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ان، وصّذ اهلُل ظذ حمؿٍد خِر األنام، وظذ آله وصحبِه افؽرام  احلؿد هلل افعظقم افشَّ

 أّما ب عد:

 !ؾفذا خمترُص افؽالِم حوَل هذياِن رشالن ؾقام أشَؿْوه ) حتذيٌر وكصقحٌة وبقاٌن (

شمممعدُت وأنممما أؿمممرأُ ظمممذ ظرافمممٍة ـؾمممامِت رشمممالن ادسمممذول افتمممي ُقعمممّز ظممم  كػ مممقٍة  فزو مممٍة قؾمممتؼُ   ـمممم

ُُ ادحتموُم، وففشم  ق يؼمُ    أنػاَشفا األخرة ذم ؽايِة افصعوبِة، ؾؼد بؾغْت افروُح احلؾؼوَم، وجاء األجم

 !!َرّب ارجعون فعع أظؿُ صاحلا يدوم

ِع افعصممؿَة وإكممام صممار وممذي ويؼممول  ـممُ  مما ـممان  مم   خطممل وهممو ـمماك  وشممقؽون وشممقؽون ألنممه ق يممدَّ

 !!ألحٍد بعد رشول اهلل صذ اهلل ظؾقه وشؾم إٓ ادبطؾون

 اجٌع ظـه برٌئ  ـه حقًّا و قِّتا!!ؾام ـان    خطل وهو ـاك  أو شقؽون ؾلنا ر

فمممال ـمممالٌم وُكؼممموٌل  ُ وأنمممت حمممي  وَكيسممم ادتعممماقُ ادغمممروُر، األؾممماُن افظؾممموُم أنمممه ٓ يـػعمممه  ان افعؿممموُم بممم

 !!وَالفًة َالفةً  ،ؼوٌل، ٓبّد    إطفار افساجِع وافتواَِع ـؾؿًة ـؾؿةً وقؼوٌل وق

ًؾما  ـذا َحَؽم افعؾامُء افراشسون، ؾفُ قمرن ظماِقٌ كِحريمر وراشمٌه صمفر خطمًل و فمًة ٓ َمالفًة وٓ اكحرا

وإصممالح، وبقماٍن وإيضماح ـممام ؿمال افعؾممقُم ق َيـْمَه ظم  افساجممع ظـمه، وضؾمل امؿافممة  ـمه، ـمُ  فممال  مع قوبمٍة 

 افذي  قابوا وأصؾحوا وبقـوا...((. )إٓ  )افػتاح

، أم ظـمممدن خطمممُل اشمممِم  !!، أظـمممدن خطمممٌل ذم قصمممحقِو حمممديث أو قضمممعقِػه!و ممما ا ظـمممدن يممما رشمممالن 

  !أم قابعٍي ؾسـَت قوَقَحه  !صحايٍب ؾسـَت قصحقَحه
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ءً  ، واؾسا ُُ  أم ـام اّدظقَت ـذًبا وقزويًرا وختؾقًطا ـلّن صقطاًكا يـطُق بؾ اكاِل، ويلخُذ بزَ اِ ال، ويترصم

  !!بَرـاكاِل ؿاكال  ) َشْبُق ف اٍن وادضاّل ذم افبقاِن (

ِم شبَق ف اٍن وإظضآً ذم افبقان َُ    افصحابِة افؽرا  افعظاِم، وافـق
ِ
ي افطعَ  ذم األنبقاء   !!أتُ ؿِّ

  !!نٌ ألم أؿُ فال هذا هذياٌن، وؾضقحٌة، وِخذٓ

ُُ ادـصوصممممة ؾقفمممما  مممم  افطمممموام وافضممممالٓت  ُقممممْل ظمممم  ادواَممممِع ادسصوصممممِة وؿممممد وصممممَؾتاَل افرشمممماك

َع ظممذ األنممام فؽاكممت افشممػؼُة ظؾممقفم يمموَم افعممرِ  ذم يمموٍم ظظممقم، يمموَم يؼمموُم افـمماُ  فممربِّ  اجل ممام  مما فممو ُو ِّ

 افعادَغ.

