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 المقدمة

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 

إف الحمد هلل ، نحمده كنستعينو كنستيديو ، كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا كمف سيئات أعمالنا ، مف ييده 
اهلل فبل مضؿ لو ، كمف يضمؿ فبل ىادم لو ، كأشيد أف الإلو إال الو كحده الشريؾ لو ، كأف محمدا عبده 

 أما بعد  . كرسكلو ، صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميما كثيرا 

 كما في تذكرت  حديث حذيفة -   كفقو اهلل لميدل كالسداد–عندما بدا لي أف أكتب عف ىذا الرجؿ  -
 عف الخير، ككنت أسألو عف الشر مخافة أف يدركني، كاف الناس يسألكف رسكؿ اهلل )"الصحيحيف 

: إنا كنا في جاىمية كشر، فجاءنا اهلل بيذا الخير، فيؿ بعد ىذا الخير مف شر؟ قاؿ! يا رسكؿ اهلل: فقمت
قـك ييدكف بغير : "كما دخنو؟ قاؿ: ، قمت"نعـ، كفيو دخف: "كىؿ بعد ذلؾ الشر مف خير؟ قاؿ: ، قمت"نعـ"

نعـ، دعاة عمى أبكاب جينـ مف : "فيؿ بعد ىذا الخير مف شر؟ قاؿ: ، قمت"ىديي، تعرؼ منيـ كتنكر
: ، قمت"ىـ مف جمدتنا كيتكممكف بألسنتنا: "صفيـ لنا، قاؿ! يا رسكؿ اهلل: ، قمت"أجابيـ إلييا قذفكه فييا

ماميـ: "فما تأمرني إف أدركني ذلؾ؟ قاؿ فإف لـ يكف ليـ جماعة كال : ، قمت"تمـز جماعة المسمميف كا 
    ( )("فاعتزؿ تمؾ الفرؽ كميا، كلك أف تعض بأصؿ شجرة حتى يدركؾ المكت كأنت عمى ذلؾ: "إماـ؟ قاؿ

 ًديًث ًمٍف أىٍىًؿ  ك :"....في مقدمتو - رحمو اهلل-كاستحضرت  ماقالو اإلماـ مسمـ ٍنتىًحًمى اٍلحى ـى بىٍعضي مي قىٍد تىكىمَّ
ا  ٍفحن ًذٍكًر فىسىاًدًه صى ٍبنىا عىٍف ًحكىايىًتًو كى رى تىٍسًقيًميىا ًبقىٍكؿو لىٍك ضى ًتيننا ؛ عىٍصًرنىا ًفى تىٍصًحيًح األىسىاًنيًد كى لىكىافى رىٍأينا مى

ا  ًحيحن مىٍذىىبنا صى ٍخمىاًؿ ًذٍكًر قىاًئًمًو ، كى كىأىٍجدىري أىٍف الى يىكيكفى ، ًإًذ اإًلٍعرىاضي عىًف اٍلقىٍكًؿ اٍلميطَّرىًح أىٍحرىل إًلمىاتىًتًو كىاً 
مىٍيًو  يَّاًؿ عى كًر اٍلعىكىاًقًب ، ذىًلؾى تىٍنًبيينا ًلٍمجي ٍفنىا ًمٍف شيري كَّ ٍيرى أىنَّا لىمَّا تىخى يىمىًة ًبميٍحدىثىاًت األيميكًر ، غى ، كىاٍغًترىاًر اٍلجى

طىًإ اٍلميٍخًطًئيفى  ـٍ ًإلىى اٍعًتقىاًد خى ٍسرىاًعًي رىدَّ  ؛ كىاألىٍقكىاًؿ السَّاًقطىًة ًعٍندى اٍلعيمىمىاءً ، كىاً   رىأىٍينىا اٍلكىٍشؼى عىٍف فىسىاًد قىٍكًلًو كى

مىى األىنىاـً ، مىقىالىًتًو ًبقىٍدًر مىا يىًميؽي ًبيىا ًمفى الرَّدّْ     ( )"كىأىٍحمىدى ًلٍمعىاًقبىًة ًإٍف شىاءى المَّوي ، أىٍجدىل عى

مف ىنا جاء تأليؼ ىذا الكتاب ، حتى يتبيف لممخطئ خطأه عمو يتكب كيرجع ، ك يتضح لممغرر بو  منيج 
أىؿ الحؽ فيؤكب إليو ، كمف أجؿ بياف سبيؿ المؤمنييف الذم جرل عميو أئمة السمؼ كالخمؼ في قديـ الزماف 

كحديثو ؛ فإف مف خالؼ سبيميـ ، ضؿ ، كخسر ، كأعظـ الخسارة ىي خسارة اآلخرة،  نسأؿ اهلل لنا كلكؿ 
                                                           

 4890س20/ 6ثبة ػالِبد إٌجٛح ؛ صؾ١ؼ ِغٍُ    3411س1319/ 3صؾ١ؼ اٌجخبسٞ (- (
( 22/ 1)صؾ١ؼ ِغٍُ   (-(
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مسمـ أف ال يجعؿ المصيبة في الديف ، كأف يرينا الحؽ حقا كيرزقنا اتباعو ،كيرينا الباطؿ باطبل كيرزقنا 
 . اجتنابو ، إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو 

 : كسكؼ يككف الحديث في ىذا المؤلؼ  بإذنو تعالى مف خبلؿ المباحث التالية

 ِؼخ٠ري ِشرتوش ٌٍسك ٚحٌزخطً:  حدلزسث ح٤ٚي 

 ِٓ ثٛحرض ح٦قالَ حٌىربٜ : حدلزسث حٌثخٟٔ 

 أطٛي حٌعوظٛؼ ػعٔخْ ارؽح١ُ٘ ِٓ والِٗ : حدلزسث حٌثخٌث

فأسألو . كىذا الترتيب بيف ىذه المباحث أمر مقصكد لو مغزل ، سكؼ يتبيف لمقارئ بنياية المبحث الثالث 
 .التكفيؽ كالسداد 
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إف مف أعظـ مايشكؿ عمى الكثيريف ، تمؾ المعايير التي تتضمف الداللة عمى الحؽ ، كىي أيضا قد تككف 
داللة عمى الباطؿ ، كسبب اإلشكاؿ ؛ أف ىذه المعايير مف حيث األصؿ ىي معايير لمحؽ ، كالباطؿ دخيؿ 
.  عمييا ، فربما يتمبس أىؿ الباطؿ يتمؾ المعايير فتككف سببا في كثرة أتباعيـ ، كبرىانا عمى صدؽ دعكتيـ 
كالإشكاؿ في ككنيا معاييرا لمحؽ أصبل ، كلكف البد مف أف نتنبو إلى أنيا ليست كافية في الحكـ عمى مف 
كجدت عنده بأنو مف دعاة الخير ، بؿ ربما تكجد عند دعاة الشر كذلؾ ، بؿ كقد يكجد بعضيا عند مف 

  :ِٚٓ طٍه حدلؼ١خ٠ؽ.   التصح نسبتو لديف اإلسبلـ  البتة

 

 وثؽس حٌظؼزع هلل رؤٔٛحع حٌمؽرخص : حدلؼ١خؼ ح٤ٚي 

كىذا المعيار ، الشؾ أنو مف عبلمات الخير ، كمع ذلؾ فإف كثرة التعبد هلل ليست معيارا كافيا لمتسميـ بما 
 الخكارج: كمف األمثمة عمى ذلؾ .  يقكلو أك يفعمو أصحابيا 

 كنبينا إلى أىـ ما يميزىـ ، بكثرة تعبدىـ هلل ، كحسف قرائتيـ لمقرآف إلى درحة يفكقكف بيا فقد بيف نبينا 
 ، كمع ىذا فقد حذرنا  مف االغترار بذلؾ منيـ ، فيـ أعداء لديف هلل رغـ تمؾ العبادة ، أصحاب رسكؿ اهلل 

 : كمف ذلؾ : كتأمؿ معي نمؾ األلفاظ النبكية في كصفيـ .  كقراءة القرآف 

  بالجعرانة منصرفو مف حنيف كفي ثكب ببلؿ فضة تى رجؿ رسكؿ اهلل  أ }:قاؿجابر حديث  -1
  يقبض منيا يعطي الناس فقاؿ يا محمد اعدؿ قاؿ كيمؾ كمف يعدؿ إذا لـ أكف أعدؿ كرسكؿ اهلل  

دعني يا رسكؿ اهلل فأقتؿ ىذا المنافؽ لقد خبت كخسرت إف لـ أكف أعدؿ فقاؿ عمر بف الخطاب 
فقاؿ معاذ اهلل أف يتحدث الناس أني أقتؿ أصحابي إف ىذا كأصحابو يقرأكف القرآف ال يجاكز حناجرىـ 

){يمرقكف منو كما يمرؽ السيـ مف الرمية دعو فإف لو أصحابا يحقر أحدكـ صبلتو } ، كفي لفظ    (
مع صبلتيـ كصيامو مع صياميـ يقرأكف القرآف ال يجاكز تراقييـ يمرقكف مف اإلسبلـ كما يمرؽ 

){السيـ مف الرمية  )     

  إف مف ضئضئ ىذا قكما يقرأكف القرآف ال يجاكز "كفيو قكؿ النبي   أبي سعيد الخدرمكحديث -2
حناجرىـ يقتمكف أىؿ اإلسبلـ كيدعكف أىؿ األكثاف يمرقكف مف اإلسبلـ كما يمرؽ السيـ مف الرمية 

                                                           

(   ٚصفبرُٙ اٌخٛاسط روش ثبة/1063ػ/ 740ص/2ط ِغٍُ صؾ١ؼ - (

( ثبة لزً اٌخٛاسط ٚاٌٍّؾذ٠ٓ ثؼذ إلبِخ اٌؾغخ ػ١ٍُٙ ٚلٛي هللا رؼبٌٝ   /   6534ػ/ 2540ص/6ِٓ ؽذ٠ش أثٟ عؼ١ذ اٌخذسٞ سظٟ هللا رؼبٌٝ ػٕٗ ، صؾ١ؼ اٌجخبسٞ ط – (

ِٚب وبْ هللا ١ٌعً لِٛب ثؼذ إر ٘ذاُ٘ ؽزٝ ٠ج١ٓ ٌُٙ ِب ٠زمْٛ   ٚوبْ ثٓ ػّش ٠شاُ٘ ششاس خٍك هللا ٚلبي إُٔٙ أطٍمٛا إٌٝ آ٠بد ٔضٌذ فٟ اٌىفبس فغؼٍٛ٘ب ػٍٝ اٌّؤ١ِٕٓ 

 ثبة روش اٌخٛاسط ٚصفبرُٙ ، ٚاٌٍفظ ٌّغٍُ/1064ػ/ 744ص/2؛صؾ١ؼ ِغٍُ ط
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){لئف أدركتيـ ألقتمنيـ قتؿ عاد ) إنو يخرج مف ضئضئ}  ،  كفي لفظ   (  ىذا قـك يتمكف كتاب اهلل   (
رطبا ال يجاكز حناجرىـ يمرقكف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية قاؿ أظنو قاؿ لئف أدركتيـ 

){ألقتمنيـ قتؿ ثمكد )   

  يقكؿ يخرج في ىذه األمة كلـ يقؿ منيا قـك تحقركف صبلتكـ مع  سمعت رسكؿ اهلل  }كعنو قاؿ  -3
){صبلتيـ فيقرأكف القرآف ال يجاكز حمكقيـ أك حناجرىـ يمرقكف مف الديف مركؽ السيـ مف الرمية  ) 

   ،  

  فؤلف أخر مف السماء أحب إلي مف أف أقكؿ  إذا حدثتكـ عف رسكؿ اهلل  }:قاؿ  عميكحديث  -4
ذا حدثتكـ فيما بيني كبينكـ فإف الحرب خدعة سمعت رسكؿ اهلل     يقكؿ سيخرج عميو ما لـ يقؿ كا 

في آخر الزماف قـك أحداث األسناف سفياء األحبلـ يقكلكف مف خير قكؿ البرية يقرأكف القرآف ال 
يجاكز حناجرىـ يمرقكف مف الديف كما يمرؽ السيـ مف الرمية فإذا لقيتمكىـ فاقتمكىـ فإف في قتميـ 

){أجرا لمف قتميـ عند اهلل يـك القيامة يقكؿ أييا الناس إني سمعت رسكؿ اهلل   }:  ،   كفي لفظ  (
يخرج قـك مف أمتي يقرأكف القرآف ليس قراءتكـ إلى قراءتيـ بشيء كال صبلتكـ إلى صبلتيـ بشيء 

كال صيامكـ إلى صياميـ بشيء يقرأكف القرآف يحسبكف أنو ليـ كىك عمييـ ال تجاكز صبلتيـ تراقييـ 
يمرقكف مف اإلسبلـ كما يمرؽ السيـ مف الرمية لك يعمـ الجيش الذيف يصيبكنيـ ما قضي ليـ عمى 

){لساف نبييـ  صمى اهلل عميو كسمـ  ال تكمكا عف العمؿ   إف رسكؿ اهلل   }: ، كفي لفظ    (
كصؼ ناسا إني ألعرؼ صفتيـ في ىؤالء يقكلكف الحؽ بألسنتيـ ال يجكز ىذا منيـ كأشار إلى حمقو 

){مف أبغض خمؽ اهلل إليو )     

                                                           

(  ثبة روش اٌخٛاسط ٚصفبرُٙ/1064ػ/ 741ص/2صؾ١ؼ ِغٍُ ط - (

( " اٌّشاد ثٗ إٌغً ٚاٌؼمت:"69ص/8لبي اثٓ ؽغش فٟ فزؼ اٌجبسٞ ط – (

(  ثبة روش اٌخٛاسط ٚصفبرُٙ/1064ػ/ 742ص/2صؾ١ؼ ِغٍُ ط - (

( ثبة لزً اٌخٛاسط ٚاٌٍّؾذ٠ٓ ثؼذ إلبِخ اٌؾغخ ػ١ٍُٙ ٚلٛي هللا رؼبٌٝ   ِٚب وبْ هللا ١ٌعً لِٛب ثؼذ إر ٘ذاُ٘ ؽزٝ ٠ج١ٓ ٌُٙ /   6532ػ/ 2540ص/6صؾ١ؼ اٌجخبسٞ ط - (

 ثبة روش اٌخٛاسط ٚصفبرُٙ ،ٚاٌٍفظ ٌّغٍُ/1064ػ/ 743ص/2ِب ٠زمْٛ ؛   صؾ١ؼ ِغٍُ ط

( ثبة لزً اٌخٛاسط ٚاٌٍّؾذ٠ٓ ثؼذ إلبِخ اٌؾغخ ػ١ٍُٙ ٚلٛي هللا رؼبٌٝ   ِٚب وبْ هللا ١ٌعً لِٛب ثؼذ إر ٘ذاُ٘ ؽزٝ ٠ج١ٓ /   6531ػ/ 2539ص/6صؾ١ؼ اٌجخبسٞ ط -   (

ثبة اٌزؾش٠ط  1066ػ/747ص/2ٌُٙ ِب ٠زمْٛ   ٚوبْ ثٓ ػّش ٠شاُ٘ ششاس خٍك هللا ٚلبي إُٔٙ أطٍمٛا إٌٝ آ٠بد ٔضٌذ فٟ اٌىفبس فغؼٍٛ٘ب ػٍٝ اٌّؤ١ِٕٓ ؛ صؾ١ؼ ِغٍُ ط

 ػٍٝ لزً اٌخٛاسط ،ٚاٌٍفظ ٌّغٍُ

(  ثبة اٌزؾش٠ط ػٍٝ لزً اٌخٛاسط 1066ػ/748ص/2صؾ١ؼ ِغٍُ ط - (

(  ثبة اٌزؾش٠ط ػٍٝ لزً اٌخٛاسط 1066ػ/749ص/2صؾ١ؼ ِغٍُ ط - (
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 قاؿ رسكؿ اهلل  صمى اهلل عميو كسمـ  إف بعدم مف أمتي :}قاؿرضي اهلل تعالى عنو أبي ذر كحديث  -5
أك سيككف بعدم مف أمتي قـك يقرأكف القرآف ال يجاكز حبلقيميـ يخرجكف مف الديف كما يخرج السيـ 

){مف الرمية ثـ ال يعكدكف فيو ىـ شر الخمؽ كالخميقة  )      

 : ٚخٗ حالقظعالي 

:  عنيـ أنو بالرغـ مف تمؾ الصفات التي اتصفكا بيا مف شدة العبادة ككثرة قراءة القرآف فقد قاؿ 
    " مثٛظ لظً " ٚيف ٌفظ " ٤لظٍُٕٙ لظً ػخظ "

 " ُ٘ شؽ حخلٍك ٚحخل١ٍمش" "أرغغ ضٍك حهلل ا١ٌٗ "  : ككصفيـ بأنيـ 

 "   ميؽلْٛ ِٓ ح٦قالَ" ،"  يخرجكف مف الديف كما يخرج السيـ مف الرمية ثـ ال يعكدكف فيو"كقاؿ عنيـ 

إنو ال يحؿ دـ امرئ مسمـ إال بإحدل  } رضي اهلل تعالى عنو مع ما ثبت مف حديث ابف مسعكدك أمر بقتميـ،
){التارؾ لدينو المفارؽ لمجماعة : كفيو ، ثبلث    . ، كماذاؾ إال لعظـ شرىـ كفسادىـ      (

 لٛي ححلك ٚحالقظشٙخظ رٗ  : حدلؼ١خؼ حٌثخٟٔ 

كىذا معيار آخر يستدؿ بو في االقتداء ، كىك معيار ناقص أيضا ، فميس كؿ مف قاؿ الحؽ كاستشيد بو ممف 
 : يصح االقتداء بو ، كمما يدؿ عمى ذلؾ

أف الحؽ يجرم عمى لساف الكافر، ك الشيطاف ،  كالفاجر ، كالكاىف  ، كمع ذلؾ فيـ ليسكا بإسكة في 
 .االقتداء ، بؿ ىـ أئمة في  الشر  

 :، فقد قبؿ اهلل قكؿ الكافر لما كاف حقا كما في قكلو تعالى  ٚال اشىخي يف وْٛ ححلك ٠ئزػ ِٓ وً أزع
ذا فىعىميكا ٍدنىا قىاليكا فىاًحشىةن  كا  جى مىٍييىا كى مىى أىتىقيكليكفى  ًباٍلفىٍحشىاءً  يىٍأميري  الى  المَّوى  ًإفَّ  قيؿٍ  ًبيىا أىمىرىنىا كىالمَّوي  آىبىاءىنىا عى  مىا المَّوً  عى

    فقد سمـ ليـ قكليـ بأنيـ كجدكا آبائيـ عمى ذلؾ ،كىك حؽ ، مع بيانو في مكاضع كثيرة بأف تىٍعمىميكفى  الى 
 . ذلؾ ليس بحجة تنفعيـ 

دىقىؾى :"  قكؿ شيطاف لما كاف حقا كما في البخارم فقاؿ كقبؿ النبي  ـي  كىذيكبه  كىىيكى  صى اًطبي  مىفٍ  تىٍعمى  ميٍنذي  تيخى
ثً  ٍيرىةى  أىبىا يىا لىيىاؿو  ثىبلى  ( )"شىٍيطىافه  ذىاؾى  قىاؿى  الى  قىاؿى  ىيرى

                                                           

(  ثبة اٌخٛاسط شش اٌخٍك ٚاٌخ١ٍمخ   /  1068ػ/750ص/2صؾ١ؼ ِغٍُ ط - (

(  401عجك رخش٠غٗ ص  – (

ًَ  إَِرا ثَبة 2311ػ(101/ 3 )اٌجخبسٞ صؾ١ؼ(- ( وَّك الاًل  َٚ ًُج  فَزََشنَ  َسعُج ِو١ َٛ ٌْل ًُج  فَ ََعبَصُٖج  َش١ْلئاًلب ا وِّك َٛ ُّج ٌْل َٛ  ا  َعباِضٌز  فَُٙج
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ٍنيىا المَّوي  رىًضيى  عىاًئشىةى  عىفٍ - كبيف أف الكاىف قد يصدؽ أحيانا كما في الصحيحيف عف   رىسيكؿى  سىأىؿى  قىالىتٍ  عى
ـٍ  المَّوً  رىسيكؿى  يىا فىقىاليكا ًبشىٍيءو  لىٍيسىكا فىقىاؿى  اٍلكييَّافً  عىفٍ  نىاسه   المَّوً  دّْثيكنىا ًإنَّيي قِّا فىيىكيكفي  ًبشىٍيءو  أىٍحيىاننا ييحى  فىقىاؿى  حى

مَّى المَّوً  رىسيكؿي  مىٍيوً  المَّوي  صى ـى  عى مَّ سى ؽّْ  ًمفٍ  اٍلكىًممىةي  ًتٍمؾى  كى ًليّْوً  أيذيفً  ًفي فىيىقيرُّىىا اٍلًجنّْيّْ  ًمفٍ  يىٍخطىفييىا اٍلحى  مىعىيىا فىيىٍخًمطيكفى  كى
 ( )"كىٍذبىةو  ًمائىةى 

ِٚغ غٌه وٍٗ فبْ ححلك ػٕعِخ ٠ؤطٟ ِٓ حٌىخفؽ ، أٚ ِٓ حٌش١طخْ ، أٚ ِٓ حٌىخ٘ٓ ، فبْ ٘ػح ححلك حٌػٞ 
فال ٠غؽٔخ .  خخإٚح رٗ ال٠غري ِٓ زمخثمُٙ ش١جخ ، فٙٛ مل ٠ؿي وخفؽح ، ٚمل ٠ؿي ش١طخٔخ ، ٚمل ٠ؿي وخٕ٘خ 

 .٘ػح ححلك حٌػٞ خخإٚح رٗ زىت ٕٔكٝ وُٛٔٙ ِٓ أػعحء حٌع٠ٓ أطال 

 ٔظؽس حٌع٠ٓ: حدلؼ١خؼ حٌثخٌث

كىذا معيار آخر يغتر بو كثيركف ، فنصرة الديف ليس دليبل عمى صدؽ ىذا الناصر أك صبلحو ؛ ألف نصر 
 : عمى ذلؾ كحذرنا مف االغترار بذلؾ في أحاديث منيا كقد نبينا . الديف قد يككف مف الكفار كالفجار ،

 ىريرة أبي ما جاء في الصحيحيف  عف اهلل رسكؿ مع شيدنا  قاؿ  ىذا اإلسبلـ يدعي ممف لرجؿ فقاؿ 
 لو قمت الذم اهلل رسكؿ يا فقيؿ جراحة فأصابتو شديدا قتاال الرجؿ قاتؿ القتاؿ حضر فمما النار أىؿ مف
 الناس بعض فكاد قاؿ النار إلى  النبي فقاؿ مات كقد شديدا قتاال اليـك قاتؿ قد فإنو النار أىؿ مف إنو
 عمى يصبر لـ الميؿ مف كاف فمما شديدا جراحا بو كلكف يمت لـ إنو قيؿ إذ ذلؾ عمى ىـ فبينما يرتاب أف

 فنادل ببلال أمر ثـ كرسكلو اهلل عبد أني أشيد أكبر اهلل فقاؿ بذلؾ  النبي فأخبر نفسو فقتؿ الجراح
ف مسممة نفس إال الجنة يدخؿ ال إنو بالناس  ( )"الفاجر بالرجؿ الديف ىذا ليؤيد اهلل كا 

  مالؾ بف أنس عف حباف ابف كعند اهلل رسكؿ قاؿ : قاؿ  ": خبلؽ ال بقـك الديف ىذا اهلل ليؤيدف 
       ( )"ليـ

  كيشيد لذلؾ نصرة أبي طالب لرسكؿ اهللكما في الصحيحيف كقد مات كافرا ( ) 
  كالمعجـ المفيرس أللفاظ الحديث النبكم مف صنع المستشرقيف الكفار ، كقد نفع الديف. 

