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 مكدمة املؤلف

اؿند هلل زب العاملني ّأغَد أٌ ال الُ إال اهلل ّأٌ قندا عبد 
 ..هلل ّزضْلُ أما بعد ا

إٌ ما حيدخ يف بالد املطلنني منً املاناٜ     أسبيت يف اهلل  ،
 ّتفننس  ال،،اـننّ فسقننّ٘ال ،ّالضننعو ّاملَاىنن٘ ،املتتالٔنن٘
ملنً النرىْب    األعنداٛ،  ّتطلط الافْ،، ّاختال، الكلن٘،

نـ قال تعاىل :}، ّاملعاصٕ اليت اقرتفتَا أٓدٓيا  َوَما َأَصاَبُؽؿ مِّ

ِصقَبٍة  ثٍِر)مُّ ـَ َسَبْت َأْيِديُؽْؿ َوَيْعُػق َظـ  ـَ  ص30: الػْزٚط{ (33َؾبََِم 
ٍ  للدىٔا املطلنني س  مً داٛت فاملأب٘،   املنْت ٔتَه ّكنسا

 ّإتبننا  الاننلْات ّتننس ، تعنناىل اهلل أّدنن  عنننا ّؽلفَننه
 :يف كل املٔادًٓ اؿساو علٙ ّالعكْ، العادل٘ ّإٓجاز الػَْات

ل ّاإلعالو املقنسّٛ ّاملػناٍد..   يف البْٔت ّالػْاز  ّاألغغا
فاليذاٗ كل اليذاٗ يف األمس باملعسّ، ّاليَٕ عً امليكس ّلكنً  
مع األخر بالضْابط الػسعٔ٘ يف ذلن،، سنْل ٍنرا املْ نْ      

   ، ّباهلل التْفٔق .ٔضٔكٌْ سدٓجيا يف ٍرا الكت
 أمحد ظبند ادتعنالافراجل ظػق ربف : 
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  تيباللهلذا  ملزاجع واملصادر ثبت ا 

 إظالم ادقؿعغ ظـ رب افعادغ ٓبـ ؿقؿ اجلقزية . -1

أثر افعؾؿ افؼظل يف مقاجفة افعـػ وافعدوان ادمفػ : ظبد افعزيز -2

 . بـ ؾقزان بـ صافح افػقزان

أشباب اإلرهاب وافعـػ وافتطرف دراشة حتؾقؾقة ادمفػ : أشَمء  -3

 بـت ظبد افعزيز احلسغ

د . بدر بـ كارص  شالم مـف إظدادإرهاب ادستلمـغ ومقؿػ اإل -4 

 . افبدر

بلي ظؼؾ وديـ يؽقن افتػجر وافتدمر جفادا؟! وحيؽؿ ... أؾقؼقا  -5

 . يا صباب!! تلفقػ:ظبد ادحسـ بـ محد افعباد افبدر

 .ل فؾدـتقر كارص بـ شؾَمن افعؿرامؼ 237جمؾة افبقان افعدد  -6

 . مـ دروس افشقخ شعقد بـ مسػر -7

 ب ادـزية فعبد اهلل افسـل .مقشقظة اخلط -8

 * * 
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 مكدمة 

زضنْل   قنال  ّاسندٗ،  ضفٔي٘ ىسك  مجٔعّا مًأسبيت يف اهلل ! 
َؿَثنِؾ َؿنْقٍم  هللَِمَثُؾ اْفَؼائِِؿ َظَذ ُحُدوِد ا ♂:◘اهلل  ـَ ، َواْفَقاؿِِع ؾِقَفا ، 

ْؿ َأْشَػَؾَفا ، َبْعُضُفْؿ َأْظاَلَها،  َوَبْعُضفُ  اْشَتَفُؿقا َظَذ َشِػقـٍَة ، َؾَلَصاَب 

ـْ َؾنْقَؿُفْؿ  وا َظنَذ َمن ـْ اْدَاِء َمنرُّ ـَ يِف َأْشَػؾَِفا إَِذا اْشَتَؼْقا ِم َؾَؽاَن افَِّذي

ـْ َؾْقَؿـَنا ، َؾننِْن  ا َخَرْؿـَنا يِف َكِصنقبِـَا َخْرًؿنا َوَ ْ ُكنْمِذ َمن َؾَؼاُفقا : َفْق َأكَّ

قُهْؿ َوَما َأَراُدوا َهَؾُؽقا ََجِقًعا  ـُ ، َوإِْن َأَخُذوا َظَذ َأْينِدِِْؿ َكَجنْقا َيْسُ

 ٍلكنت  ّإٌ اؾنٔنع،  لا الطفٔي٘ لت إٌف،  (1)▬ َوَكَجْقا ََجِقًعا
 .اؾنٔع ٍل، الطفٔي٘

الرٖ قنال فٔنُ    ٘،نننالفتي شمً ىعٔؼ مً األخْٗ الفضالٛ، 
ُُ  ♂ : ◘ زضنْل اهلل  اَظاُت، ُيَصندَّ َشَقْلِِت َظَذ افـَّاِس َشـََقاٌت َخدَّ

ُن ؾِ  ، َوُُيَنقَّ ـُ
ائِ ـُ ؾِقَفا اخْلَ َ ، َوُيْمََت ُُ اِد ُب ؾِقَفا افصَّ قَفا اْفَؽاِذُب، َوُيَؽذَّ

َوْيبَِض  ِٓٔبَض، ▬ةُ ننننؾِقَفا اْْلَِمُغ، َوَيـْطُِؼ ؾِقَفا افرُّ َّ ََّما الٗس ُ٘؟ نننن ٔقَٔل: 
ةِ ♂ َقاَل: ُجُؾ افتَّاؾُِف يِف َأْمِر اْفَعامَّ  (2)  ▬افرَّ

                                                 

 .    3942البخاري   أخرجه ( صحقح) (1)

 وصححه األلباين .   9324ابن ماجه أخرجه ( صحقح) (3)
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كجري مً  يف الطْال الافشات لتافَنيجري مً اكل ُأفسد لقدف
كجري  يف الطاعات كجري مً هله ُأفسدكرل، ّ ،اجملالت ّاؾساٜد
 َاغباب لْٔدَْاّ األم٘، عقْلالفضأٜ٘ لٔلعبْا بمً القيْات 

 .◘ ّزضْلُ الكسٓه ّعال، دل اهلل أزادِ ما ٓياقض تْدَّٔا
 خطُ،ّض ّعرابُ اهلل عقابل لَاٍّرا قد ٓعسض األم٘ ك 
 الييب أٌ♥  دشؼ بيت شٓي  سدٓح مً الاشٔشني ففٕ
َّٓ ا♂: ٓقْل فصعّا ٍّْ ْٓمّا علَٔا دخل◘  ، َوْيٌؾ هللُ َٓ إَِفَف إِ

ـْ َرْدِم َيْلُجقَج َوَمْلُجقَج ِمثُْؾ  َب، ُؾتَِح افَقْقَم ِم ـْ ََشٍّ َؿِد اْؿَسَ فِْؾَعَرِب ِم

ََاِو  ▬ َهِذهِ  ُٔ اإِلِب ََا، َقاَلِت َشَِٓيُ  ٔبِيُت ََّسلََّق ٔبِإِصَبٔع َّالَّٔتٕ َتٔلٔ
ٌَ؟ َقاَل:هلٔلَدِشٍؼ َفُقِلُت َٓا َزُضَْل ا َّٔفَٔيا الٖاألُشْ َِٔلُ،   ♂ : َأَى

ُثَر اخَلَبُث  ـَ  . (3) ▬َكَعْؿ إَِذا 

 حتى ال تغزق السفينة

أَٓا األخْٗ ّاألخْات، ستٙ ال تغس  الطفٔي٘ إلٔكه بعنض  
ٓناكه بَنا لعنل اهلل ٓتنْب علٔينا      اليااٜض اليت أذكنس ىفطنٕ ّإ  

 فيتْب ّال ٓآخرىا مبا فعل الطفَاٛ ميا  .

