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() 

 

مة  مؼدِّ

 اهلل، رسول طذ واـسالم واـصالة هلل، احلؿد     

 :بعد أما وااله، ومن وصحبه آـه وطذ

اـتي ؿاكت  وغالأ  اجلاهؾقة اـؽثر من صور ؽإن       

 شاخصةً  زاـت  ما  ☺ حمؿد   بيِّ اــ   بعثة ؾبلمـتػًة 

 اـؼرون   جاهؾقة   أهل   صػات   وإن   هذا، زماكـا يف

 ادعارصة ـاجاهؾقت   أهل   ن  م   اـؽثرأ  زال   ما ،اـغابرة

 .!وأشـع   أش   صاالً خ   طؾقفا زادواو بل هبا، يت صػون

 أهل   يف اجلاهؾقةأ  اخلصالأ  هذه اكتػت   وؾد     

 صواؼقت   م  ؽ  حأ  ضلِّ  يف اهلشقم، يف ار  اــ   اكتشار   زماكـا

ـ   اـعرب    ذيؾة  واـر   ع  د  واـب   ػر  اـؽأ  أشاطوا ذينا

 صار  ـذا  قؾة؛ـواـػض ة  ــ  ـواـس   قد  ـاـتوح اربواـوح



() 

 

 ،اجلاهؾقة مسائل   ةأ معرؽ مسؾم   ؿلِّ  طذ ـزاماً 

 .فاأهؾ   ن  وم   مـفا واـتحذيرأ  ،بفاوجتـ  

أخطر   اباـشقخأ حمؿد بن طبد اـوه   ع  وؾد ج        

، طظقؿة  اـػائدة يف رساـة  ؽريدة   سائل  هذه اد

ق ةاشتفرت بع أهل اـعؾم باسم )
ؾ  اه  ـ ـج  لأ ا

ائ  س  (، م 

 اـؾ ـهأ  ّس   هبا، وؾد ي   ا واـعؿلأ حريٌّ بؽل مسؾم  ؾراءتأ 

ساـة ــا حتؼقق   ة  بعد مواؽؼتفا  اـرِّ ، خس  كأ  طذ طدِّ

ؽـسلل ، مـفا ع  بقِّ ـؾت   حمتاجاً  طذ ما رأيـاه واـتعؾقق  

ن ل  ـويتؼب   فاػ  ـيرحم  مصـِّ  أن  اـؾ ـه  تعاغ   ساهم   مـؿ 

ع   يف كػها، وأن    هبا ادسؾؿع. يـػ 

                                 

د حمؿد ( هو اإلمام1) اب طبد بن ادجدِّ  اـتؿقؿي طظ بن سؾقامن بن اـوه 

ق ـق   هـ يف بؾدة 1111اــ جدي ادوـود سـة  ـة اـتي تؼع اآلن شامل اـعأ

ياض، وادتوىف سـة  س اهلل روحه(. هـ 1021اـرِّ  )ؾد 



() 

 

ّ   ُٔخ افن   ؿاَل             : ؒ  ابافوه   ظبدِ  بنِ  دحم
 

ِ ـهِ ا وُل ـرش ؾٔٓا افَف ـخ أمورٌ  هذه       ما ☺ ف

ُِ  اهِٔةِ ـاجل ُل ـأه ظِٔه  ٓ مما ،غَ ٔ  ـم  وإُ  غَ ـٔ  ـابِ تَ ـاف

 .مًرؾتٓا ظن فِّسِم ؽًْى 
 

ُر ُحْسَْ  ِٓ دُّ ُيْي دُّ ـؾافو   ُه افو 

ها تـوبِِو            ُ إصـد   ٔاءُ ـتبغ 
 

 افَِب إيامنِ  ظدمُ  خىراً  هاوأصدُّ  ؾٔٓا ما ؾٖهمُّ      

 ذفك إػ إواَف  ؾ٘نْ  ،☺ شوُل افر   به جاء بام

 ،اخلسارة ِت ّ  ـت ؛اجلاهِٔة أهُل  ظِٔه ما اشتحسانُ 

ِذينَ }: تًاػ ؿال ـام ُروا َباضِلِ اْفـبِ  آَمُْوا َواف  ٍَ ـَ  َو

ِ ـهِ با ونَ اْفـ ُهمُ  ُأوَفِئَك  ف  .[25: افًُْبوت] {َخاِِسُ



() 

 

 احلغَ افه   ب٘رشاكِ  دونيتًب   أهنم: إوػ ادسٖفة

ِ ـهِ ا ظاءدُ  ذم  ظْد ٓمصٍاظتَ  ريدونَ يُ  ه،وظبادتِ  ف

ِ ـها ِ ـهَ ا أن   ٓمفيْ   ،ف  افهاحلغَ  وأن   ذفك حيبُّ  ف

ُبُدونَ }: تًاػ ؿال ـام ،وٕهحيبُّ  ًْ ِ ـهِ ا ُدونِ  ِمنْ  َوَي  ف

ُهمْ  ٓ َما مْ  َوٓ َيُُضُّ ُٓ ًُ ٍَ وُفونَ  َيْْ َُ   َوَي
ِ
ٓء ُٗ  َه

ا َٕ اُؤ ًَ ٍَ ِ ـهِ ا ِظْْدَ  ُص : تًاػ وؿال ،[81 :يوٕس] {ف

ِذينَ } َُذوا َواف  َٔاءَ  ُدوِٕهِ  ِمنْ  اَّت 
ُبُدُهمْ  َما َأْوفِ ًْ  إِٓ   َٕ

ا َٕ ُبو ر  ََ ُٔ
ِ ـهِ ا إَِػ  فِ ى ف ٍَ  . [3 :مرافزُّ ] {ُزْف

ٍَ  مسٖفةٍ  أظيمُ  وهذه      ِ ـهِ ا رشوُل  ؾٔٓا ٓمخاف  ف

ِ ـهِ ا دينُ  إٔه وأخزَ  باإلخالص، ؾٖتى ،☺  ف

 نَ مِ  َبُل يَ  ٓ وإٔه شل،افرُّ  مجٔعَ  به أرشَل  ذياف  



() 

 

 ما ؾًل نْ مَ  أن   وأخزَ  اخلافص، إٓ إظامل

ِ ـهُ ا محر   ؾَد اشتحسْوا  ومٖواه ةاجلْ   ظِٔه ف

 . ارافْ  

 ٕجِٓا اسافْ   قتٍر   افتي ادسٖفة هي وهذه     

 افًداوة، وؿًِت  وظْدها وـاؾر، مٍ ـِـمس بغ

ُِوُهمْ }: تًاػ ؿال ـام ،اجلٓاد عَ رُش   وٕجِٓا  َوَؿاتِ

ونَ  ٓ َحت ى ُُ ونَ  ؾِْتَْةٌ  َت ُُ ينُ  َوَي ُِّهُ  افد  ِ ـهِ  ـُ  {فِ

 .[33 :إٍٕال]
 

: تًاػ ؿال ـام ديْٓم، ذم ؿونمتٍر   أهنم: افثإٔة

لُّ }  ،[23 :ادٗمْون] {َؾِرُحونَ  َفَدْْيِمْ  باَِم  ِحْزٍب  ـُ



() 

 

 هو ذفك أن   ونرَ ـويَ  ،مـٕٔاهدُ  ذم ذفكـوـ

  .وابافه  

عَ }: بَوفه ينافد   ذم بآجتامع ؾٖتى      مْ  رَشَ ُُ  َف

ينِ  ِمنَ  ِذي ُٕوحاً  بِهِ  َوّص   َما افد  َْْٔا َواف  َْٔك  َأْوَح  إَِف

َْْٔا َوَما وا َأنْ  َوِظَٔسى َوُموَشى إِْبَراِهٔمَ  بِهِ  َوص  ُّ  َأِؿٔ

ينَ  ُؿوا َوٓ افد  ر  ٍَ  وؿال ،[83 :افنورى] {ؾِٔهِ  َتَت

ِذينَ  إِن  }: تًاػ ُؿوا اف  مْ  َؾر  ُٓ ُٕوا ِديَْ ا ـَ ًَٔاً  َو  َفْسَت  ِص

مْ  ُٓ   ذِم  ِمْْ
ٍ
ء  ظن وهنإا ،[823 :إًٕام] {ََشْ

ُٕوا َوٓ}: وفهـبَ مناهبتٓم و ُُ ِذينَ  َت اف  ُؿوا ـَ ر  ٍَ  َت

واـَواْخ  ٍُ َِ دِ ـبَ  نْ ـمِ  َت  {َْاُت ـٔ  ـبَ اْفـ مُ ـاَءهُ ـَج  َما ًْ

 ينافد   ذم قافتٍرُّ  ظن وهنإا ،[802 :ظّران آل]



() 

 

واـَواْظَتِه }: وفهـبَ ِ ـهِ ا ْبلِ ـبِحَ  ُّ  َوٓ مَجًِٔاً  ف

ُؿوا ر  ٍَ  .[803 :ظّران آل] {َت
 

 فه إَٓٔاد وظدمَ  إمرِ  ول   خمافٍةَ  أن  : فثافثةا

 .ومٓإة ل  ذُ  فه اظةَ وافى   ّعَ وافس   ؾؤِة،

      ٍَ ِ ـهِ ا رشوُل  ٓمؾخاف  ظذ زبافه   رَ ـوأمَ  ☺ ف

ّعِ  وأَمـرَ  افوٓة، رِ وْ َج   هلم وافى اظةِ  بافس 

ِ   هٔحة،وافْ    .وأظاد ؾٔه ىوأبد ذفك ذم ظَ وؽ
 

 ؾٔام بْٔٓا عَ مَجَ  افتي هي افثالث ادسائُل  وهذه     

ِ ـهَ ا إن  »: ؿالؒ-☺- إٔه حٔحافه   ذم ظْه صح    ف

 به ؼـواتُ  وٓ تًبدوه أنْ : ثالثاً  فُم يرىض



() 

 

ِ ـهِ ا بحبل تًتهّوا وأنْ  صٔئا،  وٓ مجًٔاً  ف

ٓ   نْ مَ  واحُ ْاِص تُ  وأنْ  ؿوا،تٍر   ِ ـهُ ا هُ و  . «ـمأمرَ  ف

 إٓ ودٕٔاهم اسافْ   يندِ  ذم خٌِل  يَعْ  ومل     

 .ٓابًِو  أو افثالث هبذه اإلخالل بسبب
 

ُّ  صولٍ أُ  ظذ مبٌْي  ٓمديَْ  أن  : افرابًة  ٓاأظي

ٍ   جلّٔع افُزى افَاظدةُ  ؾٓو َِٔد،ـافت    ،ارافُ

َذفَِك }: تًاػ ؿال ـام ،هموآخرِ  ٓمـأوفِ  ـَ  َما َو

َْا ِْ َِِك  ِمنْ  َأْرَش ٓ   َِٕذيرٍ  ِمنْ  َؿْرَيةٍ  ذِم  َؿْب  َؿاَل  إِ

ُؾوَها ا ُمْسَ  ٕ ا إِ َٕ ا َوَجْد َٕ ةٍ  َظَذ  آَباَء ا ُأم   ٕ  آَثاِرِهمْ  َظَذ  َوإِ

َتُدونَ  َْ  ِؿَٔل  َوإَِذا}: تًاػ وؿال ،[53 :خرفافزُّ ] {ُم

                                 

 ( متٌٍق ظِٔه.8)



() 

 

مُ ـفَ  وا ُٓ ًُ بِ َزَل  َما ات  ْٕ ِ ـهُ ا َأ ت بِعُ  َبْل  َؿاُفوا ف ا َما َٕ َٕ  َوَجْد

ْٔهِ  َِ ا َظ َٕ انَ  َأَوَفوْ  آَباَء َْٔىانُ  ـَ  َظَذاِب  إَِػ  َيْدُظوُهمْ  افن 

