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  -واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ومخف وصحٌف وَُمـ وآه ،احلٛمد هلل

ـّ اهلل سمف قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٜمٙم٤مي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م : أُم٤م سمٕمد ٟمٜم٤م اعمج٤مهديـ ذم اًمٕمرا. سم٤مٟمتّم٤مراهتؿ وُم٤م ُم ومٜمٝمٜمُئ إظمقا

وُم٤م أضمرى اهلل قمغم أجدهيؿ  ،وىمقشمف قط سمحقل اهلل ذم ضمٞمقش اًمّمٚمٞم٥م اًمتل أُم٧ًم شمؽمٟمح ميٚم٦م ًمٚمً٘م

 -ومجزاهؿ اهلل ظمػما  ؛ور أُمتٜم٤م وهنْمتٝم٤م وإطمٞم٤م  ُمٕم٤م  اًمٕمزة واًمٙمراُم٦م ومٞمٝم٤مؾمارُمـ أؾم٤ٌمب 

أقمزه٤م اهلل وىمقاه٤م  ،شدوًم٦م اعؾمالم ذم اًمٕمرا.»س ؾماٞموٟمجدد اًمتٝمٜمئ٦م لؿ وًمٚمٛمًٚمٛملم وٞمٕم٤م سمت٠م

 -ومح٤مه٤م وسم٤مرك ومٞمٝم٤م

ًمٚمْمٕمٗم٦م  اوُمالذً  ،وُم٠موى ًمٚمخ٤مئٗملم ،جلٛمٞمع اعمًٚمٛملم اوؾمٜمدً  ا ن جيٕمٚمٝم٤م قمزً أ وٟم٠ًمل اعمقمم اًمٙمريؿ 

ًً  ،اعمٕمقزيـ ًٓ  ،ًمٚمثٙم٤ممم ٤موأن   -مُملم مُملم --ًمٚمٞمت٤مُمك وقمّمٛم٦م ً ًمألراُمؾِ  وصمِاام

وأورد سمٕمُض  ،وم٢مٟمف ىمد يمثر شم٤ًمؤل اعظمقة قمـ سمٕمض اعم٤ًمئؾ اعمتٕمٚم٘م٦م سم٢مقمالن اًمدوًم٦م: صمؿ أُم٤م سمٕمد

داٍت وشمِمٙمٞمٙم٤مت طمق ٟمٜم٤م اعمج٤مهدون ذم  ،ل٤ماًمٜم٤مس إيرا شدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م»وإظمقا
(1)

أقمزهؿ اهلل , 

٥ُم ّماٞموٟم ،وذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م  ،ذم ؿمٖمؾ سمجٝم٤مد أقمدا  اهلل وسم٤مًمٕمٛمؾ ذم اعمٞمدان ,هؿّماروٟم

  -[25: ]اًمٜم٤ًم  ژٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹژ ،اًمٙمثػميـ ُمـ همػمهؿ اًمٙمالمُ 

                                      
، وىمد أجده٤م قمدد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واجلٝم٤مد ذم اًمٌداي٦م، شدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م»ـ ىمٞم٤مم م قم 2١١4ُأقمٚمـ ذم اًمِمٝمر اًمٕم٤مذ ُمـ قم٤مم  (٧)

وٟم٤مسوه٤م سمٚم٤ًمهنؿ وسمٜم٤مهنؿ، وشمدومؼ لؿ اعمٝم٤مضمرون ُمـ يمؾ ُمٙم٤من؛ إطم٤ًمًٟم٤م ًمٚمٔمـ سم٘م٤مدهت٤م، وشمٚمٛم٤ًم ًمألقمذار ل٤م ذم ضمٝم٤مده٤م، طمتك ىم٤مم 

اومتئ٤مشم٤م قمغم  شاًمدوًم٦م اعؾمالُمٞم٦م ذم اًمٕمرا. واًمِم٤مم»ٞم٤مُمف قمـ وم٠ُمقمٚمـ سمٕمد ُمدة ُمـ ىم ,اًمذي حمص اهلل سمف اًمّمٗمقف,اجلٝم٤مد اًمِم٤مُمل 

يقم طمٙمٛم٧م قمغم ٟمٗمًٝم٤م سم٤مًمٗمٜم٤م ؛ ًم٘متٚمٝم٤م ًمٚمٛمج٤مهديـ،  شاًمدوًم٦م»اعمج٤مهديـ وشمٗمريً٘م٤م ًمّمٗمٝمؿ؛ ومٌدأ شمٙمِمػ أورا. هذه اجلامقم٦م اعمًامة سما

، وأؾمقُة سمٖمػمه ُمـ اعمِم٤ميخ؛ وم٘مد أطمًـ ,قمٞم٤مًذا سم٤مهلل,وإصداراه٤م اًمٌٞمٜم٤مت ذم شمٙمٗمػمهؿ، وؾمٚمٌٝم٤م أُمقالؿ، سمؾ وإومت٤مئٝم٤م سمًٌل ٟم٤ًمئٝمؿ 

ل ل٤م، وسمٕمد ُم٘متٚمف فمٝمر ُم٤م يم٤من خمٗمٞم ٤م ُمـ اًمرؾم٤مئؾ وإظم٤ٌمر قمـ طم٤مل   شقمٓمٞم٦م اهلل»اًمِمٞمخ  ـ  اذه اجلامقم٦م وشم٠مو  دوًم٦م اًمٕمرا. »اًمٔم

ىم٤مقمدة »أُمػم و٤مقم٦م   شدناًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓ»اًمتل أرؾمٚمٝم٤م إمم  شأبق ؾمٚمامن اًمٕمتٞمٌل»وأؿمٝمر ذًمؽ رؾم٤مًم٦م ىم٤موٞمٝم٤م اًمٕم٤مم  شاعؾمالُمٞم٦م

ومل يدظمؾ ذم اًمٌٞمٕم٦م ٓ اًمٕمِم٤مئر ش ذم سمالد اًمراومديـشمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة »ٓؾمؿ شمٖمٞمػما مل يٙمـ إٓ ش اًمدوًم٦م»، وه٤م ضم٤م  ومٞمٝم٤م: أن إقمالن شاجلٝم٤مد

ٗم٤مر اعمح٤مرسملم ، واًمت٤ًمهؾ ُمع اًمٙمسمال ُمؼمر ذقملاعمًٚمٛملم ُمقال ٕش ؾمٚم٥م»٥م اًمتل ُذيمرت ذم إقمالهن٤م، وذيمر ُمـ أظمٓم٤مئٝمؿ: وٓ اًمٙمت٤مئ

، واًمتنع ذم اخت٤مذ اًم٘مرارات، واًمتٕمّم٥م ًمِمٕم٤مر اًمدوًم٦م شاعُم٤مرة»واعمرشمديـ عمّم٤مًمح همػم ذقمٞم٦م، واًمت٤ًمهؾ ُمع قمٛمال  ُم٘مرسملم ُمـ 

ومٝمؾ هق إقمالن أم إىم٤مُم٦م ًمٚمدوًم٦م؟ واوٓمرااؿ ذم هذا  شاًمدوًم٦م»وقمٚمٛمٝم٤م، واًمٙمذب ذم اًمتِمٙمٞمٚم٦م اًمقزاري٦م، وقمدم اٟمْم٤ٌمـمٝمؿ ذم ُمٗمٝمقم 

ُمع ُم٤م ذيمره ُمـ اًمٙمذب ذم دقمقى اُمتالك إرض وىمّمص يمثػمة، واًمُٕمج٥م-- ُمع ُم٤م ذيمره ُمـ أن اعقمالن ضمر قمٚمٞمٝمؿ  اًم٤ٌمب يمثػم،

 -شُم١مؾم٦ًم اًمتح٤مي٤م ًمإلقمالم»اعمِمٙمالت والزائؿ-- واًمٙمالم اًمذي ذيمره يمثػم؛ هذا خمتٍمه وم٤مرضمع ًمرؾم٤مًمتف اًمتل ٟمنمهت٤م 
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ٕمض اًمتقضمٞمٝم٤مت واًمقص٤مي٤م عظمقا  اعمًٚمٛملم أن أيمت٥م ذم هذا اعمقوقع سم وم٤مؾمتخرُت اهلل 

ٟمٜم٤م اعمج٤مهديـ  ٤مٟمّمح٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم وذسّماً ،وسمٕمض اًمتقوٞمح٤مت اًمتل أراه٤م ُمٝمٛم٦م ،اعمحٌلم قمـ إظمقا

ٌ   ،٦مٞم  ودوًمتٝمؿ اًمٗمتِ  لم سمخّمقص هذا احلدث وُم٤ًممه٦م ذم إزاًم٦م سمٕمض اًمٚمٌس اًمذي طمّمؾ قمٜمد سمٕمض اعمح

اؾمتقضمٌف ؾم١مال اعظمقان واحل٤مضم٦م إمم  ،ٌف هق رأجل وٟمٔمريوُم٤م أيمت ،وأؾم٠مل اهلل اعقم٤مٟم٦م واًمتًديد ،اًمٙمٌػم

وإن أظمٓم٠مت ومٛمـ  ،وسمتقومٞم٘مف وم٢من أص٧ٌُم ومٛمـ اهلل  ؛اًمٌٞم٤من واًمتقوٞمح ًمٚمٛمحٌلم وًمٕمٛمقم اعمًٚمٛملم

وأن٤م راضمٌع قمٜمف ُمتك شمٌلّم زم ظمٓم١مه ،ٓم٤منِماٞموُمـ اًم ًالٟمٗم
(1)

ٟمٜم٤م  ، ٟم٠ًمل اهلل أن ي٘مٞمٜم٤م اًمزًمؾ ويٕمّمٛمٜم٤م وإظمقا

 -ُمـ ُمْمالت اًمٗمتـ
 

 يًكب ٚايعٓٛإا : 

هق ًم٘م٥ٌم لذا اًمٙم٤مئـ  شدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م» وم٠مول ُم٤م أود شمٜمٌٞمف إظمقا  إًمٞمف هق أن هذا آؾمؿ

ومٞمٜمٌٖمل أٓ  ؛وآضمتامقمل ًمٚمٛمج٤مهديـ واعمًٚمٛملم أهؾ اًمًٜم٦م ذم هذا اًم٘مٓمر ُمـ سمالد اعؾمالم ؾمال٤مًاٞماًم

ٟمٜم٤م اًم٘م٤مئٛمقن قمغم هذا إُمر وو ،وم٢مذا شم٘مرر أنف ًم٘م٥ٌم ومٝمق اؾمؿ ووٕمّل اصٓمالطمل ،يٖمٞم٥م هذا قمٜم٤م ٕمف إظمقا

 -!ومال ُمِم٤مطّم٦م إذن ؛اًمذيـ هؿ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمف

ٟمٜم٤م : ومٜم٘مقل ؟ح٤مذا هذا آؾمؿ قمغم اخلّمقص: ل ىم٤مئؾومٚمق ىم٤م ؛قمٚمٞمف وسمٜم٤م ً  هذا اضمتٝم٤مد إظمقا

-- شُم٤مرةاع» أو ،ُمثال شاًمدوًم٦م اعؾمالُمٞم٦م ذم اًمٕمرا.» وًمٙمـ ح٤مذا هذا اًمٚم٘م٥م سمخّمقصف دون ،واظمتٞم٤مرهؿ

سمد أن  ًمٙمـ ٓ ،ومٝمذا ؾم١مال ضمٞمٌد وهمػُم ُمٜمٙمرٍ  ؟شدوًم٦م» واظمت٤مروا شمًٛمٞمتٝم٤م شإُم٤مرة» أي ح٤مذا مل يًّٛمقه٤م ؛اًمخ

ٟمٜم٤م ىمد اظمت٤مروا ُم٤م رأوه ُمٜم٤مؾمًٌ  ،ٟمٕمرف أن هذا يمٚمف ُم٘م٤مم اضمتٝم٤مدٍ  سمٕمد اًمدراؾم٦م واعمِم٤مورة  ،٤موأن إظمقا

ومام سم٘مل إٓ أن ي٘مقل  ،ٌٝمؿ يمذًمؽٟمحً ،واؾمتٗمراغ اًمقؾمع ذم اًمٜمّمح هلل وًمرؾمقًمف وًمديٜمف وًمٚمٛمًٚمٛملم

إٓ أن  ،وٓ يٛمٜمٕمف أطمٌد ُمـ ذًمؽ ُمـ طمٞم٨م هق ،ومٝمذا ًمف --يم٤من إومم قمٜمدي شمًٛمٞمتٝم٤م يمذا ُمثال: اًم٘م٤مئؾ

 !!يّمؾ إمم طمّد اعمِم٤مهم٦ٌم واًمتِمقيش وإطمداث ومتٜم٦ٍم ومٞمٛمٜمَاعُ 

ٟمٜم٤م لؿ ُمزي٦م اعمٕمروم٦م سمٌقاـمـ إُمقر وقمٛمٞمؼ  ٌّف إمم أن إظمقا اًمٔمروف وُمع ذًمؽ ومٛمـ احلّم٤موم٦م اًمتٜم

ذم  ٤ماًمتًٚمٞمؿ لؿ اضمتٝم٤مدهؿ ذم هذا ُم٤م مل خي٤مًمػ ىمٓمٕمٞمً ْمال وم٠مصقل اعمٕم٤مُمٚم٦م شم٘مت ؛واعمٕمٓمٞم٤مت قمغم إرض

                                      
وُمّم٤مدره٤م ذم اًمٙمالم، وُم٤م ٟمٜم٘مٚمف ُمـ ٟم٘مٍد  شاًمدوًم٦م»د سُمٜمٞم٧م يمٚم ٝم٤م قمغم ٟم٘مقٓت ؛ إذ ُيالطمظ أن رؾم٤مًمتف هذه ىموهذا دًمٞمؾ ومْمؾ اًمِمٞمخ  (٧)

لذه اًمرؾم٤مًم٦م وشمقضمٞمف عم٤ًمئٚمٝم٤م إٟمام هق قمٛمٌؾ اذا اًمٙمالم؛ ومٜمحـ ذم سمٞم٤مٟمٜم٤م ٟٓمحراف هذه اجلامقم٦م ٟمذب قمـ اًمِمٞمخ أن ٓ ي٘مع ذم ُمٜم٤مسة 

 م واجلٝم٤مد وأهٚمف؛ ومٙمٗمرت وىمتٚم٧م واؾمتحٚم٧م اًمدُم٤م  وإُمقال-ـم٤مئٗم٦م ُم٤مرىم٦م ىمتٚم٧م اعمًٚمٛملم واؾمتحٚم٧م دُم٤م هؿ وأُمقالؿ سم٤مؾمؿ اعؾمال
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واحلٛمد هلل ،اًمديـ أو ُم٤م ىم٤مرسمف
(1)

-  

إن ؿم٤م   ْماروهق اظمتالف ٓ ي ،آظمتالف ذم اًمرأي ذم اًمٚمٗمظّمار وإذا يم٤من إُمر يمذًمؽ وم٘مد اٟمح

ٟمٜم٤م  ،أجْم٤م ُمرضمح٤مٌت  شاًمدوًم٦م»ومٚمٚمٗمظ ؛ حف ُمـ اًمٜمٔمرًمف ُم٤م يرضم شاعُم٤مرة»وُمع أن ًمٗمظ  ؛اهلل وًمٕمؾ إظمقا

 ،احل٤مزّم ًمٚمٕمرا. وًمٚمٛمٜمٓم٘م٦م ؾمال٤مًاٞموأوىمع ذم اًمٔمرف اًم ،أن٥ًم ًمٚمث٘م٤موم٦م اًم٤ًمئدة شاًمدوًم٦م» ٓطمٔمقا أن ًمٗمظ

ومرضّمحقه سمٛمرضمح٤مٍت ظمٗمل سمٕمْمٝم٤م قمغم  ،أو همػم ذًمؽ ،اعمٓمٚمقب ؾمال٤مًاٞموأىمرب عطمداث اًمت٠مثػم اًم

 -!اًمٌٕمٞمد

وأن اًمٜمٔمر إمم  ،أن هذا هق اؾمٌؿ وًم٘م٥ٌم : ,يمام ىمدُم٧ُم ,وم٢من اًمذي يٜمٌٖمل أن ٟمٕمت٘مده هق  ؛ومٕمغم يمؾ طم٤ملٍ 

وذم  ،اًمٚمٗمظ ًمٞمّمُد. قمغم اعمٕمٜمك ويٜم٤مؾمٌف سمح٥ًم اعُمٙم٤من َح صمؿ ُيّمحَ  ،٤مئؼ هق اعمتٕملم دائاماعمٕم٤م  واحل٘م

 -ذًمؽ جم٤مٌل ًمالضمتٝم٤مد دائاًم 

وهق وزّم إُمر  ،ٝم٤مًاًمدوًم٦م ورئٞموهق ًم٘م٥م أُمػم هذه ا ،شأُمػم اعم١مُمٜملم» وُمثؾ ًم٘م٥م اًمدوًم٦م ًم٘م٥ُم 

هق اؾمؿ رئٞمس هذه اًمدوًم٦م و ،ومٝمذا اًمٚم٘م٥ُم هق اضمتٝم٤مدّي  ؛شاًمدوًم٦م» ؾمال٤مًاٞمواًمًٚمٓم٤من ذم هذا اًمٙمٞم٤من اًم

                                      
أن هذه اجلامقم٦م ىمد اومت٠مت٧م قمغم إُم٦م وؾمٚمٌتٝم٤م طم٘مٝم٤م ذم اًمِمقرى، ومل شُمٕمٚمِؿ طمتك أُمرا ه٤م ذم ىمٞم٤مدة  شدوًم٦م اًمٕمرا. واًمِم٤مم»صم٧ٌم سمٕمد إٟمِم٤م   (٧)

ىمقًمٙمؿ »، وىم٤مل: شدوًم٦م مل يًٛمع قمٜمٝم٤م إٓ ُمـ اعقمالم شمٕمديتؿ قمغم أُمػميمؿ سم٠من أنِم٠متؿ»؛ ىم٤مل اًمِمٞمخ أجٛمـ اًمٔمقاهري: ششمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة»

سم٠منٙمؿ أقمٚمٜمتؿ اًمدوًم٦م ٕنٙمؿ أردشمؿ اؾمت٤ٌم. اٟمِم٘م٤م. اجلقٓ  وُمٕم٤مجلتف؛ ومجقاب قمجٞم٥م: ٕنٙمؿ سم٤ًٌمـم٦م يمٜمتؿ شمًتٓمٞمٕمقن أن شمرؾمٚمقا زم 

آٟمِم٘م٤م. إذا يم٤من يريده؟ صمؿ رؾم٤مًم٦م أن اجلقٓ  ؾمٞمٜمِمؼ ومال شمٕمؽمف سم٤مٟمِم٘م٤مىمف، واٟمحٚم٧م اعمِمٙمٚم٦م-- وهؾ إقمالٟمٙمؿ اًمدوًم٦م ؾمٞمٛمٜمٕمف ُمـ 

ًٓ يٙمقن إُمػم؟ صمؿ هؾ هل دوًم٦م قمغم و٤مقم٦م أم دوًم٦م قمغم إىمٚمٞمؿ: إن يم٤مٟم٧م دوًم٦م قمغم و٤مقم٦م  هؾ اعُم٤مرة ُم٤ًمسم٘م٦م أو ُم٤ٌمراة ُمـ يٕمٚمـ أو

؟  ومٝمل ُمـ قمج٤مئ٥م إُمقر- وإن يم٤مٟم٧م دوًم٦م قمغم إىمٚمٞمؿ؛ ومٙمٞمػ شمتقًمقن إُم٤مرة إىمٚمٞمؿ مل شمًتِمػموا أهٚمف- صمؿ هؾ اًمدوًم٦م ي٤ٌميٕمٝم٤م ًٓ اًمٜم٤مس أو

أم شم٘م٤مم اًمدوًم٦م صمؿ دمٛمع ل٤م اًمٌٞمٕم٤مت ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك؟ صمؿ أخؿ شم٘مدروا أنٙمؿ شمْمٕمقٟم٤م ذم طمرج أُم٤مم اعُم٤مرة اعؾمالُمٞم٦م؟ ومٜمحـ ذم سمٞمٕم٦م أُمػم 

ُمػم اعم١مُمٜملم اعمال حمٛمد قمٛمر، صمؿ خيرج ذم اًمٕمرا. أُمػم ُم١مُمٜملم، وأرؾمٚم٧م ذم رؾم٤مًم٦م ؾم٤مسم٘م٦م أقمتذر ًمف قمـ ذًمؽ وأطم٤مول شمؼميره، صمؿ خيرج أ

ُمرة أظمرى قمغم اًمٕمرا. واًمِم٤مم؟ وأنتؿ يمؾ مهٙمؿ أن شم٤ًمسم٘مقا اجلقٓ ، وٓ شم٘مدرون احلرج اًمذي شمْمٕمقٟمٜم٤م ومٞمف- صمؿ شمّمقروا اعمٝمزًم٦م اًمتل 

ؾمتٜمِم٠م ًمق اىمتدى سمٙمؿ إظمقة اعمٖمرب وضمزيرة اًمٕمرب واًمّمقُم٤مل واًمِمٞمِم٤من وسم٤ميمًت٤من وؾمٞمٜم٤م  وومٚمًٓملم، وٟمِم٠م ذم يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م أُمػم 

ي٘متدي سمٙمؿ همػميمؿ ذم اًمِم٤مم؟ ومتٜمِم٠م صمالث أو أرسمع إُم٤مرات واطمدة ذم طمٚم٥م وأظمرى ذم دُمِمؼ وصم٤مًمث٦م ذم درقم٤م؟ أم ًمٚمٛم١مُمٜملم- صمؿ ح٤مذا ٓ 

أنٙمؿ ؾمٌ٘متؿ وهمػميمؿ ظمقارج وسمٖم٤مة؟ صمؿ هؾ آٟمِم٘م٤م. أو اخلقف ُمـ آٟمِم٘م٤م. ُمؼمر عٟمِم٤م  دول؟ وهؾ يمٚمام مه٧م جمٛمققم٦م أن شمٜمِمؼ 

إردن وؿمٙمٙمتؿ ذم اٟمِم٘م٤مىمٝم٤م، ومٝمؾ ؾمتْمٞمٗمقن يمٚمٛم٦م ضمديدة ٓؾمؿ دوًمتٙمؿ؟ صمؿ سمٕمده٤م  أنِم٠من٤م ل٤م دوًم٦م؟ ومٛمثاًل إذا يم٤مٟم٧م ًمٙمؿ جمٛمققم٦م ذم

يد دوًمتٙمؿ يمٚمام اٟمِمؼ قمٜمٝم٤م اعمٜمِم٘مقن!! صمؿ هؾ شمٍمومٙمؿ طمؾ اعمِمٙمٚم٦م أم ومجره٤م؟ وضمٚم٥م  ذم شمريمٞم٤م، وسمٕمده٤م ذم ًمٌٜم٤من، وهٙمذا شمتزا

ًرا ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وم٤مدطم٦م قمغم اجلٝم٤مد ذم اًمِم٤مم-- ًم٘مد أؿمٛمتؿ سمتٍمومٙمؿ إقمدا  سم٤م عمج٤مهديـ، وضمٕمٚمتؿ ُمٜمٝمؿ أوحقيم٦م، وم٠مج٦م دوًم٦م؟ وأنتؿ أضا

ذم يمر وومر- أنتؿ شمًٌٌتؿ سمتٍمومٙمؿ ذم ؿمؼ اجلامقم٦م ذم اًمِم٤مم واًمٕمرا. سمٕمد أن يم٤مٟم٧م واطمدة، سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ دوم٤مقمٙمؿ سم٠منٙمؿ أردشمؿ 

 -شري وُٕمريٙم٤م ومرص٦م يم٤مٟمقا يتٛمٜمقهن٤ماخلػم،وًمٙمٜمل أتحدث قمـ احلٙمٛم٦م اًمتل هم٤مسم٧م-صمؿ وومرشمؿ ًمٚمٜمٔم٤مم اًمًق
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د ُمٜمف أنف اعُم٤مم إقمٔمؿ واخلٚمٞمٗم٦م اًمذي اٟمٕم٘مدت ًمف سمٞمٕم٦م ُمـ قمٛمقم اعمًٚمٛملم أو ُمـ  ،يمام ىمٚمٜم٤م وًمٞمس اعمرا

سم٤معمٕمٜمك اًمذي هق ًمإلُم٤مم  ،د اعؾمالم طمتك ؾُماّٛمل أُمػَم اعم١مُمٜملمأو شمٖمٚم٥م قمغم سمال ،أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ُمٜمٝمؿ

 -سمؾ هذه اًمتًٛمٞم٦م هٜم٤م هل ًم٘م٥ٌم ُٕمػم هذه اًمدوًم٦م --إقمٔمؿ واخلٚمٞمٗم٦م

ٟمٜم٤م رضّمحقا اظمتٞم٤مر هذا اًمٚم٘م٥م دون همػمه: شاعُم٤مرة»و شاًمدوًم٦م»وهٜم٤م ي٘م٤مل يمام ىمٞمؾ ذم ًمٗمظ   ،ًمٕمؾ إظمقا

ن يم٤من سم٤مدي اًمرأي قمٜمدي أن اظمتٞم٤مر همػمه أومم وإ ،عمرضمح٤مت رأوه٤م وظمٗمٞم٧م قمٚمٞمٜم٤م ٟمحـ اًمٌٕمدا 

  -ُمـ ىمٌؾ ،η شاعمال حمٛمد قمٛمر»وىمد ىمٚم٧ُم رأجل هذا طمتك ذم أُمػم اعم١مُمٜملم  ،وأطمًـ

طمتك يٙمقن اعمٕمٜمك  ؛شًمٚمٛم١مُمٜملم»سمدون إو٤موم٦م  ،شُٕمػما» ا أُمػمً : ومٚمٕمؾ إطمًـ يم٤من هق شمًٛمٞمتف

وشمقِهؿ  ،شمقِهااؿ أنف اعُم٤مم إقمٔمؿ شػم اعم١مُمٜملمأُم»ٕن اًمتًٛمٞم٦م سماا ،أنف أُمػم هذه اًمدوًم٦م: اعمت٤ٌمدر اًمقاوح

ٟمٜم٤م رسمام يٕمت٘مدون ومٞمف أنف يمذًمؽ دٟم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ؾماٞمح٤م اؾمت٘مّر ذم قُمرف اعمًٚمٛملم ُِمـ ًمدن  !أن إظمقا

 وم٢مذا اٟمْم٤مف إمم هذا أنف  ؛ٚمٞمٗم٦مأن هذا ًم٘م٥م اعُم٤مم إقمٔمؿ اًمذي هق اخل,η ؿمالىمر ,وؾمدده 

أن إُمر سمحٛمد اهلل واوٌح ُمـ أدسمٞم٤مت اعظمقة وإصداراهتؿ عمـ صٗم٤م  وُمع -!اعهي٤مم ىمقَي  وم٘مد ،ٜمّل ًاٞمطم

وأراد اخلػم
(1)

 -واهلل اعمقومؼ ،ومٚمٞم٧َم اعظمقة أجْم٤م يقوحقن هذه إُمقر أيمثر ُمع اًمٗمرص إن ؿم٤م  اهلل ؛
 

 )ايٓٛا٠ )ْٛا٠ رٚي١ اٱع٬ّ ايهدل٣ ٚاـ٬ؾ١ ايضاؽز٠ : 

ٟمٜم٤م ىمّمدوه وأرادوه   هذه شمٙمقن أن هق ,هؿّماروٟم وؾمددهؿ اهلل أقمزهؿ,اًمذي ٟمٕمت٘مد أن إظمقا

ة هل اًمدوًم٦م ومٝمذه  ؛س ًمدوًم٦م اعؾمالم اًمٙمؼمى وًمٚمخالوم٦م اًمراؿمدة قمغم ُمٜمٝم٤مج اًمٜمٌقةؾماٞم٦م شم٠موسمداي ٟمقا

ٌة وسمداي٦م دمٛمع أهؾ اعؾمالم أهؾ اًمًٜم٦م ذم هذا اًم٘مٓمر واعىمٚمٞمؿ واًمٜم٤مطمٞم٦م ُمـ سمالد  ،اًمدوًم٦م إذن هل ٟمقا

وشمذوب ومٞمٝم٤م يمٞم٤مٟم٤مهتؿ اًمّمٖمرى وو٤مقم٤مهتؿ  ،٥ًم اعُمٙم٤منوهل اًمٕمرا. ورسمام ُم٤م ضم٤موره٤م سمح ،اعؾمالم

  -ومٞمٜمٓمٚم٘مقن ًمٚمٛمراطمؾ اًم٘م٤مدُم٦م وُمقاضمٝم٦م ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ندي٤مت ضم٤ًممٍ  ،و ّمؾ لؿ ا٤م اًم٘مقة واعمٜمٕم٦م واًمٕمزة

ٟمٜم٤م أهنؿ اؾمتٌ٘مقا اذا اعقمالن واعٟمِم٤م  سمٕمَض ُم٤م ُياحذر وأهنؿ يم٤مٟمقا ذم ُمقىمػ  --!وسمٚمٖمٜم٤م قمـ إظمقا

شمٞم٦م يروَن أهن عجي٤مد يمٞم٤مٍن  ادة ضمدً وأهنؿ يرون أن احل٤مضم٦م ؿمدي ،ؿ إن مل يًتٖمٚمقه٤م وم٤مشم٧م وو٤مقم٧ْم ومرص٦ٍم ُمقا

 -س واعقمالنؾماٞمويرون أن قمٜمدهؿ ُمـ إرض واجلٛمٝمقر ُم٤م يٛمّٙمٜمٝمؿ ُمـ اًمت٠م ،اذا اًمِمٙمؾ

ُد ًمف أن جيٛمع أيمثر اًمٜم٤مس أو يمٚمٝمؿ سم٤مٟمٓمالىم٦ٍم يمؼمى  ٌة يمام ىمٚمٜم٤م وهٞمٙمؾ وىم٤مًم٥ٌم ُيرا وأهن٤م سمٙمؾ طم٤مٍل ٟمقا

ٟمحًٌٝمؿ  ،وهؿ أهؾ اًمث٘م٦م وإُم٤مٟم٦م واًم٘مقة ،واًمِم٤مهد يرى ُم٤م ٓ يرى اًمٖم٤مئ٥م ،صمؿ سم٤مًمتدري٩م ،وىمٗمزة

                                      
شم٠ميمد قمغم أهنؿ ظمالوم٦م قمٔمٛمك، وإُم٤مُم٦م يمؼمى، طمتك  شو٤مقم٦م اًمدوًم٦م»هذا هق إطم٤ًمن اًمٔمـ اؿ، ًمٙمـ اًمقىم٤مئع وإدًم٦م أثٌت٧م أن أدسمٞم٤مت  (٧)

 ، وهمػمهؿ-شأنّم٤مر اعؾمالم»وًمذًمؽ قمٛمدوا إمم ىمتؾ يمثػم ُمـ خم٤مًمٗمٞمٝمؿ ُمـ اجلامقم٤مت اعمج٤مهدة يما شاخلالوم٦م»ىمٌؾ إقمالهنؿ 
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 -ٌٝمؿًاٞمٌٜم٤م وطمًاٞميمذًمؽ واهلل طم

ا شدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م» أن: واحل٤مصؾ
ِ
 ،ُمـ سمالد اعمًٚمٛملمّمار هل دوًم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم هذا اعم

وًمٞمس اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م أن أهن٤م دوًم٦م  ،أقمٜمل اًمٕمرا. سمٛمٕمٜم٤مه اعمٕمروف اًمٞمقم ورسمام ُم٤م طمقًمف سمح٥ًم اعُمٙم٤من

سمح٥ًم ُم٤م يٕمٓمٞمف اًمٜمٔمُر  ،ا ُمٌٙمرً  ٓ يزالوم٢من هذا  ؛اعؾمالم اًمٙمؼمى )اعُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك واخلالوم٦م(

ة  ،شأُمػم اعم١مُمٜملم» وأن أُمػم هذه اًمدوًم٦م ًم٘مٌف ،واهلل أقمٚمؿ ،وآضمتٝم٤مدُ   ؿم٤م  إن,وأن هذه اًمدوًم٦م هل ٟمقا

 ًمٚمتٓمقير ىم٤مسمٚم٦م ،ُمرطمٚمٞم٦م ظمٓمقة وأهن٤م ،اًمٜمٌقة ُمٜمٝم٤مج قمغم ًمراؿمدةا واخلالوم٦م اًمٙمؼمى اعؾمالم ًمدوًم٦م ,اهلل

قمّل قمغم ىم٤مقمدة اًمت٘مقى ِماراًم ؾمال٤مًاٞمُم٤م يتٓمٚمٌف اًمٜمٔمر اًمَوومؼ  قمغم ،د سمح٥ًم آضمتٝم٤مدؿماٞمواًمتٕمديؾ واًمؽم

 -واًمٜمٔمر عمّمٚمح٦م اعؾمالم واعمًٚمٛملم

 -مُملم --ي٤م رب اًمٕم٤معملممهللا إٟمف ٓ همٜمك ًمٜم٤م قمـ سمريمتؽ  ،ٟم٠ًمل اهلل أن ي٤ٌمرك ومٞمٝم٤م --واهلل اعمقومؼ

 

 َا١ٖٝ ايبٝع١: 

قمٞم٦م قمغم ؿمارأهن٤م سمٞمٕم٦م  ،وؾمدده ηوُٕمػمه٤م  ،وُم٤مهٞم٦م اًمٌٞمٕم٦م لذه اًمدوًم٦م اعم٤ٌمريم٦م إن ؿم٤م  اهلل

 ُمـ سمٚمٖمٜم٤م ُم٤م طم٥ًم قمغم ,أقمٚمؿ واهلل,وطمٙمٛمٝم٤م  ،أؾم٤مس أنف أُمػم ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم هذا اًم٘مٓمر وهذا اعىمٚمٞمؿ

أي ًمٞمس  ،ٞمس سم٢مُم٤مم أقمٔمؿًم أنف إٓ ،إطمٙم٤مم ؾم٤مئر ذم قمٔمؿإ اعُم٤مم يمٌٞمٕم٦م أهن٤م: إرض قمغم ُمٕمٓمٞم٤مٍت 

  -سمؾ هق إُم٤مم وأُمػٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم ىمٓمره ون٧م ؾمٚمٓم٤مٟمف ،إُم٤مُم٤م ًمٙمؾ اعمًٚمٛملم

 : صٜمٗم٤من شدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م» ذم شأُمػم اعم١مُمٜملم» وظمالص٦م هذا اعمٌح٨م أنف يدظمؾ ن٧م وٓي٦م

سم٤مًم٘مقة  ،وهـ يٓمقًمف ؾمٚمٓم٤من هذه اًمدوًم٦م َُمـ يم٤من ُمـ اعمًٚمٛملم ذم شمٚمؽ اًمٌ٘مٕم٦م: اًمّمٜمػ إول

  ؟وهذا هؾ يٕمّؿ يمؾ أطمٍد ذم شمٚمؽ اًمٌالد ،واًمٖمٚم٦ٌم

 :ئلمؿماٞماجلقاب واهلل أقمٚمؿ أن هذا ُمٌٜمّل قمغم 

واعم٘مّمقد  ،طمّمقل اًمٌٞمٕم٦م لذه اًمدوًم٦م وُٕمػمه٤م ُمـ أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد ذم هذا اًم٘مٓمر:   إولِمالاًم

 -٦م إيمثرسمحٞم٨م ي٘مقم سمٛمثٚمٝمؿ إُمر ودمتٛمع يمٚمٛم ،أيمثرهؿ

سمحٞم٨م  ,٦م آضمتامقمٞم٦م اًمٕمّمٌٞم٦مؾماٞم٤مًاٞماًمٕمًٙمري٦م واًم,طمّمقل اًمٖمٚم٦ٌم سم٤مًم٘مقة اح٤مدي٦م :   اًمث٤م ِمالاًم

واًمدظمقل ن٧م ؾمٚمٓم٤مهن٤م و رم  ٤مقمً ؿمارومٞمٚمزم اًم٤ٌمىملم اخلْمقُع ل٤م  ،خيْمع ل٤م أيمثر اًمٜم٤مس ذم اًم٘مٓمر واعىمٚمٞمؿ

اًمتل طمّرم ُمـ أضمٚمٝم٤م اخلروج قمغم ُمـ ضمٝم٦م أن اخلروج طمٞمٜمئٍذ ومٞمف ٟمٗمس اعمٗم٤مؾمد  ،قمٚمٞمٝمؿ اخلروج قمٜمٝم٤م

(--ُمـ أت٤ميمؿ وأُمريمؿ وٞمعٌ ) :وـمٌ٘مقا طمدي٨م ،ح أهؾ اًمٕمٚمؿ سمٛمثؾ ذًمؽ وٟمّمقا قمٚمٞمفصاروىمد  ،إئٛم٦م
(1)

 

                                      
 -(قمغم رضمٍؾ واطمٍد يريُد أن يِمؼ قمّم٤ميمؿ أو يٗمّر. و٤مقمتٙمؿ وم٤مىمتٚمقه: )--(وشمتٛم٦م احلدي٨م٧652صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)
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ىمع سمؾ قمغم أىمؾ ُمٜمف سمٙمثػم ضمدً  يمام ًمق اؾمت٘م٤مم ٕهؾ اًمٜمقاطمل واًمٌقادي إُم٤مرة  ،اوهمػمه قمغم ُمثؾ هذا اًمقا

 -!حقه ذم أزُمٜم٦م اًمتٞم٤مث اًمٔماُٚماَؿد ىمٌٞمٚم٦م وٟمؾماٞمواضمتٛمٕمقا قمغم قم٤ممل أو ىم٤مٍض أو 

 :شوسمؾ اًمٖمامُم٦م ذم سمٞم٤من أطمٙم٤مم اعُم٤مُم٦م» خ أبق اعمٜمذر اًم٤ًمقمدي ومرج اهلل قمٜمف ذم يمت٤مسمفِماٞمىم٤مل اًم

وإٟمام  ،٤ميمٞمػ شمًتدل سم٠مطمٙم٤مم اخلٚمٞمٗم٦م قمغم اعمال حمٛمد قمٛمر وهق ًمٞمس ظمٚمٞمٗم٦م اعمًٚمٛملم وٞمٕمً : وم٢من ىمٞمؾ»

 ؟أرض اعؾمالمقمغم سم٘مٕم٦م ُمـ  ُمًٚماًم  ا هم٤مي٦م أُمره أن يٙمقن أُمػمً 

وًمٙمٜمف ذم اًم٘مٓمر اًمذي  ٙمٛمف ي٠مظمذ أطمٙم٤مم اخلٚمٞمٗم٦م ذم  ،ٟمٕمؿ هق ًمٞمس ظمٚمٞمٗم٦م ًمٙمؾ اعمًٚمٛملم: وم٤مجلقاب

  -وـمف وـمري٘م٦م شمٕمٞمٞمٜمف وهمػم ذًمؽ ُمـ إطمٙم٤مم اًمتٙمٚمٞمٗمٞم٦م واًمقوٕمٞم٦مؿمار

وأنف ًمق  ،ٓ جيقز شمٕمدد اعُم٤مم: ويتجف: ىم٤مل ذم اًمٖم٤مي٦م» :ذم ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ ىم٤مل اسمـ وقي٤من احلٜمٌكم 

شقمغم ٟم٤مطمٞم٦م يمزُم٤مٟمٜم٤م ومحٙمٛمف يم٤معُم٤ممٖمٚم٥م يمؾ ؾمٚمٓم٤من شم
(1)

ح طمدي٨م ؿمارذم  وىم٤مل اعُم٤مم اًمّمٜمٕم٤م   ،

وُم٤مت ومٛمٞمتتف  ،ووم٤مر. اجلامقم٦م ،ُمـ ظمرج قمـ اًمٓم٤مقم٦م) :ىم٤مل اًمذي رواه ُمًٚمؿ أن اًمٜمٌل   أيب هريرة

(ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م
(2)

د ظمٚمٞمٗم٦م أي ويم٠من اعم ،أي ـم٤مقم٦م اخلٚمٞمٗم٦م اًمذي وىمع اعو٤مع قمٚمٞمف: (قمـ اًمٓم٤مقم٦م)» :ىم٤مل  را

سمؾ  ،٦مؾماٞمإذ مل جيٛمع اًمٜم٤مس قمغم ظمٚمٞمٗم٦م ذم وٞمع اًمٌالد اعؾمالُمٞم٦م ُمـ أثٜم٤م  اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌم ،ىمٓمر ُمـ إىمٓم٤مر

أهؾ اعؾمالم ًم٘مٚم ٧م إذ ًمق محؾ احلدي٨م قمغم ظمٚمٞمٗم٦م اضمتٛمع قمٚمٞمف  ،اؾمت٘مؾ أهؾ يمؾ إىمٚمٞمؿ سم٘م٤مئؿ أُمقرهؿ

شوم٤مئدة احلدي٨م
(3)

إئٛم٦م جمٛمٕمقن ُمـ يمؾ ُمذه٥م » : ٛملخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمتٛمٞمِماٞموىم٤مل اًم -

 ،وًمقٓ هذا ُم٤م اؾمت٘م٤مُم٧م اًمدٟمٞم٤م ،٤م ؿماٞمًمف طمٙمؿ اعُم٤مم ذم وٞمع إ ،قمغم أن ُمـ شمٖمٚم٥م قمغم سمٚمد أو سمٚمدان

 اوٓ يٕمرومقن أطمدً  ،ٕن اًمٜم٤مس ُمـ زُمـ ـمقيؾ ىمٌؾ اعُم٤مم أمحد إمم يقُمٜم٤م هذا ُم٤م اضمتٛمٕمقا قمغم إُم٤مم واطمد

شٓ يّمح إٓ سم٤معُم٤مم إقمٔمؿ طمٙم٤ممُمـ إ ٤مئً ؿماٞمُمـ اًمٕمٚمام  ذيمر أن 
(4)

-  

 ،ومٙمـ ُمٜمف قمغم ذيمر وأن٧م شم٘مرأ هذا اًمٙمت٤مب ،وهذا اجلقاب نت٤مج إًمٞمف ذم يمثػم ُمـ ُم٤ٌمطم٨م اعُم٤مُم٦م

شصاراط ُمًت٘مٞمؿواهلل ال٤مدي إمم 
(5)

 -ـها 

واعُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك سمٕمد ذًمؽ ًمٕمٚمٝم٤م  ،ومٝمام أظمت٤من --٤مرشملم ي٘م٤مل ذم إظمرىوُم٤م ي٘م٤مل ذم إطمدى اعُم

                                      
 (- ]اعم١مًمػ[151 . 2)ُمٜم٤مر اًمًٌٞمؾ  (٧)

 (-٧666صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)

 - ]اعم١مًمػ[ط دار اًمٗمٙمر (٧42١ . 1)ؾمٌؾ اًمًالم  (1)

 (- ]اعم١مًمػ[212 . ١)اًمدرر اًمًٜمٞم٦م  (6)

 (-5٧، 5١يٜمٔمر: )ص  (5)
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أو  ،وومرص٦م أيمؼم ٓضمتامع أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد قمغم ُمًتقى إُم٦م ،أيمؼم ُمـ اًمٗمرص٦م ًمالظمتٞم٤مرشمت٘مرر سمِمٙمؾ 

 -وهق وزّم اًمتقومٞمؼ  ،واهلل أقمٚمؿ --همٚم٦ٌٍم ُيذقِمـ ل٤م اًمٜم٤مس

ُمـ دظمؾ ومٞمٝم٤م : شدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م»ذم  شأُمػم اعم١مُمٜملم»واًمّمٜمػ اًمث٤م  هـ يدظمؾ ن٧م وٓي٦م 

وم٢مٟمف ٓ جي٥م قمغم قمٛمقم اعمًٚمٛملم ذم وٞمع  ،إذا ىمررٟم٤م أهن٤م ًمٞم٧ًم إُم٤مُم٦م قمٔمٛمك وم٢مٟمٜم٤م ،٤موسم٤ميَٕمٝم٤م ـمققمً  ااظمتٞم٤مرً 

وم٢من  ،اوطمٞمٜمئٍذ ومٚمق سم٤ميٕمٝم٤م ُمًٚمٌؿ ذم ىمٓمٍر سمٕمٞمٍد خمت٤مرً  ،إىمٓم٤مر سمٞمٕمتٝم٤م يمام جي٥م ذم طم٤مل اعُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك

 -واهلل أقمٚمؿ ،عِمارط ٓ سم٤مًمِمارومٝمذا ًمزوٌم سم٤مًم ،اًمٌٞمٕم٦م شمٚمزُمف

وٓ يٌُٕمااد ذًمؽ عَمـ مل يٙمـ ًمف إُم٤مرة ظم٤مص٦م ذم  ،وم٤مهلل أقمٚمؿ ؟ـٌ هؾ هذا ضمٞمٌد ُمًتحً: سم٘مل أن ي٘م٤مل

  -إىمٚمٞمٛمف وٟم٤مطمٞمتف

 

 َٛقع ايتُٓٛٝات : 

شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة ذم »أن  شإقمالن اًمٌٞمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م»ذم ظمٓم٤مب  شأبق محزة»خ ِماٞم اًموأُم٤م اًمتٜمٔمٞمامت وم٘مد سملم  

ومٝمذا  ؛ّٚم٧م وذاسم٧م ذم اًمدوًم٦مىمد طُم  ،سمام يْمٛمف ُمـ شمٜمٔمٞمامت شجمٚمس ؿمقرى اعمج٤مهديـ»و ،شسمالد اًمراومديـ

ىمٞم٦م ,اجلامقم٤مت,وأُم٤م اًمتٜمٔمٞمامت إظمرى  ،واحلٛمد هلل ،واوٌح  ة ومٝمل ُمدقمقُّ  ؛اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اًم٤ًمطم٦م اًمٕمرا

وم٢من هذا آن٤مد  ،وٟمحـ ٟم٠مُمؾ ذم ذًمؽ وٟمرضمقه وٟمٜمتٔمره ،شدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م»سم٘مقة أن ًمٚمدظمقل ذم 

 لُمـ اًمتٕمٚمالت اًمت ا وإن يمثػمً  ،ُم٣مٞم٦م ُمـ يمؾ وىم٧م ىمد ص٤مر اًمٞمقم سمٕمد ٟمِمق  اًمدوًم٦م ميمد وأؿمد ُمٓمٚمقسم

ىمٞم٦م -!يم٤مٟم٧م ذم اًم٤ًمسمؼ ىمد وُٕمٗم٧م أو زاًم٧م  ،واًمدوًم٦م ُمًتحقذة قمغم أيمثر ىمقاقمد اعمج٤مهديـ ،وم٤مًم٘مٞم٤مدة قمرا

ذم اًمٌٚمد ومٞمام ٟمرى وومٞمام سمٚمٖمٜم٤م واضمتٛمع قمٚمٞمٝم٤م أيمثر أهؾ اًمت٠مثػم
(1)

ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م وأنّم٤مر اجلٝم٤مد أقمٜمل , 

وظمٓم٤مسم٤مت  ،واعمٜمٝم٩م سمحٛمد اهلل واوٌح  ، يًٛمح سم٠مي شمٗمّر. أو شم٠مظمػم ًمالن٤مدوواىمع اعمرطمٚم٦م ٓ ,ُمٜمٝمؿ

 -ٟمحًٌٝمؿ يمذًمؽ ،أب٤مٟم٧م قمـ شمٙم٤مُمؾ ُمٜمٝم٩م ورص٤مٟم٦م ومٙمر وىمقة ٟمٔمر وؾمالُم٦م صدور شأيب محزة»خ ِماٞماًم

 : وًمٕمؾ ُمـ اعمًتحًـ أن ٟمذيمر أن دظمقل أي شمٜمٔمٞمؿ أو و٤مقم٦م ذم اًمدوًم٦م  تٛمؾ صقرشملم

  -وهذه هل اًمّمقرة إيمٛمؾ ،ٙمؾ شم٤مّم ذم اًمدوًم٦مإُم٤م طمّؾ اًمتٜمٔمٞمؿ وذوسم٤مٟمف سمِم ,

                                      
ئمـ اًمٜم٤مس أن ىمٞم٤مم اًمدوًم٦م يم٤من سمٕمد ُم٤ٌميٕم٦م »: يث٧ٌم؛ وم٘مد ىم٤مل أبق ؾمٚمٞمامن اًمٕمتٞمٌل ذم رؾم٤مًمتف ًمٚمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م  ًمٙمـ هذا سمٕمد احل٘مٞمؼ مل (٧)

، وًمٞمس شطِمْٚمػ اعمُٓمٞمٌلم»و٤مقم٤مت جمٚمس ؿمقرى اعمج٤مهديـ ًمتٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة صمؿ ُم٤ٌميٕم٦م ؿمٞمقخ اًمٕمِم٤مئر ًمااِم أؾمامه إخ أبق محزة اعمٝم٤مضمر سما

ي٤م اًمٖمرسم٤م ، وضمٞمش أهؾ اًمًٜم٦م، ويمت٤مئ٥م ا»ؤوس هذه اجلامقم٤مت يماإُمر يمذًمؽ أْخٌت٦م، وإٟمام سم٤ميع ر ي٤م اجلٝم٤مد، وها ٕهقال، وضمٞمش ها

وهؿ أن٤مس ٓ قمالىم٦م لؿ سم٤مجلٝم٤مد احل٘مٞم٘مل ذم اًم٤ًمطم٦م، سمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ مل  ٛمؾ اًمًالح ذم طمٞم٤مشمف يمٚمٝم٤م، وُمٜمٝمؿ ُمـ  شاًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜمّمقرة--

واؿمؽمـمقا إُم٤م سمٚم٤ًمن احل٤مل أو اعم٘م٤مل أن يتقًمقا ُمٜم٤مص٥م ذم هذه اًمدوًم٦م اًمتل ؾمُتٕمَٚمـ، ًمٞمس ًمف أت٤ٌمع أصاًل! وإٟمام هل أؾمام  جمردة، وم٤ٌميٕمقا 

 -شوأن٤م أؿمٝمد سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ قمغم ذًمؽ، ووىمع إُمر يمام أرادوا



 
522 

 

 

سمحٞم٨م يٌ٘مك شمٜمٔمٞمام داظمؾ  ،ذم اًمدوًم٦م ,آضمتامقمٞم٦م,تف اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ّماٞموإُم٤م دظمقل اًمتٜمٔمٞمؿ سمِمخ ,

ٟمٜم٤م ذم ذًمؽ ،ومٝمذا حمتٛمٌؾ  ،اًمدوًم٦م واهلل  ؛ٕنف خيتٚمػ ُمـ طم٤مل إمم طم٤مل ،و ٓوهؾ يٜم٤مؾم٥م أ ،ويٜمٔمر إظمقا

وم٢مٟمف شمٜمٔمٞمؿ  ،ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وسم٤ميمًت٤من ,إصؾ, ششمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة»وُمث٤مل هذه اًمّمقرة إظمػمة  --اعمقومؼ

  -η شاعمال حمٛمد قمٛمر»ُمتٙم٤مُمؾ ُمًت٘مؾ وإن يم٤من داظمال ن٧م إُم٤مرة أُمػم اعم١مُمٜملم 

ٟمٜم٤م ذم  أن يتٜم٤مزًمقا ىمدر اعُمٙم٤من ويتقاوٕمقا عظمقاهنؿ إمم  شدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م»وقمغم إظمقا

ويٕمرومقا ٕهؾ اًمٗمْمؾ واعمٙم٤مٟم٦م ومْمٚمٝمؿ  ،لم ؾم٤مسم٘متٝمؿويٕمرومقا ًمٚم٤ًمسم٘م ،ًمٞمِمٛمٚمقهؿ ُمٕمٝمؿ ،طمدّ ّماك أىم

وأهؾ اًم٤ًمسم٘م٦م واًمت٤مريخ  ،يػ همػم قم٤مُم٦م اًمٜم٤مسِماروم٢من اًم ،ويت٠مخٗمقهؿ ،ويٜمزًمقا اًمٜم٤مس ُمٜم٤مزلؿ ،وُمٙم٤مٟمتٝمؿ

  -س  ت٤مضمقن إمم أن يٓمٛمئٜمقا إمم أهنؿ يْمٕمقن أجدهؿ ذم أجدي إظمقاهنؿ قمغم يم٤مُمؾ اـمٛمئٜم٤من وأنسؾماٞمواًمت٠م

أيمثر ه٤م شمتٗم٤موت ذم فمقاهر  قمٔمٞماًم  ٤مواًمت٘مقى واًمّمد. واعظمالص شمٗم٤موشمً  واًمٜم٤مس شمتٗم٤موت ذم اًمديـ

وَُمـ دون ذًمؽ ُمـ اعم١مُمٜملم  ،وم٠مهؾ اًمديـ اًمٙم٤مُمؾ واًمتجرد اًمٙم٤مُمؾ ُيقيمٚمقن إمم ديٜمٝمؿ ويٙمٗمٞمٝمؿ ،إُمقر

 -واًمٗمْمؾ هلل ي١مشمٞمف َُمـ يِم٤م  ،وذم يمٍؾ ظمػمٌ  ،ىمد ٓ يٙمٗمٞمٝمؿ
 

 تٛفـ١ٝ ٚؼشٜض : 

ٟمٜم٤م ذم صال وٟمق أن يٕمذروا  ،وَُمـ أطمٌٝم٤م وقم٤موده٤م ُمـ ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم شاًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦مدوًم٦م »إظمقا

َُمـ أبٓم٠م قمـ اًمدظمقل ُمٕمٝمؿ وشمرّي٨م أو يم٤من ًمف رأٌي طمتك يٓمٛمئـ أيمثر وطمتك يرى ُم٤م ٓ يٛمٙمٜمف ُمٕمف 

د  -!وم٢مٟمٙمؿ ؾمتجدون هذا ذم اًمٜم٤مس ٓ حم٤مًم٦م ،آٟمٗمرا

ري اًمٜم٤مَس أنؽ أن٧م إصٚمح وشمُ  ،ًٓ أن شمّمٚمح ٟمٗمًؽ أن٧م أو  : وىم٤مقمدة اًمٜمج٤مح ذم ُمثؾ هذا هل

اًمديـ واًمت٘مقى : وذًمؽ ُمـ ظمالل ىمقشمؽ ذم يمؾ اعمج٤مٓت ،٤مؾم٦مً ؾماٞمو ٤مقمً ؿماروإطمؼ وإومم  ،وإومْمؾ

واًم٘مقة آضمتامقمٞم٦م  ،وذم اًم٘مقة اح٤مدي٦م قمًٙمري٦م وهمػمه٤م ،واًمٕمٚمؿ وآؾمتٕمداد واًمٙمامل اعمٕمٜمقي ،واًمّمالح

ك ْماروٓ ي ،وم٢من اعمًت٘مٌؾ ًمؽ ؛إىمقى وإومْمؾوم٢مذا يمٜم٧م أن٧م  --وهمػم ذًمؽ ،وحم٦ٌم اًمٜم٤مس واضمتامقمٝمؿ

 -وًمق يمثروا ،سمٕمُض َُمـ ختٚمػ

وم٢من يم٤من ىمد ن٘مؼ اضمتامع أيمثر أهؾ اًمت٠مثػم : ٟم٤مؿماروأُم٤م اًمٗمتقى ومٝمل هٜم٤م شمتٌع احل٤مل واًمقاىمع يمام أ

 ٤م٤مشّماًوم ؿم٤مىم٤م ًمٚمٕمّم٤م ُمْمٕمٗم٤م ًمٚمٛمًٚمٛملم اواًم٘مقة لذه اًمدوًم٦م طمتك ُيإمّد اخل٤مرج قمٜمٝم٤م اعمٜمٗمرد اعمٗم٤مر. ل٤م ُمٗمًدً 

د أُمٙمـ أن ٟم٘مقل سمقضمقب اًمٌٞمٕم٦م ل٤م واًمدظمقل ن --لؿ ٤مذم قمْمدهؿ ُمْمّٞمٕمً  ٧م ؾمٚمٓم٤مهن٤م ونريؿ آٟمٗمرا

ٌّلم  --وقمٚمٞمف ،قمٜمٝم٤م ع ذم إطمٙم٤مم قمغم اًمٜم٤مس ذم ًارُمـ اًمت ,ؾمددهؿ اهلل ورقم٤مهؿ,ومٜمحذر ؿم٤ٌمسمٜم٤م اعمح

ًٚمٛملم وأطم٤مدي٨م قمدم اًمٌٞمٕم٦م ع ذم شمٓمٌٞمؼ إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اخلروج قمغم و٤مقم٦م اعمًارواًمت ،هذا إُمر
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وٟمحقه٤م
(1)

 ،وخيتٚمػ ومٞمٝم٤م آضمتٝم٤مد سمح٥ًم اًمقىم٤مئع وإطمقال ،وم٢من هذه ُم٤ًمئؾ ي٘مع ومٞمٝم٤م آًمت٤ٌمس؛

 -و ت٤مج شمٜمزيٚمٝم٤م قمغم اًمقىم٤مئع إمم ٟمٔمر أهؾ اًمِم٠من وأهؾ اًمٕمٚمؿ

ٟمٜم٤م ٟم٠ًمخف  ،واهلل وزّم اًمتقومٞمؼ   -أن هيديٜم٤م ويًددٟم٤م ووٞمع إظمقا

 

 ؽبٗـات ٚصرٚر : 

ن٤مه٤م قمغم شم٠مهٜم٤مك جم  ،س وإقمالن هذه اًمدوًم٦مؾماٞمٛمققم٦م ُمـ اًمِمٌٝم٤مت واعيرادات ؾمٛمٕمٜم٤مه٤م وىمرأ

ون ذم ذُمل ّمارٓ ي٘م» أو اعمٖمروقن هـ ،يقرده٤م سمٕمض اعظمقة اًمّم٤محللم قمـ شم٤ًمؤل وطمًـ ٟمٞم٦م

ًٓ  شوُمٜم٘مّمتل  --!وفمٚمُؿ ذوي اًم٘مرسمك أؿمدُّ ُمْم٤مو٦م: أو سمٕمُض ُمـ ي٘م٤مل ومٞمٝمؿ ،وٓ ي٠مخقن اعمج٤مهديـ ظم٤ٌم

 : وهق ؾمٌح٤مٟمف وزم اًمتقومٞمؼ ،هذه اعيرادات وٟمٜمٔمر ومٞمٝم٤م سمام يٗمتح اهللوأذيمر سمٕمض 
 

  :أ َٗرس ؤضؼٗ تُٗدم يلْ٘د خلسٍلٔ :َٗٗلَى ۞

ٟمٜم٤م ذم :أو قمغم إىمؾ ،سمؾ إرض ُمقضمقدة ؛اعمٜمعُ  :وضمقاا٤م , شدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م» وم٢من إظمقا

وأن ُمٕمٜمك إرض ٟمًٌّل  ،س دوًم٦مؾماٞم٠ميرون أنف صمٛم٧َم أرٌض ىم٤مسمٚم٦م ًمت ,وهؿ ىمقة يمٌػمة ُم١مصمرة ذم اًم٤ًمطم٦م

 -وقمٜمدٟم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمٜم٤م وإمم طم٤مًمٜم٤م ُمٜمف ُم٤م يٙمٗمل ،إو٤مذمّ 

  -وأضمزا  أظمرى طمقل٤م وىمري٤ٌم ُمٜمٝم٤م ،وهل ىم٤مقمدهت٤م ،إن٤ٌمر وُم٤م أدراك ُم٤م إن٤ٌمر

 -!واًمٔم٤مهر إن ؿم٤م  اهلل أهن٤م ٓ شمٜمٝمض ًمٚمخالِف واعمِم٤مىم٦مِ  ،صمؿ هذه هم٤ميتٝم٤م أهن٤م ُم٠ًمخ٦م اضمتٝم٤مدي٦م حمتٛمٚم٦م

 هل أيمؼم سمٙمثػم ُمـ إرض اًمتل أىم٤مم قمٚمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل : ومٞم٘م٤مل ًمف ،وسمٕمْمٝمؿ يًتّمٖمر هذه إرض

  -دوًمتف ذم يثرَب اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م

 ويمٞمػ أىم٤مم دوًمتف ذم  شحمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب»خ ِماٞموهمػُم سمٕمٞمد قمـ أهؾ اًمتقطمٞمد ىمّم٦م اًم

 -!وهل ذم طمجؿ ىمري٦م ُمـ ىمرى إن٤ٌمر شاًمدرقمٞم٦م»

يْمٕمػ  وإٟمام ي٘مقى اقمت٤ٌمره وشم٠مثػمه أو ،وٓ يًت٘مؾ سم٤محلٙمؿ ،ىمٚمٜم٤م إن إُمر ٟمًٌّل وم٘مد  --وسم٤مجلٛمٚم٦م

 -سمْمٛمٞمٛم٦م همػمه ُمـ اًمٕمقاُمؾ أو قمدُمٝم٤م
 

  :ن خلًطخٔسـ٘تٗ ۞

 لذا ششمٙمريس» أو ،ٛمفًاٞمًمت٘م ,يمذا, شقمٜم٦مؿمار» ؿ ًمٚمٕمرا. أوًاٞمإن إقمالن هذه اًمدوًم٦م شم٘م :ومٞم٘مقًمقن

                                      
 شؼداسم»ىمد ظم٤مًمٗم٧م يمؾ ٟمّم٤مئح اًمِمٞمخ ومٞمام سمٕمد؛ ومٙمٗمرت ُمـ مل ي٤ٌميٕمٝم٤م، واؾمتحٚم٧م دُمف وُم٤مًمف، ضم٤م  ذم جمٚم٦م  شاًمدوًم٦م»وه٤م ُيذيمر هٜم٤م أن  (٧)

-- )اًمّمحقات ُمّمٓمٚمح ؾمٌٙمتف اًمٌٞم٤مد. إُمريٙمٞم٦م ًمتجٛمٞمؾ ُمرشمدهيؿ»شمٙمٗمػمه٤م ًمٙمؾ جم٤مهدي اًمِم٤مم:  شاًمدوًم٦م»اًمرؾمٛمٞم٦م اًمّم٤مدرة قمـ 

 [-٧١، ٧]اًمٕمدد  ش٤مًمػ اًمّمحقات يت٠مخػ ُمـ اجلٞمش اًمًقري احلر واجلٌٝم٦م اًمِم٤مُمٞم٦م وومٞمٚمؼ اًمِم٤مم وضمٞمش اعؾمالم وضمٌٝم٦م اجلقٓ ن
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وإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف  ،عمٜمتًٌلم إمم اعؾمالم واًمديـ ذيمره٤مًمقٓ أن سمٕمض ا ،وهذه ؿمٌٝم٦م ؾم٤مىمٓم٦م --!!ؿًاٞماًمت٘م

 -!وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،ح٤م ظمٓمر سم٤مًم٤ٌمل إيراده٤م واًمرد قمٚمٞمٝم٤م ،راضمٕمقن

سمام طم٤مصٚمف  شإقمالن اًمٌٞمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م»إمم اًمرّد قمٚمٞمٝم٤م ذم ظمٓم٤مب  η شأبق محزة»خ ِماٞموىمد أؿم٤مر اًم

ام )سم٤معمٕمٜمك اعمذُمقم ذم ٟمٔمر ىم٤مئكم هذه اعم٘م٤مًم٦م( ًاٞم٦م شم٘مدوًمتف ذم اعمديٜم س اًمٜمٌّل ؾماٞموهؾ يم٤من شم٠م: اًم١ًمال

 ؟!جلزيرة اًمٕمرب وًمٚمٛمجتٛمع اًمٕمريبّ 

ًمف ٤مويٛمٙمـ أن يْم٤مف إًمٞمف اؾمتدٌٓٓت أظمرى ٟمًجً  ٟمٜم٤م  ،ُيًت٠منَس ا٤م ،قمغم ُمٜمقا وشمٗمٞمد أن ُم٤م ومٕمٚمف إظمقا

ٟم٤م إمم ؿماريمام أ ،ذم أومٕم٤مل أهؾ اًمتقطمٞمد واًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ واجلٝم٤مد ٤مًمٞمس سمدقمً  شدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م»ذم 

 ،ُمع أن اًمدوًم٦م اعؾمالُمٞم٦م اجل٤مُمٕم٦م يم٤مٟم٧م يقُمٝم٤م ذم زُمٜمف ىم٤مئٛم٦م ، شحمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب»خ ِماٞمدوًم٦م اًم

ومٙمٞمػ سمٜم٤م اًمٞمقم وٓ دوًم٦م ًمإلؾمالم ضم٤مُمٕم٦م  ،أو سمح٥ًم اًمٔم٤مهر واًمرؾمقم قمغم إىمّؾ  ،قمغم ىمقل إيمثريـ

اعمًٚمٛملم دوُل اًمزٟم٤مدىم٦م واعمرشمديـ اًمذيـ  وإٟمام  ٙمؿ سمالدَ  ،قمغم احل٘مٞم٘م٦م وٓ طمتك ذم اًمٔم٤مهر واًمّمقرة

 --!وذًمؽ ومّمٌؾ يٓمقل -؟!وهذه اًمٕمرا. واًمِم٤مم يمٚمٝم٤م ن٧م أجدي اًمٙمٗمرة ،ُمزىمقه٤م سمٙمؾ ُمٕم٤م  اًمتٛمزيؼ

ؿ اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م إذا يم٤من  ؟ؿ ذم ديٜمٜم٤م وأُمرٟم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملمًاٞمصمؿ ُم٤م ُمٞمزان اًمت٘م ًّ ؿ اًمٕمرا. وشم٘م ًّ ٓ ومٚمٞم٘م

 --!ٟمٜمٓمٚمؼ ُمٜمٝم٤م ًمتقطمٞمد اًمٕم٤مًَماؿ ن٧م راي٦م اًمتقطمٞمد طمتك ٟم٘مٞمؿ ًمٜم٤م دوًم٦م ،ؿًاٞمُمـ اًمت٘مسمد 

وأي وطمدٍة ًمألرض يرضمقه٤م ويٗمرح ا٤م هذا اًم٘م٤مئُؾ لذه اعم٘م٤مًم٦م ن٧م راي٦م اًمرّدة واًمرومض وهٞمٛمٜم٦م 

 -!ؾمٌح٤مٟمؽ هذا ات٤من قمٔمٞمؿ ؟!!اًمّمٚمٞم٥ِم 

قل أن سمٕمض اعمٜمتًٌلم إمم اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة إمم اهلل ي٘م --واًمٕمج٤مئ٥ُم و٦م ذم زُم٤مٟمٜم٤م ،وُمـ اًمٕمج٤مئ٥م

رسمام محؾ قمٚمٞمف هقًى وشمٕمّّم٥ٌم  ،وهذا ظمٓم٠م وم٤مطمٌش  !!٤مؿ اًمٕمرا. وًمق يم٤من إؾمالُمٞمً ًاٞمإٟمف يرومض شم٘م :ًمٚمٜم٤مس

 -!وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ ،ظمٗمّل ًم٘مقٍم أو ُمٜم٤مومرٌة ٔظمريـ

اعمر  ومّر. سملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ وومّر. سمديـ اهلل اًمذي ضم٤م  سمف سملم  ؛ومرٌ. سملم اًمٜم٤مس اأخؿ يٕمٚمؿ أن حمٛمدً 

واحل٤مصؾ أن هذه اًمِمٌٝم٦م ُم٤م هل إٓ ًمقصم٦م ُمـ  ؟!!وأظمٞمف وسملم آسمـ وأُمف وأبٞمف وسملم أهؾ اًمقـمـ اًمقاطمد

وومٙمر اًم٘مٓمري٦م  ،ضمديدة شوصمٜمٞم٦م» اًمتل هل ذم احل٘مٞم٘م٦م ،ومٙمر اًمقـمٜمٞم٦م اًمْمٞم٘م٦م ،صارًمقصم٤مت اًمٗمٙمر اجل٤مهكم اعمٕم٤م

وأؾمس ًمٜم٤م  ،امٍت ًاٞموشم٘م ا٤م طمدودً وٟمتٞمج٦م ًمالئت٤ًمر ًمّمٜم٤مئع اًمٖمرب اًمٙم٤مومر اًمذي أُمغم قمٚمٞمٜم ،واًم٘مقُمٞم٦م

ه ،ائعؿمارُمِم٤مرع وووع ًمٜم٤م  ومُمٜم٤م سم٤مهلل وطمده  ،وأُم٤م ٟمحـ وم٘مد يمٗمرٟم٤م سمف وسمام ضم٤م  سمف -!ىم٤مشمٚمف اهلل وأظمزا

  -وم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واشمٌٕمٜم٤م رؾمقًمف 
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  :خأْتحدت ۞

ٟمٜم٤م أؾمًقا هذه  إن إقمالن اعظمقة اًمذيـ: ومٞم٘مقًمقن ،وهل ُمـ أىمقى ُم٤م يقرده سمٕمض اًمٓمٞمٌلم ُمـ إظمقا

صمؿ َُمـ دظمؾ ُمٕمٝمؿ  ،شاًم٘م٤مقمدة»وقمغم رأؾمٝمؿ  شجمٚمس ؿمقرى اعمج٤مهديـ»وهؿ و٤مقم٦م  ،اًمدوًم٦م وأقمٚمٜمقه٤م

صمؿ سمٕمض َُمـ واوم٘مٝمؿ ودظمؾ ُمٕمٝمؿ سمٕمد ذًمؽ ُمـ ىمقاقمد وأضمٜمح٦م سمٕمض اجلامقم٤مت  ،شطمٚمػ اعمٓمٞم ٌلم»ذم 

وم٘م٦م وًمٞمس لؿ احلؼ ذم هذا ا ،وٓ يٛمثٚمقن اجلٛمٞمع ،هؿ ًمٞمًقا يمؾ أهؾ إُمر ،إظمرى عقمالن دون ُمقا

  -سم٘مٞم٦م اًمٗمّم٤مئؾ واجلامقم٤مت اًمٕم٤مُمٚم٦م ذم اًم٤ًمطم٦م

ٟمٜم٤م أن إيمثريـ ُمٕمٝمؿ وُمـ رضم٤مل  ،ُمع ىمقاقمد اعمج٤مهديـ ،واجلقاب قمغم هذا أنٜم٤م قمٚمٛمٜم٤م ُمـ إظمقا

 ،وُمـ قم٤مُم٦م اًمِمٕم٥م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ذم إن٤ٌمر وُم٤م ضم٤موره٤م ُمـ ُمٕم٤مىمؾ أهؾ اًمًٜم٦م وقم٘مر دارهؿ ،اًمٕمِم٤مئر

ٟمٜم٤م ذم جمٚمس ؿمقرى اعمج٤مهديـ وَُمـ دظمؾ ُمٕمٝمسم٤معو٤موم٦م إمم يمقهنؿ ه ؿ( أيمؼم وأىمقى ؿ )أقمٜمل إظمقا

اجلامقم٤مت واًمٗمّم٤مئؾ
(1)

- 

ٌلّم ذًمؽ ويقّوحف ُمع إج٤مم إن ؿم٤م  ؾماٞمواًمقاىمع  --!ومال اومتئ٤مَت  ،٤موم٢مذا يم٤من هذا أو ُم٤م ىم٤مرسمف صحٞمحً 

ٖمالل اًمٗمرص اعمت٤مطم٦م أجؽمك اؾمت ؟!اعّمارواًم٘م٤مئد ذم ُمٞمدان اًم ؾمال٤مًاٞموُم٤مذا يٕمٛمؾ اًم ؟صمؿ ُم٤م اًمٕمٛمؾ ،اهلل

أو  ؟ويٌٜمل قمٚمٞمٝم٤م ويًٕمك ذم شمٓمقيره٤م وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م ،ٓضمتامع اًم٘مقى واًمٓم٤مىم٤مت اًمٗم٤مقمٚم٦م أيمثره٤م أو يمثػم ُمٜمٝم٤م

وُمتك يم٤من اًمٜم٤مُس يمٚمٝمؿ )أو ُم٤م ي٘م٤مرُب يمٚم ٝمؿ( جيتٛمٕمقن  ؟يريمـ ًمٚم٘مٕمقد وآٟمتٔم٤مر طمتك جيتٛمع يمؾُّ اًمٜم٤مسِ 

سم٦م أرسمٕم٦م ؾمٜملموهذا قمٜمديمؿ اعمث٤مل أُم٤مم ٟم٤مفم ؟!قمغم ُمثؾ هذه إُمقر وًمق أرادوا أن جيتٛمٕمقا ذم  ،ريٙمؿ ىمرا

 --!شمٜمٔمٞمؿ واطمٍد طمتك ىمٌؾ إقمالن اًمدوًم٦م ًمٗمٕمٚمقا 

أن ٓ سمد سمؾ  ،إن اًمٖم٤مًم٥م ذم ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف ذم ُمثؾ هذا أن اًمٜم٤مس ٓ يٛمٙمـ أن جيتٛمٕمقا قمغم اظمتٞم٤مر

م هذا اًمِم٠من  ؛شم٘مقم ـم٤مئٗم٦م ُمٜمٝمؿ ىمقي٦م ذات ضمٚمد وشمتٝمٞم٠م ل٤م أؾم٤ٌمٌب  صمؿ يٜم٘مًؿ  ،ًفؾماٞموشم٠مومتت٘مدم عسمرا

وُمٜمٝمؿ ُمـ  ،وُمٜمٝمؿ ُمـ يت٠مظمر يٜمتٔمر ويًت٠م  ،ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ي٤ًمرع إمم ُمت٤مسمٕمتٝمؿ وُم٤ٌميٕمتٝمؿ ؛٤ماًمٜم٤مس مٟمّٞماً

طمتك شمًت٘مر إُمقر  ---!وُمٜمٝمؿ وُمٜمٝمؿ ،ٌك ذم إُمر ويٜم٤مزع ومٞمفؿمارجي٤مدل ويامطمؾ و ٤مول أن يٙمقن ًمف 

أن يؼمم  ٟم٠ًمل اهلل  ؛ؼ اعمًدد َُمـ أقم٤مٟمف اهللواعمقوم ،واًمتقومٞمؼ سمٞمد اهلل وطمده  -قمغم ُم٤م ي٘مدره اهلل 

 -مُملم --ٕهؾ اعؾمالم واجلٝم٤مد اًمّم٤محللم اًمّم٤مدىملم أُمر رؿمٍد وأن يٕمكَم يمٚمٛم٦م احلؼ

 

                                      
ـ اذه اجلامقم٦م، وهذا ُمـ أضمٚم٦م ُم٤م ذيمرٟم٤م، وىمد أث٧ٌم اًمقاىمع أن ُم٤م ذيمره اًمِمٞمخ ٓ ٟمّمٞم٥م ًمف ذم اًمقاىمع، أطمًـ اًمٔم ىمدُمٜم٤م أن اًمِمٞمخ  (٧)

 سمؾ وطم٤مرسمقه٤م ح٤م رأوا ُمـ فمٚمٛمٝم٤م، واهلل اعمًتٕم٤من- شاًمدوًم٦م»إٓ واىمع اعمدًمًلم، وشمزوير اعمحدصملم؛ وم٢من قم٤مُم٦م أهؾ اًمًٜم٦م ىمد شمريمقا 
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 :ؤّل هٛٔ ؤزض  زطًدزْد ۞

وشمٕم٤مورهت٤م أـمراف اجلدل وٓيمتٝم٤م  ،ًمٙمـ ًمٓم٤مح٤م اؾمُتإمٛمٚم٧م ذم سم٤مـمؾٍ  ،وهل يمٚمٛم٦م طمؼ ذم اًمٖم٤مًم٥ِم 

وُم٘مّمقد َُمـ ي٘مقل٤م هٜم٤م اعؿم٤مرة إمم أن هذه اًمدوًم٦م هل سمٛمٜمزًم٦م  --!ٟمّم٤مفأخًٜم٦م أهؾ احلٞمدة وىمٚم٦م اع

ىمٞم٦م ظم٤مًمّم٦م ،شدوًم٦م شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة» وهذه ؿمٌٝم٦م ظم٤مئرة ُمتٝم٤مًمٙم٦م شمِمٌف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ؿمٌٝم٦م  ،وأهن٤م ًمٞم٧ًم قمرا

  -وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ !!سمؾ هل أظمتٝم٤م وسمٜم٧م ًم٤ٌمهن٤م ،ؿ اًمٕمرا.ًاٞمشم٘م

ون٘مٞمؼ اعمّم٤مًمح  ،وىمٌقًمف ُمـ أٍي يم٤من ،احلؼ طمٞمثام وأجٜمام يم٤منار ّمٟم: واًمذي ضم٤م  سمف ديٜمٜم٤م احلُؼ هق

  -وشمٙمثػمه٤م وإزاًم٦م اعمْم٤مّر واعمٗم٤مؾمد أو شم٘مٚمٞمٚمٝم٤م سمح٥ًم اعُمٙم٤من

ُمقارد آضمتٝم٤مد قمغم ىم٤مقمدة وُم٤م أؿمٙمؾ ُمٜمف ُيرد إمم  ،  سمحًٌفؿمالؾ ذًمؽ شمٕمرف ذم يمؾ صاٞمصمؿ شمٗم٤م

سمٛمٕمٜمك أن همػم أهؾ ُمٙم٦م ىمد يٕمرومٝم٤م أيمثر ُمـ  ،٤مومٙمقن أهؾ ُمٙم٦م أدرى سمِمٕم٤ما٤م ُمع يمقٟمف أهمٚمٌٞمً  --اًمت٘مقى

ام إذا اٟمْم٤مف إمم ذًمؽ أنف ؾمٌؼ ًمف ؾماٞمٓ  ،ًمٙمقٟمف ؾمٙمٜمٝم٤م ُمدة واؾمتقـمٜمٝم٤م وم٠مت٘مـ ُمٕمرومتٝم٤م ُمثال ٤مأهٚمٝم٤م أطمٞم٤مٟمً 

 ٤مُمٙم٤مٟمٞمً  ٤مأو أهن٤م شمِمٌف أروف وأصؾ ُمقـمٜمف وأهن٤م ىمري٦ٌم ُمٜمف ىمرسمً  ،دراؾمتٝم٤م وُمٕمروم٦م ٟمٔمري٦م ا٤م وشمقاصٌؾ ُم٤م

ومٝمق )أي يمقن أهؾ ُمٙم٦م أدرى سمِمٕم٤ما٤م( قمغم يمؾ طم٤مٍل ُمٞمزة : أىمقل ،اًمٕمقاُمؾ وٟمحق ذًمؽ ُمـ ،٤مواضمتامقمٞمً 

ي٤م ي٤م  ،وًمٞم٧ًم هل يمؾ اعمزّي٦م ،وٓ ٟمتج٤موز ا٤م ُمٜمزًمتٝم٤م ،ل٤م ىمدره٤م وطمّده٤م ،ُمـ اعمزا وٓ هل أيمؼم اعمزا

  -وأقماله٤م درضم٦م

ي٤م أظمرى --وم٢مذا شم٘مرر هذا وم٢مٟمف ُياٜمٔمر  ،وم٢مذا قم٤مرض هذه اعمزي٦م )سمٕمد اًمتًٚمٞمؿ ا٤م ذم طم٤مل صدىمٝم٤م( ُمزا

َزن سملم احلًٜم٤مت واًم ي٤م وُيقا وأن٤م قمغم ي٘ملٍم أن ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ واشم٘مك اهلل أنف يّمؾ  ،ئ٤متًاٞمذم جمٛمقع اعمزا

وهق رأس اًمدوًم٦م وأُمػمه٤م  شأُمػم اعم١مُمٜملم»وم٢مذا اٟمْم٤مف إمم يمؾ ُم٤م شم٘مدم أن  -!إمم احلؼ ويٕمٞمٜمف اهلل ويًدده

ؿمٕم٤مب »ومٝمق ُمـ أدرى اًمٜم٤مس سما ،٤مهٚمٝم٤م ٟمًًٌ أقمٜمل ُمـ صٚم٥م أهؾ اًمٌٚمد وُمـ أوؾمط أ شأهؾ ُمٙم٦م» هق ُمـ

 ،وُمـ أهؾ اًمرومد هؿ يمذًمؽ ُمـ أهؾ اًمٌٚمد ،وأن وٝمرة ُمـ ُمٕمف ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم واًم٘مقى اًمْم٤مرسم٦م ،شُمٙم٦م

د  -؟!ومٙمٞمػ يٚمٞمؼ سمٕم٤مىمؾ رزيـ أن يقرد هذا اعيرا
 

  :خلزْدلٔ ۞

 ،ؾمدده اهلل وأقم٤مٟمف شأبق قمٛمر اًمٌٖمدادي» وهق أُمػم هذه اًمدوًم٦م ،أن أُمػم اعم١مُمٜملم ٤موه٤م يقَرد أجًْم 

  -يمذا ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ ،جمٝمقل همػم ُمٕمروف

يٕمرومف أهؾ  ،سمؾ هق ُمٕمروٌف وهلل احلٛمد ،وم٢من يم٤من اعم٘مّمقد أنف جمٝمقل ًمٚمجٛمٞمع ومٝمذا سم٤مـمؾ ىمٓمٕم٤م

ويٕمرومف أهؾ  ،يٕمرومف أهؾ اًمٗمْمؾ وأهؾ اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة ،سمٖمداد وإن٤ٌمر ويمثػم ُمـ أهؾ اعمٜم٤مـمؼ اعمج٤مورة
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ٍت  ،ف ٟم٥ًٍم ؿمارو ،اًمدقمقة واجلٝم٤مدوًمف ؾم٤مسم٘م٦م ذم اًمٕمٚمؿ و ،اجلٝم٤مد ٟمٜم٤م ومْم٤مئؾ وُمٞمزا وطمٙمك قمٜمف إظمقا

  -احلٛمدًمٚمث٘م٦م وهلل  إُمِر وحماًل  لذا دمٕمٚمف أهاًل 

ه وىمد قمرومف همػمه اًمذيـ هؿ ْمارومٝمذا ٓ ي ،وإن يم٤من اعم٘مّمقد أنف همػم ُمٕمروف لذا اًم٘م٤مئؾ لذه اعم٘م٤مًم٦م

وَُمـ يم٤من ُمـ  ،ا وومْمٚمف وأهٚمٞمتف واظمت٤مروه أُمػمً ف ُمٕمٔمؿ أهؾ اًمت٠مثػم واًم٘مقة واـمٛم٠منقا إًمٞمف ووصم٘مقا ذم ىمدرشم

 ؛وآـمٛمئٜم٤من إمم طم٤مًمف واًمتقصمؼ ُمٜمفأهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمٕمرا. ٓ يٕمرومف ومال يّمُٕم٥م قمٚمٞمف ُمٕمرومتف واًمت٠ميمد ُمٜمف 

 ؟!ومٚمَؿ اعمج٤مدًم٦م

وم٢من  ،ْماروٓ ي ،ومٝمذا صحٞمح ،وإن يم٤من اعم٘مّمقد أنف همػم ُمِمٝمقر ذم اًمٕمرا. وذم اًمٕم٤مًَماؿ اعؾمالُمّل 

 --!وٓ شمالزم اًمّمالَح  ،وشمٙمقن سمحؼ وشمٙمقن سم٤ٌمـمؾ ،تٜمققم٦مؾم٤ٌما٤م اعمتٕمددة واعماًمِمٝمرة ل٤م أ

ويرومع اهلل ا٤م )سم٤مجلٝم٤مد(  ،ّي شمٖمٞمػمات يمٌػمة ضمقهري٦م وضمذري٦مِمارصمؿ احلروُب ندث ذم آضمتامع اًمٌ

ُمً    -ويْمع مظمريـ ٤مأىمقا

قمٜمد وضمٝم٤م  أهؾ و ،قمٜمد أهؾ احلؾ واًمٕم٘مد لذا اًمِم٠من أن إُمػَم ُمٕمروٌف سمحٛمد اهلل  --واحل٤مصؾ

ًٓ  ،وُمٕمروٌف قمٜمد ىمٞم٤مدات اعمج٤مهديـ وأهؾ اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة ،اًمٌٚمد ويمثػم ُمـ قم٤مُم٦م أهٚمٝم٤م يمام  ومٚمٞمس جمٝمق

 --واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،ىم٤مل هذا اًم٘م٤مئؾ لذه اعم٘م٤مًم٦م

  -وهق ؾمٌح٤مٟمف وزّم اًمتقومٞمؼ ،أقمٚمؿ وأطمٙمؿ واهلل 

 

 ًٌُتٛفـٝات يًُغ : 
 

 واًمت٠م  ُمـ اهلل  ،ٓم٤منِماٞموم٢من اًمٕمجٚم٦م ُمـ اًم: ٚم٦ماًمّمؼُم وآٟمتٔم٤مر وقمدم اًمٕمج،  ومٕمٚمٞمٜم٤م وٞمٕم٤م

٧ٌّم واًمتٌلّم وطمًـ آٟمتٔم٤مر واًمّمؼم   ُمـ سم٤مسمف سم٤مًمٓمريؼ ؿمالوأن ٟمٕمرف يمٞمػ ٟم٠ميت يمؾ  ،واًمتٛمٝمؾ ،سم٤مًمتث

(يٗم٘مّٝمف ذم اًمديـ ا َُمـ يرِد اهلل سمف ظمػمً ): وًمذا ،اًمّمحٞمح اعمحٛمقد اًمذي يٕمٓمٞمف اًمٗم٘مُف ذم اًمديـ
(1)

- 

  واًمث٘م٦م  ،وم٢من ُمـ حم٤مؾمـ أهؾ اعؾمالم شم خػ ىمٚمقاؿ واضمتامقمٝمؿ قمغم إُم٤مٟم٦م: اًمٔمـاًمث٘م٦م وطمًـ

وطمًـ اًمٔمـ اؿ وسم٠مهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ  ،ذم أهؾ اًمت٘مقى واًمّمد. واًمٌذل واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

ٟمٜم٤م ،ومٚمٜمتذيمر هذا ضمٞمدا --واعطم٤ًمن وًمٜمٕمٚمؿ أهنؿ طمٞمٜمام ي٘مدُمقن قمغم أُمر وخيت٤مرون  ،وًمٜمحًـ اًمٔمـ سم٢مظمقا

 ،صمؿ ىمد خيٓمئقن ،وم٢مهنؿ ٓ يٗمٕمٚمقن إٓ قمـ دراؾم٦م وطمًـ ومٙمر وٟمٔمر وُمِمقرة وٟمّمح ًمٚمٛمًٚمٛملم ااظمتٞم٤مرً 

ومٚمٜمًّٚمؿ  ؛وّم٘مقن ومٞمتّؿ لؿ إضمُر واًمثقابوىمد يّماٞمٌقن وُياقَ  ،ويٖمٗمر اهلل لؿ ،اواطمدً  ا ومٞم١مضَمارون أضمرً 

ٟمٜم٤م اظمتٞم٤مرهؿ واضمتٝم٤مدهؿ ٌُٕمدا  قمغم ُم٤ًموم٦م مٓف إ ،عظمقا تٝمد ذم اعمٕمقٟم٦م لؿ ُمٞم٤مل قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمجوٟمحـ اًم

                                      
 (-٧١1١ٚمؿ )(، صحٞمح ُم١1٧2ً، 1٧44، ١٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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 -واخلػُم واًمؼميم٦م ذم آضمتامع !سم٤مًمث٘م٦م وطمًـ اًمٔمـ وذم شمقطمٞمد يمٚمٛم٦م اجلٛمٞمع ٓ أن ٟمٗمّر.

 وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟم٘مقل دائام اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم اًمتل ن٥ٌم اعم١مُمٜملم سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض: اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌمو، 

ٌّط قمٜمف ،واًمتل دمٛمع وٓ شمٗمّر. وٓ ُندث ومتٜم٦م وٓ  ،سم٤مـمؾ وٓ شمٕملم قمغم ،واًمتل شُمٕملم قمغم اخلػم وٓ شمث

(أو ًمٞمّمٛم٧ْم  ا َُمـ يم٤من ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ومٚمٞم٘مؾ ظمػمً ): ىم٤مل رؾمقل اهلل  ،٤مختذيال وٓ إرضم٤مومً 
(1)

 

(اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم صدىم٦م): وىم٤مل
(2)

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ: ىم٤مل اهلل  ،

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ژ: وىم٤مل  ،ا [ؾمار]اع ژگژژ

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻   -[]إطمزاب ژ﮼ ﮽﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ 

  ٟمٜم٤م اعمج٤مهديـ وأهؾ اًمًٜم٦م ذم : اعيمث٤مر ُمـ اًمدقم٤م وهذا أىمؾ اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م وٞمٕم٤م دم٤مه إظمقا

 قمٔمٞمؿ ًمًالح إٟمف ومقاهلل ،سمف ٟمًتِٝمـ وٓ ،اًمدقم٤م  ذم ,ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك,ومٚمٜمجتٝمد ي٤م إظمقا   ،اًمٕمرا. قم٤مُم٦م

 -!!قمٜمف ٟمذهؾ يمٞمػ اهلل ومًٌح٤من ،همػمٟم٤م يٛمٚمٙمف وٓ فٟمٛمٚمٙم اضمدً 

 ومام شم٘مدم هق ُمـ وٚم٦م ضمٝم٤مد اًم٘م٤مقمديـ هـ يّمد. قمٚمٞمٝمؿ ىمقل اهلل : اًم٘م٤مقمديـ ضمٝم٤مد :ک ژ

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ژ ،]اًمتقسم٦م[ ژۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ

 ،اؾمتج٤مسمقا ُٕمر اهلل ورؾمقًمف وومٕمٚمقا ُم٤م ي٘مدرون قمٚمٞمف وُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا  ـواًمذي ،[2١1: ]اًمٌ٘مرة ژٿٿ ٿ ٹٹ

 ديدهنؿ يمٚمٛم٦م ـمٞم٦ٌم: ]احل٩م[ ژڻڱ ڱ ں ںژوٟمّمحقا هلل ورؾمقًمف وومٕمٚمقا اخلػَم 

وحم٦ٌم وإضمالل ٕهؾ  ، ورومع ًمٚمٛمٕمٜمقي٤متِماػمٌ وشمٌ ،وأُمٌؾ ورضم٤م  ذم اخلػم ،ودقمقة ُم٤ٌمريم٦م ص٤محل٦م ظم٤مًمّم٦م

 -ورمح٦م ًمٚمجٛمٞمع ،اجلٝم٤مد واًمٌذل واًمًٌؼ إمم اخلػمات

 --اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

وأصٚمح ًمٜم٤م سمرمحتؽ وًمٓمٗمؽ ؿم٠منٜم٤م يمٚمف وٓ شمٙمٚمٜم٤م إمم أنٗمًٜم٤م ـمروم٦م  ،مهللا أبرم ًمٜم٤م أُمَر رؿمٍد وهدًى وؾمداد

 -ّماػمٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜم ،أن٧م ُمقٟٓم٤م ،قملمٍ 

 -شدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م»مهللا سم٤مرك ًمٜم٤م ذم 

 ،صٚمح ذات سمٞمٜمٝمؿ واوع يمٚمٛمتٝمؿوأخػ سملم ىمٚمقاؿ وأ ،قم٤ٌمدك اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمؽّمار مهللا اٟم

                                      
 (-66، 6١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )465١، 4٧16، 4٧14، 4٧15، 4١٧2، 4١٧6صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 ( وصحح إؾمٜم٤مده إرٟم١موط-6٧61(، ُمًٜمد أمحد )4١21ؾم٤مىمف اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م جمزوُم٤م سمف ذم: صحٞمحف )ىمٌؾ طمدي٨م  (2)
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 -واقمٓمػ ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمِد قمٚمٞمٝمؿ ي٤م َُمـ ىمٚمقب اًمٕم٤ٌمد سملم أص٤مسمٕمؽ ي٤م رمحـ ي٤م رطمٞمؿ

لؿ وومرج يمراؿ وايمِمػ قمٜمٝمؿ اًمٖمٛم٦م سمرمحتؽ وًمٓمٗمؽ ي٤م رطمٞمؿ ي٤م ّمار أهؾ اًمًٜم٦م واٟمتّمار مهللا واٟم

 -ودود ي٤م َُمـ جيٞم٥م اعمْمٓمر إذا دقم٤مه ويٙمِمػ اًمًق 

 ،وؾمٚمط قمٚمٞمٝمؿ أوم٤مت واعمٕم٤مي٥م واعمِمٙمالت ،وؿمت٧م ؿمٛمٚمٝمؿ ،ا  اًمديـمهللا وايم٧ٌْم أقمدا ك أقمد

 -واضمٕمؾ شمدسمػمهؿ شمدُمػمهؿ ي٤م ىمقّي ي٤م قمزيز ،اواضمٕمؾ سم٠مؾمٝمؿ سمٞمٜمٝمؿ ؿمديدً  ،واؿمٖمٚمٝمؿ سم٠منٗمًٝمؿ

  --٤موسم٤مـمٜمً  ا وفم٤مهرً  ا واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم أوٓ ومظمرً 

  -لم لؿ سم٢مطم٤ًمنوصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد ومخف وصحٌف واًمت٤مسمٕم

 

 قمٓمٞم٦م اهلل: ويمتٌف

 ـها٧62١ذو اًم٘مٕمدة  22إرسمٕم٤م  

 م2١١4ديًٛمؼم  ٧1: اعمقاومؼ
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 رؤية كاشفة --حزب اهلل اللبناين والقضية الفلسطينية

 

 

 

 شالمبهاني حزب اهلل» 

  ---والقضية الفمشطيهية

 
 

 
 

 ادلىتدٔات اجلٍادٔة يف ٌرا ادلقال ـسش ومت
 شمؤصضة الضحاب لإلوتاج اإلعالمٓ» قبل مه
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 َكز١َ

 

احلٛمد هلل اًمذي هداٟم٤م ًمإلؾمالم واعيامن واًمًٜم٦م وضمٕمٚمٜم٤م ُمـ أهؾ دقمقشماف واعمج٤مهاديـ ذم ؾماٌٞمٚمف 

ااا٤م قمٜماا٤م ويرومااع ااا٤م واااك أن يٛمااـ قمٚمٞمٜماا٤م سمحًااـ اخل٤ممتاا٦م ؿمااٝم٤مدًة ذم ؾمااٌٞمٚمف ير ٟمًاا٠مخف  ،عقمااال  يمٚمٛمتااف

وأؾمااٚمؿ قمااغم  وأصااكم ،٤م واًمِمااٝمدا  واًمّماا٤محللم وطمًااـ أوئلااؽ رومٞمً٘ماادرضم٤مشمٜماا٤م ُمااع اًمٜمٌٞماالم واًمّماادي٘ملم

قمٌااد اهلل ورؾمااقًمف وصااٗمٞمف ُمااـ ظمٚم٘مااف وظمٚمٞمٚمااف ٟمٌٞمٜماا٤م وىماادوشمٜم٤م حمٛمااد وقمااغم مخااف وصااحٌف واًمتاا٤مسمٕملم لااؿ 

أهؾ اًمتقطمٞمد واضمتٜم٤مِب اًمٓم٤مهمقت واعٟم٤مسم٦م  ،اًمذيـ أىم٤مُمقا اًمديـ ذم أنٗمًٝمؿ وقمغم اًمٕم٤معَملم ،سم٢مطم٤ًمنٍ 

  -]اًمزُمر[ ژۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ہ ھ ھ ھ ھے ے ژإمم اهلل 

ًٓ  شـمالئع ظمراؾم٤من» وم٘مد يم٤من اعظمقة ذم جمٚم٦م: وسمٕمد  يتٜما٤مول ُمقواقع  ـمٚمٌقا ُمٜمال أن أيمتا٥م ُم٘ما٤م

ىمٌااؾ هن٤مياا٦م  ا قمااغم أن يٙمااقن ضماا٤مهزً  ،ذم اعمجٚماا٦م ِمااارًمٙماال يٜم شطماازب اهلل وقمالىمتااف سم٤مًم٘مْمااٞم٦م اًمٗمٚمًاآمٞمٜمٞم٦م»

ومٚمااام  ،اعمجٚماا٦م ذم اعمققمااد اعمحااددوم٤مؾمااتٕمٜم٧ُم سماا٤مهلل ويمتٌتااف وأرؾمااٚمتف إمم  ؛ـه٧626ؿمااٝمر صااٗمر ُمااـ ؾمااٜم٦م 

ه ذم ِماااارٕن ٟم ،ذم يمتااا٤مب ِماااارأؿمااا٤مروا قماااكّم سمااا٠من ُيٜم ـم٤مًمٕماااف سمٕماااض اعظماااقة إوم٤مواااؾ ورأوه ـمااا٤مَل ىمٚماااٞماًل 

وٓ  ،وشمٗمري٘ماف قماغم طمٚم٘ما٤مت يْمإمػ وم٤مئدشماف ًمٚم٘مارا  ُماـ ظماالل ومْ٘ماِد اًماؽماسمط ،اعمجٚم٦م سمٓمقًمف هماػم هٙماـ

وم٤مؾمتحًاااٜم٧ُم  ،٥ٌم فماااروف احلاااربام أن اعمجٚمااا٦م ىماااد شمتااا٠مظمر قماااـ اًمّمااادور ذم سمٕماااض إؿماااٝمر سمًاااؾمااااٞم

إمم سمٕماااض إوم٤مواااؾ  ٤موأرؾماااٚم٧ُم ٟمًاااخً  ،وريمٜمُتاااف ُمااادة ٕقماااقد إًمٞماااف وأراضمٕماااف ذم وىمااا٧م وماااراغ ،اًمٗمٙمااارةَ 

ئااااد ُماااٜمٝمؿ ضماااازاهؿ اهلل ظمااااػمً  ،ًمٚمٛمراضمٕمااا٦م واًمتٕمٚمٞمااااؼ  ِماااااروهاااذا أوان شم٘مديٛمااااف ًمٚمٜم ،ا ومحٔمٞمااا٧ُم ومٕمااااال سمٗمقا

وأن يٗمتح حا٤م  ،ذم ُمٞمزان طمًٜم٤مشمٜم٤م ٤مًم٘م٤مرئف ويم٤مشمٌف ُمٙمتقسمً  ٤مأن جيٕمٚمف ٟم٤مومٕمً  ٟم٠ًمل اهلل  ،سمٗمْمؾ اهلل 

ويرزىمٜماا٤م اًمًااداد  ،وأن يٕمٗمااق قمااام يٛمٙمااـ أن يٙمااقن وىمااع ومٞمااف ُمااـ زًمااؾ ،ومٞمااف ُمااـ اخلااػم واحلااؼ اًم٘مٚمااقَب 

 -]هقد[ ژۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ مئژ ،واًمتقومٞمؼ

 

 قمٓمٞم٦م اهلل

 م2١١6يقٟمٞمق .  ـه٧622و٤مدى أظمرة 
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 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌژ

 

وماًمٙمت٤م وهال دمرسما٦م خمتٚمٗما٦م سم٤مًمٜمًا٦ٌم  ،ًماٞمس سما٤مُٕمر اًمًاٝمؾ شطمازب اهلل»ااعمًاٛمك سماْماال سم٦م قمـ اًمتٜمٔمٞمؿ اًمرا

قمااااـ سمٕمااااض إطماااازاب واحلريماااا٤مت  ومٚمااااق أن اعٟمًاااا٤من أراد أن يٙمتاااا٥م ُمااااثاًل  ؛ًمٙمثااااػم ُمااااـ اًمٙمتاااا٤مب واًمٌاااا٤مطمثلم

ٜمل قماااغم ٞمّماااااًم ًاااالأو قماااـ اًمتٜمااا٤مومس إُمريٙمااال اًمٗمرٟم ،آٟمٗمّمااا٤مًمٞم٦م أو اًمتحرريااا٦م ذم اًمٕمااا٤ممل ىماااديٛمٝم٤م وطماااديثٝم٤م

ومٞماف طماظ ْماال اًمٚمٌٜما٤م  هاق طمازب راوم شطمازب اهلل»واًمًا٥ٌم أن  ،اًمًق. إومري٘مٞم٦م ًمٙم٤من ذًماؽ أؾماٝمؾ سمٙمثاػم

وهٜماااا٤مك ىماااادر يمٌااااػم ُمااااـ اًمٖمٛمااااقض واخلااااداع واًمتٛمقياااااف  ،ومٝمٜماااا٤مك إذن فماااا٤مهٌر وسماااا٤مـمـ ،شاًم٤ٌمـمٜمٞماااا٦م» واوماااار ُمااااـ

   --!واًمٙمذب واًمدضمؾ

ن قمٜمااده طمٙمااؿ ُمًااٌؼ وماا٢من سمحثااف ًمااـ وُمٕمٚمااقٌم أن اًمٙم٤مشماا٥م إذا يماا٤م ،ىمااد ي٘مااقل اًم٘ماا٤مرئ إن هااذا طمٙمااٌؿ ُمًااٌؼ

   - ٤مًمٗمف اًمتح٘مٞمؼ اًمٕمٚمٛمل واًمدىم٦م واعٟمّم٤مف

ومٝمال قمٜمادٟم٤م ُمٕمٚمقُما٦م  ،إٟمٜمل ًم٧ًم سمّمدد اًمٌح٨م قماـ طم٘مٞم٘ما٦م هاذا احلازب وُمٚمتاف :وهٜم٤م أؾم٤مرع إمم اًم٘مقل

  ٓ أقمروماااف وأرياااد ؿماااالوم٠منااا٤م ٓ أىماااػ ُمقىماااػ اًم٤ٌمطمااا٨م قماااـ  ،واواااح٦م وواااقح اًمِماااٛمس ،ُمًاااتٞم٘مٜم٦م ٓ ختٗماااك

ومٚماااٞمٙمـ هاااذا  ،وماااٜمحـ ٟمٕمروماااف ضمٞمااادا وومااا٤مرهمقن ُماااـ ذًماااؽ ،طم٘مٞم٘متاااف واًمتٕمااارف قمٚمٞمااافاؾماااتٜمٙم٤مهف واًمقىماااقف قماااغم 

وإٟمااام اعم٘مّمااقد ُمااـ اًمٙمت٤مسماا٦م هااق دمٚمٞماا٦م طم٘مٞم٘ماا٦م هااذا احلاازب ًمٚمٜماا٤مس سماا٤مًمٓمر. اعمٜمٓم٘مٞماا٦م  ،٤م ُمااـ أول إُماارُمٕمٚمقًُماا

أؾماإمك ذم دقمااقة  وم٠مناا٤م هٜماا٤م داٍع إمم اهلل  ،اًمتاال شم٘مٜمااع اعمًااٚمٛملم سمخٓمااره وومًاا٤مده اًمٕمٔمااٞمؿ ،واًماادٓئؾ اًمٕم٘مٚمٞماا٦م

   -وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،ة إن ؿم٤م  اهللّماػم٤مس إمم اخلػم واحلؼ قمغم سماًمٜم

ذم اًمتح٘مٞمااؼ  شط احلٞم٤مدياا٦مؿمااار» واًمااداقمل إمم ذيماار هااذه اعم٘مدُماا٦م هااق شمٜمٌٞمااف اًم٘ماا٤مرئ أٓ يٜمخاادع سمِماإم٤مرات

وٟمًااا٠مل اهلل  ،ط احلاااؼُّ هاااق اًمٕمااادُل واعٟمّمااا٤مُف واًم٘مٞمااا٤مُم سم٤مًم٘مًاااطِمااااروإٟماااام اًم ،اًمٕمٚمٛمااال واًمٌحااا٨م إيمااا٤مديٛمل

   -قومٞمؼاًمت

ٓ يٛمٙماـ أن شمٙماقن ُمٜمٗمّماٚم٦م قماـ اًمٙمت٤مسما٦م قماـ ـم٤مئٗمتاف اًمتال هال اًمٓم٤مئٗما٦م  ،اًمٙمت٤مسم٦م قمـ طمزب اهلل اًمٚمٌٜما٤م 

ال سماد وسم٤مًمتا٤مزم وما ،وهال دوًما٦م إياران ،وقماـ اًمدوًما٦م اًمٙمٌاػمة اًمتال هال يما٤مًمٕمامد لاذه اًمٜمحٚما٦م ،ٕمٞم٦م اًمراومْمٞم٦مِماٞماًم

ُمااـ ووااع هااذا احلاازب ذم ٓ سمااد إذ  ،واُمتااداده٤م وطم٘مٞم٘ماا٦م أهااداومٝم٤م ،ٕمٞم٦مِماااٞمُمااـ اًمااتٙمٚمؿ قمااـ صمااقرة اخلٛمٞمٜماال اًم

ومحاااازب اهلل اًمٚمٌٜماااا٤م  ًمااااٞمس إٓ صااااٜمٞمٕم٦م ُمااااـ صااااٜم٤مئع  ،٤مىمف احل٘مٞم٘ماااال اًمااااقاىمٕمل ًمٞمتّمااااقره اًم٘ماااا٤مرئ يمااااام هااااقؾماااااٞم

   -٠ميت شمقوٞمحفؾماٞمو ،ٓ ُمري٦م ذم ذًمؽ ،اًمراومْم٦م سم٘مٞم٤مدة دوًمتٝمؿ إيران
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 ٔيًكّٛ ٚاٖض ٚباط : 

وأقمٚمٜمااقه سماادون  ،ا ويماذا سمِمااٙمؾ واوااح سمالّم ٟمحااـ ديٜمٜماا٤م وُماذهٌٜم٤م هااق يمااذ: ٕم٦م اًمراومْماا٦م ىما٤مًمقا ِماااٞمومٚماق أن اًم

أهنااؿ يٕمت٘ماادون يمٗماار أيب سمٙماار وقمٛماار  ومٞمٕمٚمٜمااقن ُمااثاًل  ،ونّٛمٚمااقا ُماا٤م يٙمااقن ُمااـ ٟمتاا٤مئ٩م سمِمااج٤مقم٦م ،ظمااداع وٓ شم٘مٞماا٦م

ويًاتٕمٚمٜمقن سما٤مًمٓمٕمـ ذم  ،ُمٕمادوديـ قماغم أصا٤مسمع اًمٞماديـ ا ٟمٗمارً  ،٤موومالًٟما ٤مُم٤مقمادا ومالًٟما ،وقمثامن وؾم٤مئر اًمّماح٤مسم٦م

هاا٤م اهلل ُمٜمااف وهمااػمهورُمٞمٝماا٤م سمااام   قم٤مئِماا٦مأم اعماا١مُمٜملم  إن اًم٘ماارمن هااذا اعمقضمااقد قمٜماادٟم٤م  :ويٕمٚمٜمااقن سم٘مااقلؿ ،سمرأ

ًمّماااااح٤مسم٦م وإن اًمّماااااح٤مسم٦م زوروه اًمٞماااااقم ذم ُمّمااااا٤مطمػ اعمًاااااٚمٛملم هاااااق حماااااّرف ٓ يقصماااااؼ سماااااف ٕناااااف ُماااااـ روايااااا٦م ا

هماػم ُمقضماقد اًمٞماقم إٓ قمٜماد إُما٤مُمٝمؿ اعمٕمّماقم  وإن اًم٘مرمن احل٘مٞم٘مال اًماذي أنزًماف اهلل قماغم حمٛماد  ،وطمرومقه

شدايبّ ًاااري اًماعمٝمااد»اًمٖم٤مئاا٥م 
(1)

ًمااق أن  --اطم٦م وصااد. وؿمااج٤مقم٦مّماااروهٙمااذا ذم ؾماا٤مئر قم٘م٤مئاادهؿ يٕمٚمٜمقهناا٤م سم ،

ًمٙمٜم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم ٟمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ يمام ٟمتٕم٤مُمؾ ُماع ؾما٤مئر أهاؾ اعمٚماؾ واًمٜمحاؾ اعمٜمحروما٦م  ،اًمراومْم٦م ومٕمٚمقا ذًمؽ

 -يقضمٌف طمٙمؿ اهلل ذم أُمث٤ملؿ ؾمال٤مؾماٞمف قمٛمكّم ّمارسمام يًتح٘مقن ُمـ طمٙمؿ ٟمٔمري اقمت٘م٤مدّي وُمـ شم

 وٓ يٛمٙماااـ أن ختااارج سمًااا١مالؿ أو اًمتحااا٤مور ،٤مئً ؿمااااٞمٙماااـ اعمِماااٙمٚم٦م ُماااع هااا١مٓ  اًمراومْمااا٦م أهناااؿ ٓ يٕمٚمٜماااقن ًم

ااؾ ٓ يّماااٚمح أن  ،اياادك أبااادً    يٛماااألِمااالُمٕمٝمااؿ سم واًمٓماا٤مُمع ذم ذًماااؽ واهااٌؿ واعمٕمتٛمااد قماااغم فماا٤مهِر ضماااقااؿ ُمٖمٗم 

يمؾ ٟماقع ُماـ أناقاع  وم٤مًم٘مقم قمٜمدهؿ فم٤مهٌر يٕمٚمٜمقٟمف ًمٚمٜم٤مس سم٠مؿمٙم٤مل خمتٚمٗم٦م شمتٜم٤مؾم٥م ُمع --!٤ميٙمقن ًمٚمٜم٤مس إُم٤مُمً 

ـٌ هااق طم٘مٞم٘ماا٦م أُماارهؿ ،خماا٤مـمٌٞمٝمؿ ع اًماادٓئؾ اًمتاال  ،وسماا٤مـم ومٚمااؿ يٙمااـ سمااد  ُمااـ اًمقصااقل إمم ُمٕمروماا٦م سماا٤مـمٜمٝمؿ سماا٠منقا

 -قمٜمدُم٤م خيتٚمػ اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ ،ُيًتَدل ا٤م قمغم سمقاـمـ إُمقر وطم٘م٤مئ٘مٝم٤م

 ،د ًمٜما٤م واعمٕمٚماقمإذ اًمٔم٤مهر هق اعمِم٤مَهاا ،ُمٕمٚمقٌم أن إصؾ ذم اعٟم٤ًمن أنف ي١مظمذ سمٔم٤مهره و ٙمؿ قمٚمٞمف سمف

ـٍ خي٤مًمِااػ اًمٔما٤مهر  ،هذا ذم اجلٛمٚما٦م هاق إصاؾ ،واًم٤ٌمـمـ ٓ يٛمٙمـ ُمٕمرومتف ًمٙماـ طمالم شمادل اًمادٓئؾ قماغم سما٤مـم

 ٤موطمٞمٜمئااذ يٙمااقن اًمٔماا٤مهر يمااذسمً  ،  وطم٘مٞم٘ماا٦م اعٟمًاا٤منِمااالل قمٚمٞمااف واعمٕمتٛمااد هااق اًمٌاا٤مـمـ ٕنااف طم٘مٞم٘ماا٦م اًموماا٢من اعمٕمااق  

٤مٕمٜمً وشمّمٜمْ 
(2)

 -يٕم٦م ٟمٗم٤مىم٤م وزٟمدىم٦مً ِمارذم اًم كويًٛم ،

 :اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م ل٤م ُمٕمٜمٞم٤منٕن  ،اذا اعمٕمٜمك شاًم٤ٌمـمٜمٞم٦م»   اًم٘مقم قمٜمدهؿ ىمدر يمٌػم ضمدا ُمـه١مٓ

                                      
 ؛ذ أخػ ؾمٜم٦م هق أن اًم٘مرمن اعمقضمقد سم٠مجديٜم٤م همػم حمرف-- إًمخهذا ىمقل ُمؽموك ًمٌٕمض قمٚمامئٝمؿ، وأن ُم٤م قمٚمٞمف اًمِماٞمٕم٦م ُمٜم ( وم٢من ضم٤مدًمقا سم٠من  ٧)

ومٞم٘م٤مل لؿ: ومام ىمقًمٙمؿ ذم أوئلؽ اًمٌٕمض ُمـ قمٚمامئٙمؿ )وهؿ ُمـ أيم٤مسمر قمٚمام  اًمٓم٤مئٗم٦م قمؼم اًم٘مرون( اًمذيـ ىم٤مًمقا هذا اًم٘مقل وؾمٓمروه ذم 

ٌر خمرٌج ُمـ اعمٚم٦م، أو هق قمٜمديمؿ سمٕمض أهؿ يمت٥م ُمذهٌٙمؿ؟ هؾ شمٕمت٘مدون يمٗمَرهؿ؟ أو قمغم إىمؾ أن هذا اًم٘مقَل اًمذي صدر ُمٜمٝمؿ يمٗم

 شاًمٕمٜمقان اًمث٤م »ىمقٌل ُمٕمتؼٌم ًمف وضمٌف وإن مل يٙمـ اًمراضمَح قمٜمديمؿ؟ أو ًمٕمٚمف اًمراضمح ًمٙمـ شمريمتٛمقه عمٚمحٍظ ؾماٞم٤مؾمال اقمتامًدا قمغم 

 ]اعم١مًمػ[)اعمّمٚمح٦م(؟ أو همػم ذًمؽ؟ ومٌذًمؽ ئمٝمر شمٜم٤مىمْمٝمؿ وهت٤مومتٝمؿ-- وهٙمذا ي٘م٤مل ذم ؾم٤مئر اعم٤ًمئؾ- 

 ، وًمٕمؾ اًمّمقاب: شمّمٜمًُّٕم٤م-شإصؾ»يمذا ذم ( 2)
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اًمٔم٤مهر ًمٚمٕم٤مُم٦م واًم٤ٌمـمـ لذا اًمِمخص  ؛خمتٚمٗملمِ  ٤موسم٤مـمٜمً  ا يٕم٦م فم٤مهرً ِمارآقمت٘م٤مد سم٠من ًمٚم: اعمٕمٜمك إول

 -أو ًمٖمػمه اعمٕمتِ٘ماد ًمذًمؽ ُمثاًل 

 -وهق اعم٘مّمقد هٜم٤م ،ًمٜمٗم٤م.وهق ُمـ ضمٜمس ا ،هق اؾمتٌٓم٤من ظمالف اًمٔم٤مهر: واعمٕمٜمك اًمث٤م 

ُمـ إضمٞم٤مل إومم  ؛ضمٕمٚمقه )ضمٕمٚمف أوائؾ زٟم٤مدىمتٝمؿ ،إهنؿ يتًؽمون سمٛمٌدأ يمٌػم ُمـ ُم٤ٌمدئٝمؿ

يٕم٦م ؿماروهذه اًمت٘مٞم٦م اًمتل قمٜمدهؿ اؾمٛمٝم٤م ذم  ،اًمت٘مٞم٦م: ًمٜمحٚمتٝمؿ( ُمـ أهؿ وأقمٔمؿ ُم٤ٌمدئ ديٜمٝمؿ وهق

قمٔمٞمٌؿ سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمت٘مٞم٦م اجل٤مئزة وومرٌ.  ،ٓ همػم ،اًمٙمذب اعمٌلم واًمٜمٗم٤م.:   واطمد ُمٕمروف هقؿمالاعؾمالم 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ژ: يٕم٦م اعؾمالم اعمذيمقرة ذم ىمقًمف ؿمارذم 

وهل أن  ]مل قمٛمران[ ژى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ

 ؛اًمٙم٤مومَر اًمٔم٤مهر اًمذي خي٤مف ؾمٓمقشمف ,ذم ُمقوٍع ٓ ي٘مدر ومٞمف قمغم إفمٝم٤مر ديٜمف,يت٘مل اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمُػ 

وم٘متف  ومٝمل  ،طمتك خيرج ُمـ شمٚمؽ احل٤مل إمم طم٤مل اًم٘مقة ،أو يًٙم٧م أو يداري وئمٝمر اًمقٓ ومٞمٔمٝمر ًمف ُمقا

ٍه أو ُم٤م ي٘م٤مرسمف اًمٗمر. سمٞمٜمٝمام يم٤مًمٗمر. سملم  ،قمـ شم٘مٞم٦م اًمراومْم٦م ٤ميٕم٦م خمتٚمٗم٦م مت٤مُمً ؿمارومٝمذه  --إذن طم٤مًم٦م إيمرا

 -ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ،اعيامن واًمٜمٗم٤م.

اًم٘مااقم  ومٝماا١مٓ  --!!ذم احل٘مٞم٘ماا٦م أن سم٤مـمٜمٞماا٦مٕم٦م اعُم٤مُمٞماا٦م اًمراومْماا٦م هااؿ ِماااٞموُمااـ أضمااؾ ذًمااؽ وماا٢من هاا١مٓ  اًم

 ؛وحماااا٤مّب وُمٌاااا٤مهمض همااااػم اًمتاااال ئمٝمروهناااا٤مس وُمِماااا٤مقمر ؾماااااٞموأطم٤م ٤موأهااااداومً  ٤موأومٝم٤مًُماااا يًااااتٌٓمٜمقن اقمت٘ماااا٤مداٍت 

ومتِمٛمؾ رضما٤مَل اًماديـ ُماٜمٝمؿ ورضما٤مل  ،واعم٘مّمقد هٜم٤م سم٤مٕؾم٤مس ـمٌ٘م٤مهُتؿ اًمٜم٤مـم٘م٦م سم٤مؾمؿ اعمذه٥م وَُمـ ىم٤مَراؿ

 -٤موم٦م واًمٙمثػم ُمـ ُمتدّيٜمٞمٝمؿ٤مؾم٦م واًمٗمٙمر واًمدقمقة واًمث٘مًاٞماًمدوًم٦م واًم

ام ؾمااٞموٓ  ،وأصاح٤مسمف   ُم٘مٓمقع سمف قمٜمدٟم٤م ٟمحـ أهؾ اعؾمالم أهؾ اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م أتٌا٤مع حمٛماد ؿمالهذا 

وَُمـ ؿمؽ ذم هذا إصؾ وفمـ أن اًم٘ماقم صا٤مدىمقن وماٞمام ي٘مقًماقن  ،قمٜمد َُمـ قمرومٝمؿ ووىمػ قمغم ضمٚمٞم٦م أُمرهؿ

ٜمٌٖماال أن ُيقىَمااػ قماااغم طم٘مٞم٘مااتٝمؿ ُمااـ ظماااالل ومٞم ،واًمٙمااالم ُمٕمااف ًمااف ٟمٛماااط مظماار ،وم٢مٟمااف واهااؿ خمااادوع ،وئمٝماارون

صماؿ واىمٕمٝماؿ احل٘مٞم٘ماّل ذم سمالدهاؿ  ،آـمالع قمغم يمتاٌٝمؿ إصاٚمٞم٦م اعمٕمتٛمادة وُمٜمٝما٤م ومتا٤موى ُمٕمتٛمادهيؿ وأئٛماتٝمؿ

ٛمـ ذًمااؽ يمٚمااف ُمااـ شمٜم٤مىمْماا٤مهتؿ وُمثاا٤مًمٌٝمؿ وومًاا٤مدهؿ وُماا٤م ذم ِوا ،وشماا٤مرخيٝمؿ اًم٘مااديؿ واحلاادي٨م ،وطمٞما٨م متّٙمٜمااقا 

ّماره يمؾ ص٤مطم٥م سمّماراًمٕمٚمٛمل واًمٕمٛمكم ه٤م يٌ
(1)

- 

                                      
وًمٞمس ُمـ همروال ذم هذا اًمٙمتٞم٥ّم ؿمارُح يمؾ ذًمؽ ُمـ يمتٌٝمؿ وهمػمه٤م، ومٝمذا ًمف جم٤مٌل مظمر وىمد أؿمٌٕمف نريًرا وشمقوٞمح٤م يمثػمون ضمزاهؿ  (٧)

 راومْم٦م-اهلل ظمػما هـ شمّمّدوا ًمٌٞم٤من زيػ ديـ اًمراومْم٦م وسمٞم٤من ظمٓمرهؿ، وإٟمام اًمٖمرض هٜم٤م اعؿم٤مرة اعو٤مًمٞم٦م إمم أؾمس ومٝمؿ طم٘مٞم٘م٦م اًم

 ]اعم١مًمػ[
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وُمـ أضمؾ ذًمؽ وم٢من ُم٤م يامرؾمف سمٕمض اعمٜمتًٌلم إمم اعؾمالم واًمًٜم٦م ُمـ قمٚمام  وُمٗمٙمريـ ُمـ دقمقة إمم 

لق شمٚمٌٞمس قمٔمٞمؿ وإوم٤ًمد ذم ديـ  --ٕم٦م ُمذه٤ٌمن ذم اعؾمالم وٟمحق ذًمؽِماٞمواًم٘مقل سم٠من اًمًٜم٦م واًم ،اًمت٘مري٥م

 ژۈ ۈ ٴۇۋژ٠ًمل أصح٤ما٤م يقم اًمديـ ؾماٞموهل ؿمٝم٤مدة  ،اهلل وإوالل خلٚمؼ اهلل

وًمٞمس أومٞمد  ،وه١مٓ  ًمٞمس أنٗمع لؿ ُمـ أن يقىمٗمقا قمغم واىمع اًمراومْم٦م وومٔم٤مئٕمٝمؿ ذم أهؾ اًمًٜم٦م ،زظمرف[]اًم

 -!ام اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمـ اعقمراض قمٜمٝمؿؾماٞمًمٚمٛمًٚمٛملم وٓ 

 

 طضٜل ايٛقٛف ع٢ً أسٛاٍ ايباط١ٝٓ : 

  أن اًمٕماااؼمة إٟمااااام هاااال قمٜمااااد وٞماااع اًمٕم٘مااااال ٤مويماااا٤من ُمٕمٚمقًُمااا ،وإذا شم٘مااارر أن لاااا١مٓ  اًمراومْمااا٦م فماااا٤مهرا وسم٤مـمٜمااا٤م

ٓ  وماام هال ـمار. ُمٕمروما٦م سماقاـمـ ها١م ؛سم٤مًم٤ٌمـمـ وطم٘مٞم٘م٦م إُمر ٓ سمٔم٤مهٍر خي٤مًمٗمف ذم همػم طم٤مل اعيماراه وٟمحقها٤م

 ؟اًم٘مقم واًمقىمقف قمغم طم٘مٞم٘متٝمؿ

 :أن ـمر. ُمٕمروم٦م سمقاـمـ اًمٜم٤مس وطم٘مٞم٘م٦م أطمقالؿ يمثػمة :وم٤مجلقاب

 أطماااقالؿ اًمٕم٤مديااا٦م آظمتٞم٤مريااا٦م هتؿ واًمٕماااٞمش ُمٕمٝماااؿ واًمقىماااقف زُمٜمااا٤م ـماااقيال ذم اًمٕمااا٤مدة قماااغمؿماااارُمٕم٤م: ُمٜمٝمااا٤م

ْمااٝمؿ وُمًااا٤مّرهؿ وأطمااازاهنؿ وُماا٤م يٕمٔمٛمقٟماااف وُمااا٤م هم٤ملاااؿ حمااا٤ماؿ وُمٌ ؿمااارومٞمٕمااارف اعمٕم٤م ،هؿ وُمٕم٤ميِماااٝمؿؾماااػمو

وُما٤م  ،وم٤مهتؿّمااروُم٤م يٜمٓمٚم٘مقن ُمٜمف ُمـ ُمٜمٓمٚم٘ما٤مت ذم أطمٙما٤مُمٝمؿ وشم ،وُم٤م يٛمٞمٚمقن إًمٞمف ُمـ اظمتٞم٤مرات ،يٙمرهقٟمف

وم٤مت ُماع شمٕمادد اعمٜم٤مؾما٤ٌمت ّماارامت وإومٕما٤مل واًمتقمٜمدهؿ ُماـ شمّماقرات وُمٕمت٘مادات شمتاقامم قماغم إصم٤ٌمهتا٤م اًمٙمٚما

 -واظمتالف اعم٘م٤مُم٤مت

 :ّمالموهق ًمِمخ ،ومٝمذا أول ـمريؼ

إُم٤م ؿمخص ُمـ أهؾ اعؾمالم واًمًٜم٦م قما٤مش سمٞماٜمٝمؿ وظما٤مًمٓمٝمؿ ًمًا٥ٌم ُماـ إؾما٤ٌمب يماام ذم طما٤مل اًمٙمثاػم 

 -ٕم٦م ذم أزُمٜم٦م اًمٕم٤مومٞم٦م واًمٗم٤ًمدِماٞمُمـ اًمٌالد اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م اظمتالط سملم اًمًٜم٦م واًم

ـّ قمٚمٞماف اهلل  ٜمٝمؿ وقماغم ٟمٗماس ٟمحٚماتٝمؿ أدريمتاف رمحا٦م اهلل وإُم٤م ؿمخص ُما سم٤ملدايا٦م واًمتقومٞماؼ إمم  ومٛما

وسمٚمٖمااف  ومتاا٤مب ُمااـ ٟمحٚمااتٝمؿ اًم٤ٌمـمٚماا٦م واًمتاازم ديااـ اعؾمااالم احلااؼ يمااام ضماا٤م  سمااف حمٛمااد  ؛اعؾمااالم واشمٌاا٤مع اًمًااٜم٦م

 -قمٜمف أصح٤مسمف روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ

ىماااع واًمثااا٤م  ُماااٜمٝمام إن يمااا٤من صااا٤مطمٌف ُماااـ  ،ويمالمهااا٤م ًماااف أُمثٚمااا٦م يمثاااػمة ،وهاااذان اًمًاااٌٞمالن طم٤مصاااالن ذم اًمقا

اًمٕمٚمااام  هااـ درس قمٚمااقم اًم٘مااقم ويمتااٌٝمؿ وقماارف ديااٜمٝمؿ وُمااذاهٌٝمؿ وُمٕمت٘مااداهتؿ وأومٙماا٤مرهؿ طمااؼ اعمٕمروماا٦م صمااؿ 

ه ،هااداه اهلل إمم احلااؼ اًمؼمىمٕماال »: احلاادي٨مّمااار وُمااـ أُمثٚمتااف ذم اًمٕم ،ومٝمااذا ُمااـ أناادره وأقمااّزه وهااق أمهااف وأىمااقا

صااا٤مطم٥م  ش اعمقؾمااقيًااالمطم»و ،ف يماا٤من ُمااـ قمٚمامئٝمااؿوم٢مٟمااا ،شاًمّمااٜمؿ ًاااريم»صاا٤مطم٥م يمتاا٤مب  ، شازيِماااػماًم
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 -وو٤مقم٦م مظمرون همػممه٤م ،شهلل صمؿ ًمٚمت٤مريخ»يمت٤مب 

ومْماا٦م واًم٤ٌمـمٜمٞماا٦م واًمقىمااقف قمااغم سمااقاـمـ أطمااقالؿ ُماا٤م ي٘مااع  :وُمااـ اًمٓماار. يمااذًمؽ عمٕمروماا٦م طم٘مٞم٘ماا٦م أُماار اًمرا

يماااام ذم  ،ظم٤مصاا٦م ُمااـ اًمااتحٗمظ قمااغم سمٕمااض يمتاااٌٝمؿ ووصماا٤مئ٘مٝمؿ اًمتاال ٓ يااذيٕمقهن٤م وٓ يٛمٚمٙمٝماا٤م ؾمااقاهؿ سم٠مؾماا٤ٌمٍب 

 -ا وىمد وىمع ذًمؽ يمثػمً  ،سمٕمض أطمقال احلروب واًمٖمٚم٦ٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم قمٚمٞمٝمؿ

ًٓ ِماااٞموإن يماا٤من ذًمااؽ ًمٕمٚمااف ذم سمٕمااض وماار. اًم٤ٌمـمٜمٞماا٦م اًمااذيـ هااؿ أؿمااد وماار. اًم,وُمااـ أُمثٚمتااف  ُماا٤م  ,ٕم٦م وااال

اًماٜم٘مص  :وأُما٤م إُمار اًمثا٤م  وهاق» :شإيثا٤مر احلاؼ قماغم اخلٚماؼ»ذم يمت٤مسماف اًمٕمٔماٞمؿ   شاسماـ اًماقزير»ذيمره اعُما٤مم 

ورد طم٘م٤مئ٘مٝماااا٤م إمم اعمجاااا٤مز ُمااااـ همااااػم ـمريااااؼ ىم٤مـمٕماااا٦م شماااادل قمااااغم صمٌااااقت  ،اًمٜمّمااااقص واًمٔمااااقاهرذم اًمااااديـ سماااارد 

قماااد مل يتٗم٘ماااقا قمٚمٞمٝمااا٤م أجْمااا٤م ،اعمقضماا٥م ًمٚمت٠موياااؾ وأومحاااش ذًماااؽ  ،إٓ جمااارد اًمت٘مٚمٞماااد ًمااإٌمض أهاااؾ اًمٙماااالم ذم ىمقا

 ذم شم٠مويااؾ إؾماام  احلًااٜمك يمٚمٝما٤م أو ٟمٗمٞمٝماا٤م قماـ اهلل قمااغم ؾماٌٞمؾ اًمتٜمزيااف شاًم٘مراُمٓماا٦م اًم٤ٌمـمٜمٞما٦م»ُماذه٥م  :وأؿماٝمره

وىمااد همٚمااقا ذم ذًمااؽ وسماا٤مًمٖمقا  ،اًمتِمااٌٞمفْمااال ودقمااقى أن إـمالىمٝماا٤م قمٚمٞمااف ي٘مت ،ون٘مٞمااؼ اًمتقطمٞمااد سمااذًمؽ ،ًمااف قمٜمٝماا٤م

وىماد ضمٕمٚماقا شم٠مويٚمٝما٤م  ،إٟماف ٓ يٕماؼم قمٜماف سما٤محلروف :سماؾ ىما٤مًمقا  ،إٟمف ٓ ي٘م٤مل إٟمف ُمقضماقد وٓ ُمٕمادوم :طمتك ىم٤مًمقا 

د اا٤م يمٚمٝما٤م إُما٤مم اًمزُما٤من قمٜمادهؿ د سماال إ  إٓ اهللاهلل واعمار :وهاق قمٜمادهؿ اعمًاٛمك ،أن اعمرا شمر هاذا  ،ا وىماد شماقا

ئٜمٝمؿ وُمٕم٤مىمٚمٝمؿ اًمتل دظمٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ ّماك قمٜمٝمؿ وأن٤م هـ وىمػ قمٚمٞمف ومٞمام ٓ   ُمـ يمتٌٝمؿ اًمتل ذم أجدهيؿ وظمزا

قمٜمقة أو ومتح٧م سمٕمد ـمقل حم٤مصارة وأظمذ سمٕمْمٝم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ سمٕمض اًمٓمرىم٤مت وىمد هرسمقا سمف ووضمد سمٕمْماٝم٤م 

شذم ُمقاوع ظمٗمٞم٦م ىمد أظمٗمقه ومٞمٝم٤م
(1)

 -ـها 

ضمٌاااؾ »سمٗماااتح صاااار ُماااـ واااٛمـ رؾمااا٤مًمتف ذم هتٜمئااا٦م اعمٚماااؽ اًمٜم٤م  شاسماااـ شمٞمٛمٞمااا٦م»خ اعؾماااالم ؿمااااٞمذيماااره وُمااا٤م 

وُماـ  ،إمم ؾماٚمٓم٤من اعمًاٚمٛملم ،ُمـ اًمداقمل أمحاد سماـ شمٞمٛمٞما٦م» :26جمٚمد  شجمٛمقع اًمٗمت٤موى»وهق ذم  ،شوانًاريم

إمم , --ج احا٤مرىملموىمٛمع ومٞمٝم٤م اًمٙمٗما٤مر واعمٜما٤موم٘ملم واخلاقار ،وأقمز ا٤م قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم ،أجد اهلل ذم دوًمتف اًمديـ

ي٦م فمٝماار ومااٞمٝمؿّماااروحاا٤م ظمرضماا٧م اًمٕمًاا٤ميمر اعؾمااالُمٞم٦م ُمااـ اًماادي٤مر اعم ,ىمقًمااف
(2)

ُمااـ اخلاازي واًمٜمٙماا٤مل ُماا٤م قمرومااف  

يمااؾ  ،ة اًمٕمٔمٛمااك قمٜماد ىماادوم اًمًااٚمٓم٤من يماا٤من سمٞماٜمٝمؿ ؿمااٌٞمف سماا٤مًمٕمزا ّماااراهلل اعؾمااالم اًمٜمّماار وحاا٤م ٟم ،اًمٜما٤مس ُمااٜمٝمؿ

إمم سماااالد  شضمٜمٙمًاااخ٤من»ب ذم ظماااروج هاااذا وأقمٔماااؿ ُمٜماااف قمٜماااد هاااذه اًمٓم٤مئٗمااا٦م اًمتااال يم٤مٟمااا٧م ُماااـ أقمٔماااؿ إؾمااا٤ٌم

وذم همااػم ذًمااؽ  ،وذم هناا٥م اًمّماا٤محلٞم٦م ،وذم ىمدوُمااف إمم طمٚماا٥م ،قمااغم سمٖمااداد شهقٓيمااق»وذم اؾمااتٞمال   ،اعؾمااالم

وُماـ  ،ٕن قمٜمدهؿ أن يماؾ ُماـ مل ياقاوم٘مٝمؿ قماغم وااللؿ ومٝماق يما٤مومر ُمرشماد ؛ُمـ أنقاع اًمٕمداوة ًمإلؾمالم وأهٚمف

                                      
 (-٧21.  ٧إيث٤مر احلؼ قمغم اخلٚمؼ ) (٧)

 - ]اعم١مًمػ[أي ذم أهؾ اجلٌؾ اعمتٙمٚمؿ قمٜمٝمؿ (2)
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 ،وُماـ طمارم اعمتٕما٦م ومٝماق قمٜمادهؿ يما٤مومر ،قمٜمادهؿ يما٤مومر وُماـ ُمًاح قماغم اخلٗمالم ومٝماق ،اؾمتحؾ اًمٗم٘م٤مع ومٝماق يما٤مومر

وُمااـ مل  ،قماٜمٝمؿ أو قماـ واا٤مهػم اًمّماح٤مسم٦م ومٝماق قمٜمادهؿ يما٤مومروااك وُماـ أطما٥م أبا٤م سمٙمار أو قمٛماار أو قماثامن أو شمر

يزقمٛماااقن أناااف  ،وهاااذا اعمٜمتٔمااار صاااٌل قمٛماااره ؾماااٜمت٤من أو صماااالث أو مخاااس ،يااا١مُمـ سمٛمٜمتٔمااارهؿ ومٝماااق قمٜمااادهؿ يمااا٤مومر

وهاااق طمجااا٦م اهلل قماااغم أهاااؾ  ، ؿماااالوهاااق يٕمٚماااؿ يماااؾ  ،ئااا٦م ؾماااٜم٦مداب سمًااا٤مُمرا ُماااـ أيمثااار ُماااـ أرسمٕمامًااااردظماااؾ اًم

 ،  ٓ طم٘مٞم٘ماااا٦م ًمااااف ومل يٙمااااـ هااااذا ذم اًمقضمااااقد ىمااااطؿمااااالوهااااق  ،ومٛمااااـ مل ياااا١مُمـ سمااااف ومٝمااااق قمٜماااادهؿ يماااا٤مومر ؛إرض

 ،إن اهلل شمٙمٚمااؿ سماا٤مًم٘مرمن طم٘مٞم٘ماا٦م ومٝمااق يماا٤مومر: وُمااـ ىماا٤مل ،إن اهلل ياارى ذم أظماارة ومٝمااق يماا٤مومر: وقمٜماادهؿ ُمااـ ىماا٤مل

إن اهلل هياادي ُمااـ يِماا٤م  : وُمااـ مُمااـ سم٤مًم٘مْماا٤م  واًم٘ماادر وىماا٤مل ،ق يماا٤مومرإن اهلل ومااق. اًمًااٛمقات ومٝماا: وُمااـ ىماا٤مل

وقمٜمادهؿ أن ُماـ  ،  ومٝمق قمٜمادهؿ يما٤مومرؿمالويْمؾ ُمـ يِم٤م  وإن اهلل ي٘مٚم٥م ىمٚمقب قم٤ٌمده وإن اهلل ظم٤مًمؼ يمؾ 

هااذا هاااق  ؛مُمااـ سمح٘مٞم٘ماا٦م أؾمااام  اهلل وصااٗم٤مشمف اًمتاال أظماااؼم ااا٤م ذم يمت٤مسمااف وقمااغم ًمًاا٤من رؾماااقًمف ومٝمااق قمٜماادهؿ يماا٤مومر

وهؿ اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٠مُمروهنؿ  ،قخ أهؾ هذا اجلٌؾؿماٞموم٢مهنؿ  ؛ُمثؾ سمٜمل اًمٕمقد ،لؿ أئٛمتٝمؿاعمذه٥م اًمذي شمٚم٘مٜمف 

وىمد طمّمؾ سم٠مجدي اعمًٚمٛملم ـم٤مئٗم٦م ُماـ يمتاٌٝمؿ شمّماٜمٞمػ اسماـ اًمٕماقد  ،سم٘مت٤مل اعمًٚمٛملم ويٗمتقهنؿ اذه إُمقر

ٝمارون وهؿ اقمؽمومقا ًمٜم٤م سم٠مهنؿ اًمذيـ قمٚمٛمقهؿ وأُمروهؿ ًمٙمٜمٝمؿ ُمع هذا ئم ،وومٞمٝم٤م هذا وأقمٔمؿ ُمٜمف ،وهمػمه

وما٢مٟمام أىما٤مُمقا  ؛وهٙمذا يم٤من قم٤مدة ه١مٓ  اجلٌٚمٞم٦م ،ويت٘مرسمقن سمٌذل إُمقال إمم ُمـ ي٘مٌٚمٝم٤م ُمٜمٝمؿ ،اًمت٘مٞم٦م واًمٜمٗم٤م.

شسمجٌٚمٝمؿ ح٤م يم٤مٟمقا ئمٝمروٟمف ُمـ اًمٜمٗم٤م. ويٌذًمقٟمف ُمـ اًمؼمـمٞمؾ عمـ ي٘مّمدهؿ
(1)

 -ـها 

ومْماا٦م واًمقىمااقف قمااغم سمااقاـمـ أطمااقالؿ أجًْماا ل أهااؿ وهاا, ٤موُمااـ اًمٓماار. يمااذًمؽ عمٕمروماا٦م طم٘مٞم٘ماا٦م أُماار اًمرا

وُمٕمروماا٦م  ،ٟمٗمااس ُمٕمروماا٦م أىمااقالؿ ذم يمتااٌٝمؿ اعمٕمتٛماادة: وهاال ,اًمٓماار. قمااغم اعـمااال. وأبٞمٜمٝماا٤م ًمٕم٤مُماا٦م اعمًااٚمٛملم

واًمقىمااااقف قمااااغم ُماااا٤م ذم ذًمااااؽ ُمااااـ  ،ُمااااذهٌٝمؿ وُمااااٜمٝمجٝمؿ ذم ُمًاااا٤مئؾ آقمت٘ماااا٤مد واًمتٚم٘ماااال وإطمٙماااا٤مم وهمػمهاااا٤م

ًمٗمٓماااااار يح وُمٜم٤مىمْماااااا٦م اًمتقطمٞمااااااد وُمّماااااا٤مدُم٦م أطمٙماااااا٤مم اًمٕم٘مااااااقل اًمًااااااٚمٞمٛم٦م واّماااااااراًمتٌااااااديؾ ًمٚمااااااديـ واًمٙمااااااذب اًم

٦م وُماا٤م ومٞمٝماا٤م ُمااـ شمٜم٤مىمْماا٤مت وُماا٤م لااؿ ذم ؾماااٞم٤مًاٞموُمٕمروماا٦م ُمااقاىمٗمٝمؿ ُمااـ اعمًاا٤مئؾ اًمٙمٌااػمة اًمديٜمٞماا٦م واًم ،اعمًاات٘مٞمٛم٦م

ٌ  وهل شمُ  ،ٓم٦م يٗمٝمٛمٝم٤م يمؾ أطمدٍ ًاٞموؾم٠مذيمر ُمـ ذًمؽ أُمثٚم٦م سم ،ذًمؽ ُمـ اًمدواومع واعم٘م٤مصد  :  ف قمغم ُم٤م ؾمقاه٤مٜم

سمٕما٨م  ٚمؿ يٕمٚماؿ أن اهلل ومٙماؾ ُمًا ،هق اًمتقطمٞمد اًمذي هاق أؾما٤مس دياـ اعؾماالم   ُمـ ذًمؽؿمالوم٠مول 

 ،ك يمٚماف دىماف وضمٚمافِمااروهنك قماـ اًم ، ؿمالك سمف ِماروطمده ٓ يُ  وهق قم٤ٌمدة اهلل  ،سم٤مًمتقطمٞمد اخل٤مًمص احمٛمدً 

   -٤مٟم٦مصاٞمطمٗمٔم٤م جلٜم٤مب اًمتقطمٞمد وشمٕمٔمٞمام ًمف و ،وؾمّد اًمذرائع اعمٗمْمٞم٦م إًمٞمف

ًمـ جياد اًمٜما٤مفمر إًماٞمٝمؿ إٓ  ذم اًمقاىمع ؟هؾ دمد هذا اًمتقطمٞمد ،ٕم٦م اًمراومْم٦م ذم يمؾ سمٚمٍد اًمٞمقمِماٞموم٤مٟمٔمر إمم اًم
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ُماـ  ؛ك وا٤مرٌب أـمٜم٤مسماف وماٞمٝمؿِمااروًمٙماـ اًم ،شٓ إ  إٓ اهلل» :يمٙمقهنؿ ي٘مقًماقن ،سمٕمض اًمِمٕم٤مرات واًمٕمٜم٤مويـ

ك ِماااروهمااػم ذًمااؽ ُمااـ اًم ،دقماا٤م  همااػم اهلل وآؾمااتٖم٤مصم٦م ذم اًمِماادائد واًمٙمرسماا٤مت سم٤مٕئٛماا٦م ُمااـ مل اًمٌٞماا٧م وهمااػمهؿ

 ،واًمّماالة قمٜماده٤م وإًمٞمٝما٤م اًمٌٜما٤م  قمٚمٞمٝما٤م واخت٤مذها٤م أقمٞما٤مدً سم٤مًمٜمٝمل قمـ شمٕمٔماٞمؿ اًم٘مٌاقر وا ضم٤م  حمٛمد  --اعمًتٌلم

سماا٤مًمٜمٝمل قمااـ اًمّمااقر واًمتامصمٞمااؾ وشمٕمٔمٞمٛمٝماا٤م  ضماا٤م  حمٛمااد  ---!وهااؿ يٗمٕمٚمااقن يمااؾ هااذه اعمٜمٝمٞماا٤مت وأيمثاار ُمٜمٝماا٤م

 -!سمؾ ويٕمٔمٛمقن اًمتامصمٞمؾ واًمّمقر وصم٘م٤مومتٝم٤م وـم٘مقؾمٝم٤م ،وهؿ يٗمٕمٚمقن يمؾ ذًمؽ ،ورومٕمٝم٤م

 ،مل يادرس اًمٕمٚماؿَ  ٤من أي ُمًاٚمؿ قما٤مدي وًماق يما٤من أُمٞم اوما٢م ؛أن يٜمٔمر اعمًٚمؿ إمم جمٛماؾ قم٘م٤مئادهؿ: وُمـ ذًمؽ

وماا٤مت وإيم٤مذياا٥م وُمٜم٤مىمْماا٦م اًمٕم٘مااقل واًمٖمٚمااّق اعمٌاالم ؾماااٞم ٕمرف أن قم٘م٤مئااد هاا١مٓ  اًم٘مااقم هاال جمٛمققماا٦م ُمااـ اخلرا

سمااؾ قمااغم أؾماا٤مس جماارد  ،وشمقطمٞمااده وشمٕمٔمااٞمؿ أنٗمًااٝمؿ وسمٜماال ٟمحٚمااتٝمؿ ٓ قمااغم أؾماا٤مس شم٘مااقى اهلل  ،ذم أئٛمااتٝمؿ

  -  همػم اًمذي ضم٤م  سمف حمٛمٌد ؿمالط يٕمرف أن هذا ًاٞمويمؾ ُمًٚمؿ سم --!اًمٜم٦ًٌم وآٟمتام 

ضمااا٤م  سمااا٤مًمٜمٝمل قماااـ اًمذ٤مطمااا٦م قماااغم إُماااقات وقمٔماااؿ هاااذا  أن يماااؾ ُمًاااٚمؿ يٕمااارف أن اًمٜمٌااال : وُماااـ ذًماااؽ

وها١مٓ  اًم٘ماقم دياٜمٝمؿ اًمذ٤مطما٦م  ،ُمٜمف وشمٜمٙمٞمال سماف ا وؾمامه ضم٤مهٚمٞم٦م وُمـ أقمامل اجل٤مهٚمٞم٦م شمٜمٗمػمً  ٤ماًمٜمٝمل شمٕمٔمٞمام سم٤مًمٖمً 

يٜمقطمااقن  ،لااؿ ُمٜم٤مؾماا٤ٌمت وُمٜم٤مؾماا٤ٌمت وأقمٞماا٤مد دائاارة قمااغم أجاا٤مم اًمًااٜم٦م ،ًماادهروإىم٤مُماا٦م إقمزياا٦م وشمٕمٔمٞمٛمٝماا٤م أبااد ا

د ,زقمٛمااااقا ,ومٞمٝماااا٤م وئمٝماااارون احلاااازن   ،وجيٕمٚمااااقن ذًمااااؽ ُمااااـ أومْمااااؾ أقماملااااؿ ،ويتٌاااا٤ميمقن ويتٚمٗمٕمااااقن سم٤مًمًااااقا

 ،ضماا٤م  سمْمااّده  اط ُمااـ همااػمهؿ أن حمٛماادً ًاااٞموي٘مقًمااقن ويٗمٕمٚمااقن ومٞمٝماا٤م ُمااـ اعمٜمٙماارات ُماا٤م يٕمٚمااُؿ يمااؾ ُمًااٚمؿ سم

 -!وسم٤مًمٜمٝمل قمٜمف

وهاااااق اًمتقطمٞماااااد هلل رب  ،  واًماااااؼما  قماااااغم هاااااذا اًماااااديـٓسمااااا٤مًمق  اسمٕمااااا٨م حمٛمااااادً  أن اهلل  :وُماااااـ ذًماااااؽ

ًمااقن  ،يمٚمٛماا٦م ٓ إ  إٓ اهلل وٓزُمٝماا٤م ٓ يٜمٗمااؽ قمٜمٝماا٤مْماااك وماا٤مًمقٓ  واًمااؼما  هااق ُم٘مت ،اًمٕماا٤معملم وهاا١مٓ  اًم٘مااقم يقا

ٓ  ،رسمااا٦م لاااؿأو اعم٘م٤م ،ويٕماا٤مدون ٓ قماااغم شمقطمٞمااد اهلل سماااؾ قماااغم أهااقائٝمؿ وقماااغم جماارد آٟمتًااا٤مب واًمٜمًااا٦ٌم إًمااٞمٝمؿ

   -هؿ وأطمقالؿؾماػم  يٕمرومف ُمـ ؾمؼم ؿمالوهذا  ،همػم

واٟمٔماار إمم شمٕمٔمااٞمٛمٝمؿ ًمٚمزٟم٤مدىماا٦م ُمااـ احلٚمقًمٞماا٦م وآن٤مدياا٦م أو اًمٗمالؾمااٗم٦م اًمٙماا٤مومريـ سمااديـ اهلل اعمٜمحٚماالم ُمااـ 

ئٕمفؿمار ٜم٤م ؾمااٞمواسماـ  ،واسماـ قماريب ،احلاالج: وما٢مهنؿ يٕمٔمٛماقن ُماثاًل  ،هـ يٜمت٥ًم إمم اعؾماالم وإمم أهاؾ اًمًاٜم٦م ،ا

وىمااد ذيماار هااذا ذم أيمثاار ُمااـ ُمقوااع ُمااـ  ٤ميٕمٔمااؿ اسمااـ قمااريب ويٕمتااؼمه إُم٤مًُماا وماا٤مخلٛمٞمٜمل ُمااثاًل  ، وأُمثاا٤ملؿواًمٗماا٤مرايب

وإٟمااام هااق ُمٜمتًاا٥م إمم اًمًااٜم٦م يااقازم أباا٤م سمٙماار وقمٛماار وقمااثامن  ٤مٕمٞمً ؿماااٞموُمٕمٚمااقٌم أن اسمااـ قمااريب ًمااٞمس  ،يمتٌااف وظمٓمٌااف

وأن ذم واىمٕمٝماؿ هاؿ  !-وًمٙمٜمف ح٤م يم٤من طمٚمقًمٞم٤م زٟمدي٘م٤م ٟم٤مل شمٕمٔمٞمؿ اخلٛمٞمٜمل وأطم٤ٌمر ٟمحٚمتاف ،وؾم٤مئر اًمّمح٤مسم٦م

سمااؾ  ،وسماالم ُمًااٚمؿ صاا٤مًمح ُمًاات٘مٞمؿ قمااغم ديااـ اهلل ،ٓ يٗمرىمااقن سماالم زٟمااديؼ ُمٜمتًاا٥ٍم إمم اًمًااٜم٦م ُمٕمااروٍف زٟمدىمُتاافُ 

ًمقٟمااف و ٌقٟمااف ًمٞمٝمؿ ؛هااؿ ذم اًمٖم٤مًماا٥م يٗمْمااٚمقن اًمزٟمااديؼ ويقا  ،ومحٞمااثام يماا٤من اًمزٟم٤مدىماا٦م وماا٢من اًمراومْماا٦م نااٌٝمؿ وشمااقا
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  ُمِماتٝمر ِماالقاهمٞم٧م اعمرشماديـ ُماـ احلٙما٤مم وهماػمهؿ وموأُم٤م قمالىم٤مهتؿ سم٤مًمزٟم٤مدىم٦م اًمٓم -!وهذا ُمٕمروٌف ُمِم٤مهدٌ 

 ،وما٤مٟمٔمر قماغم ؾماٌٞمؾ اعمثا٤مل إمم وٓئٝماؿ ًمٌِما٤مر إؾماد طما٤ميمؿ ؾماقري٤م أن ،ُمٕمروف قمٜمد يمؾ أطمادٍ  ،قمٜمد اًمٜم٤مس

وصاااداىم٤مهتؿ وُماااقدهتؿ عمااـ يٙماااقن ذم صاااداىمتف ُمّماااٚمح٦م قم٤مضمٚمااا٦م لاااؿ ُماااـ دون  ،اًماااردة ٧موًمٖمااػمه ُماااـ ـمقاهمٞمااا

 -!اقمت٤ٌمر وٓ ٟمٔمر إمم ديـ وشمقطمٞمد

ُماا٤م يااراه ويًااٛمٕمف ويٕمٚمٛمااف يمااؾ اعمًااٚمٛملم ُمااـ سمٖمااض هاا١مٓ  اًمراومْماا٦م ًمّمااح٤مسم٦م رؾمااقل اهلل : ذًمااؽوُمااـ 

، ا إٓ ٟمٗماارً  ،  اااؿ وؾمااٌٝمؿ إياا٤مهؿ وـمٕمااٜمٝمؿ ومااٞمٝمؿ إُماا٤م سماا٤مًمٙمٗمر واًمٜمٗماا٤م. أو اًمٗمًااق. واخلٞم٤مٟماا٦مًااالوفمااٜمٝمؿ اًم 

 -!-وم٘مط ٤مصح٤مسمٞمً  ِمارىمٞمؾ أرسمٕم٦م وىمٞمؾ همػم ذًمؽ إمم صمالصم٦م قم: ىمٚمٞمال ضمدا ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واظمتٚمٗمقا ومٞمٝمؿ

 واًمتاااا٤مريخ ًاااااػمهؿ وشمااااراوٝمؿ اعمٌثقصماااا٦م ذم يمتاااا٥م اًمؾماااااػموُمٕمٚمااااقٌم ًمٙمااااؾ ُمًااااٚمؿ قماااارف اًمّمااااح٤مسم٦م وىماااارأ 

 ،ح احلااادي٨م اًمٜمٌاااقي وهمػمهااا٤م أهناااؿ ُماااـ ظمٞمااا٤مر ظمٚماااؼ اهللؿمااااراًم٘مااارمن اًمٙماااريؿ و ًاااارواًماااؽماضمؿ وذم يمتااا٥م شمٗم

اًمٌٚماادان  ومتحااقا  ،وذم ؾماا٤مئر اًمٗمْماا٤مئؾ ،يماا٤مُمٚمقن ذم اًمّمااالح واًمت٘مااقى واًمٕمٚمااؿ واًمٗم٘مااف واجلٝماا٤مد ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل

وهاااؿ محٚماااقا هاااذا اًماااديـ إمم  ،وا دياااـ اهلل وواااحقا ذم ؾماااٌٞمؾ اهلل وهااا٤مضمروا وضم٤مهااادواِماااارسماااال إ  إٓ اهلل وٟم

ٟمٞمٝمؿ ٟمازل اًمااقطمل ،وهاؿ شمرسمٞماا٦م رؾماقل اهلل  ،ي٦مٌنماؾما٤مئر اًم  ،ُمٕماف قم٤مؿمااقا وها٤مضمروا وضم٤مهادوا وسماالم فمٝمارا

دون قماغم أصا٤مسمع اًمٞماد اًمقاطمادة أو ىمٚمٞمال ُيٕم ا ومٙمٞمػ ي٘مٌؾ قم٘مؾ قم٤مىمؾ أن ي٘م٤مل إهنؿ يمٚمٝمؿ قمـ مظمرهؿ إٓ ٟمٗمرً 

 يح ذم اًمٜمٌااّل صاااروهااؾ هااذا إٓ ـمٕمااـ  ،اًمٞمااديـ ارشماادوا وظماا٤مٟمقا وسمااّدًمقا وهمااػموا سمٛمجاارد ووماا٤مة رؾمااقل اهلل 

 ؟!وذم اًمديـ واًم٘مرمن اًمذي محٚمقه 

سماؾ اًمتح٘مٞماؼ قمٜماد و٤مقما٦م يمٌاػمة ُماـ أيما٤مسمر  ،وم٤مًمراومْم٦م ٓ شمثؼ سم٤مًم٘مرمن وٓ شم١مُمـ سماف طم٘ما٤م --ُمـ أضمؾ ذًمؽ

ٟماؼمأ إمم اهلل ُماـ هاذا  --!ُمدى اًمت٤مريخ أن اًم٘مرمن حمّرف ُمٌّدل طمّرومف اًمّمح٤مسم٦م وسمّدًمقه ويمتٛمقه قمٚمامئٝمؿ قمغم

 -وطم٤مَش هلل ،آقمت٘م٤مد اًم٤ٌمـمؾ

اوهؿ اًمٞمقم ُمٝماام طما٤موًمقا اًمت    ،ومٚماـ يًاتٓمٞمٕمقا  --ؾ ُماـ شمٌٕما٦م هاذا آقمت٘ما٤مد اعم٘مارر قمٜماد قمٚمامئٝماؿ اًمٙمٌا٤مرٜمّمُّ

ٌّٓمٝمؿ ويمذاًاٞمٔمٝمر ًمٙمؾ ُمًٚمؿ قم٤مىمؾ سمؾماٞمو وأهنؿ قمغم احل٘مٞم٘م٦م ٓ ي١مُمٜماقن سما٤مًم٘مرمن  ،ؿ ومتقهيٝمؿط ُمدى خت

وإن طمااا٤موًمقا إفمٝمااا٤مر  ،وُماااـ أضماااؾ ذًماااؽ ومٚماااٞمس قمٜمااادهؿ اهاااتامٌم ياااذيمر سمااا٤مًم٘مرمن --!وًماااٞمس قمٜمااادهؿ سماااف وصماااق.