                                                 

 .    3883ومسلم  2294البخاري أخرجه ( صحقح) (2)
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اليت تطنتْد   ليتذي  الػس  األكرب فالػس  مً الكباٜس -1
ال ّ، غض  السب فال للتنطض بنالقبْز، ّال لندعاٛ غنري اهلل   

ُؿْؾ إِنَّ َصاَلِِت َوُكُسؽِل }، قال تعاىل :  لغري اهللذبض ال ّ، ىرز 

ينَؽ َفنفُ 162ََمَاِِت هللِِّ َربِّ اْفَعناَدَِغ )َوََمَْقاَي وَ  ط األىعناو   { ( َٓ ََشِ

 .ص 162-163:
 الفنت ،  ليتعله العله الػسعٕ فَْ الطساز امليري يف ظالو -2

فالعله حيسضن، ، فَٔنا بينا ىتندازع القنسكٌ الكنسٓه ّضني٘        
اؿبٔ  علُٔ الاالٗ ّالطالو ، ّليخاص ّقّتا ْٓمٔا لتدازع 

سعٕ مع األٍنل ّاألّالد مجنل مدازضن٘ أسند كتن       العله الػ
العله الػسعٕ املٔطسٗ ككتناب شاد املطنله الٔنْمٕ منً العلنه      

 الػسعٕ أّ غريِ .
ىعنننه لـتبنننننا ، قنننننال زضنننننْل اهلل ّال لالبتننندا   -3
نُؽقا  َؾَعَؾْقُؽؿْ .♂◘ ، ََتَسَّ ـَ اِصنِدي َغ افرَّ َؾَػاِء اْدَْفِديِّ بُِسـَّتِل َوُشـَِّة اخْلُ

نؾَّ ِبَ  ـُ ْؿ َوَُمْنَدَثاِت اْْلُُمنقِر، َؾننِنَّ  ـُ ا قا َظَؾْقَفا بِافـََّقاِجِذ، َوإِيَّ ا َوَظضُّ

ؾَّ بِْدَظٍة َضاَلَفةٌ  ـُ  . (4) ▬َُمَْدَثٍة بِْدَظٌة، َو

                                                 

 وصححه األلباين   .  9434أبو داود أخرجه ( صحقح) (9)
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 ◘ليبشح عً الادٓق قبل الطسٓق ، قال زضْل اهلل  -4
ـِ َخؾِقؾِفِ ♂: ْؿ  ، اْدَْرُء َظَذ ِدي ـُ ـْ ُُيَافِْؾ َؾْؾَقـْظُْر َأَحُد  . (5) ▬ َم

صنال   باألمس بناملعسّ، ّاليَنٕ عنً امليكنس إل    ػغل يلي -5
ىفْضيا ّإصنال  اخخنسًٓ باؿكنن٘ ّاملْععن٘ اؿطني٘، قنال       

َؽ فُِقْفؾَِؽ }تعاىل: اَن َربُّ ـَ ط { اْفُؼَرى بُِظْؾٍؿ َوَأْهُؾَفا ُمْصؾُِحقنَ  َوَما 
ً ٍرِ طسٓق اليذاٗ مننن◘ ّلقد بني زضْل اهلل ، ص 117ٍنْد : 
ُه بَِقنِدِه، َؾننِْن َ ْ َيْسنَتطِْع  ♂:قالالفنت ف ْ ـْ َرَأى ِمـُْؽْؿ ُمـَْؽًرا َؾْؾُقَغرِّ َم

يََمنِ   .(6) ▬َؾبِؾَِساكِِف، َؾنِْن َ ْ َيْسَتطِْع َؾبَِؼْؾبِِف، َوَذفَِؽ َأْضَعُػ اإْلِ
بدٌّ إسداخ ما ٍْ أىكس  اضتطعت إٌ بٔد  امليكس فغري ٍرا 
ّاتس  أٍل  فبقلب،، عذصت فإٌ، طاى،فبل عذصت فإٌميُ 

 الباطل ّال ػالطَه ّإال غازكتَه اإلثه.  
ال ىيا  أىفطيا سكاما فيياشل أٍل الباطل ّىقٔه اؿدّد  -7
 ٍّرا قد ٓصٓد الفنت ّٓضٔع األمً.، َرا خاص باؿاكهف

 ىيقل ال ّىلتفت إىل الػاٜعات ّاألخبننناز الكاذبننن٘  ال -8

                                                 

 وحسنه األلباين   .  8914أمحد  أخرجه ( حسـ) (5)

 .   94مسلم أخرجه ( حصحق) (4)



، ونهىصىل ألي عىىان اضغط عهى  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهزس اضغط عهى

 ,Page Upانمطهىة  فً انفهزس، وثىاسطخ نهمبوس عهى انعىىان األٌسز  انزر

Page Down .رىقم ثٍه انصفحبد 

 

 

9 

إذا كناٌ   منً صنشتَا  إال بعد التجبت   لآلخسًٍٓرِ األخباز 
لقنْل زضنْل اهلل   ، ّإال فنال  ، ٍيا  مالش٘ غسعٔ٘ يف ىقلنَا 

َث بُِؽؾِّ َما َشِؿعَ ♂:  ◘ ـَ اْفَؽِذِب َأْن حُيَدِّ  .  (7) ▬بَِحْسِب اْدَْرِء ِم

ال ىكننٌْ قللننني ضٔاضننني، ّاقتاننادٓني، ّعطننكسٓني     -9
 علنٙ أىنُ   فنإٌ ٍنرا فضنال   ; فييػغل بتشلٔل األسداخ سْليا 

مضٔع٘ للْقت فإىُ ْٓزخ الػنشياٛ ّالبغضناٛ، ّاألفضنل أٌ    
عيُ ْٓو القٔام٘  ضْ، ٓطألّما ، زعٔتُبعنلُ ّميا  ٓيػغل كل

ـْ َرِظقَّتِِف،  ♂:◘لقْل زضْل اهلل ;  ُؽْؿ َمْسُئقٌل َظ ؾُّ ـُ ُؽْؿ َراٍع، َو ؾُّ ـُ

ُجُؾ َرا ـْ َرِظقَّتِِف، َوافرَّ ٍع يِف َأْهؾِِف َوُهَق َمْسنُئقٌل اإِلَماُم َراٍع َوَمْسُئقٌل َظ

ـْ َرِظقَّتَِفنا،  ـْ َرِظقَّتِِف، َواَدْرَأُة َراِظَقٌة يِف َبْقنِت َزْوِجَفنا َوَمْسنُئقَفٌة َظن َظ

ـْ َرِظقَّتِفِ  ُجُؾ َراٍع يِف َماِل ، َواخَلاِدُم َراٍع يِف َماِل َشقِِّدِه َوَمْسُئقٌل َظ َوافرَّ

ـْ َرِظقَّ  ـْ َرِظقَّتِفِ َأبِقِف َوَمْسُئقٌل َظ ُؽْؿ َراٍع َوَمْسُئقٌل َظ ؾُّ ـُ ٍرا ّ(8)▬تِِف، َو
 . ال ٓعين أال ىَته بأمس املطلنني ّالدعاٛ للنطتضعفني ميَه .

 تننل ظد ّالىلتفنناع، ّليعننننالي فطد إذاليالض  -01

                                                 

 .   5مسلم أخرجه ( صحقح) (4)

 .   1834، ومسلم   842البخاري أخرجه ( صحقح) (8)



، ونهىصىل ألي عىىان اضغط عهى  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهزس اضغط عهى

 ,Page Upانمطهىة  فً انفهزس، وثىاسطخ نهمبوس عهى انعىىان األٌسز  انزر

Page Down .رىقم ثٍه انصفحبد 

 

 

10 

ْشنناَلَم َبننَدَأ َؽِريًبننا، ♂ : ◘لآلخننسًٓ، لقننْل زضننْل اهلل  إِنَّ اإْلِ

ََم َبَدَأ، َؾُطقَبك فِْؾُغَرَباءِ َوَشَقُعقُد َؽِريبً  ـَ ُٛ َٓنا    ▬ا  ًِ اِلُغَسَبنا ََّمن ، ٔقَٔل: 

ـَ َيْصُؾُحقَن إَِذا َؾَسَد افـَّاُس ♂؟ َقاَل: هلٔلَزُضَْل ا  .  (9) ▬افَِّذي

ُتُؽْؿ }تعاىل :  ُلقْلأم٘ اإلضالو أم٘ ّاسدٗ  -11 َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ

ًة َواِحَدةً  ُؽْؿ َؾناتَّ  ُأمَّ لنتكً قبتينا   ، ف ص52ط املؤمينٌْ : {ُؼقنِ َوَأَكا َربُّ
ـْ َأَحنبَّ  ♂: ◘ هلل لقنْل زضنْل ا  ّبغضيا يف اهلل تعاىل  ، هللَِمن

ينََمنَ :  هللِ، َوَمـََع هللِ، َوَأْظَطك هللَِوَأْبَغَض  ،  (10) ▬ َؾَؼِد اْشنَتْؽَؿَؾ اإْلِ
لالىتناٛ ؿصب معنني أّ مجاعن٘    ّال ،لألسصاب اإلضالمٔ٘ال ف

ٛ ، فالتشصمعٔي٘ ٛ  ب ْٓزخ الػنشيا اهلل لقند ىَنٙ   ّ ،ّالبغضنا
ًة َواِحنَدًة :}فقالّالتفس   تعاىل عً التشصب ُتُؽْؿ ُأمَّ َوإِنَّ َهِذِه ُأمَّ

ُؼقِن) ُؽْؿ َؾاتَّ ؾُّ ِحْزٍب بِنََم 52َوَأَكا َربُّ ـُ  ( َؾَتَؼطَُّعقا َأْمَرُهنؿ َبْقـَُفْؿ ُزُبرًا 

ِْؿ َؾِرُحقَن) ِْ     .ص53-52ط املؤميٌْ :  {(53َفَد
ال ىبٔع دٓييا بدىٔاىا، فال ىػاز  يف املعاٍسات اهلٖدامن٘،   -12

  يف التخسٓ ، ، ّال يف قطع الطس ، ّالاإلعتااماتّال يف 

                                                 

 .   وصححه األلباين(3/  1اآلجري يف الغرباء ) أخرجه ( صحقح) (4)

