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 خطورة احلدادية اجلديدة
 : ( ) وأوجه الشبه بينها وبني الرافضة

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 :احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد 
إإر رسإإ و   فإإَّ م مإإن رسإإأحوال أحلإإوال احلدادرإإك ابدرإإدة وقأابإإادر ومإإوايسرير رلإإدر  أ م

وأصإإإول فاسإإإدة رلفإإإااو  ففريإإإا الإإإووافيف وسإإإو  أ عإإإو  ل   هإإإ ا علإإإى مإإإسري  فاسإإإد 
إإو مسريإإا لصإإفحكو للمسإإلمن وللسإإلسفن مإإسرير بصإإسك  اصإإك  لفحإإ روهر  املحإإال مإإا تفسم

 .ولفح ِّروا مسرير 
هإإإ ه الساإإإك الإإإإالمك  سإإإوافرير   السإإإ ِّ وأحلإإإوال  شإإإ م  مإإإن أصإإإوللبفإإإا   أبإإإ يومممإإإا 

الإإ ن لُإإ ل !( األثإإون )  مإإويعرير املسإإممى بإإإفإإع الإإ ن رلسفإإو  ظالفإإسفع والبلريإإف الس
إإأ رير الإإ ن رسفإإووله   هإإ ا املويإإع مإإا يالإإه , )!( مسإإه الإإووافيف وقإإ ا أهإإ  امللإإ  ومإإن ال

 : مسماه   محال  )!( (السحفم  األثون)مسمى لسسه بإ ن  أحلدهر وهو ال
  سالٌم عليكم ال نبتغي الجاهلينلنا أعمالنا ولكم أعمالكم  

ممسه قالمإإإاو يبفحإإإاو ر رصإإإدلرل  رم مإإإن أحلإإإ ِّ البفإإإو أ اليإإإاو ضإإإم 8/4/5002خ بأإإإارر 
 :ومسه العبارات اآلتفك ,ورصع ل حلكارأه على السسوس احلفمك 

و , ورسإوو  , شفوخ رك بو  )!( :) يال طاعساو   علمام املسري  السلس  -1
حلكمريإر علإى  ورصإوو  للسمإامن الوفاشإن األفإاقن وربسإو , رظلمإو  

كر هؤرم وهر واهلل الإ ن أيسإر بإه ر شإور  لإه ر رعوفإو    أن واد  حل
 ( !!  فأواهر أو أحلكامرير ابائوة  سارت

                                 
ك الإووافيف ففمإا نقولإاه مإن أوشإه الفإبه فَّلمإا ومإن مسفلإ ا اولصإا  ر لحإإول و   قالإف هإ ه الساإك تأحلمإى  فإاا:  (1)

ر روافيف ولكن ما لحوله فمن باب  و   قا  من يال (  لم  اموٌا فف  شاهلفك ) : يول السيب صلمى اهلل علفه وسلمر ب  م
فلفإف  هإؤرم رأوبإو   ا اهلل مإن هإ ه ,تعإاا  ه ا الحول يد تاب فإوراو وألإاب  ا اهلل صلمى اهلل علفه وسلمرففه رسول اهلل 

 .اخلصال ال مفمك 
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 .وه ا من أفوى الس وى على هؤرم العلمام األفاض  : أيول  -
قلمإك ر أسإأففع .........)را يوم أأصبحأر رافإك وصإوففك و: ) ويال   -5

 (!! ( !! حلكارأريا

إإإإأرير ويإإإإ ارة قالمريإإإإر و و : أيإإإإول  -       اإإإإ ا األسإإإإلوب فإإإإايوا الإإإإووافيف   ال
أرلف ا  سلر أ  رسوق مث  هإ ا السُإور ويإول الإحتور آلإف اآلرإك الكو إك .بفاعأه 

اهلل و آلورإإإال قإإإالم ألإإإفذ هإإإ ا مإإإن ! .الإإإن عسإإإو  اإإإا ئإإإ ه الحبإإإائ  وامل إإإا ن  
! العالفإإك   ألممإإك علإإى األ إإالقا كتوبفإإمسريإإا عإإن محاصإإده الفإإورسك و ارحنإإوا  بإإه 

أما أ  رسإويريا آلإف آرإك مإن  ,فواهلل لو شام بعسوا   من قالم الووافيف ئا  األمو 
بلإ  مإن  وما أظنا مسلماو مريما,ر رلفاق -واهلل  -قالم اهلل تبار  وتعاا فري ا أموٌ 

