
 افرحقؿ افرمحـ اهلل بسؿ

 

 اهلل هيده مـ أظامفـا شقئات ومـ أكػسـا رشور مـ باهلل وكعقذ وكستغػره وكستعقـف كحؿده هلل احلؿد إن

 حمؿداً  أن وأصفد فف رشيؽ ٓ وحده اهلل إٓ إفف ٓ أن وأصفد فف هادي ؾال يضؾؾ ومـ فف مضؾ ؾال

 . ورشقفف ظبده

 [ 201:  ظؿران آل شقرة.] { مسؾؿقن وأكتؿ إٓ متقتـ وٓ تؼاتف حؼ اهلل اتؼقا آمـقا افذيـ أهيا يا }

 ـثراً  رجآً  مـفام وبث زوجفا مـفا وخؾؼ واحدة كػس مـ خؾؼؽؿ افذي ربؽؿ اتؼقا افـاس أهيا يا }

 [ 2:  افـساء شقرة.] { رؿقبا ظؾقؽؿ ـان اهلل إن وإرحام بف تساءفقن افذي اهلل واتؼقا وكساءً 

 يطع ومـ ذكقبؽؿ فؽؿ ويغػر أظامفؽؿ فؽؿ يصؾح شديداً  ؿقًٓ  وؿقفقا اهلل اتؼقا آمـقا افذيـ أهيا يا }

 [ 72 ، 70:  إحزاب شقرة.] { ظظقام ؾقزاً  ؾاز ؾؼد ورشقفف اهلل

 :  بعد أما

تِبت افتل افقثقؼة ظذ اضؾعت ؾؼد  .احلقثل ظبدادؾؽ وبغ اإلمام ظبداهلل بـ حمؿد افعالمة افشقخ بغ ـُ

 ظؾؿٌ  اهلل بحؿد ؾفق مـفجف وظـ اإلمام ظبداهلل بـ حمؿد افعالمة افشقخ ظـ افدؾاع مؼام دم هـا وفست

 . افباب هذا دم كارٌ  رأشف ظذ

 افشقخ أن اظتؼد وـذفؽ ، وبقـفؿ بقــا اخلالف أصقل مـ هل أمقر مـ ؾقفا ورد ما ظذ أواؾؼ وفست

 اخلالف هذا يعتؼد اهلل حػظف حمؿد



 ـالم وما ، هذا دم شؾػ فف وهؾ(  هذا ظذ افشقخ محؾ افذي هق ما)  هق افبعض ؾفؿف ما افذي وفؽـ

 . افقاؿعة هذه دم افعؾامء

 :  افتافقة ادحاور ظذ افؽالم إذا

 . هذا ظذ افشقخ محؾ افذي افسبب هق ما(  2

 . هذا دم شؾػف مـ(  1

 . افقاؿعة هذه دم افعؾامء ـالم(  3

 : هذا ظذ افشقخ محؾ ؾافذي -2

 . ادصافح وجؾب ادػاشد درء

 . افؼيعة دم معروؾة رشظقة ؿاظدة وهذه

 وضعفا افتل ديـف رشائع تلمؾت وإذا"(: 13-1/11) افسعادة دار مػتاح دم اهلل رمحف افؼقؿ ابـ ؿال

 تزامحت وإن اإلمؽان، بحسب افراجحة أو اخلافصة ادصافح حتصقؾ ظـ خترج ٓ وجدهتا ظباده بغ

 وإن اإلمؽان، بحسب افراجحة أو اخلافصة ادػاشد وتعطقؾ أدكاها، ؾات وإن وأجؾفا أمهفا ؿدم

 ".أدكاها باحتامل ؾساداً  أظظؿفا ظطؾ تزامحت

 مـ ظـفؿ افؽثر وختع افسـة أهؾ مـ إلخقاكـا وهتجر وؿتؾ ؾتـ مـ افقؿـ دم جرى ما رأى وافذي

 [ . باإليامن مطؿئـ وؿؾبف أـره مـ إٓ: ]  تعاػ بؼقفف أيؼـ ، افقؿـ دم احلقثل وادد ، بعقد ومـ ؿريب

 ؾقفا افسـة أهؾ مسجد وتػجر أهؾفا وهتجر دعز افرئقسقة افبقابة تعتز افتل(  شؿح)  شؼقط وبعد

