمرِ  مفهومِ  بتطبٌقِ  خبللُ اإل -1ٔ 

 فً األهواءِ  وأهلِ  والخواِرج، المعتزلة، منهجِ  سلوك وكذلك وأسالٌبه،

 (( ![ ٖ)] ذلك

 

 والتقتٌِل، والَؽْدِر، التفجٌِر، ِمن ألوانا   -كل ه- ذلك أْنَتجَ  إذا فكٌؾ...  

الة   على ِضْؽثا   -َبْعدُ - هذا لٌِكونَ  والتشرٌِد؛  أعداءُ  -بسببه- تتسلّط ُسل ما   -إب 

ةِ   !!علٌها؟ األُم 

 

 -ولؤلسؾ- عدد عند -اآلن-توَجدُ  إنما الظواِهر هذه فإن الجملة؛ وفً...  

 جماعة   أو طابفة   فً وال واِحد، بلد   فً لٌسوا األّمة؛ أبناءِ  من بالقلٌل لٌس

 !!!آخر فً وتقل   بلد، أو طابفة   أو جماعة ، فً تكثرُ  قد لكّنها أخرى، دونَ 



 

 شعار تحت تندسّ  طوابؾَ  فً -أسفً فوا- منها شًء   ٌكون رّبما بل 

ٌّة  ! السلف

 

 ! والجماعة السّنة أهل ُعموم إلى االنتماء تّدعً وأخرى 

 

 ؛-!انحرافِها درجات تعُدد على- منحرفة فرق   إلى تنتمً وثالثة   

 ! الكبلم وأهلِ  ة،والصوفٌّ  والمعتزلة، والخواِرج، كالرافضة،

 !حادثـــة وشعارات ُمحَدَثة ، جماعات   إلى تنتمً ورابعة   

نا   كبلما   نقول أن نستطٌع -ُكلِّه- ذا َوَبْعدَ ...   ٌِّ ن-ووضوح بصراحة  -ب ٌْ  :-تام 

 

مات وهاتٌك المعالَِم، هذه إن     التارٌخِ  َمَدار على- تجتمع لم: السِّ

 ًِّ  ظواهرَ  أصولُها تلتقً التً( الخوارج) فرقة فً إال -ُكلِّه-اإلسبلم

 .-السبٌل سواء هللا َهداها-( الضالّة الفبة) هذه ومظاهرَ 

 مكابرة   -!ومعالِِمه بمعانٌهِ  الَؽَرقِ  َمعَ - الَوْصؾِ  هذا ِمن والفِرارُ  

 !للملموس وإنكار   للمحسوس،

 

 اعتراؾ لحظةِ  فً -هللا هداه-( الحوالً سفر. د) َذَكرَ  كما- فالخوارج 

 «اإلسبلمً الفكر فً اإلرجاء ظاهرة»)!( الظاهرة كتابه فً -!وإنصاؾ

[ ٗ)]-!عواِملِها( أكبر) ِمن كونهِ  َمعَ - لها واصفا   -قال حٌث-( 61ٕ/ٔ)

ٌّزت فرقة  »((:  ع، والشَططِ  واإلفراِط، بالُؽلُوِّ  الفرق سابرِ  عن تم  والتنط 

ٌّزت كما ًِّ  منهجها فً تم ٌّة ،والتهّور باالندفاعِ  الحرك  العمٌاِء، والثور

ة ٌّ  .واالشتعال للتمّزق السرٌعةِ  والقابل



ٌِّروا ما َسْمُتهم، األُفُقِ  وِضٌقُ  طبُعهم، فالجبلفةُ    اختاروا إال أمرٌنِ  بٌن ُخ

 إال احتمالٌنِ  صادفوا وما! أشق هما سلكوا إال طرٌَقٌن رأوا وما! أعَسَرُهما

 !!!«ألبعدهما انحازوا

 

 : أقول 

 !-بٌقٌن-!!( هذه فً) -وهللا- صدق قد 

 

 !!حٌن بعد ولو... الَخَبر الُخْبرُ ( ِمنه) ٌُوافِقَ  أن -ُمخلصٌن- نرجو ولكّننا 

 

 :ُثم   

 الّسمات هذه ِمن أَْنتَ  أٌنَ  -أنتَ  وكٌفما كنَت، أٌنما -المسلِم أخً- انظر 

َزعات  !!والن 

 

نها موقَِعك وانظر  ٌْ  !!َب

 

 !!بها -إٌجابا   أو سلبا  - تؤث ِركَ  ِمقدارَ  وانظر 

 

 ...لَِربِّك وأخلِص نفِسك، َمعَ  اْصُدقْ  

 

 

 :ُثم   



 

اك  ٌّ ايَ - إ ٌّ  ..الباِطــل والتؤوٌلِ  العاِطل، الَحملِ  من -وإ

اك  ٌّ ايَ - وإ ٌّ  ..للنفــس والمخادعةَ  للّذات، والُمكابرةَ  -وإ

اك  ٌّ ايَ - وإ ٌّ ٌّة، الوساوس من -وإ ٌّة( الوشاوش)و الشٌطان  الحزب

ٌّةوالفك  ..ر

 

 ..بَِرْمِسك ُتثوى أن قبل نفسك، على الَحَكمَ  تكونَ  أن -أخً- وعلٌكَ  

ٌُناِصُحك، َمَعك ٌصُدقُ  بمن تسعدَ  أن -أخً- علٌك   َمن على تسَخطَ  وأن و

ٌُمالُِبــك ٌُوافِقُك  ..و

 ..َوَحَملتِهِ  وُدعاتِهِ  وأهلِه، بالعلمِ  -أخً- علٌك 

 

 :وإال 

 ...ضابعا   خاوٌا ، تابها ، -شعور   وال وعً ، ببل- نفَسك وجدتَ  

 ...واقعـــا  ( الضالّة الفبة) هذه)!(  أحضانِ  بٌن أو 

ً   حزم   ابنَ  اإلمامَ  هللا ورحم  -(16/٘) «الفَِصل» كتابه فً القابلَ - األندلس

: 

 

 -قط-تعالى- هللا ٌُْجرِ  لم الضبللة فِرقِ  جمٌعَ  أن   -هللا رحمكمُ - فاعلموا» 

، الكفرِ  ببلد من َفَتح وال خٌرا ، أٌدٌهم على  ! راٌة   لئلسبلم َرَفع وال قرٌة 

 

ْسَعْونَ  زالوا وما  قون المسلمٌن، نظامِ  قلبِ  فً ٌَ ٌَُفرِّ  المإمنٌن، كلمةَ  و

ُسل ون ٌَ ٌِن، أهلِ  على السٌؾَ  َو  ... «مفسدٌن األرِض  فً وٌسعونَ  الدِّ



 

 !جاِهلٌن؟ كانوا أم بذلك؛ أََشَعُروا سواء   

 

نا  ا -ُهنا- قُلناه الّذي نقولُ » وإن   الّذٌنَ  الُمكفِّرٌن؛ وَتْكفٌرِ  الؽالٌن، لُِؽلُوِّ  رّد 

 وُمناوبٌه؛ الّدٌنِ  أعداءِ  لكلِّ  -وأَْقوالِِهم بِؤفعالِِهم- ُمْشَرعا   البابَ  َفَتُحوا

ِصفُوا ٌَ ؾ، اإلسبلمَ  لِ ، ؼٌرِ  ِمن.. باإلرهاب والمسلمٌن بالتطر   وببل تمٌٌز 

 ..تفصٌل

 

ا -صنٌِعِهم بُِسوءِ - وافكان  ، لئِلسبلمِ  الحق ةِ  الّدعوةِ  َوْجهِ  فً منٌعا   سّد   الحقِّ

  كبٌرا   وسببا  

 

راتِهم، واستِْنزاؾِ  الُمسلمٌن، على للّضؽطِ    ...قُواهم َوَشلِّ  ُمَقد 

 

دُ  ٌُْصلُِحهم، فاهلل  ٌُسدِّ  ((.[ ٘)]« ...َدْرَبهم و

 

 أَْلَقى َولَوْ .َبِصٌَرة َنْفِسهِ  َعلَى نَسانُ اإلِ  َبلِ }: ٌقول -سبحانهُ - ورب نا...  

 ..{َمَعاِذٌَرهُ 

ْومَ } أم الدنٌا، فً سواء    َرابِر ُتْبلَى ٌَ  ..{الس 

 .والناِصر الهاِدي -وجلّ  عزّ - وهو 

 

 



  ************************************************** *

****************************** 

 سنة طبعة-4ٓٔص) «الّتكفٌر بَِخَطر نذٌر صٌحة» كتابً[( ٔ)] 

 (.هـ4ٓٗٔ

ٌٌِّن»: لََقبَ  علٌهم ُنطلِق ذا أجل وِمن[( ٕ)]   !«التكفٌر

 وثوابِتِها العقٌدة، قواعد ِمن -وَتؤصٌبلتِهِ  بضوابِِطه،-( التكفٌر) فـ وإالّ؛ 

دٌدة  .الس 

 بَِخَطر نذٌر صٌحة» كتابً فً -وؼٌَرها- الوجوهَ  هذه انظر[( ٖ)] 

 (.الخوارج: )فصل ،(هـ4ٔٗٔ- األولى الّطبعة/ٖٕ-4ٔص) «كفٌرالتّ 

ا ٌزال ال -هذا-( َسَفرا  ) أن  )!(  والَعَجبُ [( ٗ)]   َمعَ !! مواقفِهِ  على ُمصّر 

 علٌها ترت ب وما آرابه، فسادَ  َكَشَفتْ  قد: الواقِع وشواِهدَ  الّشرع، دالبِلَ  أن

 !!ببلبه شدٌد ِمن

هُ  ِكتابِه، على ٌُوافِقُهُ  ِمّمن!( )! وأكبرُ  أكبرُ  والَعَجبُ   ٌُقِر   َعَدمِ  على و

 !-والتؤنًِّ الحكمةَ  زعِمهِ  َمعَ - صوابِه

 !!الببلء أساس إلى واالنِجذاب! الوراء إلى!( العودة) لكّنها 

-األولى الّطبعة/ -6ٕ-4ٕص) «الّتكفٌر فتنةِ  ِمن التحذٌر» كتابً[( ٘)] 

 (.هـ4ٔٗٔ سنة

 ! وذكرتُ  قلتُ  بِما َشِهدَ  والواقعُ  

ر والتارٌخُ   ْفتُ  حّذرتُ  منه ما َسط   !!وتخو 

 

 

 لَــراِجعونـــا هللا إلـى إّنـــا******  ٌكونا أن َخِشٌتُ  ما كان قد 

 



 (:األواخر العشر) فً...  شاِعر مشاِعر ِمن

 

ى قد صوم   شهرُ   األواِخرْ  ِمنهُ  أََتتْ  إذْ * * *  َتَقض 

 

ًَ  * * * صبلح   فً فاْؼَتنِْمها  َفْلُتهاِجرْ  ربًِّ َنْه

 

 وللَفواِجرْ  للُمطٌعِ * * *  زجر   أَْبلَػَ  َوْلَتُكنْ 

 

ا َتْسَتنِرْ * * *  أْمر   ُكلِّ  فً َنْهَتِدي  البصابِرْ  ِمن 

 

 َفْلُنؽاِدرْ  والمعاصً* * *  عظٌما   فضبل   َنْؽَتنًِ

 

ا َتْنَصلِحْ * * *  قُلوب   فٌنا َتْسَتِرحْ  رابِرْ  ِمن   الس 

 

  ٌ  وبالن واِظرْ  بالقُلوبِ * * *  الن واِضرْ  لِْلُؽرِّ  اَه

 

ْرَتِجً* * *  عبدا   اللهم   وارحمِ   لَِؽافِرْ  عفوا   ٌَ

 

 قاِدرْ  وهو ربًِّ َجل  * * *  مولى   رحمةَ  ٌرتجً

 



نا* * *  ٌرجو منك ُعَبٌد   ذا  المصابِرْ  ُحْسنَ  رب 

 

 هـٖٓٗٔ -رمضان-ٕٕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !ةطابش ِسهام  

لة نسخة... )عابشة الُمإِمنٌن أُمِّ  وفضلُ   (معد 

 

 

ةِ  قَِوامُ  الحافِظُ  اإلمامُ  روى  ن  ً   القاِسم أبو الس  ، األصبهان  ً ِم ٌْ  الُمتوف ى الت 

ة» كتابِهِ  فً -هللاُ  رحمهُ -( هـٖ٘٘) َسَنة ة بٌانِ  فً الُحج  ( 44ٖ) «الَمَحج 

ًَ - عابشة عن ُعروة، طرٌقِ  ِمن ها ،-عنها هللاُ  رض ، عند ُذِكَرتْ  أن   رجل 

 !فسب ها

ك؟ ألٌست: له فقٌل   !أُم 

 !بؤمّ  هً ما: قال 

 : فقالت ذلك، فَبلََؽها 

ا المإمنٌن، أم   أنا إن ما صدق؛»   .«بؤمّ  لهم فلستُ ( الكافرٌن) وأم 

 : قلتُ  

كَ  وقد   :-فقُلتُ - مشاِعري األثرُ  هذا َحر 

 

 

 بؤُمِّ  لهم لستُ  الُكْفرُ  وأهلُ * * *  ممنكُ  الحقِّ  ألهل أُم   أنا 

ا* * *  دواء   ذا أهلً عند فِذْكِري   كُسمِّ  أعدابً عند وأم 

هِ  وذاكرُ    األَشمِّ  فكالَجَبلِ  خٌر   له* * *  ٌُْرَجى بالخٌرِ  أُمِّ

وءِ  وبابَ * * *  سوء   قومَ  الروافضَ  عنك وَدعْ    َتُإمِّ  ال دوما   الس 

اءِ  الصحبةِ  فحق     لؤِلََصمِّ  ٌُْسِمعُ  الحقِّ  ونورُ * * *  ِعز   الَؽر 



ْفِري وَمن* * *  امتراء   به لٌس الحق   وهذا   فُذمِّ  بِكْذبات   ٌَ

، ببل* * *  بانحراؾ   الحقابقَ  َعَكسَ  وَمن  ، وال بصر   وَشمِّ  َسْمع 

ا* * *  ضبلل   ألفكار   ُزباالت     ٌ َفنْ  فه  وقُمِّ  سوءا   َصرِّ

 َفْلَتُضمِّ ( فاء  ) منهُ  فسٌن  * * *  خبٌث   ذاك( كاسـر  ) وأّما 

جُ  وِذْكُرُهمُ * * *  سلٌم  ( أصحاب  ) نحوَ  فقلبً   َهمِّ  ُكل   ٌَُفرِّ

ً بؤبً الفِدا هذا وِزدْ * * *  نفِسً فِداَها الَحَصانُ  فعابشةُ     وأُمِّ

ٌُْهَرقُ * * *  ؼال   ٌهونُ  الجلٌلِ  فواللـهِ   ً عنَها ِدفاِعً فً و  َدمِّ

ً وابنِ  قُل أخً بل َكِوْلِدي* * *  عزٌز   عندي لِذا ومعتقد     عمِّ

 * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ! اْلتفافة وَنْقدُ ( ...  الثقافة) و(  الفقه)  بٌن

 

-  األثري الحلبً حسن بن علً -

 

!  شًء   على أنفسهم ٌحَسبون مّمن الَكَتبةِ  بعِض  حالُ  - كثٌرا   - ٌَُسوإنً 

 - نهار لٌلَ  - ألنهم وذلك!!  شًء   على - الحقٌقةِ  فً - هم ولٌسوا

 !!  ٌعلمون ال فٌما وٌكتبون!  ٌعرفون ال فٌما ٌخوضون

 

 - مثبل   - الزراعة أو الطبِّ  باب فً!(  ثقافة  )  و طرٌقة   أمثلُُهم َكَتبَ  ولو 

لِجُ  كوَنهُ  ؛ ٌُْحِسنَ  لن بل ٌُحسنُ  ال فإّنه ؛ -!  الدنٌوٌة المعارؾ من  مدخبل   ٌَ

 ذاك أو - الدخولُ  هذا كان إذا فكٌؾ!  ٌعرفُهُ  ال بابا   وٌدخلُ  ، هُ ٌفهمُ  ال

ًّ  الفقه أبواب فً - الولوجُ  ًِّ  العلم ومسابل ، الشرع  فالمصٌبةُ ! ) ؟ الدٌن

 ( ! أعظمُ 

 

 من حٌنا   - أحجموا لّما) ! (  وقُّراَءهم ، أنفسهم الكتبةِ  بعضُ  أراح ولقد 

ْهر  ولو - أنفسهم على معترفٌن ؛!(  ٌّاتاإلسبلم)  فً الكتابة عن - الد 

 ؛ - جداّ   جٌد وهذا - المعرفة وعدم بالجهل -!  ُمباشر   ؼٌر بطرٌقِ 

 إلى..  والسٌاسة ، والرٌاضة ، الفنّ  فً(  األول)  مٌدانهم إلى راجعٌن

 ُهنا من - وتلق ُطها - التقاُطها ٌسهلُ  ومعارؾَ  معلومات   من ُهنالك ما آِخر

 ! - إتعاب وال تعب   دون - ُهنالك أو!!  هناك أو! 

 

 : بآِخِرهما ذّكرنً أولُهما ؛ مهمان شٌبان وأمامً - ُكل ه - هذا أقولُ  

 

 :  األولُ  



ن! (  الُمَثق فٌن)  أحدُ  كتبه مقال     وُتؽلِق ، صفحاتِها الجرابدُ  له َتفتح ِمم 

ْجَتر   ما ءِ وببل!  ٌَُسّودُ  ما لسوءِ  ؛ صدوَرها له الفاقهٌن المإمنٌن نفوسُ  ٌَ 

 !! 

 

 ،(  االجتماع) و ،(  السٌاسة)  فً - هللا هداه - هذا مقاله فً خاض لقد 

 اإلسبلم) و ،(  السلفٌة) و ،(  التارٌخ) و ،(  النهضة) و ،(  الحركات) و

 ٌربط ال ُصفٌحة   من أقل فً - ذلك ُكل   -(  أفكار)  من ُهنالك إلى وما -( 

 فكان ، -!  ٌفقهُ  ال فٌما ٌدري ال مّمن صدرت كوُنها إال البعضَ  بعَضها

 : فكرتان -!  دابما   بتساوٌده الشؤنُ  هو كما - حوله ودندن كّرره ما أبرزَ 

 بتراجع والفرح( !  االسبلمً المدّ  انحسار) بـ)!(  التبشٌر:  األولى 

ٌ ن)  حضور ٌّة المجتمعات تد  !-! لفِظهِ  بحَسب -( !!  العرب

 

 ذاك مبلمح إلدراكِ )!(  التفكٌر من كثٌر   إلى الَفِطنُ  ئُ القار ٌحتاجُ  وال 

 كونه عن فضبل   ، - أوال   - واضح   ِجد   فهو ؛ التبشٌر ذلك وظهور ، الَفَرح

 !!  - ثانٌا   - تساوٌده من كثٌر   فً الكاتبُ  حولَه ٌُدنِدنُ  مّما - أسلفتُ  كما -

 

 !؟ ماذا)!(  ووراَءه! ؟ لماذا ؛ ولكنْ  

 

ر - زعمه:  الثانٌة   كذا)  الحركات: )  أن - المهترئ ، المجترّ  ، المتكرِّ

لُ  ، العصر خارجَ  تعٌشُ (  السلفٌة!(   الذي باإلسبلم ال ، بالتارٌخ وتتوس 

ٌّة وال ، تقلٌد دون من ، زمان   لكلّ  صالحا   الخالقُ  أنزله  ( !!! نمط

 

 عواهنِهِ  على ُملقى   قول على قول   وكلّه ، كبلُمهُ  وهذا ، مزاعُمه هذه...  

 !! نقضا   وتستلزمُ  ، رّدا   تحتاجُ  منه كلمة   ُكل   تكادُ  ،



 : أقول ذلك بعِض  ولبٌان 

 

ٌّة الحركات)  -   ، الحق   اإلسبلمَ  ُتمّثل ال -!  اإلطبلق بهذا هكذا -(  السلف

حُ  الذي(  الصحٌحَ )  اإلسبلمَ !(  المحترمُ )  الكاتبُ  ٌُمّثل ال كما  كثٌرا   - ٌتبج 

 ! - بسواء سواء   إلٌه والدعوة!  علٌه الحرِص ب -

 

ر   ، فهم  :  الحّقةُ (  السلفٌة)  فـ   ، وعمل   ، وعلم   ، وإِدراك   ، وتصو 

 أو ، تنظٌما   أو ، حزبا   أو ، حركة   هً ولٌست ؛ والتزام   ،ِ   ودعوة

 ! جماعة  

 

 فالدعوةُ  ؛ صلعاءُ  خرقاءُ  كلمة   فهً ؛(  العصر خارج تعٌش)  أنها أما - 

 أمان   ِصَمامُ  - العارفٌن وشٌوِخها ، الرّبانٌٌن بعلمابها - السلفٌة

 . - وأمانا   ، وأمنا   إٌمانا   - فٌها ٌعٌشون التً للمجتمعات

ٌّة)  َصد   وما   األهوج الجهاد وتصّورات ، المنحرؾ التكفٌر ألفكار(  السلف

 من رضً -!!  ببعٌد ناظر   أيِّ  عن - السدٌد بالعلم ُكلّه ذلك وضبطُ  -

 ! - َسِخط من وَسِخط ، رضً

 

)!(  الزمان آِخر ُمَثق فً عند ٌُسّمى(  التؤصٌلُ ) و(  الضبطُ )  هذا كان فإذا 

 !!  بعقولهم فلٌهنإوا ؛! (  العصر خارجَ  عٌشا  : ) 

ل)  أّنها وأما -   اإلنكار مساقَ  ِسٌق وإن ؛ حق   فهذا ؛(  بالتارٌخ تتوس 

لُ  ال لتًا فاألمةُ  ؛ -!  والتبكٌت ل ، تارٌخها بماضً تتوس   َحقِّ  إلى لتتوص 

ة  :  مستقبلها مشرقَ  - وذا بذا - مستشرفة   ، حاضرها َتة   أم  ٌْ  ، شوهاء َم

 !! األحٌاء عالم فً نفسها َحِسَبتْ  ولو

 



 

ل)  لكن     ، التجاِرب من واستفادة   ، للمفهوم ضبطا   -(  بالتارٌخ التوس 

 التارٌخ)  على(  الجمود)  ؼٌرُ  - األكٌد النصر ذي التلٌد بالمجد واعتزازا  

 !! - بعٌد أو قرٌب   ِمن - عنده والوقوؾ ،( 

 

ل)  حقٌقةُ  هو - هكذا - وهذا   ورّؼب - إلٌه أشار الذي(  باإلسبلم التوس 

ما   -!(  المحترم)  ُمَثق فُنا - به (  التارٌخ)  بٌن ما فرقَ  - ُموهِما   أو - ُمتوهِّ

 أوامر من باالنسبلخ إال بٌنهما االنفكاكُ  ٌُمكن ال والذي ،(  ماإلسبل) و ،

 .... البدٌعة الملّة أحكام عن واالنحراؾ ، الشرٌعة

 

 وؼلط   ، شابِع   خطؤ   فهذا ؛(  زمان لكل   صالح اإلسبلمَ )  أن   وأما - 

 بإصبلحهِ  ُمرتبطة  (  زمان لكل   اإلسبلم)  فصبلحٌةُ !!  ذابعُ  مشهور  

:)  - بحقّ  - فاإلسبلم ؛ الزابفة لؤلوضاع وتصحٌحه ، فاسدةال لؤلحوال

 ( ... زمان لكل[  ومصلح]  صالح

 

 ، الجاهلة والمقاالت ، المضطربة األفكار بقاءِ  مع(  صالح)  أنه أما 

رات ، الظالمة والشإون )  هذا فإن  :  - استمرارها أو - المظلمة والتصو 

 األساس -(  اإلصبلح)  أصول من لئلسبلم تفرٌػ   - المزعوم -(  الصبلح

ًَ  لِل تًِ ٌِْهِدي اْلقُْرآنَ  َهـَذا إِن  } :  إلٌها ودعا ، علٌها قام التً -  أَْقَومُ  ِه

}.... 

 

ة التقلٌد)  أما -  ٌّ  ، معنى من أكثرَ  تحتمبلن كلمتان فهما ؛(  والنمط

ب معنى بهما)!(  قُصد فاذا:  وجه   من أكثرَ  وتحمبلنِ   ، ؽبلقواالن التعص 

ة ببل باألقوال واألخذِ  !  باطل(  تقلٌد  )  - حقاّ   - فهذا ؛ استدالل وال ، ُحج 

 ! مرفوضة(  نمطٌة) و



 

 عندها والوقوؾ ، الحكٌم الشرع لدالبل االتباع معنى بهما)!(  أُرٌدَ  وإذا 

(  التقلٌد)  َفلَنِْعمَ  ؛ بؤمرها واالهتداء ، علٌها والثبات ، تجاوزها وعدم ،

ٌ ة)  َولَنِْعمَ  ، هو  - معا   - اللفظٌن على(  قوي  )  تحّفظ   على - هً(  النمط

!! 

 

ة   ِمْنُهمْ  َوَجَعْلَنا} :  الكرٌم القُْرآن فً العظٌم هللا قولَ  أعظمَ  وما   أَبِم 

ْهُدونَ  ا بِؤَْمِرَنا ٌَ اتَِنا َوَكاُنوا َصَبُروا لَم  ٌَ :  - سبحانه - وقولَه ،{  ٌُوقُِنونَ  بِآ

ُموكَ  َحت ى ٌُْإِمُنونَ  ال َوَربِّكَ  بلفَ }  َنُهمْ  َشَجرَ  فٌَِما ٌَُحكِّ ٌْ ِجُدوا ال ُثم   َب  فًِ ٌَ

ا أَنفُِسِهمْ  ا َحَرج  تَ  ِمم  ٌْ ٌَُسلُِّموا َقَض ا َو  َوَما}:  - وجل عز - وقولَه ،{  َتْسلٌِم 

ُ  َقَضى إَِذا ُمْإِمَنة   َوال لُِمْإِمن   َكانَ 
اأَمْ  َوَرُسولُهُ  هللا  ُكونَ  أَن ر  َرةُ  لَُهمُ  ٌَ ٌَ  اْلِخ

 .. { أَْمِرِهمْ  ِمنْ 

 

 وال ، نبتدي فبل ؛ نهتدي وبؤنوارها ، نقتدي النصوص هذه بهدي فنحن 

 .. نعتدي

 

تُ  اللذٌن - األمرٌن ثانً أما  ٌْ  أولُهما ذّكرنً والذي - هذه مقالتً علٌها َبَن

 : - ذكرتُ  كما - بآخرهما

)  المعاصر المصري   الكاتب -!  علٌه أنها ولو - بؤمانة نقلها كلمات   فهو 

 -( 1٘ٔ-6٘ٔ ص" ) عرفتها شخصٌات"  كتابه فً(  أمٌن أحمد ُحسٌن

 اإلسبلم وناصر ، العربٌة حارس - شاكر محمود العبلّمة األستاذ عن نقبل  

 : وأمور ألمور بٌانا   - هللا رحمه -

 

ه:  أولهما   الكاتب)  بؤنه(  مٌنأ أحمد حسٌن)  َوَصؾَ  من َوْصؾَ  رد 

 باهلل -(  الُمستنٌر اإلسبلم)  معنى ما:"  بقولهِ ! (  المستنٌر اإلسبلمً



)  أم! ؟(  مستنٌر ؼٌر إسبلم) و ،(  مستنٌر إسبلم)  أهناك! ؟ - علٌك

 ! " ؟(  مسلم)  بؤنه وصفُهُ  ٌجوزُ  ال به ٌستنر لم ومن ، نور   كل ه(  اإلسبلم

 

 الوصؾِ  بهذا)!(  ُوِصفوا من لبعض اخرى ء  أسما شاكر األستاذ ذكر ثم 

 ومن ، أمٌن أحمد لحسٌن- قال ثم -!  البلمعة األسماء ذوي من - نفسه -

 ؛ نعم ، أطفال عبث هو تكتبونه ما كل إن:  لك أقول دعنً:"  - سماهم

 فٌحسب ثبلثة أو كتابٌن أحدكم ٌقرأ..  أطفال كلكم!  عٌال لعب مجرد

 ...!" . واالستنارة واإلصبلح اإلسبلم عن كتابةلل ومإهبل   مجتهدا   نفسه

 

 العالم على حسرة ألؾ: "  - علٌها هللا رحمه - شاكر األستاذ قال ثم 

 وبالتارٌخ اإلسبلمً بالفكر مطبق جهل! ..  اإلسبلم وأمة اإلسبلمً

 مدارسنا فً التعلٌم ُنُظم..  العربٌة اللؽة فً رهٌب تدهور..  اإلسبلمً

ٌّة  بتراث ألقت(  اإلسبلمٌة)  بـ المسماة الجماعات حتى..  محضة ؼرب

 .. " القمامة صندوق فً قرنا   عشر أربعة

 

)  نقل كما - مباشرة   -(  أمٌن أحمد)  وأبٌه(  ُحسٌن)  على ردا   - قال ثم 

 وهذا االستكانة هذه ما! ؟ الذل هذا ما: "  - نفُسه -(  أمٌن أحمد ُحسٌن

 !؟ الؽربٌٌن المستشرقٌن ُتجاهَ  - أبٌك من أو منك سواء! ؟ الضعؾ

 

 الذٌن علمابنا من بصددهِ  األحكام إصدار على وأقدرُ  ، بتراثنا أدرى أهم 

 أظفارهم نعومة منذ علٌه ونشؤوا ، أمهاتهم لبن مع التراث هذا من َنَهلُوا

 !! "؟

 

 على العرب فضل إلى إشارته بعد - هللا رحمه - شاكر األستاذ قال ثم 

 بل - ٌقول وكؤّنه - مستدركا   - والمعرفة العلم أبواب من ثٌر  ك فً الَؽْرب



 تتعلق هً وإنما ، فضلَِ  مسؤلة لٌست - إذن - المسؤلة: "  - ٌقول

 .. تراثهم ِحٌال المحَدثٌن المسلمٌن بخٌبة

ٌِّا من تسٌر َمَعنا األمور كل   ، والسٌاسة ، الثقافة فً:  أسوأ إلى س

-  شبت ما أو - واألخبلق ، واالقتصاد

 وهو ، ُنهمل وما نرتكب ما على ٌعاقبنا إنما - وتعالى سبحانه - وهللاُ  

 " قدٌر شًء كل على

 

 

 : - بعد - أقول 

 سابر فً - برحمتهِ  هللا تؽمده - شاكر محمود العبلمةُ  األستاذ وضع لقد 

 أٌن:  ولكنْ  ، الدواءَ  وواصفا   ، الداء كاشفا   ؛ الجرح على ٌَده - كبلمه

.. )  الؤْلواء وركبوا ، األدواء َرِكَبْتُهمُ  مّمن ، األدعٌاء(  لثقافةِ ا)  أهل

 ! - ببلء فوق ببلء   -(  ُصنعا   ٌُحسنِون أنهم ٌحسبون وهم

 

ٌُْقبلوا ، أقبلمهم فْلٌكِسروا  ًّ  النافع العلم تعل م على َوْل  - كتاب على المبن

 خٌر بفهم - موسل علٌه هللا صلى - الكرٌم رسوله وسنة ، - تعالى هللا

َفل تِ  دون ، - ورحمهم ، عنهم هللا رضً - القرون خٌر أهل من الناس  الت 

 به الذي األمةِ  دٌن على حرصا   ؛ تفلُسؾ وال فلسفة   ؼٌر ومن ، واالنفبلت

 .  ُدْنٌاها ِحْفظُ  - ؼٌر ال -

ٌّة)  أو( !  اإلسبلمً التنوٌر)  حول الدندنةُ  أما  )  أو( !  اإلسبلم لٌبرال

 من نعرفُها شنِْشنِة  )  فإنها ؛(  اإلسبلم علمنة)  أو( !  اإلسبلم داثةح

 والتقهقُر ، األخبلقٌةُ  االنهزامٌةُ  تلكم - جمٌعا   - باعُثها إذ ؛! (  أخزم

  ً  الذٌن ، العرب الُمثقفٌن من كثٌر   من مقتبل   أصاب الذي الفكري   العلم

مٌن ظنوا ٌن وتوّهموا - متوهِّ  باالنخبلع إال - بحق - نهضة ال أنه -!  ظانِّ



اقة الشعارات)  هذه أمثال تحت!!  األمٌن نهجه بتؽٌٌر أو!  الدٌن من  البر 

 !! العذاب قَِبله من وباِطُنها ، الرحمة فٌه ظاِهُرها التً! ( 

 

 

 

 الطرٌق ُبنٌات من فدعنً****  خفاءُ  به لٌس الحقُ  وهذا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برقاويال ٌوسؾ الشٌخ فضٌلة وفاة

-  الزرقاء مدٌنة أعبلم ِمن َعلَم   -

 

تْ  حاشدة   مشهودة   جنازة   فً...    الخطاب بن عمر مسجد أدوارُ  بها ؼص 

 -به المحٌطةِ  الشوارعِ  وبعضُ  ،-وأدراُجه- الزرقاء مدٌنة مساجد أكبر-

نا ٌْ  ذي شهر من الثانً فً -األربعاء- الٌوم ُظْهرِ  صبلةِ  بعد - الِجنازةَ  صل 

 العالِم البرقاوي؛ ٌوسؾ الشٌخ فضٌلة على -(هـٖٓٗٔ) سنة دةالَقع

س ،-وُمفتٌها- الزرقاء مدٌنة فً المشهور  - ُعموما   مساجِدها فً والمدرِّ

 ِمن قرن   ثلث نحوِ  مدارِ  على -خصوصا  - الخطاب بن عمر ومسجد

ات أوابل منذ ابتدأَها الزماِن،  ٌ ، تدرٌسا ،- السبعٌن  أنْ  إلى -ودعوة   وإفتاء 

 .-لدرجاتِهِ  وَرفعا   له، َكف اَرة   هللاُ  جعلَهُ - ذلكَ  عن الَمَرضُ  أْجلََسهُ 

ًَ  وقد   بعد الُعُمر، ِمن الثمانٌن أبوابِ  على وهو -هللاُ  رحمهُ - فضٌلُتهُ  ُتُوفِّ

ة   حٌاة    ٌ ة   علم  ٌ  الحرٌِص  العالِم مثالَ  -هللاُ  رحمهُ - فٌها كان حافِلَة ؛ دعو

تِهِ  عقٌدةِ  على ُرهم التوحٌد، ٌعلُِّمُهم ؛أُم  َرة   فً- والتندٌد الشِّركَ  وٌحذِّ ٌْ  َؼ

ة    ٌ ٌهِ  وال- نفِسه مع وصدقِهِ  لربِّه، إخبلِصهِ  على تدل   ظاهرة ؛ دٌن  على ُنَزكِّ

َدهُ - هللا  .-برحمتِه هللاُ  تؽم 

ةِ  معرفتً بداٌاتُ  كانت ولقد   ٌ ةِ  العلم  ٌ  أواخر منذ -هللاُ  رحمهُ - به والشخص

اتالس  ٌ  .لدروِسه وُمتابِعا   علِمِه، ِمن وُمستفٌدا   معه، ُمتواِصبل   ؛-بعٌن

ة المإل فات بعضُ  -هللاُ  رحمهُ - له كان وقد   ٌ : كتابُ  منها ُطبع النافعة؛ العلم

ٌن فً والُؽلُوِّ  اإلسبلم» ٌ ة»: وكتاب ،«الدِّ - «وُسن ة قرآن أم وهاب

 المجبلت بعِض  فً ُطبَِعت التً المقاالت عشرات عن فضبل   ،-وؼٌُرهما

ٌ ة  .وخارجه األردّن، فً اإلسبلم

 على - منزلِهِ  فً -عاما   عشرٌنَ  ِمن أكثر قبل -هللاُ  رحمهُ - أْطلََعنا وقد 

ةِ  المخطوطةِ  األُخرى ُمإل فاتِهِ  ِمن عدد    مّما -والفقه العقٌدة فً الُمِهم 

ًَ  الكرام أبنابِهِ  ِمن نرجو ا وطباعتِها، لنشِرها السع  صدقة   لُهم هو مم 

ٌَة، ٌَة أجور   -هللا رحمهُ - ولوالِِدهم جاِر  ...ساِر



اُكم- وَجَمَعنا عنه، وَعَفا له، وَؼَفرَ  محمد، أبا الشٌخَ  هللاُ  رحمَ    ٌ اهُ  وإ  ٌ  -وإ

ٌن بصحبةِ  -تعالى- هللا جن ة فً ٌِّ ٌقٌِن النب دِّ - والصالِِحٌن والشهداءِ  والصِّ

 .-رفٌقا   أولبِكَ  وَحُسنَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ة    سبٌل» ِمن هذا فهل!(!!! عابرة نظرة  ) ال..  خاسرة َكر 

- !معدلة نسخة-!!؟«المإمنٌن

 

 

ً   أرَسلَ   ةِ  بعضُ  إل رعةِ  وجهِ  على- األحب   العلم مصر) ِمن -الس 

ن( والحضارة ٌْ ن؛ رسالََت ٌْ ن نحوِ  فً ُتجَمعانِ  صؽٌَرَت ٌْ  َكَتَبُهما ،)!( ساعَت

 تلق َبت جدٌدة ،)!(  نشر   دارُ  له وَنَشَرْتُهما! َمْحُجوج وُمتعالِم   لَُجوج، أهوج  

 !-والٌقٌن بالِعلمِ  ال والتخمٌن؛ بالَخْرِص -!( المإمنٌن سبٌل دار)بـ

 

 

ن أُولى  ٌْ سالََت - «الُمعاِصرة التزكٌات فً)!(  عابرة نظرة»: عنواُنها: الرِّ

ًّ  على)!(  رد  » : ًالتال النص   -نفِسها- الؽبلؾِ  صفحة على ُثم    عل

، ًِّ  !!!« رسبلن سعٌد ومحمد عاِمر، لُطفً ومحمود الحلب

 

 

هة أسبلة: )وٌلٌها...( ! حال بٌان فً رسالة: )بُعنوان: وثانٌُتُهما   ُموج 

 ًّ ًِّ  لعل كتور تناقُضات: )وٌلٌها(! علٌها اإلجابةَ  منه نؤملُ )!(  الحلب  الد 

 قناة من التحذٌر: )ومعها...(! بًالفضا الشٌخ: )وٌلٌها(! زهران طلعت

 (!!!!!الفضابٌة األثر

 

 

ما...    مبلػَ  ألن   -فقط- المذكورةَ  األسماءَ !( عناوٌنه) ِمن أبرزتُ  وإن 

حُ  َمن أن  )!(  ِعلِمً ؽٌر المتمجهدُ  هذا بهم ٌتمس   ال)!(  -المشاٌخ ِمن- الص 



 ٌزالُ  ال)!(  ءهإال ِمن بعض   بل هإالء،( تبدٌع) عن)!(  ساكتٌن ٌزالون

دا   تابعا   أولبك؛ على محسوبا   ٌِّ  !!لهم ومإ

 

 !َحَدَث؟ الذي فما 

 

ٌ ر؟ الذي وما   !تؽ

 

 :-األفاِضل بعضُ  قالَ  كما- القابل وَصَدقَ  

 فشل   ِمن فٌه ُهم وما أهلِه، تناُزعُ : الباِطل اْضِمْحبللِ  عبلماتِ  ِمن» 

 .«وتآُكل

 

 !!!القراءة فً نفسً( جاهدتُ ) لقد...  

د ال- الن َظرِ  فً( اجتهدتُ )و   !!-فقط-( عابِرة نظرة) مجر 

 !!البحث فً( جِهدتُ )و 

 

 (!!عسى)و( لعل  : )قاببل   

 (!!عسى) وتول ت ،(لعل  ) طارت فلؤلسؾ، 

با  ) إال أِجدْ  فلم   (!اإلنصاؾ) بثوبِ (: تعص 

 (!!الِعلم) بلَُبوسِ (: جهبل  )و 

فا  )و   (!!!الَعْدل) باسمِ (: تطر 

 



 

 الَحْمل) بصورةِ : والتقطٌع والتفظٌع، والتشنٌع، للتبدٌع، شرسة   وَنْهَمة   

 (!!الَودٌع

 

 مواقع بعِض  ِمن ُملَْملََمة  !( قصقصات  ) تسوٌِدهِ  سابرَ  أن   عن َفضبل   

، إلى بعُضها مضموما   اإلنترنت؛  الزخاِرؾ ببعِض )!(  ُمزركشا   بعض 

ة والنصوص اللفظٌة،  ٌ  !!!األثر

 

ن أن   الٌقٌن مثلِ  على نًِّوإ..   ٌْ ن، األخَو ٌْ ن الفاِضلَ ٌْ ن والشٌَخ ٌْ  الكرٌَم

ٌُدِركان( رسبلن سعٌد محمد)و ،(زهران طلعت)  التسوٌد هذا بعد- س

رُ  والتً ،-هذه- الؽالً الُؽلُوِّ  أفكارِ  ُخطورةِ  مدى -!األصلع  -بالباطلِ - ُتَصد 

ًِّ  الشباب إلى ُهما ،-!سواهُ  حق   ال الذي-!( السلؾ منهج) باسمِ  السلف  وأن 

نِ - سٌعمبلنِ  ٌْ  المنهج هذا أهلِ  وفضحِ  النهج، هذا َسْوأَةَ  كشؾِ  على -جاِهَد

 -بعدُ  -ٌُخٌَفُهم أو- ٌُخٌَفنا لن والذي ،-العدل الوسط الحقِّ  لسبٌلِ  حراسة  -

 وانتهاء   ،!(الَحْشو) ِمن بدءا   المنفِّرة؛ األلقاب ِمن لقب   بؤيِّ  تلقٌَبه

ٌَح)بـ وُمرورا   ،!(ٌ عالتم)بِـ  !(!!!األف

 

 

ُهم نزالُ  فبل ذلك؛ وَمعَ    فنصبُر، ؛-علٌنا َبَؽْوا وإنْ - لنا إخوانا   َنُعد 

 !!ونتصب ر

 

دُ  ذاك كلّؾ ولو  َظرَ  -ٌسٌرا   شٌبا   ولو- نفَسهُ  الجهولُ  المسوِّ  موقِعنا فً الن 

ٌن ُكلّ  منتدٌات) -هذا- الُمباَرك ٌِّ  -!(ُجل  : )أقولُ  وال-( ُكل  ) أن   لََرأَى-( السلف

 !!بؤرِضها مخسوؾ   علٌها، مردود   وَهَذٌانِهِ  ُشبهاتِِه،



 

لَة  - تراها -كلِّها- الباردةِ ( أسبلتِهِ ) وأجوبةُ    منهج» كتابً فً -ُمَدل لَة   ُمَفص 

 !قراَءتِهِ  على صبر -!كؽٌِره- أّنه)!( أظن   ال والذي -«الصالح السلؾ

 

ن، فبعٌنٌن :قرأَهُ )!(  فإنْ   ٌْ ن، َسْوداَوَت ٌْ ن ُمْظلَِمَت ٌْ  !!ظالَِمَت

َصَفُة؟ له فؤن ى   !الن 

 

ؤَهُ  ما أعجبِ  وِمن   ٌ  ِمن التحذٌر)بـ َعْنَوَنهُ  ما المسكٌن المتمجهدِ  هذا قلمُ  تق

 (!!!الفضابٌة األثر قناة

 

 :-!علِمهِ  ال- عقلِهِ  على ُمشفِقا  - لهُ  فؤقولُ  

 

كِ  ٌا- انتهٌتَ  هل  ٌْ  !والفُجور؟ الُعهر قنوات ِمن التحذٌر ِمن -ٌنُمَس

ٌ ها- انتهٌتَ  هل  حر قنوات من التحذٌر ِمن -األرعن أ  !والشعوذة؟ السِّ

ٌ ها- انتهٌتَ  هل  ب؟ البِدع قنوات ِمن التحذٌر ِمن -الجاِهل أ  !والتحز 

 

 

رَ  -!َبراء   منه أنت الذي- واألدبِ  العدل مسلكَ  تسلُكْ  لم لِماذا   نمِ  فتحذِّ

دِ   ِمنها ال ؛-!استدراَكهُ  أو إدراَكُه، ُتْحِسنُ  كنتَ  إنْ - فٌها الواقعِ  الخطؤ ُمجر 

 !؟-جمٌعا  -

 

كَ  أن   أمْ   ٌْ َن ٌْ  !؟-باهلل عٌاذا   -ؼٌر ال- أسودَ  أو أبٌضَ  إال َتَرٌانِ  ال)!(  َع



 :هإالء ٌا 

 !هواه إال -ٌهذي فٌما- له!(عماد) ال)!( أكبَركم إن 

 !!!الحق إالى لرجع:الحق!(الدٌن) عنـده كان ولو 

 هللا،واإلصبلح مع الصدق إال-فٌه هم مما-لهم!(فراج)ال-جمٌعا-لكنهم 

 !للنفس

 ....و 

 !!!!!رماح فٌهم عمك بنً إن 

 :وبعدُ  

ن   فلوال   لَرأَى: -الَمْقت دونَ - النفس ُهدوءِ  على والحرصُ  بالَوْقِت، الض 

ا  عن ٌُْسِكُتهُ  ما -والتؤصٌل والتدلٌل، ل،بالتفصٌ- الل ُجوجُ  األهوجُ  هذا ِمن 

 !!الفضفاض الَجهل ِمن فٌه بما األعراِض  فً الَفْري

 

نا  ْمت -واالجتِرار الت كرار خشٌةَ  -َحْسبُ - سُنقابِلُهُ  ولكن   بالص 

 !!!واإلعراض

 

 

ا أعَرُضوا( ُدعاة  )   معنى وال ُجْرم   ببل* * *  عن 

 

 

ُهم أسـاإوا  ا أحسنوا بلفه* * *  فٌنا ظن   الظن 

 

 



ا فـما خاُنوا فإنْ    ُعْدنا فقد عاُدوا وإنْ * * *  ُخن 

 

 

ا* * *  اسَتْؽَنْوا قد كانوا وإنْ    !أْؼَنى عنُهمُ  فإن 

 

 

ا قد فٌِمَ  علٌنا* * *  َحق   شاهد   وربًِّ)   (ُكن 

 

 

 

 

 .الموعدُ  وهللاُ ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (!الّنقاب) لـ األزهر شٌخ منع فً وصواب حق   كلمةُ 

 

ا   الفَُقَهاِء، ِخبلََفاتِ  َعن َبِعٌدا  ...  ٌَ الَتِ  َتْفِرٌَعاتِ  َعن بِؤَْنفُِسَنا َوَنؤْ  ُمَطو 

َفاتِ  َفقَ  الَقْدرَ  َفإِن  : الُعلََماء ُمَصن  هِ  الُمت  ٌْ نَ  َعلَ ٌْ َقاب) ُحْكمِ  فًِ الِعْلمِ  أَْهلِ  َب (: النِّ

؛ االْستِْحَبابُ   ً ْرِع  ِمنْ  َذلِكَ  َعلَى َزادَ  فٌَِما -َوَحِدٌثا   َقِدٌما  - لَفُوااْختَ  ُثم   الش 

تِهِ  الَقْولِ  أَو ُوُجوبِِه،  ٌ  ...بَِفْرِض

 

ةَ    األَِمٌن، الِعْلمِ  َمَسالِكِ  َعن َبِعٌَدانِ  َؼِرٌَبان، َزْعَمانِ  -بِالُمَقابِلِ - َوَثم 

ِحٌحِ  الفِْقهِ  َوَطَرابِقِ  ٌن فًِ الص   :الدِّ

 

لُُهَما  ٌن) َبْعِض  َزْعمُ : أَو  ٌِّ ُحفِ َقابَ ) أَن  !( الص  ٌن فًِ( بِْدَعة  ( = )النِّ !! الدِّ

ِة، القُْرآنِ  ُنُصوصَ  َجاِهبل   ن  ٌن، الفَُقَهاءِ  أَْحَكامَ  َوُمَتَجاِهبل   َوالس  ٌِّ  َواألُُصولِ

ٌَرةِ  َقَواِطعَ  َوَرافِضا   اِرٌخ السِّ  ...َوالت 

 

هِ  َرد   َوَقدْ   ٌْ ْوَمهَ - َعلَ ةِ  َقْبلَ  َوَذلِكَ -اٌَ ابِ  ِمنَ  َعَدد   -َسَنَوات   ِعد  ٌُوِرٌن؛ الُكت   الَؽ

 ..َوأََفاُدوا َفؤََجاُدوا

 

ا  ًَ : -َوأَْقَرُبُهما- َثانٌِهما أَم  ِدٌَدة= ) الَجِدٌَدة!( الَفْتَوى) َهِذهِ  َفِه  ،!(الش 

اِدَرة خِ  َعنْ  الصِّ ٌْ ْكُتور األَْزَهرِ  الَجاِمعِ  َش د الد  ٌِّ َدهُ - َطْنَطاِوي َس  إِلَى هللا َسد 

ا: -ُهَداه َقابَ ) بِؤَن   -َقِرٌبا  - أَْفَتى لَم  ة َعاَدة  ( النِّ  ٌ ٌْسَ ! َعَربِ  ِعَباَدةَ  َولَ

ة  ٌ  !!!َشْرِع

 

 !!-إَِذنْ - األَْمرُ  لََهانَ  ؛-َفَحْسبُ - َكَذلِكَ  َذلِكَ  َكانَ  َولَوْ  



 

هُ   اتِ  الَجاِمَعاتِ  فًِ َذلِكَ  بَِمْنعِ  -هللا َهَداهُ - َذلِكَ  َمعَ  أَْفَتى لَِكن  ٌَ  َوالَمَعاِهدِ  َوالُكلِّ

ا!!! َوالَمَداِرس  ...ألََخَواتَِنا َواإلٌَِذاءَ  َبَناتِنا، َعلَى األََذى َرت بَ  ِمم 

 

َها   ُمَناقِشا ،- َفؤَقُولُ    :-َوُمَوجِّ

ْسلٌِم َعلَى  ال   َجَدال  - الت  ةِ  -َوَتَنز  َقابَ ) ن  أَ - َدْعَوى بِِصح   َوِهً -!(َعاَدة  =النِّ

ِن، ُنُصوصُ  َتْنقُُضَها َمْرُدوَدة ؛ َباِطلَة   َدْعَوى ٌْ ٌَ ُ  الَوْح ن ُعلََماءِ  َوَدالبِل ٌْ -األَْصلَ

ُكنْ  ؛ ٌَ ا- ِمْنكَ  َفْل خِ  َفَخاَمةَ  ٌَ ٌْ ( = الَعاَدة) لَِهِذهِ  َتْشِجٌع   -األََقلّ  َعلَى-الش 

َبة، ٌِّ رَ -َتَماما  - مُ َتَتواءَ  َوال تًِ الط  ٌْ ْقَوى لَِباسِ ) َمعَ  -ُمَتَنافَِرة   َؼ  ال ِذي ،(الت 

هِ  َحض   ٌْ ْرعُ  َعلَ الِحُ  الُمْجَتَمعُ  بِهِ  َوَسِعدَ  الَحِكٌم، الش   ..َواألَِمٌن الص 

 

َدهُ - بَِفَخاَمتِهِ  األَْجَدرُ  َكانَ  لََقدْ    ٌ  -تِْلكَ - َهْدِمهِ  ُمعاِولَ  ٌُْعِملَ  أَنْ  -بَِتْقَواه هللاُ  أ

فُورِ  َوفًِ الَقبٌَِحة، الَعاَداتِ  فًِ  َوفًِ الُمِشٌن، االْختبِلَطِ  َوفًِ الَواِضح، الس 

لُوكِ   ...الُمِهٌن الس 

 

ِرٌَعةِ  َمَقاِصدَ  إِن    َها َنْنَتِسبُ  ال تًِ الَعِظٌَمةِ  الش  ٌْ ا- َجِمٌعا   إِلَ خِ  َفَخاَمةَ  ٌَ ٌْ  -الش 

ٌن فًِ طِ األَْحوَ  بِؤَْخذِ  ُتْلِزُمَنا  َما َوَردِّ !! األَْحَكام ِمنَ  بِهِ  ٌُْشَتَبهُ  َما َوَدْفعِ ! الدِّ

ٌْسَ !!! األَْقَوال ِمنَ  ِمْنهُ  َنْسَتِرٌبُ   !!!!الَعْكسَ  َولَ

 

ُهَما   ٌ ةِ  الَحَقابِقِ  بَِهِذهِ  أَْولَى َفؤَ  ٌ ْرِع َكادُ  الَ  ال تًِ- الش  ْخَتلِؾُ  ٌَ -َعاقبِلَن فٌَِها ٌَ

ا  :-َقُبوال   أَوْ  َرّد 

 

ْهر؟ الِعف ةِ  َمَعالِمَ  َنْمَنعُ  َهلْ    َعن -!(األََقلّ  َعلَى) َساِكتٌِنَ  أَوْ - َقابِلٌِنَ !! َوالط 

فُورِ  َمَسالِك  !!َوالفُُجور؟ الس 



 

ْترِ  َمَسالِك َعن -!(األََقلّ  َعلَى) َنْسُكتُ  أَوْ - َنْقَبلُ  أَمْ   ْقَوى الس   َمانِِعٌنَ ! ؟ َوالت 

َهت ِك؟ الفِْسقِ  َمَعالِمَ   !َوالت 

نِ  َفؤَي  }  ٌْ  ..{َتْعلَُمون ُكْنُتمْ  إِنْ  بِاألَْمنِ  أََحق   الَفِرٌَق

 

ْوِكٌدِ  َمعَ ...   ةِ  َعلَى -َواْنتِهاء   بِْدءا  - الت   ٌ ْتر، َشْرِع ٌ ةِ  السِّ َقاب) َوَمْشُروِع ( النِّ

ا- اتُ  َتِضٌعُ : بِؤْصَحابَِها َطِرعُ َتصْ  ِعْنَدَما)!(  األَْهَواءَ  َوأَن   ،-أَْدَنى َحّد   ٌ لِ  األَو 

ٌ ات، َماتُ  أََماَمها َوَتِؽٌبُ  َواألَْولَِو ات الُمَقدِّ  ٌ  !!َواألَْبَجِد

 

 

 

 ...الَهاِدي َوهللاُ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٌ ة القصٌدة اب  الشرعٌة للعلوم( أندونٌسٌا) دورة ختمِ  فًِ الت 

 

 1ٕٓٓ/  ٓٔ/  ٘ٔ فً سوراباٌا 

 أندونٌسٌا 

 

 

ةِ  َعْهدُ  ْوَرةِ  َواْختَِتامَ  اْفتِتاحا   َشِهدَ *****  ال ِذي ُكل   َواِصل   الَمَحب   الد 

 

ْكرُ  ةِ  َتِمٌمِ  َوَبنًِ َخالِدا   ِزدْ *****  ُحُضوِرَنا لُِكلِّ  َمْوُصول   َوالش   َمَود 

 

خُ  ٌْ خُ *****  قُْرآَننا َناِصر   َنْصر   َوالش  ٌْ  ن ةِ سُ  ُمَناِصرُ  َمْشُهور   َوالش 

 

ثُ  َقِدٌما   َسَبقُوا*****  َكاألُلى َجِمٌعا   َنْحَسُبُهمْ  هللاِ  فًِ ٌْ  َحالَةِ  أَْشَرؾُ  َح

 

ةِ  َعْهدُ   ُسَمْطَرةِ  ُوُصولَ  َحت ى َجاَوة   ِمنْ *****  أَْحَباَبَنا َواِصل   الَمَحب 

 

ْدقِ  أَْقَوالََها*****  َواَفَقتْ  ُنفُوس   فًِ َباق   َوالَعْهدُ   الفِْعلَةِ  ِذي فًِ بِالصِّ

 

 

 



ْدقِ  ِسُنونُ  َهِذي ا*****  ُعبلَ  فًِ َدْوما   الصِّ تِ  َذاكَ  الَؽْدرِ  ِسُنونُ  أَم   َتَرد 

 

َماءِ  َفْرق   َفاْلَفْرقُ  رَ  َتقٌُِسوا الَ  الَ *****  َوأَْرِضَنا َكالس  ٌْ  إِْخَوتًِ َحق   َؼ

 

ورِ  بِّسا  ُمَتلَ *****  الَببلَ  لَبِسَ  ال ِذي َذاكَ  َفاْنُبُذوا َها  َمقُولَةِ  إِْفكَ  بِالز 

 

ْعَوةِ  َوأَْخلََصنْ  الُعُهودَ  َصَدقَ *****  ال ِذي َمعَ  َصاِدقٌِنَ  َجِمٌعا   ُكوُنوا  لِْلد 

 

 َنِصٌَحتًِ َقُبولِ  فًِ َفاْتَبُعونًِ َها*****  َنِصٌَحة   الَجِمٌعَ  لََناِصح   إِنًِّ

 

ً   َدْعَوى َتْقَبلُوا الَ   ال تًِ َدْعَوتَِنا َنْهجَ  ٌُوافِقَ  َحت ى*** ** َقالََها َدِع

 

َستْ  َقدْ  ة   الِكَتابِ  َذا ِمنْ  أُسِّ د   أَْسبلَؾ   َنْهجِ  فًِ*****  َوُسن  ٌْ َ تِ  بِؤ  ُمد 

 

ٌَةِ  َفْوقَ  َعز   َربًِّ إِْرَضاءُ *****  بَِها الَمْولَى َرْحَمةَ  َتْرُجو بِالَحقِّ   الَؽا

 

ا ً   أَم  ِع فْ  َفِحٌنَ  الد  ة   ِريٌَ ٌَ  َؼاَبةِ  فًِ َتْلَتِوي َكؤَْفَعى َفْهوَ *****  فِْر

 

ا  *****  َكاِذبا   َتْقَوى لِلِباسِ  ُمَتلَبِّس   ورِ  َوُمَخبِّ ً   لِلز   ِعَباَءةِ  َط

 

 



 

ْرَتِجً الَ  رَ  ٌَ ٌْ ٌْسَ *****  لِْلَهَوى الَمَصالِحِ  َؼ  ِشْرَعةِ  أَوْ  لِْلُهَدى اْنتَِصارا   لَ

 

ْقَطةِ  َشر   َخر   َقدْ  َوِهبللُهُ *****  َقبٌَِحهُ  ِمْنهُ  ارَ صَ  فِْعل   َفَسلٌِمُ   الس 

 

ارِ  َوالُحْكمُ  ٌْسَ  الَ *****  َعْرُشهُ  َعال   لِْلَقه  ْنُجو لَ ةِ  أَْهلُ  ِمْنهُ  ٌَ د   الرِّ

 

 َمِسٌَرةِ  َقبٌِحِ  فًِ الُمَنافِقِ  َحالُ *****  َكَذا َوالُكْفرِ  الفِْسقِ  أَْهلُ  َوَكَذاكَ 

 

وءِ  فًِ لَُهمْ  ِمْثل   ا الس   بِالبِْدَعةِ  ُمَتلَبِّس   ال ِذي َذاكَ *****  إِْخَواَننا ٌَ

 

 ًَ ٌنِ  َعلَى َفْه ةِ  الَهَوى فًِ ُسوء   َكؤََشدِّ *****  لَُدوَدة   الَحنٌِؾِ  الدِّ  َوَمَضر 

 

 لِْلُعْهَدةِ  َفَخابِن  : الَكُذوبُ  َذاكَ *****  َحالَة   َجِمٌعا   َهاُإمْ  ِمنْ  َوأََشد  

 

َزالُ  الَ  إِذْ *****  َؼاِدر   َظلُوم   ِمنْ  ألَْعَجبُ  إِنًِّ  بِاْلِكْذَبةِ  ُمَماِرٌا   ٌَ

 

ا اُْسُكتْ  ٌَ  لِْلَعْوَرةِ  َساتِرا   بِِصْدق   َواْعَملْ *****  َسْوأَة   َفُكل كَ  َرُجبل   أَ

 

 

 



لُ  َذاكَ  ٌَةِ  َشر   الَقْولِ  ِصْدقُ  َوَكَذاكَ *****  بِاْلَهَوى لِْلَحقٌَِقةِ  الُمَبدِّ  الفِْر

 

ْدقُ  ُهوَ  َهَذا*****  ِمٌَثاقَُنا َعْهُدَنا َوَربًِّ َهَذا  الَكْعَبةِ  َوَربِّ  الصِّ

 

نا إِذْ *****  َخالِص   َحق   قٌِلَ  َقدْ  ال ِذي ُكل    َتَثب تِ  بُِكلِّ  قُْلَنا إِن 

 

بلَمُ  َربًِّ َوَصبلَةُ  ةِ  ْتِمهِ بِخَ  األََنامَ  َفاقَ *****  ال ِذي َعلَى َوالس   لُِنُبو 

 

هِ  َصل ى ٌْ رَ  هللاُ  َعلَ ٌْ  َقِصٌَدتًِ ِخَتامَ  َتْسلٌِم   َوَكَذاكَ *****  َصبلَتِهِ  َخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العلماء أواخر من ؛ البّنا الوهاب عبد بن محمد الشٌخ رحٌل

 ... الكبار

 

 

 

 أُقٌمت هـ ٖٓٗٔ - القعدة ذي ٕٗ:  الخمٌس الٌوم هذا مؽرب صبلة بعد 

 - البّنا الوهاب عبد بن محمد الشٌخ العبلمة أستاذنا على الجنازة صبلة

 . - ٌزٌد أو - عام المبةَ  ٌُقاربُ  ُعُمر   عن - برحمته هللا تؽمده

 

 من أكثر منذ - والحجاز مصر فً معروؾ - هللا ٌرحمه - البّنا والشٌخ 

 والسنة ، الحقة والعقٌدة ، الخالص التوحٌد إلى بالدعوة - قرن نصؾ

 . صحٌحةال

 

 اإلمام شٌخنا وأحباب وأصحاب أقران ُخل ص من - هللا رحمه - كان ولقد 

 . تعالى - هللا رحمهما - األلبانً

 

ٌّة الجامعة فً التدرٌس فً - هللا رحمهما - تزامبل وقد   فً اإلسبلم

 المملكة داخل الدعوٌة الرحبلت بعض فً وتراَفَقا ، النبوٌة المدٌنة

ًّ  كالمؽرب - وخارجها ، السعودٌة العربٌة  .- وؼٌره - العرب

 

 أزال فبل ؛ مباركا   موصوال   - هللا رحمهما - بٌنهما التزاُورُ  كان ولقد 

)  سنة حج ُبعٌد - ُجدة فً الكرٌم بٌته فً له األلبانً شٌخنا زٌارة أتذكر



 فً األلبانً لشٌخنا البّنا أُستاذنا زٌارة - كذلك - أنسى وال ،(  هـ ٓٔٗٔ

 . - أكثر أو - عاماَ  عشر خمسة نحو قبل ، عّمان فً منزله

 

 نزكٌه وال - مبرورة كثٌرة - عنه هللا عفا - وفضابله البّنا الشٌخ وشمابل 

 :  منها الذهن فً ٌتكرر ما أكثر لعل ؛ - هللا على

 

 . ُخلقِه ُحسن 

 . وابتسامُته 

 . حرصه وِشدةُ  

 . كرمه وعظٌم 

 . تواضعه وكبٌر 

 

 . كرٌمات وشمابلَ  ، عالٌات صفات   من لكذ وؼٌر....  

 

 شقٌقه بالذكر وأخص ؛ وُمحبٌه وتبلمٌذه ، وذوٌه أهله عزاء هللاُ  أحسن 

 هللا أطال -(  السلفً البّنا حسن)  الشٌخ أُستاذنا فضٌلة المكرم

 . - بقاءه بالصالحات

 

اكم وجمعنا ، البّنا الشٌخَ  هللاُ  رحم  ٌّ اه وإ ٌّ  ، النبٌٌن مع ، كرامته دار فً وإ

 ( . رفٌقاَ  أُولبك وحُسن)  والصالحٌن ، والشهداء ، والصدٌقٌن

 

 



 ال الذٌن ٌستجرٌّنك فبل ؛«ظلمات الظلم»... ُعبٌد شٌخ

 !ٌعلمون

 

 

بلةُ  حمِده، حق   هلل الحمدُ   بلمُ  والص  ٌّه على والس   آله وعلى وعبدِه، نب

 .ووفِده وصحبه

 

 :بعد أما 

 

 

 : -أوال  - فؤقولُ  

- وهو الحّجة، ذي شهر أٌام ألول( التالً) الٌوم فً المقالَ  هذا أكتبُ  

 مناِسك ألداءِ  الشرٌفٌن؛ الحرمٌن ببلد إلى لسفري( السابق) الٌومُ  -نفُسه

 .-الَقبول هللاَ  ساببل  - الَحجّ 

 

 

را   -َبْدء   بادئَ - ذلك أذُكرُ   َبع- نفسً ُمَذكِّ - المولى بُمراقَبة -َقلَمً: وبالت 

ام فً -عالىوت سبحانه ٌّ - فٌها ٌحُسنُ  وال الصالح، العمل أجرُ  فٌها ٌعُظمُ  أ

 ...والقبابح المفاسدُ  -ألبّتةَ 

 

 

 ...-هللا عند بما رؼبة   -هللا فً وإلخوانً هللا، وفً هلل، -أرجو- فؤكتبُ  



 

 

بلةُ  علٌه- رسولُنا قال كما- «مقاال   الحقِّ  لصاحبِ  إن  »و  بلم الص   .-والس 

 

 

 

 :فؤقول ؛-مقالً موضوعُ  وهو-ا  ثانٌ وأما 

 فاضبل   رجبل  : -سنوات منذ -المولى وف قه- الجابري عبٌدا   الشٌخ نعرؾُ  

ٌن؛ العلم أهل ِمن ٌن والدِّ ابِّ  والحرٌصٌن األمٌن، التوحٌد عقٌدة عن الذ 

 .-العالمٌن ربِّ  على ُنزكٌه وال- المرسلٌن سٌد ُسنةِ  نشر على

 

 

 وال- ٌُوقنون ال الذٌن بعضُ  ٌُحاول كم -!بعد وِمن قبل ِمن- رأٌنا ولقد 

نا، إؼراَءه -ٌعلمون  ٌُخالفُهم -ما َحد   إلى- ٌزالُ  ال وهو علٌنا؛ وإفساَده ِضد 

ْهَوْوَن، ما( أكثر) فً ( اجتهادا  !!! )ٌشتهون ما(بعض) إلى إجاَبهم وإن ٌَ

ٌّده- علٌه لب سوا ما بَحَسب ؛-له هللاُ  ؼفر- منه  الحق   الؾُ ٌُخ مّما -هللا أ

 .-وفرعا   أصبل  - والواقعَ 

 

 

 -المولى حفظه -فٌه- «المتربِّصون أٌها ُنفرَحكم لن»: القدٌمُ  مقالً وما 

ل عن  ... ببعٌد المتؤمِّ

 

 



ده- له واستعداء   معه، اتصال   ِمن أجراه ما: ذلك وآِخرُ    -قرٌبا   -هللا سد 

 ال الذٌن الحاقدٌن؛ فتونٌنوالم الظالمٌن، الفّتانٌن بعضُ  -!َبْعدُ - وَنَشَرهُ 

 عالم فً إال لهم ُحضورَ  وال! الفَتنِ  أَُتون فً إال -حقٌقة  - لهم وجود

 !!!الَفْوضى

 

ًَ ) ولقد  انُ  هذا( َحِظ  وّفقه- منه- بكلمات   -بعدله هللاُ  عامله- المفتونُ  الفت 

لَها،: -هللا لها، هو  مَ  وأو   وّفقه- الشٌخ ُمراد ؼٌر على ذلك كل   شؤَنها؛ وعظ 

ٌُتابعونه، له، ٌُهلِّلون الذٌن األؼرار على تلبٌسا   مقصِده؛ وال ،-هللا  و

ٌُوالونه له، ٌُصفِّقون الذٌن األؼمار على وتدلٌسا    !!و

 

 فاْحِرصوا، ؛-تعالى- هللاِ  ذات فً ٌكن لم إنْ - باطل   هللا عند ذلك وُكل   

 ...-هللاُ  رعاكم- وراقِبوا

 

 

 

هات نقض فً الَخْوض عن -!أُْحِجمُ  أزالُ  وال- أحجمتُ  وكم   هإالء ُتر 

 !!-أكثَرها وما- الهوجاء لشبهاتهم والنقض! -أوفَرهم وما -القوم

 

ة   تعلّق إذا األمرَ  ولكن    ٌّ  ُعبٌد الشٌخ مثلِ  -عندي- محترمة   بشخص

ٌه وال-وبصٌرة   توفٌقا   -تعالى- هللاُ  زاده- الجابري  الشؤْنَ  فإن   -هللا على ُنَزكِّ

 ! -ما شٌبا  - ختلؾُ ٌ

 



 أم كان كبٌرا  - أحد   ُكلِّ  من ٌُْإَخذُ : صاحُبهُ  ٌعلو به الذي الحق   وهذا 

د فبل ؛-صؽٌرا   أم كان كبٌرا  - أحد   ُكل   على ٌَُرد   الحقِّ  وخبلؾُ  ،-صؽٌرا   ٌِّ  س

 .العلم إال العلم فً

 

ا   األُخرى؛ هاوُمعالجات األُخرى، حقوقُها فلها)!(: األخرى االعتباراتُ  وأم 

 ...نخلِطْ  فبل

 

 

 ألهل تزكٌتً: بـ وصفه ِمّما -هللا حفظه- ُعبٌد الشٌخ كّرره ما وأّما 

- كنتُ  لو)!( به له ٌَُسل مُ  فهذا ؛-!قٌل فٌما- علٌهم ثنابً أو ،)!(البدع

ا  ٌّ ا -شخص  !كذلك أن هم ُمقِّر 

 

ُعهم نالذٌ هإالء أكثرَ  أن  : علٌه أزالُ  ال الذي الحق   واعتقادي   هإالءِ  ٌُبدِّ

 أن هم: وفتنة محنة   وبابَ  وابتبلء، امتحان مدارَ  وٌجعلونهم ،(اإلخوةُ )

ٌ ون؛ ر ثم ،-أوال  - ذلك فً َفُنناصحهم مخطبون؛ لكّنهم سلف  من ُنحذِّ

ٌ تهم لهم نحفظ ُثم   ،-ثانٌا  - أؼبلطهم  .-ثالثا  - وحق هم سلف

 

ا   إلى: )إال فٌه أقول فبل: حقٌقُته لً وانكشفت ابتداُعه، لً ظهر َمن أم 

 (!قشعمِ  أم   رحلَها ألقت حٌثُ 

 

 أقربَ  كان وقد فاَرْقناه ِمّمن -إخوانً ٌا- تعرفون َمن بعِض  حالُ  وما 

 عنكم: -(بدعُته) لنا ظهرت أو ،(عدالته) عندنا انخرمت ُثم   إلٌنا؛ الناس

 !!ببعٌد

 



 أو عدو   ِمن -لنا ظهر إذا كابُرهُ ن وال ،-وهللا- أنفسنا ِمن إلٌنا أحب   فالحق   

 ..قرٌب أو بعٌد   أو حبٌب،

 

 

 :ُثم   

ةَ - ٌقال ال  ر   جرح   هذا: -الَبْحث هذا مثل فً -ألبت   !!َقبوله ِمن ُبد   ال ُمفس 

 

ما الجرح بتفسٌر المطالبةَ  ألن     الجرح ُكْنه لمعرفة -أصبل  - ُوجدت إن 

 ؟!مردود أو هو أمقبول  : وحقٌقتهِ 

 

 .جارحا   لٌس بما جرحا   ٌكون أن الحتمالِ  مقبوال ؛ مفسر جرح   ُكل   لٌسو 

 

-( أولبك) فً( هإالء) ِمن الشدٌد التحذٌر هذا فً -فعبل  - الواقعُ  وهو 

ٌّة قناعتً بَِحَسب: األقل على  ....-الشرع

 

إُ  ٌجوزُ  ال مّما -لوضوحه- وهذا  لك   ولكنًِّ عنده؛ الوقوؾُ  وال فٌه، الت 

ا- أعجبُ  ا جّد  دُ  ٌزالُ  ال ِمّمن -جّد   المكابرة ِمن فٌه ُمْكثِرا   فٌه، الخوضَ  ٌَُردِّ

 !!والتسفٌه

 

ا  - كتابات من قبلَه ما على َسْحبهِ  ُثم   ،-ما- أمر   فً الخطؤ موضوعُ  وأم 

ًّ  باألثر ُحكما    الشٌخ أستاُذنا به عاَملَ  ما -تماما  - فٌه فالعدلُ  ؛-!الرجع

 رحمه- األشقر سلٌمان محمد األستاذ خطؤَ  -هللا ظهحف- العباد عبدالمحسن



ر: )-توفٌقا   هللا زاده -معناه ما- فٌهِ  قال حٌث -هللا ر وال َزل تِه، من ُنَحذِّ  ُنحذِّ

 (..النافعة كتبه ِمن

 

 ... نعم 

 ...العدلُ  هو هذا 

ٌُقابلُهُ    ...الظلم: و

 ...العلم هو هذا 

ٌُقابلُه   ...الجهل: و

 ...الصفاء هو هذا 

ٌُقابله   ...الَكَدر: و

 ...اإلقرار هو هذا 

ٌُقابلُهُ    ...الجحود: و

 

 

 !! -فعبل  - خطؤ   الُمنتقدَ  األَمرَ  ذاك بؤن   سل ْمنا لو( كل ه) هذا...  

 بوضوح   -وأبناإنا إخواُننا َكَشَفهُ  كما -الحمد وهلل- بخطؤ لٌس أن ه والحق   

 .-تامّ 

 

 فهو: خطؤ   -حقٌقة  - االنتقِاداتِ  تلكم نمِ - ما حكم   أو ما، قول   كان وإن 

 أبّمةُ  ٌزالُ  فبل السنة؛ أهل بٌن الجابز االختبلؾ إطار فً -شكّ  وال- ٌدورُ 

ات الرواة فً ٌختلفون العلم ٌّ  ...-بعد وِمن قبل ِمن- والشخص

 



 -ما- بشًء   له نرفعُ  وال ،-ُكل ه- عنده ما ٌُْهَدرُ  الخالصُ  المبتدعُ  نعم؛ 

ٌّة( الموازنات) أهل طرابق عن بعٌدا   وزنا ؛ له قٌمنُ  وال رأسا ،  البدع

ٌ ون أصحاُبها َفتاَ  ما التً الظالمة نونها الحزب ٌِّ ن ة، ألهل ٌُز  وٌبتلونهم الس 

ونهم بها،  !!إلٌها وٌجر 

 

 

 :ولكنْ  

 

 !الخالُص؟ المبتدعُ  - ذا -هو َمن 

 !الَمْحَضِة؟ بالبدعة علٌه الحكمِ  شروطُ  وما 

 !علٌه؟ الحكم فً الحقِّ  حبُ صا وِمن 

 !ُحكمِه؟ َتلَقًِّ ُتجاه الواجبُ  وما 

 !!األهلٌة؟ لذوي مخالفُته تجوزُ  وهل 

 ..و.. و.. و 

 

 

ة وحفظَ  أمواَتهم، هللاُ  رحم- وُعلماَءنا شٌوَخنا َنرَ  ولم...    -أحٌاَءهم لؤلم 

 ببسب!!! -بعَضهم ٌُسقطون أو!! لبعضهم ٌتلّقطون أو! ببعِضهم ٌنشؽلون

ٌّات، ِمن فٌه ٌختلفون( قد) مّما -كثٌر   أو قلٌل  - شًء    .والرواة الشخص

 

ٌّة، التوارٌخ ِمن أي   فً هذا َنرَ  لم ؛-وهللاِ - نعم   المناهج أو الشخص

قة، حدود   فً إال العلمٌة ٌّ ٌّات   وفً ض  البدعة قرنُ  َذر   معروفة؛ شخص

 !خوافٌها ضبلالتُ  األّمة لعموم وانكشفت فٌها،



 

)!( أشكال سابر على -األحكام هذه مثل فً- السلؾِ  آثار بعِض  تنزٌلُ  اوأمّ  

مان، واختبلؾِ  ظروؾِ  فً النظر دون المعاصر؛ الواقع  والمكان، الز 

ٌُسرى لٌست وخطٌبة   كبرى، مجازفة   فهً: واألعٌان  !!بال

 

 مبادئُ  عنده تنضبطُ  عاقل   وال األصول، ٌفقهُ  عالم   ذلك فً ٌُجادل وال 

 ...العقول

 

 

 األستاذ األَثٌر، الوزٌر الُمَتفنِّن، العبلمةِ  الفاضل، صدٌقِنا كلمةَ  أبَدعَ  وما 

 :-وإكراما   إْنعاما   هللاُ  زاده- الشٌخ آل عبدالعزٌز بن صالح الشٌخ

 

 القوة فقه) وهو -الٌومَ - جدٌد   فقه   الى منا ٌحتاجُ  الزمنُ  هذا»  

لَ  أن ٌُمكن وال ،(والضعؾ ةَ  أحوالَهُ  -داعٌة   أو عالم ، وأ- فقٌه   ٌَُنزِّ ٌّ  اإلسبلم

 بلد   فً أو ضعفِهم، فً أو المسلمٌن، بقوة: واحد   مستوى فً -دابما  -

 وضعؾُ  اإلسبلم، ضعؾُ  فٌه ٌظهرُ  بلد   وفً االسبلم، قوةُ  فٌه تظهرُ 

 .«اإلسبلم أهل وضعؾُ  الدعاة،

 

 

ر وقد  عاةَ  -بعدُ  -هللاُ  حفظه- حذ   وأن قَِبلِهم، ِمن بلمُ االس ٌإتى ال أن»: الد 

رتِه، بمحض الواحدُ  ٌتصّرؾ ال ٌْ  !الحقّ  النتصار الشدٌد ُحبِّه بمحِض  أو َؼ

 



، وهذا   مقاصدَ  ٌُوافقُ  الذي الصواب إلى فٌه ٌَُوف قُ  ال قد لكّنه محمود 

 .«الضعؾ وفقه القوة فقه فً الشرع

 

ن ة أهل أحوال فً فواؼوثاه: أقولُ    !-خصوصا  - ٌنوالسلفٌ ،-عموما  - الس 

 

 !المستبٌن؟ الن ظر وأصحابِ  األمٌن، الفقه هذا أهلُ  هم أٌن ولكن؛ 

 

 

 وتخبو وٌضمحل ، ٌتضاءلُ، -هلل والحمدُ - بدأ- الذي الُؽلُوِّ  منهجَ  إن  ...  

ٌّة بالحقابق ٌضربُ : -!(أنواُره) وتِخؾ   ناُره، ةِ  التارٌخ ٌّ  المسلّمة العلم

ٌُْؽِمضُ  الحابط، ُعْرضَ  ٌن العلماءِ  طرابق عن ٌهعٌن و ٌّ  سابقٌن- الّربان

ٌّة بحجمه، الخطؤ معاملة طرٌقة ِمن -وُمعاصرٌن  ...بَقْدره معالجتهِ  وكٌف

 

ن ة أهلَ  رفقا  »: -هللا حفظه- العّباد الشٌخ أستاذنا رسالةُ  تزالُ  وال   الس 

ن ة بؤهل  هو اكم - «كلمة   ألؾَ  تساوي كلمة  »: -نادرا   رابعا   َمَثبل  - «الس 

 .-هذا-« ..رفقا  » كتاب نشر إّبان -سنوات قبل كتبُتهُ  كنتُ  لً مقال   عنوانُ 

 

 الرابقِة، الرسالةِ  هذه على ٌُْثنون المنِصفون الُعلماء ٌزالُ  وال 

 علٌه ٌكون الذي كالمٌثاق -السنة أهل بٌن- وٌجعلونها وٌمدحونها،

 ...االرتفاق وإلٌه االتفاق،

 

ً  -الكتاب هذا على -العلماء ِمن- اَءهثن سمعتُ  َمن أواخر وِمن  - بؤُُذن

-بعلومه هللاُ  نفع- األثٌوبً آدم علً محمد المحّدث العبلمة الشٌخُ : -ِكفاحا  



 هذا من أسبوعٌن نحو قبل -مّكة فً- بٌته فً له زٌارتً فً وذلك ،

 عبدالمحسن األستاذ العبلمة شٌخنا كتابَ  -نفُسه هو- َذَكرَ  لّما -التارٌخ

 .-خٌرا   هللا جزاه-( جّدا   الكتابُ  هذا أعجبنً لقد: )-حْرفُهُ  ما- قاببل   ،العّباد

 

اته اإلجازةَ  بمنحً -له هذه زٌارتً عند -هللا أكرمه- أكَرَمنً وقد   ٌ  بمرو

ٌ ة  وتلق ٌتُ  ،«...الصمد مواهب»: َثَبتهِ  فً وذلك ،-منًِّ طلب   دون- الحدٌث

، بَِقبول   منه ذلك هِ  ُحْسنَ  -المولى وف قه- له شاكرا   َحَسن  را   بؤخٌه، ظنِّ  ُمقدِّ

فِهِ  ٌه لِتلط   ...وَتؤَنِّ

 

 

ن ة أهل رفقا  » كتابُ  ٌُعجبْ  لم فلبِن...    أهل ِمن أحدا   -!ؼٌُره أو- «الس 

ةِ  ن   مدارَ  -وأمثالَه- هذا نجعل فهل ؛-منهم- آخرون به وأُعجب ،)!(الس 

 !بٌننا؟ فتنة   وَمثارَ  فٌنا، محنة  

 

 هو الدٌن فً التناصح وطرٌقُ  والصبر، بالحق التواصً سبٌلُ  ٌكون أم 

 !األفضل؟ والطرٌقَ  األمثل، السبٌلَ 

 

 

 النتابج باب ِمن فهذا ؛(وأٌن؟ وكٌؾ؟ َمْن؟ ِمن ٌستفٌد َمن) موضوعُ  أّما 

مات؛ بعد  ٌتم   ال وذلك ؛-جمٌعا  - األطراؾ بُكلّ  ٌتعلّق -هكذا- وهو المقدِّ

دادوا الصحةِ  وجه على  -جهة   من - والمفاسد المصالح دراسةِ  بعد إال لس 

ٌّة ودراسة  وقُدرة ،-أخرى جهة   ِمن- وَقْدرها وحقٌقتها، األخطاء، ماه

 !-ثالثة   جهة   ِمن- ذلك فً الصواب الحكم على)!( الناقد

 



، طرؾ   ِمن ذا فً -القاطعُ - الحكمُ  ٌكون وال   واحدة ، جهة   ِمن أو واحد 

ة   ٌّات ِمن لكثٌر  )!( كثٌر   إدراك دمع َمعَ  وبخاص   ومدى األمور، حٌث

 .المنظور للواقع مطابقتها

 

ْنبٌِهُ : -ُكلِّه- ذلك ِمن َوأََخص     ِخَضمِّ  فً- المنقول أو المقول أكثر أن   إلى الت 

، أو مشّوه، إّما: -!الفتن هذه ثبت، عن عار   أو مشوش  ً   أو الت   ِمن َخلِ

ة  !!الُحج 

 

ر ما أحسنَ  وما  ره عن فرع   الشًء على الحكم: )-قدٌما  - تقر   (..تصو 

ر) -ذا- هو فؤٌن   !الصحٌح؟( الحكم) ذاك لمثل الُمنتِجُ : الصحٌح( الّتصو 

 

 

 :-أخٌرا  - إخوانً- لكم وأقول 

 نختلؾ كٌؾ لنعرؾْ : ولكنْ  ،{مختلفٌن ٌزالون وال} نختلؾ أن مانعَ  ال 

 ..{ربك رحم َمن إال}

ن ولن  ٌَ ْثنِ  (:التجدٌد) ُرعاة وال ،(التهدٌد) ُدعاةُ  -َكُثر أو َقل  - َحقِّنا عن اٌُ

 

ِن؛ أو فتوى، أو كتابٌن، أو كتاب، بنشر( التهدٌد* )  ٌْ  أكثرُ  َعَرؾَ  فقد فتوٌ

 !الحقّ  معاٌٌرَ  الخلق

 

ةَ - أقولُ  وال   (!ِمْرَبعُ  ٌا سبلمة   بطولِ  أبِشر: )إال -َثم 

ا   !!تِراراالجْ  لهذا انتظار، على وإن 



 

هام ونفِدت الَجْعبُة، َفَرؼت فقد  ؽار السِّ ؽار الصِّ  !!الصِّ

 !ُهموِدها بعد وللِمَحن ُخمودها، بعد للفَِتن( التجدٌد) أو*  

 

 

ُ  هللاِ، ببلد فً راتعة   الفتنةُ »: قال َمن هللاُ  ورحم   ٌحل   ال ِخطامها؛ فً َتَطؤ

 ...«بِِخطامها أََخذَ  لمن وٌل   ٌوقَظها؛ أنْ  ألحد

 

 

 ...صاِحَبها ٌا فاْهَنؤْ  

ا  ن ة أهل مشاٌخِ  ِمن وؼٌُره-( ُعبٌد الشٌخ) وأم   فهم -الفضبلء الس 

رون لدٌنا، محترمون - وسواء   خالفناهم، أم وافقناهم سواء   عندنا؛ وُمَقد 

 ...أصابوا أم أخطؤوا -أٌضا  

 

 

 ...«المتربصون أٌها ُنفرحكم لن»فـ 

 

 

 

 

 .وبركاته هللا مةورح علٌكم والسبلم...  



 !!! و.....مكان كل فً إلخواننا تهنبة

 ...أكتب الحرام هللا بٌت أفٌاء من

 

 ...أقٌد المشرفة الكعبة ٌدي بٌن ومن

 

 :أقول بسوٌعات الوداع طواؾ وقبل

 

 

 ، جهة من األحوال عموم على ألطمبن المبارك منتدانا إلى الساعة دخلت 

 وألبشرهم ، أخرى جهة من سعٌدال بالعٌد مكان كل فً إخوانً وألهنا

 :ثالثة جهة من طٌبة ببشرى

 

 

 :فؤقول 

 ....جمٌعا ومنكم منا هللا تقبل 

 

 

 :أقول ثم 

 السلفٌة دعوتنا نصر عنوان هو!!البعض قلم به جرى الذي التهور إن 

 صور عن بنفسها الؽلو،والنابٌة عن ،البعٌدة تعالى هللا بإذن المباركة

 !!كافة التعصب



 

 

 ....وزلل وخلل زؼل من فٌه هم عما-ذا أو-المتعصب ذاك ٌنته لم ولبن 

 

 

 فـ 

 .....رماح فٌهم عمك بنً إن 

 

 

 .... ح ا م س فبل 

 

 !!هنالك فٌما الخوض فً نرؼب ،وال ذلك نحب ال وهللا كنا وإن 

 

 

 :قٌل كما ولكن 

 !!بطل ال!!أخاك مكره 

 

 :أقول بل 

 سبمنا لقد 

 وضجرنا 

 (:زهقنا)و 



 ...الفهاهات التفاهات،وهاتٌك تلكم كل من 

 

 ....-إخواننا ٌا-أنفسنا على فؤعٌنونا 

 

 

 ...المجٌب العلً هللا بإذن..قرٌب واللقاء 

 

 

 

 

 .. علٌكم والسبلم 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 عام قبل( السلفٌٌن كل منتدى) افتتاح بمناسبة...  األمام إلى

 

 

ًَ  إنّ   ً   التنام  وللـهِ - لٌَشهدُ ( منتدٌاتنا) مشتركً أعدادِ  فً الظاهرَ  الٌوم

ضا بالَقُبولِ  -الحمدُ  نِ  والرِّ ٌْ ٌ ون إخواُننا بهما تلق ى اللذ  أنحاءِ  فً- السلف

 .-وحده- هلل والفضلُ - الُمباركةَ ( منتدٌاتِنا) -العالمِ 

 عام   فً مشترك آالؾ ثبلثة إلى( المنتدٌات) مشتركً عددُ  ٌصلُ  كاد فقد 

 .-فقط- واحد  

 

 

ضا فضلِهِ  مزٌدِ  على -تعالى- هللاِ  أنُعمَ  شاكرا   هذا أقولُ    ال والَقُبول؛ بالرِّ

 ..ذمٌمان ُخلُقانِ  فذانِ  ؛ بالكثرةِ  َفَرحا   أو استكثارا  

ٌ ها- األمام فإلى   :-الكرام اإلخوة أ

 

ةِ  -   ...الِعلم بقو 

 

 ...والِحْلم وباألدبِ  - 

 

 ...باألْوَبة وبالفرح - 

 



 ...للنفس كالمحّبة لآلخرٌن وبالمحب ة - 

 

ٌ ة وضوابطها- الشرعٌة وبالمعذرة -   .-المرع

 

 ؛(ضد=  مع) للّناس فتنة   لتجعلوه كان؛ أحد   أيِّ  حول تتَمْحَوُروا ال - 

ب البلُ  قامتِ  َمن إال علٌه؛ أو له بتعص  حاحُ  الد   الُحَججُ  واجتمعتِ  علٌه، الصِّ

راحُ  نا  - إلٌه الصِّ  ...-ابتِداعا   أو تسن 

 

 

ةِ  أهلِ  علماءَ  احترموا -  ن   ...الس 

 

 ...َقْدَرُهم وأعطوُهم - 

 

 .-سبحانه- بطاعتِهِ  إال فٌكم هللاَ  عصى َمن ُتعاِملوا ال - 

 

 .وأكبَره شًء   أكثرَ  حنانا   ٌحتاجُ  كالمرٌِض  فهو بالمخالِؾ، اْرأَفُوا - 

 

 ...العام   النفعُ  فٌه ما اكُتُبوا - 

 

 ...بالصبر والتواصً بالحقِّ  صًالتوا بقصدِ  ناقُِشوا - 

 



 ..للنفس واالنتصارِ  الَؽلََبة ُحبِّ  ِمن احَذُروا - 

 

ُبوا -  ضا نفوَسُكم هدِّ  .-تعالى- هللا بقضاءِ  بالرِّ

 

ُبوا -  ٌِّ  .-وعبل جل  - هللا ِذْكرِ  بتعظٌمِ  أقبلَمُكم ط

 على احرصوا -

 ...عقٌدتُِكم 

 ..منهِجُكم 

 ..دٌنُِكم 

 ...أخبلقُِكم 

 ..لِمُكمع 

 ...أعمالُِكم 

 ..وأخٌرا  

ٌُنُِكم ُنْصبَ  اجعلُوا...   ُكم قولَ  أع  :ربِّ

 .{ معاذٌره أْلَقى ولو بصٌرة نفِسهِ  على اإلنسانُ  بل}  

 

 

 .وبركاته هللا ورحمة علٌكم والسبلمُ  

 

 

  * * * * 



 

ة- اإلصبلح ُمبادرة مع تجاوبا    أنْ  ونرجو... -الثانٌة للمر 

 ...األخٌرة تكونَ 

 

 

لحِ  فً ٌد   له كانت َمن ُكل  : خٌرا   - تعالى - هللاُ  َجَزى   واإلصبلِح؛ الص 

 َمن إال نجواُهم ِمن كثٌر   فً خٌرَ  ال}: -سبحانه- رب نا قال كما فٌه فاألمرُ 

 ...{الن اس بٌن إصبلح   أو معروؾ   أو بصدقة   أمرَ 

 

 

ْسَعدُ  صبلِح،اإل بهذا ٌفرحُ  َمن ُكل  : خٌرا   -تعالى - هللاُ  وَجَزى  ٌَ  قلُبُه، له و

 ...ٌداه لخٌِرهِ  وتعملُ  قدماه، بنوِرهِ  وتمشً فإاُدهُ، به وٌؤَْنسُ 

 

 

ي كاد لقد...  ؾُ  ٌُإدِّ  الفتنِة، إعادةِ  إلى -لهم هللاُ  َؼَفرَ - إخوانِنا بعِض  تصر 

ٌ ضَ  -َعلٌابِهِ  فً- هللاَ  أن   لوال.. الببلءِ  وإرجاعِ   الصبلحِ  أهل بعضَ  ق

 ...حدٌد وبحزم   جدٌد، ِمن لوْأِدها حواإلصبل

 

 

َصلَ،  لَ، وتكل َؾ، وصَبَر، وراَسلَ، فات   هللاُ  جزاهُ ... وتِعبَ  وَسِهَر، وتحم 

 ... خٌرا  

 



 

 فُحِذَفت األعمال؛ قبل الُعقولُ  واستجاَبت األفعال، قبل القُلوبُ  فتجاَوَبت 

 أََثرِ  على- ٌُْنَشرُ  كادَ  ام وُطِويَ  طرفٌها، ِمن الفتنةَ  تجاذبت التً المقاالتُ 

غ أن بعد المجلِس تسجٌلُ  وأُْبِعدَ ! ُكتَِبتْ  أنْ  بعد شهادات   من -ذا  ! فُرِّ

 

 

ٌ ة، دعوتِنا ُعلماءِ  مكانة على حفاظا   ذلك ُكل     إطفاءِ  على وِحرصا   السلف

ٌ ة، الفتنةِ  هذه ٌ ة األهواءِ  ألهلِ  وَكْبتا   الرد هاتِ  اختبلؾِ  على- والحزب  ِهمتوج 

ٌ ة ٌ ة البدع  .-الفكر

 

 

نا باهلل واألملُ   ً   هذا ٌكونَ  أنْ  كبٌر   ربِّ  بدءا  - هذه الخبلؾِ  لصفحةِ  الط

ا ُمباِشرا   سببا   -وانتهاء    ٌّ ٌ ة لدعوتِنا الصادقةِ  الل ْحَمةِ  عودةِ  فً -وَقِو  السلف

 إال ٌعٌشون ال الذٌن- والفُرقةِ  الفتن ُدعاةِ  دابرَ  -جمٌعا  - لنقطعَ  الُمباركة؛

 ...-واالبتبلءات الفَِتنِ  ِخَضمِّ  فً إال لهم ُوجودِ  وال الِخبلفات، أَُتونِ  فً

 

 

 : فـ 

 ...والضؽٌنة الِؽلِّ  ِمن قُلوَبنا طهِّرْ  اللهم   

 

 ..والسكٌنة باالطمبنانِ  ُصُدوَرنا وامؤلْ  

 

 ...واإلصبلحِ  لؤلمنِ  وإخوانِنا ُصدوَرَنا اشرحْ  اللهمّ  



 

د   ...والِجراح األَذى ِمن -جمٌعا  - أصاَبنا ما- اللهم   تِكبرحم- وضمِّ

 

 

 

 

نِ  أَُبلَِّؽُهم حت ى* * *  بواحدة   أْرَضى ال آمٌنَ  آِمـٌنَ   ٌْ  آمٌـنا أْلَف

 

 

 * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :-وإٌضاح توضٌح-( اإلصبلح ُمبادرة مع تجاُوبِنا)لـ تعزٌزا  

 

 

 فً -هللاُ  رحمهُ -باز بن العزٌز عبد خالشٌ العبلمة أستاِذنا سماحةُ  قال..... 

 (:1ٔ/4ٕ) «ومقاالتِه فتاواه مجموع»

 

 

 

بَ  أن: اللـهِ  إلى الداعً على فالواجبُ »   حضورِ  فً- الِعلم فً الناسَ  ٌُرؼِّ

ةِ  أهل علماء دعوة ن   .منهم الَقبولِ  إلى وٌدعوهم ،-الس 

 

 

ْنفٌِرَ  وٌْحَذرَ    إلى والدعوة الصحٌحة، ٌدةِ بالعق المعروفٌن الِعلم أهل ِمن الت 

 .-وجل عز- هللا

 

 

، له واحد   وُكل    ْسلَمُ  أحد   ما أخطاء  ٌَ... 

 

هَ  أنْ : فالواجبُ   -منه ٌَُنف ر ال: ولكنْ  الَحَسِن، باألُسلوبِ  أخطابِه على ٌَُنب 

ن ة أهل ِمن وهو هُ  بل ،-الس  ٌُعل مُ  الخٌِر، إلى ٌَُوج  ٌُنصح الخٌر، و ْفقِ  و  بالرِّ

هُ  ،-وَجل   َعز  - هللا إلى دعوتِه فً َنب  ٌُ ٌُدعى خطبِه، على و  أن إلى الناسُ  و

ْطلُُبوا ن ة أهل ِمن دام ما- وٌتفق هوا العلَم، منهُ  ٌَ  .-والجماعة الس 



 

 

  ُ َنب هُ : ولكنْ  منه، التنفٌرَ  ٌوجبُ  ال فالخطؤ  . منه وقع الذي الخطؤ على ٌُ

 

، له إنسان   فكل     من عنهُ  ُعِرؾَ  وبما علٌه، ؼلب بما االعتبار ولكن   أخطاء 

َبةِ  العقٌدةِ  ٌِّ  ...الط

 

 

ةِ  ُعلماءِ  على- فالواجبُ   ن  ناسً والت قوى، البِرِّ  على التعاونُ : -الس   والت 

ا َقعُ  قد عم   .وَهْفَوة   َزل ة   ِمن ٌَ

 

 

ْسلَم؟ الذي ذا َمن  ٌَ! 

 

 

ة   الدعوةُ  تكونَ  أنْ  الُمِهم     ٌ حابةِ  طرٌق لىع َسلَفِ ًَ - الص   عنُهم هللاُ  رض

باِعِهم ،-وأرضاُهم  ...بإحسان   واتِّ

 

 

اِعً  هُ  والعالمُ  هللا، إلى فالد   وإذا االجتهاد، أجرُ  فله: أخطؤ إذا للخٌرِ  الُموجِّ

ةِ  الطرٌقةِ  على دام ما- أجرانِ  له: أصاب  ٌ لَفِ ةِ  أهلِ  طرٌقةِ - الس  ن   ما -الس 

دا   دام  ...-الخٌرَ  قاصدا   ُموحِّ



 

 

عاون وأُوصٌكم  ْفقِ  ،...بالت  ْعَوِة، والرِّ نِّ  وُحسنِ  بالد   أهلِ  بإخوانِكم الظ 

ِة، ن  هُ  ما نْشرِ  وَعَدمِ  الس   . أؼبلطِ  ِمن ُسْمَعَتُهمْ  ٌَُشوِّ

 

ُرقِ  عالُِجوها بل  َمة بالط  ٌِّ ، باالتصال بٌنِكم، بالمحادثةِ - الَق ًّ  الهاتف

ٌارة، َبةِ  تبةِ بالُمكا بالزِّ ٌِّ  ...-الط 

 

 

، ٌت ِضحَ  وحتى الوحشُة، تزولَ  حتى   والهدؾُ  الخطؤُ، ٌزولَ  وحتى الحق 

 .«...ورسولِه هللا طاعةُ  هو

 

 

 

 !أزٌدُ  وال...  

 

 

 

 * * * * * 

 

 



 ..-!!!فقط-[ة]حرؾ(الهجرة)و(الهجر) بٌن لٌس

 

 

 

 بعض ٌزال ال-أقل السلفٌون قلة،وحٌث المسلمون حٌث-الؽرب ببلد فً 

 أعنؾ وٌمارسون التعصب، أنواع أشد ٌستعملون!(الؽبلة!!)إخواننا

 !!التحزب أصناؾ

 

 فإذا ؛(الهجرةِ ) بـ -كثٌرا   -اإلخوةَ  هإالءِ -بعدُ  ومن قبلُ  من-ناصحنا ولقد 

 جدٌدا ، فهما  !!ُمنَكب ون( الهجرِ ) على هم الذي الوقت فً! ُمْنَكف ون عنها هم

 :فٌه(!الصالح ؾالسل منهج)بـ مدٌدا   وجهبل  

 .الحكٌم الّشرعِ  مقاصدِ  فقهِ ( تضٌٌعُ ) 

 

 الزمان تؽاٌر بحسبِ - والمفاسدِ  المصالحِ  قواعدِ  تطبٌقِ  أصول( إضاعةُ )و 

 ... -واألعٌان والمكان

 

ًّ  ورد سإال بسبب-!!زمان منذ أعرفه أنً مع- اآلن هذا أقول  -هنا إل

-السلفٌٌن المشاٌخ بعض سلفٌة،مع علمٌة دورة فً-(كندا) فً اآلن وأنا

!! 

 

 :الببلد؛قاببل   بهذه ابتلوا ممن(الناشا)الشباب بعض سؤلنً فلقد 

 



 !شٌخ ٌا 

 !!!هذه دورتكم حضور من اإلخوة بعضُ  حّذَرنا لقد 

 

 وحّذروا هجرونا)!(تحذٌرهم مع نتجاوب ولم كبلمهم، نسمع لم ولّما 

 !!!!منا

 

 حضوره بسبب)!(اإخوانن أحد تزوٌج من التحذٌر إلى الحال وصل بل 

 !!!!!الدورة هذه

 

 :قلت 

 .-له هللا كان-األخ هذا قال كذا 

 دعوى وراء-!وؼٌرهما-التحذٌرٌن هذٌن فً ٌتسّترون)!(وأولبك 

 !!!!منهم حّذر!(المشاٌخ بعض) أن:اّدعاء

 

 !!!الفعابل؟؟؟ بهذه!( المشاٌخ) ٌؤمر-حقا  -فهل 

 

 !؟!(المشاٌخ) هإالء هم وَمن 

 

 ؼبلة)!(بفتاوى تذّكرنا التً السوداء الصنابع هذه ٌرتضون( هم) وهل 

 !؟-الوسطى القرون فً-الشافعٌة متعصبة فً الحنفٌة

 

 !؟-حقا  -السلفٌة الدعوة هً هذه وهل 



 

 عباءة تحت مندّسا   الخإون الؽادر الؽلو هذا سٌظل متى وإلى 

 !!السلفٌة؟؟ باسم السلفٌة السلفٌة؛ٌضرب

 

 !!المباركة؟؟ السلفٌة وةللدع الصحٌح الفهم هو هذا هل 

 

 ،وٌحملون!(المشاٌخ) باسم ٌتكلمون)!(هإالء سٌظل متى إلى 

 !!أختامهم؟؟

 

 

 :وأخٌرا   

 فصبل ،وتوجٌها   قوال  -هللا وفقهم-!(المشاٌخ)من سنسمع متى 

 !!الرخٌصة؟؟ المهازل هذه فٌه ٌُنهون ؛ حاسما   حازما،وكبلما  

 

 على ٌقوم وال!كتاب على الٌنبنً المرٌب؛الذي الؽلو لهذا النقضَ  متضمنا   

 نصوص من-!ٌُفه مونه أو-ٌَفهمونه ما إإل!!! صالح سلؾ له ولٌس!!سنة

 الشرع بمقاصد الجهل إال رابط لها ؛لٌس-وهناك هنا من- مجتزأة

 المصالح بٌن التمٌٌز ألصول الفهم سوء إال ضابط لها ولٌس!الحكٌم

-واألعٌان والمكان مانالز اختبلؾ بحسب ذلك تطبٌق وارتباط-والمفاسد

... 

 

 

 :-بربكم- لً فقولوا 



 !!؟؟!!(الؽلو)هو ؛فؤٌن!(ؼلوا  ) هذا ٌكن لم إذا 

 

-)!(موقفهم معرفة ،ثم-أوال  -!(المشاٌخ) أولبك معرفة)!(منتظرٌن.... 

 !!!!-ثانٌا  

 ..وبركاته هللا ورحمة علٌكم والسبلم 

 

 

 

 

 (:بٌده)كتبه 

 :محبكم 

 األثري الحلبً حسن بن علً 

 تورنتو-كندا 

 هـٖٔٗٔسنة/عاشوراء ٌوم من األحد فجر بعد 

 

 

 ...-أجمعٌن-وصحبه آله ،وعلى محمد نبٌنا على وبارك وسلم هللا وصلى 

 

 

 

 



 !!للُمراجعة فرصة.. { أنفَُسُكم فٌهنّ  تظلموا فبل...}

 

 

م) هللا شهرُ  انتَصؾَ  قد ها   (...المحر 

اُمهُ  ذي هً وها   ٌ تْ  قد ٌالٌهول... اْنَقَضتْ  قد أ  ...تقض 

 

 !فعلنا؟ فماذا 

 !فاِعلُون؟ نحنُ  ماذا: أو 

 

َنة   الكرٌمة اآلٌةُ  هذه....   :عظٌمة وأحكام   جلٌلة، لِِحَكم   ُمَتَضمِّ

ْلِم؛ أنواعِ  لجمٌعِ  شاِمل   عام  : {تظلموا فبل}: -تعالى- فقولُهُ *    ُكل   فإن  » الظ 

ْلم إلى راجع   عنهُ  هللاُ  َنَهى ما ةَ  ابنُ  اإلسبلم شٌخُ  قالَ  كما- «الظ   ٌ  فً تٌم

 .-(61/ٔ) «الُكبرى الفتاوى»

 

اع»و  بات ُجم  ٌِّ لم الس  مجموع» فً كما-« -عظٌم   جامع   أصل   وهذا- الظ 

 .-هللاُ  رحمهُ  -له-( 6ٙ/ٔ) «الفتاوى

 

 كما- «بعضا   بعضهم الّناس وُظلمِ  نفَسه، اإلنسان بُظلم ٌختص   قد» وهو 

 .-أٌضا  -(4/41) «تاوىالف مجموع» فً

 

ةَ  ابنُ  اإلسبلمِ  شٌخُ  َنَسبَ  وقد   ٌ  إلى( 4ٓ٘/6) «الفتاوى مجموع» فً تٌم

ن ة، أهل ِمن كثٌر  ) ار والحدٌث، الس  ْلم) معنى( والن ظ  هُ  ،(الظ   وضعُ »: وأن 



ْبَخسَ  أنْ : ذلك وِمن موِضِعِه، ؼٌرِ  فً الشًءِ   ِمن شٌبا   المحسنَ  ٌَ

بات من علٌه ٌحملَ  أو حسناتِِه؛ ٌِّ  .«ؼٌِره س

 

 

 قال ما على األربع؛ الُحُرم األشهر: أيْ  ؛{فٌهن  }: -تعالى- وقولُهُ **  

اسُ  اإلمامُ   على التفسٌر أهلِ  أكثرُ »(: ٕٙٓ/ٖ) «القُرآن معانً» فً النح 

 . أنفَسكم األربعة فً تظلموا فبل: المعَنى أن  

ها   .«تعظٌما   وخص 

 

 أن   اعَلمْ »(: 4ٗٔ/ٙ) «البٌان أضواء» فً ً  الشنقٌط العبلمةُ  وقال 

بةَ  ٌِّ مان ُحرمة بسَببِ - جزاإها فٌعُظم تعُظم، قد الس  .«-الز 

 

 «الِكتاب ُعلوم فً الل باب» فً عاِدل ابنُ  العبلمةُ  قال فقد ذلك؛ ومع 

(ٔٓ/6ٙ:) 

 .«الُعمر جمٌع فً الفسادِ  على اإلقدام ِمن اإلنسان منعُ : الُمرادُ »و 

 

ً   اإلمامُ  قال كما وهو   : -اآلٌةِ  فً-( ٖٗٔ/6) «تفسٌِره» فً القُرطب

ة   ولها»   ٌ لم؛ تعظٌمِ  فً َمِز لمَ  أن   ال الظ  ام هذه ؼٌرِ  فً الظ   ٌ  .«!جابز   األ

 

 

 لٌِشملَ  الُعموِم؛ على َحْملُهُ  األصلُ  ؛{أنفَسكم}: -تعالى- وقولُهُ ***  

ْفسَ ) ة ِمن-( الؽٌرَ )و ،(الن   .-جمٌعا   -األُم 



 

 على فسلُِّموا بٌوتا   دخلُتم فإذا}: -سبحاَنه- قولِهِ  َنَسقِ  على وهو 

ةُ  ؛{أنفِسهم ِمن رسوال   فٌِهم َبَعثَ  إذ}: -تعالى- وقولِهِ  ،{أنفُِسكم - فاألُم 

ْفسِ  -جمٌعا    :الواحد الجسد ِمن الواحدةِ  كالن 

 

 فً هو مّما- ٌِرهالؽ ممنوع   وُظْلُمها ،-أصالة  - لذاتِها ممنوع   فظلُمها 

 .-َتَبعا  - نفِسها موضعِ 

 

 

 ..نفَسه َظلَمَ  فقد ؼٌَرهُ  ظلمَ  َمن أن   شك   وال 

 

 * * * * * 

 

 

 ُمخاِطبا  -( ٖٔ/ٕ) «التبصرة» فً الَجْوِزيِّ  ابنُ  اإلمامُ  قالَهُ  ما أجملَ  وما 

 :-الِهَمم شاِحذا   الضمابَر،

 

َمة، أوقات هذه»  مة، وساعات   ُمَعظ  ْرُتم قدو مكر   ٌ ُنوبِ  ُضحاها ص  بالذ 

ُضوا! َعَتمة   ٌِّ ْوَبةِ  فب ... وَنَفَسُكم ُخطاُكم ٌكُتب فالَملَكُ ! الُمْظلِمة ُصُحَفُكم بالت 

 ...{أنفَُسُكم فٌهن   تظلُموا فبل}

 



ْعُتم لقد   ٌ َنة؛ ُمْعَظمَ  ض َنة هذه اآلن ِمن فَدُعو الس   المواعظَ  واسمُعوا! السِّ

 تظلموا فبل}... وَكَسُكم قد ما فٌكفً الخطاٌا؛ وَدُعوا! ْلِسَنةبؤَ  َنَطَقت فقد

 .{أنفَُسُكم فٌهن  

 

 ! الَفْوتِ  قبل البَِدارَ  البَِدارَ  

 

 ! الموت َقُربَ  فقد الِحَذاَر؛ الِحَذارَ  

 

ٌِّقَ  أن قبل الصوت، أسمع فقد الٌقظَة؛ الٌقظةَ   ... َمْحَبَسُكم الِحسابُ  ٌَُض

 .{أنفَُسُكم فٌهن   تظلُِموا فبل}

 

 األوقاتَ  فاْمؤلُوا بالقبابح، علٌُكم وتشهدَ  الجوارح، تنِطقَ  أنْ  ُبد   ال..  

الِح، بالعملِ  ُكم الص  فابح ُبُطونَ  َنَزْلُتم إذا فإن   تظلُِموا فبل}... آَنَسُكم الص 

 .{أنفَُسُكم فٌهن  

 

ُنوب، َتْركِ  على -الٌومَ - اعزُموا   واْحَذُروا الُعٌوب، إزالةِ  فً واجتِهُدوا الذ 

 َتْظلُِموا فبل}... َمْجلَِسُكم القُلوبِ  َصَفحات على واكُتبوا الُؽٌوب، عبلمِ  َسَخطَ 

 .«...{أنفَُسُكم فٌهن  

 

وا َمحاِرَمُه، واجَتنُِبوا هللا، فرابضَ  أقٌموا ،-تعالى- هللا ُحدودَ  اْلَتِزُموا»   أد 

ُكم، وبٌنَ  بٌنكم فٌما الُحقوقَ   .عباِدهِ  وبٌن ٌنكمب وفٌما ربِّ

 



، ُكل   آدمَ  البنِ  َقَعدَ  قد الشٌطانَ  أن   واْعلَُموا  ُهم للـهِ  وأقسمَ  مرصد  ن  ٌَ ؤْتِ ٌَ  ِمن لَ

مانِهم وعن خلفِهم، وِمن أٌدٌهم بٌنِ  ٌْ  أكثَرُهم ٌجدُ  وال شمابِلِهم، وعن أَ

 .شاِكِرٌن

 

ةِ  للـهِ  أقسمَ   ُهم اللـهِ  بعز  ن  ٌَ ْؽِو ٌُ  .الُمْخلَِصٌن هللا ادَ عب إال أجمعٌن؛ ل

 

 وإضبللِهم؛ آدمَ  َبنًِ إْؼواءِ  على الِحْرِص  ُكل   لََحِرٌص   الشٌطانَ  إن   

ُهم  المعاصً، إلٌهم ٌَُحبِّبُ  والُمنكِر، بالفحشاءِ  ٌؤُمُرُهم هللا، دٌنِ  عن ٌصد 

هُ  ٌَُكرِّ  : الطاعاتِ  إلٌهم و

 

، ُكلِّ  ِمن ٌؤتٌِِهم   ((.[ ٔ)]« ..جهة   لِّ كُ  ِمن بسهاِمهِ  وٌقذفُهم جانب 

 

ُكم -إخواَننا- فراقُِبوا   ...رب 

 ...أقبلَمُكم راقُِبوا 

 ...قُلوَبُكم راقُِبوا 

 

 

 :ؼٌَرُكم وال ،{أنفَُسُكم فٌهن   تظلُِموا فبل}...  

 

نِّ  بُسوءِ    ...الظ 

 

 ... الَكِذبِ  أو 



 

 ... الِؽٌبةِ  أو 

 

ِمٌمة أو   ...الن 

 

 ...الَبْهت أو 

 

 ...لٌدالتق أو 

 

ب أو   ...التعص 

 

ع الَعَجلة أو   ...والتسر 

 

 ...التثب ت عدم أو 

 

وء قالة أو   ...الس 

 

ل ة الَفَرح أو   ...بالز 

 

 ...الَعثرة تَتب ع أو 

 



عالُم أو   ...الباِطل الت 

 

 ...والتكب ر الُعْجب أو 

 

ة أو  د  َجب ر الشِّ  ...والت 

 

 .-تعالى- هللاُ  هُ وف قَ  َمن والُمَوف قُ ...  

 

 

 

 

ْتَنا، وفِّْقنا، فاللهم     ...وأْكِرْمَنا وَثبِّ

 

 

 * * * * * 

 

 

 

ٌاء»[ٔ]   رحمهُ - عثٌمٌن ابنِ  الشٌخ ألُستاِذنا-( 4ٓٗص) «البلِمع الضِّ

 هللاُ 

 



 

 

 ...فقلت! قال: قالوا

 

هُ : قالوا..  هُ : قاببل   لهم أرَسلَ  إن    ،!(العهدِ  على) ٌزالُ  ال إن 

 :-!َطْورا   َطْورا  - خبٌر   بهِ  وأنا -فورا  - لتُ فقُ  

 

 

ًْ  قدْ  عهد   أي   ًْ  هذا ٌا وأنت***  َبقِ  َشقِ

 

 

 وراِزقًِ وخالِقًِ***  بادبا   لربًِّ حمدا  

 

 

قِ  المنهجِ  جِ ***  انتها فً( َسلِْمتَ ) فما  الُمَصد 

 

 

ًْ  حالَ  وُمْظِهرا  ***  َدْعوة   فً َتْرعِوي ال قِ  الت 

 

 



ًْ  لِـَمنْ  َرْحَمة  ***  اإللَهِ  ِمن إِْرَتِجً  ُسقِ

 

 

ًْ  ال فاْقُعَدنْ ***  انِكسار   فً َقَدَماكَ   ترتق

 

 

 َتْحُمقِ  ال واْحَذَرنْ ***  ُسلوك   فً َوَتَعق لْ 

 

 

لْ  ال رِّ  قالَةَ ***  َظلُوما   ٌا ُتَبدِّ ًْ  الد   النق

 

 

ًْ  أٌنَ  أٌنَ ***  ُعقول   ِمن أنتَ  أٌنَ   البٌهق

 

 

را  ***  «ُشَعب» فً َرَوى قد إذْ  ًْ  لِـَمنْ  ُمحذِّ قِ ٌَ 

 

 

دا  ***  أْلُسن   ِمن أِلنفُس    لصادقِ  ُمإكِّ

 

 



ًْ ) ِمن أنتَ  أٌنَ ( *** وكٌل  ) ِمن أنتَ  أٌن  (فِقِ

 

 

قِ  َفؤَْرِجَعنْ ***  صاِدقا   ذا ٌا ُكنتَ  إنْ  ر   للس 

 

 

 َقلَقِ  أْدَنى ؼٌرِ  ِمن***  وِخْلَسة   ِخٌانة  

 

 

 األْخَرقِ  حالِ  َشبٌهَ ***  قا  ُمَحق   كِذبا   ِزدْ 

 

 

 (ُجل قِ )لِـ( سورابا) ِمن***  بالفَِرى ُشِهْرتَ  لقد

 

 

ا وما ٌَ َمن  ) َحكا  ُمإن قِ  عاقِل   عن( *** ٌَ

 

 

 لِناِعقِ  َكَزْفَرة  ***  حالَكا فضحتَ  لقد

 

 



 الَعَشن قِ  ُمنافِسُ ***  خاِمل   ذا ٌا فؤنتَ 

 

 

 ُمْؽِرقِ  بحر   َوْسط فً***  ساقط  ( هبلل  ) فذا

 

 

 لؤلَبرقِ  ُمواِصبل  ***  اْفتِرا فً كذبتَ  لقد

 

 

نا ذا والحمدُ  ٌِّقِ  ُكل   ٌُْفِرجُ ***  لَِربِّ  ض

 

 

 

  إندونٌسٌا - تراواس 

 

 هـٖٓٗٔ شوال ٕٕ فً 

 

 

 

 

 



ٌق بكر أبو) نِدم ٌومَ  اب بنُ  ُعمرُ ) ثمّ  ،(الصدِّ  أتدرون ؛(الخط 

 !لماذا؟

 

 أبً عن( ٓٗٙٗ)و ،(ٖٔٙٙ) «صحٌِحه» فً البخاري   اإلمامُ  رَوى...  

ًِّ  عند جالسا   كنتُ : قال ،-عنهُ  هللاُ  رضً- الدرداءِ   علٌه هللا صل ى- النب

 فقال ركبتِه، عن أبَدى حّتى ثوبِِه، بطرؾِ  آِخذا   بكر أبو أقَبلَ  إذ ،-وسل م

  ً  .«ؼاَمرَ  فقد صاحُبكم أّما»: -وسل م علٌه هللا صل ى- النب

 

 شًء   الخّطابِ  ابن وبٌنَ  بٌنًِ كان إنًِّ! هللا رسولَ  ٌا: وقال فسل م، 

 (.َنِدْمتُ ) ُثم   إلٌه، فؤْسَرْعتُ  ،[ُمحاورة]

 

َبَعهُ  ُمؽَضبا ، عنه فانصَرؾَ  ُعمَر، بكر   أبو فؤؼَضبَ ]   [. بكر أبو فات 

، فؤَبى لً، ٌؽفِرَ  أنْ  فسؤلُتهُ    ً  .إلٌك فؤقَبْلتُ  عل

 

 .-ثبلثا  - «بكر أبا اٌ لك هللاُ  ٌؽفِرُ »: فقال 

 

  بكر؟ أبو أثم  : فسؤلَ  بكر، أبً منزلَ  فؤَتى ،(نِدمَ ) ُعَمرَ  إن   ُثم   

 

 .ال: فقالوا 

 



ًِّ  إلى فؤَتى  ًِّ  وجهُ  فجَعلَ  ،-وسلّم علٌه هللاُ  صل ى- النب  علٌهِ  هللاُ  صل ى- النب

رُ  -وسل م َتَمع  ه،رُ  على فَجَثا بكر، أبو أشفقَ  حّتى ،[وؼِضبَ ] ٌَ ٌْ  ٌا: فقال كَبَت

ن- أْظلَمَ  كنتُ  أنا واللـهِ  هللا، رسولَ  ٌْ َت  .-مر 

 

ً   فقال   كذبَت،: فقُلُتم إلٌُكم، بَعَثنًِ هللاَ  إن  »: -وسل م علٌه هللاُ  صل ى- النب

 لً تاِرُكو أنُتم فهل ومالِِه، بنفِسهِ  وواسانً صدَق،: بكر   أبو وقال

ن-« !صاحبًِ؟ ٌْ َت  .بعَدها أُوِذيَ  فما ،-مر 

 

لُ ( َنِدمَ ) لقد..   انًِ إؼضابِه على األو   فجاَءهُ  ،-عنُهما هللاُ  رضً- الث 

 ...ُمعتِذرا  

 

لِ  ُعْذرَ  َقُبولِهِ  َعَدمِ  على الثانً( َنِدمَ ) ُثم    ًَ - األو   فرَجعَ  ،-عنُهما هللاُ  رض

 ...راِضٌا   إلٌه

 

 

 !!منُهما؟ نحنُ  -أٌنَ - فؤٌن 

 

 

 الحدٌِث؛ فوابد( ٕ٘/4) «الباري فتح» فً َحَجر ابنُ  الحافظُ  َذَكرَ  ولقد 

 :-هللاُ  رحمهُ - فقالَ 

 

 : الفوابدِ  ِمن الحدٌثِ  فً» 

حابةِ  جمٌعِ  على بكر أبً فضلُ    .الص 



 

 .منه أفضلُ  هو َمن ٌُؽاِضبَ  أنْ  له ٌنبؽً ال الفاضلَ  وأن   

 

 االفتتان هعلٌ أَِمنَ  إذا: ومحل ه وجِهِه، فً المرءِ  مدحِ  جوازُ : وفٌه 

 . واالؼترار

 

ةِ  ِمن اإلنسانُ  علٌه ُطبِعَ  ما: وفٌه   ٌ  على الؽضبُ  ٌحملَهُ  حت ى البشر

ٌنِ  فً الفاضلَ  لكن   األْولَى؛ خبلؾِ  ارتكابِ   األَْولَى؛ إلى الرجوعَ  ٌُسرع الدِّ

َقْوا الذٌن إن  }: -تعالى- كقولِه ُهم إذا ات  ُروا الشٌطان ِمن طابؾ   مس   .{تذك 

 

ًِّ  ؼٌرَ  أن  : وفٌه   .بمعصوم لٌس- الؽاٌةَ  الفضلِ  ِمن َبلَػَ  ولو- النب

 

 .«..المظلوم ِمن والتحل لِ  االستؽفارِ  سإالِ  استحبابُ : وفٌهِ  

 

 

  ... ًَ  .-تعالى- ورضوانِهِ  ِجنانِه فً بهما وأْلَحَقنا عنُهما، هللاُ  رض

 

 

 * * * * * 

 

 



 !بِالَجْهل ْلفُوفا  مَ  فُجورا   َتُكونُ  ِعْنَدما الُخُصوَمةُ 

 

 األثري الحلبً حسن بن علً

 

 الن اسُ  ٌزالُ  َفبلَ - َوجه   كلِّ  ِمن لذاتِها َمذمومة   الّناسِ  بٌنَ  الخصوَمةُ  لٌستِ  

َها ٌتحق قُ  َوإِّنما ،-ٌَقُعون بِهذا هُ  ذم  ا إِلٌَها الُمتوجِّ  كانَ  إَِذا- باِعثِها بسببِ  إِم 

 !اجَتَمعا؟ إِذا َفَكٌؾَ  ؛-فُجورا   كاَنت إِذا- نتٌجتِها أَو ،-لِباِطل  

را  -وسلم علٌه هللا صلى-رسولُنا قال ذا أجل من ولعله   صفات من محذِّ

 ٌذمّ  ؛فلم-مسلم وكل وإٌاكم هللا أعاذنا-..(فجر خاصم وإذا:)..-المنافقٌن

-علٌه وسبلمه ربً صلوات-ذمّ  خصومة ،وإنما هً حٌثُ  ِمن الخصومةَ 

 ...فٌها الفجورَ 

 

 

ًَ  األُسبوعَ  كنتُ  َقدول  ة   ِزٌاَرة   فًِ الماِض  ٌ ة   ِعْلِم  ٌ  ؛(الِكنانة مصر) إِلى دعِو

عاةِ  الِعْلمِ  طلبةِ  أفاضلِ  ِمن بعدد   فٌِها اجَتَمْعتُ   وألقٌتُ  ،-َتعالى- هللا إلى والد 

روس، الُمحاَضراتِ  ِمن عددا   فٌِها ا بعُضها كانَ  والد   بعِض  فً ُمباِشرا   بّث 

ة الَقَنواتِ  ٌّ  .الفضابِ

 

 

مَ  ما أَقُولُ   ال  - تقد  ً   اتِّصال   إلى ُمشٌرا   -ثانٌِا  - بهِ  َعَطفتُ  وما ،-أَو   هاتف

باشر    الُمشاِهدٌن مبلٌٌنُ  -فورا  - سمعهُ  بِالَباِطل؛ الُجرآءِ  ِمن واِحد   أجراهُ  م 

 !!العالم أنحاءِ  فً والمستمعٌن

 



 ابتِسامة   أبتِسمُ  كنتُ  -بَِهْذِرهِ - باِطلِ بال الجريءُ  هذا ٌتكل مُ  كانَ  ما وأثناءَ  

ة    ِجَهة   ِمنْ - َوَؼْدِرهِ  مْكِرهِ  َوَعلى ،-ِجَهة   ِمنْ - َكبلَمهِ  َوَتفاَهةِ  َجْهلِهِ  َعلى ُمر 

 !-أُْخَرى

 

ْرِحٌبِ  اتِّصالَهُ  ابتدأ -بعدلِه هللاُ  عاَملَهُ - أّنه ذلُِكم  قِدٌر بالت  ٌُوِجدَ )!(  والت   لِ

ًّ  الّطاَقم َوَكذا- حاِوُرنًٌُِ  َمنْ  ِعندَ   صدمة   -ورابِه ِمنْ  الُمراقِب الّتلفزٌونِ

ة    ٌّ ٌِّزون ال ذهنِ  !األَساس مقصوِدهِ  َعن َفْضبل   ،-ذاكَ - َتْدلٌَسهُ  ِخبللَِها ِمنْ  ٌُم

 

 الماِكرُ  َوالجاِهلُ  الَؽاِدُر، الُمَدلِّسُ  َهذا استطاعَ  لقد: -أَقُول والحق  - والحق   

ْدَمةِ  َهِذهِ  ِمن)!(  ٌستفٌدَ  أَن رَ  أَنْ  فًِ الص  ُه، ٌَُمرِّ  َوَطْعَنُه، َوَشْتَمُه، سب 

دَمةِ  ِمنَ  ٌستفٌقَ  أن قبلَ .. واْفتِراَءهُ  وَكِذَبُه،  َعّمن َفضبل  - ُمحاِوِري الص 

ًّ  الّطاَقمِ  ِمن وراَءهُ   !-!الّتلفزٌونِ

 

نَ  َولَبِن  هُ  البذيءُ  والجاِهلُ  َقمًُء،ال والَماِكرُ  الَجريُء، الؽاِدرُ  َهذا َخم   أَن 

ا أقولُها فإِنًِّ!! قال ِمّما)!(  استفادَ  برِ  ُمطَمبِّن  قٌِن بِالص  ٌَ  :َوال

 

 أُولَبِكَ  ِمن أنّ  َذلُِكم وأَكثَر، أكبرَ  -قاَءهُ  فٌِما-نحنُ - فابَِدُتنا َكاَنت لَقد 

ُنوا َتَفاَهَته، َسِمُعوا ال ِذٌنَ - الَمبلٌٌِنَ  ٌَ قٌُِنهُ  ازدادَ  َمنِ : -َهَتهَسَفا َوَعا  بَِفسادِ  ٌَ

ْفَهُمون، ال ال ِذٌن الَؽاِدرٌَن، الَخَواِرجِ  َهُإالءِ  َمْنَهجِ  كوُنوا أن ٌُِرٌُدونَ  َوال ٌَ ٌَ 

ْفَهُمون ِمّمن ٌَ! 

 

ُهم وكٌؾَ   ْرُمونَ  أن  عاةَ  ٌَ  وٌسب وَنُهم الَقْول، بِؤقَبحِ  -ودٌنِه-َتعالى- هللا إِلى الد 

ِهم وٌفَترونَ  سّب،ال بِؤشَنعِ  ٌْ  !الفِرى بِؤَْسوإِ  َعلَ

 



 بِـ ُمَخالَِفهُ  ٌَِصؾَ  أَن الَؽاِدر الفاِجر الَماِكر بَِهذا الَباِطلَةُ  الُجرأةُ  وَصلتِ  بل 

 (!!َوَرُسولِه هللاِ  َعُدوّ )

 

 

؟ َببلَدة   َفؤَي     !أََشد 

 

 !أكَبُر؟ حقد   َوأَي   

 

 !أَْنَكى؟ َعَداَوة   َوأَي   

 

 !أَْعَظُم؟ َببلء   َوأَي   

 

زَ  َحّتى ؛-ِحٌَنها ُبْهَتاَنهُ  اْحَتَمْلتُ  وقد -اآلن- هذا أَقُولُ   ٌِّ  الُعقولِ  َذوو ٌَُم

ِجٌَحةِ  ٌِّب ِمنَ  َوالَخبٌِثَ  الُمْفِسد، ِمنَ  الُمْصلِحَ : الر   ...الط 

 

َِ - الُجُددُ  الخوارجُ  َهُإالءِ  جَمعَ  لقد   ِمن أَْسبلفُُهم علٌهِ  كانَ  عّما ِزٌادة 

، َخلَلَ  -!َببلء   ، َوُسوءَ  َمْنَهج  ، َوَفَسادَ  ُخلُق  ر   !!!لَِسان َوَكِذبَ  َتَصو 

 

اكَ  أثَبتَ  لَقد   ٌ ٌِّاِ  َكبلِمِه، بِباِطلِ - الجريءُ  الجاِهلُ  َذ - حالَهُ  أَن   -ِخَصاِمهِ  َوَس

 :-َقِدٌما  - فٌِهِ  قٌِلَ  َمنْ  بَِحالِ  أَْشَبهُ  -!َوراَءهُ  َمنْ  َوَحالَ 

 

 



ْسَمُعهُ  َعْمرا   لَهْ  قُولُ أَ   ٌَ ْكُتُبهُ *****  َسْعدا َف ٌَ ْنِطقُهُ  َبْكرا   َو ٌَ دا َو ٌْ  !!َز

 

 

قا   َكبلَِمً انتَقدَ  لَقدِ    !!-تماما  - َعْكُسهُ  َكبلَِمً حقٌقةُ  بٌَنما! ُمشرِّ

 

 !الَجُهول؟ الُمْبِطلِ  لِهذا نقولُ  َفَماذا 

 

 !الُعقُول؟ َوأٌَنَ  

 !أُجٌبه؟ كبلم بؤيّ  بل 

 !أُصٌبه؟ لسان وبؤيّ  

 

ْشَهدِ ...   ٌَ َقبلَنِ  َفل نا الث   ...أَبِرٌاء منهِجِهم ِمن أن 

 ...َوَببلَء داء   أخبلَقُهم َوأَن   

 

ُهم  ةِ  َوأَن  ن   ...أَْعَداء َوُعلَمابَِها وأَْهلَِها لِلس 

 ...الِهَجاء بِؤَْسَوإِ  

 

 

 

 * * * * * 

 



ة المعاذٌر فْلَتُكنِ  هكذا  ٌ  السلف

ٌ ات) فً ٌ ة السابؽة( االجتهاد  العلم

 

 

ثُ  العبلمةُ  اإلمامُ  شٌُخنا َنَقلَ *    الدٌن ناصر محمد الرحمن عبد أبو المحدِّ

  ً ًِّ  اإلمامِ  عن( ٖٖٔ/ٗ) «الؽلٌل إرواءِ » فً -هللا ٌرحُمهُ - األلبان  الذهب

ًّ  فً- قولَه  :-مجروح   راو   فٌه سند   فً -الداَرقُْطنِ

ً  الدارَ  أثِمَ  لقد»  هُ .. بسكوتِهِ  قُْطنِ  !«باطل اإلسناد بهذا فإن 

 

ًِّ  على َحَجر ابنِ  الحافظِ  تعق بَ  -هللاُ  رحمهُ - َنَقلَ  ُثم  * *    :بقولِه الذهب

ً  ] المإلِّؾَ  أن   الظنِّ  على ٌؽلبُ  والذي»   بتؤثٌِِمه أَثِم الذي هو[ الذهب

؛  ً : «ُمستدَرِكه» فً علٌه ابَعهُ ت: بهذا ٌنفردْ  لم األُْشنانً فإن   الداَرقُْطن

 .«...الحاكمُ 

 َوْجهِ  على -معا  - علٌهما ُمستدِركا  - الُهمام الَعلَمُ  اإلمام، شٌُخنا فقال 

 :-الت مام

 

 :وأقولُ »* * *  

، ٌؤَثم لم   ً ً   وال الداَرقُْطنِ  َذَهبَ  منُهما ُكبّل   ألن   ؛-تعالى -هللا شاء إن- الذهب

اهُ  ما إلى  .جتهاُدهُ ا إلٌهِ  أد 

ا وإنْ   ًِّ  ِمن نستنِكرُ  ُكن  ًِّ  اإلمامِ  فً العبارةِ  هذه إطبلقَ  الذهب  .«الدارقطن

 

 



 : -المقال هذا كاتبُ -( أنا) فؤقولُ * * * *  

 ...الجمٌعَ  هللاُ  َرِحمَ  

كم- فكٌؾَ   ام، هذه -هللاُ  رحمهُ - شٌُخنا أدركَ  لو -بربِّ  ٌ  ِمن ٌملُإها وما األ

 ؟!!خامالس   الباطلِ  القولِ 

 

ُروسَ  الحربَ  هذه -علٌه هللا رحمةُ - أدركَ  لو كٌؾ  ٌن بٌن الض  ٌِّ - السلف

ة   مسابلَ  فً -الشدٌد أَسفًِ فوا -!بعضا   بعِضهم  ٌ ة   علم  ٌ  كان- اجتهاد

 والتبدٌع، التضلٌل، ِمن بدال   والتقوٌم، والُمناصحةُ  التخطبةُ  -فٌها- ٌَسُعُهم

 !؟!!-والتقزٌم

 

َدهُ ت- أدركَ  لو كٌؾ   وهاتٌك الجابرة، اإللزاماتِ  هذه -برحمتِهِ  هللاُ  ؽم 

 !الحابرة؟ المقاالت

 

 

 :علٌكم فباللـهِ  

 

ةُ  دعوُتنا هكذا هل   ٌ  !األكابِر؟ مشاٌِخنا عن تلق ٌناها التً الحق ةُ  السلف

 ؟!-كابر عن كابرا   -قببل  - شٌوِخهم عن -ُهم- أخُذوها والتً 

 

 

 ..ذهكه عالٌة   ُنفوسا   ُنرٌدُ  

، تعرؾُ    ..الَخْلقَ  وتعِذرُ  الحق 



؛ ضوابطُ  لكل   َنَعم؛   !!!نتهاون وال فنتعاون، وأُُسس 

 

نًِ ولٌس  ةَ - ٌضر   القاعدةَ  تِلُكمُ )!(  كان أحد   أي   بً ٌُْلِصقَ  أنْ  -!بعدُ  -أْلَبت 

ٌ ةَ  ةَ  الحزب  ٌ َفْقنا فٌما نتعاَونُ : )اإلخوان  فٌما بعضا   بعُضنا وٌعذرُ ! علٌه ات 

 (!!فٌه اخَتلَْفنا

 

دُتها ِمرارا ، أبطلُتها فقد...  ْرُشقُوننا)!(  القومُ  ٌزالُ  وال َتكرارا ؛ وفن   بها؛ ٌَ

 (!طارت ولو عنزة: )مذهب على

 ...فـ 

 

 

ؤْنِ  ألَمْ    !!!أرِضها على وتستقر  !! سمابِها ِمن)!(  تنزلَ  أنْ ( العنزة) لهذه ٌَ

 

 * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 



 

 (!!تجاُوبا  )و( جوابا  )-! جدٌد ِمن-( واإلرجاء ماناإلٌ مسابل)

 

 

 بعدَ  وذلك -هـٖٔٗٔ-أول ربٌع-ٕ: األربعاء- أمسِ  لٌلةَ  سإال   وردنًِ 

 الفِقهِ  وتوضٌحِ  السالِكٌن منهج» كتاب ِمن الفقهِ  درسِ  َشْرحِ  ِمن انتهابً

ٌن فً  ؛-هللاُ  رحمهُ -سعدي بن ناصر بن الرحمن عبد الشٌخ للعبلمة- «الدِّ

 واإلرجاِء، اإلٌمانِ : مسؤلةِ  عن -توفٌقا   هللاُ  زاَدُهمُ - الطلبةِ  بعضُ  سؤلَ  حٌثُ 

 ! بسَببِِهما به ُرِمٌتُ  وما

 

 

ُدوُكونَ ) الناسِ  بعضُ  ٌزالَ  ال أنْ  فعجبتُ    هذه ُكلِّ  َبْعدَ ! المسؤلةِ  هذه فً!( ٌَ

دودُ  تِلُكمُ  َجمٌعِ  وإثرَ !! والسنوات السنواتِ  ا كثٌر   قِبَ وعَ ! والتعق بات الر   مم 

ة  - وُمإل فات رسابلَ  ِمن كتبُتهُ  ً   وبخاص   الردّ »: ِكتاَب

 !!-«..المتوابمة التنبٌهات»،و«..الُبرهانً

 

 

 :ُثم   

-ٖ: الخمٌس: الٌوم هذا ُضَحى-!ساعة( ٕٗ) ِمن أقلِ  بعدَ - بً ات َصلَ  قد 

 ببلد( رٌاض) من-أرٌب وعالم   حبٌب، فاضل   -هـٖٔٗٔ سنةَ  -األول ربٌع

 أكُتبَ  أنْ  -وَعمله ِعلمه فً هللا بارك-ِمنًِّ ٌطلبُ : -الشرٌفٌن الحرمٌن

رٌح اعتقاِدي فً ٌسٌرة   ورقات    تطوٌل، بدونِ -( اإلٌمانِ  مسابلِ ) فً الص 

ا-َتفرٌع ؼٌرِ  وِمن بٌِن بعِض  على رد ّ - وبهِ  له، ففرحتُ  ؛-!عنَده الُمَشؽِّ

 .-الجزاء خٌرَ  هللاُ  جزاهُ 



 

 

ل، ُمجٌبا   -الت ْكبلن وعلٌه المستعان، وهللاُ - فؤقولُ    الثانً مع وُمتجاِوبا   لؤلو 

 :-لُهداه هللاُ  وف َقُهما-

قٌنا   َحق ّا أعتقدُ  إنًِّ   :أن   -وُمراجعة وبحث   ودراسة ، علم   عن- ٌَ

 

 .واعتقاد   وعمل   قول   اإلٌمان -ٔ 

 .اإلٌمانِ  فً أساس  ( العملَ ) وأن   

 

 .وٌنقُصُ  ٌزٌدُ  اإلٌمانَ  وأن   -ٕ 

 

هُ  -ٖ  ؛ -حكما  -وأن  ْكُن،: فمنهُ  درجات   .المستحب   ومنهُ  الواجُب، ومنهُ  الر 

 

ة  ) وال ،(كماال  ) ال-( الش رطِ : )لفظَ  أستعملُ  وال -ٗ  ( الِجنس: )وال ،-(!ِصح 

: الُمصطلحات األلفاِظ،وُمْحَدث حادثِ  ِمن ونحوها -(الفرع)و،(األصل)،وال

ِة،وأفرحت أهل بٌنَ  واالمتحانَ  الفُرقةَ  أوَقَعتِ  التً ن   من األهواء أهلَ  الس 

 العلمً التوجٌهِ  ذاك مع التقرٌرِ  هذا فً ُمتجاِوبا   ؛-وأذنابِهم الخوارجِ 

 صالح بن محمد الشٌخ أُستاِذنا فضٌلةِ  به وّجه الذي الؽالً العالً

ة   سنوات   منذُ - أثبت هُ  كما ،-هللاُ  رحمهُ - الُعثٌمٌن  الردّ » كتابً فً -ِعد 

ًِّ  لئلمامِ  االنتصارِ  فً الُبرهانًِ  سنوات   ثمانًِ ِمن أكثرِ  َقْبلَ  وذلك- «األلبان

ةِ  بُنصوِص  ُمكتفٌِا   ،-هلل والحمدُ - لَؾِ  أبم  ًّ  وتقرٌرِهم الصالح، الس   الجل

 .-أجمعٌن- هللاُ  رحمُهم-( واعتقاد   وعمل ، قول ، اإلٌمان: )أن   فً الواضح،

 ...ورسولُه هللاُ  كّفره َمن :والكافر 



 

رُ   ةَ  ابنِ  اإلسبلمِ  شٌخِ  مع وأَُكرِّ  ٌ  :-الباب هذا فً- قولَهُ  -هللاُ  رحمهُ - تٌم

ةِ  أهلِ  عندَ  اإلٌمانُ »  ن   الكتابُ  علٌه دل   كما- وعمل   قول  : والجماعةِ  الس 

ُة، ن  ر   هو ما وعلى السلُؾ، علٌه وأْجَمعَ  والس   : موِضِعهِ  فً مقر 

ُسولِ  تصدٌقُ : القولُ ف   . الر 

 . القولِ  تصدٌقُ : والعملُ  

ةِ  العملِ  عن العبدُ  َخبل فإذا   ٌ  . ُمإمنا   ٌُكنْ  لمْ : بالُكلِّ

، قول  : ُمإمنا   به ٌَصٌرُ  الذي والقولُ    . الشهادتان: وهو مخصوص 

 .«الصبلةُ  هو: العملُ  فكذلك 

 

بلةِ  تاركِ  بتكفٌرِ  القولُ  أما -٘   مسابلِ  ِمن ذلك فُكل  : -هِ عدمِ  أو- الص 

ًِّ  االجتهادِ  نِّ ةِ  أهلِ  أقوالِ  ِضْمنَ  الُمْعَتَبرِ  الس  ن   . والجماعةِ  الس 

 

 

لِ  اإلمامِ  عن منقول   وِكبلُهما  ن ة أهل إمام-َحْنَبل بنِ  أحمدَ  الُمَبج   رحمهُ -الس 

 .-هللاُ 

 

 

 فً- انتَصرَ  -مانِهِ ز فً الحنابلة شٌخ- المقدسً قُدامةَ  ابنَ  اإلمامَ  إن   بل 

 . التكفٌرِ  بعدمِ  أحمدَ  اإلمامِ  عن المنقولِ  للقولِ  «الُمؽنًِ» كتابِه

 

 



بلِة، َعَظَمةِ  على -َبعدُ  وِمن َقْبلُ  ِمن- التوكٌدِ  مع  تِها، ومكانتِها، الص   ٌ  وأهم

ارِ  الوعٌدِ  تحتَ  لها التاركَ  وأن    ...-القرار وبِبسَ - بالن 

 

 

رَ  فبل  ٌْ حَ  َمن على -ةَ أْلبت  - َض ا ترجٌحا   رج  ّ ٌ  ِمن له ظهرَ  ما بحسب- علم

ةِ  ا -والدلٌلِ  الُحج  ّ ٌ ِن؛ولو ِمن أ ٌْ  ... خالؾ َمن خالؾ القولَ

 .َحسٌُبه وهللاُ  

 

 

ًِّ  المعَنى على- اإلٌمانِ  فً االستثناءُ  وٌجوزُ  -ٙ   َدفعا   ؛-الحقِّ  السلف

ةِ  ٌَ ا ال ِن؛اإلٌما استكمالِ  َدْعَوى ِمن النفسِ  لِتزِك  .-تشكٌكا   أو- باإلٌمانِ  شك ّ

 

َقعُ  الُكفرُ  -4   .بالجوارحِ  وٌقعُ  بالقلِب، وٌقعُ  باللِّساِن، ٌَ

 

، هو ما منهُ  بل منُه، بنوع   الُكْفرَ  أحُصرُ  وال -6  ، هو ما ومنهُ  جحود   عناد 

، هو ما ومنهُ  ، هو ما ومنهُ  نِفاق   َذَكرَ  ما على- شك   هو ما ومنهُ  إعراض 

مِ  ابنُ  اإلمامُ  ٌِّ الِِكٌن مداِرجِ » كتابِهِ  فً الق  كتابً فً عنهُ  وَنَقْلُتهُ  ،«الس 

َِ  خمسَ  نحوِ  قبلَ - «نذٌر صٌحة»  ...-سنة   عشرَة

 

 

 ٌَُكف رُ  ال: قولِِهم ِمن -وحدٌثا   قدٌما  - الِعْلمِ  أهلِ  بعِض  لِسانِ  على َوَردَ  وما 

ًِّ  الُكفرِ )بـ َوَقعَ  َمن  .األصؽر فرالكُ : فُمراُدهُ  ؛(العمل

 



 

، منهُ  ٌكونُ  ال العملَ  أن  : ُمراُدهُ  ولٌس  َقعُ  ال: أو ُكْفر   كما-! ُكفر   به ٌَ

 !-البعضُ ( وانتقده)فِهَمهُ 

 

 

 األصلُ  هو -شك   ال- الُمصطلحات وَضْبط 

 

 

ا كثٌرا   أن   وأعتقدُ  -1  ة   كتابا   الشرِع؛ فً- منهُ  التحذٌرُ  َوَردَ  مم   -وُسن 

 .أصؽر وِشْركا   أصؽر، ُكفرا   كونِهِ  فً داخل  : -«أشرك»أو ،«َكَفرَ »: بلفظ

 .الملّة عن ُمخرج ؼٌرُ  وهو 

 

 

 القرابنِ  إلى به الُحْكمُ  فٌرجعُ  ؛-ذلك ِمن-( أكبرَ  ُكفرا  ) ٌكونُ  قد وما 

ٌ ة، ةِ  أهل ُعلماءُ  -ذلك فً- به َحَكمَ  وما القطع ن  ة الس   ٌ  .النبو

 

 

ؾِ  الحرِص، فً ي؛واعتقادِ  لِِدٌنًِ أحتاطُ  -ٓٔ   الخوِض  ِمن والتخو 

 «ُمحَتَمل   بؤْمر   ٌكونُ  ال التكفٌر» فإن   وتبِعاتِها؛ التكفٌرِ  قضاٌا فً والولوج

ةَ  ابنُ  اإلسبلمِ  شٌخُ  قال كما-  ٌ  .-علٌه هللا رحمةُ - تٌم

 



 ِمن الُعلماءُ  إال فٌها ٌتكلّم ال» أنْ  -وأمثالِها- المسابل هذه فً األصلُ  بل 

ًَ  هللا، عن الفهمَ  ُرِزقَ  وَمن أللباب،ا َذِوي - «الِخطاب وفصلَ  الِحكمةَ  وأُوتِ

 رحمهُ - الشٌخ آل حسن بن الرحمن عبد بن اللطٌؾ عبد الشٌخُ  قال كما

 .-هللا

 

 

، عمل   به قامَ  َمن -ٔٔ   أحُكمُ  ال فإنًِّ: -به وتلب سَ - ُكفري   قول   أو ُكفري 

 .الموانِعِ  وانتفاءِ  روطِ الش   بتحق قِ  إال وذاتِهِ  شخِصهِ  على

 

 .بالُكْفرِ  -قولِه أو- فِعلِهِ  على أحُكمَ  أنْ  ِمن ٌمنُعنًِ ال وهذا 

 

 

 ِمن لً َظَهرَ  ما بحَسبِ -( بالَجْهلِ  الُعْذرِ ) مسؤلةِ  فً وترجٌحً -ٕٔ 

 رحمةُ - ُعثٌمٌن ابنُ  الشٌخَ  أُستاِذنا سماحةُ  به َخَتمَ  ما-نفُسه-هو -األدل ةِ 

 :بقولِهِ  فتاِوٌه، ضَ بع -علٌه هللا

... ُكفرا   ٌكونُ  مّما ٌفعلُهُ  أو ٌقولُهُ  بما معذور   الجاهلَ  أن  : والحاصلُ » 

ِة، الكتاِب، ِمن باألدل ةِ  وذلك ن   .«الِعلم أهلِ  وأقوالِ  واالعتباِر، والس 

 الدٌن من معلوما  ) كان ما:ذلك من العلم أهل بعضُ  استثنى وقد 

 ..ُمخالفُهُ  به ٌُعذر ال هذا:؛فقالوا(بالضرورة

ِ  -واقعا  -تنزٌلَه أن مقبوال ؛إال-أصلُهُ  حٌثُ  ِمن-هذا كان ولبن   ال قد عِسر 

 فً هو ما واألعٌان؛فبعضُ  والمكان الزمان اختبلؾ بسبب ذلكم ٌنضبط؛

 شرك   الحرمٌن ببلد(نجد) فً هو:خالصة   هللا إلى قُربى المصرٌة طنطا

 ..محض  



-الوهاب عبد بن محمد الشٌخ دعوة رظهو قُبٌل-(نجد)فً كان ما بل 

 رحمه-التجدٌدٌة دعوته وانتشار ظهوره بعد كحاله هو لٌس-هللا رحمه

 ..-هللا

 ....وأورع أضبط ،وهو األول التؤصٌل إلى األمر فرجع 

 

 

حُ  -ٖٔ   الوهاب عبد بن محمد الشٌخ العبلمة التوحٌدِ  دعوةِ  إمامِ  مع وأَُرجِّ

َدهُ -  :لَهقو -برحمتِهِ  هللاُ  تؽم 

َنمَ  َعَبدَ  َمن ُنَكفِّرُ  ال»  َنمَ  ،(القادر عبد) على الذي الص   قبرِ  على الذي والص 

ُهُهم َمن وعدمِ  جهلِِهم، ألجلِ  ؛-وأمثالهما-( البدوي أحمد) َنبِّ ٌُ». 

 

؛: وعَملَُهم فِْعلَُهم، بؤن   الُحْكمَ  ٌُعاِرضُ  ال وهذا  ر   هو كما- ولكنْ  ُكفر  : -ُمَقر 

 .علٌه الُكْفرُ  َوَقعَ  بالُكْفرِ  َوَقعَ  َمن ُكل   فلٌسَ 

 

 

 .وجه   ُكلِّ  ِمن اإلٌمانَ  ٌُضاد   أكبر، ُكفر  :  ورسولِهِ  ،-تعالى- هللا َسب   -ٗٔ 

-لذلك الُمعتَبرُ  الشرطُ  ُوِجدَ  إذا- اإلسبلمِ  دابرةِ  ِمن به للمتلبِّسِ  ُمخِرج   وهو 

. 

 

ْعمُ    َزل ة» هو(: استحبلل) إلى تاجُ ٌح الُكْفرِ  ِمن النوعَ  هذا بؤن   والز 

رَ  كما- «عظٌمة وهفوة ُمنَكرة،  .-اإلسبلم شٌخُ  َعب 

 

 



دِ  -محكوم أو حاكم من-هللاُ  أنزلَ  ما بؽٌرِ  َحَكمَ  َمن أَُكفِّرُ  ال -٘ٔ   بمجر 

ْرِك، ما الت  َرهُ  كما- واعتقاِدهِ  استحبللِهِ  إلى راجع   حالُهُ  هذا َمن تكفٌرُ  وإن   قر 

ةُ  - هللاُ  رحمُهمُ  -ُعثٌمٌن وابنُ  واأللبانً، باز، ابنُ : الث بلثةُ  مانِناز أبم 

 .-أجمعٌن

 

 وال فِْعلِِه، خطرِ  ِمن التهوٌنُ  -أْلَبت ةَ - هذا- التكفٌرِ  عدمِ  ِمن ٌلزمُ  وال 

 !خطٌر؟ وُجْرم   عظٌم ، ذنب   وهو كٌؾ حكِمِه؛ فً التهاُونُ 

 

 

كاِة، تاركَ  رُ ٌكفِّ  ال الذي ذاك -أٌضا  - ٌلزمُ  لم كما   الصٌام، أو الحّج، أو الز 

نُ  أنتَ : له ٌُقالَ  أنْ  كاة، َتْركِ  ُحْكمِ  ِمن ُتَهوِّ ٌام أو الحّج، أو الز   !الصِّ

 .باطنا   أو ظاهرا   به، -تعالى- هللاَ  أَدٌنُ  ما هذا...  

 

 

ةِ  والُبرهاِن، بالدلٌلِ  لً َظَهرَ  ما وهو   ..والبٌان والُحج 

 

 

تِنا اعتقادُ  هو -نفُسهُ - وهذا   .الصالحٌن وسلفِنا الماضٌن، أبم 

 

 

ً   خبلؾ   ِمن المسابلِ  هذه فً كان وما   هللا قولِ  إلى فمرجُعهُ  ؛-بٌنُهم- علم

ُوهُ ... }: -تعالى- ُسول هللا إلى فرد   هاُتوا قل}: -وعبل جلّ - وقوله ،{والر 

 بالَحقّ  تواَصْواو}: -وَجل   عز  - وقوله ،{صادقٌِن ُكْنُتم إنْ  ُبرهاَنُكم



 وتواَصْوا بالصبرِ  وتواَصْوا}: -سبحانه- وقوله ،{بالصبر وتواَصْوا

 ..{بالمرحمةِ 

 

 

، ُنِسبَ  ما وُكل     ً  فؤنا: -التؤصٌل هذا ِخبلؾُ  -ِمنًِّ فُِهمَ  أو عنًِّ، ُنقِلَ  أو إل

، منهُ  ةَ - أُسامحُ  وال بريء   راحالص   الحق هذا ؼٌرِ  إلى َنَسَبنًِ َمن -أْلَبت 

نٌا فً ال-أعتقُدهُ  الذي  .-اآلخرةِ  فً وال الد 

،أو ضبط إلى ٌحتاجُ  -السابق- كبلمً سٌاقات من كان وما   ِ  تعدٌل حرؾ 

؛  ال:بجبلله إال ٌُحلؾ ال الذي ووهللاِ  البشر؛ البشر،وشؤنُ  حالُ  فهذا لفظ 

 ..الخلق استرضاء على-ذلك فً-نحرصُ  الحق،وال مخالفة نتعّمدُ 

د؛ المترّبص وأما  ٌّ -ُعبله فً جلّ -باهلل إال شفاء   له فلٌس والمتص

 (..لبالِمرصاد رب ك إن:)القابل

 

 .....عّثارون والمنافقون عّذارون والمإمنون 

 

 

، أقولُ  ما على وهللاُ ....   وبُكلِّ  الوكٌل، ونِْعم حسبً -سبحاَنهُ - وهو شهٌد 

 .كفٌل جمٌل  

 

 

 .الموفِّقُ  وهللاُ  

 

 * * * * * 



 ...-منار أبا ٌا- هللا حماك

 

- العراقً الَعلَِمً َمَنار أبً الشٌخِ  األخِ  اؼتٌالِ  محاولةِ  خبرُ ( اآلنَ ) َبلََؽنًِ 

اهُ  -تعالى- هللاَ  وأن   ،-هللاُ  حفظهُ  هِ  نج   على -تعالى- هللاَ  فحمدتُ  وَكَرِمِه، بَِمنِّ

 ..ذلك

 

 ...ذلك فً الثالثةُ  المحاولةُ  هً -!ٌعرؾُ  ال لَِمن- الُمحاولةُ  وهذه 

 

ا- حاولتُ  ولقد...    بالسبلمةِ  لتهنبتِهِ  -خٌرا   هللاُ  جزاهُ - بالشٌخِ  االتصالَ  -َتّو 

ال  -  !ُمْؽلَقا   هاتَِفهُ  فوجدتُ  ؛-ثانٌِا  - َعُضِدهِ  على وللشدِّ  ،-أو 

 

 

ة   رسالة   له فكتبتُ    ٌ تُ  ُثم   ُمختَصَرة ، هاتف ٌْ  ُمنتدانا فً -ُهنا- أكُتبَ  أنْ  اْرَتؤَ

ٌن ُكلِّ  ُمنتَدى) اركالُمب ٌِّ لَفِ َدهُ - له نفِسً فً ما -(الس   ٌ  .-وَرعاه هللاُ  أ

 

ابِِرٌن َمعَ  هللاَ  إن  } واْصبِر؛ -أخً- فاْثُبتْ    ...{الص 

 

ا   ...{لَبِالِمرصاد رب كَ  إن  }: -وفٌهم- لهم فنقولُ  ؛!(أولبك) وأم 

 

 

 * * * * * 

 



( التحرٌم) بٌن ختبلطاال ؛ عقولِهم َقْدرِ  على الناس خاطبوا

 (التكفٌر)و

 

 

ُحؾِ  ِمن َكثٌر   تداَولَْتهُ  ما َقَرْأتُ    المواقعِ  ِمن واألكثرُ  ، المطبوعةِ  الص 

ٌ ةِ  والمنتدٌاتِ  حمن عبدِ  الشٌخِ  إلى الُمسَندةِ  الَفْتَوى حول اإللكترون  بن الر 

اك ناصرِ   ِمن بُِكْفرِ  ٌقولُ  هُ أن   -فٌها- إلٌه ُنِسبَ  والتً ،-هللاُ  وف َقهُ - الَبر 

غُ  ٌُجٌزُ  االختبلَط، ٌَُسوِّ  !َقْتلَهُ  و

 

ا، باِطبل   لكان -هكذا كان لو- الكبلمَ  أن   شك   وال  ا وُمنَكرا   جّد   !ِجّد 

 

ًِّ  موقِعهِ ) فً جاء كما -هللاُ  وف َقهُ - الشٌخ كبلمَ  أن   الواقعَ  لكن    ْسِم : -(الر 

ه   هُ : أي بلَط،االخت( ٌستحل  ) َمن إلى ُمَوج  ُعد   ألدل ةِ  منه ُمناقضة   َحبلال   ٌَ

 ...تحرٌِمهِ 

 

 عن فضبل   ؛ معصٌة   أو شهوة   عن لبلختبلطِ  الُمواقِعِ  تكفٌرَ  معناهُ  ولٌس 

ة   ُشبهة   عن له الُمجٌزِ   ٌ  ...-أخَطؤَ  لو حت ى- ِعلم

 

ةِ  أهل اعتقادُ  -نفُسهُ - هو -القٌد بهذا- وهذا  ن   ُعموم ُمْرَتِكبًِ فً الس 

ُنوب َصهُ  والذي واآلثام، الذ  حاوي   اإلمامُ  لخ  - «عقٌدتِهِ » فً- بقولِهِ  الط 

 .«( ٌستحل هُ ) لم ما بذنب   القبلةِ  أهلِ  ِمن أحدا   نكّفرُ  وال» : -المشهورةِ 

 



ًّ  الكفر بٌن الفرق ضبط على-هذا فً حتى-التوكٌد مع   والتكفٌر ، النوع

 ًّ  على وضوابطَ  شروط   تطبٌق لزوم ِمن -راألخٌ-هذا ٌحتاُجه وما-العٌن

ٌن العلماء خاصةُ  إال بها ٌقومُ  ال ؛ األفراد ٌّ  ومن قبل من-؛مإّكدا  -الربان

 الفتن إٌقاع فً عظٌم   سبب   األمرٌن هذٌن بٌن التفرٌق إؼفالَ  أن على-بعد

 !!!-فقط-المسلمٌن بٌن:أقول ،وال-كله-العالم فً

 

 :أقولُ  ولكنًِّ 

عقِلُوَنها، التً باالصِطبلحاتِ  الن اسِ  ُمخاطبةُ : األصلُ   ٌُْدِرُكونَ  ٌَ ها، و ٌَ  معان

؛( لبعِضِهم) ذلك كان وإال ًَ - مسعود   ابنُ  قال كما فِتنة   ما» : -عنهُ  هللاُ  رض

ث   أنت  .« فتنة  ( لبعِضِهم) كان إال ؛ عقولُُهم تبلُُؽهُ  ال حدٌثا   قوما   بمحدِّ

 

 .-الُمستعانُ  وهللاُ -! كذلك( ألكثِرِهم) هو: فؤقولُ  الٌوم؛ أّما 

 

 

ً   قالَ  أنْ - الباب هذا فً -هللاُ  رحمُهمُ - الصالحِ  َسلَفِنا َتَوقًِّ َبلَػَ  بل   بنُ  عل

ُثوا» : -عنه هللا رضً- طالب أبً  أنْ  أُتِحب ونَ  ؛ ٌعِرفُونَ  بما الناسَ  حدِّ

بَ   .«!؟ ورسولُهُ  هللاُ  ٌَُكذ 

 

 

ً   الهديُ  هو هذا  َن ً   التوجٌهُ  هو وهذا ،النبوي   الس  نِّ ً   الس   .السلف

 

 



نِ  بٌن االختبلطِ  ُحْكمِ  فً األصلُ  ؛ نعم: أقولُ   ٌْ ا الَمْنُع،: الِجنَس  كان ما وأم 

 .وثٌقة وشروط   دقٌقة، فبضوابطَ  ؛-ضرورة   أو لحاجة ،- منهُ  ُمباحا  

 

ا- التكفٌرُ  أّما   ٌّ  ...فبل ؛-! عشواب

 ...ال وألؾُ  فبل ؛-!! الِزب   ضربةَ - القتلُ  وأّما 

 

 

 

 ******* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ةُ   ٌ ً   الوسطُ " هً السلف ؾ المضاد  " الشرع   للتطر 

 

ا- أعجبُ   دُ  -وُهناك ُهنا- َهْمَهمات   أسمعُ  عندما -جّد   عن بعٌدا   قوال   ُتردِّ

، ِمن ؼرٌبا   الصواب، ِعٌه ٌزُعمُ  للواقع؛ ُمؽاٌِرا   الحقِّ ُعوه أو- ُمد   أن  : -ُمد 

ةَ   ٌ ي السلف ؾَ  ُتَؽذِّ ةَ  أن  : أو! التطر   ٌ ؾ إال فٌها لٌس السلف  أن  : أو!! التطر 

ةَ   ٌ ؾَ  السلف ٌن أن   أو!!! واحد   شًء   والتطر  ٌِّ فون -كل هم- السلف  !!!ُمَتَطرِّ

 

 

ًِّ  التؤصٌلِ ) ِخبلؾُ  -!وإطبلقاتِهِ  عباراتِهِ  اختبلؾِ  على- هذا وُكل    -( العلم

ًِّ  الواقعِ ) بلؾُ وخ ،-جهة   ِمن  . -أُخَرى جهة   ِمن-( الَعَملِ

 

 

لُ   ْعِرَفهُ  أنْ  ٌنبؽً ما وأو  عاءِ  هذا ردِّ  بحثِ  قبل-( هإالء) ٌَ : -الُمستنَكر االدِّ

ةَ  أن    ٌ ة   دعوة   بوصفِها- السلف  ٌ ة   علم  ٌ ة   تربو  ٌ ة   منهج  ٌ  دعوةُ  هً -إصبلح

قِ  عن بنفِسها النابٌةُ  ب،التحز   عن بنهِجها البعٌدةُ  الحّق، اإلسبلمِ   التفر 

ةِ  َرْبطِ  على -وحقٌقتِها دعوتِها فً- القابمةُ  والتشت ت، ةِ  -جمٌعا  - األُم   ٌ  بثبلث

ةِ  الكتابِ  أُصولِ  ضمن واألمان، واألمنِ  اإلٌمان ن   َسلَؾ علٌه وما والس 

ة  .. .أقوم هً للّتً أحسن؛ هً وبالّتً ،-بها وَرأَفة   لها، رحمة  - األُم 

 

 

ْعَوى تِْلُكمُ  على الردّ  وَقْبلَ   رُ  -المفاهٌمِ  الختبلطِ  وَدْفعا  - الباطلةِ  الد   أن  : أَُقرِّ

ٌ ة، المسابلَ  ةَ  أو الفقه  ٌ ُدورُ  التً العقابد ةِ  بٌن فٌها الخبلؾُ  ٌَ  ٌ  السلف

- ُتسحبَ  أن ٌجوزُ  ال -بعضا   بعضهم- الُمسلمٌن ُعمومِ  بٌن بل- وُمخالِفٌِها

ؾَ ُتوَ  أو عاءِ  -األحوال ِمن حال   بؤيِّ  وال -األشكالِ  ِمن ِشْكل   بؤيِّ  -ظ   لبلدِّ



ِؾ، ما جهة   على ة   مسابلُ  هً إذْ  باإلرهاب؛ َرْمٌِها أو بالتطر   ٌ  َمْحَضة   علم

 على الُعلَى، وصفاتِهِ  الُحسَنى هللا أسماءِ  إثباتِ  مسابل كمثل ؛-خالَِصة  

لِ  االستؽاثةِ  وقضاٌا ،-تعالى- هللا بجبللِ  البلبق الوجه - هللا بؽٌرِ  والتوس 

ة   ،-سبحانه تِهِ  ُمضاد   ٌ تِهِ  أللوه  ٌ ِدنا َجنابِ  فً والُؽلُوِّ  ،-وجل   عز  - ووحدان ٌِّ  س

 وما- كانت مسابل فهذه ؛-وسل م علٌه هللاُ  صل ى- هللا رسول الُمصَطَفى

ة بٌن وَرد   أْخذ   موضعَ  -تزالُ   فَِرقِها اختبلؾِ  على- ةِ القِبل أهل ُعلماءِ  عام 

 ... وثٌقة وأحكام   دقٌقة، وبؤلفاظ   ،-ومذاهبِها

 

 

 

ْعمَ  ذاك أن   أّما: أقولُ  ُثم    ْمتُ  كما- الباطلَ  الز   التؤصٌلِ  ِخبلؾُ : )-َقد 

 ًِّ مانِ  فً- أعلمُ  ال فإنًِّ ؛(العلم  -الحاِضرِ  العصرِ  عن فضبل   الؽابِِر، الز 

نة   أو قل ة  ُمست -وُمإل فات   تصانٌؾَ   وَضْبطت التكفٌر، أحكام عالجتْ  -مضم 

 ِمن أكثرَ : آلثاِره والُمعالجة فٌه، والُؽلُوِّ  ُولُوِجهِ  ِمن والتحذٌر مسابله،

ٌن، مإل فاتِ  ٌِّ  ُدعاتِِهم ومقاالت العاملٌِن، ُعلمابِهم وتصانٌؾِ  السلف

 ... الصادقٌن

 

 

 تِْلُكمُ  أَسماءِ  َسْردِ  فً ُجْهد   ٌرِ كب إلى منه التحق قُ  ٌحتاجُ  ال المعَنى وهذا 

 ! الُكُتب هاتٌك ومعرفةِ  التآلٌؾ،

 

 

ا  ْعمَ  ذاك أن   أم  ًِّ  الواقعِ  ِخبلؾُ ) -نفَسه- الز  ةَ  فلٌسَ  ؛(الَعَملِ  ِمن ِجهة   َثم 

تْ  -وجماعات   أفرادا   -الٌومَ - اإلسبلمِ  إلى الُمنتِسَبةِ  الجهاتِ   ألفاعٌلِ  تصد 

 ُعلماء ِمن أكثرَ : -الباطلةِ  وصنابِعِهم- التفجٌرِ  وُرعاةِ  التكفٌِر، ُدعاةِ 



ِة، الدعوةِ   ٌ ِة؛ ومراكِزهم السلف  ٌ  وُدروِسِهم، وبٌاناتِِهم، ُخَطبِِهم، فً الِعلم

 . ومواقِعِهم وُمإل فاتِِهم، وفتاِوٌهم،

 

 

 علٌه لٌس الذي العاطلُ؛ الباطلُ  الزعمُ  ذلك ٌستقٌمُ  -هذه والحالةُ - فكٌؾ 

ال  - دلٌل   ةَ  أن   ِمن -ثانٌا  - لؤلدل ةِ  والمخالِؾُ  ،-أو   ٌ ؾ، -ُكل ها- السلف  تطر 

فُون؟  ! ومتطرِّ

 

 

 

هُ  كما: أقولُ  واإلنصاؾِ  ولؤلمانةِ    ِمن الُمسلِمٌن( ُعمومُ ) ٌخلُو ال أن 

فٌِن ةَ  ربِّهم، وكتابَ  دٌَنُهم، خالَفُوا وُؼبلة   ُمتطرِّ ٌِّهم وُسن   ٌهعل هللاُ  صل ى- نب

ٌ ةَ ) فإن   ؛-وسل م  ٌخلُو ال( قد) -العظٌمِ  اإلسبلمِ  هذا حقٌقةُ  وهً-( السلف

 هذا ِمن شًء   ِمن-)!(  بها الُمَتَستِّرٌن أو- إلٌها الُمنتِسبٌن( بعضُ )

ؾِ  ٌ ةِ  ُعلماءُ  اْنَفك   ما الذي المحموم؛ والفِْكرِ  المذموم، التطر   عنهُ  السلف

رُ  ومنهُ  ٌُحاِذُروَن،  !ماذا؟ فكان وَن؛ٌَُحذِّ

 

 

لقاهُ  ما -واللـهِ - الَعَجبِ  أعجبِ  وِمن  ةِ  ُدعاةُ  ٌَ  ٌ  -!بالُمقابِلِ - وُعلماُإهم السلف

ة، ُمناِوبٌِِهم ِمن فٌِن وُخصوِمِهم عام  ة   -حّق ا المتطرِّ  َرْمٌِِهم ِمن -خاص 

لُط بؤذنابِ  وَنْبِزِهم! للُحكومات والتمل ق! الجهات لبعِض  بالعمالةِ   !! اتالس 

 

 



 كذب   أكثُرها- جابزة وؼٌر جابرة وُطعون   ُتَهم ِمن ذلك ؼٌرِ  إلى...  

َخؾْ  لمْ  ؛-وافتراءات ُهم -فٌهم- أصحاُبها ٌَ قُوا لمْ  إذ ؛-تعالى- رب  - ٌَُفرِّ

ة المواقؾ بٌن -الشدٌد ولؤلسؾِ   ٌ ٌ ة السلف  أو ٌوافقوَنها ال قد التً الشرع

ا اجتهادا  - ُتوافقهم ال  ٌّ افق علم  ٌّ ْرعِ  المخالفةِ  والمواقؾ ،-!ِصْرفا   ه - للش 

ٌ ة ،-أصبل   ٌ ة، بؤؼراض   رؼبة   والَهَوى؛ التزل ؾ على والمبن  طمعا   أو دنٌو

ٌ ة بفوابدَ   ... -َفْرعا  - ماد

 

 

 

ةُ  الدعوةُ  ستظل   وأخٌرا ؛   ٌ ةُ  الَحق ةُ  السلف  ٌ  العاِملٌن، بعلمابِها- النق

ؾ ضد   الَحِصٌن الِحْصنَ  -األمٌن لالَعدْ ( الوسطِ ) ومنهِجها  التطر 

فٌِن؛ ٌن، هذا لِـِحَمى وصٌانة   العالَِمٌن، لربِّ  إرضاء   والمتطرِّ  وِحفظا   الدِّ

َضةِ  ٌْ ِدٌن الُمسلِمٌن ُعمومِ  لَب  ... الُمَوحِّ

 

ة   َجَعْلَناُكمْ  َوَكَذلِكَ }  ا أُم  ُكو الن اسِ  َعلَى ُشَهَداء لَِّتُكوُنواْ  َوَسط  ٌَ ُسولُ  نَ َو  الر 

ُكمْ  ٌْ ا َعلَ  . {َشِهٌد 

نِ  فؤي  }  ٌْ  .{َتْعلَُمونَ  ُكنُتم إنْ  باألْمنِ  أحق   الفرٌَق

 

 

 

 

 

 



ا  :حّوى سعٌد محمد الدكتور على رّد 

ةِ  ننتصرُ ...  ن  ٌ ةِ  للس   النبو

فاعِ   (ٔ) !!فٌها بالت شكٌكِ  ال عنها؛ بالدِّ

 

ةُ حُ : الُمسلمٌن الُعلماء عند المسل مات ِمن)   ٌ ن ة جِّ ٌ ة، الس   وأن ها النبو

 -وسل م علٌه هللاُ  صل ى- هللا رسول طاعة وأن للتشرٌع، الثانً المصدرُ 

 (...فٌه للمسلم خٌار ال الزم   فرض  

 الُمَعْنَونَ  مقالَهُ  -هللاُ  وف َقهُ - حّوى سعٌد محمد الدكتور به بدأ ما هذا...  

