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   لجم أصحاب الفتن

الملف
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 لجم أصحاب الفتن

 
يخ  فٙ أص ًش االٌ  ساليٙ ٚ عبنى اال شك أٌ ان ال

 خشددذٚذح ٔيةُددخ ةجٛددشح َزٛ ددخ ْددزِ ان زُدد

انكجٛشح انزٙ ٚقٕو ثٓب ثعض يضٛش٘ ان زٍ يٍ 

أجم رشزٛذ انصف االساليٙ ٔرنك عٍ طشٚق انُٛم 

ًؤيُٛ ٓبد ان صةبة يٍ اي يٍ ا ٛم  ةزنك انُ ٔ ٍ

خذو  فبد الر ْزِ انخال ضم  سٕل هللا )ص ( اٌ ي س

سهًٍٛ سالو ٔانً ساليٙ اال صف اال شق ان نٗ  ثم ر ا

طشفٍٛ ،شقٍٛ ثٍٛ ان هٕة  ص بء انق كش   ،ٔرع

ْزِ  فٙ  سججٌٕ  نزٍٚ ٚز حذح ٔا هٗ انٕ ضٙ ع ٔرق

ان ددزٍ ْددى انددزٍٚ ٚخددبن ٌٕ ايددش هللا رجددبس  

اْعز ِصًُٕا ٔ   :ٔرعبنٗ ار قبل فٙ قشآَّ انكشٚى

ٔان زدٕٖ انزدٙ  ِثة ْجِم هللاهِ ج ًًِٛعدب ٔ ال ر   شهُقدٕا

صذسد عٍ االيبو انخبيُئٙ ْٙ فٙ يةهٓب رًبيب 

ست  قذ انًُب فٙ انٕ زأرٙ  زٕٖ ن ْزِ ان  ٔأٌ 
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ٚذٌٔ اٌ  نزٍٚ ٚش صةبة ان زٍ ا عض ا نزه ى ث

ار ال  ،ٚضٛددشٔا فزُددخ ثددٍٛ انشددٛعخ ٔانسددُخ

٘ يشحهخ انصشاع فٙ اا يضم ْز ُٚجغٙ أٌ ٚقع

فكٛف ثُب َٔةٍ االٌ  خيٍ يشاحم االيخ االساليٛ

 فٙ يشحهخ رٕجّ انُٛب سٓبو األعذاء. 

ثبأليش  خٔقجم ةم شٙء عهٗ انةكٕيبد انًعُٛ

اٌ رًُع ا٘ ةالو فٙ ْزا انًٕضٕع انز٘ ٚضٛش 

ان زُخ يٍ خالل انقُٕاد انزه ضَٕٚٛخ، ُْب  

قُٕاد يب رضال رُ خ فٙ َبس ْزِ ان زُخ ارٌ 

ج ساليٛيٍ ٔا يبد اال شٛعٛخ  خت انةكٕ ٓب ان ةه

عٍ  ةذس  جش ٔرز ُبح ر ُع ا٘ ق سُٛخ اٌ رً ٔان

طخ  ْزِ يشرج عالو  سبئم اال هت ٔ قخ ألٌ أغ ان ش

هٗ  قذسح ع نذٚٓب ان يبد  يبد ٔانةكٕ ثبنةكٕ

 اسكبرٓب. 

ٚهعت االعالو دٔسا ةجٛشا فٙ رأجٛج ان زُخ ٔ

يًددب ٚسددزهضو يددٍ االعددالو  أٔ احزٕائٓددب

 ،عٗ انٗ سٛبسخ انزقشٚتاٌ ٚةبٔل ٔٚس االساليٙ

انز٘ ٚقٕو  ،ٔاٌ ُٚأٖ ثُ سّ عٍ ْزا انزضخٛى

اسبط انكشاْٛخ حزٗ ٚجقٗ انًسهًٌٕ اخٕح  عهٗ

نٛق ٕا ايبو انزةذٚبد  ،يزةبثٌٕ ٔيزعبٌَٕٔ

عب ضٛف ، جًٛ ضبئٛخ اٌ رسز ُٕاد ان  هٗ انق ٔع

نزٍٚ زذنٍٛ ا ي انًع ٚت األ فٙ رقش  خٚؤصشٌٔ 

ضٓب صٌٕ  ثع ةٍ حشٚ خش، َٔ نجعض اٜ نٗ ا هٗ ا ع
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َٔشٚذ اٌ رُزشش عجش ٔسبئم  ٖيضم ْزِ ان زبٔ

سددددددددددددددددٕاء  االعددددددددددددددددالو

ٌٕٚ عخ أ انزه ض صةف أٔ االرا  ،ٔ انً الد ان

ج صى ٚخ يٙ  ٛبٌ اعال كٌٕ ي شد ث ٚذ اٌ الر ٕ َش

 انضٕء.

سعٗ ٚ ي ًع انزقشٚت انز٘اقذس ٔاصًٍ إَُٙ 

ٚت ًخ انزقش ًذ  ،نًٓ شٛخ ية ٛشا ان ثبس  ةض ٔا

هٙ ًع ع عبو نهً  يٍٛ ان سخٛش٘ اال نز٘  ،انز ٔا

ٚسعٗ دائًب ٔجبْذا ٔيخهصب يٍ اجم انزقشٚت 

ٚت سخ انزقش غٙ  ،ٔسٛب َّ ُٚج ُٙ أسٖ أ ٔنكُ

انً ًع اٌ ٚقٕو ثذٔس اةجش يٍ خالل جًع  عهٗ

انعهًددبء ٔانً كددشٍٚ يددٍ انسددُخ ٔانشددٛعخ 

ق ُب  ٔصٛ كٌٕ ْ كش ٔاٌ ر صةبة ان  قع  خٔا ٕٚٔ

صٛبد  يٍ انشخ جشاءح  هٗ ان ٛع ع ٓب ان ً عهٛ

زجددشأٌٔ اٚضددب يددٍ انزددٙ رضٛددش ان زُددخ ٔٚ

  ان زُخ. رذعٕ إنٗانًؤن بد انزٙ 
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