 وصححه األلباين  .   9481أبو داود أخرجه ( صحقح) (13)
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 . ♣  ّال يف تعطٔل مااحل املطلنني، ّليتق اهلل
 مجل أذكاز الابا  ّاملطاٛ  اؿافع٘ذكاز األليكجس مً  -13

ا افَّ }لقْل اهلل تعاىل :  َ ُِّ نُروا اَيا َأ ـُ ـَ آَمـُقا اْذ ثِنرًا  هللَِذي ـَ نرًا  ـْ ِذ

، ص 42-41ط األسننصاب :{(42( َوَشننبُِّحقُه ُبْؽننَرًة َوَأِصننقاًل )41)
ْؿ َوَأكَت }تعاىل: ُّليكجس مً االضتغفاز لقْل َبُ اَن اهللُّ فُِقَعذِّ ـَ َوَما 

ْؿ َوُهْؿ َيْسَتْغِػُرونَ  َبُ اَن اهللُّ ُمَعذِّ ـَ  .ص33ط األىفال: {(33)ؾِقِفْؿ َوَما 
ليكجس مً الدعاٛ لٔكػو اهلل تعاىل عينا الكنسب، قنال     -14

ُؽنُؿ اْدُظنقِأ َأْشنَتِجْب َفُؽنؿْ تعاىل:} ، ص60ط غنافس : {  َوَؿناَل َربُّ
فنق ـنان فـنا دظنقة  :ّىدعْ لْىل أمسىا فَرا اإلماو أمحند ٓقنْل  

 .مستجابة فدظقكا با فؾسؾطان
عد املْت قنال زضنْل   ليكجس مً ذكس املْت ّىعنل ملا ب -15
اِت  ♂: ◘اهلل  ذَّ َر َهاِذِم افؾَّ ـْ ثُِروا ِذ ـْ َِْت -َأ   .(11) ▬ -َِٓعٔيٕ اِلَن

 فكى األمز باملعزوف والنوي عن املنلز

لقند أّدن  اهلل تعناىل األمنس بناملعسّ،      األخْٗ الفضنالٛ ،  
نٌة َينْدُظقَن إَِػ } : ّاليَٕ عً امليكس فقال تعاىل ـْ ِمـُْؽْؿ ُأمَّ  َوْفَتُؽ

                                                 

 ين .وصححه األلبا  3234الرتمذي أخرجه ( صحقح حسـ) (11)
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ـِ اْدُـَْؽِر َوُأوَفئَِؽ ُهُؿ اْدُْػؾُِحنقنَ  ْرِ َوَيْلُمُروَن بِاْدَْعُروِف َوَيـَْفْقَن َظ  اخْلَ

٘  اهلل ّمد ،  ص104ط كل عنساٌ :{(134) : فقنال  ◘ قنند  أمن
ـِ } ٍة ُأْخِرَجْت فِؾـَّاِس َتْلُمُروَن بِاْدَْعُروِف َوَتـَْفنْقَن َظن ـُْتْؿ َخْرَ ُأمَّ ـُ

: } َّدنلٖ  َعنصٖ  ّقال ، ص110ط كل عنساٌ :{هللِِر َوُتْمِمـُقَن بِااْدُـْؽَ 
َواْدُْمِمـُقَن َواْدُْمِمـَناُت َبْعُضنُفْؿ َأْوفَِقناُء َبْعنٍض َينْلُمُروَن بِناْدَْعُروِف 

ـِ اْدُـَْؽنرِ   ◘ النييب  أّ نض  ّقند  ، ص 71ط التْبن٘ : { َوَيـَْفْقَن َظن
ـْ  ♂ :◘فقال  امليكس إىكاز دزدات ُه  َم ْ َرَأى ِمـُْؽْؿ ُمـَْؽًرا َؾْؾُقَغنرِّ

بَِقِدِه، َؾنِْن َ ْ َيْسَتطِْع َؾبِؾَِساكِِف، َؾنِْن َ ْ َيْسَتطِْع َؾبَِؼْؾبِِف، َوَذفِنَؽ َأْضنَعُػ 

يََمنِ   إٌزمحُ اهلل تعاىل فٔننا معيناِ :    القٔه ابً قالّ،  (12) ▬اإْلِ
ً  كنازِ بإى لٔشال امليكس إىكاز ّدْب ألمتُ غس  ◘ الييب  من

قد ٓطنب    امليكس إىكاز كاٌ فإذا ّزضْلُ، اهلل حيبُ ما املعسّ،
ُ  ّزضنْلُ،  اهلل إىل ّأبغنض  ميُ أىكس ٍْ ما يف سدّخ  ال فإىن

 أٍلنُ،  ّميقنت  ٓبغضنُ دل ّعنال   اهلل كاٌ ّإٌ إىكازِ، ٓيبغٕ
ٙ  كاإلىكاز ٍّرا ُ  ، علنَٔه  بناـسّز  ّالنْالٗ  امللنْ   علن  فإىن
 . ٍسالد كخس إىل ّفتي٘ غس كل أضاع
 الرًٓ األمساٛ قتال يف◘  اهلل زضْل ٘ننالاشاب اضتأذٌ ّقد

                                                 

 .   94مسلم أخرجه ( صحقح) (13)
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 فقال  ىقاتلَه؟ أفال:  ّقالْا ّقتَا، عً الاالٗ ٓؤخسٌّ
زضْل اهلل  ّقال، (13) ▬ٓ  ما أؿامقا افصالة ♂:◘زضْل اهلل 

ـْ َأِمِرِه َصْقئًا َيْؽَرُهُف َؾْؾَقْصِزْ َظَؾْقفِ  ♂ :◘  ـْ َرَأى ِم ـْ : َم ُف َم َُ  َؾنِكَّ َؾاَر

َّٓ َماَت ِمقَتًة َجاِهؾِقَّةً  ا َؾََمَت، إِ  .  (14)▬ اجَلََمَظَة ِصْزً
 ّالاغاز، الكباز الفنت يف اإلضالو علٙ دسٚ ما تأمل ّمً 
 فطل  ميكس، علٙ الارب ّعدو األصل، ٍرا إ اع٘ مً زكٍا

 ٓسٚ ◘ اهلل زضْل كاٌ فقد ميُ، أكرب ٍْ ما ميُ فتْلد إشالتُ،
 .  تغٔريٍاّمل ٓأمس ب يكساتامل أكرب مبك٘
 ◘زضْل اهلل   عصو إضالو، داز ّصازت مك٘ اهلل فتض ملا بل
 ٙ علٔننُ الاننالٗ  إبننسأٍه قْاعنند علننٙ ّزٓدِ البٔننت تغننٔري علن

ْ  منا  ّقْ  خػٔ٘ علُٔ قدزتُ مع ذل، مً ّميعُ ،ّالطالو  ٍن
ُ  أععه ً  مين  عَندٍه  لقنسب  لنرل،  قنسٓؼ  استننال  عندو  من

 . سنبكف عَد سدٓجٕ ّكْىَه باإلضالو،
 علُٔ ٓرتت  ملا بالٔد، األمساٛ علٙ اإلىكاز يف ٓأذٌ مل ّهلرا
 . ميُ أععه ٍْ ما ّقْ  مً

                                                 

 .    1894، ومسلم  4359البخاري أخرجه ( صحقح) (12)

 وصححه األلباين   .  11339أمحد أخرجه ( صحقح) (19)
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 افثاكقة ، بالكلٔ٘ ٓصّل أٌ:  اْلوػ :وإكؽار ادـؽر أربع درجات
ٓصّل ّخيلفُ ميكس  أٌ:  افثافثة ، بالكلٔ٘ ٓصل مل ّإٌ ٓقل أٌ: 

 . يُم غس ٍْ ما خيلفُ أٌ:  افرابعة ،  كخس مجلُ 
ٌ  فالدزدتاٌ ٘  مػنسّعتاٌ،  األّلٔنا  ادتَناد،  مْ نع  ّالجالجن

ٙ  ادتنعنْا  قند  الفٓطنا   زأٓنت  إذاف ، قسم٘ ّالسابع٘ ْ  علن  هلن
 ىقلنتَه  فإٌ غياٛ ّمْضٔقٙ، أّ غسب مخس، مسا  أّ ّلع ،

 خنرّيا  ذل، علٙ تسكَه كاٌ ّإال املساد، فَْ اهلل طاع٘ إىل عيُ
 غناغّلا  فُٔ ٍه ما ٌفكا ذل،، مً أععه ٍْ ملا تفسغَه أٌ مً
 . أٍن ذل، عً هله

 : ومـ اْلمثؾة افتل تؽشػ هذه احلؼقؼة

 سكْمٔ٘، داٜسٗ أّ ػازٖ، أّ ضكين فنع إىل ٓعند مً -1
 بداخلُ، مً ّٓقتل باملتفذسات، فٔيطفُ خاص٘، غسك٘ أّ

 .امليكسات مً غٞ فُٔ ُٓعنل أّ كفاّزا، فُٔ أٌ عذ٘
 2-  ً  األفننالو أّ املادينن٘، األغنناىٕ لبٔنع  قننل إىل ٓعننند من
ُ  ضلط٘ ّزاِٛ أٌ ٓعله ٍّْ ٓفذسِ، أّ فٔشسقُ ع٘،لٔاـ   ؼسضن