ًِرِ    .[58 :فَامن] {افس 

اَم  ُؿْل }: بَوفه ؾٖتاهم       ٕ مْ  إِ ُُ  َأنْ  بَِواِحَدةٍ  َأِظُي

وُموا َُ ِ ـهِ  َت ُروا ُثم   َوُؾَراَدى َمْثَْى فِ  ُ ٍَ  َما َتَت

مْ  ُُ : وؿوفه ،[64 :شبٖ]أية  {ِجْ ةٍ  ِمنْ  بَِهاِحبِ

وا} ًُ بِ ِزَل  َما ات  ْٕ مْ  ُأ ُُ ْٔ مْ  ِمنْ  إَِف ُُ وا َوٓ َرب  ًُ  ِمنْ  َتت بِ

َٔاءَ  ُدوِٕهِ 
ِِٔالً  َأْوفِ ُرونَ  َما َؿ ـ   .[3 :إظراف] {َتَذ

 

 بإـثر، آؽسارَ  همؿواظدِ  أـز نْ مِ  أن  : اخلامسة

 ظذ ونويستدفُّ  ء،افق   ةِ ح  ِص  ظذ به ونوحيتجُّ 

ٌُ  ءافق   ىالنبُ  ِ   ربتهب   .أهِه ةِ وؿ



() 

 

 موضعٍ  ؽر ذم وأوضحه ذفك بود   ؾٖتاهم     

 .افَرآن من
 

 َؿاَل }: ـَوفه ،مغبادتَد   آحتجاُج : افسادشة

ُرونِ اْفـ َباُل  َؾاَم  َْا َما} ،[28 :ضه] {إُوَػ  َُ ًْ
ِّ  َش

َذا فِغَ  آَباِئَْا ذِم  هِبَ  .[56 :ادٗمْون] {إَو 
 

 إؾٓامِ  ذم ًى وَ ؿُ  ظىواأُ  بَومٍ  آشتدُٓل : افسابًة

ِ ـهُ ا ؾرد  ، اهجَ ـواف وادالِ  ِكُّ ـاف وذم وإظامل  ف

                                 

َثَر َمْن ذِم }( ـَوفه تًاػ: 8) ـْ َ َوإِْن ُتىِْع َأ ْٕ ُِّوَك َظْن َشبِِٔل ا ْرِ  ُيِو

ِ ـهِ  ٍد َوإِْن }، وؿوفه شبحإه: {اف ْٓ َثِرِهْم ِمْن َظ ـْ َ
ِٕ ا  َٕ َوَما َوَجْد

غَ  َِ اِش ٍَ َثَرُهْم َف ـْ ا َأ َٕ َثَر افْ اِس }: جل  جالُفه، وؿوفه {َوَجْد ـْ ن  َأ
ُِ َوَف

ونَ  ُّ َِ ًْ  ... إفخ.{ٓ َي



() 

 

دْ }: بَوفه ذفك ََ ْ اُهمْ  َوَف  ُ مْ  إِنْ  ؾِٔاَم  َم ـُ ْ ا  ُ  {ؾِٔهِ  َم

ُٕوا}: وؿوفه ،[54 :إحَاف] أية ا ـَ  َؿْبُل  ِمنْ  َو

تُِحونَ  ٍْ ِذينَ  َظَذ  َيْسَت ُروا اف  ٍَ َِام   ـَ  َما َجاَءُهمْ  َؾ

ُروا َظَرُؾوا ٍَ هُ }: وؿوفه ،[13 :افبَرة] {بِهِ  ـَ َٕ ِرُؾو ًْ  َي

اَم  ِرُؾونَ  ـَ ًْ  .[864 :افبَرة] أية {َأْبَْاَءُهمْ  َي

                                 

ًٔاُر افذي َيًرُف به أهُل اجلاهِٔة احلق  ِمَن افباضل هو: أن  8) ِّ ( افـ

ٌِْى هو افهواب، ـل  م ة وافًِم واجلاه واف ـو  َُ ا ـاَن ظِٔه أهُل اف

! ؾٓم َيـَرون أن  احلق  دائاًم يُون مع ذم حََٔته باضل وإْن ـان

أرشاف افَوم وأذـٔائٓم وأؽْٔائٓم ووجٓائٓم، وأن  ُبسىاء افْ اس 

 !  وؾَراءهم أحرى ظْدهم أن ٓ يًرؾوا احلق 

ُٕوَن احلق  وافباضِل هبذا ادٔزان وٓ زاَل أهُل اجلاهِٔة  ادًارصة َيِز

اجلاهع، ؾَٔوفوَن أن  أوربا وأمريُا وحُومات اخلِٔج ظذ حقٍّ 

 =ًوهبم،ـوم ورؾ ٓوا صـوا ذم افًِـروا إر  وبرظـٕهنم ظّ



() 

 

                                                                                                

وأن  ظِامَء افسِىان أهل اداجستر وافدـتوراة ادنٓوريَن ذم =

ين احلق!افٍوائٔات وادْتديات وادٗمتر  ات... أحرى بًّرؾة افد 

ِ ـهُ بْٔام أبىَل  تًاػ هذا افوابط وادًٔار ذم آياٍت ـثرة من ـتابه  اف

ُٕوا َأَصـد  }افًزيز، ؾَال تًاػ ظن إمم افُـاؾرة افسـابَة:  ا ـَ َو

ةً  ْم ُؿو  ُٓ م َبْىناً } ،{ِمْْ ُٓ َل َربَُّك }، {ُهْم َأَصدُّ ِمْْ ًَ َْٔف َؾ ـَ ْ َتَر  اٍد َأمَل ًَ بِ

ا ذِم اْفـ* إَِرَم َذاِت  َٓ ُِ ْق ِمْث َِ ْ ُُيْ تِي مَل اَمِد * اف 
، وـذفك {باَِلدِ اْفـًِ

افة ظذ أن  أهل افُتاب ـإوا  أيات افتي اشتدل  هبا ادهْ ُف  افد 

شافة وبافْ بي   ، ؾإمم افسابَة ـإوا ظذ ☺حمّد  ظذ ظٍِم تامٍّ بافر 

اء وافٌْى.... أـثر بُثر من إمم ؿوة ذم افبدن وافًِم وافذـ

افُاؾرة ادًارصة، ؾٓل ـإوا ظذ حق؟! وهل أؽْى ظْٓم ظِّٓم 

ْ اُهْم ؾِٔاَم إِن }وؿوهتم وؽْاهم من اهلل صٔئًا! ؿال تًاػ:   ُ ْد َم ََ َوَف

ًًا َوَأْبَهارًا َوَأْؾِئَدًة َؾاَم َأْؽَْى ظَ  ّْ َْا هَلُْم َش ِْ ًَ ْم ؾِِٔه َوَج ـُ ْ ا  ُ ْم م  ُٓ ْْ

ُٕوا ََيَْحُدوَن  ا ـَ  إِْذ 
ٍ
ء ن ََشْ َٓ َأْؾِئَدهُتُم م  َٓ َأْبَهاُرُهْم َو ْم َو ُٓ ًُ ّْ َش

ِ ـهِ بِآَياِت  ِزُئون اف ْٓ ُٕوا بِِه َيْسَت ا ـَ ا   .{َوَحاَق هِبِم م 

 



() 

 

ًْ يت   مل بٖٕه افقء بىالن ظذ آشتدُٓل : افثامْة  هُ ب

ِمنُ } :ـَوفه ،افوًٍاء إٓ ْٗ ُٕ َك  َفَك  َأ ًَ َب  َوات 

 }: وؿوفه ،[888 :افنًراء] {إَْرَذُفونَ 
ِ
ٓء ُٗ  َمن   َأَه

ِ ـهُ ا مْ  ف ِٓ ْٔ َِ َِْْْٔا ِمنْ  َظ   .[23 :إًٕام] {َب

ِ ـهُ ا هُ رد  ـؾ      َْٔس }: وفهـبَ ف ِ ـهُ ا َأَف َٖظْ  ف  َِمَ ـبِ

ـِِرينَ  ا  .[23 :إًٕام] {بِافن 
 

ٍَ  آؿتداءُ : افتاشًة ًُ  ةِ ََ َس ب ال ُج و ِامءاف  ٓ ًُ  اد،ب  اف

َا َيا}: بَوفه ؾٖتى ِذينَ  َأْيُّ ثِراً  إِن   آَمُْوا اف   ِمنَ  ـَ

هْ ـَواف َبارِ ـإَْح  ـُ  َبانِ ـرُّ ْٖ َٔ  افْ اسِ  َواَل ـَأمْ  ُِونَ ـَف

ونَ  َباضِلِ اْفـبِ  ِ ـها َشبِٔلِ  َظنْ  َوَيُهدُّ  ،[36 :افتوبة] {ف

ُِوا ٓ}: وبَوفه ٌْ مْ  ذِم  َت ُُ  َوٓ َحق  اْفـ َؽْرَ  ِديِْ



() 

 

وا ًُ ُِّوا َؿدْ  َؿْومٍ  َأْهَواءَ  َتت بِ ُِّوا َؿْبُل  ِمنْ  َض ثِراً  َوَأَض  ـَ

ُِّوا   َظنْ  َوَض
ِ
بِٔلِ  َشَواء  .[77 :ادائدة] {افس 

 

ِ   ينافد   النـبى ظذ تدُٓل ـآش: رةـافًاص  ةبَ

ْأِي  َباِدَي } :ٓمــَوف ،ٍيٓمـح وظدم أهِه  {افر 

 .[57]هود: 

                                 

( هذه ادسٖفة تنبه ادسٖفة افثامْة من ٕاحٔة آشتدٓل، ؾٍٔٓام 8)

شل بو افرُّ ٓا مل بٖهنا رشافة إٕبٔاء بىالنظذ  اشتدل  مُذ  ًْ  إٓ يت ب

: ♠افوًٍاء وؿِِٔو افًِم وافبهرة، ـام ذم ؿول ؿوم ٕوح 

َك  ََٕراكَ  َوَما} ًَ َب ٓ   ات  ِذينَ  إِ ْأِي  َباِدَي  َأَراِذُفَْا ُهمْ  اف  مْ  ََٕرى َوَما افر  ُُ  َف

َْْٔا َِ مْ  َبْل  َؾْولٍ  ِمنْ  َظ ُُ ُيُّْ اِذبِغَ  َٕ ٔ ٓم ظ ، ؾاشتٍُْوا{ـَ باِع ٕب ن ات 

ٍِة احلَراء  ة أن  افذين ات بًوه هم )أراذُل افَوم(، أي: افس  بحج 

ٕاءة! ويَهدوَن ضًٍاَءهم وؾَراَءهم، وؿوهُلم )بادَي : أهل افد 

ر ؽر من اتبًوك إٕام: أي افرأي( ُُّ ة، تٍ  =ما بّجـرد بل وَروي 



() 

 

 ،افٍاشد بافَٔاس آشتدُٓل : ظؼة احلادية

ُتمْ  إِنْ } :ـَوهلم ْٕ َْا َبَؼٌ  إِٓ   َأ ُِ  .[80 :إبراهٔم] {ِمْث
 

  .افهحٔح افَٔاس إُٕارُ : ظؼة افثإٔة

                                                                                                

