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 ( من املخالفات كلمة عبد هللا السعدما يف   على اتبيهنتال)

 :احلمد هلل وحده، والصالة والسالم على من ال نيب بعده؛ أما بعد

ضرياا  و  انتهريا  ملصرياا املسريلمنمرين  املسريلم بلريدا  المريا رريب بري   قد أصبح ال خيفى على كثري  مرين اقلري ف  
حريا  يريدل  الارياا   قريا ، و وافب   شريتااا   فُ ل  ريممريا خُيخ  احلرياك؛؛هلابري  الدولري  وسأا الامريام وضريب   واألمريا  ألمنل

 يشريرياسك   ؛ويتكلمريري   بسلسريرياتاا ،انريريبأ أنا ريريا مريرين  لريريدااإناريريا و  .س الريريدين والريريدناا  أمريري   ىالتاريري  والف ضريريمريرين 
ولكريري  أل المريريامبة مثلريري األومريرين باأليريريدو واللسريريا ،  ، األمريريا  ومريريدم الكاريرياحمريرياوالا الريريتال  األمريرين وفقريريدا  

صرياا املسريلمن وماريافصم املصريلن؛ للري  الباريا  الصري عم الريذو خعتري  للشرياع عبريد   السريعد؛ مب  يعبث  الذين 
مرين فاهريا ما و ال ، كلمت   اململ؛ اجمله  ، خعاادع ة إىل الف ضى والطبي  من الق  ، و  وكا  كالم  بدعا  

كريريريالم : )وقلريريريل بكلمريريرياا،  ، فعلقريريريل علاريريري  بعريريريد خريريا  ق لريريري اهريريريا  أمريري  السريريرياالفريريري  ملخمو  ،عريريرين اةريريريادة لريريبو 
بريريريرين  وأمريريريريا قصريريريري  عمريريريريب وضريريريريصمد لألدلريريريري    اريريريري  م ضريريريريعها،حجريريريري ، و  سكاريريري ، وا ريريريريتدال  متهافريريريريل، ال اقريريريري م بريريريري 

عمريب سضريي   لالفري  سضي   عا    التاسيع الكب ؛ فال اصريح عاري ، وبشري  برين  ريعد ك يريدس   اقطا 
علريريى كلمتريري  الصريري اا ؛ لريري ا  أ  أعلريري  إلطلريريب بعريري  اوبعريريدما  ،...(عاهمريريا، ولعلريريي أاعقبريري    وقريريل  لريريب 

ك أاااوهلريا بالاقريد  خمالفرياا ألريبأ وقعريل ماري ؛وماريا   ،الشرياع عبريد   السريعدبعري  ألطريا  علريى سد  امذو 
 . واال تدسا 

قدد لليندم مدا  لدن للنسداليت الديط كدن أزداله لدو آااهن  آ  لدا هن ف): قا  الشاع عبد   السعد    
ودد ادايف يف اللدنيينين مدن  ددأا  دفيا  لدن : التالفيد  تعداىفدووال  آلدا  . إخالاهنن  آ  آالدهن  آ

، آشعبة لن احلجاج العتكي مالالهم الالا زي كيمها عن  لمة لن كهيدن عدن  س  دلمة  عيد الثالري
ادايف إى ر دال   عند     راديتعداى لن عالف القرشي الزهري عن  س هرأريت رضدي هللا عبد الرمحن لن 

 عليد  اللدييت لى هللا علي  آ لم آود كا   على ر ال  هللا صلب لدأن لاهللا صلى هللا علي  آ لم أز
هدد ا الراددن أزالددب مدد ا المددن، فددوبلهلل آالعيددا  لددا   يف، فجددامجددي  : ا ددتلم مندد   ددنا    ي آالسددي 

دعدددالف، فددد   : )، فهدددمه لددد  اللدددنيال ، فقدددا  صدددلى هللا عليددد  آ دددلمصدددلى هللا عليددد  آ دددلم لر دددال  هللا
أدا ر دال  : مثدن مجلد ، فقدالالا    أعزدالف مجدي   م عليد  اللدييت آالسدي ه مدر ، مث (للا ب احل  ِّ مقداال

 (.وضايف مخريكم   سنكمن  عزالف ف   : )هللا مل جند إال  نا  فالق  ن ، فقا  علي  اللييت آالسي 
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، آوددد للددا ب احلدد  مقدداال   البخدداري يف كتالدد  اللددنيي   لدداب  يددلعب هدد ا احلدددأا العقدديم وددد لددال  
مدن هد ف املالاضدع مدا لدالب  صدنييني ، يف مثانية مالاضع مدن ه ا احلدأا  كرف.. كرف يف مثانية مالاضع

وددد منددع اللددنيالة مددن االنكددار آ ددلم عليدد  صددلى هللا فالر ددال   ،للددا ب احلدد  مقدداال  عليدد  آهددال  ندد
 (.   للا ب احل  مقاالفدعالف، : )وا  علي  اللييت آالسي  آاهلم ل ، آ  ،علي 

ال  ؤ إلا كريا  مريذا الب ري  يطالريب  ملري  فري   مري .حري أصرياا  ن ومري ،شري  أ  هلرين مقرياال الالاس ة ه ال  ف
وماهن مرين يطالريب بريسجوا هن، ومرياهن مرين  ،آلا هنلبسوالدمن، ويطالنب وماهن من يطالب  يطالنب ةالاس  
وضريريصم لاريريا قاعريريدة ومريري  أ   آ ددلمعليدد  هللا  صددلى هللا فر ددال الريرياف ،  مريرينفريريسين اةمريري   اهنن،خال لدد  يطالريريب

 امري.(لصاحب احل  مقاال

جيريريب التاقريري  ماريري  فريري لا ابريريل مريريذا االعتريريدا  ال بريريد مريرين معاقبريري  مريرين   ومريريا حصريري  علريرياهن مريرين اعتريريدا) :وددا آ 
كمريريريا قالريريريل وكريريريا  علاريريري  الصريريريالة والسريريريالم    مكانريريري ال خيفريريريى أ  للمريريريبأة.......، ةالاسريريري   ال مريريريؤ  علريريريى أاعتريريريد

؛ اعتريريدوا علريريى ال  الريريذين إلا ابريل ا ريريفهريريؤ  ،علاريري  الصريريالة والسريالم ا  االمريري عائشري  ك يرريريب  امريريبأة وك يرريب 
نري  ال شري  أ فريالبالرريب  حريس  ريقطل العبريا ة  وشرياب  للري ، أبع  الاس ة بالرب  وكشف العبا ة وما 

 مري ا .(اآلمب كالفاع بد من معاقب  أيرا من أمب بذل  ف    الو  بد من معاقب  من قام بذل ،

 !!التهالأش على السامع لسرد إ ناٍد يف صنيي  البخاري

أم كريريا   !؟لريري  يريريدير وشريريبح لصريريااح البيريرياسو، وباريريا  لأل ريرياناد   الصريريااانمريري  املقريريام مقريريام ج: أوال
مري ؛ ال مريا يريباه العلمريا  األعريالم يريباه  اإلنكرياس علريى الري الة، وباريا  مرياوفقري   ؛ مقام الشاع عبريد   السريعد 

 ! ؟عادم؛ ة ملن كا  ل  ح األئم  واحلكام وال المن أحكام املعامل  مصم 
مابريريري  الدولريريري  ، دو   ريريريعي لكسريريريب يريريريا عبريريريد   وأ ريريريهب كمريريريا شريريريكل ا أنريريريل فاريريري مبريريريفاشريريريب   :فريريري   كريريريا  األو 