ةِ  ننتصرُ  كٌؾ)بـ ن  ة للس   ٌ -( الدستور جرٌدة) فً والمنشور ،(؟النبو

ةِ   ٌ  لُِعنوان   َحَسَنة   بداٌة   وهو ،(هـٖٔٗٔ/ األول ربٌع/ٔٔ: )بتارٌخ -األُرُدنِّ

؛ ق  ةِ  عواطؾَ  فٌه استؽل   ُمَشوِّ  مولدِ  ِذْكَرى إحٌابِهم فً الُمسلمٌن عام 

 !-وسل م علٌه هللاُ  صل ى- هللا رسولِ 

 ِمن ٌهدُمهُ  بما كبلَمهُ  -له هللاُ  َؼَفرَ - بُ الكات َنَقضَ  ما َسْرعان ولكْن؛ 

، ؼٌر وبؤُسلوب أساِسِه، ِمن وٌنقُضهُ  أصله،  ً  َتكرارُ  إال فٌه لٌس علم

 .المستؽربٌن من وأذنابهم والمستشرقٌن، الروافض كبلم

ُصه -هللاُ  هداهُ - حّوى للدكتور ٌشفعُ  وال  ً  ) تخص   ُعلومِ  فً-!( األكادٌم

ةِ  ن  ٌ   الس  رَ  أنْ  فً -ةالنبو ُبهات هذه مثلَ  ٌَُمرِّ عونات الش   اسم تحت- والط 

ن ة) ةِ  عن ُكل هُ  الُبْعدَ  البعٌدةُ  وهً ،-(الس   ٌ ةِ  ُعلماءِ  منهج ن  ةِ  الس   ٌ  النبو

ةِ  أهل قُلوبِ  وَصفاءِ  األعبلم، ن  ة الس   ٌ ة ُتجاهَ  النبو ٌِّهم ُسن  بلة علٌه- نب  الص 

 .-والسبلم

رَ - التقدٌم فً طٌلَ أُ  ال وحّتى   به أخطؤَ  ما( أهم  ) أْذُكرُ  ؛-البٌانِ  عن فؤتؤخ 

كتور ى الد  دِّ  وأُْتبُِعهُ  ،-لهُ  هللاُ  َؼَفرَ - حو  ا ُمْعِرضا  - والتوضٌحِ  بالر   هو عم 

 :-القولُ  بنا لَطالَ  وإال -ذلك دون

ن لمْ : األرجحِ  فعلَى: )قال -ٔ  ةُ  ُتَدو  ن   -وسلّم علٌه هللاُ  صل ى- حٌاتِهِ  فً الس 

ا قلٌبل   إال  (!جّد 



عاء القول ِمن باطل   وهذا  كتور كل ؾَ  ولو! العرٌض واالدِّ ى الد  )!(  حو 

 محمد للدكتور «النبويِّ  الحدٌث فً دراسات» كتاب بُمراجعةِ  نفَسهُ 

ة   جابزة   أرفعَ  علٌه نالَ  والذي- األعظمً مصطفى  ٌ ة   علم  ٌ  لََعَرؾَ  - إسبلم

َقنَ  عواهُ،دَ  ُبطبلن ٌْ ًّ  الت دوٌن تسلسلَ  أن   وألَ ةِ  العلم ن  ةِ  للس   ٌ  ُمنذُ  َبَدأ النبو

حابِة، بعصرِ  ُمرورا   ،-وسل م علٌه هللاُ  صلّى- الرسول عصرِ   وإلى الص 

 ؛-كبٌرة   كثٌرة   وبصورة  - انقطاع   ؼٌرِ  ِمن بعَدُهم فَمن التابعٌن؛ َعصرِ 

ٌُطابِقَ  نًِ ُسطور فً ما الُحف اظ ُصدورِ  فً ما لِ ِة، ُمَدوِّ ن  ابِها، الس   وُكت 

 .-أجمعٌن -هللاُ  رِحَمُهم- وجاِمِعٌها

ا -ٕ   عنًِّ َكَتبَ  وَمن عنًِّ، تكُتُبوا ال»: بحدٌثِ  -له هللاُ  َؼَفرَ - استداللُهُ  أم 

ْمُحهُ  القُرآن؛ ؼٌرَ  ٌَ ٌ نَ  قد إذ قابم؛ ؼٌرُ  منقوص   استدالل   فهو ؛«فْل  الحافظُ  ب

 هذا َفْهمِ  فً الصحٌحَ  الوجهَ  «الِعلم تقٌٌد» كتابِهِ  فً البؽدادي   بُ الخطٌ

هُ  الحدٌِث،  ٌُشتَؽلَ  وأنْ  ؼٌُرهُ، -تعالى- هللا بكتابِ  ٌُضاَهى أنْ » خشٌة وأن 

 ٌُْكَرهَ  لمْ  الِعلمِ  َكْتبِ  إلى الحاجةُ  وَدَعت ذلك، أُِمنَ  فلّما بسواه؛ القُرآنِ  عن

 أَْجلِ  ِمن -ُكل هُ - كتاَبهُ  أقامَ  والذي ،-هللاُ  رحمهُ - ِمهِ كبل نص   هو كما- «َكْتُبهُ 

 .الحدٌثِ  لهذا الحقِّ  الصحٌحِ  الَوْجهِ  بٌانِ 

ا -ٖ  ةِ  معظمَ  إن  : )قولُهُ  أم  ن  ةِ  الس   ٌ ٌَتْ  النبو  برواٌة: أي اآلحاِد، برواٌةِ  ُرِو

 (!الثبلثة أو االثنٌن، أو الواحِد،

ةِ  فً- العبرةُ  هل! ماذا؟ فكان: قلتُ   واة، بعددِ  -والث بوتِ  الصح   أمْ  الر 

 وجبللتِِهم؟ بثقتِِهم

ةَ  هذه األفذاذُ  الحدٌثِ  ُعلماءُ  أهملَ  وهل   ٌ ةَ  القض  بعدَ - ٌجًءَ  حت ى المهم 

ة   فً علٌهم ٌستدِركُ  َمن -!وقرون قُرون  ٌ اتِ  أهم ِمن بدٌه  ٌ  ِعلم َبِدٌِه

لِ - األسانٌد وثبوت الحدٌث، مصطلح اتِهِ وأو   !؟-ٌ 

واة؛ ثقةُ : هو -ُبد   وال- فاألصلُ   ة   الحدٌثَ  ذلك زاد: َكُثروا فإنْ  الر   صح 

 ...ُنور على ُنورا   فكان واطمبنانا ؛



كتور َذَكَرهُ  ما أّما -ٗ  ى الد  حابةِ  قَِبلِ  ِمن المتن َنقد ظاهرة) ِمن حو   الص 

بُ  الصحابةُ  نٌك ولمْ  ٌُنقد، حت ى أصبل   َسَندَ  ال حٌث أنفُِسهم؛  بعُضُهم ٌكذِّ

 (!!بعضا  

 :ُوجوه ِمن وذلك صحٌحة ، ؼٌرُ  َدْعَوى فهذه 

ا، ٌسٌر  ( النقد) ذلك ِمن المروي   الصحٌحَ  أن   -أ  لُ  ال جّد  ( ظاهرة) ٌشكِّ

َعى بالمعنى  .-أْلَبت ة- الُمد 

هَ  أن   -ب  اِوي لِحفظِ  كان النقدِ  َتَوج  ، الر   نقضا   أو له، تكذٌبا   ولٌس أصالة 

ما لخبِرِه، ت إنْ - لرواٌتِهِ  التخطبة بابِ  ِمن وإن   .-وَثَبَتتْ  التخطبةُ  تلك صح 

- آَخِرٌن صحابة   ِمن الصحابةِ  بعضُ  بها ُووِجهَ  التً التخطبةَ  أن   -جـ 

اتِِهم  ٌ ة ، بتخطبة   -أحٌانا  - ُووِجَهتْ  -لمرو واٌِة؛ أصلِ  على وثبات   مضاد   الرِّ

واٌةِ  تؽٌٌر   عن فضبل   النقد، لهذا اْلتِفات   دونَ   .للرِّ

 .-ظاهر   هو كما- بالخطؤِ  لئلٌقانِ  طرٌقا   بذاتِها التخطبةُ  فلٌست 

ابِ  بنِ  ُعمرَ  كبلمِ  نص   أن   -د   قٌس بنت لفاطمةَ  تخطبتِهِ  فً -ولفَظهُ - الخط 

َتها أْوَردَ  وقد- كتور قص  ى الد  ن   -حو  ٌِّ - الق حٌث المعنى، هذا تحقٌقِ  فً َب

نا وُسن ةَ  هللا ِكتابَ  ندعُ  ال»: -عنهُ  هللاُ  رضً ٌِّ  ندري ال امرأة   لَقْولِ  نب

ٌَتْ  أمْ  أحفَِظتْ  كتور ٌذُكْرهُ  لمْ  الحدٌثِ  ِمن الُجْزءُ  وهذا ،«َنِس ى؛ الد   حو 

 !فلماذا؟

ا -٘  واٌة ظاهرة) أم  كتور إلٌها أشارَ  التً( بالمعنى الرِّ ى؛ الد   فلٌست حو 

عاها، التً ورةِ بالص   هً ما! بعَدها كبلَمهُ  علٌها وبَنى اد  - فٌها األمرُ  وإن 

َنها وثٌقة؛ وشروط دقٌقة، ضوابط على قابم   -بها التسلٌمِ  مع  ٌ  الُعلماُء، َب

 . فٌها ودق قُوا

 مدارِ  على- وِرجالُهُ  أهلُهُ  له الذي ؛(الِعلَلِ  علمِ ) نشوءُ  َبَدأ ُهنا ِمن ولعل هُ  

اِرٌخِ  ًِّ  الت  ًِّ  العلم  .-وحدٌثا   قدٌما  - الحدٌث



 ال باللفظِ  تكونَ  أنْ  حافظ   ثقة   ٌروٌها رواٌة   ُكلِّ  فً األصلَ  أن   والحق   

ها لنا َثَبتَ  فإنْ  بالمعنى؛ ، المعنى هل: َنَظْرنا بالمعنى؛ أن   أم ُمإَتلؾ 

فق  ! ُمختلؾ؟  !ُمفترق؟ أمْ  الُمرادِ  مع ُمت 

ةُ  فلٌست   ٌ  .-أُْخَرى جهة   ِمن- َدعاَوى وال ،-جهة   نمِ - فوَضى القض

ا -ٙ  د ظاهرة) أم  كتور إلٌها أشارَ  التً ،(والؽرابة التفر  ى الد   والتً) حو 

- َدْعَوى فهً ؛-!قال كما-( العددِ  أو الَجمعِ  رواٌةِ  ِمن ُترَوى أنْ  ٌُْفَتَرضُ 

ا؛ منقوضة   -أٌضا   دِ  إذ جّد  ٌ ة أسباُبهُ  للتفر  َنهُ  كما- تماعٌةاالج أو العلم  ٌ  ب

 .-الُعلماءُ 

 «صحٌَحه» البخاريِّ  اإلمامِ  افتتاحُ : الدعوى هذه على رد   أكبرَ  ولعل   

ٌ ات األعمالُ  إن ما»: بِحدٌثِ   -أٌضا  - واختتاُمهُ  ،-َفْرد   وهو- «بالنِّ

 .-أٌضا  - َفْرد   وهو-« ..اللسان على خفٌفتان كلمتان»: بحدٌث «صحٌَحه»

 : معنٌان فلها ؛الؽرابةُ  وأّما 

، معنى  ًّ ةَ  ٌُعاِرضُ  ال وهو اصطبلح ح   . -ُمطلَقا  - والث بوتَ  الصِّ

ً   معنى   وهو لَُؽِوّي، ومعنى  ا؛ نسب  ٌقبلُهُ  قد( زٌد) ٌستؽرُبهُ  قد فما جّد 

 وُتنقضُ  الن صوُص، ُتَرد   األوهامِ  هذه أبمثلِ ! ماذا؟ فكان ؛(َعْمرو)

اُت؟  ٌ  !المرو

كتور ذكَرهُ  ما -4  ى الد   ثم   وِمن الكتاب، أهل عن األخذ ظاهرة) من حو 

 ِمن وذلك له؛ وزنَ  ال كبلم  ( المنَكرة اإلسرابٌلٌات من الكثٌر رواٌة

ن ٌْ  :وجَه

هُ  -أ   إال؛ لٌس وُمفردات مفارٌدُ  هو بل ،-أْلَبت ة-( ظاهرة) لٌس -أٌضا  - أن 

ُنوا قد العلمِ  أهلَ  إن   ثم  ٌ  لمتمجهِدي ٌتُرُكوه ولمْ  عنه، واٌسُكتُ  ولمْ  ذلك، ب

 !األخٌرة القُرون

كاءَ  أن   -ب  عاءات إلقامةِ  الباطلةِ  الدعَوى هذه على االتِّ  أكثرَ - أُْخَرى ادِّ

عة   -ُبطبلنا    ذاك: أو!! الكتاب أهل عن الحدٌثَ  هذا: أن   ِمن- عنها متفرِّ

ٌ ات ِمن الحدٌثَ  لُ : اإلسرابٌل  مناهج على ٌحا  قب صاِرخا   ُعدوانا   ٌَُشكِّ



ثٌن  التارٌخ عرفه َفَخار   أكبرُ  هً التً الراسخةِ  وقواعِدهم األصٌلِة، المحدِّ

ُنوا فقد والُمسلمٌن؛ للعرب -ُكل هُ -  ٌ  ما حقٌقةِ  عن وكشفوا ذلك، ُكل   ب

 ...ُهنالِك

كتور قولُ  -6  ى الد  ٌ ة ظاهرة: )حو  ة المذهب  ٌ ٌ ة العقد ب والفقه  لكلِّ  والتحز 

واة الرواٌة فً خطٌرة آثار لذلك وكان هب،مذ  ،-هللاُ  هداهُ - قال كذا(!! والر 

هُ   !!جدٌد   عصري   اكتشاؾ   وكؤن 

 !األُولَى؟ ُعصوِرِهم فً الَخلَل هذا عن الحدٌثِ  ُعلماءُ  ٌكشؾْ  ألَمْ : فؤقولُ  

واةَ  الحدٌثِ  ُعلماءُ  ٌنقُد ألمْ   عِ  على- الر  ُدوا ،-أفكاِرِهم تنو  ٌُفنِّ  قابَدُهمع و

اتِهم؟  ٌ  !ومذهب

ةُ  الحدٌثِ  لُِعْلماء ٌُكنْ  ألَمْ    ٌ ٌن، هإالء عن األخذِ  فً الدقٌقةُ  المنهج ٌِّ  المذهب

 !والمرذولة؟ المقبولة رواٌاتهم وتمٌٌز

ٌ ة ظاهرة) إن: حّق ا ولكْن؛  ة المذهب ٌّ ة العقد  ٌ َرتْ ( والفقه ا أث   ُعقولِ  فً جّد 

ٌناألكادٌم من بالقلٌل لٌس عدد   ٌٌِّن ٌِّ  أو بالُمستشِرقٌن، تؤث را  - العصران

ًِّ  بؤحادٌث والطعنِ  اإلسبلم، أهل بُمَسل ماتِ  للتشكٌكِ  ؛-!الروافض - النب

 ...-والسبلم الصبلة علٌه

ى الدكتور قول -1   ُكُتب فً ألحادٌث وُطُرق رواٌات ُظهور: )حو 

َرة، نات فً وال األُولَى، القُرونِ  فً معروفة تكن لم متؤخِّ - المعتبرة المدو 

ى الدكتور من فهذا(!! -التسعة كالكتب ً   دلٌل   حو  ً   َعَملِ ِرهِ  على تطبٌق  تؤث 

 ُمصطلح  ( التِّسعة الُكُتب) ُمصطلَح إن   إذ وأذنابِِهم؛ بالُمستشِرقٌن

  ً ؛ استشراق  جامعة) ُمستشِرقًِ تؤلٌؾِ  بعدَ  إال الحدٌثِ  أهلُ  ٌعِرْفهُ  لمْ  ِصْرؾ 

دن ٌْ  أوابل- «النبويّ  الحدٌث أللفاظ المفهرس المعجم» كتاَبُهم( هولندا - لَ

ة الكتب) ُمصطلح بخبلؾ ؛-العشرٌن القرن  السنن) ُمصطلح أو ،(الست 

نِ  ؛(األربعة ٌْ ن كانا اللَذ ٌْ  .-َبْعدُ  وِمن َقْبلُ  ِمن- الحدٌثِ  لُِعلماءِ  معروَف

 ،-ٌقٌنا  -!( ؼٌِرك) ندع معروؾ   هو!( عندك) معروفا   لٌس ما: ٌُقالُ  ُثم   

ة ُكُتبِ  ِمن ٌُطبع لم وما ن  ام هذه الس  ٌّ هُ  على ٌدل   ال األ ام معروفا   ٌُكنْ  لمْ  أن  ٌّ  أ

واٌة،  !تخلِط فبل! والتخرٌج والَجْمع، الرِّ



كتور قولُ  -ٓٔ  ى الد  ة الن َسخ بٌن االختبلؾ ُظهور: )حو   ٌ : ٌُرٌد..( الخط

هُ  أمْ ! اذا؟م فكان! النبويّ  الحدٌث لكتب  زاوٌة   وِمن جدٌد،( تشكٌك) أن 

 !أُْخَرى؟

 علٌه والتنبٌهُ  بٌاُنهُ  أُْؼفِلَ  أْمر   -التحقٌقِ  على- وإدراُكهُ  ذلك، معرفةُ  وهل 

تنا األبرار، ُعلمابنا جهةِ  ِمن  !الِكبار؟ وأبم 

ا- الدقٌق وضبطه «الباري فتح» ِمن -الدكتور أٌها- أنت أٌن   لكلِّ  -جّد 

ضَ  فٌما -حرؾ حت ى أو كلمة ، أو لفظ،  صحٌح»لـ َشْرِحهِ  فً له تعر 

 !؟-األزمان مرِّ  على- اإلسبلم أهل «صحٌح»- «البخاري

كتور َذَكَرهُ  ما فإن   وعلٌه؛  ى الد   شرح» إلى اإلشارةِ  ِمن -َبعدُ - حو 

ة  - «البخاري  !-ٌعقلُ  لَِمن- له ال علٌه، ُحج 

كتور لنا ٌذُكرْ  فلمْ  ؛-ُنَسِخهِ  واختبلؾُ - «الترمذي ُسَنن» وأّما  ى الد  : حو 

َعى الفرقُ  هذا هل َنهُ  وقد -الُمد   ٌ ُحوا تحقٌقاتِِهم، فً الُعلماءُ  ب  ورج 

ر   َفْرق   ،-وحدٌثا   قدٌما  - منهُ  الصحٌحَ  ة؟ الث بوت أصلِ  على ُمإثِّ  أمْ ! والصح 

د -ُهنا- إلٌه واإلشارةَ  ِذْكَرهُ  أن    !!تشؽٌب؟ ُمجر 

 مٌدانا  : )بكونِهِ  َوْصفِهِ  فً -بعد- وقولُه ،(الِعلل ِعلم)لـ إشارُتهُ  -ٔٔ 

ا دقٌقة   بضوابطَ : أقولُ  ؛(والن َظرِ  لبلجتهادِ  فسٌحا   ال  - جّد   هو ولمن ،-أو 

 .-ثالثا  - فٌه ٌُذَكرُ  ما بُكلِّ  التسلٌم عدم مع ،-ثانٌا  - أهل   لذلك

؛  كتور انتقاداتُ  هل ُثم  ى الد  ن» دٌثألحا حو  ٌْ  -أحدهما أو- «الصحٌَح

ًِّ  العلم هذا على قابمة    بؤبعد ومنه بَمْعزل، عنهُ  أن ها أمْ ! الدقٌق؟ الحدٌث

 !؟!منزل

نا وما   بعِض  فً «الصحٌَحٌن» أحادٌث ِمن عدد   على أثاَرهُ  فٌما- علٌه رد 

عَوى، ردّ » كتابِنا فً-شهور   قبل- مقاالتِهِ   الدكتور اعتداءات وصدّ  الد 

 .َدعواه عن حقٌقتِهِ  ُبعد على واضحا   دلٌبل   إال «حّوى سعٌد مدمح

 إلى بحاجة   قضاٌاهُ  زالت ما(: )والتعدٌلِ  الجرحِ  علم) بؤن   َزْعُمهُ  -ٕٔ 

 َضْبِطهِ  على تواَفَرتْ  العظٌمَ  العلمَ  هذا بؤن   ذلكم باِطل ؛ َزْعم  !(: دقٌق تحرٌر  

ٌن، ُعلماء من جّبارة، ُجهود   مسابلِهِ  وتحرٌر ٌِّ ِة، عاُشوا موسوع ن   للس 



َدة   قُرونا  - وَضْبِطها ِحْفِظها فً أعماَرُهم وأْفَنْوا ْزُعمُ  فكٌؾ ؛-ُمَتَعدِّ  خبلؾَ  ٌَ

ِعً أنْ )!(  ٌستطٌعُ  ال َمن ذلك ق عن فضبل   بهم، المقارنةَ  ٌد   التفو 

 !علٌهم؟

كتور وتمثٌلُ  -ٖٔ  ى الد  ًِّ الصح مفهوم)بـ السابقة النقطة على حو   الذي اب

 ٌُقٌُمونَ  ال الذٌن الروافض آراء مع التقاء  ( الُمطلقة العدالة له ُنْثبِتُ 

 ِمن كثٌرا   َبَنوا والذٌن رأسا ؛ بهم ٌَرَفُعونَ  وال َوزنا ، الِكرام للصحابةِ 

ةِ  آرابِهم  ٌ  أهل عند( الصحابً) مفهوم نقض على -تلك- الباطلةِ  الرافض

ن ة ى الدكتور هب ٌُحاول كما-أصبل  - الس   !-حو 

ة   لمؽازلة   بداٌة   -له هللاُ  َؼَفرَ - منهُ  هذا أن   أمْ    ٌ ة   سٌاس  ٌ  لها)!(  مذهب

اتها،  ٌ  !!نتابُجها؟ ولها خلف

 على والُحْكم والتعدٌل، الجرح فً الُعلماء بٌن االختبلؾ ُمشكلة) أّما -ٗٔ 

واة كتور أعطاها التً-!( الر  ى الد  ً   ؼٌرَ  آَخرَ  ُبعدا   حو   مشكلة   فهً ؛-علم

ة الُعصورِ  منذُ  ُعلمابِنا عند محلولة    ٌ  -هللا رحمُهم- فلهم األُولَى؛ العلم

دٌن الُعلماء معرفة فً( قواعدُ )  فً( قواعدُ )و والُمتساهلٌن، المتشدِّ

ر الجرح تعاُرض  الجرح َقُبول أصل فً( قواعدُ )و التعدٌل، مع المفس 

ر،  فً( قواعدُ )و ُمبهما ، كان إذا الجرح ٌُقَبلُ  مَتى: فً( قواعدُ )و المفس 

 !!وهكذا... اإلبهامِ  على التعدٌلِ  َقُبولِ 

كتور ٌُرٌدُ  فهل  ى الد  ً   -!هذه القلٌلة بسُطوِرهِ - حو   الِعلم هذا صفحة ط

تِهِ  التشكٌك أو الدقٌق، العالً  ٌ بطِ  فً( قواعده)و بمنهج  !والتوثٌق؟ الض 

ى ورالدكت قولَ  أجملَ  وما -٘ٔ   ُعلماءُ  نهضَ : )-!مقالِهِ  وسط فً- حو 

ُروا ُحف اظ   جهابذة   أفذاذ   َة، لٌحرِّ ن   االستطاعةِ  َقْدرَ  ِحٌاِضها عن وٌذودوا الس 

ةِ   ٌ  : فؤقولُ  ؛!(البشر

- المجالَ  ٌتُرُكوا لمْ  ولذلك ،-وحدٌثا   قدٌما   -هللا بحمدِ - كذلك ُهم َنَعْم؛ 

 بؤنْ : الُمعاِصِرٌن ألفراِخِهم وال األقَدِمٌن، هواءِ األ ألهلِ  -خٌرا   هللاُ  جزاُهمُ 

وا ةِ  تشكٌكا  - اآلثِمَ  باطلَُهم ٌُِمر  ن  َرة بالس  ٌ ة: )ِستار تحت -المطه  (! الفِكر حر



 أشبهَ  وما(!! العقل: )لواء وتحت(! القُرآن على الِحفاظ: )مظل ة وتحت

 !العذاب لِهاقِبَ  ِمن وباطنها الرحمة، فٌه ظاهُرها شعارات من ذلك

ى ُدكتور ٌا- علٌك فباهلل وإال؛   األفذاذ الُعلماء) هإالء ِمن َمن: -حو 

ن» فً طَعنَ ( الحف اظ الجهابذة ٌْ  َطَعْنَت، ما( بِمثلِ ) -أحِدِهما أو- «الصحٌَح

 !َطَعْنَت؟ ما( بنحوِ ) -حّتى- أو

وا،ر أم! وصنٌِعك؟ عملِك ِمثلِ  على الردِّ  عن َسَكُتوا هل: أقولُ  بل   د 

ُنوا؟ وكشفوا، ونقُضوا،  ٌ  !وب

ةِ - ونحن   ولمنهِجِهم ُمهَتُدون، وبؤنواِرِهم سابرون، طرٌقِِهم على -هللا بمن 

 ...ُمْقَتفُون

 

ُهوا مثلَُهم تكوُنوا لمْ  إنْ    فـبلحُ  بالكــرامِ  التشب هَ  إن  * * * * *  فتشب 

 

ا -ٙٔ  رَ : )قولُهُ  أم  ةَ  أن   المحقِّقُونَ  الُعلماءُ  قر  ن  - الصحٌحةَ  اآلحادٌةَ  الس 

ةُ  -الضعٌفة عن فضبل    ٌ  (!الث بوت ظنِّ

فاقِ  التشوٌش؛ إال منهُ  ُمرادَ  ال إقحام   -ُهنا ها-( الضعٌفة)لـ فحشُرهُ    التِّ

 صل ى- هللا رسول إلى نسبتِها ونفًِ  الضعٌفة، األحادٌثِ  ردِّ  على الجمٌعِ 

 .-وسلّم علٌه هللاُ 

ة   فاصطبلحات   ؛-وؼٌُرهما-( اآلحادُ )و ،(الظن  ) أّما   ٌ  منها أكثرُ  كبلم

؛ اصطبلحات   ة   ٌ لُ  ال لذلك حدٌث  كثٌرا ، عنَدها َنقِؾُ  وال كثٌرا ، علٌها ُنعوِّ

ها   -ُكل هُ - اهتماُمنا ٌكونُ  وإّنما َمَرةِ  إلى متوجِّ ةِ  الث   ٌ  هذه مثلِ  َوراءِ  ِمن الَعَملِ

 !؟-وَنْفٌا   إثباتا  - االصطبلحاتِ 

ة لشروطِ  جامعا   صحٌحا   الحدٌثُ  دامَ  فما   ٌُلتَفتُ  فبل ؛-وَمتنا   سندا  - الصح 

نِّ  والتؽلٌط التخطبةِ  أوهامِ  إلى  إلى ٌُلتَفتُ  وال العاِطل، والرأي الباطل، بالظ 

ٌُْحَكمَ  الدخٌل؛ الحاِدثِ  الُمصطلحِ   ...األصٌل الراِسخِ  الحقِّ  على به لِ



ةِ  ظاهر اآلحاديِّ  الحدٌثِ  ُثبوتِ  عدم فً تمالاالح) َدْعَوى أّما -4ٔ  ح  ( الصِّ

كتور َزْعمِ  حدِّ  على- ى الد   باعتبارِ  قابمة ؛ ؼٌرُ  -أٌضا  - دعَوى فهً ؛-!حو 

، هو ما -أصبل  - االحتمالِ  ِمن أن   ، هو ما ومنه راجح   والمرجوحُ  مرجوح 

 ال متاهات   فً -!وأدَخْلناُكم- َدَخْلنا وإال له؛ قٌمةَ  وال له، َوْزنَ  ال

ُكم أمْ !!! -مثبل   -الن َسبِ  كإْثباتِ - منها الفرارَ  تستطٌُعونَ   هذا،( ترفُضونَ ) أن 

 !؟-الِزب   ضربةَ - ذاك وتقَبلُونَ 

 * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ا  :حّوى سعٌد محمد الدكتور على رّد 

ةِ  ننتصرُ ...  ن  ٌ ةِ  للس   النبو

فاعِ   (ٕ) !!فٌها بالت شكٌكِ  ال ؛ عنها بالدِّ

 

 عندَ  الحقِّ  فً لها َوْجهَ  ال ُموهمة ، وبعبارات   ،-إذنْ - التشكٌكُ  هذا فلماذا 

ًِّ  التطبٌقِ   !الواقِع؟ أرِض  فً لها الَعَملِ

 

ا -6ٔ  ًِّ  الشٌخ عن نقلُهُ  أم  هُ  َوَصَفهُ  وقد- األلبان  ُعلماءِ  ِكبارِ  ِمن) بؤن 

 شًء   انتقادِ  حولَ  الُؽماِريِّ  الشٌخِ  عن نقلِهِ  فً-!( العصرِ  هذا فً الحدٌثِ 

كُتور َبَترَ  فقد ؛«الصحٌحٌن» أحادٌثِ  ِمن ى الد   كبلمِ  ِمن -هللاُ  هداهُ - حو 

ِهما- عنه والمنقولِ  الّناقِلِ  ٌْ  ذاك لسَببِ  التعلٌلُ  وهو فٌه، شًء   أهم   -ِكلَ

 !!االنتقادِ 

 

: -كبلِمهِ  آِخرِ  فً- بقولِهِ  ُمَعل ل   -المنقولَ - الُؽماِريِّ  الشٌخِ  كبلمَ  أن   ذلُكمْ  

 وأّما ؛«للواقعِ  لمخالفتِها صحٌحة؛ ؼٌر أحادٌثُ  فٌِهما ٌُوَجدَ  أنْ  الُمرادُ »

ً   الشٌخُ  وهو- الناقلُ  : قاببل   -بالّذات- الُجملةَ  هذه تعق بَ  فقد ،-األلبان

ؾُ »  ىٌُخشَ  لِـَما ؛«!للواقعِ  لُمخالفتِها»: -أخٌرا  - الُؽماريِّ  قولِ  ِمن أتخو 

عِ  ِمن  .«ذلك فً التوس 

 

 

كتور حالُ  هو كما ؛-فِْعبل  - حَدثَ  ما وهذا: أقولُ   ى الد  ِعهِ ) فً حو  ( توس 

قِديِّ  ةِ  ِمن إلٌه ٌُسَبقْ  لمْ  بما)!(  الن   قلٌل   فً -َوَخلَفا   َسلَفا  - الحدٌثِ  أهل عام 

 ...-كثٌر   أو



 

ْهَنؤ ؛-َحْسبُ - والمستشِرقُون الروافضُ  ُهم سابِقوه: نَعم  ٌَ  ِمن بهم َفْل

 .َوْجه   هذا! َسلَؾ

 

 اإللزامِ  بابِ  ِمن كان الُؽماريِّ  لكبلمِ  األلبانً الشٌخ َنْقلَ  أن  : آَخرُ  وَوْجه   

ن- الُؽماريِّ  تبلمٌذِ  ألحدِ  ُرد   الشٌخُ  كان مم   ولٌس ،-المقام ذلك فً علٌهم ٌَ

؛ ابتداء   -منهُ - النقلُ  ا- نِ األمَرٌْ  بٌنَ  وَفْرق   وأصالة   .-جّد 

 

ا  ا عزٌز   فكبلم   الثالُث؛ الوجهُ  وأم  ًِّ  للشٌخِ  جّد   فً َذَكَرهُ  -هللاُ  رحمهُ - األلبان

َمتِهِ  ةِ  العقٌدةِ  شرح» على مقدِّ  ٌ كتور أظن   ال- «الطحاو ى الد  ! ٌعرفُه حو 

 :قالَ  حٌثُ  -!!أعظمُ  فالُمصٌبةُ : وَكَتَمهُ  َعَرَفهُ  فإنْ 

فاقِ  -تعالى- هللا ِكتابِ  بعدَ  الُكُتبِ  أصح   ُهما «الصحٌحان»و»   ُعلماءِ  باتِّ

ثٌن ِمن- الُمسلمٌن  ُكُتبِ  ِمن ؼٌِرهما على امتازا فقد ؛-وؼٌِرهم المحدِّ

ةِ  ن  ِدِهما الس   األحادٌثِ  وَطْرحِ  الصحٌحِة، األحادٌثِ  أصحِّ  بَجْمعِ  بتفر 

 .دقٌقة   وُشروط   متٌنة ، قواعدَ  على الُمنكرِة، والُمتونِ  الضعٌفةِ 

 

ن بعَدُهم َمن إلٌه ٌَُوف قْ  لمْ  بالِؽا   توفٌقا   ذلك فً ُوفِّقُوا وقد   نحَوُهم َنَحا مم 

 حّتى ؛-وؼٌرهم- والحاِكم ِحب ان، وابنِ  ُخَزٌمة، كابنِ - الصحٌحِ  َجْمعِ  فً

ا ُعرفا   صار  جاوزَ  فقد -أحُدهما أو- الشٌخانِ  أخرَجهُ  إذا الحدٌثَ  أن   عاّم 

ةِ  طرٌقِ  فً وَدَخلَ  القنطرَة، ح  بلمةِ  الصِّ  .والس 

 

هُ  ذلك، فً رٌبَ  وال   .عنَدنا األصلُ  هو وأن 

 



 هو «الصحٌَحٌن» فً كلمة   أو لَفَظة   أو حرؾ   ُكل   أن   ذلك معَنى ولٌس 

 ِمن شًء   فً خطؤ   أو َوْهم   فٌه ٌكونَ  أنْ  ٌمِكنُ  ال! «القُرآنِ » فً ما بمنزلةِ 

واةِ  بعِض  ِمن ذلك - هللا كتابِ  بعد لكتاب   العصمةَ  نعتقدُ  فلَْسَنا كبل؛ ،الر 

ً   اإلمامُ  قالَ  فقد أصبل ؛ -تعالى  إال ٌُتِم   أنْ  هللاُ  أَبى»: -وؼٌره- الشافع

 .«كتاَبهُ 

 

ِعً أنْ  ٌُْمِكنُ  وال  ن َدَرُسوا مّمن الِعلمِ  أهلِ  ِمن أحد   ذلك ٌد  ٌْ  دراسةَ  الكتاَب

ِب،ا َنْبذِ  مع وتدب ر   تفه م   ةِ  القواعدِ  ُحدودِ  وفً لتعص   ٌ ِة؛ العلم  ٌ  ال الحدٌث

ِة، األهواءِ   ٌ ةِ  الثقافةِ  أو الشخص  ٌ  .«ُعلمابِهِ  وقواعدِ  اإلسبلِم، عن األجنب

 

 : قلتُ  

نَ  ؛-ٌقولونَ  كما- الفرسِ  مربطُ  هو وهذا  ٌْ ٌ ةُ  القواعدُ ) هً فؤ  العلم

ةُ   ٌ  -الفُضبلء وُعلماُإهُ  الحدٌثِ  اظُ ُحف   -وٌستعملُها- استعملها التً-( الحدٌث

ِة، األهواءِ ) تِلُكمُ  ِمن  ٌ ٌ ة والثقافة الشخص  وقواعد اإلسبلِم، عن األجنب

رَ  وَمنْ  والروافُض، المستشرقون، َسلََكها التً-( ُعلمابِهِ  دَ  أو بهم، تؤث   َرد 

َخبلء الَكَتَبةِ  ِمن-مقوالتِِهم  !!؟-الد 

 

نا لؤلَسِؾ؛  ٌْ ل ِمن َنرَ  ولمْ  األخٌر، هذا ِمن الكثٌر -الءِ أُو عند- رأَ  وال- األو 

ْزرَ   !!-الٌسٌر الن 

 

؛  ًِّ  اإلمام كبلمَ  إن   ُثم  ْقدِ  قاعدةِ  فً- األلبان ًِّ  الن  ه  - الحدٌث  أهلِ  إلى ُمَوج 

ِصٌن، الحدٌثِ   فٌهِ  وشاَبتْ  ودماَءُهم، لحوَمُهم العلمُ  خالَطَ  الذٌن المتخصِّ

 الُعلوِم، كسابرِ - الشرٌؾِ  العلمِ  هذا على المتطفِّلٌِن أو ِعٌاِء،األد ال لِحاُهم؛

 ...فٌها -بحق  - أهلها وتخص صات

 



ةُ  األمثلةُ  وأّما -1ٔ   ٌ كتور أْوَرَدها التً الحدٌث ى الد   فقد مقالِِه؛ فً حو 

عَوى ردّ » كتابًِ فً أكثَرها َنَقْضتُ   سعٌد محمد اعتداءات وصدّ  الد 

َتها وَنَقضَ  ،-أشهر بضعة قبل عالمطبو- «حّوى  ٌ  علماءُ  -َقْبلُ  ِمن- بق

ة  .-وحدٌثا   قدٌما  - الباِرُعونَ  وُمإلِّفُوها العاِرفُون، األُم 

 

َذا وٌا  كتور كبلمُ  كان لو حب  ى الد   ِمن نَقلَهُ  ما على مقصورا   -نقُدهُ  أو- حو 

قدِ  أمثلة ًِّ  الن  ًِّ  العلم  ومحصورا   -بعضا   ضهمبع- الحدٌثِ  أهلِ  بٌن الحدٌث

هُ !! األمرُ  -إذا  - لَهانَ : -به َخذَ  لكن  ْعنِ  ُمْلَتِوٌا   ُسل ما   -ولؤلَسؾِ - ذلك ات   فً للط 

 فً لُهم َتْسَنحْ  ولمْ  بال، على الحدٌثِ  ألهلِ  َتْخُطرْ  لمْ  أُْخَرى أحادٌثَ 

 !!!خٌال

 

كتور فعلَهُ  ما فهل  ى الد  ةِ  القواعد) ِمن حو  ٌِّ ةِ الحد العلم  ٌ ؟ فً( ٌث  !شًء 

 

كتور عند ُهم َمن صنابعِ  ِمن هذا وهل  ى الد   جهابذة   أفذاذ   ُعلماءُ : )حو 

 !؟(ُحف اظ  

 

َة، َخلَقَ  والذي- ال   ...-الن سَمةَ  وَبَرأَ  الحب 

 

ةِ  االنتصارَ  إن  : )قولُهُ  أّما -ٕٓ  ن  ٌ ةِ  للس  ا ٌقَتِضً النبو  على نسٌرَ  أنْ  ِمن 

ْقدِ  أْمرِ  فً التشدٌد فً الصحابُة، رأِسِهم وعلى ِمٌن،المتقدِّ  منهجِ   النِّ

ي، ن ة وَعرض والتحرِّ ن ة وعلى القُرآن، على الس   المعلومِ  وعلى ذاتها، الس 

ٌن ِمن ًّ  والعلم التارٌخ، وحقابق السلٌمة، والعقول ضرورة، الدِّ  (!!القطع

 



كتور( َمَعهاجَ ) التً النقاط هذه ِمن واحدة   ُكلّ  إن  : فؤقولُ   ى الد   َؼَفرَ - حو 

لَها عنَدها، طوٌبل   الوقوؾَ  تستدِعً -ُهنا- له هللاُ  ا- وتؤم   ما وكشؾَ  ،-جّد 

 ...الجهل أو الِعلم حقابق ِمن وراَءها

عاَوى الفضفاَضِة، بالعباراتِ  االنتفاخُ  إذ  ، ُكل   ٌستطٌُعهُ  الواسعةِ  والد   أحد 

قِدرُ  ٌَ ؛ ُكل   علٌه و ةِ  العبرةُ  ماوإن   أحد   موافقة وِمقدارِ  والدلٌِل، بالُحج 

 .والبٌان للُبرهان الدعَوى

 

كتور استدرَكهُ  فما وعلٌه؛  ى الد   -الخالِص وتفكٌِرهِ  الَمْحِض، بعقلِهِ - حو 

ن» على ٌْ  أقل   وال البٌان، ُحَجج أْدَنى فٌه لٌس: -أحِدِهما أو- «الصحٌَح

 (!! قد)و ،(لعل  )و ،(قٌل: )إال الُبرهان، دالبل

د إن  : أقولُ  بل  هُ  إدراك ُمَجر  ن» على َمَضى قد أن  ٌْ ن- «الصحٌَح ٌْ  -الجلٌلَ

ًْ  ِمن أكثرُ  ْقدِ  هذا مثلِ  عن سالمة   وهً َقرنا ، َعَشرَ  اثَن  وبرٌبة   الدخٌل، الن 

كتور ُطعونات ُكلِّ  َردِّ  فً لََكاؾ  : والتعطٌل النقِض  هذا ِمن ى الد  فِهِ  حو  ٌْ  بَِس

ة أولبكَ  عن الُمسل ماتُ  هذه تؽٌبُ  كٌؾ إذْ  مسلول؛ال  !الفُحول؟ األبم 

 

مَ  حدٌث   ِمن ما: أقولُ  إنًِّ ثم  كتور منهُ  َتوه  ى الد   ،)!( للقُرآنِ  معارضة   حو 

 حولَهُ  األوهامَ  َوَنَقضَ  إال)!!!(  للعقلِ  ُمخالفة   أو ،)!!( للتارٌخِ  مناقضة   أو

ةُ  -قدٌم ِمن- راٌةِ  أصحابُ  الِعلمِ  أبم   الَفْهمِ  ذوو وأرباُبهُ  والعقول، الدِّ

 .واألُصول

 

 الش روح كُتبَ  ٌُراِجعَ  أنْ  فً باحث   ُكل   كاؾ   -ُهنا ها- ِمنًِّ اإلجمالُ  وهذا 

ٌ ة، فاعِ  فً الُمْفَرَدة والكتبَ  الحدٌث نِ » عن الدِّ ٌْ  على والنقِض  ،«الصحٌَح

 وٌرِوي العلٌل، ٌَشفً ما -فقط- عتِهاُمراج ففً منتقِدِهما؛ أو ُمْنَتقِِصِهما

 ...كفٌل الحقِّ  بُنصرةِ  هو مّما دخٌل؛ قول   ُكل   وٌنقض الؽلٌل،

 



ا -ٕٔ  ً   النقضَ  هذا أن   دعَوى أم  ن» ألحادٌث الَمْحض العقل ٌْ - «الصحٌَح

ةِ  تمكٌن  ) هو -أحِدهما أو ن  ٌ ة، للس   لفظُ  هو كما-( لها َهْدما   ولٌس النبو

كتور ى الد   وإنْ  بعٌنِِه، الهدمُ  -واللـهِ - هو بل: فؤقولُ  ؛-!مقالِهِ  فً حو 

 ...-أَبى َمن وأَبى شاء، َمن شاءَ - َبراء   منهُ  والعلمُ  الِعلِم، بثوبِ  أظَهْرَتهُ 

 

ة    - والتً الَجرابِد، صفحاتِ  على الكبلمِ  هذا مثلُ  ٌُكَتبُ  عندما وبخاص 

ُصون ٌُطالُعها ال -بالعادةِ  ة  - الشرٌعةِ  ُعلومِ  فً المتخصِّ  وعلم ،-عام 

ةِ  أو الُمسلمٌن، عوامِّ  ِمن ُمتابِِعٌها ُجل   وإن ما ،-خاَصة  - الحدٌث  عام 

ةِ  التشكٌكَ  -جمٌعا  - وُعقولِِهم قُلوبِِهم فً ٌُولِّدُ  مّما الُمثق فٌِن، ن   بالس 

 كالعقلِ  صحٌح؛ وجه   لها لٌس ترجٌح  )!(  مصادرَ  وتولٌدَ  والحدٌِث،

ِد؛ال َخذَ  أنْ  ٌجوزُ  ال الذي ُمجر   األحادٌثِ  على للُحْكمِ  طرٌقا   -محضا  - ٌُت 

واٌاِت؛ ل العقلُ  هو عقلَ  فبل والرِّ  العقولُ  إذ والمعّول؛ الرد   إلٌه الذي األو 

اتِها واختبلؾ ثقافاتِها، واختبلؾ بٌباتِها، باختبلؾِ  تختلؾُ   ٌ  فعقلُ !! إمكان

 !؟-إذن- الَحَكمُ  هو َمن

 

كتور أوهامِ  بنقِض  كفٌل   -لوضوِحهِ -( ٌعقلُ  لِـَمن) -وحَدهُ - وهذا  ى، الد   حو 

اها ما سّماها ولو ،-كاف ة  - وُطعونه وتشكٌكاتِه، وانتقاداتِِه، َعى ولو! سم   اد 

َعى ما فٌها  !اد 

 

كتور به َخَتمَ  ما أّما -ٕٕ  ى الد   مع التعامل فقه) إلى الحاجةِ  ِمن مقالَهُ  حو 

ا جاء ما منها إذ صوص؛الن ، قد عاّم  دا   جاء ما ومنها العكس، أو ُخص   ٌ  مق

ة، فتَوى أو عٌن، واقعةَ  كان ما ومنها أُْخَرى، وُمطلقا   تارة ،  حبل   أو خاص 

ة لمشكلة  !( خاص 

 

 : فؤقولُ  ؛-قال كما- 



ى الدكتور أن   لو  : ثِهِ َبحْ  فً -(ُهنا)- بها طالبَ  التً األصولَ  هذه أعَملَ  حو 

واٌاتِ  تِْلُكمُ  -ُكلّ  بل- أكثرِ  نقدِ  إلى احتاجَ  لَـَما نِ » فً التً الرِّ ٌْ - «الصحٌَح

 اْعَتَصرَ  التً المعانً هذه ِمن معنى   على سار   أكثَرها ألن   ؛-ؼٌِرهما أو

كتور ِذْكَرها ى الد   !-ُمْبَتَسرا   -ُهنا ها- حو 

 

ا- األصول لهذه إهمالَهُ  ولكن     ٌّ َظرَ  هُ وحصرَ  ،-فعل ً   الن   -فقط- المحضَ  العقل

واٌاتِ  تِْلُكمُ  فً  لو والتً ،-والُمشكبلتِ - اإلشكاالتِ  هاتٌك عنَده ول دَ : الرِّ

: -!به طالَبَ  الذي -الحقّ -( الن صوص مع التعاُمل فقه) َضْوءِ  فً ُعِرَضتْ 

واٌاتِ  مجموعِ  عن فضبل  ! منها واحدة   رواٌة   عند َوَقؾَ  لَـَما َدةِ الم الرِّ  تعدِّ

اها ُمنتقِدا  )!(  قلٌلة   أسُطر   فً( َضَؽَطها) التً  ٌ ا) َنْقدا   -جمٌعا  - إ  ٌّ  !(! جماع

ة  - العلمُ  هكذا فهل  ة  - الحدٌثِ  وعلمُ  ،-عام   مع التعاُملِ  فقهُ )و -خاص 

 !؟-أخص   بصورة  -( الن ُصوِص 

 

 فً لَِّفتْ أُ  -ُهنا ها -عنَده-!( المضؽوطة) األحادٌثِ  هذه بعضَ  إن   بل 

فاعِ  ؛ ُمْفَرَدة   ُمإل فات   عنها الدِّ بَ  َتُذب   ُمستقِل ة  ٌْ  الت شكٌكَ  وتدفعُ  عنها، الر 

 الخطٌبِ  الحافظِ  وتؤلٌؾ ،(القُرآن سَوى ما كتابةِ  عن النهً حدٌث)كـ بها؛

حر حدٌثِ )و ،-فٌه- البؽداديِّ  ، الشٌخ وتؤلٌؾ ،(السِّ ًّ  الشٌخ ثم الوادع

ندي، الشٌخ وتؤلٌؾ ،(الت ربة حدٌث)و ،-هفٌ- الَمْرَصفً  الشٌخ ثم السِّ

 الَعلَوي محمد وتؤلٌؾ ،(وموسى الموت َملَك) وحدٌث ،-فٌه- الَمْرَصفً

 ...أُطٌلُ  فبل ؛-ذلك وؼٌر -مطبوعة وُكل ها -فٌه- المؽربً

 

ٌُْنَظر  ًِّ  والتؤصٌلِ  العملً، للتفصٌلِ - المزٌدُ  وْل  ُمشِكل»: كتاب فً -العلم

- «الحدٌث مختلؾ تؤوٌل»: وكتاب ،«الحدٌث اختبلؾ»: وكتاب ؛«اراآلث

ة ِمن لعدد   -وأمثالها ة أبم  ن  ٌُْعَرؾَ  والُهَدى؛ الس   وَنَقُضوا الحق   أقاُموا كٌؾَ  لِ

 ...والَهَوى الباطلَ 

 



نا  كتور لََنْرُجو وإن  ى للد   حالِ  فً قٌل ما كِمْثلِ  حالُهُ  ٌكونَ  ال أنْ  -أخٌرا  - حو 

 له راجٌنَ -( مؤُْجور كاتب   أو مؽرور، جاهل  : )األقاوٌل هذه أمثالَ  َجَمعَ  نمَ 

واب، الحقِّ  إلى العودةَ   .-واالرتٌاب الش كِّ  عن والفٌبةَ  والص 

 

ِدٌن...   ة مع ُمَردِّ ةِ  أبم  ن   قال كما- والحدٌث القدٌمِ  فً- قولَُهم والحدٌثِ  الس 

ْهِري   ِشهاب بن محمد اإلمامُ  ةَ  َدُعوا»: -الز  ن   لها تعِرُضوا ال تمِضً؛ الس 

ْأي  .«بالر 

 

 .الَقْصدِ  وراءِ  ِمن وهللاُ  

 * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- شعرا  - سفٌان أبً الجلٌل الصحابً فضابل ِمن

 

ا* * *  قصٌــدة   َكَتْبتَ  أال المحب   قال انِ  ظالِم   لِقالَةِ  رّد   َخو 

 

 

انِ  العظٌمِ  ربًِّ ِمن والعونُ * * *  ُمساِرعا   وقلتُ  قالَ  ما فسمعتُ   :الش 

 

 

ةِ  ُحْكمُ )  ُسفٌانِ  أبً عن راض   وهللاُ ( * * * األركانِ  ثابتُ  المحب 

 

 

ً   ذاك  شانً حقود   ِمن ألنؾ   ُرؼما  * * *  مكاُنهُ  الجلٌلُ  الصحاب

 

ارَ  ٌدُخلِ  َمن  ألمانِ  الزما   َعفوا   سٌنالُ * * *  له كانت التً الد 

 

حٌحَ » َجَمعَ * * *  الذي ُمسلم   رواهُ  الحدٌثُ  هذا  دانًِ قِْطفا   فكانَ  «الص 

 

 

ا ظ  * * *  ِكْبَدهُ  ٌقطعُ  فذاك الَحقودُ  أم  ٌْ  الشٌطانِ  كحالةِ  علٌهِ  َؼ

 



 

ْهِذي فتراهُ   إٌمانِ  ذي ُكلِّ  ٌُإِذي وتراهُ * * *  بحقابق   جاِهبل   ٌَ

 

 

 ُنقصانِ  ذا لٌس صحابةِ ال َشَرؾُ * * *  بُِصْحَبة   َجل   ُسفٌانَ  أبو هذا

 

 

انًِ الُهَدى أصحابُ  فالصحبُ * * *  حاقد   َمقولَةَ  وَدعْ  -جهولُ - ِاْخَسؤْ   الرب 

 

 

ً   حال   ٌستِوي هل  هوانِ  بشرِّ  َتهِوي حالة   مع* * *  شؤُنهُ  عل

 

 

 الحٌوانِ  لذا ِهْذٌان   حالِ  مع* * *  ُهدى   إلنسان   حال   ٌستِوي هل

 

 

ُدوقِ  قلبُ  حابةِ  نحوَ * * *  َجَنباُتهُ  سلٌمة   الص   أمانًِ أجلِّ  فً الص 

 

 

اءِ  أَخا فاْهَنؤْ  اتُ  فلقاُإنا* * *  أحمد   ُسن ةِ  الَؽر   باإلحسانِ  الجن 

 



نا ذا  الجانًِ الُعَبٌدِ  عن اللُهم   فاْعؾُ * * *  وبفضلِهِ  قُل باهلل ظن 

 

 

 

 

 

 

 ***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 {... مأبناَءهُ  ٌعرفونَ  كما ٌعرفونهُ } 

 

 (...الَخراب كنٌس)و ،(األقصى المسجدُ )و الٌهودُ 

 

 

 المقِدس بٌتِ  فً-( ٕٓٔٓ/آذار/٘ٔ) االثنٌن أمسِ  ٌومَ  الٌهودُ  افتَتحَ ...  

لٌِب-( األقصى المسجد) ِمن ُخُطوات ُبْعدِ  وعلى -المحتلّ  ْوهُ  ما -الس  : َسم 

 (!! الَخراب كنٌس)

 قٌمة   ذا مدلوال   -!بشاعتِهِ  على- االسم لهذا أن   -أعلمُ  وهللاُ - لً وٌبُدو 

 األسماءِ  كثرةِ  على الببٌسُ  االسمُ  هذا منُهم كان لَـَما وإال عنَدُهم، ُكْبَرى

 !وَوْفَرتِها!( الحسنةِ )

نا هللاَ  أن   ذلُِكم   كما ٌعرفوَنهُ } : -كتابِهِ  فً- عنُهم ٌقولُ  -ُعبلهُ  فً جل  - رب 

 : { أبناَءُهم ٌعِرفُونَ 

 أهلِ  ُعلماءَ  أن   -تعالى- ٌُْخبِرُ »: «تفسٌِرهِ » فً كثٌر   ابنُ  إلمامُ ا قال 

عِرفُونَ  الكتابِ  ةَ  ٌَ  كما -وسل م علٌه هللاُ  صل ى- الرسولُ  به جاَءُهم ما ِصح 

 .«َولََدهُ  أحُدُهم ٌعِرؾُ 

 : جرٌر ابنُ  اإلمامُ  وقال 

َصاَرى وُعلماءُ  الٌهود أحبارُ ... »   .«...الن 

نا أْثَبَتها التً( المعرفةِ ) هذه نمِ  ولعل     هللاُ  صل ى- قولَهُ : لهم -تعالى- رب 

ْثِرب وَخرابُ  ٌثِرب، َخرابُ  المقِدس بٌتِ  ُعمرانُ »: -وسل م علٌه  ُخروج ٌَ

َنهُ  ،(1ٕٗٗ) داود أبو رواهُ ]« ...الَملَحمة  على تعلٌقِهِ  فً شٌُخنا وحس 

 ([.ٕٗٗ٘) «المصابٌح مشكاة»



ْخمَ  الكبٌرَ  الكنٌسَ  هذا َبَنْوا قد -لِذا- فتراُهم   ِمن ُخُطوات   ُبْعدِ  على الض 

نِ  أُولَى-( الُمباَرك األقَصى المسجدِ ) ٌْ ن القِبلََت ٌْ ْوهُ  ،-الشرٌَفَت  بهذا وسم 

ةِ  الداللةِ  ذي االسمِ   ٌ  !-عنَدُهم- العقابد

 ...-العهدُ  لهم طال ولو- ٌهود ٌُفلِحَ  ولنْ  

 ...-الببلد فً استطالُوا ولو- ِعماد   لُهم ٌقومَ  ولنْ  

نٌا َملَُكوا ولو- فبلح   بهم ٌستمر   ولن   ...-الد 

 ...{ المٌعاد هللاُ  ٌُْخلِؾُ  ال هللا َوْعدَ }  -ُعبله فً ُسبحاَنهُ - حق   هللا فوعدُ  

 ِمرآة» فً -(هـٙٙٙ) َسَنةَ  الُمَتَوف ى- الَجوِزيّ  ابنِ  ِسبطُ  َذَكرَ  وقد 

مان ٌن جمالَ  اعرَ الش( ٕ٘٘/6) «الز   َسَنةَ  الُمتوف ى- مطروح بن الدِّ

 :-قاببل  -( هـ1ٗٙ)

اِصرِ  فً شعِرهِ  وِمن»  ا -الكرك صاحب- داود الن   ِمن القدسَ  استعادَ  لـم 

ولةِ  فً- وثبلثٌن ِست   َسَنةِ  فً إلٌِهم ُسلَِّمتْ  حٌنَ - الفَِرْنجِ  ة الد   ٌ  ،-الكامل

 :الشاعرُ  هذا فقال

 

 سابرا مثبل   فصاَرتْ  ساَرتْ * * *  عادة   له ىاألقصَ  المسجدُ  

 

 

 ناِصرا له هللاُ  ٌبعثَ  أنْ ( * * * ُمسَتوَطنا  ) للُكْفرِ  َؼَدا إذا 

 

 

َرهُ  فناِصر    ال   َطه  َرهُ  وناِصر  * * *  أو   آِخرا طه 

 



 :قلتُ  

اِصر)بـ ٌقصدُ   ال  -( الن  ٌنِ  صبلحَ  الناصرَ : -أو  ًِّ  الدِّ ٌ وب  .األ

 .-(هـ4٘ٙ) َسَنةَ  الُمَتوف ى- داُود الن اصرُ  الَملِكُ  هو: -ثانٌا  -( رالن اصِ )و 

ٌِّاُ  جدٌد؛ ِمن األقَصى بالمسجدِ  َنسعدُ - ُتَرى ٌا- فهل...   ٌَُه  ناصرا   لهُ  هللاُ  و

 والن ْصرِ  والُهَدى بالخٌرِ  علٌه وٌنُثرُ  َبهاَءهُ، له ٌُعٌدُ  ؛-ثالثا   -بالحقِّ -

 !ُدَرَرهُ؟

 ...{ بعزٌز   هللا َعلَى لِكَ ذَ  َوَما}  

إالُ  لَِكْن؛  قولُونَ  كما- نفَسهُ  ٌطرحُ  الذي الس  ٌَ!-: 

 !الن ْصر؟ مستَوى َقْدر على نحنُ  هل 

ةِ  على نحنُ  هل   ٌ ةِ  أهل ٌَها؟ أنْ  القِم   !نعَتلِ

ةِ  َقْدرِ  على نحنُ  هل   ٌ ٌادةِ  مسإول ٌادِة؟ السِّ  !والرِّ

ا كُ ٌَ  لَمْ  هللّاَ  بِؤَن   َذلِكَ }   ر  ٌِّ ْعَمة   ُمَؽ ُرواْ  َحت ى َقْوم   َعلَى أَْنَعَمَها نِّ ٌِّ َؽ  بِؤَنفُِسِهمْ  َما ٌُ

}.. 

 * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 



نِ  فؤي   وقُلنا؛.. قالوا ٌْ  !؟ أَْمَنا أحق   الفرٌَق

 

 ... -وسلّم علٌهِ  هللاُ  صلّى- الّرسول صحابةِ  عن فٌهِ  ُندافِعُ  ال ذي الوقتِ  فً

 

 ... -وسلّم علٌهِ  هللاُ  صلّى- الّرسولِ  لمسرى وننتصرُ  

 

 : -وسلّم علٌهِ  هللاُ  صلّى- الّرسولِ  ُسّنةِ  منتقِص  َدعاوى وننقضُ  

 

، سفٌه   علٌنا ٌخرجُ   ِجدُ  ال ٌابِس؛ وجهول   بابِس، َوُمَتَعد   طابِش   إاِل   نفَسهُ  ٌَ

 !!!بِالِمَحن إاِلّ  ٌُعَرؾُ  َوال! الفَِتن فًِ

 

هُ   َك، أنا: -!الَحال بِلِسانِ - ٌقُولُ )!(  وكؤَن  ةِ  انتصْرتَ  ولو ِضد  ن  ٌ ة، للس   النبو

ة وللّصحابةِ   ٌ  !!!!الَمْرِض

 

َرُهم َخَرجَ  لََقدْ ...   ٌَُذكِّ ء   بؤيِّ  ولو.. َنْفَسه لِ ًْ  ...َش

 

لِ  ولو ُهنا، أنا: لٌِقُولَ  َخَرجَ   ٌْ  ...األُُمور َوَعظابِمِ ... والث ُبور بِالَو

 

 ...الّثرَثار والُمَتَكلِّمُ  الِمْعَثار، الّطاِعنُ  أنا: َنْفِسهِ  َعنْ  ْخبَِرُهملٌُِ  َخَرجَ  

 



ْعَتِرؾ َخَرجَ   ٌَ ُإوس بِلَِسان   لِ الُ !! الَمْهُووس الَعُبوسُ  أنا: ٌَ  الَخَناِجرِ  َحم 

 !!والفُُإوس

 

ْكَرارِ  ولو -إَِذنْ - بؤس َفبل   ...َواالْجتِرار بالت 

 

ُهم -!!ٌتناَقُصون بدأوا َوَقدْ -!ُمقلِّدٌه: قُل بل-)!(  ِعٌهُمتابِ  ِمن َضاِمن   ُهوَ    أن 

ون، علٌهِ  الحقِّ  أهلِ  جواباتِ  َوَعن ٌَُصفِّقُون، وله ٌبحُثون، عنهُ   صاد 

 !!َوُمْعِرُضون

 

رُ  تراهُ  لَِذا؛   ...منقُوض مرُدود   ُهوَ  ما ٌُكرِّ

 

دُ   ٌَُردِّ  ...مرفُوض باِطل   ُهوَ  ما َو

 

 !ْعَبُتهُ جَ  َخَوتْ  لقد 

 

 !!بَِضاَعُتهُ  َوَكَسَدتْ  

 

ُدور ُمْفَرَؼة   َحْلَقة   فًِ َفُهو  ٌَ! 

 

 !!َوَتُدور َتلُؾ   محاِجِرها فًِ َوَعٌناهُ  

 



ُموت؟ َواسَمهُ  لِْلُخفُوت، َصْوَتهُ  ٌتُركُ  فهل َكَذلِك؛ األَْمرُ  َوإِذِ   ٌَ  !لِ

 

ر ال، وألؾُ  ال،  ٌَُكرِّ  (!أحلَى ر  ُمَكر  ) ُكل   ولٌسَ  ؛-إَِذن- فل

 ...فعلتَ  ما فعلتَ  لو.. ذا ٌا 

 

 ...كتبتَ  ما وكتبتَ  

 

 ...قلتَ  ما وقلتَ  

 

ْرتَ   ْرتَ  ما)!(  وكر   ..كر 

 

 ...ِؼطاُإكَ  -الَحقِّ  أَْهلِ  بُِرُدودِ - انكشؾَ  لقد 

 

ِشكَ  بَِسَفِهكَ - َوُعِرؾَ   ٌْ  ...َوَشؤُْنكَ  َحالُكَ  -َوَط

 

رُ )و   الّطبعة) ِمن-( ٔٗص) فًِ نقلُتهُ  ما حوَ ن -بالَحقِّ -آِخرا  -!( أَُكرِّ

  ِكتابً ِمن -(الّثانٌة

 :«الّصالِح الّسلؾِ  منهجُ » 

 

 

ِدي َكِرَهتْ  لَوْ  وهللاِ   ا ُسْحقا   َولَقُْلتُ  لََقَطْعُتَها( *** أَْسبلََفَها) ٌَ  ٌَِدي ٌَ



 

 

ارِ  أَْحَرْقُتهُ ( *** َصَحاَبة  ) ٌُِحب   الَ  َقْلبًِ أَن   أَوْ   دِ  مْ لَ  بِالن   أََتَرد 

 

 

 َوَتَعب ِدي َعقٌَِدتًِ الِكَتابِ  َوَعلى***  َنْهَجُهم أَْقفُو( األَْصَحابِ ) َمعَ  َفؤََنا 

 

 

 :-مضٌفا  -وأقول 

 

ً   كان لمن أّنى   أحمدِ  صحبةُ  بالحق وأماَمه***إماَمه النب

 الجاحدِ  كالكفور وشتما   سبا  ***بمقولة   أو باللفظ ٌُسِرفنْ  أن 

 ترّددِ  بدون لَقابلُهُ  إنً***لصحبة  (الؽثاء)وصؾُ  ٌنبؽً ال 

 األوحدِ  القدٌر عند فجزاإه***مقالتً ضدّ  بالسوء والمفتري 

 

 

 

 

ة  - وأَْخُتمُ   ا ُمَطْمبِنا  -َثم   :-ُمْطَمبِّن 

 

 



ِظُكمْ  ُموُتوا قُلْ }  ٌْ  ...{بَِؽ

 

 

 

 !الموعدُ  وهللاُ ...  

* * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ن كلمة  ..  البحر فً ونَ ٌحُرثُ  الذٌن إلى ٌْ ن- لِِصْنَف ٌْ  !-باتِّجاَه

 

،( الحراثةُ ... )   أسالٌُبهُ  ولُِكل  .. آخر شًء  ( البحر) وخوضُ  شًء 

 ...وطرابقُهُ  وُطُرقُهُ  وُدروُبُه،

 

 بعٌنِِه، والهباء ،-ُكل ه- الؽباءُ  فهً!(: البحر) فً( الحراثةُ ) تكونَ  فؤنْ  

 !ذاُتهُ  الطٌشُ  وهً

 

ن-!( البحر فً ٌحُرُثونَ  الذٌن) ِصْنَفًِ  إلى -اآلنَ - وكلمتًِ  ٌْ  :-باتجاَه

 

 

ل االتِّجاهُ    : األو 

اؾ   ؛-!شت ى بؤسماء  - الرقٌق التقلٌد لَُبوسَ  تسرَبلُوا الذٌن أولبكَ    عن الش 

، ٌُخالِفُونَ  الذٌن لَِسوءاتِِهم؛ الكاشؾِ  عوراتِِهم، ٌُؽاٌُِرون الحق   الواقَِع، و

ٌُناقِضُ  اِرٌخ، ونَ و ٌُكابُِرونَ  الت   !أنفَُسُهم و

 

! حولَها َمزاِعِمِهم بُبطبلنِ  الن اس أدَرى ُهم ُمسل مات   فً ٌتكل ُمونَ  فتراُهم 

 !!فٌها َمقوالتِِهم بفسادِ  الن اسِ  أعرؾُ  وُهم

 

ها   !ممسوس أو ملبوس   -بذا- واحَدُهم كؤن   بالمحسوس؛ الُمكاَبَرةُ  لكن 

 

 : قٌل لو بما أشبهُ )!(  هإالءِ  به ٌُكابرُ  ما أكثرَ  إن   



ةَ  ابنُ    ٌ اِزي الفخر!( تلمٌذُ ) تٌم  !الر 

 

 : أو 

 

 !العبلّؾ الُهَذٌل أبً!( شٌخ) َرَجب ابنُ  

 

 :أو 

 

م ابنُ   ٌِّ  !ِدْرهم بن الَجْعد!( َقرٌن) الق

 

 ابن اإلمام ابن إبراهٌم اإلمام قولَ  -آَخرَ  طرؾ   ِمن- ٌُشبِهُ  -ُكل هُ - وذا...  

م ٌِّ ة ق  ٌ ا -هللا رحمهما- الجوز  لو: فقال! أشعري   كثٌر ابنَ  إن  : له قٌلَ  لـم 

ْقتُ  ما َشْعر   قدِمه إلى رأِسهِ  ِمن كان  !!أشعري   أن هُ  صد 

 

 (!!هإالء) مع فٌه نحنُ  ما وهكذا...  

 

 !!النقض؟ أو اإلثبات ُحَجج -!أن ى بل- فؤٌنَ ...  

 ...ٌعقِلُون فؽٌُرُكم تقولون؛ ما لُواتعقِ  لمْ  إنْ  ؛(هإالء) ٌا 

 

 ...ٌُدرُكون فكثٌر   تتساَفُهون؛ به ما ُتدِرُكوا لمْ  وإنْ  

 



 !!أنفَُسُكم( أدِرُكوا)و! أحوالَُكم( فاعقِلُوا) 

 

- الِعلم طلبةِ  إخوانًِ أحدُ  -بالهاتِؾِ - لً َذَكَرها فابدة   أعَجَبْتنًِ ولقد 

 :قال ؛-بشؤنِِهم

 كٌؾ الباطل؛ بهذا لبلقتِناعِ  والُمظِهُرونَ  الباطل،ب الخابضونَ  هإالء 

 !تفكٌُرُهم؟ وكٌؾ! ُعقولُُهم؟

 

عً هذا ُشبهاتِ  مثلُ  كانت فإذا   قد -!هو َنَعم؛-!( المخذول) المجهول الُمد 

فاهةِ  التفاهةِ  ِمن وهً- علٌهم اْنَطلَتْ   لو -بربِّك- فكٌؾ ؛-!بمكان والس 

ارُ  جادلَُهم ُرو أو األشاِعَرة، ُمَتَكلُِّمو وأ المعتِزلَة، ُنظ    ؟!!!التكفٌر فِْكر ُمَنظِّ

 

 !مآلُُهم؟ سٌنَتِهً أٌن وإلى! حالُُهم؟ سٌكونُ  ماذا 

 ...-وهللاِ - صدقتَ : فقلتُ  

 

 -المآل وبهذا الحال، هذا على وُهم -والِجدال- الصنؾِ  هذا مع فالكبلمُ  

 !!الُمحال ِمن َدْرب  

 

 !ٌُفلُِحون؟ فؤن ى 

 

ها: لكم أقُلْ  ألَمْ    !!البحر؟ فً الحراثةُ  إن 

 

 :اآلَخرُ  االتِّجاهُ  أّما 



 ٌُناقُِشوَنُهم، لِـَمن -ُهنا -فٌه-( كلَِمتًِ) أذُكرُ  ؛-تماما  -( ُمعاِكس   اتِّجاه  ) فهو 

ٌُحاِوُروَنُهم، ونَ  وٌتعق ُبوَنُهم، و ُعوَنُهم؛ علٌهم، وٌرد   :لهم فؤقولُ  وٌتتب 

 

 !تصنُعون؟ ماذا 

 

 !تنتِظُرون؟ ماذا بل 

 

 !ُتسِمُعون؟ وَمن 

 

 !!عجٌن ِمن وأُْخَرى! ِطٌن ِمن أُُذن  : ُتخاِطُبوَنُهم الذٌن( ُجلِّ ) حالَ  إن   

 

ر ِمن وما! قاِرئ ِمن فما   !!!متؤن   ِمن وما!! متدبِّ

 

 ...أعماُهم فالجهلُ  

 

َفهُ   ُهم والس   ...أصم 

 

 ...أْهلََكْتُهم والَعَجلَةُ  

 

ٌُْإٌُِسنا ٌُزِعُجنا، -وهللاِ - وهذا   !-كذلك لنا( إخوان  ) ٌكونَ  أنْ  -و

 



هُ  نسكَت؛ لن لكْن؛...    ؛(ُهم) ٌستجٌُبوا لمْ  فإنْ  ؛-شرعا  - البٌان واجبُ  ألن 

؛ فؽٌُرهم هُ }  ُمستجٌب  ُنن  ٌِّ  ...{َتْكُتُموَنهُ  َوالَ  لِلن اسِ  لَُتَب

 

ا  ٌُقالُ  ؛(ُهم) أم   :-فٌهم- لكم ف

 ؼٌرِ !( بحرِ ) وفً(! حرثِِهم) بعكسِ ( بحر  ) فً!( ونتحُرثُ ) أنُتم 

 !!ُتفلُِحون؟ فؤن ى(!! بحِرِهم)

 

ها: -أٌضا  - لُكم أقُلْ  ألَم...    !!البحِر؟ فً الحراثةُ  إن 

 

 * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٌ ة الرإٌة  الصواب الشرع

 فً

 !الطبلب تدرٌس عن( المعلِّمٌن) امتناع

 

 لُِمَعلِِّمً: أن   ِمن-األُُرُدنّ  بلدنا فً-الحالٌة ةاألزم فً الدخول عن بعٌدا   

 هذه حقٌقةِ  إدراكِ  تفاصٌلِ  ُولوج عن فضبل  ! بها ٌُطالُِبونَ  ُحقوقا   مدارِسنا

 :أقول ؛!ال؟ أمْ  حق   أهً: بها الُمطالَبِ  الُحقوق

ةِ  األحكامِ  بٌانَ  إن     ٌ َبةِ  الشرع ٌ ةِ  الناحٌةِ  على المترتِّ ٌ   التربو  ِمن ةِ والتعلٌم

 هو: -امتناعا   أو أداء  - طلبتِِهم نحو المدارسِ  ُمعلِِّمً على ٌجبُ  ما جهةِ 

ا... }: -تعالى- قال كما: والناس المجتمع إصبلحِ  فً واألساس األصلُ   وأم 

 ...{األرِض  فً فٌمُكثُ  الن اسَ  ٌنفعُ  ما

؛  دا  - أعلَمُ  فإنًِّ وابتداء  ٌِّ  التربٌة وزارةِ )لـ -ناببلدِ  فً- القدٌمَ  االسمَ  أن   -ج

 ال -ُهنا ها-وحَدها-( المعارؾ) وكلمة ،(المعارؾ وزارة: )هو( والتعلٌم

ْورِ  ِمن المطلوب التربوي   الُبعدَ  ُتعِطً ًِّ  الد   أحسنَ  فلقد المرؼوب؛ التعلٌم

ا- رَ  َمن -إذنْ  -جّد   ٌ  هذه إلى( المعارؾ وزارة: )القدٌمة التسمٌة تلكَ  َؼ

 تقدٌم فً أكثرَ  وأحسنَ  ،(والتعلٌم التربٌة وزارة): الحالٌة التسمٌة

نه لِـَما ؛(التعلٌم) على( التربٌة) ً   معنى   ِمن تتضم   وَنهج   دقٌق، أخبلق

  ً  ...أنٌق ُسلوِك

ًَ - هللا عبدِ  بنِ  جابرِ  عن «صحٌِحهِ » فً ُمسلم   اإلمامُ  َرَوى وقد   هللاُ  رض

ً   أن   ،-عنهُ   لمْ  هللاَ  إن  »: -نفِسهِ  عن- قالَ  -موسل   علٌه هللاُ  صل ى- النب

تا   ٌبَعْثنًِ تا ، وال ُمَعنِّ را   ُمَعلِّما   َبَعَثنًِ ولكنْ  ُمتعنِّ ٌَسِّ  .«ُم

ةَ - وٌكفٌنا  ُسولِ  َوْصؾِ  إلى والتنبٌهُ  التنب هُ  -ثم   -وسل م علٌه هللاُ  صل ى- الر 

 وظٌفة   ِمن فٌالَها ؛(مالمعلِّ )بـ -دابما   قابما   َوصفا  - الحدٌثِ  هذا فً- نفَسهُ 

ة   عالٌة، ٌَتْ  حق ها، أُعِطٌتْ  لو: ؼالٌة ومهنة   سامٌة، ومهم   على وأُدِّ

 !َوْجِهها



ُبونَ  لُطبلّبِِه؛ وأُسوة   لتبلمٌِذه، قُدوة   فالمعلِّمُ    األخبلق، محاسنَ  منهُ  ٌتشر 

دَ  -به قابم   هو فٌما- القضٌةُ  ولٌست اآلداب، بمكارمِ  منه وٌنتفعون  مجر 

ى، -وظٌفة   أيِّ - وظٌفة   ة   أجرة   ومقابلَ  ُتإد   ٌ  !ُتعَطى مال

 -تعالى- ربِّه ِمن بوحً   -وسل م علٌه هللاُ  صل ى- هللا رسولُ  أْخَبَرنا ولقد 

 فقال ؛-!خالصا   حّق ا المعلِِّمٌن َمطالبُ  كانت لو فٌما- الحالَ  هذه ٌُشبهُ  عّما

َفقِ ا الحدٌثِ  فً -وسل م علٌه هللاُ  صل ى- تِهِ  على لُمت   مسعود   ابنِ  عن - صح 

! هللا رسولَ  ٌا: قالوا ،«ُتنِكُروَنها وأُمور   أََثَرة   ستكونُ »: -عنه هللا رضً-

ونَ »: قال تؤُمُرنا؟ فما  ؛«لكم الذي هللا وتسؤلونَ  علٌكم، الذي الحق   ُتإد 

مَ  ً   فقد   على: به طالَُبونَ مُ  أنُتم الذي( الحق  ) -وسل م علٌه هللاُ  صل ى- النب

 !به ُتطالُِبونَ  أنُتم الذي).....( 

ٌ ها- أنفَُسُكم تجعلُونَ  فلماذا   قُْدَوة   -!هذا بامتناِعُكم -هللاُ  رعاُكمُ  -الُمرب ون أ

 مخالفةِ  عن فضبل  ! ومجتمِعُكم؟ وأبنابُِكم لُطبَلبُِكم صالحة   وال حسنة   ؼٌرَ 

 !اللّطٌؾ؟ وأدبِهِ  الشرٌؾ، -وسلم علٌه هللا صل ى- هللا رسول هديِ 

وا أال  ُكم وْلَتْسؤَلُوا علٌكم، الذي الحق   فْلُتإد   لكم؛ الذي -ُسبحاَنهُ - رب 

ُكم شرعَ  ٌُخالؾُ  ال ُمنضبِط   طرٌق   َوْفقَ  -مطالبكم لتحقٌق- وْلَتسٌُروا  ربِّ

 .{مإمنٌن ُكنُتم إنْ }

ًَ - الُخْدِريِّ  د  سعٌ أبً عن «ُسَننِهِ » فً ماَجه ابنُ  اإلمامُ  َرَوى وقد   رض

هُ  ،-وسل م علٌه هللاُ  صل ى- األعظمِ  الرسولِ  عن ،-عنهُ  هللاُ   ال»: قال أن 

ً   أَثر   وأي   تربوّي، َضَرر   َفؤي   ؛«ِضرار وال ضررَ  ، سلب ًّ  تؤثٌر   وأي   نفس

ًّ  ُمنعِكس   بلبُ  ٌََرى أنْ  ِمن أكثرَ : تعلٌم  ؼٌرَ ! عنُهم ُمعِرِضٌنَ  معلِِّمٌهم الط 

 المصالحِ  أجلِ  ِمن الُكْبَرى السامٌةِ  رسالتِِهمُ  أداءَ  تاِرِكٌنَ ! إلٌهم ُمقبِلٌِن

ةِ   ٌ ؽَرى؟ الشخص  !الص 

 وتوفٌق   ذكاء   ِمن إلٌه هللاُ  وف قُكم بما -أبنابِنا معلِِّمً ٌا- الُمْمِكنِ  ِمن ألٌسَ  

ا َمخرجا   -والتفاُهمِ  بالت شاُورِ - تِجُدوا أنْ  -وُحْنَكة    ٌّ  ما مع ُمتواِزٌا   شرع

ونَ  به؛ ُتطالُِبونَ   الَمُنوَطةِ  علٌُكم، الطلبة ُحقوقِ  ُتجاهَ  رسالَتُكم به ُتإد 

 !ذاك؟ أداءِ  ِمن هذا تحقٌق ٌمنُعُكم ال بحٌثُ  بؤعناقُِكم؛



 ال حٌثُ  ِمن وٌرُزْقهُ  مخرجا   لهُ  ٌجعلْ  هللاَ  ٌت قِ  وَمن}: ٌقول رب نا وهللاُ  

هُ }: سبحانه- وٌقول ،{ٌحتسبُ   أجرَ  ٌُضٌعُ  ال هللاَ  فإن   وٌصبِرْ  ٌت قِ  َمن إن 

 .{الُمحِسنٌِن

ام هذه أن   لو: -آخر طرؾ   ِمن- ُثم     ٌ  التدرٌِس، عن فٌها امتَنْعُتم التً األ

 منها وُمنِْعُتم أُُجوَرُكم، فٌها ُتْعَطْوا لمْ : التعلٌم عن -خبللَها- وأعرْضُتم

هُ  أمْ ! تنشرُحون؟ له وطرٌق   ُحوَن،َتفرَ  به سبٌل   هذا فهل حقوَقُكم؛  أن 

، فوقَ  ُسوءا   سٌكون ا ُسوء   ؟!ببلء   فوقَ  وببلء 

ةِ  الُحقوِق؛ ببعِض  الُمطالبةِ  أجلِ  ِمن- التعلٌمِ  عن االمتناعَ  إن     الضؽطِ  بُحج 

ً   الحل   هو ٌكونَ  لن -!كذا وجهةِ ! كذا جهةِ  على  ولن(! المضمون) الواقع

ً  ال الموقؾَ  هو ٌكونَ   (!المطلوبَ ) شرع

 فً البالػَ  دوَرهُ - المكانة عالٌةُ  ورسالة   أمانة، هو والذي-( للتعلٌم) إن   

ٌ ة، العالٌة األفهامِ  على األجٌالِ  تنشبةِ   أكبرُ ( التربٌة) دورَ  ولكن   الذك

ة الفاضلةِ  األخبلقِ  على تنشبتِِهم فً وأعظمُ   ٌ  ...الزك

 * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ةُ   ٌ عاء   ال تحقٌقا ؛-( النقل)و( قلالع) جدل - !ادِّ

 

 كبلم  : -منها ٌُشَتق   وما-( الَعْقلََنةِ )و( الُعقبلءِ )و( العقلِ ) فً الكبلمُ  

اِس، ِمن الكثٌرَ  ٌستهِوي ْنَسل   علٌهم، وٌروجُ  الن  ٌَ ْحِوٌهِ  لِـَما إلٌهم؛ و  ِمن ٌَ

اقة   َمعان   رٌح الحقِّ  ِمن( ظاهر  ) جانب   لها بر  نَ  ُتخفًِ هالكن  ! الص  ٌْ اتِها َب  ٌ  َط

 !!القبٌح الباطلِ  ِمن جوانِبَ 

نا امتَدحَ  ولقد  الِحٌنَ  عباَدهُ  -ُسبحاَنهُ - رب   كتابِِه؛ ِمن مواضعَ  فً الص 

ِهم عقِلُ  َعَقلَ،) مصدرُ - والعقلِ  الفهم على بَِحثِّ - فقالَ  ؛-اسما   ولٌستْ  ،(ٌَ

با   -سبحاَنهُ   :-ُمَرؼِّ

 فً إن  } ،{تعقِلُون ُكنُتم إنْ ... } ،{تعقِلُون لعل ُكم... } ،{تعقِلُون أفبل... } 

لُ  كذلك} ،{ٌعقِلُون لقوم   آلٌات   ذلكَ   وتلكَ } ،{ٌعقِلُون لقوم   اآلٌاتِ  ُنَفصِّ

عقِلُون لعل ُهم للن اسِ  َنضِرُبها األمثالُ  ٌَ}. 

 أُولبِكَ  على -فٌها -سبحاَنهُ - هللاُ  َنَعى أُْخَرى آٌات   هناكَ  فإن   وبِالُمقابِِل؛...  

ُرون، وال ٌتدب ُرون، ال الذٌن ُعقولَُهم، الُمْهِملٌِنَ   جل  -فقال ٌعقِلُون؛ وال ٌتفك 

 : -وَعبل

ا ِجببِلّ   ِمنُكمْ  أََضل   َولََقدْ }  ا لَوْ  َوَقالُوا} ،{َتْعقِلُون َتُكوُنوا أََفلَمْ  َكثٌِر   َنْسَمعُ  ُكن 

ا َما َنْعقِلُ  أَوْ  ِعٌر ْصَحابِ أَ  فًِ ُكن  ً   ُبْكم   ُصم  }  ،{الس  ْعقِلُون الَ  َفُهمْ  ُعْم ٌَ}، 

َواب   َشر   إِن  } م   هللّاِ  ِعندَ  الد  ْعقِلُون الَ  ال ِذٌنَ  اْلُبْكمُ  الص  ن َوِمْنُهم} ،{ٌَ  م 

ْسَتِمُعونَ  كَ  ٌَ ٌْ م   ُتْسِمعُ  أََفؤَنتَ  إِلَ ْعقِلُون الَ  َكاُنواْ  َولَوْ  الص  ٌَ}. 

 المدحِ  معِرِض  فً القُرآنِ  فً( العقلَ ) َذَكرَ  قد -تعالى- هللاَ  فإن   هكذا؛و...  

ها، ٌطولُ  مواضعَ  فً ألهلِهِ  ه الكامِل؛ بالمدحِ  جدٌر   وهو عد   القاعدةُ  ألن 

 هو إذ وعقابَدهُ؛ أحكاَمهُ  هللا عن الوعًِ  فً إنسان   ُكل   منها ٌنطلقُ  التً

، ْجَدىأ لَـَما فلوالهُ  الدلٌِل، بمثابةِ  ؛ أْؼَنى ولَـَما َسْمع   َعْقل ، ببل فَسْمع   َبَصر 

اُء، لحمة   هو  :ُمْطبِق ُجنون   هو َعْقل ببل وَبَصر   صم 

ةَ  ابنُ  اإلسبلمِ  شٌخُ  قال   ٌ  (: 6ٖٖ/ٖ) «الفتاَوى مجموع» فً تٌم



ْكُملُ  وبه األعماِل، صبلحِ  وكمالِ  الُعلوِم، معرفةِ  فً شرط   العقلُ »   العلمُ  ٌَ

 .«َملُ والعَ 

َست َنوابتُ  َنَبَتتْ  اإلسبلِم، فجرِ  ومنذُ   َبْتهُ  العقلَ، قد  عا   وَنص  ما ؛ ُمَشرِّ  وُمحكِّ

ْرعُ  ُرد  : عقل  ( ٌفهْمهُ ) لمْ  َشرع   جاءَ  فإذا  َمعَ  قاِصر   عقل   تعارضَ  وإذا!! الش 

ؾَ : ظاهر   َنص   ، ُحرِّ لَ، بل الن ص   !!وأُْبِطلَ  ُعطِّ

مِ ا ابنُ  اإلمامُ  قال  ٌِّ واِعق» كتابِهِ  فً -هللاُ  رحمهُ - لق  «الُمرَسلة الص 

 (:«مختصره» - 1ٖٕ/ٔ)

ْقلِ  العقلِ  بٌن الُمعارَضةَ  هذه إن  »   وهً العالَِم، فً فساد   ُكلِّ  أصلُ  هً والن 

ُسل دعوةِ  ضد   ُهم َوْجه ؛ ُكلِّ  ِمن الر   اآلراءِ  علَى الَوحًِ  تقدٌمِ  إلى َدَعْوا فإن 

 . ذلك ضدِّ  إلى ُخصوُمُهم وصارَ  والُعقوِل،

ُسلِ  فؤتباعُ   ُموا الر  ًَ  قد  ْأيِ  على الَوح  أو- إبلٌسَ  وأْتباعُ  والمعقول، الر 

ابِهِ  ِمن نابب   ُموا -ُنو  ْقل على العقلَ  قد   .«!الن 

ً   اإلمامُ  وقال   (: 6ٖٔ/ٕ) «االعتِصام» كتابِهِ  فً الشاطب

ا إدراِكها فً ُعقولِ لل َجَعلَ  -ُسبحاَنهُ - هللاَ  إن  »  اهُ، ال إلٌه تنتِهً حّد   ولمْ  تتعد 

 .«مطلوب   ُكلِّ  فً اإلدراكِ  إلى سبٌبل   لها ٌجعلْ 

ٌ ات، فً حت ى -ٌُْجَحدُ  ال- ملموس   محسوس   أْمر   وهذا: قلتُ    والُعلوم المادِّ

ٌّات اُس، َعَرَفها التً الكون  لن اسا ِمن أحد   ُكل   فلٌس الَبَشُر؛ وأدرَكها الن 

ا الواحدَ  َنَرى ذلك ومع منها، شًء   ُكل   ٌعِرؾُ   لِعْلِمِهم، بجهلِهِ  ٌسلِّمُ )!(  ِمن 

ِة، كُعلومِ - لمعاِرفِِهم بعقلِهِ  وٌستسلِمُ  ر   واأللكترون، والَفلَك، والفضاء، الذ 

 .-..و.. و

، الكرٌمِ  عبدِ  بنُ  محمدُ  اإلمامُ  قالَ    ً ْهَرْستانِ َحل لَلالمِ » كتابِهِ  فً الش   «والنِّ

(ٔ/1-ٔٓ :) 

لَ  أن   اْعلَمْ »   استبداُدهُ  وَمصَدُرها إبلٌس، ُشبهةُ  الَخْلقِ  فً َوَقَعتْ  ُشبهة   أو 

أيِ  ، ُمقابلةِ  فً بالر   واستكباُرهُ  األمِر، ُمعارَضةِ  فً الَهَوى واختٌاُرهُ  الن صِّ

ةِ  ارُ  وهً- منها ُخلِقَ  التً بالماد  ةِ  على -الن  ٌنُ  وهً -آَدمَ  ماد   !-الطِّ



َبتْ   ْبَهةِ  هذه عن وتشع   .«!!ُشُبهات   الش 

ْكَتؾِ  ولمْ   ًِّ  بهذا أولبكَ  ٌَ وا به؛ ُعقولَـُهم أْثَقلُوا الذي الَؽ ُصد  ٌَ  أنفُِسِهم عن لِ

ُهم ال؛! علٌِهم الحقِّ  أهلِ  ُردودَ  الة   على ِضْؽثا   األمرَ  زاُدوا ولكن  هاِمِهم إب   باتِّ

.. و.. و.. الَفْهمِ  وسذاَجةِ .. والُجمودِ .. والَجْهلِ .. العقلِ  مالِ بإه الحقِّ  أهلَ 

 !!وأهلُها بها أْولَى ُهم ألقاب   ِمن ذلكَ  ؼٌرِ  إلى

ٌ ون) وأُوالءِ    األَُوِل، الُمعَتِزلَةِ  عهدِ  منذُ  شرارُتها اْنَقَدَحتْ  سلسلة  (: العقبلنِ

ْخبُ  لَمْ  ُثم   اعِة، هذه إلى أُواُرها ٌَ  والُمنَحِرفُون، الُمبتِدَعةُ  َفهافتلق   الس 

ُكون؛ المتحلِّلُونَ  إلٌها( َقَفزَ )و ْدُعو بها، ٌُناِدي ُكل   والُمتهوِّ ٌَ  إلٌها، و

َرة ، بؤلوان   لكْن؛ بلٌبلها، وٌتؽن ى ٌِّ  واتِّجاهات ُمَزْرَكَشة ، وأثواب   ُمتؽ

َقة   وألفاظ   ُمتعاِكسة ،  !ُمَنم 

ا -ُكل هُ - وهذا  ٌُبِهرُ  القاِصَرة، العقول ذوي رُ ٌَُؽرِّ  مم   األنظارِ  ذوي و

ِعٌفِة،  !!َذَهبا   المع   ُكل   ٌَحَسُبونَ  الذٌن الض 

َنا لذلك؛  نا فإن  ٌْ ةِ  ِمن عددا   رأَ َظر، كلٌلً الَفْهم، قلٌلً الن اس، عام   ال الن 

، ٌعقِلُونَ  وال َشرعا ، ٌفَهُمونَ  َبتْ ) ذلك ومع لَُؽة   أولبكَ  ِمن - إلٌهم( تسر 

اِعِمٌن ةُ ) الُخدَعةُ  تلك-( العقلَ ) الز   ٌ  : الجاهلةُ ( العقبلن

ةِ  ِمن صح   ما على ُمعترض   ِمن َسِمْعنا فَكم  ن  ة الس   ٌ َبِو  !الن 

ا ُمنتقد   ِمن َسِمْعنا وكمْ   ا نّص   ٌّ  (!ُمتواتِرا  ) شرع

ة قاعدة   راد   ِمن َسِمْعنا وكمْ   ٌّ  !دٌن

 !الِكبار على ٌستدِركُ  لَهاتِهِ  ِمن َقطاَتهُ  ٌعرؾُ  ال ً  عامِّ  ِمن سِمْعنا وكمْ  

ْعلُو( متعلِّم نصؾِ ) ِمن َسِمْعنا وكمْ   ة   لعقابدَ  َنْقضا  ( بصوتِهِ ) ٌَ  ٌ  !ُمسل مة   أصل

... واشتد   وأْزَبَد، فؤرَؼى، -الجو   له َخبل-( ُمثق ؾ   ِشْبهِ ) ِمن َسِمْعنا وكمْ  

 !عُ تتقط   أمعاُإهُ ( تكادَ ) حت ى

ْحَسُبونَ }.. وُهم  ُهمْ  ٌَ ا ٌُْحِسُنونَ  أَن   !!{ُصْنع 



ٌ ونَ ) وأُولبِكَ    َمن َنسمعُ  ِزلنا ال -والُمْحَدُثون منهم القَُدماءُ -( العقبلن

ُعُهم، مُ  ٌُلمِّ ٌُفخِّ مُ  شؤَنُهم، و ٌُعظِّ بل   واِصفا   فٌِهم فٌقولُ  أمَرُهم، و : ُمبجِّ

كتور... األُستاذُ  اعِ ... الد  ةالد  ر... الفٌلسوؾ...  ٌَ  !المثقِّؾ... الُمفكِّ

ا شٌبا   تحملُ  ال التً ألقابهم آخرِ  إلى...    َوْزنِ  ِمن أكثرَ  علٌه َتُدل   مم 

 !الِمدادِ 

 

 األسدِ  َصْولَةَ  انتِفاخا   ٌحِكً كالهرِّ * * *  موضِعها ؼٌرِ  فً مملكة   ألقابُ  

 

 البشريِّ  للعقلِ  إن  »: -ذا فً- نالُمعاِصِرٌ الُكّتاب بعضُ  قالَهُ  ما أجملَ  وما 

 .. اإلنسانِ  فً والهداٌةِ  المعرفةِ  أدواتِ  ِمن أداة   بَوْصفِهِ  وقٌمَتهُ  وزَنهُ 

؛ هذا   بٌبة   فً والجماعاِت، األفرادِ  عقلُ  هو البشري   العقلَ  هذا ولكن   حق 

را   البٌبات، ِمن  ... الُمَإثِّرات بشت ى متؤثِّ

ى ما ُهناكَ  لٌسَ   ًّ  العقل) أو( ]البشريّ  العقل) ٌُسم   العقل) أو ،(الكل

ل  ؼٌُرهُ، علٌهِ  ٌُْبَنى أساسا   ٌكونُ ] ُمطلَق كمدلول  ([ األوحد العقل) أو ،(األو 

ما ؛[ُحْكُمهُ  ٌَُرد   ال -ُمخَتلَِفة   أُمور   بٌن- َحَكما   وٌكونُ  ... عقلً ُهناكَ  إن 

 فً البشِر، ِمن المجموعةِ  هذه وعقُولُ ... وِعبلّن... فبُلن وعقلُ ... وعقلُكَ 

 ... ما زمان   فً ما، مكان  

 ِمن بها وتمٌلُ  ُهنا، ِمن بها تمٌلُ  شت ى، ُمَإثِّرات   تحتَ  واقعة   -ُكل ها- وهذه 

 .ُهناك

، مٌزان   ِمن ُبد   وال   -عنَدهُ - فتعرؾُ  الكثٌرةُ؛ الُعقولُ  هذه إلٌه ترجعُ  ثابت 

وابِ  الخطؤِ  َمَدى راتِها، هاأحكامِ  فً والص  َططِ  ومَدى وتصو  ، الش   أو والُؽلُوِّ

راتِ  األحكامِ  هذه فً والقُصورِ  التقصٌرِ   .والتصو 

هُ  -ُهنا- البشريِّ  العقلِ  وقٌمةُ   ؤَةُ  األداةُ  أن   ٌ ْعِرؾَ  لئلنساِن؛ المه ٌَ  َوْزنَ  بها لِ

ابِتِ  المٌزانِ  هذا فً أحكاِمهِ   الهَوى، عم ٌمٌلُ  ال الذي ؛[الحكٌم الش رع] الث 

 .«...المإثِّرات بشت ى ٌتؤث ر وال



ً   الوزٌرُ  إبراهٌمَ  بنُ  محمدُ  اإلمامُ  الٌمنِ  عبلّمةُ  وقال   كتابِه فً الٌمان

 (:41ٖص) «الَخْلقِ  على الحقِّ  إٌثارِ »

 ،-تعالى- هللا ِحَكم بجمٌعِ  ُتحٌطَ  أن ِمن: وأحقر وأدَنى، أقلّ، الُعقولُ » 

 .«وأقداره قضاٌاه فً إرادتِهِ  وؼاٌات وأسراره،

اهرِ  التخب طِ  هذا ومع  َعى، مٌزانِِهم فً الظ  ٌِّن الَقْلبِ  هذا ومع الُمد   الب

ةِ  االنتكاسةِ  هذا ومع الفطرِة، لحقٌقةِ   ٌ  فإن كَ : ومعرفتِهِ  العقلِ  لمكانةِ  الجل

ٌن هإالء تَرى ٌِّ ُحونَ  العقبلن ٌُناِدي! استعبلء   بُكلِّ  ٌتبج   ؤعلَىب منُهم الواحدُ  و

ا- صوتِهِ  ً   لنص   رّد  ة   أو شرع ة   ُسن   ٌ - الكبلمَ  هذا ٌُحٌلُ ( العقلَ ) إن  : -نبو

 !!!ٌقَبلُهُ  وال وٌرفُضُه،! -مستحٌبل   ٌجعلُهُ : أي

ةَ  ابنُ  اإلسبلمِ  شٌخُ  قالَ  وقد   ٌ  (:1ٕ/٘) «الفتاَوى مجموع» فً تٌم

 قاعدة   منُهم واحد  ل لٌس أن هُ : هإالءِ  قولِ  فسادِ  على دلٌبل   وٌكفٌكَ » 

ة   زَ  العقلَ  أن   ٌزُعمُ  َمن منُهم بل العقلُ؛ ٌُحٌلُهُ  فٌما مستمر   ما!! وأوجبَ  َجو 

ِعً  !أحالَهُ  العقلَ  أن   اآلخرُ  ٌد 

ةُ  الِكتابُ  ٌُوَزنُ  عقل   بؤَيِّ : ِشعري لٌتَ  فٌا  ن   ؟!والس 

  ًَ  رجل   جاَءنا ُكل ماأوَ »: -قالَ  حٌثُ - أنس   بنِ  مالكِ  اإلمامِ  عن هللاُ  فَرِض

؛ ِمن أجدلُ   علٌه هللاُ  صل ى- محمد   إلى جبرٌلُ  به جاَءنا ما َتَركنا رُجل 

 . «!هإالء لَِجَدلِ  -وسل م

ُموكَ  َحت ىَ  ٌُْإِمُنونَ  الَ  َوَربِّكَ  َفبلَ }  َنُهمْ  َشَجرَ  فٌَِما ٌَُحكِّ ٌْ ِجُدواْ  الَ  ُثم   َب  فًِ ٌَ

ا أَنفُِسِهمْ  ا َحَرج  م  تَ َقضَ  مِّ ٌَُسلُِّمواْ  ٌْ ا َو  :{َتْسلٌِم 

ةَ  ابنُ  اإلسبلمِ  شٌخُ  قال   ٌ ةِ  تلبٌسِ  بٌانِ » فً -هللاُ  رحمهُ - تٌم  ٌ  «الجهم

(ٔ/ٕٗ6 :) 

ةِ  بالكتابِ  إال المإمنٌِنَ  بٌنَ  ُتفَصلُ  ال النِّزاعِ  مواردَ  إن  »  ن   كانَ  وإنْ - والس 

 ُمتفاوتة   العقُولِ  قَُوى أن   لكوذ ؛-بعقلِهِ  ٌقولُهُ  ما ٌعرؾُ  الُمتناِزِعٌنَ  أحدُ 

،  !بالمعقول المجهولُ  ٌشتبِهُ  ما وكثٌرا   ُمختلفة 



ْفِصلَ  أنْ  ٌُمِكنُ  فبل  نَ  ٌَ ٌْ ٌ ن   شخص   قولُ  الُمتناِزعٌنَ  َب  وإن ما معقُولُُه؛ أو مع

لُ  الكتابُ  بٌنُهم ٌفصلُ  ماِء، ِمن الُمنز  ُسولُ  الس   فٌما المعصومُ  المبعوثُ  والر 

 .«-تعالى- هللا عن هُ بل ؽَ 

ْرِجعْ ...   ٌَ ِجٌح والعقلِ  الصحٌح، الن هج إلى القومُ  هإالءِ  َفْل  ...الر 

ْرَكُنوا  ٌَ - رسولِهِ  عن صح   وما ،-تعالى- هللا ألمرِ  الُمطلَقِ  الت سلٌم إلى َوْل

 ...الن جاةِ  قاَربُ  فُهما ؛-وسل م علٌه هللاُ  صل ى

َضُعوا  ٌَ  ...وأطَهرُ  لُهم، أْزَكى فهذا الحق ِة؛ ضِعهاموا فً األُمورَ  َوْل

ْعِرفُوا  ٌَ ُهم َوْل ُمونَ  -!قصد   ؼٌرِ  ِمن ولو -!صانُِعوهُ  ُهم بما- أن   ألهلِ  ٌُقدِّ

ْرِك، الُكْفرِ  ؽٌانِ  والشِّ  َوَردِّ  اإلسبلِم، أُُسسِ  َنقِض  فً ُجل ى ِخْدمات  : والط 

ٌنِ  أُصولِ   !!-َرَفُضوه أمْ  به أَرُضوا! ِهلُوهجَ  أمْ  ذلك أََعلُِموا سواء  - الدِّ

 «الفتاَوى مجموع» فً اإلسبلمِ  شٌخُ  قالَهُ  ما- القولِ  وُخبلصةُ  

ُسولِ  ُموافق   -دابما  - الصرٌحُ  العقلُ »: -(ٗٗٗ/4ٔ)  علٌه هللا صلّى-للر 

 بالحقِّ  الكتابَ  أنَزلَ  وهللاُ  الِكتاب، مع المٌزانَ  فإن   ؛-قط  - ٌُخالفُهُ  ال ،-وسلّم

 به، جاءَ  ما تفصٌلِ  معرفةِ  عن الّناس ُعقولُ  َتْقُصرُ  قد لكْن؛ مٌزان،وال

 ٌعلُمونَ  بما ال فٌه؛ وحاُروا معرفتِهِ  عن َعَجُزوا بما الّرسولُ  فٌؤتٌِهم

 !ُبطبلَنه

ُسلُ    ُتخبرُ  ال الُعقوِل، بَمحاراتِ  ُتخبِرُ  -علٌهم وسبلُمه هللا صلواتُ - فالر 

 .«الُعقول بُمحاالتِ 

َبدُ  اَفؤَم  }  ْذَهبُ  الز  ٌَ ا ُجَفاء َف نَفعُ  َما َوأَم  ْمُكثُ  الن اسَ  ٌَ ٌَ  .{...األَْرِض  فًِ َف

بٌل سواءِ  إلى ٌهِدي وهو الحق   ٌقولُ  وهللاُ    .الس 

 * * * * * 

 

 

 



كم ٌْ كم.. َحناَن ٌْ  حد   هذا.. وَهداَد

 (...األهواء أهل ِمن الرجلُ  بها ٌَُعد   التً البدعة)

 

 

ً   الكبلمُ  كونُ ٌ عندما..   ً   العلم نا   الجامعُ  الُكلِّ هُ ( وخبر مبتدأ) ِمن ُمَكو   فإن 

 وأقواهُ  وأضبِطِه، الكبلم أْتَقنِ  ِمن ٌكونُ  بل موزونا ، ٌكونُ  ما أكثرَ  ٌكونُ 

 ..وأحسنِهِ 

 

ً   النص   هذا: ذلك وِمن  ٌ ة ابنِ  اإلسبلمِ  شٌخِ  كبلمِ  ِمن الماتعُ  العلم - تٌم

بط، حق   وُضبِطَ  الَفهم، حق   فُِهمَ  لو لذيا ؛-هللا رحمهُ  لَ  الض   حق   وُنزِّ

 أو! األذهان( بعِض ) فً القابمةِ  اإلشكاالت هاتٌك ِمن كثٌرا   لَـَحل  : التنزٌل

َقتِ !! أُخَرى أذهان   اْخَتَرَعْتها التً تلك ة الدعوةَ  فمز   ٌ  أبناَءها وَرَمتْ ! السلف

ة بُكلِّ   ٌ  !!َشِظ

 

 

 (: 1ٗٔ/ٗ) «الُكبَرى الفتاَوى» فً -هللاُ  رحمهُ - قال 

 الِعلم أهل عندَ  اشُتِهرَ  ما: األهواء أهلِ  ِمن الرجلُ  بها ٌَُعد   التً والبدعة» 

ة ن  ن ة؛ للكتاب ُمخالفُتها بالس  ِة، والروافِض، الخوارِج، كبدعة والس   ٌ  والَقَدِر

 .«..والُمرِجبةِ 

 

 

 :قٌلَ  فإن 



ُهم -أصحابِها على- بها تحُكُمونَ )!(  َرىأُخ مسابلُ  ٌُوَجدُ  أال   أهل) ِمن بؤن 

 !؟(األهواء

 

 

 :فالجوابُ  

ا» كتلك؛ تكون أنْ  بَشْرط ولكنْ  ٌُوجُد؛ ُبد   ال   الِعلم أهل عندَ  اشُتِهرَ  مم 

ة ن  ة للكتاب ُمخالفُتها بالس  ن   ذلك ٌكونَ  أنْ  ال ؛-األصول مسابل ِمن- «والس 

 العالِم ِمن -!واألجرٌن واألجرَ  والصواَب، الخطؤَ  تملُ ٌح-)!( اجتهاد   َمْحضَ 

ة دونَ - االثنٌن أو الواِحد ة العلم أهل) عام  ن   كبلم ضابطُ  هو كما-( بالس 

 .-اإلسبلم شٌخ

 ...{ ٌفقهون كاُنوا لو} ... فصل   كبلم   وهو 

 

 

 * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 



 « الَفهم حقٌقةُ » 

عاع) بٌن  (..الناس وأشراؾ فِقهال أهل)و ،(والؽوؼاء الر 

 

 

عوةَ  تجتاحُ  التً والِمَحنُ  الفَِتنُ  هً كثٌرة    ةَ  الد   ٌ  ُسوءِ  بسبب -الٌومَ - السلف

 ! الَقصد ُسوء أو الَفهم،

 

ن ولعل    ٌْ ن هَذ ٌْ وَء  تؤن ى لو: وإال متبلِزمان؛ -!األحٌان ِمن كثٌر   فً- الس 

 !َقْصُدهُ  وَحُسنَ  لُُه،نق ألصابَ  َنْقلِه؛ فً ُثم   فهِمِه، فً السامعُ 

 

عَ  لكن    ما -الن قل فً التساُرعَ  ُثم  - الَفْهم فً التسر  ر  ( ُهما) كؤن   على مإشِّ

 ! -باهلل ِعٌاذا  - الَقْصد ُسوءِ 

 

ا  ب على ٌَُدلِّلُ  ومم   سوء) - السبٌل هذا خبلل ِمن( الَقْصد سوء) تسر 

حَ  لو -نفَسه- الُمسًءَ  هذا أن  : -معا  -( النقل وسوء الفهم،  له ُوضِّ

ٌِّنَ  المقصوُد، هُ  الُمراُد؛ له وُب  تكب را   إال ٌستمر   وال إصرارا ، إال ٌزدادُ  ال فإن 

 ..واستكبارا  

 

 ...والتراُجعُ  والتوق ؾ، الُوقوؾ، وحق ه 

 

ا  دُ  ومم  ًَ  هذه ٌُإكِّ ُتها المعان َثبِّ ٌُ  «صحٌِحه» فً البخاري   َرَوى ما: و

 :قال عّباس، ابنِ  عن( 6ٖٓ)



، بن الرحمن عبدُ  منهم المهاِجرٌن، ِمن رجاال   أُقِرئُ  كنتُ »   فبٌنما عوؾ 

ة   آخر فً- الخّطاب بن عمرَ  عند وهو- بِمَنى منِزلِهِ  فً أنا ها َحج   إذ -حج 

ً   َرَجعَ   ،-الٌوم- المإمنٌن أمٌرَ  أَتى رُجبل   رأٌتَ  لو: فقال الرحمن، عبدُ  إل

 باٌعتُ  لقد عمرُ  مات قد لو: ٌقول فبلن؟ فً لك هل نٌنالمإم أمٌرَ  ٌا: فقال

، إال بكر   أبً بٌعةُ  كانتْ  ما فوهللا فبلنا ، تْ  فلتة   !فتم 

 

ةَ  لَقابم   -هللاُ  شاء إن- إنًِّ: قال ُثم   ُعمُر، فؽِضبَ    ٌ  الن اِس، فً العش

ُرُهم  .أُموَرُهم ٌؽِصـبوُهم أنْ  ٌُرٌُدونَ  الذٌن هإالء فُمَحذِّ

 

 ٌجمعُ  الموسمَ  فإن   تفعلْ؛ ال! الُمإمنٌن أمٌرَ  ٌا: فقلتُ : الرحمن عبدُ  قال 

ُهم ،(وؼوؼاَءُهم الّناس َرعاعَ ) ْؽلُِبون الذٌن ُهم فإن   تقومُ  حٌن قُربك على ٌَ

ُرها مقالة   فتقولَ  تقومَ  أنْ  أخَشى وأَنا الّناس، فً ٌِّ ٌِّر، ُكل   عنكَ  ٌُط  وأنْ  ُمَط

ُعوَها، ال ها المدٌنَة؛ َتْقُدمَ  حت ى فؤمِهل مواضِعها، على َضُعوهاٌَ  ال وأنْ  ٌَ  فإن 

ِة، الِهجرةِ  دارُ  ن   قُلتَ  ما فتقولَ  ،(الّناس وأشراؾِ  الفقهِ  بؤهل) فَتخلُصَ  والس 

نا ، ِعً ُمتمكِّ ٌَ  .مواضِعها على وٌضُعوَنها مقالَتك، العلمِ  أهلُ  َف

لَ  بذلك َمن  ألقو -هللا شاء إنْ - واللـهِ - أَما: ُعمرُ  فقال   أقوُمهُ  مقام   أو 

 .«...بالمدٌنةِ 

 

ًَ - ُعمر قولُ  وفٌه   :-َبْعدُ  -عنهُ  هللاُ  رض

رَ  قد َمقالة   لكم قابل   فإنًِّ بعُد؛ أّما.. »   لعل ها أدِري ال أقولَها، أنْ  لً قُدِّ

َدي َبٌنَ  ث: وَوعاها َعَقلَها فَمن) أَجلًِ؛ ٌَ ٌَُحدِّ  ُته،راِحلَ  به انتهتْ  حٌثُ  بها فْل

ًَ  وَمن ً   ٌكِذبَ  أن ألحد   أُِحل   فبل: ٌعقلَها ال أنْ  َخِش  .«(...عل

 

 



 الحدٌث هذا ِمن( ٗ٘ٔ/ٕٔ) «الفتح» فً حجر ابنُ  الحافظُ  استنبطَ  وقد 

 :فقال شت ى؛ فوابدَ 

 

 سن   صُؽَرتْ  وإنْ  أهلِهِ  عن الِعلمِ  أْخذُ :الفوابد ِمن الحدٌثِ  هذا وفً.. » 

 .َقْدِرهِ  عن َقْدُرهُ  نقص لو وكذا خذ،اآل عن عنهُ  المؤخوذِ 

 

ثُ  وال أهلِِه، ؼٌرِ  عند ٌُوَدعُ  ال العلمَ  أن   على التنبٌهُ : وفٌه   َمن إال به ٌُحد 

ث وال ٌعقله،  .ٌحتملُهُ  ال بما الفهمِ  القلٌلُ  ٌُحد 

 

لطان إخبار جوازُ : وفٌه   إفساد   فٌه أمر   وقوعُ  منه ٌُخشى َمن بكبلم الس 

 ٌُبهَمه أنْ  ذلك محل   لكن   المذمومة، النمٌمة ِمن ذلك ٌَُعد   وال للجماعة،

ن بٌن له وَجمعا   له، َصرفا   ٌْ  . المصلحَت

 

ة هذه فً الواقع ولعل     ذلك، ِمن بالتحذٌر ُعمر واكتَفى كذلك، كان القص 

 ...عنهُ  قٌلَ  َمن وال ذلك، قال الذي ٌُعاقِب ولمْ 

 

 على ٌفهمُ  ال َمن وحث   وَفِهَمُه، حفَِظهُ  مّمن مِ العل تبلٌػِ  على الحث  : وفٌه 

ؾ وال بلفظ، ٌُورُدهُ  كان إنْ  إال التبلٌػِ  عدمِ   .«..فٌه ٌتصر 

 

 

 

 

 



 :َحَجر ابنُ  الحافظُ  َذَكَرهُ  ما على ٌُزادُ  ومّما: قلتُ  

 :-أٌضا  - فٌه 

 قد( الناس أشراؾ) وأن   ،(الناس أشراؾ)و( الفِقه أهل) بٌن التفرٌقُ  

ٌهم، بسببِ ( الفِقه أهل)بـ َحقُونَ ٌُلْ  ِعهم وعدم تؤنِّ  .تسر 

 

 : وفٌه 

 .الصؽٌر نصٌحةِ  مع الكبٌر تجاُوبُ  

 

 :وفٌه 

ُرهُ  الِعلم فً كبٌرَ  وال الكبٌُر، هو الِعْلمِ  فً الحق   أن    ٌْ  ...َؼ

 

 :وفٌه 

 .ذلك فً والتؤنًِّ والُمخاَطبٌِن، السامعٌن أحوال ُمراعاةُ  

 

 :وفٌه 

 .المفاسد على المصالح ترجٌح ةُ ُمراعا 

 

 :وفٌه 

عاع) ُمخاطبةِ  خطرُ    !بطانة   واتِّخاِذهم ،(والؽوؼاء الر 

 

 : وفٌه 



ةُ    ٌ  االهتمامَ  وإٌبلبهم ،(الناس أشراؾ)و ،(الفِقه أهل)بـ االعتبارِ  أهم

 ...األكثر والتركٌزَ  األكبَر،

 

 ٌتطاولُ  لِـَمن راِدعا   -ٌُرهاؼ ٌُوجدُ  وقد- الفرابدُ  الفوابدُ  هذه كانت فهبل  ...  

زاٌا؛ بؤَْسَوإ والنواٌا المقاصدِ  على هاِجما   وُهناك؛ ُهنا ِمن  ُحْسنَ  ُمبِعدا   الر 

 :-بُسوبِهِ - قاببل   عنه؛ بنفِسهِ  نابٌا   منه، الظنِّ 

 ...كذا وأرادَ .. كذا َقَصدَ  فبلن   

 

ا...    !الُمرادات وأصعبُ  المقاصد، أسوأُ  ُهو مم 

ًِّ  الهدي هذا ِمن نتعل مُ  -وإخواَننا- َتنالٌَْ  فٌا  لَفِ  األدبَ  ذاك الرشٌد الس 

  ً لوِك  !السدٌد الس 

 

 

 ...لٌتَ  ٌا 

 

 

 * * * * * 

 

 

 

 

 



ْحَسُبونَ } َحة   ُكل   ٌَ ٌْ ِهم َص ٌْ  !فاْحَذُروا... {َعلَ

 

 

ا- أعجبُ    أنْ  إال)!(  أنفُُسهم علٌهم تؤَبى!( إخوانِنا) ِمن َنَفر   لحالِ  -جّد 

 صنابَعُهم، علٌهم -ُسبحاَنهُ - وأْنَكرَ  فعابلَُهم، -تعالى- هللاُ  ذم   َمن ٌُشابُِهوا

 !الُمنافِقُون وُهم

 

 

َفرَ  هذا فتَرى  ْقد، للتعق بِ  ُمساِرِعٌن الن  د -ذاك أشبه وما- والردِّ  والن   لمجر 

ه   -القولَ  ذاك أو- الكبلمَ  هذا أن  ( ظنِّهم)و ،(خشٌتهم)  أو م،نحَوهُ  موج 

د    !إلٌهم مسد 

 

 إلخوانِنا، نرضاهُ  ال ؛-معا  -( َقصد وسوءُ  َفْهم، سوءُ ) -ذاتِهِ  بحدِّ - وهذا 

 ..لِخبلنِنا نرتضٌه وال

 

 على والُمْطلَقَ  ُعموِمِه، على العامّ  الكبلمَ  ترُكوا -لهم هللاُ  َؼَفرَ - أن هم فلو 

 لكان ؛-!اعتِساؾ وال إجحاؾ، ال- إنصاؾ   نظرةَ  فٌه نظروا ُثم   إطبلقِِه،

 أو الخصلةَ  هذه أنفُِسِهم فً وجُدوا فإذا ألحوالِِهم؛ وأنجعَ  لهم، أنفعَ  ذلك

 الظالم الهجوم ذلك ِمن بدال   تؽٌٌِرها؛ فً وجهدوا إصبلَحها، حاولُوا: تلكَ 

ًِّ  المعاِكس  !-كلٌهما-( القصد وسوءِ  الَفهم سوءِ ) على المبن

 

ُهم وجُدوا وإنْ   ْحَمُدوا تلَك؛ أو الصفةِ  هذه ِمن أبرٌاءُ  أن  ٌَ  -سبحاَنهُ - هللاَ  فْل

ْسؤلُوهُ  العافٌة، على ٌَ  ...الفضل ِمن المزٌدَ  -وَجل   عز  - وْل



 

ها   كبلم   ُكل   تحسبونَ  -(هإالء) ٌا- لماذا   !إلٌكم؟ ُموج 

 

 !علٌكم؟( صٌحة  ) َنقد   كل   وتظن ونَ  

 

 !هذه؟ أخبلق   أي   

 

 !تلك؟ آداب   وأي   

 

رُ  الذي بنفسِ  تَقُعونَ  ذالما  ُكم- منه ُنَحذِّ  !؟-!عنه تبحثون كؤن 

 

هُ    !!ٌعقل ال لِـَمن كبلم   أو! ٌسمع ال لمن ِخطاب   وكؤن 

 

 

نا  ا أي   فً ٌكون أنْ  -لكم وال- ألنفُِسنا نحب   ال -وهللا- إن   ِمن شًء   ِمن 

ةُ  افدعوُتن ؛-َكُثرَ  أو منها قل   ما- أولبك الُمنافِقٌن صفاتِ   ٌ  تواجهُ  السلف

ٌات   ة  - ُعْظَمى تحدِّ  ٌ ة   داخل  ٌ  صفات) إلى نكون ما أحوجَ  تجعلُنا -وخارج

- نتلب س أنْ  ِمن -إخوانِنا على وحرٌصٌن- بؤنفُِسنا نابٌن ،(المإمنٌن

 (!الُمنافِقٌن صفاتِ ) ِمن شًء   أدَنى بؤدَنى -جمٌعا  

 

 

م ابنَ  اإلمامَ  هللاُ  ورِحمَ   ٌِّ  :-القابل- الق



 .عبِده على بها أْنَعمَ  التً هللا نَِعمِ  أعظمِ  ِمن الَقْصد وُحْسنُ  الَفهم صّحة» 

 

ًَ  ما بل   .منهما أجل   وال أفضلَ  اإلسبلمِ  بعد عطاء   عبد   أُْعِط

 

 .علٌهما وقٌاُمهُ  اإلسبلم، ساقا ُهما بل 

 

 رٌقَ وط ،-قصُدُهم َفَسدَ  الذٌن- علٌهم المؽضوب طرٌقَ  العبدُ  ٌؤَْمنُ  وبهما 

 َحُسَنتْ  الذٌن- علٌهم المنَعم ِمن وٌصٌر ،-فُهوُمُهم َفَسَدتْ  الذٌن -الضالٌِّن

راطِ  أهلُ  وُهم ،-وقُصوُدُهم أفهاُمُهم،  هللاَ  نسؤلَ  أنْ  أُِمْرَنا الذي المستقٌم الصِّ

نا أنْ  ٌَ  .«..صبلة ُكلِّ  فً صراَطُهم ٌهد

 

 

 ...علٌِهما -فٌُكم هللاُ  باركَ - فاحِرُصوا...  

 

 ...الفهمَ  والفهمَ ...  العدلَ  فالعدلَ  

 

 :وبعدُ  

هُ  أنْ )!(  هذا لمقالً أُرٌدُ  ال...   ُعد  ها  )!!(  البعضُ  ٌَ ( صٌحة  ) أو إلٌه، موج 

 !!منها مخرجَ  ال ُمْفَرَؼة ؛ َحْلَقة   فً فندورَ  علٌه؛

 

 

 * * * * * 



 !!! ُعلماء ال..  ُعمبلء

 

ا) َما َكثٌِرا    ٌَن، ِمن الَكلَِمةَ  َهِذهِ  َنْسَمعُ ( ُكن  ٌِّ ْكفٌِِر ٌن الت  ٌِّ  -ُكل   َوأَْذَنابِ - والِحْزبِ

ُة، ُتْعٌٌِِهم ِعْنَدَما ٌُعوِزُهمُ  الُحج  لٌِلُ  َو  ! الد 

ِجُدونَ  َفبلَ   قُولُوا أَنْ  ِمن -أَْلِسَنتِِهم َعلَى- أَْهَونَ  َوالَ  أَْسَهلَ  ٌَ  فًِ َطاِعنٌِنَ - ٌَ

ِكٌنَ -ُعلََمابِنا  (!!! ُعلََماء الَ .. ُعَمبلَء َهُإالءِ : )-ِهمفٌِ ُمَشكِّ

ا- الَجْهلِ  َوأَْهلُ   ؛ َوَنَسق   َواِحَدة ، َطِرٌَقة   َعلَى -ُطّر  ْعنُ  َواِحد  َدُنُهم، الط  ٌْ  َد

ْفَهُموا أَنْ  ِمنْ  أََقل   َفُهمْ  َسبٌِلُُهم؛ َوالَؽْمزُ  َناَقُشوا أَنْ  ِمنْ  َوأَْدَنى! ٌَ ٌُ !! 

 

لْ   ْبَهةَ  ِذهِ هَ  َوْلَنَتؤَم  َدةَ ) الَقِدٌَمةَ  الش   َعنْ )!(  َنْسَمُعَها ِصْرَنا َوال تًِ ،!(الُمَتَجدِّ

رِ  ٌْ ٌن، َؼ ٌِّ ْكفٌِِر ٌن أَوِ  الت  ٌِّ ِدٌد َولؤِلََسؾِ -َوأَْذَنابِِهما- الِحْزبِ  َولِْلِعل ةِ  -الش 

ةِ  َوَعَدمِ  الَفْهم، قِل ةِ  -!َنْفِسها  ٌ  !! -الُمَناَقَشة أَْهلِ

 

 : َنقُولفَ  

ِهُموَنُهم ال ِذٌن َهُإالءِ   ُهم َتت  ْخُرجُ  الَ  ؛(ُعَمبلَء) بِؤَن   أَْرَبَعةِ  َعنْ  لَُهم َوْصفُُكم ٌَ

 : اْحتَِماالَت

لُ  االْحتَِمالُ   ُهم: األَو  ُهم أَْخَبُروُكم -أَْنفَُسُهم- ُهم أَن   (! ُعَمبلء) بِؤَن 

انًِ  ُكم: َوالث   !! َعَرْفُتُموُهم لَِذا ؛(الِعَمالَة) ًفِ  لَُهم ُشَرَكاءُ  أَن 

الِثُ    !!! َحالِِهم َوَعنْ  َعْنُهم، أَْخَبُروُكم)!(  لَُهم ُعَمبلءُ  ُهمْ  َمنْ  أَن  : َوالث 

ابِعُ   ِهم، َكِذب   َهَذا أَن  : َوالر  ٌْ ِهم َمْجُرور   َواْفتِراء   َعلَ ٌْ  !!!! إِلَ

 

لُ  َفاالْحتَِمالُ ...    ! َنْفِسه ًفِ  َبِعٌد  : األَو 



انًِ   ! أَْنفُِسُكم َعنْ )!(  ُتْبِعُدوَنهُ  أَْنُتم: َوالث 

الِثُ   ؾَ : َوالث  ٌْ ن)!(  أُولَبِكَ  َصارَ  َك  ثَِقات   -اآلنَ - لَُهم( ُعَمبلء) َهُإالءِ  ِمم 

 ! بَِخَبِرِهم؟ َوَتثِقُونَ  َقْولَُهم، َتْقَبلُونَ  ِعْنَدُكم،

ْبقَ  َفلَمْ ...   ابِ  إاِل   ٌَ  .. عالر 

ِهم، َكِذب   َهَذا أَن  : َوُهوَ   ٌْ  ! َواْفتَِراء   َعلَ

 

 -َهِذهِ  َوالحالَةُ - َؼَراَبةَ  َفبلَ  ؛-ُهم َوُهم-َقْببل  - القٌِلُ  َهَذا ُعلََمابِنا َعنْ  قٌِلَ  َفلَبِنْ  

 ! َوأْبَنابِِهم َوُطبل بِِهم لَِتبلَِمَذتِِهم -!َوَتْسِرٌبِهِ - القٌِلِ  َهَذا( َنْقلِ ) ِمنْ 

َها  ةُ  إِن  ة الَعَجزةِ  ُحج  ٌَ  ! الَهاِو

َها  ة الُؽواةِ  ُشْبَهةُ  إِن  ٌَ  ! الَواِه

 

ها َولَْوالَ   َرتْ ) أَن  ْومَ -( َتَكر  ٌَ ن -ال ا) ِمم  ن   فٌِِهمُ  ُنْحِسنُ ( ُكن  : -!(بِاألَْمسِ ) الظ 

َها، اْلَتَفت   لََما ٌْ ْجتُ  َولََما إِلَ َها َعر  ٌْ  ... َعلَ

 ! الل ُهم   ُسْبَحاَنكَ ... الَقَدرُ  هُ َولَِكن   

 

ٌْسَ }   ...{َكاِشَفة هللاِ  ُدونِ  ِمنْ  لََها َولَ

 

 

 

 

 



 !!!َنْتَبعْ .. اُْكُتبْ !! َنْطَبعْ .. ِاْكِذبْ 

 

 

ؾُ  َكادَ  َما...   ْفَتحُ  الَمْكَتَبةِ  ُمَوظ  ِجدُ  بِهِ  َفإَِذا -َصَباحا  - َمْكَتَبتِهِ  َبابَ  ٌَ  أَْسَفلَ  ٌَ

ةَ عِ  َبابَِها َدهُ  َواِحد   ِكَتاب   ِمنْ  -ُمْلَقاة  - ُنَسخ   د  ! َحقُود َجُهول   َتْكفٌِِري   َسو 

َظهُ  خ   لَهُ  َوَقر  ٌْ َبة   َش ٌْ  !!!َكُنود َش

 

َرنًِ َولََقدْ   ارِ  َهُإالءِ  َصنٌِعُ  َذك   َتْسِرٌبِ  َبلْ  َتْوِزٌِع، فًِ-)!(  الفُج 

اقِ  بَِطَرابِقِ  -!َمْنُشوَراتِِهم ر  اعِ  الس  ُرق َوقُط   َوأََسالٌِبِ  الَماِرقٌِن، الط 

ٌنَ  ٌِّ ْخَشْونَ  ال ِذٌنَ  الَجاِهلٌِن، الَحْمَقى الِحْزبِ ا أََذى أَْنفُِسِهم َعلَى ٌَ ٌَ ْن )!(  الد 

تِِهم ِمنْ  أَْكَثرَ  ٌَ ِهم َجَزاءَ  ِخْش  !!َمآالَتِِهم َوُسوءِ  أَْفَعالِِهم، ألََذى َربِّ

 

ْسَتْخفُونَ }  ْسَتْخفُونَ  َوالَ  اسِ الن   ِمنَ  ٌَ ُتونَ  إِذْ  َمَعُهم َوُهوَ  هللاِ  ِمنَ  ٌَ ٌِّ َب  الَ  َما ٌُ

 ..{الَقْول ِمنَ  ٌُْرَضى

 

ْكفٌِِري  )!(  الُمَإلِّؾُ  َذلِكَ  َكانَ  َولَبِنْ    الِكَتاَبة، َبْحرِ  فًِ َمْؽُمورا   الَحقُودُ  الت 

خِ  َذلِكَ  َبالُ  َفَما الِعْلم؛ عالَمِ  فًِ بِهِ  َمْؽُموزا   ٌْ َبةِ  الش  ٌْ  َقاَربَ  ال ِذي- الش 

َمانٌِن ُكنْ  لَمْ  إِنْ -الث  َتابُِعهُ  -َتَجاَوَزَها َقدْ  ٌَ ِسٌرُ )!(  ٌُ ٌَ ُإولَ  َوراَءهُ؛ َو ٌَ  َبْعدَ  لِ

اة   ٌَ ِدي أُْلُعوَبة  )!(  َحافِلَة   َح ٌْ َ ُموا ؛-َوُهَناك ُهنا ِمنْ - الُؽَثاءِ  َهُإالءِ  بِؤ ٌَُقدِّ  لَهُ  لِ

اءِ - ِهمأُْكُتوَباتِ  ال بِالت  َظَها َحت ى -!َوالذ  رِ  ِمنْ : -أَْجِزمُ  َوأََكادُ - لَُهم ٌَُقرِّ ٌْ  قِراَءة   َؼ

َها الُمِهم   -!لََها دِّ  فًِ أَن  ْحلُو َكَما-!( َحلَبًِ َعلًِ) َعلَى الر  ال ةِ  الفَِبةِ  لَِهِذهِ  ٌَ  الض 

الَِمةِ  ْنِسُبونًِ أَنْ  الظ   ِمنَ  َذلِكَ  فًِ ُملَفِّقٌِنَ  ؛-َواْفتِراء   َوَكِذبا   ،َوُبْهتانا   ُزورا   -!ٌَ

ا َعلٌِم   بِهِ  هللاُ  َما َوالَقَصِص  األَْخَبارِ  ِهم أَْوَحْتهُ  ِمم  ٌْ اِطٌُنُهم إِلَ ٌَ  الِجنِّ  ِمنَ  َش

 !!َواإلِْنس

 



ً   َعلَى اْفَتَرْوا َكَما ،-ِدٌنًِ فًِ- َحاِضري َعلَى اْفَتَرْوا لََقدِ   ايدُ  فًِ- َماِض ٌَ  -ْن

ُهم َجاِهلُوَن؛ -َوهللاِ - بِهِ  ُهمْ  َوال ِذي اتِِهم أَْشَبُهوا لَِكن  ٌَ  َحالَ  -َوتِْلكَ  َهِذهِ - بُِمْفَتَر

ابِ  َذلِكَ  َقها ُثم   الِكْذَبَة، َكَذبَ  ال ِذي األَِشرِ  الَكذ   !!َصد 

 

ْشَهدُ  َوهللاُ }  ُهمْ  ٌَ  ...{لََكاِذُبون إِن 

 

ةَ الَؽا َبلَُؽوا لََقدْ   اِحقِ  الُؽلُوِّ  فًِ ٌَ  -َوَمَشاٌَِخنا- َواِصفٌَِننا الَماِحق؛ الس 

َجه مِ   َسَوادِ  ِمنْ  َنابِع   َذلِكَ  َوُكل   ،-!بِاإلِْرَجاء الَوْصؾِ  ِمنَ  َفَرُؼوا أَنْ  َبْعدَ  -بِالت 

 !َبْعض َفْوقَ  َبْعُضَها َجَهاالت  ... َعَقابِِدِهم لَِفَسادِ  َوَتابِع   قُلُوبِِهم،

 

ِ -ُمْعَتِمرا  -الَقِرٌبِ  َباألَْمسِ - ُكْنتُ  َولََقدْ   ، ِمنْ  َتَرْكتُ  َفَما الَحْمُد؛ َوهلِل   أَوْ  ُنُسك 

ِهم َربًِّ َوَدَعْوتُ  إاِل   َمَقام   أَوْ  َصبلَة ، ٌْ ة  - َعلَ َبةَ  َذلِكَ  َوبَِخاص  ٌْ  -الَكُنودَ  الش 

ُ  ال ِذي ْنَتقِمَ  أَنْ  -ُسْبَحاَنهُ - هللاَ  أَْسؤَل ٌَ  ًَ ْثؤَرَ  وأَنْ  ِمْنُه، لِ  َوأَنْ  أََذاه، ِمنْ  لًِ ٌَ

ْقَتص   هُ  ُظْلِمه؛ ِمنْ  لًِ ٌَ  لُْطؾ   َمَعهُ  ٌُْجدِ  لَمْ  -!َصْبر   َطِوٌلِ  َوَبْعدَ -َولؤِلََسؾِ - ألَن 

ْنَفعْ  َولَمْ  أََناة، َوالَ   !ِحَوار َوالَ  َبْحث   ٌَ

 

 

 :إَِذن 

دِّ  فًِ -!َمْؽُمورا   َجاِهبل   َولَوْ ! ُكْنتَ  َمنْ  َكابِنا  -( اْكُتبْ )  ِة، ُدَعاةِ  َعلَى الر  ن   الس 

ِة، َوأَْهلِ  ن  لَِؾ؛ َوَمْنَهجِ  الس  َعهُ ! َتْكُتبَ  َما( َنْطَبعَ ) َحت ى الس   َسبٌِلِ  فًِ َفُنَوزِّ

َطان ٌْ ِهم( اْكِذب) َبلِ ! الش  ٌْ ِهم َواْفَترِ ! َعلَ ٌْ ةُ ! َعلَ ٌَ رُ  -َعْنُهم لُِتَنفِّرَ - َفالَؽا  ُتَبرِّ

اه- َتْفَتِري َما( َنْتَبعُ ) َوَنْحنُ ! الَوِسٌلَة  ِحَسابِ  َعلَى َولَوْ - َوَنْنُشرُ  ،-!َوَنَتَبن 

ٌُوبِنا ؾَ  َتْكِذُب؛ َما -ُج ٌْ لٌِنَ  -َسَخاَفاتِكَ  لَِنْشرِ - أَْوَجْدَنا إَِذا َفَك  ِمنْ -)!(  الُمَموِّ

 .-!َوُهَناك؟ ُهَنا



 

ٌُْنفِقُوَنها}  ِهم ُكونُ تَ  ُثم   َفَس ٌْ  ...{..ٌُْؽلَُبون ُثم   َحْسَرة   َعلَ

 

ًِّ  فًِ َساقَِطة لُِكلِّ : -َقِدٌما  -قٌِلَ  َكَما- َفاألَْمرُ    !الَقَِطة الَح

؛!( الّدنمركً) الَفَتى َذاكَ  َعلَى لَْوِمً َكبٌِرَ  -َبْعدُ - أََضعَ  َولَنْ    ال ِذي الِؽرِّ

ْطَبعُ ) بَِمن)!(  اْنَتَعشَ  كْ ) لَِما( ٌَ ْتَبعُ ) لَِمن)!( َواْنَتَفشَ  ،(ُتبُ ٌَ ْكِذبُ ) لَِما( ٌَ ٌَ !!)

ْهَرةُ   !!األََكابِر ُظُهورِ  َعلَى َولَوْ  األََصاِؼرِ  ُحْلمُ  َفالش 

 

َبةِ ) َذاكَ  َعلَى -ُكل هُ - الل ْومَ  َولَِكن    ٌْ - ٌَْرضَ  لَمْ  ال ِذي الَكُنود؛ الَجُحودِ ( الش 

ة    َنْفِسهِ  َعلَى َذلِكَ  َثب تَ  َحت ى!(: الَخَرؾِ ) إِلَى َسبَ ٌُنْ  أَنْ )!(  لَِنْفِسهِ  -َمر 

ْسِوٌَداتِ  َهِذهِ  بِؤَْمَثالِ  َوَذلِكَ  بَِنْفِسِه؛ هِ  ُتَناِدي ال تًِ الت  ٌْ  األَفٌِن، بَِخَرفِهِ  َعلَ

فٌِن، الِحْقدُ  إاِل   لََها َباِعثَ  الَ  َوال تًِ  اُهمَ  أَوْ - الُمْسَتبٌِن الَخَرؾُ  أَوِ  الد 

 !!-ُمْجَتِمِعٌن

 

َها- َفْلَتْخَترْ    ٌ ٌَبةُ ) أَ نِ  أَي   -بَِنْفِسكَ -الَكُنودُ  الَحقُودُ  الَجُحودُ ( الشِّ ٌْ ٌَقَ  الَوْصَف  أَْل

 َحت ى -َجِمٌعا  - َواْعتَِناقُُهما َوالتَِزاُمُهما، َتؤَب ُطُهما، بِكَ  األَْحَرى أَن   أَمْ ! بِكَ 

 !ُتَراَجعْ 

 

 

 ...َوَمآلِك َواقِِعكَ  إِلى َوأَْدَنى َحالِك، إِلى أَْقَربُ  -َوهللاِ - َوَهَذا...  

 

َها- َوْلَتْعلَمْ    ٌ ْنَبِؽً الَ  ال ِذي بِفِْعلِكَ -الَمْهُموز الَعُجوزُ  أَ ُجوز َوال ٌَ  لَو أَن كَ  -ٌَ

ة   أَْلؾَ  ُوِصْفتَ  َسرُ  أَْهَونُ  َذلِكَ  َفإِن   ،(الَخَرؾِ ) بِـ َمر  ٌْ  -!أُْخَرى ة  َمر   أَْلؾَ - َوأَ



بلَلِ  ُتوَصؾَ  أَنْ  ِمنْ  َجه م)وَ  بِالض  َجه مُ  ُعد   إَِذا َهَذا-( الت  وَنهُ  َفَقدْ  َضبلال ، الت   َتُعد 

 !!-ُكْفرا  )!( 

 

ا-( الَخَرؾَ ) َفإِن    ْرَفعُ  -َذا ٌَ ْكلٌِؾِ  َقلَمَ  ٌَ فٌِه؛ َصاِحبِهِ  َعنْ  الت  َنما الس  ٌْ  َب

َجه مُ ) بلَلِ  ُظلَُماتِ  فًِ َرْأِسهِ  أُمِّ  َعلَى اِحَبهُ صَ  ٌُوقِعُ ( الت  ٌه الض   ...َوالتِّ

 

 

 

 َمْطَمعْ  بَِذا َكانَ  لَوْ  َحت ى( ***** َنْتَبعْ  اْكُتبْ  َنْطَبعْ  اْكِذبْ ) 

 

 

ْلمُ    َتْصَرعْ  َعواقُِبهُ  واإلِْفكُ *****  إِْفك   بَِداٌُتهُ  َفالظ 

 

 

َبةُ ) ٌا  ٌْ ْنٌا َرب   َخؾْ ( َش  َمْقَنعْ  لُِمْإِمنِنا َفالَخْوؾُ *** ** الد 

 

 

 ُموقِعْ  ِبُحْفَرتِهِ  َفالِكْذبُ *****  قُْلتَ  َوَمْهَما ِصْحتَ  َمْهَما 

 

 

ْصلُحَ  لن*****  َهذا ٌا َقِرٌب   والقبرُ   ْنَفعْ  لَنْ  ِكْذب   ٌَ ٌَ 



 

 

ا َمنِ  لُِكلِّ  َوأَقُولُ   خِ *****  اْؼَتر  ٌْ  :الَمْرَتعْ  فًِ الُموَبقِ  بِالش 

 

 

ؾَ ) َقدْ   ُخُكمُ ( َخر  ٌْ ْجَمعْ  بَِتْخِرٌؾ   َظن   َقدْ *****  َجْهبل   َش ٌَ! 

 

 

ٌْسَ  الَ   ُكونُ  الَجْمعُ  لَ  َنْصَدعْ  بَِما الَحق   َفالَجْمعُ *****  َكذا ٌَ

 

 

تِهِ  بِالن ورِ  َصْدعا    ةِ  َصْدعا  *****  َوُحج  ن   الَمْجَمعْ  فًِ بِالس 

 

 

ًَ *****  ُتهُ نَِهاٌَ  الَقْولِ  َوَخبٌِثُ   ا أَْسَرعُ  ِه  َتَتَوق عْ  ِمم 

 

 

ْوَبةِ  َفاْفَتحْ   ُكونَ  ِصْدق  *****  ِمنْ  َبابا   لِْلت  ٌَ  الَمْضَجعْ  ُهوَ  لِ

 

 

 



 

 

ا}  اةِ  فًِ آَمُنوا َوال ِذٌن ُرُسلَنا لََنْنُصرُ  إِن  ٌَ ا الَح ٌَ ْن ْومَ  الد  ٌَ قُومُ  َو ْومَ  األَْشَهادُ  ٌَ ٌَ 

ْنَفعُ  الَ  ا ٌَ ار ُسوءُ  َولَُهمْ  الل ْعَنةُ  َولَُهمُ  َمْعِذَرُتُهم لِِمٌنَ الظ   ...{الد 

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !؟ ٌَُصدّ ( جهل  ) وُكل  ! ؟ ُتَردّ ( سفاهة) ُكل   هل

 

 

 المنتدٌات( بعض) فً- الن فوس مرضى( بعِض ) َحْلقُ  َؼص  ...  

ة  ٌ  آخر جهلةِ ( بعِض ) ىعل الَقلم رأس ِمن كتبُتهُ ( ُمجمل  ) برد   -األلكترون

ماِن؛  وِشّدة جهلِه، صفاقة على ٌُدل   منكوس، فاجر   بكبلم   فعق ب الز 

 !عقلهِ  وببلدةِ  انحرافِه،

 

 

د لقد   هذه حالِ  عن كتبُتهُ  ما حقٌقةَ  -!الفاشل بتعقٌبهِ -( الُمعقِّب) هذا أك 

 .رهاؼٌ على ضبللَها تعكسَ  أن -فِعالها بسوء- أرادت التً المارقةِ  الفبةِ 

 

 على الردّ  عن إعراَضنا أن   -ٌقولُ  بقولِه وَمن- الجهولُ  هذا َفْلٌعلم 

 رد   -ذاته بحدِّ - هو التافهٌن( أفرادِ ) وتفاهات السفهاء، سفاهات( ُمفردات)

 .-أبى َمن وأبى شاء، َمن شاء-

 

 

 تافه   كل على وننقُضُ  سفاهَته، سفٌه كل على نقلبَ  أن أردنا أّننا ولو 

ا- لََقَدْرنا :تفاَهَته نا ؛-جّد  ُ  ولكن  ون، هذا عن بؤنفِسنا نربؤ  إلٌه وعّما الد 

 !ٌكون أو ٌُوِصلُ 

 

 

 ...األنساب فً الطعن أّما 



 

 ...باألعراق والؽمزُ  

 

 ...باألعراض واللمزُ  

 

 

تِهم، وكبٌرُ  بضاعتِهم، ؼالً فإن ه...    َرق   َمن على شًء   أسهلُ  وهو ُحج 

 ...-كذلك وُجل هم- ٌقٌُنه ووَهى دٌُنه،

 

 كذبِه، فً الكاذبَ  ٌرد   فبل عنه؛ الجوابُ  -هللا بتوفٌق- منه األسهلَ  ولكن   

 عن واإلعراِض  عنه، السكوتِ  ِمن أعظمُ : افترابِه فً المفتريَ  وال

ُمتْ ...باطلهِ  ٌَ  !-شاءَ  ما- َكَمدا   َوْل

 

 

 

 الجوابِ  تركِ  فًف فؤعِرضْ ***  جاهـــل   وَمـــاَراكَ  علم   ذا كـــنتَ  إذا 

 جوابُ 

 الصوابِ  ؼٌرِ  عن سكوُتك***  فإّنما فاسُكتْ  القولِ  فً ُتِصبْ  لم وإن 

 صوابُ 

 

 

 



ا -بحث   أي  - البحثُ  كان ولو...    ٌّ  ببرهان، وبرهانا   بدلٌل، دلٌبل  - علم

ة   ة وُحج   صوالت   بل... كلمات بل.. كلمة ذلك فً لنا لكانت ؛-بُحج 

 ....وجوالت

 

 !!ولكنْ  

 

 :-الَقبٌل هذا مثل فً- قٌل ما أجمل ما 

 ...ٌُعطٌه ال الشًءِ  فاقدُ  

 

فٌه الِؽر  ( الفتى) ذاك -نفُسه- هو كان إذا فكٌؾ   !!الس 

 

ا  َبة) ذاك وأم  ٌْ  ٌُْحَجرَ  أن لُزومَ  -َقْببل   بل -أخٌرا  - فؤرى الَخِرُؾ؛ الَكنودُ ( الش 

نَ  ال وأن علٌه، ؛ أو قلم   ِمن ٌَُمك   َوَعُظَمتْ  اختبلُطه، َفُحشَ  قدف لسان 

 !!أخبلطه

 

 أردنٌة صحٌفة فً- العرٌض بالَقلَم ٌقول -!البعٌد- باألمس هو فها 

ا لستُ  أنا: )-سابرة  ٌّ  (!!سلف

 

، شهادةُ  -وهللاِ - وهً   !!َرَشد( لحظةِ ) فً منه( َفلََتتْ ) حق 

 

ٌّة قناة مع( حوار) فً- ٌقول -!القرٌب-( أمسِ ) فً ولكن ه   عن-)!( فضاب

ٌّة ُذكرتِ  إذا: )-المرٌض بالعقل -نفِسه  فذكر-]...[(!!  رأسها فعلى السلف

 !!-نفَسه( نّصب)و اسَمه،



 

 

؟ ِكبر   فؤي     !أشد 

 

 !أنكى؟ كذب   وأي   

 

 

ٌّر وال -الَعقُوق الكنود العجوز الشٌبة أٌها- هللاَ  ات ق   الحقابق تؽ

 ...والُحقوق

 

ما السلفٌة؛ شٌوخ من( شٌخا  ) -حّق ا- باألمسِ  كنتَ  فلبِن   بُنصرتك ذلك فإن 

 وراءَ  سرتَ  وقد أَما لرموزها؛ وبحفظك لدعوتها، وبمإازرتك لعقٌدتها،

مان آخر( فِتٌان) وضبلالت جهاالت ا محلٌّا   وؼربا ، شرقا  - الز   ٌّ  ،-!ودول

ة- شٌوَخها واّتهمتَ  وأبمتهم، السلفٌة علماءِ  طرٌقَ  وتنّكبتَ   وبخاص 

 على)!( ووافقتَ  باإلرجاء، -!به إال ُتعرؾ لم الذي األلبانً ماماإل شٌَخك

ا -!ووصفه- وصفهم  !!بالّتجه م -ُمقِّر 

 

 السلفٌة ولٌست! السلفٌة من -وهللاِ - فلستَ  ؛-َقْدَركَ  َتْعُدوَ  لن- فاْخَسؤْ  

 !!منك

 

 ..هوى سبٌل ال.. هدى منهج السلفٌة 

 

 !!والتقلٌد الُجحود طرٌق ال.. الحمٌد االتباع نهجُ  السلفٌة 



 

ٌ ون رفضك ولبن  - عنك عرفوه فلَِما ؛-أٌدٌهم َسلَِمتْ - األَْقحاح السلف

 ...وتٌِه وَصلَؾ، وُعجب، وِكْبر، وانكفاء، وتدهور، انتكاس، ِمن -ومنك

 

 -!ومتردٌة وموقوذة منخنقة   ِمن- اآلن بك ُتحٌط التً الزمرةَ  إن ووهللاِ؛ 

اه، َصلِؾ   وأّنك ،)!(قرٌب عّما حقٌقَتك -ضبللها على- ستعرؾ ٌّ  تحب ال ت

مُ  وال نفَسك، إال  .ذاَتك إال ُتَعظِّ

 

 ال أنك -!َخَرفت ولو -!تنساه إخالُك وال -قدٌم ِمن- نفَسك َوْصفُك وما 

ا الحدٌث- وصَفك تماما   ٌلتقً فهو ؛(رأسا  ) إال تكون (!!! رأس) بؤنكَ  -جّد 

 !!!متؤخرٌن إال نكتشفه لم وإن ،(رُمَبكِّ ) َخَرَفكَ  أن   على ٌدل نا مّما

 

 هواك وفً أعماك، الذي باطلك فً: لكنْ  ؛(رأس) -هذا ٌا- أنت نعم؛ 

 ...وأْصماك أضل ك الذي

 

لؾ ِمن قال َمن هللاُ  ورحم  ً   أحب   الحقِّ  فً َذَنبا   أكونَ  ألن»: الس   أن ِمن إل

 !عنهم؟ سلُككَ م وأٌن! ِمنهم؟ أنتَ  أٌن ولكْن؛ ،«الباطل فً رأسا   أكونَ 

 

 

ٌبة) فارحموا.. والسكوت الَخَرسُ : الَخَرؾ جزاءَ  فإن   وأخٌرا ؛...   -( الش 

 ...وٌموت ٌهلِكَ  أن قبل -هللا رحمكم

 

. 



ٌٌِّن كل منتدٌات) فً( عضو) آالؾ أربعة  (السلف

- هلل والحمدُ - ونصؾ سنة خبلل

 

*** 

ٌن كلّ  منتدٌات) ُتَعد  ...   ٌِّ ةِ  نتدٌاتالمُ  أحدث ِمن( السلف  ٌ ةِ  العلم  ٌ  السلف

ٌ ة اإلنترنت شبكة) على ُنشوءا    خبلل- أعضابِها عددُ  َوَصلَ  وقد ،(الدول

 .-وحَدهُ  هلل والفضلُ -( ُعضو) آالؾ أربعة نحو إلى -شهرا   عشر بضعة

 

ثا   ،-تعالى- هلل ُشكرا   هذا نقولُ    تمتد   التً -سبحانه- بنَِعِمهِ  وتحد 

 ...وتتوالَى

 

ُرونَ  الذٌن ِمن سنال نعم؛   ..الوافرة بالُجموع ٌتكث 

 

 ..الكاثرة بالكثرة ٌفرُحون الذٌن ِمن ولسنا 

 

ٌُْفَهم   !َفْل

 ِمن تكونُ  تكادُ  التً الخٌرِ  بشابرِ  ِمن نوع   -بصٌرة ذي لكلِّ - ذا ولكن   

ها ؛-الرحمن بمن ة- اإلٌمان أهل ُبشرى عاِجلِ   ُعنوان -هللاُ  شاءَ  إنْ - ألن 

ض  ...واالطِمبنان والَقُبوِل، ا،الرِّ

 

  -هللا والُمَوفِّق-( منتدٌاُتنا)فـ 



 

ق وال تجَمعُ    ..ُتَفرِّ

 

 ...ُتَبؽِّضُ  وال ُتحبِّب 

 

رُ    ...ُتَنفِّر وال ُتبشِّ

 

، وال عقٌدة ، ِحساب على ذا ِمن شًء   ولٌس   ...ُخلُق   وال منهج 

 

ن ة فطرٌقُ    ...األساس هو وأهلِها الس 

 

 ...الن اس أصناؾِ  مع التعاُمل فً األصل هو الصالح السلؾ ومنهجُ  

 

 ...-كان َمن كابنا  - ُمخطا   والُمخِطاُ  

 

نا   ...-اإلطار هذا ضمن هو مّمن- االعتذار ونقبلُ  األعذار، نتلم سُ  لكن 

 

فرُحونَ  َمن بخبلؾِ   قَبلُون ال( ٌكاُدون)و للزل ة، ٌَ وبة ٌَ  !!الت 

 

ٌِّ  ُكلّ  منتَدى)  ى على اسم  ( ٌنالسلف  ...-هللا شاء إن- ُمسم 

 



بْ  لمْ   تسر   !تكفٌري   إلٌه ٌَ

 

نَدس   ولمْ   ً   فٌه ٌَ  !!ِحزب

 

ً   فٌه ٌُقَبل ولمْ    !!!!قُطب

 

سْ  ولم  ً   وراَءهُ  ٌتتر  ً   أو تبلٌؽ  !!!!إخوان

 

 بصرخة   تكونُ  ما أشبهُ  -!وُهناك ُهنا ِمن -الفارؼات- الصٌحات وهاتٌك 

 !واد فً

 

 ولنْ .. َعُضِدنا فً -طالت مهما- َتفُت   فلنْ  وعلٌه؛!!! رماد فً َنفخ   أو 

 ...ومنهِجنا عقٌدتِنا صفاءِ  عن -كانت مهما- ُتْرِجَعنا

 

نون وهذه التشكٌكات، وتِلُكمُ   بات الظ  ٌِّ  وذات الشمال ذات الُمتطاٌرة- الس 

ا ُتْثنٌِنا ولنْ  ثباتا ، إال تزٌَدنا لن -الٌمٌن -َبتاتا  - حق   منهج ِمن فٌه نحنُ  عم 

... 

 

ٌن ُكلِّ  ُمنتَدى)  ٌِّ  دام ما -!خالََفهُ  لو حتى- اآلخر والرأي الرأي ٌقبل( السلف

 منُهم أحد   ولٌس -األبرار وُعلمابه- السلؾ منهج إطارِ  داخلِ  ِمن ُمنطلِقا  

ةِ  أدب ِضمن ؛-بذاتِه الحقِّ  على عبلمة   فقِ  وُخلُق والِعلم، الُحج   الرِّ

 ... لِحْلموا

 



ٌن كل منتدى)  ٌِّ ل ة، -شخص   أيِّ - الشخِص  على ٌحُكمُ  ال( السلف  أو بالز 

 فً والصواب الحقِّ  بٌانِ  ِمن ٌمنعُ  ال الذي الوقتِ  فً الهفوة؛ بَِمْحِض 

 على الظالمِ  بالُحْكمِ  ذلك َجرِّ  دون -الهفوة تلك أو- الزل ة هذه على الُحْكم

 !قابلِها

 

ٌنالسل ُكلّ  منتَدى)  ٌِّ  وآرابه، اجتهاداتِه، بحسبِ  أحد   ُكلِّ  على ٌحُكمُ ( ف

 ال- صؽٌر أو كبٌر   ِمن -معصوما   عنَده أحد   ولٌس وتارٌِخه؛ ودالبله،

نة عصمة وال ظاهرة، عصمة  !-ُمبط 

 

ٌن كلّ  منتدى)  ٌِّ رهم، الُعلماء، ٌحترمُ ( السلف  لكن   بمكانتِهم؛ وٌعترؾُ  وٌقدِّ

 خالفُوا ما بعِض  فً والبٌان الحقّ  ُوجوه إبداءِ  ِمن ٌمنُعهُ  ال هذا احتراَمه

 ...إسقاط وال َهْدر دون الصواب، فٌه

 

ٌن كلّ  منتَدى)  ٌِّ ٌ ة منتدى( السلف ٌ ة الوسط  عن البعٌدة الُمنضبَِطة؛ الشرع

 (...التمٌٌع)و التساهل أو والتشنٌع، الُؽلُوِّ 

 

ٌن ُكلّ  منتدى)  ٌِّ هُ ( السلف  ُمتربِّص،( ُكل  ) ٌتعق ُبوا أنْ  نع وكاتِبٌه نفَسه ٌنزِّ

وا أو د،( ُكلِّ ) على ٌرد  ٌِّ  ِمن أؼلَى فالوقتُ !! ُمَتَنقِّص( ُكل  ) ٌتناَولُوا أو ُمتص

ٌ عَ  أن  !األصناؾ هذه َسْفساؾِ  فً ٌُض

 

ٌن ُكلّ  منتَدى)  ٌِّ قة خبر) ٌستعملُ ( السلف  ٌجعلُ  فبل الحّق؛ بوجِههِ ( الثِّ

لعاء، الكذبة  بُطعون األبرٌاء العدول ٌت هم وال الَعْصماء، ةكالُحج   الص 

 ...والُجهبلء المجاهٌل

 



ٌن كلّ  منتَدى)  ٌِّ َهم َقُبولَ  ٌرفُضُ ( السلف ضا الجاهزة، الت   بالفَِرى والرِّ

 !!واستخداِمها استعمالِها عن َفضبل  ! الُمَقْولََبة

 

ٌن كلّ  منتَدى)  ٌِّ ْنؤَى( السلف  ذاتِ  المرٌضة لقابِ باأل التراُشقِ  عن بنفِسهِ  ٌَ

عاَوى  !!َبَؽى َمن فٌها وَطَؽى اْنَفَجَر، َمن بها َفَجرَ  والتً العرٌضة؛ الد 

 

ٌن ُكلّ  ُمنتدى)  ٌِّ دا  ) ٌعرؾُ ( السلف ٌِّ ٌٌِّن أسالٌبَ ( ج  التؽرٌر فً الِحزب

، َحِذر   فهو لؤلشكال؛ والتؽٌٌر باألموال، ؛ ُمحاِذر  ر   عنَدهُ  الحق   المنهج ُمَحذِّ

 ...األنظار جمٌعَ  ٌعلُو عنه الصوابُ  والدلٌل اعتبار، ُكلِّ  فوقَ 

 

ٌُهُ    ...دنًء   قبٌح   وفِعل   رديء، َعَمل   بريء   منهُ  هو بما َفَرْم

 

رَ  فما  ٌِّ ا ُؼ رَ  أو)!(  ِمن   ٌ ة   ُمعَتَبر، فبدلٌل   ؛-معدود محدود   وهو- تؽ  وبُِحج 

ة ْزُعُمهُ  َكَما ال- َنَظر وقُو  ِعٌ! هذا ٌَ اك بهِ  وٌتطاَولُ !! ذاك هِ وٌد   ٌ  ...-!!!َذ

 

م   لؽٌِرنا ُمباح  )!(  هذا أن   أمْ    ؟!؟!؟!علٌنا ُمَحر 

 

ٌن كل منتدى)  ٌِّ - الش مل ولمِّ  الكلمة، َجْمع على -ٌزالُ  وال- ٌحرصُ ( السلف

؛ إلى بالحقِّ  -سبٌبل   ذلك إلى استطاعَ  ما ، على ٌرد   تراهُ  لذلك الحقِّ  َفْرد 

ٌَُؽض    !!عشرة عن َفهُ طر و

 



ٌن ُكلّ  منتدى)  ٌِّ ٌ ة المواهبِ  الكتشاؾِ  ُمباركة   فرصة  ( السلف  الناشبة العلم

ن ة، ُنصرة   إال اجتمَعتْ  ما والتً -والؽرب الشرق فً -المبرورة  للس 

ن ة أهل عن وِدفاعا    ...الس 

 

ٌن ُكلّ  منتَدى)  ٌِّ  ٌُجاهد ووه بالباطل، به ٌُظلم عّما بالحقِّ  ٌُدافعُ ( السلف

لَ  أن عن -!!الساعة هذه إلى- نفَسه فاعِ ) ِمن ٌتحو  -( الُهجوم) إلى( الدِّ

 !!-ٌرُجوه ال ما وهو

 

ٌن ُكلّ  منتَدى)  ٌِّ ٌن ُكلّ )لـ( السلف ٌِّ ٌن( = )السلف ٌِّ  َزَعمَ  كما ولٌس ؛(السلف

اِعمُ   ! الز 

نة ببل-: الظانّ  وظن  ! الُمفتِري وافتَرى  ٌِّ  إال(: )الُكل  ) -ُبرهان وال ب

ٌن ٌِّ  (!!!!السلف

 

 

ن ُشَرَكآبُِكم ِمن َهلْ  قُلْ }   ْهِدي م  ْهِدي هللا قُلِ  اْلَحقِّ  إِلَى ٌَ  أََفَمن لِْلَحقِّ  ٌَ

ْهِدي َبعَ  أَن أََحق   اْلَحقِّ  إِلَى ٌَ ن ٌُت  يَ  ال   أَم  ِهدِّ ؾَ  لَُكمْ  َفَما ٌُْهَدى أَن إاِل   ٌَ ٌْ  َك

بِعُ  َوَما.  َتْحُكُمون ت  ا إاِل   أَْكَثُرُهمْ  ٌَ ن   إَن   َظّن  ا اْلَحقِّ  ِمنَ  ٌُْؽنًِ الَ  الظ  ب  ٌْ  هللا إِن   َش

ْفَعلُون بَِما َعلٌَم   ٌَ }... 

 

 

 ***** 

 

 



 !!الصعافِقة( إفبلس) بكشؾِ  الواثِقة الُعقول إٌناسُ 

 

 ...وأُطالِع وأنُظر وأُتابُع، أقرأُ ...  

 

 ..الُمبٌن لمُ الظ   هو الُخصوم ِمن أراهُ  ما فؤكثرُ  

 

 ...الُمشٌن الجهلُ  أو 

 

 ...الدفٌن الفاشً المكرُ  أو 

 

 !َرّد؟ ُكلِّ  مع نقؾُ  هل 

 

 !أَحد؟ أي   نتعق بُ  وهل 

 

 !!األؼمار وال الَجَهلَةُ  ٌنقِضً ولن األعمار َتْفَنى 

 

 ...الٌمٌن وذات الشمال ذات ُتلَقى ُتَهم   

 

َعى َدعاَوى  ٌِّنة ببل ُتد   ...نُبرها وال ب

 



 ...وازع وال رادع   ؼٌر ِمن ُتكتبُ  كلمات   

 

 وُهنالك؛ وُهناك ُهنا ِمن َتنهالُ )!(  وتبرٌكات وتهنبات وُموافقات، تؤٌٌدات 

ٌ ة جامُعها ِع ٌ ة وقِواُمها! اإلم   !!العصب

 

ٌِّبُ )!(  ُمراقبة ببل للجمٌع مفتوحا  ( اإلنترنت) َكْونُ  فهل   هإالء عن ٌَُؽ

 !؟{علٌم سمٌع   هللا أن  }و العالِمٌن، ربِّ  قبةُمرا الُمشاِؼبٌن

 

ُكف وا، إفبلسهم؛ ُعنوانُ  -واللـهِ - فهذا  ٌَ  ...وْلٌعتِرفوا َفْل

 

 !علٌنا للشٌطانِ  عونا   تكونوا فبل.. جهلِكم على صابرٌنَ  نزالُ  ال.. قوم ٌا 

 

ك بنً إن  .. قوم ٌا  نا!! ِرماح فٌهم َعمِّ  عُ نداف -اآلن إلى- نزالُ  ال لكن 

ماح العفو جانبَ  ُمَؽلِّبٌن ؛(فقط)  !!والس 

 

 وألصقُتموها بها، وألصقُتمونا إال)!(  ُتهمة   تتركون َتكادوا لمْ .. قوم ٌا 

 !!بنا

 

كم- ذهبت فؤٌن الفضاء؛ تمؤلُ )!(  أخطاَءنا جعلُتم لقد.. قوم ٌا   أخطارُ  -بربِّ

 إال الحقِّ  بعد اذافم} ؟!!الفضاء ذلك ُدوَنها ضاقَ  التً الُخل ص البِدع أهل

بلل  !!؟{الض 

 



 !العالَمٌن؟ فضاءِ  ؼٌرُ !( فضاَءكم) أن   أم 

 

 فبل عاِطل؛ وِهْذٌان   باطل، َهْذر   هو وُتعلِّقون تكُتبونَ  ما ُجل   إن  .. قوم ٌا 

ٌن-)!(  تسحبونا  !!كِهْذٌانكم وِهْذٌان   كهذِرُكم، َهْذر   إلى -ُمِجدِّ

 

ا اقعة  ب بُكلِّ  رمٌُتموَنا.. قوم ٌا  ً   وهو- هللا ٌعلم مم   كبلم   أن هُ  -القدٌر العل

 !!الواقع فً له َوْزنَ  ال فاِشل  

 

ابِقٌن الُخصومِ  ُظْلمَ  ٌَفوقُ  ٌكادُ  ُظلما   ظلمُتموَنا لقد.. قوم ٌا   ال مّمن- الس 

 !!-ُمخالِفٌن لهم نزالُ 

 

ن بٌَنها لٌس مظلوم   دعوةِ  ِمن تخَشْونَ  أال.. قوم ٌا  ٌْ  !حجاب؟ هللا وَب

 

نٌا أن   تحَسُبون هل.. قوم ٌا  .. ُنشور وال.. َبعث فبل الَمطاؾ؛ آخر هً الد 

 !عذاب؟ وال.. حساب وال

 

ٌ ة إن  .. قوم ٌا   ... َتُجوُروا فبل.. الَعْدلُ  هً السلف

 

 ...ُتبِطلُوا فبل... الحق   وهً 

 

 ..َتِضل وا فبل..  الُهَدى وهً 

 



ٌ   إن  .. قومِ  ٌا  ُدوه فبل.. واحد   مٌزاُنها ةَ السلف  فبل... أوحدُ  مكٌالَها وإن  ! ُتَعدِّ

ُعوه  !ُتَنوِّ

 

ٌ ة بصورة- الحقّ  إال الحقِّ  فً كبٌرَ  ال.. قوم ٌا   ...-جل

 

ةُ ) ولٌست   ٌ عوة على َحَكما   -أبدا  -( اإلقلٌم ة الد   ٌ  ...السلف

 

ةُ ) ولٌست   ٌ ن ة أهل عند وتشقٌق   تفرٌق   بابَ  -أْلَبت ةَ -( الُعنصر  الس 

ٌ ة  ...النبو

 

 ...فاعقِلُوا 

 

 ..وأدِرُكوا 

 

ْوا   ...وتؤن 

 

 

 (...معاقِلِها) فً اآلن إلى أقبلَمنا فإن   ُعقُلها؛ ِمن أقبلُمُكم َفلََتتْ  ولبِن...  

 

 ...للَخبلص إدراكا   ُنخرَجها ألن تدفعونا فبل 

 



؛   !!!{َمناص حٌنَ  التَ } فحٌنبِذ 

 

ْبرِ    !ُتجاِوُزوها أو َتُجوُزوها، فبل.. دود  حُ  وللص 

 

 ..ِحزبً: قالوا 

ًّ : قالوا   ..قُطب

 ..ُمرِجا: قالُوا 

ًّ : قالوا   ..رافِض

ًّ : قالوا   ..لٌبرال

 ...علمانً: وقالوا 

 

 

 !!!ؼامرة وأهواء   هاوٌة، وشبهات فارؼة، بؤوهام ذلك ُكل   

 

 !؟-بعدُ - ماذا ُثم   

 

؟ وٌةِ الخا َجْعَبتُِكم فً بقً هل   !شًء 

 

 !أحمر؟ أو أصفر( الُمفلِسة) جٌوبُِكم فً بقً هل 

 



ة   ولوال  ٌّ  زبانٌتهم بعضَ  أن   أشك   أكادُ  وال!! كافر: لقالوا)!(  حٌاء ِمن بق

 !!!بعض إلى بها ٌهمسُ 

 

 

ة وال إالّ   مإمن   فً ٌرقُبونَ  ال}...    ...{ِذم 

 

 !وضوابُطه؟ الُهَدى أٌنَ  

 !وروابُطه؟ الحق   أٌن 

 

ا لكم ُتْبقُونَ  تكاُدوا فلم... االستعداء فن  ( هإالء) ٌا أتَقْنُتم لقد   أخا، وال ِحّب 

 ...أََحدا وال حبٌبا   لكم تْصَطفُونَ  وال

 

 معكم ٌكونَ  بؤنْ  فرِحُكم ِمن -بكثٌر- أكثرُ  أحد   عنُكم ٌخُرجَ  بؤنْ  أفراُحُكمْ  

 !!َعَدد إلٌكم ٌُضاؾَ  أو أحد،

 

ٌ ة هذه ما  ة لقاتمة،ا النفس  ٌ  !الظالمة؟ والعقل

 

ى ولو ،(الفضاء) جهلُها مؤل ولو السوداء لكلماتُِكم باال   ُتلقونَ  ال   ؼط 

ماء) َعنان كذُبها  (!!الس 

 

 



 عن المظلومُ  ٌُدافعَ  أنْ - تقَبلُونَ  فبل- صدوُركم تضٌقُ  الذي الوقتِ  فً 

ما تكل م؛ فإذا ؛-فقط- نفِسه  ! له نتسمحو فبل ٌجلُدكم، هو فكؤن 

 

مة- تتلوها)!(  أُخَرى ظالمة   حملة   فً تجتهدونَ  بل   تحتَ  إلسكاتِهِ  ؛-منظ 

ِدٌد والوعٌد التهدٌد مطاِرقِ   !! الش 

 

ٌ ة لٌست.. قوم ٌا  ٌ ة، ُثكنة السلف ٌ ة، ُبإرة وال عسكر - التهدٌدُ  ولٌس ِحزب

 قواعِدها؛ ِمن -ُهَدى بؽٌر- الوعٌد ولٌس أُصولِها، ِمن -بالهَوى

 ...فاْرَعُووا

 

لُوَنا لقد   !!!َنقُلْ  لمْ  ما قو 

 

 !!!ٌَُقل لم بما -بؤهوابِهم- علٌنا وَحَكُموا 

 

 !؟!ٌعرفون ال بما ٌهرفون -هكذا- سٌظل ونَ  مَتى فإلَى 

 

ٌُْهذون   !ٌُْإُذون؟ بما و

 

 ...أشنَعها األلفاظِ  وِمن.. أسوأها المقاصد من ٌختاُرون 

 

ٌَؽرقون الخبلؾ، ٌعشقون   ...االختبلؾ هوى فً و

 



، ؼٌرهم ِمن الصدق   ...امتِراء ببل حق   منهم والكذبُ  افتراء 

 

 !!مرفوض ؼٌِرهم ِمن والحق  ! مفروض منهم والجهل 

 

 !مَتى؟ إلى! مَتى؟ فإلى 

 

 

ةَ  ٌُعِطً ال الُعلماء احترامَ  إن     ٌ  ...لهم العصمةَ  أو القُدس

 

ه بٌنِ  ِمن الباطلُ  ٌؤتٌهِ  ال} ُهمكبلمَ  ٌجعلُ  ال الُعلماء احترامَ  إن    ٌْ  ِمن وال ٌَد

 ..{خلفِه

 

بِ  ٌكونُ  ال الُعلماءِ  احترامَ  إن    ب أو بالتعص   ..ٌقولونَ  لِـَما التحز 

 

ً  ) الُعلماءِ  احترامَ  إن     وشٌِخه الُمرٌدِ  بٌن ما كحالِ  لٌس ؛(السلف

( ًِّ  (!!الصوف

 

 ،(فبُلنا  ) فقط لٌُسوا -(احتراِمهم) عن نتكل م الذٌن-( الُعلماء) أوالءِ  وإن   

 (!!!فبُلنا  )و ،(فبُلنا  )و

 

ةِ  ُعلماءَ  إن     ..لَقلٌل   -إذن- األُم 



 

ْرُتم لقد  بكم- حج  ْقُتم واِسعا ، -!بتعص   ٌ بكم- وض  ...ُمت سعا   -!بتحز 

 

ٌن الُعلماءَ  إن    ٌِّ ا وأكثرُ  تظن ون، مّمن أكثرُ  األْثبات السلف  !!تحَسُبون مم 

 

ها   ...الُمزدوَجة الباطلةُ  الُؽلُوِّ  معاٌٌرُ  لكن 

 

ن ٌنُظُرونَ   ٌْ  ..بمنظاَر

 

ِكٌلونَ   ٌَ ن و ٌْ  ...بمكٌالَ

 

 !!ُتحرق( أْنٌار) ؼٌِرهم وِمن ٌُشرق،( نور  ) منهم( النار) 

 

 !الِمعٌار؟ هذا على نحكم فماذا 

 

 !االعتبار؟ هذا على نحُكمُ  وبماذا 

 

 ...وَبَؽْوا َطَؽْوا لقد 

 ...واْنَفَجُروا وفَجُروا 

 ...ماُجوا وهاُجوا 

 



ٌْسَ    !واسترسالَُهم؟ استمراَءهم الباطلِ  عن ٌُوقِؾُ  رشٌد   رجل   منُهم أَفلَ

 

ٌْسَ   ُهم -بالحقِّ - ٌقمعُ  سدٌد َنَظر   ذو رجل   بٌنُهم أَفلَ  ٌ  !وباطلَُهم؟ َؼ

 

فُهم حدٌد   بالحقِّ  رجل   بٌنهم أفلٌس  ُرهموٌُ  ،(إفبلَسهم) ٌَُعرِّ  ؟!إسراَفهم َحذِّ

 

اراُتهم   !!!الحقّ ( سماعِ ) عن أَْعَمْتُهم السوداء نظ 

 

وا  َرْونَ ) ٌعوُدوا فلم آذاَنهم بالهَوى وأصم   !!!دونهم ِمن حّق ا( ٌَ

 

ُرونا، لقد وهللا   ٌ  ...َمَعُهم واْحَتْرنا ح

 

رة   لكّنها  ٌْ  ...أبواُبها بالبصٌرة وأُؼلِقت ،(أسباُبها) ُعرفت َح

 

ُموَنه -عندهم- شٌخ   إلى( اإلشارةُ )   ...الكبابر أكبر ِمن -!ٌقدِّ

 

رٌحُ -( الطعنُ ) بٌنما  ِمٌن مشاٌخَ  فً -الص   ٌتساَبقُونَ  -ُكلِّها الدنٌا فً- ُمقد 

 !!علٌه -بالقلٌل ولو- ٌتبلَوُموا أنْ  ؼٌرِ  ِمن! إلٌه

 

 !!اإلفبلس؟ إّنه: أَقُل ألَم 

 



ٌْسَ    الؽالً، بَجهلِهم- هإالء أن  ( اإلفبلس) ذاه عبلماتِ  أظهرِ  ِمن أَولَ

هم فاتِر فً ٌبَحثونَ  صاُروا -الجاِهل وُؼلُوِّ  ال ؛-!دفاتِر أيِّ - القدٌمة الد 

ُعوَنُهم مّمن حّتى ؼٌِرهم دفاتر بل! دفاتِرهم: أقولُ  ٌُضلِّلُوَنُهم؛ ٌُبدِّ  و

ٌن ٌِّ ٌٌِّن كالتكفٌر  !!!والقطب

 

 ؟!{عبَده بكاؾ   هللاُ  ألٌسَ } 

 

ا بَِقْوم   هللا أََرادَ  َوإَِذا }  ن لَُهم َوَما لَهُ  َمَرد   َفبلَ  ُسوء   ...{َوال ِمن ُدونِهِ  مِّ

 

 !نسُكُت؟ فهل..  

 

 ..ال 

 

 ...نسُكت لنْ  

 

 ..كثٌر   -عندنا- الَجْعَبة وفً 

 

 .. نحو)!(  األُولَى الُخُطوات فً نزالُ  وال 

 

 ... البداٌة 

 



 (...البداٌة.. )نحو.. َنَعم 

 

 !!! د ع ب...  أ د ب ن...  م ل...  ن ح ن ؾ 

 

ُعوا فبل   (!!البداٌة) هذه انطبلق ُتَسرِّ

 

 !!بها َتعَجلُوا وال 

 

لُوا وال   !!بانفِجاِرها ُتَعجِّ

 

 ... -علٌكم باهلل- أنفُِسنا على فؤَعٌُنوَنا 

 ...وأَْقِصُروا 

 ...{للتقوى والعاقبة} 

 

 * * * * * 

 

 

 

 

 

 



 ربٌع اْرفُقُوا بالشٌخ 

 - ٌرحمكم هللا -
 

 

جالَ  لُ هذا السِّ ُرد  أحُدهما على اآلَخر)!( ال أزالُ أتؤم  ٌَ ن  ٌْ ن طرَف ٌْ ! الدابَر َب

لَُهما! وٌنتقُد أولُهما آِخَرُهما  !!وٌتعق ُب آِخُرهما أو 

 

ن  ٌْ عددا  ِمن األخطاء  -أصلحهم المولى-وال أشك  أن  عند ِكبل الطرَف

 .. ْنماط ِمن التفرٌط واإلفراطواألؼبلط، وفٌهما أ

 

نًِ  ِمرارا  -؛ فقد بلونا علٌه -كثٌرا  -الطرُؾ اآلَخُر  -اآلنَ -ولٌس ٌهم 

والتناقض العدٌد؛ مّما قد ٌصُعُب ! والتطاُول الَمدٌد! الُؽلُو  الشدٌد -وتكرارا  

 !!!-على التحدٌد-حصُرهُ أو إحصاُإهُ 

 

 

نًِ  ٌٌِّن)لُمباَرك منتدانا ا -أكثرَ  -إذن-فالذي ٌهم  نعم؛ - (منتدٌات ُكلّ السلف

ٌن، وإن َرِؼَمْت أُُنوؾ  ٌِّ َج هللاُ بها ُهُموما ، وفتَح بها -!ُكلّ السلف ، والتً فر 

َد بها أقواما ، وأصلَح بها خبلبَق وأخبلقا   والحمُد هلل ربِّ -آفاقا ، وسد 

 ...-العالَـِمٌن

ا  الذي ( الفِْطِريّ )كاُتؾ األخوّي هذا الت -والحمُد هلل-ولقد أعجَبنًِ جّد 

ُعوا بؤفكاِرِهم  تعاَضَد به أعضاُء ُمنتدانا الُمباَرك وُمشِرفُوه، والذٌن تجم 

ٌُستهاُن بها  ة  ال   ٌ ة  علم لُوا بذلك قو  -الُمإتلفة ِمن أنحاء  ُمختلفة؛ فشك 

بح، وُكتِمت بها أنتاُن روا! ؛ َخِرَسْت ِمن قّوتها ألسن  قبابح-والفضلُ هلل

 !وسقطت ِمن أماِمها ُشُبهات  طوابح

ة  -حّتى قال لً  -ِشفاها  -ِمن ُمنِصفً الُمخالِفٌن -بعُض الُمراقِبٌِن  -ذات مر 

 !!!لقد تكل َم فبُلن  كلمة  واحدة ، ورددُتم علٌه بعَشرة ُردود: 

 



 

، وهذه حّق ا؟: قلتُ  ْد بهم مَ }: فصنٌُعنا باُبهُ ! َنَعم؛ ألٌست تلك باطلة  ن فشرِّ

 !؛ فَسَكتَ {َخْلَفُهم

 

ا-ات َصلَ بً  -القرٌب-وأَمِس   ٌّ ابن  ِمن أبنابِنا، وتلمٌذ  ِمن ُطبلبِنا؛  -هاتف

ا؛ قاببل    ٌّ  :فسؤلنًِ ُسإاال  ذك

ظ الشٌخ ربٌع كتاب  ٌَُقرِّ  !؟-ذاك-« !الصٌانة»لماذا لْم 

 

 

ُه فاَجؤَنًِ بُسإالِِه  -والحق  أقولُ -والحق   ، فلَْم -!ضوحهمع ظهوره وو-أن 

 !(لعل  )، و(لعل  )إال بـ! أستِطْع تكوٌَن جواب ُمنضبِط له

 

 

إالَ : وبعَد َفْجِر هذا الٌوم ألحِد  (sms) -نفَسه-وجدُتنًِ أكُتُب هذا الس 

إخوانًِ األفاِضل ِمن ُمشِرفًِ منتدانا الُمباَرك؛ قاصدا  بَِكْتبًِ سإالً له أْن 

ٌُكتُب ف ً الُمنتَدى، ٌتباَحُث فٌه اإلخوة، وتتبلقُح ٌكوَن ُعنوانا  لموضوع 

على بصٌِص ُنور   -ولو ِمن ُهنا أو ُهناك-ٌحَظْون ( لعل هم)فٌه أفكاُرهم؛ 

 !ٌهدٌهم إلى السبب الراجح الصحٌح وراء ذلك

 

 

 -أٌضا  - (sms) ٌكُتُب لً جوابا   -جزاهُ هللاُ خٌرا   -ذاك-فإذا باألِخ الُمشِرؾ 

 :قاببل   -!لم ٌُكن ِمن ُمراِدي وهو ما-)!( على سإالً 

 

 

 :-أحسَن هللاُ إلٌكم-شٌَخنا )

لعل  َوَرَع الشٌخ ربٌع َمَنَعُه ِمن ذاك؛ مّما ٌدل  على أن  الشٌخ ربٌعا  ٌرد  

ُه تحت تؤثٌر بطانة خبٌثة، استؽل وا ِكَبَر ِسنِّه،  ، ولكن  على ُمخالِفٌه دٌانة 

 !وَعْجَزهُ عن ُمتابعِة األُمور



 

ٌٌِّن]لَى اإلخوة فً الُمنتَدى فع ْفُق به[ كل السلف  .الرِّ

 .وهللاُ أعلمُ 

 .(جزاُكُم هللاُ خٌرا  

 

 

مع  -تماما  -فؤعجَبنًِ حسُن ظنِّه، وأَدُبه، وجواُبُه، ورأٌُتُه ُمتناِسقا   ...

ِمن  -اآلن-، وبسوِء َمن حولَه -ِمن جهة-اعتقاِدي بفضِل الشٌخ ربٌع 

ُه سٌكتشفُُه ، وهو ما أك-جهة  أُخرى ! عاِجبل  أم آِجبل  : ال أقولُ -اُد أجزُم أن 

)!( ؛ كما اكتشَؾ حالَ بعِض َمن كاُنوا فً موقِِعهم -عاِجبل  : ولكنًِّ أقولُ 

َر منُهم  ..قبلَُهم؛ فَعَرَؾ فساَدُهم، واكتشَؾ َخلَلَُهم، فحِذَرُهم، وحذ 

 

 :-ُمشرفٌِن وأعضاء  -فها هً نصٌحتًِ إلخوانًِ فً هذا الُمنتَدى الُمباَرك 

 

 ...اْرفُقُوا بالشٌخ ربٌع

 

 ...وال تنَسْوا مكاَنُه ومكانَتهُ 

 

ُه وشٌَبَتهُ   ...واْرَحُموا ِسن 

 

فُوا فً َنْقِدهِ   ..وتلط 

 

 ...لٌعِرَؾ حقٌقَة َشرِّ َمن حولَه -بالحقِّ -وأعٌُنوهُ 

 

ٌَُرد   ُرد  و ٌَ ٌُصٌب، وٌعلُم وٌجهلُ،  ٌُخطُا و ؛   ..علٌهفالشٌخ َبَشر 

 

 



ُد الباطلَ  -إْن شاَء هللاُ -وهو فً ُكل   ُد الَخلَلَ -وإْن واَقَعهُ -ال ٌتعم  ، وال ٌتقص 

 ...-وإْن أصاَبهُ -

 

ة-وما رأٌُتُه  ِل مر  مع  -َحفَِظُه هللاُ -ِمن تفرٌِػ بعِض إخوانِنا لمجلِِسِه  -!وألو 

ٌن فً منِزلِِه العامِر  ٌِّ ة-إخوانِنا الفلسطٌن َد لً ُمْجَملَ هذه  -فً مك  أك 

 !!-ِمن طرؾ آَخر-، وَكَشَؾ لً ما لْم أُكْن أتوق ع -ِمن طرؾ-المعانً 

 

ُمناقشَة ! سٌكون نصٌَب الَحْلَقِة التالٌِة ِمن هذا الَمقال -بالتفصٌلِ -وهذا 

 !!!أقوال، وكشَؾ أحوال

 

 

 ...-ذو الجبلل-وهللاُ الُمستعاُن 

 

 

 

 

 

 ...(ٌُتبع)

 

* * * * * 

 

 

 

 

 



 

 القول العدل األمٌن 

ٌٌِّن)فً  (الشٌخ ربٌع)فً ُمباحثة  (: جلسته مع الفلسطٌن

(ٔ) 

 

ٌَك كما عاداك ؼٌري ) ..   .. (بٌنً وبٌنك الِعلم... لن أُعاِد

قبل السبلم  -حفظه هللا-هذه كانت آخَر كلمات  قُلُتها للشٌخ ربٌع بن هادي 

ة؛ فً منتصؾ شهر  فً آخر لقاء  لً معه، وذلك فً بٌتِِه فً -والوداع مك 

-، وهو ما أنا حرٌص  علٌه إلى هذه الساعِة (هـ1ٕٗٔ)رمضان سنة 

ٌُعٌَننً علٌه  .-ساببل  هللا أن 

ما « -ٌرحمكم هللا-ارفقوا بالشٌخ ربٌع »ولقد ذكرُت فً المقال السابق 

ٌن-ٌجُب علٌنا  ٌِّ ِمن حّق، وأن   -حفظه هللا-نحو الشٌخ ربٌع  -بصفتنا سلف

فُق به، والل طُؾ معه الواجَب  ولو كان ذلك مع َردِّ شًء  مّما َنراهُ ِمن -الرِّ

ٌَُرد  علٌه»؛ فهو بشر  ِمن البشر، -وف َقُه هللاُ -أخطابه  ُرد  و ٌَ»... 

َة األُولَى  مع بالػ االحترام -التً سؤتناولُ فٌها )!( ولعل  هذه هً المر 

بعضا  مّما قالَُه  -صراحة  -هان بالردِّ والبٌان، والدلٌل والُبر -والتقدٌر

جلسة )الشٌخ ربٌع فً حقًِّ، أو انتقدنً فٌه؛ وذلك ِمن خبلل ما َوَرَد فً 

ٌٌِّن أْن أضبَط قلِمً  -َجْهِدي ُكلّه-؛ ُمحاِوال  -فقط-معه ( الطلبة الفلسطٌن

ة  ة الُحج   ..-معا  -بؤدِب الِعلم، وقو 

ً  لً  -عند كلِّ ذي َنَظر-وهذا   ...-ُمْعَتَبر-حق  شرع

ة وَصولَة الحّق ُتناقُض أدَب الِعلم أو احتراَم  ة الُحج  َم أن  قو  وَمن توه 

ْبِك على نفِسِه؛ كمثِل ذاك الؽويِّ الشنٌع الذي َوَصَفنًِ  ٌَ الُعلماِء؛ َفْل

ندٌق)بـ ابِق !( الزِّ ِد كتابتًِ مقالً الس   !!!(..ارفقوا بالشٌخ ربٌع)لمجر 

فرُح  -َوف َقُه المولَى-فضٌلَة الشٌخ ربٌع  وإنًِّ ألظن  أن   ٌَ ا-س بهذه  -جّد 

ِمن تصحٌح مفاهٌم  -إْن شاء هللا-الُمباحثِة الَودودة؛ لِـَما سُتْثِمُرهُ 

 ...مؽلوطات، وتصوٌب وقابع أو معلومات

 ...{وَفْوَق ُكلّ ِذي ِعْلم  َعلٌِم}: ٌقول -تعالى-وهللاُ 



 (قالَها)التً ( وكلماتِه) -حفظه هللا-ربٌع  الشٌخ( ألفاظَ )وهؤنذا أتناولُ 

، وكلمة  كلمة  -بشؤنًِ، أو فً حقًِّ  ٌِّن (المجلس)فً ذلك  -لفظة  لفظة  ، وأَُب

ُنُه ِمن حقابَق  ً  -وجَه الحقِّ فٌها بما تتضم  ً   -سواء  لً أو عل وهللاُ ول

 :الصادقٌن

 

ً  أنا: )قال الشٌُخ ربٌع -1  !(هذا الكتاب رد  عل

منهج السلؾ الصالح فً ترجٌح »كتابً  -حفظُه هللاُ -ٌقصُد : تُ قل

وقد -« المصالح، وتطوٌح المفاسد والقبابح؛ فً أُصول النقد والنصابح

 .-بحمِد هللا-صَدَرْت طبعُتُه الثانٌة المنق َحة المزٌدة 

ا على أيِّ أحد  ِمن أهِل  ولبن كان ذلك كذلك؛ فهل ٌعٌُب أي  كتاب  كوُنُه رّد 

  !؟-كابنا  ما كان فضلُُه ومنزلُتهُ -لعلِم ا

،  -أي  كتاب  -أم أن  الذي ٌعٌُب الكتاَب  ُنُه ِمن ُمخالفة  للحقِّ ما قد ٌتضم 

 !وُمناقضة  للهدى؟

ا لْم  وهو ما أنا حرٌص  على معرفتِِه والوقوِؾ علٌِه إلى هذه الساعة؛ مم 

 !!!تعق باتو!! أَر شٌبا  منه ذا بال  فٌما طالعُت ِمن ُردود

 !فوق الرّد؟-على درجاتهم كاّفة -ِمن أهل الِعلم ( أحد)وهل ُهناك 

 

ُدُهم : )قال الشٌُخ ربٌع -2 ٌِّ ٌُإ أنا صابر  علٌه عشر سنوات، وهو معهم 

ٌُدافُع عنُهم وأنا صابر  علٌه  .(و

ً  فً هذا الذي أشار إلٌه ِمن التؤٌٌدِ  -وف َقُه هللاُ -ٌقصُد : قلتُ   أّنه صابر  عل

فاِع   ...-فقط-والدِّ

ٌَرانً ُهو ُمخطبا  فً -والحمُد هلل-؛ فهو ُمتباَدل  بٌَننا (الصبر)أّما  ؛ فكما 

 -بعد-وٌقصُد المؽراوي وعرعور وأبا الحسن، ُثّم ]ِمن هإالء ( موقفًِ)

ان  (موقفه)أراهُ ؼٌَر ُمصٌب  فً  -أٌضا  -، فؤنا [أبا إسحاق ومحمد حس 

 !؛ فكان ماذا؟-ٌن، وبالهدى ُمتواصٌنبالعلِم ُمتناِصحِ -منُهم 

؛ ولٌس هو محصورا  -كما هو قابم  على الحقِّ -والصبُر محتاج  إلى رحمة  

ْبر وتواَصْوا بالَمْرَحَمة}! فً أحد، وال ممنوعا  ِمن أحد  ...{وتواَصْوا بالص 

أو -ال أكاُد ألَتقًِ الواحَد ِمن هإالء  -وهللاِ -؛ فبل؛ بل (معهم)أّما أنًِّ 



ن، أو لعل ه أكثر  -هاتفُهُ أُ  ٌْ َنَت َنة، أو الس  ة  فً الس  ، بل -وهللاُ ٌشهدُ -إال مر 

ة َسنوات  !بعُضُهم لْم أَُكلِّْمُه أو أَرهُ ُمنُذ عد 

 !؟(معهم)فكٌَؾ أكوُن 

كما أنا مع ؼٌِرهم -( معهم)فِكرا  وأفكارا ؛ فؤنا : أي( معهم: )أّما إذا أُرٌَد بِـ

ا ولو أخطؤمّمن أعتقُدهُ سلف -فٌما واَفقُوا فٌه الحق  الذي أَدٌُن هللاَ به  -ٌّ 

ٌن، أو ؼٌر هإالء -َحْسبُ  ٌِّ ٌن، أو القطب ٌِّ ٌٌِّن، أو التكفٌر ؛ دون الِحزب

 ...الُمنحِرفٌن

ُدُهم)أّما أنًِّ  ٌِّ ، بل إنًِّ أُخالِفُُهم فً بعِض -أٌضا  -هكذا بالُعموم؛ فبل -( أُإ

ا ال ُر مّما ما ٌروَنُه صوابا  مم   أراهُ كذلك، وأُناصُحهم فً ذلك، وأُحذِّ

 ...-بلُْطؾ  ورحمة  وِرفق  -أخطإوا فٌه 

َفْقنا علٌه  -تماما   -دون اإلسقاِط والتبدٌع-وهذا   -وأمثالهم- (ُتجاَهُهم)ما ات 

قبل - (مّكة)بداِرِه فً  -أماَم مجموعة ِمن أهل الِعلم-مع الشٌخ ربٌع 

ٌ ر؟؛ فما الذي ت-ثمانً سنوات  !ؽ

؛ وذلك فٌما أَرى أن هم انُتقُِدوا فٌه -وال أزالُ -؛ َفَنَعم (أُدافُع عنُهم)أّما أنًِّ 

، (شٌطان)، (ضالّ )، (ُمبتِدع: )بؽٌِر حّق، أو قٌل فٌهم بؽٌر صواب؛ مثل

ال) ج  مّما ال ٌحملُ  -وؼٌر ذلك-( تكفٌري)، (قطبً)، (ِمن أتباع المسٌح الد 

 ...دادأي  وجه  ِمن سَ  -عندي-

، وأخطاء   ٌُوجُد عندهم أخطاء  ا -َنَعم؛   ٌّ ولو -كما عند ؼٌِرهم مّمن أراهُ سلف

ٌُقارُبهُ ! ؛ لكْن لٌست بذاك الحجم-كان كبٌرا     !!وال ما 

التواصً والتناصح، ال التقاطع والُهجوم : فسبٌلُ الُخروج مّما هم فٌه

 !الكاسح

َجرحا  - (الّناس)بلؾ فً درجات إلى أن  الخِ  -...خامسا  وتاسعا  -مع التنبٌه 

ن ة  -وتعدٌبل   ة ِمن أهل الس  ً   -قدٌما  وحدٌثا  -بٌن ُعلماء األُم  خبلؾ  علم

 ...ُمعتَبر  

ٌَى -قدٌما  -كخبلفِِهم   ...فً ابن أبً ٌح

 !فً ابن جبرٌن -حدٌثا  -وخبلفِهم 

 !وؼٌرهما كثٌر ...

 



 !(بكتاب وكتابٌن، وموقع شرس: )قال الشٌُخ ربٌع -3

 !حّتى لو كان الرد  بعَشرِة ُكُتب؛ فكان ماذا؟: قلتُ 

ٌُعاُب لذاتِِه؟  !هل هذا 

ه  إلى محتواه ومضمونه فٌما إذا خالَؾ الحق   أْم أن  العٌَب ُموج 

 !والصواب؟

؟ قد والردِّ  !وهل أحد  فوق الن 

ُكلّ ُمنتدٌات )ُمنتدٌاتنا الُمباَركة : -وّفقه هللا-؛ فٌقصُد (موقع شرس)أّما 

ٌن ٌِّ ما استطعُت إلى ذلك -؛ وهً المنتدٌات التً ال أسمُح فٌها (السلف

بؤيِّ ِمساس  بالشٌخ ربٌع انتقاصا ، أو تجرٌحا ؛ فضبل  عن شراسة  -سبٌبل  

 !شًء  ِمن ذلك

ِمن ذلك؛ فؤنا أطلُب ِمن أيِّ أخ  ُمتابع  أن ٌُدل نً علٌه؛ )!( وما فاَتنًِ 

 .ألحذفه فورا  

ُهُه إلى إخوانًِ الُمشِرفٌِن  -ُهنا-باشر  ِمنًِّ وهذا طلب  مُ  ؛ -أجمعٌن-أُوجِّ

 ..فضبل  عن ُعموم األعضاء والُمشاِرِكٌن

را  -مع ضرورة التفرٌق  بٌن النقد العلمً النزٌه، والطعن ؼٌر  -ُمَذكِّ

  .العلمً القابم على التجرٌح والتشوٌه

 ...محُض التموٌه -جمعا  وتفرٌقا  -والخلط بٌنُهما 

 

ً  : )قال الشٌُخ ربٌع -4 ٌُثنًِ َعلَ حنً، وال  ٌُجرِّ  !(-علً َحَسن-اآلن هو 

ُحهُ )أّما أنًِّ : قلتُ  نة على هذا (أَُجرِّ ٌِّ ؛ فبل وألُؾ ال، وأُطالُب بؤدَنى ب

عاء  !االدِّ

 !!!ولْن تجُدوا

ْرؾ؛ فذا شًء  آخر ً  الصِّ  ...أّما النقُد العلم

 ...ولُِكل  باُبُه وأسباُبهُ 

 :أنًِّ ال أُثنًِ علٌه؛ فـ أّما

ا-حفظُه هللا -الثناُء علٌه   ٌّ  ...لٌس بواجب -ُحكما  شرع

ْلنا بالقوِل بوجوبه  ًّ )!(وإْن َتنز  ًّ )!( ، فهو واجب  ِكفاب  !!!!ال عٌن

 !وال أظن  أن  أحدا  عنَدهُ ُمسكة عقل  ٌقولُ هذا أو ٌّدِعً ذاك



بما أعتقُدهُ فٌه  -وف قه هللا-ُحُه أنً أُثنً علٌه وأمد -والواقع-بل الصواب 

 -كما هو شؤنًِ مع ؼٌره ِمن أهل الِعلم-ِمن حّق، دوَن ُؼلُو  وال إفراط 

 .-سواء  بسواء  

َهْت : وِمن آِخر ذلك ً  )أجوبُة أسبلة  ُوجِّ ، نشرها بعُض سابلٌِها على (إل

 .-حفظه هللا-؛ فٌها الثناُء علٌه، واالعتراُؾ بفضلِه -هذا-( ُمنتدانا)

ناَء والفضلَ ال ٌلزُم منُهما  إثباُت شًء  ِمن العصمِة؛ ولو  -أْلَبت ةَ -لكن  الث 

ة  -فً أدَنى ُصوِرها   ٌ  ...-ظاهرة  أو خف

 

ٌَُسلُِّط أطفال : )قال الشٌُخ ربٌع -5 على الُعلماء، )!( علً حسن 

ٌها، ربٌع ِمن أهل الِعلم، وُمحاَرب فً هذا الم.. وٌمدُحها  !(وقععلً ٌزكِّ

ٌ لُ ُوجوَدهُ، وإن ُوجد  -أ ا ال أعرفُُه، وال أتخ أّما تسلٌُط األطفال؛ فهذا مم 

 !ِمن ؼٌري؛ فبل أرتضٌه

 !َمن ال أعرُؾ وال أرتِضً؟ -إذن-( أُسلِّطُ )فكٌؾ 

ٌُوجد؟( أمدحُ )وكٌؾ   !ما لم ٌكن ولم 

؛ على فرِض ُوجوِد هإالء الـ  وهو إطبلق  مجازي   -فِعبل  -!( أطفال)ُثم 

؟-!لتحقٌِرِهم  !؛ فهل ٌمنُع ِصَؽُر ِسنِّهم َقبولَ ما معُهم ِمن الحقِّ

ا-( شٌوخ)وهل الحق  محصور  فً الـ  !؟-ِسّن 

وقد ٌخطُا الكبٌُر بما ! ما ال ٌوجُد عند الكبٌر؟( الصؽٌرِ )أم قد ٌكوُن عند 

ٌُخطُا فٌه الصؽٌر؟  !ال 

ؽار ما ال ٌوجُد فً البحارِ  ...  !الِكبار وفً األنهار الصِّ

ْبَز بلفظ: وِمن الظرٌِؾ الل طٌؾ ًّ : )أنًِّ رأٌُت الن  فً إطبلقات بعض !( الصب

مٌن، وقد قٌلَْت  ًِّ المتقدِّ قد الحدٌث ة الن  واة  -َجرحا  -أبم  فً بعِض ثِقات الر 

 !المؤمونٌن

؛ فهذا ما ال أُخالُِؾ فٌه، بل أَدٌُن (ربٌع ِمن أهل العلم)أّما أن  الشٌخ  -ب

؛ فانتبُِهوا- به هللاَ  ٌُخطُا -وهذا ثناء  ، ولكنًِّ أراهُ كؽٌِره ِمن أهل الِعلم؛ 

ٌَُرد  علٌه ُرد  و ٌَ ٌَجهل، و علُم و ٌَ ٌُصٌب، و   .و

 -بذاتِهِ -فضبل  عن ؼٌِره ِمن أهل الِعلم -ولٌس أي  قول  منه حفظه هللا 

ة (ُمقنِع)عبلمة  على الصواب؛ بل ال ُبد  ِمن دلٌل   على ُكلِّ ( ظاهرة)، وُحج 



، أو فتَوى، أو ُحْكم  ...قول 

ُه لٌس ُكل  دلٌل    !ُمقنِعا  = ولٌس ٌخَفى أن 

هوُر »لكاَن حدٌُث : -حّق ا-( ُمقنِعا  )ولو لْم ٌُكن الدلٌلُ المطلوُب  هو الط 

بلة« ..ماُإهُ  ة التسلٌم ِمن الص   ٌ  !!دلٌبل  على ُركن

ُه ؼٌُر قابم  وال شّك؛ ل -عند صاحبِهِ -( دلٌل  )فهو  ةَ -كن  ؛ َبْلَه أْن ٌكوَن -َثم 

 !!ُمقنِعا ، أو ُمْلِزما  

ُة الدلٌل إالّ بصواِب االستدالل ْكفًِ ِصح  ٌَ  ...فبل 

 ...(ُمنِصفان)ال ٌنبؽً أْن ٌختلَؾ فٌه اثنان  -ِمن حٌُث األصلُ -وهذا 

ُه  -ج ن؟(ُمحاَرب فً هذا الموقع)أّما أن   !وأٌن؟! وكٌؾ؟! ؛ فمم 

نة على أيِّ  هذه ٌِّ أسبلة  مشروعة  تحتاُج إلى أجوبة  صرٌحة، مع إقامة الب

عاء  فٌها   ...-مهما َقل  -ادِّ

 ....وإال؛ فالدعَوى مردودة  

 ...(الُمحاربة)و( الردّ )إلى فرق ما بٌن  -...ثالثا  ورابعا  -مع التنبٌه 

 

ُدكتور فً .. ُدكتور.. بازمول ِمن الُعلماء[ أحمد]و: )قال الشٌُخ ربٌع -6

ة ن   ...(طالب ِعلم( علً)و.. الس 

 :قلتُ 

 !لن أقَؾ طوٌبل  عند هذه الن قطة

: بؤنًِّ- (ُهنا) -جزاهُ هللاُ خٌرا  -بَوْصِؾ الشٌخ ربٌع لً ( َظَفِري)وَحْسبًِ 

 -ِمرارا  -؛ وهو ما سمعُت شٌَخنا اإلمام األلبانً -والحمُد هلل-( طالب ِعلم  )

 .-رحمُه هللاُ  -وال ٌزٌدُ -ٌصُؾ به نفَسه 

؛ فلسُت -!فضبل  عن الترجٌح-وأّما الُمفاضلَة، والُمقاَرَنة، والُموازَنة 

 ...ساعٌا  إلٌها، وال راِؼبا  فٌها، وال حرٌصا  علٌها

ما أتُرُكها للتارٌخ  ..الُعقبلء.. و.. وإن 

ة    ٌ  !وال شك  أن ه ال ٌزالُ منُهم بق

ن  -وف َقُه هللاُ - وبالُمقابِل؛ فبل إخالُ الشٌخ ربٌعا   ٌُخالِفُنًِ فً ُوجوِد كثٌر  مم 

ه ( ُدكتور)ٌحملُ لََقَب  ٌْ لِِهما-وال ٌستحق  منه إال أحَد نِصَف -!أو آِخِرِهما! أو 

!! 