 هل افتل معز بسؼقط صعارات ويرددون ادرـز وحقل معز حقل اجلبال مشارف ظذ احلقثة أصبح



 مـ كـتظر ؾامذا ، ضافب(  3000)  مـ أـثر ؾقفا افطالب ظدد يبؾغ وافتل افقؿـ دم افسـة أهؾ معؼؾ

 وما دماج خز وما ، ـادعايـة اخلز وفقس ، اداء دم يده ـؿـ فقس افـار دم يده افذي ، يػعؾ أن افشقخ

 . ببعقد ظـا ؾقفا وؿع

 . ؿريش وـػار وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ افرشقل بغ احلديبقة صؾح دم وؿع ما ؾفق هذا دم شؾػف أما -1

ـِ  ُظْرَوةَ  ظـ وؽره صحقحف دم افبخاري اإلمام روى َبْرِ  ْب ـْ  افزُّ ـِ  اْدِْسَقرِ  َظ َرَمةَ  ْب ُق  َوَمْرَوانَ  خَمْ ؾُّ  ُيَصدِّ  ـُ

ـُْفاَم  َواِحدٍ  َٓ  َصاِحبِفِ  َحِديَث  ِم  : َؿا

ـُ  ُشَفْقُؾ  َجاءَ  دََّا ـْ  َفُؽؿْ  َشُفَؾ  فََؼْد : -وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ- افـَّبِلُّ  َؿاَل  وَظْؿرٍ  ْب ؿْ  ِم ـُ  َؿاَل : َمْعَؿرٌ  َؿاَل  َأْمِر

ْهِريُّ  ـُ  ُشَفقُْؾ  َؾَجاءَ : َحِديثِفِ  دِم  افزُّ تُْب  َهاِت : َؾَؼاَل  َظْؿٍرو ْب ـْ  اهلل صذ- افـَّبِلُّ  َؾَدَظا ـِتَاًبا َوَبقْـَُؽؿْ  َبقْـَـَا ا

ـِ  اهللَِّ بِْسؿِ : -وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ- افـَّبِلُّ  َؾَؼاَل  افَْؽاتَِب  -وشؾؿ ظؾقف مْحَ ِحقؿِ  افرَّ ا: ُشَفقٌْؾ  َؿاَل  افرَّ  َأمَّ

ـُ  مْحَ ـِ  ُهقَ  َما َأْدِري َما َؾَقاهللَِّ افرَّ تُْب  َوَفؽِ ـْ ُفؿَّ  بِاْشِؿَؽ  ا اَم  افؾَّ ـَْت  ـَ  َٓ  َواهللَِّ : اْدُْسؾُِؿقنَ  َؾَؼاَل  َتْؽتُُب  ـُ

َّٓ  َكْؽتُبَُفا ـِ  اهللَِّ بِْسؿِ  إِ مْحَ ِحقؿِ  افرَّ تُْب : -وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ- افـَّبِلُّ  َؾَؼاَل  افرَّ ـْ ُفؿَّ  بِاْشِؿَؽ  ا : َؿاَل  ُثؿَّ  افؾَّ

ٌد  َظَؾقْفِ  َؿاَض  َما َهَذا ـَّا َفقْ  َواهللَِّ : ُشَفقٌْؾ  َؾَؼاَل  اهللَِّ  َرُشقُل  حُمَؿَّ َؽ  َكْعَؾؿُ  ـُ ـِ  َصَدْدَكاكَ  َما اهللَِّ َرُشقُل  َأكَّ  َظ

َٓ  افْبَقِْت  ـِ  ؿاَتْؾـَاكَ  َو تُْب  َوفَؽِ ـْ ُد  ا ـُ  حُمَؿَّ  فََرُشقُل  إِِنِّ  َواهللَِّ: -وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ- افـَّبِلُّ  َؾَؼاَل  اهللَِّ  َظبْدِ  ْب

ْبتُُؿقِِن  َوإِنْ  اهللَِّ ذَّ تُْب  ـَ ـْ ُد  ا ؿَّ ـُ  حُمَ ْهِريُّ  َؿاَل  اهللَِّ َظبْدِ  ْب  ؾِقَفا ُيَعظُِّؿقنَ  ُخطَّةً  َيْسلَفُقِِن  َٓ : فَِؼْقفِفِ  َوَذفَِؽ : افزُّ