اعإإإكو أ  رألحإإإاه وممإإإا رحترإإإد األمإإإو فظ)!( األسإإإلوب هإإإ ا  مثإإإ الإإإإالل أ  لأمإإإ  
 .)!!(حلف  والأ رفد أعإام ه ا املويع بالو 

 :وهاقر ما تفسمو نقوه من أوشه الفبه بفسرير وبن الووافيف 
 
الأحفإإك الفإإدردة رفالوافإإإإ  رعإإو  لإإ  ب لمإإإه شعسإإون ورعإإو  بإإإبعيف : الوشإإه األول  -

ر حلدادرإإإك ور رعوفإإإو  بفإإإ م  مإإإن .أصإإإوله وعحائإإإده الساسإإإدة  وهإإإؤرم ر رعوفإإإو  بإإإ  م
 .أصوئر وما رسفوو  علفه 

  وايعرير ومويعرير   الفبكك املعووفك باألثون بدرشإك السورك الفدردة : ه الثاي الوش -
إإو رمك حلفإإت ركأبإإو  آلإإف أمسإإام اريولإإك مسإإوويك فإإَّنا مإإات  ر رلححريإإر ففريإإا أن فويإإك س 

ر معووفإإو  واإإ ا العمإإ  فإإايوا ر( )!أحلإإدهر فإإال رلعإإو  لإإه عإإٌن ور أثإإو  الإإووافيف فإإَّ م
و   قإإإالوا رسإإإأ دمو   عإإإدر  مفإإإحولك ب مسإإإائرير وأحلإإإوائروقأإإإ  الأإإإاررخ وابإإإو  والأ

 .الأحفك والأسو حبفت ر رظريو قث  من أحلوائر 

 أبا بكإو وعمإو واحلدادرإك الوفيف فالووافيف رفإوا  رد بن عل  ملا توام : الوشه الثالت  -
رفإإإوا أصإإول أهإإ  السإإسك   ابإإو  والأعإإدر  وتسحصإإوا أئمإإك ابإإو  والأعإإدر  وتسحصإإوا 

 : ر فحالوا أصوئ



 

 

3 

3 

ه  ابو  والأعدر  الإ ن   علإر املصإفل  هإو لسسإه قإالم األئمإك والعلمإام   )  -1
أو  عإإآ آ إإو هإإ  تفبإإ ا يواعإإد هإإ ا العلإإر   الكإإالم علإإى ,أهإإ  البإإدأل واألهإإوام 

 )!( (أه  السح   

   علإإإر ابإإإو  والأعإإإدر  شإإإاليب مإإإن علإإإوم الفإإإورعك لإإإه ضإإإواب  ويواعإإإد )  -5
                         .هإإإإإإإإإإإإإإإإإإ ا العلإإإإإإإإإإإإإإإإإإر   قأإإإإإإإإإإإإإإإإإإبرير  حمإإإإإإإإإإإإإإإإإإددة معووفإإإإإإإإإإإإإإإإإإك بفسريإإإإإإإإإإإإإإإإإإا أهإإإإإإإإإإإإإإإإإإ 

أمإإإا الكإإإالم   الوشإإإال يفإإإ  الإإإ رن   الووارإإإك فريإإإ ا لأإإإا   ا عإإإا  حمإإإف  
بالفورعك رسظإو   األصإول ورسإأحوأ األدلإك لف إو  بعإدها حبكإر علإى هإ ا 

 )!((  الوش  وه   الال مسري  أه  السسك وابماعك أو ر  

رأكلمو    الإواون بسإب  أمإور ر تسإأدع  علمام ابو  والأعدر  يد )  -3
عوه فبعإإد السظإإو   مإإسري  أمإإا العلمإإام  نا تكلمإإوا   شإإ   وبإإدم ,شوحلإإه 

إر رعلمإو   فإو  رة الأبإدرع وفإوق أه  السسمك وابماعإك واسإأحوام األدلمإك أل م
 ( )!(بن ه ا ونل  

و  علمإإام ابإإو  والأعإإدر  يإإد لألسإإوا   احلكإإر علإإى راو معإإن فإإال ركإإ)  -4
أمإإإا العلمإإإام  نا ,سإإإبباو للحكإإإر علإإإى اآل إإإورن مإإإا   ر  إإإ وا اإإإ ا ابإإإو  

تكلمإإإوا   مبأإإإدأل ففُإإإ  اتبإإإاعرير و رم ألحلإإإ ا اإإإر مإإإن   ر  إإإ  بحإإإوئر 
 ( )!( ب ل  املبأدأل

