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 المقدمة
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 
احلمد هلل، والصالة والسالم على خري خلق اهلل حممد بن عبدد اهلل وعلدى هلدص وهد بص 

 .ومن اتبع هداه
 :أما بعد

فقددد هدددرب أربددع ورلدداب لبددب  دد ااب خسددب  بو الددديم بسددر أبددا   ددد فلمددا  دد ل ص 
 .ا بني األحبةهؤالء  ر دون أن  فرلا : ع ها تربم هبا ومبن خدرها، ولال يل

و  لص ع ها الديم   د بن حممد بن هادي املدخلي فسب من   درها، واع ذر لدد  
 .هخر ن أهنا  رل  م ص وخدرب من غري رضاه

وبو اآلن مل  عدددهبا هبدددا ر يدددا ومل  دددرن عدددن هبعهدددا وخددددرها، فهدددي ب ن مب ابدددة لقدددي  
 .ليس هلا أب شرعي

يص  رفض االعهباا هبدا، وحدق ملدن وحق لسب عالب أن خيجب م ها؛ ألن من ت سب بل
ت سدددب بليدددص أن خيجدددب م هدددا؛ ألهندددا تدددذب عدددن باهدددب وعدددن ضدددال  بدددري  دددع  رب ددداب 
الضددالالب املية ددة وم هددا الرعددن ن ر ددال مددن أعنددم ر ددب اهلل ومددن أعنددم أويل العددةم  

، وم هددا الرعددن ن معنددم أهدد اب -هددلى اهلل عليددص و ددل م  - لدديم اهلل وهيددص ما ددى 
بددددب تسفددددري بعضددددهم  -رضددددي اهلل ع ددددص  -وعلددددى رأ ددددهم ع مددددان  -  -ر ددددال اهلل 
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ورميهم بال فاق والسذب والرشاة وشراء الدذمم بو هخدر  دب ص الدد يع ألهد اب  حممدد 
-  - ورضي اهلل ع هم. 

فقدددب مدددا شدددهل  مدددن  م هلدددذه األوراق الدددح  يددد   وراش بال صدددي ة الذهبيدددة وخددددرب ن 
أضددعم مددن بيدد  الع سبدداب  لاهددا مددن احلددق العددامل بس افددة عجيبددة فمددن مددذامها أهنددا 

والعلددم والعدددل، فلددم ت صددم مددن هعددن فدديهم  دديد لرددب مددن األخبيدداء وأهدد اب ر ددال 
ومل ت صددم اال دددالم ب  خسدددب بليدددص  ددديد لرددب شدددر العقا دددد وأضدددلها مدددن  -  -اهلل 

  -القددال بدداحللال ووحدددة الاعدداد وتعريددب هددفاب اهلل، واال دد هاخة مبعجددةاب حممددد 
بخددددص : ))ص االشددددهبا ية املار سددددية بو اال ددددالم ومددددن بهاخ ددددص ل  ددددالم بقالددددصومددددن خسددددب  -

دداش  ددامالش   ضددمن أهدددافهما و ة ددد عليهمددا بال  ا ددق   صددام مددن الدددياعية واملسددي ية مًة
 .، بو غري  لك من الضالل((واالع دال

ولسددن أتبددا   ددب خدداعق لددد ععلدداا م ددص لد سدداش أعردداه مرتبددة مددن ال  سدد ل عمددا  فعددب، 
أعلص  االان ومن أعلص  عادون، فجعلداا أخفسدهم ن أحد  مراتدب البددر فدال عقدب  فمن

هلم  دردعهم وال   هجدان هندإل اال دالم ن وال هدم وبدرا هم وأحسدامهم ومداالفهم، وهدذا 
شد ن الرعددا  ن  ددب  مددان ومسددان، وب م داهلم  ددارب الر ددب واملصددل ان ودعدداة احلددق ن  

مداء في  لدان مراتدب العنمداء ح    دال هدؤالء  ب  مان ومسان ومن خالهلم تدرب  األل
 .األلماء بو هااغي   ارب من أعلهم د ن اهلل احلق ودعاتص
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وبهندددا لداهيدددة دهيددداء أن  دددرتسس   دددري مدددن شدددباب األم دددة ن هدددذه اهلددداة العميقدددة ح ال 
 .  بعث م هم من   ه ص بقي هم من الهبدي ن هذه اهلا ة

 ن بربدع هدذا الس داب احلدد الفاهدب بياخداش لل دق االوأخرياش وعدب خفسي مضرراش بو 
وخصدددراش لدددص ودماددداش لباهدددب  ددديد لردددب الدددذي   ددددر با دددم اال دددالم وردعددداش لبادددي أوليا دددص 

 .امل اهر ن للباهب والذابني عن أهلص
و ان هذا مين بعد هدال اخ ندار ملالدم م صدم مدن بسدر أبدا   دد  علدن فيدص بداخدة مدن 

لذهبية و  بجح هبا فلم  فعدب فاضدرررب ل ددر ردي  قام ب در أورالص وبا م ال صي ة ا
 .بعد أن أعذرب بو بسر أبا   د وبو  ب من لد  ع ب

 .وهلى اهلل على خبي ا حممد وعلى هلص وه بص و لم
 

   بص
 ربيع بن هادي عمري املدخلي

هد11/5/1121ن 
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 أيب   د بو فضيلة املسرم الديم الد  ار بسر بن عبداهلل 
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 وفقه اهلل وأعاده اهلل إلى حظيرة الحق والصواب 
 السالم عليسم ورمحة اهلل وبر اتص 

 :أما بعد
هدد والاالدع ن أربدع هد ا م ن ليلدة  22/1/1111فقد وهب بيل خردابسم املدؤرب بدد
هدد أي بعدد  دبعة أشدهر وأربدع وعددر ن ليلدة  1111أربع عدرة من رمضان املبارك عام 

ال عنننر قرفنننق ف ننني عن  ولننننر عنننر قرفنننق الحننن  يير الق  ينننير ص مدددن تدددار م   اب ددد
 .وإخواننه  مر أهل ال دع ال الير

مددن الرعددان الباهلددة  مننر ال افننا مافلنندل لننه ال  ننيرفددا ا بالس دداب  مددب ن هياتددص 
الناملة ملن  دافع عن   اب رب العاملني و  ة  يد املر لني وم هإل األخبيداء ن ال احيدد 

 .نيوم هإل السلم الصاحل
ومددن  صددد عدددوان املب دددعني، عددن بعددض ال بيددني والصدد ابة األ رمني،و الددث ا لفدداء 
الراشد ن، وعدن خلفداء بدين أميدة الفدااني، والرمدني لعدروا ودول السدافر ن والادا نني 

الفننن اذ هنننيا الننندفر ): للدددروافض والةخادلدددة واملل دددد ن، الدددذ ن لدددال فددديهم ر دددال اهلل 
 .أي األ رمني (1)(خ يفة ك ه  مر قرفشع ف ا مليعا إلى اثلي عشر 



سددددام حددددد ث وأخرعددددص البيدددداري حدددداه ن األح( 1221)أخرعددددص مسددددلم ن االمددددارة حددددد ث ( 1)
(.5/22)وأمحد حاه ( 2222)
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لقد أساء هيا الخ اب الني  حشني وننحر  اط اقينل كنل مندمر حناد  فحن  
الحننق والنعنناب والوننلة ومننلهء اطن ينناء والونن و الصننالحيرأ وأفننر  وأنعننش أهننل 
الفعر والشغ  الثائرفر ع ى الحق وأه ه وع مائه والشاغ ير ع يه  مر كل ح  ني 

 .تائه و دعي تافه
د  ددان  دديد لرددب خفسددص ألددرب بو احلددق واالخصدداا مددن هددؤالء الددداغبني، حيددث لقدد

 : قال
بن م هإل اهلل  اب ، وليمص وماا   ص  اب ص، والبدر  بعدون أو  قربان من هذا امل هإل، )

ولسددن لدديس شددخ مددن أخرددا هم . وخيرهلددان و صدديبان ن لااعددد ال صددار ولااعددد السددلاك
 .وماا   ص ال اب ص حمسابا على امل هإل، وال ماريا لقيمص

وحددني خيرددخ البدددر ن ال صددار أو السددلاك، فاخددص  صددفهم با ردد  وحددني    رفددان ع ددص 
مهمددددا تسدددن م ددددا هلم  –فاخدددص  صدددفهم بدددداالحراا وال   ااضدددى عددددن خردددهلهم واحدددرافهم 

أن ت رئنننننة وخددددد علم حدددددن مدددددن هدددددذا، ! وال    دددددرا هدددددا ليجددددداري احدددددرافهم –وألددددددارهم 
وأخدص مدن ا دري ل مدة املسدلمة أن تبقدى مبداديء  !لهءاطنخاص ال تواو  تشوفه الم

وأن فوحنو المخ ونون والملحرفنون علهنا  الوحنو م هجها  ليمة خاهدعة لاهعدة، 
وأال ت ننرأ أخ نناوه  وانحرافاتنننه  أ ننداأ  عحرفننو  –أفننا كننانوا  –النني  فوننعحقونه 

مدن  فهنيا العحرفنو والع ندفل أخ نر ع نى ا سنا . الملهءأ وت دفل قيمه وموازفلنه
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فددددامل هإل أ ددددرب وأبقددددى مددددن .. وهددددم  بددددار الديصددددياب املسددددلمة با ردددد  أو االحددددراا
 .(1)(األشياص

علددى أي أ دداج تاعددب خدددر تلددك الس ددب،   ددب  دديد لرددب الددح شدد    بالبددد  
والضددددالالب السددددرب  واألباهيددددب واالحددددراا والهبهدددداب، و دددددحها وتاددددض الرددددرا عددددن 

 .لبا  ها وخما  ها
هلذا ا رداب املر دب ن شدهر رمضدان املبدارك شدهر الصديام وما هذا ال الي  العجيب 

والقيدددددام والعبدددددادة والددددد الوة واالخدددددالص لدددددرب العددددداملني ون بلدددددد اهلل احلدددددرام واملسدددددجد ن 
الددددر فني وغريشدددا شدددال  ال ددداج بدددص وأشدددعل  القلددداب وال فددداج ب دددريان الفددد  فردددار بدددص 

 .اجلهلة األغبياء أشراش وبرراش 
 

 
 

 قصة مح نة
بسر ع د ا م اضال عن الس ة، و دان لدص عهداد مددسار ن خصدرتص السد ة  ان الديم 

وأهلها، وبن  ان ن عهاده لد   صد  للضعفاء الارباء الذ ن ليس هلدم شدا ة وال لداة 
م ب الصاباين وأيب غدة الذ ن ال     ر بس اباتدهما أهب الس ة بب   قروخدها و رفضاخدها، 



.من تفسري  ارة هل عمران( 1/533( )ن ظالل القرهن)اخنر   اب ( 1)
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ن هلدددم، م دددب الادددةايل والبددداهي و ددديد لردددب و   اشدددى مدددن هلدددم شدددعبية وأخصدددار  اضدددبا 
وعلدداي مددالسي واملددادودي وغددريهم،    اشددى هددؤالء مهمددا بلددأ أ اهددم للسدد ة و أهلهددا، 
ومهما بلدأ خردرهم علدى السد ة والعقيددة وأهلهمدا، وال  ديما  ديد لردب الدذي الد  م 
م هجدددص ا ردددري الددددباب السدددلفي، واخدددهبلهم أشدددد أخددداا  االخدددهباق، بدددب دمدددر   دددريا مدددن 

 .معاتدهمجت
ومع هذا فلدا بدردرردر عملدص علدى مدا تقددم لبقدى حممدادا مددسارا ع دد أهدب السد ة ؛ لسدن 
مددع األ ددم مل  فاعدد  أهددب السدد ة بددص بال وهددا ن الضددفة األخددر  ؛ ضددفة أخصددار البددد  

 .ومحاتدها والذابني عن  عما ها وم اهجهم وأفسارهم
ةب مدددداعرهم وععلددد هم هددد( 1)فلدددم  ددددعروا أهدددب السددد ة بال ولدددد وعدددص هلدددم أول لذ فدددة

 قلبان أ فهم دهدة وحرية وتعجبدا ح لدرروا االغضداء ع دص والسدساب املربدق ع دص أمدال 
أن   دم و عاد بو هاابص مب ا بة خفسص ومرالب دص لربدص  ح ب ا بددهم  فاعد ون مدرة أخدر  

، أ ددرب مددن أخ هددا فسددان ولعهددا أشددد، وأ رهددا أخسددى فعنمدد  الدهدددة، (2)بقذ فددة  ددرب 
 .   سار، فمن حاث على الرد عليص ومن مس عد للرد عليصو  ر اال

وعلدم اهلل أخدين رفضد  الددرد عليدص مدع   ددرة االحلداث علديى واحلدث يل علددى  لدك بدب   ددا 
و ا ر املدا م خدهدئ الدباب وخقال هلم ها أخاخا وم ا فعلديسم بالصدرب، ولقدد ع بد  



(.ال عد د ن الصالة)هي   ابص ( 1)
(.تص يم ال اج)بشارة بو   ابص ( 2)



-2 -

 

ين بالبيددان الدذي  ددذهب عليدص ن مس بدص بالرددا م فدةعم أخدص ال  قصددد وال  قصدد، ووعدد
اللبس عن ال اج و بني هلم  قصد أخا ا ليساا من أهب الس ة، وال ددافع بال عدن علمداء 

 .الشيخ ا ما  ا ر  از حفظه اهلل ومد في عمره وإخوانهالس ة ؛ 
ومع علمص با  االل أهب الداب والف  لس ابص املدذ ار ن الرعدن ن أخداج مدن أهدب 

ني القربيدددني أخصدددار أهدددب البدددد  مدددع علمدددص بددددهذا  لدددص مل  دددم السددد ة والددددفا  عدددن احلدددةبي
باعده يل وال لاريي، ومر على وعده مدة ها لة وأهب الف   ددابان بس ابدص هدذا علدى 
أهدب السد ة واحلدق ن هددال هدذه الدبالد املهباميدة األهددراا وعرضدها شدرلها وغربددها  اهلددا 

 .وع ابدها
ومل  سفددص  ددب هددذا مددن اخ دددار ف   ددص مددن  بددب ام دددب هددذه الف  ددة بو الددبالد األخددر ،

عهة ومن هرب و ساب أهدب السد ة املنلدامني مدن عهدة أخدر ، بدب وعدص ألهدب السد ة 
 .الح هي أ رب من أخ يها (1)هذه القذ فة ال ال ة

 .لد  قال بعض ال اج بخدها ماعهة بو شيص واحد، فما دخب أهب الس ة فيها
 ددري ن هددذه الددبالد ون الدددام والدديمن واهل ددد ا دد لاا أهددب السدد ة الضددة وهددم  : وأقننوذ

 .وبا س ان وغريها من البلدان
هدددددب هدددددذه القذ فدددددة ضددددددهم وضدددددد عقيدتددددددهم ومددددد هجهم أو هدددددي ل صرتددددددهم وخصدددددرة 

أليسدد  هددي ضددد   دداب  دددافع عددن عقيدتدددهم ن ! عقيدتدددهم ومدد هجهم وشددد أل رهددم 


.بشارة بو خرابص هذا( 1)
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تضددددم ها الس دددداب  بو هخددددر القضددددا ا الددددح! ، و دددددافع عددددن أهدددد اب ر ددددال اهلل !اهلل 
 .فسيم ال  در ان هذا الاالع و يم ال  س اؤن م ص أشد اال  ياء

 ماذا حوت أوأا  الشيخ  نر؟
 :فمنر أن نومي هيه اطوأا   الصفحات الظالمة

 وخ ت خ وا كاما مر الع   وأسالي  الع ماءألخدها اش مل  على الباهب واالح  -1
 دم ن خفا دهم مدا غر دص فديهم دعداة وحدي  بال لبيس الذي خد  الدباب احلةيب ور 

الباهب من تقد س من الًا  تص يفص بال ن أ مة الضالل اجلامعني للبدد  السدرب  الدح 
لددب أن جت مددع بال فدديمن هبددع اهلل علددى للابدددهم وأهددمهم وأعمددى أبصددارهم، وال  سدد مر 
 على تقد سص والذب ع ص بعد أن ليض اهلل من  سدم عااره و بني ضداللص بال  دب مدن

 .(ومر فهر اهلل فما له مر منر أ إن اهلل ففعل ما فشاء) ق  من عني اهلل 
 مددا هددا شدد ن  ددب خاهددر للباهددب   تعمنند حنناح ها ا  منناذ وا قننا وألخدددها لددد   -2

مدددافع ع ددص، تعييددص األدلددة و عجددة عددن ال قددد العلمددي الصدد يح ومقارعددة احلجددة باحلجددة 
بددددهذه األ ددداليب بال الا ددداء الدددذ ن ال  فيلجددد  بو ال ما دددص واال دددال والامامدددة، وال  فدددرث

 . در ان هاان الباهب وحقارتص وال در ان ليمة احلق األبلإل وخضارتص ومساخ ص
 

- :-رمحص اهلل تعاو  –لال االمام ابن القيم 
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 فع يننننننف  العفصننننننيل والع يننننننير فالننننننننن
 قننننننند أفونننننندا هننننننيا الو ننننننود وخ  ننننننا الننننننن  

 إقنننننننننننننننننا  وا  منننننننننننننننننناذ دون  ينننننننننننننننننان
 ل زمننننننننننننننننننننننننانأذهنننننننننننننننننننننننان وا أاءكنننننننننننننننننننننننن

 
( اللونينة) يم مل  س فد الديم بسر على األلب من   ايب ابن القيم   !وس حان اهلل؟

وشا بمنا  عاجلدان بعدض مدا ع دد  ديد  (الصواعق المرس ة ع ى ال همية والمع  ة)و 
 .لرب

 !!.فال حال وال لاة بال باهلل العلي العنيم
ن  لك فقد اتصل  بص وخبصاص ردي هذا عليص فما     أحب أن أرد عليص، ول ال

فننن كنان هنو كع هنا ! هل هو كع هنا أو غينره؟؟هاتفيا و  ل ص عن   ابة هدذه األوراق، 
ح  لمدددص عددددد مدددن  ف يععنننيأأ وإن كنننان غينننره ف يع نننرأ ملهنننا وأع يعنننه مه نننة أسننن وعير

 ما بلاين، ومد هم الدديم   دد حممدد   حالح الفوزاناألفاضب لعلص  ع ذر، م هم الديم 
 .ع ي حور ع دالحميدهادي والديم 

ن  الشن ابمدن اآل دار ا ردرية علدى  (الخ ناب)وهلدذا  (العصنليو)وملا  ان لس اب 
كالمم نننة العر يننة الوننعودفةأ والنوفننتأ وا منناأات العر يننةأ وق ننرأ بلدددان   ددرية، 

من البلدان الدح شدال ين وشدال  غدريي باالتصداالب والددساو  املدرة  وال  ائر وغيرها
وفددرث  توزفننه هننيه اطوأا   نثافننة لنن  فعهنند لهننا نظيننرالددح خددد ب عددن لآل ددار السبددرية 

 .أهب الف  بدها، وارتفع  رؤو هم بعد اخ سا ها
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رأ   أخص ال بد من الرد احلا م الذي أ  ل اهلل أن  سدم بص الامدة، و رفدع بدص م دار 
 .احلق، و دحض بص الباهب و ضع بص األمار ن خصابدها

 :إلفات نظر
ر أن هجماب أهب البدد  ن هدذه األ دام لدد اشد دب علدى أهدب ومما  لف  ال ن -1

الس ة واحلد ث ؛ وال  ديما علدى شديم اال دالم ابدن تيميدة وابدن القديم وأ مدة الددعاة ن 
هددد مددن م ددب ا ليلددي ا ددارعي وم ددب السددقاا الصددان اجلهمددي، ومل  ددرك الددديم بسددر 

 .وال احلةبيان أي  ا ن
الس ب الح تدافع عن ابن تيمية وابن القديم  أخدهم ال    ر ان ن خدر وبشاعة  -2

للدديم بسدر  ( راءة أهل الونلة)ولد حارباا   داب . وأ مة الدعاة بب لد  اينهم  لك
 .أ ام هدوره

 دديد لرددب ن خددن مددن أخبيدداء اهلل ون ع مددان وبخااخددص مددن هدد ابة  لقنند قعننر -3
ن  ددان  ندن بددب فلدم  هددة مدداعر احلددةبيني وال وعداخددهم، فسددب ان اهلل مد ر دال اهلل 

مددن  دددان   ييددب مهمدددا اشدد   بدددص ا يددال أن  صدددبح أب دداء ال احيدددد محدداة ومددددافعني عدددن 
عقا دددد اجلهميدددة وا ددداارض والدددروافض واملع ةلدددة والفال دددفة امل م لدددة ن عقا دددد  ددديد لردددب 

 .وم هجص
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 دددا أب ددداء ال احيدددد املددددافعني عدددن حدددب  ددديد لردددب أفيقددداا مدددن رلددددتسم، ح دعددداا هدددذه 
ة ددة عددن هددذا الضددالل ألب دداء لددم وال جددم و ددا ر عااهددم البددد  والضددالل، الامدداة املي

 .وخةهاا بالد ال احيد والس ة عن الدفا  عن أ مة البد  والضالل وبدعهم
بن هددذا املالددم ليدددل علددى مددد  الدددمار الددذي خددةل ب ب دداء ال احيددد والسدد ة ن بدددالد 

فننننال ه  والضددددالل  ال احيددددد والسدددد ة علددددى أ دددددي القربيددددني وغددددريهم مددددن أحددددةاب اهلددددا 
 .أنقيه  مر  راثله 

ومدن املؤ ددم عدددا أخدددهم هدداروا فرحددا خبردداب الددديم بسددر وملهلدداا بددص الدددخيا ألخددص دفددا  
عددن  دديد لرددب امليددالم لعقيدددة السددلم ومدد هجهم والردداعن ن أهدد اب ر ددال اهلل 

  و ينلان مع األ م باملرهاد ملن    قد  يد لرب ولا لددىم علدى  دب لضدية ألدم
ة، وعلدى أهبدة اال د عداد ل ددر األباهيدب املدافعدة ع دص، بال أن   ددار هم اهلل حجة وحج

 .برمح ص ولرفص فاللهم ارمحهم والرم بدهم
 
 كع ه

 أ يه  ر هاد  عمير المدخ ي
 المدفلة الل وفة

 هن4141
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 :قاذ الشيخ  نر أ و زفد
  و  اهلل الرحمر الرحي )

 املالر                                   ربيع بن هادي مدخلي: فضيلة األب الديم
 :وبعد...  السالم عليسم ورمحة اهلل وبر اتص

أضننواء إسننامية ع ننى عقينندة سننيد )فأنننير إلننى أغ ننعن  قننراءة النعنناب المرفننق 
هننل مننر ماحظننات ع يننهأ ثنن  هننيه الماحظننات هننل تق نني ع ننى ( ق نن  و فنننره

دف ها فيعرننح النعناب  عند  هيا المشروع في ول وال فرولأ أ  هني ممنا فمننر تعن
ل   نه واللشنرأ وفننون ذخينرة لنن  فني اطخنرلأ  صنيرة لمنر نناء منر ع ناده فني 

 .(1)(الخ... ث  نرع في إ داء ماحظاته:... لهيا أ د  ماف ي. الدنيا


.من خرابص( 1)ص ( 1)
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ننننيخلا سنننماحة بين أر دددل  الس ددداب املدددذ ار بو عددددد مدددن العلمددداء ومددد هم : ألدددال
حنننالح ، والدددديم حمننند  نننر حنننالح العثيمنننيرموالدددديم  الشنننيخ ع ننندالع ف   نننر  ننناز

والددديم  ع دالمحونر الع نادوالدديم  محمند ناحنر النندفر اطل ناني، والدديم الفنوزان
أحمنند فحيننى والددديم  زفنند محمنند هنناد  المنندخ ي، والددديم محمنند أمننان ال ننامي

راغبدددا ن ببدددداء مالحناتددددهم علدددى أخرددداء بن  اخددد    ننننر أ نننو زفننند، والدددديم ن مننني
شددد ن البددددر الدددذ ن مل تعددد  العصدددمة ألحدددد مددد هم بال ل خبيددداء حصدددل  مدددين،  مدددا هدددا 

والر ب عليهم الصدالة والسدالم ؛ ومل أهلدب مدن أحدد مد هم القضداء علدى هدذا الس داب 
 .املبارك الذي ام ا  واحلمد هلل بالصد  باحلق وخصرتص ودحض الباهب وب هالص

 
 اسعلنننناأ

ى هنيا المشنروع في نول هنل فق نى ع ن): فمن املس  سر عدا من الديم بسر لالص
 .(وال فرول؟؟

 !وهب  رلب م ب هذا الرلب بخسان  عقب 
 !!. ب ان مقلب القلاب

 !.ا  لاا أ ها القراء العلماء الذ ن   رتدهم هخفا هب هلب  م هم هذا املرلب  
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 تأفيد قو  مر الع ماء
بددارك  ولقدد عداء ال   يددد القداي مددن عددد مددن العلمداء األفاضددب، وفدرث بدددهذا الس داب امل

 ددب  ددلفي هددادق ن الدددرق والاددرب مددن علمدداء وهددالب علددم، و  ددري مددن امليدددوعني 
بسيد لرب و   اباتص، وال أشك أخص لد شرق بدص   دري مدن أهدب األهدااء الدذ ن  رفضدان 
احلق و  دب ان بالباهدب، فهدؤالء ال  سدع ا بال أن خر دي حلداهلم وخدرمحهم ح خسد ذ ر لدال 

 .(في اطأض ف  وك عر س يل اهلل وإن ت ه أكثر مر): اهلل تعاو
 ان األوو بالديم بسر أن  اول القضاء على   ب ضدم بعضدها ال رداول علدى خدن 

وضددم بعضددها . (العصننوفر الفلنني)اهلل ما ددى  لدديم اهلل وهيددص والاعيددص ع ددده م ددب بدعددة 
ون الصدد ابة السددرام الددذ ن عاشدداا ن  ال عننر فنني عثمننان  ننر عفننان الخ يفننة الراننند

–لددى رأ ددهم عبدددالرمحن بددن عدداا، والددةبري بددن العدداام، و ددعد بددن أيب ولدداص عهددده وع
 .-رضي اهلل ع هم أ عني 

وضم بعضها تعريب هفاب اهلل تبدارك وتعداو ووحددة الاعداد وتسفدري األمدة بو هخدر 
الدددواهي الددح ضددم ها   ددب  دديد لرددب،  دددان هددذا هددا األوو بددص وهددا مهيددع السدددلم 

 . بص احلق وأهان بص الباهب وأ لصوم هجهم العنيم الذي حفظ اهلل
 

 ان عاج الشيخ  نر في غير موضعه واتنهامه  اقل
 :قاذ الشيخ  نر م دفا أولى ماحظاته
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فو دتنننها علنناوفر قنند ( فهننرا الموضننوعات)نظننرت فنني أوذ حننفحة ملننه  -4)
أحننوذ النفننر وا لحنناد وال ندقننةأ القننوذ  –أحمننه اهلل  – معننت فنني سننيد ق نن  

قنوذ  خ نق القنر نأ ف نوز لغينر اهلل أن فشنرعأ غ نوه فني تع ينل  وحدة الو ودأ ال
أ فشننف فني أمنوأ العقيندة العني (1)حفات اهلل تعالىأ ال فق ل اطحادفث المعواترة

إلى  خر العلاوفر العي تقشنعر ملهنا   نود المندمليرأ وأسنفت ... ف   ال     نها
هنيه المو قناتأ  ع ى أحواذ ع مناء المون مير فني اطق ناأ النيفر لن  فل هنوا ع نى

وكيننو ال مننه  ننير هننيا و ننير انعشنناأ كع ننه فنني ا فننا  انعشنناأ الشننم أ وعننامعه  
علنند هننيا أخننيت  الم ا قننة  ننير . فوننعفيدون ملهننا حعننى أنننت فنني  عنن  مننا كع ننت

العلننننوان والموضننننوع فو نننندت الخ ننننر فني ننننه الخ ننننرأ وننننننهافعها  ال م ننننة علنننناوفر 
وأما القاأ ء الني   –أحمه اهلل  – اسعف ازفة ت يب القاأ ء إلى الوقيعة في سيد

علننده قنندأ فوننير مننر ال صننيرة فننننه إذا قننرأ الموضننوع داخننل النعنناب سنني د علننده 
 –أحمنه اهلل تعنالى  –أدة فعل قوفة نحو ما كع نت وعنودة الحلنير إلنى كعن  سنيد 



فددال أدري ( اآلحدداد الصدد ي ة بددب وال امل ددااترة دديد ال قبددب أخبددار )هددذا الع دداان أهددلص هسددذا ( 1)
للعقا دد الدح    وهلدا  ديد علدى هر قدة ( األضدااء)ألي غرن بهبه الديم بسدر ولدد ضدرب  أم لدة ن 

مددن ( 225)راعددع ص . اجلهميددة وال  ل فدد  فيهددا بو األدلددة القرهخيددة وال األحاد ددث ال با ددة امل ددااترة
 ددالم ن أخبددار اآلحدداد الددح تلق هددا األمددة بددالقبال أهنددا ، وبي دد  ألدداال علمدداء اال(أضددااء ب ددالمية)

.من الس اب املذ ار( 221)اخنر ص . تفيد العلم ومل  عب  هبا  يد ن جمال االع قاد
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وإني أكره لي ولن  ولننل مون   منواقر ا ثن  وال لنا أ وإن منر الغن ر الفناحش 
 .(1)(لاته إلى مر فععقد  غ ه وعداوتهإهداء ا نوان حو

 ماذن  أ يه إذا كان سيد قد اخعاأ هيا الملهء؟؟
 :أقوذ
ما خددب ربيددع ب ا  ددان  دديد لرددب لددد اخ ددار هددذا املدد هإل ا لفددي ل فسددص فسددجب  :أوال

هدددذه املابقددداب و دددررها بقلمدددص ن   ا دددا   بدددص الدددح وهدددف ها ب خددددها اخ ددددرب ن اآلفددداق 
 .اخ يارا هلا واح فاءا بدها باخ ياره وم  هى حر  ص وهااعي ص ،  ررها(2)اخ دار الدمس

 
 ال لو  ع ى أ يه في نقد مدلفات أدأك خ رها

وب ا  ددان ربيددع لددد أدرك هددذه املابقدداب وأدرك أخرارهددا ح وفقددص اهلل ل قدددها وتف يدددها 
بدددداحلجإل الداماددددة والرباهددددني السدددداهعة مددددن   دددداب اهلل و دددد ة ر ددددال اهلل و ددددالم السددددلم 

فهدددب  دددالم علدددى القيدددام بددددهذا الااعدددب السفدددا ي ع دددد أويل األلبددداب وخيدددذل أو . حلالصدددا
 دسر و ؤا ر و  صر  اخراللا من أمر اهلل بال عاون على الرب وال قا ، واخراللا من أمدر 

 .اهلل ور الص ب صرة هذا الد ن العنيم وأهلص
 .لقد هرث الديم بسر أخص وعد هذه املابقاب ن فهرج الس اب: ثانيا



.من خراب الديم بسر( 1:ص ( )1)
.الناهر أخص شبص اخ دارها باخ دار الدمس ن االضاءة واالشراق وال فع السبري( 2)
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 :وبن ن هليعة الفهرج ون هال ع الس اب
 .أدب  يد لرب مع خن اهلل ما ى -1
و  دد  لددد أخربتددص لبددب أن ألددام  مالددم  دديد مددن ع مددان وأهدد اب ر ددال اهلل  -2

العدالنننننننة )ب ددددددد ليم الس ددددددداب برعدددددددن  ددددددديد ن ع مدددددددان ومعندددددددم الصددددددد ابة ن   ددددددداب 
ع دددص مراعددداة  وا  ددددرتص ن ع ددداان للس ددداب فيدددص لددداة وهدددراحة ح أعرضددد  (اال عماعينننة

وت ليفددا للضددعفاء مددن القددراء فلددم  عددارن ن هددذا األمددر ؛ فمددا بالددص مل  عددرض علددى هددذ ن 
 .الع ااخني ن هذا السرد  وملا ا حاد ع هما 

 !وملا ا مل   بص ب راول  يد على مقام ومساخة خن عنيم ور ال  رمي  ليم 
عفدددان وبخااخدددص مدددن وملدددا ا مل   بدددص برعدددن  ددديد لردددب ن ا ليفدددة الراشدددد ع مدددان بدددن 

 الص ابة السرام 
واحدددهبامهم  ملدددا ا مل ادددرك فيدددص  ددداامن العقيددددة، وم هدددا حدددب أهددد اب ر دددال اهلل 

، وعلدددى ألدددب تقدددد ر خصدددرة مدددن  دددذب عدددن أعراضدددهم !!والقيدددام بااعدددب الدددذب عددد هم 
 !.الدر فة 

 
 ( راءة أهل الولة)تأفيد الو فيير لنعاب 

لرعددان أيب غدددة ن شدديم اال ددالم ابددن  رداش . ( ننراءة أهننل الوننلة)لقددد   بدد    دداب 
تيميددة وتلميددذه ابددن القدديم و بددا عددن عرضددهما وعددن أعددران علمدداء هخددر ن، ف  دددك  ددب 
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 لفي، وشرق بذلك  ب حةيب خلفي، وخاهضاا   ابدك القديم اآلخدم الدذ ر وبو اليدام 
 .ال  ةال غصة ن حلالهم

وتضددرب هددف اش  تاددض هرفداش  وفننا أفهننا الون في... ف نني ة الشننيخ  ننرفمدا بالددك  دا 
وترددداي  دددد اش عدددن ترددداول  ددديد علدددى خدددن  دددرمي ورميدددص ب قدددا ص لدددا رميددد  أخددد  بددددها 

 .أللم  الدخيا ومل تقعد
عددن تراولددص علددى ا ليفددة الراشددد ع مددان   ددال مددن شيصددي ص، ولمنناذا ت ننرب حننفحا  

 ددب هددذا مل  هددة  ددلفي ك وال ! و سددق  خالف ددص، و  لددب بخااخددص مددن الصدد ابة السددرام 
  قدعر م ص علدك   مداعرك ومل

أت  ر وتدهيإل للجاين  اران األ داد  ف جعدب احلدق بداهالش والباهدب حقداش واملسديء حمسد اش 
 .والسن مسيهلاش لبيح الصارة شا ص الفعال  يخ املقال

 
 ما عهدنا س فيا فغ   طهل ال اقل وال دع

دا  د ر وال عرف دا أحد مث نف د يا  دلفيا غضدب ألهدب البدد  والباهدب  فواهلل ما عهندنا
، و دان الال دق بدك علدى األلدب أن مللدي امليددان ألهدب (1)ألهب البد  والباهب م دب  د رك

الان فيص بالباهب والبه  ل صرة األباهيب والضالالب والهبهاب  .البد   صالان ًو


مدن : وليدب أليب بسدر بدن عيداا( )1/255)م ابن تيمية ن   ابص اال د قامة خقب شيم اال ال( 1)
(الذي ب ا   رب األهااء مل  اضب لديء م ها: السين  لال
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مدن مخخددذ الدديم بسدر علديى أين للدد  عدن  ديد لرددب أخدص ال  قبدب األحاد ددث  :ثالثنا
 :امل ااترة ف حب أن أبني

 
موقننو سننيد ق نن  مننر الوننلة الل وفننة ومننر كننا  الرسننل ع ننيه  الصنناة والوننا  

 وأنه فنر  شر  
أضواء إسامية ع ى عقيدة سيد ق ن  )لقد ع اخ  الفصب الرابع عدر من   داب 

 :بقايل (وفنره
 دديد ال قبددب أخبددار اآلحدداد ن العقيدددة بددب ال  قبددب األحاد ددث امل ددااترة وأوردب ادد  

ولددددد وردب روا دددداب بعضددددها : )يد لرددددب ن تفسددددري  ددددارة الفلددددقهددددذا الع دددداان لددددال  دددد
ه يح ولس ص غري م دااتر وأحاد دث اآلحداد ال  ؤخدذ بددها ن أمدر العقيددة، واملرعدع هدا 

 (.القرهن، وال ااتر شرط ل خذ باألحاد ث ن أهال االع قاد
فا دد  سر الددديم بسددر هددذا الع دداان ا دد  سارا غر بددا ومل  سدد  سر علددى  دديد لرددب هددذه 
القاعدة ا ررية الح ترارد أحاد ث ه ي ة   درية ن أبدااب االع قداد، و  درب أخدص ال 

ا دددد ااء اهلل علددددى عرشدددددص، :  دددد إل حددددي باألحاد ددددث امل دددددااترة ن أبددددااب االع قدددداد م دددددب
وأحاد ث هفة اجمليخ وأحاد ث رؤ ة املؤم ني لربدهم ن اآلخرة، وأحاد ث خدةول عيسدى 

 .فسب ان اهلل رب العرا العنيم. هذه العقا د بب    ول اآل اب القرهخية ن
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وبخددا ل   ددم علددى الددديم بسددر أشددد األ ددم مددا ا  دديسان مالفددص ب ا علددم أن لسدديد 
 –  مبا ن  لك حممد ر دال اهلل  –خنرة بو الس ة ال با ة بب بو  الم الر ب  يعا 
 :ب خص فسر بدري فا  معاا بو  يد لرب  قال

أو فننر الرسنل ك هن   – ا عداء مر فنر الرسوذ  وإن الفنر ال شر أ ممثا)
 اعع اأ أننه   ميعا أأس وا  نهيا العصوأ في أح ه ل  فشاأك في إنشنائهأ وإنمنا  –

ت قاه ت قيا ليهعد   نه وفهند أ وإن هنيه الهدافنة ع ينة منر اهلل كنيلف فشنر  لهنا 
فنني نننأن هننيا العصننوأأ هنني م ننرد  –أ  أسننوذ  –الصنندوأ وإن وفيفننة الرسننوذ 

للقننل النندقيق والع  يننن اطمننير وعنند  خ نن  الننوحي النني  فننوحى إليننه  ننأ  تفنيننر ا
 .(1)(-أو كما فوميه اهلل س حانه  الهول – شر  

عددن   ابددة السدد ة ال ألخددها فسددر بدددري حاشددا ر ددال اهلل  بن خددهي الر ددال  :أقننوذ 
 م و دد  ص مددن  لددك وبمنددا  لددك ملقاهددد أخددر  مددذ ارة ن ماضددعها و عرفهددا أهددب العلدد

فدداق هددذا املسدد ا  الددذي   صدداره  دديد مبراحددب  بن  دد ة ر ددال اهلل . والسدد ة واهلددد 
 .ها لة بعيدة ال رلى بليها تصاره

وهددددذا ال ا يددددد علددددى مصدددددر هددددذا ال صددددار هددددا الددددذي  عريددددص ليم ددددص : )وفقننننوذ سننننيد
فهنننو وحنننده ملننناي الثقنننة فننني أننننه العصنننوأ الم نننرأ منننر  ...األ ا دددية وليم دددص السدددرب 

هنيه الخصنائص المصناح ة لننل ... مر ال هنلأ الم نرأ منر الهنولاللقصأ الم رأ 


(.52ص)خصا ص ال صار اال المي ومقاماتص ( 1)
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، والدددح خراهدددا جمسدددمة ن  يدددع ال صددداراب الدددح هددداغها البددددر اب دددداء مدددن عمنننل  شنننر 
 .(1)...(و  ياب وفلسفاب، أو الح تدخب فيها البدر من العقا د السماو ة السابقة

م ومل  سد  ن  د ة ر دال مل  سد  ن  ديد األخبيداء والر دب علديهم الصدالة والسدال: أقوذ
 .من هذه العياب اهلل 

بن القددرهن والس ددب امل دددةلة علددى ر ددب اهلل لسددذلك وفدداق  لددك مددن املساخددة،  :وأقننوذ
ال اب ددة ع ددص هددي  ددذلك م دداط  قددة املددؤم ني مددربأة مددن الدد قص  لسددن  دد ة ر ددال اهلل 

 .ممربأة من اجلهب مربأة من اهلا  و ذلك ألاال الر ب عليهم الصالة والسال
وهددددذه هددددي خنددددرة أهددددب البددددد   بن هددددذا ال ددددقاط م عمددددد لل قددددة بسدددد ة ر ددددال اهلل 

الدذي لدال اهلل ن حقدص  والضالل من اجلهمية واملع ةلة والقدرهخيني بو  د ة ر دال اهلل 
ومنا أن للنا إلينف النيكر : )ولدال تعداو (ومافل ق عر الهول إن هنو إال وحني فنوحى)

وما  تاك  الرسوذ فخيوه وما نننهاك  : )ذ تعالىوقا( إال لع ير ل لاا ما ن ذ إليه 
فا وأ نف ال فدملنون حعنى فحنمنوك فيمنا نن ر  ينله  : )وقاذ تعالى( عله فانعهوا

بن هدذا املالدم مدن (. ث  ال ف دوا في أنفوه  حر ا مما ق يت وفو موا تون يما
أال بين أوتيددد  الس ددداب وم لدددص : ) ددديد لردددب  يفسدددلسص ن مدددن لدددال فددديهم ر دددال اهلل 

معص، أال  اشك رعب شبعان م سهلا على أر س دص  قدال علديسم بددهذا القدرهن فمدا وعدد  
فيدص مددن حدالل فدد حلاه ومددا وعدد  فيددص مددن حدرام ف رمدداه، أال ال  ددب لسدم حلددم احلمددار 



(.51ص)خصا ص ال صار اال المي ومقاماتص ( 1)
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األهلددددددددي وال ددددددددب  ي خدددددددداب مددددددددن السددددددددبع وال لقرددددددددة معاهددددددددد بال أن  سدددددددد اين ع هددددددددا 
 .احلد ث (1)...(هاحبها

، ومدددن لدددال فددديهم (م دددب مدددا حدددرم اهلل مدددا حدددرم ر دددال اهلل  أال وبن)ون ابدددن ماعدددة 
ال ألفني أحد م م سهلا على أر س ص   تيدص األمدر ممدا أمدرب بدص أو خددهي  : )ر ال اهلل 
 .(2)(ال أدري ما وعدخا ن   اب اهلل اتبع اه: ع ص، فيقال

 
 :(3)(المقومات)وفقوذ سيد ق   في 

أن هدددذا القدددرهن فيدددص غ ددداء  امدددب ن بيدددان  –بالدرا دددة الرا لدددة  –بخ دددا خع قدددد : ثانينننا)
احلقددا ق الددح  قدددام عليهددا ال صاراال دددالمي، فددال   ددداض بو بضددافة مدددن خارعددص ن هدددذا 
البيان، وحب أن   عداد لداريء هدذا الب دث أن  لجد  بو القدرهن وحدده ليجدد فيدص تبياخدا 

صدددرا لسدددب شددديء، ومدددن ح فدددان ال صددداص القرهخيدددة ه دددا هدددي املاضدددا   اتدددص وليسددد  ع 
مسداعدا  مددا اع داد ال دداج أن ًددوها ن   ددري مدن الب دداث اال دالمية، ومددن ح فدال بددد 



والهبمدددذي العلدددم ( 12)ه رلدددم ، وابدددن ماعدددة حدددا (1621)أخرعدددص أبددداداود ن السددد ة حدددد ث ( 1)
وهددا حددد ث هدد يح ولددد . هددذا حددد ث حسددن غر ددب مددن هددذا الاعددص: ولددال( 2661)حددد ث 

(.163)ه  ص األلباين ن املدساة 
، والهبمدذي العلدم (13)، وابدن ماعدة املقدمدة حدد ث (1625)أخرعص أباداود الس ة حد ث ( 2)