  .هب أمام مباكز الدول التجملتمامب ومااصبة واشجاصم العام  ل دع ة لالعتصاماا،واق ي  الامام؛ أو 
كريريا  مريريا أعلاتريري  أ فامريريا اريريباه  ريري ا  اد، وعلاريري  الريريدل  فريريال أ ريريد مريريا يريريدع   حلشريريب األ ريريان: وإ  كريريا  الثريرياي
 .     حقا أو باطال   وظهب ما 

 االماريريريذا   ،لسريريريل أدسو ملريريريالا بريريريدأ الشريريرياع عبريريريد   السريريريعد ذريريريذا التهريريري ي  عاريريريدما لكريريريب س ريريريا  اإل ريريريااد: ااناريريريا  
حفريريري  أ   ئولريريرياعل؛ القريريرياس  !؟سضريريريي   عاريريري  مريريرين الثريريري سو وشريريريعب  حريريريس الصريريرياا  أ  مبيريريريبة بريريريد ا  وشريريريا لا؛ 

مريرين الاريرياا جُياريريد حفريري  األ ريرياناد واملتريري   واآلاريرياس، وك    كثريري ا   املعبفريري  مبعريرياي املريري، وفقهريري ، وإاإل ريريااد ال يعريريي
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مريريرين حريريريريدير  »صريريريااااهما«  ( 7301)، و مسريريريل؛ (17)يريريريؤا فقهريريريا    الريريريدين، وقريريريد سوأ البيريريريرياسو 
 مدن أردرِّد هللا لد  خدريا  « :قا  س      صلى   علا  و ل؛ :قا  سضي   عاهما، معاوي  بن أخ   فاا 

 .»أدرَفق ِّه  يف الدأن

وقريريريد ألب ريري  البيريريرياسو ومسريريريل؛   صريريريااااهما مريريرين حريريريدير أ     احلريريريدير  صريريريا ماريريريا  شريريري    هريري ف -7
 ؟مبيبة سضي   عا 

  !لاجع  العهدة على السامصم؟ اإل اادلكب عبد   السعد أساد م  و  -2

  االكتفريريريا  بريريريذكب الصريريرياا  والكتريريريا  عريريريزو إلاهمريريريا؛العاريريريد  األوىل   أحاديريريرير الصريريريااانإ   :إفريريريادة أقريريري  و 
 .أو كلاهما؛ إ  كا  احلدير متف  علا   حا  االنفباد  (مسل؛صااح ) أو (البياسو صااح)ريك

اإلمام األلباي سمحري    عاريد التصرياسه واقتصرياسه علريى  د ف ي أ د و ها  ق يا  ملسل وسا؛ حباا لإل اا -0
ب املريباد؛ فقريد كريا  صريبل علريى اقبيري ،-كتب التيبيج واحلك؛ علريى األ ريانادا    -لكب الصاا    كتب 
وعريريدم  أللبريرياي ومريريذه جلريري د اأ ريريد السريريا  مبيالفريري   يخ ل ريريتُ بري  والشريرياع السريريعد ممريرين ا ،ا للس ريري ا  شريريفق  علريريى األمريري  واقبيبريري

 .ا فا 

 وأ ، ابيريب كتفسري: مرين الريبواة سا  لكلمري إداريدما يكري     املري، عللاا ري  ذكب اإل ااد بط لري  وقد يُ  -4
 .وو البا ؛ مهب الباب  لذكب ا؛ وماا ااوحن مه به؛مل  ابا

ا  اق  ، لا حي بريس  لديري  شرياكا ؛ ا بن يدو ممال حم  هلوسمب  لالقي ماب  دل  ذذه الطبيق  اباه أم  -5
 !؟وفه؛  قا؛ ئويبدأ بالشغب على املتلقي ببأو لاط

شريريريريريريعب  والثريريريريريري سو مريريريريريرين االماريريريريريريذ  ريريريريريريلم  بريريريريريرين كهاريريريريريري     البوايريريريريريري  مريريريريريرين طبيريريريريريري  أساد لكريريريريريريب احنصريريريريريرياس أو لعلريريريريريري  -6
 ،2035) فقريريريد سواه البيريريرياسو   صريريريااا  مريريرين طبيريريري   ريريريفاا  الثريريري سو ، للريريري وك يصريريريب  ! الصريريريااان؟

كالمهريريريريريريريريا عريريريريريريريرين  ريريريريريريريريلم  بريريريريريريريرين    (2633، 2636، 2437، 2033، 2036) وشريريريريريريريريعب  ،( 2030، 2032
وعلريريي بريرين ، (7637/723)وشريريعب   ،(7637/722) كهاريري ، وسواه مسريريل؛   صريريااا  مريرين طبيريري  الثريري سو

 .عن  لم  بن كها  مجاعا   (727/ 7637) صاا بن حي
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مبوو   الصااان من طبي   فاا  الث سو وشعب  وعلي برين صرياا كلهري؛ عرين  ريلم   ادير أ  مبيبةف
، وانفريبد مسريل؛  ريفاا  الثري سو وشريعب ااف  البياسو ومسريل؛   صريااااهما علريى إلريبا  سوايري  و ، بن كها 
 .بن حي علي بن صاا ببواي 

ومداسه علريى  ريلم  برين   ،من ابائب الصااحأساد أ  ياب  إىل أ  حدير أ  مبيبة سضي   عا   وم  -1
عبريريد    للريري  لريري  احلريرياف    الفريريتح، وك يشريريب إىلوقريريد نب ريري  علريريى ل !لم  عريرين أ  مبيريريبة؟كهاريري  عريرين أ   ريري

 .!لكبه لإل ااد بط ل  معلال   ،وفق   السعد 

، العلري    كمريا فعري  الريداسقطي! ؟ رياادوأ مريا قريد  ري  دا اإل أصاا  الصريااح اح طبي ب وم  أساد ا -8
 اإل ريااد أو    لشريي مبريا يري م؛ أنري  أساد افسري ا  بط ل ، سا؛ لكبه لإل ااد  ؛عبد   السعد   يبااومذا ما ك

 فريريبواه، عاريري  والتلريريف كهاريري  بريرين  ريريلم  يبويريري  :(3/033) "العلريري "   لريريداسقطيقريريا  ا باريريا  نكتريري  فاريري ، وقريريد
 . مبيبة أ  عن  لم ، أ  عن كها ، بن  لم  عن صاا، بن وعلي والث سو شعب 

 وكاريصم وأس ريل  متصريال،  ريلم  عرين والثري سو، مسريعب عرين السريالم، عبريد برين الاعمريا  فريبواه مسعب عن والُتل فخ 
 وسواه .أصريح شريعب  وقري   ،و ريل؛ علاري    صريلى الارييب عرين مب ال،  لم  عن مسعب، عن بش ، بن وأمحد
 .مب ال   و ل؛ علا    صلى الايب عن  لم ، أ  عن  لم ، أ  بن عمب عن ع ان ، أب 
واحلريريدير متفريريري  علاريري  مريريرين حريريدير أ  مبيريريريبة، ومتفريري  علاريريري  مريرين طبيريريري  أ   ريريلم  بريريرين عبريريد الريريريبمحن بريريرين  -3

عريذسا  للشرياع عبريد   السريعد وفقري    ريسلكبد بري ، و ا  من طبيري   ريلم  برين كهاري ، وقريد افريب  لع ف، ومتف  ع
الشريرياين علريريى سوايتهمريريا وافريريبد مسريريل؛ افريريا  الحصريريبه    ريريفاا  الثريري سو وشريريعب  مريرين  لعلريري  أساد :سق  فريري  ،

  يكرينك  اري  م ضريع ، و  ااكلفري الت  اري ؛ فري   فاري  ساري؛ صريا  للري بالبواي  عن علي بن صاا بن حريي، و 
 .  لاملقام أل
، قريريا  العاريريي   عمريريريدة (بريريا  حسريرين القرريريا  –كتريريا  اال ريريريتقبا )عاريريد لكريريب احلريريدير    :فا ددديت -73