وئ ا فَّ م يواعد علر املصفل  حمدودة ر تأُاو   طارها ال ن وضعف )  -2
ئمإإك   أهإإ  البإإدأل واألهإإوام و   ويإإع تفإإابه   بعإإإريا بإإن قإإالم األ,ففإإه 

فال ركو  نل  حلامالو لأفبف ا باي  الحواعد   احلكر على الوشال ال رن 
ورورد من الفباب  احله ا ال ن ردلد  حلوله الففخ ف. هر  ار  الووارك 

السإإإلس  أ  رأسبمإإإه  ا تلبإإإفذ أهإإإ  األهإإإوام   هإإإ ا ابالإإإ  فريإإإر رورإإإدو  
الم علإإى أهإإ  البإإدأل لكإإ  رإإوداوا مإإسرير أ  تفبإإ ا يواعإإد املصإإفل    الكإإ

 )!( ( أحلكام العلمام ففرير 
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 ويإإإإد رددتل علإإإإى هإإإإ ه األصإإإإول الساسإإإإدة الإإإإن أهالإإإإف علمإإإإام ابإإإإو  والأعإإإإدر 
اة الدِّرن )  وأهالف أصوئر العظفمك   قأابفه  (.  أئمك ابو  والأعدر  هر ُحل

 .ساسد رفإوا أصول أه  السسك   مواعاة املصاحل وامل: الوشه الوابع  -
رفإإإوا أصإإول أهإإ  السإإسك   األ إإ  بإإالو     األصإإول والواشبإإات  :الوشإإه اخلإإامذ  -

وجتإإإاهلوا  ورفإإإإوا أيإإإوال علمإإإام السإإإسك   بفإإإا  األحلإإإوال الإإإن رإإإو   ففريإإإا الفإإإوأل احلكإإإفر
وأرادوا تكبفإإإإ  السصإإإول الحوآلفإإإإك والسبورإإإإك   مواعإإإإاة املصإإإإاحل واملساسإإإإد واأل إإإإ  بإإإإالو   

 .هله بآصارهر وأيفالئر املريلكك املسري  السلس  وأ
 سإإإإحاطرير لعلمإإإإام السإإإإسك املعاصإإإإورن وتسحصإإإإرير ئإإإإر ورد أحلكإإإإامرير : الوشإإإإه السإإإإادس  -

الحائمإإإك علإإإى األدلإإإك والجاهإإإن و إإإووشرير علإإإفرير وطعإإإسرير فإإإفرير و  مسإإإاهُرير وأصإإإوئر 
 .الحائمك على الكأاب والسسك ومسري  السلال الصاحل 

مام السإسك مكإواو وقفإدا مإع بوإإرير ئإر ومإالسأرير   تسوهر ببعيف عل: الوشه السابع  -
أصوئر ومسريُرير وموايسرير قما رسع  الووافيف   تسوهر ب ه  البفف مإع مإالسأرير ئإر 

   مسريُرير وأصوئر وبوإرير ألقثوهر ملانا رسعلو  ه ا   
ر ولفأمكسإوا مإن الفعإن فإفريلفأمكسوا من  سحاط من لاربو ر من أه  السسك  : ابواب -

وتفإإإورريرير وتفإإإوره أصإإإوئر ولفحححإإإوا أهإإإدافرير   تفإإإأفف أهإإإ  املإإإسري  السإإإلس  وضإإإوب 
 .بعإرير ببعيف 

وهإإ ا مإإا صإإوففك رالقمإإا هإإو حلإإال الإإووافيف ويفإإالة الإإدعوة  ا الأحلفإإد  :  الوشإإه الثإإامن -
أ وعإإإإه عبإإإإد اللففإإإإال بامفإإإإ  ملإإإإا ففإإإإ  حممإإإإود احلإإإإداد وعصإإإإابأه   املواشريإإإإات الويحإإإإك 

املإإإ  يإإدماو  إإسري   عبإإد اللففإإال فإإ راد .ظإإاهو فإإفرير وأسإإح  اهلل احلإإدادللعلمإإام والفعإإن ال
 .احلدادرك   ثفاب شدردة و لال أسوار وآلف ظلمات املكو

وحلاشإإإاهر مإإإن - احلإإإوام علمإإإام اإإإد  عمإإإاو مسإإه أ إإإر محلإإإدة ودعإإإاة تحلفإإإد -مكإإإواو -فإإ ظريو
أهإإإ   وقأابإإإات اسإإإأريدفوا اإإإا تويإإإام هإإإو وبعإإإيف عصإإإابأه بسفإإإاط يإإإون   دعارإإإا -نلإإإ 

