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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

احلمد هلل والصالة والسالم على  سوى ا اهلل وعلى   لىح و ىمنح وبىن ا نى  
 هداه

فىى أ أف ىىىا اهوىىبا هىىى  اوىىبا ال نيىىىب  والروىىا ال ىىىرام اوىىىبا : أبىىب ب ىىىد 
احلجة والربهبأ يف الدع ة ، وإخىال  ال نىباة لىح واحىش الوىرض وال ىالا 
ا  ب ا أ  اعح، واحىش الوىنح وعمى  الوىو ايت الىج ارواوىب أعىدادهم اللىد

بقبوبة ملب اب هم بح الروا بن الت حيىد واحلىا اللى ان   ى أ عليوىب وى باة 
النوىىر يف الىىد يب وا،خىىرة، وجىىم الالجىىبة وا ىىال  بىىن أ ىى  اهلل وبىىب االوىى  
عالح بن الوىقب  واالىالض يف الىد يب وا،خىرة ، ا اوىبا وسمىتوم بىن الصىمببة 

الىىىى ان سف ىىىى ا  ال ىىىىرام والتىىىىبب س الىىىىم ب حسىىىىبأي بىىىىن علمىىىىب  الت حيىىىىد والسىىىىالة
ل ا مهىىىب مل ااوىىىة أهىىىا النوىىىال والذىىىر وال ىىىالا الىىى ان سف ىىى ا أل اىىىة النب ىىىا ، 
وعىىباوا بىىن ا قىىبا الىىم بىىن الوعىىب  والرعىىبق أ نىىبق نىىا  ىىبعا إ  بيىىباان االىىالض 

 وا زي والن اس يف الد يب وا،خرة

فصىىمد أهىىا احلىىا مل ااوىىة هىىما  يف نىىا ابىىبأ وب ىىبأ ساف ىىس سااىىة احلىىا 
لداالح ونتببح وسو لح، و صمبً لألبة ا خيوى أ يف اهلل ل بىة ا،ىم،  صرة هلل و 

نالىىتم خىىة أبىىة أخراىىت للالىىبا  ىى بروأ بىىبمل رو  )حمققىىس عىى ا اهلل   ىىب  
واملمبالىىى أ واملمبالىىىبيت ب  ىىىوم أوليىىىب  )، (و الوىىى أ عىىىن املال ىىىر و مبالىىى أ بىىىبهلل

اا ا  ىىز :وعىى ا الروىى ا ال ىىر  ( ب ىىش اىى بروأ بىىبمل رو  واالوىى أ عىىن املال ىىر
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 ب،ذة بىن أبىج على  احلىا يىبهران ا ا ىرهم بىن خى الم وا بىن خىبلذوم 
  حىت ا يت أبر اهلل   ب 

وبن ه ه الالص   وأبعبالب ا طلا السلف الصبحل يف ه ا امليداأ ال ظيم 
ارتمس أ خطب الروىا ال ىرام يف الىدع ة إ  الت حيىد واحلىا والعنىبيت والتعنيىت 

با الروىىا ال ىىرام ، وبىىن هالىىب عىىبا اأبىىبم عليىىح بىىدسنس اىىبم اأاساض أ ىىح اوىى
الىى ع عىىن السىىالة أف ىىا بىىن ال ىىرع علىى  : حيىىب بىىن حيىىب ى سمحىىح اهلل ى 

 السي   

 الراا عل  أها الندق جمبهد : وعبا شيخ اأوالم ابن  يمية ى سمحح اهلل ى 

و نليى  وىالتح ى  ىل  اهلل عليىح ووىلم ى : وعبا ابن القىيم ى سمحىح اهلل   ىب  ى 
ة أف ىىا بىىن  نليىى  السىىوبم إ  وىى س ال ىىدو ولأ التنليىى  اذ لىىح نعىىة إ  البىى

بىن الالىبا، وأبىب  نيلى  السىالن، فىال اقى م بىح إا وسمىة ال نيىب ، وخلذىبدهم يف 
 أمموم، ا لالب اهلل   ب  بالوم مبالح ونربح 

إ ىىأ أ ىىب ال نىىد ال ىى يف بىى لت اوىىد املقىىا ال ىى يف يف الىىدع ة إ  هىى ا 
وخلذىىب،وم القىىب،م علىى  الالىى سان ال ظيمىىس ى ال تىىبع  املىىالوم بىىالوم ال نيىىب 

