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 النقيب الرد على  يف  صرب اللبيب ىنتهَمُ
العجيب  التمييع منهج موهد

 

َتِدَي هلل افذي هدإا فِـٓـٰ احلّد ْٓ ـَّْا فَِْ ـُ رشوفِِه  ، وافهالة وافسالم ظَذٰ فوٓ أْن هدإا اهلل ذا وما 

َبَع ُهداه آفِه وأصحابِه وَمن شار ظذٰ وَ ، وُمْهَىٍاه  ا بًُد : ؾّ٘ن أصدَق احلديِث ـ ََنجِه واتَّ ،   تاُب اهللـ، أمَّ

ورشَّ إموِر ُمـْحَدثاُُتا ، وـلَّ ُمـْحَدَثٍة بِْدَظة ، وـلَّ بدظٍة ضالفة ، وـلَّ ، × ُي حمٍّد دْ هَ  ِي دْ ـَٓ ـوخَر افْ 

ا بًد  :  ضالفٍة يف افْار ، ثم أمَّ

 

ـِْة واجلّـاظة ْن أصوِل أهِل افسُّ
ِّ مْٓم  وُوُجوُب َهْجِرِهْم مع افتحذيرِ  : َتْرُك ُمـجاَفَسِة أهِل إهواء ؾ

م  تـبـٔـغُ و 0هبم وافتنٓرِ  ِٓ ـِة افًارؾغ بووابِط افتبديع ، وواجٌب ظذٰ  ظذٰ واجٌب رشِظيٌّ حافِـ  إمَّ
ِ
 ل  ـُ  ظِـامء

ًِ  أهلِ  أن يُْنـَر ـالمَ  مسِمٍ  ـْة تْتِكَ افبدظُة و رَ تْدثِ  حتىٰ  هِ وؾِ رُ بحُ  مِ ِْ اف ‘ :  ـيُّ إفبإِ  مةُ ؿال افًالَّ 0افسُّ

وفٔس ذفك من افٌٔبة يف يشء  ، به افْاُس  رَّ ـتَ ـٌْ ـٓ يَ  مْه حتىٰ  وافتحذيرِ  افبدظةِ  بهاحِب  افتنٓرِ  نَ مِ  دَّ ٓ بُ "

 0(2)ه"ـتُ ـبـٔـــاَزْت ؽِ ـــج هُ ـتَ ــبِْدَظـَر ـَٓ ـْن أطْ ـ"مَ ‘ : وؿال افًالَّمُة ابُن باٍز  0(1) "ًغى  َْ ـتَ ـُّ ـافْ  بًُض  مُ يتوهَّ  ؿد اـّــ

غَ ـًـال افـوؿ ِّ َخُذ َظْن صاِحِب افْ ـ"ٓ يُ ‘ :  الَّمُة ابُن ُظــَثـْٔ َِّ ـّٔــــٰى ؾتَّ ــح ْيءٌ ـْدَظِة َص ـبِ ـْٗ  000 هتِ ظَ دْ بِ ـب ُق ا ٓ يتً

َِ  افًِمِ  ُب ظِٔه ضالَّ حٔث يتواردُ ، اؽسار افْاس به واؽساره بٍْسه  :مٍسدتغ دُ وجِ ٕن ذفك يُ  مْه ،  ونَ ََّ ويت

  ، افًَٔدة وظِمِ  افْحوِ  بغ ظِمِ  ُق ر  ٍَ ٓ يُ  يُّ وافًام  
  ٓ جيُِس  اإلٕسانَ  أنّ  ىٰ ذا ٕرَ ـٰٓـفِ

ِ
 وافبدعِ  إٰػ أهل إهواء

 ًَ َّٓ  ثالًـم ِف رْ ـوافهَّ  وافبالؽةِ  ةِ ـٔـافًرب ظِمَ  ٓ جيدُ  ـان إن حتىٰ  ، امىِ  0(3) "ْٓمـا مرً ـخ اهلل فه ٔجًُل ـٔٓم ؾسـؾ إ

 

ُهم ن ُيوافِــٔٓمَّ ؾُٔف بِ  ُر  ويداؾعُ  وُيْاِِصُ مْ ظْٓم وُيـَبـر  ُٓ م أؾًاَفـ ُٓ ــَت ويىًُن  وُيثْي ظِٔٓم وُيًُِِن مـحـبَّ

م ، وُيـَنـْ ُع ظذٰ رَ جْ ـَمن يَ  يف ُٓ ُر افْاَس مْٓم ُح ِٔـٔع افذي ؾٓـٰ ؟  َمْن ُيـَحـذ  ّْ لُّ أصٍل يؤع !! بذا هو مرُض افتَّ ـُ ه 

ّىٰ  رَة صاحبهِ َمرٌض ُيهُٔب به ًَ ،  وادَُْر مًروًؾا ، ًُْرايرى ادًروَف مُ  وِؾىَْرَتُه بإٓتُاس حـتىٰ  باف

وا  وفو هَدموا افَواظَد و ـوصخُ ـافنُّ  وُيًي مَ  ـَته بَردُّ ٍَ ٍر وٓ تـّـحـٔص !! الافْهوص ، ويتَّبُع َهواُه وظاضِ  تدبُّ
 

 0 110ص (حِٔة ضافب افًِم)رشحwww.abuqudamah.com/4002        (3  ): ذا افرابطهــٰ ظز ٍِتوىٰ ف فتسجٔل افهوتـياّـاع تشا يُّْك  (2، )( 1)
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َْٕؼِ هــٰ ْزَ 
ْوا ـِ ن توفَّ َّّ ًُوال ، وافدظوِة إػٰ وِمـ  اف

ِ
ِر افسَِٔم افوال ، وافهـــٰ ذا افوباء ُْ ٍِ ِٔد ــًِ ـَْ ـتَّ ـذا اف

ْكَ ادًّورة بٕزيُل ادْهورة  : ذا ادِْٓج افَبىَّالوافتٖصِٔل فِـٓــٰ
ّٰ  ظبدِ  بنُ  أمحدُ "ِّ  - هداه اهلل -"افَْٔب نِ افرحـ

رِة إؿامِة حزٍب شٔاِشـيٍّ بِ وافَِّذي إَْخَدَع ؾٔه  ُْ ؤَ بًُض افْاس ظْدما َتراَجَع ظن ؾ ََِن تَبـرُّ َّٔة وَأْظ ُه من اْشِم افسٍِ

َّٔة  ــ
وْؿَراضِ ُّ ي َ حاُفُه ُن رْسَظاَن ما تَ ، وفـــٰديِن افد  أهِل  ؾـِم يَزْل ُيـثـْي ظذٰ  ، َتهيرَ وإُنَف أْمـُره وأطَٓر رَسِ بغَّ

ُم ُص  إهواء ي  ًَ م ،ُخووُي ُٓ ِٓ م وإطٓاِر مـحـبَّ ظْٓ تُٓد يف افدؾاعِ ـجـوي َص ِْة يف افوؿِت ذاتِِه م ، وــت ُُياِجُم أهَل افسُّ

وْ  وا فِْاِس ُظواَرُهمُ  ا ٕحبابِه افٌاوين ،افذين َتَهدَّ ٍُ ــبغ ، حـتىٰ  وـَن ُّ أ ادسُغ و اْفـ ــَِّْة  ٕـَبـزَ تـَجـرَّ َأْهَل افسُّ

ٍب مَ  ََ َِ ـبَّاَبة" !! وبِ ـتاَبةـِنـغ ، ؾـَال : "ُهُم افسَّ ٌْ ـــ ُّ ـُسـُه اْفـ ٍْ ـ َٕ ــَتـِف  ُْ ُل َمْن ٕبَ ؾـ ، مل ت ذا ُهم بِـٓــٰزَ هار يٍتخُر بٖٕه أوَّ

ُل َمن و ، افَِِب  َٖتَ  تُّ ؾٖرد!!  افُبٓتانفَِك رماُهم بذٰ أوَّ ، وبٔاَن حاِل افذيَن ُيـَْاِضُل ظْٓم  ِحسان ُه بٖبٔاٍت ُمُاَؾـ

َِّه ي بِافَِِب وافِسان ٌَ ــسـ، فً َذيانفَّ َظِن ـُُ ـَٔ ـَؾـ ِٔـيـَتحْ ــْس ـي أو ٔان ،ثَ ـتٍُٔق من اف َٓ َّٓ افـتَّّـاِدي يف  ؾْ٘ن َأبـَىٰ  ، افـ إ

ـٔان  ٌْ ـ ـاؾ، افىُّ َّ َّٓ جزاُء افـخِ  ـ ــســتًان، ؾٖؿول    0 افـِخـْذٓنِ  ـْذِٓن إ ُّ  : واهلُل افـ

 

ُّ ـََإٔ ( ِٔب ـــَِ ـَّْ ـاف ) (1)ْرِف ـي ظُ ـبَّاُب ؾِ ـــــسَّ ـا افـََإٔ ــــــا اْفـ ُِ ـــاُب ُذو اْفـخُ ـتَ ــــٌْ َّ ــ ًِ ـــِق اْفـ  ــِٔب ــــ

ِِ ــَراِم ، َويْ ــــــــــُذو اإلجْ الَُّم ــــــيَّ ــاف اـََإٔ  ـَو ُذو إَهْ  ـي!!ــــ
ِ
 !!ِٔب ـبِــــبِاْفـحَ   ُف ـوَص ـيُ   َواء

َِ ــَٕ ا )ـَي  َك ـبُ ــٔــبِ ـــــــَح  اـــــِص  اَح ـَ( َأب ـُٔب ـــــ ـً ٕ  ىـََأْدٕ  ْب ــُِ ـــاْرتَ  َدِة : ـــــاظِ ــــــََ ـــبِ  (2)ْر  (3)وِب ـُافذُّ

 وِب ـــــبِاْفُوُج   اـًً ـــىْ ــــــؿَ   اَس ـَّْ ـاف  ىـتَ ــــــَأْؾـ وَ  يـــَربـ    ْرعُ ــــــَص    ىٰ ـــحَّ ــَْـــــــُي   َأنْ    َق ــــَواَؾـــــؾَ 

ُّ ــــ: هُ  اَل ـــَوؿَ  ىٰ ـــَش ـَتاُح وَ ـــــــَو اْفـ ًَ ْس َٕ َّ  ى ـإفَ  ْوَف  ُٔ ـــــــٌُ ـافْ   ِْمِ ـــظِ   يـؾِ   ولِ ــــــْٖمُ ـاْفـ  وِب ــ

َِّ ـــــــــــــظَ  وَ  ِج ــــتَّ ـــــبِاف     ـَل ـــ  ِريِب ــــََ ـــافْ    ِس ـــــإَمْ بِ     اهُ ــٍَ ـــــَٕ    انَ ــَ  وَ  اهُ ـــــــَو ـــــَاْرتــؾَ      َدرُّ

ـْ   َوٓ ب   َوى ـِش   نْ ـمِ   ْوٌف ـــَوَخ  (4)نٍّ ــطَ   ـُض ــحْ ـَمـ َو ـــهُ   ْل ـــَب َراَه ، ـــــإ ؿِ   افرَّ  ـِٔب ـــافرَّ

َٔــافْ   واـَدؿُ ـــَص  ْو ـفَ  وَ  ـــَفـ يــَربـ  ـِر ـبِـَْـْه    ـغَ ــَِ ـــ  ـِريِب ـــــُّ اْفـ   اِف ـــــــْرَج ٘ـــبِ     ْواــَافـــَب    اـــَّ

ا : ادراد به  ( 2)      0افَْٔب : ٕـٓجه وظادته وضريَته ْرفظُ  ( 1) ـً  0تًاػٰ  فؼع اهلل ادخاففظذ افدشـتور  آشتٍتاء افديّوؿراضيِصـر

 وـٖنَّ افوؿوع يف افؼك هو افرضر إخـف من ؽره !  ! "ارتُاب أخـف افرضرين"ؿاظدة  ػٰ إزظم إٔه اشتْد يف ؾــتواه  ( 3)

ونزظم أهل إهواء إٔـٓم  ( 4) َِّط افًِّ، وإن مل يًٍِوا ؾستؤع افبالد فِّواؾَة ظذ افدشتور افؼـي  ُمـْوَىــرُّ !  ادــحـاإلفْ  أهُل إٔون وـويتس

ـْراٌه مُ و ْت ؾافرضورات تبٔح ادحــيورات ٓ افؼـٔات ، وفٔس َثمَّ إ ََّ ـحَ ما هي إَّٓ أوهام وطْون ، وإن صحَّ رار ـب٘ؿ رَ ـــياهُ ــتـٔح فـٓم افــبــيُ  ٌق ـ