 ، ولعلري  ومري؛د (5/085)مثل  القسريطالي   إسشرياد السرياسو م  ابن عااا ، و :  فاا (: 73/247)القاسو 
  . من املصاف أو لطس من نا ع أو طابصم 

 ! أن فق  عبد هللا السعد من فق  العلمايف؟

  البخدددداري يف كتالدددد  يدددلعب هدددد ا احلددددأا العقدددديم ودددد لددددال   :-وفقريريري    -قريريريا  الشريريرياع عبريريريريد   السريريريعد
يف مثانيدددة  هدد ا احلدددأا  كددرف ..مثانيددة مالاضددع للددا ب احلدد  مقدداال، آوددد  كددرف يف اللددنيي   لدداب  

صدلى فالر دال  من ه ف املالاضع ما لالب علي  آهدال  ند  للدا ب احلد  مقداال،  صنييني ، مالاضع من
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دعدالف، : )ودا  عليد  اللدييت آالسدي  آاهلدم لد ، آ  ،ود منع اللنيالة من االنكار عليد آ لم علي  هللا 
 .(   للا ب احل  مقاالف

أمحريد  سوأ ، فقريدالايب صلى   علاري  و ريل؛ عمريا؛ وحري  ك  ما قال   ؛، ب عما ال ش  أن  حدير: قلل
 عمريريبو بريرين   عبريريد مريرين حريريديرب  ريريااد صريريااح ( 0646) " ريرياا "داود    وأبريري ، (2/762) "املسريرياد"  

 و ريريل؛ علاري    صريلى   س ري   مرين أخعريري  شريى  كري  أكتريب كاريل: قريريا  -سضريي   عاهمريا -برين العريال
 يريتكل؛ بشريب و ل؛ علا    صلى   وس    ،اسمع  شى  ك  أاكتب :وقال ا ،قبي  فاهتي حفم  أسيد
 فسومريريريس ،و ريريريل؛ علاريريري    صريريريلى   لب ريريري   للريريري  فريريريذكبا ،الكتريريريا  عريريرين فسمسريريريكل !؟والبضريريريا الغرريريريب  
 .((   إال من  خيرج ما ليدف نفسي فالال ي اكتب )) :فقا  ،فا  إىل صبع  ب

 ؟كاف انتفصم أم  العل؛ مرين مريذا احلريدير ومريا ا ريتابط ا ماري امب  الو  التدببال بد  من  ولباا  عمم  احلدير
ريريب  األخ  أُول   وخإ ىلخ  الب ُ ريري     إ ىلخ  سخد وهُ  وخلخريري   } :قريريا  اعريرياىلو  ُه؛   م  ريرياري  ريري ُ  م  ريريتريخا ب طُ نخ ُ  ال ريريذ ينخ  لخعخل مخ ُه؛   يخس  ريرياري  ريري ُ  وخلخريري  الخ  م   اّلل    فخر 

  .[80: الاسا ]{قخل اال إ ال الش ا طخا خ  الخاري بريخع ُت؛ُ  وخسخمح خُت ُ  عخلخا ُك؛  
 ىف كتريريريا ؛ كتريريريا  ال كالريريري ، و مريريرين كتابريريري  الصريريريااح   االاريريري  كتريريريب البيريريرياسوحممريريريد بريريرين اخاعاريريري  لكريريريبه  :أوال

بريريريرين  مسريريريل؛ أمريريريرياو ، علاهريريريا والتاريريريريبي  وفرريريريلها اهلبريريري  اال ريريريتقبا  وأدا  الريريريدي   واحلجريريريريب والتفلريريريا ، وكتريريريريا 
 .الصااحمن كتاب     كتا  البا  فجعل   ؛احلجا 
لكريبه   بريابن؛ و  ..كتداب الالكالدةيف  اختدارف فقدد ، فق  البياسو هلريذا احلريديرال بد  من التابا  على : ااناا  
اال دددتقراأ آ دايف  ىف كتدددابآيف   ،الريريريدي   قرريريريا    ال كالريريري  بريريريا ، و ة ريريريائز  والغائريريريب الشريريريامد وكالريريري  بريريريا 

 بريا ، و التقاضريي حسرين بريا و ، بري اإل ا ريتقبا  بريا  لكبه   مخسري  أبري ا ؛: الدأال  آاحلجر آالتفليس
 آفضددلها اهلبددة كتددابيف  آ ، مقريريا د  احلري     لصريرياحب بريا ، و القرريريا  حسريرين بريا ، و  ريريا  مريرين أكرير يعطريريى مري 

 بريريا ، و املقسريري م  واريري  واملقسريري م  املقب ضريري  واريري  املقب ضريري  اهلبريري  بريريا لكريريبه   بريريابن؛ : عليهددا آالتنيددرأ 
د و من  .أح    فه  اُؤهُ لس وعاده مد ي   ل  أُم 

 :صدددنيال ، فقدددا ، فهدددمه لددد   أتقاضددداف، فدددوبلهلل لددد  رادددن   صدددلى هللا عليددد  آ دددلم  تدددى النددد ه  :ق لريريري : لثريريا  اا
 .(دعالف، ف   للا ب احل  ِّ مقاال  )
   ومريصم األمريبا  عامري ،كا  من املستقب   نف ا الصااب  التسد  مصم الايب صريلى   علاري  و ريل؛ لاصري-7
ال يعلريري؛ الشريريبيع   لعريري  صريرياحب الريريدين كريريا  كريريافبا   : معاريرياه  قريريال ا (راددن  أتقاضدداف، فددوبلهلل لدد : )فريريي ق لريري ف

ملريا  ريا    سوايري   ، فريا تمصم فاري  اةهري  واةفريا ،بشبائصم اإل الم ، واب ح أن  أعبا  على  ه   ومقام الاب ة
ب  ريااد صريااح علريى شريب   (2/011) "املسرياد"، ومن طبيق  أمحريد   (8/25) "املصاف"عبد البجا    
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 و ريريريل؛ علاريريري    صريريريلى الاريريرييب   يتقاضريريريى أعريريريبا     ريريريا : قريريريا  ،مبيريريريبة سضريريريي   عاريريري  أ الشريريرياين مريريرين حريريريدير 
 .احلدير ..بع ا  
 ؛؛ لريري علريري ن  امريري  العلمريريا  وأمريريبا ؛ ال يصريريدس إال عريري ،ألمريريبأ  جريرياوجة األد  املشريريبو  مريريصم والة افاريري  و  -2

ه للتمريامب   من دعريا، ولكافس ؛ فه  يبضى الشاع عبد   السعد ذذه املكان  لابيب على الشب  وأمل 
 .(لصاحب احل  مقاال)حبج  أ  واقبو  بالكلم  على الامام واالعتصام 

 وقريريري ة الطلريريريب صريريري ل  :أو ؛( مقريريرياال احلريريري  لصريريرياحب فريريري  ) :ق لريريري  :(5/51) "الفريريريتح"قريريريا  احلريريرياف     -0
خلخري ابرين قريا  :"يفري  األحري لو"وقا  املباسكفبو    .امري. املشبو  األد  مباعاة مصم لكن احلج ،

 املريباد :   امل
 ويعااريب ،احلرياك؛ إىل ويبافعري  ،يشك ه أ  فل  ،فماطل  ،ح د  ابمي  على ل  كا  من :أو ؛نُ ي  الد   ماا باحل    
 امري.املشاس  شبح   كذا ،باملقا  املباد وم  ،علا 
، (دعدالف، فد   للدا ب احلد  ِّ مقداال  ) :صدنيال ، فقدا ران  أتقاضداف، فدوبلهلل لد ، فهدمه لد    :ق ل : سابعا  