.حد ث حسن ه يح:ولال( 2663)حد ث 
(.26)ص(3)
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للقاريء أن  ع مد عليها ن تفهم املاضدا  األ ا دي للب دث وال   يراهدا وال  ع ربهدا 
ع صددرا بضددافيا، فهددي مددادة الب ددث األ ا ددية وعلددى ضدداء هددذا البيددان منضددي ن عددرن 

 (.قرهنلصة ال احيد ن الر االب من ال
ملدا ا ال تدر  اللجدؤ بال بو القدرهن وحدده وتلادي  د ة  فد  ن  د ة ر دال اهلل : أقوذ

 . ر ال اهلل 
وب ا  ان أهب الضالل والبد  لد ععلداا القدرهن ع صدرا مسداعدا فهدب  سدان رد الفعدب 

 .ها بلااء الس ة 
عددداو بن  دددال مدددن خصددداص القدددرهن والسددد ة أهددداالش وحججددداش وبدددراهني ع دددد اهلل تبدددارك وت

 .وع د أ مة اال الم وعلماء الس ة واحلق املع رب ن وع د ر الص 
 .فمن أخ  حي ت يت بدهذا امل هإل املضاد مل هإل اهلل ور الص وأ مة اال الم

ع صدددرا مدددن ع اهدددر املقامددداب وال احيدددد حدددي ولدددا  مل  ع دددرب  ددديد  ددد ة ر دددال اهلل 
و ( المقومنننات)و ( خصنننائصال)وهلدددذا مل تدددر عي ددداي حدددد  ا واحددددا ن   بدددص . بضدددافياش 

 .فيما   علق بالعقا د ولد  س دهد بدها ن األحسام( الظاذ)
 عمدد  أخددك أ ددف  علددى أحدداال علمدداء املسددلمني ن األلرددار الددذ ن مل   بهدداا  :أا عننا

على هذه املابقاب، و يم اجلمع بني هذا وبني اخ دار   بص ن اآلفاق اخ دار الدمس 
 .أخ  ن بعض ما   ب وعام هم  س فيدون م ها، حي 
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 أس اب سنوت مر سنت مر ع ماء الولة عر الرد ع ى سيد ق  
 –وبددهم العدربة  –أهب   ة وأهب بدعة، ف مدا أهدب السد ة : بن العلماء لسمان :أقوذ

 فالناهر أخدهم مل  قرأوا   ب  يد ومل  س فيدوا م ها 
ال اخا دددة فلدددم  بن   ددداب الندددالل أهددددي لدددك وأخددد  ن املرحلدددة: لقدددد للددد  يل شدددفاها

تسدداعدك خفسددك علددى لراءتددص فاضددع ص علددى الددرا م ددذ  لددك الالدد  بو حددني حددد  ين 
وأععنيأ ): مدن هدذه الار قداب الدح أخالددها( 1ص )بدهذا احلد ث، وها أخد  تقدال ن 

عننر تننأخر ال ننواب طنلنني مننر ق ننل لنني  لنني علافننة  قننراءة كعنن  هننيا الر ننل وإن 
يد لرب بع ا  ك وأخد  الرعدب الرمداث  وملدا ا فلما ا مل اظ   ب  ( تداولها اللاا

 بقددى   دداب النددالل هددذا الددةمن الرا ددب لابعددا علددى الددرا ال تسدد فيد م ددص  وال  ددال أد  
حظ مدن ع ا  دك  ال بدد لدذلك مدن أ دباب وأ دباب وحدااعة وحدااعة عقد دة وفسر دة 

فسدان وم هجية أضم بو  لك األ اليب الار بة الح تسد  هن القاريء وترض دماغص، 
  باي أن تقيس علماء الس ة علدى خفسدك ف  صدار أخددهم مل  قرؤهدا  مدا مل تقرأهدا أخد  
وأن األ دددباب الدددح هدددرف هم هدددي األ دددباب الدددح هدددرف ك ألن األرواث ع ددداد جم ددددة مدددا 
تعددارا م هددا ا  لددم ومددا ت ددا ر م هددا اخ لددم، ولددد  سددان ع دددهم أ ددباب أخددر  م هددا 

ب فصددرفاا ال نددر عددن لراءتدددها والع ا ددة بدددها، ولددا اع قدداد أخددص عاهددب وع ددده ضددالال: مدد ال
 .لرأوها ألدر اا ما فيها من املابقاب وحلذروا ال اج م ها
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 أدود الع ماء مر الو فيير وغيره  ع ى سيد ق  
 –رمحددص اهلل  – الونن في ع ننداهلل النندوفشوه دداك مددن رد علددى  دديد  مددا فعددب الددديم 

المنننوأد الننن الذ فننني )  ددداب  ددداه   اخ قدددد   ددداب الندددالل لبدددب  ددد ااب و دددجب خقدددده ن
  ر فيص من أخراء  يد مثاخني وما ة مس لة، وألم األب  (العل يه ع ى أخ اء الظاذ
  ابدا  بدريا ن خقددد  ديد لردب لبدب  دد ااب، واخ قدد  ديدا  ددب   الون في سن ي  الهالنني

ن  فوسننو القرضنناو  وأ ننو الحوننر اللنندو  وع نني  رفشننة وفرفنند ع نندالخالقمددن 
وانعقنده م موعنة منر ا خنوان  وبعضدهم ن ال هدا ن مدن شد ن الددرك، لضا ا ال سفدري
ن   دداب  حوننر اله نني يادد  بشددراا املرشددد العددام ل خدداان املسددلمني  المونن مير

ن وحددددة  الوننن في محمننند ناحنننر الننندفر اطل نننانيواخ قدددده الدددديم  (دعننناة ال ق ننناة)
عثمنننان محمنننود محمننند نننناكر و خنننرون فننني قعلنننه فننني الصنننحا ة و الاعددداد واخ قدددده 

 .ومعاوفة
القنننوذ المخعصنننر الم ننننير فننني ملنننناهء )وانعقنننده محمننند الحمننننود الل ننند  فنننني 

 .ن ظالل القرهن: اس  النعاب: )ن تر ة  يد لرب فقال( 21)ص  (المفورفر
مل  :وقاا  أوىل بعددض الصددفاب م ددب اال دد ااء والعلددا والسددالم والبددة واليددد،  :عقيدتننه

 .را تفسر وادد املراد مما ورد م ها ن القرهنأع ر على أحاد ث ن ش ن السر ي والع
ومننا قنندأوا اهلل حننق قنندأه واطأض  ميعننا ق  ننعه فننو  : )وقنناذ علنند قولننه تعننالى

 (.القيامة والوماوات م وفات  يميله
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و ددب مددا ورد ن الس دداب والسدد ة مددن هددذه بمنددا هددا تقر ددب لل قيقددة، فدداهلل تبددارك : قنناذ
 (.وتعاو وضعها ن أ لاب  قرب ومي ب

 (.وهيه ع اأة ال مخشر : )قاذ الل د 
 :محمد الحمود الل د ح لال 

هننو اطوذ وا خنر والظنناهر وال نناقر )و  در ن تفسدري لالددص تعداو ن  ددارة احلد دد )
و ذا ن تفسري  ارة االخالص  الما  ؤخذ م دص القدال باحددة  (وهو  نل نيء ع ي 

 .الاعاد
ص أمر الدعاة واحلر ة اللامة حسدم اهلل ن ولد اع يفذر ع ص ن  لك، أخص شال) :ث  قاذ

 (.األرن، فلم  رلع على ما   بص أ مة السلم ن هذا الباب
وهذا اعهباا مدن املع دذر ن ع دص بدبرالن  المدص ح اع دذار ع دص باجلهدب مبد هإل السدلم 

تفسددري ابددن عر ددر وتفسددري ابددن   ددري : وأخددا أ دد بعد بهددالق هددذا اجلهددب فمددن مراعددع  دديد
ن لددد رأ  فيهمددا مددا  قددرر مدد هإل السددلم في بدداه ح  ددذهب بو مددذهب فددال بددد أن  سددا 

 (1).ا لم، ولص بشاراب بو عدم رضاه مب هإل السلم
 (دأاسنات فني الونيرة الل وفنة)ن   ابدص  محمد سروأ زفنر العا ندفرواخ قده  ذلك 

 (.321ص)


والقال ب خ ا خدؤمن باال د ااء والخددرك  : )حيث لال( 6/3122)ر ن تفسري  ارة احلد د اخن( 1)
(.بخص   ا ة عن اهليم ة  ما   رخا: واألوو أن خقال( ح ا  ا ) يفي ص ال  فسر لالص 
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: (1)(النننخ... سنننيد ق ننن  خاحنننة حياتنننه)ن   ددداب  محمننند توفينننق  ركننناتولدددال 
 –ن هددذه الصددف اب ال اليددة بعددان اهلل بيددان أهددم مددا  اعددص بو  دديد لرددب  دد  اول )

مدددددن خقدددددد  دددددااء  دددددان ب يدددددة حسددددد ة أو ب يدددددة غدددددري حسددددد ة، حمددددداولني لددددددر  –رمحدددددص اهلل 
تعددرن  -ن عصددرخا هددذا  –ون حدددود علمددي أخددص مل  نهددر  اتددب مسددلم ... املسدد را 

ليدا، أو احلد  مب ةل دص مل ب ما تعدرن لدص  ديد لردب مدن حيدث االرتقداء بدص بو درعداب ع
بو درعاب دخيا، وما دم ا ن هدد الاعص ال اين، فل لم خبرداط بدار ة ممدا ليدب فيدص علدى 

 :وعص اال ال
 .بخص ال ن اجلد د جلماعة ب المية معي ة: قيل فيه -1
بخدص ال  عدرا مدا ا خيدرض مدن رأ دص، دفع دص لداة العاهفدة و ال دة اللادة بو  : وقيل فينه -2

 .وليس لص معىن حمدد الم الها ب ورا ص 
بخددص رعددب خيددايل  رلددق أحسامددص ن اهلددااء، و رددري ن أعددااء خفسددية عليددا، فددال  :وقيننل -3

 . عرا مق ضياب الاالع على الاعص الص يح
 .بخص  ان ً هد ن أحسام شرعية عاهر ة دون أن  سان لص أي بملام بالفقص: وقيل -4
 .قص اال الميبخص  ر د بخداء حاعة عال بني املسلمني والف :وقيل فيه -5
 .بخص  ر د أن  قرع ال اج عن   ب ال فسري لسالم عاهفي ن النالل :وقيل فيه -6
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 أخددص  سفدددر املسددلمني كيددث ال ددهبك بال عدددددا حمدددودا مددن البدددر ن دا دددرة  :وقيننل فيننه -7
 .اال الم

 (.وقيل فيه كثير غير ذلف -8
 !. فهب علم  بدهذه الردود واالخ قاداب وال  بيهاب الح لام بدها هؤالء

وهدددب  دددديةول ع دددك هددددذا األ دددم علددددى أحددداال علمدددداء املسدددلمني ن األلرددددار الددددذ ن 
 . عم  أخدهم مل   بهاا على هذه املابقاب 

ال أدري بين أخاا أن تةعجك هذه الردود ون الالد  خفسدص أ د ل اهلل لدك العافيدة، 
 .وأن  ردك بو احلق والصااب ردا  يال

يهم اخ ددددار الددددمس أو اخ ددددار الابددداء ومدددع وأمدددا علمددداء البدعدددة فهدددم الدددذ ن اخ ددددر فددد
 .فرحهم بص فقد اخ قده بعضهم

 عمددد  أخدددك أخدددذب باملرابقدددة بدددني الع ددداان واملاضدددا  فاعددددب ا يفدددرب   سذبدددص  :أا عنننا
، وخدددها  ها باجلملددة ع دداو ن ا دد فةا  ة جتددذب القدداريء العددادي بو الاليعددة ن  دديد  ا رددربر

ده لدددر  سددري مددن البصددرية فاخددص ب ا لددرأ املاضددا  رمحددص اهلل تعدداو وأمددا القدداريء الددذي ع دد
داخب الس اب  ديجد ع دده ردة فعدب لا دة حدا مدا   بد  وعدادة احل دني بو   دب  ديد 

 .-رمحص اهلل تعاو –
 :أقوذ
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إنلي طأثي لحاذ أ ل حمل أافة الولة أدحا منر الن مر أن فصنل  نه اطمنر : أوال  
ن األحسام واجلرأة على الرعن بالباهب  من اجملا فاب إلى هيه الحاذ الغرف ة الع ي ة

 .وار ك الف  ة بعد أن ا  سلم  لل ام عجةا عن مقارعة احلق
 

 ع ماء أفياذ و دوا في النعاب ما ف ا ق فيه الَخَ ر الخ ْ ر
فان الاالدع  لدة وتفصديال  قددث ن أحسامدك احلا ددة  ع ى أس ف فا ف ي ة الشيخ

و دحض هذه األوهام الح ت ييلها فقد لرأ الس اب  عن احلق امل  يةة بو الباهب وأهلص
من ها أعلم وأو ع مددارك وأعمدق فهمدا م دك ومدن هلدم لددر  بدري مدن البصدرية والبصدر 
فلدددم اصدددب هلدددم ردة فعدددب واحلمدددد هلل، هدددؤالء األفدددذا  ال  دددار ر العددددول لدددرأوا الس ددداب 

عقا د  ديد وأفسداره فاعدوا أن ا رب  رابق ا رب و صدلص و ؤ ده،  لك أن الس ري من 
ضالل ن ضالل وباهب ن باهب وخصاهص الح عرض  ن الس داب ظداهرة واضد ة ن 

 .البرالن ال ملفى بال على معاخد
بعضددهم هددد  بدددهذه احلقيقددة شددفا ا مااعهددة وعددرب اهلااتددم مدددن  إن هنندالء اطفننياذ

وال  دداء  داخددب الددبالد وخارعهددا وبعضددهم وهددل  بيلى تقددار نهم امددب ال صددد ق وال   يددد
العدداهر، فهددم بن شدداء اهلل مددن خيددار شددهداء اهلل ن األرن ومددن خيددار الرا فددة ال اعيددة 

 .امل صارة الذ ن ال  ضرهم من خذهلم وال من خالفهم حي   يت وعد اهلل تبارك وتعاو
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  خص  سرك احل ني بو   ب  يد وترعبك بداخة  يد مبا ع اه على خفسص وعلدى   :ثانيا
 .ابة ر ال اهلل اال الم وعلى ه 

 
 !هل فورك الحلير إلى العدالة ا  عماعية وفيها ما فيها مر ال افا؟؟

أ سددددرك أن اددددن خفدددداج أخدددداج ع دددددهم لدددددر  سددددري أو  بددددري مددددن البصددددرية بو   دددداب 
 :وها  دور فيص على  ال ة حماور مدمرة !؟؟(االنعراكية( )العدالة اال عماعية)

اص القدرهن والسد ة ولااعدد الددر عة مدن أعدب االشهبا ية الح حدرا  ديد خصد: اطوذ
 .تقر رها ولسر األمة عليها

الرعددن ن ا ليفددة الراشددد ع مددان ومددن عاهددره مددن الصدد ابة وخيددار ال ددابعني، : الثنناني
والرعدددن ن الدولدددة األما دددة وبخراعهدددا والدولدددة العبا دددية عدددن حددددود اال دددالم خددددها يا ن 

بو هعدان  ... علدى ع مدان وتفضديلهم عليدص يا ة احلسم و يا ة املدال ومدحدص لل داار 
 .  رية ومر رة وخررية

 .تسفري األمة اال المية: والثالث
أ سددرك . ولددد حددداه بباا ددق مددن العقا ددد وأفسددار الضددالل( النددالل)أ سددرك احل ددني بو 

ولددد تردداول فيددص علددى خددن عندديم مددن األخبيدداء  (العصننوفر الفلنني)احل دني بو   دداب بدعددة 
والعصنوفر يص هفاب اهلل العليا ارتساخدا بو هداغاب اجملدا  وال يييدب ، وعرب ف!السرام  
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وادرر فيدص مدن لدا دة القدرهن وأهلدق ل فسدص . (1)الذي أ داء فيدص بو القدرهن السدرمي الفلي
 :اسعمه إليه فقوذالع ان، 

 مدددا هدددد ن  دددااها مدددن السدددار املسيدددة واملدخيدددة علدددى   –ولس  دددا هدددد ن هدددذه السدددار )
 .ن  لك اجلمال الفين الذي ضرب ا لص األم الم ال م –السااء 

، وأغدددددران الددددددعاة قداسنننننة القنننننر ن الدفلينننننة –مدقعنننننا  –أن نننننندع وبخ دددددا ل سددددد ريع 
اال ددالمية ؛ وأن خ جدداو  حدددود الةمددان واملسددان ؛ وخ يرددى األعيددال واأل مددان، ل جددد 

ن بعددد  لددك  لدددص هددذا اجلمددال الفدددين ا ددالص، ع صددرا مسددد قال  دداهره، خالدددا ن القدددره
 .(2)(في ع لة عر  ميه الما وات واطغراضبذاتص،   ماله الفن 

من هذا امل رلق م رلق ال  رر من لدا ة القرهن الد  ية ت اول  يد لرب خدن  :أقوذ
م جدداهال خباتددص ومساخ ددص ع ددد اهلل وع ددد املددؤم ني وأ دداء   ددريا بو القددرهن،  اهلل ما ددى 

هلدا ددددة البدددددر، اهلدا ددددة الد  يددددة، واهلدا ددددة بو  واهلل  ددددب اخص وتعدددداو مددددا أخددددةل القددددرهن بال
اآلداب واألخددددالق الد  يددددة اال ددددالمية ال للفددددن، فددددال  رضددددى اهلل تبددددارك وتعدددداو ألحددددد 



عدداء ربددك وامللددك هددفا  ددال ب ا د دد  األرن د ددا د ددا و ( )92-92ص )مب ددب لالددص فيددص ن ( 1)
ن و   هذا الرو  الذي  ب دص  لدك العدرن العسدسري الدذي .اآل اب...(هفا وعيء  امهلذ  ه م

تدددهبك فيددص عهدد م مبا دديقاه العسددسر ة امل  نمددة الدددلاب امل بع ددة مددن الب دداء اللفنددي الدددد د األ ددر 
...( رععددي بو ربدددك ددا أ  هدددا الدد فس املرمهل ددة ا)وبددني العددذاب والا دداق ال مددا عي  قدددال ملددن همددن 

واملا دديقى حددال املدددهد مرمهل ددة م ماعددة رخي ددة ن مقابددب تلددك املا دديقى : بو أن  قددال... اآل ددة
. ولص هراء   ري مب ب هذا السالم السال  ن النالل...( القا ة العسسر ة

(.21ص )ال صا ر الفين ن القرهن ( 2)
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   دددددث عددددن فقددددص القددددرهن أو لا ددددص بددددب وال عددددن أي علددددم مددددن العلددددام غددددري القرهخيددددة أو 
 دداج ا دد  د اال ددالمية أن    ددرر مددن الددد ن وال مددن لدا ددة القددرهن الد  يددة وعلددى أي أ

 يد لرب ن هذا االخفالب من لدا دة القدرهن الد  يدة و ددعي املادالران مدن القربيدني 
ا بص ن   ابص بدعة   .(العصوفر الفلي)رعاعص عما هرذر

 ددال لدديس األمددر  مددا تدددعان فددان والعددص  دددهد خبددالا هددذا االدعدداء وهددذا : فلقننوذ
نظرفننة )لدددي فيقددال ن   دداب أحددد الاددالة فيددص  ددديل بدددهذه احلقيقددة أال وهددا هددالث ا ا

 (:العصوفر الفلي علد سيد ق  
 [:خصي ة للدباب املسلم ن االلبال على   اب ال صا ر الفين ] 
مدددن الددددباب املسدددلم العامدددب  ومرفدفنننهبخدددين أتاعدددص ب صدددي ة بو تالميدددذ  ددديد لردددب )

 ... اجملاهد
مشننناهد )و  (العصنننوفر الفلننني فننني القنننر ن)أدعددداهم فيهدددا بو االلبدددال علدددى   دددايب 

 قرؤخددددهما و  دددذولان مدددا فيهمدددا مدددن م عدددة ف يدددة  اليدددة، و ددددر ان  (القيامنننة فننني القنننر ن
 !اجلمال الفين ن القرهن  ما بي ص  يد لرب فيهما

بن الس ددددري ن مددددن الدددددباب املددددؤمن  ع ددددرب هددددذ ن الس ددددابني ال فا دددددة م همددددا للعدددداملني 
فدان اجلمدال الفدين ن ... هموهذا و ! اجملاهد ن ألن  يد لرب ألفهما ن حياتص األدبية

ال صا ر القرهين ال  ددرك بال بعدد لدراءة هدذ ن الس دابني وبن بدراك هدذا اجلمدال ضدروري 
ح بن  يد ! للعامب اجملاهد ليعرا الس ري من الس ا  املذخارة ن د  اره الفر د احلبيب
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، فس دريا ومع دةا بدص، حدي هخدر أ دام حياتدص (العصنوفر الفلني)لرب مل  ةل مع مددا   ابدص 
وهدددذه االحددداالب دعددداة م دددص بو . الظننناذمدددا  دددان  يدددب عليدددص ن الربعدددة امل ق دددة مدددن 

 .(1)...(الدعاة اجملاهد ن، للرعا  بو   ابص هذا وااللبال عليص
 فماذا سيقوذ المغال ون؟
ه نننر )و ( النننرد ع نننى المخنننالو)و ( حنننن  االنعمننناء)ع نننى أسننن ف فنننا حننناح  

 نننف العواقنننو العميننناء نحنننو سنننيد وعقائنننده وأفقنننا  لفونننف فنننا ت منننح ( الم عننندع
 .وأفناأه
أنننف تنننره للفوننف ولنني ولنننل مونن   مننواقر ا ثنن  وال لننا  ):  عمدد  :خاموننا

 (.وأن مر الغ ر الفاحش إهداء ا نوان حولاته إلى مر فععقد  غ ه وعداوته
 س حان اهلل ما ذا ترفد  نهيا العو يه؟؟

عدن حيدان احلدق والسد ة مدن أعدب  أتر د بغالق باب من أعنم أبااب اجلهاد والذب
 !. يد لرب  

أتددر  ن اع هددادي ن الددذب عددن الصدد ابة السددرام وردي الشددهبا ي ص وغضددن ل ددن اهلل 
 ودحض ت و التص الباهلة بهداء حلس ايت بو من فعب  ب هذه األفاعيب    ما ى 

و فهب وهل  بو ال ابة وال دم من ردودك علدى أيب غددة والصداباين  وهدب وهدل  ب
 .أن ن ردودك عليهما بهداءا حلس اتك   اللهم غفرا ولرفا



(121ص ( )1)
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ليددد   خاب دددا  لهدددا مدددن هدددذا البددداب بددداب اجلهددداد بدددالرد علدددى أهدددب البدددد  فدددد  ع دددك 
( 69)ال يذ ب أ ها الرعب وال ت الض  المك احلدق ن   ابدك الدرد علدى امليدالم ص 

 .ك على احلقوا ب  على احلق وال ت ةلةل وال تضررب وا  ل اهلل أن   ب  للب
 محاأ ة الشيخ  نر سا قا لظاهرة العخيفل

 (.املب ث الرابع ظاهرة ال يذ ب) :ق تَ 
مضدددى مدددا  م بدددص  لدددإل اليقدددني مدددن أن حرا دددة الدددد ن بدددالرد علدددى امليدددالم مدددن اجلهددداد 

ن بهددددار حرمدددداب املسددددلمني املدددددمالة كفددددظ الضددددرور اب ... الااعددددب والدددددفا  الددددال م
 :ا مس حلياتدهم وهي

 .ال فس، املال، العقب، العرنالد ن، 
وأن هذه العقيدة اجلهاد ة من معالد اال الم اجلار ة لد  أهب الس ة واجلماعة، فهي 

االخفداق مدن : لد  العلمداء( فصا لها) ة بار ة وعالمة فارلة بي هم وبني ا الفني ومن 
ا مددا  دداعاب العمددر، للددرد علددى بخدداان الباهددب  ددب مبددا و ددعص مددن علددم ومعرفددة  ددةن بدددهم

ًدداج خددالل الددد ار، وخيددال  األفسددار مددن عدددوان وم سددر، وبدعددة وهددا  حددي  صددريه 
 (.هباء وال  ةال ر ب االميان على هذا الصراط ومن اه د 

وال يددددذ ب ال  سددددري ن أمددددة بال وتسددددعى ن : )-تنننناب اهلل ع يننننف  –وق ننننت فيننننه 
 (.هلدمها ب قاط خفسها ب فسها وتاعد من تقصريها وملذ ب ال اه ني فيها معاول
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نَنْقل  الشيخ  نر لنا  نيخ ا سا  في عقو ة مر فيب عر أهل ال دع 
 وتع يقه ع يه

وهددذا  ددالم ن : )ح للدد  أ ضددا أ هددا الفاضددب. ننندفدا فنني المخننيليرح للدد   المددا 
ددب : )ب   قددال –رمحددص اهلل تعدداو  –غا ددة ال فا ددة والدلددة لددديم اال ددالم ابددن تيميددة  ًو

لدديهم، أو ب عد هم أو أ ددىن علدديهم، أو عندم   ددبهم، أو عددرا عقابدة  ددب مدن اخ سددب ب
مبساعدتددهم، ومعداوخ هم، أو  دره السدالم فديهم، أو أخددذ  ع دذر هلدم بد ن هدذا السددالم ال 

بخص هد م هدذا الس داب، وأم دال هدذه املعدا  ر الدح ال  قاهلدا بال :  دري ما ها  أو لال
 عاون علدى القيدام علديهم فدان عاهب أو م افق بب جتب عقابة  ب من عرا حاهلم ومل 

القيام على هؤالء من أعنم الااعباب، ألخدهم أفسدوا العقال و األد ان على خلق مدن 
املدددا م والعلمدداء وامللدداك واألمددراء وهددم  سددعان ن األرن فسددادا، و صدددون عددن  ددبيب 

 .(1)...(اهلل
 :رمحص اهلل –تعليقا على  الم شيم اال الم  – وق ت أفها الشيخ

 اخ  األشباث الح امب خفا ا حمداة مبرن الدبهة وما تلقيص بني  دي األمدة   وب ا)
مدددن أمدددران م  اعدددة هدددي أ ددداأ داء   دددةل ن  ددداحة املسدددلمني، و  جدددال بيددد هم، و ددددمر 



وال  ددداء عليدددص وعلدددى أ دددلابص وعندددم   بدددص وأوعدددب ولدددد ولدددع الدددديم بسدددر ن الدددذب عدددن  ددديد ( 1)
وهددددذا ( العد ددددد ن الصدددالة)بددددب وبس ددداب ( ال صددد يم)اال ددد فادة م هدددا و دددداعد أخصددداره بس دددداب 

وترسلىم املعا  ر عن  يد ومل  عاون ن القيام عليص وعلدى أخصداره امل ددربني مل هجدص و دره ( ا راب)
.خقده والسالم فيص بب  عر من  لك  عرا شد دا
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هال عهدددم، فددددان املسددددلم املاحددددد ليصدددداب بدددد    مضدددداعم مددددن املقددددرخني بال يددددذ ب، ب ا 
ن اهلدا دددة لريمدددي بددددها بدعدددة خفقددد  ن الصدددم ر هدددم، فمدددا أن  قدددبض عدددامل لبضدددة مددد

وعما ة بال وتر  ن الصم خةرا رغب  براخدهم مل فني مبالهتدهم، أشدال هم دخيداهم عدن 
 رمدددددان بال يدددددذ ب، وال  رددددديم، هدددددربة بدددددال  يدددددب وال و ن، ( املاالسدددددة)هخرتددددددهم دأبددددددهم 

، (رو خددددة)فيبسددددران ألسدددد  هم بال قددددد حي ددددا، واال دددد عداء أحياخددددا، و  ةلددددان أخفسددددهم ن 
ضان م ها احلسمة وال عقب، والذ اء ا ارق ن أبعاد األمار، وهسذا من أمار ما بن  في

تفار بال وتاار  وهم ن احلقيقة امليذولان امل دةوون عدن الاالدع، الفدرارون مدن املااعهدة، 
ع نننين  أنفونننن  ال ف نننرك  منننر ضنننل إذا )وار ددداا ال  و دددب ا ددداهيء لقدددال اهلل تعددداو 

 ...(اهعدفع 
  

مشوب  ا عراض عر موا هة ال اقل مر تحرفو الن   عر العخيفل ال
 مواضعه علد الشيخ  نر سا قا ث  وقه في ذلف الحقا

فهددذا ال يددذ ب املددداب بدداالعران عددن مااعهددة الباهددب مددن بدداب ار ددم السلددم عددن )
مااضدددعص، واملعدددرن عدددن رد الباهدددب بعدددد تدددذ ريه خيددددى أن  ددددخب ن الدددذ ن ب ا   دددروا 

بال أن ال يدذ ب ن هدذه املسدرية اآلمثدة  مدا ... ليهدا هدما وعمياخدابخ اب ربدهم خيدرون ع
أخددص اخصددراا عددن معاضدددة العدددل، وخصددرة احلددق، وتعر ددة لفر ددان الدددعاة وهددة ملددالفهم، 
فهدددا منددداهرة للمجدددرمني، مدددن املب ددددعني واملفسدددد ن، واهلل  دددب اخص لدددد خددددهى عدددن  لدددك 
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 ااعددص اجملاهددد ن ( ال يددذ ب)واحلاهددب أن ... (فننا تنننونر فهيننرا ل م ننرمير): فقددال
لس ص مع حاملص  ص اة املاب   قلص و ضم ب بدني ... ب لس  هم وألالمهم و  اخدهم

وهدددذه  ددد ة اهلل اجلار دددة بال صدددر وال   يدددد لسدددب . غمضددة عدددني واخ باههدددا والعالبدددة للم قدددني
الذ ن   فان عن د ن اهلل  ب ها  وبدعة فيسان ( حراج الدر عة)حامب حق وخباهة 

 .(1)(األعلى ومقامهم األ ىنلاهلم 
فدددرحم اهلل : )و ددذلك للدد  ن ماضددع هخددر تعليقددا علددى  ددالم شدديم اال ددالم السددابق

شيم اال الم ابن تيمية و قاه من  لسبيب اجل ة همني، فان هذا السالم ن غا ة الدلة 
لس ص    نم  يع املب دعدة فسدب ( االااد ة)واألشية وها وبن  ان ن خصاص مناهرة 

اهر مب دعا، فعنمص أو عنم   بص، وخدرها بني املسلمني وخفم بص وبدها وأشا  ما من ظ
بن مددن  –فيهدا مددن بددد  وضددالل، ومل  سدددفص فيمددا لد ددص مددن   ددأ واخدد الل ن االع قدداد 

 .فها مفرط ن أمره، واعب لرع شره لهلال   عد  على املسلمني –فعب  لك 
 داال  عنمدان املب دعدة و  ددرون مقاالتددهم، ولد اب لي ا بدهذا الةمان ب لاام على هدذا امل

. وال دذرون مددن  قراتددهم ومددا هددم عليدص مددن الضدالل، فاحددذروا أبددا اجلهدب املب ددد  هددذا
 .(2)(خعا  باهلل من الدقاء وأهلص



(.21-21)الرد على امليالم ص ( 1)
(.19 – 12)هجر املب د  ص ( 2)
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 دعوة الشيخ  نر إلى قراءة كع  الو و وكع ه الو فية
لهمدا هدا ال وت مدب أعد ال ندر ن  دالم شديم اال دالم ح ن تعليقدك عليدص وت م :أقوذ

بقية   اباتك ن هذا الس اب وغريه لعب  لك  ساعدك مساعدة فعالة علدى العدادة بو 
عادة احلق وبو القمة اجلهاد ة الح تربع ها ن خصرة احلق والس ة، ولعب  لك  ساعدك 

تصننليو اللنناا  ننير الظننر )مسدداعدة لا ددة ن بدراك فداحددة مددا هل بليددص أمددرك بس ابددة 
علدددى مدددن  سدددافح و  دددافح الباهدددب والضدددالل وأهلهمددددا  -جامدددك الددددرج وه (واليقنننير

ن خرابك هذا فلم تس م مبجرد ال يدذ ب   –و س مي  ن بعالء  لمة احلق وخصرها 
 مددا وهددف  بددص مددن وهددف  بددب  هبدد  بو أبعددد مددن  لددك وهددا الددذب والدددفا  عددن 

 .الباهب وأهلص كرلة وع م
 

 طخيرةمر ه  اليفر ففرحون  نعا ات الشيخ  نر ا
وإذا أأدت أفها اطخ أن تعرف حقيقة اطمر و  يعه فاعرف  يدا منر هن  النيفر 

 !.ففرحون وفأنرون وف  رون  نعا اتف اطخيرة؟؟
 .ز ائلف اليو بخدهم احلةبيان أهب البد  واألهااء فهم واهلل 

بن  اد دد  ن هددذا املضددمار ا رددري را بددا مدد  عميدداء وضدداربا ن  فواحوننرتاه ع يننف
 .ب البيداءجماه
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 (:4ص )قاذ الشيخ  نر 
أ الحيندة الع مينةأ (أحنوذ ال حنث الع مني)نظرت فو دت هيا النعاب ففعقند )

مننلهء اللقنندأ وأمانننة اللقننل والع نن أ عنند  ه نن  الحننق ، أمننا أدب الحننواأأ وسننمو 
 (.اطس وبأ وأحانة العرض فا تمت إلى النعاب  نها  

 
 حث الع ميخ اب الشيخ  نر هو الي  ففعقد أحوذ ال 

 : أقوذ
 ب ان اهلل، بن  ب مالالدص الدديم بسدر   ربدق  دام االخربداق علدى خرابدص هدذا، فقدد 
اشد مل  علدى للددة أورالهدا علددى عيداب خمجلددة مدن اف قدداد أهدال الب ددث العلمدي، ومددن 

، أما أدب احلاار فقد ...احليدة عن م هإل احلق، وعن أماخة ال قب والعلم وخذالن احلق
بعدددد ن هدددذا ا رددداب، فلعلدددص مل خيردددر علدددى بدددال، أمدددا  دددا األ دددلاب اب عدددد ع دددص  دددب ال

ورهداخة العددرن فسدلاا العقددالء امل صددفني ع همدا ن   ابددايت، وأمحدد اهلل أن   ابددايت حمببددة 
ع ددد أهددب احلددق  يعدددا تسددر املددؤم ني وتادديظ املبرلدددني، و  ددا  واحلمددد هلل  ددادة العدددرن 

ة عددن ال ددددق وال قعددر ورص األلفدداة الار بددة ولاتددص ورهدداخ ص ولدداة احلجددة والربهددان بعيددد
 .والاحدية الح  ن ها اجلهالء أخدها بالغة وهي عي وفهاهة
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 :قاذ الشيخ  نر  عد ت ف الومو  العي نفثعها نفوه
ارهفدداا أ دداعسم وشدددوا أبصددار م هلددذا ال دددليب  –ألددال أخددا ربيددع  –( وبليددك ال دددليب)

 .العجيب
 

 اتنهنا   اقنل
 :قاذ
مر ق عنات  –أحمه اهلل  –أفت االععماد في اللقل مر كع  سيد ق   أ : أوال)

ص )مننه ع مننن  كمننا فنني حانننية ( العدالننة اال عماعيننة)و ( الظنناذ)سننا قة مثننل 
وغيرهنننا أن لهنننا ق عنننات معدلنننة الحقنننة ، والوا ننن  حوننن  أحنننوذ اللقننند  (1)(92

ة لنننل  ع نى الننلص مننر ال  عننة اطخيننر  –إن كننان  –واطماننة الع ميننة تونن ي  اللقنند 


 : د ن الديم بسر من عه ني( األضااء)من ( 29)مان حاشية ( 1)
( ن ع مددددان ون روؤج لددددر ح مددددن الصدددد ابة –أي  دددديد  –هع ددددص )أين ع اخ هددددا بقددددايل  :اطولننننى

ا حلفدة أي مسددلم و دق  لسديد ن هدذه الصدد يفة  د  هع داب ن ع مدان والصدد ابة، وهدذا  دا
للاضدددب ألهددد اب ر دددال اهلل هدددلى اهلل عليدددص و دددلم ال ملدددن  رعدددن فددديهم فضدددال عدددن هعدددن  ددديد 

 .(العدالة)لرب الس ري ن   اب 
[ ا امسددة ]و [ ال اخيددة عدددرة ]ن هددذه الرعددان علددى هبع دد   (العدالننة)أين أحلدد  علددى : الثانيننة

وبهددرار خاشددري فسددره علددى  لددك ح  لبيددان بهددرار  دديد لرددب علددى هع ددص ن الصدد ابة بو أن مدداب
بي   فرلا لفنيا ن هذا املالع ال  اري من عاهر الرعن ف خذ الديم بسر مدن هدذا حجدة علديى ن 

. عمص ن االع ماد على الربعاب األوو فاع ربوا  ا أ ها املسلمان وواأ فاه
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إن نناء  –كعاب طن منا فيهنا منر تعندفل فلونخ منا فني سنا قعها وهنيا غينر خناف 
ع ننى مع ومنناتن  اطوليننة لنننر لع هننا غ  ننة قالنن  ح ننر لننن  المع ومننات  –اهلل 

 !.؟؟(ولما فعرف هيا
 :أقوذ

فدال ميسدن أن جتيدد فيدص  (1)ت ه ه غافة ال هنل اشيم لقد ال م  خفسك ن ميدان 
تسددان الصدر ع األول فيددص ف خدد  ال تعددرا فيمدا  بدددو عقا ددد  دديد  السدر والفددر وال بددد أن

لرب وال أفساره وال هبعاب   بص وال أي الربعاب اع مدب، وال هب حصب من  ديد 
تعد ب أو ال ؛  ب  لك جتهلص عهال مربقا  ر ى لك فيدص غا دة الر داء ومدع  دب  لدك مل 

الفدداا بامليدداهر ؛ فلددم تفسددر ن العاالددب الاخيمددة الددح  دد هبتب علددى هددذا االل  ددام 
ت خذ أي أهبة ملعر ة رمبا     تع قد أخدها حا ة وفاهلة، بب ت اول  القضدا ا واألمدار 
ا ررية ب هراا أخاملك فساخ  ال  يجة ضد مدا مليلد  فس د  أول هدر ع هلدذا البادي، 

 .وعلى الباغي تدور الدوا ر


لديفدرىاء   دب  ديد ح لل  هذا ب اء على  عمص أخص ال  قرأ ن   ب  يد لرب فان  ان ها من ( 1)
.أخفى  لك عين فها    مب مسؤلية  لك
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ة و رأ دد  االحداالب فيددص لددراءة عدادة م  خيد (اطضنواء)اآلن هدب لددرأب   دايب : وأقنوذ
ف   دددب فعددال أخددين ار دد  مسددرا  (1)فرععدد  بو هبعدداب   ددب  دديد القدميددة واألخددرية

وخياخدددة الربعددداب القدميدددة امل سددداخة وأعرضددد  عدددن الربعددداب األخدددرية ال ا دددية أللصدددق 
بسدديد عقا ددد وأفسددار لددد تدداب م هددا ورعددع ع هددا ، بن   دد  فعلدد   لددك فددان أهددال 

أن   ايب  ف قدها  فرن عليك أن تدلب وتربهن على  لدك  امل هإل العلمي الذي تدعي
ببيان ال سم الح اع مدب عليها وبيان هف اتددها وتدار م هبعهدا و  در السدالم ال ا دم 

 –الددذي تدداب فيددص  دديد وأخدداب بو اهلل ن الربعدداب امل دد خرة مددن م ددب هع ددص ن ع مددان 
عريددب هدفاب اهلل تعدداو وم دب ت (العدالننة)وب ددقاط خالف دص ن   دداب  –رضدي اهلل ع دص 

العدالننة )، وم ددب االشددهبا ية ن (العصننوفر الفلنني فنني القننر ن)و ( الظنناذ)ن   دداب 
و ( الظننناذ)، وم دددب تسفدددري األمدددة ن (معركنننة ا سنننا  والرأسنننمالية)و ( اال عماعينننة

، وم ددب وحدددة الاعدداد ن (ا سننا  ومشنننات الح نناأة)و ( العدالننة اال عماعيننة)
وب  مل تفعدددددب ولدددددن تسددددد ريعص ال أخددددد  وال ،  سدددددذا  دددددا ر القضدددددا اوه.. .(2)(الظننننناذ)

االخاان املسلمان وال القربيان  يعا بدب وال الراا دم الضدالة  يعهدا الدح تبجدب  ديد 
لرب وتد ن فسره، لن تس ريعاا  يعا أن ت ب اا ما ادعي ص مدن أخدك رأ د  االع مداد ن 



مدن خمراهدة ( 29)  ب  هذا أول األمر ن شهر رمضان ح راععد  بشدارتص بو حاشدية ص ( 1)
من شاال، فالف  علدى أمدر مدذهب، فعلقد  عليدص مبدا رأ  دص ن الفقدرة السدابقة،  26ن  (اطضواء)

!!.ب ولاة من األلاا وعلى  ب حال ف مر هذا الرعب  ري األلبا
(.الخصائص)و  (المقومات)والدخدخة حاهلا ن ( 2)
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( الظناذ) دابقة م سداخة م دب  علدى هبعداب –رمحص اهلل تعداو –ال قب من   ب  يد 
دد رنر بددددها  (العدالننة اال عماعينننة)و  ، وال أن ت ب دداا رعاعددص عدددن بدعددص وضددالالتص الدددح شر

 .  بص
 

  يان  ال  عات العي اععمدت  ع يها في نقل أقواذ سيد ق  
 :وبليك البيان بالربعاب الح اع مدتدها ن خقب ألاال  يد لرب

 .دار الدروق( هد 1122)درة الربعة ال ال ة ع( الظاذ)  اب   -1
 .دار الدروق( هد 1122)الربعة العاشرة  (العصوفر الفلي في القر ن)  -2
 .دار الدروق( هد 1129)الربعة ال اخية عدرة  (العدالة اال عماعية)  -3
 .، بدون(1)الربعة ا امسة (العدالة اال عماعية) -4
 .دار الدروق( هد 1122)، الربعة ال ام ة (نحو م عمه إسامي)  -5
 .دار الدروق( هد 1122)، الربعة العاشرة (معركة ا سا  والرأسمالية) -6
 .دار الدروق( هد1399)، الربعة ال ام ة (الوا  العالمي وا سا ) -7
 .دار الدروق( هد1112)، الربعة ا امسة عدرة (معال  في ال رفق) -8

يب هددذه هددي هبعدداب   ددب  دديد لرددب الددح اع مدتدددها ن ال صدداص الددح ضددم  ها   ددا


 ع  بني هاتني الربع ني للعدالة لبيان أن  يد لرب مل  هباعدع عدن هع دص ن ع مدان وغدريه ( 1)
.وأن تعد ب بعض العباراب وهي خادرة مل  اري من احلقيقة شيهلا
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 (.أضواء إسامية ع ى عقيدة سيد ق   وفنره)
وهي هبعاب م د خرة فدا ا عار  دا دعدا  الدديم بسدر مدن أن مدا ن الربعداب امل د خرة 
مددن ألدداال  دديد خا ددم ملددا ن الربعدداب امل قدمددة فدداخين أ ددان لددد اع مدددب ألدداال  دديد 

العلمددي ال ا ددية الددح وردب ن الربعدداب امل دد خرة وأ ددان لددد ال ةمدد  ب هددال الب ددث 
 .وأخذب ب هال ال قد

فسلر  ال قدد علدى ال صداص الدااردة ن الربعداب امل د خرة وأ دان لدد ال ةمد  ب ماخدة 
 .و ب  لك لد لم  بص وهلل احلمد والدسر وال  اء احلسن. ال قب والعلم