 0- تبارك وتًاػٰ  -هو طن شوء مـحـض ، وخوف من ؽر افرب بل ، افؼك 
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ّٰ   َظاَهُدوا  َمنْ  َو ُهْم  ْحـ َُّ ـــــمَ    نْ ــئِ ـــفَ  : اـْومً ـيَ   ـنَ افرَّ َّ   َل ــبْ ــــــؿَ   ا ـَْ ـَتـــــْْ ــــــ  ـِٔب ـــــــــِن ــــــاْفـ

ـاــؾَ  َّّ ـ ُ  ــــمُ     َِ َُ ــــَٕ    واــُْ ــــــ ْم ــبَ ـــََ ــــَٖظْ ــؾَ  ْواـــَوفَّ ـــــَت   ، وا ــثُ ــــــ  ُِوِب ــَُ ــافْ     يــؾِ     َراًباـــــَخ    ُٓ

ْم  َِ ًٕا  ْذٓنِ ـاْفـِخـ  ِشَوى َيـِجـُدوا  َؾــ ٌَ ـــــــمَ     نْ ـــمِ      ٰفَِك  َوذَ  َظـْو ٕ    اِت ــبَّ ــــــــ  (1)وِب ـُافذُّ

ـاـــَ   ـــاْبـ    واــــَزاؽُ     َّ
َٔاَشاِت ــِش ِؾـي      اُضواـَوَخ  ِْمٍ ـــــظِ     دَ ـًْ ـبَ     َداءً ــتِ ُروِب    ـ  (2)افزُّ

ُِّواــمَ  وَ  اٍط     ِمنْ     ـ ُروِب    اَهاِت ــتَ ــــمَ    يــؾِ    واـاظُ ــَو ــــَؾـ ـٔمٍ ـــــَِ ـــتَ ـــــــْس ــــــــمُ    ِِصَ  افدُّ

ٍْ ـــــَُو ي اءً ـــــــــَس ــــــــــمَ   اُهْم ـَٓ ــــْْ ــــيَ    انَ ــَ    َك ــبُ ــٔــبِ ـــــــَح  ْم ــتِ ــــــــــ ِٓ  وِب ــــــبِاْفُوُج    اًحاـبَ ـــــــــــَص   ـٔـ

ىٰ ــْْــيَ    اِت ـَّٔ ـــَوائِ ــٍَ ـافْ    يِؾـ   يـِس ـــّْ ـَو يُ  ـاـَداظِ    ُح ــبِ ـــــْه ــَو يُ  َٓ  ُروِب ـــٌُ ـافْ    ـتَّىـَح    ًّ

ًْدِ    نْ ـَو مِ  ًٔاـــْٓ ـــَٕ   ـٔدُ ــــًِ ـُيـ   ُروِب ــٌُ ـافْ    َب  ــَِ ــــَت   يــؾِ    ُح ــبِ ـــــْه ــَو يُ  ـ
ِٕ  (3)ـِٔب ـــــــجِ ـــًَ ـاْفـ  ِه ـوُّ

ـنْ ـَفـــــٰ وَ  ًْ ـجِ ـُؾـ  دْ ـََ ـَؾـ  ،   ِديدَ ــَجـ ٓ    ُِ ـاـؿَ  (4)ـَْاــ ًّ  ــحَ ــــمُ     يــؾِ     ـِدي
ثِ  ِٔب ــبِــــاْفـحَ    َك ــد 

ٍْ ـــيُ     لَّ ـــــَطـ وَ     لَّ ـََ ـــتَ ـــــــاْش     اهُ ــَْ ـــَرَأيْ  َّ  يـــتِ ـــــــ أِْي ـــحْ ــبِ وِب ـــىُ ـخُ اْفـ َيمِ ــظِ  يِف   ِض افرَّ
(5) 

ـاـْٓ ـــؾَ   اِب ـحَ ـــإَْص   رَ ــائِ ـــَشـ  اَفَف ــــخَ ــؾَ  ًّ َج ـْْ ــــمَ   َق ــَواَؾـوَ  ـ ُّ  (6)ِف ِْ ــاْفـخَ   َٓ  ِريِب ــــاْفـ

ـِــي اْفـَحــؾِ   الــــؽَ  َّٔ ـــِّ ـا ــ )اْبِن ُؿـِة ــ  ِٔب ـــــــِه ـــــــمُ     رٍ ــــََأث   ٓ وَ     ٍف ـــَِ ــــــــال َش ــبِ  ٍب(ـىْ ــَ

ٔ  ـــــــْرظِ ـــــــــَص    اَن ـَىــِْــــــــــــُشـ    الــــــَؾـ ٔ  ــــــــــَش    ْولِ ـــــــــؿَ   الِزِم ــبِ  (7)َراهُ ـــــيَ     اــ  :( إَِديِب )  ِدهِ ــــ

مٌ ـْوِحـِٔد ُح ـتَّ ـِص افــَهائِ ــَصُّ خـــََأخ<  وِب ـــًُ ـــنُّ فا   رِ ـــٍِ ـــُْ ـــتَ    َباُب     فَِك َذ ٰ وَ  (8)>ُْ

ــبَّات افذٕوب : ظَوباُتا  (1) ٌَ ُروب : مجع "َزْرب" بٍتح افزاي أو ـرسها : حيرة افٌْم ( 2)     0َمـ  0افزُّ

ٔ د افتحريم بىِبة افًِم ، ثم ُشئَِل يف إحدى افَْوات ؿبل افثورة بافتحريم ادىِق فِتحزب وإٓتخابات ، وبًد افثورة صار  أؾـتٰى  ( 3) ــ ََ ُيــ

ٔ ا ! وؿال يف بًض افْدوات أن إحزاب طاهرة مرضٔة    افٍوائٔة ؾاصسط أن تُون مرجًٔة إحزاب ٕهل افًِم دون أن ُينارـوا ؾٔٓا رشّ

ٍّ ِْت إفْٔا إتَ يف رجل اشتٍتاه  "احلويْي"يٗـدان أن  ر ومًه صاهدٌ وَ ـــزب افَّْ ــحـي فيف مٗمتر إتخابـ -هداه اهلل  -إِـي ، ثم طٓر اددظو شٔد افً

 !  "واجب ظِٔك أن تدخل وتنارك إخوإك يف هذا إمر"َال فه : ـرأس ؿائّة احلزب يف مديْة افزؿازيق ؾحُم ترصحه ظذ 

ــَْا ( 4) ًْ  0: إمور افًئّة اْفـُخـــُىـوِب  ِظــَيم ( 5) 0وإمل وإشف أصابْا احلزن وإشٰى و ُصِدْمــْا : ُؾــِجــ

ْرن يٖيت بًد افَر، و ف افبٔتخِْ  بوابِس افدَّ ـحْ ـمَ ، و افٍاشق فد افىافحوافمن مًإٔه: :  )ب٘شُان افالم(افـَخــِْف  ( 6) ََ   0ناف

  عِ دَ بِ : أهــُل افْ هـــْا وافـّــراد  به 
ِ
َِف  0افذين حادوا ظن شــبٔل افسِف وإهــواء ا افـَخــ  ؾــَتـْـبَّـه ! 0: ؾٓو افوفد افهافح افالم( ٍـتح)بأمَّ

تة ٓ يوجد شِىان حيّي حدود اهلل يف إرض، من شبَّ اهلل: شجن ش !  يا فٌِربة[ : "1ج ٕداء افٌرباء(  ؿال احلويْي يف مْهف رشيط ]7)

  ــاهـ 0"! ٓ يوجد شِىان رشظي  ! ومن شبَّ افذات ادُِٔة: يسجن يف احلال !  ومل يٍْذ هذا افَإون شاظة !  أصٓر

ـهُ يف رشيط "مذهب افنٔىان" ومرتغ  ( هداه اهلل ) (  ذـرها احلويْي8) ٍُ ـ َِ يف تٍسر افيالل ،  مراٍت  عَ بْ ـررها َش وافذي ىب" ـ"شٔد ؿؾـٔٓا هو َشـ

ّـا اْفـَبـتَّـة ُٓ ََِف َفـ ُب "و  0وٓ َش ََ ـا":  ادْاؾحغ ظْه ؿول إػٰ إصارة  "إديبف ًّ  وـٖنَّ إديَب جيوز فه ما ٓ جيوز فًِامل !  !"ـان أديـًبا ومل يُن ظافِـ
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ٍَّ ـــــــَش  وَ  ٍح ــــْه ـــُْ ــــفِ   -ِه ــتِ ادَ ـــــــًَ ــــــَ  -  هْ ــَْٖبــيَ     مْ ـفَ  وَ  ضٍ ــًْ ـــُمـ   لَّ ـــُ     هَ ـــــ  ـِٔب ــبِ ــــــَفـ    ـَسِ

ــْإ  ةِ ــــَْٖفــــْس ــــَّ ـبِ  اـىً ــِْ ـــــــَخ   نَ ـٔــــ اِريــــحَ ـتِــــــإْٓ    عَ ــــــجَّ ـــــــَو َص 
ٌِ ـاسٍ ــــ  (1)ـُروِب ـــاْفـحُ   يــؾِ   َّ

ىٰ ـَأفْ وَ  ُٔ ـــُص   ْن ـمِ    ُف ـافِ ــخَ ــيُ    نْ ـمَ    ََ ـَ  وٍخ ــ َّ    اٍز (ـــَِن بـ) ابْ  ــــــَ    رَ ــابِ ــــــَأ ًِ ــــــــبِاْفـ  (2)ـِٔب ــــــــ

ا ـَخ   َرَأىٰ  ِب ــَص   إَباَدةَ  ْرً ََ ـــــــَأْفـحَ  وَ  ( هْ ـَْ ــــْش وـبُ  )  ًْ مْ ــــ ــــبِ     ُٓ  ِٔب ـــــِِ ــــــــــهَّ ـاف    ادِ ـبَّ ــــــــــًُ

َِمْ ـؾَ  ًٓ ــُٓ ــَجـ    ُذرْ ــًْ ــيَ     ـ ــــــجَ ــــَأْظـ    و ِّ اَل :ــؾَ   نَّ ــطَ  وَ  ٔ اـــــــ ََ ـ   َْٔس ــفَ   ـ ُّ  (3)ـِٔب ــجِ ـتَ ـــْســــبِ

ـــبْـِر  َأْو   َذا    َرَأىٰ  ُِ  )ــاْفـخُ   ِمنَ  اــًْوبــثَ    رَّ ــَج   ْن ـمَ اْف
ِ
َٔالء َِّ  يــ( ؾِ  دُ ـُِ ــخْ ـيَ  ــ  (4)ـِٔب ـِٓ ـاف

ـا َّ َب   ـَ ِّ   ََضَ    ــَثاَل ــاْفـ
َِ  رٍ ـــّْ ـــَخ ْرِب ــُن ـبِ ُُ ـَظ يِح ـٍْ ـــى اْف ِ َٕحِ ـؾَ  ، ِر افكَّ َٔا   (5)!!يـبِ ــٔـــ

اـــــِه ـــــمُ   ْٖ ـــتَ ــــــــــٍْ ـــيَ  َفـْم  ِح ـْه ــُّْ ـاف َم ـَو َرؽْ  ُّ  ِر ـــٍْ ــــُ   ىٰ ـَِ ـظَ  ر  ٕ ى ـَِ ـظَ  ـر  ــِه ـــاْفـ وِب ـُافذُّ
(6) 

 َؿِريِب ؟  ََنٍْج   ىٰ ـَِ ـظَ   َأمْ  َك ؟! ـبُ ــٔــبِ ـــــَح  اِرِجيٌّ ـــــَأَخ    !! لَّ ــحَ ــتَ ــــــــــاْش    دِ ـؿَ    َراهُ ــــــــيَ 

َِّ    ىـَِ ــظَ    ُروُج ـــيَ    ٓ   رٍ ــــُْ ــــــَّ ـبِ  اهُ ـــَْ ـــــــَج    ا ــــــمَ    فَِك َذ ٰ    دَ ـًْ ـبَ     رَ ـــَُ ــَْإٔ وَ   ِٔب ــبِ ـــــاف

اَل :ـــؾَ  ـ   َرارَ ـــإْص    دتُّ ـَه ــؿَ   ََ ُّ هِ   بِاإلْثمِ   ُت ـّْ ـِِ ــــظَ <  وُل : ـــــَُ ــيَ  َرابِـيــاْفـ  ـِٔب ــافرَّ