 ،فاريري  إ ريريا ة األد  مريريصم الاريرييب صريريلى   علاريري  و ريريل؛، ومثلريري  األئمريري  واألمريريبا (: راددن  أتقاضدداف، فددوبلهلل لدد )
(: دعدالف): ، ق لري تري مرين ارياوج حريدود الشريب  مريصم الري الة واألمريبا  و بريل معاقبوفاري  أ  : (صدنيال فهدمه لد   )

أ  الصريااب    (دعدالف) :وال يفهري؛ مرين ق لري ، عاري  قريا عيدس  الف   لل    حا  العف  من صاحب احل  
ريلكا  عخ و وفق   ،  ،للمعتدو؛ كما فه؛ عبد   السعد  ا ب  من معاقب  واسديب  على لطس فاما مهخ   مرين   د ف 

    .محاي  لغ ه صاحب احل ، مصم بقا  أص  العقا  ألمثال 
قرريريا ، وإ    سفريريصم مملمتريري  إىل الحجري  لصريرياحب اململمريري  قريري ة : أو: (فدد   للددا ب احلدد  ِّ مقدداال  ): واللد  

وياسريريب  إىل الملريري؛ لاسريريت   حقريري ، وإ  ظلمريري  السريريلطا   ،ك ياصريريف  القرريريا  يبفريريصم أمريريب القاضريريي إىل السريريلطا 
 برياألمبا  والري الة فعلا  بالدعا  والصرير حلريدير ابرين مسريع د وابرين عبرياا   الصريااان، وال يابغريي التشريه 

 .ظلم اوإ   اسوا و 
 الفقريري  مريرين وفاريري : املهلريريب قريريا  (:064-6/060) "شريريبح  علريريى صريريااح البيريرياسو"قريريا  ابريرين بطريريا     -7
 للريريريري ، علريريريريى يعريريريرياقب ه أ  و لسريريريريائ  أصريريريريااب  علريريريريى حقريريريريا   أ  ا ريريريريتاقال، أو  فريريريريا  السريريريريلطا   لأ مريريريرين أ 

 السريلطا  ياهريام؛ حريس مريذا مثري  يرتك ا أ  هل؛ ولا  بذل ، السلطا  يسمبم؛ ك وإ  ؛اةفا  علا  وياكبوا
 امري.ل  أال  بالذأ  امه   الذين السالم [الصالة و] علا  الا يب    ى كما عا ،
وأ  مريرين أ ريريا  األد  علريريى اإلمريريام كريريا  علاريري  التعزيريريب مبريريا يقترريريا  (: 51/ 5) "الفريريتح"قريريا  احلريرياف    و  -2

 امري.احلا ؛ إال أ  يعف  صاحب احل  
 »لفقي  ليس فق   امن آرب ،من   فق  هال من إى فق   امن رب «

 :فق  الشاع عبد   السعد للادير
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مريري  مريرين العجائريريب والغبائريريب الريريس خعريريل   اال ريريتدال ، ولكريرين  فقريري  الشريرياع عبريريد   السريريعد للاريريدير؛  إ 
فقريريد سوأ  .(( دد  إال مندد  خيددرج مددا ليدددف نفسددي فالالدد ي اكتددب)) :كمريريا قريريا  الاريرييب صريريلى   علاريري  و ريريل؛

مريريرين حريريريدير أ  بكريريريبة سضريريريي   عاريريري ، عريريرين  »صريريريااااهما«  ( 7613/23)، ومسريريريل؛ (61)البيريريرياسو 
 لد  ىَعدآ   َ  أكال     ، ينر له بدَ أدر  من لع َ  فلعن ،الينا ب الشاهد ليبلغ  ال«: قا  و ل؛ علا    صلى ايبال
ددد  مدددن  آعدددى غٍ لهدددبدَ مر  فدددرب الينا دددب الشددداهد فليبلدددغ«: و   سوايريريري    الصريريريااح، » َعدددسِّ  ن  َمددد  ِّ ع دددلدَ  ن  مِّ

والرتمريريريذو  ،(0663) »  ريريرياا«، وأبريريري  داود   (5/780) »املسريريرياد«كريريذل  مريريريا سواه أمحريريريد   و  .» دددامعٍ 
   س ريري   خعريريل :قريريا  سضريريي   عاريري  لاابريري بريرين جيريريدمريرين حريريدير ب  ريريااد صريريااح  » ريرياا «  ( 2656)

 فقد   امدن فدرب بدريف، أبليند   ىت ،فنيفق   دأثا   منا سع امر  هللا رضه نَ « :يق   و ل؛ علا    صلى
 .»لفقي  ليس فق   امن آرب ،من   فق  هال من إى

إلا كريريريا  مريريريذا . فهريريري ال  الاسريريري ة الشريريري  أ  هلريرين مقريريرياال، ومريريرين أصريريرياا  حريريري : ) السريريريعدقريريا  الشريريرياع عبريريريد  
بريريسوالدمن، ويطريريالنب ومريرياهن مريرين يطالريريب بنبريريائهن، ومريرياهن يطريريالنب  ةال  الاسريري  ؤ الب ريري  يطالريريب  ملريري  فريري   مريري

   صريريلى   فب ريري  مريرين يطالريريب بريريسجوا هن، ومريرياهن مريرين يطالريريب بريري ل ا ن، فريريسين اةمريري  مريرين مريرين الريرياف ، 
 امري.(قاالل؛ وضصم لاا قاعدة وم  أ  لصاحب احل  معلا  و 

 ( فه ال  الاس ة الش  أ  هلن مقاال، ومن أصاا  ح : )قا  -7

  اج االعتصرياماا واملمريامباا الريس لمب الشاع عبد   السعد وفق    إىل اال تدال  باحلدير : قلل
التسياريد مرين القطاريف، الثري سة و  ابيريدة و ريا   ب( السريع دي )ا  ذا الاس ة   مااط  من الدول  السريلف لقام

كتريا  ك يذكبه البياسو ومسل؛   الصااان   كتا  الف، أو اري ه بري  ا اال ريتفادة ماري     واحلدير 
، علاهريا والتاريبي  وفرريلها اهلبري  اال ريتقبا  وأدا  الريدي   واحلجريب والتفلريا ، و كتريا  ىف كتريا ال كالري ، و 

 .من  صااح مسل؛   و   كتا  البا  صااح البياسو، 
 (. قاعدة وم  أ  لصاحب احل  مقاال   علا  و ل؛ وضصم لاا صلى  فب     : )قا  -2

ولريا  باملمريامباا والتجمعرياا واالعتصرياماا البدعاري ،  ؛إ  لصاحب احلري  مقرياال بالطبيقري  الشريبعا : قلل
إ  كاريريل  يالشريريبع الباريريا كريرين لريريا  علريريى والة األمريريب، فريري   الت  اريري  و ، نعريري؛، ول(إ  لصريرياحب احلريري  مقريرياال)و

، ومسريريل؛ (1352، 0630)ا سواه البيريرياسو فامريري ريريا   !، وماعريري   حقريري مريرين السريريلطا  ووالة األمريريب ممل مريريا  
قريريريا  س ريريري     : مريريرين حريريريدير عبريريريد   بريريرين مسريريريع د سضريريريي   عاريريري  قريريريا  "صريريريااااهما"  ( 7840/45)
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كاريريف اريريسمب مريرين ! يريريا س ريري     :، قريريال ا"إهنددا  ددتكال  لعدددي  أددريت  آ مددالر  تنكرآهنددا: "و ريريل؛ صريريلى   علاريري 
تدددآ  احلد  : "و  سواي     الصااان".  دآا إليهم  قهم، آا ولالا هللا  قكم: "أدس  ماا لل ؟ قا 

