
 

 

icon كƙب
 ǼɆȲȪǪȱǟ

 ƑƳ:شر ǋ ƕƸǁد ǐǂƾƗǁƐريفƴت
ǒǄǀƙǃƒم دƋخو Ʀمنùƿ ćǄ

Ąدć ǐƊ جǋ ǍƊ £ƴǆم وƋخو Ʀمنǀǃƒ ĉ ǑǋǍ Ɩƥǚم ƓيĈƶƞćلǈƶǃƒ ǑƼ قǍ يǂوǘǃ ǇنƽǃƒǍ ǇƓƪر Ʃ
ǄǂǃƒǍبƕǃƒǍ Ĉدċن Ǒƙǃƒ ƗتǌدǍ ǎنơو.Ɠǋ

 
Ǎيùƿ ýƓǀćǄدơǃƒ ǑƼ ƇƓǆǃƒ وƕǄǃƒǍ Ưن :ƇƓǀƪǃƒ ǑƼ جùǀǃƒǍ £ǊǒƼ ǊƶǆćǄ

ċج دǆǃƒǍ £ƇǑƬǃƒ ǑƼ ƇƓǆǃƒ ƴǆĉǄǀد ǏƮƵ 
ƊƧ ǑƼسƵƒ Ɠǌوج ƜƓيǄǀب دǋǍ ǖǂǃƒ Ɠǌوƞǈǆǃƒ لǃƒ ذ ǐيǀط ƴب .Ǌ

 
ǒǄƿǗƒǍد ǑƼǍ £ƟƓƙƽǆǃƒ حديثƙƿ لƒ بنƊ بǒǀơǃƒ ǑقǆǀƼ) تǒǃƓǀǆǃƒ Ǐǃƍ دƋƼ خذتƓƽǆǃƒ ǑǋǍ £(ƓǌتǄƿǍ £Ơǒدƕơǃƒ ل 

Ɠǋ. دǄǀتǍ ƒƥǚƿ ǉد ǄƿدƿǍ £ǊǄƙƼ ƒدǄƿ ǉدǄǀي
 
ǍمǒǄǀƙǃƒ Ǌǈدǃƒ ǑƼ دينǍ تǒǄǀدǃƒ وǍ £ýƓǆƵǕƒ ƖǙتǒǄǀدƕǃƒ د ǐƊ Ǉيƶƞل ƓǌǀǈƵ ǑƼ ش ƧƓƶيĈǄƶćب مƊ Ǌنǋ ƓǌدǄƿǍ £ǐد ǉ
ǕƒمرǃƊ :زمƍ ǊيǍ £ǉƓتǄǀدǕƒ مرƒ ǐƊ حǍ £ǊǄǆƙكذǃت كǄǀدǒƪǃƒ (1) فùǋƒ.
 

ǀǃƒ ýƓƿرطƧ ǑƕحǋǍ :Ÿƒ Ǌǆو ƗƺǄǃƒ ǑƼ مƋخو Ʀمنǒƶƕǃƒ Ɩƥǚƿ رƶǃƒ ǇƎƼ £ر ƔتǀوǄƿ ýدǒƶƕǃƒ Ƙر ƒƦƍ جǄƶت ǊǀǈƵ ǑƼ 
ƇƓ. (2) ش ثǒحǉƥ وǀي نǆǃ ǊǄكǉ مر Ɗلƶƞي دǄǀǆǃƒ ǇƋǂƼ £ǊبĈ ƥƓǀيǚƕ ح
 

ǋǍوƒ ǑƼ صطƬǃƒ Ɵǚرǋ :Ƴم وƓƙب Ɨƶمنǒǃ سƿ و ǊǄƶƼǍ Ǌǃح Ɨƞب ǚح Ɨƞمƕƙƶر ƖشرƮǀǆǃƒǍ £ƓƵو ƥمنǋ ذ ǇƊ ƒمن 
ǆƵب لƮǈوǀǃƒ ƭرǍ ƗǈƪǃƒǍ Ǉƈم ƓتƽرǍ ƓǆǌǈƵ ƳمƊ ƓجǕƒ ƇƓǆǄƵ ǊǒǄƵ ƴǆمǀƼ ƗدǆƵ بد لǒǃم لƕƙƶي رǄزمǆƶǃƒ Ǌب ل Ǌ
ǒǃǍسǋ ذ ƒمǄǀد £ƒبلǋ م وƊ Ɠǆǃ ƴƕƙĈ

 دǄǀم و ǌƼ ƓǌǒǄƵدǈƙƪيƗƞ ح رǒƺبƓ كرنƦ Ɠم رǒƹ ƴبƓت منƓ مƋƼ £ƓƵشرǊƵƓƕ تƓب مر
ǆǃت نǙƓƼ £Ǌƶƕتǋ ƳƓƕوǕƒ ب خذǍƊ Ɠǆجبǆƶǃƒ Ÿƒ ب ل Ǌن منƮوǗƒǍ ƗǈƪǃƒǍ ƔƓƙǂǃƒ ƭجƓƛǃƒ ƳƓǆبت ƩƓǒǀǃƒǍ 

ǋǍ £ƠǒơƮǃƒذ ƒيǃƓƤفǒǄǀƙǃƒ دǋ Ʀƍ وǆƵ ب لǒǃƥ ǚم لƕƙƶم من رǈزƬǃƒ ýري ƗƶسƓơƕن  .Ǌ
 
ƿǍدƦ كرǒǄǀƙǄǃ ƇƓǆǄƶǃƒ دƵ د Ƙتƶري ƘƓƽتد ƧǍك ƓǌǄحوƍ ýث ƘƓƕم ƓيدخلǒǄǀƙǃƒ ǑƼ دǍ ن Ǒƽ

------------------

ƶǃƒ ǇƓƪǃ [1]367-3/365.  رƜ £Ɣ
Ɯ £Ǒƕ 2 / 217. رط ǀǃƒرǒƪƽت[2] 

http://web.archive.org/web/20070809140418rn_1/kanzhassan.net/blog/blog.php

http://web.archive.org/web/20070809140418/http://kanzhassan.net/blog/blog.php
http://web.archive.org/web/20070809140418/http://www.kanzhassan.net/blog/rss.php?number=15
http://web.archive.org/web/20070809140418/http://kanzhassan.net/m3alqura2.php
http://web.archive.org/web/20070809140418/http://kanzhassan.net/maqalat.php
http://web.archive.org/web/20070809140418/http://kanzhassan.net/fatawa.php
http://web.archive.org/web/20070809140418/http://kanzhassan.net/books.php
http://web.archive.org/web/20070809140418/http://kanzhassan.net/sendmail/index.htm
http://web.archive.org/web/20070809140418/http://kanzhassan.net/shaekh.php
http://web.archive.org/web/20070809140418/http://www.kanzhassan.net/books/taqled.php
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 ǻǠȾǲȱǟ ǡɀǱȿ ǦȱǻǕ ȷǠɆǤǣ ǻǠǤȞȱǟ ȐɅȀǶǩ

