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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

ئاِت إّن الحمَد هلل نحمُده ونستعيُنه ونستغفُره، ونعوُذ باهلِل من شرروِِ ننفسرنا ومرن  ريّ 
ر اهللُ  ِلل  فرال ارا ل لره، ونشرهد نن ه إلرَه إهّ نعمالنا، من يهدِه اهللُ فال ُمِضلَّ له، ومرن ُيض 

 . ولُهًدا عبُده وِ وحَده ه شريَك له، ونشهُد ننَّ محمّ 
َُّ َُّراَلاَِّرررررِه َوهَ ََُّمررررروَُّنَّ ِإهَّ َونَنرررررُتم مُ ريَررررر﴿ يَن  َمنُررررروا اَّرَّاُلررررروا اهلَل َحررررر ُِ رررررِلُمونَ ا نَيرَُّهرررررا الَّررررر  ﴾س 

ُُ اَّرَّاُلر، ﴿[201: عمران آل] ُِل َلَلاَلُكرم ِمريَا نَيرَُّها النَّرا َِبَُّكرُم الَّر َُ ن نرَ وا  ٍ  َواِحرَد   َوَللَر ر ف 
َِِجاهً َكِثيرً  ُهَما  َها َزو َجَها َوَبثَّ ِمنر  ُِل َََّساءَ  ا َوِنَساءً ِمنر  ِ َحراَ  ِإنَّ اهلَل  َواَّرَّاُلوا اهلَل الَّ ََ ُلوَن بِرِه َوا

َِِييبًر ُِي﴿ ،[1: النسراء]﴾ اَكراَن َعلَري ُكم   ا َن  َمنُروا اَّرَّاُلروا اهلَل َوُيولُروا يَررو هً َ ررِديدً يَرا نَيرَُّهرا الَّر
  ِ رررِلل  َلُكرررم  َنع َمررراَلُكم  َويَرغ ِفرررر  َلُكرررم  ُذنُررروَبُكم  َوَمرررن ُيِ ررر زً  ُيص  ا اهلَل َوَُِ ررروَلُه فَراَلرررد  فَررراَز فَررررو 

 .[12: األحزاب] ﴾اَعِظيمً 
ِ  اماااادوخري  ااااالهد اهلل مخاااا   ا اااادي هااااديد  مااااد  : أّمااااا بعااااد مشاااارم األماااا رري  فااااأّن أ ااااد

ا، م لم  دثة  بدعة م لم بدعة  ضاللة م لّ   .ضاللة  يف النار  دثاُتد
 مالتقاا  ، الاار علاا  مللتعااامن ل جهااه هاا ا اجتماعنااا وكاا ن أن تعاااىل اهلل أساا ل !اإلخاا   أوهااا
رررَمَواتِ  فَررراِ رَ  اللُهرررمَّ  ))  اهلل رسااا ل ع لممناااا  ماااا منااادع  إلياااه، مال  ااا ل امااا  محملباااة  السَّ

ِ ضِ  ََ ُكمُ  نَن تَ  َوالشََّهاَ   الَغي بِ  َعاِلمَ  َوا َتِلُفرون، ِفيرهِ  َكرانُوا ِفيَمرا ِعبَراِ  َ  بَرري نَ  ََّح  رِدنَا َيخ   ِاا 
ُتِلررر َ  ِفيَمررا رررِدل ِإنَّررركَ  الِحرررُ ِمرررنَ  ِفيرررهِ  ال  رررَتاِليم  ِصرررَرا    ِإلَررر  َََّشررراءُ  َمررن   ََّره   أوهاااا ثم ،  2((ُمس 
 ساابيل يف مماااي نفسااي باا ل  أين  ع ل اايم  و صااددِ ال فااأنمي مااة املقد   يف قياال ممااا أعتاا ر !اإلخاا  
 علاااا  أثااااى املصاااارون العلمااااا  أحااااد أنم  ماااارم  ،م أ تاااا  ر -إليااااه منتاااا ب اهلل منساااات فر-       اهلل،

 :مقااال -اهلل رمحااه- محيااد اباند  الشاايخ الثنااا  ها ا علاا  ماعاا   وسااتهقه، ثناا    بااا  اباان الشايخ
الشاايخ  فقااال الشاايخ، ظهاار ق ص اام     فقااد ونب ااي   ااان ممااا مجهااه يف الشاايخ علاا  أثنياا  أنا 
ب   ال اهلل وعلم إين   ماهللري " :بالبكا  خمتنقا م انمعلقا    ".باطن ا مال ظاهر ا املدح   أدحري
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 ماااان مإومااااا م جيعلنااااا أن ااااا م تا ع اااااىل   تا ب ااااار     ااااا اهلل منساااا ل ت اضااااعه، ماااان مهاااا ا الشاااايخ، م اااادِ 
 إنم  الس امعة، محاب الر واا  مإوما م جيد ن با ن ا مأن ت اضعهم، يف املخلصن نالصمادق هلل، املت اضعن

 .الد عا  لسميع ربنا
 جه دهاا الناجياة الفرقاة عان امدوخ مسعتم ه ما اللقا  ه ا يف الكلمة عن ان !اإلخ   أوها ث 

 أهاال أم املنصاا ر  الطائفااة أم الناجيااة الفرقااة ناا  ر محينمااا معقائاادها، مأ اا  ا ماخلا ااة العامااة
 مجاعااة هااي ماحااد  مجاعااة علاا  تدطل اا   لٌّهااا هاا ه ماجلماعااة الساانة أهاال أم ال ربااا  أم اماادوخ
دتمبريع ااة اماا 

 فأبعاااد ا هاا ا  قلنااا مإذا عليهااا، الكاااله مسااي ي   اهلل رساا ل مساانة اهلل لكتاااب امل
 امدوخ ب هل نقصد أنمنا :نهوق ل   ما بال يب مورمج ن املتسرعن النماس بعض وشيعه مملا لريلمبس
، مكان يف مجاعة  املنص ر  الطائفة أم  قبال  تبا  قاد مأناا القا ل، ها ا مان اهلل إىل فنارأ مدع انم

  ماد الشايخ أتباا  األمىل الدمرجاة يف فايهم مأدخلا  (( امادوخ أهل مكانة ))  ث   سن ات
 يف السداانمة مأنصااار ا نااد يف وخامااد مأهاال البلااد هاا ا معلمااا  ا اهلل رمحااه ااا ال هاااب عبااد باان

 يف وادخل الص فات ه ه عليه تا ن ط بري د  من  ل   مكان،  ل   ميف آسيا شِر ميف ممصر الس  دان
 إالم  و عبدااددمند  فاال عقائاددهم    ااهم  الا ون امادوخ أهال أم املنصاا ر  الطائفاة أم الناجياة الفريرقاة
عد ن   مال اهلل،  اهلل إىل إالم  مالكارمب الشمادائد يف ولجاومن مال باهلل، إالم  يثد نو ست  ري  مال اهلل، إالم  و د 
  ماااا العدلي اااا  م ااافاته امساااى ب مسائاااه - م تا ع ااااىل   تا ب اااار     - اهلل ، موعرفااا ن - م تا ع ااااىل   تا ب اااار     -

 اهلل رضاا ان ااا الصاااح السماال  باا ل  دان م مااا   اهلل رساا ل ساانة ميف اهلل  تاااب يف مردت
 مجيع اا، هاوال  نقصد أودوكم  بن اآلن املبث ثة الكث   الدممامون يف عقائدهم ،مددم ن  ا عليهم
ااال  مماانه   الرمسااا ل مسدااانة اهلل بكتااااب االلتاازاه علياااه و صاااددِ مااان  اال    عقياااد    الصااااح السم

 امدوخ أهلد  مإّنم  :فيهم قلنا إذا النماجية، الفريرقة الكلمة هب ه هوال  نعي فأنمنا معباد   مشروعة  
م   ل   فهم م، ميف عقائادريهم يف بامادوخ اهلل وتعبمددمن ألّنم  وارفض الا ي ال قا  يف عبااداُتري
 تعلما  أم اهلل بصافات سا ا   تعلما    اهلل رسا ل أحادوخد  عليه د لم  ما اعتقاد البد  أهل فيه
 أم ذلاا ، شااا ل ممااا املياازان،م  مالص اارا ، القاار، مفتنااة القاار،  عاا اب ال يبيمااة األماا ر ماان باا مر
 حبجاة السنة نص ص ورد من ذل ، شا ل ما أم الدمجال، املسيح خرمج أم ،عيس  نزمل
 مال بااهلل وتعلا  فيماا ال االعتقااد عليهاا وباى ألن تصالح فاال الظن إال تفيد ال آحاد أخبار أّنا
 !إليها أشرنا اليت ال يبية باألم ر وتعل  فيما
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  اهلل رساا ل عاان   ااحم  مااا بكاال   موومناا ن القضاااوا، هاا ه يف الضمااالة الفرياار ِ هاا ه خيااالف ن فهااوال 
  يف أم ال يبيماااة، األمااا ر يف أم العقياااد ، ميااادان يف أم العبااااد ، ميااادان يف سااا ا    عناااه مثا ب ااا 

 أهال أم املنصا ر ، الطائفاة أم الناجياة، الطائفاة :قلناا فاأذا ذلا   شاا ل ماا أم السماعة، أشرا 
 البلااد، ها ا علمااا  رأساهم معلاا  مانهجهم هاا ا ماحاد ، مجاعااة فهام اماادوخ  أهال أم السدانة،
 املاانه  اجلامعااات  هاا ه يف املقاارمر املاادرمس املاانه  ماحااد ماانه  مهاا  املناااه  هاا ه رأس معلاا 

دساات م د الصااهيح ال جاااه علاا  الت حيااد أنااا ا  علاا  القااائم السماالفي
 سدااانة مماان اهلل  تاااب مااان امل

ثنا ، مإذا  الرمساا ل  ساا ا    مم اافناهم لكاام ذ رناااه ماان  االم  فنقصااد الناجيااة الفريرقااة عاان حتاادم
 إىل قبلااه ممااا الاازممن هاا ا يف مم ارهبااا األر  مشاااِر يف غاا ه يف  ااان ا أم هاا ا البلااد يف  ااان ا
اا ضاي قة، حلقاة يف نادمر ال فانهن ،-م السماال ه الصماال  د  ع ل ي هري  - الكرمي الرمس ل عهد  ها ا يف مإَّنم
 ال مقاد العااملن، رب   هلل مامماد الكتاب مان عادد يف قرمرتاه مها ا نق لاه، الا ي الفسيح امليدان
 أن فعلاايهم نظاار، م ضااع هااوال   اااله جيعاال ممااا قااالامل هاا ا ووو ااد مااا مجتاادمن إالم   تاب ااا تقاارنمن
 فااأنم  الباطاال  مإشاااعة  بااالظلم املااومنن ودااوذدما ال مأن وراقباا ه ،مأن -م تا ع اااىل   تا ب ااار     - اهلل وّتقاا ا
ارّبا ن ا ع ر فا ن اا منا  اهلل حبماد محنان اهلل، سبيل عن   د   فيه ه ا  ها ا و مناا إىل السمالفي املانه  مت ش 
 متداخلاة، غا  أم متداخلاة خطا   لناا مليس أل ان، لنا ليس اممد، مهللري  ماحد خط يف َّنشي
 فياه خدط ان اا ودس اد د   مأن علياه، وادث ب تا ن اا أن اهلل منرجا  ماحاد، خ اط   يف  -اهلل شاا  إن - َّنشي إَّنما
 اهلل ودثب ت ااه أن املاانه  هاا ا أهاال ماان أنمااه فيااه نعتقااد ماان لكاال   ناادع  ، مااا اهلل  نلقاا  أن إىل
 .ام  جادم ري  إىل الع د  إىل مجيع ا اإلسالمية األدممة   اهللد  وهدي   مأن املنه ، ه ا عل 
ثنا إذا حاى امل ضا    ها ا حا ل وادمر ماا عيو به أبن    أن مأرود ه ا    النماجياة الفريرقاة عان حتادم
اا ماجلماعاة السدنة أهل ذ رنا أم امدوخ أهل   ذ رنا أم ا، شايً ا نعاي فأَّنم  لسااين و سابري د  قاد ماحاد 
اابري د  مقااد هاا ا، إىل  مجاعااة لاا ، ذ اارت  مااا ماحااد شااي  عناادي ذلاا  م اال   هاا ا،  المااي و س 

 :مبعد مالالح  الساب  يف ام  اه  عل  اجتمع  ماحد 
 هام  مماد  مأتباا  السدانة مأنصاار السدانة أهالري  بلقب الناس مأسعد بالنمجا ، الناس أسعد فأنم 

ااال  علياااه  اااان ممباااا   اهلل رسااا ل مبسدااانة اهلل بكتااااب وتمساااك ن الااا ون أملًااا   الصااااح السم
دف ضمل ة مالقرمن

 .ممنه  عقيد  من امل
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 و صااددِ ماان أنم  جنااد اإلسااالمية الفرياار ِ أعااي متاا رخيهم  ممناااهجهم ملساالمنا ماقااع درساانا مإذا 
 املاانه  ها ا ولتزماا ن الا ون هام إَّنااا امادوخ أهاال أم املنصا ر  الطائفاة أم الناجيااة الفريرقاة علايهم
ااالفي  مالعباااادات العقائاااد يف  اهلل رسااا ل سااانة معلااا  اهلل  تااااب علااا  القاااائم الصاااهيح السم

 امدوخ  أهل مهم الناجية الفرقة ال    هب ا الناس أ ح     هم مغ ها، سةمالس يا مالتشروعات
اااة ألنم  ااارمنه املنصااا ر  الطائفاااة حااادوخ عااان ودسااا  لد ن حينماااا اإلسااااله أئمم  ،2امااادوخ ب هااال وادف س 
 يف وشاااار  ّنم الفريااار ِ مااان  ثااا     اااان مإن امااادوخ أهااال   مسد ااا ا لكااام، با يامن اااا مااان امااادوخ مأهااالد 
  ل هاا اإلسااله أب اب يف بامدوخ وتمسك ن ب ّنم ميتا من هم لكنمهم محفظه وخامد دراسة
 الطم ائا  ت روخ تتبعنا إذا اهلل، بكتاب متمسكن مغ ها، مالس ياسات مالعبادات، العقائد، يف

 مابان املبار  مابن أمحد اإلماه م فهم ال ون امدوخ أهل أنم  جند ممناهج ها  معقائد ها  ل ها
َترِ   )) حادوخ ط بامقد ا مغ هم مالبخاري ديمه  ُكلَُّهرا ِفر َية َوَ ب ِعينَ  َثاَلث   َعَل  ُق نُمَِّتي َ تَرف 
َُِ ولَ  ِايَ  َمن  : يَاُلوا َواِحَد  ِإهَّ  النَّاِ في رَحاِبي نَنَاَعَلي رهِ  َمرا َعَل  َكانَ  َمن  : يَالَ  اهلل؟ يَا  َوَنص 
 مماد  باه جاا  الا ي اما  عل  اجتمع ا ال ون اجلماعة وعي  (( الَجَماَعة   )) رماوة ميف1 ((
 امدوخ أهل هم  وكن مل إذا امدوخ   أهل به املراد :وق ل ن امدوخ ه ا عن سد لد ا إذا 
 حادوخ عان غا ه أم املبار  ابن أم أمحد سدًل فأذا امدوخ  أهل هم وعي هم، من أدري فال
ُ   َعلَر  تِرينُمَّ  ِمرن    َائَِفرة   ََّرَزالُ  هَ   )) َلُهم   َمرن   َيُضررُُّام   هَ  ظَراِارِينَ  الَحر َُ  َلراَلَفُهم   َمرن   َوهَ  َلر

                                                 

حاا ار مااع ساالمان ) أهاال اماادوخ هاام الطائفااة املنصاا ر  الناجيااة "أمسااا هم يف  تابااه  -حفظااه اهلل-لقااد ساارد الشاايخ  2
 (".الع د 

