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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 

 :الحلقة الثانية مِن مقال

 (ن هم أسباب الفتن وأسسها ورؤوسها ومثيروهام)

 

الحمد هلل والصالة و السالم على  سوى ل اهلل ىىل  اهلل عليىل وولىل وىىح ل ومىن 

 .ات ع هداه

 

وساء إثىاسة اليىي  ( األوىا )السى   "فقد أولفُت مِن َسدي عل  مقىال : أما بعد

حلقىىة أولى  بي ىىُت فيألىا باألدلىىة ال ا ىىحة  "خلي للفىنن بىىين السىلفيينسبيىع المىىد

ىا   بطالن دعى اهم القاممىة على  الألى ل والى  الحقىامه واعلألىم اللىالم ملل م 

وبي ىىُت باألدلىىة ال ا ىىحة أن الحل ىىي والمىىتسبي وعصىىابنألما هىىم أوىى ا  الفىىنن 

ا  السى ة ومثيروها بدايىة واايىة  وأاىم يسىع ن ر األسل بالفسىاد وتفريىه  ى 

ع ىد -وإفساد كثير م ألم  وبعض ما بي نل من فىنن هى ه العصىابة كىا إ ر إدانىنألم 

 .بال غي والسعي ر األسل بالفساد -ذوي الدين والعدل والعقل والير 

أما أهل األه اء والن عية العمياء فال يؤم ى ن بىالحه ال ا ىا والحاىس السىا عة 

َماَلمَِ ىَة : )لألم نصي  من ا ل اهلل تعال  ر أهل الضىاللف ل  َىا إَِلىي أِلُم ال  َوَلى   َأنن َىا َنلن

ْن َأن  َيَيىاَء اهلُل  مِ ُى ا إِ  ُاىُ ال  َمىا َكىاُن ا لُِيؤ 
ءإ
 
َنا َعَلي أِلم  ُكىلن َ ىي َت  َوَحَير  َم   َوَكلنَمأُلُم ال 

أَلُل نَ  َثَرُهم  َيا   .  اهللونستل اهلل أن ياعل ال ثير م ألم ممن اونث ( َوَل ِنن َأك 
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والي م أادم للقراء الحلقة الثانية من الرد على  مقىالألم السىالل الى كر  وفيىل مىن 

الحاىىس مىىا يىىدحض أبىىا يلألم ويىىدفع يلمألىىم وتيىى يألألم القىىامم علىى  الاألىىل 

 .والأل ل القاتل

 

 

والصىالة والسىالم   الحمد هلل س  العالمين  ": اال ا ر  ليعة مقالألم -1

 .أامعين وىحابنل   عل  سو لل األمين 

 :أما بعد

فإن ما تعاييل الدع ة السىلفية مىن تمىلت وت ىاحر بىين أب امألىا والم نسى ين 

إليألىىا وااىىع ْ ياحىىده إْ م ىىابر ه فتمثلنىىل عديىىدة   ومحىىاوسه كثيىىرة   وأ رافىىل 

 . منيع ة   ومرات ل منفاوتة 

ما ارل بين اليي  سبيىع المىدخلي وأت اعىل : ومن أمثلة ه ا ال ااع المرير

اسه من األىة  وماالفيىل مىن الميىاي  السىلفيين وأت ىاعألم وأنصىاسهم مىن وأنص

األة أخرل   وذلك عل  مدل أكثر من عقد ونصل مىن اللمىان ه ف   ىا نسىمع بىى 

(! فن ىىة العيىىد  ىىريفي)و(! فن ىىة ألمىىتسبي)و(! فن ىىة المغىىراوي)و(! فن ىىة عرعىى س)

 ."(!فن ة الحل ي) -وْ نل  ل وخرا  –وأخيرا  (! فن ة الحربي)و

 :التعليق

مىا اىرل بىين : ومىن أمثلىة هى ا ال ااىع المريىر ": انلر إلى  اى لألم  :أقول

اليىىي  سبيىىع المىىدخلي وأت اعىىل وأنصىىاسه مىىن األىىة  وماالفيىىل مىىن الميىىاي  

 ."السلفيين وأت اعألم وأنصاسهم من األة أخرل
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 :انلر ه ا الم ر الحلبي

ل مىىن كيىىل اىىرد هىىؤْء الميىىرف ن أو علىىي الحل ىىي سبيعىى  وإخ انىى -أ

السلفية  وأ ف ا وىل السلفية عل  ماالفيألم  ف ىف هم بالمياي  السلفيين 

وسبيع وإخ انل لم يحاسب ا أي ولفي ْ من المياي  وْ من  ال  العلم  وإنمىا 

خالل سبيع  وإخ انل من المياي  السلفيين ا م ْ عالاة لألم بالميياة السلفية 

 .من اري  وْ من بعيد

 ا من الي اسع  ولعلألىم مىن المسىاسإ  إْ المغىراوي إنما هم ا م تارا

الىى ي  ىىم ه إلىى  ىىىفألم لافىىة عقلىىل  ومىىا عرفىى ا إْ باليىىغ  علىى  السىىلفية 

 .والسلفيين نيابة ودفاع  عن أهل ال دع

بىتام  -الى ين أدانى ا عصىابنألم اللالمىة-ى سوا المياي  السلفيين  - 

لماء السى ة  بىل مىن إوىقا ألم أت اع وأنصاس سبيع  وه ا من م رهم واونألاام بع

لألم وتص يرهم بتام مارد أت اع مقلدين لليىي  سبيىع  وحا ىاهم ثىم حا ىاهم 

 .مما يرميألم بل الم طل ن

فن ىىة )و(! فن ىىة عرعىى س)ف   ىىا نسىىمع بىىى  ": اىى لألم أو اىى ل الحل ىىي  -2

–وأخيىرا  (! فن ة الحربي)و(! فن ة العيد  ريفي)و(! فن ة ألمتسبي)و(! المغراوي

 ."(!فن ة الحل ي) -نل  ل وخرا   وْ

هل ك نم تعيي ن ر المري  أو ر عالم وخىر،  لى  ك ىنم وىلفيين مىا : أقول

ك ىىنم بعيىىدين عىىن وىىماع هىى ه الفىىنن وإدساكألىىا علىى  حقيقنألىىا  ومىىن هىىم أهلألىىا 

 .ومثيروها
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وإ افن م ه ه إل  عرع س وسفاال إ افة حقيقية ووااعة فعال  ااءت من  

 .حيث ْ تيعرون

ْ  من أال ويد اط  لما كن  ألم  تعلم ا أن عدنان ه  ال ي بدأ الفن ة أو

  ومىن  ىمن عقامىد "أ  اء إوالمية عل  عقيدة وىيد اطى  وف ىره"سبيع كنابل 

ويد اط  وحىدة ال اى د والحلى ل والاىع  وعىدم ا ى ل األحاديىث ال   يىة ر 

والطعىن ر العقامده ألاا ع ده من أخ ىاس اححىاد  ومىن  ىمن عقامىده السىارية 

س ىىي اهلل –والطعىىن ر الاليفىىة الرا ىىد عثمىىان  -عليىىل السىىالم–ن ىىي اهلل م وىى  

وإوقاط خالفنل وأنل حطىم سوإ اسوىالم  و عى ن كثيىرة ر هى ا الاليفىة  -ع ل

 .ر عصره  -س ي اهلل ع ألم–الرا د  ثم الطعن ر بااي الصحابة 

الىروإ  إلى   والقى ل بتلليىة -عىل  واىل-ومن عقامده تعطيل ىىفات اهلل 

 .بدع أخرل كثيرة

ف ه  يحاس  ه ا ال نا  ويحاس  السلفيين حن  ت اول ر ذلك اسمىام 

 .أحمد بن ح  ل ومن اسمام محمد بن ع د ال ها  ودع تل

عي أن السلفيين ْ أخالت لألم وْ أى ل ع دهم  .ويد 

وذه  يييد بسيد اط  وكن ل وتتىيلل ويقرن بي ل وبين اسمام ابىن تيميىة  

 .وابن القيم وابن ع د ال ها  ر بيان الن حيد بما ر ذلك األوماء والصفات

وذه  يحاس  أى ل أهل الس ة بتى ل با لة اخرتعألا للدفاع عن أهىل 

  علىى  سأوىىألم (1)واىىد أبطىىل م ألاىىل وأىىى لل ثالثىىة عيىىر عالمىى . ال ىىدع

                                                 

 .املقال الذي أناقشهوهؤالء من العلماء الذين أمهل ذكرهم أصحاب هذا  -  
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العالمة ابن عثيمىين  فسىار مى ألم و عىن فىيألم  ولىم يراىع عىن أبا يلىل 

 .يالتل الفاودة إل  ي م ا ه اوتتى

ومع كل ه ه الماالي يقل الحل ي إل  اان ل   يدافع ع ل بطريقة مىاكرة  

ل ن ع ده أخطاء   يع ي أخطاء اانألادية اد يؤار : ويح م لل بالسلفية  ثم يق ل

عليألا وْ هتل م اننل العليمة ر السلفية ر م ألس الحل ي ال ي يسع أى ا  أهىل 

 .الضالل

متسبي فحدث ع ل وْ حرج من دفاعل اللالم ال ا ل عن ويد اطى  أما ال

ال ي أوىلف ا ا ىل بعىض  ىالْتل ال ىعل وعىن اماعىة الن ليىخ وعىن اسخى ان 

  (1)المسىىلمين وحنىى  عىىن دعىىاة وحىىدة األديىىان وحريىىة األديىىان وأخىى ة األديىىان