والسىىىىالة ى بذوىىىىم وىىىىلف البىىىىة ويف الىىىى ع عالىىىىح وعىىىىن محلتىىىىح بىىىىن ال نيىىىىب  
والصىىمببة ال ىىرام وعىىن أ،مىىة السىىالة واحلىىداا وعىىن أهىىا هىى ا املىىالوم عم بىىبً 
 وببقبً واحقبً واأشباة مب ب توم وبالزلتوم يف عدا بن ال ت  والج بالوب 

 يف الدع ة إ  اهلل فيح احل مة وال قا  ى بالوم ال نيب 

 ى بالوم أها السالة واهمبعة يف  قد الرابا وال ت  والط ا،ف 

 ى واحملجة الني ب  يف محباة السالة الورا  عن اا  أها اله ا  
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 ى ب ب ة أها احلداا 

ونت  أخرى يف ال ع عن ه ا املالوم وأهلح وسا يلم بن  طبوا علىيوم 
ب ىب توم وىبل س يف كلىن وىالن علمىب  هى ا املىالوم يف وأوب  إ  بالزلتوم و 

أوىىىىبلي  افىىىى  الظلىىىىم والنوىىىىال ، ويف  ىىىىرد ااحتجىىىىب  وبىىىىالوم ااوىىىىتداا، 
فونىىت ع ا ىىف أهىىا النب ىىا والهىى ا  امىىا يف مالبابهىىب اافىىرتا ايت الظبملىىة 
واأشىىىىبعبيت اهبهليىىىىة الرخيصىىىىة الىىىىج وىىىىل  ا فيوىىىىب بسىىىىبلن أحىىىى  أعىىىىدا  

أ ىى اق اأعىىالم الظىىبد ،  ىىباان بىى لن بىىن اأوىىالم بىىن سنىى ع بىىر أفجىىر 
اوىىتوذ ه عىىن احلىىا وعىىن  ىىرد ب رفتىىح ولىىنً علىىيوم  لنيسىىبً عظيمىىبً، ل لىىح 
عد  الالظة ، فص سوا الم الظبد بظل ببً واملظل م يبملبً، واملنطا حمقبً واحملىا 
بىىىنطاًل واىىىروهم جىىى ه الوىىىبلي  إ  بىىى ااة أهىىىا النىىىدق وال ىىىالا والىىى ع 

م النب لة ، وإ  احلمية اهبهلية الم ، وإ  حرع احلىا عالوم وعن بالبهجو
وأهلح بوة علم وا هىدى وا نتىبع بالىة، وأ سى هم بىالوم ال تىبع والسىالة 
يف وىل ض  ىىرد ب رفىىة احلىا والزاىىر عىىن اعتمىىبم وىنيا اهوىىا واالىى ى ووىىنا 
الوىىىىال والىىىىراى، عىىىىبا   ىىىىب  بنيالىىىىبً شىىىىر الطىىىىرد وأخنعوىىىىب يف  لقىىىىال الخنىىىىبس 

اىىىب أاوىىىب :شىىىر خلىىىا اهلل وشىىىر أعدا،ىىىح بىىىن املالىىىبفقس واليوىىى ا وإشىىىبعتوب بىىىن 
الرو ا ا حيز ن الى ان اسىبسع أ يف ال ذىر بىن الى ان عىبل ا  بالىب بى ف اهوم 
ود  ىمبن على جم بىن الى ان هىىباوا مسىبع أ لل ى ع مسىبع أ لقى م  خىىران د 
اىىى   ض حيرفىىى أ ال لىىىم عىىىن ب انىىى ح اق لىىى أ إأ أو يىىىتم هىىى ا فوىىى وه وإأ د 

 بح سوا وبن ارا اهلل فتالتح فلن الن لح بن اهلل شيئبً  م  ه ف
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ف اىىبض أاوىىب املسىىلم أأ  سىىلن بسىىبلن هىىما  يف  لقىىف الخنىىبس ال بكبىىة 
وإشبعتوب وإابض واراىف ال لىم عىن ب انى ح، وحمبسبىة احلىا وااوىت ب ة إ  
البب يىىا والنبكاىى ، واوىىت   بىىبهلل بىىن الذتالىىة، ولقىىد عىىبا سوىى ا اهلل  ىىل  

لتتن ن والن بن نبأ عنل م شرباً بورب وكساعبً بى ساق، حىىت : يح وولماهلل عل
.  فمىن ؟: اليو ا والالصبسى ؟ عبا: ل  اخل  امر ن   ن تم هم، عبل ا 

 بتذا عليح

ولقىىد وىىلن نعىىة بىىن شىىنبع املسىىلمس بىى  الوىىف هىى ه املسىىبلن علىى  
ة، أاىىدي ب ىىش شىىيب س اأ ىىً واهىىن اىىماوذم أااً إ  هىى ه املسىىبلن املول ىى