 بارقم دامد  ،مأبا(1551)برقم (142/  1[ )السنن] يف مالدارمي ،(210/   ) م( 1  /  1) أمحد اإلماهأخرجه  1
 يف مامااااااا م ،(4015) باااااارقم ماجااااااه ماباااااان ،  ااااااهيح حساااااان حاااااادوخ :مقااااااال( 1641) باااااارقم مال ماااااا ي ،(4556)
 عليااه أنااا ماااماان  اان علاا  " :مق لااه  ال  اهلل عليااه مساالم(. 15ص[ )الشااروعة] يف ماآلجااري ،(211/  2[ )املساتدر ]

 يف الطااااراينم  (2/215) املسااااتدر  ا م يفمحسااانه م بلفظااااه عنااااد اماااا ( 164) باااارقم بنهاااا ه عنااااد ال ماااا ي"مأ اااهاي
 .(114) برقم[ الص  ]

 ،(4042 ،4040) برقم ماجه مابن ،(4551) برقم دامد مأب  ،(201/  4)م( 245/   ) أمحد اإلماه عند  
 .(21ص[ )الشروعة] يف ماآلجري ،(211/  2[ )املستدر ] يف ماما م

( 1/115)مالعراقي يف امل ي عن محل األسفار ( 4/156)لتفس مامدوخ  ههه مجع من امفاظ منهم ابن  ث  يف ا
 .( 41 2) م( 10)ماأللباين يف الصهيهة برقم(  6ص)مابن حجر يف خترو  الكشاف
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َِ َ  اهللِ  َنم رُ  يَأ َِّيَ  َحَت   امادوخ، أهال هام :وق ل ن امدوخه ا  عن سدًلد ا إذا 2(( َوََّرَعاَل  ََّرَبا
ام؟  ملاذا  يف جيادمن ال ملتا اتران ما امادوثان ها ان علايهم و صاددِ مان أنم  ال اقاع يف مجادما ألّنم

 إىل عقائاااد ماان امااادوخ وتضاامنه مباااا وومناا ن مجاادمهم امااادوخ، أهاال إالم  الفريااار ِ ماان السماااحة
 عليااه دلما  مباا ماإلميااان االعتقااد مان املاانه  ها ا يف امادوخ أهاال مرث مان ث القارآن، جاناب
 باجلنماااة وتعلااا أم  ه،م ااافات مأمسائاااه  بااااهلل وتعلااا  مباااا سااا ا    األحادواااخ علياااه مدلمااا  اآلواااات
  ااادق ا إميان ااا اآلوااات عليااه مدلماا  األحادوااخ عليااه دلماا  مبااا وومناا ن  ااان ا إذ ا مغ هااا، مالنمااار
 حااادوخ علااا  أحاااد قااا ل ودقاااد م ن ال العبااااد  بااااب ميف امااادوخ، أهااال  -اهلل شاااا  إن - فهاام
ي ا ونتسب ن العلما  دالبل ه ا يف جند ،محنن-م السمال ه الصمال  د  ع ل ي هري - اهلل رس ل  م هب إىل فريق هري
 علااا  قائماااة فتااااماهم أنم  املااا اهب أهااال ساااائر علااا  باااهوفضااال ن  مجااادناهم الااا ي لكااان أمحاااد،
 خااال  مإذا اماادوخ، أجاال ماان املاا هب ر د ما حاادوث ا املاا هب خااال  مإذا  مالسداانة، الكتاااب

 ميف  اضاراُتم، ميف ط ابريهم،خد  ميف تدروساهم، يف ها ا مجادنا اآلوة  أجل من امل هب ر د ما آوة  
 غا ه فهم أم حنبال بان أمحاد قا ل علا  حاى امادوخ ودقاد م ن جتدهم فتاماهم  ميف مولفاُتم،

 مهاا  بااه، اهلل ناادون هاا ا املنصاا ر ، الطائفااة مماان الناجيااة، الفريرقااة ماان مهاام اماادوخ، أهاال  ماان
 جياااد مالكتاااب اضاااراتماحمل الفتاااام  إىل فل جاااع ال اقاااع يف ونظااار أن أراد ممااان ملمااا س، شاااي   
 علاا  السماالفين أم اماادوخ أهاال إطااالِ الساات الل الفاان أهاال بعااض وسااع  قااد فلهاا ا هاا ا 
 مهللري  - تاادخل  ل هااا م اضااراتنا  تبنااا هاا ه :موق لاا ن غاا هم، بااه املقصاا د نم إ :فيق لاا ن هااوال 
 اإلساالمية، األدمماة ع تاهبد اهلل نفاع الا ي البلاد ها ا يف محدوث ا قدمي ا الدمع   مح  ل ة ه ه -اممد

 اجلماعااات ، فاااآلن الادمع   هباا ه مالضمااالل اجلهال ظلمااات ماان مأخرجهاا سااباُتا، ماان مأوقظهاا
االفية  باان اجملاادد  مااد اإلماااه دعاا   بتاا ث   اهلل رساا ل مسداانمة اهلل  تاااب هاادي علاا  تساا  السم
 اهلل، بشاروعة حتكام لةدم  لإلساله مأقاه املصه ، جانب إىل السمي  محل ال ي ال هاب عبد

 نصار  يف اهلل إىل للادمع   املالوان متب ل ماملرا ز، ماملدارس اجلامعات له متوس س ام ، متنصر
 وع ضاها ماا ملا ال مم ارهباا، األر  مشااِر يف هباا اهلل نفاع الايت الصاادقة السمالفية الدمع   ه ه

                                                 

، ماان حاادوخ معاموااة ( 1 20)، ممساالم  رقاام ( 642 )، مالبخاااري  رقاام ( 21056) (4/202)أخرجااه أمحااد   2
 .رضي اهلل عنه 
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ت الفن أهل أساليب من  بسابب اآلن علياه هاي ماا غا  عل  ملكان  املسلمن، أح ال لت  م
 ها ا الت حياد، منا ر اإلمياان، منا ر اإلسااله، نا ر منهاا و شاع   هناا مان انطلقا  اليت الدمع   ه ه
ااالفية، الااادمع   هااا ه علااا  حيقاااد مباهااا   حاقاااد إال ونكاااره ال شاااي     تا ب اااار     - هلل فالفضااال السم
اهلل   قااااال"بااااا  درمساااهم ميف  تاباااااُتم يف اسااااتدال م ميف اآلن املسااالمن استضااااا   يف -م تا ع ااااىل  
 اهلل  رساا ل قااال  "االفية الاادمع   هاا ه إىل  ل ااه الفضاال هاا ا ورجااع  هبااا اهلل أنقاا  الاايت السم
 مامااا  الت حياااد نااا ر إىل ما مجياااة مالف ضااا  مالباااد  مالضاااالل مالشااار  اجلهااال مااان البلاااد هااا ا

 واازوح أن - م تا ع اااىل   تا ب ااار     - اهلل ساا لمن .مالاادنيا الااد ون أماا ر يف ماالنتظاااه ماإلنصاااف مالعاادل
إىل  ذ هب ااا د  لقاااد اإلسااالمي، العاااامل   إىل طروق هااا ت خااا  حاااى الاادمع    هااا ه طرواا  مااان العقبااات

 وطلباا ن و ا ضاا ن  ااان ا -ماهللري - ملكاانمهم مأحنااف،  اا فية متعصااب ن بانقالدو  مأ ثاار أهلااه
 مشااروعة، عقيااد     ااهيح إسااالمي ماانه  اإلسااالمية اجلامعااة مماانه  اإلسااالمية، اجلامعااة ماانه 
اان الفتنااة أهاالد  م ااان  املاانه ، هاا ا إىل ال  اا ل مباان النماااس باان حي لاا ن اجلامعااة هاا ه يف املندس 

ااااد ملاااا  اإلسااااالمية، اجلامعااااة ماااانه  وطلباااا ن و ا ضاااا ن م ااااان ا با سااااتان إىل مذهباااا د   ماااان مدجري
 للتصااا  ف األعمااا  التعصاااب علااا  هتقااا   الااايت املااادارس هااا ه ماقاااعد  لت ااا م  املااانه  هبااا ا ودساااعدهم
  .امل اهب يف مالتقليد مللجم د الضمال،
 امادوخ، أهال هام املنصا ر  مالطائفاة النماجياة الفريرقة م   ال    هب ا النماس أمىل إنم  :أق ل
 فا ت هدا ا ماا   اهلل رسا ل ف  اهاب - م السماال ه الصماال  د  ع ل ي اهري  -  مماد أ هاب رأسهم معل 
 علا  اإلساالمي العاامل   يف أفا اذ علماا  منشا ،"  اهلل رسا ل قاال  اهلل  قاال "باا إالم  الادنيا

دف ضمال ة الثالثاة القارمن فكانا  ،"اهلل رس ل قال اهلل، قال"
 ع ل ي اهري  - اهلل رسا ل عليهاا أثاى الايت امل

رُ   )): بق لاه - م السمال ه الصمال  د  ُُ  َلير  ينَ  ثُرمَّ  يَرر نِري النَّا ُِ ينَ  ثُرمَّ  لُرونَرُهم  يرَ  الر ُِ  ،2(( يَرلُرونَرُهم   الر
دف ضمل ة القرمن ه ه

اهلل  قاال إال عندها  ان ما - م السمال ه الصمال  د  ع ل ي هري  - اهلل رس ل بشهاد  امل
 اهلل  رساااا ل قااااال تربيااااة   ودرب  ن ااااه اهلل دواااان يف واااادخل ماااان  اااال مالعجاااام العاااارب وادع ل ماااا ن 

 مالس ياساة ماألخاالِ، مالعباادات، العقائاد، يف  اهلل لرسا   مقال  اهلل قال عل   هيهة
ررَهُدونَ  يَرررو     يَررأ َِّي ثُررمَّ : )) رساا ل اهلل  عنهااا قااال الاايت القاارمن جااا ت ث شااي ، م اال  َوهَ  َيش 

                                                 

، مااااان (   15)   رقاااااممسااااالمم ( 1651)   رقااااامالبخااااااريم ( 0 42)4 2/4 م(  56 )421/أخرجاااااه أمحاااااد    2
 . -رضي اهلل عنه- حدوخ عبد اهلل بن مسع د
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ررَهُدون َتش  ُِونَ  ُيس  ُُ ثُررررُ  يُوفُررون َوهَ  َويَرن رر ررَمن ِفرريِهم   َوَيك  ُُ   )) ِوايررة ميف ،2(( الس  ررِب  َشررَهاَ  ُ  ََّس 
- اهلل أجناا  ال  ا  ها ا عليهاا ونطبا  الايت القارمن ها ه  1(( َشرَهاَ ََّه َوَيِمينُرهُ  َيِمينَره َحرِدِام  نَ 

 مهام  اهلل رسا ل مبريسدنمة اهلل بكتاب متسمك ا من ال مميمة األم اف ه ه من -م تا ع اىل   تا ب ار    
 خاا ارج، إىل معتزلااة، إىل جهميااة، إىل الناااس تا ف اارِم عباااداُتم، ميف عقائاادهم، يف اماادوخ أهاالد 
 مسدااانمة اهلل  تااااب ختاااال  منهرفاااة منااااه  ، م ااام... م ااا ا  ااا ا إىل مرجًاااة، إىل رمافاااض، إىل

 اهلل  تااب علا  مالنماجياة املنصا ر  الطائفاة ه ه مبقي   - م السمال ه الصمال  د  ع ل ي هري  - اهلل رس ل
ااة إممااا الاادنيا يف ونصاارها هللا ألنم  النمصاار  م اا  فتسااته  - م تا ع اااىل   تا ب ااار     -  مالرهااان، بامدجم

ف   مالس نان، بالسمي  مإمما ا بالنماجية ممد ري  به تا   عد ال ي اهلل ع اب من اآلخر  يف تنج ا ألّنم
َتِرقُ   ))  :  اهلل رساا لد  فيهااا قااال الاايت الفرياار ِ تلاا   ِفر يَررةً  َوَ ررب ِعينَ  ثَرراَلث   َعلَرر  نُمَّتِرري َ ررتَرف 
 َعَلي رهِ  نَنَرا َمرا َعلَر  َكرانَ  َمرن  : يَرالَ ؟ اهلل َُِ رولَ  يَرا ِايَ  َمن  : يَاُلوا َواِحَد ، ِإهَّ  النَّاِ في اُكلُّهَ 

رررَحاِبي  َمرررن   ))ال  ااا   هاا ا ونطبااا  مااان علااا  جتااادمن  لهاااا الفرياار ِ يف فا ت شااا ا اآلن ، ((  َوَنص 
ررررَحاِبي  َعَلي ررررهِ  نَنَررررا َمررررا َعلَرررر  َكررررانَ   العقائااااد أهاااال اماااادوخ، أهاااال علاااا  إالم  ونطباااا  ال ،((َوَنص 

 تعلمقااااا  سااااا ا    الباااااد  محياااااارب ن الضاااااالالت، محياااااارب ن الشااااار ، حياااااارب ن الااااا ون الصاااااهيهة
 باعتبااار النمجااا  أهاال فهاام هااوال  هاام بالعقائااد، تعلمقاا  أم بالعااادات، تعلمقاا  أم بالعبااادات،

م دو ومدمن صرالنم  أهل مهم ضال ا، بسبب الفرير ِ ه ه ُتل  عندما ونج ن أّنم
 بامدجمة اهلل من امل

هاااان،  يف ال ماالحتجااااج، االساااتدالل ميااادان يف أحاااد وااا اجههم أن وساااتطيع ال اآلن فهااام مالرد
 هاا  هاا ا إذ النمصاار أعظاام مهاا ا - اممااد م هللري  - منصاا رمن فهاام غ هااا  يف مال العقيااد  مياادان
اااال ه الصماااال  د  ع ل اااي هريم- األنبياااا  نصااار   :فااايهم اهلل  قاااال الااا ون األنبياااا  أعظااام فاااأنم    - م السم
ينَ  ُُِ رَلَنا لََننُصرُ  ِإنَّا﴿ ُِ َيا ال َحيَرا ِ  ِفري  َمنُروا َوالَّر نر  رَها ُ  يَراُلرو ُ  َويَررو  َ  الردُّ َش   ،[52:غاافر] ﴾  اَ 
اااال ه الصماااال  د  ع ل اااي هريم- األنبياااا  أ ثااار فاااأنم  امجاااة  بأقاماااة نصااارهم  اااان إَّناااا  جاااانما ماااا  - م السم
ااة جااانما سمااي ،بال  أعاادائهم علاا   اهلل مونصاارهم الباطاال ودحضاا ن فكااان ا مالرهااان، بامدجم
ااة بأقامااة الاادنيا يف  قاا ه   اهللد  أهلاا  م مااا ناا ح، قاا ه   اهللد  أهلاا   مااا أعاادائهم  بااأهال  ث امدجم

                                                 

مااان  ،(5 15)   رقاامممسااالم(. 1652)  رقااممالبخااااري( 10241)6 4/4 م( 10014)4/411 أمحااد أخرجااه  2
 .-رضي اهلل عنه-حدوخ عمران بن حصن 

 .، مقد سب  خترجيه  -رضي اهلل عنه-  ما يف حدوخ عبد اهلل بن  مسع د  1
 (.4ص)سب  خترجيه   
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 ار    تا ب ا - اهلل ونصارهم القياماة موا ه الادنيا، يف  ام نصار   فه ا...   اح ق ه   أهل  م ما ،ه د
اامد  - م تا ع اااىل    اجل نمااة  إىل مهاام النمااار إىل أعااداندهم خصاا مهم، مباان بياانهم فيفصاال العاادل، ام ك 
 آمنا ا مال ون  - م السمال ه الصمال  د  ع ل ي هريم - لردسدلريه - م تا ع اىل   تا ب ار     - اهلل من النمصر غاوة فه ا
 مالرهاان بامدجماة الفريرق اة ها ه مجاه يف وقا  أن وستطيع اآلن فمن اآلخر ، ميف الدنيا اميا  يف
 - دائم ا مالس نان بالسمي  امقيقي مالنمصر التمكن ملكن موقت ا، مالس نان بالسمي  ت لمب   مإن
 أن - م تا ع ااااىل   تا ب اااار     - اهلل ، منسااا ل - اهلل شاااا  إن - الفريرق اااة هااا ه انتظاااار يف - اهلل شااا  إن