ǁƐدǐǁل:üǋǓƐ  
 ýƓƿتƓƿǍ) ǏǃƓƶتǄو ǑƼ ƒسǒƕلǃƒ Ÿƒ ي ذينƓǀتǄونǂم ǙǍ تƙƶد Ǚ Ÿƒ Ǉƍ ƒǍيơبƙƶǆǃƒ (1) دين(
 Ǚخ ƻǚبǒن ù ýƓƙǀǃƒ ù ƥƓǌƞǃƒ ǇƊ ǑƼ ƇƓǆǄƶǃƒ ك ǇƓمơظوƕƿ ƒƧل ǇƊ يƓǌجر Ǒƕǈǃƒ صǍ ǊǒǄƵ Ÿƒ ǏǄسǄم Ǐǃƍ 
ǆǃƒديǍ ƗǈكǆǄƪǆǃƒ ǇƓو Ǉكƿ Ɠǆدم ƓǈمƋموƧح ينƑǈǒب ذƽƶǃƒǍ ƠƽƮǃƓوǆƵ خ نǌƽǃƓمǍ £ كǕƒ ýǍƊ ǇƓب مر ù ýƓƙǀǃƓ

ǃƒ ǏǄƵرƒج ù Ơبƶد ǇƦǗƒ بǋ Ǌوǋ ذǓƒ ǉيǃƦǍ £Ɨك Ÿƒ ǇƊ تƊ ǏǃƓƶب مر ýƓƙǀمنƒ نƛƶƕتǋƊ ýƓƙǀǃ Ǌƙǆǋ لǗƒ س ǅǚ
ǋƒƦƈǍمǂǃƒǍ فǆƵ نǒǃ من سǋƊ لǍ £ýƓƙǀǃƒ بǒن Ÿƒ ت ǇƊ ǏǃƓƶمǋ ƗƽǃƓƤذǂơǃƒ ƒمƙƵƒ د Ǚ ƇƒيرضƵ Ÿƒ ǉƓزǍ جل .

 
ƮǀǆǃƒǍو ƥبǒƕƪلƒ :Ÿƒ بǍ ƇƓƺƙجƵ Ÿƒ ǊزǍ جلǍ طǄمرض بƓت Ǚ ǐƊ £ǊتƬركوƊ ƒيƓƤǆǃƒ Ɠǌطƕو Ǉم Ÿƒ ƴت ǏǃƓƶ

 ر ƕǃƒ ýƓǆƵƊمن ل ǆƵكلǍ £Ǌنƒضو ƧبǄطǍ Ǌƙƶشري رƮنǍ Ǌǈيƥ ƗƶƼƧ Ǚƍ Ǌئƒد ƵǕمǂǃƓƙǀبƒǍ دƮǀت ǙǍ مǂتƓǒǈب
ƿĈƮĉدć بǍ Ǌج Ÿƒ ǊتǍ ǏǃƓƶك ǇƓخǌƼ Ǌǃ ƓƮǃƓوƒƥ خلǋ ǑƼ ذǍ £Ǐǈƶǆǃƒ ƒم كلƊ Ɠمر Ÿƒ ب ǊمنǒƤǃƒ رǌƼ س وǒƕل Ÿƒ 

 ǐƊمنǃƒ طرƒǍ £Ÿƒ Ǐǃƍ ƾسǆƶƙلǒƕƪǃƒ لƊ ƥƓǌƞǃƒ ǑƼ كƛرǕ نǒƕƪǃƒ Ǌلǃƒ ذ ǐيƓǀتلǀƵ ǏǄƵ ǊǒƼ دǃƒ دينǍ £س كلǒƕل 
ƧƊب يدƵ Ÿƒ ǊزǍ جلǋǍ بر وǌƼ وƒƥ خل ǑƼ سǒƕل ƒƦƍǍ £Ÿƒ حƕسǃƒ رجلǀƵ دǍ Ǌǃ Ɩسƕث لǆرƎƼ ƓǌƙǄƹ ǍƊ Ɠǋن ǊيǄƪك 

 بنƒ ǊǈمǏ طƶي£ ر ǒƤǃƒلǒƕس لƕسƓǆ ب

-------------

[1] سورة البقرة¡ اآلية: 190. 
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http://web.archive.org/web/20070809140418rn_1/kanzhassan.net/blog/blog.php

http://web.archive.org/web/20070809140418/http://kanzhassan.net/blog/blog.php?subaction=showcomments&id=1177895707&archive=&start_from=&ucat=4&
http://web.archive.org/web/20070809140418/http://www.kanzhassan.net/books/tahredabad.php
http://web.archive.org/web/20070809140418/http://kanzhassan.net/blog/blog.php?subaction=showcomments&id=1177895030&archive=&start_from=&ucat=4&


icon كƙب
 ǥǻȀȱǟ ȤɅȀȞǩ

ǃƒرƤǃƒ Ǒǋ :ƖƥرƵ ƜǍنƥ ينǗƒ سǒƹ Ǐǃƍ ǅǚر ǉبƿ ǍƊ ƥƓǀƙƵƓوƶƼ ǍƊ ýلƿ ط Ǒƶصريǃƒ Ơدƽǂǃƒ ǏǄƵ ƗǃǙرǕƒ كƕر £
ǉ.(1) رǒƽǂت منǑƵ شرƴ نƓم رǒƺب ل ƕƿمنǊ مǚس ƍتƕث نǆم

ǋǍذơǃƒ ƒي د ƴǆƞب Ÿƒ ǇƦƎت ǏǃƓƶم كلǒƿ Ɠلǃƒ ǑƼ رǍ ƖƥتƶريǍ Ɠǌƽي ƴǈǆمنƥ خوǒƹ ýرƮǀǆǃƒ و .ǊǒƼ ƥ
ǀƼوƤǃƒ ƓǈǃرƵ ƜǍنƥ ينǗƒ س ǅǚيĈƮǀب د Ǌبǃƒ ǇƓǒرƊǍ £Ɩƥن ƓǌتĈƤر ƜصƓح Ɠǌƕمنƥ ين Ÿƒ تǍ £ǏǃƓƶيĈǂơم ǊǒǄƵ حƑǈǒذ 
. رتد ǆǃƒمǂơب
ƿǍوǒƹ Ǐǃƍ Ɠǈǃر ǉيĈƮǀب دƥ ǐƊ Ǐǃƍ Ǌك ين ǇƓي منǌوƥي ǍƊ ƗنƮرƒن ǍƊ Ɨǒمƞوسǒƹ Ǐǃƍ ǍƊ Ɨǒرƥ ك ين .ƥƓơǃǗƓ
ǒǄƼسƮǀǆǃƒ و ƥبǃƓر ǇƊ ƖƥيƤرƥ Ǐǃƍ Ɯم ينǒƶنǆƼ £خر ن ƜمنǗƒ سǒƹ Ǐǃƍ ǅǚرƥ ك ينƓǆǄƶǃƒ ǍƊ ƥƓơǃǗƓنǌƼ Ɨǒو 