 .املدرسك ف سح  اهلل قفدهر 
والإإدفاأل عسإإه فافأعإإ  ب قانربإإه و فالاتإإه وتظإإاهو باحلمإإاس ل مإإام حممإإد بإإن عبإإد الوهإإاب 

ل مإإام حممإإد بإإن عبإإد الوهإإاب أر وهإإو الفإإفخ العالمإإك ااإإد  السإإلس  حممإإد لاصإإو عإإدو ا 
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مإإسري  السإإلال  مسريُإإه  مإإام حممإإد بإإن عبإإد الوهإإاب والسإإائو علإإىلن األلبإإاي املإإوا  رالإإد
  لإإه ل مإإام حممإإد ودعوتإإه وآلل سإإعود وربإإ  أهإإ  ظإإمسإإه عإإدواو لإإدوداو ر ل افأعإإ الصإإاحل 

 .املدرسك به وادعى لأللباي مسريُاو  اطااو رس  علفه أه  املدرسك 
لباي وشريوده  الل سأن سسك    دمك  سحاط األ نلفأمكن م وأل ه ا املسري    املانا 

أهلريإإإا ,قإإإ  البإإإدأل  إإإا ففريإإإا اورشإإإام ولفوإإإوس و واشرياتإإإه للبإإإدأل سإإإحاط م الأوحلفإإإد والسإإإسك و 
العداوة والبوإام بن أهإ  السإسك والأوحلفإد   اإد وبإن   إوا ر مإن أهإ  الأوحلفإد والسإسك 

 .تسأفو ففه السسمك ورسأفو ففه الأوحلفد   املدرسك والفام والفمن وق  مكا  
ورة  سفإك مإاقوة تظريإو عالمادإا بإن وقا  فاحل رسإ  مإع عبإد اللففإال   هإ ا املفإدا  بصإ

السفسك والسفسك  ا سسوات يوربك , مث أظريو أصوله الساسدة ومسريُه   الصإورة ابدرإدة الإن 
هإإ  أ فإإو وأيإإب  مإإن وايإإع احلدادرإإك الحد إإك وبإإو ت ففريإإا األصإإول الباطلإإك املريلكإإك ائدامإإك 

أقثإإو  -بعإإد تسإإو طورإإ -للمإإسري  السإإلس  وأهلإإه وأ إإ او فإإإ  اهلل هإإ ا املإإسري  وأصإإحابه 
تإه علإى األلبإاي وأهإ  اوأقثو بدفاأل فاحل عن عبد اللففال بامف  وأباطفله وأقانربه وافوام

وعإن يفإ هر مإن أهإ  الباطإ  الإ رن واشريريإر الفإفخ  وبالإدفاأل عإن احلدادرإكوتحتقفأه املدرسك 
لألإإإإ    الفإإإإفخ ربفإإإإع   مإإإإواشريأرير أبإإإإاطفلرير وأوضإإإإ  املإإإإسري  السإإإإلس  املإإإإإادنم ربفإإإإع وبإ إإإإ

 .األباطف  واألصول الساسدة 
 وا مإإإن املإإإسري  السإإإلس  وأصإإإبحوا مإإإن ألإإإدِّ يلإإإو  ركإإإو  فإإإاحل وعصإإإابأه يإإإد م  وبكإإإ  مإإإا نقإإإوتل 

 صومه ,ورظريإو للعايإ  أ إر أشإد  فإواو علفإه وعلإى أهلإه مإن قإ   صإوم وطوائإال أهإ  
 .الإالل 

لعلمام وأعإام أ ر رسوو  على الففخ ربفع ومن رسصوه   احل ا من ا :الوشه الأاسع  -
شإإبكك سإإحاب السإإلسفك بإإ  ر موشاإإك وبإإ  ر صإإسال أ إإ  مإإن أصإإسا  املوشاإإك وقإإ بوا 

مفريورو   حاربك البدأل  و  والهورب السماوات واألر  مجلك وتسصفال والففخ ربفع 
....... ! ووأ إإإ او وصإإإسوهر بإإإالوفيف والصإإإوففك مجفعإإإاو ومسريإإإا اورشإإإام بكإإإ  أصإإإسافه 

أقانرإإإ  وافإإإوامات لحإإإوم ول                   )!!!( . (قلمإإإك ر أسإإإأففع حلكارأريإإإا)
إإإد لكإإإالم مإإإن رورإإإدو  أ  رللصإإإحوا بإإإه دمإإإك مإإإن الإإإأرير الكبإإإ ة  . و فالإإإات وبإإإو مأعمم
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وا ه اخلصال الفسفعك شااوا . وق ب وآلورال   الدفاأل عن أعإائرير ومن رحودهر 
 .الووافيف والساات واألحلحتاب الإالك 