اااا آلخااار  ما الااادنيا يف ونصااارها  يف النمجاااا  - م تا ع ااااىل   تا ب اااار     - اهلل نرجااا  الااايت امااا   ااااحبة ألّنم
 .   مأ هابه  اهلل رس ل عليه  ان ما عل  بالنم اج  ع ض ها بسبب اآلخر 
 مإىل  الكاااراه الصماااهابة عهاااد إىل ال قااا  هااا ا مااان املنصااا ر  مالطائفاااة الناجياااة بالفريرق اااة نعاااي
دف ضماال ة، القاارمن

  باجلنمااة املبشاارون مالعشاار  معلااي معثمااان معماار بكاار أباا  الصمااهابة رأس معلاا  امل
 الطائفاة ها ه سااد    فهام  اهلل رسا ل أ اهاب مان مغا هم الر ض ان بيعة مأهل بدر مأهل
 رس ل النماجية الفرقة رأس إن )) :اهلل رمحه تيمية ابن ه ا قال عندي من ه ا أق ل مال مقادُتا
 الفريرق ااة فااِ    الرمساا ل أ ااهاب إنم  :أقاا ل رأي ي أنااا  ااان مإن ،(( مأ ااهابه  اهلل

 سااد  أنم  وار  إنماه ب ماناة، نقلنااه اهلل رمحاه تيمياة ابان رأي ه ا لكن املنص ر ، مالطائفة الناجية
 بان  ساعيد   التاابعن أئمماة التابع ن بعدهم و ي ، ث  مأ هابه اهلل رس ل الفريرق ة ه ه

ااد باان مالقاساام مسااع د، باان عتبااة باان اهلل معبيااد الاازب ، باان معاارم  املسااي ب،  بكاار أي باان  مم
 باان م مااد العزوااز، عبااد باان معماار البصااري، مامساان عماار، باان عبااد اهلل باان مسااامل الصاادو ،
 التاابعن أتباا  هاوال  تاال ث -ع ل ي هريم اهللري  رريض   اند  -التابعن أفاضل من مغ هم الزهري، شهاب
اااة  مالااا ، اإلمااااه مهااام ال قااا ، نفاااس يف امااادوخ مأهااال املنصااا ر  مالطائفاااة الناجياااة لفريرق اااةا أئمم

ا  اند  - الزهاري أ هاب  بار من األولي وزود بن مو نس األم اعي، ماإلماه ،  -ع ل اي هريم اهللري  رريض 
 بااان مسااافيان الثااا ري، مسااافيان سااالمة، بااان محمااااد التاااابعن أتباااا  مااان أوض اااا الثانياااة الطبقاااة ممااان
 حاارب، باان م هاا  مهاادي، باان الاارمحن معبااد القطمااان، سااعيد باان حيااى مثاال متالمياا هم ة،عييناا

 الثااين مالصاد و  حق اا ماجلماعاة السانة أهال إمااه حنبال بان أمحاد اإلمااه هوال  وتل  ث مغ هم،
 الفتناة تلا  عل  اهلل قض  إذ الر د   اجتاه يف  الصد و  بكر ب ي ، شدب ه فيه 2وقال  ما

                                                 

 ."احملنة و ه مب محد الرد ، و ه بالصدو  الدون اهلل أعز: قال املدوي ابن معن (:"22/262)قال ال هيب يف الس  2
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 والزَّكا  الصال  بين فَررَّق من َياََِّلنَّ  واهلل  )) :مقال  ا انر  حينما  الصد و  بكر ب ي
ااا  اند -  ،1((عليرره لالرراَّلتهم اهلل ِ ررول إلرر  يؤ ُّونهررا كررانوا عنايًررا منعرروني لررو حترر   اهللري  رريض 
 مقاااد رأوااه، إىل ماطماا ن ا رأوااه إىل اساا اح ا ث الاارمأي، هاا ا يف خيالف نااه الصااهابة م ااان ،-ع ل ي ااه
 ذل  بسبب اإلساله حظ   إىل اهلل ف عادهم الرد ، أهلري  ضدم  املعر ة ه ه مخا  املعر ة ه ه

 األذ  مان محتممال  اا  امد عهده، يف الفتنة مجه يف مق   أمحد ماإلماه العظيم، امل ق 
 م ااان لااه، العاقبااة  م اناا، - م تا ع اااىل   تا ب ااار     - اهلل إال وعلمااه ال مااا اإلهانااة مماان الضاارب مماان
 حااد من م ل   اإلطالِ، عل  بعده من مإماه السدنمة أهل إماه ، فه  اهلل رس ل لسدنمة النمصر
 :سداًل  القاادر عبد أنم  "اهلل رمحه تيمية ابن اإلساله شيخد  ورمي  ما اإلماه ه ا سبيل عن
 إماااه فهاا  ،1(( وكاا ن مال ما اان)): قااال أمحااد؟ طروا  غاا  علاا  هلل مي   مان هنااا  وكاا ن هال
 م ها  شايبة، أي بان بكار مأبا  معان، بان محياى املادوي، بان علاي أقراناه من م ان السدنمة، أهل
 مأباا  البخاااري، بعاادهم الرماوااة ممح  اال جااا  ث ممساالم، البخاااري شااي   ماان مأمثااا م حاارب، باان

 عا ارهم ممان ماجه، بنما مالنسائي، مال م ي، دامد، مأب  مسلم، ماإلماه  رعة، مأب  حامت،
 علا  مر دًّا السدانمة  ا ه متادمون ا دعا     ماجلماعاة السدانمة أهال أئمماة هاوال   اان اإلساله، أئممة من
  .سي ي  ما الضمالل فرير ِ
 الااادمارمي، ساااعيد بااان معثماااان عا اااره، ممااان خزمياااة ابااان مثااال تالميااا دهم، ذلااا  بعاااد تالهااام ث

ا  اند  - عنهاا مذ ب ا ا عنها، مناضل ا السدنمة، راوة محل ا مأمثا م،  جاا  بعادهم ث ،-ع ل اي هم اهللري  رريض 
 ال اااي عباااد بعااادهم جاااا  ث عا اااره، ممااان اخلطياااب بعااادهم جاااا  ث عا اااره، ممااان الااادارقطي
  املريز ي، م مالنه متالمي ه تيمية ابن بعدهم جا  ث املقدسي، مالضيا  قدامة، مابن املقدسي،

ادمد   الا ي اما  اجملادد جا  ث ف  ، حصل ث رجب، مابن  ث ، ابنم  مال هيب، القيم، مابن  ج 
مماان سااار  متالمياا ه خاا  ا اهلل مجاازاه  ال هاااب عبااد باان  مااد اإلماااه مدملااة  دون ااا اإلساااله

 مأهال املنصا ر ، مالطائفاة الناجياة، الفريرق ة هم مباختصار اجلملة يف إخ   وا هوال  . عل  ّنجه
 عليااه دلم  مالاا ي وسااتهق نه، الاا ي مالثنااا  املاادح ماان فاايهم شااً  مااا قداال  م  مال ربااا ، اماادوخ،
 قاااال الااا ون  اهلل رسااا ل  اااهابة امليااادان هااا ا يف مساااادُتم - م تا ع ااااىل   تا ب اااار     - اهلل  تاااابد 

                                                 

، من حدوخ (10)   رقمممسلم(  2400م 55 2)رقم  اريخمالب( 5  )2/41 م( 221)2/25 أمحد أخرجه  2
 .-رضي اهلل عنه-  أي هرور 

 (.2/156: ) مذول طبقات امنابلة البن رجب :لشيخ اإلساله ( 2/55ج)االستقامة : انظر  1
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رررَ  ُكنررُتم  ﴿ :شاا ّنم يف   اهلل رَِجررت   نُمَّررة   َلير  ُِ  ُنل  نَ  بِررال َمع ُرو ِ  ََّررأ ُمُرونَ  لِلنَّررا َهررو   نِ َعرر َوََّرنر 
ِمُنونَ  ال ُمنَكرِ  رلُ   َمرنَ  َولَرو   بِاللّرهِ  َوَُّرؤ  ُهمُ  لَُّهرم َلي رراً  َلَكرانَ  ال ِكتَرا ِ  َنا  ِمنُرونَ  م رنر  ثَررُرُامُ  ال ُمؤ   َوَنك 

ِلكَ ﴿ :شاا ّنم يف  اهلل مقااال[  220:عمااران آل] ﴾ال َفاِ رراُلونَ  َُ  َوَ رر اً  نُمَّررةً  َجَعل نَرراُكم   وََكرر
ُِ  َعلَرر  ُشررَهَداء ل َتُكونُرروا    ، وعااي[   24:البقاار ] ﴾ .. َشررِهيداً  َعلَرري ُكم   الرَُّ ررولُ  َوَيُكررونَ  النَّررا
 ج ف ااا  ا الااا ون اليهااا د عااان خيتلفااا ن جفاااا ، فااايهم ملااايس تطااار ف، فااايهم لااايس معتااادلن، مساااطا
ااااال ه الصمااااال  د  ع ل ااااي هريم-األنبيااااا   ، مقتلاااا ا عيساااا   ، مج ف اااا  ا اهلل رساااا ل ج ف اااا  ا ، - م السم
اار يف غ ل اا  ا الاا ون النمصااار  مثاال مال ، - م السمااال ه الصمااال  د  ع ل ااي هريم- األنبيااا   رساا ل ناايبٌّ  مهاا  ب ش 
 .ثالثة ثالخ : مقال ا اهلل، ه  مجعل ه اهلل، ابن   جعل ه حى
  :شااا ّنم يف اهلل قاااال ثم  امااا ، مياااادون مااان ميااادان    ااال   يف ممعتااادل ن األمااام، بااان مساااط   هااام 
رراِباُلونَ ﴿ ََ  َوالسَّ ِِ  ال ُمَهرراِجرِينَ  ِمررنَ  وَّلُررونَ ا ينَ  َواََنَصررا ُِ َسرران   اَّرَّبَرُعرروُام َوالَّرر ينَ ﴾ ﴿ بِِإح  ُِ  َوالَّرر

َسررران   اَّرَّبَرُعررروُام  اال اااطالح علااا  التاااابعن املقصااا د لااايس بأحساااان اتبعااا هم ﴾، فالااا ون بِِإح 
ااا مال مالسدااانمة بالكتااااب التمس ااا  يف اتبعااا هم الااا ون املاااراد   مإَّنماااافقاااط املعااارمف  هااادي علااا  سم
 فهاوال  ّنجهام  علا  ساار ممن امدوخ أهل املنص ر  الطائفة مهم القيامة، و ه إىل   ممد
 عانهم، رضاي قاد - م تا ع ااىل   تا ب اار     - اهلل ، إنم   اهلل رسا ل أ اهاب مبن بينهم الرمابط ه ا
 و ه إىل بأحسان ع هماتب مال ون ماألنصار املهاجرون من األملن السمابقن الصهابة عن رضي
 . القيامة

ُهم   الّلهُ  َِِّضيَ  ﴿ ِرل َجنَّات   َلُهم   َوَنَعدَّ  َعن هُ  َوَُِضوا   َعنر  تَرَها ََّج  ُِ  ََّح   نَبَرداً  ِفيَهرا َلاِلِدينَ  اََنر َها
زُ  َذلِرركَ   الطائفااة محاادوخ الناجيااة، الفريرق ااة حاادوخ   ووو ااد فهاا ا[ 200:الت بااة] ﴾ ال َعِظرريمُ  ال َفررو 

ع مد  القاارآن ألنم  األحادوااخ  هاا ه توو ااد النصاا ص هاا ه ،املنصاا ر  ع مد  ماماادوخد  اماادوخ، و ااد   و ااد 
م ل اه، موادف ص ل موادبا ي نه موفس ره القرآن  الا ي  اهلل رسا ل مان حتققا  الايت البياناات آخار إىل ُمد
رَ  ِإلَي ررركَ  َونَنَزل نَرررا..َ.﴿  :شااا نه يف  اهلل قاااال ُ ك  ُِ  لِتُبَرررري نَ  الررر  َوَلَعلَُّهرررم   ِإلَررري ِهم   نُررررز لَ  َمرررا لِلنَّرررا

با ار   الا ون األتباا  هاوال  بان تاربط اليت اآلوات فه ه، [44:النهل] ﴾يَرتَرَفكَُّرونَ   اهلل رسا ل أ خ 
 ااام  جتاااري جنماااات   مإدخاااا م عااانهم، رضااااه عااان  - م تا ع ااااىل   تا ب اااار     - اهلل مأخااار نااااج ن، أّنم

ااام؟ ملااااذا األّناااار، حتتهاااا  ف حسااان ا ماألنصاااار املهااااجرون اتبعااا ا بأحساااان، الصاااهابة اتبعااا ا ألّنم
ااند  م ياا  االتبااا ،  ال الاا ي! ؟  الرمساا ل مسداانمة اهلل  تاااب منهجنااا وكاان مل إذا االتبااا  حند سري
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ااااانمة   اهلل  تااااااب   وعتماااااد اااااا  اهلل رسااااا ل مسد  مدتمبريع اااااا وكااااا ن  يااااا  معبادتاااااه عقيدتاااااه يف منهج 
 مخاالفهم! ؟العقياد  مهاي القضاوا أهم يف خالفهممقد  ي  !بأحسان؟ اهلل رس ل أل هاب

ا وقاااال ال مبّتباااع، لااايس هااا ا !األخااار  القضااااوا يف  اتمبعااا ا قاااد هاااوال  إنم  :عاطفاااة   مال عقاااال   أباااد 
 امل الطاة، تعممادنا إذا بأحساان إالم  اتبعا هم قد ماألنصار املهاجرون من  اهلل رس ل أ هاب
 أن مأردناا ا ا   مان جترمدناا إذا أمماا النااس، مان  ثا  علا  متارمج امل الطاات تانجح قد فهينً   
 متسماك ا الا ون الص ان  ها ا علا  إالم  بأحساان االت با  و ص ددِ ال فأنمه ام   لمة منق ل نعدل

 َوَمررررن ﴿ : شاااا ّنم يف اهلل قااااال الاااا ون املااااومنن ساااابيل   ماتمبعاااا ا  الرمساااا ل مبسداااانمةري  اهلل بكتاااااب
 ُِ رررَ  َويَرتَّبِرر    ال ُهررَد  لَررهُ  ََّربَررريَّنَ  َمررا بَرع رردِ  ِمررن لَ الرَُّ ررو  ُيَشرراِي ِمِنينَ  َ ررِبيلِ  َغير   ََّرررَولَّ  َمررا نُرَول ررهِ  ال ُمررؤ 
ررِلهِ   - م تا ع ااااىل   تا ب اااار     - اهلل ماان إلااازاه فهاا ا ،[225:النساااا ] ﴾ َمِصرريراً  َوَ ررراءت   َجَهرررنَّمَ  َوُنص 
  .بالنمار خيالفهم ملن شدود عيد، مم   اهلل رس ل أ هابد  مهم املومنن سبيل بات با 
ُِ  َوَمن ﴿ ررَ  َويَرتَّبِر    ال ُهَد  َلهُ  ََّربَريَّنَ  َما بَرع دِ  ِمن الرَُّ ولَ  ُيَشاِي ِمِنينَ  َ رِبيلِ  َغير  ؟ هام ﴾مانال ُمرؤ 
  .ميف سائر امليادون مالعبادات العقائد يف مالسدنمة القرآن سبيلهم؟  سبيلهم هي ما
ِلهِ َونُ  ََّرَولَّ  َما نُرَول هِ ﴿ َتِرقُ   )) حدوخ مع وتف  فه ا ﴾، َمِصيراً  َوَ اءت   َجَهنَّمَ  ص   نُمَِّتي َ تَرف 