 أ عا، ّامليكسات املفاضد مً ذل، عً فٔيػأ ، حينُٔ ّقاىّْىا
 . بتغٔريِ قاو الرٖ امليكس أ عا،
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 باملعسّ، سنناألم باب يف الفاسػ٘ ّاألخطاٛ الفنت مً ّكجري
 الععٔه األصل ٍرا نالإٍ بطب  كاىت إمنا امليكس، عً ّاليَٕ

 . ّىَآاتَا ّعْاقبَا فٔنا تنننؤّل إلٔننُ األمْز اليعس ّعدو ،
 : الباب هذا يف الكبرية األخطاء ومن
ً  ىػاٍدِ ما يف بعنض النبالد    املتشنطنني  الػنباب  بعنض  من

ٌ  سنني  ىَهأيف  ،اإلضالمٔ٘  ّكجستَنا  الكنربٚ،  امليكنسات  ٓنسّ
 ّتكسٓطنَا  ّدعنَنا  بَنا،  ّاجملاٍسٗ ّإعالىَا اىتػازٍا، ّغدٗ
 لتغٔريٍنا  ٌْنفَٔٓبن  هلل، هننن غضبَ دننن بعض، ٓػتالن  قبنل  مً

 ٓفكسّا أٌ دٌّ األعْاٌ، ّمجع الطال  سنبػَ نانّزب بالقْٗ،
ُ  ٓرتتن   ّمنا  فعلَه، عْاق  يف ً  علٔن  ّاملفاضند  األ نساز  من

ٖ  ّبندٓيَه  بل ّبغريٍه، بَه تضٓس اليت ّالبعٔدٗ، القسٓب٘  النر
 ٍنؤالٛ  ٓفلنض  قد ىعه، . علُٔ قطْب٘ ّأعناهله إلُٔ، ٓيتطبٌْ

ٌ  ّلكنيَه  صغري، ميكس تغٔري يف ً  أىنْا    نٔا   يف ٓتطنببْ  من
ً  أىْا  دل  ّيف كجريٗ، املعسّ،  ممنا  بكنجري  أععنه  امليكنس  من
ً ،  مانّسا  َّٓندو  قاّسا ٓبين كنً فَه أشالْا،  يف تطنب   ّمن
ً  ُننن نعي ٓغنين  ّال مأدْز، غري مأشّز فإىُ ذل،  قاندِ  سطن

 ٓبلغنُ،  مل للخنري  مسٓد مً فكه للخري، ّإزادتُ ىٔتُ، ّضالم٘
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ٙ  ٓكٌْ ّأٌ ، العنل ضالم٘ مً القاد ضالم٘ مع بد ّال  علن
 علُٔ ٓجاب تعاىل اهلل عيد مقبّْلا العنل ٓكٌْ ّال الػس ، ّفق

ٌ  أٌ ّاـنالص  صنْاّبا،  خالّاا ٓكٌْ ستٙ صاسبُ  هلل، ٓكنْ
ـْ َؾَؿن:}تعناىل  اهلل قنال  كننا  الطي٘، علٙ ٓكٌْ أٌ ّالاْاب

ِف َؾْؾَقْعَؿْؾ َظَؿاًل َصاحلِ  اَن َيْرُجقا فَِؼاَء َربِّ نِف نًـَ ْْ بِِعَبناَدِة َربِّ ن َٓ ُيْؼِ ا َو

ُ  منا  بعنض  يف ّاملتأمنل . ص110: الكَنو ط{ َأَحًدا  ٍنؤالٛ  ٓفعلن
 تيػنأ  النيت  ّاألخطاز، األ ساز مدٚ ٓدز  املتعذلٌْ، اؾَل٘
 ّػلن   ٍه،ّبغري بَه البالغ الضسز تلشق ّاليت أفعاهله، عً
ً  ألْاّىا األم٘ علٙ  َا،ننن أمي فٔتَندو  ّاليكبنات،  النْٓالت  من
 اقتانادٍا، ّتعنَنا الفْ نٙ،    ّٓتضنسز  ا،نمكاىتَ ونّتضع
 .ّالقالقل الفنت فَٔا ّتطْد

 ّٓطننلْا الطننال ، ٓػننَسّا أٌ األمننس ذلنن، مننً ّاألدٍننٙ
ٌ  الباطنل  أٍنل  ّمياشل٘ امليكسات إلىكاز الطْٔ،،  ال ٍنرا  فنإ

 . ٓئبُ مً أّ -أٖ اؿاكه  – لـماو إال جيْش
  الفنت، ازٗنننإث إىل ٓؤدٖ ألىُس لٔظ باألمس اهلني ننٍّرا األم 

 . ّاملسز اهلسز ّكجسٗ ، األمً ّتَدو ، الفطاد ٍّٔذاٌ
  هننفك را،ننٍ علٙ غاٍد أصد  الْٔو ّاقعيا يف حيال ّما
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 ظله مً ّسال ،األعساض مً ّاىتَكت دماٛ، مً ضفكت
 مً ّتعطلت ّا طسابات، خْ، مً ػسّاىت ّاعتداٛات،
 !! بالقْٗ؟ ّاإلىكاز الطال ، غَس بطب  مااحل،
 ٍٕ بل الْاقع، يف ميكسٗ غري ألمْز اإلىكاز ٍرا ٓكٌْ ّقد
 ّتقتضُٔ الطلٔن٘، العقْل إلُٔ ّتدعْ الػسٓع٘، تقسزِ مما

 ا،ننقاضيَ أكجس ّما. فنا أسكه ٍرِ الػسٓع٘  ٘نناألم مالش٘
 مً تيصٓل أىَا علٙ أدهلا ّما الياع، ااحلمل اننأسفعَ اننّم

ـْ َخَؾَؼ َوُهَق افؾَّطِقُػ }، قال تعاىل:محٔد سكٔه َٓ َيْعَؾُؿ َم َأ

بِرُ    .ص 14ط املل، : {اخْلَ
إٓ مـ أئؿة أهؾ افسـة  ؾتقاهؿلٓ يلخذوا بافشباب كـصح فذا 

 .  يف افعؾؿ افراشخغو افرباكقغ واجلَمظة

    ني الزاسخني يف العله فيى النجاةالزجوع للعلناء الزبان

 اننميَن ٓيفر املطلنني علٙ مدخَلني للػٔطاٌأسبيت يف اهلل ،   
 أٍنل  مً املطلُه كاٌ إذا أٖىُ أحدمها: ّإ الهله، هننإغْاَٜ إىل

ٙ  ّالػنَْات  املعاصٕ لُ شًٖٓ ّاملعاصٕ، التفسٓط  بعٔنداّ  لٔبقن
ًَِف ،◘ ّزضْلُ اهلل طاع٘ عً ًِ  َأَىِظ َع  َقنالَ : َقنالَ  ألنٕ،، َم ِبن

نننِت افـَّننناُر ♂:◘ اهلٔل َزُضنننُْل ـَّنننُة بِاْدََؽننناِرِه، َوُحػَّ نننِت اجْلَ ُحػَّ
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َفَقاِت  ً  املطنله  كاٌ إذا أٖىُوافثاأ:،  (15)▬بِافشَّ ٘  أٍنل  من  الطاعن
ْٖ اإلفساط لُ شًٖٓ ّالعبادٗ  قال دٓيُ، علُٔ لٔفطد الدًِّٓ يف ّالغل
َّٓ  هللِْغُؾقا يِف ِديـُِؽْؿ َوٓ َتُؼقُفقا َظَذ اَيا َأْهَؾ اْفؽَِتاِب ٓ تَ : }تعاىل إِ

ؼَّ  ُؿنْؾ َينا َأْهنَؾ اْفؽَِتناِب ٓ : }تعناىل  ّقال ،ص171ط اليطاٛ:{احْلَ

ـْ َؿْبنُؾ  ؼِّ َوٓ َتتَّبُِعقا َأْهَقاَء َؿْقٍم َؿْد َضؾُّقا ِمن َتْغُؾقا يِف ِديـُِؽْؿ َؽْرَ احْلَ

ـْ  ثِرًا َوَضؾُّقا َظ ـَ بِقؾِ  َوَأَضؾُّقا   ّقنال ،  ص77ط املاٜندٗ : { َشَقاِء افسَّ
نُف َأْهَؾنَؽ ♂:◘ زضْل اهلل  ، َؾنِكَّ ـِ ي ْؿ َواْفُغُؾقَّ يِف افدِّ ـُ ا ا افـَّاُس إِيَّ َ ُِّ َأ

ـِ  ي اَن َؿْبَؾُؽُؿ اْفُغُؾقُّ يِف افدِّ ـَ ـْ   .(16)▬َم
ُ  الغنالني  امُلِفنسطني  هلؤالٛ الػٔطاٌ مكاٜد ّٔمً ً  أٖىن  هلنه  ُٓنصِّ
َٛ زؤّضننَه ّزكننَْب هلننْٚا اتِّبنناَ   النندًِّٓ، يف الفَننه ّضننْ

ِّنندٍه  ُٓباِّننسٍّه لننٝالَّ العلننه; أٍننل إىل السدننْ  يف ُّٓص
 اهلل قال ّ الهله، غَِّه يف ّلٔبقْا الاْاب، إىل ُّٓسغدٍّه