 

 !(!فٌن شٌوخه؟! فٌن شٌوُخه؟: )قال الشٌُخ ربٌع -7

 ...-قّواهُ هللا-ٌقصُدنًِ : قلتُ 

ا شٌوِخً فً اإلسناد واإلجازة؛ فكث هم-والحمُد هلل-ٌرون أم   :؛ ِمن أهمِّ

ندي،  ٌن السِّ أُستاُذنا الشٌخ حّماد األنصاري، وأُستاُذنا الشٌخ بدٌع الدِّ

وهذا ُكل ُه قبل ُربع قرن   -رحمهم هللا-وأُستاُذنا الشٌخ عطاء هللا حنٌؾ 

ً (: قرٌبا  )، و-وؼٌُرهم -فؤكثر حفظه -الشٌخ محمد علً آدم اإلثٌوبً المكِّ

 ...-ُرهُ وؼٌ -هللا

وُحق  -أّما شٌِخً الَفْرُد الذي أعتز  به، وأُستاِذي األوحُد الذي أفتخُر به 

ُث الفقٌُه العبل مُة أبو عبد الرحمن محمد -!لً ؛ فهو الشٌخ اإلمام المحدِّ

فً عدد  كبٌر  ِمن  -رحمُة هللا علٌه-ناصر الدٌن األلبانً، الذي َوَصَفنًِ 

، أو ناقبِل  - (الشٌخ)، و(أخونا)، و(احُبناص)، و(تلمٌُذنا)ُكُتبِِه بـ  ً ُمشٌرا  إل

 .-َعنًِّ

ِد كلمة  طابرة ِة َقلَم! فما لً ولمن َنَفى ذلك بمجر  وبؽٌِر معرفة  وال ! أو بَجر 

 !تحقٌِق ِعلم؟

 

فً إٌش ! الَزَمُه فً إٌش؟! َدَرَس على األلبانً؟: )قال الشٌُخ ربٌع -8

، الزَمُه فً (ُمسلم)الَزَمُه فً ! ؟(ريالبخا)الَزَمُه فً ! الزَمُه؟

ٌ ة)  !؟(الطحاو

ٌِّن لنا الدلٌلَ  -حفظُه هللا-نرجو ِمن الشٌخ ربٌع : قلتُ  َب ٌُ على ( الُمقنِع)أن 

ٌُفَهُم منه  )!( أّن التلَمَذَة ال تكوُن إال بالُمبلزَمة )!( ما أشاَر إلٌه مّما 

َنة  ٌ  !!!وِدراسة ُكُتب  ُمع

ُروا  !!-ال ؼٌر-( الُمقنِع الدلٌل: )تذك 

ةَ -وال ندري  كٌؾ نفعلُ بالشٌوخ والتبلمٌذ الذٌن أوَرَدُهم الحافُظ  -َثم 

ي  -، ومنهم «تهذٌب الَكمال»فً أكثر تراجِم ِكتابِِه البحر  -َمَثبل  -الِمزِّ

ٌَسمع إال حدٌثا  واحدا ، ومنهم  -تلمَذة   ٌُسِمْع إال  -مشٌخة  -َمن لْم  َمن لم 

 !!رواٌة  واحدة

 !؟-فً ُعلوم الحدٌث-( الُوحدان)، و(الُمنفردات)بل ما ُحْكُم 



ا-بل أعجُب  أْن ٌنسَب نفَسُه بالتلمذة على شٌِخنا )!( مّمن ال ٌتحاَشى  -جّد 

د ُحضوِرِه ُمحاضرات  فً الجامعة  -ُمفتِخرا  - وهً مهما طالت -لمجر 

َفِر،  فً الوقت الذي ٌنفًِ فٌه تلمذَة َمن راَفَق شٌَخنا -!محدودة فً الس 

ٌُحَصى-وجالَسُه   !فً الَحَضر، وَذَكَرهُ فً تآلٌفِِه أكثَر ما َذَكَر؟ -ما ال 

ها   ا ( درس)أن ه  -!نفِسه-إلى أنًِّ ال أعلُم عن شٌِخنا األلبانً  -أخٌرا  -ُمَنبِّ  ٌّ أ

 !!فً شًء  ِمن ذلك( الزَمهُ )وال ! ِمن هذه الُكُتب على أحد  ِمن المشاٌخ

 !؟فماذا نقولُ 

 

 !!(ما عنَده تبلمٌذ: الشٌخ األلبانً قال: )قال الشٌُخ ربٌع -9

؛ فبٌاُنُه الحق  -رحمُه هللا-على َفَرض التسلٌم بُثبوِت هذا الن قل عنه : قلتُ 

 :ِمن أربعة ُوجوه

ُه َكَتَب  -أ م )و! أن  له تبلمٌذ -ُمْثبِتا  -فً مواضَع أَُخَر -( بٌِده)أن  الُمثبِت ُمقد 

ر-( ّنافًِعلى ال   .-كما هو ُمَقر 

هذه الكلمة، قد ٌكون قالها فً وقت  لْم ٌُكن له ( قال)أن  شٌَخنا لـّما  -ب

 ...؛ فبل تعاُرضَ -بعد-، ُثم  حصل له ذلك -فعبل  -فٌه تبلمٌذ 

-تواُضعا   -ِمن َقْبل-هذه الكلمة تواُضعا ؛ كمثل ما قال ( قال)أن  شٌَخنا  -ج

تأنا علّمت و: )-أٌضا   ٌْ ٌٌِّن(ما رب  َخَذها بعُض الِحزب وَمْرَضى الن فوس  -؛ فات 

ْعِن فً أُستاذنا الش ٌخ وطرٌقتِهِ  -!ِمن الخبٌثٌن  ...ُسل ما  للط 

ُه  -د ًّ تبلمٌذ)َقبول وَنْشر أن  اتِِه (: لٌس لشٌِخنا األلبان  ٌ عاء  ٌحملُ فً َط ادِّ

شٌِخنا؛ فكٌؾ ٌكوُن حالُ فً  -!بل قد ٌكون ُمباشرا  -طعنا  ؼٌر ُمباِشر 

قد َسلََخ أكثر ِمن نصؾ َقرن ِمن ُعُمره فً التعلٌم، ُثم  ال  -أيِّ شٌخ-شٌخ  

 !؟!!ٌكوُن له تبلمٌذ

 !؟(األلبانً)فكٌؾ إذا كان هذا الشٌُخ هو 

ٌُرٌُد هذا المعَنى  !وال أظن  فضٌلَة الشٌخ ربٌع 

ٌُرٌُد   !؟-حفظُه هللاُ  -إذن-فؤي  معنى 

 

ونحُن نعرُؾ هذا .. األلبانً بصوتِِه ٌقولُ هذا: )الشٌُخ ربٌعقال  -10

 !(َكَتب، َكَتبَ  -ٌا شٌخ-َكَتَب : )جوابا  على َمن قال له عن األلبانً( الواقع



؟ َنة  ٌِّ  !فبل أدِري ما األقَوى ب

اُتها، وزماُنها، وُظروفُها، أم ُجملة  فً   ٌ ؛ ال ُتعَرُؾ حٌث كلمة  فً شرٌط 

ر   !ُمعَتَبر؛ ُعِرَؾ تارٌُخه، وُعرفْت ُظروفُه؟كتاب  ُمَحر 

 !وأٌن؟! وكٌؾ؟! ؛ فمّمن؟(الواقع)أّما معرفة 

نًِ واجدا  لها جوابا   -أٌضا  -ألٌست هذه  ؛ ال أظن   !أسبلة  مشروعة 

ة  أُخَرى-وكٌؾ ! فإْن ُوِجَد؛ فؤٌن؟  !؟-مر 

 

 !(هذا الرجلُ ما هو إال تلمٌذ  لشقرة: )قال الشٌُخ ربٌع -11

 !-أٌضا  -وهو ٌقِصُدنً ! -وف َقُه هللاُ للخٌرِ -كذا قال : تُ قل

وأنا لْم أدُرس ( ُهنا)كٌَؾ ِصرُت تلمٌذا  لَشقَرة : أفبل ٌحق  لً أْن أسؤلَ 

، وال (ُمسلم)، وال (البخاري)، وما الزمُتُه فً )!(علٌه شٌبا  

 !!(الطحاوٌة)

ًَ به ذاك  -ُهنا-فكٌؾ أُثبَِت هذا   !؟-ُهناك-بما ُنفِ

ٌها -ؼٌر المؤسوِؾ علٌه -؛ فقد كان شقرة (الطحاوٌة)وبُمناسبِة ِذكر  ٌسمِّ

ا وتعٌٌرا  - ٌن: )-ذّم  ٌِّ  !!(إنجٌل السلف

-دون التلمذة على ذاك اإلمام ! تلمٌذا  لهذا الرجل)!( فما الذي َجَعلَنًِ 

 !؟-والواقع واحد  

فضبل  عن  -هللاُ رحمُه  -علما  أن  َمجالِسً وُمجالََستًِ لشٌِخنا األلبانً

ٌ ة منه  -أضعاُؾ أضعاِؾ أضعاؾ ما كان لً مع َشقَرة -االستفادِة العلم

 .-هداهُ هللا

 :أمر  ثان  

نا خالَْفَنا َشقَرة، ونبذناهُ، وَرَدْدنا علٌه،  ألَْم ٌبلُْػ فضٌلَة الشٌخ ربٌع أن 

 !وتعق ْبناه

ُه  ٌّ   -هداهُ هللا-وأن  ا، تكفٌر  ٌّ ا، إخوان  ٌّ نا  آلَ قُطب  !!!ا، ُمَتلَوِّ

 !قد بقٌْت؟ -!لو كانت-فؤي  َتْلَمَذة تلك 

 :أْمر  ثالث  

ٌعتبُر نفَسُه تلمٌذا  لشٌِخنا األلبانً؛ لكونِِه  -وف َقُه المولَى-الشٌخ ربٌع 

ٌ ة)َدَرَس علٌه فً ُمحاضراِت   ...(الجامعة اإلسبلم



ابِق-وهذا َحق ه   !-ِضمن ُوجوه البٌان الس 

عت ٌَ فً  -أٌضا  -تلمٌذا  لَشْقَرة الذي َدَرَس علٌه  -أٌضا  -بُر نفَسُه أََفبل 

ٌ ة)ُمحاضرات  وهذه وال ُبد -! ؟-سواء  بسواء   -نفسها-( الجامعة اإلسبلم

 !!!-ُمفاَجؤة  للكثٌرٌن

الشٌخ ربٌع : فإْن قٌل!؟-على الحقٌقة -إذن-( تلمٌذ َشقرة)فَمن هو 

 !خالََفهُ 

 .-وف َقُه هللاُ -لَه، وبؤصرح وأقَوى منه فنحُن خالَْفناه َقب: فنقولُ 

ُه  -نفسه-بل قد سمعُت ِمن الشٌخ ربٌع  قبلَ أكثَر ِمن عشِر سنوات  أن 

سه فً الجامعة -فقط-اْرَتؤَى عدَم الردِّ على َشْقَرة بعَض باطلِِه لكونِِه  ! در 

ة-علٌه ( تتلمذَ )و  !!-َثم 

؟ٌمنُع ِمن بٌاِن  -ِمن جهة  أُخَرى-فهل هذا   !الحقِّ

 !!!ُسبحاَنك اللهم

ٌ ة-( الُمباحَثة)ِمن هذه ( األولى)وفً آِخِر هذه الحلقة   -الودودة -العلم

ُر فضٌلَة الشٌخ ربٌع  فً  -قبلَ سنوات-بما قالَُه هو  -حفظه هللا-أُذكِّ

منهج السلؾ »مّما كنت قد نقلُتُه عنه فً كتابً -« نصٌحة ألهل الٌمن»

كَرى تنفُع الُمإمنٌِن}و -(ٕط-ٖٕٗص)« ..الصالح  :؛ قال{الذِّ

ً  الشٌُخ ُمقبل » ًّ ]ات َصلَ عل ة ، قال[ بن هادي الوادع َك : مر  بلؽنً أن 

ٌ ون؟: تقولُ  لكْن؛ أقولُ ! أنا ما أذُكُر أنًِّ قُْلُت هذا: فقلتُ ! فً حلقاتِنا حزب

ُد لك هذا! نعم: -اآلن-لك   .أإكِّ

ًّ فإن  أهل الفَِتن ٌجعلوَن بطانة  لك ة؛ فَجَعلُوا للشٌخ األلبان ٌ ة مهم  لِّ شخص

، وُكلِّ عالم  جعلوا 
، وللرجاِل األُمراِء بِطانة  ، وللشٌخ ابن باز بطانة  بطانة 

لُوا إلى أهدافِِهم ِمن خبلِل هذه البطانات، فبل نؤمن  ؛ لٌتوص  له بطانة 

س    .«...الد 

ا-فرجابً الشدٌد : قلتُ  وهو -حفظُه هللاُ -ٌع ِمن فضٌلِة الشٌِخ رب -جّد 

ا ة جّد  ُة المهم   ٌ بَة ِمن جهة ، وأْن  -الٌوم-الشخص ٌِّ أْن ٌحَذَر البطانَة الس

ها ودسابِِسها  أكثَر هذه  -واللـهِ -؛ فبل أَرى -ِمن جهة  أُخَرى-ٌُحاِذَر ِمن دسِّ

أو  !!أو ُمْنَبثِـَقة  عنُهم! المبلحظات، وال ُجل  تلك الُمإاخذات إالّ ناشبة  منُهم

َرهُ هللاُ بهم، وَكَشَفُهم -!!! راِجَعة  إلٌهم -كما كشَؾ له  -له -بمنِّه-بص 



 !-وهو بهم خبٌر   -!َمن َقْبلَُهم-سبحاَنُه 

ًِّ وابِن باز  -الٌومَ -ولٌس فضٌلُتُه   ...-باألمس -بؤفضلَ وأَجل  ِمن األلبان

 ...-أحٌاء  وأمواتا  -َرِحَم هللاُ الجمٌَع 

 

 ...(ٌُتبع)

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؛ فمركز اإلمام األلبانً فً ُعلُو  وازدٌاد (شقرة. ش)ٌفشر 

ره هللاُ بطاعتِه-  !-عم 

 

 

ا-لقد أذهلتنً  تِلُكُم الُمؽالَطاِت الكثٌرَة الن كراء، وهاتٌك الُمفتَرٌاِت  -جّد 

ؼٌر -محمد شقرة ( سماجة الشٌخ)الؽلٌظَة السوداء؛ التً قاءها 

-الفضابٌةَ -( قناة الِحوار)الممجوجِة مع )!( فً لقاءاتِه  -!المؤسوؾ علٌه

َبتِِهم ًّ ِمن ُمتعصِّ  !، والتً أجراها معه ُمذٌع  إخوان

 

 

فً ارتضابِِه َوْصَؾ ( الجدٌد)إلى ضبللِِه  -َقبل أسابٌعَ -فلَْم َنَكْد ُنشٌُر 

ًّ بالتجه م ( القدٌم)شٌِخِه  وٌد  َنتِن  َكَتَبُه ِمن ِخبلل تقرٌِظِه لتس-اإلمام األلبان

ً  جهول   َحُه هللا -!فتى دنمرك ؛ حّتى َطلََع علٌنا فً هذه السلسلة -قب 

إالّ ثبلثة  -!كٌفما كان األمر ودار-الفضابٌة الحمقاء؛ والتً لٌس فٌها 

ٌ ة  :أحوال  كل

 

ا-ثناُإهُ على نفِسه، وامتداُحُه لذاتِِه  -1 ا جّد  ٌََرى إالّ ! -جّد  فهو ال ٌكاُد 

 !!!فَسهُ ن

 

ُرق  -2 ٌ ة، وُسكوُتُه وتؽاضٌِه عن الط  مدحه وإقراره للجماعات الحزب

ة جماعة  ٌ ة، وبخاص  ٌ ة والبدع وف ٌدٌُن )الذٌن -« اإلخوان الُمسلمٌن»الص 

ح -(لهم بالوفاِء والَوالءِ   !-كما صر 

 

قُوا مضجَعه  -الصرٌح-طعنه، وؼمزه، وهمزه  -3 ٌن؛ الذٌن أر  ٌِّ بالسلف

 !!!لـّما اْنَكَشَؾ حالُُه الُمْزِري لهم -وتحذٌرهم منه-نفضاِضِهم عنه با

 

ن-وكذا طعُنُه، وَؼمُزهُ، وَهْمُزهُ  ًّ ومنهجه  -!الُمَبط  الذي -بالشٌخ األلبان



ٌُفلح -!حاولَ أثناَء اللِّقاء إظهاَر نفِسِه فٌه بثوِب الماِدح له : فما فٌه!! ولم 

 !!ظهر على فٌهِ 

 

 

َدت كذباُتُه؛ حّتى ِحْرُت فٌما أبدأُ، وكٌؾ ولقد تنو   ... َعْت ُمؽالطاُته، وتعد 

 !!أنتِهً

 

لمركز اإلمام األلبانً ( الدورة الثانٌة عشرة)ولكْن؛ بمناسبة اْنعقاد 

ٌ ة: )بُعنوان ة النبو ن  ما  (بعض)أُشٌُر إلى  -والفضلُ هلل وحَده-( نصرة الس 

َق إلٌه  ا  ِمن كبلم  ( سماَجُتهُ )تطر  ٌِّ ا-َس حقٌقتِِه، وشٌبا   (بعضَ )ٌكشؾ  -جّد 

 !مّما عنده

 

 

-ُمشٌرا  إلى تبلمٌذ الشٌخ األلبانً -ِمن ِضمِن ما افترى وتهّوك -قال  *

 :-رحمُه هللا

 

ُهم تبلمٌذ الشٌخ  ...» وكاُنوا )!(.. كان ٌؤتٌه َمن ٌقولون عن أنفُِسهم أن 

ُطون لشًء  .«!!ٌَُخطِّ

 

 !- بَعْدلِهعاَملَُه هللا-كذا قال 

 

 

ٌ ون؛ الذٌن لْم  -حقٌقة  -وهو ٌعلُم  َمن ُهم تبلمٌذ الشٌخ األلبانً الحقٌق

ٌُهاِدُنوا  ٌُسالُِموا ُمحاِربٌه، ولْم  ٌُؽاٌُِروا طرٌقَتُه، ولْم  ُبوا َمنهَجُه، ولْم  ٌتنك 

 !!أعداَءهُ 

 

فقودة، ؛ لَهاثا  وراَء رباسة  م-!جمٌعا  -بعكِس َمن اْرَتَمى بؤحضاِن هإالء 

 !ولو على ِحساِب تارٌِخه، وعقٌدتِه!! وطمعا  فً زعامة  منشودة



ُر  ُرنا  -!رؼم أنفه-بقول شٌِخنا ( سماجته)ونذكِّ ٌَُذكِّ بقوِل  -دابما  -الذي كان 

لَ الشًَء قبلَ أوانِِه ُعوقَِب بحرمانِهِ : )َمن قالَ   !!(َمن تعج 

 

 

 !-لؤلعٌن النواظر-والدلٌلُ حاضر ... وقد َحَصلَ 

  :(سماجُتهُ )ُثم  قال  *

لُوا » لُ فً هذا لرب ما عج  ٌَُعجِّ ولو كاُنوا ٌعلَُمون بؤن  موَت الشٌخ األلبانً 

 .«!ولو بدعواتهم الصالحة -على األقل-بموِت الشٌخ األلبانً 

 

 !!-عاَملَُه هللاُ بَعْدلِه-كذا قال 

 

 

جٌِل موت الشٌخ َمن هو الذي كان ٌتمن ى بتع -أٌضا   -حقٌقة  -وهو ٌعلُم 

ة أن  َشقرة ! األلبانً اِم ضعِؾ -أظهَر  -الكنوَد الحقودَ -وبخاص   ٌ فً أ

ُمخالفَتُه له، وُمناقضَتُه لمنهِجِه، وبدأ بَنْفِث ُسموم الت همة الخبٌثِة  -شٌِخنا

 !!باإلرجاء علٌه

 

ٌُحلَؾ إال بجبللِه-وال أزالُ أذُكُر  وهو  -رحمه هللا-كلمَة شٌِخنا  -والذي ال 

ا أخبرُتُه ببعِض ضبلالِت هذا الشٌبة وانحرافِه؛  -على فراش مرِضهِ  لم 

 !!(أراد الرجلُ أْن ٌفضَح نفَسه: )فقال

 

ُق شٌبا  فشٌبا ، وبتساُرع  كبٌر  -رحمُه هللاُ -وها هً ُنُبوَءُتُه 
ا-تتحق  -جّد 

ا  ...-جّد 

 

 !الذي كان ٌتمن ى التعجٌلَ بموت الشٌخ؟ -إَذن-فَمن 

 

لَ؟ َمن َر وبد   ٌ  !ؼ

 



 !أْم َمن َثَبَت وَرَسَخ؟

 

 :(سماجُتهُ )ثّم قال  *

تا ؛ ُولَِد ( مركز الشٌخ األلبانً)وبعد وفاة الشٌخ األلبانً أُْنِشا » ٌْ َم

ٌِّت  !!«كالجنٌن الم

 

 !-عاَملَُه هللاُ بَعْدلِهِ -كذا قال 

 

 

لعاء -بحمِد هللا-والواقُع  ُبُه، وٌكشُؾ فِرٌَتُه الص   :ٌكذِّ

ٌمدُح أهلَ األهواء والبدع،  -فٌه-( شقرة. ش)ففً الوقِت الذي َنَرى 

ِدهِ  -!وُهم ؼٌُر واثِقٌن منه إلى اآلن-وٌتراَمى بؤحضانِِهم  ، -!لتذبذبِِه وترد 

لَؾ، وٌذّم تبلمٌذ الشٌخ األلبانً  ن ة وُدعاة منهج الس  وٌقدح بؤهل الس 

وإن  -العامر-( ز اإلمام األلبانًمرك)َنَرى : الُمخلِصٌن لمنهِجِه، وأبناَءه

ورة -َرؼمت أُنوؾ ٌ ة تلو الد  ورة العلم ن ة، وُنصرة : ٌُقٌم الد  فً ُنصرة الس 

لَؾ، وُنصرة اإلمام األلبانً، وإخوانِِه الُعلماء  عقٌدة السلؾ ومنهج الس 

ٌن  ٌِّ انِ  ...-ِمن قبلُ وِمن بعدُ -الرب 

 

ة ( شقرة. ش)حول  -فٌه-وفً الوقت الذي ال َنَرى  إالّ بعض العام 

اء ْهماء، وكذا أعداَءهُ القُدماء، وُخصومه السابقٌن األلد  ِمن الذٌن  -والد 

بلة َخْلَفُه  ُموَن الص  ٌُحرِّ مركز )نَرى دورات : -!على قل تِِهم -أصبل  -كاُنوا 

تتوالَى؛ عامرة  بطلبة العلم، ٌؤتونها ِمن الداخل والخارج، ( اإلمام األلبانً

ٌ ة-ونَرى ُدروَس تبلمٌذ الشٌخ األلبانً  -ُمنتِشرة  فً المساجد  -المنهج

ة أصفٌاِء الن اس-بحمِد هللا ٌُتابعها الكثٌر ِمن ُطبلّب الِعلم، بل وعام   ..، و

 

وال ؼٌر ! ال منهجً! وال َدْرس  واحد -ُكلِّها -فً األردنّ -بٌنما لٌس لشقرة 

رٌق التً)!( إالّ خطبة الجمعة !!! منهجً ً  فً الط  ٌُتابُعُه فٌها إالّ عامِّ ! ال 

أو ! وإالّ فجاهل  به ؼٌُر عاِرؾ! أو جاُر مسجد  على ؼٌر ُهدى  وال تحقٌق



ن  به الظن  بالهَوى العاِصؾ!! طالُب ِرزق ُمَوالِؾ  !!!أو ُمَحسِّ

 

ا !( مات)فَمن الذٌن   ٌّ  !؟-الشٌخ( سماجة)ٌا -وهو ٌحسُب نفَسه ح

 

أجل   -بُدعاتِِه، وأهلِِه، وُطبلبِه، والوارِدٌن إلٌه-( مام األلبانًمركز اإل)إن  

ً  َكنود  طعنة  أو فتنة   َر فٌه ِمن نفع ه ِمن شٌبة  َحقود  ! ِمن أْن ُتإثِّ أو تضر 

 !!كِذبة  أو كلمة  

 

رحمة هللا -على شٌِخنا  -عاَملَُه هللاُ بَعْدلِه-)!( األخٌرةُ )!( وما كذباُتُه 

ِا القبٌح بت -علٌه ٌِّ ا-صوٌِرِه الس  ُثم  نفٌه ! لَفْتَوى الهجرة ِمن فلسطٌن -جّد 

اها  ٌ إالّ !(: الفتَوى الُمضحكة)ثم وصفه لها بـ! الُمفتَرى الكاذب لموافقتِِه إ

نات ساِطعات ٌِّ َنة  ِمن ب ٌِّ ة  ِمن ُحَجج واضحات )!(ب على  -كثٌرات-، وُحج 

 ...-وهو على أبواِب الث مانٌن-(!! اَجُتهُ سم)الحال الُمزري الذي َوَصلَ إلٌه 

 

ل بالَعْود ٌَُعجِّ  ...َفْل

 

 ....والِحْملُ َثقٌل.. فالَقْبُر قرٌب

 

مت -ولعل  فً ُردود أخٌنا الشٌخ ُعمر بن عبد الحمٌد البطوش  التً تقد 

ما ٌكشُؾ حقٌقَة هذا  -إن شاء هللا -والتً ستؤتً  -(الُمنتدٌات)فً هذه 

ٌُْعِط الُمتشبِّع بم ، -ِمن ُهنا وُهناك -عاَملَُه هللاُ بعدلِِه ِمن ُمْفَتر  أف اك-ا لم 

ُرهُ بحقٌقِة ذاتِهِ  ٌَُبصِّ  ....و

 

 

* * * * * 

 

 



 القول العدل األمٌن [ تكمٌل  ]

جلستِه مع )فً ( الشٌخ ربٌع)فً ُمباحثة 

ٌٌِّن  ..(ٕ(:)الفلسطٌن

 

 

 

 

ِحلٌة »على كتاب « شرِحهِ »ً قال سماحُة أُستاِذنا الشٌِخ ابِن ُعثٌمٌن ف

  :«طالب الِعلم

؛ -فقط-فإن الجدالَ والِمراَء ٌحملُ المرَء على أْن ٌتكل َم وٌنتصَر لنفِسِه »

لَُه على وجه  ُمستكَره ؛  ٌَُإوِّ ا أْن  ٌُنكُرهُ، وإم  ا  ؛ تجُدهُ إم  حت ى لو باَن له الحق 

 !بقولِهانتصارا  لنفِسِه، وإرؼاما  لَخْصِمه على األخِذ 

ُه لْم -جداال  وِمراء  ( أخٌكَ )فإذا رأٌَت ِمن  بحٌُث ٌكوُن الحق  واضحا ، ولكن 

بِْعهُ  ت   !لٌس عنِدي إال هذا: وقُل! ؛ ففِر  منُه فِراَرَك ِمن األسد-ٌَ

 .«واتُرْكه

 

 

ا رأٌُت ُردوَد األفعاِل الواهنَة الواهٌَة  ... ْرُت هذا الكبلَم الفصلَ لـم  -لقد تذك 

ن حول  -(الُؽبلة)إخوانِنا ( أكثر)الصادرَة ِمن  ٌْ ً  السابَِق فضٌلة )على مقالَ

ُدوا ِمن (الشٌخ ربٌع المدخلً ؛ ُمقاِرنا  ما َكَتْبنا ِمن أدب  وتحقٌق بما سو 

 ..َجْور  وتلفٌق

 

 

؛ فبل أزالُ أُتابُع  ... لِهم-وعلى أي   -!ؼٌَر آبِه  بسبِّ أولبك، وَشْتِمِهم، وتمح 

ٌ ة ( باحثتًمُ ) فٌما  -حفظُه هللا-مع فضٌلة الشٌخ ربٌع ( الودودة)العلم

ً  -اْنَتَقَدنًِ فٌه، أو أثاَرهُ ِمن َنقد  َحْولًِ  مع إخوانِنا ( جلستِه)فً  -أو َعلَ

ٌن  ٌِّ ةَ -الفلسطٌن ؛ آِمبل  ِمن فضٌلتِِه أْن ٌجَد فً كبلِمً ما -فً منزلِِه بمك 



إن لصاحب الحقِّ »قلَبه؛ فـ -بالصواب-ثلج صدَره، وما ٌُ  -بالحقِّ -ٌشرُح 

 .-صل ى هللاُ علٌه وسلم-كما قال -« مقاال  

 

ٌُوجُد مخلوق  على َوْجِه األرِض  ُه ال  -وِمن نافِلَِة الَقوِل التؤكٌُد على أن 

ْقِد أو النقص  -!بل منُذ ألِؾ ٌوم  وٌوم -الٌومَ  أ  ِمن الن  حاَشا رسولَ هللا -ُمَبر 

 ...له -تعالى-؛ المعصوم بعصمِة هللا -علٌه وسلم صلّى هللا-

 

مهما َسَما َقْدُرهُ، ومهما َعلَْت منزلُتُه، ومهما نالَ ِمن األلقاب، -وُكل  عالِـم  

ٌحّصُنُه ِمن النقد، أو  -ُكلِّه-؛ فلٌس شًء  ِمن ذا -والمزاٌا، والخصابص

  .الرّد، أو التخطبة

ا-والعبرةُ فً ُكل   ة، وبحسِب لُؽة الِعلم  -أْخذا  ورّد  بحسِب الدلٌل والُحج 

نة ٌِّ  ...والب

 

ً  السداد  هَج الشرع ْرَتِض هذا الن  ٌَ ا َمن لْم  ما  ِمن عنِد نفِسِه؛ -وأم  تحك 

ُمها، أو بُطعوِن ببلء  ٌسٌُر َخْلَفها ٌُقدِّ ؛ فبل ٌلوَمن  إال -بعبارات  َسوداَء 

 :نفَسُه، وال نقولُ له إال

 

ْدَت وجَهَك بالِمداد* * * الكتابَة لسَت منها َفَدْع عنَك   !ولو سو 

 

 

نا رأٌنا أُناسا   .. َقُهم  -!ولٌسوا بقِل ة  -ألن  ً  الهادئ، وأر  ساَءُهم طرُحنا العلم

ً  الَودود؛ فصاُروا   -!كعادتِِهم الحمقاء، وطرٌقتهم الَخرقاء-بحُثنا الشرع

لُوَن الكبلَم ما ال ٌحتملُ، وٌت   ٌ ات بما ٌعلُم هللاُ ٌُحمِّ -ِهُموَن المقاصَد والنِّ

ُه باطل  باطل  -ُثم  ُكل  ُمنصؾ  نفَسُه  -تعالى  ...أن 

 

نَؾ َهباء  ... فُمناقشُة هذا الصِّ

 

 ...والتكث ُر به ُؼثاء



 

 ...والبحُث معه إلى هواء

 

ما دام سابرا  وساِدرا  فً هذه الطرٌق -فبل نلتفُت إلٌه، وال نحرُص علٌه 

ٌُراجعَ -الن كراء  ...؛ إال أْن 

 

، نحرُص  -أْكَرَمُه الَمْولَى-فضٌلتِِه ( ُمباحثة)وْلَنْرِجْع إلى  ة   ٌ ُمناقشة  علم

ة؛ فؤقولُ  وباهلل -فٌها على َنقاِء الكلمِة، وصفاء الَمقصد، وبقاء الُحج 

 :-التوفٌق

 

 

 

ً  وأمث: ).. ُثم  قال الشٌُخ ربٌع -11 ً  الحلب اد)الُُه َدَعا َعلِ إلى تؤلٌؾ ( الَعب 

ن ة»كتابِِه  ن ة بؤهِل الس   !(«ِرفقا  أهل الس 

 

  :قلتُ 

ةَ -أن  هذا كبلم  ال دلٌلَ علٌه  -ُثم  الُمنِصفُوَن ِمن عباِدهِ -ٌعلُم هللاُ   ..-ألبت 

 

ن ةِ »حّتى إنًِّ فُوِجبُت بصدوِر كتاب  ، ولْم -ٌوَمذاك-« ..ِرفقا  أهلَ الس 

 ...ُه شٌبا  َقْبلَ ُصُدوِرهِ أعرْؾ عن

 

ا حول هذا الكتاب ( األصالة)بل إنًِّ كتبُت فً مجل تِنا  عند -َمقاال  خاّص 

ة نِقاط  -ُصدوِره فلٌس -بالرؼم من موافقتً اإلجمالٌة له-؛ اْنَتَقْدُتُه فً ِعد 

 !-فقط-أسود أو أبٌض(:عندنا)

 

اد  -!ًوأمثالِ -( أنا)كٌَؾ أكوُن  -والحالُة هذه-فبل أدري  َمن َدَعا الشٌخ العب 

 !؟!!إلى تؤلٌؾ هذا الكتاب

 



 -هذه-إلى أن  رسالة فضٌلة أُستاذنا الشٌخ العّباد  -ها ُهنا-مع اإلشارِة 

ن ة» ُه  -ٌقٌنا  -تدل  -« ..ِرفقا  أهل الس  ( ٌعرؾ)، و(ٌُتابع)، و(ٌقرأ)على أن 

ا دا  جّد  ٌِّ  ...جٌدا ، بل ج

 

ٌُشاع عنه  ٌُذاع )!( ال كما  عاع واألتباع -)!!( و ِمن )!!!( وٌتداوله الر 

 !!!عكِس ذلك

 

اد؛ أَراهُ (: تنبٌه) كان قد َجَرى فً المجلِس كبلم  آخُر حولَ الشٌخ العب 

َن شٌبا  ِمن اإلساءِة إلٌه؛ لكنًِّ على َشرِطً فً هذه  ؛ أْن (الُمباحثات)تضم 

ِصبل  بً، مو -صوال  بما اْنَتَقَدنًِ فٌه فضٌلُتُه ال أتناَولَ منها إال ما كان ُمت 

 ...-َعفا هللاُ عنهُ 

 

ن هو أهل  لذلك ِمن إخوانًِ  -فٌا وراَء ذلك-تاركا  المجالَ  إلى ؼٌري مم 

ة وأدب الِعلم-وأبنابً   .-بالُحج 

 

ٌن-ُثم  قالَ الشٌُخ ربٌع  -12 ٌِّ لََبة الفلسطٌن  :-ُمخاِطبا  إخواَنَنا الط 

لَؾ ما [ عندُكم]مٌزاُن واللـِه لو كان ال) ن ة، وكبلم الس  الكتاَب والس 

 ...(وال بكلمة( علً حسن)تنُصروَن 

 

 :قلتُ 

اه  ٌ  ...سامَح هللاُ فضٌلَة الشٌخ ربٌع، وأحسن خاتمَتنا وإ

 

لَؾ؟( علً حسن)وهل  ن ة وكبلَم الس  ( وال بكلمة)حت ى ! خالََؾ الكتاب والس 

 !!!ٌُوافِقُُهم

 

 !!ُسبحاَن هللا

 

َرَجة ، وهذه الد   !؟!ألَِهذا الحدِّ



 

ن ة؟( وال كلمة)هلْ لْم ٌبَق عنِدي   !ُموافقة للكتاب والس 

 

 !؟-فقط-فضٌلُتُه فٌه )!( مّما اْنَتَقَدنًِ ( وال كلمة)أم المقصود 

 

باط نا البِساط، وَحلَْلنا الرِّ ٌْ  !!!!!!!إْن كانت األُولَى ؛ فقد َطَو

 

 :أزالُ أُطالبُ  فبل: وإْن كانت الثانٌة 

 

 !ما هً؟

 

 !وأٌَن هً؟

 

 !وكٌؾ هً؟

 

 :هل هً ...

 

  !موضوع الُمواَزَنات؟

 

  !موضوُع الَفْرق بٌن العقٌدة والمنهج؟

 

  !موضوع جمعٌة إحٌاء الت راث؟

 

ر؟   !موضوع الَجرح الُمفس 

 

قة؟   !موضوع خبر الثِّ

 



  !موضوع الَجرح والتعدٌل؟

 

عن بعِ   !بلّن؟موضوع َنقد فبلن والط 

 

 !!سبحانك اللهمّ  ...

 

 

َرتْ -( بالصورة المطروحة) -ُكل ها -جمٌعا  -هذه المسابل   (!) قد ُصوِّ

ها ، وُذِكَرت له  بطرٌقة  َنكراَء بتراَء؛ وإالّ فلً )!( لفضٌلتِِه تصوٌرا  مشو 

، وَسلَؾ  ُمحتَرم  قويّ  -والحمُد هلل-فٌها  ًّ د  علم ٌِّ عنَد فضٌلة  -بٌان  ج

 .-وؼٌره-بٌع الشٌخ ر

 

 !فكان ماذا؟

 

؛ لِماذا  أْن ٌطعُنوا بً،  (!) الَمجالَ ألولبكَ  -وف َقُه هللا-فضٌلُتُه ( ٌُفِسحُ )ُثم 

 !؟!!لهم بِالنقِد لهإالءِ ( ٌَسمحُ )فً الوقت الذي ال 

 

ُهم  ْقُصُروَن عن ُجُدر أولبك؟! ٌَطالُون ِجداري)!( أْم أن  ٌَ  !و

 

 :ٌا شٌخُ 

ٌ ة)مسابل  -جمٌعا  -هذه المسابل  فً إطاِر -محَضة، والخبلُؾ فٌها ( اجتهاد

لَِؾ وُعلمابه   -مع تخطبة الُمخطا، وانتقاد الؽالِط -ُمعتبر  سابػ-منهج الس 

 ...-فً أبعِد مدى  

 

ٌ ة -كابنا  َمن كان -وال أظن  أحدا   ِعً أو ٌزُعُم أن ها مسابلُ قطع أو أن  ! ٌد 

َن  ٌْ ن ة والبِدعة الِخبلَؾ فٌها خبلؾ  َب ٌْن-الس   ...-ُمتقابِلََت

 

ٌَحُكُم ؼٌُرنا-َنَعم؛ قد نحُكُم  ها -أو  : على هذا، أو ذاك، أو هذه، أو تِلك؛ بؤن 



 !َبدعة

 

 !ولكْن؛ هل ُكل  َمن َوَقَع فً البِدعِة صاَر ُمبتِدعا ؟

ٌ ة(: باألمس( = )القاعدة)ألَْم َتُكْن هذه  اِد  !؟ِمن قواعد الُؽلُوِّ الحد 

 

ٌ ة؟!( = الٌومَ )فما الذي َقلََبها   !لَِتْؽُدَو ِمن القواعِد الصحٌحِة السلف

 

وهل الُحْكُم على أمثاِل هذه المسابل بالتخطبة، أو التبدٌع؛ ٌجعلُ القابلٌن 

؛ كما هو الحالُ فً المسابل الُكبَرى؛ كاإلٌمان،  -وال ُبدّ -بها  ُمبتدعة 

فات   !؟-وأشباِهَها-والَقَدر، والصِّ

 

لَؾ؟ -هكذا-هل هذا   !ِمن قواعد التبدٌع عند الس 

 

؟ -لو َسل ْمنا -وهل َدَرَجات البِدع والتبدٌع  !سواء 

 

 !؟-رحمُهُم هللاُ -كانت تطبٌقاُتهم )!( وهل هكذا 

 

 

واللـِه، واللـِه؛ إن  أبا الحسن وعدنان : )-حفظُه هللاُ -قال الشٌُخ ربٌع  -13

ات، أَْفَجر وأْكَذب وأخّس وأخَبثعرعور أسوأ ِمن َسْلمان بمبا  ...ت المر 

ً  بكلمة ات، وما رد  عل ٌت علٌه مر   ...َسَفر ردِّ

ٌت علٌه بـ  ..«أهل الحدٌث ُهم الطابفة المنصورة»َسْلمان ردِّ

 

ٌَقول ا ُحوِصَر  لٌس له أدل ة فً الكتاب ( الجرح والتعدٌل: )وعلً حسن لـم 

ن ة، وقال  .خطؤ لفظً هذا خطؤ لفظً،: والس 

ة أُخَرى  ..واللـِه ما جاب لً ُحج 

ر فً كتابه ة ؼٌر هذه، .. وبعِدٌن ٌطلّع فً كتابه، ٌقرِّ ما جاب لً ُحج 



ُه أخطؤ.. وبعِدٌن طل ع كبلم ثانً فً كتابِهِ   .ٌقّر أن 

 !«جسٌم -بارك هللا فٌك-هذا خطؤ كبٌر 

 

  :قلتُ 

 :؛ فؤقولُ !(سٌرا  ٌ) -هذه-( مباَحثاتًِ)فً !( َشرِطً)سؤخرُج عن 

 

ة)، و(كذب)، و(فُجور)هل كوُن  أبً الحسن وعدنان ( ُخبث)، و(ِخس 

ٌخ ربٌع -( َسَفر وَسلمان)أكثَر ِمن -عرعور  َر الش  راجع  إلى -! كما َعب 

ا)سبب أن  أبا الحسن وعرعور  َسَفر )على الشٌخ ربٌع، وأن  ( رد 

ا ( وَسلمان  !؟!!؟؟!!-َحْسبُ -لْم ٌُرد 

 

 !-وف َقُه هللاُ -ظاهُر كبلِمِه  هذا

 

 ...-فورا  -لْم أقِصْد هذا؛ َقبِلناهُ ِمنه : ولبِْن قالَ فضٌلُتهُ 

 

ٌُرٌُد   !أْم ما ُدوَنُه؟! آلظاهُر ِمن كبلِمِه؟: -إذن-فماذا 

 

د  ، وأخَبث، وأكَذب؟ -أيِّ َرد  -( الردّ )وهل مجر   !ٌجعلُ صاحَبُه أخس 

 

مبات -ُمْنِجٌا  صاحَبُه ِمن ذلك  -فقط-( الردّ )وبالّتالً؛ فٌكون عدم 

ات  !؟-!المر 

 

 !أرُجو أن ال ٌكون هذا ُمراد الشٌخ ربٌع؛ وإْن كان هو لفَظ ونص  كبلمه

 

دفُع اإلٌراد: )وما أجملَ ما قٌل ٌَ ْفق؛ ال (الُمراد ال  ؛ لكْن؛ بالرحمة والرِّ

 ...بالؽٌظ، والتشفًِّ

 

ا مسؤلة  ْنُت ُمراِدي  ؛ فقد(الَجرح والتعدٌل)أم   ٌ شرحُت موقفًِ منها، وب



ٌُزاُد علٌه-بها، وكشفُت مقصوِدي فٌها  فً الطبعة الثانٌة  -!بما ال ٌكاُد 

الح»ِمن كتابً    .(ٓٗٔ-ٖٖٔص)« ..منهج السلؾ الص 

 

ةَ -وقد نقلُت  ا نقلتُ  -َثم   -وف َقُه هللا -نفِسه-كلمَة الشٌخ ربٌع بن هادي  -مم 

هُ (ِعلم الَجرح والتعدٌل)ول فً بعِض ُكُتبِِه ح ٌن، ) :، وأن  أُنِشا لحماٌة الدِّ

 ...(وإلنزاِل الن اس منازلهم

 

ٌُقالُ فٌما  ن ة)فهلْ  هُ  -وهً األصٌلُة الثابتةُ -( له أدل ة ِمن الكتاِب والس  : أن 

 !؟(أُنِشا)

 

ٌ ة: -إثباتا   -(األدل ة)بـ-فالمقصوُد   ..أدلّة المشروع

 

 ..تقاسٌُمه وأنواعه التً لْم تَكْن ولْم ُتوجدْ : -ُحدوثا  -( نشاأُ )والُمراُد بـ

 

 ...وهو عٌُن ُمراِدي ومقصودي

 

ؤَنًِ  : -لـّما واجهُتهُ -!( فٌه)وما فُِهَم عنًِّ خطؤ  هو الذي قُلُت لِـَمْن خط 

 ..-لِلَْفِظً( ُهوَ )ِمن ِجهِة فهِمِه : أي-« خطؤ لفِظً»

 ..وإال؛ فكبلِمً واضح  

 

وقد َنَقْلُت كبلَمُه -ما قالَُه فضٌلُة الشٌخ صالح آل الشٌخ  -ُسهُ نف-وهو 

ةَ   :-َثم 

 ..(لْم تُكْن موجودة -فً األصل-وهً .. القواعد أنشؤََها الُعلماءُ )

 

 ..فُمراُدهُ ُمراِدي، وقصِدي قصُده

 

 ؛ فَمن ِمن بنًِ اإلنسان-!ِمن قبلُ أو ِمن بعدُ -ولبِن خاَننًِ الل فُظ أو التعبٌر 

 !لٌس كذلك؟



 

 

ا وما جاَوْزَت َوْصَفُهَما   !والحق  قد ٌعترٌِه سوُء تعبٌرِ * * * مدحا  وذّم 

 

 

ٌُعتَذر به لؽٌري   !!دونًِ؟)!( أْم أن  هذا 

 

ق؟! فلَِم؟  !!وما الذي فر 

 

ا قول فضٌلة الشٌخ ربٌع  - وبعِدٌن طلّع كبلم ثانً فً كتابِِه : )-بعد-وأم 

ُه أخطؤَ   !(ٌُقِر  أن 

بِة له  -وف َقُه هللاُ  -فً كبلِمهِ -!( أخطؤ)فلعل  هذه الـ ٌِّ -ِمن َنْقِل بطانتِِه الس

 !؟!!-هداُهُم هللا

 

 ..أنً أخطؤُت فً هذه -أصبل  -فؤنا لْم أُقِّر فً كتابً 

 

ْنُت َقصِدي وُمراِدي   ٌ ما ب  ...جوابا  على َمن أشكلَ علٌه -َحْسبُ -وإن 

 

ِمن )!( قرأ  -ُحسَن ظن  به -حفظُه هللاُ -شٌخ ربٌع وال أظن  أن  فضٌلَة ال

ؤُت نفِسً فٌه  !!!كتابً ما َفِهَم ِمنه أنًِّ َخط 

 

ؤُت نفسً فٌه  ؛ لبِْن خط   !؟-فضٌلَة الشٌخ-؛ ألٌس هذا هو مطلوَبك -حّق ا-ُثم 

 

 !َفلَِم الل ْوُم ؟

 

ْدُتُه فً كتابً-َقببل  -لكن  الحق  ما ذكرُتُه  ةَ - ؛ مّما أك   ...؛ فبل أُطٌلُ -َثم 

 



ٌ ة: )ُثم  قالَ فضٌلُة الشٌخ ربٌع -14 حابة بالُؽثاب  !(ُثم  وصؾ الص 

 

  :قلتُ 

ٌ ة  حابَة بالُؽثاب  !؟-!كذا-هل ٌقصُد فضٌلُتُه أنًِّ وصفُت الص 

 

ً   -صل ى هللاُ علٌه وسلم-َوَربِّ محمد  -فهذا  لْم ٌُكْن، ولْن ٌكوَن ما داَم ف

ِة ٌنبُِض ِعْرق  ب ن  ن ة، والَوفاَة على اإلٌمان-الس  باَت على الس  ، -نسؤلُ هللاَ الث 

اُكم -وإال فهً الهاوٌة والهبلك  ٌ  ...-أعاذنًِ هللاُ وإ

 

ا إذا َقَصَد فضٌلُتهُ   -نفُسهُ -ِمن قابِل هذه الِعبارة؛ فهو ( موقِفًِ: )وأم 

اد سواء   -حفظُه هللاُ  -موقؾ فضٌلة أُستاذنا الشٌخ عبد المحسن العب 

 ...-بسواء  

 

 ، ُن الرد  وهو موقؾ  ُمْعلَن  معروؾ منشور، وجواب  مشهور؛ ٌتضم 

، والنقَد لهذه الكلمِة، أو قابلها، أو ناقلها، أو الراضً بها ًَ  ...والنف

؛ عاِزٌا  -لوضوح أمِرها، وانِكشاِؾ حالِها-وال أُطٌلُ فً هذه الن قطة كثٌرا  

ابل، وإفحام »إلى كتاب  -!ولكْن؛ أٌن ُهم؟ -اءُمنِصفً القُر  - إتحاؾ الس 

الذي َجَمَعُه ِمن « الجاهل، بما َوَرَد فً الصحابة األصاٌل ِمن الفضابل

أخً الفاضل الشٌخ ُعمر بن  -ِمن الُكُتب والتسجٌبلت-منثوِر كبلِمً 

 .-َنَفَع هللاُ به-إبراهٌم أبو طلحة 

 .وهو مطبوع  

 

-؛ ساببل  هللاَ (الثانٌة)فً هذه الحلقِة  -علٌه -تعالى-ً هللاُ هذا ما أعاَننِ  ...

داد، والُهَدى -لً ولفضٌلة الشٌخ ربٌع بن هادي  -تعالى التوفٌَق والس 

َبنا  ٌَُجنِّ شاد، وأن  وِء؛  -جمٌعا   -ُسبحاَنهُ -والر  لَل، وبِطانَة الس  مواضَع الز 

عاء النبويِّ الذي روا -آِخرا  -داِعٌا   « صحٌِحه»هُ اإلماُم ُمسلم  فً بالد 

ًَ هللاُ عنها-عن عابشَة ( 6ٕ6ٔ)  :-رض

 



تًِ » ًَ ِمن أمِر أُم  فاْشقُق علٌه، وَمن : ، فَشق  علٌهم(شٌبا  )اللهم  َمن َولِ

تًِ  ًَ ِمن أمِر أُم   ...«فاْرفُق به: ، فَرَفَق بهم(شٌبا  )َولِ

 

 !!؟{فهل أنُتم ُمنَتُهون}

 

 ...(ٌُْتَبع)

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  القوِل الَعدِل األمٌن [ تنجٌز  ]

ٌٌِّن)فً [ الشٌخ ربٌع ] فً ُمباحثِة  ( جلستِه مع الفلسطٌن

(ٖ(:  

 

 

 

َة  ...  ٌ مان-ِمن ُدَرِر َمقاالِت شٌِخ اإلسبلِم ابِن تٌم  -ٌرحمُه هللاُ -قولُُه  -السِّ

  :(4ٓ٘/ٕ)« الردِّ على الَبكريّ »فً 

َر بعبارة  ُموِهمة  َمقرونة  بما  -هللاُ علٌه وسلّم صلّى-فؽٌُر الرسول » إذا عب 

فاِق أهِل اإلسبلمِ -ٌُزٌلُ اإلٌهاَم كان هذا سابؽا    .-باتِّ

 

ُكْن -ال لتفرٌِط الُمتكلِِّمٌن-وأٌضا ؛ فالَوَهُم إذا كان لسوِء َفْهِم الُمستِمع  ٌَ ؛ لْم 

 .على الُمتكلِِّم بذلك بؤس  

 

ٌُشتَرُط فً الُعل م  ِمن  -إذا تكل ُموا فً الِعلم-ماِء وال  َم ُمتوهِّ أْن ال ٌتوه 

 !ألفاِظِهم ِخبلَؾ ُمراِدهم

 

اِس ِخبلَؾ ُمراِدِهم ُموَن ِمن أقواِل الن  اُس ٌتوه    !بل ما زالَ الن 

 

 .«وال ٌقدُح ذلك فً الُمتكلِِّمٌن بالحقِّ 

 

  :قلتُ 

ُر َمقالًِ هذا بهذه الكلماِت ا -لؽالٌِة لشٌِخ اإلسبلِم؛ ألن  ُمعظَم وإنًِّ إذ أُصدِّ

ً  -!( ُكل  )إْن لْم ٌُكن  مَ -ما أُِخَذ َعلَ هو ِمن هذا  -!وكما سٌؤتًِ -كما تقد 

ة إالّ باهلل-الباب ، لٌس بخارج  عنُه   !، والُمنِصُؾ ٌحُكمُ -وال حول وال قُو 

 

 



 :ُثم  

فضٌلِة الشٌِخ  (ُمباحَثةِ )فً  -ُسبحاَنهُ -على َبَرَكِة الَمْولَى -ال نزالُ سابِرٌَن 

ً  أثناَء  -وف َقُه هللاُ -ربٌع  جلستِِه مع الطلبِة )فٌما اْنَتَقَدنًِ فٌه، أو قالَُه فِ

ٌٌِّن ٌُْسِعُدهُ -زاَدُهُم هللاُ توفٌقا  -( الفلسطٌن ٌُفِرُحُه و جزاهُ -؛ مّما ال أظن ه إالّ َس

 ...-هللاُ خٌرا  

 

ما -على َضْبِط َقلَِمً، وِحفِظ َكلِماتًِ وُحروفًِ  -تعالى-وإنًِّ أستعٌُن باهلل 

على َنَسقِها الذي ( الُمباحثاتُ )؛ حّتى تستمر  هذه -استطعُت إلى ذلك سبٌبل  

ة-فٌها-اشترطُتُه على نفسً   ...؛ بالُودِّ والمحب ة، والدلٌل والُحج 

 

 

 

ا على كلمِة أحِد إخوانِنا -قالَ الشٌُخ ربٌع  -15 على الن قطِة تعقٌبا  -رّد 

ٌَُرد  إلى َقْصِد قابِلِِه، أْم إلى َقْصِد : )-التً قالَ فٌها-( ٗٔ)السابقِة  الكبلُم 

 :؛ فعق َب فضٌلُتُه بقولِهِ -!(ناقِلِِه؟

ْفَسَطة» ٌُكم على الس  ٌُربِّ  !«هذه َسْفَسَطة ، علً َحَسن 

 

 

 :قُلتُ 

اه-كذا قال  ٌّ َدنا هللاُ وإ  !-سد 

ْفَسَطة)فؤٌن  وال ٌنتطُح ! فً كبلم  حق  ذي بٌان؛ ال ٌختلُؾ فٌه اثنان!( الس 

 !!فٌه َكبشان

 

 ؟؟!!-ببل برهان-أْبَصُر بقوِل القابلِ )!( أْم أن  الّناقِلَ 

 

ْفَسَطِة  إال تعرٌَفها  -تلك-ووهللاِ الذي ال إلََه ؼٌُرهُ؛ ال أدري عن الس 

ها ! المذكوَر فً الُكُتبِ  َهة)، و(َجْحُد الحقِّ )وأن  كما فً -( الحكمة الممو 

ٌٌِّن» ٌ ةَ -( 1ٕٕص)« الرّد على المنطق  .-لشٌِخ اإلسبلم ابِن تٌم



 

اَس ( أنا)فهل   !على ذلك؟)!( أَُربًِّ الن 

 

ٌهم على ذلك؟ لََبَة ُتربِّ  !وهل ُكُتُب العقٌدِة والتوحٌد التً نعلُِّمها الط 

ُسه ِة والفِْقِه التً ُنَدرِّ ن   !ا تبلمٌَذنا ُتَربٌِّهم على ذلك؟وهل ُكُتُب الس 

 

 ...، وَؼَفَر لك-فضٌلَة الشٌخ-ساَمَحَك هللاُ 

 

نا ال ُنَربًِّ ُطبلَّبنا إالّ على تعظٌِم الدلٌلِ   ..وهللاِ؛ إن 

ِب وَمْحِض األقاوٌلِ   ...ال ُنَربٌِّهم إالّ على َنْبِذ التقلٌِد، وردِّ التعص 

 ..، واالنقٌاِد إلٌهِ ال ُنَربٌِّهم إالّ على الُخضوِع للحقِّ 

 ..ال ُنَربٌِّهم إالّ على احتراِم الُعلماِء، وتقدٌِرِهم

 

َنة  .. ٌِّ  ...-أبدا  أبدا  -لكْن؛ لٌس على حساِب الُبرهاِن والب

؛ أُخِطُا وأُصٌبُ   !َنَعم؛ أنا بشر 

ل  وهوى   ٌْ  !!ولً َم

واب  ..لكنًِّ أجتهُد لتحصٌِل الص 

ِل وا ٌْ  ..لَهَوىوأُجاِهُد لَِدْفِع الَم

لن ٌكوَن خٌرا  ِمن حالً ؛  -كابنا  َمن كان-)!( وأحسُب أن  حالَ ؼٌري 

 !!!إالّ 

 

 

 

 !(!كٌؾ علً حسن ٌفتُح هذا الباَب؟: )ُثم  قالَ الشٌُخ ربٌع -16

ٌن: )وقال ٌِّ ًّ َحَسن قالَ للقُْطبِ ها أنا فتحُت لُكم أربعَة أبواب  لَِمْدِح : عل

 !!(شٌوِخُكم

 !!!(باب الُمواَزنات)حولَ  -ٌحفُظُه هللاُ -إذن كبلُمُه : قلتُ 



 

ا أنًِّ   ..-أْلَبت ةَ -ؼٌُر صحٌح   -وهللاِ -؛ فهذا (فتحُت البابَ )أم 

 

ُة هلل -بل إنًِّ  ْدُتُه، وجعلُت له ُوجوها  ِمن الحقِّ  -تعالى-والِمن   ٌ ضبطُتُه، وق

ِة ؛ بانِ -معا  -والبٌان ُتخرُجه عن حدود الُؽلُوِّ والتساُهِل  اه على كبلِم أبم  ٌّ ٌا  إ

ِة فً هذا الزمانِ  ن  بما ال -الشٌِخ ابِن باز، والشٌِخ ابِن ُعثٌمٌن : أهِل الس 

 ًِّ  !-، فضبل  عن ؼٌِرِه ِمن ُعلمابِنا-أصبل  -ٌُخالؾ كبلَم شٌِخنا األلبان

 

  ً  !ٌُقالُ فٌِهم؟ -ُهنا-فهل ما قٌلَ ف

 

 !!والِخطاُب واحد  ! والباُب واحد  

 

ٌٌِّن)ا أنًِّ أم  !!إلخ...( قُلُت للقُْطبِ

 

ا ذكرُتُه ِمن واضِح بٌانًِ فً كتابً  فهذا كبلم  ٌنقُضُه الواقُع؛ فضبل  عم 

ه   -ُكل ه-أن  كبلِمً »: ؛ ِمن(ٓٙص)« ...منهج السلؾ الصالح» ُموج 

ًَ بالبدعِة  ة  َمْن ُرِم ٌن، وبخاص  ٌِّ  -فٌما أَرى -بؽٌِر حق  -إلخوانِنا السلف

  .-دفاعا  عنهم-منُهم 

ٌٌِّن ها  للقُْطبِ ٌٌِّن! ولٌس هو ُمَوجِّ ٌن! وال التكفٌر ٌِّ اد ِعٌن! وال الحد  ٌِّ ! وال الُمَم

ٌن، و ٌِّ  .«!!..و... و.. وال اإلخوان

 

ن أو أكَثر-كذا حرُؾ َكبلِمً فً كتابً  ٌْ  ..-قبل سنَت

 

َهُم   !بنقٌِضِه؟ -وأُْرَمى-فكٌَؾ أُت 

 

ة  -بل قُلُت   :-َثم 

لتفرٌِق -فً كتابًِ هذا، أو ؼٌره -ال ٌجوُز ألحد  أْن ٌستؽل  أي  كبلم  لً »

ٌن، أو الَفتِّ فً َعُضدهم ٌِّ  ...كلمِة السلف



 

ووهللاِ؛ ما كتبُت الذي كتبُت إالّ بضدِّ ذلك؛ ِمن ِحرِصً على األُْلَفِة، 

فاق، واالجتماع  .«واالتِّ

 

ً  بخبلؾِ : فباهللِ  َعى َعلَ ٌُد   !؟-عكسا  بِعكس-كبلِمً  كٌؾ 

  :ُثم  

الُمشاُر إلٌها فً كبلِم فضٌلِة الشٌِخ  -!التً فتحُتها-ما األبواُب األربعُة 

 !؟-وف َقُه هللاُ -ربٌع 

 

منهج السلؾ »وهل ٌلَتقًِ هذا الزعَم ما ابتدأُت به كبلِمً فً كتابًِ 

 :-لّما قُلتُ -( ٕط-4ٕ٘ص)« ..الصالح

 :-تفصٌبل  -( منهُج الموازنات: )المسؤلُة الرابعَة عشرةَ »

ن ة وُحكمابهم  ر عند ُعقبلِء أهل الس  أن  أهلَ البدع  -فً هذا الزمان-لقد تقر 

واألهواء ال ُتْذَكر حسناُتُهم فً معِرِض الردِّ علٌهم، والنقِد ألفكاِرِهم، 

ِة  َراتِهم؛ لِـَما فً ذلك ِمن تلبٌس  على العام  وبعِض -والنقِض على تصو 

ة باالؼترار بهذه الحسنات، وَؼّض الطرِؾ عن تلك المخازي  -الخاص 

بات ٌِّ  ...والس

 ًِّ  -وإخوانِِه الُعلماِء الِكبار -رحمُه هللاُ -وهذا فً كبلِم شٌِخنا اإلماِم األلبان

ا ، بل كثٌر  جّد   ...كثٌر 

 

 .«...وهو األصلُ الذي ننطلُق منه، وَنْصُدُر عنُه فً هذا

 

ةَ - ُثم  َعل ْقتُ   :-فً الحاشٌة -بقولًِ -َثم 

فً الطبعة األُولى ِمن كتابً -وإن ما أعرضُت عن التطوٌل بِذكِر نقولِِه »

ألنًِّ َحِسْبُتُه واضحا  عند ُدعاِة منهج السلؾ، مركوزا  فً قلوبِهم  -هذا

 !وعقولِهم

 !!أن  الواقَع ؼٌُر ذلك)!( ولقد َصَدَمنًِ 

 



ا)مع أن  لً رأٌا   ، وهو أن  -هذا-( الُمواَزنات)فً أصِل موضوع !( خاّص 

ِة  -أساسا  -ِذْكَرهُ  ن  ْضِرُبوا أهلَ الس  ٌَ إن ما هو استدراج  ِمن بعِض األحزاِب لِ

 !بعَضُهم ببعض  

 

ْلنا إلى مذهبِهم الفاسد : بمعنى نا لو تنز  فً ُوجوِب ِذْكِر َحَسنات َمن )!( أن 

وهل ! وهل سٌرتُضون الرد  علٌه؟! هُ؟نرد  علٌه؛ فهل هم سٌقَبلُوَن نقدَ 

 !سٌرجعون إلى الحقِّ الذي عنَدنا؟

 

 ! إنًِّ على ِمثِل الٌقٌن أن  شٌبا  ِمن ذلك لْن ٌحُدثَ 

 

ٌَحوكوَنُه  ِة إلى أالعٌِب أهل البِدع واالنحرافات، وما  ن  ْه أهلُ الس  َتَنب  ٌَ فْل

ُهم ِمن ُمإاَمرات  .«...ضد 

 

ٌُقالُ  ... ُد منهج الُمواَزنات : -!بل قبلَه -ذا بعد-فهل  ٌِّ : وقد سمٌُته-إِنًِّ أَُإ

، أو أربَع )!( فضبل  عن فتحً !! ؟-(مذهبا  فاسدا  ) ٌٌِّن أربعَة أبواب  للقطب

 !!؟-منه أو إلٌه-جبهات 

 

 :-ِمن كتابًِ-( 6ٕ٘ص)ُثم  قُلُت 

 :-َبْعدُ -ُثم  أقولُ  »

خ عبد على  -بعد هذا التقعٌد األصٌل-لن أزٌَد  ٌْ أجوبِة سماحِة أُستاذنا الش 

؛ لِـَما فٌها ِمن فوابَد -فً هذا الباب-( الدقٌقة) -رحمُه هللاُ -العزٌز ابن باز 

ا ُسبل   :زوابَد؛ وذلك لَـم 

ن ة فً نقِد أهل البَِدِع وُكُتبِهم، هل من الواجب ) ْسَبِة لمنهِج أهل الس  بالنِّ

 .«...؟(مساوبِهم فقط: ِذْكُر محاسنِهم ومساوبِهم، أم

 

فً الموضوع؛ ضابطا  لها،  -رحمُه هللاُ -ُثم  َذَكْرُت ُنصوَص كبلِمِه  ...

اها ٌّ را  إ  ...ُمَحرِّ

 



ٌُقالُ    :فهلْ 

ٌن)َفَتَح الشٌُخ ابُن باز ) ٌِّ  !!؟(أربعَة أبواب  لَِمْدِح شٌوِخِهم( للقُطبِ

 

ٌَُقلْ هذا له  ٌُقالُ لً -وهو األصلُ -فإْن لْم  رحمُه  -وأنا َفْرع  عنه-؛ فكٌَؾ 

 !؟-هللاُ 

 

 !!؟........أْم أن  

 

 ...ُسبحاَنَك اللُهم  

 

 

 

ٌُرٌُد : )-حفظُه هللاُ -ُثم  قالَ الشٌُخ ربٌع  -17 ُب  -اآلنَ -علً حسن  ٌتقر 

ٌن ٌِّ  !!(وٌتزل ُؾ إلى القُطب

 

  :قلتُ 

 !!-وف َقُه هللاُ -كذا قالَ 

ةِ   ...-أبدا  أبدا  - وهو كبلم  ال َوْجَه لَُه ِمن الصح 

 

ٌن وقد دككُت ُحصوَن َقْلَعتِِهم األُولَى  ٌِّ ُب إلى القطب د قُْطب)إْذ كٌؾ أتقر  ٌّ ( س

ِن ُمنَفِرَدٌن، وفً عشراِت الفتاَوى والَكلماِت والَمقاالت؟ ٌْ  !فً كتاَب

 

؛ فً -!المشهور-بل رددُت على سماحة ُمفتً ببلد الحرَمٌن ِدفاَعُه عنه 

 ...الكثٌروَن على ذلك)!( جُرْإ الوقِت الذي لم ٌَ 

 

ْنُت فساَدُهم، وكشفُت ُعواَرُهم،   ٌ ٌن، وقد ب ٌِّ وكٌؾ أتزل ُؾ إلى القطب

 !ونقضُت أُصولَُهم؟



 

ُب  ا-إلى هإالِء وأنا أُظِهُر  -!أو أتزل ؾُ -بل كٌَؾ أتقر  َنتًِ  -جّد  ٌَ ُمبا

-للٌِل وأطراَؾ الن هار لطرٌقتِِهم، وُمخالَفتًِ لِمنهِجِهم، وتبِدٌعً لهم آناَء ا

اي  ٌ  !؟-فضبل  عن ُمعاداتهم الشدٌدة لً، وُمناوأتِهم العنٌفة إ

 

 ..-أكثَر وأكثرَ -ٌا شٌخ ربٌع؛ باهلل علٌَك تؤن  فٌما تقولُ 

 

هو، والؽلط  ض  للخطِؤ والس  ، واإلنساُن ُمعر  ٌا شٌخ ربٌع؛ أنَت إنسان 

 ...والنِّسٌان

 

ُروَن لك األُموَر على ؼٌِر واقِعها)!(  ٌا شٌخ ربٌع؛ إن  َمن حولك  !ٌَُصوِّ

 

ٌُظِهروَنها كما ُهم   !!!ٌُرٌدوَنها)!( و

 

ْه وتٌق ْظ   ...-بارَك هللاُ فٌك -بربِّك-فَتَنب 

 

 

 

وهللاِ، وتاهللِ، وباهللِ، : )-للشٌخ ربٌع-ولّما قالَ أحُد إخوانِنا الُحضور  -18

ا الحلبً إالّ   ٌّ ا ما َعلِْمَنا شٌَخنا عل  ٌّ ا خالِصا  نق  ٌّ   :، قال الشٌُخ ربٌع(سلف

ةَ )  ٌ  !!!(أنَت ما عرفَت السلف

 

 :قلتُ 

ة    ٌ تخرُج النتٌجُة !( اثنٌن= واحد زابد واحد : )سهلة)!( فبمعادلة  رٌاض

ُة القاصمةُ   ٌ   :الحتم

ٌ ة)  !!(علً الحلبً ما َعَرَؾ السلف

 



 ...وها ُهنا اْنَقَطَع الَقلَُم عن الجرٌان ...

 

 !!!!!!!!!! واإلخوان..و..و..فوافرحة القطبٌٌن، والتكفٌرٌٌن

 

وفً جمٌع -!أُخَرى وأُخَرى-ُمجاِهدا  نفسً -وال أزٌُد على أْن أقولَ 

 :-األحٌان

 

 

 !!!هو الُمستعان -وحَدهُ -َؼَفَر هللاُ للشٌخ ربٌع، وهللاُ 

 

 ...(ٌُتبع)

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  !!-ِمن جدٌد- هذا ِخطابًِ إلٌك! شٌُخ ُعبٌد

ْلُه   ...-بربِّك العزٌز الحمٌد-فتؤم 

 

 

 

اَء ما  -َقْبلَ َنْحِو سنة  -كتبُت  ؛ َجر  ْهُتُه إلى الشٌِخ ُعبٌد  الجابريِّ َمقاال  وج 

ً  ( اإلنترنت)تناَقلَْت عنُه بعُض َشبكاِت  ِه إل َنقدا  ، -شٌبا  ِمن الكبلِم الُموج 

ْفُت معه، وت-وانتقادا    .-تعالى-وف َقُه هللاُ -رف ْقُت به ؛ تلط 

 

ِضٌُرنًِ  ٌَ ةَ -ولٌس  ً  انتقاد   -أْلَبت  َه إل ٌُوج  ُكل  بنًِ آَدَم »؛ فـ-أو أكثرُ -أْن 

اء   اع  إلى الحقِّ «خط   ...-ساببل  ربًِّ أْن أكوَن ِمن أولبُكم-، والُمإمُن رج 

 

ٌَُرد   ؛ فلٌس-سواء  بسواء  -وكذلك الحالُ مع الشٌِخ ُعبٌد   ٌَضٌُرهُ أْن 

َه إلٌه انتقاد  فٌما أْخَطؤَ فٌه؛ فـ ٌُوج  ٌُِصْب فٌه، أو أْن  ُكل  راد  )انتقاُدهُ إْن لْم 

  ً  .-منُهم -ال شك  -وهو -( -صل ى هللاُ علٌه وسل م-ومردود  علٌه؛ إالّ النب

 

ُدوَن والُمَوف قُوَن؛  ٌُِجٌُد فهَمها الُمسد  ا الُمَقلَِّدةُ َنَعم؛ هذه لَُؽة   أم 

َبُة الجاِهلُون ة   (لَُؽة  )فهً : الَمحُروُموَن، والمتعصِّ  ٌ ال  -بالنِّسبِة لهم-أعجم

فقهوَنها ٌَ  !!ٌُحِسُنوَنها، وال ٌكاُدوَن 

 

أْن ال  -السابقة( الجولة)بعد  -وف َقُه هللاُ -ولقد ُكنُت آَملُ ِمن الشٌِخ ُعبٌد 

ؤَْمَن سابِلٌِهِ  ٌُحاذِ ! ٌَ فً -إلٌه؛ فؤكثُرُهم  (!) َر ِمن ُموِصلًِ الَمعلوماتوأْن 

ام ٌّ َن أحمَق ال ٌفهمُ  -ولؤلسِؾ الشدٌد-!هذه األ ٌْ ٌُرٌُد أْن  !َب أو حاقد  ال 

فَهمَ  ٌَ!! 

 ...-فضٌلَة الشٌخِ -فالحَذَر الحَذَر 

 

َن أٌدٌنا  ٌْ  دلٌل   -وف َقُه هللاُ  -حدٌثا  -ِمن الكبلِم المنقوِل عنُه  -الٌومَ -وما َب



 ...قوي  على ما َذَكْرتُ 

 :وسؤُناقُِش أهم  ما فٌه

 

 

ًِّ : )... قالَ فضٌلُة الشٌخ ُعبٌد -1 ً  الحلب ٌُْوَثُق ِمن َتْزِكٌاِت عل َعفا -ال 

ِة؛ فتزكٌاُتُه حرب  -هللاُ عنهُ  ن  ى أُناسا  ُهم أعداء  للس  ُه َزك  ، بل َثَبَت لدٌنا أن 

ِة  ن  ٌَشُعرُ ِمن حٌُث ٌَ -على أهِل الس   !(شُعُر، أو ِمن حٌُث ال 

 

 

 

 ...-َؼَفَر هللاُ لهُ -كذا قال 

 :-اآلنَ -وأنا أسؤلُ 

ةِ )َمن ُهم  ن   !؟-هإالءِ -( أعداُء الس 

 !وبماذا عاَدوها؟

 !وكٌَؾ عاَدوها؟

 !؟(الحربُ )وأٌَن هً هذه 

 !وما ِمضماُرها؟

تًِ  ٌَ ْدُت به؟( لهم)وهل تزِك  !مّما تفر 

 

اُهم   !؟-معا  -َمن هو أعلُم ِمنًِّ وِمن الشٌِخ ُعبٌد   -بل َقْبلًِ -ثلًمِ -أْم قد زك 

 

ناُهم)وهل  ٌْ ِة ( زك  ن  ْعمُ -فٌه -بما عاَدُوا شٌبا  ِمن الس   !؟-كما هو الز 

 

ٌناُهم بما ُهم -أصبل  -أْم َدَفْعنا عنُهم هذه الُمعاداَة الَمزعومة  ، ُثم  زك 

 !؟-فٌه-ُموافِقُوَن للحقِّ وأهِل الحقِّ 

 !وَمن ذا ال ٌؽلُط؟

 



 ًَ ًَ .. فالتؤنِّ ؤَنِّ  ...-شٌُخ ُعبٌد-الت 

 

ْخَفى على فضٌلتُِكم أن   ٌَ ْلَم ُظلُمات  »ولٌَس  ًَ «الظ  َوقِّ ًَ الت  َوقِّ  ...؛ فالت 

 

 

 

-هل ٌجُب علٌنا إذا رد  عالِم  : -شٌخنا-ٌقولوَن : )ُثم  سؤلَُه سابل ، فقالَ  -2

إلى جمٌِع أهِل الِعلِم ... فبُلن  ِمن الن اسِ  -شخصا  -عدٌل صاحُب الَجْرح والت

ٌُوافِقُوَن هذا العالَِم فً الَجْرحِ : فً األرِض  ؟ وهل   -ماذا ٌقولوَن فً فبُلن 

را    :-ُمجٌبا  -؛ فقال الشٌُخ ُعَبٌد  (وُخصوصا  إذا كان الجرُح ُمَفس 

، وهً قاعدة   أبدا ؛ هذه قاعدة  َسِمْعناها َقْبلَ فترة  عن الشٌخِ ) ًِّ ً  الحلب عل

، وجَرَحُه بجاِرح  أقاَم الدلٌلَ  ُه ُمبتِدع  فاسدة ؛ فإذا َحَكَم عالِم  على شخص  بؤن 

ُه ال ٌلزُم البحُث بسإاِل أهِل الِعلِم اآلَخِرٌنَ   .علٌه؛ فإن 

 

، وهً  ً ً  الحلب ٌُْجِمَع أهلُ الِعلِم على تبدٌعِ : فالقاعدةُ التً َوَضَعها عل  أْن 

قُلْ بها أحد   ٌَ ِمن أهِل الِعلِم  -فٌما نعلمُ -إنسان  أو َجْرِحِه؛ هذه قاعدة  لْم 

ٌنِ   !!(واإلمامِة فً الدِّ

 

 

 

 ...-َعَفا هللاُ عنهُ -كذا قالَ 

ً   -ُكل هُ -وهو  ؛ لوال ما ُنِسَب إل  !!أنًِّ قُْلُتهُ  -!فٌه-كبلم  َحق 

، لْم أقُْلُه،  -وهللاِ -فهذا   ً ُمستعٌذا  باهللِ أْن أكوَن ِمن -ولْن أقولَُه افتراء  عل

ِن ِمن أهِل -الجاِهلٌن ٌْ ْجَرُحوَن بقوِل الواحِد أو االثَن ٌَ ؛ فبل ٌزالُ أهلُ الِعلِم 

َعى-قدٌما  وحدٌثا  -الِعلِم   !؛ دوَن تطل ِب ذاَك اإلجماِع الُمد 

 

  ً ْنُت فساَد وُبطبلَن نسبِة هذا القوِل إل  ٌ فً عدد  ِمن  والَعَجُب أنًِّ ب

ْنُته فً مواِضَع ِمن كتابً   ٌ منهج »المجالِِس، والفتاَوى، واللِّقاءاِت؛ كما ب



لَؾ الّصالح هِ -« ...الس  ٌْ ا : ، ومع ذلك-بَِطْبَعَت ٌَُتناَقلُ بالباطِل رّد  ُه ال ٌزالُ  فإن 

وِر والُبهتاِن َمنسوبا   ٌُتناَقلُ بالز  ، و  ً ً  -َعلَ  ...-إل

 

الِح»كبلِمً فً كتابً  وهاُكْم َنص   لَِؾ الص   :(ٕط-1ٕٔص)« ..منهج الس 

َنة  ( ٌُْلَزمُ )الَ : قُْلُت فًِ َبْعِض َمجالِِسً » ٌِّ أََحد  بِاألَْخِذ بَِقْول  َجاِرح  إاِل  بَِب

ً  ُمْعَتَبر(ُمْقنَِعة  )  .، َوَسَبب  َواِضِح، أَْو بِإِْجَماع  ِعْلِم

 

ؾَ َوالَ -َفَفِهَمها الَبْعُض  ٌْ ُه الَ ُبد  لَُه ِمْن  -!أَْدِري َك َعلَى أَْصِل الَجْرح، وأَن 

 !!إِْجَماع

 

َن  ٌْ ْخَفى-كبٌر  كثٌر  ( اإلِْلَزاِم بِهِ )، َوبٌَن (َقُبولِهِ )أو ( قولِه)َوَفْرق  َب ٌَ -َكَما الَ 

!! 

ِ  بِهِ -( َقبِلَهُ )َفَمْن  ْقَبْلهُ -ُمْقَتنِعاَ ٌَ ا ُهو؛ َوَمْن لَم  = َقَناَعتِهِ )لَِعَدِم - ؛ َفنِِعم 

ٌ ة ةالِعْلِم  ٌ ْرِع ْلَزُم بِه-(الش  ٌُ  ..؛ الَ 

 

ْلِزُم الُمْخَتلَِفاِن فًِ  ٌُ َؾ  ٌْ َرُهَما؟( َواِحد  )َوإاِل ؛ َفَك ٌْ  !َؼ

  !َوَما َدلٌِلُ ُكل  فًِ َهذا اإلِْلَزام؟

 !؟(الُمْلَزم)َوَما َمْوقُِؾ 

 

ً  ( اإللزامَ )ثم؛ إن   ،  -ها ُهنا-المنف ، وتجدٌع  هو ما ٌترت ب علٌه تبدٌع 

 !وتشنٌع  

ا  ؛ -ما-االنتصار والتؤٌٌد، وَجْمع األدلّة لُنصرِة قول  : بمعنى( اإللزام)أم 

 ...فهذا مقبول  ؼٌر مرذول

ً  فًِ  َهبِ ٌَر»وقد َقالَ اإلَِماُم الذ  ، »(: 6ٕ/ٔٔ)« السِّ َفقُوا َعلَى َتْعِدٌل  َوإَِذا ات 

ْك بِهِ أَْو َتْجِرٌح    .«؛ َفَتَمس 

ُخ اإلِْسبلَِم فًِ  ٌْ ٌ ة»َوَقالَ َش َبِو ة الن  ن  أَن  : َوالَحق  » :(3/98) «ِمْنَهاج الس 

فِقُوا  ت  ٌَ ِة لَْم  ن   .«َعلَى َخطؤ -َقط  -أَْهلَ الس 

ن ة)َحْولَ  -ُكل هُ -َوالَكبلَُم    !ٌِهم؛ الَ بِالُمْبَتِدَعِة، َوَذوِ -َوفٌِِهم-( أَْهِل الس 



 .«!!َفبلَ َتَتَجن  

 

را   -اآلنَ -وأقولُ  ...  :-ُمَكرِّ

 !!فبل تتَجن  

 

لْ كبلَم الشٌِخ ُعبٌد   لِهِ -؛ حٌُث ٌقولُ -وف َقُه هللاُ -وْلَنَتؤم  سمعناها : )-فً أو 

 ًِّ ً  الحلب ً  : )-فً آِخِرهِ -ُثم  ٌقولُ (!! عن الشٌِخ عل ً  الحلب  !!(وَضَعها عل

 !منه: َنَعم؛ ال(: عنهُ )ها سمعتَ : فؤقولُ 

 !على ِخبلِؾ الحقِّ والواقع!( ٌُسمعُ )فما أكثَر ما 

ُه  ا أن  ؛ لٌس ِمن الشٌِخ ُعبٌد  (!! َوَضَعها)أم   -وحاشاهُ -فكِذب  علٌه وافتراء 

رُ -ولكن  فَهمُ : -أَُكرِّ ٌَ ٌُرٌُد أْن ٌفهمَ ! ِمن أحَمَق ال   !!أو حاقد  ال 

 

 

َن الَجْرِح : )ُثم  قالَ السابلُ  -3 ٌْ شٌَخنا؛ هل ٌجوُز لَطلََبِة الِعلِم الت رجٌُح َب

كؤيِّ -الترجٌَح أََخُذوا بِاألحَوِط [ الِعلمِ ]والتعدٌِل، وإذا لْم ٌستِطْع طلبُة 

ة    ٌ ًِّ  -مسؤلة  شرع ً  الحلب لَِؾ »هذه أخذُتها ِمن كتاِب عل منهج الس 

الح ُه أهل  للتقلٌِد فً ، وإذا لْم ٌؤُخُذوا باألحوِط َقل  «...الص  ُدوا َمن َظَهَر أن 

 !(المسؤلةِ 

َدهُ هللاُ -فعل َق الشٌُخ ُعبٌد   ُدها الشٌُخ : )بقولِهِ  -سد  ٌُقعِّ ما أكثَر القواعَد التً 

ٌُْسَبْق إلٌها ، ولْم   ً ً  الحلب   !عل

 

، وَجَرَح رُجبل  بما  -كما قُْلُت لُكم-األمُر  ٌُْعلَُم بشهادِة إذا تكل َم عالِم  ُمَوث ق 

ل  علٌِه ِمن صوتِِه، أو بما َنَقلَْتُه ُكُتُبُه،  قاِت الُعدوِل علٌه، أو بُِمَسج  الثِّ

َنُه فٌها فهو َمقبول    !!(ودو 

 

 

 

  :قلتُ 



 !!على رأِس الَجَبلِ ( الجوابُ )و! فً َبْطِن الوادي( السإالُ ... )َعَجبا  

 

هو تعلٌق  على َكلِمة  رابعة  إن ما ( 6ٖ٘-6ٖٗص)فً كتابً -فؤصلُ َكبلِمً 

ُر الواقَع الذي نعٌُشُه -َنَقْلُتها عن فضٌلِة الشٌِخ ربٌِع بِن هاِدي  -ُتَصوِّ

 :، قالَ فٌها-!تماما  

َة » د  ام-إِن  الشِّ  ٌ ء   -ال تًِ َنَشؤَْت َهِذِه األَ ًْ ِة فً َش  ٌ لَفِ َسْت ِمن الس  ٌْ   .لَ

 

لٌِلُ  َها َصاَرْت ِسهَ : والد  ِة أَن  ن  َدة  إِلَى ُنُحوِر ُدَعاِة الس  ، -بَِحق  -اما  ُمَسد 

ْعَوِة؛  َعاِة، َوإِْبَعاِدِهْم َعن َساَحة الد  ْسَعى أَْهلَُها إِلَى إِْسَقاِط َهُإالِء الد  ٌَ َو

ُعونَ  ٌِّ ُهْم ُمَم ِة أن    !بُِحج 

ة  َكاِذَبة  َظالَِمة    ٌ ة  إِْبلٌِِس ًَ ُحج   .«!َوِه

 

ةَ -فعل ْقُت  ُعونَ )على كلمِة  -َثم  ٌِّ  :-بَقْولًِ -(ُمَم

ًَ التهمُة الباردةُ » ْوم-ال تًِ ُنْرَمى بَِها )!( َوِه ٌَ بَِسَبِب  -!(الَبْعِض )ِمَن  -!ال

ٌ ة)ُمخالََفتَِنا  اِن ( االْجتِهاِد ٌَ أهل )ِمن -فًِ َعَدِم الُحْكِم َعلَى َبْعِض األَْع

ن ة ُهم ُمْبَتِدَعة -أو البدعةالمواقعٌن لبعض الخطؤ، ( الس  ن   ِ َ  !!بِؤ

 

ِة، َواْحتَِماِل -أحٌانا  -وإْذ َنْفَعلُ ذلك   ٌ بلمِة الشرع ضا بالس  ؛ فِمن باب الرِّ

  !-َولَْو بالعفوِ -الخطِؤ 

 

إذا جاء االختبلُؾ أَخْذَنا فٌه »: -القابلَ -ورِحَم هللاُ اإلماَم اللٌَث بَن سعد  

 .-(1ٙٙٔ)« ن العلمجامع بٌا»كما فً -« باألحَوطِ 

أدب المفتً »كما فً -« استعمالُ الَتَوقًِّ أَْحَوُط ِمن َفَرطات األقدام»و

بلح-( ٕٔ/ٔ)« والمستفتً   .-البِن الص 

 

الَِن فٌما إذا تساوت الُحَجِج، ولم ٌظهر الراجُح؛ فكٌؾ  ٌَُنز  اِن  وهذاِن النص 

 ؟؟!!إذا َظَهَر الراجُح، ُثم  أُْلِزَم صاحُبُه بنقٌِضه

 



َن ذاَك الُؽلُوّ  ٌْ داِد والُعلُّو؟: َفؤَ لَؾ ذي الس   !ِمْن َمْنَهِج الس 

 

ء  : َوهللا، َوَتاهلل، َوبِاهلل ًْ لَِؾ فًِ َش َس ذاك ِمْن َمْنَهِج الس  ٌْ   .لَ

 

ة أَن  ُمخالََفَة أََحد  ألََحد  فًِ   ٌ ة  شرع ٌ ة، أو ُحج  َنة  علم ٌِّ َوَمْن َكاَن ِعْنَدهُ َب

ً  َوَقَع فًِ بِْدَعة  الحُ  ُه : ْكِم َعلَى ُسنِّ ع -بِذا-أن  فْلٌؤْتِنا بها؛ َوَنْحُن لِْلَحقِّ !! ٌَُبد 

 .ُمْذِعُنون، وألنواِره ُمنقاُدون

 

َن الَحقِّ َعَداَوة  ٌْ َننا َوَب ٌْ َس َب ٌْ ْشَهد-َولَ ٌَ  ...، ومبلبكُتُه ٌشهدون-َوهللاُ 

 

اِمنـا  ٌ ـُة فًِ أَ  ٌ ـَس الَبلِ ٌْ بلََمُة فٌَِها أَْعَجُب الَعَجبِ * * * َعـَجُب  لَ  !َبِل الس 

 

: حٌُث ٌقولُ  -تعالى-رحمُه هللاُ -ولقد أحسَن اإلماُم أبو عمِرو بُن العبلِء »

َب ِمن الَعَجبِ ) اُس بخٌر  ما ُتُعجِّ الَمْوِرد »كما فً رسالة -« !!(ال ٌزالُ الن 

ًِّ -« فً عمل المولد  .«.-(بتحقٌقً-ٕٙص) -للفاِكهان

 

  :قلتُ 

إالِ )فؤٌَن كبلِمً ِمن   ؟!؟(الس 

ٌُقالُ  إالِ )ِمن ( الجوابُ )أٌَن : بل   ؟!!؟(الس 

ا الجواُب  ٌُقالُ -ِمن حٌُث ُهو-أم   :-فٌه-؛ ف

ال   ً  )التً ( الكثٌرةُ )أٌَن هً القواعُد : أو  ً  الحلب ُدها الشٌُخ عل ولْم )!( ٌَُقعِّ

 !؟(ٌُسَبْق إلٌها

 ...-على َوْجِه الحقٌقةِ  -قطف-أُرٌُد واحدة  

عاِء  ِل واالدِّ ً  للُمنتقِِدٌن -ال على َنَسِق التقو  ، -جمٌعا  -كما هو الواقُع الحال

 !!!أكثرهم: وال أقولُ 

 

ولْم أُْسَبْق -قاعدة ؛ أو افترعُتها )!( ووهللاِ؛ لو َظَهَر لً أنًِّ اخترعُت 

 -أنًِّ راجع  عنها، ؼٌُر قابل  بها ؛ فإنًِّ أُشهُد هللاَ، ُثم  أُشِهُدُكم -علٌها



، وال أُناقُِضهُ -سواء  فً حٌاتًِ، أو بعَد مماتً  ...؛ ال أُكابُِر الحق 

 

ْعَوى -كما ذَكْرتُ -لكن  الواقَع   ....بعكِس الد 

 

لُنًِ ما لمْ  ً  ُزورا  وُبهتانا ، ُثم  ُتَقوِّ  إن ما هً فُهوم  باِطلَة  لِـَما قُْلُت؛ ُتْنَسُب إل

 ...أقُلْ 

ِرٌؾِ )، وَشْرِح (القُرآِن الكرٌمِ )ولبِْن ُنِسَب إلى تفسٌِر  ما هو ( الحدٌِث الش 

ٌُْنَسَب إلى كبلِم َمن دوَنُهما  ما هو افتراء؛ فِمن  -بٌقٌن  -منُهما َبراء؛ فؤْن 

ٌ ها الُعَقبلء-باِب أْولَى   ...-أ

 

ا قولُ الشٌِخ ُعبٌد  : ثانٌا   ، وَجَرَح رُجبل   إذا تكل َم عالِم  : )أم   :إلخ...( ُموث ق 

 ...صحٌح   -ِمن حٌُث أصلُهُ -فكبلم  

 !لكْن؛ هل هو ُمُضَطِرد  بحٌُث ال ٌتَخل ُؾ؟

ُه قد ٌتخل ُؾ؟  !أْم أن 

 

 !َنَعْم؛ ٌتخل ُؾ، وٌتخل ؾُ : والجوابُ 

 

ٌِل، بل هو الواقُع الُمشاَهُد بؤدَنى َنظرة فً أيِّ كتاب  ِمن ُكُتِب الجرِح والتعد

 ....وُرواِة الحدٌث

 

فً بعِض  -نفُسهُ -وال أدل  على ذلك ِمن الِمثاِل الذي َضَرَبُه الشٌُخ ُعبٌد  

ٌَى)بـ( أجوبتِهِ )  :، حٌُث قالَ -المشهور-( إبراهٌَم بِن محمِد بِن أبً ٌح

(  ً ٌ -رحمُه هللاُ -كان الشافع ٌَُزكِّ ٌَى، و ِد بِن أبً ٌح ُق إبراهٌَم بَن ُمَحم  ِه، ٌُوثِّ

ًِّ وبعِدهِ -ولكن  الُعلماَء  ُه -ِمن َقْبِل الشافع ُجِل، وأن  وا على َجْرح  للر 
، َوَقفُ

ً  -لٌس بثقة   ًِّ -كما ٌقولُ الشافع إلبراهٌَم بِن أبً  -هذا-؛ فتوثٌُق الشافع

ٌَى  ؛ أهلُ الِعْلِم الُمحقِّقُوَن على َجْرِح  -هذا-ٌح  ً ُضر  الشافع ٌَ لْم ٌنَفْعُه، ولْم 

 .(الجاِرحٌن

لْ قولَ فضٌلتِهِ  ًِّ وبعِده-ولكن  الُعلماَء : )وْلَنَتؤم  َوَقفُوا على  -ِمن َقْبِل الشافع



ُجل  !!(َجْرح  للر 

ًَ علٌه ذلك  ً  َخفِ  !؟-أو َجِهلَهُ -فَهل الشافع

ْرَتِضِه؟ ٌَ  !أْم َعَرَفُه، ورّده، ولَْم 

 

إالِ -والعجُب  هُ  -عند إجابِة ِمثِل هذا الس  لَ )!( م أن  وال ! ٌعِذُروَن األو 

عِذُروَن اآلَخرَ  ٌَ!!! 

ِل؛ بعكِس صنٌِعهم الفاسدِ  ًَ أْولَى بالُعْذِر ِمن األو   !وبالٌقٌِن أن  الثان

لُ   !َجِهلَ؛ ومثلُُه ال ٌنبؽً أْن ٌجهلَ : فاألو 

ْرَتِض؛ لَِعَدِم : َعلَِم، وَدَرَس، وَنَظَر، وَبَحثَ : بٌَنما الثانً ٌَ ؛ ال (عتِهِ َقنا)فلَْم 

َعى -استِكبارا ، أو ُجُحودا   ٌُد  ٌُخالِفُُهم -الٌومَ -كما   ...(!) على ُكلِّ َمن 

 !!فكان ماذا؟

ٌَى)والدلٌلُ حاضر  ِمن ترجمِة  ، وتعاُمِل اإلماِم -نفِسهِ -( ابِن أبً ٌح

ًِّ معهُ   :الشافع

يِّ -( 66ٔ/ٕ)« تهذٌب الكمال»ففً   :-للحافِظ الِمزِّ

بٌُع ب» ً  ٌقولُ : ُن ُسلٌمانَ وقال الر  كاَن إبراهٌُم بُن أبً : سمعُت الشافع

ا  ٌّ ٌَى َقَدِر  .ٌح

بٌِع ً  على أْن َرَوى عنُه؟: قٌلَ للر   فما َحَملَ الشافع

كِذَب، وكان : كان ٌقولُ : قال ٌَ ِخر  إبراهٌُم ِمن ُبعد  أحب  إلٌه ِمن أْن  ٌَ ألَْن 

 .ثِقة  فً الحدٌثِ 

ً  ٌقولُ  ِهُم أ: وكان الشافع : ٌعنً -عن ُسهٌل  وؼٌِرهِ -ْخَبَرنًِ َمن ال أت 

ٌَى  .«-إبراهٌم بن أبً ٌح

ْقَبلُ فً -وُهَو َمن ُهوَ  -أٌضا  -وهذا اإلماُم ابُن َعِدي   ٌَ ما قٌلَ « كاِملِهِ »؛ ال 

ٌَى ْح ٌَ  :فً َجْرِح ابِن أبً 

هُ -( 61ٔ-66ٔ/ٕ-« تهذٌب الكمال»ففً   :-ما نص 

ابَن  :ٌعنً-سؤلُت أحمَد بَن محمِد بِن سعٌد  : ِدي  وقالَ أبو أحمَد بُن عَ »

ٌَى ؼٌَر : فقلُت له -ُعقدةَ  َتْعلَُم أحدا  أحسَن القولَ فً إبراهٌَم بِن أبً ٌح

؟ فقال ًّ ، قالَ : الشافع ٌَى األَْوِدي  َثنا أحمُد بُن ٌح سمعُت َحْمَداَن : َنَعم؛ حد 

 ًِّ أَتِدٌُن بحدٌِث إبراهٌَم بِن أبً  :قلتُ  -محمَد بَن سعٌد  : ٌعنً-بَن األصبهان



ٌَى؟ فقالَ    .َنَعم: ٌح

نظرُت فً حدٌِث إبراهٌَم بِن أبً : ُثم  قالَ لً أحمُد بُن محمِد بِن سعٌد  

ٌَى كثٌرا ، ولٌَس بُمنَكِر الحدٌثِ   .ٌح

  .وهذا الذي قالَُه كما قالَ : قال ابُن َعِدي  

لَْم أِجْد فٌه ُمنَكرا ، إالّ عن شٌوخ  فً حدٌثِِه الكثٌِر، ف -أٌضا  -وقد نظرُت أنا 

  .ٌُحَتَملُونَ 

ٌ وَب  ٌَى بُن أ ، وٌح اُد بُن منصور  ، وعب  ْوِري  ، والث  ج  ٌْ َث عنُه ابُن ُجَر وقد حد 

ا-وؼٌُرُهم ِمن الِكبارِ  -الِمصري     .، وهإالِء أقدُم َموتا  منُه، وأكبُر ِسّن 

  .وله أحادٌُث كثٌرة  

ؤِ الُموَ »وله كتاُب  ِؤ مالِك  »أضعاُؾ -« ط    .، ونسخ  كثٌرة  -«ُمَوط 

  .وهذا الذي قالَُه ابُن سعٌد  كما قالَ 

 

ْشُت الُكل  منها، فلٌَس فٌها  ْرُتها، وفت  وقد نظرُت أنا فً أحادٌثِِه وَتَبح 

ٌُرَوى الُمنَكُر ِمن قَِبِل الراوي عنه، أو ِمن قَِبِل شٌِخِه؛  ما  ، وإن  حدٌث  ُمنَكر 

  .ِمن قَِبلِهِ  ال

ٌُْكَتُب حدٌُثهُ    .وهو فً ُجملِة َمن 

 ًِّ ً  وابُن األصبهان َقُه الشافع  .«-وؼٌُرُهما-وقد وث 

 

  :قلتُ 

  ً ٌَى !( َجِهلَ )فلَبِْن قُبِلَْت َدْعَوى أن  الشافع ًَ )أو -حالَ ابِن أبً ٌح !( َخفِ

ها ال ُتْقَبلُ -علٌه   !!!-وفً كبلِمِه ما تراهُ  -؛ فؤن ى ذلك فً ابِن َعِدي  -!مع أن 

 

 

ُر ننُظُر فٌه: -أٌضا  -هو ٌقولُ : )ُثم  قالَ السابلُ  -4  !(إذا جاَء الجرُح الُمفس 

َظُر بعَد التفسٌِر؟: )فعل َق الشٌُخ ُعبٌد بقولِهِ  ٌُفٌُد الن   !(!وهللاِ ما أدِري ماذا 

 !(!القاعدةُ باطلة ؟: )-ُمستْفِسرا  -فقالَ السابلُ 

 !!(ال شك  : )الشٌخُ فؤجاَب 

 



 

 

 ...ُسبحاَنَك اللهم  : قلتُ 

 !إالّ ِمن أجِل النظِر فٌه؟ -أصبل  -وهل ُطلَِب التفسٌُر 

 !وإالّ؛ فَهل ُكل  تفسٌر  َمقبول ؟

-( نصٌحتِهِ )فً  -وف َقُه هللاُ -وما أجملَ ما قالَُه الشٌُخ َربٌُع بُن هادي 

ًِّ )لـ -المشهورةِ  لَِؾ الصالحِ »ُتُه فً كما َنَقلْ -!( فالح  الحرب « منهِج الس 

 :-فٌما نحُن فٌه-( ٕٖٔص)

َبِب؛ ألن  الناَس قد ٌختلِفُوَن فٌما  ..» َن الس   ٌ را  ُمب ٌُقَبلُ إالّ ُمفس  الجرُح ال 

ٌَجرحُ   .«ٌجرُح وما ال 

 ....فً تقرٌِر الحقِّ الذي نحُن فً َصَدِدهِ ( َفصل  )وهو كبلم  

  !؟(ٌجرح أو ال ٌجرحٌختلِفوَن فٌه؛ )فما الذي 

 !آلجرُح الُمبهُم؟

ُر؟  !أِم الُمَفس 

؛ ولِكنْ  ، والحق  البح   !!الجواُب واضح 

 

ٌَى)والمثالُ فً  َن تكذٌبِِه وتوثٌقِهِ -( ابِن أبً ٌح ٌْ َن أٌدٌنا -!ب ٌْ  ...َب

ا-أعجُب  -وهللاِ -فبل زلُت  ن  -جّد  ا)ِمم  ٌُخالُِؾ هذا التقعٌَد الصحٌَح ( ومم 

امّ  هام، أو الَؽلَِط واألوهام الت  ِد التؽلٌِط واالتِّ  ...بمجر 

ْثُبُت ( الباطلُ )فـ ٌَ ُه )!( ال  ِد قول  عن الدلٌِل عاِطل، ِمن َرُجل  ( باطل)أن  بمجر 

 !!!فاضل

 ...بل ال ُبد  ِمن إقامِة الدالبل، وتشٌٌِد الُحَجِج األَصابل

« لِؾ الصالحمنهج الس»فً كتابً  -فً هذه المسؤلةِ -لذلك قُلُت 

  (ٕٖٓص)

َد فٌها - اشتراَط ) -حفظُه هللاُ -تعلٌقا  على كلمة  للشٌِخ ربٌِع بِن هادي؛ أك 

وهو ما أُطالُِب به، -( تفسٌِر الجرِح الُمبَهِم، ورد  بعِض أنواِع الَجرحِ 

ُنهُ  ٌِّ   :-شاِرحا  -، فقلُت -وأَُب

را  : أيْ »   .-أَْحٌانا  -َحت ى لَْو َكاَن ُمَفس 



ُكوُن َكَذلَِك ِعْنَد آَخِرٌن( َقدْ )ا َكاَن َجْرحا  َقاِدحا  ِعْنَد َبْعِض أَْهِل الِعْلِم َفمَ  ٌَ  .الَ 

ة  الَ َتْحَتاُج إِلَى َدلٌِل   ٌّ   !-َفْضبل  َعْن َحْشد  ألَِدل ة  -َوَهِذِه َبَدِه

 !مسؤلَة خبلؾ  ُمعَتَبر!( البعضُ )كٌؾ جعلَها )!( فبل أدري 

  :َقالوإاِل ؛ َفَهلْ ٌُ 

ْعِدٌل فًِ  ْعِدٌل)إِن  اْختبِلَؾ ُعلَماِء الَجْرِح َوالت  أَْو ُهو ! ؟-َحْسبُ -( َقُبوِل الت 

 !؟-فقط-( الَجْرِح الُمْبَهم)فًِ 

 ..طعن  بهم شدٌد -فً الحاِل والمآل-هذا ِجد  بعٌد، بل هو 

 :والحق  ما ذكرُتُه؛ فهو َنَظر  َحق  َوَسِدٌد

ْمَع وهو شهٌد  لَِمن كاَن لُه قَ }  !-دوَن الُمجاِدل الَعنٌد-{ ْلُب أْو أْلَقى الس 

َد فً الجرِح  -َمَثبل  -أال َترى  ( تفسٌره)ٌَُرد  جرُحُه مع ( قد)أن  الُمَتَشدِّ

 .«!!له

ُد   !!؟(ُمبَهم  )جرُحُه  -دابما  -أْم أن  الُمتشدِّ

 !!َعَجبا  

 :ُثم  قُلتُ 

  :بل لو سؤلتُ  »

َقابِم   -فً كُتبِِه المشهورة المنظورةِ -لجرِح والتعدٌِل علم ا( واقعُ )هل 

 !؟(الِخبلؾ)، أو (اإلجماع)على ( أكثُرهُ )

 !؟(االجتهاد)، أم على (الن صّ )وهل َمْبناهُ على 

 

 .«!(ِخبلؾ)واضح  ببل  -على ُكل  -فالجواُب  ...

 !فبل أُطٌلُ  ...

 

 

ُده: )ُثم  قالَ السابلُ  -5 ٌُقعِّ ال ٌجوُز أْن نجعلَ ِخبلَفنا فً : )اقاعدة  أُخَرى 

َننا ٌْ ، َمن َجَعلَ ِخبلَفُه فً ؼٌِرِه َسبَب خبلؾ  بٌنه، (ؼٌِرنا َسَببا  فً الخبلِؾ َب

ُه إذا اخَتلََؾ مع أخٌِه بسبِب ؼٌِرِه فٌكوُن : فهو ٌقولُ ) أنا أحمُق؛ ألن 

َن الَعْدلُ فً الُمستفٌُد هذا الؽٌَر، إذا َخِسَر أخاهُ هذا؛ َمن الُمستفٌد؟ وأٌ

 .«منهج السلؾ الصالح»ِمن  .(ذلَك؟ وأٌَن الِمصداُق؟ وأٌَن الِحرُص؟



-هذه ضمَن القواعِد الؽرٌبِة الُمحَدَثِة، وهً قاعدة  : )فقال الشٌُخ ُعبٌد  

فاسدة ؛ فَمن دافَع عن الُمبتِدَعِة والُمنحِرفٌِن، وهو ٌعلُم  -على إطبلقِها

ٌُوا ٌُلحقوَنُه فساَدُهم؛ فهو منُهم، وال  ِة؛ ٌختلِفُوَن معه، و ن  فِقُُه أهلُ الس 

 !!(بالُمبتِدعِ 

 

 

 

  :قلتُ 

ٌَفهمُ : -َقببل  -ألَْم أقُلْ  َقلَِة؛ ِمن أحمَق ال  ٌُرٌُد أْن ! إن  اآلفَة فً الن  أو حاقد  ال 

فهمَ  ٌَ!! 

 !!؟-ٌا شٌخُ -( على إطبلقِها) -أصبل  -فَمن ذا الذي قالَ بهذِه القاعدِة 

ٌُدافُع عن الُمبتِدَعِة والُمنحِرفٌَن  وَمن ذا عافانا -( وهو ٌعلُم فساَدُهم)الذي 

اكَ   ٌ  !؟-فضٌلَة الشٌخ -هللاُ وإ

 ...ُسبحاَنَك اللهم  

ِرْد عندي فً مقال -ٌا فضٌلَة الشٌخِ -هذا  ٌَ ، ! لْم  بل لَْم ٌخُطر لً على بال 

 !!!وال َسَنَح حت ى فً الَخٌال

َن ( نَضبِط  مُ ) -والحمُد هلل-فكبلِمً  ٌْ ةِ )بإطاِر الِخبلِؾ َب ن  ، ولٌس (أهِل الس 

 !(على إطبلقِهِ )

 

ٌُدافُِع عن  -أبدا  -وعلٌِه؛ فإن  الكبلَم  ؛ (الُمبتِدَعِة والُمنحِرفٌِنَ )لٌَس فٌَمن 

ن   !!!(ٌعلَُم فساَدُهم)فضبل  عم 

ا له ِصلَة  ُمشتَرَكة  بهذه المسؤلِة  أنًِّ َنَقْلُت فً : -والمسؤلِة التً قبلَها-ومم 

لَِؾ الصالحِ »  :قولَ الشٌِخ ربٌِع بِن هادي( ٕٖٗص)« منهِج الس 

ا ُجِرَح بِِه ِعْكِرَمةُ  » ِة الَخَواِرج: َوِمم   ٌ ْفِر ُه َعلَى َمْذَهِب الص    .أن 

ِة  ْقَبِل الُبَخاِري  َجْرَحُهْم؛ لَِضْعؾِ -َوَقد َجَرَحُه بِذلِك ََبْعُض األَبِم  ٌَ  ولَْم 

تِِهمْ   .«-ُحج 

 :ُثم  َعل ْقُت قاببل  

ة  » َة تفسٌر  للجرح وُحج   !!؛ لَِكن  الُبخاِري  رد  ذلك واْسَتْضَعَفها-إَِذن-َفَثم 



َر َهذا االختبلُؾ  ا-َفَهلْ إَِذا َتَكر  ْقد -َقُبوال  وَرّد   -أَو الَجْرح-فًِ َتاِرٌِخ َعالَِم الن 

كُ  -حاضرا ، أو ُمستقَببل   َناُزع ٌَ وُن َسَببا  فًِ الُخُصوَمِة، أَو اإلِْسَقاط، أَو الت 

َن َهُإالء الُمْخَتلِفٌَِن أَْنفُِسِهم  ٌْ وُهم على منهِج ِصْدق  واِحد، واعتقاد  -َب

 !؟-واِحد  حق  

ا َخالََؾ الُبَخاِري   ن َجَرَح َوَطَعن-َمْن َخالََؾ  -فًِ َذا-َوَهل لَـم  ؛ َكاَن َذلَِك -ِمم 

ْعِن  -!مع اإلقرار بالفارق-َببا  فًِ إْسَقاِط الُبَخاِريِّ سَ  أَو اْستِْبَصالِه، أَو الط 

 !بِه؟

ْذِكٌِر أَن  َمْوُضوَع اإلَِماِم الُبخاِريِّ   !!َمْوُضوع  َعَقابِِدي   -ُهنا-َمَع الت 

 

ُرهُ  ً   -دابما  -وهذا عٌُن ما أُكرِّ : -بؽٌر َحق  - (!بعُض الن اس)وقد اْنَتَقَدهُ َعلَ

 ...(ال َنْجَعلُ اختبلَفنا فً ؼٌِرنا َسَببا  للِخبلِؾ بٌَننا)

  ً ا-وَجلِـ ن ة، وُدعاة َمنهج : ؛ أي(اختبلفنا)أن  ُمراِدي بـ -ِجّد  أهل الس 

لَؾ  .الس 

ال  -فً بعض المسابل ( الشدٌد)مع اختبلفِهم -( الُعلَماء)ولهذا؛ َنرى »

ُع بعُضهم بعضا  ٌَُضلِّلُ بعُضهم بعضا ، وال ٌُبدِّ  ». 

 .-لشٌِخنا اإلمام الُهمام-( 4ٖ-ٖٙص)« صبلة التراوٌح»كما فً 

 

اِد ] كما فً  -حفظُه هللاُ  -ومثلُُه قولُ أُستاِذنا الشٌِخ عبِد الُمحِسِن الَعب 

َمِة  َظرِ »ُمقدِّ إن  الِخبلَؾ حاصل  فً أكثِر مسابِل »: -(ٗٔص)« مداِرِك الن 

ًَ هللاُ عنُهم-الصحابِة  الِعلِم منُذ زمنِ  ٌَُسفُِّه بعُضُهم -رض ، ولْم ٌُكْن 

 .«..َبعضا  

ُمشٌرا  إلى -« مقاالتِه»فً بعِض  -أعاَنُه هللاُ  -وقال الشٌُخ ربٌُع بن هادي 

 :-(ِمن ؼٌِره)، وما َوَقَع ِمن ِخبلؾ  فٌه (عنَده)بعِض الُمبتدعِة 

ٌُضِحُك األع»  !داء؟فلماذا هذا الخبلُؾ القابُم الذي 

ْن لهم خطؤ  إلى اآلن، وكؾ  األَْلُسِن   ٌ أرجو إنصاَؾ إخوانِكم الذٌن لْم ٌتب

 .«عنهم، بل احتراَمهم، وإظهاَر براَءتِِهم

 

لَِؾ، وأبّمة العلِم على باِب  -والشهودُ -والشواهُد  َر الس  ٌَ ( المعذرة)ِمن ِس



 ًِّ ْرِع ، ( َخَبر  )بِذْكِر  أكثُر ِمن أْن ُتْحَصر؛ أكتفً -عند االختبلؾ-الش  واحد 

  :ذي عبرة  

 :(4ٕٗ/ٗٔ)« تارٌخ بؽداد»ففً 

َثَمةَ » ٌْ كنُت جالسا  فً مسجد الجامع : قال أبو زكرٌا ؼبلُم أحمَد بن أبً َخ

صافة- َثَمة -عند بٌت الزٌت-، مما ٌلً َسوٌقة نصر -بالر  ٌْ ، وكان أبو َخ

، وأبو زكرٌا ٌحٌى ٌُصلًِّ صلواتِه هناك، وكان ٌركُع بٌن الظهر والعصرِ 

بن معٌن قد صل ى الظهَر وطرَح نفَسه بإزابِه، فجاءه رسولُ أحمد بن 

  :حنبل، فؤوجز فً صبلتِه، وجلس، فقال له

ْقَرأُ علٌك السبلَم، وٌقولُ لك ٌَ ُهوَذا : أخوك أبو عبد هللا أحمد بن حنبل 

ٌتناولُ  ُتكثر الحدٌَث عن ُعبٌد هللا بن موسى الَعْبسً، وأنا وأنت سمعناهُ 

  !(وقد تركُت الحدٌَث عنه)ُمعاوٌَة بن أبً سفٌان 

ِاْقَرْأ على أبً عبد هللا : فرفَع ٌحٌى بن َمعٌن رأَسُه، وقال للرسول: قال

ْقَرأُ علٌك السبلَم، وٌقولُ لك: السبلَم، وقُل له ٌَ أنا وأنت : ٌحٌى بُن معٌن 

، فإن  (ك الحدٌَث عنهفاتر)سمعنا عبَد الرزاِق ٌتناولُ عثماَن بَن عف اَن 

 !«!عثماَن أفضلُ من معاوٌةَ 

 

 :قلتُ 

ر-فاختلفا  َنة، ودلٌلِِه الُمَفس   ٌ ِة اآلَخر الُمَب ، -مع معرفِة ُكل  منُهما بُحج 

لَ عنه، أو ٌهجَره، : ولكنْ  ٌَُخذِّ ٌُسقِط أحُدهما اآلخَر، أو  ما تنازعا، َبْلَه أن 

ٌَُإلَِّب علٌه ٌُضلِّلَُه، أو   !!أو 

ًَ َعَكَس ( ألزم)ع أن  األّولَ م ان ، والث  ًَ ان ل، ورّد ( إلزاَمه)الث  على األو 

 !!كبلَمه إلٌه

ِن، أو الٌسٌرِ  -َوال ذا-ولٌس ذا  ٌِّ  !!!باألمِر اله

نِ  ... ٌْ ا الثناُء الَعِطُر الُمتباَدلُ بٌن اإلماَم رحمهما -أحمَد وابِن َمِعٌن : وأم 

ٌُْسَطرَ ؛ فهو -!على اختبلفِهما -هللاُ  ٌُذكَر، وأكبُر ِمن أن   ...أشهُر ِمن أن 

« سٌِر أعبلِم النببلء»، و(4ٔو ٗٔ)« تارٌخ بؽداد»: -َمَثبل   -له-فانُظر 

(ٔٔ/ٔ14). 

 



َة ِمثال  آَخرُ   :وَثم 

ً  عن محمد بن ( ٕٗ٘)« سإاالت الَبْرقانًِ»ففً  ُه سؤلَ الداَرقُْطنِ أن 

  :الَ ، فق-صاحب أبً حنٌفةَ -الحسن الشٌبانً 

 .كّذاب: قال ٌحٌى بن معٌن»

 .نحَو هذا -ابَن حنبل  : ٌعنً-وقال فٌه أحمد 

  .«!ال ٌستحق  الترك: وعندي[: الدارقطنً]وقال أبو الحسن 

َر فٌه-فخالََفُهما  ...   !-بعَد معرفتِِه الجرَح الُمَفس 

ُن وأظهُر ِمن الَكِذب  ٌَ بعَض  ، مع أنًِّ رأٌتُ -باهللِ علٌكم-وأي  جرح  أْب

را   -الٌومَ -)!( الُمعاِصِرٌَن  ٌَراهُ َجرحا  ُمَفس   !!؟!!-أصبل  -ال 

ُرهُ  -نفُسهُ -وهذا  ال ٌجوُز أْن نجعلَ »: ِمن قولً -دابما  -معنى ما أَُكرِّ

ممن خالؾ )فً ؼٌِرنا ( نحن أهلَ السنة= االجتهادي المعتبر )ِخبلَفنا 

ًّ وقَع فً بدعة: السنة نحن )سببا  فً الخبلِؾ بٌننا  (:من ُمبتدع، أو ُسنِّ

ن ة  . ...؛ بل نتناصُح بالعلم والحّق، ونتواصى بالصبر والمرحمة«(أهلَ الس 

 

ا  الذي اْنَكَشَفْت َسْوأَُتُه، وباَنْت عورُتُه، وَظَهَرْت بِدعُتُه؛ ( الُمبتِدع)أم 

 .-فً قلٌل  أو كثٌر، فً صؽٌر  أو كبٌر-فوهللاِ؛ ال َكرامَة له 

 :بالتمثٌلِ  -أكثرَ -ٌظهُر ( الُمبتِدع)بِـ -ها ُهنا- وُمراِدي

ْدِع بالحقِّ -قابلُوَن )!( فماذا أنُتم  اُكم للص   ٌ َقَنا هللاُ وإ فً تزكٌِة الشٌِخ  -َوف 

 !صالِح الفوزان للشٌِخ ابِن ِجبرٌن؟

وماذا أنُتم قابلُوَن بتزكٌِة سماحِة الُمفتًِ الشٌخ عبد العزٌز بن عبد هللا آل 

د قُْطب: وال أُرٌُد أْن أقولَ -خ له الشٌ ٌِّ  !!!-لس

اد للشٌِخ الَمْؽراِوي؟  !وماذا أنُتم قابلُوَن بتزكٌِة الشٌخ عبد المحسن العب 

 :وبعكس ذلك

 ؟!-وبالعكس -قابلون بتجرٌح الشٌخ الحجوري للشٌخ عبٌد)!(ماذا أنتم 

 !!وماذا أنتم قابلون بتجرٌح الشٌخ عبٌد للشٌخ علً رضا؟؟

 !!كثٌرة  -من ذا وذا-ألمثلةُ وا ...

 !!!!جرح مفسر-من طرفٌه-والكل

 !!؟؟-والحالة هذه-ممن ٌخالفكم)!(فما موقفكم



ة )أو (! َسَفر وَسلمان)أمثال  -إَذنْ  -ها ُهنا-ولٌس ُمراِدي  أبً ُؼد 

 !!!(الجعد والَجْهم)فضبل  عن (!! والكوثري

 

ن َزَعم قراءَة كتابً  -َبْعدُ -والعجُب  -فً الوقت الذي ٌنقُلُ ( )!-هذا-مم 

 !عّنً خبلَؾ صرٌِح قولً، وفصٌِح بٌانًِ -فٌه

 

ُة   ٌ ُة الحزب  ٌ ا تلكم القاعدةُ اإلخوان ةُ )وأم   ٌ اب ال تً -الظالمُة المظلمُة !( البن 

ْلناها بؽٌِر حق   نتعاون فٌما اتفقنا علٌه، وٌعِذر بعُضنا بعضا  فٌما »: -قُوِّ

 !!-صدورا  ووُرودا  -فباطلة  !!: «اختلفنا فٌه

 

َؾ  ... ا-لكن  الُمَتَعسِّ ٌُْنِصؾ -ُطّر   .«!لْن 

 

منهج »فٌما َنَقْلُتُه عنُه فً  -وف َقُه هللاُ -ُثم  َنَقلَ الشٌُخ ربٌُع بُن هاِدي 

َمِة  -«السلؾ الصالح ًِّ فً ُمَقدِّ ْحمِن الُمَعلِِّم كبلَم الشٌِخ الَعبلَّمِة َعْبِد الر 

 :، وهو قولُهُ (ج:صفحة)« ْعِدٌلِ الَجْرِح والت  »

ِه، » ٌْ لُ َعلَ ٌَُعو  َواِة؛َفبل  َتَكل ُم فٌالر  ٌَ ثٌِن َوأََجلِِّهْم َمْن  َوَقدَكاَن ِمن أََكابِِر الُمَحدِّ

هِ  ٌْ ْلَتَفُت إِلَ ٌُ  .«َوال 

 ًّ ً  بُن الَمِدٌنِ ؤْنِ -َقااَلإلَِماُم َعلِ ِة َهَذا الش   :-َوُهَوِمن أبِم 

َدُعوَن أَُبوُنَعٌْ » ٌَ َجاِل؛ َهُإالِء ال  م َوَعف ان َصُدوَقاِن، َوالأَْقَبلُ َكبلَمُهَما فٌالرِّ

 .«!أََحدا إاِلّ َوَقُعوا فٌِهِ 

َة -ُثم  عل ْقُت علٌه   :-بقولًِ-َثم 

ُكْن َذلَِك َسَببا   » ٌَ ٌَُقالَ فًِ أََحد  ِمْنُهم -َقط  -َولَْم  ، (َضابِع: )، أَو(َمابِع) :ألَْن 

 !!(ُمَتَفْلِسؾ: )، أو(ِمْسِكٌن: )وأَ 

 

نٌَِعة  ... ِر َذلَِك ِمَن الَكلَِماِت الش  ٌْ َفاِت الُمِرٌَعة-إِلَى َؼ ال تًِ لَْم َنَر  -َوالت َصر 

-َقِدٌما  -( ِعْلِم الَحِدٌث)فًِ َتاِرٌِخ  -حدٌثا  -فًِ ِمْثِل َما قٌِلَت فٌِه -لََها َنَظابَِر 

!». 

ن ةِ ) فٌنا -إذنْ -فالكبلُم   ...(نحُن أهلَ الس 



 ...(الِخبلِؾ االجتهاديِّ الُمعَتَبرِ )وفً 

 

ُكم-فانُظُروا  َرْت هذه المسؤلُة تصوٌرا  قبٌحا  للشٌِخ ُعبٌد   -بربِّ -كٌَؾ ُصوِّ

َرها  !!-!أو ُهَو َتَصو 

 ...واْحُكُموا بالَعْدلِ 

ُه  ُمخالِفا  هذا  -صِّ الكافً بعَد هذا البٌاِن الشافًِ، والن -وف َقُه هللاُ -وال أظن 

 !!التحقٌَق الَعْدلَ الوافًِ

 

 

 :وأخٌرا  

 :لً تعلٌقان

 

ل اتِ )قول الشٌِخ ُعبٌد  فً : األو   ٌ ِل كبلِمهِ -( الجمع ؛  -فً أو  ؼرٌب  عجٌب 

اِت ُمنحِرَفة  : )وذلك قولُهُ   ٌ ات   -ما عَرفناهُ، وما لم نعِرْفها-ُكل  الجمع  ٌ جمع

َقة ، وجم نِ ُمَفرِّ ٌْ  ...(اعات  منحِرَفة ، هً فَِرُق ضبلل  تتعاَملُ بالَوْجَه

 

ا : فؤقولُ  ْعَوى-؛ فواضح  (ما عَرفناهُ )أم   ...-!على َفْرِض التسلٌِم بؤصِل الد 

ا  ُكم-؛ فكٌَؾ حكم علٌها (ما لْم َنعِرْفها)وأم   !؟-بربِّ

 !االعتباُر بالقٌاس؟ -ُهنا-وهل ٌصح  

 !؟-منه-فإن كان؛ فؤي  نوع  هو 

 

ِمٌن-مع أن  كبلَم مشاٌِخنا الثبلثِة  ٌْ ، وابِن ُعَث ًِّ ، واأللبان واضح   -ابِن باز 

ٌ ات)فً تجوٌِز  ٌ ةِ ( الجمع ِة، والقواعِد الَمرع  ٌ كما أشرُت  -بالش روِط الشرع

 .(ٔٗٔص)« منهج السلؾ الصالح»إلٌِه فً 

ةَ -بل نقلُت  جماعة  »فً كتابِِه  -هللاُ حفظُه -قولَ الشٌخ ربٌع بن هادي  -َثم 

ٌ ات ( ٕ٘ص)« واحدة  ال َجماعات القابمِة على منهِج )فً إقراِرِه بالجمع

ن ةِ   !!(الكتاِب والس 

 



 !فهل هذه ُتسَتْثَنى ِمن ذاك التعمٌم؟

 

 !؟-إذن-فما فابدُتُه 

 

ُر ِخبلَؾ ذلك ٌَُقرِّ ً  ذو إدراك   ً  َسلَفِ  !؟أو ٌقولُ ؼٌَر ذلك! وهل أحد  ُسنِّ

 !فقولُ َمن َنْقَبلُ؟

 

 !وال أَزٌدُ 

 

لِِه بَتْلقٌِبًِ  -حفظُه هللاُ -أشُكُر الشٌَخ ُعبٌدا  : الثانً  (!)على َتَفض 

؛ بٌَنما -ُهنا-فً أكثَر ِمن موضع  ِمن كبلِمِه -قبلَ ِذْكِرِه اسِمً -!( الشٌخ)بـ

اَك الحاقَد الذي ال ٌُ   ٌ فهَم رأٌنا ذاك األحمَق الذي ال ٌفهُم، أو َذ ٌَ رٌُد أْن 

ُدنًِ) ما  وتشوٌها  -التعرٌؾ الُمبَتَدِأ بها َنسبً ( أل)ِمن ( ٌَُجرِّ ؛ فضبل  -!تهك 

أدَنى ُوُجوِه التقدٌِر واالحترام ِمن حقوِق أهِل )!( عن عدِم إبدابِِه 

 !!اإلسبلم

 !فماذا نقولُ؟

 

 

 :ٌا شٌخ ُعبٌد

ُرَك   :بما قُْلُتُه لك ُمنُذ زمان -اآلن-أَُذكِّ

َك الذٌن ال ٌعلمون ... ن  ٌَ ْسَتْجِر ٌَ  ! ال 

 

ا إلٌه راِجُعون ا هلل، وإن   ...وإن 

 

 

* * * * * 



 القول العدل األمٌن [ تعزٌز  ]

ٌٌِّن)فً [ الشٌخ ربٌع]فً مناقشة   [ٗ( ]جلسته مع الفلسطٌن

 

 

 

ِة هللا وتوفٌقِهِ -ال تزالُ بشابُر الخٌِر واألمِل تتوالَى  ة  مسرورة  َفِرح -بِمن 

ِة   ٌ -مع فضٌلِة الشٌِخ ربٌِع بِن هاِدي ( الودودة)بهذه الُمناقشاِت العلم

ٌُنِنا -وف َقُه الَمْولَى ً   -جمٌعا   -فٌها-؛ واضعٌَن ُنْصَب أع ذلك األََثَر السلف

ٌُجِزُئ َمن َعَصى هللاَ فٌك بؤحسَن َمن أْن ُتطٌَع هللاَ فٌه»: الرابعَ  ما -« ال 

 .-بل  استَطْعنا إلى ذلك سبٌ

 

 

 :-عفا هللاُ عنهُ -وْلَنْرِجْع إلى استِكماِل ما بدأناه ِمن ُمناقشِة فضٌلتِِه  ...

 

ُمنتدٌات ُكلّ )َذَكَر لُه بعُض اإلخوِة الجالِسٌن ُمنتدانا الُمباَرَك  -19

ٌن ٌِّ لَفِ ْفِس (الس  فاِع عن الن  ُه ُوِجَد للدِّ  !-فقط-، وأن 

، وهو ِدفاع  عن علً ...موقُعُكم أسوأ ِمن وهللا: )فعل َق فضٌلُتُه بقولِهِ 

 .(..حسن

 

 

  :فؤقولُ 

َدهُ هللاُ بتوفٌقِهِ -كذا قالَ   ...-سد 

ا أن  موقَِعَنا  ة علٌه ..(أسوأ ِمن )أم  ٌُستطاُع إقامُة الُحج  -؛ فهذا ما ال 

 !-إلى اآلن -أْلَبت ةَ 

 

ٌظهُر الَفْرُق بٌنُه  -!الشهٌرة-مع الُمنتدٌات األُخَرى !( ٌَسٌرة  )وبُِمقارنة  

 ...وبٌَنها



 

ُه ( علٌه)فإذا َحَكْمنا  سٌكوُن بؤؼلِظ  (!علٌها)فإن  ُحْكَمنا ..(!! أسوأ ِمن)بؤن 

ها، وأكبِرها، وأكثِرها وِء، وأشدِّ  ...عباراِت الس 

 

 

َؾ ٌنقُُص َقْدُرهُ  ٌْ َؾ أْمَضى ِمن الَعصَ * * * ألْم َتَر أن  الس  ٌْ  !اإذا قٌلَ إن  الس 

 

 

ِة، والتً ما  ِة الحاد  َنَعْم؛ ُنقِر  وَنْعتِرُؾ أن  فً ُمنتدٌاتِنا بعَض األقبلِم الحار 

 -كما أسلفتُ -، وُنَقلُِّم أَْظَفاَرها؛ لكْن (نصبُر علٌها)َفتِْبنا ُنناصُحها، و

 !!وال تكاُد ُتَرى! فبل تكاُد ُتذَكرُ )!( بالُمقارنِة مع تلك الُمنتدٌاِت 

 

َة، أو تلَك الحرارَة ُمشٌرا   ًَ  -فً هذه األقبلمِ -إلى أن  هذه الحد  ما ِه فً -إن 

، وإقذاع،  -أكثِر الؽالِبِ  ، وَشْتم  ةُ فِْعل  لِـَما ُتْفِرُزهُ تِلُكُم الُمنتدٌاُت ِمن َسب  رد 

 ..و.. وافتراء، وَجْهل، و

 

بة  )ُردوُد أفعال   -!على قِل تِها-فً ُجلِّ ُصوِرها  -إَذنْ -فهً  ٌِّ على ما !( س

 !هو أسوأ منها وأقبحُ 

 

ا-ونحُن  ٌِّاَ  -ُطّر   !!فضبل  عن أْن َنقبلَ األسوأَ ! ال نرتِضً الس 

 

  :على َمبدأ -فً حالِها ذا-فهً  ...

 لَِم َتُشق نًِ؟: قال الحابُط للِمسمارِ 

ُدق نًِ: قال ٌَ  !َسلْ َمن 

 

ُمخالِِؾ إذا خالََؾ بؤدب  وعلم  مع التنبٌِه إلى أن  ُمنتدانا ٌفتُح المجالَ لل

ال َنَرى فً أكثِرها إالّ الَقْمَع، )!( واحترام، بٌنما المنتدٌاُت األخَرى 

ْرَد، والَمْنَع، والُمصادرةَ   !والط 



 

ْرِع؟ ْفِس ممنوع  فً الش  فاُع عن الن  ؛ هل الدِّ  !ُثم 

ُه مسموح  لُهم  ا؟)!(أْم أن   !، ممنوع  عن 

 

وِء ِمن القوِل إالّ َمن }: -تعالى- وأٌَن قولُ هللا ال ٌحب  هللاُ الجهَر بالس 

 !؟{ُظلِم

ولَـَمن اْنَتَصَر بعَد ُظْلِمِه فؤولبَك ما علٌهم ِمن }: -َجل  شؤُنهُ -وأٌَن قولُُه 

 !؟{..سبٌل

 

الِِب عن شٌِخِه  ممنوع  فً  -والتلمٌذ عن أُستاِذهِ -وعلٌه؛ فهل ِدفاُع الط 

ْرِع؟  !الش 

ُه مسموح  لهم أْم أ  !، ممنوع  عن ؼٌِرِهم؟)!(ن 

 !{تلك إذا  قِسمة  ِضٌَزى}

 

اسَمع؛ علً : )-قاببل  -ُثم  سؤلَ الشٌُخ ربٌع  بعَض الطلبِة الجالِسٌَن  -20

 !(!حسن أخطؤَ فً كتاَبتِِه هذه، واالّ ما أخطؤ؟

 !(إٌش رأٌك؟-أنا صابر  علٌه، وأكتُب نصٌحة : )ُثم  قالَ 

 

 

 :فؤقولُ 

ة  ال ٌنُجو ِمنها ( علً حسن)أما كون  -  ٌ ٌُخِطا؛ فهذه بدٌه أخطؤ أو لْم 

؛ فُكل نا َذُوو خطؤ  ، وال ٌخُرُج عنها إنسان  -سواء  اعتَرْفنا أِم اسَتْكَبْرنا-َبَشر 

!! 

 

 ، ولكن  الكبلَم فً استخراِج هذه األخطاء، وإظهاِرها على َوْجِه الحقِّ

ْحقٌِقِ  ها على َوْجِه الت  عاءاتوردِّ وال بَضْرِب الكبلِم بعِضِه ! ؛ ال باالدِّ

ِد ! وال بالُحْكِم على الضمابِر والن فوسِ ! ببعض    ٌ وال بالتلق ِط الفاشل، والتص

ل فً التؽلٌط والتخطبة!! العاِطل  !!!وال بالتمح 



 

فوهللاِ الذي ال إلَه إالّ هو؛ لو َظَهَر لً أدَنى أدَنى خطؤ فً كتابً هذا، أو 

جوِع عنه؛ فلٌس : ِمً ذاكفً كبل لبادرُت إلى إصبلِحِه، وسارعُت إلى الر 

 ...-وهللا-ِخْبنا وَخِسْرنا : بٌَننا وبٌن الحقِّ عداوة ، وإالّ 

 

نًِ تباحْثُت مع عدد  ِمن األفاِضِل : وِمن أدل ِة ذلك فً  -ُمواَجَهة  وُمكاَتَبة  -أن 

سواء  -« السلؾ الصالحمنهج »عدد  ِمن مسابِل وأبحاِث وألفاِظ كتابً 

مّما  -بحمِد هللا-، ثم أصلحُت ِمن ذلك الكثٌر -َقْبلَ ِطباعتِِه، أو بعد طباعتِهِ 

 .-وُكل  ذلك عنِدي - قد َكَبا فٌه َقلَِمً، أو َنَبا فٌه َفْهِمً

 

لٌس فً أُصوِل المسابِل، أو أُُسِس القواعِد  -بحمِد هللا -جمٌعا  -لكن  هذا 

 ...هو فً بعِض ِعبارات  تدل  علٌها، أو ُجَمل  ُتشٌُر إلٌها والدالبل؛ وإن ما

 !فكان ماذا؟

 

لو زدُت كذا  :ما َكَتَب أحد  ِكتابا  إالّ قالَ فً َؼِدهِ : )-قدٌما  -وما أجملَ ما قٌلَ 

ٌُستحسنُ   !!(..لَكان أحسن، ولو نقصُت كذا لَكاَن 

 

ً  )أما كوُن فضٌلة الشٌخ ربٌع  - َخَرة   -إِن اْحَتَسَبها-ه ، فهذ!(صابرا  َعلَ ُمد 

ه   ...-جزاهُ هللاُ خٌرا  على َصْبِره-له عند ربِّ

ْبر  َم بحُث موضوع الص   !؛ فبل أُعٌدُ -هذا-وقد تقد 

 

ا قولُ فضٌلتِهِ  -  !(..وأكُتُب نصٌحة  : )أم 

ة، بل قبل َطْبِع الِكتاِب  ِل َمر  ا -فهذا ما طلبُتُه وتطل بته ِمن فضٌلتِه ِمن أو  لم 

ة  منه   ٌ لَبِ -أرسلُت إلٌه ُنسخة  أصل  ...-مشفوعة  بالط 

 

بعَدما ُطبَِع؛  -ممهورة  بإهداء-بل أرسلُت إلى فضٌلتِِه ُنسخة  مطبوعة  منه 

نِ -طالِبا   ٌْ َت َة نصٌحة   -فً المر   ٌ  ...أي  توجٌه  منه، وأ

 



ذه اإلشارات سَوى ه -إلى هذه الساعةِ -ولؤلَسِؾ؛ لْم أْظَفْر منُه بشًء  

 ...-بارَك هللاُ فً ُعُمِره بطاعتِهِ -المنقولة عنه، ال الصادرِة منه 

 

 :فإْن قٌلَ 

ى الشٌُخ ربٌع  ُردوَد   ؟!!علٌك( فبُلن  )و( فبُلن  )قد زك 

 :فؤقولُ 

  ...َحَسن   -إلى هذه الساعةِ -ظنًِّ بفضٌلتِِه 

 

ُه لو َقَرأَ كتابً  -هذا-وِمن ُحسِن َظنًِّ  ن  وُحسِن ظن   -ُكل هُ -أن  فالذي -بتمع 

ُه لْم ٌقرْأهُ إلى اآلن لَـَما َوَصلَ إلى هذه النتٌجِة التً أْوَصلَُه  -!عنِدي أن 

وِء بٌنُهم-بعُض بِطانتِِه )!( إلٌها  ن ُهم ٌتناَفُسوَن فً الس  اهُ هللاُ  -!مم  نج 

 ...-منُهم

 !؛ لٌس إالّ إالّ َمْحُض تشوٌش وتهوٌش( فبُلن)، و(فبُلن)فما رد  

ال : وفً ُردوِد إخوانِنا ٌ ة، وِعماد طارق، وٌاسٌن َنز  جزاُهُم -علً أبو هن

ِن  -هللاُ خٌرا   ٌْ ن الراد  ٌْ ِهما-على هَذ ٌْ ْشفًِ وٌكفًِ للُمنِصؾِ  -!َوَرد  ٌَ  -ما 

 !-وللُمنِصِؾ فقط

 

ِة  -اآلنَ -ومع هذا وذاك؛ فهؤنذا أْطلُُب هذه النصٌحَة  ُمباشرة ، وللمر 

  ..الثالثةِ 

 

 

ةِ )راِجٌا  أْن تكوَن نصٌحة  قابمة  على الُمراجعِة   ٌ للمسابِل، وعدِم !( الذات

َثنًِ َمن أثُِق به)االكتفاِء بـ ْنِؾ َمن )!( ؛ فقد اكتَشْفنا !(حد  أن  ِمن هذا الصِّ

ٌُإتَمَن على َسل ِة ُخضار    !!!ال ٌستحق  أْن 

ا لَُمْنَتِظُرون  ...وإن 

 

 

: -ُمْسَتْنِكرا  -، قال (أعِطه نصٌحة  : )ا قالَ لفضٌلتِِه أحُد الحاِضرٌنولـم   -21



ة مّرات-؟ أنا شاٌفُه ما تنفعه نصابِحً !!أنا أَعطٌِه نصٌحة)  !!(-عد 

 

 

 :قلتُ 

َم نصٌحَتُه على َشْرِط الَقُبوِل؟ ٌَُقدِّ اِصِح األمٌِن أْن   !وهل ِمن صفِة الن 

ْقَبِل النص ٌَ ا لها، ؼٌَر ُمنَتفِع  بها؟وهل ُكل  َمن لْم 
 !ٌحَة ٌكوُن راّد 

ٌُمِكُن أْن تكوَن النصٌحُة   !خطؤ ؟ -فً أصلِها-أال 

ٌُْمِكُن أْن ٌكوَن الراد  للنصٌحِة رافِضا  لها لعدِم  ها ( قناعتِه)أال  بها؛ لُِخلُوِّ

ِة، وفراِؼها عن الدلٌِل؟  !ِمن الُحج 

 

 

رُ   :وأَُكرِّ

ُجوِع إلٌه،  -مهما َصُؽرَ -ما وهللاِ؛ لو َظَهَر لً حق   ُت عن الر  ٌْ لَـَما َتواَن

 ...واالجتماع علٌه؛ فالحق  أحب  إلٌنا ِمن أنفُِسنا

 !ولكْن؛ أٌَن هو ذا فً ِخَضمِّ ما نحُن فٌه؟

 

ا فهاهاُت  ؛ َفبل فً الِعٌر وال فً -وسفاهاُتُهما-( فبلن)و( فبلن)وأم 

فٌِر  !!الن 

 

 

 

، ونصُحوهُ فً ) -حفظُه هللاُ -بٌع ُثم  قال الشٌُخ ر -22 نصُحوهُ فً األردنِّ

 !(.. ِمصر، وَنَصُحوه فً

 

 :قلتُ 

 ...-وف َقُه هللاُ -وُكل  هذا ِمن النقل ؼٌر الصادِق وال الُمَحق ق إلٌه 

 



؟  !وبماذا؟! فَمن ذا الذي َنَصَحنًِ فً األُرُدنِّ

ّن بكتابً، وأْثَنْوا علٌه إخوانًِ المشاٌخ الفُضبلء فً األردُ ( جمٌعُ )لقد أقر  

؛ إالّ ذاك -له فً الطبعِة الثانٌةِ ( تقرٌُظُهم)ُمنُذ الطبعة األولَى، ُثم  َظَهَر -

ِه؛ الذي َقل َب الحقابَق  ٌْ اُب األِشر، الناكُص على َعقَِب الؽوي  األثٌُم، الكذ 

 !َظهرا  لَِبْطن؛ َسْترا  لباطلِِه، وإخفاء  النحرافِِه وضبللِهِ 

 !لَنا ولَُه؟ فما

 

 

 !؟-أٌضا  -؛ فَمن منها (ِمصر)أّما 

 !وبماذا؟

 !(..فبُلن: )فلبن قٌلَ 

ٌُظِهُر : فؤقولُ   ...ما عنَده؛ أُظِهُر ما عنِدي)!( عندما 

 !فما دام ساِكنا  وعن بٌانِه ساِكتا ؛ فلَْن ُنعٌَن علٌه شٌطاَنهُ 

 

 

 :ُثم   ...

 !؟-ِمن ُهنا أو ُهنالك-َمن ؼٌُر هإالِء 

ٌَصُدقُوَك فً هذه ! ؛ فبل تتعن  -ٌا فضٌلَة الشٌخ-وجُد ال ٌُ  فالناقِلُوَن إلٌك لَْم 

 !؛ كما لْم ٌصُدقوَك فً كثٌر  َقْبلَها-أٌضا  -

 ...-َسل َمَك هللاُ -فتٌق ْظ 

 

ُع؟: )ُثم  سؤَلَُه أحُد الحاِضِرٌنَ  -23 َبد  ٌُ!)! 

ٌَُبّدع؟: )فقالَ فضٌلُتهُ  ٌُبّدع؟مَ ! َخلّ التبدٌع اآلن! َمن   !(َخلِّ التبدٌع! ن 

 

  :فؤقولُ 

-ُمنطلقة   -ُكل ها-؛ إذا كانت هذه الحملُة الشدٌدةُ الظالمُة -وهللا-َعَجبا  

ُعوا؛ فكٌؾ  -وبشراسة   ٌَُبدِّ ُكم-وُهم لْم  ُعوا؟ -بربِّ  !لو بد 



 

 

 

ْفَعلُ؟* * * إْن كان هذا فعلَُه بصِدٌقِِه  ٌَ  !ماذا ُتراهُ بالَعُدوِّ َس

 

 

 

  (!) فُهم ...

ْتُرُكوا َنْبَز ُسوء  إالّ وَرَمْوَنا بها ٌَ  ...لْم 

 

ُدوَنا منها ٌُْبقُوا أَثرا  ِمن فضٌلة  إالّ وَجر   ...ولْم 

 

ٌَُوفُِّروا ُتهمة  ُمفتراة  إالّ وأْلَقْوها علٌنا  ...ولْم 

 

ٌُقالُ  ع؟: )ُثم    !!(!َخلِّ التبدٌع اآلن! َمن ٌبدِّ

 

 !-الشٌخ فضٌلةَ -َؼَفَر هللاُ لك 

 

؛ فؤٌن أدَنى أدَنى حقوق أهِل -!إلى اآلن-إْن كان التبدٌُع ؼٌَر واصل  إلٌنا 

ِة  ن   !؟-إَذن-بعِضِهم على َبعض  -الس 

 

 

ا قالَ له بعُض الحاِضِرٌنَ  -24 ، وجماعة (البٌضاء)اآلن جماعة : )ولـم 

وا علٌه( سحاب) ُعُه حت ى ٌنقض  ٌُبدِّ  :فقال فضٌلُتهُ  ،!(منتظِرٌَن كلمَة عالِم  

 !!(!مجتهدٌن؟: لٌش ما تقولوا)

 

  :فؤقولُ 



 ..-فضٌلَة الشٌخ-َؼَفَر هللاُ لكم 

 

، واإلؼراِق فً الباطِل؟  !وهل االجتهاُد ٌكوُن بالتؽاضً عن الحقِّ

 

 !هل االجتهاُد ٌكوُن بالَجْهِل والتجهٌِل والَجهالِة؟

 

ْتِم؟  !هل االجتهاُد ٌكوُن بالسبِّ والتسفٌِه والش 

 

مالُِإ على الهَوى؟  !هل االجتهاُد ٌكوُن بالت 

 

ْقَوى  ٌَ ٌَصلُُح مّمن ال   !؟!(!!التكبٌر)إالّ على )!( هل االجتهاُد 

 

 !!هل االجتهاُد ٌصلُح ِمن ِجَهِة َجَهلَة  ال هم  لهم إال التقبٌح والتحقٌر؟؟

 

ٌُقٌُم على كبلِم العرِب لساَنُه، وال  ٌُقٌم على لُؽِة هل االجتهاُد ٌصلُُح مّمن ال 

 !الِعلِم َعْقلَُه وَجناَنه؟

 

 !؟-فضٌلَة الشٌخ-ألٌس لبلجتهاِد ُشروُطُه وضوابُطُه 

 

 

؛ لماذا تعتبُِروَن   -!وُهم على الشاكلِة التً ترون-هإالء  -سل َمُكُم هللاُ -ُثم 

مع فرق ما -، وال تعتبرون ُمخالِفٌهم مثلَهم (مجتهدٌن: )-!إْن ُكنُتم رأٌُتم

 !؟-بٌنهم

 

 

 

، واالّ جبتم تنُصرون علً : )ُثم  قالَ فضٌلُتهُ  -25 أنتم جبتم تعرفون الحق 



 !(!حسن؟

؛ جبنا َنزوُرَك، -ٌا شٌَخنا-أبدا  : )-بؤدب  َجم  -فؤجاَبُه بعُض الحاِضرٌن 

ُع أنظاَرنا برإٌتِك  ...(وُنمتِّ

 

 

 :فؤقولُ 

َة  ، وُنصرة علً حسن تعاُرض  بٌن معرفِة الحقِّ  -ٌا فضٌلَة الشٌخ-هل َثم 

ن ة-  !؟-أو ؼٌره ِمن أهل الس 

 

ِة  ن  أْم أن  ُنصرة علً حسن ُمناقضة  للحقِّ ومعرفتِِه، ُمعارضة  للس 

 !وأهلِها؟

 

 !وهل الحق  محصور  بفبُلن، وممنوع  عن فبُلن؟

 

 :ٌا فضٌلة الشٌخ

َجَزى هللاُ  -وفضٌلُتُكم كذلك -وُهم ِمن أهل الحدٌث-لقد َعِملَ إخواُننا هإالء 

نا  -الجمٌَع خٌرا   ٌِّ ؛ -صل ى هللاُ علٌه وسلم-بحدٌث  صحٌح  مروي  عن نب

عاُء لهم: شكُرُهم، والَفْرضُ : فالواجبُ   ...الد 

 

 ًِّ ُه قولُ النب َمن َنَصَر أخاهُ بالؽٌِب؛ َنَصَرهُ هللاُ »: -صل ى هللاُ علٌه وسلم-إن 

نٌا واآلخرةِ   .-(4ٕٔٔ)« ٌث الصحٌحةسلسلة األحاد»-« فً الد 

 

، وااللتزاَم به، واالجتماَع  -تماما  -ٌلتقً  -ال شك  -وهذا  معرفَة الحقِّ

 ...علٌه

اُكم إلٌه  ٌ َدنا هللاُ وإ  ...سد 

 ...(ٌُتبع) 

* * * * * 



 القول العدل األمٌن [ تحبٌُر  ]

ٌٌِّن)فً [ الشٌخ ربٌع]فً مناقشة   [٘( ]جلسته مع الفلسطٌن

 
 

 

-قولَ سماحِة أُستاِذنا الشٌِخ محمِد بِن صالِح بِن ُعثٌمٌن  ما أجملَ  ...

 :-(لقاِء الباِب المفتوحِ )فً بعِض أجوبتِِه الُمفٌدِة فً  -رحمُه هللاُ 

نا إذا أْلَزْمنا ؼٌـَرنا بما نَرى» : نحن ال ُنِحب  أْن ُنلِزَم ؼٌَرنا بما َنَرى؛ ألن 

َضْعَناها فً مرتبِة العصمِة لنا، فقد َوَضْعنا أنفَُسنا فً ؼٌِر موضِعها؛ وَ 

 !والخطؤ لؽٌِرنا

 

ٌُقَبلُ قولُُه فً ُكلِّ حال  إالّ الرسولُ  ُه ال أحَد  ؛ ألن  صل ى -وهذا مذهب  خطٌر 

 .-هللاُ علٌه وسلم

لٌُق باإلنساِن العاقِل  ٌَ قبلُ )!( وكٌَؾ  ٌَ ٌُحاِولَ إلزاَم ؼٌِره برأٌِِه، ثم  ال  أْن 

ٌُلِزَمُه ؼٌُرهُ   .«!برأٌِِه؟ أْن 

 

ا  ... ن-وهذا كبلم  عظٌم  جّد  ٌْ َن إجمالُُه بؤمَر ٌِّ  :-إذا ُب

ل ً  المقصوَد ( اإللزامَ )أن  : األو  ُب علٌه الهجُر،  -ُهنا-الَمْنفِ هو ما ٌترت 

 !..و.. والتبدٌُع، واإلقصاُء، واإلسقاُط، و

ا  َة النصرِة، والتؤٌٌِد، والتدلٌِل؛ فمج: بمعَنى( اإللزامُ )أم  ٌَ الُُه مفسوح  ال ِش

ةَ -فٌه   ...-أْلَبت 

 

ً  ( اإللزامَ )أن  : الثانً ٌُراُد به ما كان له ِصلة  بالمسابِل  -ذاك-الَمْنفِ ما  إن 

ِة السابؽةِ )  ٌ ِة والجماعةِ )فً إطاِر منهِج ( االجتهاد ن  ، وضمَن (أهِل الس 

تِِهم)ُحدوِد اختبلفاِت   ...(ُعلمابِِهم وأبم 

 

ا  َن الحقِّ والباطِل، أو أم  ٌْ المحسوُم ِمن المسابِل الُمبتَدعِة التً هً فٌَصل  َب



بلِل؛ فبل، وألُؾ ال  ...الُهَدى والض 

 

 

َدي هذه  ... ٌَ َن  ٌْ ِمن ( الحلقة الخامسة)أنقُلُ هذا التؤصٌلَ العظٌَم القوٌَم َب

-بِن هاِدي مع فضٌلِة الشٌِخ ربٌِع ( الَودوَدةِ )سلسلِة ُمناقشاتًِ الهادبِة 

َظَر فٌه-ُسبحاَنُه وتعالى -وف َقُه الَمْولَى لَُه والن   .؛ آِمبل  ِمن فضٌلتِِه تؤم 

 

  :ُثم  أقولُ 

 

علً حسن صاحب فتنة ، : )-أثناَء ِحواِرهِ -قالَ فضٌلُة الشٌِخ ربٌع  -26

 .هذه ُتدٌُنُه وحَدها

ٌُدافُع عن أهِل البَِدِع؛ ٌدُعو إلى  !!(..أُصولِِهم ولُه أُصول  فاسدة ؛ 

 

 :فؤقولُ 

َة إالّ باهللِ   ...ال حولَ وال قو 

باِت أعمالِنا ٌِّ  ...اللهم  أِعْذَنا ِمن ُشروِر أنفُِسنا، وس

 :ٌا فضٌلَة الشٌخ؛ أنَت تقولُ 

 !(صاحب فتنة، هذه ُتِدٌُنُه وحَدها) -

 

 !؟-بربِّكَ -فؤي  فتنة  تلَك 

نا خالَْفناَك فً بعِض رأٌِِك واختٌا  !ِرك؟أألن 

 

ٌَن األْبراَر الذٌن  ٌِّ لَفِ فلقد واَفْقنا َمن هو مثلَُك أو خٌر  منك ِمن ُعلمابِنا الس 

ُر لهم ٌَسُعَك التنك   ...ال 

 

نا َخَرْجنا عن َطْوقَِك   !؟-قلٌبل  -أْم ألن 

 



ِة وإطاَرُهم، ولْم  ن  فلقد واَقْعنا َطْوَق ؼٌِرك ِمن أفاِضِل ُعلماِء أهِل الس 

 !!ِمضماَرُهم َنَتجاَوزْ 

 

 !فكان ماذا؟

 

ةَ -كلمَة اإلماِم أحمَد  -ٌا فضٌلَة الشٌخِ -أال تذُكُر   ٌ َهبِ اَك أْن تتكل َم فً ) :-الذ   ٌ إ

ة ؛ : -وال ُبد  -، والمقصوُد (مسؤلة  لٌس لك فٌها إمام   فمسابلُ »إماُم ُسن 

باع، ولٌس فٌها اختراع ٌِن فٌها اتِّ  -حفظك هللا- كما هو لفُظ كبلِمكَ - «الدِّ

َدة-( أجوبتِكَ )فً بعِض   !-نفِسها -نفِسه-ُمستِدالّ  بكلمِة اإلماِم أحمَد  -المسد 

 

 ...؛ ال أُؼاِدُرهُ -تعالى -بحمِد هللا-وهذا ما أنا علٌِه 

 

ً   -بربِّكَ -فؤِرنًِ  ًَ َعلَ ِع فٌها الُمخالفُة للحّق، لٌس لً )!( مسؤلة  ُكْبَرى اد 

ة  مِ   ..ن أفاضِل الَخْلقفٌها إماُم ُسن 

 

ِكٌِر  ُد فً الن  ا إلٌِه أشرَت -إَذنْ -فلَِم التشدٌُد والتشد  -، وأنا ؼٌُر خارج  عم 

 ؟!-فضٌلَة الشٌخِ 

ة ، وناصر  لها؛  -والحمُد هلل-ٌا شٌخ؛ نحُن ال َنزالُ  َنَرى أن َك صاحُب ُسن 

َطعنا  بِك، وال تؤلٌبا  لٌس  -فً بعِض اجتهاِدكَ -فاْعلَْم أن  عدَم ُمتابعتِنا لك 

 ...علٌك؛ فتدب رْ 

 

َهَة  -وهللاِ -بل نحُن  عوَن الُمَوج  ال نزالُ َنْنُصُرَك، وَنْنَتِصُر لك، وَنُرد  الط 

َك على صواب  فٌه : إلٌك؛ لكنْ  -وال ؼٌُرك -إذ لسَت َمعصوما  -فٌما نعتقُد أن 

! 

 

ا ما َنراَك أخطؤَت فٌه  َك مؤجور  -أم  نا أن  أْن  (!)؛ فؤنَت ال َترَضى -فٌه وظن 

ا فً َنَظِرَك ُمخِطبٌن-ُنتابَِعَك علٌه   !-ولو ُكن 

 



َك َتْرَضى؟  !أْم أن 

 ...-ُحْسَن َظن  بفضٌلتُِكم-ال أظن  ذلك 

 !فكان ماذا؟

 

ِعٌن-ولبِن اْعَتَبْرَت أُولبَِك الُمَسفِِّهٌن   - !الُمَبدِّ

 

بِمْثِل ما  -بالَعْدلِ -ِمن أْن ُتعاِملَنا  ؛ فبل أقل  (ُمجتهِدٌن) -!على ما ُهم فٌه

 .-!سواء  بسواء  -عاملَتُهم به 

 

لزُم؟ ٌَ  !أْم أن  هذا ِمن باِب لُزوِم ما ال 

 

  :ٌا فضٌلَة الشٌخ

، والكاذَب ِمن  ُز الُمبِطلَ ِمن الُمِحق  ٌِّ الفتنُة ال ُتَذم  بذاتِها؛ فالفتنُة ُتم

 ..الصادقِ 

 

 ..َعَرْفَنا أن  صدٌَق األمِس أْضَحى َعُدو  الٌوملََما ( الفتنةُ )ولوال 

 

ِة، وقد ( الفتنةُ )ولوال   ٌ لََما اْنَكَشَؾ لَنا َمن كان باألمِس ٌلتحُؾ ِرداَء السلف

 ..-الٌومَ -أماَط عن َوْجِهِه لِثاَمها 

 

 ...َفُرب  فتنة  َقَضْت على فتنة  

 

 ...وُرب  ِمحنة أْوَصلَْت إلى ِمْنَحة

 

ة)المعنى الحق  لِما َنَقلَُه عن بعِض مجالِسً  -َتماما  -وهذا هو  -!( الخاص 

ٌِّا -ِمن كبلِمً ن أُْتِرَع بالَهَوى ! بعُض َمْرَضى الن فوس -!بالمعَنى الس مم 

رَ !! ما أُْشِرُبوا ِمن الُكإوسِ  لَ لها وَزم  ُه َوَقَؾ على القاضٌةِ  !فطب  !! وظن  أن 



ِعِه، وَجْهلِهِ قاضٌة  على َحم -بحقّ -وهً   ...اَقتِِه، وَنمٌمتِِه، وتسر 

 

  !إلى هذه الل ْحَظةِ  -بعَدها-لذلَك؛ لْم َنَرهُ َرَفَع رأَسُه 

 

وَن بالباِطِل الباِطلَ  ْجَتر  ٌَ  !وهكذا حالُ َمن 

 

 !؟-بارَك هللاُ فٌكَ -فً أي  ِمن ذلك  -تلك-( اإلدانةِ )وعلٌِه؛ فؤٌَن َوْجُه 

 

َمردودة  ؼٌر  -مع الَمعِذَرةِ -؛ وإالّ؛ فِهً (اإلدانة)ُنرٌُد اإلبانة لهذه 

 !!ُمصانة

 

ٌ ون؛ لَْسنا كؽٌِرنا  -تعالى-نحمُد هللاَ  نا َسلَفِ ِمن هإالِء أو أولبَك؛ مّمن )!( أن 

ا كانَ -ٌكوُن قولُ الكبٌِر   ٌّ ة  بنفِسهِ  -!أ  !عنَدُهم ُحج 

 

ُة عنَدنا الدلٌل؛ ال َمْحَض األقاوٌل  !!فالُحج 

 

َمَنُتُه أجل  هٌمنة ٌْ ؛ فُسْلَطُتُه أعظُم ُسلطة، وَه  ...وال ُخضوَع إالّ للحقِّ

 

ا قولُ فضٌلتِِه  - ً  -أم   !!(لُه أُصول  فاسدة  : )-ف

 !وكٌؾ هً؟! وأٌَن هً؟! ما هً؟: -فضٌلَة الشٌخ -بربِّكَ -فقُلْ لً 

 

ِدي لو َكَتْبُت  ٌَ تُ -أو قلتُ -َقَطَع هللاُ لِسانًِ، وشل  هللاُ  ٌْ أصبل  واحدا   -، أو َتَبن 

 !!؟(أُصولِ )فاِسدا ؛ فكٌؾ بـ

 

إْن هو إالّ الحق  الَمْحُض ( أُصوال  فاسدة  )إن  ما تعتبُرهُ  -ٌا شٌخ-ووهللاِ 

ا ٌقولُ به عدد  ِمن أكابِر أهِل  ؛ مم  الذي اْنَشَرَح له صدري بعَد َبحث  وبحث 

لَِؾ فً  ِة وَحَملَِة منهِج الس  ن  ماِن الس   ...-كابِرا  عن كابر  -هذا الز 

 



ْرَتُه  َر لكَ : أو بعبارة  أََدق  -ٌا فضٌلَة الشٌخ -وما تصو  ُه ِمن  -!ما ُصوِّ أن 

وِء  ، التً -تلك-األصوِل الفاسدِة؛ إن  ُهَو إالّ ِمن َنتاِج وإنتاج بِطانِة الس 

بالَكِذِب  -عن الحقِّ ولو بالُبْعِد )!( اْلَتف ْت حولََك؛ حرٌصة  على قُْربَِك 

سِّ والتِّزوٌِر، وتؽٌٌِر الحقابق، وَكْتِم الوقابعِ   ...-والِخداع، والد 

 

قٌنِ : وال أقولُ -وأنا على ٌقٌن   ٌَ َك ستكَتِشفُُهم؛ ولكْن  -!على ِمْثِل ال -أن 

 ...فتنب ه!! بعَد فواِت األوانِ  -أخَشى

 

فً آخِر لِقاِء  -( 1ٕٗٔرمضاَن  فً) -فً منزلَِك الكرٌمِ -ألَْم أقُلْ لفضٌلتَِك 

ِدي  -ُمواَجَهة  بٌَننا ٌَ وِء )!( ُمشٌرا  ب ْن كاُنوا  -تلكَ -إلى بعِض بِطانِة الس  مم 

 :-وقد أسكت ُهم فً بعِض األمرِ  -عنَدك

 

 !(..َتْبَقى وحٌدا  )!( ٌا شٌخ؛ سٌجعلَُك هإالء )

 

اهُ -وهذا ما ال ُنرٌُدهُ  .. ْن كان هو األقرَب إلى لفضٌلتُِكم؛ وإ -وال نتمن 

 !-ولؤلسِؾ الشدٌدِ -الواقِع اآلَن 

 

 !؛ وانُظْر؛ َترَ -ولؤلسؾِ -فها ُهو ذا قد بدأ ٌتحق ُق 

 

ى (: األصوِل الفاسدةِ )فهل ِمن  ٌَُسم  ( منهج الُمواَزَنات)َضبُط ما ٌتعل ُق بما 

ِمٌن  ٌْ تناَقُض م-بكبلِم الشٌِخ ابِن باز والشٌِخ ابِن ُعَث ٌَ ع أقواِل مّما ال 

 !مشاٌِخنا اآلخِرٌن؟

َن (: األُصوِل الفاسدةِ )هل ِمن  ٌْ أو - (المنهِج والعقٌدةِ )اختٌاُر التفرٌِق َب

ًِّ الُمظلِمِ -وقد قالَ بُكل   -!َعَدِمهِ  ٌ وَن  -!على ؼٌِر المعَنى الِحزب ُعلماُء َسلَفِ

ْرُتُه -ُمْعَتَبُروَن  ال  -كما َشَرْحُتُه وكر  َمُه  -حدٌثا  قدٌما  و -ُمَطو  بعكِس ما توه 

ؽامِ   .-!منُه بعُض الَجَهلَِة الط 

 

َن (: األصوِل الفاسدةِ )هل ِمن  ٌْ ِة ( أِدل ةِ )َضْبُط التفرٌِق َب  ٌ الَجرِح )مشروع



ة  -( والتعدٌلِ  فً مسابلِِه ( االجتهادِ )، وبٌَن -ِمن ِجَهة   -ِكتابا  وُسن 

ِة   ٌ ِة، وَقضاٌاهُ التطبٌق  ٌ  !؟-ن ِجَهة  أُخَرىمِ -التفصٌل

 

َر به (: األصوِل الفاسدةِ )َهلْ ِمن  َظُر فٌما فُسِّ ٌُْعَرَؾ أُهَو (الجرحُ )الن  ؛ لِ

ُد ! َمقبول  أْم ال؟ ا ٌكوُن َضْبطا  لِقاعدة  ُتَرد  ببِل معرفة ، وِمن ؼٌِر  -الٌومَ -مم 

ر: )َفْهم    !(ُوجوب َقُبول الَجرح الُمَفس 

 

ٌُخالُِؾ فً قَ  صحٌحا ، ( تفسٌُرهُ )إذا كان ( الجرح)بوِل ذلك وهل أحد  

 !؟(ُمقنِعا  )و

 

ٌَى)وما حالُ  ْح ٌَ َن التوثٌِق -َجرحا  وتعدٌبل   -المشهور-( إبراهٌَم بِن أبً  ٌْ َب

رُ  -والتكذٌبِ  ٌُرٌُد  -إالّ أكبَر دلٌل  على ما أقولُ وأَُقرِّ فهُم، أو حّتى َمن  ٌَ لِـَمن 

ْفَهمَ  ٌَ  !-أْن 

 

-قابل  به فضٌلُة الشٌخ ربٌع  -ِمن حٌُث التؤصٌلُ -هذا البٌاَن والَعَجُب أن  

ِه على -نفِسه َد فً ردِّ اشتراَط تفسٌِر الَجرِح (: )فالِح الحربً)؛ حٌُث أك 

 !!(الُمْبَهِم، ورّد بعِض أنواِع الَجْرحِ 

 

را  )إالّ أْن تكوَن َجرحا   -تلكَ -( بعُض األنواعِ )فما  ٌُقابِلُ ( = ُمفس   مردودا ؛ 

 !الُمشتَرَط تفسٌُرهُ؟( الَجْرَح الُمبَهمَ )ذاك 

 

ا-وال ِزْلُت أْعَجُب  ؛ )!( كٌَؾ تكوُن هذه المسؤلُة عنَدُهم  -ِجّد  موضع َنَظر 

 !ِمَن الُمسل مات؟)!( فضبل  عن أْن ٌجَعلُوها 

 

ْنُت؛ ال على ما َجَمُحوا وَجَنُحوا  ٌ  !!!َنَعْم؛ هً ِمن الُمسل ماِت على ما ب

 

 !!(ٌُدافُِع عن أهِل البَِدعِ : )-عنًِّ-ا قولُ فضٌلتِِه أم   -

 



 :فؤقولُ 

 !؟-بربِّكَ -َمن ُهم 

 

؟  !أَُهَو الَمؽراوي 

 

؟  ً  !أِم الَمؤِْربِ

 

 !أِم الِعٌِدي شرٌفً؟

 

 !أِم ابُن ِجبِرٌن؟

 

 !؟..أمْ ! ؟..أمْ 

 

 

زٌقِِهم، فلبِْن كان اختٌاُر فضٌلتُِكم القولَ بتبِدٌِعِهم، وتضلٌلِِهم، وتم ..

ِة  -فضٌلَة الشٌخِ -وإسقاِطِهم؛ فقد واَفْقنا اختٌاَر ؼٌِرك  ن  ِمن ُعلماِء أهِل الس 

ٌ ةِ  لَفِ قِل  عنَك َشؤنا   -والس  ٌَ فُْقكَ -مّمن ال  ٌَ فً اعتِباِرِهم ِمن أهِل  -!إْن لْم 

ةِ   ٌ ْعَوِة السلف ِة، وِمن ُعلماِء الد   ٌ ِة النبو ن   ...الس 

 

رِ )، و(الَجرحِ )فً باب -َءلُ وإنًِّ ألتسا وَقْبلَ أْن  -هذا -( الَجْرِح الُمَفس 

 :-فضٌلَة الشٌخِ  -!أنَسى

ِن  ٌْ نِ )أي  الَجْرَح ٌْ َر َن الشٌخ !( أْقَنَعكَ )الذي  -هو-( الُمَفس  ٌْ فٌَما َجَرى َب

وِري، والشٌخ ُعبٌد الجابرّي ِمن َتجاُرح  ٌَى الَحج   !؟-إْن جاَز التعبٌرُ -ٌح

 

 !ِمن ذاك وذلك؟ -فضٌلَة الشٌخ-وقِفَُك وما مَ 

 

َك  نِ )بؤي  ِمن  -إلى اآلن-!( تقَتنِعْ )لْم  -حفَِظَك هللاُ -أْم أن  ٌْ نِك ( التفسٌَر ٌْ فً َذ



نِ ) ٌْ  !؟(الَجْرَح

 

ُهما َجْرحان   !؟-دوَن تفسٌر  -!( ُمْبَهمانِ )أْم أن 

 

ٌُْسَكُت علٌه !( هذا)أْم أن   ٌُْنَشَر، ال!( ذاك)، بعكِس )!(الحال  حال؛ ف

ٌُْفَضَح؟  !و

 

 !ولماذا؟

 !وما الَفْرُق؟

َغ  كوَت ُهنا)!( وما الذي َسو   -َبتاتا  -! وَحَجَر علٌه-، وَمَنَعُه -هذا الس 

 !ُهنالَِك؟

 !وما ضوابُط ُكل ؟

 

ِمن المعاِرِؾ  -أصبل  -ٌا فضٌلَة الشٌخ -( علُم الَجرِح والتعدٌلِ )ألٌَس 

ِة؟  ٌ  !االجتهاد

 

ٌ ة؟أْم أن   ٌ ة أو اإلله ِة، والن صوص النبو  ٌ  !ُه ِمن الُعلوِم القطع

 

ع  -وَمن قابل  بذا  عاهُ ُمد   !؟-إِن اد 

 

 !؟-فضٌلَة الشٌخ-أسبلة  مشروعة   -ُكل ها-ألٌسْت هذه  ...

 

نا ُندافُع عن )!( أْم َبلََؽَك  ... ة )، فضبل  عن (َسَفر وَسلمان)أن  أبً ُؼد 

واهري)، أو (الَمْسَعِرّي والملٌباري)، أو (والَكوثريّ  ؛ َبْلَه (ابن الِدن والظ 

ار)، أو (الجعد والَجْهم) ل والقاضً عبد الَجب  ٌْ  !!؟(أبً الُهَذ

ْسَمة  ....ال؛ والذي َفلََق الَحب ة، وَبَرأَ الن 

 



ا قولُ فضٌلتِِه  -  !!(..ٌدُعو إلى أُصولِهم: )-أٌضا   -عنًِّ-أم 

 !أشد  ِمن األولَى، وأْعَسُر، وأْنَكى-ٌلَة الشٌخ ٌا فض -وهللا-فهذه 

 

ة  َنْدُعو   ٌ  !؟-بربِّك-فإلى أيِّ أُصول  بدع

 

 !؟(الَقَدر)هل ندُعو إلى بدعة  

 

 !؟(اإلرجاء)أْم ضبللة 

 

 !؟(الخوارج)أْم فتنة 

 

 !؟(الروافض)أْم جرابم 

 

 !؟(األشاِعرة)أم انحراؾ 

 

ٌ ة-( لعقابدٌةا)أهل البدع ( أصولَ )ألٌسْت هذه هً   !؟-التارٌخ

 

َدنا   ٌ نا أ ة)أْم أن   ٌ  !؟(القطب

 

ٌ ة)أو واَفْقنا  رور  !؟(الس 

 

ٌ ة)أْم راَفْقنا   !؟(التبلٌؽ

 

ة)أْم َقبِْلنا   ٌ  !؟(التكفٌر

 

ٌ ة)أْم َنَصْرنا   !؟(اإلخوان

 



ٌ ة)أهل البَِدِع ( أُصولَ )ألٌسْت هذه هً  ٌ ة-( المنهج  !؟-العصر

 

؟ -فضٌلَة الشٌخ -باهلل علٌك -إذن-فماذا  ًَ  !قد َبقِ

 

 :ٌا شٌخُ 

 :ما أجملَ قولَ الشاِعرِ 

 

لُوَنا  َب أو  ْبنا وجر   فبل شًء  أعز  ِمن الَوفاءِ *** وجر 

 

 ...{وال َتْنَسُوا الَفْضلَ بٌَنُكم}: ٌقولُ  -تعالى-وهللاُ 

 

َة عقٌدة  ومنهج  -إن ها صحبُة ثبلثٌَن َسَنة   ...  ...ننابٌ -أُُخو 

 

ال ات  َقو  ِد قٌل  وقال، أو َنمٌمِة َقت   ...فبل ُتْهَدُر لُِمَجر 

 

 

 !ولو َحَصلَ ِسَجال -فً الحاِل والمآل-فالحرَص الحرَص 

 

 ...(ٌُتبع)

 

* * * * * 

 

 

 

 



ْلَت    -!َحّق ا وحقٌقة  -!( وفاء الُكلبان وَؼدر الِخبلّن)لقد َتَمث 

 !!(شقرة. سماجة ش)ٌا 
 

كتابا   -)!(قبل أكثر ِمن خمسَة عشَر عاما  -( شقرة. اجة شسم)َكَتَب 

ط الحجم، سّماه ؛ استعرَض !(ِمن وفاِء الُكلبان إلى َؼدِر الِخبلّن: )متوسِّ

ٌ ات  ٌ ة؛ انتِقاما  ِمن تسع شخص ٌ ة، ومعارَفه اإلنشاب فٌه فُنوَنه الببلؼ

ٌ ة  وقصصه  !، بَسرد قصِصهم معه-!رمز إلٌها بؤوابل الُحروؾ-حقٌق

 !!معهم

اتِها التِّسع-والجامع بٌن هذه القصص التِّسع   ٌ ة  : -!وشخص  ٌ أحداث  شخص

ة  ِصرفة ؛ حصلت ُظروفُها مع   ٌ -تلتقً (!! سماجتِه)َمْحَضة ، ووقابُع ذات

اهُ إلى هإالء  -جمٌعا   ( َؼْدر)مع ما َوَصَفُه بـ! -َفردا  َفردا  -الَمن  بمعروؾ أد 

 !منهم)!( ٌنتظُرهُ ( وفاء) دونَ ! قاَبلُوه به

ٌ ة !( رواٌتِهِ )فً آخِر ( سماجُتهُ )وأشاَر  إشارة  -( العاشرة)إلى الشخص

اها بـ -!سرٌعة   ٌّ حا  إلٌها، واِصفا  إ ؛ دوَن !(َضخم َضخم! كبٌر كبٌر: )ُملَمِّ

ٌُوِرَد عنها شٌبا   ة  تستحق  ! أْن   ٌ ٌُإلَِّؾ فٌها )!( ذاِكرا  أن ها شخص )!( أْن 

 !!تابا  ُمفردا  كِ 

َح الكثٌروَن  أن  المقصوَد بهذا اإلٌماء والتلمٌح هو الشٌخ )!( ورش 

  ً هور-األلبان فرة بٌنه وبٌنه بالظ  بخبلِؾ  -الذي كان قد بدأت عبلمات الن 

عاهُ   !!!-اآلتً ِذْكُرهُ -المشإوم ( حواِرهِ )فً  -وافتراهُ -( سماجته)ما اد 

 !ِمن جهة   -ُكل هُ -هذا 

 :ن جهة  أُخَرىمِ 

َرى الُمتابُع  التً َجَرْت على بعِض الَقنواِت ( الِحوار)لَحْلقاِت )!( ٌَ

ِة مع   ٌ ٌُْعَرْؾ إالّ به( سماجتِه)الفضاب ُه َقلََب ظهَر الِمَجّن لمْن لَْم   ...أن 

 ...وما جاء( شقرة. ش)لَـَما راح ( لواله)ولَمْن 

ٌَُدس  أْنَفُه فً  َر بالكبلِم والتسجٌِل -ُعنوة  -( مجالِِسهِ )ولَِمْن كان  ؛ لٌِتصد 

؛ ُظهورا  وإظهارا   ًِّ وت  ...-ولو ِمن باب اإلقحام بفلسفِة القول والكبلم-الص 

ً  فً ظهِرِه َقْبلَ ( شقرة. سماجة ش)لقد َطَعَن  .. شٌَخنا اإلماَم األلبان

َقها إلى صمٌِم َقْلبِِه ! موتِه   !!-بعد َموتِهِ -وعم 



ُه  ًَ )أْولَى الن اس أْن  -رحمُه هللاُ -مع أن  وقد فعلَت  !!به( تؽدرَ )وال ! له( َتفِ

 !-(سماجَة الش ٌخ)ٌا  -ولؤلسؾِ -معه األمر المرفوض ال المفروِض 

ا فً َحْلقاِت ذاك  -(الوفاء)دون -( الؽدر)وهذا   ٌّ األبَتر  (الِحوار)ظاهر  جل

حٌُث !!! -!كتابات  عاطلةفضبل  عن ؼٌِرِه ِمن التقارٌظ الباطلة ل-المشإوم 

َهَمُه فٌها باإلرجاء مع عدِم !! وتورٌط الن فس! والفتاَوى الُمضِحَكة! ات 

ة-نِسٌاِن ذاتِِه ونفِسِه  رَع الحاِمً: -أكثَر ِمن مر  ُه كان له الدِّ ... و.. و!! أن 

كوِت عنُهم -تارة  -فضبل  عن مدح أهل البدع والضبلل  -تارة  أُخَرى-، والس 

! 

 (!َوفاء الُكلبان، وَؼدر الِخبلّن)ان هذا أكبَر ُبرهان، وأدل  دلٌل على فك

ِصَم به ؼٌَره( َشقرة. ش)الذي أراد  ٌَ فكان أْولَى الّناس به، وأْلَصقهم ! أْن 

 !!فٌه

 -ذاك- (..الُكلبان).. أنًِّ لّما طالعُت كتاب  -وهللاُ ٌشهدُ -وال أزالُ أذُكُر 

َدِة الفاِضلة ابنة الشٌخ محمد السالك ساَرْعُت إلى االتِّصال بالس زوجة -ٌِّ

ٌ ة -!(سماجتِهِ ) ٌُمثِّلُ قضاٌا شخص ُه  ، وأخبرُتها برأًٌ فً الكتاب، وأن 

، وأن ه  ًّ ، وأّي تؤصٌل دٌن ًّ ٌ ة َمحَضة؛ لٌس فٌه أّي بحث شرع ذات

ٌُسًء  ا-س فً إظهاِر )!( ؛ والذي كان كثٌرا  ما ٌتباَكى (سماجته)إلى  -جّد 

ؼٌر صادق، وال لواقِعِه  -وهللا-وهو !(! أحلّ ِعرَضُه لِعباِد هللا: )هُ أن  

  !ُموافِق

ًّ  -ُكل ه-! ذاك-..( الُكلبان).. بل العكُس هو الصحٌح؛ فكتابه  ! انتقام  شخص

 !!!وآفاتها( األنا)وإبراز  لـ!! وتعظٌم  للّذات وجهودها

َدْت  إالّ أنْ ( العاقلة)فما كان ِمن تلك المرأة الفاضلة  بؤْن  -بعد اقتناع  -تعه 

ع)!( تمنَع  ٌُوز  ٌُطَوى وال   !الكتاب من الن شر، وأْن 

 ...لسنوات  وسنوات -فعبل  -وهكذا كان 

( سماجته)أن  : -!ِمن ُهنا وُهناك وُهنالك-)!( إالّ أن  األخباَر كانت َتِصلُنا 

ُع الكتاب ِمن تحت الطاولة ّر والِكتمان! ٌوزِّ  !!وبالسِّ

 !!؟-ٌا هذا-ماذا فل

؛ فات ِق هللا قبلَ الموت، -أخٌرا  -!( سماجَة الشٌخ)ما فٌك ظهر على فٌك 

ل بالتوب قبل الفوت  ...وتعج 



 

 وإْن خالَها تخفً عن الناس ُتْعلَمِ * * * ومهما تُكن عند امِرئ  ِمن َخلٌقة  

 

 ..والقبر قرٌب   ...