: يَرالَ ؟ اهلل َُِ رولَ  يَرا ِاريَ  َمرن  : يَراُلوا َواِحرَد ، ِإهَّ  النَّراِ فري ُكلَُّهرا ِفر َيةً  َوَ ب ِعينَ  َثاَلث   َعَل 
رَحاِبي َعَلي رهِ  نَنَرا َمرا َعلَر  َكانَ  َمن    غا    ماتمبعا ا  الرمسا ل أ اهاب خاالف ا ال هاو  ،1((  َوَنص 

 مالاارممافض، ماملعتزلااة، اجلهميااة، إىل ترجااع الفرياار ِ هاا ه إنم : 1العلمااا  قااال مقااد املااومنن، ساابيل

                                                 

 (.4ص)سب  خترجيه  2

 سنة  ماضح بن املسيب مسع : ( 55)رقم األثر ( ظالل اجلنة-214/ 1)السنة   يف : عا م أي بن بكر أب  قال 1
 ، العلمااا  ماان مضا  مماان بقياة إناا  !  ماد أبااا واا:  فقلاا  ، أساابا  بان و ساا  أتيا :  وقاا ل  مماائتن معشاارون تساع
 ، تفسا ها عان أسا ل  أتيتا  ملكان ، األحادواخ منا  أمساع آتا  ممل ، سنة إماه مأن  ، لقي  من عل  حجة مأن 
 ناثنتاا علاا  سااتفِ  األمااة هاا ه مإن ، فرقااة مساابعن إحااد  علاا  اف قاا  إساارائيل بااي إن »:  اماادوخ هاا ا جااا  مقااد

 ، ماخلااا ارج ، مالشااايعة ، ماملرجًاااة ، القدرواااة:  أربعاااة أ ااالها:  فقاااال ؟ جنتنااابهم حاااى الفاااِر هااا ه فماااا ، « فرقاااة مسااابعن
( 46ص)مشاارح الساانة للرهباااري( 15 ، 11 /2)اإلبانااة الكاار  الباان بطااة : مانظاار .« الشاايعة يف منهااا عشاار فثمانيااة

-2/206)م ُمم عاااة الرساااائل الكااار  لااااه 50 ص/ يمياااة م اجملمااا   الباااان ت( 51ص)مامااا ادث مالباااد  للطرط شاااي
201 .) 
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 أل اااهاب اخلاااالف جيمعهااام األ ااا ل، هااا ه إىل فهاااي تعااا د  ثااارت ماملرجًاااة، مإن ماخلااا ارج،
 الشااادود، ال عياااد هااا ا وساااتهّق ن فهااام   ا اااد  ااام تبااانم  بعااادما  ااام ماملفارقاااة  اهلل رسااا ل
 وساتهق ن موشااق  ن خياالف ن هاوال   اان إذا وعي املومنن، سبيل اتمبع من مبفه مه منه مونج 
  اهلل رساا ل أ ااهابد  وسااتهق ه مااا وسااته  فأنمااه وشاااِ مال خيااال  مال وا تمبااع فماان ال عيااد، هاا ا
 ينَ   ﴿:   ق لااه يف الصمااادِ ال عااد ماان ُِ َسرران   َّرَّبَرُعرروُاما َوالَّرر ُهم   اللّررهُ  َِِّضرريَ  بِِإح   َوَُِضرروا   َعررنر 
ررِرل َجنَّررات   َلُهررم   َوَنَعرردَّ  َعن ررهُ  تَرَهررا ََّج  ُِ  ََّح  َهررا زُ  َذلِرركَ  نَبَررداً  ِفيَهررا َلالِررِدينَ  اََنر   ﴾ ال َعِظرريمُ  ال َفررو 
ررَ  َويَرتَّبِر   ﴿ آواة ممبفها ه ال عاد ه ا عليهم و صددِ[  200:الت بة] ِمِنينَ ال   َ رِبيلِ  َغير   هام ﴾،ُمرؤ 

ااا  ن املاااومنن سااابيل اتمبعااا ا ِم  مااان علااا  اهلل س ي صداااب ه الااا ي ال عياااد مااان فيا ن ج   املاااومنن هاااوال  شاااا
 نصاا ص األجيااال خمتلاا  يف األدممااة طبقااات ماان لكاام ذ رناااهم الاا ون هااوال  ساابيل هم، مخااال 
م  م تشهد مالسدنمة القرآن  يف م د ممند هاا حتد ص ا ، ال ولفاات  م يف ذلا  د ممند ا مقد ام ، عل  ب ّنم

هم، اااه احري  بالعقائاااد خدصمااا  الااايت مالكتاااب مغ هاااا، األجااازا  ميف ممعاااامجريهم، ممساااانرييدهم،  ري
 اهلل بكتااب الفريار ِ خمد تا ل ا  مان الضماالل مأهال   الباطال أهال   فيهاا مأدان ا ام ، فيها با يمن ا مغ ها
  تاااب))   تابااه مفتااتح يف جعاال ((يح البخاااري ااه)) إىل اآلن فلناا ت  اهلل رساا ل مبسداانمة
 جاااا  ث اإلمياااان، علياااه وقااا ه الااا ي الااا حي  تااااب الااا حي، علااا   تاب اااه أ سماااس ((الااا حي باااد 

 املرجًااة  مخا مااة البااد  ألهاال املخالفااة ماجلماعااة السداانمة أهاال ب دلمااة فيااه مجااا  اإلميااان، بكتاااب
 عقيد ،  تاب فقه،  تاب حدوخ،  تاب اإلميان  تاب محدوخ، معقيد  فقه  تاب فه ا
 موا ااردد   ماجلماعااة، الساانة مأهاال اماادوخ أهاال املنصاا ر  مالطائفااة الناجيااة الفريرق ااة ماانه  فيهااا وباان  
 ((مالسدانمة  بالكتااب االعتصااه  تااب)) ع ق د   ث مالسدنمة، القرآن بنص ص البد  أهل عل  فيها
 أدم  حااى القياااس  يف غ ل اا  ا الاا ون الاارمأي مأهاال عم م ااا األهاا ا  مأهاال البااد  أهاال علاا  فيااه وا ااردد  

 البخااري علايهم فار دم  القياس،   ا ات باع ا مالسدنمة الكتاب من  ث   نص ص   رد   إىل منهم بكث 
ااااانمة  بالكتااااااب االعتصااااااه  تااااااب)) الكتااااااب هبااااا ا  اااااهيح )) يف دممناااااه الااااا ي ، هااااا ا((مالسد

  تااااااب)) ع ق اااااد   ث املضااااام ن، هااااا ا يف مدفااااار د ا تاب اااااا  لاااااه أنم  الصاااااهيح يف مأشاااااار ((البخااااااري
 اجلهمياااة علااا  فياااه وااارد   العقياااد  مااان مآواااات مالصااافات، األمساااا  آواااات فياااه مسااارد ،((الت حياااد
 مفااا  هكااا ا األحادواااخ وااادم ن ن ال فهااام العقياااد ، أبااا اب يف احنرفااا ا الااا ون ماخلااا ارج ماملعتزلاااة
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 أبااا اب ميف االعتقااااد، أبااا اب يف مالتفقاااه لفقاااهل األحادواااخ وااادم ن ن إَّنماااا ،فهساااب األحادواااخ
 .مغ ها ماملعامالت مالعبادات مامراه، امالل

  ماد اإلمااه  ا نم  جتاد قرأتاه إذا ه ا اإلميان ،  تاب((اإلميان  تاب ))ع ق د   مسلم اإلماه ث 
 دت حياا ت حيااد،  تااابد  لااه اإلميااان  تاااب منااه، النصاا ص ماان  ثاا  ا اسااتمدم  ال هاااب عبااد باانا

 عباااد بااان  ماااداإلمااااه  اساااتند مرمبماااا؟ عااارفتم فياااه، م جااا د مالصااافات األمساااا  مت حياااد العبااااد ،
اااد مناااده ابااان لإلمااااه الت حياااد  تااااب مإىل الكتااااب، هااا ا إىل  ثااا  ا ال هااااب  إساااهاِ بااان  مم
  ماد اإلمااه  ا نم   - اهلل شاا  ماا -الكتااب ها ا إىل جًا  ، إذا((الت حياد  تاب )) احب 

 مل العظايم اجملاد د اهلل رمحاه ال هااب عباد بان م مماد الكتااب، ها ا مان اقتبس هابال   عبد بنا
  اهلل رسااا ل مسدااانمة اهلل  تاااابد  بااا ل  سااابقه مإَّناااا الت حياااد،  تااااب يف بالتااا لي  بااادع ا وكااان
ااة ااا مقفاا ا الاا ون اإلساااله مأئمم  فهاام  مااان،  اال   يف ماالحنرافااات مالبااد  األضاااليل مجااه يف دائم 

 أي ميف األجياااال، مااان جيااال   أي يف الباطااال ودحضااا ن ال قااا  نفاااس ميف السدااانمة واااة  را حيملااا ن
اا  اند  - املراحاال ماان مرحلااة    أفعااال خلاا  ))  تاااب هاا ا بعااد البخاااري مألماا   -ع ل ااي هريم اهللري  رريض 
 هم  فمر   م  فمر هم، تكف هم، ماهللري  منا ق ل القرآن، خبل  القائلن معل  اجلهمية عل  ، مردم ((العباد
م  عاامر بانا ساعيد عان  نقال السمال ، أقا ال   مونقل عرشه، عل  ماست ا  ه اهلل عدلد م  ودنكرمن ألّنم
 اتمفقاا ا األدوااان أهاال مسااائر مالنصااار  اليهاا د ألنم   1((اجلهميااة ماان شاارًّا رأواا  مااا))  :قااال أنمااه
 عاان منقاال مكااان،  اال   يف اهلل إنم  وق لاا ن مهاام اساات   العاار  معلاا  السااما  يف اهلل أنم  علاا 
: فقاااال القااارآن خبلااا  وقااا ل عمااان سداااًل أنماااه، ((العبااااد أفعاااال خلااا  ))  تاباااه يف مالااا  اإلمااااه

  ثاا  عاادد   مغاا ه غاا ه مسااًل مهاادي، باان الاارممحن عبااد مسدااريل ((قدترياال مإال تاااب إن   ااافر،))
اار د  ذلاا  نقاال ي،البخااار  غاا  ذلاا  منقاال القاارآن، خبلاا  وقاا ل ماان   فمااردما أمسااا  هم البخاااري س 
 ماان أ ثاار حاا اي املشااه ر هاا ا الساانة شاارح  ؛((الساانة شاارح))  تابااه مقدمااة يف الب اا ي اإلماااه
 علا  مالارمد السمال  مانه  مخدماة العقيد  خدمة يف مقدمة جعلها  لها  فهة ممخسن مائة
 مسااانة اهلل بكتااااب املعتصااامن السدااانمة أهااال مااا هب منقااال مالباااد ، الباطااال مأهااال األهااا ا  أهااال

                                                 

 اليهرو  مرن يوه نشر الجهمية :عامر بن  عيد ويال»:( 2)األثر برقم(22ص)قال البخاري يف خل  أفعال العباد 2
 ِ ِ  اليهرو  اجتمعرت يرد ، والنصا ِ  اهلل نن اَ يران ونارل والنصرا  لريٍ:  ارم ويرالوا ، العرر  علر  وَّعرال  َّبرا

 .« شيء العر  عل 
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 حادوخ مغا ده البخااري نقلاه مممماا مالسدانمة، الكتااب بنصا ص الباد  أهل عل  ،مر دم   رمس لال
ُِلَ  ُارروَ ﴿  :م تا ع اااىل   تا ب ااار     اهللري  قا اا  ل    اهللري  ر سداا لد  ت ااال  : قالاا  - رضااي اهلل عنهااا – عائشااة  الَّرر
َكَمررات    يَررات   ِمن ررهُ  ال ِكتَررا َ  َعَلي رركَ  نَنررَزلَ  ينَ  فََأمَّررا ُمَتَشرراِبَهات   َوُنَلرررُ  ال ِكتَررا ِ  نُ ُّ  ُاررنَّ  مُّح  ُِ  الَّرر
َنةِ  اب ِتَغاء ِمن هُ  َََّشابَهَ  َما فَرَيتَِّبُعونَ  زَي غ   يُرُلوِبِهم   في  اللّرهُ  ِإهَّ  ََّأ ِويلَرهُ  يَرع َلمُ  َوَما ََّأ ِويِلهِ  َواب ِتَغاء ال ِفتر 

َُّكَّرُ  َوَما َِبر َنا ِعندِ  م ن   ل  كُ  ِبهِ   َمنَّا يَراُلوُلونَ  ال ِعل مِ  ِفي َوالرَّاِ ُخونَ  ُلوا   ِإهَّ  َي  آل] ﴾اَل بَرا ِ  ُنو 
ينَ  َِنَي تَ  فَِإَذا ))  : قال ث[ 1: عمران ُِ ينَ  فَُأولَئِركَ  ِمن رهُ  َََّشرابَهَ  َمرا يَرتَِّبُعرونَ  الَّ ُِ  اهللُ  َ رمَّ  الَّر

ُِوُام َُ  ربا ن اا مانهم حا مر مان أممل بال،   اهلل رسا لد  الباد  أهال مان حا مر من ف ممل، 2((فَاح 
اام األهاا ا  أهاال   السماال  مسماااهم األهاا ا ، أهاال السااي ًة  ن اواااهم مباانم   -م تا ع اااىل   تا ب ااار     -   ألّنم

ينَ  فََأمَّا ﴿:فيها اهلل ذممهم اليت ه ه ماآلوة أه ا  هم، وتمبع ن ُِ  َمرا فَرَيتَِّبُعرونَ  زَي رغ   يُرلُروِبِهم   فري الَّ
َنةِ  اب ِتَغاء ِمن هُ  َََّشابَهَ  م قصدهم، س     با نم  !انظر ﴾، ال ِفتر   تشاابه ماا فيتمبعا ن ا     وتمبع ن مأّنم
، وا تا ق صمااددمن فهاام ت مولااه  مابت ااا  الفتنااة ابت ااا  منااه  َِنَي ررتَ  فَررِإَذا ))  :قااال  اهلل رساا لد  الفرياان 

ينَ  ُِ ينَ  فَُأولَئِرركَ  ِمن ررهُ  َََّشررابَهَ  َمررا يَرتَِّبُعررونَ  الَّرر ُِ ُِوُام اهللُ  َ ررمَّ  الَّرر َُ رر اا مر - م اهللري  -، مقااد((فَاح   ح 
اا مر ماهللد  ماانهم،  اهلل رساا لد   الاا ي جااابر حاادوخ ميف اماادوخ هاا ا يف اهلل رساا ل ماانهم، ح 
 فَرررِإنَّ : بَرع رررد ّنمَّرررا ))  :وقااا ل تقروب اااا خدط برياااه  ااال   وعاااي خطاااب إذا  اااان اهلل  رسااا ل   أنم  ذ ااار

رَ  اهلِل، اَل ُ كَ  الَحِديثِ  َنص َدقَ  لِ  َوَلير  لُ  الَهد  رَدثَاَُّرَها، اَُُمروِِ  ، َوَشرَّ  ُمَحمَّد   َاد   وَُكرلَّ  ُمح 
َدثَررة   َعررة، ُمح  َعررة   وَُكررلَّ  ِبد   أهاالد  أمامااه  ااان مااا خطبااة،  اال   يف هاا ا وقاا ل ،  ااان1(( َضررالََلة ِبد 
 ماان أحااد   و جااد ن ااا رمافااض، مااا مال خاا ارج، مال  اا فية، مال معتزلااة، مال  جهميااة، ال بااد ،
ااااتدتعريب ستنشاااا  الفرياااار ِ هاااا ه أنم  أخااااره اهلل ملكاااانم  األ ااااناف، هاااا ه  مسااااتدتعريب األدممااااة، هاااا ه مس 

اا مر املسالمن، اا مر   امادوخ، هاا ا يف مانهم ف ه  ااي   - عائشاة رمتااه الايت اماادوخ يف مانهم مح   ر ضري
 اما مياة، يف ض ال  ا اخلا ارج !إخ تاه وا اخل ارج من مح مر آنف ا، لكم سدقناه مال ي -ع نا ه ا اهللد 