مَ ــــــــــــــــــَح    اهللَ    َأنَّ  وَ  ــــَش  نْ ــــُِ ــــٰــــــــفَ  وَ    ،  هُ ــــــــــــرَّ ـُ ـا  !! > هُ ــُِ آ َّ ـ َؾـ َِ  ِٔب ( ؟ـَرأُْي ) افـَْـّ

 > ُذوِب ـــَ   َأوْ   ولٍ ـُٓ ـــَج   َظنْ  ُدُر ـْه ـيَ  وَ  ٔمٌ ــــَِ ـــَش     َرأٌْي     َذا<   وُل :ــَُ ــــَت   ُأَراَك 

وِب ـُِ ــَُ ــافْ   لِ ـَّ ـظَ   نْ ـمِ    الُل ـحْ ـتِ ــــَوآْش  ِريٌب ــــــمُ   ٌل ـــِّ ـــتَ ـــــحْ ـــُمـ  ْوُل ـــــــََ ــافْ   َذاـــــــــَٰٓ ـــــــؾَ 

ـاــــَرْجـ   َس ـْٔ ــفَ   ، ِريٍح ـــــَص  ْولٍ ـــــََ ــــبِ     َأوْ   ٍل ـــًْ ـــــٍِ ــــبِ     : ُه ــٍُ ــــــــاِص ــــَ  وَ  ُٔوِب ــــٌُ ـبِافْ    ًّ  ـ

ُّ افْ  اَل ـْل ؿَ ــَٓ ـــــؾَ  ةَ ـحِ   هَ ـٍَّ ـــَش  وَ  > ِْمٌ ـطُ  ُي ـْٓ ـَّْ ـاف <ـرُّ : ـــِه ـــ َّ ُْ   َّ ِك ـاْفـ
ِِ  ِب ـٔــــِس ــــَحـافْ   ــ

ر ٍَٕسُه بحزاٍم ٕاشف أو1) شٔارة  (  أجاز افًِّٔات إٓتحارية طـْ ا مْه أَنا من باب إٌّٓـاس يف افًدو ، وفٔست ـذفك ، ؾ٘نَّ افذي ُيٍج 

 حاِص، حٔث  امةـافّٔ مًرـةيف  ÷ افزاء بن مافكمٍخخة هافٌك ٓ مـحافة ، بّْٔـا ادٌّْس يف افًدو ؿد يْجو ، ؾّوته ؽر مٗـد ، ـَهة 

    0وٕجا  تحـٍؾــؾٖفَوه  0"تح فُمــأؾ وراء افسور ي منـأفَوٕ"، ؾَال افزاء: ظن ؾــتح باهبا  وظجزوا افُذاب حديَة مسِّٔة ادسِّون

ـَِّْة يف زمإْا : ابُن باز ، وابُن ظـثّٔغ ، وإفبإِـيُّ  (  أؾــتٰى 2) ة واظـتزوها إتحاًرا وؿـتالً فٍِْس بتحريم افًِّٔات إٓتحاري -رمحٓم اهلل  -أئُّة افسُّ

وهذا   مْتحر ! :بًض افْاس افذين ٓ يًرؾون احلََٔة يَوفونوؽُرهم من إـابر إؾاضل ، ؾ٘ذا باحلويْي يَول ظن أصحاب ذفك افَول : "

 [.1425 رجب 18 "أحداث ؽزوة أحد"رشيط ] !!  "جِٔىة يأؿل حاجة تَال يف هذا إن د  ة !ىَ َٔ ـِْ َج  يأؿل ما يَال ؾٔه ـام ؿِت بّْتٓى افكاحة د

 0من شِسِة "مدرشة احلٔاة" افدرس افًؼون (  حماَضة "افُز"4)                   0ي ادْح"ـأول رشيط "من ادحن تٖت(  3)

 0آخر رشيط "رشوط افًّل افهافح"(  6)                  0يـآخر رشيط "ٕداء افٌرباء" اجلزء افثإ(  5)
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َِّ   رِ ــًْ ـــؿَ   يِف    َْٔىانِ ـــــافنَّ   َمعَ  اءً ـَإب    ُرواــــــٍَ ــــــــــَ    ْن ـــــَّ ــبِ     هُ ـــََ ــــــــــحِ ــِْ ــُٔ ــــفِ   !؟ ِٔب ـــِٓ ــاف

 ـــــــــُش   نْ ـــمِ  ااااُه ـْوثَ ــــَوااااَؽـــــَؾـ
ِ
 ــــاجْ   ـوء

ٍ
اء  ــََو ت ـِسَ

 !!ـِٔب ــــــجِ ــــــظَ  ٍس ــٔــبِــــِْ ـــَتَو   سٍ ـٔـــــْدفِ

ْٓ ـــــــــــجَ ــــبِ     هُ ـــــفَ     ـرَّ ـــــــَِ ــــــُت    َأنْ     اــــــ٘مَّ ــــــؾَ  ًَ   ُرْؤَيا  هُ ـْْ ـــمِ   َك ــبُ ــْس ـــحَ ــؾَ  لٍ ـــ !! ِٔب ــــَْْدفِــــاْف
(1) 

ِْ     ـغٍ ـــبِ ــــــــــــمُ  اللٍ ـــــــــَض     ىٰ ـَِ ــظَ    َراُه ــــــَت    َأنْ    ا ـــــَو إمَّ 
ـــــبَ ــــفِ ِْ   وَ    ِد ـٔـــــــــــــــًِ  ِريِب ــــــــــََ ـــــفِ

 وِب ـُِ ـــَُ ـــافْ     ةِ ــــٍَ ــــاضِــًَ ـفِ     ٓ     ْرعٍ ـــــــَن ــــــفِ  اــبً ـــٔــــَتـجِ ــــــــْس ـــــمُ   وًبا ـــــــُوُج    َرهُ ـــــجُ ــــْٓ ــــتَ ــــــؾَ 

هْ ـبِاف   ٓ وَ  ومٌ ــــــــــَؿـ  ِديِث ــــــــحْ ــتَّ ــبِاف   ُرْركَ ـــــــٌْ ــــَي  ٓ وَ  َّ    ِت ـّْ ـافسَّ  وَ    دِ ـزُّ  ـِٔب ــِٓ ــاْفـ

ـا  َّ ـ َؾـ
ِّ اٍج ـــْْ ــــمِ    ُدونَ    ِْمٍ ــــظِ  وَ  دٍ ـُزهْ  ِر ـــثِ ــــــَُ ــبِ   ْل ـــــهَ   ـَٔزاُن ؟ـــــاْفـ  ِٔب ؟ـــــِه ـــــــمُ    َٓ

َِ ـــحْ ـتَ ـبِـ   واـُِ ــٌَ ــــَن ــْإ   دِ ــؿَ  ُرَواةٌ   مْ ـَأهُ   ـِديِث ؟ــــاْفـحَ   ُل ــــَأهْ   نْ ــمَ  وَ   َدُؤوِب ؟   ٍق ـٔــ

ِريِب ؟  َأوِ  ِٔف ـًِ ـافوَّ  َِْد ـــافسَّ   ِمنَ  ًٔحاــــحِ ـــَص  ًدا ـَْ ـــــَش ُزوا  ــَّٔ ــــــمَ   َمنْ   ُهمْ  وَ  ٌَ  اْف

ـ  وا ـُِ ــَّ ـــــًْ ــيَ    َفـمْ    إنْ  وَ  َّ ـا ـمَ  وَ  اــْومً ــيَ   تِْن ـــــبِاْفـ َّ  ِٔب ؟!ــبِ ــاْفـحَ   َهْدَي  وا ـٍُ ـَخافَ  ْٓ

ــــــــــؾَ  اِط ــإْش  ىٰ ـَِ ـظَ  ِديمٍ ــــــــــــــؿَ    نْ ــــــــمِ    ةِ ـــــــَّّ ـإَئِ   اُل ـبَ    اــَّ ُّ ـْٓ ـِذي افَّْ  ََ  ــِريِب ؟ــِج اْفـ

 ـِٔب ـــجِ ــــًَ ـافْ   ( ْبِن َصافٍِح  َسنِ ـحَ ـافْ  )َأِو  ( ـبِيٍّ ـــاِش ــحَ ـُمـ )ِد ـــُزهْ ــبِ    واــِدظُ ـــُخ ا ــــمَ  وَ 

َ  الٍف ــــخِ   َوىٰ ـــِش  ـُر ـإَخِ   َيـْجـنِ   َفـمْ  وَ   وِب ـــــــــاْفُوُج   َباِدي    دٍ ـــــــَواحِ    لٍ ــــــْص ِٕ

َِ   ـُروِج ـاْفـخُ    لَّ ـحِ    َرَأىٰ   ِٔب ــِو ــؿَ   َأوْ    ٍف ـْٔ ــَســبِ    ـُرْج ــخْ ـَيـ   َفـمْ  وَ  ُنومٍ ـؽَ    ىٰ ـَظ

ْواــتَ  ُِوٍف ـُخ    ْن ـمِ     اٍت ـََ ـوبِ ــُّ ـبِ     َف ـْٔ ـــَُ ـــؾَ  ــــــــْٓ ـــَت   ْزَ ــــِ    َوفَّ ِٔ  ؟ وِب ــــًُ ــــــــنُّ ـفا  ِٔج ــ

ْم ـًَ ــجَّ ـــَص  وَ  َد    َك ـبُ ـٔـبِ ـــَح   ُٓ ًْ ٍت   َب ّْ لٍ ـفِـجَ  ْل ـ، هَ ِويٍل ـــضَ  َص ْٓ  ؟ ُروِب ـهُ   ؟ َأمْ  ـ

ـــْد    ــــؾَ  ْرٍق ـــــــؾَ    رُ ــبِ ـــــَ    َثمَّ    َس ــْٔ ــــفَ    ،  َواءٌ ــــــــــــَش  ُْ ـــَّ ـبِ     ىٰ ـَأْدفَ ََ ُِ ـَُ ـاْفـ    ونِ ــُْ ــــــ  وِب ــ

ـ   ارَ َص  وَ  َّ ِج ـْْ ــــبِ انِ ـــاْفـُخـ ) َٓ  ــٍْ ــُيـ  ( وَّ
 ؟! ِريِب ــََ ـافْ   ِس ــــبِإَمْ    ْرهُ ــُِ ــــْْ ــيُ    مْ ـََأف يــتِ

ّْ ـــــــَشـ اـــَّٕ٘ــؾَ  ،    ٌب ـجَ ـــــظَ   ٓ وَ   ، َرٌج ـــــــٓ َح  وَ  هِ    ـهِ ــــِو ــاؿُ ــَْ ـــَت   نْ ـــــمِ    اــَْ ــــِئ  ـِٔب ــــافرَّ

ى  هُ ـَواؾـتَ ـ(  اْش 1) َُ فِّىرب ظبد احلِٔم حاؾظ  (موظود)أؽْٔة  إٔه شّع يف ادْام موشَٰٔى  "احلويْي"اإلخوإجي"خافد ظبد اهلل" يف برٕاجمه ؾح

َٓ  بافًْدفٔبادنٓور  َفـ َٓ   ا بّٖن صٍاَءُه  يف اشم اهلل احلِٔم !!    ؿُِت : شبحان اهلل افًئم !!  ؾٖوَّ فـَ ا ؾال صك إٔه اظتَد أَنا ضــافـّـا إٔه رواها وأوَّ

ـا ، ويف احلديث افهحٔح : < افرؤيا من اهلل ، واحلِم من افنٔىان > ؾُٔف يزظم أَنا رؤيا وؿد شّع ؾـٔٓا مًاِزَف ُمـ ًّ مة ؟! رؤيا وفٔست حِـ  َحـرَّ



 ۞ نظومات علميةـم ۞ صائد شعريةـق ۞ ةـحـفـص                    نه (ـا اهلل عـفـري ) عـصـة المـدامــدونة أبي قــم
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مْ ـــؾَ  ـ   آَوى وَ  َداعٍ ـتِ ــــابْ     لِ ـــَأهْ     ىٰ ـَِ ــظَ     َْىٰ ــَأثْ     َُ ُّ  ـــحْ ــاْفـ
ُروِب ـاف   نَ ــمِ    غَ ــِدثِ  (1)دُّ

مْ ـْْ ـــمِ     نِ ـًْ ــافىَّ     بَِرْؽمِ  ـ امٍ ــــإمَ     يــؾِ     ُٓ َّ افْ   َِمِ ــــــًَ ـــــافْ    يٍّ (ـإِـــَبــــــ ) َأْفـــــــــَ ـــــــــ ِٓ  ِٔب ـــــــ