ْ  كثيىىرة  عرفألىىا أهىىل السىى ة  وعلىى  سأوىىألا المىى ألس  ويؤىىىل لألىى ا الىىدفاع أىىى 

ال اوع األفيا  ال ي يسع أهىل السى ة أي اماعىة الن ليىخ واسخى ان المسىلمين  

ويسىىع األمىىة كلألىىا  والحل ىىي يقىىل إلىى  اان ىىل مأل نىى  مىىن ب امقىىل  وميىىاع  لىىل 

 .واىف  لل بالسلفي 

وا ل أبي الحسن المغراوي الى ي يسىير على  أىى ل الاى اسج  ويألى ي  

 . د العا لبالن فير ه يان الماانين  فاألمة ع ده تع

واد اانمعت كلمة ثالثة عير عالم  مىن علمىاء السى ة على  إدانىة هى ين  

 .الرالين وأى لألما  فسارا م ألم وأوقطاهم

 .ومع ذلك يقل الحل ي إل  اان ألما يدافع ع ألما ويح م لألما بالسلفية 

                                                 
، وأهل االتباع عنده هم سيد قطب ومن يتحزب له واإلخوان "الدفاع عن أهل االتباع"بِـكما يف كتابه املسمى زوراً   -  

هم قاضــدن اجملمــا الريبـخ ملفتلــئ  واضــئ الرـال مــن روافـو وخــوارة وصــوفي  وضاعـ  التبليــ  الرـال  القاضمــ  عو املسـلم
 .رافات والشركيات وودد  الووو  والحلولعلى تعطيل صفات اهلل واخل
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ومن أغر  الغرام  أن الحل ىي ينلىاهر بحىر  الن فيىريين  ويقىل هى ا  

وي ال ي ُألِّل كنابان ر بيان ت فيره الاطير  وال ي يأل ي بل الم ال من المغرا

 .ه يان الماانين

فل  كان الحل ي يحاس  الن فيىر انطالاى  ىىادا  مىن مى ألس السىلل لمىا  

 .فعل ه ا

واللىىاهر احن لىىي أنىىىل إنمىىا يحىىىاس  الن فيىىر إس ىىىاء  لاألىىات وياوىىىية 

 .وألهدا  مصلحية مادية ومع  ية

ْ  وأخيرا  فال  فنن الني فرات السلفيين  وكانت و    ر انحىرا  كثيىر وأو

م ألم ر  ن  ال لدان وفساد أخالاألم وم اهاألم إنما م ابعألىا هى ه الف،ىة  وعلى  

سأوىىألم الحل ىىي  الىى ي ين ىىاك  ت ىىاكي النماوىىيا علىى  السىىلفية ومىىا ول إليىىل أمىىر 

 . السلفيين وأدعياء السلفية

ا دين لحىر  السىلفية والسىلفيين  أما سبيع ف ان هدف  دامم  لألؤْء الم

واهلل إين ألتم   أن تراع األمة كلألا وتانمع عل  : ه ا ه  ال ااع أما سبيع فيق ل

  ويسىىع  ااهىىدا  للىىم  ىىمل -ىىىل  اهلل عليىىل ووىىلم–كنىىا  س ىىا ووىى ة ن يألىىا 

السلفيين وامع كلمىنألم بتا الىل وأفعالىل  وإذا سأل أي خىال  بىين السىلفيين ْ 

يسع  لرأ  الصدع بالمصالحة ه ىا وه ىا   وهى ا دأبىل  وهى  أمىر يألدأ لل بال  ف

معرو  ادا  ع د السلفيين ر كل م ان  واد ْ ينم لل مىا يريىده ويسىع  فيىل ألن 

 : ال ااع يصدت عليل

 إذا ك ت ت  يل وغير  يألدم      من  ي لخ ال  يان ي م  تمامل
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س والمتسبي ومىن فقد كثر الألدام ن  وأخطرهم ه ه الف،ةه الحل ي وعرع 

 .وساءهم

 

واليىي  سبيىع المىدخلي امنىال بنعليمىل ل ثيىرإ  ": اال ا أو اال الحل ي -3

مِن مسامِل الاال  الني واعت بي ىل وبىين غيىره مىن الىدعاة والعلمىاء السىلفيينه 

إما مسامل علمية واغ فيألا اْانألاد وت اي ت : ْ تارج عن ك اا -غال  -والني 

لعدم وسود ما ياعىل الح ىم عليألىا  -كما ه  معل م-وذلك فيألا أا ال السلله 

اطعيًّا  أو مسامل أار  ألن تص نَل من اضايا األعيان الني ماىال اْانألىاد فيألىا 

 ."أووع من القسم األوله كما ه   تُن كثيرإ مِن أح امل عل  الراال

 

ْ يقىى ل هىى ا ال ىىالم إْ مىىن ْ يحىىرتم الحىىه وْ يحىىرتم المىى ألس  :أقووول

 .لفي  وْ يق لل إْ مسفسط م ابر الس

فالىىدفاع عىىن أهىىل ال ىىدع ال ىىعل ع ىىدهم وبميىىلاام أمىىر ىىىغير ْ ي  غىىي 

إن ىىىاسه  فىىىإن إن ىىىاسه تعلىىىيم لمسىىىامل الاىىىال   فىىىال بىىىد أن ي ىىى ن السىىىلفي ن 

ديمقرا يين  يسن ع  ن الاال  ب ل أن اعل  بما ر ذلك الدفاع عن أهل وحىدة 

اة األديىىان  وأخىى ة وحريىىة األديىىان  والطعىىن ر األديىىان وحريىىة األديىىان ومسىىاو

الى   مىع ت ىىليل المى اه  كلألىا  بمىا فيألىا ...السلفيين وسميألم بىالغل  واليى وذ 

مى اه  الىروافض والاىى اسج وغىالة الصى فية والق  سيىىةه ألن هى ه أمى س هي ىىة  

ي  غىىي تق يىىل سوو  وأيىىدي هىىؤْء المحىىامين الىىديمقرا يين ألاىىل محامىىاهتم 

 .ه ه
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ديمقرا يىىة تعىىرت  ب ىىل المىى اه  واألديىىان  وتقىى ل بحريىىة النىىدين  فال 

فال ي يارج ع ألا غال ومعلم ومأل ل للاالفات الني يسىن ع ألا الىديمقرا ي ن 

 .أهل الم ألس ال اوع األفيا

وإن  ىى،ت فسىىمألم إخىى ان مسىىلمين  والىى ين مىىن أىىى لألم النألىى ين مىىن 

غىىالة الصىى فية  مسىىامل الاىىال   بمىىا فيألىىا خالفىىات الىىروافض والاىى اسج و

 -ىىل  اهلل عليىل ووىلم-وياعل ن ت فير الصحابة والطعن ر لواات الرو ل 

وتحريىىل القىىرون وتتليىىل أممىىة أهىىل ال يىىت مىىن الاالفىىات الفرعيىىةه ألن الاميىىع 

ييألدون أن ْ إلل إْ اهلل وأن محمىدا  سوى ل اهلل  وكل ىا نصىلي ونصى م ونحىس  

 .وع ْ يا ل أن ننفرت من أالألاه ه هي األى ل  وما عداها فإنل من الفر

هىى ا مقنضىى  هىى ا المقطىىع القىىامم علىى  الللىىم و مىىع الحقىىامه وال ااىىع 

والقامم على  النل يسىات النىي ْ ت طلىي إْ على  األغ يىاء الصىم الى  م الى ين ْ 

 .يعقل ن

فل  ك نم ىاداين ر ولفين م وعل   ريقىة الصىحابة الى ين اىال اىاملألم  

ياا ىى  غيىىر الصىىحابة الىى ين اوىىن  ر  -اهلل ع ىىلس ىىي -وهىى  أنىىع ابىىن مالىىك 

 :أعمالألم

"  ْ َما َمُل َن َأع  َها ( 1)إِننُ م  َلَنع  ىَعِر إِن  ُك نىا َل َُعىدُّ ُيى ُِ م  مِىن  الين َ َأَدتُّ فِىي َأع 
ِهي

ُم بَِقىىاِت   َىىىلن  اهلُل َعَلي ىىِل َوَوىىلنَم مِىىن  ال 
ِّ
ىىِد ال ن ِىىي   لمىىا فعلىىنم تلىىك (2)"َعَلىى  َعأل 

ألفاعيل  ولما ه ننم من فلاعة ال دع ال عل  ولما النم ه ه األااويل  ل ى  م ا

                                                 

 .ال تساوي شيئاً إذا قيست إىل بواضق الحليب وأمثاله -رضي اهلل عنه–ولعل هذه األعمال اليت استنريرها أنس  -  
 .( 294)أخروه البفاري دديث  -  
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بعيدون عن م ألس السلل  فل ا ترون علامم ال دع أدت ر أعي  م وم ألا م مىن 

اليعر وأىغر  فنحام ن عن أهلألىا  وتحىاسب ن السىلفيين إذا أن روهىا  فيصىدت 

َْ : ) علي م عل  األال ا ل اهلل تعال  َن َعىن  ُم  َ ىرإ َفَعُلى ُه َل ِى، َع َمىا َكىاُن ا  َيَن َىاَه  