 باجلاناااب وتعلمااا  املاااال،  اهلل رسااا ل علااا  االعااا ا  يف دافعاااه  اااان اخل وصااار  ذم إماااامهم
اااا اإلسااااله، مااان االقتصاااادي ن اااا اهلل فاااتح فلمم  الكفااار جيااا  د  مهدزريم ااا   اهلل رسااا ل علااا  حدنا يا 

                                                 

  مسلمم  (4541)   رقمالبخاريم  156م 1 2م 6/214 أمحد  مه عند أمحد يف املسند ( 0 )خل  أفعال العباد  2
 .(1665) رقم
 .(161) رقم  ممسلم ، 12 م 25 م 20 /  أمحد  أخرجه  1
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 اإلبااال مااان مائاااة   بساااخا ،  اهلل رسااا ل فااا عط   ثااا   غناااائم املسااالم ن غ ااانريم   مغ هاااا، هاا ا ن
 ه ه :اخل وصر  ذم فقال...  حابس بن ملألقر  سفيان، ألي لفالن، اإلبل من ممائة   لفالن،
م اهلل، مجهد  هبا أدرود   ما قريسم ة    مساع د باند  اهلل عباد فجاا  اخلا ارج، إمااه ، ها ا اهلل رس ل   اُتم
 اهلل رس ل   ف خر 2مقاال خالاد   ا ل  عنقاه، ربأض دعي اهلل وارس ل   : عمر ، فقال ،

رررَحابًا لَرررهُ  فَرررِإنَّ  َ ع رررهُ  ))  : فقاااال  اِلررررُ  َنص   َمررر َ  َوِصرررَياَمهُ  َصررراَلَِِّهم   َمررر َ  َصررراَلََّهُ  َنَحررردُُكم   َيح 
ررَرُءونَ  ِصررَياِمِهم   ُريُررونَ  ََّرررَراِييَرُهم   ُيَجرراِوزُ  َه  ال اُلررر  نَ  يَرال  ينِ  ِمررن   َيم  ررُرقُ  َكَمررا الررد  مُ  َيم   ِمررن   السَّرره 

اااد ا  عدبماااد ،  ااان ا 1((ِميَّررةِ الرَّ   م اناا  النمهااار، موصاا م ن اللمياال، بااه وق ماا ن القاارآن، وقاارنمن ا   دهم
 قب ر، عدبماد  ان ا ما جهمية،  ان ا ما للص فات، تعطيل   عندهم ما  ان ا  هيهة، عقائددهم

ام  حد  ال اما مياة، مها  اإلساله من ماحد جانب يف ض ل  ا لكن ت حيد عندهم  ان  هلل، إالم  ك 
اام   ال اام   هلل،ال إالم  حدك  اا     لمااةد  ))  :  طالااب أي باان علااي قااال هلل، إال هلل إالم  حدك   أدرريوااد   ح 
 مان االقتصاادي اجلاناب اخل وصار ، ذم باه تعلما  مباا وتعلمقا ن األه ا  أهلد  ، فاآلن (( باطل هبا

 هاا ا يف بصااادقن مليساا ا ذا ، مال اهاا  وعرفاا ن ال مهاام اما ميااة، جبانااب موتعلمقاا ن اإلساااله،
تُرُلوُام   )): ؟قال اهلل رس ل قال ماذا ذا ، مال َُُّموُام   َحي ثُ  اير  رَ )) ، ((َوَجد   َمرن   يَِتيل   َلير 

اام -ماهلل  -تبااار  متعاااىل-ممعااد ماان قااتلهم باااجلزا  العظاايم ماان اهلل  ،  (( يَرتَرلُرروه اارًّا أقاالد  إّنم  ش 
                                                 

( 405 ) رقام البخااريم (  410)2/442م( 601 )10 /2) أمحاد  أخرجاه  سقطعة من حدوخ ابن مسع د   2
 .(2061) رقم سلممم 
من رماوة أي سلمة عن أي ساعيد  (2064)   رقممسلمم ( 620 )   رقممالبخاري( 22551) 6/5 أمحد أخرجه 1

 . -رضي اهلل عنه–اخلدري 
 .  -رضي اهلل عنه–عن علي  من رماوة عبيد اهلل بن أي رافع(  2066)  رقممسلم أخرجه   
 
يف الصاااهيهن  -رضاااي اهلل عناااه- ارج يف أحادواااخ عاااد   منهاااا حااادوخ علاااي األمااار بقتاااال اخلااا  ثبااا  عااان النااايب  4

ااااا : "مغ مهااااا اااا هدم   ف   وا ن م  اااار ا قا اااات لريهريم   يفري  ف ااااأرينم  ف اااااقا تادلد هدم   ل قرييتدمد اااان   أ ج  اااا هدم   ف ااااأريذ ا :"م يف لفاااا " ال قريي ام ااااةري  وا اااا  ه   قا ااااتا ل هدم   لريم   ل قرييتدمد
 ف ااأريذ ا :"، ميف حاادوخ اباان عماار عنااد أمحااد"ف اا  نرييمد هدم   ر أ وا تدمداا هدم   ف ااأريذ ا :"د مغاا ه، ميف حاادوخ أنااس عنااد أمحاا"ف اااقا تادلد هدم  
 ".قا تا لد هد  لريم ن   م طد ب   قا تا ل هدم   لريم ن   ف طد ب   ف اقا تادلد هدم   خ ر جد ا إريذ ا ثدم  ف اقا تادلد هدم   خ ر جد ا إريذ ا ثدم  ف اقا تادلد هدم   خ ر جد ا

 
 ماباااان ،حساااان حاااادوخ هاااا ا:  قااااال م( 000 )  رقاااام مال ماااا ي( 11562)5/156 م( 6 115) 5/15 أمحااااد 5

،  لهاام مااان مسااالم شاار  علااا   ااهيح حااادوخ هاا ا :مقاااال ( 245/  1)  املسااتدر  يف اماااا مم ( 216)  رقاام ماجااة
 "لير يتل  من يتلوه:" بلف  -رضي اهلل عنه-حدوخ أي أمامة 
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اااهرمردوة، مالنقشااابندوة، ماملرغنياااة، يجانياااة،الت اآلن املبتااادعن ثااا  مااان  مااان  إنم  - ماهللري  - مالسم
 عناادهم هااوال  ألنم  هااوال   ماان ساابيال   أهااد  ساابيال ، ماانهم أهااد  علاايٌّ  قااتلهم الاا ون اخلاا ارج
 هباام، موساات يث ن...  الكاا ن يف موتصاارف ن ال يااب، وعلماا نعناادهم  األمليااا  العباااد   يف شاار 

أواان  ث ا ناااد ، ماان اخلرافياا ن إالم  وق لااه ال مااا التادرمهااات ماان همفااي موق لاا ن بقباا رهم، موط فاا ن
 التعطايالت آخر إىل قدرته، مودده...  !حت  مال فِ  ال أم ،!مكان  ل   يفعندهم  اهلل؟  اهلل

 أنا ا  عنادهم ماا اخلا ارج العبااد ،  يف شار  الرب بياة، يف شار  الصافات، يف شر  مالت موالت،
 َشرُّ   )) 2(( السََّماء َنِ يمِ  ََّح تَ  َمن   َشرُّ   ))  الرمس ل مسماهم  اه ممع  لها، ه ه الشر 
 ُِ َنَما  ))           1(( َوالَخِلياَلة الَخل  َُُّموُام   نَير  تُرُلوُام َوَجد   تضنحي هنا  من ، اآلن  ((فَاير 
 األنبياا ،  نمو سدب   الصهابة، مو سدب  ن بدعهم، عنم  عنهم دافعمو ت الهم،مو هوال ، البد  أهل

مهااااوال  وت لاااا ّنم   ثاااا   أشاااايا  عناااادهم...  باالشاااا ا ية موق لاااا ن ال جاااا د، ب حااااد  موق لاااا ن
 اخلاا ارج، بدعااة أضااعاف أضااعاف أضااعاف أضااعاف عناادهم مهاام !! ُمااد دون: موق لاا ن عاانهم

 ابأ اه يف وطعن مال ي الرممافض، وت ىلم  ال ي !باهلل !الناجية؟ الفريرق ة ه ه من اآلن حنن أون
 محيصاار عاانهم مواادافع متادرمهاُتااا، مخرافاُتااا مأباطيلهااا فًاُتااا بكاال الصاا فية موتاا ىلم   اهلل رساا ل
 املليًااااة  تاااابهم موتاااا ىلم  البااااد ،، أهاااال   وتاااا ىلم !! ؟ ماااانهم هاااا ا السداااانمة، أهاااال علاااا  محرب ااااه عاااادا  ه

 يف وااتكلمم ماان رباماا أشاادم  محيااارب عنهااا، الااد فا  يف موسااتمي  وت المهااا الكفروااة، بالضمااالالت
 ه ه من حت  ر الشر، ه ا من حت  ر هلل، تنصح مجاعة هلل، نصه ا  تبهم معن املبتدعن هوال 
 بشااى موقاا ف ّنم وتهماا ّنم هااوال  فياا ي الصاااح، بالسماال  مت سااي ا  اهلل برساا ل ت سااي ا البااد 
 ! ُماد د البناا !ُماد د قطاب ي دسا !!اهلل أنصاار حنان السدانمة، أهال حنن :موق ل ن محيارب ّنم الت هم،

لد ن ما اخل ارج  -ماهللري  ماهللري  - مضالل، بد  أهل مهم !ُمد د امل دمدي  م ل مما شي  إىل و صري
 حاى علي قاتلهم ال ون نتهدماهم، امليدان مه ا  تبهم، مه ه مالضالل، البد  من هوال  إليه

                                                                                                                                            

 .يححسن  ه: مقال األلباين يف حتقيقه سنن ال م ي.

 . "السََّماء َنِ يمِ  ََّح تَ  َشرُّ يتل  " :الساب   لكن بلف  سشطر من حدوخ أي أمامة  2
من حدوخ أي ذّر م رافع  ،(2061) برقم مسلمم  ،( 1062م10621م10601م10601)2 /5 أمحد أخرجه 1

  .-رضي اهلل عنهما-ال فاري بن عمرم 
، من حدوخ علي (2066)   رقممسلمم ( 622 ) رقم  البخاريم ( 521) 2/22م( 626) 2/12 أمحد أخرجه  

ر ا قا ت لريهريم   يفري  ف أرينم  ف اقا تادلد هدم   ل قرييتدمد هدم   ف   وا ن م ا "س ، ملفظه عند البخاري   ".ال قريي ام ةري  وا   ه   قا تا ل هدم   لريم ن   أ ج 
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 امل جا دمن اخل ارج قطب، سي د عند ت جد اليت البد  عندهم ت جد ال اآلن امل ج دمن اخل ارج
 ماان البااد  مجااع الاا ي قطااب  سااي د بااد  جانااب إىل شاايًا جتاادها ال باادع هم أحصااي  لاا  اآلن
 بااد  ا األدممااة وكف اار مهاا  لإلساااله، بامماااس موتظاااهر  دتدبريااه، يف م  اابمها مأطرافهااا، أ نافهااا  اال  
 الد فا  يف منستمي  !!مإماه ُمد د منق ل ه ا، فعل ا ما اخل ارج !ه ا و م  إىل الصهابة من
س بد ن هوال  !! تبه معن عنه  السماما ، مرب   ال !املنصا ر ؟ الطائفاة من هوال ! ؟السدنمة عل  حيد

اااال  طرواااا  موساااالك ا اهلل، إىل وعاااا دما أن علاااايهم  البااااد  أهاااال ماااان الصااااهيهة امل اقاااا  يف السم
 قطاب ساي د فتناة مان املسالمن علا  أشاد   ر األ مجاه علا  اآلن فتناة   أعارف ال أنا مالضالل،

 إذا السمالفية، التجمعاات ماجتاحا ها ا،  مان أشاد األر  مجه عل  فتنة   أجد ال  تبه، ممن
يف  جامعاات اجتاحا  ماهلل فه ه مالضمالل البد  أهل يف  ص ر  البد  أهل ضالالت  ان 
 متصاا  راُتم، أبنائهااا ثاا  ماان  عقائااد مخرمباا  م لزلتهااا، مالسداانمة الت حيااد جامعااات البلااد  هاا ا

اااد م   شاااي    هااا ا مالضاااالالت، الباااد  نصااار  إىل ادُتمقااام  مللهاااّ ، هلل مالااارا  الااا ال  بااااب مه 
 خدلدق اا، مال عقاال   سا ي غ  إنسان إال م  ه ا يف وكابر ال؟  ه ا يف وكابر من ملم س، م ج د
ا  ت   مااذا قطاب؟ ساي د عن ودافع من ملم س، م ج د ه ا  يف أقارأ ماهللري  قطاب؟ ساي د  تاب ح 

الزخمشااري تتضااا ل بدعااه   تاااب ف جااد (( الظااالل  )) مأقاارأ ال اااي، املعتاازي الزخمشااري  تاااب
 املنتساب ن املبتادع ن أحرقاه ماهللري  الزخمشاري املعتازي ها ا  تااب قطاب، ساي د  تااب جانب إىل
  )) أجلهام مان ودطب اع السمالفي املنه  إىل املنتمن السدنمة شباب ماآلن ،مبتدع ن مهم السدنمة إىل

 التجمعاااات مم ارهباااا، األر  مشااااِر يف مولتهم ناااه طبعاااة، عشااار مثاااان مااان أ ثااار (( الظاااالل
د ت اليت السملفية  : الكتب هب ه ماستدهدريف   الكتب هب ه أدفسري

  ااار  بدعاااة سااابعن مااان أ ثااار... (( الظاااالل  )) ((االجتماعياااة العدالاااة  ))   ((املعاااامل  ))
 الرمجال ها ا ث - بااهلل مالعياذ - اخل ارج بدعة آخر إىل ال ج د محد  من !الكتب ه ه  ُتاح

 الناجيااة الطائفااة هاا ه ماانه  أواان السماالفي؟ املاانه  أواان العقيااد ؟ فاا ون مدق دمسااة، م تبااه مدق اادمس،
ينَ  نَيرَُّها يَا  ﴿   اهلل قا ل أون املنص ر ؟ ُِ  َولَرو   لِّلهِ  ُشَهَداء بِال اِلس طِ  يَروَّاِمينَ  ُكونُوا    َمُنوا   الَّ

ررَربِينَ  ال َوالِررَدي نِ  َنوِ  نَنُفِسررُكم   َعلَرر  ََير   م مر ا باااطال   وشااهدمن اآلن ؟[5 2:النسااا ]  ﴾ ... َوا
ااا قطااب سااي د لكتااب  مخرافاتااه ضااالالته متباان   عليهااا تاارد الاايت فااالن م تااب ممفيااد ، نافعااة أّنم

 مان فهال أهلهاا، م ارباة  اربتهاا مجياب إعادامها، جيابم  حرقهاا، جياب باطلة  تب مأساط  ه
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 ، -م تا ع اااىل   تا ب ااار     - اهلل بشاار  حنكاام أن جيااب !إخ تاااه؟ وااا السداانمة أهاال ماان وكاا ن هاا ا وفعاال
 تق لا ا أن وضر  م ماال ي مالكب  ، الص    القضاوا يف امكم عل  تدرمبتم اآلن قدض ا ،  فيكم
 مأنم  ضااال أنمااه ماألدلااة بااالراهن بي ناا ا ضااال قطااب سااي د علاا  دم ر   الاا ي  ااان إذا اماا ،  لمااة
 العقيااااد  يف بكاااار أي الصااااد و  ماااانه  معلاااا  !حنباااال باااان أمحااااد ماااانه  علاااا  قطااااب سااااي د