 سىىى ا اهلل أأ اتىىى ع علىىىيوم وأأ اوىىىداوم إ  وىىىل ض وىىىنا احلىىىا والرشىىىبا، 
  وول ض ونيا الراشدان املوداس

وا  قف بب ليً لن بح علم إأ السم  والنصر والذماا نا  :عبا   ب  
  أولئن نبأ عالح بسمواً 

وعىىىىبا   ىىىىب  بنيالىىىىبً  ىىىىرد أعدا،ىىىىح وأعىىىىدا  سوىىىىلح يف ب ااوىىىىة احلىىىىا وأهلىىىىح 
إأ اتن ى أ إا الظىن وبىب  ى ى ال ذىً ولقىد : ب ىا وال ىالا والتونا ببلن

  اب هم بن سجم االدى

إاىبنم والظىن فى أ الظىن أنى ع : )وعبا سو ا اهلل  ل  اهلل عليىح ووىلم
وبىىىب أنعىىىر . بتذىىىا عليىىىح بىىىن حىىىداا أا هراىىىرة سنىىىال اهلل عالىىىح (. احلىىىداا

 الظال أ ال بكبة؟
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ا قىى ا الظلىىم فىى أ الظلىىم ): وعىىبا  ىىل  اهلل عليىىح ووىىلم حمىى ساً بىىن الظلىىم 
بتذىىا عليىىح بىىن حىىداا ابىىن عمىىر سنىىال اهلل عالىىح ، (. يلمىىبيت اىى م القيببىىة

  وأخر  بسلم و ه بن حداا اببر سنال اهلل عالح

وإأ بىىن أشىىد الظلىىم حمبسبىىة احلىىا وا توىىبض أعىىراس أهلىىح ، عىىبا سوىى ا اهلل 
لراىىا الربىىب امالىىبأ ووىىن  أ بببىىبً أا بهىىب بعىىا إ يىىبأ ا: ) ىىل  اهلل عليىىح ووىىلم 

سواه الطىىىىربا  بىىىىن ( .أبىىىىح، وإأ أسر الربىىىىب اوىىىىتطبلة الراىىىىا يف عىىىىرس أخيىىىىح
حداا الربا  بن عباع، وعد  ممح الوىيخ اللنىب  ى سمحىح اهلل ى بوى اهده 

 1781ا ظر حداا سعم . وبتبب ب ح

وجيىى  علىى  املسىىلم أأ ا ىى أ عزاىىزاً عذيذىىبً وسعىىبً  ىىداعبً اتمىىرى الصىىدد 
وليمىىىىىى س بىىىىىىن أهىىىىىىا ال ىىىىىى ع التىىىىىىبفوس وا ىىىىىى أ بىىىىىىن الصىىىىىىباعس الوىىىىىىرفب  

الروان ىىبيتي ف  ىىىح يف ابىىىبأ فوىى  فيىىىح ال ىىى ع وإشىىبعة النبكاىىى ، حيىىىا 
االطنىىىىا علىىىى  نعىىىىة بىىىىن أهلىىىىح عىىىى ا الالىىىى   ىىىىل  اهلل عليىىىىح ووىىىىلم الصىىىىباد 

وىىي يت علىى  الالىىبا وىىال ايت خىىداعبيت، اصىىدد فيوىىب ال ىىبكع، : املصىىدود
لبىىس، واالطىىا وا ىى ع فيوىىب الصىىباد ، واىىمان فيوىىب ا ىىب،ن، وخيىى أ فيوىىب ا

  الراا التبفحي ات لم يف أبر ال ببة: فيوب الروان ة، عيا وبب الروان ة؟ عبا
وهىى ه أبىى س واع ىىة بلم وىىة ، فيجىى  علىى  املسىىلم أأ ا ىى أ واعيىىبً بصىىةاً 
مببتىىىبً علىىى  السىىىالة واالىىىدى اللىىى ان اىىىب  جمىىىب حممىىىد  ىىىل  اهلل عليىىىح ووىىىلم، 

 بعبيت ال بكبة النب لة و ب،يبً بالذسح أأ جترفح  يبسايت الوروس واأش

 سىى ا اهلل أأ جي لالىىب بىىن املىىمبالس الصىىباعس العىىببتس علىى  احلىىا واالىىدى ، 
 إ ح مسي  جمي  
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 و ىىىىىىىىىىىل  اهلل ووىىىىىىىىىىىلم علىىىىىىىىىىى   نيالىىىىىىىىىىىب حممىىىىىىىىىىىد و لىىىىىىىىىىىح و ىىىىىىىىىىىمنح ووىىىىىىىىىىىلم
 
 
 

 


