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    ::::احلقرياحلقرياحلقرياحلقري    �لمعاند�لمعاند�لمعاند�لمعاند    أ	�ريأ	�ريأ	�ريأ	�ري    ا�رسا�رسا�رسا�رس
  ن الرحمي�سم هللا الرمح

 من يدعون ، العمل 0ٔهل من بقا- الرسل من فرتة زمان لك يف جعل ا!ي � امحلد
 ويبرصون ، املوىت هللا GكEاب حييون ، أ	ذى @ىل مهنم ويصربون ، الهدى ٕاىل ضل
 ، هدوه قد Yئه ضال من ومك ، 0ٔحTوه قد ٕالبلQس قEيل من فمك ، العمى 0ٔهل هللا بنور

 حتريف هللا كتاب عن ينفون.  @لهيم الناس 0ٔ\ر و0ٔق^ح ، الناس @ىل 0ٔ\رمه 0ٔحسن مفا
 و0ٔطلقوا ، البد@ة 0ٔلوية عقدوا ا!mن ، اجلاهلني وتjٔويل ، املبطلني وانتhال ، الغالني
 الكEاب خمالفة @ىل مجمعون ، �لكEاب خمالفون ، الكEاب يف خمتلفون فهم ، الفEنة ِعنان

 الxم من vملuشابه يتلكمون ، @مل بغري هللا كتاب ويف هللا ويف ، هللا @ىل يقولون ،
  املضلني فEنة من v� ف�عوذ ، �ش~هبون مبا الناس }zال وخيدعون ،

 املذ�ور ، السالم @ليه 0ٓدم و� س~يد ، املنري الرساج ، النذmر ال�شري @ىل هللا وصىل
 و@ىل وسمل @ليه هللا صىل محمد ذ� ، أ	ن�Tاء مجليع اخلامت ، وإالجنيل التوراة يف نعته
 وٕا-مك ورزق�ا ، املؤم�ني �0ٔات 0ٔزوا�ه و@ىل ، املنتخبني 0ٔحصابه و@ىل ، الطيبني 0ٓ�

 والتابعون حصابته @ليه اكن ومبا ، وسمل @ليه هللا صىل رسو� وبطا@ة بطاعته ا�متسك
 أ	هواء من وٕا-مك وعصمنا ، املسلمني @لامء من أ	مئة @ليه اكن ومبا ، vٕحسان هلم

  : وبعد قريب، مسيع ٕانه ، املض¡
  

 و ،سفاهاته من هدتاش ملا ؛اجلهول الهر هذا @ىل 0ٔرد ال 0ٔن عزمت ت قدك�ف 
 .� امم 0ٔكرث 0ٔعطيه ال حىت ،}االته

 رىm الراعي لكب 0ٔصبح زم�ا نعQش حنن و ،العصا ٕاال ايقوده ال من ا�هبامئ من لكن
 .هدى عواءه و ،³ما ²هانب ظن و اس~تكرب و ض@ار  ؛الراعي 0ٔمره فٕاذا ،راعيا نفسه
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 0ٔو ،السا@ة تقوم 0ٔن ٕاىل محقك @َىل جحة 0ٔو هدى و ،راعيك اعص هذا ³يم فليكن
 .ب راعيةاكون ا!ئ·
 .العلامء و�ر ا! جمالس جركهب العمل من فاتك ما تفهم لع¸ ؛الطالب �لوس ا�لس و

  :نو@ان Àجهتادية املسائل ¾ري يف اخلالف 0ٔن هللا شفاك فا@مل
 ضعيف و ،قوي 
  : فTه قTل ا!ي هو و، القاطعة الصحيhة الرصحية النصوص �الف ما :الضعيف و
 

 النظر من حظ � �الف ٕاال *** امعترب  �اء �الف لك ولQس

    إالجامعإالجامعإالجامعإالجامع    ينعقدينعقدينعقدينعقد    وووو    بهبهبهبه    حيتجحيتجحيتجحيتج    والوالوالوال ا،ذشا و خطjٔ  يعد الس~نة و القران لرصحي اÆالف فالقول
و @دم إالÍاكر @ىل  ،هل يقول vخلالف يف املتعةف و من mزمع ¾ري ذ�  وجودهوجودهوجودهوجوده    معمعمعمع

  ؟!اÆالف 
و @دم إالÍاكر لوقوع بعض الصhابة  ،هل يقول vخلالف يف الطعن يف الصhابةو 

  ؟!بعضهم يف بعض 
 النصوص ظاهر خيالف من @ىل شديدا ٕاÍاكرا  بعدمه اكن من و ،الصhابة Í0ٔكر لقد و
  !.0ٔهون من مسÑٔj اخلروج ا!ي mريدها �الفTة فقهية مسائل يف

  

  :الصاحلني ر-ض يف �اء ما ذ� من و
  :عنه هللا ريض مغفل Gن هللا عبد سعيد 0ٔيب عن

 وال ،الصيد يقEل ال ٕانه وقال .اخلذف عن وسمل @ليه هللا صىل هللا رسول هنÔى قال 
 ٔÖٕانه و ،العدو ين  ٔjكرس ،العني يفقmفق(. السن وEليه م@(  
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  :رواية ويف
 عن هنÔى وسمل @ليه هللا صىل هللا رسول ٕان وقال فهناه �ذف مغفل الGن قريبا 0ٔن

    @ليه@ليه@ليه@ليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل    هللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول    0ٔن0ٔن0ٔن0ٔن    ²0ٔدثك²0ٔدثك²0ٔدثك²0ٔدثك فقال @اد مث .صيدا تصيد ال ٕاهنا وقال اخلذف
 ....0ٔبدا0ٔبدا0ٔبدا0ٔبدا    0ٔلكمك0ٔلكمك0ٔلكمك0ٔلكمك    الالالال    ختذفختذفختذفختذف    @دت@دت@دت@دت    مثمثمثمث    عنهعنهعنهعنه    هنÔىهنÔىهنÔىهنÔى    وسملوسملوسملوسمل