بعإإد نقإإو مإإا ن الإإووافيف ومسريإإا مإإواردر  -رُحإإه اهلل-فمفإإكيإإال شإإفخ اوسإإالم ابإإن ت -
فريإإر أشإإد ضإإوروا علإإى الإإدرن وأهلإإه, وأبعإإد عإإن شإإوائع  ]:يإإال للكسمإإار ضإإد املسإإلمن 

الفوائإإإال   فلإإإفذ   . اوسإإإالم مإإإن اخلإإإوار  احلووررإإإكر وئإإإ ا قإإإالوا أقإإإ ب فإإإوق األمإإإك
وتكإإإ ربوا للصإإإدق مإإإسرير, املسأسإإإبك  ا الحبلإإإك أقثإإإو قإإإ بوا ور أقثإإإو تصإإإدرحوا للكإإإ ب 

صلى اهلل علفه  السيبيال ففريا  النسائو الساس, وهى   وسفما السساق ففرير أظريو مسه 
,  (  نا حلإإد  قإإ ب, و نا وعإإد أ لإإال, و نا ائإإأمن  إإا   : آرإإك املسإإاف ا ثإإال  )   : وسإإلر

أربإإع مإإن قإإن ففإه قإإا  مسافحوإإا  الصوإإا, ومإإن قإا  ففإإه  صإإلك مإإسرين قالإإف  )   : وىف روارإك
 نا حلإإد  قإإ ب, و نا وعإإد أ لإإال, و نا عاهإإد  : ففإإه  صإإلك مإإن السسإإاق حلإإ  رإإدعريا

 .اهإ[    ( ُويفدر, و نا  اصر ف

فريإإإإؤرم احلإإإإدادرو  رلفإإإإااو  الإإإإووافيف   الكإإإإ ب وتصإإإإدر ا الكإإإإ ب وتكإإإإ ر  الصإإإإدق 
فريسإإا  محإإارت وأيإإوال صإإاديك يائمإإك علإإى الكأإإاب والسإإسمك قإإ مبوا مإإإمو ا ورداوهإإا ومسريإإا 

 وهسإإا  .أيإإوال لعلمإإام فحإإول حلومروهإإا   يإإإارا او إإا  ومسإإائ  األصإإول رداوهإإا ورفإإإوها
فُإإإإإإووا    أرمإإإإإإدوها ولصإإإإإإووها وقإإإإإإرات سإإإإإإرإإإإإإ  واألباطفإإإإإإ  واألقانرإإإإإإ  والأحورمإإإإإإن األياو 

 . صومأرير أله  السسمك ه ا باوضافك  ا صسادر الن سلسف 
إإر باطسفإإك لكإإن  الأإإدر  املإإاقو علإإى طورحإإك الباطسفإإك: الوشإإه العاشإإو  - و   قسمإإا ر لإإوى أ م

ر شااوهر   الأدرا  والألوا   . لوى أ م
قإإإإالوا  ا عريإإإإد يورإإإإ  رأظإإإإاهوو  بإإإإاحلوام اموعإإإإك مإإإإن العلمإإإإام ورإإإإوو  أ  مإإإإن   فحإإإإد    

ولسال اوسالم وردعو   ا تحلفدهر ,وق ب الحوآ  والسسك   السرير فحد ق ب اوسالم
أعلسإإوا علإإفرير احلإإوب وسإإسريوا يإإد يإإون سإإاعدهر واشإإأد عإإودهر  رحبمإإاس فلمإإا ظسإإوا أ إإ

ربإإدأو  بالأظإإاهو , أإإدرشو    دعإإودر السإإورك وهكإإ ا ر, وا علإإفرير األويفإإاد أل أيإإوائر وشإإوم 
 شإإفااو ففإإفااو  ا أ  رعأحإإدوا مث رسإإدرشو  بإإاأليفوار, بإإاحلوام اومإإام ابإإن بإإا   ا ابإإن تفمفإإك 