 محااد  حتقياا  يف عااري اباان ماانه  علاا  قطااب سااي د أنم  تباانم  مإذا باألدلااة، لااه منساال م !مالعباااد 
 مانه  معلا  القارآن، خبل  مالق ل الص فات، تعطيل يف  ف ان بن جهم منه  معل  ال ج د،
 األدوان حرومة إىل ودع  األدوان  حرومة يف املاس نية منه  معل  باالش ا ية، الق ل يف مار س
 العبااااد  إنم  :موقااا ل الاااد وي، التعصاااب علااا  مالقضاااا  األدواااان مرواااة جاااا  اإلسااااله إنم  :موقااا ل
اا لشبابنا متادق دمه ماس نية، علمانية مادوة اأفكار  موق ل حيا ، مظيفة ليس   مبعاد اإلسااله، أّنم
 م جا د ها ا لكان قدمه، ما إىل أفض  قد -ماهللري - أ سدب ه، ما أنا !أخي وا !أسب ه أنا :وقال ذل 
 ث العااروض الكباا  الضماالل هاا ا واار  أن اما  محياا ه اإلسااله حياا ه ملساالم جيا   هاال  تباه، يف

ِد  لاا   -ماهللري  -  !تقيمااة ؟ أم نفاق ااا، أم ُماملااة ، أم ،خ ف ااا عنااه وسااك    -ماهللري  -  دما ننااا، تاداار ا
ااا منف ساانا أم النااا تاا هب لاا  - ماألر ، السمااما  مرب   اماا   لمااة لنقاا ل نم  اإلساااله، فاادا  إّنم
ااا  مإن لنق لنمهاااا -ماهللري  اااما ، مرب   أنااا ف ر غريم   الباااد   تاااب يف رأوااا  ماااا -اهللري ، م ماهللري  -  السم
ا ماألر  السمما  مرب   قطب سي د  تب من أضلم   تر  مما أطرافها،  ل من البد  مجع  إّنم
 -ماهللري  -  أبناائكم، ميف أنفساكم، يف مسالمن واا اهلل فاتمق ا أحياه، إالم  البد  أ  ل من أ ال  
ا، تدع رمن ال ودع ر غ  م  ان إذا  االبتادائي، مان رسا نهتد أماامكم اما  ألنم  تدع ردمن  ال أبد 

 القاااي م، مابااان تيمياااة، ابااان م تاااب املراحااال، م ااالّ  مالاااد ت راه، ماملاجيسااا ، ماجلامعاااة، مالثاااان ي،
 ق لا ا اما ،  لمة ق ل ا متفهم ّنا، عد رد م؟؟ ما لدوكم، م ج د  مالبخاري حنبل، بنا مأمحد
 الباطال، أهال تنصارما ال م،ونصار  اهلل انصارما العلام طاالمب مواا املسلمن، قضا  وا ام   لمة
 ماحااد ، قضاايمة عاان سااك  مااا الاا ي أمحااد اإلماااه طروقااة علاا  م  ناا ا البااد ، أهاال تنصاارما مال

ااه  ااا مع اار      ماان ماحااد  قضاايمة بساابب الااد ما  مأروقاا  السداانمة، أهاالد   ااا متا ع اارم  مدم ااه، نفس 
 ع ارم  أمحاد إنم  قطاب ساي د واقضا من ماحد  قضيمة -ماهللري  -السمما ، مرب   قطب سي د قضاوا
ااه ااهم ع رمضداا ا السداانمة أهاال مإنم  للماا ت، نا ف س   خبلاا  القاا ل أجاال ماان ما ااال  مالاادممار للفنااا  أنفس 

اااما ، مرب   وق لاااه قطاااب إن ساااي د ماهللري  القااارآن، يف  ممااادحها مأومااادها ال جااا د ب حاااد  مقاااال السم
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 يف اهلل وّتقااااي مال ،-م تا ع اااااىل   تا ب ااااار     - اهلل فخيااااا ال ماااان إالم  هاااا ا يف وكااااابر مال ،شااااعره منثااااره
 باااادم  ال: قااااال اما ميااااة؟ يف قااااال ماااااذا باما ميااااة، مقااااال باالشاااا ا ية، قااااال مماهللري  املساااالمن،
 مااان تصااا   الااايت اإلنشاااائية اإلجيابياااة ال حياااد  العقياااد  ألنماااه؟  ملااااذا الباااد، حيكااام أن لإلسااااله
  !!ماالعتادال بالتناسا  عليهماا موزواد أهادافهما، وتضامن ال   اام مزجياا   معا   ماملسيهية الشي عية

 !أهااادافهما وتضااامن  اااامال   مزجياااا   معاااا   مالنصااارانية الشاااي عية مااانوصااا    اإلساااالههكااا ا قاااال 
 ماهللري  !!مالنصااار  الشاي عين أهاداف لتهقياا مااد عناده بعاخ   !مالنصارانية الشاي عية أهاداف

 !ها ا إىل قا  م م ال ماا ماإلجنيال، الت را  من القرآن  خ و  ممدا   إنم  :قال ا ال ون املستشرق ن
 أم !مالنصاارانية الشااي عية ماان ماا خ ذ اإلساااله :وقاا ل  اآلن وعااي !الضمااالل هاا ا إىل م اال مااا
 !ه ا؟ تفِ  اإلساله عل  جناوة أي   !مالنصرانية الشي عية وتضمن جا 
 مالباطاال، اماا  باان  اارا  حاا ، أماار العقيااد  أماار ل عريب ااا، لاايس األماار جااّد، األماار !إخ تاااه فيااا 

 الاادممار، أساالهة  الم  طيماتااه يف حيماال مها  اإلساااله لباااس البساا   البلااد هاا ا علا  هجاام الباطال
 قطاب ساي د قطاب، ساي د  تاب مرا  ولهاخ شابابنا فااآلن شابابنا  تادم  مان متكمن ا ماهللري  مفعال
 أم آالف ميكان ماهللري  الارممافض، مقدتريال ج،اماالم  قدتريال !قدتريال   ناه وعاي أم افه، بعض ه ا ال ي
  ال !اما ؟ علا  هاوال  نقا ل فهال دوانهم، عان وقااتل ن رمافاض  دماه، قتال يف قدتريلد ا مالون
 محااد  اإلساااله  هاا  هاا ا أنم  واار  مهاا  قدترياال؟ إذا حقااا   باطلااه جنعاال الباطاال علاا  مهاا  قدترياال ماان

 مان محنر فداه اإلسااله منزو ا  !اإلسااله؟ هيدش :نق ل اإلساله، هي مالبد  ماخلرافات، ال ج د،
 الاايت اآلن  تبااه لكاان شاا ل، مالنااا النااار ودخلااه أم اجلنااة ودخلااه اهلل تاا المه قااد أخااي وااا !أجلااه
اااال    املساااالم ن، اإلخاااا ان ونشاااارها تنتشاااار  الاااايت الكتااااب يف الكاااااله !إخاااا   وااااا اآلن، أبنا نااااا تدضري

 الصاهابة، يف مفيهاا الطعان البلاد، ها ا يف ةسن أربعن أم سنة ثالثن من قطب  مد مونشرها
 مهااام الت حياااد، حتروااا  فيهاااا الاااد ون، حتروااا  فيهاااا األدمماااة، تكفااا  فيهاااا  أدم يماااة، باااي تكفااا  فيهاااا

 باالد يف  اان لا  الت حياد؟ باالد يف الباطال ه ا وادق ر   مملاذا الباطل؟ ه ا ونشرمن ملاذا ونشرمنه،
 َّنناع اآلن  يا  !ت حياد مأهل!سلفي ن إّنم :وق ل ن دبال يف لكن خرافي ن، :لقل  اخلرافات
  تاب أشا ي أرواد أن أتلها  حيااي طا ل أناا ممن عاة، الصا فية ماهللري  تب ، الكتب من  ث ا

اااا سااارا   وبيعااا ن  اااان ا إن إال مكتباااة أي   يف أجاااد ال اململكاااة مكتباااات مااان  ااا فية  ممن عاااة، ألّنم
 ف جدت الس دان إىل خرج  حى الصهيح، ملنه ا ه ا آثار ممن البلد، ه ا مزاوا من مه ه
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 دراسااة أدرسااها بينهااا أقااارن مجًاا   تاااب، طائفااة لكاال   الكتااب  ماان عااددا   ماشاا و  فر ااة
 الادع   يف تشا    لهاا هباا مإذا فيهاا مأقارأ...  مياةامالره ماملرغنياة مالتيجانية الشاذلية مقارنة 

 موقاا ل !الكاا ن يف موتصاارف ن !ال يااب وعلماا ن  األمليااا مأنم  باااهلل، مالشاار  ال جاا د، محااد  إىل
 :  املرغنية شيخ قائلهم
 إلجالي تسبيها الك ن وسبح    أ ل يف القدس مج د عن م ن 
 باي مستهل يت سع يف الكل     أمجعها ماأل  ان مالفر  فالعر 
 عام الاادم  آخاار إىل !النملااة مثاال واادي يف  لااه مالكاا ن مالعاار  !األ ل يف اهلل أنااا  ناا  :وعااي

 علاااايهم ونطلااااي الاااا ي ملكاااان أبناننااااا، ورفضااااها مرف ضااااة هاااا ه لكاااان األل هيااااة، واااادمعي الكاذباااة
ااااد عد ن ااااا بااااه مخيد  متدك ف اااار لإلساااااله، امماااااس غاوااااة يف تاااار  الاااايت !اهلل ماشااااا  الكتااااب  هاااا ه إّنم
 وتضااا ل مااا الكفروااات ماان مفيهااا !اإلساااله ألجاال امكاااه متدك ف اار اإلساااله، ألجاال اجملتمعااات

 هااوال  مباان الكتااب هاا ه تضاامنتها الاايت الكفروااات باان نساابة هنااا  مااا !امكاااه ضااالل أمامااه
 .اهلل أنزل ما ب   حيكم ن ال ون امكاه

 املنصا ر  مالطائفاة النماجياة الفريرقة أحادوخ طبمق ا األئممة من عددا   أنم  سب  فيما لكم أشرت أنا
 وادخل ن اهلل شاا  إن النااس ع اه حى  منهجهم، عل  سار من ممنهم....امدوخ أهل عل 
 اهلل شااا  إن فهاام وساا من، عليااه الاا ي املاانه  موا ت با نماا ن وعتقاادمن مااا وعتقاادمن  اداماا مااا فاايهم
 ماان أمسااا  ي  تاااب يف مجعاا  أنااا ث هاا ا، يف واادخل ن ال مأنصااارهم البااد  أهاال لكاان ماانهم،
 الساانة مأهال املنصا ر ، مالطائفااة ياة،الناج الفرقاة مهاام امادوخ أهال علاا  األحادواخ ها ه نا زملدا ا

 فمانهم.. .مجع  جيل لكل   خمالف ا،  م أجد ممل عاملا ، مأربعن مخسة أق ال مجع  ماجلماعة،
 حباااان ابااان ث املااادوي، بااان معلاااي مالبخااااري حنبااال ابااان أمحاااد ماإلمااااه املباااار  ابااان :ذ رناااا نممااا

 بان مامااف  مالا هيب القايم مابان ياةتيم مابان املقدساي ال اي معباد الب دادي ماخلطيب ماما م
ااة ماان ث  ثاا ،  ثاا  مغاا هم حجاار  اهلل عبااد مابنااه ال هاااب عبااد باانا  مااد اإلماااه الاادع   أئمم
 بااا  اباان الشاايخ آخاارهم مماان السااعدي، الاارمحن عبااد مالشاايخ عتياا  ماباان اهلل رمحااه بطياان مأباا 

 مهاام  ااوال ، مإنصااافا   قا  م ااد حقااا   هاا ا مقااال ا فاايهم مبااار  اهلل حفظهاام عثيماان اباان م مااد
 إنم  :لكام أق ل ه ا بعد ث سدنمة، لصاحب مبتد  من الشهاد  ت ي ما مإال اهلل، شا  إن منهم
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 وعرفاه ه ا(  امدوخ أ هاب شرف)  مسماه  تاب ا اخلطيب ألم  امدوخ، أهل  فات هنا 
 : قالف و ي ما منها نقلنا الثالثن، تقارب بصفات مم فهم العلم، طالمب
رُرنً  اهللُ  َنضَّرَ " :  حدوخ عليهم وصدِ:نوهً    2"َ رِمَعها َكَمرا فََأ َّاَارا فَرَوَعاَارا َماَلرالَِتي َ رِم َ  ام 
  امدوخ أهل هم للناس مبلم ها محفظها ت المها ممن امدوخ، هي مقالته وعي
  حبدوخ ذل  عل  ماستشهد امدوخ، أهل بأ راه  النميب م ية:  ثانياً 
ِملُ "   النميب ق ل: اً ثالث ا َيح  َُ  .1..."  ُعُدولُه َلَل    ُكل   ِمن   الِعل مَ  َا

 الطائفااااة مهاااام شاااا  ال  -عنااااه  التبلياااا  يف  الرمساااا ل خلفااااا  اماااادوخ أهاااال  اااا ن: ِابعرررراً 
ق  ا ممل املنص ر ، ام إال اللمقاب ها ا وساتهري  الكتااب مان  اهلل رسا ل أماناة ب ماناة، وادبا ل  ا ن ألّنم

  .نمةمالسد 
ُِ  َنلُّ : "   قااااال حاااادوخ يف م اااافهم -. اماااادوخ أهاااالري  إميااااان    الرمساااا ل مم اااا   الَخل رررر
َِ َ  اهللِ  ِعن ردَ  فَرِإنرَُّهم   َذِلك ِفي َعَجبَ  هَ  الَمالَِئَكة، يَاُلوا ِإيَماناً؟ َنع َجبُ   :يَراُلوا َوََّرَعراَل ، ََّربَرا

ررَحا ُ  ،نَ  بَررري نَ  َونَنَررا َعَجررب هَ  :يررال  اهلل ِ ررول َنص   َيِجررُدونَ  يَررأ َُّونَ  يَرررو     :يررال ثررم ظ ُهرررُِكم 
ِمُنونَ  َصَحيَفة ِفي َحِديِثي  .امدوخ ه ا إىل وش   ..." ِبه فَريُرؤ 

                                                 

خ عباااد اهلل بااان مااان حااادو ،( 65، 66،61)مابااان حباااان  رقااام (1651)ال مااا ي  رقااام  م( 6 2/4) أمحاااد أخرجاااه 2
 من حدثي :"-(11)بعد رماوته  برقم -( 4ص)مقال اخلطيب يف شرف أ هاب امدوخ  .-رضي اهلل عنه–مسع د 

، "ها ا األسا د بان عبياد  حادوخ البااب ها ا يف وارم  حدوخ أ ح:  وق ل ، اماف  املصري سعيد بن ال ي عبد مسع
  (. 40)م ههه األلباين يف الصهيهة برقم

ممرسل إبراهيم   -رضي اهلل عنهم–أسامة بن  ود مابن مسع د م  جبل بن معاذ أي هرور  م حدوخ من يباخلط رماه 1
منقال عان اإلمااه أمحاد تصاهيح مرسال إباراهيم بان عباد ( 45،50، 20،41،41)بن عباد الارمحن العا ري، األحادواخ 

 الرمحن عبد بن إبراهيم ألن مرسل  امدوخ إن ث " (:141) رقمالرمحن الع ري، مقال األلباين يف التعلي  عل  املشكا  
 من م   ال رمي قد امدوخ لكن. بعمد  ليس رفاعة بن معاذ: عنه مراموه ال هيب، قال  ما مقّل، تابعي ه ا الع ري
 ."«امللتمس ب ية» يف -العالئي اماف  طرقه بعض م هح الصهابة، من مجاعة طرو 

  
م الاللكاائي يف ( 51)ممن طروقه اخلطيب يف شرف أ هاب امدوخ رقام (25) برقم ئهجز  عرفة بن امسن أخرجه  

رضاي اهلل –، مان حادوخ عمارم بان شاعيب عان أبياه عان جاده (2612،2610)رقم( 116-1/115)أ  ل االعتقاد
 يف البااازار رماه، مااان حااادوخ عمااار، م ( 4/15) املساااتدر اماااا م يف م ( 2/241) همسااانديف  وعلااا   أبااام رماه . -عناااه

 ".أنااااس حاااادوخ ماااان غروااااب: "مقااااال ،  -رضااااي اهلل عنااااه– أنااااسماااان حاااادوخ " األسااااتار  شاااا ( "1140) مساااانده
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"  :حدوخ ه ا يف مجا  - عليه  الُتم لدماه  بالرمس ل أمىل امدوخ أهل   ن: لامساً 
ثا ردهدم   ، ال قريي ام ةري  وا   ه   يري  النماسري  أ م ىل     .2"  ال     ع ل يم  أ   

 . مبينه بينهم اإلسناد ماتصال بعده امدوخ طلبة بك ن أ هابه النيب مبشار :  ا  اً 
 أهاااال بااااه وقاااا ه مهاااا ا الشااااروعة، أحكاااااه معرفااااة إىل الطرواااا  هااااي األسااااانيد أنم  البيااااان:  ثامنرررراً م

م امدوخ   ... الرجال عل  مالكاله األسانيد نقل ت ّل ا من هم ألّنم
 مهاام-   ااا متبيياانهم الساانن مفظهاام  الرساا ل أمنااا  هاام اماادوخ أ ااهاب  اا ن :وَّا ررعاً 
  .-  ل 
م الد ون محا  امدوخ أ هاب   ن:  وعاشراً   .السنن عن ب هب 

 ها ا يف الصهيهة اإلسالمية العقائد معن الت حيد معن السنن عن و ب ن امدوخ أهل اآلن 
 هاام الساااعة، تقاا ه أن إىل اهلل شااا  إن طاخلاا هاا ا علاا  هاام الياا ه مقباال الياا ه غاا ه، ميف البلااد
 .النب وة ماألحادوخ القرآنية اآلوات تضمنتها اليت العقائد عن و ب ن ال ون

 .... مالتهرو  بالت مول النص ص ه ه عل  امج نا  هم الضالة الفِر من مغ هم 
 مكماةا مأنا ا  السانة من خ لمفه فيما  الرس ل مرثة امدوخ أ هاب   ن:الحا ل عشر 
. 

