
 
36 

 
 

 احلديٞ افسٚبع

 

 فياءرة الس  افي التحذير من إم

ـُ َظبٍَّٚس، ْوُؾ ْب ٍَ َثَْٚ اْف ، َؿَٚل: َحدَّ َٜ َْٔب ـِ ُؿَت ـُ احْلَُسْغِ ْب ُد ْب َّّ ٚ حُمَ َٕ ـِ .َأْخَزَ ـْ َجٚبِِر ْب .. َظ

 صذ اهلل ظِٔف وآلف وشِؿ:
ِ
، َؿَٚل: َؿَٚل َرُشقُل اَّللَّ

ِ
ـَ ُظْجَرَة "  َظْبِد اَّللَّ ُٛ ْب ًْ ـَ َيٚ 

 
ِ
ٚء َٓ ٍَ ـْ إَِمَٚرِة افسُّ ُ ِم ؟ َؿَٚل:  .َأَظَٚذَك اَّللَّ

ِ
 َيٚ َرُشقَل اَّللَّ

ِ
ٚء َٓ ٍَ ُء َؿَٚل: َوَمٚ إَِمَٚرُة افسُّ ُأَمَرا

 ُٖ ْؿ َؾ ِٓ ِّ ِْ ِذهِبِْؿ َوَأَظٚهَنُْؿ َظَذ ُط َُ ْؿ بِ ُٓ َؿ هَبُْؿ َؾَهدَّ ـْ َأمَك َأبَْقا َّ ِدي َؾ ًْ ُٕقَن َب ق ُُ وئَلَِؽ َي

ْؿ  ُٓ ْؿ هَبُْؿ َومَلْ ُيَهدِّ ِت َأبَْقا
ْٖ ـْ مَلْ َي ْؿ، َوٓ َيِرُدوا َظَذ َحْقِِض، َوَم ُٓ ُٝ ِمْْ ُْٔسقا ِمِّْل َوَفْس َف

ُدوَن َظَذ َحْقِِض، َيٚ  ْؿ َوَشَرِ ُٓ وئَلَِؽ ِمِّْل َوَأنَٚ ِمْْ ُٖ ْؿ ، َؾ ِٓ
ِّ ِْ ْؿ َظَذ ُط ُٓ ْْ

ًِ ِذهِبِْؿ َومَلْ ُي َُ
بِ

ـَ  ُٛ ْب ًْ الُة ُؿْرَبٌٚن ، َأْو َؿَٚل  ـَ ُٛ افهَّ ًْ ـَ ُر َأْوَػ بِِف، َيٚ   افَّْٚ
ٍٝ ـْ ُشْح َٝ ِم َب َٕ ُظْجَرَة حَلٌْؿ 

ـَ  ُٛ ْب ًْ ـَ َر، َيٚ  ُٚء افَّْٚ ُئ امْلَ
ٍِ اَم ُيْى ـَ  َٜ ٍُِئ اخْلَىَِٔئ ُٜ ُتْى َدَؿ ، َوافهَّ ٌٜ ْقُم ُجَّْ ُظْجَرَة ُبْرَهٌٚن، افهَّ

ٚدٍ  ٌَ ُس َؽِٚدَيِٚن: َؾ ٚ افَّْٚ َٓ َُ قبِ ُّ ٚ، َوَؽٍٚد ذِم َهالِك َرَؿَبتِِف َؾ َٓ َُ
تِ ًْ ُّ ِٚك َرَؿَبتِِف َؾ َُ

 40" ذِم ؾِ
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 المستدرن على الصحٌحٌن للحاكم. 
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وئًْقهنؿ ظذ طِّٓؿ ؿد ، ومثؾ هٗٓء افذيـ ُيهدؿقن أمراء افسقء بُذهبؿ

ٍتقن ظذ وٓ حقل وٓ ؿقة آ بٚهلل افًع افًئؿ، ؾٓؿ يُ  ،اصتٓروا ذم هذا افزمٚن

 ٚفذيـ يَقفقن بٖن اخلامر فِّرأ ةف اهلل افُريؿ، ـوج يٌوبقنّٜ وَِ مذهٛ افيَ 

 قنيَقف ـٚفذيـ افَرآن، و بكيح مذـقرٌ  رؽؿ أنّف فٔس ؾروًٚ  –ؽىٚء افرأس  –

ُر إصقات فهقت احلّر، نأ نّ أمزظٟ فِْهٚرى و افٍجر أذانبٖن صقت 

زيٚرة ادسجد إؿل ُتٝ آحتالل وافتىبٔع مع آحتالل  قنيقجب ـٚفذيـو

مريُل وهق يَتؾ منٚرـٜ اجلٔش إ ونجئز وـٚفذيـ بتحريره،دْٚداة دون ا

ٚئال فِجْقد ادسِّغ ذم جٔش  وأن ذم شقريٚ، ؿ، ؾٌٕٚستٚن وافًراقأادسِّغ ذم 

يرى ؽوٚوٜ ذم ذفؽ،  وٓ ،ؾِتًِّقا ذم افهٍقف اخلٍِٜٔ وادىبخ: مريُٚنإ

ز ٍتقنـٚفذيـ يُ و و أٚإلشالم، ُـ مـ احلُؿ باحلُؿ بٚفٍُر مٗؿتٚ حتك يتّ بجقا

شالمل وٕهػ مجٓقري وظِامين حتك يتُّـ احلٚـؿ مـ احلُؿ إبْهػ حُؿ 

 إحُٚموفئـ مل يْتِف هٗٓء ظـ إجرامٓؿ ذم حؼ  .، وافَٚئّٜ تىقلٚإلشالمب

ويتقبقا ويبْٔقا ؿبؾ ممٚهتؿ، ؾٓؿ فٔسقا مـ  ،دق تبِٔغ ديـ اهللحؼ ِص ذم افؼظٜٔ، و

دوا ظِٔف احلقض، ِٔف وآلف وشِؿ، وهق فٔس مْٓؿ، وفـ يرِ حمّد افْبل صذ اهلل ظ

 .أشٔٚدهؿ افيٚدغ، افٍٚشَغ جْٓؿ وافًٔٚذ بٚهلل مع إػَٚدون بؾ وشُٔ 
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