ـَ ا: }ّدٖل عٖص َبنَع َهنَقاُه بَِغنْرِ ُهندًى ِمن ـِ اتَّ َّن ـْ َأَضؾُّ َِم  {هللَِوَم
ـَ :} ّقال ،ص50طالقانص :   ن ـْ ُزيِّ َؿ ـَ ِف  ـْ َربِّ اَن َظَذ َبقِّـٍَة ِم ـَ ـْ  َأَؾَؿ

َبُعننقا َأْهننَقاَءُهؿْ  ًِ َّ ،ص14ط قننند :{(14)َفننُف ُشننقُء َظَؿؾِننِف َواتَّ َعنن
                                                 

 .    3833مسلم أخرجه ( صحقح) (15)

 وصححه األلباين   .  2334ابن ماجه أخرجه ( صحقح) (14)
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َ٘، َقاَلِت: َتَلا َزُضُْل اهلٔل  ُهنَق افَّنِذي َأْكنَزَل َظَؾْقنَؽ }:  ◘َعأَٜػ

َـّ ُأمُّ ا نا اْفؽَِتاَب ِمـُْف آَياٌت َُمَْؽََمٌت ُه ْفؽَِتاِب َوُأَخنُر ُمَتَشناِبَاٌت، َؾَلمَّ

ـَ يِف ُؿُؾقِبِْؿ َزْيٌغ َؾَقتَّبُِعقَن َما َتَشاَبَف ِمـْنُف اْبتَِغناَء اْفِػْتـَنِة َواْبتَِغناَء  افَِّذي

اِشُخقَن يِف اْفِعْؾِؿ َيُؼقُفقَن آَمـَّنا  َّٓ اهللُ، َوافرَّ َتْلِويؾِِف، َوَما َيْعَؾُؿ َتْلِويَؾُف إِ

َّٓ ُأوُفق اْْلَْفَباِب  بِفِ  ُر إِ َـّ ـَا، َوَما َيذَّ ـْ ِظـِْد َربِّ ؾٌّ ِم ط كل عننساٌ   {(7)ـُ

ـَ َيتَّبُِعنقَن َمنا  ♂ : ◘َقاَلِت: َقاَل َزُضُْل اهلٔل  ، ص7: إَِذا َرَأْيُتُؿ افَِّذي

ك اهللُ َؾاْحنَذُروُهؿْ  ـَ َشنؿَّ  قنال ّ ،(17)▬ َتَشاَبَف ِمـْنُف، َؾُلوَفئِنَؽ افَّنِذي
ـْ ُيِرِد ا ♂: ◘زضْل اهلل  ـِ  هللَُم ي ْفُف يِف افدِّ ا ُيَػؼِّ  ٍّْ ، (18)▬بِِف َخْرً

ٌٖ علٙ مبيطْقُ ٓدٗل  َُُُقَِّفُٓ أٌ بالعبد اـري اهلل إزادٗ عالم٘ مً أ
ٌٖ علٙ مبفَْمُ ّٓدٗل الدًِّٓ، يف ُ  اهلل ُٓنسد  َلنه  َمً أ  مل خنرياّ  بن

  ُ.فٔ الفَه ْٛبط ُٓبتلٙ بل الدًِّٓ، يف الفقُ لُ حيال
 منا  ّفاىب٘ اؿقِّ عً ّاالمسا، الدًِّٓ يف الغلْ ـطْزٗ ّٓدٗل
َ٘ َعًَف ،ّاؾناع٘ الطٖي٘ أٍل علُٔ كاٌ  َزُضنْلُ : قناَل  َقاَل ُسَرَِٓف
ُٔ ُف َظَؾْقُؽْؿ ♂: ◘ اللَّ قَّ َرُجٌؾ َؿَرَأ اْفُؼْرآَن َحتَّك إَِذا ُرئَِقْت ، إن َما َأََتَ

َجُتُف َظَؾْقِف  اَن ِرْدًئا فِْْلِْشاَلِم َبْ ـَ ُه إَِػ َما َصاَء ا، َو َ َؾاْكَسَؾَخ ِمـُْف ،  هللَُؽرَّ

                                                 

 .    3445ومسلم  9594البخاري أخرجه ( صحقح) (14)

 .    1324ومسلم  41البخاري أخرجه ( صحقح) (18)
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ْقِػ ، َوَكَبَذُه َوَراَء َطْفِرِه ،  ِْ ، َوَشَعك َظَذ َجاِرِه بِافسَّ ن ْ  ▬َوَرَماُه بِافؼِّ
ٕٖ ا : َقاَل ََُن : هلٔلُقِلُت َٓا َىٔب ٕٗننَأٓٗ َِّلٙ ٔبالػِِّسٔ  اِلَنِسٔم َأِو الٖسأمٕ  ا َأ
 . (19)▬ بؾ افرامل ♂ :َقاَل؟ 

  خسدْا الرًٓ للخْازز سال ما الدًِّٓ يف الفَه ضْٛ ّمً
ٍّ علٙ  اليانْصَ  فَننْا  فنإٖىَه  ّقناتلِْ،  عيُ اهلل ز ٙ عل

٘  لفَه كالفّا خاطّٝا فَنّا الػسعٔ٘ ٕ  الانشاب  عنيَه،  اهلل ز ن
: عنيَهٍ  لٔياظسٍه فقالذٍ  ابً عباع ز ٕ اهلل عيَنا  ّهلرا
ِّْما َأَتُِٔت ِّْما َأِز َلِه َق ََاّدا َأَغٖد َقطُّ َق َُِه اِدٔت ْ٘ ٔمِي ََِن َُِه ُمِط ٍُ  ُّدْ
ًَ ََِس، ٔم ٌٖ الٖط َِهِ  َكَأ ِٓنٔدَٓ َُهِ  َأ ٙ  َُّزَكنَب َِِه،  ُتَجٖين ٙ  َعَلنِٔ ًِ  َفَنَضن  َمن

َُهِ  َفَقنالَ  َسَضَس، ُُ : َبِعُضن ٌٖ  َلُيَكلَِّنٖين : ُقِلنتُ . َُٓقنْلُ  َمنا  ََّلَيِيُعنَس
ٙ  َىَقِنُتِه َماَذا َأِخٔبُسّٔىٕ ًِ  َعَلن َِِسِٔ  ،◘ هلٔلا َزُضنْلِ  َعنهِّ  اِبن  َّٔصن

ًَ ََأدِسٓ ًٖ؟ َما: ُقِلُت. َثَلاّثا: َقاُلْا َّاِلَأِىَااِز؟ َّاِلُن  َأٖمنا : َقاُلْا ٍُ
ًٖ ٍُ ُُ ِإِسَدا إِِن : }َٙتَعاَل هلُلا ََّقاَل ،هلٔلا َأِمِس ٔفٕ السَِّداَل َسكََّه َفِإٖى

 َّٓ ْؽُؿ إِ : َفُقِلنتُ  ٔلِلَشَكنِه؟  ََّما ٔللسَِّداِل ََّما ص57: األىعاوط{ هللِاحْلُ
ِٔ ُُ اِلُأِخَسٚ ََّأٖما: َقاُلْا. َّأسَدْٗ ٍَٔر  ََّلنهِ  َِٓطن ٔ  ََّلنهِ  َقاَتَل، َفِإٖى

ًِ َِٓغَيِه، ٌَ َفَلٝٔ َُِه َسٖل َلَقِد ُكفَّاّزا َقاَتَل الَّٔرٖ َكا َُِه، َّ َضِبُٔ  َغٔئَننُت
                                                 

 وحسنه األلباين    .  81ابن حبان  أخرجه ( حسـ) (14)
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ًِ َُهِ  َسٖل َما ُمِؤٔمٔينَي َكاُىْا ََّلٝٔ ٌِ،  ٍَنٔرِٔ : ُقِلنتُ . ٔقَتناُل  َفَننا  اِثَيَتنا
ُ٘؟ ُُ : َقنالَ  الٖجألَج ُُ  َمَشنا  ِإٖىن ًِ  َىِفَطن َْ  اِلُننِؤٔمٔينيَ  َأٔمنريِ  ٔمن َُن  َأٔمنريُ  َف
ًَ َْٚ َأٔعِيَدُكِه: ُقِلُت. اِلَكأفِسٓ  َفُقِلُت. َراٍَ َسِطُبَيا: َقاُلْا ٍََرا؟ ٔض

َُِه ُِٓتِه: َل ٌِ َأَزَأ ًِ َعَلُِٔكِه َقَسِأُت ِإ ًِ هلٔلا ٔكَتأب ٔم ٘ٔ َّٔم ُٔ ُضٖي  َصلَّٙ َىٔبِّ
ُٔ اهلُل ِٔ ُٔ َُٓسٗد َما ََّضلََّه َعَل ُِْلُكِه ٔب ٌَ؟ َق ِْ : َفُقِلُت. َىَعِه: َقاُلْا َأَتِسَ 
ُِْلُكِه َأٖما  َزٖد َقِد َما َعَلُِٔكِه َأِقَسُأ َفَأَىا هلٔلا َأِمِس ٔفٕ السَِّداَل َسكََّه: َق

