
 احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وبعد:
فهذا ملخص  ويص صف حصاصتصج الص ص صرصاهتص صن ويصاص حصا ص  اهتص ص ص ص ص  
ب ص ف من حبث "ال  راهت ن ح ائق وأس ار " للرنن الدائصمصن 
ب ئاسن اإلمام ابن باز رمح  هللا وإن شاء هللا سأعد مصوصوحصا  
أخ ى لاتحه  سائال هللا أن حبارك ف ها وأن حصنصاصا وصا وأن 

 جيعلها خالصن لويه  الك مي  .
لل  راهت صن وصوام ومصنصكص ا  عصكص صمصن  يص زصا عصلص  حص ازم    
ي اب  ]يصوازص  ااصعصاا و صاحصن اومصااك ومصا  يص   عصمص  بصن 
سع د الاويت   ي اب  ]رماح حفب ال ح   على حنصور حصفب 
ال ي  ك ومها من أوسا ي ب ال  راهت ن وأوث ها   هتك  أزص  

 .زذ  الو ح ن
 :وهتلخ  ف ما حل  مجلن من ع ائدز 

 لو أمحد بن حمصمصد الص صرصاا مصطسصق الصوص حص صن و صلصو   1-
أتباع  ف    لواً ياوز احلد حىت أضاى على هتاس  خصائص  

 .صاا  ال بوب ن واإلهل ن وتبعص     لصم مص حصدو ال سالن ب  
إمياهت  بالاناء ووحدة الصويصوو وزعصمص   لصم لصنصاصسص  بص   2-

زعص  أهتص    الصذروة الصعصلص صصا مصن  لصم وصصدوصص  فص صص  مص حصصدو  
 فآمنوا ب  واع  دو 

 

، وتصلص ص  حص صكصنزعم  رؤحن النيب صلى هللا عل   وسصلص    3-
النيب صلى هللا عل   وسل  إحصا  الصوص حص صن الص ص صرصاهتص صن وتصلص ص ص  
وروزا واإل ن ل  ح كن   ت ب ن اخللصق وتصلص ص صنصهص  زصذا الصورو 

 .واع  او م حدح  وأتباع   لم
تص حي  بأن اادو حا ض من هللا علصى الصنصيب صصلصى هللا   4-

عل   وسل  أواًل، مث حا ض من  على اوهتب صاء، مث حصاص صض مصن 
اوهتب اء عل  ، مث من  ح اص   عصلصى مجص صا اخلصلصق مصن  وم إ  
الناخ   الصور، وحفع  أن حاص صض أحص صاهتصًا مصن الصنصيب صصلصى 
هللا عل   وسل  عل   مباش ة مث حا ض من  على سائ  اخلل  صن 

 وحطمن م حدون بذلم وحع  دوهت .

 رم  على هللا وعلى ي  ويل هلل وسوء أوب  معهص  إ    5-
، فصلصمصا وص ص  لص : إن عصبصد ودماي على روصبصن يص  ويلح ول: 

ال اور اجل الا: وال: ف ما زعموا ودم  على روبن يص  ويل، 
أما أهتا ف دماي عصلصى روصبصن يص  وال: صد  ولكن   عص   

، فلصمصا وص ص  لص : ألص صق هللا ويل من  وم إ  الناخ   الصور
واوراً على أن حصويصد بصعصدك ولص صًا فصو   لصمب، وصال: بصلصى، 
ولكن ال حاع ، يما أهت  واور على أن حويد هتبص صًا بصعصد حمصمصد 
صلى هللا عل   وسل  ، ولصكصنص  ال حصاصعص ، ومص حصدو  حصطمصنصون 

 .بذلم وحدافعون عن 
وأهتص    وعوا  يذباً أهت  حعصلص  الص ص صب ومصا صصاص  الصصدور  6-

وتصصدحصق مص حصدحص   لصم وعصد  مصن حمصامصد   حص ف ال لصوب

 .وي امات 
إحلاو     حا  هللا وحت حاها عصن مصواضصعصهصا عصا حصفعصمص   7-

تاسرياً إشارحاً يما سبق   اإلعداو من تاسصري  وصولص  تصعصا : 
صنَصصَهصَمصا بَصصْ زَان ال حَصصْبص  ص َصان     ﴿ َمَ َج اْلبَصْحصَ حْصن  حَصصْلص َص  ص َصان  ن بَصص صْ

وحع  صد مص حصدو  أن  لصم مصن الصاص صض  [22-11]ال محن:
 .اإلهل 
تات ل  الصالة على النيب صلى هللا عل   وسصلص  عصلصى   8-