  كمعظـ كسائؿ االتصاؿ المعاصرة مف صنع الكفار كالمبلحدة ، كقد نصرت الديف  . 

 . فٕظؽس حٌع٠ٓ ١ٌكض ظ١ٌال ػٍٝ ِٛحالس حٌٕخطؽ ٚحاللظعحء رٗ 

                                                           

 5952ػ(36/ 7  )ِغٍُ صؾ١ؼ ؛ اٌىٙبٔخ ثبة 5762 ػ(136/ 7 )اٌجخبسٞ صؾ١ؼ(- (

َّْك  ثَبة3062ػ(72/ 4 )اٌجخبسٞ صؾ١ؼ(- ( َ  إِ َٓ  ٠ُجَؤ٠ِّكذُج  هللاَّك ٠ ًِ  اٌذِّك عُج ٌْلفَبِعِش؛ ثِبٌشَّك  3062ػ(73/ 1  )ِغٍُ صؾ١ؼ ؛ ا

 لبي األسٔؤٚغ ؽذ٠ش صؾ١ؼ 4517ػ(376/ 10)ؽجبْ ثزشر١ت اثٓ ثٍجبْ ٌّؾّذ اٌز١ّّٟ (- (

ِٗ  ثَبة4675ػ(69/ 6 )اٌجخبسٞ صؾ١ؼ(- ( ٌِ ْٛل ب } لَ َِ  َْ ِّٟك  َوب َٓ  ٌٍَِّٕكجِ اٌَّكِز٠ ا َٚ ُٕٛج َِ ْْل  آ ٚا أَ زَغْلفِشُج َٓ  ٠َغْل ِشِو١ ُّج ْل ٍْل  141ػ(40/ 1  )ِغٍُ صؾ١ؼ ؛ { ٌِ
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فالكافر ، كالمبتدع ،كالفاسؽ ، كؿ ىؤالء قد يككنكا سببا في نصرة الديف ، كلكف ىذا اليغني عنيـ مف اهلل 
ف نصر اهلل بو الديف ، كىكذا المبتدع ، كىكذا الفاسؽ ، كيجب التعامؿ مع كؿ  شيئا فالكافر يبقى كافرا ، كا 

 .كاحد منيـ بحسب ماعنده مف المخالفة ، سكاء كانت المخالفة كفرا ، أك بدعة أك فسقا 

  كيجب عمى كؿ مسمـ أف يبرأ مف الكافر ، كمف المبتدع بحسب ماعنده مف البدعة ، كمف الفاسؽ بحسب
ف حصؿ نصر لمديف بكاسطتو    .ماعنده مف الفسؽ ، كائنا مف كاف كا 

 حٌمٛس حخلخؼلش ٚزظٛي حٌىؽحِخص  : حدلؼ١خؼ حٌؽحرغ 

كىذا المعيار ضؿ بو ناس كثر ، ظنا منيـ أف كؿ مف جرل عمى يده شيء مف الخكارؽ ، فيك كلي مف 
 كىك خطأ. أكلياء اهلل 

  .ليس كؿ مف جرل عمى يده شيء مف خكارؽ العادة يجب أف يككف كليا هلل تعالىؼ
خراج الكنكز مف األرض ، كمع  نزاؿ المطر ، كا  فالمسيح الدجاؿ أعطاه اهلل مف القكل الخارقة كإحياء المكتى كا 

 .ذلؾ فيك مسيح دجاؿ مف اتبعو قذفو اهلل في النار 

ٍكؼه  الى  المَّوً  أىٍكًليىاءى  ًإفَّ  أىالى )قاؿ ؼكقد فرؽ اهلل بيف أكليائو كأعدائو في كتابو  مىٍيًيـٍ  خى   الًَّذيفى  يىٍحزىنيكفى  ىيـٍ  كىالى  عى
كىانيكا آىمىنيكا ـي   يىتَّقيكفى  كى يىاةً  ًفي اٍلبيٍشرىل لىيي ًفي الدٍُّنيىا اٍلحى ـي  اٍلفىٍكزي  ىيكى  ذىًلؾى  المَّوً  ًلكىًممىاتً  تىٍبًديؿى  الى  اآٍلىًخرىةً  كى  ( )(اٍلعىًظي

فذكر تعالى أف أكلياءه الذيف ال خكؼ عمييـ كال ىـ يحزنكف ىـ المؤمنكف المتقكف كلـ يشترط اف يجرم عمى 
ف لـ يجر عمى يديو شيء مف الخكارؽ  ؛أيدييـ شيء مف خكارؽ العادة  فدؿ أف الشخص قد يككف كليا هلل كا 

ـي  فىاتًَّبعيكًني المَّوى  تيًحبُّكفى  كيٍنتيـٍ  ًإفٍ  قؿٍ ):كقاؿ تعالى - 2 . إذا كاف مؤمنا متقيا يىٍغًفرٍ  المَّوي  ييٍحًبٍبكي ـٍ  كى ـٍ  لىكي  كىالمَّوي  ذينيكبىكي
باطنا كظاىرا كمف كاف بخبلؼ ىذا  فأكلياء اهلل المحبكبكف عند اهلل ىـ المتبعكف لمرسكؿ ( )(رىًحيـه  غىفيكره 

  .فميس بمؤمف فضبل عف أف يككف كليا هلل تعالى
  ك قد ذكر لي غير ك احد ممف أعرفيـ أنيـ إستغاثكا بى فرأكنى فى اليكاء :"قاؿ شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل

ك آخر قد أحاط بو العدك ك ، مثؿ مف أحاط بو النصارل األرمف ليأخذكه ، ك قد أتيتيـ مف تمؾ الشدائد 
فذكرت ليـ أنى مادريت ، ك نحك ذلؾ ، لك أطمعكا عمى ما معو لقتمكه ، معو كتب ممطفات مف مناصحيف 

 ك أنا قد  ، ك حمفت ليـ عمى ذلؾ حتى ال يظنكا أنى كتمت ذلؾ كما تكتـ الكرامات، بما جرل أصبل 
  ثـ تبيف لي فيما بعد ك بينت ليـ أف ىذه ، عممت أف الذم فعمكه ليس بمشركع بؿ ىك شرؾ ك بدعة 

 كحكى لي غير ك احد مف أصحاب الشيكخ أنو جرل لمف ، شياطيف تتصكر عمى صكرة المستغاث بو 
ك إستفاض ىذا ، ك حكى خمؽ كثير أنيـ إستغاثكا بأحياء ك أمكات فرأكا مثؿ ذلؾ ، إستغاث بيـ مثؿ ذلؾ 

فإف كاف ممف ال يعرؼ ، ك الشياطيف تغكل اإلنساف بحسب اإلمكاف ، حتى عرؼ أف ىذا مف الشياطيف 
ك ، ديف اإلسبلـ أكقعتو فى الشرؾ الظاىر ك الكفر المحض فأمرتو أف ال يذكر اهلل ك أف يسجد لمشيطاف 

                                                           

 64-62عٛسح ٠ٛٔظ ا٠٢بد (- (

 31عٛسح آي ػّشاْ ا٠٢خ (- (
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ك ىذا يجرم كثيرا في ببلد الكفر المحض ك ، يذبح لو ك أمرتو أف يأكؿ الميتة ك الدـ ك يفعؿ الفكاحش 
ك يجرم فى بعض مدائف اإلسبلـ فى المكاضع التى يضعؼ إيماف ، ببلد فييا كفر ك إسبلـ ضعيؼ 

( )"حتى قد جرل ذلؾ في مصر ك الشاـ عمى أنكاع يطكؿ ك صفيا، أصحابيا 
 

المكحدكف - 4كترؾ المحاـر - 3كالنكافؿ - 2بالفرائض - 1كبالجممة فأكلياء اهلل ىـ أحبابو المقربكف اليو 
ف لـ تجر عمى أيدييـ خكارؽ، الذيف ال يشرككف باهلل شيئا - 5 لو   فإف كانت الخكارؽ دليبل عمى كالية ، كا 
 ، فمتكف دليبل عمى كالية الساحر كالكاىف كالمنجـ كالمتفرس كرىباف الييكد كالنصارل كعباد االصناـ؛ اهلل 

كلكف ىي مف قبؿ الشياطيف فإنيـ يتنزلكف عمييـ لمجانستيـ ليـ في ، فإنيـ يجرم ليـ مف الخكارؽ ألكؼ 
ـٍ  ىىؿٍ )األفعاؿ كاألقكاؿ كما قاؿ تعالى مىى أينىبّْئيكي ؿي  مىفٍ  عى ؿي   الشَّيىاًطيفي  تىنىزَّ مىى تىنىزَّ  السٍَّمعى  ييٍمقيكفى   أىًثيـو  أىفَّاؾو  كيؿّْ  عى

مىفٍ ) كقاؿ تعالى( )(كىاًذبيكفى  كىأىٍكثىريىيـٍ  ( )(قىًريفه  لىوي  فىييكى  شىٍيطىاننا لىوي  نيقىيٍّْض  الرٍَّحمىفً  ًذٍكرً  عىفٍ  يىٍعشي  كى
 

 
 وثؽس ح٤طزخع: حدلؼ١خؼ حخلخِف 

كالبعض يغتر بكثرة األنباع كيظف أف ذلؾ دليبل عمى إمامة المتبكع ، كىذا ليس عمى إطبلقو ،  فإف سنة اهلل 
رىٍصتى ًبميٍؤًمًنيفى (: قاؿ تعالى . أف أكثر الناس في ضبلؿ : عز كجؿ في خمقو  لىٍك حى مىا أىٍكثىري النَّاًس كى  ، ( )(كى

ٍف تيًطٍع أىٍكثىرى مىٍف ًفي اأٍلىٍرًض ييًضمُّكؾى عىٍف سىًبيًؿ المَّو): كقاؿ تعالى  قىًميؿه  ):  كيدؿ عميو قكلو تعالى ( )(كىاً  كى

 .()(ًمٍف ًعبىاًدمى الشَّكيكري 

 :ك يدؿ عميو مف السنة 

ٍنييمىا المَّوي  رىًضيى  عىبَّاسو  اٍبفً  ما جاء في الصحيحيف عىفٍ  رىجى  قىاؿى  عى مىٍينىا خى تٍ  فىقىاؿى  يىٍكمنا  النًَّبيُّ  عى مىيَّ  عيًرضى  عى
ـي  عىؿى  اأٍليمى ؿي  مىعىوي  النًَّبيُّ  يىميرُّ  فىجى فً  مىعىوي  كىالنًَّبيُّ  الرَّجي ده  مىعىوي  لىٍيسى  كىالنًَّبيُّ  الرٍَّىطي  مىعىوي  كىالنًَّبيُّ  الرَّجيبلى  ( )"أىحى

    . ( )"بدأ اإلسبلـ غريبان كسيعكد غريبان كما بدأ فطكبى لمغرباء: " كقكلو عميو الصبلة كالسبلـ 

 كقد شذ الناس كميـ في زمف أحمد بف ككـ مف أأمة ضبلؿ ليـ أتباع بالمبلييف ،كالقمة ىـ أصحاب الحؽ ،
حنبؿ إال نفران يسيران فكانكا ىـ الجماعة ، ككانت القضاة يكمئذ كالمفتكف كالخميفة كأتباعيـ كميـ ىـ الشاذكف 

                                                           

 17/458 اٌفزبٜٚ ِغّٛع أظش(- (

 223-221  ا٠٢بد اٌ ؼشاء عٛسح(- (

 36 ا٠٢خ اٌضخشف عٛسح(- (

  103:عٛسح ٠ٛعف(- (

  116ِٓ ا٠٢خ: عٛسحاألٔؼبَ(-(

    13ا٠٢خ ِٓ: عـج  عٛسح(-(

 549ػ(137/ 1  )ِغٍُ صؾ١ؼ ؛ ٠شق ٌُ ِٓ ثبة 5752ػ(134/ 7 )اٌجخبسٞ صؾ١ؼ(- (

 389ػ(90/ 1)صؾ١ؼ ِغٍُ  (- (
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، ككاف اإلماـ أحمد كحده ىك الجماعة ، كلما لـ تحمؿ ذلؾ عقكؿ الناس قالكا لمخميفة يا أمير المؤمنيف 
أتككف أنت كقضاتؾ ككالتؾ كالفقياء كالمفتكف عمى الباطؿ ، كأحمد كحده عمى الحؽ فمـ يتسع عممو لذلؾ 

  .   فأخذه بالسياط كالعقكبة بعد الحبس الطكيؿ 

 لٛس ححلدش ٚحٌػوخء حخلخؼق  : حدلؼ١خؼ حٌكخظـ 

 يدم، عمى متكئ مف المسجد،كىك يكمنا - اهلل رحمو - أنس بف مالؾ انصرؼ : )) قاؿ عيسى بف معف عف
 كأحاجؾ بو، أكممؾ شيئنا، مني أسمع عبداهلل، يا: فقاؿ باإلرجاء، ييٌتيـ كاف الحكرية، أبك : لو ييقاؿ رجؿ فمحقو
 ؟ فغمبنا فكممنا آخر، رجؿ جاء فإف : " قاؿ اتبعتني، غمبتؾ إف قاؿ ، " ؟ غمبتني فإف : " قاؿ . برأيي كأخبرؾ

 اهلل صمى - محمدنا - كجؿ عز - اهلل بعث عبداهلل، يا - : " تعالى اهلل رحمو - مالؾ فقاؿ نتبعو، : قاؿ ،"

 ( ) " (( ديف إلى ديف مف تنتقؿ كأراؾ كاحد، بديف - كسمـ عميو

إف الجرأة كالشجاعة ،كالصبر ، كالذكاء ، كقكة الحفظ  كغير مف الصفات ، ليست معيارا في صحة االتباع ، 
فيذه الصفات قد تككف محمكدة ، أك العكس ،   فإذا استعممت لنصر الباطؿ كمحاربة الحؽ فيي صفات 

كالكثير مف أأمة الضبلؿ قد أكتكا منطقا كسيطرة عمى العقكؿ ، كلكف ذلؾ .   عادت بالكباؿ عمى صاحبيا 
نني أتعجب كما  اليغني مف الحؽ شيئا ، كالعجب في ذلؾ ، أف اذكى الناس قد ضؿ في بدىيات العقيدة ،   كا 

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية في عمماء الكبلـ   :" تعجب الشيخ محمد بف عبد الكىاب  رحمو اهلل حيف قاؿ 
 ( )" عمكمان، كما أتكا فيكمان، كأتكا سمعان، كأبصاران، كأفئدةاأتكا  ذكاء ، كما أتكا زكاء، كأتك: في آخر الحمكية 

قصة ا  قدرة اهلل، عمى إضبلؿ مف شاء مع الذكاء، كالفطنة، كأنيـ لـ يفيمكـظعتبيف لؾ :  فيمت ىذا إذا
 ىـ سمعيـ كال أبصارىـ كال أفئدتيـ مفل عففما أغف )إبميس، كال قصة قـك نكح، كعاد، كثمكد، كىمـ جرا، 

 .( )( كحاؽ بيـ ما كانكا بو يستيزئكف اهللكا يجحدكف بآيات فاؾ اذإ ءمش

ما رأيت، كسمعت، ممف يدعى أنو : كأعجب مف ذلؾ:"  كقاؿ الشيخ محمد بف عبدالكىاب رحمو اهلل تعالى
يشرح البردة كيستحسنيا، كيذكر في تفسيره،   أعمـ الناس، كيفسر القرآف، كيشرح الحديث بمجمدات، ثـ

 ( )"ىك العجب العجاب: ىذا! كيمكت ما عرؼ ما خرج مف رأسو ! أنو شرؾ : كشرحو لمحديث

                                                           
  (62" : ) اٌ ش٠ؼخ (-" (

 (90: ص)اٌؼم١ذح اٌؾ٠ّٛخ اٌىجشٜ الثٓ ر١ّ١خ (- (

 [  26:عٛسح األؽمبف(-](

 (122: ص)اٌشعباً اٌ خص١خ ٌّؾّذ ثٓ ػجذاٌٛ٘بة (-(
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كأىؿ الكبلـ كأتباعيـ مف أحذؽ الناس كأفطنيـ حتى إف ليـ مف الذكاء كالحفظ كالفيـ ما يحير :"كقاؿ 

 ( )"المبيب

ف كاف مف أعمـ الناس كأذكاىـ كأعظميـ جيبل كلك اتبعو "كقاؿ  كمما ييٌكف عميؾ مخالفة مف خالؼ الحؽ كا 
ما كقع في ىذه األمة مف افتراقيـ في أصكؿ الديف كصفات اهلل تعالى كغالب مف يدعي المعرفة ، أكثر الناس 

 حشكا كتشبييان كتجسيمان مع أنؾ إذا طالعت في كتاب ، كما عميو المتكممكف كتسميتيـ طريقة رسكؿ اهلل 
مع ككنو يزعـ أف ىذا كاجب عمى كؿ أحد كىك أصؿ الديف تجد الكتاب مف أكلو إلى آخره ال ، مف كتب الكبلـ 

 إال أف يذكره ليحرفو عف  ، كال حديث عف رسكؿ اهلل الميـ، يستدؿ عمى مسألة منو بآية مف كتاب اهلل 
مكاضعو ، كىـ معترفكف أنيـ لـ يأخذكا أصكليـ مف الكحي بؿ مف عقكليـ ، كمعترفكف أنيـ مخالفكف 

مثؿ ما ذكر في فتح البارم في مسألة اإليماف عمى قكؿ البخارم ، كىك قكؿ كعمؿ كيزيد -1 لمسمؼ في ذلؾ 
 فذكر إجماع السمؼ عمى ذلؾ ، كذكر عف الشافعي أنو نقؿ اإلجماع عمى ذلؾ ، ككذلؾ ذكر أف  ، كينقص

 .البخارم نقمو ثـ بعد ذلؾ حكى كبلـ المتأخريف كلـ يرده 

 2- كقرأت في كتب أىؿ العمـ - فتأمؿ تمؾ التراجـ - فإف نظرت في كتاب التكحيد في آخر الصحيح
كنقميـ اإلجماع عمى كجكب اإليماف بصفات اهلل تعالى كتمقييا ، مف السمؼ كمف أتباعيـ مف الخمؼ 

كأف مف جحد شيئان منيا أك تأكؿ شيئان مف النصكص فقد افترل عمى اهلل كخالؼ إجماع أىؿ ، بالقبكؿ 
 .العمـ 

 3-حتى قاؿ أبك عمر بف عبد البر أجمع أىؿ العمـ  ، كنقميـ اإلجماع أف عمـ الكبلـ بدعة كضبللة 
في جميع األعصار كاألمصار أف أىؿ الكبلـ أىؿ بدع كضبلالت ال يعٌدكف عند الجميع مف طبقات 

 . العمماء كالكبلـ في ىذا يطكؿ 

  ًٙٚححلخطً أُٔٙ ػّعٚح اىل شٟء أمجغ حدلكٍّْٛ وٍُٙ رً ٚأمجغ ػ١ٍٗ أخ
 فابتدع ىؤالء كبلمان مف عند أنفسيـ كابركا بو  عبدة األكثاف الذيف بعث بيـ النبي حخلٍك رخهلل
راجت بدعتيـ عمى ك... -ثـ مع ىذا كمو تابعيـ جميكر مف يتكمـ في عمـ ىذا األمر ،  العقكؿ أيضان 

إال مف سبقت ليـ مف اهلل الحسنى كىـ كالشعرة -العالـ كالجاىؿ حتى طبقت مشارؽ األرض كمغاربيا
   . ( )"البيضاء في جمد الثكر األسكد يبغضكنيـ الناس كيرمكنيـ بالتجسيـ

 

 اؼحظس حخلري : حدلؼ١خؼ حٌكخرغ 

نما لنا الظاىر ، كىك الذم  األعماؿ ليا ظاىر كباطف ، كالبكاطف ليس لنا منيا شيء ، كأمرىا إلى اهلل ، كا 
إف أناسا كانكا :"قاؿ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو أف:"  تتعمؽ بو أحكاـ الدنيا  في صحيح البخارم 

نما نأخذكـ اآلف بما ظير لنا مف أعمالكـ يؤخذكف بالكحي في عيد رسكؿ اهلل   ف الكحي قد انقطع كا    كا 

                                                           

 (264:  ص)اٌشعباً اٌ خص١خ ٌّؾّذ ثٓ ػجذاٌٛ٘بة (-(

 (264-261: ص )ػجذاٌٛ٘بة ثٓ ٌّؾّذ اٌ خص١خ اٌشعباً(-(
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فمف أظير لنا خيرا أمناه كقربناه كليس إلينا مف سريرتو شيء اهلل يحاسبو في سريرتو كمف أظير لنا سكءا 

ف قاؿ إف سريرتو حسنة ( )"لـ نأمنو كلـ نصدقو كا 
 

خبلصو ، كقصده الحسف ، كقد يككف مف الدعاة الذيف نفع  فالكثير مف الناس ، يغمب عمى الظف ، صدقو ، كا 
اهلل بدعكتيـ ، كالتي كانت سببا في ىداية الكثيريف ، كؿ ذلؾ الإشكاؿ فيو ، كلكف ىؿ ىذا ىك المعيار 

 الشرعي 

حسنات ، كحسبؾ بما تقدـ في المعيار  عندىـ كالنصارل الييكد ، حتى أحده  بكاد يٍخميك منيا  فالحسنات ال
األكؿ مف مثاؿ الخكارج ، فبل شؾ أف قصدىـ كاف حسنا ككثير مف الضبلؿ كذلؾ يريدكف الخير كلكف لـ 

فىًريقنا ىىدىل  فىًريقنايكفقكا لتحصيمو ، فكانكا ممف قاؿ اهلل تعالى فييـ   ؽَّ  كى ـي  حى مىٍيًي لىةي  عى بلى ـي  الضَّ ذيكا ًإنَّيي  اتَّخى
يىٍحسىبيكفى  المَّوً  ديكفً  ًمفٍ  أىٍكًليىاءى  الشَّيىاًطيفى  ـٍ  كى َـُّفِم ً ميٍيتىديكفى  أىنَّيي َـُّفِمًَوَقِوَيُلوَنًاؾيَِّلقِلًَعِنًَؾَقُصدُّوـَُفِمًَوِإ ً(37ً)ُؿِفَمُدوَنًَأ

 ـَلُِّكُؽِمًَفِلًُؼِل ـَِقاًاْؾَوَقاِةًِػيًَدِعُقُفِمًَضلًَّاؾَِّذقَن(103ًً)َأِعَؿاًؾاًِباْؾَلِخَيِرقَنًـُ َـُّفِمًَقِوَيُلوَنًَوُفِمًاؾدُّ  (104ً)ُصـِّعاًُقِوِيـُوَنًَأ

 ، فمف خالفيا فيك مبطؿ ، فبلبد مف القصد الحسف أف يكافؽ الشريعة التي أمر اهلل بيا ، كجاء بيا نبيو 
ف كاف قصده حسنا   .كا 

  ٘ػٖ حدلؼخ٠ري لع طٍزف رؼؼٙخ حٌعوظٛؼ ػعٔخْ ارؽح١ُ٘ ٘عحٖ حهلل ، ٚلع ٠ظٍزف رٙخ
 .غريٖ فالطغؽٔىُ 