َعُل نَ   [.  97:و سة المامدة( ]َكاُن ا َيف 

ولقد وات الق م ااىدين تي يألي عددا  من األمثلة الني ك ت أ ىطر إلى  

ا لألا لدفع يلم الاص م وبغيألم  فإن ي عل  الم ألس ال ي أوىير عليىل وعلى  مىا 

ا الحه  أفعل ه ا مضطرا  لرد بغىيألم وكيىدهم تضم نل مؤلفايت من حه ونصر لأل 

وتي يألألم  وأسا  اهلل أْ ي  ن ه ا العمل م ي تفاخرا  وتعالي   وأع ذ بىاهلل مىن 

 .ذلك

 :اال ا -1

إين واهلل ":  -االمىىا–( 7/202)يقىى ل ر مامىى ع ال نىى  والروىىامل "

 . "-ما اونطعت إل  ذلك و يال-لعل  م ألس أهل الس ة ر الدايه والاليل 

 عىددا  مىن اْفىرتاءات  : أقول 
ن
هى ا ال ىالم النىل سدا  على  مىن افىرتل علىي

 .وم ألا أن ي حدادي

ْ  عىن أوى ابل وعىن وى اال ولحااىل خيانىة   فاخنطاف م لأل ا ال الم مفصى 

مام ع "من ( 7/202)مالية  ومن اعِل الحه با ال  لغرل الني يل بل  انلر 

 .وما ا لألا وما بعدها "ال ن  والروامل

ال ي يصل نفسل  -ىل  اهلل عليل وولم-ولي أو ة حس ة ر سو ل اهلل  

 .ال ريمة بما فيألا ع د الحااة
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َيا َوىيَِّدَنا َواب ىَن َوىيِِّدَنا َوَخي َرَنىا َواب ىَن  ": وه  ال ي يلار من يمدحل فيق ل

 
ِ
ىَ اُكم  َيىا ": -َىلن  اهلُل َعَلي ِل َوَوىلنمَ -َخي ِرَنا َفَقاَل َسُو ُل اهلل أَلىا ال نىاُ  َعَلىي ُ م  بَِنق  َأيُّ

 َمىا ُأِحى ُّ أَ 
ِ
 َوَسُوى ُلُل َواهلل

ِ
 َع  ىُد اهلل

ِ
ُد ب ُن َع  ِد اهلل ي َطاُن َأَنا ُمَحمن ِ َي نُ م  الين َنأل  َْ َيس  ن  َو

نِي َأن َلَل ِي اهلُل َعلن َوَالن  َت َم  ِلَلنِي الن َفُع نِي َف    ."َتر 

 (.221  3/153) "مس ده"مام أحمد ر أخرال اس

عىن ُاَ ي ىر ( 3123)حىديث  "ىىحيحل"ر  -سحمل اهلل-وسول ال ااسي 

 
ِ
َوَمَعُل ال ناُ  ُمق  اِل  مِن   -َىلن  اهلُل َعَلي ِل َوَولنمَ -ب ن ُمط ِعمإ َأننُل َبي  َا ُهَ  َمَع َسُو ِل اهلل

 
ِ
ىىَتُل َنُل َحننىى   -لن  اهلُل َعَلي ىىِل َوَوىىلنمَ َىىى-ُح َىىي نإ  َعلَِقىىت  َسُوىى َل اهلل ىىَراُ  َيس  َع  األ 

 
ِ
وُه إَِل  َوُمَرةإ  َفَاطَِفت  ِسَداَءُه َفَ َاىَل َسُوى ُل اهلل َطرُّ  -َىىلن  اهلُل َعَلي ىِل َوَوىلنمَ -ا  

ىىا َلقَ : َفَقىىاَل  ِعَضىىاِه َنَعم  ُطىى نِي ِسَدامِىىي  َفَلىى   َكىىاَن َعىىَدُد َهىىِ ِه ال  َْ َأع  ُنُل َبي ىى َُ م  ُثىىمن  َسىىم 

َْ َاَ ان ا َْ َكُ وب ا َو  ."َتِاُدونِي َبِايال  َو

 بن مسع د ( 3150)حديث  "ىحيحل"وسول ال ااسي ر  
ِ
-َعن  َع  ِد اهلل

 اهلُل َع  لُ 
َ
 : َااَل  -َسِ ي

ُّ
ُم ُح َي نإ وَثَر ال ن ِىي ا َكاَن َي   ىا  -مَ َىىلن  اهلُل َعَلي ىِل َوَوىلن -َلمن ُأَناو 

َطى  ُعَيي  َىَة مِث ىَل َذلِىَك  بِىِل َوَأع  ِ ىَرَع ب ىَن َحىابِعإ مِاَمىة  مِىن  اس  َا  َط  األ  ىَمِة َفىَتع  ِقس  فِي ال 

ىَمِة  َاىاَل َسُاىل   ِقس   فِىي ال 
َم،ِى إ َعَرِ  َفآَثَرُهم  َي   َراِ  ال  ا مِن  َأ   َط  ُأَناو   إِنن : َوَأع 

ِ
َواهلل

َمةَ  ِقس    َفُقل ىُت  َهِ ِه ال 
ِ
ىُل اهلل  : َما ُعىِدَل فِيأَلىا َوَمىا ُأِسيىَد بأَِلىا َوا 

ن
 أَلُخ  ِىَرنن ال ن ِىي

ِ
-َواهلل

ُتُل  َفَقاَل  -َىلن  اهلُل َعَلي ِل َوَولنمَ  َ ر  ِدل  اهلُل َوَسُو ُلُل  : َفَتَتي ُنُل َفَتخ  ِدُل إَِذا َلم  َيع  َفَمن  َيع 

َثَر مِن  َهَ ا َفَصَ رَ  َسِحَم اهلُل ُم َو  َاد    ."ُأوِذَي بَِتك 

من  ريه ي نع عن ( 12227)حديث  "مس ده"وأخرج اسمام أحمد ر  

:   َاىاَل -س ىي اهلل ع ىل-الليث ابن وعد عن يليد بن الألىاد عىن عمىرو عىن أنىع 
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َم َيُقى ُل   َىلن  اهلُل َعَلي ِل َوَولن
ِ
ُت َسُو َل اهلل ُل ": َوِمع  ُل  إِنِّىي أَلَون َس  ال نىاِ  َت  َيىهُّ األ 

َر َوَأَنا َوىيُِّد ال نىاِ   َْ َفا  ِد َو َحم  َط  لَِ اَء ال  َر َوُأع  َْ َفا  ِقَياَمِة َو َم ال  ُاَمنِي َي   َعن  ُام 

رَ  َْ َفا  ِقَياَمِة َو َم ال  َا نَة َي   ُخُل ال  ُل َمن  َيد  َر َوَأَنا َأون َْ َفا  ِقَياَمِة َو َم ال   ."..َي  

من  ريه ع ىد اهلل بىن ىىالا بىل  ( 1/31) "مس ده"وأخرال الداسمي ر 

  -س ي اهلل ع ل–من حديث أبي وعيد ( 3215)وأخرج الرتم ي نح ه حديث 

ور إو اده علي ابىن ليىد بىن اىدعان  ىعيل  ل ىن حديثىل حسىن ر اليى اهد  

 (.1591)حديث  "الصحيحة"وىحا األل اين ه ا الحديث بي اهده  انلر 

الى ي  -س ىي اهلل ع ىل–ي أو ة ر الاليفىة الرا ىد عمىر بىن الاطىا  ول 

 .أث   عل  نفسل ع د الحااة إل  ذلك

ىىل  -ر خال  ارل بين الع ا  عىم سوى ل اهلل  -س ي اهلل ع ل–اال 

-حى ل مىا أفىاء اهلل على  سوى لل  -س ي اهلل ع ألما-وبين علي  -اهلل عليل وولم

  فقىال -س ىي اهلل ع ىل-اىال  إلى  عمىر   وسفعىا هى ا ال-ىل  اهلل عليل وولم

ىىل  اهلل –بعىد كىالم عىن هى ه الصىداة  وأن سوى ل اهلل  -س ىي اهلل ع ىل-عمر 

 . "ْ ن سث ما ترك ا ىداة": اال -عليل وولم

 : اال
ِ
َلُم َن َأنن َسُو َل اهلل َْ ُنى َسُث ": َاىاَل  -َىلن  اهلُل َعَلي ىِل َوَوىلنمَ -َهل  َتع 

َسُل،  َااُل ا"َىَدَاة   َما َتَرك  َا َ َل ُعَمُر َعَلى  َع نىا إ :   ُيِريُد بَِ لَِك َنف  َاد  َااَل َذلَِك  َفَتا 

 َفَقاَل 
ٍّ
 : َوَعلِي

ِ
َلَماِن َأنن َسُو َل اهلل  َهل  َتع 

ِ
َاىد   -َىلن  اهلُل َعَلي ىِل َوَوىلنمَ -َأن ُيُدُكَما بِاهلل

 َْ ىِر  إِنن اهلَل ُوى  َحاَنُل َكىاَن : اَل َنَعىم   َاى: َااَل َذلَِك، َاىا َم  ُثُ م  َعىن  َهىَ ا األ  َفىإِنِّي ُأَحىدِّ

ا َغي ىَرُه  -َىلن  اهلُل َعَلي ِل َوَولنمَ -َخصن َسُو َلُل  طِىِل َأَحىد   َلىم  ُيع 
ءإ
 
ِء بَِيىي

 
َفي فِي َهَ ا ال 

ُرُه  َْ  َوَما َأَفاَء اهلُل َعَل  َسُوى لِلِ ) َفَقاَل َالن ِذك  ىُنم  َعَلي ىِل مِىن  َخي ىلإ َو َاف  مِى  أُلم  َفَمىا َأو 