 ــــــبِاإلْرَج     ْوهُ ـــــــَرمَ    َغ ــــــحِ  وَ 
ِ
 ِٔب ـــــــــــجِ ـَٕ    ٔذٍ ــــــــِّ ـِْ ــتِ     لُّ ـــــُ     اُهمْ ــجَ ـــهَ  (2)ُزوًرا    اء

َد  وَ  :َواُه ـِش  ًْ وُل   َذاكَ  َب َُ  !؟يـبِ ــٔــبِ ــــ: َح  هُ ـفَ   وَل ــَُ ــــَت  َأنْ  ُر ــخَ ـٍْ ـــَت وَ  !؟: َصِْٔخيَي

ينَ ــٍْ ــــمُ   ا ـَْ ــــــْس ـــفَ  وَ  ــــاْش   َؿدِ  نْ ــُِ ـــــــٰــفَ   ، ِه ــٔــــَِ ـــظَ    َسِ ُّ ى اْفـ َّ ًْ ُٔوِب ــــًُ ـَظِن افْ  بُّ ـحِ ــَت  ـ

 ــــابْ     نِ ــــمِ     ـوَب ــتُ ــــــيَ     َأنْ    ا ـــــ٘مَّ ـــؾَ 
ُّ    اًرا ـَٓ ـــِجـ َداعٍ ـــتِ اْفـ  ِٔب ــــىِـــاْفـَخــ   َأوِ     ـِذيعِ ـــَ

ٍْ ـــــــمَ    لُّ ــــــــُ    َع ــــــْرجِ ــَٔ ـــــــفِ   ( ِٔب ـــــَِ ــَّْ ــاف )  الَِّب ــــضُ   لُّ ـــُ    َِمَ ـــًْ ــيَ  وَ  عٍ ــٔــبِ ــــَت   وٍن ـــتُ ــــــــ

 َّٓ َٔ ــــــــــــــَِ ـــافْ ـؾَ     َو إ ُّ     رٍ ــٔــــــــِٓ ــــــــــْن ــــتَ ـــبِ  ْرعٍ ـــــــــــَص     ق  ـــــــــحَ ــبِ     امُ ــ  ِريِب ـــــــــــــمُ     ِدعٍ ــتَ ــــبْ ـــــــــــــــــبِ

ُّ   ُه ــَُ ـــــحَ ـِْ ـَو يَ  ًً ـــىْ ــــَؿـ   هُ ــْْ ـــظَ   ُح ــاؾِ ــَْ ـــــاْفـ ـ اــ ـاــَ ـــْذَهُب افسَّ ــَو مَ ــهُ   َّ ُّ  ـِٔب ـِه ـَِِف اْفـ

ُّ ــجْ ــَو"َمـ اِري"ـَٓ ــْربَ ـبَ ـــافْ   ْرُح ــــــــِه "َص ـْٔ ـَِ ــظَ  صَّ ـــََو ٕ  وِب ـــــــُوُجــ" بِافْ ـَتاَوىٰ ــــــــٍَ ـوُع افْ ــ

َِّ    َظنِ   ُٔب ـــٌِ ــَت   ٓ  وٌص ـُه ــُٕ اٍم"َه ــتِــــــ"اظْ  وَ  ِة"ـــَإــَيِف "اإلب   فَِك  ٰ ذَ ـــَ   (3)ـِٔب ــبِ ـاف

 ! ْجومباف إذ وصٍٓم،  وشٔد افًربـي حمّد ظبد ادَهود وؾوزي افسًٔد افتُـٍريُّون افثالثة: افثْاء : ظذ مْه احلائــزينأهل إهواء  ِمن(  1)

اصو، افتُـٍٔـري"ظبد اهلل افسـّـاوي" ظذ أثْٰى  ّـاـ  [أول رشيط"ظََٔة مّٔوٕة"] هَّ ََ  [تاب"تْبٔه اهلاجد"ــمَدمة ـ] "ظبد احلّٔد ـِْنك"يجـاإلخوإ اف

 !÷  ْبَن ظٍان ـثّـانَ ـظ ــب ـهِ َس فِ  اشتٍياظهِ و هوالٓتب رؽم اظساؾهِ  ! (افسبُّصأي: ) فه بافتُِٔك هِ ــيدِ َِ ــتـَـْْ ووصف ُمـــ"شٔد ؿـىب" ع ظنؾَ اد وـذا

نمِ (  2) َّّ ـا و زوًرا)باإلرجاء ‘ افًالَّمَة إفبإـي  ْوامَ رَ  ـ ًّ أه إـابِ بـّْٔـا  ، ؾوزي افسًٔدِخْدِٕه و،  حمّد ظبد ادَهود :(طـِ  من ذفك افبٓتان رُ برَّ

ا  إفبإـي افنَٔخ  رَمى َمنؿال:" إذ ‘ ظـثّٔغ ابن افًالَّمةـ ظْه داؾًواو ا إٔه ٓ يًرف إٔهباإلرجاء إمَّ ٕـي وإمَّ  0"مًْى اإلرجاء ٓ يًرف إفبا

م يف وجه مبتدع بدظة ؾَد أظان ظذ هدم اإلشالم، ومن تبسَّ  م صاحَب يّ ـؿال افٍؤل بن ظٔاض: من ظَ : " ‘(  ؿال اإلمام افزهباري 3)

ـْة ص]0"×حمّد  ظذٰ  ؾَد اشتخف بام إٔزل اهلل   رهُ ذّ مع رجل من أهل إهواء ؾحَ  يـجِس افرجَل  رأيَت وإذا وؿال أيًوا :" [137رشح افسُّ

 :ؾّٔن ُيوايل آحتادية‘ ابُن تّٔٔة  اإلشالمِ  ، وؿال صُٔخ [119ـْة صرشح افس]0"هوى َه ؾٕ٘ه صاحُب ـما ظِم ؾاتَّ  ؾ٘ن جِس مًه بًد  هُ ـؾْ ر  ـوظَ 

ُّ  َف م ـتبٓم أو ُظرِ ظِٔٓم أو ظيَّ  ظْٓم أو أثْىٰ  بَّ من إتسب إفٔٓم أو ذَ  ل  ـُ  َوبـةُ ـجب ظـوي" ـَ ب ؾٔٓم، أو أخذ  افُالمَ  هَ رِ سإدُتم ومًاوٕتٓم أو 

وأمثال هذه ادًاذير افتي ٓ يَوهلا إٓ جاهل أو مْاؾق: بل جتب  ؟ن ؿال إٕه صْف هذا افُتابأو مَ  ؟هذا افُالم ٓ ُيدرى ما هو ٓم بٖنّ ـيًتذر ف

افَٔام ظِٔٓم، ؾ٘ن افَٔام ظذ هٗٓء من أظيم افواجبات: َٕنم أؾسدوا افًَول وإديان، ظذ خِق ظَوبة ـل من ظرف حاهلم، ومل يًاون ظذ 

ن ـان حمسًْا فِين هبم وادََّظى إٔه ومَ ثم ؿال:" "م يسًون يف إرض ؾسادًا ويهدون ظن شبٔل اهللمن ادنايخ وافًِامء وادِوك وإمراء وهُ 

ف حافَ  زيد  أبو افنٔخ بُر ؿال ،[2/132 جمّوع افٍتاوى]0"ًِل مْٓمـق هبم وُج ـحِ ـْـُأف ٓم اإلُٕار وإّٓ ـبايْٓم وُييٓر فمل يُ  ٓم، ؾ٘نـمل يًرف حاهلم ُظـر 

:  ‘ بىة ابنُ  وؿال اإلمامُ  0"وهي ؿاظدة ظامة يف مجٔع أهل افبدع":  افسابق فنٔخ اإلشالم ُالمافًَا ظذ ِّ ًَ يف ـتابه"هجر ادبتدع" مُ  ‘

، وإن ـان  هُ بَ ظْه وصاَح  بَّ وذَ  هُ من وآه وَٕكَ  جرانُ وهُ  فه وادَُت  جرإهُ [ وهُ أي: من افبدعن اظتَد صٔئًا مما ذـرٕاه ]جإبة ـل مَ ـْة مُ ومن افسُّ "

ـْة غ تًودان ظذ اإلشالم ة دٍسدتَّْ ـيـؾ٘ن توؿر صاحب افبدظة م:" ‘[، وؿال اإلمام افناضبي 282صاإلبإة ] 0"افٍاظل فذفك ُييٓر افسُّ

َّٕ  ٍاُت ــتِ ـْإحدامها: افباهلدم:  ، ؾٔٗدي  مما ظِٔه ؽره ما هو ظِٔه خرٌ  ه أؾول افْاس وأنَّ اجلٓال وافًامة إػ ذفك افتوؿر ؾًٔتَدون يف ادبتدع أ

ّٕه إذا ُوؿ 0تٓمـَّْ ُش  ة ظذٰ ْــظه ظذ بدظته دون اتباع أهل افسُّ ذفك إػ اتبا ض فه ظذ إٕناء ر  حَ ــُّ ـصار ذفك ـاحلادي اف َر من أجل بدظتهِ ـ ــوافثإٔة: أ

 0 ويل إفبابٕ ـٍايةً  ؾــّٔـا ذـــرُت  فًلويف هذا افباب ،  َلٰ ـحـوافْهوص أـثر من أن تُ  0 [114آظتهام ص] 0"آبتداع يف ـل يشء
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ـْٔ ــؾَ  ْن     َف ـَُ َّ ُم ـًَ ـيُ    بِ ـــبِاف   دَ ـَواظِ ــــََ ــافْ   ألَـــــــمَ   دْ ـؿَ  وَ  ـَّْىٰ ــــجَ ـَـت   َمنْ   ي   وِب ؟!ــَُ ــثُّ

ـا ـَؾـ ـ   هُ ــتُ ــــًَ ـــْْــــََو ت ال ــخِ   اُه ـْرَض ــَت   َزْل ــــَت   َفـمْ     َفَك   َّ َّ ُِ ـَُ ــافْ    وِب ـبُ ــــْحـــبِ  ؟! وِب ــ

ئِ ـــجَ ـــَت   نْ ـظَ    ُح ــاؾِ ــَْ ـــــُت ْرعٍ ــَص   ْوَق ــؾَ    ًزاــَرْمـ   هُ ــْْ ـــمِ   ُل ـًَ ـــجْ ــَت وَ  هِ    هِ ــرُّ   ـِٔب ؟!ــــافرَّ

ـا َّ ـ ًَْت دَ   ـَ ُه   اَؾ ًْ َِْت ـِزدتَّ ؾَ  وَ  ( ُؿـىٍْب اْبِن  )َظِن  َم ُٕوِب اَب ـَت" : َُ  (1)"ِمَن افذُّ

 ــــًْ ــيَ   ُص ـْخــافنَّ  َس ـْٔ ـــفَ  وَ 
َّ   وَ ـــهُ  نْ ــُِ ــــــٰـَوفَ  ا ـَْ ــٔـــِْ  ُروِب ــُُ ـافْ   ِمنَ   هُ ـْْ ـــظَ   ُروُث ـوْ ـاْفـ

ـ ــــــَس ـِْــــــٍَ ـــــــَ ٍَ َّ  ِة ـابَ ــحَ ــــافهَّ   يــؾِ   نٍ ــًْ ــــضَ  وَ  (2)َزالٍ ــتِــــــــاظْ    ، مٍ ـــُّٓ ـــــــجَ ـــــَت  ،  ةٍ ـــ ًِ ـــبِاْفـ  (3)ـِٔب ــــ

     ي  ـــبِ ـــــَٕ    يــــؾِ  َذمٍّ    َو 
ِ
ٍِ ـــــُْ ــــََو ت (4)ىٰ ــوَش ـــــــــــمُ    اهلل ـ    رٍ ــٔــــــ َّ ُّ ــجْ ــفِـ ًُ ـــافنُّ    وعِ ـــ  (5)وِب ـــ

ة ! (  زظم "افَْٔب" أّن "شٔد ؿىب" اظتذر ؿبل إظدامه ظن ـل ضالٓته وؾــيائع ـــتاباته، وأّن افْسخ ادوجودة أن من ــتبه ضبًات ؿدي1ّ)

َّٓ فو صح ما ؿال ؾافنخص ٓ ي حتٰى  شبحان اهلل افًئم !  ا أؾُاره وــتبه ؾام زافت باؿ ًْْٔا يف يشء إن تاب ؾٍِْسه وإ ًٔة ُيًي ّٓا ؾًِٔٓا ، أمَّ

 0ماليُغ افْاس وَيِوِون وُيِوِون هبا ، ؾوجب افتحذير من تِك إؾُار ادْحرؾة وافًَائد افباضِة وحرق تِك افىبًات افَديّة ظن آخرها