  و١ف يل أْ ػؽف حدلٕٙح ححلك زىت : ٚرؼع غوؽ ٘ػٖ حدلؼخ٠ري ، ؼمبخ ٠ظكخءي حٌمخؼة
 الأػً ؟ ِخٟ٘ حٌٛق١ٍش حٌظٟ أقظط١غ رٛحقطظٙخ حٌظ١١ّؿ رني ححملك ٚحدلزطً ؟

فبغح : ٚحجلٛحد ٌػٌه ألعِٗ رني ٠ع٠ه يف حدلزسث حٌظخيل حٌػٞ ٠ظؼّٓ ثٛحرض حٌع٠ٓ 
إِٓض رٙػٖ حٌثٛحرض مج١ؼٙخ صلٛص ، ٚاغح أضٍٍض رٛحزع ِٕٙخ ٍ٘ىض ف١ّٓ ٍ٘ه ، 
٤ْ ٘ػٖ حٌثٛحرض ٚح٤طٛي ٠ٕزٕٟ رؼؼٙخ ػٍٝ رؼغ ، ٠ٚكظس١ً أضػ رؼغ ٚطؽن 

رؼغ ؛ ٤ٔٙخ وخ٤ؼوخْ يف حٌز١ٕخْ حٌٛحزع ، فبغح ِخطلؽَ ؼوٓ ِٕٙخ ، حٔٙخؼ حٌزٕخء 
 .وخِال 

 فًٙ طٛحفك حٌعوظٛؼ ػعٔخْ ارؽح١ُ٘ يف ٔمغ ٘ػٖ ح٤طٛي ؟؟

 ثٛحرض ح٦قالَ ٚأطٌٛٗ حٌىربٜ: حدلزسث حٌثخٟٔ 

ىذا الثكابت الكبار ، أجمع عمييا عمماء اإلسبلـ مف بزكغ فجره إلى عصرنا ىذا ، كجاءت أدلتيا القطعية مف 
 .الكتاب كالسنة   بما اليعد كال يحصى  

                                                           

ََٙذاءِ  ثَبة 2641ػ(169/ 3 )اٌجخبسٞ صؾ١ؼ(- ( ٌْلؼُجذُجٚيِ  اٌ ُّش يِ  ا ْٛل لَ َٚ  ِ ِٙذُجٚا }رََؼبٌَٝ هللاَّك أَشْل ْٞل  َٚ َٚ يٍل  َر ُْل  َػذْل ْٕلىُج ْٓل  }َٚ { ِِ َّّك ِِ  َْ ْٛل َظ ْٓل  رَشْل ََٙذاءِ  ِِ { اٌ ُّش
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كيدخؿ في ذلؾ البراءة مف كؿ ديف سكل اإلسبلـ ، كأف اهلل أْ حٌع٠ٓ ػٕع حهلل ح٦قالَ : ح٤طً ح٤ٚي 
إف الديف عند اهلل اإلسبلـ: تعالى ال يقبؿ مف أحد دينان سكاه لقكلو تعالى

اليـك أكممت لكـ : كقكلو .( )

( )دينكـ كأتممت عميكـ نعمتي كرضيت لكـ اإلسبلـ دينان 
  .كقكلو : كمف يبتغ غير اإلسبلـ دينان فمف يقبؿ

( )منو كىك في اآلخرة مف الخاسريف
يشمؿ كؿ كافر مف  ( لً ٠خ أ٠ٙخ حٌىخفؽْٚ ) كقكلو تعالى

  المتقدميف كالمتأخريف

  قكلو تعالى :كبيف تعالى بأف ممة أىؿ الكتاب ىي األىكاء فأمرنا بمخالفتيـ كنيانا عف اتباعيـ كمف ذلؾ
لىفٍ ) ى كى ٍنؾى  تىٍرضى ارىل كىالى  اٍليىييكدي  عى تَّى النَّصى ـٍ  تىتًَّبعى  حى لىًئفً  اٍلييدىل ىيكى  المَّوً  ىيدىل ًإفَّ  قيؿٍ  ًممَّتىيي  أىٍىكىاءىىيـٍ  اتَّبىٍعتى  كى

اءىؾى  الًَّذم بىٍعدى  ًليٍّي  ًمفٍ  المَّوً  ًمفى  لىؾى  مىا اٍلًعٍمـً  ًمفى  جى (   )(نىًصيرو  كىالى  كى
 

  ـٍ  تىتًَّبعٍ  كىالى  )كقاؿ تعالى اءىؾى  عىمَّا أىٍىكىاءىىي ؽّْ  ًمفى  جى عىٍمنىا ًلكيؿٍّي  اٍلحى ـٍ  جى ا ًشٍرعىةن  ًمٍنكي ًمٍنيىاجن ، فشريعتكـ غير  ( )(كى
     شريعتيـ ، كمنياجكـ غير منياجيـ

  ارىل اٍليىييكدى  تىتًَّخذيكا الى  آىمىنيكا الًَّذيفى  أىيُّيىا يىا)كقاؿ تعالى ـٍ  أىٍكًليىاءى  كىالنَّصى يي مىفٍ  بىٍعضو  أىٍكًليىاءي  بىٍعضي ـٍ  كى لَّيي ـٍ  يىتىكى  ًمٍنكي
ـٍ  فىًإنَّوي  ( ) (الظَّاًلًميفى  اٍلقىٍكـى  يىٍيًدم الى  المَّوى  ًإفَّ  ًمٍنيي

 

  كا الًَّذيفى  إفَّ  )كقاؿ تعالى ـى  نىارً  ًفي كىاٍلميٍشًرًكيفى  اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  ًمفٍ  كىفىري يىنَّ اًلًديفى  جى  شىرُّ  ىيـٍ  أيكلىًئؾى  ًفييىا خى
ـى  اٍبفي  اٍلمىًسيحي  ىيكى  ًإفَّ المَّوى  قىاليكا الًَّذيفى  كىفىرى  لقىدٍ )كقاؿ تعالى  . ( )(اٍلبىًريَّةً  ٍريى  لىقىدٍ  )كقاؿ تعالى  . ( )(مى
ـى  اٍبفي  اٍلمىًسيحي  ىيكى  المَّوى  ًإفَّ  قىاليكا الًَّذيفى  كىفىرى  ٍريى قىاؿى  مى بّْي المَّوى  اٍعبيديكا ًإٍسرىاًئيؿى  بىًني يىا اٍلمىًسيحي  كى ـٍ  رى بَّكي رى  مىفٍ  ًإنَّوي  كى

ـى  فىقىدٍ  ًبالمَّوً  ييٍشًرؾٍ  رَّ مىٍيوً  المَّوي  حى نَّةى  عى ٍأكىاهي  اٍلجى مى مىا النَّاري  كى ارو  ًمفٍ  ًلمظَّاًلًميفى  كى  المَّوى  ًإفَّ  قىاليكا الًَّذيفى  كىفىرى   لىقىدٍ  أىٍنصى

ثىةو  ثىاًلثي  مىا ثىبلى فٍ  كىاًحده  ًإلىوه  ًإالَّ  ًإلىوو  ًمفٍ  كى كا الًَّذيفى  لىيىمىسَّفَّ  يىقيكليكفى  عىمَّا يىٍنتىييكا لىـٍ  كىاً  ـٍ  كىفىري   ( )( أىًليـه  عىذىابه  ًمٍنيي
  رّْميكفى  كىالى  اآٍلىًخرً  ًباٍليىٍكـً  كىالى  ًبالمَّوً  ييٍؤًمنيكفى  الى  الًَّذيفى  قاًتميكا)كقاؿ تعالى ـى  مىا ييحى رَّ رىسيكليوي  المَّوي  حى  يىًدينيكفى  كىالى  كى

ؽّْ  ًديفى  تَّى اٍلًكتىابى  أيكتيكا الًَّذيفى  ًمفى  اٍلحى قىالىتً  كىىيـٍ  يىدو  عىفٍ  اٍلًجٍزيىةى  ييٍعطيكا حى كفى  كى اًغري ٍيره  اٍليىييكدي  صى  المَّوً  اٍبفي  عيزى
قىالىتً  ارىل كى ـٍ  ذىًلؾى  المَّوً  اٍبفي  اٍلمىًسيحي  النَّصى اًىئيكفى  ًبأىٍفكىاًىًيـٍ  قىٍكلييي كا الًَّذيفى  قىٍكؿى  ييضى ـي  قىٍبؿي  ًمفٍ  كىفىري  أىنَّى المَّوي  قىاتىمىيي

                                                           

 19: عٛسح آي ػّشاْ، ا٠٢خ(- (

 3: عٛسح اٌّباذح، ا٠٢خ(- (

 .85: عٛسح آي ػّشاْ، ا٠٢خ(- (

 120عٛسح اٌجمشح ا٠٢خ (- (

 48عٛسح اٌّباذح ِٓ ا٠٢خ (- (

  51عٛسح اٌّباذح ا٠٢خ (- (

   6عٛسح اٌج١ٕخ ا٠٢خ (- (

 19عٛسح اٌّباذ ا٠٢خ (- (

 73-72عٛسح اٌّباذح ا٠٢زبْ (- (
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ذيكا  ييٍؤفىكيكفى  ـٍ  أىٍحبىارىىيـٍ  اتَّخى ريٍىبىانىيي ـى  اٍبفى  كىاٍلمىًسيحى  المَّوً  ديكفً  ًمفٍ  أىٍربىابنا كى ٍريى مىا مى كا كى  كىاًحدنا ًإلىينا ًليىٍعبيديكا ًإالَّ  أيًمري
انىوي  ىيكى  ًإالَّ  ًإلىوى  الى  يىٍأبىى ًبأىٍفكىاًىًيـٍ  المَّوً  نيكرى  ييٍطًفئيكا أىفٍ  ييًريديكفى    ييٍشًركيكفى  عىمَّا سيٍبحى َـّ  أىفٍ  ًإالَّ  المَّوي  كى لىكٍ  نيكرىهي  ييًت  كى
كفى  كىرًهى  ًديفً  ًباٍلييدىل رىسيكلىوي  أىٍرسىؿى  الًَّذم ىيكى    اٍلكىاًفري ؽّْ  كى مىى ًلييٍظًيرىهي  اٍلحى لىكٍ  كيمّْوً  الدّْيفً  عى  اٍلميٍشًركيكفى  كىرًهى  كى
)( )  

 ، ٠ٚشٙع فع٠ٓ ححلك ظ٠ٓ ٚحزع ٘ٛ ظ٠ٓ ح٦قالَ ، فال ٠ظر اميخْ ػزع زىت ٠ئِٓ رؽقخٌش زلّع 

، كتصديؽ خبره فمف زعـ اليـك دينان قائمان  ٚطٗ ٚعلمك غٌه رخِظثخي أِؽٖ ١ٙٔٚٗ ٚحطزخع شؽ٠ؼظٗٔذد
مقبكالن عند اهلل سكل ديف اإلسبلـ، مف ديف الييكدية، أك النصرانية، أك غيرىما، فيك كافر باإلجماع  

ال قتؿ مرتدان، ألنو مكذب لمقرآف ،كالسنة ٍيرىةى كقدا جاء في صحيح مسمـ . يستتاب فإف تاب كا   عىٍف أىًبى ىيرى
ده ًمٍف ىىًذًه األيمًَّة يىييكًدلّّ كىالى نىٍصرىاًنىّّ ثيَـّ يىميكتي  »  قاؿ أف النبي  مَّدو ًبيىًدًه الى يىٍسمىعي ًبى أىحى كىالًَّذل نىٍفسي ميحى

اًب النَّاًر  ـٍ ييٍؤًمٍف ًبالًَّذل أيٍرًسٍمتي ًبًو ًإالَّ كىافى ًمٍف أىٍصحى لى    ( )«كى

أْ  حٌؽوٓ ح٤ٚي ِٓ أؼوخْ ح٦قالَ ٠ظؼّٓ ؼوٕٟ طٛز١ع حٌؼ١خظس : ح٤طً حٌثخٟٔ 
ٚطٛز١ع حدلظخرؼش فال ٠ظر أزعّ٘خ ظْٚ ح٢ضؽ ، فشٙخظس الاٌٗ اال حهلل الطظُ ٚال طظر اال 

 :  رخٌشٙخظس رؤْ زلّعح ؼقٛي حهلل ٠ٚظؼّٓ غٌه

  أْ وً ػًّ ال٠ظر اال رشؽطٟ ح٦ضالص هلل  ٚحدلظخرؼش  ٌؽقٌٛٗ : أٚال 

 كما أمركا إال ليعبدكا اهلل ) كقاؿ تعالى3الزمر - 1: فمف الكتاب: كيدؿ عمى شرط اإلخبلص الكتاب كالسنة 
 قؿ إني )كقاؿ تعالى- 3 ( )( فاعبد اهلل مخمصا لو الديف)كقاؿ تعالى- 2 ( )(مخمصيف لو الديف حنفاء

- 5    ( )(قؿ اهلل أعبد مخمصا لو ديني)كقاؿ تعالى - 4    ( )(أمرت أف أعبد اهلل مخمصا لو الديف

كا كىافى  فىمىفٍ )كقاؿ تعالى  بّْوً  ًلقىاءى  يىٍرجي ا عىمىبلن  فىٍميىٍعمىؿٍ  رى اًلحن بّْوً  ًبًعبىادىةً  ييٍشًرؾٍ  كىالى  صى دنا رى    ( )(أىحى

أسعد الناس بشفاعتي :"قاؿ    النبيعفعف أبي ىريرة  (البخارم)في الصحيحماجاء - 1:  كمف السنة
   النبيعف كفي الصحيحيف عف عتباف بف مالؾ - 2 "مف قاؿ ال إلو إال اهلل خالصا مف قمبو أك نفسو

      " إف اهلل حـر عمى النار مف قاؿ ال إلو إال اهلل يبتغي بذلؾ كجو اهلل عز كجؿ:"قاؿ

                                                           

    33-29 ا٠٢بد اٌزٛثخ عٛسح(- (

 403ػ(93/ 1)صؾ١ؼ ِغٍُ  (- (

    5اٌج١ٕخ ا٠٢خ (- (

 2اٌضِشا٠٢خ (- (

 11اٌضِش (- (

   41اٌضِش (- (

 110عٛسح اٌىٙف ا٠٢خ (- (
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ف جاء بالحسنة فمو عشر ـ :" يقكؿ اهلل عز كجؿ:"  قاؿ  أف النبي  عف أبي ذر مسمـكفي - 1   
أمثاليا كأزيد كمف جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثميا أك أغفر كمف تقرب مني شبرا تقربت منو ذراعا كمف تقرب 
مني ذراعا تقربت منو باعا كمف أتاني يمشي أتيتو ىركلة كمف لقيني بقراب األرض خطيئة ال يشرؾ بي شيئا 

 يقكؿ اهلل تعالى ألىكف أىؿ :"  قاؿ  النبي عفأنس بف مالؾ عف البخارم كفي - 2 "لقيتو بمثميا مغفرة
لك أف لؾ ما في األرض مف شيء أكنت تفتدم بو فيقكؿ نعـ فيقكؿ أردت منؾ :"النار عذابا يـك القيامة 

 "    أىكف مف ىذا كأنت في صمب آدـ أف ال تشرؾ بي شيئا فأبيت إال أف تشرؾ بي

ًاؾؾَِّهًَرُدوِلًِػيًَؾُؽِمًَؽاَنًؾَؼِد)ؼوؾهًتعاىلًً:ً ، فمف الكتاب  ٚشؽؽ حدلظخرؼش ظي ػ١ٍٗ حٌىظخد ٚحٌكٕش

َـُّفِمًَقِزُعُؿوَنًاؾَِّذقَنًِإَؾىًَتَرًَأَؾِم "وؼوؾهًتعاىلًً(ً)(َؽِنرّياًاؾؾََّهًَوَذَؽَرًاْؾَكِخَرًَواْؾَقِوَمًاؾؾََّهًَقِرُجوًَؽاَنًِؾَؿِنًَحَيـٌَةًُأِدَوٌة ًَأ

ـُوا ـِِزَلًِبَؿاًَآَؿ ـِِزَلًَوَؿاًِإَؾِقَكًُأ ًَأِنًاؾشَِّقَطاُنًَوُقِرقُدًِبِهًَقْؽُػُرواًَأِنًُأِؿُرواًَوَؼِدًاؾطَّاُغوِتًِإَؾىًَقَمَواَؽُؿواًَأِنًُقِرقُدوَنًَؼِلِؾَكًِؿِنًُأ

ـَُفِمًَذَهَرًِػقَؿاًُقَوؽُِّؿوَكًَحمَّىًُقِمِؿـُوَنًَؾاًَوَربَِّكًَػَؾاً)ًًإىلًؼوؾه64ًً-61ًاآلقاتًً(ًَبِعقّداًَضَؾاًؾاًُقِضؾَُّفِم ًَقِهُدواًَؾاًُثمًََّبِق

ـُِػِيِفِمًِػي ًًً(ً)(َتِيِؾقّؿاًَوُقَيؾُِّؿواًَؼَضِقَتًِؿؿَّاًَحَرّجاًَأ

ـُِفِمًَػِرقْقًَقَمَوؾَّىًُثمًََّوَأَرِعـَاًَوِباؾرَُّدوِلًِباؾؾَِّهًَآَؿَّاًَوَقُؼوُؾوَن)وؼوؾهًتعاىلً ـِنَيًُأوَؾِكَكًَوَؿاًَذِؾَكًَبِعِدًِؿِنًِؿ ًُدُعواًَوِإَذاًًًِباْؾُؿِمِؿ

ـَُفِمًِؾَقِوُؽَمًَوَرُدوِؾِهًاؾؾَِّهًِإَؾى ـُِفِمًَػِرقْقًِإَذاًَبِق ـِنَيًِإَؾِقِهًَقْلُتواًاْؾَوقًَُّؾُفُمًَقُؽِنًَوِإِنًًًُؿِعِرُضوَنًِؿ ًَؿَرْضًُؼُؾوِبِفِمًَأِػيًًً)ُؿِذِع

ََّؿاًًًاؾظَّاِؾُؿوَنًُفَمًُأوَؾِكَكًَبِلًَوَرُدوُؾُهًَعَؾِقِفِمًاؾؾَُّهًَقِوقَفًَأِنًَقَىاُػوَنًَأِمًاِرَتاُبواًَأِم ـِنَيًَؼِوَلًَؽاَنًِإ ًاؾؾَِّهًِإَؾىًُدُعواًِإَذاًاْؾُؿِمِؿ

ـَُفِمًِؾَقِوُؽَمًَوَرُدوِؾِه ًَوَقمَّْؼِهًاؾؾََّهًَوَقِىَشًَوَرُدوَؾُهًاؾؾََّهًُقِطِعًَوَؿِنًًًاْؾُؿْػِؾُووَنًُفُمًَوُأوَؾِكَكًَوَأَرِعـَاًَدِؿِعـَاًَقُؼوُؾواًَأِنًَبِق

ًِؿِنًاْؾِىَقَرُةًَؾُفُمًَقُؽوَنًَأِنًَأِؿّراًَوَرُدوُؾُهًاؾؾَُّهًَؼَضىًِإَذاًُؿِمِؿـٍَةًَوَؾاًِؾُؿِمِؿٍنًَؽاَنًَوَؿا) "ًوؼوؾهًتعاىلً(ً)(اْؾَػاِئُزوَنًُفُمًَػُلوَؾِكَك

ًً(ً)(ُؿِلقـّاًَضَؾاًؾاًَضلًََّػَؼِدًاؾؾََّهًَوَرُدوَؾُهًَقِعِصًَوَؿِنًَأِؿِرِفِم

ؿنًعؿلًعؿالًؾقسًعؾقهًأؿرـاً:"ًؼالًؿاًجاءًيفًاؾصوقونيًًعنًعائشةًرضيًاهللًعـفاًًأنًاؾـيبً كمف السنة

ؿنًأحدثًيفًأؿرـاًفذاًؿاؾقسًؿـهًػفوً:"ًًًؼالويفًاؾصوقونيًًعنًعائشةًرضيًاهللًعـفاًأنًاؾـيبً-2ً"ًػفوًرد

عؾقؽمًبيـيتًودـةًاخلؾػاءً:"ًؼالًًأنًاؾـيبًويفًاؾيـنًبندـادًصوقحًعنًاؾعرباضًبنًدارقةً-3"ًًرد

اؾراذدقنًؿنًبعديًمتيؽواًبفاًوعضواًعؾقفاًباؾـواجذًوًإقاؽمًوحمدثاتًاألؿورًػننًؽلًحمدثةًبدعةًوؽلًبدعةً

                                                           

   21عٛسح األؽضاة ا٠٢خ (- (

  ِٓ عٛسح إٌغبء   65 ا٠٢خ (-(

   52-47 عٛسح إٌٛس ا٠٢بد (-(

   36 عٛسح إٌغبء ا٠٢خ (-(
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وذرًاألؿورًحمدثاتفاًوؽلًبدعةًً:"ًًقؼولًيفًخطلةًاجلؿعةًؽؿاًيفًؿيؾمًعنًجابروؽانًاؾـيبً-4ً"ًضالؾةً

:"ًاؾـيبًؼال ًًأنًيفًؿيؾمًعنًجابر-5ً"ًًوؽلًضالؾةًيفًاؾـار"ًوزادًاؾـيائيًبندـادًصوقحً"ًًًضالؾةً

-7ًً"ًصؾوًؽؿاًرأقمؿوـيًأصؾي:"ًًؼالًًأنًاؾـيبًويفًاؾلىاريًعنًؿاؾكًبنًاحلوقرثً-6ً"ًؾملخذواًؿـادؽؽم

ً"ؿنًرغبًعنًدـيتًػؾقسًؿينً:"ًًؼالًأنًاؾـيبًويفًاؾصوقونيًعنًأـسً

  أْ حٌمؽآْ ٚحٌكٕش وؽوٕٟ حٌظٛز١ع ال٠مَٛ أزعّ٘خ اال رخ٢ضؽ: ثخ١ٔخ  

، كتابو حفظ كما اهلل حفظيا فقد، منزؿ كحي  اهلل رسكؿ سنة أف شؾ كال:"قاؿ ابف باز رحمو اهلل تعالى 
 بيا ألصقو ما كؿ عنيا كيذبكف، الجاىميف كتأكيؿ، المبطميف تحريؼ عنيا ينفكف، نقادا عمماء ليا اهلل كقيض

 مف فيو أجمؿ لما كبيانا، الكريـ لكتابو تفسيرا جعميا سبحانو اهلل ألف؛ كالممحدكف كالكذابكف الجاىمكف
 أحكاـ كبعض، الرضاع أحكاـ كتفصيؿ، العزيز الكتاب عمييا ينص لـ، أخرل أحكاما كضمنيا، األحكاـ

 بيا جاءت التي األحكاـ مف ذلؾ غير إلى، كخالتيا المرأة كبيف، كعمتيا المرأة بيف الجمع كتحريـ، المكاريث

. ( )"العزيز اهلل كتاب في تذكر كلـ الصحيحة السنة

نما قرآف كسنة، فمف تمسؾ بأحدىما دكف اآلخر، لـ يتمسؾ فقط، قرآنان  ليست  ، الشريعة اإلسبلميةؼ  كا 
 ( )( أطاع اهلل فقدمف يطع الرسكؿ  ):  يأمر بالتمسؾ باآلخر كما قاؿ تعالى منيمابأحدىما، ألف كؿ كاحد 

 قضيت شجر بينيـ ثـ ال يجدكا في أنفسيـ حرجان مما فيمافبل كربؾ ال يؤمنكف حتى يحكمكؾ  ): ، كقاؿ 
 أف يككف ليـ الخيرة أمران كما كاف لمؤمف كال مؤمنة إذا قضى اهلل كرسكلو  ):  ، كقاؿ ( )(كيسممكا تسميمان 