 .«..إن  لصاحب الحّق َمقاال  »و

، وا  ...آلتًِ أعظمُ وهذا نذٌر 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !ِمن َفلَتات األقبلم، إلى َفَرطات األقدام

 

 

 

َة  ...  ٌ فً  -رحمُه هللاُ -قالَ اإلماُم الُهَماُم شٌُخ اإلسبلم أبو الَعب اس ابُن تٌم

ِة، وآفاتِها -( ٔٓٗ/ٕٕ)« مجموع الفتاَوى»  ٌ ْفِس البشر َكْشفا  لحقٌقِة الن 

ةِ   ٌ  :-تعرٌفا  وتحذٌرا   -الشٌطانِ

 

ٌَهواهُ » لُُه إلى ما  ٌْ اإلنساُن ُخلَِق َظلُوما  َجهوال ؛ فاألصلُ فٌه عدُم الِعْلِم وَم

تِِه  ل  ٌزولُ به جهلُُه، وعدل  فً محب  ، فٌحتاُج دابما  إلى ِعْلم  ُمفص  ِمن الشرِّ

 .ْنِعهِ وُبْؽِضِه، وِرضاهُ وَؼَضبِِه، وفِْعلِِه وَتْرِكِه، وإعطابِِه ومَ 

 

ُمن  هللاُ  ٌَ ٌُنافًِ ُظْلَمُه، فإْن لْم  ٌَقولُُه وٌعملُُه ٌحتاُج فٌه إلى عدل   وُكل  ما 

ْلِم ما  ِل، وإالّ كاَن فٌه ِمن الجهِل والظ  ِل والعدِل الُمفص  علٌه بالعلِم الُمفص 

راِط الُمستقٌم  .ٌخُرُج به عن الصِّ

 

ِه  -تعالى-وقد قالَ هللاُ  ٌِّ ضوان بعدَ -لَِنبِ ٌَة، وبٌَعِة الرِّ بِ ٌْ ا }: -ُصْلِح الُحَد إِن 

ا ا ُمبٌِن  ٌُتِم  نِْعَمَتُه .َفَتْحَنا لََك َفْتح  َر َو َم ِمن َذنبَِك َوَما َتؤَخ  ُ َما َتَقد  ْؽفَِر لََك هللا  ٌَ لِ

ا ا ُمْسَتقٌِم  َك ِصَراط  ٌَ ْهِد ٌَ َك َو ٌْ ا. َعلَ ا َعِزٌز  ُ َنْصر  نُصَرَك هللا  ٌَ ُه ؛ ف{َو ؤخَبَر أن 

ُه ِصراطا  ُمستقٌما ، فإذا كان هذا حالَُه؛ فكٌؾ بحاِل  ٌَ ْهِد ٌَ َفَعلَ هذا؛ لِ

 .«!ؼٌِرِه؟

 

، قوي  عزٌز  ...وهو كبلم  َفْصل  َوجٌز 

 

ِمن -، وُنراقُِب -ِمن جهة  -َنْكُتُب  -الُمباَرَكةِ -( الُمنتدٌات)فً هذه -ونحن 

 :-جهة  أُخَرى

 

ْن ال تخُرَج أقبلُمنا عن حدوِدها، وال أهدافُنا عن ُنراقُِب أنفَُسنا؛ أ -



 ...مقاصِدها، وال أحكاُمَنا عن إطاِرها

 

وُنراقُِب اآلَخِرٌن؛ فٌما ٌكُتُبوَن وٌتعق ُبون؛ ُمعِرِضٌن عن أكثِر ما  -

ب  والتفظٌع، والتقرٌع والتشنٌع، والتضلٌل  ُدوَن مّما فٌه الس  ٌَُسوِّ

 ...والتبدٌع، والشتم والتبشٌع

 

 

ناها  ٌْ لَشاَبْهناُهم فً ُسوِء َصنابِِعِهم،  -!وحاشانا أْن َنْفَعلَ -ولو جاَر

 :وماَثْلناُهم فً ُظْلِم َفعابلِِهم؛ كما قالَ القابلُ 

 

َت فً ُخلُق  َسفٌها   ٌْ  فؤنَت وَمن ُتجاِرٌِه سواءُ * * * إذا جاَر

 

 

 

؛ لكْن؛ ماذا نفعلُ وقد -َتَبعا  -، ولنا -أصالة  -ما ال ُنرٌُده لهم  -وهللاِ -وهذا 

 !على الَقلَم، وأبعَدهُ عن الِعْلمِ )!( اختاُروا أسهلَ طرٌق  

 

َكؤَن  أكثَر أولبَك الَكَتَبِة  ٌْ ُدونَ -َو ٌَُسوِّ ٌُراقُِبوَن هللاَ  -هداُهُم هللاُ  -حٌَن  -ال 

ا-تعالى ٌُفِسُدوَن جّد  ا، و ٌُِسٌبوَن جّد  ا، و ٌَظلُُموَن جّد   ...؛ فتراُهم 

 

عن لَُؽِة الِعْلِم  -كثٌرا  -بعٌُدوَن  -ولؤلسِؾ الشدٌدِ -الوقِت الذي ُهم فٌه فً 

 ...الشرٌِؾ، وَقلَم الَفْهم الن ظٌؾ

 

ابِنا، وفً مقاالتِنا، وفً ُمشاركاتِنا شًء  ِمن  ٌُوَجَد فً ُكت  َنَعْم؛ ال ُبد  أْن 

ْعَملْ ال ُبد  أْن  ٌَ ْقِد؛ فَمن  ٌُخِطا؛ بِخبلِؾ َمن لٌس لُه الَخلَِل، وأشٌاُء ِمن الن 

 !!أو التلص ص! َهم  إالّ الترب ص

 

فاقِنا، وتفاُهِمنا -ونحُن  لِتبلفًِ مواِضِع  -جاهدٌنَ -َنْعَملُ -بتعاُونِنا، واتِّ



 ..الت قصٌر هذه، واستدراِك أماكِن التقصٌِر تِْلكَ 

 ..والكمالُ عزٌز  

 

لَ ما ٌجِري فً ُمنتدٌاِت لكْن؛ كٌفما كان األمُر؛ فإن  الُمْنِصَؾ لو  تؤم 

ٌُْكَتُب فً ُمنتدانا -جمٌعا  -تلك-( الُؽلُوِّ ) ٌُقاِرُنُه فٌما  َرى الَفْرَق : -هذا-، و ٌَ

 .-والحمُد هلل ربِّ العالَِمٌن-واِضحا ، والحق  البحا  

 

 

نا لََنْحَمُد هللاَ  ُه استعَملَنا لِنُ  -عز  شؤُنهُ  -ُمستعٌنٌَِن به -تعالى-وإن  ْصَرِة أن 

ِرَسِة، وصدِّ  دٌنِِه، واستخَدَمنا إلعبلِء َكلَِمتِِه؛ فً َردِّ َهَجماِت الُؽبلِة الش 

 ًِّ ِهم على ُدعاِة المنهِج السلف ؛ الذٌن آَثُروا ُسلوَك منهِج -الحقِّ -ُعُتوِّ

ة؛ على السٌِر فً ُطُرِق التقلٌِد الجدٌدِة  لٌِل والُحج  افًِ للد  باع الص  -االتِّ

َدةِ بؤسما ة -!بِها الُمتعدِّ  !بخبلِؾ الَمَحج 

 

ْعلَِم الجمٌُع أن   ٌَ ِرهِ )َفْل ر  -( الُحْكَم على الشًِء َفْرع  عن تصو  ، -كما هو ُمَقر 

، -معا  -( الِعلِم والَعدل)فإن  الُحْكَم الحق  ال ٌكوُن إالّ باْبتِنابِِه على : وبالتالً

ٌَسَتْلِزُم ُوجوَد البصٌرِة الصاد ِة الواثَِقِة؛ حت ى وهذا   ٌ ِة الِعلم  ٌ قِة، والعقل

ْلِم الُمنافًِ للَعْدلِ  -أجمعٌن-َنْنُجَو   ...ِمن الَجْهِل الُمنافًِ للِعْلِم، والظ 

 

ْؽفُلُوَن  ٌَ أو َتفلَُت ! عّما تشُرُد به ألسنُتُهم -!أو ٌتؽاَفلُون-فإلى أولبَك الذٌن 

 ...تحذٌر  ونذٌر  : فٌه أقبلُمُهم

 

الٌس تحذ  ٌّ ا! ٌرا  ُدنٌو  ٌّ  !!أو نذٌرا  شخص

 

ما ُهَو    ...تحذٌر  أُخروي  ِصْرؾ   -وهللاِ -وإن 

 

؛ فإن  -ببل َحِسٌب-مفتوحة  لَفلََتاِت األقبلِم )!( فلبِْن كانْت َصَفحاُت اإلنترنت 

اَر اآلخرَة موقُع ِحساِب َفَرطاِت األقدام  قٌِب-الد  ٌََدي هللاِ العلٌم الر  َن  ٌْ  ...-َب



 

 ....فالَحَذَر الَحَذرَ 

 

ٌُِحب  لنفِسهِ »و ٌُِحب  ألخٌِه ما  ٌُإمُن أحُدُكم حت ى  ؛ نظرة  صادقة  واعٌة  «ال 

قة  راتعة ٌِّ ة  ض  ٌ  !!واسعة، ال نظرة  شخص

 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القول العدل األمٌن !( إْنهاءُ )

ٌٌِّن)فً مناقشة الشٌخ ربٌع فً   )جلسته مع الفلسطٌن
 

َم جولة  أُخرى  ... ِمن  -!كانت قد تتبُعها جوالت-أمسكُت الَقلََم ألَُتمِّ

فٌما َرمانًِ  -حفظُه هللاُ ورعاهُ -مناقشتً الودودة للشٌخ ربٌع بن هادي 

 ًّ عاهُ َعلَ   ...به، أو اد 

 !لكنًِّ لْم أكُتبْ 

-ُمباشرة   ، ُثم  أكُتبُ (أقَرأ)أنًِّ ( القول العدل األمٌن)فِمن عاَدتًِ فً هذا 

َظرَ -!ِمن ؼٌِر تنظٌم  ُمسَبق ُر الن   ... ثم... ، ُثم  أَُكرِّ

 

تكاُد تكوُن  -السابقَة والبلحقةَ  -َؼَفَر هللاُ له-فرأٌُت أن  اتِّهامات فضٌلتِِه 

َعْت ِعباراُتها! وإن اختلَفْت ألفاُظها... سواء    !!وتنو 

 

ة ُرها بؽٌِر ُحج   ..ٌَُكرِّ

ُدها بؽٌرِ  ٌُردِّ نة و ٌِّ  ..ب

 

 ...-تعالى-ساَمَحُه هللاُ  ...

 

َدهُ هللاُ -قولُُه  -هذا الٌومَ  -!بل َفَجَعنًِ-ولعل  الذي فاَجؤَنًِ  واِصفا   -بعدُ -سد 

ٌٌِّن)بِـ: -هذا-الُمباَرك -( ُمنتدانا) ٌن، لٌس كل السلف ٌِّ  !!(موقع كل الخلف

 !، ولْم أستِطْع أْن أكُتَب وال كلمة  -وهللاِ -فُصِدْمُت 

 

نالُُه به  -حفظُه هللاُ -وإنًِّ ألَْرَبؤُ بفضٌلِة الشٌخ ربٌع  ٌَ أْن ٌتدل ى إلى َدْرك  

 ًِّ إن  أعظَم الناِس »: -صل ى هللاُ علٌه وسلّم-شًء  ِمن طابلة قول النب

 !«..ُجرما  إنسان  شاِعر؛ ٌهُجو القبٌلَة ِمن أسرها

 

 :والمعنى واضح  



 

 !«أن  القبٌلَة ال تخلُو ِمن عبد  صالح: الُمرادُ »: قالَ الُمناِوي  

 

لُم ُظلمات   -أبدا  -فالتعمٌُم   ...ال ٌخلُو ِمن َجْور؛ والظ 

 

 !؟-بٌقٌن  -أكثَر ِمن ذلك  -ما-فكٌَؾ إذا كان حال  

 ..فها ُهنا َوَقْفتُ 

ْبتُ   ..وتعج 

 ..وأمسكتُ 

 

ٌن الِكبار -وهللاِ -فلٌس هذا  ٌِّ  ..ما نعلُمُه عن ُعلمابِنا الَمْرِض

 

 ...ولٌس ذاك ما نعرفُه ِمن طرابِق الُحَجِج ذواِت القٌمِة واالعتبار

 

كراَر بمثلِِه أو باْجتِرار  !وال أَُرد  الت 

 

؛ ِحرصا  على َقلَِمً ِمن أن ٌنحِرَؾ عن مساِرِه،  .. دِّ فؤعتِذُر عن إتماِم الر 

 ...أو كبلمً أْن ٌخُرَج عن إطاِرهِ 

 

نًِ قد َرَددْ  ة  أن  ٌ ة،  -جمٌعا  -ُت على تلك االتِّهامات وبخاص  بالُحَجِج القو

ة  ٌ  ...واألدل ة العلم

 

 ً  !ما كتبُت؛ فبل ٌخلُو بشر  ِمن خطؤ -بإطبلق  -ومع ذلك؛ ال أَُزكِّ

 

 ....وأنا باالنتظار؛ فالحق  أحب  إلٌنا ِمن أنفُِسنا

 

 ...عن اإلتمام -إخوانًِ-فؤعتِذُر منُكم  ...



 

 

 .. عند الكرام والعذُر َمقبول  

 

 

بلم  ...والس 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ن.. ُمهاتفة  ِمن ببلِد الحرمٌن  ٌْ  !َمرَحى وُنْعَمى َع
 

 

َصلَ بً  ... ا-ات   ٌّ ن -بعَد َعْصِر هذا الٌوِم  -هاتف ٌْ أخ  فاضل  ِمن ببلِد الحرَم

ن  ٌْ ُه ِمن -!ال أعرفُهُ -الشرٌَف ة)وأظن  ؛ َظَهَر لً -على َوْجِه الُخصوص( مك 

فُق، والُمتابعُة   ...-جزاهُ هللاُ خٌرا  -ِمنُه األدُب، والحرُص، والرِّ

 

 

 :فً ثبلث مسابل -بُكلِّ أدب  ورحمة وعلم -وف َقُه هللاُ -ولقد باَحَثنًِ 

 

 

  :األولى

إنهاء القول العدل )ُمعاتبة  منُه على َمقالً الذي أنزلُتُه بعَد ُظْهِر هذا الٌوم 

ُه ُسر  للَُؽِة  ؛...(األمٌن ُه تابَع الَحْلقات األُولَى بِحرص  ودق ة ، وأن  ذاِكرا  أن 

َتَمن ى أنًِّ لْم أُْنِهها ٌَ ُه    !الِعلِم والِحلم التً ساَدْتها، وأن 

 

ها قد -حفظُه هللاُ -ُمعلِّبل  ذلك  بؤن ها َقْطع  للِحواِر، أو إنهاء  ( ُتفهمُ )، بؤن 

لة مع الشٌخ ربٌع  .-حفظه هللاُ -بن هاِدي  للصِّ

 

نا  له  ٌِّ أن  هذا  -بارَك هللاُ فٌه-فشكرُتُه على حرِصِه، وجمٌِل َرؼبتِِه؛ ُمَب

، ولٌس هو إنهاَء عبلقة ، أو -ُخصوصا  -إن ما هو لهذه المسؤلِة ( اإلنهاء)

ة  -انتهاَء صلة   ٌ ة .-بت  ؛ فنحُن ال نزالُ نحرُص على استمراِر العبلقِة األخو

ٌ ة مع فضٌلة الشٌخ ربٌع العق ة المنهج  ٌ ت -حفظُه هللاُ -ابد -، والتً استمر 

وام-أكثر ِمن ُرْبع َقْرن  -إلى اآلن  ...-راِجٌَن لها الد 

 

هل فً هذه الَحْلَقِة ما تراهُ َخَرَج عن حدِّ : -وف َقُه هللاُ -وقد استفسرُت منُه 

ْفق؟   !األدِب، وإطار الرِّ



 

ٌُرٌُد فنَفى َنفٌا  قاِطعا   ُه  دا  أن  ًّ األخوّي  -فقط-؛ ُمإكِّ استمرار الحوار العلم

ة والدلٌل -مع فضٌلتِهِ -الودود  ًّ على الُحج  ، -ِمن جهة  -؛ ذاك الِحواُر المبن

فق واللٌِّن  أْن ال أقطَع ما كان  -وف َقُه هللاُ -؛ فوعدُتُه -ِمن جهة  أُخَرى-والرِّ

 ..ق، وطرٌقا  إلى هداٌة الَخْلقِمن ِمثِل ذلك سبٌبل  لبٌان هذا الح

 

 أّما المسؤلة الثانٌة؛ 

إلى ما أُثٌَر حولَها  -بارَك هللاُ فٌه-؛ ُمشٌرا  (رسالة عّمان)فهً ما ٌتعل ُق بـ

 .إلخ... و.. إلى وحدة األدٌان، و)!( ِمن ُشُبهات، وأن ها تدُعو 

 

  :فؤجبُتهُ 

قد أجاُبوا، وشرُحوا،  -الُمباَرك-( الُمنتَدى)إن  إخواَننا طلبة الِعلم فً هذا 

ُنوا بما ٌكاُد ٌكوُن ال َمزٌَد علٌه لمستزٌد، وال حاجَة أكثُر لمستفٌد؛   ٌ وب

ا-فَطلََب  َن ذلك بنفسً -ُملِّح  ٌِّ   !أْن أَُب

 

ا ِمنًِّ؛  -جزاهُ هللاُ خٌرا  -ولبِْن كان طلُبُه   ٌّ لٌس الِزما  لً، وال أراهُ ضرور

ة  مح-لكنًِّ أتجاوُب معه  ة  وأُخو   :؛ فؤقولُ -ب 

 

ُن  -1 ٌِّ رسالة عّمان؛ َشرح  ُموجز  وعاّم، وبِعبارات  لطٌفة  ؼٌر َعِسَرة؛ ُتَب

شمابلَ اإلسبلم، وِخصالَه الِعظام؛ َدَفَع إلى كتابتِها الواقُع المر  الذي ٌعٌُشُه 

ة الكثٌرة  ٌ ٌِّرات العالم  .اإلسبلم والُمسلمون فً ِظلِّ المتؽ

 

ٌ ة)بلُؽة ( رسالة عّمان) ِصٌَؽتْ  -2 ها (دبلوماس هة  -فً األصل-؛ ألن  ُموج 

تِِهم؛ حّتى ٌعرفوا حقٌقة دٌِن اإلسبلم  َنة ِمن الّناس؛ ولٌس لعام   ٌ لفبات  مع

 .-ولو بالجملة-

 

هة  إلى ؼٌِر الُمسلمٌن  -3 ؤِن والقرار منُهم -ابتداء  -هً ُموج  -؛ وألهل الش 

ٌٌِّن، وُرإساء،  .-على وجه  أخص   -..و.. وُوزراء، و ِمن صحف



 

ًِّ أمِر ببلِدنا  -4 لَُه - (الملك عبد هللا الثانً بن الحسٌن)صدَرْت باسِم ول جم 

ٌّة، أو أّي -هللاُ بتقواه ، ولٌست صادرة  ِمن وزارة أوقاؾ، أو هٌبة جامع

 ...جهة أُخَرى ؼٌرهِ 

 

ِة فً األُ  -5  ٌ ها عدد  كبٌر  ِمن الجهاِت الرسم رُدّن وخارجها، ِمن أقر 

قات، والُوالة األُمناء؛ منُهم الملك عبد هللا بن عبد العزٌز، : الُعلماء الثِّ

على سبٌِل  -تعالى-حفظهما هللا -والشٌخ عبد هللا بن سلٌمان المنٌع 

 ...-الِمثال

 

ه وال ِمن َخْلفِه؛ -كرٌما  -( قُرآنا  )لٌسْت هً  -6 ٌْ ِن ٌَد ٌْ  ال ٌؤتٌِه الباِطل ِمن َب

 ...وإن ما هً َنتاج  بشري  َمْحض  

 

ّد، والُمناقشة، والبحث -وال شكّ -فهً   ...ُعرضة  لؤلخِذ والر 

 .للّتً هً أقوم: ولكْن؛ بالتً هً أحسنُ 

 

ن -لْم ٌُكْن َثنابً علٌها  -7 ٌْ ْطَر وفً ظرؾ  خاص  -والذي ال ٌتجاوُز الس 

ا ا، وإن ما هو ثناء  مخصوص  عل -جّد  ى أصِل فكرتِها، وأساس ثناء  عاّم 

ِؾ  حمِة، ولٌس دٌَن اإلرهاِب والتطر  ال -َمبناها؛ فً أن  اإلسبلَم دٌُن الر 

 .-أكثر

 

إلزام  باطل ؛ فبل كبلَم على َوجه الكمال : إلزامً بُكلِّ حرؾ  أو كلمة  فٌها -8

، وهذه -صلى هللا علٌه وسلم-، ورسولِه -تعالى-والتمام إال كبلم هللا 

ة    ٌ ، ومزٌد بٌان   بده  ...ال تحتاُج إلى كثٌِر قول 

 

ة  ( رسالة عّمان) -9  ٌ ة  علم على طلبِة ( مفروضة  )أصبحت فً ببلِدنا ماد 

ٌ ة، وأضَحت ُتقام لشرِحها  ٌّات األردن المدارس والجامعات والمعاهد والكل

وبٌاِن مقاصدها الدوراُت فً المساجد، وِحلَق التعلٌم فً وزارة األوقاؾ 



ٌّة وال ة الُكبَرى -شإون اإلسبلم فً ببلدنا  -وؼٌرها ِمن المرافق العام 

ًَ إلى ذلك َخبلبُق ِمن الن اس -األردنّ  ة-، بل ُدِع ِمن  -وعلى مستوٌات عد 

 .-أٌضا  -خارِج األُرُدّن 

 

ٌن،  -!بؤنفُِسنا-فهل ِمن العقل والحكمة أْن ُنفرح نحُن  -10 أعداَء الدِّ

بلل  وُدعاَة الباطل، وأهلَ  بؤن ها  -فضبل  عن الَكَفَرة والُمشِرِكٌن-الض 

ور ! تدُعو إلى وحدة األدٌان( رسالة) وأّنها تتضّمن الباطل ِمن القول والز 

 !؟-كما ٌتمن ى أولبك وٌرَؼُبون-

 

ٌُناِدٌان وٌقضٌان بؤْن  ه)أْم أن  الَعْقلَ والحكمَة  ( قد)الكبلَم الذي ( ُنَوجِّ

ْرع، وال شٌبا  ِمن هذ( ٌحتمل) ٌُخالُِؾ الش  ه المعانً إلى معنى  َحق  ال 

تناَقُض مع دالبله، وُنصوِصه   !؟-ما داَم األمُر على هذه الصورة-ٌَ

 

-( الرسالة)ما نحُن حرٌصوَن علٌه؛ إبقاء  على ُروح هذه  -تماما  -وهذا 

ٌُخالؾ شٌبا  ِمن الشرٌعة  -ومبانٌها  .-ولو َصُؽرَ -بما ال 

 

11-  ًَ ِع ٌن، أو ٌدُعو إلى  -(رسالة عّمان)على - ما اد  ُه ُمخالِؾ  للدِّ ِمن أن 

  .ُكل ه لٌَس صرٌحا ، وال ظاهرا  .. أو .. وحدة األدٌان، أو 

 

ا-وعلٌه؛ فِمن الُمْمِكِن  َظِر فً النتابج -َحملُُه  -جّد  ، وُحسن الن  نِّ بُحسِن الظ 

ٌُناقض شٌبا  مِ - ٌُخالُؾ الشرٌعة، وما ال   .ن الِمل ةِ إلى ما ال 

 

ْر  -12 ًَ  -جمٌعا  -فْلَنَتَذك  ْرَؾ الذي ٌعٌُشُه الُمسلموَن، والحالَ الواه الظ 

ٌ ة الشدٌدة  ة، والضعَؾ السارَي فً َجَسدها، والتبع الواِهَن الذي تحٌاهُ األُم 

 .-شرقا  وَؼربا  -المفروضة علٌها؛ ِمن أعدابِها 

 

؛ -فً بعِض األُمور-بلد  إلى آَخر  أحوالُ ببلد الُمسلِمٌن تختلُؾ ِمن -13

ان  ان، وما ٌصلُح فً عم  ٌاِض ٌصلُح فً عم  فلٌس ُكلّ ما قد ٌصلُُح فً الرِّ



 ...قد ال ٌصلُح فً بؽداد، وما قد ٌصلُح فً بؽَداد قد ال ٌصلُح فً ِدمشق

 ..وهكذا

 

على َنَمط واحد  ُمخالِؾ  ألصوِل إدراِك الَمصالح،  -جمٌعا  -فمعاملُتها 

 ...عرفتِهاوم

 

ان)ما داَم أن   -14 ًِّ أمِر ببلِدنا ( رسالة عم  َرعاهُ هللاُ -منسوبة  إلى ول

ؾ فً إبداِء -بُهداه ؛ فالواجُب ُسلوُك سبٌل السرِّ فً ُنصِحِه وبٌانِِه، والتلط 

واب له  ا واضحا   -حفظُه هللاُ -ُوُجوه الص   ٌّ ا سلف  ٌّ  .-حكما  شرع

 

تختلُؾ أحكاُمها ِمن بلد   -وأولٌاء أمور الُمسلِمٌن-!( اممعاَملَة الحك  )أْم أن  

( ًّ فً الوقت الذي هو ِمن ! -ُهنا-إلى آَخَر؛ فٌجوُز الجهُر بنقِدهم ( إسبلم

 !!؟-ُهناك-الكبابِر وعبلمات الخوارج 

 

 !وضع الشًء فً موضِعهِ : -فً التعرٌؾ العلمً-( الحكمة)و -15

ٌُْفَهم  ...َفْل

 

 الثة؛ وأّما المسؤلة الث

أن  الشٌخ محمد : -جزاهُ هللاُ خٌرا   -ُمنتقِدا  -فقد َذَكَر لً ذاك األخ الفاِضل 

 !!ٌَُعل م فً عشر دقابق -أو العقٌدة-حّسان ٌقولُ بؤن  التوحٌد 

 

 :فؤقولُ 

ان  ِمن أهل الَفْضل ِمن  -أو ؼٌره-لسُت ُمحاِمً ِدفاع عن الشٌخ محمد حس 

ٌن؛ لكنًِّ  ٌِّ عاة السلف  :-ِمن باِب حقِّ الُمسلم على أخٌه الُمسلم-أقولُ الد 

ان-هذا الكبلم  ن -إْن صح  عن الشٌخ محمد حس  ٌْ  :ٌحتملُ أمَر

 

ل رة ؛ ِمن باِب قولِِه : األو  صلّى هللاُ -أن  أُصول العقٌدِة والتوحٌِد سهلة  ُمٌس 

ُروا»: -علٌه وسلّم ُروا وال ُتَعسِّ ولقد }: -تعالى-، وِمن باب قولِِه «ٌسِّ



ِكر ْكِر فهلْ ِمن ُمد  رَنا القُرآَن للذِّ ؛ فبل تعقٌَد، وال صعوبة، وقد كان {ٌس 

َة  -صل ى هللاُ علٌه وسل م-رسولُ هللا  ٌُناِدي-ٌقولُ فً أسواِق مك  : -و

 .«ال إلَه إالّ هللا؛ ُتفلُِحوا: قولُوا»

 

ا  :وأم 

 

لن اس إلى العقٌدِة فهو التهوٌن ِمن أمِر االنشؽاِل بدعوِة ا: الثانً

ِن َمَكَث نوح  فً قوِمهِ  ٌْ ، {ألؾ سنة  إالّ خمسٌَن عاما  }: والتوحٌد؛ الل َذ

ن  إلى هذه الدرجة؟ ٌِّ  !ٌدعو إلٌِهما، وٌحقُِّق فٌِهم أصولَهما؛ فهل أمُرهما َه

 

 ...ال، وألؾ ال: فالجوابُ 

 

ِن؛ لو  ٌْ زاَدُه هللاُ -ان أن  األخ الشٌخ محمد حسّ ( َثَبتَ )وعلى ِكبل الَوجَه

حملُ كبلِمِه على  -ُحْسَن َظن  به-قال مثلَ هذا القوِل؛ فإن  الواجَب  -توفٌقا  

َقْرُن كبلِمِه بما ٌشرحُه،  -أٌضا  -المعَنى الحّق األّول، وإْن كان واِجبا  علٌه 

ُنهُ  ٌِّ  .وٌب

 

ٌْب-والذي أراهُ هو الثانً  لحدٌِث  -جزاهُ هللاُ خٌرا  -؛ فهذا َشْرُحُه -ببل َر

بلم-جبرٌل  ٌستؽرُق -فً بٌاِن اإلسبلم واإلٌمان واإلحسان  -علٌه الس 

روس منُه  ا -زاَدهُ هللاُ ِمن فضلِه-عشرات الد  ٌَزالُ ُمستمّر   !وال 

 

ٌن، وقواعد  ولٌس فٌه إالّ أصولُ العقٌدِة، وأُُسس التوحٌد، وأركان الدِّ

 ...األخبلق

عاِة ا ْدَفَعنا خطإهم فالواجُب حسُن الظنِّ بالد  ٌَ ٌن، وأْن ال  ٌِّ لو سل ْمنا -لسلف

ِمن ؼٌِر تمٌٌز  بٌن المصالح -إلى إسقاِطِهم، وَهْتِك أستاِرِهم  -!به

 ...-ُهنا وُهناك-والمفاسد، وال إدراك  لحقابق الوقابع 

 

 



 ...-بارَك هللاُ فٌكم-فالنصٌحَة النصٌحَة 

 

ْفَق  ْفَق الرِّ َدُكُم هللاُ -والرِّ  ...-سد 

 

َة  َة األُُخو   ...-سل َمُكُم هللاُ -واألُُخو 

 

عوَة  عوَة الد   ...-جزاُكُم هللاُ خٌرا  -والد 

 

ولو على -وأخٌرا ؛ َجَزى هللاُ خٌرا  َمن كاَن َسببا  فً كتابِة هذا الَمقاِل  ...

رعة  !-َوْجه الس 

 

 

 .والسبلُم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 



د    !وبماذا؟! ولِماذا؟! وعلى َمن؟! ة؛ لَِمن؟الشِّ
 

 

 

َرِة عند كاف ِة الُعلماء  الُحكُم على ) :قولُُهم -!بل الُعقبلء-ِمن القواعِد الُمقر 

ِره ِمن  -!وال قلٌبل  -؛ وهً قاعدة  ال َتقبلُ كثٌرا  (الشًء فرع  عن تصو 

 !الشّك والَجَدل، واألخذ والردّ 

 

ر أو التساُهلَ فً شًء  ِمن -األُمور على حقٌقتِها  ذلُكم أن  إؼفالَ تصو 

 .ُموِصل  إلى الَخلَل فً الُحْكم علٌها، أو تحدٌد النظرة إلٌها -ذلك

 

ُر أقرَب إلى الواقعِ  كان الُحْكُم أدَنى إلى الحقِّ : وكل ما كان التصو 

 ...والصواب

 

ألُموِر الُمراِد بٌاُن ِمن أجِل ذا؛ َوَجَب على ُكلِّ ِذي َنَظر  استٌعاُب معرفِة ا

قبل َخْوِض أيِّ بحث  فٌها، فضبل  عن إصدار  -كاف ة  -أحكامها ِمن جوانبِها 

 !الُحكم علٌها

 

ٌَرى  -تعالى -بحمِد هللا -هذه-السلفٌة الُمباَرَكة ( منتدٌاتنا)والناظُر فً 

ها  ًِّ  -فً أؼلِب أمِرها-أن  الردِّ ، وعلى -ِمن جهة  -قابمة  على التؤصٌِل العلم

فِق واللٌِِّن  ، بل ٌَرى أن  التؤصٌلَ هو األكثُر ُوُرودا ، -ِمن جهة  أُخَرى-بالرِّ

 .-تعالى-بحمِد هللا  -أصالة  -واألوفُر وجودا  

 

ُن ( قد)وبالنتٌجِة؛ فالرُدوُد التً  ِة !( شٌبا  )تتضم  محدودة   -عندنا-ِمن الشد 

ا ا، ومعدودة  َعّد    ...جّد 

 

، وشتمونا -أساسا  -بَمن َنُرد  علٌهم مّمن ابتدإونا بالردِّ ولو قُوِرَنْت 

ُدونا وأخَرُجونا )!(وسب وَنا  تِنا جر   ٌ ها ال ُتقاَرُن بها -َتَبعا  -، وِمن سلف -؛ فإن 



 .-ولو فً أقلِّ ُوجوه الُمقارنةِ 

 

 !َترَ : وانُظر

 

َهَمنا باإلرجاِء على َمن ات   -!عندما َنُرد  ولو بالقلٌل-سَنُرد   -باهلل-فكٌؾ 

ِة؟  ٌ  !والجهم

 

ُه أقوالَُه بؽٌِر ِعلم  وال بصٌرة ؟
ٌَُسفِّ  !وكٌؾ ُنجٌُب َمن ٌطُعُن فً شٌِخنا، و

 

كوَت أكثُر صنٌعنا-وكٌؾ نسُكُت  فاق،  -!مع أن  الس  َهَمنا بالنِّ على َمن ات 

ٌ ة؟  !واللفلفة، والَخلَفِ

 

وِء وكٌؾ ال نتكل ُم فٌَمن َجَمَع ألفاَظ ال وق-س  -ُكل ها، وَرمانا بها  -!والس 

بؽٌِر خوؾ  ِمن الخالِق، وال حٌاء  ِمن  -فً صعٌد  واحد   -ُجملة  وتفصٌبل  

 !الَخْلق؟

 

فً  -باالختبلق-فً أنسابِنا، وَؼَمَز  -بالهَوى-وكٌؾ ُنواِجُه َمن َطَعَن 

 !أعراِضنا؟

 

ُسوبِه وباطلِِه بشًء  ( بعض)أفبل ٌستحق  الواحُد ِمن هإالِء أْن َنُرد  علٌه 

نِ : وال أقولُ -)!( ِمن مثلِه  ٌْ  ؟!-الصاَع صاَع

 

ن-ولو َفَعْلنا ذلك  ٌْ ؛ فوهللاِ لن نكون له ظالِمٌن، وال فً أيِّ -الصاَع صاَع

ِطٌن رٌن أو ُمَفرِّ  ...حق  ُمقصِّ

 

ُه واإلنساُن لو أن  ! الرّد بمجّرد الشتم والتهوٌل ال ٌعِجُز عنُه أحد  »َنَعم؛ 

ُن به  ٌِّ َب ٌُ ِة ما  ٌُناِظُر الُمشِركٌن، وأهلَ الكتاب؛ لكاَن علٌه أْن ٌذُكَر ِمن الُحج 

ٌ ة -« الحق  الذي معه، والباطلَ الذي معهم كما قال شٌُخ اإلسبلم ابُن تٌم



 .-(6ٙٔ/ٗ)« مجموع الفتاَوى»فً 

 

ْتم والتهوٌل)ولكْن؛ َفْرق  بٌن  ( ظ والتخشٌنالتؽلٌ)، وبٌن -ِمن جهة  -( الش 

 :-ِمن جهة  أُخَرى-

 

ٌ ة فً   :(ٖ٘/6ٕ)« مجموع الفتاَوى»قال شٌُخ اإلسبلم ابُن تٌم

إن  ما ٌجري ِمن نوِع تؽلٌظ  أو تخشٌن على بعِض األصحاِب »

؛ ... واإلخوان ٌُصلُِح هللاُ بها بعَضهم ببعض  هً ِمن مصالِح الُمإمنٌن التً 

ن تؽسِ  ٌْ لُ إحداُهما األُخَرى، وقد ال ٌنقلُع الوسُخ فإّن المإمَن للمإمِن كالٌَد

 !إالّ بشًء  ِمن الخشونةِ 

 

ٌُوجُب ِمن الن ظافِة والن عومِة ما َنْحَمُد معه ذلك التخشٌنَ   .«لكّن ذلك 

 

َة فعل  ( التؽلٌظ والتخشٌن)فكٌؾ إذا كان هذا  ا، أو رد   ٌّ لٌس انتصارا  شخص

؛ وإن ما هو انتصار  للحقِّ وأه ة   ٌ -لِه، وَرفع  للوابِِه وراٌتِه؛ فاألمُر ذات

ِهم }: -تعالى-كما قالَ  -والحالُة هذه ٌْ َولََمِن انَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه َفؤُْولَبَِك َما َعلَ

ْبُؽوَن فًِ األَْرِض . ِمن َسبٌِل  ٌَ اَس َو ْظلُِموَن الن  ٌَ بٌِلُ َعلَى ال ِذٌَن  َما الس  إِن 

ِر اْلَحقِّ أُْولَبِكَ  ٌْ -ُسبحاَنهُ -؛ وكما قال [ٕٗ-ٔٗ:الشورى]{لَُهم َعَذاب  أَلٌِم بَِؽ

ا }:  َوِء ِمَن اْلَقْوِل إاِل  َمن ُظلَِم َوَكاَن هللّاُ َسِمٌع  ٌُِحب  هللّاُ اْلَجْهَر بِالس  ال 

ا  .[6ٗٔ:النساء]{َعلٌِم 

 

َه شًء  ِمن االنتقاِد  ًِّ )!( وقد ُوجِّ فً  -رحمُه هللاُ -لشٌِخنا اإلماِم األلبان

ةِ )بعِض ُردوِدِه  ن  ة)فً موضوِع !( على أهِل الس  رحمُه -، فقالَ -هذا- (الشد 

َمِة  -هللاُ  ا، -( ٕط -31-1/27) «سلسلة األحادٌث الضعٌفة»فً ُمقدِّ راّد 

بل    :-وُمجٌبا ، وُمَإصِّ

ةِ )كثٌرا  ما ٌسؤلُنًِ بعُضهم عن سبِب » د  فً  -أحٌانا  -التً تبُدو ( الشِّ

ي؟كت( بعِض )  اباتًِ فً الردِّ على بعِض الكاتِبٌن ضدِّ

 



 :وجوابا  علٌه أقولُ 

نًِ  اُء أن  ْعلَم هإالء القُر  ٌَ ا ال  -بحمِد هللا-فْل  ٌّ ا علم ً  رّد  ال أبتدُئ أحدا  ٌُرد  عل

َم فٌه، بل أنا له ِمن الشاِكرٌن  .َتَهج 

 

ةِ )وإذا ُوِجَد شًء  ِمن تلَك  د  ُتبًِ؛ فذلك ٌعوُد إلى أْن فً مكان  ما ِمن كُ ( الشِّ

ً  ُبهتا   ، واشتط  فٌه، وأساَء إل ً  ابتداء  ا على َمن رد  عل تكوَن رّد 

 ...وافتراء  

 

لََمةِ )وِمثلُ هإالء  ... ٌُفٌُد فٌهم !( الظ  ْفُح واللٌُِّن، بل  -فً اعتقاِدي-ال  الص 

ُعُهم على االستمراِر فً بؽٌِهِ  ٌَُشجِّ ُهم، و ُه قد ٌضر  م وُعدوانِِهم؛ كما قالَ إن 

 :الشاعرُ 

 

 

 

َدا***** إذا أنَت أكَرْمَت الكرٌَم َملَْكـَتُه   وإْن أنَت أْكَرمَت الل بٌَم َتَمر 

 

ِؾ بالُعلَى ٌْ َدى فً موضِع الس  ِؾ فً *****وَوْضُع الن  ٌْ ُمِضر  كَوْضِع الس 

َدى  !َموِضِع الن 

 

 

 

لَ ُظْلِم مثل هإالء المُ  اِس وتعلٌِمِهم، قد بل إن  تحم  ِرٌن إلرشاِد الن  تصدِّ

ٌ ة -أحٌانا  -ٌكوُن    .فوَق الطاقِة البشر

 

ُة ُمراعٌة  لهذه الطاقِة، فلْم َتقُل   ٌ والحمُد -ولذلك؛ جاءِت الشرٌعُة اإلسبلم

َك األٌمن؛ »: -الٌوم-!( المزعوم)كما فً اإلنجٌل  -هلل َمن ضرَبَك على خدِّ

-بل قال ! «ر، وَمن َطلََب منَك ِرداَءَك؛ فؤعِطِه ِكساءكفؤِدْر له الخد  األٌسَ 

، {فَمن اعتَدى علٌُكم فاعتُدوا علٌه بِمثِل ما اعتَدى علٌُكم}: -تعالى



َبة  مثلُها} ٌِّ بة  َس ٌِّ  .{وجزاُء س

 

َفَمْن َعَفا َوأَْصلََح }: أن  تماَم هذه اآلٌِة الثانٌةِ  -تعالى-وأنا ذاكر  بفضِل هللا 

الِِمٌن َفؤَْجُرهُ  ٌُِحب  الظ  ُه الَ  ِ إِن  َولََمِن انَتَصَر َبْعَد ُظْلِمِه َفؤُْولَبَِك َما .َعلَى هللا 

ِهم ِمن َسبٌِل ٌْ ْبُؽوَن فًِ .َعلَ ٌَ اَس َو ْظلُِموَن الن  ٌَ بٌِلُ َعلَى ال ِذٌَن  َما الس  إِن 

ِر اْلَحقِّ أُْولَبَِك لَُهم َعَذاب  أَلٌِم ٌْ َمن َصَبَر َوَؼَفَر إِن  َذلَِك لَِمْن َولَ .األَْرِض بَِؽ

 .[ٖٗ-ٓٗ:الشورى]{َعْزِم األُُمور

 

ولكنًِّ أعتقُد أن  الصفَح المشكوَر، والصبَر المؤجوَر؛ إن ما هو فٌَمن َؼلََب 

ٌُِذل ه؛ كما ٌدل   ٌُِعز  الصابَر وال  هُ، و على الظنِّ أن  ذلك ٌنفُع الظالَم وال ٌضر 

ُة مع أعدابِهِ  -صلّى هللاُ علٌه وسلم-على ذلك سٌرُتُه   ٌ  ...العمل

 

ٌُإَخُذ ِمن هذه اآلٌات  أن ها تسمُح للمظلوِم باالنتِصاِر  -ونحِوها-وأقل  ما 

وِء }: -تعالى-لنفِسِه بالحقِّ دوَن َتَعد  وُظْلم؛ كقولِِه  ٌُِحب  هللاُ الجهَر بالس  ال 

 .{ِمن القوِل إالّ َمن ُظلِم

 

ةُ  ن  ُحُه؛ كِمْثِل قولِِه  والس  ُد ذلك وُتوضِّ لعابشَة  -صل ى هللاُ علٌه وسل م-ُتإكِّ

اتِها علٌها  .«دوَنِك فاْنَتِصِري»: حٌَن اعَتَدْت إحَدى َضر 

 

ً  : قالَتْ  ٌَبس رٌقُها فً فٌها، ما َتُرد  عل فؤقَبْلُت علٌها، حت ى رأٌُتها قد 

  ً رواهُ الُبخاري  -. ٌتهل لُ وجُههُ  -وسلّم صل ى هللاُ علٌه-شٌبا ، فرأٌُت النب

ج  فً -بسند  صحٌح   -وؼٌُرهُ -« األدب الُمفرد»فً  ، وهو ُمخر 

 .-(6ٕٙٔ)« الصحٌحةِ »

 

ن  ٌُباِدُروا باإلنكاِر؛ فإنًِّ مظلوم  ِمن كثٌر  مم  اء أْن ال  فؤرُجو ِمن أولبَك القُر 

ٌُظَ  ُعوَن الِعلَم، وقد ٌكوُن بعُضُهم مّمن  لَِؾ، ٌد  ُه مَعنا على منهِج الس  ن  أن 

ُه  فهو مّمن أَكلَ الُبؽُض والحسُد َكبَِدهُ؛ كما جاء فً  -!إْن كان كذلك-ولكن 

: الحسُد، والبؽضاُء؛ هً الحالِقةُ : َدب  إلٌُكم داُء األَُمِم قبلَُكم»: الحدٌثِ 



ٌن، ال حالِقُة الش عر ه عن وهو حدٌث  َحَسن  بمجموِع -« حالقُة الدِّ ٌْ طرٌَق

ر وأبً هرٌرةَ  ٌْ َب  .-ابِن الز 

 

ٌن، وأْن ٌرَضوا  ٌِّ ٌن، ال خٌال ٌِّ فؤرُجو ِمن أولبك الُمتسابلٌِن أْن ٌكوُنوا واقع

ي على الظالِِمٌن مع قوِل ربِّ العالَِمٌن وال تعتدوا } :منًِّ أْن أقَِؾ فً ردِّ

ًِّ ال{إّنه ال ٌحب المعتدٌن   :قدٌم؛ ؼٌَر ُمتجاِوب  مع ذلك الجاهل

 

 

ْجَهلَْن أحد  علٌنا ٌَ  !فنجهلَ فوَق جهِل الجاِهلٌِنا*****أال ال 

 

 

 ...«ِعٌاذا  باهللِ أْن أكوَن ِمن الجاهلٌن

وقد َنَقلَ بعَض -إلى بعِض َمن َرد  علٌه، وحالِهم  -رحمُه هللاُ -ُثم  أشاَر 

تا  -فاسِد كبلِمِه وقولِهِ   :-ُمَبكِّ

بتِؽً وجَه  ونحو هذا ِمن اإلفِك الذي ...» ٌَ ال ٌصُدُر ِمن كاتب  ُمخلِص  

ُه ُمكابِر  شدٌُد  دِّ علٌه؛ ألن  ُن فً الر  ٌِّ ُن واألسلوُب اله ، وٌنفُع فٌه اللٌِّ الحقِّ

ل  .«..الُمكاَبَرِة والتمح 

 

ٌُعاِملُنا به  -رحمُه هللاُ -فكٌؾ لو َرأَى شٌُخنا  ، واعتداء  -ما  بُظلم  سافِر 

وا -وَجَهلَتِِهم-الُمعاِصِرٌن ( المنتدٌات)َبِة كثٌر  ِمن َكتَ  -سافل   ؛ الذٌن ُؼذ 

ب ُبوا التقلٌد الشدٌد؟ !وَنَشإوا على الِحقد! على التعص   !وتشر 

 

ل علٌنا  َنُهم فً طرابِق التقو  نا، وتلو  َنُهم فً َسبِّ كٌؾ لو رأَى تَفن 

 !وتقوٌلنا؟

 

اتِ   ٌ ، -بَمحِض الباطلِ -نا كٌؾ لو َرأَى أسالٌَبُهم فً الُهجوِم على ن

م -واستخراِج َمكنوِن ُصدوِرنا ن التهج  ٌْ  !؟-بَع

 



..   ً ً  )وهذا الجواُب العلم ُن  -ُكل ه-الحاسُم ( األلبان ٌِّ َب ِمن حالِنا مع ( جانِبا  )ٌُ

ٌَن علٌنا( طرفا  )ُخصوِمنا، و  ...ِمن واقِعنا مع الرادِّ

 

وال نتكل ُم عن ُمناِوبٌِنا -نا وأحبابِنا ِمن ُخل ِص إخوانِ -ولو أْنَصَؾ الُمنَتقُِد 

بلع-! وأعدابِنا ؛ لََعَرَؾ أن  ُردوَدنا ال ُتساِوي ُعشَر ُردوِدهم، وأن  -بعد اطِّ

ِهم ٌُقاِرُب ُعشَر ِمعشاِر َشْتِمِهم وَسبِّ  !!تؽلٌَظنا وتخِشٌَننا ال 

 

ُن الجواَب الفصلَ على ا -ذاك  -رحمُه هللاُ -وكبلُم شٌِخنا  ألسبلِة ٌتضم 

 :األربعِة المطروحِة فً ُعنواِن هذا الَمقالِ 

 

ةُ  د   :الشِّ

 ...لِلمظلوم الُمنتِصر بحقّ !.... لَِمْن؟ -1

 

 ...على الظالِم الباؼً بالَجْور!.... على َمن؟ -2

 

 ...لِردِّ َبْهتِِه وُعدوانِهِ !.... لماذا؟ -3

 

َنِة !.... وبماذا؟ -4 ٌِّ ِة والب شًء  ِمن اإلؼبلِظ  ولو كان معها-بالُحج 

ةِ  د   ...-!والشِّ

 

ُجِل : )وما أجملَ ما قٌلَ  َدُع .. عجبُت ِمن الر  ٌَ ٌَرى الَقذاَة فً عٌِن أخٌِه، و

َؽَن فً نفِسهِ ! الِجْذَع فً عٌنِهِ  َدُع الضِّ ٌَ ْؽَن ِمن َنْفِس أخٌِه، و ٌُخِرُج الضِّ ( و

 .-(6٘ٙ)« صحٌح األدب الُمفَرد»-

 

 

 

 

 !وال َتَرى نفَسها إالّ بِمرآةِ ***** ها ما َدَنا وَنؤَى فالعٌُن ُتبِصُر من



 

 

 

 

لُ -( 4ٖٓ/ٙ)« الِحلٌة»ما رواهُ أبو ُنَعٌم فً  -كذلك-ولَنْنُظر  ٌُمثِّ ا  -مم 

ا بٌِع بِن َصبٌِح، قال-!مّما نحُن فٌه( شٌبا  ) -جّد    :، عن الر 

ْقَط  -ها ُهنا-إن  : قلُت للَحَسنِ  بُِعوَن السِّ ِجُدوا إلى قوما  ٌت  ٌَ ِمن كبلِمك؛ لِ

  !الوقٌعِة فٌَك سبٌبل  

 

ِة الُخلوِد؛ فَطِمَعتْ : فقال   ...ال ٌْكُبُر ذلك علٌك؛ فلقد أطمْعُت نفسً فً جن 

ْحمن؛ فَطِمَعتْ   ...وأطمْعُتها فً ُمجاورِة الر 

 

ألنًِّ رأٌُت ! وأطمْعُتها فً السبلمِة ِمن الن اس؛ فلْم أِجد إلى ذلك سبٌبل  

ُهم ال ٌرَضْوَن عن مخلوق  مثلِِهمالن    !اَس ال ٌرَضْوَن عن خالِقِِهم، فعلمُت أن 

 

ًِّ : عن َبحر بن َنْصر، قال( 4ٗٔ/1)ورَوى أبو ُنَعٌم  الناُس : قٌل للشافع

ًّ : ٌقولونَ  َك شٌع  !إن 

اعرُ : -رحمُه هللاُ -فقال  ب  الش  ٌْ  :ما َمَثلًِ وَمَثلُُهم إالّ كما قالَ ُنَص

 

 

 

نًِ ومـا  ابلً عنِك أعجمُ ***** زالَ ِكتمانٌِِك حت ى كؤن   لَِرْجِع جواِب الس 

 

 

ْسلَمُ ***** ألسلَم َمن قول الُوشاِة وتسلمً  ٌَ ً  علـى النـاس   وهل ح

 

 

 



بلمِة ِمن الّناِس سبٌل: ُثم  قالَ  ٌُصلُِح دٌَنك ! لٌَس إلى الس  فانُظر إلى ما 

َن هللا فإذا أصلحَت ما بٌنك ]فاْلَزْمُه؛  ٌْ -[ ؛ فبل ُتباِل بالن اسِ -عز  وجل  -وَب

ِن ِمن  ٌْ َن المعقوَف ٌْ ْهد الكبٌر»وما َب  .-للبٌهقً- (٘ٓٔص)« الز 

 

رداء : ومنهُ  كان الناُس ورقا  ال شوَك فٌه، »: -رضً هللاُ عنهُ -قولُ أبً الد 

َتُهم لْم وُهم الٌوَم شوك  ال َوَرَق فٌه؛ إْن نقدَتُهم َنَقُدوَك، وإْن َتَركْ 

ؤ»رواهُ مالك فً -. «ٌتُرُكوك  .-(محمد بن الحسن - 146)« الموط 

 

 

 :وِختاما  

ل : العوَن والتوفٌقَ  -ُسبحاَنهُ -فإنًِّ أرُجو ربًِّ  ِعلما  وَعَمبل ، -على أْن أتمث 

ْهد الكبٌر»كما فً -رحمُه هللاُ -َما قالَُه مالُِك بُن دٌنار  -وواقِعا  وحٌاة   « الز 

 :-(ٔٓٔص)

نًِ؛ ألنًِّ ال أَرى إالّ » منذ عرفُت الناَس ما أُبالً َمن َحِمَدنًِ، وال َمن َذم 

طا   ا ُمَفرِّ  !!«حاِمدا  ُمْفِرطا ، أو ذاّم 

 

 

 

 

 ...الُمستعان على ذلك -وحَدهُ -وهللاُ 

 

 

باِت عَملًِ ... ٌِّ  ..اللهم  إنًِّ أعوُذ بك ِمن َشرِّ نفسً، وس

 

 

 

* * * * * 



  ..رنو١و

 !ٓ ا١ٌَِّو اٌٝ اٌّص١وِِ 
 

 

 

 ًِ ٓ إٌَّب ِِ ٓ اٌمَو٠ج١ٓ أٚ اٌجؼ١ل٠ٓ-ال ٠ياُي وض١و   رقفَٝ ػ١ٍٗ أٍجبُة  -!ِِ

ٍَف١ِّ١ِٓ]افززبػِ  ََّ ًّ اٌ ٕزَلٜ ُو ١ٓ ف١ٗ غ١َو  !؟[ٌّبما] -اٌؾم١م١َّخ-[ ُِ ِّ ِّ٘ زٛ ُِ
 ِٗ   !ؽم١مزِ

 

 

 

ْهُد  ْهدُ  -ُِٕن اٌجلا٠خ-َٚوُ َٚوُ ٔبك٠ُذ ٚلوَّ ِٕٙظ »ٍُٛا ِوزبثٟ ال رغؼ: ]ٚووَّ

ٍَََّف اٌّصبٌؼ ُِّْىٍخ« ..اٌ ٓ مٌه! ٘ٛ اٌ ِِ  ُُ ُِقبِغجبً اٌغ١َّغ [فبألُِو أػظ  ،-

ُ٘لٚء    ًِّ َٓ «ِٕٙظ اٌٍَف اٌّصبٌؼ»٘نٖ ِٛاهُك ِوزبثٟ : ]-ثُى ؛ فؤ٠

ؼزَِوُظْٛ؟ ُّ   ...[!اٌ

 

لاً ػٍٝ ع١ِّغ افٛأِٟ  ئوِّ ُِِْوف١ٓ ٚأػعبء-ُِ  ٓ ٓ ثَْؼلُ  -ِِ ِِ ٚ ًُ ٓ لَْج -ئالً لب -ِِ

[:ْ ِؾجُّٛ ُّ َِٓ ٌُٙ رٕزملْٚ، ٚػ١ٍُٙ روكُّْٚ! أ٠ُّٙب اٌ ُٙٛا  ِؽوصبً  [ال رُْبثِ

ْفك ٚا١ٌٍِّٓ، ٚاٌمِٛي األ١ِٓ الِػ ٚاالٍزمبِِخ -ػٍٝ اٌوِّ ًِ اٌصَّ بً ثؤ٘ زْجِّٙ ُِ -؛ 

ْْ ٠ٕؾوَف ١ّ٠ٕبً أٚ ٠َبهاً  [أِّٟ أفبُف هللاَ :]-لبئالً  ٟ أ ِّ ََ لٍََ ُه ٌغب َِ -فؤُِ

هاً ٔفَٟ  َٟ : ]ٚا٢َفو٠ُِٓؾنِّ َٟ اٌجغ   .[فبؽَنُهٖٚ.. اٌجغ

 

 َّْ ً  أص١ً ال ٠ٕجِغٟ اِغفبٌُُٗ، ٚ٘ٛ أ ِٕب٘ظ ]ٍٚجُت ٘نا اٌزؾن٠و ػبئل  اٌٝ أص

ٓ ِجب٘ظ االٍزمبِخ ِِ ََّالِخ  ؛ ِؽوصبً ػ١ٍٙب، ٚكػٛحً ا١ٌٙب، ٚهغجخً [اٌ

طبٌِجبً ([األٚؽبي)، ٚ(األؽٛاي)ث١ٓ ]ّل٠لح فٟ اٌز١١ّي ُِ ثبٌمِٛي اٌؾبِىَ -؛ 

ُ ٍِ ًِّ ؽبي: ]-اٌؾب ُُٙ ػٍٝ ُو ِٛ صفؾزَ ٍَْْٕط َّْ اٌؾكَّ ٠ظٙو  [ف فبٌَّٕمُل ٠زىّوُه ِغ أ

ه  .٠ٚزموَّ

 

 

ُْٙذ ٔص١ؾخً  عَّ َٚ ٍُذ -ٚلل  ِٓ ِب أصَّ ٓ ظّ َْ فٟ اٌجؾِو؛ ] -ِِ اٌٝ اٌن٠ٓ ٠ؾوصُٛ

ْٕف١َٓ  ١َ٘ٓ-وٍّخ ٌِص ْْ ١ََ٠ُوٚا  [-ثبرِّغب ؼبً فٟ أ َّ ْْ  -ع١ّؼبً -غَ ، ٚأ ٖ  ٚاؽل  ثبرِّغب

ً  ٚاؽل  ٠ َْ -ٍزَمُٛا ػٍٝ أْص جُٛ َِ ُُ٘ اٌن٠ٓ ٠ٕزَ ٚ-ُُٙ  ...-اٌٝ كػٛح  ٚاؽلح -ُوٍُّ

 



ُِّ أٍجبِة االفزالفِ  ٓ أ٘ ِِ  ًَّ ُْٙ»]ظ١بع : ٌٚؼ اٌّوػبع )ث١ٓ « ؽم١مخ اٌفَ

ُْ رز١َّّْي ػٕل اٌىض١و٠ٓ ([أً٘ اٌفمٗ ٚأّواف إٌّبً)، ٚ(ٚاٌغٛغبء ؛ فٍ

َّٚ ! األ٠ٌَّٛٚبد ُْ ٠عجْػ األوضُوْٚ األ  !١ٌَّبدٌٚ

 

 ُُ٘ ٘نا ؽّل .. ٚ٘لاَك٠ُْىُ.. ؽٕب١ُْٔىُ: ]-ؽو٠ص١ٓ صبِكل١ٓ -أعِّؼ١ٓ-فٕبَك٠ٕب

ًِ األ٘ٛاء) ٓ أ٘ ِِ  ًُ ُع ؛ ؽزّٝ ال رقزٍِػَ األٚهاق؛ [اٌجِلػخ اٌزٟ ٠َُؼلُّ ثٙب اٌوَّ

١ًِّّٕب ثّٛافمخ  أٚ  ٍُ جزِلُع  ُّ جزِلػبً ثقطؤ  أٚ فطئ١ٓ، ٠ٚص١َو اٌ ُِ  ُّٟ ِّٕ َُّ َٚ اٌ ف١َْغُل

ٓ  أٚ ٌٍؼ١َْٕ١ٓ! ز١َْٓاْصَٕ   !أٚ أغّبض  ٌؼ١

 

 ُْ ٍَ َْ َٔ ُْ َب ٌ فبُٖ إَّٔٔ ٍَ ؛ فبما -ع١ّؼٙب-، ٚهغجزِٕب اٌق١ِّوح -ُوٍِّٗ -ِغ ِؽوِصٕب-فٛا أ

قبٌِف١ٕب  ُّ ُِٙ}]ث ًَّ ص١ؾخ  ػ١ٍ َْ ُو جُٛ ََ و اٌَج١ً، ّٚؼََّت  [{٠ؾ ب ٚػَّ ّّ ؛ ِ

َّالء:]األلب٠ًٚ، ؽزَّٝ ل١ً ّبً ؛ غَْؼٕبً ٚرغ[ال ُػٍَّبء.. ُػ خ، ٚرؾىُّ و٠ؾبً ثغ١ِو ُؽغَّ

 !!ثال ك١ًٌ

 

زَبئ١ٍِٓ  -ٚاٌؾُّل هلل-فؤػَوْظَٕب  ُِ ِه٠ٓ-ػٓ أوضِو مٌه؛  موِّ ُِ-[ : ًّ ً٘ ُو

؟( ٍفب٘خ) ًّ ! رَُوكُّ ً  )ُٚو ؟( عٙ   ..[!٠َُصلُّ

 

ِٗ -ٚ٘ٛ ٍئاي   َِ فزَمِواً اٌٝ اعبثخ -فٟ ٔف ُِ  ٌَ  !ظبُ٘و اٌلِّالٌخ؛ ١ٌ

 

 ٓ ِِ كِّ فىبْ اْػواُظٕب ػٓ وض١و   ًُ هلل-ثال ؽّل -األفِن ٚاٌوَّ  -ٚؽَلُٖ  -ٚاٌفع

واً ٌِـ ِّ جب ُِ ِف ]ٍججبً  ْْ ًِ اٌُؼمٛي اٌٛاصِمخ، ثَى ًِ )ا٠ٕب اٌن٠ٓ  ؛[اٌصؼبفمخ (افال

َٛق ثغ١ِو ِزبع  ٚال ِبي   َُّ َْ اٌ َْ اٌّؼووخَ ثغ١ِو ىاك  ٚال ! ٠لُفٍُٛ ٠ُٚقٛظٛ

ُِٙ!! ٍالػ   ٓ فٍََزبِد األلالَِ :]فىبْ أْ آَي اٌؾبُي ث ُُ٘  [اٌٝ فََوغبد األللاَ ِِ ٚ

 َْ ْٕغِ ! ال ٠َُْؼُوٚ ِٓ اٌصُّ جُْٛ)!( ٚألؽَ ََ ُِٙ ٠ؾ َِ ٓ أٔفُ ِِ!! 

 

 

َٓ ا١ٌَّو ٚاٌّص١و-ٚفٟ أصٕبِء مٌه  ُذ  -!ث١َْ ْٙ ًِّ ]ٚعَّ رٕٙئخً إلفٛإِٔب فٟ ُو

ُُٙ-[ ِىبْ ٕبً ا٠َّب٘ب اٌؾشَّ ػٍٝ اإلللاَ-ِؽوصبً ػ١ٍُٙ، ٚرنو١واً ٌ ِّّ َع ُِ اٌٝ : ]؛ 

ًِّ اٌٍَف١ِّ١ٓ)ثّٕبٍجخ افززبػ  ..األِبَ ؽزّٝ ٠َزع١ئٛا  ؛[لجً ػبَ( ِٕزَلٜ ُو

َُّزمجً ِوف١ِٓ اٌ ْْ زَ َْ ُِ  ...ثبٌّبظٟ؛ ١ٌَِْؼزَجُِوٚا ثبٌؾبِظِو؛ 

 

ٍْػ  ٓ اٌَغٍَػ ٚاٌَق ِِ ْْ رٕمٍََِت -َٚوُ َٚوُ هأ٠ٕب  ؾٕخ اٌزٟ ٔوُعٛ أ ِّ أصٕبء ٘نٖ اٌ

َْٕؾخ ِِ ِٓ ما-اٌٝ  ٓ ث١َْ ِِ ، (اٌٙغو)١ٌٌ ث١ٓ :]ٚما ؛ فغبَء ثؼُط اٌزٕج١ٗ 



ُٗ؛  ؛ ![-فمػ-( ح)ؽوف ( اٌٙغوح)ٚ َّ ُٗ ٚلٍََ َّ ُْ ٠عجْػ فٙ ٓ أؿ  ٠ُقبٌفُٕب ٌَ ِِ فَىُ 

 ُٗ َِ ب َؽَوَف ِٛلفَُٗ، ٚأىيَّ لََل ّّ  ؟!ِ

 

ًِّ فُوصخ  رٍَُُٛػ  مبً ِغ ُو ٍِ َُّزّوُّ ِزٕب ُِٙو -رمو٠جبً -ٚوبْ اٌزٕج١ُٗ اٌ ؛ ففٟ األّ

ب َِ مّوْؤب ثمِٛي هثِّٕ ُىُ}] :اٌُؾُو ََ َّٓ أٔفُ ٛا ف١ٙ ُّ فُوصخ ]فىبْٔذ  [{فال رظٍِ

ُّواعؼخِ  ُّؾبٍجخِ [ٌٍ َٓ ...، ٚاٌ ًَ ]؛ ماِوِو٠ ْؼجبْ)لَْج َّ  ٓ ِِ لَٛي ([ ١ٌٍخ إٌِّْصف 

ِّٟ اإلٍالَِ  ِْ ١ّطبٔبْ»: ]ٔج زَجَّب َْ ُّ ٍِْؼ ٚاإلؽَبْ«اٌ واً  [..؛ فجبِكُهٚا ثبٌصُّ َنوِّ ُِ
ٍَِف اٌِىجبِه، ٚأ -ثَْؼلُ - ََّ ؛ ثّٛالِف اٌ ُِ َِ اٌؼظ١ ًِ ماَن ا١ٌٛ ْض ِّ ُِٙ اٌِؼظبَ؛ و فاللِ

[ ََ ََ َِٔل ٠ك)٠ٛ َُّ (أثٛ ثىو اٌصلِّ زَبئالً ([ُػّو ثٓ اٌقطَّبة)، صُ ُِ َْ : ]؛  أرَْلُهٚ

ُُٙ  (؛![ٌّبما؟ ُُٙ-ألَّٔ َٟ هللاُ ػٕ َُ اٌمٍُٛة -هظ  ...ِوجبُه إٌُّفًٛ، ِػظب

 

ُُٙ ؟ ِٕ ُٓ َٓ ٔؾ َٓ أ٠  !فؤ٠

ُُٙ اٌىج ِٛٞ أفاللُ ٓ عٙخ  -١وحُ فًٙ رَزَ ُْ فُُغٛهاً ]ثـ -ِِ اٌُقصِٛخ ػٕلِب رىٛ

ًْٙ ٍْفٛفبً ثبٌَغ ٓ عٙخ  أُفَوٜ [َِ  !!؟-ِِ

 

ِْ  -ٚهللاِ -ال  ٓ -ال رَز٠ٛب ِِ ُِٙ ٔؼزجُو؛ ٚ ٓ لََصِص ِِ ُِ٘ َٔزف١ُل، ٚ ١َِو ٍِ  ٓ ِّ ؛ ف

(ُِٙ ّٞ -( افزالفِ ّٞ األفٛ ٍَف١َّخُ فٟ ]ٔزَِّؼعُ، ٚ -اٌٛكِّ ََّ ٍْزَُىٓ اٌّؼبم٠ُو اٌ ٘ىنا ف

ب وبْ ف١ٕب -ؽمًّب-، ٌٚٛ َػَوْفٕب اٌعٛاثػَ [اٌَبئغخ اٌؼ١ٍَّّخ( عزٙبك٠َّبداال) َّ ؛ ٌَـ

 !-ٚالِؼبً ِٚصللبً -٘نا اٌنٞ ف١ٕب ( ثؼطُ )

 

ُْ ٠َفُذَّ مٌه  ٌٚ- ُ ُْ ٠َْؾِوْفٕب ػٓ لَْصِلٔب؛ فىبْ اٌزؾن٠ُو  -ُوٍُّٗ ٓ َػُعِلٔب، ٌٚ ِِ
 :ٚاٌزٕج١ُٗ 

ٓ اٌٍَج١َّبد؛ وـ - ِِ عِؼٟ)ثـ!( كهح اٌؾكّ ِصب)أٍٍٛة ]اٌزؾن٠ُو   [(األصو اٌوَّ

 ...-ٚغ١وٖ [أٍٍٛة مٚٞ األ٘ٛاء]اٌنٞ ٘ٛ 

 

ٚاٌزٕج١ُٗ ػٍٝ اإل٠غبث١َّبد؛ وبألِِو ثبألفالق اٌؼب١ٌِبد، ٚا٢كاة اٌيو١َّبد؛  -

ٍُٛا : ]ونان إٌِّلاء اٌؼبٌٟ َّّ َْٔصبف -افٛأِٟ-رغ ْفِك ٚاإل -فٟ اٌؾبيِ  [ثِؾ١ٍخ اٌوِّ

ٓ[فمل ؽبْ ٚلُذ اٌمطبف: ]-فٟ اٌّآيِ -، ِغ اٌزج١ِْو  ِّّ ثلا٠خ ]، اٌّزع

ب ٠ُْجِٗ ؽبَي [اٌؾغي ّّ ٍْزَفُّ ([كٚكح اٌمَيّ )ٚٔٙب٠خ ]؛ ِ ب٠ِخ -؛ اٌنٞ ٠َ -فٟ إٌِّٙ

 ِٗ َِ   ... ػٍَٝ َْٔف

 

 !!!ف١قُٕمُٙب، ٠ٚمزٍُٙب

 



ُّجٙخ    ٓ ِِ  ٌَ  ... اال َٚهَكْكٔب٘ب -ٚاٌؾُّل هلل-ف١ٍ

ٍّٟ االّ َؽمَّ  ٍّٟ ٍٍف ِّٕ ٍُ   ً ٓ أص ِِ  ...ْمَٕبُٖ ٚصَجَّْزٕب١ٌٌٖٚ 

ِِ أػَوْظٕب ػُٕٗ  ِٗ ٚاٌط١َّْ فَ ََّ  ...ٚأوضُو اٌ

َُ ٚاٌزمل٠ُو  ًُ هلل-ٚاالؽزوا ٕب -ٚاٌفع َِ ُْ ٠َىْل ٠ُفبِهُق ألال ٌ... 

 

 

ُِّ ٘نا اٌِغلاي؛ ٚمان اٌم١ً ٚاٌمبي ٓ أٔظبه  فبئِجبد، : ٚفٟ ِفَع ِِ وُ هأ٠َْٕب 

ب ٚافَمَ  ُّٓ ف١ٙب أَّٔٙ َّْهَّ َٚٔظَواد  ػبثِواد؛ ٠ُظَ ٛاة، ٚفبَهلَذ اٌ ذ اٌؾكَّ ٚاٌصَّ

َْ -ؽم١مخً -ٚاالْهر١ِبة؛ ٚاٌٛاؽلحُ ِٕٙب  ْْ رىٛ َوح]ال رَْؼُلٚ أ ٍِ حً فب َْٔظَوحً )ال .. َووَّ

خَ -؛ فجََوَى [(!ػبثَِوح َّّ ْلقُ  -صَ ئاُي اٌصِّ َُّ ، ٚاٌ ٓ : ]اٌزَبإُي اٌؾكُّ ِِ فًٙ ٘نا 

ُّئ١ِِٕٓ؟ ًِ اٌ  ![!ٍج١

ًُّ ٘نا َعَت ػ١ٍَْٕب: ُٚو ْٚ ًَ َمٚارِٕب  -َؽْزّبً - أ ْْ ال ُْٔغفِ ٕب، ٚأ ََ ََٝ أٔفُ ْٕ ْْ ال َٔ -أ

قبٌِف١ِٓ ٌٕب ُّ ِؼٟ-ا١ٌَه :]؛ فىبْ اٌِقطبُة اٌٍٛمػٟ-فَعالً ػٓ اٌ َّ ٌْ ؛ -أ٠ُّٙب األ

ِؼٟ َِ َْٕذ  ِّٟ [ٍٛاًء فبٌَْفزَِٕٟ، أٚ ُو : -صٍَّٝ هللاُ ػ١ٍٗ ٍٍَُّٚ-؛ اػّبالً ٌمِٛي إٌج

ُٓ أؽُلُوُ ؽزّٝ ٠ُؾِ » ِِ ِٗ ال ٠ُئ َِ ِٗ ِب ٠ُِؾتُّ ٌَِْٕف ب َعَؼٍَٕب َٔزََبَءُي «تَّ ألف١ِ ّّ -؛ ِ

ج١ِٓ زََؼغِّ ُِ!-  

 

ٕب  ََ مبِه١ِٔٓ أٔفُ ِؼ١ٓ-ُِ َّ بٌِِؾ١ٓ -أع ٍَفَِٕب اٌصَّ ٍَ َغفََو -!( صٕبئُؼٕب)أ٠ٓ :]ثطوائِك 

ٓ -هللاُ ٌٕب  ِِ(ُِٙ ُُ هللا-( أفاللِ ُٙ   ...[!؟-هؽّ

 !ج١ِو َهكٍّ أٚ َعٛاةٚ٘ٛ ٍئاي  َؽكٌّ َٚصٛاة؛ ال ٠ؾزبُط اٌٝ و

 

ؾَٕخ-ٌٚمل َهأ٠َْٕب  ِّ ا-رؾن٠واد  لب١ٍخً  -أصٕبَء اٌفزِٕخ، ٚفٟ ِضبِٟٔ اٌ ، -عّلً

ْؾِط اٌَتِّ أٚ -ػّلًا-ٚػجبهاد  غ١ٍظخً ال رُْؾَصٝ  َِ َُ االّ ػٍٝ  ؛ ال رمٛ

ٓ غ١ِو رل١ًٌ ٚال ث١بْ ِِ ْٕف١ِو؛  ً ؛ فبؽَنُهُٖٚ : ]اٌزَّ : ٚ٘نٖ ك١ٍَخ   !٘نا ثبغ

 َ٘ ْٔجُِنٚ  !؟-ثبهلل ػ١ٍىُ-؛ فىبْ ِبما  [بفب

 

َْ اْػزَِبف-ثال اْهعبف-فغبء اٌقطبُة  : اٌٝ ٍبئِو األصٕبف: ]، ُٚكٚ

ِٖ  ؛[اإلٔصبَف اإلٔصبف عَٛك ٌٕب ٌَٚٛ َػٍَْذ أصٛارُٕب -ٚهللاِ -فجَِغ١ِْو ُٚ ٚال ! ال 

ٕب ُِ َوْذ أللا ََ ٌٕب ٌٚٛ رؾوَّ ٕب!! ل١ِب ُِ  !!!ٚال اػزجبَه ثٕب ٌٚٛ َعَوْد ألال

 

ِخ  -ّقص١ًّب-َؽَوْصُذ  ٌٚمل َِّ ُّؾبفظِخ اٌزب  -ِب اٍزطؼُذ اٌٝ مٌه ٍج١الً -ػٍٝ اٌ

زبثؼخ أوضو ِب فٟ  ُِ ٓ اٌّمبالد، ٚػٍٝ  ِِ ٕزلأب)ػٍٝ ٔظبفِخ ِب أوزُُت  ُِ ) ٓ ِِ
 !اٌىزبثبد



 

ٕزلأب  ُِ  ًِ ا اما لٍُُذ أل٘ ّوً ٍِ  :-!ٚال أفبفُ -ٚال أُِم٠ُغ 

 

 ْْ ُْ أُِؽتَّ أ  ...رُمبيَ  ٌمل هأ٠ُذ ثؼَط َوٍِّبد  ٌ

ْْ رُْىزَتَ  -عّلًا-ٚلوأُد ػلَّحَ رؼ١ٍمبد  أٍبَءِٟٔ   ..أ

 

ُِّْوف١ٓ  ْوُد اٌ َِ ٓ ٘نا ٚمان، ثً َغ١َّْوُد أوضَوُٖ ث١ِلٞ، ٚأ ِِ ْهُد  ٚوض١واً ِب ؽنَّ

ضٍِٗ ِِ ِل٠ِل ػٍٝ  ْْ   ...ثبٌزَّ

 

 ُٓ  ...فٟ مٌه عبكُّْٚ، ٚػ١ٍٗ ؽو٠صْٛ -اٌٝ ا٢ْ-ٚٔؾ

 

 ...فؤػ١ُٕٛٔب

 

 َّْ فؾبد  ِٚغ مٌه؛ فب ٕزَمَلح، ٚرٍه اٌصَّ ُّ مبهٔخ ٌٙنٖ األُِٛه اٌ ُِ أْكَٔٝ 

اد  َٚ كا ْٛ ََّ ٕزل٠بد)فٟ ثؼِط -اٌ ُّ ُِٙو اٌفَْوَق اٌفظ١غ: -(اٌْجىبد)ٚ( اٌ ! رُْظ

ُف ثٙب اٌجَْوَىُؿ ا١ٌٍٛغ ِْ  !٠َٕٚى

 

 

 

ُد ث١َٕٕب  ُٚ ُّٛ ٘نا اٌزَّفب جُُى َْ َْٕعؼُ ***** فَؾ َ٠ ِٗ ًُّ أبء  ثبٌنٞ ف١  ُٚو

 

 

 

 

...  ُٓ ٓ أؿ  ٔبِصؼ ، أٚ  ٚٔؾ ِِ ًَّ ٔص١ؾخ  صؾ١ؾخ ، أٚ اّبهح  ٚاصِمخ   ْٕزَِظُو ُو َٔ

َؼ ا١ٌََّو  ِؾتٍّ صبِكق؛ ٌُٕصؾِّ  ...-ثال رؤف١و-ُِ

 

ِٗ االّ فٟ ؽبالد  )!( ؽزَّٝ اٌزصو٠ُؼ ثبألٍّبِء  ْْ ٠َُقَٛض ث ٟ أ ِّ ْؼ ٌِمٍََ َّ ُْ أٍ ٌ

ا ٕزمبح  َؽِنَهح  عّلً ُِ ا، ٚثؤٌفبظ    ...ظ١ِّمَخ  عّلً

 

ِٓ -زَْجُذ فىَ  ر١َْ ّٞ )اٌٝ  -ِوَّ ٌَُٚذ  -ٚفَّمَُٗ هللاُ -( فع١ٍخ ا١ٌْـ ُػج١َل اٌغبثِِو

جزِلة ُّ  :-!ثبٌ

 



ُُ ظٍُُّبد».. ١ّـ ُػج١َْل] -1 ٍْ ُّْٛ«اٌظُّ َٓ ال ٠ؼٍَ   ..[!؛ فال ٠َزغو٠ََّٕه اٌن٠

 َُّ  :صُ

ٓ عل٠ل-٘نا ِفطبثٟ ا١ٌه ! ١ّـ ُػج١ل] -2 ِِ- ! ٍُْٗ َِّ -لثوثَِّه اٌؼي٠ي اٌؾ١ّ-فزؤ

]...  

 

 

 

 

ب  َِّ ُّٞ -ٚفَّمَُٗ هللاُ -( فع١ٍخ ا١ٌْـ هث١غ ثٓ ٘بكٞ)ٚأ ؛ فىبْ ِفطبثٟ األفٛ

مبٌٟ  َّ ُِصلَّهاً ث كُٚك ٌٗ  َٛ  :-!؛ ال اثزلاء  -أ٠عبً -ٚ٘ٛ عٛاة  -اٌ

١َّْـ هث١غ ]-1 ُُ هللاُ -اْهفُمُٛا ثبٌ ُى ُّ َِ [-٠َْوَؽ ب هأ٠ُذ ثؼَط األلال ّّ فٟ -؛ ٌ

ٕزلأب) ُى لَْلهَ  -!(ُِ َٚ ُ رزغب ِٗ ؽمَّٗ ، ٚ٘نا ِب -ػفب هللاُ ػٓ اٌغ١ّغ-ُٖ، ٚال رُؼِط١

 ...ال أْهَظبُٖ 

 

مبي -2 َّ َُّ ص١ََُّْٕذ ث جبؽضِخ ا١ٌْـ هث١غ فٟ : ]صُ ُِ ُي اٌَؼْلُي األ١ِٓ فٟ  ْٛ اٌمَ

ِٗ ِغ اٌفٍَط١ِّ١ٕ١ٓ) َُ ِغ ث١بِٟٔ، ٠ٚزالَءَ  [(عٍَزِ ثَْؾضبً ٌَط١فبً َهف١مبً؛ ٠َزَٛاَء

 ...-ِغ رٛع١ٟٙ

َُّ أرْ  ِٗ ٚ)جَْؼُذ مٌه ثـصُ ِٖ ، ٚ)رى١ٍِّ ِٖ )رٕغ١ِي  ...رؼي٠ِي

 

َُ ثـ ... زَٕب  -اٌّمبي: أٞ-أٙبئٗ )ٚوبْ اٌِقزب َّ َٓ هللاُ فبرِ ِؼ١ٓ-أؽَ َّ  ...-أع

 

ًَ مٌه جبكهِح اإلصالػ]وبْ : ٚلج ُِ ثُٕب ِغ  ُٚ َُّ [رغب ح األٌَٚٝ، صُ ح ]، ٌٍّوَّ ٌٍّوَّ

َُّ [... اٌضب١ٔخ  !!!صُ

 

ْ  (ا١ٌَّو)اٌزٛف١َك فٟ ٘نا  -لثؼ -رؼبٌٝ-ٍبئالً هثِّٟ  ٓ  ٚأِب ، ٚاٌٛصَٛي ثؤِ

ٚ ُِ َّص١و)اٌٝ اٌَقْز  ...(اٌ

 

َّٟ (رنو١و)فىبْ ٘نا اٌـ قبٌِفِ ُّ ِؼ١ٓ-؛ ٌٟ ٚإلفٛأِٟ، ٌِٚ َّ َٟ هللاَ -أع ْْ ٔزَّمِ -؛ أ

ب َُٔىذُ  -ع١ّؼبً  ّّ ًُ، ٚف١ّب ََٔنهُ ... ف١ّب ٔىزُُت، ٚػ  ...ٚف١ّب ٔفؼ

 

ِٟٙ ثبٔزِٙبئِٕبرٕ -فمػ-( ُك١ٔب)فبألُِو ١ٌٌ   !ز

ب ٘ٛ   ...-ث١م١ٓ-لبكِخ ( آفوح)، ٚ(ك٠ٓ)ٚأَّّ

 ...فؾَبة



 ...ٚصٛاة

 ...ِٚػمبة

ُىُ  ََ ٛا أٔفُ ُّ   ...-ثبهلل ػ١ٍىُ-فبْهَؽ

ُّٛٔب ِؼُىُ   ...ٚاْهَؽ

 

َّٟ ػٍٝ  َّٟ اٌّجٕ ُّٛا َِٕٙغُىُ اٌٍَف َّٕخِ )ٚاْهَؽ َُّ ْْ ٠زغ١ََّو؛ ( اٌغّبػخ)ٚ( اٌ ٓ أ ِِ
َٟ اٌٛالُء ٚاٌجَ  ٓ عٙخ  -!( اٌؼصج١َّخ)ٚ (!اٌزم١ٍل)ػٍٝ  -ف١ٗ-واُء ف١ُعِؾ ِِ- ،

َٟ ٚالُِؼُٗ  َِ ّْ ٓ ِعٙخ  أُْفَوٜ-!( اٌفُولخ ٚاالفزالف)٠ُٚ ب ٠ُؼبِهُض ؽم١مخَ -ِِ ّّ ؛ ِ

 ...كػٛرٕب، ٠َِٚىوُّ ثبٌَّْٕمِط ػٍٝ ِِٕٙغٕب ٚغو٠مِٕب

 

 

صبٖ .. ْٛ  ...فٛاَغ

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٌْت َت وَذ ٌْ  ..)ً إلى الُكَوٌترحلت)حولَ .... َك

 

 

 

ْكَرٌاِت  ... الِة، أو َكَتَبِة الذِّ ح  راتِ -لسُت ِمن الر  ٌُْعَنْوَن  -أو الُمَذك  الذٌن 

بتدِوٌِن شإوِن َرَحبلتِِهم، أو أخباِر َسَفِرِهم وَحَضِرِهم؛ لكن  سإالَ بعِض 

ْتِب ٌدفُعنا إلى كَ : عن بعِض ذلك -جزاُهُم هللاُ خٌرا  -إخوانِنا الحرٌِصٌَن 

 :شًء  مّما ُهنالك، فؤقولُ 

 

ة  ِمن  -1  ٌ ةِ )كانْت ِرْحلَتًِ بدعوة  رسم  ٌ التابعِة لوزارِة ( الدابرِة الثقاف

ِة فً دولِة الُكَوٌت، فجَزى هللاُ الجمٌَع خٌرا    ٌ  ...األوقاِؾ والش إوِن اإلسبلم

 

اِعً األساُس إلٌها هو األُخ الفاضلُ  -2 حلِة، والد  ُق الرِّ كتور الشٌخ  ُمنسِّ الد 

  ً بِ ٌْ   .-زاَدهُ هللاُ ِمن َفْضلِهِ -عبُد العزٌِز بُن نَدى الُعَت

 

نِه، وُحْسن ُخلُقِِه  ولقد رأٌُت ِمن فضلِِه، وِعلِمه، وتواُضِعِه، وُنبله ، وتسن 

ٌِه على هللا-الشًَء الكثٌَر : وَسْمتِه، وِحْرِصهِ   ..؛ فجزاهُ هللاُ خٌرا  -وال أَُزكِّ

 

ٌ وَن  لقد -3 تِ ٌْ  -جزاُهُم هللاُ خٌرا  -أَْكَرَمنًِ إخواُننا المحب وَن َطلََبُة الِعْلِم الُكَو

حلِة؛ دعوة  َقْبلَ َبْدِء  ام الرِّ  ٌ ة  طٌلََة أ ؛ فقد كانْت دعواُتُهم ُمستِمر  ما إكرام  ٌّ أ

روِس، ودعوة  بعَدها   .الد 

 

ِة طلبِة الِعلمِ  وكان ٌجتمُع فً هذه الدعواِت أعداد  لٌسْت قلٌلة    ...ِمن خاص 

 

ا-كان لً ثبلثة ُدروس  -4  ٌّ  :-ٌوم

ٌام)َشْرح : َبعَد الَعْصرِ  -أ ، للحافِظ ابِن «ُبلوغ الَمرام»ِمن ( كتاب الصِّ

 .َحَجر



 

، لؤلِخ الشٌِخ إبراهٌَم بِن عامر «النصٌحة»شرح : َبعَد المؽِربِ  -ب

 ًِّ لِ ٌْ َح  .الر 

 

لَؾ أصحاب الحدٌثعقٌد»َشْرح : بعد الِعشاء -ج ، لئلماِم أبً «ة الس 

 ًِّ اُبونِ  .ُعثمان الص 

 

ُت  ٌْ ِن، وأّما األخٌرةُ؛ فقد  -بحمِد هللا-وقد أْنَه ٌْ ٌَ ِن األُولَ ٌْ َة المحاَضَرَت ماد 

ة   .-وهللاُ الُمستعانُ -تقرٌبا  -أنهٌُت نحَو ُثلَُثً الماد 

 

َن إخ-الجو  العام  الؽالُِب فً الكوٌِت  -5 ٌْ ٌٌِّن الُخل صَب هو جو  : -وانِنا السلف

ْفق ة، والتعق ل، والِحكمة، والرِّ  ..الِعْلِم واألُُخو 

 

ْرِق والؽْرب  -6 ُق الموجوُد فً الش  ٌن-التفر  ٌِّ َن السلف ٌْ موجود  بُجْملَتِِه  -َب

 !-ال َفْرق-ُهنالِك 

 

ٌ ر  -7 َعِة الُؽبلِة ُهو ُهو لْم ٌتؽ ٌ ر ولعل هُ -َنهُج الُمَبدِّ الترب ص : -!!لَْن ٌتؽ

ِب،  ْشتٌِت، والَوالء والَبراء على التقلٌِد والتعص  ٌ د، والتفرٌق والت  والتص

 ...-بؽٌِر بصٌرة  -والتحذٌِر الشدٌِد الشنٌع ِمن الُمخالِِؾ 

 

ٌَسمْح  لواحد  منُهم بمواَجَهتًِ؛ إالّ )!( إضافة  إلى الُجْبن والَخَور الذي لَْم 

سابل القصٌرة  !أو عبَر اتِّصاالت الهواتِؾ! راءَ ِمن وراَء وَ  -لؽٌِري-والر 

!!!!! 

 

بعُض ُسلوِك بعِض طلبِة الِعْلِم ِمن أفاِضِل إخوانِنا -!شٌبا  ما-أْزَعَجنًِ  -8

-على مؤل-،وذلك بِحرِصه الشدٌد على إلزامًِ برأٌِهِ -ُهناك-المشاٌخ 

-هذا الشٌَخ الفاضلَ ، ثم إظهارِه السخَط بسبِب ذلك؛ مع أن  -!مرتٌن

َنفُِّروَن  -وف َقُه هللا -نفَسهُ  ٌُ ُروَن منه، و ٌُحذِّ لم ٌنُج من ألسنة الُؽبلِة ؛ فُهم 



 !عنه

ِعُظ  ت  ٌَ َدهُ هللاُ -فلعل ُه ٌعتبُر و  ...-سد 

 ....-زاده هللا من فضله-إال حرصا  علٌه،ورؼبة  به-وهللاِ -وما كتبُت هذا

طعت وما توفٌقً إال باهلل علٌه توكلت وإلٌه إن أرٌد إال اإلصبلح ما است)و

 ....(أنٌب

 

ٌن فً الُكوٌت؛  -9 ٌِّ َبة  ُمباَرَكة  ِمن َطلََبِة الِعْلِم السلف ٌِّ نا بمجموعة  ط ٌْ اْلَتَق

ْمحان، والشٌخ ُمباَرك : منُهم الشٌخ َبْدر الَبْدر، والشٌخ فٌصل الس 

الطوٌل، والشٌخ  الهاجري، والشٌخ عبد العزٌز العتٌبً، والشٌخ سالم

-خالد القحطانً، والشٌخ عبد هللا الفارسً، والشٌخ فٌصل قزار القاسم 

، والشٌخ عبدهللا آدم -َضٌفا  -وكان بصحبتِِه األخ الشٌخ محمد المؽراوي 

، والشٌخ فٌحان بن سرور، والشٌخ  -رحمه هللا-ابن أخً شٌخنا-األلبانً

محمدي نورستانً  والشٌخ -فرج المرجً،والشٌخ عبدهللا الشرٌكة 

ُرهُ  -وؼٌرهم -،والشٌخ ما ما دي الؽٌنً مع -مّمن فاَتنًِ ِذْكُرهُ أو تذك 

 ...-االعتِذارِ 

 

ا ِمن ُجلِّ إخوانِنا طلبِة الِعلِم الَمْذُكوِرٌن  -10 فضبل  عن -لََحْظُت استٌِاء  عاّم 

عو-ذاك-ِمن منهِج التبدٌِع والُؽلُوِّ  -ؼٌِرِهم َق الد  َنما ، الذي َفر  ٌْ َة أ  ٌ َة السلف

َنما َحل  ! ُوِجد ٌْ  !!وأ

 

  :-مّما فٌه ِعبرة-ِمن َطرابِؾ ما َجَرى معً، وَوَقَع لً فً الكوٌت  -11

ٌجً الجامعِة  -فً الفُْنُدقِ -زاَرنًِ  بعُض أفاِضِل دكاتَِرِة العقٌدِة ِمن ِخرِّ

ِة، واْبَتَدأ الكبلَم ُمْثنِ   ٌ ِة فً المدٌنِة النبو  ٌ ً  اإلسبلم ، وُمستْحٌٌِا  )!(ٌا  َعل

، ٌترّدد فً )!(؛ كؤن  عنَدهُ ُمبلحظة  -جزاهُ هللاُ خٌرا  على جمٌِل أَدبِهِ -ِمنًِّ 

ْعُتُه على ذلك ... إْبَدابها ُمبلحظَة  -بعَد أْلي  -، فَذَكَر لً -حفظُه هللاُ -فشج 

ان»على !( القومِ )  !!!!-!هً هً-« رسالة عم 

 

الذي صرُت أُسافُِر به معً ُمنُذ -الكمبٌوتر المحمولَ  فَفَتْحُت لُه ِجهازي



ان»، وأَْطلَْعُتُه على نصِّ -!فترة   ا-ذاتها-« رسالة عم   ٌّ  ...، فَقَرأَها حرف

َمات  ٌْ فً ُخْطَبتًِ -التً تحِوي ثنابً العام  )!( ُثم  أْطلَْعُتُه على تلَك الُكلَ

سالة»على ُعموِم َفْحَوى  -المشهورة  ...-لمذكورةا-« الرِّ

 

ا  َب جّد  ا-فتعج  ِمن تلَك الَحملَِة الظالمِة التً ال تستحق  ُعْشَر ِمعشاِر ما  -جّد 

ُروا، وحكموا، وَظلَُموا  ...َفَعلُوا، واْنَتَقُدوا، وثو 

 

-لَِبْعِض َمن ٌراُهم  -الذي َظَهَر له-بإٌضاِح الحقِّ  -جزاهُ هللاُ خٌرا  -ووَعَد 

 ...إخوانِِه األفاِضلِ  أهبل  للبٌاِن ِمن -هو

 

رابِؾ  ان : -أٌضا  -وِمن الط   ٌ ُث عن الشٌخ عبِد هللا الُؽَد ا نتحد  نا ُكن  رحمُه -أن 

ِة -هللاُ   ٌ بعد ُظْهِر ٌوِم الث بلثاء؛ فإذا بَِخَبِر وفاتِِه -، وبعِض مواقِفِِه العلم

 ..-رحمُة هللا علٌه -بعَد عصر الٌوم نفسه -ٌؤتٌِنا 

 ...َؽة  حكمة  بالِ 

 

ا  -12 ْر لً أي  فُرصة  -والحمُد هلل-كان الوقُت مملوءا  جّد  ؛ بحٌث لْم ٌتٌس 

هاِب إلى أيِّ مكان  آَخر ؼٌر الفُنُدق، والمسجد، ومكان الدعوتٌن  للذ 

نِ  ٌْ َت  ٌ ْوِم ٌَ  ...ال

 

ُة  -13  ٌ عواتُ -لْم َتْخلُ الَمجالُِس الٌوم ة  على  -وكذلك الد   ٌ ِمن أجوبة  علم

، وإشكاالت    ...ما كاَن قد َطَرَحُه إخواُننا ِمن أسبلة ، واستفسارات 

 

 -به -تعالى-وكان الجواُب علٌها بَحَسِب الُوْسِع والطاقِة، وما أْكَرَمنا هللاُ 

 ...{وَفْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلم  َعلٌِم  }ِمن معرفة ، 

 

حلِة ال( بعض)هذا  .. هن والباِل حول هذه الرِّ ُمبارَكِة؛ ساببل  ما سنح فً الذِّ

ُه سمٌع  ُمجٌب   -سبحانه-ربًِّ   ..اإلخبلَص والَقُبولَ؛ إن 

* * * * * 



ٌٌِّن؛ احَفُظوا للشٌخ ربٌع حق ه)  ...(إخوانً السلف
 

 

داُء األخوي  الرابُق الذي أْطلََقُه أَُخونا الشٌُخ الفاضلُ أبو  ... ٌلتقً هذا النِّ

  ً وٌل الُكوٌت داَء -فً مقالِِه األخٌرِ -ُه الَمْولَىوف قَ -سعد سالم الط  ، ذاَك النِّ

اْرفُقُوا : )الُوّدي  الواثَق الذي جعلُتُه ُعنواَن َمقال  ُمفرد  لً؛ حٌُث قُْلتُ 

ٌُْعِجب  -!كالعادةِ -؛ مع َكْون مقالًِ هذا (-ٌرحُمُكم هللا-بالشٌخ ربٌع  لْم 

الُؽبلِة ( إخوانِنا)كثٌرا  ِمن  - وا -!أُولبك ور -؛ فرد  جزاء  )بالباطِل والز 

ًّ : )-ُمتناِدٌن -(!ِوفاقا   ال َتْرفُقُوا بالحلب ..)!!! 

 

 

ْعَملُ َعلَى َشاِكلَتِهِ }فـ!! ولْم آَبْه لهم! فلَْم أَْحفِل بهم ... ٌَ ُكل   }... 

 

َم األُخ الشٌُخ أبو سعد  ُمَعلِّبل  -كبلَمُه  -سل َمُه هللاُ -ولقد تم  فوالذي  ...) :-

ً  ولُِكلِّ نفِسً بٌِدهِ  ؛ إن  الُوقوَؾ ضد  الشٌخ ربٌع َمْكَسب  لُِكلِّ ِحزب

 ...(قُْطبًِ

 

ن هذه  ٌْ َد بإٌضاِح الَفْرِق ما َب ٌِّ ٌ ة)وهو كبلم  َحق  إذا قُ الضدِّ ٌُقابلُها ( ، وما 

البل؛ مّما هو  ًّ على ُمناقشِة المسابِل بِالد  ًّ الَمْبنِ  -ببل شكّ -ِمن الرّد الِعلم

ْخلَُع الكمالَ ِمن أُص ٌَ لَِؾ الِكبار؛ هذا المنهُج الذي ال  وِل َمنهج الس 

تعالى-والعصمَة إال على كبلِم هللا  - صل ى هللاُ علٌه وسل م-، وكبلِم رسولِِه  -. 

 

ٌُخالُِؾ فً قلٌل  ِمن هذا أو كثٌر   ٌحفُظُه هللاُ -وال إخالُ أِخً الشٌخ سالما   -

... 

 

ًّ  -أو طالِِب ِعْلم-الُوقوَؾ ضد  أيِّ عالِم  )إن  ؛ ف-ِمن جهة  أُْخَرى-وإالّ  : َسلَفِ

 ًّ ، ولكلِّ قُْطبِ ًّ سواء  بسواء  -( مكسب  لكلِّ حزب -... 



 

ٌن فٌما بٌنهم، والتً تِعج  بها )!( وما أفراُحُهم  ٌِّ أي-بخبلفات السلف : 

اِظِر ببعٌدة  : صفحاُت اإلنترنت -!معا  -الِخبلفات، واألفراح  عن الن  ! 

 

ُة : َعمنَ   ٌ ٌن : لعالم  هو أكبر)!( ُكل ما كانت الضدِّ ٌِّ ِمن -كان مكسُب الِحزب

ٌٌِّن ٌٌِّن وإخوانِ أكثَر وأكَبر..: و.. و.. قُطب ... 

 

 ًّ المحمود ( االجتهاِديّ )لكْن؛ َمن لْم ٌستِطع التفرٌَق بٌن الَبحث العلم ِمن -

َن تلك -جهة   ٌْ ٌ ة)، وَب ْبِك على -أُخَرىِمن جهة  -المذمومة ( الضدِّ ٌَ ؛ َفْل

 !نفِسه

 

وٌل  -أٌضا  -وهذا  َح به أَخونا الفاضل الشٌخ سالِم الط  وف َقُه العلٌم -ما صر 

َبْعدُ -حٌُث قالَ  -الجلٌل -: 

« ُجِل حسنة  كبٌرة   ، أو : إذا كان للر  ها ُتْطفُِا ُكل  ما عنَدهُ ِمن تقصٌر  فإن 

قصٌَر الفبُلنًِ، أو الخطؤ الفبُلنًِهذا لو َسل ْمنا أن  عنَدهُ الت-خطؤ  -...»... 

 

ة  عالٌة  منُه   ٌ تنقُُض صنابَع كثٌر  ِمن  -جزاهُ هللاُ خٌرا  -وهذه نظرة  تربو

نارا  ( التقصٌَر الفبُلنًِ، أو الخطؤ الفبُلنًِ)إخوانِنا الُؽبلِة الذٌن ٌجعلُوَن 

 -لم، أو طلبة الِعلمعند أهل العِ  -كبٌرة  كانت أو صؽٌرة  -ُتحرُق ُكل  حسنة  

ٌن ٌِّ هذا لو سل ْمنا أن  عنَد هذا أو ذاك التقصٌر الفبُلنً أو الخطؤ ) -السلف

كما هو َمْبَنى كبلِمِه -( الفبُلنًِ  .-وف َقُه هللاُ -

 

ْسل،  -ببل شكّ -وذاك  ٌُْهلُِك بِه الحرَث والن  َمْسلَك  ُمْزر  ٌسٌُر علٌه ُكل  َفْسل؛ 

ٌُْبقًِ أََثرا   ِمن َفرع  وال أصل وال  ! 

 

ذا لو ُطبِّق كبلُم أخٌنا الشٌخ سالم  َدهُ هللاُ -وٌا َحب  ا َحنونا ،  -سد   ٌّ تطبٌقا  سلف

تجتمُع علٌه القُلوُب، وَتؤَْتلُِؾ حولَه الُعقول؛ بالتً هً أحسُن، للتً هً 

 ...أقومُ 



 

َة ؼالٌا   َكؤنًِّ أَرى َثم  ٌْ ، ال إلى (الُؽلُوّ )منسوبا  إلى  -َو ( ِمن ُهنا أو -(! الَؽبلء

ٌَِصُؾ كبلَم أخً الشٌخ سالم -! ُهناك، أو ُهنالك - ُه  -هذا منهج )بؤن 

بؤسلوب  جدٌد -!(ُمواَزنات -!! 

 

م للمقاصد، والتورٌث الباطل للمفاسد  ناها كثٌرا  : -هذه-فطرٌقُة التقح  ٌْ -رأَ

ا فً ِخَضمِّ ُجلِّ الُمناقشات المنسوبة إلى  -وكثٌرا  جّد  ( ٌ ةالس -الجارٌة !( لف

ا  ٌّ بؽٌِر رحمة ، وال ُحسن ظن  ! -حال ... 

 

سالم  ِمن هذه  -سل َمُه هللاُ -أن  كبلَم أِخً الشٌخ سالِم  -بجبلء-وإنًِّ ألَرى 

ة  ...المعانًِ القبٌحة، ولوازمها الفج 

 

م  كلماتِِه الجمٌلَة بقولِهِ  -جزاهُ هللاُ خٌرا  -ُثم  َخَتَم أُخونا الُمكر  : 

 

ة  قد ٌكوُن الحق  فٌها مع الشٌخ )  ٌ -فكٌؾ إذا كانْت تِْلَك مسابلَ اجتهاد

أو طلبِة الِعلم-، أو مع ؼٌِرِه ِمن المشاٌِخ (-تعالى -حفظُه هللاُ  ٌن؟ - ٌِّ  !السلف

 

ٌ ة ٌ ة بضوابِطها المرع َبَع فٌه المعاذٌُر الشرع  ...فهذا أْولَى وأَْولَى أْن ُتت 

 

نًِ  ال  -أُطالُِب َمشاٌَخنا األفاِضل  -ها ُهنا-مع أن   -ثانٌا  -، وإخواَننا األكارَم -أو 

ْضبُِطوا معَنى  ٌَ ٌ ة)أْن  هذه-( المسابل االجتهاد - المسابل )، حّتى ال تختلَِط بـ

ٌ ة ها-( القطع والء   -حّق ا وِصدقا  -؛ والتً ٌكوُن علٌها -تلك -المعروِؾ حد 

 !!وَبراء، ولقاء  وِعداء

 

ٌُصٌب-ى فإنًِّ أرَ  ٌُخِطُا و ْأُي  ن  -!والر  ٌْ أن  أكثَر الِخبلؾ الحاِصل َب

ٌن) ٌِّ ٌٌِّن-الٌومَ -( السلف ٌٌِّن، وال القُْطبِ ْنؾ  -! ال الحزب هو ِمن هذا الصِّ

ًِّ ( االجتهاِديّ ) نِّ ر-الس  ٌْ ال َؼ -. 

 



ًّ )، و(االجتهاديّ )فتحرٌُر معَنى  ْضبُِط كثٌرا   -فً مسابِل الِخبلؾ-( الَقْطِع ٌَ 

 ..ِمن المواقِؾ بٌن الُموافِق والُمخالِؾ

 

عاء بؤن   ْجُرُإ على االدِّ ٌَ فً -مسابل الَجرِح والتعدٌِل ( جمٌعَ )وال أُظن  أََحدا  

واة َقببل  وَبْعدا   -والِخبلؾ فٌها -الُحْكِم على الر  ًّ )داخلة  فً باب  - ال ( القطع

االجتهاديّ ) )! 

 

ٌن الُمعاِصرٌن وإالّ؛ فماذا نقولُ بشؤِن موقِؾ ب ٌِّ عِض الُعلماء السلف

؛ حٌُث -أصبل   -كلّه-! الُمعاِصرِ -( ِعلم الَجرح والتعدٌل)األفاِضل ِمن 

ُحوا  ُه )!( رج  فما نحتاُج إلى ! موجود  فً ُكُتِب الَجْرِح والتعدٌِل القدٌمة)أن 

ان -!( شًء  منُه اآلن  ٌ على نحِو ما قالَُه الشٌُخ الُؽَد - وبمثلِه  ،-رحمُه هللاُ 

؟-حفظُه هللاُ -قولُ الشٌخ الفوزان  ! 

 

ُرون ُمحتِرُمون.... ُمخالِفون -فً ذا-ونحُن لُهما  نا لهما ُمَقدِّ مع أن  ... 

 

 

ن  ن، وإْن َعُسَر على ؼٌِرنا ِمم  ٌْ َن هذٌن الَموقَِف ٌْ ولٌس ٌعُسُر علٌنا الَجْمُع َب

ن ٌْ َن ٌْ  !!!أْؼَمَض الَع

 

ِعٌت  ٌ ةُ )فلَبِن اد  ؛ (علم الَجرح والتعدٌل)فً فُروِع آحاِد مسابِل ( القطع

عاُإها فً أصِل موضوِعِه وَبْحثِِه  ِمن باِب أْولَى -أساسا  -فادِّ !! 

 

 

 

َدي  َسْرد  ُموَجز   ٌَ َن  ٌْ لعدد  ِمن ُرواِة الَجْرِح والتعدٌِل الذٌن ( ُمْخَتَصر  )وَب

ِة الحدٌِث السابِقٌِ( اْخَتلََفتْ ) ن فٌِهم َكلماُت أبم  - ل ح وُمعدِّ َن ُمَجرِّ ٌْ ؛ -َب

-ٙٗص)« (إرواء الؽلٌل)رّد الجمٌل فً الّذبِّ عن »اْسَتلَْلُتُه ِمن ِكتاِب 

لؤلِخ الشٌخ عبِد هللا الُعبٌبلن ( 6ٗ وٌل - زمٌل دراسة األخ الشٌخ سالم الط 



ٌ ة - ؛ قال-حفظُهما هللا-الجامع :  

« ً  فً  بن ِمْردانبه الكوفً، عن إبراِهٌم بن ٌزٌد »: «الكاِشؾِ »قال الذهب

  .ابِن أبً خالد  وَرَقبة بن َمْصَقلة، وعنه أبو ُكَرٌب وعدة

 

اهُ ؼٌُرهُ : قال أبو حاتِم ٌُحتج  به، وقو  ال  ». 

 

ٌَى بِن أبً كثٌر  وجماعة، »: وقال بِشر بن رافع أبو األسباِط، عن ٌح

اق، وجماعة   .وعنُه عبد الرز 

 

اهُ ابنُ  َفُه أحمُد، وقو  َمِعٌن ضع  ». 

 

، »: -رحمُه هللاُ -وقال  ًّ ُحمٌد بن حّماد بن أبً الُخَوار أبو الَجهم الكوف

  .عن ِسماك وحّماد بن أبً سلٌمان، وعنه أبو ُكرٌب ومحمود بن َؼٌبلن

 

اهُ ابُن ِحب ان َفُه أبو داود، وقو   .«ضع 

 

« ْهلً، أحد ُعلماء الكوفة، عن جاب ِر بِن ِسماك بن حرب أبو المؽٌرة الذ 

 :َسُمَرة والن ْعمان بن بشٌر، وعنه ُشعبة وزابدة، له نحو مبتً حدٌث، قال

ا  ٌّ   .أدركُت ثمانٌِن صحاب

 

هو ثقة ، ساَء ِحفُظهُ : قُلتُ  .  

 

ؾُ : قالَ صالح َجَزَرة ٌَُضع  .  

 

ضعٌُؾ الحدٌث: وقالَ ابُن الُمباَرك .  

 

اهُ َجماعة فُُه، وقو  ٌُضعِّ  .«وكان ُشعَبة 



 

« اد بن زٌد وَشرٌك،  ُسنٌد ٌصً الحافظ، عن حم  بن داود أبو علً الِمصِّ

  .وعنه أبو ُزرعة واألثرم

 

اهُ ؼٌُره َفُه أبو حاتِم، وقو   .«ضع 

 

ُنوخً الِحمصً، عن ربٌعة بن ٌزٌد ولُقمان بن » َفَرج بن َفضالة الت 

  .عامر، وعنه قُتٌبة ولَُوٌن وعلً بن ُحْجر، وخلق

 

َفُه الدارقطن ً وؼٌُرهُ، وقّواهُ أحمدضع  ». 

 

ِل والباقِر، وعنُه أبو داود وأبو » ٌْ َف ً، عن أبً الط  ُبوذ المكِّ معروؾ بن َخر 

  .عاصم وعّدة

 

اهُ ؼٌُرهُ  َفُه ابُن َمِعٌن، وقو    .ضع 

 

الكاشؾ»وجمٌُعُهم ِمن ]« ٌُْكَتُب حدٌُثهُ : وقالَ أبو حاتِم »]. 

 

« بَفْتح القاؾ-أبو عبد هللا الَقطٌعً محمد بن حاتم بن مٌمون الَمْرَوزي  - 

َنة وطبقتهم، وعنه م د  ٌْ ٌَ ٌ ة وابُن ُع السمٌن، عن وكٌع والقّطان وابن ُعلَ

  .وجماعة

 

َبهُ  ، وأْفَرَط ابُن َمِعٌن  فكذ  ً  وابُن َعِدي  اَرقُْطنِ َقُه الد    !وث 

 

صة تذهٌب ُخبل»]« ماَت َسَنَة َخمس وثبلثٌن وِمَبَتٌن: قالَ ابُن َسْعد

 .[«تهذٌب الكمال

 



ث المدٌنة، أبو عبِد هللاِ بِن » إسماعٌل بن أبً أَُوٌس، اإلمام الحافظ ُمحدِّ

 ، ًّ ًّ المدن ِس بِن مالِك بِن أبً عاِمِر األصبح ٌْ عبِد هللاِ بِن عبِد هللاِ بِن أَُو

ٌ ة أصحابه، وَحَملَ عن خالِِه  رآَن على نافِع  اإلمام، فكاَن بق
مالِك بِن َقَرأَ القُ

-أنس  وعبِد العزٌِز بِن الماِجُشون وُسلٌمان بن ببلل وَسلََمة بن َوْرَدان 

ًّ -وخلق ِسواُهم ت ة؛ ِسَوى كتاب الن ساب واِوٌن السِّ ، وحدٌُثُه فً الد  .  

 

ٌخان، ومحمد بن نصر الصابػ، وعلً بن َجَبلَة  رَوى عنُه الش 

، والحسن  ًّ ، وأبو محمد الدارم ًّ ، األصبهانِ ِرّي، وَخْلق  كثٌر  بن علً الس 

ْدُق، ُمَؽّفل: ال بؤَس به، وقالَ أبو حاتِم :قال أحمدُ  محل ُه الصِّ .  

  ً اَرقُْطنِ ، وقالَ الد   ً َفُه الن ساب تذكرة »]« ال أختاُرهُ فً الصحٌح: وضع 

  .[«الُحّفاظ

 

« ٌِرهإبراهٌم بن عبد الرحمن الّسكسكً خ د س، عن ابِن أبً أَْوَفى وؼ .  

 

َفُه أحمد، حدٌُثُه حسن   َنُه ُشعبة، وضع   ٌ َمن ُتُكلَِّم فٌه وهو ُمَوث ق  ». ]«ل »]. 

 

بٌعً خ م»   .إبراهٌم بن ٌوسؾ بن أبً إسحاق الس 

 

  ً َفُه أبو داود، وقالَ الن ساب ، : قلٌلُ الحدٌِث ال َبؤَس به، وضع  لٌَس بالقويِّ

ٌْن»ولُه فً  قَ « الصحٌَح ً  أحادٌث، ووث  اَرقُْطنِ ُه الد  المصدر ] «

 .«......[السابق

 

 

 

 :فإْن قٌلَ  ...

واٌِة؛ ال فً باِب البَِدعِ   :هذا فً باِب الرِّ

 

 :فالجوابُ 



َمَرةُ -ُهما  ؛ والخبلُؾ فً ذلك  -ِمن حٌُث النتٌجُة والث  ُكلِّهِ -سواء  َن  - ٌْ جار  َب

ِة والحدٌث  ن  فً القدٌِم والحدٌث-ُعلَماِء أهِل الس  -: 

 

  :ولعل  أقرَب ِمثال  على ذلك

*   ً  :أبو إسحاق الُجوَزجانِ

 ...الذي َرماهُ ؼٌُر واحد  ِمن أهِل الِعْلِم السابِقٌِن بالن ْصبِ 

ْرَتِض ذلك آَخُروَن؛ ِمن آخِرِهم ٌَ فضٌلة الشٌخ ربٌع بن هادي: ولْم  ... 

 :فبل ٌؤتِنا جاحد، أو جامد، أو حاقِد؛ لٌقولَ 

ٌُوا ًِّ بالن ْصبِ الشٌخ ربٌع  ًَ الُجوَزجانِ ْرَتِض َرْم ٌَ ُه لْم  فِق الن واِصب؛ ألن  ! 

لَزُم  ٌَ وهو ظاهر الُبطبلن-فهذا ِمن باِب لُزوِم ما ال  - ! 

 

 !!!وما أكثَرهُ اآلن

 !!!ما أكثَره

 !وما أشد  ببلَءهُ وَضَرَره

 

ن اخُتلَِؾ فً تبدٌِعِهم  * إْثباتا  وَنْفٌا  -ومم  -:  

ً  بانتِحاِل مذهبِهِ -ثمان َحِرٌز بن عُ  ِهَم الُجوَزجانِ فقد رماهُ ؼٌُر : -والذي ات 

ًَ عنُه : قالَ الخطٌُب البؽدادي  : واحد  بالن ْصِب، ولكنْ  كان ثَِقة  َثْبتا ، وُحِك

ْثُبْت عنهُ  ٌَ  !ِمن سوِء المذهِب، وفساِد االعتقاِد ما لْم 

 

الهٌثُم بُن ُحَمٌد: ومنُهم * : 

ال أعلُم إالّ خٌرا  : حمدُ قالَ اإلماُم أ . 

قدري  ثَِقة  : وقالَ أبو داود . 

 

ا: وقال أبو ُمسهر  ٌّ كان ضعٌفا  قدر ! 

ِعكرمة مولَى ابن َعب اس: ومنُهم * : 

َبُه مالِك وُمجاهد، وابُن  ٌ ة، وكذ  ة بالخارج َهَمُه ؼٌُر واحد  ِمن األبم  ات 



الكاشؾ»كما فً -سٌرٌن  »-. 

ْثُبْت تكذٌُبُه عن ابِن ُعَمَر، وال : «التقرٌب»ر فً وقال الحافُظ ابُن َحجَ  ٌَ لْم 

 !تثُبُت عنُه بدعة  

ا ِمن أولبَك الُكَبراِء  ...  ٌّ ُهم؛ لْم َنَر أ ٌَطولُ حصُرُهم وعد  وهكذا فً جماعة  

َع عالِما  آَخَر بسبِب شًء  ِمن ذلك -الُعلماء-ِمن الُعلَماء  أو أسقَط ! بد 

ا ُهنالكبعُضُهم بعضا  بسبِب م !! 

 

 

ٌُْعلَم  ُه خالَؾَ ( الُؽلُوِّ )أن  وصَفنا للمخالِِؾ بـ -على َضْوِء ذا-َوْل لٌس ألن  !! 

 

ٌُخالِْؾ  تِِه وَتقواه-َفْل ما شاء -بَحَسِب ُحج  ! 

 

د د، وضل لَ وَتوع  َع وهد  د، وبد  ُه أْلَزَم وشد   !!!ولكْن؛ ألن 

إخواننا: )-وال نزالُ -ومع ذلك َنقولُ  )... 

ٌُْفَهم  ....َفْل

 

 

 

ُر الجمٌَع  االختبلؾ وما إلٌه»بؤن الكبلَم فً هذا  -َبْعدُ -وأَُذكِّ إن ما هو فً  «

ٌ ة ِمن  ة النبو ن  باب االختبلِؾ فً األحكاِم على أخطاء واجتهادات أهل الس 

ٌ ة  ٌ ة-ال ؼٌر-ُعلماِء وُدعاة السلف ٌ ة، وال قُْطبِ ؛ ال حزب !! 

 

 

 :وأخٌرا  

، أشُكُر لَك َمقالََك  أخً أبا ، الذي كان َسَببا  فً َكْتِب ما تراهُ -الحالً-سعد 

 ...ِمن َمقالً

 



وعلٌه بنٌتُ ..فمنه استقٌتُ  .. 

 

فً الَقْدر الٌسٌر؛ فإن البركَة فٌما ٌجمُعنا من الحق  -أخً-ولبن اختلفنا

 ......الكثٌر

 

 

 

 

 .ُبوِرْكُتم

 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



رَ  َرر؛ إؼفال هذه الد  رِّ والض  ث  للض   ر ُمَورِّ

كتور عبد العزٌز العتٌبً   -نموذجا  -َمقالُ األخ الد 

 

 

َهت إلى ُمنتدٌاتِنا  -!بعض الش ًءِ -ِمن الُمبلحظاِت الصاببِة  ... التً ُوجِّ

ْقد أو الرّد، وإؼفالُ ما : -هذه-الُمباَرَكة  ُن الن  االهتماُم بالمقاالت التً تتضم 

 !َعداها

 

 

 :؛ لثبلثِة أُمور  !(بعض الش ًء: )قولُ وأ

 

ل ا بُمنتدانا: األو   .أن  هذا ُمبلَحظ  فً سابِر الُمنتدٌاِت، ولٌَس خاّص 

 

؛ على اعتباِر أن  هذه المسؤلَة : الثانً  ً هً  -أو تلكَ -أن  هذا َوْضع  طبٌع

 .....و ..الُمثارةُ؛ فبل ُبد  ِمن معرفِة النتابِج واآلثاِر، وتتب ِعها، و

 

دوَد فً ُمنتدانا : الثالث ُدود  -والحمُد هلل-أن  هذه الر  ال تكاُد ُتقاَرُن بتِْلُكم الر 

 :-ِمن جهتٌن-فً الُمنتدٌاِت األُخَرى 

 

 .ُعنؾ تلك، ولٌِن هذه -أ

 ...كثرة تِلك، وقِل ة هذه -ب

 

ِة فً هذه القضا ...  ٌ ؛ فإنًِّ أتكل ُم عن الناحٌِة النِّسب  ...-جمٌعا  -ٌا وبداهة 

 

 ًَ ُد تِْلُكُم الُمبلحظةَ  -اآلن-ومّما اسَتْرَعى انتباِه ٌُإكِّ ا  إؼفالُ كثٌر  ِمن  :-مم 

ِصٌنِة التً  ِة الر   ٌ ِة التؤصٌل  ٌ اإلخوِة الُمشاِرِكٌن كثٌرا  ِمن الَمقاالِت العلم

-دُ وهلل الحم-الشًُء الكثٌر : فٌها ِمن البحِث والتحقٌق، والبٌاِن والتدقٌق



... 

 

كتور الشٌخ عبد العزٌز بن : ذلك( آِخرِ )ولعل  ِمن  َمقال أخٌنا الفاِضِل الد 

ث بها، : )، بُعنوان-حفظُه هللاُ -نَدى العتٌبً  ٌُحدِّ َمن َعقِلَها وَوعاها؛ فل

  ً ْكِذْب عل ٌَ ْعقِلَها؛ فبل  ٌَ ًَ أْن ال   ....(وَمن َخِش

 

؛ َجَزى هللاُ كاتبَ   ...ها خٌَر الَجزاءِ وهً مقالة  رابدة  رابعة 

 

، -َفضبل  عن المقاالِت األُخَرى-ولسُت أُرٌُد َتفصٌلَ القول فً هذه الَمقالِة 

ة  -قل  أو َكُثرَ -أو تحلٌلَ شًء  ِمن ذلك  -؛ ولكنًِّ أُرٌُد أْن أْقَتِطَؾ فابدة  مهم 

وَء بإٌراِدها -منها ٌِر الذي َرْبطا  بالواقِع الَمر! -َحْسب-؛ أَسلُِّط علٌها الض 

 !!!نعٌُشُه وَنحٌاهُ 

 

بٌِن؛ فإن  لُِكل  بِطانة  : )تحَت ُعنوان-قالَ فضٌلُتُه  ة البِطانة والمقر   ٌ -( أهم

صه  :-ما ُملخ 

 

ُروَن فً ُصْنِع الَقراِر  -1» ُبوَن، وُمإثِّ األَُمراء والُوالة لُهم بِطانة  وُمَقر 

 .وإدارِة الببِلدِ 

 

  .بِطانة  ِمن أقرانِِهم أو تبلمٌِذهم الُعلماء والمشاٌخ لُهم -2

 

ُرهُ  ٌَُقرِّ ْهِج الذي  وبعُض أولبك التبلمٌِذ له َدْور  فً اختٌِاِر الِكتاِب والن 

ْفِرُض على باقً التبلمٌِذ تدرٌَسه ٌَ ْقَرأُهُ الشٌُخ على تبلمٌِذِه، و ٌَ  .و

 

وا ُكُتبا  للشٌخ والتبلمٌذ ، حّتى اْنَحَرفُوا وقد ُوِجَد لبعِض المشاٌِخ تبلمٌذ دس 

  .عن الطرٌقِ 

 

ٌُمارُس تؤثٌرا  للتقلٌِل ِمن شؤِن شٌِخِه،  وبعُض التبلمٌذ ِمن بطانِة الشٌخ 



ُج أليِّ َزل ة  للشٌِخ  ٌَُروِّ ْنَفض  -دوَن ِعْلِم الشٌِخ أو حّتى ُنْصِحهِ -ف ٌَ  ًْ ؛ لَك

  .الناُس ِمن حولِهِ 

 

ُه لهذا؛ ألثر  َتَنب  ٌَ  .الُمبلزمِة وعامِل األُْلَفةِ وبعُض المشاٌِخ ال 

 

ْخُرُج عن دٌنِِه وطرٌقتِِه،  -3 ٌَ اِس له بِطانة  ِمن أصحابه، ال  وبعُض الن 

 .فٌعٌُش حٌاَتُه َتَبعا  لحٌاِة ؼٌِرهِ 

 

ْوَجُة بِطانة  لزوِجها، ونَرى بعَض األزواِج ال ٌخُرُج عن ُمراِد  -4 والز 

ُك ساِكنا  دوَن عِ  ٌَُحرِّ َه، ومع بِطانتِِه، وال  َه َتَوج  ْوَجِة، فحٌُثما ُوجِّ ْلِم الز 

ٌُْنِكُرها َنواِت أَلَِؾ تِْلَك الحٌاَة وأصبَح ال   .ُمروِر الس 

 

َقُع تحَت تؤثٌِر بِطانتِِه، وكذا بعُض المشاٌِخ  ٌَ ولذلك؛ َنِجُد كثٌرا  ِمن الُوالِة 

وج واقع  تحَت تؤثٌرِ  بِطانتِِه ِمن زوجة   واقع  تحَت تؤثٌِر تلمٌِذِه، ومثلُ الز 

 .وَولَد  

 

ِل َمقام  أَقوُمُه بالمدٌنةِ : قالَ ُعَمرُ  ... ُثم  قاَم، فؤثَنى على ... ألَقوَمن  فً أو 

 :هللا بما ُهو أهلُُه، ُثم  قالَ 

َدي  ٌَ َن  ٌْ َر لً أْن أقولَها، ال أدري لعل ها ب ا بعُد؛ فإنًِّ قابل  لُكم َمقالة قد قُدِّ أم 

ث بها حٌُث اْنَتَهْت به راحلُتُه، وَمن ف! ]أَجلًِ ٌَُحدِّ َمن َعقِلَها وَوعاها؛ َفْل

 ًّ ْكِذَب عل ٌَ ْعقِلَها؛ فبل أُِحل  ألحد  أْن  ٌَ ًَ أْن ال   .[َخِش

 

ن »(: ٕٔ/٘٘ٔ)« الفتح»قال الحافُظ فً  وفٌه الحث  على تبلٌِػ الِعْلِم مم 

ٌُوِرُدهُ بلفِظِه  َحفَِظُه وَفِهَمُه، وحث  َمن ال ٌفهُم على عدمِ  التبلٌِػ إالّ إْن كاَن 

ُؾ فٌه  .«وال ٌتصر 

 

 ...ِمن هذه الفوابِد، واْنَعُموا بها -إخوانً-فاْنَهلُوا  ...

 



 

 ...ُبوِرْكُتم

 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !!على ذاك االستِشكال -بإجمال-( فً الحال)هذا جوابً 

 

 

ْفَق بادَئ َبْدء  أشُكُر ُكل  َمن حس   ... ُه بإخوانِِه، واْسَتْعَملَ معُهم الرِّ َن ظن 

لُِكلِّ َمن أساَء ظّنه بإخوانِه،  :بالهداٌةِ  -تعالى-، وأدُعو هللاَ -أصبل  -واللٌِّن 

ِة والِؽْلَظة  د  لَ علٌهم أحكاَم الشِّ  ...-ُمطلَقا  -ونز 

 

 

  :وابتِداء  أقولُ 

ْفق واللٌِّ عوِة إلى هللا الرِّ ِهمااألصلُ فً الد  : ن، والُخروُج عنُهما إلى ضدِّ

 ...ُمستثنى  طاِرئ  

 

ُموَنُه ُنصوصا  )!( لذلك؛ مهما ٌجد  وٌجتهُد  د فً َجْمِع ما ٌتوه  أهلُ التشد 

تِِهم  ِدهم وتعن  ْظَفُروا -ِمن أحادٌث أو آثار-ودالبلَ على تشد  ٌَ ُهم لْن  ؛ فإن 

ُروَنهُ  ٌَُكرِّ ا  وَنُه ف! بؤكثَر مم  ٌَجتر  مّما له ! -ولو بِؽٌِر ُمناسبة-ً ُكلِّ ُمناسبة  و

 ...إطاُرهُ الُمنضبُِط، وواقُعُه الدقٌق

 

ن  ٌْ نا الفاِضلَ ٌْ وُهما َمن ُهما  -ابن باز، واأللبانً-وال تزالُ َتوجٌهاُت شٌَخ

لَِؾ  َدهُ، -فً ِدراٌة منهج الس  تُرَك تشد  ٌَ ِد أْن  تِرن  فً آذانَِنا؛ ُنصحا  للمتشدِّ

ْضبَِط ِرفَقهُ  وأمرا   ٌَ ْفِق أْن   ...لذي الرِّ

 

ِة فً َبعِض األمِر  د  ِهُمنا بعُض  -وعند الحاجةِ -وال ٌعنً هذا ترَك الشِّ كما ٌت 

ْمتُ -ال؛ وإن ما هً  -!الؽافِلٌِن  ...ُمسَتثناة  ِمن األصلِ  -كما قد 

 

ُه ٌعٌُش فً عصِرِه، أو َم َنفَسُه كاإلماِم أحمَد، أو أن  ُع َمن  وَمن توه  ٌُبدِّ

ٌَهُجُر َمن َهَجَرُهم َعُهم، و ْر : بد  َتَذك  ٌَ -قولَُه المشهوَر عنُه  -مع ذلك-َفْل

ِة شدٌد  : )-ٌرحمُه هللاُ  ن  ُجِل ِمن الس  ٌُقاِرْن حالَُه بحالِه، (إخراُج الر  ، وْل

 !!!-!(الِحْلم)؛ ال ِمن (ِمن الُحْلم-بشرِط أْن ال ٌحلَم ! وزماَنُه بزمانِه



 

  :إالّ فً -بعدُ -ٌس اختبلفُنا ول

ُع؟   !مَتى ُنَبدِّ

 

ُع؟   !وكٌؾ ُنبدِّ

 

ةُ )وما المصلحُة   ٌ ةُ -( الشرع  ٌ  !فً ُكل ؟ -المرع

 

 !!الُمبتَدع( منهج الُمواَزنات)لٌس اختبلفُنا فً مَدى ُبطبلِن 

 

 ًّ َن ( الباطلِ )ولٌس اختبلفُنا فً التفرٌِق الحزب ٌْ  !!(العقٌدةِ )و( المنهج)َب

 

َفْقنا علٌه، وٌعُذُر )ولٌَس اختبلفُنا فً تضلٌِل إطبلق قاعدِة  َنَتعاوُن فٌما ات 

 !!(بعُضنا بعضا  فٌما اخَتلَْفنا فٌه

 

ِة   ٌ َنة  فً -( علم الَجرِح والتعدٌلِ )ولٌس اختبلفُنا فً أهم  ٌ الذي أُصولُُه ُمَب

ن ةِ   !!ُمعاشِ ، وتنزٌلِِه الُمنضبِِط على الواقِع ال-الِكتاِب والس 

 

َعى االختبلُؾ فٌه -ولٌس اختبلفُنا  ... ٌُد  ا، -فً كثٌر  مّما   ٌّ اختبلفا  حقٌق

ٌُشَهُر أن ه كذلك ما  ا، وإن   ٌّ ا للِخبلِؾ وِحرصا  على : ولٌس أمُرهُ واقع ُحّب 

 !!، مع أن  الواقَع عكُسهُ -االختبلؾ، وعٌشا  فً َنَتِن هذا وُظْلِم ذاك

 

 ...إال فً الفِتنةِ )!( ْظَهُروا فهناَك أُناس  لْم ٌَ 

 

 ...إالّ فً الفِْتَنةِ  -!وال حٌاةَ -وال ُوجوَد لُهم، وال َبقاَء 

 

هم استمراُر الفتنةِ   ...فٌهم 



 

 !!!!بل تعظٌُم أْمِرها

 

 !!هً: َفُهم

 

ِرٌن، وال ِشقِشقاِت  ٌن، وال إثارِة الُمَثوِّ ولْن ألتفَِت إلى استفزاِز الُمستفزِّ

بٌِن، وسؤتجاَوُز ذلك الُمَقلِِّدٌن ؛ ِحرصا  على -ُكل هُ -، وال َصَرخاِت الُمتعصِّ

 :-وباهلل التوفٌقِ -سبلمِة َقْلبًِ، وَضبط َقلَِمً؛ فؤقولُ 

 

؛ لٌس هو لً على َوْجِه الُخصوِص   ً ِه إل إاِل الُموج  ، -بداهة  -إّن أصلَ الس 

ه  إلى ُكلِّ َمن اختلََؾ قولُُه فً ال ُحْكِم على بعِض الّناِس؛ ِمن وإن ما هو ُموج 

ِة إلى البِدعِة، أو العكس؛  ن  ْعِؾ، أو العكس، وكذا ِمن الس  قِة إلى الض  الثِّ

ة  ٌ ة ، وِسَمة  عٌن  ٌ  !!وإْن جاَءت صورُتُه على صفة  شخص

 

ا  ٌّ ا ُجْزب  ٌّ ا؛ ال تفصٌل  ٌّ ا منهج  ...وسٌكوُن بٌانًِ عاّم 

 

 ...خٌر  وأْجَدى -عنِدي-وهذا 

 

 :ٌه؛ فـوعل

َن أهلِه-الخبلُؾ فً الَجْرِح والتعدٌِل  -1 ٌْ فً )خبلؾ  اجتهادي  سابػ   -َب

ةِ  ن   ..؛ فبل تبدٌَع بسَببِِه، وال إسقاَط للُمخالِِؾ فٌه(إطاِر أهِل الس 

 

  ً ٌُناِدي على نقٌِضِه بالُبطبلِن  -ُكل هُ -والتارٌُخ العلم ٌشهُد بذلك، و

 .والفسادِ 

ً  فً وما أجملَ ما قالَ   «التعدٌِل والتجرٌحِ »ُه اإلماُم أبو الولٌِد الباج

ٌُدَرُك باالجتهاِد، » :(1/280) ثٌِن فً الَجرِح والتعدٌِل مّما  أحوالُ المحدِّ

َظرِ  ٌُعلَُم بَضْرب  ِمن الن   .«و



 

ابق-ولقد ُسْقُت فً َمقالًِ  ٌن؛ احَفُظوا للشٌِخ ربٌع ) -الس  ٌِّ إخوانًِ السلف

ِة أمثِلَ  -(حق هُ  ن  َدة  ِمن اختبلِؾ ُعلماِء أهِل الس  فً عدد  -فٌما بٌَنُهم -ة  ُمتعدِّ

واةِ  نا  وتبدٌعا  -ِمن جهة   -توثٌقا  وتضعٌفا ، وتكذٌبا   -ِمن الر  ِمن  -، أو تسن 

ٌُْؽنًِ عن إعادتِِه -جهة  أُخَرى ؛ ُدوَنما تهوٌش  فٌما بٌنُهم، -ها ُهنا-؛ بما 

 ...د  منُهموال إسقاط  أو تسق ط  ألح

 

ُح  -2 لُ -قد ٌقولُ الُمجرِّ ٌُخالِفُُه، فٌكوُن له َقوالن  -أو المعدِّ أو -قوال ، ُثم  

ا لَِشْرِح وجهِة َنَظِرِه، أو ُملَزما  -أكثرُ  ، ولٌس هو فً أي  ِمن ذلك ُمضَطّر 

 !بإبداِء رأٌِِه فً ُكلِّ قول  قول  

 

 ...وال تثرٌَب علٌه فً شًء  ِمن ذلك

 

فاِت أهل الحدٌث شاهد  بذلك، دال   والواقعُ  ً  فً ُمصن  ً  الحدٌث العلم

 ...علٌه

 ...فً مقاالِت اإلماِم ابن َمعٌن -تراهُ -وأكثُر ذلك 

 

ر واجُب الَقُبوِل لَِمن اْقَتَنَع بدالبِل تفسٌِرِه، ولٌس هو  -3 الَجرح الُمفس 

 ...واجَب الَقبوِل بإطبلق  

 

ٌ ن : )يلذا؛ قالَ الشٌُخ ربٌع بن هادِ  را  مب ٌُْقَبلُ إالّ ُمفس  الجرح ال 

َبب ألن  الناَس قد ٌختلِفُوَن فٌما ٌجرُح : )-فورا  -، ُثم  عل لَ ذلك بقولِِه ..(الس 

 ...(وفٌما ال ٌجرحُ 

ل-وهذا تحقٌق  ال ٌجوُز الخبلُؾ فٌه  ، وإالّ ما اخَتلََؾ ُعلماُء -عند التؤم 

 ..!؛ وال أُطٌلُ -أصبل  -الَجرِح والتعدٌِل فٌما بٌَنُهم 

 

ِة وُدعاتِها األبرار  -4  ٌ عوِة السلف ماِن -لٌس من مصلحِة الد  فً هذا الز 

ْعبِ  راِع مع إخوانِِهم الذٌن  -الص  زاِع والِخبلِؾ والصِّ توسٌُع دابرِة النِّ



نتِسُبوَن  ةِ  -بحق  -ٌَ  ٌ ن ة والسلف  ...إلى الس 

ةِ  زاِع، وتقلٌِل دابرِة الِخبلِؾ؛ لٌس  بل المصلحُة ُتنادي بتضٌٌِق ُهو  النِّ

هاُوِن فً المسابِل، وال بالتهوٌِن ِمن آثاِرها؛ ولكْن بَضْبِطها،  بالت 

ٌَصِرُؾ عنها  ٌُخِرُج منها، و على وجه الحقِّ -وتؤصٌلِها، ومعرفِة ما 

ةِ -والحقٌقةِ   ٌ  ...، وبإحٌاِء فقِه النصٌحِة الشرع

 

َة   ٌ ، وتمزٌقات  بل َكَفى الّدعوَة السلف ، وتشتٌتات  ، واختبلفات   :َعداوات 

ها َتها، وأوَهَنْت عزٌمَتها، وأشمَتْت َعُدو   ...أْضَعَفْت َكلَِمَتها، وأْوَهْت قُو 

 ...-ولؤلَسِؾ الشدٌدِ -وفً ُكلِّ َمكان  

 

كلمَة شٌِخنا ( ٕط-4ٕٓص)« منهج السلؾ الصالح»وقد َنَقْلُت فً كتابً 

 ًِّ  :-فً ذلك-الرابعَة  -رحمُه هللاُ -األلبان

الِِح » لَِؾ الص  َعلَى نِْسَبِة قُْربِِه َوُبْعِدِه فًِ َتْحقٌِِق -َفَهذا الُمْنَتِمً إِلَى الس 

الِح لَِؾ الص  لَِؾ : ٌَُقالُ فٌِه -اْنتَِسابِه إِلَى الس  ُه َمَع الس  َما لَْم -َعلَى األََقلّ -إِن 

قُولُُه بِ  ٌَ ْنقُْض بِفِْعلِِه َما  ٌَِصح  أَْن َنقُول -لِسانِهِ ٌَ ا : الَ   ٌّ َس َسلَفِ ٌْ ُه لَ َما َداَم -إِن 

ِة،  ن  َباِع الِكَتاِب َوالس  ْدُعو إِلَى اتِّ ٌَ الِح، َما َدام  لَِؾ الص  ْدُعو إِلَى َمْنَهِج الس  ٌَ

َب لَِطرِ  َتَعص  ٌَ ة، َفْضبل  َعْن أَْن  ِب إلَِمام  ِمَن األَبِم  َعص  ُرق، َوَعَدِم الت  ٌق  ِمَن الط 

َب لِِحْزب  ِمَن األَْحَزاب َتَعص  ٌَ ِشذ  فٌَِها -َفْضبل  َعْن أَْن  ٌَ فًِ -؛ لَِكْن لَُه آَراء  

ة  ٌ   !-َبْعِض الَمسابِِل االْجتِهاِد

 

ٌُْنَظر إِلَى الَقاِعَدة  َهلْ ُهَو ُمْإِمن  بَِها؟ َهلْ ُهَو : َوهَذا الَ ُبد  ِمْنُه، لَِكن؛ 

َها؟َداع  إِ  ٌْ  .«لَ

 

ةَ -ُثم  َنَقْلُت فً الحاشٌِة   ٌ َن : )قولَ شٌِخ اإلسبلِم ابِن تٌم ٌْ فإذا داَر األمُر َب

ٌُخطَا فٌعفَو عن ُمذنِب ٌُعاقَِب برٌبا ، أو  ٌُخِطَا ف كان هذا الخطؤُ خٌَر  :أْن 

ن ٌْ  ...(..الخطؤَ

 

ُكنْ -وإنًِّ لعلى ٌقٌن  أن  ُجل   ٌَ ُمختلِفُوَن فٌه مع  ما نحنُ  -!ُكل  : إْن لْم 



ةِ )إن ما هو ِمن المسابِل ( الُؽبلةَ )إخوانِنا   ٌ الَمحَضة، ولٌس فً ( االجتهاد

ة    ٌ ة ، أو إجماع  ٌ ، أو قطع  !!-ألبت ةَ -أي  منها مسابلُ ُمَسل َمة 

 

إونا بُكم.. َنَعْم؛ َخطِّ  ...كما لنا أْن ُنخطِّ

 

 ...كما لنا أْن ُنَؽلَِّطُكم.. وَؼلُِّطوَنا 

 

 ...كما لنا أْن ُنناِصَحُكم.. وناِصُحوَنا

 

ِد  ُعوَنا؛ لعدِم ُموافقتُِكم، أو أْن ُتسقُِطوَنا؛ لُِمَجر  ؤَْن فً أْن ُتبدِّ ولكن  الش 

 ...ُمخالفتُِكم

لَِؾ   !!؟-أٌن-فؤٌَن هذا ِمن منهِج الس 

 

را   لٌس : نا أُولبكَ إلخوانِ ( الُؽلُوِّ )أن  َوْصفًِ بـ -!وعاشرة  ... ثالثة  -ُمَذكِّ

ُعوا  أَي فٌه-لِتبِدٌِعِهم َمن َبد  ، وإن ما هو لؽلٌِظ إلزاِمِهم، -مّمن ُنخالفُُهم الر 

ُعوا: وقاسً أحكاِمِهم، وشدٌِد أقوالِِهم أَي فٌَمن بد  .. فٌَمن خالََفُهم الر 

لُوَنُه، وٌهتكوَنهُ  ٌَُجهِّ ْهُجُروَنُه، و ٌَ ٌُْسقُِطوَنُه، و  ...فتراُهم 

 

عْ : لٌِقولَ )!( ٌؤتًِ َوِرع  باِرد   ُثم    !!نحُن لْم ُنَبدِّ

 

ْع  ؤُن فٌَمن -زمانِك!( حافً)ٌا -فإذا كان هذا حالَ َمن لْم ُتَبدِّ ؛ فكٌَؾ الش 

ْعَت؟  !!بد 

 

ة  وَضعفا  -مواقع الّناِس  -5 لها َدْور  أساس  فً  -دعوة  وتؤثٌرا ، قُو 

َن المسابلِ أُسلوبِِهم، وطرٌقِة إدارتِِهم المواقؾَ  ٌْ  ...، وترجٌحهم َب

 

َدَتُه، أو َمن حولَُه ِمن أصحاب ٌْ ٌُجاِوُز واقُعُه ُؼرَفَتُه، أو ُبلَ : فالذي ال 

َة التؤثٌر، وصاَر له َتَبع  كثٌر  ٌ ن صاَرْت دعوُتُه عالم  ...ٌختلُؾ عم 



 

، أو الت ساُهِل فً إظهاِر الحقِّ أو ردِّ )!(لٌس فً الحرِص على الجماهٌِر 

 ...ذاك( أسلوب)هذا، و( طرٌقة)، ولكْن فً -أبدا  -الباطِل 

 

، ُثم  تراهُ ٌقولُ )!( فكثٌر  ِمن الن اس  ة  فً الحقِّ  ٌ ٌَقولوَن لنا أقواال  قو كاُنوا 

ْشرِ : )-ُمباشرة  -  !!(هذا بٌَننا، لٌس للن 

 

اِس  ٌَقولوَن َقوال  ٌعتقُدوَنُه حّق ا )!( وكثٌر  ِمن الن  ٌِّق  فً -كاُنوا  ؛ -!إطار  ض

 !!سِخُطوا، وؼضبوا)!(فإذا ُنقِلَ إلى الخارِج 

 

 !فهل ٌجوُز لُهم ما ال ٌُجوُز لؽٌِرهم؟

 

ٌَحُسُن معُهم ما هو  ا  إْن َصَدَر ِمن ؼٌِرِهم -نفُسه-وهل  ٌِّ  !!س

 

 ...ُسبحاَنَك اللهم  

 

عَ -عدُم تبدٌِعنا للبعِض  -6 ُسكوُتنا عّما  -ةَ ألَبت  -ال ٌلزُم منُه  -ُمخالفة  لمن بد 

ُا؛ بالتً هً  ُر، وُنخطِّ ؛ بل ننصُح، وُنذكِّ نراهُ ثابِتا  علٌهم ِمن أخطاء 

 ..أحسُن، للّتًِ هً أقومُ 

 

ُه  ُه (! بدعة)بل قد نحُكم على هذا الفِعل بؤن    !!(ابتِداع)أو ذاك القول بؤن 

 

 ...ضوابَط، وقٌُود  ولكْن؛ لٌس ُكل  َمن َوَقَع فً البدعِة صاَر ُمبتِدعا ؛ إالّ ب

 

ً  لقوِل هللا  ً  العمل وتواَصْوا بالحقِّ }: -تعالى-وهذا هو التحقٌُق العلم

ْبر ةُ {وَتواَصوا بالص  ا به األُم  ٌَ  ...، الذي تح

 

 :-حفَظُه هللاُ -وما أجملَ كبلَم فضٌلِة الشٌِخ ربٌع بن هادي 



ام لٌَسْت ِمن »  ٌ َة التً َنَشؤَْت هذه األ د  ِة فً شًء  إن الشِّ  ٌ  .السلف

 

ِة : والدلٌلُ  ن  دة  إلى ُنحوِر ُدعاِة الس  ، -بحق  -أن ها صاَرْت ِسهاما  ُمسد 

عوِة؛  عاِة، وإبعاِدهم عن ساحِة الد  ٌَسَعى أهلُها إلى إسقاِط هإالِء الد  و

ُهم  ِة أن  ُعون)بُحج  ٌِّ  !(مم

 

ة  كاِذَبة  ظالمة    ٌ ة  إبلٌس  ...وهً ُحج 

 

ِة  -بهذا األسلوبِ - فصاُروا  ٌ ِة وأهلِها، على السلف ن  أكبَر َعْون  لُِخصوِم الس 

 .وأهلِها

 

ِة  ن  سابِس التً ٌستخدُمها ُخصوُم الس  وال -فانتبِْه لؤلالعٌِب والَمكاٌِد والد 

ٌ ما فً هذا العصرِ   .«-س

 

 !!انتبِه ...

 

ا: ِمن الجناٌِة الُعْظَمى -7 ٌ ةِ )ِس الُحْكُم على أحواِل الن  ً   (الحال بؤَثر  َرْجِع

ِصل  بؤخطاء  َمَضى علٌها َسنوات وُدهور ٌُناِدي ! ُمت    ً مع أن  واقَعُهم الحال

ا-  ٌّ  ...برجوِعِهم عنها، وُبعدهم منها -جل

 

 ..(أنتَ (.. )أنتَ .. )َنَعم -أخً القارئ-وانُظر لنفِسك أنَت 

 

ِسٌرة؟كِمثِل ما ُكنَت علٌه قبل سن( الٌوم)هل أنَت  ٌَ  !وات 

 

 !!تجِد الَجواَب الصحٌحَ : بربِّك؛ صاِرْح نفَسك

 

  ً ٌُِحب  ألخٌِه ما »: ٌقولُ  -صل ى هللاُ علٌه وسلّم-والنب ٌُإمُن أحُدُكم حّتى  ال 

 .«ٌُِحب  لنفِسهِ 



 

ْر  َفق  علٌه -أخً-وتذك   ...أّن هذا الحدٌَث صحٌح  ُمت 

 

 !!لٌس هو ضعٌفا  

 

 !!!وال منسوخا  

 

 ...ُمْحَكم  ُمْحَكمبل 

 

 !!منُه؟ -عند التعاُملِ -فلماذا ُنعِرُض عنُه، وَنْنؤَى بؤنفُِسنا 

 

كوِت  -8 قد تختلُِؾ ُوجهاُت األنظاِر فً تقدٌِر المصلحِة أو المفسدِة فً الس 

  ...عن أْمر  ما، أو الُحكم علٌه َسلبا ، أو القول فٌه إٌجابا  

 

ة  َمنُظورة  لِ   ٌ  ...ُكلِّ ذي َبَصر  أو بصٌرة  فهذه قسمة  ثبلث

 

كوِت  ُم باْنتِقاِد هذا الموقِِؾ، والس  حاِد الحالِ -فلماذا التحك  عن  -!مع اتِّ

 !ذاك؟

 

ْلَتَمُس الُعْذُر لزٌد   ٌُ ٌُسَكُت عنه-لماذا  ُع فٌه -أو  ٌُشن  ا-، فً الوقِت الذي   -جّد 

 !على َعْمرو؟

 

ر؟ ن؟أم كَ ! أُهَو َخلَل  فً المنهِج والتصو  ٌْ ن، وَوْزن  بِمٌزاَن ٌْ ل  بِمكٌالَ ٌْ! 

 

معرفة أسباب ُسكوت الُعلماء عن بعِض األُموِر التً قد )وهذا ٌستوِجُب 

ُة  ٌُعَرُؾ صواُب (الُمقنَِعةُ )ٌُفتًِ ؼٌُرُهم فٌها؛ فلعل ُه ٌكوُن عندُهم الُحج  ، و

 ...-حفظُه هللاُ -كما قالَُه الشٌُخ ربٌع بن هاِدي -...( موقِفِِهم



 

ما    :-َنَفَع هللاُ به -ُثم  قال ُمتمِّ

ٌُْإثُِروَن ) ُحوَن عدَم الردِّ الُمْعلَِن، و ٌُرجِّ ُحوَن الكبلَم فٌها، وقد  ٌَُرجِّ فقد 

 ...(توجٌَه الن صابحِ 

 !فكان ماذا؟

 

، وتكوُن باطلة  مع آِخرٌن؟!( قد)أْم أن  هذه الـ  !َتْصلُُح ألقوام 

 !؟{ما لُكم كٌَؾ تحُكمون}

 

نا رَ  -9 ٌْ وُكل نا -أن  لَِتناُصِحَنا الُمستمرِّ مع بعِض الُمنَتَقِدٌن  -وَرأَى ؼٌُرنا-أَ

؛ فقد تفاَعلُوا  -ذوو خطؤ   جزاُهُم هللاُ -قد آَتى أُُكلَُه، وأْثَمَر ثمرات  ُمباركة 

ا -خٌرا   ن؛  -جّد  ٌْ َن ٌْ ُة لُِكلِّ ذي َع  ٌ مع الن ْصِح، وَظَهَرْت َنتابُجُه اإلٌجاب

 ...ِوبٌِن ُمستجٌبٌنُمتجا

 

ِة  -تعالى-سابلٌَِن هللاَ   ٌ ٌُباِرَك فً ُجهوِدِهم العلم زٌَدُهم ِمن فضلِِه، وأْن  ٌَ أْن 

ٌ ة ٌ ة، فً ُنصرِة العقٌدِة السلف َعِو  ...والد 

 

 ....وُكل  على َثْؽَرة  

 

اِس  -10 ٌ  )!( بعُض الن  نة ، ٌرفُُض َقُبولَ التوبِة ِمن الخطؤ إالّ بُشروط  ُمع

َدة  ة  ُمحد  أْن تكوَن : ؛ من ذلك-سواء  بلساِن الحاِل أو المقال-وأركان  خاص 

ة    !!(كاملة  )تام 

 

 !فإذا كانْت بوادَر توبة ؛ فإن ها مرفوضة

 

 !وإذا كانت توبة  عن بعض  ُدوَن بعض؛ فإن ها مرفوضة

 



؛ فإن ها مرفوضة  لتراُجع 
 !!!وإذا كانت بداٌة 

 

ٌ ة: َمن ٌقولُ  -الٌومَ -وِصْرنا نسمُع   !!!هذه توبة  سٌاس

 :و

ٌ ة  !!!هذه توبة  ِمن باِب التق

 

 !!! وهكذا

 

ِمن  -هكذا-أْن ٌكوَن المطلُب بكماِل التوبِة هذا )!( وإنًِّ ألخَشى  ...

نقُصُ )مسالِِك الَخوارِج؛ فالتوبُة كاإلٌماِن  ٌَ وبِة ما قد (ٌزٌُد و ؛ فِمن الت 

، ومنها م ا ٌكوُن ناقِصا ، ومنها ما ٌكوُن ضعٌفا ، ومنها ما تكوُن كاملة 

ا   ٌّ  .-بحسِب الحاِل واألحوالِ -ٌكوُن قو

 

ة  )، و(كاملة  )َنَعم؛ الَمْرُجو  والمطلوُب أْن تكوَن التوبُة   ٌ ، ٌتراجُع فٌها (قو

ٌُعلُن براءُتُه منُه  ا َمَضى، و  ...-تماما  -الُمخطُا عم 

 

ها؟ لَِكْن؛ إْن َنَزلَْت عن ذلك؛  !أَفَنُرد 

 

ضا بها، ُثم   َؾ بَقُبولِها، والرِّ َة تقتِضً التلط   ٌ أْم أن  المصلحَة الشرع

ٌها، وٌزٌُدها؟ ٌُقوِّ  !الِحرص على ما بعَدها مّما 

 

 !فهلْ نكوُن َعونا  إلخوانِنا على الشٌطاِن؟

 

 !أو نكون عونا  للشٌطاِن على إخوانِنا؟

 

ِن أحق  باأل} ٌْ  !؟{مِن إْن ُكنُتم َتعلَُمونفؤي  الفرٌَق

 



فٌَمن تراجَع  -حفظه هللا-لِذا؛ كاَن ِمن بعِض أجوبِة فضٌلة الشٌِخ الفوزان 

ُه قالَ -عن خطبِِه، ولكن ه َسَكَت عن بٌانِهِ   :؛ أن 

ا إذا َسَكتَ ) ُه تاَب، أو !! أم  وَن بما َمَضى منه، وال ٌْدُروَن أن  فالناُس ٌحتج 

هُ  قُوَن أن   .(تابَ  ال ٌصدِّ

 

ًِّ المتعلِِّق بتوبتِِه على  -حفظُه هللاُ -فَجَعلَ  شؤَن ُسكوتِِه ُمتعلِّقا  باألثِر السلب

ِة توبتِِه   ...؛ فاْفَهمْ -نفِسها-الّناِس؛ ال بَقبوِل وصح 

 

-ِمنًِّ، أو ِمن ؼٌري، وكذا ( َمَضى)، وهو بٌان  لِـَما -بإجمال-هذا جوابً 

؛ فلٌس حالُنا ( ُمستقَببل  )وُن هو بٌان  لِـَما قد ٌك -أٌضا   كٌَفما -ِمن أيِّ أحد 

لَؾِ -بؤحسَن ِمن حاِل َمن قد قالَ قابلُُهم  -كان األمرُ  : -رحمُهم هللاُ -ِمن الس 

ة دلٌل، أو نقض -( نحن قوم  نقولُ القولَ الٌوَم، ونرجُع عنُه ؼدا  ) لحج 

 ...-أقاوٌل

 

 

 ...وهللاُ الحافظُ 

 

 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 



 ... قُون بٌن األحب ةالمفرِّ 

 

 

ًِّ  -وؼٌُره-( 4٘16ٔ)رَوى اإلماُم أحمُد   -صلّى هللاُ علٌِه وسل مَ -عن النب

ِة، »: قولَهُ  قون بٌن األحب  ِمٌمِة، المفرِّ اإوَن بالن  ِشراُر ِعباِد هللا المش 

ً  -« الباُؼوَن الُبَرآء الَعَنتَ  َحُه شٌُخنا اإلماُم األلبان فً  -رحمه هللا-وصح 

 ...-(6ٗ1ٕ)« السلسلة الصحٌحة»

 

 ..وما أسوأَها ِمن ِخبلل... ما أقَبَحها ِمن ِخصال ...

 

ِدٌبة ها األخبلُق الر  فاُت الدنٌبة... إن   ..والصِّ

 

 ..والؤلواء.. وطرابُق ذِوي الببلء... إّنها مسالُك أهِل الُخْبِث واألهواء

 

ٌُوَصلَ  ما أَمَر هللاُ }إذ كٌؾ ٌجُرإ مسلم  أْن ٌقطَع  ِمن وشابج { به أْن 

ة، والعبلبق بٌن اإلْخَوة؟  !األُُخو 

 

ٌُراُعون قُون، وال لحقوِق عباِدِه  ِهم ال ٌت  ُه َصنٌُع َمن لربِّ  ...إن 

 

 ...إن  الساِعً بمثِل هذا ساع  فً الفساِد، وُمْبَتػ  الظلَم بٌن الِعباد

 

ق وال  ...فِراقإن ها مساوئ األخبلق، وطرابُق أهل التفر 

 

ِة الَقوم؟ ُق بٌن أحب  ٌَُفرِّ ْوم َمن   !بل كٌؾ ٌنُعُم بالن 

 

ِة : على الُعموم -ُكل هُ -وهذا  ن  فكٌؾ إذا كان على الُخصوص؛ وبٌن أهل الس 

؟  !بشكل  أخص 



 

 ...فبل شك  أن  األمَر أدَهى وأَمرّ 

 

رٌن هذا الحدٌَث فً تفسٌرِ  -تعالى-قوِل هللا  ولقد َذَكَر ؼٌُر واحد  ِمن المفسِّ

 ..{وٌل  لكلِّ ُهَمَزة  لَُمَزة}: 

 

 ..وهذا فٌه وعٌد  شدٌد  لهذا الّصنؾ، وبصورة  أعظمَ 

 

ً  فً  عن َضْمَرَة بِن ( 4ٖٕ)« مساوئ األخبلق»وقد رَوى الخرابط

َق بٌن الُمتحابٌِّن، كفرحتِِه حٌَن : ٌُقالُ »: ربٌعَة قولَهُ  فرحُة إبلٌس إذا فر 

 .«ِمن الجن ةِ  أَْخَرَج آدمَ 

 

ْعلَْم  ٌَ ُه ِمن ُجْنِد إبلٌس، وأن  فعلَُه لبٌم   -إذنْ -َفْل ُكل  ماش  فً الفُرقِة أن 

 ..خسٌس

 

نِّ  -فقط-حّتى ولو كان ذلك  ... فكٌؾ إذا أُِضٌَؾ إلٌه سوُء .. بسوِء الظ 

 !الفِعل؟

 

-فانُظر  ؛«ٌحب  ألخٌِه ما ٌحب  لنفِسه ِمن الخٌرِ »والمإمُن الحق  َمن 

  ً   !أٌَن أنَت ِمن هذا المعَنى؟ -أَُخ

 

اك أْن تقولَ   ٌ اَك إ  ٌ  !!وذاك لٌس َمَعنا! هذا ِمّنا: -!ُمْؽِرقا  فً التفرٌقِ -وإ

 

ٌَُطهِّْر واحُدنا قلَبُه،  هُ }فْل ِق هللاَ رب  ت  ٌَ  ...{وْل

 

 

ْجَواُهْم إاِل  َمْن أََمَر بِصَ } ن ن  َر فًِ َكثٌِر  مِّ ٌْ َدَقة  أَْو َمْعُروؾ  أَْو إِْصبلَح  ال  َخ

ا  ْفَعلْ َذلَِك اْبَتَؽاء َمْرَضاِت هللّاِ َفَسْوَؾ ُنْإتٌِِه أَْجر  ٌَ اِس َوَمن  َن الن  ٌْ َب



ا  ..{َعِظٌم 

 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؛ -بحقّ -هإالء هم سلفُنا الصالحون 

 !؟-ٌا َخْلق-فؤٌن نحُن منُهم 
 

قطُتها ِمن ترجمِة اإلمام عبِد الرحمن بن َعمرو هذه فوابُد وُدَرر  الت

 ًِّ ، -«سٌر أعبلم الن ببلء»ِمن كتاب  -(هـ4٘ٔ)المتوف ى َسَنَة -األوزاع

 ...الواقعِة فً نحو  ِمن خمس  وعشرٌَن صفحة  

 :فإلٌُكموها، وبعَض تعلٌقاتًِ علٌها

ل إلى بٌروت؛ ُمرابِطا  بها... كان ٌسُكُن  -1 إلى أْن  بدمشق، ُثّم تحو 

 ...مات

 :قلتُ 

ٌُجاهُدون ٌَُعلُِّمون، وفً سبٌل هللا  لكْن؛ كان للجهاِد ... هكذا كان ُعلماُإنا؛ 

 ...ٌوَمها ضوابُطُه وأُصولُهُ 

 !ولٌس كحالِنا الٌومَ 

 ...تصّدره الُهوج، وُكل  ُممار  لَُجوج

عِجزت الُملوُك أن : -فً األوزاعً-قول العّباس بن الولٌد، عن أبٌه  -2

ًِّ فً نفِسهِ  َب نفَسها وأوالَدها أدَب األوزاع  ..ُتإدِّ

  :قلتُ 

والذٌن جاَهُدوا فٌَنا }: -تعالى-لقوِل هللا  -رحمه هللا-هذا تحقٌق  ِمنه 

ُهم ُسُبلَنا ن  ٌَ  ...{لََنْهِد

 !فمَتى نكوُن كذلك؟

 !متى؟

ً  على مالِك، فلّما َخَرَجا،  -3 ْوِري  واألوزاع أحُدهما : قالَدَخلَ ُسفٌاُن الث 

: ٌعنً-ٌصلُُح لئلمامِة : أكثُر ِعلما  ِمن صاحبِه، وال ٌصلح لئلمامِة، واآلخرُ 

 .-األوزاعً؛ لئلمامةِ 

 :قلتُ 

 !فلٌس بالعلِم وحَدهُ تكوُن اإلمامةُ 

ٌُوقُِنون} ْهُدوَن بؤمِرنا لّما َصَبُروا وكاُنوا بآٌاتِنا  ٌَ ة    ..{وجعلنا منُهم أبم 



بِر والٌقٌن: و ٌن بالص   ...ُتنالُ اإلمامُة فً الدِّ

4-  ، ة  على حدٌث   ٌ ة  َمبن  ٌ ً  فً مسؤلة  فقه اختلَؾ ُسفٌاُن الث وري  واألوزاع

  ً وحدٌُثُه !! -رُجل  ضعٌُؾ الحدٌث-ُتعاِرُضنًِ بٌزٌد : ... فقالَ األوزاع

ةِ  ن   !؟!ُمخالِؾ  للس 

 !فاْحَمر  وجُه ُسفٌان

  ً َك ك: فقال األوزاع  !رهَت ما قلُت؟كؤن 

 .َنَعم: قال

ٌ نا على الحقِّ : فقال  ..قُم بنا إلى الَمقام َنْلَتِعُن أ

ا رآهُ قد احتد  : قال َم ُسفٌاُن لَم   .فتبس 

  :قلتُ 

 :فً هذا الَخَبر فوابد

ِة، والؽضُب عند ُمخالفتِها -أ ن   ..تعظٌم الس 

ة الِعلِم فٌما بٌنُهم  -ب ة  ولو فً مسابل -اختبلُؾ أبم   ٌ  .-فقه

 ...المواجهة بالحقِّ بٌن الُعلماء -ج

ة   -وهو الُمباهلةُ -التبلُعُن  -د  ٌ ، ولو فً مسابلَ فقه َقة فٌها-على الحقِّ -للثِّ

. 

ة باالبتِسامِة، وعدم ُمواجهُتها بمثلِها؛ ال على مذهب -هـ أنَت : ُمقابلُة الِحد 

 !تبق، وأنا مبق؛ فكٌؾ نّتفق؟

ًِّ والث وريِّ : زاري  قال أبو إسحاق الفَ  -5  :ما رأٌُت مثلَ األوزاع

ة   ؛ فكان رجلَ عام   ً  .فؤّما األوزاع

ِة نفِسهِ  ؛ فكان رُجلَ خاص  ا الثوري   .وأم 

  ً ِة الخترُت لها األوزاع ْرُت لهذه األُم  ٌِّ  .-الِخبلفةَ : ٌُرٌدُ -ولو ُخ

ُجلٌَْ : -ُمَعلِّبل  -وزاَد فً رواٌة   ه أْرَفق الر   .نِ ألن 

 :قلتُ 

ِة الذي قد ٌكوُن  ِة ِصفات  وخصابُص ال ُتوجُد لِرُجِل الخاص  فلِرُجِل العام 

 ...أكثَر علما  ِمن األولِ 

ْفِق أكثَر مّما تحتاُجه ِمن الِعلم ُة قد تحتاُج إلى الرِّ  ..فالعام 



ا-وهذا أْمر  ُمْهَمل   ا جّد   !-الٌوم-فً مقاٌٌِس كثٌر  ِمن القوم  -جّد 

ِعُظون فلٌَتهم  ...ٌت 

؛ قال -6 ًِّ ًِّ : عن الشافع  .ما رأٌُت رُجبل  أشَبَه فقُهُه بحدٌثِِه ِمن األوزاع

 :قلتُ 

ًَ هللاُ عنُهم-وهكذا مذهُب أهل الحدٌث   .-رض

ث  ولٌس بفقٌه: -أو ؼٌِره-ومع ذلك؛ تسمُع َمن ٌقولُ فً شٌِخنا   !محدِّ

َتُهم  ٌْ وا على ذلك؛ لَهاَن الخَ )!( وٌا لَ ُهم َسلَُبوهُ -إَذن-ْطُب استمر   -َبْعدُ -؛ لكن 

ُكوا  ِث، ُثم  َشك    !!بعقٌدتِهِ  -بعدُ -صفَة المحدِّ

 !!ُكل  ذلك خبط عشواء

7-  ًِّ  !حدٌث  ضعٌؾ  ورأي  ضعٌؾ: قالَ أحمُد فً األوزاع

 :قلتُ 

لَ ) ً  هذه الكلمَة على معَنى ( أو  كونه ٌحتج  بالمقاِطٌِع، )اإلمام الذهب

ام وبمراسٌلِ   !(ال أن  اإلمام فً نفِسِه ضعٌؾ... أهل الش 

: ، فقال«التهذٌب»وقد َنَقلَها الحافُظ ابُن َحَجر على ظاهر معناها فً 

 .حدٌُثُه ضعٌؾ

؛ فما معَنى قوله ( األولى)وإْن كان معنى الكلمة   ً -على ما ذكَره الذهب

 !؟(رأي  ضعٌؾ  : )-َبْعدُ 

ًِّ فً الُكُتِب السِّ   ...ت ةِ وحدٌُث األوزاع

ِمن اختبلِؾ الُعلماِء فً الَجرِح والتعدٌِل، وكذا فً )!( وهذا لون  آخُر 

 !َفهِمِهم أللفاِظ الَجرِح والتعدٌل

ٌَُضلِّلْ بعُضُهم بعضا   ٌُخاِصْم بعُضُهم بعضا  ! ومع ذلك؛ لْم   !!ولْم 

8-   ً جالُ بٌنُهم، فل: قال األوزاع ّما َدَخلَ فً كان هذا العلُم كرٌما  ٌتلق اهُ الرِّ

 .الُكُتِب َدَخلَ فٌه ؼٌُر أهلِهِ 

 :قلتُ 

ً  عالَم اإلنترنت ! وُدنٌا األسماء الُمستعارةِ ! فكٌَؾ لو أدرَك األوزاع

انة؟  !وأجواَء األلقاب الفخمة الطن 

ٌُْعَرْؾ إالّ باألجواِء اآلِسنة، والتً ُوجوُدها ُوجوُدهُ؟ ! كٌؾ لو أدرَك َمن لْم 

ا-فلذا ٌحرُص   ....-ولو ِمن ؼٌِر نقابها-على استمراِرها وبقابها  -جّد 



ً  ومالك  على : قال إسحاُق بُن راهَوٌه -9 ْوِري  واألوزاع إذا اجتمَع الث 

ة  : أْمر    ...فهو ُسن 

...   ً  :-بقولِهِ -فعل َق اإلماُم الذهب

«  ً ُه النب ُة ما َسن  ن  الراشُدوَن ِمن  والُخلفاءُ  -صل ى هللاُ علٌه وسل م-بل الس 

 .بعِدهِ 

ا أو : واإلجماعُ   ٌّ ِة قدٌما  وحدٌثا  إجماعا  ظن هو ما أْجَمَعْت علٌه ُعلماُء األُم 

ابِعٌن أو تابِعٌهم لقول  باجتهاِده  ا؛ فَمن شذ  عن هذا اإلجماِع ِمن الت   ٌّ ُسكوتِ

 .احُتِملَ له

ا َمن خالَؾ الث بلثَة المذكورٌَن ِمن ِكباِر األب ى ُمخالِفا  فؤم  ٌَُسم  ِة، فبل  م 

ةِ  ن   .لئلجماِع، وال للس 

ما ُمراُد إسحاق ُهم إذا اجتمُعوا على مسؤلة  فهو َحق  ؼالِبا ، كما : وإن  أن 

ُة االجتهاِد األربعُة على : نقولُ الٌومَ  َفَق أبم  ٌُوجُد الحق  فٌما ات  ال ٌكاُد 

 .خبلفِهِ 

فاَقُهم ع ِة، وَنهاُب أْن مع اعترافِنا بؤن  اتِّ لى مسؤلة  ال ٌكوُن إجماَع األُم 

َفقُوا علٌها بؤن  الحق  فً خبلفِها  .«َنجِزَم فً مسؤلة  ات 

  :قلتُ 

ٌُقاِرن هذا الكبلَم الُمحّرَر َمن َجَعلَ قولَ  كؤن ما هو قُرآن  ( بعِض الن اسِ )فْل

ِه وال ِمن َخْلفِ  ٌْ  !!-بلساِن الحاِل أو الَمقال-ِه كرٌم  ال ٌؤتٌِِه الباطلُ ِمن بٌِن ٌَد

اَس منازلَهم، دون َوْكس  وال َشَطط ْنِزِل الن  ٌُ ِق هللاَ رب ه، وْل وِمن ؼٌِر .. ولٌت 

 !!ُؼلُو  وال إفراط

10-   ً كفاهُ الٌسٌُر، وَمن عرَؾ أن  : َمن أكثَر ِذْكَر الَمْوتِ : قال األوزاع

 ...قل  كبلُمهُ : َمْنِطَقُه ِمن علمه

  :قلتُ 

ِق هللاَ  ت  ٌَ ًَ الموَت، وؼاَب عنُه  -تعالى-َفْل موضُع منطقِِه،  -بِذا-ُكل  َمن َنِس

عوَن فً ُكلِّ ُمخالِؾ  بؽٌِر تقَوى  َهَم والط  ٌَكٌل الت  ٌُْإِذي، و ٌُْهِذي بِما  وصاَر 

 !وال َوَرع

ه العظٌم   !؟-أٌن ُهو-فؤٌَن ُهو ِمن ربِّ

ًِّ تدُخلُ  -11 منزلَُه، وتَتَفق ُد موضَع ُمصبلّه، فَتِجُدهُ َرْطبا   كانْت أُم  األوزاع



لِ  ٌْ  ..ِمن ُدموِعِه بالل 

  :قلتُ 

نا َنرتِجً رحمَة هللا وعفَوه  ...أّما نحُن؛ فإن 

 ...فواَؼْوثاهُ 

ْعفُو عن َكثٌِر} ٌَ  .{و

ً  البنِهِ  -12 ً  : قال األوزاع عِرُضوَن ! ٌا ُبَن ٌَ اِس ما  ا نقبلُ ِمن الن  لو ُكن 

 ...علٌنا؛ ألَْوَشَك أْن َنهوَن علٌهم

 :قلتُ 

ْفِس العالٌُة الؽالٌةِ  ةُ الن  ها ِعز   ...إن 

 !؟-الٌومَ -فؤٌن هً 

13-   ً اَك : قال األوزاع  ٌ اُس، وإ علٌَك بآثاِر َمن َسلََؾ، وإْن َرَفَضَك الن 

ْنَجلًِ  ٌَ جاِل، وإْن َزْخَرفُوهُ لك بالقوِل؛ فإن  األمَر  وأنَت على وآراَء الرِّ

 ..طرٌق  ُمستقٌم

  :قلتُ 

 ...-بالحقِّ للحقِّ  -رعاُكُم هللاُ -فالمنهَج المنهَج 

14-   ً ا َفَتَح علٌهم الَجَدلَ، وَمَنَعُهم : قال األوزاع إذا أراَد هللاُ بقوم  شّر 

 ...الَعَمل

 ...إن  الُمإمَن ٌقولُ قلٌبل ، وٌعملُ كثٌرا  : -رحمُه هللاُ -وفً لَْفظ  عنُه 

 .ّن الُمنافَق ٌتكل ُم كثٌرا ، وٌعملُ قلٌبل  وإ

  :قلتُ 

 :أْن أقولَ  -وهللا-أكاُد 

مّمن ُهم على هذه  -الٌومَ -إن  أكثَر ُمناَوشات وُمناورات َكَتَبة اإلنترنت 

 ...-إالّ َمن َرِحَم هللاُ -الشاِكلَة؛ إؼراقا  فً الَجَدل، وإدبارا  عن العمل 

فاِع عن  ؛ -وذلك ِمن فضِل هللا-الحقِّ الذي نحُن علٌه ولوال اضطراُرنا للدِّ

 ...!لََسَكْتنا عن باطلِِهم، ولَـَما أَجْبناُهم على ِهْذٌانِِهم

 

 !ولٌس على الُمضَطرِّ إالّ ُركوُبها ............................



 

15-   ً ً  َقتادةُ ِمن البصرةِ : قال األوزاع َقْت ب: َكَتَب إل اُر فر  ٌَننا إْن كاَنت الد 

 .وبٌَنك؛ فإن  أُْلَفَة اإلسبلِم بٌَن أهلِها جامعة  

  :قلتُ 

ؤُْن بَمن قد ٌكوُن جاَرَك األدَنى، ُثم  ال تدفُعُه أُلفُة اإلسبلِم الجامعُة  فكٌَؾ الش 

َك وُحبِّك   !؟-حسدا ، وَبؽٌا ، وَصلَفا  -لُِودِّ

انَ  اَن َشت   ...شت 

-أٌُت أحدا  أحلَم، وال أكملَ، وال أحملَ ما ر: قال َصَدَقُة بُن عبِد هللا -16

ًِّ  -فٌما َحمل  !!ِمن األوزاع

  :قلتُ 

فاُت   !؟-ٌا قوم -الٌوم-فؤٌَن هً هذه الصِّ

 !!أو تحت تراب.. ال نكاُد َنراها إالّ فً كتاب

17-   ً ٌُقتَدى بِنا، خشٌُت أْن : قال األوزاع ا ِصرنا  ا نضحُك وَنْمَزُح، فلم  ُكن 

َسَعنا إالّ  ٌَ مُ ال   ! التبس 

  :قلتُ 

ُه تقدٌُر الَمواقِِؾ، وإدراُك الَمآالت، ومعرفة الحقوق  ...إن 

كاُد  ٌَ  ...أْن ٌكوَن َهباء  منثورا ، وَخَبرا  مكبوتا ؛ ال منشورا   -الٌومَ -وُكل  ذلك 

 !وهللاُ الُمستعانُ 

 

 

 

 :وأخٌرا  

 

 !مَشى كالُمْقَعدِ لٌس الصحٌُح إذا *** ال َتْعِرَضن  بِذكِرنا مع ِذْكِرِهم 

 

* * * * * 

 



 !األعادي.. ُدروع 

 

 

 (فكاُنوها ولكْن لؤلعادي*** )فً العوادي ( حسبُتُهم ُدروعا  )

 وما أَبِهوا بآثار  ِشدادِ *** أساُإوا الظن  فٌنا ُثم  قوال  

 لَنالُوا أجَر حال  باجتهادِ *** ولو َطَرقُوا لِباِب الن صِح حّق ا 

ٌَن ُنص  ودٌُن هللا َنفع  للِعبادِ *** ح  وانتِصاح  فإن  الدِّ

ر  نافَِعنا بشًء    فإن  الُكفَر ٌؤتًِ ِمن ِعنادِ *** فلٌس الض 

 ودودا  دوَن َخْصم  أو لِدادِ *** َفَخلِّ الن ْصَح ٌا هذا سدٌدا  

 جلٌل  أصلُُه وببل َنَفادِ *** وباُب الن ْصِح َدوما  فً عطاء  

ًِّ أال فاْذُكْر لقوِل الش ْدنًِ الن صٌحَة فً انفرادِ *** )افع  (تعه 

ُكُم بصدق  ِمن فُإاِدي*** ومع هذا أقولُ لكم بحرص    أُِحب 

ا َذَكرُتم  خوِر ِمن الجمادِ *** ولسُت بُمعِرض  عم   كإعراِض الص 

دادِ *** وإنًِّ طامع  منُكم بقول    ُتنالُ به الحقٌقُة فً الس 

 ألسمَع منُكُم وببل نِدادِ ** *فؤُصِؽً للنصٌحِة باهتمام  

ا لِقاء   ِة كالِعَمادِ *** فؽاٌُة ُصحبة  ِمن   على أصِل المحب 

ٌا  فٌما صنعُتم   كما بٌن المحبِّ وكالُمعاِدي*** ولسُت ُمَسوِّ

 إذا كان الكبلُم ِمن الِجٌادِ *** وَحظ  القوِل إخوانًِ َقُبول  

 ِعً ِمنًِّ ِمداِديفكانت أدمُ *** ولكنًِّ ُدِهْشُت بما سمعُت 

ْرَؾ عنُهم ُكل  حٌن    وهذا عند ربًِّ خٌُر زاِدي*** أَُؼض  الط 

نادِ *** هو الُمْنِجً لعبد  فً ِحساب    هو الَمْلَجا لََنا ٌوَم الت 

 بسوء  دوَن ذا َخْرُط الَقتادِ *** ولسُت ُمقاببِل  منُهم لسوء  

 ِمن ُخلُِق الفسادِ  ٌُعافً الُكل  *** وإنًِّ سابل  مولى  جلٌبل  

 ولكن  القُلوَب لَفًِ بِعادِ *** وأجساد  وإْن َقُرَبْت َمكانا  

 ٌُخالُؾ ُسوُإهُ قصدي ُمراِدي*** فَوا أَسفًِ على حال  عسٌر  

 تراها دابما  حالَ ازدٌادِ *** فؤخبلق  ِحسان  ِمن كرٌم  

مادِ *** وأخبلُق اإلساءِة لٌس فٌها  ٌُماثلُ للر   سَوى أثر  

شادِ *** فبل َتؽضْب وال َتسَخْط أخانا   أال فاْحلَْم َتُكن أهلَ الر 



 فُهْم لٌُسوا كؤطفاِل الِمهادِ *** وعاِملْ إخوة  َدوما  بُحْسن  

 بكلِّ عزٌمة  ُكلِّ اْضِطرادِ *** وعالِْج للقُلوِب بُكلِّ َحْزم  

 (أٌا عباِدي)لتدخلَ تحَت نصِّ *** وال تظلْم أخاَك ولو قلٌبل  

ً  بضدِّ ند    وال َتْحفِلْ بِهند  أو ُسعادِ *** فبل َتْبؤَْس أَُخ

حلِة الِمعطاِء َفضبل    سواء  فً الِوهاِد أو النِّجادِ *** وُكن كالن 

 كحاِل بعوضة  وكذا قُرادِ *** وال ُتشبِْه بفعلِك سوَء ُصْنع  

 حقٌقَة ما أقولُ وما أُناِدي*** وإنًِّ عارؾ  حّق ا وِصْدقا  

 وال أَثرا  ٌكوُن ببل ِجهادِ *** ٌس القولُ ٌا هذا َخٌاال  فل

 تُكن أبدا  أخانا فً ازِدٌادِ *** فُكن َدوما  على ُخلُق  كرٌم  

 صدوِق الُودِّ ُمرتاِح الِوسادِ *** إذا َصَدَقْت َنواٌا ِمن صدٌق  

 بنفِسك عن َكرى  أو عن ُسهادِ *** َتَنْم َدوما  قرٌَر العٌِن َتنؤَى 

ا فجاهِ  ْفِس ِجّد   وال َتُك حاقِدا  مثلَ الُجخاِدي*** ْد للهَوى والن 

ٌادِ *** وعند البحِث لِْن َمْع َمن ُتجاري   وال تُك ُمْؽلِظا  حالَ الذِّ

ة  ألِخً الِودادِ *** ولسَت بُمإمن  إٌماَن حق    بؽٌِر محب 

ً  َرفٌَِق َنْهج    َرادِ إلى اإلحساِن كالخٌِل الوِ *** فسابِْق ٌا أَُخ

ْلِح َسْبقا   ا أْسِرَعْن للص   ٌ ابِقاِت ِمن الِعَتادِ *** وَه  فذا فً الض 

 هو الن وُر الُهَدى ال فً اْنفِرادِ *** وُحب  للجماعِة فً ابتبلؾ  

َرف ِق ٌا صدٌقً  ْفِع فً وقِت الَحصادِ *** َفَزْرع  بالت   جلٌلُ الن 

 !ٌُؽنًِ عن َمعادِ  فلٌس الٌومُ *** كذا أحوالُنا فٌما ُنعانً 

 

 

 

 

 

 

 



 

عوِة إلى هللا   ..فٌه الحكمُة والعقلُ ... منهج األنبٌاء فً الد 

 

 

فضٌلُة الشٌخ  -قدٌما  -ُعنوان َمقالً هذا مؤخوذ  ِمن ُعنواِن ِكتاب أل َفُه  ...

 ...-حفظه هللا-ربٌع بن هادي 

 

؛ -أو تقوٌَمه-ٌٌَمُه ولسُت أُرٌُد فً هذا المقاِل ِدراسَة الكتاِب المذكوِر أو تق

 ...فهو كتاب  جمٌل  وجلٌل؛ جَزى هللاُ كاتَبُه خٌَر الجزاء

 

والذي هو -هو ُمقارنُة هذا الُعنوان  -هذا-ولكن  الذي أُرٌُدهُ فً َمقالً 

َعِويِّ الُمعاصِر، الذي ٌفتقُد فً كثٌر  ِمن  -منهج  بحدِّ ذاتِهِ  بواقِعنا الد 

طبِة إلى الحكمِة أو العقل، أو إلى الحكمة والعقل ُمماَرساتِِه المؽلوطِة الخا

 :-معا  -

 

ِة مبدأَ  -1 ن  عاةُ إلى الكتاِب والس  فَهل ِمن الِحكمِة أو العقل أن ٌتجاَوَز الد 

ناُصح فً ذاِت هللا  ْبر، والت  ؛ -تعالى-الت واصً بالحقِّ والتواصً بالص 

َهِم، والط   راُشِق بالت  ا َوَرواحا  -عون، واإلسقاطات لٌدُخلُوا باَب الت   !؟-ُؼُدّو 

 

لَ منزلَة  -2 ة لُِتَنز   ٌ ٌ ة االجتهاد هل ِمن الحكمِة أو العقل نقلُ المسابل الخبلف

ٌ ة؟ ٌ ة والنصِّ  !المسابِل القطع

 

هل ِمن الحكمِة والعقِل أْن ٌتداَبَر أهلُ المنهِج الواحِد والعقٌدِة الواحدِة  -3

نِ -كِم بتبدٌِع شخص  الختبِلفِِهم فً الحُ  ٌْ فاقِِهم على أخطابِِه  -أو شخَص مع اتِّ

 !وأؼبلِطِه؟

 

َق أهلُ المنهِج الواحِد والعقٌدِة الواحدِة  -4 هل ِمن الحكمِة والعقِل أْن ٌتفر 



ٌَُضلِّلُ بعُضُهم بعضا  ألُمور  ال َتقَوى  ُع بعُضُهم بعضا ، و عا  وأحزابا ؛ ٌبدِّ ٌَ ِش

 !ا  فً ذلك؟أْن تكوَن َسببا  صحٌح

 

َة  -5  ٌ عوَة السلف تِها، -هل ِمن الحكمِة والعقِل أْن نحُصَر الد   ٌ بشمول

قُد، والجرُح،  -فقط-؛ لنجعلَها -وَسَعتِها، وكمالِها ة  واحدة  هً الن   ٌ فً جزب

؟  !والرد 

 

هل ِمن الحكمِة والعقِل إهداُر َمقاصِد الشرٌعِة العالٌِة الداعٌِة إلى  -6

ِق هو االبتبلؾِ  ِق والتشت ِت، والتمز  ، وَجمع الكلمِة، والوحدِة، وَجعِل التفر 

 !األصلَ واألساَس؟

 

َد على ؼٌِرَك  -7  -أو ُتَؽلَِّظ علٌه، أو ُتلزَمهُ -هل ِمن الحكمِة والعقِل أن ُتَشدِّ

ة  )فً مسؤلة    ٌ ة  اجتهاد  ٌ َد (خبلف ٌُشدِّ ، فً الوقِت الذي ال َتْرَضى منُه أن 

ٌُلزَمك علٌك،  ٌُؽلِّظ علٌك، أو  وما إؼبلُظه علٌك بؤْولَى ِمن إؼبلظَك -أو 

 !؟!!-علٌه

 

ماِن والَمكاِن واألعٌاِن  -8 هل ِمن الحكمِة والعقِل إؼفالُ أصِل ُمراعاِة الز 

بمنزلة   -ُكلِّهِ  -فً ذلك-فً الُحْكِم عل المسابِل، وَجعلُ األُموِر َجمٌعا  

 !واحدة ، وِمٌزان  واحد؟

 

هل ِمن الحكمِة والعقِل أن ُنحِدَث ُجذاما  ِمن أجِل أْن ُنِطب  ُزكاما ، وأن  -9

ًَ َقصرا ؟  !نهِدَم ِمصرا  ِمن أجِل أن نبن

 

ًَ وُنعاِدي على  -10 ما ٌقولُُه الشٌُخ !( ُكلِّ )هل ِمن الحكمِة والعقِل أْن ُنوالِ

نا)فبُلن، أو الشٌُخ فبلن؛ و بلساِن -الَكمال نخلُع علٌه الِعصمَة أو ( كؤن 

 !؟-الحال أو المقال

 

هل ِمن الحكمِة والعقِل أن نتشف ى بؽلِط فبُلن، وَنفرَح بخطِؤ ِعبلّن،  -11



 !وننتعَش بزل ِة زٌد، ونسعَد بَسْقَطِة َعْمرو؟

 

لَِؾ الصالِح الذٌن ننتِسُب إلٌهم، وندُعو إلى  هل هكذا كانت أخبلُق الس 

 !منهِجِهم؟

 

 :وأخٌرا  

أو -فً تعاُمبلتِنا  -!أو نتؽاَفلَ -ن الِحكمِة والعقِل أْن ُنؽفِلَ هل مِ  ...

ِن ُهما أصل  ِمن أهمِّ أُصوِل (الحكمِة والعقلِ )إعمالَ  -ُمعاَمبلتِنا ٌْ ، الل َذ

 !؟(منهِج األنبٌاِء فً الدعوِة إلى هللا)

 

 

 

 ...وهللاُ الُمستعانُ 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 !!(اإللزام)و( البلّزمِ )بام ِمن القوِل بـتذكٌُر الِكرام، وتحذٌُر اللِّ 

 

 

 

أو أحكام  ! ؼٌَرُهم بؤقوال  ال ٌلتزُمونها!( ٌُلِزُمونَ )َمن  -الٌومَ -كثٌروَن  ...