تالوة ال   ن بالنسبن ان حفع  أهن  أز  اا تبن ال ابعن وزص  
 .اا تبن الدهت ا   هتك  

زعم  زو وأتباع  أن مناوحاً حناوي حوم ال  امصن والصنصا    1-
زصذا إمصامصكص  الصذي    ااووف بأعلى صوت  حا أز  ااووف 

 ... اخل يان من  ممدي    الدهت ا
زعصصمصص  أن يصص  مصصن يصصان لصصاهتصص صصًا حصصدخصص  اجلصصنصصن وون  12-

 حساب وال عذاب مهما فع  من الذهتوب.
زعم  أن من يان على و ح    وتص يصهصا إ   صريزصا مصن  11-

الصصوصص   الصصصوفصص صصن تسصصوء حصصالصص  واقصصى عصصلصص صص  سصصوء الصصعصصاوصصبصصن 
 .وااو  على الكا 

زعم  أهت  جيب على اا حد أن حكصون بص  حصدي شص صخص   12-
ياا ت ب  حدي اا س  ال اخ  ار ل  ب  حس سصلص  لقص صخص  

 اخل .. فصصال حصص صصول: ي وال يصص صصف وال عصصالم وال وي شصص ء

1 2 3 



ن
ا
ن  فففف  

ا
ن فففف ففففجا نالفففف ففففج  ن  فففف  ن فففف  نالففففلففففكفففف فففف  ففففكففففم  الفففف ففففجاففففم
ن  ن افففففففف  نالفففففففف ففففففففلفففففففف   ن فففففففف  نالسفففففففف  فففففففف   (:5555السففففففففبا 

: ما ز  ع  دتك    و ح ن ال  راهت ن ورؤحصن ااصصوصاصى 7 

 صلى هللا عل   وسل  ح كن ب

: الا ون ال  راهت ن من أشد الا   يا اً وضالالً واب داعصاً 7ج

  الدحن اا ي حق ع هللا. وسبق أن سئلت الصلصرصنصن الصدائصمصن 

عنه  وي بصت حبصًصًا   يصًصري مصن بصدعصهص  وضصالال ص  الصدالصن 

على  لم، وأما وعوى بعض الصوف ن أهت  ح ى الصنصيب صصلصى 

هللا عل   وسل  ح كن فق ء ال أص  ل ، ب  زصو بصاوص  وإ صا 

ح ى صلى هللا عل   وسل  حوم ال  امن ح  ا ج الصنصا  مصن 

وبورز ، وود صج عن  صلى هللا عل   وسل  أهت  وصال: " أهتصا 

 أول من تنقق عن اورض حوم ال  امن " .

وباهلل ال وف ق. وصلى هللا علصى هتصبص صنصا حمصمصد، و لص  وصصحصبص  

 وسل .

  وهللا أعل 

زعصمص  أهتص  أويت اسص  هللا اوعصكص ، عصلصمص  إحصا  الصنصيب  13-
صصلصى هللا عصلص ص  وسصلص  مث زصول أمصص   ووصدر ثصوابص  بصصا الف 
ااطلان من احلسنا ، خ صاً وصم ناً ورمجاً بال  ب واو حامصاً 

 .وم  ال حعل  إال بال وو ف
زعم  أن اوهتب اء واا سل  واوولص صاء ال ميصكصًصون     14-

وبورز  بعد ااو  إال زمناً حمدوواً ح ااو  ب ااو  مص اتصبصهص  
ووريا   مث ا يون من وبورز  بأيساوزص  يصمصا يصاهتصوا مصن 
وب  إال أن النا  ال ح وهن  يما أهنص  ال حص ون ااصالئصكصن مصا 

 .أهن  أح اء
زعم  أن النيب صلى هللا عصلص ص  وسصلص  حيتص   سصد    15-

جمالق أ يارز  وأوراوز  ويصذا اخلصلصاصاء الص اشصدون .. اخل. 
إ   ري  لم مما لو ع ض على أصول اإلسالم اع ص  شص يصاً 
وإحلاواً   الدحن وتواوالً على هللا ورسول  وتق حع  وتتل صالً 
للنا  وتبرحاً منه  بعلم  ال ص صب .. اخل . زصذا مصا تص صسص  

 .وهللا ااوفق
وباهلل ال وف ق. وصلى هللا علصى هتصبص صنصا حمصمصد، و لص  وصصحصبص  

 وسل .
 اللرنن الدائمن للبحوث العلم ن واإلف اء

 عتو             هتائب رئ ق اللرنن              ال ئ ق      
 عبد هللا بن  دحان       عبد ال زا  عا ا        عبد العفحف بن باز
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