و واهلل طن أخر مر الوماء إلى اطأض أهون ع ي مر أكيب ع نى اهلل أو ع نى 
 .مو  

مر الوماء فأموت ألو مرة أهون ع ى مر أن أخون أحندا ولنو  و واهلل طن أخر 
 .كافرا ف ا عر مو   وأهون ع ي مر أخل  أمانة اللقل والع  

 .فاقو  نحر في واد وأنع  في واد  خر
ل صدفية اال ددالم مدن األخدالط الفا ددة واألوشداب القاتلدة مددن  نحنر نعمنل  اهندفر

علدى اال دالم الصدان ا دالص مدن ألداان ا رافاب والضالالب ح جلمدع  لمدة املسدلمني 
الباهدب والضددالل، ف قابددب مددن ألددرب ال دداج بلي ددا مدددربا باالتدددهاماب الناملددة واالشدداعاب 

 .الاا ة
 : وأخيرا أقوذ ل شيخ  نر وغيره



-16 -

 

بخين لدد بدذل  عهددا  بدريا ن الالداا علدى ال ابدة الااضد ة ال صداث مدن  ديد لردب 
ن  لدك، فدان وعددب  لدك واضد ا تراععد  عدن عن أفساره وعقا ده فلم أعد شيهلا م

ب أن  سان اللام وال  د ب والعقابة على مدن  سد م هدذه ال ابدة الصدادلة  خقدي لص، ًو
ددب أن  دددان با ياخددة هلل ولس ابددص والاددح  و  دددر ألاالددص وعقا ددده الفا دددة امل سدداخة، ًو

  الااضدددح وبن مل تاعدددد تلسدددم ال ابدددة والرعدددا . وا ياخدددة للمسدددلمني خاهددد هم وعدددام هم
الصادق فعلى الديم بسر و ب الاالة ن  يد لرب أن  س  اا من اهلل ومن املسلمني 
العقدددالء ال اهددد ني الدددذ ن  هبمدددان عقددداهلم فيسفددداا شدددرهم عدددن اال دددالم واألمدددة و هب ددداا 
املاالردداب وال العددب بعقددال الدددباب ودفعهددم بو ال دددبث بالباهددب ودفعهددم بو حماربددة 

وعلدى ( ع ددة ولدا هدارب)اا بو اهلل من تربية الدباب على مدذهب احلق وأهلص، وأن   اب
 :مذهب القا ب

 وما أنا إال مر غ فة إن غوت             غوفت وإن ترند غ فة أأند
أن  هبماا د  هم وضما رهم وعقاهلم و هبماا امل هإل اال المي الذي  وع ى الش اب

واح قدددداره واح قددددار دعاتددددص   ددددريب علددددى الرعالددددة وحددددب احلددددق واحهبامددددص وباددددض الباهددددب
 .واتدهامهم ن د  هم وأماخ هم واحلذر  ب احلذر من شرورهم وف  هم ومسا دهم

 إعرف الحق تعرف  ه الر اذ وال تعرف الحق  الر اذ: والقاعدة
 (اطضواء)دفه اتنها   اقل حوذ تأليو كعاب 

 .(لنر لع ها غ  ة قال  ح ر لن  المع ومات): أما لال الديم بسر
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بن  دان  ر دد أن الرالدب  سداعدين ن ال د ليم ! ال علنة؟أدري ما ا  قصد بددهذه  فال
، ولعلددص هددا وأم الددص أوو بددص، وأخددا بددريء م ددص ولددن !فهددا اتدددهام ماددرن  ا ددبص اهلل عليددص 

أرضى لاريي أن  دار ين ن ت ليفي لسلمة واحدة وأ لايب معروا عددا ال خيفدى علدى 
د أن غددريي لددد  سدداعدين ن تبيدديض بعددض ال صدداص اال  يدداء األلبدداء ؛ وبن  ددان  قصدد

  –فهدددذا لددديس بعيدددب ألن اال ددد عاخة مبدددن   سدددم املسدددادة للمؤلدددم  اال ددد عاخة بالردددابع 
 . ااء بسااء وال عيب مب ب هذا من  دري ما  قال – اتب اآللة 

والراعح أن مقصاده ها األول ف سبص اهلل، واهلل الذي  علم خا  دة األعدني ومدا ملفدي 
 .ها املل قى الصدور،

وال رمدددي بدددال هم عةافدددا بال بخسدددان فدددرم للبدددص مدددن خددددية اهلل ومرالب دددص ومدددا أ  دددر هدددذه 
 . ال اعياب

 نننرأة هنننيا الر نننل ع نننى الم ازفنننات المقيعنننة وإأسننناذ ولدددد تبدددني للقددداريء ال بيدددب 
ولددد ولددع  لددك  (وال فحيننق المنننر الوننيء إال  أه ننه) و لسددنالنننا  ع ننى عواهلننه 

 (.وليلصرن اهلل مر فلصره( )إن اهلل فدافه عر اليفر  ملوا)لص واحلمد هلل بص وب م ا
 .اللهم اععل ا من أخصارك واجملاهد ن ن  بيلك الصابر ن على األ   اب ااء وعهك
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حماا الشيخ  نر لويد ق   أفقده توازنه فاقشعر   ده وهرع  نقاذه ول  
 ف ع ه قعر سيد في الصحا ة وال غيره 

 :دقاذ الشيخ  نر أ و زف
لقنند اقشننعر   نند  حيلمننا قننرأت فنني فهننرا هننيا النعنناب قننولن  سننيد : ثانيننا)

 (.419-432: )ق   ف وز لغير اهلل أن فشرع
فهرعنننت إليهنننا ق نننل كنننل ننننيء فرأفنننت الننننا   م موعنننه نقنننا واحننندا لوننن وأ 

أ وكامنه ال ففيند هنيا العلنوان االسنعف از أ (العدالة اال عماعية)معدودة مر كعا ه 
ع اأة موهمة أو م  قة فنيو نحولها إلى مداخنية منفنرة تلونو  وللفرض أن فيه

حياتننه ووفننو لننه ق مننه مننر النندعوة إلننى  –أحمننه اهلل تعننالى  –مننا  لننى ع يننه سننيد 
توحيد اهلل في الحن  والعشرفه وأف  سر القوانير الوضعيةأ والوقوف في و نوه 

 .الفع ة ليلف
ن نناء اهلل تعنالى إال فني إن اهلل فح  العدذ وا نصاف في كل نيء وال أأاك إ

 .(1)(أو ة إلى العدذ وا نصاف
اخنر بو هذا الرعب الذي لضى شررا  بريا من حياتص  مب را ة الس ة و ددن : أقوذ

اقشنعر   نده غينرة الااراب على البد  واملب دعني  يم أهبح ن حال  ر ى لدص فيهدا، 
ومل  قدددعر علددده ومل  قدددعر علددده غددرية علددى تعريددب هددفاب اهلل،  ع ننى سننيد ق نن 



(.2)ص ( 1)
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وأسنننق  ولدددد هع دددص  ددديد هع ددداب هدددالء ظاملدددة  الخ يفنننة الرانننند عثمنننانغدددرية علدددى 
خافعننهأ ولنن  فقشننعر   ننده غ نن ا لل نني اهلل وحننفيه وك يمننه موسننى ع يننه الصنناة 
والوننا  إذ تلقصننه سننيد ق نن أ ولنن  فقشننعر   ننده غ نن ا ل ننيفر قعننر فننيه  مننر 

رحمر  ننر عننوف ولنن  فقشننعر ومننله  ال  يننر وسننعد وع نندال أحننحاب أسننوذ اهلل 
  ده مر قعر سيد ق   ل دولة اطموفة وإخرا ها مر حدود ا سنا  نننهائيا فني 
سياسننة الحننن  والمنناذ وهننيا ملننه تنفيننر لهننا طنننه فنفننر  الحاكميننة وحنندها  نندون 

 .ضا  
 .ول  فقشعر   ده مر تنفيره لألمة مر قرون

هذا الرعب الايدار علدى  ديد و م لسيد من الراام والدواهي  ب  لك مل  هة مداعر 
 .لرب
 

 :فقوذ  نر
ومل  رالددب  دديد لرددب بالعدددل  (إن اهلل فحنن  العنندذ وا نصنناف فنني كننل نننيء)

واالخصدداا ال ن حددق اهلل وال ن حددق خددن مددن أخبيا ددص وال ن حددق الصدد ابة وال ن حددق 
ر  الدولة األما ة وال ن حق األمة  لها و رغي و ةبد و قذا و رمي و قدعر علده و ه

لبدددب  دددب شددديء بو هدددذا الع ددداان ال ليعدددرا احلقيقدددة والاالدددع بدددب ليدددد ن مدددن    قدددد  ددديد 
 .لرب و  الدص باحلق والعدل واالخصاا بن شاء اهلل
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 قصنة ع ين ة في لقناء مه الشنيخ  ننر

لصدددة عجيبدددة،  (سنننيد ق ننن  فقنننوذ  خ نننق القنننر ن)هلدددذا الع ددداان ولع ددداان هخدددر هدددا 
 لصددة ها لددة مرعبددة حاهددلها أين اع معدد  بالددديم وحمسمددة هةليددة، بن هددح ال عبددري ن

بسددر ن املد  ددة و ددان معددي ولدددي أمحددد وأظددن أن اب ددص األ ددرب  ددان مع ددا، فدددار ال قدداا 
حال هذا الع اان والس اب، فةعم الديم أخين ظلم   يد لردب، ومدن خدالل ال قداا 

ص م لدددني اعدددهبا أخدددص مل  قدددرأ بال بعضدددص، فقلددد  لدددص فل قدددرأ بقيدددة الفصدددب ألين ضدددرب  فيددد
أننه ال منانه منر وضنه )ل جا ة  يد لردب لادري اهلل أن  ددر  مل  قرأشدا، وامل داالن شدا 

 االننعراكية : )  دره  ديد ن عددة مااضدع مدن الندالل، ولالدص (نظا  دولي ف غي النر 
وأن بيدد الدولدة أن ت  دة  امللسيداب وال درواب  يعدا وتعيدد تا  عهدا مدن عد دد )، (الغالية

مللسيددداب لدددد لامددد  علدددى األ دددس الدددح  عدددهبا بددددها اال دددالم ومنددد  ولدددا  اخددد  هدددذه ا
فرفض أن  قرأ الفصلني وحسم ( بالا ا ب الح  ربرها اال الم، ولص غريها ن هذا الباب

على الس اب بااللااء غضبا فق  لسيد لرب، ومل  بال بسب مدا ارتسبدص  ديد لردب ن 
شددداهدب هدددذا املالدددم املر دددب فقلددد  لدددص ع ددددما . حدددق اهلل واال دددالم والصددد ابة واألمدددة

املهال لقد تباأب أعلى م صب ن القضاء فهب ًا  أن اسدم علدى   دايب  لدص بسدبب 
ومل  ددر عاابددا بال االهددرار علددى الباهددب علددى !!! لراءتددك لقرع ددني مددن فصددلني فضدد ك

 .حسمص الباهب الذي ال أعرا لص خنريا ن الا ماب العلمية
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أ  فدي بددهذا القددر وأحيدب القداريء !! !ماء وق اةفاعع روا فا أولي اط صاأ مر ع 
 .(1)امل صم بو الس اب وبو الفصلني املذ ار ن

فهرعننت إليهننا ق ننل كننل نننيء فرأفننت النننا   م موعننه نقننا واحنندا : )أمننا قولننه
وكامنننه ال ففيننند هنننيا العلنننوان ( العدالنننة ا  عماعينننة)لوننن وأ معننندودة منننر كعا نننه 

ة موهمة أو م  قةأ فنينو نحولهنا إلنى مداخنية االسعف از أ وللفرض أن فيه ع اأ 
حياته ووفو لنه ق منه منر الندعوة  –أحمه اهلل  –منفرة تلوو ما  لى ع يه سيد 

إلى توحيد اهلل في الحنن  والعشنرفه وأفن  سنر القنوانير الوضنعيةأ والوقنوف فني 
 .(و ه الفع ة ليلفأ إن اهلل فح  العدذ وا نصاف

 
نق ه ل نا  الي  فلاقشلي فينه وكنل ملاقشناته  مآخي ع ى الشيخ  نر ملها عد  

 كيلف 
علددى هددذا السددالم مخخددذ م هددا مدا   رخدداه هخفددا، وم هددا أن الددديم بسددرا مل  ددذ ر : ألدال

ولدد هدرث فيدص  ديد  داا   (العدالنة ا  عماعينة)هذا السالم الذي خقل ص عن  يد مدن 
اع ماعيددة ال ملددالم ال دددر ع واال دد فادة مددن  ددب مددا أ  ددص البدددر ة مددن تدددر عاب وخنددم 

بو هخددر  المددص الددذي  ددهباه و ر ددد بددذلك مددا شددرع ص أوروبددا ... أهددالص أهددال اال ددالم


(.أضااء ب المية)من ( 211-222ص )و ( 111-135ص ( )1)
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و يدددم ت فدددق أهدددال السفدددر واالحلددداد مدددع أهدددال اال دددالم، و ددديد . (1)وأمر سدددا ورو ددديا
وهددا  ددالم هددر ح ن  – هدددا بو األخنمددة االشددهبا ية وغريهددا ومددن  لددك بلادداء الددرق 

 .تدهرب الديم بسر عن خقلص لريوض على القارئ الارلذا  –جتا ة ال در ع 
... ول فددرن أن فيددص عبددارة ماشددة أو مرلقددة فسيددم حاهلددا بو مؤاخددذة مسفددرة: )قولننه

وهذا ها عني اال  فةا  بالباهب ال باحلق وم ها أخص ال  صدح لدال الدديم بسدر أخدص ( اخل
دا ن عدد مدن الفقدراب مل ًد ا  هذا الع اان بال خقال واحدا، و لك أين تعقب   ي

 .ألبني  اء تربيقص للقااعد الح لاهلا وأن عملص تدر ع باهب
 

 سيد ق   فقوذ  االنعراكية و  واز إلغاء الر  وهيا تشرفه
 (العدالننة اال عماعيننة)خالهددة رأ دص ن االشددهبا ية الااليددة الدح لررهددا ن   دداب : م هدا

فلدم أورد ألاالدص ن  (الوا  العنالمي)و  اب  (معركة ا سا  والرأسمالية)ون   اب 
 :االشهبا ية ألمر ن

 .لس رتدها :اطوذ
أين عقدب فصال خاها مل الد ص ن االشدهبا ية بعدد هدذا الفصدب مباشدرة ن  : والثاني

 .(اطضواء)  اب 


.للاةايل( مر هلا نع  )من   اب ( 226ص )اخنر ( 1)
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ومن الفقراب املدار بليها فقرة بي   فيها أن  يد لرب  ر  عاا  تدر ع بلااء الرق 
أن   عارا على خنام هخر غري اال هبلاق، وبي د  أن  ديد لردب لدرر وأخص ًا  للعامل 

[  دارة البقدرة ]ن أربعدة مااضدع ن تفسدري  (في فاذ القر ن)هذا ال در ع ن تفسدريه 
[  ددارة حممددد ] ، ون تفسددري[ ددارة املؤم ددان ] ون تفسددري [  ددارة ال ابددة ] ون تفسددري 

ب فهددذه عبددارة عددن عدددد مددن ال قددال وأحلدد  علددى هددذه املااضددع  لهددا ن حاشددية الس ددا
مددن غددري العدالددة ع ددد مددن  فهددم و  صددم فسيددم  سدد جية الددديم بسددر أن  قددال بخددص مل 
ًددد بال خقددالش واحددداش مددن   دداب العدالددة و ة ددد الرددني بلددة بعدددم   ددر هددذا الدد ص الددذي 

 .   قده
 

عد  الع ا  الشيخ  نر  ملهء اللقد ال في هيا الموضه فحو   ل في ه ومه  
 ك ه

 –والااعدب حسدب أهدال ال قدد واألماخدة العلميدة تسدلي  ال قدد : )ف  ن هدا مدن لالدص
 (.اخل... (1)على ال ص من الربعة األخرية –بن  ان 

ول   يد  المي هذا وتاضيح عدم ال دةام الدديم بسدر مبد هإل ال قدد السدليم أحببد  أن 
ارب  لددك مددن أرفددق هددذا الفصددب بساملددص بدددهذا ال قدداا فددالرأه واعددرا احلقيقددة، ولددد هدد

 .املسادة وهابق بي ها وبني املرباعة من األضااء ل ةداد  قة


.من خرابص( 1)ص ( 1)
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 دددر   ددديد لردددب أخدددص ًدددا  لادددري اهلل أن  ددددرعاا لدددااخني ل  قيدددق حيددداة ب دددالمية  (1))
فددا ا : )هدد ي ة مددع أخددص  سفددر مددن مل  سددم مبددا أخددةل اهلل مرلقددا و  ددددد ن  لددك لددال

 ددا و دديلة ال دددر ع القدداخاين ل  قيددق حيدداة اخ هي ددا مددن و دديلة ال اعيددص الفسددري بقيدد  أمام
ب المية هد ي ة تسفدب فيهدا العدالدة االع ماعيدة للجميدع، ون هدذا اجملدال ال ًدا  أن 
خقددم ع ددد جمددرد مددا   ن احليدداة اال ددالمية األوو، بددب ًددب االخ فددا  بسافددة املمس دداب 

البدددددر ة مددددن  فسددددب مددددا أ  ددددص. الددددح ت ي هددددا مبدددداديء اال ددددالم العامددددة ولااعددددده اجململددددة
تدر عاب وخنم اع ماعيدة وال ملدالم أهدالص أهدال اال دالم، وال تصدردم بفسرتدص عدن 
احليددداة وال ددداج ًدددب أن ال حجدددم عدددن االخ فدددا  بدددص ع دددد وضدددع تددددر عات ا مدددا دام  قدددق 
مصددل ة شددرعية للجميددع أو  دددفع مضددرة م العددة، ول ددا ن مبدددأ املصددل ة املر ددلة ومبدددأ 

 ددالميان هددر ان مددا ميدد ح ويل األمددر  ددلرة وا ددعة ل  قيددق  ددد الددذرا ع وشددا مبدددهن ب
 .(2)(املصاحل العامة ن  ب  مان ومسان

 :وعلى هذا مخخذ: ق ت
 .  ن  يدا  ر  أن اال الم غري  امب وال واا مب رلباب األمة اال المية -1



(.52)من ه ا و   هي ب ها ة ص ( أضواء إسامية) بدأ هذا الفصب امل قال من ( 1)
.الربعة ا امسة( 261)العدالة ص ( 2)
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ميسددن ألي دولددة ت  مددي ل  ددالم أن ت خددذ  ددب مددا تدددهااه مددن القددااخني الاضددعية كجددة  -2
ملصدددداحل ودرء املفا ددددد وكجددددة أخدددددها ال ت  دددداك مددددع أهددددال اال ددددالم ولددددا  اخدددد  اقيددددق ا

 .مصادمة ألهالص وخصاهص
 دددر   ددديد أخدددذ  دددب مدددا أ  دددص البددددر ة مدددن تددددر عاب وخندددم اع ماعيدددة ب ا مل ملدددالم  -3

أهددال تلددك ال دددر عاب وأهددال تلددك ال  نيمدداب أهددال اال ددالم وال تصددردم بفسرتددص 
عاب والد نم السدافرة علدى املسدلمني بال ن حالدة مصدادمة عن احلياة، أي ال ارم ال ددر 

أهددداهلا أهدددال اال دددالم فدددا ا خالفددد  أهدددال ال ددددر عاب السدددافرة وال  نيمددداب السدددافرة 
خصدداص اال ددالم ن الس دداب والسدد ة واألمددار الفرعيددة الددح دلدد  عليهددا تلددك ال صدداص 

ب وال  نيمددداب فددال حددرض فيهدددا وال اددرمي بدددب ًددب األخددذ واحلدددال هددذه ب لدددك ال دددر عا
السددافرة و ددذلك ب ا خالفدد  تفر عدداب تلددك القددااخني والدد نم أهددال اال ددالم فددال حددرض 
فيهددا بددب ًددب األخددذ بدددها ألخدددها فددرو  هددادم  أهددال اال ددالم و لددك ال  ضددر وبمنددا 
الضددرر فقدد  ن مصددادمة األهددال السددافرة ل هددال اال ددالمية وبدددهذا ال  هدديب وال قعيددد 

ااب ال العب بد ن اهلل لسدب هاغيدة  ر دد ال العدب باال دالم الذي  ضعص  يد ت ف ح أب
وباألمة اال المية فيمس ص علب لااخني أوربا وأمر سدا اد   د ار هدذه ال  هديالب الدح 

 .وضعها  يد لرب
 :وان اقا مر هيه القواعد العي وضعها سيد
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ب وال درواب أخذ باالشهبا ية الاالية ف اهب بو أخدص بيدد الدولدة أن ت  دة   دب املم لسدا -1
 .من أهلها وتعيد تا  عها من عد د ولا لام  على أ س ب المية

ومدددن هدددذا امل رلدددق  دددر  أخدددص ال مددداخع مدددن وضدددع خندددام دويل  لادددي الدددرق الدددذي شدددرعص  -2
و لددك حدددني  ددان الدددرق خنامدددا  (1)ون الرلددداب: )اال ددالم فيقدددال ن تفسددري  دددارة ال ابددة

ق األ ر  بني املسلمني وأعددا هم ومل  سدن عامليا جتري املعاملة فيص على امل ب ن ا هبلا
 (.ل  الم بد من املعاملة بامل ب حي   عارا العامل على خنام هخر غري اال هبلاق

وهسذا  ر   يد أخص ًا  ليام خنام عاملي   سم ما لرره اال دالم ن الس داب والسد ة 
الفضدا ب وغريهددا وأ دع علدى مددروعي ص املسددلمان ن أبدااب اجلهداد والة دداة والسفداراب و 

ملدددا ا ألن هدددذا  لدددص مل  صدددردم ب هدددب مدددن أهدددال اال دددالم ن . ن الدددرق وع دددق الرلددداب
 عمدددددص و دددددذلك ا ددددد باح ص مصدددددادرة وتددددد ميم  دددددرواب املسدددددلمني وملسياتددددددهم اال ددددد باحة 
املس اردة من االشهبا يني الاربيني ومن أخنم هم ولدااخي هم الدح ًدب األخدذ بددها ألخددها 

مفا ددددد ولددددا هددددادم  خصاهددددا لاهعددددة ن اددددرمي  لددددك وألخدددددها مل  اقددددق مصدددداحل وتدددددرأ
 .تصردم ب هال اال الم ن  عمص


ن الندددددالل [ ة  دددددارة البقدددددر ] ولدددددد لدددددرر هدددددذا ن تفسدددددري ( 3/1669) فننننني فننننناذ القنننننر ن( 1)
[  دددددددددددارة حممدددددددددددد ] ، ون تفسدددددددددددري (1/2155[ ) دددددددددددارة املؤم دددددددددددان ] ، ون تفسدددددددددددري (1/232)
(6/3225.)
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أما مصادم ها ل صاص الس اب والس ة وب ا  املسلمني على حرمة أمداال املسدلمني، 
 .فهذا أمر هني ع د  يد لرب فال  ل ف  بليص

أي ميدددان )امليدددان و ددب هددذا جمدداراة ألهددااء الاددربيني ومددا أ  ددر وأشددد مددا  قددع ن هددذا 
ولددددا لامدددد  لددددص وألم الددددص دولددددة لرأ دددد  العجددددب العجدددداب مددددن القددددااخني ( جمدددداراة الاددددربيني

وال در عاب الح اب احلرام وارم احلالل اخراللدا مدن هدذه القااعدد الدح تدؤدي بو هددم 
 .وبرأ اهلل اال الم من  لك. اال الم با م اال الم

  والمشرع إال اهلل؟فأفر العركي  ع ى أنه ال حاك  إال اهلل
وأ ن مالام على هذا من تسفري اجمل معاب اال المية  لها ألخدها ملضدع لادري حا ميدة 

 !!.اهلل وتدر عاتص ن خنره 
 .فاعع روا فا أولي اطل اب

 
 : ماحظة

ًب علدى املسدلمني  يعدا أن  دد  اا و ع قددوا أخدص ال مددر  بال اهلل فدال حدالل بال مدا 
رام بال ما حرمص، وال واعدب بال مدا فرضدص وال م ددوب وال مسدروه بال مدا أحلص اهلل وال ح

 .لام عليص دليب من   اب اهلل و  ة ر الص
ب ا  دان  –فمن أبرب واعبا أو أحب حراما فقد ععب خفسص خدا هلل ورد مدا شدرعص اهلل 

 .وخرض بدهذا ال در ع من دا رة اال الم –عاملا بذلك م عمدا 
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املباحدددة فدددا ا اح ددداض املسدددلمان حسامدددا وحمسدددامني بو ت نيمهدددا  أمدددا األمدددار الدخيا دددة
أخد م أعلدم )ن تد بري ال يدب  وضبرها فال ماخع من  لك وعلى  لدك أدلدة م هدا لالدص 

 .، وم ها بخداء عمر للد اان باشارة من الص ابة وت  يد م هم(بدخيا م
لقدرهن والسد ة أو واملصاحل املر لة تدور ن هذا اجملال مامل تصردم ب ص من خصاص ا

 .ب ا  األمة
 :ث  أع   لقوذ الشيخ  نر

وللفنننرض أن فينننه ع ننناأة موهمنننة أوم  قنننة فنينننو نحولهنننا إلنننى مداخنننية منفنننرة )
تلوو منا  لنى ع ينه سنيد أحمنه اهلل تعنالى حياتنه ووفنو لنه ق منه منر الندعوة إلنى 

 (.الخ... توحيد اهلل تعالى في الحن  والعشرفه وأف  سر القوانير الوضعية
هدب رأ  دين هدرح  ب سفدريه ن ماضدع واحدد مدن   دايب اللدذ ن خالدد  فيهمدا : أقوذ

أتن ين من ع س  يد لردب !!  يد لرب   حي جتة  هذا اجلة  وتدهال هذا ال ها ب
والقربيني ن بهالق ال سفدري عةافدا علدى األفدراد واجلماعداب دون مراعداة ملد هإل السدلم 

لامدددة احلجددة علدددى مدددن ارتسددب أمدددرا مسفدددرا الددذي  ددددهبط لل سفددري شدددروها هدددعبة م هددا ب
 . تافر شروط ال سفري واخ فاء مااخعص: وم ها

أمددا رأ دد  مؤاخددذايت الدددد دة لسدديد لرددب وم الدددايت لددص ن عرأتددص علددى تسفددري األمددة 
باحلا ميددة فقدد  ال بالدددرك األ ددرب وال باددريه مددن املسفددراب الددح  يفسفبددر بدددها العلمدداء بعددد 

ن فصدب ها ددب ا دد ارق تسددعا و ال دني هددف ة ادد  ع دداان  لقددد خالددد ص. تدافر الدددروط
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 مدددا خالدددد ص م الددددة أخدددر  ن حددداايل   (سنننيد ق ننن  فنفنننر الم عمعنننات ا سنننامية)
   عدرة هف ة ن املعاهي السبرية والصارية الدح  سدميها هدا وأخداه وأتباعدص أو اخدا 

سنناأ  الشننرك وع ننادة اطوثننان علنند سننيد ومننر)عهدال مدد هم وغلدداا و لددك ادد  ع دداان 
 (.ع ى ننه ه

البالادددة خدددها ة اجلهدددب وخدددها ة النلدددم  أتلننا  قرفنننر العننير أمنننا  هننيه الفعنننات اللنننراء
للمسلمني و قدعر علدك وتددهر  ن عدة  وهلدع الخقدا   ديد ف سدب وال ادرك  دا  ا 
ألفاعيب  يد ال سراء وأفاعيب مدن  سدري علدى خددهجص مدن أهدب الفد  الدح تضدررب م هدا 

جا ب أن تر  أن م الدح لص ت سم ما بىن عليص حياتص من الدعاة بو الدخيا ح من الع
 .تاحيد اهلل ن احلسم وال در ع

 فهل أنا ت ليت ع يه وقولعه مال  فقل؟؟
وهب عرف  دعاتص بو تاحيد اهلل ن احلسم وال در ع ن ضاء درا ة واعية م  خية  مدا 

مدن أتباعدص الادالة فيدص  –ري حسب تقد  –أظ ك لم  بدهذا  وبمنا هي ألفاة  ع ها 
ولدا لدرأب   اباتدص لدراءة .  ؤ دد هدذا اعهبافدك أخدك مدا لدرأب   دب  ديد لردب. فرددتدها

 :  لفي وا  م جرد ألدر   ما  لي
فاخددص  صددرفها عددن تاحيددد  أنننواع العحرفننو  فننات العوحينندأن تفسدريه مددن أشددد : أوال

بيدددة خمالفددا بدددذلك تفا ددري أ مدددة العبددادة بو تاحيدددد احلسددم وال ددددر ع أو السيا ددة أو الربا 
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ال فسددددري املع ددددرب ن وتفسددددري أ مددددة ال احيددددد بددددب تفسددددريه آل دددداب ال احيددددد تفسددددري  يا ددددي 
 .م  را
تفسدددريه آل ددداب ال احيدددد باالضدددافة بو ار فهدددا لدددد أحيدددا خاللدددص مدددذهب غدددالة  :ثانينننا

 ا ددداارض ن ال سفدددري الفاضددداي الدددذي ال خردددام لدددص وال  مدددام وال شدددروط وال لااعدددد وال
وما أ  در عيداب تفسدريه ومدا أشدد أخرداره فداتق اهلل ن شدباب األمدة وال تادرر . ضااب 

لهم على غري مليء  .بدهم وال ايِف
 
 

 

 

 

 
 

 

 قوذ سيد  وحدة الو ود والح وذ وال  ر 
 ودفاعه عر عقيدة الليرفانا الهلدوكية ال وذفة

 
 : قاذ الشيخ  نر
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-91)باحدددددة الاعدددداد ص لددددال  دددديد لرددددب : )ومددددن الع دددداو ن اال دددد فةا  ة لددددالسم)
لددال  المدددا م دابدددها حلددق فيددص باال دددلاب ن   –رمحددص اهلل تعدداو  –بن  دديدا (. 129

تفسددري  دداريت احلد ددد واالخددالص ولددد اع مددد عليددص ب سددبة القددال باحدددة الاعدداد بليددص، 
وأحس  م حي ما خقل م لالص ن تفسري  ارة البقرة من رده الااضح الصر ح لفسرة وحددة 

ومدددن ه دددا ت  فدددي مدددن ال فسدددري اال دددالمي الصددد يح فسدددرة وحددددة : )لالدددص الاعددداد وم دددص
 (.الاعاد
 : أقوذ
بين لسدد  الرعددب الاحيددد الددذي أدان  دديدا بددالقال باحدددة الاعدداد، فددان ه دداك  :أوال

 .الشيخ محمد ناحر الدفر اطل انيعلماء لد أداخاه بالقال باحدة الاعاد وم هم 
باحدة الاعاد ن تفسريه للسارتني املذ ارتني أن  المص هر ح واضح ن القال : ثانيا

- :بعد  الم   ره –وليس بسالم م دابص، فقالص ن تفسري  ارة احلد د 
ومننا كننناد ففينننق منننر تصنننوأ هنننيه الحقيقننة ال نننخمة العننني تمنننأل النينننان ال شنننر  )

وتفي أ حعى ت العه حقيقة أخرل لع هنا أضنخ  وأقنولأ حقيقنة الاكيلوننة لشنيء 
 ننننى الحقيقننننةأ فالنيلونننننة الواحنننندة الحقيقيننننة هنننني هلل وحننننده فنننني هننننيا الو ننننود ع

 (.س حانه
و دب شديء : )واضح هر ح ن القال باحدة الاعاد، ولالص ن تفسدري السدارة املدذ ارة

ال حقيقددددة لددددص وال وعدددداد حددددي  لددددك القلددددب  اتددددص بال مددددا  سدددد مده مددددن تلددددك احلقيقددددة 
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بن : )ة الاعددداد، أهدددرث ن وحددددة الاعددداد وأعمدددق مدددن لدددال بعدددض أهدددب وحدددد(السدددرب 
الدذي اع دربه  ديد خفسدص مدن ألداال أهدب وحددة الاعدداد ن ( الاعداد بشدعا   ايت لليدالق

مددددن الربعددددة األوو وهددددا ماعدددداد ن  ددددا ر الربعدددداب ( 1/25)تفسددددري  ددددارة البقددددرة ن 
للندددالل ح ملدددا عددداء بو تفسدددري  ددداريت احلد دددد واالخدددالص لدددرر وحددددة الاعددداد بددد لا  

ال، وممدددا  ؤ دددد أخدددص  قدددرر وحددددة الاعددداد الدددح  قدددال بددددها أ دددلاب وأوضددد ص واع دددربه  مدددا
ولقد أخذ امل صافة بدهذه احلقيقة األ ا دية السدرب  )مالحدة الصافية لالص بعد تقر رها 

 . وهاماا بدها وفيها و لساا بليها مسالك شي
 .بخص  ر  اهلل ن  ب شيء ن الاعاد: بعضهم لال -1
 .يء ن الاعادبخص رأ  اهلل من وراء  ب ش: وبعضهم لال -2
بخدددص رأ  اهلل فلدددم  دددر شددديهلا غدددريه ن الاعددداد، و لهدددا ألددداال تددددري بو : وبعضدددهم لدددال -3

 (.احلقيقة ب ا جتاو خا ظاهر األلفاة القاهرة
 فماذا ترفد  عد هيا العقرفر؟؟ 

ومددا ا تر ددد بعددد هددذا ال فصدديب وخسددبة هددذه األلدداال بو امل صددافة الددذ ن عرفدداا بددالقال 
 .عادباحللال وباحدة الا 

 . لال احللالية: فالقال األول
 . لال أهب وحدة الاعاد: والقال ال الث

 . وال اين ال أدري من هم القا لان بص من ضالل الصافية
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ح بن  يدا  ر  أن هذه األلاال  لها تدري بو احلقيقة، فهب أخك تسدابر وتعاخدد ن 
عليدص، و دذلك لدرر  ديد  لالص باحدة الاعداد فهدب  د سابر ن لالدص بداحللال وبلدرار أهلدص

ومدددي : )لردددب وحددددة الاعددداد ن تفسدددري  دددارة االخدددالص ومدددن  المدددص ن هدددذا املاضدددع
ا  قر هذا ال صار الذي ال  ر  ن الاعاد بال حقيقة اهلل فس ص بص رؤ ة هذه احلقيقة 
ن  ب وعداد هخدر اخب دق ع هدا وهدذه درعدة  در  فيهدا القلدب  دد اهلل ن  دب شديء  دراه، 

عة الدح ال  در  فيهدا شديهلا ن السدان بال اهلل ألخدص ال حقيقدة ه داك  راهدا بال ووراءها الدر 
 (.حقيقة اهلل

فهذا  الم    رعح بني القال باحللال وبني القال باحدة الاعاد ولد خسب  لك بو 
 .امل صافة مرة أخر 

 
 

 أقواأ سيد ق   في وحدة الو ود
هدد 1355م أي ن حددود 1935أوالش د خعق هبا وها ن  ن السهالة ن حدود عام 

ن د ااخص الدعري حيث  قال ن لصيدتص بو الداهخ اجملهال والح م ها هذه األبيداب 
: 

 بو الددددددددداهخ اجملهددددددددال والعددددددددامل الددددددددذي) 
 

 ح   دددددددددد يف ملددددددددددرهه بو الضددددددددددفة األخددددددددددر  
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 بو حيددددددددث التدددددددددري بو حيددددددددث التددددددددر 
 

 معدددددددددامل ل  مدددددددددان والسدددددددددان تيفسددددددددد درق ر  
 !حددددددددددوده يددددددددة ( الحيددددددددث) بو حيددددددددث  

 
بو حيدددددددددث ت سدددددددددى ال ددددددددداجر والسدددددددددانر  

 والددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد هرا
 

 واحدددددددددد( السدددددددددب) و( اجلدددددددددةء) وتددددددددددعر أن  
 

 و دددددددددةض ن احلدددددددددس البداهدددددددددة والفسدددددددددرا 
 (غددددددد) ولدددددديس ه ددددددا ( فلدددددديس ه ددددددا أمددددددس 

 
 فاأل مددددان  احللقددددة السددددرب ( اليددددام)وال 

 (1)(أخدددددا)ولددددديس ه دددددا ( غدددددري) ولددددديس ه دددددا  

 
 (الدددح اح جبددد   دددرا  (2)ه ددا الاحددددة السدددرب  

 (.123ص )د اان  يد لرب  
ص )  قدال  دديد لرددب ن شددرحص هلددذه األبيدداب ن مقدمددة   ابددص د دداان  دديد لرددب 

 ( : 31د  32
 :اجلسم والةمن والاحدة   



 ا  وغري والصدان احلدق ن د دن : السا ة والاري ة اهرالحان هافيان م خا تان من  لمح( 1)
افية اخندر هدذه هدي الصد. ] الصافية من  الن أخص ال  ا  وال غري أي  ر  السب عي اش واحددة

 (.15:ص)
والقارئ  ر  أن  يد لرب لد أضداا اهدرالحاب أخدر ، فلديس ه دا أمدس ولديس ه دا ع دد وأن 

 .السب واجلةء واحد وال حيث بخل
 .الاحدة الساخية السرب  هي وحدة الاعاد( 2)
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 مدا    (1)القيفدا  الروحيدة د ع دد الدداعر د هدي الدح تربردص بالاحددة الساخيدة السدرب ) 
ر  أن الدددعارر بددالةمن ؛ خ يجددة  تقدددم، ن حددني ترقصيفددريف القددا  العقليددةيف عددن  لددك، وهددا  دد

؛ ال  قيدده الدةمن ؛   (2)لاعاِد اجلسِم والقا  الااعية ؛ وأن الروث ادس  بدالاعاد املر لدقِ 
 .وبالبداهة ال  قيده املسان

لددعر اجلسددم وخلددع احِلجددا ن  رأ  أن  لدديس ( الددداهخ اجملهددال) ولددذلك فهددا حي مددا خر
 بخل … ( أخا) وال ( غري) وال ( الاد)  وال( اليام) وال ( أمس) وال ( حيث) ه اك 

(. الاحدددددة الددددح اح جبدددد   ددددراش ) ورأ  (  احلرل قرددددِة السددددرب ( األ مددددان) ولس ددددص رأ   
حني جترد مل  دردرر للةمدان مرع لرمداش وال ر داش ورأ    (3)(الليالب املبعا ة) و ذلك ن لصيدة 

 . ب  شخ  رمة الد وام
 م 1932خعق هبا ن عام ( عبادة عد دة)  من د ااخص ع ااهنا 91ولص أبياب ن ص

 :            م ها 
 لددددددددددددددددددددددك  ددددددددددددددددددددددا  ددددددددددددددددددددددال عبدددددددددددددددددددددداديت

 
 لدددددددددددك أخددددددددددد  وحددددددددددددك  دددددددددددا  دددددددددددال 

 :   وم ها   


 .   اخنر ال عليق السابق( 1)
 . هذه العبارة  قاهلا أهب وحدة الاعاد( 2)
 لاهلدددا وهدددي واحدددددة مدددن األدلدددة علدددى هلددددإل  ددديد لردددب باحدددددة هدددذه القصددديدة ال خددددري مددددي( 3)

 . الاعاد
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 وأر  األلاهددددددددددددددددددددددددددة فيددددددددددددددددددددددددددك تيفددددددددددددددددددددددددددا
 

 حدددددددددددددددددددددي بالعبدددددددددددددددددددددادة ن عدددددددددددددددددددددالل 
 مددددددددددددددددددددددددددددددا أخدددددددددددددددددددددددددددددد   بال  من هددددددددددددددددددددددددددددددر   

 
دددددددديِص بالعبددددددددادة ن عددددددددالل     م هددددددددا تيفاشب

 فددددددددددددددددددددددددددددا ا عربدددددددددددددددددددددددددددددتيفكر مل أ ددددددددددددددددددددددددددددن   
 

دددددددددنيف  ِمدددددددددن  أهدددددددددب   الض دددددددددالل  دددددددددا حيفس 
 بددددددددددددددددددددب   دددددددددددددددددددد يف حممدددددددددددددددددددداد العقيددددددددددددددددددددد 

 
 ددددددددددددددددددددددددِة ن احلقيقددددددددددددددددددددددِة وا يددددددددددددددددددددددال   

 أع  يفدددددددددددددددددددددددددا ملدددددددددددددددددددددددددن تع يفدددددددددددددددددددددددددا لددددددددددددددددددددددددددص 
 

  دددددددددددددددددبيف ال فددددددددددددددددداِج بدددددددددددددددددال م ددددددددددددددددددال   
 ميف فربلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددا   ن السدددددددددددددددددددددددددددددددددددددان  ن 

 
 (1)شددددددددددددددددددددي املرا ددددددددددددددددددددي  وا ِددددددددددددددددددددالل   

ددددددددددددددددددددددة  هددددددددددددددددددددددا   هيف ددددددددددددددددددددددا   فددددددددددددددددددددددا ا تر  
 

دددددددددددددددددددددددبيف واجلِددددددددددددددددددددددددال     بردددددددددددددددددددددددبر ال ىم  
م امدددددس للددددددفا  عدددددن  1912م أو  ددددد ة 1916ون شددددديياخ ص ا حددددددود  ددددد ة  

عقيدددة ال ريفاخددا فمدددحها و ب  ع هددا وعددن أهلهددا وهددي ت ضددمن أخبددث عقا ددد الددا  يني 
 دد دباد )ادد  ع دداان    (2)اهل دددوك والبددا  ني مددن م ددب وحدددة الاعدداد وعقيدددة ال  ا ددم



م فرض ما بني الديهلني عا اا خدالل الدد ار،  داروا وتدرددوا بي هدا : ا الل: فسر ا الل بقالص( 1)
 . واملراد م  در ن  ب ما خر  وما بني األشياء وبعضها

لصددددددادرة عددددددن ال دددددددوة العامليددددددة ا( 1211-2/1122)عيفرفدددددد  الي رفاخددددددا ن املا دددددداعة امليسددددددرة ( 2)
 :للدباب
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اخ قددد  دديد لرددب الددد  ار حسددني فددا ي فقددال بعددد مقدمددة ادددث فيهددا عددن ( عصددري
والدد  ار حسدني فددا ي هدا  د دبادخا اليددام وهدا رعددب : ال السد دباد والسد دباداب ح لدد



 لمددة غامضدددة مع اهددا ال جدداة و عدددين هبددا هدداة الدددروث الددح ظلدد  علدددى هددالحها أ  ددداء   :الليرفانننا)) 
دورهتا ال  ا يية امل عالبة حيث مل تعد ن حاعة بو ت ا م عد دد وبدذلك  صدب هلدا ال جداة 

 رفاخددا أو احلصددال علددى ال جدداة وال. مددن اجلدداالن وت  ددد با ددالق الددذي هدددرب ع ددص وتفددين فيددص
مدددن  عدددرا ظهددداري : ))  قدددال  رشددد ا. مدددن أ دددى األهدددداا لل يددداة ع دددد اهل ددددوج والبدددا  ني

وأعمددايل ال جاو  ددة ال  الددد  اخيددة ع ددد تر ددص اجلسددد ن هددذا العددامل املددادي، بددب  دددخب مقددامي 
 ((.السرمدي

ف ددداء اللرفاننننا مدددن مثدددراب و دددذ ر الدددد  ار حممدددد ضدددياء األعنمدددي ن فصدددال مدددن أد دددان اهل دددد أخدددص 
ومن ه ا عداء بحدراق املداتى مللصداش مدن اجلسدم (( برم ه ا))الديصية واالااد باجلاهر الذايت 