ُُ ًِ ٔفٕ السَِّداِل ِإَلٙ ُسِكَن ٍٍَه ُزِبِع َثَن ٍَا َأِزَىٕ ، ٔفٕ ٔدِز ِْ ًَ ََّىِش  ٔم
ْقَد َوَأكنُتْؿ ُحنُرٌم : }َفَقاَل الٖأِٔد، ـَ آَمـُقْا َٓ َتْؼُتُؾقْا افصَّ ا افَِّذي َ ُِّ َيا َأ

تَ  ُؽنُؿ بِنِف َذَوا َوَمـ َؿَتَؾُف ِمـُؽؿ مُّ ـَ افـََّعِؿ حَيْ ْثُؾ َما َؿَتَؾ ِم دًا َؾَجَزاء مِّ َعؿِّ

اَرٌة َضَعاُم َمَساـَِغ َأو َظْدُل َذفَِؽ  ػَّ ـَ ـُؽْؿ َهْديًا َبافَِغ اْفَؽْعَبِة َأْو  َظْدٍل مِّ

ـْ َظاَد َؾَقـَتِؼؿُ  َُ َوَباَل َأْمِرِه َظَػا اهللُّ َظَمَّ َشَؾػ َوَم اهللُّ ِمـْنُف  ِصَقامًا فَِّقُذو

 السَِّدنالِ  َأُسِكُه هلَلا َفَيَػِدُتُكُه ص95: املاٜدٗط{ (95َواهللُّ َظِزيٌز ُذو )
ٍَا َأِزَىٕ  ٔفٕ ِْ ًَ ََّىِش َُنهِ  َأِو َأِفَضُل، الٖأِٔد ٔم ٕ  ُسِكُن َِهِ  ٔفن  ٔدَمنأٜ

َِِه؟، َذأت ََّصَلاِ  ِٔٔي ٌِ َب ٌٖ َتِعَلُنْا ََّأ ِْ هلَلا َأ َٛ َل  ََّلنهِ  َهَلَشَكن  َغا
ٕ  السَِّدناِل،  ِإَلٙ َذٔلَ، َُٓاِِّس ٗٔ  َّٔفن ََنا  اِلَننِسَأ ِّٔد  َعنصٖ  هلُلا َقنالَ  ََّش
َُ  ِخْػُتؿْ  َوإِنْ : }ََّدٖل ـْ  َحَؽًَم  َؾاْبَعُثقا َبْقـِِفََم  ِصَؼا  َوَحَؽنًَم  َأْهؾِنفِ  ِمن

ـْ  ِؼ  إِْصاَلًحا ُيِريَدا إِنْ  َأْهؾَِفا ِم  َفَذَعنلَ  ص35: طاٛاليط{ َبْقـَُفََم  هللُا ُيَقؾِّ
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ّ٘ السَِّداِل ُسِكَه هلُلا ّ٘، ُضٖي ًِ َأَخَسِدُت َمِأُمَْى  َىَعِه،: َقاُلْا ٍَٔرِٔ؟ َع
ُِْلُكِه ََّأٖما: َقاَل ٌَ  َِٓغنَيِه،  ََّلِه َِٓطٔ  ََّلِه َقاَتَل: َق  ُأٖمُكنهِ  َأَتِطنُبْ

َ٘ ٌَ ُثٖه َعأَٜػ ََا َِٓطَتٔشلُّْ ًِ ُِٓطَتَشٗل َما ٔمِي ٍَا؟َغِٔ ٔم ًِ ِس   َلَقِد َفَعِلُتِه َفَلٝٔ
َٕ َكَفِسُتِه ٍٔ ًِ ُأٗمُكِه، َّ ٌٖ  َكَفِسُتِه َلَقِد َأٖمَيا َلَِٔطِت: ُقِلُتِه ََّلٝٔ  هلَلا َفنِإ
ـْ  بِاْدُْمِمـِغَ  َأْوَػ  افـَّبِلُّ : }َُٓقُْل َفناُهُؿْ  َوَأْزَواُجنفُ  َأْكُػِسنِفؿْ  ِمن { ُأمَّ

ٌََتِدّ َفَأِىُتِه ص6: األسصابط ًَ ُزّ ِٔ ًِ َب ِٔ ََُننا  َ َلاَلَت ََنا،  ٔصنِسُتهِ  َأٓٗ ِٔ  ِإَل
ٕ٘ ِإَلٙ ٔصِسُتِه َُِه َفَيَعَس َ َلاَل ًِ َأَخَسِدُت: ُقِلُت َبِعٍض، ِإَلٙ َبِعُض  ٔم
ُِْلُكهِ  ََّأٖمنا : َقنالَ  َىَعنِه، : َقاُلْا ٍَٔرِٔ؟ ُُ  َمَشنا  َقن ًِ  اِضنَن  َأٔمنريِ  ٔمن

ٌَ،  ًِٔبَن كٔتُٔكِه َفَأَىا اِلُنِؤٔمٔينَي، ِْ ٌٖ َضنٔنِعُتهِ  َقندِ  َُّأِزُٓكنهِ  َتِسَ ن  َأ
ٖٕ َِْو ◘ الٖئب َٓ ٔ٘ َِٔل َكاَتَ  اِلُشَدِٓٔبَٔ ََ ًَ ُض ٌَ  ََّأَبا َعِنٍسّ ِب ًَ  ُضنِفَٔا  ِبن
: َهَذا  ♂ :اِلُنِؤٔمٔينَي ٔلَأٔمرِي ◘ هلٔلا َزُضُْل َفَقاَل َسِسٕب ُتْب َيا َظِعُّ ـْ ا

ٌد  ٌَ َفَقاَل ▬ هللَِرُشقُل ا َما اْصَطَؾَح َظَؾْقِف َُمَؿَّ  َمنا  هلٔلَّا َلنا : اِلُنِػِسُكْ
ِْ هلٔلا َزُضُْل ِإٖىَ، َىِعَلُه  َفَقاَل َقاَتِلَياَ ، َما هلٔلا َزُضُْل ِإٖىَ، َىِعَلُه َل
َؽ َتْعَؾُؿ َأأِّ َرُشقُل افؾفُ ا♂:  ◘ هلٔلا َزُضُْل : هللِؿَّ إِكَّ ُتْب َيا َظنِعُّ ـْ ، ا

ـُ َظْبِد اَهَذا َما اْصَطؾَ  ُد ْب َْا▬ هللَِح َظَؾْقِف َُمَؿَّ ًِ َخِْٔس هلٔلا َلَسُضُْل هلٔلَف  ٔم
،ٍّٕ ُُ ََّما َعٔل ًَ َأِخَسَد ٗٔ ٔم ْٖ ُُ، َمَشا ٔسنَي الٗيُب ًُ  هلٔلا َعِبُد َقاَل َىِفَط  ِبن
ًَ َفَسَدَع: َعٖباٍع ِِْو ٔم ٌِ، اِلَق   َلنننَُّقٔت َأِلَفا
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ٍُِه ٕ٘ َعَلٙ َضأُٜس  .(20) َ َلاَل
ٌٖ القا٘ ٍرِ ففٕ ً  زدعْا اـْازز مً ألفني أ  باطلنَه;  عن

 عيَنا، اهلل ز ٕ عباع ابً مً سال الرٖ ّالبٔاٌ لـٓضا 
ٌٖ علٙ دلْٔل ذل، ّيف ً  الطالم٘ فُٔ العله أٍل إىل السدَْ  أ  من

رِ  َأْهَؾ  ؾاْشَلفقا: }ّدٖل عٖص اهلل قال ّقد ّالفنت، الػسّز ـْ   افذِّ

ـُْتؿْ  إِنْ   .ص 43ط اليشل :{َتْعَؾُؿقنَ  ٓ ـُ

 ؟ لإلصالح سبياًل والتلفري التفجري كان متى

 ملالنرًٓ ٓقْمنٌْ بأعننال النتفذري     اؾياٗ إٌإخْتٕ يف اهلل ، 
ٙ  ٓنرتبٖ  ّمل العله، ٔسَلِق يفأسدٍه  جيلظ ٖ  علن ٛ  أٓند  العلننا

 مقاصند  دزع ّال ّالتقاضنٔه،  الفنسّ   عنس،  ّال السباىٔني،
 اإلضالو دّل٘ إقام٘ ٓسٓد ثه املقسزٗ، دٍابقْاع أمٖل ّال الػسٓع٘،

 أّلٝن،  زمٙ زمبا بل معترب، زباىٕ عامل فتْٚ إىل ٓطتيد أٌ دٌّ
 !ٍْاِ يف ّٓعرز دعْاِ، تاد  ستٙ ّاليقاٜص بالٗتَه العلناٛ

  اجملتنع ذى  فنا الػس ; ٓطبق ال الدّل٘ يف اليعاو أٌ ٍ ّ

                                                 

 وقال الذهبي عىل رشط مسلم     . 3454احلاكم  أخرجه ( صحقح) (33)
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ْٛ  ُتَندز  كٔو ّاألم٘؟ ٘ م أىفنظ  ّْتصٍنق  قرتمن٘،  دمنا  عانْم
٘  ػئَا ضْ، اليت املالشّ٘ ّأٍ٘؟ عذر ٘  فٝن ً  مطتضنعف  من
 متغلب٘؟ دّل٘ مقازع٘
ً  مع املطل، ٍرا ◘  ميَه أغذع ٍْ مً ضل، ٍل  ٍنه  من
٘  قننسٓؼ صنيادٓد  مننً معاىندٗ  ّأععننه كفنساّ  أظَنس   سننال مبكن