. مرتد
ƿǍو Ɠǈǃبƿ ǍƊ ƥƓǀƙƵƓوƶƼ ǍƊ ýلƮǀǆǃƓƼ £و ǇƊ ƥم ƓيĈǂơب مǄǂǆǃƒ ǏǄƵ ǊفƊ ǑƼ حǃƒ ǅƓǂدنǋ Ɠǒوǀǃƒ وƶƽǃƒ ǍƊ ýل ǇƍǍ £
. كƬǃƓبǍƊ ƥƓǀƙƵǙƓ بƴǀ تƖƥ ر ǃƒنتƓك

ǂǃǍنƊ ǑƼ حǃƒ ǅƓǂدنǃƒ ƓǒظǋƓر Ǚ Ɩيǂǆنǂơǃƒ مǄǂǆǃƒ ǏǄƵ ف Ǚƍ بǀوƶƼ ǍƊ ýل ǙǍ £بد ǇƊ يظǌر ǍƊ ǉƥƓǀƙƵƒ ش Ǌǂ
ǋذ ǏǄƵ ƒجوƧƒح Ǌح Ǐƙنƙƪطǂơǃƒ ƴǒمƊ Ʀƍ £ǊǒǄƵ ن ǊمنǄƶǆǃƒ وƊ ǇƊ ǅحǃƒ ǅƓǂدنƍ Ɠǒن Ɠǆتǀوǃƒ ǏǄƵ ǅظǋƓمن رǀǃƒ و ý

ǆƶǃƒ ǍƊلƿǍ £س دƕب قǃƦ ǇƓǒك .
ƿǍوƿ Ɠǈǃط Ǒƶصريǃƒ ƠدƮǀǆǃƒ ƗǃǙو ƥب ǇƊ Ǌيǂوǀǃƒ Ǉوƶƽǃƒ ǍƊ ýلƒǍ ضǃƒ Ơدƽǂǃƒ ǏǄƵ ƗǃǙرǕƒ كƕرǍ £كذǃك Ǚ 

 رƽǂǃƒ ǏǄƵ ƗǃǙدǃƒ ƗǄǆƙơمǍ Ɨơري Ʈǃƒرǒƹ ýƓƶƼǕƒǍ ýƒو ƿǕƒنƵ ƨرơتƒ ذ£ ǋǍرƺص Ǖƒر ùƽǂǃƒمنǉ ر ǒƹلĈǆƙơي
Ǖƒكƕر.

---------------

ǋ [1]ذƶƙǃƒ ƒريفǄǃ ر ƖƥمنǍ ضƿǍ £Ǒƶح دǃǍƓتƊ ǇƊ ج ǊǒƼ ƴǆم كل Ɠيدخل ǑƼ تƶريفǃƒ رƊǍ £ƖƥĈ
 سǒǃ Ɠم كلƜ خر

.دơǃƒ ǑƼ ƇƓǆǄƶǃƒ Ʊرƙشƒ ƓǆكƓƶ نƓمƓƶ مƓجǇ وǂيǏƙ حƖ ر ƕƙƶǆǃƒرǒƽǂƙǃƒ ƴنƒمو Ǐǃƍ ǊǒƼ رǒشƊ ǇƊǍ £Ǌǈم
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http://web.archive.org/web/20070809140418rn_1/kanzhassan.net/blog/blog.php

http://web.archive.org/web/20070809140418/http://www.kanzhassan.net/books/t3refalreda.php
http://web.archive.org/web/20070809140418/http://kanzhassan.net/blog/blog.php?subaction=showcomments&id=1177894460&archive=&start_from=&ucat=4&
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 ǠȝȀȉȿ ǦȢȱ ȀȦȮȱǟ ȤɅȀȞǩă

ƽǂǃƒر :Ɨƺǃ تƺطǍ ƇǑƬǃƒ ƗǒسƙرǍ ǉمƿ ǊǈوƵƓƬǃƒ ýر ƗǄǒǃ ǑƼ :كƽرƞǈǃƒ وƓǆƹ ǅم ǐƊ ƓǌسƙرǍ £Ɠǋم ǊǈسǒǄǃƒ Ǒǆك لƼƓر ƒ
Ǖن Ǌيƺط Ǒش كل ƇǑبƪوǂƼ £ǉƥƒس من لƙش رǀƼ ƓƑǒك دƽرƼƓǂǃƒǍ £ǉرǃƒ :Ɨƺǃ زǕ ƳƧƒن Ǌيƙƪرƕǃƒ ذ ƧبƙǃƓر ƴǆƞǃƒǍ Ɣƒ
 رƼƓǂǃƒǍ £ƔƒرƙǃƓب بơǃƒ Ǉطوƺي مǌنǕ ƳƒƧزǃƒ ǑǈƶيǊ)(1)£ تƓƕن ƧƓƽǂǃƒ ب ƞƵƊث ǒƹلƛǆكǏǃƓƶ (تǊǃ وƿ ǊǈمǍ £ƧƓƽك

Ɠǌ: ب رƽكǍ £Ƨو ƽǂǃƒل ǋƊمǌƼ ƴضƒو ǆǃƒكǄƙب حل من£ ǍحدƊ Ǌب رǆيǙǍ Ǌǃ زǈيƥƓǂ ي Ǚ ƩƓǈǃƒ ن ƵدćƶĈبƓ م ƯƧǕƒ من
Ɨǆƶǈǃƒ ƥ. وơƞم: رƽǂم جلƧǍ £ǉدơجǊǀ: حǉ رƼƓكǍ £ƓǋرƙسǍ Ɠǋدơج

ƽǂǃƒǍشر رƓùƵĄ :نǒǀضǗƒ يǒǄǃƒ ýƓùƿ £ǇƓùǆثƍ :ن ƓǆسĈǑǆćùƼƓǂǃƒ ك رƼƓرƽǂǃƒ ǇǕ ƒرƹ ط ǊƕǄƿ ǏكǋǍ £ǊǄوƊ نو :Ƴƒ
 :ýǍǕƒكƽرƍ نùǋǍ £ƧƓǂو ǇƊ يƽǂب رƓƪǃǍ ǊƕǄǀن ǙǍ Ǌيƶر ƻم Ɠيذكر Ǌǃ منƙǃƒ وحǒدǋǍ ذ Ǐǈƶǆǃƒ ƒمرƵ ǐǍب نƶض 
ƪƽǆǃƒرينƿ ǑƼ و Ǌǃتǃƒ Ǉƍ) ǏǃƓƶك ذينƽر ƒǍسوǌǒǄƵ ƇƒمƊƊ نذƧتǌمǃ ǅƊ ت مǈذǋƧم Ǚ يؤمǈ( 2). و(Ǉ
ƓƛǃƒنǍ :Ǒكƽج رơوǋǍ ƥنو وƓƪǃǍ ǑƕǄƿ :ǇƓƵنƋƼ £Ǒمơƞǃƒ ƓوƓƪǄǃƒ ƥنǌƼ :Ǒو ǇƊ يƙƶر ƻب ǙǍ ǊƕǄǀيǀب رƓƪǄنǌƼ £Ǌو 