َّٓ  اهللَِّ  ُحُرَماِت  اَها َأْظطَقْتُُفؿْ  إِ قا َأنْ  َظَذ : -وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ- افـَّبِلُّ  فَفُ  َؾَؼاَل  إِيَّ ؾُّ  افْبَقِْت  َوَبْغَ  َبقْـَـَا خُتَ

 : ُشَفقٌْؾ  َؾَؼاَل  بِفِ  َؾـَطُقَف 

ُث  َٓ  َواهللَِّ ا اْفَعَرُب  َتتََحدَّ ـْ  ُضْغطَةً  ُأِخْذَكا َأكَّ
ـَ  َذفَِؽ  َوفَؽِ فُ  َوَظَذ : ُشَفقٌْؾ  َؾَؼاَل  َؾَؽتََب  ادُْْؼبِؾِ  افَْعامِ  ِم  َٓ  َأكَّ

انَ  َوإِنْ  َرُجٌؾ  ِمـَّا َيلْتِقَؽ  َّٓ  دِيـَِؽ  َظَذ  ـَ ْقَػ  اهللَِّ  ُشبَْحانَ : ُؿقنَ اْدُْسؾِ  َؿاَل  إِفَقْـَا َرَدْدَتفُ  إِ ـَِغ  إَِػ  ُيَردُّ  ـَ  ادُْْؼِ

َذفَِؽ  ُهؿْ  َؾبَقْـَاَم  ُمْسؾاًِم  َجاءَ  َوَؿْد  ـُ  َجـَْدلِ  َأُبق َدَخَؾ  إِذْ  ـَ ـِ  ُشَفقْؾِ  ْب ـْ  َخَرَج  َوَؿْد  ُؿقُقدِهِ  دِم  َيْرُشُػ  َظْؿٍرو ْب  ِم



ةَ  َأْشَػؾِ  ُد  َيا َهَذا: ُشَفقٌْؾ  َؾَؼاَل  اْدُْسؾِِؿغَ  َأْطُفرِ  َبْغَ  بِـَْػِسفِ  َرَمك َحتَّك َمؽَّ ُل  حُمَؿَّ  َأنْ  َظَؾقْفِ  ُأَؿاِضقَؽ  َما َأوَّ

هُ  ا: -وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ- افـَّبِلُّ  َؾَؼاَل  إَِلَّ  َتُردَّ ْ  إًِذا َؾَقاهللَِّ: َؿاَل  َبْعُد  افْؽَِتاَب  َكْؼضِ  َلْ  إِكَّ َؽ  َل  َظَذ  ُأَصاحِلْ

ءٍ   َما: َؿاَل  َؾاْؾَعْؾ  َبَذ : َؿاَل  فََؽ  بُِؿِجقِزهِ  َأَكا َما: َؿاَل  ِل  َؾلَِجْزهُ : -وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ- افـَّبِلُّ  َؿاَل  َأَبًدا ََشْ

ـِغَ ادُْ  إَِػ  ُأَردُّ  اْدُْسؾِِؿغَ  َمْعَؼَ  َأيْ : َجـَْدلٍ  َأُبق َؿاَل  َفَؽ  َأَجْزَكاهُ  َؿْد  َبْؾ : ِمْؽَرزٌ  َؿاَل  بَِػاِظؾٍ  َأَكا  َوَؿْد  ْؼِ

َٓ  ُمْسؾاًِم  ِجئُْت  انَ  فَِؼقُت  َؿْد  َما َتَرْونَ  َأ ـَ َب  َؿْد  َو ـُ  ُظَؿرُ  َؾَؼاَل : َؿاَل  اهللَِّ دِم  َصِديًدا َظَذاًبا ُظذِّ طَّاِب  ْب : اخْلَ

ا؟ اهللَِّ  َكبِلَّ  َأفَْسَت : َؾُؼْؾُت  -وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ- اهللَِّ َكبِلَّ  َؾلََتقُْت  ؼِّ  َظَذ  َأفَْسـَا: ُؿْؾُت  َبَذ : َؿاَل  َحؼًّ  احْلَ