 الشاااااروعة ت جباااااه ماااااا علااااا  املنكااااار عااااان نمالنااااااه بااااااملعرمف نواآلمااااار   ااااا ّنم : عشرررررر الثررررراني
 أسال هبم  ام هاوال  ماملعتزلاة، الارمافض طروقاة علا  مال اخلا ارج، طروقاة علا  لايس -اإلساالمية

الشااروعة   مااا  مم جبااات الشااروعة مبقتضاا  ت ي املنكاار يف أساال هبم  اام مهااوال  املنكاار ت ياا  يف
رَتِ     لَرم   َفَمرن   بِيَرِده، فَرل يُرَغير رر هُ  ُمن َكراً  ِمن ُكم   ََِن  َمن   ":ال الرس لق  لَرم   َفَمرن   فَِبِلَسرانِه، َيس 

َتِ      .1"اناإِليمَ  َنض َع ُ  َوَذِلكَ  فَِباَلل ِبه َيس 

                                                                                                                                            

،  اههه األلبااين يف  -رضاي اهلل عناه–مان حادوخ أي هروار  ( 2665)رقام( 1/115)مالاللكائي يف أ ا ل ااالعتقااد
 (.125 )برقم( 1/654)الصهيهة جملم   طرقه 

مأب  وعل   رقم  ،"غروب حسن حدوخ ه ا ":مقال(414) م  رقال م ي أخرجه، م (55)رقم (55ص)رماه اخلطيب 2
–من حدوخ عبد اهلل بن مسع د  (251/   )السنة شرح يف الب  يم  (522)اإلحسان برقم  - حبان مابن (5022)

  . حسن ل  ه(: 6 1/2)مقال األلباين يف  هيح ال غيب م ال هيب . -رضي اهلل عنه
رضي –من حدوخ أي سعيد اخلدري  ،( 45)  رقم   ممسلم (4 225)54/  م( 22410)45/ أخرجه أمحد  1

  .-اهلل عنه
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 الكااله ها ا قاال ا األئماة مان مجع -  واَبدال اَولياء ام الحديث نصحا  إنَّ  :يال من
 . -حنبل بن أمحد ممنهم   ل   مه 
 القارآن محلاة هام وعاي  ا ل  مها  - " اإل رال  نردُِ ه الحرديث نارل لوه " :يال ومن

 .-حقا  م دقا   ممحاُتا مالسنة
 الحرديث صاحب ُحجَّة وثبوت وكتبه، الحديث  ماع في واآللر الدنيا صالح واجتماع
 . َّكلَّ  وإن وبا لة  احضة غيره ُحجَّة بخال 

 اماادوخ حياب إنساانا   رأوا  فاأذا -  ونالره، للحررديث بُحرب هم السرنة نارل علر   رتدهلاه
 .- السنة أهل من ه ا وك ن اهلل شا  إن مأهله

 ال وعاي السال   مان  ثا  قاله مه ا -  وناله الحديث ببغض المبتدعة عل  واه تدهل
  .-مبتدعا   إال دهجت ال أم الرس ل سنة وب ض مه  إال امدوخ أهل وب ض أحدا   جتد
 .- اخلطيب مضعه عن ان ه ا- الرنل نال وذ  الحديث نصحا  مدح بين جمعوا من
 .-  ل  مه - العبا ات نفضل من الحديث  لب :يال من
 .-اهلل شا  إن امدوخ أهل به وق ه مه ا- التسبيل من نفضل الحديث ِواية :يال من
  .النافلة صال  من نفضل الحديث  لب :يال من
ِن  فاءلالخ من الحديث ِواية َّمن  نم  . العلماء نفضل المحدثين نن و

 .مدحهم يف ه ا قال
 مبياان امادوخ، أهال يف وطعان مان ذه يف جادًّا م ثا     ثا    مها  وا مهم مان علا  الارد يف أما 
 . البد  أهل ممن الفن أهل ممن ضالل عل  أنه
 وعرفاه-(  الفا ال احملاد ث)   تاباه يف مازيالرامهر  الارمحن عباد بند  امسن  مد أب  اإلماه قال
 مأهلاااه، امااادوخ وشاان  ممااان طائفاااة   ماع ضاا " :الكتااااب هااا ا مقدمااة يف قاااال -امااادوخ أهاال
  اال يف هاا ا جيااري  مااا- علاايهم مالتقاا  ل ذم هاام يف مأساارف ا اماادوخ، أ ااهاب باانق  فقااال ا
، اهلل شرمف مقد - ممكان  مان اهكم مح   زلت اهمن مأعلا  أهل اه، مف ضمال امادوخ  لاة،  ال   علا  م   حنري
 ال م يا  امدجماة، ممنارد  الد ون با ي ض ة فهم به، مح ل ه م عديري   من ذ ر   مرفع علم،  ل   عل  مقدممه

 مأخارما الاد ون، األمماة علا  حفظا ا الا ون مهام الرفيعاة الرتبة   وستهق ن مال الفضيلة وست جب ن
اااه مم نسدااا خ ه، ناساااخ ه مأثبتااا ا زول،االتنااا أنباااا  عااان كم  سااابهانه – اهلل عظمماااه مماااا ممتشااااهبه، م د
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 مشااااهد ه، مدممنااا ا شااارائع ه، ، فنقلااا ا- ااال  اهلل علياااه مسااالم- الرمسااا ل شااا ن مااان باااه -متعااااىل
 عري ت اااه، مناقاااب محقمقااا ا - مغ هاااامالشااامائل  النبااا م  عالماااات أي - مدالئلاااه أعالماااه م ااانمف ا
ا   بري  مجاانما معشاا ته، آبائرياه ممناقاب  ،مأخبااار األملياا  ، ممقامااات-علايهم السااله– ا األنبياا سري
 محضااره ساافره يف- اال  اهلل عليااه مساالم– الناايب فعاال مجيااع عاان معبامااردما مالصاادوقن، الشااهدا 
  مّنااا   منطااا ، م ااام  متصاااروح، مإشاااار  موقظاااة، منااااه يف أح الاااه  مساااائر مإقامتاااه مظ ع نرياااه
 ماإلنكاار مالسمخ ط، الرضا حال يف سبيله ن ا مما ممر ب، مملبس ممشرب، مم  ل مقع د،
 مماا مجهتهاا،  اان أوان فيه من مالنخاعة هبا، وصنع  ان مما ظفره من القالمة حى مالقب ل 
دريثده فعل  ل عند وق له  ان  ال  - له تعظيما   وشهده  ممشهد م ق   ل معند موفعله، حيد

 األسانيد مقدر امدوخ قدر وعرف ن - إليه مأدسنريد   عنه ذد رير ما ب قدار ممعرفة -اهلل عليه مسلم
 مأمجاااب حقماااه، لإلسااااله عااارف فمااان - ااال  اهلل علياااه مسااالم- اهلل رسااا ل إىل ت  ااالهم الااايت

 حيا ه مان وعاي - شا نه اهلل عظمام مان حيتقار أن أ ار حرمتاه - ل  اهلل علياه مسالم- للرس ل
 وعااي شاا نه اهلل عظاام ماان حيقاار أن وسااتعظم اإلساااله محياا ه - اال  اهلل عليااه مساالم- الرساا ل
 الرسا ل حازب إىل بطعناه ورت  ممل فضيلت ه، مأبان حّجته مأظهر مكانت ه مأعل  - امدوخ أهل
– ق لاه يف -عزم مجال– اهلل ذ رهم ال ون مالقرآن  األحكاه منقلة الدون مأمعية ال حي مأتبا 

ينَ ...)  :التنزوااال يف -عااازم مجااال ُِ َسررران   اَّرَّبَرُعررروُام َوالَّررر  ألهااال وشاااهد -[  200:الت باااة] ( بِِإح 
ااااام األم ااااااف، هبااااا ه امااااادوخ   :علااااايكم تل ناهاااااا الااااايت اآلواااااة علااااايهم تنطبااااا  الااااا ون هااااام مأّنم

ينَ ...) ُِ َسان   اَّرَّبَرُعوُام َوالَّ   .- (... بِِإح 
 أنصح مأنا امدوخ، أهل   ودب ريضد  من عل  الرد يف الن نية  تابه يف  القيم ابن اإلماه قال ث

 نصاار  يف العظاايم مجهاااده اإلماااه هاا ا ملقا ااد متعاار ف   متفق ااه   قاارا     الكتاااب هاا ا  بقاارا  شاابابنا
 :قال مأباطيلهم لشبههم مدحضه البد ، ألهل ممقاممته املنه ، ه ا منصر  السنة،

 الشيطان مالوة بعقد أبشر   مشامت ا امدوخ أهل مب ض ا وا
م علم  ما أم    مالقرآن ماإلميان اهلل ان   دوا أنصار ب ّنم
 نكران مال ش    بال هدمد  ل  الرس  أنصار ب نم  علم  ما أم  
 اإلميان لرمائح مددر    أم  مومن   عبد   األنصار وب ض هل
 بالرهان الثمقلن أ دِ من  شهاد    مهي ب ا  الرس ل شهد
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ا هم ماألمس  دونه خزرج ب نم  علم  ما أم    مكان بكل   أبد 
 فالن ق ل ألجل خالف ه ام  لق له خالف   إذ ذنبهم ما
م اهد  تشا  ن  مخالف ه مافق   ل   إميان أمل  حقًّا أّنم

اام ذناابهم :وقاا ل  قاا ل ألجاال خااالف   فااالن، قاا ل ألجاال خااالف   مااا هاام لكاانمهم خااالف  ، أّنم
 اال  اهلل  الرساا ل مخااالف ا باطلاا ، علاا  مافقاا   لاا  :قااال ، ث اال  اهلل عليااه مساالم  الرساا ل

 .مالضالل البد  ألهل وق  ا !!باإلميان م  لشهدتعليه مسلم 
 الشيطان مالوة بعقد أبشر   مشامت ا امدوخ أهل مب ض ا وا
 األبياااات هاا ه الن نياااة، ت ضاايح  تاباااه يف  السااعدي الشااايخ شاارح األبياااات، هاا ه آخاار إىل
 امادوخ أهال أنم  بياان يف :فصال قاال األبياات،  ا ه القايم اإلماه ابان  عقده بفصل  جا 
 ماليااا ه بااااهلل واااومن رجااال األنصاااار واااب ض   مال ااال  اهلل علياااه مسااالم  اهلل رسااا ل نصاااارأ هااام

 .اآلخر
اا ا -ماهلل- ،-ماهلل– خطاا  أماار هاا ا  خاادع ه طي ااب شاابابدنا الساانة، أهاال حاارب يف بشاابابنا   ج 

 اخلبيثاة، املاا ر  خدط طريهام ممثاار الباد ، أهال مكائاد من ه ا ام ، حملاربة أعم  جندا   مسخمردمه
ااا ا هااا ا، إىل م ااال ا حااى  الااادع  ،  ااا ه مجنااادا   لإلساااله، جنااادا   وكااا ن أن املنتظااار بشااباب     ج 
 السااعدي هاا ا فقااال مالضااالل، البااد  أهاال ماملاا دمدي مالبنااا، قطااب، سااي د لفكاار جناادا   أ اابح
 طروقاه علا  مساار مقا اده، عارف القايم ابان بعاد رأوا  ، ما القيم بابن أم ثا لده أنا -اإلماه
 :قال -الرجل ه ا مثل الشروعة ملقا د مالفهم فقهال يف
 ِجررل اَنصرراِ يرربغض وه اهلل ِ ررول نصرراِن اررم الحررديث نصررحا  نن بيرران فرري فصررل )

 ) اآللر واليو  باهلل يؤمن
 ال  اهلل عليااه  النايب أنم  الصاهيح يف ثبا  " القايم الباان العنا ان ها ا علا  ممعل قاا   موو ادا   قاال 

 إمياااااّنم، ب سااااباب  مذلاااا  :قااااال 2"  منررررافُ إهَّ  يُبِغُضررررهم ه "  األنصااااار عاااان ،قااااالمساااالم 
اام ، اال  اهلل عليااه مساالم  اهلل لرساا ل التامااة منصاارُتم ممسااابقتهم،  بساا  ، وروااده ماان عنااه مذهب 

 اال  اهلل عليااه  مرساا له م تابااه دونااه أنصااار هاام اماادوخ مأهاال ماجلماعااة الساانة أهاال م اا ل 

                                                 

، مااااان (15) ، رقااااامممسااااالم(  11 ) ، رقاااااممالبخااااااري( 21111)4/151 م( 21654)  4/11 أمحاااااد أخرجاااااه 2
 .-رضي اهلل عنه–حدوخ الرا  بن عا ب 
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 حياتااااه، يف األنصااااار نصااااره  مااااا مفاتااااه بعاااادمساااالم   اااال  اهلل عليااااه الرساااا ل   نصاااارمامساااالم 
 مأهااال ماجلماعاااة السااانة أهااال : ااام قيااال ملااا ل  النفااااِ  مااان مب ضاااهم اإلمياااان، مااان فمهباااتهم
 ماألشااااعروة، اجلهميااااة، إىل ونتسااااب ن ال  –  ل هااااا املقاااااالت دمن لسداااانمتريه النتساااااهبم اماااادوخ 
 ألنم  غ هاا  ماملا اهب - السانة مإىل امادوخ ألهال وتنساب ن هاوال  الفاار  مالكاله مالص فية،
م غ هم خبالف به  الّتصاله إالم  لشي  ونسب ال اإلنسان   .نسبتهم تباون  فأّنم
 القارآن أهال تلقيابهم يف مظلمهام معادامُتم، الباد ، أهل ضالل يف  القيم ابن اإلماه وق ل

م مبيان باجملس م ة، مامدوخ   خبيخ لقب   بكل أمىل أّنم
 فَرتَّان   جاال   َمَسبَّةُ              نوابتة ُمَجس َمة   ب هة  مش ذا كم
  ل ان ما غير من بها بُهتاً             الحديث نالَ  بها  ميتم ن ماء