 كما فخذكهكما آتاكـ الرسكؿ  ):  ، كقاؿ ( )( كرسكلو فقض ضؿ ضبلالن مبينان اهللمف أمرىـ ، كمف يعص 

 . ( ) (فانتيكا عنونياكـ 

 اهلل لعف: أنت الذم تقكؿ :  جاءت إليو ، فقالت لو امرأة رضي اهلل عنو ػ كىك أف ػ  مسعكدعف ابف  ك
 ، آخرهفإني قرأت كتاب اهلل مف أكلو إلى : نعـ ، قالت : الحديث ؟ قاؿ  .. كالكاشماتالنامصات كالمتنمصات، 

كما آتاكـ الرسكؿ فخذكه كما  ):  قرأت أماإف كنت قرأتيو لقد كجدتيو، :  ليا فقاؿ!  فمـ أجد فيو ما تقكؿ 
لعف اهلل :  سمعت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ فقد : قاؿ! بمى: قالت  ( فانتيكا عنونياكـ 

  .[متفؽ عميو]الحديث .. النامصات 
                                                           

 (273/ 1 )ثبص اثٓ فزبٜٚ ِغّٛع(- (

 [ 80:إٌغبء (-] (

 [ 65: إٌغبء (-] (

 [ 36: األؽضاة (-] (

 [. 7: اٌؾ ش (-](
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 ، دكف الكريـأنو ال مجاؿ ألحدو ميما كاف عالمان بالمغة العربية كآدابيا أف يفيـ القرآف كمف المعمـك الضركرم 
 الذيف  لـ يكف أعمـ في المغة مف أصحاب النبي فإنو القكلية كالفعمية ، االستعانة عمى ذلؾ بسنة النبي 

آيات  فيـ في ، كلـ تكف قد شابتيا لكثةي العيجمة كالعامية كالمحف ، كمع ذلؾ فإنيـ غمطكا بمغتيـنزؿ القرآف 
 فكيؼ يمكف لغيرىـ أف يصيب . المقصكد منيا  حتى بيف ليـ النبي  حيف اعتمدكا عمى لغتيـ فقطكثيرة

 فيما لمقرآف كىك اليعتد بالسنة أصبل؟

 جحد كاحدا منيما فقد جحد األخر ككذب بو، كذلؾ مفكىما أصبلف متبلزماف، - :" رحمو اهلل-قاؿ ابف باز
  أىؿ العمـ كاإليماف، كقد تكاترت األحاديث عف رسكؿ اهلل بإجماعكفر كضبلؿ، كخركج عف دائرة اإلسبلـ 

 مف يأتي حؽ كجكب طاعتو، كاتباع ما جاء بو، كتحريـ معصيتو، كذلؾ في حؽ مف كاف في عصره، كفي في
  رضي اهلل عنو أف النبي ىريرةبعده إلى يـك القيامة، كمف ذلؾ ما ثبت عنو في الصحيحيف مف حديث أبي 

 أف عنو صحيح البخارم عنو رضي اهلل كفي كمف عصاني فقد عصى اهلل اهلل أطاعني فقد أطاع مف: قاؿ
 إال مف أبى قيؿ يا رسكؿ اهلل كمف يأبى؟ قاؿ مف أطاعني دخؿ الجنة الجنة أمتي يدخمكف كؿ:  قاؿالنبي 

 كرب ، عف رسكؿ معدم أحمد كأبك داكد كالحاكـ بإسناد صحيح عف المقداـ بف كخرج أبى فقدكمف عصاني 
 كمثمو معو أال يكشؾ رجؿ شبعاف عمى أريكتو يقكؿ عميكـ بيذا القرآف الكتاب إني أكتيت أال:  أنو قاؿاهلل 

:  أبك داكد كابف ماجة بسند صحيحكخرج،  مف حبلؿ فأحمكه كما كجدتـ فيو مف حراـ فحرمكه فيوفما كجدتـ 
 عمى أريكتو يأتيو األمر مف أمرم مما متكئا ألفيف أحدكـ ال:  قاؿ عف النبي أبيوعف ابف أبي رافع عف 

سمعت :  الحسف بف جابر قاؿكعف في كتاب اهلل اتبعناه   كجدناأمرت بو أك نييت عنو فيقكؿ ال ندرم ما 
 عميو كسمـ يـك خيبر أشياء ثـ قاؿ اهلل رسكؿ اهلل صمى حـر:  بف معدم كرب رضي اهلل عنو يقكؿالمقداـ

 فيقكؿ بيننا كبينكـ كتاب اهلل فما كجدنا فيو مف حبلؿ بحديثييكشؾ أحدكـ أف يكذبني كىك متكئ يحدث "
 كالترمذم الحاكـ  أخرجو مف حراـ حرمناه أال إف ما حـر رسكؿ اهلل مثؿ ما حـر اهلل فيواستحممناه كما كجدنا 

 بأنو كاف يكصي أصحابو في خطبتو، أف كقد تكاترت األحاديث عف رسكؿ اهلل . كابف ماجة بإسناد صحيح
 ذلؾ ما في الصحيحيف أف النبي صمى اهلل كمف سامع مبمغ أكعى مف رب: يبمغ شاىدىـ غائبيـ، كيقكؿ ليـ

 الغائب الشاىد فميبمغ:  الناس في حجة الكداع في يـك عرفة كفي يـك النحر قاؿ ليـخطبعميو كسمـ لما 
 مف بمغتو، كلكال أنيا باقية كعمى أف سنتو حجة عمى مف سمعيا فمكالفرب مف يبمغو أكعى لو معف سمعو 

 الحجة بالسنة قائمة عمى مف سمعيا مف فيو عميو الصبلة أفإلى يـك القيامة، لـ يأمرىـ بتبميغيا، فعمـ بذلؾ 

   ( ).  الصحيحةباألسانيدكالسبلـ كعمى مف نقمت إليو 

                                                           

( 270/ 1 )ثبص اثٓ فزبٜٚ ِغّٛع(- (
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 ( : الرابعة ػ الطبعة 212ص  )" شرح العقيدة الطحاكية " كما أحسف ما جاء في 
نماككيؼ يتكمـ في أصكؿ الديف مف ال يتمقاه مف الكتاب كالسنة،  ) ذا زعـ أنو !  يتمقاه مف قكؿ فبلف ؟ كا  كا 

 الصحابة كال ينظر فييا كال فيما قالو  اهلل مف أحاديث الرسكؿ كتابال يتمقى تفسير . يأخذه مف كتاب اهلل
 لـ ينقمكا نظـ القرآف كحده، بؿ فإنيـكالتابعكف ليـ بإحساف، المنقكؿ إلينا عف الثقات الذم تخيرىـ النُّقَّاد ؛ 

كمف ال يسمؾ سبيميـ .  يتعمـ الصبياف، بؿ يتعممكنو بمعانيوكمانقمكا نظمو كمعناه، كال كانكا يتعممكف القرآف 
ف  ( ! ) يتكمـ برأيو ، كبما يظنو ديف اهلل، كلـ يتمؽ ذلؾ مف الكتاب فيك مأثـك كمف. فإنما يتكمـ برأيو كا 

ف أخطأ . أصاب   (لكف إف أصاب يضاعؼ أجره . كمف أخذ مف الكتاب كالسنة فيك مأجكر كا 

 خبره بالقبكؿ كالتصديؽ كتمقي، كاالنقياد ألمره ، فالكاجب كماؿ التسميـ لمرسكؿ  )  ( :217ص  ) قاؿ ثـ
 أك شكان، أك نقدـ عميو آراء الرجاؿ كزبالة شبيةدكف أف نعارضو بخياؿو باطؿ نسميو معقكالن، أك نحممو 

 كالتسميـ كاالنقياد كاإلذعاف، كما نكحد الميرًسؿى ػ سبحانو بالتحكيـأذىانيـ، فنكحده صمى اهلل عميو كسمـ 
 أف ال جميعان أف الكاجب عمى المسمميف : كجممة القكؿ . ( كالخضكع كالذؿ كاإلنابة كالتككؿ بالعبادةكتعالى ػ 

قامة  فإف ىذا ىك .  عمييما معان التشريعييفرّْقكا بيف القرآف كالسنة، مف حيث كجكب األخذ بيما كمييما، كا 
 " القيقرل ضيبلالن يرجعكاالضماف ليـ أف ال يميمكا يمينان كيساران، كأف ال 

 أْ طس١سٟ حٌزطخؼٞ ِٚكٍُ ّ٘خ حٌؼّعس يف ح٤زخظ٠ث حٌٕز٠ٛش ٟٚ٘ أطسٙخ : ثخٌثخ
 .ػٍٝ ح٦طالق 

 حػٍّٛح : )ما نصو ( بالسنةاالحتجاجمفتاح الجنة في ):  السيكطي رحمو اهلل في رسالتو المسماةقاؿ
 لٛال وخْ أٚ فؼال رشؽطٗ حدلؼؽٚف يف ؼمحىُ حهلل أْ ِٓ أٔىؽ أْ وْٛ زع٠ث حٌٕزٟ 

 ٚزشؽ ِغ ح١ٌٙٛظ ٚحٌٕظخؼٜ، أٚ ِغ ِٓ ح٦قالَ،ح٤طٛي زدش، وفؽ ٚضؽج ػٓ ظحثؽس 
   ( ")( شخء حهلل ِٓ فؽق حٌىفؽس

 كقاؿ اإلماـ مسمـ في تخريجو لحديث أبي مكسى األشعرم ًفى :".... في صفة الصبلة ًديثً  كى ًريرو  حى  جى
يىادىةً  ًمفى  قىتىادىةى  عىفٍ  سيمىٍيمىافى  عىفٍ  ذىا » الزّْ اؽى  أىبيك قىاؿى . .. «فىأىٍنًصتيكا قىرىأى  كىاً   أىًبى أيٍختً  اٍبفي  بىٍكرً  أىبيك قىاؿى  ًإٍسحى

ًديثً  ىىذىا ًفى النٍَّضرً  ـه  فىقىاؿى :  اٍلحى ًديثي  بىٍكرو  أىبيك لىوي  فىقىاؿى  سيمىٍيمىافى  ًمفٍ  أىٍحفىظى  تيًريدي  ميٍسًم ٍيرىةى  أىًبى فىحى  ىيكى  فىقىاؿى  ىيرى
ًحيحه  ذىا يىٍعًنى صى ًحيحه  ًعٍنًدل ىيكى  فىقىاؿى . فىأىٍنًصتيكا قىرىأى  كىاً  ـى  فىقىاؿى . صى ٍعوي  لىـٍ  ًل   ؟ قىاؿى  ىينىا ىىا تىضى
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 رؤْ وً ِخٚػؼٗ يف طس١سٗ شلخ أمجؼٛح ػ١ٍٗ :فخ٦ِخَ ِكٍُ ٠مٛي  

                                                           

 (5: ص )ٌٍغ١ٛغٟ ثبٌغٕخ اإلؽزغبط فٟ اٌغٕخ ِفزبػ(- (

( 15/ 2  )ِغٍُ صؾ١ؼ(- (
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 قد اتفؽ عمماء المسمميف بأف  ماجاء ذكره في صحيح البخارم أك في صحيح مسمـ ، أك ماجاء فييما ك
رحمو اهلل -قاؿ النككم ثابته عف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ،ق بمعنى أف. معا أف ذلؾ مكجب لمصحة

اتفؽ العمماء رحميـ اهلل عمى أف أصح الكتب بعد :"14ص/1عمى صحيح مسمـ جق شرحفي -تعالى
 .أىػ" القرآف العزيز الصحيحاف البخارم كمسمـ كتمقتيما االمة بالقبكؿ ككتاب البخارم أصحيما

 عمـك في كتابو في الصبلح بف عمرك أبك اإلماـ كقاؿ:"...(10/ 1 - )البارم في  فتح حجر كقاؿ ابف 
 مف أكؿ قاؿ سماعا عنو الشافعي يكسؼ بف محمد عف الجكزم بف الحسف أبك بو أخبرنا فيما الحديث
 القشيرم الحجاج بف مسمـ الحسيف أبك كتبله إسماعيؿ بف محمد اهلل عبد أبك البخارم الصحيح في صنؼ
 أصح ككتاباىما شيكخو مف كثير في البخارم يشارؾ فإنو منو كاستفاد البخارم عف أخذ أنو مع كمسمـ
 "العزيز اهلل كتاب بعد الكتب

طؼظ١ُ حٌظسخرش  ٤ُٔٙ ُ٘ ِٓ ٔمٍٛح ٌٕخ حٌىظخد ٚحٌكٕش ٠ٚظؼّٓ غٌه : ح٤طً حٌثخٌث 
: 

  ٌُّٙٙؿَٚ مجخػش حٌظسخرش  ٚطم١١ع فُٙ حٌىظخد ٚحٌكٕش رف 

؛ ألنو  ال ييعجز مف كاف عنده ىكل  اْ حٌظٕظ١ض ػٍٝ شٟء ؾحثع ػٍٝ حطزخع حٌىظخد ٚحٌكٕش، الرع ِٕٗ
فؤً٘ ح٤٘ٛحء يف ٘ػٖ ح٤ِش أف يستخرج مف نصكص الكتاب كالسنة ما يدؿ عمى بدعتو كما يؤيد بو نحمتو، 

، أٚ مبخ لخٌٗ ػ١ٍٗ حٌظالس ٚحٌكالَ أٚ رزؼغ ٔظٛص ٠كظعٌْٛ ػٍٝ رخطٍُٙ مبخ وخْ ػ١ٍٗ حٌٕزٟ 
، فضؿَّ الخكارج أكؿ ، ٌىٟ ٠ز١ٕٛح ٌٍٕخـ طٍه حٌٕظٛصحٌىظخد، ٚذلػح وخٔض ححلخخش اىل طسخرش حٌٕزٟ 

 في األسماء كفي الكعد كالكعيد، فبٌيف الصحابة ما يعنى بذلؾ، كضمكا في بياف ما ضمكا في أحاديث النبي 
؛ ليذا . مسألة الحكـ بغير ما أنزؿ اهلل  فكفركا بيا، كالصحابة رضكاف اهلل عمييـ بينكا ليـ الصكاب في ذلؾ

كاف أئمة اإلسبلـ ، ينتسبكف إلى السنة كالجماعة، كال يكتفكف بنسبتيـ إلى السنة؛ ألف النسبة إلى السنة 
يدخؿ فييا كثير مف أىؿ البدع في مقابمة الرافضة، كأما السنة كالجماعة فإنيا تمخص الطريؽ الذم يككف 

 .    ( )أتباعو عمى طريقة الصحابة كعمى طريقة الجماعة قبؿ أف تظير األىكاء كقبؿ أف تفسد العقكؿ كالقمكب

 كال يتـ ذلؾ عمى كجيو إال باتباع ما كاف عميو اإلخبلص كالمتابعة  :البد لممسمـ أف يجمع بيف أمريف اثنيفؼ
 :كمما يكجب اتباع الصحابة مايمي. ( ) عمييـ أجمعيف تعالىسمؼ األمة الصالحكف رضكاف اهلل 

فإذا ، النجـك أمنة لمسماء  } قاؿأف النبي   مسمـ مف حديث أبي مكسى األشعرمفي صحيح -1
، فإذا ذىبت أتى أصحابي ما يكعدكف ، كأنا أمنة ألصحابي ، ذىبت النجـك أتى السماء ما تكعد 

  ( ){فإذا ذىب أصحابي أتى أمتي ما يكعدكف ، كأصحابي أمنة ألمتي 

                                                           

  هللا ؽفظٗ اٌ ١خ آي ػجذاٌؼض٠ض ثٓ صبٌؼ اٌ ١خ ٌفع١ٍخ  اٌغب١ٍ٘خ ٌّغباً ششؽب ِغّٛع شش٠ػ ِٓ ثزصشف(-  (

 (2: ص )ٌألٌجبٟٔ اٌزىف١ش فزٕخ(- (
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ككنسبة النجـك ،  أنو جعؿ نسبة أصحابو إلى مف  بعدىـ كنسبتو إلى أصحابو : ٚخٗ حالقظعالي
كمف المعمـك أف ىذا التشبيو يعطي مف كجكب اىتداء األمة بيـ ما ىك نظير اىتدائيـ ، إلى السماء 

كحرزا ، كأيضا فإنو جعؿ بقاءىـ بيف األمة أمنة ليـ ،  كنظير اىتداء أىؿ األرض بالنجـك بنبييـ 
فمك جاز أف يخطئكا فيما أفتكا بو كيظفر بو مف بعدىـ لكاف الظافركف بالحؽ ، مف الشر كأسبابو 

  .( )كىذا مف المحاؿ، أمنة لمصحابة كحرزا ليـ 

 مثؿ أنفؽ أحدكـ أف فمك أصحابي تسبكا ال :" النبي قاؿ قاؿ عنو اهلل رضي الخدرم سعيد أبي عف -2
 ( )"نصيفو كال أحدىـ مد بمغ ما ذىبا أحد

فإذا كاف ،  كألقرانو مف مسممة الحديبية كالفتح --ىذا خطاب منو لخالد بف الكليدأف   :":كجو االستدالؿ
فكيؼ ، كأضرابو مف أصحابو ، مد أحد أصحابو أك نصيفو أفضؿ عند اهلل مف مثؿ أحد ذىبا مف مثؿ خالد 

 .يجكز أف يحرميـ اهلل الصكاب في الفتاكل كيظفر بو مف بعدىـ ؟ ىذا مف أبيف المحاؿ

أنو كضع  }ما ثبت في الصحيح مف حديث عبد اهلل بف أبي يزيد عف ابف عباس رضي اهلل عنيما  -3
الميـ فقيو : فقاؿ ، ابف عباس : مف كضع ىذا ؟ قالكا : فقاؿ ، لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ كضكءا 

ضمني إليو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فقاؿ الميـ عممو  }:  كقاؿ عكرمة ( ){في الديف 
كمف المستبعد جدا بؿ الممتنع أف يفتي حبر األمة كترجماف القرآف الذم دعا لو رسكؿ .  {الحكمة 

اهلل صمى اهلل عميو كسمـ بدعكة مستجابة قطعا أف يفقيو في الديف كيعممو الحكمة كال يخالفو فييا 
أحد مف الصحابة كيككف فييا عمى خطأ كيفتي كاحد مف المتأخريف بعده بخبلؼ فتكاه كيككف الصكاب 

رّْميو، فيظفر بو ىك كمقمدكه ، معو   . ( ) ابف عباس كالصحابة كييحى

 شامة بأبى المعركؼ إسماعيؿ بف الرحمف عبد محمد أبك قاؿ ما أحسف كما - :"رحمو اهلل-كقاؿ ابف القيـ 
ف كاتباعو، الحؽ لزـك بو فالمراد الجماعة بمزـك األمر بو جاء حيث: "كالبدع الحكادث كتاب فى  كاف كا 

 اهلل صمى النبى عيد مف األكلى الجماعة عميو كانت الذل ىك الحؽ ألف" كثيرا لو كالمخالؼ قميبل بو المتمسؾ
 ( )".بعدىـ الباطؿ أىؿ كثرة إلى نظر كال كأصحابو، كسمـ عميو تعالى

                                                                                                                                                                                                 

 6629س183/ 7   ِغٍُ صؾ١ؼ(- (

 140/ 4اٌّٛلؼ١ٓ أػالَ(-  (

 6651س188/ 7   ِغٍُ صؾ١ؼ ؛ عؼ١ذ أثٛ لبٌٗ خ١ٍال ِزخزا وٕذ ٌٛ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ إٌجٟ لٛي ثبة 3673 س 8/ 5 اٌجخبسٞ صؾ١ؼ(- (

 6523س158/ 7   ِغٍُ صؾ١ؼ ؛ اٌخالء ػٕذ ٠مٛي ِب ثبة 143س41/ 1 اٌجخبسٞ صؾ١ؼ(- (

 146-130/ 4  اٌّٛلؼ١ٓ أػالَ أظش(- (

  3/ 11 اٌ ١طبْ ِصب٠ذ ِٓ اٌٍٙفبْ إغبصخ(-(
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 كاالقتفاء بأثره ، كاليمكف تحقيؽ ذلؾ إال باالقتداء بأصحابو ، النجاة كؿ النجاة تكمف في اتباع ىدم النبي ؼ
كىنا جاء الفيصؿ بيف أىؿ السنة كأىؿ البدعة ، فإف أىؿ البدعة يدخمكف مع أىؿ السنة في مقابؿ الرافضة ، 

  فجيء بقيد الجماعة ، فقالكا أىؿ السنة كالجماعة كيقصد بالجماعة أصحاب النبي 

 :في قكلو عز كجؿ  ، كما لع خخء طم١١ع حٌىظخد ٚقٕش رفُٙ حٌظسخرش يف حٌىظخد ٚحٌكٕشٚ
ـى  يىنَّ نيٍصًمًو جى لَّى كى لًّْو مىا تىكى ٍيرى سىًبيًؿ اٍلميٍؤًمًنيفى نيكى يىتًَّبٍع غى مىف ييشىاًقًؽ الرَّسيكؿى ًمف بىٍعًد مىا تىبىيَّفى لىوي اٍلييدىل كى كى

سىاءٍت مىًصيرنا كى
لـ يقتصر عمى – ألمر كاضح عند أىؿ العمـ –  فإف اهلل - :"رحمو اهلل– قاؿ األلباني  .( )

لَّىقكلو  لًّْو مىا تىكى ٍيرى سىًبيًؿ اٍلميٍؤًمًنيفى نيكى يىتًَّبٍع غى مىف ييشىاًقًؽ الرَّسيكؿى ًمف بىٍعًد مىا تىبىيَّفى لىوي اٍلييدىل كى نما    كى  كا 
مىف ييشىاًقًؽ الرَّسيكؿى ًمف بىٍعًد مىا تىبىيَّفى لىوي  : غير سبيؿ المؤمنيف ، فقاؿ اتباعأضاؼ إلى مشاقة الرسكؿ  كى

سىاءٍت مىًصيرنا  ـى كى يىنَّ نيٍصًمًو جى لَّى كى لًّْو مىا تىكى ٍيرى سىًبيًؿ اٍلميٍؤًمًنيفى نيكى يىتًَّبٍع غى  ، فمف اتبع سبيؿ المؤمنيف اٍلييدىل كى
 ىنا ضمت مف. فحسبو جينـ كبئس المصير :  كمف خالؼ سبيؿ المؤمنيف العالميف ،فيك الٌناجي عند رب : 

ٍسبي ، كلكف ركبكا  –  كحديثان قديمان – طكائؼ كثيرة جدان   عقكليـ، ألنيـ لـ يكتفكا بعدـ التزاـ سبيؿ المؤمنيف حى
 ، خرجكا بيا عما كاف عميو جدان ، كاتبعكا أىكاءىـ في تفسير الكتاب كالسنة ، ثـ بنكا عمى ذلؾ نتائج خطيرة 

ٍيرى سىًبيًؿ :  الفقرة مف اآلية الكريمةكىذه. سمفنا الصالح رضكاف اهلل تعالى عمييـ جميعان  يىتًَّبٍع غى كى
.   كالسبلـ تأكيدان بالغان في غير ما حديث نبكم صحيح الصبلة عميو أكدىا  اٍلميٍؤًمًنيفى 

 كثيرا اختبلفا فسيرل منكـ يعش مف فإنو "عند اختبلؼ الزماف حيث قاؿ حديث سنة الخمفاء الراشديف كما 
، ككذا (  )الحديث (بالنكاجذ عمييا كعضكا بيا فتمسككا الميدييف الراشديف الخمفاء كسنة بسنتي فعميكـ
 إف ، حتى بالنعؿ النعؿ حذك إسرائيؿ بني عمى أتى ما أمتي عمى ليأتيف :" حيث قاؿ  افتراؽ األمةحديث
ف ، ذلؾ يصنع مف أمتي في لكاف عبلنية أمو أتى مف منيـ كاف  كسبعيف ثنتيف عمى تفرقت إسرائيؿ بني كا 
كما ، (   )(كأصحابي عميو أنا ما كاحدة ممة إال النار في كميـ ممة كسبعيف ثبلث عمى أمتي كتفترؽ ، ممة