بريرياقبو  والعصريرياا  واهلاجريريا  احلقريري    وك يقريري  علريرياك؛ بريريانتزا ". هللا الدد ي لكددم الدد ي علدديكم، آتسددولال 
مرين حريدير  "صريااااهما"  ( 7843/55)ومسل؛ ، (1354)، وسوأ البياسو وصباخ الاسا  والب ا 

 أكرهدد  شددي ا    مددريف مددن ر ى مددن" :قريريا  و ريريل؛ علاريري    صريريلى الاريرييب عريرين سضريريي   عاهمريريا، عبريرياا ابريرين
ري  ىلخ  فخريا ع ؛خ }: قريا  اعرياىل ؛بالترريب  والعبريادة عريز و ري  اللجري   إىل  ، و فسمبنريا بالريدعا  والصرير". فليلرب  ال مخ
  [.18: احلج]{الا ص  ُ  وخن ع ؛خ 

خ إلا  ) :عبريريد   السريريعد قريريا  يطريريالنب بريريسوالدمن، ويطريريالنب  ةال  الاسريري  فريري   مريريؤ   خ ل ريريمخ كريريا  مريريذا الب ريري  يطالريريب   
فريسين اةمري  مرين  ،ل ا نالب بسجوا هن، وماهن من يطالب بري بنبائهن، وماهن من يطوماهن من يطالب 

 .(الاف 

اصريري  واملصريريريلا  العامريريري ، فريريرياحلق   واملصريريرياا ماريريا  فريريريب  بريريرين احلريريري  اقريريال واحلريريري  العريريريام، واملصريريريلا  اق: أوال
 .العام ، مقدم  على احل  واملصلا  اقاص 

مذا قااا فا د، ف   اةمري  : ، قلل(فسين اةم  من الاف : )قا  الشاع عبد   السعد وفق   : ااناا  
آلدمي أحريريباسا  املعل م أنريري  ال اصريريح املداياريري  بريريا؛ فريريالريرياف  الريريس يطالريريب ذريرياحريري  لريريال   بريريا  الريريدي  ، وأمريريا 

 بريريدينلاسريري ا ب بريرياإلفبا  عريرياه؛ لريريطاوعباريريدا  علريريى لريريالف   العباريريد مبسريري     كتريريب الفقريري ؛ وأولكريري  الريريذين 
  حجريزم؛ مصريلا  عامري ، و  العق برياا واحلريدود والتعزيريب، بابري    قد ا تدين لاعاد   جمن حمريدود، بري  إ 

  ضريبس علريى ائريذا، فاةمري  لريا    أدين مريذا مرين مريسفري ،ظريامبة  ريبائ؛ما اساكب ه من بريد  وعق ب  هل؛ على 
لكال يريؤلوا املسريلمن  ؛من شبم؛، و الم  هل؛  الم  عن الااا كفه؛ وحبسه؛ف    املسلمن، وأما مؤال  

عرياه؛؛ ، و  إلبا ه؛ قب  التاقن من ا بته؛ أو انتها  العق ب  والتعزيب املفريبو  فاامل ا مزيدا  من األوجاس
  .سلمنفساد   األس  وضاا  ملصاا امل

 الراا  آالنسايف داخلال  يف خزاب الشرع، فاملننيرف جيب عقال  لي تفرأ 

جيريريب التاقريري  ماريري  فريري لا ابريريل مريريذا االعتريريدا  ال بريريد مريرين معاقبريري  مريرين   ومريريا حصريري  علريرياهن مريرين اعتريريدا): وقريريا 
  الصريريريالة والسريريريالم كمريريريا قالريريريل وكريريريا  علاريريري  خيفريريريى أ  للمريريريبأة مكانريريريال .......، ةعلريريريى مريريريؤال  الاسريريري   أتريريريداع
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ك يرريريب  امريريبأة وك يرريريب  االمريريا علاريري  الصريريالة والسريريالم فهريريؤال  الريريذين إلا ابريريل ا ريري؛ اعتريريدوا علريريى عائشريري  
بالرريب  حريس  ريقطل العبريا ة فريال شري  أنري  ال  بع  الاس ة بالرب  وكشف العبا ة وما شرياب  للري ، أو

 امري.(بد من معاقب  من قام بذل ، وال بد من معاقب  أيرا من أمب بذل  ف   اآلمب كالفاع 

ففريريي قريريباس  ،[00:األحريريزا ]{برُياريري ا ُكن       وخقريخريريب  خ }: وقريريد قريريا    اعريرياىل مريرين ألريريب  الاسريريا  مريرين الباريري ا: والأ
ممريا  !؟ قمرين بالتمريامب واالعتصريام والتجمهريبالريالعم من ألب  الاسريا   الم  وحف  هلن، الاس ة   البا ا 

بصري  واالنقرريا  علريى بارري  نتهرياج الف، البريالبالد والعبرياد كري  مرين يبيريد شريبا    ئاريز  مابري  الامريام وجيريب يؤدو ل
محايري  الريبالد مرين البريد   ؛مب ومن نا  عرياه؛ورزي  البالد واشبيد العباد، فال ا ب على والة األاملسلمن، 

 .  بالد املسلمنوال ُعب ف ا ذا  ،الااا واملاكباا الس ك اكن من ع ائد

 !وملريالا اتاا ريى املبتريد ؟ ؟املسريتاق  العق بري ندنري  حري   قريام بالدو  ،اةبميري  عبريد   السريعد  ريىاملريالا اا: ااناا  
أم أل  مريريذمب   ريري اج اقريريبو  واملمريريامباا واالعتصريرياماا،  ؟ويعاقبريري  علريريى مريرين يبدعريري  واغرريريب اثريري سنريريبا  و 

ملريريريا سواه  ، علاريريري  و ريريريل؛ املبتدعريريري  بالقتريريريا لقريريريد ا عريريريد الاريريرييب صريريريلى  !! فلريريري؛ ااكريريريب أصريريري  اةبميريريري  علريريريى الاسريريري ة
أ   ريعاد اقريدسو سضريي   حريدير  مرين "صريااااهما"  ( 7364/740)، ومسريل؛ (1407)البيرياسو 

 يريا فقريا  ،الريبأا حملري   ،الري  اتن مشريبف ،اللااري  كر ،اةبن ناائ ،العاان اائب س   فسقب : قا  ،عا 
  هدددن علدددى فيدددومنم !؟علددديت  إ ا هللا أزيدددع فمدددن)  :و ريريريل؛ علاريريري    صريريريلى الاريريرييب فقريريريا  ،  ااريريري  !حممريريد

 علاريريري    صريريريلى الاريريرييب فماعريريري  -ال لاريريريد بريريرين لالريريريد أساه - لخريريريتري  قريخ  القريريري م مريريرين س ريريري  فسريريريس  ،(نالينتدددوم آال األرأ
 جيداآ  ال  القدر   أقدروآ  والمدا   هد ا ض ضد  مدن إ ) :و ريل؛ علاري    صريلى الارييب قريا  وىل فلما و ل؛،

  أدا األآ   هن آأدعال  ،اإل ي   هن أقتلال  ،الرمية من السهم مرآق اإل ي  من ميروال  ، ناارهم
ن الريذو يعتريدو ويسريي  األد  مريصم مريالب ري  انمب وادبب   ماهج مذا  (.عاد وتن ألوتلنهم  دركتهم ل ن

 .هقدمي ، وال بد  من عقاب  ومحاي  املسلمن من شب   ال ذوسه ل  طبي  باده مقالاد األم س، ف   مذا 