Ǒƕǈǃƒ Ǌ بƇƓ جƓ مƾ صدǍ ƗơصǇ وƼرƶي مǌƼ £( 3)(ǊبƒǍ رƽكƒ وƼرƵ Ɠم مǋƇƓجƓǆǄƼ) ǏǃƓƶ تǊǃ وƿ Ǌǈم£ ǍحدƓج رƼƓك
ƔƓƕǃƒ ƒذ ǋمن£ ǍمǌنƓƪǄبǉǍ دơج م ǌǈǂǃǍمǄسǍ ǊǒǄƵ Ÿƒ ǏǄص

--------------

Ɨ: 20.  ي£ Ǔƒديدơǃƒ ƖƧسو[1] 
Ɨ/ 6 يǓƒ £Ɩرǀƕǃƒ ƖƧسو[2] 
Ɨ: 89. يǓƒ £Ɩرǀƕǃƒ ƖƧسو[3] 
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 ȼȺɅǼǣ ǕȂȾǪȅǟ ȿǕ ȴȲȅȿ ȼɆȲȝ ǃǟ ɂȲȍ ȼȱɀȅǿȿ ǃǟ Ǣȅ ȸȵ ȀȦȭ

مقدمــة

 ومحبته وتوقيره  وتعظيمه وإكرامه واتباع أمره وطاعته ونصرته rلقد أوجب اهللا تعالى على عباده اإليمان بالنبي 

حيا وميتا¡ وحرم عليهم أن يكفروا به أو يؤذوه أو يخذلوهº أو حتى يذهبوا عنه حتى يستأذنوه¡ وما ذلك إال لمكانته 

.rالعظيمة ومنزلته العالية الشريفة 

ولذلك فقد كان حكم من يؤذيه بقول أو فعل¡ أو يسبه أو يقذفه أو يهجوه: القتل ال محالة¡ حتى وإن تاب من فعله 

على الراجح كما سيأتي بيانه إن شاء اهللا تعالى.

http://web.archive.org/web/20070809140418rn_1/kanzhassan.net/blog/blog.php
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 عظيمة¡ وكان تعظيمهم له وتقديمهم أمره على كل شيء هو rوقد كانت محبة الصحابة رضوان اهللا عليهم للنبي 

 أو سبه أو شتمه إال وتثور حميتهم¡ ويغضبون لذلك أشد rهديهم وشأنهم¡ وكانوا ال يستطيعون أن يسمعوا إيذاء النبي 

الغضب هذا فضال عن أن اهللا تعالى قد عصمهم أن يقعوا فيه.

وقد ذكر القرطبي رحمه اهللا تعالى شيئا مما يدل على ذلك¡ وذلك في تفسير قوله تعالى (ال تجد قوما يؤمنون باهللا 

واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله...)[1] اآلية قال رحمه اهللا: 

 ماء فقال له: باهللا يا رسول r فشرب النبي r¡ جاء إلى رسول اهللا َّيقال السدي: نزلت في عبد اهللا بن عبد اهللا بن أب

اهللا ما أبقيت من شرابك أسقيها أبي لعل اهللا يطهر بها قلبه¿ فأفضل له فأتاه بها¡ فقال له عبد اهللا: ما هذا¿ فقال: هي 

 جئتك بها تشربها¡ فقال أبوه: فهال جئتني ببول أمك فإنه أطهر منه¡ فغضب وجاء إلى rفضلة من شراب رسول اهللا 

: (بل نرفق به ونحسن إليه).r وقال: يا رسول اهللا: أما أذنت لي في قتل أبي¿ فقال النبي rالنبي 

 فذكر له r فصكه أبو بكر صكة وقع بها على وجهه¡ ثم أتى النبي rدثت أن أبا قحافة سب النبي ُوقال ابن جريج: ح

ذلك فقال: (أو فعلته¡ ال تعد إليه)¡ فقال الصديق رضي اهللا عنه: والذي بعثك 

-----------
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ال يأثم المخطأ من المجتهدين في هذه األمة ال في األصول وال في الفروع¡ قال ابن تيمية: هذا قول السلف وأئمة 

 ال في ً مخطئاًالفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي (إمام أهل الظاهر) وغيرهم: ال يؤثمون مجتهدا

المسائل األصولية وال في الفرعية¡ كما ذكر ذلك ابن حزم وغيره¡ ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون 

شهادة أهل األهواء إال الخطابية ويصححون الصالة خلفهم¡ والكافر ال تقبل شهادته على المسلمين وال يصلى خلفه.

 وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين¡ أنهم اليكفرون وال يفسقون وال 

 من المجتهدين المخطئين¡ ال في مسألةعملية وال علمية. قالوا: والفرق بين مسائل األصول والفروع إنما ًيؤثمون أحدا

هو من أقوال أهل البدع من أهل الكالم والمعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم. وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلمو 

http://web.archive.org/web/20070809140418rn_1/kanzhassan.net/blog/blog.php
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بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول وال غوره(1).

وقد فصل ابن تيمية رحمه اهللا فيما ورد عن السلف في تكفير بعض الفرق الضالة أو أعيانها وعدم تكفير بعضها حيث 

قال: وأما تعيين الفرق الهالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم في تضليلهم يوسف بن أسباط ثم عبداهللا بن المبارك وهما 

إمامان جليالن من أجالء أئمة المسلمين قاال: أصول البدع أربعة: الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة¡ فقيل البن 

المبارك: والجهمية¿ فأجاب بأن أولئك ليسوا من أمة محمد¡ وكان يقول إنا لنحكي كالم اليهود والنصارى وال نستطيع 

أن نحكي كالم الجهمية¡ وهذا الذي قاله اتبعه عليه طائفة من العلماء من أصحاب أحمد وغيرهم قالوا إن الجهمية 

كفار فال يدخلون في اإلثنتين والسبعين فرقة كما ال يدخل فيهم المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون اإلسالم وهم 

الزنادقة¡ وقال آخرون من أصحاب أحمد وغيرهم: بل الجهمية داخلون في اإلثنتين والسبعين فرقة وجعلوا أصول 

البدع خمسة¡ فعلى قول هؤالء يكون كل طائفة من المبتدعة الخمسة اثنا عشر فرقة وعلى قول األولين يكون كل 

طائفة من المبتدعة األربعة ثمانية عشر فرقة. 