 ،آهتامم سمف ذم قم٘مقدهؿ إظمػمة وص٤مروا يْمٕمقن اًمؼماُم٩م واعم٤ًمسم٘م٤مت حلٗمظ اًم٘مارمن اًمٙماريؿ وٟمحاق ذًماؽ

قماـ حم٤موًما٦م اًمتٜمّّماؾ ُماـ اًماتٝمؿ اًمتال يارُمٞمٝمؿ اا٤م ويِماٜمّع قمٚماٞمٝمؿ اا٤م  ,قمٜمد ُماـ شمتٌاع أُمارهؿ,ومٙمؾ ذًمؽ ٟم٤مشم٩م 

 -!أهؾ اًمًٜم٦م ُمـ أهنؿ ٓ ي١مُمٜمقن سم٤مًم٘مرمن وٓ هيتٛمقن سمف

وما٢من يماؾ  ،وسم٘مٞم٦م أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم أم اعم١مُمٜملم  شقم٤مئِم٦م»ـمٕمٜمٝمؿ ذم : سمؾ ىمد يٙمقن أؿمد ،وهٙمذا أجْم٤م

درك سمًااذاضم٦م ومٓمرشمااف وؾمااالُم٦م ٟمٗمًااف وصااح٦م ياا ،٤مئً ؿماااٞمط ٓ يٕماارف ُمااـ اًم٘ماارا ة واًمٙمت٤مسماا٦م واًمٕمٚمااؿ ًاااٞمُمًااٚمؿ سم
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 ٤مومْماااال قماااـ يمقٟماااف شمٙمااااذيًٌ  ،يػ اًمٓمااا٤مهرِمااااروقِمرواااف اًم قم٘مٚماااف أن هاااذا ُمااا٤م هاااق إٓ ـمٕماااـ قمٔماااٞمؿ ذم اًمٜمٌاااال 

 -ًاػموُمٜم٤مىمْم٦ًم ًمٚمٛمٕمٚمقم اعمًتٞم٘مـ ُمـ اًمت٤مريخ واًم ،ًمٚم٘مرمن

ٝمؿ ومل اًمٌٞماااا٧م وسماااالم سماااا٤مىمل اًمّمااااح٤مسم٦م وقمااااغم رأؾماااا أن يت٠مُمااااؾ اعمًااااٚمؿ ذم اًمٕمالىماااا٦م سماااالم قمااااكم  : وُمااااـ ذًمااااؽ

 واًماؽماضمؿ ًااػموم٢مٟمف جياده٤م ُمًآمقرة ذم يمتا٥م اًمتا٤مريخ واًم ؛اهلل قمـ اجلٛمٞمعوال أبق سمٙمر وقمٛمر ر :خ٤منِماٞماًم

 ،ُمِمٝمقرة قمغم إًمًٜم٦م ُمتٜم٤مىمٚم٦م سملم أضمٞم٤مل إُم٦م أهن٤م يم٤مٟم٧م قمالىم٦م إظماقة اًمٙم٤مُمٚما٦م واعمحٌا٦م واًماقٓ  اعياام ّ 

 ،وٞمٕماا٤م  اسمٜمااف ًااالموهٙمااذا ومٕمااؾ احل ،قمااثامنك أبٜماا٤م ه سم٠مؾمااام  أيب سمٙماار وقمٛماار وٛم  ؾَماا ٤موجيااُد اعمًااٚمؿ أن قمٚمٞم اا

صماااؿ جياااد  ،ام أيب سمٙمااار وقمٛمااار ُماااـ اعمّمااا٤مهرة واعمرامحااا٦مؾمااااٞموجياااد ُمااا٤م سمااالم مل اًمٌٞمااا٧م وسمااالم ؾمااا٤مئر اًمّماااح٤مسم٦م وٓ 

ًماقن قمٚمٞما٤م ومل سمٞمتاف ويٚمٕمٜماقن ويٌٖمْماقن ؾما٤مئر أصاح٤مب  ،ه١مٓ  اًمراومْم٦م يٗمّرىمقن سمٞماٜمٝمؿ ويزقمٛماقن أهناؿ يقا

ُماااـ اًمّماااح٤مسم٦م  ايمااا٤من ُمْمااآمٝمدا ُمٙمرهااا٤م ُم٘مٝماااقرً  ٤مزاقمٛمااالم أن قمٚمّٞماااااًويٙماااذسمقن قماااغم قماااكّم ومل سمٞمتاااف  ،اًمٜمٌااال 

هماا٤مومٚملم ذم همٛماارة هااقاهؿ وؾمااٙمرة وااالًمتٝمؿ قمااـ أنااف إؾمااُد ؿمااج٤مقم٦ًم وأنااف  ،ُمٜماازوع احلااؼ ُمٖمتّماا٥م اعمٙم٤مٟماا٦مِ 

 -!ف واًمٙماملِمارقمٜمقان اًمرضمقًم٦م واًم

لم ذم صماؿ روا٤مه سمحٙماؿ اًمِماقرى ُماـ اعمًاٚمٛم ،وٞمٕما٤م ٕيب سمٙمار صماؿ قمٛمار  وهٙمذا ي٘ما٤مل ذم ُم٤ٌميٕما٦م قماكم  

اًمااذي  ،اسمٜمتااف ُمااـ قمٛماار  وهٙمااذا أجْماا٤م ذم شماازوي٩م قمااكّم  ،قمٚمٞمااف وقمااغم اعمًااٚمٛملم ٤مإُم٤مًُماا اظمتٞماا٤مر قمااثامن 

ومٝماااؾ يمااا٤من قماااكم  ذم يماااؾ ذًماااؽ ُمٙمرهااا٤م  !ٟمٕماااقذ سمااا٤مهلل ُماااـ ُم٘م٤مًمااا٦م اًمًاااق  ،يٕماااّده هااا١مٓ  اًمراومْمااا٦م أيمٗماااَر اًمٙمااا٤مومريـ

سمااؾ ذم رضمقًمتااِف ًمااق يماا٤مٟمقا قمااكّم  أخااٞمس ادقماا٤مُ  ذًمااؽ ُمااـ اًمًااٗمِف وُمااـ اًمٓمٕمااـ ذم ومْمااؾِ  ؟!٤مظم٤مئٗماا٤م ُمٖمٚمقسًماا اُم٘مٝمااقرً 

   -ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اخلذٓن -!يٕم٘مٚمقن

ـُ هااق  ،اًمّمااٚمَح سماالم اعمًااٚمٛملم وُم٤ٌميٕمتااف عمٕم٤موياا٦م  ويمااذا إُمااُر ومااٞمام يتٕمٚمااؼ سم٤مظمتٞماا٤مر احلًااـ  واحلًاا

   -صم٤م  إئٛم٦م اعمٕمّمقُملم قمٜمدهؿ

ااا ،هااا٤م ؾمٗمًااآم٦مٌ وإٟمٙم٤مر ،ومٝماااذه أُمثٚمااا٦م ًمقىمااا٤مئع شم٤مرخيٞمااا٦م ٓ شم٘مٌاااؾ اًمِماااؽ واسمٜماااف وأهاااَؾ سمٞمتاااف  ٤مواًم٘ماااقُل سمااا٠من قمٚمٞم 

ودون إصم٤ٌمشمااف  ،يماا٤مٟمقا ومٞمٝماا٤م ُمٙمااَرهلم ُمٖمٚمااقسملم ىمااقٌل متّجااف قم٘مااقُل أوزم إًمٌاا٤مب ويٜماا٤مدي قمااغم ىم٤مئٚمٞمااف سم٤مخلااذٓن

٤مىمٝم٤م ؾماااٞمؾ شمٚمااؽ اًمقىماا٤مئع وُمالسمًاا٤مهت٤م وصاااٞمويمااؾ ُمااـ ىماارأ اًمتاا٤مريخ قماارف أن شمٗم٤م ،ظماارُ. إرض ورىمااّل اًمًااام 

ه اعمزقمقم     -أؿمد اًمٜمٗملشمٜمٗمل اعيمرا

وسمٞم٤مٟماف  وأجاـ ؾماٜم٦م رؾماقل اهلل  ؟ة اًمٜمٌقيا٦مًااػمأجاـ اًم: ط اًمٕما٤مديًاٞمأن يت٤ًم ل اعمًٚمؿ اًمٌ: وُمـ ذًمؽ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژيع ِمااره ًمٚم٘مرمن وأطم٤مديثف اًمتال هال يمٚمٝما٤م قمٚماؿ وطمٙمٛما٦م وشمًاػموشمٕمٚمٞمٛمف ًمٜم٤م وشمٗم

وضمٝماا٤مده وهجرشمااف  وأجااـ هماازوات اًمٜمٌاال  ،ا ٕم٦م ذيماارً ِماااٞمٓ يٙماا٤مد جيااد لاا٤م قمٜمااد اًم []اًمااٜمجؿ ؟ژٿ ٿ ٿ ٿ

أجااااـ سماااادٌر وأطمااااٌد واخلٜماااادُ. واحلديٌاااا٦م وظمٞمااااؼُم وومااااتح ُمٙماااا٦م وطمٜماااالٌم وشمٌااااقك وُم١مشماااا٦م  ؟وأؾمااااٗم٤مره ذم ؾمااااٌٞمؾ اهلل
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وهذا شمٕمٚمٞمٚمف واوٌح ٓ خيٗماك قماغم قم٤مىماٍؾ ؾماٚمٞمؿ اًمٗمٓمارة يرياد  ،ٓ يٙم٤مد يقضمد ل٤م ذيمٌر قمٜمد اًمراومْم٦م ؟وهمػمه٤م

ومٙمٞمااااػ  ،ىمٚماااٞمال ا ٤موم٘مقن أو ومًااا٘م٦م إٓ ٟمٗمااارً ومااا٢مهنؿ إذا يمااا٤من اًمّماااح٤مسم٦م قمٜماااادهؿ يمٚمٝماااؿ ظمقٟمااا٦م يمٗمااارة أو ُمٜماااا ،احلاااؼ

شمف هااق وأصااح٤مسمف ؾماااػموهمزواشمااف إٓ  ة اًمٜمٌاال ؾماااػموهااؾ  ،ة اًمٜمٌقياا٦مًاااػميٛمٙمااٜمٝمؿ أن يااذيمروا اًمٖماازوات واًم

!ي ِماااارف واًمٕماااز واًمٙماااامل اًمٌِماااارة اًمٕمٓمااارة إٓ ؾمااا٤ٌمئؽ ُماااـ اًمٗمخااار واًمًااااػموهاااؾ هاااذه اًمٖمااازوات واًم ؟

 ؟!ًمٚمّمح٤مسم٦م 

ومٗماال طماالم هااؿ يرومٕمااقن  ،٦مؾمااا٤مًاٞمْماا٤مهتؿ اًمقاوااح٦م قمااغم ُمًااتقى اًمأن يٜمٔماار اعمًااٚمؿ إمم شمٜم٤مىم: وُمااـ ذًمااؽ

ون اًمٓمقاهمٞماا٧م ّماااردماادهؿ يٜم ،ٕملؿماااٞمواًمقطماادة اعؾمااالُمٞم٦م وقماادم اًمتٗمريااؼ سماالم ؾمااٜمّل و ،ؿماإم٤مرات اعؾمااالم

إذا يمااا٤من ذًماااؽ اًمٓمااا٤مهمقت طمٚمٞمٗمااا٤م لاااؿ أو يمااا٤مٟمقا يااارون ذم ىمقشماااف  ،اعمرشماااديـ قماااغم أبٜمااا٤م  اعؾماااالم أهاااؾ اًمتقطمٞماااد

وىماد  ،شمحا٤مة»ُماـ شمٜمٙمٞماؾ سم٤معمًاٚمٛملم ذم  شطما٤مومظ إؾماد»ري٤م وُما٤م طمّماؾ أجا٤مم ؾماق :وُمثا٤مل ذًماؽ ،ُمّمٚمح٦م لاؿ

هؿ حلٙمقُماا٦م ّماااروٟم ،شًمٌٜماا٤من»ويمااذا ذم  ،اعمٗمٔمٕماا٦م شمحاا٤مة»ذم أطمااداث  شاخلٛمٞمٜماال»اؿمااتٝمر ظمااؼُم ُمِماا٤مريم٦م ضمٜمااقد 

وؾمٙمقهتؿ اعمٓمٌؼ قمغم ُم٤م جيري قمغم أهؾ اًمًاٜم٦م ُماـ اعمحاـ واعمجا٤مزر ذم اًمٕمارا.  ،أوًمٞم٤مئٝمؿ رواومض اًمٕمرا.

وطمتاك  شطمريما٦م أُماؾ»وُمثؾ ذًماؽ ُماقىمٗمٝمؿ ُماـ جما٤مزر  ،وهمػمه أن شضمٞمش اعمٝمدي»وًمٞم٤مئٝمؿ ُمـ قمغم أجدي أ

ذم ًمٌٜماا٤من وااد اًمٗمٚمًاآمٞمٜمٞملم وأهااؾ اًمًااٜم٦م ذم ًمٌٜماا٤من ذم أواؾمااط وأواظماار اًمثامٟمٞمٜماا٤مت ُمااـ  شطماازب اهلل اًمٚمٌٜماا٤م »

 -وإُمثٚم٦م يمثػمة ،وسمٕمده٤م أجْم٤موال اًم٘مرن اعمٞمالدي اح٤م

٦م ؾماااٞم٤مؾماٞمه يٙمٛمااـ ذم ُمٕماا٤مدٓت ًاااػمون طمريماا٤مٍت إؾمااالُمٞم٦م ومتٗموُماا٤م ؿمااذ قمااـ ذًمااؽ هاا٤م فماا٤مهره أهنااؿ ي١ميااد

 -٠ميت شمقوٞمحٝم٤مؾماٞم٦م اًمتل ؾماٞم٤مًاٞمُمٕمٞمٜم٦م وذم أهمراوٝمؿ اًم

سمتااقاـمئٝمؿ ُماااع ّماااار ومْمااٞمحُتٝمؿ اًمٕمٔمٛماااك ذم هااذا اًمٕم :ؾماااال٤مًاٞموُمااـ أقمٔماااؿ شمٜم٤مىمْماا٤مهتؿ قماااغم اعمًااتقى اًم

ٌع واطمااٌد ُمااـ ُمااراضمٕمٝمؿ وأهنااؿ مل يٗماا٧ِم ُمرضماا ،إُمريٙماا٤من قمااغم هماازو أومٖم٤مٟمًاات٤من واًمٕماارا. سمقضمااٍف ُمااـ اًمقضمااقه

سماؾ وحا٤م  ،واقمؽموماقا سما٤محلٙمقُمتلم اًمٕمٛمٞمٚمتالم وماٞمٝمام ،سمقضمقب اجلٝم٤مد واد إُمريٙما٤من ذم أومٖم٤مٟمًات٤من أو اًمٕمارا.

وشمٜم٤مىمُْمٝمؿ سمالم شم٠مجٞمادهؿ ًمٚمجٝما٤مد ذم ومٚمًآملم  ،وصػ طمٙمٛمتٞم٤مر طمٙمقُم٦م يمرزاي سم٤مًمٕمٛمٞمٚم٦م ـمردوه ُمـ إيران

ًمٕمرا. هؿ يد إُمريٙم٤من وخمٚماٌٝمؿ سماام ؿماٙمٚمقه ُماـ ويمقهُنؿ ذم ا ،وًمٌٜم٤من وإٟمٙم٤مرهؿ ًمف ذم أومٖم٤مٟمًت٤من واًمٕمرا.

   -ـم٦م واجلٞمش واحلرس اًمقـمٜملِمارأضمٝمزة إُمـ واًم

ٕم٦م إياران وهال ٟمٛماقذج ًمٚمراومْما٦م إذا طمٙمٛماقا ويم٤مٟما٧م سمٞمادهؿ ِمااٞمأن يٜمٔمر اعمًٚمؿ إمم دوًما٦م اًم: وُمـ ذًمؽ

ئع وومًااااا٤مد اًماااااديـِمااااااروماااااػمى ُمااااا٤م قمٜمااااادهؿ ُماااااـ اًمتحٚماااااؾ ُماااااـ اًم ،ُم٘م٤مًمٞماااااد إُماااااقر  قماااااغم ُمًاااااتقى اًمٕمٌااااا٤مدات ؛ا

 ،وم٤مًمرسم٤م وم٤مٍش و٤مرٌب أـمٜم٤مسمف وومت٤موى يم٤ٌمرهؿ ُمتٔم٤مومرة قمغم نٚمٞمٚمف واعمًا٤محم٦م ومٞماف سما٠منقاع احلٞماؾ ،واعمٕم٤مُمالت

ئز واعمًاااااا٤مسم٘م٤مت واعم٘ماااااا٤مُمرات ،يم٤مت واعمٕماااااا٤مُمالت اًمتج٤مرياااااا٦م واعمٙم٤مؾماااااا٥مِماااااااروأنااااااقاع اًمٌٞمااااااقع واًم  ،واجلااااااقا
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واًمّمااقر واًمتامصمٞمااؾ اًمتاال  ،ٜمام وصااٜم٤مقم٦م إومااالمًاااٞم٘مك واًمتٛمثٞمااؾ واًمؾماااٞمواعمق ،واًمري٤مواا٤مت رضم٤مًمٞماا٦م وٟمًاا٤مئٞم٦م

اااّمااااار هااال قمٜم ًً  ا ومااااال دماااد أثاااارً  ،وهماااػم ذًمااااؽ يمثاااػم ،قمٔمااااٞمام ٤محماااقرّي ذم صم٘ماااا٤مومتٝمؿ وطمْمااا٤مرهتؿ ي٘مّدؾمااااقهن٤م شم٘مدي

وأجااـ إرادة أن شمٙمااقن يمٚمٛماا٦م  ؟وماا٠مجـ ديااـ اهلل وأجااـ اعؾمااالم ،يٕم٦م اعؾمااالُمٞم٦م إٓ ومااٞمام ٟماادر ُمااـ اعمٜماا٤مطملِمااارًمٚم

د واًمٌٙم٤م  قمٜمدهؿ ذمّمار يٙم٤مد يٙمقن اًمديـ اٟمح ؟اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م  -!اًمٕمزا ات واعمٜم٤مطم٤مت اعمقؾمٛمٞم٦م واًمًقا

ومٛمٝماام  ؛٤م  اًمتال يادريمٝم٤م قم٤مُما٦م اعمًاٚمٛملم ويٗمٝمٛمقهنا٤م سمًاٝمقًم٦مؿماٞمأن هذه ٟمامذج وأُمثٚم٦م ُمـ إ :واعم٘مّمقد

طمااا٤مول اًمراومْمااا٦م اخلاااداع واًمتزوياااؼ واًمتالقمااا٥م ومااا٢من ومًااا٤مد دياااٜمٝمؿ وومًااا٤مد أقماملاااؿ اعمٌٜمٞمااا٦م قمٚمٞماااف ٓ يٛمٙماااـ أن 

اـ صاقرهت٤م قمٜماد اعمًاٚمٛملم وذموهذا ياذيمر -!يٖمٓمٞمٝم٤م اًمٙمالمُ  ًّ    سم٤مًمٖمٌا٤م  إُمريٙمال طمالم شمرياد أُمريٙما٤م أن ن

ف ُماليااالم اًماادوٓرات ُماااـ أضماااؾ ذًماااؽ وشمٕم٘ماااد ُمااا١ممترات وشمٗمتاااتح ّماااارومت ،يماااام يًاااٛمقٟمف ش. إوؾماااطِماااراًم»

حمٓماااا٤مت شمٚمٗمزيااااقن ومْماااا٤مئٞم٦م لااااذا اًمٖماااارض وشمِمااااؽمي سمٕمااااض اًمااااذُمؿ ُمااااـ أهااااؾ اخلًاااا٦م ًمٞمًاااا٤مقمدوه٤م ذم ذًمااااؽ 

ىمااااا٤م ىماااااع وقماااااغم إرض وذم ُمٞمااااادان اًم ذم ---ويٙمقٟماااااقا لااااا٤م أبقا ُمًاااااتٛمرة ذم  ؛ٕمٛماااااؾطمااااالم هااااال ُمًاااااتٛمّرة ذم اًمقا

وهاؿ اًمٞمٝماقد ذم ومٚمًآملم  ؾماالوذم اوٓمٝم٤مد اعمًٚمٛملم وحما٤مرسمتٝمؿ ودقماؿ قمادّوهؿ إؾم٤م ،ٓمرؾمتٝم٤م وفمٚمٛمٝم٤مهم

ودقمااؿ يمااؾ أقماادائٝمؿ ُمااـ الٜمااد ذم يمِمااٛمػم إمم ٟمّماا٤مرى ضمٜمااقب اًمًااقدان ُماارورا سماادقمؿ يمااؾ أنٔمٛماا٦م آؾمااتٌداد 

 ---!ذم ؾم٤مئر سمالد اعمًٚمٛملمواًمٗم٤ًمد واًمٓمٖمٞم٤من 

 -!إن يما٤من ذًماؽ ومٝماق ُماـ أؿماد أناقاع اًمٖمٌا٤م  --؟! اًمّمقرة  ّماؾ سمٛمجارد اًمٙماالمًالمومٝمؾ ئمٜمقن أن ن

   -ويمذًمؽ اًمرواومض ومٞمٝمؿ ؿمٌف ُمـ هذا

 

 ِٗٓٚاٖض ايكّٛ ٚباط : 

 :ومام هق فم٤مهرهؿ وُم٤م هق سم٤مـمٜمٝمؿ ،٤موسم٤مـمٜمً  ا إذا شم٘مرر أن ًمٚم٘مقم فم٤مهرً 

دقم٤موهيؿ وفمقاهر شمٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمع سم٤مىمل اعمًٚمٛملم وأيمثريتٝمؿ ذم إُم٦م وهؿ  أُم٤م فم٤مهرهؿ ومٝمق اعمتحّمؾ ُمـ

 :ويٛمٙمـ إو٤مل ذًمؽ ذم ظمٓمقط قمريْم٦م ،أهؾ اًمًٜم٦م

ٕم٦م( وٓ وماار. سمٞمٜمٜماا٤م إٓ يمااام شمقضمااد اًمٗماارو. سماالم ُمااذاه٥م ؿماااٞم)ؾمااٜم٦م و( آدقماا٤م  سم٠منٜماا٤م وٞمٕماا٤م ُمًااٚمٛمقن ٧)

م  وًمااذًمؽ وماا٢مهنؿ يريماازون قمااغم ضمٕمااؾ أنٗمًااٝمؿ قم ،اعمًااٚمٛملم وُمدارؾمااٝمؿ اًمٗم٘مٝمٞماا٦م اعمًااٚمٛملم ُمااـ أهااؾ  ٜمااد قمااقا

 ًً ّم اعمًاٚمٛملم ذم أنحا٤م   ،زقمٛماقا  شاجلٕمٗمري»وهق اعمذه٥م  ،٤ماًمًٜم٦م ُمذه٤ٌم ظم٤مُم واعم٘مّماقد سماذًمؽ ظماداع قماقا

وهاااق ٟماااقٌع ُماااـ اًمٖماااش واًمٙماااذب  ،اًمٕمااا٤ممل هاااـ ٓ يٕمااارف طم٘مٞم٘ماااتٝمؿ سمااا٠مهنؿ ُماااذه٥ٌم يمًااا٤مئر اعماااذاه٥م اعمٕمتاااؼمة

 -!ٜمل قمغم اًمٙمذبواًمتٛمقيف ضم٤مٍر قمغم أصقلؿ وأظمالىمٝمؿ وديٜمٝمؿ اًم٤ٌمـمؾ اعمٌ

يريمازون قماغم وصاٗمٝمؿ سما٠مهنؿ قماغم اعماذه٥م  ،ذم إياران شاًمٌٚماقش»قمٜمادُم٤م يٕماؼّمون قماـ  ولذا دمدهؿ ُمثاًل 
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وهٙمذا ُمع إيمراد ذم ؿمامل همرب إيران إذا ندصمقا قمٜمٝمؿ  رصقن قمغم وصٗمٝمؿ أو وصاػ اًمٕما٤ممل  ،احلٜمٗمل

 :  طًاٞمواٟمٔمر إمم هذا اعمث٤مل اًمٌ ،سم٠منف ؿم٤مومٕمّل  ُمـ قمٚمامئٝمؿ ُمثاًل 

مياا٦م اهلل  ْماااك أُم ،سماارد ؿمااتقي ىماا٤مرص ًمتٚمااؽ اعمٜمٓم٘ماا٦مذم فمااروف ضمقياا٦م صاإم٦ٌم و   : ؾماا٘مز اعمٜمٗمااك إظمااػم» 

أهااا٤مزم هاااذه اعمديٜمااا٦م يمااا٤مٟمقا قماااكم هماااػم ُماااذه٥م  اًمااارهمؿ ُماااـ أن  وقماااغم ،أجااا٤مم ٟمٗمٞماااف إظماااػم شاعمٜمتٔماااري» كاًمٕمٔمٛمااا

 ىأظمار   ُماـ ضمٝما٦م و ،حمؾ إىم٤مُمتف أصاٌح ُمريمازا ًمٚم٘م٤مئاف سمٛمختٚماػ أبٜما٤م  هاذه اعمديٜما٦م   إٓ أنؾمامطمتف )اًمِم٤مومٕمل( 

اٟمتٗم٤مواا٦م  ىُمِماا٤مريمتٝمؿ ذم ُمراؾمااؿ ختٚمٞمااد ذيماار    ات ُمااـ أصاادىم٤م  وشمالُمااذة ؾمااامطمتف ضماارا ِمااارإصماار اقمت٘ماا٤مل اًمٕمو

سمًااااامطم٦م    ٓ ١ميمِماااػ اًمًاااا٤موم٤مك اًمّماااالت اًمتااال شماااارسمط هااا ،ذم اعمدرؾمااا٦م اًمٗمٞمْمااااٞم٦م   ُمااااـ ظمااارداد ِمااااراخلااا٤مُمس قم

ـها شـمٝمران  مموًمذًمؽ ىمرر اقمت٘م٤مل ؾمامطمتف وٟم٘مٚمف إ ،خ اعمٜمتٔمريِماٞماًم
(1)

-  

ذم ُم٘م٤مسمااااااؾ ُمااااااذه٥م  ،إن ُمااااااذه٥م أهاااااا٤مزم اعمديٜماااااا٦م اعمااااااذيمقرة هااااااق اعمااااااذه٥م اًمِماااااا٤مومٕمل :وماااااا٤مٟمٔمر إمم ىمااااااقلؿ

اًماذي جيا٥م أن ُياذيمر ذم ُم٘م٤مسماؾ ُماذه٥م أهاؾ  شاعمٜمتٔماري»إن ُماذه٥م  ؟وُما٤م هاق ُماذه٥م اعمٜمتٔماري ،اعمٜمتٔمري

عمديٜماااا٦م وقمٚمٞمااااف ومٞمجاااا٥م أن يااااذيمر أن أهااااؾ ا ،شي اعُماااا٤مُمّل ِمااااارٕمل آصمٜماااا٤م قمِماااااٞماًم» شمٚمااااؽ اعمديٜماااا٦م هااااق اعمااااذه٥م

 ،وهاذا واواح ٓ خيٗماك ،قماـ يماقهنؿ أهاؾ اًمًاٜم٦م ٤مؿم٤مومٕمٞم٦م( ومتٙمقن يمٚمٛما٦م ؿما٤مومٕمل ومرقًما ,)أهؾ ؾمٜم٦م  ُمذهٌٝمؿ

 ،وُما٤م هاذا إٓ جمارد ُمثا٤مل وطمٞماد وم٘ماط ها٤م وىماع سمالم يادي أن وأنا٤م أيمتا٥م هاذا اعم٘ما٤مل ،ًمٙمـ هل ـمري٘م٦م اًم٘ماقم

ًً ؾماٞموإٓ ومٝمذه   -!٤موظمداقمً  ٤م٤مؾمتٝمؿ ٓ  ٞمدون قمٜمٝم٤م ُمٙمرا ويمٞمدا وشمٚمٌٞم

 ،ٕملؿماااٞم)آدقماا٤م  سم٠مناف ٓ ومار. سماالم ؾماٜمل و٤مؾمتٝمؿ ؾمااٞمشمٞمجل ذم ا أضماؾ ظمدُماا٦م هاذا اًمٖمارض آؾمااؽم وُماـ

أؾمًاقا اًمٕمدياد ُماـ اًماؼماُم٩م اًمدقمقيا٦م واًمدقم٤مئٞما٦م ُماـ ُمقاؾماؿ وُمٜم٤مؾما٤ٌمت وُما١ممترات  :وأنٜم٤م وٞمٕما٤م ُمًاٚمٛمقن(

قى واًمقؾمااا٤مئؾ اعقمالُمٞمااا٦م واصااآمٜمٕمقا اًمٕمدياااد ُماااـ اًمِمااإم٤مرات وؾماااّخروا ًماااذًمؽ اًمٕمدياااد ُماااـ اًم٘مااا ،وهمػمهااا٤م

, شمياا٦م اهلل اعمٜمتٔمااري»وسماا٤مىمؽماح ُمااـ  ،وسمٕمااد ٟمجاا٤مح صمقرشمااف سم٘مٚمٞمااؾ شاخلٛمٞمٜماال»وم٘مااد أؾمًااقا ذم قمٝمااد  ؛اًمث٘م٤مومٞماا٦مو

ىماع ذم ؿماٝمر رسمٞماع إول سمالم شما٤مرخيل وٓدة اًمٜمٌال  ,قمغم ُم٤م ي٘مقل أصح٤مسمف ذم شمروتف  إقمالن إؾمٌقع اًمقا

أؾماااٌقع اًمقطمااادة »: ههٙماااذا أؾمااٛمق ،ًمٚمقطماادة اعؾماااالُمٞم٦م ٤مٕم٦م أؾماااٌققمً ِماااٞمقمااغم طمًااا٥م شم٘مااقيٛمل أهاااؾ اًمًاااٜم٦م واًم

و تٗمٚماااااقن سم٢مطمٞم٤مئاااااف سمااااا٤معم١ممترات اًمدقم٤مئٞمااااا٦م واًمث٘م٤مومٞمااااا٦م يماااااؾ قمااااا٤مم ذم ُمٜمااااا٤مـمؼ اًمًاااااٜم٦م قماااااغم وضماااااف  ،شاعؾماااااالُمٞم٦م

ويريمزون ومٞمف قماغم دقماقة اًمت٘مريا٥م سمالم اعماذاه٥م ويًاتدقمقن ومٞماف قمٚماام   ،وذم قمٛمقم إيران أجْم٤م ،اخلّمقص

 -وُمٗمٙمريـ ويمت٤مسم٤م ودقم٤مة ُمـ أنح٤م  اًمٕم٤ممل اعؾمالُمل  ٞمقن أج٤مُمف

٤م. ذيماااااار أقمااااااامل وُمٌاااااا٤مدرات وإٟمجاااااا٤مزات ؾماااااااٞمقمااااااغم آٟمؽمٟماااااا٧م ذم  شُمٜمتٔمااااااري»  ذم ُمقىمااااااع مياااااا٦م اهلل ضماااااا٤م

                                      
 - ]اعم١مًمػ[ُمـ شمرو٦م مي٦م اهلل ُمٜمتٔمري، قمغم ُمقىمٕمف قمغم آٟمؽمٟم٧م سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م (٧)
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قمااـ  ااعمًااٚمٛملم واناا٤مد يمٚمٛمااتٝمؿ سمٕمٞماادً    اعقمااالن قمااـ أؾمااٌقع اًمقطماادة ُمااـ أضمااؾ رص صااٗمقف» :شاعمٜمتٔمااري»

ُمااااـ رسمٞمااااع إول طمٞماااا٨م  ِماااااري٘مااااع هااااذا إؾمااااٌقع ُمااااـ اًمٞمااااقم اًمثاااا٤م  قم و ،يمااااؾ ُماااا٤م يِماااات٧م وٕمٝمااااؿ ويٗماااارىمٝمؿ

ُمااـ هااذا اًمِماااٝمر  ِماااراًمًاا٤مسمع قم   رظمااق أهااؾ اًمًااٜم٦م سم٠منااف يّماا٤مدف ُمااٞمالد اًمٜمٌااال إقمٔمااؿ )ص( واًمٞمااقمُمق   يااري

ااو -هااذا اًمٞمااقم هااق يااقم ُمااٞمالده )ص(   ٕم٦م أنِماااٞماًم وُم١مرظمااقطمٞماا٨م يٕمتااؼم قمٚمااام   ًٌ  ٤مىمااد ًم٘مٞماا٧م هااذه اعمٌاا٤مدرة شمرطمٞم

وُم١مؾمًا٤مت  شٛمٞمٜمالاخل»اعُما٤مم   ٤مت اًمٕمٚمٛمٞما٦م ُماٜمٝمؿ ُمراضماع اًمت٘مٚمٞماد وّمااٞمُماـ ىمٌاؾ يمٌا٤مر اًمٕمٚماام  واًمِمخ   واؾمٕم٤م

 -ـها شاًمثقرة اعؾمالُمٞم٦م ورضم٤مل اًمدوًم٦م

سم٤مًمتٕماااااا٤مون ُمااااااع ضمٝماااااا٤مت ؾمااااااٜمٞم٦م ُمٕمرووماااااا٦م ذم اًمٕماااااا٤ممل  ،شُماااااا١ممتر اًمت٘مرياااااا٥م سماااااالم اعمااااااذاه٥م» وأؾمًااااااقا أجْماااااا٤م

وهماااػم ذًماااؽ ُماااـ اعمًااا٤مقمل اًمٙمٌاااػمة خلدُمااا٦م هاااذا اًمٖمااارض ُماااـ أهمراواااٝمؿ اًماااذي هاااق قمٛماااقٌد ُماااـ  ،اعؾماااالُمل

وأن  ،ٕمل وأن اجلٛمٞمااااع ُمًاااٚمٛمقن وإظمااااقةؿمااااٞملم ؾمااااٜمل وأقمٜمااال اًمتٔماااا٤مهر سم٠مناااف ٓ وماااار. سمااا --٤مؾمتٝمؿؾماااااٞمأقمٛمااادة 

سماااالم احلٜمٗمااااّل واحاااا٤مًمٙمل  يماااا٤مًمٗمر. ُمااااثاًل  ؛اخلااااالف هااااق جماااارد ظمااااالف سماااالم اعمااااذاه٥م واعماااادارس اعؾمااااالُمٞم٦م

 -!واًمِم٤مومٕمل واحلٜمٌكم

واًمتاال  ،واًمتاال لاا٤م اًمتاا٠مثػم اًمٌاا٤مًمغ ذم أُماا٦م اعؾمااالم وٕماا٤م ( اطمتْماا٤من وشمٌٜمّاال ىمْماا٤مي٤م اعمًااٚمٛملم اًمٙمااؼمى 2)

 ،شاًم٘مْماٞم٦م اًمٗمٚمًآمٞمٜمٞم٦م»: وهاذه ُمث٤ملا٤م اًمقاواح ويٙما٤مد يٙماقن اًمقطمٞماد هاق ،. سملم وٞماع إُما٦مشمٙمقن حمّؾ اشمٗم٤م

وُمٕمٚمااااقٌم أن ىمْمااااٞم٦م ومٚمًاااآملم  ،ٕهناااا٤م ذم إصااااؾ ُمقوااااقع يمالُمٜمااا٤م ،٠ميت ُمزيااااد يمااااالم قمٚمٞمٝماااا٤م إن ؿمااا٤م  اهللؾمااااٞمو

ٓ هاذه ُمًا٠مخ٦م  ،ووضماقب نريرها٤م وختٚمٞمّماٝم٤م ُماـ اًمٞمٝماقد اًمٖم٤مصاٌلم ًمٕماٜمٝمؿ اهلل ،واطمتالل اعمًجد إىمَم

ئاااػ اعمٚمااا٦م اعؾماااالُمٞم٦م وأهاااؾ اًم٘مٌٚمااا٦م اعمٜمتًاااٌلم إمم اعؾماااالم طمتاااك اًمٕمٚمامٟمٞمااالم  ،ظماااالف قمٚمٞمٝمااا٤م سمااالم وٞماااع ـمقا

ُماـ طمٞماا٨م  ٤مومٝمال ىمْماٞم٦م إذن ًمٞمًا٧م حمًٙما ،ووٞماُع اًمٜمحاؾ ُمِماؽميمقن ُماع قمٛماقم اعمًاٚمٛملم ذم ذًماؽ ،واًمزٟم٤مدىما٦م

 -إًمخ ---وإٟمام اًمٜمٔمر ذم ُمٕمت٘مد اعٟم٤ًمن وُمٜمٓمٚم٘م٤مشمف وصح٦م ُمٜمٝمجف ،هل

وحم٤موًماا٦م ُمااؾ  اًمٗمااراغ احل٤مصااؾ ذم أُماا٦م اعؾمااالم طمٞماا٨م ٓ  ،سمحٛمااؾ راياا٦م اعؾمااالم ٤مقمٛمقًُماا ( اًمتٔماا٤مهر1)

واًمًٕمل ًم٘مٞم٤مدة اًمٕم٤ممل اعؾماالُمل سمادقمقى أهناؿ دوًما٦م إؾماالُمٞم٦م حمْما٦م )وٝمقريا٦م  ،دوًم٦م ًمإلؾمالم قمغم احل٘مٞم٘م٦م

وم٘ماااط واًمتٔمااا٤مهر  شاعؾماااالم» وهاااذا اًمٖمااارض يًاااتدقمل ن٘مٞم٘ماااف اؾماااتٕمامل ًمٗماااظ ،)صماااقرة إؾماااالُمٞم٦م(و إؾماااالُمٞم٦م(

 -وُمِمت٘م٤مشمف شٕم٦مؿماٞم»وقمدم ذيمر ًمٗمظ  ،ًمذيمّل سمام ُمّر ذم اًمٗم٘مرة رىمؿ واطمدا

٤مؾمتٝمؿ أجْمااا٤م قمٛمٚماااقا قماااغم شمٌٜمّااال اًمٕمدياااد ُماااـ ىمْمااا٤مي٤م ؾمااااٞموُماااـ أضماااؾ ظمدُمااا٦م هاااذا اًمٖمااارض ُماااـ أهماااراض 

ودقمااؿ اًمٙمثااػم ُمااـ ؿماإمقاؿ اًمْماإمٞمٗم٦م وُمااؾ  اًمٗمااراغ اًمث٘ماا٤مذم واعٟمًاا٤م  ذم يمثااػم ُمااـ ضمٝماا٤مت اًمٕماا٤ممل  ،اعمًااٚمٛملم

 ِمااراًمٕمديد ُمـ اعم١مؾم٤ًمت اًمث٘م٤مومٞما٦م اًمدقمقيا٦م اًمتال شمٜم وم٠منِم٠موا ،٤م وهمػمه٤مؾماٞمأومري٘مٞم٤م وم اعؾمالُمل اعمٛمتحٜم٦م ذم

ع ُماا٤م ًمٕمٚمااف ُمالياالم اًمٜمًااخ ُمااـ اًمٙمتاا٥م واًمرؾماا٤مئؾ سم٤مًمؼميااد وشمااقز   ،اًمٙمتاا٥م واًمرؾماا٤مئؾ اًمدقمقياا٦م وشمٌااذل سمًااخ٤م 
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هتااا٤م( ويتٌٕماااقن ذم رؾمااا٤مئٚمٝمؿ اًمدقمقيااا٦م )يمتااا٥م صاااٖمػمة احلجاااؿ يًاااٝمؾ اىمتٜم٤مؤهااا٤م وىمرا  ،وهماااػمه ذم أنحااا٤م  اًمٕمااا٤ممل

وشمريماااز قماااغم  ،٤مؾم٦م ذم هم٤ميااا٦م اًماااذيم٤م  واعمٙمااار شمٕمتٛماااد قماااغم ُمااا٤م ذيمرشماااف ذم اًمٗم٘مااارشملم رىماااؿ واطماااد واصمٜمااالم أقماااالهؾمااااٞم

  ُماـ اًمٗمٚمًاٗم٦م اعٟمًا٤مٟمٞم٦م ؿماالو ،وقماغم ٟم٘ماد اًمٗمٙمار واًمٕم٘ماؾ اعؾماالُمل ،اًمت٤مريخ سمروايتٝمؿ هاؿ اعمِماّقه٦م ـمٌٕما٤م

ًم٘ما٤مرئ اًمٕما٤مدي اًمٕما٤مُّمّل إمم اعمٞماؾ إمم وإصم٤مرة اًمتًا٤مؤٓت واًمتٜمٌٞمٝما٤مت اًمتال يريادون اا٤م اًمتقصاؾ سم٤م ،واعمٜمٓم٘مٞم٦م

هماػم أهناؿ  ،  ُمٜمّٗمار يمًا٥م اًمّماح٤مسم٦م وٟمحقها٤م ُماـ ُمًا٤مئؾِماليح سمّماروجيتٜمٌقن اًمت ،ـمري٘مٝمؿ وديٜمٝمؿ اًم٤ٌمـمؾ

وسمٜماال  ،ويزيااد اسمٜمااف ،  هاا٤م ي٘متْمااٞمف اًمتاادّرج ذم آؾماات٘مٓم٤مب ُمااـ ظمااالل اًمٓمٕمااـ ذم ُمٕم٤موياا٦م ِماااليٓمّٕمٛمقهناا٤م سم

يماااام يزقمٛماااقن  ،قماااغم أجااادهيؿ شُمٔمٚمقُمٞمااا٦م مل اًمٌٞمااا٧م» ٚمؿ وإسمااارازوذيمااارهؿ سمااا٤مًمٔم ،صماااؿ سمٜمااال اًمٕمٌااا٤مس ٤مأُمٞمااا٦م قمٛمقًُمااا

وذم صمٜم٤مياااا٤مه  ،وُئمٝماااارون يمت٤مسماااا٤مهتؿ ذم صااااقرة اًمٗمٙماااار اعؾمااااالُمل اعمتحاااارر اعمًااااتٜمػم اًمٜم٤مىمااااد ًمٚمااااذات ،ويٜمّٛم٘مااااقن

 ---!وهٙمذا ،زقمٛمقا  شٜمٞم٦مًاٞماعمٗم٤مظمر واعم٤ٌمدئ اًمٕم٤مؿمقرائٞم٦م واحلُ »و شرواي٤مت مل اًمٌٞم٧م» اًمتقضمٞمف إمم

وظم٤مصا٦م سُمٕمٞماد ٟمجا٤مح صماقرهتؿ اخلٛمٞمٜمٞما٦م ذم إياران اًمتال هال إطمادى اًمٗماتـ  شثاقرةشمّمادير اًم» ويم٤مٟم٧م ومٙمارة

 --واىمٕماالم ناا٧م ـم٤مئٚماا٦م ٟمِمااقة آٟمتّماا٤مر ويماا٤مٟمقا طمٞمٜمٝماا٤م ،احلاادي٨مّمااار واعمحاـ اًمٙمااؼمى ٕهااؾ اعؾمااالم ذم اًمٕم

شمٌٜمااال  ؾماااال٤مًاٞمومحااا٤موًمقا قماااغم اعمًاااتقى اًم ،يم٤مٟمااا٧م هااال اًمٕمٜماااقان اًمٌااا٤مرز عمٕمٔماااؿ شمٚماااؽ اعمحااا٤موٓت واعمًااا٤مقمل

ٌَؾ اًمٜما٤مس ،اًم٘مْما٤مي٤ماًمٙمثػم ُمـ  ووىمٕماقا  ،ًمٙماـ أيمثار ذًماؽ ومِماؾ واصآمدم سمّماخرة ايمتِما٤مف طم٘مٞم٘ماتٝمؿ ُماـ ىِماا

وما٢من اًماديـ اًماذي قمٜمادهؿ واًماذي  ا٤موًمقن  -!وحٞم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م حلتٛمّٞم٦م حمدودي٦م ديٜمٝمؿ اًمقوإمّل اعماكّم اًمٓما٤مئٗمّل 

ـٌ ووإمّل ُمٌادل قماـ دياـ اهلل  ٦م ؾمااٞماًمٗم٤مر)اعؾماالم( ذو ـمٌٞمٕما٦م ُمٚمّٞما٦م )أي ىمقُمٞما٦م( وهال  آٟمٓمال. ُمٜمف دي

ٟمٞملم( خمٚمقـمااا٦م سمااادقم٤موى آٟمتًااا٤مب ٔل سمٞمااا٧م اًمٜمٌااال  وـمٌٞمٕمااا٦م دياااـ يمٝماااذا ٓ  ،سم٤مٕؾمااا٤مس )سم٤مًمٜمًااا٦ٌم ًمإليااارا

 -وهذا ُم٤م ىمّمدشمف سم٤محلتٛمٞم٦م هٜم٤م ،يٜم٤مؾمٌٝم٤م اًمٕم٤معمٞم٦م ُمٝمام طم٤موًمقا 

ئااؼ ُمٕمروماا٦م اًمٌااقاـمـ واحل٘ماا٤مئؼ طماالم  وأُماا٤م سماا٤مـمٜمٝمؿ اًمااذي هااق طم٘مٞم٘مااتٝمؿ سمٜماا٤م  قمااغم ُماا٤م شم٘ماادم ذيمااره ُمااـ ـمرا

 : ة أشمٞم٦مّماراًم٤ٌمـمـ ومٞمٛمٙمـ أجْم٤م إو٤مًمف ذم اًمٜم٘م٤مط اعمختخيتٚمػ اًمٔم٤مهر و

سمٛمٕمٜمااااك أهنااااؿ ٓ  ،وهااااؿ يٜمًااااٌقن أنٗمًااااٝمؿ إمم اعؾمااااالم طم٘مٞم٘ماااا٦مً  ،( أهنااااؿ ومرىماااا٦م ُمٜمتًاااا٦ٌم إمم اعؾمااااالم٧)

قمااغم اخلٚمااؼ وهااؿ ذم اًمٌاا٤مـمـ يمٗماارة قمٜمااد أنٗمًااٝمؿ يااديٜمقن ذم اًمٌاا٤مـمـ سمااديـ مظماار  ٤ميٜمتًااٌقن إمم اعؾمااالم متقهيًاا

ٟمٞم٦م أو اًمٌقذيا٦م ُماثاًل ّماارأو اًمٜم ٦م أو اًمٞمٝمقدي٦مؾماٞميم٤معمجق سماؾ اٟمتًا٤ماؿ إمم اعؾماالم قمٜماد أنٗمًاٝمؿ هاق اٟمتًا٤مب  ،ا

ه َوومااؼ  أي قمااغم ،إٓ أهنااؿ يرياادون اعؾمااالم يمااام يريدوٟمااف هااؿ ،صاا٤مد. ُمااـ هااذه اجلٝماا٦م واااذا اعمٕمٜمااك ُماا٤م هتااقا

ٜمك ُماـ ذًماؽ وُيًاتث --حؿمااروهذه ٟم٘مٓم٦م ه٤مُما٦م نتا٤مج إمم ُمزياد  -!قمغم حمّٛمد  ٓ يمام أنزًمف اهلل  ،أنٗمًٝمؿ

اًماذيـ يٕمٚمٛماقن قمٚمااؿ اًمٞم٘مالم أن ُما٤م هاؿ قمٚمٞمااف ًماٞمس هاق دياـ اعؾمااالم  شُمٓمااّقري اعماذه٥م» يمٌا٤مُر زٟما٤مدىمتٝمؿ ُماـ

 ذم ـمرياااؼ اًمْماااالًم٦م ٕؾمااا٤ٌمٍب هااال ذم أهمٚمٌٝمااا٤م يم٠مؾمااا٤ٌمب يمٗماااِر ًااااػموًمٙماااٜمٝمؿ ارشمْماااقا اًم ،يماااام ضمااا٤م  سماااف حمٛماااٌد 
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م وٟمحااقهؿ هااـ طمّمااٚم٧م لااؿ اُمتٞماا٤مزات دٟمٞمقياا٦م وُم٤مديااؿماااراًمرؤؾماا٤م  وأ ٌف وضماا٤مه اظمتاا٤مروه ؿمااار٦م واف إىمااقا

ذم ـمٌ٘ماا٦م قمٚمامئٝمااؿ وُمث٘مٗمااٞمٝمؿ وُمٗمٙماارهيؿ وأهااؾ  ،وهاا١مٓ  اًمزٟم٤مدىماا٦م يمثااػمون ومااٞمٝمؿ ،واًمٕمٞماا٤مذ سماا٤مهلل ،قمااغم الاادى

 -!سم٤مٕدًم٦م اًم٘مقي٦م اًمٔم٤مهرة ٤مىمد ٟمٕمرف سمٕمْمٝمؿ قمٞمٜمً  ،اًمري٤مؾم٦م ومٞمٝمؿ

وسمحًاااا٥م  ،( وسم٤مًمتاااا٤مزم ومٝمااااؿ ومرىماااا٦م ُمٜمتًاااا٦ٌم إمم ُمٚماااا٦م اعؾمااااالم سمحًاااا٥م اًماااادقمقى وسمحًاااا٥م اًمتٔماااا٤مهر2)

سماؾ هاؿ ذم احل٘مٞم٘ما٦م ُما٤مرىمقن  ،ٟمت٤ًمب ًمالؾمؿ واًمٕمٜماقان )اؾماؿ اعؾماالم( ٓ سمحًا٥م احل٘مٞم٘ما٦م وٟمٗماس إُمارآ

ًٌّااااقن سماااا٠منقاع يِمااااؼ طم ،قمٔمااااٞماًم  ٤مُمااااـ اعؾمااااالم ُمروىًماااا ه٤م ُمااااـ اعمٌاااا٤مدئ اعمخ٤مًمٗماااا٦م ًمااااديـ اعؾمااااالم ُمااااـ ّمااااارُمتٚم

ٌاادع وإهااقا  وهمػمهاا٤م ُمااـ اًمْمااالٓت آقمت٘م٤مدياا٦م واًمٕمٛمٚمٞماا٦م واًم ،ك واًمٙمٗماار اعمٌاالمِمااارُمااـ أنااقاع اًم ،أؾم٤مؾمااف

 --!واًمٗم٤ًمد اًمٕمريض

ـٍ ُمٌاااّدل» ( ومٝماااؿ إذن قماااغم1) ـٍ ووااإمّل  ،قماااـ دياااـ اعؾماااالم شديااا سمٛمٕمٜماااك أهناااؿ ووااإمقه وصااا٤مهمقه  ،ديااا

رصًماا ,!!ُمااع اًماازُمـ واًمتٓمااقير,وأؾمًااقه ٕنٗمًااٝمؿ وصاا٤مر  : سماا٠منقاع اخلدُماا٦م اعٟمًاا٤مٟمٞم٦م ٤مخماادوُمً  ٤مٟمحٚماا٦م لااؿ ُمتقا

وصاا٤مر ًمااف  ،إًمااخ ---٥م ويمّتاا٤مب وشماا خٞمػُمااذاه٥م وُماادارس قمٚمٛمٞماا٦م وشمااراث قمٛمااكم وصم٘م٤موماا٦م وأدب وومٜمااقن ويمتاا

ٓ يٛمٙماـ  ٤مئً ؿمااٞمومّما٤مر قمٜماد أهٚماف ووارصمٞماف  ،وُمارت قمٚمٞماف أضمٞما٤مل وأضمٞما٤مل وأضمٞما٤مل ،شم٤مريخ وٟمِم٠مت قمٚمٞماف دوٌل 

 --!اًمتٜمّّمؾ قمٜمف إٓ عمـ شمداريمتف رمح٦م اهلل 

ٟمٞملم سم٤مٕؾم٤مس يمٛمث٤مل واوح( يٜمٓمٚم٘مقن 6) ُمـ هذا اًمديـ  ,ذم اجلٛمٚم٦م,( وهؿ )يمالُمٜم٤م هٜم٤م قمـ اعيرا

إًمٞمٝمااا٤م أؾم٤مؾمااا٤مٌت وُمٌااا٤مدئ  ٤مُمْمااا٤مومً  ،ومٝماااق ُماااـ أهاااؿ اعمٌااا٤مدئ وإؾماااس اًمتااال يٜمٓمٚم٘ماااقن ُمٜمٝمااا٤م ،ذيمقر وُم٤ٌمدئااافاعمااا

 ،٦م اًمتقؾّمااإمٞم٦مؾمااااٞم٤مًاٞمواًم ،٦م واحلْمااا٤مري٦م واًمت٤مرخيٞمااا٦مؾمااااٞموُمٜمٓمٚم٘مااا٤مت أظمااارى ُمثاااؾ اًمااادواومع اًم٘مقُمٞمااا٦م اعمٚمّٞمااا٦م اًمٗم٤مر

   -وهمػمه٤م

سمٛمٕمٜم٤مهاا٤م قمٜماادٟم٤م ٟمحااـ أهااؾ ؾمااالم ُمااـ أُماا٦م اع ا( وسم٤مًمتاا٤مزم وماا٢مهنؿ ذم احل٘مٞم٘ماا٦م ٓ يٕمتااؼمون أنٗمًااٝمؿ ضمااز ً 5)

 ،  مظمار همػمها٤مؿماالو ،وهؿ سمديؾ ُٕما٦م اعؾماالم ،اعمًٚمٛمقن احل٘مٞم٘مٞمقن وم٘مط ,قمٜمد أنٗمًٝمؿ,سمؾ هؿ  ،اًمًٜم٦م

ٓمر قمٚمٞمٝما٤م قماغم ُمًاتقى اًم٘مٞما٤مدة وقماغم ًاٞمهل أُم٦م ؾمٜمّّٞم٦م )أُم٦م أهؾ اًمًٜم٦م( ي شإُم٦م اعؾمالُمٞم٦م» ٕهنؿ يرون أن

ومتٙمااقن لااؿ  ،يٜم٤موااٚمقن ُمااـ أضمااؾ أن يّمااٚمقا إمم ىمٞماا٤مدة إُماا٦مٕم٦م( ِماااٞموهااؿ )اًم ،ُمًااتقى اًم٘م٤مقماادة أهااُؾ اًمًااٜم٦م

 -!اًم٘مٞم٤مدة واًمري٤مدة

ؾ ُئمٝمروهنااااا٤م واهلل أقمٚماااااؿ صااااااٞموقمٜمااااادهؿ شمٗم٤م ،وُمٕمٚماااااقٌم أهناااااؿ يٕمت٘مااااادون يمٗماااااَر أهاااااؾ اًمًاااااٜم٦م قماااااغم اًمٕمٛماااااقم

ّم أهااؾ اًمًااٜم٦م وضمٝمٚمااتٝمؿ أُماا٤م قمٚمااامُ  أهااؾ اًمًااٜم٦م وأهااؾ اًمتقطمٞمااد واًمتٛمًااؽ سم٤مًمًااٜم٦م وُماا٤م  ،سمٌقاـمٜمٝماا٤م شمتٕمٚمااؼ سمٕمااقا

 --!اومٝم١مٓ  قمٜمدهؿ يمٗم٤مٌر ىمقٓ واطمدً  ،ٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم لؿ سم٢مطم٤ًمنقمٚمٞمف اًمً

اااااقن أن يٓمٚم٘ماااااقا قمٚماااااٞمٝمؿ اًمٞماااااقم ذم قم ٌّ  شاًمقهااااا٤مسمٞملم»: ٟم٤م هاااااذا أؾماااااام  هّقهااااا٦م يمٕمااااا٤مدهتؿ ُمثاااااؾّمااااااروهاااااؿ  
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وُمارادهؿ ُماـ  ،شاًمٜمقاصا٥م»ومْمال قمـ آؾمؿ اًم٘ماديؿ اعمًاتٕمٛمؾ ُمٜماذ اًم٘مادم وهاق  ،وٟمحقه٤م شاًمتٙمٗمػميلم»و

 --!وح جلٛمٞمع أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ٓ خيٗمكذًمؽ وا

ًمقا أىمٚمٞم   ٌَاؾ وٝماقر اعمًاٚمٛملم اًماذيـ هاؿ أهاؾ وهؿ يٕمت٘مدون أهنؿ مل يزا ٦م ُمْمٓمٝمدة ذم أُم٦م اعؾمالم ُمـ ىِما

إمم  شاخلٚمٗما٤م  اًمراؿماديـ»ُماـ ًمادن دوًما٦م  ،وىمٞما٤مدات اعمًاٚمٛملم قماؼم اًمتا٤مريخ اًمتال هال دوُل أهاؾ اًمًاٜم٦م ،اًمًٜم٦م

وإمم  شاًمٕمثامٟمٞماالم»وُماا٤م سمٕمااده٤م أو ذم أثٜم٤مئٝماا٤م ُمااـ دويااالت إمم دوًماا٦م  شسمٜماال اًمٕمٌاا٤مس»إمم دوًماا٦م  شسمٜماال أُمٞماا٦م»دوًماا٦م 

وإٟماام ىم٤مُما٧م لاؿ هاؿ  ،ةصاارسم٤مقمت٤ٌمر اًمدقمقى وآٟمتًا٤مب قماغم إىماؾ سم٤مًمٜمًا٦ٌم ٕيمثار اًمادول اعمٕم٤م ،اًمٞمقم أجْم٤م

 -ذم إيرانومظمره٤م دوًمتٝمؿ اًمٞمقم  ،دويالت صٖمػمة حمدودة ذم سم٘م٤مع ىمٚمٞمٚم٦م ُمـ رىمٕم٦م سمالد اعؾمالم

ؾ وهاق اًمٖمٚمٌا٦م قماغم أهاؾ اًمًاٜم٦م صااٞموإ ؾمالوهمروٝمؿ إؾم٤م( وسم٤مًمت٤مزم ومٛمـ أضمؾ ن٘مٞمؼ أهمراوٝمؿ 4)

إٟمِمااا٤م  أطمااازاب : اًمٕمدياااد ُماااـ اًمقؾمااا٤مئؾ ًماااذًمؽ ُماااـ أمهٝمااا٤م أنِمااا٠مواواعُمًااا٤مك سم٘مٞمااا٤مدة إُمااا٦م اعؾماااالُمٞم٦م ومااا٢مهنؿ 

ٚماادان اًمتاال ٕهااؾ ٟمحٚمااتٝمؿ ام ُمااـ اًمٌؾماااٞموٓ  ،ٕمٞم٦م ُمااـ أهااؾ ٟمحٚمااتٝمؿ ذم يمثااػم ُمااـ سمااالد اعمًااٚمٛملمؿماااٞموُمااٜمٔمامت 

واًمٖم٤مًماااا٥م أهنااااؿ  ،ىمٞم٦م وهمػمهاااا٤مِمااااارومٞمٝماااا٤م وضمااااقد يمٌٚماااادان اجلزياااارة اًمٕمرسمٞماااا٦م واخلٚمااااٞم٩م وُمٕمٔمااااؿ سمااااالد اًمٕمجااااؿ اًم

وًمٙمٜمااف أيمؼمهاا٤م وأمّهٝماا٤م سمًاا٥ٌم  ،ومااام احلاازب اعمًااٛمك طماازب اهلل ذم ًمٌٜماا٤من إٓ أطمااده٤م ،شطماازب اهلل» يًااّٛمقهن٤م

 -وهمػمه٤م ش٦مؾماٞم٤مؾماٞماجلٞمق»اًمٔمروف واًمٗمرص 

٤مؾم٤مت وأقمامل ضمٚمٞمٚم٦م يتٔم٤مهرون ا٤م ُمـ ُمثاؾ دقماؿ وشمٌٜمال اًم٘مْماٞم٦م اًمٗمٚمًآمٞمٜمٞم٦م ؾماٞم٢من أي وسم٤مًمت٤مزم أجْم٤م وم

وُماا٤م يتٌاا٤مهقن سمااف ُمااـ ذيماار ىمْمااٞم٦م  ،وم٢مهناا٤م ُمٜمّزًماا٦م قمااغم هااذا إؾماا٤مس وقمااغم ُماا٤م شم٘ماارر ذم اًمٜم٘ماا٤مط اًمًاا٤مسم٘م٦م ،وهمػمهاا٤م

 يمٚمااااف ٓ خياااارج قماااـ يمقٟمااااف ُمثاااا٤مٓ ،شاخلٛمٞمٜمااال»ومٚمًااآملم واًمؽميمٞمااااز قمٚمٞمٝمااا٤م ذم ومٙماااار وأقمااااامل وُم٘مااا٤مٓت إُماااا٤مُمٝمؿ 

٤مؾم٦م وُماـ أيماؼم أئٛمتٝما٤م ذم ًااٞمواخلٛمٞمٜمال هاق ُماـ أهاؿ واوإمل وُم٘مارري هاذه اًم ،٤مؾمتٝمؿ اًمتل ندصمٜم٤م قمٜمٝما٤مًاٞمًم

 -!احلدي٨مّمار اًمٕم

 

 ٚٸ أٚ فزٜلمـض  : ٚص٠ ٚٚدٛب اٱْقاف ٚايكٝاّ بايكغ٘ َع نٌ أسز عز

﮶  ژ: ىم٤مل  ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

ٻ ژ: وىم٤مل  ،]اح٤مئدة[ ژ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁    

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 

: وىم٤مل  ،]اًمٜم٤ًم [ ژٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ى ژ: وىم٤مل  ،[1١اًم٘مّمص: ] وهمػممه٤م [21]ويقؾمػ  [٧15 ،2٧]إنٕم٤مم ذم ؾمقرة  ژڳ ڳ ڳ ڱژ

 ،١اًمّمػ: ] وهمػمه٤م [٧١2 ،٧2]وذم اًمتقسم٦م [ 46] ومل قمٛمران [256]رة ذم ؾمقريت اًمٌ٘م ژائ ائ ەئ ەئ



 
550 

 

 

وأي٤مت ذم هذا  ،]يقٟمس[ ژەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئژ: وىم٤مل  ،[5اجلٛمٕم٦م: 

  -اعمٕمٜمك يمثػمة ُمٕمرووم٦م

ومٞمام  قمـ اًمٜمٌل  وُمـ أقمٔمٛمٝم٤م طمدي٨م أيب ذر  ،ذم هذا اًم٤ٌمب يمثػمة ضمدا وأطم٤مدي٨م اًمٜمٌل 

 (--ومال شمٔم٤معمقا  ٤موضمٕمٚمتف سمٞمٜمٙمؿ حمّرُمً  ًالي٤م قم٤ٌمدي إ  طمرُم٧ُم اًمٔمٚمؿ قمغم ٟمٗم): يرويف قمـ رسمف أنف ىم٤مل

احلدي٨م رواه ُمًٚمؿ
(1)

-  

 ،فّماااااروماااا٢من اًمقاضماااا٥م هااااق اًمّمااااد. ذم اًم٘مااااقل واعٟمّماااا٤مف واًمٕماااادل ذم إطمٙماااا٤مم وذم يمااااؾ شم --وقمٚمٞمااااف

  ذم ُمقواإمف ؿمااال  طم٘مااف وٟمْمااع يمااؾ ؿمااالسمااؾ ٟمٕمٓماال يمااؾ  ،ٓ فمٚمااؿ وٓ ويمااس وٓ ؿماآمط ،واًم٘مٞماا٤مم سم٤مًم٘مًااط

اعمٜمااا٦م  وًماااف  ،ٚمٞمٜمااا٤م ُماااـ وم٘ماااف ديٜمااافووماااتح قم قماااغم طمًااا٥م ُمٞمااازان اًمٕمٚماااؿ واًمٕمااادل واحلٙمٛمااا٦م يماااام قمّٚمٛمٜمااا٤م اهلل 

   -واًمٗمْمؾ وطمده

وهاا١مٓ  اًمراومْماا٦م ُمااـ وٚماا٦م ُمااـ اسمتٚمٞماا٧ْم اااؿ إُماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م ُمااـ وماار. اًمْمااالًم٦م واعماارو. ُمااـ اًمااديـ 

وم٤مًمقاضماا٥م ومااٞمٝمؿ هااق يم٤مًمقاضماا٥م ذم اًمتٕم٤مُمااؾ ُمااع ؾماا٤مئر ظمٚمااؼ اهلل ُمااـ ُمًااٚمؿ ويماا٤مومر  --وإومًاا٤مد اعمٚماا٦م اعمحّٛمدياا٦م

وٓ ٟمٙماذب قمٚماٞمٝمؿ وٓ ٟمٕمتٛماد ذم ُماقاضمٝمتٝمؿ أؾماٚمقَاؿ وأؾماٚمقب  وماال ٟمٔمٚمٛمٝماؿ ،ُمـ اًمٕمدل واًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مًط

 --!وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،ُمٕم٤مذ اهلل وطم٤مَش هلل ،همػمهؿ ُمـ اًمٙمذب واًمٌٝمت٤من وآومؽما  واعومؽ

وٓ يقوّم٘مااف وٓ يٕمٓمٞمااف اًمٜمجاا٤مح ذم قمٛمٚمااف اًماادٟمٞمقي وٓ  وماا٢من اًمٙماا٤مذب واعمٗمااؽمي واًمٔماا٤ممل ٓ هيديااف اهلل 

 -أباؽَم ُم٘مٓماقَع اًمؼميما٦م ٤مفم٤مهرًيا ٤مًمٙمٜماف يٙماقن ٟمج٤مطًما ،ن فمٝمر ذم سمٕمض إوىم٤مت أنف ٟمجَح وإ ،ي٤ٌمرك ًمف ذم ؾمٕمٞمف

 -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،صمؿ ٓ هيديف ذم أظمرة سمؾ يٙمقن قمٜمد اهلل ُمـ اعمٛم٘مقشملم اعمًتح٘ملم ًمٚمٕمذاب

ٓ ٟمٌٖمل همػم  ،ُمٚمتزُملم اًمّمد. واًمٕمدل واًمتح٘مٞمؼ واًمتدىمٞمؼ ،ومام ٟم٘مقًمف ومٞمٝمؿ هق ُم٤م أراٟم٤م اهلل ومٞمٝمؿ

وىم٤مل  ژۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئجضژ: هلل يمام ىم٤مل  ااحلؼ وأن ٟمٙمقن أنّم٤مرً ّمار وٟم ،واحل٘مٞم٘م٦م احلؼ

 :وىم٤مل  ]احل٩م[ ژڍچ چ چ چڇژ :ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ

ـ ذم هذا اعم٘م٤مم شمقوٞمح سمٕمض اعم٤ًمئؾ ؾمت٠ميت ن٧م اًمٕمٜمقان اًمت٤مزم ]اًمتقسم٦م[ ژچڃ ًُ  : وُمـ هٜم٤م طم

 

 سكا٥ل ٚأٖٚاّ ٚتقشٝشات : 
 

  ـٌ ُمٌاّدٌل قماـ دياـ اهلل ،شم٘مّدماًمراومْم٦م إذن لؿ ديـ يمام وُمٕمٜماك يمقٟماف ُمٌاّدٓ أناف ًماٞمس هاق  ،وًمٙمٜمف ديا

 ،ومٝماااؿ ىماااد سماااّدًمقه وهماااػّموه وـماااّقروه قماااؼم إزُمٜمااا٦م واًمٕمّماااقر ، ااًماااديـ اًماااذي سمٕمااا٨م اهلل سماااف رؾماااقًمف حمٛمااادً 

وم٤مًمتٌاااديؾ واىماااع قماااغم ُمًاااتقى اًماااديـ وهاااق  ،وأدظمٚماااقا ومٞماااف ُماااـ اًمٌااادع اًمٕمٔمٞمٛمااا٦م آقمت٘م٤مديااا٦م واًمٕمٛمٚمٞمااا٦م اًمٙمثاااػم

                                      
 (-25١١صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)
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وم٢مٟمااؽ إذا ٟمٔماارت ومااٞمام قمٜماادهؿ  ،يٕم٦م وهاال إطمٙماا٤مم اًمٕمٛمٚمٞماا٦مِماااروقمااغم ُمًااتقى اًم ،وجمٛمااؾ آقمت٘ماا٤مداًمتقطمٞمااد 

 ,ذم يمٚمٞماا٤مت يمثااػمة وذم ضمزئٞماا٤مت همااػم ُمٜمحّمااارة يمثاارةً , ا خمتٚمٗماا٤م اظمتالوماا٤م يمٌااػمً  ٤مئً ؿماااٞمُمااـ اًمااديـ اًمٞمااقم وضماادَت 

   -وأصح٤مسمف قمـ ديـ حمٛمد 

سم٤معواااا٤موم٦م إمم  ،ؾمااااؽماشمٞمجٞم٤مهتؿ يمٚمٝمااا٤م٦م واؾمااااٞم٤مًاٞموهاااؿ يٜمٓمٚم٘ماااقن ُمااااـ هاااذا اًمااااديـ ذم وواااع أضمٜمااااداهتؿ اًم

وٟمحاااـ قمٜمااادُم٤م ٟمتحااادث قماااـ اًمراومْمااا٦م هٜمااا٤م  -يماااام ذيمرٟمااا٤م ،دواوماااع أظمااارى ىمقُمٞمااا٦م وشم٤مرخيٞمااا٦م طمْمااا٤مري٦م وشمقؾمااإمٞم٦م

اًماذيـ يٛمٚمٙماقن زُما٤مم احلٙماؿ ذم  ،ٟمٕمٜمل سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل اًمراومْم٦م اعمتدّيٜملم ،وٟم٘مقل إن لؿ ديٜم٤م صٗمتف يمذا ويمذا

 ،ٟمٕمٜمااال اًمراومْمااا٦م اًمٕمٚمامٟمٞمااالم واعمٜمًاااٚمخلم قماااـ إديااا٤من أصاااال وٓ ،وذم طمااازب اهلل اًمٚمٌٜمااا٤م  وهمػممهااا٤م ،إياااران

   -وهؿ يمُثر قمٜمدهؿ يمام هق اًمِم٠من ذم اعمٜمتًٌلم ٕهؾ اًمًٜم٦م

 وقمٜمااد ,ٕم٦م إيااران قمااغم وضمااف اخلّمااقص ؿماااٞمقمٜمااد  ؾمااالاًمٌٕمااد اعمااكّم )اًم٘مااقُمل( اجلاا٤مهكم اًمتاا٤مرخيل اًمٗم٤مر

 ,ؾماالٕمل اًمٗم٤مرِمااٞمسم٤مًمث٘ماؾ اًم ا ثرً ٕم٦م اًمٕمرب سمٜمًا٦ٌم أىماؾ شما٠مؿماٞمٕم٦م اًمٕمجؿ سمٜم٦ًٌم أىمؾ وقمٜمد سمٕمض ؿماٞمهمػمهؿ ُمـ 

   -ٌ  ُمقضمقٌد قمٚمٞمف دٓئؾ ٓ ختٗمك قمغم اعمتقؾّمٛملمؿمال

ذم ُم٘م٤مسمااااؾ اٟمحّماااا٤مر شماااا٤مريخ اعؾمااااالم  ،وقمٔمااااٞمؿ اهااااتامُمٝمؿ سمااااف ؾمااااالوماااا٤مٟمٔمر إمم إطمٞماااا٤مئٝمؿ ًمتاااا٤مرخيٝمؿ اًمٗم٤مر

ُمااع ُماا٤م ومٞمٝماا٤م قمٜماادهؿ ُمااـ اًمٙمااذب اًمٕمٔمااٞمؿ وآومااؽما  واًمِماآمح  ، ويماارسمال  وأُمث٤ملاا٤مًااالمقمٜماادهؿ ذم ىمّماا٦م احل

 -!ٌٝمت٤منواًم

 :وظمذ هذه إُمثٚم٦م

ٟمٞمااقن ويٕمٔمٛمااقن قمااددا ُمااـ اًمِماإمرا  اًمٗماارس اعؾمااالُمٞملم وهااؿ ُمااـ أهااؾ اًمًااٜم٦م  ,  ااؽمم اًمراومْماا٦م اعيرا

ُماااـ دون ذيمااار  ،  إٓ ٕهنااؿ ومااارٌس ِماااالٓ ًم ،وهماااػمهؿ شظمٞمااا٤مم»و ،شطماا٤مومظ»و ،شُمقًماااقي»ُماااـ أُمثااا٤مل  ،٤ماٟمتًاا٤مسمً 

   ؟  قمـ ُمذاهٌٝمؿؿمال

وقمٜماادهؿ ىماا٤مٟمقن جيااّرم شمًااٛمٞمتف  ،شظمٚمااٞم٩م وماا٤مرس»اسماا شريباخلٚمااٞم٩م اًمٕماا»ناارص دوًماا٦م إيااران قمااغم شمًااٛمٞم٦م  ,

وقمٜماادُم٤م  ،ومْمااال قمٛمااـ يًااٛمٞمف اخلٚمااٞم٩م اًمٕمااريب ،سماادون ٟمًاا٦ٌم ،ويٕم٤مىماا٥م ُمااـ يًااٛمٞمف اخلٚمااٞم٩م وم٘مااط ،سمٖمااػم ذًمااؽ

ويٕم٘ماادون اعماا١ممترات  ش-!دول ظمٚمااٞم٩م وماا٤مرس اًمٕمرسمٞماا٦م»: ي٘مقًمااقن شدول اخلٚمااٞم٩م اًمٕمرسمٞماا٦م»يرياادون اًمتٕمٌااػم قمااـ 

وهاال ٓ شمٕماادو ذم  ،وهااذه قمٜماادهؿ ُمًاا٠مخ٦م قمٔمٞمٛماا٦م ولاا٤م ؿماا٠من يمٌااػم -!شاأباادً  ؾمااالاخلٚمااٞم٩م وم٤مر»: ؾمااٜمقي٤م سمٕمٜمااقان

ولاا٤م ُمٜم٤مؾماا٤ٌمت ختااّص  ،وإؾمااام  شمتٖمااػم قمااؼم اًمٕمّمااقر وإزُماا٤من ،ومًااّٛمف ُماا٤م ؿماائ٧َم  ،احل٘مٞم٘ماا٦م أن شمٙمااقن شمًااٛمٞم٦م

 ٤مقم٤م وٓ قم٘ماال وٓ أدسًماؿمااروٓ ُما٤مٟمع ُمٜمٝما٤م ٓ  ،وما٠مي واػٍم ذم شمًاٛمٞم٦م لا٤م ُمٜم٤مؾما٦ٌم ووضم٤مها٦م ؛أطمٞم٤مٟم٤م وشمٕمّؿ أظمارى

ومٞمااا٤م واًمتااا٤مريخوٓ طمتاااك  ًماااقٓ ىماااقة اًم٘مقُمٞمااا٦م  ،وهاااؾ شمًاااتحؼ ُمثاااؾ هاااذه اعمًااا٠مخ٦م يماااؾ هاااذا اًمتٕمٜمّااا٧م ؟!سم٤مجلٖمرا

ؾمااّٛمف ُماا٤م ؿماائ٧َم ُماا٤م دُمااا٧م  -!!٤مؾم٤مت احلٙمٞمٛماا٦مًاااٞموهااؿ ئمٜمقهناا٤م ُمااـ اًم ،اجل٤مهٚمٞماا٦م وقم٘مٚمٞماا٦م اًمِماإم٤مرات اًمت٤مومٝماا٦م
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وإٟماام  ،وىمؾ ٓ ُمِما٤مطّم٦م ،٤مودع همػمك يًّٛمٞمف سمح٥ًم ُم٤م يرى أجًْم  ،شمرى أن اًمتًٛمٞم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م أن٥ًم وأصد.

   -وم٤مًمٕمٛمؾ هق اعمحؽ ،ٟم٤مضمح٤م ذم ُمٞمدان اًمقاىمع ٤مأن٧م إذا يمٜم٧م شمريد أن شمٙمقن ىمقيً 

وماااا٤مٟمٔمر إمم ىمٚماااا٦م  ،ٕم٦م ذم هااااذا اًمزُماااا٤منِماااااٞمٕم٦م إيااااران وهااااؿ دوًماااا٦م اًمؿماااااٞموُمااااـ ذًمااااؽ أجْماااا٤م ًمااااق ٟمٔماااارت إمم  ,

ًُمااا اقمتٜمااا٤مئٝمؿ سم٤مًمٚمٖمااا٦م اًمٕمرسمٞمااا٦م شمٕمٚماااٞماًم  وىماااد يمااا٤من لاااؿ  ،  ُمِمااا٤مهد ُمٕماااروٌف قمٜماااد ُماااـ قمااارومٝمؿؿماااالوهاااذا  ،٤مواطمؽما

ًمٙمااـ أنااك لااؿ ذًمااؽ وٟماا٤مر اًم٘مااقة اًم٘مقُمٞماا٦م  ،وماارٌص ذم اًمتاا٤مريخ أن جيٕمٚمااقا اًمٕمرسمٞماا٦م ًمٖماا٦م رؾمااٛمٞم٦م أو ؿمااٌف رؾمااٛمٞم٦م

وفمٜماال  ،شأقمااراب» وىمااد ًمااقطمظ أهنااؿ ذم ًمٖمااتٝمؿ يٕمااؼّمون قمااـ اًمٕماارب أطمٞم٤مٟماا٤م قمااغم ىمٚماا٦ٍم سمٚمٗمااظ -!ناار. أومئاادهتؿ

 ،راطمااؾ شماا٤مرخيٝمؿومٚمٕمااؾ سمٕمااض أطمٌاا٤مرهؿ دؾّمااٝم٤م لااؿ ذم سمٕمااض ُم ،واهلل أقمٚمااؿ أن ذًمااؽ ُمااـ دؾم٤مئًااٝمؿ اخلٌٞمثاا٦م

ٍب  وُمٕمٚمااقم اًمٗماار. ذم ًمٖماا٦م اًمٕماارب سماالم  ،يٖمٛماازون ااا٤م ذم اًمٕماارب ويتقصااٚمقن ااا٤م إمم رُمااٞمٝمؿ سماا٠مهنؿ جماارُد أقماارا

 ،وٓ أفمٜمٝما٤م ُماـ أصاؾ ًمًاا٤مهنؿ ،وأن إقماراب هاؿ سم٤مديا٦م اًمٕمارب أهااؾ اجلٗما٤م  وىمٚما٦م اًمتٛماّدن ،قمارٍب وأقماراٍب 

ذا فمٜماال ومااٞمام يتٕمٚمااؼ سم٤مؾمااتٕماملؿ لااذه ومٝماا ،ح٦م ىمديٛماا٦م هااؿ أظمااذوه٤م ُمااـ اًمٚمًاا٤من اًمٕمااريبّماااٞمومٝماال يمٚمٛماا٦م قمرسمٞماا٦م وم

 -وإن يم٤من إُمر  ت٤مج إمم ُمزيد ن٘مٞمؼ ،اًمٚمٗمٔم٦م ذم اًمتٕمٌػم قمـ اًمٕمرب

هٞماا٦م اًمراومْمااا٦م ًمٚمٕماااربِماااٞم ًمٚمِمااا٠من اًمؾماااالموىمااد نااادث قمااادٌد ُمااـ اًمدار , وإـمااارائٝمؿ  ،ٕمّل قماااـ ُمًااا٠مخ٦م يمرا

ه يمااذًمؽ عمّماا٤مهرشمف أيمثاار ُمااـ همااػم شًااالماحل»وُمااٞمٚمٝمؿ إمم شمٕمٔمااٞمؿ  ،ؾمااالٕصااٚمف اًمٗم٤مر  شؾمااالؾمااٚمامَن اًمٗم٤مر»

ذم  ,قماـ أئٛما٦م مل اًمٌٞما٧م زقمٛماقا ,أواػ إًمٞمٝما٤م ُما٤م ذم اًمٕمدياد ُماـ روايا٤مهتؿ  ،٤م  ُمـ هذا اًم٘مٌٞمؾؿماٞموأ ،اًمٗمرَس 

 ،يٛمٙماـ ُمراضمٕمتٝما٤م ذم ُمقاوإمٝم٤م ،ًمٚمٙمٚمٞمٜمل وهمػمه ُماـ اًمٙماالم اجلا٤مذم قماـ اًمٕمارب شاًمٙم٤مذم»ايمتٌٝمؿ اعمٕمتٛمدة يم

ـ دؾماا٤مئس زٟماا٤مدىمتٝمؿ اًمٙمٌاا٤مر ُمٓمااّقري وأنااف ُماا وٓ رياا٥َم أن يمااؾ ذًمااؽ ُمقوااقع ُمٙمااذوٌب قمااغم مل اًمٌٞماا٧م 

 -!اعمذه٥م وُمٌّدزم اًمديـ ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل
 

 ئٞمؾ هق قمداٌ  طم٘مٞم٘مّل ؾماراًمٕمدا  سملم اًمراومْم٦م وسملم أُمريٙم٤م وإ : ٤م ؿمااٞمُمٌٜم٤مه ُمـ ضمٝم٦م اًمراومْم٦م قمغم أ ،ا

٤م  ؿمااٞموُمٜمٝما٤م ًمازوم ذًماؽ سمٓمٌٞمٕما٦م إ ،ُمٜمٝم٤م اًمديـ أي ديٜمٝمؿ اعمٌدل اًمذي هؿ قمٚمٞمف وُم٤م ومٞمف ُمـ سم٘م٤مي٤م ديـ احلاؼ

طمٞم٨م إن اًمراومْم٦م يريدون أن جيٕمٚمقا أنٗمًٝمؿ أُم٦م اعؾمالم احل٘مٞم٘مٞم٦م ويريادون أن يٛمًاٙمقا سمزُما٤مم اًم٘مٞما٤مدة ذم 

 ،ٟم٤م ذم أول اعم٘ماا٤ملؿماااريمااام أ ،وأن يٚماازم ُمٜمااف آصاآمدام ُمااع اًمٞمٝمااقد واًمٜمّماا٤مرىٓ سمااد وهااذا  ،إُماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م

 -٤مدي٦م اعىمٚمٞمٛمٞم٦مًاٞموُمٜمٝم٤م اًمت٤مريخ وإـمامع اًمتقؾمٕمٞم٦م واًم

ـّ أناااف ئؾماااارٓ قمااادا  سمااالم اًمراومْمااا٦م وسمااالم اًمٞمٝماااقد ذم دويٚمااا٦م إ ومٛماااـ فمااا وم٘ماااد  ،وٓ سمٞماااٜمٝمؿ وسمااالم أُمريٙمااا٤م ،ؾٞما

قمااغم  شٟمٔمرياا٦م اعماا١ماُمرة»ويرضمااع ضمااز  ُمااـ ذًمااؽ قمٜمااد سمٕمااض اًمٜماا٤مس إمم شماا٠مثػم ُماا٤م ُيًااٛمك قمٜمااد اعمث٘مٗماالم سمااا ،أظمٓماا٠م

 ،قمٚماااؿواهلل أ -!تٜمااا٤م ًمألؾماااػوهااال ُماااـ ُمٕم٤مىماااد اخلٚماااؾ ذم صم٘م٤موم ،٤مىمل قمٛمقًُماااِمااااراًمٕم٘ماااؾ اًمٕماااريب واعؾماااالُمل واًم



553  

  

وهااق ياارى اًمٕماادا  سماالم ُمٚمااؾ اًمٙمٗماار  ،قمااـ مياا٤مت اهلل ذم اًمٙمااقن اوحاا٤مذا يااذه٥م اعٟمًاا٤من اعمًااٚمؿ اًمٕم٤مىمااؾ سمٕمٞماادً 

ويٙمااقن سماالم أهااؾ اًم٤ٌمـمااؾ  ،اع واًمٕماادا  يٙمااقن سماالم احلااؼ واًم٤ٌمـمااؾّماااروم٤مًم ،أُماا٤مم ٟم٤مفمريااف وقمااغم ُماادار اًمتاا٤مريخ

ٌٌُؾ  واًم٤ٌمـمؾ أؿمٙم٤مل ؟وم٠مجـ اعؿمٙم٤مُل  ،أهؾ سم٤مـمؾ يّم٤مرقمقن أهؾ سم٤مـمؾ: اعمختٚمٗملم    -وأنقاع وؾم

 : ُب ل٤م أُمثٚم٦مْمار٤م  ٟمؿماٞموىمد يًتِمٙمؾ سمٕمض اعمًٚمٛملم هٜم٤م أ

 ٤مت سماا٠مهنؿ أقماا٤مٟمقا ّمااارلم ُمااـ شمؾماااٞم٤مًاٞمُماا٤م صاادر قمااـ سمٕمااض يمٌاا٤مر ىمٞماا٤مداهتؿ وُمًاا١موًمٞمٝمؿ اًم: ومٛمااـ ذًمااؽ

ويماااا٤من  شحمٛمااااد أبٓمحاااال»يمااااام ىماااا٤مل  ،أُمريٙماااا٤م ذم اطمااااتالل أومٖم٤مٟمًاااات٤من واًم٘مْماااا٤م  قمااااغم ـم٤مًمٌاااا٤من ويمااااذا ذم اًمٕماااارا.