ون ظِٔه جٓاًرا ، ويَوفون:"فًِه َحـطَّ  ل أن يُــتنف "افَُْٔب" ـل ذفك من ؿـب 0بِرحافِه يف اجلْة" وؽافُب صٔوخْا يَرْوٕه مًذوًرا بجِٓه ويسمحَّ

 َِّ ـيَّ ؾجًٖة إٔه تاب !   ؾـّـا ادىِوب إًذا ؟  هل ادىِوب أن ٕسُت ظن حتذير ادسِّغ من ُمـَخ ًَ  ّة ؟!  هٔٓات !ٍاِت أؾُاره افتي ما زافت باؿًٔة ُمـ

، وفٔس هْاك وجود  حََٔة إٓ حََٔته، ؾِٔس هْاك  أحدية افوجود اإَن" : (6/4002د تٍسر شورة اإلخالص )ظْ "اللـييف "افؿال (  2)

، ويستّد حََٔته من تِك احلََٔة افذاتٔة وهي من َثمَّ  ، وـل موجود آخر ؾٕ٘ام يستّد وجوده من ذفك افوجود احلََٔي حََٔي إٓ وجوده

!    "ار فِوجود أيًو وتٍس ، يف افوّر ، وهذه ظَٔدة أحدية افٍاظِٔة ؾِٔس شواه ؾاظالً فقء أو ؾاظالً يف يشء يف هذا افوجود أصالً 

وآشتواء ظذ :"( 4/2328) يف تٍسر شورة ضه!!  وؿال  اوات"ـّـافَرآن طاهرة ـؤٕة ـإرض وافس :"إنّ  (4/2328)" أيًوا افيالل"ويف

 ! "وادرجع هو افَرآن ، وأحاديث أحاد ٓ يٗخذ هبا يف أمر افًَٔدة:"(6/4008) ه أيًواؾٔ!  و افًرش ـْاية ظن ؽاية افسٔىرة وآشتًالء"

ٔ  امتدادً  ÷ و ٕحن ّٕٔل إػ اظتبار خالؾة ظعّ :"[ 206افًدافة اإلجتامظٔة ص]ؿال يف ـتابه (  3) ان ـظٓد ظثّ أنّ  ٔخغ ؿبِه، وـالؾة افنـخـف اا ضبًٔ

رً مًاو : "إنّ [ 242ـتب وصخهٔات ص]ؿال يف ـتابه و !  ا"ـوًة بّْٔٓـجــان ؾ ّْ مْه بدخائل افٍْوس،  ُف رَ ا أظْ ـَٕنّ أ  ـِـمل يٌِبا ظ اية وزمِٔه َظ

 0يف اختٔار وشائل افكاع بٖخالؿهِ  وهو مَٔدٌ  ا ضَِٔان يف اشتخدام ـل شالحـوفُن َٕنّ ، مْه بافتكف افْاؾع يف افيرف ادْاشب َزُ ـْــوأخ

ـَ وحغ يَ  ، إػ هذا افدرك إشٍل  ٰى ـأن يتدفّ  يٌّ ـِِ ٓ يِّك ظَ  ، ورشاء افذممإػ افُذب وافٌش واخلديًة وافٍْاق وافرصوة  وزمِٔهُ  مًاويةُ  نُ ر

شٍٔان هو  :" أبو[ ـهـ1371ْة ـــسف 3افًدد ] "ادسِّون"ِة ـجـم !  وؿال يف مَاٍل يف ؾال ظجب يْجحان ويٍنل، وإٕه فٍنل أرشف من ـل ٕجاح"

، ؾٓو إشالم  ِِم إٓ وؿد تَررت ؽِبة اإلشالم، وافذي مل ُيْس  صٍحات افتاريخٍِت به ـمْه وادسِّون ما ح اإلشالمُ  َي َِ ذفك افرجل افذي فَ 

 ! ٍذ اإلشالُم إػ ؿِب ذفك افرجل"ان افَِب وافوجدان ، وما ٕـٓ إيّ ، ٍة وافِسانافنَّ 

 !  ٕه مثال فِزظٔم ادْدؾع افًهبي ادزاج"أ : "فْٖخذ موشٰى  200ؿال يف ـتابه"افتهوير افٍْي يف افَرآن" ص(  4)

ا ظذٰ  ًَ ــ ِّ ـ ًَ ــٰ  ؿال افًالَّمة ابُن باٍز ُمـ َِّ هــ َِ ٌة ُمــسـت  0ة"ذا افُالم افَبٔح : "آشتٓزاء بإٕبٔاء ِردَّ

افتًامل  وجه إرض افٔوم دوفة مسِّة وٓ جمتّع مسِم ؿاظدةُ  إٕه فٔس ظذٰ " : (2122ص 4ج) افـَـرآن" اللـط"يف تٍسره ادسّٰى  ؿال يف(  5)

 إنّ ،  ادسِّغ افٔوم ٓ يوجدون ذفك أنّ  ، "إن ادسِّغ أن ٓ جياهدون: (1634ص 3ج) ؿال ؾـٔهو" !   افٍَه اإلشالميؾٔه هي رشيًة اهلل و

جاء يوم  هِ تـئـٔـٓـفَد اشتدار افزمان ـ" : (1057ص 2ج) ؾـٔه أيًواو!    تاج افٔوم إػ ظالج"ـؿؤة وجود اإلشالم ووجود ادسِّغ هي افتي حت

وإن طل ؾريق مْٓا  إٓ اهلل  هفـــــٰإديان وُٕهت ظن ٓ إ رِ وْ إٰػ ظبادة افًباد و إػ َج  ت افبؼيةُ ، ؾَد ارتدَّ  إٓ اهلل هفـــــٰهذا افدين إػ افبؼية بال إ

 ! ادجتّع اجلاهع افذي ًٕٔش ؾٔه فٔس هو ادجتّع ادسِم""إن هذا   : (2009ص 4ج) أيًوا هٔـوؾ!    إٓ اهلل" هفـــــّٰآذن ٓ إـيردد ظذ اف
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ٍْ ـــَت   اِة ـــــــــُدظَ     ـلُّ ــــــُُ ــــــَؾـ َِ  ْواــَربَّ ــــَت    رٍ ــٔــــــــجِ ـــــ َِٕحٔـبِـي!  ( إَِديِب  )ِب تُ ـــُ   ىٰ ـَظ َٔـا    َؾــ

ـــــــَج     َزاَفْت     اـــــــَو مَ    َوافِـيـــــُت    هُ ـــتُ ــــــاظَ ـَّ
اـــــتَ ـــــاظَ ــبَ ــــــــــضِ  ــِٔب ـــــــجِ ـــــــَظـ   ـــَراٍر ــــــبِْ٘ص     َٓ

ـَ   ىـتَ ـــــَأؾْ   دْ ـَؿـ وَ  ـ  رُ ــابِ ـــإَ ـــــِزيــٍق ،  َو بِ  اٍز (ــ ) اْبِن بَ ـــــــَ ّْ ـ  يـــؾِ    ٍق رْ ـــــــَح ـــَتـ َِّ  (1)ـِٔب ــــِٓ ــاف

َٕاٍت ــــمُ  )  ِج ـْٓ ـَْــبِـ   ْواـْرَض ـيَ   ْم ـَو فَ   (2)ـِريِب ـمُ    رٍ ــُْ ــِؾـ   نْ ـمِ    رِ ـِذيــحْ ــتَّ ــاف   َفَدى ( َواَز

ـــظَ   - اهلُل  َداَك ــــــَهـ َيا   -  رْ ــــِه ـــَٖؿْ ــؾَ  َّّ ـــــَت اــ َُ ـُذوِب    َوَرعٍ    َظنْ   ـفَّ ـــُ  وَ    وُل ــ  ـَ

َْٕت  نٍ ـِدي وَ   ْرٍع ــــَص   ْن ـظَ    ُذبُّ ـــَٕ  ُن ـــحْ ــَْ ــــَؾـ  )إَِديِب(ِص ـَظْن َصخْ   َتُذبُّ   َوَأ

َِ  يـــــِْ ــــــــثْ ـــــــــُت  وَ      اٍب ـــــََ ــــــَٖفْ ـــبِ      اـــَُزٕـــبِ ـــــْْ ــــــــَتأَ   (3)!؟َأْصَحاَب اْفـَحـبِـِٔب َمْن َشبَّ  ىٰ ـَظ

ِْ ـُِّوا اْفـَخــَأَض  ُِوٍف ــُخ   ي ــؾِ    َّْاـــًَ ــــضَ    إنْ    َوُب ـــٌْ ـــََأت ـٍج ُمـِهـِٔب ـَـَق َظْن ٕــ ْٓ  ؟! ـ

بْ     َداعٍ     لُّ ـــــــــــُ     رُ ـــــــــَٓ ـــــــــــجْ ـــــََأي ُت ــْس ـَْ ــــؾَ  َداعٍ ــــتِ ـــــــِٓ ـًياــحِ   هُ ـْْ ــظَ  ُُ ٍْ ِْ   ـ  وِب ؟!ـُِ ــَُ ــفِ

ٍْ ـاْفـحِ    َؾـبِئَْس  اٌس ــتِ ـإْ    َذاكَ    َبْل    ظُ ـــ ٕـاف    َراِت ـــبِ ـــــــَ     نْ ــــمِ     غٌ ــبِ ـــــــــــــمُ  َُ  وِب ـُذُّ

َّٓ     اهُ ـــــــــْرَضــــــَي   ٓ وَ  ُش    ٌر ـِديـــــَج   َأْو   ،ْرٍح ـــــــــــَجــــفِـ ـقٌّ ـــــحِ ــتَ ـــــــــــْســـــــــــمُ     إ وِب ـــــبِافرُّ
(4)  

مْ ـْْـــــَت   إنْ  وَ   ـُذوِب ــــــــَ     َأوْ     لٍّ ـــــِو ــــــــــمُ     ِدعٍ ــتَ ـــبْ ـــــــــُّ ـبِ  انٍ ـــَج   َف ـَوْص   ا ـَْ ــْٔ ـــَِ ــظَ    َِ

اـــُو ـــيَ   َس ـْٔ ـــفَ  وَ  اـَْــبْ ـــــــــَأَص    دْ ــؿَ     اـَْ ـــْٔ ـــَِ ـــــظَ   َرٌج ـــــــَح   ال ـــؾَ  َٕ ـ  ُل ـْٓ ــَج    رُّ ُّ ـــــاْفـ
 ِٔب ــــًِ

 0[1416رجب 18رشح رياض افهاحلغ ]0"قزَّ ـــَّ ـُــيْبٌي أن تظن ـتب "شٔد ؿـىب" ادحتوية فتِك افوالٓت :"‘ (  ؿال افًالَّمة ابُن باٍز 1)

ـا حتـويه من آيات وأحاديث حتٰى ُتـْحـرُق وٓ صك ، صٔإًة  َق زَّ ـــَّ ـُــتوبًد أن  َّ ن أؾــتوا ب٘حراق 0مُان ؽر ٓئق ٓ حتّل افريح بَاياها إػٰ  فِـ َّّ  ومـ

ُث د/ حمّد بن شًٔد بن رشالن  ـتاب "يف طالل افَرآن" ــَحد  ُّ ، بل واؾـق مذهَب شائِر شِِف  ومل يِٖت بِـبِْدٍع من افَول (حٍيه اهلل)صُٔخْا افـ

ــْحَدثات تِب افبَِدعإمة يف إتالِف ــ ُّ  0وافـ

ر من مبتدع أن يذـر حسْاته أيًوا بدظوى اإلٕهاف(  2) وإذا ـإت حسْاُته  ! مْٓج"ادوازٕات بغ احلسْات وافسٔئات" ُيِِْزُم َمن حُيذ 

ُْٔس  ُت ظن شٔئـته حتٰى افياهرة ــثرًة متواؾرة ؾـ ـْة ! َُ إُٔره أئُّة زمإْا: ابُن باز  ُمـْحَدٌث  باضٌل  وهو مٌْٓج   فو ـإت ًَٕوا ٕصل من أصول افسُّ

بل افوادظي ًـثّٔغ وإفبإـيفوا َْ ـظبد افـّــحسن افِحٔدان وصافح افٍوزان وصافح ، و (رمحٓم اهلل) وُم ًَ  0وؽرهم (حٍيٓم اهلل)افربـٔع ّباد وـاف

 0[؟َمن حامل راية اجلرح وافتًديل يف افًك احلاَض:  رشيط] 0"وازٕة يف َٕد افرجالـُّ ـاف:  اةـَّّ ـَس ــُّ ـهذه افبدظة اجلديدة اف:" ‘ إفبإـي افنٔخ ؿال