قولوَن بها  ٌَ  ...-!وآراء  عاطلة! بقواعَد باطلة-ال 

 

ْلِم والُجرأِة علٌِه ما ال ٌعلُم قدَرهُ إالّ رب  العالِمٌن؛ ف تراُهم وفً هذا ِمن الظ 

بوَن قوال  ِمن قابل -هداُهم هللا- أو ُجملة  ِمن ! أو مسؤلة  فً كتاب  ! ٌُخطِّ

ْبُنوَن ! رسالة   ٌَ على ذلك إلزاَم الُمثنًِ على الكتاِب، أو الُمقِّر )!( ُثم  

سالِة، أو الناقل عن القابل  د  ِمن ذلك-بالرِّ ٌِّ أن ه قابل   -!ولَو فً جانب  ج

مّما قد ٌكوُن  -أو ذلك القابل-أو ذلك الكتاب ! لرسالةِ ما فً هذه ا( بُكلِّ )

 !!!ِمن الَخلَل( شًء  )الخطِؤ، أو ( بعضُ ) -أو عنَده-فٌه 

 

لٌست لمسؤلة  صرٌحِة الَؽلَِط،  -تلك-إذا كانت تخطبُتهم  -إذن-فكٌؾ الحالُ 

الِة أوُجه ، أو ُمْجَملة ُمبهمة   فً -واضحِة الُبطبلِن، وإن ما هً لعبارة  حم 

؟-مثبل  -الكتاِب أو الرسالةِ   !؛ فاألمُر أْنَكى وأشد 

 

ٌُقالَ  ً  العدلُ فً مثِل هذه الحاِل أْن   :والواجُب الشرع

، و..-ِمن ُوجوِه الَخلَلِ -إذا قُِصَد بهذه الكلمِة كذا وكذا  .. ؛ فهذا خطؤ ، وؼلط 

 ..و

وابِ -وإذا قُِصَد بها كذا وكذا  مع االحتراِز ِمن -؛ فهذا حق  -ِمن ُوجوِه الص 

 .-الموافقِة للُمجَمِل منها

 

َة القابلَ فً   ٌ « الردِّ على الَبكريِّ »ورِحَم هللاُ شٌَخ اإلسبلِم ابَن تٌم

(ٕ/4ٓ٘):  

م  ِمن ألفاِظِهم خبلَؾ » َم ُمَتَوهِّ َتَوه  ٌَ ٌُشترُط فً الُعلماِء إذا تكل ُموا أْن ال  وال 

 !ُمراِدِهم



 

تَ  ٌَ اُس  اِس ِخبلَؾ ُمراِدِهم، وال ٌقدُح ذلك بل ما زالَ الن  ُموَن ِمن أقواِل الن  َوه 

 .«فً المتكلِِّمٌن بالحقِّ 

 

ا إطبلُق األحكاِم  ؛ بدوِن تفصٌل، وِمن ؼٌِر تؤصٌل؛ فهذا سلوك  -ِجزافا  -أم 

 ...شابن  دخٌل

 

ناَء الُمْجَملَ ٌلزُم منُه َقُبولُ  -َجَدال  -)!( هذا إذا َفَرْضَنا  الَؽلَِط  أن  الث 

ل ِن الُمفص   !كذلك -ٌقٌنا  -ولٌس األمُر !! الُمتضم 

 

 :نسمُع ونقرأُ  -الٌومَ -فإذا بِنا 

 

 !إَذن هو قابل  بما عنَدهُ ِمن ضبلالت.. فبلن  أْثَنى على فبُلن  

 

ةَ   ٌ سالَة الفبُلن ٌ ات.. وفبُلن  َمَدَح الرِّ  !!إَذن هو قابل  بما فٌها ِمن ُكفر

 

ً  وفبُلن  أقر  ا  !!!إَذن هو قابل  بما فٌه ِمن انحرافات.. لكتاَب الفبُلن

 

ا-باطل   -هكذا-وُكل  هذا   ...-جّد 

 

ا   ٌّ لوُك ُبطبلنا  وفسادا  إذا كان انتقاب ٌُحَكُم به )!( وٌزداُد هذا الس  بحٌُث ال 

ٌُْحَكُم به -!أّول-( عبد  هلل)على   !!-!ثان  -( عبد  هلل)على  -نفِسه-، بما 

 

؛ ٌعُظُم الَببلءوحٌنب  !!وتشتد  الؤلواء! ذ 

 

، وهوى  فً َهوى   م، وَتَشه  فً َتَشه  م  فً تحك  إلزاما  بما ال -إذ ُكل  ذلك تحك 

 !!-ٌلزم

 



َرنًِ هذا التناقُض  بٌن : الجامع بكلِّ إسفاؾ -العرٌض المرٌض-ولقد ذك 

ة ذلك الشٌخ -! االعتساؾ واإلرجاؾ ي أَمَر ؛ الذ!(ؼٌِر الفقٌه)بقص 

َدُهم-( ُمرٌدٌه) ور، وكاف ة : ، وتقدٌِره(احتراِمهِ )على  -وَعو  بشت ى الص 

فات؛ فكان ِمن ذلك برمجُتُه  أْن  -المجلسَ  (دخل)إذا -لُمرٌِدٌه )!( التصر 

اخِل ! حذاَءهُ  -ٌوما  -له ُكل  واحد  منُهم ( ٌَُوّجه) َر اتِّجاَهُه ِمن جهِة الد  ٌِّ َؽ ٌُ و

! تسهٌبل  على لُْبِس الشٌِخ ِحذاَءهُ -منه-إلى جهِة الخارِج ِمن المجلِس 

ْتَعبَ )وتٌسٌرا  له بؤْن ال  خوِل إلى الُخروجِ ( ٌَ  !-!!فً عكِس َتْوِجٌِهِه ِمن الد 

 

ة  -( الشٌخُ )فجاَء  ها  إلى ِجهِة الخارجِ !( ِحذاَءهُ )فلْم ٌِجد  -مر  -فقال !! ُموج 

واجُب تحوٌل  -الٌوم-الذي علٌه !( لكافِرا)أٌن التلمٌذ : -ؼاِضبا  ُمؽَضبا  

 !«!الحذاء؟

 

 !-ٌا شٌَخنا-َهؤَنذا : -قاببل  -فقام التلمٌُذ المقصوُد 

 

أ  ... ا -!على ؼٌِر عادِة الت بلمٌذ-)!( ثم تجر   ٌّ ولِكْن؛ »: -قاببل   -وكان ذك

  ً  !«!بالُكْفِر؟ -شٌَخنا-لماذا حكمَت عل

 

ً  -أال تعلُم »: -شاِرحا   -!راحة  بص-( ؼٌُر الفقٌهِ )فقال الشٌُخ  أن  عدَم  -ٌا ُبَن

وأن  ! هو عدُم احترام لما ٌحملُُه فً صدِرِه ِمن ِعلم  )!( احتراِمَك لشٌِخك 

وأن  عدَم احتراِمَك  !عدَم احتراِمَك لهذا العلِم هو عدُم احترام للقُرآِن الكرٌمِ 

! -صل ى هللاُ علٌه وسلم-والرسول  -تعالى-للقُرآِن الكرٌم فٌه إهانة  هلل 

وأن  َمن ! ُكْفر   -صل ى هللاُ علٌه وسلم-، والرسوِل -تعالى-وأن  إهانَة هللا 

 !!!«فهو كافر  )!( َفَعلَ ذلك 

 

ا بشكل  فظٌع ُمرٌع -( اإللزامِ )إن  أُسلوَب  ...  ٌّ وبٌن كثٌر  ِمن -الُمماَرَس حال

ٌن  ٌِّ دٌِد -السلف ٌُشبُِه  أسلوب  فاسد  -ولؤلسِؾ الش  ا -شنٌع،  إلى حد  كبٌر  جّد 

ْكراَء الجامعَة بٌَن -  !!وذكابِهِ ( التلمٌذ)و! وحذابه (الشٌخ)تلك المهزلَة الن 

 



ٌُقِر  به -فقط-هو ( الصحٌحَ )إن  اإللزاَم  قَبلُُه، و ٌَ  .ما ٌلتزُمُه الُملَزُم به، و

 

هُ؛ فهذا هو اإللزامُ  ا إذا خالََفُه، وَرَفَضُه، ورد  ُا القبٌح،  أم  ٌِّ المرفوُض الس 

 ...والباطلُ الُمنَكر ؼٌُر الصحٌح

 

َة   ٌ ِم ٌْ ِخ اإلِْسبلَِم اْبِن َت ٌْ ُ -َوفًِ َكبلَِم َش
« َمْجُموِع الَفَتاَوى»فًِ  -َرِحَمُه هللا 

ُن أحكاَم مسؤلِة ( 4ٕٔ/ٕٓ) ٌِّ َب ٌُ ٌُوِضُحُه؛ َقالَ -تماما  -( اإللزام)َما   :، َو

َوابُ » ُه إَِذا َكاَن  أَن  : الص  ْلَتِزْمُه؛ َفإِن  ٌَ َس بَِمْذَهب  لَُه إَِذا لَْم  ٌْ َمْذَهَب اإلِْنَساِن لَ

هِ  ٌْ ا َعلَ ِه َكِذب  ٌْ   [ٔ)]َقْد أَْنَكَرهُ َوَنَفاهُ؛ َكاَنْت إَِضاَفُتُه إِلَ

 

 :-ِمْنهُ -( ٔٙٗ/ٙ)فًِ  -رحمُه هللاُ -وقالَ 

ُكو» ٌَ ِجُب أَْن  ٌَ قُولُوَن أَْقَواال  َوالَ َوالَِزُم الَمْذَهِب الَ  ٌَ اِس  ا، َبلْ أَْكَثُر الن  َن َمْذَهب 

ْلَتِزُموَن لََواِزَمَها ٌَ...». 

 

ا، َوَتْفِصٌبل ، َوَتؤِْصٌبل  -َوِمْن َذلَِك  ُ -َقْولُهُ -َشْرح 
الَقواِعِد »فًِ  -َرِحَمُه هللا 

ةِ   ٌ ِة الفِْقِه  ٌ « اوىمجموع الفت»وهو فً - (ٖٓٔ-4ٕٔص )« الن وَرانِ

  [ٕ)]-مع شًء  ِمن االختِصار-وإِْن كاَن طوٌبل  -له -( ٗٗ-ٓٗ/1ٕ)

ةِ -َوَكما أَن  الَعالَِم » ابِِعٌَن، َواألَبِم  َحاَبِة، َوالت  ُكوُن لَُه فًِ  -ِمَن الص  ٌَ ا َما  َكثٌِر 

ُكوُن لَُه فًِ الن   ٌَ ِن، َفَكَذلَِك  ٌْ ْوِع الواِحِد ِمَن الَمْسؤَلَِة الَواِحَدِة َقْوالَِن فًِ َوْقَت

 ، ٌُِجٌُب فًِ َبْعِض أَْفَراِدَها بَِجواب  فًِ َوْقت  ِن، َف ٌْ الِمَسابِِل َقْوالَِن فًِ َوْقَت

ٌُِجٌُب فًِ َبْعِض األَْفَراِد بَِجَواب  آَخَر فًِ َوْقت  آَخرَ   ....َو

 

ِن الَمْسؤَلِِة أَْو َنْوِعَها  ٌْ ا  -مِ ِمَن الِعلْ -َوَهَذا االْختبِلُؾ فًِ َع ى َتَناقُض  ٌَُسم   َقْد 

ا- ض  ٌْ فًِ واإلِْثَباتِ -!أَ ِن بِالن  ٌْ َناقَُض اْختبِلَُؾ َمَقالََت  ....؛ ألَن  الت 

 

اِسِخ َوالَمْنُسوِخ  ُه َبْعُضُهْم َتَعاُرَض االْجتَِهاَداِت ِمَن الُعلََماِء بِالن  ٌَُشبِّ َولَِهَذا 

اِء  ٌَ َنُهَماَمَع الَفرْ -فًِ َشَرابِِع األَْنبِ ٌْ اِسِخ -ِق َب ؛ بِؤَن  ُكل  َواِحد  ِمَن الن 

 ِ ا، بِِخبلِؾ أََحِد َقْولًَِ الَعالِِم : َوالَمْنُسوِخ َثابِت  بِِخَطاِب ُحْكِم هللا  ا َوَظاِهر  َباِطن 



نِ - ٌْ  .-!الُمَتَناقَِض

 

قُولُهُ  ٌَ َ فٌَِما  قًِ هللا  ت  ٌَ ِرٌَق ؛ َمَع ِعْلِمِه بَِتقْ  [ٖ)]َهَذا فٌَِمْن  َواهُ، َوُسلُوِكِه الط 

اِشدَ   .الر 

ا أَْهلُ األَْهَواِء َوالُخُصوَماتِ  ُهْم (ٔ)َوأَم  ؛ َفُهْم َمْذُموُموَن فًِ ُمَناَقَضاتِِهْم؛ ألَن 

ِجُب َقْصُدهُ  ٌَ ، َوال ُحْسِن َقْصد  لَِما  ِر ِعْلم  ٌْ َتَكل ُموَن بَِؽ ٌَ. 

 

 

 :البلزُم نوعان *

  :ُم َقْوِل اإلِْنَساِن َنْوَعانِ َوَعلَى َهَذا؛ َفبلزِ 

ْلَتِزَمُه؛ َفإِن  الِزَم الَحقِّ : أََحُدُهَما ٌَ ِه أَْن  ٌْ ِجُب َعلَ ٌَ ا  الِزُم َقْولِِه الَحّق؛ َفَهَذا ِمم 

ْمَتنُِع ِمِن اْلتَِزاِمِه َبْعَد  ٌَ ُه الَ  ِه إَذا ُعلَِم ِمْن َحالِِه أَن  ٌْ ٌَُضاَؾ إلَ ُجوُز أَْن  ٌَ ، َو َحق 

 .ُظُهوِرهِ 

ِة ِمْن َهَذا اْلَبابِ  اُس إلَى َمَذاَهِب األَبِم  ٌُِضٌفُُه الن  ا    [ٗ)]َوَكثٌِر  ِمم 

 

انًِ ِجُب اْلتَِزاُمُه؛ إْذ أَْكَثُر َما فٌِِه : َوالث  ٌَ ؛ َفَهَذا الَ  َس بَِحق  ٌْ الَِزُم َقْولِِه ال ِذي لَ

ُه َقْد َتَناَقضَ  ْنُت أَن  ! أَن   ٌ ٌنَ  َوَقْد َب ٌِّ بِ ِر الن  ٌْ َناقَُض َواقِع  ِمْن ُكلِّ َعالِم  َؼ   [٘)]الت 

ْلَتِزُمُه َبْعَد ُظُهوِرِه لَهُ  ٌَ ُه   :ُثم  إْن ُعِرَؾ ِمْن َحالِِه أَن 

هِ  - ٌْ ٌَُضاُؾ إلَ  .َفَقْد 

لْ  - ٌَ ِه َقْول  لَْو َظَهَر لَُه َفَساُدهُ لَْم  ٌْ ٌَُضاَؾ إلَ ُجوُز أَْن  ٌَ  [ٙ)]َتِزْمهُ َوإاِل ؛ َفبلَ 

ْلَزُمهُ  ٌَ ْشُعُر بَِفَساِد َذلَِك اْلَقْوِل َوالَ  ٌَ ْلَزُمُه، َوُهَو الَ  ٌَ  .لَِكْونِِه َقْد َقالَ َما 

 

 

د ماتع   * ٌّ  :تفصٌل  ج

ْفِصٌلُ  اِس فًِ الَِزِم الَمْذَهبِ -َوَهَذا الت  ، أَْو  :فًِ اْختبِلِؾ الن  َهلْ ُهَو َمْذَهب 

؟ َس بَِمْذَهب  ٌْ ْرَضاهُ هُ  -لَ ٌَ َو أَْجَوُد ِمْن إْطبلِق أََحِدِهَما؛ َفَما َكاَن ِمَن الل َواِزِم 

ْرَضاهُ : -َبْعَد ُوُضوِحِه لَهُ -الَقابِلُ  ٌَ َس َقْولَُه، َوإِْن َكاَن : َفُهَو َقْولُُه، َوَما الَ  ٌْ َفلَ

ا   [4)]ُمَتَناقِض 



 

ِجُب اْلتِ  ٌَ َن البل ِزِم ال ِذي  ٌْ ِجُب َوُهَو الَفْرُق َب ٌَ َزاُمُه، َمَع َمْلُزوِم البل ِزِم ال ِذي 

  .َتْرُك اْلَمْلُزوِم لِلُُزوِمهِ 

 

َن الَواِجبِ  ٌْ ( ٕ)ِمَن الَمَقاالِت، َوالَواقِعِ  [6)]َفإَِذا ُعِرَؾ َهَذا؛ ُعِرَؾ الَفْرُق َب

 .ِمْنَها

 

ْح ُهَو بِعَ  ٌَُصرِّ ه  فًِ الل َواِزِم ال تًِ لَْم   .َدِم لُُزوِمَهاَوَهَذا ُمَتَوجِّ

 

ا إَذا َنَفى  ِه البل ِزُم بَِحال   -ُهوَ -َفؤَم  ٌْ ٌَُضاَؾ إلَ ُجْز أَْن  ٌَ : ؛ َوإاِل   [1)]الل ُزوَم؛ لَْم 

  ً بِ ُ َعلٌَِه َوَسل مَ -ألُِضٌَؾ إلَى ُكلِّ َعالِم  َما اْعَتَقْدَنا أَن  الن  َقالَُه؛  -َصل ى هللا 

ا لِ    !ِرَسالَتِهِ لَِكْونِِه ُمْلَتِزم 

 

ُسوِل  ِه َما َنَفاهُ َعِن الر  ٌْ ٌَُضْؾ إلَ ا لَْم  ا لَهُ -َفلَم  َظَهَر الَفْرُق  -َوإِْن َكاَن الِزم 

ْنفِِه، َوالبل ِزِم ال ِذي َنَفاهُ  ٌَ َن البل ِزِم ال ِذي لَْم  ٌْ  .َب

 

ٌُُه لِلُُزومِ  ْلَزُم ِمْن َكْونِِه َنص  َعلَى الُحْكِم َنْف ٌَ ُكوُن  َوالَ  ٌَ ُه َقْد  ْلَزُمُه؛ ألَن  ٌَ َما 

نِ  ٌْ ِن فًِ َوْقَت ٌْ  .َعِن اْجتَِهاَد

 

 

 :بٌن أهل العلم، وأهل األهواء *

َن أَْهِل الِعْلِم َوأَْهِل األَْهَواِء  ٌْ َمَع ُوُجوِد االْختبِلِؾ فًِ َقْوِل -َوَسَبُب الَفْرِق َب

أُِمَر بِِه ِمْن ُحْسِن اْلَقْصِد َواالْجتَِهاِد، َوُهَو  أَن  الَعالَِم َقْد َفَعلَ َما: -ُكل  ِمْنُهَما

ُكْن ُمَطابِق ا، لَِكِن  ٌَ اِهِر بِاْعتَِقاِد َما َقاَم ِعْنَدهُ َدلٌِلُُه، َوإِْن لَْم  َمؤُْمور  فًِ الظ 

ِن َذَويِ  ٌْ اِهَد ٌُْإَمُر الَحاِكُم بَِتْصِدٌِق الش  ، َكَما   ً قٌِنِ ٌَ َس بِ ٌْ ا لَ اْلَعْدِل، اْعتَِقاد 

ٌُْإَمُر الُمْفتًِ بَِتْصِدٌِق الُمْخبِِر  َوإِْن َكاَنا فًِ الَباِطِن َقْد أَْخَطآ أَْو َكَذَبا، َوَكَما 

ُكْن َذلَِك  ٌَ ِه َذلَِك، َوإِْن لَْم  ٌْ ْعَتقُِد َما َدل  َعلَ ٌَ اِهِر، َف َباِع الظ  ابِِط، أَْو بِاتِّ الَعْدِل الض 

  .االْعتَِقاُد ُمَطابِق ا



 

ٌُْإَمُر بِِه الِعَباُد؛ َوإِْن : َفاالْعتَِقاُد اْلَمْطلُوبُ  ا  نِّ ِمم  ْؽلُِب َعلَى الظ  ٌَ ُهَو ال ِذي 

ُكوُنوا َمؤُْموِرٌَن فًِ الَباِطِن بِاْعتَِقاد   ٌَ ، َوإِْن لَْم  َر ُمَطابِق  ٌْ ُكوُن َؼ ٌَ َكاَن َقْد 

ِر ُمَطابِق   ٌْ   .-َقط  -َؼ

 

 

 :سبٌلِهِ  وسلوكُ .. قصُد الحقّ  *

ِن  [ٓٔ)]َفإَِذا اْعَتَقَد الَعالِمُ  ٌْ ِن ُمَتَناقَِض ٌْ ة  -اْعتَِقاَد  ٌ نِ -فًِ َقِض ٌْ َت  ٌ َمَع  -أَْو َقِض

َباِعِه ِمَن الِكَتاِب َوالِحْكَمِة؛ ُعِذَر بَِما لَْم  َباِعِه لَِما أُِمَر بِاتِّ ، َواتِّ َقْصِدِه لِْلَحقِّ

ْعلَْمُه؛ َوُهَو اْلَخَطؤُ المَ  اٌَ  .ْرفُوُع َعن 

 

ُهْم (ٔ)بِِخبلِؾ أَْصَحاِب األَْهَواءِ  ن  َوَما َتْهَوى }؛ َفإِن  بُِعوَن إال  الظ  ت  ٌَ إْن 

قُولُوَنُه {األَْنفُسُ  ٌَ ْجِزُموَن بَِما  ٌَ نِّ َوالَهَوى-، َو قٌِضَ  -بِالظ  ْقَبلُ الن  ٌَ ا الَ  ! َجْزم 

ْعَتقِ  ٌَ ٌُْإَمُروا بِاْعتَِقاِدِه َمَع َعَدِم اْلِعْلِم بَِجْزِمِه؛ َف ا َوالَ -ُدوَن َما لَْم  الَ َباِطن 

ا ٌُْإَمُروا -َظاِهر  ا لَْم  ْجَتِهُدوَن اْجتَِهاد  ٌَ ٌُْإَمُروا بَِقْصِدِه، َو ْقِصُدوَن َما لَْم  ٌَ ، َو

ْقَتِضً َمْؽفَِرَة َما لَمْ ! بِهِ  ٌَ ْصُدْر َعْنُهْم ِمَن االْجتَِهاِد َوالَقْصِد َما  ٌَ ْعلَُموهُ  َفلَْم  ٌَ! 

 

ِهمْ -َفَكاُنوا َظالِِمٌَن  ٌْ ا بِاْلَمْؽُضوِب َعلَ الٌِّنَ -، أَْو َجاِهلٌَِن -َشَبه  ا بِالض   .-َشَبه 

ً  الَمْحضَ -َفاْلُمْجَتِهُد  ، َوَقْد  -االْجتَِهاَد الِعْلِم َس لَُه َؼَرض  ِسَوى اْلَحقِّ ٌْ لَ

 ...َسلََك َطِرٌَقهُ 

 

بُِع الَهَوى ا ُمت  ٌَُعانُِد َعْنهُ : الَمْحِض؛ َفُهوَ  َوأَم  ْعلَُم الَحق  َو ٌَ  ...َمْن 

 

 

 :ُشْبهة، وَشْهوة *

؛ -َوُهَو َؼالُِب الن اسِ -َوَثم  قِْسم  آَخُر  ى فٌِِه ُشْبَهة  ُكوَن لَُه َهو  ٌَ ؛ َوُهَو أَْن 

ْبَهةُ  ْهَوةُ َوالش   ...ٔٔ)]َفَتْجَتِمُع الش 

 



 ...فُور  لَُه، أَْو َمؤُْجور  َفالُمْجَتِهُد الَمْحُض َمؽْ  ..

 ...َوَصاِحُب الَهَوى الَمْحِض ُمْسَتْوِجب  لِْلَعَذابِ 

ى؛ َفُهَو ُمِسًء   َب ِمْن ُشْبَهة  َوَهو  ا الُمْجَتِهُد االْجتَِهاَد الُمَرك   ...َوأَم 

 

ْؽلُِب، َوبَِحَسِب الَحَسَنا .. ٌَ ، بَِحَسِب َما  ِت َوُهْم فًِ َذلَِك َعلَى َدَرَجات 

ةِ  ٌَ  .«الَماِح

 

 :قلتُ 

 ...-لَمن ٌعقلُ -، وهو كبلم  َفصل  -رحمُه هللاُ -هذا كبلُمُه 

 

 

 :-أخٌرا  -وأَقُولُ 

َعلَى َهِذِه اإلَِطالَِة ال تًِ لَْم أَْسَتِطْع  -!(ُمَخالِفٌَِنا)ِمْن إِْخَوانَِنا، وَ -َمْعِذَرة   ...

فْ  ٌَ َخل َؾ َعْنَها؛ َحت ى  ْفَهُم (كرٌم)َمْن ٌفهُم ِمن -َهَم أكثَر َتْرَكَها، أَِو الت  ٌَ ، أو الَ 

ْفَهَم -( )!(لبٌم)ِمن - ٌَ ٌُِرٌُد أَْن  ْفَهَم َمْن الَ  ٌَ مّمن هو فً الجهِل -، َبلْ حّتى 

 !!-قاعد  أو ُمقٌم

 

 ..-ٌا رحمُن ٌا رحٌم-َوَعَسى .. لََعل  

 

* * * * * 

 

كم تت قون؟! أفبل تعقلون؟ ([1])   !ورب 

 

ُة و ([2])  ٌ  ...ِمن إضافتًِ -والحواشً-العناوٌُن الجانب

 

قٌق ([3]) لْ وجوَه الت فرٌق؛ بالن ظِر العمٌق، والُحكِم الد    .تؤم 

 َ تعالى أَْن ٌجعلنا أهبل  للتقوى، وعلى َسَنن الطرٌق الّراشد، -نسؤلُ هللا 



 ...وُسلوك الصراط القوٌم

 

ٌُقالُ  ([4]) ل، أو: وال  ؾ: تقو    !حر 

 

لُوا  ([5]) ُ -َفَتؤَم 
  ...-َرَعاُكُم هللا 

 

َؾ بَِما َنْحُن فٌِِه ِمْن  ([6]) ٌْ اِت  -الَ َعْدلَ فٌِهِ -( إِْلَزام  )َفَك  ٌ وحدة )بكفر

ِ -مّما َنْحُن ِمْنُه  -وؼٌِرِهما-، أو ضبلالت الُمرِجبِة، (األدٌان اُء،  -َوهللا  ٌَ أَْبِر

َها ِمْن َصِرٌِح المقاالِت الواهٌات( اإلِْلَزاَمات)ُرْؼَم تلَك  ُرد  ٌَ ، الَمْنقُوَضِة بَِما 

 ...والَكلَِمات

َكاء  )َوُكل  َذلَِك  ... ِر َصِرٌَحة، وَ ( اتِّ ٌْ ا)َعلَى ِعَباَرات  ُموِهَمة  َؼ لَِما ( َكْتم 

َناقُِضَها ِمْن َتْقِعٌَدات  َصِحٌَحة  َفِصٌحة ٌُ...  

ِري= لً )فًِ َنْفِسً -َوَمَع َذلَِك أَقُولُ  ٌْ ْظلُِم َنْفَسُه؟»: -!(َوَؼ ٌَ َنا الَ   ٌ  !«!َوأَ

 

ا: أي ([7])  ٌّ  .لَْفِظ

ٌَن َوالُمْرَسلٌَِن  ٌِّ بِ ؛ َحاَشا الن  ْسلَُم ِمْنُه َبَشر  ٌَ ِخ -َوَهَذا الَ  ٌْ َكَما سبَق ِمن كبلِم َش

لْ -اإلِْسبلَمِ    .؛ َفَتؤَم 

 

 !أٌن هذا الذي ٌعرُؾ هذه الفروَق الدقٌقة؟ ([8])

 

ُ أَْكَبرُ  ([9])   .هللا 

ا ُعَقبلَءُ -َفَقاِرُنوا   ...َواْحُكُموا -!ٌَ

 

لْ  ([10]) ا-تؤم  ض  ٌْ ُ -هذا -تفرٌَقُه الدقٌَق  -أَ
  .-رحَمُه هللا 

 

ٌ ون)َوُخُصوُمَنا  ([11]) ٌن؛ ُؼبلة  -!!!( اإلِْسبلَِم ٌِّ ٌٌِّن وتكفٌر حزب

ْنِؾ؛ إاِل   -ولؤلَسؾِ -! وُمتهاِوٌن  !! َمْن َرِحمَ ِمْن هَذا الصِّ



 ...-هللاُ فٌُكم بارك-على َنْفِسً أعٌنونًِ 
 

 

ِة الُمباَرَكِة  -باِدَئ َبْدء  -أشُكُر   ٌ -جمٌَع إخوانًِ أعضاِء هذه الُمنتدٌاِت العلم

ٌٌِّنَ ) ة ، فٌها  -(منتدٌاِت ُكلِّ السلف  ٌ قوُموَن به ِمن ُمشاركات  علم ٌَ على ما 

ِة الُمباَرَكِة الحّقِة، والردِّ على ُجهد  وِجهاد  فً ُنصرِة الد    ٌ عوِة السلف

 ...-كٌفما كاُنوا، وأٌنما كاُنوا-ُخصوِمها، وُمخالِفٌها 

 

 

زداُد ُشْكِري لهم  ٌَ ا أَرى أن   -جزاُهُم هللاُ خٌرا  -و هذه الُمشاركاِت ( أكثرَ )لَم 

ْفِق واللٌِِّن؛ وهذا َبِة، ومحفوفة  بالرِّ ٌِّ -ِمن َفضِل هللا  َملفوفة  بالكلمِة الط

 .وحَده -تعالى

 

 -أحٌانا  -ٌَخُرُج  (قد)ِمن هذه الُمشاركاِت ( بعضا  )ألعلَُم أن   -بالُمقابِلِ -وإنًِّ 

َرُؾ اآلَخُر )!( على شكِل ُمناَكفات  وإلزامات   َجزاء  ِوفاقا  لِـَما ٌقُع به الط 

، وتجاُوز  للُحدوِد والُحقوِق )!(  ، وَتَعد   ...-صلَحُهُم هللاُ أَ -ِمن ُظْلم 

 

ْهُت  ة-فً مقاالت  سابقة   -!بل َرَجْوتُ -ولقد ُكنُت َنب  أْن ال َنْنساَق َوراَء  -ِعد 

دا   -هداُهُم الَمْولَى-أُولبَك اإلخوِة  فٌما خالَفُوا فٌه الحق  والصواَب، ُمإكِّ

ْرِع وآدابِِه فً قلٌِل المسابِل وكثٌِرها ِة التزاِم الش   ٌ  ...على أهم

 

َه علٌه   :-ِمن ذلك -اآلنَ -والذي أُِرٌُد أْن أَُنبِّ

 ،  ً ٌُْطلِقُها َعلَ ْخَمِة الَفْخَمِة التً  التحذٌُر ِمن إٌراِد تِْلُكُم األلقاِب الض 

َضُعها بَجْنِب اسِمً  ٌَ : بعُض اإلخوِة فً شًء  ِمن ُمشاركاتِِهم، مثل)!( و

لَِك ِمن ألقاب  كبٌرة  أعرُؾ ِمن إلى ما ُهنا(!!! البحر)، (الحافِظِ )، (اإلمامِ )

قٌنا  -نفِسً   ...-وهللاُ ٌؽفُِر لً ولُكم-أنًِّ دوَنها  -ٌَ

 

-وإنًِّ ألَْشُعُر أن  ُصدوَر ِمثِل هذه األلقاِب ِمن أولبَك اإلخوِة قد ٌكوُن هو 



 !!-ذاتِهِ -، واإللزاماِت -نفِسهِ -ِمن باِب الُمناَكفاِت  -أٌضا  

 

َرَؾ ا ُدوَنا  -هداُهُم هللاُ -)!( آلخَر ذلُكم أن  الط  ِمن أدَنى أدَنى )!( جر 

ِة   ٌ وألَصقُوا بنا أشد  وأَْنَكى أوصاِؾ ! -!األلقاب: وال أقولُ -األوصاِؾ العلم

وِء واإلساءةِ   !-بُِكلِّ َبذاَءة-!! الس 

 

وهللاُ -ِمن أولبُِكم-( ذاك)جاَء جوابا  على  -ِمن هإالءِ -( هذا)فلعل  

  .-الُمستعانُ 

 ...ولسُت براِضٌهِ 

 

ْهُت  ِة  -َقْببل  -ولبِْن كنُت َنب   ٌ ْرُت التنبٌَه علٌها-على هذه القض ؛ فإنًِّ -بل كر 

، -على َنفِسً  -إخوانًِ-رجاء  شدٌدا  أْن ُتعٌُنونً  -اآلنَ -أرُجو  أعضاء 

ً  -وُمشاِرِكٌَن، وُمشِرفٌِن ى أدنَ  -فً ذلك-، وأْن ال َتْجَعلُوا للشٌطاِن َعلَ

-بؤْن تجتنُِبوا إٌراَد هذه األوصاِؾ، وأْن ُتجانُِبوا ِذْكَر هذه األلقاِب : -سبٌل  

 ...-بارَك هللاُ فٌُكم

 

ُه رأُي عٌن  -وال أزالُ أذُكُر  ُت به إلى شٌِخنا اإلماِم  -كؤن  ٌْ ذلك األَخ الذي أَت

 ًِّ َنِة األخٌرةِ -األلبان : -ُمِرِه الُمباَركِ ِمن عُ  -بل فً الش هوِر األخٌرةِ  -فً الس 

ٌَِصفُُه بجلٌِل األوصاِؾ وكبٌِرها؛ فَبَكى شٌُخنا  ٌُْثنًِ علٌه، و ا َبَدأ  -لَم 

 ...(ما أنا إالّ طالُب ِعْلم  : )-قاببل   -وأبَكى

 

 ...َرِحَمُه هللاُ رحمة  واسعة  

 

 

َم الذي راَسلَنًِ  ا ذلك األَخ الُمَكر  سا-وإنًِّ ألَْشُكُر ُشكرا  خاّص  لِة بالرِّ

ٌ ةِ  ْخِصً الخاصّ  -النص ُهنًِ : على هاتفًِ الش  ٌَُنبِّ ُرنًِ بهذا األمِر، و ٌَُذكِّ

 ...إلٌهِ 

 



 ....والذي كان بسَببِِه هذا الَمقالُ  ...

 

 ...خٌَر الجزاِء، وهو مشكور  مؤجور -تعالى-فجزاهُ هللاُ 

 

 

دور}  ...{وهللاُ علٌم  بذاِت الص 

 

 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



دود -إخوانً وأحّبتً-فُوا أوقِ  فقد ُتجوِوَزِت ! أمثالَ هاتٌَك الر 

 !!الُحدود

 

 

ُة  ...  ٌ ُة القو ٌّ ُة السلف  ٌ دوُد العلم على سابر -بؤنواِعها كاف ة  -ال تزالُ الر 

ِة  -بدرجاتهم كاّفة  -الُمخالفٌن ة  فً الُحج   ٌ ماثلة  لؤلذهان، بادٌة  للَعٌان، قو

 ...والُبرهان

 

 

َدة   -ُكلِّهِ - ولذلك فً الؽابِِر والحاضر، ٌصُعُب َحْصُرها،  -كثٌرة  -أمثلة  ُمتعدِّ

ُر استقصاُإها  ...وٌتعذ 

 

 ...وعدد  منها مشهور  معروؾ  

 

ا-ولقد كان موّفقا    -رحمُه هللاُ -فضٌلُة الشٌخ بكر بن عبد هللا أبو زٌد  -جّد 

َزةَ  ٌِّ ا َكَتَب رسالَتُه الُمتم الُمخالِِؾ أصل  ِمن أصوِل  الرّد على»: لَـم 

 ...؛ بما ٌدل  ُعنواُنها على مضمونِها، وحقٌقتِها«اإلسبلمِ 

 

ِة  ٌٌِّن -ُعموما  -ولٌَس بخاؾ  أن  َمن كان أْدَرى بحاِل األُم  -، والسلف

َرِر الواقِع على  -بالُمخالََطِة، والُمجالَسةِ -ُخصوصا   فُهو أدَرى بالض 

اِء ذ ٌَن ِمن َجر  ٌِّ نا له، وَرَدْدنا السلف ٌْ اَك المنهِج الُمنحِرِؾ الذي َتَصد 

أدَرى  -بالتالً-؛ وهو «!الَهَوِس بتعق ِب أهِل الفضلِ »منهِج : ُشُبهاتِهِ 

 ...بالواقِع، أدَرى بالحلِّ 

على ضوِء -فً موقؾ  ما ؛ فهذا ! فً َفْهم  ما! بخبلِؾ القابِِع فً مكان  ما

ٌُنَصَح لٌَِ  -ذا عٌُش فً هو األحق  بؤن  ٌَ ُه  ْنَصَح َمن ٌستحق  الن صَح؛ ذلكم أن 

َرخات، وال األنٌُِن واآلهات؛ فهو ٌتواصلُ  فَُقاَعة، ال َتِصلُُه األصواُت والص 

 !...مع الجمٌِع باإلشارات



 

جُدُر التنبٌُه علٌه  ٌَ ا  دودِ -ها ُهنا-َوِمم  َة الر   ٌ ٌُحٌُط بها-أن  قض ة   -وما   ٌ قض

ة  قد تختلُِؾ فٌه  :ا ُوجهاُت األنظاِر ِمن جوانَب ِعد 

 

َنة   -1 ٌِّ  ...أْن تكوَن شدٌدة ، أو ل

 ...أْن تكوَن كثٌرة ، أو قلٌلة   -2

َنة   -3  ...أْن تكوَن ُمفَرَدة ، أو ُمتضم 

 ...أْن تكوَن ُمباِشرة ، أو ؼٌَر ُمباِشرة   -4

لَة   -5  ...أْن تكوَن َوجٌزة ، أو ُمَطو 

  !أو ال تكونَ أْن تكوَن، ...بل -6

 

 

اِت الست   ...  ٌ ْعَتِوُر هذه الُكلِّ ٌَ َظُر الُمتؤنًِّ فً إدراِك الَمصالِِح  -جمٌعا  -و الن 

 ...أو المفاسِد ِمن ُكل  

 

بؤيِّ  -صوابا  أو خطؤ  -قد ٌختلُِؾ الُحْكُم علٌه  -كما ذَكْرتُ  -جمٌُعهُ -وهذا 

 :ِمن َطَرؾ  إلى آَخرَ  -!ِمقدار  كان

 

ٌُتابُِع بقل ة.. الَحثٌثُ  فالُمتابعُ   ..ؼٌُر َمن 

ٌَسمُع  ٌُعاٌنُ .. والذي   ..ؼٌُر الذي 

ٌَسمُع بعضا    ...ؼٌُر الذي ٌسمُع أكثرَ ... والذي 

ما  -معهُ -ؼٌُر َمن ٌصلُُه .. -فقط-ٌُسَتقَبُح ( قد)ما )!( والذي ٌصلُُه 

 !-وقد ٌكوُن األكثرَ -ٌُستحَسُن 

 

ارِ  ُدهُ فً الن  ٌَ ُدهُ فً الماء لٌس... والذي  ٌَ  !!كالذي 

 

ْشناَها فً منتدٌاتِنا الُمباركِة  ... ٌَ ُكل  هذه أُمور  وحقابق، ووقابُع ودقابق عا



ٌن) -هذه ٌِّ َعْبَر أكثَر ِمن عام  ونِصفِالعاِم، مع أكثَر ِمن  -(ُمنتدٌاِت ُكلِّ السلف

حمُد هلل الذي وال -ِمن كاف ِة األمصاِر، بكاف ِة الُمستوٌات-خمسِة آالِؾ ُعضو  

 ...بنعمته تتّم الصالحات

 

ما -اآلنَ -وإذ نذُكُر هذا الجمَع  ُر بهم، أو نتفاَخُر بعَدِدِهم؛ وإن  نا ال نتَكث  ؛ فإن 

ِة هللا-ذلك كذلك  ، الواجُب َنْفُعُهم وتقدٌُم الن ْصِح  -بمن  ُهم َجْمع  ُمباَرك  ألن 

ْحُسُن  ٌَ َت  أْن نخسَرُهم، أو -أبدا  -لُهم، وال  أْن ُنَقلِّلَ ِمن شؤنِِهم، أو أن ُنشتِّ

 ...ُجهوَدُهم، أو أْن ُنضِعَؾ َشوَكَتُهم

 

  ً  :هو العكسُ  -تماما  -بل المطلوُب الشرع

 ..أْن نكسَبُهم، وُنْإَجَر بِهم -1

َم شؤَنُهم، وُنِجل  قدَرُهم -2  ..ُنَعظِّ

 ..نجمَع على الحقِّ ُجهوَدُهم وكلمَتُهم -3

َي با -4  .لحّق إلى الحّق شوكَتُهمُنَقوِّ

 

ا أكثَر، وَتضافُرا   -ال شك  -وهذا   ٌّ ٌتطل ُب تكاُتفا  للُجهوِد أكبَر، وتعاُونا  علم

ا أْوَفرَ   ٌّ  ...أخو

 

ن -ابتداء  -ها ُهنا-وال ُبد   ٌْ ِن مهم  ٌْ  :ِمن ِذْكِر أْمَر

 

لُهما ٌاِء ِمن أهِل عن األبرِ -أن  ِدفاَع هذا الُمنتَدى عن الحقِّ وبالحقِّ : أو 

ةِ  ن  با  لواجب  َؼَفلَ  -الس  ما تؤد  ، وإن  ُكْن َرْؼَبة  وال َرهبة  ٌَ عنُه  -وَتؽاَفلَ -لْم 

 .الكثٌرُ 

 

دوَد الُمتناثَِرَة فً هذا الُمنتَدى : ثانٌهما لْم  -على ُمختلَِؾ ُمستوٌاتِها-أن  الر 

ا بعٌنِهِ  ، أو تنُصَر شخص  ًَ أحدا  على أحد  وإن ما هً بٌاُن حق   !تؤِت لُتحابِ

 .عال، ببٌان  قد ٌختلُِؾ بَِحَسِب الحال

 



عوةُ إلٌه  ا ٌجُب االجتماُع علٌه، والد  فً -اآلنَ -وعلٌه؛ فإن  الحد  األدَنى مم 

ٌِّرات -شؤن الردود روِؾ والُمتؽ  :هو -بعَد كثٌر  ِمن الظ 

ْهِرفُونَ  االنِكفاُؾ عن ُمتابعِة الرد على أكثر الُمخالِفٌَن فٌما وعن تتب ِعهم ! ٌَ

َزت !! فً أكثر ما به ٌتساَفُهونَ   ٌ ، واْنَكَشَؾ الَخلَلُ، وتم فقد َظَهَر الحق 

فوُؾ  ٌنا الذي علٌنا -!وإْن لْم ٌعتِرْؾ بذلك أقوام  -الص  نا -؛ فقد أد  بَحمِد ربِّ

 !!!؛ فبل نرٌُد التكرار ، أو أن ننجّر لبلجترار-العظٌم الجّبار

 

ُنلزم ( قرار)؛ بل هو -فَحْسب-لٌَس توجٌها  إرشادٌا   -ها ُهنا-هذا  وكبلِمً

َخَذْتُه إدارةُ وُمشِرفُو  ٌٌِّنَ )به أنفَسنا ،وإخواَننا ،ات  لَفِ بعَد -( ُمنتدٌاِت ُكلِّ الس 

ماِع لنصابِح وتوجٌهاِت  راسِة والُمشاَوَرِة، والس  ِة، والدِّ الُمداَولَِة الجاد 

اِخِل والخاِرجِ -لِعْلِم الَمشاٌِخ وأهِل ا ال عن ضعؾ  ، وال عن -فً الد 

 ...-!تكبكب  

 

ٌُخالُِؾ َمضاِمٌَن وَمقاِصَد هذا  َسوَؾ  (القرارِ )وعلٌه؛ فإن  ُكل  َموضوع  

 ...-مع اإلعذاِر واالعتِذار-ال اإلْمهال -ٌُعاَملُ بالَحْذِؾ واإلهمال 

 

ٌُشبُِه ما  -حفظُه هللاُ -اِدي وما أجملَ ما قالَُه فضٌلُة الشٌِخ ربٌع بِن ه فٌما 

فهاء ؼٌر البقة بالعقبلء: )-نحُن فٌه ؛ إْذ إن  تلَك الفبَة (ُمجاراة الس 

َمَة  َمَة الُمَتَجهِّ فوا -قد انكَشَفت؛ حّتى صاَرْت  -!لُؽة  -الُمشاِؼَبَة الُمتهجِّ

دوِد واالهت -أََسفاهُ  ولو بؤقلِّ -مام أدَنى ِمن أْن ُتعَطى أكثَر ِمن حقِّها فً الر 

 !-الكبلم

 

 

لٌُق بالُعقبلءِ  ٌَ قاُولُ معُهم ِهْذٌان  ال  )!( مع ِحرِصِهم على استمراِر ! فالت 

ُه ال حٌاَة لهم  ِهم؛ ألن  ٌِّ ِهم وَؼ ٌِّ فاُوِض معُهم فً َع فً )!( الت خاُوِض والت 

د  وأُْهِملُوا!! ؼٌِر ذلك ! الُمستنَقعاتُ  َجف وا كما َتِجؾ  : فلو قُِطَع عنُهُم الر 

 !وَذَبلُوا كما تذُبلُ األحراشُ 

 



 

ُد هذا المطلوَب الواجَب  نا : -أكبَر وأكثرَ -ومّما ٌإكِّ ٌْ نا َرأ  -أو سِمعنا-أن 

ن ُنحب   قد ضاَق َذْرعا  بهذا الذي ٌجري  -ِمن مشاٌِخنا وإخوانِنا-عددا  مم 

َظِر عن صواِب ِمقداِر ُبعد هذا -وٌدوُر  ٌقِ ا)بؽضِّ الن  عن الواقِع  (!لضِّ

 ...-، أو قُربه-حقٌقة  -الُمعاش 

 

ا َذَكَرهُ صاِحُبنا وتلمٌُذنا األُخ شاِكر العالِم  فً موضوِع  -وف َقُه هللاُ -فِمم 

ِة فً فِلَْسِطٌن)  ٌ ابعِة للمدرسِة السلف المنشوِر فً -( تقرٌِر رحلِة الُعْمَرِة الر 

 :قولُهُ  -قرٌبا  -( ُمنتدٌاتِنا)

ِث : ْظنا أثناَء ِزٌارتِنا وُمجالستِنا للمشاٌِخ الِكرامِ الحَ » فضٌلِة الشٌِخ الُمحدِّ

كتوِر  اِد الَبْدِر، وفضٌلِة الشٌِخ الد  العبلّمِة عبِد الُمحسِن بِن َحَمد  الَعب 

 ًِّ ، وفضٌلِة الشٌخ عبِد المالِِك بِن أحمَد رمضان ًِّ إبراهٌِم بِن عاِمر  الّرحٌل

 .َق الجمٌِع على َذمِّ منهِج الُؽلُوِّ والُؽبلةِ إطبا: الَجزابريِّ 

 

وقد قص  المشاٌُخ ِمن َتَجاِربِِهم وِخْبرتِِهم بؤصحاِب هذا المنهِج الشًَء 

بلمَة  اِمَع على ٌقٌن  ِمن أن  الس  الكثٌَر ِمن الحواِدِث واألُموِر التً تجعلُ الس 

وعدِم ُمبلحقتِِهم فً ُكلِّ ما  فً إهماِل هإالِء، وعدِم ُمجاراتِِهم فً َسَفِهِهم،

قولوَن وٌكُتُبونَ  ٌَ! 

 

 

امِع؛ فقد َقَطَع المشاٌُخ أي  شك   َد استنباط  ِمن الس  وحّتى ال ٌبَقى هذا ُمجر 

ة  ألنفُِسنا -بل نصابحَ -بتحمٌلِنا نصٌحة  : فً هذا  ٌ باعتباِرنا ُمشِرفٌِن  -قول

ٌن)على  ٌِّ ًِّ بالعمِل  -(ُمنتدٌاِت ُكلِّ السلف ًِّ التؤصٌل َفِس العلم على تقوٌِة الن 

ِة، وُكلِّ ما   ٌ فً المنتدٌاِت، وإؼبلِق باِب الُمبلحقاِت والل َدِد، والمسابِل الُجزب

ٌَشؽلَ ُطبلَّب الِعلِم  ً  فٌها، و ً  التؤصٌل َفَس العلم ٌُْضِعَؾ الن  ِمن شؤنِِه أْن 

لَ  تِِهم األصٌلِة فً َنشِر منهِج الس  ِم عن ُمهم  ِؾ، وُمحاَرَبِة أهِل البَِدِع، والتقد 

 .فً َطلَِب الِعلمِ 

 



 

نا ارتٌِاَحنا وانِشراَح ُصدوِرنا  ٌْ ا إالّ أْن أبَد لهذه  -جمٌعا  -فما كان ِمن 

ِدٌَن أن  هذه الن صابَح تلتقً  -التوجٌهاِت الُمضٌبِة ِمن أهِل الِعلِم، ُمإكِّ

ً  بُن حس -َتماما   ً  األثري  ما َدأََب شٌُخنا عل الُمشرُؾ العام  على -ن  الحلب

نا  -(المنتدٌاتِ ) ِل الفتِتاِحها، وإن  إْن  -اآلنَ -على ُنصِحنا به ُمنُذ الٌوِم األو 

أكثُر َعزما  وَنشاطا  للعمِل بنصابِح شٌِخَنا وإخوانِِه ِمن أهِل  -شاَء هللاُ 

 .«الِعلمِ 

 

ِء األفاِضل، أو ِحرِصهم، أو بإخبلِص هإال -أبدا  -ونحُن ال نُشك  : قلتُ 

ِهم  ٌِهم على هللا -ُحبِّ  ...-تعالى-والُنَزكِّ

 

  ...-وال ُبد   -إَذن -َفْلَنَتجاَوْب معُهم

 

َة  ٌَ َنَة الماض ًِّ صفحِة -بل لبِن َتجاَوْبنا الس  َطَمعا  فً َوْأِد الفتنِة، وَط

الِفُوَننا؛ فؤلَْن مع ُمبادرِة اإلصبلِح التً طَرَحها إخواُننا الُمخ -الِخبلؾِ 

 ...َنَتجاَوَب مع َمشاٌِخنا وُموافِقٌنا هإالِء أَْولَى وأَْولَى

 

ة  أن  ما ضاَق به هإالِء األفاضلُ َذرعا   ْرنا : -أخٌرا   -وبخاص  ا نحُن قد حذ  ُكن 

 :-قدٌما  -منُه 

 

 :فَكَتْبنا

  بٌَن األحوال واألوحال؛ َفْلَنْطِو َصفحَتُهم على ُكلِّ حال)

 

ناونَ  ٌْ   :َه

ٌ ها الُمِحب ون) ون .. أ  ال ُتشابُِهوا َمن لُهم تنتقُِدون، وعلٌِهم تُرد 

 

ْرنا  :وحذ 

  الُخصومة عندما تكوُن فُجورا  َمْلفوفا  بالَجْهلِ )



 

ا ن   ٌ  :وب

؟( َسفاهة  )هل ُكل  ) ؟( َجهل)وُكل  ! ُتَرد    ٌَُصد 

 

 ...و.. و.. و

 

 

...   ٌ ا َكَتْبُتُه، أو شارَك به إخواُننا أو وؼٌَر هذا وذاك وذلك وذ اك ِمم 

فً مقاالتِِهم أوتعلٌقاتِِهم  -ِمن الُمشِرفٌِن أو األعضاء-تبلمٌُذنا طلبُة الِعلِم 

 ...-جمٌعا  -جزاُهُم هللاُ خٌرا  -

 

ْدناهُ  ... وهذه الموافقُة الُمباَرَكُة بٌَن ما طالَب به أولبَِك األفاِضل، وما أك 

ا-ُح ُتوضِّ : نحنُ   ٌّ حاَد السبٌِل بٌَنَنا وبٌَنُهم  -جل جزاُهُم -َوحَدَة المنهج، واتِّ

  !لبعِض المواقؾِ  -أحٌانا  -وإِن اخَتلََفت التقدٌراُت  -هللاُ خٌرا  

 

-إالّ ترجٌَح المصلحِة األعظِم  -فً تقدٌِرِهم ذاك-وما دافُِع جمٌِع أُوالِء 

ٌُص  ...-ٌُبواسواء  أصاُبوا ُكبلّ  أو بعضا ، أْم لْم 

 

ُه عنَدما َكَتْبنا، وتاَبْعنا، وَرَدْدنا ا قابِمٌَن بالحقِّ الذي : ولٌس بخاؾ  أن  ُكن 

 ..(واِجِب الَوْقتِ )نعتقُدهُ ِمن 

 

إلى ما َنراهُ -ونحُن فً سبٌِل تحوٌِل الُوجهِة، وتحوٌِل الطرٌقِة -واآلَن 

قٌِام   -ِمّنا-هذا ؛ فإن  -بمنة هللا وتوفٌقه-أنفَع وأفضلَ ، وأجدى وأكمل

 ..-أٌضا  -( واِجِب الَوْقتِ )بـ

 

 !!(المشاِكل)، ال ُمتابعِة (المسابل)باالنتقاِل إلى ُمعالجِة : وذلك

 

دوِد  نا لصفحِة هاتٌَِك الر  ٌِّ على معَنى الُمناكفِة  -الُمتجاوزة للُحدود-وفً َط



ة   -!والتَتب عِ   :فوابُد ِعد 

1-   ٌ  ..اتِناراحة قُلوبِنا، وهدوء نفس

 ...-تؤصٌبل  وتفصٌبل  -انِشؽالُنا باألهم  فالُمِهمِّ  -2

ْدع، وَجمع الكلمة -3  ...ُمحاولة َرْأِب الص 

ة فٌما بٌننا  -4 ِة والمود   ...-مشاٌَخ وطلبَة ِعلم  -المزٌُد ِمن االبتبلِؾ والمحب 

 ...َقطُع ُطُرِق الشٌطان فً َمْكِرِه وترب صه -5

 

 

ا على  دوِد وإْن ُكن  ْنتُ -ٌقٌن  ِمن أن  إٌقاَفنا للر   ٌ وِمن  -!على معنى ما ب

ْعنًِ توق َؾ الفَِتِن، وإخماَد نٌرانِها-جهتِنا  ٌَ َك بعُض الشرِّ : ولكنْ  ...ال  ٌْ َحناَن

 !!أهوُن ِمن بعِض 

 

ٌزٌُدنا َثباتا  على الحقِّ الَمْحِض الذي َهدانا هللاُ  -بتوفٌِق هللا -ُكل هُ -وهذا 

َن ُؼلُوِّ الؽالٌِن، وتساُهبِللُمتساِهلٌن  -ُمنهجا  َوَسطا  َعْدال  -إلٌه  ٌْ : وال أقولُ -َب

ِعٌن ٌِّ ٌ ع الُمَم  !!-تم

 ...هذه واحدة  

 

ا الثانٌةُ  ...  :أم 

نا لْن ُنوقَِؾ  ً  )فإن  فً التعق ِب والردِّ على أيِّ ُشبهة  ذاِت ( التؤصٌلَ العلم

ْرؾ، والتحقٌق الخالِص-َقْدر  ِمن الِعلِم أو اإلشكاِل  ؛ بعٌدا  عن -بالعلِم الصِّ

الُمهاَترات والُمماَحكات، وَنؤٌْا  عن الُمتاَبَعات الفاِرؼات، أو التعلٌقات 

َخذَ  -فً َنَظِري-والتً كانْت ! الشدٌدات خاِذ َمن ات  َبَب األكبَر فً اتِّ -هً الس 

ا  -ِمن المشاٌِخ أو طلبِة الِعلمِ   ٌّ لمقد -َموقِفا  سلب -! ٌكوُن فٌه شًء  ِمن الظ 

ٌٌِّن)-ِمن منتدٌاتِنا الُمباَرَكةِ  ِمن !( َبلََؽهُ )بسبِب ما قد -(منتدٌات ُكلّ السلف

 !!أخباِر أمثاِل هذه الُمتاَبعات الفاِرؼات، أوتلَك التعلٌقات الشدٌدات

 

َة القابلَ   ٌ « مجموع الفتاَوى»كما فً -ورِحَم هللاُ شٌَخ اإلسبلِم ابِن تٌم

  :لّما َذَكَر عن بعِضِهم، أن هُ  -(ٖٕٗ/ٖ)



ة  ترَك المحاق ة) ُت على أحد  وال : فقُْلُت له! َطلََب منًِّ ؼٌَر مر  ٌْ أنا ما َبَؽ

وال أكرهُت أحدا  بقول   !وافِْقنًِ على اعتِقاِدي، وإالّ َفَعْلُت بك: قُْلُت ألحد  

؛ بل ما َكَتْبُت فً ذلك شٌبا  قطّ   .(...وال َعَمل 

 

ى (: )ٕ٘ٗص)قال و ُه وإْن تعد  ٌُخالِفُنًِ؛ فإن  هذا وأنا فً َسَعِة َصْدر  لَِمْن 

ة    ٌ ة ، أو جاهل  ٌ ، أو عصب ، أو افتراء  ، أو تفسٌق  فؤنا ال : ُحدوَد هللا فً تكفٌر 

ى ُحدوَد هللاِ فٌه، بل أضبُط ما أقولُُه وأفعلُُه وأِزُنُه بِمٌزاِن العدلِ   .(...أتعد 

 

بالحقِّ : -أو أقومَ -مع ذلك أْن أقولَ  -أٌضا  -ومؤمور  (: )1ٕٗص)وقال 

؛ كما أخَرَجا فً  نِ »حٌُث ما ُكنُت؛ ال أخاُؾ فً هللاِ لومَة البم  ٌْ « الصحٌَح

اِمِت، قال ْعَنا رسولَ هللا : )عن ُعبادَة بِن الص  ٌَ  -صل ى هللاُ علٌه وسل مَ -با

ٌُْسِرنا وُعْسِرن ْمِع والطاعِة فً  ا، وَمنشِطنا وَمكرِهنا، وأَثَرة  على الس 

علٌنا، وأْن ال ُنناِزَع الحق  أهلَُه، وأْن َنقولَ بالحقِّ حٌُثما ُكّنا ال َنخاُؾ فً 

َعُهم على هذه األُصوِل الث بلثِة الجامَعِة، وهً(هللا لوَمَة البم   ٌَ الطاعُة : ، فبا

َعِة األمِر أهلَُه، والقٌاُم فً طاعِة هللا؛ وإْن كان اآلِمُر ظالِما ، وَتْرُك ُمنازَ 

 ...«بالحقِّ ببِل َمخافة  ِمن الَخْلقِ 

 

ٌُْنِكَر على : )-قبلَ ذلك-وكان قد قال  ٌُرٌُد أْن  ٌُْعلََم أن  الذي  ومما ٌجُب أْن 

ة  وبٌان   ٌُنِكَر إالّ بُحج  فً كبلم  جمٌل  -إلى آخِرِه ...( الناِس لٌس له أْن 

 .-دقٌق  

 

 

دّ )وْلَنْحِرص فً هذا  ْبِط والتؤصٌِل،  -الُمشاِر إلٌه-( التعق ب والر  على الض 

أو تتب ِعها -إلى ِذْكِر األسماِء، أوالُكَنى، أو األلقاب !( كثٌرا  ) دوَن أْن َنْنَجر  

، أْم ُمستعاَرة  - ة   ٌ ؛ ألن  َهَدَفنا األساَس أْن تكوَن ُمنتدٌاُتنا -سواء  أكانْت حقٌق

 :ما هً علٌه ِمنُهَدى فوقَ -الُمباركُة هذه 

 

 



 ....بوابة ِعلم، ونشر خٌر، وجمع كلمة

 

ٌن الُمخلِِصٌن  -جزاُهُم هللاُ خٌرا  -كما تمن ى بعُض أفاِضِل أهِل العلِم المحبِّ

 ...-أجمِعٌن

 

ة  أُخَرى   ٌ ة  -وقض ، والتعق ِب  -فقط-أْن ال ٌكوَن انِشؽالُنا : ، وهً-مهم  دِّ بالر 

ِة على أهِل البَِدِع  ن  -واألهواِء، وكذا الُمنحِرفٌَِن ِمن الُمنتِسبٌِن إلى الس 

ِة ذلك  -!فقط  ٌ كما قال العبلّمُة الشٌُخ أحمد -؛ بل الواجُب -ُكلِّهِ -على أهمِّ

 :-«كلمة حقّ »فً  -رحمُه هللاُ -شاكر 

ْرَك الحدٌثَ » َة الحدٌثَة، والشِّ  ٌ  .....ُنرٌُد أن ُنحاِرَب الَوَثنِ

 ..نافَِح عن القُرآنِ ُنرٌُد أْن نُ 

 

 

ٌُداِوُر لٌِجعلَ عالََم  ٌُحاِوُر و ْفَتؤُ  ٌَ وِمن ُمنِكر  لكلِّ شًء  ِمن عالَِم الؽٌِب، فبل 

 !ُموافِقا  لظواهَر ما رأَى ِمن ُسَنِن الَكونِ  -ُكل هُ -الؽٌِب 

 

َتبلَعَب بِقِ  ٌَ ْفَقُه فً اإلسبلِم شٌبا ، ُثم  ال ٌستحًٌِ أْن  ٌَ راءاِت وِمن جاِهل  ال 

ِة والُحف اِظ فٌما َحفُِظوا  َب ُكل  األبم  ٌَُكذِّ ِة، ف ٌَ القُرآِن وألفاِظِه الُمعِجَزِة الّساِم

 .....وَرَوْوا

 

 ..ُنرٌُد أْن َنحفَظ أعراَض الُمسلِمٌن

 

ي  الحاِزَم على إرجاِع المرأِة الُمسلمِة إلى ِخْدِرها  ُنرٌُد العملَ الجدِّ

ًِّ الَمُصوِن،  َطْوعا  أو -إلى ِحجابِها الذي أََمَر هللاُ به ورسولُُه اإلسبلم

 .-َكْرها  

 

ِة  -وَنْدُعو إلٌهِ -ُنرٌُد أْن ُنثابَِر على ما َدَعْونا  ِمن العودِة إلى كتاِب هللا وُسن 

 ...رسولِهِ 



 

َهت ِك  ُنرٌُد أْن َنْعَملَ على تحرٌِر ُعقوِل الُمسلِمٌَن وقُلوبِِهم ِمن ُروِح الت 

ِد واإللحادِ واإلب ِة، وِمن ُروِح التمر   ٌ  ...اح

 

اُب العصِر  فاَق والُمجاَمبلِت الكاذبَة التً اصَطَنَعها ُكت  -ُنرٌُد أْن ُنحاِرَب النِّ

ٌَنصُحونَ  -أو أكثُرُهم ْكُتُبوَن و ٌَ  ...فٌما 

 

اِمٌَن أو ُمنفِِّرٌَن  لٌس »، و-َمعاَذ هللا-وما ُنرٌُد بهذا أْن نكوَن ُسفهاَء أو َشت 

ّعاِن، وال الل ّعاِن، وال الفاِحِش، وال الَبِذيءِ   ...«الُمإمُن بالط 

 

، وأْن َنِصَؾ األشٌاَء  ولِكن ُنرٌُد أْن َنقولَ الحق  واِضحا  ؼٌَر ُمْلَتو 

 .........بؤوصافِها الصحٌحِة، بؤحسِن ِعبارة  َنستطٌُعها

 

ِة  َد للُمسلِمٌَن َسبٌلَ الِعز   ....التً َجَعلَها هللاُ لُهم وِمن حقِِّهمُنرٌُد أْن ُنَمهِّ

ْعَدَم اإلسبلُم َرُجبل   -أو َذَهْبنا-فإْن َعَجْزنا  ٌَ ا،  -أو ِرجاال  -فلَْن  خٌرا  ِمن 

ماِء   .«...-بإذِن هللا-ٌرَفُعوَن هذا اللِّواَء، فبل ٌزالُ َخف اقا  إلى الس 

 

 

ُد : قلتُ  ٌِّ ٌُوِجُب !(كثٌرا  )ـب: -َعَدَم ِذْكِر األسماءِ -وإْذ أَُق ُه أْمر  ُمِهم   ؛ فؤلن 

دوِد  َتدقٌقا  أكثَر، وَفْصبل  بٌَن ُمختلَِؾ أحوالِِه وحاالتِِه، فإن  النافَع فً الر 

َتنزٌلُها على واقِع الّناِس، وهذا ٌكوُن باإلشارِة إلى الشخِص الَمقصوِد، 

ألسماِء، وأُخَرى ال تحتاُج إلى الَمقاالِت ال تقوُم بُدوِن ِذْكِر ا( بعضُ : )َفْلَنقُلْ 

لُ (األكثرَ )وقد تكون -ذلك  ٌَُنز  هور، الذي  ٌُْكَتَفى فٌها بالُعموِم الشدٌِد الظ  ؛ ف

 .منزلَة الن صِّ 

 

نا  ... عنَد ُحْسِن َظنِّ  -ُكلِّه -فً ذلك-أْن نكوَن  -َجل  فً ُعبلهُ -راِجٌن رب 

ابِنا، وتبلمٌذِ  دا-نامشاٌِخنا، وإخوانِنا، وأحب  ُمْرَتقٌِن فً هذا .. مستجٌبٌن النِّ

أضعاَؾ أضعاِؾ ما كاَن علٌه الحالُ  -بإذِن هللا-بما سٌكوُن َنْفُعُه -المنتدى 



ُه سٌجمُع -َقببل  - ِة واألُْلَفةِ -؛ ألن  ٌَن الَمشؽولٌَِن  -بالمود  ٌِّ كثٌرا  ِمن السلف

 .ُمبِطلٌنعلى ُشُبهاِت ال -بالٌقٌنِ -بالتعل ِم ومعرفِة األجوبِة 

 

ُر ) وإذ... ًَ الِحساَن ( ُنَقرِّ ا-فً هذا المقالِ -هذه المعان  ٌّ ؛ لُِنَتْرِجَمها -ِعلم

ا-إلى واقع  َملموس، وإلى حق  محسوس   ٌّ نا نحرصُ -َعَمل ا-؛ فإن  على  -جّد 

ْرنا  ْرنا-أْن ٌتضاَعَؾ أثُرها، وٌعُظَم َقْدُرها أكثَر وأكثَر؛ وذلك إذا تَذك   -وَذك 

ْصِؾ ِمن شهِر َشعبان، وهً لٌلُة الَعفِو أن   َنا على أبواِب لٌلِة النِّ

 ...والُؽفران

 

ان شٌطانان])فـ ْلِح واإلحسان(الُمستب  لٌلة النِّصؾ )قبل ... ؛ فباِدُروا بالص 

المنشور قبل -مقالً القدٌم الُمفَرد  -وبٌان-كما هو ُعنوان  ِمن شعبان 

 ...-عام  كامل  

 

 

ِم وأخُتُم هذا ال ٌِّ َمداِرِج »فً  -رِحَمُه هللاُ -مقالَ بما قالَُه اإلماُم ابُن الق

الِِكٌنَ   :(ٕٔ/ٔ)« الس 

راِط الُمستقٌِم طالَِب أْمر  أكثُر الناِس ناِكُبوَن عنُه، » ا كان طالُِب الصِّ ولم 

ِة، والن فوُس َمج بولة  ُمرٌدا  لُسلوِك طرٌق  ُمرافِقُُه فٌها فً ؼاٌِة القِل ِة والِعز 

فٌِقِ  ِد، وعلى األُنِس بالر  َه هللاُ : على َوحشِة التفر  فٌِِق  -ُسبحاَنهُ -َنب  على الر 

ُهم ُهُم  ِرٌِق، وأن  ٌقٌَن }فً هذه الط  ٌَن والصدِّ ٌِّ الذٌن أْنَعَم هللاُ علٌِهم ِمن النب

ٌَن وَحُسَن أولبَك َرفٌقا   ِِ الِح راَط إلى{والش هداِء والص   ، فؤضاَؾ الصِّ

الِكٌَن له، وُهم الذٌن أْنَعَم هللاُ علٌِهم؛ لٌزولَ عن الطالِب  فٌِِق الس  الر 

ِدِه عن أهِل َزمانِِه وَبنًِ ِجنِسِه،  راِط َوْحَشُة تفر  للهداٌِة، وُسلوِك الصِّ

ٌَكتِرُث  راِط ُهم الذٌن أْنَعَم هللاُ علٌِهم، فبل  ْعلََم أن  رفٌَقُه فً هذا الصِّ ٌَ ولِ

ُهم ُهم األقل وَن َقْدرا  وإْن كاُنوا األكَثِرٌَن  بُمخالفةِ  اِكبٌَِن عنُه له؛ فإن  الن 

لَؾِ ! عددا   ، وال تستوِحْش لِقل ِة : كما قال بعُض الس  علٌَك بطرٌِق الحقِّ

اك وطرٌَق الباطِل، وال َتْؽَتر  بَكْثَرِة الهالِكٌنَ  ٌّ الِِكٌَن، وإ   .الس 

 



ابِِق، واحِرص على وُكل ما استوَحْشَت فً تفَ  فٌِِق الس  ِدَك فانُظر إلى الر  ر 

ٌُْؽُنوا َعْنَك ِمن هللا  ُهم لْن  ن ِسواُهم، فإن  ْرَؾ عم  الل حاِق بِهم، وُؼض  الط 

َك َمَتى اْلَتَفت   ِرَك فبل َتْلَتفِْت إلٌِهم، فإن  ٌْ شٌبا ، وإذا صاُحوا بَِك فً طرٌِق َس

  .إلٌِهم أخُذوَك وأعاقُوكَ 

 

ُكونا ِمنَك على بال   ٌَ ِن؛ فْل ٌْ  :وقد َضَرْبُت لذلك َمَثلَ

 

ل * بلِة : الَمَثل األو  ٌُرٌُد ؼٌَرها-رُجل  َخَرَج ِمن بٌتِِه إلى الص  ، فعَرَض -ال 

ٌُإِذٌِه، فَوَقَؾ  له فً طرٌقِِه شٌطان  ِمن شٌاِطٌِن اإلنِس، فؤلَقى علٌه َكبلما  

ما ك اَن شٌطاُن اإلنِس أقَوى منُه؛ فَقَهَرهُ، وَمَنَعُه ورد  علٌه، وتماَسَكا، فُرب 

بلةُ    !عن الُوصوِل إلى المسجِد، حّتى فاَتْتُه الص 

 

ُجلُ أقَوى ِمن شٌطاِن اإلنِس، ولكن اشتؽلَ بُمهاوَشتِِه عن  ما كان الر  وُرب 

ِل، وكماِل إدراِك الجماعِة، فإِن اْلَتَفَت إلٌه أْطَمَعُه فً ن ؾِّ األو  فِسِه، الص 

ما َفَتَرْت عزٌمُتهُ    !وُرب 

 

ْعًِ والَجْمِز بقدر التفاتِِه أو أكثرَ    !فإْن كان له معرفة  وعلم  زاد فً الس 

 

بلِة أو الوقِت  فإْن أعرَض عنه واشتؽلَ بما ُهو بصَدِدِه، وخاَؾ َفْوَت الص 

هُ منُه ما شاءَ  ْبلُْػ َعُدو  ٌَ  .لْم 

 

 

انًِ * بْ : الَمَثل الث  ُه إذا أحس  به اْلَتَفَت الظ  ًُ أشد  َسْعٌا  ِمن الَكْلِب، ولكن 

ٌُْدِرُكُه الَكْلُب فٌؤُخَذهُ  ٌُُه، ف   !إلٌه، فٌضُعُؾ َسْع

 

ُحث  على : والقصدُ  ٌَ ِد، و ٌُزٌلُ َوحشَة التفر  فٌِِق ما  أن  فً ِذْكِر هذا الر 

 .«السٌِر والتشمٌِر لل حاِق بِهم

 



 ...علٌه الت كبلنوهللاُ الُمستعاُن، و

 

 

 

 :(تنبٌه  )

 

 

 

اما  عّدة  اإلِْخَوةُ الُمشِرفُوَن على هذا   ٌ ، وكذا (المنتدى)تداول هذا المقالَ أ

بعُض إخواننا من َطلََبِة الِعلِم األفاضل؛ فاستفدُت ِمن ُمبلحظاتِِهم 

 ...-َجزاُهُم هللاُ خٌرا   -جمٌعا  -وإضافاتِِهم 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ــــــــبلن اإلعــ

ن ة واإلٌمان   ببراءِة أهِل الس 

 ِمن دعَوى

 (وحَدِة األدٌان)

... 
 

ِرَد لً على خٌال، أْن أكُتَب مثلَ هذا  ... ٌَ ْخُطَر لً على بال، أو  ٌَ لْم ٌُكْن لِ

 !المقال

افَعنًِ لهذا  ِدٌد،  -َحثٌِثا  -ولكن  الد  لُ ؼٌُر الس  لُمالشدٌد، والتقو  هو ذاك الظ 

 !جنًِّ بالباطِل البعٌدوالت

ُهما  ؛ ألن  إْذ إن  ِمن ُمسل ماِت عقٌدِة أهِل اإلسبلِم تحرٌَم َخلِط الباطِل بالحقِّ

لتقٌِان؛ حق  وُبهتان، أو ُكفر  وإٌمان ٌَ ان ال   ...ِضد 

ا  -لْم َنرَض َدعوَة التقرٌِب بٌَن المذاِهِب والفَِرِق  -ُمنُذ أَمد  بعٌد  -ولبِْن ُكن 

َدعوى تقرٌب  بٌن  -!الٌومَ -؛ فكٌؾ َنرَضى -نفِسهِ -ذاك المعَنى  ِمن أجلِ 

عقِلُونَ }! ؟(وحَدِة األدٌان)األدٌان؛ فضبل  عن  ٌَ  !؟{أَفبل 

 ...{ُسبحاَنَك هذا ُبْهَتان  َعِظٌم  }

ً  -ولوال أنًِّ سمعُت  ا لـ -لٌلَة أمسِ -بؤُُذَن  ٌّ -!( بعِض الناس)تسجٌبل  صوت

ٌُشاُر إلٌِهم بال ن  نُسُبنً إلى هذا الُبهتان -!ِمن األْعٌان-)!( َبنان مم  ٌَ :

ٌَت هذه !!! وال اْلَتَفت  إلى تِلُكُم األقوال! لَـَماَكَتْبُت هذا الَمقال حّتى لو بقِ

ْلعاُء الُمفتراةُ  ٌَتْ -الِكْذَبُة الص  ! ٌتناَقلُها ِصبٌاُن اإلنترنت وكاتبوه -!!ما َبقِ

وداء  ارات الس  بُة آِخِر -!من معتوه  أو مشبوه-)!(أو ذوو الن ظ  ، أو متعصِّ

من ومقلّدوه  !!الز 

  ً هام! بالتجنًِّ أو اإللزام-فَمن َنَسَب إل ِل واالتِّ أنًِّ أقولُ بهذه  -أو التقو 

ِة الفاضحِة   ٌ -ِمن قبلُ أو ِمن َبعدُ -أو بِشًء  ِمنها -الَمقولِة االعتقادٌِة الُكفِر

ا كان-َمن كان فلَْن أُسامَحُه كابنا  :   ٌّ  !!-أ

لُونَ } لُ الُمَتَوكِّ َتَوك  ٌَ ِه  ٌْ ًَ هللاُ َعلَ  ...{قُلْ َحْسبِ

َة   ٌ َر كبلِم »:-القابلَ -وَرِحَم هللاُ شٌَخ اإلسبلِم ابَن تٌم ومعلوم  أن  ُمَفس 



ُم على ِكناٌتِه ٌُقد  ٌَقِضً على ُمجَملِه، وصرٌَحه   ...«الُمتكلِِّم 

-؟إنما هو محض الِخصام باإللزام!ال هذا وال ذاك-أصبل  -فكٌؾ إذا لم ٌكن

د  !!!!!-بالترب ص والترص 

ِر القولِ )وهؤَنذا أقولُ   :(صرٌِح الَكبلمِ )، و(بمفس 

؛ ال ٌقولُ به إال -وأي  ُكفر-ُكفر   -...وما إلٌها-إن  القولَ بوحَدِة األدٌاِن 

ٌنكافر  ُمسَتبٌِن، أو جاهل  ؼٌُر أَمٌن، أو ضال  عن الح  ..قِّ والدِّ

نا   :ٌقولُ  -تعالى-ورب 

َها اْلَكافُِرون}  ٌ ا أَ ٌَ َوالَ أََنا .َوالَ أَنُتْم َعابُِدوَن َما أَْعُبد.الَ أَْعُبُد َما َتْعُبُدون.قُلْ 

ا َعَبدت م ًَ ِدٌن.َوالَ أَنُتْم َعابُِدوَن َما أَْعُبد.َعابِد  م  -ٔ:الكافرون]{لَُكْم ِدٌُنُكْم َولِ

ٙ].  

قٌِنَ وا}   ...{لَعاقَِبُة لِْلُمت 

نا محمد  وعلى آلِِه وصحبِِه أجمعٌن ٌِّ  .وصل ى هللاُ وسل َم وباَرَك على نب

 

 

 .وآخُر َدعوانا أِن الحمُد هلل ربِّ العالمٌن

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 



 رسالة  مفتوحة  

َدهُ هللاُ -إلى فضٌلِة الشٌِخ ربٌع بِن هاِدي   -سد 

 

... 

 

ِه وعبِده، وعلى آلِه  الحمُد هلل حق   ٌِّ بلُم على نب بلةُ والس  حمِده، والص 

 .وصحبِه وَوْفِده

 ...السبلُم علٌكم ورحمُة هللاِ وبركاُته

ا بعدُ   :أم 

 

ةِ  -بادَئ َبْدء  -فؤشُكُر فضٌلَتُكم   ٌ  على تِلُكُم الهد

 (!الثمٌنةِ )

بُمناسبِة قُْرِب شهِر -!لها بل كنُت ُمَتَرّقبا  ! ولْم أُفاَجؤْ بها-ال تً َنَفْحَتنٌِها 

؛  -وهللا علٌم  بً-رمضاَن الُمبارِك؛ ذلكم أنً  محتاج  إلى حسنات  وَحَسنات 

 فجزاكم هللاُ خٌرا  جّراَء صنٌِعكم

.... 

 

 

نًِ ال أزالُ على العهِد الذي قطعُتُه لُكم فً  وأُِحب  أْن أَُطْمبَِن فضٌلَتُكم أن 

َمَة آخِر لِقاء  َجَمعنا بُكم فً منز َة المكر  -َقبلَ نحو سنَتٌنِ -لُِكم الكرٌِم فً مك 

: 

َك كما عاداَك ؼٌري؛ وبٌنًِ وبٌَنك الِعلمُ ) ٌَ  (لن أُعاِد

َد إلى الُهدى ُخطاُكم-  -حفَظُكُم هللاُ، وسد 

... 

ًَ هذا  -ابتداء  -وِمن نافلِة القوِل  َه إلى أن  َمقال مّما هو  -وأمثالَهُ -أْن أَُنبِّ

ٌُعاِرُض  -ِب الِعلم، وُخلُِق الِحْلمُمنضبط  بؤدَ  ةَ -ال  ْرناهُ )ما  -البت  فً ( قر 

ٌ ة -هذه-ُمنتدٌاتِنا الُمباركِة  ِة والعشواب  ٌ دوِد االنفِعالِ أو ! ِمن إؼبلِق باِب الر 



ٌ ة ٌ ة والحماس  !العاطف

 ًّ ً  -ولوال كثرةُ االتصاالِت واألسبلِة الواردِة إل ألعرضُت، وبجانبً -وَعلَ

 !نؤٌتُ 

-األخٌر-(قرارنا)مبادرَة !(عقبلء قومً)من)!( ذلكم أنً كنُت متوّقعا  

 !إْن لم ٌكن أحسَن منه-مثلِه-(قرار)بـ

 ولكنْ 

......!! 

 

 

ة، وُمتَسلِّحا   -َبعدُ -ثم إنً أقولُ .... ِة واألُُخو  صادرا  ِمن ُمنطلَِق المحب 

ة، ُمستعٌنا  باهلل  إن  »: ، وُمستنٌرا  بحدٌثِ -تعالى-بمنِطِق الحقِّ والقُو 

ة  هانبة -«لصاحِب الحقِّ َمقاال ٌّ ة  هادبة،ونفس ٌّ  :- بعقل

 

ُة الُمبارَكُةأعمُق ِمن أْن ُتقاَس علٌِه   ٌ عوةُ السلف إن  الواقَع الذي تعٌُشُه الد 

 !-ما-، فً شخص  -ما-، فً مسؤلة  -ما-، فً واقع  -ما-ُظروُؾ بلد  

 

 

ِة الُمباركِة فاالنتشاُر الكبٌُر للدع  ٌ فِرُض  -فً شت ى بِقاِع األرِض -وِة السلف ٌَ

كما -« ُحلَماَء، فُقهاَء، ُحكماءَ »على أَُمناِء الدعوِة وُرعاتِها أْن ٌكوُنوا 

ًَ هللاُ عنُهما-ورَد عن ابِن عب اس    ...-رض

ها اثنتانِ   :وفوابُد هذه الصفاِت الجلٌلِة وآثاُرها كثٌرة ؛ أهم 

 

عوةِ ال: األُولَى  ..ِحرُص على الد 

 

عاةِ : الثانٌةُ   ..تربٌُة الد 

 

ا أو كٌفا  -أو إحداها -فبَِقْدِر تخل ِؾ أي  من تلك الصفاِت  بَقْدِر ما  -كّم 

عوةُ، وُدعاُتها  ...ُتنَتَقُص الد 



 

لَ فً َبرزِخ ما بٌن -ذات صلة  -وِمن جهة  أُخَرى  ؛ فإن  الناظَر المتؤمِّ

ًّ وابِن ُعَثٌِمٌن-نا الِكبار الثبلثِة مرحلِة حٌاِة ُعلمابِ  ، -ابِن باز واأللبانِ

ن َبعَدُهم-ومرحلة ما بعَدُهم  نِ -!مم  ٌْ ِن خطٌَر ٌْ ِن جلٌلَ ٌْ ٌََرى أمَر  :؛ 

 

لُُهما َعُهم ُعلماُإنا : أو  ! محُدودوَن َمعدوُدون -رحمُهُم هللاُ  -هإالءِ -أن  َمن بد 

ٌ ةِ  ناهٌَك عن كونِِهم ؼٌَر َمنسوبٌَن إلى ِة والسلف ن   !الس 

 

 

لٌِن )!( أن  حالَ َمن بعَدُهم : ثانٌِهما  -والذٌن ُهم األفضلُ -قد فاق حالَ األو 

ُعوَن  ا وكٌفا ؛ فالُمَبد  كثٌرون؛ فضبل  عن أن  -فً المرحلِة التالٌِة لهم -كّم 

ٌ ةِ  -ولؤلسؾ-أكثَر هذا الكثٌِر  ِة والسلف ن   !!منسوب  إلى الس 

 

ً   -تماما  -شبُِه وهذا ٌُ  ُخنا األَْلَبانِ ٌْ فًِ َبْعِض  -َرِحَمُه هللا-ما قالَُه َش

را   -«أَْجِوَبتِهِ »  :-ُمحذِّ

الِِح » لَِؾ الص  َعلَى نِْسَبِة قُْربِِه َوُبْعِدِه فًِ َتْحقٌِِق -َفَهذا الُمْنَتِمً إِلَى الس 

الِح لَِؾ الص  لَِؾ إِ : ٌَُقالُ فٌِه-اْنتَِسابِه إِلَى الس  ُه َمَع الس  َما لَْم -َعلَى األََقلّ -ن 

قُولُُه بِلِسانِهِ  ٌَ ْنقُْض بِفِْعلِِه َما  ٌَِصح  أَْن َنقُول -ٌَ ا : ال   ٌّ َس َسلَفِ ٌْ ُه لَ َما َداَم -إِن 

ِة،  ن  َباِع الِكَتاِب َوالس  ْدُعو إِلَى اتِّ ٌَ الِح، َما َدام  لَِؾ الص  ْدُعو إِلَى َمْنَهِج الس  ٌَ

ُرق، وَ  َب لَِطِرٌق  ِمَن الط  َتَعص  ٌَ ة، َفْضبل َعْن أَْن  ِب إلَِمام  ِمَن األَبِم  َعص  َعَدِم الت 

َب لِِحْزب  ِمَن األَْحَزاب َتَعص  ٌَ ِشذ  فٌَِها -َفْضبل  َعْن أَْن  ٌَ فًِ -؛ لَِكْن لَُه آَراء  

ة  ٌ   !-َبْعِض الَمسابِِل االْجتِهاِد

 

 

ٌُْنَظر إِلَى الَقاِعَدةَوهَذا الَ ُبد  ِمنْ  َهلْ ُهَو ُمْإِمن  بَِها؟ َهلْ ُهَو َداع  : ُه، لَِكن؛ 

َها؟ ٌْ  .«إِلَ

 

 :-رحمُه هللاُ -قولُُه  -أٌضا  -ومثلُُه 



ا َما أَْسَمُعُه » ٌ ة -اآلن-أَم  لَفِ ٌُْفَصلَ الُمْسلُِم َعن الَجَماَعِة الس  !! ِمْن أَْن 

ه أََخطؤَ فًِ مَ  ِد أَن  َفَما أََراهُ إاِل  ِمْن َعْدَوى : ْسؤَلَة ، أَْو فًِ أُْخَرىلُِمَجر 

 !األَْحَزاِب األُْخَرى

 

 

ة ال تًِ الَ َتَتَبن ى الَمْنَهَج   ٌ َهَذا الَفْصلُ ُهَو نَِظاُم َبْعِض األَْحَزاِب اإلِْسبلَِم

َما  ً  َمْنَهجا  فًِ الفِْقِه َوالَفْهِم لئِِلْسبلَم؛ َوإِن  لَفِ ِه َما الس  ٌْ ْؽلُِب َعلَ ٌَ ُهَو ِحْزب  

ْولَِة  ِع َعلَى أََساِس الد  َجم  ِل َوالت  َكت  ْؽلُِب َعلَى األَْحَزاِب األُْخَرى ِمَن الت  ٌَ

َرة؛ َمْن َخَرَج َعْن َطاَعِة َربٌِِسها أُْنِذر ال  -الُمَصؽ  ما-َوَثالِثا  ! َوَثانٌِا  ! أَو  ، ُثم  -ُرب 

 !ُحِكَم بَِفْصلِهِ 

 

ْنَتُموَن  ٌَ اهُ َجَماَعة   َتَبن  ٌَ ُجوُز أَْن  ٌَ إِلَى ِكَتاِب هللا، َوإِلَى  -بَِحقّ -ِمْثلُ َهذا الَ 

ِة َرُسوِل هللا  الِح-صل ى هللاُ علٌه وسلم-ُسن  لَِؾ الص   ...، َوَعلَى َمْنَهِج الس 

 

ٌن َما أَْنَزلَ هللا بِِه ِمْن ُسْلَطانٔ)]َهَذا اْبتَِداع    .«فًِ الدِّ

 

 

كاؾ  فً إدراِك َقْدِر الخلَِل العظٌِم الذي أصاَب ِمن  -وحَدهُ -هذا : قلتُ 

ِة َمقَتبل  بعَد موِت ُعلمابِنا الثبلثِة األكابِر   ٌ عوِة السلف ًَ هللاُ عنُهم-الد  -رض

... 

 

 

ة  -والحق  أنًِّ لْم أُكن ُمسَتْبِعدا   )!( صدوَر هذا الموقِؾ  -!ُمنُذ سنوات  ِعد 

َدهُ هللاُ -ضٌلِة الشٌِخ ربٌع  ِمن ف اهُ  -سد   ٌ َم بإهدابٌِه إ ؛ -أخٌرا   -والذي تكر 

ي سَنوات-فً منزلِِه -وذلك منُذ قالَ لً  ِِ  :-قبلَ نحِو ثماِن

 (أْسَقْطناكَ ....[ فبُلنا  ]إْن لْم ُتسقِْط )

!!! 

 



 مع-منُذ سنوات  وسنوات   -منُه وعنهُ -فهذه طرٌقُة الشٌِخ ربٌع  المعلومُة 

َدهُ هللاُ، وزاَدهُ توفٌقا  -ؼٌِر واحد  مّمن خالفه  لُ فً -سد  ٌَُعجِّ ، ولكْن؛ قد 

رُ -استعمالِها مع ُمخالِفِِه  ٌُإخِّ راهُ فً َنْفِسِه -أو  ٌَ ِمن  -وَنَفِسهِ -؛ بَحْسِب ما 

ْبرِ )قَِصِر فترِة  ُر ِذكَرها-!( الص  ٌُكرِّ  !، أو ُطولِها -وف َقُه هللاُ  -التً 

 

قُع ذلك-ٌَح لً ولقد أُت ٌَ -سماُع تسجٌِل مجلِس فضٌلتِِه  -!على قِل ِة ما 

َم  -األخٌرِ  ٌن، والذي تكر  ٌِّ َدهُ هللاُ -مع اإلخوِة الِعراق تِِه  -فٌه -سد   ٌ بإعبلِن هد

َر حسناتِهِ -فٌه-، وتقدٌِمها لً )!( ،ثم َفَرِح بعض -جزاهُ هللاُ خٌرا ، وكث 

 !!المتعّصبة به،وإشاعتِهم له

 و

 {لن ٌضّروكم إال أذى}

..... 

 

 

ٌُبَحُث  -وهللاِ -فلَْم أَر فً المجلس المذكور  ٌُناَقُش أو  أكثَر ِمن -ِمن جدٌد  

ْنُتُه   ٌ بحْلقاتِِه -« ..القوِل العدِل األمٌن»فً سلسلِة َمقاالتًِ  -تماما  -الذي ب

تِّ  ً  -السِّ والتً ! -فهً هً-، والتً ناقْشُت فٌها فضٌلَتُه فً بعِض أقوالِِه ف

 !!لْم أْحَظ لها بجواب  إلى هذه الساعةِ 

 

ْنُت   ٌ ةَ -فلقد ب لَ أَْمُرهُ - (!)ما اْنُتقِْدُت فٌه  -!(ُكلّ )َنَعم -( ُكل  )أن   -َثم   -وُهوِّ

ِة  ن  ِة السابِػ الخبلُؾ فٌها بٌَن ُعلماِء أهِل الس   ٌ معدود  فً المسابِل االجتهاد

ٌَُعد  ِمن ِخبلِؾ أهِل البَِدعِ وُدعاتِها؛ وأْن لٌَس منها شً  ء  

 (الُكبَرى)

، وصحابة، و-القدٌمِة  ، وِصفات  ، وإٌمان  فضبل  عن خبلِؾ  -..و.. ِمن َقَدر 

 أهِل البدعِ 

ةِ )  ٌ  (الفِكر

ة ، و -الحدٌثةِ   ٌ ة ، وقُطب  ٌ ة ، وُسرور  ٌ ة ، وتكفٌر  ٌ  !-..و.. ِمن إخوان

 



 

ً  - (الُمعتَبَرةِ )فهل ِمن الُمإاَخذاِت  َضبُط ما ٌتعل ُق : -!على سبٌل المثال-علَ

ى ٌَُسم  ِمٌن ( منهَج الُمواَزَنات)بما  ٌْ -بكبلِم الشٌِخ ابِن باز والشٌِخ ابِن ُعَث

تناَقُض مع أقواِل مشاٌِخنا اآلخِرٌن ٌَ ً   -مّما ال  ة  شٌَخنا األلبان  !؟-وبخاص 

 

نَ :وهل ِمنها ٌْ وقد قالَ بُكل   -!أو َعَدِمهِ -( المنهِج والعقٌدةِ )اختٌاُر التفرٌِق َب

ًِّ الُمظلِمِ - ٌ وَن ُمْعَتَبُروَن  -!على ؼٌِر المعَنى الِحزب كما َشَرْحُتُه -ُعلماُء َسلَفِ

ْرُتُه  ال  -وكر  َمُه منُه بعُض الَجَهلَِة  -قدٌما  وحدٌثا   -ُمَطو  بعكِس ما توه 

ؽامِ   .-!الط 

 

 

نَ :وَهل ِمنها ٌْ ةِ ( ِدل ةِ أ)َضْبُط التفرٌِق َب  ٌ ِكتابا  -( الَجرِح والتعدٌلِ )مشروع

ة   ِة، وَقضاٌاهُ ( االجتهادِ )، وبٌنَ -ِمن ِجَهة   -وُسن   ٌ فً مسابلِِه التفصٌل

ِة   ٌ  !؟-ِمن ِجَهة  أُخَرى-التطبٌق

 

 

َر به: أم َظُر فٌما فُسِّ ٌُْعَرَؾ أُهَو َمقبول  أْم ال؟(الجرحُ )الن  ا ٌكوُن  !؛ لِ مم 

ُد َضْبطا  لِ   :ببِل معرفة ، وِمن ؼٌِر َفْهم   -الٌومَ -قاعدة  ُتَرد 

ر)  (ُوجوب َقُبول الَجرح الُمَفس 

! 

 

ٌُخالُِؾ أحد  فً َقبوِل ذلك  إذا كان(الجرح)وهل 

 (تفسٌُرهُ )

 صحٌحا ، و

 (ُمقنِعا  )

 !؟

 

 



ا-وال أزالُ أْعَجُب  ؛  -)!(عنَدُهم -كٌَؾ تكوُن هذه المسؤلُة  -ِجّد  موضَع َنَظر 

 !؟-عكسا  بعكس  -ِمَن الُمسل مات)!( ضبل  عن أْن ٌجَعلُوها ف

 

ْنُت؛ال على ما َجَمُحوا وَجَنُحوا  ٌ  َنَعْم؛ هً ِمن الُمسل ماِت على ماب

!!! 

 

ُه ُمإاخذات  ... َم أن  ا ُتُوهِّ بجمٌع -،وهً ال تعُدو )!(إلى ؼٌِرما ُهنالَِك مم 

 أْن تكوَن آراء   -ُمفرداتِها

ة  ) ٌّ  (اجتهاد

  !قابِلة  للخطِؤ أو الصواِب ؛لٌس إالّ 

 

ا َدعَوى  فاع عن أهِل البَِدع)، و!(ُمناصرِة أهل الباطلِ )أم  التً -!(الدِّ

 :؛ فؤقولُ -من َتردادها)!(ٌُكثرون

 !َمن ُهم؟:-بربِّك-قل لً

 

؟  !آلَمؽراوي 

 

؟  ً  !أِم الَمؤِْربِ

 

 !أِم العرعوُر؟

 

 !أِم ابُن ِجبِرٌن؟

 

 !؟..أمْ ! ؟..أمْ 

 

فلبِْن كان اختٌاُر فضٌلتُِكم القولَ بتبِدٌِع هإالء، وتضلٌلِِهم، وتمزٌقِِهم،  ..

ِة  -فضٌلَة الشٌخِ -وإسقاِطِهم؛ فقد واَفْقنا اختٌاَرؼٌِرك  ن  ِمن ُعلماِء أهِل الس 

ٌ ةِ  لَفِ قِل ون عنَك َشؤنا   -والس  ٌَ فُوقوكَ -مّمن ال  ٌَ كسماحِة الُمفتًِ، -!إْن لْم 



ْدالن والشٌخ ا اد، والشٌخ الس  فً : -وؼٌِرِهم-لَفوزان، والشٌخ العب 

ِة   ٌ ْعَوِة السلف ِة، وِمن ُعلماِء أو دعاِة الد   ٌ ِة النبو ن  -اعتِباِرِهم ِمن أهِل الس 

ٌَظهُر لنا ِمن أخطابِِهم  ...-مع استمراِر ُمناصحتِِهم فٌما قد 

 

نا نُ  -حفَظَك هللاُ -)!( أْم َبلََؽَك  ... ، فضبل  (َسَفر وَسلمان)دافُع عن أن 

ة والَكوثريّ )،أو (سٌد ومحمد آل قطب)عن الَمْسَعِرّي )، أو (أبً ُؼد 

واهري)، أو (والملٌباري ، أو (الجعد والَجْهم)؛ َبْلَه (ابن الِدن والظ 

ار)، أو (الَبْكِري واألخنابًِ) ل والقاضً عبدالَجب  ٌْ وأشباِههم -(أبً الُهَذ

 !!؟-إوس أهل البدع المتقّدمٌن والمتؤّخرٌنمن ر-!وأشٌاِعهم

 

ْسَمة  ....ال؛والذي َفلََق الَحب ة، وَبَرأَ الن 

 

ِن  ٌْ ؟ -عنَد فضٌلتُِكم-أْم أن  ِكْلتا القابمت  ؟!؟!سواء 

 {تلك إذن قِسمة  ِضٌَزى}

... 

 

فً  -َعَفا هللاُ عنهُ  -أو عَدَم ُموافقتًِ لفضٌلة الشٌخ -وعلٌِه؛ فإن  مخالفتً

ن ةِ -ْعنِِه بِفبُلن  أو فبُلن طَ  لَِؾ والس  ن ُهم على أُصوِل َنْهِج الس  ال أُإاَخُذ -مم 

ُموافِق  َمن ال ٌقل  عنُه مكانة  ِمن  -فً الوقِت نفِسهِ -؛ ذلكم أّنً-ألبّتة-بها 

ن ةِ   ...-ِمن فُضبلِء العصِر وُعلمابهِ  -أهِل الس 

 

 

ً  راسِخ ُمَقر   ، وهوناِهٌَك عن أصل  علم أن  االختبلَؾ فً مسابِل الَجرِح : ر 

ْبِط، أو العدالِة، أو البِدعِة -والتعدٌِل  ً  ُمْعَتَبر  فً  -ِمن جهِة الض  خبلؾ  ُسنِّ

ِة المعروفةِ  -القدٌِم والحدٌثِ   ٌ  .ِضمَن الضوابِط العلم

 

ٌُجاَدلُ بها...ِمن أْن ُتحَصرَ  -وأكثرُ -ودالبلُ ذلك وشواهُده أكبُر   !فبل 

نُتها  -هنا-وإنً لعلى علم  تام  بؤّن هذه المسابلَ المشاَر إلٌها  ٌّ قد بحثُتها وب



؛ ُمكتفٌا    -حسبُ -بما ٌقتضٌه المقامُ  -ها هنا-فً أكثَر من مقال  أو كتاب 

 ...-ُمختَصرا  

على أن ال أتفّرد بقول  دون -كل ه-على أّنً حرٌص  الحرَص -بعدُ -منّبها  

 ..-قببل  وبعدا  -أبّمة السّنة وعلمابها

  ...خبلُؾ هذا الزعم فإّنً راجع  لُحكِمه راض  بقولِه-عّنً-وَمن كان عنده 

 

ا الزٌادةُ  ٌٌِّن !( الوحٌدةُ )أم  ؛ فهً -عّما سبقه-!األخٌر-فً مجلِس الِعراق

ً   -َؼَفَر هللاُ له-دعوى فضٌلتِِه    !!بؤنًِّ أقولُ بَوحَدِة األدٌانِ  -عل

 

لَ أو -والتً َتناَزلَ  ً  فٌها ِمن التكفٌِر إلى التبِدٌِع )!(  -تنز  -فً الُحْكِم عل

 !-سل َمُه هللاُ منُهما

 

ناُزِل  -حقٌقة  -ولسُت أدِري  ل-سبَب هذا الت   -وف َقُه هللاُ -منُه  -!أو التنز 

تِهِ   ٌ   :!،ومَدى شرع

ؾ  بمشاِعِري؟  !أهو ُمراعاة  لُشعوري، وتلط 

 

 !أْن تذهَب َهباء  منثورا ؟ -معهُ -ِة ثبلثٌَن عاما  أْم ُهو ُمراعاة  لِِصلَ 

 

ِة؛   ٌ عتبُرهُ منًِّ َجهبل  بُحْكِم عقٌدِة وحدِة األدٌاِن الُكفر ٌَ أْم ُمراعاة  لِـَما قد 

 !؟!ٌعُذُرنًِ فٌه بجهلً

 

ِة أْن َتِرَد إلٌِه أحكاُم التكفٌِر فً وقت  ُهم   ٌ أْم ُمراعاة  لمجتمِع الدعوِة السلف

ٌُحاِرُبوَن فٌه هذا التكفٌَر؟أشد    !ما 

 

 !؟...أم ماذا

 

؛ ال أدِري  !حقٌقة 

 



 !-كما قٌلَ قدٌما  -( نِصؾ الِعلمِ : ال أدِري)و

اك؛ فإن هذا الزعمَ   ٌ َظِر عن هذا وذاَك وذ ًّ  -وبَِؽضِّ الن  ِمن  -باالّدعاء عل

ًَ الواضَح الصرٌَح  ْنُت َرْأٌِ  ٌ -قبلُ وِمن بعدُ  ِمن-أشدِّ الباطِل وأفدحِه ؛ وقد ب

ا -وتكفٌِر القابِل به-هذا -( َوحَدِة األدٌانِ )فً موضوِع  -أكثَر وأكثرَ   ٌّ  -جل

ِة واإلٌماِن ِمن القوِل بَوحَدِة : )فً َمقالً األخٌر ن  اإلعبلن ببراءِة أهِل الس 

ِن  -بحمِد هللا-أٌضا  -، والذي هو متضّمن  (األدٌان ٌْ تبربَة خاِدِم الحرَم

نِ  ٌْ الملِك عبِد هللاِ بِن عبِد العزٌِز، وكذا فضٌلِة الشٌخ عبد هللا بن  الشرٌَف

إ  موتور  على  -سواء  بسواء   -حفَظُهَما هللاُ -َمنٌع  ٌُقِدَم ُمتجرِّ ِمن أْن 

ُرؼَم -، وذلك على نحِو ما ُعوِمْلُت به أنا -!َفضبل  عن تكفٌِرِهما-تبدٌِعِهما 

ناُزِل المذُكوِر آنِفا    -الت 

! 

 

لها ِصلَة  )!!!( الُمنضبَِطةَ  -أو التبدٌعِ -أن  أحكاَم التكفٌِر )!( أظن   ولستُ 

ٌ ة ِة، أو اإلقلٌم  ٌ َتِب  !ِمن قرٌب  أو بعٌد  بالُحدوِد الُجؽراف فضبل  عن الر 

ٌ ة ِة، أو السٌاس  ٌ  !!الشخص

 إالّ 

................! 

 

 

 

ِصلُ بقض( ُكل هُ )هذا  تًِفٌما ٌتعل ُق بً، أو ٌت   ٌ!  

ِة   ٌ إلى األِخ الشٌِخ  -أٌضا  -قد أُرِسلَت  -نفِسها-!( الث مٌنةِ )فما بالُ تِْلُكُم الهد

 ًِّ  !؟-حفظُه هللاُ -أبً َمنار  العراق

 

ُه قابل  بَوحَدِة األدٌانِ   !؟-أٌضا  -أألن 

 

ُه ُمتلبِّس  ببعِض البَِدِع الُكبَرى  ؽَرى-أْم أن   !؟-!أو الص 

 



ا؟أْم لكونِِه حِ   ٌّ ا، أو تكفٌر  ٌّ ا، أو قُطب  ٌّ  !زب

 

 !أْم؟! أْم؟

 

ُه  ٌُوافِق فضٌلَة الشٌخ ربٌع  على  -!وهذا ُهو الَواقعُ  -فقط-أْم ألن  لْم 

ًِّ )إسقاِط، وهجِر، وتبدٌِع  ً  الحلب َع َقْبلَهُ [ و]أو -( عل  !؟-!بعِض َمن ُبدِّ

 

ٌّة-والحق  الحقٌُق بالَقبول فً -جابَر الصاَدر علٌه أن  الُحْكَم ال:-دون مثنو

ةِ -حقٌقتِِه وَثَمَرتِهِ   ٌ َر  -ما هو إال تطبٌقا  لتلُكُم القاعدِة الحداد والتً طالََما حذ 

ِع الُمبتِدَع فُهو ُمبتِدع  : )-نفِسه-!منها فضٌلُة الشٌخ ربٌع ٌَُبدِّ (! َمن لْم 

 !؟!(!!ُكل  َمن َوَقَع فً بدعة  صاَر ُمبتِدعا  : )وكذا قولُُهم

 

ً  ول َمْن : )عن أمثاِل هذه العباراتِ  -رحمُه هللاُ -ّما ُسبلَ شٌُخنا اإلماُم األلبان

ٌَُكفِّر الَكافَِر َفُهو َكافِر ع الُمْبَتِدَع َفُهو ُمْبَتِدع)، وَ (لَْم  ٌَُبدِّ َمْن لَْم )، وَ (َمْن لَْم 

ُكن َمَعنا َفهو ِضّدنا ُصهُ -أَجاَب  [ٕ)]« (ٌَ  :-َما ُمَلخ 

 

نَ » ٌْ   !َجاَءْت َهِذِه الَقواِعد؟ ِمْن أَ

 

َدها؟  !!َوَمْن َقع 

 

َس َشْرطا   ٌْ ُكوَن ُكل   -أََبدا  -لَ ٌَ ة؛ أَْن  ِه الُحج  ٌْ أَن  َمْن َكف َر َشْخصا  َوأََقاَم َعلَ

ال   ُكوُن ُهَو َمَتؤَوِّ ٌَ ُه َقْد  ْكفٌِر؛ ألَن  اِس َمَعُه فًِ الت  َرى الَعالُِم اآلَخُر أَن  ٖ)]الن  ٌَ ُه َو

ْكفٌِرُ  ُجوز الت  ٌَ  .الَ 

 

ْبِدٌعُ  ْفِسٌُق، والت   .َكَذلَِك الت 

 

َعاِء الِعْلم َباب فًِ ادِّ ع َبْعِض الش   .َفَهِذِه ِمْن فَِتِن الَعْصِر الَحاِضر، َوِمْن َتَسر 

 



َس َكَذلِك ٌْ راهُ اآلَخُر لَ ٌَ ٌََرى عالِم  أَْمرا  َواِجبا ، َو َكَما -! َهَذا باب  واِسع  ؛ َقْد 

 .-ِمْن َقْبلُ َوِمْن َبْعد-اْخَتلََؾ الُعلََماُء 

 

ؤُْخُذوا بَِرْأٌِه ٌَ ٌُْلِزُم اآلَخِرٌن بِؤَْن    .ألَن  َباب االْجتَِهاد الَ 

 

ما ُهَو الُمَقلُِّد ال ِذي الَ ِعْلَم ِعْنَده، َفُهو  ال ِذي ٌجُب علٌه األَْخُذ بَِرْأيِ اآلَخِر إِن 

ِه أَ  ٌْ ِجُب َعلَ َقلِّدٌَ ٌُ   [ٗ)]ْن 

 

ا َمْن َكاَن َعالِما   ع-أَم  َق، أَو َبد  َرى ِمْثلَ رْأٌِهِ - [٘)]َكال ِذي َكف َر، أَْو َفس  ٌَ -َوالَ 

ٌُتابِـَع َذلَِك الَعالِم ْلَزُمُه أََبدا  أَْن  ٌَ  .«؛ َفبلَ 

 

 

 

ة  ِمن ُدَرِر كلماِت فضٌلِة الشٌِخ رب -هذا-وأخُتُم مقالً   ٌ ٌِع بِن بكلمة  ذهب

َد إلى الحقِّ ُخطاهُ -هاِدي   :، قالَ فٌها-حفظُه هللاُ، وسد 

 

ْقد، -ال ُبد  ِمن َتْفِسٌِر الَجْرِح الُمْجَمِل » ة الن  اِجُح ِعْنَد أَبِم  َكَما ُهَو الر 

ْعِدٌل َما فً َهَذا الَوْقت ال ِذي َكُثَرْت فٌِِه الفَِتُن، -َوالَجْرح والت   ٌ ، َوال ِس

َباتُ واإلِشَ  َما إَِذا َكاَن -!اَعاُت، والقٌِلُ والَقالُ، َوَكُثَرْت فٌِِه الت َعص   ٌ َوال ِس

ةِ   ٌ لَفِ  .-الَجْرُح فٌَِمن اْشَتَهَر بِالس 

 

ٌُِحب  لَِنْفِسهِ »َوِمْن َباِب  ٌُِحب  ألَِخٌِه َما  ٌُْإِمُن أََحُدُكم َحت ى  ؛ َفإِنًِّ «الَ 

َواِب  -َتَعالَى-أُوِصً ُكل  أَخ  فًِ هللا ُجوِع إِلَى الص   -فً َهِذِه الَمَسابِلِ -بِالر 

اِن  ٌَ ْفِصٌِل والَب لَِؾ فً الت  -فً َنْقِد أَْهِل البَِدِع َوأَْهِل األَْخَطاء-إِلَى َطِرٌَقِة الس 

َن َخَطؤُ الُمْجَتِهِدٌنَ   ٌ َتَب ٌَ ، وَتْسَتبٌَِن َسبٌِلُ الُمْبَتِدِعٌن  [4)]؛ َحت ى 

 .ِرِمٌنوالُمجْ 

 

ًِّ : ُثم  إِنًِّ أَقُولُ  لَفِ ْنَتُموَن إِلَى الَمْنَهِج الس  ٌَ إن  إِْصَداَر األَْحَكاِم َعلَى أَْشَخاص  



ٌ ونَ - لَفِ ُهْم ُهُم الس  ي بِؤَن  ، َوبُدوِن ُحَجج   -وأَْصَواُتُهْم ُتَدوِّ اِن أَْسَباب  ٌَ بُِدوِن َب

َب أَْضَرارا  : -َوَبَراِهٌنَ  ، َوفُْرَقة  َكبٌَِرة  فً َقْد َسب   َعِظٌَمة 

 (ُكلِّ )

 .الُبْلَدانِ 

 

ُن للن اس،  ٌِّ ِجُب إِْطَفاُء َهِذِه الفَِتِن؛ بإِْبراِز الُحَجِج والَبَراِهٌن ال تًِ ُتَب ٌَ ف

ِة تِْلَك األَْحَكام َوَصَوابَِها، أَو االْعتَِذاِر َعن َهِذِه األَْحَكامِ ( ُتْقنُِعُهم)وَ   ٌ  بِؤََحقِّ

([8]  

ٌ ها الَجاِرحُ -أاَل َتَرى  لَِؾ َقد أََقاُموا الُحَجَج والَبَراِهٌَن َعلَى  -أَ أَن  ُعلََماَء الس 

ة  َوُمْرِجَبة  -َضبلِل الفَِرِق   ٌ ة ، َوُمْعَتِزلَة  َوَخَواِرَج، َوَقَدِر  ٌ -ِمنَرَوافَِض َوَجْهِم

ِرهم ٌْ  .-َوَؼ

 

ْكَتفُوا  ٌَ َوابِِؾ َواألَْفَراِد بُِدوِن بِ  -َرِحَمُهم هللا-ولَْم  إِْصَداِر األَْحَكاِم َعلَى الط 

ٌَة و  إَِقاَمِة الُحجج والَبَراِهٌن الَكافِ

 (الُمْقنَِعة)

. 

 

ن ة  ِه أَْهلُ الس  ٌْ ٌَان الَحّق ال ِذي َعلَ َبلْ أَل فُوا الُمَإل َفاِت الَكثٌَِرَة الَواِسَعَة فً َب

اِن الض   ٌَ ِه تِْلَك الفَِرُق َواألَْفَرادُ والَجَماَعِة، وَب ٌْ  .«بلِل ال ِذي َعلَ

 

 

 

ُكن الت حقٌق: قلتُ  ٌَ  ...هكذا َفْل

 

 ! ا ل ت ط ب ي ق... والَمْرُجو  أْن ٌكوَن كذلك

 

 

  :-ٌا فضٌلَة الشٌخِ -وبعُد 



َسرَ -ما أسهلَ  ٌْ ٌُقالَ  -وأ َعى أو  ٌُد  اب  : أْن  فبُلن  !! فبُلن  ُمعانِد  !! فبُلن  كذ 

بللِ !! ال  ض   !!فبُلن  ُمراِوغ   !!فبُلن  ُمبتِدع  !! فبُلن  ؼارق  فً الض 

ٌُقالَ  ُكْن : فضبل  عن أْن  ٌَ ٌُوجُد على وجِه !( فبُلن  )إذا لْم  ُمبتِدعا ؛ فبل 

 األرِض ُمبتِدع  

!!!!! 

 

ْعُم  -أٌضا  -وأٌَسرَ -وما أسهلَ  ٌُْقلََب هذا الز   -!بكاف ِة ألفاِظِه وتصارٌفِهِ -أْن 

ِعٌهِ   !على قابلِِه وُمد 

 

َنةُ  ٌِّ ُة والب  ولكْن؛ ما أعسَر وأشد  أْن ُتقاَم الُحج 

 (الُمْقنَِعةُ )

َبِة ِمن ذِوي  -عند أهِل اإلنصاؾ-على أي  ِمن ذلك  ُدوَن الُمقلَِّدِة والُمتعصِّ

 !!-!االعتِساؾ

 

نا   ٌ ا لٌَس فٌِه َمن قالَ فً ُمإمن  م»: ٌقولُ  -صل ى هللاُ علٌه وسل مَ -ونب

ا قال ٌَخُرَج مم   ...«أسكَنُه هللاُ َرْدَؼَة الَخباِل حت ى 

 

فً الحال أو -وكما ال أَْرَضى لنفِسً هذا الَوبال؛ فلسُت بِراِضٌِه لفضٌلتُِكم 

 ...-الَمآل

 

 {وسٌعلُم الذٌن َظلموا أي  منَقلَب  ٌنقلبون}

.... 

 

 

 :وأخٌرا  

ماَن  -هذا-اُننا الذي نحُن فٌه أْن ٌكوَن زم -فضٌلَة الشٌخِ -أخَشى  ذاك الز 

 !المعروُؾ ُمنَكرا ، والُمنَكُر َمعروفا  [ فٌه]ٌَعوُد »الذي 

 



ُة بِدعة   ن  ، والس  ة   !والبدعُة ُسن 

 

ُجلُ بَمْحِض اإلٌماِن وتجرٌِد الت وحٌدِ  ٌَُكف ُر الر   !و

 

ُسوِل وُمفارقِة األهواِء  ُع بتجرٌِد ُمتابعِة الر  َبد  ٌُ  !والبَِدعِ و

 

ٌََرى ذلك َعٌانا     ً  .وَمن له َبصٌرةُ َقلب  ح

 

الِكٌن»كما فً -« وهللاُ الُمستعانُ   «مدارِج الس 

(1/343) 

مِ  ٌِّ  .-البِن الق

 

 

 

 :-قدٌما  -وما أجملَ ما قٌلَ  ..

، وشر  الن صرةِ : أسرُع الُجْرِم ُعقوبة  » ًُ ي، وأألَُم األخبلقِ : الَبْؽ : التعدِّ

ٌقُ   .«..الضِّ

 

َج إالّ هللاُ، و ...  وال ُمَفرِّ

 {لٌَس لها من دون هللا كاشفة  }

.. 

 

 

 فـ

 <اللهم أرنً ثؤري فٌمن ظلمنً>

ٌَه واّدعاءاتِه  ...إن استمّر على باطله وافتراءاتِه، واستمرأ دعاو

 



 اللهم إنً مظلوم  فانتصر

.... 

 

 .وإلى فضٌلتِكم بالُػ االحترام....

 

 

 

 هللا وبركاُته والسبلُم علٌكم ورحمةُ 

.......  

 

 

 

 

______________________________________________

____ __ 

 :الحواشً

 

 

([1]) 

ْخَفى َعلَى  ٌَ نِِه بمنزلِة ُنصوِص »أن  !( الَفِطٌن)ال  ٌْ خاَذ أقواِل رجل  بَع اتِّ

ْرِع  ْلَتَفُت إلى قوِل َمن ِسواه، بل وال إلى نصوص الشرع إال إذا -الش  ٌُ ال 

م  فً دٌِن هللا: -افقْت نصوَص قولِهو ُه ُمَحر  ُة على أن   .أجمعت األم 

ة إال بعد اْنقِراِض القُروِن الفاِضلةِ   .«ولْم ٌظهْر فً األُم 

ِم فً  ٌِّ  .(ٖٕٙ/ٕ)« إعبلم الُمَوقِّعٌن»كما قال ابُن الق

 

([2]) 

ُؾ مثِل َوصْ  -رحمُه هللاُ  -للشٌِخ ابِن ُعثٌمٌن-( 4ٖص)« كتاب الِعلم»فً 

ها!( القاعدة)هذه   ...«مبدأ  خبٌث  »: بؤن 



 

([3]) 

ٌِّها-بعض الن صوص ( ِدالالت)َفَقْد َتْخَتلُِؾ األَْنَظاُر فًِ  َها، َوَظنِ ٌِّ   .-َقْطِع

ُكْن َذلَِك َكَذلَِك لََما اْخَتلََؾ َعالَِمان ٌَ  !َولَْو لَْم 

قُولُُه أََحد   ٌَ  !!-نِمْن َقْبلُ، َوالَ اآل-َوَهذا الَ 

ا-األَِدل ِة ( ُثُبوتِ )َنَعم؛ الَكبلَُم فًِ  فٌه -َشؤْن  آَخر  -ِمن حٌُث ُهو  -َقْطعا  َوَظّن 

  ً  !!؛ َفبلَ َتْخلِط-َنَفس  بِْدِع

 .(4ٕ٘/ٕٓ)، و(66ٕ/1ٔ)« مجموع الفتاوى»وانُظر 

 

([4]) 

ْقلٌِ ُه إِْقرار  لِلت  ْفَهَمن  أََحد  ِمْن َهذا الَكبلَِم أَن  ٌَ ِد َوالُمَقلَِّدة، َوُمواَفَقة  الَ 

 ...أِلَْحَكاِمِهما

ِة الَواقِِع  ٌَ َما َهذا ِمْن َباِب ِحَكا  .-َحْسبُ -َوإِن 

ء  ِمْن ِكبلَم  لًِ )!( َفَقْد َفِهَم الَبْعُض  ًْ ْقلٌِد -ٌُْشبُِه َهذا-ِمْن َش  !!إِْقراَر الت 

 .َوِكبلَُهما بِاِطل  

 

([5]) 

ْرتُ  أهل )فً إطاِر -ِمن أن  االختبلَؾ فً التبدٌِع  -ِمرارا  -ُه هذا توكٌد  لِـَما كر 

ن ة ٌُوِجُب هجرا ، وال إسقاطا ، وال تبدٌعا   -(الس  ؛ ال   .اختبلؾ  سابػ 

ُخ ربٌع بن هادي  ٌْ نا   -«مقاالتِه»فً بعِض  -وف َقُه هللاُ -َوَقْد َقالَ الش  ٌِّ ُمَب

 بعَض 

ٌ ة)ِصَفات  اِد را  -( الَحد   :-منها وُمَحذِّ

ُع َمْن َوَقَع فًِ بِْدَعة، َوَعداَوُتُه، َوَحْرُبهُ » َبدِّ ٌُ  ...«..َتْبِدٌُع َمْن الَ 

 

([6]) 

 .َعْن أََنس( ٘ٗ)، َوُمْسلِم (ٖٔ)َرَواهُ الُبَخاِري 

 



([7]) 

َن -ؼاٌة  -َوَهذا َتْفِرٌق  ُمِهم   ٌْ ى َب ٌَُسو  ًِّ الُمْجَتِهد)؛ َفَهلْ  نِّ ، -ؤإَِذا أَْخط-( الس 

َن  ٌْ   !؟-إَِذا َؼلِط-( الُمْبَتِدع الُمخالِؾ)َوَب

ٌَستِوٌاِن َمَثبل  }! أُُصولُ َهذا َكؤُُصوِل َذاك؟ -اْبتِداء  -َوَهلْ   !؟{َهلْ 

َن َواقُِع  ٌْ ِمْن لَِسان  -فً كثٌر  ِمن األَْفَعاِل َواألحوال-( الَحالِ )َولَِكْن؛ أَ

 !؟(الَمَقال)

فً  -رحمُه هللاُ -ُمقبل بن هادي الوادعً  وما أجملَ كبلَم فضٌلِة الشٌخ

دِّ على المبتدعة»: -بُعنوان-ُمحاضرة  له  ة، فً الر  د    :؛ قال«اللٌِّن والشِّ

ا وأخطؤ»  ٌّ ُه خطؤ : إذا كان الرجل ُسنِّ  .-إْن لَِزمَ -ٌحُكمون على فعلِه بؤن 

ه بؤن ه حكموا على فعلِه بؤن ه بدعة، وال ٌحكمون علٌ: نعم؛ إذا كان بدعة  

 .مبتدع

؛ فٌنبؽً أن ُتْؽَمَر فٌما له -أو ابتدع بدعة  -وإذا كان الرجلُ فاضبل  وأخطؤ 

 .ِمن فضابلَ 

، ٌدعو إلى البدع، -أو كان الرجلُ مبتدعا  -لكن؛ إذا كان الرجلُ فاسقا  

ٌُنفُق علٌها ُدها، و ٌِّ رون منه: وٌإ ٌَُحذِّ  .«فهذا 

ٌِّم فً  -فلو كان ُكل  َمن أخطؤ »(: 1ٖ/ٕ)« جالمدار»وقال اإلماُم ابُن الَق

، وأُْهِدَرْت َمحاِسُنهُ  -أو َؼلِطَ  ناعاُت، : ُتِرك ُجملة  لََفَسَدت العلوُم والصِّ

لَْت معالُمُهما  .«وتعط 

ًّ بمنهج : قُْلتُ  ان ِهَم هذا اإلماَم الرب  ؛ فٌت   ً ، أو َؼبِ  ً ًَ شقِ أخشى أْن ٌؤت

ط( الموازناتِ ) ٌْ ًّ الُمبَتَدِع الش   !!انِ

ِدٌن و -َهداُهُم هللاُ -( الُؽبلة)ولٌس ذا بعٌدا  عن سفاهة بعض هإالء الُمَتَشدِّ

... 

 

([8]) 

 ...ُسْبَحاَنَك الل ُهم  

ُكوُن َهذا  !!(االْعتَِذار)لَْسنا فًِ َواِرِد َتْقِدٌم  -!َولؤِلََسؾ-َنْحُن اآلَن  ٌَ َكاُد  ٌَ إِْذ 

 !-ٌَُقال َكَما-أََعز  ِمْن َعْنقاِء ُمْؽِرب  

ه إَِذا : َوُنَطالُِب بِه-َولَِكن  ال ِذي َنْطلُُبُه  أَْن : اْعتَِذار  ( أَحد  )ِمن !( ُوِجدَ )أن 



ِسٌر، أو  ٌْ َضا، َوالت  بعدِم  -على األقلِّ -ٌُواَجَه اعتِذاُرهُ بِالَقُبول، َوالرِّ

ْفض ْشِكٌك! الر    !!َوالت 

َطان؛ الَ أَْن َنُكوَن َحت ى َنُكوَن أَعوانا  ألُوالِء َعلَى  ٌْ َطانِ »الش  ٌْ « أَْعوانا  لِلش 

ِهم ٌْ  !!َعلَ

 :َوَرِحَم هللاُ َمْن َقال

ؤْتٌَِك ُمْعَتِذرا   ٌَ  إِْن َبـر  ِعْنَدَك فٌِما َقالَ أَْو َفـَجـرا*****ِاْقَبلْ َمَعاِذٌَر َمـْن 

ـْعِصٌَك ُمْسَتتِـراَوَقْد أََجل َك *****َفَقْد أََطاَعَك َمْن أَْرَضاَك َظاِهُرهُ  ٌَ  َمـْن 

أن »: كبلم  لشٌِخنا ابِن باز فً(: ٖٓ٘عدد)« المسلمون»وفً صحٌفة 

ٌُحِسَن -إذا أمكَن ذلك-ٌَحترَم المإمُن أخاهُ إذا اعتَذَر له، وٌقبلَ ُعْذَره  ، و

ن   ؛ ِحرصا  على سبلمِة القلوِب ِمن البؽضاء، -حٌُث أمكَن ذلك-به الظ 

 .«الكلمة على الخٌرورؼبة  فً َجْمِع 

ن ة ن ة »َكَما فًِ -« أَْعلَُم بِالَحّق، َوأَْرَحُم بِالَخْلق»: َوأَْهلُ الس  ِمْنَهاج الس 

ٌ ة َبِو  «الن 

(5/158)-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ة الخاسرة...الخصومة الفاجرة  ..والَكر 

 

 ...ال ٌجد إال الكذب..عندما ٌعجز المخالؾ...

 

 

 

 ...ال ٌجد إال اإلفساد

 

 ...ال ٌجد إال التخرٌب

 

ات الطرٌق ٌّ  !ال ٌجد إال ُبَن

 

 ...وٌصّدق المفتري..ال ٌجد إال أن ٌفتري

 

ٌُرجعنا هذا الببلُء كل ه عن  الذي اخترناه ، ومنهجنا الذي (قرارنا)ولن 

 ...ارتؤٌناه

 

 ..إال بالحلم لن نقابلهم

 

 ..ولن نواجههم إال بالعلم

 

 ...منتدٌاتنا مفسدٌن)!(اخترقوا

 

 ...وحذفوا مبات من مواضٌعه مخّربٌن

 

 ...ونحن ُتجاه ذلك كله من الصابرٌن
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 ..اتهمونا

 

 ..وافتروا علٌنا

 

 ..ورّوجوا لمن كذب علٌنا

 

 !ألٌست هذه حربا  فاجرة؟

 

ة  خاسرة}لكنها ..-وهللا-بلى   ...{َكر 

 

 ..ولو بعد حٌن

 

 ..- إخوانً -فاصبروا 

 

 ..- أحّبتً -واثبتوا 

 

 ...<اللهم أرنا ثؤَرنا فٌمن ظلمنا>:وادعوا رب كم

 

 

 .{إن ربك لبالمرصاد}فـ 

 

 و

 

 ....- صٌاما  وقٌاما  وِعّفَة قلم  ولسان   -تقّبل هللا منا ومنكم صالح األعمال 

 

 



 

به ؛ فلٌس هلل حاجة  فً أْن ٌَدَع  َمن لم ٌَدْع قولَ الزوِر والعملَ )) و 

 ...(( طعاَمه وشراَبه

 

 

 

 

 !!وكلّ إناء  بالذي فٌه ٌنضحُ *******فحسبكموا هذا التفاوُت بٌننا

 

 

 

* * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



قبل  -وما إلٌها  -( ة األدٌانوحد)كبلمً فً تكفٌر القول بـ 

 !!إحدى وعشرٌن سنة

 ....فهذا الحق  لٌس به خفاءُ 

 

 

 -( هـ  ٓٔٗٔط  -ٕٕٙص (( )العبودٌة )) قلُت فً تحقٌقً لكتاب ...

ٌّة  آخَر صفحة  من  -(  ٕ) حاشٌة  -رحمه هللا  -لشٌخ اإلسبلم ابن تٌم

 : - !الكتاب

 

التسامح الدٌنً ) و( األدٌان  وحدة) حول ( العصرانٌٌن ) فدندنة بعض )

من ضبلالت هإالء المبطلٌن ، وانحرافاتهم ، بل ( األخوة اإلنسانٌة  )و( 

كفرٌاتهم ، وإنما ٌرٌدون بذلك اجتثاث أصل اإلسبلم ، ومحو حقٌقة دٌن 

 .(!! هللا من النفوس ، فالحذر الحذر

 

 

دٌن ) فً  -رحمه هللا  -وذلك تعلٌقا  على قول شٌخ اإلسبلم ابن تٌمٌة 

 :،قال( اإلسبلم 

 .( وهو الدٌن الذي ال ٌقبل هللا من أحد دٌنا  ؼٌره )

 

 

 

 ..على هذا النقل)!(فجزى هللا خٌرا  َمن دلّنً...

 

ٌّدون؟  !فماذا ٌقول المترّبصون والمتص

 !!أكثُرهم؟؟ -ٌومبذ   -بل أٌن كان 
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فً الوقت (..الناسخ والمنسوخ ) إلى دعاوى  -! اآلنَ  -أم أنهم سٌهربون 

 !!؟؟(المجمل والمفّصل ) ِمن حقٌقة  -! فٌه -الذي ٌتهّربون 

 !؟{ما لكم كٌؾ تحكمون}

 

  !فهل ٌرجعون؟

 !أو ٌتراجعون؟

 

 .....إنه الهوى

 ...أعاذنا هللا وإٌاكم

 

ٌّرٌن ..الثباَت على اإلسبلِم والسنِة ؛ حتى نلقاك -اللهم  -نسؤلك  ؼٌَر مؽ

 ...ٌا أرحَم الراحمٌن..مىال خزاٌا وال ندا..وال مبّدلٌن

 

 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٌّة و  ) فَمن ذا الذي (.. النقد الذاتً ) شٌخ اإلسبلم ابن تٌم

 !؟ -الٌوم  -كبلَمه ( ٌعقل 

 

ٌّة  (( ) وع الفتاوي مجم)) فً -رحمه هللا  -قال شٌُخ اإلسبلم ابن تٌم

نا  حالَ  -( ٕٗ/ٗ ٌّ  : - على وجه اإلنصاؾ -أهل الحدٌث ( بعض)مب

 

 

ٌَُكفِّرون ،  .... )) ثم إنهم بهذا المنقول الضعٌؾ، والمعقول السخٌؾ، قد 

لونهم ِِ ِّ ِِ َجِه ٌُ عون أقواما ، من أعٌان األمة، و ٌَُبدِّ ٌَُضلِّلون، و  .و

 

لى الخلق، ما قد ٌكون ففً بعضهم من التفرٌط فً الحق، والتعّدي ع

خطؤ مؽفورا ، وقد ٌكون منكرا  من القول وزورا ، وقد ٌكون من ( بعضه)

 .البدع، والضبلالت التً توجب ؼلٌظ العقوبات

 .فهذا ال ٌنكره إال جاهل، أو ظالم

 

 

، وقد رأٌت من هذا عجابب، لكن هم بالنسبة إلى ؼٌرهم فً ذلك 

 .كالمسلمٌن بالنسبة إلى بقٌة الملل

 

 

وال رٌب أن فً كثٌر من المسلمٌن من الظلم، والجهل والبدع، والفجور 

 .ما ال ٌعلمه إال من أحاط بكل شًء علما  

 

 

لكن كل شر ٌكون فً بعض المسلمٌن، فهو فً ؼٌرهم أكثر، وكل خٌر 

 .ٌكون فً ؼٌرهم، فهو فٌهم أعلى وأعظم
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 .(.وهكذا أهل الحدٌث بالنسبة إلى ؼٌرهم

 

 

 

 

 ..قبل بضعة قرون -رحمه هللا  -ه هذا كبلم....

 

 

 ؟؟!!من تعصب وتقلٌد بثوب جدٌد -الٌوم  -فكٌؾ لو رأى ما ٌجري 

 

 

ٌ د الجاري على قدمٌن وساقٌن  -الٌوم  -كٌؾ لو رأى  ) ! الترب ص والتص

 !؟!كٌدا  ومكرا ؟( 

 

 

ببل هوادة ومن ؼٌر  -كٌؾ لو رأى فتاوى التكفٌر البعٌد ،والتبدٌع الشدٌد 

 !؟!؟-ة رحم

 

 

 

 !!وفٌمن؟؟

 

 ..... - من دعاة السنة والعقٌدة والمنهج -فً إخوان األمس 

 

 



 ...وأوهى التهمة.. بسوء الظن 

 !! وببتره قبل أن ٌكتمل.. وبتحمٌل الكبلم ما ال ٌحتمل 

 

 

 

 !؟!وعدم َقبول الحق إال بمنظار؟..كٌؾ لو رأى التلّون فً نفً األعذار

 

 

 

 !ناسخ ومنسوخ:  -! الفهم ،وناقض دعواهمفٌمن خ -فمّرة  ٌقولون 

 

 !تناقض:ومرة ٌقولون

 

 !ٌرّد على نفسه:ومرة ٌقولون

 

 

 :- ٌا ُترى -لكْن 

 

  : - هذا -فً كبلم شٌخ اإلسبلم  -هل سٌقولون 

 

ٌّة ٌطعُن بؤهل الحدٌث؟  !ابن تٌم

 

 !ابن تٌمٌة ٌطعن السلفٌة؟: أم سٌقولون

 

 

ٌُذِعنون ؟..وٌعترفون..أم سٌسكتون  !و

 



 ....- أٌها الصادقون -ذلك ما نرجو 

 

 

 

 و

 

 

  .........(إنا هلل وإنا إلٌه راجعون)

 

 

 

 

 

* * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لؤلعضاء والزوار...اعتذار

 

 ...عدة أٌام كنا قد أؼلقنا باَب تسجٌل العضوٌة للزوار منذ....

 ...للصٌانة -كلٌّا   -وأمِس أؼلقنا المنتدى 

 

لٌعود ..افتتاَح كل   -الٌوم  -نعٌد  -سبحانه  -بتوفٌق المولى  -وها نحن 

 ..تناصحا  وتواصٌا  ،علما  وتعلّما  وتعلٌما  ..منتدانا المبارك إلى سابق عهده

 

 

مٌة مسلكٌة منهجٌة ، للتذكٌر بكلمة عل -بإذن هللا  -وهً مناَسبة  مناِسبة  

 : ، قال-رحمه هللا  -قالها اإلمام العبلمة ابن دقٌق العٌد 

 

عّز -ما تكلّمُت كلمة،وال فعلت فعبل  إال وأعددت له جوابا  بٌن ٌدي هللا )

 ..(-وجلّ 

 

 

 !؟؟-أخبلقا  وإخبلصا  -فهبلّ اقتدٌنا به 

 ...ذلك ما نرجو

 

 ...- أجمعٌن -بوركتم 

 

ٌن الذٌن كان لهم الجهُد الكبٌُر العظٌُم فً وجزى هللا خٌرا  إخو ٌّ اننا التقن

 ...الصٌانة المذكورة وما تبعها من ُمهّمات

 

 

 

* * * * * * * 
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َوالَ ُتْشِمت .. الل ُهم  احَفْظنًِ بِاإلِْسبلَِم قابِما ، َوَقاِعدا ، َوَراقِدا   »

ا َوالَ َحاِسدا    « بًِ َعُدّو 

 

 

بلَم-إلِْسبلَم، َوقُْدَوِة األََنام َهَذا حدٌُث َرُسوِل ا ... بلَةُ َوالس   ...-علٌِه الص 

َوَهؤََنَذا أكتُب ألشكَر ربًِّ الّسمٌَع الُمجٌب ، وأَُطْمبَِن كل  ُمِحب  َحبٌب، 

 !وأكبَِت المتربَِّص الُمرٌب

ٌُصٌَبنا إال  ما كتَب هللاُ لنا ...  .. لن 

  ً أنا ِعنَد ظنِّ »: -فٌِما ٌروٌِه عن ربِّه -صلّى هللاُ علٌِه وسلّم–ٌقولُ النب

 .«عبِدي؛ فلٌُظّن بًِ خٌرا  

نا بَِموالنا العظٌِم عظٌم     ..َفَظن 

ر .. قُلْ بَِفْضِل هللا ورحمتِهِ  تٌِن أو ثبلثا  فًِ –لَم أتذك  ارةُ تنقلُب بًِ مر   ٌ والس

ًِّ الَحِمٌد–إال  كلمَة الت وِحٌد  -واد   ُدها ؛ -والفضلُ هللِ العل ال إله .. فكنُت أردِّ

ارتً قابمة  َعلى .. ال إله إالّ هللا .. إالّ هللا  ٌّ ت بًِ س إلى أن استقر 

ارِة   ٌ اِس إلنقاِذي وإخراِجً ِمن الس عجبلتِها، وحت ى جاَءنً بعُض الن 

 ًّ   ..-والحمُد لُه سبحاَنهُ –َسلٌما  ُمعاَفى، أمِشً على قدم

ة  فًِ َصْدِري لم ٌمّسنًِ إال  جروح  فًِ  ؛ -تعالى-والفضلُ له-جبَهتً، ورض 

باتًِ ٌِّ  ..َعسى أن تكوَن كّفارة  لُِذنوبً، ومؽفرة  لس

  ً ٌُصٌُب العبَد حّتى »: ٌقولُ  -صلّى هللاُ علٌِه وسل م–والنب الَ ٌزالُ الَببلُء 

َجل  فًِ –، داِعٌا  ربًِّ وَموالَي «ٌمِشً على األرِض ولٌَس علٌِه خِطٌَبة

 ...أْن الَ ٌبَتلٌِنً، وإِن ابَتبلنًِ أن أصبِرَ  -بلهعُ 

ْكُر  ... انًِ -ُكل ه–الش  ًِّ الَعِظٌم، ال ذي سل َمنًِ، وعاَفانًِ، ونج   ..هللِ العلِ

ُثم  ألهلًِ، َوَمَشاٌِخً، َوإخوانًِ، وأحَبابًِ، وأصحابًِ، وأبنابًِ، 

ٌتِِهم، وأكرمونًِ بدعواتِِهم، بِرعا -جمٌعا  -ال ذٌَن شملونًِ ... َوَتبلمٌِذي

تِِهم سواء  فًِ ِزٌاَرتً فً الُمستشَفى، أو فًِ البٌت، أو ... وؼمُرونًِ بمحب 

َوما إِلى –فً ات صاالتِِهم، أو رسابِلِهم، أو فًِ ُمشاَركاتِِهم فًِ اإلنترنِت 



 .-َذلِك

ِة هللاِ وتوفٌقِهِ -نعم؛ الِمَحُن تنقلُِب   ...إِلَى ِمَنح -بمن 

 .الحمُد هلل، ُثّم الحمُد هلل، ُثّم الحمُد هللف

ُهم  ...بارَك هللاُ فًِ الَجمٌع، وشكَر لُهم، وأعز 

 ...وأنا بخٌر  وعافٌة

 ...بفضِل هللا وبرحمتِهِ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ومناجاة.. ونجوى .. نجاة 

 

 وبفضلِِه وبعفوِه أوالَنًِ***** الحمُد هللِ الِّذي أنجانًِ 

ما   رب  عظٌم  َوجلٌلُ الّشانِ ***** وبرحمة  منُه ال ِذي ُهو فًِ الس 

مضانِ ***** ذاَك الببلُء وقد أصاَب لعبِدِه   ما بعَد عشرٌَن ِمن الر 

 انًِلكن  ما عنَد اإللِه الث  ***** موت  تحق َق فًِ مقاٌٌس  لنا 

 بدقابق  ال بل أََقل  َثوانِ ***** كدُت أرى الموَت الُمفاجَا ُمقببل  

 عبدا  كسٌَر القلِب ِمن عصٌانِ *****لكن  رحمَة خالقً قد ظل لَْت 

انًِ***** فاهللُ ألهَمنًِ ُهدى توحٌِدِه   فًِ لحظِة الموِت القرٌِب الد 

 اللّساُن بِِه بؽٌر توانِ  َنَطقَ ***** كّرْرُت للّتوحٌِد قوال  ُمْنِجٌا  

 حّتى مشْت بثباتِها القدَمانِ ***** فلقْد نهضُت بُِسْرَعة  ُمتماِسكا  

ة    ٌ ٌَُصْب ُظْفِري َكَذاَك َبنانًِ***** حت ى كؤنًِّ لَم أَُصْب بِؤِذ  َبلْ لَْم 

َم ُجل َها  ُكوُب فقْد َتَحط  ا الر   انِ عٌُن الحسوِد َرَمْت ببِل ِكْتمَ ***** أَم 

ن  َحت ى بِِذي األَْثَمانِ ***** فاْخسؤْ َحُسوُد َفُكل  َما ِسوى ِدٌننا  ٌِّ  ُهَو َه

 لٌَس بؤٌدٌِهم ِسوى اإلذَعانِ ***** تقدٌُر ربًِّ للعبٌِد ِخٌاُرهُ 

ْحَمنِ ***** َما َقْد أصاَب العبَد فًِ تقدٌِرِه   خٌر  لُه والفضلُ للر 

ُدَك ٌا إلِهً َقد َدع ٌْ  والقلُب منُه دابُم الَخَفَقانِ ***** ا َهذا ُعَب

اِضً بِما  ْرَتُه ِمن ؼٌِر َما ُنْكَرانِ ***** فاحَفْظ إلَهً عبَدَك الر   قد 

 أو نابِما  بالبِرِّ واإلِْحَسانِ ***** فاحَفْظُه ربًِّ قابِما  أو قاِعدا  

 ْلَطانِ فهُو اإللُه الَبر  ُذو الس  ***** َوِعناٌُة المولى العظٌِم عظٌمة  

َنِن َمَع القُْرآنِ ***** َحّتى أعوَد كحالَتًِ ِمن قبِل َذا   داع  إلى الس 

ِة الُكْبَرى َمَع الُبْرَهانِ ***** َوأَُرد  قوال  فاسدا  أو كاِذبا    بِالُحج 

 َحت ى أَُرد  لُِكلِّ ِضد  َشانًِ***** َحت ى أَُرد  لِشاِمت  أفراَحُه 

انِ ***** َعة  َوَضبلَلَة  َحت ى أَُرد  لِبِدْ  ٌَ ْؽ  َحت ى أَُرد  ُؼلُو  ِذي الط 

ُروَج َعلى مدى األزمانِ ***** ِكً ال ٌطٌَر لُِمْفَتر  ُبْهَتاُنُه  ٌَ  َكً ال 

ة    وكَذاَك ُطبلّبًِ َمَع اإلِْخَوانِ ***** فجَزى اإللُه مشاٌِخا  وأحب 

تًِ  ِة َحب ذا األْمَرانِ صِ ***** َدَعُوا اإللَه تساَءلُوا َعن ِصح   ْدَق األُُخو 

ا الَحقُوُد كذا الحسوُد وشاِمت    وَكَذاَك ُكل  جبانِِهم أو َجانِ ***** أَم 
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 وحسٌُبنا ِمن كلِّ ِذي ِخْذالَنِ ***** فاهللُ فًِ عالًِ َسماهُ وكٌلُنا 

 ورحٌَمنا بِالفضِل والمٌزانِ ***** أنَت اإلِلَُه الَحق  ٌا َرْحَماَننا 

 فًِ الِجْسِم لِكْن ُدوَنما أدٌانِ ***** ا  لَك الل ُهم  ُكل  ُمصٌبة  حمد

َت لَُه بَِما  ٌْ  ُهَو خٌُرهُ بل قُلْ ُهما خٌَراِن ***** َفؤَِعْن إِلَِهً َمْن قَض

انِ ***** لَنا ( ِمَنحا  )ها َقْد َؼَدْت ( ِمْحَنة  )ِذي   ٌ  ِمن فضِل ربًِّ المالِِك الد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ..فَشَكَر َربًِّ لُكم... -إْن شاَء هللا-ُعْدُت، والَعْوُد أحمُد 

 

 

الُمنتدٌاِت )بعَد ؼٌاب  اضِطراِري  نحو ثبلثِة أسابٌَع عن ُمتابعِة هذه  ...

؛ -إخوانًِ وأبنابً-َهؤََنَذا أرِجُع إلٌُكم : ، والُمشاركِة فٌها(الُمباركةِ 

ْبرِ   ...لنتواَصى بالحقِّ ونَتواَصى بالص 

على ُمإازرتُِكم فٌما َوَقَع لً،  -َجزاُكُم هللاُ خٌرا   -َجمٌعا  -وإنًِّ ألشُكُرُكم 

 ...وُدعابُِكم لً فً َببلبً، وُوقوفُِكم مِعً فً ُمصابًِ

ُكن َسَبُب هذا الؽٌاِب  -وف َقُكم هللا-واعلَُموا  ٌَ ُه لْم  إال  -الذي أُْلِجبُت إلٌهِ -أن 

ارِة الذي أكرَمنًِ هللاُ  ما تعِرفُوَن ِمن آثاِر حاِدثِ   ٌ : به -تعالى-انقبلِب الس 

، ونجاة ، وُحسَن عاقبة   ِة هللا-عافٌة  ا أرُجو ربًِّ -بِمن  أْن  -ُسبحاَنهُ -؛ مم 

ً  الكرٌُم  -فٌه-أكوَن  ضا الذٌن َذَكَرُهم النب إن  »: بقولِهِ  ملسو هيلع هللا ىلصِمن أهِل الرِّ

ًَ ع ِعَظِم الَببلِء، وإن  هللاَ ِعَظَم الجزاِء م  إذا أحب  َقوما  ابَتبلُهم؛ فَمن رض

َخط ضا، وَمن َسِخَط فله الس   ...«فله الرِّ

أنًِّ راض  بُحْكِمَك، ُمطمبن  لِقضابَِك، ُمِحب  ألولٌابَِك،  -اللهم  -فؤُشِهُدَك  ...

 ..ُمبِؽض  ألعدابِكَ 

 

 

تاِن  َة ُمبلحَظتاِن ُمِهم  -( الُمنتدٌات)ً هذه أذُكُرهما إلخوانً ف -ها ُهنا-وَثم 

 :-ُمْشِرفٌَِن وأعضاء  

 

 

تجاُوزات   -بعَد ذاَك الؽٌاب -(ُمنتدٌاتِنا)فً  -اآلنَ -رأٌَُت : الُمبلحظُة األولَى

ة  فً َعَدد  ِمن المواضٌِع والتعلٌقاِت الخارجِة عن َحدِّ الِعلِم واألدِب  ِعد 

ِمرارا ؛ الستِمراِر  -َبْعدا  -ْدناهُ ، ُثم  أك  (ُمنتدٌاتنا)فً  -ابتِداء  -الذي اشتَرْطناهُ 

 ...َمسٌرتِنا

أْن  -بارَك هللاُ فٌِهم، وجزاُهم َخٌرا  -فالَمرُجو  ِمن إخوانِنا الُمشرفٌَِن 



عوُد  ٌَ ٌُعالُِجوا هذه األخطاَء والت جاُوزاِت؛ َحْذفا ، وتعدٌبل ، وإصبلحا ، بما 

 ...ةِ الُمباركَ  (الُمنتَدٌاتِ )بالخٌِر والتسدٌِد لهذِه 

الذٌن لُهم هذه المواضٌُع، أو تِلُكُم -والَمرُجو  ِمن إخوانِنا األعضاِء 

ِسَع ُصُدوُرُهم  -!التعلٌقات، َفضبل  عن إخوانِنا الذٌن َعَتُبوا علٌنا بذلك أْن َتت 

 ...-إصبلحا  وتصحٌحا  -لهذا الحقِّ الذي طالبُت به 

 

ِم كلمة  عظٌمة  لئلماِم ابِن : المبلحظة الثانٌة ٌِّ ً   -رحمُه هللاُ -الق أرسلَها إل

ٌَن  -، وهً قولُُه -َتذِكَرة  وتسلٌة  واطِمبنانا  -جزاهُ هللاُ خٌرا  -بعُض الُمِحبِّ

الِِكٌنَ »فً  -رحمُه هللاُ   :-(2/467) «مدارِج الس 

دِق والٌقٌنِ » ُذوُق الَعبُد َحبلوَة اإلٌماِن، وطعَم الصِّ ٌَ حت ى تخُرَج : وال 

ُة   ٌ  .ِمن قلبِهِ  -ُكل ها-الجاهل

ماِن ذلك ِمن َقلِب رُجل  لََرَمْوهُ عن  واللـِه؛ لو تحق َق الناُس فً هذا الز 

 !!وِمن ُدعاِة البَِدعِ ! هذا ُمبتِدع  : قوس  واحدة ، وقالُوا

باَت؛ فبل ُبد  ِمن لِقابِِه،  بَر والث  وقد }فإلى هللا الُمشتَكى، وهو المسإولُ الص 

نَقلُِبونَ }، {ىخاَب َمن افترَ  ٌَ  .«{وسٌعلُم الذٌن ظلموا أي  ُمنقلَب  

 

 

ةَ )ولٌَس ِمن َشك  أن  ُمصَطلََح : أقولُ   ٌ ٌَطِوي تحَتُه سابَر  -هذا-( الجاهل

ة  ٌ ب والعصب ٌ ة! معانًِ التعص  َرْت ! وكافَة ُصَوِر التقلٌِد والحزب -ولو تست 

ٌ ة)تحَت َعباءِة  -ِحٌنا   ِة  -أحٌانا  -ت وتلف عَ (!! السلف ن  بؤستاِر ُنصرِة الس 

ٌ ة  !!!النبو

ُهو السبُب الربٌُس فً ُظلِم َمن َظلََم، وَجْوِر  -أو شٌبا  منُه أو إلٌهِ -فلعل  ذا 

ى، وكِذِب َمن َكَذبَ  ي َمن تعد   ...َمن جاَر، وتعدِّ

قُوا هللاَ وُكو}: وهللاُ رب نا ٌقولُ  ٌ ها ال ِذٌَن آَمُنوا ات  ا أ اِدقٌِنَ ٌَ  .{ُنوا مع الص 

 

 

  ً ِك ً  الذ  ك حٌَن  -جزاهُ هللاُ ألَؾ خٌر  -ولقد َصَدَق وَبر  ذاك األُخ الفاضلُ الز 

َة الؽالٌَة   ٌ الّتًِ خالََفْت وناَقَضْت تلُكُم  -!ِمن الُؽلُوِّ -)!( َوَصَؾ هذه السلف



َة الؽالٌَة   ٌ ناها وتَ -ِمن الَؽبلءِ -السلف ٌْ اها عن مشاٌِخنا ، والتً تلَق  لَق ن 

، وابِن ُعثٌمٌن ًِّ رحمُهُم هللاُ  -األِجبلء، وُعلمابِنا الُكَبراء؛ ابِن باز، واأللبان

رار)؛ بـ -تعالى- ٌ ة الضِّ  !(سلف

 

 ...والسبلُم علٌُكم ورحمُة هللا وبركاُتهُ 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ... ل اإلٌمانأُّم أَهْ ( عابِشَة ) لُْإلإة الَبٌان ، فً ُنْصرة 

 

لَ ُطلوع الفجر  ... ٌْ ًّ ... قَُب نً  -سبحانه وتعالى  -وأثناء ُدعابًِ َرب ٌَ ٌُِر أَْن 

وِر  َهَمنً بالز  ً  ، وات  ً  عظابِم ! َثؤْري فٌَمن َظلََمنً ، َوَكَذَب َعلَ َوَنَسَب إِل

ِل والث بورِ !! األمور  ٌْ لَ بالَو  : َوَهو 

َن عَ  ْرُت ما َهو  ً  َبْلواي ، َوَخف َؾ َعنًِّ ما أَصاَبنًَتَذك  مما هو بالنسبة  - لَ

 : - إلٌه َقْطرة  ِمْن َنْهر ، أوَؼْرَفة  ِمْن َبْحر

فٌَعة نٌَعة للقاماِت العالٌِة الَبدٌعِة الر  ٌَعة الش  ْرُت ُظْلَم الشِّ  ... َتَذك 

دٌق ِت الن بوِة ، َوَبراَءَة الصِّ ٌْ ْرُت َطهاَرَة َب دٌقَتَذك   .. ة بِْنِت الصِّ

ابٌن ْرُت إِْفَك األَف اكٌَن ، َوَكِذَب الَكذ   .. َتَذك 

الٌن ابِرٌَن ، وانِكشاَؾ الُمْبِطلٌن الَبط  ْرُت َصْبَر الص   .. َتَذك 

ب  ْرُت أَْبواَق الباطِل فً أَْسواق التعص   .. - فً كل َعْصر وِمْصر -َتَذك 

ْرُت أَْقماَع الَقْوِل مِ  اك َتَذك  ان  َوَشك   .. - ُهنا وُهناك -ن َظن 

ْرُت   َفْوَقنا ، َبصٌر  بِنا ،  -َجل  َوَعبل  -أَن  هللا  -! َولَْسُت بِناس   -َتَذك 

 .. َسمٌع  لَنا

 

ْرُت  َك  ) :قال  -َجل ت قُْدَرُتُه  -أَن  هللا  -! َولَْسُت بِؽافِِل  -َتَذك  إِن  َرب 

ٌُدافُِع عِن الذٌن آمنوا : ) ل ، وقا( لَبالِمْرصاِد    : ، َفقُْلتُ ( إن  هللا 

 

 

 

 

 

انًِ( وَضل  )الُمِحب  بها ( وَصلَ .. )ٌا إخوانً : أال أَْمَدْح ، قُْلُت : قالوا   الث 

 

 أّما المِضل  ففً َهَوى الّنٌرانِ .. وصلَ المحب  إلى الِجناِن بهدٌِها 

 



 

ٌُْجدي ذا المدٌُح بواقع    َظَهَر الكذوُب به كما الحّقانً ..ماذا َس

 

 

 إن  المدٌَح لَنافع  لُِمعانِ .. لٌَس المدٌُح لَها لكْن لُِمْمَتِدح  

 

 

 لٌَس كمدِح فبُلَنة  َوفبُلِن ( .. بِهِ )حالُ المدٌِح َبمدِحها أَْعِظْم 

 

 

 ! هل ٌا ُترى ٌحتاُج لئلنساِن ؟.. َمن قد َحَباهُ هللا فًِ تْنِزٌلِِه 

 

 

 بكبٌِر فضل  بل عزٌِز مكانِ .. لمدٌِح بها ٌرؾ  مكانة  َعلَُم ا

 

 

ِث األَْنتاِن .. أَْرِسلْ إلى األَف اق َرد  ِؼواٌة    ِمن خاسر  َوُمَخب 

 

 

انِ .. أَْرِسلْ إلى اآلفاِق أسِمْع َصوَتنا   صوَت الحقٌَقِة ِمن ُربى َعم 

 

 

ة   ْسَمِع الّناُس الحقٌقَة ُحر  ٌَ  دٌن كذاك ِمن ِخبل نِ ِمن ُمْعتَ .. فْل

 

 

ِخ نِفاقِِهم  ٌْ ُع إِْفَك َش  ٌ ُد فًِ مدى األزمانِ .. أحٌا التش ٌَُرد   إِْفكا  

 

 



 َكُسلوِل نار  فً أَذلِّ َهوانِ .. َسل وا ِكنانَة ِكْذبِهم بَِوقاَحة  

 

 

 ِمن ُهدى القُرآنِ ( نور  )فًِ آيِ .. مْع أن  َرب  العرِش جل  َجبلَلُُه 

 

 

 ببراَءِة اإلِسبلِم واإلٌِمانِ .. أَ األُم  الّطهوَر عفٌفة  َقد بر  

 

 

جى  لُها ذوو اإلحسانِ .. بِبراَءة  ُتتلى وفً جوِؾ الد   إِذ قد ٌرتِّ

 

 

 لٌَس كدعَوى كاِذِب الُبْهتاِن .. هذا بإجماع  صحٌح  نقلُُه 

 

 

ا النفاُق وكفُر ِعْلج  ُمشِرك    ْكرانِ َفإِباُإُهم لٌَس بِِذي نُ .. أم 

 

 

ال    َهلْ َسوَؾ ٌعُثُر للُهدى بِمكانِ .. َمن لٌَس ٌإِمُن بِالِكتاِب ُمَنز 

 

 

ْعِر الجزٌِل بصاحب    لكّن ُحب  األُمِّ قد أعطانًِ.. لسُت ِمن الشِّ

 

 

 توحٌُد ربِّ العالمٌَن َحبانًِ.. َدْفقا  قوي  الَمدِّ فًِ َخَفقانِِه 

 

 

ْهُر العفاُؾ ثِ   ُهو ذاَك ظاِهُر أمِرها بِبِطانِ .. ٌاُبها هً عابُِش الط 



 

 

انِ .. ِهً ِذي الَحَصاُن عزٌزة  وأمٌَنة   زاُن مقولَُة الَحس   ِهً ِذي الر 

 

 

ْسِل فًِ ُدنٌاُكُم   وكذاَك فًِ األخَرى بوْسِط ِجنانِ .. ِهً َزْوُج خٌِر الر 

 

 

ُه  ُه بٌَن النِّساِء َوُحب   بِها ُمذ آنِ  بٌَن الورى أَْكِرمْ .. ِهً ِحب 

 

 

ٌِن ِمْنُكم والت قى  ؽٌانِ .. أُم  ألهِل الدِّ  لٌَسْت بِؤُمِّ الّرْفِض والط 

 

 

انِ .. لٌَسْت بِؤُم  للنفاِق كذاَك قُلْ   ِمن ُمْشِرك  أو كافِر  َفت 

 

 

اهُ زلِزلْ عرَش ُكلِّ روافِض   ر إلهً مجَدُهم ذا الَفانًِ.. رب   َدمِّ

 

 

انًِ( ُدَول  .. )فًِ باِطل  ( دولَة  )َفلَبِْن ترى ِمن  ب   تجًُء بَِحقِّنا الر 

 

 

ٌَمانِ ( جوالُتنا.. )فًِ ِشْرِكِهْم ( جولَة  )َولَبِْن َترى ِمن   ِمن شاِمنا َو

 

 

 إال  امتِداَد الحقِد واألْضَؽانِ .. لٌَسْت كراَهُتُهم لِعابَِشِة الُهَدى 

 



 

د   ًِّ ُمَحم  بِ انِ  ..لَِجِمٌِع أصحاِب الن   بلْ قُلْ ِسوى َنَفر  ٌسٌِر الش 

 

 

َدانِ .. َنَفر  إِذا أحصٌَتُه لوَجْدَتُه  ٌَ  َقْد أدَرَكْت َفحواهُ ِمنَك 

 

 

ٌَرانِ .. ُهم ِعنَدُهم ِمن أهِل ُكْفر  ظاِهِر   ُهْم ِعْنَدُهم ِمن ُطْؽمِة النِّ

 

 

 األَمرانِ َحق  لَنا ال ٌسَتِوي .. ُهْم ُهْم ُهُم أهل  لِهذا الُحْكِم فًِ 

 

 

اِرٌَخ فًِ أحداثِِه   وبَنْوا علٌِه مواقَِؾ الُبْطبلنِ .. َقْد أوَقفُوا الت 

 

 

 أََولَْسَت تسمُع َنْوَحَة النِّْسوانِ .. َفمواقُِؾ اإلٌَقاِؾ أكَبُر َشؤْنِِهْم 

 

 

ْحُكُم العدلَ الخإوُن الجانًِ؟.. َخْصم  َوفًِ األَْحكام أسَرُع َمن َقَضى  ٌَ  !هل 

 

 

اِن ؟! .. ْحِكُم الَحق  الظلوُم بِباِطل  ؟هل ٌُ  ٌُنِصُؾ الخصَم البؽٌُض الش   !هل 

 

 

ْشَهِد الحق  بَِذا الث قبلَنِ .. هذا ُهو الَحق  الَحقٌُِق َصراَحة   ٌَ  َفْل

 

 



 َوُثبوتِِه بِالَحقِّ واإلٌِقانِ .. فالَفْجُر حتما  قاِدم  بَِثباتِِه 

 

 

 !هل ٌّتقًِ هللاَ أُولو الش ٌطاِن ؟! .. ؟ هل ٌلَتقًِ فجر  ولٌل  مظلِم  

 

 

 فالَحق  دوما  أبلَُج الُبْرَهانِ .. ال لسُت ُمنَتِظرا  جوابا  ِمنُكُم 

 

 

 فالَحق  دوما  واِضُح الُعْنوانِ .. فالَحق  دوما  فًِ ُعلُو  َشؤُْنُه 

 

 

 نٌانِ فالَحق  دوما  راِسُخ البُ .. فالَحق  دوما  فًِ َثبات  أَْهلُُه 

 

 

ا راِجع   ِة األْعَوانِ .. والَحق  ٌوما  لٌَس ُبّد  ة  فًِ ِعز   فًِ قُو 

 

 

 إِنًِّ لَقابِلُها باالْطِمْبَنانِ .. فًِ أَْمنِِه بِؤََمانِِه إٌِمانِِه 

 

 

ِرِه  ٌْ  !ِمن ؼٌِر َقْعَقَعة  لَنا بِِشنان.. َفْلُتْذِعُنوا للَحقِّ لٌَس لَِؽ

 

 

 



 ...ْسبًِوربًِّ حَ ... هذه كلمتً

 

***** 

 

ما أجملَ ما ابَتَدأَ به فضٌلُة األخ الصدٌق الشٌخ العبلمة، الوزٌر األَثٌر 

 -َنَفَع هللاُ بعلُوِمه-صالح بن عبد العزٌز بن محمد بن إبراهٌم آل الشٌخ 

ٌِّم  ا قالَ -« هذه مفاهٌُمنا»كتاَبُه الق  :-لـم 

عَ » مان تتابعْت، وَتَنو  ت، وتكاَثَرت؛ فِمنها الفاتُِن إن  الفتَن فً هذا الز 

اُن للُعقول والفُهوم   .للَجوارح، ومنها الفاتُن للقُلوب، ومنها الفت 

 

 

وقد خاَض أُناس  فً الفتِن ؼٌَر ُمبالٌِن، وخاَض أُناس  ؼٌَر عالِـِمٌن، 

 .وخاَض فِبام  عالِمٌن، وخاَضت جماعات  ُمقلِّدٌن

 

ٌُنِكرُ   ًِّ راهُ؛ فبل الُوجوهُ بالُوجوه  حت ى أصبَح ذو الَقلِب الح ٌَ َمن ٌراهُ وما 

ٌَعهد، وال الُعقولُ بالُعقول  التً ٌعرؾ، وال األعمالُ باألعماِل التً 

 .الُمستنٌَِرة، وال الفُهوم بالفُهوم الُمنٌَرة

 

َن بنًِ  ٌْ عٌُش فً ُؼربتِه َب ٌَ فهو مخالط  للناِس بجسِمه، ُمزاٌل  لهم بعَملِه، 

فُك   -إْن َعَفا هللاُ وَؼَفرَ -َن هللاُ بحلوِل األجِل، فٌلحَق ِجلَدتِه، حّتى ٌؤذ ٌَ بَمن 

ٌُإنُِس َوحشَته  ...«ُؼربَتُه، و

 

، بما ٌحملُُه ِمن أثر   ًّ ً  الَعمل ، ٌكشُؾ الواقَع الح ًّ وهو كبلم  َفْصل  ِعلم

ؽٌُب  ٌَ ، و ًّ ٌُدِرُكُه إالّ ُكل  ذك ، ال  ًّ ٌ بُ -َسلب ٌَُؽ ًّ عن الَبلٌِد والعَ  -!و ٌِ! 

 

ٌِّر؛ َشَعْرُت ِمن  ... استحَضْرُت هذا الكبلَم الَموُزون لِـَما رأٌُتُه ِمن واقع  ُمتؽ

ٌ ة  اُدها، وارَتَفَع لِواُإها-خبللِِه أن  دعوَتنا السلف ها  -وإْن َكُثَر ُرو  -لكن 



؛ تؤَسُؾ له القُلوُب، وتدمُع له الُعٌون -ولؤلَسؾِ  ًّ  ...فً تقهقر منهج

 

 ...التقلٌُد ِسَمة  بارزة  فلقد صاَر 

 

ب عبلمة  فارقة    ...والتعص 

 

ُد صورة  الِزَمة    ...والتشد 

 

 ...وقلٌل  ما ُهم... إالّ َمن َرِحَم هللاُ 

 

 ...فواَؼْوثاه

 

اَم مشاٌِخنا الُكَبَراء   ٌ ًِّ أ ًِّ الذهب ُة فً عصِرها المنهج  ٌ عوةُ السلف -أٌَن الد 

، وابن عثٌ ًّ  !؟-مٌنابن باز، واأللبان

 

ِة واإلخاء،  ام المحب  ٌّ ًّ أ ًّ الذهب ٌ ة فً عصِرها المنهج أٌن الدعوة السلف

ة والوفاء؟  !والمود 

 

ام االجتهاِد والَعطاء،  ٌّ ًِّ أ ًِّ الذهب ُة فً عصِرها المنهج  ٌ عوةُ السلف أٌن الد 

ناُصِح والَوالء؟  !والت 

 

 ًِّ ًِّ الذهب ُة فً عصِرها المنهج  ٌ ام ُمواجهة األعداء،  أٌن الدعوةُ السلف ٌّ أ

 !وتعاُضد األصدقاء؟

 

ْرُت هذا التارٌَخ  ... ً   -فً اعتِصار  واْبتِسار   -ُكل هُ -تذك  ا تكاَثَرْت عل لـم 

ً  االستفساراتُ  اَء هذا الواقِع الجدٌِد : الت ساُإالُت، وتواَرَدْت إل َجر 

د) ْمًِ بؤشدِّ ِمن التبدٌِع والتضلٌِل، واإلسقاِط والت!( المتجدِّ جهٌِل، والر 

  ...ِعباراِت التجرٌِح وأقذِعها



 

نون واألوهام  ...ُكل  ذلك بالظ 

 

 ...ُكل  ذلك بالش كوِك واالتِّهام

 

 ..ُكل  ذلك بؽٌِر رحمة  وال استِرحام

 

لُ  ة  أُخَرى، وأُخَرى، وأُخَرى-وهؤَنَذا أتؤم  تِلُكُم االتِّهامات، وهاتٌَك  -!مر 

بلْ مكذوبات  -الؽلٌظات، وما إلٌها ِمن أحكام  عن الحقِّ بعٌدات الِعبارات 

  :-ُمفتَرٌات

 ! فلْم أَر ِمن جدٌد

 

َتنًِ به هللاُ  ا َثب   ...على ما أنا علٌه ِمن حق  أكٌد -تعالى-مم 

 ...َنَعم؛ أنا أُخِطُا، وأُخِطُا، وأُخِطاُ 

 

ولعل ُه أراَد أْن !! خطؤ  لً ( أعِرؾُ )أنا ال : ولكنًِّ ال أقولُ كما قال ؼٌري

قولَ   !!أن  لً خطؤ  ( أعتِرؾُ )أنا ال : ٌَ

 

ُد  -أٌضا  -ولكنًِّ  ؛ فما َظَهَر لً  -بإذِن هللا-ال أتعم  الخَطؤَ، وال أُكابُِر الحق 

 !وذل ت له رقبتً! ِمن صواب  َخَضَعت لُه ُعُنقًِ

 

ٌ ات السابؽات بابا  للتضلٌبلت  ...لقد َجَعلُوا االجتِهاد

 ...وجعلُوا اإللزامات الواِهناِت طرٌقا  لبلفتِراءات

 

قُولُوَن؟ ٌَ  !فهل سٌنُصُر هللاُ هإالء وُهم بهذا الباطِل 

 

ٌَُوفِّقُُهم وُهم ظالُِمون ظالُِمون؟  !وهل َس



 

  :لكلِّ الُمتسابلٌِن، والُمستفِسِرٌن -أخٌرا  -فؤقولُ 

ُه لٌس   !ِمن جدٌد ٌذُكُروَنهُ ( عنَدُهم)لٌس عنِدي ِمن جدٌد  أقولُُه؛ ألن 

 

كراُر واالجتِراُر   !؟-آناَء الل ٌِل وأطراَؾ الن هار-فلماذا الت 

 

ْلُم ُظلمات  ...والظ 

 

 ...وحبلُ الكِذِب قصٌر

 

 ...-ولو بعَد حٌن-وذو الحقِّ منصور  

 

تًِ إلخوانًِ فً هذه  ...  ٌ  :-وؼٌرها -الُمباَرَكة-( الُمنتدٌات)ووص

 

  ... اصبُِروا

 

 ...وترف قُوا

 

فُوا  ...وتلط 

 

ُنوا، وُتدافُِعوا ٌِّ وا، وُتب   ...نَعم؛ لُكم الحّق أْن تكُتُبوا، وترد 

 

فُق فً »لكْن؛ بِلٌِِن الَقول، وُحسِن الِعبارة، وَجمٌِل الَكبلم، و ما كان الرِّ

 ...«شًء  إالّ زاَنه

 

ُروا إخوانًِ   :-دابما  -وتذك 

ا َمس)أن   ا ٌكُتُبُه أماَم هللا وأماَم َخلقِهِ ُكل  واحد  ِمن  -، فقد قالَ هللاُ (إول  عم 



ِه َرقٌب  َعتٌد  }: -تعالى ٌْ ْلفُِظ ِمن قول  إالّ لََد ٌَ  ..{ما 

 

ُكب  الناَس فً الناِر على ُوجوِهِهم »و ٌَ إالّ حصابُد  -أو َمناِخِرهم-هل 

 !!؟«أْلِسَنتِِهم

 

  :-بلَ القا-ورِحَم هللاُ اإلماَم ابَن الجوزيِّ 

ْرُت أحوالَ الُعلماءِ »  !فالعالُِم منُهم ٌؽضُب إْن ُرد  علٌه َخَطُإهُ ... تدب 

لُ ُعقوباتهم  ...«إعراُضهم عن الحقِّ ُشؽبل  بالَخْلق: فؤو 

 

َن الهاِدي والهاِذي ... ٌْ  !وهذا فرُق ما َب

 ...وهللاُ الُموفِّقُ 

 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 !وأي إفساد فً األرض أشد من قلب الحقابق بالفرى والبوابق؟

 

 

وأي إفساد فً األرض أشد من االدعاء على دعاة التوحٌد واإلٌمان 

  !ببهتهم بالدعوة للشرك والكفران؟

 

 

! فٌما بٌنهم -عموم أهل السنة )!!( وأي إفساد فً األرض أشد من حث 

 !بالهوى دون الهدى؟ على التباؼض والتنافر -

 

 

 !وأي إفساد فً األرض أشد من نشر قالة السوء بؽٌر بٌنة وال بصٌرة؟

 

 

دون حجة وال .. وأي إفساد فً األرض أشد من االنتصار لفبلن أو فبلن

 !برهان؟

 

 

 !!؟؟-حقٌقة وواقعا  -فمن الذي فّرق السلفٌٌن 

 !!؟؟-بالطول والعرض-ومن األْولى بوصؾ اإلفساد فً األرض

 

 

 

 

ومضة  هجمت على خاطري لم أحب تفوٌتها على إخوانً فً هذه  ....



 .. -المباركة-( المنتدٌات)

 

 

 

 ....(وسٌعلم الذٌن ظلموا أي منقلب ٌنقلبون)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (وا فً األرض بعد إصبلحهاوال تفسد: )-تعالى-قال هللا 

 ..(وال تبخسوا الناس أشٌاءهم: )بعد قوله

 

 

 

وفً هذا إشارة جد مهمة إلى أن بخس أشٌاء الناس من اإلفساد فً  ....

 ... األرض

 

 

من دعاة السنة النبوٌة، وأنصار العقٌدة ( الناس)فكٌؾ إذا كان هإالء 

 !السلفٌة؟

 

 

 

 

أو -هإالء-ضلٌل أهل السنة فؤي إفساد فً األرض أشد من تبدٌع وت

 !بالظن الفاسد والرأي الكاسد؟ -بعضهم

 

 

وأي إفساد فً األرض أشد من أخذ أهل السنة باللوازم الباطلة التً 

 !ٌنفونها وٌناقضونها؟

 

 

 !وأي إفساد فً األرض أشد من التفرٌق بٌن أهل السنة بالكذب والزور؟

 

 

 !التعصب المرٌض؟وأي إفساد فً األرض أشد من التقلٌد البؽٌض و



ٌُرٌُدوَن الحج    ؛ احَذروا أْن ُتؽفِلُوا قُلوَبُكم، -وؼٌرهم-إلى َمن 

ؽفَِر هللاُ لكم ٌَ  !فبل 
 

 

 

ن مناِسِكه، والِحرص على  فً َؼْمَرةِ  ٌْ ، والتنق ل َب القٌاِم بؤعماِل الحجِّ

ؽٌُب عن عدد  لٌَس بالقلٌِل ِمن الحجٌِج استِحضاُر بعض المعانً .. أدابِهِ  ٌَ

ٌه ِة الِعظاِم التً تترت ب على القابم بالحجِّ وُمإدِّ  ٌ  ...التربو

 

ن»َنَعم؛ فً  ٌْ ًِّ « الصحٌَح  -ل ى هللاُ علٌِه وسل مص-عن أبً ُهرٌرَة، عن النب

ُه قالَ  فُسق َرَجَع ِمن ُذنوبِِه كٌوِم ولَدْتُه »: أن  ٌَ ٌَرفُث ولْم  َمن حج  ولَْم 

ه  .«أُم 

 

 

ؽٌُب  ٌَ ا قد أشرُت إلٌه-لكن  الذي   «ُسَنِن أبً داود»ما َوَرَد فً  -مم 

ُمسند »، و«صحٌِح ابِن ِحب ان»، و-لئلماِم الُبخاريِّ  -الُمفَرد-« األدب»و

ِديّ  ٌْ ًَ هللاُ عنهُ -عن أُسامَة بن َشرٌك  -وؼٌِرها-« الُحَم خرجُت  :، قال-رض

 ًِّ ا، فكاَن الناُس ٌؤُتوَنُه، فَمن قالَ  -صل ى هللاُ علٌه وسل م-مع النب ٌا : حاج ّ

ْمُت شٌبا ، أو :رسولَ هللا، سعٌُت َقْبلَ أْن أُطوَؾ، أو ْرُت شٌبا ؟ فكان : قد  أخ 

، اقترَض »: ٌقولُ  -علٌه وسل م صل ى هللاُ - ال َحَرَج، ال َحَرَج؛ إالّ على رُجل 

، وهو ظالم ، فذلك الذي َحِرَج وَهلَكَ   ...«ِعْرَض رُجل  ُمسلم 

 

 

قُوا هللاَ  ... ٌ ها الظالُِمون-فات   ...-أ

 

 ...ٌا َمن بؤعراِض الُبرآِء َتلُِؽون

 



 ...وٌا َمن بالظنِّ َتخوُضون

 

 ...-إْن ُكنُتم تعقِلُون - ُتوُبوا إلى هللا

 

ُكم على كبلِمُكم األهوِج َسُتحاَسُبون  ...وأٌقُِنوا أن 

 

 ...ستنَدُمون)!( وعلى إفساِدُكم وفساِدُكم 

 

ٌََدي هللا سَتقِفُون وُتسؤلُون َن  ٌْ لُِكم على ِعباِد هللا بالباِطِل؛ َب  ..وعلى َتقو 

 

 !فبماذا تجٌُبوَن ؟

 

 !؟!!ُدوننحُن ُمقلِّ : هل تقولونَ 

 

 !فهل َسُتقَبلُون؟

 

اُكم والَهبلَك الُمسَتبٌِن  ٌ  ...فإ

 

اُكم والُخسران الُمبٌن  ٌ  ...إ

 

فً الَحجٌج؛ فهو فً ؼٌِرهم ِمن باِب  -والتهدٌدُ -ولبن كان هذا الوعٌُد 

 ..أْولَى

 

اِر على ُوجوِهِهم أو مناِخِرِهم إالّ حصابُد »فـ ُكب  الناَس فً الن  ٌَ هل 

 !؟«ألسنتِِهم

 

 ...«الظلُم ُظلمات»و



 

ْمَع َواْلَبَصَر َواْلفَُإاَد ُكل  أُولـبَِك َكاَن } َس لََك بِِه ِعْلم  إِن  الس  ٌْ َوالَ َتْقُؾ َما لَ

 .{َعْنُه َمْسُإوال

 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ؛{فؤي  الفرٌَقٌن أحق  باألمِن إْن كنُتم تعلُمون...}

 

عن والتجرٌح)ببلُء   !؟(الن صح والتصحٌح)أم لواُء ! ؟(الط 
 

 

َمها أََحُد الشٌوخ )!( َوَرَد فً نصٌحة   ... َدي فتَوى  -هداهُ هللاُ -قد  ٌَ ن  ٌْ -َب

 :قولُهُ  -!والتبدٌع والتجدٌع! ال تحِوي إالّ التجرٌح والتقبٌح -له

ة ، معروؾ  تعوٌلُُه على الد.. أنصُح أبناَءنا) لٌِل إذا تكل َم عالِم  صاحُب ُسن 

ِة على  ن  ٌُتابُعوهُ، حت ى تجتمَع كلمُة أهِل الس  فٌما ٌحُكُم به، أنصُحُهم أْن 

، وَرْفِض الباطِل، وُبؽض البدع وأهلها  .الحقِّ

ِة الذٌن  ن  ٌُرٌُدهُ أعداُء الس  ا إذا كان ُكل  فرٌق  ٌذهُب َمذهبا ؛ فهذا ما  أم 

وابر، فؤوف ِة الد  ن  َق َكلمُتُهم -عندهم-ر الحّظ ٌترب ُصوَن بؤهِل الس   -أْن تتفر 

ن ة: أعنًِ ٌَصٌروَن َشَذرا  َمَذرا  -أهل الس   !!«-كما قٌل -، و

 :فؤقولُ 

 !!!-ؼفَر هللاُ له-كذا قال 

ن ة؟)!( فهل هكذا ٌكوُن الحرصُ  ق أهل الس   !على عدِم تفر 

دلٌل فٌما ٌحكم صاحب ُسن ة، معروؾ  تعوٌلُُه على ال)عالم  آَخر ( تكل مَ )فلو 

 !النصٌحة؟( اّتجاه)؛ فماذا ٌكون (به

صاحب سنة، )، وهو -!ُموافقا ، أو ؼٌَر موافق  -عالِـم  ثالث ( سكتَ )وإذا 

ُه النصٌحة (معروؾ  تعوٌلُه على الدلٌل فٌما ٌحكم به -؛ فإلى ماذا تتوج 

 !؟-َبْعدُ 

ن الصورِة األُولَى والثانٌة؟ ٌْ ُق َب  !فهل ُنَفرِّ

؟أْم َنجعلُ   !هما سواء 

ُح إحداُهما على األُخَرى؟  !أْم ُنرجِّ

 !؟-إَذن-فؤي  منُهما 

ح، وضل ل، وأسقط َبعضا  ِمن  ح قولَ َمن َطَعن، وجر  ّنة)هل ُنرجِّ ( أهل الس 

 !؟-بما له ِمن َتبِعات، وعلٌِه ِمن مبلحظات-



ح، ون ُح قولَ َمن تؤن ى، وتمه ل، وَصَبَر، وتصب ر، وصح  اَصَح بعضا  أْم ُنرجِّ

ن ة)ِمن  ٌ ات، وبما ٌحملُ ِمن َثَمرات-( أهل الس   !؟-بما له ِمن إٌجاب

واب فً أْن  ، وأدَنى إلى الص  تجتمَع كلمُة )وأي  الَقولٌَن أقرُب إلى الحقِّ

، ورفض الباطل ن ة على الحقِّ  !علٌه؟( أهل الس 

 !أم البناُء؟! الهدم؟

عُن والتجرٌُح وال)ومتى كان  ن ة)َسَببا  الجتِماِع ( تضلٌلُ الط  ؛ (كلمِة أهِل الس 

ن ة،  -فً الحقٌقةِ -فً الوقِت الذي هو نفُسُه  َفت  فً َعُضِد أهل الس 

 !وتشتٌت  لكلمتِِهم؟

عوةُ إلى الن صح، والتصحٌح، والُمصاَبَرة، والتؤنًِّ َسبٌبل   وهل صاَرت الد 

ِة ال)لتحقٌِق  ن  ٌُرٌُدهُ أعداُء الس  وابرما  ِة الد  ن   !؟(ذٌن ٌترب ُصوَن بؤهِل الس 

 ...سبحانك اللهم  

انقبلب  فً إدراك صحٌِح المفاهٌم، وعكس  للحقِّ فً  -واللـهِ -هذا  ...

رات  ...أحاِسن التصو 

ا قولُ ذاَك القابل ٌُرٌُدهُ : )أم  ٌَذهُب َمذهبا ؛ فهذا ما  ا إذا كان ُكل  فرٌق   أم 

ةِ  ن   !!(أعداُء الس 

؛ وإالّ  ابػُ -فَهل االختبلُؾ االجتهادي  : فهو قول  فاسد  ٌُخالُؾ دعوَة  -الس 

ِة؟ ن  ِة، ومنهَج أهل الس  ن   !الس 

ر  ٌُرٌُدهُ : )للِخبلِؾ الُمعتَبر بؤن ه-الَقبٌُح  -والتصوٌرُ -ولماذا هذا التصو 

ة ن   !؟(أعداء الس 

ٌٌِّن  ان  !!؟-َقببل  وَبعدا  -وهل هكذا كانت أنظاُر ُعلمابِنا الرب 

فً الفقه، والتفسٌر، -( مسابل الِخبلؾ)ِمن ( مسابل اإلجماع)وما نسبة 

واة  !؟-َجرحا  وتعدٌبل   -والحدٌث، بل فً الر 

ْنَبنًِ على أَْصل؟ ٌَ  !لماذا هذا التحجٌُر الذي ال ٌقوُم على أساس، وال 

ِعً -الحقِّ  سببا  فً ردِّ  -فقط -ُوجوَد الخبلؾِ -نجعلَ  -ولن-َنَعم؛ ال  كما اد 

 !-علٌنا

كاؾ  بَنْقِض َدعَوى إلزاِم أحِد ( المعتَبر)ولكن  إدراَك ُوجوِد الِخبلِؾ 

مٌنا  أو ٌسارا  -الطرَفٌن الطرَؾ اآلخَر بقولِِه  ٌَ-! 

لُ بؤْولَى ِمن الثانً   ...-سواء  بسواء  -والعكُس صحٌح  ! -إلزاما  -فما األو 



ا َظَهَر له ِمن : ُة، وباَنت له المحّجةُ َنَعم؛ َمن َظَهَرت له الُحج   ٌُدافِع عم  فْل

، وال ٌجوُز الت هاُوُن فً أي  ِمن -بالتً هً أحسُن لل تًِ هً أقومُ -الحقِّ 

ِة ُوجوِد ذلك الخبلِؾ وما إلٌه -َبْعدُ -ذلك   !بُحج 

َر فٌنا  ٌُإثِّ ًُ بفِ (! التمٌٌع)التهدٌُد بوصِؾ  -بعَد الٌوم-ولْن  م ِة أو الر  ٌَ ْر

عة) ٌّ  !!(المم

ٌْن ن، وُعِرَؾ أصحاُب الحقِّ ِمن أهل الَم ٌْ  ...فقد اْنكَشَؾ الصبُح لِِذي عٌَن

ٌُحلَُؾ إالّ به-وواللـِه  عوِة : -الذي ال  إن  الدعوَة إلى ابتبلِؾ أبناِء الد 

حُ  ٌُصحِّ ٌُناصُح، و ٌ ة، ودعاتِها وشٌوِخها على قوِل َمن ٌصبُِر، و : السلف

ح، أْولَى بؤل ٌُجرِّ عوة إلى اجتماِعهم على قوِل َمن  ة  ِمن الد  ة  ومر  ِؾ مر 

ٌَطَعن ٌُضلِّل، و  :ٌُسقط، و

 ..دعوةُ َخلَل  وتفرٌق: -حقٌقة  -فاألولَى 

 ...دعوةُ ابتبلؾ وتجمٌع: -نتٌجة  -والثانٌة 

-َنَعم؛ على الحّق الَمحض؛ ال على بدعة، وال على ُمنَكر ِمن القوِل وزور 

- (وٌعذر بعُضنا بعضا  فٌما اختلفنا فٌه).. أصحاُب قاعدة  كما ٌقولُهُ 

ٌ ة الباطلة  ...!-الحزب

  :ُثم  

ٌُصٌَب فً ُكلِّ ما ( معروؾ  تعوٌلُُه على الدلٌل)هل ِمن َشرط  َمن هو  أْن 

ٌُقال قول، حت ى   !؟(تابُِعوه: )ٌَ

 !؟-وبثوب  ُمزركش  -أْم أن ها دعوة جدٌدة لتقلٌد جدٌد 

ة الحق ة؟أهكذا هً ا  ٌ  !لسلف

دا    ...بالحقِّ  -صل ى هللاُ علٌه وسلّم-ال؛ والذي بعَث ُمحم 

تِِه الظاهرة، وُبرهانِِه  فالحق  ال ٌكوُن حّق ا إالّ بدلٌلِِه الُمقنع، وُحج 

 ...الساِطع

 :وَبْعدُ 

ضبلء الُعقبلء  َِ أّن  -!َفضبل  عن أِجبلِّء الُعلماء-فلٌَس ِمن شك  عند ُؾ

 !الَعفو خٌر  ِمن الخطِؤ فً الُعقُوَبةِ  الخطؤ فً

علُمون) ٌَ  !!(لو كاُنوا 

 !!...لو: أقولُ 



 !فؤٌَن ُهم أُوالء فً ِخَضمِّ هذا الَببلء؟

د ابَن َحْزم  :-القابل -وَرِحَم هللاُ اإلماَم أبا ُمحم 

فهم) ٌَ ٌُنصؾ، وُكل  َمن ال    .واْحَذر ُكل  َمن ال 

 !!(ه وفهَمهوال ُتكلّم إالّ من ترُجو إنصاف

بُح قرٌب   ًِّ الُمجٌب-والص   ...-بإذِن هللا العل

 

 

 :(تنبٌه)

 

بعد تفصٌل -ما نصه(ٖٔٙصفحة ")منهج السلؾ الصالح"قلت فً كتابً 

 :-وتؤصٌل

 

َفاَء َوالُوُضوَح؛ َفاألَْصلُ  ) ُكن َسبٌِلُُه َهذا الشِّ ٌَ إِْعَمالُ قاِعَدِة  -فٌِهِ -َوَما لَْم 

رْ ) عاُوِن الش  ًّ الت  ناُصح (ِع ْبر، َوالت  ؛ حتى -فٌه-، َوالت واِصً بِالَحقِّ َوالص 

ة) ة، أو(َتقُوَم بِِه الُحج  ن َسَعتِهِ : )، وتظهر الَمَحج   ...(ٌُْؽِن هللّاُ ُكبلّ  مِّ

 :وقاعدةِ (! وٌعذُر بعُضنا بعضا  فٌما اختلفنا فٌه: )... وَدْعَك ِمن قاعدةِ 

ح) ُح وال ُنَجرِّ ْلَناُهما الل  -(! ُنَصحِّ ِن قُوِّ ٌْ ِر َحقّ )!( َت ٌْ  !!-بَِؽ

ْنتُ -َفُهما   ٌ ا باطل ، أو باب  إلى  -َقِدٌما  -َكَما َب على ؼٌِر ما نقولُ؛ َفِكْلتِاُهما إم 

 .( ...الباطل

 

 ....-أخً طالب الحق-فبل تخلط ، أو تظن سوءا....

 

 

 

 

 



 

ٌ ها ا-هإالء ُهم سلفُنا الّصالُحون؛ فؤٌن َسلَفُُكم   !؟-لُمتسقُِّطونأ

 

 

تبٌٌن كذب »، وابُن عساِكر فً «ِحلٌة األولٌاء»رَوى أبو ُنَعٌم فً 

ً  فً «الُمفتري هِد الَكبٌر»، والبٌهق ، قال«الز  : ، عن الّربٌِع بِن َصبٌِح 

َقَط ِمن كبلِمك؛ لٌِِجُدوا إلى  -ها ُهنا-إن  : قُلُت للحسنِ » ُعوَن الس  قوما  ٌتَتب 

 !َسبٌبل   الَوقٌعِة فٌكَ 

كُبُر ذلك علٌك: قال ٌَ  ..فقد أْطَمْعُت َنفسً فً ُخلوِد الِجنان، فطِمَعت! ال 

حمِن، فَطِمَعت  ..وأَْطَمْعُتها فً ِجواِر الر 

اِس، فلَم أِجد إلى ذلك سبٌبل ؛ ألنًِّ رأٌُت  بلمِة ِمن الن  وأطَمْعُتها فً الس 

اَس ال ٌرُضوَن عن خالِقِِهم، فعلِْمُت أن   ٌَرُضوَن عن َمخلوق  الن  ُهم ال 

 ..«ِمثلِهم

 

 

ُكم  :فبَِربِّ

 

 !هذا واقُِعُهم؛ فكٌَؾ واقُعنا؟ ...

 !هكذا ُمخالِفُوُهم؛ فكٌَؾ ُمخالِفُوَنا؟ ..

 !؟(ناُسنا)؛ فكٌؾ (ناُسُهم)هكذا  ..