ف اًمٕمٚمامٟمٞمااقن سمٗمخاار  ًااده قمٚمٞماا,ئااٞمس اجلٛمٝمقرياا٦م ذم إيااران طمٞماا٨م وىمااػ ر شحمٛمااد ظماا٤ممتل»اًماا ٤مؾماا٤مقمتٝم٤م ُمٕم٤موًٟماا

ذم ظمتاااا٤مم أقمااااامل ُماااا١ممتر اخلٚمااااٞم٩م وناااادي٤مت اعمًاااات٘مٌؾ اًمااااذي يٜمٔمٛمااااف ُمريمااااز اعُماااا٤مرات  ,اًمٕماااارب اعمتاااا٠مُمريمقن

م ًمااااٞمٕمٚمـ أن ٧5.٧.2١١6ًمٚمدراؾمااا٤مت واًمٌحاااقث آؾمااااؽماشمٞمجٞم٦م ؾماااٜمقي٤م سم٢مُماااا٤مرة أباااق فمٌااال ُمًاااا٤م  اًمثالصمااا٤م  

ًماااقٓ » وُم١ميمااادا أناااف ،شىمااادُم٧م اًمٙمثاااػم ُماااـ اًمٕماااقن ًمألُماااريٙمٞملم ذم طمااارسمٞمٝمؿ واااد أومٖم٤مٟمًااات٤من واًمٕمااارا.» سماااالده

شاًمتٕم٤مون اعيرا  ح٤م ؾم٘مٓم٧م يم٤مسمقل وسمٖمداد اذه اًمًٝمقًم٦م
(1)

ـها 
(2)

-  

اًماارئٞمس اًمًاا٤مسمؼ ورئااٞمس جمٚمااس شمِمااخٞمص ُمّمااٚمح٦م اًمٜمٔماا٤مم  شراومًااٜمج٤م »وهااذا اًم٘مااقل ٟمٗمًااف ىم٤مًمااف ىمٌٚمااف 

ٟمٞما٦م » :سم٤مًم٘مقل ١6.١2.2١١2ٛمٕم٦م ذم ضم٤مُمٕم٦م ـمٝمران يقم ح ذم ظمٓم٦ٌم اجلصارطملم  ٤مطم٤مًمٞمً  إن اًم٘ماقات اعيرا

ىم٤مشمٚماااا٧م ـم٤مًمٌاااا٤من وؾماااا٤ممه٧م ذم دطمرهاااا٤م وإٟمااااف ًمااااق مل شمًاااا٤مقمد ىمااااّقاهتؿ ذم ىمتاااا٤مل ـم٤مًمٌاااا٤من ًمٖماااار. إُمريٙمٞمااااقن ذم 

وجيا٥م قماغم أُمريٙما٤م أن شمٕمٚماؿ أناف ًماقٓ اجلاٞمش اعيارا  اًمِمإمٌل ُما٤م اؾماتٓم٤مقم٧م أُمريٙما٤م أن  ،اعمًتٜم٘مع إومٖما٤م 

شنشمً٘مط ـم٤مًم٤ٌم
(3)

 -ـها 

ي٦م ذم اًمٜمّماااػ ًاااارُمًااا١مول إُماااـ اًم٘ماااقُمل ذم ُمااا١ممتر قم٘ماااد سمٛمديٜمااا٦م سماااػمن اًمًقي شٓرجيااا٤م  قماااكم»ويمااارره 

   -وٟم٘مٚمتف وؾم٤مئؾ إقمالم ُمتٕمددة ،م2١١١إول ُمـ ؿمٝمر ومؼماير ُمـ هذا اًمٕم٤مم اعومرٟمجل 

قماااكم »عمرؿماااد اًمثاااقرة  ٤مددسمٚمقُماااوُمًتِمااا٤مر  ،وهاااق وزيااار ظم٤مرضمٞمااا٦م ؾمااا٤مسمؼ ،شأيماااؼم وٓيتااال قماااكم»ويمااارره 

ياار 2٧ذم ومرٟمًاا٤م سمتاا٤مريخ  ٤مطم٤مًمًٞماا ش٤مُمٞمٜماا٤مئلظم ذم شم٘مرياار ُمراؾمااٚمٝم٤م  شؾمااالاًمٌاال يب  ٦مإذاقماا»يمااام ٟم٘مٚمتااف  ،م2١١١ ومؼما

 -ومؼماير 22ُمـ سم٤مريس ذم سمرٟم٤مُم٩م قم٤ممل اًمّم٤ٌمح ًمٚمٞمقم اًمت٤مزم  شاجؾمارحمٛمد ُمٜمػم »

                                      
 ]اعم١مًمػ[ؾمالم، واخلؼم ُمِمٝمقر ٟم٘مٚمتف اًمٕمديد ُمـ وؾم٤مئؾ اعقمالم- ٟم٘مال قمـ ُمقىمع ُمٗمٙمرة اع (٧)

، وهق اًمٚم٘م٤م  اًمث٤م  ًمٚمًح٤مب ُمع اًمِماٞمخ شىمرا ة ًمألطمداث» :شُم١مؾم٦ًم اًمًح٤مب اعقمالُمٞم٦م»اٟمٔمر شمّمار ٤مت ه٤مصمٚم٦م ًمف ُمّمقرة ذم ؿماريط  (2)

 ]اعم١مًمػ[ذم اعمقوقع ذم ٟمٗمس اًمِماريط-  شـد- أجٛم»( وُم٤م سمٕمده، وراضمع يمالم 64: ٧5: ٧، قمٜمد اًمزُمـ )شأجٛمـ اًمٔمقاهري»اًمديمتقر 

- ٟم٘مال قمـ ضمريدة اًمِمار. إوؾمط سمت٤مريخ اًمٞمقم اًمت٤مزم ًمتٚمؽ اجلٛمٕم٦م، ٟم٘مٚمتف سمقاؾمٓم٦م قمدة أبح٤مث وُم٘م٤مٓت ٟم٘مٚم٧م قمـ اجلريدة اعمذيمقرة (1)

 ]اعم١مًمػ[
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ـ ـمرح سمٕمض إؾمئٚم٦م ،وم٢مذا أردٟم٤م نٚمٞمؾ هذه اًمتّمار ٤مت ًُ  :ومٞمح

 ؟اطمتالل أومٖم٤مٟمًت٤من واًمٕمرا.إيران ومٕمال ؾم٤مقمدت أُمريٙم٤م ذم هؾ 

ُن ذًمؽ  ؟وح٤مذا وقمغم أي أؾم٤مس ومٕمٚم٧م إيرا

أي هااؾ هااذا دًمٞمااؾ  ؟وأنااف ٓ قماادا  سمٞمااٜمٝمام ذم احل٘مٞم٘ماا٦م ،هااؾ هااق دًمٞمااؾ قمااغم أهنااؿ أوًمٞماا٤م  أصاادىم٤م  ُمتحاا٤مسّمقن

 ؟قمغم اٟمتٗم٤م  اًمٕمدا  سملم اًمٓمروملم

ذم همزوهاااااا٤م  أهناااااا٤م ٓ وًمااااااـ شمًاااااا٤مقمد أُمريٙماااااا٤م ٤مأن إيااااااران أقمٚمٜماااااا٧م فم٤مهرًياااااا وماااااا٤مجلقاب قمااااااـ اًمًاااااا١مال إول

وُمااا٤م ُياااا٘م٤مل ُماااـ أهنااا٤م همْمااا٧م  ،  فمااا٤مهٍر يمٌاااػمِماااالوسم٤مًمٗمٕماااؾ ٓ ُيٕماااَرف أهنااا٤م ؾمااا٤مقمدت سم ،ٕومٖم٤مٟمًااات٤من وًمٚمٕمااارا.

وهاااق إن  ،وماااال أقمااارُف صاااحتف ،اًمٓمااارف قماااـ اؾماااتخدام إُمريٙمااا٤من عمج٤ملااا٤م اجلاااقّي ذم همااازوهؿ ٕومٖم٤مٟمًااات٤من

ٟمٞملم( وهاذا    ؿماالوأُما٤م  ،هماػُم ُمًاتٖمربطمّمؾ ومٞمٛمٙمـ شم٠مويٚمف سم٠منف واىمٌع ُمـ إُمريٙم٤من سمادون إذهناؿ )اعيارا

 :وم٢ميران ؾم٤مقمدت إُمريٙم٤من ُم٤ًمقمدة أظمٗمك ىمٚمٞمال وهل ُمـ ٟمققملممظمر ُمـ اعم٤ًمقمدة واعمٕمقٟم٦م 

وماا٢ميران اًمتاال شماازقمؿ أهناا٤م دوًماا٦م إؾمااالُمٞم٦م وشماازاطمؿ وشمٜماا٤مومس قمااغم  ،وهااق قماادم اعمداومٕماا٦م ،ُمااـ اًمٜمااقع اًمًااٚمٌّل 

ّمااا٤مرى اًمٖمااا٤مزيـ ًماااٌالد اعمًاااٚمٛملم ذم ىمٞمااا٤مدة اًمٕمااا٤ممل اعؾماااالُمل مل شمٌاااِد أي ُمداومٕمااا٦م ُماااـ أي ٟماااقٍع ًمألُمريٙمااا٤من اًمٜم

خّٚمّمقهن٤م ُماااااـ قمااااادّوهي٤م ؾمااااااٞمسماااااؾ ىماااااد أبااااادت اًمٗمااااارَح سماااااذًمؽ سمٜمااااا٤مً  قماااااغم أن إُمريٙمااااا٤من  ،أومٖم٤مٟمًااااات٤من واًمٕمااااارا.

 -ًالمٟمٔم٤مم ـم٤مًم٤ٌمن )إُم٤مرة أومٖم٤مٟمًت٤من اعؾمالُمٞم٦م( وٟمٔم٤مم صدام طم: اًمٚمدوديـ ومه٤م

سم٢مهمال. احلادود  ,قمغم إىمؾذم طم٤مًم٦م أومٖم٤مٟمًت٤من ,وهل أهن٤م ؾم٤مقمدت إُمريٙم٤من  ،وُمـ اًمٜمقع اعجي٤ميب

ويمٞمااده٤م لااؿ واقمت٤ٌمرهاا٤م إياا٤مهؿ قماادّوا  شـم٤مًمٌاا٤من»يمااام أن حم٤مرسماا٦م إيااران اًمًاا٤مسم٘م٦م ًمٜمٔماا٤مم  ،واًمتْمااٞمٞمؼ قمااغم ـم٤مًمٌاا٤من

وُمًا٤مقمدهت٤م اعمًاتٛمرة لاذا  ،ون٤مًمٗمٝم٤م ُماع نا٤مًمػ اًمِماامل إومٖما٤م  اعمخا٤مًمػ واعمٕما٤مدي ًمٓم٤مًمٌا٤من ،٤ماؾمؽماشمٞمجّٞماً

وسم٘مٞمااا٤مدة  ،قمٛمٚمٞمااا٤م شأمحاااد ؿمااا٤مه ُمًااإمقد»ضمٞماااؽ وَُماااـ ُمٕمٝماااؿ سم٘مٞمااا٤مدة يلم واًمٓم٤مِمااااػماًمتحااا٤مًمػ وهاااق نااا٤مًمػ اًمٌٜم

ٟمٞملم إمم طمااد اًمٞمااقموهااذا إظمااػم ذو قمالىماا ،ٟمٔمرياا٤م شسمرهاا٤من اًمااديـ رسماا٤م » يماا٤من ي٘مااٞمؿ وىمااد  ،٦م ضمٞماادة ُمااع اعياارا

قماااغم همااازو  ًمألُمريٙمااا٤منيماااؾ ذًماااؽ يٛمٙماااـ أن ُيٕمَتاااؼم سمٛمٕمٜماااًك ُماااـ اعمٕمااا٤م  ُماااـ اعمًااا٤مقمدة ًمٗماااؽمة ـمقيٚمااا٦م ذم إياااران 

ٕهناااؿ وماااٞمام يتٕمٚماااؼ سمااا٤مًمٕمرا. سم٢مُمٙمااا٤مهنؿ أن ي٘مقًماااقا إن صااادام  ،واااح ُمٜماااف ذم ؿمااا٠من اًمٕمااارا.وهاااق أو ،أومٖم٤مٟمًااات٤من

ومٚماااٞمس لاااؿ طمجااا٦م ذم  شـم٤مًمٌااا٤من»أُمااا٤م  ،وومٕماااؾ وومٕماااؾ ا سمٜمااا٤م يمثاااػمً  واااار  وٟمٔم٤مُماااف قمااادّو ًمٜمااا٤م طم٤مرسمٜمااا٤م ؾماااٜملَم ـمقيٚمااا٦م وأ

 ودًٓمااا٦م ُمْمااا٤موم٦م إمم ،وهاااق ُمثااا٤مل يٜمْمااا٤مف إمم أُمثٚمااا٦م شمٜم٤مىمْمااا٤مت اًمراومْمااا٦م ،طماااراؿ إٓ قماااداوة اًماااديـ ٓ هماااػم

 -يمام ؾمٌؼ احلدي٨م قمٜمٝم٤م ،ٕمٞم٦مِماٞماًمدٓٓت اًمٙمثػمة قمغم أضمٜمدهتؿ اًمٓم٤مئٗمٞم٦م اًم

 --صمؿ ؾمٚمٛمتٝم٤م ًمٚمّمٚمٞمٌٞملم شهػمات»اًمتل ه٤مو٧م  شحمٛمد إؾمامقمٞمؾ»يمام ضمٝمزت إيران ىمقات 

اًمتال دظمٚما٧م إمم  ،ٕمٞم٦م احلٚمٞمٗما٦م لا٤مِمااٞموذم اًمٕمرا. ؾم٤مقمدت إيران أُمريٙم٤م ُماـ ظماالل دقمٛمٝما٤م ًمألطمازاب اًم
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 -٤مت إُمريٙمٞم٦ماًمٕمرا. قمغم فمٝمقر اًمدسم٤مسم

وما٢من  ؛ها٤م قمرومٜما٤مه ،ومٝمذه سمٕمض أنقاع اعم٤ًمقمدة اًمتل ىمدُمتٝم٤م إيران ُٕمريٙم٤م ذم هاذيـ احلارسملم اًمّماٚمٞمٌّٞمتلم

 -!  مظمرؿمالومٝمذا  ،ون إمم ُم٤ًمقمدات أظمرى ىمّدُمقه٤م ذم اخلٗم٤م ِماػمٕم٦م يِماٞميم٤من أوئلؽ اعمتحدصمقن اًم

أو همػمه٤م ه٤م يٛمٙمـ أن  ،عمِم٤مر إًمٞمٝم٤موم٢من إيران ؾم٤مقمدت أُمريٙم٤م اعم٤ًمقمدة ا --وأُم٤م ضمقاب اًم١ًمال اًمث٤م 

وم٢مهنااا٤م يم٤مٟمااا٧م شمرضماااق أن أُمريٙمااا٤م ؾمتخّٚمّماااٝم٤م ُماااـ قمااادّوهي٤م  ؛ًمٔمٜمٝمااا٤م أن ذم ذًماااؽ ُمّماااٚمح٦م لااا٤م ،يٙماااقن ذم اخلٗمااا٤م 

وًمٙمٜمٝمااا٤م سمٓمٌٞمٕمااا٦م احلااا٤مل ًمٞمًااا٧م هن٤ميااا٦م  ،ذًماااؽ إمم طماااد ُمااا٤م وىماااد شماااؿ   ،وٟمٔمااا٤مم صااادام ،ٟمٔمااا٤مم ـم٤مًمٌااا٤من: اعَمخاااقوملْم 

وإُمثٚماا٦م  ،٤مؾم٦م اًمراومْمااٞم٦مًاااٞمن٤مٟمٞماا٦م وآٟمتٝم٤مزياا٦م واًمٔمرومٞماا٦م ذم اًموهااذا ذم احل٘مٞم٘ماا٦م ُمثاا٤مٌل ًمٚمٓمٌٞمٕماا٦م إ --اعمٓماا٤مف

صمااااؿ هااااق ُمثاااا٤مل أجْماااا٤م حاااا٤م يٗمٕمٚمااااف اًمااااٌٖمض واحل٘مااااد سمّماااا٤مطمٌف ُمااااـ اًمٕمٛمااااك واًمًااااٙمرة واًمزيااااغ قمااااـ  ؛يمثااااػمة ضماااادا

وإٓ ومحتاااك اًمٙمااا٤مومر اًمٕم٤مىماااؾ ًماااق أنّماااػ ًمٕمااارَف أن سم٘مااا٤م  ٟمٔمااا٤مم ـم٤مًمٌااا٤من )إُمااا٤مرة  ،اًمّماااقاب ذم ن٘مٞماااؼ ُمّمااا٤محلف

ع أو اًمًااٜمـ ِمااارؾمااقا  سمٛمٕمٞماا٤مر اًم ،أومٖم٤مٟمًاات٤من ظمااػٌم عيااران ُمااـ اطمااتالل أُمػميماا٤م لاا٤مأومٖم٤مٟمًاات٤من اعؾمااالُمٞم٦م( ذم 

ُره ظماااػٌم واعؾماااالم رمحااا٦م ًمٚمٕمااا٤معملمِماااارٕمٞمااا٤مر اًمٛمٌوم ،اًمٙمقٟمٞمااا٦م وسمٛمٕمٞمااا٤مر اًمًاااٜمـ ومااا٢من  ،ع ومااا٢من اعمًاااٚمؿ ظماااػٌم وضماااقا

 -اًمت٤مريخ ؿم٤مهٌد سمرمح٦م أهؾ اًمًٜم٦م ًمٚمراومْم٦م

اًمااارواومض ٓ يتزقمااازع ُمٝماااام طمااا٤موًمقا ؾ قمٜماااد صااااٞمف ُماااـ اًمراومْمااا٦م ُمٌٜمااال قماااغم أصاااؾ أّماااارًمٙماااـ هاااذا اًمت

وأُماااا٤م  ،أهااااؾ اًمًااااٜم٦م: وهااااق أن اًمٕماااادّو إول وإقمٔمااااؿ لااااؿ قمااااغم ُماااادار وضمااااقدهؿ وشماااا٤مرخيٝمؿ هااااق ،إظمٗماااا٤م ه

وأُمارهؿ أهاقن ُمااـ  ،ؾماٝمٌؾ وأهاؾ يمتاا٤مٍب يٛمٙماـ ُماقادقمتٝمؿ واًمتٕما٤ميش ُمٕمٝمااؿ اًمٜمّما٤مرى واًمٞمٝماقد وما٢مهنؿ قماادو  

 :ومٝمؿ سمٙمؾ سم٤ًمـم٦م يرون أيت ،وم٤متّماراًمتاٟمٌٜم٧م قمٚمٞمف ُمثؾ هذه  ،ٕم٦م اًمراومْم٦مِماٞمهذا أصؾ قمٜمد اًم ،ذًمؽ

ذم اعىمٚمٞمٛماااالم  ٓ ؾمااااٞمامٙمقن دقمااااام ٕهااااؾ اًمًااااٜم٦م ذم إيااااران وؾماااااٞمًمااااق متٙمااااـ وىمااااقَي وم٢مٟمااااف  شـم٤مًمٌاااا٤من»ٟمٔماااا٤مم 

 ،قمااغم دوًمااتٝمؿ وٟمٔمااا٤مُمٝمؿ ا ٙمقن ذًمااؽ ظمٓماارا دائاااام ويمٌااػمً ؾماااٞمو ،سمٚمقؿمًاات٤من وظمراؾمااا٤من: اعمجاا٤موريـ ًمااف ومهاا٤م

وىماقة  ،وىماقة آٟمٓماال. ُماـ اًماداظمؾ ،  اًماديٜمل واًمٕم٘ماديىماقة اًمٕمادا: ىماقة ُمتٕماددةصاار جٛمع سمالم قمٜم٤مؾمااٞمٕنف 

اعمجا٤مورة اعمًات٘مرة ذم ياد أهاؾ اًمًاٜم٦م  أومٖم٤مٟمًات٤منأي دوًما٦م  ،ُماـ ظماالل اجلاقار إومٖما٤م  لآؾمؽماشمٞمجاًمٕمٛمؼ 

ٕم٦م ذم دوًماا٦م إيااران يٗمّْمااٚمقن سمااال شمااردد أن ِماااٞمومٛمااـ أضمااؾ يمااؾ ذًمااؽ وماا٢من اًم ؛اعمتااديٜملم أهااؾ اًمتقطمٞمااد واًمت٘مااقى

ًمٙماااٜمٝمؿ ُماااع ذًماااؽ قمٜمااادهؿ زوايااا٤م أظمااارى  ،هاااذا ٓ ياااؽمددون ومٞماااف ،غم أومٖم٤مٟمًااات٤منيٙمقٟماااقا ذم صاااػ أُمريٙمااا٤م قمااا

يماااام ٓ  ،وماااال يٛمٙماااٜمٝمؿ أن ئمٝماااروا ذم اًمّماااقرة أُمااا٤مم إُماا٦م اعؾماااالُمٞم٦م سمااا٠مهنؿ أوًمٞمااا٤م  وأقماااقان ُٕمريٙمااا٤م ،ًمٚمٜمٔماار

وماا٤معمقىمػ  ،يٛمٙمااٜمٝمؿ أن ي٘مٗمااقا ُمااع أُمريٙماا٤م وىمقوماا٤م يماا٤مُمال حاا٤م شم٘ماادم ُمااـ اًمٕماادا  سمٞمااٜمٝمام ًمألؾماا٤ٌمب اًمتاال ذيمرٟم٤مهاا٤م

 -يرا  إذن يم٤من ُمٌٜمٞم٤م قمغم ُمقازٟم٦م سملم يمؾ هذه اًمتج٤مذسم٤متاع

ٕم٦م ومُمااا٤ملؿ ِمااااٞمُمّمااا٤محلٝمؿ يم ،٦م اًمٓم٤مئٗمٞمااا٦مّمااااٞمأن اًمراومْمااا٦م يٜمٓمٚم٘ماااقن ُماااـ ُمّمااا٤محلٝمؿ اًمِمخ --واخلالصااا٦م
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وُمٝماام طما٤موًمقا اًمتٛمقياف قماغم  ،  مظمارؿماالوأُما٦م اعؾماالم )أهاؾ اًمًاٜم٦م(  ، ؿماالومٝماؿ ذم احل٘مٞم٘ما٦م  ،وـمٛمقطما٤مهتؿ

 -قم٦مًارٕطمداث اًمٙمؼمى ذم اًمقضمقد شمٙمِمٗمٝمؿ سموم٢من شمٜم٤مىمْم٤مهتؿ شمٗمْمحٝمؿ وا ؛ذًمؽ

ئؼ اًمدسمٚمقُم٤موأجًْم  ٟمٞم٦م اًمتٚمقُّ ؾماٞم٤م ومٛمـ اجلدير سم٤معمالطمٔم٦م أن ُمـ ـمرا ن ذم اعمج٤مدًم٦م سم٤مًم٤ٌمـمؾ ويمثرة ٦م اعيرا

ومٝمؿ ي٘مقًمقن ًمألُمريٙم٤من ُمـ سم٤مب اعمح٤مضم٦م لؿ وإفمٝم٤مر أهنؿ لؿ ُمٜم٦م  ،وإفمٝم٤مر اعمٜم٦م قمغم اخلّمقم ،اًمدقم٤موى

ل  ،وح٤م ىمدرشمؿ قمغم يمذا ،ٓمٕمتؿ يمذاًمقٟٓم٤م ٟمحـ ح٤م اؾمت: قمٚمٞمٝمؿ وهق ؾمٌٞمؾ وم٤مؿمؾ قمغم يمؾ طم٤مل أؿمٌف سم٠مطمقا

 -وسم٤مًمت٤مزم وم٢من اًم١ًمال اًمث٤مًم٨م يٙمقن ىمد اشمْمح٧م اعضم٤مسم٦م قمٚمٞمف -!أهؾ اخل٦ًم واًمْمٕم٦م

( ٧22٧إمم  ٧262 ٤مت ًمّمٌحل اًمٓمٗمٞمكم اًمازقمٞمؿ اًمًا٤مسمؼ حلازب اهلل )ّمارشم: وه٤م ىمد يًتِمٙمؾ أجْم٤م

واعم٘م٤موُماااا٦م ذم ًمٌٜماااا٤من ظمٓمٗماااا٧م  ،وع إُمػميماااالِمااااارًمٕماااا٤ممل ورأس طمرسماااا٦م اعمع ذم اِماااااٞمإيااااران ظمٓماااار قمااااغم اًمت» سماااا٠من

ئٞمؾؾماروأصٌح٧م طمرس طمدود ع ـها يٕمٜمل سم٤معم٘م٤موُم٦م ُمٜمٔمٛم٦م طمزب اهلل شا
(1)

-  

إن احلاقار مل يٜم٘مٓماع » :ٕمل اًمٚمٌٜما٤م  ىما٤مل ومٞمٝما٤مِمااٞماعمرضماع اًم ش ومْماؾ اهللًالمحمٛمد طم»ا ٤مت ًمّماروُمثٚمٝم٤م شم

ؾ ىمااد جيٕمااؾ صاااٞمٚمٞم٦م هٜماا٤م وهٜماا٤مك ُماا٤م يااقطمل أن احلااقار ذم اًمتٗم٤مّماااٞمسماالم إيااران وأُمريٙماا٤م ذم سمٕمااض اًم٘مْماا٤مي٤م اًمتٗم

شومٙمرة احلقار ذم اعم٤ٌمدئ أيمثر واىمٕمٞم٦م
(2)

   -ـها 

ٟمٞملم أجْم٤مّماروُمثٚمٝم٤م شم ومٙمؾ هاذا جيا٥م  ؛ةواروهذه جمرد أُمثٚم٦م طم٤م ، ٤مت ُمِم٤ما٦م أظمرى عم١ًموًملم إيرا

ئٞمؾماارعهلل قمٛمٞمٚما٦م وُماـ اخلٓما٠م آؾماتدٓل سماف قماغم أن ُمٜمٔمٛما٦م طمازب ا ،٤مىمف اًمّماحٞمحؾمااٞمأن يٗمٝمؿ ذم   ٤مرأؾًما ؾا

يمااام ىمااد يًااتدل  ،وأنااف ٓ قماادا  سمٞمااٜمٝمام ،وٓ أن إيااران صااديؼ ُٕمريٙماا٤م ووزم محااٞمؿ ،وأهناا٤م طمٌٞماا٥ٌم ووزّم ًمٚمٞمٝمااقد

 -!هذا ظمٓم٠م يٜمٌٖمل أن ُيّمّحح ،سمذًمؽ سمٕمض اعظمقة

سمًاا٥ٌم  ،٤م٤م وـمٌٞمٕمًٞمااّماااٞمقماادا  ؿمخ ،اًمٚمٌٜماا٤م  شطماازب اهلل»أوٓ هااق أن قماادّو عمٜمٔمٛماا٦م  شصااٌحل اًمٓمٗمااٞمكم»

ومٝمااق ظمّمااؿ لاؿ وقماادّو وسم٢مُمٙم٤مٟمااف أن ي٘مااقل قمااٜمٝمؿ  ،م٧22٧ٟم٘ماالب قمٚمٞمااف وإسمٕماا٤مده قمااـ ىمٞما٤مدة احلاازب ؾمااٜم٦م آ

ئاااد سمٛمثٚمااافؿماااالأي  صماااؿ يمالُماااف يٛمٙماااـ ومٝمٛماااف قماااغم اعم٤ٌمًمٖمااا٦م وأن اعم٘مّماااقد أن هاااذه اعمٜمٔمٛمااا٦م  ،  هااا٤م شمًاااٛمح اًمٕمقا

( ٧224 شٟمٞمًااااا٤من»وشمٗمااااا٤مهؿ أبريااااؾ  ٧226 شمتااااقز»٤مؾم٤مهت٤م )شمٗم٤ممهاااا٤مت يقًمٞماااااق ؾمااااااٞمصاااا٤مرت سمًااااا٥ٌم أومٕم٤ملاااا٤م و

ئٞمؾؾماروم٤مت ص٤مرت يم٠مهن٤م طم٤مرؾم٦م حلدود إّماروهمػمه٤م ُمـ اًمت ئٞمؾ ُماـ ؾماارسم٤معوا٤موم٦م إمم يمقهنا٤م طم٤مرؾما٦م ع ،ا ا

د سمتٚمؽ اجلٌٝم٦م وسم٤مًمت٤مزم ؾمٕمٞمٝم٤م ًمٚم٘مْم٤م  قمغم يمؾ وم ؾ ُم٘م٤موم هٜم٤مك ُماـ أهاؾ اًمًاٜم٦م ّماٞمضمٝم٦م أن حم٤موًمتٝم٤م آٟمٗمرا

ئٞمؾؾمااااارأي إمم طمراؾماااا٦م إ ،ياااا١مول إمم ذًمااااؽ ،ُمااااـ اًمٗمٚمًاااآمٞمٜمٞملم أو اًمٚمٌٜماااا٤مٟمٞملم وٓ  ،ومٝمااااذا اؾمااااتدٓل سماااا٤مًمالزم ،ا

                                      
 - ]اعم١مًمػ[2١١1ؾمٌتٛمؼم 25اخلٛمٞماس 2١4١صحٞمٗم٦م اًمِمار. إوؾمط. اًمٕمدد (٧)

ر ًمف ُمع صحٞمٗم٦م (2)  - ]اعم١مًمػ[، ٟم٘ماًل قمـ ُمقىمٕمف قمغم آٟمؽمٟم٧م2٧.٧2.2١١2اخلٚمٞم٩م اعُم٤مراشمٞم٦م سمت٤مريخ  طمقا



557  

  

وماال  ،اوأُم٤م ضمري٤مهن٤م سمالم اخلّماقم ومٙمثاػم ضمادً  ،خيٗمك أن ُمثؾ هذه أرا  وآٟمت٘م٤مدات ي٘مقل٤م طمتك اًمقزّم ًمقًمّٞمف

 -هذا ٟمحـ ٟم٘مرر اجلقاب قمٚمٞمف سم٠مدًمتٜم٤م اعمًت٘مٚم٦م ،٥ٌم حمؼ ذم هذا أو ّٓماٞمصمؿ هؾ هق ُم -!ا ُيٗمَرح ا٤م يمثػمً 

ومْمااا٦م وأُمااا٤م إىماااقال اًمّمااا٤مدرة قماااـ أىمٓمااا٤مب  ٟمٞملم أو هماااػمهؿ اعمؾمااااٞم٤مًاٞمؾماااقا  ُماااـ اًماًمرا طم٦م ّماااارلم اعيااارا

ئٞمؾ رسمااامؾماااروطمتااك إ ،سمقضمااقد ناا٤مور سماالم إيااران وأُمريٙماا٤م ومٝماال يمااذًمؽ هاا٤م ٓ  ،وٟمحااق ذًمااؽ ،وأهناا٤م مل شمٜم٘مٓمااع ،ا

وماااٜمحـ ُمت٘مااارٌر قمٜمااادٟم٤م سمٙماااؾ وواااقح  ،وٓ طم٤مضمااا٦م سمٜمااا٤م إًمٞماااف ،ا يٜمٌٖمااال ًمٚم٤ٌمطمااا٨م أو ًمٚمٛمٜمااا٤مفمر أن يٕماااّقل قمٚمٞماااف يمثاااػمً 

ٟمٞما٦م واًمراومْماٞم٦م قمٛمقًُماًاٞمًمُمٕم٤ممل وـمٌٞمٕم٦م ا اًمٕم٘مالٟمٞما٦م اعمٗمرـما٦م واًمؼماهمامشمٞما٦م واعمٞمٙم٤مومٞمٚمٞما٦م : ُماـ طمٞما٨م ٤م٤مؾم٦م اعيرا

وحمااا٤موٓت ُماااـ اًمٓماااروملم ًمتح٘مٞماااؼ  ،وسم٤مًمتااا٤مزم ومقضماااقد طماااقارات وًم٘مااا٤م ات ---!وإن٤مٟمٞمااا٦م واًمٓم٤مئٗمٞمااا٦م ،أطمٞم٤مٟمااا٤م

اًمراومْما٦م( واًمٓمروما٤من )أُمريٙما٤م و ،ا  قما٤مدي ضمادً ؿماالهاذا  ،ُمـ ذًماؽ ,وهم٤مًمٌٝم٤م ُمّم٤مًمح مٟمٞم٦م,سمٕمض اعمّم٤مًمح 

 -يٗمٕمالٟمف سمٜمٗمس ُمًتقى اًمٜمِم٤مط أو اًمٗمتقر

ا أو ؾمااااره واًمٕماادّو  ااا٤مور قماادو   ،وٓ ياااٜم٘مض ُماا٤م ىمررٟماا٤مه أقمااااله ،ويمااؾ ذًمااؽ ٓ يٜمااا٤مذم صمٌااقت اًمٕمااادا  سمٞمااٜمٝمام

ًمٙمااـ قمٚمٞمٜماا٤م أن  ،هااذا همااػم ُمًااتٖمرٍب  ،٤مؾم٦م آٟمتٝم٤مزياا٦م وهمػمهاا٤مًاااٞمويًااتٖمٚمف ويااامرس ُمٕمااف اًم ،ويٗم٤مووااف ا ضمٝماارً 

ٟمٞملم واًمراومْم٦م قمٛمقُمً ٟمٗمٝمؿ شمرشمٞم٥م اًمٕمداوات قمٜمد اع  -ُت إًمٞمف ىمٌؾ ىمٚمٞمؾؿماريمام أ ،٤ميرا

 

 «عٓز ايضاؾن١ شايدلاغُات١ٝ : 

: وُمٕمٜمااا٤مه قماااغم وضماااف اًمت٘مرياااا٥م ،صااااراعمٕم٤م ؾماااال٤مًاٞمًمٗماااظ ُمًاااتٕمٛمؾ ذم آصااآمالح اًم شاًمؼماهمامشمٞمااا٦م» ًمٗماااظ

قمااال ُمّماااا٤محلٝم٤م وًماااق اعم١مىمتاااا٦م واًمٕم٤مضمٚمااا٦م اًم ـ وشماااتخغم ذم ؾمااااٌٞمؾ ذًماااؽ قماااا ،يٕم٦مًاااااراًمٕم٘مالٟمٞمااا٦م اعمٗمرـمااا٦م اًمتاااال شمرا

ُمااـ  ٤مُمااع أن هااذا اعمّماآمٚمح أجْماا٤م أطمٞم٤مٟماا٤م ُيًااتٕمٛمؾ اؾمااتٕمامٓ أيمثاار ىمرسًماا ،اعمٌاا٤مدئ واًم٘مااٞمؿ واًمِماإم٤مرات اعمٕمٚمٜماا٦م

ؾمااقا   ٤مواًمراومْماا٦م قمٛمقًُماا ،شٚم٦مؾماااٞماًمٖم٤مياا٦م شمااؼمر اًمق»٦م وُمٌاادأ ؾماااٞم٤مًاٞمواًمتاال هاال اعسم٤مطمٞماا٦م اًم شاعمٞمٙم٤مومٞمٚمٞماا٦م» ُمٕمٜمااك

 -أو همػمه٤م هؿ سمرهمامشمٞمقن ًمدرضم٦م ؿمديدة ،أو ذم شمٜمٔمٞمامهتؿ اعمٕمرووم٦م يمحزب اهلل ،متثٚمقا ذم دوًمتٝمؿ إيران

ٟمٞمقن   ،سمٙم٤مُماااااؾ اًمقواااااقح ٤موُماااااذهٌٝمؿ ُمٕماااااروف ًمٜمااااا٤م وٞمًٕمااااا ،ي٦م إُم٤مُمٞمااااا٦مِماااااارٕم٦م راومْمااااا٦م اصمٜمااااا٤م قمؿمااااااٞمومااااا٤معيرا

 ،واواااح ُمٕمااااروف ،ومٞمٜمااا٤م ٟمحاااـ اًمًاااٚمٗمٞملم ٤مُمٕمت٘مااادهؿ ذم أهاااؾ اًمًاااٜم٦م وظمّمقًصااا ؛وُمٕمت٘مااادهؿ ومٞمٜمااا٤م ُمٕماااروف

ُمٕماااروف  ،ُمااا٤مم اًم٘مٞمااا٤مدة ًمٚمٕمااا٤ممل اعؾماااالُملٓمرة قماااغم اًمٕمااا٤ممل اعؾماااالُمل وشمقىمااا٤مهنؿ إمم شماااقزّم زًااااٞموـمٛماااقطمٝمؿ ًمٚم

ئٝمؿ ،يمااذًمؽ ـٍ ـماا٤مئٗمل ىمااقُمّل ُمقوااقع خمااؽمع ُمّمااٜمقع سماا٠مهقا يمااؾ ذًمااؽ ُمٕمااروف متاا٤مم  ،ويمااقهنؿ أصااح٤مب دياا

قماااغم أتاااؿ آؾماااتٕمداد  وُماااع ذًماااؽ ومااا٢مهنؿ ُماااثاًل  ---!وؿمااإم٤مراهتؿ اًمتااال يرومٕمقهنااا٤م ُمٕمروومااا٦م ،اعمٕمرومااا٦م ًماااديٜم٤م وٞمٕمااا٤م

طمٞمااثام رأوا أن  ،يمااام يًااّٛمقهنؿ شوّه٤مسمّٞماا٦م»و اًمٜماا٤مس ؾمااٚمٗمٞم٦مًمٚمتٕماا٤مون ُمااع أي قماادّو أو خماا٤مًمٍػ لااؿ طمتااك ُمااع أيمثاار 

 ،صماااؿ يٜمٌذوٟماااف ذم اًمقىمااا٧م اعمٜم٤مؾمااا٥م ويتٜمّّماااٚمقن ُمٜماااف ،هاااذا اًمتٕمااا٤مون واًمتٕم٤مُماااؾ  ٘ماااؼ لاااؿ ُمّماااٚمح٦م وًماااق ُم١مىمتااا٦م
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   -ويدومٕمقن سمٛمختٚمػ أنقاع اجلدل

 ،وم٤مًمتٛمثٞماااااؾ واًمتالقمااااا٥م وإفمٝمااااا٤مر ظماااااالف ُمااااا٤م يٌٓمٜماااااقن ،واًمراومْماااا٦م دياااااٜمٝمؿ ُمٌٜماااااّل قماااااغم اًمت٘مٞمااااا٦م واًمٙماااااذب

هااق  ،وآؾمااتٕمداد ًمٚمتٕم٤مُمااؾ ُمٕمٝمااؿ سمٚمٓمااػ وسمٙمااؾ إفمٝماا٤مر ًمٚمااقدّ  ،ِم٤مؿماا٦م ذم وضمااقه أخااّد إقماادا  واخلّمااقمواًمٌ

 -!قمٛمٞمؼ ذم ـم٤ٌمقمٝمؿ ،وهق ُمتقارث ومٞمٝمؿ ،هؿ ُمتٕمّقدون وُمرسّمْقن قمٚمٞمف ،إُمقر قمٚمٞمٝمؿ ًارُمـ أج

 

 ٚايتكٝــ١ ٚايهــشب ٚايتُٜٛــ٘ ٚايت٬عــب    ،١ ايتٓــاقض ٚايػُــٛض زلــ

 : بايه٬ّ ٚايتقـضوات

ومٝمااؿ ُمتٕمااّقدون قمااغم اًمٕمااٞمش ذم  ؛ؾمااالواًمدسمٚمقُم٤م ؾمااال٤مًاٞم٤م ُمااـ أفمٝماار صااٗم٤مهتؿ قمااغم اعمًااتقى اًمهااذه أجًْماا

٤مؾم٤مهتؿ وؾماااااا٤مئر أومٙمااااااا٤مرهؿ ؾمااااااااٞموٓ يٙمؽمصمااااااقن يمثاااااااػما ًمٔمٝمااااااقر أبِماااااااع اًمتٜم٤مىمْماااااا٤مت ذم ُمااااااقاىمٗمٝمؿ و ،شمٜماااااا٤مىمض

ىماػ طمٞم٤مشماف ٕن يٙماذب  ،ْماروم٤مًمقاطمُد ُمٜم٤م رسمام شمٚمّقن وضمٝمف وامحّر واظم ،وم٤مهتؿّماروشم إذا اوٓمّر ذم سمٕمض ُمقا

 -!٤مؾمتٝمؿؾمااٞم سمٛماذهٌٝمؿ وؾمالمًمٙمـ ٓ شمتقىمع ذًمؽ ُمـ اًمراومْم٦م اعمتٛمرّ  ،قم٤م ذم اًمٙمذبؿمارًمف  ٤مًمق يم٤من ُم٠مذوٟمً و

وم وـمٌٞمٕماااا٦م اًمٖمٛمااااقض وقماااادم ىماااادرة  ،٤مئً ؿماااااٞمقمااااغم أي ؾماااا١مال ًمٙمٜمااااف ٓ يٕمٓمٞمااااؽ سم٢مُمٙم٤مٟمااااف أن جيٞمٌااااؽ ْمااااال واًمرا

   -. واًمٖمرب واًمٙم٤مومر واعمًٚمؿِمارأظمريـ قمغم ومٝمٛمٝمؿ هذه اؿمؽمك ذم إدرايمٝم٤م اًم

ومٞمٙمٗماال ُمثاا٤مٓ ُمااقاىمٗمٝمؿ ُماا٤م سماالم اًمتحاا٤مًمػ ُمااع اًمٕماادو  ،د اًمٙمثااػم ُمااـ إُمثٚماا٦مؾمااارٜمٜماال ذم طم٤مضماا٦م إمم وٓ أفم

  قماااا٤مدّي ؿمااااالهااااذا قمٜماااادهؿ  ،وسماااالم اًمٕماااادا  ًمااااف وحم٤مرسمتااااف ذم ًمٌٜماااا٤من ،اًمّمااااٚمٞمٌل إُمريٙماااال اًمٖماااا٤مزي ذم اًمٕماااارا.

 -!واٟمٔمر سمَؿ خترُج  ،واسمح٨م أن٧م أهي٤م اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ قمـ أضمقسمتٝمؿ حلؾ هذا اعؿمٙم٤مل --!!ضمدا

ىمااػ أىمٓماا٤مب اًمراومْماا٦م ذم إيااران وذم ًمٌٜماا٤من وذم ؾماا٤مئر اًمٌٚماادان ُمااـ وماار. اعمااقت وُماا٤م  وأُماا٤م ُماا٤م يتٕمٚمااؼ سمٛمقا

 ٤مومٝمااؾ ؾمااٛمٕم٧َم وًمااق ُماارًة قم٤مًحاا ،ومٝمااذا ُمااـ أوؾمااط إُمثٚماا٦م ،مت٤مرؾمااف ُمااـ جماا٤مزر ذم طمااؼ أهااؾ اًمًااٜم٦م ذم اًمٕماارا.

ل٤م ه٤م يتٕمٚماؼ سمٛمٕم٤مُمٚما٦م أهاؾ ٤م يًتٜمٙمره٤م ويٜمٙمُر قمغم وم٤مقمٚمٞمٝم٤م وي٘مقل يمٚمٛم٦م طمؼ ذم ؿم٠مهن٤م وؿم٠من أُمث٤مٕمٞم  ؿماٞم ا يمٌػًم 

ار قمااغم أن صااارًمااـ دمااد إٓ اعـمٌاا٤م. قمااغم اًمًااٙمقت أو شمٙمااذي٥م اًماادقمقى واع ؟اًمًااٜم٦م ذم أي ُمٙماا٤من ذم اًمٕماا٤ممل

 --!أو شم٠مويؾ اًمقىم٤مئع اعمًتٞم٘مٜم٦م ،مل يٙمـ ٤مئً ؿماٞم

ومػمشمٙماا٥م أظمٓماا٤مً  ُمااـ  أناا٧م دمااد قمٜمااد أهااؾ اًمًااٜم٦م قمٜماادُم٤م خيٓماائ أي شمٜمٔمااٞمؿ ُمااـ اًمتٜمٔمااٞمامت اجلٝم٤مدياا٦م ُمااثاًل 

دماد أن  ،وًمق يم٤من ذًمؽ ص٤مدرا قمـ اضمتٝم٤مد أو شم٠مويؾ ُمٕملّم أظمٓم٠م ومٞماف اًمٗم٤مقماُؾ  ،  حمّرُم٦م أو ٟمحق ذًمؽىمتؾ دُم٤م

ون قمغم اعمخٓمائ ويتاؼّمؤون ُماـ قمٚمام  وىمٞم٤مدات ُمتٕمدديـ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ذم ُمِم٤مر. إرض وُمٖم٤مرا٤م يٜمٙمر

ف ُمااااـ اًمتحريااااػ سم٤مًم٘مًاااط يمااااام أُماااار اهلل وحم٤مومٔماااا٦م قمااااغم صاااٗم٤م  اعمااااٜمٝم٩م وؾمااااالُمت ٤مإطم٘م٤مىماااا٤م ًمٚمحااااؼ وىمٞم٤مًُماااا ٠مِ اخلٓمااا

مهللا إ  أبرأ إًمٞمؽ ): طملم ىم٤مل واىمتدا  سم٘مقل ٟمٌٞمٝمؿ وطمٌٞمٌٝمؿ وُم٘متَداهؿ إُملم رؾمقل اهلل  ،واًمدظمٞمؾ
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(ه٤م صٜمع ظم٤مًمد
(1)

 -ا ضمزاهؿ اهلل ظمػمً  ،وهذا ح٤م قمٜمدهؿ ُمـ اًمديـ واًمتقطمٞمد واًمت٘مقى هلل  ،

ااػ أن ىمٌااؾ أن دمااد لااؿ ُمثاا٤مٓ يٛم ا ؾمااتتٕم٥م يمثااػمً  ؟ًمٙمااـ هااؾ دمااد هااذا قمٜمااد اًماارواومض ًّ ٙمااـ سمتٙمٚمااػ وشمٕم

 -!شمدظمٚمف ن٧م هذا اًم٤ٌمب

 

 ًاع١ إسا سهُٛؾـٝرٚي١ إٜضإ ِٛسز ي  : 
 

واًمٜمٗماقذ اًم٘ماقي ًمتٜمٔماٞمؿ طمازب  ،ا  ذم سمٖماداد اًمٞماقمْمااروُمـ اًمٜمامذج إظمرى طمٙماقُمتٝمؿ ذم اعمٜمٓم٘ما٦م اخل

يمٞمػ يٕم٤مُمٚمقن  ،سمؾ وًمٙمؾ ُمت٤مسمعٍ  ،وىمد فمٝمر ًمٙمؾ ُمـ ىم٤مراؿ أو اسمُتكَم اؿ وقمرومٝمؿ --اهلل ذم أضمزا  ُمـ ًمٌٜم٤من

ومٝماااؿ  ،وشماااذيمر ُمااا٤م ىمٚمٜمااا٤مه أن قمااادّوهؿ اًمٓمٌٞمٕمااال واحلتٛمااال هاااؿ أهاااؾ اًمًاااٜم٦م ،أهاااؾ اًمًاااٜم٦م قماااغم وضماااف اخلّماااقص

ًمٙماٜمٝمؿ ٓ يٜمّماٗمقن  ،يٛمٙمٜمٝمؿ أن ياليٜمقا ورسمام يٜمّمٗمقن أهؾ إدي٤من إظمارى ُماـ هياقد وٟمّما٤مرى وهماػمهؿ

   -أهؾ اًمًٜم٦م

 : وهذه سمٕمض إُمثٚم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اعؿم٤مرة

اًمٔمٚمااؿ واًمٕماادوان واًم٘مٝماار : وماا٢من هااذه اعمٕم٤مُمٚماا٦م شمااؽماوح سماالم صااٗم٤مت ؛ذم إياارانُمٕماا٤مُمٚمتٝمؿ ٕهااؾ اًمًااٜم٦م  ,

سم٤معواااا٤موم٦م إمم اًمتجٝمٞمااااؾ واًم٘مْماااا٤م  قمااااغم يمااااقادرهؿ وقمٚمامئٝمااااؿ  ،واعوم٘ماااا٤مر واًمتجقيااااع واعمهاااا٤مل واًمتٝمٛمااااٞمش

 ،ا ُمًااتٛمرً  ٓ ياازالو اوىمتااؾ اًمٕمٚمااام  قمااغم وضمااف اخلّمااقص مل يٜم٘مٓمااع أباادً  ،سم٤مًم٘متااؾ واًمًااجقن واًمٜمٗماال وهمػمهاا٤م

وذًماااؽ ذم أثٜمااا٤م  هٞمجاا٤من اًمثاااقرة وومقرهتااا٤م  شاخلٛمٞمٜماال»أؿماااده ذم اًمًاااٜملم إومم ٟٓمتّماا٤مر صماااقرة  ًمٙمٜمااف يمااا٤من قمااغم

وىمد قمٛمٚمقا أج٤مم اًمثقرة وسمٕمده٤م سم٘مٚمٞمؾ جم٤مزر ُمٗمٔمٕم٦م ذم أبٜما٤م  أهاؾ اًمًاٜم٦م ُماـ  ،وذم ٟمِمقة اٟمتّم٤مرهؿ ،هت٤مؿمارو

ىمٕمٞمااا٦م   أيمثااار ُماااـؿماااالوىماااد مخاااقا سمٕماااده٤م ذم اًمًاااٜملم إظماااػمة إمم  ،اًمٌٚماااقش واًمٙمااارد واًمٕمااارب وهماااػمهؿ  !!اًمقا

 -وهلل وإُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد ،وأدريمتٝمؿ اًمًٜمـ

وم --وسم٤مجلٛمٚماا٦م  وٓ يريااد وضمااف اهلل  ،احلاا٤ميمؿ ذم إيااران ٟمٔماا٤مم هٚمااق  سماا٤مًمٔمٚمؿ واًمٗمًاا٤مدْمااال وم٤مًمٜمٔماا٤مم اًمرا

هااذا ٓ يِمااؽ ومٞمااف ُمااـ  ،سمااؾ يرياادون أن شمٙمااقن يمٚمٛمااتٝمؿ هااؿ هاال اًمٕمٚمٞماا٤م ،وٓ أن شمٙمااقن يمٚمٛماا٦م اهلل هاال اًمٕمٚمٞماا٤م

ااا ،قماارومٝمؿ ًّ قماااغم أهاااؾ  ،هؿ ٕهاااؾ ُمٚمااتٝمؿ وإن يمااا٤مٟمقا ُماااـ أومًاااؼ اًمٜمااا٤مسّماااارٗمٝمؿ ونّٞمااازهؿ وٟموُماااـ قمااارَف شمٕم

واٟمٔماار ذم  -!وُماا٤م أيمثار إُمثٚما٦م واًم٘مّمااص ذم هاذا عمااـ اـمٚماع ،أدرك ذًماؽ ،اًمًاٜم٦م وإن يما٤مٟمقا ُمااـ ظمٞما٤مر اًمٜماا٤مس

 ،قماغم آٟمؽمٟما٧م شُمقىماع راسمٓما٦م أهاؾ اًمًاٜم٦م ذم إياران»: ُمٜمٝما٤م ،ذًمؽ أظم٤ٌمر أهؾ اًمًٜم٦م ذم إيران ذم قمدة ُمّما٤مدر

   -٥َم ذم ذًمؽ قمدة يمت٤مسم٤متتِ يمام ىمد يمُ  ،٦م وإهقازي٦م وهمػمه٤مؿماٞمة ُمقاىمع ًمٚمٛمٕم٤مرو٦م اًمًٜمٞم٦م اًمٌٚمقوقمد

ًمٚمًااٜم٦م ذم ًمٌٜماا٤من وسماا٤مٕظمص ذم واا٤مطمٞم٦م سمااػموت اجلٜمقسمٞماا٦م طمٞماا٨م ُمٕم٘مٚمٝمااؿ  شطماازب اهلل»ُمٕم٤مُمٚماا٦م شمٜمٔمااٞمؿ  ,

                                      
 ( وىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم-4162(، ُمًٜمد أمحد )416١، 1٧١2صحٞمح اًمٌخ٤مري، ُمٕمٚم٘م٤م )سمٕمد طمدي٨م  (٧)
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 وهاال ٓ ختتٚمااػ يمثااػما قمااـ اًمّمااٗم٤مت اعمااذيمقرة ذم ،ذم اًمٕم٤مصااٛم٦م وذم ضمٜمااقب ًمٌٜماا٤من طمٞماا٨م ُمٕم٘مٚمٝمااؿ اًمااقـمٜمل

: وُماااـ صاااٗم٤مت ُمٕمااا٤مُمٚمتٝمؿ ٕهاااؾ اًمًاااٜم٦م ،اًمٗم٘مااارة اًمًااا٤مسم٘م٦م إٓ سمحًااا٥م ُمااا٤م ختتٚماااػ أطماااقال اًم٘مااادرة واًماااتٛمٙمـ

يماااااام طمّماااااؾ ذم أواؾماااااط  ،اًمتٝمجاااااػم واًمت٘متٞماااااؾ واًمتّماااااٗمٞم٦م طمٞمااااا٨م واشماااااتٝمؿ اًمٗمااااارص اًمت٤مرخيٞمااااا٦م ًمٚم٘مٞمااااا٤مم سماااااذًمؽ

جااادي ؾماااقا  قماااغم أ ،ٕهاااؾ اًمًاااٜم٦م ُماااـ اًمٚمٌٜمااا٤مٟمٞملم واًمٗمٚمًااآمٞمٜمٞملم ،اًمثامٟمٞمٜمٞمااا٤مت ُماااـ اًم٘مااارن اعومرٟمجااال احااا٤ميض

د شمٜمٔمٞمؿ طمزب اهللِماٞمطمريم٦م أُمؾ اًمصار قمٜم٤م    -ٕمٞم٦م أو قمغم أجدي أومرا

ومٗمٕمٚماقا إوم٤مقمٞماؾ ذم أهاؾ  ؛وأُم٤م ذم اًمٕمرا. وم٤مًمراومْم٦م مل يتٛمٙمٜمقا اًماتٛمٙمـ اًمٙم٤مُماؾ وٓ طمتاك ُما٤م ي٘م٤مرسماف ,

ومٚمااؿ يًااتٓمٞمٕمقا اًمااتحٙمؿ ذم أنٗمًااٝمؿ  ،اًمًااٜم٦م هاا٤م هااق صاا٤مدر قمااـ صااٗم٤مت آٟمت٘ماا٤مم واًمٖمااؾ واحل٘مااد وطماا٥م اًمثاا٠مر

ٕن ٟم٤مر احل٘مد واًمٖمؾ وـمٚما٥م اًمثا٠مر اًماذي شمرسّماقا قمٚمٞماف أضمٞما٤مٓ  ،وًمـ يٛمٙمٜمٝمؿ ذًمؽ ،ٓمرواًاٞما ويطمتك يتٛمٙمٜمق

وىمااد اٟمْماا٤مف إًمٞمٝماا٤م اًمٖماارور واًمتااقّهُؿ  ،ٓ يٛمٙمااـ أن شمًااٛمح لااؿ سماا٤مٓشمزان وُِمٚمااؽ اًمااٜمٗمس ،واا٤مرسم٦م ذم اًمتاا٤مريخ

جٜما٤م ُماا٤مذا  ،ؿوأن أهاؾ اًمًااٜم٦م وإمٗم٤م  هزىماقن ُمٜمٝمٙماقن وٓ سماقايمل لا ،سما٠مهنؿ ىماد واشماتٝمؿ ومرصاتٝمؿ اًمت٤مرخيٞما٦م ومرأ

 --!ومٕمٚمقا 

ُماااـ زُماااـ جمٚماااس  ،٤مؾم٤مهتؿ قماااغم ُمًاااتقى طمٙمقُمااا٤مهتؿ اعم١مىمتااا٦م واًمث٤مسمتااا٦مؾمااااٞمقم٤مُمااا٦م : وُماااـ إُمثٚمااا٦م أجْمااا٤م ,

سمتحاا٤مًمٗمٝمؿ )أيمثاارهؿ(  اسمااد ً  ،شاجلٕمٗمااري»و شقمااالوي»احلٙمااؿ إمم طمٙمقُماا٦م ٟمااقري احاا٤مًمٙمل ُماارورا سمحٙمااقُمتل 

ٙماا٤من ًمتاادُمػم دوًماا٦م اًمًااٜم٦م سمحجاا٦م أهناا٤م واًمٕمٛمااؾ ُمااع إُمري ،إمم وؿماا٤ميتٝمؿ سم٠مهااؾ اًمًااٜم٦م ًماادهيؿ ،ُمااع إُمريٙماا٤من

قن ًمألُمريٙما٤من ذم يماؾ إظمٓما٤م  اًمت٤مرخيٞما٦م اًمتال ارشمٙمٌٝما٤م إُمريٙما٤من ؾماٞميم٤م  أؾم٤مؿمارومٝمؿ  ،ًالمٟمٔم٤مم صدام طم

وشماادُمػم اًمدوًماا٦م سمّمااٗم٦م  ،ـم٦مِمااارأي اجلااٞمش واًم ،يمخٓماا٠م طمااؾ وزاريت اًماادوم٤مع واًمداظمٚمٞماا٦م ،سمٕمااد دظمااقلؿ سمٖمااداد

هتؿ واًمتْمااااٞمٞمؼ قمٚمااااٞمٝمؿ صاااااروحم٤م ،ًااااٜم٦م وسمٜماااا٤مهؿ اًمتحتٞماااا٦مصمااااؿ قمٛمٚمٝمااااؿ ًمتاااادُمػم ُمٜماااا٤مـمؼ أهااااؾ اًم ،قم٤مُماااا٦م وهنٌٝماااا٤م

   -ن٧م دقم٤موى حم٤مرسم٦م اعره٤مب ،وإمه٤ملؿ

اٟمتٔماااروا طمتاااك  ،يااا٤م ىماااقم --ٓمرة قماااغم وٚمااا٦م يمٌاااػمة ُماااـ ُمًااا٤مضمد أهاااؾ اًمًاااٜم٦م وأوىمااا٤مومٝمؿًااااٞماع سم٤مًمؾمااااراع ,

 -!مل يًتٓمٞمٕمقا آٟمتٔم٤مر -!شمتٛمٙمٜمقا 

وىمااد صاادرت قمااـ يمثااػم ُمااـ  ،إىمااقالآؾمااتٕمالن سمٙمثااػم هاا٤م يماا٤مٟمقا يًااتخٗمقن سمااف ُمااـ آقمت٘ماا٤مدات و ,

أهااؾ اًمًااٜم٦م  ٙمٛمقٟمٜماا٤م » :يمااذاك اًمااذي ىماا٤مل ،أناا٤مس ؿمااٌف رؾمااٛمٞملم ُمااٜمٝمؿ أىمااقال شمٕمااؼّم قمااـ يمااقاُمـ ُماا٤م يٕمت٘ماادون

وهاال ُم٘مقًماا٦م يمررهاا٤م أيمثااار ُمااـ هثااؾ لااؿ ُمااـ ؿماااٌف  ،شُمٜمااذ أخااػ وصمالصمامئاا٦م ؾمااٜم٦م وىمااد ضمااا٤م ت ومرصااتٜم٤م ًمااٜمحٙمؿ

   -اًمرؾمٛمٞملم

وٓ  ،ي ُم٤مرؾماقه قمااغم اًمٗمٚمًآمٞمٜمٞملم اعمًااتقـمٜملم ذم اًمٕماارا.يد اًمااذِماااراًمت٘متٞماؾ واًمتٜمٙمٞمااؾ واًمتٝمجاػم واًمت ,

وُمٕمٚماقٌم أن اًمٗمٚمًآمٞمٜمٞملم يمٚمٝماؿ ُماـ أهاؾ  ،واًمدواومع لذا اًمت٘متٞمؾ واًمتٜمٙمٞمؾ هال ديٜمٞما٦م سم٤مٕؾما٤مس ،ام سمٖمدادؾماٞم
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ىمٞم٦م اًمًٜمٞم٦م ،اًمًٜم٦م    -واًمراومْم٦م يٜمٔمرون إًمٞمٝمؿ يم٠موًمٞم٤م  ٕهؾ اًمًٜم٦م اًمٕمراىمٞملم وًمٚمدوًم٦م اًمٕمرا

وهاذه طمٙم٤مي٤مهتا٤م نتا٤مج إمم  ،ـ شم٘متٞمؾ وإضمرام وهتجػم ٕهؾ اًمًٜم٦م اًمْمإمٗم٤م وُم٤م ومٕمٚمتف ُم ،ومر. اعمقت ,

 --وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،جمٚمدات ًمت٠مرخيٝم٤م

در أهااؾ اًمًااٜم٦م سمِمااٙمؾ ُمااٜمّٔمؿ ُماادروس , ٤مت ضمااٞمش اعمٝماادي وومٞمٚمااؼ ِماااٞمُمااـ ىمٌااؾ ىمااقات ُمٚمٞم ،شمّمااٗمٞم٦م يمااقا

٤مسما٧ٌم ؿما٤مئٌع اًمٕمٚماُؿ سماف قمٜماد أهاؾ وهاذا صم ،وهذا سمدأ ُمع سماداي٤مت اهنٞما٤مر ٟمٔما٤مم صادام وهاق ُمًاتٛمر إمم أن ،سمدر

   -اًمًٜم٦م سمٙم٤موم٦م ادم٤مه٤مهتؿ

ٓمرة ؾماااٞم واًمٓماا٤مئش اًماادال قمااغم ِمااالمومٝمؿ اعمّمااارشم :ظماار ُماا٤م يٛمٙمااـ أن يااذيمر ُمااـ إُمثٚماا٦م ذم ذًمااؽموُمااـ  ,

 ،وـمٚما٥م اًمثا٠مر اعمزقماقم ُماٜمٝمؿ ،اًم٘مقة اًمٖمْمٌٞم٦م آٟمت٘م٤مُمٞم٦م وىماقة احل٘ماد اًمادوملم واًمٖماؾ اًمٕمٔماٞمؿ قماغم أهاؾ اًمًاٜم٦م

وؿماا٤مهده٤م أهااؾ  ،ورمهاا٤م اًمٕماا٤ممل ،سم٧م سمٛمٙماار اهلل اااؿًااار سمتٚمااؽ اًمٓمري٘ماا٦م اًمتاال شمالمًااوهااق إقمااداُمٝمؿ ًمّمااّدام طم

وسمٖمااّض اًمٜمٔماار قمااـ اًمٙمااالم ذم  --!ذم يااقم قمٞمااد اعمًااٚمٛملم اًمٙمٌااػم قمٞمااد إوااحك اعمٌاا٤مرك ،اًمًااٜم٦م ذم يمااؾ ُمٙماا٤من

وماا٢من ُماا٤م ضماارى ُمااـ اًمراومْماا٦م ذم ذًمااؽ هااق أنٛمااقذج ٟماا٤مـمؼ سمااام ذيمرٟماا٤م ُمااـ احل٘مااد  ؛ واعمقىمااػ ُمٜماافًااالمصاادام طم

ٓمرة اًمٖماااارور ًاااااٞموأجْماااا٤م ًم ،قم٦م اؾمااااتج٤مسمتٝم٤م ًماااادواقمل اًمٖمْماااا٥مؾمااااارو ،اًمٓمااااٞمش وىمٚماااا٦م ُِمٚمااااؽ اًمااااٜمٗمسواًمٖمااااؾ و

 ،ح٤م يٛمٙمـ أن يٗمٕمٚمقه ذم أهؾ اًمًٜم٦م ًماق ُمٚمٙماقا زُما٤مم إُمار ؿماروأجْم٤م هق ُم١م ،وىمد فمٜمقا أهنؿ ُمٚمٙمقا  ،قمٚمٞمٝمؿ

ُمااع دًٓمتااف قمااغم وااٞمؼ قمٓمااٜمٝمؿ وصااٖمر ٟمٗمقؾمااٝمؿ وطم٘م٤مرهتاا٤م طمٞماا٨م يماا٤من سم٢مُمٙماا٤مهنؿ ذم ُمثااؾ هااذه اعم٘م٤مُماا٤مت أن 

هاا٦م وجيتٜمٌاااقا أي  ،ومااا٢من مل يٖمّٚمٌااقا اًمٕمٗماااَق ومااال أىمااؾ ُماااـ اًمتجاارد ذم ن٘مٞماااؼ احلااؼ ،ئمٝمااروا اًمٕماادل اًمٙم٤مُماااؾ واًمٜمزا

 ،إؿمااااا٤مرة شمٗمٝمٛمٝمااااا٤م ٟمٗماااااقس اخلٚماااااؼ إمم ُمٕمااااا٤م  اًمثااااا٠مر وآٟمت٘مااااا٤مم واًمًاااااخري٦م واًمتح٘ماااااػم واعه٤مٟمااااا٦م ٕهاااااؾ اًمًاااااٜم٦م

ظمااالل شمٕماا٤مُمٚمٝمؿ ُمااع  ُمااـ ،وسم٢مُمٙماا٤مهنؿ أن يٕمٓمااقا ٟمٛمقذضماا٤م أيمثاار رضمقًمٞماا٦م وقم٘مالٟمٞماا٦م ويمااامَل أظمااال. وومْماا٤مئؾ

ٕهناااؿ  ،ًمٙماااـ يماااؾ ذًماااؽ ُمااا٤م يمااا٤من ًمٞمحّماااؾ --وحم٤ميمٛمتاااف واحلٙماااؿ قمٚمٞماااف وشمٓمٌٞماااؼ احلٙماااؿ شصااادام»ُمثاااؾ ىمْماااٞم٦م 

ٌُٕمااااد قماااـ أظمااااال. اعمٚماااقك إٟمااااام إظماااال. اًمالئ٘ماااا٦م ااااؿ هاااال أظماااال. اًمًااااقىم٦م وأهاااؾ اًمْماااإم٦م  ،سمٕمٞمااادون يماااؾ اًم

ناذال اًماذيـ خُيا٤مف ُماٜمٝمؿ اًمقياُؾ إذا وإ ،ُمـ اجلٞم٤مع اًمذيـ خُيا٤مُف ُماٜمٝمؿ اًمٌٓماُر واًمٗمًا٤مد إذا ؿمٌاإِمقا  ،واحل٘م٤مرة

   -اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ٟم٠ًمل اهلل  --!!َُماٚمٙمقا 

 

 ع١ٝ ٗ يبٓإؾـٝٚإكا١َٚ اي ،ع١ٝؾـْٝٗٛص١ٜ إٜضإ اي : 

ًمٙماـ هاذا يمٚماف  -!وٓ شمٚمؽ ُم٘م٤موُم٦م إؾمالُمٞم٦م ،ومٚمٞم٧ًم هذه وٝمقري٦م إؾمالم ،ٟمٕمؿ هٙمذا يٜمٌٖمل أن شماًُٛمك

ـّ  والادف دائاام إفمٝما٤مر أهناؿ  ،٦م واًمِمٕم٤مر اًمتل يت٘مٜمقهنا٤م ومتّرؾماقا ومٞمٝما٤م٤مؾم٦م اًمٙمٚمٛمؾماٞمُمـ ُمٙمر اًمراومْم٦م وُمـ وم

ًمٞمجدوا اًم٘مٌقل ُمـ و٤مهػم اعمًٚمٛملم اًماذيـ هاؿ  ،وأهنؿ يٛمثٚمقن ديـ اعؾمالم وأُم٦م اعؾمالم ،أهؾ اعؾمالم
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أجْماا٤م ُمااع ؿماااك وهااذا يتام ،ٕم٦م ًمقضماادوا اًمتااقضّمس واًمااتحٗمظ قمااغم إىمااؾؿماااٞموإٓ ومٚمااق ىماا٤مًمقا إهنااؿ  ،أهااؾ اًمًااٜم٦م

 --!واًارظم٤مسمقا وظم ،ؿ سم٠مهنؿ هؿ اعمًٚمٛمقن احل٘مٞم٘مّٞمقن أهؾ احلؼاقمت٘م٤مده

وىمااد يم٤مٟماا٧م لااؿ سمٕمااض اًمتجاا٤مرب أجْماا٤م شمٕمّٚمٛمااقا ُمٜمٝماا٤م أهنااؿ جياا٥م أن يًااتٕمٛمٚمقا اؾمااؿ اعؾمااالم دون اؾمااؿ 

 قمٛمٚماااقا هاااؿ وماااٞمام سمٕماااد قماااغم شمٗم٤مدياااف سم٢مٟمِمااا٤م  ،ظمٓمااا٠م ذم ًمٌٜمااا٤من ُماااثاًل  شٕمٞم٦مِمااااٞمطمريمااا٦م أُماااؾ اًم» ومٙمااا٤من اؾماااؿ ،ٕم٦مِمااااٞماًم

   -رب أظمرى ُمِم٤ما٦مولؿ دم٤م ،شطمزب اهلل»

ٓ  ،ٕمٞم٦م ظم٤مًمّمااا٦مؿمااااٞموم٢مهنااا٤م صماااقرة  ،شٕمٞم٦م ذم إيااارانِمااااٞماًمثاااقرة اًم»: وهٙماااذا يٌٜمٖمااال أن شمًاااّٛمك صماااقرة اخلٛمٞمٜمااال

ـَ اهلل اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف حمٛمدً  ك ودقما٤م  إئٛما٦م ِمااراًمّمار يمٞمػ وهل صمقرة ضم٤م ت ًمتٜم ، امتثؾ اعؾمالم دي

واًمٜمااقاح اًماادائؿ قمااغم اعمااقشمك ذم  ،اًاا٤مضمد وأقمٞماا٤مدً وآؾمااتٖم٤مصم٦م اااؿ وشمٕمٔمااٞمؿ اًم٘مٌااقر واًمٌٜماا٤م  قمٚمٞمٝماا٤م واخت٤مذهاا٤م ُم

اهلل قمااٜمٝمؿ اًمااذيـ محٚمااقا إمم وااال ور وؾماا٥ّم أصااح٤مب رؾمااقل اهلل  ،وٚماا٦م قمٔمٞمٛماا٦م ُمااـ آسمتااداع ذم اًمااديـ

 واًمٓمٕمااااـ ذم قماااارض اًمٜمٌاااال  ،٘مٝمؿ أو شمٙمٗمااااػمهؿًاااااٞموشمٙمااااذيٌٝمؿ وختااااقيٜمٝمؿ وشمٗم ،ي٦م اًمااااديـ واًم٘ماااارمنِماااااراًمٌ

واعياامن سمجٛمٚما٦م آقمت٘ما٤مدات اًم٤ٌمـمٚما٦م اعمّما٤مدُم٦م  ،ًمٌٝمت٤من اعمٌالمورُمل أزواضمف أُمٝم٤مت اعم١مُمٜملم اًمٓم٤مهرات سم٤م

ُمـ قمّماٛم٦م أئٛماتٝمؿ وقمٚمٛمٝماؿ سما٤مًمٖمٞمقب وإطمٞما٤مئٝمؿ ًمٚمٛماقشمك وشمادظمٚمٝمؿ ُمتاك ؿما٤م وا ذم ؿما١مون ًمديـ حمٛمد 

وأن  ،وهمػم ذًمؽ ه٤م يٕمٚمؿ وٞمع أهاؾ إرض ُماـ ُمًاٚمؿ ويما٤مومر أناف ُمٜما٤مىمض ًماديـ اعؾماالم ،اًمٕم٤مًماَؿ وشمدسمػمه

 -!سُمِٕم٨َم سمخالومف  احمٛمدً 

 

 ْٞسظب اهلل ايًبٓا  : 

 ،٤مىمف اًمٓمٌٞمٕمااالؾمااااٞموووااإمٜم٤مه ذم اًمٚمٌٜمااا٤م   شطمااازب اهلل» وهٜمااا٤م ٟمٙماااقن ىماااد وصاااٚمٜم٤م إمم اًمٙماااالم قماااـ شمٜمٔماااٞمؿ

ٟم٤م اًمٓمرياااااؼ أجْمااااا٤م سم٤مٓؾماااااتٖمٜم٤م  قماااااـ يمثاااااػم ُماااااـ اًمتٓمقياااااؾ ذم واااااع إبحااااا٤مث واعم٘مااااا٤مٓت واًمقصمااااا٤مئؼ ّماااااارواظمت

ٚم٦م وأداة خلدُمااااا٦م أضمٜمااااادة ؾمااااااٞمل وٕمٞم٦م هاااااؿمااااااٞمومااااا٢من هاااااذا احلااااازب ُمااااا٤م هاااااق إٓ ُمٜمٔمٛمااااا٦م  ؛ ٤مت وهمػمهااااا٤مّماااااارواًمت

ٟمٞماااا٦م مخٞمٜمٞماااا٦م ىمٌااااؾ أن شمٙمااااقن ًمٌٜم٤مٟمٞماااا٦موهاااال إير ،واؾمااااؽماشمٞمجٞم٦م اًمراومْماااا٦م وًمااااذًمؽ يماااا٤من اًمٜماااا٤مـمؼ سم٤مؾمااااؿ احلاااازب  ؛ا

ٟمحااـ » :٧26١صاا٤مدىم٤م طمٞمااٜمام ىماا٤مل ذم إطماادى اعمٜم٤مؾما٤ٌمت اًمٚمٌٜم٤مٟمٞماا٦م ذم ؿمااٝمر ُماا٤مرس ُمااـ ؾمااٜم٦م شإسماراهٞمؿ إُماالم»

ش٤من ذم إياارانٟمحااـ إيااران ذم ًمٌٜماا٤من وًمٌٜماا ،ٓ ٟم٘مااقل إٟمٜماا٤م ضمااز  ُمااـ إيااران
(1)

وُمثااؾ هااذه اًمٕمٌاا٤مرة اًمتاال ىم٤ملاا٤م  -ـها 

 -!شمّمدر ُمٜمٝمؿ أطمٞم٤مٟم٤م ذم ُمقاىمػ ُمٕمٞمٜم٦م ن٧م ـم٤مئٚم٦م ُمِم٤مقمر ُمـ اًمتحّدي واًمتٕمزز شإسمراهٞمؿ أُملم»

صاااار إٟمٜمااا٤م ٟمااارى ذم إياااران اًمدوًمااا٦م اًمتااال نٙماااؿ سم٤معؾماااالم واًمدوًمااا٦م اًمتااال شمٜم٤م» :شاهللّماااار طمًاااـ ٟم»وي٘ماااقل 

يماااام أن  ،وًمٜمااا٤م صاااداىم٤مت ُماااع أريم٤مٟماااف وٟمتقاصاااؾ ُمٕماااف ،الىمااا٦م شمٕمااا٤مونوقمالىمتٜمااا٤م سم٤مًمٜمٔمااا٤مم قم !اعمًاااٚمٛملم واًمٕمااارب

                                      
 - ]اعم١مًمػ[سمقاؾمٓم٦م ُمّم٤مدر ُمتٕمددة ،ٞم٦مصحٞمٗم٦م اًمٜمٝم٤مر اًمٚمٌٜم٤مٟم (٧)
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وذم وىمااا٧م » :وي٘ماااقل أجْمااا٤م ،شقمل ًمٙمٗم٤مطمٜمااا٤م وٟمْمااا٤مًمٜم٤مِمااااراعمرضمٕمٞمااا٦م اًمديٜمٞمااا٦م هٜمااا٤مك شمِماااٙمؾ اًمٖمٓمااا٤م  اًماااديٜمل واًم

ئٞمكم يمااا٤مدت احلااارب شمتًاااع وشمٓمااااقل ؾماااقري٤م وشمّماااٌح إىمٚمٞمٛمٞمااا٦مؾماااارآضمتٞمااا٤مح آ ٟمٞماااا٦م إمم  ،ا إذ أتااا٧م ىماااقات إيرا

شذه اًم٘مقات هل اًمتل شمقًم٧م شمدري٥م ُم٘م٤مشمٚمٞمٜم٤موه ،ؾمقري٤م وًمٌٜم٤من ًمٚمٛم٤ًمقمدة
(1)

  -ـها 

إٟمٜما٤م » :ُما٤م ياكم شَُمـ ٟمحاـ وُما٤م هقيتٜما٤م» م سمٕمٜمقان٧265وىمد ضم٤م  ذم سمٞم٤مٍن شمٕمريٗمّل ص٤مدر قمـ احلزب ؾمٜم٦م 

وأؾمًا٧م ُمااـ ضمديااد ٟماقاة دوًماا٦م اعؾمااالم اعمريمزياا٦م  ،اهلل ـمٚمٞمٕمتٝماا٤م ذم إياارانّمااار اًمتال ٟم شطماازب اهلل»أبٜما٤م  أُماا٦م 

وشمتجًاااد  ،ائطِماااارشمتٛمثاااؾ سمااا٤مًمقزّم اًمٗم٘مٞماااف اجلااا٤مُمع ًمٚم ،اُمر ىمٞمااا٤مدة واطمااادة طمٙمٞمٛمااا٦م قم٤مدًمااا٦مٟمٚمتااازم سمااا٠مو ---ذم اًمٕمااا٤ممل

ُمٗمجاار صمااقرة اعمًااٚمٛملم  ،دام فمٚمااف شاعمقؾمااقي اخلٛمٞمٜماال»روح اهلل  كا سم٤معُماا٤مم اعمًاادد مياا٦م اهلل اًمٕمٔمٛمااوااارطم٤م

شوسم٤مقم٨م هنْمتٝمؿ اعمجٞمدة
(2)

- 

ٟمٞما٦م هق ويمٞمؾ ميا٦م اهلل اًمٕمٔمٛماك ُمرؿماد اًمثاقرة  شاهللّمار طمًـ ٟم»وُمٕمٚمقٌم أن  يماام  ،شقماكم ظم٤مُمٜما٤مئل»اعيرا