أال إف مف قبمكـ مف أىؿ الكتاب افترقكا عمى ثنتيف : " قاؿأف رسكؿ اهلل ركاه معاكية بف أبي سفياف 
ف ىذه الممة ستفترؽ عمى ثبلث كسبعيف، ثنتاف كسبعكف في النار ككاحدة في الجنة ىي  كسبعيف ممة، كا 

، ( )"ما أنا عميو كأصحابي""  ، كفي لفظ آخر مف حديث عبداهلل بف عمرك رضي اهلل عنيما( )"الجماعة

                                                           

 إٌغبء عٛسح 115 ا٠٢خ(- (

٘زا ؽذ٠ش :" ، ٚلبي  2676س44/ 5؛عٕٓ اٌزشِزٞ   17184س126/ 4؛ ِغٕذ أؽّذ ثٓ ؽٕجً " إعٕبدٖ صؾ١ؼ:" ، لبي األسٔؤٚغ  5س 178/ 1صؾ١ؼ اثٓ ؽجبْ(-(

  ٚٚافمٗ اٌز٘جٟ" ٘زا ؽذ٠ش صؾ١ؼ ١ٌظ ٌٗ ػٍخ:" ، ٚلبي 329س174/ 1؛ اٌّغزذسن ػٍٝ اٌصؾ١ؾ١ٓ ٌٍؾبوُ 4609س329/ 4؛ عٕٓ أثٟ داٚد  " صؾ١ؼ

 ٚؽغٕٗ األٌجبٟٔ " ٘زا ؽذ٠ش ِفغش غش٠ت ال ٔؼشفٗ ِضً ٘زا إال ِٓ ٘زا اٌٛعٗ:" ، ٚلبي2641س26/ 5عٕٓ اٌزشِزٞ  (-(

ٚٚافمٗ اٌز٘جٟ ؛ عٕٓ اثٓ " ٘زٖ أعب١ٔذ رمبَ ثٗ اٌؾغخ فٟ رصؾ١ؼ ٘زا اٌؾذ٠ش:" ،ٚلبي  443، ثزشل١ُ اٌ بٍِخ آ١ٌبس 179/ 1اٌّغزذسن ػٍٝ اٌصؾ١ؾ١ٓ ٌٍؾبوُ (- (

 "إعٕبدٖ ؽغٓ"لبي األسٔؤٚغ  16979س102/ 4؛ِغٕذ أؽّذ ثٓ ؽٕجً " إعٕبد صؾ١ؼ ،سعبي صمبد"، ٚلبي فٟ ِغّغ اٌضٚااذ  3993س102/ 4ِبعخ 

 ٚؽغٕٗ األٌجبٟٔ " ٘زا ؽذ٠ش ِفغش غش٠ت ال ٔؼشفٗ ِضً ٘زا إال ِٓ ٘زا اٌٛعٗ:" ، ٚلبي2641س26/ 5عٕٓ اٌزشِزٞ  (-(

http://www.menbar.net/quran/meaning.php?Action=1&QuranID=608
http://www.menbar.net/quran/meaning.php?Action=1&QuranID=608
http://www.menbar.net/quran/meaning.php?Action=1&QuranID=608
http://www.menbar.net/quran/meaning.php?Action=1&QuranID=608
http://www.menbar.net/quran/meaning.php?Action=1&QuranID=608
http://www.menbar.net/quran/meaning.php?Action=1&QuranID=608
http://www.menbar.net/quran/meaning.php?Action=1&QuranID=608
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 مالؾ بف أنس ك األسقع بف كاثمة ك أمامة أبك ك الدراء أبك حدثني قاؿ الدمشقي آدـ بف يزيد بف اهلل عبد عف
 عمى كميـ كسبعيف ثنتيف عمى كالنصارل فرقة كسبعيف إحدل عمى افترقكا إسرائيؿ بني إف:" قاؿأف النبي
 عميو أنا ما عمى كاف مف : قاؿ ؟ األعظـ السكاد كمف اهلل رسكؿ يا : قالكا األعظـ السكاد إال الضبللة
٠ٚشٙع ذلػٖ حٌٕظٛص ِٓ أْ حالفرتحق زخطً يف ٘ػٖ ح٤ِش ِخثزض يف حٌظس١سني ػٓ  . ( )"كأصحابي

 دخمكا لك حتى بذراع كذراعا شبرا شبرا قبمكـ كاف مف سنف لتتبعف: "  قاؿ  أف النبيأرٟ قؼ١ع حخلعؼٞ 
 كفي لفظ عف أبي ىريرة رضي اهلل ( )"فمف  قاؿ كالنصارل الييكد اهلل رسكؿ يا قمنا تبعتمكىـ ضب جحر
 كفارس اهلل رسكؿ يا فقيؿ بذراع كذراعا بشبر شبرا قبميا القركف بأخذ أمتي تأخذ حتى الساعة تقـك ال "عنو 
 ( )"أكلئؾ إال الناس كمف فقاؿ كالرـك

أْ مج١غ حٌظسخرش ِٓ حٌكخرمني ٚحٌالزمني ػعٚي ٚاْ وخْ رؼؼُٙ ٠فؼً رؼؼخ ، : ثخ١ٔخ  
 .ِٚغ حػظمخظ ػعَ حٌؼظّش ٤زع ُِٕٙ 

 ثُ اْ ح٤ِش رلّؼش ػٍٝ طؼع٠ً مج١غ حٌظسخرش)ِمعِظٗ   يف-ؼمحٗ حهلل-لخي حرٓ حٌظالذ ، ِٓٚ
 اىل ٚٔظؽح رُٙ ٌٍظٓ ازكخٔخ ربمجخع حٌؼٍّخء حٌػ٠ٓ ٠ؼظع رُٙ يف ح٦مجخع الرف حٌفظٕش ُِٕٙ فىػٌه

 حٌشؽ٠ؼش ٔمٍش ٌىُٛٔٙ غٌه ػٍٝ ح٦مجخع أطخذ ٚطؼخىل قزسخٔٗ حهلل ، فىؤْ حدلآثؽ ِٓ ذلُ متٙع ِخ

)" أػٍُ ٚحهلل
 ).
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 7659س152/ 8اٌّؼغُ اٌىج١ش اٌطجشأٟ (-(

 لجٍىُ وبْ ِٓ عٕٓ ٌززجؼٓ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ إٌجٟ لٛي ثبة 7320س103/ 9 اٌجخبسٞ صؾ١ؼ(-(

 6952 س57/ 8   ِغٍُ صؾ١ؼ ؛ لجٍىُ وبْ ِٓ عٕٓ ٌززجؼٓ ٚعٍُ ػ١ٍٗ هللا صٍٝ إٌجٟ لٛي ثبة 7319س102/ 9 اٌجخبسٞ صؾ١ؼ(-(

 302-301: ص )اٌؼشالٟ اٌذ٠ٓ ٌض٠ٓ ٚاإل٠عبػ اٌزم١١ذ(- (

 (261/ 1)اٌغٕخ ِٚىبٔزٙب ٌٍغجبػٟ غ اٌّىزت اإلعالِٟ (- (

( 261/ 1)اٌغٕخ ِٚىبٔزٙب ٌٍغجبػٟ غ اٌّىزت اإلعالِٟ (- (
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ليكفى ًمفى  )ككعدىـ الحسنى كما قاؿ سبحانو ، قد أثنى اهلل تعالى عمى الصحابة كرضي عنيـ ؼ كىالسَّاًبقيكفى اأٍلىكَّ
نَّاتو تىٍجًرم تىٍحتىيىا  ـٍ جى ٍنوي كىأىعىدَّ لىيي كا عى رىضي ـٍ كى ٍنيي ـٍ ًبًإٍحسىافو رىًضيى المَّوي عى اًر كىالًَّذيفى اتَّبىعيكىي اٍلمييىاًجًريفى كىاأٍلىٍنصى

ـي  اًلًديفى ًفييىا أىبىدنا ذىًلؾى اٍلفىٍكزي اٍلعىًظي مىى ) كقاؿ ،  (100التكبة)(اأٍلىٍنيىاري خى مَّده رىسيكؿي المًَّو كىالًَّذيفى مىعىوي أىًشدَّاءي عى ميحى
دنا  ـٍ ريكَّعنا سيجَّ ـٍ تىرىاىي مىاءي بىٍينىيي لىقىٍد رىًضيى المَّوي عىًف اٍلميٍؤًمًنيفى ًإٍذ ييبىاًيعيكنىؾى تىٍحتى ) كقاؿ ،  (29الفتح)(...اٍلكيفَّاًر ريحى

رىًة  ـٍ ًفي سىًبيًؿ المًَّو كىالًَّذيفى ) كقاؿ،  (18الفتح )(... الشَّجى ـٍ كىأىٍنفيًسًي اىىديكا ًبأىٍمكىاًلًي جى كا كى ري ًإفَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىىىاجى
ـٍ أىٍكًليىاءي بىٍعضو  يي كا أيكلىًئؾى بىٍعضي ري نىصى ٍكا كى ـٍ )كقاؿ ،  (72األنفاؿ)(... آكى كا ًمٍف ًديىارًًى ًلٍمفيقىرىاًء اٍلمييىاًجًريفى الًَّذيفى أيٍخًرجي

اًدقيكفى  كىالًَّذيفى تىبىكَّءيكا الدَّارى  ـي الصَّ رىسيكلىوي أيكلىًئؾى ىي كفى المَّوى كى ري يىٍنصي ًرٍضكىاننا كى ـٍ يىٍبتىغيكفى فىٍضبلن ًمفى المًَّو كى كىأىٍمكىاًلًي
ـٍ  مىى أىٍنفيًسًي كفى عى ييٍؤًثري ةن ًممَّا أيكتيكا كى اجى ـٍ حى ديكرًًى ـٍ كىالى يىًجديكفى ًفي صي رى ًإلىٍيًي ـٍ ييًحبُّكفى مىٍف ىىاجى يمىافى ًمٍف قىٍبًمًي كىاإلًٍ

كفى  ـي اٍلميٍفًمحي مىٍف ييكؽى شيحَّ نىٍفًسًو فىأيكلىًئؾى ىي ةه كى اصى ـٍ خىصى لىٍك كىافى ًبًي  : كقكؿ اهلل تعالى فينا ( 9-8الحشر)(كى
كالذيف جاءكا مف بعدىـ يقكلكف ربنا اغفر لنا كإلخكاننا الذيف سبقكنا باإليماف كال تجعؿ في قمكبنا غبلن لمذيف 

آمنكا ربنا إنؾ رؤكؼ رحيـ
        . إلى غير ذلؾ مف اآليات ،. (4)

، يستغفركف ليـ، كيسألكف اهلل أف ال يجعؿ في قمكبيـ بغضان فيذا مكقؼ المسمميف مف صحابة رسكؿ اهلل 
  .لمصحابة، ككذلؾ آؿ بيت الرسكؿ فميـ حؽ القرابة كحؽ اإليماف

 اجمع قاؿ انو الشافعي عف ثكر أبي الى بسنده االعتقاد في البييقي نقؿ- :"رحمو اهلل-قاؿ ابف حجر 
 ( )"عمي ثـ عثماف ثـ عمر ثـ بكر أبي أفضمية عمى كاتباعيـ الصحابة

 بيعة أىؿ ثـ بدر أىؿ األمة أفضؿ اف كالسنة الكتاب بأدلة ثبت قد- :"رحمو اهلل-قاؿ شيح اإلسبلـ 
( )"األمة أفضؿ األربعة كالخمفاء غيرىـ عمى مفضمكف كالعشرة الرضكاف

 

 .حتؽ٠ُ حٌطؼٓ يف أزع ِٓ حٌظسخرش ٚٚخٛد حٌىف ػّخ شدؽ ر١ُٕٙ : ثخٌثخ 
  ٚأ٠ؼخالداؿ عمى ىذا المعنى- رحميـ اهلل-تقدـ كبلـ ابف الصبلح كالذىبي كابف كثير :  

  أزع ػٍٝ حٌطؼٓ ِٕغ ٚخٛد ػٍٝ حٌكٕش أً٘ ٚحطفك :"لخي حرٓ زدؽ ؼمحٗ حهلل ِٓ 
 طٍه يف ٠مخطٍٛح مل ٤ُٔٙ ُِٕٙ ححملك ػؽف ٌٚٛ غٌه ِٓ ذلُ ٚلغ ِخ ركزذ حٌظسخرش
( )"حالخظٙخظ يف حدلططت ػٓ طؼخىل حهلل ػفخ ٚلع حخظٙخظ ػٓ حال ححلؽٚد

 

 كسادات المؤمنيف خيار عمى غؿّّ  قمبو في يككف ًممَّف أضؿُّ  فمف(: )) 469:ص )الطحاكية شرح في كقاؿ 
ميـ قد بؿ النبيّْيف، بعد تعالى اهلل أكلياء  ممَّتكـ؟ أىؿ خيري  مىف لمييكد قيؿ بخصمة، كالنصارل الييكدي  فضى

                                                           

. 10: ا٠٢خ اٌؾ ش، عٛسح( 4)

 (26/ 15)فزؼ اٌجبسٞ (- (

 ( 129/ 11)ِغّٛع اٌفزبٜٚ (- (

 (34/ 13)فزؼ اٌجبسٞ (- (
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 شرُّ  مف:لمرافضة كقيؿ عيسى، أصحابي : فقالكا ممَّتكـ؟ أىؿ خير مف: لمنصارل كقيؿ مكسى، أصحابي : قالكا
 ًممَّف خير ىك مف سٌبكىـ كفيمف القميؿ، إالَّ  منيـ يستثنكا كلـ محمد، أصحابي : فقالكا ممَّتكـ؟ أىؿ

  ((.مضاعفةو  بأضعاؼو  استثنكىـ

  في ركايةه  لو مف في المستطابة الرياض كتابو في: اهلل رحمو( ىػ893 )العامرم بكر أبي بف يحيى كقاؿ 
 بينيـ صدر فيما الصحابة مسامحة متديّْفو  صيّْفو  لكؿّْ  كينبغي(: )) 311:ص )الصحابة مف الصحيحيف

 عميو أجمعكا ما إجماع صحة كتسًميـ ليـ الحسنة المخارج كطمب مخطئيـ عف كاالعتذار التشاجر مف
، يرل ال ما يرل كالحاضري  بالحاؿ، أعمـ فيـ عممكه، ما عمى  عف االعتذاري  العارفيف كطريقةي  الغائبي

ذا المثالب، تتبُّعي  المنافقيف كطريقةي  المعائب،  فكيؼ المسمميف عكرات ستري  الديف طريقة مف البلَّزـي  كاف كا 
ٍسف مف: )كقكلو ،(أصحابي مف أحدان  تسبُّكا ال ): )قكلو اعتبار مع النبٌييف خاتـ بصحابة الظفُّ   إسبلـ حي
  ((.كتمؼ مياكو  سكاىا كما السمؼ صمحاء طريقةي  ىذه( يعنيو ال ما تركيو المرء

 كيأخذكف نبيو لصحبة اهلل اختارىـ الذيف السمؼ حؽ كيعرفكف- :" رحمو اهلل-كقاؿ شيخ اإلسبلـ 
 رضي عميا ثـ عثماف ثـ عمر ثـ بكر أبا كيقدمكف ككبيرىـ صغيرىـ بينيـ شجر عما كيمسككف بفضائميـ

 عميو اهلل صمى النبي بعد كميـ الناس أفضؿ الميديكف الراشدكف الخمفاء أنيـ كيقركف تعالى عنيـ اهلل
 ( )"كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عف جاءت التي باألحاديث كيصدقكف كسمـ

 كنتكالىـ عمييـ اهلل أثنى بما عمييـ كنثني نبيو لصحبة اهلل اختارىـ الذيف السمؼ بحب اهلل كنديف:" كقاؿ 
 عمى كأظيره الديف بو أعز اهلل كأف ، عنو تعالى اهلل رضي بكر أبك اهلل رسكؿ بعد اإلماـ إف : كنقكؿ. 

 ؛ عنو اهلل رضي الخطاب بف عمر ثـ ؛ لمصبلة اهلل رسكؿ قدمو كما لئلمامة المسممكف كقدمو ، المرتديف
 ؛ عنو اهلل رضي طالب أبي بف عمي ثـ ، كعدكانا ظمما قاتمكه قتمو ، كجيو اهلل نضر عفاف بف عثماف ثـ

 اهلل رسكؿ ليـ شيد الذيف بالجنة لمعشرة كنشيد . النبكة خبلفة كخبلفتيـ . اهلل رسكؿ بعد األئمة فيؤالء
 ( )"ر١ُٕٙ شدؽ ػّخ ٚٔىف . النبي أصحاب كنتكلى. 

 ً،ػلفلًاؾيـةًواجلؿاعةًًقوجلونًاؾيؽوتًعؿاًذهرًبقـفمً،ًواؾرتضيًعـفم،ًوؿواالتفمًوحملمفمًؽؾفم

هللًعؾقفمًأمجعنيًػؿنًؽانًؿـفمًؿصقلًاًؽانًؾهًأجران،ًوؿنًؽانًؿـفمًخمطكًاًػؾهًأجرًواحد،ًوخطمهًاًنرضوا

ؿغػورًؾه
 

وؿدحفمًيفًغريًآقةًؿنًاؾؼرآنً؛ًوإمناً،ًأنًاهللًتلاركًوتعاىل،ًأخربًأـهًؼدًرضىًعـفم:ًً؛ًوذؾكً

بًؿاًؾقسًؾغريفمً،ًػالًوػعؾواًؿاًػعؾوهًؿنًاحلروبًواؾؼمالًبملوقل،ًوهلمًؿنًاحليـاتًاؾعظقؿةًادلاحقةًؾؾذن

ـذؽرفمًإالًمباًقيموؼوـهًؿنًاؾنـاءًاجلؿقل،ًوأنًـطفرًؼؾوبـاًؿنًاؾغلًواحلؼدًعؾىًأحدًؿـفمً،ًؾؼوؾهًتعاىلً

                                                           

 (440-439/ 1 )اٌزؾ١ًٍ إثطبي ػٍٝ اٌذ١ًٌ إلبِخ(- (

 (162  4)إلبِخ اٌذ١ًٌ ػٍٝ إثطبي اٌزؾ١ًٍ (- (
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ًالًقيمويًؿـؽمًؿنًأـػقًؿنًؼللًاؾػمحًوؼاتلًأوؾككًأعظمًدرجةًؿنًاؾذقنًأـػؼواًؿنًبعدًوؼاتؾواًوؽالً:ًػقفمً

وعدًاهللًاحليـى
ًواؾذقنًجاءواًؿنًبعدفمًقؼوؾونًربـاًاغػرًؾـاًوإلخواــاًاؾذقنً:ًوؼولًاهللًتعاىلًػقـاً.ًً(3)

دلؼوـاًباإلميانًوالًجتعلًيفًؼؾوبـاًغاًلًؾؾذقنًآؿـواًربـاًإـكًرؤوفًرحقم
(4)ً.

 ً 

  النبى عف الصحيحيف فى ثبت كقد- :" رحمو اهلل–كقاؿ شيح اإلسبلـ القرف القركف خير : قاؿ أنو 
 ذنبا لو بأف ىؤالء مف كاحد فى جـز ، فمف كحينئذ " يمكنيـ الذيف ثـ يمكنيـ الذيف ثـ فيو بعثت الذل
 دلت ما قاؿ اذا ، فكيؼ مبطبل لكاف بو لو عمـ ال ما قاؿ لك ؛ فإنو مفتر كاذب ، فيك قطعا النار بو يدخؿ
 لبعضيـ التعصب أك ذميـ مف عنو اهلل نيى كقد بينيـ شجر فيما تكمـ ، فمف نقيضو عمى الكثيرة الدالئؿ
 مف فرقة حيف عمى مارقة تمرؽ :"قاؿ أنو النبى عف الصحيح فى ثبت كقد .    معتد ظالـ فيك بالباطؿ

 ىذا ابنى اف:" الحسف عف قاؿ أنو الصحيح فى عنو ثبت كقد "بالحؽ الطائفتيف أكلى تقتميـ المسمميف
 تقتمو :"قاؿ أنو عمار عف الصحيحيف ، كفى" المسمميف مف عظيمتيف فئتيف بيف بو اهلل كسيصمح سيد
فٍ  ):القراف تعالى فى قاؿ كقد "الباغية الفئة كا اٍقتىتىميكا اٍلميٍؤًمًنيفى  ًمفى  طىاًئفىتىافً  كىاً   بىغىتٍ  فىًإفٍ  بىٍينىييمىا فىأىٍصًمحي

مىى ًإٍحدىاىيمىا تَّى تىٍبًغي الًَّتي فىقىاًتميكا اأٍليٍخرىل عى كا فىاءىتٍ  فىًإفٍ  المَّوً  أىٍمرً  ًإلىى تىًفيءى  حى  ًباٍلعىٍدؿً  بىٍينىييمىا فىأىٍصًمحي
 مؤمنكف أنيـ عمى السمؼ كاجماع كالسنة بالكتاب فثبت  ( )( اٍلميٍقًسًطيفى  ييًحبُّ  المَّوى  ًإفَّ  كىأىٍقًسطيكا

 ( )"أعمـ كاهلل لو المقاتمة الطائفة مف بالحؽ أكلى كانكا معو كالذيف طالب أبى بف عمى كأف مسممكف
  في بدر أىؿ كأف الجنة في الرضكاف بيعة أىؿ كأف الجنة في العشرة أف نشيد :"كقاؿ في منياج السنة 

 ، كقد يكحى كحي إال ىك إف إليكل عف ينطؽ ال الذم المصدكؽ الصادؽ عف بذلؾ الخبر ثبت كما الجنة
 ، كقد الغادية أبك ىك ياسر بف عمار قتؿ ، كالذم بالجنة ليـ المشيكد مف ىؤالء خمؽ الفتنة في دخؿ
 أىؿ مف كاف إف كلقاتمو بالجنة لعمار نشيد حـز ، فنحف ابف ذلؾ ذكر الرضكاف بيعة أىؿ مف إنو قيؿ
 ما منيـ كاف ، كلك غيرىـ مف قدرا أجؿ ، فيـ كالزبير كطمحة كعمي عثماف كأما بالجنة،  الرضكاف بيعة
 فإف أذنب إذا ىؤالء مف الكاحد أف بو نشيد الذم ، بؿ يذنب ال ىؤالء مف الكاحد أف نشيد ال ، فنحف كاف
 بتكبة إما عنو تزكؿ اآلخر ، كعقكبة ريب ببل الجنة يدخمو بؿ النار يدخمو ، كال اآلخرة في يعذبو ال اهلل

ما الكثيرة بحسناتو ، كأما منو  ( )"مكضعو في بسطناه قد كما ذلؾ بغير ، كأما المكفرة بمصائبو ، كا 

                                                           

. 10: ا٠٢خ اٌؾذ٠ذ، عٛسح( 3)

. 10:  عٛسح اٌؾ ش، ا٠٢خ(4)

 9عٛسح  اٌؾغشاد ا٠٢خ (- (

 ( 433-432  4)ِغّٛع اٌفزبٜٚ (- (

  104/ 6ِٕٙبط اٌغٕخ إٌج٠ٛخ (- (
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 : حدلزسث حٌثخٌث 