 12 

لِىىلِ ( ِسَكىىا إ   ( َاىىِدير  : )إَِلىى  َا  
ِ
َىىىلن  اهلُل َعَلي ىىِل -َفَ اَنىىت  َهىىِ ِه َخالَِصىىة  لَِرُوىى ِل اهلل

ىىَنت َثَرَها َعَلىىي ُ م   َلَقىىد  -َوَوىىلنمَ  َْ او  َناَلَهىىا ُدوَنُ ىىم  َو  َمىىا اح 
ِ
َطاُكُم َهىىا   ُثىىمن َواهلل َأع 

 
ِ
َمىىاُل مِ  أَلىىا  َفَ ىىاَن َسُوىى ُل اهلل  َهىىَ ا ال 

َ
َىىىلن  اهلُل َعَلي ىىِل -َوَاَسىىَمأَلا فِىىيُ م  َحننىى  َبِقىىي

َعىَل  -َوَولنمَ  َعُلُل َما  َ َفَيا 
َماِل ُثمن َيت ُخُ  َما َبِقي لِِل َنَفَقَة َو َنأِِلم  مِن  َهَ ا ال  ُي  ِفُه َعَل  َأه 

 
ِ
 َماِل اهلل

ِ
  -َىلن  اهلُل َعَلي ِل َوَولنمَ - َفَعِمَل َذلَِك َسُو ُل اهلل

ُّ
 ال ن ِىي

َ
-َحَياَتىُل  ُثىمن ُتىُ فِّي

رإ  -َىلن  اهلُل َعَلي ِل َوَولنمَ   : َفَقاَل َأُب  َب  
ِ
 َسُو ِل اهلل

ُّ
-َىلن  اهلُل َعَلي ِل َوَولنمَ -َفَتَنا َولِي

   َفَقَ َضُل َأُب  بَ 
ِ
رإ َفَعِمَل فِيِل بَِما َعِمَل بِِل َسُو ُل اهلل َوَأن ىُنم   -َىلن  اهلُل َعَلي ىِل َوَوىلنمَ -  

ٍّ َوَع نا إ 
َ َل َعَل  َعلِي  .ِحي َ،ِ إ َفَتا 

َلُم إِننىُل فِيىِل َلَصىاِدت  : ثم َااَل   ِن  َواهلُل َيع  َْ رإ فِيِل َكَما َتُق  ُكَراِن َأنن َأَبا َب   َبىاس   َت  

 َىىلن  اهلُل َعَلي ىلِ 
ِ
 َسُوى ِل اهلل

ُّ
رإ  َفُقل ىُت َأَنىا َولِىي  َساِ د  َتابِع  لِل َحهِّ  ُثمن َتَ فن  اهلُل َأَبا َب  

 
ِ
َمىُل فِيىِل بَِمىا َعِمىَل فِيىِل َسُوى ُل اهلل ىُنُل َوى ََني ِن مِىن  إَِمىاَستِي َأع  رإ َفَقَ ض  َوَولنَم َوَأبِي َب  

رإ  َىلن   ."َواهَّللُ َيْعَلُم َأنِّي فِيِه َصاِدٌق َبارٌّ َراِشٌد َتابٌِع لِْلَحقِّ اهلُل َعَلي ِل َوَولنَم َوَأُب  َب  

 "الاألىاد"  ومسىلم ر (2033)حىديث  "المغىالي"أخرال ال اىاسي ر 

 (.1959)حديث 

عل  نفسل ر ه ه الم او ة دعىت إليىل  -س ي اهلل ع ل–فأل ا ث اء من عمر 

لحااة  ومعرو  ع ل الن ا ع وأنل مع فن حاتل وعدلل ال ي ه  مضر  المثىل ا

  -ىل  اهلل عليل ووىلم-كان ينم   أن اهلل ي ن  لل عملل واألاده مع سو ل اهلل 

 .وأنل ْ يريد من أعمالل ر خالفنل إْ ال فا   ْ لل وْ عليل

عىدي بىن الايىاس وه ا عثمان بن عفان الاليفة الرا د  يتتيل ع يىد اهلل بىن  

ا : َما َنِصيَحُنَك، اال: ي صحل فيق ل لل عثمان ىد  َفُقل ىُت إِنن اهلَل ُوى  َحاَنُل َبَعىَث ُمَحمن
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ىىِل  ىىَنَااَ  لِلن ىىن  او  َحهِّ َوَأن ىىَلَل َعَلي ىىِل ال  َِنىىاَ   َوُك  ىىَت مِمن َم بِىىال  َىىىلن  اهلُل َعَلي ىىِل َوَوىىلن

 َىلن  اهلُل َولَِرُو لِِل َىلن  اهلُل َعلَ 
ِ
َرَتي ِن َوَىِح  َت َسُو َل اهلل أِلا  َت ال  ي ِل َوَولنَم َفأَلاَار 

َ لِيىِد  َاىاَل  َثَر ال نىاُ  فِىي َ ىت ِن ال  َيُل َوَاد  َأك  ىَت َسُوى َل : َعَلي ِل َوَولنَم َوَسَأي َت َهد  َسك  َأد 

َْ َولَ  ىُت  َم ُال   َىىلن  اهلُل َعَلي ىِل َوَوىىلن
ِ
ُلىُص إَِلىى  اهلل ِمىِل َمىىا َيا  ن مِىىن  ِعل 

 ِىىن  َخَلىَص إَِلىي

َساِء فِي ِون ِرَها َع    .ال 

ن  : َااَل   َحهِّ َفُ   ُت مِمن ا َىلن  اهلُل َعَلي ِل َوَولنَم بِال  د  ُد َفإِنن اهلَل َبَعَث ُمَحمن ا َبع  َأمن

ىىِل َولَِرُوىى لِِل َووَم  ىىُت بَِمىىا ُبِعىىَث بِىى ىىَنَااَ  لِلن ىىَت او  ىىَرَتي ِن َكَمىىا ُال  أِلا  ُت ال  ِل َوَهىىاَار 

ىُنُل  َْ َغَيي   َمىا َعَصىي ُنُل َو
ِ
ُنىُل َفىَ اهلل  َىلن  اهلُل َعَلي ىِل َوَوىلنَم َوَباَيع 

ِ
َوَىِح  ُت َسُو َل اهلل

رإ مِث ُلُل ُثمن ُعَمُر مِث ُللُ  اُه اهلُل َعلن َوَالن ُثمن َأُب  َب    ."َحنن  َتَ فن

 (.3272)حديث  "فضامل الصحابة"أخرال ال ااسي ر  

فأل ا الاليفة الرا د ي كر ر ه ه الم او ة أنل ممىن اوىناا  لروى ل اهلل 

وومىىن بمىىا بعىىث بىىل  وأنىىل هىىاار الألاىىرتين  وىىىح   -ىىىل  اهلل عليىىل ووىىلم-

ىىل  اهلل -وبايعل  وأنل مىا عصى  سوى ل اهلل  -ىل  اهلل عليل وولم-سو ل اهلل 

 .وْ غيل حن  ت ىف  ثم أب  ب ر مثلل  ثم عمر مثلل -معليل وول

ىىل  اهلل –ويرل أن لل من الحىه على  المسىلمين مثىل الى ي لروى ل اهلل  

 .وأبي ب ر وعمر من الطاعة واْحرتام وال فاء ب يعنل -عليل وولم

 .اال ه ا لضروسة دعت إل  ذلك 

 ا-وعن أبي ع د الرحمن السلمي َأنن ُعث َماَن  
َ
حيىَث ُح ِىىَر  -هلُل َع  لُ َسِ ي

َرَ  َعَلي أِلم  َوَاىاَل   : َأ  
ِّ
ىَحاَ  ال ن ِىي ْن َأى  َْ َأن ُيىُد إِ َىىلن  اهلُل َعَلي ىِل -َأن ُيىُدُكم  اهلَل َو

  -َوَولنمَ 
ِ
َلُم َن َأنن َسُو َل اهلل ُنم  َتع  ُسوَمَة  َمن  َحَفرَ : َااَل  -َىلن  اهلُل َعَلي ِل َوَولنمَ -َأَلس 
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َا نىُة  ىَرِة َفَلىُل ال  ُعس  ىَل َاىي َس ال  َلُمى َن َأننىُل َاىاَل َمىن  َاألن ىُنم  َتع  ُتأَلىا َأَلس  َا نُة  َفَحَفر  َفَلُل ال 

ُتُل َااَل  ل  ُا ُه بَِما َااَل : َفَاألن  . "َفَصدن

  وأخراىىل الرتمىى ي  (2993)حىىديث  "ال ىىىايا"أخراىىل ال اىىاسي ر 

 .ر إل  أبي ع د الرحمن بلفظ أووعمن  ريه وخ( 3277)حديث 

ىل  اهلل عليىل و -هل تعلم ن أن حراء حين اننفض اال سو ل اهلل "وم ل 

 ."اث ت حراء فليع عليك إْ ن ي أو ىديه أو  أليد: -ولم

 . "وأ ياء عددها": وفيل ا لل

فألىى ا يىىر  اوىىندع  مىىن هىى ا الاليفىىة الرا ىىد أن يىى كر عىىن نفسىىل هىى ه  

 . ال ا  الم اا  عل  ميألد من 

أحد العيرة الم يرين بالا ىة  -س ي اهلل ع ل-وه ا وعد بن أبي وااص  

َد ب ىَن َأبِىي َوانىاصإ َيُقى ُل : -سحمىل اهلل-يق ل وعيد بن المسي   ُت َوىع  َمىا : َوىِمع 