 من بهرة ظذ فٔسوا ؾزظّوا أن  مت بًي إٕبٔاء تبًوك، دظوهَتم=

شل هم  أمرهم، وما ظْدهم ُبًد ٕير! بْٔام احلََٔة أن  أتباع افرُّ

ًَُِا وأحالهم شّتًا  أرجُح افْ اس ظَاًل وأرزهُنم ؿوًٓ وأحسُْٓم ُخ

 .ظِٔٓم أمجًغ( )رضواُن افِـهُ 

وما أصبه جاهِٔة افَرون افٌابرة بٖهِل اجلاهِٔة ادًارصة، افذين 

م ضًٍاء، يستٓزؤون  شل( ويهٍوهنم بٖهن  بادجاهديَن )أتباع افرُّ

أحالم، ُحدثاء أشْان، ؾاصِغ، فٔس فدْيم ؾَه واؿع،  شٍٓاء

ة إٓ باهلل. ين...!! ؾال حول وٓ ؿو   مؼوظٓم تدمر افد 

م دائاًم يًتّدون ظذ إؿٔسة 8) ( من خهال أهل اجلاهِٔة أهن 

، من ذفك ما ذـره ادٗففافهحٔحة،  افٍاشدة وُيُْرون إؿٔسة

شل ظذ ظدم صح    =افتِٓم!ـِة رشـوهو اشتدٓهلم ببؼية افرُّ



() 

 

                                                                                                

ِ ـُه تًاػ ؿٔاَشٓم افٍاشَد هذا ذم ؽر موضٍع من افَرآن = ؾٖبىل اف

وْ  ُؿل}افُريم، ـَوفه شبحإه:  انَ  ف  ةٌ  إَْر ِ  ذِم  ـَ َُ ُنونَ  َمًِئ ّْ  َي

ِئْ غَ  َّ ْفَْا ُمْى م َفَْز  ِٓ ْٔ َِ نَ  َظ   م 
ِ
اَمء َُِاً  افس  ُشوًٓ  َم ، ؾاحلُّة وافواؿع {ر 

افبِؼ من جْسٓم فٍَٔٓوا ؿوفه ويٍّٓوا  يَتؤاِن أْن يُوَن رشوُل 

ِ ـهِ  شوَل من جْس افبؼ،  رشافته، بل من رمحة اف تًاػ أن جًل افر 

ِ ـِه احلّدُ  ي مْه وات باظه! ؾِ  َ ًَُِا دا أضاؿوا افتِ شوُل َم  ؾِو ـان افر 

ِ ـهُ  َمن  }أْن  ِمِْغَ اْفـ َظَذ  اف ْٗ َث  إِذْ  ُّ ًَ مْ  َب ِٓ مْ  ِمنْ  َرُشوٓ ؾِٔ ِٓ ِس ٍُ ْٕ   .{َأ

 هو أنْ  -افـَجِٓة افذي ُيُْره–من هْا ؾ٘ن  افَٔاَس افهحٔح 

يُون رشول افبؼ من افبؼ ورشول ادالئُة من ادالئُة، 

 بدظة وافَٔاس افٍاشد هو اظتَاد ظُس ذفك، ؿال ابُن افَٔم: ـل

ُِٓا ؾاشدة ومَافة  أمر من ؾسد ما ؾسد افٍاشد، وما افَٔاس من أص

 افدٕٔا رش   افٍاشد، ؾٖصُل  بافَٔاس إٓ مْه خرب ما وخرب افًامل

 افٍاشد ]إظالم ادوؿًغ[. افَٔاس هذا من مجًٔه وأخرة



() 

 

 اجلامع ؾٓم ظدم :ؿبِه وما هلذا واجلامع     

 .وافٍارق
 

ٌُ : ظؼة افثافثة  ،احلغوافه   افًِامء ذم ِواف

ُِوا ٓ َُِتاِب اْفـ َأْهَل  َيا}: ـَوفه ٌْ مْ  ذِم  َت ُُ  َوٓ ِديِْ

وُفوا َُ ِ ـهِ ا َظَذ  َت  .[878 :ساءافْ  ] {َحق  اْفـ إِٓ   ف
 

                                 

( افَٔاس: هو إحلاق ؾرع بٖصل ذم حُم جلامع بْٔٓام، ؾ٘ذا اختل 8)

إرـان ـان افَٔاس ؾاشدًا، وؿد ٕص ادهْف هْا رـن من هذه 

ظذ أن شبب ظدم افتٍريق بغ افَٔاس افهحٔح وافَٔاس افٍاشد 

هو ظدم ؾٓم )اجلامع( افذي يْبْي ظِٔه افَٔاس افهحٔح، وظدم 

ؾٓم )افٍارق( افذي ٓ يهح مًه افَٔاس، بًبارة أخرى أهنم مل 

أن تُون ظِة احلُم  يٍّٓوا ظِة احلُم ؾٓاًم صحٔحًا، إذ ٓ بد من

 ذم إصل متوؾرة ذم افٍرع، ؾ٘ذا إتٍت افًِة بىل افَٔاس.



() 

 

 ؿاظدة، ظذ مبْي   متَد   ما ـل   أن  : ظؼة افرابًة

 ،وافين اهلوى بًونَ ؾٔت   ،واإلثبات ٍُي افْ   :وهي

 .شلافرُّ  به جاءْت  ظام   ًرضونويُ 
 

 آتاهم ما باعات   ظن هماظتذارُ : ظؼة اخلامسة

ِ ـهُ ا ُِوُبَْا}: ـَوهلم ،افٍٓم بًدم ف ٌِْف  ُؿ  َيا} ،{ُؽ

ُْٔب  ًَ هُ  َما ُص ََ ٍْ ثِراً  َٕ وُل  مِم ا ـَ َُ  ،[38 :هود] {َت

 َٖ ِ ـهُ ا مهَب ـذَ ؾ  ظذ بعِ افى   بسبب ذفك أن   وبغ   ف

 .ـٍرهم بسبب بعَ افى   وأن   ؿِوهبم،

                                 

م ُيثبتون ما ٍٕاه اهلل تًاػ ويٍْون ما أثبته، مثاًل: اهللُ ظز  8) ( أي أهن 

وجل  ٍٕى افؼك وأثبت افتوحٔد، ؾًُسوا هم إمر وٍٕوا 

وٍٕى افتوحٔد وأثبتوا افؼك، وـذفك اهلل شبحإه أثبت احلالل 

 احلرام، ؾجاؤوا وٍٕوا احلالل وأثبتوا احلرام.



() 

 

ِ ـهِ ا نَ مِ  أتاهم ظام   مُٓ ٔاُض تِ اظْ : ظؼة افسادشة  ف

 ُُ ِ ـهُ ا رَ ـذـ ـام حر،ـافس   بتُ ب : ؿوفه ذم ذفك ف

َبذَ } ِذينَ  ِمنَ  َؾِريٌق  َٕ ِ ـهِ ا ـَِتاَب  َُِتاَب اْفـ ُأوُتوا اف   ف

وِرِهمْ  َوَراءَ  ُٓ ُمْ  ُط َٖهن  ونَ  ٓ ـَ ُّ َِ ًْ وا*  َي ًُ َب  َما َوات 

ُِوا َٔاضِغُ  َتْت ِِْك  َظَذ  افن  ْٔ  ُم َِ -808 :افبَرة] {اَمنَ ـُش

805]. 
 

 :ـَوفه ،إٕبٔاء إػ باضِٓم ٕسبةُ : ظؼة افسابًة

رَ  َوَما} ٍَ ْٔ  ـَ َِ  َما}: وؿوفه ،[805 ]افبَرة: {اَمنُ ـُش

انَ  ٔ   َوٓ اً َْيُوِدي   إِْبَراِهٔمُ  ـَ
إِ  .[47 :ظّران] {اً َْٕكَ



() 

 

 يْتسبونَ  إٓتساب، ذم ٓمتْاؿُو : ظؼة افثامْة

 .باظهات   تركَ  همإطٓارِ  مع إبراهٔم إػ
 

 احلغافه   بًض ذم ٓمُح دْ ؿَ : ظؼة افتاشًة

  ذم ودـافٔٓ دحــَ ،إفٔٓم بغـادْتس بًض ًلٍِ ـبِ 

 

 

                                 

ظون إتساهَبم فدظوة افنٔخ 8) ( ـًِامء آل شِول افٔوم، افذين يد 

اب وأحٍاده )رمحٓم اهلل(، وهم ٓ يٍُرون  حمّد بن ظبد افوه 

بافى اؽوت! وٓ َياهدون ذم شبٔل اهلل! بل ويوافون افهِٔبٔغ 

ُِٓم ـ ظوَن وحياربون ادجاهدين! ؾّث واؾض اف ذين يد  ّثل افر 

إتساهَبم فًع ويزظّون ُحب  احلسغ؛ وهم ٓ يت بًوهنام ذم 

، بل يًٍِون ؽَر ما ـإا ¶توحٔدمها وظبادهتام وأخالؿٓام 

 ظِٔه متامًا.



() 

 

 .☺ حمّد ذم وافْهارى افٔٓود وؿدح ظٔسى،
 

 حرةِ افس   يِق ارِ خَ ـَم ذم مـهاظتَادُ : رونــافًن

 إػ هوٕسبتُ  افهاحلغ، ـراماِت  نْ مِ  اأهن   ٓمـوأمثافِ 

 .♠ فسِٔامن ٕسبوه ـام ،إٕبٔاء

                                 

( من ضرائق اجلاهِٔة أهنم يْيرون إػ إْتَباع؛ ؾ٘ذا ارتُبوا أمرًا 8)

باع! وهذا ؿبٔحًا؛ ٕسبوه إػ ادتبوع؛ فٔج ة هلم ذم ترك آت  ًِوه حج 

، إذ أهنم ضًْوا ذم ♠ما ؾًِه افٔٓود مع ٕبي اهلل ظٔسى 

اهلل ثافث ثالثة،  أن  أتباُظه افهِٔبٔون، وزظّوا  رشافته فـام  إحرف

َل افٔٓوُد وافْ هارى،  أو ابن اهلل ،أو أن ادسٔح هو اهلل ًَ وـذفك َؾ

ٔ ْا حمّد  ادْتسبغ  يًٍِه بًُض  ه بسبب ماورشافت ☺وضًْوا ذم ٕب

اخ وافٌْاء وضًن اجلسد من  فإلشالم راويش ـافرؿص وافكُّ افد 

 بادٌارز... إفخ.

( ادخاريق: مجُع ِمـْخَراق، وهو ما خافَف افًادة، ؾادخاريق هي 5)

 =خوارق افًادات، وإمر اخلارق فًِادة إذا ُأجري فْبي؛ ؾٓذه



() 

 

                                                                                                

ُْٔي= ر ذم حال افنخص افذي جرى ظذ مًجزة، أما ؽر إٕبٔاء ؾ

ٔ ًا ؾٓذه ـرامةٌ  دًا تَ هبا  مُ ُيُرِ  يديه ذفك إمر اخلارق؛ ؾ٘ن ـان موح 

ًوذة اهللُ أوفٔاءه حر وافن  ، وإن ـان مؼـًا ؾاجرًا ؾٓي من افس 

َٔل ، مع إثبات افٍارق بغ جْس افتي تَِٔٓا افنٔاضغ واحِل

راجع ـتاب افْبوات فنٔخ فالشتزادة: ] افُرامات وجْس افسحر

 . .اإلشالم ابن تّٔٔة[

ان   ٓ ُُّ حرة ودجل اف وَن صًوذات افس  وأهُل اجلاهِٔة يًدُّ

محن،  ويستدفون هبا وخزظبالت افَبوريغ من ـرامات أوفٔاء افر 

بل وزادوا ظذ ذفك أْن ظذ صالح وؾالح َمْن ُأجريت ظذ يديه! 