وهذا يبني على أصل آخر وهو تكفير أهل البدع¡ فمن أخرج الجهمية منهم لم يكفرهم فإنه اليكفر سائر أهل البدع 

بل يجعلهم من أهل الوعيد بمنزلة الفساق والعصاة¡ ويجعل قوله: هم في النار مثل ما جاء في سائر الذنوب مثل أكل 

مال اليتيم وغيره¡ كما قال تعالى (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا)¡ ومن أدخلهم 

فيهم فهم على قولين¡ منهم من يكفرهم كلهم وهذا إنما قاله بعض المستأخرين المنتسبين إلى األئمة أو المتكلمين¡ 

وأما السلف واألئمة فلم يتنازعوا في عدم تكفير المرجئة والشيعة المفضلة ونحو ذلك¡ ولم تختلف نصوص أحمد في 

أنه ال يكفر هؤالء وإن كان من أصحابه من حكى في تكفير جميع أهل البدع من هؤالء وغيرهم خالفا عنه أو في 

-----------
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مقـدمــة

 ليكون هاديا r وبعد: لقد أنزل اهللا تعالى كتابه على نبيه  rبسم اهللا والحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا 

يِّنا ما يحل لهم مما يحرم عليهم¡ وما يجب أن يلتزموه من عبادة اهللا تعالى وما يجب عليهم أن يجتنبوه َللناس ومب

¡ وقال تعالى (لقد منَّ اهللا (1)من المعاصي¡ قال تعالى (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون)

على المؤمنين إذ بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل 

(2)لفي ضالل مبين)

 خير الناس وأفضلهم وأطوعهم¡ وهم الصحابة رضوان اهللا تعالى عليهم¡ فكانوا rوقد اختار اهللا تعالى لصحبة نبيه 

دخلوا في نصوص الكتاب والسنة ُ¡ ولم ي r¡ وكانوا يسارعون إلى السمع والطاعة المطلقـة لنبيهم rأطوع الناس لنبيهم

 ال rآراءهم¡ ولم يتأولوا شيئا من النصوص الشرعية على غير وجهها الصحيح¡ بل كانوا وقافين عند حدود ألفاظ النبي 

يتعدوها وال يتأولوها على غير وجهها.

ولو ذهبنا نتتبع ما ورد في هذا الباب لطال بنا المقام وهذه نبذة مما ورد في ذلك:

ق يوما واحدا فصنع الناس الخواتم من ورق فلبسوها¡ ِرَعن أنس بن مالك  قال: أبصرت في يد النبي  خاتما من و

(3)فطرح النبي  خاتمه فطرح الناس خواتمهم

وعن أبي سعيد الخدري  أن رسول اهللا  كان يصلي فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم¡ فلما انصرف قال: (لم خلعتم 

نعالكم) فقالوا: يا رسول اهللا رأيناك خلعت فخلعنا¡ فقال  (إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا¡ فإذا جاء أحدكم 

  (4)المسجد فليقلب نعله فلينظر فيما فإن كان فيهما خبث فليمسحهما باألرض ثم ليصلي فيهما)

 قال يوم خيبر: (ألعطين هذه الراية رجال يحب اهللا ورسوله يفتح اهللا على يديه) r أن رسول اهللا  tوعن أبي هريرة

 علي rقال عمر بن الخطاب: ما أحببت اإلمارة إال يومئذ¡ قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لها¡ قال: فدعا رسول اهللا 

بن أبي طالب فأعطاه إياها    

-------------
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والمقاومة الوحيدة   تعتبر المقاومة العراقية الوحيدة في العالم التي تعتمد على ذاتها وإمكانياتها¡المقاومة العراقية:

الوحيدة التي ليس لها غطاء دولي بل هي التي تفرض  التي ليست بحاجة إلى السالح والعتاد والذخائر واإلمداد¡ وهي

 واإلقليمية والدولية¡ وتعتبر المقاومة األولى في العالم من حيث عدم حاجتها إلى نفسها على الساحة المحلية

أنواع األسلحة¡ وذلك من  المدربين والبرامج التدريبية¡ حيث أن الشعب العراقي وبنسبة %80 يجيد استعمال معظم

التدريبية التي كان يطبقها النظام السابق بشدة في  خالل الحروب التي خاضها الجيش العراقي¡ ومن خالل البرامج

العراقي إجباريا من عمر 14 ــ 60 عاما¡ ولقد تحول ذلك الجهد إلى خير وطني  العراق¡ حيث أمر بتدريب الشعب

ــ لجميع الصنوف  العراق (رب ضارة نافعة)¡ فلهذا تمتلك المقاومة العراقية البنية التحتية ــ البشرية للدفاع عن

ضباط البنتاغون ر قوات االحتالل وكبارّوالعلوم¡ وأولها الصنف اإلستخباري الذي حي

 

األمريكية في العراق) تكتيكاتها¡ وتمكنت من  فالمقاومة العراقية حسنت – بشهادة الجنرال مايرز (قائد القوات

مثل مدينتي الفلوجة وسامراء ال سيما في المثلث السني الواقع في شمال  السيطرة على بعض المناطق في وسط البالد

وأغسطس 2003م سقط   في أرقام قتلى وجرحى جنود االحتالل.ففي مايوٍوترتب على هذا ارتفاع متنام غرب بغداد¡

 في مايو 2004 ًسنة تزايد المعدل ليسقط 80 جنديا  على التوالي قتلى مع بدء عمليات المقاومة¡ وبعد37ً و 35 جنديا

أصبحت وتيرة مقتل الجنود األميركيين – وفق اإلحصاء األمريكي - تصل إلى أكثر  م¡ و135 في أغسطس 2004م¡ واآلن

العنف واإلرهاب" مع  "¡ بل وتوقع (وزير الدفاع األميركي) دونالد رامسفلد أن يزداد ما يسميهًجنديين يوميا من

م. 2005اقتراب موعد انتخابات العراق في يناير

على خالف ما توقعته اإلدارة األمريكية من أن تشهد مرحلة ما بعد تسليم السلطة للعراقيين في 29 يونيو 2004¡ 

 في المواجهات بين ً في تكلفة الحرب¡ فقد شهدت األشهر الثالثة التالية لعملية نقل السلطة المزعوم¡ تصاعداًانخفاضا

القوات األمريكية وجماعات المقاومة العراقية¡ على نحو ساهم في زيادة فاتورة الحرب األمريكية إلى أكثر من 151 

http://web.archive.org/web/20070809140418rn_1/kanzhassan.net/blog/blog.php
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 عن الخسائر البشرية الباهظة في صفوف الجيش األمريكي¡ وتداعيات الحرب على ًبليون دوالر في عام واحد¡ فضال

االقتصاد األمريكي¡ وعلى مكانة الواليات المتحدة العالمية كقوة عظمى.لقد شهدت فترة ما بعد تسليم السلطة 

للعراقيين زيادة كبيرة في عدد قتلى الجنود األمريكيين¡ حيث بلغ متوسط عدد القتلى في صفوف الجيش األمريكي 

747 قتيال شهريا¡ في مقابل متوسط شهري 
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"لو لم نكن موجودين فأية أمة في العالم ستدافع عن الحرية"(الرئيس األمريكي الهالك جونسون)

"إن للواليات المتحدة حقا تاريخيا في الوجود حيث صممت أمريكا لخدمة اإلنسانية"(الرئيس األمريكي السابق 

القس جيمي كارتر)

الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وبعد: فإن من الخطأ الجسيم والغفلة العظيمة أن 

ن ولو للحظة واحدة أن التدخل األمريكي في العراق وأفغانستان ومن قبل ذلك في الجزيرة ومصر وليد سياسة َظُي

جديدة أو أوضاع حديثة أملت على اإلدارة األمريكية اتخاذ خطوات لم تكن مبرمجة وال محسوبة من قبل¡ فالسياسة 

األمريكية واألوروبية اليهودية والنصرانية عموما خططت ومنذ زمن بعيد لما يحدث اآلن من التدخل العسكري 

والسياسي واالقتصادي المباشر وغير المباشر في المنطقة¡ وقد نوقشت هذه الخطط على أعلى المستويات السياسية 