مما ادسممذوُل ادػتمموُن افممزاظُم أنممال  ُِ دظمموٌة جديممدٌة فمماَل أوذ ُِ افباضمم َ مم  أـْممْرَت ادالضؿممَة وادالحمماَة ألهمم

ِظي أنمال ادمداؾُع ادـمماؾُو، ادُعمرُ  صمدَرُه بافؾقممُ وافـفمار فر مي افممرا غ افػّرمار افممذي   ،وأهمُ افبمدع، ادُممدَّ

َُ ذم شمبقُ ))يتوظدوكال بافؼتُ وافد ار وهو يؼول   ُُ    أن ُيؼت َ   أـوُن و ا أـوُن يا وفدي إن أبان أؿ

 .((اهلل

أرْدَكمممما  ـممممال أهمممموَن  مممم  هممممذا إن ــممممت  مممم  افصممممادؿغ ادسؾصممممغ أن قرجممممَع ظمممم  َممممالٓقال وبممممدظال 

ؾاقال افتي  ا وجمد داظقمة َمالل  اجتؿمع ؾقمه  ما اجتؿمع ؾقمال،  ؾمقؿ  يمزظم أنمه شمؾػٌي  -ؾمقام أظؾمم-واكحرا

أو  ،أو يتممدبرون ،وـممُ  فممال وأنممت حتمماول أن ختممدع أتباظممال افممذي  أطمم  أنممه فممقس ظـممدهم وؿممت يػؽممرون

 ،وظؾممممم أنممممال حتمممماول دؽدؽممممة افعواضمممم  ،وقمممماب ؾلنمممماب ،إٓ  مممم  رحممممم اهلل رتمممم  ظممممرُ ؾساجممممع ،يعؼؾممممون

 !!حتى ٓ هتتز صورقال وٓ يبقد  ـزن وٓ يغؾق   ردن ،وقْبقت أرـاكال

وك مممقت يممما  غمممرور أن ضريمممق افصممممادؿغ أرٌممم  ممم   فمممال، وأن درب افصمممماحلغ أهمممون  ممم  همممذا ؾفممممم 

  ا ظـد اهلل حؼا ٓ  ا ظـد افـا  ؾام ظـدـم يـػد و ا ظـد اهلل باق. يرجون ،يدظون هلل ٓ ألنػ فم
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ؾممممملـرر دمممممرات ـْمممممرة قؾمممممال ضوا مممممال شلشممممموؿفا خمترصمممممة  مممممذـرا إيمممممان  ممممما وإٓ ؾؼمممممد وصمممممؾتال ردود 

دون قرمجممة  ـػوخممة حتمماول  ،وآظممساُ  ؾسصمما ،ؾلركمما افساجممع  ػصممال ،وـتممل و ممذـرات ،وصمموققات

 !حوفال ٓ فتعود إػ ربال ذم ـُ  وَع إثباهتا فتْبقت   

واهلل  مما ـمملى أرى  ممتؽؾام  ممع األحقمماء  ،وـؾامقممال  فممزو ة، وظبارقممال  ػضمموحة ،ضريؼتممال  ؽشمموؾة

 لبى إٓ أن يظفر ذم صورة األبطال!!وفؽـه ي ،وإكام أشؿع صوقا َعقػا يودع افعقش  ع األحقاء

  َؿممماَل  إدريمممس بممم  حمؿمممد قمحممما َأيب ( بنشمممـاده إػ 1/033 ـمممر ابممم  رجمممل ذم  يمممُ ضبؼمممات احلـابؾمممة ) 

ٌُ  حـبُ ب  أمحد اهلل ظبد أليب ُ ـر وفؼد))  !! فته    قاب وأنه  فٌة، فه ـاكت افعؾم، أهُ    رج

 ـقممت  ؼافتممه َؿمماَل  أنممه وفممقعؾؿ   ؼافتممه، ظمم  وافرجمموع افتوبممة ُيظفممر حتممى  ـممه  فممال اهلل َيؼبممُ ٓ  ؾؼممال

 !!قؼبُ حقـئذ  ـه  فال طفر ؾن ا ظـه، ورجع  ؼافته،    قعاػ اهلل إػ قاب وأنه وـقت،

 ((.َوَبقَّـُوا  َوَأْصَؾُحوا  َقاُبوا  اَفِذي َ  إَّٓ   )اهلل ظبد َأبُو قال ثم

 قوبممة  مم  ـممان وهلممذا)) ( 55ذم ظممدة افصممابري  و خممرة افشمماـري )  -رمحممه اهلل– ؿممال ابمم  افؼممقم 