 هللا صىل النيب 0ٔن معر اGن ²دث ²ني 0ٔبنائه ²0ٔد يف معر Gن هللا عبد فعل كام وهذا 
  .املسا�د ٕاماءمك متنعوا ال :قال وسمل @ليه

 بعد تغريت الãساء ٔ	ن نه�مننع  وهللا -معر Gن هللا عبد Gن بالل وهو-  0ٔبنائه ²0ٔد فقال 
 @ليه فjٔق^ل ؛نه�مننع  وهللا :بالل فقال .تغريوا والناس ،وسمل @ليه هللا صىل النيب عهد
    عنعنعنعن    ²0ٔدثك²0ٔدثك²0ٔدثك²0ٔدثك    وقالوقالوقالوقال ،قط مåæ س~به ما عظä س~با �س~به وجعل ،معر Gن هللا عبد 0ٔبوه

        ....mلكمهmلكمهmلكمهmلكمه    ململململ    ماتماتماتمات    حىتحىتحىتحىت    جهرهجهرهجهرهجهره    مثمثمثمث    ؛؛؛؛�مننعهن�مننعهن�مننعهن�مننعهن    وهللاوهللاوهللاوهللا    وتقولوتقولوتقولوتقول    وسملوسملوسملوسمل    @ليه@ليه@ليه@ليه    هللاهللاهللاهللا    صىلصىلصىلصىل    هللاهللاهللاهللا    رسولرسولرسولرسول
  

 مغفل Gن هللا عبد فهذا. الس~نة التباع الصاحل السلف تعظمي عظم @ىل هذا فدل 
 .اخلذف عن وسمل @ليه هللا صىل النيب هنÔى وقدذف، � ٔ	نه قريبه mلكم ال 0ٔن 0ٔقسم
 @ليه هللا صىل الرسول 0ٔن مع �مننعهن وهللا قال ٔ	نه مات حىت ابنه جهر معر اGن وهذا
 الصالة @ليه النيب س~نة يعظم 0ٔن مؤمن لك @ىل جيب وهكذا .لهن 0ٔذن وسمل

  )العثمينينظر رشح الش~يخ اGن ا(  .والسالم

  
و ال يق^ل  ،من الناس بقول ²0ٔد@ليه و من اكن � 0ٔدىن تعظمي �لرشع املزنل ال حيتج 

  .ذ� من ²0ٔد
و 0ٔما 0ٔهل البدع من أ	شاعرة فقد ردوا ³م هللا بقول شاعر نرصاين يف بQت ال 

ي يذ�ر إالجامع xGم ر�ل س~يايس دميوقراطو 0ٔما صاح^نا رد الس~نة و  ،يصح 0ٔصال
  .و ا	øٓر املكذوبة لQس~توىل @ىل الكريس ،الضعيفة أ	²اديث

  !.ùشاهبت قلوهبم و توافقت س~بلهم
 




	د ا����ر    ��ا��زء ا�ول –ا�درس ا���ر �  

 

4 

 

، املعازف يف حزم اGن �الف ؛و شاذ ،ضعيف �الف فهيا �اء يتال املسائل من و
  .قليå �سكر ال مما شاهبه وما، الن�Tذ ٕا²vة كذ� و

 ؛و ¾ري معترب ،و من املسائل اليت ذ�ر فهيا �الف و لكن اخلالف فهيا ضعيف
0ٔن إالجامع م�عقد @ىل  و ،0ٔمجع 0ٔهل الس~نة @ىل ضعفه بل .اخلروج @ىل احلامك الظامل

  .و تبديع من mرى خبالف ذ� بعد إالجامع ،حترمي اخلروج
0ٔو  ،و ذ�ر اخEالف الناس يف زمن مىض من بعض أ	مئة ال يعين رد إالجامع مهنم

  .Àعتذار ملن �الف بعدمه
بعد نقل ما جرى من إالجامع بل ذ�روا  .0ٔنه �الف معترب عندمهو ال يعين كذ� 

 .ٕان و�د و هذا رصحي يف حمكهم @ىل اخلالف vلضعف الفEخ ا
 هاذ�ر  ٕاال العقTدة يف كتاv جتد ال 0ٔن اكد حىت الس~نة 0ٔهل ممزيات جعلوا املسÑٔj من بل
  !و 0ٔد�لوها يف أ	صول فTه

مه مدافعا عن 0ٔمæا� يغرغر ³و  و ال ح�Tاء ،من نفقه من ال @مل عندهو اليوم خيرج 
  :قائال  من اخلوارج
  ."املسÑٔj �الفTة فرعية ال تبدعوا و ال تنكروا @ىل من خرج @ليمك"

  .و هللا املس~تعان و يãسب مذهبه ٕاىل جام@ة من الصhابة vلكذب و ا�هبتان
يف مسائل فرعية مل جيعلها  �vلوازمو يف الوقت نفسه هو و 0ٔمæا� mرمون vٕالر�اء 

ٓ و يف السلف من أ	صول  مذهب 0ٔهل  او مل mراعو  ،حممت¡ يف ظاهر النصوص اءر 0
  :احلديث يف املتjٔول 

0ٔن mكون صادرا عن اجهتاد وحسن نية حبيث ٕاذا تبني � احلق رجع عن  ::::أ	ولأ	ولأ	ولأ	ولالقسم القسم القسم القسم 
åٔويjى وسعه، فقد قال هللا تعاىل، فهذا معفو عنه، فهذا معفو عنه، فهذا معفو عنه، فهذا معفو عنهتÔ0ٔن هذا م�هت ،:  

الz ُوْسَعهَا َال 

ُ نَْفًسا ا zُّف ا�   .mَُلكِ
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  .من ضيع أ	صول حرم الوصول :لكن كام قال 0ٔهل العمل
مث ر�ب @ىل  !الهوى و س¸ س~بل ،و احلياء ،و العقل ،فكTف مبن ضيع أ	صول