وهدددي (( أ دددين))املدددادي ل علددداا الدددروث بو العدددامل العلددداي، وال دددار هدددي بحدددد  منددداهر األلاهيدددة 
 دددد البا  دددة بال بعدددد وال  صدددب علدددى ال رفاخدددا ع. الدددذاب العليدددا(( برميددددار))بددددورها تقدددرب بو 

الددذي  دددؤمن بالبا  ددة واجلماعدددة : )) قددال بدددا ا ن هخددر درو دددص. الدد ال  الددددهاة ال العدداش تامددداش 
، بب  ان  ث أتباعص علدى اصديلها حدي هخدر حلنداب حياتدص فيقدال ((والد ن  ب لص ال رفاخا

 صدال علدى فعليسم أ ها ال الميذ جماهدة الد فس عهداد امليلدص اجلداد لل: ))ن هخر وها اه
، أمدا اجلي دني فيع قددون أخدص كصدال األرواث علدى ال رفاخدا تبلدأ درعدة االلدص وهدذا األمدر ((الرفاخدا

احلددالض وابددن عددريب : ولددد تدد  ر غددالة امل صددافة أم ددال.  فسددر اخ دددار الرهب ددة ن هددذه الددد اخاب
لعقدداب باالضددافة ومددن تابعهمددا هبددذه العقيدددة الا  يددة الباهلددة الددح تلاددي اليددام اآلخددر وال ددااب وا

بو بلادداء تاحيددد اهلل عددب وعددال، ولددد أظهددروا مقدداالب  فددرهم بددالقال بالف دداء واالادداد ووحدددة 
 .هد.ا((الاعاد

حممدد : تد ليم -املس ا  الرابدع  -، وال قافة اال المية (121:ص)فصال ن أد ان اهل د ] واخنر 
 ([.119:ص) -لرب، وحممد املبارك، ومصرفى  امب
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خدددب لرحلددة علميددة ن الب ددر األمحددر والددي  اهل دددي ضددمن بع ددة عامليددة لدرا ددة أحيدداء 
الب ر األمحر والي  ولد هدا ا د مدع البع دة د علدى بداخرة مصدر ة هداال تسدعة أشدهر ن 

و ااها من اجلةر امل  ارة ن الي   الب ر والرب ن اجلةر والقارة و ار معابد اهل د و يالن
أودعدددددص (  ددددد دباد عصدددددري)واددددددث عدددددن   ددددداب ألفدددددص ن هدددددذه الرحلدددددة  ددددداه ( ح عددددداد

 اخل … مالحناتص االخساخية واخفعاالتص الاعداخية وا  جاباتص العاهفية 
ح  هب   سلم عن هذا الرعب بسدالم  ردال   دره وال فا ددة ن   دره والدذي  هم دا 

ا حد  دص عدن ال ريفاخدا ودفاعدص ع هدا وعدن أهلهدا علمدا بد ن  المدص هدذا من هدذا املقدال هد
 .ن مرحلة ب المياتص  ما  صفص أخصاره وحمباه

وب ا شددداهد فيلمددداش ه دددد ا مي دددب الدددروث اهل د دددة امل سددداحمة الدددح ت  هدددي مدددن )دددد 1: لدددال 
ث الصدددرا  علدددى احلقددداق ا اهدددة، بو الةهدددد ن أعدددران الددددخيا واالجتددداه بو عبدددادة الدددرو 

أدر دد  خاحيددة مددن خددااحي الضددعم ن بعددض احلر دداب الروحيددة حددني : ) األعنددم لددال 
 (.تدخب ميدان السيا ة العلمية

ن هذا املقرع مدث للروث اهل د ة الضالة املل دة بال سامح والةهد ن أعدران الددخيا 
واالجتددداه بو عبددددادة الددددروث األعندددم، ون وهددددم اهلل ب خددددص الدددروث األعنددددم ضددددالل مبددددني 

 .ضص اال الم، ون وهم اهل ادك ب هنم  عبدون اهلل واع داده بعبادهتم ضالل هخر رف
أي الف داء ن الددروث ( ال ريفاخدا) وب ا  دع  ميلدص االهليدةي  قددال عدن : ) د ح لدال  2

دع دا مدن هدذا : ) األعنم د وها الاا ة الح  رمح بليها اهل دي من وراء حرماخص وهالمص 
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مل ًد ن خفسص أ دة محا دة للدرد ( وتلك الدعا ة  ا عم حسن فال لبب يل هبذا اهلجص
وهسددذا و هسددذا ممددا لددد  بددالأ فيددص فيصددب بو حددد  الةرا ددة والسددي  . علددى هددذا السددالم

 .الدد د ن على الروث الدرلية باعص عام
ن هذا املقرع تعر م لل ريفاخا ب هندا الف داء ن الدروث األعندم أي ب هندا وحددة الاعداد 

للدددد  ار حسدددني فدددا ي علدددى بلدددراره لةميلدددص االهليدددةي علدددى الرعدددن ن هدددذه ولدددام وعدددذم 
فلددم ًددد ن خفسددص أي محا ددة للددرد علددى : العقيدددة واع بدداره ب اهددا هجصددا وشددعا ة لددال 

دد ها ولددد ألددره  هددذا السددالم فال صددراين علددى  فددره وضدداللص أدرك تفاهددة هددذه العقيدددة وخس 
 .م هذه العقيدة املل دةحسني فا ي على هذا الاهم الذي ال  سفي ن  

و ددديد لردددب ت خدددذه الادددرية هلدددا فيعدددذم الدددرعلني علدددى خقددددها واال ددد هاخة هبدددا فيقدددال 
 اخل ( وهسذا و هسذا: ) املسسني م  ملا هلذه العقيدة 

ومهمدا افهبضد ا للسد دباد مدن األعدذار ن لسداة األوضدا  االع ماعيدة :د ح  قدال  3
، فقدددد    دددا خرعدددا أن  سدددان أو دددع أفقدددا وأ  دددر واملنددداهر البا سدددة الدددح شددداهدها ن اهل دددد

عرفا وأعمق اتصاال بروث الدرق السام ة وراء هذه املناهر واألوضا ، والدروث الصدافية 
 . امل ساحمة املدرلة ب ار االميان

ن هذا املقرع   بني ن أ ى شد د ما  ان    نره و رعداه مدن حسدني فدا ي فيقدال 
ح و دا للهدال  صدم أخبدث عقيددة وأ فرهدا ب هندا  فقد   ا خرعداا أن  سدان أو دع أفقدا،

 .امل ساحمة املدرلة ب ار االميان
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مل  سدن االغر قدي ليصدار خبعداش : بخص  قال عن لاحة السد إل املقددج : ) د ح  قال  1
ن الددرق لدا دة  د  . وهذا ها مفرق الرر ق بني الدرق والادرب!      أعب ( اخل.مقد ا

 .ون الارب حيا ة    بو املدهاد احلاضر الساج بو القاة العنمى اجملهالة،
فسالشدددا عاخدددب مدددن عااخدددب الددد فس االخسددداخية . ولددديس يل أن أفضدددب هدددذا أو  اك

السبرية الح هتح لسليهمدا علدى السدااء ؛ بن مل تدؤ ر ن حسداهبا الروحدي والفدين عاخدب 
 .(  اجملهال على عاخب املدهاد

بدده اهل دادك ب خدص هندر مقددج و صدم عبدادة ن هذا املقرع  صم الس إل وها هندر  ع
اهل دددادك وهقا دددها السدددافرة بالقدا دددة الدددح  ددد  بو القددداة العنمدددى اجملهالدددة فيصدددم اهلل 
بالقاة العنمى اجملهالة فال حال وال لاة بال باهلل، ون لالص ولديس يل أن أيففضدب هدذا أو 

بن اال دددالم )):  ك خدددا  مدددن االعدددهباا باحددددة األد دددان، ولدددد لدددال ن م ا دددبة أخدددر 
دددداش  ددددامالش   ضددددمن أهدددددافهما و ة ددددد عليهمددددا   صددددام مددددن الدددددياعية واملسددددي ية معدددداش مًة

ولص ن السدالم العداملي ([ 61:ص)معر ة اال الم والرأج مالي ة (( ] بال  ا ق واالع دال
 .مدث للعقيدة ال صراخية

: الذي  قدال  سير ة  ميلص االهليةي ( ال ريفاخا) وها  سير بعقيدة :د ح  قال  5
! ف دداء ( ال ريفاخدا)ووعدص ا رد  هدا اع بدار ! مدا   د  أحسدب أن د  دا  عدد ب عمدة الف داء 

بهنا  ذلك ن خنر الاريب الذي  صدار  الربيعدة و  عدةل ع هدا، ف مدا اهل ددي الدذي  دس 



-21 -

 

  (1)ب فسص  رة م سجمة مع الربيعة، و عدها أما رؤوما، فري  ن ف ا دص ن القداة العنمدى
وعلي ددا أن خفهددم هددذا وخعرددم عليددص وال خددراه بعددني الاددربيني، وهددا . قدداء وخلدداداحيدداة وب

فل قم خددعا أمدام هدذا السدما  االهلدي، ولدا ( اد هاخا تاعار)  بدو ن أرفع هارة ن 
 !!حلناب 

ن هذا املقردع ت خدذ  ديد لردب الادرية علدى ال ريفاخدا وأهلهدا و  خدذه احلمداج فدري  
ل ريفاخا  ير ة وخير دخ خنرهتمدا بليهدا، و ر دد أ،  بدني وعدص خقد حسني فا ي واالهليةي ل

ا ردد  بددب لددام ن  عمددص ببيددان هددذا ا ردد  فيقددرر بذ ا ددص وحدددة الاعدداد وميدددحها وميدددث 
أهلهددا ب  ددلابص الار ددب ف صددب بددص عاهف ددص اجلياشددة باحل ددان والعرددم علددى هددذه الد اخددة 

اخل   وهسدددذا  قدددرر  ددديد …( وعلي دددا أن خفهدددم هدددذا وخعردددم عليدددص) وأهلهدددا بو لالدددص 
لرب ال ريفاخا وميدحها وميح أهلها و ع رب  فرهم و خدل هم وبحلادهم  داا بهليدا، و ددعا 

 (.خفسص وال اج بو الالاا أمام هذا السما االهلي خاشعني
وبعددد هددذا أر ددد أن  عددرا ال دداج مددا هددي ال ريفاخددا ح لددي سم العقددالء امل صددفان علددى 

 .هلها ودفاعص ع ها وع هم يد لرب وعلى محا ص هلا وأل
م تنددداهر ب فدددي القدددال باحددددة الاعددداد ن أول تفسدددري  دددارة 1951ون حددددود  ددد ة 

 .البقرة ن ظالل القرهن ب  لاب بارد ال خدري ما باع ص


 . ح بالقال باحدة الاعادوهذا تصر ( 1)
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عدداد مددع األ ددم بو تقر ددر عقيدددة وحدددة الاعدداد والقددال   (1)ون هنا ددة ا مسددي اب 
 تفسري  ارة احلد د فقال ن تفسري لال اهلل باحللال واجلرب ن أواخر تفسريه النالل ن

 (.ها األول واآلخر والناهر والباهن وها بسب شخ عليم: ) تعاو 
ومدا  سداد  فيدق مدن تصدار هدذه احلقيقدة الضديمة، : ) لال  ديد لردب  -1

الدددح  ددد  السيدددان البددددري وتفددديض، حدددي ترالعدددص حقيقدددة أخدددر  لعلهدددا أضددديم 
ن هدددذا الاعددداد علدددى احلقيقدددة، فالسي اخدددة وألدددا ، حقيقدددة أن ال  ي اخدددة لدددديء 

الااحدة احلقيقية هي هلل وحده  ب اخص، ومن ح فهي حميرة بسب شديء عليمدة 
بسب شيء، فا ا ا  قرب هذه احلقيقة السرب  ن القلب ؛ فما اح فالدص بدديء 

و ددب شدديء ال حقيقددة لددص وال وعدداد، ! ن هددذا لسددان غددري اهلل  ددب اخص وتعدداو  
اتددص، بال مددا  سدد مده مددن تلددك احلقيقددة السددرب ، و ددب شدديء حددي  لددك القلددب  

وهدم  اهددب، حيددث ال  سددان وال  بقدى بال اهلل، امل فددرد بسددب مقامدداب السي اخددة 
والبقاء، وبن ا  قرار هذه احلقيقة ن للب لي يلص لرعة من هذه احلقيقدة، ف مدا 

ن  لبدددب أن  صدددب بو هدددذا اال ددد قرار ؛ فدددان هدددذه اآل دددة القرهخيدددة حسدددبص ليعددديح
.تدبرها وتصار مدلاهلا، وحماولة الاهال بو هذا املدلال الااحد

 


، حيدددث   دددر (516:ص)لليالددددي (  ددديد لردددب مدددن املددديالد بو اال  ددددهاد)اخندددر   ددداب ( 1)
 . ب مال  يد لرب ل فسريه ن ظالل القرهن ن هنا ة ا مسي اب
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 موقو ع ماء ا سا  مر اطقواذ الصوفية العي قالها وقرأها سيد ق  

ولدددد اخ قدددد علمددداء اال دددالم هدددذه املدددذاهب الصدددافية ا بي دددة وضدددللاا لا ليهدددا وحسمددداا 
اء عصددره علددى تسفددريه ورميددص علدديهم بددالسفر والةخدلددة ؛ ومددا تسفددري احلددالض واتفدداق علمدد

 .بالةخدلة والف ا  بق لص خباا على هالب العلم
وما ف او  عدراب العلماء بةخدلة ابن عريب وابن الفارن وابن  بعني والراا م الدح 
ت دددبعهم ؛ الف ددداو  الدددح  عهدددا البقددداعي تلميدددذ احلدددافظ ابدددن حجدددر بال مدددن أعدددب هدددذه 

ر ها  يد لرب و  سبها بو أهلها وال  بعد أخدص األلاال الضالة الح  قررها وميدحها و ر
 قصد بدهؤالء امل صافة احلالض وابن عريب وابن  بعني ولعلدص مدا ا د قى هدذه املعلامداب 

 .(1)املفصلة بال من   بهم
فهل ف يق  عنال  فلعمني إلنى منيه  الون و أن فل نر  ل ندفاع عنر حناح  هنيه 

اول ع مناء ا سنا  والمندمر اطقواذ ال الة الواضنحة فني ال ناذ المعحند  لفعن
 !!.ل هوده  ال سيما  هود نيخ ا سا  ا ر تيمية وتامييه؟



وال  بعد أن  سان لد ت  ر بفسدر بلبدال الصدان املا دب بو وحددة الاعداد فدان  ديد لردب ممدن ( 1)
مدن خصدا ص ال صدار وبن  دان خيالفدص ن الصدياغة الفلسدفية ( 21-15)اخنر ص  لرأ فسر  بلبال
 (دعنننوة ننننيخ ا سنننا  ا نننر تيمينننة وأثرهنننا فننني الحركنننات ا سنننامية المعاحنننرة)واخندددر   ددداب 

(. 129)لصالث الد ن مقبال أمحد ص 
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فال   قدب  دالم  ديد الصدر ح الصدارب ! وهب  ليق بص أن  سلك هذه املسالك املل ا ة 
بددداحللال ووحددددة الاعددداد واجلدددرب اب دددةا ا لعقدددال القدددراء ال  ددديما الددددباب الدددذي ال  عدددرا 

إن سنننيدا قنناذ كامننا معشا ننننها ح ننق فينننه ):  س فددي بقالددص عليددة األمددر وحقيق ددص، بدددب
 . اع ذار ممةوض باملدث ( اطس وب

فهدددب تدددر  هدددذا ال  ليدددق ن أعدددااء احلدددق هددداعدا بو السدددماء أو هدددا اليدددق ن أعدددااء 
 . الباهب من احللال ووحدة الاعاد والضيا   

 
 !لماذا نق ت  قوذ سيد ق   في وحدة الو ود مر سوأة ال قرة؟

وأحولع  حيلما نق ع  قوله في تفونير سنوأة ال قنرة منر أده : )ذ أفها الفاضلتقو 
ومننر هلننا تلعفنني عننر العفنيننر : الواضننح الصننرفح لفنننرة وحنندة الو ننود وملننه قولننه

 .(1)(ا سامي الصحيح فنرة وحدة الو ود
خعددم أ دد ل اهلل أن ًعلددين حمسدد ا ن  ددب ألدداايل وأفعددايل وم هددا م الدددايت لسدديد  :أقننوذ

 .لرب
واعلددم أخددين مددا خقلدد   المددص هددذا دفاعددا ع ددص ألخددين حي هلددذ أ ددان غداشددا ملبسددا علددى 
املسددددلمني أمددددر د دددد هم، وبمنددددا خقل ددددص ألدحددددض ماالردددداب وتلبيسدددداب القددددا لني بدددد ن هددددذا 
السالم ن تفسري  دارة البقدرة بمندا لالدص ن الربعدة ال اخيدة فيسدان خا ديا لقالدص ن تفسدري 



.لعب القاريء  لمس برودة رد  يد لرب لاحدة الاعاد( 1)
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بعددة األوو فدحضدد  هددذا القددال الباهددب امللددبس بدد ن  دداريت احلد ددد واالخددالص ن الر
األمدر علددى العسددس، وأن مدا لددرره ن  فسددري  دارة البقددرة  ددابق لقالدص باحدددة الاعدداد ن 

 .تفسري  اريت احلد د واالخالص
ب ا  دددان لدددد لدددرر مدددا ن تفسدددري البقدددرة ن الربعدددة األوو فجددداء مدددا ن  ددداريت احلد دددد 

سدددا ر خا دددياش ملدددا ن  دددارة البقدددرة علدددى اهدددرالث االخدددالص ومدددا أشدددار بدددص ن  دددارة ال
القربيددني، وعلددى اهددرالحسم أخدد م الددذي   ر دداه ن الصددف ة األوو مددن هددذه املددذ رة 

 .الح أخالدسم فيها
 

تلاق  أهل وحدة الو ود ومله  ا ر عر ي ل  فمله الع ماء مر الحن  ع يه  
  أننه  أهل وحدة و ود

 ددددالمي ة علددددى عقيدددددة  دددديد لرددددب وفسددددره ص أضددددااء ب)ولقددددد بي دددد  لسددددم ن   ددددايب 
أن ت الضدددداب أهددددب وحدددددة الاعدددداد وعلددددى رأ ددددهم ابددددن عددددريب مل   ددددع ( 161 -163)

 .علماء اال الم من احلسم عليهم ب خدهم أهب وحدة وعاد وحلال
 : فارعع بن شهل ، واخنر لال شيم اال الم ابن تيمية

 : وابن عريب لص أربع عقا د)
 . واتباعص جمردة عن حجةعقيدة أيب املعايل: األوو
 .تلك العقيدة مربه ة كججها السالمية: الثانية
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 .عقيدة ابن  ي ا وأم الص الذ ن  فرلان بني الااعب واملمسن: والثالثة
 .(1)(ال  قيق الذي وهب بليص وها أن الاعاد واحد: والرا عة

 .فلم اب عقا ده ال الث دون احلسم عليص ب خص بمام وحدة الاعاد
 

أد ناف ع ى أهل وحدة الو ود  ل له ع اأات فيه هي ( المقومات)في لي  
 ع اأات غاة الصوفية أهل وحدة الو ود

أن فننني كعا نننه مقومنننات العصنننوأ ا سنننامي أد نننناف ع نننى : وأزفننندك : )وتقنننوذ
غفنر اهلل لونيد كامنه المعشنا ه الني  : لهنيا فنلحر نقنوذ. القائ ير  وحدة الو نود

الع ناأة والمعشنا ه ال فقناو  النلص الصنرفح القناقه منر   لح فيه  أس وب وسه فيه 
أحمنه اهلل  –ال نملي لونيد  (2)كامه لهيا أأ و الم ادأة إلى ن   هيا العنفينر

 .(3)(وإني مشفق ع ين  –
 : أقوذ



(.122-119ص )  اب ال بااب ( 1)
.مل أ فر  يد لرب ال من لر ب وال من بعيد ولد بي   هذا هخفا ف ذ ر( 2)
(.2ص ( )3)
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لقد ك    ابقا والحقا ن الس اب املذ ار فلم أعد فيص هذا الرد الدان على : أوال
أخ  ولف  عليص فلما ا مل ت قلص ل سان حج دك ألدا   وب ا     (1)أهب وحدة الاعاد

 . ولعلص  دفعين بو شرب  المي
ملددا ا أخدددر القدددا مان علدددى خددددر   دددب  دديد لردددب خددددر هدددذا الس ددداب  ددد ااب : ثانينننا

ها لة لعلها تة د على مخس عدرة أو عدر ن  د ة وفيدص هدذا األمدر العنديم الدذي  ددفع 
هلدم خددر هدذا الباهدب دون بعدالن وبشدهار عن  يد القال باحدة الاعاد وما  ان  ق 

مددا ن مقامدداب ال صددار ؛ بددب  ددان ًددب علددى األلددب تعليددق هددذا الددرد الدددان علددى  ددالم 
 (.السا ر)و ( االخالص)و ( احلد د) يد ا رري ن  ار 

بن عدددم بظهددار هددذا القددال وببددرا ه وب قدداا ال دداج عليددص  دددفع ا بو شددبص اجلددةم :  ال ددا
 .اماببعدم وعاده ن املق

 : وأخيرا
 سو أند اطسو ع ى إنوان فدعي الو فية فقح  نفوه في هنيه المنآز  منر 
الننندفاع عنننر أهنننل ال ننندع  أسننن وب غرفننن  ال ف عننن    ا نصننناف وال  منننلهء اللقننند 
الصحيح فا فو   اللقد ع ى اللصوص العي فعع ق  علاوفلهناأ  نل وال فنيكر ت نف 

 . قوة إال  اهللاللصوص وهيا مهيه أهل ال اقل فا حوذ وال 


. بب بن  يدا ليدخدن فيص ن بعض املااضع حال وحدة الاعاد واحللال( 1)
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أمددا  عمسددم أن  المددص ن تفسددري  دداريت احلد ددد واالخددالص م دددابص ال  قدداوم مددا لالددص 
فقنند أددت ع ننى سننا قيف  ننه وهنن  مددن الدد ص القدداهع الصددر ح ن تفسددري  ددارة البقددرة 

وأ  ددد م بدد ن  المددص ن  .(اطضننواء)  ددايب  نع نند اهلل عنن ا  والخالنند  والقح نناني 
خص واضدح ن القدال بداحللال ووحددة الاعداد، ولدد ألادى مدا  اريت احلد د واالخالص 

لرره ن  دارة البقدرة مدن خفدي وحددة الاعداد عدن ال فسدري اال دالمي فعدب  لدك باخ يداره 
و دددرره بقلمدددص واشددد هر ع دددص مدددن  ددد ااب ها لدددة لبدددب أن  عدددرا ال ددداج لالدددص ن تفسدددري 

ة ال اخية خا ديا بدص مدا البقرة، وحي ما ا  دفص أخصار  يد لرب ادعاا أخص   بص ن الربع
م سدداب  مددا ( االخددالص)و ( احلد ددد)ن الربعددة األوو، والددذي لددرره ن تفسددري  دداريت 

 . عماا، فدحض ا هذا الةعم مبا   ب اه ن األضااء ومبا   رخاه ن هذا املب ث هخفا
 

 ال د ملها( مقومات العصوأ ا سامي وخصائص العصوأ)ك مة حق عر كعاب 
 :ل سميةعلى هذه ا: أوال

 وهب ًا  أن خصم اهلل تبارك وتعاو بال صار ! فهب اال الم تصار 
 . بن اال الم وحي م دةل من اهلل عمدتص   اب اهلل الذي ها  المص وعلمص وت دة لص
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الاحي ال اين، واحلسمدة الدح أوحاهدا اهلل بو ر دالص وعلمدص ب اهدا،  و  ة ر ال اهلل 
سددد ة وبراهي همدددا وأدل همدددا بال صددداراب عيدددا ا فدددال ًدددا  أن خصدددم خصددداص الس ددداب وال

 .(1)فهذه ال سمية فيها ب اءة بو اهلل حيث  صفص بال صار. باهلل
 :(2) قال  يد ن خصا ص ال صار اال المي -1

  باددي ا  جاشددة ضددمري االخسددان ل  قيددق غا ددة وعدداده االخسدداين،  مددا  ر هددا هددذا )
ا وبو م هجص الذي أراده هلدا وبو احليداة ال صار الرباين،   باي أن ترعع البدر ة بو ربده

السرميددة الرفيعددة الددح ت فددق مددع السرامددة الددح   بهددا اهلل ل خسددان والددح اققدد  ن فددهبة مددن 
 .فهباب ال  ر م

ن هار من  –ولقد ولع ... على ضاء هذا ال صار، ع دما ا   ال والعا ن األرن
المية األهددلية امل ب قددة مددن ال صددار أن اح سدد  احليدداة اال دد –أهدداار ال دد ر م اال ددالمي 

 (.اال المي الص يح


 :دار الس ب العلمية. ط( 59)لال اجلرعاين ن ال عر فاب ص ( 1)
 .ال صار حصال هارة الديء ن العقب -1
 .اك املاهية من غري أن اسم عليهاها بدر : وال صار -2

وهدددب  اهدددم القدددرهن السدددرمي  دددالم اهلل و ددد ة ! فهدددب  اهدددم اهلل تبدددارك وتعددداو بدددديء مدددن هدددذ ن 
.تعاو اهلل وت دةه د  ص عن  لك! ر الص الاحي ال اين بااحد من هذبن 

(.9-2ص ( )2)
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بن مقصد  يد ه ا هيب لسن ال ًا  كال أن  عرب عدن اال دالم ب خدص تصدار : أقوذ
رباين وال تصار بخساين تعاو اهلل وت دةه أن  اهم بال صار وحاشا اال دالم   ابدا و د ة 

 .أن  سان تصاراب
صدددص املميدددةة الدددح تفدددرده مدددن  دددا ر لل صدددار اال دددالمي خصا ): وفقنننوذ سنننيد ق ننن  -2

ال صاراب، وجتعب لص شيصي ص املس قلة وهبيع ص ا اهة الح ال تل بس ب صار هخدر وال 
بخددص تصددار ربدداين عدداء مددن ع ددد اهلل بسددب خصا صددص وبسددب ... تسدد مد مددن تصددار هخددر

مقاماتص وتلقاه االخسان  امال خبصا صص هذه ؛ ال لية د عليص شديهلا، وال ليد قص  دذلك 
 (1)(ص شيهلام 
تصار غري م رار ن  اتص بمنا ت رار البدر ة ن بهداره  –من ح  –وها )...  :وفقوذ -3

وهددذا االهددار  سددعها دا مددا، وهددذا ال صددار  قادهددا، ألن املصدددر ... وترتقددي ن بدرا ددص
وهدا الدذي ععدب ن ... الذي أخد  هذا ال صار ها خفسص املصدر الدذي خلدق االخسدان

 (2)(ص ما  لن هذه احلاعاب امل رارة ن داخب هذا االهارهذا ال صار من ا صا 
 : ولص  الم   ري من هذا ال ا  م ص

ب خددص  –ن عمامدص  –ح   ميدة ال صدار اال دالمي بعددد  لدك عدن ال صددار االع قدادي ) -4
 ...(تصار رباين ؛ هادر من اهلل ل خسان – ما أ لف ا   –



(.15ص )ا صا ص ( 1)
(.15ص )ا صا ص ( 2)
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علددى أخددص   –وهددا القددرهن السددرمي  –و دد ص املصدددر االهلددي الددذي عاءخددا بدددهذا ال صددار  -5
 (1)(هبة ل خسان من لدخص، ورمحة لص من ع ده.  لص من ع د اهلل

رد شداا علدى القدا لني باحددة الاعداد، فدا ا   د  تع درب  (المقومات)ليس ن : ثانيا
الفصددددب ن السددددالم بددددني ا ددددالق وامليلدددداق، فهددددذا ماعدددداد بس ددددرة ع ددددد القددددا لني باحدددددة 

عدداد ع ددد  دديد لرددب ن النددالل وغددريه ومل خ سددره، لسددن هددذا الاعدداد، وهددذا الفصددب ما 
الفصب ه ا وه اك  ما مل  ان شيهلا ع د علماء الس ة عن القا لني باحدة الاعاد، فلدن 
 اين شيهلا عن  يد لرب حي تاعد م ص ال ابدة الصدر ة والدرد الصدر ح والدرباءة الصدر ة 

 (المقومننات)اعدداد ن فسيددم ومل  صددب شدديء مددن  لددك بددب لددص دخدخددة حددال وحدددة ال
 .(الخصائص)الح تدعي أن فيها ردا شافيا على القا لني باحدة الاعاد و ذلك 

عبارة عن ردود فعب لفلسدفاب و  يدة  (المقومات)و  (الخصائص)بن  ال من : ثالثا
وغريهددا، علددى كا ددص فيهمددا هددباة فلسددفية مسسدداة ب دداب اال ددالم،    دددث فيهددا عددن 

... الواقعيننة... ا ف ا يننة... العننوازن... الشننموذ... لث نناتا... الر انيننة: وعدداد اهلل
 . العوحيد

 . (الخصائص)هذه ماضاعاب 


(.52ص)ا صا ص ( 1)
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في  دددث فيهددا عددن األلاهيددة، والعباد ددة، وحقيقددة األلاهيددة، وحقيقددة  (المقومننات)أمددا 
السان، وحقيقة احلياة، وحقيقة االخسان، وهذه جماالب الفال فة عال فيها  يد علدى 

 .(1)ال الميني، ال على هر قة أهب الس ةهر قة الفال فة ا
 .والس ابان   اعان بو درا ة وا عة مفصلة ال جمال هلا ن هذا الب ث

 : واملمسن اآلن أن خقال
بن  ددديدا  رلدددق حقيقدددة األلاهيدددة علدددى وعددداد اهلل وعلدددى ربابي دددص، و س ددددهد باآل ددداب 

 دد ا لفدي عهدال علدى الدالة على الربابية على  لدك وهدذا ا دب  ال  رضدي السدلفي و ة 
 : عهلص، ولص ن هذا اجملال تعبرياب هافية وفلسفية ال  قرها م هإل السلم

ح  سددد مر ن تعر دددم ال ددداج كقيقدددة األلاهيدددة، م جليدددة هدددذه املدددرة ن : )مثنننل قولنننه -1
 (.األحداث الساخية والنااهر الربيعية وم جلية  ذلك ن تسبيح الرعد واملال سة

 -واآلخددددر والندددداهر والبدددداهن، واهلل هددددا ا ددددالق والددددرا ق اهلل هددددا األول : )و فقننننوذ -2
وبددهذا  لدص وعددب ن األرن : ح لدال... -و اق   دريا مدن أ داء اهلل احلسدىن وأفعالدص 

حقيقددددة الرباخيددددة م م لددددة ن خدددداج مددددن البدددددر، وعددددد ... ون دخيددددا ال دددداج حقيقددددة أخددددر 


لي ددص بدددال مددن الب ددث ن هددذه اجملدداالب كددث ن أهددال اال ددالم واالميددان املعروفددة ع ددد أهددب و ( 1)
ح هب حقيقة السان وحقيقة احليداة وحقيقدة . الس ة   هال اال الم ا مسة وأهال االميان الس ة

أو هددي لضددا ا ب ددالمية تب ددث ال علددى أخدددها ! اخل مددن أهددال االميددان ع ددد املسددلمني  ... االخسددان
.لأها 
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ن للابددهم ولديس ن حياتددهم  الرباخيان املاهدالان بداهلل العا ددان بداهلل، وهلل الدذ ن لديس
 .بال اهلل

وعدددب حقيقددة الرباخيددة هددذه ن ال دداج حي مددا وعدددب حقيقددة األلاهيددة بصارتدددها هددذه 
ن عامل ال اج حي ما وعدب بدهذه القاة، وبدهذا الاضاث وبدهذا العمق وبددهذا الددمال 

مدر  وترد األ العي تح   كل و ود غيرهاأ وتنوو كل مدثر سواهاوبدهذه االحاهة 
هلل وحي مددا وعدددب حقيقددة الرباخيددة هددذه ن دخيددا ال دداج  – مددا هددا ن حقيق ددص   – لددص 

ووعد الرباخيان الذ ن هدم الهب دة احليدة هلدذه احلقيقدة حي هلدذ اخسداح  احلدااعة األرضدية 
وه ع اهلل ما ه ع ن األرن ون حياة ال اج ... واملقرراب األرضية وامل لافاب األرضية

تمث نت فنيه  ت نف الحقيقنة الن ينرة العني لني  وأاءهنا عباد الدذ ن ب لك احلف ة من ال
 .(1)(ف هبح لص وعاد مؤ ر ن هذا الاعاد حقيقة إال ما اتصل  نها واسعمد ملها

فهدددذه شهمدددة هدددافية تدخددددن حدددال مع قدددداب وتصددداراب الصدددافية القدددا لني بددداحللال 
 رفضدددددها اال دددددالم ووحددددددة الاعددددداد والالدددددا ن األشدددددياص واملبالاددددداب وال هاو دددددب الدددددح 

 .و اربدها
بن امل هإل القرهين ن ال عر م كقيقة األلاهية ًعب الاعاد  لص معرضا : )و قال -3

بخددها ت جلدى تدارة ن ه دار املدديهلة االهليدة  – ما أ لف ا   –را عا ت جلى فيص هذه احلقيقة 


(.192 – 191)املقاماب ( 1)
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مددة وال دددبري املبدعددة ن السددان واحليدداة عامددة الددداهدة بالاحداخيددة والفاعليددة والعلددم واحلس
 .(1)(واالحاهة واهليم ة والسفالة

 .وهيه تع يرات حوفية ف   اال ععاد علها وإن أمنر تأوف ها
ح خدراه وهدا  دد اق بعدد ب  وعدد  :وفقوذ عنر إ نراهي  ع ينه الصناة والونا  -4

ح ... ربص ن للبص ون الاعاد من حالدص أن  المدس لددر اهلل وهدا  عمدب ن هدذا الاعداد
عدددص أبددداه ولامدددص كقيقدددة مدددا هدددم عليدددص وكقيقدددة ربدددص الدددح ًددددها ن للبدددص ون خدددراه وهدددا  اا

 .(2)(الاعاد من حالص حيث ت جلى هذه احلقيقة ن هارة را قة را عة شفيفة لريفة
عليهما السالم ن املالم الفر د الذي  –ومعص ب اعيب  –ح خقم مع ببراهيم  -5

ا ها الرا ددع ون ت لهلهددا البدداهر حددي مددا ن بددده( حقيقددة األلاهيددة)ت جلددى فيددص ن للبيهمددا 
علدددى أن اآل ددداب الدددح  فسدددرها هدددذا ال فسدددري  (3)( بقدددى غريهدددا وحدددي مدددا   جلدددى  دددااها

 .الصان الاايل ال  اعد فيها أي م علق مل ب هذا اللان من ال فسري الصان الباهب
علدى وامل هإل القدرهين  دةحم الددعار االخسداين كقيقدة األلاهيدة و  خدذ : )و فقوذ -6

ال فس ألرارها  يعا بددهذه احلقيقدة وهدا    ددث عدن  اب اهلل  دب اخص وهدفاتص وه دار 
لدرتدددص وببداعدددص ف  م دددب ن الضدددمري البددددري تلدددك احلقيقدددة حقيقدددة الدددذاب ا القدددة لسدددب 



(.221)املقاماب ص ( 1)
(.226)املقاماب ص ( 2)
(.222)املقاماب ص ( 3)
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وبحاه هدا بدالسان وال داج ن  دب وضدع ... شيء املالسة لسب شيء اليرة بسب شديء
أن ال ملجد  مدن اهلل  – ما ها األمدر ن الاالدع   –ون  ب حال كيث تس دعر ال فس 

بال بليص، وأن ليس م ص مهرب وال فاب، وأن ليس  ااه عان وال   د، وأن ليس ه داك 
بال  اب اهلل  دب اخص القاامدة علدى  يدع ا ال دق احلاد دة  –لدا م بذاتدص  –وعاد لديء 

 .(1)(الاا بة
ي الصددددددان لالددددددص ن ومددددددن تعبرياتددددددص الددددددح  دخدددددددن فيهددددددا حددددددال الفسددددددر الفلسددددددف -7
حقيقدة : )... م  د ا عن السي اخة االخسداخية وجمدال بدرا هدا وتصدارها (2)(الخصائص)

أن اجملددال الددذي    اولددص هددذا ال صددار مبددا فيددص مددن حقيقددة الددذاب االهليددة وهفاتدددها، ومددن 
تعلددق برادة اهلل بددا لق و يفي ددص أ ددرب وأو ددع مددن السي اخددة االخسدداخية  مل هددا، فهددا جمددال 

لسددب مددا هددا خملدداق  –و السي اخددة االخسدداخية اط دفننة الن يننة الم  قننة سددرمد ة األ ليددة ال
م  يددةة ن حدددود مددن الةمددان واملسددان ال  لددك جماو تدددها علددى االهددالق، وال  –حددادث 

 . مر  اب أولى ا حاقة  الن ي الم  ق  أ  حاذ لك 
 ماوات واطأض فا معشر ال ر وا ن  إن اسع عع  أن تلفيوا منر أق ناأ الون

  فانفيوا ال تلفيون إال  و  ان 
  ال تدأكه اط صاأ وهو فدأك اط صاأ وهو ال  يو الخ ير  



(.129-122ص )املقاماب ( 1)
(.53)ص ( 2)
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علددى العمددب خددارض  –ال الفسددر وحددده  –ومددن ح فددال لدددرة لسي اخددة البدددر ة  مل هددا 
، مننر الننيات ا لهيننة الم  قننة المحي ننة  ننالو ودهددذه احلدددود بمنددا وظيف هددا أن ت لقددى 

 (.لقى ن حدود هبيعة االخسان ون حدود وظيف صوأن ت 
 .فهيه مر تع يرات حوفية وحدة الو ود وفاسفعها

ن م دددب هدددذه األلددداال  –رمحدددص اهلل  -ممدددا  ؤ دددد هدددذا لدددال شددديم اال دددالم ابدددن تيميدددة 
 : الصافية

مددن  فددرق بددني االهددالق وال عيددني  مددا  قالددص  – عددين أهددب وحدددة الاعدداد  –وفدديهم )
فيقالان بن الااعب ها املاعاد املرلق ال بددرط، وهدذا ال  اعدد مرلقدا القاخاي وحاه 
بن البداري هدا الاعداد املرلدق بددرط االهدالق  مدا  قالدص : ومدن لدال... بال ن األ هان

ابددددن  ددددي ا وأتباعددددص فقالددددص أشددددد فسددددادا، فددددان املرلددددق بدددددرط االهددددالق ال  سددددان بال ن 
 .األ هان ال األعيان

هؤالء الذ ن  لةمهم ال عريب شر من لال الذ ن  دبهان أهب فقال هؤالء مباافقة من 
 .(1)(احللال

وال ر ددب أن أهدددب  المهددم بدددب و ددالم خفددداة العلددا والصدددفاب : )ولددال رمحددص اهلل تعددداو
مبين على ببرال الهب يب وب باب بسي   لي مرلدق م دب السليداب، وهدذا الدذي   ب اخدص 



(.39-32ص )ببرال وحدة الاعاد ( 1)
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 م لسب األعيدان، فد  ب اا مم  دع الاعداد ن ال  اعد بال ن األ هان، والذي أبرلاه ها ال
 .(1)(ا ارض، وأبرلاا واعب الاعاد ن ا ارض

فقددارن بددني عبدداراب فال ددفة وحدددة الاعدداد الددح    قدددها شدديم اال ددالم و بددني ضددالهلا 
وبني  الم  يد لرب، وبنيب هب  س قي هذا الفسر وال عبري من   اب اهلل و  ة ر دالص 

  أو من  الم هؤالء املالحدة الضالل و الم أ مة اال الم.! 
عدن االخسددان فيالدا فيدص عدددا فهدا ن خندره خليفددة اهلل ( املقامداب)و   ددث ن  -8

دددم مدددن هدددذه ا الفدددة خدددالا مدددا  قالدددص علمددداء اال دددالم  وهدددا خفيدددة مدددن روث اهلل، و رفهر
خالا ما ددل عليدص خصداص  وخفي  فيص من روحي  و رفهرم من لال اهلل عن هدم 

 .الس ة وخالا ما فهمص أهب الس ة واحلقالقرهن و 
 : (2)(المقومات) قال  يد لرب ن 

 يةه ن ا دواض ع اهر تسا  ص مس يلم . بن االخسان خملاق خاص  و  يان م مية)
وأولى هيه الخصائص االسععداد ل معرفة اللامية  ن األرن مةود خبصا ص ا الفة،

واالخفعدددال بدددددها، واال ددد جابة هلددددا ومددددن  وجمهددددة ال ددد قبال املددددؤ راب الساخيددددة المع نننددة
جممددا  اخفعاالتددص وا دد جاباتص   دد لم خددداهص احلر ددي لل عمددري وال ايددري وال عددد ب وال  ليددب 

 (.والهب يب وال را ر ن مادة هذا السان وهالاتص لل هان باظيفة ا الفة


(.1/253)درء تعارن العقب وال قب ( 1)
(.362-361)ص ( 2)
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 وعلى هدذا  سدان اليهداد وال صدار  والددياعيان لدد حققداا أهدداا ا الفدة أ  در مدن
الصدد ابة وال ددابعني وتددابعيهم خددري القددرون، وخدددهضاا ب عبا هددا أ  ددر مددن األخبيدداء والر ددب 

 .فلعوذ  اهلل مر هول فقود إلى مثل هيا ال اقلوالص ابة السرام وخري القرون 
 

 : و فقوذ
هدددا اجلدددةاء االهلددي علدددى بهدددالث  –ن ال صدددار اال ددالمي  –بن الفددردوج األخدددروي )

ن ن القيام با الفة، وبهالث احلياة األرضية  بدأ من بهالث احلياة األرضية، واالحسا
وبحسدان القيدام . ال فس، و   هي باهالث حال اجمل مع  لص وبلامة أمدره علدى مد هإل اهلل

با الفددة  بدددأ مددن  دددم ال ددااميس واألر اق واملدددخراب الددح أودعهددا اهلل هددذا السا ددب 
تسيري هذا  لص ن ت مية احلياة وترلي ها   ام خلق األرن ولدر فيها ألااتدها و   هي بو

ن  –و ددددذلك   قددددرر أن الهبلددددي الاعددددداين الددددد ين ... الددددذي لددددرره اهلل1وتا  عددددص بالعدددددل
 صدددددبح هدددددا الضدددددمان األول واحلدددددافة العميدددددق للهبلدددددي ن احلضدددددارة املاد دددددة  –اال دددددالم 

رباين لل صار وا  يدام الرالاب والقا  واألر اق واملدخراب الساخية ن خراق امل هإل ال
مددع ت ميددة احليدداة وترلي هددا بددب  –وهددي احليدداة  –واحلر ددة، وتل ددهلم غا ددة الاعدداد االخسدداين 


. دري بو املذهب االشهبا ي الاايل( 1)
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تصددبح ت ميددة احليدداة وترلي هددا هددي العبددادة وهددي عدداا  املددرور بو الفددردوج األخددروي وبو 
 (1)(رضاان اهلل

وب ا  ب ا  ددان بحسددان ا الفددة  بدددأ مددن  دددم ال ددااميس واألر اق واملدددخراب، : ألددال
 دددددان الهبلدددددي ن الاعددددددان هدددددا احلدددددافة العميدددددق للهبلدددددي ن احلضدددددارة املاد دددددة با ددددد يدام 

اخل فيسان األخبياء والعلمداء وا لفداء الراشددون والصد ابة ... الرالاب والقا  واألر اق
السددرام علددى هددذا مل  سدد اا ن خالفدد هم ألخدددهم مل  بدددؤها بسدددم ال ددااميس واألر اق 