! ذم حغ أن  هذه إظامل ♠ٔامن ٕسبوها زورًا فْبي اهلل شِ

ه اهلل تًاػ ٕبٔه مْٓا، ـام ذم ؿوفه شبحإه:   َوَما}من افٍُر، وؿد ٕز 

رَ  ٍَ ْٔ  ـَ َِ  .{اَمنُ ـُش



() 

 

 ـَُ ُّ ـباف مـُهدُ ـتًبُّ : ؼونـوافً ةـاديـاحل
ِ
 اء

 .يةدِ ْه وافت  
 

 .باًِ وفَ  هلواً  ٓمديَْ  ذوااَّت   أهنم: وافًؼون افثإٔة
 

 

 واؾيُّْ  هتمؽر   ٕٔاافدُّ  احلٔاةَ  أن  : وافًؼون افثافثة

ِ ـهِ ا ظىاءَ  أن    :ـَوهلم ،ضاهرِ  ظذ يدلُّ  مْٓا ف

                                 

اَن َصاَلهُتُْم ِظَْْد }( ؿال تًاػ: 8) ـَ اًء َوَتْهِدَيًة اْفـَوَما  َُ ٓ  ُم ِْٔت إِ َب

ُرونَ اْفـَؾُذوُؿوا  ٍُ ُْ ُْْتْم َت ـُ َذاَب باَِم  ، مُاًء: أي : صٍرًا، وتهديًة: {ًَ

أي : تهًٍَٔا، وادراد بافهالة: إما افدظاء، أو أؾًال أخرى ـإوا 

وهنا صالة، ومثل هذه إؾًال ٓ يُّن أن تُون  ُّّ يًٍِوهنا ويس

ا ما يًٍِه افٔوم بًض  َٓ ُٓ ظبادة، بل هي من اجلاهِٔة، وينب

ِ ـه افهوؾٔة من اد هبا ُاء وافتهدية ويزظّون أهنم يًبدون اف

 ويت بًون رشوفه!



() 

 

َثرُ  َْٕحنُ } ـْ بِغَ  َْٕحنُ  َوَما َوَأْوٓداً  َأْمَوآً  َأ ذ  ًَ ُّ  {بِ

 .[32 :شبٖ]
 

 إذا احلق   ذم خولافدُّ  تركُ : وافًؼون افرابًة

 ََ ِ ـهُ ا ؾٖٕزَل ، ةٍَ َٕ وأَ  اً تُزُّ  ًٍاءُ افوُّ  إفٔه ٓمشب  ف

                                 

ِ ـهُ  ذا ادر  اخلىر مـام  ابتذ به( وه8) مان،  اف تًاػ أؿوامًا ذم هذا افز 

ؾٖظرضوا ظن ات باع احلق  وآفتحاق برـب اخلالؾة اإلشالمٔة افتي 

هبا!  ُوفدت مْذ ظاٍم وٕهف، رؽم أهنم أؾْوا أظامَرهم يْادون

خول ذم  دوَن ؿادهَتا! ويدُظون افْ اس فِدُّ وـإوا من ؿبُل يّج 

ًَ  مؼوظٓا! وأظيمَ  ْزُ وإٍٕة! ما دؾ
ُِ بًدما ٓم فذفك هو اف

وفة   ؾر  ٕهب إماٍم فِّسِّغ وإؿامة افد 
ِ
شبَٓم ٕداء

يًاؾْٔا مم ا ٕسٖل اهلل تًاػ أن اإلشالمٔة ادجاهدوَن ذم شبٔل اهلل، 

 ٔخرين.ابتذ به ا



() 

 

ِذينَ  َتْىُردِ  َوٓ} :تًاػ مْ ـَرب   َيْدُظونَ  اف   أيات {ُٓ

 .[25 :إًٕام]
 

 بىالٕه ظذ آشتدُٓل : وافًؼون اخلامسة

انَ  َفوْ }: ـَوفه ،ًٍاءافوُّ  قبْ َس بِ  َٕا َما َخْراً  ـَ و َُ  َشَب

ْٔهِ   .[88 :إحَاف] {إَِف
 

ِ ـهِ ا ـتاِب  حتريُف : وافًؼون افسادشة  بًد نْ مِ  ف

ُِ  ما  .يًِّون وهم وهظَ
 

ُُ  تهُْٔف : وافًؼون افسابًة  افباضِة تِب اف

ِ ـها إػ ٓاوٕسبتُ  ِ ِذينَ  َؾَوْيٌل }: ـَوفه ،ف ُتُبونَ  فِ ُْ  َي



() 

 

َْٖيِدْيِمْ  َُِتاَب اْفـ وُفونَ  ُثم   بِ َُ ِ ـهِ ا ِظْْدِ  ِمنْ  َهَذا َي  {ف

 .[73 :افبَرة] أية
 

 إٓ احلق   نَ مِ  يَبِونَ  ٓ أهنم: وافًؼون افثامْة

ِمنُ  َؿاُفوا}: ـَوفه ،ضائٍتٓم مع اف ذي ْٗ ِزَل  باَِم  ُٕ ْٕ  ُأ

َْْٔا َِ  .[38 :افبَرة] {َظ
 

 بام يًِّون ٓ ذفك مع أهنم: وافًؼون افتاشًة

ِ ـهُ ا هٕب   ـام ،ٓمضائٍتُ  هتَوفُ  : بَوفه ظِٔه تًاػ ف

ِِمَ  ُؿْل } ُِونَ  َؾ ُت َْ َٔاءَ  َت بِ ْٕ ِ ـهِ ا َأ ُْْتمْ  إِنْ  َؿْبُل  ِمنْ  ف  ـُ

ِمِْغَ  ْٗ  .[38 :افبَرة] {ُم
 



() 

 

ِ ـها آيات ظجائب من وهي: افثالثون  ام  ـف أهنم !ف

ِ ـهِ ا وصٔةَ  ترـوا  هنى ما وارتُبوا بآجتامع، ف

ِ ـهُ ا  فدْيم بام حزٍب  ـلُّ  صارَ  ؛آؾساق من ظْه ف

 .ؾرحغ
 

 أيات أظجب من وهي: وافثالثون احلادية

 ؽايةَ  إفٔه إتسبوا اف ذي ينَ افد   ممًاداهُت  !أيواً 

 مهُ وْ ظادَ  ناف ذي- افٍُار دينَ  ٓمتُ ـوحمب   افًداوة،

ٔ   واوظادَ   ؾًِوا ـام ادحبة، ؽايةَ  -ٓمتَ ـوؾئ ٓمٕب

 ،♠ موشى بدين أتاهم ام  ـف ☺ بي  افْ   مع

 .ؾرظون آل دين من وهي ،حرافس   تَب ـُ  بًواوات  
 



() 

 

 نْ مَ  مع ـان إذا باحلق   همرُ ٍْ ـُ : وافثالثون افثإٔة

ودُ اْفـ َوَؿاَفِت }: تًاػ ؿال ـام ،هَٕ وْ وَ َْي  ٓ ُٓ َٔ 

َْٔسِت    َظَذ  افْ َهاَرى َف
ٍ
ء  افْ َهاَرى َوَؿاَفِت  ََشْ

َْٔسِت  ودُ اْفـ َف ُٓ   َظَذ  َٔ
ٍ
ء  .[883 :افبَرة] أية {ََشْ

 

 نْ مِ  إٔه واأؿرُّ  ما همإُٕارُ : وافثالثون افثافثة

: تًاػ ؾَال ،افبٔت ج  َح  ذم ؾًِوا ـام ،ديْٓم

                                 

، ♠( ـام ؾًل افٔٓود، ؾٓم يزظّون أهنم ظذ مِة إبراهٔم 8)

وذم ذات افوؿت ٓ يًسؾون بافًُبة ؿبًِة وٓ باحلج  ظبادًة، وـام 

وَن ♠ؾًل مؼـو ؿريش، ُيْسبون إٍٔسٓم إلبراهٔم  ، وُيَر 

مْاشُه، فُْٓم ٓ يٍَون مع افْ اس بًرؾات يوم أن احلج  من 

 ذم مزدفٍة، متٔٔزًا ٍٕٕسٓم ظن ؽرهم. ظرؾة، وإٕام يٍَون

 أهُل اجلاهِٔة يًٍِون ذفك إػ يومْا هذا، ؾُم ٕسّعُ  وما زال

ن يْتسُب فإلشالم،   ّ  =وُيُُْر أن  افديَّراضٔة ـٍر، بل ويْاؾُح ظ



() 

 

ِ ةِ  َظنْ  َيْرَؽُب  َوَمنْ } هَ  َمنْ  إِٓ   إِْبَراِهٔمَ  ِم ٍِ  َش

َسهُ  ٍْ  .[830 :افبَرة] {َٕ
 

 اأهن   ظيتد   رؿةٍ ؾِ  ـل   أن  : وافثالثون افرابًة

ِ ـهُ ا ؾٖـذهبم اجٔة،افْ   مْ  َهاُتوا}: بَوفه ف ُُ َٕ  ُبْرَها

ُْْتمْ  إِنْ   افهواَب  بغ   ثم ،[888 :افبَرة] {َصاِدِؿغَ  ـُ

                                                                                                

ن =  ّ ا صورى من صِب دين اإلشالم! وـم ٕسّع ظ ظْٓا بٖهن 

ي ٍَٕسه مسِاًم   ّ وُيُُْر جٓاَد افى ِب، ويْاطر بٖن  افَتاَل ذم يس

ؾع! وـثٌر ما ٕسّع ظن  َع إٓ فِد  مِتزمغ  ُإٔاسٍ شبٔل اهلل ما رُش 

م يستًّون فألؽاين ويناهدوَن إؾالم  بافهالِة، فُْٓ 

مْن ؿاَل هذا ؾن  مباح، ووادسِسالت، ؾ٘ذا ٕاصحٓم أحٌد ؿافوا: 

ِ ـهَ أن   م ادًازف و اف  ٔة.اهلل افًاؾسٖل ٕ إؾالم!حر 



() 

 

َِمَ  َمنْ  َبَذ }: بَوفه هُ  َأْش َٓ ِ ـهِ  َوْج
 {حُمِْسنٌ  َوُهوَ  فِ

 .[885 :افبَرة] أية
 

ًَ  بُنِف  دُ ـافتًبُّ : وافثالثون اخلامسة  ،وراتاف

ُِوا َوإَِذا}: ـَوفه ًَ ا َؿاُفوا َؾاِحَنةً  َؾ َٕ ا َوَجْد َٓ ْٔ َِ  َظ

ا َٕ ِ ـهُ اوَ  آَباَء ا ف َٕ  .[51 :إظراف] {هِبَا َأَمَر

                                 

 يىوؾون ادؼـون ـان: جماهد ؿال"( ؿال ابُن ـثر ذم تٍسره: 8)

 ظذ ادرأة ؾتوع أمٓاتْا، وفدتْا ـام ٕىوف: يَوفون ُظراة، بافبٔت

ة، ؾرجٓا ًَ ُِّه أو بًُوه يبُدو افٔوم :وتَول افقء أو افْ ْس  وما...  ـ

ِّهُ  ؾال مْه َبدا ُِوا َوإَِذا} تًاػ: اهلل ، ؾٖٕزل أح ًَ  {َؾاِحَنًة... َؾ

ى اهلل تًاػ ـنَف افًورة ؾاحنة، أما افًِامٕٔون  ،"أية  ّ ؾس

  ٔ ي حوارة وِرؿ ون افتًر  ُّّ ُٔس م اً ؾ وثَاؾة! )أخزاهم اهلل  اً وتَدُّ

َن ادجاهديَن من اشتئهاهلم(، ذم حغ أن  مجٔع   ُ رشآِت وم

وآحتنام، تدظو فسس افًورة  ،وـذفك افًَل وافٍىرةإٕبٔاء، 

ُْٕا وشُّْة ٕبْٔا صاهداِن ظذ ذفك.  وؿرآ



() 

 