  ؟!و جهم @ىل ج^ال الس~نة  ،ق^ض س~يفه من شفرتهو  ،حامره
  

لَْت نَْفُسُه قَْدَرُه  ُه َما ال mََرى*** َوَمْن َ}ِ   َر0ٔى ¾َُريُه ِم�ْ
  :لك�ه حضك اكلباكء كام قال الشاعر و ،مåæ ال يقEل خصومه ٕاال vلضhك

كٌ  َولَِك�ّهُ ***    املُْضِحاكِت  ِمنَ  مبِْرصَ  َوماذا   اكلُباكَ  َحضِ
  

   .ش~هبة 0ٔهون من بQت العنك^وت : �اء هبايتو من املضحاكت املبكTات ال
بني فTه ي ³مه ا!ي  يف ذ�ر اخEالف الناس و ٕاخفاء xم اGن عبد الربG هتعلق

  : إالجامع
نzة فَقَالُوا َهَذا ُهَو «: اGُن عبد الرب رمحه هللا تعاىل قال ْهُل الس~� ْهُل احلَِقّ َوُمهْ �0 ا �0 zم َو�0

ْربُ  zَُكْن فَالصm ْن لَْم

نًا، فَا َماُم فَاِضًال @َْدًال ُمْحس~ِ


 @ََىل َطا@َِة اجلَا�ِرmَِن اِالْخEَِياُر 0ْٔن mَُكوَن اال

ْوَىل ِمَن اخلُُروجِ @َلَْيهِ  ِة �0 zئِم   اهـ. »ِمَن ا	�
ا قَْوُ�ُ «: ، قال»ا�متهيد«يف -بعد 0ْٔن ذ�َر رمحه هللا تعاىل zم ْهåَُ : َو�0 ْمَر �0 ، »َو0ْٔن َال نُنَازَِع ا	�

، فََقاَل قَائِلُونَ  ْهåُُ : فَاْخEَلََف النzاُس ِيف َذِ�َ mِن، : �0 ْحَساِن َوالفَْضِل َواِ�ّ

ْهُل الَعْدِل َواال �0

َال  ْملِ فَلQَُْسوا َ�ُ ِب�jْهٍل، �0 ْهُل اجلَْوِر َوالِفْسِق َوالظ� ا �0 zم ، َو�0 ُåُْه ُْم �0 zهن  فَهَُؤَالِء َال يُناَزعون ِ	�
َالمُ  zراهمي @َلَْيِه السGٕال zَوَ�ل zَىل قَْوِل ِهللا َعز


  :·ََرى ا
ِينّ 


اِلِمَني﴾ البقرة﴿ا zِيت قَاَل َال يَنَاُل َعهِْدي الظz ي َماًما قَاَل َوِمْن ُذِرّ


َ ِ�لنzاِس ا ُ̧   .124:  َ�اِ@

اِلِم اجلَا����ِِر ِِر ِِر ِِر  zاِلِم اجلَا�َاَز@َِة الظ zاِلِم اجلَا�َاَز@َِة الظ zاِلِم اجلَا�َاَز@َِة الظ zَاَز@َِة الظ� ُُ َىل مَىل مَىل مَىل ُمُ
 
ُُ عبدالرب عبدالرب عبدالرب عبدالرب((((يقول يقول يقول يقول [[[[----َواَواَواَوا ِة     ----))))]]]]اGناGناGناGُنُ zَو@َام ِÑَ ِ ِة َ zَو@َام ِÑَ ِ ِة َ zَو@َام ِÑَ ِ ِة َ zَو@َام ِÑَ َزتِ زتْ زتْ ُُ ِمَن امل ِمَن امل ِمَن امل ِمَن املُُُُعععْعزتْ ْْ َطَوائِف َطَوائِف َطَوائِف َطَوائُِفُ َذَهَبتَذَهَبتَذَهَبتَذَهَبْتْ

        اهاهاهاهــــ. . . . »»»»اخلََواِرجِ اخلََواِرجِ اخلََواِرجِ اخلََواِرجِ 
  

ِة اخلََواِرجِ ««««: : : : قالقالقالقال zَو@َام ِÑَ ِ ِة اخلََواِرجِ َ zَو@َام ِÑَ ِ ِة اخلََواِرجِ َ zَو@َام ِÑَ ِ ِة اخلََواِرجِ َ zَو@َام ِÑَ َزتِ زتْ زتْ ُُ ِمَن امل ِمَن امل ِمَن امل ِمَن املُُُُعععْعزتْ ْْ َطَوائِف َطَوائِف َطَوائِف َطَوائُِفُ اِلِم اجلَا����ِِر َذَهَبتِِر َذَهَبتِِر َذَهَبتِِر َذَهَبْتْ zاِلِم اجلَا�َاَز@َِة الظ zاِلِم اجلَا�َاَز@َِة الظ zاِلِم اجلَا�َاَز@َِة الظ zَاَز@َِة الظ� ُُ َىل مَىل مَىل مَىل ُمُ
 
        »»»»    ....َواَواَواَوا

»    ّّ ُُ احلَِق احلَِق احلَِق احلَِقّّ لللُلُ ْْ هههْهْ �� ا ��0 zا 0م zا 0م zا 0م zم �� نzةنzةنzةنzة- - - - َو0َو0َو0َو��0 �� ُُ الس~ الس~ الس~ الس~�� لللُلُ ْْ هههْهْ �� ��0 0 0 0 ْ ُْ ُْ َماُم فَاِضًال : فََقالُوا - - - - َومهَومهَومهَوُمهُْ