َكا كِقَّةَ  ُكْعطِل َؾؾِؿَ : ُؿْؾُت  َبَذ : َؿاَل  افْبَاضِِؾ؟ َظَذ  َوَظُدوُّ  َأْظِصقفِ  َوفَْسُت  اهللَِّ َرُشقُل  إِِنِّ : َؿاَل  إًِذا؟ دِيـِـَا دِم  افدَّ

ي َوُهقَ  ـَْت  َأَوفَقَْس : ُؿْؾُت  َكاِِصِ ُثـَا ـُ دِّ ا حُتَ ـَلِْت  َأكَّ ُتَؽ  َبَذ : َؿاَل  بِِف؟ َؾـَطُقُف  افْبَقَْت  َش ْخَزْ
ا َؾلَ  افَْعاَم؟ َكلْتِقفِ  َأكَّ

َؽ : َؿاَل  َٓ : ُؿْؾُت : َؿاَل  ٌف  آتِقفِ  َؾنِكَّ  اهللَِّ  َكبِلَّ  َهَذا َأفَقَْس  َبْؽرٍ  َأَبا َيا: َؾُؼْؾُت  َبْؽرٍ  َأَبا َؾلََتقُْت : َؿاَل  بِفِ  َوُمطَّقِّ

ا: ُؿْؾُت  َبَذ : َؿاَل  َحؼًّا؟ ـَ ؼِّ  َظَذ  َأفَْس َكا احْلَ كِقَّةَ  ُكْعطِل َؾؾِؿَ : ُؿْؾُت  َبَذ : َؿاَل  افْبَاضِِؾ؟ َظَذ  َوَظُدوُّ  دِيـِـَا دِم  افدَّ

َا: َؿاَل  إًِذا؟ ُجُؾ  َأهيُّ فُ  افرَّ فُ  َيْعِص  َوفَقَْس  -وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ- اهللَِّ فََرُشقُل  إِكَّ هُ  َوُهقَ  َربَّ  َؾاْشتَْؿِسْؽ  َكاِِصُ

فُ  َؾَقاهللَِّ بَِغْرِزهِ  ؼِّ  َظَذ  إِكَّ  :ُؿْؾُت  احْلَ

انَ  َأفَقَْس  ُثـَا ـَ دِّ ا ُُيَ كَ  َبَذ : َؿاَل  بِِف؟ َوَكطُقُف  افْبَقَْت  َشـَلِْت  َأكَّ ْخَزَ
َؽ  َأَؾلَ َؽ : َؿاَل  َٓ : ُؿْؾُت  افَْعاَم؟ َتلْتِقفِ  َأكَّ  َؾنِكَّ

ٌف  آتِقفِ  ْهِريُّ  َؿاَل  بِفِ  َوُمطَّقِّ ًٓ  فَِذفَِؽ  َؾَعِؿْؾُت : ُظَؿرُ  َؿاَل : افزُّ  . َأْظاَم

 وافرشائؾ افؽتب جمؿقع دم اهلل حػظف اددخع هادي بـ ربقع/  افدـتقر افعالمة افشقخ ؾضقؾة ؿال

 يقم أمقراً  وشؾؿ ظؾقف اهلل صذ اهلل رشقل ظذ اؿسحقا ؿد أكػسفؿ ادؼـقن أفقس(: )231\9)

 مـ وهل ؾقفا هلؿ اشتجاب راظاها افتل وادػاشد ادصافح ؾألجؾ ، ظـفا فؾتَّـازل احلديبقة صؾح

 (إصقل أصقل

 :  افبخاري اإلمام صحقح مـ آيامن ـتاب رشح مـ افثافث افؼيط دم افؽالم هذا ظذ افشقخ وظؾؼ



 

 ظؾقفا ؿوؿائ واضحة وإمثؾة افرضورة وظـد احلاجة ظـد إصقل ظـ افتـازل جيقز ؿؾت) بؼقفف

 إذا ثاكقة حافة دم افؽػر ـؾؿة يؼقل أوًٓ :  يؼقل أن فف اضطفدوه إذا ادسؾؿ.  واإلمجاع وافسـة افؽتاب

 . فف اهلل شقغػر ؾقؽ اهلل بارك آضطرار حال دم ؿاهلا إذا ، اإلشالم ظـ وخرج ـػر ؿاهلا