 اهلذسٗ؟ قبل االضتضعا،
  تكً مل ّإٌ ن ضاٜض قتل أّ مبيٙ تفذري أٌ مياو ٓعً ٍّل

 ىعامّا؟ ّٓقٔه دّل٘ ٓطقط ضْ، ن ماٌأ غبَ٘ لُ
 أصننشابَا عنناد ضننبقِت، مسٓننسٗ بتذننازب ٍننؤالٛ ٓعتننرب أال

 ؟مالط٘ خساب بعد مطلكَه غطأ ٓعرتفٌْ
 ميابرتنننُ تنننس  إىل ّال الباطنننل، إقنننساز إىل ىننندعْ ال إىيننا 

 ال مػسّ ، بطبٔل ذل، ٓكٌْ أٌ جي  ّلكً لُ، ّاالضتطالو
 .ّأمْاهله ؤٍهدما معاْم٘  عف٘ ّقتل اخميني برتّٓع
ْ  ّاؿكناو  الْالٗ ػاِ الْاد  إٌ: اإلضالو إخْٗ  الطننع  ٍن
٘  خيلعنْا  مل منا  ّالطاع٘  ّظلننْا;  دنازّا  ّإٌ اإلضنالو،  زبقن
ٕٛ زأٚ فإٌ املال، ّأخرّا العَس فذلدّا ٌ  نن  زا ً  ّكنا  أٍنل  من
ً  اإلضنالو  أٌ نن  اليعس ٛ  بعضنَه  من ِّ   فنال  بنسا ُ  ٓطن  ذلن،  لن
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 قال كنا املعتربٌّ السأٖ أٍل زأُٓ يف معُ جيتنع ستٙ ميابرتَه
ـَ اهللِ ؾِقِف ُبْرَهانٌ  ♂ :◘ ْؿ ِم ـُ ْػًرا َبَقاًحا ِظـَْد ـُ َّٓ َأْن َتَرْوا   فال. (21)▬إِ

 أٍل مجاع٘ تساِ أٌ ٓكفٕ ّال ّسدِ، الكفَس أسْد ٓسٚ أٌ ٓكفٕ
ً  دلٔل فُٔ هله ّلٔظ السأٖ ٛ  ال بنِّ ُ  فنسد  بنل  فٔنُ،  امنرتا  ُغنَب

 .الطاطع ّالربٍاٌ القاطع قنيالٔ إىل تسقٙ ال ّتأّالت
ٌِ  ّاملفطندٗ  املانلش٘  اعتباز مً بد فال اـسّز غسط تْفس فإ
ٌٍ  تفذنري  يف أبنداّ  تتانْز  ال ّاليت علُٔ، املرتتب٘  مسافنق  أّ مبنا
 .أماٌ غبَ٘ هله أّ مطتأميني أغخاص قتل يف ّال عام٘،
ٕ  ضبْٔل التفذري فطبٔل كرل، األمس كاٌ ّإذا  ً  أٌ ٓيبغن  ٓعلن

 .ادجتؿعات اإلشالمقة يف زفضُ
 بعدٍا غق بالدماٛ األٓدٖ ّتلْثت الفنت يف الياع دخل ّإذا
ـْ َوَرَضاِت اْلُُمقِر،  ♂: قال أىُ عنس ابً عًّ ميَا; اـسّز إِنَّ ِم

فِ  ِم احَلَراِم بَِغْرِ ِحؾِّ ـْ َأْوَؿَع َكْػَسُف ؾِقَفا، َشْػَؽ افدَّ َ
 (22)▬افَّتِل َٓ ََمَْرَج دِ
ـُ يِف  ♂ : ◘ اهلل زضْل قال: قال ، ّعيُ أّٓضا ـْ َينَزاَل اُدنْمِم َفن

                                                 

 .       1434ومسلم  4354البخاري  أخرجه ( صحقح) (31)

 .    4842البخاري  أخرجه ( صحقح) (33)
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ـْ ِديـِِف، َما َ ْ ُيِصْب َدًما َحَراًما ًِ َعِبنٔد ا ،  (23)▬ُؾْسَحٍة ِم ًِ   هلٔلََّع ِبن
ًِ اِلَعاِص َقاَل: َقاَل َزُضُْل ا َوافَِّذي َكْػِِس بَِقِدِه، ♂ :◘ هلٔلَعِنِسّ ِب

ـٍ َأْظَظُؿ ِظـَْد ا ْكَقا هللَِفَؼْتُؾ ُمْمِم ـْ َزَواِل افدُّ  . (24)▬ِم
ًِ اهلل فلٔتِِّق أال  أٌ قبل ميُ اهلل إىل َّلُٔتِ  اـطس، ٍرا زك  َم
ُ  معاْم٘، بدماٛ زبُ ٓلقٙ ً  مانا،  يف ػعلن ً  املفطندٓ  النرٓ
 .بَه ىكآ٘ ادرت  ما ادرت 
ُشِؾ إَّٓ : }ّاملسضلني األىبٔاٛ ميَر لصّو علٔيا إٌ َؾَفْؾ َظَذ افرُّ

 ْٓو إىل ماٍض قاٜه فإىُ اؾَاد ّأما ،ص35: اليشلط{ اْدُبِغُ  اْفَبالغُ 
ً  ّلنٔظ  .. ّغسّطُ أماكيُ ّلُ القٔام٘،  غنٕٛ  يف اؾَناد  من
 .املطلنني دماٛ ّاضتباسُ٘ اخميني، تسُّٓع

 بيان هيئة كبار العلناء حول تفجريات الزياض

 ّالطنالو  ّالانالٗ  ّسدِ هلل اؿند :العلناٛ كباز ٍٔٝ٘ فتْٚ
 فلظ فإٌ ، بعد أما ، ّصشبُ ّكلُ قند بعدِ ىيب ال مً علٙ
 مدٓينن٘ يف امليعقنندٗ االضننتجيأٜ٘ دلطننتُ يف العلننناٛ كبنناز ٍٔٝنن٘

                                                 

 .    4843البخاري  خرجه أ( صحقح) (32)

 وصححه األلباين   .  2484النسائي   أخرجه ( صحقح) (39)
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 سنْادخ  اضتعسض ٍن1424/  3/  13 األزبعاٛ ْٓو السٓاض
 11 االثنيني  ْٓو مطاٛ السٓاض مدٓي٘ يف ّقعت اليت التفذريات

ً  ذلن،  بطنب   سانل  ّما ٍن1424/  3/   ّتندمري  قتنل  من
ً  اليناع  مً لكجري ّإصابات ّتسّٓع .  ّغريٍنه  املطنلنني  من
 الضنسّزٓات  عفنغ  داٛت قد اإلضالو غسٓع٘ أٌ املعلْو ّمً

افديـ وافنـػس وادنال : ٍّٕ، علَٔا االعتداٛ ّسسمت اـنظ

 علٙ االعتداٛ ؼسٓه يف املطلنٌْ خيتلو ّال. وافعرض وافعؼؾ
 أٌ إما اإلضالو دًٓ يف املعاْم٘ ّاألىفظ،  املعاْم٘ األىفظ
ٛ  عنال  جينْش  فال مطلن٘ تكٌْ ٙ  االعتندا  املطنلن٘  النيفظ  علن
ً  كبريٗ ازتك  فقد ذل، فعل ّمً، سق بغري ّقتلَا  كبناٜس  من
نًدا : }تعاىل اهلل ٓقْل،  الععاو الرىْب ـْ َيْؼُتْؾ ُمْمِمـًنا ُمَتَعؿِّ َوَم

َوَفَعـَُف َوَأَظدَّ َفنُف َظنَذاًبا َظَؾْقِف  هللَُؾَجَزاُؤُه َجَفـَُّؿ َخافًِدا ؾِقَفا َوَؽِضَب ا

ًَِّ ،  ص93ط اليطاٛ : {(93)َظظِقًَم  ًِ  هلٔلا َعِبٔد َع َقناَل:   َمِطنُعْدٕ  ِبن
َّٓ  ♂ : ◘ هلٔلَقاَل َزُضُْل ا َٓ حَيِؾُّ َدُم اْمِرٍئ ُمْسؾٍِؿ، َيْشَفُد َأْن َٓ إَِفَف إِ

َّٓ بِنِْحَدى َثاَلٍث هللَِوَأأِّ َرُشقُل ا هللُا : افنـَّْػُس بِنافـَّْػِس، َوافثَّقِّنُب ، إِ

ُْ فِْؾَجََمَظةِ  ـِ افتَّاِر ي ـَ افدِّ ُُ ِم اِأ، َواَداِر   ..(25)▬ افزَّ
                                                 

 .     1444ومسلم    4848البخاري  أخرجه ( صحقح) (35)
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ًَِّ ًِ هلٔلا َعِبٔد َع ًِ َعِنٍسّ، ِب ِّ َع ْكَقا  ♂ :َقاَل ◘ الٖئب َفنَزَواُل افندُّ