-َهَذا ُهَو اِالْخEَِياُر 0ْٔن mَُكوَن اال

ْن لَْم mَُكْن  - ]عند ÀخEيار خنتاُر إالماَم الفاضَل، 0ٔتقى الناس: 0ٔي[

حصَل : 0ٔي[-فَا
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، واس~تuب � أ	مُر وهو ظاملٌ - تغلzَب هذا إالماُم �س~يفه-اضطراٌر، حصَل تغل�ٌب 
ْربُ @ََىل - ]�ا�رٌ  zْوَىل ِمَن اخلُُروجِ @َلَْيهِ  فَالص ِة �0 zئِم   .»َطا@َِة اجلَا�ِِرmَن ِمَن ا	�
Ñ و@امة ملعزتv ا0ٔن بعد انعقاد إالجامع صار القول vخلروج �اص :هنا اGن عبد الرب بني

  .0ٔمجعوا @ىل حترمي اخلروج - و مه 0ٔهل الس~نة- و 0ٔما 0ٔهل احلق !!!  اخلوارجِ 
  

 :لكن كام يقال ؛إالجامع 0ٔكرث من 0ٔن يذ�ر يف هذه الرسا³Ñم السلف ا�ال @ىل  و
å� ما ال يدرك لكه ال يرتك.  Q�³ممن  ا�سري  ا#فلنذ�ر ش:  

  

  
  :»عقTدة السلف و0ٔحصاب احلديث«قال الصابوين رمحه هللا تعاىل يف 

ُُ احلديث احلديث احلديث احلديث« ا ا ا ا امجلعَة والعيدmن و¾ريهام من الصلوات �لف لك ٕامام مسمل  وmرى 0ٔحصابوmرى 0ٔحصابوmرى 0ٔحصابوmرى 0ٔحصاُبُ ًً GرGرGرGًرً
اااااكن اكن اكن اكن  ًً ًً    جفجفجفجفرةرةرةرة، وmرون }اد الكفرة معهم ----0ٔو فاجر0ٔو فاجر0ٔو فاجر0ٔو فاجًرً ْْ اكنوا َجَوَرة اكنوا َجَوَرة اكنوا َجَوَرة اكنوا َجَوَرًةً وmرون ا�@اء هلم  ،،،،----وٕانوٕانوٕانوٕاْنْ

ْْ ر0ٔوا مهنم العدول  ر0ٔوا مهنم العدول  ر0ٔوا مهنم العدول  ر0ٔوا مهنم العدول vٕالصالح والتوفTق والصالح،  وال mرون اخلروج @ليه vلس~يف، وٕانوال mرون اخلروج @ليه vلس~يف، وٕانوال mرون اخلروج @ليه vلس~يف، وٕانوال mرون اخلروج @ليه vلس~يف، وٕاْنْ
ِف ِف ِف ِف  ْْ  اهـ. »عن العدل ٕاىل اجلور واحلَيعن العدل ٕاىل اجلور واحلَيعن العدل ٕاىل اجلور واحلَيعن العدل ٕاىل اجلور واحلَْيْ

  
  :ذ�، فقال» رشح مسمل«نقل النووي رمحه هللا تعاىل يف 

ا «  zا م zا م zا م zم �� ًً َظاِلِمنيَ  َظاِلِمنيَ  َظاِلِمنيَ  َظاِلِمنيَ َو0َو0َو0َو��0 ْْ َاكن َاكن َاكن َاكنُُُُوا فََسقَةوا فََسقَةوا فََسقَةوا فََسقًَةً نننْنْ
 
ِلِمَني َواِلِمَني َواِلِمَني َواِلِمَني َوا ْْ َاعِ املَاعِ املَاعِ املَاعِ املُُُُسسسْسْ ْْ مجمجمجْمجْ

 
vِ vِ vِ vِ ٌٌ ، فََحَرام، فََحَرام، فََحَرام، فََحَراٌمٌ ْْ مممْمْ ُُ ، َوِقEَال، َوِقEَال، َوِقEَال، َوِقEَالُُُُههههُُ ْْ ْمْ مِ مِ مِ ِ ْْ ُُ @َلَهي @َلَهي @َلَهي @َلَْهيْ وجوجوجوُجُ ُُ   اهـ. »اخلاخلاخلاخلُُُُرررُرُ

  
  :ذ�َر القايض 0ٔيًضا مضن ³م النووي رمحه هللا تعاىل، قال

اَع « ْمجَ

بُو Gَْكِر Gُْن ُمَ&اِهٍد ِيف َهَذا اال َعى �0 zيف ذ�نقَل إالجامَع : 0ٔي[َوقَِد اد[  zَوقَْد َرد

ا@ٍَة  َمzTَة، َوِبِقTَاِم َمجَ ْهِل املَِدينَِة @ََىل بَِين 0' بَْريِ َو�0 @َلَْيِه بَْعُضهُْم َهَذا ِبِقTَاِم احلسن واGن الز�
ِل @ََىل احل&اج مع اGن أ	شعث، وتjّٔول هذا القائل  zو ْدِر ا	� zاِبِعَني َوالصzَعِظميٍَة ِمَن الت

ْهåَُ  0ْٔن ال«: قو� ْمَر �0 ُة اجلُْمهُوِر » نُنَازَِع ا	� z&ِة الَعْدِل، َوُح zئِم اجِ ِيف �0 z ِاج z ِاج z ِاج z&&&&َََىل احلَ @ََىل احلَ @ََىل احلَ @ََىل احل@ ْْ مممْمْ ُُ 0ٔنz ِقTَاَمه0ٔنz ِقTَاَمه0ٔنz ِقTَاَمه0ٔنz ِقTَاَمهُُ
رِ رِ رِ رِ  ْْ فففْفْ ُُ عِ َوَظاَهَر ِمَن الكعِ َوَظاَهَر ِمَن الكعِ َوَظاَهَر ِمَن الكعِ َوَظاَهَر ِمَن الُكُ ْْ ْْ zِمَن الرش َ zِلَما ¾َري zِمَن الرش َ zِلَما ¾َري zِمَن الرش َ zِلَما ¾َري zِمَن الرش َ zِلَما ¾َري ْْ ِق بَلِق بَلِق بَلِق بَْلْ ْْ ِد الِفْسْ zِد الِفسَجر zِد الِفسَجر zِد الِفسَجر zَجر ُُ َس ِبمَس ِبمَس ِبمَس ِبُمُ ْْ ْْQَلQَلQَلQَاهـ. »ل  
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  :»شعار 0ٔحصاب احلديث«قال 0ٔبو 0ٔمحد احلامك يف 