 أمف ؿتؾت ظامر احد يؼقل ـان ؾعؾقا ، ؾعؾقا افرمضاء دم صفروه بالٓ،  ظذبقه ظـف اهلل ريض ظامر

 إوثان مدح افرشقل شب افؽػر ـؾؿة ؾؼال بلبقيف يؾحؼقه أن يريدون وهؿ ؾقؽ اهلل بارك ابقه وؿتؾ

 جتد ـقػ: ] ؿال وـذا ـذا ؾعؾت،  هؾؽت اهلل رشقل يا:  وؿال ترـقه افرشقل ظـد وجاء وـذا ـذا

 اهلل ؾلكزل مضطر ٕكؽ افؽػر بؽؾؿة اكطؼ[ ؾعد ظادوا إن: ] ؿال،  باإليامن مطؿئـ:  ؿال[ ، ؿؾبؽ

ـْ  }:  وتعاػ تبارك َػرَ  َم ـْ  بِاهللَِّ  ـَ َّٓ  إِياَمكِفِ  َبْعدِ  ِم ـْ  إِ ِرهَ  َم ـْ ـ   َوَؿْؾُبفُ  ُأ
ياَمنِ  ُمطَْؿئِ ـْ  بِاإْلِ ـْ  َوَفؽِ َح  َم  بِافُْؽْػرِ  رَشَ

ـَ  َؽَضٌب  َؾَعَؾقِْفؿْ  َصْدًرا ؿْ  اهللَِّ ِم  هذا مؽرها افؽػر أطفر مـ وتعاػ تبارك اهلل ظذر { َظظِقؿٌ  َظَذاٌب  َوهَلُ

  ؟ إصقل أصؾ هق ما هذا أن أشلفؽؿ أكا ؟ ٓ وإٓ إصقل أصؾ ظـ تـازل

 ( بذ بذ: )  احلضقر أحد

 تتؼقا أن إٓ }:  ؿال وتعاػ تبارك اهلل ، ضقب إصقل ظـ تـازل ؿؾت:  ؿافقا ؟ ـقػ:  مقاصالً  افشقخ

 إذا باإلمجاع ـػر هق ما افقٓء صقر مـ ـػرا مـف وجعؾ فؾؽاؾريـ افقٓء اهلل حّرم { تؼاه مـفؿ

 يسجـقه خائػ وهق افقٓء مـ َشء هلؿ اطفر إذا فؽـ،  ـاؾر ـاؾر ـاؾر ديـفؿ ودم هلؿ حمبة تقٓهؿ

 وإمر اهلل إػ افدظقة ظـف ويسؼط ادقاؾؼة و ادقآة مـ َشء هلؿ يظفر وـذا مافف يلخذون يرضبقه

 ما مؾؽ ؿقمف بغ ظاش افـجاَش ، أصقل وهل ظـف تسؼط ـؾفا افديـ صعائر وإطفار بادعروف

 يصع اشتطاع ما ادـؽر ظـ ويـفك بادعروف يلمر اشتطاع ما جياهد اشتطاع ما اإلشالم يظفر اشتطاع

( مػفقمف ؽر ـؾؿة) أخاً  فؽؿ إن اهلل رشقل ؿال مات ؾؾام ظذره اهلل يظفرها ؿدر ما أصقل افـاس ؿدام



 أمجع ؿد ؿال افقزير ابـ ؿال ؟ اهلل ظذره ما وإٓ اهلل ظذره ظؾقف ؾصذ بافصالة كادى مات باحلبشة

 افـسقان حال ودم اإلـراه حال دم وافسـة افؽتاب ظؾقفا دل افتل بافرخص إخذ ظذ افعؾامء افـاس

 صقر ؾقؽ اهلل بارك مـف ويتؽرر اإلكسان ؾقف يؼع افذي هق ٕكف أوػ باب مـ اخلطل و اخلطل حال ودم

 افؼبؾة مستؼبؾغ مشاة راـبغ يصؾقن ؾقؽ اهلل بارك اجلفاد حال دم اخلقف حال دم اجلفاد دم ـثرة

 جيقز يؼقل وبعضفؿ رـعة يصؾقها وبعضفؿ رـعتغ يصؾقها وهلؿ أربع ـاكت إذا ومستدبرهيا

 .ظـفا تـازفقا وواجبات اصقل واحدة تؽبرة افتؽبر

 رشقل حمؿد أن و اهلل إٓ إفف ٓ أن صفد ـتابة ظـ افؽتابة ظـ بافتـازل ريض احلديبقة صؾح دم افرشقل