 ِٓ أطٛي حٌعوظٛؼ ػعٔخْ ارؽح١ُ٘ حٌىربٜ

الدكتكر عدناف إبراىيـ ىك بحؽ ظاىرة عصرية تمكج بالعجائب ، كالغرائب ، فيك الذم جمع بيف المتناقضات 
لقد نجح ىذا الرجؿ في .   كميا ،فأنت بالكاد تمسؾ بو  ، كيجعمؾ تكذب سمعؾ كبصرؾ مف شدة تناقضو

طبلؽ العناف لمشيكات مستندا  في  زلزلة ثكابت الديف في نفكس كثير مف شباب المسمميف ،  ببث الشبيات كا 
ذلؾ لممتشابو مف األدلة الشرعية، كمتخذا طريقة تمؾ الطائفة مف أىؿ الكتاب التي تؤمف أكؿ النيار كتكفر 

قىالىتٍ )كما في قكلو تعالى. آخره  مىى أيٍنًزؿى  ًبالًَّذم آىًمنيكا اٍلًكتىابً  أىٍىؿً  ًمفٍ  طىاًئفىةه  كى ٍجوى  آىمىنيكا الًَّذيفى  عى  النَّيىارً  كى

كا ـٍ  آىًخرىهي  كىاٍكفيري   ( )(يىٍرًجعيكفى  لىعىمَّيي

كلمدكتكر عدناف إبراىيـ أصكال بعدد الثكابت المتقدمو باعتبار ماتضمنو كؿ أصؿ منيا في المبحث السابؽ ، 
كترتيبي ألصكؿ  الدكتكر عدناف إبراىيـ في ىذا المبحث  مقصكد أيضا ، لننظر كيؼ كانت البداية ثـ إلى أيف 

 .   انتيت بو أقكالو بإبطاؿ جميع األصكؿ كالثكابت السابقة ببل استثناء

 ، اليمكف بحاؿ ٚظلذ أْ طظٕزٗ أٔٗ يف مج١غ ٘ػٖ ح٤طٛي ٌٗ يف وً ِٕٙخ لٛالْ ِظٕخلؼخْ
كالثناء عمى عائشة رضي اهلل عنيا ثـ طعنيا ، أك لمزىا ، ككالثناء عمى الخمفاء األربعة ثـ : الجمع بينيما

طعف بعضيـ كلمز بعضيـ ، ككذـ القبكرية كأىميا ثـ يمجد أئمتيـ ، كمحاربة اإللحاد كذـ الممحديف ، ثـ 
                                                           

 ِٓ عٛسح آي ػّشاْ( 72)ا٠٢خ (- (
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يمجد أئمتيـ كيثني عمى نظرياتيـ ، كيدعك إلى اإللحاد بطرؽ شتى كما سيأتي ، كنبذ السنة عندما تعارض 
عقمو ، كمكافقتيا عندما تكافؽ عقمو ، كتكذيب الكثير مما جاء في الصحيحيف ، كاالستشياد بالمكضكعات 

 .كىك مف قبيؿ اإليماف أكؿ النيار كالكفر آخره . كىمـ جرا .  كالببلغات 

عندما تسمع ليذا تقكؿ سبحاف اهلل جميع مافيو أك أكثره حجج عميو ،  أنطقو اهلل الذم الذم انطؽ كؿ شيء 
 ، كأتمنى لك أف الدكتكر عدناف إبراىيـ يستمع لنفسو في ىذا المقطع ،كيطبقو عمى ما في ىذا البحث 

https://www.youtube.com/watch?v=ZH7Lcqg60tU 

كلف أناقش ماذكره ألنو في غاية الكضكح ، كمكذب لنفسو بنفسو ، كليس يصح في األذىاف شيء إذا احتاج 
كلكني أحيانا أعمؽ عمى بعض العبارات ، كلكف إذا أردت الرد عمى أصؿ مف أصكلو فسكؼ . النيار إلى دليؿ

 . تجده بكضكح فيما ذكرت لؾ مف األصكؿ كالثكابت السابقة 

كأنا ألتـز بأف أنقؿ كبلمو كما قالو أك ألفو ، كسكؼ أشير في كؿ مكضع إلى الرابط الخاص بكؿ مقكلة قاليا 
حتى يككف القارئ عمى بينة مف أمره  ، كيسمع بنفسو ماقالو ، كسكؼ أنقؿ لمقارئ بعض كبلمو بحركفو 

كأشير إلى المكضع الذم سمعتو فيو كرابطو ، كأحدد عند الحاجة الدقيقة التي ذكر فييا ىذه األلفاظ حفظا 
 .  لكقت القارئ مف الضياع 

طكف١ٗ ػٍّخء حٌكٍف يف حٌمع٠ُ ٚححلع٠ث ٚٚطُّٙ رؤّٔٙخ ػٍّخء ٌٍع١ٔخ : ح٤طً ح٤ٚي 
 ِٚظخحل حٌك١خقش ٚػٍّخء ححلىخَ ، ٚيف حدلمخرً طزد١ً أً٘ حٌزعع ٚأثّظُٙ ٚحٌثٕخء ػ١ٍُٙ

ىذه ىي البداية ، فبليكاد تتاح لو الفرصة حتى يطعف بالعمـك ، العمماء كالمشائخ كيجعميـ بمثابة عمماء 
 .الكنيسة الذيف يضطيدكف الناس نظير أفكارىـ كاعتقاداتيـ 

كياليتو فعؿ ذلؾ مع الجميع ، كلكنو دائما يخرج عمماء البدعة مف ىذا العمـك كمما سنحت لو الفرصة في 
ذلؾ كيقـك بتبجيميـ كالثناء عمييـ  ، كأذا أراد تخصيص الذـ ، فإنو يخص عمماء السمؼ بذلؾ أمثاؿ  اإلماـ 

ليؾ بعض ماذكره حكؿ ذلؾ   :أحمد ، كشيخ اإلسبلـ ابف تيمية كتمميذه كا 

 ِٓ طغؽ٠عحطٗ حدلكظمخس ِٓ ضطزٗ رٙػح حٌشؤْ 

 ":الديف؟ يحتاجيـ ىؿ السبيؿ؟ ىذه في كيضعكف يخٌبكف كالشيكخ بالعمماء كالمسٌميف الدعاة ىؤالء باؿ ما 
 :"!كاهلل كبل ىذا؟ في األمة تحتاجيـ ىؿ

 ": عمى ىذا يقاؿ أف يجكز ال: )الكصاية بمنطؽ تتحدث شييرة كشخصيات كبار عمماء يزاؿ ال اآلف إلى 
 :"(!الخ ..لمعكاـ، لمٌشباب، يقاؿ أف يجكز ال المنابر،

https://www.youtube.com/watch?v=ZH7Lcqg60tU
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 ":يسيركف كالنقاش كاألدب فالحرية العمماء، أك الكبار مع األدب باسـ حريتكـ يسمبكـ أف ألحد تسمحكا ال 
 :" .بعضيـ مع يتناقضكف كال جنب إلى جنبنا

 ":محترمكف كادعكف عماف سمطنة في ح٦رخػ١ش ح٦ضٛس أْ هلل حٌشٙخظس لكف أحدنا، أتمٌمؽ ال أنا 
 "النزاعات يحبكف كال عجاجة يثيركف ال كطيبكف،

 "ا شاىدت  مكتبة لدمٌ  أنا! بالكفر اإلباضية عقائد يصؼ الفضائيات إحدل عمى - عنو اهلل عفى - شيخن
 "قاؿ ما أجد كلـ كمتنكعة، شاممة مكتبتي في إباضية

 ":حٌش١ؼش، اضٛحٕٔخ عند كأسطكرية مقدسة شخصية كىك عجمي، عنو، اهلل رضي الفارسي سمماف 

 :"! المدائف عمى كاًليىوي  عمر جعمو. بالذات ح٠٦ؽح١ٔني

 ألً ضطؽح ألً ضطؽح ػٍٝ حٌؼمً ٚػٍٝ حٌٕفف حدلػ٘ذ حٌش١ؼٟ " ٚلخي رخحلؽف حٌٛحزع ،

استمع بنفسؾ في ىذا "  كىك يتكمـ عف منيج أىؿ السنة كالجماعة" ِٕٙد١خ ٚطؽر٠ٛخ ِٓ ٘ػح حدلٕٙح
 المقطع

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=sXEyBs3ZGfg&feature=endscreen 

  ِٓ ٜٛٔفف ِخلخٌٗ زكٓ حدلخٌىٟ يف ٘ػح حدلمطغ ز١ث ٚطف ػٍّخء حٌش١ؼش رؤُٔٙ أوثؽ طم ٛ٘ٚ

 https://www.youtube.com/watch?v=cJj6gw3Je6I ػٍّخء حٌكٕش
  كقاؿ عف ياسر البغيض الذم باىؿ عمى أف أبابكر كعمر كعثماف كعائشة رضي اهلل عنيـ أنيـ في النار

أنا الأدعك عميو ، فيك مسمـ مكحد عنده اعتقاد سيء في الخمفاء عدا اإلماـ عمي :" ، قاؿ 
http://www.youtube.com/watch?v=ta1qMk_rNC0 

  ُح٢ْ ٔؤطٟ ٌٍفُٙ حدلؼىٛـ ػٕع ظ ػعٔخْ ارؽح١٘ 

   بالظالـ في مسألة خمؽ القرآف  زٕزً رٓ أمحع ح٦ِخَ ٠ظف ارؽح١ُ٘ ػعٔخْفي المقطع التالي /
http://www.youtube.com/watch?v=Jakpy4qkrxE 

  (طمٟ ِكٍُ ِكىني )٠طؼٓ يف ش١ص ح٦قالَ  ،٠ٚمٛي  ػٓ حجلؼع رٓ ظؼُ٘ : ٚيف حدلمطغ حٌظخيل ، 
كألحؽ بو ابف القيـ ، كقاؿ مف ىـ  (ىي لعبة السياسة كعمماء الدبف  )كقاؿ كيؼ استحاؿ زنديقا 

ىك مف كالة بني أمية  (خالد القسرم )سمؼ ابف تيمية في قتؿ الجعد بف درىـ ؟ كقاؿ عف قاتؿ الجعد 
، كقاؿ  استخفافا عمى  (كنقؿ عف محمد زاىد  الككثرم أف تاريخو كصمة عار في تاريخ اإلسبلـ

أنو - شخِظخ رٗ- ،   كقاؿ عف ابف تيمية( )(نحف نعرفؾ ياعدناف أشعرم زنديؽ )لساف خصكمو 

                                                           

 أٔذ رؼشف ٔفغه  (- (

http://www.youtube.com/watch?v=Jakpy4qkrxE
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لقي نفس مصير الجعد كمات في السجف ، كقاؿ انعكس عمى ابف تيمية انحطاط عصره ، كقد كاف 
   ( )عصره عصر اإلنحطاط ، كقاؿ عنو أنو لـ يستكعب درس التاريخ

 ّٗٚغوؽ أْ حٌمؽآْ سلٍٛق ، ٚ٘ٛ ؼأٞ مجخ٘ري أً٘ حٌكٕش ٚحجلّخػش رؿػ 

   انظر كاستمعhttp://www.youtube.com/watch?v=lcaXKq_vOAU تحت عنكاف 
( )(عدنان ٕابراهيم يفضح خطورة فكر بن تيمية وسفكه الدماء)

 

 (بيف الدقيقة الثالثة كالرابعة مف المقطع ) ألنيـ أكثر شعكرا برحمة اهلل أثىن ػٍٝ أً٘ حٌظظٛف 
 كقاؿ ىـ أعرؼ الناس بالنفس اإلنسانية

 https://www.youtube.com/watch?v=JvOVSnRKqvw  

 

  ُأِثٍش ح٦ميخْ  أٚي حٌٕٙخؼ ٚحٌىفؽ آضؽٖ ػٕع ظ ػعٔخْ ارؽح١٘ ِٓ 

 ٕ٘خ والَ مج١ً ٌؼعٔخْ ارؽح١ُ٘ ٚ٘ٛ زك  ػٓ حٌىؽحِخص  
http://safeshare.tv/w/QXTxDSpnaZ 

 كذكر كجكب ..  ٕٚ٘خ أ٠ؼخ والَ مج١ً ٌٗ ٚ٘ٛ زك  يف غَ حٌٛث١ٕش ٚحٌظش١غ ٚلخي الػزخظس ١ٌٚ٣ٌخء
  في بياف حؽ اهلل عمى  العباد تخميص العابدة هلل كحده ، كذكر حديث معاذ بف جبؿ 

http://www.youtube.com/watch?v=v9bMVGsox7g 

  ثُ وؼخظطٗ وفؽ مبخ لخٌٗ ٚلؽؼٖ يف ِٛحػغ ِٕٙخ : 

   كيقررهعف كشؼ الحجاب عند الصكفيةففي ىذا المقطع يتكمـ  : 

http://www.safeshare.tv/w/aUJZMYrqgG 

 

  باعتقاده الشركي مف أف  يصرح   ،(كذكر بعض الكرامات الخاصة بو)عدناف إبراىيـكفي المقطع التالي 
ىذا  . فضبلن عف ركحو ، بؿ إنو يخمط بيف شيخو كبيف اهلل تعالى الميت مف الممكف أف يضر كينفع بنفسو
الحظكا أف شيخو ك . في الفيديك التالي 24:37 ك 24:20 الكبلـ تسمعكنو بكؿ صراحة بيف الدقيقتيف

بتخريب جيازه  )مف الكتابة عف األربعيف - عدناف إبراىيـ  كما يعتقد- الصكفي ىك مف منعو في األصؿ 
نزاؿ الجميد ذلؾ اليـك  )ذلؾ اليـك  ، بؿ كمنعو عف الخطبة في ( ألف شيخو  (بتنفيس عجمة سيارتو كا 

كبلمو كقاؿ  يريده أف يتكمـ بما ال يريده منو كلكنو تنبو بعد ذلؾ لكرطتو فأراد التمكيو فعدؿ مف الصكفي ال
 !!!! .. منعني اهلل

http://www.youtube.com/watch?v=_JLuGGLWYWU&feature=player_embedde

d  
                                                           

 ! ؟ ش١خ اإلعالَ ٌُ ٠ىٓ ١ٌغزٛػت اٌزبس٠خ ؽزٝ ٠غت اٌصؾبثخ- ((

 سافعٟ اعزضّبس  اٌّمطغ ػٕٛاْ غجؼب(-  (

 

http://www.youtube.com/watch?v=lcaXKq_vOAU
http://www.youtube.com/watch?v=lcaXKq_vOAU
https://www.youtube.com/watch?v=JvOVSnRKqvw
http://safeshare.tv/w/QXTxDSpnaZ
http://www.youtube.com/watch?v=v9bMVGsox7g
http://www.safeshare.tv/w/aUJZMYrqgG
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 الديف الركمي مؤسس الطريقة المكلكية  الشيخ الصكفي الذم يتكمـ عنو عدناف إبراىيـ ىك جبلؿك
 . الصكفية كىك حمكلي اتحادم

 كذكر في نفس ىذا الفديك تقديسو كتعظيمو لمغزالي كأنو تأثر بو كثيرا منذ الصغر. 

 ٚحقظّغ يف ٘ػح حدلمطغ ٌؽقخٌش حجلٛحي حدلؼدؿس  
http://www.youtube.com/watch?v=VVZr4FKCWcI&feature=player_embedded 

  ٚحقظّغ اىل ٚق١ٍش ِٓ ٚقخثً حتظ١ً ػٍُ حٌغ١ذ 

 فٙٛ ٠مٛي أْ حٌرتو١ؿ فٝ لؽحءس حٌفٕدخْ أز١خٔخ طكخػع ػٍٝ ح٦طالع ػٍٝ حٌغ١ذ 

http://www.youtube.com/watch?v=SAKB9-mdQxI 

 ال٠ظر اثزخص حٌؼعحٌش جل١ّغ حٌظسخرش:   ح٤طً حٌثخٟٔ 

بعد الفراغ مف تسفيو األئمة مف عمماء السمؼ كالسنة كبالمقابؿ تبجيؿ عمماء الخرافة كالدجؿ ، تقدـ إلى 
تحطيـ الحاجز الثاني ، الذم يحكؿ بينو كبيف مايريد ، كحتى يسيؿ عميو تحقيؽ األصؿ الثالث ، كمف ثـ 

 الرابع 

، فُّٕٙ فكمش ٚفدخؼ ٚضزثخء ٚأطسخد كىذا األصؿ يتمثؿ في الطعف في الصحابة عمكما كخصكصا 
شٙٛحص ، ٚمل ٠ىع ٠كٍُ ِٕٗ أزع ُِٕٙ طغخؼح وخٔٛح أٚ وزخؼح ، ِٓ حٌكخرمني أٚ ِٓ 

ثُ ٠ظٛؼع ػٓ ر١خْ زم١مش حٌىثري٠ٓ ِٓ أثّش حٌؼالي كتعجب مف ىذه الجرأة في مثؿ ذلؾ  ، حٌالزمني ، 

 .  ، رً أٗ ٠ثٕٟ ػٍٝ أثّش ح٦حلخظ ِٓ حدلظمعِني ٚحدلظؤضؽ٠ٓ ، ٠ٚظٍطف يف ػزخؼحطٗ ػُٕٙ

 كىك إال فييـ قدح أحدا تجد كما:" النبكية السنة حيف قاؿ في منياج- رحمو اهلل-كصدؽ شيخ اإلسبلـ 
 يقدحكف الرافضة كىؤالء.   كالظمـ  الجيؿ أعظـ مف كىذا غيرىـ زالت مف ذلؾ مف أكبر ىك عما يعظـ
 كالنصارل كالييكد كالمنافقيف الكفار مف يعاكنيـ فيمف كالكبائر الكفر عف يغضكف كىـ بالصغائر فييـ

 الكفار يناقش ال كىك عمى الذنكب المؤمنيف ناقش فمف .   كغيرىـ كالنصرية كاإلسماعيمية كالمشركيف
 كظمما جيبل الناس أعظـ مف أنو عمى ؛ دؿ كيعظميـ يمدحيـ كربما ، بؿ كنفاقيـ كفرىـ عمى كالمنافقيف

 ( )"كالنفاؽ الكفر إلى كظممو جيمو بو ينتو لـ ، إف
 ٚطعق ػعٔخْ ارؽح١ُ٘ حٌػٞ ٠ظف ٔفكٗ رٕفكٗ يف ٘ػح حدلمطغ ػٕعِخ ٔمً لٛي حٌغؿحيل ز١ث لخي ":

ِّٙخ ؼأ٠ض أكخٔخ قٟء حٌظٓ رخٌٕخـ طخٌزخ ٌٍؼ١ٛد ، فخػٍُ أٔٗ ضز١ث حٌزخطٓ ، ٚحدلئِٓ ق١ٍُ " 

 ".كأشيد باهلل أف ىذه األكصاؼ تنطبؽ عميؾ تماما :" لٍض "  حٌظعؼ يف زك وخفش حخلٍك

                                                           

)-) 

http://www.youtube.com/watch?v=VVZr4FKCWcI&feature=player_embedded
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http://www.youtube.com/watch?v=QwQa4x8mOoE 

 : ِٚٓ غٌه ٚا١ٌه رؼغ طؼٛٔٗ يف طسخرش ؼقٛي حهلل 

  ْطؼٕٗ يف حدلئٌفش لٍٛرُٙ رخجلٍّش ، ٚلخي مل ٠كٍّٛح اال ِٓ أخً حخلؽفخ 

http://www.youtube.com/watch?v=cYx5ZAHT5tw 

 ٚيف حدلمطغ حٌظخيل: 

  ْٚطؼٕٗ جملًّ حٌمؽْ ح٤ٚي حٌػٞ زىّٗ ح٠ِٛ٤ْٛ ، ٚ٘ٛ طؼٓ يف ضري حٌمؽ
 رخجلٍّش

 ٕٗطؼٕٗ يف ِؼخ٠ٚش ٚ٘ٛ شلخ طٛحطؽ ػ 

  ٚيف ٘ػح حدلمطغ أ٠ؼخ أثىن ػٍٝ حٌىز١كٟ ٚرشؽٖ ركزذ قذ ِؼخ٠ٚش ، ٚغوؽ يف
 ٘ػح حدلمطغ أْ وً ِٓ أزذ آي حٌز١ض حرظٍٟ ،

  ٚيف ٔفف حدلمطغ ٠كظعؼن ػٍٝ حهلل خً يف ػالٖ ٠ٚمؽؼ ِخ
فٙٛ ٠مٛي    (شٟء ال٠ظعق أ١ٌف وػٌه؟ )ِؼٕخٖ أْ  ضٍك ِؼخ٠ٚش ضطؤ 

ٌٛأْ حهلل ضري شطظخ ػخلال أْ ميسٛح شطظخ ِٓ حٌظخؼ٠ص ٌىخْ ِؼخ٠ٚش أٚىل رػٌه 
حقظّغ ٌػٌه ِخرني حٌعل١مش حٌكخرؼش ٚحٌثخِٕش ِٓ !!   ِٓ خٕى١ؿ ضخْ أٚ ٘ٛالوٛ 

 ٘ػح حدلمطغ

http://www.youtube.com/watch?feature...&v=BCQ28dBOf6E 

 يف حدلمطغ حٌظخيل طؼٕٗ يف أرٟ ٘ؽ٠ؽس 

 https://www.youtube.com/watch?v=emT4raOMF6s 

 طؼٕٗ ٌؼخثشش ؼػٟ حهلل ػٕٙخ،ٚدلؿٖ يف ِٛحػغ ِٕٙخ: 

 لخي يف ٘ػح حدلمطغ ؼمبخ طعضً حجلٕش رؼع قخرمش ػػحد 

https://www.youtube.com/watch?v=pEWUn0JOKoc 

  كقاؿ في ىذا المقطع بأف عائشة رجمة النساء، كحاكؿ التممص مف ذلؾ كلكنو عجز ، ككاف بإمكانو
/ أف يعترؼ بالخطأ ، كأنيا زلة لساف لـ يقصدىا ، كلكنو أبى كاستكبر  

http://www.youtube.com/watch?v=7oVi32DurHw  

  ْطؼٕٗ يف ػثّخ 

http://www.youtube.com/watch?v=QwQa4x8mOoE
http://www.youtube.com/watch?v=cYx5ZAHT5tw
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=BCQ28dBOf6E
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 حيث قاؿ بالحرؼ الكاحد  !!!  الدكتكر عدناف إبراىيـ اليرضى عف النصؼ الثاني مف خبلفة عثماف ؟
 "حٌٕظف حٌثخٟٔ ال٠ؽػ١ٕٟ:" عف النصؼ الثاني مف خبلفتو 

http://www.youtube.com/watch?v=065j--_4vPY 

  ضطؤ ػثّخْ حٌمخطً أْ أطٍك لؽحرظٗ رٕٛ أ١ِش يف :" كفي ىذا المقطع قاؿ بالحرؼ الكاحد

( )"أِٛحي ح٤ِش ٚأػؽحػٙخ
 

http://www.youtube.com/watch?v=40Wyb7erIU8 

 دلؿٖ ٌؼّؽ ٚأرٟ رىؽ ؼػٟ حهلل ػّٕٙخ( )
 

    ذكر استحقاؽ عمي أف خبلفة أبي بكر كعمر خبلفة عصبية ، كىذا مف المقاطع التي ، بالخبلفة
 http://www.youtube.com/watch?v=Xjqn-WMKtdcيستشيد بيا الرافضة 