، قَالَ « zقَِفيzْحسَاَق الث

َد Gَْن ا zْعُت ُمَحم vَ َرَ�اء قEَُْيَبَة Gَْن َسِعيٍد قَالَ : َمسِ ْعُت �0 ُُ    : َمسِ لللُلُ ْْ َهَذا قَوَهَذا قَوَهَذا قَوَهَذا قَْوْ

نzةنzةنzةنzة �� َالِم َوالس~َالِم َوالس~َالِم َوالس~َالِم َوالس~�� ْْ سسسْسْ  
وِذ ِيف االوِذ ِيف االوِذ ِيف االوِذ ِيف اال ُُ **خخخُخُ ** jَِة امل zئِمjَِة امل zئِمjَِة امل zئِمjَِة امل zئِم �� َضا ِبقََضاِء هللا،  - ]وذ�َر ³ًما، مهنا[-: ا	ا	ا	ا	�� الِرّ
ْمرِهِ   .»َواِالْسuِْسَالُم َ	�

اُد الُكفzاِر، «: ٕاىل 0ْٔن قال.. ذاوك ّ َ�ِليَفٍة ِ}َ ، ، ، ، َواِجلهَاُد َمَع ُلكِ ُُ هههُهُ �� ِه َرشِه َرشِه َرشِه َرش�� ْْ ُُ َو@َلَي َو@َلَي َو@َلَي َو@َلَْيْ هههُهُ ُُ اُدُ َ�َ ِ}َادَ�َ ِ}َادَ�َ ِ}َادَ�َ ِ}َ
ٍّ َوفَاِجر َوفَاِجر َوفَاِجر َوفَاِجرٍٍٍٍ     ٍّ ٍّ ّّ Gَر Gَر Gَر Gٍَرّ ّّ ِِ ِِ ُُ ُُ َمَع لك َمَع لك َمَع لك َمَع ُلكُ ْهِل  -يَْعِين اجلُُمَعَة َوالِعيَدmْنِ -  َواجلََما@َةَواجلََما@َةَواجلََما@َةَواجلََما@َُةُ َالُة @ََىل َمْن َماَت ِمْن �0 zَوالص

نَةً  َ¡ِ س~َ ْ̂  .»الِق
 

 zٕاىل 0ٔن zٕاىل 0ٔن zٕاىل 0ٔن zقالقالقالقالٕاىل 0ٔن::::        
ِف ِف ِف ِف «««« ْْ ْيْ z~لسvِ يَمَراِء z~لسvِ يَمَراِء z~لسvِ يَمَراِء z~لسvِ َمَراِء '' َج @ََىل ا	َج @ََىل ا	َج @ََىل ا	َج @ََىل ا	'' ُُ رررُرُ ْْ ْْ ََ ْْ َال  َال  َال  َال خنخنخنَخنَ ْْ ²َاَرب ²َاَرب ²َاَرب ²َاَربُُُُواواواوا----َو0ٔنَو0ٔنَو0ٔنَو0ْٔنْ نننْنْ

 
َف ِيف َف ِيف َف ِيف َف ِيف ----َواَواَواَوا ْْ ْيْ z~ََرى السm ي z~ََرى السm ي z~ََرى السm ي z~ََرى السm ْْ ّّ َمن َمن َمن َمْنْ ّّ ِِ ِِ ُُ ْْ لك لك لك ُلكُ '' ِمن ِمن ِمن ِمْنْ ''0z0، َونَتََربz0، َونَتََربz0، َونَتََربzَونَتََرب ،

ِلِمَني ِلِمَني ِلِمَني ِلِمَني  ْْ ْْ َاكنَ  َاكنَ  َاكنَ  َاكنَ - - - - املاملاملاملُُُُسسسْسْ         اهاهاهاهــــ. . . . »»»»- - - - َاكئِنَاكئِنَاكئِنَاكئِنًًًًا َمنا َمنا َمنا َمْنْ
  
  

الِعربة مما �اء يف الغزو والشهادة «و قال 0ٔبو الطيب الق�و+ يف تjٔليٍف � سامه 
ه» ا مEوا·رةوالهجرة 0ٔهن   :ونص�

ُُ أ	مئة واج^ة ٕاال يف معصية هللا  أ	مئة واج^ة ٕاال يف معصية هللا  أ	مئة واج^ة ٕاال يف معصية هللا  أ	مئة واج^ة ٕاال يف معصية هللا  لنصوص الكEاب لنصوص الكEاب لنصوص الكEاب لنصوص الكEاب ؛ - vتفاvتفاvتفاvتفاقققق السلف الصاحل السلف الصاحل السلف الصاحل السلف الصاحل----وطا@ةوطا@ةوطا@ةوطا@ُةُ
ا، وال جيوز اخلروج ا، وال جيوز اخلروج ا، وال جيوز اخلروج ا، وال جيوز اخلروج  ًً العزmز وأ	²اديث املتوا·رة يف وجوب طا@ة أ	مئة، والعزmز وأ	²اديث املتوا·رة يف وجوب طا@ة أ	مئة، والعزmز وأ	²اديث املتوا·رة يف وجوب طا@ة أ	مئة، والعزmز وأ	²اديث املتوا·رة يف وجوب طا@ة أ	مئة، ويهيهيهيه كثرية �د كثرية �د كثرية �د كثرية �ًدً