 اهلل بسؿ ـتابة ظدم دم تسامح،  ـتابتفا ظدم دم تسامح،  تسامح ؿؾت تـازل ؿؾت ما ظـفا تـازل اهلل

 ؿال افؾفؿ بسؿؽ اـتب ؿال افرحقؿ افرمحـ كعرف ما افؾفؿ بسؿؽ إٓ كعرف ما ؿافقا افرحقؿ افرمحـ

 ؿال كعرف ـام ظبداهلل بـ حمؿد أـتب ؿاتؾـاك ما اهلل رشقل أكؽ كعرف فق ٓ:  ؿال اهلل رشقل حمؿد: 

 ظـ وتـازل افرحقؿ افرمحـ اهلل بسؿ ـتابة ظـ تـازل ؿؾت اهلل ظبد بـ حمؿد أـتب اهلل فرشقل إِن واهلل

 إصقل مـ هل أؿقل أكا إصقل مـ فقست هل ٓ:  ؿال إصقل مـ وهل اهلل رشقل حمؿد ـتابة

 يؽتب دا فؾعادغ رمحة إٓ أرشؾـاك وما ـؾفا إمؿ يبؾغ أن ظؾقف واجب افرشقل أن أؿقل ، أن

 رشقل حمؿد هلؿ يؼقل وإٓ اهلل ظبد بـ بؿحؿد وآمـقا اهلل ظبد بـ حمؿد مـ هلؿ يؽتب وؿقرص فؽرسى

 اهلل ظبد بـ حمؿد وأن اهلل إٓ إفف ٓ أن أصفد ؿقفقا اهلل رشقل حمؿدا وأن اهلل إٓ إفف ٓ أن وأصفد اهلل

 إٓ إفف ٓ أن أصفد ادرات ماليغ إكسان ؿال فق اهلل رشقل حمؿدا أن وأصفد اهلل إٓ إفف ٓ أن أصفد وإٓ

 اهلل رشقل إِن فؾـاس يؽتب أن افرشقل ظذ واجب ، يسؾؿ ما ؟ ُيسؾِؿ اهلل ظبد بـ حمؿد وأن اهلل

 . ؾقؽ اهلل بارك ظـف افبعقديـ هلمٓء

 . ؾقؽ اهلل بارك أصؾ اظتزتف اجتفادي،  اجتفادي هذا أصؾ هق ما يؿؽـ هق أصؾ اظتزهتا أكا



 تـازل اهلل رشقل أن أؿقل إكـا يشقعقا وراحقا افرشافة ظـ تـازل ما وافرشقل أصؾ هق ما هذا ٓ:  ؿال

 أكا افؽالم هذا ؿؾت أكا وأصحابف ـػر افرشقل أن معـاه معـاه ايش افرشافة ظـ افتـازل افرشافة ظـ

 ـتابة ظدم دم تسامح ـتبت تـازل ـؾؿة اشتثؼؾت واهلل،  تسامح ، تـازل ما ، ـتابة ظـ تـازل ؿؾت

 دم أخطـلت خؾقـا ضقب إصقل مـ وهل اهلل رشقل حمؿد ـتابة ظدم ودم افرحقؿ افرمحـ اهلل بسؿ

 افرشقل إن ؿؾت هؾ فؽـ ؟ إصقل مـ إمقر هذه بلن كعؿ أيضا ؿال فؽـ إصقل مـ تسؿقتفا

 وراحقا همٓء ؾقفا يؽذب هذه جريؿة أي ؟ افرشافة ظـ افتـازل معـك ما ؟ رشافتف ظـ تـازل

 . ـذهبؿ مثؾ مـ افقفقد خيجؾ افؾذيـ همٓء ويصدق افـاس بعض ويـخدع ، فؾـاس يؾؼـقها

 إِن هق إٓ إفف ٓ افذي واهلل وؿصدت افؽتابة ظـ تـازل ؿؾت ؟ رشافتف ظـ تـازل اهلل رشقل أؿقل أكا

 تسامح افؽتابة ظدم دم تسامح ما اهلل رشقل هؾ اهلل رشقل حمؿدا ـتابة ظدم دم تسامح ؿصدا ؿصدت