يريريريريا اريريريريالم احفريريريري     ،مريريريري فمريريريرين أكريريريريبم نفسريريريري  وحفمهريريريريا أكبمريريريري  الشريريريريب  وحف ؛املريريريريبأة والب ريريريري   ريريريري ا إ  : االثريريريريا  
 .ك صفم ا شب    فلزم العق ب    الدناا واآللبةفم ، فهؤال ص

حلريدود و  العق برياا كا ، لطريا  الشريب  عامري الب ا  والاسا  دالل    معل م لدأ أم  العل؛ أ  : سابعا  
 علا  و ريل؛ الريذو فالايب صلى   ، بقل أو أفسدا جنل أو والتعزيب لاص ؛ فاملبأة اعاقب إ  قتلل أو

مسريريريتدال بريريري  علريريريى عريريريدم  -وفقريريري    -؛ كمريريريا لكريريريب الشريريرياع عبريريريد   السريريريعد ك يرريريريب  امريريريبأة وال االمريريريا قريريري 
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، فقريد سوأ  ريبقلالشريب  و  للالفريم  الريذو ك يقبري  شريفاع  أحريد   املريبأة امليزوماري  الريس  ؛معاقب  الاسا 
مريريرين  "صريريريااااهما"   (7688/3) واللفريريري  لريريري  ، ومسريريريل؛(6833، 4034، 0415، 2648)البيريريرياسو 
 الاريرييب عهريريد    ريريبقل الريريس امليزوماريري  املريريبأة شريريس  أمههريري؛ قبيشريريا أ  :سضريريي   عاهريريا قالريريل عائشريري  حريريدير
 ومرين :فقريال ا و ريل؛؟ علاري    صريلى   س ري   فاها يكل؛ من :فقال ا ،الفتح ازوة   و ل؛ علا    صلى
ري ؛جيريد برين أ ام  إال علا  جيرتئ  علاري    صريلى   س ري   ذريا فريساى و ريل؛؟ علاري    صريلى   س ري   ب  ح 
  دد يف  تشدفع)  :فقريا  ،و ريل؛ علاري    صريلى   س ري   و ري   فتلري    ،جيريد برين أ ام  فاها فكلم  ،و ل؛
   صريريلى   س ريري   قريريام ،يالعشريري كريريا  فلمريريا !  س ريري   يريريا ل ا ريريتغفب :أ ريريام  لريري  فقريريا ( هللا؟  دددآد مددن
 ،ودبلكم مدن الد أن  هلد  ف مندا  لعدد  مدا)  :قريا  مث ،أملري  مري  مبريا   علريى فريساى ،فالتطب ،و ل؛ علا 
 آالد ي آإين ،احلدد عليد   ودامالا الضدعيم فديهم  درق آإ ا ،تركدالف الشدرأم فيهم  رق إ ا كانالا  هنم

 فقطعريل  ريبقل الريس املريبأة بتلري  أمريب مث ،(أددها لقزعد   درو  حممدد لند  فاطمدة    لدال  ليدف نفسي
 س ري   إىل حا تهريا فريسسفصم ،للري  بعريد اريسااي وكانريل ،وازو ريل بعريد ا بتهريا فاسريال :شري عائ قالل، يدما
 .و ل؛ علا    صلى  

 ال أل  اال تجاج لوأر عمر رضي هللا عن 
سضريريي   عاريري   قريريد لكريريب   التريرياسيع الكبريري  عريرين عمريريب بريرين اقطريريا  و ): قريريا  الشريرياع عبريريد   السريريعد وفقريري    

بريرين  لريري  اع  جريريل مريريالا افعلريري   فسريريكت ا، فسعريرياد مريريبة ااناريري  فقريريا  بشريري : كريريا    مجريريصم مريرين الصريريااب  فقريريا 
 .(ل  اع  جل لق ماا  بسا فاا، فسب عمب س    عا ....  عد والد الاعما 

 .وال أص  ل   ،ذذا اللف  ك أقف علا : أوال: قلل

 أبرياه أ  بشري  برين  الاعمريا برين مريدمرين طبيري  حم ( :2/38) "التاسيع الكب "والذو لكبه البياسو    :ااناا
ريريريلُ  لريريري  أسأيريريريت؛ :واألنصريريرياس املهريريريا بو  وح لريريري  جلريريري    اي مريريري قريريريا  بعمريريري أ  ألريريريره  مريريريا األمريريريب بعريريري    اريخبخل ص 
 قريريا  ،القريريدح اقريري م ق ماريريا ، فعلريريل لريري  : ريريعد بريرين بشريري  قريريا  االاريريا ، أو مريريبان فعريرياد فسريريكت ا فريرياعلن؟ كاريريت؛
  .أنت؛ ا  إل أنت؛ :عمب
 يدس  لالف  عمب بن اقطا  سضريي   عاري ، ومرين مريذا الريا  س  ريح فا  انقطا ؛ بش  بن  عد ك: قلل
 ح لريريدو اب والريري عمريريب، لالفريري  إىل بقريريي أنريري  علريريى يريريد  فهريريذا: قلريريل: فقريريا : ابريرين حجريريب   التهريريذيب احلريرياف 

 فل؛ يدس  بشري  برين  ريعد لالفري  عمريب ،أن  ا     لالف  أ  بكب الصدي  سضي   عا و  ،لالف لل 
 بريريرين اعلبريريري  بريريرين  ريريريعد بريريرين بشريريري (: 0/00) "الثقريريرياا"لكريريريبه ابريريرين حبريريريا     ، ملريريريا بريريرين اقطريريريا  سضريريريي   عاريريري

 الاعمريا  والريد بريدسو، ومري  اقريزس  برين احلرياس  برين اقريزس  برين كعريب برين اعلبري  برين مال  بن جيد بن  الا
مشريريام  "وقريريا     .الامامريري  مريرين انصريريباف  بعريريد ال لاريريد بريرين لالريريد مريريصم وكريريا  بالشريريام التمريريب بعريرين قتريري  بشريري  بريرين
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 بكريريب أىب لالفريري   لريريب   بالشريريام التمريريب بعريرين قتريري  وأحريريدا   بريريدسا   شريريهد ممريرين (:74ل)لريري   "مصريرياسعلمريريا  األ
 وقتريري  ال لاريريد بريرين لالريريد مريريصم التمريريب عريرين بشريري  وشريريهد(: 0/502) "الطبقريرياا"قريريا  ابريرين  ريريعد   و  .الصريريدي 
 قلافري  برين لاريا  "الطبقرياا"و  كتريا  . عاري    سضريي الصريدي  بكب أ  لالف    ولل  ،شهادا   ي مكذ
وقريريا  ابريرين  .عشريريبة اااريريس لسريريا  التمريريب بعريرين ال لاريريد بريرين لالريريد مريريصم وقتريري  العقبريري  بشريري  وشريريهد :قريريا  (34/ل)

 بكريب أ  لالفري    التمب بعن ال لاد بن لالد مصم وقت  بدسا   شهد(: 7/247) "معبف  الصااب "ماده   
 عرين يري م قتري  ،بكريب اأبري بريايصم أنصاسو أو  (: 7/031) "معبف  الصااب "ب  نعا؛   وقا  أ ،عا    سضي
 وقريريا  عريريال  الريريدين مغطريرياو   كتابريري  .عشريريبة ااريريس  ريريا  الامامريري  مريرين ال لاريريد بريرين لالريريد مريريصم انصريريباف  بعريريد الت مريريب
 حممريد  عفريب وأ  السريكن، وابرين الرير، عبريد برين عمريب وأ  نعريا؛، أ  كتا  و  :"الكما  هتذيب إكما "
 مريريصم التمريريب عريرين يريري م قتريري : (الطبقريرياا) كتريريا    لاريريا  بريرين وللافريري  ،(الصريريااب  معبفريري ) كتابريري     بيريريب بريرين
 بريرين إبريريباما؛ ولكريريب... .  عبريريد بريرين  ريابب عاريري  سوأ عشريريبة، اااريريس  ريريا  الامامري  مريرين انصريريباف  ال لاريريد بريرين لالريد
  ريه؛ أصرياب : قريانصم ابرين وقريا  .عشريبة إحريدأ  ريا  كا  قتل  أ  اسلاف ( الطبقاا) كتا    احلزامي املاذس
 .عشبة إحدأ  ا   عد بن بش  ماا: س ا  أب  وقا  التمب، بعن وماا مانقاا،