 طعنو في أبي بكربتقديـ عمر عميو ، كطعنو في عمر بأنو خدع الناس  

 http://www.youtube.com/watch?v=DK-2cjrxFQA 

 لمزه لعمربما كاف في الجاىمية مع عدـ ثبكتو  

http://www.youtube.com/watch?v=BFfOnuKFgPE 

 يف حدلمطغ حٌظخيل دلؿٖ ٌؼّؽ ٚأٔٗ دلف ٠ع ػخثششؼػٟ حهلل ػٕٙخ ر١ٕش قٛء ٚلخي ، 
 ، ٚف١ٗ قذ ٌٍظسخرش رخجلٍّش (ربقٍٛد ف١ٗ ضزث )فخخؽ فخقك

https://www.youtube.com/watch?v=iQkFReSaUfU 

  ُ٘طؼٕٗ يف مج١غ حخلٍفخء حٌؽحشع٠ٓ ، ٚحخلٍفخء ِٓ رؼع 
 ػعٔخْ ارؽح١ُ٘ يف حدلمطغ حٌظخيل ٠ٙخخُ حٌفظٛزخص ح٦قال١ِش ٠ٚؼظرب٘خ زؽٚرخ حِربحطٛؼ٠ش 

كيدخؿ في عمـك ذلؾ عيد الخمفاء الراشديف ألنو  "أٔخ ِش ِظؼخطف ِؼٙخ:"٠مٛي رخحلؽف حٌٛحزع 
ٚلع أمسٝ زؽٚد حٌفظر ٌٕشؽ " ٚضخطش حٌؼٙع ح٤ِٛٞ ٚحٌؼٙع حٌؼزخقٟقاؿ 

 ، كبناء عمى تقريره ىذا ح٦قالَ زؽٚد ػعٚحْ ٚحػظعحء ، ٟٚ٘ زؽٚد حِربحط٠ٛؽ٠ش
 في أحاديث متكاترة، كحدث في  كقيصر الرـك الذم بشر بو النبي ( )ففتح ببلد كسرل الفرس

عيد أبي بكر كعمر رضي اهلل عنيما ، كما جاء في كتابو الكريـ مف األمر بقتاؿ أىؿ الكتاب حتى 
. يسممكا أك يعطكا الجزية ، كؿ ذلؾ كاف خطأ بيذا االعتبار ، كىذا طعف في ديف اإلسبلـ بالجممة  

 .كىي ردة عف اإلسبلـ كاضحة  
                                                           

اٌزٞ صوبٖ هللا ٚسعٌٛٗ   ٚأسظبٖ ػٕٗ هللا سظٟ ػضّبْ فٟ  ٠طؼٓ اٌزٞ ٘زا ِٓ(- (

     ؟؟؟ 

 . أٔزُ رؼشفْٛ ٌّبرا غ١ؼب .  اٌجزخ  اٌؼغ١ت أٔٗ ٌُ ٠زؼشض ٌؼٍٟ (-(

 !أوضش؟ ٠ؤٌّٗ اٌزٞ ٘ٛ اٌفزؼ ٘زا ث ْ ٌٟ ٠جذٚ(-  (

http://www.youtube.com/watch?v=065j--_4vPY
http://www.youtube.com/watch?v=Xjqn-WMKtdc
http://www.youtube.com/watch?v=Xjqn-WMKtdc
http://www.youtube.com/watch?v=DK-2cjrxFQA
http://www.youtube.com/watch?v=BFfOnuKFgPE
https://www.youtube.com/watch?v=iQkFReSaUfU
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http://www.youtube.com/watch?v=ssuQj954Ftc 

  ٟطؼٕٗ يف حٌٕز 

  ىي دركات أكليا معاكية ثـ ييكم حتى تبمغ بو الجرأة إلى أف يطعف في النبي بؿ سكؼ ترل ، 
طعنو في رب العالميف في آخر األصكؿ ، فمـ يعد ىناؾ قدسية ألحد ، كياليتو اعتذر ، كقاؿ سبؽ 

 .لساف مني كأستغفر اهلل ، كلكنو أدبر كاستكبر ، كىذا شأنو غالبا

  ٚ٘ػح حدلمطغ آ٠ش ِٓ آ٠خص حهلل ، زىت ح٤ػّٝ جتؼٍٗ ٠ؽٜ ٌٚىٓ طؼّٝ حٌمٍٛد ،
 حٌظٟ يف حٌظعٚؼ

 http://www.youtube.com/watch?v=o6N7nA10C7Q&NR=1  

  كفي المقطع التالي  ذكر أنو كبناء عمى فيـ الصكفية فإف اسـ اهلل األعظـ ىك محمد كصاحب ، 
، فيذا ىك  (أراد أف يكحميا فأعماىا )ىذا المقطع يريد الدفاع عنو  ، فكاف كما قيؿ في المثؿ العامي

 . حتى جعمكه بمنزلة اإللو ، كىك أقر ىذا المعنى كلـ ينكره  الغمك المرفكض في النبي 

http://www.youtube.com/watch?v=Z49JZ6I3Wns 
  

 :ؼظ حٌكٕش ِزظعءح رؤطسٙخ ز١ث لخي: ح٤طً  حٌثخٌث 

 ١ٌف وً ِخيف حٌظس١سني طس١ر  

  كىذه نتيجة طبيعية لؤلصؿ السابؽ ، فإف طعنو في الصحابة سكؼ يؤدم إلى عدـ قبكؿ ما يحدثكف
  بؿ الكثير مف الصحابة ،  ، كليس ذلؾ مقصكرا عمى معاكية بو عف رسكؿ اهلل 

  طعق زني لخي  أْ حٌزعح٠ش يف ِؼخ٠ٚش طئظٞ اىل حٌزعح٠ش يف غريٖ :ٚيف ٘ػح حدلمطغ
، ٚطئظٞ اىل ٔمغ وثري ِٓ ح٤طٛي ، ٚألٛي طعق ، طعق ، طعق ، ٌمع رٍغض رٗ 

 ٌُ ٠غٍُ ، ثً سة اٌؼب١ٌّٓ ثً إٔٗ ٌُ حجلؽأس اىل حٌطؼٓ يف حجل١ّغ طمؽ٠زخ زىت ٔزٟ حهلل 

 .٠زٛسع ػٓ اٌطؼٓ فٟ سة اٌؼب١ٌّٓ وّب رمذَ ٚوّب ع١ رٟ 

https://www.youtube.com/watch?v=xmGQiDhz-_I 

 أزخظ٠ث حٌظس١سني ضؽحف١ش ٚوػد( )يف حدلمطغ حٌظخيل  ٠مٛي أْ أْ رؼغ (  ) 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1qcW79IvE4
w#at=41 

                                                           

  د ػذٔبْ إثشا١ُ٘ اٌؼصش ٘زا ثخبسٞ ػ١ٍٙب ٠ٛافك اٌزٟ األؽبد٠ش ٔبءسثبعذ(- (

 ؟ صؾ١ؾخ فزىْٛ اٌصٛف١خ ثخشافبد ٠غز ٙذ صُ ؟ خشافخ اٌصؾ١ؾخ األؽبد٠ش رىْٛ و١ف أػغت ٚأٔب(-(

http://www.youtube.com/watch?v=o6N7nA10C7Q&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=o6N7nA10C7Q&NR=1
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1qcW79IvE4w#at=41
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1qcW79IvE4w#at=41
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 ٚيف ٘ػح حدلمطغ أ٠ؼخ ظػٛحٖ رٛخٛظ ح٤زخظ٠ث حخلؽحف١ش ٚح٤وخغ٠ذ يف حٌظس١سني( )   

 http://www.youtube.com/watch?v=CajlAJDXjgY 

 ضطش محمخء أْ وً ِخيف حٌظس١سني طس١ر :"ٚلخي يف ِمطغ آضؽ":( )  

http://www.youtube.com/watch?v=RDEhbdlqpsc 

  ٓٚحٔزىن ػٍٝ ٘ػح ح٤طً طىػ٠ذ حٌىثري شلخ٘ٛ يف زىُ حدلؼٍَٛ رخٌؼؽٚؼس ِٓ ظ٠
 ح٦قالَ ، فآي رٗ اىل أْ ٠مٛي رؤْ ححلدش ٟ٘ يف حٌمؽآْ ٚزعٖ ٚ٘ػح أطٍٗ حٌؽحرغ  

  ح٤طً حٌؽحرغ  حٌمؽآْ ٘ٛ حدلكظٕع حٌمطؼٟ حٌٛز١ع 

  كىذه المرحمة الرابعة مف النزكؿ في الدركات ، فمـ تعد السنة حجة عمى اإلطبلؽ حتى في تفسير
  منيا تشبث ىكاه ، فما كافؽكيأخذ بالسنة إذا كافقت ذلؾ  ، فيفسر القرآف بيكاه كعقمو  القرآف  ، 

 بياف مبلزمة السنة لمقرآف كمبلزمة ( )    كقد تقدـ. لـ يكافقو منيا نبذه كراءه ظيريان كمابو ، 
 شيادة أف الإلو إال اهلل لممشيادة بأف محمدا رسكؿ اهلل 

 :ِٚٓ طغؽ٠عحطٗ يف ٘ػح حٌشؤْ
 ":ح٤زخظ٠ث ٘ٛ شٟء ٚأٚي حٌىؽ٠ُ، حٌمؽآْ اىل شٟء وً مبسخوّش أٔخظٞ أٔخ 

سخوُ حٌٕز٠ٛش،
ُك
 ". حهلل وظخد اىل ط

 ":أِخ حٌفمٙخء، ٘ئالء ألٛي! ٌٍمظً ح٤قزخد ػشؽحص غوؽٚح حٌفمٙخء أضٟ ٠خ ٌه ٠مٛي 
ٟ أٔخ

ّ
 ( ):"حٌمؽآْ ٚوظخرٟ حهلل، ؼرٟ أٔخ حٌفم١ٗ، ١ٌف فؽر

 فآي رٗ ح٤ِؽ اىل طىػ٠ذ حٌىظخد ٚحٌكٕش ِؼخ ٚ٘ٛ أطٍٗ حخلخِف

 ؼظ حٌىظخد ٚحٌكٕش ِؼخ: ح٤طً حخلخِف 

ِٓ ضالي ألٛحٌٗ حٌظخ١ٌش ٚأوثؽ٘خ ٠ؼع حٌمٛي رٗ ؼظس ػٓ ح٦قالَ ، ٚقٛف أرعأ رؤلٛحٌٗ 
 .  ح٤ضف ٔؿٚال  اىل ح٤قٛء ِٕٙخ

 الؼخُ يف ح٦قالَ : لخي  .1

 كاحد كؿ فارجمكا زنيا إذا كالشيخة كالشيخ: )كىي حكميا كأبقى تبلكتيا رفع ثـ آية أنزؿ اهلل أف يزعمكف:"
 ". باطؿ ادعاء كىذا(. منيما

                                                           

 عجؾبْ هللا اٌؾ١ٍُ ! ٚخشافبد اٌصٛف١خ ٚاٌشافعخ ٚلشاءح اٌفٕغبػ ؽك ٚصذق؟(- (

 غجؼب ألٔٙب رى ف ص٠فه ٚص٠ف أِضبٌه  ثٛظٛػ (- (

  شجٙبرٗ ص٠ف ٌه ٠زج١ٓ رٝػ اٌّزمذَ األصً ِشاعؼخ ِٓ الثذ(- (

 !اوز بف عذ٠ذ ٌفم١ٗ اٌؼصش غفً ػٕٗ األٚااً ؟(- (

http://www.youtube.com/watch?v=CajlAJDXjgY
http://www.youtube.com/watch?v=RDEhbdlqpsc
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 فاجمدكا كالزاني كالزانية: )النكر آية نزكؿ قبؿ كاف ،( )صح إذا كالغامدية لماعز السبلـ عميو النبي رجـ:"
 "(. جمدة مائة منيما كاحد كؿ

، ألفاظ مف كىذه ،(جمدة مائة منيما كاحد كؿ فاجمدكا كالزاني الزانية: )تعالى قاؿ ثـ:"  زاف، كؿ تعـ العمـك
 ". محصف غير أـ كاف محصنا

( )٠ؽٜ اػخظس حالخظٙخظ يف ِمخظ٠ؽ حدلٛحؼ٠ث ضخطش حٌؽخً ٚحدلؽأس .2
 

 http://www.youtube.com/watch?v=gwUde5-zsdk 

طىػ٠زٗ ٌٕؿٚي ػ١كٝ  ٠ٚمٛي أٗ ِٕخلغ ٌٍمؽآْ رشىً ٚحػر ، ٟٚ٘ ػم١عس  .3
 ٔظؽح١ٔش 

http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=KN1qMDwF6RA&NR=1 

  ٓٚألٛي ٌٗ ِٚخدلخٔغ ِٓ وٛٔٙخ ػم١عس ٔظؽح١ٔش ٚأٔض طؽٜ رؤْ حٌٕظؽح١ٔش ظ٠
 وّخ ق١ؤطٟ!! طس١ر ؟

 لخي ح٦قالَ ١ٌف ظ٠ٓ حٌفطؽس ، ٚؼظ ححلع٠ث يف غٌه ،ٚلخي ١ٌف ٘ػح ظ١ٌال  .4
  http://www.youtube.com/watch?v=4UbpuvE0_cM 

 الؼظس يف ح٦قالَ : لخي  .5
 ":ليما ثالث ال سبباف. األرض في فسادو  أك نفس، بغير نفسنا قتؿ مف: لمقتؿ فقط سبباف يؤكد القرآف ." 
 ":إال أصبل دينؾ في دخؿ ما ىذا! حر ىك منو، خرج إذا أيجف أال عمي ديني، في أحدىـ يدخؿ بأف أفرح أنا 

 ( ):".الحؽ كؿ لو. يخرج أف يريد كبحريتو حر، ألنو
 "أقاتمو أف ال كأدنيو، كأقٌربو أخطأ، إف عميو كأحزف كأبكي اإلنسانية في أك الديف في ألخي أدعك أف يجب 

    ( )".كأقصيو أبعده أك
 ":لـ طالما يخالفنا، مف نقتؿ أف نريد ال. الرأم حرية تنتصر لكي ،(كاشغرم حمزة )أسر يفؾ أف اهلل أسأؿ 

كانظر في ىذا المقطع دفاعو عنو :" .كافرا مكرما يعيش رصاصا، يطمؽ كلـ سبلحا يحمؿ
http://www.youtube.com/watch?v=NRQVAiU7vYY  

                                                           

 !؟  د ػذٔبْ إثشا١ُ٘ اٌؼصش ٘زا ِؾذس ػٕذ ٠صظ ٌُٚ ِزٛارش اٌؾذ٠ش(-  (

 . ٚاالػزشاض ػٍٝ ٘زٖ اٌمغّخ سدح ػٓ اإلعالَ   !اٌغشة؟ أِبَ اإلعالَ عّؼخ الرٕبعت فبٌمغّخ   األٔض١١ٓ ؽظ ِضً ٌٗ اٌزوش لع١خ ػٍٝ اٌّمطغ فٟ ٠ ١ش ٚ٘ٛ(- (

 ثّضبثخ فٙٛ ، لشاسٖ ِغؤ١ٌٚخ ٠زؾًّ أْ ػ١ٍٗ ف١غت اٌذخٛي لشس إرا ٌىٓ ،  فٟ اإلعالَ  اٌذخٛي ػٍٝ أعجشٖ ٌُ أٔب ،  ألٔه ػمالٟٔ الثبٌٕص ثبٌؼمً أخزٔب٘ب ٌٛ(-  (

  ػٙذٖ ثٕمط ٌٗ  أعّؼ فى١ف ، اٌؼذٚ ػٓ أخف١ٙب اٌزٟ ٚخج١ئبرُٙ اٌّغ١ٍّٓ أعشاس ػٍٝ ٚأغٍؼٗ ، وبٌّغٍُ أإِٔٗ إٟٔٔ رٌه ػٍٝ ٠زشرت ٚعٛف  ف١ٗ ثّب ٠مجً ٔظبَ ػٍٝ اٌزٛل١غ

 ِغؤ١ٌٚخ رزؾًّ أْ ف١غت ، لٍذ أٚ ، فؼٍذ إرا ٌٚىٓ ، الرمٛي أٚ ، رمٛي أْ ، الرفؼً أٚ رفؼً أْ فٟ ؽش أٔذ ،  األػشاف وبفخ فٟ ٠مزً ٚاٌغبعٛط ، اٌّغ١ٍّٓ عش ٚإف بء

  . اٌجٙباُ ػٕذ  ِمشسؽزٝ ِؼشٚف أِش ٚ٘زا  لشاسن

 غ١ت اٌصؾبثخ  أ١ٌغٛا إخٛأب ٌه فٟ اإلٔغب١ٔخ ػٍٝ ألً رمذ٠ش ؟ ! عجؾبْ هللا (- (

http://www/
http://www/
http://www/
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=KN1qMDwF6RA&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=4UbpuvE0_cM
http://www.youtube.com/watch?v=NRQVAiU7vYY
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  ٚامنخ ٠ىف١ُٙ أْ ٠ظعلٛح رٗ ح١ٌٙٛظ ٚحٌٕظخؼٜ ال٠ٍؿُِٙ حطزخع شؽ٠ؼش زلّع : لخي  .6

  ٚلخي يكفي لمييكدم كالنصراني أف يؤمف بمحمد كلك لـ يتبعو ، فإف اتبعو فمو أجراف ،: قاؿ

  ( )لطؼ١خطٕخ ٚثٛحرظٕخ٠ٕزغٟ اػخظس حٌٕظؽ يف 

 http://www.youtube.com/watch?v=hqoDMC0V4rg 

 كاستمع أيضا تقريره لذلؾ في المقطع التالي 

  http://www.youtube.com/watch?v=kE0ugiGlTZ4 

 

  ( )ال٠ظر اطالق حٌىفؽ ػٍٝ غري حدلكٍُ: لخي  .7

  مف تغريداتو في ذلؾ: 

 أك الرسالة، تصمو لـ الذم المسمـ غير. اإليماف قضية إنيا بيا، يؤمىف قضية بإزاء إال يتحٌدد ال الكفر:"
 :"!بيا؟ كافرا يككف كيؼ معككسة، أك مشكىة كصمتو

 مف إال بالكفر يينعت كال يسٌمى ال أنو عمى الكاضحة كالبراىيف البلئحة باألدلة آخره إلى أكلو مف مآلف القرآف:"
 :".بو فكفر بدليمو؛ اإليماف لو كضح

 لمف ككصؼ عنكاف الكافر أف الدقيؽ، التحقيؽ لدل اهلل كتاب في نجد لسنا. كافر مسمـ غير كؿ ليس :"

ف بمسمـ، ليس  :"!( )الباب ىذا عمـ  يحٌصؿ لـ مف بعض ظف كا 

  الحكـ ألحد بالنار إال بالنص كأبي ليب ، كليس لؾ أف تحكـ بالنار عمى مف "كقاؿ في المقطع التالي
 :"مات كافرا 

https://www.youtube.com/watch?v=JvOVSnRKqvw  
 

  ( )مج١غ ح٤ظ٠خْ ػٍٝ زع قٛحء: لخي  .8

  جميع األدياف عمى حد سكاء مف حيث االعتقاد ، فميس ىناؾ ديف يمثؿ الحؽ المطمؽ استمع : قاؿ
 لذلؾ بيف الدقيقة الحادية عشرة كالثالثة عشرة مف ىذا المقطع 

                                                           

  ، ٘خٌه حٌؽخً ٘ػح أْ ٠فُٙ زىت حٌؼزخؼس ٘ػٖ طىف١ٗ ػمً ِكىش رٗ حٌػٞ(  ٚاثذسٚاي اٌمطؼجبد فٟ إٌظش إػبدح ) ع١ذا اٌؼجبسح رٍه ر ًِ(- (

   ٚصٛاثزٗ لطؼ١برٗ ٘ٛ ٠ؾذد ؽذ٠ذ ثذ٠ٓ ٠ج ش أْ ٠ش٠ذ فٙٛ ، اٌذ٠ٓ إفغبد ِٓ ِب٠ش٠ذ ٚث١ٓ ث١ٕٗ رؾٛي اٌزٟ ٚاثذسٚاي اٌمطؼ١بد ٠ش٠ذ اٌؾبي ٚثطج١ؼخ

 !!شٟء عذ٠ذ فمػ ػٕذ د ػذٔبْ إثشا٘جُ ؟...  فالػ (-(

 ػ ش اٌخبِظ اٌمشْ فٟ اوز مٗ إثشا١ُ٘ ٚػذٔبْ اٌؼٍُ ٘زا ٠ؾصٍٛا ٌُ ٚاٌزبثؼ١ٓ اٌصؾبثخ ِٓ اٌغٍف(- (

 !! فالػ آخش   شٟء عذ٠ذ فمػ ػٕذ د ػذٔبْ إثشا٘جُ ؟(- (

http://www.youtube.com/watch?v=hqoDMC0V4rg
https://www.youtube.com/watch?v=JvOVSnRKqvw
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https://www.youtube.com/watch?v=ddL3fTe3JF8 
 

 ( )لخي حٌزٛغ٠ش ظ٠ٓ مسخٚٞ .9

http://www.youtube.com/watch?v=Bdp35yzxJ_s 

 مف الييكد كالنصارل كالمسمميف كالصابئيف ثُ طؽذ رؼع غٌه رؤْ حجل١ّغ ػٍٝ حٌظٛحد .10
،  ( ) ٚلؽحءس خع٠عس(   )حتظخج اىل طفكري خع٠عاستنادا عمى آية البقرة ،كقاؿ ىي 

 استمع لذلؾ بيف الدقيقة الرابعة عشرة كالخامسة عشرة مف المقطع التالي

 https://www.youtube.com/watch?v=ddL3fTe3JF8 
 ٟأف ٚحٌؼد١ذ ٘ٛ حٌظٛحفك ِغ زكٓ حدلخٌىٟ يف غٌه ٚ٘ٛ ِؼىن لٛي زكٓ حدلخٌى 

ف تسمكا بالييكد أك النصارل استمع لممقطع  اإلسبلـ يشمؿ جميع األدياف السماكية السابقة كا 

 https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=8rh1PbIka0Y  

  كقد اعترؼ عدناف إبراىيـ أنو استفاد مف حسف المالكي في إعداد حمقاتو عف معاكية كىك الذم ، 
صرح بأف الخميني أفضؿ مف معاكية بكثير كليس بقميؿ 

https://www.youtube.com/watch?v=vUJRTfCYNGw ،  

 كقاؿ في ثناءه عميو كما في ٚحٌٛحلغ أْ ػعٔخْ ارؽح١ُ٘  ؼمبخ لع أضػ ِٕٗ فىؽٖ متخِخ ، 
، كقاؿ السعكديو فييا بعض خير لكجكد حسف " ىك عالـ محقؽ كأكصى باالنتفاع منو:" المقطع التالي 

 .المالكي 

 https://www.youtube.com/watch?v=pY9WtZsqLTk 

  كأتمنى أف يبحث أحد العبلقة بيف فكر حسف المالكي كعدناف إبراىيـ ، فسكؼ يجد التطابؽ فيما يفمب 
 عمى ظني كقد فيميا ياسر البغيض كما في ىذا المقطع 

https://www.youtube.com/watch?v=NI_7TSfsDr8 

  ٌٗ ظلع٠ه ٌٓ ٚحهلل قٛحء، زعٍء  ػٍٝ ٚحٌكٕٟ حٌش١ؼٟ ٥ٌش ألٛي:"لخي يف طغؽ٠عس ٌٓٚ 
خ طىْٛ ٚأْ ٚححلك، حٌظعق طٍظؿَ أْ اال ٠ٕفؼه

ً
 :". رٙػح حهلل طظؼزع ٔؿ٠ٙ

                                                           