 . ـتبفا وما

 ـافػرق افؽالمغ بغ افػرق اهلل إٓ إفف ٓ افرشافة ظـ افتـازل هق فقس افؽتابة ظـ افتـازل،  ٓ: ؿافقا

 ؽبل إما إكسان إٓ هذا يؼقل وٓ افعبارتغ بغ افػرق وافثرى افعرش بغ وـام وافؽػر اإليامن بغ

 ـؾفا إصقاء هذه ؿؾت أكا ثؿ برشافتف ـػر أكف رشافتف ظـ تـازل أبدى ٕكف جمرم وإما ظؾقف ضحؽقا

 مؼقد آخره وإػ ومصافح وـذا وأهداف ومػاشد مصافح بقـت.........  افؼقؿ ابـ ـالم طروف دم

 ل رمل هذا رشافتف ظـ تـازل ؿال يؼقل أن وإػ افؼققد هذه وأوـد بؼققد بؼققد بؼققد بؼققد

 أهنؿ هذا معـك ايش تابعقه وافصحابة رشافتف ظـ اهلل رشقل تـازل فق افرشقل ـػرت أِن، بافؽػر

 .هذا افـاس يقمهقا هؿ اإلشالم مـ خرجقا

 :افقاؿعة هذه دم افعؾامء بعض ـالم -3

 



 اؿراراً  وفقس ، ظؾقف وّؿع ؾقام اإلمام ظبداهلل بـ حمؿد افشقخ وظذروا افقاؿعة هذه دم افعؾامء كظر فؼد

 ( . بطؾ ٓ أخاك مؽرها)  وفؽـ ؾقف ذفؽ كعتؼد مما اإلمام حمؿد افشقخ وـذفؽ ، ؾقفا دا مـفؿ

 : هؿ وهمٓء

 ظباس حمؿد بـ اهلل ويص/  افدـتقر ادحدث افعالمة صقخـا(  2

  افقصايب ظبدافقهاب بـ حمؿد افعالمة افشقخ(  1

 افذماري ظثامن بـ ظبداهلل افشقخ(  3

  افزظل ظبدافعزيز افشقخ(  4

  افعدِن ظبدافرمحـ افشقخ(  5

  افصقمع حمؿد افشقخ(  6

 . افزظل ظبدافعزيز افشقخ ظـ صؿالن أمحد افشقخ بف أخزِن ـام همٓء

 .  لافساد ظثامن افشقخ(  7

 دم جاء ما أن افغريب ومـ،  حافتف يـظروا أن اإلمام حمؿد افشقخ ظذ تؽؾؿقا افذيـ ادشايخ مـ أرجق

 ظذ متاما يقاؾؼ اهلل حػظف اددخع هادي بـ ربقع افدـتقر افشقخ افعالمة رشحف وما احلديبقة وثقؼة

 أرجق ؟ ترسع ظذ ؿافقه أم ؟ ؿافقا مما يؼغ ظذ هؿ هؾ ؟ يعذروهنؿ ٓ ؾؾامذا افقؿـ دم افسـة أهؾ حافة

 . ل ؾبقـقا اهلل حػظف هادي بـ ربقع افدـتقر افشقخ افعالمة ؿافف دا خمافػة هذا ـالمل دم رأوا إذا مـفؿ

 



 افقخقؿة ظاؿبتف وافؾسان،  فألمقر وحتؼؼ روية بدون إكسان ـؾ دم يتؽؾؿ إكسان ـؾ باهلل أخقف وأكا

 . افعؾامء فدى معروؾة

 اجلاري اخلر أكػسفؿ ُيرمقا وٓ اإلمام اهلل ظبد بـ حمؿد افشقخ يعذروا أكصحفؿ ؾلكا افعؾؿ ضؾبة أما

 هذه ؾؾعؾ افعؾامء بعض فؽالم ادسلفة هذه دم يدخؾقا وٓ وافتحصقؾ افطؾب دم ويؿضقا معز دم

 . مـف خياف ـان ما رش مـ اهلل بنذن ظاصؿة تؽقن افقثقؼة

 

 ظبدافرمحـ أبق/  ـتبف

 اهلذل افعؿري مفجل بـ ظبداهلادي
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