 ـام ،احلالل بتحريمِ افتًبُّـُد : وافثالثون افسادشة

 .كبافؼ   واتًبد  
 

 إحبار خاذِ ـبات  افتًبُّـُد : وافثالثون افسابًة

ِ ـها دون من أرباباً  هبانوافرُّ   .ف
 

 ـَوفه ،ٍاتافه   ذم اإلحلادُ : وافثالثون افثامْة

ُِنْ }: تًاػ ِ ـهَ ا َأن   َطَُْْْتمْ  َوَف َِمُ  ٓ ف ًْ ثِراً  َي  ام  ـمِ  ـَ

ُِونَ  َّ ًْ  .[55 :ؾهِت] {َت
 

: ـَوفه ،إشامء ذم اإلحلادُ : وافثالثون افتاشًة

ُرونَ  َوُهمْ } ٍُ ُْ مْحَنِ  َي  .[30 :افرظد] {بِافر 
 



() 

 

 .ؾرظون آل ـَولِ  ًىٔل،افت  : إربًون
 

 ،شبحإه إفٔه َائصافْ   ٕسبةُ : وإربًون احلادية

  ظن رهباهنم تْْزيه مع ًب،وافت   اجةـواحل ـافوفد

                                 

ًَ  إُٕارُ هو : افتًىُٔل ( 8) صإع، ـام ؿال ؾرظون  مِ ـافَ أن يُون فِ

ي}فَومه:  ْم ِمْن إَِفٍه َؽْرِ ُُ ُت َف ّْ
ِِ من أيات  وٕحو ذفك ،{َما َظ

ٔ م ذم مدارج افسافُغ:   َصـر   وافتًىُٔل "ذم آل ؾرظون، ؿال ابُن افَ

ك ِمنَ    ."افؼ 

ؾٍي ظكٕا من افًهور ظن مثل هذه اجلٓآت،  ظٌك  ومل ُيُل 

ٔ ة ادِحدة، وات بًٓا  احلال خرَجِت  ٔوظ  -وٓ يزال يت بًٓا-افن 

ى بافبِدان   ّ ماليغ افبؼ! مْٓم من هو موجود ؾٔام يس

ات، ويًَدون  اإلشالمٔة! وهلم مٗشسات وأحزاب ومَر 

جوَن إلُٕار وجود اهلل تًاػ ادٗمترات ويَِون ادحارض ات، ويرو 

م أوفٔاء  ن يزظّون أهن   ّ بغ أبْاء ادسِّغ! وظذ مرأى ومسّع مـ

ِ ـُه مُِٓم، أمور ادسِّغ  .أزاَل اف



() 

 

 .ذفك بًض
 

 ـَول ،ِكِّ ـاف ذم كُ افؼ  : وإربًون افثإٔة

 .ادجوس

                                 

ِسُٔح اْبُن اهللاْفـ}( ـَول افْهارى: 8) هوَن رهباهَنم ظن ، {َّ وهم يْز 

واج وإٕجاب إوٓد!  ِ ـهَ إِن  }وؿول افٔٓود: افز  َْٕحُن  اف ٌر َو
َِ َؾ

َٔاء
ِق افسّوات وإر  اهلل تًاػ بدء بخ ٓم: أن  زظّو ،{َأْؽِْ

: اهلل تًاػٖٕزل ؾوأـِّٓا اجلًّة واشساح يوم افسبت! يوم إحد 

دْ } ََ َْا َوَف َْ َِ اَمَواِت  َخ َْرَ   افس  ْٕ اَم  َوَما َوا ُٓ َْْٔ امٍ  ِشت ةِ  ذِم  َب َْا َوَما َأي   َمس 

وٍب  ِمن ٌُ ِ  }ؾ٘هنم  افًرب يمؼـأما  ،{فُّ ُِوَن فِ ًَ ، {َبَْاِت اْفـ ـهِ ََيْ

َ  َوإَِذا} هُ  َطل   بِإَُٕثى َأَحُدُهمْ  ُبؼ  ُٓ ئِمٌ  َوُهوَ  ُمْسَوّداً  َوْج تًاػ ! {ـَ

 .ظِوًا ـبرا اهللُ ظام  يهٍون

ٌة ذم بالد ؾارس، تًبُد افْ ار، هلم رشائَع خاصة، 5) ُجوس: أم  َّ ( افـ

ة  ٔة ٕسبًة إػ مزدك افذي اد ظى افُّْبو 
ـِ ْزَد َّ وهم ؾَِرٌق صتى، مْٓم افـ

ٔ ة، ومذهبٓم أن  افْ اس رشـاَء ذم ادال وافْ ساء ـام  =ودظا فإلباح



() 

 

 .افَدر حودُ ُج : وإربًون افثافثة
 

ِ ـهِ ا ظذ آحتجاُج : وإربًون افرابًة  .به ف
 

ِ ـهِ ا عِ رَش  ةُ َض ارَ ًَ مُ : وإربًون اخلامسة  .هرِ دَ ََ بِ  ف
 

                                                                                                

ته افنٔوظٔة أهنم رشـاء ذم اداء واهلواء، وهذا هو ظُغ ما تبْ =

اظوا ادًارصة! ؾٓم وأوفئك أبىِوا ادُِٔة اخلاصة )افٍردية( وأص

  ادُِٔة افًامة )اجلامظٔة(.

باتٍاق أهل افًِم، ـام ؿال  أما اإلشالُم ؾَد أباح ادُِٔة افٍردية

مْ }تًاػ:  ُُ ْم ُرُؤوُس َأْمَوافِ ُُ َِ َِٕهٌٔب }، وؿال شبحإه: {َؾ َجاِل  ِر  ف 

َتَس  ـْ  إن  : »ذم احلديث افذي رواه افنٔخان ☺وؿال ، {ُبواْ مم  ا ا

امرئ  ماُل  ٓ حيلُّ : »☺ ، وؿال«ظُِٔم حرام دمائُم وأموافُم

  .[رواه أمحد] «مْه مسِم إٓ بىٔب ٍٕسٍ 



() 

 

: ـَوهلم ،هرافد   ةُ ـب  َس مَ : وإربًون افسادشة

َْا َوَما} ُُ ِِ ْهرُ  إِٓ   ُْيْ  .[56 :اجلاثٔة] {افد 
 

ِ ـهِ ا مِ ًَ ِٕ  إضاؾةُ : وإربًون افسابًة  ،هؽرِ  إػ ف

ِرُؾونَ } :ـَوفه ًْ َت  َي َّ ًْ
ِ ـهِ ا ِٕ ُُِروهَنَا ُثم   ف  ُيْْ

َثُرُهمُ  ـْ اؾُِرونَ اْفـ َوَأ  .[13 :حلافْ  ] {َُ
 

ُُ : وإربًون افثامْة ِ ـها بآياِت  رُ ٍْ اف  .ف
 

 .ٓاًِو بَ  دُ حْ َج : وإربًون افتاشًة
 

َزَل  َما}: ؿوُفـٓم: اخلّسون ْٕ ِ ـهُ ا َأ  ِمنْ  َبَؼٍ  َظَذ  ف

 
ٍ
ء  .[38 :إًٕام] {ََشْ

 



() 

 

 َهَذا إِنْ }: افَرآن ذم ٓمـؿوفُ : واخلّسون احلادية

 .[52 :اددثر] {َبَؼِ اْفـ َؿْوُل  إِٓ  
 

ََ : واخلّسون افثإٔة ِ ـهِ ا ةِ ِّ ُْ حِ  ذم ُح دْ اف  .تًاػ ف
 

 وافباضْةِ  اهرةِ افي   لِ َٔ احلِ  ُل اَم إظْ : واخلّسون افثافثة

: تًاػ ـَوفه ،شلافرُّ  به جاءْت  ما عِ ؾْ دَ  ذم

ُروا} َُ رَ  َوَم َُ ِ ـها َوَم : وؿوفه، [26 :ظّران آل] {ف

ةٌ  َوَؿاَفْت } ٍَ ِذي آِمُْوا َُِتاِب اْفـ َأْهلِ  ِمنْ  َضاِئ  بِاف 

ِزَل  ْٕ ِذينَ  َظَذ  ُأ ارِ  َوْجهَ  آَمُْوا اف  َٓ ُروا افْ  ٍُ ـْ  {آِخَرهُ  َوا

 .[75 :ظّران آل]
 



() 

 

 به ِوأتوص  فِ  باحلق   اإلؿرارُ : واخلّسون افرابًة

ًِ  إػ  .]افسابَة[أية  ذم ؿال ـام ه،دؾ
 

َّ  ُب هُّ ـًافت  : ّسونـواخل امسةـاخل  ،بـذهَ فِ

ِمُْوا َوٓ}: ؾٔٓا ـَوفه ْٗ نْ ـفِ  إِٓ   ُت مْ ـِديَْ  َتبِعَ  َّ ُُ} 

 .[73 :ظّران آل]
 

 اإلشالمِ  باعِ ات   تسّٔةُ : واخلّسون افسادشة

انَ  َما}: تًاػ ؿوفه ذم ذـره ـام ،رـاً ـِص   رٍ ـفَِبَن  ـَ

َٔهُ  َأنْ 
تِ ْٗ ِ ـهُ ا ُي مَ اْفـوَ  َُِتاَب اْفـ ف ُْ ةَ ـَوافُّْ  ُح  ُثم   ُبو 

وَل  َُ ُٕوا فِِْ اسِ  َي و ِ ـها ُدونِ  ِمنْ  ِل  ِظَباداً  ـُ  {ف

 .[73 :ظّران آل] أيتغ
 



() 

 

َُ  ريُف حَت : واخلّسون افسابًة  .ًهمواِض  ظن مِ ِِ اف
 

 .بافُتاب إفسْةِ  يُّ ـفَ : واخلّسون افثامْة
 

 ابِئةِ بافه   دىاهلُ  أهلِ  تَُِٔب : واخلّسون افتاشًة

 .ةوي  َن حَ اْفـو

                                 

ٌة ؿديٌّة مًروؾة، وفٔسوا هم ادَهودين ذم هذه 8) ابِئِة: أم  ( افه 

ٕ ام ـان افًرب ذم اجلاهِٔة ُيىَِون فَب )صابِئ( ظذ  ادسٖفة، وإ

هًا مْه وُشخريًة، ـام  َُّ ـل من ُيرج ظن ديْٓم ودين آبائٓم تْ

بوا به رشول اهلل   َ فتٍْر افْاس مْه، وـذا ـإوا يَوفون ظن  ☺ف

حابة:    ."صبٖ ؾالن"ـل من يسِم من افه 

ة: ؾٓاْفـأما  ِِ  فٌَب  وَحَنوي  َرُق افوافة  هَُ ُيى ٍِ ظذ أهُل افبدع واف

امًا هلم بافـَحْنِو،  باع، اهت  أهل افسْ ة وإثر واحلديث وآت 

( وأن  ٓ اظتباَر هلم بْٔٓم)ؾٔتّٓوهنم بٖهنم حنٌو بغ افْ اس 

 =تٖويل خمتِف احلديث:ذم ؿتٔبة  بنُ اؿال  مْه، ٓ ؾائدةَ ـالمٓم 



() 

 

َُ  اؾساءُ : افستون ِ ـها ظذ ِب ذِ اف  .ف
 

 .باحلق ُذيُب ـافت  : وافستون احلادية
 

 واظُ زِ ؾَ  ةِ ج  حُ ـباف بواِِ ؽُ  إذا مـوهُن : وافستون افثإٔة

 ُموَشى َأَتَذرُ } :ؿافوا ـام ،فِِّوك ُوىافن   إػ

ِسُدوا َوَؿْوَمهُ  ٍْ ُٔ
 .[857 :إظراف] {إَْر ِ  ذِم  فِ

                                                                                                

 ؿال ابنُ ، و"احلديث باحلنوية وا أهَل ُّّ افبدع َش  أصحاَب  إن  "=

ذم تَِٔبٓم أهل افسْة  :ؾهٌل " ذم ٕؤٕته افُاؾٔة افناؾٔة: افَٔم

 ."باحلنوية

وٓ يزاُل أهُل افباضِل أظداُء احلق  يْبزوَن أهَل افسْ ة وادجاهديَن 

بٖبنع إفَاب وأصْع إوصاف، فكِف افْ اِس ظْٓم واحلِٔوفِة 

، دون ات باظٓم، ؾٔهٍوهنم بٖهنم: إرهابٔون، تٍُريون، تدمريون

طالمٔون، دمويون، خوارج، دواظش،... إفخ، أخرَس اهللُ فساهنم 

 وصل  أرـاهنم.