 -هداه اهلل  -حمّد حسان  ثْائه ظذٰ  ثْائه ودؾاظه ظن"ابن ؿىب" افذي شبَّ ظدًدا من افهحابة ~ ـام شبق ، أضف إػٰ  إصارة إػٰ (  3)

ا باضل مبغ ، ؾ٘ذا   ! وافذي اُتم افهحابة ~ بَٖنم اخـتٍِوا يف افًَٔدة ا حق مبغ وإمَّ وٓ صك أَنا ُشـبَّة ٕن افًَٔدة فٔس ؾٔٓا خالف ، إمَّ

 اجلِٔل ظّرو بن احلّق اخلزاظّي  فهحابـيَّ ا حغ شبَّ  ِِٕسَ جريَّتُه افَديّةوـٖٕه  !  إَسامٓم إػ مٓتٍد وضالاختٍِوا ؾٔٓا َفِزَم من ذفك 

ٔ ا  ! ÷ تل اخلٍِٔة ظـثّـان ـؿبًد ما اُتّه بٖٕه صارك يف ÷  افبدرّي   ! وأّن إثر مل يهح، ثم ظاد يًتذر ظن جِٓه بُوٕه صحابـ

ــبِل ْبنُ (  وَصَدَق افًال4َّ) َْ  0"خياؾون من اجلرح وافتًديل َٕنم يًِّون أَنم مـجـروحونإذ ؿال : "‘  هادي افواِدِظّي  مُة ُمـــ



 ۞ نظومات علميةـم ۞ صائد شعريةـق ۞ ةـحـفـص                    نه (ـا اهلل عـفـري ) عـصـة المـدامــدونة أبي قــم
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ـاــؾَ  َّ  ـــــــَأهْ    نْ ــمِ    رُ ـِذيــــحْ ــتَّ ــاف   ـ
ِ
ٕ    نَ ـمِ     دُّ ـًَ ــيُ  ْومٍ ـــــؿَ    َواء ًُ    َأِو    وِب ـُافذُّ ُٔوِب ــاْف  (1)ـ

ــمُ   لَّ ــُ    َُٖل ـــَو َأْش  إْثمٌ    اِك ــــــــــــــَّبِإَؾ    رُ ــــــِٓ ـــــــــــــْن ـــتَّ ــاف   ٓ وَ  ًْ ضٍ ــ  :وِب ُو ــَؽـ   َسِ

ـ   لِ ـــهَ  َّ ِنَرِة" ـُــ"بِئَْس َأخــَ  ْولٍ ــــََ ـــبِ    اٌب َشــــــــــبَّـ   ومُ ـــُه ــــًْ ـــاْفـ ًَ ـِٔب ـَّ ـافْ يِف و اْف (2)؟ٌِ

ىٰ ــــًَ ــــَت  ْن ــمَ    ــْزُجــرَ ـَْ ــفِـ   ىٰ ـَوصَّ    َو إذْ  ِِ ـــــاهِ ــــَجــاْفـ   َزاءَ ـــــــــظَ  زَّ  :(وِب ــــبِاْفُوُج )  ةِ ــَّٔ ــــــ

 (3)ِريِب ـــــــــََ ــافْ     ارِ ـــَُ ــــــــإْٕ     مَ ـــَرؽْ  (  يٌّ ـــَــُأب ) ىٰ ـَْٖوؾَ ــؾَ   ؟ وا"ـُْ ــــُْ ـــــَت   ٓ وَ   وُه ــوُّ ــَأظِ "

يُق  ) َهلِ  َر ٍٓت"ـيْ ـْص بَ ـُه ـ"امْ ْرَوَة :ـًُ ـَٔل فِ ــؿِ  وَ  د  ُِ  ( افه   (4)ـِٔب ؟!ـًِ ـٍق َمــُذو ُخـ

هُ ــــــََأؿ  غَ ـــَوحِ  َّ   رَّ ٕ  ىـَِ ـظَ    ثُّ ـحُ ـَيـ   ًذاإ  َراهُ ـــــُت اـتً ـــــــّْ ـــــــَص  وُم ــــُه ـــــًْ ـــــاْفـ  وِب ؟!ـُافذُّ

اؾُ ـــَت    ِمنْ     َْاـّْ ــئِ ــــَش  اـــَّإٕ –  اهللُ   ـَداكَ ــــــــــــــــهَ  ا ـيَ   –ْر ــــــــِه ــــــَٖؿْ ــؾَ  َٓ  ــــ
ــافْ    َك ـــتِ  ـِٔب ــجِ ـًَ

فــــــخَ ـــُت َج ـمَ  ُض ـْرؾُ ــََو ت اــَّْ ـــــظَ     اَس ــَّْ ــاف   دُّ ـُه ـــَت  ،  ا ــــَْـــــُـذ  َٓ َِِف  ْْ ـِه   افسَّ ُّ  ِٔب ـاْفـ

 ــــْن ــتَّــاف  َوىــِش  ىٰ ــــَْٖبـــــََو ت   اــَْـــتِــــــــٔحَ ـــــــَِٕه    ِمنْ    أُ زَ ــْٓ ـــََو ت
ك   وَ  ـِٔع ــِْ ــِريِب   افنَّ ُّ  اْفـ

اـــــــُو ــــــــَت    َت ــــْســـــــــفَ  وَ  َٕ َّٓ     ـــرُّ      إ
ٍ
ٌُ ـافْ     الَّمُ ـــــــــَظــ    اهللُ     ـاهُ ــــــَو ـــــــَؿــ بِــَنــْيء ُٔـوِب ـــــــــ  ــ

ـَ رْ ــــِص َرْرَت ــــْ٘ن َأْص ــؾَ   ـِٔب ــــِه ــــــَٕ  ىٰ ـَأْوؾَ  ِه ــــِّ ـــــــاْش  ِن ــمِ   اَل ــَْ ـــــــؾَ  ـَّْىٰ ـــجَ ـــَْن تــَّ ـــَت 

ىٰ ــــَس ــــَت َ  ـــــــــَح    ارَ ــــَه ــــــؾَ   ــِٔب ــَِ ـَْـّـبِافـ   َّّ ُٔوِخ ــــُص   ـَٔب ـــــــَِ ــــــَٕ اــ  وِب ـًُ ـــافنُّ  الِل ـإْض   ـ

ٔخ ـيا ص"ؾَال أبو تراب:  ،..."ؾالن ضًٔف ، ؾالن ثَة"ي يَول:ـؾجًل أبِ  يـأبِ  ؿال ظبد اهلل بن أمحد بن حْبل: جاء أبو تراب افْخنبي إػٰ (  1)

  0[(12/316تاريخ بٌداد )و،  (1/116افتَٔٔد )]" ! بةـٔــ، فٔس هذا ؽ ك ! هذا ٕهٔحةحَ ـويْ "َال فه: ـي ؾـٍت إفٔه أبِ ـؾافت  ! "اءـب افًِّتَ ـٌْ ٓ تَ 

رجل ابتدع  !ؾَال: يا أحول !ذا افٍَٓاء يْال بًوٓم من بًضُـــــٰىاب هـؾَال فه ظاصم إحول: يا أبا اخل تادة يتُِم يف ظّرو بن ظبٔدـوـان ؿ

حُٔت فٔوشف بن أشباط ظن وـٔع صٔئًا من أمر "وؿال أبو صافح افٍراء:   0[( 3/273فِذهبي )  -ادٔزان ] 0ظْه فَّ ــَُ ــمن أن يُ  خرٌ  رُ ــَ ُيذْ  بدظةً 

ٗٓء ـــٰٓـَم يا أمحق ؟! إٔا خٌر فـؾَال: فِ   ؾَِت فٔوشف: ما ختاف أن تُون هذه ؽٔبة ؟ -يًْي: احلسن بن حي  -افٍتن ، ؾَال: ذاك ينبه أشتاذه 

 0[( 7/364شر أظالم افْبالء ) ] 0"ظِٔٓم راهم ـان أَضَّ ن أضْ ، ومَ  همٓم أوزارُ ًَ ـبـتــتــثوا ؾا أحدَ ـأن يًِّوا بّ ، إٔا أَنى افْاَس  من آبائٓم وأمٓاُتم

اَل  × َرُشوِل اّللَّ  َظَذٰ  اْشَتَٖذَن َرُجٌل  :’ظائنَة  َؿاَفْت (  2) ََ ُٕوا َفهُ  : َؾ ِنَرةِ  اْئَذ ًَ ِنَرةِ  بِئَْس َأُخو اف ًَ ال لا دخـَّّ ـــَِ ــؾَ  0َأِو ابُْن اف َُ  :مَ أَٓن فه اف

ُِْت: َِْت  ُؿ َِْت افذي ُؿ  ُؿ
ِ
ُه افَّْ ــاِس َمْن تَ رَشَّ افَّْ  َأْي َظائَِنُة، إِنّ َؿاَل:  !ُثمَّ أَفَْْت فه افُالم َيا َرُشوَل اّللَّ ـَ اَء ُؾْحِنهِ ــَوَدَظُه افَّْاُس ات   اُس أوـَر  [متٍق ظِٔه]0ََ

َرَة  ي  تَ َظْن ظُ (  3) ّْ ًٍْب  ْبنَ  يَّ ـُأبَ  أنّ ْبِن َض َع َرُجالً÷  ـَ ِّ الٍن َوَيا َفَبِْي ُؾالنٍ ي"، َؿاَل:َش ٍُ اَل َفهُ ـؾَ  "ا َف ِن، ؾَ ـَوفَ  "اْظَوْض هِبَِن َأبَِٔك ": ََ ُْ اَل َفُه: ـْم ُي ََ

اًصاــُّ ـَْيا َأَبا اف َْْت َؾحَّ ـُ اَل:ـؾَ  ! ِْْذِر َما  ََ"  ٕ ًُْت َرُشوَل اّللَّ ـإِ
ِّ وُه بِ ":يَول × ي َش َِٖظوُّ َِّٔة َؾ

 اجْلَاِهِِ
ِ
َزاء ًَ ى بِ ِن َأبِ ـَمْن َتًزَّ رواه افبٌوي ]0"ُْواـُْ ـَوٓ تَ  هِ ــٔــَٓ

ؿال اإلمام افبٌوي :  [وصححه إفبإـي يف صحٔحه ، وابن حبان،  وافْسائي يف افسْن افُزٰى  ، وافبخاري يف إدب ادٍرد ، اإلمام أمحدٕحوه  يف رشح افسْة ، وروٰى 

وُل َفُه: اظْ  ، ُيِريدُ هُ رَ ـَ ي: ذَ يًْ"ٔهِ ـَأبِ  نِ َٓ ـِب" َُ ِّ ــــٰاهره بِّثل هبِٔك جُي ر أَ ـبٖيْ  ْض ُو ـَي  0ؿبِٔته وآؾتخار هبم اء إػٰ ـبِِه ِمن إٓتّ َأَتٰى  اـَّ ـا فِ ظ افنْٔع رد  ٍذا اف

َبْرِ  ُظْرَوة ْبنِ (  روى افبخاريُّ يف صحٔحه من حديث 4) م َرَمَة َوَمْرَوانَ ـخْ ـَوِر ْبِن مَ ـْس ــِّ ـاف ظن افزُّ َُ لُّ َواِحٍد مِ بِن احل ـُ ُق  َّ ْـْ ــ، ُيَهد  ا َحِديَث ـُٓ

  َخَرَج َرُشول": ، ؿآ اِحبِهِ َص 
ِ
 000× : "فِْبي  ودٍ مسً بنِ  ُظْرَوة"، واحلديث ضويل ، وحمل افناهد مْه ؿول 000 ةِ ـَٔ ـبِ ـَديْ ـحُ ـَزَمَن اف ×اّللَّ

  ٕ ََرى َأْوَص ـَوإِ َٕ ا أني  ًَ وا َوَيَدُظوكـٍِ ـيَ  اًبا ِمَن افَّْاِس َخِِٔ يُق فه أبو بُ لَاـؾ 0"رُّ د  ََٕدُظهــٍِ ــُن َٕ حْ إَٔ  ،َبيِْر افالَّتـاْمُهْص بِ ":÷  ٍر افه   0!"؟ رُّ ظْه و
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اتُِب  وَ  َُ     ــٰـِذهِ َهـ    ـَ ـاِت ـاْف َّ ـ
ــــــــؾَ  بْدٌ ــــظَ   :  ِِ َِ ؿِ     وَ ـــٍْ ــــــظَ     يـٌِ ــَتـــــْبـأَ     رٌ ـــــــ  ـِٔب ـــــافرَّ