ىامإ َوإِ  ُت فِيىِل َوَلَقىد  َمَ ث ىُت َوى  َعَة َأين ىَلم  ىِ ي َأو  ِم الن َيى   ْن فِىي ال  َلَم َأَحد  إِ نِّىي َلُثُلىُث َأو 

اَلمِ  و 
ِ  ."اس 

 (.3923)و (3929)حديث  "فضامل الصحابة"أخرال ال ااسي ر  

ور حديث وخر يصل نفسل س ي اهلل ع ل أنل أول سم  بسىألم ر وى يل اهلل  فقىد 

مإ  َعىَرِ  َسَمى  بَِسىأل  ُل ال  ا َيُقى ُل إِنِّىي أَلَون د  ُت َوع  أخرج ال ااسي عن َاي ع  َااَل َوِمع 

ىُمُر َوإِنن َأَحىَدَنا فِي َو  ُح  َلىِة َوَهىَ ا السن ْن َوَسُت ال  ُلو َوَما َل َىا َ َعىام  إِ ُن َا َنغ   َوَسَأي 
ِ
 ِيِل اهلل

ىاَلِم  و 
ِ ُسنِىي َعَلى  اس  ىَ َحت  َب ُى  َأَوىدإ ُتَعلِّ اُة َمىا َلىُل ِخل ىط  ُثىمن َأى  َلَيَضُع َكَما َتَضُع الين

يِي ا َوَ لن َوع   (.2253حديث . )ِخ  ُت إِذ 
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اال ه ا ع دما  عن فيل ور عدلل ور ىالتل بعىض الم حىرفين مىن أهىل  

 .العرات

وه ه الم اال النىي تىعل م انىة هىؤْء الصىح  ال ىرام ال ى الء يسىر  ىا  

 .المؤم  ن الصادا ن ويرواا من فضاملألم

من  -ىل  اهلل عليل وولم-وي قم عليألم  ا أعداء اهلل وأعداء سو ل اهلل   

 .الروافض وال ا  ية وتغيضألم وتحرت أك ادهم

والعلماء اىد يحنىاج أحىدهم إلى  الث ىاء على  نفسىل إذا ت الى  عليىل أهىل  

  فيرد على   عىن وتيى يل -سحمل اهلل–ال ا ل مثل ت ال ألم عل  العالمة األل اين 

 .ه ا  و عن وتي يل ذا   أمر يعرفل  ال  العلم فضال  عن العلماء

  

 

 (: 17ص) اال ا ر -2

ر مامى ع ال نى  والروىامل  -االمى –ويق ل اليىي  سبيىع المىدخلي "

ل  وال المعلمي عل  مؤلفايت ر نصر السى ة أليىدها ه كمىا أيىدها "( : 7/172)

 . "إخ انل من أممة الس ة وْ ويما ىديقل األل اين

هىى ا ال ىىالم كىىان سدا  علىى   عىى ن كاذبىىة مىىن أحىىد الاصىى م بي  ىىُت  :أقووول

 : انط ااألا عليل ثم عق ألا بق لل

مىىا أدسي مىىاذا يقىى ل المعلمىىي ر سبيىىع وأت اعىىل لىى  ا لىىع علىى  : أاىى ل "

هىل يسىنحه سبيىع ع ىده ( 1)وى ه أن بين ىىنل( 1)تالع ألم ب ص ص أهىل العلىم النىي

                                                 
 .الظامل كذا قال هذا الطاعن  -  
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السى ة أو لقى  ال اىىا الصىادت أم وىل إمام الارإ والنعديل أو وىل سبيىع 

 ."يسنحه لق   وخر

 :فقلت سدا  عل  ه ا الني يل       

ول  ل هل يسىنحه  إن سبيع  ْ ُيِح ُّ أن ُي َىَل   ه األوىا  : أا ل "

ُس من نق لىل وىلفي يحىرتم  أن ي ىل بال    والايانة وبرت ال ص ص وهل ُيح ِّ

كلألىا ر خدمىة المى ألس السىلفي والى ن ِّ ْويما ونق ل سبيع !! الم ألس السلفي ،

ع ل وعن أهلل واد األىد خصى م الىدع ة السىلفية أن ياىدوا عليىل مآخى  ر نقلىل 

 .فعالوا بحمد اهلل تعال  

وأعنقد أام مع خص منألم ْ يلحق ن فالن  ر الاىرأة على  ال ى   والن ى ي  

 . "وأنن ع دهم ما ْ ي اد ع د فالن من الحياء والمروءة

وه ه خيانة ثانية مىن هىؤْء تىدل على  اايىة الفاى س ر الاصى مة : لأقو

وم اىىىرة أمثىىالألم مىىن أهىىل ال ىى   واألهىى اء بطريقىىة ملن يىىة  فلىى  أتىى ا بسىىيات 

ال الم وو اال وما ب ي عليل كالمىي للألىر ل ىل وىلفي م صىل أنىل كىالم حىه ْ 

 .عي  فيل  للمسلم أن يق لل لدفع الللم عن نفسل 

 

 (:17ص)اال ا ر  -3

وكن ىي "( : 11/113)ويق ل اليي  سبيع ر مام ع ال ن  والروىامل "

 ."اد ح م فيألا العلماء وأيدوها

 :أقول

                                                                                                                                            
 .الظامل كذا قال هذا الطاعن  -  
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هىى ا ال ىىالم حىىه  النىىل سدا  علىى  دعىىاول عىىدنان عرعىى س ال ا لىىة  واىىد 

 .اخنطل الق م ه ا ال الم فاىلي ل عن وياال وو اال

 (:115-11/113) "المام ع"وه ا نص كالمي ووياال كما ر 

 .حقيقة المطال ة بالمحاكمة: الحادي والعيرون "

تيدت عدنان كثيرا  بقصة المطال ة بالمحاكمة  وك   كى بات ر عر ىألا 

 .عل  ال ا   ور تص يرها عل  خال  حقيقنألا ووااعألا  وليل فيألا ه ا وه ا 

والقصىىة   يلىىة يعرفألىىا ال اوىىطة بي ىىي وبي ىىل  وأاىىا أخىى ت مراحىىل مىىن 

نعد ل نابىة مىا أسيىد  ومىن ذلىك تىردده ر المحاكمىة إلى  الفى لان  م ألا أنىل اوى

 .والع اد

ثم اونقر سأيي وتراا لي أنىل مىن غيىر الالمىه الىدخ ل مىع هى ا الملى ع 

 .وكتبي قد حكم فيها العلماء وأيدوهاالمم ه ر محاكمات  

فمن السال إدخالألىا ر مناهىات ودهىاليل ْ اايىة لألىا  واىد حسىم فيألىا 

 .األمر

علىى  عىىدنان إْ أن يسىىير وساء العلمىىاء  ومىى ألم اليىىي  محمىىد ناىىىر  فمىىا

 .الدين األل اين ر تتييدها  واعرتافل باط،ل

وق ط الق اعد الني يريد عدنان أن يقيم عليألا الطامفة العدنانية ": ثم الت

القط ية الني يسىميألا يلمى  بالطامفىة الم صى سة ويريىد  ىا أن يقىيم عليألىا الدولىة 

 .اسوالمية

واد وات اهلل عدنان إل  الق ل بتنل ير   النحاكم إل  اليىي  محمىد بىن 

 : ىالا العثيمين  حيث اال ر  ريط الالسة ر أو انيا مع المغراوي
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أس ىى  اليىىي  ابىىن عثيمىىين  نىى ه  إليىىل م ا ىىرة احن  أاطىىع ليىىاسيت » 

 .ر أوسبا  وأذه  إل  اليي  نحن م( 1)ودوسايت

نارإ  أنا اصدي تربيىة اليى ا  أن ْ يىدخل ا  أنا الت نصحا وْ: أا ل

 (.2)«ر الناريا  ألنل ليع ه ا و يل 

ثم وات اهلل بعض الي ا  ال ين يعيي ن ر أوسبا  ف ال أو،لة إل  اليي  

نصىحا وْ  "محمد بن ىالا العثيمين عن بعض ا اعىد عىدنان  وم ألىا ااعىدة 

اهلل بمىىا يألىىدمألا    فتاىىا  اليىىي  محمىىد بىىن ىىىالا العثيمىىين حفلىىل"ناىىرإ 

 .ويسنتىل  تفنألا

 :وإلي م نص األو،لة

 :اال السامل

 ."نصحا وْ نارإ  ": ما ايل ر أخطاء أهل ال دع -1

إ من عاند الحه: -حفلل اهلل-فتاا  اليي    .ه ا غلط بل نار 

 ."من َحَ َم ُح َِم عليل  " -2

 .ه ه ا اعد مداه ة: -حفلل اهلل-فتاا  

 ."بالعمل ْ من اري  وْ من بعيد ْ عالاة لل ية  " -3

: -ىىل  اهلل عليىل ووىلم-ه ا كى    لقى ل ال  ىي : -حفلل اهلل-فتاا  

 ."إنما األعمال بال يات"

                                                 
 .اليت يدير هبا الفنت ويفرق وميزق هبا السلفيني بعد أن كانوا على كلم  وادد  ومنهج وادد وراته يف أوربا  -  
منا قاهلا من أول ر اً على العلماء الذين ينتقدون أهل البدع وخاص  من ينتقد سيد قطب، ومل يقيدها إ: أقول -  

 .بالشباب
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ييرتط بعىض ال ىا  ر اىرإ أهىل ال ىدع وغيىرهم أن يث ىت الاىرإ  "ى 2