 . حرفرةرهم الاعدان الد ين للهبلي ن احلضارة املاد ةاخل وال... واملدخراب
و سفي للداللة علدى بردالن هدذه األلداال وخررهدا م دب هدذه اللداا م ا ردرية الدح ت دري 
الددبص حددال األخبيداء و ددادة هدذه األمددة الدذ ن ال جتددد هلدم م ددب هدذه األلدداال وال هددد ن 

بددادة وعدداا  املددرور بو الفددردوج حياتدددهم م ددب هددذه األعمددال الددح اع ربهددا  دديد هددي الع
 .ونعوذ  اهلل مر القوذ ع ى اهلل  غير ع   وال هدل وال كعاب ملير

ردا علدى غدالة الصدافية الدةاعمني م دب  –رمحدص اهلل  –و قال شيم اال دالم ابدن تيميدة 
ولد ظن بعض القا لني الاالرني  ابن عريب أن ا ليفة هدا ا ليفدة : )مةاعم  يد لرب

ولدددد ... خا دددب اهلل، و عمددداا أن هدددذا مبعدددىن أن  سدددان االخسدددان مسددد يلفا عدددن اهلل م دددب
االخسددان هددا العددامل الصدداري، وهددذا لر ددب، وضددماا بليددص أن : أخددذوا عددن الفال ددفة لدداهلم

اهلل هدددا العدددامل السبدددري ب ددداء علدددى أهدددلهم السفدددري ن وحددددة الاعددداد، وأن اهلل هدددا عدددني 


(.361-363)ص ( 1)
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... ا ا ليفدة اجلدامع ل  داء والصدفابوعداد امليلالداب، فاالخسدان مدن بدني املنداهر هد
 . واهلل ال ًا  لص خليفة
لسد  خبليفدة اهلل ؛ ولسدين خليفدة ر دال : ) دا خليفدة اهلل، فقدال: وهلذا لالاا أليب بسر

 لدددال ر دددال اهلل . بدددب هدددا  دددب اخص  سدددان خليفدددة لادددريه( -حسدددن  لدددك  – اهلل 
و لدددك ألن اهلل حدددي شدددهيد  ...(اللهدددم أخددد  الصددداحب ن السدددفر وا ليفدددة ن األهدددب)

مهيمن ليام رليب حفيظ غدين عدن العداملني، لديس لدص شدر ك وال ظهدري وال  ددفع ع دده 
 . أحد بال با خص

وا ليفة بمنا  سان ع د عدم املس يلم مبداب أو غيبدة و سدان حلاعدة املسد يلم بو 
اال دد يالا، و ددي خليفددة ألخددص خلددم عددن الاددةو وهددا لددا م خلفددص و ددب هددذه املعدداين 
م  فية ن حق اهلل تعاو وهدا م ددةه ع هدا فاخدص حدي ليدام شدهيد ال ميداب وال  ايدب وهدا 

وال ًا  أن  سان أحد خلفا م ص وال  قام مقامص بخص ال  ي لدص ... غين  ر ق وال  يفر رق
 .(1)(وال  فؤ لص فمن ععب لص خليفة فها مدرك بص

أ لية، فقد   ر ابدن القديم أن  أما القال ب ن االخسان خفيص من روث اهلل واع بار روحص
 (2).هذا من ألاال الةخادلة وال صار  والروافض



(.2/553)الف او  السرب  ( 1)
-122)ص ( أضدااء ب دالمية)، و  داب (195-191)البدن القديم ص ( الدروث)اخنر   اب ( 2)

129.)
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 :وأخيرا
ولدددد تسدددان ( الندددالل)  فدددق   دددري م هدددا مدددع مباحدددث  ددديد ن  المقومننناتفمباحدددث 

وتعريدددب هدددفة  (1)مددد خا ة م دددص، م دددب لضدددية ال سفدددري دون اع مددداد علدددى مددد هإل السدددلم
ال احيدد ب   فسدر دعدااب األخبيداء تفسدريا ، والالا ن احلا مية على حساب (2)اال  ااء
واع قداده أن ببدراهيم   (1)وم ب تددسسص ن السدماواب فدال  ددري مدا املدراد بددها (3) يا يا

 .(5) ان على د ن لامص، عبادة األو ان والساا ب حي هداه اهلل
وشا من املؤلفاب الح ( املقاماب)و ( ا صا ص)فهذه بعض املل اظاب على   ايب 

 .دها مؤلفاتص وحياتصخ م ب
والس ابان ال  ةاالن كاعة بو درا ة شاملة، ولعب ن  وا اشا خبا دا خردرية عداك اهلل 

 .املسلمني م ها ومن أضرارها وغاا لها
 



(.121-162ص )اخنر ( 1)
(.311ص )اخنر ( 2)
(.112-133ص )و ( 1)اخنر ما أشرخا بليص من هف اب ن رلم ( 3)
(.322-326ص )اخنر ( 1)
(.229ص )اخنر ( 5)
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 ف وفة سيد ق   ونظرفاته الصوفية
 

لسددددديد لردددددب اه مدددددام بالفلسدددددفاب وخنر ددددداب ال صددددداا مدددددن بدا دددددة حياتدددددص الفسر دددددة 
الدددح هددداغها بقلمدددص  ددددهد فيهدددا ( الدددداهخ اجملهدددال)هدددذه مقدم دددص لد ااخدددص والفلسدددفية، ف

علدى خفسددص ب لددك الفلسدفاب وتلددك ال نر دداب الصدافية الااليددة الددح ارتردم فيهددا مددن أول 
و ( الظنننناذ)حياتددددص الفلسددددفية وا دددد مر عليددددص  دخدددددن حاهلددددا ن   اباتددددص اال ددددالمية ن 

مددن بعيدد بو رعاعدص ع هددا  ؤ دد هددذا ومل  ددر مددن لر دب وال ( الخصائص)و ( المقومنات)
 .ما لالص عبد البالي حممد حسني الذي  ع د اان  يد لرب وو قص ولدم لص
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لددال ن   ا ددا اع ددةا ه بددهباث  دديد لرددب وأدبددص وبيددان أن  دديد لرددب مل  رعددع ع ددص ومل 
ومل  رد خص مس اب وال خقدب ما دق عدن  ديد لردب  فيدد ملليدص عدن أدبدص، : )  يب ع ص

 ص و دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان بامساخددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 .(1)(هذا

خعم مل   ربأ  ديد لردب مدن هدذه ال نر داب والفلسدفاب الباهلدة ؛ ألخددها ظلد  : ألال
مهب دددبة ن خفسدددص وعقلدددص ف دددرب  ن خ اعدددص األخدددري املسدددمى باال دددالمياب ه دددا وه ددداك ن 

وال  بعدد أن  سدان الرعدب ظدب راضديا ع هدا ( المقومنات)و ( الخصائص)و ( الظاذ)
ها ولب ها وخررهدا ال  ديما وحددة الاعداد ن  دام مدن األ دام مع ةا بدها، ولا أحس خبب 

لبدددادر بو االعدددالن برباءتدددص م هدددا ولسدددار  بو هددددمها وخسدددفها والرعدددن فيهدددا ون أهلهدددا 
وال  ذ ر وال  فري م ها ش ن أي عالب فضال عن مسلم  در  خفسدص جمدددا وم قدذا ل مدة 

  فعدب شديهلا مدن  لدك بدب ظدب من وهدتدها، بب أللم ن  لك املؤلفاب، أمدا والرعدب مل
 دددددور و دخدددددن حددددال تلددددك الفلسددددفاب وال نر دددداب و رالع ددددا بدددددها بددددني حددددني وهخددددر ن 

بخدص لدد : فمن اال  يفاا بعقال ال اج، ومن املاالراب السبدرية أن  قدال (2)ب المياتص
رعدددع ع هدددا فهددداك حدددد ث  ددديد لردددب عدددن فلسدددف ص وخنر اتدددص، لدددال عبدددد البدددالي حممدددد 

 :(3)حسني


(.12)د اان  يد لرب ص ( 1)
.  دخب ن عاا الفسلفة ومل خيرض م ها – ما ليب ن الاةايل   –بب ها ( 2)
.احلااشي ن هذه األوراق لعبد البالي حممد حسني( 3)
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برياعدص ال الدب وملسد ص احلر ر دة (  ديد لردب)  بها األد ب ال الد   لديوانمقدمة ا)
ه رخا ب باتدها ن أول الد اان لال  فادة ( الداهخ اجملهال)ن مقدمة د ااخص  1931عام 

 (.من رأي الداعر وأفساره فيها
 : ولال عبد البالي

 :املقدمة بقلم ال الد  يد لرب)
معرفدة و يقدة عميقدة، لدد ال   د تى ألي  دااي أن  أعرا مؤلم هذا الدد اان ؛:  هيد
و دددرا ره  2 ددد ااب عددددر أو أ  دددر للددديال، ورالبددد  خااجلدددص1ولقدددد هددداحب ص  هددداء!  عرفهدددا

 .وخربب اجتاهاتص وميالص ؛ و اخ  يل رأ ا ع ص، ألرب ما  سان بو حقيق ص
ي عدن ولقد  ان  دجر بي  ا ا الا على   ري من ا ااجل والقصدا د، ولس دا   دا خل قد

 .لر ب أو بعيد، بال أمرا واحدا، ال خةال خم لفني فيص أشد االخ الا
 لك أخص ران عن جمماعة هذا الد اان ؛ أما أخدا فلسد  راضديا ع هدا بال مبقددار، ومدا 
أ ال أترلدددع بو م دددب عليدددا،  مدددا هخدددذ عليدددص بعدددض أخددداا  الضدددعم وا رددد  ؛ ومدددا  ددددبص 

 ! ةالضعم وا ر  ن بعض األفسار وبعض األلفا
ون هددذه املقدمددة ؛    دد عرن هراء الددداعر واجتاهاتددص ح أ  ددر مخخددذه وعيابددص حمدداوال 

 !!أال تؤ ر ه بح الرا لة لص، والصدالة العميقة بي  ا، ن اليلي لد ااخص


. ما  قرب من:  هاء( 1)
.خااهره وخةعاتص: خااجلص( 2)
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 : الشعر واللظرفات الع مية والف وفية
الع ، ون   ددري مددن لصددا د الفصددال األخددر ، تردد(1)ن الفصددب األول مددن هددذا الددد اان

ددددددم  ها العلمددددددي  (2)القددددددارئ، خنر دددددداب علميددددددة وفلسددددددفية   ددددددرية، ولس هددددددا مل ادددددد فظ بسر
وشيصدددي ها الدددددة، بدددب ا ددد  ال  هدددارة مدددن هدددار الددددعر، فيهدددا ما ددديقي ص وعليهدددا 

 .(3)مس  ص ؛ وهلا     ص
حدي  ددجر بي هدا (1)وليس ه ا عداء بدني الددعر والفلسدفة والعلدم فلديس ال ال دة أخددادا

ومددن الفلسددفة أ ضددا، ولددن  عسددر عليددص حددني ! الدددعر أو ددع جمدداال مددن العلددم بمنددا! العددداء
 بلددأ حدددا م ا ددبا مددن ال ضدداض ؛ أن  ل همهمددا  يعددا، و ع صددرشا دمددا، ومي لهمددا غددذاء، 

ولدن خ سدر علدى الددعر بملامدص باحلقدا ق العلميدة !  قاي مدن ب ي دص ؛ وبن مل  دس باعداده
( املعرفدة) ا ب هبيع دص ؛ بال ب ا لصدرخا هدرق والفلسفية فيما  لم بص من حقا ق أخر  ت

علدددى القددددا  الااعيددددة ن االخسددددان، وهددددذا مبددددأ مل  سددددلم مددددن املخخددددذ، حددددي ن أ  ددددم 
احلد  ددة، اسددب للقددا  اجملهالددة ن  (5)العصددار ماد ددة، و  ددري مددن املدددارج السدديسالاعية



. ما عاء ن د اان الداهخ اجملهال( 1)
.ا  يةب بصمب: بسم ها( 2)
.اهليهلة واللان: الس  ة( 3)
.امل ب وال نري: ال د( 1)
. علم ال فس: السيسالاعية( 5)
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 مدر ددددددددددددددددددة ال  ليددددددددددددددددددب )الدددددددددددددددددد فس االخسدددددددددددددددددداخية حسددددددددددددددددددابا  بددددددددددددددددددريا، ون مقدددددددددددددددددددم ها 
 (.ال فسي

وهاأخذا أ ص بعض هذه املسا ب، الح تعدرن للقدارئ ن هدذا الدد اان، والدح أدر هدا 
؛ فال قدد  بعددد  لددك  و  االسننعغرا  والع ننرد تنناأةالددداعر باالحسدداج وال  مددب تددارة، 
، واتفقدد  معهددا ؛ أو اخ لفدد ، ألخدددها مل ت قيددد بدددها،  لظرفننات ع ميننة وف وننفية مقننرأة

 .ومل ت ب عن هر قها وحده
 : والعقل والرو ال و  

الف وننفة القدفمننةأ والشنناعر ، لدددمي م ددداول ن ال ونن  والننرو القددال بال بددا ن بددني 
، وبن مل   خددذ ب صاهددها ن مينناذ إلننى اطخنني  ننالرو  العامننة لهننيا الف وننفة القدفمننة

 . وحدة الو ودالفصب بني هذ ن الع صر ن، الع قاده 
 ... ولسن بي هما اتصاال( حاعسما ورو )وبال  د د  ر  أن ه اك شيهلني م مية ن 

أما ما  س  ق االل فاب فها أخص  فرق بعد  لك بني القا  العقلية ؛ والقا  الروحية 
القددا  ( وليسدد  هددي الارا ددة)ن االخسددان، وب عبددري أدق القددا  الااعيددة، والقددا  امللهمددة 

 .اجملهالة الس ص والاظيفة، والح تعمب دون شعار بدها ؛ للسما باالخساخية
ر  أن العقددب  سدد ريع أن  سفددب ل خسدداخية حياتدددها الياميددة ومددا  قددرب م هددا ولس ددص و دد

 قصر عن اتصاهلا بامل ب العليا الاامضة، وبالعاامل اجملهالة،  ما  قصدر عدن بدماعهدا ن 
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الاحدددة الساخيددة السددرب ، واحلقيقددة ال اب ددة امل صددلة، الددح تبعددد عددن الفااهددب مددن أم ددال 
 اخل (... أخا وغري. مس قببمان وحاضر و . لبب وبعد)

ون لصدديدة الددداهخ اجملهددال ؛ وهددي أوو لصددا د الددد اان تفصدديب هلددذا الب ددث،  مددا 
أن فيها ظاهرة أخر  ؛ وهي عدم  قة الداعر بالقا  الااعية ؛ وشدة بمياخص بالروث وما 

 .وا  اراق وجترد وهافية(1)  صب بدها من بداهة
 
حنننقائق   ننت عننر حقائقلننا              لقنند ح نن  العنننقل النني  نوعننننشيره    

 الصغرل
فننننلغل  فينننه الخ ننند والحننن                 (2)هلنننننا عالنننن  اطأوا  ف لخ نننه الح نننا

 والونحرا
 

 :ال و  وال مر والوحدة
هي الح تربرص بالاحدة الساخية السدرب   مدا تقددم،  –ع د الداعر  –القا  الروحية 

وهددا  ددر  أن الدددعار بددالةمن ؛ خ يجددة لاعدداد  ن حددني تقصددر القددا  العقليددة عددن  لددك،


(. ن الفلسفة)وضاث األفسار والقضا ا كيث تفرن خفسها على الذهن ( 1)
.العقب: احلجا( 2)
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اجلسددددددم والقدددددددا  الااعيددددددة ؛ وأن الدددددددروث اددددددس بدددددددالاعاد املرلددددددق ؛ ال  قيدددددددده الدددددددةمن ؛ 
 .ال  قيده املسان(1)وبالبداهة

رأ  أن لددديس ( الدددداهخ اجملهدددال)ولدددذلك فهدددا حي مدددا خلدددع اجلسدددم وخلدددع احلجدددا ن 
 اخل (... أخا)وال ( غري)وال ( الاد)وال ( اليام)وال ( أمس)وال ( حيث)ه اك 

و دذلك ن ( الاحددة الدح اح جبد   درا)ورأ  ( األ مان  احللقة السدرب )ولس ص رأ  
 حني جترد مل  ر للةمدان معلمدا وال ر دا ورأ   دب شديء  رمدة ( الليالب املبعا ة)لصيدة 

 .الدوام
اللدة ألخدد ني،  مدا لدد  سدان لدص ع(2)ولد  سان هلذا االحساج عاللة ب نر دة ال سدبية

ب نر ددداب ال صددداا اال دددالمي ولس دددص االحسددداج املسددد قب للدددداعر ؛ الدددذي  ددددعر بدددص، 
 .و سرره ن   ري من لصا ده

؛ حددني ( االخسددان األخددري)و بدددو شددعاره بالاحدددة الساخيددة بدددسب واضددح ن لصدديدة 
 . س يقظ والسان لد خال من األحياء

 وت نمنعه المقا رففي نفوه ما فش ه الموت سنرة               ومر حوله من
 وهي  خواقر(1)و في نفونه مر مثن ها كنل ذأة           فنهاتيف أناء



.بال فسري السليم: بالبداهة( 1)
أ اج مبدأ ال سبية بو معرفة ما تفضي بليص مدن ال نر ة الح   اهب فيها على : خنر ة ال سبية( 2)

العاللة بني الةمن والس لة والدح  رلدق عليهدا أخددها ت ادري هبقدا لة دادة : خ ا إل وخنر ة ال سبية ألخد ني
. السرعة
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 :ب   قال( خفسي(2)خبيهلة)ون لصيدة 
 خ يوة نفوي في ثنلافناك معنرض      لنما لنقينعه اطأض في ال نوالن

 الحياة  مينعهنا     وحنوأتنها الصنغرل  نل منان(3)وإننف ق نو 
احددددة االخسددداخية ؛ ن مااضدددع   دددرية م هدددا أن ًعدددب االخسدددان األخدددري و بددددو شدددعاره ب

 : اول  دم أ رار الايب ب ماال للجهاد االخساين هلذه الاا ة
 اللاا في النون فافر(1)فيننا ليعنه فدأ   ما خ و سعره       فيخع  سفر

يدا ون لصيدة ال جارب،  بدو بمياخص باحدة الدعار فقد هار شقيا ويفهب ماضيا  ع
 !؛ فلم  رق عليص هربا وعاد ماضيص الدقي تاحيدا لدعاره

 
 :ا حواا  ال مرأ ومحاولة الخ ود

تبدددددو ظدددداهرة ؛ تسدددد  ق االل فدددداب ن شددددعر هددددذا الددددد اان، فس ددددري م ددددص،  دددددل علددددى 
بحسدددداج م دددديقظ بددددالةمن ومددددروره واأل ددددم علددددى اخقضددددا ص ؛ وال  بددددص بو لصددددر احليدددداة ؛ 

لى األلب ومي  االحساج بالةمن   ري من فصال الد اان وحماولة خلادها أو ام دادها ع


.أعةاء اجلسم بعد املاب والبلى: مفردها شلا، واألشالء: أشالء( 1)
.امليباء: خبيهلة( 2)
.الديء الاامض(: رن علم الس )الرلسم ( 3)
.  اب:  فر( 1)
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 بدددو هددذا االحسدداج علددى أشددده ن لصدديدة ( النددالل والرمددا )املي لفددة ؛ ففددي فصددب 
 (.البعث)

 (:1)ولال  يد لرب
 (2)إلى الشاقئ الم هوذ

  ددددسر (3)تريددددم ب فسددددي وهددددي و دددد اخة
 

 (1)هااتدددددم ن األعمددددداق  دددددار ة تددددددهب  

 
 خفيدددددددةهااتدددددددم لدددددددد حجددددددد  ؛  سدددددددر ن 

 
 هددددددداامس مل  سددددددددفن ن حلندددددددة  دددددددهبا 

 
 و عمددددددرن مددددددن خفسددددددي اجملاهددددددب والدددددددعى

 
 ًو دددددددني مدددددددن خفسدددددددي املعدددددددامل واجلهددددددددرا 

 
 وفددددددددديهن مدددددددددن  ددددددددداحني للددددددددد فس بالرضدددددددددا

 
 وفدددديهن مددددن  لهم هددددا السددددي  وال سددددرا 

 
 ومدددددددددن بدددددددددني تلدددددددددك اهلااتدددددددددم مدددددددددا ا دددددددددص

 
 ح ددددددددددني ومدددددددددد هن ال ددددددددددداق والددددددددددذ ر  

 
 أهددددددددددد  ب فسدددددددددددي ن خفددددددددددداب و روعدددددددددددة

 
 هبمددددس وهددددي مدددد خا ة  ددددسر و ددددرن  

 


(.123)ص ( 1)
.1913خدرب ن ( 2)
.أخذب ن ال عاج، وها مبدأ ال ام: و  اخة( 3)
.م  ابعة: تهب ( 1)
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 خفسدددددددددي وال تدددددددددر  (1) دددددددددااحر تقفددددددددداهن
 

 مددددددددددن األمددددددددددر بال مددددددددددا أردن هلددددددددددا أمددددددددددرا 
 

 بو الداهددددددددددخ اجملهددددددددددال والعدددددددددامل الدددددددددذي
 

 ح  دددددددددد  ملددددددددددرهه بو الضددددددددددفة األخددددددددددر  
 

 بو حيدددددث ال تددددددري بو حيدددددث ال تدددددر 
 

 معددددددددددددامل ل  مددددددددددددان والسددددددددددددان تسدددددددددددد قرا 
 

  دددددددددية حدددددددددوده( ال حددددددددديث)بو حيددددددددث 
 

  سدددددى ال ددددداج والسدددددان والددددددهرابو حيدددددث ت 
 

 واحدددددددددد( السدددددددددب)و( اجلددددددددددةء)وتددددددددددعر أن 
 

 و ددددددددددةض ن احلددددددددددس البداهددددددددددة والفسددددددددددرا 
 

 (غددددددد)ولددددديس ه دددددا ( أمدددددس)فلددددديس ه دددددا 
 

 فاأل مدددددددان  احللقدددددددة السدددددددرب ( اليدددددددام)وال 
 

 (أخددددددددا)ولددددددديس هدددددددد ا ( غدددددددري)ولددددددديس ه دددددددا 
 

 ه دددددا الاحددددددة السدددددرب  الدددددح اح جبددددد   دددددرا 
 

 داخلعدددددددددد  ليددددددددددادي ؛ واخرلقدددددددددد  حملقدددددددددد
 

 ويب خدددددددددداة اجلبدددددددددار  سددددددددد لهم النددددددددددفرا 
 

 أهددددددددددددددددابم ن هدددددددددددددددددذا ا دلددددددددددددددددداد وأرتقدددددددددددددددددي
 

 وأ دددددلك ن مسدددددراه  دددددالريم ب  أ ددددددر  
 

 وأ دددددددددددددم فددددددددددددديص عاملدددددددددددددا بعدددددددددددددد عدددددددددددددامل
 

 عجا ددددددددددب مدددددددددددا  الدددددددددد  مم عدددددددددددة بسدددددددددددرا 
 



.ت بعهن: تقفاهن( 1)
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 لقدددددددد حجدددددددب العقدددددددب الدددددددذي خس دددددددددريه
 

 حقددددا ق علدددد  عددددن حقا ق ددددا الصددددار  
 

 ه ددددددددددددا عددددددددددددامل األرواث فل يلددددددددددددع احلدددددددددددددجا
 

  اددددددد م فيدددددددص ا لدددددددد واحلدددددددب والسددددددد راف 
 

 
 
 

 مخالفة سيد ق   لع ماء الولة والعوحيد في تفوير ال إله إال اهلل
 

 : قاذ الشيخ  نر
مخالفعننه : إنننف تحننت هننيه العلنناوفر: وهلننا أقننوذ ل لننا ن  النننرف   نننل وضننو )

وعد  وضنو  الر و ينة )أ (11-19( )في تفوير ال إله إال اهلل ل ع ماء وأهل ال غة
 (.14-14( )لوهية علد سيدواط

 -لقند نونفت  نا تث نت  مينه منا قنرأه سنيد  –أفهنا المحن  الح ين   -أقوذ 
مر معال  العوحيدأ ومقع ياته ولوازمه العي تحعل الومة ال اأزة  –أحمه اهلل تعالى 

توحيد اهلل تعالى في : في حياته ال وف ةأ ف ميه ما ذكرت  ف غيه ك مة واحدة وهي
أك  ع ى هنيا   –أحمه اهلل  –مر مقع يات ك مة العوحيد وسيد  الحن  والعشرفه

كثيرا لما أأل مر ال نرأة الفنا رة ع نى إلغناء تحنني  ننرع اهلل منر الق ناء وغينره 
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وإحناذ القنوانير الوضنعية  ندال علهناأ وال ننف أن هنيه  نرأة عظيمنة منا عهدتنننها 
 .(1)(هن4319اطمة ا سامية في مشواأها ال وفل ق ل عا  

 : ننوذأق
بن ال صددار م علددى الع دداو ن وحيدددتسم عددن   ددر ال صدداص ح م الددد ها م الدددة : أوال

علمية أهبح  ة بار ة من  اب هدذا ا رداب، فسد خسم اسدان بدالعجة عدن مااعهدة 
هذه ال صاص الداماة ف فرون ع ها بو مسدان بعيدد، ح تعدادون ن ا فداء بو الع داو ن 

وال عميمددداب املامامددة، ألن اهلددددا األ ا دددي هدددا  سدددب  تقذفاخدددها بالعبددداراب اجململدددة
عااهددم أحددالج  دديد لرددب ودغدغددة عددااهفهم وبشددعارهم ب خدددهم اخ صددروا مهمددا  ددان 

( اخصدر أخداك ظاملدا أو منلامدا)هذا االخ صار ولا  ان علدى احلدق وأهلدص، علدى مدذهب 
ن هددذا  ال بداملعىن اال ددالمي ولددا  ددان اهلدددا االخصدداا وبيدان احلددق ملددا خضدد م أ ا ددا

الب ددث ولددا  ددان األمددر مل بسددا علدديسم وغددامر  فيددص لسددان األوو بسددم ال ددةام شدديء مددن 
امل هإل العلمي ن ال قد دون اب ةا  حلر ة القراء الذ ن  ر دون أن  عرفداا احلقدا ق و ر ددون 

 .ال ميية بني احلق والباهب
دأبد م عليدص  أما هااة  يد لرب فان األ لاب البب بليهم هدا هدذا األ دلاب الدذي

 .مع األ م


(2)ص ( 1)
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ح خسدف يفها لي بدني  معال  العوحيد العي ننادها سنيد ق ن  ان ًب أن تذ ر : ثانيا
أن ت ننير لننواز  العوحينند لل دداج أن اخ قدداد  دديد لرددب هدددم ملعددامل ال احيددد، و ددان ًددب 

ومقع ياته العي نوفع ها  ل ا إلى  ل  مه معال  العوحيد اطموأ العظيمة العي هي 
 . اأزة في حياة سيد ال وف ةالومة ال 

أوكنند أ ننائي أن تقننو   نننهيا اطمننر العظنني أ إ ننراز معننال  العوحينند وقواعننده المث ننى 
مر كا  سيد ق    فقاف منر فلعقدوننه علند حنده أ ولعر ينة اطمنة  معناء ع نى 

 .هيه المعال  والقواعد
 .أما أخا فال أعرا هذا لسيد لرب

والنني  أعرفننه عننر حينناة حليدداة  دديد الرا لددة،  وال أع قددد أن هددذا هددا السددمة البددار ة
سننيد أنننه ق ننى  ننل حياتننه ال وف ننة فنني العع منني ع ننى العقنناد ثنن  ع ننى قننه حوننير 
وع وا في ح ب الوفد الع ماني مدة خموة عشر عاما وفني حينرة ونننوك حعنى 
فننني و نننود اهلل مننندة خمونننة عشنننر عامنننا وعاكفنننا ع نننى دأاسنننة الف ونننفات الغر ينننة 

طمرفنننان وغيرهمننا وقنند حننر   نننهيا  لفوننه وحننر   ننيلف وثقافننات اطوأ يننير وا
 .(1)أحدقاوه اليفر تر موا له



( 215-213ص )مددن ( سننيد ق نن  مننر المننياد إلننى االسعشننهاد)اخنددر   دداب ا الدددي ( 1)
( 161-135ص )واخنددر الس دداب خفسددص مددن (  ننة ضننياعهمننه سننيد ق نن  فنني أح)ادد  ع دداان 
ون أمر سددا  ددان عضدداا ن عدددد مددن ال دداادي ( سننيد ق نن  وع نناا محمننود العقنناد)ادد  ع دداان 

(.ا سا  ومشنات الح اأة)الس سية  ما   ر  لك عن خفسص ن   اب 
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 ال ح ة لويد  العوحيد وال  ع   العوحيد وال  نع  العوحيد ف هيا هو فعخ   

وال هددلة لددص بال احيددد وال بعلمدداء ال احيددد وال بس ددب ال احيددد وهلددذا تددراه خيددب  خددب  
ون هدفاب اهلل وغريهدا مدن القضدا ا ا ردرية ن د دن  عدااء ن معداين األلاهيدة والربابيدة

اهلل ألخدددص هجدددم علدددى تفسدددري   ددداب اهلل بددددون فقدددص وال عقيددددة هددد ي ة بدددب ر دددام مدددن 
العقا د الباهلة، وال  عال على ألداال مفسدري السدلم ن لضدا ا ال احيدد والعقيددة، وال 

ل احيددددد خاعددددا مددددن  عددددال علدددديهم ن تفسددددري ال بلددددص بال اهلل هلددددذا  ددددان تفسددددريه آل دددداب ا
 .ال  ر م

 !.فسيم  فهم معاين ال بلص بال اهلل 
 !.و يم  درك الفرق بني الربابية واأللاهية 

 !.و يم   جا من العقا د الضالة 
أأ و تنرك الغ نو فني هنيا الر نل وغينره واال ععناد عنر نشنر هنيا الغ نو المم نوج 

سنموما فعاكنة منر في حفوف المو ميرأ فنن اطمة اليو  ت لي ثمناأا منرةأ وتعن  
أفناأ هيا الر ل وأمثالهأ هي  حا ة إلى مر فوعى   د في إنقاذها مما هي فينه 

 .مر هيه ال افا
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 أمث ة مر تفوير سيد ق   لن مة العوحيد و فات العوحيد
أم لددة  ( أضددااء ب ددالمية علددى عقيدددة  دديد لرددب وفسددره)لقددد لدددم  ن   ددايب : ثالثننا

ال اهلل تفسددري بدددعي  ؤ ددد تفسددري مب دعددة أهددب السددالم،  افيددة تبددني أن تفسددريه لددال بلددص ب
 : فها  فسر ال بلص بال اهلل

حا ميددددددة ت م ددددددب ن لضددددددا ص ولدددددددره  مددددددا ت م ددددددب ن )ب خددددددص ال حددددددا م بال اهلل  -1
 .(1)(شرعص

وهددذه بمنددا هددي  (2)و فسددر ال بلددص بال اهلل ب خددص ال شددر ك لددص ن ا لددق واالخ يددار  -2
 .لاهيةمن معاين الربابية ال من معاين األ

ولدد   درب تفسدريها الصد يح مددن  (3)وبن االلدص هدا املسد علي املسد ايل امل سدل  -3
 .(1)تفسريي االمامني ابن عر ر وابن   ري

( بلدص) عرفدان مدن لاد هم معدىن  –أي العرب  –فلقد  اخاا : )و قال  يد لرب -4
 .(5).(.. اخاا  عرفان أن األلاهية تعين احلا مية العليا... ال بلص بال اهلل)ومعىن 



.الربعة ال اخية عدرة( 122)ص  العدالة ا  عماعية( 1)
.تفسري  ارة القصص( 5/2222) في فاذ القر ن( 2)
.تفسري  ارة ال اج( 6/1212) في فاذ القر ن( 3)
(.61-62)ص ( أضواء إسامية ع ى عقيدة سيد ق   وفنره)اخنر ( 1)
(. 2/1225) في فاذ القر ن( 5)
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: ال بلدص بال اهلل،  مدا  دان  ددر ها العدريب العدارا مبددلاالب لا دص: )و قدال أ ضدا -5
ال حا مية بال هلل، وال شر عة بال من اهلل، وال  لران ألحدد علدى أحدد ألن السدلران )

 .(1)( لص هلل
فدد  ن املعددىن احلقيقددي لددال بلددص بال اهلل الددذي عدداء بددص الر ددب  يعددا، ودان بددص الصدد ابة 

األمددة بال امل سلمددني مددن أهدد اا أهددب البدد  الددذ ن عدداراهم  دديد لرددب بددب  اد  وعلمداء
 .عليهم

 .ال معباد كق بال اهلل ع د  ب من   رخا بال ع د أهب البد : بن معىن ال بلص بال اهلل
ولل ا مية وا القية والربابية أدل ها الح ال   سرها بال  افر مل د ف  خذ هذه املعداين 

 ددداا شددداا ن الداللدددة عليهدددا وال ضدددرورة هلدددذا ال  ر دددم السيا دددي مدددن أدل هدددا و لدددك  
هددذا ال  ر ددم املددؤدي بو ضدديا  تاحيددد األلاهيددة . والعقدددي الددذي  رتسبددص  دديد لرددب

 .املؤدي بو الدرك األ رب
فق ننية اطلوهيننة لنن  تنننر محننل خنناف إنمننا ):  قددال ن تفسددري  ددارة هدداد -6

، وهي الح تااعهها الر الة األخرية تق ية الر و ية هي العي كانت توا هها الرساال
بخدها لضية الد  اخة هلل وحده بدال شدر ك وا ضدا  هلل وحدده بدال م دا  ، ورد أمدر ال داج  
 لهدددم بو  دددلراخص ولضدددا ص وشدددر ع ص وأمدددره،  مدددا هدددا واضدددح مدددن هدددذه املق رفددداب مدددن 

 (.لراعاب السارة  يعا


(.2/1226) في فاذ القر ن( 1)
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 :و قال  ذلك ن تفسري هذه السارة -7
ع ى مداأ العنأأفخ  نير ال اه ينة وا سنا  وال كاننت المعركنة وما كان الخاف )

 نير الحنق وال نناغوت ع نى ألوهينة اهلل ل نننون وتصنرفو أمنوأه فنني عنال  اطسنن اب 
والقننوانير النونيننةأ إنمننا كننان الخنناف وكانننت المعركننة ع ننى مننر هننو أب اللنناا 

 (.الي  فحنمه   شرعه وفصرفه   أمره وفدفله    اععه
وهذا ال يب  الذي  دال ه داب تاحيدد األلاهيدة والعبدادة بو الربابيدة  اخنر هذا اجلهب

وبو احلا ميددة ف سددان ال  يجددة بخفدداء معددامل تاحيددد األلاهيددة الددذي هددا ماضددا  اآل دداب 
الددح  فسددرها والددذي هددا ماضددا  دعددااب الر ددب و لددك  دددفع القدداريء الاددن بو اع قدداد 

فقدد  علددى احلا ميددة علددى غددرار دعدداة أن دعددااب الر ددب بمنددا  اخدد  هددراعا مددع احلسددام 
 . يد لرب ال هلدا ة البدر وبخقا هم من برا ن الدرك األ رب

ولدددص ملدددب    دددري و  دددري ممدددا  ددددل علدددى أخدددص رعدددب غر دددب علدددى ال احيدددد ال  سدددن حدددي 
 .ال رفب على ما دتص فضال عن  اخص  يفدري د معاملص  ما  دعي لص  لك من  دعي

، وتفسدريه آل داب تاحيدد األلاهيدة خسدم حقيقدي ملعدامل بن تفسري  ديد لدال بلدص بال اهلل
ال احيد، ودفدن  ردارة الددرك األ درب، وال  ددرك هدذا بال مدن فهدم ال احيدد حدق الفهدم 
وملصدددص فيدددص درا دددة لدددص ودعددداة بليدددص و بدددا عدددن حياضدددص ال مدددن ضددديع حياتدددص ن احلدددرية 

لافددددد والضدددديا  وال لمددددذة علددددى هددددص حسددددني والعقدددداد، وضدددديع عمددددره ن عضددددا ة حددددةب ا
العلمداين، ون درا داب الفلسددفاب املل ددة ح ن هخددر عمدره  هجدم علددى تفسدري   دداب 
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اهلل و هجم علدى تفسدري ال احيدد والددرك بادري علدم وال هدد  وال   داب م دري وال  ددرك 
 .هذا من أ لم  مامص لسيد لرب وأم الص واتبع هااه و ان أمره فرها
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 هية هو عير توحيد الر و يةسيد فععقد أن توحيد اطلو 
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 وفععقد أن توحيد الر و ية هو توحيد الحاكمية
 و نهيا فلوو توحيد اطلوهية

 
وأخدص ! أال  سفي هذا للقدال بد ن  ديد لردب خيدالم العلمداء ن تفسدري ال بلدص بال اهلل 

ال  فددرق بددني تاحيددد األلاهيددة وتاحيددد الربابيددة فهددا  ع قددد أن تاحيددد األلاهيددة هددا عددني 
د الربابية و ع قدد أن الربابيدة هدي احلا ميدة و فسدر ه داب تاحيدد األلاهيدة ودعدااب تاحي

الر دددب علدددى هدددذا األ ددداج، و فسدددر  لمدددة ال احيدددد علدددى هدددذا األ ددداج ف سدددان ال  يجدددة 
 .خسم تاحيد األلاهية الذي ها حمار الصرا  بني الر ب  يعا وبني أممهم

هن واال ددددددالم مددددددن هددددددذا فدددددد ي ع ا ددددددة علددددددى ال احيددددددد وأي ار ددددددم أشددددددد علددددددى القددددددر 
 !.ال  ر م  

 !.وأي عهب لقضية القضا ا أشد من هذا اجلهب 
وبين ألر ددي حلددال هددؤالء املسددا ني الددذ ن ال مييددةون بددني الاددث والسددمني وال  فهمددان 
معددىن ال بلدددص بال اهلل أو  فهماخددص فهمدددا هدددة ال ال  اددين عددد هم ف ددديال ع دددما  رلدددب مددد هم 

صددرا  بددني احلددق والباهددب، فددان هددذا الصدد م البددد أن مقارعددة احلجددة باحلجددة، أو ع ددد ال
خندددددى أن     دددا  بو أهدددب الباهددددب حي مدددا  مددددى الددداهيس وامدددر احلدددددق و قالدددان 

 .تصيب ا دا رة 
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 قوذ سيد  خ ق القر ن حقيقة ثا عة ال غ اأ ع يها
 

 : قاذ الشيخ  نر
 اأة عر قوذ سيد  خ ق القر نأ وأن كا  اهلل ع: ومر علاوفر الفهرا: خاموا)

لمننا أ عننت إلننى الصننفحات المننيكوأة لنن  أ نند حرفننا واحنندا ( 23 – 88)ا أادة 
كينو فننون هنيا (. القنر ن مخ نو ) ننهيا ال فن   –أحمنه اهلل  –فصر  فيه سيد 

االسعوننهاذ ل رمنني  نننهيه المنفننراتأ إن ننننهافة مننا أأفننت لننه تمنندد فنني اطسنن وب  
مثنننل هنننيا ( حنننروف المق عنننةأ  ال)ولننننله  ال فم ننننون أن فدلفنننوا ملهنننا )كقولنننه 

أ وهني ع ناأة ال نشنف فني خ وهناأ (النعاب طنه مر حله اهلل ال منر حنله اللناا
( خ نق القنر ن)لنر هل نحن  منر خالهنا أن سنيدا فقنوذ  ننهيه المقولنة النفرفنة 

 .(1)(ال ه  إني ال أسع يه تحمل عهدة ذلف
 : أقوذ

 !! بدو أن الديم بسرا   قرع غرية ومحا ا لسيد لرب
لنن  أأ فيننه أ  أثننر ل غيننرة الوننلية الونن فية ع ننى العقينندة ا سننامية العنني مرغهننا و 

 !سيد في أوحاذ العع يل والعحرفو ول  نر مله أ  غيرة لل ي اهلل وك يمه موسى؟


(.3-2)ص ( 1)
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بو  ...ولن  ننر... ول  نر. ول  نر مله أ  أثر ل غيرة ع ى أححاب أسوذ اهلل 
د لرددب علددى اال ددالم وعقا ددده ومباد ددص هخددر املاضدداعاب الددح خالددد ا فيهددا فنددا ع  ددي

 .وتدر عاتص
 !فما هي األ باب 

 !وماهي األ رار من وراء  ب هذا 
فلدددددة غدددرية هدددذا الرعدددب ومحا دددص ععدددب  دددب شدددص ن الددددفا  عدددن  ددديد وتدددربأة  ددداح ص 
وبخراض هف اب لص بيضاء تسر ال اظر ن هلا من القربيدني وأضرابددهم ومدن  قددج  ديد 

رافيني والدددةض مبدددن   جدددرأ علدددى لدا دددة هدددذا الرعدددب ن ألفددداص لردددب مدددن املب ددددعني وا ددد
االتددددهام وببدددرا  هدددف اب   ابدددص الدددذي ترددداول فيدددص علدددى لدا دددة هدددذا الرعدددب هدددف اب 

 . اداء
ن هددددذا الفصددددب لرددددبرس الددددديم بسددددر الفقيددددص م نددددار الناهر ددددة اجلامددددد علددددى احلددددروا 

ة احلا ددة ن ضدداء هددذا واأللفدداة وامل عددامي عددن املقاهددد واملعدداين والعلددب فساخدد  ال  يجدد
املدذهب تددربأة  دداحة  دديد مدن القددال خبلددق القددرهن  ددرباءة االمدام أمحددد مددن هددذه العقيدددة 

 .الفا دة
 ! ولد أ ان خمرهلا ن خسب ص ن هذه القضية بو الناهر ة 

أو لدد  سدان ! فلعب ع دده مؤلفداب لسديد لردب  درد فيهدا علدى القدا لني خبلدق القدرهن 
أو  سدددان لدددص ! رد علدددى الفدددرق الضددالة القا لدددة خبلدددق القددرهن وغدددريه لددص مقددداالب در ىرهدددا للدد
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ولدد تسدان ! عاالب وهاالب ن   ا ا مؤلفاتص امل  درة اخ دار الدمس مل ألم عليها 
فدفعص  ب هذا أو بعضص باالضدافة بو الدار  الددد د بو تدربأة  داحة  ديد !! هذه  لها

 !!.من هذه املقالة 
ن وبخراعي من هذه الارهة السبرية الح أولعين فيها ظلمدي وبين ألرعا املبادرة با عا

 .وعرأيت على  يد لرب، فان مل ًد فليعذرين القاريء وال  يما السلفي
ولدديعلم القدداريء أخددين لددد ولفدد  علددى بهددالق  دديد لرددب علددى القددرهن أخددص هدد عة اهلل 

هن حددي وأخددص مصدد ا  مددن لبددب عدددر ن  دد ة ومل ألدددم علددى وهددفص ب خددص  قددال خبلددق القددر 
جتمع  لددي األدلدة القا دة الااضد ة مدن  دالم  ديد خفسدص ومدن  دريتص الدح  داغ  يل 
أن أهدددفص بددددهذا الاهدددم  دددالسا بدددذلك هر دددق السدددلم ن ال صدددح للمسدددلمني و ددددم 

 .د ا س وفسر املب دعني
 

  ع  اطدلة ع ى أن سيد ق   فقوذ  خ ق القر ن 
 :فمر ت ن  اطدلة

 عب وعال، وال مي  بو أهدب السد ة امل ب دني أخص من معرلة الصفاب هفاب اهلل -1
وهددفة جميهلددص  ددام  (1)بدد ي هددلة ن هددذا البدداب، فقددد عرددب هددفة ا دد ااء اهلل علددى عرشددص