    هِ ــَوجْ ـفِ 
ِ
مْ ـــحُ ــَه ـَْإٔ    اهلل حْ   ِمَن  َو َأْرُجو  ،   ُُ ّٰ ــــافرَّ  ُِوِب ـــَُ ـــافْ    َٔت ــبِـــثْــــــَت   ـِن ـ

ـُ    َف ـْٔ ــــــَ  وَ   ــتُ ــــًَ ـْْ ــتَ ــــؾَ  وًداـــَُ ـــــــَح    اـًباــبَّ ــــــــــَش     ونُ ـــَأ
 !؟إَِديِب   إََدِب   ِذيـبِ   يـِْ

ـــَْ ــفِـ    يـِْ ــبُ ـــــــِس ــْْ ــــــَت وَ  ٍْ ـــَوْيــــضُ    نْ ـــمِ    مٍ ـَزظْ ــــبِ  ـتِـَخارٍ ــــبِاؾْ     َك ــــِس ـــــ  ُذوِب ـــــَُ ــافْ    َك ـبِ ــِِ

ا ــــؾِ  َس ـْٔ ـَوَفـ  ، َذْؾَت ـَح  يـــإْذِٕ   ُدونِ ـبِ  وَ   يـَٔدتِ ـــــِه ـــــؿَ  ْذَت ـــــــــََأخ َٓ ًِ ــمَ   ِمنْ  ـٔ  ـِٔب ـــ

هَ ـــــــــــــــَص  وَ  ِِ ـــَويْ ـــــــــضُ     اــــَٓ ــــــــوَّ مْ ــــُبـــــــ ـُ ـــََأت َأَداءً     ُُ  (1)ِريِب ـــؿَ   نٍ ـــَزمَ   نْ ـــمِ   . َذاكَ ـــــــــُر ؟ .ْذ

هَ    ـَس ـْْ ـــَت  ال ـؾَ  ْرٌح ـــــَج    اُن ـَٔ ــــــــْس ــْ  ــافـؾَ   ـَٔت ـــــــس  ــــٕـُ   ٘نْ ــؾَ  ــاف   إَػ    اَب ـافذَّ  ِٔب ـبِـــىَّ

ْٓ  (2)( َْْدَرإِـيـَُ ـاإلْش  )ِشَوى  َِ  َأْيًوا وَ َؾ اِج ـْْ ـِمـ   ىٰ ـَظ  وِب ــًُ ــــنُّ ـاف   ـِزيِب ـــحْ ـَت   َٓ

ـ   َوإْن   ِٔب ـــجِ ـــًَ ــافْ   َك ـِو ــاؿُ ـَْ ــــَت  نْ ظَ    رْ ـــِه ــؿْ أَ وَ  ْت ُّ اْص   وِ أَ  ا ْرً ـــــــَخ  ْل ــؿُ   ْرَت ـُذ

ـ ٍل ــًْ ــــؾِ ـْن  مِ ـَْٔت  َٔ ــحْ ــتَ ــــــــاْش   اـــــَأمَ  ـــــَ ــىَ ــتَ ــــَك اْش ـتُ ــَٔ ـــفِـْحـ وَ  َذاــٰــَٓ َّ ؟  ـِٔب ـــِن ــاَفْت بِاْفـ

ًَ  َراَءىٰ ـــَت  ا ــمَ    َْعْ ـاْص   ـَتِح ــْس ــَت   مْ ـفَ    إَذا ُٓ     َدأْ ـَوابْ    اَك وَ ـــــــــهَ    ْغِ ــــــــفِ  ـُروِب ــبِاْفـ

ًْ   نْ ــمِ ُظــْد   وَ  ـبِ  َْٔاــــِؾـ  ئَْت ـِص   اـــمَ   ْل ـؿُ   دُ ـَبـ ُّ   ك  ـــنَّ ـاف وَ  ن  ــافيَّ   ـضِ ــحْ ـَّ  ـِريِب ـــاْفـ

من افتَويم افهِٔبي ،  2012من يْاير ظام  6، ادواؾق × من هجرة ادًهوم  1433من صٍر ظام  12بدأت افَهة يف يوم اجلًّة (  1)

ـاةحٔث ٕؼُت ؿهٔدتـي اف َّّ ــَس ُّ نْ  :"رْؾعـ َّّ ــالمات َظ َّ ٓا أحدُ  افـ ٍَ ـ َّ ـ َِ ة مواؿع وُمـْـتديات، ؾـــَتـ َٔـِة إؽّـار  ؿاَضَع إٓتخابات" ؾإتؼت يف ظدَّ ــبْـــ افه 

ََِس "افَُْٔب" هذا   به !ُضال افَهٔدة هو أحدُ  أّن ٕاطمَ  هُ َّ ـهَ وأوْ صـٔخه "افَْٔب"  وضار هبا إػٰ  حماَضة ظامة بّسجده بجـواره يف  افهبيَّ ؾٖج

ََ ــهورة" فَٔرأ ؿهٔدتـي ظذ احلاَضين ، مُ بّحاؾية "ادْ مً ــ ا ـْــتِ ـــبَ ـــَِ ـــصاحب هذه افَهٔدة أخ يف جامًة إزهر من ضَ ا فـٓـا بتِك افُِّـات :"ـد 

ُّٔه يف تنويه افَهٔدة بَراءٍة  0"ذفك يف مٔزان حسْاته هُ بَ ًل أدَ ــجـأشٖل اهلل أن ي ، وصاظرٌ  وفُْه أديٌب   ُمـْخـٍز ، أضف ثم رَشَع صــبــ
ٍ
رـٍُٔة وأداء

، رؽم أّن افسٔاق افذي  مناظر إخوإه احلزبـٔــغ ادذـورين يف افَهٔدة بًوٓا ـان بٖمٍر من "افَْٔب" حٔث خاف ظذٰ  ، حذؾه فًدة أبـٔات إػٰ 

ْرُُتم ؾٔه مل يُن ؾٔه إشاءة إػٰ  ـَ ار" افذي ؿال ظن أْخِذ اجِلْزي َذ ُّ ـَـة من أهل افُــتاب :"ٓ ئِق بدوفة ظكية" !! أصخاصٓم شوى اددظو "ٕادر ب

ـا يرَضٰ  ًّ ُِ  مَّ ذُ ن إ ويٌـوُب  ،ذا افَولهب وما أطنُّ مسِ ــجــاهِ  ـمَ ؟ وفِ إًذا  ـَِِم احلذُف ! ؾ  هؿائ ُّ  ؟!يف افٍوائٔات؟ أم هـو ِظْنُق افتدفٔس رـافسس ظذ افـ

ــَـّدم"أظـْي (  2) ُّ ـسـي ؾـُرة افسٍِٔة احلرـٔة  - هداه اهلل -باإلشُْدرإـي: حبٔب "افَْٔب" افثإـي، افىبٔب"مـحّد بن إشّـاظٔل افـ ؾـٓو من ُمــٗش 

ـىْـبـٔة احلزبـٔة افسُْدرية احلزبـٔة َُ ن "شٔد ؿـىب" و"حسن افبْا" داؾع وُيـْاؾح ظيُ  -بىبًٔة احلال  - راهُ تَ و 0، وِمن ـبار ُمــَْي ِري ؾِـرؿة افدظوة اف

الَّمة ــوأمـثافِـّٓـا من دظاة افوالل ؾـ ًَ  وؿد أظِن "ادَّدم" َٕدَمـُه ظذٰ   و"مـحّد ظبد ادَهود" بٖمر افٍَٓاء !  !َِٔهُف "يوشف افَرضاوي" باف

 ! رشارة افٍوٰض  ًُِل و ُمْن ـه "وائل ؽْٔم" تِّٔذهُ  ييْاير : إّٓ إٔه يٍـتخر بّٖن افـّـاشوٕـ 25 ظدم ادنارـة يف اخلروج ظذ احلاـم أثْاء ؾوٰض 
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ـــــــــؾَ  اِج ــْْ ـــــِمـ  ىٰ ـَِ ـظَ  اـَْـــــتْــــبَ ـــَثــ    اــَّــَإٔ    اــــــَْــــــــــــْرمِ ـــــــــُج    ـُة ــايـَـــــٌَ  ـِٔب ــبِ ــــــاْفـحَ  اِب ـحَ ــــَأْص  َٓ

ًَ ــــُٕ ًزاــــَرمْ   َخاصِ ــإَْص  ِمَن  ـْهـَْْع َٕ  َفـْم  وَ  ُّ ــــــي  ـــــ ًُ ــــــــــَ     هُ ــــــ ِِ ـــــهَّ ــاف   اِد ــــبَّ ـــــــــــــ  ـِٔب ــــ

     لِ ــــــْو ــــٍَ ــبِ     اـــَّْ ــــــُِ ــــــــٰــــَو فَ 
ِ
 ــــــإَهْ   َظِن  اــَـْدٕـــــــحِ    اهلل

ِ
 ِٔب ــِه ـــظَ    نٍ ـَزمَ   ي ــؾِ    َواء

ـــــَّ ـــــَت ــ   انَ ـــــَ    إنْ  وَ  ـٍْٔخ ــــــــــــَن ـبِـ   ٓ   ْرٍع ـــــــَن ـبِـ    اــَْ ــــُْ ــــــــسَّ ُّ ِْ    ـبََّب ــــــحَ ـــاْفـ
ــــفِ َُ  وِب ــُِ ــــــ

ــــــَتـــــــَت فِـ    اـــَْ ــــــــــًْ ـبَّ ِ  ــــََ ــــــُٕ   َفـْم  وَ     َٔل ــــافدَّ َّٔ ــــــــــَّ ـــــَؾـ دْ ــ اــ َٕ ُدوَق   ْز  ُذوِب ــــــَُ ـــافْ   ِمنَ  افهَّ

ـــــــَو َأظْ  َِ ًُ ـــــــــفَ    َدسٍّ ــْْ ـــــمُ  وَ    سٍ ـــُِ ــَتـــْْـــــــُمــ وَ  ُذولٍ ــــــــَخ   ْن ــــمِ    َراَءَة ـــــبَ ـــــافْ    اــَّْ ـــ  ـوِب ــــــــ

إْٔـــــبَ ـــــــَت َّٔ ـــــــٌَ ــــــَت ـاـــــَّّ ــــَفـ  ( ي  ـوِص ــــــــَُ ــــافْ  ) َن ــــــمِ   ا ـــَرَّ َّ ـافْ   َد ــًْ ــبَ    هُ ــافُ ـــــــــَح   َر ـــ ـِٔب ــــــــِن ـــــــــــ
(1) 

اِدِهمْ ــــَح  )  نْ ــــمِ   وَ  َّ   ِل ــبَ  اــَّْ ــمِ    َس ـْٔ ــفَ    إذْ  ( ـدَّ ـُ ـــــاْفـ ْٓ ـــَٕ   ُذو   ورُ ــْذ  (2)ـِريِب ـــــــمُ    ـٍج ــ

َّ  الةٍ ــــــؽُ    نْ ــمِ    عَ ـــىُّ ـــَْ ــــتَّ ــاف   ىـَْٕرَض    الـــؾَ  ـ ّْ تَ   ْرَض ــَٕ  مْ ـفَ  ا ــَ ـــــــ  ( ـِٔب ــَِ ـَْـّـافـ َٔع )ـِٔ

ر من أهل إهواء وافٍتْة : وفـــٰ(  1) ْة وُيـَحذ  ـْة يف مك يدظو إػ آظتهام بافُـتاب وافسُّ ُن شبحان ـان "أشامة افَويص" من صٔوخ افسُّ

َل وحاد ظن شبٔل احلـق وافرصاد ، ؾإجرف  ِ ِب افَِوب !!  تٌــرَّ حـافـُه وتـَبدَّ ـ ََ "أبو افٍـتن مهىٍى بن  هُ ــَْ ـــتَ ـــابتداًء يف مستَْع افتّٔٔع بًد ما ؾَ ُمـ

رِه اخلبٔث وبافتايل صار يداؾع ظن"مجًٔة إحٔاء افساث" ويىًن يف  هُ إشّـاظٔل افسِّٔـإـي ادكي ثم افـّٖربـي" وصار ُيْاِِصُ  ُْ ويداؾع ظن ؾِ

ٔٓم:"أتباع ذي  ّ ـْة واجلّـاظة وُيَس ة افتّّٔي" ظِّـاء أهل افسُّ ل فٍٍُر شَٔم ظَٔم تَوّفَد  !  ثم تَدْهَوَر حافه أــثَر وأــثَر حـتٰى  افـُخـَوْيِكَ صار ُيٗص 