اااا    - - - - ما 0ٔقاموا الصالةما 0ٔقاموا الصالةما 0ٔقاموا الصالةما 0ٔقاموا الصالة----عن طاعهتم بعد ما حصل االتفاعن طاعهتم بعد ما حصل االتفاعن طاعهتم بعد ما حصل االتفاعن طاعهتم بعد ما حصل االتفاقققق @لهيم  @لهيم  @لهيم  @لهيم  ًً ا بوا²ا بوا²ا بوا²ا بوا²ًً ًً     ....»»»»- - - - ومل يومل يومل يومل يُُُُظهِروا كفرظهِروا كفرظهِروا كفرظهِروا كفًرً
 اهاهاهاهــــ

 

  :، قال»رساÑ ٕاىل 0ٔهل الثغر«0ٔبو احلسن أ	شعري يف كتابه  قال
@ىل السمع والطا@ة ٔ	مئة املسلمني، و@ىل 0ٔنz لك َمن ويل شQ#ًا  - ]و0ٔمجعوا[- و0ٔمجعوا «

من Gر وفاجر ال يلزم اخلروج @لهيم من Gر وفاجر ال يلزم اخلروج @لهيم من Gر وفاجر ال يلزم اخلروج @لهيم من Gر وفاجر ال يلزم اخلروج @لهيم وامEدت طاعته  -عن رىض 0ٔو ¾لبة-من 0ٔمورمه 
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ا معهم العدو، وحيج معهم البQت، وتُدفَع ٕا�هيم ، و@ىل 0ْٔن يغزو-�اَر 0ٔو @دلَ �اَر 0ٔو @دلَ �اَر 0ٔو @دلَ �اَر 0ٔو @دلَ - - - - vلس~يف vلس~يف vلس~يف vلس~يف 
 اهـ. »ويُصىلz �لفهم امجلع وأ	عياد - ٕاذا طلبوها-الصدقات 

  

  :، قال»)28(جم/ » «مجموع الفEاوى«قال ش~يُخ إالسالم يف 
ِة َوَجْوِرِمهْ «  zئِم ْربُ @ََىل ُظْملِ ا	� zُموِر ِبِه الص*jَوِل وِل وِل وِل َاكَن ِمْن الِعْملِ َوالَعْدِل امل ُُ صصصُصُ '' ''0 0 0 0 ْْ َو ِمنَو ِمنَو ِمنَو ِمْنْ ُُ َ ُهُ َ هَ َ هَ 1َ111َ هَ

    �� َمَر ِبِه النzِيبَمَر ِبِه النzِيبَمَر ِبِه النzِيبَمَر ِبِه النzِيب�� �� ��0 َ َ0 َ َ0 َ نzة َواجلََما@َِة َونzة َواجلََما@َِة َونzة َواجلََما@َِة َونzة َواجلََما@َِة َو1َ111َ 0َ �� ِل الس~ِل الس~ِل الس~ِل الس~�� ْْ هههْهْ �� ²َاِديِث املَْشهُوَرِة  -صىل هللا @ليه وسمل- ��0000 ِيف ا	�
  اهـ. »َعْنهُ 

  

إالجامع @ىل حترمي اخلروج إالجامع @ىل حترمي اخلروج إالجامع @ىل حترمي اخلروج إالجامع @ىل حترمي اخلروج ) 12/229] (13657[ذ�ر النووي يف رشح حصيح مسمل 
  رصي الطارصي الطارصي الطارصي الطايئيئيئيئ عن اGن حزم عن اGن حزم عن اGن حزم عن اGن حزم@ىل أ	مئة الظلمة و كذ� جماهد الب@ىل أ	مئة الظلمة و كذ� جماهد الب@ىل أ	مئة الظلمة و كذ� جماهد الب@ىل أ	مئة الظلمة و كذ� جماهد الب

  

  :وقTل �لشعيب يف فEنة اGن أ	شعث
 كنت حTث يقول الشاعر:m0ٔن كنت - @امر؟ قال

 عوى ا!ئب فاس~تjٔنت v!ئب ٕاذ عوى
  وصوت ٕا9سان فكدت 0ٔطري

        0ٔصاب�uا فEنة مل Íكن فهيا Gررة 0ٔتقTاء وال 0ٔصاب�uا فEنة مل Íكن فهيا Gررة 0ٔتقTاء وال 0ٔصاب�uا فEنة مل Íكن فهيا Gررة 0ٔتقTاء وال 0ٔصاب�uا فEنة مل Íكن فهيا Gررة 0ٔتقTاء وال جفجفجفجفرة 0ٔقو-ءرة 0ٔقو-ءرة 0ٔقو-ءرة 0ٔقو-ء
  

  :يقول ا�اودي 
وٕاال وٕاال وٕاال وٕاال 0ٔنه ٕان قدر @ىل �لعه بغري فEنة وال ظمل وجب  ا!ي @ليه العلامء يف 0ٔمراء اجلورا!ي @ليه العلامء يف 0ٔمراء اجلورا!ي @ليه العلامء يف 0ٔمراء اجلورا!ي @ليه العلامء يف 0ٔمراء اجلور

  فالواجب الصربفالواجب الصربفالواجب الصربفالواجب الصرب
 ،وم�ابذة ،و0ٔما عز� من ¾ري فEنة فå 0ٔدÑ رشعية كثرية لكن ذ� بدون م�از@ة: قلت 

  !لكن القوم ال يفقهون .و هذا ا!ي قرره 0ٔهل العمل ،و مقات¡
0ٔهنم تولوا العقد فكذ�  وهذا لQس خبروج وٕامنا يتوىل 0ٔمر العزل 0ٔهل احلل والعقد فكام
  .احلل والعزل وال يرتك أ	مر �لعامة فTكرث الهرج وتنuرش الفEنة
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 :129رشح الس~نة ص يفوقال الربهباري 
ٍٍ وفاجر واجلهاد مع لك �ليفة ومل mر اخلروج @ىل  وفاجر واجلهاد مع لك �ليفة ومل mر اخلروج @ىل  وفاجر واجلهاد مع لك �ليفة ومل mر اخلروج @ىل  وفاجر واجلهاد مع لك �ليفة ومل mر اخلروج @ىل ومن قال الصالة �لف  لك Gرلك Gرلك Gرلك Gٍرٍ