الدرمحن  : د تفسدري لالدص تعداوع د( الندالل)مدن   داب ( 1/2322( )هدص)اخنر تفسري  دارة ( 1)
اال  ااء على العرا   ا دة عدن غا دة السديررة واال د عالء فد مر : )حيث لال على العرا ا  ا  
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القيامددة، وهددفة اليددد ن و  سددر وعدداد عددرا اهلل و ر دديص أو  دددك فيهمددا و عرددب هددفح 
 .القبض والبس  ورفع عيسى بو السماء

أضددددااء ب ددددالمية علددددى عقيدددددة  دددديد لرددددب )ولددددد  ددددردب ألاالددددص وخالددددد ها ن   ددددايب 
يًفردددر م مدددن  قدددال خبلدددق (22 – 62)مدددن ص ( وفسدددره ، فهدددب    ندددر ممدددن هدددذه حالدددص أن 

القرهن وهب    نر م ص السري على   ن أهب الس ة واجلماعة ن القدال بد ن القدرهن  دالم 
 !.اهلل غري خملاق وأن القال خبلق القرهن  فر أو حي بدعة 

مدة واحددة تصدرث أو تلمدح ولدا مدن بعيدد بد ن القدرهن  دالم اهلل غدري وهلذا مل هد لص  ل
 .خملاق

أخددص مي ددا  باحلددذر الدددد د مددن أن تاعددص بليددص  ددهام ال قددد فيسدد عمب ن القضددا ا  -2
الدح  در  خفسدص خمالفدا فيهدا أهدب السد ة أو لادريهم مدن العلمداء العبداراب املراهدة الدح ال 

لدص معرفدة وبصدرية خافدذة فهدا بددهذا األ دلاب   در ها   دري مدن ال داج وال  ددر ها بال مدن
 . دفع عن خفسص  هام ال قد

فمددد ال هدددرث االخددداان املسدددلمان بامياخددددهم باالشدددهبا ية الدددح  صفاخددددها ب خددددها ب دددالمية 
وألفددداا فيهدددا املؤلفددداب  رفدددان فيهدددا خصددداص القدددرهن والسددد ة فسدددان لل قددداد مددد هم مالدددم 

يء مدددن  لدددك حممدددد الادددةايل ن   ابدددص فاخ قددددوهم ووهدددفاهم بالددددياعية  مدددا هدددرث بدددد


ال ددددداج ب ن بليدددددص ومدددددا علدددددى الر دددددال بال ال دددددذ رة ملدددددن خيددددددى، ومدددددع اهليم دددددة واال  ددددد عالء امللدددددك 
(.واالحاهة
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ف درك  يد لردب هدذا فعمدب لدص غا دة االح يداط ملدا ألدم   ابدص ( اال الم املفهب  عليص)
فسمى الس اب بدهذا اال م ولرر فيص االشهبا ية ب لا  األ اليب ( العدالة االع ماعية)

 ر لفددددظ الددددح  دددداهم ال دددداج فيهددددا أخددددص  سدددد دل بددددالقرهن والسدددد ة ولااعددددد الدددددر عة ومل  ددددذ 
االشددددهبا ية ن  ددددب تقر راتددددص لالشددددهبا ية ال ن العدالددددة وال ن غريهددددا وال  ددددى الس دددداب 

وضددع ا ددم العدالددة االع ماعيددة بددد ال  -(1) مددا أشددار ا الدددي  –باالشددهبا ية مددع أخددص 
 .للدياعية و االشهبا ية

 .و ال تس بعد هذه األ اليب من  يا ي حم ك أفىن عمره ن السيا ة
 ددديدا ن حياتدددص الرا لدددة العلميدددة والسيا دددية مل  سدددمع لددد  ب خدددص  ال أتصدددار أن -3

ولعدد  ف  ددة  بددرية بددني أهددب السدد ة واجلماعددة وبددني املع ةلددة ن لضددية القددرهن حيددث  قددال 
 .أهب الس ة ب ن القرهن  الم اهلل م ةل غري خملاق م ص بدأ وبليص  عاد

لسلران فا  الاا  لرة  ال ة وتقال املع ةلة ب ن القرهن خملاق، فا  عان املع ةلة بقاة ا
مدددن ا لفددداء العبا ددديني، املددد مان، واملع صدددم، والاا دددق ن اضدددرهاد أهدددب السددد ة بالسدددجن 
والق ب وال در د وغري  لك من ألاان االضرهاد، األمر الذي اشد هر واخ ددر ن أو داط 



وأهلمدددص اهلل (: )221)ص ( اال  ددددهاد ددديد لردددب مدددن املددديالد بو )لدددال ا الددددي ن   ابدددص ( 1)
وبدددذلك رفددض املصدددرل ني الدددا عني ن األو ددداط ( العدالدددة االع ماعيددة)ا دد يدام هدددذا املصددرلح 

وبن  دددددان ا الددددددي  قصدددددد املددددددث ((. االشدددددهبا ية)و ( الددددددياعية)االع ماعيدددددة واالهدددددالحية وشدددددا 
.واالشادة هبذا ال صرا لسن احلقيقة ما أشرب بليص
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 العامة وا اهة بو  ام دا هدذا  لدك األمدر الدذي ال ًهلدص مدن هدا دون  ديد مبراحدب ن
 .ال قافة واالهال 

بين وعددددب لسددديد لردددب ألدددااال ن الندددالل وغدددريه   سدددر فيهدددا أن اهلل  دددد سلم،  -4
ص ( )السدالم العداملي واال دالم)و ر  أن  الم اهلل ها جمرد االرادة م دب لالدص ن   داب 

15:) 
بمنددا أمددره ب ا أراد  عددن برادة هددذا االلددص الااحددد  صدددر السددان برر ددق واحددد، ) -أ     

فددال وا ددرة بددني االرادة املاعدددة والسددان امليلدداق، وال   قددال لددص  ددن فيسددان  شدديهلا أن
تعدد ن الرر قة الح  صددر بددها هدذا السدان  لدص عدن ا دالق الااحدد، بخددها جمدرد االرادة 

، وتاعددص هددذه االرادة  دداا وحددده لصدددور السددان ( ددن)الددح  عددرب ع هددا القددرهن بسلمددة 
 .ع ها

 صدددر هددذا الباهددب ممددن  ددؤمن بدد ن اهلل  دد سلم مددي شدداء فمددا معددىن هددذا السددالم، وهددب 
 !وب ا شاء  

، وتاعددددص االرادة   دددددخ ا لددددق (1)فقالددددص تعدددداو برادة: )و قددددال ن ظددددالل القددددرهن -ب
وهدددذا تعريدددب واضدددح لصدددفة  دددالم اهلل الدددح هدددرث بددددها القدددرهن والسددد ة ودان بددددها ( املدددراد

 .السلم
- :و قال ن النالل أ ضا -ض



.المأي ليس بس( 1)
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: هدددذا السدددان عدددن خالقدددص عدددن هر دددق تاعدددص االرادة املرلقدددة القدددادرة ولقدددد هددددر)... 
، ف اعددص االرادة بو خلددق  دددا ن مددا  فيددب وحددده باعددداد هددذا السددا ن علددى هدددذه ( ددن)

الصدارة املقدددرة لددص بدددون و ددي  مددن لدداة أو مددادة، أمددا  يددم ت صددب هددذه االرادة الددح ال 
لسدددر الدددذي مل  سددددم خعدددرا   ههدددا بدددذلك السدددا ن املدددراد هددددوره ع هدددا فدددذلك هدددا ا
فقالدددص بددددون و دددي  (. لددد دراك البددددري ع دددص، ألن الرالدددة البددددر ة غدددري مهيددد ة الدرا دددص

 .بخسار لصفة السالم
خددادي . )فلمددا أتاهددا خدادي  ددا ما ددى بين أخدا ربددك  : و قدال ن تفسددري لالددص تعداو

هددارتص بدددهذا الب دداء للمجهددال فمددا ميسددن اد ددد مصدددر ال ددداء، وال اجتاهددص، وال تعيددني 
وال يفي ددص، وال  يددم  عددص ما ددى أو تلقدداه خددادي برر قددة مددا ف لقددى برر قددة مددا، فددذلك 
مددن أمددر اهلل، الددذي خددؤمن بالاعددص وال خسدد ل عددن  يفي ددص ألن  يفي ددص وراء مدددارك البدددر 

 (.وتصاراب االخسان
هذه ال صاص من  يد لرب واض ة لاهعة ب ن اهلل ال   سلم وال خيلدق بدالقال  مدا 

القدرهن وعقيددة أهدب السد ة واجلماعدة وبمندا خيلدق مبجدرد االرادة بددون و دي ، ها هر ح 
بخددها : والا ي  امل في ه ا املقصاد بص القال والسالم ن الدرعدة األوو، وهدب مدن  قدال

وأن تاعدددص االرادة  ددداا وحدددده لصددددور (  دددن)جمدددرد االرادة املعدددرب ع هدددا القدددرهن بسلمدددة 
عاو برادة وتاعص االرادة   ددخ ا لدق املدراد و تاعدص فقالص ت: السان ع ها وهب من  قال

ف اعدص االرادة بو خلدق  دا ن مدا  فيدب وحدده باعداد هدذا (  دن)االرادة املرلقة القادرة 
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 بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددون و دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددي  مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن لددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداة أو ... السدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا ن
 .مادة

هدددب مدددن  قدددال م دددب هدددذه األلددداال الااضددد ة ن خفدددي السدددالم عدددن اهلل ومردددن والعدددص مدددا 
 .ن القرهن  الم اهلل غري خملاق على هر قة أهب الس ة واجلماعة   رخاه هخفا  ؤمن ب 

بن دون ب باب أخص  ؤمن أن اهلل   سلم وأن القدرهن  دالم اهلل غدري خملداق لسديد لردب، 
 .بن دون  لك  رط الق اد

ب دداء علددى  ددب مددا  ددبق مددن تصددر اب ولددرا ن تعرددي العلددم عةمدد  بدد ن  دديد لرددب 
والد ن ن هذا االعجا  ها الد ن ن خلق اهلل : )الص قال خبلق القرهن، وأخص  قصد بق

القدال بد ن القدرهن خملداق، بدب هدذا السدياق ...(  يعا وهدا م دب هد ع اهلل ن  دب شديء
 . وحده  رشح لل سم عليص ب خص  قال خبلق القرهن، وميسك خب اق من   في ع ص  لك

ا  يدددددم  سدددددان هدددددذ: )فهدددددب  دددددر  العالدددددب امل صدددددم أي مسدددددام لقدددددال الدددددديم بسدددددر
 !!.، مس  سرا عليى لايل أن  يدا  قال خبلق القرهن(اال  سهال للرمي بدهذه املسفراب

فلددددا  ددددان حسمددددي هددددذا املبددددين علددددى تلددددك األدلددددة والرباهددددني ال اهددددعة والقددددرا ن القا ددددة 
ا  سددهاال ح أيفهدددر هددذا احلسددم ملددا هددح حسددم علددى أحددد ال ن العقا ددد وال ن غريهددا 

 .ادب السفسرة واملذاهب الباهلةوملا لام  احلجة على أحد ولس
 و لي  فصح في اطذهان ننيء               إذا احعاج اللهاأ إلى دليننل
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أما ا  داللسم ب ن عنيمة، لد لال ن القرهن م ب لدال  ديد لردب فمدن العجا دب، 
فمدن لددال بن لدال عنيمددة وألدداال أم الدص حجددة، وتدذ ر لددال شدديم اال دالم بخددص ال  دد إل 

ل داج وبمندا  د إل هلدم ولدا هدح االح جداض بقدال بعدض األ مدة فمدن هدا بقال أحد من ا
عنيمدة حدي  دد إل مد لسم ب لاالدص فهددب عرفد  بمام ددص ن الدد ن، ومدن هددم الدذ ن أشددرفاا 
علددى هبددع   ابددص وألددروا فيددص هددذا القددال الباهددب أهددم أ مددة اال ددالم أم هددم تالميددذ  دديد 

   دد   اريهدا بدددهذه ال اعيدداب الددح لردب ولددا  دداخاا م سددابني بو عامعدة االمددام الددح ام
ت صر الباهب ن النالم و رره ا    ار هذه اجلامعاب الح ما لامد  بال ل صدرة احلدق 

 .وخدره والذب ع ص
 
 
 

 
 اتنهامات  رفوة

 
 : قاذ الشيخ  نر

 : وأ  في بدهذه من ال احية املاضاعية وهي املهمة ومن عهاب أخر  أبدي ما  لي)
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هددف ة بقلددم اليددد وهددي خبردداط خم لفددة، ( 161)قددع ن مسددادة هددذا الس دداب ت -1
وال أعرا م ص هف ة واحدة بقلمسم حسدب املع داد بال أن  سدان اخ لدم خرسدم أو 

لعدددد مددن الرددالب  –رمحددص اهلل تعدداو  -اخدد ل  علدديى أم أخددص عهددد بس ددب  دديد لرددب 
ص فا دد يرض  ددب هالددب مددا بدددا لددص ادد  بشددرافسم أو بمال سددم هلددذا فددال أاقددق مددن خسددب 

بلديسم بال ممددا   ب دص علددى هرتددص أخدص مددن تد ليفسم، وهددذا ع دددي  داا ن ال ا يددق بال سددبة 
 .(1)(لديصسم السرمي

بن   اب أضااء ب دالمية تد ليفي وهدياغح أمدا اخد الا خراهدص فد عم  اخد  : أقوذ
عيدين تددؤملين فاح جدد  بو مدن  سدداعدين ن تبيدديض بعضددص بدب اح جدد  أ  دداء ت ليفددص بو 

رلددداب مدددن   دددب  ددديد لردددب فصارتددددها ألخالددددها ب فسدددي وب  دددلايب تصدددا ر بعدددض الا 
وخقدي وهياغح بب لدد اح جد  ن خدادر مدن األحيدان بو مدن   سدم يل حدد  ا فد لام 
دددص مدددن مصدددادره وبيدددان درع دددص واحلسدددم عليدددص و دددب هدددذا أمدددر  دددا أ شدددا ع بدددني  أخدددا ب يًر

ه أن   سددب   ابددا العلمدداء لدددميا وحددد  ا ال  عدداب بددص أحددد وال  سدد جية مسددلم وال غددري 
حصل  فيص مساعدة من هذا ال ا  بو غري مؤلفص وال  س جية أحد تعيريه وبن العلماء 
السبار ليدذهبان بو أ  در مدن هدذا مدن البصدراء واأل فداء فمدن األ فداء االمدام الهبمدذي 

ومددن البصددراء االمددام البيدداري و عقدداب بددن شدديبة ( الددرون األخددم)والسددهيلي هدداحب 
 .اهلل وأبا داود رمحهم



(.3)ص ( 1)
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وبلاددين أن  عقداب  ددان ن م ةلددص أربعدان حلافددا، أعدددها : لدال األ هددري: )لدال ا ريددب
ملن  ان  بي  ع ده من الارالني ل بييض املسد د وخقلدص، ولةمدص علدى مدا خدرض مدن املسد د 

ومن األ فاء املدؤلفني شدياخ ا األعدالء الدديم حممدد بدن ببدراهيم،  (1)عدرة هالا د  ار
محيدد والدديم عبددالعة ة بدن عبدداهلل بدن بدا  ومل  امدة هدؤالء العلمداء والديم عبداهلل بن 

وال أولهلك أحد ممن  فهم و عقدب مدع أن مدا لددم يل مدن املسداعدة ال  عدد شديهلا بال سدبة 
بو ما  عان بص العلماء املذ ارون هخفا و دم مدن الر دا ب اجلامعيدة  علدن أه ابددها عة دب 

هلم  د املسداعدة وال   سدر علدى أحدد مد هم الدسر ن هاالب امل الداب لسب من مد 
 .وال  اعص بليهم لام

فما بال الديم بسر  رعن، و هاا بديء  عرا ها أخص ال ًا  عقال وال شدرعا وال 
 .عادة الرعن بص ولعلص من أ  ر ال اج ممار ة هلذا وأشدهم اح ياعا بليص

ععناد إال وال أعرف مله حفحة واحدة  ق منن  حون  الم: )أما قوذ الشيخ  نر
 (.أن فنون اخع و خ ن  أو اخع   ع ي

 .بن خري مل خي لم وما أظ ص اخ ل  عليسم: ألال
 : وبو القراء الصف اب الح هي خبري أو شار ين ن تبييضها بعض ال اج

ص )هددددددددد ا م  لهدددددددددا خبددددددددد   ددددددددددي وهدددددددددا  عرفدددددددددص  مدددددددددا اعدددددددددهبا بدددددددددذلك  –أوال 
2/15/16/12/12/25/22/29/32/32/33/31/35/36/32/11/13/12 )



(.12/122)و ري أعالم ال بالء ( 11/221)تار م باداد ( 1)
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د، /52ض، /52و ( معددددامل ن الرر ددددق)وهددددذه تعليددددق علددددى أ ددددرر مصددددارة مددددن   دددداب 
، 121، 122، 99، 91، 92، 22، 23، 26، 22، 69، 62، 51أ، /53

، 122، 122، 112ب، /111، 129، 122، 125، 121، 123، 122
123 ،121 ،122 ،129 ،132 ،131 ،132 ،131 ،136 ،139 ،112 ،
، وجممدددددددا  هددددددددذه الدددددددد الث 153، 152، 116، 115، 111، 113، 112، 111

، هدددددذه  ددددد  159، بال  ل دددددي  دددددرر، 152، 152، 155 عدددددادل هدددددف ة واحددددددة، 
 مددا تددر  فمددا الددذي   152و دد ان هددف ة خالصددة خبرددي بال بعددض  ددرر مددن هددف ة 

أعمدددى بسدددرا أبا  دددد عدددن  دددب هدددذه الصددد ا م حدددي لدددا  دددان ا ددد عرن الس ددداب جمدددرد 
ن الرعن وال دا ص وبن هذا العمب وأم الص ال  صدر  ا  عران بخص اهلا  والرغبة اجلاحمة

بال مددن للددب مددر ض بدداهلا  أعا خددا اهلل واملسددلمني مددن اهلددا  وأمددران القلدداب وال فدداج 
 درب ( بن اهلل  دب العددل واالخصداا ن  دب شديء)ومع  ب ما ارتسبدص مدن ظلدم  قدال 

أولددص بو هخددره بقلددم  مق ددا ع ددد اهلل أن تقالدداا مددا ال تفعلددان ح هددب أن الس دداب  لددص مددن
 .غريي فهب  ع رب عالب م صم  لك هع ا

وب ا أملى عامل على هالب أو هالب أو  لم هالبا ب قب حد ث أو لال من   اب 
ح خرعص  لك العامل وشرحص وا   ب  م دص العقا دد والفقدص أو خقدد  لدك القدال وبدني فيدص 

 .وعاه الضالل واالحراا
 .ليم  أ سان  لك الرالب شر سا ن ال  
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ص )وهددددددددددددددددددددددداك هددددددددددددددددددددددد ا م شدددددددددددددددددددددددار ين بعدددددددددددددددددددددددض الردددددددددددددددددددددددالب ن تبييضدددددددددددددددددددددددها 
6،21،22،21،26،22،31،32،39،15،16،12،52،52،59،63،61،61/

والبدددددددددددددددددددددددددالي مصدددددددددددددددددددددددددارة مدددددددددددددددددددددددددن   ددددددددددددددددددددددددداب ال ددددددددددددددددددددددددددوي   66،62،23،22،22ض،
 ،115،116،112،135،132أ،/21،25،92،92،126،111،112،111

ضددددها هددددذه أربعددددان هددددف ة حصددددل  مدددددار ة ن تبيي 119،152،151،151،162
، والقليددب (1)علددى تفدداوب فبعضددها بدديض معنمهددا بقلمددي وبعضددها معنمهددا بقلددم غددريي

من الصف اب الساملة تبييض غريي وال عيب ن  لك  ما  لم لسن مدن املسد ارب 
 .عدا أن الديم   عامى عن  ب هذا الذي  عرفص و عيب مبا  علم أخص ليس بعيب

 :لال الديم بسر
 ددداب مدددن أولدددص بو هخدددره ًدددري علدددى وتدددرية مدددع اخددد الا ا رددداط بال أن الس) -2

واحدة، وهي أخص ب فس م اترة وتدهيإل مس مر وو بدة تضدا  علدى الد ص حدي   الدد م دص 
... األخردداء السبددار، وجتعددب حمددب االح مددال ومددد بص السددالم حمددب لرددع ال  قبددب اجلدددل

 .(2)(احليدة العلمية: وهذا خسث مل هإل ال قد
 :على هذا املقرع مخخذ: أقوذ



واألهددب ا رددي الددذي هددارب للددديم بسددر م ددص هددا الددذي هددارب م ددص لددبعض املدددا م، وهددا ( 1)
.ماعاد لد هم  دهد على ما فصل اه و ة م دعااه

(.3)ص ( 2)
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أن فيص م الضة ملا ن املقرع السدابق مدن االدعداء املدبرن مدن أخدين عهددب بو : وذاط
عدد من الردالب فا د يرض  دب هالدب مدا بددا لدص اد  بشدران أي أن مدؤلفي الس داب 
غريي ا  بشران، وب ا  ان األمر  ما تةعم فسيم جتري   اباتددهم علدى وتدرية واحددة 

باعهم وأخاللهم وأ اليبهم ن الس ابة  فال بد ولد فاوب اهلل بني البدر ن هارهم وه
أن تنهدددر الفددداارق بدددني أ ددداليب هدددؤالء املددددهب ني بن  دددان لدددد ولدددع اشدددهباك وبن عر دددان 

 .السالم على وترية واحدة  اا ل سم هذا الةعم الباهب
أن الس دداب أرفددع وأعلددى لدددرا شددسال ومضددماخا وغا ددة وأ ددلابا مددن أن  سددان : الثنناني

ص بص، ولد عرا لدره وم دةل ص وفرث بص أهب احلدق ن  دب مسدان وخدةل فيص شيء مما وهف 
علدديهم خددةول الايددث املر ددع بعددد عدددب ها ددب وهددا ماعدداد ون م  دداول  ددد  ددب م صددم 
ولددن  ؤ دددك علددى هددذا السددالم بال مددن أخدددهسص اهلددا  بددب بلاددين ال  دداء عليددص ممددن  ددان مددن 

 .امل  ةبني ح أفاق من غيباب ص
م أخ ددا مل خؤاخددذ  دديد لرددب بال بصددر ح  المددص، وواضدد ص أمددا لددد بره ددا لسدد :الثالننث

امل دابدهاب وال مالب فما أ  رها فقد ضرب ا ع ها هدف ا، بدب لدد ضدرب ا هدف ا عدن  
 .  ري من  التص الااض ة

وم ب هذا ال ها ح الذي ال  عجة ع ص أحد لد ليب ن  الم أ دابر العلمداء وف داهلم 
فن  مر قاعر في ا منا  أحمند وعثمنان علم الاة ر، امل ىِسمني بالعدل واالخصاا وال

 ننر سننعيد الننداأمي وع ننداهلل  ننر أحمنند وا ننر خ فمننة وا ننر تيميننة وا ننر القنني  وا ننر 
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و أم داهلم و دم مدن مددافع عدن أهدب الباهدب مدن م دب ابدن عدريب وال لمسداين ع دالوهاب 
ف ني ع دددص، وابدددن الفدددارن واحلدددالض، فلدددي أ ددداة ب  مدددة اال دددالم الصدددادعني بددداحلق وامل دددا

 .ولقد حسم  أ ها الديم على الس اب من أولص بو هخره بدهذه األحسام املداهة
أخدددك مل تقدددرأ بال لرع دددني مدددن فصدددلني وهلبددد  م دددك باحلددداث ولقننند اععرفنننت علننند  

تسملة الفصلني ف بي  أشدد االبداء، ح اآلن تيفددعر القدراء ب خدك لدرأب الس داب مدن أولدص 
فسالشددددا عليددددك ال لددددك، فددددان   دددد  لرأتددددص  لددددص بو هخددددره، و ددددااء هددددح هددددذا أو  اك 

فموننعحيل أن فنننون كعنناب مننر أولننه إلننى  خننره مثننل مننا وحننفتأ ولننو كننان مدلفننه 
 !.فهودفا أو نصرانيا أو أاف ياأ فنيو  مو   س في؟؟

ومددا عرف ددا خالدددا ًددا ا م ددب هددذه اجملا فدداب وبن   دد  لددرأب القرع ددني املدددار بليهمددا 
 مددا واعه ددين بددذلك  فاحددا، فمددا عرف ددا حا مددا فقدد ، ح حسمدد  علددى الس دداب  لددص  

حسدددم مب دددب هدددذا احلسدددم، ولقدددد ه  ددد  خفسدددك أشدددد األ   مب دددب هدددذه اجملا فددداب، وبين 
ألر دي حلالددك ومدددفق عليددك، وال أر ددد أن أت دداول أ ددلابك ن مؤلفاتددك فدداين لددا أردب 

 . لك لاعدب جماال فسي ا لل قد كق
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 الشيخ  نر  ير ا فراي والعفرف 
 : قاذ الشيخ  نر

 –أحمنه اهلل تعنالى  -مر حيث الصياغة إن قاأننا  يلنه و نير أسن وب سنيد  -3)
فهنننو فننني نننن وذ وسنننيد قننند سنننما وإن اعع رنننناه منننر  لنننا ن  الننننرف  فهنننو أسننن وب 

 .ال فلاس  إ رازه مر قال  ع   حاز العالمية العالية( إعداد )
ع ى ال اغة واليان وحور ال  د مر تنافد القدأات في اليو  اطد يأ والقدأة 

 .(1)(العرضأ وإال ف ينور الق  
 : أقوذ



(.3)ص ( 1)
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بين أشددك ن   ددري مددن الفقددراب ن هددذا الب ددث وأ دد بعد أن تسددان مددن أفسددار بسددر 
وهياغ ص الح عهدتدها وغريي وعلى  ب فقد مللل  هذه فقدراب ك دص ورضدى أن ت  ددر 

 .با ص فها    مب مسؤلي ها
 

 أ ل وت إليه ف يحعم ه القاأئأس وب أادع ل غاة في سيد 
لضددية  ددا  دديد لرددب ن هددياغة السددالم واأل ددلاب املعجددة، فسدديد أوضننح أر ددد أن 

 ب السما وال  ليق ن اآلفاق الاابرة حي ليهبهه مر دوه،  ما  هباؤن السا دب الددري 
فنني  –الاددابر ن األفددق، و دداعده علددى هددذا السددما وال  ليددق ن اآلفدداق العليددا البعيدددة 

وعدداد حمردداب فضددا ية   ددرية عدددا فددال  سدداد    هددي ولدداد ال  ليددق بعددد  – مرفدفننه نظننر
بلالعص من حمرة ما بال وتااعهص حمرة أخر ، فهدا ألعدب  لدك ن اليدق و دا دا بدني، 
فمدد ال شددد ن مر ب دددص مدددن حمردددة ال ددد قص ل دددن اهلل ما دددى السلددديم، وحلدددق ن أعدددااء مدددن 

ص الالدددداد فددددا ا مب رددددة الددددروافض تسدددد قبلص  ددددؤ ي األخبيدددداء و   قصددددهم ومددددا  دددداد    هددددي بدددد
، ح حلدددددق ن هدددددذه فيدددددد ن مر ب دددددص مدددددن ولادهدددددا للرعدددددن ن أهددددد اب ر دددددال اهلل 

األعااء ها ال عدا ألخص أخذ ش  اب ها لدة مدن الالداد وهسدذا ن خدالل هدذا السدما 
وال  ليددق مددر مب ردداب   ددرية وأعددااء عر ضددة فسددي ة مددن الدد جهم واالع ددةال وحددظ مددن 

 .، وال  ليق ن أعااء تسفري األمةوحدة الاعاد
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فننن كنان الشنيخ  ننر قند قنرأ النعناب ك نه كمنا فشنير إلنى ذلنف قولنه فني الفقننرة 
إال أن النعناب منر أولنه إلنى  خنره ف نر  ع نى وتينرة : )الونا قة لهنيه الفقنرة وهنو

 .أ فا  د أن فنون قد أأل تلقصه لل ي اهلل موسى وإفياءه(واحدة
 

    لل ي اهلل موسى ع يه الصاة والوا  وإفيائهعشرة أمث ة مر ذ  سيد ق
 فهل هيا سمو؟

- :مب ب لالص
 (.ل  خذ ما ى ؛ بخص منا ض للةعيم امل دفع العصن املةاض) -1
 (.وه ا  بدو ال عصب القامي،  ما  بدو االخفعال العصن: )ولالص -2
و ددددرعان مددددا تددددذهب هددددذه الدفعددددة العصددددبية في دددداب بو خفسددددص شدددد ن : )ولالددددص -3

 (.أ ضاالعصبيني 
: وهدا تعبدري مصدار هليهلدة معروفدة ف هبح ن املد  دة خا فدا  هبلدب  : )و قال -4

 (.هيهلة امل فة  امل لف 
 (.و  سيص ال عصب واالخدفا  ا  افاره وخدمص وخافص وترلبص: )و قال -5
فل دعص ه ا ل ل قي بص ن فهبة  اخية من حياتص بعد عدر   ااب، فلعلص : )و قال -6

الربددع حلدديم الدد فس،  ددال فهددا هددا  ا   دداد  مددن عاخددب  لددد هدددأ وهددار رعددال هددادئ
الرددار األميددن أن ألددق عصدداك ف لقاهددا فددا ا هددي حيددة تسددعى، ومددا  سدداد  راهددا حددي   ددب 
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بخص الفي العصن خفسص، ولا أخص لد هار رعال فاريه خياا ... عر ا ال  عقب وال  لاي
 (.خعم، ولس ص  ان  ب عد م ها و قم لي  مب هذه العجيبة السرب 

 .أعوذ  اهلل مر سوء اطدب مه الع ماءأ فنيو  اطن ياء ع يه  الصاة والوا 
ح حدددث ... ح ل دعددص فددهبة أخددر  ل ددر  مددا ا  صدد ع الددةمن ن أعصددابص: )فقننوذ -7

 (.ما ال ا ملص أ ة أعصاب بخساخية بلص أعصاب ما ى
و أعننوذ  نناهلل مننرات وكننراتأ كيننو فصننوأ هننيا الل نني النننرف  فنني أدنننى دأ ننات 

 .العص يير
 (.عادة العصن ن  رعة واخدفا : )و فقوذ فيه ع يه الوا  -8
ح هددداها  ا  عددداد فيجدددد لامدددص لدددد املدددذوا هلدددم عجدددال بهلدددا ون  د دددص : )و فقنننوذ -9

وألقننى اطلننوا  وأخنني  ننرأا أخيننه  األلددااث الددح أوحاهددا اهلل بليددص فمددا  هب ددث ومددا  ددين 
 (.حلي ص وال  سمع لص لاالوبخص ليمضي م فعال  دد رأج أخيص و   ف ره إليه

قناذ فاذهن  فننن لنف فني  : وفقوذ مع قا ع ى قوذ اهلل تعالى عر موسى -11
الحياة أن تقوذ ال مواا وإن لف موعدا لر تخ فه وانظر إلى إلهف الي  ف نت 

  ع يه عاكفا للحرقله ث  لللوفله في الي  نوفا 
 .(1)(هذا ن ح ق ظاهر وحر ة م اترة)



(.223)بو ص ( 222)راعع ال صا ر الفين من ص ( 1)
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السددال  اهلدداب   ددهبعم ل ددن اهلل ما ددى القدداي األمددني الصددابر  بدددهذا األ ددلاب: ألددال
 .العنيم على أشد ألاان األ   فهب هذا ع د الديم بسر من السما وال  ليق

ولا وهم أحد  ال داج بعبدارة واحددة مدن هدذه العبداراب السديهلة السدييفة ال  دداط 
و بعضدها   دال ح  غضبا وأخفة لرعال ص، وهب ا مب أخ  أ ها الديم م ب هذه الهب دة أ

 . ال
وهدا مدن ب دالمياتص ( ال صدا ر الفدين)لال  يد لردب هدذه السدفاهاب ن   ابدص بدعدة 

و عددد ع ددد أتباعددص مددن روا عددص وفيددص مددن البال ددا والدددواهي مددا   ددد  لددص اجلبددني، وظددب هددذا 
 .الس اب  ربع و  در  راب ومراب ن حياة  يد لرب وبو  ام ا هذا

 
 لويد ع مية ومهي ة كانت ملاقشعي في اطضواء

م الدة علمية مؤدبة مهذبة ومل أ دح ل فسدي ( أضااء ب المية)ولقد خالد ص ن   ايب 
أن أهفص بديء مما وهم بدص خدن اهلل ما دى عليدص الصدالة والسدالم، فيد يت م دب الدديم 

 .بسر فيصم  الم  يد لرب بالسما، و المي بال دةول
 كاها وحعى سامها كل مفن      لقد ه لت حعى  دا مر هن الها           
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 مل لة ن ي اهلل موسى ع يه الصاة والوا  علد اهلل وعلد أسوله وعلد المدملير
خدددددددن اهلل ما دددددددى لمدددددددة ولددددددددوة ن الصدددددددرب، رو  االمدددددددام  لقدددددددد اع دددددددرب ر دددددددال اهلل 

: لدال –رضدي اهلل ع دص  –رمحص اهلل عدن الصد ايب اجلليدب عبدداهلل بدن مسدعاد (1)البياري
بن هذه القسمة ما أر د بددها وعدص اهلل، ف تيد  : لسما، فقال رعب ل اهلل لسم ر ا )

 درحم اهلل ما دى لددد : ف خربتدص فاضدب حدي رأ د  الاضددب ن وعهدص، ح لدال ال دن 
 (.أو ي ب   ر من هذا فصرب

وهدددم ما دددى ب خدددص  دددان هدددبارا حليمدددا،  صدددرب علدددى األ    فهدددذا ر دددال ا السدددرمي 
عددب م ددص أ دداة ولددد وة ن الصددرب، و دديد لرددب  رميددص ب خددص عصددن املددةاض، م دداتر الس ددري ًو

األعصدددداب، بددددب ال مددددا ض للددددةعيم امل دددددفع العصددددن املددددةاض، واهلل  سددددي وهددددفص بددددالقاي 
واخنددر بو بهلددك  : األمددني، فاضددبص هلل وأخددذه بددرأج أخيددص ًددره بليددص، ولالددص للسددامري

دلديالن علدى لاتدص ن د دن  الذي ظل  عليص عا فا ل  رل ص ح ل  سدف ص ن الديم خسدفا 
اهلل ال على عصبي ص و ب ما وهدفص اهلل بدص أدلدة علدى  رام دص وم ددةل ص ع دد اهلل ال علدى مدا 

بين اهدرفي ك علدى ال داج بر دااليت وبسالمدي  : وهفص بص  يد لرب، واهلل  قال لدص
 و قدددال :  وأخدددا اخهبتدددك فا ددد مع ملدددا  ددداحى  و قدددال :  ول صددد ع علدددى عيدددين 

في جاهب  يد لرب  ب هدذا، و   دة  لدص مدن اآل داب  واهر ع ك ل فسي  : و قال
الدالدددة علدددى عنددديم م ددددةل ص ع دددد اهلل أخدددص مندددا ض للدددةعيم امل ددددفع العصدددن املدددةاض بو هخدددر 



(.3125،  3152)الص يح حد ث ( 1)
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ب اءاتص الح رماه بدها و ب هذا وأضعاا أضدعافص مدن الضدالالب والددواهي ع دد الادالة 
اهددم  المددص فيهدددا بالسددما، و ددالم مدددن ن  دديد لرددب ال  ضدددر وال  هددة مساخ ددص بدددب  

 .  الدص بال دةول أي أخص  الم  ال  هاب 
هذه بعض أحسام من  ر دون أن  قيماا دولدة العدالدة وا الفدة الراشددة و رفعداا شدعار 
أخص ال حسم بال هلل، فهب هؤالء الذ ن ال   صفان اهلل واال الم وال  عران العدل ملقام 

األما ددة والعبا ددية و ددديدون برااغيدد  مددن هااغيدد  العصددر ال بدداة والصدد بة وال للدولددة 
أ   نر م هم أن  قاماا بالعدل وأن  قيماا دولة العدالة، أضم بو  لك ما   م عان بدص 
مددن االرهدداب الفسددري ضددد مددن  قددال  لمددة احلددق والعدددل وتدددا ص  عددة  ددب مددن    قددد 

هددا أشددد ال دداج ضددالال أخردداؤهم بالدددعا اب الناملددة واالشدداعاب السا بددة الددح خيجددب م 
 .واحرافا

 
نروي الشيخ  نر تقع ي تنوير أقا  الع ماء أما  ه مات أد اء أهل 

 ال اذ وال دع ع ى الحق وأه ه 
 :فقوذ الشيخ  نر

ال نند مننر تنناكفد القنندأات فنني الننيو  اطد ننيأ والقنندأة ع ننى ال اغننة وال يننانأ )
 (1)(وحور العرضأ وإال ف ينور الق  


(.3)ص ( 1)
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أن خسبددددب العلمدددداء مددددن الفقهدددداء والددددد ني واملفسددددر ن وأن خسمددددم معددددىن هددددذا : أقننننوذ
أفدددددااههم وأن خسسدددددر ألالمهدددددم فدددددال ًدددددا  هلدددددم أن  عهبضددددداا علدددددى األدبددددداء أو    قددددددوا 
أخردددداؤهم وضالالتدددددهم، فددددا ا هعددددن أد ددددب رافضددددي أو مع ددددةيل أو مل ددددد أو علمدددداين، 

والقددرة علدى البالغدة و س  ع ص األدباء الذ ن  سافهلاخص ن القدراب، والذوق األديب، 
والبيان وال قعر وال دددق فيجدب علدى الفقهداء والدد ني الدذ ن مل   يصصداا ن األدب 
أن  سس اا وبال فل سمم أفااههم ول سسر ألالمهم، و قال ل دبداء وأهد اب القددراب 

 الخ ... ن الذوق األديب
 خا لف ال و ف ي ي واحنفر             ونقنر  ما نوت أن تلقر 

واهددب :  دا شدديم بسدر أخدد  تدددعا ن   بدك بو حرا ددة الدد ن فمددي  ددان األدبداء م ددب
بددن عردداء، واجلدداحظ، وأيب خددااج، واملعددري، وامل  ددن، وهددص حسددني، والة دداب، وهيسددب، 

 .وأضرابدهم وأشياعهم من حراج الد ن
وبن معندم مدن تصددد  لالحرافداب وضدالالب أهددب البدد  واألدبداء أهدد اب األ واق 

 .ال تبعد أ اليبهم ولدراتدهم ن الذوق األديب عن أ اليب ولدراب ربيعاألدبية 
والدددرأ   ددددب السددد ة  لهددددا جتددددد هددددق  لددددك فهدددب خدددددرب عليهددددا وخلايهدددا ب دددداء علددددى 

 !.حسمسم هذا  
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وب ا  ان الديم بسر لد لرأ الس اب فرهه من أولص بو هخره فال بد أن  سان لدد رأ  
فهب رأ  أ لاب  يد لد  دا ن هدذا   هعن  يد لرب و لبص أله اب ر ال اهلل

 .امليدان وأ لايب لد هب 
 

 ل  عر في الخ يفة الراند عثمان وإخوانه (1)أأ عة أمث ة مر أمث ة كثيرة
 مر الصحا ة و لي أمية

 –رضدددي اهلل ع دددص  –وحدددن منيدددب بو اع بدددار خالفدددة علدددي : )سنننيد ق ننن لدددال  -1
 .(2)( مان  ان فجاة بي هماام دادا هبيعيا  الفة الدييني لبلص، وأن عهد ع

ام ددادا هبيعيدا  الفدة  –رضدي اهلل ع دص  –وحدن منيدب بو اع بدار خالفدة علدي : )ولال
أراد أن . (3)(الدييني لبلص، وأن عهد ع مان الذي اسدم فيدص مدروان  دان فجداة بي همدا

 لرددددم فددددةاد الرددددني بلددددة، فهددددذا و اك  لددددص ب ددددقاط  الفددددة ع مددددان، وهعددددن ن عرضددددص 
 .و اد ن األخري ما  ع قده  يد والروافض أن ع مان  ان  يقة ملروانوشيصي ص 



فقدد أد دن  ديد ( 51 – 32)مدن ص ( أضااء ب المية على عقيدة  يد لردب وفسدره)اخنر ( 1)
فسلص دفدا  ( مراعن  يد لرب ن أه اب ر ال اهلل )لرب فيها برعان   رية، واخنر   اب 

.عن أه اب ر ال اهلل 
.الربعة ا امسة (226)ص ( العدالة االع ماعية( )2)
.الربعة ال اخية عدرة( 222)ص ( العدالة االع ماعية( )3)
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إنننها المحلنة حقنا : )وفدكد هيا ال عر في خافة عثمان ونخصنيعه فيقنوذ -2
أن ع يننا لنن  فنننر ثالننث الخ فنناء  نناء ع نني ليننرد العصننوأ ا سننامي ل حننن  إلننى 

وفخنع  ع نى نفوا الحنا  ونفوا اللااأ  اء ليأكل الشعير ت حله امرأته  يدها 
 .(1)( راب الشعير

للددد  معلقدددا عليدددص ن أضدددااء ب دددالمية تعليقدددا خفيفدددا لدددد بسدددر ص ن   ددداب خددداص ن 
ون هذا املقرع ب قاط  الفة ع مان : )الدفا  عن ع مان والص ابة الذ ن هعن فيهم

 –واع بارهددا حم ددة حقددة، وأن ال صددار اال ددالمي لل سددم لددد فسددد أو فقددد، وعدداء علددي 
 (.ليصلح  لك ال صار الذي فسد، أو لريد  لك ال صار املفقاد – رضي اهلل ع ص

وأضدديم اآلن لعددب  دديدا  ددر  عهددد ع مددان ن احلسددم  ددان عهدددا عاهليددا، فهددب  ددر  
الددديم بسددر أن هعددن  دديد ه ددا لددد  ددا، وأن دفدداعي عددن ع مددان أ ددلاب خددا ل  وأعدداد 

 . يد لرب هذه الرعان و ررها مراب على حا من هذا امل اال
رضدي اهلل  –والذ ن  رون ن معاو دة دهداء وبراعدة ال  روخددها ن علدي ) :وذو فق -3

و عددةون بليهددا غلبددة معاو ددة ن ال ها ددة بمنددا خيرهلددان تقددد ر النددروا  مددا خيرهلددان  –ع ددص 
فهدددم علدددي وواعبدددص، لقدددد  دددان واعدددب علدددي األول واألخدددري أن  دددرد لل قاليدددد اال دددالمية 



.ال اخية عدر( 162)ا امسة ( 191)ص ( العدالة االع ماعية( )1)
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لددا الااشددية الدح غددد  هددذا الددروث علددى أ دددي لاتددها، وأن  ددرد بو الددد ن روحددص، وأن ً
 .(1)...(أمية ن  ربة ع مان ووه ص

ال شك أنى من   نر بو عهدد ع مدان بددهذا امل ندار األ داد أن   صداره عهددا عاهليدا 
فا ا  هب  روث الد ن الذي عاء بص خدا  األخبيداء فدال شدك أن لدد ود  احليداة وخلف دص 

 .اجلاهلية اجلهالء
د  ددان مددن عددراء مبددا رة الددد ن ال اشدديء بددال مسني م ددص للعصددبة ولقدد) :و فقننوذ -4

األما ة على  دي ا ليفة ال الث أن تقاليده العملية مل ت  هب علدى أ داج مدن تعاليمدص 
ال نر دددة لفدددهبة أهدددال، ولدددد خدددد  ن عهدددد ع مدددان الرا دددب ن ا الفدددة أن ت مدددا السدددلرة 