حثت الخطط والبدائل لهذا التدخل مفصلة مع كل االحتماالت الواردة في هذا الصدد ُوالعسكرية في أمريكا وأوروبا وب

في مراكز صنع القرار السياسة والعسكرية¡ وقد تأكد بدء تنفيذ هذه الخطط القديمة والموضوعة اللتهام المنطقة ـ 

الجزيرة والخليج ومصر والعراق والشام ـ والسيطرة عليها بعد ضمان الوالء المصري األردني باتفاقات السالم الموقعة 

معهما والركوع السعودي والضعف السوري الواضح¡ ولعل ما حدث بعد اجتياح صدام حسين للكويت من تدخل 

عسكري سافر للقوات اليهودية والنصرانية ـ والتي ما زالت مرابطة في الجزيرة عموما وفي أرض الحرمين خصوصا ـ 

لهو ترجمة حقيقية على األرض لتلك المخططات القديمة¡ وسيكون لنا إن شاء اهللا تعالى وقفة خاصة مع التدخل 

األمريكي والصراع األوروبي في منطقة الخليج في مقال الحق. 

* وقد أكد كثير من الباحثين والسياسيين األوروبيين واألمريكيين ما قلناه سابقا¡ وأن خلفيات هذا  

http://web.archive.org/web/20070809140418rn_1/kanzhassan.net/blog/blog.php

http://web.archive.org/web/20070809140418/http://www.kanzhassan.net/books/hamlaamrikiy03.php
http://web.archive.org/web/20070809140418/http://kanzhassan.net/blog/blog.php?subaction=showcomments&id=1177890228&archive=&start_from=&ucat=2&
http://web.archive.org/web/20070809140418/http://www.kanzhassan.net/books/hamlaamrikiy02.php


----------

 يريد حدƊ ƴǒطƙƪيǙǍ £ǅǚ سǗƒ ƥǚƕǃ ƧƓƙƙǃƒ Ǎز ƹدƶب نǒǆǄƪǆǃƓب رǆيƓ م خطرƊ ƓǌǈƵ ƝƙǈيƓ مǍ Ɨǒƿƒرƶǃƒ Ɨǒưǀǃƒ ƚƒحد Ɗرƕƙƶت[1] 
 ǇƊيƙǂب ǇƊ  ƓǌǈƵ يǆر ƓǌǒǄƵ مرǂǃƒ ƧǍر £ǅƒبلǋ Ǉƍ ذơƙƪƙǃ Ɨǒưǀǃƒ ǉقǒƛǂǃƒ من رǃƒ دƒƧسƋƙǆǃƒ ƘƓنǕ ƗǀǒǆƶǃƒǍ Ɨǒن ƓǈنǀƙƶدƊ ن Ɠǌ
ƓǋƧƍصǆǃ ƘƓرحƓǋ ƗǄم Ɨت منƧƓيǃƓƶǃƒ ƣك مǒǆǄƪǆǃƒǍ ǊǄخ نƓصƈ ǇƊǍ Ɨث ƓǋƧƓسƨǕ Ǐǀƕƙم Ɨǈطويǃ £ƗǄذǃكƎƼ ن Ɠǈمن نرجو ƏƧƓǀǃƒ 
ǂǃƒريم ǇƊ يƕƮم ر ǙǍ ǚǒǄƿ Ɠǈƶي ǅƋƪطو من .ýƓǀǆǃƒ ý
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29 /04 / 2007في تاريخ المشرفأرسل بواسطة 

Ƈƒرǀǃƒ ƴم icon
 (ǦɆȺȕɀȱǟ ǦȵǼǺȱǟ Ʉȥ ǦȭǿǠȊȶȱǟ ȴȮǵ) ȷǠȶɆȲȅ ɀǣǕ ȴɅȀȮȱǟ Ƿɉǟ

مǒرح ǃƒنǆرح ǃƒ Ÿƒمƪب

ǂǃƒ ƢǕƒريمƊ ب ǑسǂǒǄƵ ǅǚƪǃƒ ǇƓǆǒǄمƧǍ حǍ Ÿƒ ƗǆبركƓتǍ ǊبƶدǍ صƧ ǑǈƙǄسƙǃƓكƊ خǂǃƒ Ǒريم ǑƙǃƒǍ ت ƓǌǒƼ ýƋƪ
Ƶح نǂمƧƓƬǆǃƒ كƤǃƒ ǑƼ Ɨدمǃƒ Ɨوط ǑƙǃƒǍ ƗǒǈيǆƪونǗƒ) ƓǌجƧƓƕي (Ɨك ƓǆكƕƙتƧ ǑƼ سƙǃƓك .

ƞǃƒǍوƊ Ɣƒخǒƕơǃƒ Ǒب ǇƊ تǄƶمǙƒ ǇƊ شƙر ǑƼ ǁƒجǒوǃƒ ƫطوǒƹƒتƼƓǂǃƒ رينƧƓơǆǃƒ بǒنǋǕ لǗƒ سǃƒǍ ǅǚذين Ǚ 
:نǒǌج Ǎ ǏǄƵنǒǆǄƪǆǃƒ ǇƒدǄب من دǄب مǌǈم وǄƤي

ƋƼ *مǌƼ ýǍǕƒ Ɠوƙǃƒ طوƒ Ƴخ ƒƧƓǒƙمنǄǂǆǃƒ ف ǑƼ جǒوشǌمǂǃƒǍ و Ǉج منǈوǋƥمǍ نƮرتǌب مƽǈǃƓسǍ تǒƕƛت 

ƵرǍشǌمǍ مǌǂǄم ƇƓǀǃ تǒƮơلƵ رƒƨ Ưمن ئلǃƒ دنǌƼ Ɠǒذ ƒكƽر Ǚ شكƿǍ £ǊǒƼ دƊ جǃƦ ǏǄƵ ƴǆس كƊǍ ƓǈƽǄئ Ɠǈƙǆ

 ǏǃƍǍيومǋ ƓǈذǃƦǍ £ƒكǒƛǂǃ من رǙƥ ئلǀǃƒ ر Ÿƒ ǇƎƼ £ƗǈƪǃƒǍ ǇƈتǍƊ ǏǃƓƶجبǋƊ ǏǄƵ لǗƒ ي ǇƓǆموǆǃƒ ƖǙƒؤمǒǈن 

ǍمƼƓǂǃƒ ƖƒƥƓƶرين ýƓǀƼ تƍ) ǏǃƓƶنǂǒǃǍ ƓǆمƧǍ Ÿƒ سوǃƒǍ Ǌǃذينƈ مǈوƿ Ǐǃƍ (ƒو ǊǃتǍ) ǏǃƓƶي منƙوƧǍ Ÿƒ ýسو Ǌǃ

ǃƒǍذينƈ مǈو ǇƎƼ ƒحزǋ Ÿƒ ƔمƕǃƓƺǃƒ و ýƓƿǍ £(Ǉتǃƒ Ǉƍ) ǏǃƓƶذينƈ مǈوƓǋǍ ƒجرǍ ƒǍجǋƓد ƒǍبƋموǌǃƒمƊǍ نǌƪƽم ǑƼ 