 قوبمة ذم قعماػ رشط ـام َده ذم اهلدى وأن وَالفة بدظة إفقه يدظو ـان  ا أن يبغ أن افبدظة إػ افداظي

 يصمؾحوا  أن بمذفال افـما  فقضمؾوا  واهلمدى افبقـمات  م  اهلل  ما أنمزل ـمتامن  كمبفم ـمان افمذي  افؽتماب أهُ

 ـها. ((إياه يؽتؿوهنم ـاكوا   ا فؾـا  ويبقـوا  كػوشفم ذم افعؿُ

 !رشالن ؾوداًظا

   !!اجلـان أَع  ؾام

   !افبقان أتػه و ا
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فقمممة ردوًدا ظؾقمممال رددت ؾؼمممد وإٓ أؿمممالم ـمممرؤو  فمممال وشمممل ـرها ،قوبتمممال ؾلركممما ضوا مممال قؾمممال   توا

   واَعفا إػ ؾارجع وـراٍت   راٍت 

 ًٓ ق وافممممممذي وإبممممممراهقم وداود ـؿوشممممممى افعظممممممام األنبقمممممماء ذم افطعمممممم   أو  ظؾممممممقفم_  افـؿممممممُ ؿريممممممة حممممممرَّ

 ._ اف الم

 . افؽرام_  وشؾم ظؾقه اهلل صذ_  اهلل رشول صحابة ذم افطع   ثاكًقا

 دممممده رتممما وؽرهممما وافؾ مممان وافشمممـق هلل اهلممموى صمممػة ـنثبمممات وافصمممػات األشمممامء ذم ختؾقطمممال  افْافْمممة

 . ظؾقال ردي ذم  ػصاًل 

بعمممة  افتعويمممُ يـبغمممي ؾمممال افمممز   ظؾقفممما ظػمممى ؿمممد قارخيقمممة   مممللة افؼمممرآن خؾمممق   مممللة بممملن افؼمممول  افرا

 .ظؾقفا

 . ظؾقال ردكا ذم  وَعه وراجع افتوحقد بشلن افؽالم    هتويـال  خا ً ا

  ممع ، جمفممود بممذل ٓ جممود ؾممق  ظؾؿممال  ؿؾممت ظـممد ا اخلػممي بمماجلز األصمماظرة بؼممول ؿوفممال  شادًشمما

 . ػصاًل  رًدا ؾقفا ظؾقال رددكا افتي افعؼدية افضالٓت     فال ؽر إػ األشباب بنثبات قـاؿضال

كقته ظؾؿال  ع ياشغ أمحد امخواى ظذ ثـاؤن  اف ابع  .افقوم إػ قساجع وق ادحسؿة بنخوا

 .افقوم إػ قساجع وق ضـطاوي شقد حمؿد يرعصألا ظذ ثـاؤن  ثا ـًا

 خطبممة ذم ـممام اف ممابق  رصمم ركممقس  ـصممور ظممدي  حؽو ممة ذم ـؾؿممزن األ ممور وٓة ذم ضعـممال  قاشممًعا

 ذم ـمممام_  خمممرٍ  فؽمممُ اهلل وؾؼمممه_  اف قيسممم افمممركقس حؽو مممة ذم وـؾؿمممزن" ادطؾممموبغ ظمممذ افت مممس" بعـممموان

 "افعرص وخوارج  رص" خطبة
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 .األخرى ةق الشما افدول حؽام ذم ضعـال  ظارًشا 

 . اهلل ظبد وفدن ظـال أخز ـام  ؽػرٍ  بغر افعزل دمويزن  ظؼ حادي

 ح م  افشمقه ذم افطعم  ؾقه  ؼطع ذم ـام بؼوفال افـا  بنفزام اجلديدة افرشالكقة حزبقتال  ظؼ ثاى

 .افبـا

 اهتؿمممه حمممغ -هللا همحمممر– افعْقؿمممغ و مممـفم ادؿؾؽمممة ظؾمممامء ذم وفمممدن ضعممم   ظممم شمممؽوقال  ظؼممم ثافمممث

 !! افعؾؿقة بافٌؿات

 وادـفرقمممممة افعؼديمممممة وخمافػاقمممممه ؾضممممماكحه ـْمممممرة  مممممع فمممممقذ جمـمممممون فؽتممممماب قبـقمممممال دمديمممممد  ظؼممممم رابمممممع