() 

 

 ذم بافٍساد ماهُ إي   مُٓ ُٔ مْ رَ : وافستون افثافثة

 .]افسابَة[أية ذم ـام ،إر 
 

م: وافستون افرابًة ُٓ ُٔ اُهم َرْم  ينِ دِ  بإتَاصِ  إي 

َٓ َوآفِ  َوَيَذَركَ }: تًاػ ؿال ـام ،كِِ َّ ـاف  {َتَك ـ

 َأَخاُف  إيِن  } تًاػ ؿال وـام ،[857 :إظراف]

َل  َأنْ  مْ  ُيَبد  ُُ رَ  َأنْ  َأوْ  ِديَْ ِٓ َسادَ اْفـ إَْر ِ  ذِم  ُيْي ٍَ} 

 .[54 :ؽاؾر] أية
 

م: وافستون اخلامسة ُٓ ُٔ اُهم َرْم  آهلةِ  بإتَاصِ  إي 

ِِك،  َّ  .]افسابَة[ أية ذم ـامافـ
 



() 

 

م :وافستون افسادشة ُٓ ُٔ اُهم َرْم  ،ينافد   بتبديلِ  إي 

َل  َأنْ  َأَخاُف  إيِن  }: تًاػ ؿال ـام مْ ـِديَْ  ُيَبد   َأنْ  َأوْ  ُُ

رَ  ِٓ َسادَ اْفـ إَْر ِ  ذِم  ُيْي  .[54 :ؽاؾر] {ٍَ
 

مـَرمْ : تونـوافس ابًةـافس ُٓ اهُ  ُٔ  بإتَاصِ  مـإي 

ِِك، َّ َتَك  َوَيَذَركَ }: ـَوهلم افـ َٓ : ]إظراف {َوآفِـ

857]. 
 
 

 نَ مِ  ظْدهم بام افًَّل  اهموَ ظْ دَ : وافستون افثامْة

ِمنُ } ـَوهلم ،احلق ْٗ ِزَل  باَِم  ُٕ ْٕ َْْٔا ُأ َِ  :افبَرة] {َظ

 .اهإي   ترـٓم مع ،[38
 

ِِ  ،افًبادة ذم يادةُ افز  : وافستون افتاشًة  ٓمـًٍ

 .ظاصوراء يومَ 



() 

 

ـِ  مْٓا، ٓمـَُٕه : ونــافسبً  افوؿوَف  مـٓـس

 .بًرؾات
 

ـُ : وافسبًون احلادية  .ظاً رَ وَ  افواجَب  ٓمتر
 

 نَ مِ  ٔباِت افى   بسكِ  همدُ ـتًبُّ : وافسبًون افثإٔة

 .زقافر  
 

ِ ـها زيْةِ بسِك  تًبُّـُدهم: وافسبًون افثافثة  .ف
 

 اللافو   إػ اَس افْ   مدظوهُت : وافسبًون افرابًة

 .ظِم بٌرِ 
 

ُُ  إػ اهمإي   دظوهُتم: وافسبًون اخلامسة  مع ٍرِ اف

 .افًِم



() 

 

ُُ  رُ ُْ َّ ـاف: وافسبًون افسادشة  ؿومِ  ـًٍلِ  ،ارُ ب  اف

 .ٕوح
 

ّ   أن  : وافسبًون افسابًة  وإما ؾاجر ظاملٌ  إما ٓمتَ أئ

انَ  َوَؿدْ }: ؿوفه ذم ـام جاهل، ظابدٌ  مْ  َؾِريٌق  ـَ ُٓ  ِمْْ

ونَ  ًُ َّ المَ  َيْس ِ ـهِ ا ـَ : ؿوفه إػ، [72 :افبَرة] {ف

مْ } ُٓ ُّٔونَ  َوِمْْ ونَ  ٓ ُأم  ُّ َِ ًْ  {َأَمايِن   إِٓ   َُِتاَب اْفـ َي

 .[71 :افبَرة]
 
 

ِ ـهِ ا أوفٔاءُ  أهنم اهموَ ظْ دَ : وافسبًون افثامْة  نْ مِ  ف

 .اسافْ   دونِ 



() 

 

ِ ـها ةَ ـحمب   َدْظَواهم: وافسبًون افتاشًة  مع ،ف

ـِ  ِ ـهُ ا ؾىافبٓم ه،ظِ رَش  ٓمتر  إِنْ  ُؿْل }: بَوفه ف

ُْْتمْ  بُّونَ  ـُ
ِ ـهَ ا حُتِ  .[38 :ظّران آل] أية {ف

 

ِٓ متْ  : افثامٕون  نْ فَ }: ـَوهلم ،افُاذبة إماين   مُ ٔ

َْا ٓ   افْ ارُ  مَتَس  اماً  إِ ُدوَدةً  َأي  ًْ  ،[10 :افبَرة] {َم

انَ  َمنْ  إِٓ   َجْ ةَ اْفـ َيْدُخَل  َفنْ }: وؿوهلم  َأوْ  ُهوداً  ـَ

 .[888 :افبَرة] {ََٕهاَرى
 

 وصاحلٔٓم ٓمإٔبٔائِ  ؿبورِ  اذُ اَّت  : وافثامٕون احلادية

 .مساجد
 



() 

 

اذُ : وافثامٕون افثإٔة  ـام ،مساجدَ  ٓمإٔبٔائِ  آثارِ  اَّت 

 .ظّر ظن ـرذُ 
 

اذُ : وافثامٕون افثافثة  .افَبور ظذ ِج رُ ـافسُّ  اَّت 
 

اُذها: وافثامٕون افرابًة  .أظٔاداً  اَّت 
 

                                 

 بن ادًرور ظن إثَر افذي ُروَي ظن إظّشادٗفُف ( يَهُد 8)

ًُر  ◙ ظّر مع خرجْا ؿال: شويد اجًا، ؾ  بًض ذم فْا ُحج 

ابتدروا ادسجَد  أؿواماً  ؾرأى ظّرُ  وادديْة، مُة بغ مسجد افىريق

 ،☺ افْ بيُّ  ؾٔه صذ   مسجدٌ  ؾَافوا: ظْٓم، ؾسٖل ؾٔه، يهِون

ًًَٔا،  إٔبٔائٓم آثارَ  اَّتذوا أهنم ؿبُِم، ـان من هِك إٕام" ؾَال: بِ

  مر   َمنْ 
ٍ
، افهالةُ  ؾحُضِت  ادساجدِ  من بقء  وإٓ ؾِٔهل 

زاق ذم مهْ ٍه، وافى حاوي ذم منُل  "ؾِّٔضِ  ]رواه ظبد افر 

اح ذم افبدعأثار، وابُن   .ظْٓا[ وافْٓي وض 

 .( يًْي: اَّتاذ افَبور أظٔاداً 5)



() 

 

َُ  ظْد بُح افذ  : وافثامٕون اخلامسة  .بوراف
 

 اردَ ـَ  ّغ،ادًي   بآثارِ  كُ زُّ افت  : وافثامٕون افسادشة

 ـام بذفك، هدِ يَ  حتَت  ـإت نْ مَ  واؾتخارُ  ة،وَ دْ افْ  

: ؾَال !ؿريش ةَ مَ ُرُ مَ  ًَت بِ : زامحِ  بن حلُٔم ٔلؿِ 

 ."َوىافت   إٓ ادُارمُ  ذهبِت "

                                 

( دار افْدوة: داٌر بْاها ؿيص بن ـالب، ـإت ؿريش دمتُّع 8)

ُج  وتتناور ؾٔٓا، وـإوا يتٔامْون هبا، ؾام ُتُْح امرأٌة، وٓ يتزو 

 هذه صارت رجٌل، وٓ ُيًَد فِحرب فواٌء، إٓ ذم دار افْ دوة، ثم

 زمن ذم ؾباظٓا ،◙حزام  بن حُٔم اإلشالم إػ بًد ؾٔام افدار

 بًَِت : وؿال بًٔٓا افبًُض ظذ َؾاَلَمه درهم، أفف بامئة مًاوية

 ذهبِت : أفف! ؾَال ابُن حزام بامئة آبائك ؿريش ورشَف  مةَ َمُرُ 

ِ ـه بافتَوى، افٔوم افؼف افتَوى، إٕام إٓ ادُارمُ   اصسيُتٓا فَد واف

 =أن   وُأصٓدـم أفف، بامئة بًُتٓا ؿد إٔا وها مخر، بِِزق   اجلاهِٔة ذم



() 

 

ٍَ : وافثامٕون افسابًة  .ابَس بإْح  رُ خَ اف
 

 .ابَس إْٕ  ذم ًنُ افى  : وافثامٕون افثامْة
 
 

ََ تِ آْش  :وافثامٕون افتاشًة  .بإٕواء اءُ س
 

 .ةٔاَح افْ  : افتسًون
 
 

ِِ  ل  أَج  أن   :وافتسًون احلادية   ،ُي ٌْ افبَ  ٓمؾوائ

 

                                                                                                

ِ ـه، شبٔل ذم صدؿةٌ  ثّْٓا= ْا اف افسرة افْ بوية ٓبن ] !ادٌبون؟ ؾٖيُّ

ِ ـه بن حمّد بن ظبد  ☺افرشول شرة ـثر، وخمتك  فًبد اف

 [.افوهاب



() 

 

ِ ـهُ ا رَ ـَ ذَ ؾَ   .رـَ ذَ  ما ؾٔه ف
 

ِِٓم ل  ـأَج  أن  : ونـوافتسً ةـافثإٔ ٍَ  ؾوائ  رُ خْ ـاف

 .ظْه ىَٓ ـَْ ـؾَ  ،-بحق وفو-
 

 هفىائٍتِ  اإلٕسانِ  َب تًهُّ  أن  : وافتسًون افثافثة

رَ ـؾَ  ظْدهم، مْه بد   ٓ أمرٌ  وافباضل ق  ـاحل ظذ ـَ   َذ

 

                                 

َ }( ـَوفه تًاػ: 8) َم َرِّب  اَم َحر   ٕ رَ اْفـُؿْل إِ َٓ َواِحَش َما َط ا َوَما َبَىَن  ٍَ َٓ ِمْْ

ْرِ اْفـَواإِلْثَم وَ  ٌَ َي بِ ٌْ  وٓ يبٌي أحٌد ظذ»: ☺، وؿوفه {َحق  اْفـَب

ي وآشتىافة ظذ [، ورواه مسِم]« أحدٍ  افبٌي: هو افيِم وافتًد 

وَن ذفك من  افْاس، وأهُل  اجلاهِٔة يبٌون ظذ افْ اس ويًدُّ

، وإماُم افبٌي رهمؾؤًِة يّتازون هبا ظذ ؽ همٍاخرهم، ويًتزوٕ

 ذم ظكٕا هذا دوفة افوٓيات ادتحدة افهِٔبٔة، أزال اهللُ مُِٓا.