ًف وإمم ؾماااٞمذم ٟمِمااق  احلاازب وشم٠م ا وفماا٤مهرً  ٤ماًًاٞمااطم وىمااد يماا٤من اًمتاادظّمؾ اعياارا  --هااق ُمٜمّمااقص قمٚمٞمااف قمٜماادهؿ

ـٍ هماػم سمٕمٞماد ُماـ شم٤مرخياف د ُماـ احلارس اًمثاقري اعيارا  أقمْما٤م  ذم جمٚماس ؿماقرى  ،زُما ُماـ ظماالل وضماقد أومارا

ٟمٞماااا٦م اًمٔماااا٤مهرة إمم أن شمٖمااااػّمت ومٙماااارة اًم٘مااااقم ورأوا إسمٕماااا٤مد اًمٞمااااد ،احلاااازب سمًاااا٥ٌم وااااٖمقط اًماااارأي اًمٕماااا٤مم  ،اعيرا

وسما٠مهنؿ طمازُب إياران ذم ًمٌٜما٤من وُما٤م ؿما٤مسمف  ،اًمٚمٌٜم٤م  واًمٕمريب واحلرج اًمذي يالىمقٟمف طملم ُيٜمٕمتقن سمٕمدم اًمقـمٜمٞم٦م

٦م قمٜماد ّمااٞم٤م ٟماقٌع ُماـ اًمرهمٌا٦م ذم آؾمات٘مالًمٞم٦م اًمِمخوقمٜمدي أنف ٓ ُيًاتٌٕمُد أن يٙماقن ُماـ اًمادواومع أجًْما --ذًمؽ

ىمااع ومااؽمت قمٜمااد اًم٘مااقم ضمااذوة ؾماااٞمٓ  ،ٕم٦م ًمٌٜماا٤منٞمؿماااو شاهللّمااار طمًااـ ٟم» ام وأنااف ُمااع ُماارور اًمقىماا٧م وىمًااقة اًمقا

ٟمٞمااااا٦م ووهااااا٩م ؿمااااإم٤مراهت٤م ىمٕمٞمااااا٦م ،مح٤مؾمااااا٦م اًمثاااااقرة اعيرا إن صاااااّح  ،وصااااا٤مروا أىمااااارب إمم اًمتٗمٙماااااػم اًمٕم٘ماااااال  واًمقا

ٟمٞم٦م -!اًمتٕمٌػم    -واًمقصم٤مئؼ ذم ذًمؽ يمثػمة ُمٕمرووم٦م ،واعمّم٤مدر اًمتل شمدّون ًمت٤مريخ ٟمِمق  احلزب قمغم أجٍد إيرا

سماااع نااا٧م قمٜماااقان ،ًمٕمٌاااد اعماااٜمٕمؿ ؿماااٗمٞمؼ شرؤيااا٦م ُمٖمااا٤ميرة --طمااازب اهلل»: ُيراضماااع يمتااا٤مب اًمٖمااازو »: اجلاااز  اًمرا

ئؾماراع م شما٠مثػم قمٛمٞماؼ قماغم وضماقد إياران ذم ًمٌٜما٤من ٧262يما٤من ًمٖمازو » :وها٤م ضما٤م  ومٞماف ،شكم ًمٚمٌٜم٤من واًمتحا٤مًمػٞما

ئٞمكمؾماااراع اًمٕمااريب اعّمااارع دورهاا٤م ذم اًمؾماااٞمقمااـ ـمريااؼ شمق ٟمٞماا٦م وماا٢من اًمٖماازو ىمااد ووماار اًمٗم ؛ا رصاا٦م ًمٚمٛمًاا٤ممه٦م اعيرا

ٕمٞم٦م ذم ًمٌٜماا٤من قمااغم ؿمااٙمؾ وطماادة قمًااٙمري٦م صااٖمػمة ِماااٞمة إومم ذم اعمجٝمااقد احلااريب اًمااداقمؿ ًمٚمحريماا٦م اًمؿماااراعم٤ٌم

)احلاارس اًمثاقري اعيارا ( اًماذيـ ؾُماٛمح لاؿ سم٤مًماادظمقل  شاًم٤ٌمؾماداران»ُماـ ّماار قمٜم ٧5١١ُمٙمقٟما٦م ُماـ  ٤مٟمًاٌٞمً 

ٟمٞماا٦م عىم٤مُماا٦م و ،قمااـ ـمريااؼ ؾمااقري٦م إمم اًمٌٞمئاا٦م اًمّماادي٘م٦م ذم وادي اًمٌ٘ماا٤مع ىمٌااؾ ذًمااؽ اًمقىماا٧م يم٤مٟماا٧م اجلٝمااقد اعيرا

                                      
 - ]اعم١مًمػ[ًمألؾمت٤مذ قمٌد اعمٜمٕمؿ ؿمٗمٞمؼ شرؤي٦م ُمٖم٤ميرة» :سمقاؾمٓم٦م ،1٧و2١اًمٕمديـ: وُم٦مجمٚم٦م اعم٘م٤م (٧)

 - ]اعم١مًمػ[قمكم اًمّم٤مد.، وُمقىمع ىمٜم٤مة اجلزيرة :شم٠مخٞمػ شُم٤مذا شمٕمرف قمـ طمزب اهلل» :ٟم٘مال قمـ ُمّم٤مدر ُمتٕمددة، ُمٜمٝم٤م يمت٤مب (2)
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اااِؾ إؾماااد ٟمٗمًاااف ٌَ ت ُماااـ ىِم ًمٙماااـ اعمقىماااػ اًمًاااقري سمٕماااد اًمٖمااازو  ،وضماااقد قمًاااٙمري ُمًااات٘مؾ ذم ًمٌٜمااا٤من ىماااد ُصاااد 

ٟمٞم٦م ُمـ ذي ىمٌؾؾماراع ئٞمكم رسمام أوحك أىمؾ ُم٘م٤موُم٦م ًمٕمروض اعم٤ًمقمدة اعيرا    -ا

إول سمااالم اًمٜمٔمااا٤مم  ؿماااارت امس  اعم٤ٌمُماااـ وضمٝمااا٦م ٟمٔمااار إياااران ومااا٢من وضمقدهااا٤م اجلدياااد ذم ًمٌٜمااا٤من أنااات٩م ٟم٘مٓمااا٦م اًمااا

ًٌا ،ٕمٞم٦م يمؼمى ذم اًمٕم٤مًماؿ اًمٕمريبؿماٞماًمثقري وـم٤مئٗم٦م  ذم ؿما١مون هاذه  ٤مىمٞم٤مدًيا ٤موُمٜمذ ذًماؽ احلالم همادت إياران ٓقم

ئٞمكمؾماراع اًمٕمريب اعّماراًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل متث ؾ ىم٤مقماادة هٙمٜم٦م عمّد ٟمٗمقذه٤م إمم ىمٚم٥م اًم    -ا

ومٗمال محٚمتٝما٤م عظماراج  ؛ت سمالم ؾماقري٦م وإياران سم٤مٓشمًا٤معومال ذًماؽ اًمقىم٧م سمدأ شم٘م٤مـمع اعمّم٤مًمح واًمتقضمٝم٤م

ئٞمٚمٞملم ُماااااـ ًمٌٜمااااا٤من يم٤مٟمااااا٧م اًمااااادواومع اعم٤ٌمؾمااااااراع ومااااا٤مًمقضمقد اًمٕمًاااااٙمري  ؛ة ًمًاااااقري٦م دواوماااااع اؾماااااؽماشمٞمجٞم٦مؿماااااارا

ئٞمكم ذم اًمٜمّماااػ اجلٜماااقيب ُماااـ ًمٌٜمااا٤من ؾمااااراع ىماااد وواااع اًمٕمٛماااؼ اًمًاااقري  ,وقماااغم إظماااص ذم وادي اًمٌ٘مااا٤مع,ا

ىمااااع  ومااااألول ُماااارة يم٤مٟماااا٧م دُمِمااااؼ ؛ناااا٧م هتديااااد ُماااازدوج ُمٕمرواااا٦م خلٓماااار ُماااازدوج حمتٛمااااؾ ُمااااـ اجلااااقٓن واعمقا

ئٞمٚمٞم٦م إُم٤مُمٞماا٦م ذم ًمٌٜماا٤منؾماااراع اًمٜماا٤مسمع ُمااـ وضمااقد  ؾمااال٤مؾماٞموم٘مااد يماا٤من هٜماا٤مك اًمتٝمديااد اجلٞمق ؛إواا٤موم٦م إمم ذًمااؽ ،ا

ٍل ًما ئٞمؾؾمارإ» ٟمٔم٤مم ُمقا  -وُمقال ًمٚمٖمرب ذم ًمٌٜم٤من شا

ئٞمٚمٞم٦م ؾمااااراًمٕمرسمٞمااا٦م اعإن اًم٘مٚماااؼ اًمًاااقري طماااقل إُمٙم٤مٟمٞمااا٦م اًمٕمزًمااا٦م اعىمٚمٞمٛمٞمااا٦م وخمااا٤مـمر اًمّماااٗم٘م٤مت اًمثٜم٤مئٞمااا٦م  ا

ئٞمكم إُمريٙمال ؾماارومقضماقد ًمٌٜما٤من ذم اًمٗماٚمااؽ اع ؛٤مؾمتٝم٤م اخل٤مرضمٞما٦مًااٞماعمًت٘مٚم٦م يما٤من مٟماذاك اعمحادد إؾما٤مس ًم ا

سمِمااٙمؾ همااػم ُمرهمااقب ومٞمااف قمااـ ـمريااؼ إيمااامل  ؾمااقف يزيااد ُمااـ شماارضمٞمح يمٗماا٦م اًمتااقازن اعىمٚمٞمٛماال اح٤مئااؾ أصاااًل 

ىمٞم٦م واع ئٞمٚمٞم٦م سمتٓمقيؼ حمتٛمؾ ُمـ اًمٖمرؾماراًمتٝمديدات اًمٕمرا  -با

وُمااااع إظمااااذ سمٕماااالم آقمتٌاااا٤مر اعمقىماااااػ  ،ّماااااريمااااام أن ارشمااااداد ًمٌٜماااا٤من ؾمااااقف يْمااااٞمػ صم٘مٚمااااف إمم ظمًاااا٤مرة ُم

وذم فماااؾ هاااذه اًمٔماااروف ومااا٢من رهمٌااا٦م ؾماااقري٦م ذم شم٘مقيااا٦م رواسمٓمٝمااا٤م ُماااع إياااران ًمٞمًااا٧م  ،اًمااااٛمِمٙمقك ومٞماااف ًماااألردن

وىماقة  ،ي٦ماؾمتٓم٤مقم٧م ؾمقري٦م آقمتامد قمغم إيران ًمت٠مُملم اعم٤ًمقمدة اح٤مديا٦م قماغم ؿماٙمؾ ُمٕمقٟما٦م اىماتااّم٤مد -ُمٗم٤مضمئ٦م

ئٞمؾؾماااارإ»ُمٕماااااا٤مدي٦م ًماااا شراديٙم٤مًمٞمااا٦م»وناااريض يٛمثااااااؾ وضمٝمااا٦م ٟمٔمااار  ،ي٦م قماااغم ؿماااٙمؾ وااا٤مهػم حمٚمٞمااا٦م ُمٝمٞمااا٠مةِماااارسم  شا

وُمّماادر ضمديااد ًمٚمْمااٖمط واًمتٝمديااد اعمحتٛمااؾ علاا٤م  يمااؾ ظماااّمقم ؾمااقري٦م اعىمٚمٞمٛمٞماالم واًماادوًمٞملم  ،وًمٚمٖماارب

دي أن شمّمٌح ىمقي٦م أيمثار ها٤م جيا٥م أو ُمع احلٗم٤مظ ذم اًمقىم٧م ذاشمف قمغم ُم٤ًموم٦م ُم٤مدي٦م وشم٤مرخيٞم٦م يم٤مومٞم٦م ًمتٗم٤م ،٤مشم٘مريًٌ 

 -ُمًت٘مٚم٦م أيمثر ه٤م جي٥م قمغم احلٚم٦ٌم اًمداظمٚمٞم٦م ًمًقري٦م

اًمتاال أثارت قماغم اًمٕمالىماا٦م  م يما٤من هٜما٤مك قماادد ُماـ اًمتٓماقرات٧22١وأهمًاآمس  ،٧266وسمالم أهمًآمس 

ٟمٞماا٦م , اًمًااقري٦م ٟمٞماا٦م  ؛اعيرا ىمٞماا٦م سماادت ىمااقة اًمٕماارا. سمِمااٙمؾ ُمٚماحااااقظ ذم وضمااف  ,ومٛمااع اٟمتٝماا٤م  احلاارب اعيرا اًمٕمرا

 اسماؾ يماا٤من ذم ُمقىماع ضمٞماد ضمادً  ،وما٤مًمٕمرا. مل ياٜمجح وم٘ماط ذم ومارض هن٤ميا٦م ُمذًما٦م ًمٚمحارب ؛ـ ؾمقري٦م وإيارانيمؾ ُم

جلٜمااال أومْماااؾ وم٤مئااادة ُماااـ اًمت٠مجٞماااد اًمااادوزم واًمٕماااريب اًمقاؾماااع ًمٚم٘مٞمااا٤مم سمااادور اًم٘ماااقة اًمٕمرسمٞمااا٦م اًمٙماااؼمى اعمؽمسمٕمااا٦م قماااغم 
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شمْمااا٤مومر قمااادة ًماااذًمؽ وم٘ماااد ىمقيااا٧م دواوماااع إياااران ًمٚمتٛمًاااؽ سم٤مًماتااااح٤مًمػ ُماااع ؾماااقري٦م سمٗمٕماااؾ  ،.ِمااااراخلٚماااٞم٩م واعم

ُماااؾ ىمٞمااا٦م وآٟمتِمااا٤مر اًمٕمًاااٙمري إُمريٙمااال ذم اخلٚماااٞم٩م واًمٕمزًمااا٦م : واًمتااال ُمٜمٝمااا٤م ،قمقا وااإمٗمٝم٤م ُم٘م٤مسماااؾ اًم٘ماااقة اًمٕمرا

وسم٤معمثؾ وم٘مد يم٤مٟم٧م ؾمقري٦م ُمدومققم٦م سمٛمّماٚمحتٝم٤م اًمت٘مٚمٞمديا٦م ذم اطمتاقا  اًمٕمارا. واحلٗما٤مظ  --اعىمٚمٞمٛمٞم٦م واًمدوًمٞم٦م

اًمتٖماػمات ذم قمالىما٤مت : أول٤م وأمهٝما٤م ،٤مسمٞمد أن قماقاُمؾ أظمرى يم٤مٟم٧م شمٗمٕمؾ ومٕمٚمٝم ،قمغم دوره٤م اًمٗمريد ذم ًمٌٜم٤من

٦م ؾمااٞم٤مًاٞموم٘مد سمادأت قمالىما٤مت ؾماقري٦م اًم ؛وإسمٕم٤مد اًمتٜم٤مومس إُمريٙمل اًمًقومٞمٞمتل ُمـ اعمٜمٓم٘م٦م ،. سم٤مًمٖمربِماراًم

ذم  شهمقرسم٤مشمِماااااقف»وآؾماااااؽماشمٞمجٞم٦م اًمٓمقيٚمااااا٦م إُماااااد ُماااااع آنااااا٤مد اًمًاااااقومٞمٞمتل سم٤مًمت يماااااؾ ُماااااع جمااااال  اًمااااارئٞمس 

ياد قماـ إُماداد اعمجٝماقد احلاريب ًمًاُمٜمتّمػ اًمثامٟمٞمٜمٞم٤مت وآُمتٜم٤مع اًمًقومٞمٞمتل ا قري٦م أو شمادقمٞمؿ اىمتّما٤مده٤م عمتزا

ومٙماا٤من ًمٌٜماا٤من هااق ُمٓمااٌخ هااذا  ،هااذا احلٚمااػ اعياارا  اًمًااقري يماا٤من ًمااف ُمريمااز هاا٤مم عفمٝماا٤مر ٟمت٤مئجااف --اعمتققمااؽ

 شواذا وم٘مد شماؿ رسماط ًمٌٜما٤من ااذا احلٚماػ ؿما٤م  أم أباك ،احلٚمػ اًمذي شمِمتؿ ُمٜمف رائح٦م اًمّمٗم٘م٤مت وآشمٗم٤مىمٞم٤مت

   -ـها

ويم٤مًم٦م إن٤ٌم  »شمف ِمارذم ُم٘م٤مل ٟم ،اًمذي يم٤من ُمراؾمال ًمٕمدة وؾم٤مئؾ إقمالُمٞم٦م ذم إيران شقمكمّ  ٟم٤مضمح»ويمت٥م 

ٟمٞمااا٦م» :وهمػمهااا٤م سمٕمٜماااقان شي٦مًااااراًمًقي طمااازب اهلل  وم٘ماااد ُمااار  » :شطمااازب اهلل سمااالم طمًااا٤مسم٤مت ًمٌٜم٤مٟمٞمااا٦م وأضمٜمااادة إيرا

 وىمقيا٤م ُماـ جمٚماس ضمز ا وم٤مقمال شاخلٛمٞمٜمل»يم٤من هثؾ اًمقزم اًمٗم٘مٞمف اعُم٤مم  ،٦مؾماٞمًاٞمسمٛمرطمٚم٦م ُمٝمٛم٦م ُمـ طمٞم٤مشمف اًمت٠م

ٟمٞماقن ْماراًمذي يم٤من   ،ؿمقرى احلزب واوماؼ قماغم  شقماكم ظما٤مُمٜمئل»إٓ أن ميا٦م اهلل  ،اضمتامقم٤مشماف ُمًا١موًمقن إيرا

ًمػمشمادي  ،اهلل سم٤مًمتخكم قمـ هثٚمف وإًمٖم٤م  هذا اًمدور اعيارا ّمار ُمـ ٟم ؿمارـمٚم٥م ُمـ ؿمقرى احلزب سمت٠مثػم ُم٤ٌم

وقماـ شمدظّمااؾ احلارس اًمثاقري  ،قزم اًمٗم٘مٞماف وقم٤ٌم شمافقمـ وص٤مي٦م هثؾ اًم اتف اًمٚمٌٜم٤مٟمٞم٦م سمٕمٞمدً صاٞمطمزب اهلل ظمّمق

ئٞمكم إمم ًمٌٜمااا٤من قماااددا ُماااـ ىمٞم٤مديٞماااف ورضم٤مٓشماااف ًمااادقمؿ ؾمااااراًماااذي يمااا٤من أرؾمااااؾ ذم اًمًااا٤مسمؼ وسُمٕمٞماااد آضمتٞمااا٤مح اع ا

 -ـها شهصارُم٘م٤موُم٦م طمزب اهلل وشمٜمٔمٞمؿ دورات شمدريٌٞم٦م ًمٕمٜم٤م
 

 ش»ش»؛  

وأناااف يمااا٤من يٜمٌٖمااال أن يٜمًاااٌقا  ،هااال ُماااـ اًم٤ٌمـماااؾ شطمااازب اهلل»  أوٓ إمم أن شمًاااٛمٞم٦م هاااذا اًمتٜمٔماااٞمؿ سمااااؿمااااػمأ

 -يم٤م ِمارك واخت٤مذ اًمِمارقمـ اًم ك واًمْمالل ٓ إمم اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم وشم٘مدس ِمارويْم٤مومقا إمم اًم
 

 -اٟمًتٓمٞمع اًمٕمثقر قمغم يمالم يمثػم لؿ وًمٖمػمهؿ ذم هذ :إؾم٤ٌمب اعمٕمٚمٜم٦م ًمٜمِم٠مة احلزب

اٟمًح٥م ،٧262ذم قم٤مم  ---» :وهذا ُمث٤مل جُيٛمؾ ىمقلؿ ذم اعم٠ًمخ٦م
(1)

ُمع جمٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ اعم١ًموًملم  

٦م ًمٚمحريما٦م مٟماذاك طماقل ؾماٌؾ ُمقاضمٝما٦م ؾمااٞم٤مًاٞمواًمٙمقادر ُمـ طمريما٦م أُماؾ اصمار ظمالوما٤مت ضمقهريا٦م ُماع اًم٘مٞما٤مدة اًم

                                      
 - ]اعم١مًمػ[أي طمًـ ٟمّمار اهلل (٧)
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ئٞمكم ًمٚمٌٜم٤منؾمار٦م واًمٕمًٙمري٦م اًمٜم٤مدم٦م قمـ آضمتٞم٤مح آؾماٞم٤مًاٞماًمتٓمقرات اًم ـها شا
(1)

-  

:ُمثااا٤مل مظمااار
(2)

ؾماااٌؼ اًمقضماااقد اًمتٜمٔمٞمٛمااال حلااازب اهلل ذم ًمٌٜمااا٤من واًماااذي يااا١مرخ ًماااف سمٕمااا٤مم : فماااروف اًمٜمِمااا٠مة» 

 ومْماااؾ اهلل ًااالمخ طمِمااااٞمهاااذه اًمٌٞمئاا٦م اًمٗمٙمريااا٦م يماا٤من ًمٚم ،وضمااقد ومٙمااري وقم٘م٤مئااادي يًااٌؼ هاااذا اًمتاا٤مريخ ٧262

 ٧2١2ان قما٤مم ويما٤من ىمٞما٤مم اًمثاقرة اعؾماالُمٞم٦م ذم إيار -دور ذم شمٙمقيٜمٝم٤م ُمـ ظماالل ٟمِما٤مـمف اًمٕمٚمٛمال ذم اجلٜماقب

 -سماالم اًمٓمااروملم ؾمااال٤مًاٞموذًمااؽ ًمالرشمٌاا٤مط اعمااذهٌل واًم ،سم٘مٞماا٤مدة مياا٦م اهلل اخلٛمٞمٜماال داومٕماا٤م ىمقياا٤م ًمٜمٛمااق طماازب اهلل

يااار ٧4ذم ,سمٞمااا٤من صااا٤مدر قماااـ احلااازب وىماااد ضمااا٤م  ذم  ُمٚمتااازم سمااا٠مواُمر ىمٞمااا٤مدة » أن احلااازب ,٧265 شؿمااا٤ٌمط» ومؼما

ُمٗمجاار صمااقرة  شاعمقؾمااقي اخلٛمٞمٜماال» وشمتجًااد ذم روح اهلل مياا٦م اهلل ،طمٙمٞمٛماا٦م وقم٤مدًماا٦م شمتجًااد ذم وٓياا٦م اًمٗم٘مٞمااف

 -شاعمًٚمٛملم وسم٤مقم٨م هنْمتٝمؿ اعمجٞمدة

د احلازب هاؿ ُماـ اًمٚمٌٜما٤مٟمٞملم اًم قماكم »طمٞما٨م يٕمتاؼمون ميا٦م اهلل  ،سما٢ميران ٤مٕم٦م اعمارشمٌٓملم ُماذهٌٞمً ِمااٞمُمٕمٔماؿ أومارا

ٟمٞماا٦م واطماادً  شظماا٤مُمٜمئل ّمااار طمًااـ ٟم»خ ِماااٞمويٕمتااؼم اًم ،ُمااـ أيمااؼم اعمراضمااع اًمديٜمٞماا٦م اًمٕمٚمٞماا٤م لااؿ اُمرؿمااد اًمثااقرة اعيرا

هااااااذا آرشمٌاااااا٤مط  --ذم ًمٌٜماااااا٤من شقمااااااكم ظماااااا٤مُمٜمئل»قمل ٔياااااا٦م اهلل ِمااااااارإُماااااالم اًمٕماااااا٤مم حلاااااازب اهلل اًمقيمٞمااااااؾ اًم شاهلل

ُماـ اجلٛمٝمقريا٦م  ؿمااريع واعم٤ٌمًاارة ذم اًمدقمؿ اًمؿمارقم٤من ُم٤م وضمد شمروتف اعم٤ٌمؾمارإجدوًمقضمل واًمٗم٘مٝمل سم٢ميران 

 -اعؾمالُمٞم٦م وقمؼم طمرؾمٝم٤م اًمثقري ًمٚمحزب اًمٜم٤مؿمئ

ئٞمكم اًمااذي اضمتاا٤مح ؾمااارـماا٤مسمع اعم٘م٤موُماا٦م اًمٕمًااٙمري٦م ًمالطمااتالل اع شمِمااٙمؾ احلاازب ذم فمااروف يٖمٚماا٥م قمٚمٞمٝماا٤م ا

ويم٤مٟماا٧م  ؛٦م قمااغم أؾماا٤مس ُم٘م٤موُماا٦م آطمااتاللؾماااٞم٤مًاٞموًمااذًمؽ وماا٤محلزب يٌٜماال أجدوًمقضمٞمتااف اًم ،٧262ًمٌٜماا٤من قماا٤مم 

ىمٞم٤مُماااف سمٜمًااػ ُم٘مااار  ،أومم اًمٕمٛمٚمٞماا٤مت اًمٜم٤مضمحاا٦م اًمتااال ىماا٤مم ااا٤م احلااازب وأيمًااٌتف ؿمااٝمرة ُمٌٙمااارة ذم اًمٕماا٤ممل اًمٕمااريب

وىماااد أؾماااٗمرت شمٚماااؽ اًمٕمٛمٚمٞمااا٦م قماااـ  ،٧261يـ إول قمااا٤مم ِماااار٦م ذم أيمتاااقسمر. شمًااااٞمًمٗمرٟماًم٘ماااقات إُمػميمٞمااا٦م وا

 -ـها شًالضمٜمدي أُمػميمل وومرٟم 1١١ُم٘متؾ 

ع اًماادٓٓت اعمِماا٤مر  ،إؾماا٤ٌمب اًم٤ٌمـمٜماا٦م ًمٜمِماا٠مة احلاازب واًمتاال يٛمٙمااـ أن ٟمٗمٝمٛمٝماا٤م سماادٓئؾ يمثااػمة ُمااـ أنااقا

شمتٛمثااؾ سم٤مظمتّماا٤مر ذم شمّماادير وهاال  :وهااق ُماا٤م ي٘مقًمااف حم٘م٘مااق يمّتاا٤مب وُمٗمٙمااري اعمًااٚمٛملم )أهااؾ اًمًااٜم٦م( ،إًمٞمٝماا٤م

أداة  شطمازب اهلل» سمحٞما٨م يٙماقن ،ٕمٞم٦م اًمٙماؼمى اًمتال نادصمٜم٤م قمٜمٝما٤مِمااٞموظمدُم٦م آؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًم ،ٕمٞم٦مِماٞماًمثقرة اًم

ٕمل ذم ِمااااٞموًمٚمتٖمٚمٖماااؾ اًم ،ٕمٞم٦م اًمٙماااؼمى ذم ًمٌٜمااا٤من وقماااغم ُم٘مرسمااا٦م ُماااـ اًم٘مااادس أهاااؿ ىمْماااٞم٦م إؾماااالُمٞم٦مِمااااٞمًمٚمحريمااا٦م اًم

 أن يٙمااااقن ضمٜمااااقب ًمٌٜماااا٤من ُمٜمٓم٘ماااا٦م ٟمٗمااااقذ لاااا٤م طماااارص إيااااران قمااااغم :وسمٕمٌاااا٤مرة أظماااارى ،ضمًااااد إُماااا٦م اعؾمااااالُمٞم٦م

                                      
ٟمٌذة قمـ طمٞم٤مة »: شاًمًاػمة اًمذاشمٞم٦م ًمألُملم اًمٕم٤مم»ن٧م شمٌقي٥م ، شطمزب اهلل»اع ؿمٌف رؾمٛمل ًمقمغم آٟمؽمٟم٧م، وهق ُمقىم شُم٘م٤موُم٦م»قمـ ُمقىمع  (٧)

 - ]اعم١مًمػ[شاٞمد طمًـ ٟمّمار اهللؾمامطم٦م إُملم اًمٕم٤مم اًمً

 - ]اعم١مًمػ[شطمزب اهلل اًمٜمِم٠مة واًمتٓمقر» :اعمٕمروم٦م ،شاجلزيرة ٟم٧م»قمـ ُمقىمع  (2)
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 ،٧224 وشمٗمااااا٤مهؿ أبرياااااؾ )ٟمٞمًااااا٤من( ٧226 شمٗم٤ممهااااا٤مت يقًمٞماااااق )متاااااقز( ٤مؾمااااااٞم٤مؾماٞموهاااااق ُمااااا٤م أيمدشماااااف  ،ٕم٦مِمااااااٞموًمٚم

 :ٕؾم٤ٌمب يمثػمة ،ٕمٞم٦م ٕهن٤م همػم ٟم٤مومٕم٦مِماٞموآؾمتٕم٤مو٦م قمـ شمٜمٔمٞمؿ طمريم٦م أُمؾ اًم

ئؿ اًمٗمٔمٞمٕما٦م اًمتاال ؾما٤ممه٧م ذم ارشمٙم٤ماا٤م : ُمٜمٝما٤م سماا٤مًمتقاـم١م ُماع طمازب اًمٙمت٤مئاا٥م أهنا٤م ؿمااُّقه٧م صااقرهت٤م سما٤مجلرا

وذم طماااؼ سمٕماااض أهاااؾ  ،ا  وُماااع اًمٞمٝماااقد ذم طماااؼ أهاااؾ اًمًاااٜم٦م ُماااـ اًمٗمٚمًااآمٞمٜمٞملم ذم اعمخاااٞمامتّمااااراًمٚمٌٜمااا٤م  اًمٜم

 -اًمًٜم٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞملم أجْم٤م

قمٚمامٟمٞماا٦م اًمٓماا٤مسمع إمم طمااد يمٌااػم ُمٜمااذ ٟمِماا٠مهت٤م أو هاال ظمٚمااٞمط سماالم اًمٕمٚمااام  واًمااديٜمل  شأُمااؾ»أن طمريماا٦م : وُمٜمٝماا٤م

ٕمٞم٦م ذم إياااران واٟمتّمااا٤مر ُمٌااادأ وٓيااا٦م ِمااااٞماؾماااتٌدال٤م سمٕماااد اٟمتّمااا٤مر اًمثاااقرة اًمومٙمااا٤من هاااذا ظمٚماااال يقضمااا٥م  ،ٕمّل ِمااااٞماًم

 -٤مٕمل قمٛمقُمً ِماٞماًمٗم٘مٞمف واًمتٞم٤مر اًمديٜمل اًم

ًمٞمااا٤م  ،يمااا٤من قمٜمااده٤م ٟمااقُع اؾمااات٘مالًمٞم٦م شأُمااؾ»أن طمريماا٦م : وُمٜمٝماا٤م د أن إجياا٤مد طمااازٍب يٙمااقن شم٤مسمٕماا٤م وُمقا واعماارا

ذم إياااران ىماااد أخٝمااا٥م  شٞم٦م اخلٛمٞمٜمٞمااا٦مٕمِمااااٞماًمثاااقرة اًم»سم٤معوااا٤موم٦م إمم أن اٟمتّمااا٤مر  ،سمِماااٙمؾ ُمٓمٚماااؼ عياااران وصمقرهتااا٤م

ومٙم٤مٟماا٧م  ،واؾمااتث٤مر ـمٛمقطماا٤مهتؿ سمِمااٙمؾ مل يًااٌؼ ًمااف ُمثٞمااؾ ذم اًمتاا٤مريخ احلاادي٨م ،ٕم٦م ذم يمااؾ ُمٙماا٤منِماااٞمُمِماا٤مقمر اًم

ٕم٦م هااـ يماا٤مٟمقا ذم طمريماا٦م أُمااؾ أو ظم٤مرضمٝماا٤م شمتجااف إمم اًمٙمااقن ُمااع ِماااٞمأومٙماا٤مر و٤مقماا٦م يمٌااػمة ُماا١مصمرة ُمااـ رضماا٤مٓت اًم

ٟمٞم٦م واًمتجٜمّد ن٧م رايتٝم٤م واعيامن ُم٤ٌميٕما٦م اًماقزّم  ضاوماٞمام شم٘متْماال اًمتل شم٘مت شوٓي٦م اًمٗم٘مٞمف» سمٜمٔمري٦م اًمثقرة اعيرا

 ،وقمٞمتف ٓ هماااااػمِماااااارواًمٕمٛماااااؾ ذم ٟمٓمااااا٤م. ُم ،اًمٗم٘مٞماااااف )وهاااااق اخلٛمٞمٜمااااال ؾمااااا٤مقمتٝم٤م( واًمّمااااادور قماااااـ ىمقًماااااف وأُماااااره

 ،شاخلٛمٞمٜمااال»ل واًمٗمٙماااري اًمٙمٌاااػم اًماااذي صمااا٤مر طماااقل هاااذه اًمٜمٔمريااا٦م سمٕماااد ٟمجااا٤مح صماااقرة ٝماااوُمٕماااروٌف اجلااادل اًمٗم٘م

 -ٕمل سمًٌٌٝم٤م وطمقل٤مِماٞمًمقؾمط اًموآٟم٘م٤ًمُم٤مت اًمتل طمدصم٧م ذم ا

وم  -شطمزب اهلل» اعمًّٛمك سمااْمال ومٝمذه إذن هل طم٘مٞم٘م٦م احلزب اًمرا

وأنك لؿ اًمٗم٘مف ذم اًمديـ  ،دًمٞمؾ قمغم ىمٚم٦م اًمٗم٘مف ذم اًمديـ شطمزب اهلل» وٓ خيٗمك أن اًمتًّٛمل اذا آؾمؿ

ومٙمٞمػ يًقغ عمًٚمؿ وإٓ  -!ك ودقم٤م  همػم اهلل وآقمت٘م٤مد سم٤مًم٤ٌمـمؾ اعمٌلم وشمٙمذي٥م اًم٘مرمنِماروهؿ أهؾ اًم

هق  شطمزَب اهلل» وهق يٕمٚمؿ أن ،شطمزب اهلل»يًّٛمٞمف  ؛أن يًّٛمل شمٜمٔمٞمٛمف اخل٤مّص اًمذي ي١مؾمًف هق ويٜمِمئف

ّ  ًمٚمٛم١مُمٜملم وٞمع اعم١مُمٜملم أهؾ اًمتقطمٞمد واًمت٘مقى وـم٤مقم٦م اهلل ؿماراؾمٌؿ  واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ذم  قمّل ىمرم

اًمتٜمديد واعحل٤مد واعوم٤ًمد ذم إرض ك وِماراًمذي هق اؾمُؿ اًمٙمٗم٤مر أهؾ اًم شٓم٤منِماٞمطمزب اًم» ُم٘م٤مسمؾ اؾمؿ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ: يمام ىم٤مل  -!٤منّماٞمسم٤مًمٙمٗمر واًمٕم

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڦ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ژ: ذم ؾمقرة اح٤مئدة وىم٤مل  ،]اعمج٤مدًم٦م[ ژڎ ڈ ڈ
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ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت 

 []اح٤مئدة ژحت خت مت ىت يتجث مث ىث يث حج مج جح

 --٤مهمتفصااااٞمظمااا٤مص وُمااارطمكم ُماااـ وواااع اعٟمًااا٤من و ؾماااال٤مؾماٞمّي ظمااا٤مّص وشمِماااٙمٞمؾ ِماااارومتًاااٛمٞم٦م شمٜمٔماااٞمؿ سم

هاااا٦م اًمِمااااديدة شمًااااٛمٞم٦مٌ  ،شطماااازب اهلل» شمًااااٛمٞمُتُف سمااااا٤مؾمؿ لاااا٤م اًمٙمرا حاااا٤م ومٞمٝماااا٤م ُمااااـ اًمتحجااااػم واًمتزوياااار  ،أىمااااُؾ أطمقا

وح٤م ومٞمٝم٤م ُماـ شمٕماريض اًماديـ  ،ذم يمت٤مسمف وقمغم ًم٤ًمن رؾمقًمف  واًمتٖمٞمػم عمٕم٤م  إؾمام  اًمتل ووٕمٝم٤م اهلل 

هااااذا إذا يماااا٤من  ،قمٞم٦مِماااااروومًاااا٤مدهؿ هااااؿ قمااااغم إؾمااااام  اًم ِمااااارًمإلومًاااا٤مد واًمتِمااااقيف طماااالم شمٜمًااااِح٥ُم أظمٓماااا٤م  اًمٌ

ك وآسمتاداع واًمْماالل واعمارو. ِمااروم٠مُما٤م إذا يما٤من صا٤مطمٌٝم٤م ُماـ أهاؾ اًم ،ُماـ أهاؾ اًمّماالح اص٤مطمٌٝم٤م ُمًاددً 

اااـ أبٓماااؾ اًم٤ٌمـماااؾ وأقمٔماااؿ ؿماااٝم٤مدة  ،يماااام هاااق احلااا٤مل هٜمااا٤م ذم ُمقواااققمٜم٤م ،ُماااـ اًماااديـ
ِ
وماااقاهلل إن هاااذه اًمتًاااٛمٞم٦م عم

 -!ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ،اًمزور

ذا هيااتؿ هااذا احلاازب سم٤مًم٘مْمااٞم٦م اًمٗمٚمًاآمٞمٜمٞم٦م وم٢مٟمااف يًااٝمؾ قمٚمٞمٜماا٤م ُمٕمروماا٦م حاا٤م --وإذا شم٘ماارر ًمااديٜم٤م يمااؾ ُماا٤م شم٘ماادم

ئٞمكمؾماروسم٘مْمٞم٦م ُم٘م٤موُم٦م اًمٕمدّو اع وماال يٛمٙماـ  ؛ف اًمّماحٞمح ُماـ اًمٗمٝماؿويٙماقن يماؾ ذًماؽ ىماد ُوِواع ذم ُمٙم٤مٟما ،ا

 ،حلاازب اهلل اًمٚمٌٜماا٤م  إٓ أن جيٕمااؾ اًم٘مْمااٞم٦م اًمٗمٚمًاآمٞمٜمٞم٦م وىمْمااٞم٦م ُم٘م٤موُماا٦م اعمحتااؾ اًمٞمٝمااقدي ُمااـ أومم اهتامُم٤مشمااف

ويتقؾّماع قماغم  ،ديٜماف ِماارويٜم ،اومٝمق يٌٜمل جمدً  ،اًمراومْم٦م اًمتل ندصمٜم٤م قمٜمٝم٤م ٕهن٤م هل اعمدظمؾ خلدُم٦م اؾمؽماشمٞمجٞم٦م

وي١مؾماس ًمٚم٘مٞما٤مدة اًمراومْماٞم٦م اح٠مُمقًما٦م قمٜمادهؿ وزقم٤مُما٦م إُما٦م اعؾماالُمٞم٦م اًمتال هال  ،ُمًتقى إُم٦م اعؾماالُمٞم٦م

ط ذًمااااؽ أن شمٙمااااقن هااااذه ؿمااااارًمٙمااااـ ُمااااـ  --!إذن ُمااااـ دقمااااؿ اعم٘م٤موُماااا٦م ذم ومٚمًاااآملمٓ سمااااد و -!طُمُٚمٛمٝماااؿ إباااادّي 

 -وهق اًمذي يم٤من ،٤مسمٚم٦م ًمذًمؽاعم٘م٤موُم٦م ىم

أن اعم٘م٤موُماا٦م ذم ومٚمًاآملم ذم اًمٕم٘مااديـ إظمااػميـ ُمااـ  ,ُمااـ ىمٌااؾ وُمااـ سمٕمااد وإُماار هلل ,وم٘مااد صاا٤مدف 

وهااؿ  ،اًمزُماا٤من يم٤مٟماا٧م ذم ضمزئٝماا٤م إيمااؼم ُم٘م٤موُماا٦م إؾمااالُمٞم٦م ُمااـ اًمٜمااقع اًمااذي يًااٝمؾ قمااغم اًمراومْماا٦م اًمتٕم٤مُمااؾ ُمٕمااف

وإن اظمتٚمٗماااا٧م أؾمااااامؤهؿ وهااااؿ طمريماااا٦م  وأؿماااا٤ٌمٌه لااااؿ ،شطمريماااا٦م محاااا٤مس»اعمتٛمثٚمااااقن ذم  شاعظمااااقان اعمًااااٚمٛمقن»

أن  شٚمٌٜمااااا٤م طمااااازب اهلل اًم»ذم دوًمااااا٦م إياااااران وذراقمٝمااااا٤م اًم٘مريٌااااا٦م  ومًاااااٝمؾ قماااااغم اًمراومْمااااا٦م ؛شاجلٝمااااا٤مد اعؾماااااالُمل»

طمتاااك صااا٤مروا سمٗمْماااؾ هاااذا  ،قمقا ذم سمرٟمااا٤مُم٩م ىماااقّي ًمٚمتٕمااا٤مون واًمتااادظمؾ واًمتٖمٚمٖماااؾ قماااؼم هااا٤مشملم احلاااريمتلمِمااااري

وظمٞم٤مٟماااا٦م دول اًمٕماااارب واعمًااااٚمٛملم  ،اًمًااااٜم٦موذم فمااااؾ همٞماااا٤مب دوًماااا٦م طم٘مٞم٘مٞمااا٦م ًمإلؾمااااالم و ،اًمتٕمااا٤مون واًمتحاااا٤مًمػ

اعمقضمااااقدة وختّٚمٞمٝماااا٤م قمااااـ ومٚمًاااآملم وضمري٤مهناااا٤م ورا  اعمِماااا٤مريع إُمريٙمٞماااا٦م واًمٖمرسمٞماااا٦م ولثٝماااا٤م ورا  اًمتٓمٌٞمااااع ُمااااع 

 ،إول واًمراقماال ًمٚم٘مْمااٞم٦م اًمٗمٚمًاآمٞمٜمٞم٦م شاعؾماالُمل» صاا٤مروا )أقمٜمال اًمراومْماا٦م( هااؿ اًمااداقمؿ ،دّو اًمٞمٝمااقدياًمٕما
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 -!  ومراغ شم٤مرخيلومٝمل إذن ذم ضمز  ٓ سم٠مس سمف ُمٜمٝم٤م قمٛمٚمٞم٦م ُمؾ

 ،شاجلٝم٤مد اعؾمالُمل»و ،شمح٤مس»: إذن إمم ومٚمًٓملم هق ه٤مشم٤من احلريمت٤من شطمزب اهلل اًمٚمٌٜم٤م »ومٛمدظمؾ 

ومهااا٤م ياااتحّٛمالن وزر دقماااؿ  ،ع وُماااذه٥م اًمااارومض إمم ومٚمًااآملم إن دظماااؾِمااااٞمومهااا٤م ياااتحّٛمالن وزر إدظمااا٤مل اًمت

وإٟما٤م هلل  ،ٕما٤موٟمتٝمؿ وروماع راياتٝمؿة اًمراومْما٦م وُمّماارويتحّٛمالن وزر ٟم ،اؾمؽماشمٞمجٞم٦م اًمراومْم٦م اًمتل ندصمٜم٤م قمٜمٝم٤م

 -وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن

سمااؾ اًمٌاادائؾ  ،إمم أُمثاا٤مل هاا١مٓ  شمٚمجاائورة وااارومااال  ؛ورةْماااروٓ يٜمٗمااع آقمتااذار سم٤محل٤مضماا٦م اًمِمااديدة أو اًم

ومرة عمااـ صااد. واشم٘مااكِماااراعم ُم٤مًمٞماا٤م أو  سماالم أن شمتٚم٘مااك دقماااًم  ٤مؿم٤مؾماإمً  ٤مصمااؿ إن هٜماا٤مك ومرىًماا ،وهلل احلٛمااد ،وقم٦م ُمتااقا

سماا٧م قم٘مٞمدشمااف ويًااٛمح  ،اروااار  ذم طماا٤مل اًمِماادة واعُمااـ أُمثاا٤مل هاا١مٓقمًااٙمري٤م  وسماالم أن يتٜماا٤مزل اعماارُ  قمااـ صمقا

ومٝمااااذا وااااالٌل ُمٌاااالٌم وشمٗمااااريٌط ذم  ،ك واًمْمااااالل أن يٜمٗمااااذوا ُمااااـ ظمالًمااااف إمم اعمًااااٚمٛملم وأضمٞماااا٤ملؿِمااااارٕهااااؾ اًم

ٟمٞمااقن عمًاا٤مقمدهتؿ حلاا٤مضمتٝمؿ ِماااٞمُمااع أنااف ًمااق متًااؽ اًمتٜمٔمااٞمامن اعمااذيمقران سمٕم٘مٞماادهتؿ ٓواآمّر اًم ،اًمااديـ ٕم٦م اعيرا

ذ قمغم اعمًا٤مقمدة يما٤من هاق  ،دظمقل اعمٞمدان اًمٗمٚمًٓمٞمٜملًم وًمٙمـ يٌدو أن اًمت٤ًمسمؼ سملم اًمتٜمٔمٞمٛملم قمغم آؾمتحقا

ويمالمهااااا٤م يٜمااااادرضم٤من نااااا٧م آؾماااااؽماشمٞمجٞم٦م  ،وقم٤معمٞمااااا٦م ،حمٚمٞمااااا٦م: ُمٕمٚماااااقم أن حلااااازب اهلل أضمٜمااااادشملم ---!٦ٌمّمااااااٞماعم

ُمااااؾ اًماااازُمـ ُمااااـ  أُماااا٤م إضمٜماااادة اعمحٚمٞماااا٦م ومتٓماااقرت قمااااؼم اًمًااااٜملم وسمٛمًااا٤مقمدة ،ٕمٞم٦م اًمتاااال ناااادصمٜم٤م قمٜمٝمااا٤مِمااااٞماًم قمقا

٦م ذم اًمدوًماا٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞماا٦م إمم حم٤موًماا٦م ؾمااٞم٤مًاٞمإمم اعمِماا٤مريم٦م اًم ،ٕمل ذم ًمٌٜماا٤منِماااٞماًمًإمل إمم شم٘مقياا٦م اًمقضمااقد اًمٓما٤مئٗمل اًم

يماااااام جياااااري أن ذم هاااااذه إثٜمااااا٤م  وُمٜماااااذ طماااااقازم ؿماااااٝمريـ ُماااااـ اقمتّمااااا٤مُم٤مت  ،آؾماااااتٞمال  قماااااغم اًمًاااااٚمٓم٦م رسماااااام

اًمتٞمااااا٤مر اًمٕماااااق  »و ،شطمريمااااا٦م أُماااااؾ»: ٚمٗمااااا٤مؤهوُمٔمااااا٤مهرات ًمٚمٛمٕم٤مروااااا٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞمااااا٦م اًمتااااال ي٘مقدهااااا٤م طمااااازب اهلل وطم

 -ومظمرون شا ّماراًمٜم

٦م قماغم ؾمااٞم٤مًاٞميٛمٞماز طمازُب اهلل ذم نريم٤مشماف اًم» :شاجلزيرة ٟما٧م»ذم ُمقىمع  شاحلزب»وىمد ضم٤م  ذم اًمٜمٌذة قمـ 

ىماااع ؾمااااٞم٤مًاٞموماااػمى أن اًمٗمٙمااارة اًم ،ؾماااال٤مًاٞماًمًااا٤مطم٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞمااا٦م سمااالم اًمٗمٙمااار واًمؼمٟمااا٤مُم٩م اًم ٦م ٓ شمًااا٘مط إذا يمااا٤من اًمقا

ٍت ًمتٓمٌٞم٘مٝماا٤مهمااػم ؾمااال٤مًاٞماًم طمًااـ »ي٘مااقل  ،ٞم٦م ذم ًمٌٜماا٤منيمااام هااق احلاا٤مل سم٤مًمٜمًاا٦ٌم ًمٗمٙماارة إىم٤مُماا٦م دوًماا٦م إؾمااالُم ، ُمااقا

ومٗمٙمااارة  ؛ٟمحاااـ ٓ ٟمٓمااارح ومٙمااارة اًمدوًمااا٦م اعؾماااالُمٞم٦م ذم ًمٌٜمااا٤من قماااغم ـمري٘مااا٦م اًمٓم٤مًمٌااا٤من ذم أومٖم٤مٟمًااات٤من: شاهللّماااار ٟم

 ؾمااال٤مًاٞمٟماا٤مُم٩م اًمأُماا٤م قمااغم ُمًااتقى اًمؼم ،ؾمااال٤مًاٞمة قمااغم ُمًااتقى اًمٗمٙماار اًمواااراًمدوًماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م ذم ًمٌٜماا٤من طم٤م

ىمااع اًمٚمٌٜماا٤م  ٓ يًاا٤مقمد قمااغم ن٘مٞمااؼ هااذه اًمٗمٙماارةصاااٞموماا٢من ظمّمق وم٤مًمدوًماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م اعمٜمِمااقدة يٜمٌٖماال  ،٤مت اًمقا

 -ـها شوٟمحـ ٓ ٟمًتٓمٞمع إىم٤مُمتٝم٤م أن حل٤مضمتٝم٤م إمم مح٤مي٦م ،أن شمٙمقن ٟم٤مسمٕم٦م ُمـ إرادة ؿمٕمٌٞم٦م قم٤مرُم٦م

رً  ومٝماال ُماا٤م ناادصمٜم٤م قمٜمااف --وأُماا٤م إضمٜماادة اعىمٚمٞمٛمٞماا٦م أو اًمٕم٤معمٞماا٦م ًمٚمحاازب ُمااـ آؾمااؽماشمٞمجٞم٦م اًمراومْمااٞم٦م  اُماارا

 -!ع واًمقصقل إمم اًمٖمٚم٦ٌم قمغم أهؾ اًمًٜم٦م واعُم٤ًمك سم٘مٞم٤مدة إُم٦م اعؾمالُمٞم٦مِماٞماًمت ِماراخلٛمٞمٜمٞم٦م ًمٜم
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ئٞمكم ودقماااؿ ؾماااارويماااال إضمٜمااادشملم اعمحٚمٞمااا٦م واًمٕم٤معمٞمااا٦م سمح٤مضمااا٦م ؿماااديدة إمم شمٌٜمااال ظمٞمااا٤مر ُم٘م٤موُمااا٦م اًمٕمااادو اع ا

ٕم٦م ذم إُماا٦م ِماااٞمٕنااف اًمًااٌٞمؾ إمم سمٜماا٤م  جمااد ًمٚم ،ًمتحريرهاا٤م اعم٘م٤موُما٦م اًمٗمٚمًاآمٞمٜمٞم٦م وشمٌٜماال ىمْمااٞم٦م ومٚمًاآملم واًمًاإمل

 ؾمااال٤مًاٞموٕنااف يٕمٓماال ومرصاا٦م ًمٚمتٙمااقيـ آضمتامقماال واًم ،ويمًاا٥م صم٘ماا٦م واا٤مهػم اعمًااٚمٛملم )هماا٤مًمٌٝمؿ أهااؾ ؾمااٜم٦م(

ر شمًااااّٚمح اًمراومْماااا٦م و ،واًمٕمًااااٙمري واؾمااااتٛمرار  ،ٓمرهتؿ قمااااغم ُم٘ماااا٤مـمع ُمٝمٛماااا٦م ُمااااـ ًمٌٜماااا٤منؾماااااٞمويًااااٛمح سم٤مؾمااااتٛمرا

ٗم٘مدون اًمٙمثااااػم ُمااااـ ؾماااااٞمؿ سماااادون ىمْمااااٞم٦م اعم٘م٤موُماااا٦م ونرياااار ومٚمًاااآملم ع( ٕهنااااِماااااٞماًمت ِمااااارقمٛمٚمٝمااااؿ اًماااادقمقي )ٟم

 -!اًمٗمرص٦م

هٜم٤مك داومع مظمر ظم٤مّص قمٜماد اًمراومْما٦م أو قمٜماد سمٕمْماٝمؿ قماغم إىماؾ وىماد نادث قمٜماف و٤مقما٦م ُماـ اعمٓمٚمٕمالم 

 ،اًمااارئٞمس اعياارا  احلااا٤مزم هااـ ي١مُمٜماااقن سماااف شأمحااادي ٟمجاا٤مد»و ،زقماااٞمؿ احلاازب شاهللّمااار طمًاااـ ٟم»وذيمااروا أن 

دايب ًاارريار ومٚمًآملم ُماـ أجادي اًمٞمٝماقد اًمٖم٤مصاٌلم هاق ُم٘مدُما٦م ٓزُما٦م خلاروج اعمٝمادي اًموهق آقمت٘م٤مد سما٠من ن

وم٤مًمًٕمل إذن ًمتحرير ومٚمًآملم هاق أجْما٤م ُماـ أضماؾ اًمتٕمجٞماؾ سمٗماَرِج ُمٝماّدهيؿ  ،اعمٜمتٔمر اًمذي شم١مُمـ سمف اًمراومْم٦م

 -!يمام يٕمت٘مدون



 :  ٤مؾمتف دم٤مه ومٚمًٓملم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦مؾماٞمد ًاٞم٤مئؾ طمزب اهلل اًمٚمٌٜم٤م  ًمتجوُمـ أهؿ وؾم

ُمااـ أهااؿ  ,سمحًاا٥م اًماادقمقى واًمتٔماا٤مهر قمااغم إىمااؾ,شمٌٜماال اًم٘مْمااٞم٦م وآهااتامم ااا٤م ودقمٛمٝماا٤م وضمٕمٚمٝماا٤م  ,

   -أوًمقي٤مهتؿ

وشم٘مقياااا٦م  ،وذم ؾمااااقري٤م ،صمااااؿ ذم إيااااران ،ذم ًمٌٜماااا٤من --شاجلٝماااا٤مد»و شمحاااا٤مس»اًمٕمٛمااااؾ قمااااغم اطمتااااقا  طمريمتاااال  ,

 -وُمؾ  اًمٗمرغ اًمٕمريب واعؾمالُمل ،واًمت٠مثػم قمٚمٞمٝمؿ ،ؿ إمم درضم٦م قم٤مًمٞم٦م ضمدااًمٕمالىم٤مت ا

٦م ؾماااااااٞم٤مًاٞماًمًاااااإمل ًماااااارسمط احلااااااريمتلم اعمااااااذيمقرشملم سمدوًماااااا٦م اًمراومْماااااا٦م )إيااااااران( وُمراضمٕمٝماااااا٤م اًمديٜمٞماااااا٦م واًم ,

   -واًمٗمٙمري٦م

وىماد يٙماقن طمّماؾ  ،ٕمل إمم ومٚمًآملمِمااٞمحم٤موًم٦م اًمتٖمٚمٖمؾ اًمديٜمل اعماذهٌل واًمٗمٙماري اًم :وقمـ ـمري٘مٝمام ,

د ُمااـ طمريماا٦م اجلٝماا٤مد اعؾمااالُملِماااٞمذًمااؽ سمٕمااُض اًمٖماارض ُمااـ ظمااالل شملااؿ ُمااـ   ،قمااغم ُماا٤م ُٟم٘مااؾ ،ع سمٕمااض إوماارا

 -وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،وإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن

ؾماااقا  ذم ومٚمًااآملم أو ذم اًمِمااات٤مت اًمٗمٚمًااآمٞمٜمل ذم ًمٌٜمااا٤من وؾماااقري٤م  ،ا  اًماااذُمؿؿمااااراصااآمٜم٤مع إوًمٞمااا٤م  و ,

ا  اًماذُمؿ واصاآمٜم٤مع إوًمٞما٤م  هااذه سما٤مرزة ضماادا ؿمااروُمًاا٠مخ٦م  ،وذم همػمهاا٤م أجْما٤م ،وإياران قماغم وضمااف اخلّماقص

ُمااا٤مهر »: وُماااـ أُمثٚمتٝمااا٤م اعمِماااٝمقرة ،طمتاااك وماااٞمام يتٕمٚماااؼ سم٠مهاااؾ اًمًاااٜم٦م ذم ًمٌٜمااا٤من شطمااازب اهلل اًمٚمٌٜمااا٤م »٤مؾم٦م ؾمااااٞمذم 

اصآمٜمٕمف طمازب اهلل اًمٚمٌٜما٤م   ،شطمريما٦م اًمتقطمٞماد» ًاالوهاق يما٤من ُماـ ُم١مؾم ،دا سم٤مجلٜمقب اًمٚمٌٜم٤م صاٞمذم  شمحقد
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ُماذه٥م  ِماارويًاتٗمٞمدون ُمٜماف ضمادا ذم ٟم ،يقومر ًمف احلراؾم٦م واحلامي٦م ويمؾ أنقاع اًمدقمؿويٖمد. قمٚمٞمف إُمقال و

 -! صقرهتؿ واًمدقم٤مي٦م لؿًالماًمت٘م٤مرب واًمقطمدة يمام يًٛمقٟمف ون

 ،واؾماااؽماشمٞمجٞمتٝمؿ تٝمؿؾماااؾمٞم٤م اًماااذيـ يرضماااقن ُماااٜمٝمؿ ظمدُمااا٦م لمات اًمًاااخٞم٦م ًمٚمٗمٚمًااآمٞمٜمٞمدشم٘ماااديؿ اعمًااا٤مقم ,

وأُماا٤م ذم إيااران وماا٢ميران هاال أؾماات٤مذهتؿ ذم  ،٤من وؾمااقري٤مذم ًمٌٜماا شاجلٝماا٤مد اعؾمااالُمل»و شمحاا٤مس»يماإٌمض ىمٞماا٤مدات 

واًمققمااقد همااػم اعمٜمجاازة  ُمااع أن دقمٛمٝماا٤م ذم أهمٚمٌااف ٓ يٕماادو اًمٗمتاا٤مت ،وأقماملاا٤م ذم هااذا ُمٕمرووماا٦م ُمِمااٝمقرة ،ذًمااؽ

 -!واًمدقم٤مي٦م

واعمامرؾمااا٤مت اعقمالُمٞمااا٦م واًمدقم٤مئٞمااا٦م قماااؼم  ،جمٛمققمااا٦م ُماااـ اًمااادقم٤موى واًمتٛمقياااف واًمٙماااذب قماااغم قمااا٤مدهتؿ ,

واحل٤موااااـ ًمٚمٛم٘م٤موُماااا٦م  ؾمااااالاًمتاااال دمٕمااااؾ ُمااااٜمٝمؿ اًمااااداقمؿ إؾم٤م ،وهمػمهاااا٤م ش٤مة اعمٜماااا٤مرىمٜماااا»اُمٜماااا٤مسمرهؿ اعقمالُمٞماااا٦م يماااا

احلاااازب سماااا٤مًم٘مرار ًمٙمااااـ شمٗم٤ممهاااا٤مت متااااقز وٟمٞمًاااا٤من وهمػمهاااا٤م وىمٌااااقل  ،ٓمٞمٜمٞم٦م ذم ًمٌٜماااا٤من وذم ؾمااااقري٤م وإيااااراناًمٗمٚمًاااا

 -!شمزّيػ يمؾ شمٚمؽ اًمدقم٤موي ش٧١١٧»

عؾمااالُمل ُمااع قمااغم أي أؾماا٤مس يتٕماا٤مون ُمًاا١موًمق طمريمتاال محاا٤مس واجلٝماا٤مد ا: واًمًاا١مال اعمٓمااروح هٜماا٤م هااق

ًٟمااا ،اًمراومْمااا٦م ؾماااقا  ذم طمااازب اهلل اًمٚمٌٜمااا٤م  أو ذم دوًمااا٦م إياااران لاااؿ ذم ٟمْمااا٤ملؿ  ٤مويتخاااذون ُماااٜمٝمؿ أوًمٞمااا٤م  وأقمقا

واعمٕمااروف أن ضمٝماا٤مٍت ُمتٕمااددة ُمااـ اعمرضمٕمٞماا٤مت اًمديٜمٞماا٦م واًمٗمٙمرياا٦م  ؟وُم٘ماا٤موُمتٝمؿ ًمٚمٕماادو اًمٞمٝمااقدي ؾمااال٤مًاٞماًم

 شمحاا٤مس»يماا٦م ىماادُمقا اًمٜمّمااح حلرىمااد  ،قمٚمااام  وُمٗمٙمااريـ وزقمااام  طمريماا٤مت إؾمااالُمٞم٦م وهمػمهاا٤م ؛ُمااـ أهااؾ اًمًااٜم٦م

رً  رً  اُمااارا ٤مد قماااـ اًمراومْمااا٦م واحلاااذر ُماااٜمٝمؿ وقمااادم إقمٓمااا٤مئٝمؿ ومرصااا٦م ًمٚمت٘ماااّقي قماااغم طمًااا٤مب أهاااؾ سم٤مٓسمتٕمااا اوشمٙمااارا

وهناقهؿ قماـ اًمتٕم٤مُماؾ ُمٕمٝماؿ واعمٞماؾ  ،وقمدم إجي٤مد ؾمٌٞمؾ لؿ ًمٚمتٖمٚمٖمؾ إمم ومٚمًٓملم ،اًمًٜم٦م قمغم ُمًتقى إُم٦م

ااا ؛إًمااٞمٝمؿ ًٌ أو َُماااـ جيااا٤مدل قماااٜمٝمؿ هاااق اًمااادومع  ش٤مد اعؾماااالُملاجلٝماا»و شمحااا٤مس»ضماااقاب اعمًااا١موًملم ذم  ٤مومٙمااا٤من هم٤مًم

وأن اًمااااادول اًمٕمرسمٞمااااا٦م واعؾماااااالُمٞم٦م ىماااااد ختٚمااااا٧م قماااااٜمٝمؿ  ،سمااااا٠مهنؿ ذم طم٤مضمااااا٦م ؿماااااديدة عماااااـ يًااااا٤مٟمدهؿ ويااااادقمٛمٝمؿ

لااؿ  شطماازب اهلل»يمااام ياادومٕمقن سماا٤مًم٘مقل إن ُمًاا٤مقمدة إيااران و ،وطماا٤مرسمتٝمؿ ومٚمااؿ جياادوا َُمااـ يًاا٤مقمدهؿ إٓ إيااران

د ااااا٤م إٓ ط ُمااااذهٌل أو ؿماااااروـم٦م سماااا٠مي ِماااااروًمٞمًاااا٧م ُم ، وضمااااف اهللهاااال ذم فم٤مهرهاااا٤م ُمًاااا٤مقمدات سمريئاااا٦م ٓ ياااارا

 !!أو همػمه ؾمال٤مؾماٞم

ًمٙماااـ ُماااـ يٕمااارف ُمٜمااا٤مه٩م احلاااريمتلم وأومٙم٤مرمهااا٤م يااادرك أن اًم٘مٜم٤مقمااا٦م سمخٓمااار اًمراومْمااا٦م وسمح٘مٞم٘مااا٦م اٟمحاااراومٝمؿ 

اًمرؾماااااٛمٞم٦م وأومٙمااااا٤مر اًمٙمثاااااػم ُماااااـ  شاعظماااااقان اعمًاااااٚمٛملم»شمٌٕمااااا٤م ٕومٙمااااا٤مر  ،ووااااااللؿ وااااإمٞمٗم٦م قمٜماااااد احلاااااريمتلم

ًمٕماااادم ايمااااؽماصمٝمؿ  ًااااالوهااااذا هااااق اًمًاااا٥ٌم اًمرئٞم ،وهمااااػمه شاًم٘مرواااا٤موي يقؾمااااػ»ُمرضمٕمٞماااا٤مهتؿ اًمٗمٙمرياااا٦م ُمثااااؾ 
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شظم٤مًمااد ُمِماإمؾ»ويٙمٗماال أن ٟمتااذيمر أن  ،سم٤مًمتحااذيرات ُمااـ ظمٓماار اًمراومْماا٦م
(1)

م زار 2١١4وااال ذم اًمٕماا٤مم اح٤م 

إن طمريماا٦م محاا٤مس شمٕمتااؼم » :يح ًمإلقمااالمّمااارصمااؿ ىماا٤مل ذم شم شاخلٛمٞمٜماال»يح وااارإيااران وىمااّدم ـم٘مااقس اًمٕماازا  قمٜمااد 

ومٝماااال أيمثاااار ىمرسماااا٤م وُمااااٞمال إمم  شاجلٝماااا٤مد اعؾمااااالُمل»وأُماااا٤م طمريماااا٦م  -!شم اخلٛمٞمٜماااالٟمٗمًااااٝم٤م آسمااااـ اًمروطماااال ًمإلُماااا٤م

وصمقرشماف  شاخلٛمٞمٜمال»اؿماديدا سما ٤مومٝماق يما٤من ُماـ اعمٕمجٌالم إقمج٤مسًما ،شومتحال اًمِما٘م٤مىمل»اًمراومْم٦م ُمٜمذ أج٤مم ُم١مؾمًٝم٤م 

 --!وٓزال سمٕمض ىمٞم٤مدات احلريم٦م ؾم٤مئريـ قمغم ٟمٗمس اًمٜمٝم٩م ،وؿمديد اعمدح ًمف واعيم٤ٌمر ،وأومٙم٤مره

ورة وطم٤مضمااا٦م وااااروًمٞمًااا٧م ُمًااا٠مخ٦م  ، ؿماااالُمِماااٙمٚم٦م ُمٜمٝمجٞمااا٦م ومٙمريااا٦م ديٜمٞمااا٦م ىمٌاااؾ يماااؾ  وم٤معمِماااٙمٚم٦م إذن هااال

 -ٟم٠ًمل اهلل أن يّمٚمح أطمقال اعمًٚمٛملم --٦مؾماٞم٤مؾماٞم

 

 خاتـ١ُ : 

ٕمل ـماااااا٤مئٗمل ُمتٕمّماااااا٥م خياااااادم ؿماااااااٞموإذا يمٜماااااا٤م ىمااااااد اىمتٜمٕمٜماااااا٤م سماااااا٠من طماااااازب اهلل اًمٚمٌٜماااااا٤م  ُماااااا٤م هااااااق إٓ طماااااازب 

هااؾ سم٤مًمٗمٕمااؾ طماازب اهلل : ذم ُمًاا٤مئؾ ُمااـ ىمٌٞمااؾومااال داقماال ًمٚمتٓمقيااؾ  ،ٕمٞم٦م اخلٛمٞمٜمٞماا٦م اًمٙمااؼمىِماااٞمآؾمااؽماشمٞمجٞم٦م اًم

ئٞمكمؾمااراًمٚمٌٜم٤م  ي٘ما٤موم اعمحتاؾ اع وهاؾ ومٕماال ؾمإمك ويًإمك طمازب اهلل اًمٚمٌٜما٤م  عمٜماع وضماقد أي ىماقة ؾماٜمٞم٦م  ؟ا

وهااؾ يماا٤من ذًمااؽ ٟم٤مدماا٤م قمااـ اشمٗم٤مىماا٤مت دوًمٞماا٦م  ؟ُم٘م٤موُماا٦م ًمٚمٞمٝمااقد ذم ًمٌٜماا٤من وقمااغم احلاادود اًمِمااامًمٞم٦م ًمدوًماا٦م اًمٞمٝمااقد

وُماااا٤م ؿماااا٤مسمف ذًمااااؽ ُمااااـ اعمًاااا٤مئؾ وإؾماااائٚم٦م  ؟ٗماااا٤م. اًمٓماااا٤مئػ همااااػم اعمٕمٚمٜماااا٦مُمااااـ سمٜمااااقد اشم اوسمٜماااادً  ،أُمريٙمٞماااا٦م ؾمااااقري٦م

طمااٍد ّماااك إٟمااام ُ تا٤مج إمم ُمثااؾ هااذا قماغم أىم ،وماٜمحـ ٓ ٟمحتاا٤مج إًمٞمااف يمثاػما  ،ومًااقا  يما٤من ذًمااؽ أو مل يٙمااـ ،اًمٙمثاػمة

ىماااد ُ تااا٤مج إًمٞماااف عىمٜمااا٤مع سمٕماااض وااإمٗم٤م  اًماااديـ  ,وهااال احل٤مضمااا٦م إُماااّس ,صماااؿ  ،  ُماااـ آؾماااتئٜم٤مس وم٘ماااطِماااالًم

ار وٟمحاااق ؾماااارـ ٓ ي٘متٜمٕماااقن إٓ سم٤مح٤مديااا٤مت واًمقصمااا٤مئؼ اًمرؾماااٛمٞم٦م وسم٤مدقمااا٤م ات ايمتِمااا٤مف إواًمٗمٝماااؿ اًماااديٜمل هااا

اـ أن شماذيمر لاؿ شمٜم٤مىمْما٤مت طمازب اهلل اًمٚمٌٜما٤م  وُمٗم٤مؾماده اًم ،ذًمؽ ه٤م خيدع اًمْمٕمٗم٤م  ًُ ٦م ؾمااٞم٤مًاٞمومٝما١مٓ  ىماد  

   -اعمحًقؾم٦م اًمٔم٤مهرة



ذم أواؾماااط اًمثامٟمٞمٜمٞمااا٤مت طمااالم شمقًمااا٧م  شسمااارج اًمؼماضمٜمااا٦م»و شصاااؼما وؿمااا٤مشمٞمال»ػ احلااازب ُماااـ جمااا٤مزر ُمقىمااا ,

يمااؼم اعمجاا٤مزر ذم طمااؼ  ,وسمرقم٤مياا٦م هيقدياا٦م ،شطماازب اًمٙمت٤مئاا٥م احاا٤مرو »سم٤مًمتٕماا٤مون ُمااع ,ٕمٞم٦م ِماااٞماًم شأُمااؾ»طمريماا٦م 

ًٓ  ،اعمٝمااا٤مضمريـ اًمٗمٚمًااآمٞمٜمٞملم اًمالضمئااالم ُمٕمٔماااؿ إذ إن  ،٤مقظًم ؿمااااٞموٟمًااا٤مً  و وأيمثااارهؿ يمااا٤مٟمقا ُماااـ اًمْمااإمٗم٦م أـمٗمااا٤م

اًمااذي يمااا٤من  شطمااازب اهلل اًمٚمٌٜماا٤م »ووىمااػ  ،قمٜمٝماا٤م ٤ماعم٘ماا٤مشمٚملم يماا٤مٟمقا ىمااد ظمرضماااقا ُمااـ اعمخااٞمامت أو ىمتٚماااقا دوم٤مقًماا

قمغم إىماؾ إن مل يٙماـ ىماد ؿما٤مرك  ٤موىمػ ُمتٗمرضًم  ،ل٤م ا وُمٜم٤مومرً  شأُمؾ»قمـ طمريم٦م  يقُمٝم٤م طمدي٨م اًمٜمِم٠مة ُمٜمٗمّماًل 

                                      
 -شمح٤مس»ٙمت٥م اًمًٞم٤مد حلريم٦م ذم هذه اًمٗمؽمة يِمٖمؾ ُمٜمّم٥م: رئٞمس اعم شظم٤مًمد ُمِمٕمؾ»يم٤من  (٧)
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٦م يم٤مٟما٧م ناقل ؾمااٞم٤مؾماٞم ٤مسما٠من فمرووًما ُماتٕمٚماًل  ،يمام هال قما٤مدة اًمراومْما٦م طمالم يتٕمٚماؼ إُمار سم٘متاؾ أهاؾ اًمًاٜم٦م ،ومٕماًل 

وهاااق ُمثااا٤مل ُماااـ إُمثٚمااا٦م هماااػم اعمحّماااقرة ًم٘مٚمااا٦م دياااـ هااا١مٓ  اًم٘ماااقم وقمااادم هماااػمهتؿ قماااغم  ،٤مئً ؿمااااٞمدون أن يٗمٕماااؾ 

سماؾ إٟماام يٖمْماٌقن ًمٚمٓم٤مئٗما٦م واًمٕمّما٦ٌم ٓ  ،حم٤مرم اهلل وقمدم متّٕمار وضماقهٝمؿ ذم اهلل وطمالم شمٜمتٝماؽ طمرُما٤مت اهلل

 -!همػم

ئٛماف ًمالٟمتخ٤مسما٤مت ّماراًمٜم شٌٞم٘م٦مإيكم اطم»ح طمزب اهلل ًمٚمٛمجرم ؿماٞمشمر , ا  اح٤مرو  أيمثر ُمـ ُمارة قماغم ىمقا

 -!رهمؿ أنف هق ُمـ أيم٤مسمر جمرُمل اعمج٤مزر اعمذيمقرة أظمزاه اهلل وأُمث٤مًمف ،اًمؼمح٤مٟمٞم٦م

سم٤معواا٤موم٦م إمم يمٗمااره  ،وهااق ُمااـ رؤوس جمرُماال شمٚمااؽ اعمجاا٤مزر أجْماا٤م شٟمٌٞمااف سمااّري»ويمااذًمؽ ناا٤مًمٗمٝمؿ ُمااع  ,

ُمااف اًمٙمثااػم إمم ـماا٤مئٗمتٝمؿ  ٤ماًمِمااخص ُمٜمتٛمًٞماا ُماا٤م دام ،ًمقن سمااديـ وٓ يمٗماار وٓ إيااامنومٝمااؿ ٓ يٌاا٤م ،وقمٚمامٟمٞمتااف وإضمرا

 -يم٤مٟمقا يرون ذم ىمرسمف ُمّمٚمح٦م ًمٓم٤مئٗمتٝمؿ وأضمٜمدهت٤م لؿ أو ٤مأو طمٚمٞمٗمً 

ٟمٞماا٦م واًمًااقري٦م ,  ،٤مؾم٤مهتامؾماااٞموظمدُمتااف عمّماا٤محلٝمام و ،وشمٌٕمٞمتااف لااام ،يمااقن احلاازب يم٤مًٔماا٦م ًمٚماادوًمتلم اعيرا

واعمٕمٚمقُما٤مت اعمٜمِماقرة واعمٕمٚمٜما٦م قماـ شمٚم٘مال  -!٤مئً ؿمااٞمّماار يٌ ذًماؽ ومٚماـّماار وَُماـ ٓ يٌ ،وهذا ذم هم٤مي٦م اًمقواقح

   -ٓ ختٗمك قمغم أطمد ،احلزب ًمألُمقال اًمٓم٤مئٚم٦م ُمـ إيران وًمٚمتًٚمٞمح وهمػمه ُمـ اًمدقمؿ

وٓ  ،اًمقصماا٤مئؼ وإظمٌاا٤مر واًمِمااٝم٤مدات اًمٙمثااػمة اعمٗمٞماادة حل٘مٞم٘ماا٦م ُمٜمااع احلاازب أي وضمااقد ُم٘ماا٤موم وجم٤مهااد ,

ئٞمؾؾماارعقماغم احلادود اًمِماامًمٞم٦م  ،ام اًمقضمقد اًمًاٜمّلؾماٞم وأن ذًماؽ يمٚماف إٟماام هاق  ،أي ذم ُمٜما٤مـمؼ ضمٜماقب ًمٌٜما٤من ،ا

ئٞمؾؾمااارٟمتٞمجاا٦م ٓشمٗم٤مىماا٤مت ُمٕم٘مااقدة ُمااع ؾمااقري٤م وُمااع أُمريٙماا٤م وطمتااك إ وم٘ماا٧م ُمااع ُمّمااٚمح٦م احلاازب ٟمٗمًااف ،ا  ،شمرا

 -!ًمٞمٜمٗمرد سم٤مًم٤ًمطم٦م وسمٚم٘م٥م اعم٘م٤موُم٦م وصٜم٤مقم٦م اعمجد ويم٥ًم اًمِمٕمٌٞم٦م ذم إُم٦م

ًمًااٜم٦م اًمٗمٚمًاآمٞمٜمٞملم أو اًمٚمٌٜماا٤مٟمٞملم أن جي٤مهااد ُمااـ أهااؾ ا لوُمااـ هٜماا٤م إًم٘ماا٤مؤهؿ اًم٘مااٌض قمااغم يمااؾ َُمااـ  اا٤مو ,

وىماد ىمٌْماقا سم٤مًمٗمٕماؾ قماغم يمثاػميـ وؾماٚمٛمقهؿ إُما٤م ًمًاقري٤م أو ًمألُماـ  ،اًمٕمدو اًمٞمٝمقدي ُمـ ضمٝم٦م ضمٜماقب ًمٌٜما٤من

وهـ ذيمر ذًمؽ صٌحل اًمٓمٗمٞمكم ،اًمٚمٌٜم٤م 
(1)

   -سم٤معو٤موم٦م إمم ؿمٝم٤مدات ظم٤مص٦م قمٜمدٟم٤م ذم ذًمؽ ،وهمػمه 

( وشمٕمٝمااااده سم٤محلٗماااا٤مظ قمااااغم ؾمااااالُم٦م ٧١١٧حاااادة رىمااااؿ )ىمٌااااقل احلاااازب سماااا٤مًم٘مرار اًمّماااا٤مدر قمااااـ إُمااااؿ اعمت ,

إذ يمٞماااػ  ،وهاااذا يٙماااذب دقم٤موياااف سمااا٤محلرص قماااغم نريااار ومٚمًااآملم -!اًم٘ماااقات اًمدوًمٞمااا٦م واؾماااتٜمٙم٤مره عمٝمااا٤موتٝمؿ

ف لااذا احلاازب أن يتحااقل إمم ؿماااروىمااد يماا٤من أ ؟ي٘مٌااؾ سمقضمااقد ىمااقة َنُااقل سماالم اعمج٤مهااديـ ذم ًمٌٜماا٤من وومٚمًاآملم

ًٓ  ،٤مي٦م ًمااق يماا٤من صاا٤مدىمً ؾمااارطمريماا٦م ُم٘م٤موُماا٦م  ٦م ؾماااٞم٤مؾماٞمُمااـ أن ي٘مٌااؾ اااذا اًم٘ماارار ًمٞمحاا٤مومظ قمااغم وضمااقده يم٘مااقة  سمااد

   -٤مأو ومٕمٚمٞمً  ٤مُمٕمؽمف ا٤م رؾمٛمٞمً 

                                      
 - ]اعم١مًمػ[2١١1ؾمٌتٛمؼم  25، 2١4١ اًمٕمدد: صحٞمٗم٦م اًمِمار. إوؾمط (٧)
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وماااٞمام يتٕمٚماااؼ سمٕمٛمٚمٞمااا٤مت اًمتٝمجاااػم ًمٚمًاااٜم٦م ُماااـ  ٓ ؾماااٞمامُمااا٤م ذم شمااا٤مريخ احلااازب ُماااـ ٟم٘مااا٤مط ؾماااقدا  وومٔمااا٤مئع و ,

   -وقمٛمٚمٞم٤مت اًمت٘متٞمؾ وآهمتٞم٤مٓت وهمػمه٤م ،و٤مطمٞم٦م سمػموت اجلٜمقسمٞم٦م ذم اًمٜمّمػ اًمث٤م  ُمـ اًمثامٟمٞمٜم٤مت

ىمٞماا٦م ومٝماال ُمااـ إُمااقر اًمقاوااح٦م اًمدًٓماا٦م اًمتاال يٜمٌٖماال أٓ شمٗمااقت  , أُماا٤م ُمقىمااػ احلاازب ُمااـ اًم٘مْمااٞم٦م اًمٕمرا

   -قمغم ُمت٠مُمؾ

مه٤م صاارٕمٞم٦م ذم اًمٕمرا. ُمثؾ ضماٞمش اعمٝمادي وومٞمٚماؼ سمادر وشمدريٌاف ًمٕمٜم٤مِماٞم٤مت اًمِماٞمويمذا ُم٤ًمقمدشمف ًمٚمٛمٚمٞم ,

ٝمام ومر. اعمقت اًمتال ارشمٙمٌا٧م ُما٤م ٓ ومه٤م اعمٜمٔمٛمت٤من اًمٚمت٤من اٟمٌث٘م٧م ُمٜم ،اًمتل شمتقمم ىمتؾ أهؾ اًمًٜم٦م ويمقادرهؿ