ر ا ُْ ٍِ َرْيِن خبٔثغ: اف ُْ ــِّـإـيمْسًخا من ؾِ ًَ ظن  وُشـئَِل "افتّثٔل" بـجـواز أؾــتٰى  حـتٰى َع افـِخـْذٓن ْ! وما زال يٌوص يف مست إلخـوإـي وافٍُر افـ

  0ْسٖل اهلل افًاؾٔةأصابه ُجـْون، ؾـ افوحٔد أن يُون ُرهُ ذْ وظُ   ! ظذ ادسِّغ ـيوٓية افْكإ جازأوأخــًرا   ! هبا بًٖشا ؾِم يــرَ  ناهد افساخْةــَّ ـاف

ّٓ  "افَويص" وما ـان إتُاُس  يوه وتزؤوا مْه وأشَىوه ، ومل ي اوامتحإً  ابتالءً  إ ٍَ ـْة واجلّـاظة افذين رسظاَن ما َفـ وا بحسْاتِه ـــتَ ـــٌـٕهل افسُّ رُّ

 0وصـخــبون فِنـهَّ ـًـتـي ّون افْهوص وٓ يـًـيُ  ّـا زافواافَديّة ، ؾ

اد افــ"حمّود احل(  2) ادية ُؽالة افتجريح بًّْى افُِّة ، ٓ أــهـــّـدَّ ًٔا ٕجا من تبديًٓم إيري" رأس احلدَّ ـا أو صًٔخا أو داظ ًّ تى ـاه ، حـَّـظِم ظافـ

َِْم مِ  000إفبإـي وابن باز وابن ظـثّٔغ وافٍوزان  اد" ومن ن جرحِ مل َيْس َة" ـَّٔ ـصَٔخ اإلشالِم "ابَن تّٔ ُيَوِِونبل  ، وآهٓم إّٓ صُٔخٓم "احلدَّ

ادية" فٔسوا ُمـجرَد ُؽالٍة يف افتبديع، بل أـــثرهم واحلـََٔة أنّ   ! وإئّةافًِّـاء ثًرا من ــوـ، " َن حجرٍ ب"ا اؾظَ احلو ون ــتُـٍريُّون ُمــ "احلدَّ تسس 

 (حٍيه اهلل)ؤِة افنٔخ د/ ربٔع بن هادي اددخع ـ، وحّذر مْٓم أصدَّ افتحذير ؾ‘ ؤِة افنـٔخ حمّد بن أمان اجلامي ــّـا بـغَّ ذفك ؾ

 َُ ُهم وؾـَوَح أمَرُهم افْاس إفٔٓم ن أبٌضِ ، وفذفك ؾٓو مِ  افُْر ظِٔٓم أصدَّ  رَ ـوإٔ َح صٍاُتم وظالماُتم ، ؾـَد ـَنَف ِشْسَ َّّ  ، ووضَّ ـا ، ؾـُان مـ

ُِ ، ٓم ـإشَاضِ  حاوفةُ ـاء ومـافًِّ وبٌُض  ، وافٍجور افُذُب  :ماهُ ـّٔـن شمِ <  : ؾــٔٓم ؿال ؾالن  ظذٰ "ٓم: حتى ؿال بًُو  ٍاُف ـتخـوآش ـزُ واف

 0"ِوَنمٓ  ـجَ ـويُ  اءَ ـِّـَرون افًـتــحـوصاروا ي  ، "! ا بغ يدُيا فٖٔخذا مْٓا افًِمـٔثِ ــجْ َٔ ـؾ (اداحلدَّ )زوجة  إػٰ  اأن يذهب (من ـبار أهل افًِم)وؾالن 

 َّ َي رُيم: ؾوزي بن ظبد اهلل افـُحـ اج ادكيوِمن أبرز ُمـْـ هر بن ظىٔة ، أبو بُر ماحمّد بن إبراهٔم آل شًدة ادكي ،ْٔدي، ظّـاد بن ؾـرَّ

 ، ؾاحلذر احلذر!!وؽرهاادٌرب و توٕسيتسِل إػ افّٔن و وفألشف بدأ هذا اخلبُث  0، وؽرهم من افسٍٓاء إؽّـارادكي، ماجد اددرس

 "اادية خهوًص واحلدَّ  آ يدخِوا مواؿع أهل افبدع ظّومً أن  اا وإٕاثً ٕهح مجٔع افسٍِٔغ ذـورً أ:")حٍيه اهلل(افنٔخ د/أمحد بن ظّر بازمول  ؿال

،  مْتدى أؾاق،  مْتدى صبُة إثري،  مْتدى إمر إول أو تٌر اشّه أو أؽِق : اادواؿع شواء ما ـان مْٓا موجودً ومن تِك أن ؿال :" إػٰ 

  0"ٍريـادي افتُاحلدَّ اد ؾراج ادكي ـموؿع ظّ،  مْتدى دظوة احلق،  مْتدى ادٌرب إؿٰل 

ِٔة !  ٕسٖل اهلل افسالمة من افٍتن ما طٓر مْٓا وما بىن -زظّوا  -ؿُِت : ومن أخبثٓا أيًوا "صبُة افًِوم افسٍِٔة" ٍْ ّوم افسُّ  0بل هي افسُّ

ْة واجلّـاظة افًامِغ بافُتاب و )حٍيه اهلل(ٔى احلدادي ـ* تْبٔه مٓم ! : افنٔخ د/ ظع بن حي ٕحسبه  -افسْة ظذ مْٓج شِف إمة من أهل افسُّ

َب ظائِتِه :"احلدادي"  -ـذفك واهلل حسٔبه وٓ ٕزـٔه ظذ اهلل  ََ ا بافٍرؿة احلدادية افـّـارؿـة ، ؽر أّن ف ًَ  ؾــتـَْـبَّـه ! 0وٓ ظالؿة فه مىِ



 ۞ نظومات علميةـم ۞ صائد شعريةـق ۞ ةـحـفـص                    نه (ـا اهلل عـفـري ) عـصـة المـدامــدونة أبي قــم
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ــفِـ    ًحاـْوـــَؾـ  ٓ وَ  ومٍ ـــُه ـــُخ ي ــؾِ   َي ـٍ  ــَن ـــتَّ ــاف  َوىـْٓ ــَٕ  ٓ وَ  ُٔوِب ـــــًُ ـافْ   وِر ــتُ ــــْس ــَّ  ـ

 ِريِب ــــؿَ   ْن ـمِ    ٍح ـْه ـــُٕ   دَ ـًْ ـبَ    عُ ــْرجِ ــَو يَ  دٍ ــْه ـــؿَ   ُدوِن ـبِ     ِزلُّ ـــيَ   ْن ــــمَ   ُذُر ـــًْ ـــََو ٕ

ــؾَ  ي ـَتــــــْنــَٕ   اــَْــــْس ـَِ ُّ   ْرِح ــــجَ افْ   طِ ـَوابِ ــَض   ِر ــْٔ ـــــٌَ ـبِـ ـٍق ـِْ ـــــَخ  َح ـِريــــْجــــَت  ِٓ  (1)ـِٔب ــِه ـاْفـ

َْرَض  اـَْ ــْٔ ـــــــٌَ ــَتـــاْبـ     َرةٍ ـــْٓ ــــُن ــفِ      اــــَّْ ـــــــُ     وْ ـــــفَ   وَ  ـــــَج   ا ـَْ ــْٔــــــــَٕ ـــاف   ـرَ ـــــاهِ ـَّ  ـوِب ـــًُ ـــــــــنُّ

ــَيـ  وَ  اـــَْ ــــّْ ــــــؿُ    اِس ــَّْ ــاف    َرب  ـــــفِ     اـــَّْ ـــــُِ ــــــــٰـــَو فَ  ُم ـًْ ـ  ُِ  ُِوِب ـــــَُ ــــافْ    يـؾِ    اـــــــَمـ   اـَْـــَربُّ

ـــاْفـ     الَّمِ ــــــــًَ ـــفِـ    ٌٔد ـــــــــــْوحِ ــتَ ــــــــــَؾــ اـــَدْومً  ُٔد ـــــــــــْوحِ ــتَّ ــاف   َي ـــهِ   ا ـــَْ ـــــَُوتـــــــَدظْ ــؾَ   وِب ـُٔ ــــــــٌُ

َر ـــَح  وَ  اهُ ــٍَ ـــــــىَ ـــــــاْص    نِ ــمَ    اعِ ـبَ ــــــ ات   ٔدُ ــــــْوحِ ـــَت وَ  َق ــٍَ ــــَت   نْ ـمَ   ذَّ ُروِب   يــؾِ    رَّ  افدُّ

 وِب ــــــُوُج ـى افْ ـَِ ـَراِط ظَ ـــه  ـُٔد افــــــْوحِ ــتَ ـــَؾـ ٔمٍ ـــَِ ــتَ ــــــْس ـــمُ    َراطٍ ـــِص     ىٰ ـَِ ـظَ     ثَّ ـَح  وَ 

َّ  َدادٌ ــتِ ــــــــــــــــــامْ   وَ ــــــهْ  وَ   ا ــَْ ـــــــجُ ـــــْٓ ـــَٕ فَِك  ٰذَ ــؾَ  ِج ـــفِـ َٓ  ـِٔب ــبِ ـــــاْفـحَ    اِب ـحَ ـــَأْص    ل  ـــُ    ْْـ

ِِ ـــــؿَ   ا ــَْرٕـــــِص    ةٍ ـــَْربــــــــــؽُ    يــؾِ    إنْ  وَ  ــَؾـ الً ــٔـــــ  ؟! ِريِب ــٌَ ـافْ    نَ ـمِ    ونَ ــُّ ـــَِ ــْْـــــَت   اَذاـَّ

ِج اْفـخَ ــمَ ْن ـمِ   ْب ُـ َو ت يــِو ــّْ ـــَت  اُم ـــَّاِدِر .. إَيـْل .. بَ ــج  ـــــًَ ـــــــؾَ  َٓ ًَ ــْْـ ِِْف اْفـ  ـِجـِٔب ــ

ُّ  ِس ــٔــبِ ــِْ ـَتـــفِـ  ْع ــَّ ـــــــْس ـــَت  ٓ  وَ  اـَهامً ـتِ ـــــــاظْ    هُ ــَزمْ ـافْ ـؾَ   ـقَّ ـــاْفـحَ    َرْؾَت ــظَ   ـِريِب ــــــــاْفـ

ىٰ ــــَت    نْ ـــمَ    ِة ــَِّ ــــَِ ــفِـ    رْ ـــيُ ـْْــــــَت    ٓ وَ  َـّ ـ ـَز ـَ ىٰ ــــَت  ْن ـمَ    ثَْرةِ ــَو ُروِب ـاف  ي ــؾِ     َردَّ  زُّ

 ــُدظَ   يــؾِ    ْص ـِِ ــَأخْ  وَ    َْٖس ـــْٔ ـــَت   ٓ وَ 
ٍ
ــــــيَ     اهللَ     لَّ ــــًَ ـــــفَ  اء َْ  ِريِب ــؿَ     نْ ـظَ     ُل ــبَ ــــــ

ُٔ ـــؾَ  ُروِب ـاف    آِٓف     نَ ــْٔ ـــــــَبـ    دٍ ـــٔــــــــــــــــَوحِ  دٍ ـــــُرْص    لِ ـٔـــبِ ـــــــَش    اذَ ـــــخَ ـــ ات   َك ــُّ ـــِٓ ـِْ ــ  دُّ

ُّ افْ    انَ ــبْحَ ـــــُس ـــؾَ  اــَدْومً   ِه ــْٔ ـــــَِ ـــــظَ    اَت ـبَ ــــثَّ ــاف   َك ـــــْرُزؿُ ــــَو يَ  ََ ـــــ ِْ    ِ ِب ـــــ
 !! وِب ـُِ ـــَُ ــــفِ

 

 3414 بـرج ن ـم 9د ـاألح رـصـع هـرمـك و لهـضـف و د اهللـمـت حبـمـت
 و احلمد هلل رب العاملني،  مد وآله وصحبه وسلَّمـحـينا مـى اهلل على نبصلَّو

 

 ، )حٍيه اهلل(ٔخ د/ ربٔع بن هادي اددخع ــفٍؤِة افن" فـتب وافىوائـوافُمْٓج أهل افسْة يف َٕد افرجال (  ُيْهح يف هذا افباب بُـتاب"1)

 0 (حٍيه اهلل)وــتاب"ضوابط افتبديع" فٍؤِة افنــٔخ د/حمّد بن شًٔد بن رشالن 
 