  :ولكنْ 

 !؛ فَهل تكوُن ِمثلَُهم أخبلقُنا؟(صالِحٌِهم)هكذا أخبلُق 

 

ً  فً ما ر -َبْعدُ -وما أجملَ  هدِ »واهُ البٌهق ُه « الز  عن مالِِك بِن ِدٌنار، أن 

 :قال

نًِ؛ ألنًِّ ال أَرى إالّ » ُمنُذ َعَرْفُت الّناَس ما أُبالًِ َمن َحِمَدنًِ، وال َمن َذم 

طا   ا ُمَفرِّ  .«حاِمدا  ُمفِرطا ؛ أو ذام ّ



 

  ...، ما لُه ِمن دافِع(الواقِع)وهذا هو : قلتُ 

  ...والوسُط قلٌل  

 

ُكور}  ...{وقلٌل  ِمن عباِدَي الش 

 

وا قلٌبل    وقد صاُروا أعز  ِمن الَقلٌلِ *** وقد كاُنوا إذا ُعد 

 

 

 

اُكم-َجَعلَنًِ هللاُ  ..  ٌ  .ِمنُهم -وإ

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وجـــــوب اإلعــــــــراض

 عن الخــــوض فً األعـــــراض

 

 

 

َها ال ِذٌَن آَمُنوا ات    ٌ ا أَ َ َحق  ُتَقاتِِه َواَل َتُموُتن  إاِل  َوأَْنُتْم ُمْسلُِمونَ ٌَ آل ](قُوا هللا 

 .[ٕٓٔ: عمران

معاِشَر المسلمٌن، مَن اآلفات الكبرى واألدواِء الُعظمى التً دب ت إلى 

 ، مجتمعاِت المسلمٌن انتشاُر عادِة قٌِل وقال، دون استناد  إلى ُبرهان  قاطع 

ل  ساِطع، فذلكم باُب فتنة  ولُباب محنة  على اإلسبلم وال اعتضاد  على دلٌ

ٌِّر  والمسلمٌن؛ ألن  تناقُل أحادٌث ال ِزمام لها وال ِخطام ُتوِؼر الصدور وُتؽ

ٌُحَصى ومن  ة بٌن المسلمٌن، تُجر  من الوٌبلت ما ال  العقول وُتفِسد األُُخو 

ٌُستقَصى  .الشرور ما ال 

ل أقاوٌل ُتشاع وأحادٌَث تذاع، سنُدها الظن  ال ٌلٌق بمجتمِع اإلسبلم َتداوُ 

والتخمٌن والرجُم بالؽٌب، من ؼٌر تثبٌت  وال تبٌٌن، فذلكم مما ٌحِمل 

ن اآلثاَم الكبرى؛ لذا جاء النهً الصرٌح من سٌد  المفاِسَد الُعظمى، وٌتضم 

ن علٌه الصبلة والسبلم عن تلك المبادئ القبٌحة والمسالك  ٌْ َقلَ الث 

إن هللا كِره لكم قٌل وقال وكثرة : ))أنه قال( الصحٌحٌن)ة، ففً الُمعوج  

 .((السإال وإضاعَة المال

من ُعنً بالنار والفِردوس ُشِؽل عن القٌل : "ٌقول ابن القٌم رحمه هللا

 ."والقال، ومن هرب من الناس سلَِم من شرورهم

 .إخوَة اإلسبلم، ُحرمة األعراض عظٌمة  فً اإلسبلم

ض له وفَق  لذا فمن أعظم الظلم التجنًِّ على أحد  من المسلمٌن، أو التعر 

ة  بلهاء، فقد صح  عن النبً أنه قال  ٌ الربا اثنان )) :عواطؾ عمٌاء وتبع

ه، وإن أربى الربا استطالُة  ا، أدناها مثلُ إتٌان الرجِل أم  وسبعون باب 

 .((الرجل فً ِعْرض أخٌه

 .((عراضأربى الربا شتُم األ: ))وفً حدٌث  آخر

فالواجب على من ٌخاؾ مقام ربِّه وٌخشى الُمثولَ بٌن ٌدٌه الُبعد عن 



ٌُشؽلَ نفسه بما ٌخِدش دٌنه  الخوض مع الخابضٌن بقٌل وقال، وأن ال  

ضه لؽضب ربه، ففً الحدٌث الصحٌح الذي رواه أحمد وأبو داود  ٌُعرِّ و

ً  قال هللا َرْدَؼة الَخبال من قال فً مإمن  ما لٌس فٌه أسكَنه : ))أن  النب

  .عصارة أهل النار: وَرْدَؼة الَخبال .((حتى ٌخرج مما قال

ا أو  وفً الصحٌحٌن قوله من كان ٌإمن باهلل والٌوم اآلخر فلٌقُل خٌر 

 .((لٌصُمت

فبل تقل بلسانك إال معروف ا، وال تبُسط : ))وفٌما رواه الطبرانً بسند  حسن  

 .((ٌدَك إال إلى خٌر

ٌَعُضُدها دلٌل، إخوَة اإلسبل م، ومن اإلثم المبٌِن الّتسارُع فً نشر أخبار  ال 

َها ال ِذٌَن  :وإشاعُة أحادٌث ال ٌسُنُدها برهان، فرب نا جل وعبل ٌقول  ٌ ا أَ ٌَ

ا بَِجَهالَة  َفُتْصبُِحوا َعلَى  ُنوا أَْن ُتِصٌُبوا َقْوم   ٌ آَمُنوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسق  بَِنَبإ  َفَتَب

 .[6 :الحجرات] َعْلُتْم َناِدِمٌنَ َما فَ 

ولهذا نص  أهلُ العلم على أن  من عبلمات الحمق ترَك التثب ت وترب َص 

ٌ د األحادٌث الكاذبة وسوء الظنون  األخبار الواهٌة والظنون الباطلة وتص

 .بالمسلمٌن وحملَهم على محامِل السوء والشكوك

ّتقوى ومنهُج ذوي الصبلح معاشَر المسلمٌن، سبٌلُ أهل اإلٌمان وال

وطاعة المولى التزاُم األصوِل اإلسبلمٌة، كما حث هم علٌه خالقُهم، ال 

لَْواَل إِْذ  :ٌخوضون مع الخابضٌن، بل موقفهم التحلًِّ بقول ربهم جلّ وعبل

ا َوَقالُوا َهَذا إِ  ر  ٌْ ْفك  َسِمْعُتُموهُ َظن  اْلُمْإِمُنوَن َواْلُمْإِمَناُت بِؤَْنفُِسِهْم َخ

 .[12 :النور](ُمبٌِن  

ومن هنا فُهم فً حذر  من الولوِج فً نشر اإلشاعات العارٌة عن الّصّحة، 

ٌَسَمعون قولَ ربهم  وفً ُبعد  عن َبثِّ األخبار الخالٌِة عن الحقٌقة؛ ألنهم 

ٌُِحب وَن أَْن َتِشٌَع اْلَفاِحَشُة فًِ ال ِذٌَن آَمُنوا لَهُ : جلّ وعبل ْم َعَذاب  إِن  ال ِذٌَن 

ا َواآْلِخَرةِ  ٌَ ْن وهذا فٌمن أحب  : "قال أهل العلم .[19 :النور] (أَلٌِم  فًِ الد 

 ."!إِشاعتها وإذاَعَتها، فكٌؾ بمن تول ى ِكبر ذلك؟

الُبعد عن اللؽو بؤنواعه والفُحِش بشتى صوره،  -إخوَة اإلسبلم-فعلٌكم 

فً أدٌانهم  ومن ذلك التسارُع فً شتم أعراض المسلمٌن والقدح

 :وأمانتهم بؽٌر حق  وال برهان، فرب نا جلّ وعبل ٌقول فً حقِّ المفلحٌن



َوإَِذا َسِمُعوا الل ْؽَو : لو، وٌق[3 :المإمنون] َوال ِذٌَن ُهْم َعِن الل ْؽِو ُمْعِرُضونَ 

 .[55 :القصص] أَْعَرُضوا َعْنهُ 

ٌّة وال إن  إصدار األحكاِم على أحد  من المسلِمٌن بدون بٌا ِن أسباب  شرع

ُحجج قطعٌة وال براهٌن صحٌحة وال أدلة  واضحة أمر  قبٌح  فً اإلسبلِم، 

ٌُحِدُث الببلء الكبٌر  .ٌُسبِّب الشر  الخطٌر، و

ومن حاَد عن تلك األصول العلمٌة والقواعد الشرعٌة العالٌة فقد وقع فً 

از   ا لم  از  ا، ُمتحامبل  على الل َجج الباطل والحمق الممجوج، وصار هم 

ا لئلنصاؾ  .المسلمٌن، ُمنحرف ا عن الجاّدة، تارك 

أن  أعراض المسلمٌن حفرة  من ُحفر النار، كما قال  -أٌها الُمنتقِد-واعلم 

ً  ابن دقٌق العٌد، فإٌاك أن تقؾ على َشفٌرها   .التق

ز أقَدمَت على الطعن  ا بؽٌر تثب ت وال تحر  فً واعلم أّنك إن َجرحَت مسلم 

ا،  بقى علٌه عاُره أبد  ٌَ مسلم  بريء  من ذلك، ووَسْمَته بمٌَسم سوء  س

ا  .وٌبقى علٌك إثُمه أبد 

ها على أهلها وأشّرها وأكثرها ببلء   ولهذا ؛ فإّن أشد  أنواع الِؽٌبة وأضر 

ه ٌمٌنه بما ال سَنَد له وال ُمعتَمد، بل  ا أن ٌتساهل المرء بما تُخط  وعقاب 

فً الحقابق وؼلو  زابد  فً إساءة الظّن بالمسلم، فٌقرإه بجهل  ُمفِرط  

 .حٌنبذ  المؤل، وٌشهد علٌك أهل األرض والسماء بما كتبتَ 

ر  عن المعصوم أنه ( الصحٌحٌن)ما ورد فً  -ٌا من تقع فً ذلك-فتذك 

ٌ ن فٌها ٌِزل  بها فً الّنار أبعَد ما )) :قال إن  الرجل لٌتكل م بالكلمة ما ٌتب

 .((المشرِق والمؽرب بٌن

ر المسلم أن  هللا سابلُه عن سمِعه وَبَصره وفإاده، وعّما قاله، اعلم  ولٌتذك 

 .أن هللا رقٌب  علٌك، شهٌد  على فِعلك وقولك

واعلم أن الحق  فً الدنٌا وفً اآلخرة فً انتصار  وعلو  وازِدٌاد، والباطل 

إن عبل وارَتَفَع فً اآلفاق فً انخفاض  وَسفال  وَنفاد، والُبهت والّزور و

وشاع بٌن المسلمٌن فهو آِخذ  صاِحَبه إلى الهاوٌة، وُمرد  به إلى سوء 

 .العاقبة فً الدنٌا واآلخرة

ا -فعلٌنا  نا محّمد ، جاء  -جمٌع   ٌ االلتزاُم بالمعٌار الشرعً الذي جاء به نب

ا مراعاةُ العزٌز الج  .باربه فً كلّ شًء، وفً األخبار، وعلٌنا جمٌع 



ا تكل م فً الناس وعاَبهم إال سَقط: "قال اإلمام أحمد  ."ما رأٌُت أحد 

ر من أطلََق َقلَمه أو لساَنه فً التجرٌح والَقدح بكبلم  ال ٌستند على  ولٌتذك 

ر  للواقع، أنه بهذا قد بؽى وظلَم،  مؤخذ، بل على جهل  بالحال وعدِم تصو 

وات ق  وهو عنها ؼافِل، فقد قال فلٌخَش على نفسه من دعوة  َتسِري بلٌل  

 .((دعوَة المظلوم؛ فإنه لٌس بٌنها َوبٌَن هللا حجاب

 :وصدق القابل

 وإّن على الباؼً تدور الدوابر ******* قضى هللا أن  البْؽً ٌصرُع أهلَه

 

 .بارك هللا لً ولكم فً القرآن، ونفعنا بما فٌه من الهدى والفرقان

 لً ولكم ولسابر المسلمٌن، فاستؽفروه أقول هذا القول، وأستؽفر هللا

 .وتوبوا إلٌه، إّنه هو الؽفور الرحٌم

 

 

 الخطبة الثانٌة 

الحمد هلل ربِّ العالمٌن، الرحمن الرحٌم، مالك ٌوم الدٌن، وأشهد أن ال إلَه 

ا  نا محمد   ٌ دنا ونب ٌِّ إال هللا وحَده ال شرٌك له رب  العالمٌن، وأشهد أن  س

 ٌِّ د األّولٌن واآلخرٌن، اللّهّم صلِّ وسلِّم وباِرك علٌه عبده ورسوله س

 .وعلى آله وأصحابه أجمعٌن

 :أّما بعد

ٌّها المسلمون، فؤوصٌكم ونفسً بتقوى هللا جلّ وعبل فً الّسرِّ  فٌا أ

ا، قوال  وفعبل   ا وباطن   .والعلن، ظاهر 

ًِّ أم ها المسلم، إن  السعادَة عند كلِّ فِتنة العملُ بقول النب ٌّ ِسك علٌك أ

َسعك بٌُتك، وابِك على خطٌبتك ٌَ   .((لسانك، ول

ٌر قال( الطبقات)روى ابن سعد فً  ؾ بن عبد هللا بن الشخِّ : عن ُمطرِّ

لبِثُت فً فتنِة ابن الزبٌر سبَع سنٌن ما خب رُت وال استخَبرُت وما سلِمت؛ 

بمن خاَض مع الخابضٌن وتناول أعراض  -أٌها المسلم-فكٌؾ 

 !المسلمٌن؟

قه، بل تثب ت وترو  وتحر  الحق  و ٌُشنِّع على مسلِم فبل ُتصدِّ إذا سمعَت َمن 



ا فً َنشِر الشابعات الُمؽِرضة واألخبار  وتوخ  الّصدق، وال تكن عون 

ث بكلِّ ما  ٌُحدِّ ا أن  ًِّ كفى بالمرء إثم  الواهٌة، ففً الحدٌث عن النب

 .رواه مسلم((سِمع

بؤمر  عظٌم، أال هو اإلكثاُر من الصبلة والتسلٌم ثم إن  هللا جلّ وعبل أمرنا 

ًِّ الكرٌم  ............................................على النب

.................................................. ......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.. تهارش السلفٌٌن:) تعلٌقً على مقال الشٌخ سعد الحصٌن

مهم..)-معّدال   -(  ..).. 

 

ٌّن  -متفضبل   -قبل قلٌل  -اتصل بً . حفظه هللا  -فضٌلُة الشٌخ سعد الحص

هذا  -، وأخبرنً بؤن بعض اإلخوة اتصل به ، وقرأ علٌه تعلٌقً  -ورعاه 

ٌن) على مقاله  - ٌّ إضافَة  -جزاه هللا خٌرا   - ، فطلب.. ( تهارش السلف

- نفع هللا به -وِذكَر السبِب الربٌِس الذي من أجله كتب مقاله المشار إلٌه 

.... 

زا  باللون األزرق -فعبل   -هنا  -وهو ما أضفته   ٌ  ....مم

 -عموما   -وهكذا ٌجب أن ٌكون التواصل والتواصً بٌن أهل السنة 

  ...- خصوصا   -وأهل العلم 

 

خٌرا  على هذا المقال النقدي  -أبا طارق  - الشٌَخ سعدا  فجزى هللا

 ...التوجٌهً الرابق

 

 - هذا -، وذكر لً خبَر مقاله  -قبل أسابٌع  -وكان فضٌلُته قد اتصل بً 

كتاب  أُهدي إلٌه من قَِبل بعض : الدافَع لكتابته( السبب ) وأن .. البدٌع 

 !( مكة عوالً) فً موقع سكنه الجدٌد فً )!( جٌرانه 

مّدعاة كتبها بعُض من دخلوا ..!( صٌانة)عبارة عن )!( والكتاب الُمهدى 

ثم !! -على حّد تعبٌر بعض أفاضل السلفٌٌن  -الدعوة السلفٌة من النافذة 

 ! - من بعدُ  -)!( ُرّكبت لهم سٌقان خشبٌة

 - وال نزّكٌه على هللا -المعهودة  -مما أثار حفٌظَة الشٌخ سعد ، وَؼٌرته 

ٌُنسب إلٌها ما لٌس منها عل أو ! ى هذه الدعوة السلفٌة المباركة ِمن أن 

ال ٌستفٌد منها إال  -! بدوافَع مختلفة  -أن ُتجّر إلى خصومات مفتعلة 

 !!الشٌطان الرجٌم ونّوابه

 

ٌُشاع :  -صراحة   -كما ذكر لً  -وكان أكثر ما كره فضٌلُته من ذلك  ما 

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=23308
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=23308


ٌُذاع   ٌصل إلى درجة التكفٌر)!( مّما قد  -ٌق من تبدٌع وتفس: وٌترّدد و

ٌّة على االتهام الباطل بالدعوة  - !! إلى -..أو .. أو.. أو اإلقرار -المبن

 !!! - وما إلٌه -( وحدة األدٌان)

 

 

 ..فجزاه هللا خٌَر ما ٌجزي به عباَده المجاهدٌن بالحق ؛هداٌة  للخلق...

 

******** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ...تحذٌرات  وتنبٌهات

 !!ِمن التقتٌل والتفجٌرات -وٌجري  -حول ما جرى 

 

 

 : مما ال ٌنبؽً التلّكإ فً ذكره ، وال التؤخّر فً إبانته....

 

ٌُعرؾ منهجها بما  أن الدعوة السلفٌة دعوة علمٌة هادٌة وهادبة ؛ 

إلى  -ُكل ه-انتسبت إلٌه من فهم صحٌح ، ونهج واضح رجٌح ، راجع  

 ..-سادة وقادة-ن ، من خٌر قرون هذه األمةسبٌِل سلؾ األمة الصالحٌ

 

كما ٌطٌب -!!أو ماضوٌة! أن تكون رجعٌة -ألبتة  -وال ٌلزم من ذلك 

 !-لبعض النابزٌن رمٌها به

بل هً جامعة  بٌن االلتزام التام باألصالة المنهجٌة ، إضافة  إلى االنتفاع 

رات العصر وُمْحَدثاتِِه التً ال تتناق ض مع الشرع واالستفادة من تطو 

  ..الحكٌم وأصوله ودالبله

 

لٌست حزبا  ، وال حركة ، وال جماعة ،وال  -ِمن جهة  أُخَرى-وهً 

 ..تنظٌما  

 

دعوة قابمة على التعاون الشرعً األخوي  -أصبل  وفرعا  -وإنما هً 

ضمن قواعد الشرٌعة، وإرشادات  -عموم الناس  -وبٌن  - مع-الودود 

 ..العلماء الربانٌٌن

 

تسعى للتكامل مع أولٌاء أُمور ببلد الُمسلِمٌن -فً سبٌل تحقٌق ذلك-وهً 

؛ وبما ٌعود نفعه، وترجع فابدته  -بالحق إلى الحق-تواصٌا  وتناصحا  -

 .-قاطبة  -إلى األمة اإلسبلمٌة 

 



ترفض العنؾ، -بطبٌعتها العلمٌة ، وبؤصولها الشرعٌة-والدعوة السلفٌة 

لمنفلت ؛ الذي لٌس له ِخطام وال ِزمام وتؤبى الفوضى، وتناقض التكفٌر ا

؛ مما ٌمارسه بعض الجهلة المنتسبٌن لئلسبلم ؛بؽٌر هدى وال بصٌرة وال 

 ..كتاب منٌر

 

ما  -أبدا  -لٌس فٌها ...دعوة واحدة -تعالى  -بحمد هللا  -والدعوة السلفٌة 

ات-ٌُْنَسُب إلٌها مما لٌس منها   ٌ د ً عالم ف -الٌومَ -ٌقال فٌها  -!ِمن َتَعد 

حافة سلفٌة :أو ! سلفٌة تقلٌدٌة :أو ! سلفٌة جهادٌة : -أو السٌاسة -الص 

 .إلخ.. تجدٌدٌة

دعوة معتدلة ، وسطٌة ؛  -فً ذاتها  -( الواحدة)ذلكم أن الدعوة السلفٌة 

من وضوح منهجها  -تعالى-بعد فضل هللا -تستمد وجودها واستمرارٌتها

فً الوقت ...ابر علمابها واألبمةالقابم على الكتاب والسنة ،وفتاوى أك

فضبل  عن -،هإالء العلماء  -للسلفٌة-الذي ٌضلل أولبك المنتسبون زورا  

ِة الدعاِة وطلبة الِعلم كون بهم ،وٌسفِّهون مرجعٌتهم-!عام   ...، وٌشكِّ

 

 !فؤٌن هم من الحق، أو الدعوة إلى الحق، أو أهل الحق؟؟

 .للواقع، ُمؽاٌر  للحقِّ  ُمناقض   -هذا-أو انتساُبهم-فنِسبُتُهم 

 

 

 

 -ولؤلسؾ الشدٌد- -!وال ٌزال ٌجري-ما جرى  -ؼٌر مرة-وقد استنكْرنا ...

ٌُفسد األمن -فً عدد من دٌار اإلسبلم من تقتٌل أعمى ، وتفجٌر أهوج ؛ 

ٌّع األمان، وٌزلزل اإلٌمان، وٌقتل  المواطنٌن  -بصورة عمٌاء-،وٌض

ممن  -مسلمٌن، أو ِمن ؼٌر المسلمٌنسواء منهم َمن كان ِمن ال-األبرٌاء

-فً ِظلِّ الدولة المسلمة  -جمٌعا   -لهم حق الرعاٌة والحماٌة والِحٌاطِة 

 .-والحمد هلل

 

من -قبل سنوات قلٌلة  -حرسها هللا-ولم نكد ننسى ما وقع فً ببلدنا األردن



-تفجٌر كبٌر ؼاشم وظالم ؛راح ضحٌته عشرات األبرٌاء من عامة الناس

 ..-نساء  وأطفاال  وشٌوخا  رجاال  و

 

اَء ذلك-وال تزال  ؼصة األلم فً نفوسنا ، ومرارة الظلم فً قلوبِنا؛  -جر 

ٌُنسى  ...فاألسى ال 

 

ٌ ة، والمؽرب،ومصر وؼٌرها ِمن -.. و.. و.. َفضبل  عّما جَرى فً السعود

 ...ِمن تفجٌرات وتقتٌبلت ُمماثلة   -ببلد اإلسبلم

 

من أيِّ أحد -الجبان الظالم السٌا الفاسد المفسد إن  مجرد وقوع هذا العمل

فكٌؾ إذا وقع هذا الباطلُ ممن قد ..؛فإنه مستنكر ؼٌر مقبول-كان

 !!ٌنتسبون إلى اإلسبلم ،وٌّدعون العمل لئلسبلم ،أو الدعوة لئلسبلم؟؟

 

فبل شك أن اإلنكار على هإالء سٌكون أشد وأنكى؛لما سٌتبع أفعالهم 

جة قبٌحة سٌبة ترجع بالسوء والببلء على اإلسبلم من نتٌ -هذه-القبٌحة 

 ..وأهله

 

 ..ٌرفضه -ُكل ه -فاإلسبلم العظٌُم ٌؤبى هذا 

 ..وٌنكره وٌستنكره

 ...وٌناقض أدعٌاءه وٌرّد علٌهم

 

 

فً َمقام القاضً، أو القضاِء، أو التقاضً، أو  -فً هذا المقال -ولسُت 

أو -فبلن، أو الجهة الفبلنٌة  فً إثبات، أو نفً صلة(: البولٌسً)التحقٌق 

 !سواء  فً هذا الحادث، أو ذاك!! -ؼٌر ذلك

 

ُن  ٌِّ ا صارما  ٌلزُم كل  فاعل  فاسد لهذه  -ها ُهنا-وإّنما أنا أب ّ ٌ ُحكما  شرع

 ...-مسلما  كان أو ؼٌر ُمسلم  -المفاسد 



 

ٌُناقُض ُحْكَمنا ُر قولَنا، وال  ٌِّ ٌُؽ ِء فً بعِض أنحا-ما هو واقع  : ولٌس 

، واحتبلل  -على أعداد  ِمن الُمسلِمٌن  -العالمِ  ، وَقْتل  ِمن قَِبِل بعِض -ِمن ُظلم 

 ...-ؼٌِر الُمسلِمٌن

 

ْلَم والقتلَ واالحتبللَ صادر  مم ن ال ضوابَط تضبُطُهم، وال  فإن  هذا الظ 

 .-أو ُتلِزُمُهم-أُصولَ َتلَزُمُهم 

ا نحُن  ا كاِمبل  ال اْنِخراَم فٌه، وال ؛ فإن  عنَدنا من-الُمسلِمٌن-أم  ّ ٌ انِ هجا  رب 

عتِرٌه؛ ٌضبُط َمواقَِفنا، وأحكاَمنا، وعواِطَفَنا ٌَ  ...َخلَلَ 

 

 !؟ وما لنا ولُهم؟!فؤٌَن نحُن ِمن أُوالءِ 

 

-وإننً إذ أكتب هذا ؛فإنما أكتبه بعَدما وصل أسماَعنا حول ما جرى  ...

ٌر والتقتٌل الذي وقع فً من التفج:من حادث شنٌع ،وعمل فظٌع  -أمس

أدام هللا -ثانً أكبر مدن مصر المحروسة-بعض كنابس مدٌنة اإلسكندرٌة

،والذي أوقع عددا  لٌس بالقلٌِل من القتلى  -علٌها إٌمانها وأمانها

 ...-بؽٌر ذنب فعلوه، وال ُجرم اقترفوه-والجرحى

ًّ العربً الكرٌم ُمعاهدا ؛ لْم  َمن َقَتلَ »: ٌقولُ -صلى هللا علٌه وسلم-والنب

ةِ  َرْح رابحَة الجن   ..[رواهُ البخاري  ]« ٌَ

م نبٌنا الكرٌم  ما هو أدنى من القتل  -صلوات هللا وسبلمه علٌه-بل حر 

أال َمن ظلم معاهدا ، أو انتقصه، أو كلّفه فوق »: ، فقال-فٌه، وله-للمعاهد 

رواه ]« قٌامةطاقته، أو أخذ منه شٌبا  بؽٌِر ِطٌب نفس؛ فؤنا حجٌُجه ٌوم ال

 ..[«سننه»أبو داود فً 

 

الكتابً الذي له عهد ومٌثاق فً المجتمع المسلم ، وبٌن :؛هو(المعاهد)و

 .أهله وأبنابه

 

 



 

بما أداه من حق إلى عموم -الحق-ٌشهد لهذا اإلسبلم -كله-إن التارٌخ

فً العلوم والمعارؾ، والنُظم والتصورات ، واآلداب واألخبلق،  -الخلق

 ...-على مدى قرون وقرون -واالقتصادوالحضارة 

 

قبل نحو تسعمبة -ولعل كلمات  ُمباركة  كتبها أحُد ِكباِر علماء المسلمٌن

 -هـ  6ٗٙالمتوفى سنة ) وهو اإلمام أحمد بن إدرٌس القرافً -سنة

ً  -فً ظرؾ صعب عِسر-(م  6ٕ٘ٔالموافق  ؛ ُتبٌن الموقَؾ الشرع

ً  الناصَع ِمن أهل الكتابِ  ُة فً - -من قدٌم الزمان-اإلسبلم مّمن لهم الذم 

« الفروق»فً كتابه  -رحمه هللا -؛ حٌث قال  -ُحسنا  وكماال   -دٌاِر اإلسبلم

(ٖ  /ٔ٘) : 

 

 

فالرفُق بضعٌفهم ، وَسد  َخلّة فقٌرهم ، وإطعام جابعهم ، وإكساء  ..)

، ...-على سبٌل اللطؾ بهم ، والرحمة -عارٌهم ، ولٌِن القول لهم 

ا بهم -مال إذاٌتهم فً الجوار مع القُدرة على إزالتهواحت ، -...لطفا  من 

ٌُجعلوا من أهل السعادة، ونصٌحتهم فً  والدعاٌة لهم بالهداٌة، وأن 

ض أحد ألذٌتهم،  جمٌع أمورهم فً دٌنهم ودنٌاهم، وحفظ َؼٌبتهم إذا تعر 

إن  ف... َوَصون أموالهم وعٌالهم وأعراضهم وجمٌع حقوقهم، وكل  خٌر

  .«...ذلكم من مكارم األخبلق

 

 

ة التطبٌقٌة -وِمن الشواهد التارٌخٌة  ٌ ، والتً تدل  -أٌضا   -العلمٌة العمل

مّمن -على حماٌة أهل الكتاب  -عامتهم، وعلمابهم -على حرص المسلمٌن

ُة فً دٌاِر اإلسبلم م  موقؾ شٌخ اإلسبلم أحمد بن عبدالحلٌم ابن : -لهم الذِّ

ٌ ة  ، حٌنما (م6ٕٖٔالموافق  -هـ  4ٕ6المتوفى سنة )  -ه هللارحم-تٌم

 استولى التتار على الشام ، وأراَد َملُِكهم أن ٌحّرر األسرى المسلمٌن 

فإذا باإلمام ابن تٌمٌة ٌعترض أشد  االعتراض ، وٌطالب بتحرٌر ! -فقط-



 األسرى 

  :، قاببل   -المسلمٌن والنصارى على السواء  -جمٌعهم-

 

نرضى إال بافتكاك جمٌع األسرى من المسلمٌن وؼٌر المسلمٌن ؛  إننا ال»

تنا، وال ندع أسٌرا   -ال من أهل الذمة ، وال من أهل الملة -ألنهم أهل ذم 

». 

 

متابعة  -وقتذاك-على المسلمٌن  -رحمه هللا  -بل أوجب اإلمام ابن تٌمٌة

أطلق سراح  القتال حتى ٌتم  تحرٌر الجمٌِع، فلما رأى ملُك التتار ذلك

 .-جمٌع األسرى لدٌه

 

 

هذه حقٌقة اإلسبلم ، وحكمة اإلسبلم ، ورحمة اإلسبلم ، وبعض مواقفه 

 ... الشرٌفة الِعظام

 

 

ِق هللاَ ُكل  ُمسلم   ... ت  ٌَ حق التقوى؛  -مهما كان، كٌفما كان، أٌنما كان-فْل

ٌّن حقٌقَة بؤْن ٌكوَن كل واحد منا َمَثبل  سامٌا  ٌ: وتطبٌق ذلك وتنفٌذه  ب

ٌُظهر أخبلَق أهل اإلسبلم  -فً الوقِت ذاتِهِ -ُمجانِبا  ومحاذرا  ... اإلسبلم، و

أْن ٌكوَن َمَثلَ َسوِء فً تشوٌه صورِة اإلسبلم، أو تنفٌر ؼٌر الُمسلِمٌن 

 ...منه

 

 

عٌُشها الُمسلمون  ٌَ عبِة التً  روِؾ الص  ة  فً هذه الظ  ة  -وبخاص  فً  -عام 

َج إالّ هللاُ -َضعفا  ووَهنا   -ُكلِّهِ - أرجاِء العالَمِ   .-ُسبحاَنُه فً ُعبله-، وال ُمفرِّ

 

ً  فكرّي ُتجاه  -الٌومَ -وأما ما هو جار   فً كثٌر دٌاِر الَؽرِب ِمن موقؾ  سلب

ْحَذُروَن -منهم وإلٌهم-والذي صار أشبَه بالمرِض -اإلسبلم والُمسلمٌن؛  ٌَ ؛ 



ُروَن منه، حّتى سّموه ٌُحذِّ فهو أَْكَبُر !!(:اإلسبلمفوبٌا) :-فٌما بٌنهم- منه، و

ْنت  ٌ ْرت، ولُِحْكِمِه ب  ...-لو كانوا ٌعلمون-َدلٌل  على ما منه َحذ 

 

 

د-وأكاُد أجزُم  أن  عبلَج هذا المرِض العضال إنما ٌكوُن بالعمِل  -ؼٌَر ُمتردِّ

هُ  ٌُضاد  فه ، وكشِؾ ما  ٌّ ا م-على نقٌِضِه، والسعً إلى إظهاِر ما ٌز م 

، وأخبلقه الفاضلة، وآدابه الكاملِة  -َذَكْرُتهُ  ِمن التعرٌِؾ باإلسبلِم الحقِّ

 ...الماثلة

 

 

 «التحذٌر ِمن فتنة التكفٌر»بإعادِة ما كتبُتُه فً كتابً  -ُهنا-وأختم 

ات   -قبل خمسة عشر عاما  -( ٖٔص) ة مر  وذلك قبل أحداث  -وقد ُطبَِع ِعد 

ها   -ا قُلتُ لمّ  -!المشهورة-( سبتمبر11) را ، ومنبِّ  :-بعد بٌان  وبٌان   -ُمحذِّ

 

 

رد ّ لُِؽلُوِّ الؽالٌِن، وتكفٌر الُمَكفِِّرٌن؛ الذٌن َفَتُحوا الباَب : نقولُ الذي قُلناه»

 ُمْشَرعا  

ِؾ،  -بؤفعالِِهم وأقوالِِهم- ٌَِصفُوا اإلسبلَم بالتطر  ٌن وُمناوبٌِه؛ لِ لكلِّ أعداِء الدِّ

، وببل تفصٌل  .. إلرهابوالُمسلمٌَن با بسوِء -فكاُنوا .. ِمن ؼٌر تمٌٌز 

، وسببا  كبٌرا   -صنٌِعهم ا َمنٌعا  فً َوجِه الّدعوِة الحق ِة لئلسبلِم الحقِّ سد ّ

راتِهم، وَشلِّ قواهم  ...للضؽِط على الُمسلِمٌن، واستِنزاِؾ ُمقد 

ُد َدْرَبُهم ٌُسدِّ ٌُْصلُِحُهم، و  .«...فاهللُ 

 

 

 .الُمستعان وهللاُ  ...

 

********** 



ن؟! إلى مَتى؟... ُعْنُؾ الُمجتَمعاتِ  ٌْ   !وإلى أ

ة  -  ٌ  ..-نظرة  شرع
 

 

را  ِمن أحواِل الُمفسِدٌن -تعالى-قال هللا  : -ُمنِكرا  أفعالَ الظالمٌن، وُمحذِّ

ٌُْهلَِك اْلَحْرَث َوالن سْ } ٌُْفِسَد فٌَِِها َو لَ َوهللا الَ َوإَِذا َتَول ى َسَعى فًِ األَْرِض لِ

  .{ٌُِحب  الَفَساد

 

َتوجٌها ، -لقارون،  -ِحكاٌة  عن قوم قارون الصالحٌن -ُسبحانه-وقال 

اَر اآلِخَرَة َوالَ َتنَس َنِصٌَبَك ِمَن }: -وإرشادا ، وتربٌة   َواْبَتِػ فٌَِما آَتاَك هللا الد 

َك َوالَ َتبْ  ٌْ ا َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن هللا إِلَ ٌَ ْن ِػ اْلَفَساَد فًِ األَْرِض إِن  هللا الَ الد 

  .{ٌُِحب  اْلُمْفِسِدٌن

 

ُسِل واألنبٌاِء، واِصفا   -فً ِكتابِِه  -تبارَك وتعالى-ولقد ذم  هللا  أعداَء الر 

اُهم   ٌ ُر منها-إ ٌَُحذِّ َنفُِّر ِمن أهلِها !ضمَن أوصاؾ  شنٌعة   ٌُ والقابِمٌَن ! و

ا ُكل َما أَْوقَ ...}: -!بها ْسَعْوَن فًِ األَْرِض َفَساد  ٌَ ا لِّْلَحْرِب أَْطَفؤََها هللا َو ُدوْا َنار 

ٌُِحب  اْلُمْفِسِدٌن  ..{َوهللا الَ 

 

ٌ ة  « مجموع الفتاوى»فً  -رحمُه هللاُ -وقالَ شٌُخ اإلسبلم ابُن تٌم

حا  -( ٕٙٔ/6ٕ)  :-ضابطا ، وُموضِّ

ذٌن آمُنوا وعملُوا وقد أثَنى هللاُ على الصبلِح والُمصلِِحٌن، وال»

  .[ِمن القُرآن الكرٌم]الصالحات، وذم  الُمفسِدٌن فً ؼٌِر موضع  

لْم تكن مّما أََمَر هللاُ : فحٌُث كانت َمفسدةُ األمِر والنهًِ أعظَم ِمن مصلحتِهِ 

 به 

م  - ًَ هللاَ فً -وإْن كان قد ُتِرَك واجب  وفُِعلَ ُمحر  قِ ؛ إذ الُمإمُن علٌه أْن ٌت 

 .«...ِه، ولٌس علٌِه ُهداُهمعبادِ 

 



ها   ... ًُ عن الفساِد واإلفساِد ُموج  ة  -فإذا كان هذا النه إلى  -وبَحزم  وقُو 

رِع  ُه قاَم بالش  ، ولكْن؛ قد ٌترت ُب على -أمرا  أو نهٌا  -َمْن ظن  فً نفِسِه أن 

 ًُ والتحذٌُر ! أعظمَ  فعلِِه َنقٌُض قصِده؛ فِمن باِب أَْولَى وأَْولَى أْن ٌكوَن الن ه

-فٌَمن ماَرَس الفساد، وقاَم بالُعنِؾ، وأشاع الفوَضى  :واإلنكاُر أنَكى! أشد  

ة  -تقتٌبل ، وإساءة ، وإفسادا    ٌ ة  قبل  ٌ ة  ! ؛ عصب  ٌ ة  أَُسِر  ٌ أو ثؤرا  ! أو َحِم

ا ّ ٌ اقة  ! ولو تحت أسماء  المعة  -! جاهل  !-أو ِشعارات  بر 

 

ةِ )إّن تنفٌَذ األحكاِم  َمنوطة  بؤهِل القُدرِة  -ِمن ُعقوبات  ونحِوها-( العام 

ِة لها   ٌ بلح ٌُنٌُبهُ -علٌها، والص  لطان، أو َمن  ، وال ٌجوُز أليِّ أحد  -ِمن الس 

ي لها،  -!كٌفما كان -كابنا  َمن كان-ِمن الّناِس  تجاوَز َقْدَرهُ فً التصدِّ ٌَ أْن 

ِر فٌها؛ إْذ هو  ُمخالِؾ  للش رِع ِمن جهة ،  -ٌبببل ر-هكذا -أو التصد 

 .وللقاُنوِن ِمن جهة  أُخَرى

 

نا الكرٌُم   ٌ ال ٌنبؽً للمإِمن أْن »: ٌقولُ  -صلواُت هللا وسبلُمُه علٌه-ونب

ٌُِذل  الُمإمُن َنفَسُه : ، قالُوا«ٌُِذل  َنفَسهُ  : ؟، قالَ -ٌا رسولَ هللا-كٌؾ 

لُها ِمن الببلِء ما ال ُتطٌق»  .«ٌُحمِّ

 

ؤُن فكٌ ا -الٌومَ -وهذا الُعنُؾ ُمنتِشر   -إذنْ -ؾ الش  وفً مناطَق شت ى ِمن  -ِجد ّ

 ًِّ ، وفً ببلِدنا -..و.. ، و(ُتوُنس)، و(الجزابر: )مثل -ُعموما  -الوطِن العرب

ِة   ٌ ، وألسباب  أكثُرها ؼٌُر -ولؤلسِؾ الشدٌد -ُخصوصا   -المحروسةِ -األُردن

ً  َمقبو ً  صحٌح، وال ُعرف   .لشرع

 

ال َتسل ُق !! إتٌاُن البٌوِت ِمن أبوابِها: -إن كان هذا أو ُوِجَد ذاك-واألصلُ 

 !!!واختراُق ُجدرانِها!! أسواِرها

 

ٌ ات، واإلساءات، : -أو تلك-وُكل  هذه األفاعٌل  ُب علٌها ِمن الَمسإول ٌُترت 

-منظورمّما هو محسوس  -الشًُء الكثٌُر الكثٌُر : واالبتبلءات، والش رور

 ؟!!



-هذه-أن  ببِلَدنا الُمبارَكَة : ومّما ٌنبؽً الُمسارعُة إلى ِذكِره، والُمفاخرةُ به

تملُِك َثروة  ُعْظَمى ال تكاُد ُتوَجُد فً ؼٌِرها ِمن الببلِد  -بحمِد هللا وتوفٌقِهِ 

ولِ  موضُع حسد  ِمن كثٌر  ِمن الببلِد، والتً  -فً هذه الثروة-وهً ! والد 

ة الَكم  الكبٌرتضم  ِمن   ٌ ٌ ة واالقتصاد -فً الوقت الذي ُهم ! الث روات المال

ُمقابلَ ! -!إن لم ٌكن جمٌَعها-لو َتزولُ أكثُر ثرواتِهم)!( ٌتمن وَن  -جمٌعا  

بها،  -تعالى-ِمن هذه الثروة المٌمونِة التً أكرَمنا هللاُ  -!ولو قلٌل-ُجزء 

أْن  -جل  وَعبل-والذي نسؤلُ هللا  األمن واألمان، :وأظل نا بخٌِرها، وهً

لَها بالُهَدى واإلٌمان  ، وٌتم  الُبنٌان-ٌَُجمِّ ُه سمٌع   -حّتى ٌكتملَ الِعز  إن 

 .-ُمجٌب  

 

نا  َنَظْرنا نظرَة تؤن  فاحصة  فً بعِض األحداِث التً وقَعت  -َبْعدُ -ولو أن 

نا سنَرى أن  فٌها : -!ولو فً ببلِدنا على األقلّ -ُهنا، أو ُهناك، أو ُهنالك  فإن 

َتهاُونا  عظٌما ،  -!ِمن حٌُث ُممارساُتها، وَمسالُكها؛ فضبل  عن نتابجها-

با  َمقٌتا    ..وانفبِلتا  شدٌدا ، وتعص 

 

ٌُناقُِض أُصولَُه  -وؼٌره ِمن ِمثلِهِ -ُكل  ذلك  ... رَع الحكٌَم، و ٌُخالُِؾ الش  مّما 

ْحَسُبونَ }الكرٌمَة؛ ِمن أُناس   ا ٌَ ٌُْحِسُنوَن ُصْنع  ُهْم  -، حّتى َوَصلَ األمُر {أَن 

بل إزهاق !! وإفساِد الُممتلكات! إلى إتبلِؾ الُمنشآتِ  -فً بعِض األحوالِ 

مع كثٌر  ِمن الشرِّ واألذى ! ِمن ؼٌِر أدَنى خٌر  ُتَخلِّفُهُ -الن فوس الَمعصومة 

 !!!-!ُتْثِمُرهُ 

ِة، واقعا  فً أهلِها، فإلى مَتى سٌستمر  هذا الببلُء واإلف ساُد ناِزال  فً األُم 

را  علٌها  دون إحساس  بالواجبات، أو إدراك   -وطنا  وأفرادا  -ُمإثِّ

ٌ ات؟  !للمسإول

ُة المرٌرةُ الخطٌرةُ التً ال ٌستفٌُد   ٌ وأٌَن أٌَن ستؤُخُذنا تلُكُم اآلثاُر السلب

جٌم، وأعوانه، وإخوانه  ٌطاُن الر  ن َعُدو  ُمتربِّص، أو َخصم  مِ -منها إالّ الش 

 !؟-!ُمتلصِّص

 

 :ورِحَم هللاُ َمن قال



 

ماِد َومٌَض نار   ٌَكوَن لها ِضَرامُ *** أَرى َخلَلَ الر  ٌُوِشُك أْن   و

ٌُْطفِها ُعقبلُء قوِمً  ففً آثاِرها فَِتن  ِعظامُ *** فإْن لْم 

 

 

 

ْمَع َوُهَو َشِهٌد إِن  فًِ َذلَِك لَِذْكَرى لَِمن َكاَن لَُه َقْلب  أَوْ }  .{أَْلَقى الس 

 

 

 

* * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٌَقولُون} ٌَِضٌُق َصْدُرَك بَِما  َك   {...َولََقْد َنْعلَُم أَن 

، وتدب ر  - ر   ...-تفك 
 

 

زٌادة  على -كثٌرة  هً آٌاُت القُرآِن العظٌِم التً ٌجُب على الُمسلِم  ...

لُها، وت -تبلوتِها ر بما فٌهادراسُتها، وتؤم  ُر معانٌها، والتفك  دب  . 

 

سواء  ِمن ذلك ما كان فً باِب العقابد، أو األحكام، أو الَقَصص، أو 

الكثٌرةِ -إلى ؼٌِر ذلك ِمن مقاصِد القُرآِن الكرٌم-التربٌة والسلوك  -... 

 

ِضٌُق َصْدرُ }: -تعالى-ولعل  ِمن أََجلِّ ذلك قولَ هللا  ٌَ َك  َك بَِما َولََقْد َنْعلَُم أَن 

قُولُون اِجِدٌن . ٌَ َن الس  َك َوُكن مِّ ْح بَِحْمِد َربِّ َك .َفَسبِّ ٌَ ؤْتِ ٌَ َك َحت ى  َواْعُبْد َرب 

قٌِن ٌَ ، وتوجٌها ، وبٌانا   -{ اْل َنت هذه اآلٌُة الجلٌلُة -تربٌة  ؛ فقد تضم 

ٌ ة ثبلثَة أُصول   ٌ ة-القُرآن ُكلِّ -: 

 

ل ٌَعترٌها، وما قد بٌاُن الطبٌعة الب: األصلُ األو  ٌ ة، والتنبٌُه إلى ما  شر

، أو أذى، أو ببلء ٌُصٌُبها ِمن بؤس  ... 

 

كشُؾ ما ٌنُجو به العبُد ِمن هذه األدواء؛ وبؤنجع دواء: الثانً ... 

 

التوكٌد على الواجب الُمستمّر الذي ال ٌجوُز للعبِد االنفكاُك منه، : الثالث

 ...أو االنقطاُع عنهُ 

 

ا كان هذا ً  العظٌُم ُمخاَطبا  به  ولـم  ً   -أصالة  -النص  القُرآن النب صلواُت -

ُد بالِعصمة  -هللا وسبلُمُه علٌه  ٌ ُد بالوحً، والُمإ وهو الُمسد  صلّى هللاُ -

ى -، بما فٌه ِمن إظهاِر ما أصاَبُه ِمن أَذى ُمخالِفٌِه -علٌه وسلم ولو كان أذ 

ا ّ ٌ ٌُصاُب به أتباُعُه : -نفس اُعوَن -صل ى هللاُ علٌه وسل م-كان ما قد  ، والد 



تِه  أْولَى فً ُشمولِِهم : -وَنْصِرها-إلى نهِجِه، والقابُموَن على َنشِر ُسن 

 ...بالَخَبِر عنه، والُحْكم بهِ 

 

ـٌق)فلبْن كان هذا  د ولد آدم ( الضِّ ٌّ فؤَْولَى وأَْولَى أن  -أجمعٌن-قد أصاَب س

عات  أو جما -ٌُصاَب به أفراد  منُهم  -... 

 

َر  ُنزولَ اآلٌِة الكرٌمِة على سبب  ال ٌمنُع »: أن   -فً ِعلِم األُصولِ -وقد تقر 

البِن عاِدل الحنبلً-( 6٘ٗ/ٖ)« الل باب»كما فً -« ِمن الُعموم -. 

ا»: -أٌضا  -إضافة  إلى ذلك  ، وإْن كان سبُب ُنزولِها خاص ّ -« أن  لفَظَها عام 

البِن ُجَزيّ -( ٓٗٗ/ٕ)« التسهٌل»كما فً  -. 

 

فً بٌاِن أذى  -أصبل  -ولٌس ُمإثِّرا  على هذا الُعموِم كوُن اآلٌِة نازلة  

( ًِّ الُمختار ( الُكف ار -؛ ذلكم أن  فً الُمسلِمٌن -صلّى هللاُ علٌه وسلّم-للنب

ى شدٌدا ، وفً -فوا أَسفًِ الشدٌد -ومنهم  ٌُْإِذي أخاهُ الُمسلَم أذ  َمن قد 

َدة ؛ منها قولُُه التحذٌر ِمن ذلك  : -صل ى هللاُ علٌه وسل م-ُنصوص  ُمتعدِّ

وكثٌر  ؼٌُرهُ -« الُمسلُم َمن َسلَِم الُمسلُِموَن ِمن لِسانِِه وٌِده» -. 

 

َوَجَعْلَنا َبْعَضُكْم لَِبْعض  فِْتَنة  أََتْصبُِروَن َوَكاَن }: -ُسبحاَنهُ -ولعل  قولَ هللا 

ا تماما  -معَنى ٌلتقً هذا ال: {َرب َك َبِصٌر  ة  وَسَعة   -  ٌ  ...-بشمول

 

  ً نفِسها-فً اآلٌِة  -رحمُه هللاُ -وقد قالَ اإلماُم الشافع -:  

« ُته به إذا ضاَق من أذاهم -عز  وجل  -وأنزلَ هللاُ  ٌُثبِّ فٌما  َك } :- َولََقْد َنْعلَُم أَن 

قُولُون ٌَ ِضٌُق َصْدُرَك بَِما  ْح بَِحْمِد َربِّكَ . ٌَ ؛ َفَفَرَض علٌه إببلَؼُهم، {...َفَسبِّ

ُسبحاَنهُ -وعبادَتُه  -..» -« 116/ٕ)« تفسٌره )-. 

 

ً  لآلٌِة  -(61ٙ/ٗ)« تفسٌر اإلمام ابن كثٌر  »وفً  نا  الَمعَنى اإلجمال ٌِّ ُمَب

بكلمات  عظٌمة  -الكرٌمِة  -: 

« د-وإّنا لََنْعلَُم : أي ٌَحُصلُ لك ِمن أذاُهم لك -ٌا ُمحم  َك  أن  ، و : ِضٌُق انقِباض 



ل على  َك عن إببلِؼك رسالَة هللا، وتوك  ن  ٌَ ٌُْثنِ َك ذلك، وال  ِهٌدن  ٌَ ؛ فبل  َصْدر 

ُه كافٌَِك، وناصُرَك علٌهم؛ فاشتِؽلْ بِذكِر هللا، وتحمٌِده، وتسبٌِحه،  هللا؛ فإن 

 .«...وعبادتِهِ 

 

َة أشرُؾ الَمقامات»وما ذلك إال    ٌ رآن، ؼرابب القُ »كما فً -« ألن  الُعبود

ٌساُبوري-« ورؼابب الفُرقان ٌن الن  لنظاِم الدِّ -. 

 

أصبلِن َمفروضان -بالُجملةِ  -إَذنْ -َفُهما  : 

ال   فرُض الببلغ، والدعوة: أو  . 

فرُض عبادتِِه، والقٌِاِم بُحقوقِهِ : ثانٌا   . 

ناِن  ن ٌتضم  ٌْ َفرضا   -إشارة  -وِكبلَ الَفرَض : 

والُمصابرةُ فٌه الصبُر على األذى، واحتمالُُه،: ثالثا   . 

ِم  ٌِّ ٕ/ٕ)« مفتاح دار السعادة»القابلَ فً -ورِحَم هللاُ اإلماَم ابَن الق ): 

« إلى شًء  أحوَج منُهم إلى معرفِة ما جاَء به  -َقط  -فلٌس الناُس أحوَج 

الرسولُ، والقٌاِم به، والدعوِة إلٌه، والصبر علٌه، وجهاِد َمن َخَرَج عنُه؛ 

 .حّتى ٌرجَع إلٌه

، وال سبٌلَ إلى الُوصوِل إلى -أْلَبت ة-س للعالَِم َصبلح  بدون ذلك ولٌ

 .«السعادِة، والفوِز األكبر إالّ بالُعُبور على هذا الجسمِ 

 

ها ؛ لعل  أهم  ٌُسَتفاُد ِمن هذه اآلٌِة الكرٌمِة العظٌمِة فوابُد جلٌلة   :و

َقُع فً ُنفوِس ِجنْ : األُولَى ٌَ  ،  ً در أمر  طبٌع -جمٌعا  -س اإلْنِس ِضٌق الص 

  ...-كابنا  َمن كان هذا اإلنسان

ٌُق أعظَم إنسان  وطبْت قدماهُ األرَض  علٌه -كٌؾ وقد أصاَب هذا الضِّ

بلم بلةُ والس  ؟-الص  ! 

 

ًّ »وما ذلك إالّ  ِة، والِمزاج اإلنسان  ٌ كما فً -« بُمقتَضى الِجبِل ِة البشر

كما قالَ رب   -إَذنْ -؛ فاألمُر -ًلئلماِم الش وكانِ -( ٖ٘ٔ/ٖ)« فتح القدٌر»

ً  }: -ُسبحاَنه-العالَِمٌن  ٌُوَحى إِلَ ْثلُُكْم  َما أََنا َبَشر  مِّ علٌه أفضلُ -{ ...قُلْ إِن 



بلة، وأتم  الت سلٌم  .-الص 

 

در : الثانٌة ِر -هذا-ُوجود ضٌق الص  ، أو التحس  ًِّ وما فً -، أو األلِم النفس

ا-معَنى ذلك  َة، أو الن فَس الُمإِمَنَة  -بِهِ وِمن َجر   ٌ ٌُنافًِ الطبٌعَة البشر -ال 

ها  ...-ولو كانت ُملتزمة  بدٌنِها، ُمجاهدة  نفَسها، طابعة  أمَر ربِّ

 

ر ْدِر ٌكوُن ِمن امتبلبِِه ؼٌظا  بما ٌكَرهُ »: وِمن الُمَقر  أن  ِضٌَق الص 

ر الَوجٌز»كما فً -« اإلنسانُ  ٌ ةالب-( 4ٖٙ/ٖ)« المحر  ِن عط -. 

 

ُمسل طا  ِمن سفٌه  لن ٌضبُط  -أو ذاك-فكٌَؾ إذا كان ما ٌكَرُهُه هذا اإلنسان 

ٌُْدِرك ذاَته! نفَسه قًِ رب ه! أو جاهل  لْم  ؟!أو ُمتطاول ال ٌت  ! 

 

وال ُبد  -فإن  ذلك سٌكوُن أشد  أثرا ، وأعظَم َوقعا   -. 

 

ٌن أو تشكٌكا  فً ! فً العقٌدة أو َؼْمزا  ! فإذا كان ذلك َطعنا  فً الدِّ

ٌ ة ؛ فهو أشد  ببلء  وحاال ، -َمْحضا  خالِصا  -أو كذبا  وافتراء  ! الِمصداق

 !!وأعظُم سوءا  ومآال  

بر، واالصِطبار، والُمصابرة : الثالثة ٌُعٌُن على الص  ُة التِزام ما   ٌ والتً -أهمِّ

ُعموما  -وُر بها العباُد هً ِمن أعظِم ما ُتْثِمُرهُ األعمالُ الصالحاُت المؤم

قوال ، وعمبل ، واعتقادا   -وُخصوصا   -... 

 

ا-كثٌرا ، وكثٌرا  -وقد جاَءْت ُنصوُص القُرآن الكرٌم بكلِّ ذلك  ؛ ومنه-جد ّ :  

َولََمن َصَبَر َوَؼَفَر إِن  َذلَِك لَِمْن َعْزِم األُُمور} -أ ..}.. 

َها ال ِذٌَن آَمُنوْا اْصبُِرواْ } -ب  ٌ ا أَ َوَصابُِروْا َوَرابُِطواْ  ٌَ ..}.. 

َفاْعُبْدهُ َواْصَطبِْر لِِعَباَدتِهِ } -جـ ..}.. 

«{ بِر ِمن : {واْصَطبِرْ  « الُبرهان»كما فً -« (اْصبِرْ )أبلَُػ فً األمِر بالص 

للّزركشً-( ٖٗ/ٖ) -. 

 



أو الطعِن ! بالَهْجر العاطل -أو الُمباالةِ -اإلشارةُ إلى عدِم االهتماِم : الرابعة

َعَفةِ  -ُكل ها-أو التكذٌب بالباطل؛ فهذه ! الفاشل ُحَجُج الض  وأسلحُة  !

 !!الَعَجَزة

 

اِعً إلى هللا الحقِّ  ؛ ال شًَء ؼٌُر الحقِّ : -الحقِّ  -وَهم  الد  الحق  ... 

 

{ هْ  ٌَ ْهِدي لِْلَحقِّ أََفَمن  ٌَ ْهِدي إِلَى اْلَحقِّ قُِل هللّاُ  ٌَ ن  ِدي قُلْ َهلْ ِمن ُشَرَكآبُِكم م 

َؾ  ٌْ ٌُْهَدى َفَما لَُكْم َك َي إاِل  أَن  ِهدِّ ٌَ ن ال   َبَع أَم  ٌُت  إِلَى اْلَحقِّ أََحق  أَن 

 ..{َتْحُكُمون

 

« ٌُرِشُد إلى الحّق أهلَ الحقِّ -إن  هللاَ : أي ْهِدي و ٌَ َبَع : -الذي  ت  ٌُ أحق  أْن 

للواحدي-( 4ٗ٘/ٕ)« التفسٌر الوسٌط»كما فً -« أْمُرهُ  -. 

 

واء؛ وهو التسبٌُح، والحمُد، وِذكُر : لخامسةا بٌاُن الِعبلج، وَوْصُؾ الد 

ُدوَن تبدٌل  -إلى ُحلول األَجل والموت ... هللا، وطاعته، وُشكُرهُ، وعبادُته

 ...-وال َتؽٌٌر  

َعِة  ًّ الُمَتَنوِّ وهذا صرٌُح ما ُختَِمت به هذه اآلٌُة الكرٌمُة ِمن األمِر اإللِه

أكثِْر ِمن ِذكر هللا، وتسبٌِحِه، وتحمٌِده، والصبلِة؛ »: اُظُه؛ أيدالالُتُه وألف

ٌُعٌُنَك على أُموِرك ْدَر، وٌشرُحُه، و ُع الص  ٌُوسِّ تفسٌر »كما فً -« فإن  ذلك 

ْعِدي 4ٖٗص)« الس  )-. 

 

شاِرحا  -( ٗ٘ٔ/ٗٔ)« تفسٌِرهِ »وقال اإلماُم الطبري  فً  -: 

« ناِء علٌه،  -ُهُه منُهمفٌما نابَك ِمن أمر  َتكر-فاْفَزْع  إلى الش كِر هلل، والث 

بلة ك: والص  ْكفَِك هللاُ ِمْن ذلك ما أَهم  ٌَ ..». 

 

 :وَرِحَم هللاُ َمن قال

نًِ ٌَستفِز  ُت أرضاهُ ُمنِعما*****وما كل  برق  الَح لً  ٌْ وال ُكل  َمن الَق  

ر  لَْم أبِت نًِ الض  كري ُمْنِجدا  ُثم  ُمْتِهماأَُقلُِّب فِ *****ولكْن إذا ما اضطر   



ً  َوأَْنَعما*****إلى أَْن أَرى ما ال أََؼص  بِذْكِرهِ  إذا قُلُت قد أْسَدى إل  

 

 

جل  فً ُعبله، وعُظَم فً -وأختِم بما َوَرَد فً القُرآِن العظٌِم ِمن كبلِم ربًِّ 

الِِحٌن -عالًِ َسماه اه بدعاِء الص   ٌ داعٌا  إ -: 

َنا أَْفرِ  } ْت أَْقَداَمَناَرب  ا َوَثبِّ َنا َصْبر  ٌْ ْغ َعلَ  }... 

 

 

 ...وهللاُ الُمستعان، وعلٌه الت كبلن

 

 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



فبل بد أن ****إذا الشعب ٌوما أراد الحٌاة: قول الشاعر

 ...للعقٌدةمخالؾ !! ٌستجٌب القدر

 

 :قول الشاعر

 

 

 

 !!فبل بد أن ٌستجٌب القدر****إذا الشعب ٌوما أراد الحٌاة

 

 ...مخالؾ  للعقٌدة

 

بعض  -!!( اإلسبلمٌة)فً بعض اإلذاعات األردنٌة -بؤذنً  -سمعت أمس 

مستدال  به على ما ..وهو ٌورد هذا الشعر  -فً األردن  -دكاترة الشرٌعة 

 !!!ٌرةجرى من أحداث تونس األخ

 

أو تعصب ! جهل بحقٌقة هذا الشعر -هداه هللا  -وٌكؤن هذا منه 

 !!!-!على اعتبار أنه تونسً األصل-!!للشاعر

 

فً كشؾ وجوه  -حفظه المولى  -وقد رأٌت فتوى للشٌخ صالح الفوزان 

 !!!!- على شهرته وانتشاره -ؼلط هذا الشعر 

 

 :وهاكم نص  السإال والجواب

 

 

 

 : ا حكم قول الشاعرم: ٌقول السابل 

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=23998
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=23998


 

 

  !!فبل بد أن ٌستجٌب القدر***** إذا المرء ٌوما أراد الحٌاة

 

 

  : - حفظه هللا -فؤجاب الشٌخ صالح الفوزان 

 

 

 

 

 

ٌعنً إن المرء هو الذي ! .. ال بد أن ٌستجٌب القدر ؟.. هذا كبلم فاضً  )

لى العكس القدر هو الذي ٌفرض ع! .. ٌفرض على القدر أّنه ٌستجٌب ؟

 . اإلنسان

 

 

 

 

  .. أو أّنه جاهل ما ٌعرؾ.. هذا كبلم شاعر هللا أعلم باعتقاده 

بُِعُهُم : " ٌقول  -جل وعبل-على كل حال هذا كبلم شاعر وهللا  ت  ٌَ َعَراء  َوالش 

ِهٌُموَن  ٌَ ُهْم فًِ ُكلِّ َواد    ٕٕٗسورة الشعراء ، اآلٌة " اْلَؽاُووَن ، أَلَْم َتَر أَن 

 . ٕٕ٘ـ 

 

 

 

 

 .. " أعذبه أكذبه: " وٌقول أهل الببلؼه عن الشعر



 : هذا كبلم باطل ببل شك

 

 !!فبل بد أن ٌستجٌب القدر****إذا المرء ٌوما أراد الحٌاة 

 

 

ٌُنسب للشابً   . شاعر تونسً من الشعراء المعاصرٌن: هذا مبالؽة ، هذا 

 

 

 

 

ٌا ُظلم  :"بعض الناس وبعض الصحفٌٌن ٌكتبون كتابات ســـــٌبة ٌقول 

، هذا " ٌالسخرٌة القدر " ، ! ، ظلَمُهم القدر " ٌا ُظلم القدر  " ! " القدر

 !القدر ٌظلم ؟! القدر ٌسخر ؟.. كبلم باطل ٌإدي إلى الكفر والعٌاذ باهلل 

).... 

 

 

 ..هو الموفق والمستعان -سبحانه  -وهللا ...

 

 

 

 

 

 

 

 



-(الحكام)فً موضوع-سإال وجه إلى الشٌخ الفوزان

 ...وجوابه علٌه

 

ًّ بعض اإلخوة  هذه المادة ، فؤحببت إطبلع -جزاه هللا خٌرا-أرسل إل

 ...-جمٌعا  -شكر هللا لهم -إخواننا فً هذا المنتدى المبارك

 

 

 

 

 

 

 

 :السإال

 

 

الدعاء بالصبلح و التوفٌق للحاكم فضٌلة الشٌخ، وفقكم هللا، هل ٌجوز 

 الذي ال ٌحكم بما أنزل هللا، بل ٌحكم بالقوانٌن الوضعٌة؟

هل فً الدعاء تشجٌع للحاكم فً : أي)و هل فً ذلك تشجٌع له على ذلك 

 ؟...، أو ندعو له و علٌه(عدم تحكٌمه بما أنزل هللا

 

 

 

 :-وفقه هللا-فؤجاب الشٌخ الفوزان

 

 

 

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=24248
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ٌُْدعى له ب" ٌُْدعى له بالهداٌة.. الهداٌةالكافر   ..الكافر 

 

 

 !فكٌؾ بالمسلم العاصً؟

 

 

 .فٌدعى بالهداٌة للكافر و المسلم

 

 

 وٌدعى بالتوفٌق لولً األمر أن ٌوفقه هللا للتوبة،

 

 

 .ولتحكٌم الشرٌعة

 

 

 ."ال بؤس فً ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 



تكرار )!(: وجدٌد المسابل الـُمثارة... مقال الشٌخ ربٌع

  !!للصواب فٌه أَثارة لٌس! وإِثارة
 

 

 

 !ٌكتب -أحسن هللا خاتمتنا وإٌاه-ال ٌزال الشٌخ ربٌع المدخلً..

 

-؛ أََما وهو ٌقفُز عن ذلك -فٌما لو كتب حقا ، أو رّد باطبل  -وهذا من حّقه 

-ردود أهل الحّق علٌه ، وكشَفهم ظلَمه  -ولو باإلشارة-؛ متجاوزا   -كله

كلماته ومزاعمه واّدعاءاته ؛ فهذا ما ال لهم ؛ بتكراره سابَق  -وأتباِعه

 ...ٌُقبل منه ال فً قلٌل وال فً كثٌر

 

ًّ -وسبب ذلك  ًّ -الجل  أّن قُّراء الٌوم ؼٌُر قّراء األمس -أٌها الشٌخ المدخل

: 

 

 

ٌُتابعون وٌتتّبعون وٌتؤّملون وٌفّكرون وٌدّققون  ..فقّراء الٌوم 

ٌتعّصبون : -فضٌلة الشٌخ-لٌكومنهم بقاٌا ال ٌخَفون ع-بٌنما ّقراء األمس 

 ..وٌقلّدون وٌتحّزبون

 

أن  -المهّم عندهم!!! وٌكادون ال ٌّفكرون! ٌطّبلون وٌزّمرون -فقط -بل 

 !!!(!فبلن)،أو!(فبلن)،أو!(فبلن)صادر  عن الشٌخ -أو المقال –الرّد 

 !!!!!!!!ال ٌكون لهم رابع)!(وقد

 !!ِمن المتبوع ال من التابع

 ....(!!لٌما  ٌسلّمون تس)فحٌنبذ  

 

 !-الثبلثة-)!(أحد المسل م لهم)!(وهذا ما صّرح به



 

 !؟(المنهج السلفً العظٌم)حقٌقُة  -برّبكم-فهل هكذا 

 

شخصا  فً منهج ، و منهجا  فً  -!الٌوم-آل !( المنهج السلفً)أم أن 

 !!شخص؟؟

 

- !وبجبلء -ولؽٌري-،ثم ظهر لً -قببل  -ما تبّدت مبلمُحه ( عٌنُ )هذا ...

 -وفقه هللا–، الذي كتبه الشٌخ ربٌع ..( الجهل والخبال)..فً مقال  -دا  َبع

 !باألمس القرٌب

 

عن بعض ردود الشٌخ -ٌقول فً مقاله المذكور  -ؼفر هللا له-فها هو ذا 

 :علٌه -الطٌباوي!(محتار: )والذي سّماه-مختار

 

ً  وفً منهجً ظاهرا ، والهدؾ فٌما ٌبدو المنهج السلفً و) لو وٌطعن فِ

كان عنده أدنى رضا واحترام لمنهج السلؾ وأهله لما تجشم هذه 

الحركات الظالمة ولما تجشم هذا التؤصٌل، وٌبدو أن وراء األكمة ما 

 .(وراءها

 

 !كذا قال

 

هو رد  أو تعق ب  للمنهج : -فضٌلة الشٌخ-فهل الرد علٌك ، أو تعّقبك 

 ؟!السلفً

 

طعن فً : -!التسلٌم بذلك على فْرض-هل الطعن فٌك ، أو فً منهجك 

 منهج السلؾ؟

 

التً تصّور منهج السلؾ ، !( الكاملة)العبلَمة  -فضٌلَتك-هل ُحْزَت 

 !وٌتصّور فٌها منهج السلؾ؟



 

 :ٌا شٌخُ 

 

 ...لم ٌكن هكذا سلفُنا الصالحون

 

 ..وال ٌتكّبرون.. الذٌن كانوا ٌتواضعون

 

 !!وبه ٌعترفون! وكانوا للخطإ ٌعرفون

 

ٌّاك وفقنً-وهاك  ٌّن ذاك -هللا وإ  : نّصا  سلفٌا  ٌب

 

ِزٌَد ( 1ٕٖ/ٔ" )طبقات الحنابلة"روى ابن أبً ٌعلى فً  ٌَ د ْبن  عن ُمَحم 

 :المستملً قال

 

 أكتُب ُكتَب الرأي؟: سؤل رجل أَْحَمد بن حنبل، فقال)

 . ال تفعل ؛ علٌك باآلثار والحدٌث: َقالَ أحمدُ 

ِ بْ : فقال له السابل  !ن المبارك قد كتبها؟إن َعْبد هللا 

ابن المبارك لم ٌنزل من السماء ؛ إنما أمرنا أن نؤخذ العلم : فقال له أَْحَمد

 .(من فوق

 

ٌّن لنا  -ٌا فضٌلة الشٌخ-وفً ذلك عبرة  ..... لعلّها تعّرفُنا أقدارنا ، وتب

 ..مواضَع أقدامنا

 

 ..فؤنت لم تنزل من السماء

 

 ..ماءلمنهج السلؾ لم ٌنزل من الس( فهمك)و

 



 ..فاقبل الحق

 

 .. وارجع إلٌه

 

 ..وتراجع عما ٌناقضه

 

 :ٌا شٌخُ 

 

 ...لقد خوْت َجعبُتكم، وخبت أنواُركم، وٌكاد ٌنفّض جمُعكم

 

فً أي  من  -!قبل أٌام-!(النصٌحة)وال فً  -فٌما كتبت اآلن-فلٌس عندك 

 !أَثارةإال التكرار واإلِثارة ، مما لٌس للصواب فٌه )!(: المسابل الـُمثارة

 

 :ُجل  ما عندك -وفقك هللا لمرضاته-فإذا كان هذا 

 !بَمن تبِعك، واّتبعك، وتابَعك؟ -!والحالُة هذه-فكٌؾ الشؤُن 

 

 ...ٌُحزننً -وهللا-كل ه-وهذا 

 

ردا  على -َدّفَة َمسٌِرك إلى مسٌِرها األّول  -باهلل علٌك -ٌا شٌخُ -فؤْرِجع 

وعند -و الشؤن الذي رفعك عندنا ؛ وه -الحزبٌٌن والمنحرفٌن والضالٌن

فالشمس ال -نعم؛شٌُخنا-، وشٌُخنا -بعامة-، وبه مدحك مشاٌُخنا  -ؼٌرنا

بـ : ، وذلك بوصفه لك  -جمٌعا  -رحمهم هللا-اإلمام األلبانً  -!ُتؽطى بؽربال

 .. (حامل الجرح والتعدٌل)

 

 :أما الٌوم

 

ْهَت  َهت–فقد َوج  رد على دعاة المنهج للتصّدي وال)!( ركاببك -!أو ُوجِّ

لكل من -!وأتباِعك-له، واحتقاَرك-!وأتباِعك-والذي تدعً احتكاَرك-السلفً



 !!!!!ٌخالفُه:وال أقول-ٌخالفُك

 

 

 

 :نقطة أخرى **

 

أننا بوحدة -بالباطل المحض-ُتلزمنا  -هداك ربً ذو الجبلل-ال تزال 

 !قابلون -أو حرٌتها أو أخّوتها أو مساواتها-األدٌان

 

 -!!والذي هو خبلؾ ما ُنظهر! بالباطن-أّننا بها : علٌنا وتّدعً 

 ....معتقدون

 ..وعنها مدافعون

 ..وعلى من ٌنتقدها راّدون

 

ومنذ أكثَر من -بالرؼم من كل ما صدر منا ، وُنقل عنا  -كل ه-وذلك...

اإلنكار والنكٌر والنكران واالستنكار )...من وجوه  -عشرٌن عاما  

 !!!-فضبل  عن المدافعٌن عنها-لها والقابلٌن بها لها وأله..( والتنك ر

 

ر  كّذاب  ...فاهلل حسٌُب كلّ مفتر  متقّول  متكبِّ

 

ٌّب ٌوَم الحساب  ....ال ٌته

 

-ٌا فضٌلَة الشٌخ-أن ال تكون منهم وال إلٌهم-سبحانه-وإنً ألرجو ربً 

 ...-!ولو من وراء الباب

 

 :وإال

 



 ..كل  هذا اإلصرار -أنت-فماذا تسّمً 

 

 ..واالجترار

 

 ؟..!والتكرار

 

 !فبل باطلَ بعده-!فً هذا الباب-هو الباطل -هكذا-إن لم ٌكن هذا

 

 !!!فاعترؾ -!ممن نعرؾ وتعرؾ-وال ٌؽّرر بك َمن حولك -ٌا شٌخ-فتنّبه 

 

 

 

 :نقطة ثالثة **

 

  :-تقّوال  علٌنا -!فً مقالك األخٌر-قولك

وأخواتها من ؼبلة الرفض  َمن ٌإٌد وحدة األدٌان.. الدفاع عن...وٌرون)

 !!!!!!!!!(ـهم علماء اإلسبلم والثقات[أّنـ]و: وؼبلة الصوفٌة والخوارج

 

 :-أٌضا  -علٌنا)!( بل تقّولُك-ومنه قولُك

ولم ٌقؾ عند ...بل هذه الرسالة مدحها علً الحلبً وبالػ فً مدحها )

هذا الحد بل مدح من أٌدها من الروافض والخوارج والصوفٌة وادعى 

 .هم علماء ثقاتأن

ومدح من ٌدافع عنها من أنصاره ومدح هذا الدفاع القابم على الكذب 

 !!!!!!!!!(والؽش وتمجٌد أضل الضبلل

 

َمن أشرُت إلٌهم من الموّقعٌن على  -هداه هللا-ٌقصد ِمن هذا كلّه .....

ٌُبلحُظ تجن ُب الشٌخ ربٌع التصرٌَح باسمها-( مٌثاق رسالة عّمان) فً -!!و



 !!(!السلفً الفِطن)ال تخفى على !( قد)؛ ألسباب -هذامقاله 

 

النصوص التً تؽرس فً ) بـ  -!دون سرد  -مذّكرا  إٌاه-فؤقول لفضٌلته 

نفس المإمن الصادق خشٌة هللا وتقواه ومراقبته وتؽرس فً نفسه 

احترام اإلسبلم وعقابده وأصوله ومناهجه وتؽرس فً نفسه الؽٌرة على 

هجه فٌدعو إلٌها وٌذب عنها بكل ما ٌستطٌع وال اإلسبلم وعقابده ومنا

 .ٌخشى فً هللا لومة البم وال ٌؽرٌه مال وال جاه

وتؽرس فً نفسه بؽض الكفر والنفاق والبدع والمعاصً، فٌنكرها أشد 

كما هو -( اإلنكار، وٌحذر منها كما هو شؤن األنبٌاء واألتقٌاء، ال األدعٌاء

 :-نّص كبلمه فً مقاله األخٌر

 

أمام َخٌارٌن ال  -!!فً هذا الزعم المفترى علٌنا-ٌا فضٌلة الشٌخ-أنت

 :-شبَت أم أبٌتَ –ثالَث لهما 

 

خادم الحرمٌن الشرٌفٌن الملك )بؤن َتِصَم  -!كما ألزمَتنا-إما أن ُنلزَمك -1

وؼٌرهما -( فضٌلة الشٌخ ابن َمنٌع)، و-عافاه هللا-(عبدهللا بن عبد العزٌز

حرسها هللا من كل أنواع -األفاضل-ة السعودٌة من علماء المملكة العربٌ

من )بؤنهم(: مٌثاق رسالة عمان)مّمن وّقعوا على  -!تكفٌرا  وتبدٌعا  -الؽلوّ 

 !!؟؟-!كما هو لفظك فً وصفك-(ؼبلة الرفض وؼبلة الصوفٌة والخوارج

 

عن تدخٌِل  -!وبسرعة-أن تتراجع: -أٌضا  -!كما ألزمَتنا-وإما أن ُنلزَمك -2

بمن قصدناهم وأردناهم ( ض وؼبلة الصوفٌة والخوارجؼبلة الرف)

دون اإللزام بؤهل -( مٌثاق رسالة عمان)الموّقعٌن على  (الثقات)من

 !!-(من ؼبلة الرفض وؼبلة الصوفٌة والخوارج)-هإالء-الباطل

 

 :-!أو من ال ٌرٌد أن ٌفهم-! حتى ٌفهم من ال ٌفهم-وباختصار

 

 ..-بالقول الصرٌح األكٌد-!( بكأول)إّما أن تبّدع فضبلء أهل السنة 



 

على ؼٌر ما  -!(هإالء)وإّما أن تتراجع عن إلزامنا بتوثٌق أهل البدع 

 !-نقصد ونرٌد

 

 :فإن قلتَ -

 

 !(أولبك)أنا لم أقصد 

 

 :لك( أنا)فؤقول -

 

 !!(هإالء)وأنا لم أقصد 

 

 !!أم أنه ٌجوز لفضٌلتك ما ال ٌجوز لؽٌرك؟؟

 

 ..وهذا حق  البح ، وبٌان  واضح

 

 

 

 :نقطة رابعة **

 

، (رسالة عمان)بٌن -فً مقاله هذا -هداه مواله-لم ٌفّرق الشٌخ ربٌع 

 !!!(مضامٌن رسالة عمان)و

 

 !!!..واستنتج..ورّكب..وبنى..فهّولَ 

 

 !بٌن المتؽاٌرات -!المفسد-كل ذلك بالخلط الفاسد

 



 !؟-ٌا شٌخ-فلماذا

 

 !ماذا جرى؟

 

 !لك؟ -!بالخصوص-ماذا جرى ... بل

 

 ..لظلم ظلماتا

 

 ..هٌهات هٌهات..وعند الحساب

 

 ...فعّجل بالتوب قبل الفوات

 

بسبب هذه اإللزامات الفاشبلت ، والتً لٌس  -وهللا-إنً مشفق  علٌك

 ...وراءها إال االفتراءات والتقّوالت

 

 ..بعالم األموات -!وال ندري َمن ٌسبق-جمٌعا  -قبل أن نكون 

 

 -!وما لها من تبِعات! ما فٌها من شَهواتو-بالدنٌا-فهل االؼترار ..وإال 

 ؟!ٌُوصل إلى هذه الدَركات المنَكرات

 

 

 

 :ونقطة خامسة **

 

 :-هذا-قال الشٌخ ربٌع فً مقاله 

 

والعجب األشد من الحلبً الذي ٌحارب التكفٌر كٌؾ ٌنصر أشد الناس )



 !!!!!(تكفٌرا  ال بد من وجود أسرار وراء الكوالٌس

 

 :فؤقول

 

وبالحق الماثل، ال -إال رد  بعِض قوله علٌه  -هداه هللا-دي له ال جواَب عن

  : -القول الباطل

 

 !!!!(دع عنك المؽالطات والتلبسات)

 

 ....، واسلك الجاّدة-ٌا شٌخ-فاتق هللا ..

 

طرابق  -ورب األرض والسماء-هذه !!!(.. أسرار وراء الكوالٌس)

 !!ومذاهب األبالٌس.. وصنابع الجواسٌس.. المفالٌس

 

مثلَ هذا األسلوب القِذر -وال نرضى لك-ننّزهك!( ال نزال)ونحن 

 ...الخسٌس

 

 :وأُذّكرك بقول هللا العلٌم الخبٌر

 

َ بَِما َتْعَملُوَن َبِصٌر} َنُكْم إِن  هللا  ٌْ  ...{َواَل َتْنَسُوا اْلَفْضلَ َب

 

 !أم أن هذا النّص القرآّنً البدٌع منسوخ  عند الشٌخ ربٌع؟

 

فهو أوضُح من أن تؽٌب عن بطبلنه ..ٌل الرّد على هذا الُبهتانوال أط...

ما دام أنه لم ٌجعل  -كابنا  من كان-)!(العٌنان البصٌرتان، ومن أي إنسان

 !!!!التعّصب كالعنوان)!( لنفسه



 

 :و

 

 

 : !! ، وإال فالمقالُ فٌه كثٌر  من الباطل -هنا-نقطة  أخٌرة   **

 

فً  -!!والتؤكٌد علٌه! مع اإلصرار! ء علٌنافً االفترا-َتكراُركم الممل  

مع -!وما شابههما-(الؽثابٌة)و(! اشتراط اإلجماع لقبول الجرح)موضوع 

راحِ )!(رّدنا كل  مرة   بداٌة )ٌدلّ على قُرب : -!على هذه النسبِة الكاذبِة الص 

وشّتت ! لهذا الُؽلّو الشابن ذي الؤلواء ؛والذي أشمت بنا األعداء!( النهاٌة

 !!ونشر بٌننا الفتن والببلء! ألحبة واألصدقاءا

 

قُولُوَن َمَتى ُهَو قُلْ َعَسى أَْن }: وما أعظَم قولَ رّب األرض والسماء ٌَ َو

ا ُكوَن َقِرٌب  ٌَ}.. 

 

 

 :وبعد ***

 

ٌُلَحق بمن وصفهم  :-فً مقاله-الشٌخ ربٌع بقوله )!(فَمن األحرى بؤن 

وعدوانهم، وكلما انتهت فتنة وهذه الفتن هم مثٌروها ومطولوها ببؽٌهم )

 .من فتنتهم افتعلوا أخرى على امتداد سنوات

رحمهما -وهً فتن قد خططوا لها قبٌل وفاة الشٌخٌن ابن باز واأللبانً

 !!!!!(....، وهذا التخطٌط اإلجرامً إلحداث الفتن وإسقاط العلماء-هللا

 

 ..فتن

 

 ..تخطٌط

 



 ...إجرام

 

 ..بؽً

 

 ..عدوان

 

 ..إسقاط

 

 ....و..و..و..و

 

وأوضُح تصوٌر  ! أحسُن اختصار  لحاله  -ؼفر هللا له-هذا-فكبلُمه

 !!ألحواله

 

 :-برّبكم-وإال 

 

 !َمن المبتدئ لهذه الفتن؟

 

ٌُنّمٌها؟ ٌُْذكٌها ، و  !وَمن الذي 

 

 !وَمن الذي وجوُده بوجودها؟

 

 !وَمن الذي ٌنام علٌها وٌستٌقظ علٌها؟

 

 !؟-بل ببعضها-َمن الذي ٌمتحن بها 

 

 َمن الذي ؼبل وأفسد وأساء؟

 !َمن الذي بّدع وجّدع؟



 

 !َمن الذي ضلّل بل كّفر؟

 

، )!(صار من أصول الرد العلمً!!( رمتنً بدابها وانسلّت)أم أن مذهب ..

 !؟-عند الشٌخ ربٌع-)!( ومن قواعد المنهج السلفً

 

 : وِمن باب  آخَر ؛ أقولُ 

 

! وأعورهم! هموأعمش-مقارنة ٌظهر ألعشى الناس-أدنى-بؤدنى

َمن األقرُب لمنهج مشاٌخنا الثبلثة ابن باز واأللبانً وابن -!!وأعماهم

ًّ الحّق  -عثٌمٌن ؛ نقضا   -!والذٌن أراد الشٌخ ربٌع سلَخنا منهم-السلف

؛ -مع الرد على مخطبهم بالعدل والحلم-ألهل البدع ، ورحمة  بؤهل السنة 

السداد إلصبلح الببلد والعباد  ِمن هذا المنهج -ٌا فضٌلة الشٌخ-فؤٌن أنتم 

 !؟-ولو فً أقلّ ُصوره وحاالته-

 

، أو تكثٌِر كبلم  -وانظْر تَر  وِمن ؼٌر تبدٌل  للحقابق، ! ِمن دون إطالِة قول 

 .. -!!وتلب س  بالبوابق

 

 …لكلّ ناظر..فالجواُب حاضر

 

 

هم ، وٌنصلَح حالُهم ، وٌستقٌَم أمُرهم -بعدُ -ولنا   -!حتى ٌنكسَر ؼلو 

 …جوالت  وجوالت

 

 

ٌّوم األرض والسماوات  …بِمّنة ق

 

***** 



وال ..هكذا قال السلؾ الصالح ؛ ال تسّرعا  ...

 !منهم؟( نحن / أنتم ) فؤٌن ...عدوانا  

 

 هكذا قال السلؾ الصالح ؛...

 ...نا  وال عدوا..ال تسّرعا  

 !منهم؟( نحن / أنتم ) فؤٌن 

 

ا َقْولُُكمْ ....» ؾ  فًِ َدْعَواُكْم ؛ َحت ى َتْفَهموا األَْمَر (: ُمْبَتِدع  : )أَم  ٌْ َفُظْلم  َوَح

ُكوَن َمْن  ٌَ َة َواْلَحق  ؛ َف ن  ِن أََصاُبوا الس  ٌْ ُكْم َجِهْلُتْم أَي  اْلَفِرٌَق َوَتْعقِلوهُ ؛ ألَن 

 !!- ِعْنَدُكمْ  –ْبَتِدَعة  َخالََفُهْم مُ 

َن أَْظهِر اْلُمْسلِِمٌنَ  ٌْ ُا اْلَحاِل َب ٌِّ َها َس ٌْ ، َواْلَمْنُسوُب إِلَ  ..َواْلبِْدَعُة أَْمُرَها َشِدٌد 

قُِنوا َوَتْعلَُموا  ٌْ ِن أَْم : َفبل َتْعَجلوا بِاْلبِْدَعِة َحت ى َتْسَت ٌْ أََحّق ا َقالَ أََحُد اْلَفِرٌَق

 !!َباِطبل؟

ا فًِ َقْول  َقالُوهُ وَ  َؾ َتْسَتْعِجلُوَن أَْن َتْنِسُبوا إِلَى اْلبِْدَعِة أَْقَوام  ٌْ َوال َتْدُروَن ! َك

ُهْم أََصاُبوا اْلَحق  فًِ َقْولِِهْم َذلَِك ، أَْم أَْخَطُإوهُ   !!!أَن 

ٌُْمِكُنُكْم  نِ أَْن َتقُولُوا لَِواِحد  ِمَن اْلَفِرٌ -! فًِ َمْذَهبُِكْم  -َوال  ٌْ لَْم ُتِصِب : َق

َس َكَما قُْلتَ : وَ ! اْلَحق  بَِقْولِكَ  ٌْ  !!لَ

قُولُ  -َوأَْجَهلُ  –َفَمْن أَْسَفُه فًِ َمْذَهبِِه  ٌَ ا  ْنِسُب إِلَى اْلبِْدَعِة أَْقَوام  ٌَ ْن  ال : ِمم 

َس َكَذلِكَ  ٌْ  !!َنْدِري أَُهَو َكَما َقالُوا أَْم لَ

ؤَْمُن  ٌَ َة،  -فًِ َمْذَهبِِه  -َوال  ن  ِن أََصاُبوا اْلَحق  َوالس  ٌْ ُكوَن أََحُد اْلَفِرٌَق ٌَ أَْن 

اُهْم ُمْبَتِدَعة   ُة .. َفَسم  ن  ُكوَن اْلَحق  َباِطبل  ، َوالس  ٌَ ؤَْمُن فًِ َدْعَواهُ أَْن  ٌَ َوال 

 ..بِْدَعة  

ُر َصِؽٌر  .. ٌْ ٌِّن ،  َوَجْهل  َؼ  .«َهَذا َضبلل  َب

 

 

 فهل ِمن ُمعتبِر؟

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=25011
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=25011


مع أصناؾ الناس،وأنواع ..أحوالُ ُدعاة الُهَدى،وأرباب الحقّ 

 -نموذجا-ثبلثةأبّمة ..الَخْلق

 

  ..أحوالُ ُدعاة الُهَدى، وأرباب الحقّ 

 مع أصناؾ الناس، وأنواع الَخْلق 

 ...-نموذجا  -ثبلثة أبّمة ...

 

 

 

ال   م فً كتابِه : أو  ٌِّ ضمن بٌانِِه أصناَؾ -« بدابع الفوابد»قال اإلماُم ابُن الق

 :-ُمخالطِة الن اس

 

َفَق آلِكلِِه -ُكلّه-َمن ُمخالََطُتُه الُهْلكُ » ّم؛ فإِن ات  ، وُمخالََطُتُه بمنِزلَِة أَْكِل الس 

، وإاّل؛ فؤْحَسَن هللاُ فٌه الَعَزاءَ   !تِْرٌاق 

اِس وما أكثَر ه ْرَب فً الن  َرُهُم هللاُ -ذا الض  ، وُهم أهلُ البَِدِع -ال َكث 

ِة رسوِل هللا  وَن عن ُسن  اد  بللِة، والص  اُعونَ ملسو هيلع هللا ىلصوالض  إلى ِخبلفِها  ، الد 

ْبُؽوَنَها ِعَوجا  } ٌَ وَن َعن َسبٌِِل هللا و ُصد  ٌَ ة   {الذٌن  ! ؛ فٌجَعلُوَن البِدعَة ُسن 

َة بِْدَعة   ن    !والُمنَكَر َمعروفا  ! والمعروَؾ ُمْنَكرا  ! والس 

ْدَت الت وحٌَد بٌنُهم؛ قالُوا * الِحـٌن: إْن َجر   !َتَنق ْصَت َجناَب األولٌاِء والص 

ْدَت الُمتابعَة لرسوِل هللا  * َة : وا؛ قالُ ملسو هيلع هللا ىلصوإْن َجر  أهَدْرَت األبم 

 !الَمتبوِعـــٌن

ِمن ؼٌِر -ُه، وبما َوَصَفُه به رسولُهُ وإْن َوَصْفَت هللاَ بما َوَصَؾ به نفسَ  *

ِهٌن: ؛ قالُوا-ُؼلُو  وال َتقصٌر    !أنَت ِمن الُمشبِّ

َت عّما َنَهى -ِمن المعروؾ-وإْن أَمْرَت بما أَمَر هللاُ به ورسولُُه  * ٌْ ، وَنَه

 هللاُ عنُه ورسولُُه 

نٌِنَ : ؛ قالُوا-ِمن الُمنَكرِ -  !أنَت ِمن الُمَفت 

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=25031
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=25031


َبعْ  * َة، وَتَرْكَت ما خالََفها؛ قالُواوإِن ات  ن  أنَت ِمن أهِل البَِدِع : َت الس 

 !الُمِضلٌِّن

نٌا؛ قالُوا-تعالى-وإِن اْنَقَطْعَت إلى هللا  * َت بٌنُهم وبٌن ِجٌَفِة الد  ٌْ : ، وَخل 

ِسٌن  !أنَت ِمن الُملبِّ

َبْعَت أهواَءُهم؛ فؤنَت عند هللا * ِمن  -تعالى- وإْن َتَرْكَت ما أنَت علٌه، وات 

 !الخاِسِرٌن، وعنَدُهم ِمَن الُمنافِقٌِن

، وَرُسولِِه بإؼضابِِهم، -تعالى-اْلتِماُس َمرضاِة هللا : -ُكل  الَحْزمِ -فالَحْزُم  ...

ِهم، وال بُِبْؽِضِهم؛  وأْن ال َتْشَتِؽلَ بإْعتابِِهم، وال باستِعَتابِهم، وال ُتبالًِ بَذمِّ

ُه عٌُن َكمالِكَ   ..« فإن 

 

ًِّ : ثانٌا   فً  -« االعتِصام»فً ُمْفَتَتح كتابه  -رحمه هللا-قال اإلمام الشاطب

  :- ِمثِل هذه األحوال

 

ْعِزي ! وال فابدَة فٌه! فتارة  ُنِسَبت إلى القول بؤن الدعاء ال ٌنفعُ ...» ٌَ كما 

ً  بعُض الناس؛ بسبب أننً لم ألتزِم الدعاَء بهٌبة االجتماع فً أدبار  إل

ن ة، وللسلؾ ! واِت حالَة اإلمامةالصل وسٌؤتً ما فً ذلك ِمن المخالفِة للس 

 !الصالح، والعلمـــاء

؛ بسبب أنًِّ -رضً هللا عنهم-وتارة  ُنسبت إلى الرفِض، وُبْؽض الصحابة 

؛ إْذ -على الُخصوص-فً الُخطَبِة  -منهم-لْم ألتزم ِذكَر الُخلفاِء الراشدٌن 

وال َذَكَرهُ أحد  ِمن الُعلماء ! لَِؾ فً ُخَطبهملم ٌكن ذلك ِمن شؤن الس  

  .المعتَبرٌن فً أجزاء الُخطب

مٌن؟ فقال ، : وقد ُسبِلَ أَْصَبػ  عن ُدعاء الخطٌب للُخلفاء المتقدِّ هو بدعة 

  .-عامة  -وال ٌنبؽً العملُ به، وأحسُنه أن ٌدعو للمسلمٌن 

ه بؤسا  عند الحاجة ما أرى ب: فدعاُإه للُؽزاة والمرابطٌن؟ قال: قٌل له

ا أن ٌكوَن شٌبا  ٌجعلُُه له فً ُخطبته    .؛ فإنً أكرهُ ذلك-أبدا  -إلٌه، وأم 

ٌن بُن عبد السبلم على أن الدعاء للُخلفاء فً  -أٌضا  -ونص   ِعز  الدِّ

 .الخطبة بدعة  ؼٌُر محبوبة  

ة ً  القولُ بجواز القٌام على األبم  ً  إال ِمن وما أضافوه ! وتارة  أُِضٌَؾ إل إل



م-َعَدم ِذْكِرِهم فً الُخطبة، وِذْكُرُهم فٌها ُمْحَدث    .-لم ٌكن علٌه َمن تقد 

ِع فً الدٌن ً  التزاُم الَحَرِج والتنط  وإنما َحَملَُهم على ذلك ! وتارة  ُحِملَ َعلَ

أنًِّ التزمُت فً التكلٌِؾ والفُتٌا الَحْملَ على مشهوِر المذهِب الُمْلَتَزم ال 

اهُ أ ٌُوافُق هواه ! تعد  ٌَُسهِّلُ على السابل، و ٌُْفتون بما  ْوَنه، و وإْن -وهم ٌتعد 

ا فً المذهِب الُمْلَتَزِم  ُة أهل العلم على ِخبلؾ -!أوفً ؼٌره-كان شاذ ّ ، وأبم 

 .ذلك

وَسبُب ذلك أنًِّ عادٌُت بعَض الفُقراِء ! وتارة  ُنِسْبُت إلى ُمعاداِة أولٌاِء هللا

ن ة، الُمْنَتِصبٌِن الُمبتِدع ! لهداٌة الخلق - بزعمهم -ٌن المخالِفٌن لِلس 

وتكل مُت للُجمهوِر على ُجملة ِمن أحوال هإالء الذٌن َنَسُبوا أنفَُسهم إلى 

 !-ولم ٌتشب هوا بهم-الصوفٌة 

ِة والجماعة ن  بِناء  منهم على أن  الجماعَة ! وتارة  ُنِسبُت إلى ُمخالفِة الس 

َباِعها التً أُمِ  فً -وجماعُة الّناس  !ما علٌِه العمومُ  -وهً الناجٌُة  -َر باتِّ

الحَ  -ُكلِّ َزمان   لََؾ الص    !-وإْن خالََؾ الس 

  ً ، وأصحاُبه، والتابُِعون ملسو هيلع هللا ىلصولم ٌعلموا أن  الجماعَة ما كان علٌه النب

  :لهم بإحســان  

ً  فً جمٌِع َذلَِك  ...  ... «-والحمد هلل على كل حال- أَْو َوِهُموا-وَكَذُبوا عل

 

ة : ثالثا   ذاِكرا  حالَُه مع أهل زمانه؛ إذ حكى -قال اإلماُم عبُد الرحمن بن ُبط 

ً  -عن نفسه   :-نفُسهُ -فٌما َنَقلَُه عنُه اإلماُم الشاطب

 

مع األقَربٌن منًِّ واألبعدٌن،  -فً سَفِري وَحضِري-َعِجْبُت ِمن حالً »

َة وُخَراسان -نوالعارفٌَن والمنِكرٌ وؼٌِرهما من -؛ فإنً وجدُت بمك 

ُت بها  -األماكن ٌْ ، دعانً إلى ُمتاَبَعتِه على -ُموافقا  أومخالفا  -أكثَر َمن لَقِ

  :والشهادِة لهُ ! وتصدٌِق قولِهِ  !َما ٌقولُه

ْقُتُه فٌما ٌقولُ، وأََجْزُت له ذلك  ! كما ٌفعلُه أهلُ هذا الزمان -فإن كنت صد 

ا -   !ُموافقا  : نًَِسم 

انً   !مخالفا  : وإن َوَقْفُت فً حرؾ  ِمن قولِِه، وفً شًء  ِمن فعلِه، َسم 

انً: وإْن ذكرُت فً واحد  ِمْنها ؛ َسم  : أن  الكتاَب والسنَة بخبلِؾ ذلِك وارد 



ا ّ ٌ   !خارجــ

انً ً  حدٌث  فً التوحٌد؛ َسم  ها  : وإن قُِرَئ َعلَ   !ُمشبِّ

انًِوإْن كان فً الر   ِة؛ َسم  ٌَ ا: إ ّ ٌ   !سالم

انً   !ُمرِجبا  : وإْن كان فً اإلٌماِن؛ َسم 

انًِ ا: وإْن كان فً األعماِل؛ َسم  ّ ٌ   !َقَدِر

انً ا: وإْن كان فً الَمعِرَفِة؛ َسم  ّ ٌ ام   !َكر 

انًِ ا: وإْن كان فً فضابِل أبً بكر  وُعَمَر؛ َسم  ّ ٌ   !ناِصبِ

انًِوإْن كاَن فً َفضابِل أهِل ال ا: بٌِت؛ َسم  ّ ٌ  !رافِِض

انً ، فلَْم أُِجْب فٌِهما إال بِهما؛ َسم  : وإْن ُسبِْلُت عن تفسٌِر آٌة  أو حدٌث 

ا ّ ٌ   !ظاهــر

انً ِرِهما؛ َسم  ٌْ ا: وإْن أََجْبُت بَِؽ ّ ٌ   !باطن

انًِ ؛ َسم  ا: وإْن أَجْبُت بتؤوٌل  ّ ٌ   !أَْشَعِر

انًِ اُمْعَتزِ : وإْن َجَحْدُتُهما؛ َسم  ّ ٌ   !لِ

َنِن  انًِ-ِمْثل القراءةِ -وإْن كان فً الس  ا: ؛ َسم  ّ ٌ   !َشْفَعِو

انً ا: وإْن كان فً القُُنوِت؛ َسم  ّ ٌ   !َحَنفِ

انًِ ا: وإْن كان فً القُرآِن؛ َسم  ّ ٌ   !َحْنَبلِ

 إْذ لٌس فً الُحْكمِ  -وإْن َذَكْرُت ُرْجَحاَن ما َذَهَب ُكل  واحد  إلٌِه ِمن األخباِر 

تِِهم: ؛ قالوا-والحدٌِث ُمحاَباة   ٌَ   !َطَعَن فً َتْزِك

وَننًِ : ثم  أَْعَجُب ِمن ذلك ٌَُسم  ً  ِمن أحادٌِث رسول -أن هم  فٌما ٌقرأوَن َعلَ

ٌَشَتُهوَن ِمن هذه األسامً -ملسو هيلع هللا ىلصهللا    !بما 

  !ومهما وافقُت َبعَضهم عادانً ؼٌُرهُ 

ٌُْؽُنوا عنًِّ ِمن -تبارك وتعالى- أسخطُت هللاَ : وإْن َداَهْنُت َجماَعَتُهم ، ولْن 

  .هللا شٌبا  

ِة، وأَستؽفُِر هللاَ الذي ال إلَه إال ُهو، وُهَو  ن  ك  بالكتاِب والس  وأنا ُمَتَمسِّ

حٌمُ   .«الَؽفُوُر الر 

ُه  ... َتَكل َم على لساِن الجمٌِع؛ َفَقل َما  -رحمه هللا-هذا تماُم الحكاٌِة، فكؤن 

أو -ما  مشهورا ، أوفاضبل  مذكورا ، إال وقد ُنبَِذ بهذه األُموِر َتِجُد عالِ 

ٌُداِخلُ الُمخالِؾَ -بعِضها   !؛ ألن  الَهَوى قد 



ةِ  ن  َبُع الؽالُِب على أهل : بل َسَبُب الخروِج عن الس  الجهلُ بها، والهوى الُمت 

ُه ؼٌرُ : الخبلِؾ؛ فإذا كان كذلك ِة أن  ن  صاحبها،  ُحِملَ على صاحِب الس 

قبٌِِح لقولِه وفِعلِهِ   !«...وُرِجَع بالت شنٌع علٌه، والت 

 

 :قلتُ 

 

ة)و حمن بن ُبط  ة)ؼٌُر  -المذكور-بَضمِّ الباِء -( عبُد الر  -( ُعَبٌد هللا بن َبط 

 :-المشهور-بَفتح الباِء 

لُ  ًَ َسَنَة : -وهو المقصوُد ُهنا-فاألو   َذٌل»، وُمترجم فً (هـ4ٓٗ)ُتُوفِّ

ً  (ٗٙ-ٔ٘/ٔ)« َطَبقات الَحنابِلَة اِطبِ َرِحَم هللاُ -، وَنَقلَ عنُه ما َنَقلَُه الش 

 .-الجمٌعَ 

ا  ةَ )وأم  د هللا بن ) :؛ فهو-«...اإلبانةِ »صاحُب  -بَفْتِح الباء-( ابُن َبط  ٌْ ُعَب

 .(هـ64ٖ)، الُمَتَوف ى َسَنَة (محمد الُعْكَبِري  

ِر أع»وهو ُمَتْرَجم  فً  ٌَ  .(1ٕ٘/ٙٔ)« بلِم الن َببلءِس

 

 :قلت

-إذن-فكٌؾ الحالُ ..فإذا كان هذا هكذا فً أزمنة العلم ، والُخلُق ،والدٌن

 !فً أزمنة المتؤّخرٌن؟

 

 !!!فما أشبَه الٌوَم باألمسِ  ....

 

 ! َترَ ...وانظر حولَك

 

ً  الصالحٌن  ....وهللا ول

 

 

 



فً ظرفكم  -علٌه الصبلة والسبلم  -هذا حدٌُث نبٌكم 

 -ٌا مسلمون-وواقعكم ؛ فاستجٌبوا له 

 

ٌُوَحى))   ً ْنِطُق َعِن اْلَهَوى إِْن ُهَو إاِل َوْح ٌَ  (( َوَما 

 

 

 - صلى هللا علٌه وسلم -

 

 

-(64ٓٔ)،وابُن ِحّبان(1٘1ٖ)،وابُن ماجه(1ٗ1ٕٔ)روى أحمدُ ...

ً  -وؼٌرهم سلسلة األحادٌث )) فً-رحمه هللا-وصّححه شٌُخنا اإلماُم األلبان

، أَن  َرُسولَ هللاِ -(1682) (( الصحٌحة َصل ى -،َعِن أَبً ُموسى األَْشَعِريِّ

ِه َوَسل مَ  ٌْ  :، َقالَ -هللاُ َعلَ

 

اَعِة اْلَهْرجَ  » َديِ الس  ٌَ َن  ٌْ  .« إِن  َب

 َوَما اْلَهْرُج؟: َقالُوا

  .« اْلَقْتلُ » : َقالَ 

 -فً العاِم الواحدِ  -اآلنَ -ٌا رسولَ هللا ؛ إّنا نقتلُ : فقال بعُض الُمسلمٌن

 ..كذا وكذا -ِمَن الُمْشركٌن

 

ا» : َقالَ  َس بَِقْتلُِكُم اْلُمْشِرِكٌَن، َولَِكْن َقْتلُ َبْعِضُكْم َبْعض  ٌْ ُه لَ  .« إِن 

ْوَمبِ : َقالُوا ٌَ ؟َوَمَعَنا ُعقُولَُنا    !ذ 

اِس، » : َقالَ  ٌَُخل ُؾ لَُه َهَباء  ِمَن الن  َماِن، َو ُه لَُتْنَزُع ُعقُولُ أَْهِل َذلَِك الز  إِن 

ء   ًْ ُسوا َعلَى َش ٌْ ، َولَ ء  ًْ ُهْم َعلَى َش ْحِسُب أَْكَثُرُهْم أَن  ٌَ ».  

 

ِدِه ، َما أَِجُد لًِ َولَُكمْ : َقالَ أَُبو ُموَسى ٌَ ا   َوال ِذي َنْفِسً بِ إِْن  -ِمْنَها َمْخَرج 
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اُكمْ   ٌ ا  ،  -أَْدَرَكْتنًِ َوإِ إاِل أَْن َنْخُرَج ِمْنَها َكَما َدَخْلَنا فٌَِها ؛ لَْم ُنِصْب ِمْنَها َدم 

 . َوال َماال  

 

 

 :(تنبٌه  )

 

قبل -تؽّمده هللاُ برحمته-أّولَ ما سمعُت هذا الحدٌث من شٌخنا اإلمام...

،َوَصَفها -ٌومبذ  -ناسبة فتنة  وقعت فً األّمةأكثَر من عشرٌن عاما  ؛بمُ 

 ..( -كلّه-أعظُم فتنة  أصابت أُّمَة اإلسبلِم فً التارٌِخ :)شٌُخنا بؤنها

 

  ً -رحمه هللا-ٌؤمُرنا ، وٌكّرُر علٌنا  -أٌضا  -وكان شٌُخنا اإلماُم األلبان

ى هللاُ َصل  -أّن َرُسولَ هللاِ -رضً هللا عنه-حدٌَث أبً موسى األشعريّ -حٌنبذ  

ِه َوَسل مَ  ٌْ   :قالَ -َعلَ

 

ِل اْلُمْظلِمِ  )) ٌْ ا َكقَِطِع الل  ِدٌُكْم فَِتن  ٌْ َن أَ ٌْ ٌُْمِسً  .إِن  َب ا َو ُجلُ فٌَِها ُمْإِمن  ٌُْصبُِح الر 

ا ٌُْصبُِح َكافِر  ا، َو ٌُْمِسً ُمْإِمن  ا، َو ر  ِمَن اْلَقابِِم، َواْلَقابِمُ . َكافِر  ٌْ  اْلَقاِعُد فٌَِها َخ

اِعً ر  ِمَن الس  ٌْ ر  ِمَن اْلَماِشً، َواْلَماِشً فٌَِها َخ ٌْ   . (( فٌَِها َخ

 َفَما َتؤُْمُرَنا؟: َقالُوا

 :َقالَ 

 

ٌُــوتِــُكـــــمْ  ))  . (( ُكـــــوُنــــــوا أَْحــــــبلَس ُبــ

 

،واآلُجّري (6ٖٙٓ)،والحاكم(ٕٕٙٗ)،وأبو داوَد (1ٕٙٙٔ)رواه أحمدُ 

 .(4ٗٓ(( )اإلبانة الُكبرى )) ،وابن َبّطة فً (4ٙ)(( الشرٌعة))فً 

(( سلسلة األحادٌث الصحٌحة )) فً  -رحمُة هللا علٌه-وصّححه شٌُخنا

(ٗ1/ٗ). 

 

********* 



 

ٌُْحٌٌُِكْم  )) ُسوِل إَِذا َدَعاُكْم لَِما  ِ َولِلر 
َها ال ِذٌَن آَمُنوا اْسَتِجٌُبوا هلِل   ٌ ا أَ ٌَ

 َ
ِه ُتْحَشُرونَ َواْعلَُموا أَن  هللا  ٌْ ُه إِلَ َن اْلَمْرِء َوَقْلبِِه َوأَن  ٌْ ُحولُ َب ٌَ   )).. 

 

 و

 

ص )«األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر» روى اإلمام الخبلّلُ فً كتابه 

 :،قال(ٕٓ

 

َثُهْم ، َقالَ  » ُد ْبُن أَبًِ َهاُروَن، أَن  إِْسَحاَق، َحد   :َوأَْخَبَرنًِ ُمَحم 

،ِ قُْلتُ َسؤَْلُت أََبا   :َعْبِد هللا  أحمَد بَن حنبل 

؟ ًُ ْه ُجِل األَْمُر َوالن  ِجُب َعلَى الر  ٌَ  َمَتى 

ْرَت بِلَِسانَِك ، َفإِْن لَْم َتْسَتِطْع » : َقالَ   ٌ َس َهَذا َزَماَن َنْهً  ؛ إَِذا َؼ ٌْ : لَ

 ...َفبَِقْلبَِك، َوَذلَِك أَْضَعُؾ اإلٌَِمانِ 

َفُه َمْسلُول  ال َتَتَعر  : َوَقالَ لًِ ٌْ ْلَطاِن؛ َفإِن  َس  ...« ْض لِلس 

 

 

 !فكٌؾ الٌوَم؟...

 

 

 

 

 

 



ٌا َمن -...حتى تّدعوا مخالفتنا له-!ٌوما  -وهل وافقُتم األلبانً 

 !؟-!(السبٌل)ُجْرُتْم عن

 

 ُمخالََفَتنا له -!ُمستنِكِرٌن-؛ حّتى َتّدعوا -!ٌوما  -لبانً وهل وافقُتم اإلمام األ

- 

بٌل)ٌا َمن ُجْرُتم عن   !؟-!(الس 

 

 

 

ة   ...  ٌ ة  )َنَشَرت صحٌفة  أُرُدنِّ  ٌ بٌل)جابرة  عن !( ِحزب ن؛  (!الس  ٌْ ن ظالِـَم ٌْ َمقالَ

َضْت  ِل منُهما-تعر  ٌخ مشهور حسن، ثم   -فً األو  لمركِزنا  لفضٌلِة األِخ الش 

 ًّ   !(مركز اإلمام األلبانً)العلم

انًِ َضْت تلُكم : ُثم  فً المقاِل الث  بٌل)تعر  ُطور، !( الس  بل )لكاتِب هذه الس 

ُثم  َثن ت بالردِّ على أخً الشٌخ ...(! ابتَدأَْت ُعنواَن المقال بِذْكِر اسِمً

ِض ! مشهور ة  أُخَرى-ُثم  َثل َثْت بالتعر  ًّ ل -مر  مركز اإلماِم )مركِزنا العلم

 ًِّ  !(األلبان

ل؛ فقد َرَدْدُت وأِخً الش ٌخ مشهور  على  ا ما َذَكُروهُ فً مقالِِهم األو  أم 

فٌِه-ما فٌه !( بعض) ي الس   !-ِمن قوِل ذلك المتعدِّ

نا علٌِهم انًِ؛ فهو رد  منُهم على ردِّ ا المقالُ الث  إضافة  إلى َتكراِر !! أم 

 !لمركِزنا الُمباَرك -!وبالكبلم َنفِسهِ  -ِمن جدٌد-ِض التعر  

ا رأٌُت ذلك كذلك؛ َعَزْمُت  على َنْقِض َكبلِمِهم،  -تعالى-ُمستعٌنا  باهلل -ولـم 

ٌُوفِِهم؛ فكثٌر  ِمن الّناِس  ٌُْدِرُكوا  -الٌومَ -وَكْشِؾ افتِرابِِهم، َوَردِّ ُز  -َبْعدُ -لْم 

كوِت عن  َن الس  ٌْ ، أو ُتَهَمة  الَفْرَق َب لظُهوِر وهابِها، واْنِكشاِؾ  -ردِّ افتِراء 

ُكوِت عنها -َوَهنِها َن الس  ٌْ  !-َقناعة  بها، أو َضْعفا  عنها وأماَمها-؛ وَب

حٌفِة  -!فضبل  عن َمقاالتِ -فؤكثُر ُردوِد وتعق باِت  ٌ ةِ )هذه الص   -(الحزب

بٌل)الجابرِة عن   :ِمن هذا الباب -!(الس 

 ..فتِراءَوَهن  وا
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 ..كِذب  واستِْعداء

ب  واْنتِماء ب  ذو تعص   ...تحز 

 ...َجْور  وببلء

 ...فَِتن  وأْلواء

فاِت  هذا  :-!وثباتِها، وُثبوتِها فً هإالء-وأكبُر دلٌل  على ُوجوِد هذه الصِّ

-َتَبعا  -( مركِزنا)، وعلى -أصالة  -لِـَما اْفَتَرْوهُ علٌنا  -ذو االجتِرار-الت كرار 

... 

انًِ-فانُظروا ماذا قالُوا  َتكرارا  لِـَما قاُإوهُ فً المقاِل  -فً آخِر الَمقاِل الث 

لِ   :-!األو 

، التً َتدُعو إلى » ًِّ ٌِخ األلبان ُة امتِدادا  لمدرسِة الش   ٌ ُة التقلٌد  ٌ لَفِ وُتَعد  الس 

ةِ  ٌَ ِة الت صفِ  ٌ ، وتنطلُِق ِمن نظر ًِّ ٌاس ربٌِة، التً  الُبْعِد عن العمِل السِّ والت 

 ، ًِّ مّما َعلَِق به ِمن انحرافات  وبِدع  ِة الت راِث اإلسبلم ٌَ تقوُم على تصف

 .وتربٌِة الن ْشِء على ُتراثِِهم

ًِّ فً األُْرُدنِّ أن   لَفِ ؤِن الس  َرى ُمتابُِعوَن للش  ٌَ ًّ )و ٌَُعد   -( مركَز األلبان الذي 

ٌ ةَمشهور حسن أحد أعضاء هٌبتِه اإلدا اْنَحَرَؾ عن خطِّ الش ٌخ  -ر

ٌاسِة، وعن إقامِة عبلقات   ، الذي كان حرٌصا  على الُبْعِد عن السِّ ًِّ األلبان

ةِ   ٌ  !!«مع األنظمِة العرب

 !-ُمفَتِرٌن-كذا قاُإوا  ...

ُكم-فانُظُروا  ِمن أصناِؾ المعانًِ )!( ما فً هذه الكلمات القلٌلة  -بربِّ

 :ِم العلٌلةوألواِن الت هَ ! الهزٌلة

ٌ ة)َوْصفهم لـ -1 لَفِ ٌ ة)بـ( الس  قلٌد  !(الت 

ٌ ة: )-!أو بعُض أعوانِِهم-وتارة  ٌقولوَن   !(اإلصبلح

ٌ ة: )وتارة  أُخرى  !!(الرسم

ٌُراُد ِمن ورابِها إال الت شكٌك ... ة  ال   !!والل مز! والَؽْمز! فً أوصاؾ  ِعد 

َة بؤشّد ! م الت هَمَة بؤكبَر منهاأْن َنُرد  علٌهِ  -بسهولة  -ونستطٌع  ٌَ والفِر

 !منها

هُ  ِمن الَمضروبٌَِن على : )أْم َنَسْوا َوْصَؾ بعِض َجَهلَتِِهم لبعِض إخوانِنا بؤن 

-، بؤن َنقولَ -!رأسا  على َعقِب-فماذا لو َعَكْسنا هذه الكلمة (!! ُرإوِسِهم



 !!(أنُتم مضروُبوَن على أستاِهُكم: )-!َمَثبل  

 !هذا؟( رِضٌُكمٌُ )فهل 

 !به؟!( مشِكلَُتُكم)وهل ُتَحل  

؟  !أْم أن  هذا ٌزٌُد الببلَء َببلء 

 !-ٌا َقوم-اْرَعُووا 

ًِّ )َوْصفهم لشٌِخنا بـ -2 ٌاس َنَعم؛ هذا ِمن : ؛ فؤقولُ !(الُبعد عن العمِل السِّ

ٌَُركِّ    ً ِة التً كان شٌُخنا اإلماُم األلبان  ٌ ُز علٌها، أهمِّ أُصوِل َدعوتِنا السلف

لُ لها ٌُإصِّ  .و

ٌاسةِ )ولكن  المقصوَد بـ ٌ ة-( السِّ  ..سٌاسُة الِخداعِ : -ُهنا-! المنف

 ...سٌاَسُة النِّفاق

 ...سٌاسُة الت زوٌر

 ..سٌاسُة استؽبلل الَمواقِؾ

 ...سٌاسة امتطاِء الجماهٌر

ٌْن  ...سٌاسة الل ِعِب على الَحْبلَ

ٌ ةُ )أّما  لَ لها ُعلماُء اإلسبلم التً أ( السٌاسُة الشرع مان-ص  ؛ -على َمرِّ الز 

عديِّ  ِم، وَخبلّؾ، والس  ٌِّ َة، وابِن الق  ٌ ْعلَى، والماَوْرِدّي، وابِن تٌم ٌَ -كؤبً 

ةِ )القابمُة على  -وؼٌِرهم ٌَْصلُُح لها( رعاٌة شإوِن األُم  ٌُصلُِحها، و : -بما 

 ..-هاء  بدءا  وانتِ -فدعوُتنا قابمة  علٌها، هادٌة  إلٌها 

ة  ًِّ -فبل ِرعاٌَة لشإوِن األم  إالّ بالمنهِج  -على الوجِه الحقِّ المرض

 ًِّ لَفِ   ...الس 

ٌ ة، والقواعِد  ُرِق الش رع ٌ ة، بالط  ِع اِعً والر  الذي فٌه صبلُح الر 

ة  ٌ  ...المرع

ٌ ة ِة النبو ن   ...ُكل  ذلك فً ضوِء القُرآن الكرٌم، والس 

نُسُبون ! عّنا ما نحُن َندُعو له)!( فُون ٌنسِ !(: ُهم)فها  ٌَ إلٌنا )!( و

 !!َنَقْضناه وَرَدْدناه( نحن)ما

ٌ ة)وهكذا فْلَتُكن  ُة اإلخوان ٌَ ٌ ة-( الترب  !-إَذن-الحزب

ًِّ : )قولُهم -3 ة التً تقوُم على تصفٌِة الت راِث اإلسبلم ٌَ ٌَة والّتربِ  !!(التصف

 ...كذا َزَعُموا



ا- وهذا َتْضٌٌِق  شدٌد   اِمِل العمٌِق  -ِجد ّ قٌِق-للمعَنى الش  ٌ ة  -الد  لمنهج

 !(التصفٌة والتربٌة)

 !؟(الت راث)فً  -فقط-( محصورة  )فهل هً 

ا-ال شك  أن  هذا باِطل    ...-جد ّ

  ً َص شٌُخنا اإلماُم األلبان  -الحق ةِ -( الت صفٌةِ )ُوجوَه  -رِحَمُه هللاُ -فعنَدما لَخ 

ِة  -جاالتِهاوأبواَبها، وم  ٌ المعهِد )فً  -بالُعنواِن نفِسهِ -فً ُمحاَضَرتِِه الِعْلِم

 ًِّ !( ُرإوسِ )وكان حاِضرا  بعُض -( هـ1393)َسَنَة ( عّمان/ الشرع

 :، قال-ٌومبذ  -اإلخوان 

ِل منُهما » ةَ ]وأَرْدُت باألو  ٌَ ْصفِ  :أُمورا  [ الت 

ل ا ُهو: األو  ِة ِمم   ٌ ؼرٌب  عنها؛ كالشِّرك، وَجْحِد  تصفٌة العقٌدِة اإلسبلم

ِة وتؤوٌلِها، َوَردِّ األحادٌِث الصحٌحِة لتعل قِها بالعقٌدِة   ٌ فاِت اإلله -الصِّ

 !-ونحِوهِ 

ًِّ ِمن االجتِهاداِت الخاطبِة الُمخالَِفِة للِكتاِب : الثانً تصفٌة الفِقِه اإلسبلم

ِة، وَضَرْبُت على ذلك بعَض األمثلةِ  ن   .«...والس 

 !وهل حٌاةُ الُمسلِم إالّ عقٌدة  وفِقه ؟: ولُ فؤق

 :-َبْعدُ -ُثم  قالَ شٌُخنا 

الثُ » قابِق : الث  ِمن األحادٌِث  -وؼٌِرها-تصفٌة ُكُتِب الت فسٌِر، والفِقِه، والر 

اِت الُمنَكَرِة، وهذا ما أَقوُم به  ٌ عٌفِة والَموضوعِة، واإلسرابٌل ... الض 

 .«..والحمُد هلل

ًِّ )لحق  فٌما ٌتعل ُق بـفهذا هو ا  !!(الت راِث اإلسبلم

 !!-فٌما أْبَقْوا، وفٌما َحَذفُوا-فانُظُروا َصنٌَِعُهم وَتْلفٌَِقُهم 

ا تدلٌس  وَتْلبٌِس ا َجْهل  َببٌس، وإم   !!إم 

 !!وخٌُرُهما شر  ! وأحبلُهما ُمر  

 !!!!((وتربٌِة الن ْشِء على ُتراثِِهم:))ثم تؤملوا قولهم

ا بهمفبلح  ظوا هذه المقالة الخبٌثة السٌبة؛ إْذ ٌجعلون للسلفٌٌن تراثا خاّص 

!! 

-فماذا ٌكون هذا التراث!!! -وؼٌره-وكؤنه فً مقابل التراث اإلسبلمً 

  !؟-إذن



 -كما ال ٌخفى على منصؾ -مع أن لفظ ومقصود إستاذنا اإلمام األلبانً 

افً، الذي لم تشبه تربٌة المسلمٌن على اإلسبلم الحق العظٌم الص : هو

 .-صلى هللا علٌه وسلم-شاببة، وهو الذي جاء به رسولنا الكرٌم

 

ا  -4 ً  )وأم  ة  ( ... أن  مركَز األلبان ٌَ ؛ ففِْر ًِّ اْنَحَرَؾ عن َخطِّ الشٌِخ األلبان

 !!أكبُر ِمن أََخواتِها

 !!وضبللة  أعظُم ِمن سابِقاتِها

 !ٌا قوم

ُكن لُكم ُعقول ؛ فلب ٌَ اِء إْن لَْم  ة  ِمن القُر   ٌ  !!ُعقول   -!وال ُبدّ -ق

 :وإالّ؛ فباللـِه علٌُكم

ً  !( أنُتم)َمَتى واَفْقُتم  إلى !( نحن)حّتى َتنُسُبوَنا  -فً حٌاتِهِ -الشٌَخ األلبان

 !ُمخالََفتِِه بعَد َمماتِِه؟

ِن  ٌْ ُتم-وأي  الَوصَف ٌْ َع وله  أقَرُب إلى ما إلٌه َتْدُعون، -فٌما َزَعْمُتم واد 

ُعون   :-!وبسَببِِه أنُتم َموُجوُدون! وبِه َتعٌُشون-تد 

-  ًّ ٌاس  !العمل السِّ

 :أم

؟ - ًّ ٌاس  !ترك العمل السِّ

ل: إْن قُْلُتم  !األو 

ُكم وَتعق َبُكم  !!فقد أكَذْبُتم أنفَُسُكم، وأْبَطْلُتم رد 

 !الثانً: وإْن قُْلُتم

 !!َسُكمفقد ناَقْضُتم َدْعَوَتُكم، وأْنَكْرُتم أنفُ 

َن   ٌ  !؟-َقْببل  وَبْعدا  -لُكم أن  القوَم ُمبِطلُون )!( فكٌَؾ إذا تب

 ..-ما اسَتَطْعنا إلى ذلك َسبٌبل   -وهلل الحمدُ  -تماما  -فنحُن على خطِّ شٌِخنا 

 ...ومع ذلك؛ ال َنَرى ِعصمَتهُ 

ُب له  ...وال نتعص 

ِة  َرى اإلخ-!( األوحد)وال َنراهُ إماَم األُم  ٌَ ٌ وَن ُزعماَءُهم، كما  وانِ

 !-وُرإوَسهم

ة   -رِحَمُه هللاُ -بل قد ُنخالِفُُه  بَحْسِب ما َنَرى ِمن دلٌل  ِخبلِؾ قولِِه، أو ُحج 



 .-على ؼٌِر رأٌِهِ 

وَن  ... ٌ ها الُمفَتُرون-فماذا ُتَسم  فً فِتنِة  -رِحَمُه هللاُ -فتاَوى شٌِخنا  -أ

 !الَجزابِر، وأحداثِها؟

 !وَن فتاَوى شٌِخنا فً َحْرِب الخلٌِج األُولَى، ُثم  الثانٌة؟ماذا ُتَسم  

ٌن، وتعق باتِِه على آراِء  ٌِّ وَن ُردوَد شٌِخنا على أهواِء السٌاس ماذا ُتَسم 

ٌن؟ ٌِّ كفٌر  !الت 

ٌَه فً  وَن فتاِو  !؟-وما فً إطاِرها-( االنتِخابات)وماذا ُتَسم 

ُتم ذلك ... ٌْ  !علٌها ؛ فنحنُ (سٌاسة  : )إذا َسم 

ُتُموها ٌْ ٌ ة: )وإذا َسم   !!؛ فنحُن منها وإلٌها(فتاَوى شرع

 :ٌا قوم

اء، بالُمؽالََطِة واالستِقواء؟  !كفاُكم تبلُعبا  بُعقُوِل القُر 

 !-َبْدء  واْنتِهاء   -ُكلِّه-ُمخالِفُوَن لذلك  -تنظٌرا  وواقعا  -فؤنُتم 

ِة   !!َتْفَتُروَن علٌه بعَد َوفاتِهِ  -!فً حٌاتِهِ وقد ناَبْذُتُموهُ -فما لُكم ولشٌِخ األُم 

ٌن نا بالِمرصاِد لكلِّ ُمْفَتر  على هذا الدِّ تِنا ! ولكن  ل  على ُعلمابِنا وأبم  أو ُمَتَقوِّ

ٌن ٌِّ انِ ب   !!الر 

ُه  -5 ٌاسِة، وعن )َوْصفُهم لشٌِخنا بؤن  كان حرٌصا  على الُبْعِد عِن السِّ

ٌ ةِ إقامِة عبلقات  مع األنِظمَ   !!(ِة العرب

ٌاسةِ ) -رِحَمُه هللاُ -أّما أن  شٌَخنا  *  !؛ فَنَعم(كان َحرٌصا  على الُبْعِد عن السِّ

 !؟-تلك-ولكْن؛ أي  ِسٌاسة  

 !سٌاسُتنا

 !!أْم سٌاسُتُكم

با َقة  وِسْرَت ُمَؽرِّ بِ ***ساَرت ُمشرِّ ق  وُمَؽرِّ اَن بٌن ُمَشرِّ  !شت 

رُ -فً ذلك-ُنهُ وقد َسَبَق تفصٌلُ القوِل وبٌا  !؛ فبل أَُكرِّ

ةِ )أّما َدْعَوى  *  ٌ ا َقْبلَها (إقامة عبلقات  مع األنظمِة العرب وأشد  -؛ فؤْظلَُم مم 

 !!-وأْنَكى

ِة؟ -!ُرْؼَم ُكلِّ شًء  -الذٌن ٌَتناَفُسوَن ( ُهم)فَمن   ٌ  !على الَمقاعِد االنتِخاب

إوا ( ُهم)وَمن  ٌ ة؟ أعلَى المناِصبِ )!( الذٌن َتَبو   !الِوزار



 -!مع ُكلِّ هذا التهوٌش والت شوٌش-الذٌن ال ٌزالُوَن إلى اآلن ( ُهم)وَمن 

ِعها-!( األنظمة)ٌعٌشوَن فً أْكَناِؾ  ا وَجْزرا   -على تنو  ُهنا،  -!وَجَزرا  -مد ّ

 !؟-!وُهناك، وُهنالِك

ا -أو َعَرْفُتم-هل سِمْعُتم  ِمن  -قلٌبل   ولو-شٌبا   -َقْببل  -أو عن شٌِخنا  -عن 

 !ذلك؟

قُوا هللاَ   ...ات 

ٌ ة: ).. ُثم  قولُكم -6  !!وأْوَضُح َكِذبا  ! أشد  افتِراء  !(!! األنظمة العرب

 !؛ لكاَنت كذبُتكم أْهَوَن فً االفتِراء!(النِّظام: ).. فلو قُْلُتم

َفهاء)!( تجُد لها َرواجا  ( قد)فـ  !!ولو عنَد بعِض أذنابُِكم الس 

 !!(مةأنظ: )لكنْ 

 !!!(بالجمع)هكذا  ...

 ...إؼراق  فً الَكِذب -ال شك  -فهذا 

 ...وتعمٌق  للفَِرى

ْلمِ   ...وإٌؽال  فً الظ 

 :-بُوضوح   -ُهنا-لكْن؛ أنا أقولُها 

ة؛ باألمِن، -!( النِّظام)َنَعم؛ نحُن مع  بالِحْرِص على ُعموِم الوطن واألُم 

!(... َخبل قة)ُوِصَفت بكونِها  ؛ ولو(الفوَضى)، وِضّد -واألمان، واإلٌمان

اَقة  !!وبؤلقاب  الِمَعة َبر 

 ...ُكل  ذلك فً نِطاِق الش رِع وأحكاِمه، والُهَدى وضوابِطه

 فـ

 !كفاُكم ُمفتَرٌات

ٌ ات  !!كفاُكم َعْنَتِر

 !!كفاُكم إثارة  وتهٌٌجات

 ..{...ٌُخِرُبون بٌوَتهم بؤٌدٌهم}... فبل تكونوا

 !!{ونلو كاُنوا ٌعلم} ...

 ....ومن رأى العبرة بؤخٌه ؛ فلٌعتبر

 :ٌا قوم



 !كفاُكم إشاعات

 !كفاُكم َعَبثا  وَتبلُعبات

 !كفاُكم إساَءات

اَس بالِحجارةِ : وَمن كان بٌُتُه ِمن ُزجاج ْرِم الن  ٌَ  ...فبل 

نا لَْسَنا ِمْثلَُكم )!(: َنَعْم؛ نحُن َنعتِرُؾ  عاَوى )!( بؤن  فً ُسٌوِل الد 

ِة والَعَضبلت! اتواالتِّهام  !أو اْستِعراِض القُو 

نا نعلوُكم  نا أن  نا نحمُد هللاَ َرب  فً إبداِء الُحَجِج  -فوَق فوقَ -)!( لكن 

البِل الباِهرات نات، والد  ٌِّ  ...والَب

َن أٌدٌُكم  ٌْ ٌ ها اإلخوةُ األفاِضِل، واألخوات الفُْضلٌَات-والدلٌلُ َب  ...-أ

ُكم فً األُخَرىفلَبِْن قاَرْعُتُمونَ  ...  ...ا فً األُولَى؛ فلَُنصاِولَن 

نا-والحق  بنا   ...أَْحَرى -بإذن ربِّ

اِدقٌِن ً  الص   ..وهللاُ ول

* * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ،-بالتهوٌل-)!( ٌهاجموننا!(: السبٌل)الجابرون عن 

 (ٔ)وبالكذب المكشوؾ الهزٌل 

 

بٌل)الجابرون عن ْهِوٌل-ٌُهاِجموَنَنا !( الس  ، َوبِالكذِب المكشوِؾ -بِالت 

 (ٔ)الهزٌل 

 

ام-كتبُت  ...  ٌ دِّ على صحٌفِة  -قبلَ أَ بٌِل)َمقاال  فًِ الر  ٌ ة، -( الس  اإلخوانِ

ٌ ة ٌ ة، الحزبِ  !!المشُهوَرة -!األُرُدنِ

ّد، ! المذكوُر ِمن رأِس القلمِ  َوَكاَن َمقالًِ ْقد، والر  َع فًِ الن  َوس  لَم أُِرْد فٌِِه الت 

دّ   !والص 

ْفَهُموَن  ٌَ ْفَهُمون: أَو-َوَذلَِك ألَن  القوَم الَ  ٌَ ٌُِرٌُدوَن  بِِهم، -!الَ  ؛ لَِسواِد َتَحز 

بِِهم  !!َوَشِدٌِد َتَعص 

ُهم  ٌُفاِجُبونا)َولَِكن  نِ !( لَْم  ٌْ نِ !! آَخَرٌن بَِرد  ٌْ ٌَ ِن ُمَتَتالِ ٌْ ْوَم ٌَ   !!َعلى َمَداِر 

ب -أَْكَثَر َوأَْكَثرَ -َكَشفُوا فٌِِهَما  َعص  اَب الت  ٌَ ِب  !أَْن َحز  ِمْن -َوَكَشُروا َنَواِجَذ الت 

اء ٌَ ِر َخَجل  َوالَ َح ٌْ  !-َؼ

تَ )وَ  ٌْ ا لَ لََهاَن الَخْطُب !! -َفَقط-اء َكاَن َذلَِك بِإِْؼبلَِظ الَقْوِل، َوَتْهٌٌِج القُر  !( ٌَ

 !!-َولَْو َقلٌِبل  -

ة  ُهم َسلَُكوا َهِذِه الَمر  ٌ ة: َولََعل هُ )لَِكن  ْعَوِة الِحْزبِ ًَ ! لَِمْصلََحِة الد  َوال تًِ ِه

ِدهم)بَِحْسِب َتْعبٌِِر -( َصَنم  ) ٌِّ ْحِرٌؾ، : -!(َوقُْطبِِهم)، !(َس َمْسلََك الَكِذب، َوالت 

لَوالَبْتر َقو  با  )َوَهاُكْم !!، َوالَحْذؾ، َوالت  ٌْ ان ( َش ٌَ َفالَوْقُت أَْؼلَى ِمْن أَْن -ِمَن الَب

َمام  :-ٌُْصَرَؾ فًِ َتَعق بِِهم َتَعق با  َعلَى َوْجِه الت 

ُث : )َتْحَت ِعْنَوان( مٕٔٔٓ/ٖ/ٕ)فًِ َعَدِد )!( َكَتَبوا  -1 َتَحد  ٌَ   ً الَحلَبِ

 ًِّ بِ ْوَرة لِلّتلفزٌون اللٌِّ َدة لِلث  ٌِّ ال  –َفَهذا (!ُمْنَتقِدا  الَفَتاوى الُمَإ ُعْنَوان  فٌِِه  -أَو 

؛  نًِ الَباِدُئ فًِ الَحِدٌِث َمَعُهم)!( َتْدلٌِس  واُب َعْكُس َذلِك؛ !بِإٌَِهاِم أَن  َوالص 

ة  َحْولَ َما ْسؤَلُوَننًِ أَْسبِلَة  َعام  ٌَ َصلُوا بًِ،  ْجِري ِمن  َبل ُهم ال ِذٌن ات  ٌَ

 !أَْحَداث

ْثِوٌِر »: َما أَْسَماها... اْنَتَقَد َعلًِ الَحلَبًِ»: َقْولُُهم -2 َفَتاَوى الت 
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ْحِرٌض ً  إِلى االنِتَِفاض« والت  ْعَب اللٌِّبِ  إلخ« ..ال تًِ َتْدُعو الش 

ْشَملُ -آَخرُ -َفَهَذا َكِذب   ٌَ رَ ( فَِبَتًِ )؛ َفَنص  َكبلَِمً َعام   ؛ إِْذ -َجِمٌعا  –اع الصِّ

 :قُْلتُ 

ْوَهاء  ...» -(ِمن ُهَنا َوُهَناك)ال تًِ َتْصُدُر –َوأَْن الَ َتُكوَن ُهَنالَِك الَفَتاَوى الش 

ْحِرٌض ْثِوٌِر َوالت  ا إِلى َهِذِه الفَِبة، أَْو تِْلَك الفَِبة) -!؛ للت  ُكوُن -(إِم  ٌَ ا الَ  ؛ ِمم 

ِب، ال ِذي َنْرُجو لَُه فٌِِه الَخَساَرةُ إاِل  لَِشعْ  ٌِّ ًِّ الط  ًِّ الُمْسلِِم األَبِ بَِنا اللٌِّبِ

 .االْستِْقَراَر َواألَْمَن واألََماَن َواإلٌَِمانَ 

، َولَْن َتِزٌَد  ٌ ة لَْن َتِزٌَد الَببلَء إاِل  َببلء  ْثِوٌِر ة َوالت   ٌ ْحِرٌِض َهِذِه الَفَتاوى الت 

َماَء إاِل  ِدماء    .«الدِّ

ْبُتُرون،  ٌَ لُون، َو ٌَُبدِّ ٌُِّرون، َو َؽ ٌُ ا َشاِمبل ؛ َفإَِذا ُهْم  َفَمَع َكْوِن َكبلَِمً َعام ّ

ْفَتُرون ٌَ  !!َو

؟ ، أَْم ُخْبث   !أََحماَقة 

ْحِرٌؾ  ا َهُإالَء–َفلَِماَذا الَكِذُب، َوالَبْتُر، َوالت   !؟-ٌَ

لُوَننًِ َما لَْم أَقُلْ؟  !لَِماَذا ُتَقوِّ

هُ  َس لِـ  أَْم أَن  ٌْ بٌِل)لَ بٌِل؟!( الس   !إاِل  َهذا الس 

ل  لِْلُمَصلٌِّن}َعلَى َطِرٌَقِة  -َهَذا–َوَبْتُرُهم األَف اُك  ٌْ ال ِذٌَن ..}: أَْو قُلْ ! {..َفَو

ا َواآلِخَرة ٌَ ْن  !!{..آَمُنوا لَُهم َعَذاب  أَلٌِم  فًِ الد 

ْعلَُم َوأَْنُتْم الَ َتْعلَُمو} .. ٌَ  ُ  .-َحق ّا َوِصْدقا  –{ نَوهللا 

ُدون؟ -(!َهُإالء)ِمن -أَْو َتؤَْملُون-َفَماَذا َنؤَْملُ  َها الُمَوحِّ  ٌ  !أَ

ا َما َنَقلُوهُ ِمن َكبلَِمً َحْول  -3 ٌَة؛ (األَْزَهر)أَم  ، َوَفَتاَواه فًِ األَْحَداِث الَجاِر

 .-َشاَء َمْن َشاَء، َوأََبى َمْن أََبى–َفُهَو َكبلَم  َحق  

بٌِل)َوإِْن َساَقْتُه  ُه َباِطل  ِمَن الَقْول َوُزور! َعلَى َنَسق  ُمَنفِّر!( الس   !!َوَكؤَن 

َس األَْمُر َكَذلِك  ٌْ ة-َولَ ُمَتاَبَعة  ألَْصِل َكبلَِمً فًِ َنْقِد  -أَساسا  -؛ إِْذ ُهَو -أَْلَبت 

ْهٌٌِج) ْثِوٌِر َوالت  ة- (َفَتاَوى الت  ُكوُن فٌَِها الَخَساَرة إاِل  )، َوال تًِ -الَعام  ٌَ الَ 

ٌِّب ًِّ الط  ًِّ الُمْسلِِم األَبِ ا )، (ال تًِ َتْصُدُر ِمن ُهَنا َوُهَناك)، ..(لَِشْعبَِنا اللٌِّبِ إِم 

َراع-(إِلى َهِذِه الفَِبِة، أَْو تِْلَك الفَِبة ْشَملُ فَِبَتً الصِّ ٌَ ا َحَذفُوهُ -بَِما  ؛ ِمم 

 !!َوَبَتُروه

َن األَْقَواس-ْعِذَرة  إِلى إَِعاَدِة اْقتَِباِس َنصِّ َكبلَِمً َومَ  ٌْ َمْن الَ ( ٌُْفِهمُ )لََعل ُه  -َب



ْفَهمُ ) ْفَهمُ )أَْو  -(ٌَ ْفَهم (ٌَ ٌَ ٌُِرٌُد أَْن   !!!-َمْن الَ 

ا َقْولُُهم -4 ْعِض ؛ ُمْسَتْشِهدا  بِبَ «الفِْتَنة»َوَدعا إِلَى اْعتَِزاِل َما أَْسَماهُ بِـ : )أَم 

ٌ ة َبِو  !!(..األََحاِدٌِث الن 

، (َمْنَهِجُكمْ )َعلى ( ِمْنُكمْ )الَ أَْعَجُب ِمْن َهَذا الَكبلَم؛ ألَن  فٌِِه َتؤِْكٌدا  : َفؤَقُولُ 

َنا-( لََنا)َوَتْثبٌِتا    :(َمْنَهِجَنا)َعلَى  -بَِحْمِد َربِّ

ا  * ُكوُن (َمْنَهُجُكم)أَم  ٌَ ء   ًْ ٌُوافُِق ؛ َفُهَو أَْبَعُد َش ٌ ة؛ إاِل  َما  َبِو ِة الن  ن  َعِن الس 

ة  ٌ ٌ ة، َواألَْفَكاَر الَعَصبِ  ..األَْهَواَء الِحْزبِ

 .َعلَى َذلِك -ِمْن أَْمثِلَة  ُمَتَكاثَِرة  -ِمَثال  : َوَهَذا االْعتِراُض الَفاِرغُ 

ا  * َراُح (َمْنَهُجنا)أَم  ِ الَحْمدُ –؛ َفُهو الَحق  الص  ؛ ال ِذي َنْلَتِزُم فٌِِه -َوهلِل 

ِرَها ِمن بَِدِع األَْحَزاب، َوأَْهوابِِهم،  ٌْ ن ة، َوالَ َنْدُعو فٌِِه إِلَى َؼ بِالس 

 :َوَكَذلِك ...َواْنِحراَفاتِِهم

 ...الَ َنْرَكُب األَْمَواج

 ...َوالَ َنْسِرُق الَمَواقِؾ

َعاع   ...-ث را  َواْستِْكَثارا  َتكَ –َوالَ ُنَواِكُب أَْهَواَء الَهَمِج َوالر 

ن ة، –( الفِْتَنة)َنَعم؛ َنْدُعو إِلى اْعتَِزاِل  ًَ ُنُصوُص الِكَتاِب َوالس  َكَما ِه

ة   ..-اآلِمَرةُ بَِذلِك–َوَمناِهُج الُعلََماِء َواألَبِم 

َنَنا  ٌْ َفاُوُت َب ُثم   -٘!ْنَضحُ َوُكل  إَِناء  بِال ِذي فٌِِه ٌَ ....... َفَحْسُبُكُموا َهَذا الت 

بٌِل)َنَقلَت  ٌّة: َوُهو الَمْدُعو-!( ُمْسَتْخَدِمٌَها)َعْن أََحِد !( الس   -!َحَسن أَُبو َهنِ

اه بـِ –لَِكبلَِمً، َوَقْولَُه )!( اْستِْهَجاَنُه  لَفًِ )واِصفا  َما َسم  ار الس   ٌ الت 

ْقلٌِِدي هُ !(الت  ِد األَْنِظَمةِ : )، بِؤَن  ٌَ ة أََداة  بِ  ٌ  :َفؤَقُول(!!االْستِْبَداِد

ا  -أ ة)أَم   ٌ ْعلَم)َفُهَو  -!الَمْذُكور–( أَُبو َهنِ ٌَ )!( ُمْنُذ ُنُعوَمِة – (!لَِمْن الَ 

اِت  -أَْظَفاِرهِ   ٌ ا -الَمْعروِؾ –( أَبًِ َقَتاَدة الفِلَْسِطٌنًِ)َربٌُِب أَْفَكاِر َوِحْزبِ ّ ٌ َمَحلِّ

ا ّ ٌ   !-.…بِفِْكِرِه الـ -َوَدْولِ

ٌ ة)َولََعل  اْرتِداَد  ُهَو ال ِذي أَْوَقَعُه فًِ َردِّ الفِْعِل )!(  -ذاك-َعْن فِْكِرِه ( أَبًِ َهنِ

نٌِع   !!(!) إِلى أَْقَصى الّشمال! ِمن أَْقَصى الّشمال -َهَذا-الش 

ُكوُن  ٌَ ا أَْدِعٌاَءه-( الَبْحثُ )َفَما َهَكَذا  ٌَ-!! 

ْعَوَة الس   -ب َة، بِـ َوْصفُُه الد   ٌ َة الَمْنَهِج  ٌ ْرَبِو َة الت   ٌ َة الِعْلِم  ٌ لَفًِ )لَفِ ار الس   ٌ الت 

ْقلٌِِدي ُرهُ  -آَخرَ -َتَناقُض  ِمْنُه لَِوْصؾ  (: الت  ٌَُكرِّ ٌ ة ) :، َوُهو-أَِخٌرا  -َباَت  لَفِ الس 



 !!(الُمَحافَِظة

 !؟-ِعْنَده-باب  َواِحد  )!( َفَهلْ ُهَما 

َكث ر أَْم ِمْن   !؟-(قِل َة َبَرَكة)-َباِب الت 

ٌ ة)َوَهلْ ِهً  ْقلٌِد)نِْسَبة  إِلى (: َتْقلٌِِد َقالٌِد)، أَْم إِلى (الت   !؟(الت 

 !َعلَى الث وابِِت َواألُُصول؟( ُمحافَِظة  )أَْم ِهً 

 ...َعلى( ُمَحافَِظة)أَْم 

 ...َعلى

ا َهَذا-َعلَى َماَذا   !؟-ٌَ

اَك  أَم الَمْقُصود ِمن  ٌ ْبز، َواالِْستِْهَزاء، : -ُكلِّه–َهَذا، َوَذاَك، َوَذ ُد الن  ُمَجر 

ْنفٌِر؟ ٌَة، َوالت  ْخِر ا-َفَسَتُبوُء بَِها !َوالس  ْعَوِة  -ج..-ُظْلما  َوُعلُو ّ ا َوْصفُُه لِلد  أم 

َها  ِة بِؤَن   ٌ لَفِ ٌ ة)الس  ِد األَْنِظَمِة االِْستِْبَداِد ٌَ ٌَُجوُز ؛ فَ (أََداة  بِ ُهو َكبلَُم َمْن الَ 

هُ   !!(َؼاٌِْب ُطوِشة: )َوْصفُُه إاِل  بِؤَن 

َهم   ِر ُمت  ٌَُخالِفُُكم فًِ الفِْكِر َوالت َصو   !َدابِما ؟ -ِعْنَدُكم–َفَهلْ َمن 

 !َوُتَهَمُتُكم لَُه َجاِهَزة؟

ور، َوَعَظابِم األُُمور …  …َوبُِدوِن َدلٌِل  إاِل  الَكِذب َوالز 

ا َقْوم–َتاِرٌُخُكم َمْعُروؾ   ِه -ٌَ ٌْ ! َحت ى ُتْكَشفُوا أَْكَثرَ  …أَْكَثرَ )!( ؛ َفَحافُِظوا َعلَ

ِ -َوإِْن َكاَن َهَذا !!َوَتْنَفِضُحوا أَْكَثَر َوأَْكَثر ٌُْفِرُحنا -َوهللا  َنا، َوالَ  ُسر  ٌَ  ...الَ 

ٌُْفِرُحنا)َبل ال ِذي  نا، َو ُسر  ، َواْنِصٌاُعُكم إِلى الُهَدى ُرُجوُعُكم إِلى(: ٌَ  ...الَحقِّ

  ...َخْبَط لَْزق   -ُكل َها–َفَدَعاَواُهم 

 !لَِماَذا الَ ُتناقُِشون؟

 !لَِماَذا الَ َتْبَحُثون؟

 !لَِماَذا الَ ُتَحاِوُرون؟

ْزِوٌر  ...بِالِعْلم؛ الَ بِالت 

ْهِدٌد ة؛ الَ بِالت   ...بِالُحج 

َوَران بِالُبْرَهان؛ الَ بِالل ؾِّ   ...َوالد 

 !!(الَجاِهلُوَن ألَْهِل الِعْلِم أَْعَداءُ : )لَِكْن؛ َصَدَق َمْن َقال …

ا َقْولُُهم  -6 قُوُم َعلى َتْثبٌِِت : )-َبْعدُ -َوأَم  ٌَ ِة   ٌ ْقلٌِِد ِة الت   ٌ لَفِ إِن  َمْشُروَع الس 



ًِّ األَْمر ِة َطاَعِة َولِ َكَسابَِقاتَِها، ُثم  -َفَهِذِه !..(األَْوَضاِع الَقابَِمِة؛ بُِحج 

 ...َكِذَبة  َصْلَعاء: -!الَِحَقاتَِها

ة  َخْرَقاء ٌَ ُعوَن  -َهِذهِ – (أَْوَضاع َقابَِمة)أَي  ..َوَقالَة  َبْلَهاء...َوفِْر ال تًِ َتد 

َنا  ٌْ اَم َعلَى َتْثبٌِتَِها)َعلَ ٌَ  !؟(القِ

ا ِمْن ُدَعاِة  ٌ ة،  -!َكَما ُتَطالُِبون-؛ لََطالَْبَنا (عَتْثبٌِِت األَْوَضا)لَْو ُكن  بَِدْولَة  َمَدنِ

ة  ٌ َسْت ِدٌنِ ٌْ  !!َولَ

 !أَْم َسُتْنِكُروَن َهَذا؟

ا  ٌَ ْن ٌن؟ -ِعْنَدُكمْ -أَْم أَن  الد  َمة َعلَى الدِّ  !ُمَقد 

 

 !!فصل الدٌن عن الدولة: ٌعنً السٌاسٌون بها( الدولة المدنٌة)و

ولو بالدعوى  -لة التً تحكم بشرٌعة هللا والسٌاسٌون ٌسّمون الدو

 ....(الدولة الدٌنٌة:) -!واالّدعاء 

 

ْعًِ إِلى )!( َولََعل ُه  َن الس  ٌْ ْظَهُر ُهنا الَفْرُق َما َب ْرَوة)ٌَ ْعًِ إِلى (الث  ، َوالس 

ْوَرة) َنُهما-( الث  ٌْ ُه أَْسلُوب  َجِدٌد  ِمْن أََسالٌِبِ !!-َوِصلُة َما َب ة أَْم أَن   ٌ ُكم االْلتِفافِ

ِخٌص؟ سِّ الر  وِر الَببٌِس، َوالد  ٌ ة؛ الَملٌَِبة بِالز   !الِحْزبِ

، َوَمْكُشوَفة)!( لََقْد َباَتْت   …أََسالٌُِبُكم َمْعُروَفة 

 !!(َفْرَوتُِكم)فًِ َتْجِدٌِد )!( َفاْجَتِهدُوا 

ا  ا َهُإالء–لَْو ُكن  : أَي -(ْوَضاِع الَقابَِمةالُمحاَفَظِة َعلى األَ )ِمن ُدَعاِة  -ٌَ

ِا ِمْنَها ٌِّ  ...لََما أَل ْفَنا: -الس 

ْسَنا  ...َولََما َدر 

ا َعل ْمَنا  ...َولَم 

ْدَوات  ...َولََما أَْقَمَنا الن 

ْوَرات  ...َوالَ الد 

ٌ ات ْرِك  ...َوالَ أَْنَكْرَنا الشِّ

 ...َوالَ البَِدَع الُمْحَدَثات

َقالٌَِد ا  ...لَفاِسَداتَوالَ الت 

َبات ٌِّ  ...َوالَ الَمَعاِصً َوالس 



ٌَا–َولََما َساَفْرَنا ُبْلَدانا  َشت ى  ْن ْعَوة،  -َشْرقا  َوَؼْربا  -فًِ أََقاِصً الد  لَِنْشِر الد 

ِة الِمل ة ٌَ  ..َوِحَما

َنا بِؤََدب   ٌْ ا َسَع ٌ  )إِلى  -َوَدْأب  –َولَم  اِة اإلِْسبلَِم ٌَ –الُمَعاِصَرة -( ةاْستِْبَناِؾ الَح

ٌ ة ِع اِعً َوالر  ة َوالَهَناء، الَ بِالَقْتِل -َجِمٌعا  -ال تًِ فٌَِها َسَعاَدةُ الر   ٌ فاِه ؛ َوبِالر 

َماء َن ... …َوالدِّ ٌْ أَن  اإلِْعبلََم (: َمَزاِعِمُكم)، وَ (َواقِِعَنا)لَِكن  َفْرَق َما َب

ِدٌُكم ٌْ َ ُبون!! ونَوَتَتبلََعبُ  !َتْلَعُبون... بِؤ َؾ َتْحُكُمون}!!!َوُتلَعِّ ٌْ  !؟{َفَما لَُكْم َك

؛ َفلِْلَحقِّ َجْوالَت  ...َوإِْن َكاَن لِْلَباِطِل َجْولَة 

ُة   ٌ ا َقِض ًّ األَْمرِ )َوأَم  ؛ َفِهً -!ال تًِ الَ ُتِرٌُدوَن َفْهَمَها، َوالَ َتَفه َمَها-( َولِ

ة  ُكْبَرى ُمُتواَرَثة  َعْن أَبِم    ٌ َهِب -َكابِرا  َعْن َكابِر–ِة الِعْلِم َقِض ؛ بَِسَند  َكالذ 

، َوالَماِء َنَقاء   ا َكاَن َهَذا ...َؼَناء  َس فًِ إَِطاِر اْهتَِماِمُكم  -ُكل هُ -َولَم  ٌْ : -أَْصبل  -لَ

َهْمُتم الَقابِ  ْكُتم بَِحقِّه، َوات  لٌَِن َرَفْضُتُموه، َوَرَدْدُتُموه، َوَناَقْضُتُموه؛ َبلْ َشك 

 ...بِه

ٌ ة ٌ ة... َوَما َذلَِك َكَذلِك إاِل  بَِسَبِب ُنفُوِسُكم الَؽَضبِ ْوِر  ...الث 

؛ اْسَمُعوَها  ارا  :-َوُكل ُكم آَذان  -ُثم   !َنْحُن لَْسَنا ُثو 

ِرٌن  !!َوالَ ُمَثوِّ

 ...َنقُولُها بِِملِْء أَْفَواِهنا

ْسَمْعَها الَعالَُم  ٌَ  ...-ُكل ه–َفْل

ا  ... ِضٌن-َوْلَتْكُتُبوا َعن  ٌَوم -!ُمَحرِّ   ...ُكل  

َنا  ٌْ ِجٌن-َوْلُتَإلُِّبوا َعلَ ٌِّ  !!ُكل  َقْوم -!ُمَه

َس َمْنَهَجنا، َوالَ ُهَو َطِرٌَقنا، َوالَ  ٌْ  !!(!َسبٌِلَنا)َفَهَذا لَ

 ...-!!أَن ى ِشْبُتم! َما ِشْبُتم-!( َسبٌِلُِكم)َفاْفَرُحوا بِـ 

ا َقوْ  -7 وَن الَوَسابِلَ : )لُُهمأَم  ُعد  ٌَ ُموَن الَمِسٌَراِت َواالِْعتَِصاَمات، َو ٌَُحرِّ

لَؾ ؤِْت بَِها الس  ٌَ ْؽٌٌِِر بَِدعا  لَْم  َة لِلت   ٌ  !(الَمَدنِ

ْذُكُروا .. ٌَ ً  آَخَر !؟(الُمَظاَهرات: )َوالَ َنْدِري لَِماَذا لَْم  ًَ َش  !؟-ِعْنَدُهم-أَْم ِه

الًِ؛ َفلَ   !َها ُحْكم  آَخرُ َوبِالت 

 !؟-إَِذن–َفلَِم الُمَشاق ُة 

 !أَْم ُهَو َتبلُعب  َجِدٌد؟

ٌُْذَكر-فًِ َباِب واِحد   -ِعْنَدُهم-َجِمٌُعها-أَْم   !؟-!َما ُذِكَر َوَما لَْم 



ضا  -َنَعم  ٌْ  :، َواْسَمُعوَها-أَ

ُم َذلَِك  َها -ُكل ه-َنْحُن ُنَحرِّ ؤِْت بِ )؛ الَ ألَن  ٌَ لَؾُ بَِدع لَْم   !-َفَقط-( َها الس 

ْعلَُم بِِه إاِل  هللا  ٌَ  .-َتَعالَى-َولَِكْن؛ ألَن  لََها ِمَن الَمَفاِسِد َوالَمَساِوِئ َما الَ 

ِه  َنب  الُِحون؛ َمَع الت  َها َسلَفُنا الص  ٌْ را  لََسَبَقَنا إِلَ ٌْ ْنبٌِهِ -َولَْو َكاَنْت َخ إِلَى  -َوالت 

ْلُتم–لَِها َمْوُجود  فًِ َعْصِرِهم بُِصوَرة  أَْكَبر أَن  الُمْقَتِضً لِْفعِ   !-لَْو َتؤَم 

َم لََها، أو الَمانَِع ِمْنَها  -َوْحِدي–َولَْسُت أََنا  ُتْلبُِس َمَقاالَُت ( َقدْ )َكَما –الُمَحرِّ

بٌِل) ة!( الس  ٌَ َض -َوُتَدلِّسُ  -!!الُمَتَتالِ لُِكلِّ  -كَ بَِسَبِب َذلِ -!َوْحِدي-؛ َحت ى أََتَعر 

ُه َتْسِدٌد  لِِحَسابات  -!الَجابِر، الَبابِر، الَحابِر (!) َهَذا الُهُجوم َمَضى  (!) ؛ َوَكؤَن 

َها َثبلُثوَن َسَنة  ٌْ دَ -َعلَ ٌَ –َبلْ ُعلََماُء َهَذا الَعْصِر الُمْعَتَبُروَن !!... -أَو أَْز

ْمَنُعوَنَها -َجِمٌعا   ٌَ ُموَنها، َو  :مَسواء  ِمْنهُ ..ٌَُحرِّ

 ًّ ُخ األَْلَبانِ ٌْ  ..الش 

ُخ اْبُن َباز ٌْ  ..َوالش 

ِمٌن ٌْ ُخ اْبُن ُعَث ٌْ  ..َوالش 

ُخ ُمْقبِل بِن َهادي الَواِدِعً ٌْ  ..َوالش 

 ...الَقابَِمُة َتُطول..... و.. و.. و

ْشِوٌش، َوالت  !-إِْن ُكْنُتم َتْفَهُموَنَها-َهَذا فًِ لَُؽِة الِعْلِم  ا لَُؽُة الت  ْهِوٌش، أَم 

ا، َولَْسَنا ِمْنَها َست ِمن  ٌْ ْنبٌِش؛ َفلَ  !َوالت 

 :-إَِذنْ -!( لَُؽة  أُْخَرى)َفْلُنَحاِوْرُكم بِـ 

ة  -َفَمَثبل    ٌ ة  َعْقلِ ٌَ  :-َمْحَضة  -ِمْن َناِح

ٌ ن؛ َعلَى َطِرٌَقة  -َما-لَْو َنَجَحْت ُمَظاَهَرات   ْعب)فًِ إِْسَقاِط نَِظام  ُمَع .. الش 

َظام.. ٌُِرٌد اَها-!!( إِْسَقاط النِّ  ٌ َعاَمَة الَجِدٌَدَة ! -إِ َمن اْرَتَضاهُ )!( ُثم  َتَول ى الز 

ْوم ٌَ  !!ُمَتَظاِهُرو ال

ْضَمُن أَْن  .. ٌَ ْخُرجَ )َفَما ال ِذي  ِمْن أَْبَواب -ُمَطالِبٌَِن  (!) ُمَتَظاِهُرو الَؽدِ !( ٌَ

َقة َظاِم الجَ  -!ُمَتَفرِّ  !ِدٌدبِإِْسَقاِط النِّ

 !ُثم  َما َبْعَد الَجِدٌد

 !!ُثم  َما َبْعَد ال ِذي َبْعَد الَجِدٌد

ٌْك ..  !!َوَهَكذا َدَوالَ

ل  ل: َبلْ -فِْتَنة  لََها أَو  َس لََها أَو  ٌْ ُكوُن لََها آِخر  -!لَ ٌَ  !، َوَقْد الَ 



 !أَْم َتُجوُز الُمَظاَهَراُت األُولَى؟

ٌَةَوالَ َتُجوُز الُمَظاَهَراُت ال انِ  !ث 

الَِثة  !!َفْضبل  َعن الث 

 !!!أَو الَعاِشَرة

اِسَعة َوالِعْشِرٌن   !!-َولَْو َبْعَد ِسنٌَن َوِسنٌِن-)!( أَو الت 

 !أَْنُتُم الَقابِِمٌَن بَِها؟)!( أَْم َتُجوُز إَِذا ُكْنُتم  ...

ُكم)!( َوالَ َتُجوُز إَِذا ُكْنُتم  ٌْ ِه !؟-افٌِهَ - (!) أَْنُتم الُمَقاَم َعلَ َنب  ْنبٌِه-َمَع الت   -َوالت 

َة إاِل  بِاهلل ِ  َفْضبل  َعن -( ِمّس ْكلٌِنُتون)، و(أُوَباما)إِلى أن   -!َما َشاَء هللاُ الَ قُو 

َحاِد األُوُروبًِّ) اك -(االتِّ  ٌ َن َهذا، َوَذاك، َوَذ ٌْ  -!بِقُْدَرِة َقاِدر–َصاُروا  -!َوَما َب

ة الَمْقُهوَرة)َناِطقٌَِن بِاْسِم   ٌ ٌ ة، َوالَعْدِل،  -(الش ُعوِب اإلِْسبلَِم الُمَطالَِبِة بِالُحرِّ

 ..َوالُمَساَواة

ْوم   ٌَ ! َوَقَرارات  ! ُمَتاَبَعات  : -َبلْ ُكل  َساَعة-َفَها َنْحُن َنْسَمُع ِمْنُهم ُكل  

 !!!َوَتْوِجٌَهات

  !!َكَفى

 !!!ُكف وا

لٌِلُ ُدوَنُكم-)!(  َوَحت ى َتْزَداُدوا َقَناَعة   )!( أُْهِدٌُكْم  -!َوأَْنُتْم ُدوَنه! إِِذ الد 

د قُطب ( األُْسَتاذ)َمْقَطعا  ِمْن َكبلَِم  َدهُ هللا-ُمَحم  واقُِعنا »فًِ ِكَتابِِه  -َسد 

ِة -َكَتَبُه َقْبلَ ُرْبِع َقْرن– (ٓٙٗص)« الُمَعاِصر ٌَ ْربِ ُث َتَكل َم َعِن الت  ٌْ ؛ َح

 :ٌ ة، َوأُُصولِها، َوَضوابِِطَها، َولُُزوِمَها، ُثم  َقالاإلٌَِمانِ 

ِس قد أحكمت التدبٌر -َجَدال  -َنْفَتِرُض » ! أَن  مجموعة  من الشباب المتحمِّ

، وأقامت حكومة  إسبلمٌة  فً أي ُبقعة من العالم (بانقبلب)فقامت 

  .. اإلسبلمً

ٌُسنُِدها ؟   !فمن 

، و -ِمن قبل( التجربة المصرٌة)حّدثنا عن َوَقد ت -مثبل  -وْلنؤخذ مصر 

فً مصر هً أوسُع قاعدة حتى اآلن فً العالَم ( القاعدة اإلسبلمٌة)

ً بـ ]فٌما عدا أفؽانستان –اإلسبلمً كله  ام ما سمِّ  ٌ الجهاد )وهو ٌكتُب أ

؛ ، فهل تكفً هذه القاعدةُ لَِسَنِد الحكم اإلسبلمً ، وحماٌتِه (![األفؽانً

 !؟-فً جمٌع األحوال -المتوق ع–الصلٌبً الصهٌونً من العدوان 



أو -بموافقة أمرٌكا )وْلنفترض أن روسٌا لم تتدخل بانقبلب شٌوعً 

، وأن أمرٌكا لم تتدّخل بُعدوان -كما حدث فً أفؽانستان- (-تحرٌضها

، وال حّرضت -كما ُتحّدثها نفُسها الشرٌرةُ فً بعض األحٌان-مباشر 

ُمنع  -فقط–، وإنما -كما تفعلُ فً ُكلّ األحٌان-إسرابٌلَ على العدوان 

  !القمح عن الشعب المصري

على الجوع من أجل  -!فً حالته الراهنة-هل ٌصبر الشعب المصري 

  !إقامة الحكم اإلسبلمً ؟

بقٌادة الشٌوعٌٌن، والعلمانٌٌن، والملحدٌن ،  –أم تسٌر المظاهرات )

 .«(!نرٌد الخبز والحرٌة ؟: تقول  –الجابعة ( الجماهٌر)ومن ورابها 

 :أَقُولُ 

ُن َما َحَدَث  ... ٌْ ْومَ –َوَهَذا َع ٌَ ْحِرٌر»فًِ  -ال  :بُِعنوان« مٌدان الت 

َظام.. ٌُِرٌد.. الش ْعب»  !!«إِْسَقاط النِّ

 :ُثم  أُْسُطواَنة

ٌ ة  ...الَعْسَكر... األَْمن... الَبْلَطِج

ٌ ة)ِدَنا ُمْصَطلَُح ِصْرَنا َنْسَمُع فًِ ببِل: َوبِالُمَناَسَبة) ، َوال ِذي -َهَذا-!( الَبْلَطِج

 !(!!َقْببل   -َقطّ -لَْم َنُكْن َنْسَتْعِملُُه 

؟ .. ًَ ُمَظاَهرات  هلِل   !َفَهلْ ِه

؟ .. ًَ لَِشْرِع هللا   !َهلْ ِه

ِة َرُسوِل هللا   ، َوُسن  ًَ لِِكتاِب هللا  ِه َوَسل م–َهلْ ِه ٌْ ُ َعلَ  !؟-َصل ى هللا 

ُث الُحْكم - ٌْ ُث الَواقِع الَعْصِرّي؛ الَ ِمْن َح ٌْ أََتَساَءلُ َهِذِه األَْسبِلََة ِمْن َح

 ًّ ْرِع  ...-الش 

ٌ ة؟ ًَ لِْلُحرِّ  !أَْم ِه

 !َوالَعَدالَة؟

 !َوالَمال؟

َعاَمة؟  !َوالز 

ِة  ... ٌَ ْنَتِظُر !!؟(facebook) الـ -َوِصٌاَنةِ –ُكل  َذلَِك بِِحَما ٌَ ( ْكَثرأَ )َفَماَذا 

اِر  تِِهم)ِمْن  -أَْكَثرَ -!الُمَتَظاِهِرٌن-َهُإالَِء الث و   ٌ ْربُِطها  -َهِذهِ -!( ُحرِّ ٌَ ال تًِ الَ 



ْضبُِطها ِدٌن؟ ٌَ ، َوالَ   !َشْرع 

ُث اْنَتَهْوا ِمن  ٌْ  !!!!(الُمَباَرِكٌن)َوَمَع َذلِك؛ َتَوالَْت َتَهانًِ الُمَباِرِكٌن؛ َح

َب َظنًِّ-َوالَقاِدُم أَْعَظُم  ٌِّ ٌَُخ  ...-!َساببِل  َربًِّ أَْن 

ا َقْوم ٌَ: 

ًّ  -!ال تًِ لَْم ُتْعِجْبُكم-َنْحُن اْنَطلَْقَنا فًِ َمَواقِفِنا  َوِمن أُُسس  ..ِمْن أَْصل  َشْرِع

ة  ٌ  ..ِعْلِم

ة  ..َوِمن ِحْرص  َعلَى األُم 

َها ٌْ  ..َوِمن َخْوؾ  َعلَ

ؾ  َعلَى ُمْسَتْقَبلِهَ   ..اَوِمن َتَخو 

ْعب»َمْوقُِؾ ) -ُكل هُ -َذاَك ... فًِ َنَظِر -(فًِ ُمَظاَهَراتِه-ُعُموما   -«الش 

د قُطب( األُْسَتاذ)  !-ُمَحم 

ضا  -!َوفًِ َنَظِره-َقِدٌما  –( اإلِْخَوان)َفَما َمْوقُِؾ  ٌْ  !؟-أَ

قُولُ  َدهُ هللا–ٌَ َن َمواقَِؾ اإلِْخَواِن  -َسد   ٌ َواقِعنا »فًِ -جفًِ الَخارِ –َبْعَد أَْن َب

ضا  -(6ٔٗص)« الُمَعاِصر ٌْ  :-أَ

ا فً الداخل؛ فقد كان هناك تعّجل فً إظهار قُّوة الجماعِة » سواء  -فؤم 

الة،  ، أو فً  -(أو فً المظاهرات والمسٌرات)كان فً استعراضاِت الجو 

الدخول فً القضاٌا السٌاسٌة المثارة فً ذلك الوقِت ، كُمحاربة الشٌوعٌة 

  .-أو ؼٌرها من القضاٌا-ٌٌد قضٌة مصر فً مجلس األمن ، أو تؤ

 !..ونحن نستطٌع أن! نحن هنا: كؤنما ترٌد الجماعُة فً ُكلّ مرة أن تقول 

مما ٌجوز )،كانت  -ٌومبذ–وبصرؾ النظر عن كون هذه القضاٌا المثارة 

بتصحٌح )؛ أم أن واجبها كان المناداة (للجماعة المسلمة أن تخوض فٌه

اة األساسً ، الّذي تنجم تلك القضاٌا من فساده ، ومن عدم منهج الحٌ

 .. (اتباع منهج هللا بشؤنه

على هذه ( استعراُض العضبلت)بصرؾ النظر عن هذا األمر؛ فقد كان 

ة البلزمة ، ومن تمكٌن األساس ، وإقامة -الصورة  قبل استكمال الُعد 

بل  بالحركة قبل تعج  : -األعمدة الراسٌة ، واستكمال التربٌة المطلوبة

َب ِمن آثار  فً َخطِّ السٌر)األَوان ،   !«(ترت ب علٌه ما ترت 

د قُطب)فًِ إِْنَكاِر –( الُعُمومُ )َوَهَذا  .. َعلَى َصَنابِِع الُمَتَظاِهِرٌن، ( ُمَحم 



ُن ُمَقالِنا، َوَذاُت – !(اإلِْسبلَم)َولَْو َكاَن َتْحَت اْسِم –َوَفَعابِلِهم  ٌْ ُهَو َع

 ...َوالِناأَقْ 

َنا؟ ٌْ ُجوَن بِالَباِطِل َعلَ ٌِّ  !َفلَِم ُتَه

 !َوَتْخَضُعوَن، َبلْ َتْخَنُعوَن لَه؟

ِره؟ ٌْ ُجوُز لَِؽ ٌَ د قُطب َما الَ  ُجوُز لُِمَحم  ٌَ ُه   !أَْم أَن 

ة َتُبث  ُسُموَمَها الَعفَِنَة ِمْن َجِدٌد   ٌ ًَ الِحْزبِ ًَ لَْم َتنْ –أَْم ِه َقِطع َوَهَذا أَِكٌد؛ َفِه

 !؟-َحت ى َتْرِجع

د قُطب فًِ إِْنَكاِره؛ أَْم ُتوافِقُوَنه؟( أَْنُتم)َفَهل  ... إَِذا !ُتَخالِفُوَن ُمَحم 

 !ُتَخالِفُوَنه؛ َفلَِماَذا الَ ُتَهاِجُموَنه؟

 !َوإَِذا ُتوافِقُوَنه؛ َفلَِماَذا ُتَهاِجُموَننًِ؟

  :َفإِْن قُْلُتم

ًَ َمْسؤَلَة  ٌ  )ِه  !!(!ةاْجتَِهاِد

 :َفؤَقُول

 ًَ ٌ ة)َهلْ ِه َنُكم–لَُكم ( اْجتَِهاِد ٌْ  !أَْم لِْلُعُموم؟ -(َفَقط) -َوَب

 !-َفَقط–لََنا : إِْن قُْلُتم

ُتم ٌْ ْرِع اْفَتَر  ...َفَقْد َكَذْبُتم، َوَعلى الش 

 !لِْلُعُموم: َوإِْن قُْلُتمْ 

 ...َفَقْد َفِشْلُتم، َوألَْنفُِسُكم َظلَْمُتم

 :ة  أُْخَرىَوِمْن ِجهَ 

اِرع)لَْو أََرْدَنا ُمَواَكَبَة  ْرعِ –!( الش   !!لََفَعْلَنا: -َولَْو بُِمَخالََفِة الش 

ْوُمنا: الفُْرَصةِ )!( َولَْو أََرْدَنا اْستِْؽبلَلَ  ٌَ  !!َفَهذا 

ٌ ة  ر( َقدْ )َفَهِذِه فُْرَصة  َذَهبِ  ...الَ َتَتَكر 

َتَكل م ... ٌَ  ...َفالُكل  

تؤَل مُدون أَْن  ٌَ... 

ْطَعن ٌَ  ...َوالُكل  

ْطَحن ... ٌَ  !!!َو

ٌ ون  ْكفٌِِر ِهم َبْعُض َوَسابِِل اإلِْعبلَم –َحت ى الت  ٌْ ور–ال ِذٌَن ُتْطلُِق َعلَ  -بِالز 



ٌ ة: )لََقبَ  ة الِجَهاِد  ٌ لَفِ ٌ ون) :أَوْ (! الس  ، (!... الِجَهاِد َخَرُجوا ُمَظاَهرات 

؛ َوَذلَِك َوأََقاُموا اْعتَِصامَ  اْستِْؽبلال  لَِحالَة  ِمْن َحاالَِت  -ِمْنُهم-ات 

ٌ ة) ٌُمْقَراِط ٌ ة=الدِّ ٌَُكفُِّروَنها –( الَواقِِع بِاألَْمِس -ُجْملَة   -!َوأَْهلََها–َوال تًِ َكاُنوا 

 !!!الَقِرٌب

ٌَُطالِبُ  ٌَُطالِبُ ! َفالُكل   ُضوخِ )َوِعْنَد !! َو قُولُ !( الر  ْكفًِ: -!ا  ُمْسَتْعلٌِ–ٌَ ٌَ ! الَ 

ا َنْذال  –{ َهلْ ِمْن َمِزٌد} ّ ٌ  !-أُْسلُوبا  اْبتِزاِز

ا-َولَِكن  َهَذا  ُكون -ِمن  ٌَ ُكْن، َولَْن  ٌَ  .-لَْم 

َنا َنْصُدُر َعْن َمَباِدئ  ...ألَن 

 ...َوَنْنَطلُِق ِمْن َثَوابِت

 ...{ٌَرهَبل اإلِْنَساُن َعلَى َنْفِسِه َبِصٌَرة َولَْو أَْلَقى َمَعاذِ }

ا َما ُختَِم  -8 أُْسَتاِذ الَحِدٌِث )َعْن )!( فٌَِما َنَقلُوهُ -ِبِه الَمَقالُ )!( َوأَم 

ِرٌؾ َعى!( الش    !!الُمد 

ِك؛ َفاْدُرِجً:)َفبلَ َنقُولُ لَُه إاِل   َس َهَذا بُِعشِّ ٌْ  !(لَ

 :وَ 

 !!(ُعرٌان« الَحاٌِك»)

ٌُْعِطٌه ... ِء الَ  ًْ كُتور !!. َوَفاقُِد الش  َجْوالت   -!الَمْذُكور–َولََنا َمع الد 

 !!-!َوَتْنِسُؾ َمَقاالَتِه! َتْكِشُؾ َحاالَتِهِ –َوَجْوالَت 

ا الَقْولُ بِـ  َوق ؾ َعْن َسْفِك ِدَماِء الُمْسلِِمٌن)َوأَم  ْحُت بِِه، (الت  ؛ َفُهَو َما َصر 

 ...-َوِمن َبْعدُ  ِمْن َقْبلُ،–َوَما أَْعلَْنُتُه، َوَما َطالَْبُت بِه 

 ..َوفًِ الَؽد.. َوإِلى اآلن

اَعة اِم الس  ٌَ  ..َوإِلى قِ

ِه َوَسل م–َوَرُسولُنا  ٌْ قُولُ  -َصل ى هللاُ َعلَ ا أَْهَوُن ِعْنَد هللاِ ِمْن »: ٌَ ٌَ ْن لََزَوالُ الد 

ضا  –أَْم أَن  َهذا َحِدٌث  َضِعٌؾ  ..... «َقْتِل َرُجل  ُمْسلِم ٌْ  !؟-!رٌا ُدْكُتو -أَ

  !!لََعل هُ 

 !!لََعل ُه؟

 ..(الَقْوم)ِمَن .. َمِدٌد.. َتْدلٌِس  َجِدٌد: لَِكن  ُكل  َهَذا

ٌُْفلُِحوا -َعلَى ُكلِّ َذا–َفُهْم  ...  :لَْن 



ٌُراِجُعوا  ..إاِل  أَْن 

الِِمٌن}  ...{َوالَ ُعْدَواَن إاِل  َعلَى الظ 

 :َوُهوَ ؛ !(لُِكلِّ َنبٌِه)َوَها ُهنا َتْنبٌِه  

بٌِل)إِن  َصِحٌَفَة  ْتُه !( الس  )!( فًِ َطِرٌِق اْستِْمَراِرَها َعلَى الَجْوِر ال ِذي اْخَتط 

لَِها ٌْ َنَها : -لَِس ٌُ َعْن َعَدد  ُمِهم  ِمَن الَقَضاٌا ال تًِ َنَقْضُتَها )!( أَْؼَمَضْت أَْع

ِهم، َوَرَدْدُت اْفتِراَءاتِِهم فٌَِها؛ َعلَى َمبْ  ٌْ ، (َتِعش؛ َتْنَتِعش: َطنِّض)دإِ َعلَ

ٌ ة  ا الِحْزبِ ٌَ ٌ ة)!( َفَقْد أَْخلَْتَنا –َوْلَتْح –َوأَِخٌرا ؛ َنقُولُ !!-ِمْن أَْدَنى َمْسُإولِ

ِ  -بِِملِْء أَْفَواِهَنا  :-َنُصولُ َوَنُجول -َتَعالَى–َوبِاهلل 

 ..َنْحُن ِضّد الَفَساد

ْلم  ..ِضّد الظ 

 ..الَباِؼًِضّد االْستِْبَثاِر 

كَ –ِضّد ُكلِّ َطاُؼوت   ٌْ َن َجْنَب ٌْ  ...-!َولَْو َكاَن َقْلَبَك ال ِذي َب

 ...ِضّد االْستِْعَباد

 ...ِضّد اإلِْفَساد

َماء ...  ..َوَكَذلِك؛ َنْحُن ِضّد الدِّ

ْقتٌِل  ...ِضّد الَقْتل َوالت 

 ...ِضّد اْستِْشَراِؾ الفَِتن

طاُوِل إِلى الَببلَِء   ...َوالِمَحنِضّد الت 

 

انًِ)َوالُجْزُء  ...  .-بِإِْذِن هللا–َؼدا  (: الَمَقال)ِمن َهذا ( الث 

 ..َواْنَتِظُروا.. َفاْصبُِروا

 

 

 

 

 



، -بالتهِوٌل-)!( ٌهاجموننا!(: السبٌل)الجابرون عن 

 (ٕ)الهزٌل  وبالكذب المكشوؾ

 

بٌل)الجابرون عن  ْهِوٌل-)!( ٌُهاِجموَنَنا !(: الس   ، -بِالت 

 (ٕ: )َوبِالكذِب المكشوِؾ الهزٌل

 

 

...  ًَ انِ ًَ الث  ْكِر الَجِزٌل  -َهَذا–أَْبَتِدُئ َمَقالِ ا–بِالش  ا! ِجد ّ لَِصِحٌَفِة  -!!!ِجد ّ

بٌِل) َمت!( الس  دِّ َعلَ  (!) ال تًِ َتَكر  ، بِالر  ًِّ لَفِ ى َبْعِض ُطُروَحاِت الَمْنَهِج الس 

ْقِد لَِبْعِض ُدَعاتِهِ   ..َوالن 

 :على مبدأ

ر   ٌْ َدابَِد ُكل  َخ ي ِمْن ********* َجَزى هللاُ الش  ي...)َعَرْفُت بَِها َعُدوِّ  !(عدوِّ

نٌُِع  را  –ِمْنُهْم -َفَذاَك الص  ٌْ رات  -!الَ َجَزاُهُم هللاُ َخ ٌْ ْن َكاُنوا إِ -!!َبلْ َخ

ْسَتِحق ون ُر َمْدفُوِع األَْجرِ !( إِْعبلَن  ) -!ٌَ ٌْ ْعِرٌِؾ بِنا : َؼ ُكوُن َبابا  لِْلت  ٌَ -أَْكَثرَ –َس

 !-أَْكَثَر َوأَْكَثرَ –بِالَحقِّ –، َوإلِْشَهاِر َدْعَوتِنا 

ٌُِرٌُدوَن اإلَِساَءة ْشِكٌَك بُِكلِّ َبَذاَءة.. َنَعم؛ ُهْم   ...َوالت 

، َوُهَو الَقابِلُ َولَِكْن؛ رَ  َك َكبٌِر  َك لَبِاْلِمْرَصاد}: -ُسْبَحاَنه–ب  ، َوالَقابِلُ {إِن  َرب 

ٌَُدافُِع َعِن ال ِذٌَن آَمُنوا}: -َعز  َشؤُْنهُ –  َ  ..{إِن  هللا 

نا   ٌ ِه َوَسل م–َوَنبِ ٌْ قُول -َصل ى هللاُ َعلَ ْلُم ُظلَُمات»: ٌَ  ..«الظ 

قُول ٌَ َس فٌِهِ  َمْن َقالَ »: َو ٌْ أَْسَكَنُه هللاُ َرْدَؼَة الَخَبال؛ َحت ى : فًِ ُمْإِمن  َما لَ

ا َقال ْخُرَج ِمم  ٌَ».. 

َنا، َواْفَتَرْوا ٌْ  ..َفلََقْد َكَذُبوا َعلَ

فُوا َكبلَمنا، َوَبَتُروه  ..َوَحر 

ُشوا  ٌ ُشوا، َوَج ُشوا، َوَشو   ..َوَهو 

 ..و.. و.. و

ءلَِكْن؛ َسَتْنَقلُِب األُ  ًْ ُسوا َعلَى َش ٌْ ُهْم لَ ِهم؛ ألَن  ٌْ   ..ُموُر َعلَ
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ْزِوٌر.. إاِل  الَكِذب ْهٌٌِج.. َوالت  ْثِوٌر.. َوالت    ..َوالت 

َة  ة  )َوالَ أَُشك  أَن  َثم   ٌ َنُهم !( َبقِ ٌْ ؛ َفَكَما -ِمْن َقْبلُ َوِمْن َبْعدُ –ِمن ُعَقبلََء َب

َسُعُهم –( أَُبو أَْحَمد)، وَ (أَُبو ببِلَل: )-ِمن قدٌم-َفاَرَقُهم  ٌَ ن الَ  ُرُهم ِمم  ٌْ َوَؼ

نِِهم، وإِْخبلَِصِهم )!(   ٌ ٌِهم َعلى هللا–إاِل  اإلِْقراُر بَِتَد ٌُفاِرقُُهم :-َوالَ ُنَزكِّ : َفَس

! إِْن أَْعَملُوا ُعقُولَُهم -َمثبل  - (أَُبو َمْحُمود)و(! أَُبو ِرْبِحً)و(! أَُبو َصالِح)

 !-!!أَْنفَُسُهمَوَصاَرُحوا 

ٌَُراِجُع َهُإالَِء  ُهم -َوال ُبد  –َفَس ٌَ  ..َدَعاِو

ْكَتِشفُوَن َكْم ُهْم َكاِذُبون ٌَ  !َوَس

ُبون  !!َوَكْم ُهْم ُملَبُِّسون، وُمَتَعصِّ

ُرون  !!!َوَكْم ُهْم ُملَبُِّسون، وُمَزوِّ

ْسَتِحق وَنهَ  ... ٌَ ُهْم  ة ؛ لَِكن  ْد بِِهْم }َعلَى َمْبدأ ... اَنَعم؛ فًِ َكبلَِمً بعُض ِشد  َفَشرِّ

 ...{َمْن َخْلَفُهم

َنا ٌْ هم.. َولَْو َسَكُتوا َعلَ ٌْ   ..لَْن َنْسُكَت َعلَ

ُسوا َساِكتٌِن؟ ٌْ َؾ َوُهْم لَ ٌْ  !َفَك

ضا  –َوَنْحُن  ٌْ  !لَْسَنا َساِكتٌِن؟: -أَ

ُر َساِكتٌَِن َعْن َباِطلِِهم، َوَكِذبِِهم ٌْ ُهم َؼ  ...لَِكن 

ُر َساِكتٌَِن َعن َحقَِّنا، َوِصْدقَِنا، َوِدَفاِعَنا َوَنْحُن  ٌْ َعْن أَْنفُِسَنا،  -بِالُهَدى–َؼ

ْلمِ –َوَما بِِه  ِهْمَنا -بِالظ   ...ُرِمٌَنا، َوات 

انًِ -1 ُد ُمَهاَجَمَتَها لِـ »: ُعْنواُن َمَقالِِهم الث  ُة ُتَجدِّ  ٌ ْقلٌِِد ُة الت   ٌ لَفِ الس 

بٌِل»  !!-(مٕٔٔٓ/ٖ/ٕ: )الَمْنُشور بَِتاِرٌخ-« ِهُمها بِإَِثاَرِة الفَِتن، َوَتت  «الس 

 :َفَنقُول

 !َنَعم؛ َفَكاَن َماَذا؟

 !َسِمَع الَجَواب: َمْن َطَرَق الَباب

ُجوُز  ٌَ ْحِرٌؾ؟)!( أَْم  ْزِوٌر، َوالَبْتر، َوالت  َنا؛ بِالَكِذب، َوالت  ٌْ وا َعلَ  !لَُكم أَْن َتُرد 

ِحق  لَ  ٌَ ؟َوالَ  لٌِل، َوالُبْرَهان، َوالحقِّ ة، َوالد  ُكم؛ بِالُحج  ٌْ  !نا أَن َنُرد  َعلَ

ُكوِت بَِصْمتُِكمْ   ..فؤَِعٌُنوَنا َعلَى الس 

ُكوِت بِِصْدقُِكم   ..أَِعٌُنوَنا َعلَى الس 



ا ُمْنَتِظُرون}  ...{َواْنَتِظُروا إِن 

ٌُوَجْد َهَذا، َوالَ َذاك  ا إَِذا لَْم  َؾ َنْسُكُت؟-!َو َواقُِعُكمَكَما هُ –أَم  ٌْ  !؛ َفَك

 !َولَِماَذا َنْسُكْت؟

 ..لَْن َنْسُكت... ال 

ٌَُقلْ  َطان  أَْخَرس»: -َقِدٌما  –أَلَْم  ٌْ اِكُت َعِن الحقِّ َش  !؟«الس 

 ..أَْلِسَنة   -بَِحْمِد هللاِ –َولََنا 

 ...َولََنا أَْقبلَم  

ُكْن لََنا ُصُحؾ   ٌَ اتَوالَ َفَضا! َوإِْن لَْم   ٌ  !!بِ

َسات!(! َدْولَة  َداِخلَ َدْولَة)َوالَ   !!!َوالَ ُمَإس 

؛ -َتْحِرٌفا ، َوَتْزِوٌرا  –اْبَتَدُإوا َمَقالَُهم بِؤَْبَشِع ُصَوِر الَكِذب، َوأَْشَنِعَها  -2

بٌِل)فًِ –أَن ً قُْلُت -!َعنًِّ–حٌُث َقالُوا   :-(!الس 

َراتِِهم)َعلَى أَْسَتاِهِهم  َمْضُروُبونَ »إِن  الَعاِملٌَِن فٌَِها »  .«(ُمَإخ 

 !!-َزاِعِمٌن-َوَكَذُبوا ! -َكاِذبٌِن–َكَذا َزَعُموا  ...