 و  ل إإت   او علإإفرير ,ربإإدأو     سإحاط العلمإإام بفإإورحأرير املإاقوة واحلإإد كأ إر يإإد أحلكمإإوا الحبإإ
وافيف  نا  إإافوا تظإإاهووا بإإاحلوام الصإإحابك اآل إإو  ا أ  رصإإلوا  ا ابإإن تفمفإإك مث هإإر قإإالو 
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سلإإ  عإإسرير ضِّإإوحلإإبرير والوم  وهإإؤرم احلدادرإإك رسعلإإو  ,وا سإإباوا الصإإحابك وطعسإإوا فإإفرير فإإَّنا أ م 
 .مثلرير  نا أ م سلوا طعسوا   العلمام الفمعن ال ن نقولا بعإه   بدارك ه ا املحال 

والإدفاأل عسإه ورمإ  مإن رصإسه باورشإام باحلوامإه  ارصإسعو  باأللبإاي فحإد تظإاهوو  والظو ما
 .مث آلولوا  ا الفعن ففه ورمفه باورشام وامل السك ملسري  السلال ,ب  ر  وار  

 :قالأا  (األشون ) و  ه ه األرام تظريو ئر عساورن   شبكأرير 
 .الأوحلفد أور را دعاة اوسالم للعالمك األلباي  -1

إإاب للعالمإإك ااإإدِّ  الكبإإ  ايإإوا  العلإإر بالسإإفال   دعإإوة اومإإام حم -5 مإإد بإإن عبإإد الوهم
 .األلباي

 -.                           علإى الإ رن رعوفإو  احلإ ا وركأمولإه  الففخ األلباي رودا  -3
سصإووهر ورؤرإدوا أقإانربرير ر ل  ق باو و وراو   أه  السسك حلفت   ب لففعسوا: يلفل 

 .سري  السلس  وأصوئر الساسدة املساهإك ألصول السلسفك وامل

 .الحتقاة للعالمك الففخ حممد العثفمن  -4

 .الحتقاة وفوائدها للعالمك العثفمن  -2

احلدادرإإك  أريربإإار العلمإإام مسإإ  يامإإف حلإإوقوهإإر رفعسإإو  ففإإه و    والإإه ق: يلإإف  -
و  أيإوائر الصإحفحك دا ول األوا و  املوحللك ابدردة الن تواشه املسري  السلس  وأهله ورإ  

إإإ ويإإإد طعإإإن شإإإف رير   الفإإإف ن فكسإإإى تالعبإإإاو ون ر ا ,ريُرير الساسإإإد الال مإإإسالإإإن  ل
  . للومماد   العفو  

     الأعاو  بفسرير على اومث والعدوا  والبو  والأساصو على : الوشه احلادن عفو -    
 .الك ب والسُور والأ صفالت الباطلك 

والأمادن ففه وابإوأة العُفبإك  املكابوة والعساد واوصوار على الباط : الوشه الثاي عفو  -
على تحلف  األمور جبع  احل اِّ بإاطالو والباطإ  حلح إا والصإدق قإ باو والكإ ب صإدياو وشعإ  

وتعظإإفر مإإا حلحمإإو اهلل وآلحإإ  مإإا عظمإإر اهلل ورمإإ   صإإومرير ,األيإإحتام شبإإارو واببإإال أيحتامإإاو 
 .األبورام بآفادر وأمواضرير املريلكك 

إاف  رم حلإوب السإسمك وه ه األمور ردلا بعإلري ا فإالو عن قلِّريا علإى أ م هإ ه الساإك مإا أللف 
وأهلريا مما رلؤقِّدل ه ا ألم    ه ه الظوو  العصفبك وااسك الكب ة الن تكال  ففريا الفريود 
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والسصإإارى والسإإوق الإإإالك علإإى السإإسمك وأهلريإإا جتإإدل هإإ ه الساإإك   طلفعإإأرير   هإإ ه احلإإوب 
ًو صم  للسنت  رم حلوب أهإ  ,او الفوسك وأشدهر حلوب حلفت ر شلو   ئر ور ملويعرير ا ل

إإإلس  الإإإ ن روفإإإع رارإإإك ( سإإإحاب)الوحلفإإإد  السإإإسمك ومإإإسريُرير وأصإإإوئر وحلإإإوب مإإإويعرير السم
 .السسمك ور مبِّ عسريا وعن أهلريا 

 عإإن بعإإيف العلمإإام مإإا هإإو  رم سإإواو ( )!( األثإإون)ومإإا ر قوولإإه   مإإويعرير املسإإممى  وراو بإإإ 
 .و رم للأإمح وِّن ب ل  على حلوار أله  السسمك ,أللسسرير 

و  م بعإإيف أعمإإائر هإإ ه   هإإ ه الظإإوو  العصإإفبك لفكفإإالل قفإإساو شلف إإا علإإى أ م هإإ ه 
ا ه  دسفسك ألعدمت لأححف ا أهدا  وأهدا    )!( .الساك  َّنم