 ."بتدلة اطعية الث  ت 

 .ه ا ليع بصحيا: -حفلل اهلل -فتاا  

يسمع من  اص خطىت أو واىل على  أخطىاء  ييرتط بعضألم ر من "ى 5

ر كنىىا  أن يسنفصىىل أو ي صىىا ا ىىل أن يح ىىم  وا ىىل أن ي ىىين هىى ه األخطىىاء  

 ."من خالل ه ا فقد اتصل بصفة من ىفات الم افقين : واال

 .ه ا غلط: -حفلل اهلل-فتاا  

أنل من العدل واسنصا  ع د ال صىيحة والنحى ير أن تى كر حسى اهتم  "ى 2

 ."اهتم إل  اان  وي،

ر : ْ  ْ  ْ  ه ا غلط  اومع يىا ساىل: أا ل لك: -حفلل اهلل-فتاا  

 .مقام الرد ما يحسن أين أذكر محاون الرال وأنا ساد  عليل  إذن َ ُعل سد ي

 حن  ول  كان من أهل الس ة  يا ا،: اال السامل

من أهل السى ة وغيىر أهىل السى ة  كيىل أسد  وأسوإ : -حفلل اهلل-فتاا  

 !!!  ه ا معق ل،أمدحل

 (.1)-حفلل اهلل-اننأل  كالمل 

و  ا اااست الق اعد ال ا لة الني اخرتعألا عدنان عرع س  لحمايىة ال ىدع 

 .وأهلألا  ولمقاومة أهل الس ة وكم  أف اهألم  ا  واااس ك لك ما ب ي عليألا

 (.وم روا وم ر اهلل واهلل خير الماكرين)

                                                 
 .غ من شريط مسجل بصوتهمفر   -  
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س  ان خير أمن أوىع ب يانىل على  أفمن أوع بيانل عل  تق ل من اهلل و)

 (. ف  ار  هاس فاااس بل ر ناس األ م واهلل ْ يألدي الق م اللالمين

 (.فتما اللبد في ه  افاء وأما ما ي فع ال ا  فيم ث ر األسل)

ألىى ل عىدنان عرعى س  وبقيىة  -سحمل اهلل–ه ا نقد العالمة ابن عثيمين  

بن محمىد هىادي وبىااي علمىاء المدي ىة العلماءه الف لان والع اد وال امي وليد 

وعلماء اليمن كلألم أيدوا كنابايت ر إبطال أىى ل عىدنان وم ألاىل الفاوىد الى ي 

ي طله م ل إل  الطعن ر أهل الس ة وتيى يألألم  ويألىد  إلى  إوىقاط كالمألىم ر 

 .أهل ال دع  وْ ويما كالمألم ر بدع ويد اط 

 

 (:17ص)اال ا ر  -2

وهىل لربيىع أىى ل "( : 13/223)  والروامل ويق ل ر مام ع ال ن"

 فاودة وأف اس م حرفة،

وهل تتييىد ك ىاس علمىاء السى ة ألىى ل سبيىع وكناباتىل كىان خيانىة وت ييىت 

 ."حملة  د اسوالم،

 :أقول 

ا لحمالتىل حمالتىل  ه ا ال الم النل أث اء م اايني ألبي الحسن المتسبي سدًّ

ا و نان االيع اء عل  أى ل السلل الني يسميألا بت  . ى ل سبيع لوس 

وكالمي ه ا حه  وتتييد العلماء ل نابايت القاممة عل  األدلىة مىن ال نىا   

والس ة وأى ل السلل الصالا تتييدهم وا ا  ولم يعاس ىألا إْ أهىل األهى اء 

المدافعين عن أهل ال دع والعقامد الفاودة من وحدة ال ا د إل  وحدة األديان  
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إلىى  العقامىىد اليىىركية  إلىى  غيىىر ذلىىك مىىن الضىىالْت  إلىى  تعطيىىل ىىىفات اهلل 

 .ال عل

فلماذا تسل  ن ه ه المسالك الاام ة ر برت ال لمىات عىن وىيااألا ووى ااألا ومىا 

ي ين أو ا ا الني يعطي لقاملألا الحىه أن يق لألىا  سااىع الصىحيفة النىي اخنطفى ا 

 .م ألا ه ه ال لمات وما ا لألا

 

 (:32ص)اال ا ر  -5

( 13/223)سبيىىع المىىدخلي ر مامىى ع ال نىى  والروىىامل  اىىال اليىىي "

وْ أايىىل ل فسىىي وْ لغيىىري أن : )منعق ىى  اليىىي  أبىىا الحسىىن المىىتسبي ر ا لىىل 

فألمت ر ذلىك ": ه بالق ل ( يمنح  ا أحدا  من المسلمين بح  أو بغض  اص

ال ات أنل يقاوم من يدافع عن سبيع ومق ىل وأمثالألمىا مىن دعىاة المى ألس السىلفي 

ل ابين ع ل والقامعين ألهل األه اء  فلىم أىىاسحل بى لك بىل تلطفىت معىل كمىا ا

 . "ترل

ومىا المىانع مىن ":  -بعد كىالم لىل–( 13/227)ثم اال ر ىل  ال نا  

اهتام من يطعن ر أعالم الس ة ر ه ا العصر كما كان ولف ا ينألم ن من يطعىن ر 

  مىا المىانع والعلىة واحىدة حماد بن ولمة وحماد بن ليد واألولاعي وأمثىالألم  

فىىإذا كىىان األولىى ن ينألمىى ن ألاىىم يطع ىى ن ر هىىؤْء األعىىالم مىىن أاىىل أن ألىىم 

 . "فما المانع من إلحات وسثنألم  م  منمس  ن بالس ة 

  

 :التعليق
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 :أىل ه ا ال الم ر الم  ع المياس إليل

 : النم باس  اهلل في م "

أحىدا  مىن المسىلمين بحى  أو وْ أايل ل فسي وْ لغيري أن يمنح ى ا ))  

بغض  اص أو  امفة أو مقالة مطلق   فمن وافقألم عليألا أح ى ه واربى ه  ومىن 

خالفألم فيألا أبغض ه وهاروه إْ إذا كان الياص علم  من أعالم السى ة و  ىه 

ذكره األسل  فل ا أن نق ل من أبغىض فالنى  فاهتمىل على  اسوىالم كمىا اىال ا ر 

 .ال . (( ..حماد بن ولمة وغيره

اوىىنث يت مىن األ ىىااص ولىىم تسىىنثن مىىن : أاى ل سحمىىك اهلل أبىىا الحسىىن 

 .المقاْت وْ من الط امل

ف ان يا  أن تسنث ي  امفة أهل الحه أهىل الحىديث الطامفىة الم صى سة  

ومن عالمة أهل ال دع ال ايعىة ر أهىل : )) تق ل فمن ي غض مقالة ولف ا الصالا

ألال من ا ل اسمام أحمد بن ح  ل ر ابىن أبىي انيلىة وتق ل اري   عل  ا(( األثر 

ألنىل عىىر  : اىىال ابىن تيميىىة(( لنىديه لنىىديه لنىديه : )) اليىاتم ألهىل الحىىديث

 .مغلاه

وما المانع من اهتام من يطعن ر أعالم الس ة ر ه ا العصر كما كان ولف ا  

م  مىا ينألم ن من يطعن ر حماد بىن وىلمة وحمىاد بىن ليىد واألولاعىي وأمثىالأل

 .المانع والعلة واحدة

فإذا كان األول ن ينألم ن ألام يطع  ن ر هؤْء األعىالم مىن أاىل أن ألىم  

 .منمس  ن بالس ة
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فما المانع من إلحات وسثنألم  م  بل هؤْء الال   أحه باْهتامه ألام  

ول  ا كىل الطىرت اليىيطانية واوىنادم ا كىل مىا يسىنطيع نل مىن ووىامل ال يىر 

اس اعة ر تي يل أهىل السى ة وأعالمألىم  ثىم إن هىؤْء الالى   هىم واسذاعة و

ال ين اعل ا مقاْهتم الفاوىدة و ىي خألم الم حىرفين م ا ىع امنحىان واخن ىاس 

 .ألهل الس ة  وعل  مقاْهتم الفاودة و ي خألم الم حرفين ي ال ن ويعادون

هى ا أسا  ىياغة ه ه الفقرة عل  مقنض  مىا كىان عليىل أوىالف ا واعن ىاس  

الميلان ميلان  ىحيح ه ألنل م  ثه من اليرع وىالا ل ىل لمىان  فالسى ة اليى م 

هي الس ة باألمع وال ْء والعاء عليألا وعل   امفنألا وأعالمألىا م ا اتىل ااممىة 

ثابنة ْ تنغير حن  ينغيروا هم ويفاسا اا  وحي ،  يسنحق ن ما ايىل فىيألم  وأسل 

 ."(125) أن ت نفي بما النل ر الفقرة 

 

 فماذا ى ع هؤْء الا نة،

 :ما يتيت " اص"إام ح ف ا ا لل بعد كلمة  -أ

بىى ه  ومىىن "  أو  امفىىة أو مقالىىة مطلقىى   فمىىن وافقألىىم عليألىىا أح ىى ه وارن

خىىالفألم فيألىىا أبغضىى ه وهاىىروه  إْ إذا كىىان اليىىاص علمىى  مىىن أعىىالم السىى ة  