 .خرج من قول اخلوارج 0ٔو� و0ٓخرهخرج من قول اخلوارج 0ٔو� و0ٓخرهخرج من قول اخلوارج 0ٔو� و0ٓخرهخرج من قول اخلوارج 0ٔو� و0ٓخره، ود@ا هلم vلصالح فقد  السلطان vلس~يفالسلطان vلس~يفالسلطان vلس~يفالسلطان vلس~يف
  

  :قال إالمام 0ٔمحد يف 0ٔكرث من رواية 
مفن فعل ذ� فهو م^تدع مفن فعل ذ� فهو م^تدع مفن فعل ذ� فهو م^تدع مفن فعل ذ� فهو م^تدع وال حيل قEال السلطان وال اخلروج @ليه ٔ	²د من الناس 

        ....@ىل ¾ري الس~نة@ىل ¾ري الس~نة@ىل ¾ري الس~نة@ىل ¾ري الس~نة
  

و@و@و@و@يليليليل        ،،،،ننننصصصص @ىل ذ� 0ٔبو زر@ة، واGن 0ٔيب ²امت الراز-ن @ىل ذ� 0ٔبو زر@ة، واGن 0ٔيب ²امت الراز-ن @ىل ذ� 0ٔبو زر@ة، واGن 0ٔيب ²امت الراز-ن @ىل ذ� 0ٔبو زر@ة، واGن 0ٔيب ²امت الراز-نوبنحو ³م إالمام 0ٔمحد هذا 
  ....و¾ريمهو¾ريمهو¾ريمهو¾ريمه، ، ، ، و0ٔيب عو0ٔيب عو0ٔيب عو0ٔيب ع====ن الصابوينن الصابوينن الصابوينن الصابوين    ،،،،و¾ريمه كثري اكلطhاويو¾ريمه كثري اكلطhاويو¾ريمه كثري اكلطhاويو¾ريمه كثري اكلطhاوي    ،،،،Gن املديينGن املديينGن املديينGن املديين

 

وكتَب هذا Àعتقاد وكتَب هذا Àعتقاد وكتَب هذا Àعتقاد وكتَب هذا Àعتقاد رمحه هللا تعاىل، و0ٔنه نقَل،  الب<اري الاللاكيئ اعتقادَ  و لقد نقل
ا @دم اخلروج @ىل 0ٔمئة ا @دم اخلروج @ىل 0ٔمئة ا @دم اخلروج @ىل 0ٔمئة ا @دم اخلروج @ىل 0ٔمئة     البالبالبالب<<<<ارياريارياري    ومما ذ�رهومما ذ�رهومما ذ�رهومما ذ�ره    خخخخعن 0ٔكرث من 0ٔلف ش~يعن 0ٔكرث من 0ٔلف ش~يعن 0ٔكرث من 0ٔلف ش~يعن 0ٔكرث من 0ٔلف ش~ي ًً رمحه هللا تعاىل 0ٔيضرمحه هللا تعاىل 0ٔيضرمحه هللا تعاىل 0ٔيضرمحه هللا تعاىل 0ٔيًضً

رررر ْْ   . اجلَواجلَواجلَواجلَْوْ
  vلك=ن و الغلو يف التجرحي ؟ السلفTنيو مع هذا لكه؛ 0ٔينكر إالجامع @اقل مث mهتم 

  
اين و 0ٔيب ²امت الرازي و 0ٔيب زر@ة اين و 0ٔيب ²امت الرازي و 0ٔيب زر@ة اين و 0ٔيب ²امت الرازي و 0ٔيب زر@ة اين و 0ٔيب ²امت الرازي و 0ٔيب زر@ة و حنو هذا الxم �اء  ّّ ّّEان الثوري و الِكTعن سفEان الثوري و الِكTعن سفEان الثوري و الِكTعن سفEان الثوري و الِكTعن سف

   ............الرازي و عن 0ٔمئة ا�mن، يف الشام ويف مرص ويف احلالرازي و عن 0ٔمئة ا�mن، يف الشام ويف مرص ويف احلالرازي و عن 0ٔمئة ا�mن، يف الشام ويف مرص ويف احلالرازي و عن 0ٔمئة ا�mن، يف الشام ويف مرص ويف احل&&&&از و و و از و و و از و و و از و و و 
  

كæرية الواردة ا�اÑ @ىل حترمي ال أ	²اديث  هEتعظمي �لس~نة لكف  لصاح^ناو لو اكن 
اخلروج @ىل أ	مام املسمل و قد بلغت ²د التوا·ر املعنوي كام ذ�ر ذ� الشواكين يف 

  .نيل أ	وطار
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  :وسملو مهنا قو� صىل هللا @ليه 
 من محل @لينا السالح فلQس م�امن محل @لينا السالح فلQس م�امن محل @لينا السالح فلQس م�امن محل @لينا السالح فلQس م�ا

  :@ليه و @لق النووي
        حفحفحفحفرام vٕجامع املسلمني وٕان اكنوا فسقة ظاملنيرام vٕجامع املسلمني وٕان اكنوا فسقة ظاملنيرام vٕجامع املسلمني وٕان اكنوا فسقة ظاملنيرام vٕجامع املسلمني وٕان اكنوا فسقة ظاملني    وقEاهلم)يعين أ	مئة(و0ٔما اخلروج @لهيم 

  :و مهنا قو� صىل هللا @ليه وسمل
ثَِين  zدُ  ²َد zنُ  ُمَحمGْ  ِل ثَنَا التzِمميِي�  َعْسَكرٍ  Gْنِ  َسهْ zنُ  َحيَْىي  ²َدGْ  َان zثَنَا و ح َحس zَعْبدُ  ²َد  ِ zا� 