 إثشا١ُ٘ ػذٔبْد  عذ٠ذ ِٓ ٘زا(-  (

 رفغ١ش عذ٠ذ ٌُ ٠ؼشفٗ األٚااً (- (

 ٟٚ٘ لشاءح ػذٔبْ إثشا١ُ٘ ٚعٍفٗ فٟ ٘زا ؽغٓ اٌّبٌىٟ (- (

https://www.youtube.com/watch?v=ddL3fTe3JF8
https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&NR=1&v=8rh1PbIka0Y
https://www.youtube.com/watch?v=NI_7TSfsDr8
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  الأزذ حٌكٕٟ ٠ظش١غ ، ٚحٌش١ؼٟ ٠ظكٕٓ ، حدلُٙ ػٕعٞ :"ٚلخي يف حدلمطغ حٌظخيل
 رني حٌعل١مش حٌؽحرؼش ٚحخلخِكش  ( )"حٌظكخِر

http://www.youtube.com/watch?v=ta1qMk_rNC0 
 أثىن  ػٍٝ حٌٕظؽ٠ش ح٦حلخظ٠ش  أْ أطً ح٦ٔكخْ لؽظ؟ .11

 بالمئة مما ذىب إليو99عندم استعداد لمكافقة داركف في :"قاؿ بالحرؼ الكاحد ( )"  

 بخبلؼ النظرية الدينية ،  ( )نظرية فييا جاذبية فييا سحر كجماؿ:" كقاؿ عنيا بالحرؼ الكاحد ، 
 استمع لكؿ ىذا بنفسؾ كانظره ( )"قسؽطٕٟ ِٕػ وٕض غالِخ طغريح" كقاؿ بالحرؼ الكاحد 

 بعينؾ ىنا

 http://www.youtube.com/watch?v=D5gCPtSgxho 

 

 أٔخ مج١غ ٘ئالء : لخي  .12
  أٔخ وً ٘ئالء  قٕٟ ، ش١ؼٟ ،  ِخؼوكٟ ، ؼأـ ِخيل ، ٍِسع :" لخي رخحلؽف حٌٛحزع

، ف١ٍكٛف ، ِئِٓ ، وخفؽ ،  ٘ىػح ِغ رؼغ ٘ىػح قرتحٟٔ اغح أؼظص أْ طظٕف ٟٔ 
ِٓ ضالي خؿث١ش ٚحزعس طؤضػ٘خ ِٕٟ أٔخ وً ٘ئالء ، فّٓ حٌظؼذ أْ طظٕف 

" ح٦ٔكخْ ححلؽ أ٠ٙخ ح٤ضٛس ، ِٓ ٠فىؽ حبؽ٠ش ٠ٚظىٍُ حبؽ٠ش ِٓ حٌظؼذ أْ طظٕفٗ
 15 ٚحٌعل١مش 14حقظّغ ا١ٌٗ ٕ٘خ  رني حٌعل١مش 

http://www.youtube.com/watch?v=ta1qMk_rNC0  

  ، ٚطعق ، طعق ، فٙٛ ٘ئالء وٍُٙ ِؼخ ، فٙٛ خخِغ رني وً ٘ػٖ حٌظٕخلؼخص
 !!!! ٠ٚعػٛ ا١ٌٙخ مج١ؼخ رىً طعق ٚاضالص ؟

  ىك  لـ يقؿ  (الزنديق عدنان ابراهيم يقول ان ابليس افضل من هللا )كالمقطع السابؽ سكؼ تجده بعنكاف
مف أجمؿ " ذلؾ حرفيا  كلكنو نقؿ قكؿ مف قاؿ ذلؾ ، كأقره بسكء أدب مع اهلل فقاؿ بالحرؼ الكاحد 

إف كاف األمر كذلؾ فإبميس األبالسة أقؿ ىمجية كبرببرية مف  )ماقاؿ الشاعر الممحد بيرسي شيمي 
، يعني في المعنى الذم يريد أف يصؿ إليو في ككف الكنيسة "      رب ىذا المجتمع المتحضر

بيف الدقيقة التاسعة كالعاشرة مف " فعبل إبميس أحسف مف ىذا الرب:" تضطيد أصحاب الفكر كقاؿ 
 http://www.youtube.com/watch?v=ta1qMk_rNC0ىذا المقطع 

                                                           

 !!غجؼب إال ِغ اٌصؾبثخ فال ٚأٌف ال؟(- (

 !!ٚػ ثبلٟ ؟(- (

 إال ٟ٘ إْ  ) ػمبة ٚال الؽغبة ػجضب خٍمٕب إٔٔب عؾش٘ب ٚعجت ،  عبؽشح ث ٔٙب ٠مٛي ٚ٘زا ، اٌغجبء شذ٠ذح غج١خ ٔظش٠خ ث ٔٙب ا٢ْ لشسٚا اٌّالؽذح ػٍّبء ع١ّغ(-  (

 (ثّجؼٛص١ٓ ِٚبٔؾٓ ٚٔؾ١ب ّٔٛد اٌذ١ٔب ؽ١برٕب

 ٠ٚىف١ٕب ششن  ٠ٙذ٠ه هللا ثٙب ِغؾٛسا ٚالصٌذ(- (

http://www.youtube.com/watch?v=ta1qMk_rNC0
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  كىك يقر ىذا المعنى مف جية أنكـ يأىؿ السنة كينكت مثؿ كينكت الكنيسة القديمة ، فإبميس أفضؿ 
 .مف ربكـ ىذا الذم تدعكف إليو 

  كىك في المقطع التالي يجحد كعادتو كيقسـ أنو لـ يقؿ ذلؾ ، كأقر بنفسو إنو إذا ثبت أنو قالو فيك
  بأنو نزؽ، كىك ثابت عنو مف الممحديف ، كما أنكر قكلو عف النبي 

 http://www.youtube.com/watch?v=CgilK2myivM 

 

 ضخمتش

 القبمة أىؿ أف اعمـ ثـ "...(343 / 14 - )لمذىبي النببلء أعبلـ في سير- رحمو اهلل-ما أجمؿ قكؿ الذىبي
 كلـ ناج، سعيد بأنو مسمـ عمى يجمعكا لـ حٌظسخرش قٜٛ كمبتدعيـ كسنييـ كفاسقيـ، مؤمنيـ كميـ،
 ككذلؾ عمر، ككذلؾ فيو، تفرقيـ عممت قد االمة، فرد الصديؽ فيذا ىالؾ، شقي بأنو مسمـ عمى يجمعكا
 أحمد ككذلؾ المريسي، بشر ككذلؾ المأمكف، ككذلؾ الحجاج، ككذلؾ الزبير، ابف ككذلؾ عمي، ككذلؾ عثماف،

 مف فما ىذا، يكمؾ إلى ٚحٌشؽ حخلري يف االعياف مف جرا كىمـ كالنسائي، كالبخارم، كالشافعي، حنبؿ، بف
في  رأس مف كما عميو، كيحطكف يذمكنو كمبتدعييـ المسمميف جية مف أناس كثـ إال الخير في كامؿ إماـ

نما كجيؿ، بيكل بقكلو كيدينكف عنو، كيذبكف لو، ينتصركف أناس كلو إال كالرفض كالتجيـ البدعة  العبرة كا 
 ححلالج ضلٍش اهلل عبد يا فتدبر كالعمـ، بالكرع   المتصفيف كالجيؿ، اليكل مف   الخاليف االمة جميكر بقكؿ

 ٚزخقذ غٌه، ٚحطك ٚطٛؼع ٚأٔظف ،حٌؿٔعلش ٚظػخس حٌمؽحِطش، ؼإٚـ ِٓ ٘ٛ حٌػٞ
 ٌٍؽثخقش، زلذ ٌالقالَ، ػعٚ مشخثً حدلؽء ٘ػح مشخثً أْ ٌه طرب٘ٓ فبْ ٔفكه،

 ٚحٌؼ١خغ ٌه طرب٘ٓ ٚاْ ضلٍظٗ، ِٓ فظربأ ،ٚحبك رزخطً حٌظٙٛؼ ػٍٝ زؽ٠ض

 أْ رؽره ٚحقظغث اقالِه فدعظ  ، ِٙع٠خ ٘خظ٠خ زلمخ ٘ػٖ ٚححلخٌش وخْ أٔٗ رخهلل،
 إال قكة كال المسمـ، عبده قمب في اهلل يقذفو نكر اليدل فإنما دينو، عمى قمبؾ يثبت كأف ،ٌٍسك ٠ٛفمه

ف باهلل،  ".أصبل عنو اهلل يسألؾ كلـ نفسؾ، كأرحت ،رٗ ؼِٟ شلخ ٚطربأص حقيقتو، تعرؼ كلـ شككت كا 

أقكؿ بعد ىذه البراىيف الكاضحة البينة لكؿ ذم سمع كبصر ، ماذا بعد الحؽ إال الضبلؿ؟  ، إف الدكتكر 
١ٌف ؾٔع٠مخ ، ٚال اِخِخ يف بيذا المنيج الذم يدعك إليو -  كفقو اهلل لميدل كالرشاد–عدناف إبراىيـ 

حٌؿٔعلش فسكذ ، رً ٘ٛ طخج أثّش حٌؿٔخظلش يف حٌمع٠ُ ٚححلع٠ث ف١ّخ ٚلفض ػ١ٍٗ ِٓ 
 . أثّش حٌؿٔخظلش ،  ٚححلالج رلؽظ ط١ٍّػ ِٓ طال١ِػٖ 

http://www.youtube.com/watch?v=CgilK2myivM
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كالجكاب عف شبياتو التي يبثيا كيدعك إلييا كيتحدل بيا ، ترد إلى تمؾ األصكؿ الثكابت التي ذكرت لكـ ، 
فمف أراد أف يخرج عف تمؾ . فيي مستندة إلى األدلة القطعية الثبلثة ، كىي الكتاب كالسنة الصحية كاإلجماع 

حيث - ؼمحٗ حهلل-ش١ص ح٦قالَٚطؤًِ لٛي المسارات  الثبلثة بشيء جديد فيك ضاؿ مبتدع ، 
؛ ػٍُ »قال  

ً
 ٚاميخٔخ

ً
 أنو ال يكون عند المتأخرين من التحقيق، إال ما ىو دون ِٚٓ آطخٖ حهلل ػٍّخ

علم أن : ومن كان لو خبرة بالنظريات، والعقليات، وبالعمليات -.ال في العلم وال في العمل- تحقيق السلف
مذىب الصحابة دائماً أرجح من قول من بعدىم، وأنو ال يبتدع أحد قوالً في اإلسالم إال كان خطأ، وكان الصواب 

   .( )" قد سبق إليو من قبلو

 النبى أن زعم فقد سلفها عليو يكن لم شيئا األمة ىذه في أحدث من- :" رحمو اهلل-قال اإلمام مالك ( 
 ( )"الرسالة خان ( وسلم عليو اهلل صلى

  ما جاءؾ مف أصحاب محمدو  " 1/318 في شرح السنة لمبغكم :قاؿ الشعبي ػ رحمو اهلل ػك ،فخذه 
الذيف يدخمكف السكؽ ببل رأس ماؿ، أراد الذيف ال : ، قيؿ الصعافقة"كدع عنؾ ما يقكؿ ىؤالء الصعافقة 

 (. )"عمـ ليـ 

 مذىبنا كاختيارنا اتّْباعي رسكؿ اهلل "  :قاؿ أبك حاتـ الرازم ػ رحمو اهلل ػك كأصحابو كالتَّابعيف كمىف بعدىـ 
كلزـك الكتاب كالسنة كالذٌَّب عف األئٌمة المتًَّبعة آلثار السمؼ، كاختيار ما اختاره أىؿي السنة ... بإحسافو 

مف األئمة في األمصار، مثؿ مالؾ بف أنس في المدينة، كاألكزاعي بالٌشاـ، كالميث بف سعد بمصر، 
 كالصحابة كسفياف الثكرم كحٌماد بف زيد بالعراؽ، ًمفى الحكادث ممَّا ال يكجد فيو ركاية عف النبٌي 

شرح  ))ذكره عنو البللكائي في !".كالتَّابعيف، كتىٍرؾ رأم الميمىبّْسيف الميمىكّْىيف المزخرفيف الممخًرقيف الكذَّابيف
 (.323( )(أصكؿ االعتقاد 

  مًَّدٍبفً  عىفٍ " (11 /1-)مسمـ صحيحكفي ـى  ىىذىا ًإفَّ  قىاؿى  ًسيًريفى  ميحى كا ًديفه  اٍلًعٍم ذيكفى  عىمَّفٍ  فىاٍنظيري ـٍ  تىٍأخي  " . .ًدينىكي

 يؤخذ عف مثؿ ىذا  الرجؿ  الذم جمع ببيف أبرز نكاقض اإلسبلـ   ، ثـ يحتج بو ٚأٔخ أػدذ و١ف
كرغـ - كبمقاالتو ، كطعكنو؟  فالذم يقع في حبائؿ مثؿ ىذا ، كيقع في فتنتو رغـ التحذير كالتنبيو

فيك ممف أراد اهلل فتنتو كزيغو ؛ لعدـ التزامو -  مخالفتو لتمؾ القكاطع ، كرغـ تمؾ المقاالت المكجبة لمردة
 :ٚأٔزٗ ٘خٕ٘خ ػٍٝ أِؽ٠ٓ .  بما أمره اهلل بو  ، كبما أمره بو نبيو 

  التضرع إلى اهلل بيذا الدعاء العظيـ ، الذم جاء في صحيح مسمـ عف عائشة رضي اهلل :ح٤ٚي 
ٍبدً  :"عنيا ، فمف دعا بو صادقا مخمصا في طمبو الحؽ فإنو اهلل سكؼ يدلو عمى ذلؾ ، كنصو   عف عى

                                                           

  7/436 اٌفزبٜٚ ِغّٛع(- (

 64/ 2 االػزصبَ   (-(
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بلىتىوي  يىٍفتىًتحي   المَّوً  نىًبىُّ  كىافى  شىٍىءو  ًبأىلّْ  اٍلميٍؤًمًنيفى  أيَـّ  عىاًئشىةى  سىأىٍلتي  قىاؿى  عىٍكؼو  ٍبفً  الرٍَّحمىفً  ـى  ًإذىا صى  ًمفى  قىا
ـى  ًإذىا كىافى  قىالىتٍ  المٍَّيؿً  بلىتىوي  اٍفتىتىحى  المٍَّيؿً  ًمفى  قىا َـّ  » صى ًميكىاًئيؿى  ًجٍبرىاًئيؿى  رىبَّ  المَّيي ٍسرىاًفيؿى  كى  السَّمىكىاتً  فىاًطرى  كىاً 

ـى  كىاألىٍرضً  اًل ـي  أىٍنتى  كىالشَّيىادىةً  اٍلغىٍيبً  عى  ًفيوً  اٍختيًمؼى  ًلمىا اٍىًدًنى يىٍختىًمفيكفى  ًفيوً  كىانيكا ًفيمىا ًعبىاًدؾى  بىٍيفى  تىٍحكي
ؽّْ  ًمفى    «.ميٍستىًقيـو  ًصرىاطو  ًإلىى تىشىاءي  مىفٍ  تىٍيًدل ًإنَّؾى  ًبًإٍذًنؾى  اٍلحى

  فإذا كاف النبي في امس الحاجة لميداية كمعرفة الحؽ فغيره مف باب أكلى . 

 ٟٔالحذر مف الكقكع في الشبيات التي يثيرىا أىؿ الزيغ كالضبلؿ ، مف خبلؿ تمؾ األدلة   :حٌثخ
،  األمر البيف الكاضح المتشابية عند أكثر الناس ، كالتي تحتمؿ حقا كباطبل ، فديدنيـ دائما ترؾ

جاء في الصحيحيف عف  مف ىؤالء كما الذم يحتمؿ  ، كقد حذرنا نبينا  إلى المتشابو كالذىاب
ؿى  الًَّذم ىيكى  : ىذه اآلية عائشة رضي اهلل تعالى عنيا قالت تبل رسكؿ اهلل   مىٍيؾى  أىٍنزى  ًمٍنوي  اٍلًكتىابى  عى

ري  اٍلًكتىابً  أيُـّ  ىيفَّ  ميٍحكىمىاته  آىيىاته  ٍيغه  قيميكًبًيـٍ  ًفي الًَّذيفى  فىأىمَّا ميتىشىاًبيىاته  كىأيخى  ًمٍنوي  تىشىابىوى  مىا فىيىتًَّبعيكفى  زى
مىا تىٍأًكيًموً  كىاٍبًتغىاءى  اٍلًفٍتنىةً  اٍبًتغىاءى  ـي  كى كفى  المَّوي  ًإالَّ  تىٍأًكيمىوي  يىٍعمى نَّا يىقيكليكفى  اٍلًعٍمـً  ًفي كىالرَّاًسخي  ًعٍندً  ًمفٍ  كيؿّّ  ًبوً  آىمى
بّْنىا مىا رى   إذا رأيتـ  قاؿ رسكؿ اهلل  :  ثـ قالت،  7سكرة آؿ عمراف اآلية   اأٍلىٍلبىابً  أيكليك ًإالَّ  يىذَّكَّري  كى

){الذيف يتبعكف ما تشابو منو فأكلئؾ الذيف سمى اهلل فاحذركىـ )    .   
 قىدٍ }  :تعالى قاؿقد ك ؿى  كى ـٍ  نىزَّ مىٍيكي ييٍستىٍيزىأي  ًبيىا ييٍكفىري  المَّوً  آىيىاتً  سىًمٍعتيـٍ  ًإذىا أىفٍ  اٍلًكتىابً  ًفي عى  تىٍقعيديكا فىبلى  ًبيىا كى

ـٍ  تَّى مىعىيي كا حى ًديثو  ًفي يىخيكضي ٍيرًهً  حى ـٍ  غى ـٍ  ًإذنا ًإنَّكي اًمعي  المَّوى  ًإفَّ  ًمٍثمييي ـى  ًفي كىاٍلكىاًفًريفى  اٍلمينىاًفًقيفى  جى يىنَّ ًميعنا جى    جى
}( )   

  ٟٚلع طزك حٌكٍف حتػ٠ؽ حٌٕز ، ٗذلُ ِٓ أً٘ حٌؿ٠غ حٌػ٠ٓ ٠ظزؼْٛ حدلظشخر 
:فىخٔٛح ال٠كّؼْٛ ُِٕٙ ، ٚال ظلخٌكُٛٔٙ ،ٚا١ٌه طخثفش ِٓ آثخؼُ٘ يف غٌه   

 فرأيتو يشير بيده كيقكؿ: قاؿ. يا أبا بكر أسألؾ عف كممة: قاؿ رجؿ أليكب بف أبي تميمة السختياني :
 ( ) ".كال نصؼ كممة كال نصؼ كممة

 كاف ابف طاكس جالسانفجاء رجؿ مف المعتزلة فجعؿ يتكمـ،قاؿ فأدخؿ ابف طاكس إصبعيو :كقاؿ معمر
. ( ) ن أم بني أدخؿ أصبعيؾ في أذنيؾ كاشدد،كالتسمع مف كبلمو شيئا:البنو كقاؿ:أذنيو، قاؿ في

 …عني إليؾ: )) الحسف فقاؿ أخاصمؾ؛ أف أريد إني سعيد أبا يا: فقاؿ البصرم الحسف إلى رجؿ جاء 
نما ديني، عرفتي  قد فإني     .( ) ((دينو في الشاؾ يخاصمؾ كا 

                                                           

(  2665س/2053ص/4؛ صؾ١ؼ ِغٍُ ط4273س/1655ص/4صؾ١ؼ اٌجخبسٞ ط - (

   140عٛسح إٌغبء ا٠٢خ (- (

 (143/ 1)اػزمبد أً٘ اٌغٕخ (- (

 (135/ 1)اػزمبد أً٘ اٌغٕخ اٌالٌىباٟ (- (
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 …( (سمعؾ مف األىكاء أصحاب تىمكّْف ال ، -السختياني - أيكب يا : )) قبلبة أبك كقاؿ()  . 

 …((آخر طريؽ في فخذ طريؽ في مبتدعنا رأيت إذا : )) عياض بف الفضيؿ كقاؿ ( ) .  

شىؽ ٚطمع٠ؽ  

لقد سبقني في الكتابة عف ىذا الرجؿ  بعض األفاضؿ ، كأفدت منيـ كثيرا  مف خبلؿ داللتيـ عمى الكثير مف  
ف لـ يككنكا مف العمماء المشيكريف ، كلكنيـ أجادكا في  عكار ىذا الرجؿ ، كأكثر مف كتب ، أك تكمـ عنو كا 
الرد عميو بأبمغ مايككف رد العمماء ، لقد سددىـ اهلل كأجرل الحؽ عمى ألسنتيـ  ، أسأؿ اهلل في عبله أف 

 . يجزؿ ليـ المثكبة كأف يزيدىـ عمكا في الدنيا كاآلخرة بمزيد العمـ كالسداد 

الشيخ عثماف الخميس ، كالشيخ محمد الداىـك  ، فقد أجادكا كأفادك زادىـ اهلل مف فضمو  : أخص بالذكر ،
عمى ىذا الرابط تحت اسـ داكد العتيبي في مكقع صيد الفكائد - مقاال جميبل كافيا–كأحد األخكة الكراـ قرأت لو 

http://www.saaid.net/bahoth/171.htm 

اختمفت أكصاؼ الفضبلء فيو فمنيـ مف قاؿ شيعي ":لقد أكتي ىذا الكاتب فراسة المؤمف حيف قاؿ كاصفا إياه 
كأرل كاهلل أعمـ أف كؿ ىذه األكصاؼ تيعبر عف . متستر كمنيـ مف قاؿ زيدم كمنيـ مف قاؿ صاحب فتنتة

شيء مف دينو كعقيدتو فيك كما سبؽ حاطب ليؿ، إال أف األظير كاألقكل أنو شيعي متستر يستخدـ التقية 
كيتزيا بثكب أىؿ السنة ليطعف في الديف مف داخمو عمى طريقة عبد اهلل بف سبأ مع المسمميف كبكلس مع 

كقد . ...، بؿ ضؿ"ثـ اىتديت " النصارل كىك شبيو بحسف السقاؼ كمحمد التيجاني التكنسي صاحب كتاب 
يككف مفكرا حرا ال ينتمي إلى مذىب إال أنو تـ استدراجو مف الشيعة كاستغبللو فيك مطرؽ الرأس غامض 

 " العيف لدل ذكرىـ

كأرجك أف يككف ما كتبت بداية كليس نياية كأف تككف إثارة لغبار ىذا الرجؿ حتى :"كقاؿ في نياية المقاؿ 
 ." يجتيد أحفاد الصحابة رضي اهلل عنيـ كحفيدات عائشة رضي اهلل عنيا لبلنتصار كاهلل أعمـ

لقد شجعتني بيذه الدعكة الطيبة عمى الكتابة في تكضيح منيج ىذا الرجؿ ، كىذا الكتاب استجابة : كأقكؿ لو 
 .ليذه الدعكة المباركة فأرجك أف ينالؾ ثكابيا  

                                                                                                                                                                                                 

 ( . 1/128: )  اػزمبد أً٘ اٌغٕخ اٌالٌىباٟ (-(

 ( 1/134 ) اٌالٌىباٟ اٌغٕخ أً٘ اػزمبد(- (

( .  2/475 " : ) اإلثبٔخ(-" (
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 .فبل تحقركا أنفسكـ " الديف إنما يحفظ بأمثالكـ  :" كأقكؿ ليؤالء كأمثاليـ 

 تـ في صبيحة يـك الخميس الخامس كالعشريف مف شير شعباف مف عاـ أربعة كثبلثيف كألؼ لميجرة 

                                                     خالد بف مفمح آؿ حامد:                                 كتبو 