ـْ َؿْتنِؾ َرُجنٍؾ ُمْسنؾِؿٍ  هللَِأْهَقُن ِظـَْد ا ٘  ٍنرِ  ل، كن    (26)▬ ِم  األدلن
ُ  ّؼسٓه املطله املسٛ دو سسم٘ ععه علٙ تدل كجري ّغريٍا  قتلن
 الػسعٔ٘ الياْص علُٔ دلت ما إال،  األضباب مً ضب  ألٖ
 أٌ ّكننا  ..  سق بغري مطله علٙ ٓعتدٖ أٌ ألسد حيل فال، 
٘  قسم٘ أمْاهله فإٌ، قسم٘ املطلنني دماٛ  النييب  بقنْل ، قرتمن
ْؿ َوَأمْ  ♂: ◘ ـُ ُحْرَمِة َيْقِمُؽْؿ َهَذا يِف إِنَّ ِدَماَء ـَ َقاَفُؽْؿ َحَراٌم َظَؾْقُؽْؿ، 

ْؿ َهَذا ـُ ْؿ َهَذا، يِف َبَؾِد ـُ  ◘ النييب  قالُ الكالو ٍّرا،  (27)▬ َصْفِر
٘  ْٓو خطب٘ يف  النيفظ  قتنل  ؼنسٓه  ٓتنبني  ضنبق  ّمبنا ... عسفن

 أىفنظ  اإلضالو يف املعاْم٘ األىفظ ّمً، سق بغري املعاْم٘
ًِ َف ّاملطتأميني، م٘الر ّأٍل املعاٍدًٓ ًِ  هلٔلا َعِبندٔ  َعن ّ  ِبن  َعِننٍس
َٕ ََُنا، هلُلا َزٔ  ًِ َعِي ِّ َع ـْ َؿَتَؾ ُمَعاَهًدا َ ْ َينِرْح  ♂ :َقاَل ◘ الٖئب َم

ـْ َمِسنَرِة َأْرَبِعنَغ َظاًمنا ،  (28)▬ َرائَِحَة اجَلـَِّة، َوإِنَّ ِرحَيَفا ُتقَجنُد ِمن
 ّمالُ ىفطُ فإٌ ّعَد اٌأم بعقد املطله األمس ّلٕ أدخلُ ّمً

                                                 

 وصححه األلباين    .  2484النسائي   أخرجه ( صحقح) (34)

 .     1318مسلم  أخرجه ( صحقح) (34)

 .     2144البخاري  أخرجه ( صحقح) (38)
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 ◘ الييب قال كنا فإىُ قتلُ ّمً،  لُ التعسض جيْش ال معاْو
 تعننسض ملننً غنندٓد ّعٔنند ٍّننرا. ▬ َ ْ َيننِرْح َرائَِحننَة اجَلـَّننةِ  ♂ :

 ٓقنْل ،  ّاسندٗ  ذمتَه اإلضالو أٍل أٌ ّمعلْو،  للنعاٍدًٓ
تِِفْؿ َأْدَكناُهؿْ اْدُْمِمـُقَن َتَتَؽاَؾُل ِدَماُؤُهْؿ، َيْسَعك بِذِ ♂: ◘ الييب  (29)▬مَّ
 الفتض عاو مػسكا زدالبيت أبٕ طال   ٍاىٞ أو أدازت ّملا ،

 للنييب  ذٍبت ٓقتلُ أٌ عيُ اهلل ز ٕ طال  أبٕ ابً علٕ ّأزاد
ـْ َأَجْرِت َيا ُأمَّ َهاكِئٍ ♂:  فقال،  فأخربتُ ◘  . (30)▬ َؿْد َأَجْرَكا َم

ٌ  بعقد دخل مً أٌ ّاملقاْد ً  بعَند  أّ أمنا ٕ  من  األمنس  ّلن
 ىفطُ علٙ ال االعتداٛ ّال، لُ التعسض جيْش فال زكٍا ملالش٘

 . مالُ ّال
ٌ  ٍرا تبني إذا ٘  يف ّقنع  منا  فنإ ً  السٓناض  مدٓين  سنْادخ  من

  ّدِْ: مً داٛ ّؼسميُ اإلضالو دًٓ ٓقسِ ال قسو أمس التفذري
 ّتسّٓنع  املطلنني بالد سسم٘ علٙ اعتداٛ العنل ٍرا أٌ - 1

 . فَٔا لآلميني

                                                 

 وصححه األلباين    .  9494النسائي  أخرجه ( حقحص) (34)

 .     224ومسلم  254البخاري  أخرجه ( صحقح) (23)



، ونهىصىل ألي عىىان اضغط عهى  Ctrl+ Endنهىصىل نهفهزس اضغط عهى

 ,Page Upانمطهىة  فً انفهزس، وثىاسطخ نهمبوس عهى انعىىان األٌسز  انزر

Page Down .رىقم ثٍه انصفحبد 

 

 

30 

 . اإلضالو غسٓع٘ يف املعاْم٘ لألىفظ قتال فُٔ ٌأ - 2
 . األزض يف اإلفطاد مً ٍرا أٌ - 3
 . املعاْم٘ لألمْال إتالفا فُٔ أٌ - 4
 لٔشرز األمس ٍرا سكه ٓبني إذ العلناٛ كباز ٍٔٝ٘ فلظ ّإٌ 

ً  ّحينرزٍه ،  املَلكنات  احملسمنات  يف الْقنْ   مً املطلنني  من
،  املَالن،  يف ْٓقعُ ستٙ لعبدبا ٓصال ال فإىُ،  الػٔطاٌ مكاٜد
ُ  باؾفاٛ ّإما، بالدًٓ بالغلْ إما ُ  عين ،  بناهلل  ّالعٔناذ  ّقازبتن

ً  ظفنس  بأَٓنا ٓبالٕ ال ّالػٔطاٌ ٕ  كنال  ألٌ، العبند  من  طسٓقن
 غضن   يف صناسبَا  تْقع اليت الػٔطاٌ ضبل مً ّاؾفاٛ الغلْ
ً  العنلٔات ٍرِ ىفرّا مً بُ قاو ّما.  ّعرابُ السمحً  قتنل  من
ـْ َؿَتَؾ ♂: ◘ الييب قْل عنْو يف داخل فَْ بتفذريٍا هأىفطَ َم

َبُف اهللُ بِِف يِف َكاِر َجَفـَّؿَ َكْػَسُف  ٍء َظذَّ  ... (31)▬ بَِقْ
  طننتطل اىٕنننتع الْٔو اإلضالمٔ٘ األم٘ أٌ اؾنٔع لٔعله ثه  

 تربز اليت بالرزاٜع ٓفسسٌْ ٍّه، داى  كل مً علَٔا األعداٛ
، خرياتَه ّاضتغالل، ّإذالهله اإلضالو أٍل علٙ التطلط هله

                                                 

 وصححه الشيخ شعيب األرنؤوط .    14284أمحد أخرجه ( صحقح) (21)
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 اإلضنالو  ّبنالد  املطلنني علٙ ّفتض مقادٍه يف أعاىَه فنً
ٌ  فقند  هلنه  ثغسا ٙ  أعنا ٙ  ّالتطنلط  املطنلنني  اىتقناص  علن  علن

 . اؾسو أععه مً ٍّرا، بالدٍه
٘  جي  أىُ كنا ٕ  بنالعله  العيآن ً  املؤصنل  الػنسع  الكتناب  من
 ّاؾامعات دازعامل يف ّذل،، األم٘ ضلو فَه ّفق، ّالطي٘
ُ  كننا ، اإلعالو ّّضاٜل املطادد ّيف ٘  ػن   أىن  بناألمس  العيآن

٘  فإٌ، اؿق علٙ ّالتْاصٕ امليكس عً ّاليَٕ باملعسّ،  اؿادن
ٙ  ّقت أٖ مً أكجس اخٌ إلُٔ داعٔ٘ الضسّزٗ بل ٙ ، مضن  ّعلن

، عننيَه ّالتلقننٕ بعلننناَٜه العننً إسطنناٌ املطننلنني غننباب
 األم٘ غباب بني الْقٔع٘ الدًٓ اٛأعد إلُٔ ٓطعٙ مما أٌ ّلٔعلنْا
ٙ ، سكنامَه  ّبنني  ّبٔنيَه ، ّعلناَٜا  غنْكتَه  تضنعو  ستن
 . هلرا التيبُ فالْاد ، علَٔه الطٔطسٗ ّتطَل

 يف اهلل تقْٚ املطلنني ّعلٙ،  األعداٛ كٔد اؾنٔع اهلل ّقٙ 
 فإىُ، الرىْب مجٔع مً الياصش٘ الاادق٘ ّالتْب٘ ّالعلً الطس
 ٓانلض  أٌ اهلل ىطأل.  بتْب٘ إال زفع ّال برى  إال بالٛ ىصل ما

،  ّمكنسِّ  ضنْٛ  كنل  املطنلنني  بنالد  ّجيي ،  املطلنني سال
 . ّصشبُ ّكلُ قند ىبٔيا علٙ ّضله اهلل ّصلٙ
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