تسإإإإإحلريا أيإإإإوائر  فإإإإال روإإإإولمكر أرريإإإإا السإإإإلسفو  تباقفريإإإإا الكإإإإانب ودعاواهإإإإا الباطلإإإإك الإإإإن
 .وأصوئر وموايسرير وأ اليرير وأقانربرير الظاهوة املكفوفك ملن له أدىن بص ة و درا 

الإإإإورم والإإإجام علإإإى أشإإإ ال قمإإإإا رسعإإإ  الإإإووافيف   ورئريإإإإر : الوشإإإه الثالإإإت عفإإإو  -
لكإإإنم هإإإؤرم رلوالإإإو  ورلعإإإادو  علإإإى أشإإإ ال  مإإإن ,الكإإإانب ألشإإإ ال  مإإإن أهإإإ  البفإإإف 

وتحإإإدرذ , ار وأفُإإإوهر وأشإإإدهر عإإإداوة للمإإإسري  السإإإلس  وعلمائإإإه أشريإإإ  السإإإاس وأقإإإ 
هؤرم ابريال املووين   ابري  واملعدودرن   األصايفو بك  املحارفذ درسإاو وسإساو ومسريُإا 

 .وعحفدة ممن ر رعوفو  بعلر ور  ل ا  سالم  ور أدب  سالم  ور  لساي 
خ عبفإإد ابإإابون أحلإإد يإإاددر األطسإإال الظإإو قفإإال أيإإاموا الإإدلفا وأيعإإدوها ملإإا الأحإإد الفإإف

وأوسإإعوا الفإإفخ عبفإإداو ابإإابون طعسإإاو , وأ اليإإا فوفعإإوا مإإن شإإ   هإإ ا الفسإإ  سإإسا وعلمإإا 
وآلحإإ او بعإإد أ  قإإالوا ربإإالوو    تعظفمإإه قعإإاددر   العلمإإام يفإإ ه حلفإإت قإإالوا رأظإإاهوو  

لرير وشرياردر وأقانربرير  السوهر   أباطففلمما  السوا أباطف  رمحتهر احلا  و  بأعظفمرير
 .)!!(أوسعوهر طعساو وتك رباو وآلح او 

فحإإائر قحإإال الفريإإود مإإع عبإإد اهلل بإإن سإإالم أحلإإد أحلبإإار بإإ   سإإوائف  الإإ ن أقومإإه اهلل 
ألإإإذ رضإإإ  اهلل عسإإإه بسإإإسده  ا ( 3121)  صإإإحفحه الب إإإارن  أ إإإو فحإإإد ,باوسإإإالم 

درسإإك ف تإإاه فحإإال  ي سإإائل  عإإن امل  بلإإ  عبإإد اهلل بإإن سإإالم محإإدم رسإإول اهلل : )يإإال
ومإن   وما أول طعام ر قله أهإ  ابسإك   ثال  ر رعلمرين  ر ليب ما أول أشواط الساعك 

 ي  و  بإمإ     فحإال رسإول اهلل  أن ش م رسحتأل الولد  ا أبفه ومن أن ش م رسحتأل  ا أ والإه 
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فحإإال رسإإول ( ! كإإك نا  عإإدو الفريإإود مإإن املالئ: ) فحإإال عبإإد اهلل  :اإإن آلسإإا شجرإإ  يإإال
أما أول أشواط الساعك فسار آلفو الساس من املفوق  ا املووب وأما أول طعإام :)  اهلل 

ر قله أه  ابسك فحترادة قبد حلوت وأما الفبه   الولد فَّ  الوش   نا يففإ  املإوأة فسإبحريا 
 : يإالأشإريد ألإ  رسإول اهلل مث :يإال( ماؤه قا  الفبه له و نا سب ا ماؤها قإا  الفإبه ئإا 

رإإإإا رسإإإإول اهلل    الفريإإإإود يإإإإوم اإإإإف    علمإإإإوا بَّسإإإإالم  يبإإإإ  أ  تسإإإإ ئر اأإإإإوي عسإإإإد  
أن رشإإ  فإإفكر عبإإد اهلل بإإن  فُإإامت الفريإإود ود إإ  عبإإد اهلل البفإإف فحإإال رسإإول اهلل 