ا-َوَنص  َكبلَِمً َواِضح   ٌَصُدُق َمَع َنْفِسِه؛ الَ لَِمْن الَ -ِجد ّ ْعقِلُ، َو ٌَ ؛ لَِكْن؛ لَِمْن 

ْكِذُب َعلَى َنْفِسِه  ٌَ ْعقِلُ، َو  !!-!َواآلَخِرٌن-ٌَ

دِّ َعلَى َبْعِض َمَزاِعِمِهم الَباِطلَة–قُْلُت إِْذ   :-َوَما أَْكَثَرَها-فًِ َمْعِرِض الر 

َهَمَة بؤكبَر منها -بسهولة  -ونستطٌع  ...» َة بؤشّد ! أْن َنُرد  علٌِهم الت  ٌَ والفِر

 !منها

هُ  لى ِمن الَمضروبٌَِن ع: )أْم َنَسْوا َوْصَؾ بعِض َجَهلَتِِهم لبعِض إخوانِنا بؤن 

، بؤن َنقولَ -!رأسا  على َعقِب-َعَكْسنا هذه الكلمَة ( لو)فماذا (!! ُرإوِسِهم

 !!(أنُتم مضروُبوَن على أستاِهُكم: )-!َمَثبل  -

 !هذا؟( ٌُرِضٌُكم)فهل 

 !به؟!( ُمشِكلَُتُكم)وهل ُتَحل  

؟  !أْم أن  هذا ٌزٌُد الببلَء َببلء 

 .«!-ٌا َقوم-اْرَعُووا 

 !(..َفَماَذا لَوْ : )؛ َولَِكنًِّ قُْلتُ -ُمْطلَقا  –َعْنُهم َذاَك الَقْولَ  َفلَْم أَقُلْ  ...

َها( لَوْ )َواألَْصلُ فًِ  قُولُ –( اْمتَِناع  الِْمتَِناع: )أن  ٌَ  .-(الن َحاة)َكَما 



ُة  ٌَ الِ ْم ُتِجٌُبوا ؛ لَِماَذا لَ -ِعْنِدي–!( لَوْ )لَِما َبْعَد  -َبْعدُ –ُثم  األَْسبِلَُة الث بلََثُة الت 

َها؟ ٌْ  !َعلَ

ٌُْسقُِط  َها  ٌْ  !؟-ِمَن الُجُذور-َوَما َبْعَدَها-( لَوْ )َمَع أَن  َجواَبُكْم َعلَ

 !!!ألََرْحُتْم، َواْسَتَرْحُتم)!(: َفلَْو أََجْبُتْم 

ُكْم َقْوم  َخِصُمون  !لَِكن 

 !!(الُمَحاة)َمع ( الن َحاة)َولَِكْن؛ َما لِـ 

دق  ..فًِ َسبٌِِل الَكِذب.. ُمَحاةُ الصِّ

 ..فًِ َسبٌِِل الَجْهل.. ُمَحاةُ الِعْلم

ة ب.. ُمَحاةُ األُُخو  َحز   ..فًِ َسبٌِِل الت 

د.. ُمَحاةُ الَمْعِذَرِة َواالْعتَِذار ِل َوالت َرص  َمح   ..فًِ َسبٌِِل الت 

ُر  ...  :-ُهَناك–َما قُْلُتُه  -ُهَنا–َفؤَُكرِّ

ا َقْوم–اْرَعُووا » ٌَ-!»! 

ضا  –َفلََعل ُكْم لَْم َتْفَهُموَها  ٌْ  !!(اْرُعوا: )؛ َفَتْقَرُإوَها-أَ

َها.. ال  !!(اْرَعُووا: )إِن 

عً)، َوتِْلَك ِمن (االْرِعَواء)َفَهِذِه ِمن  َنُهَما (الر  ٌْ َس َب ٌْ َتْكَراُر  -!َفَقط-؛ َفلَ

 !ِمن فِْعِل األَْمر( الَواو)َحْرِؾ 

 ...اْفَهُموا

ا قَ  -3 ً  –ْولُُهم أَم  بٌِلَ »إِن  : )-بَِما َنَسُبوهُ إِلَ ابَِعات، َوَتْفَتِعلُ  «الس  ُتثٌُِر الش 

ْهٌٌَِجات ٌ ات، َواإلَِثاَرة، والت   !(الَعْنَتِر

ً   -فًِ األَْصلِ –َفَكبلَِمً  اتِِهم َعلَ ٌَ –َجاَء َخْتما  لَِرد  ِمنًِّ َعلَى َبْعِض ُمْفَتَر

َنا َما َنْحُن ُبَرآُء ِمْنه-!أَْكَثَرَهاَما : َوال تًِ قُْلتُ  ٌْ  !، َونِْسَبتِِهم إِلَ

ة–َفقُْلُت   :-َثم 

وإٌؽال  فً ... وتعمٌق  للفَِرى... إؼراق  فً الَكِذب -ال شك  -فهذا  »

ْلمِ   ...«الظ 

  :ُثم  قُلتُ 

ٌ ات! فكفاُكم ُمفتَرٌات»  !!كفاُكم إثارة  وتهٌٌجات!! كفاُكم َعْنَتِر

 !!{لو كاُنوا ٌعلمون}... {...ِرُبون بٌوَتهم بؤٌدٌهمٌُخ} ...



ْعَتبِرْ  ٌَ  ...َوَمْن َرآى الِعْبَرَة بِؤَِخٌِه؛ َفْل

 :ٌا قوم

 !كفاُكم إساَءات! كفاُكم َعَبثا  وَتبلُعبات! كفاُكم إشاعات

اَس بالِحجارةِ : وَمن كان بٌُتُه ِمن ُزجاج ْرِم الن  ٌَ  .«...فبل 

 ...َوَكبلَِمًَهَذا َنص  َقْولًِ  ...

َن ُموِجُب َنْقِدي َوَمبلَِمً؟ ٌْ  !َفؤَ

ا   !أََرى فًِ َمَناِمً( َقدْ )إاِل  إَِذا أََخْذُتُموهُ ِمم 

َن  -َشِدٌد  –َفَفْرق   ٌْ  :(َقْولًِ)، وَ (َنْقلِِهم)َب

اتِِهم)، وصد  (الفتِرابِِهم)، وَنقض  (كِذبهم)فهو رد  على   ٌ  !!(لعنتر

 !!ِمنًِّلٌس ُهو ابتداء   ...

رُ   .(!َسِمَع الَجواب: َمن َطَرَق البابَ : )وأَُكرِّ

ٌ ة»َمْوقِؾ )ُثم  َكَرّروا ِذْكَر  -4 ْقلٌِِد ة الت   ٌ لَفِ فًِ األُْرُدّن ِمْن َتَظاُهَراِت « الس 

ٌ ة  !(الش ُعوِب الَعَربِ

َم  ة  -َولََقْد َتَقد  َر َمر  ٌْ ْدَناه -َؼ اُن َمْوقِفَِنا، َوأَك  ٌَ بُِعوَن  :َب َنا ُمت  َر ُمَقلِِّدٌنَ –أَن  ٌْ  -!َؼ

ة ، َوُعلَماَء، َوَمَشاٌَخ ِكَبار   َفقُوا  -ألَبِم  َعلَى َمْنِع َهِذِه الُمَظاَهَرات،  -جمٌعا  -ات 

 ...َوَتْحِرٌِمَها، َوَرْفِضَها

َنص  َكبلَِم  -واتا  أَحٌاء  َوأَم -َجِمٌعا  -َباَرَك هللاُ فٌِِهم–( َقابَِمتِِهم)ُثم  أََضْفُت إِلى 

د قُُطب !( أُستاِذِهم) َدهُ هللا–ُمَحم  َبِة (الُمَظاَهَرات)فًِ  -َسد  ٌِّ ، وآثاِرها الس 

َها  ٌْ َبِة َعلَ فًِ  -عنهُ -فٌَِما َنَقْلُتُه - «واقعنا الُمعاِصر»َكَما فًِ ِكَتابِِه –الُمَتَرتِّ

 ..-(الَمَقال)ِمْن َهَذا -( ٔ)الَحْلَقة 

ٌ ة)!( إِْن لَْم ُتْقنِْعُهم )!(  َفلََعل هُ  انِ ب  ِرٌَعِة الر  ُتْقنُِعُهم َكلَِماُت : أَِدل ُة الش 

ٌ ة) ُإوس اإلِْخَوانِ  !(الر 

م–َوتؤْتًِ الَكِذَبُة الُكْبرى  -5 ا َتَقد  ٌُوَجُد أَْكَبُر ِمم  قُولُوا -!َنَعْم؛  ٌَ َولَبِْبَس َما -لِ

 :-َقالُوا

بٌِلا»َولَْم َتَتَبن  » ما اْكَتَفْت بَِنْقِل « لس  اِر الَمْذُكور، َوإِن   ٌ َمْوقِفا  ِمن َفَتاَوى الت 

َظر الُمْخَتلَِفة ألَْشَخاص  !!«..ُوْجَهاِت الن 

 !!َكَذا َقالُوا



َعلى َسبٌِِل الُمواَفَقِة  -!األَْدِعٌاء–َعْن َهُإالَِء األَْشَخاِص )!( َوَهلْ َنْقلُُكم 

ؤٌِْ   !ٌد لَِمْوقِفِهم؟لَُهم، َوالت 

؟ دِّ  !أَْم ُهَو َعلَى َسبٌِِل اإلِْنَكاِر َوالر 

، و ًِّ ة)أَْم َعلَى َسبٌِِل اإلِْنَصاِؾ الِعْلِم  ٌ ٌ ة؟( الِمَهنِ  !الَعَملِ

 !؟-ولها-َفَما لَُكْم َولَُه 

ا َقْوم–اْسَتُحوا  ٌَ-! 

ُرُكم–إَِذا لَْم َتُكوُنوا أَْنُتم ُعَقبلَء؛ َفَكثٌِر   ٌْ  !-ُعَقبلَء -َؼ

 ..َكَفى.. َكَفى

َمل صَ )أَْم أَن  َهَذا  َجاَء  -هذه-!الَواقَِع فًِ َدْعَوى َعَدِم َتَبنًِّ الَمْوقِؾ–!( الت 

ِهم، َوَتْهِوٌِن ثَِقِل َنْقِضَنا الِْفتَِراَءاتِِهم؟ ٌْ َنا َعلَ  !لَِتْخفٌِِؾ َحْجِم َردِّ

 !!َكَذُبوا فًِ األَُولى

ْكِذُبوَن  ٌَ َجاه  آَخرَ –َوَها ُهم   !!!األَِخٌَرة)!( َولعل ها ! فًِ األُْخَرى -!بِاتِّ

ِسٌُر فًِ َمْجَرى  -َهَذا–!( َتَمل َصُهم)لَِكن   لِِهم)وَ - (!َسبٌِلِِهم)ٌَ ٌْ ؛ الُمْنَبثِِق -(َس

ًِّ الَقابِِم َعلى َما َتْعِرفُون اِس ٌَ  !-ِصْرُتم َتْعِرفُون: أَو-ِمن َعَملِِهم السِّ

 !َفبلَ أَِزٌد

بٌِل)َوأََشاَرت  -6 ضا  –!( الس  ٌْ ي»إِلى َما َذَكْرُتُه فًِ  -أَ ِهم- «َردِّ ٌْ ِمن  -َعلَ

ٌاَسة)َمْسؤَلَِة  ُح –( االْبتَِعاد َعن السِّ فًِ َمْوقِفَِنا -ُمْسَتْعلٌِنَ –( َنْحنُ )َكَما ُنَصرِّ

 !-ِمْنَها

ُهم  فُوا -!َكالَعاَدة–لَِكن   !!َبَتَروا، َوَحر 

ْذكُ  ٌَ ْنُت فٌَِها َنْوَع َهِذِه َفلَْم   ٌ َة َكبلَِمً، ال تًِ َب ٌاَسةِ )ُروا َتتِم  ال تًِ -!( السِّ

ٌاَسةِ )ُثم  َنْوَع ... -!اْبَتَعْدَنا َعْنَها َها، َوِمْنَها،  -األُْخَرى–( السِّ ٌْ ال تًِ َنْحُن َعلَ

َها ٌْ  ...َوإِلَ

 ...ِسٌاَسُة الش ْرع

رْ  ِة بِالش   ...عَوِسٌاَسُة األُم 

ِة َرُسولِِه الَكِرٌم  -َتَعالَى–ِضْمَن ِكَتاِب هللاِ  ِه َوَسل م–َوُسن  ٌْ ، -َصل ى هللاُ َعلَ

الِح  لَِؾ الص  ُ َعْنُهم–َوَعلى َمْنَهِج الس  ًَ هللا   .-َرِض

ًِّ )ُمَناَقَشتًِ لُِنْقَطِة  -ُهَناكَ –لَِذلَِك؛ َخَتْمُت  اِس ٌَ ؛ -َهِذه–( الُبْعِد َعِن الَعَمِل السِّ

 :بَِقْولًِ



 !؟-تِْلكَ –َولَِكْن؛ أَي  ِسٌاَسة  »

اَسُتنا ٌَ  !ِس

 !!أَْم ِسٌاَسُتُكم؟

با   َقة  َوِسْرَت ُمَؽرِّ بِ .......... َساَرْت ُمَشرِّ ق  َوُمَؽرِّ َن ُمَشرِّ ٌْ اَن َب  !«َشت 

ْحِملُُه ِمن َتْوِضٌح، َوبِمَ –ُكل  َهَذا  ٌَ ان، َوبَِما  ٌَ ُطُه ِمن بَِما فٌِِه ِمن َب َتؤَب  ٌَ ا 

 !!َحَذفُوهُ، َوَبَتُروهُ، َوَدل ُسوه: -َحقّ 

ُر َشِرٌَفة ... ٌْ  ...َوالَ َنِظٌَفة.. ِمْهَنة  َؼ

َهاَماتِِه إِلى أَن  : )ُثم  َقالُوا -7 بٌِل»َولََفَت فًِ اتِّ َتْسَعى إِلى َما أَْسَماه  «الس 

ْزِوٌر، وَ »  !«اْمتَِطاء الَجَماِهٌرِسٌاَسة الِخَداع، َوالنِّفاق، والت 

 ..َعَجبا  .. َعَجبا  لَُكم

َهم؟  !َمن الُمت 

ِهم؟  !َوَمن الُمت 

  !(َرَمْتنًِ بَِدابَِها َواْنَسل ت: )َمْن َقال -َوَبر  –لََقد َصَدَق 

ٌاَسِة ..( ، و..ِسٌاَساِت الِخَداع، و)َذلُِكم أَن  َكبلَِمً َحْولَ  َما َكاَن َبٌانا  لِلسِّ إِن 

ً  ( َنَفاَها)ل تًِ ا ُخنا األَْلَبانِ ٌْ –َعْن َدْعَوتِنا؛ َوَذلَِك َقْولًِ  -َرِحَمُه هللاُ –َش

 :-بِالَحْرؾ

ٌاسةِ )المقصود بـ» ٌ ة-( السِّ  ..سٌاسُة الِخداعِ : -ُهنا-! المنف

 ...سٌاَسُة النِّفاق

 ...سٌاسُة الت زوٌر

 ..سٌاسُة استؽبلل الَمواقِؾ

 ...رسٌاسة امتطاِء الجماهٌ

ٌْن  ...سٌاسة الل ِعِب على الَحْبلَ

ٌ ةُ )أّما  لَ لها ُعلماُء اإلسبلم ( السٌاسُة الشرع مان-التً أص  ؛ -على َمرِّ الز 

عديِّ  ِم، وَخبلّؾ، والس  ٌِّ َة، وابِن الق  ٌ ْعلَى، والماَوْرِدّي، وابِن تٌم ٌَ -كؤبً 

ةِ )القابمُة على  -وؼٌِرهم ٌَْصلُُح لهابما ٌُ ( رعاٌة شإوِن األُم  : -صلُِحها، و

 .«..-بدءا  وانتِهاء  -فدعوُتنا قابمة  علٌها، هادٌة  إلٌها 

ْشِؽٌب؟  !َفلَِماذا الت 

 !َولَِماَذا َقْلُب الَحَقابِق؟



ا إَِذا َعَرْفُتم ِمن أَْنفُِسُكم  ... ُكم  -!فًِ لَْحَظِة إِْنَصاؾ  َواْعتَِراؾ–!أَِخٌرا  –أَم  أَن 

ٌاَسة)َنى ِمن َعلَى َهَذا الَمعْ  َفؤَْنُتم : بِه -َوأَحْزاَبُكم–؛ َفؤَْلَحْقُتم أَْنفَُسُكم (السِّ

ِهُموَن أَْنفَُسُكم بِه، الُمِرٌُدوَن لَه، الَواقُِعوَن فٌِه  !الُمت 

ُد األَِدل ة ٌِّ  ...واالِْعتِراُؾ َس

 !َفَما لََنا َولَُكم؟

ْنُتَها بُِوُضوح فًِ َمَقالًِ –( َراثالت  )َحْولَ َكلَِمة  -َبْعدُ –ُثم  َتَكل ُموا  -8  ٌ ال تًِ َب

ِه  ٌْ ً  : )، َوال ِذي ُعْنَواُنهُ -ُهَنا–الَمْرُدود َعلَ ْوما  –َوَهلْ َواَفْقُتم اإلَِماَم األَْلَبانِ ٌَ-

 !؛ َفاْنُظْره...(

ْفَهُموا  ٌَ ُهم لَْم  ِهم الَباِطلَِة ُخُروجا  ِمن َتبَِعاِت َمَزاِعمِ  -)!(أَو اْسَتْؽَبْوا –لَِكن 

ة  أُْخَرى–، َفَتَمل ُصوا -!الَمْكُذوَبةِ  بٌِل»َوُهَو َما َنَقلَْتُه : )َقابِلٌِن -َمر  « الس 

 ًّ لَفِ ؤِْن الس   !!(َعلَى لَِساِن َعَدد  ِمَن الُمَراقِبٌَِن لِلش 

 !َفَكاَن َماَذا؟

 !َمْن ُهم َهُإالِء الُمَراقُِبون؟

ةالُمْنَخنَِقُة َوالَموْ ...} ٌَ  !!{...قُوَذةُ َوالُمَتَردِّ

 ..الَ ُخلُق.. الَ ِحْلم.. الَ ِعْلم

با   ْلِزُم َتَعص  ٌُ  ، ب  ، َفْوَق َتَعص  ب  ِة الث بلَث–َبل َتَعص   ٌ  !!-بِالَحاالَِت اإلِْعَرابِ

َتَعل ُق بَِمْوُضوِع  ٌَ  -ا؛ َحت ى ُتْدِرُكو(َمَقالًِ)ِمن –( الت َراث)أَِعٌُدوا قِراَءَة َما 

ُكم ُمْدِرِكٌن أَن  َكبلََمُكم فًِ أَْسَفِل  -!!بل الَ إَِخالُُكم َفاِعلٌِن! َوالَ أَُظن 

ًَ فًِ أَْعلَى ِجباِل الُمِحٌِط الَهاِدي(!الَواِدي)  !!، َوَكبلِم

َها الُمَؽالََطُة لِلَحَقابِِق بِالَجْهِل َوالَبَوابِق  ..إِن 

قُوَن   !؟!(ُتَراثُِكم)، وَ (الت َراث)َن َبٌْ  -َفَتْفَهُموا–أاَلَ ُتَفرِّ

 ...-إَذنْ -ذا شؤُنُكم 

بِالَقْوِل الُمِشٌن، َوالَكِذِب  -!َقابِلٌِن–، َوَزَعُموا -!َزاِعِمٌن–ُثم  َقالُوا  -9

 :-األَفٌِن

ٌ ة َقال» َظاِم بِالِحْرِص َعلَى »: َوَحْولَ َمْوقِفِِه ِمَن األَْنِظَمِة الَعَربِ َنْحُن َمَع النِّ

ة؛ بِاألَْمِن، َواألََمان، َوِضّد الَفْوَضى، َولَْو ُوِصَفْت هُ  ُموِم الَوَطِن َواألُم 

 !!!«بَِكْونَِها َخبل َقة

ٌُْحلَُؾ إاِل  بَِجبلَلِهِ –َوهللاِ   ...؛ إِن  الَقْوَم َقْوم  ُبُهت  -ال ِذي الَ 



 ...م، َوَتْحِرٌفِِهم، َوَبْتِرِهمِمْن َكِذبِِهم، َواْفتِرابِهِ  -َتَعالَى–أَْبرأُ إِلى هللاِ  ...

قِض  دِّ والن  ة  : وقبل الر  َن ُنْقَطة  ُمِهم  ٌِّ ِجُب أَْن أَُب ال  –ٌَ ْفَهَم َما َبْعَدها -أَو  ٌُ ؛ َحت ى 

ْتلُوَها  ٌَ  :-َثانٌِا  –َو

بٌِل)أَْعنًِ –ُهم  ْنقُلُوَن كبلِمً الذي رد   -!َوَمْن َكَتَب الَمَقالَ -!(الس  ٌَ َما  وا إِن 

ٌن)َعْن َمَقالًِ الُمْثَبت فًِ : علٌه ٌِّ لَفِ ات ُكلِّ الس  ٌَ ُؾ –( ُمْنَتَد ال تًِ أََتَشر 

َها ٌْ ًّ –، َوَمْوقِِعً -بِاإلِْشَراِؾ َعلَ ْخِص  (!الَقصِّ َوالل ْصق)َعلَى َطِرٌَقِة : -الش 

فًِ اإلِْنَتْرنِت،  ، َوَهَذا َواِضح  لَِمْن ِعْنَدهُ أَْدَنى أَْدَنى ِخْبَرة  -الَمْعُروَفة–

 !َوالَحَواِسٌب، َوَبَراِمِج الُحُروِؾ َوالُخُطوِط الَمْشُهوَرة

؛ -!الَ َما َتبلََعُبوا بِهِ –َكبلَِمً ( َنصِّ )َما َنَقلُوهُ ِمن ( ُجل  )أَن  : وأَْكَبُر َدلٌِل  

ُصوهُ  ْفَعلُو -َجاَء َمْشُكولَ الُحُروؾِ : -َفؤَْجَملُوهُ َولَخ  ٌَ َولَعل ُهم الَ ! نَوُهم الَ 

ْعِرفُون ٌَ-! 

ا َولَْصقا  ) -آنِفا  –الن ص  الَمْنقُولُ َعنًِّ : َوِمْنَها َحْولَ َما َزَعُموهُ ِمن  -(!َقص ّ

ٌ ة: )َقْولِِهم  !(َمْوقِفُُه ِمَن األَْنِظَمِة الَعَربِ

ٌُْعَرَؾ ؛ َحت  -بِِسٌاقِِه َوِسباقِهِ –َفَهؤََنَذا سؤَْنقُلُ َنص  َحْرِؾ َكبلَِمً  أَْكَثَر –ى 

ةُ َهُإالَِء الَقْوِم، َوأُس  بَِضاَعتِِهم -َوأَْوَفرَ   !-َماد 

ال  –َفَقد قُْلُت  ا َعلَى َكِذَبتِِهم  -أَو  ابَِقة–َرد ّ إَِقاَمة  َعبلَقات  َمَع )ِمن  -الس 

ة  ٌ ه–( األَْنِظَمِة الَعَربِ  :-َما َنص 

ةِ إقامة عبلقات  مع األن)أّما َدْعَوى  »  ٌ ا َقْبلَها (ظمِة العرب وأشد  -؛ فؤْظلَُم ِمم 

 !!-وأْنَكى

ِة؟ -!ُرْؼَم ُكلِّ شًء  -الذٌن ٌَتناَفُسوَن ( ُهم)فَمن   ٌ  !على الَمقاعِد االنتِخاب

إوا ( ُهم)وَمن  ٌ ة؟)!( الذٌن َتَبو   !أعلَى المناِصِب الِوزار

 -!ا الت هوٌش والت شوٌشمع ُكلِّ هذ-الذٌن ال ٌزالُوَن إلى اآلن ( ُهم)وَمن 

ِعها-!( األنظمة)ٌعٌشوَن فً أْكَناِؾ  ا وَجْزرا   -على تنو  ُهنا،  -!وَجَزرا  -مد ّ

 !؟-!وُهناك، وُهنالِك

ا -أو َعَرْفُتم-هل سِمْعُتم  ِمن  -ولو قلٌبل  -شٌبا   -َقْببل  -أو عن شٌِخنا  -عن 

 !ذلك؟

قُوا هللاَ   ...ات 

ٌ ةاألن: ).. ُثم  قولُكم ...  !!وأْوَضُح َكِذبا  ! أشد  افتِراء  !(!! ظمة العرب



 !؛ لكاَنت َكِذبُتكم أْهَوَن فً االفتِراء!(النِّظام: ).. فلو قُْلُتم

َفهاء)!( تجُد لها َرواجا  ( قد)فـ  !!ولو عنَد بعِض أذنابُِكم الس 

.. .إؼراق  فً الَكِذب -ال شك  -فهذا (!!! بالجمع)هكذا (!! ... أنظمة: )لكنْ 

ْلم... وتعمٌق  للفَِرى  ...«وإٌؽال  فً الظ 

 ...-َواِضحا ، َصِرٌحا ، َفِصٌحا  –َهَذا َقْولًِ 

ْرقٌِم)َواْنَتبُِهوا َعلى  -ُمَباَشَرة  –ُثم  قُْلُت َبْعَدَها   -!بِؤَْنَواِعها–!( َعبلََماِت الت 

ؤْتًِ ِمْن َكْشفِِهم، َوَنْسفِِهم ٌَ كاء  -لَِما َس لَى حذفِها، وَنْفٌَِها، عَ ( منُهم)اتِّ

 :-!َوَنْبِذَها

 :-بُوضوح   -ُهنا-لكْن؛ أنا أقولُها »

ة؛ باألمِن، -!( النِّظام)َنَعم؛ نحُن مع  بالِحْرِص على ُعموِم الوطن واألُم 

!(... َخبل قة)؛ ولو ُوِصَفت بكونِها (الفوَضى)، وِضّد -واألمان، واإلٌمان

اَقة  !!وبؤلقاب  الِمَعة َبر 

 .«...ذلك فً نِطاِق الش رِع وأحكاِمه، والُهَدى وضوابِطه ُكل  

َتَعل ُق بَِنْقِض اْفتِرابِِهم الَجِدٌد  ... ٌَ ُنوا -َهَذا–َهَذا آِخُر َما  فًِ )!( ، َوال ِذي َتَفن 

ْؽٌٌِر لُِمَراَداتِه)وَ  !(الت بلَُعب بِه)وَ (! َبْتِره)  !!(الت 

ْفِصٌل، اَن َوالت  ٌَ ِخٌل، َوفِْكِرِهم الَهِزٌل،  َوَهاُكم الَب اقَِض لَِمْنَهِجِهم الد  الن 

لٌِل الَعلٌِل ِهم الذ   :َوَردِّ

َها الفِْقَرةُ -َكاِملَة  –( األَْولَى)َحَذفُوا الفِْقَرَة  -أ ٌْ ٌَت َعلَ ةُ )، َوال تًِ ُبنِ ٌَ انِ -( الث 

 .-َفْرعا  َوأََساسا   -ُكل َها

ًْ َكلَِمة  -ب َظامال)َحَذفُوا َقْوَس َها –!( نِّ ؛ -َوُهَناك-ُهَنا–َوال تًِ َجاَءْت َكَما أْثَبت 

ب  َعج  ن، َمْع َحْذِؾ َعبلََمِة الت  ٌْ ِر َقْوَس ٌْ ، َوال تًِ -َبْعَدَها–)!( َفَجعلُوَها بَِؽ

ْنبٌِِه، والّدالَلَة -أصبل  -َوَضْعُتها   !!لئِِلَشاَرِة، َوالت 

ًْ َكلِمَ  َظام)الُمَقابِلَة لَِكلَِمة –( الَفْوَضى)ة َوَكَذلَِك َحَذفُوا َقْوَس ْسلََم !(النِّ ٌَ ؛ لِ

دلٌِس واإلٌهام  َجل–لَُهم اْفتِراُإُهم بالت  أَنًِّ أَْقِصُد بـ  -َبل الَكِذب َوالد 

َظام)  !الُحُكوَمة(: النِّ

ا–َمَع أَن  َكبلَِمً َواِضح   لِِه  -ِجد ّ  -(األَْنِظَمة)فًِ َمْوقِفًِ ِمن –ِمْن أَو 

َظام)َوأَن  َمْقُصوِدي بِـ ! َوالُحُكوَمات -،(نَِظام: )َوُمْفَرُدَها باإلٌراِد، -!( النِّ

ةِ -والمعَنى ٌَ الِ ُ : ، ُهوَ -؛ فًِ الفِْقَرِة الت  ٌَُقابِل َوال تًِ َحَذفُوا –( الَفْوَضى: )َما 



َها  ٌْ ضا  –َقْوَس ٌْ ْلبٌُِس المُ  -أَ تِم  لَُهم الت  ٌَ ْنُت؛ لِ  ٌ لَِكْن؛ َفاَتُهم ! راد الَمقصودُ َكَما َب

ِهٌر ًِّ الش  َت إِْعَصارا  : إِْدراُك َمْعَنى الَمَثِل الَعَربِ ٌْ  !إَِذا ُكْنَت ِرٌحا  َفَقْد الََق

ٌُوَؾ األَْفَكار، وُزباالِت .. َوإِْعَصار  فٌِِه َنار! ِرٌح  فٌَِها ِصر   ... َتْحِرُق ز

ار  !َفعابل ُكلِّ َمك 

 -َدابِما  -ِمْن َنصِّ َكبلَِمً، َوال ِذي أََتَكل ُم بَِها ( َواإلٌَِمان)وا َكلَِمَة ُثم  َحَذفُ  -جـ

ُدها  !!(بِاألَْمِن، َواألََمان، َواإلٌَِمان: )-َمْجُموَعة  -َوالَحْمُد هلِل   -وأَُردِّ

َنا)!( َفاْسَتْكَثُروَها  ٌْ ْحِرٌؾ ! ُثم  َتَخل ُصوا ِمْنَها بِالَبْتر! َعلَ -ُزورا  َوُبْهَتانا  -َوالت 

... 

ُكم  ... ٌْ ب  َعلَ ٌْ ب  –َفَع ٌْ ابَِنُة، َوالَمِشٌَنةُ  -!ُثم  َع اُت الش   ٌ لُوِك  ...َهِذِه الس 

ضا  -َكَذلِكَ -َوَحَذفُوا  -د ٌْ ا قُْلُت  -أَ –َما َخَتْمُت بِِه تِْلُكُم الفِْقَرة ِمَن الَكبلَم؛ لَم 

 :-َضْبطا  َوَتْحقٌِقا  

ْرِع َوأَْحَكاِمِه، َوالُهَدى َوَضَوابِِطهُكل  َذلَِك »  .«فًِ نَِطاِق الش 

 ًَ َقْت َهنًَِء  -!لَْو أَْثَبُتوها–َوِه َوأَْفَسَدْت َخبٌَِث ! َمَضاِجِعِهم)!( ألَر 

 ..َمَقاِصِدِهم

اِجِر الُمْفلِس–ُثم   -10 ُروا َما َنَقلُوهُ َعن  -!َكالت  ات َمْحُسوَبة )َكر   ٌ َشْخِص

ًِّ فًِ األُْرُدنّ َعلَى  لَفِ اِر الس   ٌ ا َعلَى  -!َعلَى َحدِّ َزْعِمِهم َوَتْهِوٌلِِهم– (الت  َرد ّ

 ًِّ ، َوَعلَى َمْرِكِزَنا الِعْلِم  ً ا َعلَ خ َمْشُهور، َوَكَذلَِك َرد ّ ٌْ ال ِذي َؼدا -أَِخً الش 

بٌِن ٌَن َوالُمَتَعصِّ ٌِّ ْوَكِة فًِ ُحلُوِق الَحْزبِ ًّ مَ : )-َكالش   ..(ْرِكُز اإلَِماِم األَْلَبانِ

ر، َوالَ ُنِعٌد ...  ...َفبلَ ُنَكرِّ

 ...إاِل  إَِذا أََتْوا بِالَجِدٌد

 :َفِحٌَنبِذ  

 !...وَ .. إَِذا َعاَدِت الَعْقَرُب ُعْدَنا لََها

ٌْن  :َوأَْختُِم َهَذا الَمَقالَ بُِنْقَطَت

بٌِِل : األُولَى ِمْن َمَقال  بُِعْنَوان ( ٕٔٔٓ/ٖ/ٖ) -ِسهِ َنفْ –َما َوَرَد فًِ َعَدِد الس 

ابَِها الَمْعُروفٌِن –( َهلْ ُتِرٌُدوَن ِعراقا  آَخر؟) إِْبراَِهٌم . د)-بَِقلَِم أََحِد ُكت 

 !!-، َوفًِ أََهمِّ َصْفَحة  ِمن َصْفَحاتَِها-(َعل وش

ا َقالَُه  ... ا–َفِمم  ّ ٌ  :-َحْرفِ

نًِ ُكْنُت ِمم ن» ْنَزلِقُوَن إِلى َتؤٌٌِِْد  أَْعَتِرُؾ أَنِّ ٌَ ٌ ة»َكاُدوا  ْعبِ « االِْنتِفاَضة الش 



ا ٌَ  !«..فًِ لٌِْب

ْنَزلِقُون)إِلَى َكلَِمِة )!( اْنَتبُِهوا  ... ٌَ  !(كاُدوا 

 :إِلَى أَْن َقال

با  » ٌْ ِري–َدَفَعنًِ  -َما–لَِكن  َش ٌْ ُن  -َكَما َدَفَع َؼ  ٌ َثَما َتَتَب ٌْ ٌ ث؛ َر َر ى َعلَ -لِلت 

ُة الَقابِِمٌن َعلى  -الَمؤل  ٌ ٌ ة»ُهِو ْعبِ فًِ  -الَمْزُعوَمة-« االِْنتِفاَضة الش 

ا ٌَ  !«..لٌِْب

 !!(كاُدوا الَمْزُعوَمة)إِلى َكلَِمة )!( اْنَتبُِهوا  ...

ُد  ٌَُعدِّ افًِ ( َمَزاٌا)ُثم  َبدأَ  الَ »)!( َتْجَعلَُك (: َمآثِِره)؛ َذاِكرا  َثبلثا  ِمْن )!(الَقذ 

أَْن َتَضَعُه فًِ َنْفِس الِكف ِة َمع ُحْسنًِ ُمَباَرك،  -َعلَى اإلِْطبلَق–َتْسَتِطٌُع 

 !!!-َكَما ُهَو َحْرُؾ َكبلَِمه، َوَتْعبٌِِرهِ -« ..َوزٌن الَعابِِدٌن بِن َعلًِ

ٌَُصفُِّق بَِهَبل »ُثم  اْنَتَقَد  ٌَة  -أَْو اْستِْهَبال–َمْن  ل، َوالِوَصا َدخ  ة فًِ لِلت   ٌ ْولِ الد 

ا ٌَ  !!«..لٌِْب

 !!!(اْستِْهَبال)ُثم  َكلَِمة (!! بَِهَبل)إِلَى َكلَِمِة )!( اْنَتبُِهوا  .....

ا-جمٌلتان  ...  !!-جد ّ

 !!ألٌَس كذلك؟

قُول َهَذا  .. ُة  -َوف َقُه هللا–ٌَ  ٌ ُة األَْمِرٌِك  ٌ فُُن الَحْربِ لَُة بَِما لَذ  –َوالس  الُمَحم 

َدات )!( َب َوَطا ِدٌن، َوالُمَجن  َصاَرت فًِ )!( ِمَن األَْسلَِحِة َوالَقَنابِل، َوالُمَجن 

ط)َوَسط  ٌَِض الُمَتَوسِّ ا!( قُْنُبلَة)َعلَى َمْرَمى (... الَبْحِر األَْب ٌَ  !!ِمن َسَواِحل لٌِْب

ٌَرات، فًِ َمَقال  َطِوٌل؛ ِذي َنْظَرة  َوَتْحلٌِل؛ ِضْمَن َكلَِمات، َوَتْقرِ  ...

ْق .. َواْستِْنَتاَجات خ َمْشُهور، َوالَ (أنا)لَْم أََتَطر  ٌْ َمْرِكز اإلَِمام )، َوالَ أَِخً الش 

، َوالَ ِمْن َقِرٌب–( األَْلَبانًِ  !!!َولْو إِلى ُعْشِر ِمْعَشاِرَها -!الَ ِمْن َبِعٌد 

ٌَُراَجُع مَ  -َوَتْحِذٌَرات_َوفًِ َنْفِس َمْعَنى  َها –اْنَتبُِهوا ) :َقالَهَذا الَمَقال   ٌ أَ

اَدة وَن الِْحتبِلَِل َمَنابِِع الّنفط -الس  ْسَتِعد  ٌَ ا  ٌَ -( أَْمِرٌَكا، َوَفَرْنَسا، َوإٌَِطاْل

د أحمد  ٌّ كتور ِرفعت س ٌاسة-للد  الَمْنُشور -! وهو ِمن مشاهٌر ُمَحلِّلًِ السِّ

، -!ُتْقنُِعُكم :الَ أَقُولُ –)!( أَِدل َتُه لََعل   -(اإلِْنَتْرنِت)َعلى َمَواقَِع َكثٌَِرة  فًِ 

َمُكُم الَؽِوي  الَباِطلَ الَقابَِم َعلَى الَكِذِب، َواالْفتَِراِء، : َولَِكْن؛ أَقُولُ  ُتوقُِؾ َتَهج 

ْزِوٌِر  ْشِهٌِر -ِمْن ِجَهة  –َوالت   !!-ِمْن ِجَهة  أُْخَرى–، َوالَهَوى، َوالت 

الٌَْ  ٌَ ل  بِِمْك ٌْ ْفَعلَُه  -َهَذا–ِن َفؤَي  َك بٌِل)الَجابُِروَن َعِن ( هإالء)ٌَ  !؟!(الس 



ِن  ٌْ ٌَُماِرُسوَنه؟ -َهَذا–َوأَي  َوْزِن بِِمٌَزاَن  !ال ِذي 

ً  –( االِْرتِباكُ )أَْم ُهو   !؟-بِالَباِطل–ال ِذي َرَمْوَنا بِِه  -الَحقٌِقِ

ُهوَن َهْجَماتِِهم  ٌَُوجِّ ٌ  –َفلَِماَذا الَ  ٌُْطلِقُوَن ِسَهاَمُهم -ةالَعْنَتِر -فٌَِها–ال تًِ 

َنا ٌْ َهاتِِهم : -َعلَ -!َقاُموا بَِنْشِره!( ُهمْ )َوال ِذي –إِلى َهَذا الَمَقاِل الُمَخالِِؾ لَِتَوج 

 !؟

*   ً ُه ِسٌاِس ً  )أأَلَن  ً  )؛ الَ !(َمَدنِ ً  !( ِدٌن َتؤِْكٌدا  َعلَى َما َتْنَطلُِق ِمْنُه –َشْرِع

 !!؟-!الُمَباَرَكة–ُهم، َوَتَظاُهَراتُهُم َثْوَراتُ 

َوأََنا أَْسَمُع َعْنُه، َوالَ أَْعِرفُُه، –( إِْبَراِهٌم َعل وش. د)أَْم ألَن  َوالَِدَة  *

( ُمنٌِر َشفٌِق: الُمَناِضل َوالُمَفّكر اإلِْسبلَِمً)ِهً أُْخُت –أَْقرأُ لَه !( أَْحٌانا  )وَ 

 !؟-(ناإلِخْوا)َوالَمْحُسوب َعلى –

 !؟-!لَِحالِهِ : أَو -(ُثلَُثً الَولَِد لَِخالِهِ )َعلَى اْعتَِبار أَن   ...

أي اآلَخر)أَْم ِمن باِب  * أي َوالر   :(الر 

 :َفإِْن َكان

ِه  ٌْ  !؟-َوَمْن لَؾ  لَف هُ –َفَهلْ ُهَو َحْصر  َعلَ

 !أَْم لُِكلِّ أََحد؟

ة  َجِدٌَدة؛ َفِذي َسْقَطة  )!(« َحْصرا  »َفإَِذا َكاَن   ٌ  …أَْخبلَقِ

َؾ )!(« لُِكلِّ أََحد»َوإِْن َكاَن  ٌْ ُتُمونًِ؟ -َولَِماَذا–؛ َفَك ٌْ  !اْسَتْثَن

ٌَة انِ ْقَطُة الث  ا الن  د )َحْولَ ( ٕٔٔٓ/ٖ/ٖ)-فًِ الَعَدِد َنْفِسهِ –َفَمَقال  : أَم  ٌِّ َس

َعلًِ »َعلى  َمْوِسِم الُهُجومِ )مع  (!) (ُمتناِؼما  )َولََعل ُه جاَء !( قُطب

لَِكاتِب  َمْعروؾ  ُحْمقُه، َمْكُشوَفة  َببلََدُتُه؛ َخَبْرُت َعْقلَُه َقِرٌبا  : -..(!!«الَحلَبًِ

ات  ٌَ ٌَها–)!( ِمْن َخْمِس َساَعات  ُمَتَتالِ ُه َنِس ه -!الَ أَُظن  ًَ لََبَن أُمِّ ؛ -!َولَْو َنِس

ِر  ٌْ ؛ بَِؽ ؛ ُدوَن أَْدَنى -!وبُِكلِّ َمبلَم–َكبلَم ُحِشَر فٌَِها فًِ ُجْحِر َضب  َخِرب 

َواب! َجَواب  !!َمَع اْنِحَراؾ  َشِدٌد  َعِن َقُبوِل الص 

ِه، َوَقَصْمُت َظْهَره، َوَكَسْرُت َقلََمه  ٌْ َقْبلَ أَْكَثَر ِمْن َخْمِس –َوَقْد َرَدْدُت َعلَ

ن؛ َكَشْفُت فٌَِها َكْم هُ  -!َسَنَوات ٌْ ٌَ ِن ُمَتَتالِ ٌْ َوُمَتَعالِم  ! َو ُمَتَطاِول  َعنٌِدفًِ ِكتاَب

 !!َوَجاِهل  َبلٌِد!! ِرْعِدٌد

 !!َما َنَبس -!إِلى اآلن–َفَسَكَت َوَخَنس، َوبِؤَْدَنى أَْدَنى َكلَِمة  

ؤْتًِ  ... ٌَ ْوم -بَِتْكَراِر َتْدلٌِس  َقِدٌم  –ُثم   ٌَ  :ال



بلََمة)فـ  ِ َعلَى الس   ...(مَصح  الن وْ )و (!! الَحْمُد هلِل 

َها   ...ُسوق  َمْفُتوَحة -!لَُه، َوألَْشَكالِهِ  -اآلنَ –لَِكن 

 ..َمْفُسوَحة -ألَْهِل الَهَوى–َوَمجاالت  

با  : -َعْنُهم -َتَعالى–لُِبْعِد َتْوفٌِِق هللاِ –فلقد َظن وا  ٌْ ْكَسُبوَن ِمْنَها َش ٌَ ُهم َس –أَن 

 ..-!أَي  َشًء  

ْظَفُروا وَ  ٌَ ن!( ُخؾِّ )ِمن ( بَِفْرَدة  )لَو َفَرَجُعوا َولَْم  ٌْ  !ُحَن

َك  ٌْ ن–َرْحَمُة هللاِ َعلَ ٌْ ا ُحَن ٌَ-! 

-الَجِدٌد!( َمَقالِهِ )فًِ –ال ِذي أَْوَرَدهُ َهَذا الَبلٌُِد  -!ُجل  : َوالَ أَقُول–( ُكل  )وَ 

ِدهِ )ِدَفاعا  َعْن  ٌِّ َقْد : -الِكَبار–َنْقبل  َعْن َمَشاٌِِخنا الث بلََثِة – (!قُْطبِهِ )، وَ !(َس

ِن -َكَشْفُت  ٌْ ً  المذكوَر ْنُت آِخَر أَْقَوالِِهم فٌِه،  -آنِفا  -فً كتاَب  ٌ َما َوَراَءه، َوَب

 !!َوَكْشِؾ َحقٌَِقِة َخوافٌِه

فُوُتنًِ  ٌَ ِوٌل–َكلَِمَتان  -ُهنا–َولَِكْن؛ الَ  –؛ أَْنِسفُُه !(الَهِزٌل) -ِمْن َمَقالِِه الط 

 :َقاعا  َصْفَصفا   -فٌِِهَما–َذَرهُ َنْسفا ، ألَ  -بِِهَما

َر  -1 نِ –َكر  ٌْ َت نِ -َمر  ٌْ ٌَ اإلَِشاَرَة إِلى َما قُْلُتُه فًِ َبْعِض ُكُتبًِ َحْولَ َما  -!بَِمْعَن

ِه َكلَِماُت َمَشاٌِِخَنا الث بلََثِة  ٌْ ، َواْبِن : -الِكَبار–اْجَتَمَعْت َعلَ ًِّ اْبِن َباز، َواألَْلَبانِ

ِمٌن ٌْ هُ  ،-عَث َواِب »: ِمْن أَن  ْبُعُد َعِن الص  ٌَ ُه اإلِْجَماع،  -َكثٌِرا  -الَ  ِعً أَن  د  ٌَ َمْن 

ُه الَحقّ   .«..َوأَن 

ُه   !(ُؼلُوّ )َواِصفا  لَُه بِؤَن 

ا َهَذا–َولَْو ُكْنَت    ...لََسَكت  : -!وحقٌقُتهُ -( الُؽلُوّ )َتْعِرُؾ َما  -ٌَ

 !!لَِكن  الَكبلَم َشْهَوة  

َر َوإِن   ِن !( ُهوَ )َما َكر  ٌْ َت ْلِزَمنًِ -َثَناء  َعلَى َمَشاٌِِخَنا -لَِكبلَِمً–تِْلُكَما الَمر  ٌُ ؛ لِ

م–)!(  د قُطب!( الَقِدٌَمة)بِؤَْقَوالِِهم  -!فٌَِما َتَوه  ٌِّ  ..فًِ َس

  ً ْنُت فًِ ِكَتاَب  ٌ ِهَما-َوإِْذ َقْد َب ٌْ َعاَءاتِِه؛ َفبلَ ُبْطبلََن َمَزاِعِمِه،  -الُمَشاِر إِلَ َوادِّ

 !أُِعٌدُ 

دِّ  -ُكل هُ –َفاْنَقلََب َقْولُُه  ِه، َوَرَجَع بِالضِّ ٌْ هِ  -جمٌِعهِ -َعلَ ٌْ  ..إِلَ

ِه  ٌْ ة  أُْخَرى–َوهؤََنَذا أَْقلُِبُه َعلَ ٌَُكؾّ -َمر  ْرَعِوي، َو ٌَ َجاه  آَخَر؛ لََعل ُه   !، َوالِتِّ

ا َذا –َفاْسَمع  ٌَ-: 

ِرِهم-!ُهم ُهم -الِكَبارِ –َشاٌِِخ الث بلََثِة إِن  َفَتاوى المَ  ٌْ ُمْإَتلَِفة  َعلَى َتْحِرٌِم  -َوَؼ



ُر ُمْخَتلَِفة-الُمَظاَهَرات  ٌْ ْحِذٌِر ِمْن َنَتابِِجَها -َؼ فِّقة  َعلَى َمْنِعَها َوالت  ، ُمت 

ُر ُمْفَتِرَقة-وَسوآتَِها  ٌْ  !-َؼ

 !؟-اآلن–َفَماَذا أَْنَت َقابِل  

 !!ْبلَ اآلنقَ ... َبلْ 

ِطُر َعلَى القُلُوِب َوالُعقُول ٌْ ُه الَهَوى الُمستطٌُر؛ الُمَس  ...إِن 

 !َنقُول؟( َنْحنُ )َفَماَذا 

-الَجابِر–!( َسبٌِلِه)فًِ ( َقاَءهُ )ال ِذي ( َمَقالِهِ )ِمن !( َسْطر  )آِخَر –َوْصفُُه  -2

ٌُعْ (!) ، َواِصفا  َكبلَِمً ال ِذي اْنَتَقَدهُ  هُ ، َولَْم  ْوِري  : ).. ِجْبُه؛ بِؤَن  الَكبلَُم الث 

 !!(األَْهَوج

ٌُْعِجْبُكم  ل  –)!( َفلَبِْن َكاَن َكبلَِمً ال ِذي لَْم  َتِصفُوَنُه بَِهِذِه  -َوُهَو ُمَدل ل  ُمَإص 

 ..األَْوَصاِؾ الَبِشَعِة؛ َفَما َبالُُكم َتْسُكُتون

 ..َبلْ ُتَباِرُكون

ُرون  ..َوأَْوَفرَ .. أَْوَفرَ .. َوُتَثوِّ

ٌُِّجون  ..َوأَْكَثرَ .. أَْكَثرَ .. َوُتَه

 ..بَِما فٌِِه إِْؼراق  لِلُمْسلِِمٌَن بِِدَمابِِهم

 ..َوبَِما فٌِِه َقْتلُ َبْعِضِهم َبْعضا  

 !!َجدٌد َمِدٌد -(اْستِْعَباد)-الِْستِْعَمار  -ِمْن َجِدٌد–َوبَِما فٌِِه َفْسُح الَمَجاِل 

د قُطب َفَكبلَُمنا فًِ نَ  ٌِّ َثْوِري  : -لُِمَخالََفتِِه أَْهَواَءُكم-َحْسَب َتْصنٌِفُِكم–ْقِد َس

 ..أَْهَوج

َماِء َواألَْشبلَء  ا َكبلَُمُكم فًِ َفْتِح األَْبَواب لِلدِّ َعاَراِت الَجْوَفاء-َوأَم  ؛ -!وبِالشِّ

وَنه  وَنه :أَوْ –َفَماَذا ُتَسم   !!؟-!َتُسم 

ٌ ة  -َذاهَ –َوأَْختُِم َمَقالًِ  ة)بَِتْقِدٌِم َهِد  ٌ لَِهذا الَكاتِِب !( َما ِمْن َوَراَها َجِز

ْسَتِحق َها –!!َوالُمَراِسِل المؤُْزور! المؤُْجور ٌَ ُه الَ  قٌَِن أَن  ٌَ َوإِْن ُكْنُت َعلَى مثِل ال

ْنَتفُِع بَِها)!( ٌَ ٌَُقال-، بل َقْد الَ   :األَْجُر َعلَى هللا  : ، لَِكن؛ َكَما 

م فًِ كتابِِه َقا ٌِّ ٌ ة»لَ اإلَِماُم اْبُن الَق ُرق الُحْكِم  :(4ٔٔ-4ٔٓ/ٕ)« الط 

 .الَ َضَماَن فًِ َتْحِرٌِق اْلُكُتِب اْلُمِضل ِة َوإِْتبلَفَِها»

وِذي   ، َتَرى أَْن : قُْلُت ألَْحَمدَ : َقالَ اْلَمر  اُء َرِدٌَبة  ٌَ ا فٌِِه أَْش اْسَتَعْرت ِكَتاب 

 .َنَعمْ  :أَْحِرَقُه؟ َقالَ  أَْخِرَقُه، أَوْ 



ً  »َوَقْد  بِ ِه َوَسل َم  -َرأَى الن  ٌْ ُ َعلَ ا اْكَتَتَبُه ِمن  -َصل ى هللا  ِد ُعَمَر ِكَتاب  ٌَ بِ

 ًِّ بِ َر َوْجُه الن  ْوَراِة، َوأَْعَجَبُه ُمَواَفَقُتُه لِْلقُْرآِن، َفَتَمع  ِه  -الت  ٌْ ُ َعلَ َصل ى هللا 

ن وِر، َفؤَْلَقاهُ فٌِهِ ، حَ -َوَسل َم   . «ت ى َذَهَب بِِه ُعَمُر إلَى الت 

  ً بِ َؾ لَْو َرأَى الن  ٌْ ِه َوَسل َم  -َفَك ٌْ ُ َعلَ ِمْن اْلُكُتِب  -َبْعَدهُ –َما ُصنَِّؾ  -َصل ى هللا 

ِة؟ ن  ٌَُعاِرُض َبْعُضَها َما فًِ اْلقُْرآِن َوالس   !ال تًِ 

ُ اْلُمْسَتَعانُ   .َوهللَا 

ً  »َوَقْد  بِ ِه َوَسل َم  -أََمَر الن  ٌْ ُ َعلَ َر اْلقُْرآِن  -َصل ى هللا  ٌْ ا َؼ ب  ٌْ َمْن َكَتَب َعْنُه َش

ْمُحَوهُ  ٌَ تِهِ »، ُثم  «أَْن  ِر َذلِكَ «أَِذَن فًِ ِكَتاَبِة ُسن  ٌْ ؤَْذْن فًِ َؼ ٌَ  .، َولَْم 

َنِة لُِمَخالَ  ةِ َوُكل  َهِذِه اْلُكُتِب اْلُمَتَضم  ن  ُر َمؤُْذون  فٌَِها، َبلْ َمؤُْذون  فًِ  :َفِة الس  ٌْ َؼ

  .َمْحقَِها َوإِْتبلَفَِها

ِة أََضر  ِمْنَها  .َوَما َعلَى األُم 

ا َخافُوا  َحاَبُة َجِمٌَع اْلَمَصاِحِؾ اْلُمَخالَِفِة لُِمْصَحِؾ ُعْثَماَن، لَم  َوَقْد َحَرَق الص 

ِة ِمْن االِْختِ  َؾ لَْو َرأَْوا َهِذِه اْلُكُتَب ال تًِ أَْوَقَعْت اْلِخبلََؾ َعلَى األُم  ٌْ بلِؾ، َفَك

ِة؟ َن األُم  ٌْ َق َب َفر   .«!َوالت 

ُخ اْبُن باز  ... ٌْ ُن َما أَْفَتى بِِه أُْسَتاُذَنا الش  ٌْ فًِ آِخِر  -َرِحَمُه هللا-َوَهَذا َع

د قُطب)بَِحقِّ َبْعِض ُكُتِب  -َفَتاِوٌهِ  ٌِّ ُث َقال ، حَ (َس شرح )فً أحد دروس -ٌْ

ا  -(هـٙٔٗٔ/6/4ٔ)لسماحته؛ بتارٌخ ٌوم األحد ( رٌاض الصالحٌن َرد ّ

ِدِهم)َعلَى َبْعِض ُطُعوِن  ٌِّ َحاَبة( َس ًَ هللاُ عنُهم-فًِ َبْعِض الص   :-رض

َة َوَسب  لَِعْمرو  بِن الَعاص؛ ُكل  َهَذا َكبلم  » ٌَ ، َسب  لُِمعاِو  َهَذا َكبلم  َقبٌِح 

، َوَكبلم  ُمْنَكر  .«..َقبٌِح 

ابِلُ  ٌُْنَهى َعْن َهِذه الُكُتب ال تًِ فٌَِها َهَذا الَكبلم؟ : َقالَ الس   أاََل 

ُخ  ٌْ ق» : -َرِحَمه هللا -َفَقالَ الش  ْنَبِؽً أَْن ُتَمز  ٌَ». 

قٌِنا  –َوأََنا أَْعلَُم  ْعِن  -ٌَ َحاَبةِ –أَن  ِمْثلَ َهَذا الط  ُهز  َشْعَرة  ِمْن  لَن -فًِ الص  ٌَ

 !!أَْجَساِدُكم

ُكوُن  ٌَ َنَما  ٌْ ِدُكم)أَن  فٌِِه َطْعنا  بِـ )!( ولو فٌَِما َتُظن وَن -َب ٌِّ أو -( قُْطبُِكم)، وَ (َس

 !!َوَزْلَزلَة  لُِعقُولُِكم! َهز  ألَْرَكانُِكم: -أي  ِمن ُرإوِسُكم

ب  الَ َنِظٌَر لَه   !!-الُوْسَطىَوالَ فًِ القُُروِن –َتَعص 

أََحَد َوْجَهً َتْخٌٌِِر ُحْكِم اإلَِماِم أَْحَمَد ُتَجاَه الُكُتِب ( أََنا)َفإِِذ اْخَتْرُت 



 ...الُمَضلِّلَة

ُخ اْبُن باز الَوْجَه اآلَخرَ  ٌْ  ..َفَقد اْخَتاَر الش 

ٌُْنَتَقُض ُعْنَواُن َمَقالِه  ... هِ –َوبَِهَذا  اَبُة َضبلَلِ -ِمْن أُسِّ  !!-ِمْن َرْأِسهِ –ه ، َوَبو 

بلَُم ِخَتام ...  ..َوالس 

ٌُبلَم  ...َوالَباِدي أَْظلَم، َوُهَو الذي 

ا–َوَنْحُن  ا َوَصد ّ  ...َعلَى اْستِْعَداد  َتامّ  -َرد ّ

 …َحفاظا  َعلَى ِدٌنَِنا اإلِْسبلَم

َنا الَملِِك الَعبل م  ..َوُنْصَرة  لِِكَتاِب َربِّ

ِة َنبِ  َنا َواْنتَِصارا  لُِسن  بلَم–ٌِّ بلَةُ َوالس  ِه الص  ٌْ   .-َعلَ

 ...َوَعلى َمْنَهِج َسلَفَِنا األَْبَراِر األَْعبلَم

ي َهَذا  لِِه إِلى آِخِرهِ –َوَردِّ ِرٌن،  -ِمْن أَو  ِخ الُمَثوِّ ٌْ ْقُض لَِش د  َوالن  ُهَو الص 

ِجٌن  ٌِّ ِم الُمَه َمانٌِن–َوُمَقد  !! ُق َقَنواُت الفِْتَنِة الِْستَِضاَفتِهِ ال ِذي َتَتَسابَ  -!اْبِن الث 

هِ  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ َظِر ! َوالَحْظَوِة بَِشَرِؾ الُجلُوِس َب هِ )!( َوَتْعِمٌِق الن  ٌْ َد ٌَ ! فًِ َحَرَكاِت 

هِ  ٌْ َن ٌْ َكاِت َع  !!!َوَتَحر 

 :أاَلَ َوُهوَ  …

ًِّ لُِعلََماِء الُمْسلِمٌن) َحاِد الَعالَِم خ ال( َربٌُِس االتِّ ٌْ ٌُوسؾ الش  كتور  د 

َبة: )أن   -بِالَجْهِل َوالُؽُرور–، ال ِذي َزَعَم )!(الَقْرَضاِوي  ة الُمَتَعصِّ  ٌ لَفِ ( الس 

ٌ ة)وَ  وفِ ْرِوٌِج لِـ(: الص  ِة َعْبَر الت   ٌ ْوَراِت الَعَربِ َفَقَتا َعلَى َتْسفٌِِه الث  َثَقاَفة  ) :ات 

ة  َتْربُِط الفِْتَنَة بِالُخُروجِ  ام َسام   !!(َعلَى الُحك 

نا   ٌِّ دا  (َعبلََقَة الَحاِكِم بِالَمْحُكوم)ُمَب ً  )، ُمَإكِّ َباُب الَعَربِ قُوُم بِِه الش  ٌَ –أَن  َما 

ا ّ ٌ ؤُْمُر بِإَِزالَِة  -َحالِ ٌَ ؛ ألَن  اإلِْسبلََم  ء  ًْ َس ِمَن الفِْتَنِة فًِ َش ٌْ ْلِم ال ِذي )لَ الظ 

اُم فِ   !(ً أَْبَشِع ِصَفاتِهِ ٌَُماِرُسُه الُحك 

ٌ ة: )ُمَطالِبا  بِالَعَمِل َعلى ة  إِْسبلَِم  ٌ ة  بَِمْرِجِع  ٌ : ، ُمِشٌرا  إِلى أَن  (بَِناِء َدْولَة  َمَدنِ

ْولَةِ ) ِة الد   ٌ َس ِمَن اإلِْسبلَم( َمْبدأَ ِدٌنِ ٌْ  !!!لَ

ٌُِجٌزَ : )َقاببِل   اِس  ْلَم َوإَِضاَعَة ُحقُوِق الن  اِن لِلش ُعوِب الُخُروَج َعلَى إِن  الظ 

ْرِع فًِ اإلِْسبلَم م  َعلَى َتْطبٌِِق الش  ِة ُمَقد   ٌ اِمَها، ُمِضٌفا  أَن  َتْحقٌَِق الُحرِّ  !!(ُحك 

ة  َوالَ أقلِّ َدلٌِل ... ِر أدَنى ُحج  ٌْ ً  َهِزٌل؛ بَِؽ ً  َعاِطفِ  !!!فًِ َكبلَم  إِْنَشابِ

هِ -!الُمَدافَِع َعْنهُ  أَو–َولًِ أَن أَْسؤَلَُه  ٌْ  :-، أَو الُمْؽَتاَظ ِمْن َكبلَِمً َعلَ



َوَصلَْت بَِطِرٌَقة   -!َوَما َبْعَدَها! َوَما َوَراَءَها– (facebook) لَْو أَن  َثْوَرَة الـ

َماَذا : -َحَماَها هللاُ َوَسابَِر ببِلَِد الُمْسلِِمٌن–( َدْولَِة َقَطر)إِلَى )!(  -َما–

ُكوُن  ٌَ  !َمْوقِفُُه؟َس

ِجُه ِرٌُحُه  َن َسَتت  ٌْ  !؟-ِرٌاُحهُ : َوالَ أَقُولُ –َوأَ

 ...والسبلُم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

 

 .-بإذِن هللا-ؼدا  (: الَمقال)ِمن هذا ( الثالث)والجزء  ...

 ..وانَتِظُروا... فاصبُِروا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



، -بالتهوٌل-)!( ٌهاجموننا!(: السبٌل)الجابرون عن 

 (ٖ)وبالكذب المكشوؾ الهزٌل 

 

 ، -بالت هوٌل-ٌُهاِجُموَننا !( السبٌل)الجابرون عن 

 (ٖ)وبالكذب المكشوؾ الهزٌل 

 

الُ )الـ ...  ؛ بحٌث!!(َخْطفا  )َعَسلَ َنْحلِِه !( ٌقطؾُ )هو الذي : الماهرُ !( عس 

 !!وٌنُجو ِمن ألَِمهِ ! ٌهرُب ِمن لَْسِعهِ 

ا إذا كان الـ ال)أم  ٌا  ! ، ُمتجاِوزا  َطْوَره!(الِمهنة)على )!( جدٌدا  !( عس  متعدِّ

 !-أٌضا  -الل ْسَع، والل دَغ !( ٌستؤِهل)-ببل شك  -فهو !! َقْدَره

 !!(على نفِسها َجَنْت َبراقِش)و

 !!ما علٌنا

ن !(: الٌوم)موضوع  وقبل أن َندُخلَ فً ... ٌْ ن ُمِهم  ٌْ ال ُبد  أْن َنذُكَر أمَر

ن  ٌْ ابَِق ن الس  ٌْ لَ أمسِ ! أمسِ )ُمتعلَِّقٌن بالَمقالَ  :(!وأو 

لهما ه !( تبشٌر: )أو  ُسر  ٌَ كتور القرضاوي بؤمر   ٌُفِرُحنا)!(الد   !، وال 

ٌُقلِقُُه  ٌُزعُجنا، وال  -اثَِرة ُمتك -جدٌدة- (FaceBook) ، وهو َدعوات)!(و

ٌ ة)؛ إلقامة -!!وباآلالؾ حماها هللاُ وببلَد -فً دولة َقَطر -( ثورة الُحرِّ

 !!!(ٕٔٔٓ/ٖ/ٙٔ)، بتارٌخ -الُمسلِمٌن

ُعها؟ ٌَُسرِّ ُعها القرضاوي، بل  ٌَُشجِّ  !فهل س

ٌ ة  ، العتباراتِِه السٌاس دِّ  !؟-!الَمعروفة-أْم سٌكوُن لها بالضِّ

ُروها ( بوكشباب الفٌس )أم سٌنتظُر َبْدَء  ٌَُفجِّ ( هو)ثم ٌكشؾ (! ُهم)حّتى 

ٌَصعد فوق األكتاؾ؟ ٌَرَكب الموجة، و  !الَمستور، و

! ُمظاهرات العراق!( تحرٌم)فً )!( أم سٌكوُن على طرٌقِة خامنبً 

 !و؟.. وإباحة ُمظاهرات ِمْصر، وتونس، و

 !!هوى َمْحض  ٌتؽلؽلُ فً األحشاء، وبٌن الَحناٌا ...

 !أم ماذا؟

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=25495
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=25495


ا  ٌ ة والعدل )لثورات  -وتؤٌٌُدها-ُمباَرَكة أمرٌكا : األمُر الثانًأم  الحر

ٌ ة-( وحقوق اإلنسان َول العرب لَِنْقلِها  (!)؛ أال تستؽل وَنها -التً تجتاح الد 

اِخِل الفلسطٌنً؛ لعل ها تكوُن  َفق !( ثورة)إلى الد  هٌونً الُمت  على العدوِّ الص 

ٌٌِّن)ٌن على عداوتِِه وُمعاداتِِه ب ٌٌِّن السٌاس ِرٌن )، و(االستراتٌج المفكِّ

ٌن ٌِّ  !!-أجمعٌن-( األٌدٌولوج

ة)ما دام أن  تؽٌٌر   ٌ إالّ  (!)ال ٌستؽرُق لكلِّ واحد  منُهم !( األنظمة الطاؼوت

ن، أو ثبلثَة أسابٌع  ٌْ )!( حّتى َنْقَطَع انتظاَر -!! -على أبعِد تقدٌر-أسبوَع

، فً أقل  ِمن ٌَن سنة  ٌن ٌوما   ستِّ  !!!ستِّ

 !!؟-إذن-فماذا تنتِظُرون 

 !؟-َبْعدُ -لْم َتصُدْر )!( أْم أن  األوامَر بهذا االتِّجاه 

، وَقُبولِهِ  ٌ ة ُتعمٌكم عن الحقِّ لوا، وال تجعلُوا الن ظرَة الِحزب ُروا، وتؤم   !!!تفك 

 ...ُثم  

بٌل)َخَرَجت علٌنا صحٌفُة  ٌ  -!( الس  ٌ ة، األُرُدنِّ ٌ ةالحزب بمقالِها  -ة، اإلخوان

ابع) ، وَنقدا  لبعِض َكبلِمً -!(بالتاء= الر   ً ا َعلَ  !!-رد ّ

ٌُراُد به .. ألَؾ َمْرَحى  -ولؽٌِرهِ -فَمْرَحى له  ا  ّ ٌ ا علم  -وله-إْن كان رد ّ

 .الحق  

ا على َنَسق  األهوِج الممجوج الل ُجوج؛ كذبا ، وُزورا ، وَبْترا ، !( سبٌلهم)أم 

ا واضحا  -كما كشفُت ذلك -فا  وتحرٌ ّ ٌ ابقة -جل ؛ َفُسحقا ، -فً مقاالتًِ الس 

 !!وُبْعدا  

ٌ ة : )، فهو(ٕٔٔٓ/ٖ/ٗ: )بتارٌخ -!لعل هُ -أّما ُعنواُن َمقالِِهم األخٌر  السلف

ٌ ة وُمؽازلَة الباِطل  !(الرسم

 :فؤقولُ 

ةِ )َوْصُؾ  -1  ٌ ٌ ة: )بـ( السلف سم ٌ ة: )، أو!(الر  -!( الُمحافَِظة) :، أو!(التقلٌد

اْنَقلََب على نابِِزٌها؛ فُهم َجَهلَة  بهذه األوصاؾ،  -!!أو ؼٌر ذلك

فاقات  !وَمدلوالتِها، وما بٌنها ِمن فواِرَق، أو اتِّ

ْبُز باأللقاب! هو الت شؽٌُب بؽٌِر َصواب -َقْببل  وَبْعدا  -وُمراُدُهم   !!والن 

ِحٌن ال-وقد َنَقْدناُهم فً ذلك  ابقة؛ بما َتحُسُن  -حق  ُموضِّ فً مقاالتِنا الس 

 ..ُمراجعُتهُ 



ا  -2  ..؛ فلها أهلُها، وأصحاُبها، وأرباُبها(ُمؽازلُة الباطلِ )أم 

ُهم  ٌُِهم  ٌن )!( الذٌن ال  ٌِّ ٌعِة، أو الَبْعث، أو العلمان  -!وؼٌِرِهم-ُمؽاَزلَُة الشِّ

ٌ ة مصلحِة دعوتِِهم)فً سبٌل  ُر : )ساسِ ، القابمِة على أ!(صنم الؽاٌُة ُتَبرِّ

 !-بكلِّ وسٌلة-( الَوسٌلة

اح    ...والتارٌُخ َفض 

 ...فبل أُطٌلُ 

وال ! الرد  على الَجَهلَِة؛ فبل ضابَط ٌضبُطُهم: ِمن أشدِّ شًء  على نفِسً -3

َة ُتْمِسُكُهم  !ُحج 

  ً ما  إالّ ما ناَظْرُت عالِ : )-القابلَ -وَرِحَم هللاُ إماَمنا أبا عبد هللا الشافع

 !!(وؼل َبنًِ: )، وأنا أقولُ (َؼلَْبُتُه، وما ناَظْرُت جاِهبل  إالّ َؼلََبنًِ

ة  )ما ٌقُع ِمن ُمناقشات  وُردود  (: الجهل)وِمن هذا   ٌ َصّؾ )َمْحَضة ( إنشاب

لٌل، ال َمْحض األقاوٌل!( َحِكً ة  قابمة  على الِعلِم والد   ٌ  :لمسابل شرع

حابُة لٌَس بالت موٌهِ *** رسولُُه  العلُم قالَ هللاُ قالَ   قال الص 

سوِل وَبٌن رأيِ َفقٌهِ *** ما الِعلُم َنْصَبَك للخبلِؾ َسفاهة    بٌَن الر 

 !-!لعل ه -األخٌر-هذا المقال  -تماما  -وهكذا  ...

 !فماذا َنفعلُ؟

 ...هللاُ الُمستعانُ 

لٌلُ علٌنا   ْعلُ الجهولِ وعلى الخاِملٌِن فِ *** ُكتَِب الِعلُم والد 

لُ َكلَِمة  فً مقالِِهم  -4  :(!لم أتوق ع!(: )األخٌر)فؤو 

؛ ال   ...-ٌا ذا-بل توّقع وتوّقع .. ٌا لُه ِمن َوَرع  بارد 

ها -وأهله-ألن  َهْجَمَة الباطِل ُتوِجُب على الحقِّ   ..الُوقوَؾ ِضد 

!( الُعَقبلء)ٌُوِجبان على  -على ؼٌِر ُهدى-وألن  التثوٌَر والت هٌٌَج 

كونِ  كوِت، أو الس   ..الُمواجهَة، وعدَم الس 

 !ما هو واجب  ُوجوُدهُ؟!( ال تتوق ع)فلماذا 

ا كان  ً  ظالِم  ُمظلِم  !( توق ُعك)ولكْن؛ ولَـم  ا على أصل  ِحزب ّ ٌ كان )!(: َمْبنِ

ُرهُ عن مسالِك الحقِّ وأهلِهِ   .بعٌدا  تصو 

ٌُوجُد فً قواِمٌِسِهم إالّ الفِْكر ) :-ولببَس ما قال-ُثم  قالَ  -5 ال 

 !!(االنِهزاِمً



تِهِ   ٌ  ...وهذا توطٌد  لَِجْهلِِه، وتوكٌد  لحزب

، -!وهذا أسهلُ شًء  ٌكونُ -! وال أُرد  على كبلِمِه بعكِسِه إلٌه، وقلبِِه علٌه

هُ بكبلِم عالِـم  ُمعَتَبر  ِمن ُعلماِء الِحَكِم واألحكاِم  ٌ ةالشر)ولكنًِّ أرد  ، ال (ع

ٌ ة) بلم -الفاِرَؼة-!( اإلنشاب كما فً كتابِِه -؛ أال وهو اإلماُم العز  بُن عبِد الس 

  :-رحمُه هللاُ -حٌُث قال-« قواعد األحكام فً مصالِح األنام»

ابِعُ » ؛ ِرْفق ا بِِهمْ : الَفْصلُ الس  بِّ ُم ِمْن ُحقُوِق الِعَباِد َعلَى ُحقُوِق الر  َتَقد  ٌَ  فٌَِما 

اُهمْ  ٌَ   .فًِ ُدْن

لَف ُظ بَِكلَِمِة الُكْفِر ِعْنَد اإلِْكَراِه : ِمْنَها: َولَُه أَْمثِلَة   ا لِلن فُوِس -الت  ِحْفظ 

قُوَم الُمَكل ُؾ -َواألَْعَضاءِ  ٌَ اَعاِت َوالِعَباَداتِ  -َبْعَد َذلِكَ -؛ لِ   .بَِوَظابِِؾ الط 

اِم : َوِمْنَها ٌَ بلِة َوالصِّ ٌَِجُب هلل -َتْرُك الص  بِاإلِلَجاِء، : -َعلَى الَفْورِ -َوُكلِّ َحق  

  .َواإلِْكَراهِ 

لََواتِ : َوِمْنَها َزةُ لَِقْطِع الص    .األَْعَذاُر الُمَجوِّ

َزةُ لَِتْرِك الَجَماَعاِت َوالُجُمَعاتِ : َوِمْنَها   .األَْعَذاُر الُمَجوِّ

َزةُ لَِتْرِك : َوِمْنَها   .الِجَهادِ األَْعَذاُر الُمَجوِّ

ْحِؾ : َوِمْنَها ْوَم الز  ٌَ َوُهَو َجابِز  إَذا أَْرَبى َعَدُد الَكَفَرِة َعلَى َعَدِد -ااِلْنِهَزاُم 

َفاتِ  -اإلِْسبلمِ  َقاُرِب فًِ الصِّ   .-َمَع الت 

َس ِمْنَها ٌْ ُه لَْو َثَبَت : َولَ لَقُتِلَ ُوُجوُب الفَِراِر ِمْن الُكف اِر فًِ َحقِّ َمْن ُعلَِم أَن 

ة  فًِ الُكف اِر؛ َفإِن  ُثُبوَتُه ال َجْدَوى لَُه إال َكْسَر قُلُوِب  ٌَ ِر نَِكا ٌْ ِمْن َؼ

 ...«الُمْسلِِمٌَن، َوِشَفاَء ُصُدوِر الَكافِِرٌنَ 

 ..َمهبل  .. َمهبل  

ات  تفهُمون ُمراداِت الُعلماِء، )!( ؛ لعل ُكم -على األقلّ -اقرإوه عشَر َمر 

ٌ ة-وَمقاصَدِهم  ات العصب  ٌ ٌ ة، والعنتر  !-البعٌدَة عن األهداؾ الحزب

ة)ُتدِرُكوَن ضوابَط  -وحٌنبذ  فقط-حٌنبذ    ٌ عاة، والُمفتراة!( االنهزام ! الُمد 

ٌَسُهلُ  ا-والتً  ها علٌُكم، وعكُسها إلٌُكم -جد ّ  ...رد 

نا  نا-ولكن  ابُِهُهُه بؤنواِر الِعلِم بل َسُنج.. لن ُنجابَِه باِطلَُكم بمثلِهِ  -آِملٌن بربِّ

 ...التً تسطُع على ُظلماِت َجهلُِكم، وَتطاُولُِكم

ِة الموهوم)!( ولبِن رأٌُتم  ٌكوُن بَِسْوقِها إلى َحْتفِها، وَجلبِها : أن  َنْصَر األُم 

 !!إلى َهبلِكها



 ...فاْفَعلُوا

ِة والُبرهان-أّما نحُن؛ فقد َعَرْفنا  ٌ   -بالُحج  وابَط الشرع ة، والتؤصٌبلِت الض 

ؽٌٌُر المنشوُد  ٌ ة؛ والتً ِمن خبللِها ٌكوُن الت  : -صبلحا ، واصِطبلحا  -المرع

ُروا ما بؤنفُِسِهم} ٌِّ َؽ ٌُ ُر ما بقوم  حّتى  ٌِّ ٌَُؽ  ...{إن  هللا ال 

َن تحكٌِم  ٌْ ارعِ )فَفْرق  َب َن (الش رع)، واالحتكاِم إلى !(الش  ٌْ ؛ كما هو الَفْرُق َب

 !!والهاِذيالهاِدي، 

اتِِهم للجهاِد، واالستِشهاِد فً سبٌِل هللا: )ُثم  قالَ  -6  ٌ  !(..فبل مكان فً أبجد

ِمن أسمى عبادات أهل اإلسبلم،  -واللـهِ -؛ فالِجهاُد -وربِّ الَكعبةِ -َكَذْبَت  ..

ِهم، وهو  نا «ُذروة َسنام اإلسبلم»وأجلِّ طاعاتِِهم لربِّ -؛ بما نسؤلُ رب 

 !-وإن َرِؼَمت أُنوؾ   -ُمقبِلٌِن ؼٌَر ُمدبِِرٌن -ٌُنٌلَنا درَجَتهُ  أنْ  -ُسبحانه

ُق بٌن  َنا ُنَفرِّ  ...الُمنضبِط بضوابِطهِ  -الحقّ -( الجهاد)لكن 

ٌ ة)و!(: الُمإتمرات)وبٌن ِجهاد  والتربٌة العاطفٌة (! المحاضرات الحماس

ٌ اشة الفارؼة كتٌل !!! الج  !ثم  ال شًء.. ٌعوالتجم.. والتحشٌد... جهاد الت 

ُرنًِ   :بقوِل الشاعرِ  -ُكل ها-والتً ُتَذكِّ

 !أفرس  تحَتك أْم ِحمارُ *** سوؾ تَرى إذا اْنَجلَى الُؽباُر 

ً  -كثٌرا  -وما لََنا ُنْبِعُد  ... ، وواقع  ً  -ِمنُكم وإلٌُكم-؛ فبٌن أٌدٌنا مثال  ح

بلُم علٌُكم   :-!والس 

بعد أن ذكَر -« واقعنا المعاصر»ابه محمد قطب فً كت!( أستاُذهم)قال 

 :-فً ِمصر( اإلخوانِ )ضربَة 

هٌد » ت كثٌر  ِمن الُجموِع التً كانت تتحل ق حول اإلماِم الش  فً )!( فر 

، فتمؤل المركز العام لجماعة اإلخوان الُمسلِمٌن، وتمؤل  ًِّ َدْرِسِه األُسبوع

عة حوله َعَرضا  قرٌبا ، وال  حٌن رأوا أن  األمَر لٌس: الشوارع المتفرِّ

ت الُجموُع التً كانت تستقبلُ  َسَفرا  قاِصدا ، إن ما هو جهاد  وعذاب، كما فر 

هٌد ُكل ما تنق ل ِمن ُمُدن القطر أو فً أرٌافِِه، فً رحبلته الدابمة  اإلمام الش 

ُكن ٌفُتر عنها ٌَ  !!«...التً لْم 

رَس؟!( فهمُتم)فهل   !الد 

 !!لعل هُ 

فساد   -!فً حقٌقتِهِ -فً الجهاد المزعوم؛ الذي هو  -أٌضا  -ذلك ك-والفرُق 



ًَ فٌه ؼٌُر ذلك ِع  !وإفساد؛ وإِن اد 

ْعَؾ،  ٌُْثِمُر إالّ الض  وهو الجهاُد الُمفتقُِد لِشروِطِه وضوابِطِه، والذي ال 

 !والَخَور، والوٌل، والث ُبور

ٌُنَس  -حماها هللاُ -( حماة)ولعل  درَس ِجهاد  وإن مَضى علٌه نحو  -دُ بع-لْم 

 !!-ثبلثٌن عاما  

اَمذاك-( حماة)أْم أن  ما َجَرى فً   ٌ   !؟(ِجهادا  )لْم ٌُكن  -عندُكم  -أ

 !؟-إذن-فماذا هو 

 !ومثلُُه أمثال   ...

 !-فٌما بٌَنُكم-ال ٌصلُُح َمَعنا؛ وإْن َصلََح لُكم  -ٌا قوم-فالت بلُعُب باأللفاِظ 

ًِّ  -فً نظِرِهم-األعداِء  فُمجاهَدةُ : )ُثم  قالَ  -7 هً ُخروج  عن طاعِة ول

 !!!(..األمرِ 

ُة عنَد صاحبِها إلى أسفِل َدْرك  : فؤقولُ   ٌ ُة الفِكر ٌَ ماذا : عنَدما تهبُط الُبْن

 !!!والتلبٌَس الشدٌد !!والَخلَط الَقبٌحَ ! منُه إالّ الَجهلَ الفاحشَ )!( تنتظُر 

ًِّ األمرِ )ِذْكُر  -!الُعلماء: ولُ وال أق-!( الُعقبلء)فكٌَؾ ٌجتمُع عنَد  ، (ول

 !!-سواء  بسواء   -وفً سٌاق  واحد   -فً معنى واحد  -( األعداء)و

ُكم -فكٌؾ  ً  األمرِ )ٌكوُن -بربِّ ا( = )ول  !؟(عدو ّ

 !!وعقول  َطَؽت! إال فً أذهان  فسَدت

ا)فمن صار  ً  أْمر  )ال ٌكوُن ( َعُدو ّ  ...-ألَبت ةَ -( ول

بِمثلِِه؛ بل سؤُواِجُهُه بالِعلِم،  -!بل االفتِراءَ -واِجَه اإلنشاَء لن أُ  -أٌضا  -و

لٌلَ  ِة، والد  ٌَرِجُعون}والِحلم، والُحج   :-{لعل ُهم 

َم فً كتابِِه الُعجاب  ٌِّ مع أن ه لٌس -« إعبلُم الموقِِّعٌن»قال اإلماُم ابُن الق

بلل»كـ -ِمن َمراِجِع القوِم، ومصادِرِهم راتالمُ »و !«الظِّ ! «المعالِم»و! «َذك 

سابل»و  :-!«الر 

«  ً بِ ِه َوَسل َم  -الن  ٌْ ْحُصلَ  -َصل ى هللا َعلَ ٌَ تِِه إٌَجاَب إْنَكاِر الُمْنَكِر؛ لِ َشَرَع أِلُم 

ْسَتلِزُم  ٌَ ٌُِحب ُه هللا َوَرُسولُُه، َفإَِذا َكاَن إْنَكاُر الُمْنَكِر  بِإِْنَكاِرِه ِمْن الَمْعُروِؾ َما 

ُسوُغ إْنَكاُرهُ  :ا ُهَو أَْنَكُر ِمْنُه َوأَْبَؽُض إلَى هللا َوَرُسولِهِ مَ  ٌَ ُه ال  َوإِْن َكاَن -َفإِن 

ْمقُُت أَْهلَهُ  ٌَ ْبِؽُضُه، َو ٌُ   .-هللا 

ُه أََساُس ُكلِّ َشر   ِهْم؛ َفإِن  ٌْ َوَهَذا َكاإلِْنَكاِر َعلَى الُملُوِك َوالُوالِة بِالُخُروِج َعلَ



ْهرِ  َوفِْتَنة     .إلَى آِخِر الد 

َحاَبُة؛ َرُسولَ هللا » ِه َوَسل َم  -َوَقْد اْسَتؤَْذَن الص  ٌْ فًِ قَِتاِل  -َصل ى هللا َعلَ

بلَة َعْن َوْقتَِها، َوَقالُوا ُروَن الص  ٌَُإخِّ : أََفبل ُنَقاتِلُُهْم؟ َفَقالَ : األَُمَراِء ال ِذٌَن 

بلةَ » ْصبِْر »: الَ ، َوقَ «ال، َما أََقاُموا الص  ٌَ ْكَرُهُه َفل ٌَ َمْن َرأَى ِمْن أَِمٌِرِه َما 

ا ِمْن َطاَعتِهِ  د  ٌَ ْنِزَعن   ٌَ   .«َوال 

لَ َما َجَرى َعلَى اإلِْسبلِم  َؽارِ -َوَمْن َتؤَم  َرآَها ِمْن : -فًِ الفَِتِن الِكَباِر َوالصِّ

؛  ْبِر َعلَى ُمْنَكر  َفَتَول َد ِمْنُه َما : َفَطلََب إَزالََتهُ إَضاَعِة َهَذا األَْصِل، َوَعَدِم الص 

ِه َوَسل َم  -ُهَو أَْكَبُر ِمْنُه؛ َفَقْد َكاَن َرُسولُ هللا  ٌْ َة أَْكَبَر  -َصل ى هللا َعلَ َرى بَِمك  ٌَ

َة  ا َفَتَح هللا َمك  ْسَتِطٌُع َتْؽٌٌَِرَها، َبل لَم  ٌَ  -َوَصاَرْت َداَر إْسبلم  -الُمْنَكَراِت َوال 

ِه َعلَى َقَواِعِد إْبَراِهٌَم، َوَمَنَعُه ِمْن َذلَِك عَ  ِت، َوَردِّ ٌْ َمَع  -َزَم َعلَى َتْؽٌٌِِر الَب

ِه  ٌْ ُة ُوقُوِع َما ُهَو أَْعَظُم ِمْنُه  -قُْدَرتِِه َعلَ ٌَ ش  -َخْش ٌْ ِمْن َعَدِم اْحتَِماِل قَُر

  .ِدٌثًِ َعْهد  بُِكْفر  ؛ لِقُْرِب َعْهِدِهْم بِاإلِْسبلِم، َوَكْونِِهْم حَ -لَِذلِكَ 

ِه ِمْن ُوقُوِع َما  ٌْ ُب َعلَ َتَرت  ٌَ ِد؛ لَِما  ٌَ ؤَْذْن فًِ اإلِْنَكاِر َعلَى األَُمَراِء بِال ٌَ َولَِهَذا لَْم 

 .«َسَواء   -َكَما ُوِجدَ -ُهَو أَْعَظُم ِمْنُه 

 !-ِمن جدٌد -ال ٌذهب عقلَُك إلى بعٌد ...

 ..هذا لٌس كبلِمً، وال قولً

 !هو َنْقلًِ إّنما

 !!(الَبَصل)بـ!( الَعَسل)فبل َتْخلِط 

ٌ ة  ... م الجوز ٌِّ كبلُم شٌِخِه شٌِخ اإلسبلم ابن : -هذا-ومثلُ كبلِم اإلماِم ابِن ق

ٌ ة  َبة  -تحقٌقا  وتدقٌقا  -تٌم بٌِن، والمتحزِّ ُرْؼَم أُنوِؾ الَجَهلَِة المتعصِّ

ٌ ةمنهاج الس  »فً  -رحمه هللا-؛ قال -!الُمقلِِّدٌن ة النبو وإن كان -« ن 

ال ؛ فاصبِر  :-!ُمَطو 

ْجَتِهُدوَن فًِ َطاَعِة هللا َوَرُسولِِه » ٌَ ِة  ن  -؛ َكَما َقالَ -بَِحْسِب اإلِْمَكانِ -أَْهلُ الس 

قُوا هللا َما اْسَتَطْعُتمْ }: -َتَعالَى َؽاُبنِ ]{ َفات  ً  [ٙٔ: ُسوَرةُ الت  بِ  -، َوَقالَ الن 

ِه َوَسل َم َصل ى هللا  ٌْ   .«إَِذا أََمْرُتُكْم بِؤَْمر  َفؤُْتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتمْ »: -َعلَ

ْعلَُموَن أَن  هللا  ٌَ ا  -َتَعالَى-َو د  ِه َوَسل َم  -َبَعَث ُمَحم  ٌْ بَِصبلِح  -َصل ى هللا َعلَ

بلِح، َونَ  ُه أََمَر بِالص    :َهى َعِن الَفَسادِ الِعَباِد فًِ الَمَعاِش َوالَمَعاِد، َوأَن 

اِجَح ِمْنُهَما: َفإَِذا َكاَن الفِْعلُ فٌِِه َصبلح  َوَفَساد   ُحوا الر    .َرج 



ُحوا فِْعلَهُ : َفإَِذا َكاَن َصبلُحُه أَْكَثَر ِمْن َفَساِدهِ    .َرج 

ُحوا َتْرَكهُ : َوإِْن َكاَن َفَساُدهُ أَْكَثَر ِمْن َصبلِحهِ   .َرج 

ِه َوَسل َم  -َبَعَث َرُسولَُه  -الَىَتعَ -َفإِن  هللا  ٌْ بَِتْحِصٌِل الَمَصالِِح  -َصل ى هللا َعلَ

ِزٌَد، -َوَتْكِمٌلَِها، َوَتْعِطٌِل الَمَفاِسِد َوَتْقلٌِلَِها؛ َفإَِذا َتَول ى َخلٌَِفة  ِمَن الُخلََفاِء  ٌَ َك

ِرِهمْ -َوَعْبِد الَملِِك، َوالَمْنُصوِر  ٌْ ا أَنْ -َوَؼ ِة، : ٌَُقالَ  ؛ َفإِم  ٌَ ِجُب َمْنُعُه ِمَن الَوال ٌَ

ُرهُ  ٌْ ٌَُول ى َؼ ؾَ -َوقَِتالُُه َحت ى  ٌْ ٌََرى الس  ْفَعلُُه َمْن  ٌَ ؛ -َكَما  ؛ َفَهَذا َرْأي  َفاِسد 

  .َفإِن  َمْفَسَدَة َهَذا أَْعَظُم ِمْن َمْصلََحتِهِ 

رِّ  َوَقل  َمْن َخَرَج َعلَى إَِمام  ِذي ُسلَطان  إاِل َكانَ  َما َتَول َد َعلَى فِْعلِِه ِمَن الش 

ِزٌَد بِالَمِدٌَنِة، َوَكاْبِن  ٌَ ِر؛ َكال ِذٌَن َخَرُجوا َعلَى  ٌْ ا َتَول َد ِمَن الَخ أَْعَظَم ِمم 

األَْشَعِث ال ِذي َخَرَج َعلَى َعْبِد الَملِِك بِالِعَراِق، َوَكاْبِن الُمَهل ِب ال ِذي َخَرَج 

ِهْم  َعلَى اْبنِهِ  ٌْ ْعَوِة ال ِذي َخَرَج َعلَ بُِخَراَساَن، َوَكؤَبًِ ُمْسلِم  َصاِحِب الد 

ا-بُِخَراَساَن  ض  ٌْ  - ، َوَكال ِذٌَن َخَرُجوا َعلَى الَمْنُصوِر بِالَمِدٌَنِة َوالَبْصَرةِ -أَ

 .-َوأَْمَثاِل َهُإالءِ 

ُة َهُإالءِ  ٌَ ا أَْن ٌُ : َوَؼا ْؽلُِبوا، َوإِم  ٌَ ا أَْن  ُكوُن إِم  ٌَ ُزولُ ُملُكُهْم، َفبل  ٌَ ْؽلَُبوا، ُثم  

  .لَُهْم َعاقَِبة  

ا، َوِكبلُهَما َقَتلَُه  ً  َوأََبا ُمْسلِم  ُهَما الل َذاِن َقَتبل َخلق ا َكثٌِر  َفإِن  َعْبَد هللا ْبَن َعلِ

  .أَُبو َجْعَفر  الَمْنُصورُ 

ِة، َواْبُن األَْشَعِث،  ا أَْهلُ الَحر  ُرُهمْ -َواْبُن الُمَهل ِب َوأَم  ٌْ ؛ َفُهِزُموا، َوُهِزَم -َوَؼ

ا ٌَ ا، َوال أَْبَقْوا ُدْن   .أَْصَحاُبُهْم؛ َفبل أََقاُموا ِدٌن 

ا  -َتَعالَى-َوهللا  ٌَ ْن ٌِن، َوال َصبلُح الد  ْحُصلُ بِِه َصبلُح الدِّ ٌَ ؤُْمُر بِؤَْمر  ال  ٌَ -ال 

ةِ َوإِْن َكاَن َفاِعلُ َذلَِك ِمْن أَْولِ  قٌَِن؛ َوِمْن أَْهِل الَجن  اِء هللا الُمت  ٌَ!!  

ِر  ٌْ َب ، َوَعابَِشَة، َوَطلَحَة، َوالز   ً ُسوا أَْفَضلَ ِمْن َعلِ ٌْ ِرِهمْ -َفلَ ٌْ ؛ َوَمَع َهَذا -َوَؼ

ْحَمُدوا َما َفَعلُوهُ ِمَن القَِتالِ  ٌَ   !لَْم 

ا ِعْنَد هللا  ة  -َوُهْم أَْعَظُم َقْدر   ٌ ِرِهمْ  -َوأَْحَسُن نِ ٌْ  .ِمْن َؼ

ٌِن َخلق   ِة؛ َكاَن فٌِِهْم ِمْن أَْهِل الِعلِم َوالدِّ   .َوَكَذلَِك أَْهلُ الَحر 

ٌِن  َوهللا -َوَكَذلَِك أَْصَحاُب اْبِن األَْشَعِث؛ َكاَن فٌِِهْم َخلق  ِمْن أَْهِل الِعلِم َوالدِّ

ْؽفُِر لَُهْم   .-ُكلِِّهمْ -ٌَ

 ًِّ ْعبِ َن ُكْنَت : -ً فِْتَنِة اْبِن األَْشَعثِ فِ -َوَقْد قٌِلَ لِلش  ٌْ ا َعاِمرُ -أَ  ؟ -ٌَ



اِعرُ : َقالَ  قُولُ الش  ٌَ ُث  ٌْ  :ُكْنُت َح

ْبِب إِْذ َعَوى  ْبُب َفاْسَتؤَْنْسُت بِالذِّ َت إِْنَسان  َفِكْدُت أَِطٌرُ *** َعَوى الذِّ  َوَصو 

اءَ ! اءَ أََصاَبْتَنا فِْتَنة  لَْم َنُكْن فٌَِها َبَرَرة  أَْتقٌَِ  ٌَ  !َوال َفَجَرة  أَْقِو

قُولُ  ٌَ اَج َعَذاُب هللا، َفبل َتْدَفُعوا َعَذاَب هللا : َوَكاَن الَحَسُن الَبْصِري   إِن  الَحج 

ِع؛ َفإِن  هللا  َضر  ُكْم بِااِلْستَِكاَنِة َوالت  ٌْ ِدٌُكْم، َولَِكْن؛ َعلَ ٌْ َ قُولُ  -َتَعالَى-بِؤ َولََقْد } :ٌَ

ُعونَ  أََخْذَناُهمْ  َتَضر  ٌَ ِهْم َوَما  : ُسوَرةُ الُمْإِمُنونَ ]{ بِالَعَذاِب َفَما اْسَتَكاُنوا لَِربِّ

4ٙ].  

قُولُ  ٌَ ْقَوى: َوَكاَن َطلُق ْبُن َحبٌِب   َقُوا الفِْتَنَة بِالت    .ات 

ْقَوى: َفقٌِلَ لَهُ    .أَْجِمل لََنا الت 

ور  ِمَن هللا، َتْرُجو َرْحَمَة هللا، َوأَْن َتْتُرَك أَْن َتْعَملَ بَِطاَعِة هللا، َعلَى نُ : َفَقالَ 

َة هللا، َعلَى ُنور  ِمَن هللا، َتَخاُؾ َعَذاَب هللا ٌَ   .َمْعِص

ا ٌَ ْن  .َرَواهُ أَْحَمُد، َواْبُن أَبًِ الد 

ْنَهْوَن َعِن الُخُروِج، َوالقَِتاِل فًِ الفِْتَنِة؛ َكَما كَ  ٌَ اَن َوَكاَن أََفاِضلُ الُمْسلِِمٌَن 

ِن  ٌْ ً  ْبُن الُحَس ِب، َوَعلِ  ٌ ُرُهمْ -َعْبُد هللا ْبُن ُعَمَر، َوَسِعٌُد ْبُن الُمَس ٌْ : -َوَؼ

ْنَهْوَن  ةِ -ٌَ ِزٌدَ  -َعاَم الَحر  ٌَ   .َعِن الُخُروِج َعلَى 

، َوُمَجاِهد   ُرُهَما-َوَكَما َكاَن الَحَسُن الَبْصِري  ٌْ ْنَهْوَن َعِن الُخُروِج فًِ  -َوَؼ ٌَ

  .َنِة اْبِن األَْشَعثِ فِتْ 

ِة َعلَى ن  لؤِلََحاِدٌِث -َتْرِك القَِتاِل فًِ الفِْتَنِة : َولَِهَذا اْسَتَقر  أَْمُر أَْهِل الس 

 ًِّ بِ ابَِتِة َعِن الن  ِحٌَحِة الث  ِه َوَسل َم  - الص  ٌْ ْذُكُروَن -َصل ى هللا َعلَ ٌَ ، َوَصاُروا 

ؤْ  ٌَ ِة، َوَتْرِك قَِتالِِهْم َهَذا فًِ َعَقابِِدِهْم، َو ْبِر َعلَى َجْوِر األَبِم  َوإِْن -ُمُروَن بِالص 

ٌنِ  -َكاَن َقْد َقاَتلَ فًِ الفِْتَنِة َخلق  َكثٌِر    .-ِمْن أَْهِل الِعلِم َوالدِّ

ْهًِ َعِن الُمْنَكرِ )وَ ( قَِتاِل أَْهِل الَبْؽًِ )َوَباُب  ْشَتبِهُ ( األَْمِر بِالَمْعُروِؾ َوالن  ٌَ 

َس َهَذا َمْوِضَع َبْسِطهِ  -(القَِتاِل فًِ الفِْتَنةِ )بِـ ٌْ   .-َولَ

 ًِّ بِ ابَِتَة َعِن الن  ِحٌَحَة الث  لَ األََحاِدٌَث الص  ِه َوَسل َم  - َوَمْن َتؤَم  ٌْ  -َصل ى هللا َعلَ

ا -َواْعَتَبرَ -فًِ َهَذا الَباِب  ض  ٌْ ن  ال ِذي َجاَءْت ؛ َعلَِم أَ -اْعتَِباَر أُولًِ األَْبَصارِ  -أَ

ُر األُُمورِ  ٌْ ُة َخ  ٌ َبِو   .بِِه الن ُصوُص الن 

ُن  ٌْ ا أََراَد الُحَس ًَ هللا َعْنُه  -َولَِهَذا؛ لَـم  ْخُرَج إِلَى أَْهِل الِعَراِق  -َرِض ٌَ -أَْن 

ا َكثٌَِرة   ا َكاَتُبوهُ ُكُتب  ِه أََفاِضلُ أَْهِل الِعلِم َوالدِّ  -لَـم  ٌْ ، َكاْبِن ُعَمَر، -ٌنِ أََشاَر َعلَ



ْحَمِن ْبِن الَحاِرِث ْبِن ِهَشام   ، َوأَبًِ َبْكِر ْبِن َعْبِد الر  أَْن ال : -َواْبِن َعب اس 

ٌُْقَتلُ، َحت ى إِن  َبْعَضُهْم َقالَ  ُه  ِهْم أَن  ْخُرَج، َوَؼلََب َعلَى َظنِّ أَْسَتْوِدُعَك هللا : ٌَ

  .ِمْن َقتٌِل  

َفاَعُة أَلَْمَسْكُتَك، َوَمَنْعُتَك ِمَن الُخُروجِ  :َوَقالَ َبْعُضُهمْ    .لَْوال الش 

َقاِصُدوَن َنِصٌَحَتُه، َطالُِبوَن لَِمْصلََحتِِه، َوَمْصلََحِة  -فًِ َذلِكَ -َوُهْم 

  .الُمْسلِِمٌنَ 

ٌُِصٌ ْأَي  بلِح، ال بِالَفَساِد، لَِكن  الر  ؤُْمُر بِالص  ٌَ َما  ُب َتاَرة ، َوهللا َوَرُسولُُه إِن 

ٌُْخِطُا أُْخَرى  .َو

 ، ُكْن فًِ الُخُروِج ال َمْصلََحُة ِدٌن  ٌَ َن أَن  األَْمَر َعلَى َما َقالَُه أُولَبَِك، َولَْم   ٌ َفَتَب

ا ٌَ   .َوال َمْصلََحُة ُدْن

َؽاةُ ِمْن ِسْبِط َرُسوِل هللا لََمُة الط  َن أُولَبَِك الظ  هِ  - َبل َتَمك  ٌْ َوَسل َم  َصل ى هللا َعلَ

ا- ا َشِهٌد    .؛ َحت ى َقَتلُوهُ َمْظلُوم 

ُكْن َحَصلَ لَْو َقَعَد فًِ َبلَِدِه؛ َفإِن   ٌَ َوَكاَن فًِ ُخُروِجِه َوَقْتلِِه ِمَن الَفَساِد َما لَْم 

رِّ  ِر، َوَدْفِع الش  ٌْ ، َبل َزاَد : َما َقَصَدهُ ِمْن َتْحِصٌِل الَخ ء  ًْ ْحُصل ِمْنُه َش ٌَ لَْم 

ا لَِشر  َعِظٌم  ال ُر بَِذلَِك، َوَصاَر َذلَِك َسَبب  ٌْ ر  بُِخُروِجِه َوَقْتلِِه، َوَنَقَص الَخ   .ش 

ا أَْوَجَب  ا أَْوَجَب الفَِتَن، َكَما َكاَن َقْتلُ ُعْثَماَن ِمم  ِن ِمم  ٌْ َوَكاَن َقْتلُ الُحَس

 .الفَِتنَ 

ُن أَن  َما أَمَ  -ُكل هُ -َوَهَذا  ٌِّ َب ٌُ ا  ً  ِمم  بِ ِه َوَسل َم  - َر بِِه الن  ٌْ ِمَن  -َصل ى هللا َعلَ

ِهْم، ُهوَ  ٌْ ِة، َوَتْرِك قَِتالِِهْم، َوالُخُروِج َعلَ ْبِر َعلَى َجْوِر األَبِم  أَْصلَُح  :الص 

ا، أَْو -األُُموِر لِلِعَباِد فًِ الَمَعاِش َوالَمَعاِد، َوأَن  َمْن َخالََؾ َذلَِك  د  ُمَتَعمِّ

اُمخْ  ؛ َبل َفَساد   -ِطب  ْحُصل بِفِْعلِِه َصبلح  ٌَ   .لَْم 

  ً بِ ِه َوَسل َم  -َولَِهَذا؛ أَْثَنى الن  ٌْ إِن  اْبنًِ »: َعلَى الَحَسِن بَِقْولِهِ  -َصل ى هللا َعلَ

ِن ِمَن الُمْسلِِمٌنَ  ٌْ ِن َعِظٌَمَت ٌْ َن فَِبَت ٌْ ٌُْصلُِح هللا بِِه َب ، َوَس د  ٌِّ   .«َهَذا َس

د   َولَمْ  ٌَ ِة، َوال َنْزِع  ؛ ال بِقَِتال  فًِ فِْتَنة ، َوال بُِخُروج  َعلَى األَبِم  ٌُْثِن َعلَى أََحد 

 .«...ِمْن َطاَعة  َوال ُمَفاَرَقة  لِلَجَماَعةِ 

ن ( بعض  )هذا  .. ٌْ ن الجلٌلَ ٌْ ِن اإلماَم ٌْ ِض كبلِم هذ ٌْ ِض َف ٌْ ا لْم -ِمن َؼ مم 

َة ذلك (!!! مالقو)ٌُْدِركُه هإالء !( ولنْ )  ٌ -أصبل  وَفرعا  -بسبِب فُقدانِِهم أهل

... 



ٌُراِجُعوا، وٌتراَجُعوا  !!!إالّ أْن 

فبل !! كبلم  فً كبلم -منُهم-فكل ُه  -!ال َفْرقَ  -أو كثٌرا  -قلٌبل  !( لَنْقفِزْ )و

  ً قٌق -ٌصلُُح مع هإالِء القوِم الَبْحُث العلم ًّ الد  ؛ فُهم أبعُد شًء  -التفصٌل

 ...عنه

ْعنا هذا  ال)إذ لو تتب  ا-فً ُكلِّ ما قالَ؛ لطالَ بنا  -!(العس   !!(المقال) -جد ّ

ٌَجِري-إن  ما َجَرى : )قولُهُ  -8 مهما كانت -فً ُتوُنس وِمصر ولٌبٌا  -و

 !!(..-تعالى-أسباُبُه ودوافُعُه؛ هو َمَدد  ِمن عنِد هللا 

لُوا قولَهُ   !وما أبعَده! ما أقبَحه(!! هُ مهما كانْت أسباُبُه ودوافعُ : )تؤم 

ً  )تصوٌر   -واللـهِ -فهو  ً  = واقع ر الَوسٌلة)لقاعدِة ( عمل -(! الؽاٌة ُتَبرِّ

 !!-الباطلة الُمنَكَرة

-؛ إالّ استِدراجا  منُه -استِدالال  -لِـَمْن هذا حالُُه ( مدد  ِمن هللا)فهل ٌكون 

علمُ }: ؛ كما قال-تعالى ٌَ ِدي سنستدِرُجُهم ِمن حٌُث ال  ٌْ ون وأُملًِ لُهم إن  َك

 !؟{َمتٌِن

 !فاْفَهم

ٌُِصم   ... ٌُْعِمً و  !لكن  الجهلَ 

 :(!) وقفزة  أُخَرى

ُر  -ذا-ها هو  -9 ِمن  -الجابرةُ - (!سبٌلُُهم)ما أْوَرْدُتُه !!( باستسبلِم تامّ )ٌَُكرِّ

لفِزٌون اللٌِّبً)فاجعات حول ! كذبات باردات  !-أنا: أي-(!! اتِّصالِِه مع الت 

َر  وهً أكبُر ِمن (!!! ُمداخلة)زاِعما  أن ها  -المفضوحة-!( الكذبة)ُثم  َطو 

 !!أُختِها

، ٌجر  كذبا   ، فً كذب   !!!وُكل ُه كذب 

دِّ »فً الحلَقة السابقة ِمن -وقد رددُت على ذلك  ال   -« الر  ؛ كاِشفا  -ُمَطو 

بٌل)فُُنون   !فً الكذب والت دجٌل!( الس 

ِن ِمن خَ  -10 ٌْ وكؤنًِّ : )، هً-منه-بَتكرار كلمة  !( َمقالِهِ )َتَم آِخَر فِْقَرَت

 !!(فِهْمتُ 

 !!(وكؤنًِّ َفِهْمتُ )

َرنًِّ  فً  -!ؼٌر المؤسوؾ علٌه-!( زٌن العابدٌن بن علً!( )بَفْهمِ )مّما َذك 

ٌ ة   !!-لشعبه-آخِر لِقاءاتِِه الفضاب



 ؟!-اآلن-( فهمتَ )فهل 

قٌِم  َتُه علٌه  -ٌا هذا-فهُمَك الس  ٌْ ً   -فٌه-وما َبَن ل  عل وتقوٌل   !ِمن تقو 

ُرنًِ بنحِو َقوِل ابِن ُعَمَر : -!!لً ًَ هللاُ عنُهما-ٌُذكِّ  :-رض

 !!عنَد ذاك الكوكب!( كؤن  )اجَعل 

 !؟-هذا-!( كؤن  )فبؤيِّ لَُؽة ِمن الل ؽات كان فهُمك الـ

الالت   !؟-هو-وبؤيِّ نوع  ِمن أنواِع الدِّ

ٌُفَهُم منها هذا  -أو ِعبارة-أّي إشارة  -أو بقلِمً-هل َوَرَد على لسانًِ ف

َعٌت  لُم الفاِشلُ الُمفترى؛ الذي اد  ِعٌا  -، وكَذبت -كذبا  -الظ  ً  أنًِّ  -ُمد  َعلَ

 !قُلُتُه؟

 :-كِمثِل ما قٌل -هذا-!!( كؤن  فهِمك)إْن أنَت فً 

 وٌحفُظها َزٌدا ، وٌكُتُبها َبْكَرا*** أقولُ له َسْعدا ، فٌسمُعها َعْمرا  

 :ٌا َقْومُ 

 !!أن ٌكوَن دٌنا  ( عندكم)لقد كاد الكذُب 

 ...فاستحوا على أنفِسُكم

ا  !لٌس ِمن 

نا  ...ولكْن؛ ِمن ربِّ

 ...والل بٌُب َتكفٌِه اإلشارة

ْدَت َوْجَهَك بالِمدادِ *** فَدْع عنَك الكتابَة لَْسَت منها   ولو سو 

الفوَضى )فً َزَمن !!( الَفْهمُ )، و!(الحٌاءُ )أٌن ُهَو ذا : أقولُ  ُثم  إنًِّ ...

ً   -منُذ ِسنٌن -الموعود بها-!( الخبلقة  !-جدٌد -إلنشاِء نِظاِم شرق  أوسط

ٌْس)ذلك ٌا )!( لن ٌنَسى لِك التارٌُخ   !(!ُكوندلٌزا را

ْنساه ٌَ ْنساه.. لن  ٌَ  ...لن 

رُ   :وأَُكرِّ

 ...{لو كاُنوا ٌعلمون}، {مٌُخِرُبوَن بٌوَتُهم بؤٌدٌهِ }

ُرون! َفِرُحون -ُكلِّه-فاإلخوان الُمسلُمون بهذا  ٌَُزمِّ لُون و  !!وله ٌطبِّ

ٌُدافُِعون! وبه ماُشون  !!وعنُه 

 !!!(ٌتظاَهُرون)وِمن أجلِِه 

ٌ ة  ٌ ة؛ لشٌِخ اإلسبلم ابن تٌم ة  علم  ٌ -وأختم مقالً هذا بَنْقِل كلمات  تؤصٌل



ٌ ةمنهاج الس  »فً كتابه  ة النبو ُتفٌقون ِمن َسْكَرتُِكم )!( لعل ُكم -« ن 

ٌ ة) ُصهُ  -رحمه هللا-؛ قال -!(الحال  :-ما ُملَخ 

ِرُد َعلَى » ٌَ ، َف ْعلََم أَن  أَْسَباَب َهِذِه الفَِتِن َتُكوُن ُمْشَتَرَكة  ٌُ ْنَبِؽً أَْن  ٌَ ا  َوِمم 

ْمَنُع القُلُوبَ  ٌَ   .َعْن َمْعِرَفِة الَحقِّ َوَقْصِدهِ  القُلُوِب ِمَن الَواِرَداِت َما 

، َوال  َس فٌَِها َمْعِرَفُة الَحقِّ ٌْ ُة لَ  ٌ ِة، َوالَجاِهلِ  ٌ َولَِهَذا َتُكوُن بَِمْنِزلَِة الَجاِهلِ

 ، الِِح، بَِمْعِرَفِة الَحقِّ افِِع، َوالَعَمِل الص  َقْصُدهُ، َواإلِْسبلُم َجاَء بِالِعلِم الن 

  .َوَقْصِدهِ 

ت   ٌَ فُوُس َعلَى ُظلِمِه، َوال َف ، َفبل َتْصبُِر الن  ْظلُِم بِاْستِْبَثار  ٌَ فُِق أَن  َبْعَض الُوالِة 

ا ِمْنهُ    !ٌُْمِكُنَها َدْفُع ُظلِمِه إاِل بَِما ُهَو أَْعَظُم َفَساد 

لِم َعْنهُ  ِة اإلِْنَساِن أِلَْخِذ َحقِِّه، َوَدْفِع الظ  ْنُظُر فًِ ال : َولَِكْن؛ أِلَْجِل َمَحب  ٌَ

َتَول ُد َعْن فِْعلِهِ  ٌَ  .الَفَساِد الَعامِّ ال ِذي 

  ً بِ ِه َوَسل مَ  -َولَِهَذا َقالَ الن  ٌْ ُكْم َسَتلَقْوَن َبْعِدي أََثَرة ؛ » :- َصل ى هللا َعلَ إِن 

 ...«َفاْصبُِروا َحت ى َتلَقْونًِ َعلَى الَحْوِض 

مُع »: ُه قالأن   -«الصحٌح»فً -وكذلك َثَبَت عنُه  على المرِء الُمسلِم الس 

ٌُْسِرِه وُعْسِرِه، وَمنشِطِه وَمكَرِهِه، وأََثَرة  علٌه اعُة فً   .«والط 

ٌن!( اإلخوان)والعجب أن   ] ... ٌِّ -ٌستعِملُوَن هذا المعَنى فً أُمرابِِهم الحزب

!(! َسَرهمأُ )وال  !ٌملُِكون أنفَسهم)!( ، الذٌن ال ٌكاُدون -!(جماعتِِهم)داِخلَ 

ام الُمسلِمٌن  ضمَن  -!الُمسلمٌن-ثم ٌمنُعوَن تنزٌلَ هذا المعَنى فً ُحك 

 !!-طاعِة هللا ورسوله

؟  .[!!فؤي  َجْهل  وتناقُض  أشد 

  ً بِ ِه َوَسل مَ  -َفَقْد أََمَر الن  ٌْ ْصبُِروا َعلَى  - َصل ى هللا َعلَ ٌَ الُمْسلِِمٌَن بِؤَْن 

ٌُِطٌُعوا ُوالَة أُُموِرِهْم ااِلْستِْبَثاِر َعلٌَْ  ِهمْ -ِهْم، َوأَْن  ٌْ ، َوأَْن -َوإِِن اْسَتؤَْثُروا َعلَ

َناِزُعوُهُم األَْمرَ  ٌُ   .ال 

ْن َخَرَج َعلَى ُوالِة األُُموِر  َناِزَعُهْم َمَع  -أَْو أَْكَثُرُهمْ -َوَكثٌِر  ِمم  ٌُ َما َخَرَج لِ إِن 

ٌَصْ  ِه، َولَْم  ٌْ   !بُِروا َعلَى ااِلْستِْبَثارِ اْستِْبَثاِرِهْم َعلَ

ُم تِلَك  ٌَُعظِّ ْبَقى ُبْؽُضُه اِلْستِْبَثاِرِه  ٌَ ًِّ األَْمِر ُذُنوب  أُْخَرى، َف ُكوُن لَِولِ ٌَ ُه  ُثم  إِن 

َقاتِلُُه  ٌُ ُه  ا أَن  ْبَقى الُمَقاتِلُ لَُه َظان ّ ٌَ َباِت، َو ٌِّ ٌُن }الس  ُكوَن الدِّ ٌَ لَِببل َتُكوَن فِْتَنة  َو

ِه َطلَُب َؼَرِضهِ ! {ل ُه هللكُ  ٌْ َكُه َعلَ ا َمال  : َوِمْن أَْعَظِم َما َحر  ة ، َوإِم  ٌَ ا ِوال  !!إِم 



ٌُْعَطْوا ِمْنَها إَِذا ُهْم }: -َتَعالَى-َكَما َقالَ  َفإِْن أُْعُطوا ِمْنَها َرُضوا َوإِْن لَْم 

ْسَخُطونَ  ْوَبةِ ]{ ٌَ   .[6٘: ُسوَرةُ الت 

َفقَ  : ِمْن َهِذِه الِجَهِة ُشْبَهة  َوَشْهَوة ، َوِمْن َهِذِه الِجَهِة َشْهَوة  َوُشْبَهة   َفإَِذا ات 

  !َقاَمِت الفِْتَنةُ 

اِرُع أََمَر ُكل  إِْنَسان  بَِما ُهَو الَمْصلََحُة لَُه َولِلُمْسلِِمٌنَ    :َوالش 

تِِهْم؛ َحت    ٌ ْسَتْرِعٌِه » :ى َقالَ َفؤََمَر الُوالَة بِالَعْدِل، َوالن ْصِح لَِرِع ٌَ َما ِمْن َراع  

ِه َرابَِحَة  ٌْ َم هللا َعلَ تِِه، إاِل َحر   ٌ ُموُت َوُهَو َؼاش  لَِرِع ٌَ ْوَم  ٌَ ُموُت  ٌَ  ، ة   ٌ هللا َرِع

ِحٌحِ «الَجن ةِ  اَعِة َوالن ْصِح؛ َكَما َثَبَت فًِ الَحِدٌِث الص  َة بِالط   ٌ ِع : ، َوأََمَر الر 

ٌُن ال» ِصٌَحةُ الدِّ ا  -« ن  ا َرُسولَ هللا؟ َقالَ  :، َقالُوا-َثبلث  ٌَ هلل، َولِِكَتابِِه، »: لَِمْن 

تِِهمْ  ِة الُمْسلِِمٌَن، َوَعام   .«َولَِرُسولِِه، َوأِلَبِم 

ْبِر َعلَى اْستِْبَثاِرِهْم، َوَنَهى َعْن ُمَقاَتلَتِِهْم، َوُمَناَزَعتِِهُم األَْمَر َمَع  َوأََمَر بِالص 

اِشَا ِمَن القَِتاِل فًِ الفِْتَنِة، أَْعَظُم ِمْن َفَساِد ُظلِم ُوالِة ظُ  لِمِهْم، أِلَن  الَفَساَد الن 

ِن بِؤَْعَظِمِهَما ٌْ ٌَُزالُ أََخؾ  الَفَساَد  .«...األَْمِر، َفبل 

 ..الكبلم!( آِخرُ )وهذا  ..

 

 :أو قال قابل.. ولبن سؤل سابل

 !؟-ونقدا   ردا  -القولَ )!(ألم ُتؽلِظ علٌهم

 : -إنصافا  واعترافا  -فؤقول 

 ...بلى ؛ قد فعلت

 !!وما هذا مّنً إال بسبب ما كان منهم

 !!ِمن ماذا؟؟

 !!!!!تبلعبهم....ِمن كذبِهم ، وافترابِهم ، وتدلٌِسهم ، وبتِرهم ،و

ٌُحلَؾ إال بجبلله ًّ  -لو َصَدقونً : فوهللا الذي ال  ..  -وقد أؼلظوا َعلَ

 .. لسكت  

نة مع الكّذاب.... ولكنْ  ٌَ  ؟؟!!ما ُتجدي الُمبل

  !!!!{لعلّهم ٌرجعون})!(أّنً قد ترّفقُت بهم!(أشعر)إّنً : بل أقول

 ...والسبلم

 .....أليِّ جدٌد)!( ونحن باالنتظار



ً  الحمٌد  ...وهللاُ هو الؽن

 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



كم !!!.. -ٌا دعاة الضبللة  -مهبل  ..وجاإوا ٌركضون

 !!والحق  تكرهون؟؟..تراوؼون

 

 ..مساء أمسِ  -وهلل الحمد  -رجعُت من سفري 

 ..- بمنة هللا وفضله -وكان سفرا  قاصدا  

، والذي فرح به ، واستفاد منه  -هذا  -منتدانا المبارك  -اآلن  -وفتحُت 

على  -وؼّصت به حلوُق كثٌر من ذوي األهواء ..من َطبلبً الحق كثٌر  

 ..- تعّدد مشاربهم ، وتنّوع أفكارهم

 

 - (مشرفً منتدىكل السلفٌٌن)ردود إخوانً وأبنابً  -ثّمَة  -وقد رأٌُت 

 - (!السبٌل)معاداة حزبٌة  -أكثر وأكثر  -، والتً كشفت  -المظّفرة 

 ...للحق ، وأهل الحق -الحق  الجابرة عن -وأذنابها، وأذنابهم 

 فـ

 ..سلمت أٌدٌهم

 ..وبوركت مساعٌهم

 ...وإٌاهم اإلخبلَص فً القول والعمل -إخوانً القراء  -ورزقنا هللا وإٌاكم 

 و

 ... (وإن كان ما مضى كافٌا  )استمّروا...

 .. فلن نسكت عن الباطل

 

 

 !!! منذ ثبلثٌن سنة  ! ( القوم) وقد خبرُت 

 ..ا إال مراوؼةفوهللا لم ٌزدادو

 ..وتحّزبا  

 ..وجهبل  

 ..وحمقا  
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 ..وتعّصبا  

 ........وِكبراَ 

 

 ..ولن نسامحهم فً ظلمهم لنا

 ..وكذبهم علٌنا

 ..و

 .. افترابهم

 و

ؾ وقِح -كله  -إصرارهم على ذلك ... َِ  !!!وبَصلَ

 

وٌقارنه ..أن ٌنظر حق نا..وٌكفً طالَب الحق والهدى

 ..هموجهاالت!(..هلوساتهم)و..بباطلهم

 ...والحق أبلج والباطل لجلج

 ..وجهاالتهم بالمرصاد..ونحن لظلمهم

 .............ونستعٌن باهلل علٌهم

 

 

* * * * * * 

 

 

 

 

 

 



، وجواب شٌخنا العبلمة ( عٌد األم: )سإال حول ما ٌسمى 

 ...علٌهابن عثٌمٌن ؛ 

 

  :السإال

  :تقول فً رسالتها. ( ن. م. ل) المرسلة

ٌُسمى ٌُقام عٌد خاص  ، وهو فً واحد "عٌد األم: "نحن كل  سنة 

 وعشرٌن آذار، ٌحتفل فٌه جمٌع الناس، فهل هذا حرام أو حبلل؟ 

 وعلٌنا االحتفال به أم ال، وتقدٌم الهداٌا؟

 .أفٌدونا فً ذلك مشكورٌن

 

  :-رحمه هللا-شٌخ محمد بن صالح العثٌمٌن فؤجاب أستاذنا ال

 

  :الجواب على ذلك

 

أن  كل  األعٌاد التً تخالؾ األعٌاد الش رعٌة كل ها أعٌاُد بدع َحادثة، ما 

الح، وربما ٌكون َمنَشإها من ؼٌر  لؾ الص  كانت معروفة فً عهد الس 

ا-المسلمٌن  سبحانه - ؛ فٌكون فٌها مع البدعة، مشابهة أعداء هللا-أٌض 

 .-وتعالى

عٌد الفطر، وعٌد : واألعٌاد الش رعٌة معروفة عند أهل اإلسبلم؛ وهً

األضحى، وعٌد األسبوع، ولٌس فً اإلسبلم أعٌاد  سوى هذه األعٌاد 

الثبلثة، وكل  أعٌاد أُحِدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محدثٌها، وباطلة 

َمْن : ))ل ى هللا علٌه وسل م؛ لقول النبً ص-سبحانه وتعالى-فً شرٌعة هللا 

َس ِمْنُه َفُهَو َرد   ٌْ مردود علٌه ؼٌر مقبول : ؛ أي((أْحَدَث فً أْمِرَنا َهَذا َما لَ

  .عند هللا

ِه أَْمرَنا َفُهَو َرد  : ))وفً لفظ   ٌْ َس َعلَ ٌْ   .((َمْن َعِملَ َعَمبل  لَ

ٌ ن ذلك؛ فإن ه ال ٌجوز العٌد الذي ذكرته السابلة تهُ - وإذا تب : والذي َسم 

ال ٌجوز فٌه إحداث شًء من شعابر العٌد؛ كإظهار الفرح  -"عٌد األم"
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رور، وتقدٌم الهداٌا، وما أشبه ذلك  .والس 

ه  والواجب على المسلم أْن ٌعتز  بدٌنه وٌفتِخر به، وأن ٌقتصر على ما حد 

م الذي ارتضاه هللا  ٌِّ ٌن الق اده، فبل ٌزٌد لعب -تعالى-هللا ورسوله فً هذا الدِّ

  .فٌه وال ٌنقص منه

ا-والذي ٌنبؽً للمسلم  عة ٌْتَبع كل  ناِعق؛ بل ٌنبؽً  -أٌض  أْن ال ٌكون إم 

، حتى ٌكون -سبحانه وتعالى-أْن تكون شخصٌته بمقتضى شرٌعة هللا 

ا؛ ألن شرٌعة هللا   ٌ ا، وحتى ٌكون أُسوة ال متؤس ا ال تابع  والحمد -متبوع 

ْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدٌَنُكْم : -تعالى-الوجوه؛ كما قال هللا كاملة من جمٌع  -هلل ٌَ ﴿اْل

ا﴾ ُكْم نِْعَمتًِ َوَرِضٌُت لَُكُم اإلِْسبلَم ِدٌن  ٌْ  .َوأَْتَمْمُت َعلَ

نة؛ بل األم لها الحق  على  ا فً الس  ا واحد  ٌُحتفل بها ٌوم  واألم  أحق  ِمن أْن 

فً ؼٌر -أن ٌقوموا بطاعتها أوالدها أن ٌرعوها وأن ٌعتنوا بها، و

  .فً كلِّ زمان، وفً كلِّ مكان -عز  وجل  -معصٌة هللا 

رب: )برنامج  (نور  على الد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ُة أََمَنُة الَعْصر -ٌا شٌَخ األزهر -ال   ٌ  ..-فً ُكلِّ ِمْصر-؛ فالسلف

 

ُة أََمَنُة الَعْصر -ٌا شٌَخ األزهر -ال   ٌ  ..-فً ُكلِّ ِمْصر-؛ فالسلف

 

، ( ٖٕٔ٘)« صحٌِحهِ »رَوى اإلماُم ُمسلم  فً  عن أبً ُموَسى األشعريِّ

نا الَمْؽِرَب مع رسوِل هللا  :قال ٌْ لو : ، ُثم  قُْلنا-صل ى هللاُ علٌه وسل م-َصل 

ًَ معُه ا  :فَجلَْسنا، فَخَرَج علٌنا، فقال: لِعشاء، قالَجلَْسنا حّتى ُنَصلِّ

 .«ما ِزْلُتم ها ُهنا؟»

نا َمَعَك المؽِرَب، ُثم  قُْلنا: قُلنا ٌْ ًَ معَك : ٌا رسولَ هللا؛ َصل  َنجلُِس حت ى ُنَصلِّ

 :الِعشاَء، قال

 .«-أَصْبُتم -أو-أحَسْنُتم »

ماء : قال ماءوكان كثٌرا  مّما ٌَ -فَرَفَع رأَسُه إلى الس  ، -رَفُع رأَسُه إلى الس 

 :قال

ماَء ما ُتوَعُد، وأنا أَمَنة  » ماء؛ فإذا َذَهَبِت الن ُجوُم أَتى الس  الن ُجوم أََمَنة  للس 

تًِ،  ٌُوَعُدون، وأصحابًِ أَمَنة  ألُم  ألصحابًِ، فإذا َذَهْبُت أَتى أصحابًِ ما 

ٌُْوَعُدون تًِ ما   .«فإذا َذَهَب أصحابًِ أَتى أُم 

مُة الكبلباذي  فً  صل ى -شاِرحا  قولَُه ( ٙٗٔص)« َبحر الفوابد»وقال العبل 

تًِ»: -هللاُ علٌه وسل م  :-«أصحابًِ أَمَنة  ألُم 

ْعنًِ» ِة؛ فقد : ٌَ ٌَ ٌن، فُظهوِر الَبَدِع واألهواِء الُمْرِد ِمن االختبلِؾ فً الدِّ

 ًِّ ُة فً َزَمن أصحاب النب على ما َفاَرقُوا  -علٌه وسل م صل ى هللاُ -كاَنت األم 

ْمَحِة، التً قالَ  -صل ى هللا علٌه وسل م-علٌه رسولَ هللا  ِة الس   ٌ ِمن الحنٌف

  ً لُها »: -صل ى هللاُ علٌه وسل م-النب ٌْ ُكم على البٌضاِء؛ لَ ُم هللا؛ ألَْتُرَكن  ٌْ وأَ

 .[-وؼٌُرهُ -( 4ٕٔٗٔ)رواهُ أحمد ]« وَنهاُرها

-صل ى هللاُ علٌه وسل م-ُة على ذلك فً َحٌاِة أصحاب رسوِل هللا وكانت األُم  

ٌن، : ، فلّما َذَهَب أصحاُبهُ  َظَهَرت األهواُء والبَِدع، واْخَتلَفُوا فً الدِّ

أَ بعُضُهم ِمن  ٌانات؛ فكف َر بعُضُهم َبعضا ، وَتَبر  قُوا فً اآلراِء والدِّ وَتَفر 

، فصاُروا فَِرقا  َشت ى  .«...بعض 
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إلى ِمْثِل ما ُهُدوا  -واللـهِ -ُوفَِّق : على ما كاُنوا علٌه -َبْعدُ -وَمن كان  ..

 ...إلٌه

ُملتِزِمٌن  -بالُجملَةِ -َجماعة  أو أفرادا   -ُمنُذ ُعصور  وُعصور-وال َنْعلَُم 

ًَ هللاُ عنُهم-َمنهَج الصحابِة  ابِِعٌن، وأتباعهم  -رض -وَمن َتبَِعُهم ِمن الت 

ِة الُمباَرَكِة؛ القابمة فً منهِجها  أكثَر ِمن  ٌ لَفِ عوِة الس  تؤصٌبل  -َحَملَِة الد 

على تحقٌِق األمِن،  -َدْعَوة ، وِمنهاجا ، واعتقادا ، وُسلوكا   -وَتفصٌبل  

  :واألماِن، واإلٌمانِ 

 ..األمن االجتماِعً والن فسً -

 ..األمان الوطنً والعالِمً -

ٌن - ًّ والدِّ  .ًاإلٌمان الشرع

ِة العظٌمةِ -ُكل  ذلك   ٌ ا-تحقٌقا   -بضوابِطِه الشرع ّ ٌ ا عمل ّ ٌ لِقوِل ربِّ  -علم

ْلبُِسوْا إٌَِماَنُهم بُِظْلم  أُْولَـبَِك لَُهُم األَْمُن َوُهم }: العالِمٌن ٌَ ال ِذٌَن آَمُنوْا َولَْم 

ْهَتُدون  ..{م 

نٌا واآلخرة»{ ..لَُهُم األَْمُن ..} مُة الُمناِوي  فً  كما قال-« فً الد  العبل 

ؽٌر» ٌسٌر بشرح الجامع الص   .-(6ٖ٘/ٕ)« الت 

حابِة، : فالعصمُة ِمن فَِتِن الَعقابِد واألفكار باِع منهج الص  ال تكوُن إاّل باتِّ

ابِِعٌَن، وأتباِعِهم الُِحون -والت  ِة الص   .-الذٌن ُهم َسلَُؾ األُم 

ار -تبارَك وتعالى-والن جاةُ عند هللا  ما َتُكوُن بُسلوِك : الؽف ار الَجب  إن 

ًَ هللاُ عنُهم-منهِجِهم، واْمتِثاِل طرٌقِِهم  َفإِْن آَمُنوْا بِِمْثِل َما آَمنُتم }: -رض

  .{ بِِه َفَقِد اْهَتَدواْ 

ُتم به؛ فُهم على ِمل ِة إبراهٌم، وُهم »: أي ٌْ إْن أَتْوا ِمن اإلٌماِن بِمثِل ما أَت

 .ُمهتُدون

ما ُهم  وإنْ  ، وإن  ؤُْتوا بِمثِل إٌمانُِكم؛ فلٌُسوا ِمن إبراهٌم وِمل تِِه فً شًء  ٌَ لْم 

ِم فً -« ..فً ِشقاق  وَعداوة   ٌِّ « بدابع الفوابد»كما قالَ اإلماُم ابُن الق

(ٗ/ٔ٘ٙ)-. 

ْنفًِ  -ُكل هُ -ولكن  هذا  ٌَ ، أو َزلَل   -كٌفما كان األمرُ -ال  ُوقوَع َخَطؤ  فردي 

  ً َبَعُهم ِمن  شخص ن ات  ِمن أيِّ أحد  ِمن أولبَك األبرار األخٌار؛ َفضبل  عم 

ِة  ؽار، أو الِكبار-ُعموِم أفراِد األُم   .-ِمن الصِّ



فً ( 1ٖٖٗ)« صحٌِحهِ »وذلك على نحِو ما َرَوى اإلماُم البخاري  فً 

 ًِّ ب ِة َبْعِث الن  ًَ هللاُ عنهُ -خالَد بَن الولٌد  -صل ى هللاُ علٌه وسل مَ -قص   -رض

ْدُعَوُهم لئلسبلمِ  ٌَ   .إلى َبنًِ َجِذٌَمَة؛ لِ

ًَ هللاُ عنه-َقْتلُُه : وفٌها ا قالُوا -رض ، َبَدال  ِمن أْن (َصَبؤْنا: )لبعِضِهم لـم 

قُولُوا  !(أْسلَْمنا: )ٌَ

  ً ا َصَنَع خ»: -صل ى هللاُ علٌه وسل م-فقال النب  .«الِداللهم  إنًِّ أْبَرأُ إلٌَك مم 

ًَ هللاُ عنهُ -وهكذا َمن َبْعَدهُ  ْرعَ -رض وَقد ! ؛ فقد ٌتجاوُز أحد  َمقادٌَر الش 

َر والَفْهمَ  نزٌل والت طبٌق!! ٌُخِطُا بعض  التصو  ِزل  َنَفر  فً الت  ٌَ  !!!وقد 

ُجوُز  ٌَ ْعِن بهم، أو  -أو بابا  -أْن ٌكوَن َسَببا   -أْلَبت ةَ -ُكل  ذلك ال  إلى الط 

 .شكٌِك بمنهِجِهمالت  

ن ساَر َمِسٌَرُهم -وكذلك َمن َبْعَدُهم   ...-َسواء  بسواء  -مم 

 :وَبْعدُ 

كتور  ُة، ووسابلُ اإلعبلِم ِمن َوْصِؾ الد   ٌ ُحُؾ العالم فقد َقَرْأنا ما َتناَقلَْتُه الص 

ٌِّب  ُهم -شٌِخ الجامع األزهر-أحمد الط  ٌن بؤن  ٌِّ  !!!(خوارج الَعْصر: )للسلف

َة فِْعل  على ما  -َؼَفَر هللاُ له-وقد جاء ذلك منُه  إلى َمجموعة  !( ُنِسبَ )َرد 

ٌن  ٌِّ ِة -ِمن السلف  ٌ ٌران فً -فً بعِض الُمحاَفظات المصر ِمن إضراِم النِّ

ٌ ة  وف  !-ُهناك-َضرٌِح بعِض َمشاهٌر الص 

ِن َمن قاَم بهَمحصورا  بَنْقِد الفِْعل، وانتق -َهداهُ هللاُ -ولو كان إنكاُرهُ  ٌْ : اِد َع

 !!لهاَن األمُر، وَسُهلَ الَخْطبُ 

واب  .بل هو عٌُن الَعْدل والص 

عن َع الط  َم القولَ، ووس  ُه َعم   !!لكن 

لٌُق بَمن هو فً مكاَنتِِه  ٌَ  ..-أبدا   -َعَفا هللاُ عنهُ -وهذا ال 

ن: والواجبُ  ٌْ  :الَبْحُث فً هذا الموضوع ِمن ِجَهـَت

 !ْكُم بِناِء األضرحِة على القُبورِ حُ : األُولَى -

 .ضوابط األمر بالمعروِؾ، والن هً عن الُمنَكرِ : والثانٌة -

 :وأّما بالنِّسبِة للن قطِة األُولَى؛ فؤقولُ  *

، قال( 1ٙ1)« صحٌِحهِ »َرَوى اإلماُم ُمسلم  فً  اِج األََسِديِّ  ٌ : عن أبً الَه

ً  بُن أبً طالِب   -ُثَك على ما َبَعَثنًِ علٌه رسولُ هللا أاََل أْبعَ : قال لً عل



 !؟-صل ى هللاُ علٌه وسل م

َته» ٌْ  .«أْن ال َتَدع تِمثاال  إاّل َطَمْسَته، وال َقْبرا  ُمْشِرفا  إاّل َسو 

عن عابشَة، وابن -( ٖٔ٘)، وُمسلم  (ٖ٘ٗ)ما َرواهُ البخاري  : وكذلك

ًَ هللاُ عنُهما-عب اس   :، قال-صل ى هللاُ علٌه وسل م-، أن  رسولَ هللا -رض

َخُذوا قُبوَر أنبٌابِِهم مساجدَ »  .«لَْعَنُة هللا على الٌهود والن صاَرى؛ ات 

ُر ِمثلَ الذي َصَنُعوا: تقولُ عابشةُ   .ٌَُحذِّ

َدة   ...  .فً أحادٌَث أَُخَر ُمتعدِّ

هُ  -فً تصرٌِحِه الُمشاِر إلٌه  -َؼَفَر هللاُ له-ولقد َذَكَر شٌُخ األزهر  : أن 

ِة األربعةِ )  !(على فِْقِه األبم 

 :فؤقولُ 

ا ُهو  !ونِِعم 

 !ولكْن؛ أٌَن الّدْعَوى ِمن الحقٌقِة؟

ــنات  أبنـاُإها أَدِعـــٌاءُ  ٌِّ عاَوى ما لَم ُتقٌُموا علٌها ب  والد 

َفَقت الَمذاِهُب األربعُة على تحرٌِم اتِّخاذ القبور مساجَد، ومنهم َمن »فقد  ات 

ح  ً  فً ِكتابِِه الُعجاب -« بؤن ه كبٌرةصر  كما قال شٌُخنا اإلماُم األلبان

 .-(6ٗص)« تحذٌر الساجد ِمن اتِّخاذ القبور مساجد»

 :ِمن ذلك

 ًّ ًّ الشافع َتِم ٌْ مة الَفقٌه أحمد بن َحَجر الَه الُمَتَوف ى َسَنَة -قول العبل 

واجر عن اقتر»فً كتابِِه  -رحمُه هللاُ -( هـ14ٗ)  «اِؾ الَكبابرالز 

ُرج »: ؛ فقد َعد  ِمن الَكبابر(1/120) اتِّخاذ القُبور َمساِجد، وإٌقاد الس 

بلة إلٌها واؾ بها، واستبلمها، والص   .«علٌها، واتِّخاذها أْوثانا ، والط 

فً -( هـ4ٔٙ)الُمتوف ى َسَنَة -وَذَكَر اإلماُم أبو عبد هللا القرطبً المالكً 

 :(6ٖ/ٓٔ)« تفسٌِرهِ »

ِخُذوا قُبوَر األنبٌاِء والُعلَماِء : قال ُعلماُإنا» ت  ٌَ ْحُرُم على الُمسلِمٌن أْن  ٌَ

 .«َمساجدَ 

دة  عن ُعلماء المذاهب األربعة  ... -جمٌعا  -وهكذا فً ُنصوص  ُمتعدِّ

 .-وؼٌرهم

ُة الَوثٌَقة *  ٌ قٌقة، وأُصولُها العلم ُة؛ فلها ضوابُطها الد  ٌَ انِ ا الن قطة الث   .أم 



ُة الِعْلِم  َرهُ أبم  ْرنا ما َقر  -ِمن تحرٌِم البِناِء على القُبوِر  -ِمن َقْبلُ -فلبِن قر 

بلِة إلٌها، أو -ونحِوها-كاألضِرَحِة  ؛ َفْضبل  عن اتِّخاِذها َمواِضَع ِعبادة  كالص 

ٌ ة هللا  ة ألوه َنا -تعالى-ُمضاد  ْذِر لها، واالستِؽاثِة بؤهلِها؛ لكن   :َنقولُ ؛ بالن 

-إن  إنكاَر هذا ٌجُب أْن ٌكوَن ِضْمَن إطاِر الش رع الَحكٌم، وَوْفَق أُصولِه 

 .-َبْدءا  واْنتِهاء  

ِم فً  ٌِّ صا  هذا -( ٕٔ/ٖ)« إعبلِم الُموقِِّعٌن»ولقد قال اإلماُم ابُن الق ُملَخِّ

ة    ٌ ة  قو  ٌ  :-ُموَجَزة  -المعَنى بعبارات  علم

«  ً تِِه إٌجاَب إنكاِر الُمنَكِر؛  - علٌه وسل مصل ى هللاُ -إن  النب َشَرَع أِلُم 

ٌُِحب ُه هللاُ ورسولُهُ  ْحُصلَ بإنكاِرِه ِمن المعروِؾ ما  ٌَ  .لِ

ٌَستلِزُم ما هو أْنَكُر منُه، وأْبَؽُض إلى هللا ورسولِهِ  : فإذا كان إنكاُر الُمنَكِر 

ُسوُغ إنكاُرهُ  ٌَ ُه ال  ٌُبؽِ  -فإن  ْمقُُت أْهلَهُ وإْن كان هللاُ  ٌَ  .«..-ُضُه، و

  :-رِحَمُه هللاُ -ُثم  قالَ 

َؽارِ » لَ َما َجَرى َعلَى اإْلِْسبَلِم فًِ اْلفَِتِن اْلِكَباِر َوالصِّ َرآَها ِمْن : َوَمْن َتؤَم 

؛ َفَطلََب إَزالََتُه، َفَتَول َد ِمْنهُ  ْبِر َعلَى ُمْنَكر  َما  إَضاَعِة َهَذا اأْلَْصِل، َوَعَدِم الص 

 ِ ِه َوَسل َم  -ُهَو أَْكَبُر ِمْنُه؛ َفَقْد َكاَن َرُسولُ هللا  ٌْ َة أَْكَبَر  -َصل ى هللا َعلَ َرى بَِمك  ٌَ

ْسَتِطٌُع َتْؽٌٌَِرَها ٌَ   .اْلُمْنَكَراِت، َواَل 

َة، َوَصاَرْت َداَر إْسبَلم   ا َفَتَح هللاُ َمك  ِه َعَزَم َعلَى َتْؽٌٌِِر اْلَبٌْ : َبلْ لَـم  ِت، َوَردِّ

ِه  -َعلَى َقَواِعِد إْبَراِهٌَم، َوَمَنَعُه ِمْن َذلَِك  ٌْ ُة ُوقُوِع َما  -َمَع قُْدَرتِِه َعلَ ٌَ َخْش

ش  لَِذلِكَ -ُهَو أَْعَظُم ِمْنُه  ٌْ ؛ لِقُْرِب َعْهِدِهْم بِاإْلِْسبَلِم، -ِمْن َعَدِم اْحتَِماِل قَُر

 .«...َوَكْونِِهْم َحِدٌثًِ َعْهد  بُِكْفر  

ِة َوْفَق  -هداهُ هللاُ -لذلك؛ كان الواجُب على شٌخ األزهر   ٌ َضْبَط القض

ه  ٌْ ًّ ِمن َطَرَف ٌ ة؛ وذلك ببٌان الُحْكم الش رع ٌ ة والشرع -األُصوِل العلم

 ...-جمٌعا  

ٌُْنِكر فِعبل   -، مع ُسكوتِِه عن بٌاِن الُمنَكِر األكبر -ما-لمخالفة   -ما-ال أْن 

افُِع األساُس إلى هذا الفِعل الُمنَكر  ، والذي-أصبل    .-َتَبعا  -هو الد 

 :ٌا فضٌلَة الش ٌخ

َة َحَرَصت  ٌّ لَفِ َرِة األُولَى -إن  الدعوَة الس  ٌِّ على المحافظة -ُمنُذ ُعصوِرها الن 

 .-تؤصٌبل ، وَتفصٌبل  -على األمن، واألمان، واإلٌمان 



قٌنا  -وٌجُب أْن َتْعلََم  ُه ما مِ  -ٌَ رد  على  -َجماعات  وأفكارا   -الٌومَ -ن أحد  أن 

أكثُر : الخوارِج أفكاَرُهم، وَنَقَض علٌِهم مذهَبُهم، وأفسَد علٌِهم صنابَعُهم

ِة، وُعلمابِها، وأبنابِها، وُدعاتِها  ٌ عوِة السلف  ...ِمن الد 

وذلك ِمن خبلِل ُمإل فاتِِهم، وُردوِدهم، وُمناظراتهم، وُمحاضراتهم، 

 ..و.. و... م، واجتماعاتهموُدروسه

بلن ُهما  ِن؛ ُتَشكِّ ٌْ ن َكبٌرَت ٌْ ة  فً مسؤلَت أكبَر َمصَدر َقلَق   -الٌومَ -وبخاص 

ة   ٌ ة-وَتْنِؽٌص  للش عوب اإلسبلم ة-، وأولٌاء أُموِرها -عام   :-خاص 

ٌن : األولَى - ِة عن الدِّ د  ام الُمسلِمٌن، ووصفُُهم بالرِّ  ِمن ؼٌرِ -تكفٌُر الُحك 

قٌن-ضوابط، وال ُهَدى  ٌَ  .-وال 

ُهم، وإٌقاع أكثر ُشعوب : الثانٌة - الُخروج علٌهم، والُمناداة بالِجهاد ضد 

ل ، وقد ال ٌكوُن لها آِخر   ًِّ فً فَِتن  لها أو   !العالَـم اإلسبلم

ٌا فضٌلَة -هذا األمر ( بعِض )فً  -أو شٌوخه-فؤٌَن ُجهوُد األزهِر  ..

ٌخ ٌٌِّن  ؛ ُمقاَرَنة  -الش  عاِة السلف ِعلما  -ُكل  َحْسَب َموقِِعِه -مع ُجهوِد الد 

 !؟-وَعَمبل  

ِة   ٌ لَفِ ُهم  -أو ُدعاتها-فذاك الوصُؾ القبٌُح للس  َوْصؾ  : -(خوارج الَعْصر)بؤن 

ٌُخالُؾ الواقعَ  ٌُناقُِض الش رع؛ وتوصٌؾ  ظالم    ...جابر  

زداُد قُْبُح هذا الوصِؾ  ٌَ كوت عن الُمْبِطلٌن : -ِحرافا  َخلبَل ، وانْ -و -عند الس 

 .-ِصْدقا  -؛ مع تنزٌل هذا الَوْصِؾ على أهِل الحقِّ -حق ّا

 ..العدلَ .. فالعدلَ 

 ..العلمَ .. والعلمَ 

 :و

َك لَبِاْلِمْرَصاد}  ..{إِن  َرب 

 :و

ٌَُدافُِع َعِن ال ِذٌَن آَمُنوا}  َ  ..{إِن  هللا 

 

* * * * * * 

 



ٌ ة َبرا لف رقاء)ِمن أحداِث .. ءالس   !(مدٌنة الز 

 

-4-15هـ الُموافِق ٕٖٗٔ-٘-ٔٔالُجُمَعة )-َجَرى َبْعَد ُظْهِر هذا الٌوم 

ِة -إلى ما بعِد الَعْصِر ( م2011  ٌ ْوَن بالسلف ٌَُسم  اعتِصام  قاَم به َمن 

ٌ ة  رقاء-)!( الِجهاِد مسجد ُعَمر بن )؛ ُمنَطلِقٌِن ِمن أماِم -فً مدٌنة الز 

ابال ًَ هللاُ عنهُ -( خط  ةَ -؛ ماِكثٌَِن -رض ِعٌن،  -َثم  َنْحَو ساعة ؛ ُمتجمِّ

، وألفاظا  شدٌدة   ، َتْحِوي َتهدٌدات  َعة  ٌُطلِقُوَن ُهتافات  ُمتنوِّ  .ُمَتَجْمِهِرٌن؛ 

ُهوا  رقاء  -َبْعدُ -ُثم  َتَوج  ار َمدخِل َمدٌنة الز  ِرٌَن ُهتافاتِِهم -إلى ُدو  ُمَكرِّ

 .-َنفَسها

ٌَحُرُسوَن؛ حّتى ال  ٌُراقُِبوَن و ٌ ون  َرِك األُرُدنِ ُكل  ذلك وِرجالُ األمِن والد 

ٌطرِة  ْحُدَث اشتباك  وال ُمواجهة ؛ ولكن  األُموَر َخَرَجت عن الس  ، -فجؤة  -ٌَ

ُسٌوَفُهم،  -!فٌما َزَعموا-وبدأ الت ضاُرُب، والت صاُدُم، وأخرَج الُمعتِصُمون 

ًِّ ُهنا وُهناك؛ مّما أحَدَث  وَخناِجَرُهم، ْرِب العشواب وَهَرواتِِهم، وبَدإوا بالض 

، أُصٌَب فٌها أكثُر ِمن ثمانٌَن ِمن رجاِل األمِن العاّم  َفْضبل  -فِتنة  عظٌمة 

ٌن ٌِّ  .-عن عدد  ِمن المدن

لُ إلى َمْقَتلَة  عظٌمة ، لكن  هللاَ َسل مَ   .وقد كاَدت الفتنُة تتحو 

نا لَنُ  ُد وإن  ٌَصنُعونَ -أن  ُكل  ما َصَنُعوا  -ها ُهنا-إكِّ حّتى االعتِصاَم  -و

ا َنْبَرأُ إلى هللا  -!والُمظاَهَرةَ  ْرعِ  -تعالى-مم   .منُه، وال َنراهُ ُموافِقا  للش 

، وهً أبعُد ما تكوُن عن هذا  ، وإٌمان  ، وأمان  ُة َدعوةُ أَْمن   ٌ عوةُ السلف فالد 

 .فاعٌلالُعنؾ، وِمثل هذه األ

اِت َمنهِجها َرد  ذلك، وَرْفَضُه، وَنْقَضهُ   ٌ  .بل إن  ِمن أَْبَجِد

ا كاَنت أكثُر َوسابِل اإلعبلِم الُمعاِصَرِة لٌََست ذاِت اعتِناء  بالَتْدقٌِق فً  ولَـم 

َحق ِق ِمنها  دٌدِ -األُموِر، أو الت  حادثِة )فقد َتناَقلَ َخَبَر  -ولؤلَسِؾ الش 

رقاء ةِ -َكثٌر  ِمن وسابِل اإلعبلِم  -هذه-( الز   ٌ ِة والعالَـِم  ٌ ِة والعرب  ٌ ، -المحلِّ

ْنعاَء الُمنَكَرَة إلى  ٌن)ناِسَبة  هذه األفعالَ الش  ٌِّ ؛ فكان ( السلف ِمن ؼٌِر َتمٌٌز 

ةِ -ال ُبد   م  حّتى -ِمن إعبلِن الَبراءِة ِمن هذا الحادِث وأمثالِِه  -إبراء  للذِّ

ِضَح األُ  زَ تت   ٌ ِدٌَن أن  جمٌَع َمن قاُموا به َمعُروفوَن عنَد -موُر، وتتَم ؛ ُمإكِّ

كفٌريِّ الَقبٌِح،  -ِمن الُمَثق فٌِن، وأصحاِب الَقرارِ -جمٌِع الُعقبلِء  بفِْكِرِهم الت 



ْنُسُبوَن أنفَُسُهم فٌه ٌَ ورِ -فً الَوْقِت الذي  ةِ )إلى -بالز   ٌ َتموٌها  -( السلف

 .-وَتؽرٌرا  

ُر وإن   ِدٌن  -وأسبابِها، ونتابِجها-َبراَءَتنا ِمن هذه الفَِتِن  -ِختاما  -نا لَُنَكرِّ ُمإكِّ

 .-وإٌمانِها-على أْمِن ببِلِدنا، وببِلِد الُمسلِمٌن  -ِمن جدٌد-ِحْرَصنا 

 .وهللاُ على ما َنقولُ َشهٌد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الملك عبد هللا بن )التفرٌق الواضح المبٌن لولً أمرنا

 (السلفٌٌن)،و(التكفٌرٌٌن)بٌن(الحسٌن

 

 التفرٌق الواضح المبٌن

 (الملك عبد هللا الثانً بن الحسٌن)لولً أمرنا 

 (السلفٌٌن)، و(التكفٌرٌٌن)بٌن 

 

 

 

ً  أمرنا الملك عبدهللا ... حفظُه - الثانً بن الحسٌن قال ملُك ببلدنا ، وول

« فُرصتنا األخٌرة»فً كتابِِه األخٌر  -وأمّده بعونِه ونصِره-تعالى -هللاُ 

ن -( مٕٔٔٓط -1ٖٓ-6ٖٓص) ٌْ قٌِق َب نا  َوْجَه الفصِل الد  ٌِّ ٌ ة)ُمَب ، (السلف

ٌن)و ٌِّ كفٌر ْوَن -!( الت  ٌَُسم  ٌ ة) :-الٌومَ -وُهم الذٌن  ة الِجهاد  ٌ  :-(!السلف

 

ٌ ون)هإالِء  ...» كفٌُِر ال َتقوُم أعمالُُهم وَتفسٌراُتُهم إاّل على الَجْهِل، ( الت 

نُشروا َعقٌدَتُهم  ٌَ بٌِل؛ لَِكً  هادِة الن  والَبْؽضاِء، والَفْهِم الخاِطا لَِمفهوِم الش 

 ًِّ ضاِربٌَِن ُعْرَض الحابِط بؤكثَر ِمن ألِؾ َسَنة  ِمن الُعلوِم والفِْقِه اإلسبلم

ُظن وَن القَ  ٌَ ْهُج األصٌلُ الذي كان  -ُمخِطبٌِن-وٌم، وذلك بَذرٌعِة ما  ُه الن  أن 

َبعا   ابِعِ -ُمت  ةِ  -فً الَقْرِن الس   ٌ  .-فً الَجزٌرِة العرب

ٌ ونَ )ٌَُعد   كفٌر ٌٌِّن أكثَر انتِشارا  ( الت  ُجْزءا  َصؽٌرا  ِمن جماعة  ِمن األُصول

ٌ ون»ُهم    «السلف

ٌَطرَ - اِحَقَة ِمن -ُحون َضرورَة الَعودِة إلى الُجذورِ الذٌن  َة الس   ٌ ؛ لكن  األكثر

ٌن)) ٌِّ لَفِ ٌن األبرٌاء(( الس  ٌِّ َة، وال َقْتلَ المدن  ٌ   .ال ُتجٌُز األعمالَ اإلرهاب

ٌٌِّن)بالنِّسبِة إلى هإالِء  كفٌر عتبُِروَنُهم أعداء  ( الت  ٌَ : ُتَعد  الحرُب ضد  َمن 

ِة التً َحْربا  َمفت  ٌ عالٌِم اإلسبلم ؤَْبُهوَن بالت  ٌَ ، ال ضوابَط فٌها، وُهم ال  وحة 

 .«...َنص  علٌها القُرآُن الكرٌُم، والحدٌُث الش رٌؾُ 
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 :قلتُ 

 

قٌُق الذي َهَدى هللاُ  فرٌُق الد  ً  أْمِرنا) -تعالى-وهذا الت  إلٌه؛ ؼاَب عن  (َولِ

قافِة، وأرباِب الفِْكِر؛ فلعل ُهم إلى كثٌر  ِمن وسابِل اإلعبلِم، وأَدِعٌاِء  الث 

رِجُعون ٌَ  ...الحقِّ 

ا قولُُه  ٌٌِّن»: -ُهنا-حفظُه هللاُ، وَرعاهُ -وأم  ؛ فقد أراَد به «ِمن األُصولِ

العودة : )-َبعد -حفظُه هللاُ  -بدلٌِل قولِهِ -(أُصوِل الش رع الَحِكٌم)النِّسبَة إلى 

ً   -داهة  بَ -؛ ولٌَس المقصوُد (إلى الُجذور لهذا ( القبٌح)ذاك المعَنى الؽرب

  .-أحٌانا  -(اإلرهاب: )بمعَنى-الُمصَطلح 

ٌ ون)فـ ٌن  -إَذنْ -( التكفٌر ٌِّ  !-َقط  -لٌُسوا سلف

 

 

ً  أْمِرنا، وأَداَم ...... اعةِ -َحفَِظ هللاُ َولِ  .ُمْلَكه -بالط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٌَؾ علٌنا؛ فلٌس مّنا»   «َمن َسل  الس 
 

ًِّ الكرٌِم : ُن هذا المقالِ ُعنوا صل ى هللاُ علٌِه -لفُظ حدٌث  َمروي  عن النب

-عن َسلََمَة بِن األكوِع ( 11)« صحٌِحهِ »رواهُ اإلماُم ُمسلم  فً  -وسل م

ًَ هللاُ عنهُ   .-رض

بلَح؛ »: ِمنها -عن صحابة  آَخِرٌن-وله ألفاظ  أَُخُر  َمن َحَملَ علٌنا السِّ

ا بلحَ »: لَْفظ  ثالث  ، وفً «فلٌَس ِمن   .«..َمن َشَهَر علٌنا السِّ

ً  فً  فً -( ٕٗ/ٖٔ)« َفتح الباري»وقد قالَ الحافُظ ابُن َحَجر العسقبلن

 :-َشْرِحهِ 

؛ لِـَما : ومعَنى الحدٌثِ » بلِح على الُمسلِمٌَن لِقِتالِِهم به بؽٌِر حق  َحْملُ السِّ

ْعِب علٌِهم  .فً ذلك ِمن تخوٌفِِهم، وإدخاِل الر 

 .«وفً الحدٌِث ِداللة  على تحرٌِم قِتاِل الُمسلِمٌن، والتشدٌِد فٌه

 :-رِحَمُه هللاُ -ُثم  قالَ 

ا»: قولُهُ » بِعا  لِطرٌقتِنا؛ : لٌَس على طرٌقتِنا، أو: ؛ أي«فلٌَس ِمن  لٌَس ُمت 

ٌُقاتِلَ ُدوَنُه؛ ال أْن  ْنُصَرهُ، و ٌَ ٌُْرِعَبُه ألن  ِمن حقِّ الُمسلِِم على الُمسلِم أْن 

بلِح علٌه؛ إلرادِة قِتالِِه، أو َقْتلِهِ    ...بَحْمِل السِّ

ْكفُُر باستِحبلِل  ٌَ ُه  ٌَستِحل ُه؛ فإن  ا َمن  ٌَستِحل  ذلك؛ فؤم  وهذا فً حقِّ َمن ال 

ِم  بلح-بشرِطهِ -الُمحر  َد َحْمِل السِّ  .؛ ال ُمَجر 

لَؾِ -واألَْولَى  ض  إطبلُق لَ : -عنَد كثٌر  ِمن الس  فِظ الَخَبِر ِمن ؼٌِر َتَعر 

ْجرِ   .«...لِـتؤوٌلِِه؛ لٌِكوَن أبلَػ فً الز 

  ً َتِم ٌْ واِجر عن »فً ِكتابِِه  -رحمُه هللاُ -وقد َعد  الفقٌُه ابُن َحَجر  الَه الز 

تروٌع الُمسلِم، واإلشارَة إلٌه بسبلح  (: )6ٖٔ: الكبٌرة)« اقتراِؾ الَكبابر

 !َكبابِر؛ فكٌَؾ بإٌذابِِه، وَجْرِحِه، وإعطابِِه؟ِمن ال( -أو َنْحِوهِ -

 :أقولُ 

َن  -وما أشاَر إلٌه-وهذا الن ص  النبوي   ٌِّ ْدَفُعنًِ ألْن أَُب بل  -ٌَ   :-ُمإصِّ

ٌُْحِسُن استعمالَ  ِؾ؛ فهذا بحاِملِه؛ وذاك بفاِهِمه؛ فَمن ال  ٌْ النص  كالس 

ٌؾِ ) ْقتُ : -واقِعا ، أو َسَببا  -( الس  ٌَ ٌَستحق  فقد   -ِمن نفِسِه وؼٌِرهِ -لُ َمن ال 

ٌُفِسد فهُم -ف ٌَ ، أو استِدالال  -( الن ص  )، وَمن ال  ة  ٌَستدل  به على : -ِصح  فقد 



ٌُفِسد-ؼٌِر َوجِهِه، وفً ؼٌِر َمقاِمِه   .-أٌضا   -ف

 

ً  حٌوي  على هذا التؤصٌلِ    :وما نحُن فٌه ِمثال  ح

فهُم هذا الحدٌَث بعُض ا -أ ٌَ ِؾ على  -لَِجْهلِهِ -لّناِس فقد  ٌْ على أن  َحْملَُه للس 

ْهًِ : ِمن الُمسلِمٌن -حقٌقة  -َمن ُهم  دُخلُ فً الن  ٌَ  !ال 

 !!ِمن الُكف اِر الُمستحقٌَِّن للقِتاِل والَقْتلِ  -عنَدهُ -فُهم 

 ...وهذا َؼلَط  َقبٌح

ٌَستدل  بالنصِّ : وبالُمقابِلِ  -ب ٌَُكفُِّر -َجْهلِهِ لِ -بعض  آَخُر  -نفِسهِ -فقد  ؛ ف

ٌِؾ  ال  كلمَة  -هذا-حاملَ الس  ا»ُمَتؤَوِّ ها بمعَنى«لٌَس ِمن   !!كافر: ، أن 

 ..-أٌضا  -وهذا َؼلَط  َقبٌح  

 ، ، وَعَمل  َشنٌع  بلِح على الُمسلِِم َضبلل  َعرٌض  َنَعم؛ ال شك  أن  َحْملَ السِّ

َنا  لخلٌفُة الراشُد ُعَمُر بُن على معَنى ما قالَ ا -رحمة  وَشَفقة  -ولكن 

اب ًَ هللاُ عنهُ  -الَخط  ٌُجِزُئ َمن َعَصى هللاَ فٌَك بؤحسَن ِمن أْن »: -رض ال 

 .«ُتِطٌَع هللاَ فٌه

ٌٌِّن  بٌِن الُمضلّلٌِن)َنَعم؛ إن  آفَة الَجَهلََة التكفٌر الذٌن ال َتقوُم  ..الُمَتعصِّ

عدُم إدراِكِهم لحقٌقِة  :هً( ؽضاءأعمالُهم وتفسٌراُتُهم إاّل على الَجْهِل والبَ 

ِة   ٌ  .-نتٌجة  -، ُثم  ُسوُء َتطبٌقِِهم لها -أصالة  -َفْهِم الن صوِص الشرع

؛ ال  ٌُنتَظُر منُه ُهدى  ، وال  ٌُرَجى منُه خٌر  اِكلَِة فبل  وَمن كان على هذه الش 

، وال فً ُدنٌا؛ بل لََعل  العكَس هو الكابُن  ْثِل ما قالَ ؛ على مِ -واقعا  -فً ِدٌن 

ُبُكْم بِاألَْخَسِرٌَن أَْعَماال  }: فً القُرآِن الكرٌمِ  -تعالى-هللاُ  ال ِذٌَن .قُلْ َهلْ ُنَنبِّ

ا ٌُْحِسُنوَن ُصْنع  ُهْم  ْحَسُبوَن أَن  ٌَ ا َوُهْم  ٌَ ْن اِة الد  ٌَ ٌُُهْم فًِ اْلَح  ..{َضل  َسْع

 

ا-وأعجَبْتنًِ  عاِة ب -جد ّ : حقِّ هإالِء الُمنحِرفٌِنكلمة  قالَها بعُض الد 

فً َفْهِمِهم؛ ال فً -( ُمشِكلَُتنا مع هإالِء فً ُعقولِِهم، ال فً قُلوبِهم)

ُموَن الخٌرَ  َتوه  ٌَ ا ِمن حٌُث  فَعلُوَن َشر ّ ٌَ ولٌس هذا ! -!!َمقصوِدهم؛ فقد 

ٌهم عنَد هللا  -؛ فالعملُ الصحٌُح ال ٌكوُن َمقبوال  عنده -تعالى-بُمَنجِّ

واب فً الَعَمل  -ُسبحانه ٌ ة، والص  ن-إاّل باإلخبلِص فً الن ٌْ  ...-ُمجتِمَع

 



رقاِء   (مٕٔٔٓ/ٗ/٘ٔ: ٌوَم الُجُمَعةِ )وعلٌه؛ فإن  ما َجَرى فً مدٌنِة الز 

ٌن)َكَشَؾ عن حقٌقِة هإالِء  ٌِّ ا-الضالٌِّن ( التكفٌر ّ ٌ ا، وأخبلق ّ ٌ   :-منهج

 

ا  - ا)أم  ّ ٌ لَِؾ الّصالِح  -اجد ّ -؛ فكوُنُهم َبعٌِدٌَن (منهج ًَ -عن منهِج الس  رض

مّما فٌه قِواُم -فً ِحرِصِهم على األمِن، واألماِن، واإلٌمان  -هللاُ عنُهم

 .-الَفْرِد والُمجَتَمع

لَؾِ -!أو نِسبُتُهم-فانتساُبُهم ٌ ة)أو -للس  نسبة  باطلة ، ال َوْزَن لها فً :-(السلف

 .ِمٌزان الحقّ 

 

ا  - ا)وأم  ّ ٌ ، وال ؛ ف(أخبلق ، رحٌم ، ال فظ  ، َرفٌق  ، َشفٌق  الُمإِمُن َرإوؾ 

 ..ؼلٌظ  

ٌَُرى فً هإالِء  ٌٌِّن)وهذه ِصفات  ال  إاّل عكُسها، وأضداُدها؛ مّما ( التكفٌر

 !أو كثٌِر دلٌل  ! ال ٌحتاُج بٌاُنُه إلى كبٌِر ُجْهد  

َن َفعابِل هإالِء، وأخبلق ال)!( ولو َفَتْحنا الباَب للُمقارنِة  ٌْ لَؾ الُكَبراءَب : س 

ْرنا  اِعرِ  -وال َذَكْرنا-لَـَما َتَذك   :إاّل قولَ الش 

 

ْنقُُص َقْدُرهُ  ٌَ َؾ  ٌْ َؾ أْمَضى ِمن ***** ألَم َتَر أّن الس  ٌْ إذا قٌلَ إّن الس 

  !الَعَصا؟

 

عاهُ هإالِء  ... ْرقاء َكَشَؾ عن حقٌقِة ما اد  إن  ما َجَرى فً مدٌنة الز 

َعْتُه بعُض وسابِل اإلعبلِم لهمأ-ألنفُِسِهم  ، ِمن تِلُكم النِّسبِة -!و ما اد 

َرِة لؽٌِرِهم َرِة فٌِهم، الُمَؽرِّ ٌ ة) :الُمَزو  ؛ وهو -التً هً ِمنُهم َبراء   -(السلف

ُتُهم، وعلى  -بحمِد هللا وتوفٌقِهِ -األمُر الذي تٌق َظ له  ُة الّناِس وخاص  عام 

فً هذا الَبلَِد الكرٌِم  -وعلى كاف ِة الُمستوٌاتِ -اِر أصحاُب الَقر: وجه  أَخص  

ًِّ أْمِرنا الَملِِك عبِد هللا -والحمُد هلل-الِمعطاِء  ؛ ُمستفٌِدٌن ذلك ِمن كلمِة َولِ

، والتً -(1ٖٓص)« فرصتنا األخٌرة»فً ِكتابِِه  -حفظُه هللاُ -الثانًِ 

ٌِّز ٌن؛ ُمَم ٌِّ كفٌر عن  -حفظُه هللاُ وَرعاهُ -ا  لُهم َكَشَؾ فٌها حقٌقَة هإالِء الت 

اِحَقِة ِمن ) ِة الس   ٌ ٌٌِّن»األكثر لَفِ ٌ ة، وال « الس  التً ال ُتِجٌُز األعمالَ اإلرهاب



ٌن األبرٌاء ٌِّ ؛ حّتى ال تختلَط األوراُق، وال -كلمة َعْدل وإنصاؾ-( َقْتلَ الَمدن

 ...تضطرَب المفاهٌمُ 

 

ر، وَدفع عنُه ُكل  َشر  وُضرّ ُكل  خَ  -عز  وجل  -فجزاهُ هللاُ  ٌْ.... 

ؽٌان ... ْلِم، والَجهِل والط   .وهللاُ الُمستعاُن على أهِل الظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



حكم الترّحم على ) فً : فتوى الشٌخ زٌد بن هادي المدخلً 

 .( ، وأهل البدع مخالفً السنة

 

  - وفقه هللا -فتوى الشٌخ زٌد بن هادي المدخلً 

 فً

 ...(حكم الترّحم على مخالفً السنة، وأهل البدع)

 

 

عن حكم الترّحم على َمن مات من المسلمٌن على -قرٌبا  -كُثر السإال....

بدعة ، أو مخالفة للسنة ؛ مّمن تكلّم فٌه أهل العلم الربانٌون ،وطعنوا 

 ..فٌه

 

 :أقول -المتكّرر-وجوابا  على هذا السإال

 

-وقفُت على جواب سإال ُوّجه إلى فضٌلة الشٌخ زٌدبن هادي المدخلً

؛فرأٌته موافقا  للصواب،من (حكم الترّحم على أهل البدع)حول -وفقه هللا

 ..ؼٌر ؼلو وال تقصٌر

 فجزاه هللا خٌرا  

 

 : السإال

 

 البدع ،والترّحم علٌهم ؟أحسن هللا إلٌك، ما حكم الدعاء على أهل 

ٌُعتبر من الؽٌبة المحرمة ؟  وهل تكرار الطعن فى أهل البدع 

 

 : الجواب

 

 : أهل البدع على قسمٌن)
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بدعهم تكّفرهم وتخرجهم من اإلسبلم؛ : أهل بدع كفرٌة ، ٌعنى*

ممن ٌسب  -وؼٌرهم-كالقبورٌٌن ، عباد القبور ، والمستؽٌثٌن باألولٌاء 

؛ فهإالء ال خٌر فٌهم ،  -ن البدع التى هى كفرونحو ذلك م-الدٌن ، 

ٌُدعى علٌهم؛ ألنهم كفار  . و

كؤهل الحزبٌات، والمنظمات -وأهل بدع فسقة من الفساق ،لٌسوا كفارا  *

المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة فى باب الجهاد ، وفى باب النصٌحة 

فهإالء نعم  ؛ -ونحو ذلك-، وفى باب األمر بالمعروؾ ، وفى باب الوالء 

 .ٌُدعى لهم بالهداٌة

ٌُترّحم علٌهم ، فٌقول: فإذا ماتوا وهم على اإلسبلم : ال حرج من أن 

 . رحمه هللا

لكن ؛ ال ٌعلن وٌشهر تحّسره علٌه ؛ ألن صاحب البدعة من أعداء أهل 

ٌُظهر أهلُ السنة األسَؾ علٌه ؛ ألن موته خٌر ألهل األرض  السنة ، فبل 

ٌُعلن : إلسبلممن بقابه ، فبحكم ا له أن ٌترّحم علٌه بٌنه وبٌن نفسه ، فبل 

 ذلك ؛ ألن خطر أهـل البدع واضح ومعلوم على أهل السنة ومحاربتهم لها

. 

ثم الكبلم فٌهم من أجل التحذٌر من بدعهم واالؼترار بؤهوابهم هذا لٌس 

من الؽٌبة المحرمة ،وإنما هو من النصٌحة للمسلمٌن ، ولهذا جاء رجل 

ٌا أبا عبد هللا إنه ٌشق على  أن : فقال –رحمه هللا  –مام أحمد إلى اإل

إذا سكّت أنت وسكّت أنا؛ :وفبلن كذا من أهل البدع ، قال ..فبلن كذا: أقول

 !فمتى ٌتبٌن الحق للجاهل؟

 . البد من البٌان

اذُكْرهم بما هم فٌه من الجرح والبدع المخالفة للسنن ، فلٌس لهم ؼٌبة 

ب فى مخالفتهم ألهل السنة والجماعة ، فالكبلم فٌهم ؛ألنهم هم السب

 . نصٌحة

على المتكلم أن ٌكون عالما  ببدعهم مطلعا  علٌها ، وأن ٌكون عارفا  

بالسنة ، وأن ٌكون مخلصا  وقاصدا  وجه هللا بالكبلم فٌهم لٌحذرهم الناس 

 .فٌسلموا من بدعهم

لبدع ،وٌوصون الناس وكثٌرا  ما تجد العلماء األفاضل ٌحّذرون من أهل ا



آكل عند الٌهودى : " -وهو إمام-باالبتعاد منهم ، حتى إن بعضهم ٌقول 

 .،وما ذلك إال لشدة خطر المبتدع" والنصرانى وال آكل عند صاحب بدعة 

 .(والسلؾ ٌهجرونهم أحٌاء  وأمواتا  

 

 :قلت

 ...وهو جواب  حسن  قوي  ؛فجزى هللا فضٌلة الشٌخ خٌرا  

 

 

* * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( أَجل  ِمن أْن َتإولَ ِحزبا  ( الدعوة السلفٌة ! 
 

 

 

واشدة  دٌُق األُستاُذ حسٌن الر  فً  -وف َقُه هللاُ -طالَْعُت ما َكَتَبه األُخ الص 

ستور)صحٌفة  ٌ ة-( الد  تحَت ُعنوان( مٕٔٔٓ/٘/٘) -األُردن بانتظاِر ) :

ٌٌِّن»ِحزب   فً ببِلِدنا، ولَِم ال؟« للسلف )! 

 

  :فؤقولُ 

 

 

ِرٌن-ِمن البداهِة بمكان  أْن َنقولُ  عوةُ إلى : -ُمَقرِّ َة هً الد   ٌ إن  الدعوَة السلف

َقهُ -؛ كما َفِهَمُه -على بصٌرة  -اإلسبلم الحقِّ  وَطب  اعتقادا ، وعبادة ،  -

الُِحون -وُسلوكا   ِة الص  ًَ هللاُ عنُهم-َسلَُؾ األُم   ،{بال تًِ هً أَْحَسن} -رض

ًّ -{ لل تًِ هً أْقَوم} ، وَنْهج  َمْرِض ًّ ما اسُتطٌع إلى ذلك ِمن سبٌل شرع -.. 

ِة فبة  ِمن الّناِس   ٌ الً؛ فإن  احتكاَر أ هذه  -َمهما كاُنوا، وأٌنما كاُنوا-وبالت 

اقة، وِشعارات  ، وتحَت عناِوٌن بر   ً عوَة ألنفُِسِهم؛ بتؤطٌِرها بإطار  ِحزب الد 

عاء  عاِطل احتكار  : الِمَعة باِطل، وادِّ .. 

ات الُمعتَبَرة   ٌ َة المرجع الُمتسلِسلَة -وعلٌه؛ فإن  َصواَب األفعاِل، وِصح 

ا ّ ٌ لُ فً اعتباِر هذه الفبِة أو تلك  -إسناِد لُ الذي علٌِه الُمَعو   -هً األمُر األو 

عابها، أو على انحراؾ  فً َدعواها  !على سبلمة  فً ادِّ

ةَ )ك؛ فإن  وإِذ األمُر كذل  ٌ تؤَبى على َنفِسها أْن  -ِمن حٌُث هً-( السلف

( ٌِّق، أو !( َتحُشرَ  ؛ !( تحُصر)َنفَسها فً ِحزب  ض منهَجها فً باب  واحد 

ِة اإلسبلِم العظٌِم وتكاُملِهِ   ٌ ة  ُمتكاِملَة ، بشمول  ٌ  .فهً َدعوة  ُشمول

ن حٌُث الت طبٌُق مِ  -ما -فً جانِب   -ما-َتقصٌر  )!( ولبْن َظَهَر للبعِض 

عوي   اِت، وإٌبلبِها الَمكانَة -الد   ٌ ِم إلى األولو ؛ فما ذلك إاّل العتباِر التقد 

بَقَة  ام، وفِقِه -الُمناِسَبَة، والَمنزلََة البل   ٌ روؾ، والن واِزل واأل بَِحسِب الظ 

 .-َتنزٌِل األحكام



ٌُضٌفُُه البعُض  دا  َوْصَؾ -)!( فما  ٌِّ ٌ  )ُمق ً  ( ةِ السلف قولَ -!بقٌد  إضاف ٌَ : ؛ كؤْن 

ة الُمحافَِظة)  ٌ ٌ ة: ).. أو(! السلف أو( التقلٌد ٌ ة ..) : : ).. أو(! اإلحٌاب

ٌ ة ة: )أو(! الحضار  ٌ أو!(! الِجهاد ٌ ة ..) : كفٌر ُكل  ذلك ال َوْجَه لُه فً !(: الت 

؛ -َحَسنا  سابؽا  حّتى لو كان فً ذاتِه -حقٌقِة األْمِر، وال فً ُدنٌا الواقِع 

 !فكٌؾ وهو لٌَس كذلك؟

ُة   ٌ عوةُ السلف ة   -أولَ ما تكونُ -فالد   ٌ ة ، إصبلح  ٌ ، تربو ة   ٌ ة ، منهج  ٌ دعوة  علم

عاَوى  -منهجا ، وتطبٌقا  -، َتنؤَى بنفِسها -شاملَة  - عن االنِسٌاِق َوراَء الد 

ختباء  َخْلَؾ الفضفاضة؛ فضبل  عن ُولوِج الفَِتِن واالبتبِلءات، ولو ا

ٌاسات)ُمصطلح  عتِوُرهُ ِمن ُمَخب آت-!( السِّ ٌَ ؛ فضبل  عن ُمصاَدَمة -!وما 

لَة    ٌ عى فً ساحِة َحْرب  ُمتخ ام وأولٌاء األُمور، أو َخوض ِجهاد  ُمد  -الُحك 

؛ فهً ُجْزء  ُمِهم  ِمن -وضوابِط ُكل  -َبعٌدا  عن الِعلم، والحّق، والُهَدى

ةِ  ، وجانِب  أساس  ِمن نسٌِج الَوَطنِ حاِضِر األُم  . 

ةِ )إن  االنتساَب إلى   ٌ مع الُمخالََفِة أِلصِل نِسبتِها، والُمناقَضِة -( السلف

تِها، واالنقطاِع عن سلسلِة أسانٌِدها كاؾ  فً َنْقِض  :-لُِعلمابِها وأبم 

عاء عَوى، وَكْشؾ الش بهة، وردِّ االدِّ  .الد 

ةِ )فً َذمِّ  -جمٌعا  -ء ففتاَوى مشاٌِخنا األِجبل    ٌ ، وَنْقِض (الحزب ( بِ  (: التحز 

ٌَستوِعَبها َمقال   ، َفضبل  عن أْن  َسَعها ِكتاب  ٌَ  !أكبُر ِمن أْن 

عوِة إلى -ومنهُج َسلَفِنا الصالِحٌن  ُؾ باالنتِساِب إلٌِهم، والد  الذٌن نتشر 

ب)على كلمة  سواء  فً َنقِض هذا  -منهِجِهم ِك تِْلُكُم ، وَهتْ (التحز 

( ٌ ة ق (الحزب َطر  َمع -ِمن َقرٌب  أو بعٌد-؛ ُدوَن الت  إلى استِؽبلِل  -!أو الط 

ٌ ة  ة الحال  ٌ روؾ السٌاس ًَ بـ)!(الظ  ربٌع الث ورات )، التً َفَتَح باَبها ما ُسمِّ

ٌ ة  !(!العرب

ة  لِفَُرص    ٌ ُة لٌَست دعوة  انتِهاِز  ٌ عوةُ السلف ة  لِمواقِؾَ وال استؽبل! فالد   ٌ !! ل

ٌ ة فاِعلَة   ؛ وَوْفَق الُمتاِح لها -ِضمَن أُُسس  وقواعد-وإن ما هً َدعوة  منهج

عوة إلى هللا  -ِعلما  أو َعَمبل  - ، واألمر -ُعموما   -تعالى-فً إطاِر َضوابط الد 

ُخصوصا  -بالمعروؾ والن هً عن الُمنَكر  -.  

لَِؾ وال أدلّ على ُوضوِح وشفافٌِة َمنهِج  فً موضوِع  -الحاِسم-الس 

( ةِ   ٌ بِ )و( الحزب م فً : -هذا-( التحز  ٌْ مّما َرواهُ اإلماُم أبو ُنَع ِحلٌة »



حٌحِ -« األولٌاء نِد الص  ٌر -بالس  خِّ ِؾ بِن عبِد هللا بِن الشِّ وهو -، عن ُمَطرِّ

  ً ، وأبوهُ َصحاب  ً َد ْبَن ُصْوَحاَن، ف: ، قال-تابع ٌْ ا َنؤْتًِ َز ٌَقُولُ ُكن  ا : َكاَن  ٌَ

نِ ! ِعَباَد هللا ٌْ َما َوِسٌلَُة اْلِعَباِد إِلَى هللاِ بَِخْصلََت اْلَخْوِؾ : أَْكِرُموا َوأَْجِملُوا؛ َفإِن 

ِمعِ    .َوالط 

ْحوِ  ا ِمْن َهَذا الن  ا، َفَنَسقُوا َكبَلم  ، َوَقْد َكَتُبوا ِكَتاب  ْوم  ٌَ ُتُه َذاَت  ٌْ إِن  هللاَ : )َفؤََت

نَ  اَرب  ا َوُكن  َنا َواْلقُْرآَن إَِماُمَنا، َوَمْن َكاَن َمَعَنا ُكن   ٌ ا َنبِ د  ، َوَمْن ...ا، َوُمَحم 

ا ا َوُكن  ِه، َوُكن  ٌْ ُدَنا َعلَ ٌَ   !(...َخالََفَنا َكاَنْت 

ِهْم : َقالَ  ٌْ ْعِرُض اْلِكَتاَب َعلَ ٌَ قُولُونَ -َرُجبل  َرُجبل  -َفَجَعلَ  ٌَ ا: ، َف ٌَ فبَُلُن؟  أَْقَرْرَت 

 

، َفَقالُوا  ً ا ُؼبَلُم؟ : َحت ى اْنَتَهْوا إِلَ ٌَ أَْقَرْرَت   

اَل : قُْلتُ  .  

ا ُؼبَلُم؟ : -َزٌدا  : ٌعنًِ-َقالَ  ٌَ اَل َتْعَجلُوا َعلَى اْلُؽبَلِم، َما َتقُولُ   

ا فًِ ِكَتابِِه، َفلَْن أُْحِدَث : قُْلتُ : َقالَ  ً  َعْهد  ا ِسَوى إِن  هللاَ َقْد أََخَذ َعلَ َعْهد 

  ً   .اْلَعْهِد ال ِذي أََخَذهُ عل

وكاُنوا ُزَهاَء َثبَلثٌَِن َنفسا  -َفَرَجَع اْلَقْوُم ِمن ِعْنِد آِخِرِهْم، َما أََقر  ِمْنُهْم أحد   -

. 

لَؾ  ... لَؾ، وُسلوُك الس  لَِؾ، وَمنهُج الس  ة  -هذا هو فِقُه الس   ٌ َنقدا  لِحزب

َرة ُذر  َقْرُنُه وَهتكا  لِ ! ُمبكِّ ٌَ ب  كاد  ٌ ة، وِرضا  -تحز  اكتِفاء  بالقواعِد الشرع

ة   ٌ ة العلم  ٌ ما  إلٌِهما، وَتواُصبل  معُهما-بالمرجع ، -َتَقد  ، وَنقاء  ؛ َصفاء 

؛  إحٌاء  )، و(ُمحافظة  )وَبقاء  ) ة)؛ ُدوَن (حضارة  )، و  ٌ وال ! ُمفِسَدة!( ماضو

ٌ ة) ُمهلَِكة!( رجع !! 

عن أهواء َذِوي األهواء -ُكل هُ  -الُبْعدَ -بعٌد   -جمٌِعهِ -فً هذا -وهو  وآراء  !

ُكل  ذلك ِحفظا  لوحدة ! واجتهادات َمن لٌَس أهبل  لبلجتهاد! أصحاب اآلراء

ة، وِحرصا  على ِكٌانِها، وَجْمعا  لكلمتِها، وصٌانة  لمجموِعها : األُم 

ا َوالَ تَ } قُواْ َواْعَتِصُموْا بَِحْبِل هللّاِ َجِمٌع  َفر  ...}.. 

 

اِظُر فً تارٌِخ  ةِ )وبعُد؛ فالن   ٌ ب)و( الحزب ات أهلِِهما، -( التحز   ٌ وُسلوك

ٌُوقُِن َكم أْجلََب على  -!ولو َنظرة  خاِطَفة  -وُممارساِت الُمتنِسبٌِن إلٌِهما 



ِة  وباهلل -ِمن َوٌبلت  وتفرٌق، وَتَشْرُذم وَتمزٌق  -فً أيِّ اتِّجاه  -األُم 

وفٌقالت   -. 

* * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٌ ة ، ومفهوما ، وَتمٌٌزا  -!( الحضارة)و.. السلف  -نِسبة 

 

ٌ ة   (!الحضارة)و.. السلف

، ومفهوما ، وَتمٌٌزا  -  -نِسبة 

 

 

 

أثر  بالػ  َجم  فً  -ُمفردات  وأسالٌبَ -ها لمعرفِة ُعلوِم الل َؽِة وفُنونِ ....