هتمىل على  اسوىالم  كمىا َمن أبغىض فالنى  فا: و  ه ذكره األسل  فل ا أن نق ل

 . "إل ...اال ا ر حماد بن ولمة وغيره 

ْ  خيانة عل   ريقنألم الاام ة المعأل دة  .ح ف ا ه ا ال الم أو

ألن ر ه ا ال الم ما يدين أبا الحسن  فإنىل لىم يسىنثن إْ  اصى   -ثاني 

ره علم  من أعالم الس ة   ه ذكره األسل  ولم يمثل بتحد من أعالم ه ا العصى
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ألاىىم ْ ايمىىة لألىىم ع ىىده  ولمىىا يألىىرت فن نىىل  وبىىينن العلمىىاء  ىىاللل وأدانىى ه ر 

أبا يلل وتتىيالتل الفاوىدة أوىقطألم عىن ب ىرة أبىيألم  وهىم مىن أعىالم العصىر  

ولألم األ د ر الدع ة إل  الن حيد والس ة ومى ألس السىلل الصىالا والى   عىن 

صرهم  ال ين يمنحن  ىم  ذلك  ولألم ر ذلك المؤلفات ال ثيرة  وهم ساال ع

 .سغم أن   الاأللة الحاادين والحاودين  ففي ه ا ال الم إوقاط لألم

 :اال اسمام ابن اني ة ماا    أهل الس ة ر عصره تيايع  لألم

 .فإن ايل إن الث سي وابن عيي ة وابن الم اس  وأ  اهألم لم يقف ا"

 ."ال ل لمان ساال  فتنت ث سي لمان ا وابن عيي ن : ال ا

 ."مام ع عقامد السلل" من ( 229ص) "اْخنال  ر اللفظ"انلر  

وهؤْء العلماء المعاىرون هم ال ساث ْبن بىال واألل ىاين وابىن عثيمىين 

 .ومن و قألم من علماء السلل

ْ تلال  امفىة مىن أمنىي ااممىة بىتمر اهلل ْ  ": -ىل  اهلل عليل وولم-اال 

 ."أمر اهلل وهم ياهرون عل  ال ا  يضرهم من خ لألم أو خالفألم حن  يتيت

 (.1039)حديث  "ىحيحل"أخرال مسلم ر 

 .وه ا الحديث ْ ين اول الحل ي وأبا الحسن ومن عل  ااألما

 .لم يسنثن أب  الحسن المقاْت السلفية - 

 .لم يسنثن الطامفة الم ص سة-اى

مىىن أيىىن لىىل تحىىريم اْمنحىىان وهىى  ثابىىت بال نىىا  والسىى ة  وهىى  مىىن  -د

َ ىِ َ  َهىَ ا : )يم م ألس السلل  اال تعال ىم ِسى َُنُ ُم ال  َْ َتُق ُلى ا لَِمىا َتِصىُل َأل  َو
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 َْ َ ىِ َ    ال 
ِ
َنىُروَن َعَلى  اهلل ىِ يَن َيف  َ ىِ َ  إِنن الن  ال 

ِ
َنُروا َعَل  اهلل َحاَلل  َوَهَ ا َحَرام  لَِنف 

لُِح نَ   [.112:و سة ال حل( ]ُيف 

هىؤْء أاىم يحرمى ن اْمنحىان باأل ىااص  ال ي يلألر من تصىر  -هى

والمقاْت والطامفة الم ص سة وم ألاألا  واد سددُت عل  با ل أبي الحسن أيام 

 ( : 227/ 13) "المام ع"ىعي الط يل عليل وتلطفي بل  فقلت كما ر 

اونث يت من األ ىااص ولىم تسىنثن مىن : سحمك اهلل أبا الحسن: أا ل "

 .المقاْت وْ من الط امل

ف ان يا  أن تسنث ي  امفة أهل الحه أهىل الحىديث الطامفىة الم صى سة 

ومن عالمة أهل ال دع ال ايعىة ر أهىل : )) تق ل فمن ي غض مقالة ولف ا الصالا

وتق ل اري   عل  األال من ا ل اسمام أحمد بن ح  ل ر ابىن أبىي انيلىة (( األثر 

ألنىل عىىر  : ال ابىن تيميىىةاىى(( لنىديه لنىىديه لنىديه : )) اليىاتم ألهىل الحىىديث

 .مغلاه

وما المانع من اهتام من يطعن ر أعالم الس ة ر ه ا العصر كما كان ولف ا 

ينألم ن من يطعن ر حماد بىن وىلمة وحمىاد بىن ليىد واألولاعىي وأمثىالألم  مىا 

 .المانع والعلة واحدة

فإذا كان األول ن ينألم ن ألام يطع  ن ر هؤْء األعىالم مىن أاىل أن ألىم 

 .نمس  ن بالس ةم

فما المانع من إلحات وسثنألم  م  بل هؤْء الال   أحه باْهتامه ألام 

ول  ا كىل الطىرت اليىيطانية واوىنادم ا كىل مىا يسىنطيع نل مىن ووىامل ال يىر 

واسذاعة واس اعة ر تي يل أهىل السى ة وأعالمألىم  ثىم إن هىؤْء الالى   هىم 
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لم حىرفين م ا ىع امنحىان واخن ىاس ال ين اعل ا مقاْهتم الفاوىدة و ىي خألم ا

 .ألهل الس ة  وعل  مقاْهتم الفاودة و ي خألم الم حرفين ي ال ن ويعادون

أسا  ىياغة ه ه الفقرة عل  مقنض  مىا كىان عليىل أوىالف ا واعن ىاس هى ا 

الميلان ميلان  ىحيح ه ألنل م  ثه من اليرع وىالا ل ىل لمىان  فالسى ة اليى م 

ء والعاء عليألا وعل   امفنألا وأعالمألىا م ا اتىل ااممىة هي الس ة باألمع وال ْ

ثابنة ْ تنغير حن  ينغيروا هم ويفاسا ها  وحي ،  يسنحق ن ما ايىل فىيألم  وأسل 

 ."(125) أن ت نفي بما النل ر الفقرة 

 :الت ه ا ال الم تعليق  عل  ا ل أبي الحسن

لمين بحىى  أو وْ أايىل ل فسىي وْ لغيىري أن يمنح ىى ا أحىدا  مىن المسى"

بغض  اص أو  امفة أو مقالة مطلق   فمن وافقألم عليألا أح ى ه واربى ه  ومىن 

خالفألم فيألا أبغض ه وهاروه إْ إذا كان الياص علم  من أعالم السى ة و  ىه 

ذكره األسل  فل ا أن نق ل من أبغىض فالنى  فاهتمىل على  اسوىالم كمىا اىال ا ر 

 ."ال  "... حماد بن ولمة وغيره

نىىت هىى ه المؤاخىى ة واحىىدة مىىن حىى الي خمسىىين مؤاخىى ة عقديىىة وكا

  "السىراج ال هىاج"وم ألاية  تضىم ألا كنىا  أبىي الحسىن المىتسبي المسىم  بِىى 

وأسولُت إليل مالحلايت ورا  بي ي وبي ىل  فلىم يرتااىع إْ عىن القليىل  وال اايىات 

 .ال ا الت أىر عليألا

عىىن أهىىل ال ىىدع  ثىىم  ىىرع ر الحىىر  العل يىىة علىى  أهىىل السىى ة والىى   

واخرتاع األىى ل ال ا لىة للى   عى ألم ولمحاسبىة أهىل السى ة ومى ألاألم  ومىن 

المى ألس ال اوىع األفىيا الى ي يسىع أهىل السى ة "  و"نصحا وْ اىدم": أى لل
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بما ر ذلك القاملين ب حدة األديان وحرية األديان وأخى ة األديىان   "واألمة كلألا

األه اء ع د الحل ي و يعنل الني ع ىدها ويا ويل من يرل أن ه ا الرال من أهل 

 .من ال اليا ما اد عرفل أهل الس ة حق 

 :اال ا -2

مادحى  ( 9/35)اال اليي  سبيع المدخلي ر مام ع ال ن  والروامل "

أما وم  األول   وسىىانة العىرل فسىل ا العقىالء الم صىفين ": كناباتل بالق ل

مح  ىىة ع ىىد أهىىل الحىىه اميعىى  تسىىر ع ألمىىا ر كنابىىايت  وأحمىىد اهلل أن كنابىىايت 

المؤم ين وتغيظ الم طلين  وتمنىال والحمىد هلل باى دة العىرل وا تىل وسىىاننل 

 ."وا ة الحاة والعهان بعيدة عن النيدت والنقعر

 

إن هىى ا كىىان سدا  َ علىى   ىىاعن رن ور أوىىل بي وأخالاىىي وم ألاىىي : أقووول

 -عليىىل السىىالم-م وىى  وأمىىانني دفاعىى  عىىن وىىيد اطىى  الىى ي  عىىن ر ن ىىي اهلل 

ومن ر عصره من الصحابة  ودفاع  عن ا لىل  -س ي اهلل ع ل-و عن ر عثمان 

بنعطيل ىفات اهلل ووحدة ال اى د وألليىة الىروإ وعىن  ىالْت كثيىرة أخىرل 

عي ه ا الطاعن أنل ارأه"أ  اء إوالمية"بي  نألا ر كنابي   .  ال ي يدن

 ."كن  وسوامل وفناول"بي من كنا( 9/32)اال ه ا المدافع كما ر 

  (أىىى ل ال حىىث العلمىىي)نلىىرت ف اىىدت هىى ا ال نىىا  يفنقىىد ": اىىال

الحيدة العلمية  م ألس ال قد  وأمانىة ال قىل والعلىم  عىدم هضىم الحىه ه أمىا أد  

 ."الح اس  ووم  األول    وسىانة العرل فال تمت إل  ال نا  بىألااع
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 ط ىه تمىام اْنط ىات على  ي( فىالن)و حان اهلل  إن كىل مىا االىل  ": فقلت