 -!ُمـ اعمج٤مزر ذم أهؾ اًمًٜم٦مّماك  

ُماااـ اعمج٤مهاااديـ واعم٘م٤موُمااا٦م ُماااـ أهاااؾ  شاهللّماااار طمًاااـ ٟم»وذم ُم٘م٤مسماااؾ ذًماااؽ ُمقىماااػ احلااازب وزقمٞمٛماااف  ,

اااا ،اًمًااااٜم٦م ذم اًمٕماااارا. ًٌ وسمٖمااااػم ذًمااااؽ ُمااااـ  ،سماااا٠مهنؿ وّه٤مسمٞماااا٦م شمٙمٗمػمّيااااقن ٤موىمااااد وصااااٗمٝمؿ ذم سمٕمااااض اعمٜم٤مؾماااا٤ٌمت ىمري

ٕم٦م ذم وصاػ أبٓما٤مل وصااٜم٤مديد جم٤مهادي أهاؾ اًمًااٜم٦م أهاؾ آؾمات٘م٤مُم٦م وأهااؾ ِماااٞمًمإوصا٤مف اًمتال يًاتٕمٛمٚمٝم٤م ا

 -!يمٝمؿ وُمروىمٝمؿؿمارٕم٦م وِماٞماعمٕمروم٦م سمْمالل اًم

 ؟!هاااؾ طمااازب اهلل اًمٚمٌٜمااا٤م  يرياااد وضماااف اهلل سمحروسماااف وُم٘م٤موُمتاااف وُمًااا٤مقمٞمف: صماااؿ ًمٞمًااا٠مل اعٟمًااا٤من ٟمٗمًاااف ,

 -وًمٞمت٠مُمؾ ذم اجلقاب ويٌح٨م قمٜمف

٤مسم٤مشماااف اًمٓمقيٚمااا٦م اًمتااال شمًاااتٛمر ُمااا٤م سمااالم اًمًااا٤مقم٦م واًمًااا٤مقمتلم وظمٓم شاهللّماااار طمًاااـ ٟم»وًمٞمت٠مُماااؾ أجْمااا٤م ذم  ,

ُم٤م ظمال آومتت٤مح سم٤مًمًٌٛمٚم٦م اًمتال شمٕماّقدوا قمٚمٞمٝما٤م وجيٕمٚمقهنا٤م يما٤مًمٕمٜمقان قماغم  ،ٓ يذيمر اهلل ومٞمٝم٤م إٓ ىمٚمٞمال ،وأيمثر

ًمرؾمااقل اهلل  ٤موٓ يااذيمر مياا٦م ُمااـ يمتاا٤مب اهلل وٓ طمااديثً  ،وٟمحقهاا٤م ُمااـ اًمٙمٚمااامت ،اٟمااتامئٝمؿ اعؾمااالُمّل زقمٛمااقا 

، ات سماااؾ ُمئااا٤مت أيااا٤مت ذم اًم٘مااارمن ِمااااررهماااؿ قم ،قمف اهلل وأطمٌااافؿمااااراجلٝمااا٤مد ذم ؾماااٌٞمؾ اهلل يماااام  وٓ ياااذيمر

وأُماا٤م  -!وومْمااؾ اًمِمااٝم٤مدة ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل ،اًمااقاردة ذم إُماار سم٤مجلٝماا٤مد ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل واًمؽمهمٞماا٥م ومٞمااف وسمٞماا٤من ومْمااٚمف

ٜمااا٤موم٘ملم أم أناااف زقماااٞمؿ اعم ؟ومٝماااؾ هاااذا زقماااٞمؿ إؾماااالُمّل  -!  ٓ يٙمااا٤مد ُ َماااؿماااالومٛماااـ ذًماااؽ  أطم٤مديااا٨م اًمٜمٌااال 

 ؟!اًمذيـ ٓ يذيمرون اهلل إٓ ىمٚمٞمال

ؾ قمااقن وهمااػمه ُمااـ اًمٙمٗماارة واًمٗم٤مؾمااديـ ذم ُمٕم٤مروااتٝمؿ ًمٚمحٙمقُماا٦م ِماااٞمواٟمٔماار إمم ناا٤مًمٗمٝمؿ أن ُمااع ُمٞم ,

واٟمٔماار ُماا٤م ذم أثٜماا٤م  اقمتّماا٤مُم٤مهتؿ ذم اًمًاا٤مطم٤مت وشمٔماا٤مهراهتؿ ُمااـ اًمٗمًاا٤مد واظمااتالط اًمرضماا٤مل سم٤مًمٜمًاا٤م   ،اًمٚمٌٜم٤مٟمٞماا٦م

ويمٞماػ  ،ذًمؽ ُمـ خم٤مزي يٜمادى لا٤م اجلٌالم وُيًاتحٞمك ُماـ ذيمرها٤م واًمِم٤ٌمب سم٤مًمٗمتٞم٤مت ًمٞمؾ هن٤مر وُم٤م ذم وٛمـ

 ،ذم ؾماٌٞمؾ ُمّماٚمحتٝمؿ اعمتقمّها٦م ،ضمز  ُمـ رقم٤مهت٤م واًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝما٤م واًمًا٤ميمتلم قمٜمٝما٤م شطمزب اهلل اًمٚمٌٜم٤م »أن 

ىم٦ٌم هلل   -!يمال واهلل ؟ًمٚمٞمقم أظمر ا وٟمٔمرً  ومٝمؾ شمرى ديٜم٤م قمٜمد ه١مٓ  وُمرا

غم ومًااااا٤مد هاااااذا احلااااازب وـم٤مئٗمتاااااف سم٤مًمااااادٓٓت اعمحًقؾمااااا٦م وإُمثٚمااااا٦م يمثاااااػمة ضمااااادا عماااااـ أراد أن يريماااااز قمااااا
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 -! ِمالوَُمـ مل ي٘مٜمع سمٙمؾ ذًمؽ ومٚمـ ي٘مٜمع سم ،اًمٔم٤مهرة
 



أن يٕمٚمؿ اعمًاٚمؿ أن هاذا احلازب )طمازب اهلل اًمٚمٌٜما٤م ( وُم٘م٤موُمتاف وأقمامًماف اًمتال فم٤مهرها٤م اًمٌٓمقًما٦م ٓ سمد و

أهناا٤م يمٚمٝماا٤م ومتٜماا٦م واسمااتال  قمٔمااٞمؿ خيتااؼم  --وُم٘م٤موُماا٦م اعمحتااؾ اًمٖم٤مصاا٥م واًماادوم٤مع قمااـ إرض واًمااديـ واًمٕماارض

وُمااا٤م  يمٞماااػ ٟمٕمٛماااؾ وَُماااـ اًماااذي خيتااا٤مُر اهلل  ,وهاااق قمااا٤مملُ اًمٖمٞمااا٥ِم واًمِماااٝم٤مدة, ًمٞمٜمٔمااار اهلل  ،اهلل سماااف اًمٕمٌااا٤مد

وَُمااـ  ،اهلل وديٜمااف واًمتقطمٞمااد وؾمااٜم٦م رؾمااقل اهلل ّمااار ويٜم ،قمٜمااده ويٙمااقن ُمااع احلااؼ وياادور ُمٕمااف طمٞماا٨م دار

 ششماقٟم٩م ًاالُم٤موشم»و شاعمٝمٚمٝماؾ»و شيمٚمٞما٥م»و شقمٜمؽمة سمـ ؿماداد»سمٓمقٓت  ،اًمذي شمًتٝمقيف اًمٌٓمقٓت اجلقوم٤م 

 -وأُمث٤ملؿ شيم٤مؾمؽمو»و شضمٞمٗم٤مرا»و

,ًمٕمٚمٝماا٤م  ،وم٢مهناا٤م ُمااـ أقمٔمااؿ اًمٗمااتـ قمااغم اعمًااٚمٛملم ذم اًمتاا٤مريخ احلاادي٨م ؛شاخلٛمٞمٜماال»وهٙمااذا اًمٗمتٜماا٦م سمثااقرة 

ٟملم أؿمااااد ُمااااـ ومتٜماااا٦م آؾمااااتٕمامر اًمٖمااااريب اًمااااذي اطمتااااؾ سمااااالد اعمًااااٚمٛملم ذم اًم٘ماااار ,سم٤مًمٜمًاااا٦ٌم إمم يمثااااػم ُمااااـ اًمٜماااا٤مس

ًمٙمااـ  ،يماا٤مومرا أصااٚمٞم٤م ُمٕمٚمقُماا٤م يمٗمااره ًماادى قمٛمااقم وٝمااقر اعمًااٚمٛملم ٤مصااٚمٞمٌٞمً  اوماا٢من ذًمااؽ يماا٤من قماادو   --اح٤موااٞملم

ًٌّااقا سم٤معؾمااالم وشمزّيااقا سماازي اًمّمااالح  هاا١مٓ  اخلٛمٞمٜمٞماا٦م ُمٜماا٤موم٘مقن زٟم٤مدىماا٦م اؿمااتٌف أُماارهؿ قمااغم وٝمااقر إُماا٦م وشمٚم

 ---!وًمًٌقا ُمًقح اًمٜمٝمْم٦م اعؾمالُمٞم٦م وضمٝم٤مد اًمٕمدو اًمٙم٤مومر ،واعصالح

ذم سماا٤مدئ إُماار صمااؿ سم٤مٟماا٧م لااؿ  شاخلٛمٞمٜماال»ر ُماا٤م يمتٌااف اًمٙمثااػمون ُمااـ أهااؾ اًمًااٜم٦م هااـ اٟمخاادقمقا سمثااقرة واٟمٔماا

 ،د يمتاا٥م قمٜمااف اسمٜمااف حمٛماادوىماا ،شأؾماإمد سمٞمااقض اًمتٛمٞمٛماال اًمٗمٚمًاآمٞمٜمل»خ ِماااٞموُمااـ أُمثٚمااتٝمؿ اًم ،طم٘مٞم٘متٝماا٤م ومااٞمام سمٕمااد

ٟمٞمااا٦م ذم هن٤ميااا٦م قم٘ماااد اًمًااإٌمٞمٜمٞم٤مت ُماااـ اًم٘مااارن اعمّماااارقمٜمااادُم٤م اٟمت» :وهماااػمه يمثاااػم  ِماااارم اؾمتٌّماااارٜمت اًمثاااقرة اعيرا

وأن نريااار  ،وفمٜماااقا أن ومجااار اعؾماااالم ىماااد سمااازغ ُماااـ ضمدياااد ،ا اعمًاااٚمٛمقن ذم ُمِمااا٤مر. إرض وُمٖم٤مراااا٤م ظماااػمً 

طمٞماا٨م إن  ،وماا٤مًمتٗمقا طمقلاا٤م  ٗمقهناا٤م سمٕم٘مااقلؿ وأومئاادهتؿ وُمِماا٤مقمرهؿ ، أو أدٟمااكؾمااالمومٚمًاآملم أصااٌح ىماا٤مب ىمق

 :  هذه اًمثقرة يم٤مٟم٧م شمرومع ؿمٕم٤مرات هل وٛمػم يمؾ ُمًٚمؿ

   -اعؾمالم: إول

   -شأُمريٙم٤م»ٓم٤من إيمؼم ِماٞمقمروم٧م ٟمٗمًٝم٤م سم٠مهن٤م صمقرة اعمًٚمٛملم اعمًتْمٕمٗملم ذم إرض ود اًم: ٤م اًمث

   -نرير ومٚمًٓملم ُمـ اًمٞمٝمقد: اًمث٤مًم٨م

ُمااااـ قمٚمااااام  أهااااؾ اًمًااااٜم٦م وىمٗمااااقا إمم ضم٤مٟمٌٝماااا٤م وسمٕمْمااااٝمؿ ُمااااـ اًمًااااٚمٗمٞملم أصااااح٤مب اًمٕم٘مٞماااادة  ا طمتااااك إن يمثااااػمً 

وأصااح٤مسمف واًمتاا٤مسمٕملم فماا٤مٟملم ااا٤م  اهلل اًمّمااحٞمح٦م اًمتاال شمتٓماا٤مسمؼ ُمااع اًم٘ماارمن واًمًااٜم٦م أي ُمااع قم٘مٞماادة رؾمااقل 
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شا ظمػمً 
(1)

   -ـها 

 ،ويٕمرف ُم٤م قمٜمادهؿ ُماـ احل٘ماد قماغم أهاؾ اعؾماالم ،ـ اًمٞمقم خلٓمر ه١مٓ  وٞمٕم٤مٓمًمٚمٛمًٚمؿ أن يتٗمٓ سمد و

ومٝماااااؿ  ٘مااااادون قمٚماااااٞمٝمؿ أيمثااااار هااااا٤م  ٘مااااادون قماااااغم اًمٞمٝماااااقد  ،ٕهناااااؿ شمرسّماااااقا قماااااغم احل٘ماااااد واًماااااٌٖمض ٕهاااااؾ اًمًاااااٜم٦م

ويٛمٙمااااااـ ُمااااااقادقمتٝمؿ  ،هااااااؿ يمٗماااااا٤مٌر ُمٕمروومااااااقن ،ؿ ؾمااااااٝمؾ قمٜماااااادهؿوماااااا٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّماااااا٤مرى ؿماااااا٠مهن ،واًمٜمّماااااا٤مرى

واًمراومْمااا٦م  ،واحل٘مٞم٘ماااّل ًمٚمراومْمااا٦م ؾماااالًمٙماااـ أهاااؾ اًمًاااٜم٦م هاااؿ اًمٕمااادّو إؾم٤م ،وُمّمااا٤محلتٝمؿ واًمتٕمااا٤ميش ُمٕمٝماااؿ

رصماااقن ذًماااؽ ضماااٞمال قماااـ ضمٞماااؾ ويؽمسّماااقن قمٚمٞماااف سمقاؾمااآم٦م جمٛمققمااا٦م يمٌاااػمة ُماااـ اًمِمااإم٤مرات وُمٜمٔمقُمااا٦م صم٘م٤مومٞمااا٦م  ،يتقا

 وأهناؿ هم٤مصاٌقا أهاؾ اًمٌٞما٧م ًاالمأن أهؾ اًمًٜم٦م هاؿ ىمتٚما٦م احل: ٤مورومٙمري٦م وأدسمٞم٦م ديٜمٞم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦م شمدور طمقل حم

 ٤مث٠مرون ُماٜمٝمؿ يقًُماؾمااٞمٕم٦م مل اًمٌٞم٧م يماام يًاٛمقن أنٗمًاٝمؿ ؿماٞموأن  ،ٕمتٝمؿؿماٞموأهنؿ فم٤معمق أهؾ اًمٌٞم٧م و ،طم٘مٝمؿ

 ؿماااارداب ًمٞمٔمٝمااار وًمٞم٘متٚماااقا ُمٕماااف أهاااؾ اًمًاااٜم٦م ويٜمت٘مٛماااقا ُماااٜمٝمؿ ًااااروأهناااؿ ذم اٟمتٔمااا٤مر ُمٝمااادهّيؿ اًمٖم٤مئااا٥م ذم اًم ،ُمااا٤م

إٟماام ي٘مّمادون اا٤م  ،وٟمحاق ذًماؽ ُماـ اًمِمإم٤مرات ،ًاالموي٤م صم٤مر احل ،ي٤م صم٤مر اهلل: ٕم٦مِماٞموقمٜمدُم٤م يردد اًم -!!اٟمت٘م٤مم

ومٚماااٞمس اًمٞمٝماااقد وٓ  ،ُمٝماااام طمااا٤موًمقا أن يٛمّقهاااقا ويٙماااذسمقا ويًاااتٕمٛمٚمقا اًمت٘مٞمااا٦م ،ٓ هماااػم ،ذم احل٘مٞم٘مااا٦م أهاااؾ اًمًاااٜم٦م

ًاااا٥م شمزوياااارهؿ قمٜماااادهؿ وسمحًاااا٥م اقمت٘ماااا٤مدهؿ أو سمح,سمااااؾ إٟمااااام ىمتٚمااااف  ،ًااااالماًمٜمّماااا٤مرى هااااؿ اًمااااذيـ ىمتٚمااااقا احل

 -!ومٝمؿ يٜمتٔمرون اًمٞمقم اًمذي يٜمت٘مٛمقن ومٞمف ُمٜمٝمؿ ويث٠مرون ،أهُؾ اًمًٜم٦م ,وختٞمٞمٚمٝمؿ

ااااا٥َم ىمتااااؾ احل ًَ وطمًااااٌٜم٤م اهلل وٟمٕماااااؿ  ،ٟماااااؼمأ إمم اهلل ُمااااـ ذًماااااؽ ، قمااااغم أهاااااؾ اًمًااااٜم٦مًاااااالموطماااا٤مَش هلل أن ُ 

وأئٛما٦م إٓ صح٤ميّب ضمٚمٞماؾ وإُما٤مم ُماـ أئٛما٦م اعمًاٚمٛملم أهاؾ اًمًاٜم٦م يمًا٤مئر اًمّماح٤مسم٦م   ًالموُم٤م احل --اًمقيمٞمؾ

وإٟمااام يماا٤من ُم٘متٚمااف ومتٜماا٦م أراد  ،ُمااع ُماا٤م اظمااتّص سمااف ُمااـ اًمٌِماا٤مرة سم٤مجلٜماا٦م واًمٌٜمااّقة ًمرؾمااقل اهلل  ،اًمًااٚمػ اًمّماا٤مًمح

 ُمااـ أئٛماا٦م اعمًااٚمٛملم أهااؾ اًمًااٜم٦م وُم٘متُٚمااُف ًااالموم٤محل ؛سم٤مًمٖماا٦م وذم وااٛمٜمٝم٤م طمٙمااٌؿ هلل  ،اهلل ااا٤م متحااٞمص اًمٕمٌاا٤مد

 ،٥م اعمت٘مال هلل ّمااٞمهاق اعمحاؼ اعم  ًاالمُ يم٤من ومٞمف احل ،٦م واىمتت٤مل سملم اعمًٚمٛملمؾماٞم٤مؾماٞمضمرى ذم طمقادث 

ومٝماؿ ٓ وضماقد  ؟ٕم٦م اًمراومْما٦مِماٞمومام ؿم٠من اًم ،انًاروسم٤مؤوا سم٤مخل ،وىم٤مشمِٚمقه هؿ اعمٌٓمٚمقن اًمٗمجرة اًمٓمٖم٤مة اًمٔمٚمٛم٦م

واحلٛمااد هلل قمااغم يمااؾ  ،٤موات٤مًٟماا الااؿ أصااال إٓ ومااٞمام اسمتدقمااف اًمزٟم٤مدىماا٦ُم ُمااـ اًمااديـ وآٟمتًاا٤مب إمم مل اًمٌٞماا٧م زورً 

 -ًمف إُمُر وطمده ،طم٤مل

 

،؟

ُماا٤م ذم ًمٌٜماا٤من وذم سمٕمااض  ٕم٦م أن هااذه اًمٗمرصاا٦م اًمت٤مرخيٞماا٦م اعمت٤مطماا٦م لااؿ اًمٞمااقم ذم اًمٕماارا. وإمم طمااد  ِماااٞمئمااـ اًم

هاؾ أهن٤م ومرصاتٝمؿ اًمت٤مرخيٞما٦م ًمتح٘مٞماؼ طمٚمٛمٝماؿ اًمٙمٌاػم سمتاقزم ىمٞما٤مدة إُما٦م ون٘مٞماؼ اًمٖمٚمٌا٦م قماغم أ ،اًمٌالد إظمرى

                                      
ٟمٞم٦م إؾمالُمٞم٦م أم ُمذهٌٞم٦م ىمقُمٞم٦م؟»(ُم٘م٤مل: ٧)  - ]اعم١مًمػ[عمحٛمد أؾمٕمد سمٞمقض اًمتٛمٞمٛمل شهؾ اًمثقرة اعيرا
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وًمٙماااٜمٝمؿ همٗمٚماااقا ذم همٛمااارة همااارورهؿ وؾماااٙمرهتؿ سمااإٌمض آٟمتّمااا٤مرات اجلزئٞمااا٦م اعم١مىمتااا٦م أهناااؿ ذم ٟمٗماااس  ،اًمًاااٜم٦م

وئمٝمااارون أُم٤مُمٝمااا٤م قماااغم طم٘مٞم٘ماااتٝمؿ اًمتااال ـم٤محااا٤م اضمتٝمااادوا ذم ؾماااؽمه٤م واًمتٙماااتؿ  ،اًمقىمااا٧م هاااؿ يٜمٙمِماااٗمقن ًمألُمااا٦م

صمااؿ سماااام  ،ًمٚمٛمًااٚمٛملم وُمٙمااره سم٤مًمٙماا٤مومريـ واعمٜماا٤موم٘ملم وطمًااـ يمٞماااده  سمٗمْمااؾ اهلل ,وم٤مُٕماا٦م اًمٞمااقم  ؛قمٚمٞمٝماا٤م

 ،وشماتٗمٓمـ لاؿ اصا٤مرت شمٕمارومٝمؿ ضمٞمادً  ,ُماـ ومْما٤مئٞم٤مت وإٟمؽمٟما٧م ووؾما٤مئؾ ُمٕمٚمقُما٤متّماار أت٤مطمتف شم٘مٜمٞم٤مت اًمٕم

 واعمحاا٤مدة ًمااديـ حمٛمااد  ،ك سماا٤مهلل ِمااارُمدّي واًمًاااروىمااد رأَت ُماا٤م قمٜماادهؿ ُمااـ اًمااديـ اعمٌااّدل واًمٜمااقاح اًم

 -!وأصح٤مسمف 

«ش

يما٤من  ،يٜم٤مدي ذم ظمٓم٤مسم٤مشمف اعمٚمتٝم٦ٌِم اعمًاٚمٛملم وإُما٦م اعؾماالُمٞم٦م ىمٌاؾ ؾماٜملم شاهللّمار طمًـ ٟم» قمٜمدُم٤م يم٤من

 ،اًماذيـ فمٜماقا سمااف اًمٔماـ احلًااـ ،خيادع سمٜمدائاف واا٤مهػم اعمًاٚمٛملم ُماـ أهااؾ اًمًاٜم٦م ذم ُمِما٤مر. إرض وُمٖم٤مرااا٤م

تٝماك زُماـ اخلاداع وم٘ماد اٟم --شاهللّماار طمًاـ ٟم»وًمٙمـ ذًمؽ مل يٕمْد جيدي يا٤م  --!ي٘م٤مشمؾ اًمٞمٝمقد اوطمًٌقه جم٤مهدً 

ومٚماااق صااادىم٧َم اًمٚمٝمجااا٦َم وماااال يًااإمؽ اًمٞماااقم إٓ أن شمٜمااا٤مدي  ،وسم٤مٟمااا٧م احل٘مااا٤مئؼ وفمٝمااارت اعمٙمٜمقٟمااا٤مت ،واًمتٚمٌاااٞمس

 -!وم٘مد ومٓمٜم٧م إُم٦م ًمؽ سمحٛمد اهلل ،ي٦مِمارٕمتؽ وأهؾ ُمٚمتؽ آصمٜمل قمؿماٞم

 وأقم٘مٌتٝماااا٤م سمٗمْمااااؾ اهلل  ،أن ُمرطمٚماااا٦م اًمٖمٗمٚماااا٦م اًمًااااٜمٞم٦م ىمااااد سماااادأت شمتالؿمااااك ,واهلل أقمٚمااااؿ,وإٟمٜماااال أفمااااـ 

 -ٚم٦م اًمٞم٘مٔم٦م واًمتٗمٓمـ واًمٜمٝمقضوُمٜمتف ُمرطم

وم ـ شمرشمٞم٥م اعمراطمؾ اًمتل ُمرت وؾمتٛمّر ا٤م أُم٦م اعؾمالم ُمع اًمِم٠من اًمرا ذم قمّمقره٤م ْمال وقمغم وضمف اًمت٘مري٥م يٛمٙم

 :إظمػمة يم٤مٔيت

٤ٌمت ،ُمرطمٚم٦م اًمٖمٗمٚم٦م اًمًٜمٞم٦م , ًُّ  --!أو طمتك اعمقت ،وإن ؿمئ٧م وم٘مؾ اًم

   --ُمرطمٚم٦م اًمتٚمٌٞمس واًمٖمش واخلداع وآٟمخداع ,

   --٤مح وآومتْم٤مح اًمراومضُمرطمٚم٦م آشمْم ,

وأجْماا٤م سمًاا٥ٌم  ،شًااالمصاادام طم»سمٕمااد ؾماا٘مقط ٟمٔماا٤مم  ٓ ؾمااٞمامو ،لاواًمٖماارور اًمراومْماا ُمرطمٚماا٦م آٟمتٗماا٤مش ,

 -ٟمج٤مطم٤مت طمزب اهلل اًمٚمٌٜم٤م  اًمٔم٤مهري٦م اعم١مىمت٦م

 -ُمرطمٚم٦م اعمٗم٤مصٚم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م واًمٌٞم٤من اًمقاوح ,

   -الأو اعمت٤مريم٦م واعمٕم٤ميِم٦م قمغم ُمٗم٤مصٚم٦ٍم ذم أطمًـ إطمق ،ُمرطمٚم٦م اعمقاضمٝم٦م ,

   -سم٢مذن اهلل  ،ُمرطمٚم٦م اًمٖمٚم٦ٌم ًمٚمحؼ واًمتقطمٞمد واًمًٜم٦م ,

ومٗمٞماااف اًمرمحااا٦م  ،ي٦م وٕمااا٤م  أن يٙماااقن احلاااؼ واًمتقطمٞماااد واًمًاااٜم٦م هاااق اًمٖم٤مًمااا٥م واًمٔمااا٤مهرِمااااروإن ُماااـ ظماااػم اًمٌ

وإن أهاؾ اًمتقطمٞماد واًمًاٜم٦م لاؿ أرطماؿ سم٤مًمراومْما٦م  ،وٓ واهلل ًمـ يٙمقن طم٤مٌل أطمًـ ُمٜماف ،واًمٕمدل واعطم٤ًمن



 
578 

 

 

وهااذا يماااام ؿمااٝمدت سمااف دٓئاااؾ  ،  اعمٜمتًااٌلم إمم اًم٘مٌٚماا٦م ُمااـ سمٕماااض هاا١مٓ  ًماإٌمضٍ وؾماا٤مئر أهااؾ اًمٌاادع وإهاااقا 

   -ع ؿمٝمدت سمف أجْم٤م دٓئؾ اًمقاىمع واًمت٤مريخِماراًم

واظماؽمت هاذا اعمثا٤مل ٕن  ,ظماتؿ سماف هاذا اعم٘ما٤ملأو, ٦م اًمتٓمقياؾِمااٞموم٘ماط ظم اب هٜما٤م ُمثا٤مٓ واطمادً واروؾم٠م

ج٦م واًمؼمها٤من قماغم ُمادار اًمتا٤مريخ ص٤مطمٌف ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس قمغم اًمراومْم٦م وأقمٔمؿ ُمـ ومْمحٝمؿ وٟمّٙمؾ اؿ سم٤محل

أمحاد سماـ قمٌاد احلٚماٞمؿ »خ اعؾماالم اعُما٤مم ؿمااٞموذًماؽ هاق  ،وهق ُمـ أبٖماض اًمٜما٤مس قمٜماد اًمراومْما٦م ،اعؾمالُمل

سمٕمااااد يمااااالٍم قمااااـ خماااا٤مزي اًمراومْماااا٦م ذم اًمتاااا٤مريخ  شُمٜمٝماااا٤مج اًمًااااٜم٦م اًمٜمٌقياااا٦م»ذم  ىماااا٤مل  ؛ شسمااااـ شمٞمٛمٞماااا٦م احلاااارا ّ 

ة ُماااااـ اًمٞمٝماااااقد و اًمٜمّمااااا٤مرى واًمتتااااا٤مر وهماااااػمهؿ وُمٕمااااا٤موٟمتٝمؿ لاااااؿ قماااااغم ووىماااااقومٝمؿ دائاااااام ُماااااع أقمااااادا  اهلل اًمٖمااااازا

وماا٢من اًمٔمٚمااؿ  ،وُمااع هااذا وم٠مهااؾ اًمًااٜم٦م يًااتٕمٛمٚمقن ُمٕمٝمااؿ اًمٕماادل واعٟمّماا٤مف وٓ ئمٚمٛمااقهنؿ» :ىماا٤مل ،اعمًااٚمٛملم

م ُمٓمٚم٘ماا٤م يمااام شم٘ماادم سمااؾ هااؿ ًمٚمراومْماا٦م  ،سمااؾ أهااؾ اًمًااٜم٦م ًمٙمااؾ ـم٤مئٗماا٦م ُمااـ هاا١مٓ  ظمااػٌم ُمااـ سمٕمْمااٝمؿ ًماإٌمض ،طماارا

يٕمؽمومااقن هااؿ سمااف وي٘مقًمااقن أنااتؿ شمٜمّمااٗمقٟمٜم٤م ُماا٤م ٓ يٜمّمااػ  وهااذا هاا٤م ،ظمااػٌم وأقماادل ُمااـ سمٕمااض اًمراومْماا٦م ًماإٌمض

وهاؿ ُمِمااؽميمقن  ،ضمٝماؾ وفمٚمااؿ قماغم لاًمااذي اؿماؽميمقا ومٞماف أصااٌؾ وم٤مؾماد ُمٌٜماا وهااذا ٕن إصاؾ ،٤مسمٕمْماٜم٤م سمٕمًْما

وٓ ريااا٥م أن اعمًاااٚمؿ  ،ومّمااا٤مروا سمٛمٜمزًمااا٦م ىمٓمااا٤مع اًمٓمرياااؼ اعمِماااؽميملم ذم فمٚماااؿ اًمٜمااا٤مس ،ذم فمٚماااؿ ؾمااا٤مئر اعمًاااٚمٛملم

واخلاقارج شمٙمٗمار أهاؾ اجلامقما٦م ويماذًمؽ أيمثار اعمٕمتزًما٦م  ،ْماٝمؿ ُماـ سمٕماضاًمٕم٤ممل اًمٕم٤مدل أقمدل قمٚماٞمٝمؿ وقماغم سمٕم

اؼ ًّ ويماذًمؽ أيمثار أهاؾ إهاقا  يٌتادقمقن رأجا٤م  ،يٙمٗمرون ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ويمذًمؽ أيمثر اًمراومْم٦م وُمـ مل يٙمٗمار وم

وٓ يٙمٗماارون  ، وأهااُؾ اًمًااٜم٦م يتٌٕمااقن احلااؼ ُمااـ راااؿ اًمااذي ضماا٤م  سمااف اًمرؾمااقل ،ويٙمٗماارون ُمااـ ظماا٤مًمٗمٝمؿ ومٞمااف

ٺ ٺ ٺ ژيماام وصاػ اهلل سماف اعمًاٚمٛملم سم٘مقًماف  ،ؿ أقمٚماؿ سما٤محلؼ وأرطماؿ سما٤مخلٚمؼسماؾ ها ،َُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ومٞماف

شيمٜمااتؿ ظمااػم اًمٜماا٤مس ًمٚمٜماا٤مس»:  ىماا٤مل أبااق هرياارة ،[٧٧١: ]مل قمٛمااران ژٺ ٿ
(1)

وأهااؾ اًمًااٜم٦م ٟم٘ماا٤موة  ،

ضمٌاٌؾ يمٌاػم ومٞماف أخاقف ُماـ اًمراومْما٦م  شؾما٤مطمؾ اًمِما٤مم»اوىمد قمٚماؿ أناف يما٤من سما ،ومٝمؿ ظمػم اًمٜم٤مس ًمٚمٜم٤مس ،اعمًٚمٛملم

اعمًاااٚمٛمقن  ًااااروحااا٤م اٟمٙم ،س وي٠مظماااذون أُماااقالؿ وىمتٚماااقا ظمٚم٘مااا٤م قمٔماااٞمام وأظماااذوا أُماااقالؿيًاااٗمٙمقن دُمااا٤م  اًمٜمااا٤م

وأظماذوا ُماـ ُماّر  ،شىماؼمص»اوسم٤مقمقهؿ ًمٚمٙمٗم٤مر اًمٜمّما٤مرى سما ،ىؾمارأظمذوا اخلٞمَؾ واًمًالح وإ ش٦م هم٤مزانٜمَ ؾَم »

ئٝمؿ رايا٦م اًمٜمّما٤مرى وىما٤مًم ،قماغم اعمًاٚمٛملم ُماـ وٞماع إقمادا  واارويم٤مٟمقا أ ،اؿ ُمـ اجلٜمد قا ومحاؾ سمٕماُض أُمارا

ُماع  :وم٘ما٤مل ؟ياقم اًم٘مٞم٤مُما٦م ِمارُمع َُمـ ن :وم٘م٤مًمقا ًمف ،سمؾ اًمٜمّم٤مرى :وم٘م٤مل ؟أجام ظمػٌم اعمًٚمٛمقن أو اًمٜمّم٤مرى :ًمف

وُماااع هاااذا ومٚماااام اؾمتِمااا٤مر سمٕماااُض وٓة إُمااار ذم همااازوهؿ  ،وؾماااٚمٛمقا إًماااٞمٝمؿ سمٕماااض سماااالد اعمًاااٚمٛملم ،اًمٜمّمااا٤مرى

سما٤م ُمًٌاقـم٤م ذم همازوهؿ وذهٌٜما٤م إمم ٟما٤مطمٞمتٝمؿ وطم وضمارت سمٞمٜمال وسمٞماٜمٝمؿ  قمٜمادي و٤مقما٦م ُماٜمٝمؿ ْماارويمتٌا٧م ضمقا

                                      
 (-655١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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ومٚمام ومتح اعمًٚمٛمقن سمٚمدهؿ ومتٙمـ اعمًٚمٛمقن ُمٜمٝمؿ هنٞمتٝمؿ قمـ ىمتٚمٝمؿ  ،ُمٜم٤مفمرات وُمٗم٤موو٤مت يٓمقل وصٗمٝم٤م

شوأنزًمٜم٤مهؿ ذم سمالد اعمًٚمٛملم ُمتٗمرىملم ًمئال جيتٛمٕمقا  ،وقمـ ؾمٌٞمٝمؿ
(1)

 -ـها 

أول  وىمااد شم٘ماادم ذيمااره ذم ،شوانًااارضمٌااؾ يم»واجلٌااؾ اًمٙمٌااػم اًمااذي يماا٤من لااؿ ذم اًمِماا٤مم هااق قمااغم ُماا٤م أفمااـ 

اًمًااااٚمٓم٤من اعمٛمٚمااااقيمّل  ،شسمااااـ ىماااا٤مًمقونصااااار اًمٜم٤م»ووزّم إُماااار اًمااااذي أؿماااا٤مر إًمٞمااااف ًمٕمٚمااااف هااااق اعمٚمااااؽ  ،ُم٘م٤مًمٜماااا٤م هااااذا

 ئ٤م ُمااـؿماااٞمرؾما٤مًم٦م يمتٌٝماا٤م ًمااف هيٜمئااف ومٞمٝما٤م سمٗمااتح هااذا اجلٌااؾ وياذيمر ومٞمٝماا٤م ىمّمااتٝمؿ و شخ اعؾمااالمؿماااٞم»اوًماا ،اعمٕماروف

شجمٛمقع ومت٤مويف»ُمثٌت٦م ذم  ،أطمٙم٤مُمٝمؿ
(2)

- 

هاق أطمااد  ،شهما٤مزان أو ىما٤مزان»و -هال ؾماٜم٦م ؾمااتامئ٦م وشمًإم٦م وشمًإملم ًمٚمٝمجارةاًمًاٜم٦م  ،ش٦م هما٤مزانٜمَ ؾَما» وىمقًماف

خ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم ؾماٗم٤مرة ُماع ووماد ُماـ أهاؾ ؿماٞموهق اًمذي ىم٤مسمٚمف  ،شضمٜمٙمٞمزظم٤من»ُمٚمقك اًمتت٤مر ُمـ ذري٦م 

 طماقادثذم  شاًمٌدايا٦م واًمٜمٝم٤ميا٦م»ىم٤مل قمٜمف اسمـ يمثاػم ذم  ،اًمٕمٚمؿ وأقمٞم٤من اًمِم٤مم وظم٤مـمٌف شمٚمؽ اعمخ٤مـم٦ٌم اعمِمٝمقرة

اا» :رسمااع وشمًاإملم وؾمااتامئ٦مؾمااٜم٦م أ ـُ أرهمااقن سمااـ أبٖماا٤م سمااـ شمااقمم سمااـ ضمٜمٙمٞمزظماا٤من وم٠مؾمااٚمؿ ؽمَ وومٞمٝماا٤م ُمٚمااَؽ اًمت   ىماا٤مزاُن سماا

ودظمٚماا٧م اًمتتاا٤مر أو أيمثاارهؿ ذم اعؾمااالم وٟمثاار اًمااذه٥م واًمٗمْماا٦م  ،وأفمٝماار اعؾمااالم قمااغم يااد إُمااػم شمااقزون 

يمٜمااا٤مئس وظمااارب  ،وؿماااٝمد اجلٛمٕمااا٦م واخلٓمٌااا٦م ،وشمًاااٛمك سمٛمحٛماااقد ،واًمٚم١مًمااا١م قماااغم رؤوس اًمٜمااا٤مس ياااقم إؾماااالُمف

وفمٝماارت اًمًااٌح والٞم٤ميمااؾ ُمااع  ،ب قمٚمااٞمٝمؿ اجلزياا٦م ورد ُمٔماا٤ممل يمثااػمة سمٌٖمااداد وهمػمهاا٤م ُمااـ اًمااٌالدوااارو ،يمثااػمة

شاًمتت٤مر واحلٛمد هلل وطمده
(3)

وذيمر ووم٤مشمف ذم طمقادث ؾمٜم٦م صمالٍث وؾمٌٕمامئ٦م ،ـها 
(4)

-   

ّماااار ٜموي ،أن يٗماااتح قماااغم اعمًاااٚمٛملم وي٠مظماااذ سم٠مجااادهيؿ إمم يماااؾ ظماااػمٍ  وٟمًااا٠مخف  ،واحلٛماااد هلل رب اًمٕمااا٤معملم

   -ّماػمٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜم ،إٟمف وزّم اعم١مُمٜملم ،اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمف ذم يمؾ ُمٙم٤من
 

 أبق قمٌد اًمرمحـ قمٓمٞم٦م اهلل: يمتٌف

 ـه٧626 صٗمر
 

 

 

 

                                      
 (-٧4١.  5ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ) (٧)

 ( وُم٤م سمٕمده٤م-126.  26)جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (2)

 (-4١4.  ٧١اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ) (1)

 (-5١6.  ٧١اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ) (6)
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 يمسيخ يزكش انٍمني اإلػاليً 
 

 

 

الا٤مدي  واًمّماالة واًمًاالم قماغم رؾماقل اهلل  ،اعمتٗمْمؾ قمٚمٞمٜم٤م سم٤مٔٓ  واعماٜمـ ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 :  وسمٕمد ،ٗمتـور اًمؿمارإمم ؾمٌٞمؾ اًمرؿم٤مد واعمحذر ًمٜم٤م ُمـ 

ٓ خيٗماااك قماااغم ذي ًمااا٥م ُمااا٤م يٕم٤مٟمٞماااف اًمٕمااا٤ممل اًمٞماااقم ُماااـ اطمتٙمااا٤مر ُمّمااا٤مدر إظمٌااا٤مر ذم إجااادي اًمّماااٝمٞمقٟمٞم٦م صماااؿ 

.  ،ي٦مِمااارواعقمااالم هااق أطمااد أهااؿ ُمّماا٤مدر احلااروب ذم شماا٤مريخ اًمٌ ،آؾمااتخ٤ٌمراشمٞم٦م اًمٖمرسمٞماا٦م إذ سمااف ُيِماا٤مع ُماا٤م يٗماار 

سمٕماد أن ي١مّيًاٝمؿ ُماـ طمّماقل  ،قمٜمٝما٤م وَع إُم٦م ويْمإمػ قمزيٛما٦م أبٜم٤مئٝما٤م ويٗمار. اًمٜما٤مس ُماـ طماقل اعماداومٕملم

ويٖماااّرهؿ  ،ويااادومٕمٝمؿ إمم روماااض ُمٌااا٤مدئ احلاااؼ اًمتااال يِماااقهٝم٤م اعقماااالم وئمٝمرهااا٤م ذم أبِماااع صاااقرة ،ّماااارأي ٟم

اًمٕمداًماا٦م واًمًااالم واحلْماا٤مرة ومح٤مياا٦م أبٜماا٤م  شمٚمااؽ إُماا٦م قمٛمااـ ياااداومٕمقن  ِمااارسمققمااقد اًمٕماادو سم٠منااف ُماا٤م يريااد إٓ ٟم

ووماق. يماؾ هاذا شم٘ماقم ُمّما٤مدر إظمٌا٤مر  ،ُمتٝمؿ ُمـ طمقلؿومٞمّمقرهؿ اعقمالم سمٙمؾ ٟم٘مٞمّم٦م شُمٜمَٗمر أبٜم٤م  أ ،قمٜمٝمؿ

وم٠مصاٌحٜم٤م ٟمٕماٞمش ومٕماال ُما٤م  ،قمٞم٦م قمٚماٞمٝمؿ وضمٕمٚمٝماؿ أبٓما٤مل إُما٦م احل٘مٞم٘مٞمالمِمااروإواٗم٤م  اًم ،هذه سمتزيلم اًمٕمٛمال 

قمغم اًمٜم٤مس ؾمٜمقات ظمداقم٤مت يّماد. ومٞمٝما٤م اًمٙما٤مذب ويٙماذب  يتؾمٞم٠م): طمٞم٨م ىم٤مل أظمؼمٟم٤م سمف رؾمقل اهلل 

(--قن ومٞمٝم٤م إُملمومٞمٝم٤م اًمّم٤مد. وي١ممتـ ومٞمٝم٤م اخل٤مئـ وخي
(1)

- 

ه٤م سمٕمااد أن ؾمااروم٠مصاٌحٜم٤م ٟمارى اًمٙما٤مذب اًمٚماص اًماذي  . أُمااقال إُما٦م ورهاـ اًمدوًما٦م اًمتال يؽمأؾُماٝم٤م ًمٕمادو 

ودوماع سم٠مبٜما٤م  إُما٦م  ،وُما٤م هال إٓ رؿماقة وأضمار قماغم قمامًمتاف ،أظمذ طمّم٦م قمٛمقًمتف قمغم ؿماٙمؾ ُمًا٤مقمدات دوًمٞما٦م

يم٤مًمٕمٌٞمااد يِمااتٖمٚمقن ُُمااَرومٝملم قمااـ  ،٦م اًمتٜمٛمقياا٦م٤مطمٞمًاااٞمًمٚمٕمٌقدياا٦م وسمٞمااع أقمااراض سمٜماا٤مهتؿ ذم اًمٗمٜماا٤مد. واعمِماا٤مريع اًم

أصااااٌحٜم٤م ٟماااارى هاااا١مٓ  اًمٚمّمااااقص اًمٕمٛمااااال  هااااؿ ىماااا٤مدة إُماااا٦م اًمااااذيـ يٛمجاااادهؿ  ،٤مدهؿ اًمروُماااا٤من اجلااااددؾماااااٞمأ

   -اعقمالم ًمٞمؾ هن٤مر هؿ وسمٓم٤مٟمتف

ومٝمااق اًمٔمالُماال اًمرضمٕماال اعمتخٚمااػ اعرهاا٤ميب اًمااذي يريااد ٟمًااػ ُمٔماا٤مهر احلْماا٤مرة  ،أُماا٤م اًمّماا٤مد. إُماالم

                                      
 (-145١) صحٞمح اجل٤مُمع(، وصححف إًم٤ٌم  ذم: 6١14ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ) (٧)
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ويرياااااد ىمٛماااااع طمريااااا٦م اًمٙمٗمااااار  ،يرياااااد اؾماااااتٕم٤ٌمد اعمااااارأة وضمٕمٚمٝمااااا٤م ُمت٤مقماااااف وًمذشماااااف ذم اًمٌٞمااااا٧مة وصاااااارواعمدٟمٞمااااا٦م اعمٕم٤م

   -شمٕم٤ممم اهلل قمام ي٘مقًمقن قمٚمقا يمٌػما  ،ِمارسمؾ وطمتك سمرب اًمٌ ِماروآؾمتٝمزا  سم٤مًمديـ وسم٤مٕنٌٞم٤م  وسمخػمة اًمٌ

وماف اًماذيـ يتٙمٚمِمارهذا اعقمالم هق اًمذي ي٘مدم ًمٜم٤م ذم ٟمو شمف ونٚمٞمالشماف ـم٤مئٗما٦م ُماـ اًمرويٌْما٤مت اًمتقا ٛماقن ا

وماال هاؿ يٕمروماقن ؾماٜمـ شماداومع إُماؿ  ،ػم ؿما١مون إُما٦مًاٞمذم أُمقر اًمٕم٤مُم٦م وهؿ ُمـ أىمؾ اًمٜم٤مس ؿم٠من٤م وأْهاٚمِاَٞم٦م ًمت

وٓ هااؿ اشمّمااٗمقا سمّمااٗم٦م اًم٘م٤مئااد  ،ؾم٦م ومراطمااقا يروضمااقن ًمااؼماجمٝمؿ آؾمتًااالُمٞم٦م سماادقمقى اخلٞماا٤مر اًمًااٚمٛملِماااراًم

نٜمااا٤م ٟمجاااد هااا١مٓ  اًمرويٌْمااا٤مت ذم طمااالم أ ،احل٘مٞم٘مااال اًماااذي يت٘مااادم أُمتاااف ويٙماااقن أول اعمْماااحلم سمٜمٗمًاااف وُم٤مًماااف

ؾم٦م ُماااع احلٙمقُمااا٤مت واًمٕمًااا٤ميمر اًم٘مٛمٕمٞمااا٦م ذم ؿماااارُمتخٗمااالم ذم ُمٙمااا٤مشمٌٝمؿ ويااادومٕمقن سم٠مبٜمااا٤م  إُمااا٦م ذم ُمقاضمٝمااا٤مت 

سم٤مت واطمتج٤مضماااا٤متوااااارإ وَي٘مٌْمااااقن هااااؿ إضماااار قمٌاااا٤مرة قمااااـ  ،ومتاااادومع إُماااا٦م اًمااااثٛمـ ُمااااـ دُم٤مئٝماااا٤م وطمريتٝماااا٤م ،ا

   -ُمٜم٤مص٥َم ووزارات واشمٗم٤مىمٞم٤مت ُمع إنٔمٛم٦م اعمًتٌدة

رهمؿ ادقما٤م  سمٕماض أيماؼم اعمٜما٤مسمر اعقمالُمٞما٦م اًمٕمرسمٞما٦م  ،ًمتٕمتٞمؿ اعقمالُمل قمغم صقت احل٘مٞم٘م٦مو ذم فمؾ هذا ا

ّمااال وم٠مصااٌح٧م يم٤مح٤مومٞما٤مت شُم٘م ،وُما٤م هاق إٓ اًماارأي وٓ رأي مظمار ،شاًماارأي واًمارأي أظماار»واًمٖمرسمٞما٦م دقماقى 

 ،٦م وآؾماااتٕمامري٦مؾمااااٞم٤مًاٞموأصاااٌح٧م ختااادم أضمٜمااادهت٤م وأضمٜمااادة اًمٖمااارب اًم ،ُماااـ يٜمت٘ماااده٤م وشُم٘مااارب ُماااـ ُياااداهٜمٝم٤م

طمٞما٨م ي٘مرسماقن اًمٕمادو اًمٖما٤مدر سمادقمقى شمٖمٓمٞما٦م  ،هم٤مولم ـمرومٝمؿ قمـ اًمٙمقارث اًمت٤مرخيٞما٦م اًمتال يًاٌٌقهن٤م ُٕمتٜما٤م

ويًٙمتقن قمـ ضمرائؿ ها١مٓ  ومٞمخادقمقن إُما٦م  ،ُم١ممترات اًمت٘مري٥م اًمٓم٤مئٗمل أو اعمذهٌل واحلقار احلْم٤مري

ومقهنؿ قمدوهؿ قمغم طم٘مٞم٘متف    -وٓ ُيَٕمر 

طمٞماا٨م ٟماا٠ميت إُماا٦م اعمًااٚمٛم٦م سماا٤مخلؼم  ،شاعقمالُماالاًمٞم٘ماالم ُمريمااز »ارشم٠مجٜماا٤م إـمااال. ظمدُماا٦م  ،ذم فمااؾ يمااؾ هااذا

سماؾ ٟمحٛماؾ لاؿ اًمارأي إُمالم  ،ٓ  ٛمؾ صٌٖم٦م همرسمٞم٦م وٓ أضمٜمدة اؾماتٕمامري٦م ،اًمٞم٘ملم ُمـ ُمّم٤مدره إن ؿم٤م  اهلل

ه٤م ّماارويٜم ،اًماذي َيٌٜمال جماد أُما٦م اعؾماالم وٓ هَيادُمٝم٤م ،واخلؼم اًمّم٤مذم ُمـ ُمٜم٤مسمٕمف وُٟمٖمذيف سم٤مًمتحٚمٞمؾ اعمٜمٝمجال

وـماارح احل٘مٞم٘ماا٦م  ،هاادومٜم٤م إزاًماا٦م اًمٖمِماا٤موة قمااـ إقماالم وإومٝماا٤مم ،يًااتح٨م قمزيٛمتٝماا٤م وٓ يقهٜمٝماا٤مو ،وٓ خَيااذل٤م

   -وُمـ اهلل ٟمرضمق اًمتقومٞمؼ واعقم٤مٟم٦م ،سم٠منّمع صقره٤م وأقمذب يمٚمامهت٤م وأصد. شمٗم٤مقمالهت٤م

ًمٜمٕمٓمال ًمألُما٦م وضمٝما٦م  ،شقمٓمٞما٦م اهلل»خ ِمااٞمسمحاقار ُماع اًم ،ٟم٤م أن ٟمٗمتتح أومم ظمادُم٤مت ُمريمزٟما٤م اجلديادًاروي

اًمٓمااق. قمااـ أصااقات  ًااارًمٜمٙم ،ٙمؾ يمااكم أو ضمزئااّل قمااـ اعقمااالم اعؾمااالُمل واًمٕمااريب واًمٕماا٤معملٟمٔماار ُمٖمٞمٌاا٦م سمِماا

ٟمٕماااارف رأهيااااؿ ذم  ،ي٦م ٟمٞم٤مسماااا٦م قمااااـ إُماااا٦م أو ـمٚمٞمٕماااا٦م لاااا٤م سم٤مٕصااااحّماااااػموختااااقض ُمٕمريماااا٦م ُم ،وم٤مقمٚماااا٦م ذم اًمًاااا٤مطم٦م

راضماالم ُمٜمااف اًمتقومٞمااؼ واًمًااداد  ،ُمتااقيمٚملم قمااغم اهلل ،وطمٚمااقلؿ ًمألزُماا٤مت ،ودواومٕمٝمااؿ ذم إومٕماا٤مل ،إطمااداث

   -واًم٘مٌقل ُمٜمف ؾمٌح٤مٟمف ،واعظمالص ذم اًم٘مقل واًمٕمٛمؾ ،عمٕمقٟم٦موا
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 أسئهخ انهمبء ًأخٌثزو يٍ انشيٍد
 

 

 

[اؾتتاس١ٝ ايًكا٤]
 ًٍطٛط لٙ  ،خلسام يل٘ٛن ٍضحؤ خهلل ٍزطٚدتِ ؛د يك٘ٔ خهللطـ٘خل :همزكز اليقي

 -ْزعخ٘ خهلل ذ٘طخ ،ٖسَلٙ إلرطخء ّصخ خلحَخض هًٌد

وسم٤مرك اهلل  ،ا وإي٤ميمؿ ضمزى اهلل ظمػمً  ،ٚمٞمٙمؿ اًمًالم ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمفوقم: خ عطية اهللشـيال

ٓ ومتٜم٦م وٓ  ،٤موأن جيٕمٚمف سمريم٦م وهدًى وصالطًم  ،وٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمؾ ًم٘م٤م ٟم٤م وطمديثٜم٤م ًمٜم٤م ٓ قمٚمٞمٜم٤م ،ومٞمٙمؿ

 -مُملم --ؿم٘م٤م ً 

 

ــ  ،تكٝـــِٝ اؿضنـــ١ اٱعـــ١َٝ٬ عاَـــ١   ]  ؟،ٖـــٌ تكـــزَت أّ تعجـــضت  ٚ ،١ٚاؾٗارٜـــ١ خافـ

[شعكز١ٜ ر١ٜٝٓ»ٚبٝإ إٔ اؿضٚب اؿاي١ٝ فاصت  ،َٔ بٝت إكزؼ ٗاايبؾض٣ بكضبٚ

 سٌحدٍل خإلحدقٔ زحػـ٘لٔ ٍحوطخت خلًول خإلساهٖ  ،ْٖ خلسسء :مزكز اليقيه
خ هٌِ ؤٍ قدجٓٔ هٌِ ٍّٖ خلكدجٓٔ ٍقدلود ؤى رعءٖ ،زديتسدضٚن هي زيدتِ ٍحدهلٖ ّوَهِ

 ،ْٖ هَخرْٔ خلْزؤ خألهطٗٛ٘ٔخلٓديل ْٖ خلسدحٔ  سـٖخألسدػـط خلوزدّسٓ ّٖ خلًٌ
ّٚ٘ تٗ٘٘وٛن للحطٚٔ خإلساه٘ٔ يوَهد ٍللحطٚٔ  :ؤى ٗكطح زخجودأ زس ًٍٛطض خلساخل خلصٕ 

ّل حٗٗت ًزدحدت ؤم ْطلت  ؟ّل ٌّد٘ تٗسم ؤم ٌّد٘ تًخط ،خلزْدزٗٔ زطٛل ذدظ
 ؟ْٖ هرككدتْد

وصاغم اهلل وؾماٚمؿ وسما٤مرك  ،احلٛماد هلل رب اًمٕما٤معملم ،سمًاؿ اهلل اًمارمحـ اًمارطمٞمؿ: خ عطيـة اهلل شـيال

   --وَُمـ اهتدى ادهيؿ إمم يقم اًمديـ أوٕملمقمغم قمٌده ورؾمقًمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمٍد ومخف وصح٤مسمتف 

وًمٙمااـ ُم٘مّمااقديمؿ  ،  همااػم هٙمااـ ٕطمااٍد ُمااـ اًمٜماا٤مسؿمااالإن اعطم٤مـماا٦م سمااام ذيماارشمؿ  ،أظماال اًمٙمااريؿ: وسمٕمااد

قماااغم طمااا٤مل احلريمااا٦م  ،ؾ اعمٝمٛمااا٦مصااااٞماعحااا٤مم واًمتٕماااّرف اجلٞماااد اعوااا٤مزّم واعمٕمتٛماااد قماااغم وٚمااا٦م ووٝمااارة ُماااـ اًمتٗم٤م

 -اعؾمالُمٞم٦م وإٟمج٤مزاهت٤م وصمٛمرات قمٛمٚمٝم٤م ظمالل اًمًٜمقات إظمػمة

ًمٚمحريمااااا٦م اعؾماااااالُمٞم٦م وقمٛمقُمااااا٤م ّماااااال إن شم٘ماااااقيٛمل اًمِمخ: اهلَل  اومااااا٠مىمقل قماااااغم وضماااااف اعوااااا٤مل طم٤مُمااااادً 
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واًمٗم٤مقمااؾ ومٞمٝماا٤م يمااام  ؾمااالإؾم٤مّمااار واًمٕمٜم ،واًمتاال هاال ـمٚمٞمٕماا٦م احلريماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م اًمٞمااقم ،واجلٝم٤مدياا٦م ظمّمقصاا٤م

   -وهلل اًمٗمْمؾ واعمٜم٦م ،هق شم٘مقيؿ إجي٤ميب --واًمرىمؿ اًمّمٕم٥م يمام يٕمؼّمون ،شمؿؿمارأ

ذم  ،إن يماا٤من قمااغم ُمًااتقى اٟمتِماا٤مر اعؾمااالم ذم اًمٕماا٤ممل: اًماادقمقة اعؾمااالُمٞم٦م ذم شم٘ماادم قمااغم أيمثاار اعمًااتقي٤مت

وأنااتؿ يماا٢مقمالُمٞملم إؾمااالُمٞملم ُمٓماا٤مًمٕمقن وُمتاا٤مسمٕمقن سمااال رياا٥م حلريماا٦م  ،ىمٞم٦م اًمٙماا٤مومرةِماااراعمجتٛمٕماا٤مت اًمٖمرسمٞماا٦م واًم

وشمالطمٔمااقن ازدياا٤مد ُمٕمدٓشمااف سمحًاا٥م ُماا٤م  ،قل ذم اعؾمااالم واقمتٜماا٤م. ديااـ اهلل ديااـ احلااؼ ديااـ اًمتقطمٞمااداًماادظم

إمم  ،٤م إمم أخامٟمٞمااااا٤م واؾماااااٙمٜمدٟم٤مومٞم٤مؾمااااااٞمشمٕمٓمٞماااااف يماااااؾ اعطمّمااااا٤م ات اًمرؾماااااٛمٞم٦م وهماااااػم اًمرؾماااااٛمٞم٦م ُماااااـ أُمريٙمااااا٤م إمم رو

 -إمم اًمؼمازيؾ وأُمريٙم٤م اًمالشمٞمٜمٞم٦م وهمػمه٤م ،اؾمؽماًمٞم٤م

ل ٟمٗمًااف )احلريماا٦م اًمداظمٚمٞماا٦م إذا ؿماائٜم٤م أن ٟمًااّٛمٞمٝم٤م( ومٝماال ذم ٟمٔمااري وإن يماا٤من قمااغم ُمًااتقى اًمٕماا٤ممل اعؾمااالُم

ٟمٜماا٤م ،يمااذًمؽ ذم شم٘مااّدم واؾمااتداد وٟمْمااقج وهلل احلٛمااد هااـ شمّمااّقر ذم سماا٤مدئ  ،سمخااالف ُماا٤م يتّمااّقره سمٕمااض إظمقا

 ِمااراحلا٤مدي قم»سم٠مطماداث  ًاالسمِماٙمؾ رئٞم اإُمر أن اًمدظمقل ذم طمرب ُمع اًمٖمرب اًمٙما٤مومر سم٘مٞما٤مدة أُمريٙما٤م سماد ً 

ونااااادصمقا قماااااـ ومِماااااؾ  ،قة اعؾماااااالُمٞم٦م شمتٕمااااارض ًمالٟمٙمًااااا٤مر وآٟمحًااااا٤مر واًمت٘مٝم٘مااااارأن اًمااااادقم --شُماااااـ ؾماااااٌتٛمؼم

وسمٕماض اًمٜما٤مس  ،ُمِم٤مريع دقمقي٦م وإهماال. ُم١مؾمًا٤مت ظمػميا٦م ُماـ ىمٌاؾ اًمادول واحلٙمقُما٤مت اًمٙما٤مومرة واًمٔم٤معما٦م

ويتّماقر أن  ،اًمّماقذم شاًمٗمٜما٤م »هق أؿمٌف ُما٤م يٙماقن سمااا ،أطمٞم٤مٟم٤م ىمد  ّمؾ قمٜمده اؾمتٖمرا. ذم ومٙمرشمف أو ُمِم٤مريٕمف

  وأقمٔماااؿ ُمٜمجااازات احلريمااا٦م اعؾماااالُمٞم٦م وأقمٔماااؿ أدواهتااا٤م ؿماااالاخلػميااا٦م واًمدقمقيااا٦م هااال أهاااؿ شمٚماااؽ اعمِمااا٤مريع 

وُماااـ اًماااٜم٘مص ًمإلٟمًااا٤من  ،ذم احل٘مٞم٘مااا٦م وهاااذا ٟماااقع ُماااـ اًم٘مّماااقر -!وأهنااا٤م اًمٙماااؾ ذم اًمٙماااؾ يماااام ٟم٘ماااقل ،ووؾمااا٤مئٚمٝم٤م

سماااؾ قمٚمٞماااف أن يٜمت٘ماااؾ إمم ومْمااا٤م  أوؾماااع وأرطمااا٥م ُماااـ  ،ٟمٗمًاااف ذم ُمثاااؾ هاااذا اًم٘مٗماااصّماااار اعمًاااٚمؿ اًمٙم٤مُماااؾ أن  

وأن يٙماااقن واؾماااع إوماااؼ ُمٜمّماااٗم٤م قمٜماااد اًمت٘ماااقيؿ واجلااارد ًمثٛمااارات اًمٕمٛماااؾ اعؾماااالُمل  ،وًمديٜماااف  اًمٕمٛماااؾ هلل

   -اجلٛمٕمل

اًمااادقمقة قماااغم ُمًاااتقى اًمٕمااا٤ممل اعؾماااالُمل ٟمٗمًاااف وسمااا٤مٕظمص اًمٕمااا٤ممل اًمٕماااريب ُمٜماااف اًماااذي هاااق ُمااا٤مدة اعؾماااالم 

. ُما٤م رهماؿ إهماال ،رهماؿ اًمتْماٞمٞمؼ ُماـ اًمٓمقاهمٞما٧م واًمادول اعمح٤مرسما٦م ًمإلؾماالم ،هال ذم شم٘مادم سم٤مجلٛمٚما٦م ،وأصٚمف

رهماؿ ؾماجـ اًمٕمٚماام  ذم  ،أهمٚم٘مقه ُمـ أبقاب اخلػم اعمتٛمثٚم٦م ذم وٕمٞم٤مت ظمػميا٦م أو ُم١مؾمًا٤مت وُمِما٤مريع دقمقيا٦م

سم٤مجلٛمٚماا٦م وذم ظمٓمٝماا٤م  رهمااؿ يمااؾ هااذه احلاارب قمٚمٞمٝماا٤م ومٝماال ذم شم٘ماادم ،وؾمااجـ اًمٜم٤مؿماآملم ُمااـ اًماادقم٤مة ،يمااؾ ُمٙماا٤من

ريماااقد دقماااقي وطمريمااال ومااا٢مٟمٜمل أقمٜمااال أناااف ىماااد يٙماااقن هٜمااا٤مك شمٕمّثااار و شسم٤مجلٛمٚمااا٦م»وقمٜمااادُم٤م أىماااقل  --اًمٌٞمااا٤م  اًمٕمااا٤مم

إؾمالُمل ذم ُمٜمٓم٘م٦م أو أظمرى )سمٚمد أو مظمر( ًمٙمـ قمٜمد اًمٜمٔمر اًمٙم٤مُمؾ واًمت٠مُمؾ واعٟمّما٤مف دماد أن سما٢مزا  ذًماؽ 

 -يمٌػما وٟمج٤مطم٤مت يمٌػمة ذم أُم٤ميمـ أظمرى ٤مشم٘مدُمً 

ًمٙمااـ هااذه  ،وم٠مفمٜمااف ٓ يٜم٤مؾماا٥م ًم٘م٤م ٟماا٤م هااذا ،ضماادا ؾ اًمدىمٞم٘ماا٦م يٓمااّقل اعم٘ماا٤مم واعم٘ماا٤مَل صاااٞمواًماادظمقل ذم اًمتٗم٤م
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   -ذا شم٠مُمٚمٝم٤م اعمٜمّمػ ٟمٗمٕمتف سم٢مذن اهلل اجلٛمٚم٦م اًمٕم٤مُم٦م إ

٧م ُمااا٤م زاًماااو ،ؿماااٝمد سماااف إقمااادا  ،ومٝمااال سمحٛماااد اهلل ذم شم٘مااادم سماااال ؿماااؽ ،وقماااغم ُمًاااتقى احلريمااا٦م اجلٝم٤مديااا٦م

 --واحلٛمد هلل قمغم شمقومٞم٘مف -!ؿمٝم٤مداهتؿ شمؽمى

احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م وصااٚم٧م إمم  ؛احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م ن٘مااؼ شم٘ماادُم٤م قمااغم اعمًااتقى آؾمااؽماشمٞمجل واًمتٙمتٞمٙماال

ورهمؿ يمؾ اًمّمٕم٤مب وأٓم ومٝمال ٟم٤مضمحا٦م سمٗمْماؾ  ، اعؾمالُمل شم٘مري٤ٌم أو ىمري٤ٌم ُمـ ىمٚمٌف )اًمٕمرا.(ىمٚم٥م اًمٕم٤ممل

وهاال شم٘مااؽمب ُمااـ سمٞماا٧م اعم٘ماادس سماا٤معمٕمٜمك اًمااذي ٟمريااده ٟمحااـ وٟماارى أنااف  ،وسمٙمااؾ اعم٘ماا٤ميٞمس ذم اًمٕماارا. اهلل 

ـٌ وُمًااات٘مر  ذم سمٞمااا٧م اعم٘مااادس ُمٜماااذ قم٘مااا ،اًمقاضمااا٥م  ،قدطمتاااك ٓ يًااا٤مرع أطماااٌد هٜمااا٤م ًمالقماااؽماض سمااا٠من اجلٝمااا٤مد يمااا٤مئ

 ،ومرسمام أزيده شمقواٞمح٤م ذم ُمقواع مظمار إن ؿما٤م  اهلل ،ومٝمذا إن مل أوّوحف هٜم٤م ووم٤مشمٜمل ،وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمٙمالم

 -وقمغم اهلل آقمتامد ،اعمًتٓم٤مع وٟمح٤مول أن ٟمرشم٥م إومٙم٤مر ىمدر ،ٕن اًمٙمالم يتزاطمؿ قمغم اعٟم٤ًمن

طمٞم٤مٟمااا٤م ٟمجاااد أنٗمًاااٜم٤م ًمٙماااـ أ ،أيماااره شمِمااا٘مٞمؼ اًمٕمٌااا٤مرات ويمثااارة اًمتّماااٜمٞمٗم٤مت وإوصااا٤مف ،احل٘مٞم٘مااا٦م أنااا٤م واهلل

 -ُمـ شمقوٞمحٝم٤مٓ سمد   ُمـ ذًمؽ ًمتقوٞمح ومٙمرة ِمالُمْمٓمريـ ًم

طمريم٦م اجلٝم٤مد »اًمتل أقمؼّم قمٜمٝم٤م يمثػما سما ،أن احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م واًمٜم٤مصٕم٦م اعمٜمٝم٩م: واعم٘مّمقد

 ، احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م اعمح٘م٘م٦م ًمٚمقٓ  واًمؼما  ،شاحلريم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م اجلٝم٤مدي٦م»اويٕمؼّمون قمٜمٝم٤م سم شواًمتقطمٞمد واًمًٜم٦م

هذه  ،قمغم ُمِم٤مرف سمٞم٧م اعم٘مدس هل اًمٞمقم سم٢مذن اهلل  ،واًمتل يٛمٙمـ ائتامهن٤م ومٕمال قمغم راي٦م اجلٝم٤مدِ 

٦م ًاٞماًمتل ٓ شمقازم أو شمٕم٤مدي أو شم٘مٞمؿ قمالىم٤مهت٤م قمغم اقمت٤ٌمرات اًمقـمٜمٞم٦م أو اجلٜم ،احلريم٦م اًمرسم٤مٟمٞم٦م آٟمت٤ًمب

احلريم٦م هل اًمتل ىمّمدت أهن٤م  هذه ،سمؾ قمغم اًمديـ واًمتقطمٞمد واًمت٘مقى واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ٓ همػم ،إروٞم٦م

ومال هيّؿ يمقهن٤م ُمـ داظمٚمف )سمٞم٧م اعم٘مدس( أو ُمـ  ،وإمم سمٞم٧م اعم٘مدس لوصٚم٧م إمم ىمٚم٥م اًمٕم٤ممل اعؾمالُم

هق اًمديـ احلؼ اًمذي ص٤مرت شمٕمٚمق رايتف وشمٙمقن ًمف اًمٖمٚم٦ٌم واًمٔمٝمقر سم٢مذن  ،اعمٝمؿ هق اعمٜمٝم٩م ذاشمف ،ظم٤مرضمف

 ،وم٘مط ،إذا صح اًمتٕمٌػم ٤مٓ سم٤معم٘مدار اعمٓمٚمقب ومٜمّٞمااًاًمقاضم٥م أٓ يٙمقن قمٜمدٟم٤م اقمت٤ٌمر ًمداظمؾ وظم٤مرج إ ،اهلل

هذا ًمف اقمت٤ٌمره قمٜمدٟم٤م  ،أن اًم٘مٞم٤مدة ذم سمٚمد ُم٤م إطمًـ أن شمٙمقن ذم يد رضمؾ ُمـ أهؾ ٟمٗمس اًمٌٚمد: يٕمٜمل ُمثال

ٕؾم٤ٌمب فم٤مهرة راضمٕم٦م إمم  ،قمّل ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمٔمر إمم اًمّمالح اًمٙم٤مُمـ ذم ذًمؽؿماروهق اقمت٤ٌمٌر  ،سمال ؿمؽ

 ،وهمػم ذًمؽ ،وـمٌٞمٕم٦م وأظمالىم٤م وقم٤مداٍت وقم٘مٚمٞم٦مً  ٤مًمٙمقٟمف قم٤مروم٤م سمٌٚمده أرو٤م وٟم٤مؾًم اًمت٠مهؾ قمٜمد اسمـ اًمٌٚمد 

قٌل قمٚمٞمٝم٤م ذم اًم٘مرمن سمٜمحق ىمقًمف ًمي٦م ُمدِماروم٢من هذه ـمٌٞمٕم٦م سم ،وًمٙمقٟمف أدقمك ًمٚم٘مٌقل ُمـ ىمٌؾ اًمٜم٤مس ذم سمٚمده

 :ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ژ ،[6: ]إسمراهٞمؿ ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ںںژ

ٓ خي٤مًمػ ومٞمف قم٤ممل أو  ،ومٝمذا وم٘مف صحٞمح --وهمػمه٤م [12: ]اعم١مُمٜمقن ژڃ چ چ چژ [2: ]اجلٛمٕم٦م ژٿ

ومٝمق إذن اقمت٤ٌمٌر راضمٌع إمم  ،٤م ؿماٞملذه إ اُمـ هذا اًمقضمف شم٘مٞمؿ احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م اجلٝم٤مدي٦م اقمت٤ٌمرً  --قم٤مىمؾ
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وم٢مذا شم٘مرر هذا وم٢مٟمف ىمد يٙمقن ذم همػم اسمـ اًمٌٚمد ُمزي٦م أو  ،اًمديـ وُمٌٜمّل قمغم اًمٜمٔمر ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم

ي٤م شم ام طمٞم٨م يٙمقن اًمٗم٤مر. سمٞمٜمف وسملم اسمـ ؾماٞموٓ  ،شمٗمْمٞمٚمف قمغم اسمـ اًمٌٚمد ذم شمقزم اًمِم٠منْمال ٘متجمٛمققم٦م ُمزا

 ،ومٝمذه إذن ُم٠ًمخ٦م ل٤م وم٘مٝمٝم٤م ،ويٙمقن احل٤مل ي٤ًمقمدُ  ،اًمٌٚمد ذم آقمت٤ٌمرات اعمذيمقرة ىمٚمٞمال ًمٞمس سمذاك اًمٙمٌػم

واحلٛمد  ،ُمٕمرومتلسمح٥ًم  ،ة اذاّماػمواحلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م قمغم سم ،طم٧ُم هذا ذم سمٕمض يمت٤مسم٤ميت ؾم٤مسم٘م٤مؿماروىمد 

وهذا هق اًمقوع اًمٓمٌٞمٕمل ذم ُمثؾ  ،واحل٤مصؾ أن احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م هل أن شم٘مقد احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م --هلل

 ،وومٞمٝمؿ وُمٕمٝمؿ َُمـ ُمٕمٝمؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ـمٌٕم٤م ،اًم٘مٞم٤مدة )ىمٞم٤مدة إُم٦م( هل ٕهؾ اجلٝم٤مد ،طم٤مل إُم٦م اًمٞمقم

ٙمر اًمّم٤مدقملم سم٤محلؼ أهؾ اًمقٓ  واًمؼما  ذم أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمج٤مهديـ أُمريـ سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهلم قمـ اعمٜم

 -!هذا ٓ هيؿ ، ىمٚمٞمال أو يمثػما ّماػموىمع اًمت٘م ،اظمتٚمٗمقا ىمٚمٞمال أو يمثػما  ،ديـ اهلل 

ض سم٤مومتٕمااااا٤مل اظمتالومااااا٤مت أؿماااااٌف سم٤مًمٚمٗمٔمٞمااااا٦م اجلدًمٞمااااا٦م : َُماااااـ اًماااااذي ًماااااف اًمت٘مااااادم: ٟم٘ماااااقل هاااااذا طمتاااااك ٓ ُيٕماااااؽَمَ

داظمااااؾ  وهااااؿ ُمقضمااااقدون سمٗمْمااااؾ اهلل  ،٤مهاااادوماااا٢من احلااااؼ أن اًمت٘ماااادم ًمٚمٕماااا٤ممل اعمج ؟!اعمج٤مهاااادون أو اًمٕمٚمااااام 

 -ُمٜمٔمقُم٦م احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م اًمتل ٟمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م

إمم  اروياادً ْمااال وهاال مت ،واحلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م صاا٤مرت هاال صاا٤مٟمٕم٦م إطمااداث ذم اًمٕماا٤ممل وومرواا٧م ٟمٗمًااٝم٤م

واحلٛماااد هلل أهنااا٤م  ،وهاااذه أُم٤مٟمااا٦م قمٔمٞمٛمااا٦م ،طمتاااك شمٙماااقن يمٚمٛمااا٦م اهلل هااال اًمٕمٚمٞمااا٤م ذم إرض ،ُمًااات٘مره٤م سمااا٢مذن اهلل

سمً  ، وٟمٕمٛمتف ذم أجٍد أُمٞمٜم٦مسمٗمْمؾ اهلل    -مُملم --وشمقومٞم٘م٤م ٤موٟم٠ًمل اهلل أن يزيده٤م ىمقة وُمت٤مٟم٦م وطمٙمٛم٦م وصقا

واًمتحااااااقٓت احل٤مصااااااٚم٦م واعمٜمتٔماااااارة ذم أُمريٙماااااا٤م )اًمقٓياااااا٤مت  ،ذم ومرٟمًاااااا٤م شيمقزيؾمااااااار»اًمٞمااااااقم اٟمتخاااااا٤مب 

وُمٜماف  . إوؾماط يماام يًاٛمقٟمف(ِماارواًمتحقٓت قمغم اعمًتقى اعىمٚمٞمٛمل )اًم ،٤م وهمػمه٤مٞماعمتحدة( وذم سمريٓم٤مٟم

خيتٚماػ فمٝماقره  ،يماؾ ذًماؽ ًمٚمحريما٦م اجلٝم٤مديا٦م شما٠مثػٌم يمٌاػٌم ومٞماف ،ُم٤م ُيتقىمع ًمف ُماـ طماروب وناقٓت يمٌاػمة ضمادا

   -وظمٗم٤مؤه ُمـ طم٤مل إمم أظمرى

ومٚمااااٞمس ُمااااـ ُمٜمٝمجٜماااا٤م اًمتٕمٚمااااؼ سمٛمجاااارد إًمٗماااا٤مظ واًمِماااإم٤مرات  ،وهااااذا ًمااااٞمس ُمٝمااااام ذم ذاشمااااف وٓ ٟمتٕمٚمااااؼ سمااااف

ىماااااقة احلريمااااا٦م اعؾماااااالُمٞم٦م اجلٝم٤مديااااا٦م وشم٠مثػمهااااا٤م ًمٙماااااـ اعم٘مّماااااقد اعؿمااااا٤مرة إمم واىماااااع  ،واًمٔماااااقاهر واًمتزوي٘مااااا٤مت

  -وه٤مْماروطم

 ،طماالم ىمٚماا٧م إن احلريماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م ذم ٟمْماا٩م واؾمااتداد واحلٛمااد هلل شاؾمااتداد» وأناا٤م ذيماارت أقماااله يمٚمٛماا٦م

وُمٜماااف أجْمااا٤م ُمااا٤م شمٙمٚمٛمٜمااا٤م ومٞماااف ذم ُمٜم٤مؾمااا٤ٌمت ؾمااا٤مسم٘م٦م أجْمااا٤م ُماااـ أن  ،وُماااـ وٚمااا٦م ذًماااؽ ُمااا٤م شم٘مااادم ىمريٌااا٤م اًمٙماااالم ومٞماااف

وومْمااااٚمف ذم إطمااااداث نااااّقل ضمااااذري ذم اًمٕمالىماااا٦م سماااالم اعمًااااٚمٛملم   احلريماااا٦م اجلٝم٤مدياااا٦م ٟمجحاااا٧م سمتقومٞمااااؼ اهلل

 -وذم شمّمقير ديـ اعؾمالم ًمٚمٜم٤مس يمام سمٕم٨م اهلل سمف حمٛمدا  ،واًمٙمٗم٤مر

حمقُرهااا٤م إؾمااا٤مس هاااق اًماااديـ  ،رضمٕماا٧م اًمٕمالىمااا٦م سمااالم اعمًاااٚمٛملم واًمٙمٗمااا٤مر إمم اًمٕمالىمااا٦م إمم أؾماا٤مس اًماااديـ
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ٚمٝم٤م يماذا صااٞميٕمتف شمٗم٤مؿماارًمٜما٤م ذم ديٜماف و ٝما٤م اهلل ًمٜم٤م ُمٕمٙماؿ أطمٙما٤مم سمّٞمٜم ،ٟمحـ ُمًٚمٛمقن وأنتؿ يمٗم٤مرٌ  ،واًمتقطمٞمد

   -احل٥م ذم اهلل واًمٌٖمض ذم اهلل ،اًمقٓ  واًمؼما  ،اًمتقطمٞمد ،اًمديـ: أؾم٤مؾمٝم٤م إذن هق ،ويمذا ويمذا

احلارب اًمتال ُمٌٜم٤مها٤م  ،احلارب اًمديٜمٞما٦م ،إمم اعمٕمٜماك اًماديٜمّل  ارويادً  اوطمتك ُمٕمٜمك احلرب ص٤مَر يرضمُع رويدً 

ويمٞماااػ فمٝمااار ووم٤مضمااا٠م  ،ذم ًمٌٜمااا٤من شأُمااالم اجلٛمٞماااؾ»ا  ّماااار ٤مت اًمٜمّماااار شموسمااا٤مُٕمس اؾماااتٛمٕمٜم٤م إمم ،قماااغم اًماااديـ

ب ْمااارطماالم ـم٤مًماا٥م اًمدوًماا٦م اًمٚمٌٜم٤مٟمٞماا٦م وضمٞمِمااٝم٤م سم ،اعمااراىمٌلم سمخٓماا٤مب ضمديااد وهمااػم ُماا٠مخقف ُمٜمااذ زُمااـ ـمقيااؾ

ٟمٜما٤م ذم  وشمٙمٚماؿ  ،وهماػمهؿ ُماـ أهاؾ اًمتقطمٞماد واجلٝما٤مد شوماتح اعؾماالم»احلريم٦م إصقًمٞم٦م يمام ؾماّمه٤م يٕمٜمال إظمقا

شٜم٤من ًمـ ي٘مٗمقا ُمٙمتقذم إجدي إذا ُم٤م شمٕمرض وضمقدهؿ ًمٚمخٓمرحٞمل ًمًٌاٞمأن ُم» قمـ
(1)

- 

ُمٌٜم٤مها٤م  ،قمٜمادُم٤م شمتحاقل احلارب إمم طمارب ديٜمٞما٦م --هذا يمٚمف ذم ص٤محلٜم٤م ،ٟمحـ يمحريم٦م إؾمالُمٞم٦م وضمٝم٤مدي٦م

ٕن هاااذا هاااق اعمٕمٜماااك  ،هاااذا هاااق اًماااذي ٟمرياااده ،طمااارب سمااالم اعؾماااالم وأهٚماااف وسمااالم اًمٙمٗمااار وأهٚماااف ،قماااغم اًماااديـ

إٟماام اعمًا٠مخ٦م  ،ومٞمٝما٤م ًمٜما٤م سماال ريا٥مّماار وٕنف قمٜمدُم٤م شمٙمقن احلرب هٙماذا وما٢من اًمٜم ،احل٘مٞم٘مل ًمٚمحرب ذم اعؾمالم

وقمٜماااادُم٤م شمقاضمٝمااااف إدياااا٤من اعمزيٗماااا٦م  ،ومااااديـ اعؾمااااالم )اًمتقطمٞمااااد احلااااؼ( يٕمٚمااااق وٓ ُيٕمااااغم ،ُمًاااا٠مخ٦م وىماااا٧م وم٘مااااط

ك والااااقى وقمٌاااا٤مدة اًماااادٟمٞم٤م واًمِمااااٝمقات ُمٝمااااام زظمرومٝماااا٤م أصااااح٤ما٤م ِمااااارأدياااا٤من اًم ،اعمحروماااا٦م اعمٜمحروماااا٦م اًمْماااا٤مًم٦م

وهاق دياـ وٞماع إنٌٞما٤م  اًماذيـ سمٕماثٝمؿ اهلل  ،قمٜمده٤م شمٙمقن اجلقًم٦م ًمإلؾماالم اًماذي هاق دياـ اًمٗمٓمارة ،٤موزّوىمقه

  إمم اخلٚماااؼ ُماااـ ًمااادن أبٞمٜمااا٤م مدم إمم أن ظماااتٛمٝمؿ سمٛمحٛماااد،  وقمٜمااادُم٤م يتّمااا٤مول احلاااؼ واًم٤ٌمـماااؾ ذم ُمٕمريمااا٦م

يع ؾمااار ،ؾٕنااف زهااقٌ. وسم٤مـمااؾ زائاا ،وٓ ي٘مااقى اًم٤ٌمـمااؾ قمااغم ُم٘م٤مرقماا٦م احلااؼ ،طم٘مٞم٘مٞماا٦م وم٤مًمٖمٚمٌاا٦م ًمٚمحااؼ سمااال ؿمااؽ

وقمٜمده٤م شمٕمٚمق طمج٩م احلؼ وسمراهٞمٜماف ومي٤مشماف وسمّٞمٜم٤مشماف وشمًآمع أناقاره قماغم اًمقضماقد  ،ٓ صم٤ٌمت ًمف ،آوٛمحالل

واحلٛماااااااد هلل رب  ،]اعمج٤مدًمااااااا٦م[ ژىث يث حج مج جحمح جخ حخ مخ جس حسژ وشمٌٚماااااااغ أؿمااااااإمتف أومااااااا٤م.