 الشي ان السَّاحر كفعل عنهم            لتُرنَرف روا ُ بَّةً  وجعلتمواا
 ...عماااال  ج اساايس نااا علمائ يف الطعااان يف هباام اخنااد  ممااان البااد  أهاال وفعلاااه مااا اآلن هاا ا
 مجااا  الظاااهر، أهاال :مقااال ا الصاا فية جااا  ث ُمّساامة، :وق لاا ن يف أهاال اماادوخ هااوال   ااان

 فقاااه :وق لااا ن املسااالم ن اإلخااا ان اآلن مجاااا  رجعيااان، :قاااال ا مالعلمااااني ن مالبعثيااا ن امزبيااا ن
 وااادر  ن ماااا لااا ن،مد  فم  ال اقاااع وفقهااا ن ال مهاااوال  تقاااد مي ن، حنااان وعاااي ال اقاااع  مفقهاااا  ال اقاااع
  انا  سياساية، الاّتهم اآلن مُمّسامة، مشّبهة :وق ل ن  ما مإال مرجعية، تقد مية وعي ال اقع،

 مال ال اقاع، وعرفا ن ال جهلاة فعلماننا ال ق ، نفس يف معقائدوة سياسية الّتهم اآلن عقائدوة،
 وقاااا ل ان اااا مااااا مثاااال...  مطعاااا ن مطعاااا ن ممااااداهن ن للهكاااااه، مُمااااامل ن فتاااااماهم، تصاااالح
 ال مالصاهابة اما ، علا  أنفساهم موارمن وتهما ّنم الصاهابة  وتهما ن  اان ا اخلا ارج اخل ارج،
 وعياد التا روخ الشاي   نفاس اآلن اإلسااله، وفهام مان هم اإلساله، وفهم ن ام ، مال وعرف ن
 : فقال وق ل ن  ما نفسه

  ل ان ما غير من بها بهتا   وشيولكم ننتم  ميتموام
  ماف ا    ب وعي حجة غ  من

 الشيطان السماحر  فعل عنهم  لتنف ردما سدبمة   مجعلتم ها
 هكااا ا وفعلااا ن هااام م ب باااه، امبياااب بااان وفااار ِ م مجاااه، املااار  بااان وفااار ِ السااااحر بااااهلل، نعااا ذ
  السنة أهل مبن مالعلما ، الشباب بن وفر ق ن
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م إال ماللريه ذنبهم ما  قانمالفر  اهلل ب حي أخ ما   أّنم
 حاى - ال  اهلل علياه مسالم- اهلل رسا ل سانة معل ،  -عزم مجل- اهلل  تاب عل  حنن ماهلل
 مااانهم، أمىل -ماهللري - مااانهم، باااام  أمىل حنااان -ماهلل– فيهاااا خيالف نناااا الااايت هااا ه اما مياااة، يف

اان د معناادنا ررِبُروا ":   ااال  اهلل عليااه مسااالم  وقاا ل الساانة  ممااان القاارآن مااان السم  اُمواَنيَررر َمرررا ِاص 
 املنااااه  موقيمااا ن الز اااا ، مواااود من الصاااال ، وقيمااا ن -هلل امماااد - اآلن ،2" الصَّررراَل  ِفررريُكم  

 قاماا  الساا دان يف دملااة  اام قاماا  ملااا هاام الصااال ، إقامااة ماان أ ثاار الت حيااد، علاا  ماملاادارس
  نموبناا القباا ر، موشااي دمن ممواخاااُتم، النصااار  ماا اال  إىل متاادع  األدوااان، محااد  إىل تاادع 

 أضاعاف العهاد، ها ا يف  نيساة أربعمائاة من أ ثر الس دان يف الكنائس عدد مبل  الكنائس،
 العلمانياااة املختلفاااة امك ماااات تعاقاااب مأومااااه اإلجنليااازي، االساااتعمار عهاااد يف باااي ماااا أضاااعاف
 افتااتح اإلسااالمية للخالفااة ناا ا  هاا  الاا ي إسااالمي !املزعاا ه اإلسااالمي العهااد هاا ا يف مغ هااا
 منّصة عل  مالقرآن اإلجنيل مو ضع املومترات من عددا   عقد !األدوان محد  إىل لدع  با دع ته
ُِ  َنَشدَّ  لََتِجَدنَّ )  : آوة القرآن من موقرنمن ماحد ، ينَ  َعَداَو ً  النَّا ُِ ينَ  ال يَرُهرو َ   َمنُروا   ل لَّر ُِ  َوالَّر
ررررَُكوا   رررَربَرُهم   َولََتِجرررَدنَّ  َنش  ينَ  مَّرررَو َّ ً  َنير  ُِ ينَ   َمنُررروا   ل لَّررر ُِ َِ  ِإنَّرررا يَررراُلَوا   الَّررر ُهم   بِرررَأنَّ  َذلِررركَ  َنَصرررا  ِمرررنر 

َبانرررراً  ِيس يِسررررينَ  ُِا  ِبُرونَ  هَ  َونَنرَُّهررررم   َو ررررَتك   تكفاااا  متر اااا ا للنصااااار ، ماااادح  [ 11:املائااااد ] ( َيس 
ينَ  َكَفررَ  لَّاَلد   ) : تعااىل  بقليل يف ق له قبلها النصار  ُِ  ِمرن   َوَمرا َثالَثَرة   الِرثُ ثَ  اللّرهَ  ِإنَّ  يَراُلوا   الَّر

ررا يَنتَرُهروا   لَّررم   َوِإن َواِحرد   ِإلَررره   ِإهَّ  ِإلَرره   ينَ  لََيَمسَّررنَّ  يَراُلولُرونَ  َعمَّ ُِ ُهم   َكَفررُروا   الَّر ا    ِمرنر  َُ (  نَلِرريم   َعرر
ينَ  َكَفررَ  َلاَلرد   ) :تعااىل مقال[  1:  املائد ] ُِ  َويَرالَ  َمرر َيمَ  اب رنُ  ال َمِسريلُ  ُاروَ  اللّرهَ  ِإنَّ  يَراُلوا   الَّر

َرائِيلَ  بَِني يَا ال َمِسيلُ  َِبَُّكرم   َِب ري الّلهَ  اع ُبُدوا   ِإ   رِر    َمرن ِإنَّرهُ  َو  َعَليرهِ  اللّرهُ  َحررَّ َ  فَراَلرد   بِاللّرهِ  ُيش 
ُِ  َوَمررأ َواهُ  ال َجنَّرةَ  ِ   ِمررن   لِلظَّراِلِمينَ  َوَمررا النَّرا  ن  تباا الايت اآلوااات آخار إىل[  11:  املائااد ](  نَنَصرا
ُُوا  )   :تعاىل مضال  م  قال  فر هم َُِام   اَََّّخر بَرا بَرانَرُهم   َنح  ُِا  ِ بَابراً  َو  َوال َمِسريلَ  اللّرهِ  ُ ونِ  م رن َن
رررا ُ رررب َحانَهُ  ُاررروَ  ِإهَّ  ِإلَررررهَ  هَّ  َواِحرررداً  ِإلَررررهاً  لِيَرع بُرررُدوا   ِإهَّ  نُِمرررُروا   َوَمرررا َمرررر َيمَ  اب رررنَ  ررررُِكونَ  َعمَّ  (   ُيش 
 هبااا، وتعلمقاا ن الاايت اآلوااات وقاارنمن لكاان النصااار ، لنفاار اآلوااات هاا ه قاارنما لاا  ،[2 :ةالت باا]

                                                 

رضاي –ن مال  ، من حدوخ ع ف ب( 2155)رقم ، مسلمم ( 14500)6/11 م( 14412)6/14 أمحد أخرجه 2
 .-اهلل عنه
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 ف واادمن ،2غ هااا أم األدوااان محااد  إىل دعاا   !وقاارنمن؟ ماااذا أدري ال اإلجنياال، ماان موقاارنمن
 مال هبا، موشيدمن ميدح ّنا اآلن مهم الن  ، ه ا من حك مة ورودمننا الن  ، ه ا من حك مة
  يا  :مقال ا امرب، أشدم  مارب ها -ماهللري – ح  دعا   ان ا فل  فيها، وتكلمم ن الم  وتهم ّنا
 األدوااااان، ل حااااد  تاااادع ن بكاااام مإذا إسااااالمية دملااااة إلقامااااة 1ساااانة مخساااان ماااان تقاااااتل ن أنااااتم

 الكااله ها ا وق ل ن ال ملاذا !ماليه د؟ النصار  أخ م  إىل متدع ن مالكنائس، القب ر متشيدمن
اااام علاااا  واااادل سااااك ُتم لكاااان دقن؟ ااااا  ااااان ا لاااا   اخلالفااااة إقامااااة إىل دعاااا ُتم يف  اااااذب ن أّنم

  ب ه ائهم حيكم ن ذل  بعد ث الكراسي، إىل ال   ل ورودمن إَّنا اإلسالمية،
 :القيم ابن قال

ُ   من ِنينا فلالد  اإليمان يُرَو  له َُّرَهدُّ  نمراً    منهم فري
 فالن يول وَّر  الحديث نلُ و يُنهم  الحديث نال  ب هم من

لِ    عليهم اإلله َغِضبَ  نُمَّةً  يا ج  ََ َِ ا َن َُ  بهوان َّشتموا َا
 والالر ن اهلل حز َ  اإل ال    زواملَ  َّشتمون إذ لكم َّبًّا

 النالصان من مسبَّتكم فرنو   كفَؤام لستم ثم و ببتموام
 والالر ن اآلثاِ إل  إه   يتحيَّزوا ولم إجابتكم فأبوا

 واَكوان اإلنسان لالصة   الحديث نال من الفريان نولي وإل 
 شي ان بدعة ذل عن الد ين    اُا لحفظ اإلله نيامهم يو   

 والنالصان والتتميم والتحري    التبديل من َحَر اً  ونيامهم
 الفريان عساكر إليه يأول   له حصن   بل اإل ال  عل   نُز   
ُ   لهم     متنالصاً  يُرَر  فمن  الَمَحكُّ  فهم  ان  ج لبيث   فزندي

                                                 

م  ل  قام  لإلخ ان املسلمن دملة يف أف انستان فلم وطبق ا شيًا  من اما مية، مقام  مر  أخر  حك مة  2
م   م حك مة أمىل محك مة ثانية يف تر يا فلم وطبق ا الشروعة، م م اأمروكية يف أف انستان هم عمادها مأر اّنا، مق

لرمافض مالباطنية،  ل ه ا مل و ق  عق ل مال ضمائر أتباعهم فال تصادوة، معالقات با د عسكروة ماقعالقات باليه
 .نقد مال استنكار مال رج   إىل منه  السل 

 .ماآلن  م قرابة مائة سنة مه ا حا م ال وزدادمن إال س  ا  عل  مر الزمان 1
 .حراس وعي:  نز  -  

 . الباطل الدون مأهل الصهيح الدون أهل هبممييز  :املختر هم - 4
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 اماادوخ، أهاال وشااتم فالنااا   إنم  :لااه قياال أمحااد باان حنباال ألنم  هاا ا قااال هاا ا؟ قااال ملاااذا
ه واااانفضد  مد ض اااابا   فقاااااه  اباااان اإلساااااله شاااايخ ، مأقاااارمه 2(  ناااادو   ناااادو ،  ناااادو ، ) :موقاااا ل وااااد 
 أهااال يف وطعااان ملااااذا "1 م ااازاه عااارف ألنماااه ذلااا   قاااال": قاااال الفتاااام ،  تااااب يف تيمياااة

 : وق ل  القيم ابن مه ا ورود من الطعن يف أهل امدوخ؟ ماذا امدوخ؟
ُ   لهم     متنالصاً  يُرَر  فمن الَمَحكُّ  فهم  جانِ  لبيث   فزندي

 ضاه  أغبياا ، ،جهمااال  إن فايهم : مفايهم مبتادع ن ضاالل منقا ل نادقاة عتقد أن فايهم ن حنن
 عااادا أ بعاااضأن  فعااار  مالقاااي ابااان ميكااان لكااان ،األشااايا  هااا ه يف ممرمطااا هم املبتااادع ن علااايهم
 مننتهل عليهم، منعط  هبم، نت ّنم  فنهن املخدمع ن اآلن شبابنا مأما  نادقة، مأهله امدوخ

اام واادر  ا مأن اماا ، إىل العاا د  إىل سااروعا   وهرعاا ا أن ماانهم نروااد الاا ي لكاان املعاااذور،  اام  أّنم
 إىل ح ملاا همم  عقاا  م، مأفساادما -ماهللري -خاادع هممالضااالل،  البااد  أهاال خاادعهم خماادمع ن،

اام مليعرفاا ا ماانهجهم، مليه ماا ا رجاا لتهم، فليه ماا ا ب واادوهم، ملعااب أدمات  هاا ا يف اآلن أّنم
ااام باطااال، علااا  امل قاااع  أهااال مااانه  إىل مورجعااا ا اهلل، إىل وت بااا ا حاااى الباطااال، أنصاااار مااان مأّنم
 ممخسان ئتنماا حا اي مان البلاد ها ا يف اساتقرم  الا ي املانه  ها ا املنصا ر ، مالطائفاة امدوخ
 حتملا ا أن مانكم تنتظار اآلن األمماة مإن ماملسالمن، اإلسااله به اهلل منفع سنة، ثالمثائة أم سنة
 مابان حنبال، بنا مأمحد مالتابع ن، رض ان اهلل عليهم  الصهابة محلها اليت مالسنة الت حيد راوة

 باالكاله موقا ل ان،األدوا ب حاد  وقا ل الا ي قطاب ساي د راواة لايس ال هاب، عبد مابن تيمية،
 تكفا  فكاره يف قطاب ساي د عناد ماا نها  أ التكفا ، عنده ما نه  أ مالضالالت، مالبد  الفار 
 نها  أ ماهلل ها ا اخلا ارج، مصافّ  يف جيعله أنمه وكفيه التكف ، مه  عنده ما فضلأ ه ا األممة 

ع ل  ي  قطب، سيد عند ما ع ل !إماما ؟ جيد   تباه عان مادافع ن جنا د ح لاه مالناس ُمد دا ، جيد
  !الضال ممنهجه فكره معن
عااازم - اهلل إىل نضااار  أن مجياااب امااا ، إىل مجيعاااا   بن ا اااينا و خااا  أن متعااااىل تباااار  اهلل نسااا ل
تعاااىل  ربااه إىل املتقاان مإماااه - اال  اهلل عليااه مساالم- ا ااد  رساا ل وضاار   ااان  مااا -مجاال

                                                 

 معقيد  السل  251برقم( 51ص)مشرف أ هاب امدوخ للخطيب (4ص)معرفة عل ه امدوخ للها م  :انظر  2
( 1 /2)مطبقاات امنابلاة البان أي وعلا  ( 141ص)ممناقب أمحد البن اجلا  ي ( 51ص)أ هاب امدوخ للصاب ين

 .2112برقم( 2/211)محبر الده
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ِ   السََّمَواتَ  فَاِ رَ  اللَُّهمَّ "  :بق له ََ ُكرمُ  نَن رتَ  َوالشَّرَهاَ  ، الَغي بِ  َعاِلمَ  ضِ َوا  ِعبَراِ  َ  بَرري نَ  ََّح 
َتِلُفون، ِفيهِ  َكانُوا ِفيَما ِدِني َيخ  ُتِل َ  ِلما ِاا  ُ   ِمنَ  ِفيهِ  ال  ِدل ِإنَّكَ  بِِإذ ِنَك؛ الَح  َََّشراءُ  َمرن   ََّره 
رررَتاِليم ِصرررَرا    ِإلَررر   مإىل امااا ، هااا ا إىل مجيعاااا وهااادونا أن -عااازم مجااال- اهلل ، نسااا ل 2"  ُمس 

 الايت مالصاراعات ماالختالفاات اخلاالف دمماماة مان شابابنا مونقا  ونقا نا مأن املساتقيم، الصرا 
  .مسلم م هبه آله معل   ممد   نبي نا عل  اهلل م ل  .مالضالل البد  أهلد  عمد   عل  أحدثها

 

 هـ1341/شوال/11مت تفريغه يف             
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