 بريرين  ريريعد   عريرين التمريريب حاريرير   واريري ىل عمريريب بريرين اقطريريا  اقالفريري   ريريا  االاريري  عشريريب بعريريد مقتريري  بشريري: قلريريل 
مريرين العريريبا  إىل الشريريام وبلغريري  وفريرياة أ  بكريريب الصريريدي  سضريريي   عاريري   د بريرين ال لاريريد وا  ريري  لالريريدكريريا  مريريصم لالريري

 .الف وا ل عمب بن اقطا  سضي   عا  للي

بالرري اب  الشريبعا   مااصريا  مااصريا  والة األمريب :؛أو(ق ماريا )إ رياادا  فاامري  لفري  وإ  صريح : مالحم 
مريرين حريريدير رريريا؛ الريريداسو سضريريي   ( 55) "صريريااا "سوأ مسريريل؛   فقريريد  .مريريذه األمريري  علريريى طبيقريري   ريريلف

لكتابريري  ولب ريري ل  هلل و »: ل مريرين ؟ قريريا : ، قلاريريا«الريريدين الاصريرياا »: عاريري ، أ  الاريرييب صريريلى   علاريري  و ريريل؛ قريريا 
 . «وألئم  املسلمن وعاماهت؛

فالاصريري ل القطعاريري  والق اعريريد  ،الكتريريا  والسريريا  واإلمجريريا  املعاسضريريتهوال بريريد ؛ بالاكريرياسة  صكريري؛ علريريى القصريري  أو
 فقريريد اريريسمب بلريريزوم السريريمصم والطاعريري    املعريريبوف والريريدعا  والصريرير علريريى  ريري س الريري الة وظلمهريري؛،كلهريريا  الشريريبعا 

 س ريري   يريريا :قلريريلسضريريي   عاريري ،  الامريريا  بريرين حذيفريري  مريرين حريريدير (52/ 7841)مسريريل؛   صريريااا   أسو 
 مرين مري  :قلريل ،(نعدم) :قريا  ؟ شريب اقري  مريذا وسا  مرين فهري  ،فاري  فرياان خبري    فجريا  ،بشب كاا إنا ! 
 كاريريف؟ :قلريريل ،(نعددم) :قريريا  شريريب؟ اقريري  للريري  وسا  مريرين فهريري  :قلريريل ،(نعددم) :قريريا  لريري ؟ الشريريب للريري  وسا 
 ولددالب ولدالمم رادا  فديهم آ ديقال  لسدن،، ال أسدتن   آال مدداي، أهتددآ  ال   مدة لعددي أكدال ) :قريا 

 تسددمع)  :قريريا  للريري ؟ أدسكريريل إ    س ريري   يريريا أصريرياصم كاريريف :قلريريل :قريريا  ،(إنددس اثمددا  يف الشددياطن
 (.آ طع فاسع  ،مالر  خ آ ر  ظهرك ربضر  آإ  لألمري، آتزيع
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مرين ب  ريااد حسرين ( 4244) " رياا "   ، وأبري  داود( 430/ 5) "املسرياد"ل  شامد سواه اإلمام أمحريد   و 
 (.إ  كا    خليفة يف األرأ، فضرب ظهرك، آ خ  مال   فوطع : )، قا حذيف حدير 

 ، فقريريدآلارياس الصريااا  الثابتريري  عرين عمريب برين اقطريا  سضريريي   عاري    الصرير علريى الري الةا   ملعاسضري كريذلو 
سواه ابريرين ، و (777/ 7) "السريريا "  ومريرين طبيقريري  اقريريال   ،(544/ 72) "املصريرياف"سوأ ابريرين أ  شريرياب    

عريريرين  ريريري يد بريريرين افلريريري  ب  ريريريااد صريريريااح ( 45/ 7) "الشريريريبيع "واآل ريريريبو    ،(16/ 7) "األمريريري ا "ججن يريريري    
، لعل ريريي أ  ال ألقريريا  بعريريد عريريامي مريريذا، فريرياخصم وأطريريصم، وإ  أُم ريريب يريريا أبريريا أماريري  إي ال أدسو: ) عمريريبقريريا  ل: قريريا 

خريصم : ياريتق  دياري ، فقري  بم  فاصرير، وإ  أساد أمريبا  علا  عبد حبشي ُجد  ، إ  ضبب  فاصر، وإ  ح
 (. وطاع ؛ دمي دو  ديي، فال افاس  اةماع 

فريري   قريريا  قائريري  إيريري  الريريذو صتمريري  عاريريد  (: اآل ريريبو)وفسريريبه اآل ريريبو   الشريريبيع ، قريريا  حممريريد بريرين احلسريرين 
عريب  أو اري ه  مرين أمريب علاري  مرين: صتمري  و  أعلري؛ أ  نقري  : ق   عمب سضي   عا  فاما قالري ؟ قاري  لري 

 ، أو ضريريبب  ظلمريريا  لريري  أ ريري د أو أبريريا  أو أعجمريريي، فسطعريري  فامريريا لريريا  هلل فاريري  معصريريا ، وإ  حبمريري  حقريريا  
لري ، أو انتهريري  عبضري ، أو ألريريذ مالري ، فريريال صملري  للريري  علريى أ  كريريب  علاري  بسريرياف  حريس اقاالريري ، وال 

قريريد صتمريري  أ  يريريدع   و  لريريى اقريريبو  علاريري ، ولكريرين اصريرير علاريري ،كريريب  مريريصم لريرياس ي يقاالريري ، وال ُيريريب   اريري   ع
إىل ماقصريري    دياريري  مريرين اريري  مريريذه اةهريري ؛ صتمريري  أ  يريريسمب  بقتريري  مريرين ال يسريريتا  القتريري ، أو بقطريريصم عرريري   

أو برب  من ال ص  ضبب ، أو بسلذ ما  من ال يسريتا  أ  اسلريذ مالري ، أو بملري؛  من ال يستا  لل ،
افعري  مريا  مريب  بري ، وإال قتلتري   لريكن ك: من ال ص  ل  وال ل  ظلم ، فال يسع  أ  اطاع ، فري   قريا  لري 

ال طاعري  مليلري     معصريا  اقريال  : )دمي دو  ديي؛ لق   الايب صريلى   علاري  و ريل؛: أو ضببت ، فق 
 ( .إمنا الطاع    املعبوف:)، ولق ل  صلى   علا  و ل؛ (عز و  

 (.  عا  عمب س  ب  سُ ل  اع  جل لق ماا  بسا فاا، فخ : )قا  عبد   السعد وفق   

 "املصريرياف"  شريرياب    لعلري  أساد مريريا سواه ابريرين أ: (لق ماريريا ) :لكريريبه لسريريبوس عمريريب سضريي   عاريري  بقريري هل؛: قلريل
 ومريريري  داسه    ريريريذ  علريريريى قاعريريريد ومريريري  عمريريريب علريريريى دللريريريل :قريريريا  حذيفريريري  عريريرينمريريرين طبيريريري  مهريريريام ( 70/218)