 ضددديم ال ددرواب خ يجددة لسيا دددة األما ددة و سدد ف ب أمرهددا ن الددددام وغددري الدددام، وأن ت
 ...... ع مان

مضى ع مان بو رمحة اهلل ولد خلم الدولة األما ة لا مة بالفعب بفضب ما مسن هلدا 
ن األرن وخاهة ن الدام، وبفضب ما مسن للمبداديء األما دة اجملافيدة لدروث اال دالم 

وليس بالقليب، ما دديع ... من بلامة احلسم الارا ي واال  هل ار بالا ا م واألماال وامل افع
ن خفددداج الرعيدددة بن حقدددا وبن بددداهال أن ا ليفدددة  دددؤ ر أهلدددص وميددد  هم مهلددداب األلددداا، 
و عدةل أهد اب ر دال اهلل ليدايل أعدداء ر دال اهلل و بعدد م دب أيب  ر ألخدص أخسدر الدهبا 

فساخدد  ال  يجددة أن ت ددار خفدداج، وأن ت  ددبى خفدداج، ت دددار ... الددذي خيددب فيددص األ ر دداء


.ال اخية عدر( 161 – 163)ا امسة ( 191 – 193)ص ( العدالة االع ماعية( )1)
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، وت  ددب  (أي تالميدذ ابددن  ددب )ن أشددرب  خفا دهم روث الددد ن بخسددارا وت مثددا خفداج الددذ 
خفددداج الدددذ ن لبسددداا اال دددالم رداء ومل ملدددال  بداشددد ص للابددددهم، والدددذ ن جتدددرفهم مردددامع 

 .(1)(الدخيا
ا ليفدة ال الدث بدا ر الدد ن ال اشديء !... اخنر بو ما   ع بص هذا السالم من  دا   

 ة فلم  دهبك الفرهدة ل قاليدده العمليدة أن ت  هدب علدى أ دس مدن بال مسني للعصبة األما 
 .تعاليمص ال نر ة، بب با رها وبادرها بال را ح بدها بعيدا عن أ سها ال نر ة

تواأل سنيد منر وأاء العنرح  ع نى عثمنان ليو نه لنه ول لني أمينة ول صنحا ة قيففنة 
 .ق  ية مدمرة

ة األما ة لا مة بالفعب، بفضب ما مضى ع مان بو رمحة اهلل ولد خلم الدول: )فقاذ
مسن هلا ن األرن وخباهة ن الدام، وبفضب ما مسن للمباديء األما دة اجملافيدة لدروث 

وهددددذا مبدددددأ  سددددروي، ليصددددري، د  دددداتاري،   ددددان ( اال ددددالم مددددن بلامددددة امللددددك الددددارا ي
 .الدميالراهية

ايل   دالض االشدهبا ية ، وهدذا مبددأ عداهلي رأ د(واال  هل ار باملادا  واألمداال وامل دافع)
و دددؤ ر أهلدددص وميددد  هم مهلددداب األلددداا و عدددةل أهددد اب ر دددال اهلل ليدددايل أعدددداء ر دددال )

، وهذه عاهلية تدن حربا على مباديء اال الم وأ سص ل مسن للمباديء األما دة (اهلل


. امسةا( 192)ال اخية عدرة ( 161)ص ( العدالة االع ماعية( )1)
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اجملافيددة لددروث اال ددالم ن األرن، ول بددا ر بدددب بددا رب الددد ن ال اشدديء باالعهددا  عليدددص 
 .بي ص وبني ال مسن وال  هب على تعاليمص ال نر ةواحليلالة 

 دددارب خفددداج الدددذ ن أشدددرب  خفا دددهم روث الدددد ن )وكلدددال هدددذه السددداارث باال دددالم 
وعلدددى رأ دددهم ابدددن  دددب ، واحلددد  خفددداج الدددذ ن لبسددداا اال دددالم رداء ومل ( بخسدددارا وت مثدددا

 (.املرامع)ملال  بداش ص للابدهم ولد عرف هم 
مددن الصدد ابة، وبقيددة الصدد ابة السددرام مدد هم بقيددة العدددرة وهددم ب ددا أميددة وفدديهم عدددد 

فننناأفعوا أوسنننن  اععننن ازا أفهنننا الق  ينننون  ننننهيا املبددددر ن باجل دددة، ح خيدددار ال دددابعني، 
الوننمو والعح يننق النني  قننا   ننه سننيدك  فنني أ ننواء ف نناء الننرف أ انظننروا ح ننعداأ 

أ وهننيا واأنوا  أ صاأك  إلى سيدك  وقد سما وح ق إلى هنيا المونعول الونحيق
فونننيروا ع نننى دأ نننه وترسنننموا ! وهننننيا فننننون ت دفننند ا سنننا ؟؟!! فننننون الونننمو

 !!!.خ واته
ولنننننه سنننننمو وتح ينننننق وت دفننننند فننننني ف ننننناء ال همينننننةأ والمعع لنننننةأ والخنننننواأجأ 

أضنننواء )وأننننياء ذكرنننا  ع نننها فننني كعننناب ... والعقانيننيرأ واالننننعراكييرأ وأننننياء
أنننياء وذكننر ( المننوأد النن الذ) ننه وذكننر الشننيخ ع ننداهلل النندوفش فنني كعا( إسننامية

أ (الظنناذ)غيرنننا أنننياء و قيننت أنننياء ال تنن اذ مخ نننة فنني مخننازن كع ننه وال سننيما 
 .فحعاج اسعخرا ها إلى أ اذ وأ اذ
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قعر سيد ق   في معاوفة وعمرو  ر العاص أضي اهلل علهما وقعله في 
ا العصر في عهدهما وقعله في خياأ العا عير في هي أححاب أسوذ اهلل 

 ال اهر
 

 [:213-212:ن   ابص   ب وشيصياب ص] لال  يد لرب
إن معاوفننة وزمي ننه عمننرا  لنن  فغ  ننا ع يننا  طنهمننا أعننرف ملننه  نندخائل اللفننواأ )) 

ولننننر طنهمنننا ق يقنننان فننني . وأخ نننر ملنننه  العصنننرف اللنننافه فننني الظنننرف الملاسننن 
 .اسعخدا  كل سا أ وهو مقيد  أخاقه  اخعياأ وسائل الصراع

حير فركر معاوفة وزمي ه إلى النيب والغش والخدفعة واللفا  والرننوة وننراء و 
 . اليم  ال فم ف ع ي أن فعدلى إلى هيا الدأك اطسفل

 ((.فا ع   فل حان وففشلأ وإنه لفشل أنرف مر كل ن ا  
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هذه    هع اب ن هذ ن الص ابيني اجلليلني،  دب واحددة م هدا تدد ن  ديد لردب 
 .هب الس ىة واجلماعةبالرفض ن م هإل أ

 :ولال 
كانننت : ع ننى أن غ  ننة معاوفننة ع ننى ع ننيأ كانننت طسنن اب أك ننر مننر الننر  ير)) 

كننان منند الننرو  . غ  ننة  يننل ع ننى  يننلأ وعصننر ع ننى عصننرأ وات نناه ع ننى ات نناه
واأتد النثيرون منر العنرب إلنى الملحندأ الني  . ا سامي العالي قد أخي فلحور
ع ني فني القم نة ال فع نه هنيا االنحوناأأ وال فرضنى أفعه  مله ا سا أ  يلمنا  قني 

 ((.مر هلا كانت ه فمعه وهي ه فمة أنرف مر كل انعصاأ .  أن ف رفه العياأ
مددن  -  -ن هددذا املقرددع هعددن حالددد لددذلسم العصددر الةاهددر الددذي عددد ه ر ددال اهلل 

خدددري القدددرون، والدددذي ولدددع بيددد هم بمندددا هدددا خاشدددخ عدددن اع هددداد، للمصددديب مددد هم أعدددران 
 .للمير  أعرو 

وهددذا هددا مدد هإل السددلم الصدداحل وأهددب العلددم وال قددى واهلددد ، ومددن خددالفهم فيددص فهددا 
)) : من أهب الضالل وال  يما من تفدا ه مب دب هدذا السدالم اجلدا ر احلالدد وال  ديما لالدص

واأتد النثيرون مر العرب إلى الملحدأ الي  أفعه  مله ا سا أ  يلما  قي ع ني 
ى الس ري ن من العرب بالرد ة فلم  س  ن بال علياش وأهب هذا العصدر فقد رم ((في القم ة 

 .هم الص ابة وخيار ال ابعني، فال حال وال لاة بال باهلل
بمنا  قصد معاو ة ومن معدص فيقدال بن عبارتدص أعدم وأ دب وهدب أخدص  قصدد : ولد  قال

 .معاو ة ومن معص فهب  رضى هذا امل رق بال غالة الروافض
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 :ولال
د كان انعصاأ معاوفة هو أك ر كاأثة دهمت أو  ا سا  العني لن  تنعمنر ف ق)) 

 .  عد مر اللفوا
النرو  : ولو قد قد أ لع ي أن فلعصر لننان انعصناأه فنوزا  لنرو  ا سنا  الحقيقينة
 . الخ قية العادلةأ المعرفعة العي ال توعخد  اطس حة القيأة في الل اذ

يهنا نصنو قنرن كامنلأ وقند ق ني ع يهنا ولنر انه ا  هيه النرو  ولمنا فمن  ع 
ثنن  ان فننأ  -إال سننلوات ع ننى فنند عمننر  ننر ع نند الع فنن   -ف نن  تقنن  لهننا قائمننة  عنند 

ذلف الونراجأ و قينت الشنن يات الظاهرفنة منر أو  ا سنا  الحقيقينة لقند تننون 
ولنر أو  ا سنا  . وقعت ا سا  قد امعدت ع ى فد  معاوفة ومر  اء  عده 

 ((. ل ان فأت  قد تق صتأ وه متأ
وهدددذا املقردددع ًلدددي خندددرة  ددديد لردددب بو  لسدددم العصدددر الةاهدددر عصدددر عدددة ة اال دددالم 
وعصددر الف احدداب اال ددالمية العنيمددة وعصددر هدا ددة الدددعاب بو خددار اال ددالم  لسددم 

 .العصر الذي ال  فالص بال عهد ا لفاء الراشد ن
م لدددد تقلصددد  فدددال ليمدددة ع دددد  ددديد لردددب الم دددداد رفعدددة اال دددالم ألن روث اال دددال

وهةم  بب اخرف ب، وال خدري مدا هدي روث اال دالم ع دده أهدي وحددة الاعداد أم هدي 
هلددذا العصدر ومددا  -   -الدرفض أم االشدهبا ية، و سفيددص أخدص لددد هدادم شددهادة الر دال 

 .لبلص وما بعده
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خدددري ال ددداج لدددرين ح الدددذ ن  لددداهنم ح : )) ت جلدددى ن لالدددص -  -فددددهادة الر دددال 
 .احلد ث(( …م الذ ن  لاهن

 ((… بن اهلل  و  يل األرن فرأ   مدارلها وماارهبا : )) ولالص 
 و ان ن عهد ع مان(( … بن لاماش من أمح  ر بان  بإل هذا الب ر : )) ولالص 

 :وشهاداب ال ار م   رية م ها لال ابن   ري رمحص اهلل
د عل   لمة فساخ   اق اجلهاد لا مة ن بين أمية ليس هلم شاب بال  لك ل)) 

اال الم ن مدارق األرن وماارهبا وبرها وكرها ولد أ لاا السفر وأهلص وام  ب 
للاب املدر ني من املسلمني رعبا ال   اعص املسلمان بو لرر من األلرار بال أخذوه 
و ان ن عسا رهم وعياشهم ن الاةو الصاحلان واألولياء والعلماء من  بار ال ابعني 

 [9/22)البدا ة وال ها ة ]شر مة عنيمة   صر اهلل هبم د  ص ن  ب عيح م هم
وأخينننرا أمنننى سنننيد ق ننن  فننني هنننيه الصنننحيفة معاوفنننة  المينافي ينننة وأننننه سننن ق 

 .مينافي ي إلى أو  المنافي ية  قرون
فهددب هن ملقد ددي هددذا الرعددب أن  هبمدداا أهدد اب ر ددال اهلل هددلى اهلل عليددص و دددلم 

 . ور الص واملؤم انو  ةلاهم م ةل هم الح أخةهلم اهلل
وأن   دددةلاا هددذا الرعددب م ةل ددص الددح  سدد  قها   م الددص مددن الردداع ني ن أهدد اب حممددد 
هلى اهلل عليص و لم الذ ن ما عدرا ال دار م البددري مد لهم وال  دان وال  سدان بعددهم 

.م لهم وال  فضلهم بال األخبياء عليهم الصالة والسالم
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 أمعلي  دائها وانو ت
 : لشيخ  نرقاذ ا

لقددددد هاددددى أ ددددلاب ال هيدددديإل والفددددة  علددددى املدددد هإل العلمددددي لل قددددد واف قددددد أدب  -1)
 .(احلاار
رم ين بدا ها واخسل ، وهذه هفاب ك دك هدذا الدذي ضدرب أرو  األم لدة ن : أقوذ

هذه الصفاب وغريها وملا ا مل تضرب أم لة من الس داب لسدي     دد ال داج مدن هددق 
 .ما تقال 
لس دددداب مددددن أولددددص بو هخددددره تدددددهجم، وضدددديق عرددددن، وتددددد إل ن ن ا -5: )و قنننناذ
 .( العباراب
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رم ددددين بدددددا ها واخسددددل ، و  خددددك لددددد أعددددددب لاما ددددا للسددددباب : ألددددال مددددرة أخددددر 
والدددد ا م ل س فدددي بدددص عدددن ال قدددد العلمدددي وأدب احلددداار وتسدددلي  ال قدددد علدددى ال صددداص 

 .باحلجإل والرباهني  ما ها دأب أهب العلم واالخصاا
 :نرقاذ الشيخ  

الددح أخددد ب ن خفدداج الدددبيبة ع دداث  فلشنن  الح  يننة ال دفنندةوهددذا الس دداب  -6)
الفسر بال  رمي تارة وال قد تارة وأن هذا بدعة أو  لك مب د  وهذا ضالل و لك ضدال 
وال بي ددة  افيددة ل  بدداب وولدددب غددرور ال ددد ن واال دد عالء حددي   منددا الااحددد ع ددد فعل ددص 

ا ددهباث مددن ع دداء محلددص، وأخددص   خددذ كجددة األمددة عددن هددذه  لقددي محددال عددن ظهددره، ولددد 
اهلاو ة، وأخدص ن اع بدار اآلخدر ن لدد حلدق ن الدار  والادرية علدى حرمداب الددر  املرهدر، 
وهدددذا ن احلقيقدددة هددددم وبن اع دددرب ب ددداء عدددايل الددددرفاب، فهدددا بو ال سدددال  ح ال دددربد ن 

 (.أدراض الر اث العاتية
 :أقوذ
ا   ددددرب بددددب بن الس دددداب  هدددددا بو بخقددددا  الدددددباب مددددن ال عاللددددة لس ددددايب مبدددد: أوال

ال  ةب لسيد لرب وأفساره الح أخد ب حةبياب   رية وشال هم عن د  هم ودخيداهم، 
و دب ال داج عددام هم وخاهد هم  علمددان هدذا و علمددان حدق العلددم أن  اعداب ال سفددري، 

بمندددا خدددد ب و اعددداب اجلهددداد، و اعدددة ال بدددني وال  بددد ، واحلدددةب السدددروري، أو القردددن 
الظنننناذأ والمعننننال أ وا سننننا  )وترعرعدددد  علددددى أفسددددار  دددديد لرددددب الددددح دوخدددددها ن 
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 عددددب م هددددا الدددددباب و  هلددددان وبسددددمامها   اددددذون  وغيرهننننا( ومشنننننات الح نننناأة
و رتدداون، وللمددا جتددد شددابا  ر ددد اال ددالم بال واح اتددص هددذه األحددةاب ووعه ددص بو   ددب 

ي ص وبني اال دالم احلدق ومد هإل اهلل احلدق، بدب  يد ليعب من  امها الف ا ة ح ل  ال ب
ععلدددد  مدددد هم خصدددداما اددددارب املدددد هإل السددددلفي احلددددق، وتالحددددق الدددددباب السددددلفي ن 
مدددارق األرن ومااربددددها ل صدددرفهم عددن د دددن احلدددق بو مددد هإل  دديد لردددب حمدددرك الفددد  

 .والداب واالرهاب وال  ةب مع األخذ ب قية الباه ية وتناهرهم مب اربة ال  ةب
مددددا ألدددال الاالددددع املر دددر، و ؤ ددددده شددددهاداب مدددن  سدددد ريع أن  قدددال علددددى ا بددددري  ؤ دددد 

و  (أولوفنننننات الحركنننننة ا سنننننامية) دددددقر ، م دددددب  ا دددددم القرضددددداوي واخندددددر   ابدددددص 
، (ا خننوان المونن مون فنني مينن ان الحننق)، وفر ددد عبدددا الق واخنددر   ابددص (الصننحوة)

و دب هدؤالء مدن أهددلاء ، (ا ت اهنات الفنرفنة المعاحنرة)وعلي عر دة واخنر   ابدص 
 يد، وال  همهم أحد بعدداوة وال جتدين، والاالدع مدرة أخدر   ددهد ملدا لدالاه وملدا لل دص أخدا 
وملا  قالص من  ااعدص الاالدع وال  ادال  وال  ددج رأ دص ن الرمدال وعارتدص باد دة ن وضدح 

 .ال هار ل هفال وال ساء والرعال
وأه ها  صفة عامة وانعقاد العق يد لقد كان لف ماض  يد في انعقاد ال دع : ثانيا

النننرد ع نننى )و ( ه نننر الم عننندع)والعحننن ب أقنننرت عينننون أهنننل الونننلة والحنننق مثنننل 
أ وألفننع  كعي ننات فنني انعقنناد أنننخاص معيلننير أقننل (حننن  ا نعمنناء)و ( المخننالو

 ندعا وأقننل خ ننرا مننر سننيد ق نن   مننا ال فقناا وكعنن ه  أقننل نننرا وخ ننرا مننر سننيد 
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 فيون ان اقننا مننر مننلهء الونن و الصننالحأ فمنناذا ق نن   مننا ال فقنناا وأفنندك الونن
فنون خ ر الصنا وني وكع نهأ الر نل الني  ال فعنرف لنه أت ناع ولن  فلشنأ ع نى كع نه 

 .ح ب
ولدب م ددب  لددك ن أيب غدددة الددذي ععل ددص شددالك الددداغب فددان  ددان اخ قدداد أي مب ددد  

ددديرها   ددد  احلةبيددة فددان اخ قاداتددك العامددة وا اهددة لددد أ ددهم  بو حددد بعيددد ن ت 
وترا رهدا ودفددع أه ابدددها بو ع داث الفسددر بددال  رمي وال بددد ع وال ضدليب بدددون بي ددة فمددا 

و يم تافق بدني لالدك هدذا وبدني تلدك اجلهداد ن ! ها عاابك وما مالفك م ها اآلن 
بب ما مالفدك مدن ادذ ر الر دال والصد ابة والسدلم الصداحل ! حماربة البد  واملب دعني 

واع بار السلم ال  ذ ر م هم و دم عاارهم أفضب من الضرب من البد  واملب دعني، 
بالسياا، أال تر  خفسدك أ هدا الدديم أخدك  در ب هدعب مرحلدة ن حياتدك، وأال تدر  
أن لالك هذا  هدم ما شيدتص ن خدمة الس ة وخصرة احلق، أخص ك بالعادة بو لراءة  

لسداء فاخددهم  مدا لدال   ب السلم ولراءة   بك واالب عداد عدن براخدة السداء وعلسداء ا
 .(1)(وخافم السري بما أن  رق  يابك وبما أن جتد م ص ر ا خبي ة: )ر ال اهلل 

 


م ددب اجللدديس : )هددذا بعددض حددد ث م فددق عليددص مددن حددد ث أيب ما ددى ولفنددص مددن البيدداري( 1)
الصاحل واجلليس الساء   امب املسك وخافم السري، ف امب املسك بما أن  دذ ك، وبمدا أن تب دا  

نددر اخ( م دص، وبمدا أن جتددد م دص ر ددا هيبدة، وخددافم السدري بمدا أن  ددرق  يابدك وبمددا أن جتدد ر ددا خبي دة
(.2622)ومسلم ( 5531)البياري 
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 سح  سوداء كثيفة تعصاعد مر حرائق كعاب تصليو اللاا وهيا الخ اب 
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تصليو )وبين ألر  دخان احلر ق   صاعد م ب الس ب الساداء الس يفة من   ابك 
فيدص خمالفدة لقدال الر دال ( تصد يم ال داج)خرابك هذا امل جين، فس ابك ومن  (اللاا

افهبلدد  اليهدداد علددى بحددد  و ددبعني فرلددة، وافهبلدد  ال صددار  علددى ا   ددني : )السددرمي 
: و ددبعني فرلددة و دد فهبق أمددح علددى  ددالث و ددبعني فرلددة،  لهددا ن ال ددار بال واحدددة لددالاا

 .(1)(عليص وأه ايب من  ان على ما أخا: من هي  ار ال اهلل  لال
وه م السلم ال اج بو خاارض وروافض ومع ةلة ومرعهلدة وعهميدة ولسدماا  دب فرلدة 

 (.األه اا)بو فرق وهيف  ف  ن  لك الس ب ب اء على والع تلك الفرق ( ه م)
أ لادددددي أهدددددب السددددد ة واجلماعدددددة عقددددداهلم وعقيدتددددددهم ومددددد هجهم و سممدددددان أفدددددااههم 

 دددهدون  ورا وبفسددا للفددرق الضددالة ب خدددهم  لهددم و سسددرون ألالمهددم عددن أهددب البددد  و 
على احلق والس ة ال داء باالخاان املسلمني وفصدا لهم، أ دين السدلفيان رؤو دهم خافدا 

فيدددذهبان بو  !؟؟(تصنننليو اللننناا  نننير الظنننر واليقنننير)مدددن ل ابدددب االرهددداب الفسدددري 
الصدافية، حةب االخاان املسلمني الذي  ضم ا  ع احيص الدروافض وا داارض، وغدالة 

 .والقبار ني، وميد  ده بو االفاب الدياعيني والعلماخيني
 



وغريشدددا، وهدددا حدددد ث هددد يح ( 1/122)وأمحدددد (   ددداب السددد ة  – 31)أخرعدددص أبدددا داود ( 1)
.مبجما  هرلص
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 أفيه  الو فيون إلى ال وائو ليق  وا أووسه  مععيأفر إليه  
 !مر تصليفه  وه  اليفر حلفوا أنفوه ؟؟

أ ددددذهب السددددلفيان بو رؤ دددداء هددددذا احلددددةب ليقبلدددداا رؤو ددددهم مسدددد افر ن تددددا بني مددددن 
 !!  ن من جمرد   ر البدعة واملب دعني تص يم ال اج، وتا بني مس افر 

وهب  قامان  االب بو حةب ال بليأ وأحدةاب القربيدني  قسدمان هلدم عهدد أمياخددهم 
أخدددهم  دداا  ددذوبان ن غمددارهم ولددن   بسدداا بب دد  شددفة ن اخ قددادهم مهمددا أمع دداا ن 
االب عددداد عدددن مددد هإل السدددلم ومهمدددا أمع ددداا ن تقدددد س األشدددياص، ومهمدددا أمع ددداا ن 

اربدددة املددد هإل السدددلفي وحماربدددة أهلدددص، وتددددمري جتمعاتدددص، واحددد الل مؤ سددداتص ن مددددارق حم
 !!األرن ومااربدها 

ومهمدددددا هددددد فاهم وهددددد فاا علمددددداءهم بو عاا ددددديس وعمدددددالء وعهدددددالء بدددددالاالع وبو 
امل بدددا ي مدددن ال صددد يم خافدددا  (1)(ال صددد يم)أهددد اب رتدددب وشددداراب  مدددا ن   ددداب 

وعدواخا ومناهرة هلم على السلفيني الرا فة ال اعية  وعةعا على أحةاب املص فني ظلما
امل صددارة الددح ال  ضددرها مددن خددذهلا وال مددن خالفهددا حددي  دد يت أمددر اهلل تبددارك وتعدداو بن 
الذي خدد  احلةبيدة اجلد ددة والقدميدة ورفدع رؤوج أه ابددها بعدد أن خسسد ، وأعراهدا 

أضننننواء )ال   ددداب ( العصنننليو)دفعددداب لا دددة بعدددد أن ر  ددد  بو اجل دددار هددددا   ددداب 
الدددذي  علدددم اهلل أن هددداحبص مل  ؤلفدددص بال المخددداد الفددد  وبال الخقدددا  الددددباب ( إسنننامية



(.6)ص ( 1)
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م هددا ومددن ال  ددةب املقيدد  الددارب ملدد هإل السددلم الددذي ًمددع وال  فددرق، فجدداء   دداب 
ال ص يم الخعاا احلةبية املقي ة واخ داهلا من وهدتددها وب قاظهدا مدن رلدتددها وأ درب دليدب 

أن احلةبيني هم الذ ن  ر ضدان ن خددره وتا  عدص بسميداب ها لدة داخدب هدذه  على  لك
أضننننواء )اململسددددة وخارعهددددا ن الالدددد  الددددذي  ددددد ان فيددددص حربددددا ضرو ددددا علددددى   دددداب 

و دم هدي اجلهداد  (م اعر سيد ق   فني أحنحاب أسنوذ اهلل )وه اه  (إسامية
هددددا الس دددابني هددددا  الدددح بدددذهلا احلةبيدددان ن بفددددال الس دددابني الدرا هدددم العميدددق أن

ب ددالمي هدد يح هددا بخقددا  الدددباب مددن ال  ددةب الباهددب وتقددد س أهلددص ودعاتددص وهاشددا 
الس ابان ماعادان ولد شدهد هلمدا العددول الصدادلان أخددهما دفدا  عدن احلدق ودفدا  عدن 
مدد هإل السددلم، ودفددا  عددن أهددال اال ددالم ومباد ددص األهدديلة الدددر فة، ولدديس بدددا  بو 

وداعدددم هدددذا ( تصددد يم ال ددداج) دددد  هلدددا  مدددا هدددا هددددا   ددداب احلةبيدددة وم دددد  وال م
الس دداب وداعددم أهدافددص هددا خرددابسم هددذا، ولددن جتدددي املاالردداب ع ددد اهلل وع ددد أويل 
األلبددداب والبصدددا ر ولدددن ت رلدددي علدددى أويل ال هدددى مهمدددا أمعدددن املادددالران ن ماالراتددددهم 

 .ومهما تسهب احلةبيان خلم أ اار تقيى هم
 ه  ه الشيخ  نر راءة كعا ي مما وحم

 

 :قاذ الشيخ  نر
هذه  اب      دع بددها الس داب فدخل غدري مم دع، هدذا مدا بددا يل حسدب رغبد سم، )

وأع ددذر عددن تدد خر اجلددااب ألخددين مددن لبددب لدديس يل ع ا ددة بقددراءة   ددب هددذا الرعددب، وبن 
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تداوهلا ال اج لسن هال ما   ر  دفعين بو لراءاب م عددة ن عامة   بدص، فاعددب ن  
، وتدددددر ا فاضدددد ا مليرردددداب العددددداء (1)ص خددددريا   ددددريا وبمياخددددا مدددددرلا وحقددددا أبلجددددا  بدددد

ل  الم على ع راب ن  يالاتص وا هب ال بعباراب لي ص مل  فص بدها و  ري م هدا   قضدها 
 ن مسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددان هخدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر، و السمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددال 2لالدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددص احلدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددق

 (.عة ة
 : أقوذ
اب من هذه السدماب، لد تقدم للقاريء ما  هدم هذه االتدهاماب، وبراءة الس  :أوال

 .وبن خراب الديم هذا أحق بدهذه الصفاب
 

 و هة نظر في قراءات الشيخ  نر لنع  سيد ق  
بين أشك ن هذه القدراءاب لس دب  ديد لردب الدح  ددعيها الدديم بسدر فاملددة : ثانيا

أضننواء )لصددرية عدددا و  ددب  دديد   ددرية،  اضددح هددذا أخددص  ددان فراغددي مددن تدد ليم   دداب 
 1113ن أربدع خلدان مدن  ي القعددة عدام  (دة سيد ق   وفننرهإسامية ع ى عقي

هد وبعد مدة أر ل  خسيا م ص لعدد من الفضالء م هم الديم بسر و الدب علدى ظدين 


. ذا( 1)
مل أعد هذا احلق الذي   قض أباهيب  يد لرب بدب أعدد ال   يدد هلدذه األباهيدب مدن   داب ( 2)

وملدددا ا ال ! ض باهلدددص وعلدددى أي مددد هإل  قدددام هدددذا االدعددداء بو   ددداب، ح ملدددا ا هدددةم بددد ن حقدددص  ددد ق
.أو على األلب ت ار  ف  الم! تقال العسس 
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أن هددذا االر ددال  ددان لبيددب احلددإل ح مددرب مدددة ا دد بر ب فيهددا عددااب الددديم بسددر أيب 
ب، وع ددددها   دددد فسددد ل ص هدددب وهدددب بلددديسم الس ددداب ف عددداب ب خدددص مل  صدددب بليدددص الس دددا

هلبدد  مددن أخيددص الددديم عبدددالعة ة أن  ر ددب الس دداب بو الددديم بسددر، فددال أدري بعددد 
هذا مي   بر ال الس اب، ومي وهدب بليدص ومدي لدرأ الدديم الس داب، ومدي لدام بددهذه 

فالالدد  لصددري عدددا  مددا  نهددر للقدداريء حيددث اخ هددى مددن   ابددة !!! القددراءاب امل عددددة
عب بدا ة القراءة  اخ  لر بة عددا مدن هدذه ال ها دة  يدام هد ول 22/1/1111هعاخص ن 

أو  ددامني، فمددا ادعدداه خددارض عددن العدداداب واملعقددال، اللهددم بال أن تسددان لراءتددص تسددبق 
 رعة الصاار م أو على هر قة  لك الصان الذي ادعى أخدص لدرأ  دبعني ألدم خ مدة ن 

الةمدددان وبسددد   هدددي)هاافدددص علدددى البيددد  ن  دددبعة أشدددااط، علدددى االهدددرالث الصدددان 
، فا ا أحس ا النن بالديم و  ل ا لص شيهلا من املعا  ر فيمسن أن  قال بخص لرأ (اللسان

مدددن  دددب   ددداب بضدددعة هدددف اب، أو بضدددعة أ دددرر مدددن بددداب الدددة القسدددم فعلدددى هدددذا 
ال اعيص أو حاه  سان لسالمص شيء من الاعاهة، ولسن ال  عرى لص أي مسام شرعي 

  دديما ولددد اعددهبا ع دددي أخددص مل  قددرأ بال لرع ددني مددن لل سددم علددى   ددايب مبددا   ددر ال
، وال  عرددي أي مسددام شددرعي لل سددم لس ددب  دديد لرددب (1)فصددلني وأأ أن  سملهمددا

مبا   ره من ا ري الس ري واالميان املدرق، واحلق األبلإل، ألن الالد  غدري  داا والقدراءة 


.بال أن  سان لد أخفى لراءتص عين( 1)
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  درية ومؤلفداب    غري  افية ال  يما ب ا علم دا أن   دب  ديد لردب ت سدان مدن جملدداب
 .  رية بني الصاري والسبري

فمن أراد أن  سم بعدل وبخصاا  ر  أن هذا الال  الدذي أهددر فيدص الدديم بسدر 
هدذه األحسدام ال  سفدي لل سدم علدى   دداب واحدد  س داب العدالدة فضدال عدن النددالل 

 .الذي   سان من    جملداب  برية، وهالب العلم  عرفان هذه األشياء
 :ف  عاقل الملصو أن فقوذ فنذا ات ح هيا

أن الدددديم لدددد غدددامر وعدددا ا ن هدددذه األحسدددام وبال دددايل فهدددي مرفاضدددة  دددب الدددرفض 
وباهلة بو أبعد حدود البرالن وعلى الدديم بسدر أن   داب بو اهلل بعدد أن   ددم أشدد 
ال دم ال  يما وها ن أحسامص هذه لد خصر الباهب وجمىده وروىض لص، و م احلق الااضح 

وخذلددص، الددذي  ددان  عددده الددديم بسددر ن   بددص السددابقة مددن بدداب حرا ددة الددد ن  األبلددإل
 .وال صي ة ل  الم واملسلمني

علددى ع ددراب ن  دديالاتص وا هب ددال بعبدداراب لي ددص مل  فددص : )قننوذ الشننيخ  نننر: ثالثننا
 (.بدها

بن ال عبدددري عدددن بدددد   ددديد لردددب السبدددرية وا ردددرية مب دددب هدددذه العبددداراب جمددداا  : ألدددال
 ددالم واملسددلمني بعيددد عددن أ دداليب أ مددة السددلم ومدد هجهم ن لمددع البددد  لل صددح ل 

الدددذي  دددع فددد وعى مدددن البدددد   –وأهلهدددا وبهددداخ هم، فمدددا الفدددرق ب ن بدددني  ددديد لردددب 
وبدني أ مددة اال ددالم والسدد ة فاخددص مل  –السدرب  مددا مل ًمددع   ددري مدن أ مددة البددد  السددرب  
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ليسدداا باملعصددامني مددن    سددلم أحددد مدد هم مددن ع ددراب بددب حددي أهدد اب ر ددال اهلل
الع دددراب باال دددا ، وملدددا ا ال  سدددمي الدددديم بسدددر بدددد  السدددا ري وأيب غددددة والصدددداباين 

 !!!.بن  ا ملن العجب. وهم ألب بدعا وألب خررا من  يد لرب! ع راب  
 :قاذ الشيخ  نر

والر ل كان أدف ا نقاده ث  ات ه إلى خدمة ا سنا  منر خناذ القنر ن العظني أ )
لمشننرفة والوننيرة الل وفننة المشننرفةأ فنننان مننا كننان مننر مواقننو فنني ق ننافا والوننلة ا

عصرهأ وأحر ع ى موقفه فني سن يل اهلل تعنالى وكشنو عنر سنالفعه وق ن  ملنه أن 
إن إحنن عا أأفعننه : فونن ر  ق مننه ك مننات اععننياأ وقنناذ ك معننه ا فمانيننة المشننهوأة

 .(1)(ل شهادة لر أكع   ه ك مة ت اأهاأ أو ك مة نحو ذلف
 

 ءذ خدمة سيد ل قر ن أما   دعه وتحرففه ث  موقفه مر الولةت ا
بالبدددد  السدددرب  القدميدددة ( الندددالل)مدددا ليمدددة خدم دددص للقدددرهن ولدددد شددد ن   ابدددص : ألدددال

واحلد  دددة، وبدددال  ر م آل ددداب الصدددفاب، وب  ر دددم دعدددااب األخبيددداء بو ال احيدددد، بو 
إل غالة ا داارض، فمدن هرا   يا ي  ما ش  ص ب سفري األمة ب اء على هااه وعلى م ه

 .ميدث تفسريه فليمدث تفسري ا اارض والروافض وغالة ال صاا


(.1)ص ( 1)
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ومددداهي خدم دددص ل  دددالم مدددن خدددالل السددد ة املددددرفة، وهدددا ال  عدددال عليهدددا ن أبدددااب 
االع قاد بةعمص اجلهمي أخدها أخبار هحاد، بب ها ال  عدال علدى السد ة امل دااترة ن هدذه 

 .األبااب
الصد ي ة امل دااترة الدالدة علدى املعجدةاب الدح ععلهدا اهلل مدن  بب ال   إل باألحاد دث

ما عداء بدص و در  أخددها مل ت يدذ معجدةة مصددلة للر دالة وبمندا  دال ب هدق الر ال  
هي القرهن فق  علدى  ععل  ف  ة لل اج واب الء، و ر  أن املعجةة الاحيدة للر ال 

م شعاراب ب المية ليس  الق ب علدى هر قة العقالخيني من أفراب أوروبا، وبن الق ب با 
حقيقدددة اال دددالم، فسدددم ل دددب مدددن ا ددداارض، والدددروافض وغدددالة الصدددافية با دددم شدددعاراب 

شددر ل لددى ادد  : )ب ددالمية مددع ضددالهلم ن فهددم اال ددالم وهددم  مددا لددال ر ددال اهلل 
 .(1)(أدمي السماء

هم ميرلددددان مددددن اال ددددالم  مددددا ميددددرق السددددهم مددددن الرميددددة الن أدر دددد : )ولددددال فدددديهم 
 .(2)(ألل ل هم ل ب عاد



هدددم شدددرار ا لدددق : )ولفندددص( 122)وابدددن ماعدددة املقدمدددة حدددد ث ( 5/253،256)رواه أمحددد ( 1)
.من حد ث أيب  ر( وا ليقة

(.1261)  اب الة اة حد ث   رواه مسلم ن( 2)
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ن خيددرب أو ح ددني علددى خددالا ن الروا ددة   ولددد ل ددب رعددب ادد  را ددة ر ددال اهلل 
 ددال بين : )فقددال ر ددال اهلل ( فددالن شددهيد: )فقددال خفددر مددن أهدد اب ر ددال اهلل 
 .(1)(رأ  ص ن ال ار ن بردة غلها أو عباءة

 ددال بن : ا لددص الدددهادة فقددالول ددب عبددد ر ددال اهلل ن خيددرب، عدداءه  ددهم، فقددالاا ه يهلدد
 .(2)الدملة الح غلها ل ل هب عليص خارا

-ن خربة خدهى فيها عن املااالة ن املهدار  –ولال ا ليفة الراشد عمر بن ا راب 
وأخر  تقالاخدها ملن ليفِ ب ن ماا  سم هذه وماب ل ب فدالن شدهيدا، وعسدى أن : )... 