ُر عن المقصوِد والُمراِد  ِصٌاؼِة الَكلِماِت وَضبط الَمعانًِ؛ ذلُكم أن ها ُتَعبِّ

، وأفصِح ِعبارة ؛ فعندما َنقولُ  ٌ ة: )-َمَثبل  -بؤوجِز بٌان  ٌ ة الحضار ؛ (السلف

ي  ٌُإدِّ هن، وَتْفتٌِت الَمعَنى إالّ إلى تش -نتٌجة  -فهو تركٌب  لَُؽِوي  ال  تٌت الذِّ

َة َمن ٌقولُ  !-وال ُبد  - ٌ ة : )-ِمثبل  بِمثل   -ُمناِدٌا   -الٌومَ -فَثم  السلف

ة  ٌ ٌ ة: )، و!(اإلصبلح قلٌد ة الت   ٌ ٌ ة)، و!(السلف ة الت جدٌد  ٌ : ، و(السلف

ة الُمحافَِظة)  ٌ   ...و... ، و!(السلف

قولُ  قولُ : -ُكلِّهِ -واألعجُب ِمن ذلك  ٌَ ٌ ة: )َمن  ُة الِجهاد  ٌ واألعجُب  !!(!السلف

ٌ ة: )قولُ َمن ٌقولُ : -!أكثرَ - كفٌر ة الت   ٌ   !(!السلف

ا-وِمن الُمناِسِب  ً  العبل مُة  -ابتداء   -جد ّ إٌراُد ما َكَشَفُه األُستاُذ السلف

ا -« أباطٌل وأْسمار»فً كتابِِه الُكّبار  -رِحمُه هللاُ -محمود محمد شاكر  لَـم 

ة)قالَ ُمناقِشا  لَفَظ   ٌ ٌ ة)ولفُظ -!( الرجع هذه األلفاُظ ... »: -ٌُقابِلُهُ  (!الحضار

ا ٌَجُد لها اإلنساُن َحد ّ َرر: الُمبَهَمُة التً ال  ٌُإِسفُنًِ أن  ! شدٌدةُ الض  ولكْن؛ 

ُعوَن  ما ُهم القوُم الذٌن ٌد  لَجؤُوَن إلٌها، إن  ٌَ قافة»أكثَر الذٌن  ُعوَن ! «الث  وٌد 

« ًّ ُعوَن ! «االتِّجاه العلم ٌ ة»وٌد  ق ة العلم ُعوَن ! «الدِّ ! «المنهج»وٌد 

ٌْؾ الذي ال ُحدوَد له ُعوَن ما شبَت ِمن الز   !!وٌد 

ًَ معَنى  ٌ ة»فؤنَت إذا شبَت أْن َتستقِص ٌُقابِلُها ]« الرجع سواء  -فضبل  عّما 

َثْرثُِرونفً كبلِم َمن ٌتكل ُموَن، وٌَ  -[بسواء   ٌُ َوَقْعَت فً ِمثِل  :-هِضُبون، و

َرة فً َفْهم الُمراد منها-« َرَدَؼة الَخَبال» ٌْ  .«...-ِمن الَح

ٌ ة)»فـ جع ٌُقابِلُها ( ]الر  ؤلَفُُه الناُس  -أٌضا   -[سواء  بسواء  -فضبل  عّما  ٌَ لفظ  

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=27873


ي إلى اختبلِط ا -الٌومَ - ِد على ُؼموِضه الُمْتلِِؾ للَفْهِم، الُمإدِّ إلدراِك، الُمَمهِّ

بلَُػ إلى َهواهُ  ٌَ ى أْن  ٌَحملُ معنى ِمن معانً -باستعمالِهِ -لُِكلِّ ذي هو  ُه  ؛ ألن 

 ...«...الفساد فً َمفهوِمِه الؽاِمِض 

ًّ لكلمِة : وعلٌه؛ فؤقولُ  اإلقامة فً : )هو( الحضارة)إن  المعَنى الحرف

، ُثم  -(َنى البواديُسك: )التً هً-( البادٌة)، بما هو خبلُؾ (الَحضر

َر ( الُمصَطلح)هذا ( تطّور) ٌَُعبِّ عن -فً أحواِل المجتمع الُمعاِصر -ل

م، و ر)َمجموع معانً التقد  ٌ ة(الت طو   ...-وما إلٌها-، والمدن

راته، (الُمصَطلح)فً معِرِض ُمناقشة هذا  -ها ُهنا-ولسُت  ، وتطو 

َد ِذكر  لُِمصَطلَح  ودالالتِه؛ فاألمُر أعمُق ِمن أْن ٌكوَن مُ  ، ٌُدل  على -ما-جر 

َة َحضارة  -( الحضارة)؛ إذ إن  -ما-معن ى   ٌ فٌها الَحَسُن  -ِمن حٌُث هً-أ

حٌح ٌ ة)؛ فنسبة -وفٌها القبٌح، وفٌها الفاسُد وفٌها الص  إلى ( السلف

هُ عن االستِرسالِ  -!هكذا بإطبلق-( الحضارة)  نسبة  باطلة  ُمستنَكَرة، ٌتنز 

جٌح  .معها َذُوو المعرفة الصافٌِة، واإلدراك الر 

ألْن - (الُمَثق فٌِن)ِمن األَُدباء، و-ولعل  هذا هو الدافُع لبعِض الُمعاِصرٌن 

كُتَب فً  -«مساوئ الحضارة الؽربٌة»، و«اإلسبلم وُمشكبلت الحضارة»ٌَ

 .-وما أشبه ذاك

ق-وما أجملَ ما قالَُه  نا  لِبعِض هذه الد  ٌِّ ً  الشٌُخ محب   -ابقُمَب األُستاُذ السلف

ٌن الَخطٌب  َمتِِه لدٌوان  -رِحَمُه هللاُ -الدِّ بما -«َمجد اإلسبلم»فً ُمقدِّ

 :-ملخصه

لِ -إِن  المعدَن الذي َبَرأَ هللاُ منُه » هِر األو  ُثم   -أُصولَ الُعروبةِ  -فً الد 

َرها ِظْبرا  لئلسبلمِ   ٌ ة  فً األرِض إن ما هو معدن  كرٌم ، : -تخ ْبرِأ هللاُ أُم  ٌَ لْم 

 .ُتدانٌه فً أصالتِِه، وسبلمتِِه، وَصبلبتِه، وعظٌم استعداده للحقِّ 

ة، وبُكلِّ نافع  ِمن َنتاِج الحضارة  و 
وهذا ٌدُعو إلى األخذ بؤسباب القُ

م، واألخبلق القدٌمة  ٌَ -ألن  الخٌَر -الحدٌثة، مع الُمحافَظة على الُمُثل، والقِ

علٌم، ووسابل -قدٌم   -هُ ُكل   ُنُه ِمن إصبلِح المداِرس، ومناهج الت  ؛ بما ٌتضم 

 .«اإلعبلم

فُْت ُعلماَءنا  ٌَ بٌاُنها وتوكٌُدها،  -ِمن َقْبلُ -وهذه معانً حق  سامٌة  لْم 

ُؾ بؤْن َنكوَن َحْلَقة  -والحمُد هلل-وَتوطٌُدها  ، وُهم الكباُر الِكباُر الذٌن نتشر 



ق ة، فً سلسلِة أسا د، والش  ة العالٌة؛ دون أهل التفر   ٌ ة العلم  ٌ نٌِدهم الذهب

 !واالْنِعزال إلى الهاوٌة

الح فً  الح ِمن الط  -هو الذي َدَفَع  -ُعموما  -( الحضارة)وعدُم إدراك الص 

ٌت-العبلّمَة ابَن َخْلُدون  -أٌضا   ر ِمن  -عالَم االجتماِع ذابَع الصِّ ٌَُحذِّ ألْن 

َقُع فً تمٌٌِز ذلكالَخْلِط وا ٌَ َمتِهِ »فً -الضطراِب الذي قد  ؛ -الش هٌرة-« مقدِّ

ُح ... »: حٌُث قالَ  هً نهاٌُة ( الحضارةَ )أن   -فٌما بعدُ -وقد ٌتوض 

 !«...العمران، وُخروُجه إلى الفساِد ونهاٌِة الشر، والُبعُد عن الخٌر

؛ ٌجُب أْن تكوَن  -أٌنما كانت، وكٌفما كاَنت-( الحضارة)فـ ؛ ال َمتبوعة  تابعة 

َبْعَد أن ُتَؽْرَبلَ ِمن أكداِرها، وُتَصف ى عن أْوَضاِرها، وُتَنق ى  -وال ُبد  -وذلك 

ِمن ( َمحدودا  )ال َتْعُدو أْن تكوَن ُجزءا  -والحالُة هذه -ِمن َؼثاَثتِها؛ فهً 

ٌ ة ( الت صفٌة)َمجاالِت  ة المنهج  ٌ قٌة األخبل( التربٌة)، و-الكثٌرة-العلم

ٌ ة  لوك ثٌرة-الس  أصلَ  -بالمجموع-، والتً ُتَعد  -التً هً كالدراري الن 

ًِّ الُمعاِصر؛ فكٌؾ  أْن  -هكذا-( الحضارة)لـ( ٌُرادُ )أُصوِل اإلصبلِح السلف

ا ُتْنَسُب  ةُ )تكوَن أُس ّ  ٌ عوةُ السلف بؤصالتِها، ورحابة منهِجها، ودق ة -( الد 

ِرها  !!َمَعُه، وعلٌه؟ إلٌه، وُتْجَمعُ  -َتصو 

؛ فما بالُُكم !(العناوٌن)حالَ  -فٌما نحُن فٌه-وَبْعُد؛ فلبْن كان هذا 

 !بالمحتوٌات والَمضامٌن؟

ُرهُ -َنقولُ هذا  ٌَخُرَج علٌنا  -وُنَقرِّ ٌُفِصُح أكثَر عن  -فً الَؽد-حّتى ال  َمن 

ٌ ة)ُمقابلة  لـ-ُسوِء َمقصوِده  ٌ ة الحضار قولَ  -!(السلف ٌَ ٌ ة ) :بؤْن  السلف

ة  ٌ ة  : وقد قٌلَت، لكنْ -(! االنهزام  ٌ  !!-!بؤلفاظ  أقل  وحش

لُ  -وهاتٌك-فُكل  هذه األوصاِؾ  ٌ ة ُمخَتَزلَة ، ال ُتَمثِّ إن ما هً أوصاؾ  ُجزب

َرة عن أهداؾ  ُمَبْعَثَرة ، وإن ما هً معان  ُمعبِّ ُن الحق  ٌِّ َحَسَب  -الواقَع، وال ُتب

ر  قِد واإلقذاع -حٌنا  -أنواِع التصو   !-أحٌانا  -، وإمعانا  فً الن 

ة: )فعندما ٌقولُ القابلُ   ٌ ٌ ة إصبلح ٌ ة: )، أو!(سلف ٌ ة تجدٌد : ، أو(!سلف

ٌ ة ُمحافَِظة) ة: )، أو حت ى!(سلف  ٌ ٌ ة رسم ة: ).. ، أو!(سلف  ٌ ٌ ة ِجهاد ؛ !(سلف

ُر ُكل  قابل   ٌَُعبِّ ما  قولُه-فإن  ٌَ ا ُعنوانا  على عن َتوَ  -بما  ِهِه وُمراِدِه؛ إم  ج 

، (ِجهادا  )، أو (َتجدٌدا  )، أو (إصبلحا  )؛ -طرٌقتِِه، أو إعبلنا  عن َدعوتِهِ 

 ...أو.. أو



ٌ ة)بٌَنما  َتستوِعُب الحق  -بُشمولِها، وَعَظَمتِها، وَحقٌقتِها  -الحق ةُ -( السلف

، -لٌس إالّ -عن ى ِمن معانٌها ؛ لٌكوَن ُجزءا  ِمن أجزابِها، وم-ُكلِّهُ -ِمن هذا 

ِة (: اإلصبلحُ )فـ  ٌ عوِة السلف (: الت جدٌدُ )، و-ِعلما ، وَعَمبل  -ِمن أهمِّ أصوِل الد 

بمعناها  -( الُمحاَفَظةُ )ِمن أعظِم وسابلِها فً تحقٌِق اإلصبلِح، و

 بضوابِطهِ -( الِجهادُ )ِمن أَجلِّ ما تفتخُر به، وتستعلً بِذْكِرِه، و -!اإلٌجابً

قٌقة ِة الد   ٌ ٌ نا -« ذروة سنام اإلسبلم» -الشرع بلة -كما قال نب علٌه الص 

بلم  .-إْن كان حق ّا فً َنْفِسهِ -وهكذا فً سابر ما هو ُجزء  ِمن ُكل  ... -والس 

نا َنْخُرُج ِمن هذه  فات)أو -( األوصاؾ)وعلٌه؛ فإن  َجْمعا  - (النَِّسب)، و(الصِّ

ِسُم بها  -ا منهاما كان حق ّ -أو َتفرٌقا   ة  صحٌحة، تت   ٌ -بُمفَردات  معنو

ُة؛ لكنْ  -جمٌعا    ٌ عوةُ السلف ُجوُز : الد  ٌَ أو حت ى -أْن ُتحَصَر فٌها  -بحال  -ال 

ٌُقَتَصَر بها علٌها-!فً بعِضها  !!، أو 

ُر : أقولُ  -َتنبٌها ، وَتنوٌها  -وِمن باِب ِذْكِر الشًِء بالش ًِء  -ال أزالُ أتذك 

 ٌِّ بخطِّ عبلّمِة الِعراق األُستاذ الشٌخ  -َقبلَ نحِو ثبلثٌن سنة-ما قرأُتُه  -دا  ج

َمِة ِكتاِب  -رِحَمُه هللاُ -محمد بهَجت األثري  ُمعلِّقا  على ما َوَرَد فً ُمقدِّ

ي-« تهذٌب الكمال»  -فً الُمإلّؾ-ِمن قوِل ُمحقِّقِِه  (6ٔ/ٔ) -للحافِظ الِمزِّ

ًِّ تؤ: )-أثناء ترجمتِِه له لَفِ ي: أي-( ث ره بالفِكر الس  ؛ فَكَتَب األُستاُذ -الِمزِّ

ِه الجمٌل الُمتَقن -حاشٌة  َوجٌزة   -رِحَمُه هللاُ -األثري  أَرى أن : )-بخطِّ

ٌ ة)؛ ألن  َبعض َمن تعرؾ جعلوا «تؤث ره بفِْكِر األصالة»: تقولَ  َنْبزا  ( السلف

ة  ٌ جع   !!(ُمراِدفا  للر 

َنَرى ألوانا  وأصنافا  ِمن أمثاِل تِلُكُم  -الٌومَ -؛ فها َنْحُن -هللاُ  رِحَمهُ -وصَدَق 

بَز واإلقذاع  َنِة الن  إْن -، وُكل ها -!ولو بُطُرق  ؼٌر ُمباشرة-النِّسبِة الُمتضمِّ

َنت بعضا  ِمن صواب ما تدل  على ُجزء  ِمن الحقِّ والحقٌقة؛ -تضم  ؛ فإن 

ُمؽِرقا  فً الباطل، وُمْمِعنا  فً َتقزٌِم  -اِمنه-فكٌؾ إذا كان بعض  آَخُر 

، أو تمزٌقِه؟  !الحقِّ

الحّق، ( اإلصبلح)فً َتطبٌق معَنى  -تماما  -داخل  ( َفهم أحوال الَعصر)فـ

نه ِمن ( الت جدٌد)وُمتطل بات  دق، بما ٌتضم  تسهٌل لؽة الِعلم، )الصِّ

ٌُعَرُؾ عنَد الَبعض مّما  -أُسلوبا  وطرٌقة   -( وُمخاَطَبة حاجات الن اس

ً  -( ترشٌد الِخطاب)بـ ؤُن الواضُح الجل ا-وهو الش  فً ُمشارَكة كثٌر   -جد ّ



ٌن  ٌِّ ُرق )فً ُولوج  -بل وُمبادَرتِِهم-الفاِعلَِة -ِمن المشاٌخ السلف الط 

ة  ٌ ٌ ة ( العصر عو ٌ ات، وإنترنت، وُصُحؾ، ومجبلّت، -الد  ِمن فضاب

ٌ ة -... ُتب، والُمإل فاتوَنَشرات؛ َفضبل  عن الكُ  وابِط الشرع ُكل  ذلك بالض 

  .-الصحٌح( الوعً)التً ُتعٌُن على تعمٌِق 

ٌَخفى -هكذا-وهذا  ربط )سبٌل  جلٌل  ٌكوُن ِمن ِخبللِِه تحقٌُق  -كما ال 

ٌ ة ٌ ة بتؤصٌبلتِها الشرع ؛ ؼربلة  للمفاهٌم الُمختلَِطة، (الُعلوم العصر

 ...على الحقابق الواثقةِ ( تربٌة  )ضطِرَبة، وللمعانً المُ ( تصفٌة  )و

لَ فً اعتباِر أن   حٌَح الُمَتَمثِّ ة )وإِذ األمُر كذلك؛ فإن  اإلدراَك الص  وحدة األم 

عبٌرُ -( مقصد شرعً ومطلب حضاري ٌُوِجُب على ُكلِّ ُمسلم   -!إْن جاَز الت 

إوب على َتفعٌل هذا اإلدراك الواعً، ضم عاُوِن واع  العملَ الد  ن أُُسِس الت 

ًّ الُمْزِري  ًّ الحزب ؛ بعٌدا  عن الَمسلَك الَعصبً الحرك ًِّ األخويِّ -الشرع

ٌِّن، وُزخرؾ؛ فهو قبٌح  َقبٌح ل، وُز ارٌخ شاهد  -والذي َمْهما ُجمِّ ، والت 

 ..صرٌح

َفْتَح أبواب الِحوار مع : )-ِمن جهة  أُخَرى -ببل شك  -ٌُلِزم  -ُكل هُ -وهذا 

ٌ ة-( اآلَخر ٌ ة، وقواعده المرع ؛ -ال إفراطا ، وال اعتباطا   -بشروِطه الشرع

، وال َتقصٌر ، وال َتهاُون  ب، وال ُؼلُو  سواء  فً الجوانِب  -ُدوَن َتعص 

ٌ ة، أو  عو ٌ ة، أو الفقهٌة، أو الد  ٌ ة، أو العقد ٌ ة)السلوك سم ، وبما ال -(الر 

إذا كان هذا -( ء اآلخر ِمن الُمسلِمٌنإقصا)ٌكوُن فٌه أي  معنى ِمن معانً 

حٌح ( اآلخر) ًِّ الص  -سواء  أكان هذا االجتهاُد -سالِكا  َسبٌلَ االجتهاِد العلم

ُة ذلك  -فً َنفِسه  ٌ  أْم َصوابا ، ولكْن؛ بتؤوٌل ُمنَضبِط  سابػ  لمن له أهل
خطؤ 

 .-فً أبواِب الت رجٌح، وأسبابِهِ 

ٌ ة)أن  : ، وهو-ؼاٌة  -م  مع لُزوِم الت ذكٌر بؤمر  ُمهِ  ُتعَرؾ  -الَحق ة- (السلف

اتها  -كما ُتعتَبر تطبٌقاُتها-أصولُها   ٌ ِمن خبلِل أسانٌِدها الُمعتَبرة، ومرجع

رة؛ فَمن َسلََخ َنفَسهُ  ٌُسلَخَ  -الُمقر  ًَ بؤْن  شٌد  -!أو رض عن هذا التسلُسل الر 

ُرهُ وأقولُهُ  ( ِمن ُكلِّ َخلَؾ  )لُ هذا الِعْلَم ٌَحمِ »وعلى مبدأ  -الذي أَُقرِّ

ٌُفَهم هذا َعنًِّ بما أُرٌُد وأَعنًِ: -«ُعدولُهُ   !فعلَى َنفِسها َبراقُِش َتْجنًِ؛ فْل

اه ( االنسبلخ)هذا ( تمرٌرَ ) -!قدٌما  -( البعضُ )وكما حاولَ  -َعبَر ما سم 

ة الُمواَجهة: )-ٌومبذ    ٌ ة المنهج عصر  ٌ با   !انِحرافا  جدٌدا  -!( سلف وتحز 



، (التمرٌر)ِمثِل هذا ( تكرٌرَ )ٌُرٌُد !( لعل هُ )َمن  -الٌومَ -نَرى : -!!أكٌدا  

تِه -ولكْن؛ بقالب  أجَذب، وبؤلفاظ  أعَذب  ٌّ َظِر عن حقٌقِة ن بؽضِّ الن 

ٌاتِ -ومقصوِده ُر الحقابق، وال الُمسم  ٌِّ  ...؛ واألسماُء ال ُتَؽ

ُر  ٌِه على هللا -فاضل ، وصدٌق  َصُدوق  ما َكَتَبُه أخ   -أخٌرا  -وأَُكرِّ  :-وال ُنَزكِّ

ت سع صدُرنا لكلِّ َنقد  » ٌَ ٌُخطبون؛ فْل ٌ ون َكؽٌِرهم؛ ٌجتهُدون و السلف

سلسلَة ُنور  وهداٌة  وتوفٌق، -« -كَما عل َمنا ُعلماُإنا-هاِدؾ [ صحٌح]

ر  دقٌق؛ وأ َع انضباط  وأمان وَتوثٌق، ولُباَب َفْهم  ُمَحر  ٌَ ا َمن َنَبا، أو وَمْه م 

َس }... ، و-أو الحرٌق.. فالمزٌُد ِمن الَخلَل والت مزٌق؛ كحاِل الؽرٌق: َكَبا ٌْ لَ

ِ َكاِشَفة  ...{لََها ِمن ُدوِن هللا 

 

******** 

 

 

 

 :(تنبٌه)

 

-٘-ٕٓ:)عدد هذا الٌوم-األردنٌة-(الدستور)ُنشر هذا المقال فً جرٌدة 

ة ؛ مما سّبب إدخال كثٌر من لكن ُحذؾ منه أقواس كثٌر(.....ٕٔٔٓ

 !الكبلم بعضه فً بعض

 ..فاقتضى التنبٌه

 

 

***** 

 

 

 



ٌٌِّن فً  ة-( مصر)نصٌحة  إلى السلف أخً -وإلٌك  -بعام 

 ًّ لَفِ اِعً الس  ة-الد   ..-بخاص 

 

 مبسم هللا الرحمن الرحٌ

 

 

 

ٌ ٌن فً  ة-( مصر)نصٌحة  إلى السلف  -بعام 

 

ًّ -وإلٌك  لَفِ اِعً الس  ة-أخً الد   ...-بخاص 

 

 

 

ٌُور  حرٌص  -تاَبْعنا  ... ٌَجري-ما جَرى  -وتابَع ُكل  ُمسلم  َؼ على  -وال ٌزالُ 

َبة ( ِمصرَ )أرِض  ٌِّ ة ُشهور-الط ً -ُمنُذ ِعد  ؛ ِمن ُمظاَهرات، فثورة، فتنحِّ

ب فَوَهِن الَبلَد، وتكاثر األحزاب، وُعلُوِّ صوت ... ٌس، فتولًِّ الجٌشالر 

ة  ٌ ة الثانٌة ... الباِطل، وُوقُوع بعِض الفَِتن الطابف ثم استفتاء تعدٌل الماد 

ة، واستؽبلِل الُمستؽلٌِّن، و ستور، والثورة الُمضاد   !..و.. ِمن الد 

ةَ -كانْت  -!بل الُمتاَبعات-وِمن ِضمن هذه الُمتابعِة   لكثٌر   -َثم 
ُمتابعة  حثٌثة 

ِمن الت صرٌحات، والَمواقِؾ، والفتاَوى التً َصَدَرْت ِمن بعِض أفاضل 

ٌن  ٌِّ مٌدان )؛ ابتداء  ِمن فتاَوى الن زول إلى -ُهناك-المشاٌخ السلف

وجة)!( مع ما ُذِكَر فً بعِضها-!( الت حرٌر ، -!!واألوالد !ِمن ُنزول الز 

وُمرورا  بما ُنقِلَ عن َمْدِح (! تجوٌز إنشاء األحزاب)فتَوى وانتهاء  ب

المعروؾ َخلَلُ عقٌدتِها -( اإلخوان الُمسلُمون)لجماعة ( البعض)

ها  !-ومنهِجها، والُمنحِرؾ سبٌلُها وخط 

ٌ ون فً -فٌه-آَن الوقُت الذي نتواَصى )!( ولعل ُه  أٌها الدعاة السلف

بر، والم-(مصر) ، والص   لواقع  َعِسر  مخاُضُه، بالحقِّ
رحمِة؛ ُمداَرَسة 

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=27960
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=27960


-فً ذات هللا  -فٌها-وُمضطِرَبة  ِحٌاُضُه؛ بكلمة  هادبة  هادٌة ؛ نتناصُح 

 ...؛ بِصدق  وإخبلص-تعالى

ُد   -!(سرٌعة)ِمن أحداث وَتداِعٌات -( ِمصرَ )أن  ما َجَرى فً  -ابتداء  -وُنإكِّ

ٌُقاُس علٌها ا ال سابَقَة له  زٌُد -فً الَعصِر الحدٌث- قد ٌكوُن مم  ٌَ ، وهذا 

 !!!واالضطراَب اضطرابا  !! واإلشكالَ إشكاال  ! الببلَء َببلء  

َبُب الذي َجَعلَنًِ أْلَتِمُس لبعض  ِمن أولبك المشاٌخ-َنفُسُه -وهو  : الس 

مع تصرٌحً الواضح بالت خطبة واإلنكار لمواقِفُِكم  -فً بادئ األمر -الُعْذرَ 

 ...تِلك

ن ِمن الن اس -ٌومبذ   -هذا-عِجب موقِفًِ الوسُط ولْم ٌُ  ٌْ  :طابفَت

ٌ ة على  -تِلك-َمن َرأَْوا أن  َتخِطَبتًِ : األُولَى عوة )قد تكوُن ذات آثار سلب الد 

ة  ٌ ٌ راِت الجاِرٌة -فً ِمصر-( السلف روؾ والتؽ  !-فً ِظلِّ الظ 

بل ال ُبد  ِمن اإلسقاِط، ! ًال َتكفِ  -وحَدها-َمن رأَْوا أن  الت خطبة : الثانٌة

بدٌع، والت ضلٌل  !والت 

دا  -مع إدراِكً  ... ٌِّ أن  الفَِبَة الثانٌَة أشرُس فً موقفِها، وأعسُر فً  -ج

 !!طرٌقتِها، وأْنَكى فً ِعبلِجها، وأسوأُ فً آثاِر أُسلوبِها

ظا  لَِحقِّ ؛ ِحف-ذاتِهِ -على َموقِفًِ  -وال أزالُ -فلَم أَزلْ  -ُكلِّهِ -ومع ذلك 

ِة، وِصٌانة  الستِقاَمِة الَمنهِج، وإزالة   ٌن، وسبلمِة األُُخو  ناُصح فً الدِّ الت 

عوِة، وَخوفا  على  ٌُخَتَطَؾ أْمُنها،  (ِمصرَ )للعوابِق ِمن طرٌِق الد  َبِة أْن  ٌِّ الط

ٌن)باسِم  -أو أماُنها، أو إٌماُنها ، وَترجٌحا  للمصلحِة -(الدعوة)، أو (الدِّ

 ...راجحِة على ما هو َمرُجوح  ِمن سواهاال

 ًّ  :أخً الداعً السلف

ًِّ  -!بسرعة  -ال أدِري لماذا َنِسٌَت   -رِحَمُه هللاُ -َنصابَح شٌِخنا اإلماِم األلبان

ٌاسة)فً موضوع  -وهو َمن هو -الُمتكاثَِرةَ  ٌاسة ) :وأن  (! السِّ ِمن السِّ

ٌاسة  !؟(َتْرك السِّ

َك  دا  -وإنًِّ ألَْعلَُم أن  ٌِّ نبٌِه على أن   -حفَِظَك هللاُ -ج لسَت بحاجة  إلى الت 

ٌاسة  ٌاسة  -ها ُهنا-( الَمتروكة)مقصوَد شٌِخنا ِمن السِّ إن ما هو السِّ

ٌ ة؛ بطرابقِها، وَدهالٌِزها، وأسراِرها، وأوضاِرها، وآثاِرها سٌاسة ! العصر

راتِها، ( مٌكافٌلًِّ) راتِها، وتطو  ٌِّ طاتِها، وأنفاقِها، بؤلوانها، وُمتؽ وتور 



 !!ونِفاقِها

ا  ٌ ة)أم  ٌاسة الشرع ن ة، )والتً هً -( السِّ ة بالكتاب والس  رعاٌة شإون األُم 

ة ُض علٌها، وَندُعو -(وبمنهج َسلَؾ األُم  ؛ فهً التً َنحِرُص علٌها، وُنَحرِّ

ًَ أَْحسَ }بالِعلِم الواثق، والبصٌرِة الّصادقة؛ : إلٌها ًَ }، {نُ بال تًِ ِه لل تًِ ِه

 ...{أَْقَومُ 

ٌّون-ولقد كان لُكم  ٌ ة  -أٌها الدعاة السلف -فً العدٌد ِمن القنواِت اإلسبلم

نوات األخٌرة ة   -فً الس  حمة)وبخاص  وف َق هللاُ القابِمٌَن علٌها -( قناة الر 

ر  وَفاعل   -إلى ُكلِّ خٌر   ا-َدْور  ُمإثِّ عوِة إلى العقٌ -ِجد ّ حٌحِة فً الد  -دِة الص 

، وفتاَوى، -ُكلِّهِ -والتً هً رأُس األمِر  ؛ ُدروسا ، وُخَطبا ، ولِقاءات 

 ...وُمحاضرات  

ٌُباِرَك فٌُكم  -تعالى-نسؤلُ هللاَ  -ُكلِّها-، وفً ُجهوِدُكم المٌمونة -جمٌعا  -أْن 

… 

ٌ ون-فحافُِظوا  عاة السلف ٌ ها الد  ْوِر الَجلٌل، وال تُ  -أ َدنُِّسوهُ على هذا الد 

ٌاسِة التً َمْهما طالَت : ومهما َكُبَرت! فُعمُرها َقصٌر: بُِولوِج أبواِب السِّ

 !فحجُمها صؽٌر

اه، ووف َقُكم هللاُ له-وأنُتم   ٌ اك بكثٌر -بما َحباُكم هللاُ إ  ٌ  ...أَجل  ِمن ذاك وَذ

 ًِّ ٌاس ًِّ كان-)!( إن  نهاٌَة السِّ الُة، أو االستقالُة أو اإلق: -!أي  سٌاس

ً َنحِّ اِعً إلى هللا !! اإلسقاُط أو الت  على ِعْلم  وبصٌرة   -تعالى-بٌنما َدوُر الد 

ٌُرٌُد : ، وُجهُدهُ، وِجهاُدهُ - ٌُرٌُد للناِس، ال  ُه  ُمْمَتد  إلى آِخِر أنفاِسِه؛ ألن 

 !منُهم

ً  الفاِضل-واْعلَم  اَس  -أخً الداعً السلف ة  -أن  الن  ة  وخاص  إذا َرأَْوا  -عام 

حت ى أصواَتُهم -ِحرصا  على ما بؤٌِدٌهم، أو ما َمَعُهم : ِمن أيِّ أحد  كان

: ؛ َزِهُدوا فٌه، واْنَتَقُصوهُ َحق ُه، وإذا رأَْوا ِمن أيِّ أحد  كان-!وأصابَِعُهم

أْكَرُموهُ، : ِحرصا  علٌِهم، ورحمة  بِهم، وُزْهدا  فٌما معُهم، وما بؤٌدٌِهم

ُروه واحترُموه،  ...وقد 

فٌما -والذٌن ُهم ال ٌزالُوَن  -رِحَمُهم هللاُ -وها ُهم أُوالِء مشاٌُخنا األكابُر 

لٌِن على ألسنتُِكم وأقبلِمُكم  -َنحِسبُ  ِمٌن عنَدكم، والُمبج  -قُْدَوَتُكم، والُمَعظ 

ماُتوا ومناهُجُهم ظاهرة ، وُرإوُسهم َمرفوعة ، وقاماُتُهم ُمنتِصَبة، 



تُ  ٌَ اقةوأْلِو  ...ُهم َخف اقة، وأسماُإُهم َبر 

 ًّ  :أِخً الداعً السلف

 ...إلى دعوتُِكم -الٌومَ -العظٌمَة بحاجة  أكثَر ( ِمصرَ )إن  

 ...بحاجة  إلى َتوعٌتُِكم

 ...بحاجة  إلى نصابِحُكم

 ...بحاجة  إلى عقٌدتُِكم

 ...بحاجة  إلى تربٌتُِكم

 ...بحاجة  إلى تعلٌِمُكم، وتثقٌِفُِكم

 ...جة  إلى ُجهوِدُكم وِجهاِدُكمبحا

تٌجِة  -ُكل ها-وهذه  ن ة -قضاٌا مضمونُة الن  إْن -إْن شاَء هللاُ -باإلخبلِص والس 

نٌا، وإْن فً اآلِخَرةِ  بالخٌِر والَبَرَكة  -معا  -، وَنرُجو اجتماَعهما لُكم -فً الد 

 ...والت وفٌق

ٌاسة)بٌنما قضاٌا  ٌن)و( السِّ ٌِّ ٌاس ، وما اشُتق  (ٌَُسوسُ )، و(اسَ س)و-( السِّ

ة فً ُظروؾ  ِمثل -َمزالُِق خطٌرة، وأبواب  ُمستؽلَقة  -!منُهما وبخاص 

ة  وُعسرا   -اآلن-ُظروفُِكم  َج إالّ هللا-ِشد   ...، وال ُمَفرِّ

ٌ ون فً -كثٌرا  منكم  -تعالى-لقد وهب هللاُ  عاةُ السلف ٌ ها الد  ( ِمصرَ )أ

َبة ٌِّ ؤثٌِر والت ؽٌٌر قُدرة  عال: -الط ا َرشٌدا ؛ َحَسَدُكم  (َوْعظا  )-ٌة  فً الت  ّ ٌ علم

ٌَستوِجُب علٌُكم -علٌه الَكثٌُرون، وناَفَسُكم فٌه األقل ون  -أكثَر وأكثر-؛ مّما 

علٌم-ُسبحاَنهُ -ُشكَر نَِعِمِه  ُدوَن ... ؛ باالزدٌاِد ِمن الِعْلم، والتعل م، والت 

ر ات الط   ٌ  !ٌق، وما ٌتبُعها ِمن إعاقة  وتعوٌقاالنشؽال بُبَن

 ...على العمِل على ِهداٌِة الن اسِ  -أكثرَ -وكذلك بالِحرِص 

 ...والجهِد والِجهاد فً تحقٌِق ذلك

عاُون  للُخروج  :مع مشاٌِخكم وأقرانِكم، بل إخوانِكم وأبنابِكم -أكثرَ -وبالت 

َفق المكشوِؾ َظبلُمُه، والمجهولِة نِهاٌتُ   !هُ ِمن هذا الن 

  ً  :أخً الداعً السلف

دا  )أنت َتْعلَُم  ٌِّ ن -(األفراد)وكذلك بعض -( الجماعات)حقٌقَة بعِض ( ج ؛ مم 

بل عقٌدُتهم لٌَست ! ومنهُجهم لٌس َمنهَجنا! طرٌقُتُهم لٌَست طرٌقَتنا

ٌَك إلٌِهم: -وُكل نا أَسؾ  -ومع ذلك رأٌناَك !! عقٌدَتنا  ...َتُمد  أٌد



 ..وتتعاَوُن معُهم

 ...ل َتْمَدُحُهمب

 ...وُتْثنًِ علٌِهم

ً  الفاضلُ -ولسُت بحاجة   لَف ٌُقالَ لً  -أخً الداعً الس  َتسوٌؽا ، أو -بؤْن 

روؾُ : -َتبرٌرا   ها الظ  ٌِّرات! إن  .. و!(!.. المصالح)و !والت حالُفات! والُمتؽ

 !!..و

 ...-ُكلِّه-فؤنا على إدراك  تام  لهذا 

ً  ...دوُدهُ وحقٌقُتُه؛ َفضبل  عن نتابِجه وَمآالتِهِ لَِكْن؛ لكلِّ أْمر  حُ  فبل ُنَضحِّ

بح (المضمون)برأِس المال   !!(الَمظنون)؛ َطَمعا  بالرِّ

ً  -واعلَم  باب  ؼٌُر باِب ( هإالءِ )أن  ِحرَصَك على  -أخً الداعً السلف

 :تعاونهم معك( حقٌقةِ )وتعاُوَنك معُهم مختلِؾ  عن ! ِحرِصهم علٌك

ٌَك على هللا-رٌُد شٌبا  أنَت تُ  ٌُرٌُدوَن ؼٌَره-وال ُنَزكِّ ه -، وُهم  ؛ إْن -بل ضد 

ٌُراُد ِمن ورابِها تحقٌق أهداؾ (منُهم)هً إالّ أسالٌب، ووسابل  ؛ 

 ...شاهد  على ذلك -ُكل هُ -وتارٌُخهم !! ومآرب

، َمنظورة  على َمد َة هإالء ُمظلَِمة  َسوداُء، مشهورة ، مكشوفة   ٌ اِر إن  حزب

َر على أٌدٌك  ٌ ٌ ر  (قد)بل ... أكثَر ِمن ثمانٌَن عاما ؛ فلْن تتؽ على !( أنت)تتؽ

اه لك، وال ننتظُرهُ ِمنَك، وال فٌك-أٌدٌهم   ...-وهذا ما ال نتمن 

ٌٌِّن  لبعض مواقِؾ هإالء  -أخٌرا  -وما مدُح بعض المشاٌخ السلف

ٌٌِّن، أو استداللُهم بقاعدتِهم الباِطلَة العا  :-ولو بقصد  َحَسن  -ِطلَة الحزب

عذُر بعُضنا بعضا  فٌما اْخَتلَْفنا فٌه) ٌَ َفْقنا علٌه، و إالّ ِمثاال  !( نتعاَوُن فٌما ات 

 !-جمٌعا  -َؼَفَر هللاُ لً ولكم -على بعِض ما أُشٌُر إلٌه 

ؽٌُب عن فضٌلتِكم  ٌَ ً  -وإالّ؛ فهل  ٌَستعلًِ  -أخً الداعً السلف حالُ َمن كان 

فضبل  عن -بتكفٌر الُحّكام، وتجوٌز الُخروج علٌهم  -رٌبباألمس الق-

ثوٌر والت هٌٌج هام ؼٌِرِه -الت  ٌُخالِفُُه بالحقِّ -، مع اتِّ َهم  -مّمن  بؤسوإِ الت 

ا، وَشْتما  -واألحكام   -الٌومَ -ُثم  صاَر ...(! ُمرِجا، َعمٌل، ُمتخاِذل: )-َسب ّ

سُتور! ٌُناِدي بُحْكم القانون -!!بقُدرِة قاِدر ولة ! وتحِكٌم الد  ضا بالد  والرِّ

ٌ ة)  !؛ فكٌؾ تؤمُن ذا على دٌنِك؟(المدن

 !وكٌؾ ترتِضٌِه أْن ٌكوَن شرٌَكك؟



ٌُجالَِسك-بل كٌؾ َتقَبلُُه َمَعَك   !؟-!أو حّتى أْن 

رُ  نؾ : أَُكرِّ  ؟(فردا  )، أو (جماعة)سواء  أكان هذا الصِّ

ًّ -ولعل ه ال ٌخَفى على فِطنِة فضٌلتُِكم  هو ( ما/ َمن) -أخً الداعً السلف

 !!-َجْمعا ، أو َتفرٌقا  -ِمن كبلِمً !( المقصود)

لْ معً  ً  الفاِضل-تؤم  ٌ ها الداعٌة السلف ، وإمام   -أ َنصٌحَة عالِـم  عظٌم 

ً  الجزابري  محمد البشٌر  لَفِ ً  َجلٌل، وهو العبل مُة الس  َكبٌر، وسلف

 ًّ قولُ  -رِحَمُه هللاُ -اإلبراهٌم ٌَ ْسَتْنِهُض -حٌُث  ٌَ ٌُخاِطُب َضمابَرُكم، و ُه  وكؤن 

 :-وقد تكون أشد  -فً ُظروؾ  ِمثِل ُظروفُِكم -أحاسٌَسُكم

باب.. الِعْلمَ .. الِعلمَ » ٌ ها الش  ٌُلِهٌُكم عنُه ِسمساُر أحزاب ٌنفخ فً ! أ ال 

ُكم ! وال داعٌُة انتخاب فً المجاِمع َصّخاب! مٌزاب ْلفَِتن  ٌَ عنُه ُمَعلِّل  وال 

ؤَْتم  بُؽراب ٌَ  !بسراب، وال حاو  بِجراب، وال عاو  فً َخراب 

ُكم عنُه ُمْنَزو  فً َخْنقة، وال ُمْلَتو  فً َزْنَقة فتَِنن  ٌَ ، وال جالس  فً (!) وال 

ٌُحاِكً فٌُكم ُسن ة هللا فً األسباطِ   !ساباط على بِساط، 

اب! بفُكل  واحد  ِمن هإالِء ُمَشْعِوذ  خبل    !وساحر  َكذ 

ُكم إْن أَطْعُتم هإالِء الُؽواة، واْنَصْعُتم إلى هإالِء الُعواة خِسْرُتم أنفَُسُكم،  :إن 

اِرُعوَن ما َحَصُدوا ْجنًِ الز  ٌَ  ...وخِسَرُكم وَطُنُكم، وسَتْنَدُموَن ٌوَم 

 .«..والَت ساعَة َنَدم

رِّ أُوصٌُكم باالبتعاِد عن هذه »: -رِحَمُه هللاُ -وقال  اِت التً َنَجَم بالش   ٌ الحزب

ْفتَِك بالخٌِر والِعْلمِ -ناِجُمها، وَهَجَم  ٌَ هاِجُمها، وَسَجَم على الوَطِن بالِمْلِح  -لِ

 !األُجاِج ساِجُمها

اللَ  َقُه َهَدرا ، فبل الز  إن  هذه األحزاَب كالمٌزاب؛ َجَمَع الماَء َكَدرا ، وفر 

 .«!َجَمع، وال األرَض َنَفع

ها  ...  ..َنصٌحُة عالِم  َشفٌق -وهللاِ -إن 

 ...بكبلم  حق  خالص  َرقٌق

 ...وبِِعْلم  واثِق َدقٌق

 …وبؤُسلوب  فابق  أنٌق

 …وبلسان  جمٌل  َرشٌق

 ...وبَِفْهم  صاِدق َعمٌق



 !واْنَتَصْحُتم بُنْصِحه؟! فَهبل  استجبُتم له؟ …

 :أخً الداعً السلفً

عوة)إن   دان الد  ٌْ الِح -تعالى-هللا إلى ( َم لَؾ الص  هو  -على َمنهج الس 

دان الت حرٌر) ٌْ  :-الحقّ -( َم

ٌ ات، والعقابد الباِطبلت رك  ..الت حرٌُر ِمن الشِّ

بلالت  ...الت حرٌُر ِمن البَِدِع والض 

 ...الت حرٌُر ِمن الَمعاِصً والش هوات

ُنوِن والَجهاالت  ...الت حرٌُر ِمن الظ 

هاتالت حرٌُر مِ   ...ن الُخرافات والت ر 

ٌ ات ٌ ة والحزب  ...الت حرٌُر ِمن العصب

دان  ٌْ ؽٌٌر)إن  َم ًِّ الحقِّ -( الت  ! -ذاك- (!مٌدان الت حرٌر)لٌس هو  -الشرع

ما هو !!وال إلٌه ! وال منهُ  ؽٌٌرُ )إن  باع ( الت  ادقِة الواثَِقِة إلى اتِّ بالدعوِة الص 

ًِّ القدٌر، ًِّ الَبشٌر الن ذٌر، وعلى منهِج  كتاب هللا العل ِة النب إن  هللاَ ال }وُسن 

أْنفُِسِهم ِِ ُروا ما ِب ٌِّ َؽ ٌُ ُر ما بِقوم  حّتى  ٌِّ َؽ  ...-وهو العلٌُم الَخبٌر-{ ٌُ

دا  -وأنَت َتعلَُم  ... ٌِّ ًّ  -ج ٌ ها الداعً السلف بلَد -العظٌمة ( ِمصرَ )أن   -أ

مانٌن َملٌونا   األنبٌاِء المؤمونٌن؛ ال ( سٌاسةَ )ٌَُسوُسها بحاجة  إلى َمن -الث 

 !!الش ركاء الُمتشاِكسٌن( ِسٌاسةَ )

 ... ولهذه ُؼواُتها، ولِتِْلَك ُوعاُتها، وُرعاُتها، وُدعاُتها

التً َوَصَفها ( مصر) ببلُدُكم العظٌمُة  -حق ّا-الٌومَ -هذا هو الذي تحتاُجُه 

ُخ ابُن َخْلُدون  امَ -العبلّمُة الُمإرِّ  ٌ ها -قبلَ أكثَر ِمن خمسِة قُرون  -ُه أ : بؤن 

نابع»  ..«أم  العالَم، وإٌواُن اإلسبلم، وٌنبوع الِعلم والص 

 ...دعوة  صادقة  .. هذا ما ٌحتاُجُه َوَطُنُكم الؽالً

ٌِّب  ...تعلٌما  واثِقا  ... هذا ما ٌحتاُجُه شعُبُكم الط

واء اء؛ َسُهلَ علٌه َوصُؾ الد   ...وَمن َعَرَؾ الد 

 !!وألُؾ ال.. وَمن ال؛ فبل

ٌاسً الُمعاِصر ُمؽامرة  أشبُه ما تكوُن  إن  ُولوَج ُمعترِك العمل السِّ

 !!بالُمقاَمَرة

اَك   ٌ ً  الفاضل-فإ  ...وهذه الُمقاَمَرَة الخِطَرة -أخً الداعٌة السلف



عوة اَك والت ضحٌَة بالد   ٌ  ...إ

اَك والن ُزولَ   ٌ  !عالً إلى األنفاقِمن األ -!فالُهوي  -إ

عاة -أَْكُتُب لُكم  ٌ ون)إخوانً الد  ما أكُتُب؛ وُكلًِّ ثَِقة  بُحسِن َنواٌاُكم  -(السلف

ٌُكم على هللا- ا-، ولكنًِّ آُملُ -وال أُزكِّ أْن تجَد قُلوُبُكم َمْلَجؤ  لِنصٌحتًِ؛  -جد ّ

، والُمنافِقُوَن ؼَ   ...َشَشةفالُمإمُن ِمرآةُ أخٌه، والُمإمُنوَن َنَصَحة 

ٌُِحب  »ووهللاِ؛ ال أكُتُب هذا إالّ ِمن باِب  ٌُِحب  ألخٌِه ما  ٌُإِمُن أحُدُكم حّتى  ال 

بلمُ -كما قالَ رسولُنا الكرٌُم -« لَِنْفِسهِ  بلةُ والس   .-علٌه الص 

ْشنا ُعلماَءنا؛ وَعَرْفنا كٌؾ َتعاَملُوا مع الفَِتنِ  ٌَ  ...فلقد عا

ْشناُهم وقد تجاَوْبنا  ٌَ  ...مع نصابِحهم وَتوجٌهاتِِهمعا

ْشناُهم وال َتزالُ َكلِماُتُهم َتِرن  فً آذانِنا، وَتنقاُد لها قُلوُبنا؛ َتحذٌرا   ٌَ عا

، ورعاٌة  -وَنذٌرا    ...-ِحٌاطة 

  ً  :أخً الداعً السلف

ة  فً  ٌَ ، ُمواتِ أَ  -!الجدٌدة-( ِمصرَ )ال تزالُ الفُرصُة كبٌرة ، سانَِحة  بؤْن َتَتَبو 

ةا)  ٌ عوة السلف ؛ بعٌدا  (بالحقّ )َمكاَنها األَحّق؛ وَموِضَعها البل بِق بها ( لد 

ٌاسة -الذٌن َجَعلُوا !! وُمؽالَطات أصحاب الصحافة! عن ُمناَكفات أهِل السِّ

ٌَة ٌ ة)-! فً األسابٌع الماِض ٌن)، و(السلف ٌِّ كالُؽول الُمنَبثِِق ِمن َوراِء ( السلف

 !!البلّ َمعقول

 !؟(دعوتنا)، وهكذا (نحنُ )ا فَهل هكذ

ها الَعَجلَُة ِمن -والذي َبَعَث محمدا  بالحقِّ -ال  ُد (البعض)؛ لكن   ٌ ، والتص

خٌُص الحاقُِد ِمن   !!(بعض  آَخرَ )الر 

ً  -ووهللاِ  اعً السلف إالّ َخوفا  على  -!ِمن أولبكَ -؛ لٌَس أكثُر هذا -أخً الد 

ٌِّهم  !َكراس

 !وِحرصا  على ُجموِعِهم

تِهمو  ٌ  !ُمحافظة  على َجماهٌِر

 ...فبل ُتنافُِسوُهم على ما ُهم أْقَدُر علٌِه ِمنُكم

 !ُمنافسة( أدَنى)ولو بؤدَنى  -معُكم-بل سابِقُوُهم إلى ما ال َمجالَ لهم فٌه 

نًِ ِمن } ْن َدَعا إلى هللاِ وَعِملَ َصالِحا  وقالَ إن  وَمْن أْحَسُن َقْوال  ِمم 

 ..{الُمْسلِِمٌنَ 



 ...فبل ُتؽاِدُروهُ (: مٌداُنُكم)هذا 

 ...؛ فبل َتخِذلُوها(دعوُتُكم)وهذه 

 ...؛ فبل َتْنَتقُِصوه(َحق ُكم)وهذا 

ر  }: وال أُرٌُد أْن أقولَ لُكم ٌْ  ...{...أََتْسَتْبِدلُوَن ال ِذي ُهَو أْدَنى بال ِذي ُهَو َخ

ُرُكم تماَم اآلٌِة  ة  هادبة  هادٌة  َدع-{ اهبُِطوا ِمصرا  ...}بل أَُذكِّ  ٌ ؛ -وة  سلف

ؤَ لُكم   ٌ َتَه ٌَ ٌُقالَ لُكم -َبْعدُ -لِ آِمنٌَِن : -{ادُخلُوا ِمصَر إْن شاَء هللاُ آِمنٌِنَ }: أْن 

َة، والحقّ  ن   .-بدعوتُِكم إلى ِهداٌِة الَخْلق، وبَِنْشِرُكم العقٌدَة والس 

ا-آِملٌن  ... ة  -أْن تكوَن دعوُتُكم  -جد ّ فً أن ُترٌُدوا  -ُمجتهَدة   جاهدة  ُمِجد 

اِس، ال أْن ُترٌُدوا ِمنُهم  :للن 

 ..فً دٌنِهم: ُترٌُدوَن للناس *

 ...فً ُدنٌاُهم: وال ُترٌُدوَن منُهم *

ُرَك  ً   -أخٌرا  -وأُذكِّ  -مع فضٌلتُِكم -ُمقاَرَبة  لِكبلِمً هذا -أخً الداعً السلف

ِده ورَ  ٌِّ ، لَِس ًّ ً  المرض ًّ بما قاله ذاك الصحاب ًِّ األُمِّ كما فً -سولِِه النب

ن» ٌْ ْثُتَك -وهللاِ »: -« الصحٌَح حدٌَث كِذب   -الٌومَ -لقد علمُت لَبِْن َحد 

ْثُتَك حدٌَث ِصْدق  : َترَضى به عنًِّ ، ولَبِْن َحد   ً ٌُسِخَطَك َعلَ ٌُوِشَكن  هللاُ أْن  لَ

ً  فٌه  ...«إنًِّ ألَرُجو فٌه َعْفَو هللا: َتِجُد َعلَ

ِدٌن  -َنفَسهُ -أُعٌُد هذا الكبلَم و ٌِّ ِصٌن الُمتص وما -وأقولُُه؛ ألولبَك الُمتربِّ

 !!-وأقل  َبَرَكَتُهم! أكثَر َعَدَدهم

َة ِمن َحٌابِِهم   ٌ  !!!َتْرَدُعُهم، وَتُكف ُهم -وُهما ُمقتِرناِن  -أو إٌمانهم-لعل  البق

ً  -وبعُد  اعً السلف ِسٌا  ِجهاَد شٌِخ اإلسبلِم ابِن ؛ فلسَت أُظن َك نا-أخً الد 

  ً ، المنهج ، العقابدي   ً َة العلم  ٌ ام)، أو (ِمصرَ )سواء  فً -تٌم ، وهو -(الش 

 ...(أنا رُجلُ ِمل ة، ال َرُجلَ َدولَة: )القابل

ابَدة-( ِمصر)فُكْن ِمثلَُه؛ فاآلمالُ ُمنَعقَِدة  فً  ٌ ة  -الر  لَفِ عوِة الس  -على الد 

اِدقٌِن وُدعاتها  ٌُكم على هللا -ِمن أمثالُِكم-الص  ؛ بُطْهِرها، وَنقابِها، -وال ُنَزكِّ

 ...وَصفابِها، وَبقابِها

ٌاسِة  -ُكل هُ -وهذا  ٌ ة)ما ال اْلتِقاَء لشًء  ِمن السِّ  ...َمَعهُ  -أْلَبت ةَ -( العصر

َعة ُكن أحُدنا إم  ٌَ  !فبل 

ْر  ً   -جمٌعا  -وْلَنَتَذك   !أن  الَفْجَر َفجران -أخً الداعً السلف



لُُهما، وأسبقُهما -منُهما-والكاذُب   !!!!أو 

نًِ  ٌَستفِز  ُت أرضاه ُمْنِعما********* فما ُكل  َبْرق  الَح لً  ٌْ  وال ُكل  َمن الَق

 

؛ فبل ُتْهِدْرها  ....  ..-بَِربِّك-نصٌحَة أخ  ُمِحب  ُمْشفِق 

داد؛ ال َرب    .ِسواه، وال إلَه ؼٌُرهُ وهللاُ الُمَوفِّق للس 
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 !«..حكمة بادٌة»ال (.. أحكام  ُمتهاوٌة(
 

َقُع فً  ... ٌَ  (ٓٗٔ)أْوَقَفنًِ بعُض إخوانًِ األفاِضل على ِكتاب  َمطبوع 

ا على -« !...فً األحداث الجارٌة)!( الحكمة البادٌة »: صفحة، بُعنوان َرّد 

َدهُ َبعُض الُمتحمِّسٌن«...هادٌةالدعوة السلفٌة ال»ِرسالتًِ  الذٌن  (!) ؛ َسو 

ُموَن الِحكمة فً أنفُِسهم ُسوا بها على ؼٌِرهم! ٌتوه  لَبِّ ٌُ  !!لِ

م ... ال -قرأُته، وطالَْعُتُه؛ فإذا هو فارغ المضمون؛ لٌس فٌه إاّل التحك 

وأخطاء ! وأؼبلط الَعزو! ؛ َفضبل  عن كثٌر ِمن َخلَِل األفكار-!الِحكمة

ُدل  !! ل ؽةال ٌَ ا  َدهُ  -أكٌدا  -مم  إلٌه الُؽُروُر  (!)َتَسل لَ !( ناشا  )على أن  ُمَسوِّ

را    !!ُمَبكِّ

َحَكمتِه )لِتسوٌِد  -!ُمَهْرِوال  -!( َدَفَعهُ )ِمن رسالتًِ، و!( أؼاَظهُ )ولعل  ما 

ة ٌَ َح به !( الُمتهاِو : -ًواِصفا  ِرسالتِ  -بقولِهِ  -ِمن تسوٌِده-( ٓٔص)ما َصر 

بُدو، وانتَشَرت انتشارا  َسرٌعا  فً ُكلِّ ..» ٌَ ات  كبٌرة ، كما   ٌ قد ُطبَِعت بكم

ٌُشهرونها فً ُوجوِه  ٌَستدل وَن بما فٌها، و ُة  َمكان، وصاَر العام 

 .«...الُمخالِفٌِن

، وال ٌلفُِتنا عن حقِّنا قٌِلُ -وهو ُذو الجبلل-وهذا ِمن فضِل هللا علٌنا  ...

ال! قال َجاهل  فٌما  !وال َمقولُة ُمْفَتر  َقو 

 ...وال هادَي إاّل هللا الكبٌُر الُمتعال... َوَقفات  ِطوال -َبعدُ -ولً َمَعُه 

َد  / المطبعٌة )قابمة الت صحٌحات » -!كثٌرا  -وبعد؛ فلَم َتْنَفِع الكاتَب الُمسوِّ

ٌ ة -لًِ لِكتابِِه على الِؽبلؾ الداخِ )!( التً أُْلِحَقت، وأْلِصَقت « (الل َؽِو

 !!-استِدراكا  

َة َفْوت  كثٌر   !-ٌا ذا-فَثم 

َسَرة  } ٌْ  ...{فَنِظَرة  إلى َم

* * * * * 

 

 



 -فٌه-والتنبٌه على ما صح من السنن....بدع شهر رجب

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 

 

 

 ....ر رجببدع شه

 

 -فٌه-والتنبٌه على ما صح من السنن

 

 

 

إن الحمَد هلل، نحمده ونستعٌنه ونستؽفره، ونعوُذ باهللِ ِمن شروِر أنفِسنا 

  .وسٌباِت أعمالِنا، َمن ٌهِده هللاُ فبل ُمِضل  له، وَمن ٌضللْ فبل هادَي له

 .-وحده ال شرٌك له-وأشهُد أْن ال إلَه إال هللاُ 

ا عبُده ورسولُهوأشهُد أن  م  .حمد 

ا بعدُ    :أم 

صل ى هللاُ علٌِه -فإن  أصدَق الحدٌِث كبلُم هللا، وخٌَر الَهْدي هدُي محمد 

، وشر  األمور محدثاُتها، وكل  محَدثة  بدعة، وكل  بدعة  ضبللة، -وسل م

ار  .وكل  ضبللة  فً الن 

 :وبعدُ 

نتٌن وثبلثٌن بعد فً األول ِمن شهر رجب، َسَنة اث -الٌوم-فنحن 

 ..األربعِمبة واأللؾ

ٌَوم-أحببُت أن ٌكون كبلُمنا : ِمن أجل هذا متعلق ا بشًء  ِمن  -فً هذا ال

ة المتعلِّقة بهذا الش هر الكرٌم؛ فاهلل   ٌ ٌ ة والعلم  -َتباَرك وَتعالَى-الفوابد الفِقه

، وِمن األشخاص ، وِمن األمكنِة أمكنة  ا ٌختص  ِمن األزمنِة أزمنة   .أشخاص 

ى  ٌُسم  ل األشهر الُحرم، وهو الذي   .«رجَب الَفرد»فشهُر رجب هو أو 

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=28292


ٌ ة فٌه عقابَد : لذلك أقر  بعَضها اإلسبلُم، وخالَؾ -اعتقَد العرُب فً الجاهل

ا آخر ا -كما هو فً أزمنة  سبقتْ -، وكذلك فً هذه األزمنة -بعض  ؛ فإن كثٌر 

فعلون أفعاال  فً رجب   ٌَ ٌ ة،  من المسلمٌن  ا دٌن ا، وُسنن   ٌّ ا شرع  ٌ ٌَظن ونها َهد

 .ولٌست هً ِمن ذلك فً شًء

ا-اعتنى أهلُ العلِم : لذلك فً بٌاِن ما ٌتعل ُق بَرَجب؛ فؤل ؾ اإلماُم ابن  -قدٌم 

اه  ا سم  اعٌن فً رجب»:ِدحٌَة كتاب  ، «أداء ما َوَجب ِمن بٌان َوضِع الوض 

اه وأل ؾ الحافُظ ابُن حجر العسقبلن ا سم  َتبٌٌُن الَعَجب فٌما ورد فً »ً كتاب 

 .«َفضِل رجب

رٌعة-وسُنحاول  وء على  -إن شاَء هللاُ -فً هذه الُعجالة الس  إلقاَء الض 

 .-مما ثبَت؛ فنحض علٌه، ومما لم ٌثبْت؛ فننَهى عنه-ُمجَمل ذلك 

ِة حدٌث  فٌه: أول ذلك اُس ِمن صح  ُمه الن  بلةُ ع-أن  الن بً : ما ٌتوه  لٌِه الص 

بلم ؛ «باِرك لَنا فً رَجَب وَشعبان، وَبلِّؽنا رمضان! اللهم  »: قد دعا -والس 

ا فً فضِل  ٌَِصح، قد َبنى علٌِه بعُض الن اِس دعاء  خاّص  فهذا حدٌث  ال 

ا فً المباَركِة بشهِر َرجب، وال شك  وال رٌَب أن  رجب، دعاء  خاّص 

ال ٌعنً ذلك أن : ؛ ولكنْ -األشهر الُحُرم باعتباِره من-شهر  مباَرك (رجب)

ة الن بً   .-صل ى هللاُ علٌِه وسل م-ٌُخص  بؤمور  لم َتِرْد فً ُسن 

رُع  ٌَكرُهه، فما أطلَقه الش  عاُء المطلَق؛ فبل أحَد ٌنَهى عنه، وال أحَد  ا الد  أم 

رُع بِفضا َصه الش  ُده، وما خص  ٌِّ ده الشرُع نق  ٌ صه ُنطلِقه، وما ق . . بلَ ُنخصِّ

اء  .وهكذا فً سابر أحكاِم هذه الش رٌعِة الؽر 

صوا شهر  وها ( رجب)كما أن هم خص  صوه بِصبلة، وسم  بُِدعاء؛ فإنهم خص 

ؼابب» ، ُتصل ى بٌن : ، وهً«صبلَة الر  ثِنتا عشرة ركعة بِستِّ تسلٌمات 

بل ل لٌلة  من شهِر رجب، وهذه الص  ة ال َتِصح، وال المؽرِب والعشاء فً أو 

نة   .َتثبُت فً الس 

ا-ونحن  ، وٌقٌن  ظاِهر-دوم  أن ه ال َتثبُت األحكاُم إال : -على اعتقاد  راسخ 

حٌحِة، وكذلك حٌحِة، : بالن صوِص الص  ال َتثبُت الفضابلُ إال بالن صوِص الص 

بِما  ونحن على ِخبلؾ قوِل َمن ٌقولُ بؤن  الفضابلَ ٌجوُز االستِداللُ علٌها

ا،  ٌَِصح  من الحدٌِث، حتى َمن قال ذلك ِمن أهل العلم؛ وضع له ُشروط  لم 

ٌُتقَنها شخص   ، أو أن  ٌَضبَطها أحد  إال فً أضٌق -وهذه الش روط قل  أن 



 .-مجال

ؼابب  -هنالك-وقد كانت  ٌ ة بٌن بعِض أهِل العلم فً َصبلة الر  ُمساجلة علم

َهى عنها؛ لَعدم الث بوت فٌها، وقد نشَر هذِه ، والحق  فٌها كان لمن نَ -هِذه-

 .-فً هذا الَعصر-المساجلَة بعُض األفاضل 

بلَة بٌن المؽرِب والعشاء  ا-وإْذ قد ذكرنا الص  ا أن ها ال َتثبُت -تخصٌص  ن   ٌ ، وب

بً  بلم-عن الن  بلةُ والس   -كذلك-ال َتثبت : فً رجب؛ فكذلك نقول -علٌِه الص 

فل الُمطلَقفً ؼٌِر رجب؛ إ ٌ ة، أو الن  ة المؽرب الَبعد   .ال ما َوَرد ِمن ُسن 

ى  ٌُسم  ا ما اعتادهُ بعُض الن اس مما  ابٌن»أم  ثبت«صبلة األو  ٌَ  .؛ فهذا ال 

ابٌن»و ابتةُ -« صبلة األو  حى، وفً ذلك حدٌث  صحٌح  : -الث  هً صبلة الض 

ابٌن»: -مصل ى هللاُ علٌِه وسل  -َصرٌح، قال فٌه الن بً  صبلةُ  :صبلةُ األو 

َحى ٌ ن ِمن «الض  ابٌن هً صبلة  بعدد  مع ا اعتقاُد أن  صبلَة األو  ، وأم 

كعات  ا-الر   ٌّ ثبُت عن  -ٌوم ٌَ ٌَِصح، وال  بٌن المؽرب والعشاء؛ فهذا ما ال 

بً   .-صل ى هللا علٌه وآلِه وسل م-الن 

عاء، وك بلِة؛ فكذلك ال ٌجوُز كما أن ه ال ٌجوُز تخصٌُصه بالد  ذلك بالص 

ٌام، أو بعِضه  .تخصٌُصه بالصِّ

ا  ل رجب، أو نصَؾ رَجب، أو آخَر رَجب، أو أٌام  فبعُض الن اس ٌصوُم أو 

ا، ولٌس علٌه دلٌل  صحٌح  فً  نة فً َرجب؛ كل  ذلك لٌس مشروع   ٌ مع

 ًِّ ب ة الن  بلِة وأتم  الت سلٌم-ُسن   .-علٌه أفضلُ الص 

ام البٌِض  :نقول  ٌ ا صٌاَم األ ابع -نعم؛ َمن كان ُمعتاد  الث عشر، والر  الث 

ا صٌام االثنٌن -ِمن كلِّ شهر-عشر، والخاِمس عشر ، أو َمن كان ُمعتاد 

، كما صام ُجمادى، كما صام (رجب)؛ فصام -ِمن كلِّ أسبوع-والَخمٌس 

ُننكر علٌه؛  ؛ فهذا ال-ِمن األٌام الفاضلة فً الش هور الهجرٌة-ؼٌر ذلك 

ما اإلنكار  ، ببل  -كما قُلنا-إن  ا؛ العتقاد  خاص  على َمن خص ص فِعبل  خاّص 

كٌر، وموِضع الَخلل ؛ وهنا موضع الن   !دلٌل  خاص 

ا-وكذلك  حابِة : نقول بالنِّسبة للُعمرة -أٌض  م بعُض الص  ًَ هللاُ -وقد توه  رض

ٌد-وهو عبـُد هللا بن ُعمر-عنُهم سول  -ة عابشةَ بحضرة الس  علٌِه -أن  الر 

بلم بلةُ والس  دةُ عابشُة  -الص  ٌِّ ًَ هللاُ -اعتمر فً رجب؛ فؤنكرْت ذلك الس  -رض

عتِمر رسول هللا : ، وقالت-عنها-تعالى ٌَ بلم-لم  بلةُ والس  إال أرَبع  -علٌِه الص 



ا-، وكنُت معه فٌهن -أو ُعمرات-ُعَمر  ًَ -؛ فسكَت ابُن عمر -جمٌع  رض

 .-عنه-تعالى-هللاُ 

؛ فبل -لٌس لمزٌِد االعتِقاد-لمجرِد الفِعل ( رَجب)َمن وافقْت عمرُته : لكن

ا-ُننكُر علٌه  ا فً رَجب -أٌض  ِمن ؼٌِر َمزٌد -، كما لو وافَق صٌاُمه ِصٌام 

ا-اعتقاد ة  : ؛ أٌض  أن  شهر رجب  قد أَتى فً هذه : ال ُننكُر علٌه، وبخاص 

ام   ٌ فِر إلى فً العُ  -مثبل  -األ ٌَستؽل ون ذلك للس  طلِة، وفً اإلجازة، والن اس 

ٌَستؽل ون  ما  ؛ وإن  ٌَستِؽل ون ذلك لمزٌد فضِل َشهِر رجب  الُعمرة؛ فهم ال 

التً ٌكوُن لهم فٌها -ذلك؛ بسبِب َظرفِهم، وبسبِب ُعطلتِهم وإجازتِهم 

فر، وما أشبه ذلك  .-فُسحة  فً الس 

ا-وكذلك  ٌُشرع -َصدقات، وَزكوات-إلنفاق نقولُه فً ا -أٌض  ؛ فإن ه ال 

؛ لكنْ  ٌ ة َفضل، أو َمزٌِد أجر  كاة العتقاد َمز َمن وافق : تخصٌص رجب بالز 

؛ فهذا ال مانِع ِمن ذلك؛ وإن كان ورَد عن عدد  من  َحولُه شهَر رجب 

َكوات شهر  دقات والز  حابِة أنهم كانوا ٌجعلون َحْولَهم فً الص  الص 

سول رمضان؛ لِ  ، ولما فٌه ِمن األجر، ولِما فٌه ِمن حال الر  ما فٌه ِمن البِرِّ

بلم- بلةُ والس  ؛ ففعل ذلك -وأنه كان أجوَد ما ٌكون فً رمضان-علٌِه الص 

حابُة  ًَ هللاُ -الص  صون شهر رمضاَن ألداء -عنُهم-تعالى-رض ٌُخصِّ ، وكانوا 

 .زكاتِهم

ا-هذا  ٌُخصِّص شهَر لو أ: ال ٌنفً ما سواه؛ ٌعنً -أٌض  ا لم  ن أحد 

لؾ فً ذلك؛ هل نقول له بع الس  ! أحدثَت، أو ابتدعَت؟: رمضان، ولم ٌت 

  .ال؛ فاألمر فٌه سعة: نقول له

حابِة الذٌن جعلوا زكواتِهم مخصوصة  بشهر رمضان؛ : لكن بعض الص 

ًِّ الكرٌم  ب ما فعلوا ذلك؛ ُمراعاة  لحال الن   -كما قُلنا-صل ى هللاُ علٌِه وسل م-إن 

ٌِح الُمرَسلة، وكان  -صلواُت هللاِ وسبلُمه علٌه-باعتباِره  كان أجوَد ِمن الرِّ

 .فً شهِر رمضان -كذلك-أجوَد ما ٌكوُن 

ا-ومما  م فً شهر رجب  -أٌض  ٌُتوه  ابع -ٌُعتقُد و ة فً ٌوم الس  وبخاص 

ابع والعشرٌن منه-والعشرٌن راِء اعتقاُد ُثبوت اإلس: -أو فً لٌلة الس 

والمعراج، ولٌس هنالك دلٌل  قاِطع  على أن  اإلسراء والمعراَج َحدَث فً 

ٌَوم، أو فً هذه الل ٌلة، مع ُثبوت اإلسراِء والمعراج ِمن ُنصوص  هذا ال

بً  بلم-اآلٌات واألحادٌث المتواترة عن الن  بلةُ والس  -فً ذلك  -علٌِه الص 



ٌد الٌوم، وعن تحدٌد الوقت نتكل م عن تحد: ؛ لكنْ -بما ال شك  فٌه

ا المكان مان؛ أم  ماء : والز  َة إلى بٌت المقِدس إلى الس  فمعروؾ؛ من مك 

ُسْبَحاَن ال ِذي أْسَرى بَِعْبِدِه لٌبل  ِمن المسِجِد الَحَراِم إِلَى الَمْسِجِد األَْقَصى }

ُه ِمن آٌاتَِنا ٌَ ا-، وهكذا {ال ِذي َباَرْكَنا َحْولَه لُِنِر سورة »فً آٌات  -أٌض 

 .-فً موضوع المعراج-« الن جم

أن  االحتفاالِت بالمناَسبات، وقد ُعرفْت : ونحن على َمبدأ ُمستقٌم وُمستقِر  

ام المباَركات، ومع ذلك  ٌ : هذه المناَسبات فً األزمنِة الفاِضبلت، وفً األ

ا على األعمال الصالِحات  فعلها َمن ُهم أحرُص من  ٌَ حاب-لم  ة، كالص 

ة األربعة، وَمن َبعَدهم ابعٌن، وأتباعهم، واألبم  ة -والت  ِمن فُحوِل األُم 

ة الً-وُعلمابِها واألبم  فإن مثلَ هذا االحتِفال لٌس ِمن الهْديِ : ؛ وبالت 

، ونحُن  ، ولٌس ِمن الخٌِر الَمرجوِّ بويِّ ا-الن  ا وأبد  وخٌُر : )نقولُ  -دابم 

، ولو كان (-علٌِه وعلى آلِه وصحبِه أجمعٌن صل ى هللاُ -الهديِ هدُي محمد  

حابِة  ا لَسبقونا إِلٌه، وكما قال َمن قال ِمن الص  ًَ هللاُ عنُهم-خٌر  : -رض

بُِعوا وال َتبَتِدُعوا؛ فقد ُكفٌُِتم، َعلٌكم باألمِر الَعتٌِق»  .«ات 

، وِدٌُن استِْسبلم، وِدٌُن َتسن   باع، وِدٌُن َتسلٌم  ، ولٌس ِدٌَن فِدٌُننا ِدٌن اتِّ ن 

؛ كما قال عبد  ، وال اجتهاد  فً ؼٌِر نص  ، وال اختِراع  ، وال ابتِداع  إحداث 

ًَ هللاُ عنه-هللا بن مسعود  اقتصاد  فً ُسن ة خٌر ِمن اجتهاد  فً »: -رض

  .«بدعة

نة  بع الس  أولَى وأولى ِمن أن نجتهَد  -بل نقَتِصد فٌها-فنحن نقتصُد، أو نت 

ٌُخ ٌنونقَع فٌما  ن ة، أو فٌما ٌكوُن بِدعة  فً الدِّ  .الؾ الس 

ة  وحٌدة  مهجورة  فً شهِر رجب   ا من : هنالك ُسن  فكما قُلنا؛ نرى كثٌر 

نِن -الن اس ٌتهافتوَن على المحَدثات  ٌَزهُدون فٌه فً الس  فً الوقِت الذي 

ٌ ات بو ة منها الَمهجورات-الن  ً الت-، وإن كانت هذه المسؤلُة -وبخاص 

ٌ ة بٌن أهِل العلم؛ لكنْ  -سؤقولُها أنا أذكُر لكم َترجٌَح شٌِخنا : مسؤلة  ِخبلف

ٌن األلبانً  د ناِصر الدِّ حمن محم  ٌِخ اإلماِم أبً عبِد الر  ؛ -رحَمُه هللاُ -الش 

ح استحباَب  ٌُرجِّ  .فً شهر رجب( الَعتٌِرةِ )فقد كان 

ب بها إلى هللا(: الَعتٌِرةُ )و ٌُتقر    . فً شهِر َرجبهً ذبٌحة  

ؾ الحدٌَث المروي  فً  -رحَمُه هللاُ -وكان شٌُخنا   :«ُسنن أبً داود»ٌُضعِّ



 :، المشهوُر فً الحدٌثِ «على كلِّ أهِل بٌت  فً كل عام  أضِحٌة  وَعتٌِرة  »

جاءت زٌادة  فً أسانٌَد : ؛ لكن«َعلى كلِّ أهِل بٌت  فً كلِّ عام  أُضِحٌة  »

 .«وَعتٌِرة»: ِصحاح تقول

حٌُح فً األضحٌِة : فهذا الحدٌُث ظاهُره ٌفٌُد الُوجوب؛ ولذلك -القولُ الص 

لٌل-عند بعض أهِل العلم أنها واجبة، وإن خالؾ آَخرون  -بحسِب هذا الد 

ا : فقالوا ٌِّن االستحباَب فٌه؛ لكان الُحكُم واجب  ٌُب ٌَرد ما  هذا الن ص لو لم 

؛ لكن ًَ هللاُ -مر أبو بكر وعُ : ِمن خبلِل هذا النصِّ ما  -عنُهما-تعالى-رض

ها فرٌضة   اُس أن  عتقَد الن  ٌَ ٌان؛ حتى ال  ٌُضحِّ ًَ -أو كما ورد عنُهما-كانا  رض

ً  هللا -عنُهما-تعالى-هللاُ  : -صل ى هللاُ علٌِه وسل م-، وُهما الل ذاِن قال فٌهما نب

ن ِمن بعدي» ٌْ بً ، فكما قال «أبً بكر  وُعمرَ : اقَتُدُوا بالل َذ علٌِه -الن 

بلم بلةُ والس  ًَ هللاُ عنُهما-فٌهما-الص  مُع والَبصرُ »: -رض ًَ -« ُهما الس  رض

 .-عن أبً بكر وعمر-تعالى-هللاُ 

ٌَرفع ُوجوَب الَعتٌِرة، : أقولُ  ٌَرفع ُوجوَب األُضحٌة؛ ورد ما  كما ورد ما 

بلم-فقد صح  عن النبً  بلةُ والس  َع، وال ال َفرَ »: أنه قال -علٌِه الص 

  .«َعتٌِرة

 :بعض أهِل الِعلم َحَكم على هذا الحدٌِث بؤن ه ناِسخ  لذاك الحدٌِث؛ لكنْ 

ٌخ األلبانً-ُعلماء آَخرون  هذا لٌس : قال -رحمُه هللاُ -ومنهم شٌُخنا الش 

ٌَرفع الُوجوب؛ فبل َفَرع وال َعتٌِرة طالما أن ه َورد فً  بِناِسخ؛ وإن ما هذا 

؛ فإن «ال َفَرَع وال َعتٌِرة»: ، ثم جاء هذا الُحكم-بل أمر  -الَعتٌرِة حض  

نفً الُحكم، و -حٌنبذ  -هذا  ٌَ لٌلٌَن أَولى ِمن )ٌنفً الُوجوَب وال  إعمالُ الد 

 .-عند أهل العلم-؛ هذا ِمن َقواعد أُصوِل الفِقه (إهماِل أحِدِهما

بون به ب(: الَفَرع)أما  ِة ٌتقر   ٌ ل ما ُتنتُِجه فهو ما كان أهلُ الجاهل ؤو 

ل ما ُتنتجه الَبهٌمُة  ؛ فإن هم كانوا -فً الموِسم-من بهابِمهم-بهابُِمُهم؛ أو 

بون به، وٌتعب دون بَذبِحه ألصناِمهم وأوثانِهم؛ فجاء الشرُع فً الن هًِ  ٌتقر 

 .عنه وعدم إقراِره

ا(: الَعتٌِرةَ )لكن   ٌ للُوجوب،  طالما أنه قد أمَر الش رُع بها؛ فهذا جاء نف

ا عن أصِل الُحكم  ٌ  .ولٌس نه

ٌخ -كما قلتُ -هذه ُسن ة مهجورة قال بها بعُض أهِل الِعلم  ، وشٌُخنا الش 



 .كان ٌحض  علٌها -رحَمُه هللاُ -األلبانً 

نن المهجورة  ا-وِمن باِب ِذكِر الش ًِء بِمثالِه، ِمن الس  ولعلنا ذكرنا -أٌض 

ا-نن المهجورة ، ِمن الس  -ذلك فً بعِض المجالِس وإن كانت فً ؼٌِر -أٌض 

ب كما قال هللاُ  بح والتقر  رنً بها الذ  نالَ }: -تعالى-هذا المقام؛ لكن ذك  ٌَ لَن 

 .الَهدُي فً العمرة: {هللاَ لحوُمها وال ِدماُإها ولكْن ٌنالُُه الت قوى ِمنكم

نن المهجورة -عندنا-نحن معروؾ  َهدي ال: الهدي فً الحج؛ لكن ِمن الس 

حابة بً، وعن ابن ُعمر، وعن عدد  ِمن الص   :فً الُعمرة؛ فقد َوَرد عن الن 

ٌَذبحون إذا اعَتَمُروا) ٌَهُدون و ا-هذا  -كما قُلنا-؛ لكن (أنهم كانوا   -أٌض 

نِة له فضل عظٌم  .على االستِحباب ولٌس على اإلٌجاب، وإحٌاُء الس 

ٌ  -أن ٌوفَِّقنا  -عز  وجل  -أسؤلُ هللا  نة  -اكموإ ألن نكوَن ِمن أهِل الس 

اعٌن إلٌها؛ إن ه  ً  ذلك  -سبحاَنه-الُملتِزمٌن بها، الَحرٌصٌن علٌها، الد  ول

 .والقاِدر علٌه

، وعلى آله وصحبِه أجمعٌن نا محمد  ٌِّ  .وصل ى هللا وسل م وباَرك على نب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-( قتلى الُمظاهرات)فتوى ... العلماء ومسإولٌة الفتوى

 !-نموذجا  

 

 

رٌن للفتوى ... ًَ بـ-َخَرَج علٌنا بعُض المتصدِّ لجنة علماء )فٌما ُسمِّ

؛ ٌحكم !(قتلى المظاهرات واالعتصامات)بفتوى فً موضوع -!( الشرٌعة

اء ذلك بؤنه شهٌد وأن  َمن لم ٌكن ُمسلما  ومات ! فٌها على َمن مات جر 

 !(بمثابة الشهٌد) -أٌضا  -كذلك؛ فهو 

ة  فً هذه األٌام والظروؾ -وى المنكرة وهذه الفت تمثِّل دعوة   -وبخاص 

ض له، بدعوى  صرٌحة  إلثارة الفتنة، بل بابا  مفتوحا  للقتل، والتعر 

هادة، وَطلَب الش هادة  ...الشهادة، وُحّب الش 

بفضل الشهادة فً سبٌل هللا، وفضل  -كٌَفما كان-( ُمسلم  )وال ٌشك  

ٌُنال إال بطاعته»؛ لكْن؛ -تعالى- الشهٌد، ودرجته عند هللا « ما عند هللا ال 

ٌ نا -  ...؛ ال بالَفوَضى، وال بالَهَوى-صل ى هللاُ علٌه وسل م-كما قال نب

  ً وس : فواجُب العلماء الحقٌق -تهدبة الن فوس، وربطها بالَملِك القُد 

ن والِمَحن ؛ بدال  من تثوٌرها وإثارتها، ودفعها إلى الفِتَ -ُسبحانه وتعالى

ة، وال ُهدى، وال كتاب ُمنٌر، وإلى مصٌر ال ُتدَرى نهاٌُتهُ   !بؽٌر حج 

ًِّ « صحٌحه»وقد رَوى البخاري  فً  صل ى هللاُ -عن أبً هرٌرة، عن النب

ٌُجاهُد فً سبٌلِه، وهللاُ أعلُم بَمن »: أن ه قال -علٌه وسل م هللاُ أعلُم بَمن 

 .«ٌُْكلَُم فً سبٌلِه

باب ال : )-رحمه هللاُ -قولُه « صحٌِحه»ِب اإلماِم البخاريِّ فً وِمن تبوٌ

 .(فبُلن  شهٌد: ٌُقالُ 

ِة والجماعِة قابم  على هذا األصِل الصحٌح؛ كما قال  ن  واعتقاُد أهل الس 

حاوي  فً  وال ُننزلُ أحدا  »: -المشهورة-« عقٌدتِهِ »اإلماُم أبو جعفر الط 

ة  وال ن نرُجو لُِمحِسنِهم، وَنستؽفُر : ارا ؛ ولكنِمن أهل القِبلِة جن 

 .«لُِمسٌبِِهم



ُد هذا المعنى ٌِّ ٌُإ عن عابشَة « صحٌِحه»ما رواهُ اإلماُم ُمسلم  فً : ومّما 

، فقُلتُ : أمِّ الُمإِمنٌِن، قالَت  ً ُطوَبى له، ُعصفور  ِمن عصافٌِر : ُتوفًِّ َصبِ

  ً ِة، فقال النب َة »: -صل ى هللاُ علٌه وسل م-الجن  أَوالَ َتدرٌَن أن  هللاَ َخلََق الجن 

اَر، فخلََق لهذه أهبل ، ولهذه أهبل    .«وَخلََق الن 

ان فً   :، وعل َق علٌه بقولِهِ «صحٌِحه»وقد رواهُ اإلماُم ابُن ِحب 

«  ً ِة ألحد  ماَت : بقولِِه هذا -صل ى هللاُ علٌه وسل مَ -أراَد النب ٌَ زِك َتْرَك الت 

اعات، على اإل ِة ألحد  وإن ُعِرَؾ منُه إتٌاُن الط  ٌُشَهَد بالجن  سبلم، ولببلّ 

واالنتهاُء عن الَمزجورات، لٌكوَن القوُم أحرَص على الخٌِر، وأخوَؾ ِمن 

ارُ  ٌُخاُؾ علٌه الن  فلَ ِمن الُمسلِمٌن  ً  الطِّ ؛ ال أن  الصب بِّ  .«..الر 

اب ع -بسند  صحٌح  -« ُمسنِد اإلماِم أحمد»وفً  ًَ -ن ُعمر بن الخط  رض

 :، قال-هللاُ عنهُ 

نٌا، أو تقَوى فً » ها لو كانت َمْكُرَمة  فً الد  ال ُتْؽلُوا ُصُدَق النِّساء، فإن 

  ً ؛ ما أنكَح شٌبا  ِمن -صل ى هللاُ علٌه وسل م-اآلخرِة، لَكاَن أَْوالُكم بها النب

  ٌ  .ة  بناتِِه وال نسابِِه فوَق اثنَتً َعْشَرَة أُوقِ

! «ماَت فبُلن  شهٌدا  »! «قُتِلَ فبُلن  شهٌدا  »: وأُخَرى َتقُولُوَنها فً َمؽاِزٌُكم

بتِؽً  ٌَ ة   تِِه، أو َدؾ  راِحلََتُه َذَهبا  وفِض  ولعل ُه أْن ٌكوَن قد أَْوَقَر َعُجَز داب 

علٌه صل ى هللاُ -فبل َتقُولُوا ذاُكم، ولِكن قُولُوا كما قال محمد  ! التِّجارةَ 

 .«َمن قُتِلَ فً سبٌِل هللا فهو فً الجن ةِ »: -وسل م

الح، وهذا حرُصهم، وهذه تقواُهم ... لَؾ الص  ( أولبك)فؤٌن ... هذا َفْهُم الس 

 !منُهم؟

ًِّ العقابديِّ َعكَس الَمقصوِد  ل  ِمن هذا الت وضٌِح العلم ْفَهَمن  ُمتعجِّ ٌَ وال 

هادةِ  ما األمُر َموُكول   والُمراد؛ فعدُم إثباِت الش  ٌُها، وإن  لَزُم منُه َنف ٌَ كما -ال 

مَ  اتِ  -تعالى-بعلِم هللا  -تقد   ٌ  ...للن فوِس، والنِّ

ا ما استدل  به بعُض أولبك الُمفتٌِن  ا َنَسُبوهُ إلى قوِل  -ؼفَر هللاُ لهم-وأم  مم 

ًَ هللاُ عنهُ -ُعَمر  ته له -رض  ٌ ٌك اعِوجاجا  لو رأٌنا ف» :ِمن قوِل بعِض َرع

مناك بسٌوفِنا ًَ هللاُ عنهُ -وإقراره -« لقو  ٌُعَرؾ : -لذلك -رض ا ال  [ له ] فمم 

ة ن  ا ال ! َسَند  صحٌح  فً ُكُتِب الس  ارٌخ واألدب مم  ما ُتورُدهُ بعُض ُكُتب الت  إن 

َة فٌها  !ُحج 



األمر )ودعَوى إدخالِِه فً باب  -ُجملة  -( المظاهرات)وأّما موضوع 

-؛ فهو لٌَس كذلك -!كما َزَعَم بعُضُهم-( المعروؾ والنهً عن الُمنَكرب

المصالح )، بل هو ؼفلة  عن قاعدِة الش رع الحكٌم فً تمٌٌز -ألبت ةَ 

َرهُ شٌُخ اإلسبلم  -الباِطلَة-الُمحَدَثة ( البَِدع)ِمن  -الَحق ة- (الُمرَسلَة كما قر 

َة   ٌ راط الُمستقٌم»ِه فً كتابِ  -رِحَمُه هللاُ -ابُن تٌم َن «اقتِضاء الصِّ  ٌ ؛ حٌث ب

أن  أي  أْمر  حاِدث  ذي ِصلَة  بالِعبادِة قاَم الُمقَتضً لِفِْعلِِه فً  -َرِحَمُه هللاُ -

ٌُفَعل ِة، ثم لْم  ُبو   ..فهو بدعة  : عصر الن 

ِة   ٌ ٌُوقع فً دعاَوى  -وَمثٌبلتِها-فالؽفلُة عن إعماِل هذه القاعدة الشرع

ٌ ة فاسدةعرٌضة  !، ومذاهب فقه

وإذا قٌلَ لُهم ال }: -تعالى-سار  على ِمثِل معنى قولِِه  -فً هذا-بل الواقُع 

ما َنحُن ُمصلُِحون ؛ فلٌَست ُكل  ُمطالبة  {ُتفِسُدوا فً األرِض قالُوا إن 

ال  -والعبرةُ  !ولٌَس ُكل  َنْهً  عن اإلفساِد حق ّا! باإلصبلِح َمعروفا    -أو 

َمرات، والمصابِر والمآالت بالحقا تابِج والث  نات، ُثم  بالن  ٌِّ لو } -ثانٌا  -بِق والب

 ..{كاُنوا ٌعلَُمون

ٌن فً هذا الزمان  ٌِّ انِ ب  اإلمام األلبانً،  -جمٌعا  -وفتَوى أبمة الِعلم الر 

على تحرٌِم  -أجمعٌن-رحمهم هللا -واإلمام ابن باز، واإلمام ابن عثٌمٌن 

ًَ -ت، وما ٌتبُعها من فوَضى، وفَِتن، وِمَحن هذه الُمظاَهرا ِع حت ى لو اد 

ُتها  ٌ بَة فً -!ِسلم ٌِّ َرى ُكل  ذي َبَصر  وبصٌرة  آثاَر هذه الُمظاَهراِت الس  ٌَ ؛ بل 

ة ُهنا، وُهناك، وُهنالك، و  ٌ َمن َرأَى الِعبرَة بؤخٌِه )عدد  ِمن الُبلدان العرب

ْعَتبِر ٌَ ً  الجلٌلُ ابُن مسعود ؛ فاألمُر كما قال ا(فْل حاب ًَ هللاُ عنه-لص  : -رض

عٌُد َمن ُوِعَظ بؽٌِرهِ » ؤُن «الس  ِعْظ حّتى بنفِسِه؟ -إذا  -؛ فكٌَؾ الش  ! بَمن لم ٌت 

بل َتراهُ ٌدُعو ؼٌَره إلى الُوقوع فً الُحفرِة التً أْوَبَق فٌها بعُضُهم نفَسه 

 !-ُدوَن واِزع، وال راِدع -بنفِسهِ -

ة  ٌا ُعقبلءَ  ؛ ...  -!ُعلماء: وال أقُولُ -األُم  ة   ٌ العلُم أمانة ، ورسالة ، ومسإول

ِة فً  لٌس العلُم َهْدرا  للن فوِس، وال تثوٌرا  للعواِطِؾ، وال إٌقاعا  لؤلم 

ا لها إلى مستقبل مجهول، بفعل  ؼٌر معقول، وقول   الِمَحن والفَِتن، وال جر ّ

 ...ؼٌِر مقبول

عوِة إلى  -أْلَبت ةَ -ٌنبِؽً أن ال ٌتعاَرَض  -ل هُ كُ -وهذا الت ؤصٌلُ  مع الد 

وال ُتفِسُدوا فً األرِض بعَد }: ٌقولُ  -تعالى-اإلصبلِح، وَنقض الَفساد؛ فاهللُ 



إْن أُرٌُد إال اإلصبلَح ما استطعُت وما }: -ُسبحاَنهُ -؛ وٌقولُ {إصبلِحها

ْلُت وإلٌه أُنٌبُ   .{توفٌقً إال باهلل علٌه توك 

الُمستعاُن، وعلٌه  -ُسبحاَنهُ -، وهو {وهللاُ ٌعلُم الُمفِسَد ِمن الُمصلِحِ }

 .الت كبلن
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ٌّة الذلّ واالنكسار..  !فؤٌن نحن منها؟..هذه هً عبود

 

ة الذلّ واال ٌّ  ..نكسارهذه هً عبود

 !فؤٌن نحن منها؟

 

 

م  ٌّ  : (( مدارج السالكٌن)) فً  -رحمه هللا  -قال اإلمام ابُن الق

 

ْشَهُد َنْفَسُه َكَرُجل  َكاَن فًِ َكَنِؾ  -الذلّ واالنِكسارِ -َوَصاِحُب َهَذا اْلَمْشَهدِ  )) ٌَ

ٌُرَ  َراِب َواللَِّباِس، َو َعاِم َوالش  ِب الط  ٌَ ْؽُذوهُ بِؤَْط ٌَ ِة، أَبٌِِه  ٌَ ْربِ ٌِه أَْحَسَن الت  بِّ

ُم بَِمَصالِِحِه ُكلَِّها ٌِّ ة ، َوُهَو اْلَق ٌَ ٌَُرقٌِِّه َعلَى َدَرَجاِت اْلَكَماِل أََتم  َتْرقِ  ...َو

 ..َفَبَعَثُه أَُبوهُ فًِ َحاَجة  لَهُ 

هُ َوَثاق ا َفُه َوَشد  ، َفؤََسَرهُ َوَكت  ِه فًِ َطِرٌقِِه َعُدو  ٌْ ، ُثم  َذَهَب بِِه إِلَى َفَخَرَج َعلَ

ٌَُعاِملُُه بِهِ   ..ببَِلِد اأْلَْعَداِء َفَساَمُه ُسوَء اْلَعَذاِب، َوَعاَملَُه بِِضدِّ َما َكاَن أَُبوهُ 

َنِة، َفَتِهٌُج ِمْن َقْلبِِه  ٌْ َنَة َبْعَد اْلَف ٌْ ِه اْلَف ٌْ َة َوالِِدِه َوإِْحَساَنُه إِلَ ٌَ ُر َتْربِ َتَذك  ٌَ َفُهَو 

ِه َوُكل  َما َكاَن فٌِهِ لََوا ٌْ ُر َما َكاَن َعلَ َتَذك  ٌَ  .ِعُج اْلَحَسَراِت ُكل َما َرأَى َحالَُه، َو

ٌُِرٌُد َنْحَرهُ فًِ آِخِر  ُسوُمُه ُسوَء اْلَعَذاِب، َو ٌَ ِه  َنَما ُهَو فًِ أَْسِر َعُدوِّ ٌْ َفَب

ا، : اِر أَبٌِهِ اأْلَْمِر، إِْذ َحاَنْت ِمْنُه اْلتَِفاَتة  إِلَى َنْحِو ِدٌَ  َفَرأَى أََباهُ ِمْنُه َقِرٌب 

ْسَتِؽٌثُ  ٌَ ِه،  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ِه، َواْنَطَرَح َب ٌْ ِه، َوأَْلَقى َنْفَسُه َعلَ ٌْ   :َفَسَعى إِلَ

ا أََبَتاهُ  ٌَ ا أََبَتاهُ،  ٌَ ا أََبَتاهُ،  َوُدُموُعُه َتْسَتبُِق  -اْنُظْر إِلَى َولَِدَك َوَما ُهَو فٌِهِ ! ٌَ

هِ َعلَى َخد   هُ فًِ َطلَبِِه، َحت ى َوَقَؾ َعلَى َرْأِسِه، -ٌْ ، َقِد اْعَتَنَقُه َواْلَتَزَمُه، َوَعُدو 

 ..َوُهَو ُمْلَتِزم  لَِوالِِدِه ُمْمِسك  بِهِ 

َنُه؟: َفَهلْ َتقُولُ  ٌْ َنُه َوَب ٌْ ٌَُخلًِّ َب ِه، َو ٌُْسلُِمُه َمَع َهِذِه اْلَحاِل إِلَى َعُدوِّ  !إِن  َوالَِدهُ 

ن  بَِمْن ُهَو أَْرَحُم بَِعْبِدِه ِمَن اْلَوالِِد بَِولَِدِه، َوِمَن اْلَوالَِدِة بَِولَِدَها إَِذا َفر  فَ  َما الظ 

هُ  ُغ َخد  ٌَُمرِّ ا بَِبابِِه،  ِه، َوأَْلَقى بَِنْفِسِه َطِرٌح  ٌْ هُ إِلَ ِه، َوَهَرَب ِمْن َعُدوِّ ٌْ َعْبد  إِلَ

  ٌ قُولُ فًِ َثَرى أَْعَتابِِه َباِك ٌَ ِه،  ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ  :ا َب

ا َربِّ  ٌَ  ، ا َربِّ ٌَ.. 
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 الخروج على الُحّكام 

 

 صفوة الكبلم

 -اإلمام-من الشٌخ ابن عثٌمٌن

 فً بٌان نوَعً الخروج على الُحّكام

 

 

 

رحمه -العصرالشٌخ محمد بن صالح بن عثٌمٌن  قال أستاذنا العبلمة فقٌه

 رفع األساطٌن فً حكم االتصال بالسبلطٌن» فً تعلٌقه على رسالة -هللا

  :(٘ٙص) -تعالى-رحمه هللا-لئلمام الشوكانً- «

 

إنه ٌخرج من ضبضا هذا » : -صلى هللا علٌه وسلم-وقال الرسول  ))

 ..مثل: ٌعنً ( ضبضا: )« الرجل من ٌحقر أحدكم صبلته إلى صبلته 

 

الخروج على اإلمام ٌكون بالسٌؾ، وٌكون [ على أن ] وهذا أكبر دلٌل

 . بالقول والكبلم

 

، لكنه أنكر  -صلى هللا علٌه وسلم-ما أََخَذ السٌؾ على رسول هللا : ٌعنً

 . علٌه

 

وما ٌوجد فً بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على اإلمام هو 

هو الخروج النهابً األكبر ؛ كما ذكر : كفمرادهم بذل !الخروج بالسٌؾ

أن الزنا ٌكون بالعٌن ، ٌكون باألذن ، ٌكون  -علٌه الصبلة والسبلم-النبً 

 ..بالٌد ، ٌكون بالرجل 

 

 . زنا الفرج: لكن الزنا األعظم هو الزنا الحقٌقً ؛ هو

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=29763


 ..اْرَحْم َمْن اَل َراِحَم لَُه ِسَواكَ 

 ..َواَل َناِصَر لَُه ِسَواكَ 

 ..َواَل ُمْإِوَي لَُه ِسَواكَ 

 ..َواَل ُمِؽٌَث لَُه ِسَواكَ 

ٌكَ  لَُك َوُمَرجِّ  ..ِمْسِكٌُنَك َوَفقٌُِرَك، َوَسابِلَُك َوُمَإمِّ

كَ اَل َمْلجَ  ٌْ  ..ؤَ لَُه َواَل َمْنَجى لَُه ِمْنَك إاِل  إِلَ

 .أَْنَت َمَعاُذهُ َوبَِك َمبَلُذهُ 

لُُه  ا َمـْن أَلُـوُذ بِـِه فٌَِمــــا أَُإمِّ ـــا أََحـــــــاِذُرهُ ***** ٌَ  َوَمــْن أَُعوُذ بِــِه ِمم 

ا أَْنَت َكاِسُرهُ  اُس َعْظم  ْجُبُر الن  ٌَ هِ *****اَل  ٌَ ا أَْنَت َجابُِرهُ َواَل   (( ٌُضوَن َعْظم 

. 
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 . فهذه العبارة من بعض العلماء هذا مراُدهم

 

 

 

ٌُمكن خروج   -ضى طبٌعة الحالبمقت -ونحن نعلم علم الٌقٌن أنه ال 

 . بالسٌؾ إال وقد سبقه خروج  باللسان والقول

 

الناس ال ٌمكن أن ٌؤخذوا سٌوَفهم ٌحاربون اإلمام بدون شًء ٌثٌرهم 

؛ دلّت  -حقٌقة–وهو الكبلم ّ فٌكون الخروج على األبمة بالكبلم خروجا  

 : علٌه السنة ،ودلّ علٌه الواقع

 

 . فتموهاأما السنة ؛فعر-

 

 

أما الواقع؛ فإننا نعلم علم الٌقٌن أن الخروج بالسٌؾ فرع  عن الخروج  -

 " امش ُخذ السٌؾ" ... باللسان والقول ، ألن الناس لن ٌخرجوا بمجرد 

!!  

 

ال بد أن ٌكون هناك توطبة ، تمهٌد ، قدح  فً األبمة ، وستر  لمحاسنهم ، 

 .(( .... لببلءثم تمتلا القلوب ؼٌظا  ، وحٌنبذ  ٌحصل ا

 

 

 

 

* * * * * * 

 



ا ...» اِس شر ّ  !!«َكِرْهُت أْن أُثٌَر على أحد  ِمن الن 
 

 

ٌَقِة عابشَة أّم  -صل ى هللاُ علٌِه وسل مَ -كلمة  قالَها رسولُ هللا  َدِة الصدِّ ٌِّ للس

ًَ هللاُ عنها-الُمإمنٌِن  معها،  -صل ى هللاُ علٌه وسل مَ -فً آِخِر ِحواِرِه  -رض

نِ »فً -بعد حاِدَثِة ِسْحِرِه المشهورِة  ٌْ حٌَح ا َطلََبت منُه -«الص  -؛ وذلك لَـم 

ًَ هللاُ عنها ً   -رض اِس؛ فَرَفَض النب ْحَر إلى الن  ٌُْظِهَر السِّ صل ى هللاُ -أْن 

ِة الجلٌلةِ  -علٌه وسل مَ   ٌ ِة المنهج  ٌ  ...َطلََبَها؛ ُمَعلِّبل  َرْفَضُه بهِذه الكلمِة الذهب

ِة، وما فً ذلك  ُبو  ِة الَخطٌرِة بَجناِب الن   ٌ ْؼِم ِمن تعل ِق هذه القض وعلى الر 

ةِ  ً  : ِمن تؤثٌر  كبٌر  على الُمجتمِع واألُم   -صل ى هللاُ علٌه وسل مَ -إالّ أن  النب

 ..َطَوى أْمَرها، وأؼلَق باَبها

باِب َتْرِك المصلحِة ِمن )إالّ  -صلواُت هللا وسبلُمُه علٌه-وما ذلك منُه 

عن اإلماِم « فتح الباري»كما َنَقلَُه الحافُظ ابُن َحَجر فً -( َخوَؾ الَمفسَدةِ 

َوِويِّ    .-رِحَمُهما هللاُ -الن 

ُة الُمثلَى   ٌ بو نحُن أحوَج : -فً ِعبلِج األدواِء، وَكْبِت الفَِتنِ -هذه الطرٌقُة الن 

ُة الُمبارَكُة ما نكوُن إلٌها، وأْن َنجتِمَع علٌها؛ ح  ٌ -ت ى تكوَن َدعوُتنا السلف

ة  وَجماعة   -بحق     :دعوَة ُسن 

ة  ) نا (: ُسن  ٌِّ ، وَدْرَبُه؛ ِعلما  -صل ى هللاُ علٌه وسل م-ُنوافُِق بها َنْهَج نب

نا    ٌ عاء  وَتز  ..وَعمبل ؛ ال ادِّ

َشت ِت، وَتْنؤَى بن(: جماعة  )و ا عن التشرُذم ُتْبِعُدنا عن الفُْرَقِة والت 

َمْحُور  ...والت 

ما  على ُكلِّ مصلحة  ُدوَنها ِة؛ ُمقد  ُه الِحْرُص على الَمصلحِة العام   ...إن 

ُه الُمجاَنَبُة للَمفَسَدِة؛ َدفعا  لَِتؤثٌِرها، وآثاِرها  ..إن 

ؤُن  ن َحَصُروا َدعوَتُهم ( إخوانِنا)بؤُناس  ِمن  -والحالُة هذه-فكٌَؾ الش  مم 

 ..إلثارةِ فً ا

ثوٌرِ   ...والت 

 ..والَجْرحِ 

 ..والت جرٌحِ 



 ..واإلسقاطِ 

 ...والت سقٌط

 ...والترّبص

 ....والترّصد

 ...والتلّصص

 و

 ..الؽٌبة

 ..والنمٌمة

 ..والبهتان

 ...واالفتراء

 ...والعناد

 ...واإلباء

ٌّات ظالمة مظلمة   ...- نّجانا هللا، وإٌاكم ، وإٌاهم منها -كل ذلك بنفس

 

كاُد ٌكوُن لُهم ُوجود  وبقاء إالّ فً هذه البٌبِة واألجواءبل ال ٌَ  ... 

بحال  -الُمْسَتَقى ِمن الن هج النبويِّ -ولكْن؛ ال ٌمنُع هذا التؤصٌلُ الُمنضبُِط 

ٌُقالَ للُمخِطِا  -ِمن األحوالِ  ةِ -أْن  ن   ...ُمخِطا :-ِمن أهِل الس 

ٌُْنَصحَ   ...وأْن 

َر ِمن خطبِ  ٌَُحذ   ..هِ بل أْن 

 :لكنْ 

، ولٌِن  ..برحمة ، وَشَفَقة ، وِرْفق 

حمَة والِحرص، وكذا حماٌَة  ة  إذا كان دافُع ذلك وباِعُثُه الر  وبخاص 

 ..الُمجتمِع وأُْلَفَتهُ 

ة   فً مسابلَ  -!أو الُمراُد َتثوٌُرهُ -( الُمثارُ )إذا كان الِخبلُؾ  -أٌضا  -وبخاص 

ة    ٌ ة ، ُسنِّ  ٌ ة ، اجتهاد  ٌ ة  - ِخبلف  ٌ ة  قطع  ٌ ما قولُ أحد   -!وإن ظن ها الُؽبلةُ أصل

 !!!-َطَرَفً الِخبلِؾ فٌها بؤَْولَى ِمن اآلَخر

رِحَمُه -وما أْضَبَط ما قالَُه أُستاُذنا العبل مُة الشٌُخ محمُد بُن صالِح الُعَثٌمٌن 

-هللا  فً تفسٌِر قولِ  (2/69) «ِمن أحكاِم القُرآِن الَكرٌمِ »فً كتابِِه  -هللاُ 



 :-تعالى

ِرٌَن َوُمنِذِرٌَن َوأَنَزلَ َمَعُهُم } ٌَن ُمَبشِّ ٌِّ بِ ة  َواِحَدة  َفَبَعَث هللاُ الن  اُس أُم  َكاَن الن 

اِس فٌَِما اْخَتلَفُوْا فٌِِه َوَما اْخَتلََؾ فٌِِه إاِل  ال ِذٌَن  َن الن  ٌْ ْحُكَم َب ٌَ اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ لِ

َنُهْم َفَهَدى هللاُ ال ِذٌَن آَمُنوْا لَِما  أُوُتوهُ ِمن َبْعدِ  ٌْ ا َب  ٌ َناُت َبْؽ ٌِّ َما َجاءْتُهُم اْلَب

َشاء إِلَى ِصَراط   ٌَ ْهِدي َمن  ٌَ اْخَتلَفُوْا فٌِِه ِمَن اْلَحقِّ بِإِْذنِِه وهللاُ 

ْسَتقٌِم ذاِكرا  بعَض الفوابِد الُمْسَتْنَبَطِة ِمن اآلٌِة -؛ [ٖٕٔ:البقرة]{م 

واهر الُمنحِرفة األثٌمة -ةالكرٌم ا فٌه عبلج  لبعِض هذه الظ   :-مم 

؛ حٌُث كان َبْؽٌا  وُعدوانا  »   .الت حذٌُر ِمن االختبِلِؾ فً الحقِّ

ًَ والُعدواَن؛ فٌجُب الَحَذُر ِمن االختبِلِؾ فً  -ال َشك  -وُكل  إنسان   ْكَرهُ الَبْؽ ٌَ

فاُق علٌه  ِجُب االتِّ ٌَ َواْعَتِصُموْا }: -أمَر هللاُ به فً قولِهِ كما -ِدٌِن هللا، و

قُوْا  ا َوالَ َتَفر  : -تعالى-، وفً قولِِه [ٖٓٔ:آل عمران]{بَِحْبِل هللا َجِمٌع 

َنا بِِه } ٌْ َك َوَما َوص  ٌْ َنا إِلَ ٌْ ا َوال ِذي أَْوَح ى بِِه ُنوح  ٌِن َما َوص  َن الدِّ َشَرَع لَُكم مِّ

قُوا فٌِِه  إِْبَراِهٌَم َوُموَسى َوِعٌَسى ٌَن َوالَ َتَتَفر  أَْن أَقٌُِموا الدِّ

 .[ٖٔ:الشورى]{

وبهذا َنْعِرُؾ خطؤَ َمن خالََؾ الحق  فً هذه المسؤلِة العظٌمِة، وَجَعلَ 

أيِ  َسَببا  الختبِلِؾ القُلوِب، : -فٌما فٌه َمساغ  لبلجتِهادِ -اختبِلَؾ الر 

ٌَُضلِّلُ اآلَخرِ  ِق، حت ى صاَر  َفر  ، فٌقولُ عنُهموالت  : ٌَن فً أْمر  لهم فٌه َسَعة 

ُهم ُمبتِدَعة     !إن 

تجاَوُز إلى أكثَر ِمن ذلك، فٌقولُ  ٌَ ما  ُهم َكَفَرة  : وُرب  ، فً -والعٌاُذ باهلل- (!) إن 

واِب  ِن بؤَْولَى ِمن اآلَخِر بالص  ٌْ ُسوُغ فٌه االجتهاُد، ولٌَس أحُد الُمختلَِف ٌَ أْمر  

باُعُه، بل ُكل ُهم إالّ ما واَفَق ال ً  ٌجُب اتِّ ، ولٌس عند أحِدِهم َوْح ن ص 

 .ُمجتِهُدونَ 

ابِػ، وأالّ تختلَِؾ : فالواجبُ  ُدوُر لِـِمْثِل هذا الِخبلِؾ الس  ِسَع الص  أن تت 

حابِة  ًَ هللاُ عنُهم-القُلوُب به، كما كان ذلك شؤَن الص  ختلِفُوَن -رض ٌَ ، حٌُث 

ٌَُسوغُ   .«فٌها االجتهاُد، ولكن  قُلوَبُهم واحدة  ال تختلِؾُ  فً األُموِر التً 

بٌع)ِمن كبلم  َبدٌع  أجملَ ِمن -!( َبعُض الن اس)وما أحسَن ما قالَُه  -( الر 

نا   ٌِّ هُ هللاُ إلى الحقِّ  -ُمَب فً كثٌر  -أحوالَ َمن فاَرقُوا هذا المنهَج الجلٌل  -رد 

كاِشفا  عن أصلِِهم -!!َنت أوصافُُهموتباٌَ ! وإِن اختلََفت أسماُإُهم -وقلٌل



 :-فً القدٌم والحدٌث-الَخبٌث 

ٌُعلُِن براءَتُه : وهو ...» ُهم إذا ألصقوا بإنسان قوال  هو بريء  منُه، و أن 

وَن على االستمراِر على َرْمًِ ذلك المظلوِم بما ألَصقُوهُ  ٌُصر  ُهم  منُه، فإن 

فُوقونَ  ٌَ  .«الَخوارج به؛ فُهم بهذا األصِل الخبٌِث 

 ...حت ى َنْلقاك.. فاللهم  ُهداك

حمِة، وآداَب األُْلَفِة، ومسالك  -ِمن جهة  أُخَرى-وْلَنْنُظْر  لَِنعِرَؾ أخبلَق الر 

الُمنتَظم فً تارٌِخ »إلى ما رواهُ اإلماُم ابُن الَجوزيِّ فً كتابِِه : -المعذرة

  :عن األعمِش، قال( ٘ٔ/4)« الُملوِك واألَُمم

ا ِصْرَنا فً ِخبلِل خرج» ً  ونحُن ُنرٌُد الجاِمَع، فلم  َخِع ُت أنا وإبراهٌُم الن 

 !ٌا ُسلٌمان: ُطُرقاِت الُكوفِة، قال لً

كَ : قُلتُ  ٌْ   .لَب 

[ ٌؤخذ ُكل  منُهما طرٌقا  : أي]هل لك أْن تؤخَذ فً ِخبلِل ُطُرقاِت الُكوفِة : قال

ؽتاُبوَننا، فٌؤَثُمونَ  !أعور، وأعمشكً ال َنُمر  بُسفهابِها؛ فٌنُظروَن إلى  ٌَ  .ف

 !وما علٌَك فً أن ُنإَجَر وٌؤَثُمون؟! ٌا أبا ِعمرانَ : قُلتُ 

ْسلَُموَن خٌر  ِمن أْن ُنإَجَر وٌؤَثُمون! ُسبحاَن هللا: قال ٌَ  .«بل َنْسلَُم و

حٌمُة  اقٌُة الرابقُة، الحلٌمُة الر  اُت الر   ٌ ٌ  -هذه هً النفس اُكم َجَعلَنا هللاُ وإ

ُة، وُتْسِعُدها -ِمْثلَُهم  ...التً َتْسَعُد بها األُم 

 

َة إالّ باهلل ...  .وهللاُ الُمستعاُن، وال حولَ وال قُو 

 

* * * * * 

 

 

 

 

 



 

 كلمة فً رثاء الشٌخ عبد السبلم بن برجس

 

 . . . عبَدالسبلم رحَم هللاُ 

 -فً اإلسبلم-ِمن ُدعاة السنِة ومنهج السلؾ -

 

ًّ األثريّ -  -الشٌخ علً بن حسن الحلب

 

 . . . -جّدا  -نحزُن، ونؤسى، ونؤسُؾ، ونتؤّثُر بفقده : عندما ٌموُت لنا صدٌق  

 

ا ، محّبا ، ودودا ؟ ٌّ  !فكٌؾ إذا كان هذا الصدٌُق صدوقا ، وف

 

ا ، داعٌَة ُسّنة  وتوحٌد، راّدا   فكٌؾ إذا كان هذا الصدٌق ٌّ ا ، أثر ٌّ ا ، سلف ٌّ ُسنِّ

 !على أهل االنحراِؾ والبدع والُؽلُّو؟

 

إذا كان هذا الصدٌق عالما  فاضبل ، وشٌخنا  واثقا ، وَعلَما  -كٌؾ-فكٌؾ 

 !بارزا ؟

 

لََسَبب  أجل  فً أن ٌتضاعَؾ الُحْزن، وٌعُظَم  -وهللاِ  -كل ه-إن  هذا  . . .

 . . سى، وٌشتد  األسؾ، وٌزداَد التؤث راأل

 

؛ َكُثر فٌه المطلوُب، وقلّ المساعُد والُمعٌن، وال  ة  فً َزمن  َعِسر  وبخاص 

 !!ناصَر إال هللاِ 

 

ُن : وهللاِ؛ إن  حاجتنا ألمثاِل َمن هذا حالُه ٌِّ كبٌرة ، ألّنه واضُح الفِْكر، ب

ه، ثاقُب البصٌرة، مستشرُؾ المستقبلِ   . . . التوج 
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  ً ، وحبٌبُنا النق ًّ ، وصدٌقنا الصف ًّ أبو عبدالرحمن، : إّنه أخونا الوف

تؽمده هللاُ برحمته، وأدخله فسٌَح -عبدالسبلم بن برجس آل عبدالكرٌم 

على مرارِة فقدِه، وصعوبِة : جّناتِه، وصّبر أهلَه وذوٌه، وإخواَنه وُمحبٌه

 . . . ِِ -موته

 

لٌحزن، وإنا على فِراق أبً عبدالرحمن إّن العٌَن لتدمع، وإن القلَب 

 . . . لمحزونون

 

أكثُر مّما َوَرَد : ولٌس لنا ِمن سلوى ُنسلًّ بها نفوسنا، وُنعّزي بها أنفَسنا

عن بعض أبّمة السلؾ الصالحٌن ِمن آثار  تعٌن على احتمال المصٌبة، 

 :والصبر علٌها

 

فله بشٌر : والسنة َمن مات على اإلسبلمِ »: قال اإلمام عون بن عبدهللا -

 .(ٓٙ)« شرح أصول اعتقاد أهل السنة« »بكل خٌر

 

ٌَاض - طوبى لمن ماَت على اإلسبلم »: وقال اإلمام الفُضٌل بن ع

 .(6ٕٙ)رواه البللكابً . «والسنة

 

ختٌِانً -  :إّنه لٌبلؽنً موُت الرجل ِمن أهل السنة»: وقال اإلمام أٌوب الس 

 .(1/ٖ)« الحلٌة»رواه أبو ُنعٌم فً . «فكؤّنما أفقد بعضا  ِمن أعضابً

 

 .-تعالى-نحسُبه كذلك، وال ُنزّكٌه على هللاِ  . . .

 

اللهم ارحم عبَدك عبدالسبلم، وأدخْله الجّنة بسبلم، وألحقنا به فً صالحً 

 .-فً دار السبلم-عبادك 

 



 

جعلنً -(..........ألهل السنة ، وأصحاب التقوى: سلوى (

 .-هللا وإٌاكم منهم

 

 ســــــلـــوى 

 ألهل السنة ،وأصحاب التقوى

 

 

 

ٌُعرَؾ من .... مّمن -!!حقٌقة  وواقعا  -(( ٌثٌر على الناس شرا  )) حتى 

 -وأبنابً-؛ أُورُد إلخوانً -وهو منه بريء -بالزور والبهتان-ُرمً بذلك 

م فً كتابه  -العلم طلبةِ  ٌّ عند بٌانه -(( بدابع الفوابد )) كبلَم اإلمام ابن الق

بمصاٌده -فً التؤثٌر على بنً البشر  -السّتةَ -أسالٌَب الشٌطان الرجٌم 

 :؛ قال -وتلبٌساته 

 

 

تِّ ..... )) ا-فإذا أْعَجَز الشٌطاَن العبُد ِمن هذه المراتِِب السِّ ٌَ  [ٔ)]وأْع

 :-علٌهِ 

 

 األَذى: بؤنواعِ  -ِمن اإلنِس والِجنِّ -ٌه ِحْزَبُه َسل َط عل

كفٌر له  والت 

 والت ضلٌلِ 

بدٌعِ   والت 

 والت حذٌِر ِمنهُ 

 وَقْصِد إخمالِهِ 

 وإطفابِهِ 
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َش علٌه َقْلَبهُ ... ٌَُشوِّ  لِ

ْشَؽلَ بَحْربِِه فِْكَرهُ  ٌَ  و

اَس ِمن االنتفاِع به ْمَنَع الن  ٌَ  ولِ

 

ٌُُه فً َتسْ ... لٌِط الُمْبِطلٌَِن ِمن شٌاطٌِن اإلنِس والِجنِّ علٌه، ال فٌبَقى َسْع

نًِ ٌَ ْفُتُر، وال  ٌَ[(ٕ]  

ْلَبُس الُمإِمُن أَلَْمَة الَحْربِ ... ٌَ ؛  َضُعها عنُه إلى الموِت،  [ٖ)]فحٌنبذ  ٌَ وال 

لَقى هللاَ  ٌَ  .ومَتى َوَضَعها أُِسَر، أو أُصٌَب، فبل ٌزالُ فً جهاد  حت ى 

 

لْ هذا الفَ  ْر َموقَِعُه، وعظٌَم َمنفعتِِه، واْجَعْلُه ِمٌزانا  لَك َتِزُن فتؤم  ْصلَ، وَتَدب 

ٌُْطلُِعَك على حقابِق الُوجوِد، ومراتِِب  ُه  اَس، وَتِزُن به األعمالَ؛ فإن  به الن 

  . (( الَخْلقِ 

 

 :قلتُ 

 

نا-ونحن  -بمشٌبة هللا-؛فلن نؽادَر هذا الوصؾَ  -إذا احتسبنا ، وصَدْقنا رب 

 ..-إذا أعان رب نا وسّدد-عالىت

 

 ...المستعان-سبحانه-وحَده-وهو 

................................................ 

 

 .أْضَعَفُه عنها: أي ([1])

 

ْضُعؾُ  ([2]) ٌَ. 

 

 هً سبلُحُه، وأداُتهُ  ([3])



 

شرب  -!! ( علم الفتوى)و .... لصوفً حازم أبو ؼزالة ا

 ...- نموذجا   -الدخان 

 

 (!!علم الفتوى)و..الصوفً حازم أبو ؼزالة

 -نموذجا  -شرب الدخان-

 

 

من لقاء -قبل ٌومٌن-(قناة العربٌة)ما بّثته -كما شاهد ؼٌري-شاهدتُ ....

 فً األردن شٌخ الطرٌقة الشاذلٌة الصوفٌة) مع الشٌخ حازم أبو ؼزالة

)... 

 ..وجهاالت كثٌرة..وفً اللقاء مؽالطات عدة

 !!!(اإلسبلم الصحٌح)وبخاصة فٌما ٌتعلق بعرض الفكر الصوفً ، وأنه 

 ..وهذا زعم  جد  قبٌح

بما فٌها من القفز ، -التً نقلوا مشاِهَد منها–فالـُمشاِهُد ألذكارهم 

ا  -ٌعرؾ -!!بل الرقص -( نطّ )والـ ٌّ من الذكر !(البهلوانٌات)كم نسبة هذه-جل

 !اإلسبلمً المحمدي الحق

؛ وهً عقابُد -!التً لم بتّطرقوا إلٌها إال لِماما  –هذا فضبل  عن العقابد 

ة  على تعظٌم الصلة بالشٌخ ؛ دون رب الشٌخ وإلهه  ٌّ بل رب –فاسدة  مبن

 !!-وإلههم -سبحانه-الكون 

 ت وانحرافات و و وكم ٌحمل هذا الفساُد العقابدي  من ضبلال-بعد-وانظر 

!!! 

تلك الفتوى : ما فً هذه المقابلة التلفزٌونٌة-!!ولٌس أسوأ-!(أطرؾ)لكن 

 !!حول حكم شرب الدخان(أبو ؼزالة ) التً أصدرها 

 !!فماذا قال؟؟

 :-ما فحواه-قال
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 !!من المسلمٌن فً العالَم ٌدّخنون% 1ٓإن أكثر من )

 !!ٌجوز تكفٌُرهموال !!لكّفرناهم!!إن الدخان حرام: ولو قلنا 

 فـ

 ..تارك الصبلة كافر  

 ..وتارك الصوم كافر  

 .. وتارك الزكاة كافر  

 !!!!!!!!(...من أجل هذا ال ٌجوز تحرٌم الدخان

 

ٌّة)ولقد ذّكرتنً هذه الفتوى  :بقول من قال!(الحلمنتٌش

 

 ! فعابوا علٌنا شحوَم البقر****** شكونا إلٌهم خراَب العراق 

 

 

 :أو

 

 !شّتاَن بٌن ُمشّرق  وُمؽّربِ ****** وسرَت ُمؽّربا   سارت مشّرقة  

 

 

 ..هكذا فلٌكن العلم الصوفً......

 ..وهكذا فلتكن الفتاوى الصوفٌة

 ..ال ِخطام وال ِزمام

 

 !من صحٌح اإلسبلم؟ -برّبكم-فؤٌن هذا

 

التً ترّوج لمثل هذه !(قناة العربٌة)وال ٌكاد ٌنقضً العجُب من مثل 

 !!! -اء  مدحا  وثن-األفكار 

ُن  ٌّ أو ال تفسح المجالَ لمن ٌكشؾ -فً الوقت الذي ال تكشُؾ وال تب



ٌّن  !!من هذه األفكار الفاسدة-وهو األكثر األكبر-الجانب المظلم -!وٌب

 

 

* * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الذي نحن فٌه(الببلء)فً  -لكل فاضل نبٌه ....تنبٌه وتنوٌه 

- ! 

 

 .... تنبٌه  وتنوٌه

 لكل فاضل  نبٌه 

 !- الذي نحن فٌه( الببلء)فً  -

 

 

 

 

نود بذي الُجهودِ ******سبٌل  فٌه أرجو(ُمبادرتً)  تكاُتَؾ ذي الز 

 

 بعهد  ُمشِرِق ُؼر  جدٌدِ ******ولو أُِخذت بإنصاؾ  لكّنا

 

ًَ الَمزٌدِ ******فً كبلم  وهذا ما َحَدانً   :ولسُت فٌِه ُمبتؽ

 

 

 

ٌُذبح ِمن ورٌدِ   وُجل  الناس ؼرقى فً ُرقودِ ******أرى بلدي س

 

ُب شر  داء    ٌُدّمر للببلد ببل ُحدودِ ******أأسكُت والتعص 

 

ٌُسارُع للخرابِ   بدعوى ُمصلحٌن لذا الفسادِ ******أرى بلدي 

 

 كْن دوَن تضلٌِل العبادِ ول******فإصبلُح الفساِد نرى وجوبا  

 

 ٌُفّرق بٌن أبناء الُجدودِ ******-لٌت ِشعري-أأسكُت والتشرذمُ 
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 ففرق  بٌن جهل  أو رشادِ ******ولسُت إلى السٌاسِة فً سبٌل  

 

 

 كثٌر  منهُم هْم فً ُصدودِ ******ولكّنً أرى عقبلَء قومً

 

ٌُثٌر فوضى  دِ تسٌُر بنا إلى هدِم الببل******أأسكُت والببلُء 

 

 عن األسبلِؾ فً نهِج اعتقادِ ******ولسُت بُمرتض  فهما  بدٌبل  

 

 قٌامً أو قُعودي أو ُسجودي ******وأْلَهُج بالدعاء كثٌَر وقت  

 

نا عّز جبلال    !ُوجودا  للحٌاة بَمن ُننادي******وأسؤلُ رب 

 

 

 

******** 

 

 

 

 

 

 

 



، واإلطبلق للهوى (تصفٌد الشٌطان)بٌن ( شهر رمضان(

 !الَعنان

 

 )شهر رمضان(

 ، )تصفٌد الشٌطان)بٌن 

 !واإلطبلق للهوى الَعنان

 

 

 

-فً القٌام بما أوجبه هللا ( شهر رمضان)فً  -تعالى-ٌنشؽل عباد هللا 

 علٌه صلى هللا-علٌهم من فرابض ، وبما سنه لهم ورسوله  -سبحانه

 ...من سنن ، وأخبلق ، وِصبلت -وسلم

، واتباع سنة -عز وجل–حرصا  على نوال مرضاته  -منهم-كل ذلك 

 .-صلى هللا علٌه وسلم-رسوله 

أن الصٌام الحقٌقً ، الموّرث للتقوى  -جٌدا  -ٌعلمون  -فً ذلك كله-وهم 

االمتناَع عن شهوتً  -حسب-لٌس هو : ، والمقبول عند رب العالمٌن 

 !لفم والفْرجا

فوق ذلك ، وأعلى ، وأجلّ ؛ إنه صٌام الهوى عن  -فً الحقٌقة-وإنما هو 

 ...وصٌام اللسان عن التطاول بالَبذاء... االسترسال مع الباطل

صلى هللا -ولو لم ٌكن ذلك كذلك ؛ لَـَما كان ثمة معنى معتبر  لمثل قوله 

 ! ((والعطش ُرب صابم لٌس له من صٌامه إال الجوع: )) -علٌه وسلم

: -ومن ِمنن ربنا الكرٌم–وعلٌه؛ فإن من خصابص هذا الشهر العظٌم 

 -باإلؼواء-حتى ال ٌستقوَي بها أتباُعها ، وال تنطلَق .. تصفٌَد الشٌاطٌن

 ...مع جنودها

 ...هذا هو المفروض

 ...وما َعداه مردود  مرفوض

ى هللا علٌه صل-لنهج الرسول  -بحقّ -من األتباع .. المؤمول  -نفُسه-وهو 
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 .-وسلم

على  -هداهم هللا–ٌؤبى بعض إخواننا الؽبلة  -!والحالُ كما ترون-لكْن 

أنفسهم إال سلوك السبٌل الملتوي المخالؾ لهذا الصراط المستقٌم ، 

 !فً هذا الشهر الكرٌم...و

فً )!( فً اللؾ والدوران -!مستمربٌن-ال ٌزالون مستمرٌن  -لذا-فتراهم 

التً ال ٌنفّكون عن الخروج منها إال وهم !! مفَرؼةحْلقتهم الفارؼة ال

 !!!إلٌها -!متكبكبٌن-راجعون 

لٌست -سعادتهم الكبرى ، وفرحتهم العظمى  -فً جلّ ما ٌصنعون–وهم 

وإنما عند التعقب بالتعصب على أهل السنة من دعاة منهج  !عند الفطر

-ٌهم ؛ وذلك بإثارة الشر عل-السلؾ ممن خالفوهم فً بعض ُؼلَوابهم

 ..-تهوٌشا  وتشوٌشا  

عن الرد على أهل  -بالكلٌة-ٌكونون معرضٌن  -هداهم هللا-)!( حتى كادوا

 !!البدع والتحزب والتصوؾ

 !ٌتربصون بدعاة منهج السلؾ الدوابر -فواأسفً الشدٌد-فتراهم 

 !ٌسٌبون الظن بهم..و

 ...وٌطلقون ألسنتهم وأقبلمهم فٌهم ؛ بالطعن ، والسب ، والثلب

 !!فَترون ، وال ٌفُترونبل ٌ

على السوء، واإلساءة -! فٌما بٌنهم -فً ذلك كله-( ٌتناوبون)وهم 

 ...(وهم ٌحسبون أنهم ٌحسنون صنعا  ! )السٌبات...،و

 :-ٌا أهل اإلنصاؾ والبرهان-فباهلل علٌكم 

 !من شهر رمضان؟( هإالء)أٌن 

 !؟(تصفٌد الشٌطان)وأٌن هم من معانً 

 !قوا ألهوابهم الَعنان؟؛ فؤطل!(عكسوا)أم أنهم 

مما ابتبلهم به ، وفّضلنا على كثٌر ممن -وإٌاكم-الحمد هلل الذي عافانا 

 ...خلق تفضٌبل  

 ....الهداٌة لنا ولكم ولهم -ختاما  -ساببل  ربً 

 

* * * * * 



ي بن عبد المجٌد السلفً؛ الشٌخ أبو مصطفى ، حمد

 ...نصرك هللا بالحق

 

 ... الشٌخ أبو مصطفى ، حمدي بن عبدالمجٌد السلفً ؛ نصرك هللا بالحق

 

 

ال تزال ذكرٌاُت زٌاراتكم الكرٌمة المباركة لشٌخنا اإلمام األلبانً فً 

ماثلة لؤلذهان ،  -منذ أكثر من ربع قرن–( عمان األردن ) منزله فً 

 ..وب والعقولقابمة فً القل

 

–ولقد كانت زٌارات  تدل على عظٌم بِّركم بشٌخ الجمٌع ، وإمام السنة 

 .-تؽمده هللا برحمته

 

ممن -الٌوم-أٌن كان أكثُر الطاعنٌن بكم -!وقد أدري-)!(ولست أدري

حٌث قلبوا -أظهروا فساد منهجهم ، وسوء طرٌقتهم ، وعظٌم ُؼلَوابهم

ٌّروا الصواب خطؤ   فً بعض )!(؛ال لشًء إال لمخالفتهم-الحق باطبل  ، وص

 ...أمور قابمة على االجتهاد ، وقابلة لؤلجر واألجرٌن

 

أسرَع –،وأظهروا خبٌبَة قلوبهم -سرٌعا  -فكشفوا مكنوَن نفوسهم 

؛مما ٌدلّ على عدم استواء نفوسهم على قاعدة الحق -وأسرعَ 

! ٌتعلقون بفضٌلتكم  -إلى األمس القرٌب –بعد أن كانوا ..والهدى

-بل حتى إجازاتهم–وٌتفاخرون بدراستهم ! وٌنسبون أنفَسهم إلٌكم 

 !!علٌكم

 

 !وٌا لٌت لو أنهم خالفوا بؤدب

 

 !أو خّطإوا بِرفق
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 !أو خالفوا بلٌِن

 

 .الَخطبُ -إذن-لهان ....

 

 ...لكنهم تكلموا بكبلم ٌنّم عن قلة أدب ، وتجاوز حدّ 

 

ر التعّصب األفٌن ، تكلموا بكبلم هو مرآة أهوابهم المتبدلة بمقدا

ٌُظهرون التهّرب منه ، وهم  والمتؽٌرة بحجم التحّزب الدفٌن ، الذي 

 !!ؼارقون فٌه

 

 :أبا مصطفى

داعٌة هدى ، وناصر سنة ، وناشر علم ؛ شاء  -حفظك هللا –ال تزال 

 ...هإالء األؼرار األؼمار ، أم أََبْوا

 

على مدار نحو نصؾ  –ارتبط  -زادك هللا بالسنة شرفا   -فاسُمك الشرٌُؾ 

صلى هللا علٌه  -بؤهل الحدٌث الكرام ، وصحابة نبٌنا  -قرن ، أو ٌزٌد 

 ..-علٌه الصبلة والسبلم-الِعظام ، وحدٌث نبٌنا المّكرم  -وسلم

 

 ..وأكِرم بها من سلسلة مٌمونة مؤمونة منّضدة بالدر والٌاقوت

 

 :أما هم

 ... - كثٌرب-أدرى بهم منً  -أٌها األستاذ الجلٌل  –فؤنت 

 

هم من أبناء قومك  -بمنة هللا مؤجور -وأنت  -فؤكثُر من نالك األذى منهم 

 ...الذٌن لم ٌتهّذبوا بتهذٌب اإلسبلم ، ولم ٌتؤدبوا بؤدب نبً اإلسبلم

 

 ..فلم ترتبط أسماُء ُجلّ هإالء إال بالفُرقة



 

 ... والشحناء

 

 .. والتباؼض

 

 ... وانعدام الوفاء

 

 ... وشدة الببلء

 

 :فضٌلة الشٌخ

من : لكن التواصً بالحق ، والصبر ، والمرحمة ..لٌس مثلً ٌذّكر مثلك

 ..ِسمات أهل السنة ، ومن أجلّ آدابهم

 

علٌه أفضل -جعلنً هللا وإٌاكم منهم، وحشرنا معهم ؛ بصحبة نبٌنا الكرٌم

 .-الصبلة وأتم التسلٌم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ..فً وداع شهر القرآن والرحمة(.... إن من الشعر حكمة (

 

 :-فً وداع رمضان-قال الحافُظ ابُن رجب  .

 

كٌؾ كانت تتخّرق  -علٌهم -تعالى–رضوان هللا -واسمعوا لقلوب السلؾ 

 :لفراق هذا الشهر

 

ن ألم الفراق قلوبهم م.. دموع المحبٌن تدّفق.. ٌا شهر رمضان ترّفق

 ..تشّقق

 ..عسى وقفة الوداع تطفا من نار الشوق ما أحرق

 ..عسى ساعة توبة وإقبلع ُترّقع من الصٌام ما تخّرق

ٌَلحق  ..عسى منقطع عن ركب المقبولٌن 

ٌُطلق   ...عسى أسٌر األوزار 

ٌُعتق  ..عسى من استوجب النار 

 

 

ِِ ..عسى  الخٌر نرتقً إلى كل ما نرجو من** وعسى من قبل ٌوم التّفرِق

ٌُقبل تابب   ٌُجبر مكسور  و ًْ ** ف ٌَسعد َمن َشقِ ٌُعتق خّطاء  و  و

 

 

 

******************************************** 

 

 

 ..و

 :القابل-أحمد شوقً-!(أمٌر الشعراء)ُمعارضة  لمن لُّقب بـ
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 !!ُمشتاقة  تسعى إلى ُمشتاقِ **رمضان ولّى هاتِها ٌا ساقً

 

 

ٌَهسدد -قال شاعر    :-هللا قلَبه ورم

 

 

ع وهو فى اآلماقِ   ٌا لٌَته قد دام دون فراقِ ** رمضاُن ود 

 وأحب ه فى طاعِة الخبّلقِ ** ما كان أقَصَره على أاُل فِه

 فؤتى الثماَر أطاٌَب األخبلقِ ** َزَرَع النفوَس هداٌة  ومحبة

ا على الَهَضبات واآلفاقِ ** به نزلْت، ففاض َسناُإها« اقرأ»  ِعطر 

 عن ألِؾ شهر بالهدى الدف اقِ ** ولِلٌلِة القْدر العظٌمِة فضلُها

لوا   حتى مطالِع فجِرها األاّلقِ **فٌها المبلبُك واألمٌُن تنز 

 فاق الشهوَر به على اإلطبلقِ **فى العاِم ٌؤتى مرة  لكّنه 

ِب اإلنفاقِ ** شهُر العبادِة والتبلوِة والت َقى ٌّ  شهُر الزكاِة وط

عرٌا أمٌ)ال   آثاُره فى أعمِق األعماقِ ** ما ول ى الذي( ر الشِّ

ُة اإلٌقاِع واإلشراقِ ** نور  من هللاِ الكرٌِم وحكمة   ٌّ  ُعْلِو

ًّ تطهرْت   ِمن مؤثم  وَمجانة  وِشقاقِ **فالنفُس بالصوم الزك

 َمن صاَم فى رمضاَن صوَم نفاقِ ** لٌس بمسلم  ( ٌا أمٌَر الشعر)ال 

 (هاتها ٌا ساقً)نادى وصف ق ** اِمهافإذا انتهْت أٌاُمه بصٌ

 (إْن كان َثّم من الذنوِب بواقً** هللا ؼّفاُر الذنوبش جمٌِعها)

ا ْضلَع فى المعاِصً آثم  !! عجب  ٌَ  !لٌنالَ مؽفرة  ببل استحقاِق؟**أ

 !حٌَن التفاِؾ الساِق فوَق الساِق؟** أنسٌَت ٌوَم الهوِل ٌوَم حسابِه

ٌُساُق للنٌراِن شر  َمساقِ **نة  وترى المنافَق فى ثٌاِب مها  و

اقِ ** ما صام الذي( ٌا أمٌَر الشعر)ال   رمضاُنه فى ُزْمرة الفُس 

 ُمنع الطعاَم وهّمه فى الساقً** ما صام الذي( ٌا أمٌَر الشعر)ال 

 وكؤنه عبد  ببل إعتاقِ ** َمن كان ٌهوى الخمَر عاش أسٌَرها

 لؤلدواِء أنجَع راقً لٌكونَ ** الصوُم تربٌة  تدوُم مع الت َقى



 وِمن الصؽابِر والكبابِر واقً** هو ُجّنة  للنفس ِمن شٌطانِها

 نور  وَتْقوى وانبعاث  راقً** إذا لم تْدِره  -ٌا شوقً -الصوُم 

روهُ بشعِره  -واسمْع  ا َمن أم  ٌَ  لٌس األمٌُر بُمفسِد األذواق** –أ

 ِم األخبلقونسٌُجها ِمن أكر**إّن اإلمارَة قُدوة  وفضٌلة  

ر  عن طاهِر األشواقِ ** والشعُر نبُض القلِب فى إشراقِهِ   ومعبِّ

م **فإذا َبَؽى الباؼً بدْت كلماُته  اقِ .. كالساِعِر المتضرِّ  الـَحر 

 أْزرى على زرٌاَب أو إسحاقِ ** وإذا دعْته إلى الجمال بواعث  

ا .. لكنه ٌبقى عفٌف ا   كالّشهِد ٌحلو عند كلِّ مذاقِ ** طاهر 

ٌُشٌُع أطاٌَب األعباقِ **ربٌُع قلوبنا  -ٌا شوقً  -رمضاُن   فٌها 

ْمِض عشنا أوفٌاَء لذِكِره ٌَ َب األْعراقِ ** إْن  ٌّ  وٌظل  فٌنا ط

 

******************************************** 

 

 : - فًِ َوَداِع َشْهِر َرَمَضانَ  -وقال شاعُر آخُر 

 

ْحَمِن ُكل  أَ  ِر َشْهر  َقْد َمَضى َوَزَمانِ **َوانِ َسبَلم  ِمَن الر  ٌْ  َعلَى َخ

هُ  اِم َفإِن  ٌَ ْحَمِن أَي  أََمانِ **َسبَلم  َعلَى َشْهِر الصِّ  أََمان  ِمَن الر 

َد فٌَِك اْلُمْسلُِموَن َوأَْقَبلُوا  َعلَى ِذْكِر َتْسبٌِح  َوَدْرِس قَُرانِ **َتَعب 

اِم ُمَنوِّ  ٌَ ا َشْهَر الصِّ ٌَ اَوَما ِزْلَت   لُِكلِّ فَُإاد  ُمْظلِم  َوَجَنانِ **ر 

اُمَك اْلُؽر  َبْؽَتة    ٌ ْت أَ ٌَ َك بَِفانًِ**لَبِْن َفنِ ٌْ  َفَما اْلُحْزُن ِمْن َقْلبًِ َعلَ

َن َنْحُن َجِمٌُعَنا ٌْ َت ِشْعِري أَ ٌْ ا لَ ٌَ اِض ِجَنانِ **َف ٌَ  أَفًِ َقْعِر َنار  أَْم ِر

َتَنا َنْدِري أَُنْكَسى  ٌْ ا لَ ٌَ اَو ْنُدِس الن وِريِّ أَْم َقِطَرانِ **َمبَلبِس   ِمَن الس 

ا ر  ْهِر ِمْن َرَمَضانِ **لََقْد أَْرَمَض اأْلَْحَشاَء ِمنًِّ َتَحس  الًِ الز  ٌَ ً  الل   ُمِض

ِه َوَحْسَرة   ٌْ ا َعلَ ا أََسفًِ ُحْزن  ٌَ ِزٌَدانِنًِ اإْلِْعَوالَ ُكل  أََوانِ **َف ٌَ 

ا َفَقْدَنا اأْلُ  َماِء َرَوانًِ**ْنَس ُكبّل  بَِفْقِدهِ َكؤَن  ُنَنا َنْحَو الس  ٌُ  َفؤَْع

 َوَرش  َوَتْوَكاؾ  َوبِاْلَهَمبَلنِ **َوأَْدُمُعَها َسح  َوَسْكب  َوِدٌَمة  

ْهُر اْلُمَباَرُك ُكْن لََنا ٌ َها الش  ا أَ ٌَ اِن ُكلِّ ُمَدانِ **َف  ٌ ا إِلَى َد  َشفٌِع 

َناإَِذا أَْنَشَر اأْلَْمَوا  َوَناَدى اْلُمَناِدي فٌِِهُم بِفبَُلنِ **َت لِْلَبْعِث َرب 

اُر َجل  َجبَللُهُ  ب  َقبَلنِ **َوَقالَ لََنا الج  َها الث   ٌ َنا أَ ٌْ وا إِلَ  َهلُم 



ل  لَِمْن َزل ْت بِِه اْلَقَدَمانِ **ُهَنالَِك َتْتلُو ُكل  َنْفس  ِكَتاَبَها ٌْ  ..َفَو

 

 

******************************************** 

 

 :وقال آخرُ 

 

 وقاربَت ٌا بدَر التمام أفوال**أأزمعَت ٌا شهَر الصٌام رحٌبل

 نوٌَت رحٌبل  إذ نوٌَت نزوال**نزلَت فؤزمعَت الرحٌلَ وكلما

 تفاَنْوا فؤبصرَت الدٌار ُطلوال**وما ذاك إاّل أّن أهلَك قد مَضْوا

 ع  َخبل ٌبكً علٌه خلٌبللَربْ **وقفَت بها ِمن بعدهم فعلَ نادم  

 أشّد به وطؤ  وأقوَم قٌبل**لقد كنَت فً األوقات ناشبَة الّتقى

ا    َسدْلَت على وجِه الّضبلل ُسدوال**ولّما انجلى وجُه الهدى فٌك ُمسفِر 

 أتاك فؤلفى للَعثار َمقٌبل**متى ارتاد ُمرتاد  ُمقٌبل  لعثرة  

 كم ُحْزُتم لَدّي َقبوالبإقبال**ونادٌَت فٌنا صحبَة الخٌِر أقبِلوا

هم ــا واصلوك بِبِرِّ ا  بهم َبّرا  بهم َوَوُصوال**لقد كنَت لَـم  ٌّ  َحفِ

 َهَدْتهم إلى داِر السبلِم سبٌبل**أقاموا لدٌن هللا فٌك شعابرا  

ِهم َة ِجدِّ  وكم أرسلوا فٌها الدموَع َهُموال**فكم أطلقوا فٌها أَِعن 

ها رٌَح زفرة    فسالت وَخّدت فً الُخدود َمسٌبل**دموعا  أثارت َسح 

ا شهَر الهدى َقَصُروا المدى ٌَ  فكم لك فً َشؤِْو الفضابل ُطوال**لدٌك أ

 كفى بكتاِب هللاِ فٌك دلٌبل**دالبل  تشرٌؾ  لدٌك كثٌرة  

 

 

******************************************** 

 

 :وقال آخر

 

 فً أُْفقِنا نبراسا أولْم تكنْ ** رمضاُن ما لك تلفظ ُ األنفاسا 



 و استؤنسْت بجبللِك استبناسا** لطفا  روٌَدك بالقلوب فقد َسَمْت 

 أحٌا بك هللا الكرٌُم أُناسا** أتؽٌُب عن ُمَهج  تجلّك بعدما 

 و العٌُن تدمُع والُحَشاَشُة تاسى** فلكلّ نفس  فً وداعك آهة  

ع    ٌِّ ٌُلهِ ** اسمع وداَعك فً نشٌِج ُمش  ُب اإلحساساولَظى فراقِك 

 و كّن ٌِباسا.. بّرا  و إشفاقا  ** قد كنَت ؼٌثا  للنفوس فؤثمرْت 

 

 ُتحًٌ الفإاَد وتؽسلُ األرجاسا** للتاببٌن مدامع  َرقراقة  

 تجلو الصدا والّراَن واألكداسا** كم فً مقام الذلّ ِمن تنهٌدة  

 بناساوتكاُد تسبُح فً الَفضا است** والنفُس ترتشُؾ الضٌاَء فتعتلً 

 و سقٌَت باآليِ الكراِم ِؼراسا** أنبت  بالتقوى ِشَعاَب قلوبِنا 

 فسعْت إلى ربِّ المبل أجناسا** و كسوَت من ُحلل الفضابل أنفُسا  

 أو َمن واسى.. أو منفق  هلل ** و ُربا األخّوة أٌنعت ِمن ُمإثر  

 تستنزلُ الرحماِت واإلٌناسا** َنَفحاتك الؽّناُء رفُد سعادة  

نى   وتهدهُد الُوجداَن مما قاسى** و نسابُم األسحار َتذهُب بالض 

 ِمن هدٌِها قد أشرقت نِبراسا** و بكل سانحة  مآثُر سّنة  

 رفعت بؤنوار العقٌدِة راسا** وتجولُ فً رإٌاك صحوةُ أمة  

اسا** و تقلّدت تاَج الحضارِة وامتطت  ٌّ  ظهَر الُعبل المتمّنِع الم

 ِسْفَر الحقٌقِة واقرءوا الُكّراسا** شهُد فافتحوا هذا هو التارٌُخ ٌ

، وأخِرسوا األرجاسا** وتمّسكوا بَسنا الرسالِة واْدحروا  ًّ  دعوى الدع

وُدوا عن الهادي  ٌُوا أّمة  .. ذ   تتجّرُع الوٌبلِت كاسا  كاسا** وأح

 فقِفوا على َثْؽِر الِحجا ُحّراسا** فمعارُك األفكاُر أضرى شوكة   

 تطوي الظبلَم وَتْستجٌلُ الٌاسا** كم لً فٌك ِمن إشراقة  ٌا شهُر 

 جّناِت عدن   تنشُر األعراسا**ومعالم  تبنً الحٌاَة هدى  وفً 

 و كفاك زادا  بالتقى ولِباسا** سبحان َمن أْسداك جلبابض التقى 

 

 ووقفُت أجتِرُع األسى والباسا** ومضى هبللُ الصابمٌن فَحْشَرَجْت 

 أم تجنً اْلـَمُنوُن ِؼراسا.. ٌُسلٌِن ** فهل لنا ِمن ُملتقى و مضى الحبٌُب 

 وعاشَر األكٌاسا.. أَلَِؾ الطرٌَق ** وآها  لقلبً فً ُؼروب ك بعد أْن 

 تعظ ُ القلوَب و تطرُد الوسواسا** أستودُع هللا الكرٌَم مآثرا  



ة    ٌّ َن ِخراسا.. الواعظاُت ** و لَسوَؾ تبقى ذكرٌاُتك ح ٌْ  .... وإْن َبَد

 

 

******************************************** 

 

 :وقال آخر

 

 َواْلَقْلُب ِمْن َحْسَرة  ُمْسَتْوِحش  َوِجلُ ** َدْمع  َتَناَثَر َبلْ قُلْ ُمْسبِل  َهِطلُ 

 

ْوِم َشْهَر ُتق ى  َبَك َشْهَر الص  ٌْ ْع َحبِ ُجلُ ** َودِّ َها الر   ٌ ا أَ ُق َوَداع  ٌْ  َوَهلْ ُتِط

 

ُبلُ ** ْهر  َحَباهُ إِلَُه اْلَعْرِش َمْكُرَمة  شَ  ْرَحُم هللاُ َمْن َضاَقْت بِِه الس  ٌَ  َف

ابِبٌَِن َوَمْن   َزل ْت بِِه َقَدم  َحاؾ  َوُمْنَتِعلُ ** َوفٌِِه َمْؽفَِرة  لِلت 

 

ٌَراِن َمْكُرَمة   ْدُعو ** َواْلِعْتُق ِمْن ُشْعلَِة النِّ ٌَ ا   د  ٌَ ُمد   ٌَ ْبَتِهلُ لَِمْن  ٌَ  َو

ُإوُؾ بَِنا َهلْ َخاَب ُذو أََمل   ا بَِقْلب  َذل ُه اْلَخَجلُ ** ُهَو الر  ْدُعو َرِحٌم  ٌَ 

 

ا  ُدهُ َمْمُدوَدة  َكَرم  ٌَ لُ َواإلِْصَباُح َواألُُصلُ ** ُسْبَحاَنُه  ٌْ ْشَهُد الل  ٌَ  َو

َعاِء َهِل األَْقَداُر َتْجَمُعَنا  ؤْتًِ َقْبلَُه األََجلُ أَِم اللَِّقا** َشْهُر الد  ٌَ  ُء َس

 

َتُكْم  ٌَ  َفَحالَ ِمْن ُدونَِها ُمْسَتْفِحل  َعِجلُ ** َفَكْم َتَمن ى أَُناس  َصاِح ُرْإ

ا   َفؤَْنَت أَْفَضلُ ِمْن أَْنَداِدَك األَُولُ ** َفاهللُ أَْعَطاَك ِمْن إِْفَضالِِه ِمَنن 

 

َراُت َفابَِضة   ٌْ ِدْي اْلَخ ٌِّ ا َس ٌَ َك  ٌْ َك اْلُجْوُد ُمْكَتِملُ **  َوفِ ٌْ ا َوفِ ن  ٌْ ا َوِد ٌَ  ُدْن

َماِء بِِه  لُ أَْمبلَُك الس  ُ ** َشْهر  َتَنز  َحتِِه لَْم ُتْثنَِها اْلِعلَل ٌْ  إِلِى َصبِ

 

ر  لَْو َظفِْرَت بَِها  ٌْ لَُة اْلَقْدِر َخ ٌْ  ِمْن أَْلِؾ َشْهر  َوأَْجر  َما لَُه َمَثلُ ** َفلَ

َبكَ  ٌْ ْع َحبِ َس لَُه  َودِّ ٌْ ْكِر لَ ْبَقى َفُطوَبى لؤِلُلَى َبَذلُوا** َشْهَر الذِّ ٌَ  نِد  َس



 

ِل َواْنَتَظُموا  ٌْ اِم الل  ٌَ َقى َفاْلُمْهَتِدي َبَطلُ ** َوأَْكَثُروا ِمْن قِ  فًِ ِسْلِك أَْهِل الت 

ْخُنقُنًِ  ٌَ اهُ َذْنبًِ َكُؽول  َباَت  ْحَتِملُ َوَمْن ِمَن اْلَخْلِق َهَذا الْ ** َرب  ٌَ  ُؽْولَ 

 

اِم إِلََه اْلَعْرِش ُمْرَتِحل   ٌَ ر  ُدْوَنُه اْلَجَبلُ ** َشْهُر الصِّ ٌْ  َوُكل  َذْنب  َصِؽ

َس لََنا  ٌْ ق  َفلَ ٌْ ُ ** َفُجْد بَِعْفو  َوَتْوفِ ْرَحُمَنا َفاْلُمْحَتَوى َجلَل ٌَ  ِسَواَك 

 

ُ َمْن َحا** َوأَْنَت أَْنَت إِلَُه اْلَعْرِش ُذو َكَرم   هُ َزلَل ا َما َضر   َز ِمْنَك ِرض 

ْحِب َما األَْمَطاُر َتْنَهِملُ ** َصل ى اإلِلَُه َعلَى اْلُمْخَتاِر ِمْن ُمَضر    َواآلِل َوالص 

 

 

******************************************** 

 

 :وقال آخر

 

ا ِؼَذاَء اْلفَِكْر  ا َوَداع  َب اْلقُلُْوِب َعِظٌْ ** َوَداع  ٌْ  َم اْلِعَبرْ َحبِ

 

َبا  َك ُمْنُذ الصِّ ٌْ الِ ٌَ  َوأَْصَبْحُت أَْهَواَك ِعْنَد اْلِكَبرْ ** َعِشْقُت لَ

 ًْ َك أُْنُشْوَدتِ ٌْ ًْ أََرى فِ َمرْ ** َوإِنِّ ًْ َوُحْلَو الس   َوَضْوَء اْهتَِدابِ

 

َحاَنة   ٌْ  َشَذاَك بُِرْوِحً اْسَتَوى َواْسَتَقرّ ** َفِظل َك َرْوح  َوَر

َك َما ُدْمَت َعْن َناِظِرْي َسؤَبْ  ٌْ ا  َفُبْعُدَك َهْجر  أََمرّ ** ِك د  ٌْ  َبِع

 

ُن َقْد ُصفَِّدْت  ٌْ اِط ٌَ َك الش  ٌْ َس ألَْتَباِعَها ِمْن أََثرْ ** َففِ ٌْ  َولَ

اَمُه َرْحَمة  أُْنِزلَْت  ٌّ َكرْ ** وأ ا لَِعْبد  َبَكى َواد  ب  ٌْ  َهنِ

 

 ِمْن َؼفُْور  
 َفُسْبَحاَنُه َكْم ُذُنْوب  َسَترْ ** َوأَبواُبُه ِمْنَحة 

اِر فًِ كلِّه   لَِمْن َكؾ  َعْن َذْنبِِه َواْعَتَذرْ ** َوِعْتق  ِمَن الن 



 

َعا َواْلقُُنْوِت  َؾ الد  ٌْ ا َحلِ َحرْ ** َوَداع  اِم َوَنْفِح الس  ٌَ  َوَشْهَر اْلقِ

 ِدَك َقْلبًِ اْنَفَطرْ َوِمْن أَْجِل ُبعْ ** َفَدْمِعً َعلَى اْلَخدِّ ُمْسَتْرِسل  

 

بلِح  َؾ الص  ٌْ اَحلِ ٌَ  ًْ ؤَْبى اْلَقَدرْ ** َفَهلْ َنْلَتقِ ٌَ  َوَهلْ َعْوَدة  أَْم َس

الًِ اْلِمبلِح  ٌَ َورْ ** َوَهلْ َرْجَعة  لِل  ًْ ُمْنَتَداَك الس   فَنْقَرأَ فِ

 

ْنِب َحت ى** َوَنْدُعو اإلِلََه بَِقْلب  َخُشْوع    اْسَتَترْ  َتَسْرَبلَ بِالذ 

ْوِر َقْد أَْشَرَقْت  َك بِالن  ٌْ الِ ٌَ ْزُهْو بَِوْجه  أََؼرْ ** لَ ٌَ  َنَهاُرَك 

 

ُع ِخبلّ   ًْ أَُودِّ ًْ َفإِنِّ ٌَُضاِهً اْلَمَطرْ ** إِلِه  بَِدْمع  َؼِزٌر  

م   ٌْ ا َربِّ َضْعَؾ اْلَبَشرْ ** َفُجْد لًِ بَِعْفو  َفؤَْنَت َكِر ٌَ  َوَتْعلَُم 

 

َجرْ ** ًْ َعلَى أَْفَضِل اْلَخْلِق َوَصلِّ إِلهِ  ُر َفْوَق الش  ٌْ َد الط   َما َؼر 

ْقفُو األََثرْ ** َوآل  َوَصْحب  َوأَْهِل َصبلح   ٌَ ْرِب   َوَمْن َساَر فًِ الد 

 

 

******************************************** 

 

 :وقال آخر

 

ُذْوُب  ٌَ ْوُح َتْنُدُب َواْلفَُإاُد  ْمُع ِمْن أَلَِم اْلَجَوى َمْسُكْوبُ َوال** الر   د 

 ًْ  أَلََم اْلفَِراِق َوَقْلُبَها َمْقلُْوبُ ** تِْلَك اْلَمَساِجُد َواْلَمآِذُن َتْشَتِك

 

َقى َمْن أَْخلَُصوا  بُ ** َواْنُظْر إِلَى أَْهِل الت  ٌْ ا َحبٌُب َنِح ٌَ  َعَمبل  َؼَزاُهْم 

 

ارَ  ٌَ بُ ** ة  َرَمَضاُن َهلْ ِمْن َعْوَدة  َوِز ٌْ ْرِح ً  َقِد اْنَتَهى الت  ا أَُخ ٌَ  أَْم 

بُ ** َرَمَضاُن َهلْ َسؤََراَك أَْم أََنا ُمْنَته   ٌْ  َرَمَضاُن َوْعُدَك بِاللَِّقاِء ُمِر



 

َر َحالَُها   ٌ ًْ َقْد َتَؽ بُ ** َقَسَماُت َوْجِه ٌْ ْد َعبلَهُ َمِش َِ  َوَسَواُد َشْعِرْي َق

ًْ َقْد تَ  بُ ** َواَنى َعْزُمَها َوِعَظاُم ِجْسِم ٌْ ًْ َفَرِه ا اْلتَِهاُب َمَفاِصلِ  أَم 

 

ٌُْوخ  فًِ اْنتَِظاِر لَِقابُِكْم  بُ ** َكْم ِمْن ُش ٌْ ْرتِ  َماُتوا َوَفاَت اْلِحْرُص َوالت 

ُهْم َمْنُكْوبُ ** َولََكْم َشَباب  فًِ اْنتَِظاِرَك َزاَرُهْم  ُب اْلَمُنْوِن َفَحظ  ٌْ  َر

 

َة ا ا أُم  َة أَْحَمد  ٌَ  ُتْوُبوا َوأُْوُبوا َقْد َدَنى اْلُمْكُتْوبُ ** إلِْسبلِم أُم 

اةُ َكلَْمَحة   ٌَ َنا َمْسلُْوبُ ** َفاْلَمْوُت َحق  َواْلَح  َواْلَبْعُض ِمْن ُحبِّ الد 

 

 ًْ ْنَتِه ٌَ ُنْوَب َو بُ ** َهلْ َرْجَعة  َتْمِحً الذ  ٌْ ؤْنِ ْنَفُع الت  ٌَ َقاِء َو  َداُء الش 

َنالُُكْم ِرْضَواُن َرب  َؼافِر   ٌَ إُوِؾ َوَعْفُوهُ َمْطلُْوبُ ** َو  َفِرَضا الر 

ا بَِقْلب  َطاِهر   د  ٌْ بُ ** َواْسَتْقَبلُوا ِع ٌْ ِم َرقِ ٌْ  َوهللاُ ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظ

 

بلَةُ َعلَى اْلُمَشف ِع فًِ اْلَوَرى  ُعْوُد ُتجِ ** ُثم  الص  بُ َما الَح َبْرق  َوالر  ٌْ 

 َفاْخَضر  ُعْود  َعاَنَقْتُه َحلُْوبُ ** َواآلِل َواألَْصَحاِب َما ُمْزن  َهَمى 

 

*********** 

 

 

 

 

 

 

 



أنا مسافر إلى الحج ...أستودعكم هللا الذي ال تضٌع ودابعه

 -بإذن هللا-هذه اللٌلة 

 :إخوانً وأبنابً

 

 ...أستودُعكم هللا الذي ال تضٌع ودابعه

 

 ..-بإذن هللا-أنا مسافر إلى الحّج هذه اللٌلة 

 

 ..-حفظه هللا-بصحبة فضٌلة أخً الشٌخ أبً عبٌدة مشهور حسن سلمان

للحج ، وللمشاركة فً ( رابطة العالم اإلسبلمً ) وبدعوة رسمٌة من 

 .-السنوي-( مإتمر مكة )

 ...بؤبحاث علمٌة ُطلبت منا -وهلل الحمد-كنا وقد شار

 و

 ...-تعالى-ذلك الفضل من هللا 

 

  :-صلى هللا علٌه وسلم-بدعاء رسول هللا-أخٌرا  -وأدعو 

 

ا)) اللهم  َتَنا، َواْجَعْلُه الَواِرَث ِمن  ٌْ ٌَ تَِنا َما أَْح ْعَنا بِؤَْسَماِعَنا َوأَْبَصاِرَنا َوقُو   .َمتِّ

 .َنا َعلَى َمْن َظلََمَنا، َواْنُصْرَنا َعلَى َمْن َعاَداَناَواْجَعلْ َثؤْرَ 

َنا َوالَ َمْبلََػ ِعْلِمَنا ا أَْكَبَر َهمِّ ٌَ ْن  .َوالَ َتْجَعلْ ُمِصٌَبَتَنا فًِ ِدٌنَِنا، َوالَ َتْجَعِل الد 

ْرَحُمَنا ٌَ َنا َمْن الَ  ٌْ  .(( َوالَ ُتَسلِّْط َعلَ

 

 ... العلً القدٌربإذن هللا..فإلى اللقاء بعد الحجّ 

 

 

 والسبلم علٌكم ورحمة هللا وبركاته

http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=32400
http://www.kulalsalafiyeen.com/vb/showthread.php?t=32400


ٓ موو٠َبد اٌؾّظ  ( َٙظ .. ِِ ُّ َؼُل ثٗ اٌ َْ  :)ٔ) -ِزغّلك-( ِٚب رَ
 

 ٓ  .. اٌؾظّ  موو٠َبدِِ

َٙظ  ُّ َؼُل ثٗ اٌ َْ  ِٚب رَ

 :(1)-ِزغّلك-

 

 

ٚػٍٝ ، ٚاٌصالح ٚاٌَالَ ػٍٝ أّوف اٌّو١ٍٍٓ ، اٌؾّل هلل هة اٌؼب١ٌّٓ 

 . ؼ١ٓأٌٗ ٚصؾجٗ أعّ

  : صُ أِب ثؼل

 

 .. اّوالبُد اٌؾظ وض١وح ، ِٚغبّٔٗ ٚف١وح...

زَُؼُٗ اٌٛعلا١ٔخ َِزىضوح ُِ  ...ٚفٛائُلٖ اإل٠ّب١ٔخ صّوح ، ٚ

ٔب١٘ه ػّب ٠ؾصً فالٌَٗ ِٓ ٌمبءاد ػ١ٍّخ ، ٌٚطبئَف كػ٠ٛخ ، ٚافبكاد 

 ....فم١ٙخ

 

ََٓ ( ٘ـٕٖٗٔ)ٌٚمل وبْ ٌؾظ ٘نا اٌؼبَ  ؾّل ٚهلل اٌ–ِٓ مٌه لَػ ؽَٓ ثَ

ٕٓ ِّ  .-ٚاٌ

 

: اإلػبٔخ ػ١ٍٙب-ٍجؾبٔٗ-اٌزٟ أٍؤي اٌٌّٛٝ  -٘نٖ-ٚفٟ ٍٍٍَخ ِمبالرٟ 

َُّ ..ِٓ مٌه(رنّوورُٗ)ثؼط  ِّب  ػٍٝ األلً ِّب ٠ٕبٍت -ِّب أظٕٗ األ٘

ق افٛإٔب( ِٕزل٠برٕب) ّٛ  ..-ٚرْ

 

ََ -ٚأُٚي مٌه ثؼل اْىعبء اٌؾّل ٚاٌْىو ٌوّة اٌؼب١ٌّٓ اٌنٞ ٚفّمَٕب  -ا١ٌٛ

َ  ِٓ ٍبػخ هعٛػٟ ِٓ ٍفو اٌؾظ-ٕب ٚأووِٕب ٚأػبٔ ٛ٠ ٌٟ َُّ  :-ٌُٚ ٠ز

 

ُُ اٌْىو ٌىً أثٕبئٟ ٚافٛأٟ فٟ هللا  ٓ ٍبئو ثالك اإلٍالَ -رمل٠ ِِ– ٓ َِ
ٓ ٌُ أػوف َِ ّٟ ، أٚ -!ُ٘ ثبٌّئبد:ٚال أثبٌغ ٌٛ لٍذُ -ػوفُذ ٚ ِّٓ وزجٛا اٌ

ٍٛاًء ثزٕٙئخ اٌؼ١ل ، أٚ اٌؾظ ، أٚ ِغوك اٌَئاي –٘برفٟٛٔ 

اعبثزَُٙ ، أٚ اٌوكَّ -ثَجت ظوٚف اٌؾظ ٚاٌَفو-ٌُٚ أٍزطغ -...ٚاالٍزفَبه

 ...ػ١ٍُٙ

 



 ....اػزناه  ٌّغّٛػُٙ-٘ب ٕ٘ب-فٙنا ِٕٟ

 ...ٚعٛاة  ػٍٝ رٛاصالد ع١ّؼُٙ

 

َِٓ ٌُ ٠موأٖ  ٓ وً ِٓ ٠موأ ِمبٌٟ ٘نا أْ ٠جٍّغٗ  ِِ ٓ )!(ٚثقبصخ –هاع١بً  َِ
 ...-ٌٗٚعل فٟ ٔفَٗ ػٍٝ أف١ٗ ثَجت ِب لل ٠ىْٛ ظّٕٗ اّ٘بالً ِٕٟ 

 

َِٓ ؽظ ُِٕٙ ثزٕٙئزُٙ ػٍٝ اٌطو٠مخ اٌٍَف١خ  ِصٕف »وّب فٟ –ٚأفّص 

ه):ػٓ غٍؾخَ األ٠ٍَْٟ-ثَٕل صؾ١ؼ-(8ٖٔ٘ٔ)«اثٓ أثٟ ١ّجخ -(ثُّو ؽغُّ

 ..-ٌٍفبئلح اٌٍغ٠ٛخ-(ٖٕٔ/9)«ػّلح اٌمبهٞ»ٚأظو

 

 :-ِؼزنهاً ِٚؼزجواً -أف١واً -ٚألٛي 

 

 ..-عؼٍٕٟ هللا ٚا٠بوُ ُِٕٙ-اٌّئِْٕٛ ػّناهْٚ

 ...-ػبفبٟٔ هللا ٚا٠بوُ ِٓ صفبرُٙ-ٌّٕبفمْٛ ػضّبهْٚٚا

 

  ...-ثبمْ هة اٌجو٠خ-ٌٍٚؾل٠ش ثم١خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٌَات الحجّ   :)ٕ) -متجّدد-وما َتْسَعُد به الُمَهج  .. ِمن ذكر

 

 

 .. اٌؾظّ  موو٠َبدِِٓ 
 

ؼَُل ثٗ اٌَُّٙظ َْ  ِٚب َر
 

  :)ٕ)-ِزغّلك-

 
 

 

.... ُٓ ِؼزّاًل ثبٌؾظ ٚموو٠برٗ اٌّجبهوخ -وّب ٠مبي–ال ٠يايُ ػمٍٟ اٌجبغ

هأ٠ذ ف١ّب ٠وٜ إٌبئُ -ٚػٍٝ ِلاه ا١ٌٍٍز١ٓ اٌفبئزز١ٓ–اٌغ١ٍّخ ؛ ٌلهعخ أٟٔ 
 ... ٚ..أٟٔ فٟ اٌؾظ ٚ

 
 :-كائّبً -ٚأٟ أللٛي 
 ...اال رؼت اٌؾظ -اْ عبى اٌزؼج١وُ –( ع١ًّ)ال ٠ٛعل رؼت  

اٌؼٛكح -ثَْغف-ٚ٘ٛ اٌزؼُت اٌنٞ ال ٠ىبك اٌّوء ٠وربػ ِٓ آصبهٖ ؽزٝ ٠زّٕٝ 
 ..ا١ٌٗ
 

 ِِٓ مٌه اٌَئايُ اٌنٞ وٕذ :  -اٌزٟ ٌُ رغت ػٓ فبغوٞ-( موو٠بد اٌؾظ)ٚ
: ٚال ألٛي –أوّوه غوَؽٗ ػٍٝ ثؼط افٛإٔب اٌن٠ٓ وبٔٛا ٠ُفبرؾٕٟٛٔ 

فٟ أوضو –اٌغبه٠خ ث١ٓ اٌٍَف١١ٓ  (ثً اٌفزٓ)اٌجؾَش ؽٛي اٌقالفبد-!ُأفبرؾُٙ
ّٛ ِٚفبٍلٖ ٚ -ثٍلاْ اٌؼبٌُ  !أظواهٖ ٚأٚظبهٖ؛ ثَجت اٌغٍ

 
 :ٚلجً أْ أموَو ٔصَّ اٌَئاي ؛ أموُو اٌجبػَش ػ١ٍٗ ، ٚاٌلافَغ ا١ٌٗ

 

ّٟ إٌمَط الفزواءاد اٌؾبلل٠ٓ أٚ اٌىبمث١ٓ ، ٚاٌوكَّ  ّّب وٕذ أث١ّٓ ٌّغبٌَ ٌ
-رؼبٌٝ-ٚاٌؾّل هلل -ع١ّؼبً -وبٔٛا : اٌّّْغج١ٓ أٚ اٌواّك٠ٓ )!( ػٍٝ أٚ٘بَ

ٍّّْٛ ، ٠ٚزمجٍّْٛ   ...-ف١واً عياُ٘ هللا –٠َُ



 

١ٌٌ فٟ ِعؼبثُٙ  -أٚ اٌواك٠ٓ -أْ أٌٚئه اٌىبمث١ٓ  -ثبٌّمبثً-ٌٚىٕٟ أػٍُُ 
اال أْ ٠مٌٛٛا  –عٛاثبً ػٍٝ أعٛثزٟ ٚث١بٟٔ –ّٟء  ِٓ اٌؼٍُ اٌّؾّمك 
 :-ثبالعزواء األف١ٓ-ِوّكك٠ٓ ، ٠ُٚوّككٚا لبئ١ٍٓ

 
 !٘نا وّناة
 !١ٍبٍٟ
 !!ف١ٍَٛف
 !ِزالػت

 
ٚال –ج١ؾخ اٌّْلٚفخ اٌزٟ ٍئُ ِٕٙب اٌؼمالء اٌٝ آفو رٍه األٍطٛأخ اٌم...

 !!-اٌؼٍّبء: ألٛي 
َّّخ ؛ فؤلٛي-اٌّٛػُٛك ثٗ–فىبْ ٍئاٌٟ   : ٠َوُِك ص

 
ََ اٌم١بِخ–ٌه ػٕل هثه  (أٔغٝ) -٠ب أفٟ-أ٠ّٙب   :-ٚلل ٠ىْٛ لجً مٌه-٠ٛ

 
َِٓ ٘ٛ وبمة   *  ؟..!-فٟ ٔفٌ األِو–أْ رصّلق 
َِٓ ٘ٛ صبكق   *  !؟-وفٟ ٔفٌ األِ–أٚ أْ رىّنة 
 
 

٘ٛ اٌؾك (األٚي)أْ اٌق١به  -٠لهٞ ِب ٠قوط ِٓ هأٍٗ -ال ٠ْه ػبلً  ....
 !اٌنٞ فالُفٗ ٘ٛ اٌجبغًُ ثؼ١ٕٗ

 
ْٓ َأثِٟ  :«اٌصؾ١ؾ١ٓ»ِب ٚهك فٟ : -٠م١ٕبً ال ِو٠خ ف١ٗ–٠ٚليُّ ػ١ٍٗ  َػ

 ِّٟ ِ َّٕج ِٓ اٌ َُ -َُ٘و٠َْوَح، َػ ٍَّ ٍَ َٚ  ِْٗ١ ٍَ ٍَّٝ هللاُ َػ ََٝ اثْ  »:، َلبيَ -َص َُ َهَأٜ ِػ١ َِْو٠َ  ُٓ
 ٌَُٗ وُِق، َفَمبيَ  َْ ٍََوْلَذ؟ : َهُعاًل ٠َ  َأ

َٛ -َوال : َلبيَ  ٌََٗ ااِل ُ٘ ِ ٌَِّنٞ اَل ا ِ ا  .-َٚهللاَّ
ََٝ ثُْذ َػ١ِْٕٟ :َفَمبيَ ِػ١ َونَّ َٚ  ،ِ ُذ ثِبهللَّ ْٕ َِ  .«آ

 
َُٕٗ -ػ١ٍٗ اٌصالح ٚاٌَالَ–ٚ٘نا ِٕٗ  ْ  ػب٠َ  ..ٚهآٖ..ٚرؾّمك ِٕٗ..فٟ ّؤ

َِٓ : ِٚغ مٌه  عً فٟ ػالٖ ، ٚػُظُ فٟ –ؽٍف ٌٗ ثبهلل ؛ رؼظ١ّبً ٌٗ صّلق 
 .. ، ٚاؽبًٌخ ٌٍىبمة اٌٝ هثٗ ِٚٛالٖ -ػبٌٟ ٍّبٖ

 



ػٍٝ -فٟ اٌصٛهح اٌزٟ ٔؾٓ ف١ٙب ٚأ١ّو ا١ٌٙب–فى١ف اما وبْ اٌٛالُغ 
 !؟-رّبِبً -إٌم١ط ِٓ مٌه 

 ..خاال اٌياِبد فبٍّ : ثَججٗ-!ثً ُوفِّؤب–ف١ٌٍ ِب ارُِّّٕٙب ثٗ ، أٚ ثُلِّػٕب 
 ..ٚفَٙٛ ػبغٍخ

 ..ٚروثّص ِو٠ط
 ...ٚػلٚاْ ٚرؾو٠ط

 
 

 !!ثّغوك ا١ّ١ٌٓ -هكاً ػٍٝ وً ٘نٖ األثبغ١ً-ِغ إٔٔب ٌُ ٔىزف 
 
 

 ..ثً ّوؽٕب
 ..ٚهككٔب
ّٕب  ..ٚث١ّ
 

 !ِوح: ٚال ألٛي 
 !!ٚال ِور١ٓ

 
 ...ثً ِواهاً ٚرىواهاً 

 
 ..ٚوزبثخ رؤص١ٍ١خ
 ..ٚهّكًا رفص١ٍ١بً 

 
 ..ٚثبٌصٛد
 ..ٚاٌصٛهح
 !!ثخٚاٌىزب

 

ٚ 
 ..ِبظ١بً 

 ..ٚؽبظواً 

ٚ 
 ..-اما فَؼ هللا فٟ اٌؼّو-َِزمجالً 

 



 -٘لاُ٘ هللا-ِٚغ مٌه ال ٠ياي اٌؾبللْٚ اٌىبمثْٛ ، أٚ اٌواّكْٚ اٌٛاّْ٘ٛ 
 !!-ثؼجبهاد ثبئوح ، ٚأٌفبظ عبئوح-٠ٚىّوهٚٔٙب -ٔفَٙب–٠وّككْٚ اٌزَُٙ 

  !!ال رياي اٌؼٕي فٟ اٌَّبء غبئوح...ٚ
 
ثىالَ ؽّك فبٌص لبٌٗ اٌلوزٛه : ٘نٖ اٌصٕبئغ إٌْبئغ  )!(ٌٚمل مّوورٕٟ...

اٌزٟ )!( ١ّئبً ِٓ أصِٛي ثؼط اٌفوق  -ف١ٗ-٠ج١ّٓ -٘لاٖ هللا-هث١غ اٌّلفٍٟ
ٍٍّٙب   : ؛ ِٓ أُٔٙ-!ِٚب أوضَو٘ب–ظ

(...  ٛ٘ٚ ، أُٔٙ اما أٌصمٛا ثبَٔبْ لٛاًل ٘ٛ ثوٞء  ِٕٗ : ٌُٙ أصً  فج١ش 

ػٍٝ االٍزّواه ػٍٝ هِٟ مٌه  فبُٔٙ ٠ُصّوْٚ: ، ٠ُٚؼٍٓ ثواءرٗ ِٕٗ
 !(...اٌّظٍَٛ ثّب أٌصمٖٛ

 
 :-ٍلكٖ هللا-فـؤلٛي ٌفع١ٍزٗ

 

ِبما أٔذ :ٚال أه٠ُل أْ ألٛي–؛ فّبما أٔذ هاء   -فع١ٍَخ ا١ٌْـ-اٌزفِْذ ؽٌٛه
 !؟-!!فبػً  
 
 
 

 ..-ثبمْ هة اٌجو٠ّخ-ٌٍٚؾل٠ش ثم١خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٌَات الحّج   : )ٖ) -ّددمتج-وما َتْسَعُد به الُمَهج .. ِمن ذكر

 

 

 

ٓ موو٠َبد اٌؾظّ  ِِ .. 

 

 

 

َٙظ ُّ َؼُل ثٗ اٌ َْ  ِٚب رَ

 

 

 

 )ٖ)-ِزغّلك-

 

 

ال ٠ياي ثؾُو اٌنوو٠بد ف١ّبظبً ثبٌّؼبٟٔ اٌغ١ٍٍخ اٌزٟ ػب٠ْٕب٘ب فٟ رٍه ...

 .األ٠بَ اٌّجبهوخ اٌغ١ٍٍخ

ََ اٌصبكق اٌنٞ ٔواٖ ث١ٓ : ٌٚؼً ِّب ٠ي٠ل٘ب عّبالً ػٍٝ عّبي  مٌىُ اٌٛئب

 .-ثؾّل هللا اٌؼٍٟ اٌمل٠و-ُٚ٘ وض١ و –ؾبثٕب ، ٚأؽجبثٕب افٛإٔب ، ٚأص

ٕب هللا  َِ ٓ عٍّخ افٛإٔب اٌن٠ٓ أوو ِِ ِٕن –ؽجبً ٚٚفبًء ٚٚالءً –ثُٙ -رؼبٌٝ-ٚ

أفٛٔب اٌّىّوَ فع١ٍخ ا١ٌْـ أثٟ ػج١لح ِْٙٛه ثٓ :  -ٔؾٛ صالص١ٓ ػبِبً 

 . -ؽفظٗ هللا ، ٚٔفغ ثٗ-ؽَٓ آي ٍٍّبْ

ٚمٌه ِٕن أوضَو ِٓ ػْو -رمو٠جبً -ٍٕخوً –فٕؾٓ ٔزوافك فٟ هؽٍخ اٌؾظ 

 .-ٚهلل اٌفعً ٚإٌّخ-ٍٕٛاد

ٌُ ػ١ٍّخ   -فٟ اٌؾظ-عّؼْزٕب -وبألػٛاَ اٌَبثمخ–ٚفٟ ٘نا اٌؼبَ  ِغبٌ

–أغواف اٌَّبئً ، ٚٔزٕبٚة  -ف١ٙب–؛ وٕب ٔزغبمة -فبصخ ٚػبِخ–ِزؼلكح  

 ...ا٠واك اٌُؾغظ ٚاٌلالئً -ِٓ فالٌٙب

ٓ ٘نٖ اٌّغبٌٌ  ِِ ٚ :  ُ ٌ  وو٠ ثؤؿ فبظً -ف١ٗ-ػي ٚعً–عَّؼٕب هللا ِغٍ

ح ، ٍٚالِخ ( ٌٟ)وو٠ُ ، لّلَ  ّٛ ٔص١ؾخ ػ١ٍّخ غ١ّجخ ، رلّي ػٍٝ صلق األف

 ...اٌفطوح

أوضَو ِٓ -(اٌنوو٠بد)فٟ ٘نٖ-ٍٚؤفوك ٌزفص١ٍٙب -ٚلل وبٔذ ٘نٖ إٌص١ؾخُ 

-وٍٗ-ِورجطخً ثجؼط ٚعٖٛ اٌقالف اٌغبهٞ ث١ٓ اٌٍَف١١ٓ فٟ اٌؼبٌُ-ِمبي



 !-فمػ-اإلٍالِٟاٌؼبٌُ : ٚال ألٛي

-أفٛٔب أثٛ ػج١لح-ِْٚبهوبً -( إٌص١ؾخ)ٚوبْ عبٌَبً فٟ ِغٌٍ ِٕبلْخ 

–؛ فىبٔذ ٌٗ رؼم١جبد  ٌط١فخ ، ٚرٕج١ٙبد  ظو٠فخ ؛ رلٌّٕب  -ىاكٖ هللا ِٓ فعٍٗ

-ؽوصبً ، ٚكلّخً، ٚفّٙبً -ِٕن ١ٍٕٓ ١ٍٕٚٓ-ػٍٝ ِب ػٙلٔبٖ ِٕٗ-أوضو ٚأوضو

 ...-عياٖ هللا ف١واً 

 :-ؽفظٗ هللا–لٌٛٗ :-علاً -ٔفَِّٟب ٚلغ فٟ -ِٓ مٌه

 

ََ ٚعٛك ِْب٠قٕب اٌىجبه–وٕب فٟ اٌلػٛح اٌٍَف١خ  " ي -أ٠ب ّٛ -(!ِْبوٍٕب)رزؾ

 ..(َِبئً) اٌٝ-ثؾىّزُٙ

 

ٌذ اٌٝ (َِبئٍٕب)؛ فبْ  -ثؼل فَْمِلُ٘-ا١ٌَٛ-ٚأِب  ّٛ  ... " ...(!ِْبوً) رؾ

 

 

ٚ 

 

 

 ....-ٚهللا-صلق 

 

 :ؽٌٛىُ -افٛأٟ-فبٔظوٚا 

 

 !ْ؟ِبما أٔزُ ٚاعلٚ

 !ثً ِبما روْٚ ٚرَّؼْٛ؟

١ٌْمبهْ ؽبظَؤب ... ِٓ وبٔٛا ٌٗ  -!ػٍٝ ِب ف١ٗ–ثبٌّبظٟ اٌغ١ًّ -٘نا-ٚ

 ...٠ؼب٠ْْٛ

 

 

ثؾٍُّٙ ، ٚػٍُّٙ ، -ػٕل ػٍّبئٕب اٌىجبه-وبٔذ !( اٌىجوٜ)فبٌّْبوً 

 !؛ ػٕل٘ب ال ٠مفْٛ (َِبئً) ِغوكَ  -ٚصجوُ٘ ، ٚأٔظبهُ٘ اٌصبئجخ

 ..ٚػٍٝ أػزبثٙب ال ٠زٛلّفْٛ

 ...٠ؾصوْٚ-ف١ٙب- اٌلػٛحَ ٚال



ّّلْٚ  ...ٚال ِغبالرِٙب اٌؼظ١ّخَ ٠غ

 ..ٚال ثٙب ٠َّزؾْٕٛ

 ...ٚال إلفٛأُٙ ٚأثٕبئُٙ ٠َفزْٕٛ

 

 

ٌُ -ا١ٌَٛ-أِب  ٓ  -فٛا أٍفبٖ-؛ فبٌؼى َِ ٘ٛ اٌغبهٞ ؛ ٚ٘ٛ اٌنٞ ثٗ ٠ُّبهٞ 

 !!!!٠ُجبهٞ

 

ء ٚاٌزٟ افزٍفذ ف١ٙب أٔظبه ػٍّب-(االعزٙبك٠خ=اٌؼ١ٍّخ) فمعب٠ب اٌقالف

 !!ٚثبَة ِؾٕخ! صبهوض١و  ِٕٙب ِٛظَغ فزٕخ-إٌَخ إٌج٠ٛخ

 َ ّٟ ، ٠ُٚغوَّ ٚأظؾذ ِغبَي ٚالء ٚثواء ، ٚرٕبىع ٚافزواق ؛ ٠ُجلَّع ف١ٙب إٌَ

ّٟ ، ثً  ّٞ ( لل)ف١ٙب اٌٍَف  !!!٠ُىفَّو ف١ٙب األصو

 

 ..-ؽ١ٕبً -اال ٍٛء اٌظٓ -ٚهاء أوضو مٌه–١ٌٌٚ ِٓ كافغ  

 ...-أؽ١بٔبً -)!(أٚ اٌعغػ

 ..-ربهحً -ٌزؼّصت أٚ ا

 ...-ربهحً أفوٜ–أٚ اٌزم١ٍل 

 

ٕب َِ  :٠ب ِْب٠َقٕب..٠ب أؽجبثَٕب..٠ب افٛإَٔب..٠ب لٛ

 

 ...هّكٚا كػٛرَٕب اٌٝ ٔمبئٙب األٚي

ي ّٛ  ...أهعؼٛ٘ب اٌٝ صفبئٙب اٌنٞ رغ١و ٚرؾ

 

 ..َصفّٛا لٍٛثَىُ

ٍّؼٛا ػمٌَٛىُ ٚ... 

 ..اظجطٛا رفى١َووُ

 ....اصللٛا هثَّىُ

 

ٗ  ِب أصؼَت  َُ ا٠  ...اٌظٍ



ًَ اٌؼليَ   ...ِٚب أعّ

 

 

 ..-ثبمْ هة اٌجو٠ّخ-ٌٍٚؾل٠ش ثم١خ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٌُعّدوا؟(فؤّي الفرٌقٌن أحق باألمن..)استعّدوا  أن 

 

 ..اٍزؼّلٚا

ّٞ اٌفو٠م١ٓ أؽّك ثبألِٓ)  (فؤ

 أْ ٠َُؼّلٚا؟

 

 

ٍَُٛي هللاِ  ّْ َه َُ -صّؼ ػٓ ػلك  ِٓ اٌصؾبثخ أ ٍَّ ٍَ َٚ  ِٗ لبي أِلَثِٟ -َصٍَّٝ هللاُ َػ١ٍَْ

ِٓ َى٠ْل   ٌٍُُُٛٗ؟»: أ٠ََُّٛة ْث َه َٚ ً  ٠َْوَظبُٖ هللاُ  ِّ  .«٠َب أَثَب أ٠ََُّٛة، أاََل أَُكٌَُّه َػٍَٝ َػ

 .ثٍََٝ: لَبيَ 

ُْ اَِما رَجَبَػُلٚا»: لَبيَ  ُٙ رُمَبِهُة ث١ََْٕ َٚ ُلٚا،  ٍَ ًِ اَِما رَفَب َٓ إٌَّب  .«رُْصٍُِؼ ث١َْ

 

هؽّٗ -١ٌْقٕب اإلِبَ األٌجبٟٔ-(2818) ((صؾ١ؼ اٌزوغ١ت ٚاٌزو١٘ت  ))

 .-هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