ْمحَنِ  َعْبدِ  Gْنُ  zاِرِمي�  الر zا�  َA ْ�َربَ انَ  اGْنُ  َوُهوَ  َحيَْىي  �0 zثَنَا َحس zنَ  يَْعِين  ُمَعاِويَةُ  ²َدGْمٍ  ا zَسال 
ثَنَا zنُ  َزيْدُ  ²َدGْ  ٍم zِيب  َعنْ  َسال مٍ  �0 zنُ  ²َُذيَْفةُ  قَالَ  قَالَ  َسالGْ  ِالَْيَمان 
لُْت  ِ  َرُسولَ  -َ  قُ zا�  zA


ُ  فََ&اءَ  ِ�َرشٍّ  ُكنzا ا zْريٍ  ا�  َرشB  الَْ<ْريِ  َهَذا َوَراءِ  ِمنْ  فَهَلْ  ِفTهِ  فَ�َْحنُ  ِخبَ

لُْت  نََعمْ  قَالَ  ِّ  َذِ�َ  nَوَراءَ  َهلْ  قُ zلُْت  نََعمْ  قَالَ  َ�ْريٌ  الرش     قَالَ  َرشB  الَْ<ْريِ  َذِ�َ  َوَراءَ  فَهَلْ  قُ
لُْت  نََعمْ  ونونونونُُُُ        قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ     َكْيَف  قُ ُُ ِديِديِديِدي    mَكmَكmَكmَُكُ ْْ ةٌٌٌٌ        بَعبَعبَعبَْعْ zةئِم zةئِم zةئِم zئِم �� ونَ ونَ ونَ ونَ     َال َال َال َال     ��0000 ُُ تَدتَدتَدتَُدُ ْْ ْْ ََ َدايَ َدايَ َدايَ َدايَ     هيهيهيَهيَ ُُ ��ونَ ونَ ونَ ونَ     َوَال َوَال َوَال َوَال     هبِهبِهبِِهبُُ �� �َu�َu�َu�َu ْْ zِيت     �َس�َس�َس�َْسْ ã ِيتz ã ِيتz ã ِيتz ã ُُ ومومومومُُُُ        �ِس�ِس�ِس�ُِسُ ُُ َيُقُ َيقَوس~َ َيقَوس~َ َيقَوس~َ     َوس~َ
ممممْْْْ        رَِ�الرَِ�الرَِ�الرَِ�الٌٌٌٌ        ِفِهيمِفِهيمِفِهيمِفِهيمْْْْ     ُ ُُ ُُ للللُُُُوهبوهبوهبوُهبُُ ُُ ُُ        ققققُُ للللُُُُوبوبوبوُبُ ُُ َياِطنيِ     ققققُُ z~َياِطنيِ الش z~َياِطنيِ الش z~َياِطنيِ الش z~َْْْْمانِ َمانِ َمانِ َمانِ     ِيف ِيف ِيف ِيف     الشææææ ُُ ٍٍ        جججُجُ 9ْسسسٍسٍ


ْ 9

ْ 9

ْ 9

ُُ        قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ     اااا تتتُتُ ْْ للللْْ ُُ َف َف َف َف     ققققُُ ْْ نَعنَعنَعنَعُُُُ        َكيَكيَكيَكْيْ ْْ صصصْصْ �� ولَ ولَ ولَ ولَ     -َ -َ -َ -َ     ��0000 ُُ ِ     َرسَرسَرسَرُسُ z ِ z ِ z ِ zاااا����    

ننننْْْْ    
 
ُُ        اااا تتتُتُ ْْ َركَركَركَرْكْ ْْ دددْدْ �� َمعَمعَمعَمعُُُُ        قَالَ قَالَ قَالَ قَالَ     َذِ�َ َذِ�َ َذِ�َ َذِ�َ     ��0000 ْْ ِمريِ ِمريِ ِمريِ ِمريِ     َوتَوتَوتَوتُُُُِطيعِطيعِطيعِطيعُُُُ        ùَسùَسùَسùَْسْ �Eْ�Eْ�Eْ�Eْننننْْْْ        لِلِلِِل

 
كَ كَ كَ كَ     رضُرضُرضُُرضَِب َِب َِب َِب     َواَواَواَوا ُُ ِ�ذَ ِ�ذَ ِ�ذَ ِ�ذَ     َظهَظهَظهَظهْْْْرررُرُ '' َ َ َ َ     َو0َو0َو0َو0'' ُُ َعَعَعَعْْْْ        َما�َما�َما�َماُ�ُ ْْ ِطعِطعِطعِطعْْْْ        فَامسفَامسفَامسفَاْمسْ ��         َو0َو0َو0َو��0

        
و اكن الواجب ملن يدعي الس~نة 0ٔن �سuسمل حلمك رسول هللا صىل هللا @ليه و : قلت
  :و لكن أ	مر كام قال الشاعرسمل 

@اوي zّ�ات ***  @لهيا تقميوا مل ٕان وا�Qِ0ْٔدعَياءُ  0ٔحصاهبا ب.  
  : و قال 0ٓخر

عي ولك zبذااك هلم تقر ال وليىل ***  بليىل وصالً  يد  
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حقTقة ٕالثبات إالجامع، و سjٔبني يف اجلزء الثاين  يبحث عن احلقو يف هذا كفاية ملن 
ما وقع بني الصhابة من فنت و 0ٔرد @ىل فرية هذا الكذاب اجلهول بjٔن جام@ة من 

الصhابة اكنت تفيت جبواز اخلروج @ىل احلامك املسمل الظامل، و 0ٔن يلزم من مهنج 0ٔهل 
  .الس~نة تبديعهم

- فىت مبش~ية اخلزيىل و  بعد اليوم الر�الال ·زامح : املعين هبذا الرد ل لصاحيبو و 0ٔق 
فTك  نعطي و ىضال mرى م�ك الغري ما ال لنفسك ·رمش~ية الَهيَدىب حىت  لكن امش

  .اءحTنئذ vلر�
  
  
  

  كتبه 0ٔبو طلhة ا�اكيل 
 هــــ ١٤٣٦شعبان  ١٦مدينة مراLش 