 هبدددا وورلدددا  ب ادددي الددددخيا، فدددال تقالدددا ا   سدددان لدددد أ قدددب عجدددة داب دددص، أو أردا راحل دددص
مددن ل دددب أو مدداب ن  ددبيب اهلل فهدددا ن : ) لددك، ولسددن لالدداا  مدددا لددال ر ددال اهلل 

وأ ده الدذهن بقالدص . (3)(هذا احلد ث ه يح اال  اد ومل خيرعاه: ، لال احلا م(اجل ة
 .رواه عدة عن ابن  ري ن

من هر ق ال قاب العدول، فداهلل أعلدم  والسلمة املدهارة امل سابة لسيد لرب، مل ت ت ا
بص  ها ولد أشاعها أهب األهااء للم داعرة بددها، ولرمدي شدباب األمدة ن هداة الالدا ن 



(.111)رواه مسلم ن االميان حد ث ( 1)
(.115)رواه مسلم ن االميان حد ث ( 2)
(.2/126)املس درك ( 3)
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 دديد، ولددد حصددب الس ددري مددن  لددك، فالعددامل احلددا ق الفقيددص ال اهددح  سددد أبددااب الفدد  
 .و را عها وال  دارك أهب الف  واألهااء فيما  ضر األمة ن د  ها

فالوا   ع ى ال ميه الندعاء لنه  نالمغفرة واالسنعفادة منر ع منهأ : )يخقاذ الش
و يننان مننا تحققلننا خ ننأه فيننهأ وإن خ ننأه ال فو نن  حرمانلننا مننر ع مننهأ وال ه ننر  

 .(1)(كع ه
الااعدب علدى اجلميدع الددعاء لدص !! أهسدذا  سدان الفقدص ن الدد ن أ هدا الدديم  :أقوذ

مددد ال با ددد  باب أو عددداا  الددددعاء لددددص فدددال تس فدددي !! بددداملافرة واال ددد فادة مدددن علمدددص 
بداملافرة واال د فادة مدن علمدص، بدب  هبد  بو بًداب هدذ ن احلسمدني، وظداهر  المددك 
أن هدددذا الاعددداب  ددددمب األمدددة  عددداء، فهدددا مدددن فدددرون األعيدددان علدددى األمدددة حسدددب 
لالدددك، وب ن فدددال  بقدددى فدددرد مدددن أفدددراد املسدددلمني، وال  اعدددة مدددن اجلماعددداب بال وهدددم 

دب عليدص ال  دداء   دب  ديد لرددب  لهجدان بالددع اء لسدديد لردب، وال  بقدى أحددد بال ًو
ليسدد فيد مددن علددم  دديد، وبن بعددض مددا تقالددص  دددخب لا لددص ن بدداب خرددري مددن أبددااب 

 .الالا والقال على اهلل باري علم وباري احلق
بعددددد  –ن ال دددددهد  ولقددددد اخ لددددم علمدددداء األمددددة ن وعدددداب الصددددالة علددددى ال ددددن 

فددذهب  هدارهم بو أخددص  –جتدب علددى املسلدم ن العمددر بال مدرة ب داعهم علدى أخددص ال 
 .(1)ن ال دهد بب تس  ب ال جتب الصالة على ال ن 



(.1)ص ( 1)
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، و يدددم ب  مدددة البدددد ، وأدخلددد  ن الاعددداب بيدددان مدددا اقق دددا فسيدددم بادددري ال دددن 
خرددد ه فيدددص فهدددب أد ددد  شددديهلا مدددن هدددذا الااعدددب أو بي ددد  بعدددض مدددا أخرددد  فيدددص البيدددان 

س  عمن  قام ببيان بعض هذا الااعب ؛ ألن ربيعا بمنا لام ببعض الااضح أو حي  
 .هذا الااعب و   نر أم السم ب مال ما بقي من الااعباب

 !وا  ل الديم بسرا من ها املرعع ن اقق أخراء  يد لرب 
، أم هددم الاددالة فيددص امل  ةبددان لددص الددذ ن  ددرون !أهددم امل جددردون مددن األهددااء وال  ددةب 

 !.غريه ولا  ان م  صرا لد ن اهلل باهال  باهلص حقا، وحق


بعلددددم أن الصددددالة علددددى (: )63 – 2/61)ن الدددددفاء  –رمحددددص اهلل  -لددددال القاضددددي عيددددان ( 1)
 تعداو بالصدالة عليدص، ومحدب األ مدة والعلمداء فرن على اجلملة، غري حمدد بال  ألمدر اهلل ال ن 

لص على الاعاب وأ عاا عليص، وحسى أبا ععفر الرربي أن حممب اآل ة ع ده علدى ال ددب وادعدى 
فيص اال ا ، ولعلص فيما  اد على مدرة، والااعدب م دص الدذي  سدق  بدص احلدرض ومد ح تدرك الفدرن مدرة  

رغدددب فيدددص مددن  ددد ن اال دددالم وشددعار أهلدددص لدددال  الدددهادة لدددص بدددال باة، ومددا عددددا  لدددك فم دددوب م
 هددددب مالددددك : لددددال القاضددددي أبددددا عبددددداهلل حممددددد بددددن  ددددعيد... القاضددددي أبددددا احلسددددن بددددن القصددددار

فدرن باجلملدة بقصدد االميدان ال   عدني  وأه ابص وغريهم من أهدب العلدم أن الصدالة علدى ال دن  
، ح   در مدذهب الددافعي ن الصالة وأن مدن هدلى عليدص مدرة واحددة مدن عمدره  دق  الفدرن ع دص

وال : ن ال ددددهد ن الصدددالة وعقدددب عليدددص بقالدددص ن بًددداب الصدددالة علدددى ال دددن  –رمحدددص اهلل  –
بن الصددالة علددى ال ددن ن ال دددهد :  ددلم لددص ن هددذا القددال وال  دد ة، وخقددب عددن ا رددايب أخددص لددال

و  ددر ا دد داللص ... ليسدد  بااعبددة وهددا لددال  اعددة الفقهدداء بال الدددافعي وال أعلددم لددص فيهددا لدددوة
لديس ل دا بال : لصددي بدالسالم  دذا ومل ألصدد  دذا ف قدال: على  لك لد  ع ذر الديم بسدر و قدال

 .الناهر واهلل   او السرا ر
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بن احلدارث الا دن والسرابيسدي أفضدب مدن  ديد لردب وأعلدم بدد ن اهلل  أفهنا الشنيخ
و  بهمددا أخنددم وأبعددد عددن البددد  السددرب  مبراحددب ومددع  لددك فقددد  وبسدد ة ر ددال اهلل 

م هيفعددن فيهمددا ون   بهمددا الددح تضددم   البددد  وحددذر م هددا أ مددة اال ددالم وعلددى رأ دده
لدال : )االمام أمحد وأبا  رعة الرا ي ومل خيالفهما أحد، وأ د  لك احلافظ الدذهن فقدال

شددهدب أبددا  رعددة ولددد  ددهلب عددن احلددارث الا ددن : )احلددافظ  ددعيد بددن عمددرو الرب عددي
ب ددداك وهدددذه الس دددب، هدددذه   دددب بدددد  وضدددالالب عليدددك بددداأل ر، : و  بدددص فقدددال للسدددا ب

من مل  سدن لدص ن   داب : هذه الس ب عربة، فقالفاخك جتد فيص ما  ا يك، ليب لص ن 
اهلل عددربة، فلدديس لددص ن هددذه الس ددب عددربة بلاسددم أن  ددفيان ومالسددا واألو اعددي هدد فاا 

مداب احلدارث  د ة  دالث وأربعدني ( هذه ا ردراب والا داوج مدا أ در  ال داج بو البدد 
 دالقاب أليب وما  ني وأ ن م ب احلارث، فسيم لا رأ  أبدا  رعدة تصداخيم امل د خر ن   

حقننائق )البددن عهضددم و  ( نننه ة اطسننراأ) يددم لددا رأ  ! هالددب وأ ددن م ددب القدداب
  لرار لبص،  يم لا رأ  تصاخيم أيب حامد الرا ي ن  لدك علدى   درة مدا (العفوير

 .(1)للديم عبد القادر  (الغلية)ن االحياء من املاضاعاب،  يم لا رأ  
اال دالم الايدار ن علدى السد ة املباضدني للبدد   رحم اهلل أبدا  رعدة والدذهن وأ مدة: ألال
 .وأهلها



(.1/131)امليةان ( 1)
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 يددم لددا رأ  هددؤالء األ مددة   ددب  دديد لرددب وأم الددص،  يددم لددا رأوا مددن  دددافع عددن  
 .  ب  يد لرب، بب  رر ها و اعب اال  فادة م ها

 :(1)(ال ر  الحنمية)ن  –رمحص اهلل  –ولال االمام ابن القيم 
للدددد  : لددددال املددددرو ي. املضددددلة وبتالفهددددا فصددددب  ددددذلك ال ضددددمان ن ار ددددق الس ددددب)

ف حرلدص، ولدد رأ  . خعدم: ا  عرب   اب فيص أشياء رد هلدة، تدر  أن أحرلدص  لدال: ألمحد
بيد عمر   ابا ا   بص من ال اراة وأعجبص ماافق دص للقدرهن ف معدر وعدص ر دال اهلل  ال ن 
  حي  هب بدص عمدر بو ال  دار ف لقداه فيدص، فسيدم لدا رأ  ر دال اهلل  مدا هد م

مدن   واهلل املسد عان، ولدد أمدر ال دن ! بعده من الس ب الح  عارن بدها ما ن القرهن 
  ب ع ص شيهلا غري القرهن أن مي اه ح أ ن ن   ابة  د  ص ومل  د  ن ن غدري  لدك و دب 
هذه الس ب امل ضم ة مليالفة الس ة غري مد  ون فيهدا بدب مد  ون ن حماهدا وبتالفهدا ومدا 

ضر م ها ولد حرىق الص ابة  يع املصاحم امليالفدة ملصد م ع مدان ملدا على األمة أ
خددافاا علددى األمدددة مددن االخدد الا، فسيدددم لددا رأوا هددذه الس دددب الددح أولعدد  ا دددالا 

 !.وال فرق بني األمة  
والمقصود أن هيه النعن  المشنعم ة ع نى الننيب وال دعنة : )ث  قاذ ا ر القي 

يلف مننر إتنناف  الت ال هننو والمعننازفأ ف نن  إتافهننا وإعنندامهاأ وهنني أولننى  نن


(.222)ص ( 1)



-162 -

 

وإتنناف  نيننة الخمننر فنننن ضننرأها أعظنن  مننر ضننرأ هننيه وال ضننمان فيهننا كمننا ال 
 (.ضمان في كور أواني الخمر ونق ال قا 

(: زاد المعننناد فننني هننند  خينننر الع ننناد)وقننناذ ا منننا  ا نننر القننني  فننني كعا نننه القننني  
اف ما فخشنى ملنه الفوناد فعيممت  الصحيفة العلوأ فيه الم ادأة إلى إت: )وقوله)

والم رة في الدفرأ وأن الحاز  ال فلعظر  ه وال فدخره  وهيا كالعصير إذا تخمنرأ 
وكالنعننننناب الننننني  فخشنننننى ملنننننه ال نننننرأ والشنننننرأ فنننننالح   الم نننننادأة إلنننننى إتافنننننه 

 .(1)(وإعدامه
و ددم !  ددم تعلددق الددديم بسددر أبددا   ددد باالمددام ابددن القدديم و  بددص !!  ددب ان اهلل: أقننوذ
 !س ب هذا االمام اع ىن ب

ابدن القديم  اعدب بتدالا . ح  سري مارببا ن هذه القضية بي ما ابن القيم  سدري مددرلا
ددددق   دددب  ددديد لرددددب ن الضدددالل والضددددرر،  الس دددب املدددد ملة علددددى البدددد  الدددح ال تدرل  ر
والددديم بسددر أبددا   ددد  اعددب لددراءة   ددب  دديد لرددب امل ضددم ة للبددد  السددرب  والردداام 

 .املرد ة
 



(.3/521)ص ( 1)
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لوننيد ( العدالننة اال عماعيننة)الشننيخ  نننر و ننوب االسننعفادة مننر كعنناب هننل فننرل 
 !ق  ؟

 : وأ  ل الديم بسر
ولد تضدمن ن  دب هبعاتدص وال  ديما !  (العدالة االع ماعية)هب تاعب لراءة   اب 

 :الربعاب األخرية  الث بد   رب 
 .االشهبا ية -1
 .ورضي ع هم واخ قم ممن  رعن فيهم الرعن ن أه اب ر ال اهلل  -2
بخددراض الدولددة األما ددة والعبا ددية عددن حدددود اال ددالم خدددها يا ن  يا ددة احلسددم  -3

 .واملال، وهذا تسفري هلما على م هإل  يد لرب
ح تسفري األمة فرجيفدب الس داب  ددور علدى هدذه الداور، ومدا أظدن ابدن القديم رأ    ابدا 

 .من تلك الس ب الح أوعب بتالفها أ اأ من هذا
  نا              نعنان  ير منشر  ومغربساأت منشرقة وسرت مغر 

 !أفر أنت اليو  مر حراسة الدفر؟؟
أليس حسمك هذا الذي  اعب لراءة   ب  يد لرب امل ضم ة ألخرر البدد ، مدن 

 !.حرا ة   ب البد  والضالل والذب ع ها  
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الفر  الن ير  ير الهرو  وال ياني و ير سيد ق   و ير  يان ا ر تيمية وا ر 
  حق و ير ت  ي  الشيخ  نرالقي  ل

 :قاذ الشيخ  نر
واع دددرب رعددداك اهلل حالدددص كدددال أ دددالا مضدددا أم دددال أيب ب اعيدددب اهلدددروي واجلددديالين،  )

مددع مددا لددد هما مددن  –رمحددص اهلل تعدداو  – يددم دافددع ع همددا شدديم اال ددالم ابددن تيميددة 
 فرملنننازذ الونننائر ألن األهدددب ن مسدددلسهما خصدددرة اال دددالم والسددد ة، واخندددر  –الرددداام 

رمحدص  –عجا دب ال ميسدن لباهلدا، ومدع  لدك فدابن القديم  (1)تدر  -رمحدص اهلل  -للهدروي 
مددددددددددارض ) ع دددددددددذر ع دددددددددص أشدددددددددد االع دددددددددذار وال ًرمدددددددددص فيهدددددددددا و لدددددددددك ن شدددددددددرحص  –اهلل 

 .(2)((السالسني
 :أقوذ
 !.أ ن ال ر  من ال ر ا   :أوال

سلمدني، وهدادا ن ف با ب اعيب  ان  يفا مسلاال على امليالفني وعذعا ن أعني امل 
 .ن تذ رة احلفاة –رمحص اهلل  –لال  لك الذهن . الس ة ال   ةلةل ولد ام  ن مراب

قناذ ا نر قناهر وسنمععه فقنوذ  هه نراه عرضنت ع نى الونيو : )وقاذ اليه ي أف ا
خم  مرات ال فقاذ لني اأ نه عنر منيه ف لننر فقناذ لني اسننت عمنر خالفنف 



(.تر) ذا والصااب ( 1)
(.1)ص ( 2)



-165 -

 

اثلنننني عشننننر ألننننو حنننندفث أسننننردها أحفنننن  : ال أسنننننتأ وسننننمععه فقننننوذ: فننننأقوذ
ذ  النننننا  )، و  دددداب (الفنننناأو  فنننني الصننننفات)وألددددم األربعددددني، و  دددداب  (1)(سننننردا
، ولقددد  ددان هددذا الرعددب  دديفا مسددلاال علددى مددن هددم (تنفيننر ال هميننة)و  دداب  (وأه ننه

 .م ب  يد لرب
فسددم خددا ل  دديد لرددب أهددب البددد  مددن الددروافض واملع ةلددة وا دداارض واجلهميددة والصددافية 

 ! لة، لقد أدو مع  ب فرلة بدالء ال بدلا واحدالضا
 !و م ألم  يد من الس ب ن خقد البد  السرب  

أفهنا الشيء من  لك بب هده  اهبا م هدا وخيدب ن البدد  و ضدع فيهدا، ح ال اد إل 
فددان دوافددع ابددن القدديم غددري دوافعددك وفهمددص ملددذاهب  –رمحددص اهلل  –بددابن القدديم  الشننيخ

 .دافص غري أهدافكالصافية غري فهمك وأه
بن أهدددب وحددددة الاعددداد لدددد ا ددد الاا  دددالم أيب ب اعيدددب اهلدددروي امل ددددابص ووعهددداه بو 
وحدة الاعاد ا بي ة، فرأ  ابن القيم بفهمص ال الدب وبصدريتص ال افدذة أن هدؤالء الةخادلدة 
لددد افددهبوا علددى اهلددروي مددن عهددة، وأخدددهم  دداعان ن تضددليب املسددلمني بسددالم رعددب لددص 

ون  ( الفننناأو )مددة ع دددد األمددة مبدددا لددص مددن عقيددددة هدد ي ة دوىخددددها ن   دداب م ةلددة عني
ومبددا لددص مددن هدرا  مر ددر مددع األشدداعرة وغدريهم ممددن خددالم السددلم  (ذ  النننا )  داب 



(.1121ص )تذ رة احلفاة ( 1)
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ن املدد هإل واملع قددد فددابن القدديم  اعددص  ددالم أيب ب اعيددب امل دددابص تاعيهددا هدد ي ا بعلددم 
 .م العمياءوخربة وا عة بالسالم واملذاهب ال بالعااه

وهدا مدع  دب هدذا ال  دهبك أبدا ب اعيدب مدن وخدة وخقدد وعدذم وألضدرب للقداريء أم لدة 
منننداأج )مدددن خقدددد ابدددن القددديم الدددال   للهدددروي خدددالل  ددد  هدددف اب فقددد  مدددن   ددداب 

ولددد خددب  هدداحب امل ددا ل ن هددذا املاضددع (: )1/112)لددال رمحددص اهلل ن  (الوننالنير
 (.ب والااهلني بو اهللوعاء مبا  رغب ع ص السمب من  اداب السم

بعد أن بني الفرق الااضح بني  الم أيب ب اعيب وبني  الم أهدب ( 1/112)ولال ن 
فرمحددة اهلل علددى أيب ب اعيددب فدد ح للةخدلددة بدداب السفددر واالحلدداد : )عقيدددة وحدددة الاعدداد

فدددخلاا م ددص، وألسددماا بدداهلل عهددد أمياخدددهم بخددص ملدد هم ومددا هددا مدد هم وغددره  ددراب الف دداء 
ن أخددص جلددة ن كددر املعرفددة وغا ددة العددارفني وبددالأ ن اقيقددص وب باتددص فقدداده لسددرا بو مددا فندد

 (.تر 
وبمندددا مدددراده : )بعدددد أن دفدددع تعلدددق االادددادي بسدددالم أيب ب اعيدددب( 1/152)ولدددال ن 

اخ فدداء احلاعددب عددن درعددة الدددهاد ال عددن حقيقددة الاعدداد، لس ددص بدداب االحلدداد، هددؤالء 
 (.املالحدة م ص  دخلان

فدددرث االمددام (( الف دداء عددن شددهاد الف دداء: الدرعددة ال ال ددة: )لالددص( )1/153)ولددال ن 
و دد ذ ر بن شدداء : )هددذا السددالم أليب ب اعيددب ح تعقبددص بقالددص –رمحددص اهلل  –ابددن القدديم 

اهلل أن العبد ال  دخب بدهذا الف اء والدهاد ن اال الم فضال أن  سان بص مدن املدؤم ني 
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خاهدة أوليداء اهلل املقدربني فدان هدذا شدهاد مددهبك ألمدر  ألدر بدص فضال أن  سان بدص مدن 
 (.عباد األه ام و ا ر أهب امللب أخص ال خالق بال اهلل

 .فهذا  الم ابن القيم ن بضع هف اب فسم من االخ قاداب ن  الث جملداب 
 : وألال

فددرق بددني أيب ب اعيددب وبددني  دديد لرددب  بددري وشا ددع، وفددرق  بددري بددني عقيدددة  دديد 
، وفرق  بدري (تسفري اجلهمية)و (  م السالم)و ( الفاروق)رب وأيب ب اعيب هاحب ل

بني بمام ن الس ة واحلد ث  بين عقيدتص عليهما و اايل و عادي على  لك وبني عاهدب 
بدددها ال  عددابل عليهددا ن أبددااب االع قدداد و رفهددا و سددري علددى هنددإل أهددب البددد  والضددالل 

ل ص م دب اجلعدد بدن درهدم وعمدرو بدن عبيدد وواهدب بدن فهذا  يفص م فيمن ها علدى شدا 
 .عراء وبدر املر سي وغريهم من أهب البد  السرب 

وفرق بني تقر ر  يد لاحدة الاعاد وبني لال أيب ب اعيدب بالف داء عدن الددهاد الدذي 
 .ها خر  عسيم و ف ح للةخادلة باب االحلاد
أيب ب اعيدب أشدد االع دذار بخص  ع ذر عدن : فهب  صح لال الديم بسر عن ابن القيم

 وال ًرمص 
ددر هددذا السددالم، وخييف فرددى اخ قدداده املددر أليب ب اعيددب  وهددب مددن ال صددي ة للدددباب أن  يفن هر
الذي مل  قب ربيدع م لدص ن  ديد لردب، لقدد ع يد  أ هدا الدديم علدى االمدام ابدن القديم 

 .وغررب بالدباب
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خقددددد لدددداي أليب ب اعيددددب  فلددددص –رمحددددص اهلل تعدددداو  –وأمددددا شدددديم اال ددددالم ابددددن تيميددددة 
اهلددروي، ح بعددد هددذا ال قدددد لددد  ع ددذر لدددص أل ددباب لا ددة مدددن علمددص وعهدداده للبدددد  ون 

وحلياتددص  لهددا الددح  (1)خصددرة السدد ة، وال ميسددن أن  ع ددذر مل ددب  دديد لرددب، ملاضدديص املنلددم
 .  يب  فيها ن البد  الضالالب

 (:ملازذ الوائرفر)عن اهلروي و  ابص  (2)(ملهاج الولة)لال رمحص اهلل ن 
أشدياء حسد ة خافعدة وأشدياء باهلدة، ولسدن هدا ( ملنازذ الونائرفر)ولد   ر ن   ابدص )

ح ...( فيددص    هددي بو الف دداء ن تاحيددد الربابيددة ح بو ال احيددد الددذي هددا حقيقددة االادداد
 دداق  المددا هددا ال مددن م ددا ل السددا ر ن ن تقسدديم ال احيددد ح خالدددص فيددص خقاشددا علميددا 

وأمدا الف داء الدذي  دذ ره : )ح لدال... -أي ابدن تيميدة رمحدص اهلل  –بعلمص ومساخ دص  ليق 
هدداحب امل ددا ل فهددا الف دداء ن تاحيددد الربابيددة، ال ن تاحيددد االهليددة وهددا   بدد  تاحيددد 
الربابية مع خفي األ باب واحِلسرم  ما هدا لدال القدر دة اجملدربة  داجلهم بدن هدفاان ومدن 

، فدداخنر بو هددذا ال قددد الصددر ح الااضددح اجللددي ملددا ن  ددالم (3)(اتبعددص، واألشددعري وغددريه


  دد  ليلددة ن بحددد  الس ددا س ببلدددة : )رحلددة اال ددالمياب مددن حياتددص  قددالفهددذا  دديد ن م( 1)
فقد     عضاا ن عدة خااد   سدية ن  دب عهدة عدد  فيهدا مدا بدني (  الارادو)باال ة ( عر لي)
اخندددر   ددداب  ددديد لردددب األد دددب ال الدددد وأحدددال . ن الادددرب(  اليفارخيدددا)ن الددددرق و ( وشددد رن)

 (.3 22)لسيد لرب ص ( ارةاال الم ومدسالب احلض)على   اب 
!فما ا  ان  يد  عمب ن هذه ال اادي الس سية  

(2( )5/312.)
(3( )5/352.)
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ح بو القددال بدداجلرب وبعددد هددذا ال قددد الااضددح  (1)اهلددروي مددن االخ هدداء بل  قيقددة االادداد
وشيم اال الم، وبن  ان رمحص اهلل من : )اجللي الذي عرلىى خاللص هاتني احلقيق ني لال

الفنناأو  فنني الفننر   ننير )لددد هدد م   ابددص أشددد ال دداج مبا  ددة للجهميددة ن الصددفاب، و 
ذ  الننننا  )، وهددد م   ددداب (تنفينننر ال همينننة)وهددد م   ددداب ( المث عنننة والمع  نننة

و اد ن هددذا البدداب حددي هددار  اهددم بددالالا ن اال بدداب للصددفاب، لس ددص ن ( وأه ننه
القردرر على رأي اجلهمية خفاة احلسم واأل باب، والسالم ن الصفاب خدا ، والسدالم ن 

ر خددا ، وهددذا الف دداء ع ددده ال ًددامع البقدداء، فاخددص خفددي لسددب مددا  ددا  حسددم الددرب القددد
 .(2)(بارادتص الداملة الح ملصص أحد امل ما لني بال خمصص



 :لديم اال الم لال هخر لد بنيى مقصاده ه ا باالخ هاء بو االااد( 1)
مددا ن الاعدداد بال الاعدداد : وأمددا أهددب االادداد العددام فيقالددان(: )5/323)لددال رمحددص اهلل ن امل هدداض 

قدددمي وهددذا لددال اجلهميددة، وأبددا ب اعيددب مل  ددرد هددذا، فاخددص هددرث ن غددري ماضددع مددن   بددص ب سفددري ال
هددؤالء اجلهميددة احللاليددة الددذ ن  قالددان بن اهلل بذاتددص ن  ددب مسددان، وبمنددا  دددري بو بعددض مددا خيدد ص 

 (.أالث م ص ال  ا بو أ رار ها فة من هفاتص: وهلذا لال. بص بعض ال اج
ح بو ال احيددد الددذي هددا حقيقددة االادداد بن مددا بعددد بو مل  دددخب : )اده بقالددصفهددذا  بددني أن مقصدد

ال  دديما مددع وعدداد القر  ددة وهددي  المددص  ح أ دداا الصدديام بو الليددب  : فيمددا لبلهددا م ددب لالددص تعدداو
( بو)راعددددع ماددددين اللبيددددب البددددن هدددددام ن معددددىن (. هددددذا األخددددري املبددددني ملقصدددداده ن  المددددص األول

(1/21،25.) 
.وعلى  ب فقد اخ قده شيم اال الم خقدا هعبا  ما رأ  ، و هب 

(. 5/352)امل هاض ( 2)
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ح ا دد مر   ددالح ألدداال اهلددروي ن اجلددرب و رعددن هع ددا شددد دا ن اجلرب ددة القددا لني ... 
رة الصددعبة لالددص خالدددا للهددروي ب لددك األلدداال الددح  قاهلددا اهلددروي فمددن هددذه امل الددداب املدد

بن أراد أين  (1)( سدلك  دبيب ب دقاط احلددث)ولدال القا دب )ومن على مذهبدص ن اجلدرب 
أع قدد خفددي حدددوث شديء فهددذا مسددابرة وتسددذ ب خبلدق الددرب وع ددد للصدداخع وبن أراد 

فهذا خالا ما أمدرب  –وها مرادهم  –أين أ ق  احلدث من للن، فال أشهد حمد ا 
احلددق، بددب لددد أمددرب أن أشددهد أن ال بلددص بال اهلل وأن حممدددا ر ددال اهلل بددص وهددا خددالا 

وأشددهد حدددوث الددد اب مبددديهل ص، مبددا خلقددص مددن األ ددباب، وملددا خلقددص مددن احلسددم ومددا 
ح ا دد مر    قددد  ددالم اهلددروي خقدددا ...( (2)أمددرب أن ال أشددهد بقلددن حدددوث شدديء لدد 

 .(3)واالااد شد دا ال عا   يللص وهم بالضالل واجلهب وباحللال
األ دباب لعدذره  (1)خعم بعد بداخة  الم اهلروي واحلسم عليص مبدا  سد  قص لدد   لمسدان

ألدلددة لا ددة مددن علمددص وعهدداده ألهددب البددد  والضددالل وباملؤلفدداب الاا ددعة ن بيددان احلددق 
وخصره وهدم البد  والضالل ح بعد  لك  لص  بقى القاريء حرا فاما  ق  ع بدهذا العدذر 

 . ق  ع فال بلةام بدهذا وال  اكوبما ال 


(.2، 6) رري ( 5/311)م هاض الس ة )اخنر . وهذه العبارة للهروي ن امل ا ل( 1)
(.5/362)امل هاض ( 2)
(.5/362،369،322)امل هاض ( 3)
.أي ابن تيمية وابن القيم( 1)
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ح ت  ديا  !فهل أنت حدعت  الحق في عقائد سيد ق   تأسيا  ع ماء الون و؟
بدييي اال الم ابن تيميدة وابدن القديم ح اع هددب اع هدادا هد ي ا  رضدي اهلل تبدارك 
وتعاو فلم تر أي فارق بني  يد لرب واهلروي واجليالين وأم اهلمدا ممدن هلدم علدم وا دع 

ة ومد هإل السدلم والدذب ع همدا والددعاة بليهمدا والداالء والدرباء فيهمدا فدهبعح لدك بالس 
 .ن ضاء هذا االع هاد بحلاق  يد لرب بدهما

أو أخك مل تفعب شيهلا من  لك فيسان ل ا احلق أن خسمي فعلك هذا و المك الدذي 
اعدك تعلق  فيدص باالمدامني ابدن تيميدة وابدن القديم تلبيسدا تعضدد بدص خصدرتك للباهدب ودف

 .عن الباهب والبد  السرب 
فسددددم مددددن الفدددداارق اهلا لددددة بددددني مالفددددك أ هددددا الددددديم وبددددني مددددالفي الدددددييني وبددددني 

 .أهدافهما وأهدافك وخصي  هما و بياخدهما وتلبيسك
مل أعدةم  جةمهمدا ن احلسدم علدى ألداال اهلدروي ومل أهعدن ن  دالم  ديد  أفها الشيخ

 !.م هذا  لص فلما ا تس . لرب  رع هما ن  الم اهلروي
وملا ا ت دةعإل  ب هذا االخةعاض من  المي وترعن ن وفيص مبا مل  قلص  لفي ن مب دد  

 . دافع عن البد  والضالل ومبا ال ًرؤ عليص أهب الف  واألهااء ن الدفا  عن  يدهم
أما اجليالين فال أ  ر لديم اال دالم دفاعدا عدن هاامدص والدذي أعرفدص عدن اجلديالين أن 

 .ن األ اء والصفاب على م هإل السلمعقيدتص 
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: وأعرا عن شيم اال الم ابن تيمية أخص   إل بسالمص ن القدر وخقب ع ص أخص ليب لص
(.. مددددا  ددددان وال  سددددان: هددددب  ددددان هلل ويل علددددى غددددري اع قدددداد أمحددددد بددددن ح بددددب، فقددددال)

وهذا  دل على حسن مع قدده واحهبامدص ملد هإل السدلم ولدد درج (. 1/26)اال  قامة 
ص عبدددالاين املقد ددي وابددن لدامددة، ومددا رأ ددا عليددص بال خددريا ومل  رع ددا فيددص، ولددال ابددن عليدد

 ددالم حسددن ن ال احيددد والصددفاب والقدددر   –رمحددص اهلل  –وللددديم عبدددالقادر : )رعددب
ولدددد ( 1/296)اخندددر الدددذ ب علدددى هبقددداب احل ابلدددة (.. ون علدددام املعرفدددة ماافدددق للسددد ة

فاعدتدددددص  دددددلفيا،   بددددد  األ ددددداء ( الا يدددددة)بدددددد ولفددددد  علدددددى مع قدددددده ن   ابدددددص املسدددددمى 
والصددددفاب وغريهددددا مددددن املع قددددداب علددددى مدددد هإل السددددلم و ددددرد علددددى الددددديعة والددددروافض 

 .(1)(واجلهمية واجلرب ة والساملية وغريهم على م هإل السلم
 !!.ف  ن  يد لرب الذي أخذ   ريا من مذاهب هذه الفرق 

 .ولعب هذا الس اب أد  مؤلفاتص
أ دددلم علدددى  ددددي أ  دددر مدددن : )لدددذهن ن السدددري وخقدددب ع دددص أخدددص لدددالولدددد تدددرعم لدددص ا

 .(2)(مخسما ة وتاب أ  ر من ما ة ألم


(.91 – 1/23)راعع   اب الا ية ( 1)
.و م ضب بسيد لرب من أهب امل هإل السلفي وغريهم( 2)
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ون اجلملة : )(1)ح لال ن هخر تر  ص من السري... وخقب ع ص ألااال وأعماال مس اربة
الددديم عبدددالقادر  بددري الددد ن وعليددص مخخددذ ن بعددض ألاالددص واهلل املاعددد، وبعددض  لددك 

 (.مسذوب عليص
أن رعال ألم جملد ن ن  راماب عبدالقادر  لها  ذب  (اليفل)و  ر ابن رعب ن 

والدددديم بسدددر  عدددرا مالدددم السدددلم مدددن أهدددب البدددد  وال  ددديما االمدددام مالدددك واالمدددام 
الدددافعي واالمددام أمحددد واالمددام البيدداري واالمددام أبددا  رعددة وأبددا حددا  وعبددداهلل بددن أمحددد 

ن ابن تيمية وابدن القديم واالمدام حممدد بدن عبددالاهاب وابن خةمية وغريهم وم هم االماما
وأهالددص وأحفدداده وتالميددذه، ولدددد خقددب عدد هم الددديم بسدددر شدتدددهم علددى أهددب البدددد  ن  

وغريشدا وبعدد  دب هدذا  رالع دا هدذه  (النرد ع نى المخنالو)و ( ه ر الم عدع)  ابيص 
دا دل ع دص وعدن   بدص األ ام بالدفا  املس مي  النامل عن رعدب مدن أخردر أهدب البدد  ًو

 .باري علم وال هد  وال   اب م ري
 

الشيخ  نر فحر  نشر كعا ي وق عه مه إف ا ه االسعفادة مر كع  ال دع 
 !!!وال اذ كع  سيد ق  

 : قاذ الشيخ  نر


(1( )22/151.)
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أضنواء )فاين أخصح فضيلة األب ن اهلل بالعددول عدن هبدع هدذا الس داب : ون ا  ام)
 هبعددص ملددا فيددص مددن ال  امددب الدددد د وال دددر ب القدداي وأخددص ال ًددا  خدددره وال( إسننامية

لدددباب األمددة علددى الاليعددة ن العلمدداء وتدددذ بهم واحلدد  مددن ألدددارهم واالخصددراا عددن 
فاخددص بسددبب مددا  –بن   دد  لسدداب ن العبددارة  –فضددا لهم، وا ددح يل بددارك اهلل فيددك 

 .(1)(لدي حاهرأ  ص من ااملسم الدد د وشفقح عليسم ورغب سم املل ة مبعرفة ما 
 

 : ملاقشعه في ذلف
 : أقوذ
بن هذه خصي ة فر دة من خاعها مل  صدر م لها من  لفي  ب احلدق و دباض  :أوال

 .البد  وحاشاهم أن  اعهاا م ب هذه املصيبة والداهية الدهياء
 يددددم   ددد  لددددك خفسددددك بددددالقال باعدددداب اال دددد فادة مددددن   ددددب حدددددي  : ثانيننننا

، وال يب ال جهم وم ها الرعن ن أه اب ر ال اهلل م ها ! بالباهب والبد  السرب  
كيث ال أعرا أهال من أهال ... من خن اهلل ما ى، وم ها االشهبا ية، وم ها وم ها

اال الم السبار  لم من تدا ص  يد لرب وار فص ن   بص هذه الح تاعدب اال د فادة 
 .م ها

 !كيو اسع  ت ذلف؟


(.1)ص ( 1)
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وهنو فلنافح وفنيب ! ؟(أضواء إسامية)وكيو اسع  ت تحرف  ق ه ونشر كعاب 
وعر العقيدة ا سامية وعر أححاب أسنوذ  عر دفر اهلل وعر سلة أسوذ اهلل 

 !؟اهلل 
بن     مل تدرك هذا وال  اك فاع  القاج بار ها، فلسدب ميددان رعدال ورعدال هدذا 

 داب امليدان م هم الس ري لد عرا احلقيقة حقيقة فسر  يد وعقيدتص ن   بص وحقيقدة  
ولالاا مدا  (م اعر سيد ق   في أححاب أسوذ اهلل )وه اه  (أضواء إسامية)

ت  يددددا لا دددا عدددن علدددم ومعرفدددة وبدراك ن ضددداء   (1)ًدددب لالدددص مدددن ت  يدددد   ددداب األضدددااء
 .وم هإل السلم الصاحل   اب اهلل و  ة ر الص 

ع ننى  ننل العحامنل والع ناوذ فنني كع نه لديس ن   دايب اامددب علدى  ديد لردب :  ال دا
وع نننى  العقيننندة الصنننحيحة وع نننى ن ننني اهلل موسنننى وع نننى أحنننحاب أسنننوذ اهلل 

و  ددايب  ع مناء ا سنا  وع ننى اطمنة حينث فنفرهننا وفعع نر مونا دها معا نند  اه ينة
ألدم لسدددم هدذا ال ردداول وال  امدب ولدديس فيدص  مددا تدةعم تدددر ب لداي لدددباب األمددة 

 .(2)على الاليعة ن العلماء وتدذ بهم واحل  من ألدارهم


.لس ها غري مس ابة( مراعن)وعاءتين أ ضا ت  يداب لا ة لس اب ( 1)
لعلددص  دددري بو عمددب احلددداد ني  ر ددد بلصددالهم ب ددا وحاشددا أهددب السدد ة مدد هم ومددن أفعدداهلم ولددد ( 2)

السددد ة حقيقددد هم وحقيقدددة مددد هجهم الفا دددد ن ر دددا ب وأشدددرهة ولعدددب  بي ددد  أخدددا وغدددريي مدددن أهدددب
.احلةبيني الذ ن   اهروهنم و دافع ع هم الديم بسر  اخاا من ورا هم
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فسدب مددا تقالددص م ددافر بادةارة ن أشددرهة و  ددب مددن تددرأ علدى   ددب  دديد لرددب وفسددره 
و غينننره  عمينننل وم هجدددص السيا دددي، فسدددب مدددن خدددالفهم مدددن العلمددداء وهدددالب العلدددم 

ال ففقنننه ، وأهدددان مدددا  رمدددان بدددص مدددن خدددالفهم هدددا أخدددص و اسنننوا و ملنننافق و ع مننناني
در با لا ددا علددى الاليعددة ن العلمدداء ، فمددا أهددان العلددم والعلمدداء ودرىب الدددباب تددالواقننه

، ون (تصليو اللاا)أحد م ب القربيني الذ ن هبب  مذعارا للدفا  ع هم ن   ابك 
خرابدددك هدددذا الدددذي تددددافع فيدددص عدددن  ددديد لردددب وهدددا ن احلقيقدددة دفدددا  عدددن القربيدددني 

 .واقيق ألهدافهم وهلذا خدروه ه ا وه اك وم وا بص الدخيا
أخددهم علدى احلدق فاهلدب مد هم خددر وتا  دع   بدك السدلفية فان     تع قد ن هؤالء 

حننن  )و ( خصننائص ال  فننرة)، و (ه ننر الم عنندع)و ( الننرد ع ننى المخننالو)م ددب 
 (.الخ اب الظال )و ( العصليو)بالس افة وال داط اللذ ن خدروا بدهما ( االنعماء
 دق لسداحم سم أما لساتسم الح اعهبف م بددها فلدا  اخد  غضدبا هلل و اخ صدارا لل: أا عا

فيهددا، ولس هددا غضددب ألهددب الباهددب واخ صددار هلددم، و لددك مددرده بو اهلل احلسددم العدددل، 
ومدددا أظ دددص  دددهب سم بال أن ت ابددداا بليدددص وتصدددل اا وتبي ددداا لل ددداج مدددا ولعددد م فيدددص مدددن ظلدددم 

 .واع داء وما لبىس يفم بص عليهم ن أمار د  هم
وهدب ! باهدب والدذب ع دص  هب رغب  أخا بليسم واحل   عليسم ن خصرة ال: خاموا

 رغب  واحل   عليسم ن ش مي ورميي با ياخة العلمية ظلما وعدواخا 
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فهددال  ددلس  . رغبدد  بلدديسم وبو العد ددد مددن العلمدداء ن ببددداء املالحندداب العلميددة
 ددبيب أهددب العلددم ن ال قددد الب دداء واملالحندداب العلميددة القا مددة علددى احلجددة والربهددان ن 

 .ه من خر  تاضيح ما عسى أن جتد
 ...  ال ح  ال

 :وأخيرا فأقوذ عر أدود  ع ى سيد ق   وأنياعه
 : وأ  فيد م ص –رمحص اهلل  –وبين ألت  ى بقال شيم اال الم ابن تيمية 

فلددداال أن أهددد اب هدددذا القدددال   دددروا وظهدددروا واخ ددددروا وهدددم ع دددد   دددري مدددن ال ددداج )
مل  سددن ب ددا حاعددة بو ... ق دداداب األخددام، ومدددا م اال ددالم، وأهددب ال احيددد وال  قيدد

بيان فساد هذه األحاال وب ضداث هدذا الضدالل ولسدن  علدم أن الضدالل ال حدد لدص وأخدص 
 .(2)(العقال مل  بق لضالهلا حد معقال (1)ب ا ضل 

فم ددب هددذه األمددار هددي الددح دفع ددين بو بيددان مددا ع ددد  دديد لرددب مددن البددد  والضددالل 
 .اال رام واجلالل رغبة ن اجلةاء من رب السمااب واألرن  ي

 


.ن األهب  ررب وال  نهر لص معىن و  خص من تص يم ال ساب( 1)
(.112ص )ببرال وحدة الاعاد ( 2)



-122 -

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخنناتمنة
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وممدا عرضد ص ن ( أضااء ب المية على عقيدة  يد لرب وفسره)لقد تبني مما   ب ص ن 
، وممدا عرضد ص ن هدذا الب ددث (مرداعن  ديد لردب ن أهد اب ر دال اهلل )  داب 

  ب ددص ولالددص ، وممددا   بددص الددديم عبددداهلل الدددو ح وممددا  (احلددد الفاهددب بددني احلددق والباهددب)
 :غريه أن   ب  يد لرب

 .ن ظالل القرهن -1
 .العدالة االع ماعية -2
 (.ال صا ر الفين)بدعة  -3
 .ا صا ص -4
 .املقاماب -5
 .معر ة اال الم والرأ الية -6
 .معامل ن الرر ق -7
 .اال الم ومدسالب احلضارة -8

قنند انننعم ت ع ننى  نندع ك ننرل كثيننرة مردفننة وأننننها أخ ننر ع ننى ننن اب اطمننة مننر 
كنة واطسن حة المندمرة طنننها تندمر العقنل والعقيندة فهنل فلعظنر فوناد الومو  الفعا 

 :أك ر
 .من تعريب هفاب اهلل -1
 .ومن بفساد معىن ال بلص بال اهلل -2
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 .ومن ار م ه اب ال احيد ودعااب الر ب بو السيا ة -3
 .وهب    نر عرأة و اء أدب أ رب من  م خن  رمي من أخبياء اهلل أويل العةم -4
 .ليفة ع مان ون أه اب ر ال اهلل هلى اهلل عليص و لمومن الرعن ن ا  -5
 (.المقومات)و ( الخصائص)و ( الظاذ)ومن الدخدخة حال وحدة الاعاد ن  -6
ومددن تسفددري األمددة مددن لددرون وغددرج األحقدداد ن خفدداج مددن تدد  روا مب هجددص علددى األمددة  -7

 .وعلما ها
 .ومن ار م خصاص اال الم ولااعده بو االشهبا ية الاالية -8
واع بددار  ددالم األخبيدداء مددن أفسددار البدددر الددح ال  عددال  ن اع بددار  دد ة ر ددال اهلل ومدد -9

 .عليها وال  ا ق بدها بو غري  لك من الراام والدواهي الح ضم ها  يد لرب   بص
أخد م ورب السدماء واألرن مسدؤلان أمدام اهلل عدن شدباب األمددة،  فينا ع مناء ا سنا 

حلق الااض ة الصدر ة ن   دب هدذا الرعدب وعقا دده فما الذي مي عسم أن تقالاا  لمة ا
 وفسره  

ولقدددد ظهدددرب ه ارهدددا املددددمرة ال ن عقدددال وعقا دددد ا دددرافيني ف سدددب ؛ بدددب ن عقدددال 
أب دددداء مددددن أ ددددرمهم اهلل بددددامل هإل السددددلفي احلددددق ون  ددددب خاشدددديء  ددددليم الفرددددرة  رلددددب 

 .اال الم احلق عقيدة وشر عة
درك العالدددددب اللبيدددددب أن علدددددى عدددددااتقسم  ددددد أننننننع  معشنننننر الع مننننناء ووأا  اطن يننننناء

مسؤلياب وأعباء عسيمة تدالسم عن درا ة فسر  يد لرب وأم الص، ولا تعلمدان مدا 
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ا ا ددص   ددب هددذا الرعددب مددن الردداام والبال ددا والفدد  وعلمدد م تدد  ري تيدداره املدددمر الاا ددع 
 ددريا االخ دددار ن شددباب األمددة وال  دديما ال جمعدداب السددلفية لضدد س م للدديال ولبسيدد م  

 .ولرأ  م أن من أوعب الااعباب درا ة فسره ال الة خرره عن شباب األمة وشره
أن ألهددددب األهددددااء وال  ددددةب أ دددداليب رهيبددددة  وف نننن  أن فع نننن  ع ماونننننا اطفاضننننل

الح ااء الدباب وال سل  والسيررة على عقاهلم والحباط عهاد امل اضدلني ن السداحة 
 .عن امل هإل السلفي وأهلص

ا  االل  ساب بعض العلماء عن فالن و فالن، ولا   ي  الماكرةمر ت ن  اطسال
 ان من أضب ال اج فلدا لددم ال الددون ألدا  احلجدإل علدى بدعدص وضداللص فيسفدي ع دد 
هددؤالء املاددالرني هلدددم عهدداد امل اضددلني ال اهدد ني ال سدداؤل أمددام اجلهلددة فمددا بددال فددالن 

على ضالل ملدا  دس اا عدن  ولا  ان فالن! وفالن من العلماء  س اا عن فالن وفالن 
 .وهسذا  لبسان على الدشاء ؛ بب و  ري من امل قفني! ضاللص 

أن األمدددر بددداملعروا : وغالدددب ال ددداج ال  عرفدددان لااعدددد الددددر عة وال أهددداهلا الدددح م هدددا
 .وال هي عن امل سر من فرون السفا اب، فا ا لام بص البعض  ق  عن البالني

بعدض العلمداء ألخداج تدد  هم مؤلفاتددهم ومداالفهم  اخ دةا  ال ة يداب مدن ومر أسالي ه 
 .وخداههم بالبعد عن امل هإل السلفي وم ابذة أهلص ومااالب خصامص وأمار أخر 
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ومعنددددم ال دددداج ال  عرفددددان لااعددددد اجلددددرث وال عددددد ب، وأن اجلددددرث املفصددددب مقدددددم علددددى 
م ال عدددد ب ألن املعددددل  بدددين علدددى النددداهر وعلدددى حسدددن الندددن واجلدددارث  بدددين علدددى العلددد

 .والاالع  ما ها معلام ع د أ مة اجلرث وال عد ب
وغريشا  بران عهاد ال اهد ني وخضدال امل اضدلني بسدب  دهالة  و نهيفر اطس و ير

علدان مد هم ع دادا لاربدة املد هإل السدلفي  و  اون دشاء ال اج بب   ري من امل قفني، ًو
 .وأهلص والذب عن أ مة البد  والضالل

لسددلفيان مدن هدداتني ال اددرتني الدح ًددب علددى العلمداء  دددشا بقدداة ومدا أشددد مدا  عدداين ا
 .وحسم ملا ترتب عليها من املضار واألخرار

  ددريا مددن عقا ددد  دديد لرددب عرضددا أمي ددا ووضددع ص بددني أ ددد سم ولقنند عرضننت لننن  
فقامدداا هلل م ددىن وفددراد  لدرا ددة هددذه املدددا ب ا رددرية، ولدددماا احلددب الصدد يح السددليم 

 .األمة من هذا الساباج اجلاح على هدورهمالذي   قذ شباب 
أما أخا الفقري الضعيم فالذي أد ن اهلل بص أخص ًب محا ة شباب األمة وعقيدتددها مدن  

 .  ب هذا الرعب وفسره املدمر كنر هذه الس ب
وواهلل بن هددذه املسدد لة ملسدد لة املسددا ب وبخددص ًددب االه مددام بدددها ووضددع احلددب احلا ددم 

 .ن و السماءالذي  رضي رب األر 
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ال ه  وفق ع ماءنا  نقاذ أ لائلنا ونن ا لا و لن  ع ماءننا واحمهن  منر مغال نات 
المخيلير الماكرفرأ ووفق ع ماءنا الصادعير  الحق فني كنل م ناذ طن فصندعوا 

 . ه في هيا الم اذ الخ ير  ل اطخ ر إنف سميه الدعاء
 

 هد1111ل   ة من شهر شاا 22 ان الفرام م ص ن  ام اجلمعة املاافق 
 أ  ل اهلل أن ًعلص تبصرة للمؤم ني وامليدوعني وأن ًعلص  خرا يل ع د لقا ص

 .وهلى اهلل على خبي ا حممد وهلص وه بص و لم
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