 -اًمٕم٤معملم

متاا٤مم ٧م سمح٤مضماا٦م أيمثاار ًمٌااذل ضمٝمااقد عُماا٤م زاًمااو, ٤مواوااحً  ٤موصااقرة اعؾمااالم رضمٕماا٧م سمٗمْمااؾ اهلل رضمققًماا

صااقرة اعؾمااالم اًمااذي هااق ديااـ اهلل واًمااذي : رضمٕماا٧م إمم اًمّمااقرة احل٘مٞم٘مٞماا٦م يمااام ىمٚمٜماا٤م ,قمٛمٚمٞماا٦م اعرضماا٤مع هااذه

يٕم٦م اًمٜم٤مؾماخ٦م ِماارسم٤مًمرؾما٤مًم٦م اخل٤ممتا٦م واًم هق ديـ اًمتقطمٞمد اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف رؾماٚمف يم٤موما٦م وظماتٛمٝمؿ سمٛمحٛماد 

   -ًمٙمؾ ُم٤م ؾمٌ٘مٝم٤م

وٓ نتاا٤مج أجْماا٤م إمم ـمااقل  ،قمااغم إرضف هااذه احل٘ماا٤مئؼ وشمٚمٛمًااٝم٤م وأناا٧م ٓ نتاا٤مج إمم يمٌااػم قمٜماا٤م  ًمتٕماار

                                      
دة ضمري»، طمٞم٨م ٟم٘مٚمف قمـ شاجلزيرة ٟم٧م»م يمام ذم ُمقىمع 2١١١. 4. ٧١، اعمقاومؼ ٧626. 5. 21يم٤من هذا اًمتٍميح سمت٤مريخ:  (٧)

 -شاًمدؾمتقر
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ي ِمااارالاازة واًمّماادُم٦م اًمٕمٜمٞمٗماا٦م اًمتاال يماا٤من آضمااتامع اًمٌ ,سم٤مُمتٞماا٤مز,هاال  شأطمااداث ؾمااٌتٛمؼم»شمٗمٙمااػم ًمتٕماارف أن 

عطماااااااداث هاااااااذا اعرضماااااااا٤مع  ،ي٦م )سماااااااالم اًمٙمٗمااااااا٤مر واعمًاااااااٚمٛملم( سمح٤مضمااااااا٦م إًمٞمٝماااااااا٤مِمااااااااروُمٜمٔمقُمااااااا٦م اًمٕمالىمااااااا٤مت اًمٌ

 -وطمده وهذا ُمـ ومْمؾ اهلل  -!واًمتّمحٞمح

 صاقرة ًاالمُمتجّقٓ ذم سمالد اًمٖمرب )أوروسم٤م( وي٘مقل إٟمف يرياد ن شفِمارسمرويز ُم»ه٥م ولذا قمٜمدُم٤م يذ

اااـ صاااقرة  شإؾماااالُمٞم٦م» ُمااا١ممترات شاًم٘ماااذاذم»وقمٜمااادُم٤م يٕم٘ماااد  ،اعؾماااالم ًمااادى اًمٖمااارب ًّ أهٞمااا٦م قم٤معمٞمااا٦م أجْمااا٤م ًمٞمح

وقمٜمادُم٤م متا٤مرس أُمريٙما٤م راقمٞما٦م اًمّماٚمٞم٥م أؿماد اًمْماٖمقط قماغم اًمادول  ،زقماؿَ  ،.ِمااراعؾمالم ًمدى اًمٖمارب واًم

ٛماا٦م ذم سمااالد اًمٕماارب واعمًااٚمٛملم ًمٞمٖمااػّموا اعمٜماا٤مه٩م و ااذومقا ُمٜمٝماا٤م يمااؾ ُماا٤م يتٕمٚمااؼ سمااٌٖمض اًمٙماا٤مومر وقمداوشمااف احل٤ميم

 شدياـ اًمرمحا٦م واًمتًا٤مُمح واًمًاالم» وأن اعؾماالم شإظمقة اعٟم٤ًمٟمٞم٦م» وًمٞمدظمٚمقا ومٞمٝم٤م ،واًمؼما ة ُمٜمف وضمٝم٤مده

طمقه ًمألضمٞماا٤مل ِمااارن يًمٙمااـ ٓ قمااغم اعمٕمٜمااك اًمااذي ي٘مّماادوٟمف هااؿ ويرياادون أ ،وهااق يمااذًمؽ واهلل ،يمااام ي٘مقًمااقن

 ،ؾ ذم ديٜمٜما٤م ٟمٗمًافّمااٞموطم٤م ُمٗمّماال أد. وأوواح شمٗمِماارسمؾ قماغم اعمٕمٜماك احلاؼ اًماذي ضما٤م  ُم ،ِم١موهؿ قمٚمٞمفٜميو

 -!!قمٚمامُ  اعمًٚمٛملم وأئٛمتف قمغم ُمدار اًمت٤مريخ ٤موشمقوٞمحً  ٤مطًم ؿمارواًمذي قمرومف وىمرره وزاده 

ف ون٘م٘ماااف احلريمااا٦م ٤م  ومٝمااال ُماااـ إدًمااا٦م اًمقاواااح٦م قماااغم ُمااادى ُمااا٤م طم٘م٘متاااؿمااااٞمقمٜمااادُم٤م نّماااؾ هاااذه إ :أىماااقل

 -اجلٝم٤مدي٦م ُمـ ٟمج٤مح

وًمألؾماػ يٕمٛماك  ،وأت٤ٌمقماف اعمرشمادون ُماـ سمٜمال ضمٚمادشمٜم٤م ،٤م اًمٕمدّو اًمٙم٤مومرٛمٝمٝمواعمٗم٤مرىم٦م اًمٕمجٞم٦ٌم اًمتل مل يٗم

أن يمااؾ هااذه احلاارب قمااغم اعؾمااالم هاال ذم صاا٤مًمح اعؾمااالم واعمًااٚمٛملم : قمٜمٝماا٤م يمثااػٌم ُمااـ اعمًااٚمٛملم أجْماا٤م هاال

ي٦م ِماااااروًمااااق يم٤مٟماااا٧م أروااااٞم٦م سم ٤مٙماااا٤مر وإجاااادًمقضمٞم٤مت قمٛمقًُماااإن ُمٞماااازة إدياااا٤من وإوم -!قمااااغم اعماااادى اًمٓمقيااااؾ

ومٞمٙماااػ سماااديـ اهلل  ،٤مأهنااا٤م طمااالم شُمااااح٤مَرب وشمتٕمااارض ًمٚمْماااٖمقط والجاااقم وم٢مهنااا٤م شمٜمٛماااق وشمااازداد اشمًااا٤مقمً  ،ؾماااخٞمٗم٦م

 -؟!احلؼ اًمذي هق ومٓمرة اهلل اًمتل ومٓمر اًمٜم٤مَس قمٚمٞمٝم٤م

ئار وشمريمٞما٤م ُماثال: ٓم٦م وشم٠مُمٚمٝم٤مًاٞمأظمل اًمٙمريؿ ظمذ أُمثٚم٦م سم ًمٙماـ يٙمٗمال أن  ،ثاػموهمػمها٤م اًمٙم ،شماقٟمس واجلزا

 ،وشمٜمٔمار يماؿ شمٕمّروا٧م ًمٚمتٖمريا٥م واعومًا٤مد واعمح٤مرسما٦م ًماديـ اهلل  ،شمت٠مُمؾ هاذه إُمثٚما٦م اًمثالصما٦م شما٠مُمال ضمٞمادا

قمااغم ؾمااٌٞمؾ  شاحلجاا٤مب»اٟمٔماار ُمًاا٠مخ٦م  ،ويمٞمااػ أن اعؾمااالم يّمااٛمد واحلريماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م شماازداد وشمٜمٛمااق وشم٘مااقى

 -!طًاٞماعمث٤مل اًمٌ

  يٕمرومف يمؾ ُمـ اهتؿ سم٤مًمِم٠من ؿمالومٝمذا  ٦م سمّمٗم٦م ظم٤مص٦موأُم٤م قمغم ُمًتقى اؾمتداد وٟمْم٩م احلريم٦م اجلٝم٤مدي

 ،احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م شمرايمٛماا٧م ًماادهي٤م ظمااؼمات ودماا٤مرب وصاا٤مرت لاا٤م ُمٙمتٌاا٦م قماا٤مُمرة سم٤مًمٗم٘مااف واحلٙمٛماا٦م --وشم٤مسمٕمااف

ذم وواع  ,سمحٛماد اهلل وشمقومٞم٘ماف,وأووماؼ  ،وص٤مرت أؾمّد وأقمدل وأوع سملم اًمٚملم واًمِمدة واًمرومؼ واًمٕمٜماػ

ًمٙماـ اعمتاا٤مسمع اعمٜمّماػ يٙمٗمٞمااف اعؿما٤مرة ويٌٚمااغ اعم٘مّمااقَد  --ٓماقل ذم هااذاواًمٙمااالم ي ---!يماٍؾ ذم ُمقواإمف اًمالئاؼ
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 -اهلل اعمقومؼو -اًمٕم٤ٌمرةّمار سمٛمخت

 
 

 ،ٚن١ًُ ٗ ايؿضق١ اؿاف١ً بٌ اؾُاعات ٖٓاى ،شايعضام» تكِٝٝ ايعٌُ اؾٗارٟ ٗ] 

[ٚنٝـ ٜؿعٌ ايعبز عٓز سقٍٛ ٖشا اـ٬ف
 رػَظ ح٘ج َّ خلرف خألٍل خلصٕ بشخ خًتٗلٌد بلى خلًطخٔ يلى خل :مزكز اليقيه

ستحسز ًت٘زٔ خلوًطٚٔ ِْ٘ هػـ٘ط خلوٌكٗٔ ٍخألهٔ زل ٍحتى خلْ٘ؤٌ خألهطٗٛ٘ٔ 
ٍهدشخ يي خلٓطٖٔ  ؟ّٚ٘ تٗ٘٘وٛن للًول خلزْدزٕ ْٖ خلسدحٔ خلًطخٖ٘ٔ --خلًدلو٘ٔ

ْٗس قٓت بلى خلسكح ذاْدت  ؟خلحدغلٔ ز٘ي خلزوديدت خلتٖ حولت ضخٗٔ خلزْدز ٌّد٘
ّل تًتٗس ؤى  ،ؤيٌٖ ضزود ؤًًطت خلًسٍ٘ بلى حس٘ هد ،٘ط ٍؤًًطت ؤٗؿد خلٛخ٘طؤْعيت خلٛخ

  ؟حو٘تٓ غـطخو هٌدّذ ٌّد٘

 --!وٓ يٛمٙماـ أن ٟمٜمٙماره ،اع اعمٜما٤مه٩م وارٌد وواىماع سماال ؿماؽصاار ،أظمال اًمٙماريؿ: خ عطية اهللشـيال

 :  قمغم اعمًٚمٛملم وإو٤مزّم اًمرسمح أو اخل٤ًمرة ٓ ىمّدره٤م اهلل ،ًمٙمـ دقمٜم٤م ٟمتحدث قمـ اعمحّمٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞم٦م

 ،٤مومٙماااام ىمٚمااا٧م ًماااؽ إن اعمحّّماااٚم٦م اًمٜمٝم٤مئٞمااا٦م هااال رسماااٌح وٟمجااا٤مٌح واٟمتّمااا٤مر يمٌاااػم ًمٚمحريمااا٦م اجلٝم٤مديااا٦م ظمّمقًصااا

   -وُٕم٦م اعؾمالم سمِمٙمؾ أقمؿّ  ،وًمٚمحريم٦م اعؾمالُمٞم٦م قم٤مُم٦مً 

أنااف وىمااع اٟمٙمًاا٤مر  ٤موقمااغم أؾماا٤مس أيمثاار آطمااتامٓت شمِماا٤مؤُمً  ،هاا٥م أنااف ذم أؾمااقأ إطمااقال ،أظماال اًمٙمااريؿ

وماقاهلل طمتاك ُماع  ،وطمّمؾ ظمالف وٟمازاع وومااُرىم٦م ؿماديدة وذها٤مب رياح وومِماؾ ،اًمٕمرا.ًمٚمحريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ذم 

 -!!ْت ّمارأن احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م سم٤مجلٛمٚم٦م ىمد رسمح٧م واٟمت اذًمؽ يمٚمف وم٢مٟمٜمل ٓ أؿمؽ أبدً 

وإٟما٤م واهلل ًمٜمٓمٛماع ذم  ،وٟمًا٠مل اهلل أٓ يٙماقن ذًماؽ ،وٟمٕماقذ سما٤مهلل ُماـ اخلاذٓن ،اًمًالُم٦م وٟم٠ًمل اهلل 

   -ّماػمإٟمف هق ُمقٟٓم٤م ٟمٕمَؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜم ،ف وُمٜمتف وومتحف اًم٘مري٥موواؾمع ومْمٚم قم٤مومٞم٦م اهلل 

هااق ذم ومٚمًااٗم٦م احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م اًمٕم٤معمٞماا٦م  شاًمٕماارا.» --وٟمٜمّمااػ ،ًمٙمااـ سم٤معم٘م٤مسمااؾ قمٚمٞمٜماا٤م أن ٟمٙمااقن واىمٕمٞماالم

رسمااام ٟمااتٙمٚمؿ  ،وهااذا وماا٤مر. ضمااقهري سماالم قماادة ُمٜماا٤مه٩م ،وطمٚم٘ماا٦م ذم ؾمٚمًااٚم٦م ُمتٙم٤مُمٚماا٦م ،وطمٌاا٦م ذم قِمااا٘مدٍ  ،ُمرطمٚماا٦م

هاال  ،واعمًااٚمٛملم سم٤مًمٙمٗماا٤مر ،وقمالىماا٦م اعؾمااالم سماا٤مًمٙمٗمر ،واحل٤مصااؾ أن احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م --ئتؿقمٚمٞمااف أيمثاار إن ؿماا

وقماااااغم أؾماااااقأ آطماااااتامٓت ذم اًمٕمااااارا. ومااااااٜمحـ  ،وذم ٟمجااااا٤مح ُمًاااااتٛمر سمٗمْماااااؾ اهلل ،ذم شم٘مااااادم ٟمحاااااق إومْماااااؾ

   -وا وأُّمٚمقا اخلػمَ ِماروا وسمِماروم٠مب ،واحلٛمد هلل ،ون ووم٤مئزون سم٢مذن اهللّمارُمٜمت

ٟماااافسماااا٤معمٕمٜمك إقمااااؿ وإصااااؾ  ٟمحااااـ سماااالم إطماااادى : اًمراؾمااااخ اًمااااذي ٟمرضمااااع إًمٞمااااف دائااااام وٓ ٟمٖمٗمااااؾ قمااااـ ُمٞمزا
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يٙمٗمااااال احلريمااااا٦م اجلٝم٤مديااااا٦م ذم اًمٕمااااارا. ُمااااا٤م طم٘م٘متاااااف ُماااااـ : وسم٤معم٘مااااا٤ميٞمس إرواااااٞم٦م ،أو ؿماااااٝم٤مدةّماااااار ٟم: احلًاااااٜمٞملم

ه أه٤مٟماا٧م أُمريٙماا٤م وُمرهمتٝماا٤م ذم وطمااؾ ؾمااارقمااغم ُمًااتقى اًمٕماا٤ممل سم٠م: إٟمجاا٤مزات قمااغم وٞمااع اعمًااتقي٤مت وإصاإمدة

 ،ىمتٝمااا٤م اًماااقيالت واًمٙماااروب وأرىمااا٧م ًمٞمٚمٝمااا٤م وأفمٚمٛمااا٧م هن٤مرهااا٤م وضمٕمٚمتٝمااا٤م ُمًاااخرة ًمألُماااؿاًماااذل والزيٛمااا٦م وأذا

ئٗماا٦م ٟمٞم٦م اخلّماااروأفمٝمااارت سمِماا٤مقم٦م طمْمااا٤مرهت٤م اح٤مديااا٦م اًمٕمٜم ،وأـم٤مطماا٧م اٞمٌتٝمااا٤م اًمزا ٦ًم ضمٚمّٞمااا٦م أُمااا٤مم ًاااٞمي٦م اًمِماااٝمقا

إًماخ ُما٤م يٛمٙماـ أن شم٘مقًماف ذم هاذا  ----وضماّرأت قمٚمٞمٝما٤م إُماؿ ،واؾمتٜمزومتٝم٤م اىمتّما٤مدي٤م وقمًاٙمري٤م ،ؿمٕمقب اًمٕم٤ممل

   -وهق واوح ضمدا ،ّمدداًم

ذم إطمااااداث اًمتٖمٞمااااػمات  ,سم٤مقمت٤ٌمرهاااا٤م ُدّرة ذم اًمِٕمااااا٘مد يمااااام ىمٚمٜماااا٤م,وؾماااا٤ممه٧م احلريماااا٦م اجلٝم٤مدياااا٦م ذم اًمٕماااارا. 

 ،واًمتّماااااحٞمح٤مت اًمالزُماااااا٦م ًمٚمٕمالىمااااا٤مت اًمدوًمٞمااااا٦م واٟمٌٜم٤مئٝماااااا٤م قماااااغم أؾمااااا٤مس اًمااااااديـ شاعرضم٤مقمااااا٤مت»و اجلذريااااا٦م

إول واااااد اًماااااروس  سمٕماااااد اجلٝمااااا٤مد إومٖمااااا٤م ,وؾمااااا٤ممه٧م سمِماااااٙمؾ ومّٕمااااا٤مل ضمااااادا ويٙمااااا٤مد يٙماااااقن هماااااػم ُمًاااااٌق. 

ُماا٦م واًمٜمجاادة واًمٖمااػمة واحلٛمٞماا٦م  ,ققمٞملمِماااٞمواًم ذم إطمٞماا٤م  ومريْماا٦م اجلٝماا٤مد ذم إُماا٦م وسمٕماا٨م ُمٕماا٤م  اًمٕماازة واًمٙمرا

وهماػم  --ىمٝم٤م إمم همراا٤مؿمااراًمديٜمٞم٦م وُمٕم٤م  اًمِماٝم٤مُم٦م واًمرضمقًما٦م واعسما٤م  ذم ؿما٤ٌمب ورضما٤مل إُما٦م وأضمٞم٤ملا٤م ُماـ 

 -!ف قمـ اؾمتح٘م٤م.ؿماروؾم٤مم ه٤م ؾم٤ممه٧م ومٞمف سمجدارة وٟم٤مًم٧م ومٞمف  ،ذًمؽ اًمٙمثػم اًمٙمثػم

دوًمااا٦م »أُماااػم اعمااا١مُمٜملم ذم  شأباااق قمٛمااار اًمٌٖمااادادي»وقماااغم اعمًاااتقى اًماااقـمٜمل )اًمٕمااارا.( وم٘ماااد نااادث إُماااػم 

ـه )اًماذي يما٤من ٧626وؾمادده ذم ظمٓم٤مسماف ذم هماّرة رسمٞماع أظمار ُماـ هاذه اًمًاٜم٦م  η شاًمٕمرا. اعؾماالُمٞم٦م

ات احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م اًمٕمٔمٞمٛماا٦م ىم٦م ُمااـ إٟمجاا٤مزِمااار( قمااـ عمحاا٤مت ُمشطمّماا٤مد اًمًااٜملم سمدوًماا٦م اعمقطمااديـ»: سمٕمٜمااقان

وُمااـ  ،ُمااـ إرضماا٤مع اًمٜماا٤مس إمم اًمااديـ واًمتقطمٞمااد اًمّماا٤مذم: وطمًااـ سمالئٝماا٤م قمااغم اعؾمااالم واعمًااٚمٛملم ذم اًمٌٚمااد

 ،وهماااػم ذًماااؽ اًمٙمثاااػم ،قمٞم٦م واًمٕمٛماااؾ اااا٤م وشمٓمٌٞم٘مٝمااا٤مِماااارًمألضمٞمااا٤مل سم٤مجلٝمااا٤مد واٟمتِمااا٤مر إطمٙمااا٤مم اًم إطمٞمااا٤م  اهلل 

ُمااـ ُمًاا٤ممه٤مت احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م ذم اًمٕماارا. وهاا٤م  ٤ممٟمًٗمااأجْماا٤م قمااـ يمثااػم هاا٤م أوٚمتااف  شأبااق قمٛماار»وناادث إُمااػم 

إذا يم٤مٟما٧م أومٖم٤مٟمًات٤من ُمدرؾما٦م اعرها٤مب : ٤مـمٞمٜمٝمؿ إذ ىم٤ملؿماٞمومّمد. أطمد  ،وأُم٤م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م» :ىم٤مل

 -ـها شوم٢من اًمٕمرا. ضم٤مُمٕم٦م اعره٤مب

وؾمتًااااتٛمر اًمٕماااارا. إمم ُماااا٤م ؿماااا٤م  اهلل ٟم٘مٓماااا٦م ضمااااذب وُمٞماااادان شمرسمٞماااا٦م ًمألُماااا٦م وأضمٞم٤ملاااا٤م وُمّمااااٜمٕم٤م ًمٚمرضمقًماااا٦م 

   -درؾم٦م شمتخرج ُمٜمٝم٤م دومٕم٤مت شمٚمق اًمدومٕم٤مت ُمـ إبٓم٤مل سمٕمقن اهلل وُم

ومٙمٞمااااػ وٟمحااااـ ٟمرضمااااق رهمااااؿ يمااااؾ ُماااا٤م هٜم٤مًمااااؽ ُمااااـ  --!٤مومٝمااااذا قمااااغم أؾمااااقأ آطمااااتامٓت وأيمثرهاااا٤م شمِماااا٤مؤُمً 

وٟمٜمتٔمااره ىمريٌاا٤م سماا٢مذن  ،واًمٗمااتحّمااار صاإمقسم٤مت وُمااـ دظمااـ وىمّمااقر وُمِماا٤ميمؾ ٟمرضمااق اًمٔمٗماار قمااغم إقماادا  واًمٜم

 ،سم٤مت مل يٙمااـ يتّماقره٤م أظمّماا٥م اًمٙمتا٤مب ظمٞماا٤مٓوااريتٚم٘مااك يماؾ يااقم  وم٤مًمٕمادّو إُمريٙماال اًمّماٚمٞمٌل --اهلل 

 --!وٓ أيمثر اعمخرضملم اًمًٜمامئٞملم ُمٖم٤مُمرة
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ومااااال يّمااااؾ إمم اًمٕماااا٤ممل )وُمٜمااااف اًمٕماااا٤ممل اعؾمااااالُمل( إٓ اًم٘مٚمٞمااااؾ ُمااااـ  ،ورهمااااؿ يمااااؾ اًمتٕمتااااٞمؿ اًمااااذي يامرؾمااااقٟمف

 -!رهمؿ يمؾ ذًمؽ وم٢من اًم٘مدر اًمٓم٤مومح ُمـ اعٟم٤م  يٜمٌئ قمـ آُمتال  ،احل٘مٞم٘م٦م

وأهن٤م يٛمٙمـ  ،ومٝمؿ سمحٛمد اهلل قمغم ي٘ملم أن أُمريٙم٤م اهنزُم٧م ومٕمال ٤مسمٕمقن واعمٓمٚمٕمقن قمغم احل٘مٞم٘م٦موأُم٤م اعمت

ر ،أن شمٜمٝم٤مر وشمٗمّر ه٤مرسم٦م ُمـ اًمٕمرا. ذم أج٦م حلٔم٦م ُمٗم٤مضمئ٦م إٟماام هال شمّما٤مسمر  -!سم٠مي ُمٕمٜمًك ُمـ ُمٕم٤م  وصقر اًمٗمرا

 ،٤مرخيٞما٦م سم٤مًمٜمًا٦ٌم ُٕمريٙما٤مٕهنؿ يٕمٚمٛمقن ضمٞمدا أن هزيٛمتٝمؿ ًماق أىماروا سم٤ملزيٛما٦م وهرسماقا هال يم٤مرصما٦م شم ،وشمتجّٚمد

ويٕمٚمٛمااقن أن الزيٛماا٦م ؾمااؽمضمٕمٝمؿ مخًاا٦م ىماارون إمم  ،ئ٤م وًمااـ شمااذيمر ُمٕمٝماا٤مؿماااٞمًمااـ شمًاا٤موي قمٜمااده٤م هزيٛماا٦م ومٞمتٜماا٤مم 

 ،ُمًا٠مخ٦م طمٞما٤مة أو ُمااقت ،ي٦م سم٤مًمٜمًاا٦ٌم لاؿّمااػموأن اعمٕمريما٦م ذم اًمٕمارا. هال ُم ،اًماقرا  يماام ىما٤مل سمٕماض دهاا٤مىمٜمتٝمؿ

   -قمٔمٞمام ااٟمتّم٤مرً ر ّماوأهنؿ ًمق اهنزُمقا وم٢من اعره٤مب يمام يًٛمقٟمف ىمد اٟمت

واحلريماااا٦م اجلٝم٤مدياااا٦م وإُماااا٦م  --لااااؿ ا ًمٙمااااـ ُمااااع يمااااؾ ذًمااااؽ ٟمحااااـ ٟمٜمّمااااحٝمؿ سماااا٠من يٌاااا٤مدروا إمم اًمٗماااارار ظمااااػمً 

اعمٝمؿ أن يذهٌقا ويؽميمقٟم٤م ٟمحـ ٟمحاؾ ُمِما٤ميمٚمٜم٤م ُماع  ،أو ؾمٚماًم  ٤ماعؾمالُمٞم٦م ُمًتٕمدة ومٞمام سمٕمد ٕن شمٜمّمٗمٝمؿ طمرسمً 

   -إن ؿم٤م  اهلل ،ي٦م يمٚمٝم٤مِمارواخلػم ًمٚمٌ ،وؾمتٙمقن اًمٖمٚم٦ٌم ًمإلؾمالم وأهٚمف سم٢مذن اهلل ،اخلقٟم٦م ُمـ ىمقُمٜم٤م

وًمف أؾما٤ٌمسمف اًمتال ُمٜمٝما٤م  ،وهق ُمـ اعمّم٤مئ٥م واًمٌال  ،ومٝمق واىمعوأُم٤م اخلالوم٤مت سملم اًمٗمّم٤مئؾ واجلامقم٤مت 

ع سمااالم ُماااٜمٝم٩م اًمتقطمٞماااد واجلٝمااا٤مد واًمًاااٜم٦م واًماااقٓ  واًماااؼما صاااارهٜمااا٤مك  --اع اعمٜمااا٤مه٩م ومٕماااالصاااار أو ُمااا٤م يًاااٛمٞمف  ،ا

   -أظمرى ُمتٗم٤موشم٦م ذم سُمٕمده٤م واظمتالومٝم٤م ُمع اعمٜمٝم٩م اعمذيمقروسملم ُمٜم٤مه٩م  ،اًمٌٕمض سم٤مًمًٚمٗمٞم٦م اجلٝم٤مدي٦م

ٓ » :ًمٙماااـ هااال ُمًااا٠مخ٦م ،واحلاااؼ ُمٕماااروف وواواااح ،ًمٙماااـ اًمٖمٚمٌااا٦م واًمٕم٤مىمٌااا٦م ؾماااتٙمقن ًمٚمحاااؼ إن ؿمااا٤م  اهلل

وُمٜمٝماااا٤م ُمٞماااادان اًمٕمٛمااااؾ  ،آظمااااتالف واًمتٜماااا٤مزع وارد وواىمااااع ذم يمااااؾ ُمٞماااا٤مديـ اًمٕمٛمااااؾ --!شُيٛمّٙمااااـ طمتااااك ُيٌااااتغم

   -واحلريب سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل ؾمال٤مًاٞماًم

ًمٙمٜمٜماا٤م أجْماا٤م  ،ُمااع أنٜماا٤م ذم اجلٛمٚماا٦م ُماا٠مُمقرون سماادومع اًم٘ماادر سم٤مًم٘ماادر ،اًمتاال ٓ ُماارّد لاا٤م وهااق ُمااـ أىماادار اهلل 

وٓ يٛمٙماااـ ُمٜماااع وىمققماااف سم٤مًمٙم٤مُماااؾ ُمٝماااام سماااذًمٜم٤م ُماااـ  ،قماااغم اخلاااالف سم٤مًمٙم٤مُماااؾْماااال ٟمااا١مُمـ سم٠منٜمااا٤م ٓ يٛمٙماااـ أن ٟم٘م

   -ضمٝمقد واختذٟم٤م ُمـ أؾم٤ٌمب

ااااػ( هاااال اًمتاااال يتٕمٚمااااؼ ااااا٤م اًمتٙمٚمٞمااااػ )شمتٕمٚمااااؼ ٦مإٟمااااام اعمًاااا٠مخ٦م اعمٝمٛماااا ُماااا٤مذا يٗمٕمااااؾ قمٜمااااد : سمٗمٕمااااؾ اًمٕمٌااااد اعمٙمٚم 

  -اهذه هل اعم٠ًمخ٦م اعمٝمٛم٦م ضمدً  ؟أن يٙمقن ُمع أطمدٍ ٓ سمد وُمع َُمـ يٙمقن إذا يم٤من  ،ويمٞمػ يتّمارف ،اخلالف

وأنتؿ شمالطمٔمقن أن طمظ سمٕمض اًمٜم٤مس ًمألؾمػ ُماـ ُمٕم٤مجلا٦م هاذه اًم٘مْما٤مي٤م وشمٜم٤مولا٤م هاق اًمٌٙما٤م  واًمٕمقياؾ 

ويّماااااؾ احلااااا٤مل سمااااا ظمريـ إمم أطماااااقال ُماااااـ اًمٞمااااا٠مس واًم٘مٜماااااقط أو  ،واًمتحاااااّزن وآؾماااااتٖمرا. ذم احلااااازن ،٤مأطمٞم٤مًٟمااااا

 --!ويمؾ ه١مٓ  قمغم ظمٓم٠م ،اعطم٤ٌمط واًمٙمًؾ اعمُا٘مِٕماد قمـ اًمٕمٛمؾ واًمٌذل واًمٕمٓم٤م  واعٟمج٤مز

وٓ ياادومٕمٜم٤م إمم اًمٞماا٠مس  ،ًمٙمااـ ٓ ُي٘مِٕمااادٟم٤م هااذا احلاازن قمااـ اًمٕمٛمااؾ واًمٌااذل --ٟمٕمااؿ  زٟمٜماا٤م اًمتٗماار. سمااال ؿمااؽ
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   -ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذًمؽ يمٚمف ،وٓ طمتك اعطم٤ٌمط واًمٙمًؾ ،واًم٘مٜمقط

هااذا إُماا٤م أنااف ظماا٤مرج قمااـ اًمتٙمٚمٞماااػ  ،٤م ؿماااٞماحلاازن اًمااذي هااق ومٕمااؾ اًم٘مٚماا٥م قمٜمااد رؤياا٦م وُمالطمٔمااا٦م هااذه إ

(رسمٜما٤مواال وٓ ٟم٘ماقل إٓ ُما٤م ير ،إن اًمٕمالم ًمتادُمع وإن اًم٘مٚماا٥م ًمٞمحازن): يم٘ماقل اًمٜمٌال  ،أصاال
(1)

ومٝمااذا ٓ  ،

 -ي١ماظَماذ سمف اًمٕمٌد

وياا١مُمر سم٤مًمتًااكّم سمٛمالطمٔماا٦م ىماادر  ،وُيٜمٝمااك قمااـ اعومااراط ومٞمااف ،ـأو هااق هاا٤م يماااُٚمػ اًمٕمٌااُد سمٛمج٤مهدشمااف ُماا٤م أُمٙماا

 -وشمذيماّر إُمث٤مل ،اًم٤ًمسمؼ اًمٜم٤مومذ اهلل 

  اًمااذي يُمٚمااػ سمااف اًمٕمٌااد( هااق أٓ يٙمااقن هااذا احلاازن ِمااال  إهااؿ اًمااذي هااق ُمٜماا٤مط اًمتٙمٚمٞمااػ )اًمِمااالواًم

   -ا ًمف قمـ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سمٛمٕمٜم٤مه اخل٤مص واًمٕم٤ممّ وُم٘مِٕمدً  ،٤م ًمف ُمـ قمٛمؾ اخلػمُم٤مٟمٕمً 

ۈئ ېئ ېئ ژ: قمـ احلزن ذم مي٤مت يمثػمة ُمثؾ رؾمقًَماف حمٛمدا  وهذا يمٚمف ُمـ ُمٕمٜمك هنل اهلل 

: وىمقًمف ]اح٤مئدة[ ژۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇژ: وىمقًمف ]اًمٜمحؾ[ ژېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ: وىمقًمف ،[6: ]وم٤مـمر ژں ں ڻ ڻ ڻڻژ

﮲  ژ: ًمٚمٛم١مُمٜملم وىمقل اهلل  ]اًمٙمٝمػ[ ژڤ ڦ ڦ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 -ٛمران[]مل قم ژ﮴﮳

وإن ؿمئ٧م وم٘مؾ هق هنل قمـ  --اعمٝمِٚمؽ ًمف ،ومٝمق هنل قمـ احلزن اعم٘مٕمد اعمٗمًد قمغم اعٟم٤ًمن قمٛمٚمف وديٜمف

ٕن قم٤مدة سمٜمل مدم هل أن احلزن ي٘مٕمدهؿ ويٗمًد قمٚمٞمٝمؿ  ؛  سم٤مًمٜمٔمر إمم ٓزُمف اًمذي ضمرت سمف اًمٕم٤مدةِمالاًم

: ٤م يٙمثر أن يًتٕمٞمذ ُمٜمفه ولذا يم٤من اًمٜمٌل  ،ورسمام ًمق أومرط ومٞمف أهٚمٙمف ،قمٛمٚمٝمؿ ومهٛمٝمؿ وقمزائٛمٝمؿ

شاحلزن»
(2)

 -ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ احلزن ،

وهااق اؿمااتٖم٤مل سماا٤مِل اًمرؾمااقل سم٢مقمراوااٝمؿ قمااـ  ،واًمٜمٝماال قمااـ احلاازن هناال قمااـ ؾمااٌٌف» :سمااـ قم٤مؿمااقر اىماا٤مل 

 وهااق يًااتٚمزم إُمااار سم٤مٕؾماا٤ٌمب اًمّماا٤مروم٦م ًمٚمحااازن قمااـ ٟمٗمًااف ُماااـ اًمتًااكّم سمٕمٜم٤ميااا٦م اهلل  ،ىمٌااقل اًمااديـ احلاااؼ

شوقم٤مدوه ٟم٤موأوهوقم٘م٤مسمف ُمـ 
(3)

 -ـها 

 :شؾماقرة إنٕما٤مم»ذم  ]إنٕما٤مم[ ژۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۅژ: قمٜماد ىمقًماف   وىم٤مل اًمِماٜم٘مٞمٓمل

                                      
( سمٚمٗمظ: )شمدُمع اًمٕملم، و زن اًم٘مٚم٥م--( 21٧5( سمٚمٗمظ: )إن اًمٕملم شمدُمع، واًم٘مٚم٥م  زن--(، صحٞمح ُمًٚمؿ )٧1١1صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 احلدي٨م-

 ( سمٚمٗمظ: )مهللا إ  أقمقذ سمؽ ُمـ الؿ واحلزن--( احلدي٨م-4142، 4141، 5625، 2621صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-١2.  21اًمتحرير واًمتٜمقير ) (1)
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وىماد هنا٤مه  ، زٟمف ُم٤م ي٘مقًماف اًمٙمٗما٤مر ُماـ شمٙمذيٌاف  ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م سم٠منف يٕمٚمؿ أن رؾمقًمف  ح صار»

 ش--قمـ هذا احلزن اعمٗمرط ذم ُمقاوع أظمر
(1)

 -ـها 

وُيٗمًد  ،وًمـ ٟمجٕمؾ احلزن ُي٘مٕمدٟم٤م ،واًمٌذل واعمج٤مهدة ًمـ ٟمتقىمػ قمـ اًمٕمٛمؾ ،٤مطمًٜمً : ومٞمٌ٘مك اًم١ًمال

: وم٤مجلقاب هق قمغم اعو٤مل ذم ىمقل اهلل  ؟وًمٙمـ ُم٤م هق اًمٕمٛمؾ اعمٓمٚمقب ُمٜم٤م ،قمٚمٞمٜم٤م قمزيٛمتٜم٤م وإرادشمٜم٤م

ی جئ ژ ،[]اًمٌ٘مرة ژھھ ھ ھ ے ے ۓژ ،]احل٩م[ ژڻ ڱ ڱ ں ںژ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ژ ]اًمٜمحؾ[ ژحئ مئ ىئ يئ جب حب خب

ڻ ۀ ژ ،]اح٤مئدة[ ژڱڱ ڱ ڱ ں ںک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 

 ،أي٦م ]احل٩م[ ژڻ ڻ ۀ ۀ ہژ ،]اًمتقسم٦م[ ژۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ

اعم١مُمـ اًم٘مقي ظمػٌم وأطم٥مُّ ): يمام ىم٤مل اًمٜمٌل  ،وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م

(اطمرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ واؾمتٕمـ سم٤مهلل وٓ شمٕمجز ،وذم يمؾ ظمػمٌ  ،إمم اهلل ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمػ
(2)

  --احلدي٨م 

ُمـ ىمدر اهلل إمم ىمدر  ٟمٗمرُّ » :يمام ذم ىمّم٦م ـم٤مقمقن اًمِم٤مم دٟم٤م قمٛمر ؾماٞميمام ىم٤مل  ،ودومع اًم٘مدر سم٤مًم٘مدر

شاهلل
(3)

وهل اعمح٤موٓت واًمًٕمل  ،ُمـ دومع أىمدار اًمُٗمرىم٦م واًمتٜم٤مزع وآظمتالف سم٠موداده٤مٓ سمد وم٠موٓ  ؛

واًمقٓ  اعيام  واًمتٕم٤مصؿ واًمتٕم٤مون  اجل٤مد واعمًتٛمر اًمدائؿ إمم إجي٤مد آن٤مد وآضمتامع وآئتالف

دد واًمتٕم٤مـمػ إذا اؿمتٙمك  ،ُمثؾ اعم١مُمٜملم ذم شمقادهؿ وشمرامحٝمؿ وشمٕم٤مـمٗمٝمؿ يمٛمثؾ اجلًد) ،واًمتح٤مسم٥م واًمتقا

(شمداقمك ًمف ؾم٤مئُر اجلًد سم٤مًمًٝمر واحلّٛمك ُمٜمف قمْمق
(4)

(اعم١مُمـ ًمٚمٛم١مُمـ يم٤مًمٌٜمٞم٤من يِمد سمٕمْمف سمٕمْم٤م) ،
(5)

، 

ڄ ڄ  ڦژ ،]اًمّمػ[ ژے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ژ

  -[64: ]إنٗم٤مل ژٻ ٻ پ پ پپژ ،[٧١1: ل قمٛمران]م ژڄ ڄ ڃڃ

 ،اًمتٜمااا٤مزل ُماااـ سمٕماااض اعمًاااٚمٛملم ًمااإٌمض ،أقمٜمااال دوماااع اًم٘مااادر سم٤مًم٘مااادر ذم هاااذا اًمٌااا٤مب ،وُماااـ واااٛمـ ذًماااؽ

ىماا٤مل  ،وشم٘ماديؿ آضماتامع وًمااق قماغم اعمٗمْماقل قماغم اًمٗمااُرىم٦م ذم ـمٚماا٥م آضماتامع قماغم اًمٗم٤مواؾ ،واًمذًما٦م ًمٚمٛما١مُمٜملم

 -أي٦م [56: ]اح٤مئدة ژھ ھ ھ ھ ے ےژ: ؿ و ٌقٟمفذم وصػ اًمذيـ  ٌٝم اهلل 

                                      
 (-6١4.  ٧أوقا  اًمٌٞم٤من ) (٧)

 (-2446صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)

 (-5١22صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 (-2564صحٞمح ُمًٚمؿ ) (6)

 (-2565(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4١24، 2664، 66٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (5)
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وما٢من اعصاالح سمالم اعما١مُمٜملم واضما٥م يمٗما٤مئل  ؛لم ُمتك ُم٤م وضمد ظماالفٜموُمٜمف اًمًٕمل ًمإلصالح سملم اعم١مُم

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پپ ڀ ژ: ىماا٤مل اهلل  ،وقمٛمااؾ صاا٤مًمح ُمااـ ظمٞماا٤مر إقمااامل اًمّماا٤محل٦م

ٻ ٻ ٻ ٻ پ ژ: وىمااااا٤مل ،]إنٗمااااا٤مل[ ژڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  پ پ پ ڀ

   -[٧26: ]اًمٜم٤ًم  ژٺ ٿژ: وىم٤مل ،]اًمٜم٤ًم [ ژڤ ڤ ڤ

أٓ أظماؼميمؿ سم٠مومْماؾ ُماـ ): ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح اًمذي ذم اًمؽمُمذي وأيب داود وهمػممها٤م وىم٤مل اًمٜمٌل 

إصااالح ذات اًمٌاالم وماا٢من ومًاا٤مد ذات اًمٌاالم هاال ): ىماا٤مل ،سمااغم ياا٤م رؾمااقل اهلل: ىماا٤مًمقا  (؟درضماا٦م اًمّماااٞم٤مم واًمّمااالة

(ٓ أىمقل نٚمؼ اًمِمٕمر وًمٙمـ نٚمؼ اًمديـ ،حل٤مًم٘م٦ما
(1)

- 

ومٕمٚمٞماؽ  ؛ًاٚمٛملم ويتٗم٘ماف قمٚمٞماف ؿما٤ٌمب اعؾماالمه سمالم اعمِمااروهمػم ذًمؽ اًمٙمثػم ُمـ اًمٗم٘مف اًمذي جي٥م أن ٟمٜم

ذم هاذه احلا٤مل  ُم٤م هق اخلػم وأجـ هق وُم٤مذا  ٥م اهلل ُمٜم٤م وسمَؿ ي٠مُمُر رسمٜما٤م : ي٤م أظمل اعمًٚمؿ أن شمٜمٔمر وشمٌح٨م

 -واومٕمٚمف --وهذا اًمقىم٧م

إٟمًاا٤مٍن سمحًااٌف وسمحًاا٥م درضمتااف ذم اًمٕمٚمااؿ  ويمااؾُّ  ،واًمٗم٘مااف ذم اًمااديـ ،سماا٤مًمٕمٚمؿ اًمٜماا٤مومع ؟يمٞمااػ شمٕماارف ذًمااؽ

ومتٙمٚمٞمٗماااف آضمتٝمااا٤مد ذم ُمٕمرومااا٦م احلاااؼ وذم إصااا٤مسم٦م اًمّماااقاب واًمٕمٛماااؾ سماااف ودقماااقة  ٤ماًٛمااااإن يمااا٤من قم٤مًم ،واًمتٙمٚمٞماااػ

أرضماح وا٤مسمط و ،وإن يم٤من قم٤مُمٞم٤م ومتٙمٚمٞمٗمف هق أن جيتٝمد ذم اًمٌح٨م قماـ احلاؼ واًمّماقاب سمحًاٌف ،اًمٜم٤مس إًمٞمف

وًمااف أن يًاا٠مل  ،وي٠مظمااذ سم٘مااقلؿ ،أن يًاا٠مل أوصمااؼ ُمااـ يٕماارف ُمااـ اًمٕمٚمااام  ديٜماا٤م وقمٚماااًم : ًمااذًمؽ قمٜمااد اًمٕمٚمااام  هااق

وما٢مذا ومٕماؾ ذًماؽ وم٘ماد  ،وجيتٝماد ذم ُمٕمروما٦م أهاؾ احلاؼ ومٞمتإٌمٝمؿ ،أيمثر ُماـ واطماٍد قمٜماد آؿمات٤ٌمه واًمِماؽ واًماؽمدد

   -سملم إضمر وإضمريـ دائرٌ  ؛وهق طمٞمٜمئذ يم٤مًمٕم٤مًمِاؿ ،أص٤مب أو أظمٓم٠م ،أطمًـ وأدى اًمذي قمٚمٞمف

وسمااالم ُمرشمٌااا٦م اًمٕمااا٤مُمّل  ،وهٜمااا٤مك ُمرشمٌااا٦م ُمتقؾمااآم٦م سمااالم ُمرشمٌااا٦م اًمٕمااا٤ممل اعمجتٝماااد اعمًااات٘مؾ سمااا٤مًمٜمٔمر وآؾماااتدٓل

وهااال ُمرشمٌااا٦م ـم٤مًمااا٥م اًمٕمٚماااؿ اًماااذي مل يّماااؾ إمم درضمااا٦م اعمجتٝماااد اعمًااات٘مؾ اؾمااات٘مالٓ يمااا٤مُمال سمااا٤مًمٜمٔمر  ،اخلااا٤مًمص

ًمٜمٔمااار شم٘مااؽمب ُماااـ درضماا٦م اًمٕمااا٤ممل اعمجتٝماااد سماااؾ ًمااف ىمااادرٌة ُمتقؾماآم٦م قماااغم ا ،وًمٙمٜماااف ًمااٞمس يم٤مًمٕمااا٤مُمّل  ،وآؾمااتدٓل

وهااذه اعمرشمٌاا٦م هاال اًمتاال يًااٛمٞمٝم٤م َُمااـ أثٌتٝماا٤م  ،ويًااتٓمٞمع اًمؽمضمااٞمح ذم يمثااػم ُمااـ اعمًاا٤مئؾ ،وشم٘مااؾ أطمٞم٤مٟماا٤م ،أطمٞم٤مٟماا٤م

ومٝمااااذا شمٙمٚمٞمٗمااااف أن جيتٝمااااد ذم نااااري اًمّمااااقاب سمحًاااا٥م ىمدرشمااااف قمااااغم اًمٜمٔماااار  ،ُمااااـ أهااااؾ اًمٕمٚمااااؿ سمٛمرشمٌاااا٦م اعمّتٌااااع

 -يم٤مًمٕم٤مُمّل اعمذيمقر ذم اًمدرضم٦م اًم٤ًمسم٘م٦م رضمعَ  ،وم٢من قمجزَ  ،وآؾمتدٓل واًمؽمضمٞمح يمذًمؽ

ٕن يمااؾ طم٤مًماا٦م لاا٤م  ،ومااال يٛمٙمااـ اخلااقض ومٞمٝماا٤م ،ؾصاااٞموأُماا٤م اًمتٗم٤م ،هااذا وااٌط اعمًاا٠مخ٦م ُمااـ طمٞماا٨م إصااقل

                                      
 ( وصححف إًم٤ٌم -62٧2، ؾمٜمـ أيب داود )شطمدي٨م طمًـ صحٞمح»( وىم٤مل: 25١2ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (٧)
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 :  هذا ُمٝمؿ ضمدا ،أن ٟمٕمرف إنقاعٓ سمد ًمٙمـ ٟمحـ  --ٟمٔمٌر ُمًت٘مؾ

ٞمااف ُمااـ رأي ويٕمٛمااؾ ومٞمٝماا٤م يمااؾ واطمااٍد ُمااـ اًمٜماا٤مس سمااام شمقّصااؾ إًم ،ومٝمٜماا٤مك ُمااـ اعمًاا٤مئؾ ُماا٤م يًااع ومٞمااف اخلااالف

ُماع سم٘ما٤م  اًمتٜم٤مصاح  ،وٓ يٜمٙمر أطمٌد قماغم أطماد ،وٓ يٕمٜمّػ واطمٌد قمغم أظمر ،واظمتٞم٤مر ُمـ إىمقال واعمذاه٥م

 -واًمت٤ٌمطم٨م واًمٜمدب إمم إومْمؾ

سمح٥ًم ُمرشمٌتف وُما٤م يًاتح٘مف ُماـ إٟمٙما٤مٍر  ،وُيٜمٙمر ومٞمف قمغم اعمخ٤مًمِػ ،وُمـ اعم٤ًمئؾ ُم٤م ٓ يًع ومٞمف ظمالٌف 

   -وط ووم٘مف ومداب إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمرؿمارؽ ُمـ وهمػم ذًم ،٤مىمقة ووٕمٗمً  ٤مؿمدة أو ًمٞمٜمً 

ُماع أناف  ،ٚمف وأُمثٚمتف ُمٕمرووم٦م قمٜمد قم٤مُم٦م ؿما٤ٌمب اعؾماالم اعمتٗم٘مٝمالمصاٞموشمٗم٤م ،وهذا أفمٜمف سم٤مجلٛمٚم٦م واوح٤م 

   -وح وشمٗمٝمٞمؿ ُمـ ىِماٌؾ اًمدقم٤مة واًمٕمٚمام ؿمار ت٤مج دائام أجْم٤م 

اااـ اًمتٜمٌٞماااف قمٚمٞمٝمااا٤م ًُ سماااف اًمٜمااا٤مس ذم سمااا٤مب احلااارب  يٌاااتكم اهلل  وهاااذه اعمًااا٠مخ٦م هااا٤م ،ًمٙماااـ هٜمااا٤مك ُمًااا٠مخ٦م  

 -وُم٤م  ّمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ ومتـ ،٤م ؿماٞمواخلالف واًمٜمزاع طمقل هذه إ ،٤مؾم٦م واًمقٓي٦مًاٞمواًم

وؾمااإمٞمٜم٤م اجلااا٤مد  ،أناااف سمٕماااد أظماااذٟم٤م سمٙماااؾ إؾمااا٤ٌمب اعمت٘مدُمااا٦م ودومٕمٜمااا٤م سمااا٤مًمتل هااال أطمًاااـ :هاااذه اعمًااا٠مخ٦م هااال

ومٞمٝماا٤م ُمااـ ٓ سمااد ىمااد ٟمّمااؾ أطمٞم٤مٟماا٤م إمم طم٤مًماا٦ٍم  وم٢مٟمٜماا٤م ،وىمٞم٤مُمٜماا٤م سمااام ذم وؾماإمٜم٤م ُمااـ دومااع اًم٘ماادر سم٤مًم٘ماادر ،سمحاازم وىمااقة

 -يٛمٙمـ أن شمًّٛمٞمٝم٤م ٟم٘مٓم٦م ُمٗم٤مصٚم٦م ،وٓ ٟمٙمقن ُمع اًم٤ٌمـمؾ أبدا ،احلؼ وٟمٙمقن ُمٕمفّمار وىمٗم٦م طمٍؼ ٟمٜم

طمتااك وإن  شاًمٗمتٜماا٦م»  اضمتٜماا٤مبأنااف ًمااٞمس اًمّمااقاب هااق دائاااًم  :ح هااذه اعمًاا٠مخ٦م قمااغم وضمااف آظمتّماا٤مرؿمااارو

 -ه٤مّمارإطمدى اًمٓم٤مئٗمتلم وٟمسمؾ ىمد يٙمقن اًمّمقاب هق اًمقىمقف ُمع  --ؾمّٛمٞمٜم٤مه٤م ومتٜم٦م

وأن اهلل ىماااد أُمرٟمااا٤م  ،وم٤معمجتٜمااا٥م ًمٙماااؾ ظماااالف وشم٘م٤مشمااُاااااٍؾ سمااالم اعمًاااٚمٛملم سمااادقمقى أناااف ومتٜمااا٦م جيااا٥م اضمتٜم٤ماااا٤م

ٌّس قمٚمٞمف اًم ،هذا خمٓمئ ىمد وؾ اًمٓمريؼ ،سم٤مضمتٜم٤مب اًمٗمتـ  --!!ٓم٤منِماٞموًم

 :ئ٤منؿماٞمإٟمام اًمٗمتٜم٦م اح٠مُمقر سم٤مضمتٜم٤ما٤م هل 

ٓ ؿماؽ ومٞماف  ٤مومٝماذا جيا٥م اضمتٜم٤مسماف وضمقسًما ،اًمرئ٤مؾما٦م ٓ قماغم اًماديـإُم٤م ُم٤م يم٤من ٟمزاقم٤م قمغم اًمادٟمٞم٤م واعمٚماؽ و ,

وإدًماا٦م قمااغم ذًمااؽ ُمٕمرووماا٦م ٓ  ،قمٜمااف واعٟمٙماا٤مر قمٚمااٞمٝمؿ سمحًاا٥م اعُمٙماا٤منوجياا٥م هناال اعمت٘ماا٤مشمٚملم  ،وٓ إؿمااٙم٤مل

  -ٟمٓمٞمؾ ا٤م

وٓ فمٝمااار ًماااف اًمّماااقاب ُماااع أي ـم٤مئٗمااا٦م ُماااـ  ،ومل يٕمااارف وضماااف احلاااؼ ومٞماااف ،ُمااا٤م اًمتاااٌس قماااغم اعٟمًااا٤من: أو ,

ئااػ اعمتٜم٤مز وُمٕمااف طمااؼ  ،أو ًمااف طمااؼ ُمااـ وضماافٍ  ،ورأى أهنااام )اًمٓمااروملم( يمالمهاا٤م ُمتاا٠مول ُمااثال ،قماا٦م اعمت٘م٤مشمٚماا٦ماًمٓمقا

ومٝمااذا يمااذًمؽ اًمقاضماا٥م أو اعمٜماادوب ومٞمااف  --٤مضّمح احلااؼ ُمااع أطماادمه٤م سمّٞمٜماا٤م واوااحً ومل يااتٛمحض أو يااؽم ،وسم٤مـمااؾ

   -اضمتٜم٤مب اًمٗمتٜم٦م

ؼ أو فمٝماااار ومتّحااااض احلاااا ،وقُماااااروم٧م اًمٗمئاااا٦م اعمحّ٘ماااا٦م ُمااااـ اعمٌٓمٚماااا٦م ،وأُماااا٤م ذم طماااا٤مل اشمْمااااح صاااا٤مطم٥م احلااااؼ
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ااا وأدًمااا٦م هاااذا أجْمااا٤م ُمٕمروومااا٦م  ،احلاااؼ واًمٙماااقن ُماااع أهاااؾ احلاااؼّماااار ومٝماااذا جيااا٥م ومٞماااف ٟم ،ذم ضم٤مٟمااا٥ٍم  ٤موشمااارضّمح ضمٚمٞم 

 -ُمًٌقـم٦م ذم ُمقاوٕمٝم٤م

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ژ: ىمااااااااا٤مل اهلل 

: وىمااااا٤مل  ،]احلجااااارات[ ژہ ھ ھ ھ ھے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

ۆ ۈ ۈ ٴۇ  ۆژ: وىماااااااااااااااااااا٤مل  ،]اًمتقسماااااااااااااااااااا٦م[ ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چژ

أن يّمااٚمح ذات سماالم اعمًاااٚمٛملم وي١مًمااػ سمااالم  ٟمًااا٠مل اهلل  ،واهلل اعمًااتٕم٤من ،[56: ]اًمٜمًاا٤م  ژۋ ۋ ۅ

   -مُملم --وأن جيٜمٌٜم٤م اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ ،ىمٚمقاؿ

 
 

 ،إٍ ايتقارّ يًٛفٍٛ يًكٝار٠ شايعضام» ٌٖ ٜ٪رٟ ٖشا ا٫خت٬ف ٗ َٓاٖر فاٖزٟ] 

[ٕٛ ٗ اؿضن١ اؾٗار١ٜٚسنض ايقؿات اييت ٜٓبػٞ إٔ ته
 لٛي ّل تتػَض ؤى ّصخ خلتًدضؼ ؤٍ خأذتاِ ْٖ ذكف ٍهٌدّذ  :مزكز اليقيه

خلزوديدت خلورتلٓٔ أًتطدل خلًدلن خإلساهٖ هي ٍؾًِ خلحدلٖ ٖس ٗسْى بذَٓ خألهس 
 ؟للتػدزم هي ؤرل خإلهسد٘ زعهدم خلٗ٘دزٓ ٍْطؼ ٚل لطئٗتِ ٍهرككِ

ـــيال ــة اهللش  ،ٓ ٟمٙمااذب قمااغم أنٗمًااٜم٤م وٓ قمااغم اًمٜماا٤مس ،وهٙمااـ اًمقىمااقع رٌ ّمااق    ُمتؿماااليمااؾ : خ عطي

ٟمٜم٤م اعمج٤مهدون قمغم إرض سم ،ِمارٟمحـ سم : أقمٜمال ،وهؿ درضم٤مت ٓ يٕمٚمٛمٝما٤م إٓ اًماذي ظمٚم٘مٝما٤م  ،ِماروإظمقا

قمٜمااااد شماااازاطمؿ اعمحاااا٤مّب واعرادات وقمٜمااااد  ذم اًمااااديـ واًمت٘مااااقى واظمتٞماااا٤مر اهلل واًمٞمااااقم أظماااار وحماااا٤مّب اهلل 

وذم اًمٗم٘ماااف ذم اًماااديـ  ،ة واًمٗمٓمٜمااا٦مّمااااػموذم اًمٕم٘ماااؾ واًمٗمٝماااؿ ورضم٤مطمااا٦م اًمٌ ،ًمِماااٝمقاتورود اًمٗماااتـ وإهاااقا  وا

 -يؽ ًمفؿماروطمده ٓ  اًمتقومٞمؼ سمٞمد اهلل : وىمٌؾ ذًمؽ يمٚمف ،واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع

ه ّماااارويٜم ،ويٕمٛماااؾ سماااف ،أن جيتٝماااد اعٟمًااا٤من ذم اًمٌحااا٨م قماااـ احلاااؼ: وًمٙماااـ ُمااارسمط اًمٗمااارس يماااام ي٘مااا٤مل هاااق

 -ٓ ظمقف قمٚمٞمف إن ؿم٤م  اهللو ،وم٘مد رسمح ،إذا ومٕمؾ ذًمؽ --ويٙمقن ُمع أهٚمف

ُمااع ُماا٤م يمٜماا٤م ٟم٘مقًمااف ىمٌااؾ ىمٚمٞمااؾ ُمااـ وضمااقب اًمًاإمل ًماادر  أؾماا٤ٌمب آظمااتالف ّمااار اوااع هااذا اًمٙمااالم اعمخت

واًمتٜمااااا٤مزع واًمتٗمااااااّر. اعمااااااذُمقم سماااااالم اعماااااا١مُمٜملم ووضماااااقب إصااااااالح ذات اًمٌاااااالم واًمًاااااإمل ًمتح٘مٞمااااااؼ آضمااااااتامع 

 -ىمدر اعمًتٓم٤مع ،وآئتالف

اع إمم ّمااااارهااااؾ يٛمٙمااااـ أن جياااار هااااذا اًم :ؾماااا٠مخ٧م أنو ،اع ُمٜماااا٤مه٩م وأومٙماااا٤مرصاااااروأناااا٧م ذيماااارَت ُمًاااا٠مخ٦م 

 -اع اعمٜم٤مه٩م وإومٙم٤مر واعمِم٤مريع ُمقضمقدصاروىمٚم٧م ًمؽ إن  ؟شمّم٤مدم
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ًمٙماـ ذم طما٤مل طمّماؾ اًمتٜما٤مزع  ،وًمٙمـ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمجتٝمد ذم أٓ ٟمٜمجر سم٥ًٌم ذًمؽ إمم اىمتت٤مل سمالم اعمًاٚمٛملم

 -قمٜمف ذم يمالُمل اًم٤ًمسمؼ وهق ُم٤م طم٤موًم٧م اًمتٕمٌػم ،ومٚمٞمٜمٔمر اعٟم٤ًمن ذم اًمقاضم٥م قمٚمٞمف ومٕمٚمف ؛وآىمتت٤مل

ٕن إُماااقر قماااغم  ،اطم٦م هٜمااا٤مّماااارا ذم اًمرً وااااروٓ أرى  ،طم٤م  وصااا٤مدىملمصاااارطمتاااك ٟمٙماااقن : أظمااال اًمٙماااريؿ

وماال ٟمًاتٓمٞمع أن ٟمٖمٛماض  ، ذم ادما٤مه متا٤ميز اًمّماٗمقف واٟم٘مًا٤مُم٤مت واؾمات٘مٓم٤مسم٤متًااػمإرض سمدأت ُمٜماذ وماؽمة شم

 -سمؾ قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمقاضمف اًمقاىمع سمام أراٟم٤م اهلل ،أقمٞمٜمٜم٤م أو ٟمتٕم٤مُمك

وًمٙمااـ دائااام هٜماا٤مك  --واًمتٜماا٤مزل واًمذًماا٦م ًمٚمٛماا١مُمٜملموااال واًمتٕماا٤مذم واًمتٖم٤م ،تّماا٤مًمح سماالم اعماا١مُمٜملم ُمٓمٚمااقباًم

إن »: وىماد ىمٞماؾ أجْما٤م ،  ًماف طمادودهؿماالومٙماؾ  ،  ُمـ أُمر اعمخٚماق.ؿمالوهذا ذم يمؾ  ،طمدود وظمٓمقط محرا 

ٜماااك أن سمٛمٕم ،وهاااق يماااالم صاااحٞمح قماااغم وضماااف إهمٚمٌٞمااا٦م واعوااا٤مل ،ش  إذا زاد قماااـ طماااد اٟم٘مٚمااا٥م إمم وااادهِماااالاًم

   -رْمار إمم وم٤ًمد وٓ يتح٘مؼ ُمٕمٝم٤م صالح سمؾ ي٘مع ا٤م اًمّماػماًمزي٤مدة قمغم احلد اعمٓمٚمقب هم٤مًم٤ٌم ُم٤م شم

أنا٤مس ُماـ أهاؾ  ،يٛمٙمـ ائتامهن٤م قمغم اجلٝم٤مد ،أن شمٙمقن ذم أجدي أُمٞمٜم٦مٓ سمد إن راي٦م اجلٝم٤مد  ،أظمل اًمٙمريؿ

ئؿ واًمّمااؼم سماا٧م وقم٤مٟماا٧م وشمرايمٛماا٧م ضمر   واحلريماا٦م اعؾمااالُمٞم٦م ،اًمّمااد. وُمت٤مٟماا٦م اًمدي٤مٟماا٦م واًمت٘مااقى وأهااؾ اًمٕماازا

 ،سماؾ هال سمحٛماد اهلل سم٤مًمٖما٦م راؿمادة ؾماديدة ؿماديدة ،ومٝمال ًمٞمًا٧م ذم ُمرطمٚما٦م ـمٗمقًما٦م ،قمٜمده٤م ظمؼمات ودما٤مرب

 -ومشم٤مه٤م اهلل طمٔم٤م ُمـ احلٙمٛم٦م ـمٞم٤ٌم واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،ىمد سمٚمٖم٧م أؿمده٤م واؾمتقت

رايتٝما٤م وشمْمإمٝم٤م ذم ٤م سمحًا٥م ُمٕمرومتال أؾماتٌٕمد أن احلريما٦م اجلٝم٤مديا٦م اًمٞماقم شمٗمارط سمًاٝمقًم٦م ذم ّمااٞموم٠منا٤م ؿمخ

أناا٤مٌس يرياادون أن ي٘مااقدوا  ,ياا٤م أظماال اًمٕمزيااز,يقضَمااد  ؟ُماا٤م هاال إجاادي همااػم إُمٞمٜماا٦م هااذه -!!أجااٍد همااػم أُمٞمٜماا٦م

يااااا٦م ،اجلٝمااااا٤مد واحلريمااااا٦م اجلٝم٤مديااااا٦م ًمٙماااااـ ًماااااٞمس قمٜمااااادهؿ  ،وأن يٛمًاااااٙمقا سمزُمااااا٤مم إُماااااقر وشمٙماااااقن سم٠مجااااادهيؿ اًمرا

٤م وهال واقمٞما٦م سمحٛماد اهلل وقمًٞما ،واحلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م شمٕمارف ذًماؽ ضمٞمادا ،وٟمحـ ٟمٕمرف ذًمؽ ،اعم١مهالت ًمذًمؽ

ومااال يٛمٙمااـ أن شماااج٤مهد احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م وشمااٌكم وشمٜم٤موااؾ وشمٙماا٤مومح وشمٕماا٤م   ،يماا٤مُمال اااذا اًمِماا٠من يمااام ىمٚماا٧م ًمااؽ

يااا٦م سمًاااٝمقًم٦م عماااـ ٓ ُيااا١ممتـ قمٚمٞمٝمااا٤م هاااذه ٟم٘مٓمااا٦م ذم ٟمٔماااري ذم هم٤ميااا٦م  ،وشم٘ماااّدم اًمتْماااحٞم٤مت اجلٚمٞمٚمااا٦م صماااؿ شمًاااّٚمؿ اًمرا

 -اع وشمٙمقن قمٜمده ظمٚمٗمٞم٦مرّماطمتك يٗمٝمؿ اعٟم٤ًمُن ُمٌٜمك ُمـ ُم٤ٌم  اًم ،إمهٞم٦م

ٓ أتقىمع أن احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م سمٕمد هاذا اًمٜمْما٩م واًماققمل واًمرىماّل واعٟمجا٤مز شمًاٚمؿ زُم٤مُمٝما٤م إمم َُماـ يٛمٙماـ 

أن  ,سمحًاا٥م ُماا٤م يٕمٓمٞمااف اًمٜمٔماار ذم إؾماا٤ٌمب واعمًاا٤ٌٌمت وُماا٤م شمٕمٓمٞمااف اًمتجاا٤مرب وآُمتح٤مٟماا٤مت,وُيتَقىّمااُع ُمٜمااف 

 -!سم٠منّم٤مف احلٚمقل واًمتًقي٤متواك وير ،ٕمدوّ   ُمـ اًمٗمت٤مت ُيٚم٘مك ًمف ُمـ اًمِمالأو سمٕمد همٍد سم اهمدً واك ير

 ،وهل ُم٤موٞم٦م قمغم ُمٝمٍؾ وشم١مدة ،ة ُمـ أُمره٤م وؾمتّمؼمّماػموهل قمغم سم احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ـمري٘مٝم٤م واوح
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(هؿ ُمـ ظمذلؿ وٓ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿْمارٓ ي) :و دوه٤م طمدي٨م اًمٜمٌل  ،ٓ شمٚمتٗم٧م ،وٟم٤مومذة قمغم ِرؾمٚمٝم٤م
(1)

 

 اهت٤م شمّمّقرً ًاػموُمتّمّقرة عمراطمؾ ُم ،ُف هدومٝم٤مشمٕمر ،[56: ]اح٤مئدة ژ﮴ ﮵ ۇ ۇۆژ: وىمقل اهلل 

وهل ذم  ،وشمؽمايمؿ قمٜمده٤م اًمتج٤مرب ،ؾ ذم إثٜم٤م صاٞموشمًتٙمٛمؾ اًمتٗم٤م ،ؾصاٞمإو٤مًمٞم٤م ُمع يمثػم ُمـ اًمتٗم٤م

 -ازدي٤مد يمؾ يقم وًمٞم٧ًم ذم ٟم٘مص واحلٛمد هلل

قن وضُمااادد قماااغم ئـمااا٤مر ،اأو طمتاااك إن ؾماااّٛمل ضمٝمااا٤مدً  شاعم٘م٤موُمااا٦م»هٜمااا٤مك أنااا٤مس ُماااـ داظماااؾ إـمااا٤مر ُمااا٤م يًاااٛمك 

ومل  ،وُمت٘مٚمٌااقن ،وقمااغم وم٘مااف اجلٝماا٤مد وقمااغم ُمااٜمٝم٩م اجلٝماا٤مد يٗمت٘ماادون إمم اًمرؾمااقخ ،ٝماا٤مد وقمااغم ـمريااؼ اجلٝماا٤مداجل

سمااؾ أنجٌااتٝمؿ فمااروف وأطمااقال أؿمااٌف ُماا٤م شمٙمااقن  ،يقواإمقا قمااغم اعمحااؽ احل٘مٞم٘ماال ومل شمٜمجااٌٝمؿ إجاا٤مم اًمِّماإم٤مب

ها١مٓ  يمٞماػ يٛمٙماـ  ،ُوضماِاادوا ومٞمٝما٤م ووضمادوا أنٗمًاٝمؿ ومٞمٝما٤م ىمٞما٤مدات ،  سم٘مادر اهلل ؿماالويمؾ  ،شآشمٗم٤مىمٞم٦م»سما

يا٦م ًمٙماـ طماؼ أجْما٤م ُٕمثا٤مل ها١مٓ   ،طماؼ ًمٚمجٛمٞماع أن جي٤مهاد ويًا٤مهؿ -!ًمٚمحريم٦م اجلٝم٤مدي٦م أن شم٠ممتٜمٝمؿ قمغم اًمرا

 -أن يٕمرومقا ىمدر أنٗمًٝمؿ

وهٜماا٤مك أناا٤مس ُمااـ ظماا٤مرج اعمٜمٔمقُماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م أصااال )ظماا٤مرج قمااـ يمااؾ ُماا٤م يًااٛمك ضمٝماا٤مد وطمتااك ُم٘م٤موُماا٦م( 

ٝم٤مدياا٦م قمااـ سُمٕمااٍد ويٗمروااقا أنٗمًااٝمؿ يم٘مٞماا٤مدة ٓ يٛمٙمااـ ويرياادون أجْماا٤م أن ي٘مااقدوا إُماا٦م وي٘مااقدوا احلريماا٦م اجل

أن شمٜمخادع وماٞمٝمؿ احلريما٦م اجلٝم٤مديا٦م سمٕماد هاذا اًمُرؿماد واحلٛمااد  اهاذا أجْما٤م هماػم ُم٘مٌاقل وٓ أتقىماع أبادً  ،دم٤موزها٤م

ًماـ شم٘مٌااؾ احلريما٦م اجلٝم٤مدياا٦م اًمٞمااقم  ؛طمًاا٥م ُمٕمرومتال اعمتقاواإم٦م٤م: اطم٦ًم ووواقطًم صااارًمااٜمٙمـ أيمثار  ؛أظمال --!هلل

أو َُمااـ  شعظمااقان اعمًااٚمٛملما»اأن شمًااّٚمؿ اًم٘مٞماا٤مدة ًماا ،ذه اًمتجاا٤مرب وهااذه اعمٕم٤مٟماا٤مةسمٕمااد هااذا اًمااققمل واًمٜمْماا٩م وهاا

 -!ح ونريرؿماروأرضمق أن شمٙمقن قم٤ٌمريت واوح٦م ٓ نت٤مج إمم يمٌػم  ،هذا واوح ،ىم٤مراؿ وؿم٤ماٝمؿ

وًمااـ شم٘مٌااؾ احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م أن شمًااٚمؿ اًم٘مٞماا٤مدة ٕناا٤مس أظمااالط ُمااـ اًمٗمٙماار اعظمااقا  واًمٌٕمثاال واًمااقـمٜمل 

سمااؾ قمٜمااد سمٕمااض آُمتح٤مٟماا٤مت اًمّمااٖمػمة  ،اومل  ّمااؾ اًمقصمااق. اااؿ ضمٞماادً  ،مل ُيٛمّحّمااقا ضمٞماادا ،واًم٘مااقُمل وهمااػمه

أن ياارسمط  ٟمًاا٠مل اهلل  --!فمٝمار ُمااٜمٝمؿ اًمْمإمػ واًمريم٤ميماا٦م سماؾ ؾماا٘مط سمٕمْمااٝمؿ ذم اُمتح٤مٟما٤مت ؿمااٝمري٦م وٟمّماٗمٞم٦م

 -مُملم --قمغم ىمٚمقسمٜم٤م ويثٌتٜم٤م وإي٤ميمؿ قمغم احلؼ ويرزىمٜم٤م اًمٞم٘ملم وأن يٕم٤مومٞمٜم٤م ىمٌؾ ذًمؽ وسمٕمده

يا٦م ٕنا٤مس يٕمٞمِماقن ُمتٜم٘مٚمالم سمالم أومخاؿ اًمٗمٜما٤مد. ذم دول اًمارّدة وًمـ شم٘مٌاؾ ا حلريما٦م اجلٝم٤مديا٦م أن شمًاٚمؿ اًمرا

ويِمااا٤مريمقن ذم اًمٚم٘ماااا٤م ات  ،يٕم٘مااادون اعماااا١ممترات قمٚمٜمااا٤م قمٜماااادهؿ ،قماااٜمٝمؿ ُمااااـ طمٙمقُمااا٤مت شمٚمااااؽ اًمااادول ٤مُمرواااٞم  

همٞمااااا٧م وأئٛمااااا٦م اعمرشماااااديـ سم٤مٕطمْمااااا٤من ٌّٚماااااقهنؿ ويٌِماااااقن ذم  ،وآضمتامقمااااا٤مت اًمٓم٤مهمقشمٞمااااا٦م وُيٕمااااا٤مٟم٘مقن اًمٓمقا وي٘م

وُيثٜماااقن قمٚماااٞمٝمؿ وقماااغم ضمٝماااقدهؿ ويرضماااقن وماااٞمٝمؿ  ،وئمٝمااارون لاااؿ اعماااقدة ،هٝمؿ سمِم٤مؿمااا٦م إخ اًماااقدودوضماااق

                                      
 (-146٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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 ---!ويٕمتؼموهنؿ إظمقة ،ُمـ احلؾ اويًتٜمجدون اؿ ويروهنؿ ضمز ً  ،اخلػمَ 

أن  ٗمااظ اجلٝماا٤مد واعمج٤مهااديـ وي٘مااٞمٝمؿ  ٟمًاا٠مخف  ،واهلل هم٤مًماا٥ٌم قمااغم أُمااره ،واهلل أقمٚمااؿ ،هااذا همااػم هٙمااـ

   -ؿماريمؾ ذي  ؿمار

ذم أطمااااد  شدوًماااا٦م اًمٕماااارا. اعؾمااااالُمٞم٦م»أُمااااػم اعماااا١مُمٜملم ذم  شأبااااق قمٛماااار اًمٌٖماااادادي»حاااا٤م ىماااا٤مل إُمااااػم  ولااااذا

ومااال يٚماادغ اعماا١مُمـ ُمااـ ضمحاار  ،ًم٘مااد قمزُمٜماا٤م أٓ ٟمٙماارر اح٠مؾماا٤مة وأن ٓ شمْمااٞمع اًمثٛماارة ،أُماااااا٦م اعؾماااااالم» :ظمٓم٤مسم٤مشمااف

شُمرشملم
(1)

   -ؾصاٞميم٤من يٜمٓمٚمؼ ُمـ ومٝمؿ ووقمل احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م إ ،ـها 

 :وماا٢مٟمٜمل أقمٜماال ااا٤م شاحلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م» ومٕمٜماادُم٤م أىمااقل ،حلم أجْماا٤م ُماارة أظماارى أظماال اًمٙمااريؿوًمٜمٙمااقن واواا

اًمتقطمٞماد  :وهال طمريما٦م ،وع أُما٦م اعؾماالم اًمٙم٤مُماؾ اعمتٙم٤مُماؾ اعماؽماسمطِمااراحلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اًمتال هال ُم

 ،حلؼواًمّماد. واًمّمادع سما٤م ،وٟمّما٤مقم٦م اًمٕم٘مٞمادة وصاٗم٤م  اعماٜمٝم٩م ووواقطمف ،واجلٝم٤مد واًمًٜم٦م واًمقٓ  واًمؼما 

وٓ  ،وٓ شمٚمت٘مااال ُماااع قمااادّوه٤م اًمٙمااا٤مومر ذم ُمٜمتّماااػ اًمٓمرياااؼ ،سم٠منّمااا٤مف احلٚماااقل واًمتًاااقي٤متوااااك اًمتااال ٓ شمر

ٟمٌاف سمحًا٥م اًمقؾماع واًمٓم٤مىما٦م  !!سم٤مًمٗمت٤متواك شمر طمريم٦م أظمذت قمغم قم٤مشم٘مٝم٤م اعطم٤مـم٦م اذا اًمديـ ُمـ يماؾ ضمقا

ا ًً : إطمادى احلًاٜمٞملم ٟمحاـ سمالم: هًاارًماٞمس قمٜمادٟم٤م ُما٤م ٟمخ: طمريما٦م ُماـ ُم٤ٌمدئٝما٤م ،إٓ وؾمإمٝم٤م ٤موٓ يٙمٚمػ اهلل ٟمٗم

 --سم٦م ؾماااقط ذم ذلوااارػ ذم قمااّز ظمااػم ُمااـ ًاااٞمسم٦م سمْماااروًم ،اعمٜمّٞماا٦م وٓ اًمدٟمٞماا٦م: وُمااـ ُم٤ٌمدئٝماا٤م ،أو ؿمااٝم٤مدةّمااار ٟم