 :قريا  ،ذريا وأشرياس اريدهب مكريذا :فقريا  ؟املريؤمان أمري  يريا أمهري  الريذو مريا :فقلريل ،ماري  فدن ا ،نفس  صد 
 أمريبا   مريي سأيريت؛ لري  م  إال إل  ال الذو   :قا  ،لق ماا  ناكبه أمبا   ما  سأياا ل  و  يهم  الذو :قلل
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 بريريذل  ففريريبح :قريريا  ،لق ماريريا  ناكريريبه أمريريبا   ماريري  سأياريريا لريري  مريري  إال إلريري  ال الريريذو   :فقلريريل ؟لق متمريري ه ااكبونريري 
  .ق مي ياكبه أمبا   مي سأأ إلا الذو من حممد أصاا  فاك؛ ع   الذو هلل احلمد :وقا  ،شديدا   فبحا  

ضعاف ال صريتج بري ، : البملي التمامي عاسى بن صىيال يصح عن عمب   إ ااده    لأاب معومذا : قلل
وقريريريا  الاسريريريريائي    ،عخلاريريريري  يرُيتخريريريابخصمُ  الخ  ممريريريريا سوايااريريري  وعامريريريري  :فقريريريا  "الكامريريري    الرريريريريعفا " لكريريريبه ابريريرين عريريريريدو  

 سوأ والثريري سو، االعمريري  نعريري ويريريبو : "اجملريريبوحن"    قريريا  ابريرين حبريرياو  بريريالق و، لريريا : "املرتوكريرينو الرريريعفا  "
 فامريا االابرياا خيريالف  عري  حريس ومهري  وكثريب حفم   ا  ممن وكا  ومائتن إحدأ  ا  ماا الشاما   عا 
 .ب  االحتجا  بط  سوايت    لل  كثب فلما ،الثقاا عن ويبو 
 

 من الدآ  املسلمة دآ  الكافريتاال تجاج لسخرأة املنقمات آال
وأنكريريبا الطبيقريري  الريريس اعامريري  فاهريريا مريريؤال  وحريريس املاممريرياا الكريريافبة  ريرييبا : )قريريا  الشريرياع السريريعد وفقريري   

 .(األشيال

وق انااهريريا الريريس صريرياغل مريرين  ،ةلريريدو  الكريريافب وا املاممريريااإ  لاريريا شريريبيعتاا وم يتاريريا الريريس رازنريريا عريرين : أوال: أقريري  
وأعلريري؛ مبريريا  فهريري  اقريريال دو  مباعريرياة ملبضريرياة  ،  ،اهلريري أ واملريريزا  البشريريبومريريصم اا ريريب ؛ لتتفكريرياس الاريريااأل مريريزيج

 .يافصم اقل 

حكمريا  علريى لرين اكري   و  ،للاري  اري ج  بري  اصريبفاا املسريلمن الدو  واملامماا الكافبة لاسل معارياسا  : ااناا  
   .حكاما  وحمك منأق ا  وأفعا  العباد 

  !؟ اد، وم  ح    على العباد؛ فكاف بغ هإ  املامماا الكافبة اسيب من الت ح :االثا  

أحكريام اقري م علريى مقاصريد التشريبيصم؛ و  وم    شبيع  الكفاس وقريان  ؛ حكري؛ للمباريد وحكري؛ للمبتريد : سابعا  
ي  لريريدأ  ريرييب م ضريريصم كريري  مريريذا اليسريريتغب  عاريريدما نعريريبف أ   و دين والريرياف  واملريريا  والعقريري  والعريريب ؛ لريريا حفريري 

 . ال  املامماا والدو  الكافبة

وحاسبتهريريريريا   ( مباريريريصم احلجريريريريا )ك رريريريرياح املريريريريبأة حريريري   ريريريريرتما لع سهتريريريريا الريريريريدو  واملاممريريريرياا الكريريريافبة إ  : لامسريريريا  
تجريرير الاسريريا  علريريى السريريرت واالحتجريريا ، فالدولريري  السريريع دي  أمريريا و  ،عبضريريها، وفبضريريل علاهريريا اقلطريري  بالب ريريا 

ا ريريريفخ يخ ُكُمريريري  خ ) اصم العريريريب  إل ريريريقا  أم مريريريدفك؛ السريريري  للريريريف مريريرين ياريريريادو بريريريالبب ![06: القلريريري؛] (مخريريريا لخُكريريري؛  كخ
 !!الدول  السلفا  السع دي  كافما ااف 
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والعبريريريادة  تقريريري   حببيريريري  االعتقريريريادف( االنفريريريالا)قائمريريري  علريريريى مريريريا يسريريريمى باحلبيريريري  املاممريريرياا الكريريريافبة :  اد ريريريا  
الريريريدين واقريريريري   باملمريريريريامباا واال ريريريريتدسا  علريريريريى احلبيريريريري    قريريريري   الكفريريريب واعتقريريريرياده وحبيريريريري  االبتريريريدا  والسريريريل  ، 
  .فهي فب  للدمي قباطا  اواإلضباباواملس اا 

،   مجاريريصم بريريالد العريرياك االفبا  عريرين كريري  مسريريل؛بريريفريرياان نطالريريب ): -وفقريري    -قريريا  الشريرياع عبريريد   السريريعد
كثريب مرين اسريعن شريي  قاري  أ ري؛ أل حماكمرياا  اإلماساا من اآل   يعي ما جيبأحزنا   إنا أ ا نا وأو

 .(قلب نمام احلك؛إىل يسع   

دعريري ة مريريي ال  مجاريريصم السريريجاا  املسريريلمن   مجاريريصم أحنريريا  العريرياك، دعريري أ عبيرريري ، بريري  قريري   بريري طال :أوال: قلريريل
املااريريريبفن املبتدعريريري  و  واشريريريجاصم للقتلريريري  واللصريريري ل و ،ونشريريريب الف ضريريريى بريريرين العبريريرياد ،للفسريريرياد واإلفسريريريادصريريريبص  
حنرين : ولري  أنري  قريا  ،ا الص ا لاطك  قد  انبهة   لطومي مطالب   ممن م؛   دائبة اإل الم، ؛واملفسدين

 .على الص ا    الطلب واقطا نطالب باإلفبا  عن ك  ممل م لكا  

دولريري  اإلمريرياساا العبباريري  املتاريريدة حلفريري  األمريرين  ا  ويزنريري  اإل ريريبا اا األمااريري  الريريس اكريريذهتسريرياكاملريريالا : ااناريريا  
 !لتيبيريب   كري  مكريا ؟لقلريب الامريام وا ىومحاي  مصاا املسلمن من الفب  الباطاا  واألحزا  الريس اسريع

  الدولريري   يسريريع   بالفسريريادفريري  ؛  ،أؤلكريري  الريريذين   دولريري  اإلمريرياساا  اريرياحعلااريريا مريريا يقريري م بريري     خبريرياف  لريرياو 
  ،والسريب والشريت؛ لري الة األمريب وأسكريا  الامريام ،تمامب والتجمهببدفصم الاسا  لل قام ا، فقد السلفا  السع دي 

، عريرياهن ل نفسريري  للريريدفا ب  ص ريرينخ  الريريالعممريرين الريري  الاسريري ة ( الا ااريري  )كمريريا شريريامدناه وخعاريرياه   مريريا يسريريمى بريريري
 .!!وعن مسلكهن املاابف

سده   إىل احلريريري  سدا  مجريريرياال،  ،ذريريريذه اال ريريريتدساكاا امليتصريريريبة علريريريى كلمريريري  الشريريرياع عبريريريد   السريريريعد اكتفريريرييو 
     .واحلمد هلل س  العاملنو اباا وإياه الف، ما ظهب ماها وما بطن، 

 عبد العزلز لن ندى العتي  . كتب 
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