() 

 

ِ ـهُ ا ر ما ؾٔه ف ـَ  .َذ
 

 لِ ُج افر   ذَ أْخ  يْٓمدِ  نْ مِ  أن  : وافتسًون افرابًة

ِ ـها ؾٖٕزَل  ؽره، بجريّة  ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َوٓ}: ف

 .[846 :إًٕام] {ُأْخَرى
 

                                 

اِمَغ بِ }( ـَوفه تًاػ: 8) ُٕوْا َؿو  و ـُ ِذيَن آَمُْوْا  َا اف  َداء اْفـَيا َأْيُّ َٓ ْسِط ُص
َِ

ِ ـِه  ْم َأِو ف ُُ ِس ٍُ  ْبنِ  َجابِرِ وظن  ،{َوافَِدْيِن َوإَْؿَربِغَ اْفـَوَفْو َظَذ َإٔ

ْ ا: َؿاَل  ¶ اهلل َظْبدِ  َسعَ  َؽَزاٍة، ذِم  ـُ َُ َب – َؾ  َرُجٌل  -يًْي: رَضَ

اِجِرينَ  ِمنَ  َٓ َْٕهار ِمنَ  َرُجالً  اُد اَل ! إَ ََ َْٕهاِريُّ  ؾ ! َفأَلٕهار َيا: إَ

اِجِري   َوَؿاَل  َٓ اِجِرينَ  َيا: اُد َٓ ُّ ِْ عَ ! َف ِّ اَل  ،☺ اهلل َرُشوُل  َذاكَ  َؾَس ََ : ؾ

ٔ ٍة؟ َدُظوَها، َدْظَوى َباُل  َما»
ِِ َا َجاِه  ]متٌٍق ظِٔه[. «ُمْْتَِْةٌ  َؾ٘هِن 



() 

 

 ،هرِ ؽِ  ذم بام لِ ُج افر   رُ ـِٔ ًْ تَ : وافتسًون اخلامسة

ُٖم  ـٔ  َأظَ »: الـؾَ ٕ  ـْرَتُه ب َٔك ـُرٌؤ ؾـَك امـه؟! إ

 .«ٔ ةَجاِهِ
 

 ٔت،افبَ  ٓيةِ بوَ  آؾتخارُ  :وافتسًون افسادشة

ِ ـهُ ا ٓمؾذم   ينَ ـُمْستَ }: بَوفه ف ِزِ  َشاِمراً  بِهِ  ُْ

 .[47 :ادٗمْون] {هَتُْجُرونَ 

                                 

ُرورِ اْفـ ( روى افنٔخاِن َظنِ 8) ًْ ُٔت  َؿال: ُشَوْيدٍ  ْبنِ  َّ َِ َبَذِة، َذرٍّ  َأَبا َف  بِافر 

اَل  ََ ُتهُ  َرُجاًل  َشاَبْبُت  ل: إيِن   َؾ ْ ر  ًَ ِه، َؾ ُٖم  اَل  بِ ََ ؾذـَر  :☺ افْ بِيُّ  ِلَ  َؾ

 احلديث.



() 

 

 يةَ ر  ذُ  مبُوهِن  آؾتخارُ : وافتسًون افسابًة

ِ ـهُ ا ؾٖتى إٕبٔاء، َِْك }: بَوفه ف ةٌ  تِ َِْت  َؿدْ  ُأم   هَلَا َخ

َسَبْت  َما  .[836 :افبَرة] أية {ـَ
 

 ًلِ ٍِ ـَ  ،ْائعبافه   آؾتخارُ : وافتسًون افثامْة

 .رثحَ ـاف أهلِ  ظذ حِتغِ افر   أهلِ 

                                 

ٕٔوية، ومن خهال اْفـ( افهْائع: هي 8) ُْون افدُّ ٍُ ِوم واف ًُ ِحَرُف واف

، ؾ٘هنم يتٍاخرون إْن ـإوا أهَل ِحرؾة وصًْة وظِماجلاهِٔة أهنم 

 اصُتٓرواهبا ويتًافون ظذ اخلِق، ـام ُذـر ظن ؿريش، اف ذين 

إػ افّٔن،  ـإت هلم رحِتان دماريتان؛ رحِة ذم افنتاءبافتجارة، و

أهل ورحِة ذم افهٔف إػ افنام؛ ؾجًِوا يٍتخرون هبام ظذ 

 ًِّهب ومثُل ذفَك اؾتخاُر ؿارونَ  ،ادزارظغ وافٍالحغاحلرث من 

اَم  َؿاَل }، ـام ذـر اهلل تًاػ ظْه: وتًافٔه ظذ ؿومه )بْي إِسائٔل(  ٕ  إِ

ِْمٍ  َظَذ  ُأوتُِٔتهُ  ُِٓم وأشوُء مْٓم أهُل افنٓاداتو، {ِظِْدي ِظ  =مث



() 

 

 ،ؿِوهبم ذم ٕٔاافدُّ  ةُ َّ يَ ظَ : وافتسًون افتاشًة

َل  َفْوٓ َوَؿاُفوا}: ـَوهلم ْرآنُ اْفـ َهَذا ُٕز   َظَذ  َُ

ْرَيَتْغِ اْفـ ِمنَ  َرُجلٍ   .[38 :افزخرف] {َظئِمٍ  ََ
 

ِ ـها ظذ مُ ُُّ حَ افت  : ادائة  .أية ذم ـام ،ف

                                                                                                

زون وادْاصب افٔوم، افذين =  ُ ويروَن إٍَٔسٓم  ،ظذ افْ اسيت

 أظذ من أخرين.

َم بًّْى اؿسَح ظِٔه ]تاج افًروس 8)  ُ ( افت حُم: هو آؿساح، وحت

فِزبٔدي[، وأهُل اجلاهِٔة يَسحون ظذ افواحد إحد وٓ 

 =أية ادذـورة ذم ادسٖفة افسابَة:يرضوَن بُحُّه! من ذفك 

َل  َفْوٓ}= ْرآنُ اْفـ َهَذا ُٕز  ْرَيَتْغِ اْفـ ِمنَ  َرُجلٍ  َظَذ  َُ ، ومْه {َظئِمٍ  ََ

ٌَِك }ؿوهلم:  ِْٔه َم َِ ِْٔه }، وؿوهلم: {َفْوٓ ُإِٔزَل َظ َِ َل َظ ز  ُٕ  َٓ ْرآُن اْفـَفْو َُ

ًة َواِحَدةً  َِ تِٔق أن تَاَل فه ، وؽرها من ادَآت افتي ٓ {مُجْ

 شبحإه وتًاػ.



() 

 

: بَوفه ؾٖتاهم افٍَراء، اءُ رَ دِ ازْ : ادائة بًد احلادية

ِذينَ  َتْىُردِ  َوٓ} ُمْ  َيْدُظونَ  اف  َداةِ اْفـبِ  َرهب  ٌَ 

ِق  اْفـوَ   .[25 :إًٕام] {ًَ
 

 بًدمِ  شلِ افرُّ  أتباعَ  مُٓ ُٔ مْ رَ : ادائة بًد افثإٔة

 َما}: بَوفه ؾٖجاهبم ٕٔا،افدُّ  وضِِب  اإلخالصِ 

َْٔك  َِ   ِمنْ  ِحَساهِبِمْ  ِمنْ  َظ
ٍ
ء  اوأمثاهلُ  أية {ََشْ

 .[25 :إًٕام]
 

ٍُ : ادائة بًد افثافثة  .بادالئُة رافُ
 

ٍُ : ادائة بًد افرابًة  .شلبافرُّ  رافُ
 

ُُ : ادائة بًد اخلامسة ُُ  ٍراف  .تبباف
 



() 

 

ِ ـها ظنِ  جاء ظام   اإلظراُ  : ادائة بًد افسادشة  .ف
 

ُُ : ادائة بًد افسابًة  .أخر بافٔومِ  ٍراف
 

  ُذيُب ـافت  : ادائة بًد افثامْة
ِ
ِ ـها بَِاء  .ف

 

 أخزْت  ما ببًض افت ـُذيُب : ادائة بًد افتاشًة

 ُأوَفِئَك }: ؿوفه ذم ـام، أخر افٔوم ظن شُل افرُّ  به

ِذينَ  ُروا اف  ٍَ ِمْ  بِآياِت  ـَ اِئهِ  َرهب  ََ  ،[802 :افُٓف] {َوفِ

ينِ  َيْومِ  َمافِِك }: بَوفه افتُذيب ومْٓا  {افد 

ْٔعٌ  ٓ}: هوؿوفِ  ،[6 :فٍاحتة]ا ِ ةٌ  َوٓ ؾِٔهِ  َب  َوٓ ُخ

اَظةٌ  ٍَ دَ  َمنْ  إِٓ  }: هوؿوفِ  ،[526 :افبَرة] {َص ِٓ  َص

ونَ  َوُهمْ  َحق  اْفـبِ  ُّ َِ ًْ  .[14 :افزخرف] {َي
 



() 

 

ذي ُل ـتْ ـؿَ : ادائة بًد افًارشة  بافَسط يٖمرونَ  ناف 

 .اسافْ   نَ مِ 
 

 ِت بْ جِ ـباف اإليامنُ : ادائة بًد ظؼة احلادية

 .اؽوتوافى  
 

 ادؼـغَ  دينِ  تٍؤُل : ادائة بًد ظؼة افثإٔة

 .ادسِّغ دينِ  ظذ
 

 .بافباضل احلق   ُس بْ فَ : ادائة بًد ظؼة افثافثة
 

 .به افًِمِ  معَ  احلق   تامنُ ـِ : ادائة بًد ظؼة افرابًة
 

: وهي ،افوالل ؿاظدةُ : ادائة بًد ظؼة اخلامسة

ِ ـهِ ا ظذ افَوُل   .مِْ ظِ  بال ف



() 

 

 ام  ـفَ  ؛افواضح ْاؿُض افت  : ادائة بًد ظؼة افسادشة

ُبوا َبْل }: تًاػ ؿال ـام ،باحلق   بواـذ   ذ   َحق  اْفـبِ  ـَ

مْ  َجاَءُهمْ  َد ا ُٓ  .[2 :ق] {َمِريٍج  َأْمرٍ  ذِم  َؾ
 

 لِ ز  َْـُّ ـاف ببًضِ  اإليامنُ : ادائة بًد ظؼة افسابًة

 .بًض دونَ 
 

 .شلافرُّ  بغَ  ٍريُق ـافت  : ادائة بًد ظؼة افثامْة
 

 هلم فٔس ؾٔام ٓمخماصّتُ : ادائة بًد ظؼة افتاشًة

 .ظِم به
 

 



() 

 

 مع ِِف افس   باعَ ات   دظواهم: ادائة بًد افًؼون

 .ٓمبّخافٍتِ  كيحافت  
 

 شبٔل ظن همصدُّ : ادائة بًد وافًؼون احلادية

ِ ـهِ ا  .به آمنَ  نْ مَ  ف
 

ُُ  مهُت مود  : ادائة بًد وافًؼون افثإٔة  ٍرَ اف

 .وافُاؾرين

                                 

أهل اجلاهِٔة ذم ـل ظك؛  ذمافتي دمدها هٍات افمن وهذه ( 8)

ن بٌوووي ،ؾساهم حيبون ويوافون افُاؾرين ادؼـغ ادبتدظغ

ؤون من اد   .ٗمْغ ادوحدين ادت بًغويتز 

، ؾًِل ادًارصافهٍة برزت بوضوح ذم جاهِٔة زمإْا وهذه 

ب من اشتَبال افهِٔبٔغ  افْ اطر حلال إمة اإلشالمٔة افٔوم يتًج 

واؾض ذم   =واحلرص ظذوإـرامٓم  رة افًربٔةاجلزيدويالت وافر 



() 

 

ًِ  :ادائة بًد وافًؼون افثافثة  .ةاؾَ َٔ اف
 

 

                                                                                                