أفإإوأرأر    : )   لإإا فحإإال رسإإول اهلل       أ   بإإنل اا و ل إإول فإ     بإإن أعلمسإإا وأ  اسإإالم يإإالوا أعلمسإإا و 
أشإريد أ  ر  لإإه  ر  :اهلل يإالوا أعإإانه اهلل مإن نلإإ  ف إو  عبإإد اهلل  لإفرير فحإإالأسإلر عبإإد 

  ( .!)(  لا وويعوا ففهوِّ بن ش  اا و ل  اهلل وأشريد أ  حممدا رسول اهلل فحالوا شوا 
  روارإإك لإإ  بإإن عبإإد اهلل  ( : ) 3911)شإإو  حلإإدرت ( 7/598)يإإال احلإإافا   السإإأ  

و  الووارإإك , أ إإر يإإوم اإإف أهإإ  يفإإدر وقإإ ب وفُإإور  رإإا رسإإول اهلل أ  أ إإج : فحلإإف 
 ( .ه ا ما قسف أ ا  را رسول اهلل : فسحصوه , فحال : " اآلتفك 

والفاهد من ه ا أ م الفريود ملا ظسوا أ  عبإد اهلل بإن سإالم سإفبحى علإى ضإالئر وبإاطلرير 
حإالوا شإولا وابإن شإولا وملا أعلن احل ا الحلبإوا فإوراو فإ موه ف, مدحلوه ويالوا   لا وابن   لا 

 .وويعوا ففه 
أهإ  السإسك واحلإ ا  إدحلو ر أليفإوا  ات مإع أفاضإ  ات ومإوم وهك ا رسع  هإؤرم الحإوم قإوم 

واحلإإإإداو تلإإإإو اآل إإإإو  طعسإإإإوا فإإإإفرير   ألسسإإإإرير فلمإإإإا واشريإإإإوا أبإإإإاطفلرير و إإإإالسوهر بفمأوهإإإإا 
اأإإاو لإإه وفُإإوراو   حلوبإإه  وقلمإإا  اد العإإا  بفالإإاو لبإإاطلرير  ادوا طوفالإإاو وقإإ باو و , وحلإإاربوهر 

سمك ومحارت  ا تصوفات   .لُ  مسريا ق  فوق الإالل ملس 
 و  ق باو و وراو مسإوحلاو أ ر هإر أهإ  السإسكعل دم ومع ق  ه ا السُور وامل ا ن والإالل ر  

أله يال -رض  اهلل عسه-وو بن العالمففحال ئر ما رون عن ع, ورأمادحلو  ب ل   )!(
أقانربإه الإن رسإمفريا يوآلإا -رضإ  اهلل عسإه-ى السبوة وشوأل رحوأ علإى عمإووع  ملسفلمك ملا ادم 

  (  قانب أعلر ألم لأعلرل أ يِّ  واهلل  ل  ) : فحال له
ابو    ق  ما واشريإأر بإه أهإ  السإسك كر ق م رعلمو  ألم  -ر عموو واحلد- فك  السلسفن

اوسإإإالم بفإإإ م ولإإإن تإإإإووا ابو  ولإإإن تإإإإووا كإإإر قإإإ م ورعأحإإإدو  فإإإفكر ألكإإإر تعلمإإإو  ألم 
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لكإإو   ر ألسسإكر   الإإدلفا واآل إوة      تأوبإإوا ر دل وث حلإإوا ألمكإر السإلسفك وأهلريإإا بفإ م 
 ا اهلل توبإإك لصإإوحلا و   أفإإوحلأر أعإإدام اهلل وأعإإدام املإإسري  السإإلس  فلإإن رإإإو نلإإ  هإإ ا 

علإى احلإإ ا ر  ر تإحتال طائسإك مإن أمإن ظإاهورن)  : يإال رسإول اهلل املإسري  العظإفر قمإا 
  (1950)صحف  مسلر (  رإوهر من   ئر حل  ر يت أمو اهلل وهر ق ل 

ر تإحتال طائسإك مإن أمإن )  : باب يول السإيب ) :  صحفحه بومب اومام الب ارن يد و 
 .(  وهم أهل العلم( ظاهورن على احل ا 

 . ومسريُرير عائرالوافإك وأففري ا ما تفسمو نقوه من أصول ه ه الفائسك املفااك ألصول 
 بومأ  اهللل اوسالم من أعمائا وأ اليريا وأصوئا

   م ربسا لسمفع الدعام
 واهلل أعلر

 وصلمى اهلل على لبفسا حممد 
 وعلى آله وصحبه 

 .وسلمر 
 

 ربفع بن هادن بن عم  املد ل : وقأ  
 هإ1456األومل بفع ر  12لفلك 

 