ƒǍ جر ƓǋǍدƶب منƒ وǈم ƈذينǏǃƓƶ (ǃƒǍتǊǃ و) ƿ Ǐǃƍضƶب ƇƓǒǃǍƊ مǌưƶب كƑǃǍƊ ƒǍرƮن Ǎ ƒǍǍƈذين ǃƒǍ Ÿƒلǒƕس

ǍجǋƓد ƒǍمǂƶمƑǃǍƋƼ م كǂǈمǒƹǍ (رǃƦ ك كǒƛرǀǃƒ ǑƼ رǃǍ £Ǉƈذǃي كǀوƒ ýت بنƧ ƗǒǆǒحƊ Ǉƍ :Ÿƒ Ǌǆصلǃƒ دينǍ ك ǊǃƓǆ

 ǇƊيǂوơǃƒ ǇبƺƕǃƒǍ Ÿƒ ǑƼ ضǆǃƒǍ Ÿƒ ǑƼ وǙƒǍ Ÿ ƖƥƓƕƶǃƒǍ Ÿƒ ǑƼ ƖƒƥƓƶǆǃƒǍ Ÿƒ ǑƼ ƖǙƒسƓƶƙن ƗبƤǃƒǍ ŸƓو ƻ

7/109Ɯ Ɨǒǈƪǃƒ ƧƧ).دǃƒ ƴجƒƧ)ùǋƒ .Ÿ ƴǈǆǃƒǍ Ÿ ƇƓطƵǗƒǍ Ÿ ƇƓرج ǃƒǍ Ÿƒمن

Ǎ ǑƼǍ *جو ƔمƼƓǂǃƒ ƖƒƥƓƶرين ýƓƿ ت) ǏǃƓƶيƊ Ɠيǃƒ Ɠǌذينƈ مǈو Ǚ ƒتƤƙذƵ ƒǍدƵǍ ǐǍدǍكم ƇƓǒǃǍƊ تǀǄوǌǒǃƍ Ǉم 
Ɠǆ م ǍمǂǈمƌƒƇ برƓ ن ƍمǌومǀǃ ƒوǃƓƿ Ʀƍ Ǌƶم ذين ǃƒǍمǒǋƒبرƍ ǑƼ ƗǈƪحƖ سو Ɗم ǂǃنتƓك دǏǃƓƶ (ƿتǊǃ وƖƥ) ƿ ǏǃƍوǆǃƓب
ƖǙƒ مو مƙتǚƼ £(ǉ حدǍ ŸƓبƒ وǈتؤمǏƙ حƒ بدƊ ƇƓưƺƕǃƒǍ ƖǍƒد ƶǃƒمǂǈǒبǍ Ɠǈǈǒبƒ بد ǍمǂبƓ رنƽك Ÿƒ ǇǍƥ منǇǍ دƕƶت

http://web.archive.org/web/20070809140418rn_1/kanzhassan.net/blog/blog.php

http://web.archive.org/web/20070809140418/http://kanzhassan.net/blog/blog.php?subaction=showcomments&id=1177889763&archive=&start_from=&ucat=2&


ǆǃƒؤمǒǈن ǙǍ ت Ǚƍ ƠƮبƼƓǂǃƒ ƖƒƥƓƶǆرينǍ بǌưƺمƿǍ £دƒ ýƓƿ بنǒǀǃƒ مƧ ح ǑƼ Ÿƒ Ǌǆبǋ ǇƓǒذ Ǚ :Ǐǈƶǆǃƒ ƒت ƠƮ
ǆǃƒو Ǚƍ ƖǙب ƖƒƥƓƶǆǃƓك ýƓƿ ƓǆتƵ ǏǃƓƶنƍ مǒƕơǆǃƒ ƇƓƽǈơǃƒ ǅƓنƊ نǀǃ ýƓƿ ǊومƼƊ) ǊرƊيƙم م Ɠكƙǈت مƕƶدƊ ǇǍنƙم 
ƈǍبƌƓكمƿǕƒ دموƎƼ ǇنǌمƵ دǒǆǃƓƶǃƒ ƔƧ Ǚƍ Ǒǃ ǍنǄƼ £(ت مǒǄƤǃ ƠƮلǋ Ÿƒ ذǆǃƒ ǉو Ǚƍ ƗǄƤǃƒǍ ƖǙƒبǒǀơƙقǋ ذ ǉ

ƎƼ ƖƒƥƓƶǆǃƒن Ǚƍ ƇǙǍ ǙǍ Ÿ Ǚƍ ƇǙǍ Ǚ ǊبƕǃƓر ƖƇƒم كل منƕƶو ƥسو ýƓƿ £ǉƒتƍ ýƓƿ ƦƍǍ) ǏǃƓƶبرǒǋƒمǕ بƿǍ Ǌǒوم Ǌ
ƍن Ǒǈبر Ƈƒم Ɠǆتƕƶدǃƒ Ǚƍ ǇǍذƼ ǐطرنƎƼ Ǒن ǊسǌǒدينǍ جƓǌǄƶ
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Ƈƒرǀǃƒ ƴم icon
 (ȴȾǝǠȶȅǖǣ ȴȾȹɀȶȆɅȿ ǥȀɅȂǲȱǟ Ʉȥ ǨɆȡǟɀȖȲȱ ȷɀȝǼɅ ȸɅǾȱǟ ǒǠǤȖǺȱǟ ȴȮǵ) ɄȹǠǮȱǟ ȀȮǣ ɀǣǕ ȴɅȀȮȱǟ Ƿɉǟ

مǒرح ǃƒنǆرح ǃƒ Ÿƒمƪب

ǂǃƒ ƢǕƒريمƊ) ب بوǂرƓƛǃƒ نǂǒǄƵ ǅǚƪǃƒ (ǑمƧǍ حǍ Ÿƒ ƗǆبركƓتǍ £ǊصƧ ǑǈƙǄسƙǃƓكǂǃƒ ري ǑƙǃƒǍ ƗǆتƵ ƓǌǒƼ ýƋƪن 

ÁǙ ǅƊ ƇǙ ؤ ǋفǄخƖǚƮǃƒ ƨ وƞي ل£ ǋǍمǌئƓǆسƋب مǌونǆƪيǍ Ɩزير ƞǃƒ ǑƼتǒƹƒطوǄǃ ǇوƵيد ذينǃƒ ƇƓƕط Ƥǃƒمǂح

ƞǃƒوǄƵƒ :ƔƒمƊ خǂǃƒ ǑريمƍǍ Ÿƒ ǑǈǀƼǍ ي Ǐǃƍ ǁƓخ كلǒرǃƒ ǇƊ دǄǃ ƇƓƵطوǒƹƒتƧƓơǆǃƒ بǒنǘǃ س ǊǄǋƊǍ ǅǚبطو ý

ǆƶǃƒرǍ ب ƇƓǀمǌǂǄمǍ م Ɠيدخلǋ ǑƼ ذ Ǚ Ǐǈƶǆǃƒ ƒيơبل لǋ من وƵƊ ظمƓƶǆǃƒ صƿǍ Ǒي دƮلƽǂǃƒ Ǐǃƍ ب رƪơب 