مَابل مىاردة ادسِّغ ادوحدين راحتٓم وافسٓر ظذ أماهنم... =

وافتًدي ظذ أظراضٓم...  ممْازهلومدامهة م واظتَاهلم وإذٓهل

وذم ـل بِد من افبِدان بل ذم اجلزيرة افًربٔة ٍٕسٓا! هذا حيهل و

ي ٍٕسٓا إش  ّ اإلشالمٔة  اخلالؾة بِددا ظالمٔة!! ـافًربٔة وافتي تس

، ادسُِم ؾٔٓا من افُاؾرفِّسِم وافزاُء ؾٍٔٓا افوُٓء ، ادحروشة

من  تًاػ مىارد، حٍيٓا اهللمٓاٌن ذفٌٔل ظزيٌز ـريٌم آمن، وافُاؾُر 

  .ـل شوء

(8 ) ًِ ها اف ر  َّ ٔاؾة: هي افتٍاؤل وافتناؤم بٖشامء افىٔور وأصواهتا وَمـ

ومساؿىٓا، ـزجر افىر ؾ٘ن ضار ئًّْا تٍاءفوا، وإن ضار صامًٓ 

ًَِاب، أو  تناءموا، أو أهنم إذا رأوا ُظَابًا ؿافوا: هذا يدل ظذ اف

ؿافوا: يدل ظذ افٌربة، أو رأوا هدهدًا ؿافوا: من رأوا ؽرابًا 

دى.. ُٓ  .افـ



() 

 

 .قرْ افى   :ادائة بًد وافًؼون افرابًة

 

 

                                 

افٌائبة،  إمور ٓشتىالع إر  ذم ُيـَخطُّ  اخلطُّ  ( افى رق: هو8)

ال إػ ؾُإوا يٖتون م  هلم  افتجارة، ؾٔخطُّ  أو افسٍر ذم يستٍتوٕه افر 

دة ؽر خىوًضا بسـرظةٍ  إر  ذم  بّحـو يبدأ ثم افًـدد، حمـد 

 تناءموا واحد خطٌ  إٓ يبِق  مل ؾ٘ن خىغ، اخلـىوط؛ خىغِ  هذه

تٍاءفوا وأمووا إمر، ومن  خىان بَي وإن وظدفوا ظن إمر،

افْ ساء، ومن  تًٍِه واخِلَرز افذي باحلل أيوًا افُضُب  ِق افى رْ 

 ؾردي؟ أم ظدد زوجي ادتبَي هل احلل وتْير: ُتَِي أن: صوره

  ..افسحر إٔواع من وـل هذا

 خمتٍِةً  أشافَٔب  إيام هذه ذم وافسحرة افُْٓة اشتحدث وؿد

افٍْجان... إفخ،  وإوراق وإؿالم وؿراءة فِى رق، ـاحلجارة

 افنٔىان. من أوهام وـِٓا



() 

 

 .ةرَ ـَٔ ـافى   :ادائة بًد وافًؼون اخلامسة

 

                                 

(8: َٔـَرة وافت َىـرُّ ِت افًرُب افتناؤَم  هو افتناؤم ( افى ـ  ّ بافقء، وش

ٔ جوه،تىرًا ٕهنم ـإوا إذا راموا أمرًا ما   ؿهدوا ُظش  ضائر، ؾٓ

 افٔسار جٓة ضار وإذا، إمر ذم مووا افّٔغ جٓة من ضار ؾ٘ذا

تناؤم،  ؾٔه فُل ما ظِٔه، ثم  صار افتىرُّ ظاماً  ظزموا ظام رجًوا

بّوؿف، أو بنخص، أو بٔوم أو  أو بُِّة، أو بحرـة، يتناءم ؾَد

ُه ذفك ظن أمٍر ظزَم ظِٔه، وه صٓر، ... إفخ،  من ـِه ذاويهدُّ

ةُ » :☺افىرة افتي هنى اهلل ظْٓا، ؿال رشول اهلل  إٔواع  افى َرَ

ٌك، ةُ  رِشْ ةُ  افى َرَ ٌك، افى َرَ كٌ  رِشْ  ثالثًا ]حديٌث صحٔح، رواه «رِشْ

َة، َوَٓ  َظْدَوى َٓ »أصحاب افسْن[، وؿال أيوًا:  ِجُبِْي ضَِرَ ًْ  َوُي

ُْٖل اْفـ  ]متٌٍق ظِٔه[. «ٍَ

ِ ق إؿداَمه ظذ أمٍر أو ؾًذ ادسِِم  ًَ َل ظذ اهلل، وٓ ُي ـ  د أْن يتو ادوح 

َرُه، ما إحجامه ظْه ظذ أصٔاَء يتناءم مْٓا، ؾ٘ذا وجدَ  ُْ َْْٔل  َي : َؾِ

م  » ُٓ  ِ ك، إِٓ   َضْرَ  َٓ  اف ك، إِٓ   َخْرَ  َوٓ َضْرُ ك إَفهَ  َوٓ َخْرُ  .«َؽْرُ



() 

 

َُ  :ادائة بًد وافًؼون افسادشة  .ةإَ َٓ اف

                                 

 وما شَٔع بام ـاإلخبار افٌٔب، مِ ِْ ظِ  ظاءُ اد   هي: افُٓإة (8)

 اشتخدام ضريق ظن وذفك ادٍَود، افقء مُان وأين شٔحهل،

َُِٔوٕه ذم أذن  من افسّع يسسؿون اجلن افذين صٔاضغ افسامء، ؾ

ى   ّ افُاهن، ؾَٔول افُاهن افُِّة ومًٓا مائة ـذبة! وؿد ُيس

ًا  آً أو ؾت اح ؾال... إفخ، وأي  اؾًا أو رم  ـإت تسُّٔته ؾٓو افُاهن ظر 

 . ـاؾٌر ضاؽوت.

َحرةِ شوُق  ما زاَل و انِ  افس   ٓ ُُ اؾَِغ رائجًا ذم افُثر من  واف ر  ًَ واف

َْٔحَذِر ادسُِم ِمنَ  ِْ ى إشالمٔة! ؾ  ّ هاِب  افبِدان افتي ُتس إفٔٓم أو  افذ 

ُه،يد   ؾٔام تهديَٓم َٕ اؾاً  َأَتى َمنْ : »☺ اهللِ  رشوُل  ؿال ظو ََٖفهُ  َظر   َؾَس

 ََش  َظنْ 
ٍ
ْ  ء َبْل  مَل َْ ًِغَ  َصاَلةٌ  َفهُ  ُت ةً  َأْرَب َِ ْٔ  :☺ ، وؿال[رواه مسِم] «َف

اِهْاً  َأَتى َمنْ » اؾًا، َأوْ  ـَ َؿهُ  َظر  وُل، باَِم  َؾَهد  َُ دْ  َي ََ رَ  َؾ ٍَ ِزَل  باَِم  ـَ ْٕ  َظَذ  ُأ

ِ م د صذ  اهلل ظِٔه وش  ّ  [.أمحد وؽُره حديٌث حسن، رواه] «حُمَ



() 

 

ـُ حَ افت   :ادائة بًد وافًؼون افسابًة  إػ مُ ا

 .اؽوتافى  

                                 

ه من مًبود أو متبوع أو  افى اؽوت: ـلُّ " (8) ما دماوز به افًبُد حد 

 "اهلل  ورشوفِه مىاع، ؾىاؽوت ـل ؿوم َمْن يتحاـّون إفٔه ؽر

  .ٓبن افَٔم[ ادوؿًغ ]إظالم

م وضاؽوت ظبادة إٔواع:  ثالثةُ  افى اؽوُت "و ُْ ضاؽوت ُح

ٔ ة[ "وضاؽوت ضاظة ومتابًة ـْ رر افس  ، ؾىاؽوت احلُم هو ]افدُّ

ب ـلُّ  به َمْن ٕه  افْاس فِحُم بْٔٓم بٖحُام  ٍٕسه أو ٕه 

  .اجلاهِٔة

َم بْٔ َُ َُ  ٓمؾ٘ذا َح افوضًَٔة أو  افَوإغِ بَم بٌِر ما إٔزل اهلل ؛ ـْٖن َح

؛ ؾَد ارتد  ؽر ذفكبافتَافٔد آجتامظٔة أو أو افًنائرية إظراف ب

م باَِم َإَٔزَل اهلل  }ل تًاػ: ظن ديِن اهلل  وصار ضاؽوتًا، ؿا ُُ ْ حَيْ َوَمن مل 

اؾُِرونَ  َُ ُْٖوَفـِئَك ُهُم اْف َغ  منَ  ٔهوـلُّ َمْن حتاـَم إف، {َؾ ِّ ادتخاص

ارـُ  وَك ؾِٔاَم َصَجَر }ؿال تًاػ: ، ٍ  ُّ  ُ ِمُْوَن َحت َى حُيَ ْٗ َؾاَل َوَرب َك َٓ ُي

ِس  ٍُ ْم ُثم  َٓ ََيُِدوْا ذِم َإٔ ُٓ َْْٔ ْم َحَرجًا مم  ا َؿَو َب ِِٔامً ِٓ وْا َتْس ُّ  ِ ، {َْٔت َوُيَس



() 

 

                                                                                                

ّوا رشَع اهلل  بْٔٓم، ـام ٍٕى  ;ؾٍْى اهلل  اإليامَن ظْٓم  ُ م مل حُي ٕهن 

ن حتاـم إػ افى اؽوت، أو ٕوى وأراد افت حاـم إفٔه، ـام   ّ اإليامَن ظ

ّوا إػ افى اؽوت}: ؿوفه تًاػ ذم ـَ وؿْد ُأِمروا أْن  ُيريدوَن أْن َيَتحا

روا به ٍُ  . {يُ

ؾُام أن  تٍُر افىواؽٔت وأتباع افىواؽٔت وبٌوٓم ومًاداهتم 

افتحاـم فِىواؽٔت وؿتاهلم من أخص  خهال أهل افتوحٔد؛ ؾ٘ن  

من أخص  خهال  وهوشّة مالزمة ٕهل اجلاهِٔة افَديّة، 

ت!ادًارصةاجلاهِٔة   ّ ت به افبِوى وض  ّ افٔوم  ؾال ًٕرُف  ، ؾَد ظ

ُم ؾٔٓا إػ  ـَ ى إشالمٔة ٓ ُيتحا  ّ بِدًا من افبِدان افتي ُتس

َرت بُل ضواؽٔت  ٍَ ـَ وفة اإلشالمٔة افتي  افىواؽٔت! ظدا افد 

ّت رشع اهلل بغ افْ اس، أداَم اهلل طِٓا ظذ   ُ إر  وح

دين.  ادوح 



() 

 

 بغَ  زويِج افت   ـراهةُ : ادائة بًد وافًؼون افثامْة

ٔاْفـ  .ينِ دَ ًِ

ِ ـهُ وا  أظِم ف

ِ ـهُ ا وصذ   ّ   ظذ ف ِ   وصحبه آفه وظذ دحم  موش

* * * 

ابحمّد بن ظبد إتٓى ـالم افنٔخ   افوه 

ِ ـه)رمحه ا  وأشُْه ؾسٔح جْاته( ف

                                 

ة يُرهون ٔاجلاهِ أهُل  ؾَد ـانٕوع من افتناؤم بافنٓور، هو ( و8)

 بسبب أوهام ؽريبة! ذي احلجة،وصوال وذي افًَدة ذم ج زوُّ افت

ج ☺ بيُّ خافٍٓم افْ  ؾ َع ذم صوال ▲ظائنة  وتزو  َُٔؼ  ، ف

أو  جٍّ حافة اإلحرام بحَ  ٕمته افزواج ذم مجٔع أوؿات افًام ظدا

واج ذم ٕجاحه  أو صٓرِ  َل فٔومِ ْخ ًَِٔم افْ اس إٔه ٓ دَ ّرة، وفِ ظُ  افز 

 أو ؾنِه، وإٕام ـل ذفك بٔد اهلل جل  وظال.