  .واد ؾؽقة

 افتزا مال  مع افػعمُ همذا جموا  ظمدم أنمت ؿمررت وافتمي ُقـؽمر ٓ افتمي افعؾؿقمة ٍؿاقمال  ظؼم خا س

  .خطبال ذم افقوم إػ فه

 . ظؾقال افرد ذم فال أوَحتفا ـام قزال ٓ وافتي افؽْرة ـذباقال  ظؼ شاد 

  ْممُ ، اف ممؾ  ضريؼممة ظممذ فق ممت وافتممي وافتعممديُ اجلممرح ذم ادسسظممة اف ممقئة ضريؼتممال  ظؼمم شممابع

م  افبؼمممية باخلؾؼممة هلممم قؼبقحممال وقعقممرهم بممُ وافصمممـاظات بممادف  افـمما  وقعقممرن بتبممديعال افـمما  إفممزا

 . راشه  ا كطق وٓ ظاق ظرؾفا  ا افتي واف وؿقة افـابقة األفػاظ ظذ واظتامدن اجل دية و عايبه

 .حًقا ـوكه  ع ادعقـغ األصسا  فبع  بافـار جز ال  ظؼ ثا  

ؾقممممة افصمممموؾقة صمممممطحاقال  ظؼمممم قاشممممع  ظؾقمممممه اهلل صممممذ-  افـبممممي ؿمممممز  وَممممع أن دظاكممممال  ْمممممُ واخلرا

 افز مان ذم فقؾمة أظدل هي - وشؾم ظؾقه اهلل صذ  -افـبي  قالد حلظة وأنَّ  األر  بؼاع خر هو  -وشؾم

 .  فال آخر إػ ، وحده هلل إٓ يدي  ـان  ا - وشؾم ظؾقه اهلل صذ - افـبي جدَّ  وأن وادؽان
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 ؽركما و مع  عـما صمـعت  مْؾام برهمان وٓ دفقمُ بمال فًخمري  واهتا ال وضغقاكال اؾسآقال  افعؼون

رن     ظـما قعؾؿمه  ما ـمُ رؽمم وحؽو تـما جقشمـا وكعمادي اف مـة أهُ ظذ ودشق ة حدادية أنـا ظذ إرصا

  .ؿبُ    به ظؾقـا قْـي ــت و ا

 ردود ذمو ، ما ظؾؿمت ؿمد افتمي ردودكما ذم إفقفما ارجمع ـْمرة أخمرى وَمالٓت أخرى أخطاء هـانو

 !اضرأ ؽركا

 ـممُ ذم افؼممديم بضممالفال ؾقممه قعممسُ افممذي افواَممو افتػصممقع افرجوعبمم إٓ فممال  ـمما  ٓ هنممأ مؾممظاو

 ذم افؼمديم بضمالفال ؾقمه قعمسُ افمذي افواَو افتػصقع افرجوع إٓ فال فقس كعم ، ادواَع     وَع

 أكؿمممة وظؾامكـممما أكؿتـممما ـمممالم  ممم  افمممدفقُ فمممال ؿمممد ـا ـمممام افعؿممموم بـاؾعمممال وفمممقس ادواَمممع  ممم   وَمممع ـمممُ

م اف ؾ   !افؽرا

ء بمممممذفال يتعؾمممممق و ممممما افؽمممممالم بممممماؿي وأرجممممميء افتعؾقمممممق ذم افؼمممممدر  مممممذا وأـتػمممممي  ؾمممممقام واهلمممممذيان آؾمممممسا

 شاحتفا ظ  ادعرـة قـؼؾوا  حتى افضقاع    ألنػ ؽم وإكؼاً ا فإلؾساء دمديًدا اجلرييس بؼضقة أشؿقتؿوه

 !!ادػؾ ون إفقفا ويـحا  افبطَّافون ؾقفا يشتغُ أخرى شاحة إػ احلؼقؼقة افعؾؿقة

ؾون درقبون فؽم وإكَّا  !قر ون إفقه  ا حؼقؼة  ظفرون  مصِّ

 !د تعقـون -وحده باهلل- باهلل إكَّا وؽره هذا ـُ وذم

 أمجعغ وأصحابه آله وظذ حمؿد ورشوفه اهلل ظبد ظذ وبارن وشؾم اهلل وصذ

ب ه  
ي  /كت 

 
ان  أب و األلي 

 هشام بن فؤاد البيلي 
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