 منƖ مدǅǚ سǗƒ Ɣحر Ǎرƽǂǃƒ ƗǃƓح ǏǄƵ رƼƓǂǃƒ ƘوƹƓطǃƒ ƒذǋ ƇƓǀبǉƓưƙǀ مǍ ƇƓƵدǃƒ ƒذǋ ǏǈƶمǇǕ £ǑƵƒ دǃƒ ýƓح

ǃƒزمنƨǙǍ £مǃƒ Ǌرض Ǐبǋ Ɠǆو ǊǒǄƵ منƽǂǃƒ رƧƓơǆǃƒǍ بǘǃ ƗسǋǍ £ǊǄǋƊǍ ǅǚذ ǅƨǚǃƒ ƒكƽر Ǚ شكǂǃǍ £ǊǒƼ ن 

ǙƒحǄǃ ƱƓǒƙيوجب دينǆǃƒ ǏǄƵ رƵ Ƈد ǅتǒƽǂي من رƶƽلǃƦ ك Ǚƍ بƶدǒƕƙǃƒ من نƮƿ دǋǍ ǉي لƮǀدƿ ǅƨǙ و £Ǚ ǅƊ Ǌǃ

ǒƽǂƙǃƒ ǇǕرǋ ǑƼ ذ ƔƓƕǃƒ ƒمنǒƽǂƙǃƒ ب رǀǃƒ ǅƨǚوƊ ƠǒơƮǃƒǍ £ýن Ǚ Ǌيƞو Ǚƍ ƨبƶت دǒƕنƮƿ دǃƒ د ǑƵƒبǌذ ƒ

ǃƒدƿǍ £ƇƓƵدǀǃƒ ƓǈǄƮƼ و ǑƼ ýمǒƽǂƙǃƒ ƗǃƋƪب رǀǃƒ ǅƨǚوǆƵ ýوم ǑƼ ƓمơƕثǍƋƙǃƒ يلǍ سǂǒوƿ Ǉريǆǃƒ ǏǄƵ Ɠƕو Ǉƍ ƴƿ

ǏǃƓƶ.تŸƒ ƇƓ ش

 ƒƦƎƼكǃƒ ǇƓدǄǃ ǑƵƒطوǒƹƒب تǌذ Ǚ ƒيƶرƊ ƻنǌك م ǍƊ ƧƓƽمƧƓơبǒن ǍƊ ك ǇƓمǃƦ ǑƼ ǙǍƋƙت كǍƋي ǚيĈƶذ Ƨب ǚƼ Ǌ

 م ǌǀƪƼǍمǌǆǄظǇǕ ýƓơ بƨ وƞي Ǚ رǆƶǃƒ ýبطو مǌǃ ƇƓƵدǃƒ ǇƓكǇƍǍ £Ǌǀ ح ǑƼ رƼوƙم ر ǒƹرǒƽǂƙǃƒ ƱƓǈم ǇǕ رƽǂي

ǍتǋƨǍƓƞمơǃ دƬǃƒ ƥǍري ƗƶظǋƓر .ƴǒǆƞǄǃ 

http://web.archive.org/web/20070809140418rn_1/kanzhassan.net/blog/blog.php

http://web.archive.org/web/20070809140418/http://www.kanzhassan.net/books/rodod02.php
http://web.archive.org/web/20070809140418/http://kanzhassan.net/blog/blog.php?subaction=showcomments&id=1177889317&archive=&start_from=&ucat=1&


 ǇƍǍكǃƒ ǇƓدǌǃ ǑƵƒبذ مǃي كƶر ƻكƽرǋم ǊǈǂǃǍ يدƵوǌǃ مو مǌǃƓƶƼƊ ǏǄƵ ƗǀƼƒم ǍƊ تǃ ǚǒƮơدن ǍƊ ƓǒمƮǈب ǍƊ 

ƧيƓسǈƵ ƗدǋمǌƼ ذ Ǚ ƒشك ǑƼ كƽر Ɠǆǃ ǉب ƓǈǒسƓبǃǍ £Ɠǀذǃك Ǚ يƞو ǑƼ ƗƵƧƓƪǆǃƒ ƨتǒƽǂصد من ر ƧمǃƦ Ǌǈك Ǚƍ 

 ن ƵǍمǌǈƵ Ɣيذ£ ǍƊ ن ǒǆǄƪǆǃƒ ǏǄƵمǌحرب ǑƼ مǌǃ ƒصرƓǈمǇ وǂيǇƋ كǊǒǄƵ ý£ تد ئنƒرƿ ǍƊ ǊǃƓحƗƼ رƶم دƶب

ƗƕơǆǃƒǍ Ǒ.رضǃƒ ǇƓƪǄب مǋيذكر Ǎمǌƞǌǈم

ƿǍد ƣǒƬǃƒ ýƓƿ س ǇƓǆǒǄبنƕƵ دƧ ƣǒƬǃƒ ýƈ Ÿƒ حǕƒ :Ÿƒ ǊǆمرǃƓƛǃƒ م ث Ɠǆيوجبǆǃ ƥƓǌƞǃƒ نƒ تƮب ف ǊمظǋƓر Ɩ
ƬǆǃƒركǒنƓƵƍǍ نǌƙمǒǆǄƪǆǃƒ ǏǄƵ ب نǒد ǍƊ ب ǍƊ ǇƓƪǄبǄǀب ǍƊ بǌƼ £ýƓǆذ ƒكƽم رƤر ƜمنǗƒ سǆƼ £ǅǚن ǇƓƵƊ 
ƬǆǃƒركǒنǒǆǄƪǆǃƒ ǏǄƵ ن 
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Ƈƒرǀǃƒ ƴم icon
 ȳǟȀȮȱǟ ǒǟȀȪȱǟ ɂȱǙ

اهللا تعالى أن الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم¡ اإلخوة القراء الكرام: السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وكل عام وأنتم بخير¡ وأسأل 

من والعزة والتمكين والنصر والتأييد.  ُيعيد العيد علينا وعليكم وعلى المسلمين بالي

شاء اهللا تعالى إخواني الكرام أعتذر إليكم عن تأخري في الرد على رسائلكم الكريمة لظروف ألمت بي¡ وأرجو من الجميع أن ال ينسوني من دعائهم¡ وسنجتهد إن 

في متابعة كل رسائلكم والرد عليها فور وصولها إلينا بقدر استطاعتنا والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

 

أخوكم 

أبو عمرو 

عبد الحكيم حسان 
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http://web.archive.org/web/20070809140418rn_1/kanzhassan.net/blog/blog.php

http://web.archive.org/web/20070809140418/http://www.kanzhassan.net/books/rodod01.php
http://web.archive.org/web/20070809140418/http://kanzhassan.net/blog/blog.php?subaction=showcomments&id=1177888896&archive=&start_from=&ucat=1&
http://web.archive.org/web/20070809140418/http://kanzhassan.net/blog/blog.php?subaction=showcomments&id=1177882044&archive=&start_from=&ucat=1&
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