خطابل ه ا  فقد ا نمل عل  الة أوسااىل على  عيى   ماالىة مىن افنقىاد أىى ل 

ال حث العلمي  ومن الحيدة عن م ألس الحه  وعن أمانة ال قل والعلىم وخى ْن 

  أما أد  الح اس فقىد ابنعىد ع ىل كىل ال عىد ر هى ا الاطىا   فلعلىل لىم ...الحه

  ."ياطر لل عل  بال

م نىديات كىل "عت ه ه العصابة الميرفة عل  ما يسىم  لوسا  بىىفماذا ى 

 ،"السلفيين

لقد حى فت هى ه العصىابة هى ا الطعىن اللىالم رن ور أمىانني ور أوىل بي 

وم ألاىىي إلىى  وخىىر مىىا يىىراه القىىاسا اليىىريل مىىن الطعىى ن اللالمىىة النىىي لىىم يقىىم 

 .ىاح ألا عليألا أدن  دليل 

ا الطعن اليديد ال ي كان كالمي أليع من الايانة المالية ح   ه  -1

 سدا  عل  ىاح ل،

مىىاذا يريىىد هىىؤْء الا نىىة أن أاىى ل ا ابىى  علىى  هىى ا الللىىم اليىىديد  -2

 والطعن ال ا ل الفليع،

 ر كالمي ه ا  بل ْ يعي ل  -3
ن
ْ أعنقد أن ولفي   ريف  نليألا يعي  علي

   ولعلألم يألدف ن إْ م ندع خامن حااد  ياعل المعرو  م  را  والم  ر معروف

 .إل  تي يل من ي نقد  الْت ويد اط 

واد أيدن العلماء والسلفي ن والحمد هلل كنابىايت وم ألاىي  ومى ألم العالمىة 

 .وه ا تتييده-سحمل اهلل-األل اين

ر لألى ه  -عىل واىل-نحىن بىال  ىك نحمىد اهلل ": -سحمل اهلل–اال  أن وىان

عل  م ألس السىلل الصىالا ه دعىاة  الدع ة الصالحة القاممة عل  ال نا  والس ة

عديدين ر مانلل ال الد اسوىالمية يق مى ن بىالفرل ال فىامي   الى ي اىلن مىن 
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اليىي  سبيىع ] فوالح  للوه هو ين اليوي ينيق م بل ر العىالم اسوىالمي اليى م  

الداعيين إلى  ال نىا  والسى ة   ومىا كىان عليىل السىلل الصىالا   [ واليي  مق ل

لف ن ه ا الم ألس الصحياه هى  كمىا ْ يافى  على  الاميىع ومحاسبة ال ين ياا

 .( )إما من جاهل أو صاحب هوى: إنما يصدس من أحد سالين 

الااهل يم ن هداينل ه ألنل يلن أنل عل   يء من العلىم   فىإذا ت ىين العلىم 

-أما ىاح  الأل ل فلىيع ل ىا إليىل وى يل   إْ أن يألديىل اهلل . . الصحيا اهندل 

إموا جاهول فوُيَعل م   -كما ذكرنا-فألؤْء ال ين ي نقدون اليياين  -ت اس  وتعال 

إموا أ   -لو  وجول-وإما صواحب هووى فُيسوتعاا بواهَّلل مون شورب ون لب مون اهَّلل 

 ."يهديه وإما أ  يقصم ظهرب

 :ر إاابنل باص ص اليي  سبيع بن هادي  -سحمل اهلل -واال 

ربيووعإ إنهووا : الوودكتورإ  الوو ر رأيتووه ا كتابوواخ اليووي  : فتسيىىد أن أاىى ل"

مفيدة  وال أاكر أين رأيت له خ أ  وخروجًا لن المنهج الو ر نحون نلتقوي معوه 

 "ويلتقي معنا فيه

ر أكثر مىن مىرة   ر  -أي اليي  سبيع-ل  ي الت لل ":  -سحمل اهلل–واال 

مألاتفة ارت بي ي وبي ل   ل  أنل ينلطل ر اوىنعمال بعىض الع ىاسات   وبااىىة 

عليل اد ي  ن ممن اننقل إل  حسا  اهلل وفضلل وسحمنل ومغفرتل    أن ال ي يرد

ثىىم هىى  مىىن لاويىىة أخىىرل اىىد ت ىى ن لىىل  ىى كة   وي ىى ن لىىل عصىى ة ي نمىى ن إليىىل 

بالحما  الااهلي   ى ُمس  العلمي ى   فمن أال هؤْء ليع مىن أاىل ذا  الى ي 

ن خىالف ا اننقل إل  سحمة اهلل علوال أسل أن ينلطىل ر الىرد على  أول،ىك الى ي

 (.2)"قوية جدا  -والحمدهَّلل -أما الناحية العلمية فهي فيه م ألا ا السلفي  

ىا عىن المى ألس السىلفي  فيألادة ه ا اسمام بتنىل مىا سأل لىي خطىت وْ خروا 

تدحض افرتاءات المتسبي بىتن لىي أىى ْ فاوىدة أبطلألىا ر كنابىل السىراج الى ي 

                                                 

على الحليب وعرعور واملأريب وشيعتهم، فإهنم ما بني واهـل أعمـاه التعصـب والتحـزب  وهذا الريام املنصئ ينطبق -  
، وإن عمـل هـؤالء شـر وأسـوأ بريثـخ وما بني صادب هوى يتأكل بدينه، وحيارب الحق وأهله ويدافا عن الرـال وأهلـه

 .من عمل من تريلم فيهم األلباين يف وقته

ضـمن سـؤاالت أيب الحسـن مصـطفى بـن إ اعيـل   / 15والنور رقـم نص ما قاله الشيخ يف شريط سلسل  اهلدى  -  
 .هـ2 9 /4/7للعام  األلباين يف تاريخ 
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 ىاين  فألىل يتخى  المسىلم الصىادت هى  أي ر حياة العالمىة األل1213ألفل ر عام 

 !ال ليل بق ل ه ا اسمام أو بق ل ه ا ال  و  الاأل ل ،

ل  اىطل العيرات أو الم،ات من أمثىال هى ا الحقى د الاألى ل لمعاس ىة 

العالمة األل اين وحده َلسقط ا عل  أمألات سوووألم ولنألىاوت افىرتاءاهتم تحىت 

بىااي علمىاء السى ة للمى ألس الحىه تتييىد  نالعقالء ال  الء اليىرفاء فضىال عىأادام 

 .ال ي أوير عليل

الع اىم مما ر كن  ويد اط  من "معلق  عل  كنا   -سحمل اهلل–واال 

 :"الق اىم

كل ما سددتل عل  ويد اط  حه  ىى ا    وم ىل ين ىين ل ىل اىاسا مسىلم  "

عل   يء مىن الثقافىة اسوىالمية أن وىيد اطى  لىم ي ىن على  معرفىة باسوىالم 

 .روعلبتى لل وف

علىى  ايامىىك ب ااىى  ال يىىان ( الربيىىع)فاىىلا  اهلل خيىىر الاىىلاء أيألىىا األ  

 ."وال يل عن األلل وانحرافل عن اسوالم

فألل يؤخ  ب الم ه ا اسمام ال ااد وتتييده لمىا اننقىدت بىل  ىالْت : أا ل

ويد اط  أو يؤخ  بدفاع المتسبي وعرع س وأمثالألما من أهل األحقاد واألهى اء 

لمغالطات والم ابرات الفا حة ر الدفاع عن وىيد اطى  وأ ى اهل ة واالاامح

 .من أهل الضالل

 

 :أقول

فم اال علماء الس ة وتتييدهم ل نابايت وم ألاي وه ه اليىألادات الق يىة 

األمي ة من العالمة األل اين أحرات أك اد هؤْء الألمس المنىتكلين بىدي ألم  الى ين 

ت الىى  م حقىىدا  وح قىى   فىىدفعنألم إلىى  ييىىرتون بآيىىات اهلل ثم ىى  الىىيال   ومىىأ

الىىرتبص وتحىىين الفىىرص لل ثىى   بفنىى ألم وأكىىاذي ألم وأسااىىيفألم علىى  المىى ألس 

السلفي وعل  سبيىع ومؤلفاتىل  فلمىا ذهى  أول،ىك العلمىاء ال ىىلهاء ه ى ا عالنيىة 

ْ  وْ ذمىة  بعىد  بفن ألم وأساايفألم ْ يرا  ن ر السلفيين ومى ألاألم وأىى لألم إ
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ون علىى  مىىا ي ين نىىل إْ لحىىن القىى ل واألوىىالي  الغامضىىة النىىي أن كىىان ا ينسىىرت

فسروها بتعمالألم والني أعل  ها ر حىر م الألمايىة الضىرو  النىي يىتنل م ألىا 

 .غالة أهل ال دع  بل والم افق ن

وأكنفي   ا الىرد الى ي أيألىر مىا ع ىدهم مىن خيانىات وتم يألىات والى  

 .للحقامه

الفطىن تصى سا  عىن بىااي مىا تضىم ل  إن ه ا الرد ليعطي القىاسا الم صىل

هىىى ا المقىىىال مىىىن خيانىىىات والىىى  للحقىىىامه وعىىىن حىىىال كىىىات ي هىىى ا المقىىىال 

 . وانحطا ألم وو ء م ألاألم

 .وىل  اهلل عل  ن ي ا محمد وعل  ولل وىح ل وولم

 

 كن ل

 سبيع بن هادي عمير المدخلي
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