دهاا٤م هاال اعؾمااالمج٦م اًمتاال شماارسمط سماالم أبٜم٤مئؿماااٞماًمق طمريماا٦مٌ   قمااغم ًاااػماًمتقطمٞمااد واًمًااٜم٦م واًم :ٝماا٤م وأقمْماا٤مئٝم٤م وأومرا

ٓ شمٕماااؽمف  ،٤مسمٕملم وشمااا٤مسمٕمٞمٝمؿ سم٢مطمًااا٤منُماااٜمٝم٩م وـمرياااؼ اًمًاااٚمػ اًمّمااا٤مًمح ُماااـ هاااذه إُمااا٦م ُماااـ اًمّماااح٤مسم٦م واًمتااا

 إٓ سم٘مااادر ذًماااؽ آقمتٌااا٤مر ،واحلااادود اًمتااال صاااٜمٕمٝم٤م وووااإمٝم٤م أقمااادا  إُمااا٦م وُمزىمقهااا٤م اااا٤م شؾمااا٤ميٙمس سمٞمٙماااق»اسمااا

 ،إذا صااح اًمتٕمٌااػم اًمااذي شمٙمٚمٛمٜماا٤م قمٜمااف ومااٞمام ؾمااٌؼ ُمتااك ُماا٤م متّحااص واشمْمااح٧م ومٞمااف اعمّمااٚمح٦م اًمراضمحاا٦م شاًمٗمٜماال»

سم٤مًم٘ماادر  ,ُماارة أظماارى, إٓ ،سماالم يماا٤مومر حمااكّم وأضمٜمٌااّل طمريماا٦م ٓ شمٗمااّر.  ،قمٞم٦مِمااار٤مؾم٦م اًمًاااٞموذًمااؽ ُمااـ ُمًاا٤مئؾ اًم

يمت٘ماديؿ ىمتا٤مل هاذا قماغم ذاك أو ذاك قماغم  ،إذا صاح اًمتٕمٌاػم وإٟماام ٟمًاتٕمٛمٚمف ًمت٘مريا٥م اًمٗمٝماؿ شاًمٗمٜمال» وآقمت٤ٌمر

 ،قمٞم٦م وهلل احلٛماد واعمٜما٦مِماار٤مؾم٦م اًمًااٞمها٤م شمًإمف اًم ،أو ٟمحق ذًمؽ ،أو نٞمٞمد هذا واًمًٙمقت قمٜمف إمم طملم ،هذا

ٓ سماام ُيًاّٛمك  ،يٕم٦م رب اًمٕما٤معملم يمٛمرضمٕمٞما٦م ُمٓمٚم٘ما٦مؿمااريٕمتٜم٤م اعمٓمٝمارة ؿماارقمٞم٦م ديٜمٜما٤م وِمارسم طمريم٦م ٓ شمٕمؽمف إٓ

 ،أن شمٙماقن يمٚمٛما٦م اهلل هال اًمٕمٚمٞما٤م: طمريم٦م هم٤مي٦م اجلٝم٤مد قمٜمده٤م وداومٕمف هل ،وهمػمه٤م شقمٞم٦م اًمدوًمٞم٦مِماراًم»اًمٞمقم سما

ـُ يمٚمااف هلل  أج ناا٧م هااذا اعمٌاادومااام اٟماادر ،وإيمااؼم واعم٘مّمااد إقمٔمااؿ ؾمااالهااذا هااق اعمٌاادأ إؾم٤م ،ويٙمااقن اًماادي

يمتحرياار إوـماا٤من ُمااـ ىمٌْماا٦م إقماادا   ،ومل يرضمااع قمٚمٞمااف سماا٤مًمٌٓمالن ،ُمااـ أهمااراض وُم٘م٤مصااد أظماارى ،وظمدُمااف

                                      
 -شطمّم٤مد اًمًٜملم سمدوًم٦م اعمقطمديـ»ذم اًمٙمٚمٛم٦م اًمّمقشمٞم٦م:  (٧)
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طمريما٦م قمروما٧م قمادّوه٤م  ،قمٞم٦مِماارومٝماق شما٤مسمع ًماف ذم اًم ،اعمًتْمٕمٗملم وطمٗمظ إقماراض وٟمحقها٤مّمار وٟم ،اًمٔمٚمٛم٦م

طمريماا٦م ٓ شمًااٚمؿ ىمٞم٤مدهتاا٤م  ،ٌٝمؿضمٞماادا وقمروماا٧م أقماادا  إُماا٦م ومل شمٕمااد ُمٜمخدقماا٦م ومااٞمٝمؿ أو ُمٖمااؽّمة سمٜمٗماا٤مىمٝمؿ وأٓقمٞماا

وٓ يٙمٚماااػ اهلل  ،سمحًااا٥م وؾمااإمٝم٤م وـم٤مىمتٝمااا٤م ،ٟمحًاااٌٝمؿ يماااذًمؽ ژۈژ ،إٓ ًمألُمٜمااا٤م  قماااغم اًماااديـ ومٕماااال

 ًً  -إٓ وؾمٕمٝم٤م ٤مٟمٗم

ٚمف صااٞمذم وٚمتاف وذم أيمثار شمٗم٤م ٤موًمٙمٜماف سمحٛماد اهلل صا٤مَر واواحً  ،واًمٙمالم قمغم صٗم٤مت هذه احلريم٦م يٓمقل

 -أن جيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمٜمٝم٤م ٟم٠ًمل اهلل  ،شّمقرةاًمٓم٤مئٗم٦م اعمٜم»وهل سم٤مجلٛمٚم٦م صٗم٤مت  ،ًمِم٤ٌمب اعؾمالم

وشمتٜماا٤مزل احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م  ،اًمتقاوااع واًمذًماا٦م ًمٚمٛماا١مُمٜملم وظمٗمااض اجلٜماا٤مح لااؿ :ُمااـ صااٗم٤مهت٤م أجْماا٤م --ٟمٕمااؿ

وٓ  ،سمٙمؾ ضمٝمد ويماؾ ُمٕمقٟما٦م ًار٥م وشمٗمرح وشموشمرطم   ،عظمقاهن٤م طمتك أوٕمػ اًمْمٕمٗم٤م  ُمٜمٝمؿ ىمدر اعمًتٓم٤مع

وشمًااإمك ذم يمًااا٥م  ،وشمتااا٠مخػ ىمٚماااقب اًمٜمااا٤مس ،ٙماااقن ُمٕمٝمااا٤موشمااادقمق اجلٛمٞماااع ًمٚم ،شمًاااتٖمٜمل قماااـ أطماااد ُماااـ إُمااا٦م

وشمِمٙمر ًمٚمجٛمٞماع إؾماٝم٤مُم٤مهتؿ ُمٝماام صاٖمرت  ،وسم٤مًمٕمٗمق واعهمْم٤م  واًمًؽم ،حمٌتٝمؿ وودهؿ سم٤معمٕمروف وسم٤محلؼ

وهاال شمٗمٝمااؿ وشمٕماال ضمٞماادا ىمااقل  ،وشماادقمقهؿ ًمٚمٛمِماا٤مريم٦م اًمٗم٤مقمٚماا٦م وشمثّٛمٜمٝماا٤م ُمااٜمٝمؿ ،وٓ شمًااتٖمٜمل قمٜمٝماا٤م وٓ شمؽموّمااع

(ْماإمٗم٤مئٙمؿوهااؾ شمٜمّماااارون وشمرزىمااقن إٓ سم): اًمٜمٌاال 
(1)

ې ى ژ: وٟمّمااا٥م أقمٞمٜمٝماا٤م دائااام ىماااقُل اهلل  ،

وًمٙمااااااـ  ،يمااااااؾ هااااااذا طمااااااؼ ،]اًم٘مّمااااااص[ ژى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ي٦م أُم٤مٟم٦م قمٔمٞمٛم٦م  -سمح٤مٍل ُمـ إطمقال أن شُمٕمٓمك سمًٝمقًم٦م ٕي أطمدٍ  آ يٛمٙمـ أبدً  ،اًمرا

ومقا سم٤مًمّمد. واًمّمؼم إٟمام شمٙمقن ذم يد أهٚمٝم٤م اًمذيـ قُمر ىمٞم٤مدة إُم٦م وىمٞم٤مدة اجلٝم٤مد ؛اًم٘مٞم٤مدة أظمل اًمٙمريؿ

ًمٙمـ هذه هل ىمٜم٤مقم٦م احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م  ،واهلل ي١ميت ُمٚمٙمف َُمـ يِم٤م  ،وإُمر هلل ُمـ ىمٌُؾ وُمـ سمٕمد ،واًمٞم٘ملم

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ: ىم٤مل اهلل  ،وهق ُمٌدأ صحٞمح سمال ؿمؽ ،قمٞم٦م وومٙمرهت٤مِماراًم

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ژ: وىم٤مل  ،]اًمتقسم٦م[ ژڃ چ

 -واهلل أقمٚمؿ ،]اًمًجدة[ ژڌڌ

 
 

ٕٸ إٓٗر اؾٗارٟ ٫ ٜغتذًب إ٫ إػضص بِٗ]  [ايشٜٔ ٜؿضقٕٛ ا٭١َ ،ايضر ع٢ً َٔ طعِ أ

 خلصٕ ٗزًل هي خلوسلن خلصٕ  لٛي ٌّد٘ هي َٗٗل زإى ّصخ خلٓٛط :مزكز اليقيه
ط طـ٘خلوسلو٘ي ٍخلصٕ أ ٗٗتطذ هي خألهطٗٛ٘٘ي ٍأ ٗسديسّن ٍأ ًٗدًٍْن ٍأ ٗػـط ٌٗ

                                      
 (-2624صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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ؤى هي ٗسذل ْٖ خلحلَل خألهطٗٛ٘ٔ ٍخلُطز٘ٔ سَخء ؤٚدًت ٍ ،يلْ٘ن َّ خلوسلن خلػدزٔ
زإًِ ل٘س  ،ٔ خلسٗوٗطخق٘ٔ ٍخلتحطضٗٔسـ٘دسـ٘تحدلٓدت هحدضزٔ خإلضّدذ ؤٍ ٖسَل حلَلْن خل

ٌّد٘ هي َٗٗل ؤى ّصخ خلٓٛط أ ٗاحط بأ يلى  ،زوسلن ٍؤًِ ذدجي ألهتِ ٍزٌِٗ ٍٍقٌِ
خلصٗي لن ٗزسٍخ ْطغد ْٖ  ،خإليام ي ٍأ ٗستٗكر بأ خلؤُطض زْن ٚود ٗػْٓنسـ٘خلوتحو

ٍؤًِ أ  ،ٔسـ٘دسـ٘خًسهدد خٖتػدزٕ ؤْؿل ْٖ هزتوًدتْن ؤٍ حطٗٔ ؤٍسى ْٖ خلوطدضٚٔ خل
ٌٗتذ ًت٘زٔ ٍخؾحٔ ٍأ ٗخوط ْٖ خلٌْدٗٔ سَ  خلوعٗس هي خلتٓتت ْٖ خلساز ٍخلوزتوًدت 

ْن ٍْ٘ود زٌْ٘ن خإلساه٘ٔ ٍٗاٍل بلى خلتوعٔ ٍخلػـطخو خلسخذلٖ ز٘ي ّاأء خألزٌدء ؤًٓس
  ؟ٍز٘ي حَٛهدتْن

اًم٘ماقل سما٠من  ،ًمٙماـ قماغم يماؾ طما٤مل ،و تا٤مج إمم ُم٘ما٤مم أرطما٥م --هاذا يماالم يٓماقل: خ عطيـة اهلل شـيال

 اًمٕماا٤مـمٗمٞملم وٓ ًااالمذم اعمتحٛمّ  ريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م إٟمااف ومٙماار ٓ ياا١مصمر إٓهااذا اًمٗمٙماار اًمااذي ىمٚمٜماا٤م إٟمااف ومٙماار وُمااٜمٝم٩م احل

وُمٕمٚمااقٌم  ،أقماادا  اًمرؾمااؾ ذم يمااؾ زُماا٤من قمااغم ُماار اًمتاا٤مريخهااذه شم٘مريٌاا٤م هاال ُم٘مقًماا٦م يمااؾ  ،ويمااذا ايمااذيًاات٘مٓم٥م إٓ 

وهاؿ : ىما٤مل ،ىم٤مل سمؾ وإمٗم٤مؤهؿ ؟اف اًمٜم٤مس اشمٌٕمقه أم وٕمٗم٤مؤهؿؿمارأأ :ىم٤مل» أن أت٤ٌمع اًمرؾمؾ هؿ اًمْمٕمٗم٤م 

شأت٤ٌمع اًمرؾمؾ
(1)

 -ة ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ؾماػموهذا ُمدًمقٌل قمٚمٞمف ذم اًم٘مرمن واًمًٜم٦م ذم ىمّمص إنٌٞم٤م  و 

ٕهنااااؿ  ؛وهااااؿ أتٌاااا٤مع اًمرؾمااااؾ ،٥م هااااؿ اًمْماااإمٗم٤م  اًمًٌاااآم٤م  واًمٗم٘ماااارا هااااذا اعمااااٜمٝم٩م أت٤ٌمقمااااف ذم اًمٖم٤مًماااا ،ومااااٜمٕمؿ

هاا٤م ذم ظمٚم٘مااف ٟمااعَ  ا هااؿ أصااٗمك ومٓماارً  ،سمحًاا٥م ؾمااٜم٦م اهلل اًمتاال أضمرا سمخااالف  ،وأىماارب إمم ىمٌااقل الاادى وأىمااؾ ُمقا

ًٌا واعم٘مّماقد ااؿ اًمازقمام   ،افؿمااروسمخاالف إ ،٤ماعمؽموملم اعمذُمقُملم ذم اًم٘مرمن اًمذيـ هاؿ أقمادا  اًمرؾماؾ هم٤مًم

م وأ  -مهللا إٟم٤م ٟم٠ًمخؽ طم٥م  اعم٤ًميملم --هؾ اعمٚمؽ وأصح٤مب اًمري٤مؾم٤متوؾم٤مدات إىمقا

أناا٤م أىمّمااد أنااف  ،ٓ: وي٘ماقل ،ة اًمًاا٤مسم٘م٦مصااارهااـ يريااد أن خياارج قماـ اعمح٤م وأُما٤م شمزوي٘ماا٤مت سمٕمااض اعمازّوىملم

ًً ًالمومٙمر قم٤مـمٗمل جيّٛمع اعمتحٛمّ  سمدون قم٘مؾ ًمألُماقر وطمًاـ ومٝماؿ وشمادسمر وشمٗمٙمار  ،٤مُمذُمقُمً  ازائدً  ٤م أقمٜمل نّٛم

 --وٓ يًااتٝمقي إٓ اًمٗمئاا٤مت اًمتاال هاال ىمٚمٞمٚماا٦م قم٘مااؾ وومٝمااؿ وقمٚمااؿ ،ر ٓ صمٌاا٤مَت ًمااف وٓ رؾمااقخوأنااف ومٙماا ،وشم٠مُمااؾ

 -إًمخ

ولذا ٟم٘مقل عَماـ ي٘مقًماقن ُمثاؾ هاذا  ،وم٢من هذا هق ُمـ ضمٜمس ذاك --قمٜمد اًمتدىمٞمؼ واًمتح٘مٞمؼ ،ومٗمل احل٘مٞم٘م٦م

رد احلاؼ يملم ذم طمججٝماؿ ذم ِمااروإيا٤ميمؿ أن شمِما٤ماقا اًمٙمٗمارة اعم ،اشم٘مقا اهلل وظم٤مومقا همْمٌف وؾماخٓمف :اًمٙمالم

وما٢من اهلل  ،وإيا٤ميمؿ وُمِما٤ما٦م اعمٜما٤موم٘ملم ذم أىماقالؿ وعمازهؿ ًمٚمٛما١مُمٜملم ،واًمّمد قمٜمٝما٤م ،وُمٕم٤مرو٦م ـمريؼ إنٌٞم٤م 

  م اعمٕم٤مٟماااديـ ًمألنٌٞماااا٤م  واًمرؾماااؾ وُماااا٤م ىمااا٤مًمقه ودومٕماااقا سمااااف ذم وضماااقهٝمؿ ُمااااـ مل ي٘ماااص قمٚمٞمٜمااا٤م ىمّمااااص إىماااقا

                                      
 ( وؾم٤م. اًمِمٞمح ضمز ا ُمٜمف وم٘مط-٧١١1(، صحٞمح ُمًٚمؿ )6551صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)



 
604 

 

 

ٌ   ًمٜما٤م صاٗم٤موُم٤م سملم   ،احلج٩م اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمداطمْم٦م وُم٤م شمٕمٚمٚمقا سمف ًمرد دقمقهتؿ ٠منا٤م ُماـ أظمٌا٤مرهؿ إٓ ت اعمٜما٤موم٘ملم وٟم

وم٢من ُماثٚمٝمؿ ُمثاؾ اًمًاق   ؛ًمٙمل ٟمحذَر صٗمتٝمؿ واًمقىمقع ومٞمام وىمٕمقا ومٞمف وٟمحذر ُمـ اًمتِمٌف اؿ واًمٙمقن ُمثٚمٝمؿ

 -!واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،ويًخط قمغم ص٤مطمٌف اًمذي يٌٖمْمف اهلل 

ٌّس سمف قمغم أن ي٘مقل هذه إىمقال ويٚم٘مٞمٝم٤م قمغم اًمٜم٤مس وي ومٙمٞمػ يٚمٞمؼ سمٛم١مُمـ يّدقمل اشم٤ٌمع اًمٜمٌل  ٚم

ىب يب جت حت خت ژ: أُمث٤مل ه١مٓ  أن يٜم٤ملؿ ىمقل اهلل ِماك أُم٤م خي ؟اخلٚمؼ ويّمّد ا٤م قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ژ: وىمقًمف  ]ص[ ژمت ىت يت جث مث ىث يث حج مج

طمتك وصؾ احل٤مل  -؟!وٟمحقه٤م ُمـ مي٤مت اًمققمٞمد عمـ يّمّد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل ]اًمٜمحؾ[ ژٿ ٿ ٿ

وإىم٤مُم٦م دوًم٦م  ،الُمٞم٦م اجلٝم٤مدي٦م إمم إىم٤مُم٦م طمٙمؿ اهلل ذم إرضسمٌٕمْمٝمؿ إمم أن يّمػ ؾمٕمل احلريم٦م اعؾم

 --!شظمٞم٤مل»و شأطمالم» اعؾمالم سم٠منف

ڻ ڻ ژ: وأت٤ٌمقماااف وأصاااح٤مسمف أخاااٞمس هاااذا ُمْمااا٤مهٞم٤م ًم٘ماااقل اعمٜمااا٤موم٘ملم قماااـ اًمٜمٌااال  --ومٌااا٤مهلل قمٚمٞماااؽ

 -ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ؾمٌؾ اًمْمالًم٦م ؟![62: ]إنٗم٤مل ژۀۀ

ًمٚمٛمخاا٤مًمػ أن يااّدقمل  ،جماارد دقمااقى ،م هااق أنااف دقمااقىوماا٢من أول رد لااذا اًمٙمااال --ًمٙمااـ ًمااق دم٤موزٟماا٤م هااذا 

شمٗمّْماؾ : ودًمٞماؾ هاذا ،يمالُماؽ سم٤مـماؾ سماال ريا٥م: صماؿ ي٘ما٤مل ًماف -!وي٘مٚمٌٝم٤م قماغم صا٤مطمٌٝم٤م طمروما٤م سمحارٍف  ،قمٙمًٝم٤م

: تٌلّم قمٜمااد شمّماا٤مول اًمٗمرؾماا٤من ذم طمٚمٌاا٦م اعمٞماادانؾماااٞمو ،وأرٟماا٤م سمره٤مٟمااؽ إن يمٜماا٧م صاا٤مدىم٤م ،ؾصاااٞموادظمااؾ ذم اًمتٗم٤م

ٓ يثٌاا٧م  ،ٕن اًم٤ٌمـمااؾ زهااقٌ.  ،ٚمااق سمااراهلم احلااؼ وُيزهااؼ اًم٤ٌمـمااؾيمٞمااػ شمٕم ،ُمٞماادان احلجاا٩م واًمٌحاا٨م اًمٕمٚمٛماال

 -!أُم٤مم ىمذائػ احلؼ اًمتل هل اًمؼماهلم وإدًم٦م واحلج٩م اًم٤ٌمهرات واًمٌّٞمٜم٤مت اًم٤ًمـمٕم٤مت

اًم٤ٌمـمٚماا٦م واعمح٤مضماا٦م سم٤مًم٤ٌمـمااؾ ومٝمااذا يمٚمااف ُمااـ اًماادقم٤موى  ،إًمااخ --شٓ يٜماات٩م ٟمتٞمجاا٦م وٓ صمٛماارة» :ويمااذًمؽ ىمقًمااف

وهال سمريما٦م  ،ذه احلريما٦م اًمتال شمتٌٜماك هاذا اعماٜمٝم٩م فما٤مهرة ٕوزم إبّما٤مروإٓ ومثٛمرات هذا اعمٜمٝم٩م وها !ٓ همػم

   -  ُمـ ذًمؽ ذم أول هذا اًمٚم٘م٤م ؿماليمام شمٙمٚمٛمٜم٤م ذم  ،قمغم إُم٦م

اع سمالم أبٜما٤م  ّماروم٠مجـ اًم ،هق يمذًمؽ ُمـ اعمح٤مضم٦م سم٤مًم٤ٌمـمؾ ،واًمٙمالم قمـ صاراقم٤مت سملم أبٜم٤م  هذا اًمٗمٙمر

ىماع  ،هؿ وسمالم صاٗمقف خما٤مًمٗمٞمٝمؿ أصاح٤مب اًمًاٌؾ اعمتٗمّرىما٦ماع ذم هماػمّماارسماؾ اًم ؟!هذا اًمٗمٙمر واعمٜمٝم٩م ذم اًمقا

ىماع ؿما٤مهد ذًماؽ ٌع سمالم اعما١مُمٜملم اااذا صاارصماؿ ًماق وىماع  --وما٤معمٜمٙمر ًماف ُمٙما٤مسمر أو ضم٤مهاؾ سم٤مًمتا٤مريخ واحلا٤مل ،واًمقا ا

اع ىماااد ي٘ماااع سمااالم اًمّمااا٤محللم ّماااارومااا٢من اًم ،اجلاااقاب سمااا٤مًمٜمٗمل ـمٌٕمااا٤م ؟ومٝماااؾ هاااذا دًمٞماااؾ قماااغم سمٓمالٟماااف ٤ماعماااٜمٝم٩م أطمٞم٤مًٟمااا

والاقى أخّماؼ  ،اًمت٠موياؾ أيمثار ذم أهاؾ اًمّماالح ،واًمت٠موياؾ ،الاقى: ُمـ أمهٝم٤م ،ٙمثػمةوًمف أؾم٤ٌمسمف اًم ،إظمٞم٤مر

 -سم٠مهؾ اًمدٟمٞم٤م وىمٚمٞمكم اًمديـ
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ع سمااالم أبٜمااا٤م  هاااذا اعماااٜمٝم٩م وسمااالم طمٙمقُمااا٤مهتؿصااااروأُمااا٤م اًمٙماااالم قماااـ  واعم٘مّماااقد اااا٤م احلٙمقُمااا٤مت اعمرشمااادة  ،ا

 -!ب اعمدح سمام يِمٌف اًمذمومٝمذا ًمٕمؾ ص٤مطمٌف أرد أن جيٕمٚمف ُمـ سم٤م ،احل٤ميمٛم٦م ذم سمٚمداٟمٜم٤م اعؾمالُمٞم٦م اًمٞمقم

 

صٚايزعِ ايؾضعٞ اي٬طّ ،باؿام١ٓ ايؾعب١ٝ شرٚي١ ايعضام اٱع١َٝ٬» ٕاسا مل ؼٜ]

 زٌٔ٘ت يلى ّصُ  شزٍلٔ خلًطخٔ خإلساه٘ٔ» ،خٙى هخا ْٖ خلًطخٔ :مزكز اليقيه

ًأٖ ًٗٔ ٍبضردو خلطـطٍضٓ بضردو خلحٛن زدلؾـطهي  ،خلوسدزت ٍخلٌٗديدت خلتٖ تحسٛحتٓ يٌْد
ًٌٖٗ خلَأء  ،تنضـطيد ٚود ؤضـطز٘ي خلوسلو٘ي ٍخلٛٓدض بلى غَضتْد خلػح٘حٔ زٌٗد ٍ

هي ٚل هد ٖس ًٗ٘ي  ئٍخلتسط ،ذدغٔ خلوٌدغـطٓ خلًسٛطٗٔ خلزْدزٗٔ للوسلو٘ي ،ٍخلسطخء
يٖ طـطْْل غح٘ح ؤى ّصُ خلسٍلٔ لن تحم زدلسين خل ،خلٛٓدض خلَ٘م ْٖ حطزْن لإلسام

  ؟ٍخلطًسٖ خلاظم

هااذا  --!قمل واًمِمإمٌل اًماالزمِماارهماػم صاحٞمح أهنا٤م مل ناظ سم٤مًمادقمؿ اًم ،اأبادً  ،ٓ: خ عطيـة اهلل يشــ ال

قمٞم٦م ِمااااارنٔمااااك سم٤مًم شدوًماااا٦م اًمٕماااارا. اعؾمااااالُمٞم٦م» سمااااؾ إن ،اًمٙمااااالم اااااذا اعـمااااال. همااااػم صااااحٞمح وٓ ُمٜمّمااااػ

   -ِمٕمٌٞم٦مونٔمك سم٘مدر ـمٞم٥م ويم٤مٍف ُمـ اًم ،يٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م ووم٘مٝمٝم٤مِماراعمًتٜمدة إمم احلؼ اًمث٤مسم٧م اعمت٘مرر ذم اًم

 ،عِماارقمٞم٦م هماػم ظم٤مرضما٦م قماـ اًمؿماارإذا يمٜم٧م شم٘مّمد أهنا٤م إُما٤مرة  ؟قمٞم٦مِمارُم٤م هق ُمٕمٞم٤مر اًم: وإٓ وم٠من٤م أؾم٠مخؽ

طمّماٚم٧م لاؿ ؿماقيم٦م وىماقة ذم سمٕماض سم٘ما٤مع  سمؾ هل إُم٤مرة ووٓي٦م أىم٤مُمٝم٤م ُمًاٚمٛمقن جم٤مهادون ذم ؾماٌٞمؾ اهلل 

قمٚمٞمااف ُمااـ اًمااديـ وأطمٙماا٤مم  وأىماا٤مُمقا ُماا٤م ىماادروا ،وم٠مىماا٤مُمقا إُماا٤مرة واظمتاا٤مروا رضمااال ُمااٜمٝمؿ سماا٤ميٕمقه قمٚمااٞمٝمؿ ؛إرض

وهااؿ سمحٛمااد اهلل ُمقصمقىمااقن أهااؾ ديااـ وصااد. وضمٝماا٤مٍد ذم ؾمااٌٞمؾ  ،وهااؿ سماا٤مذًمقن ضمٝماادهؿ ذم ذًمااؽ ،يٕم٦مِماااراًم

وهاذه اعُما٤مرة )اًمدوًما٦م( شمثٌا٧م  ،ؾماالقمٞم٦م إؾم٤مِماارأنف ُمٕمٞم٤مُر اًمٓ ؿمّؽ وهذا  ،ومٝمذا واهلل يم٤مئـ وطمؼ ---اهلل

اااا٤مر اًمٕمٔمااااٞمؿ  وشمتٓمااااقروشماااازداد ىمااااقة سمحٛمااااد اهلل  ،وضمقدهاااا٤م ذم اعمٞماااادان وقمااااغم إرض ٌّ رهمااااؿ يمٞمااااد أقماااادائٝم٤م اًمٙم

ٕهناا٤م ًمااق يم٤مٟماا٧م جماارد  ،سمقضمااٍف ُمااـ اًمقضمااقه ،قمٞم٦مِماااروهاال هاا٤م ياادظمؾ أجْماا٤م ذم اقمتٌاا٤مر اًم ،وأُماا٤م اًمِماإمٌٞم٦م -!ضماادا

يٕمٜماال ٓ ىمااقة وٓ ؾمااٚمٓم٦م وٓ ٟمٗمااقذ  ،ٕهناا٤م ٓ وضمااقد لاا٤م قمااغم إرض ،شقمٞم٦مؿمااار» مل شمٙمااـ لاا٤م ،طمااؼم قمااغم ور.

 -وٓ اقمت٤ٌمر ل٤م ،طمٞمٜمئذ شمٙمقن قمٌث٤م ،د ُمـ إىم٤مُم٦م إطمٙم٤مموٓ ىمدرة قمغم إٟمٗم٤مذ يمثػم ه٤م شمري

: وُمٕمٝماا٤م واا٤مهػم قمريْماا٦م ،لاا٤م ؿماإمٌٞم٦م يمٌااػمة ذم ُمٜم٤مـم٘مٝماا٤م شدوًماا٦م اًمٕماارا. اعؾمااالُمٞم٦م»اأُماا٤م اًمِماإمٌٞم٦م وماا :أىمااقل

 -درضم٤مت ،أو طمتك داظمٚم٦م ن٧م ؾمٚمٓم٤مهن٤م سم٤مًمرهم٦ٌم واًمره٦ٌم ،ُم٤ٌميٕم٦م أو ُم١ميدة وُمتٕم٤مـمٗم٦م

ؾماااٚمٓمتٝم٤م وأُمرهااا٤م  ،ويٜمٗماااذ إطمٙمااا٤مم ،يٗمااارض ٟمٗمًاااف ،ىمٕماالهاال وٓيااا٦م لااا٤م وضماااقد قماااغم إرض ومٕماااكم ووا

اقمتؼمهاا٤م طمتااك  ،ودقمااؽ ُمااـ يمٚمٛماا٦م واؾماإم٦م ،ويمٚمٛمتٝماا٤م ٟم٤مومااذة وقم٤مًمٞماا٦م ذم ُمٜماا٤مـمؼ واؾماإم٦م وؿم٤مؾماإم٦م ُمااـ إرض
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 --!إن ؿمئ٧َم  ،ُمٜم٤مـمؼ وٞم٘م٦م

ح٤م صمٌت٧م يمؾ هاذه اعمادة ُماع قمٔماٞمؿ  ،شدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م» ٤مقمٞم٦م واًمِمٕمٌٞم٦م اًمتل شمتٛمتع اِماروًمقٓ اًم

وىمااد ظمااذل٤م اًمٙمثااػمون هااـ  ،وىمااد رُم٤مهاا٤م إقماادا  قمااـ ىمااقس واطماادةٍ  ،ػم اعمٙماار اًمااذي شمتٕماارض ًماافاًمٙمٞمااد ويمٌاا

وذًمااؽ  ،وهاال صاا٤مُمدة وشماازداد ىمااقة سمٗمْمااؾ اهلل ويٜمْمااؿ إًمٞمٝماا٤م اًمٜماا٤مس واًمٙمت٤مئاا٥م -!ه٤مّماااريماا٤من ُيرضماال ُمٜمااف ٟم

وًما٦م يمٞماػ ورضما٤مل اًمد ،سمٗمْمؾ اهلل أوٓ صمؿ سمٗمْمؾ اًمت٠مجٞمد ُمـ اًمِمٕم٥م وقمِما٤مئره وأيمثار اًمٓمٞمٌالم اخلاػّميـ ُمٜماف

 -هؿ ذم أهمٚمٌٞمتٝمؿ اًم٤ًمطم٘م٦م ُمـ هذا اًمِمٕم٥م وقمِم٤مئره

ىمااال ذم اًمٕمااارا. أن قماااغم ُمااا٤م ي٘مااا٤مل ذم اعطمّمااا٤م ات ًماااق  ،٤ميـ ُمٚمٞمقًٟماااِماااارطماااقازم أرسمٕمااا٦م وقم :اًمِمااإم٥م اًمٕمرا

 ِماااارسم٘مااال اصمٜمااا٤م قم ، ؿماااالُمٜمٝمااا٤م  شدوًمااا٦م اًمٕمااارا.»ٓ ٟمتقىماااع أن ي١مياااد  ،ٕم٦مؿمااااٞم ،ُمٚمٞمقٟمااا٤م ِماااارٟمّحٞمااا٧َم ٟمّماااٗمف اصمٜمااال قم

ُماقّزقملم قماغم  ،ومٞمٙماقن ًمادى اًمدوًما٦م ؿمإم٥م ُماـ صمالصما٦م ُماليالم ،رسُماع هاذا اعم٘مادار قمغم إىمؾ ًمق أجاده٤م ،٤مُمٚمٞمقٟمً 

ذم  ٤مًمٙماا٤من يم٤مومًٞماا --وأىمٚمٞماا٤مت ُمتٗم٤موشماا٦م ذم سمٕمْمااٝم٤م أظماار ،يِمااٙمٚمقن أيمثرياا٦م ذم سمٕمْمااٝم٤م ،حم٤مومٔماا٤مت مخااس شم٘مريٌاا٤م

ومٙمٞماػ وٟمحاـ ٟمٙما٤مد ٟمجازم سما٠من أيمثار  ،أن يًاتٛمر وٓ يًا٘مط سمًاٝمقًم٦م ؾماال٤مؾماٞمُمثؾ هاذه إطماقال ٕي يمٞما٤من 

   -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم -!وُم١ميدون ل٤م حمٌقن داقمٛمقن ،أهؾ اًمًٜم٦م ُمع اًمدوًم٦مُمـ ٟمّمػ 

واضمتامقماال يتٛمتااع اااذا اًم٘ماادر ُمااـ اًمت٠مجٞمااد ُمااـ اعمًااٚمٛملم ٓ يٛمٙمااـ سماا٢مذن  ؾمااال٤مؾماٞمي٦م ويمٞماا٤من ِماااروو٤مقماا٦م سم

 -٧م قمغم احلؼ وص٤مسمرةُم٤م داُمقمٚمٞمٝم٤م قمدّو ْمال اهلل أن ي٘م

د ؿماااااٞموآؾمااااتٛمرار ذم شمر ،احلااااؼ وأهٚمااااف اراااااّموٟم ،اًمّمااااؼم وآٟمتٔماااا٤مر ضمٞمااااد ؛وٟمحااااـ أجْماااا٤م قمٚمٞمٜماااا٤م سم٤مًمّمااااؼم

 -واهلل هق اًمٗمت٤مح اًمٕمٚمٞمؿ ،هق هذا اعمٓمٚمقب ،ة سمٜمّمح ص٤مد.ًاػماعم

 
 

[شرٚي١ ايعضام اٱع١َٝ٬» غقٛل شساَز ايعًٞ» ايكٍٛ ٗ ؾت٣ٛ ايؾٝخ] 

 ٘ٗ٘هي  ،شحدهس خلًلٖ٘»د طـ٘لٛي ًًطِ يلى سس٘ل خلوخدل ْتَ  خل :يهطٚع خل ٍَّ

 -ٍو خلزْدزٕ لألهٔطـطلواٗسٗي للوخلًلودء خ

وهاذا رأجُاُف  ،ُمـ أهاؾ اًمّمادع سما٤محلؼ ٟمحًاٌف يماذًمؽ ،قم٤مملٌ  شطم٤مُمد اًمٕمكمّ »خ ِماٞماًم :خ عطية اهللشـيال

خ ِماااااٞموٟمحااااـ ٟمٕماااارف قمٚمااااام  هااااؿ ذم درضماااا٦م اًم ،وًمٙمااااـ هااااق ُمٕماااا٤مَرٌض سم٤مضمتٝماااا٤مد همااااػمه ُمااااـ اًمٕمٚمااااام  ،واضمتٝماااا٤مده

ويماؾ اًمٜما٤مس ؾماٛمٕم٧م  ،ُم١ميدون ًمٚمدوًما٦م شطم٤مُمد» خِماٞموٟمٕمرف قمٚمام  هؿ أقمغم ـمٌ٘م٦م ذم اًمٕمٚمؿ ُمـ اًم شطم٤مُمد»

وٟمجااد  احلجاا٤مزسمٛمحا٤موٓت وُمًاا٤مقمل سمٕماض اًم٘مااقى واًمٗمّماا٤مئؾ اعمٜمتًا٦ٌم إمم اجلٝماا٤مد واعم٘م٤موُماا٦م ذم اًمٕمارا. ذم 

ًماٞمس اًمًا٥ٌم : وًمإلٟمّما٤مف وإطم٘ما٤م. احلاؼ ،قمٞم٦م اًمدوًم٦م ومٚمؿ يٜمجحاقا ؿمارٓؾمتّمدار ومتقى ُمـ اًمٕمٚمام  سمٕمدم 
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 ،اًمدوًم٦م وشمرومْماٝم٤م هاق اخلاقف ُماـ اًمٗمتٜما٦م وازديا٤مد اعمٗم٤مؾماد اًمقطمٞمد عطمج٤مم اًمٕمٚمام  قمـ إصدار ومتقى شمديـ

أن و٤مقماا٦م ُمااـ اًمٕمٚمااام  وُمااٜمٝمؿ سمٕمااض اًمٙمٌاا٤مر ُم٘متٜمٕمااقن  ًااالسمااؾ اًمًاا٥ٌم اًمرئٞم ،سمااؾ هااذا ؾماا٥ٌٌم صماا٤مٟمقّي  ،ٓ واهلل

ٕهن٤م ُمًا٠مخ٦م اضمتٝم٤مديا٦م وإن شماردد  ،قمٞمتٝم٤مؿمارٓ يٛمٙمـ إصدار ومتقى سمٕمدم  ،سم٠من هذه اعم٠ًمخ٦م ُم٠ًمخ٦م اضمتٝم٤مدي٦م

أقمٜماال اعقمااالن قمااـ  ،هااؾ يم٤مٟماا٧م هاال اخلٞماا٤مر إومْمااؾ أو يماا٤من إطمًااـ اًمؽمّياا٨م ومٞمٝماا٤م: ذم ٟمٔماار سمٕمااض اعمٗمتاالم

ويمااذًمؽ ٟمحااـ ٟمٕماارف أن ىمٞماا٤مدات اجلٝماا٤مد  ،شمِمااٙمٞمؾ دوًماا٦م وإُماا٤مرة قمااغم اًمٜمحااق اًمااذي أقمٚمٜمااف اعظمااقة ذم اًمٕماارا.

وهماااػمهؿ أجّااادوا  شأيب  ٞماااك اًمٚمٞمٌااال»خ ِمااااٞمإمم اًم شاًمٔماااقاهري»خ ِمااااٞمُمااارورا سم٤مًم شأؾمااا٤مُم٦م»خ ِمااااٞماًمٙمٌااا٤مر ُماااـ اًم

 ،قمٞم٦م ومٞمٝما٤م قمٚماام  وُمِما٤ميخؿماارقمٜماده٤م جلٜما٦م  شاًم٘م٤مقمدة»و ،اًمدوًم٦م ودقمقا اًمٗمّم٤مئؾ إظمرى إمم آٟمْمامم إًمٞمٝم٤م

وهااااؿ قمااااغم صااااٚم٦م سمجامقماااا٦م ُمااااـ اعمِماااا٤ميخ ذم اًمٕماااا٤ممل اعؾمااااالُمل  ،η شأبااااق  ٞمااااك»خ ِماااااٞموقمااااغم رأؾمااااٝم٤م اًم

 -وشمِم٤مور ُمٕمٝمؿ

سمٛمثٚماف سماؾ سماام هاق أىماقى  وهاق ُمٕما٤مَرٌض  ،هل ومتاقاه ورأجاف واضمتٝما٤مده شطم٤مُمد»خ ِماٞموم٤معم٘مّمقد أن ومتقى اًم

 ،يح سمااذًمؽّمااارقمٞم٦م اًمدوًماا٦م سم٢مُمٙم٤مٟمااف اًمتؿمااارأن شمالطمااظ أظماال اًمٙمااريؿ أن اًمٕماا٤ممِل اًمااذي ياارى قماادم ٓ سمااد و ،ُمٜمااف

ه٤م ٓ يٛمٙمٜمااف ّمااارقمٞمتٝم٤م وي١ميااده٤م ويٜمؿمااارًمٙمااـ اًمااذي ياارى  ،يح سمٛمثااؾ هااذاّمااارر قمٚمٞمااف ذم اًمتوااارأقمٜماال أنااف ٓ 

ورسمااام  ،أن ئمٝماار قمٜماافِماااك اعم١ميااد يٙمااتؿ ذًمااؽ وخي سمااؾ ،وماا٢من هااذا ُمااـ اخلٓماار اًمٕمٔمااٞمؿ اًمٞمااقم ،يح سمااذًمؽّماااراًمت

 -ٟم٠ًمل اهلل أن  ٗمظ اجلٛمٞمع --!وّرى

يمٜماا٧م هااـ ٓ ي١ميااد إقمااالن إُماا٤مرة إؾماااالُمٞم٦م ذم  ًااالوهااق أ  أناا٤م ٟمٗم ،ًمٙمٜمٜماال ؾم٠مؾمااّجؾ شمٕمٚمٞم٘ماا٤م صااٖمػما هٜماا٤م

 ُت إمم رأجاال هاااذا ذمؿماااروأ ،ويماا٤من رأجاال أن ذًمااؽ ُمٌٙماار ورسمااام يماا٤من ؾماا٤مسم٘م٤م ٕواٟمااف ،اًمٕماارا. ذم هااذه اعمرطمٚماا٦م

ٕن اعظماااقة ؾمااا٠مخق  صمّٛمااا٧م هاااؾ شم١مياااد إىم٤مُمااا٦م  ،وماااٞمٛمٙمـ ُمراضمٕمتاااف ،اًمٕمااا٤مَم احااا٤ميض ،ًم٘مااا٤مئل ُماااع ُمٜمتااادى احلًااا٦ٌم

يٓمف ؿمااارأؿماا٤مر إًمٞمٝماا٤م ذم  خ اًمِمااٝمٞمد أبااق ُمّماإم٥م اًمزرىماا٤موي ِماااٞمإُماا٤مرة إؾمااالُمٞم٦م أن ذم اًمٕماارا. يمااام يماا٤من اًم

 -وع يٛمٙمـ أن يٜمٓمٚمؼ ذم إؿمٝمر اًم٘م٤مدُم٦مِماروذيمر أهن٤م ُم ،اعمرئل

وحا٤م أقمٚماـ اعظماقة قماـ اعُما٤مرة )اًمدوًما٦م(  ،ُم٠ًمخ٦م اضمتٝم٤مديا٦م ىم٤مسمٚما٦م ًمٚمٜمٔمار وآظماتالف ًمٙمٜمل أقمرف أهن٤م

 ،شمرّيثاا٧ُم طمتااك دمّٛمااع قمٜماادي ُمااـ اعمٕمٓمٞماا٤مت واًمٜمٔماار ُماا٤م ضمٕمٚمٜماال أؤيااده٤م وأراهاا٤م شمًااتحؼ اًمت٠مجٞمااد ومٕمااال ،ومٕمااال

قمٛمٝماا٤م هااق إومْمااؾ إن مل يٙمااـ ه٤م ودّماااروأن ٟم ،ورأجاا٧م ًماادى اعظمااقة وضمٝماا٦م ٟمٔماار واقمتٌاا٤مرات وضمٞمٝماا٦م ضماادا

وىمااد شمااقومرت قمٜمااد اعظمااقة ُمٕمٚمقُماا٤مت ُم١ميماادة ضماادا  ،٦م اؾماات٤ٌمىمٞم٦مؾماااٞم٤مؾماٞموم٘مااد يماا٤من اعقمااالن طمريماا٦م  ؛ضماا٥ماًمقا 

ىمريا٥م  ؾماال٤مؾماٞمسم٠من هٜم٤مك ضمٝم٤مت همػم ُمروّٞم٦م ُمٜمت٦ًٌم إمم أهؾ اًمًٜم٦م يم٤مٟم٧م سمّمدد اعقماداد عقماالن شمِماٙمٞمؾ 

د ًماف اطمتاقا  أهاؾ اًمًاٜم٦م ون٘مٞماؼ اًمًاٌؼ اًماذي هاق أجْما٤م يادظمؾ سمقضماٍف ُماـ  ُمـ اًمدوًم٦م وذم ُمٕمٜمك اًمدوًما٦م وُيارا

 -شقمٞم٦مِماراًم» اًمقضمقه ذم ُمٕمٜمك
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٦م اؾماااات٤ٌمىمٞم٦م ٓطمااااتامل هااااروب ُمٗماااا٤مضمئ ًمٚمٕماااادو ؾماااااٞم٤مؾماٞمويماااا٤من شمِمااااٙمٞمؾ اًمدوًماااا٦م واعقمااااالن قمٜمٝماااا٤م طمريماااا٦م 

ٌّثلم إن ؿم٤م  اهلل --اًمّمٚمٞمٌل ذم أج٦م حلٔم٦م ئد أظمرى وإجي٤مسمٞم٤مت ؾمتتٌلّم ًمٚمٛمتٚم  -ويم٤من ومٞمف ومقا

 ،واهلل أقمٚمااؿ ،ذم إقمااالن هااذه اعُماا٤مرةواحل٤مصااُؾ أن اعظمااقة ذم إرض وقمااغم اعمٞماادان لااؿ وضمااٌف وضمٞمااف 

وُماا٤م يقضماد ُمااـ ُمالطمٔما٤مت وىمّمااقر ٟمرضماق أنااف يٜمّماٚمح ُمااع اًمقىماا٧م  ،قن واحلٛماد هللٜمااوهاؿ قمٜماادٟم٤م صم٘ما٤مت ُم١ممت

 -وشمٔم٤مومر اجلٝمقد إن ؿم٤م  اهلل

ويماااذا هماااػمه ُماااـ  ،هاااق قمااا٤ممل وًماااف اضمتٝمااا٤مده وهاااق أدرى سماااام ي٘ماااقل شطم٤مُماااد»خ ِمااااٞماًم: ولاااذا ومٙماااام ىمٚمااا٧ُم ًماااؽ

جااااف اًمٕمٚمااااام  ًمااااق أدمم أيُّ أطماااادٍ  وووم٘مااااف ايمتٗمااااك سمٜمٝماااال اعظمااااقة قمااااـ  ηخ ِماااااٞمًمٙمٜماااال وددُت ًمااااق أن اًم ،سمرأ

 ،ًماق صاح هاذا أصاال ،قماـ اجلامقما٦م ُماثال وسم٤مهمٞما٤م ٤مضًمار٤م اًمٌٞمٕما٦م واقمتٌا٤مر َُماـ مل يٌا٤ميع ظمقماغم سإضم٤ٌمر اًمٜم٤محم٤موًم٦م 

 ،ؾ واًمتقوااٞمحّماااٞم  ُمااـ اًمتٗمؿمااالو تاا٤مج إمم  ،اااذا اعـمااال. شاًمدوًماا٦م» ٕن هااذا ًمااٞمس صااحٞمح٤م قمااـ إظمااقة

ٕن هااذا  -!إمم أن نااّؾ ٟمٗمًااٝم٤م وشمرضمااَع يمااام يم٤مٟماا٧م شمٜمٔمااٞمام ُمثااؾ ؾماا٤مئر اًمتٜمٔمااٞمامت شاًمدوًماا٦م» ًماادقمقةوٓ داقماال 

 :ُمـ قمدة ضمٝم٤مت اواهلل أقمٚمؿ ًمٞمس ؾمديدً 

صماااؿ اخلّماااقم قماااغم  ،سماااؾ هاااذه ومٙمااارة يرّوضمٝمااا٤م إقمااادا  سم٤مٕؾمااا٤مس ،٤مُمٕمٞمٜمًااا أن اًمدوًمااا٦م مل شمٙماااـ شمٜمٔماااٞماًم : ُمٜمٝمااا٤م

سماااااؾ احلاااااؼ  ،وؾماااااق  ومٝماااااؿ ذم أطمًاااااـ إطماااااقال ،وأهاااااقا  ،ٕهاااااداف ظمٌٞمثااااا٦م ُمٕمروومااااا٦م ،درضمااااا٤مهتؿ اعمتٗم٤موشمااااا٦م

ر سما٠من اًمدوًما٦م شمِماٙمٚم٧م ُماـ جمٚماس ؿماقرى اعمج٤مهاديـ وهاق يما٤من ُمٙمقًٟماْمال واعٟمّم٤مف ي٘م ُماـ قمادة  ٤مسم٤معىمرا

وماااديـ»شمٜمٔماااٞمامت صاااٖمػمة ُماااع شمٜمٔماااٞمؿ  قخ اًمٕمِمااا٤مئر ؿمااااٞمصماااؿ يماااؾ هااا١مٓ  ُماااع و٤مقمااا٦م ُماااـ  ،شاًم٘م٤مقمااادة ذم سماااالد اًمرا

 ،٤م ؾمااّٛمقه طمٚمااَػ اعمٓمٞمٌاالم صمااؿ ؿمااٙمٚمقا اًمدوًماا٦مويمت٤مئاا٥م أظماارى ُمااـ ومّماا٤مئؾ أظماارى ؿمااٙمٚمقا طمٚمٗماا ،ووضمٝم٤مئٝماا٤م

 -واهلل أقمٚمؿ -!ذيمّل وىمقّي  ؾمال٤مؾماٞمهق قمٛمؾ  ،ؾمقا  واوم٘مف اعٟم٤ًمن أو ظم٤مًمٗمف ،وهذا ذم احل٘مٞم٘م٦م

ضُمااااااَع قمااااااـ ُمثااااااؾ هااااااذه إُمااااااقر ًاااااااٞمأن اعمت٘ماااااارر ذم ومااااااـ اًم :وُمٜمٝماااااا٤م ٤مؾم٦م واحلاااااارب وشماااااادسمػم اعمُاااااااٚمؽ أن اًمؽما

را  ا لم إذا قم٘مادوا أُمارً ؾمااٞم٤مًاٞموأن اًم٘ما٤مدة اًم ،آضمتٝم٤مديا٦م اعمحتٛمٚما٦م سمٕماد إسمراُمٝما٤م ًماٞمس ُماـ احلٙمٛما٦م واختاذوا ىمارا

طمتاااك يٜمتٝمااال  ،أن يرضمٕماااقا قمٜماااف إمم هماااػمه ُماااـ آضمتٝمااا٤مد ,ًماااف وضمااافٌ  ،اضمتٝم٤مديااا٤م حماااتٛمال ُمااا٤م دام,لاااؿ  لٓ يٜمٌٖمااا

وُماااـ  ،قم٤م وقم٘ماااالؿمااااروهاااذا أصاااؾ ىماااد شم٘مااارر  ،وذم ذًماااؽ طمٙماااٌؿ ُمٕمروومااا٦م -!ويٌٚماااغ اًمٙمتااا٤مُب ومٞماااف أضمٚماااف ،أُماااده

إٟماف ): وىمقل اًمٜمٌال  ،واحلُااٙمُؿ اعمُٚمٙمل ؿمٌٞمف سمف ،ذم سم٤مب اًم٘مْم٤م  ش يٜم٘مض سم٤مضمتٝم٤مدٍ أن آضمتٝم٤مد ٓ»: دٓئٚمف

وصححف ًمٖمػمه حم٘مؼ اعمًٜمد ،ًمٗمظ أمحد ذم اعمًٜمد (ًمٞمس ًمٜمٌل إذا ًمٌس ُٕمتف أن يْمٕمٝم٤م طمتك ي٘م٤مشمؾ
(1)

أو  ،

                                      
 -شإؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ»( وىم٤مل حم٘م٘مف طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: 22١5(، ؾمٜمـ اًمدارُمل )٧6١66ُمًٜمد أمحد ) (٧)
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ةًاػميمام ذم ُمّم٤مدر اًم (طمتك  ٙمؿ اهلل سمٞمٜمف وسملم قمدّوه)
(1)

 - هذهوُمٜمٝم٤م وضمقه أظمرى همػم ،وهمػمه٤م ،

 ُمٕمروماا٦مً  ،وأناا٤م أطمٌااذ آيمتٗماا٤م  اااذا اًم٘ماادر ُمااـ اًمتٕمٚمٞمااؼ ،واحل٘مٞم٘ماا٦م أن اعمًاا٠مخ٦م يمااام ىمٚماا٧ُم ًمااؽ حمااؾ اضمتٝماا٤مد

ًُمااا ،ًاااالسم٘مااادر ٟمٗم وًمٕماااؾ أهاااؾ  ،سم٠مهاااؾ اًمٕمٚماااؿ رضمااا٤م  أن يٙمٗمٞمٜمااا٤م اهلل  ،ًمألُمااار ٕهٚماااف ٤موشمريًمااا ،ًمٚمٕمٚماااام  ٤مواطمؽما

 -ومال يٜمٌٖمل آؾمتٕمج٤مل ؛اًمٕمٚمؿ يٙمتٌقن ويٌّٞمٜمقن ُمع اًمقىم٧م

 
 

[؟!خاصزٷ عٔ اؾُاع١ شرٚي١ ايعضام اٱع١َٝ٬» نٌ َٔ مل ٜباٜع ٌٖ] 

 ٘ٗ٘تٓ بلِ٘ ْٖ هسإلٔ خيتسدض هٓي لن ضـطح خلصٕ ؤطـطهد َّ خلتٓػـ٘ل ٍخل :يهطٚع خل
 ؟ٗسدٗى خلسٍلٔ ذدضرد يي خلزودئ

ـــيال  ــة اهللش وأهناا٤م شماارى أن  ،إن اًمدوًماا٦م دمااؼم اًمٜماا٤مس قمااغم اًمٌٞمٕماا٦م :أناا٤م ىمّماادُت أنااف ىمااد ىمٞمااؾ: خ عطي

َُماـ ُما٤مت وًماٞمس ) :ويٓمٌ٘ماقن قمٚمٞماف طمادي٨م ،اًمذي ٓ ي٤ٌميع وٓ يٚمتحؼ سم٤مًمدوًم٦م أنف ُمٗم٤مر. جلامقما٦م اعمًاٚمٛملم

(ذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م ُم٤مت ُمٞمتا٦م ضم٤مهٚمٞما٦م
(2)

وسمخ٤مصا٦م  ،ل رّوضماف اخلّماقم يمثاػما قوهاذا اًم٘ما ،وٟمحاقه ُماـ إطم٤مديا٨م 

اًمٕمالىما٤مت يتٛمتاع اا٤م خ٦م وِمااٞموسمّثاقه قماؼم ؿماٌٙم٦م ُمٕم٘مادة ُماـ اعم ،وَُمـ ٟمحا٤م ٟمحاقه وىم٤مرسماف شاحلزب اعؾمالُمل»

 -!يمام هق ُمٕمروف شاعظمقان»

ٟمًاااا٠مل اهلل  ،ديدًمألؾمااااػ اًمِماااا ،وٓ يٜم٘مّمااااٝمؿ الٛماااا٦م ذم قمااااداوهت٤م ،يمثاااار شاًم٘م٤مقماااادة»و شاًمدوًماااا٦م»وأقماااادا  

ٌّاا٧م اعمتاا٠م  -!اًمٕم٤مومٞماا٦م واًمًااالُم٦م  ،اواًمااذي يٓمٚمااع قمااغم إُمااقر سمِمااٙمؾ أيمٛمااؾ وأد. وأيمثاار اقمااتامدً  ،وًمٙمااـ اعمتث

وسمّٞمٜما٧م أهنا٤م شمادقمق  ،ٟمٗما٧م هاذا شاًمدوًما٦م»وىمٞما٤مدات  ،ىماؾ ًماٞمس دىمٞم٘ما٤مأو قماغم إ ،يٕمرف أن هذا ًمٞمس صاحٞمح٤م

وٓ متااٜمٕمٝمؿ طم٘مٝمااؿ إن مل  ،وًمٙمٜمٝماا٤م ٓ دمااؼمهؿ سماا٤مًم٘مقة قمااغم ذًمااؽ ،وُم٤ٌميٕمتٝماا٤م شاًمدوًماا٦م»ااًمٜماا٤مس إمم آًمتحاا٤م. سماا

طمتاك ُمااع  ،هتؿ وُماقآهتؿّمااارسمااؾ شماراهؿ إظماقة جيا٥م ٟم ،وٓ شم٘مٓمااع وٓ ها٤م لاؿ ،وٓ شمٕمتادي قمٚماٞمٝمؿ ،يٌا٤ميٕمقا 

ٕهنا٤م صا٤مرت أن هال اجلٝما٦م اًمتال  شًمدوًما٦ما»اون ذم أُمار اًمقطمادة وآضماتامع واًمٌٞمٕما٦م ًماّماارهنؿ ُم٘مآقمت٘م٤مد سم٠م

وًماٞمس هٜما٤مك ضمٝما٦م أطماؼ  ،ٓ يداٟمٞمٝم٤م ضمٝم٦م أظمرى يٛمٙمـ أن جيتٛمع قمٚمٞمٝما٤م اعمًاٚمٛمقن وأهاؾ اجلٝما٤مد ذم اًمٕمارا.

٦م ّمااااٞمُمٕم سمااؾ وأهنااؿ واىمٕمااقن ذم ،ون ذم ذًمااؽّمااارطمتااك ُمااع آقمت٘مااا٤مد سماا٠مهنؿ ُم٘م :أىمااقل ،ُمٜمٝماا٤م ٕؾماا٤ٌمب يمثااػمة

 -إًمااخ ---ة وإظمااقة اًمت٤مُماا٦مّماااروماا٢مهنؿ يٌ٘مااقن إظمااقة جياا٥م لااؿ طمااؼ اًمااقٓ  واًمٜم ،ًمٕماادم ىمٞماا٤مُمٝمؿ اااذا اًمقاضماا٥م

                                      
( وصححف احل٤ميمؿ واًمذهٌل، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 2566( ُمٕمٚم٘م٤م جمزوُم٤م سمف سمٚمٗمظ ىمري٥م، اعمًتدرك )١146ًمٌخ٤مري )سمٕمد طمدي٨م صحٞمح ا (٧)

 (-6٧، 6١.  ٧) شاًمٔمالل»(، وصححف اًمً٘م٤مف ذم خترجيف 166.  5)

 (-٧65٧صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)
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 -ىمٞم٤مدات اًمدوًم٦م سمّٞمٜمقا هذا وووحقه ضمدا

َُمـ ُم٤مت وًمٞمس ذم قمٜم٘ماف سمٞمٕما٦م ُما٤مت ): ٓ ٟم٘مقل إن َُمـ مل ي٤ٌميع اًمدوًم٦م وم٢مٟمف يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمف احلدي٨م: وىم٤مًمقا 

وٟمٕمٚماؿ أن  ،ٌؾ يٜمٌٖمال قمادُم إمه٤مًمافّمااٞموًمٙمـ ىمد يٙمقن هٜما٤مك وم ،يمؾ أطمٍد مل ي٤ٌميعسم٢مـمال. وقمغم  (ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م

 ،اًمٌٞمٕم٦م لذه اعُم٤مرة )اًمدوًم٦م( ًماٞمس سمٛمٜمزًما٦م اًمٌٞمٕما٦م ًمإلُما٤مم إقمٔماؿ ًمٚمٛمًاٚمٛملم اًماذي اضمتٛمٕما٧م قمٚمٞماف اًمٙمٚمٛما٦م

حا٤م ؾمائؾ قماـ ىماقل اًمٜمٌال  وٟمٕمارف ىماقل اعُما٤مم أمحاد  ،ُمـ يمؾ وضمٍف وإن ؿم٤مريمتٝم٤م ذم اًمٙمثػم ُماـ إطمٙما٤مم

: (ُمـ ُم٤مت وًمٞمس ذم قمٜم٘مف سمٞمٕم٦م ُم٤مت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞما٦م) هاق َُماـ اضمتٛمٕما٧م قمٚمٞماف  ؟أتادري ُماـ اعُما٤مم»: ىما٤مل

شيمٚمٛم٦م اًمٜم٤مس ويمٚمٝمؿ ي٘مقل هذا إُم٤مم
(1)

- 

ًمٙمـ ىمد يًتخدم اعظمقة هذا احلادي٨م وُما٤م يما٤من ٟمحاقه ذم اًماققمظ واحلا٨م واحلاّض قماغم اعم٤ٌميٕما٦م وقماغم  

ده ذم اًماااادقمقة  ،شم٘مرياااار طمٙمااااؿ همااااػم اعمٌاااا٤ميعومٗماااارٌ. سماااالم اؾمااااتٕمامل احلاااادي٨م ذم  ،آًمتحاااا٤م. سم٤مًمدوًماااا٦م وسماااالم إياااارا

قمااغم أؾماا٤مس أنااف داٌل ذم اجلٛمٚماا٦م قمااغم وضمااقب يمااقن اعمًااٚمٛملم و٤مقماا٦م واطماادة لااؿ إُماا٤مٌم  ،واًمتحااريض واًمااققمظ

أن َُمااـ مل يٌاا٤ميع ىمااد ي٘مااع ناا٧م ـم٤مئٚماا٦م اًمققمٞمااد اًمااقارد ذم هااذا ِماااك ٟمخ: وقمااغم أؾماا٤مس اًم٘مااقل ،)أُمااػم( ُماا٤م أُمٙمااـ

د وآومؽما. ومٝمؿ ىمد ُيقردوٟمف ُمقرد --احلدي٨م  -اًمزاضمر اعمٜمّٗمر قمـ آٟمٗمرا

 ،ع ىمت٤مًمف وىمتٚمفِماريُ  اعمًٚمٛملمأنف ُمٗم٤مر. جلامقم٦م  شدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م» أُم٤م آقمت٘م٤مد سم٠من َُمـ مل ي٤ٌميع

سمٛمٕمٜمااك أنااف ُمرشمٙماا٥ٌم يمٌااػمة ُمااـ اًمٙمٌاا٤مئر ومٝمااذا ٓ يٕمت٘مااده اعظمااقة ذم يمااؾ َُمااـ مل  ،تُتااف ضم٤مهٚمٞماا٦مٞمٛمإن ُماا٤مت وموأنااف 

قمااا٤مة  ،ام هاااق ُمٗمٝماااقم عماااـ قمااارف رأهياااؿ وشمااا٤مسمع إصاااداراهتؿ وُمٜمِماااقراهتؿويمااا ،يٌااا٤ميع يماااام وّواااحقه وذًماااؽ ُمرا

وًمٕمااادم وواااقح اًمّماااقرة  ،ًمالظمتالومااا٤مت آضمتٝم٤مديااا٦م وًمّمااإمقسم٦م اًمٔماااروف ذم أطماااقال احلااارب وآظماااتالط

 ،وًمااذًمؽ وماا٢من اًمؽميمٞمااز أن هااق قمااغم شم٘مقياا٦م اًمدوًماا٦م اًمٜم٤مؿماائ٦م وشمثٌٞمتٝماا٤م وشمًااديده٤م ،سمجااال  ضماادا قمااـ اًمٙمثااػميـ

وأهمٜم٤مها٤م اهلل  ،وم٤م  اًمٜم٤مُس إًمٞمٝم٤م وطمّمؾ ل٤م اعم٘مّمقد إن ؿما٤م  اهلل ،ه٤م وأقمغم رايتٝم٤مّمارٞمٝم٤م وٟموم٢مذا ومتح اهلل قمٚم

يما٤من ذًماؽ اًمارأي  ،قمٜماد ٟمِماق  اًمدوًما٦م وإقمالهنا٤م ؛ُماع أناف أجْما٤م ًمٚمح٘مٞم٘ما٦م -!قمـ يمثػم ُمـ شمٚماؽ اعم٤ٌمطما٨م أصاال

أناف جيا٥م أقمٜمال  ،ُماـ ـمٚمٌا٦م اًمٕمٚماؿ وسمٕماض اعظماقة اعمًا١موًملم ُماـ اعمج٤مهاديـ ،هاق رأي سمٕماض اعظماقة ومٕماال

وأن َُماـ مل يادظمؾ هاق ذم طمٙماؿ  ،قمغم اجلٛمٞمع ذم ُمٜما٤مـمؼ أهاؾ اًمًاٜم٦م ذم اًمٕمارا. سمٞمٕمتٝما٤م واًمادظمقل ذم ؾماٚمٓم٤مهن٤م

يمااا٤من هااذا رأي سمٕماااض اعظمااقة ومل يٙماااـ هااق اًمااارأي  :أىمااقل ،اخلاا٤مرج قماااغم و٤مقماا٦م اعمًاااٚمٛملم اًمِماا٤م. ًمٕمّمااا٤مهؿ

ؾماات٘مّر إُمااُر قمااغم قماادم ًمٙمااـ ُمااع اعمراضمٕماا٦م واًمتاادارس وُمراؾمااالت اًمٕمٚمااام  وُم٤ٌمطمثاا٤مهتؿ ا ،اًمرؾمااٛمل ًمٚمدوًماا٦م

واضمااتامٌع  ،وٓ يٛمٙمااـ أن ٟم٘مااقل ذًمااؽ طمتااك  ّمااؾ ًمٚمدوًماا٦م متٙماالٌم أفمٝماار ،ا وأنااف ٓ زال ُمٌٙماارً  ،اًم٘مااقل سمااذًمؽ

                                      
 صحٞمح- ( ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ أيب ه٤مرون، أن إؾمح٤م. طمدصمٝمؿ، وإؾمٜم٤مده٧١اًمًٜم٦م ًمٚمخالل ) (٧)
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 -!ىم٤مـمٌع ًمٕمذر اعمخ٤مًمػ ،ًمٚمٙمٚمٛم٦م أووح وأقمغم

ة دوًما٦م ّمااريمٚماامت ذم ٟم» زًم٧ُم أقمت٘مده صاحٞمح٤م ذم ُم٘ما٤مل زم سمٕمٜماقان ؾ ُم٤مّماٞم٤م قمؼّمت قمـ شمٗمّماٞموأن٤م ؿمخ

ىماااع يماااام أ» :وىمٚمااا٧م شاًمٕمااارا. اعؾماااالُمٞم٦م ومااا٢من يمااا٤من ىماااد ن٘ماااؼ : ٟم٤مؿمااااروأُمااا٤م اًمٗمتاااقى ومٝمااال هٜمااا٤م شمتٌاااع احلااا٤مل واًمقا

ؿما٤مىم٤م ًمٚمٕمّما٤م  ااضمتامع أيمثر أهؾ اًمت٠مثػم واًم٘مقة لذه اًمدوًم٦م طمتك ُيإمّد اخل٤مرج قمٜمٝما٤م اعمٜمٗمارد اعمٗما٤مر. لا٤م ُمٗمًادً 

واًمااادظمقل نااا٧م أُمٙماااـ أن ٟم٘ماااقل سمقضماااقب اًمٌٞمٕمااا٦م لااا٤م  --لاااؿ ٤مذم قمْمااادهؿ ُمْماااّٞمٕمً  ٤مُمْمااإمٗم٤م ًمٚمٛمًاااٚمٛملم وم٤مشّمااااً

د قمٜمٝم٤م  -واهلل أقمٚمؿ ،ـها شؾمٚمٓم٤مهن٤م ونريؿ آٟمٗمرا

طمتاك ًماق مل يًاّؿ  ،ٟمحـ ىماد ٟمقضما٥م ُم٤ٌميٕما٦م شمٜمٔماٞمؿ ُمٕمالّم قماغم أهاؾ ُمٜمٓم٘ما٦م أو ٟم٤مطمٞما٦م ُمٕمّٞمٜما٦م: أظمل اًمٙمريؿ

سماؾ يًااٛمل ٟمٗمًاف شمٜمٔمااٞمام  ،ئ٤م ها٤م ي٘ما٤مرب هااذه إًم٘ما٤مبؿماااٞموٓ طمٙمقُما٦ًم وٓ إُما٤مرة وٓ  ٤مٟمٗمًاف دوًما٦م وٓ ؾمااٚمٓم٤مٟمً 

وأومتاقا سم٠مناف قمٜماد ؿماٖمقر اًمزُما٤من قماـ ؾماٚمٓم٤من  ،وهذا ىمد ىم٤مل سمف اًمٕمٚمام  ،شمقوّمرت أؾم٤ٌمب اعجي٤مبإذا  ،وو٤مقم٦م

وم٢مٟمااف ًمااق ضماا٤م   ،ًمٚمٛمًاٚمٛملم ًمااق اضمتٛمااع أهااؾ يماؾ ٟم٤مطمٞماا٦م قمااغم َُمااـ ي٘ماقم سماا٠مُمرهؿ وي٘مااقدهؿ ويٙمااقن أُماػما قمٚمااٞمٝمؿ

ٗمااار. ُماااـ أتااا٤ميمؿ وأُماااريمؿ وٞماااع قماااغم رضماااٍؾ واطماااٍد يرياااد أن ي): مظمااار يٜم٤مزقماااف وم٢مٟماااف يااادظمؾ ذم ىماااقل اًمٜمٌااال 

(وااا٤مقمتٙمؿ ومااا٤مىمتٚمقه
(1)

وأؿمااا٤مر إُمااا٤مم  ،وذيماااره هماااػمه ،ُماااـ اح٤مًمٙمٞمااا٦م  شُمٞمااا٤مرة»خ ِمااااٞموهاااذا ذيماااره اًم ،وٟمحاااقه 

شاًمٖمٞم٤مصمل»احلرُملم ذم 
(2)

 -إمم ىمري٥ٍم ُمـ هذا اًمرأي 

قماااـ و٤مقمااا٦م اعمًاااٚمٛملم وُمٗم٤مرىمااا٤م ًمٚمجامقمااا٦م  ٤موسم٤مًمتااا٤مزم وماااٜمحـ ٓ ٟمٛمٜماااع اقمتٌااا٤مر اخلااا٤مرج قماااـ اًمدوًمااا٦م ظم٤مرضًمااا

ام ؾماااٞمطمٞماا٨م وضماادت اًمٔمااروف ُمااـ اًم٘مااقة واؾمااتت٤ٌمب إُماار ًمٚمدوًماا٦م وٓ  ،قماا٦مُمًااتح٘م٤م ًمٕم٘مقسماا٦م اعمٗماا٤مر. ًمٚمجام

وهاااذا ُماااؽموك ًمرضمااا٤مل اًمدوًمااا٦م  ،ٟم٤م إًمٞمااافؿماااارإًماااخ يماااام أ --د ُماااـ هاااذا اعمٜمٗمااارد اخلااا٤مرج اعمٗمااا٤مر.ُماااع وىماااقع اًمٗمًااا٤م

ومٚمااؿ  ،ٌع ٟمٕمت٘ماادهؿماااروهااذا طمااؼ و --واًمٗمتااقى شمٜمٌٜماال قمٚمٞمااف ،هااؿ ي٘مّدروٟمااف ،وىمٞم٤مداهتاا٤م وأهااؾ احلااؾ واًمٕم٘مااد ومٞمٝماا٤م

و ٤مول إٟمٙم٤مرها٤م أو اًمتٜمّّماؾ ُمٜمٝما٤م  ،طمتك ص٤مر اًمٌٕمض هيرب ُمٜمٝم٤م ،ُمثؾ هذه إطمٙم٤مم وإسمرازه٤ماخلقف ُمـ 

 --!ؾمٌح٤من اهلل ،يٕم٦م قمـ ُمثٚمٝم٤مِماروئمـ أنف يريد أن يٜمزه اًم ،سم٠منقاع اًمت٠مويالت

 
 

[٫ إقا١َ سه١َٛ َضنظ١ٜ ٗ ٌٚ احملتٌ ؛ايكٍٛ ٗ َٔ سنض إٔ: اشلزف ٖٛ طضر احملتٌ] 

 ي حوتٓ هٓي ٗط  ؤى خلْسِ خألٍل خٙى ٍخألٍلَٗٔ خلوكلٗٔ ّٖ لٛ :مزكز اليقيه

  ؟ي٘ٔ ْٖ نل خأحتالضـطٍل٘س إلٖدهٔ حَٛهٔ هطٚعٗٔ  ،إلذطخد خلوحتلّ

                                      
-٧652صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)  ( وؾم٤مىمف اًمِمٞمخ خمتًٍما

 (-٧١١همٞم٤مث إُمؿ )ص  (2)
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ُمٓمٚم٥م ظمروج اعمحتؾ اًمّمٚمٞمٌل اًمٖم٤مزي ُمـ دي٤مر اعمًٚمٛملم ُمٓمٚما٥ٌم  ؿمؽ أن   ٓ: خ عطية اهللشـيال

وٓ ؿماااؽ أن اٟمًااح٤مب هاااذا اًمٕماادو وهروسماااف  ،يمااؾ اعمًاااٚمٛملم واعمج٤مهااديـ يٓمٚمٌقٟماااف ويًاإمقن إًمٞمااف ،قمّل ؿمااار

 ،ًمٚمحريماااا٦م اجلٝم٤مدياااا٦م سمّمااااٗم٦م ظم٤مصاااا٦م ،٤موومتحاااا٤م ُمٌٞمٜمًاااا اا ُماااا١مزرً ّمااااارٙمقن ٟمؾماااااٞمطماااالم  ّمااااؾ سمحااااقل اهلل وىمقشمااااف 

 ٤مٙمقن طمادصم٤م وناقٓ شم٤مرخيٞما٤م قمٔماٞمام وومتًحاؾمااٞم ،وُٕم٦م اعؾمالم سمّماٗم٦م أقماؿّ  ،وًمٚمحريم٦م اعؾمالُمٞم٦م سمّمٗم٦ٍم قم٤مُّم٦م

اعم٘مّمااقد إقمٔمااؿ ُمااـ اجلٝماا٤مد هااق إىم٤مُماا٦م  ُمااـ اًمااتٗمّٓمـ إمم أند ٓ سمااًمٙمااـ  ،يّماإم٥م اًمتٕمٌااػم قمٜمااف ذم هااذا اًمقىماا٧م

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ژ: ىما٤مل اهلل  ،هاذا هاق اعم٘مّماقد إقمٔماؿ ًمٚمجٝما٤مد ،طمٙماؿ اهلل ذم إرض

َُمااـ ىم٤مشمااؾ ًمتٙمااقن يمٚمٛماا٦م اهلل هاال اًمٕمٚمٞماا٤م ومٝمااق ذم ): وىماا٤مل اًمٜمٌاال  [12: ]إنٗماا٤مل ژ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽

(ؾمٌٞمؾ اهلل
(1)

هاذا هاق اًم٘متا٤مل ذم ؾماٌٞمؾ  ،ًمتٙماقن يمٚمٛما٦م اهلل هال اًمٕمٚمٞما٤م اًم٘متا٤مل: هذا هاق اًم٘متا٤مل ذم ؾماٌٞمؾ اهلل ،

ن قمٜمادُم٤م ٟم٘م٤مشماؾ ذم أومٖم٤مٟمًات٤من قوماٜمحـ اعمًاٚمٛم ؛٤مسم٤مًمًٖما ٤ماهلل اعمٛمدوح واعمٛمدوح أهُٚمُف ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمادطًم 

أن يٙماقن اًماديـ : إقمغم وإؾماٛمك هاق ،الدف اًمٜمٝم٤مئل ،وإيمؼم ؾمالهدومٜم٤م إؾم٤م ،أو ذم اًمٕمرا. أو همػمه٤م

وإىم٤مُما٦م دوًما٦م اعؾماالم اًمتال  ،إىم٤مُما٦م طمٙماؿ اهلل ذم إرض: ا اعمٕمٜماك ٟمٕماؼم قمٜماف يمثاػما سمٜمحاق ىمقًمٜما٤موهذ ،يمٚمف هلل

   -ع اهلل ذم أرض اهلل وقمغم قم٤ٌمد اهللؿمارنٙمؿ سمديـ اهلل وشم٘مٞمؿ 

ويٙمثاار ُمااـ اًمدٟمدٟماا٦م طمقلاا٤م طمتااك يٙماا٤مد جيٕمٚمٝماا٤م هاادف  ،وسمٕمااض اًمٜماا٤مس يريمااز قمااغم ىمْمااٞم٦م ظمااروج اعمحتااؾ

وًمٙمااـ  ،ظمااروج اعمحتااؾ ُمٓمٚمااقب يمااام ىماادُمٜم٤م ،ٟمٕمااؿ: ٜماا٤مك ىمااقل مظماار ي٘مااقلًمٙمااـ ه !!إهااداف وهم٤مياا٦م اًمٖم٤مياا٤مت

حااا٤مذا ٓ ٟمحااا٤مول أن ٟمرشمااا٥م  ؟!حااا٤مذا ٟمًاااتٕمجؾ ظماااروج اعمحتاااؾ وٟمٜمااازل هاااذا اعمٓمٚمااا٥م ُمٜمزًمااا٦م أقماااغم ُماااـ ُمٜمزًمتاااف

وٟمجااااّقد أدا ٟماااا٤م  ؟!يٕمتٜم٤م ووم٘مٝمٝماااا٤م اعمت٘مااااررؿمااااارقمٞم٤م ُمٌٜمٞماااا٤م قمااااغم طم٘ماااا٤مئؼ ديٜمٜماااا٤م وؿمااااارإهااااداف واًمٖم٤مياااا٤مت شمرشمٞمٌاااا٤م 

 ؟!ؾ طمرٍف طم٘مف وُمًتح٘مفوٟمٕمٓمل يم ؾمال٤مًاٞماًم

ا ئاػ ُماـ اًمٙمٗمارة اعمرشماديـ اًمٕمٚمامٟمٞمالم وهماػمهؿ وظمالئاط إذا يم٤من ظمروج اعمحتؾ ؾماقف يٕم٘مٌاف متٙمُّ ـ ـمقا

وىماد يٙماقن اًمؽميا٨م ذم ـمٚمٌاف  ،آؾمتٕمج٤مل سمف ا ومٝمذا ٓ يٗمٞمدٟم٤م يمثػمً  ،ٕم٦مِماٞمُمـ اًمزٟم٤مدىم٦م اعمٜمتًٌلم إمم اًمًٜم٦م واًم

ن ومٞماف واًمٜمٞماؾ اًمٌا٤مًمغ ُمٜماف قماغم ـماقل اًمٓمرياؼ واؾمااتٜمزاومف ٧م شمتا٤مح ًمٜما٤م ومرصا٦م اًمٜمٙم٤ميا٦م ومٞماف واعصمخا٤مُما٤م داُماأومْماؾ 

 ٤مُمٝمزوًُمااا ، ؿماااالوماااال خيااارُج إٓ وهاااق هااا٤مرٌب ٓ يٚماااقي قماااغم  ،وقماااغم ُمَٝماااَؾ وذم صاااؼم وصمٌااا٤مت اوإهاليماااف رويااادً 

وشمٙمااقن قم٤مىمٌاا٦م ظمروضمااف ووم٤مئاادهت٤م ذم صاا٤محلٜم٤م ٟمحااـ  ،وياادُٟم٤م ٟمحااـ هاال اًمٕمٚمٞماا٤م سماا٢مذن اهلل ،ا ًاااػمً طم٘مااػما ذًمااٞمال يم

   -اًمتقطمٞمد واًمًٜم٦م واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهللاعمًٚمٛملم أهؾ اعؾمالم و

خياادُمٜم٤م  ،ذم ٟمٔماارة احلريماا٦م اجلٝم٤مدياا٦م هااق ُمرطمٚماا٦م وهااق هاادٌف ضمزئااّل  ,سمحًاا٥م ومٝمٛماال,ظمااروج اعمحتااؾ 

                                      
 (-٧2١6(، صحٞمح ُمًٚمؿ )26٧١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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وقمٜم٤م اًمٜمٝمْماااااقي اجلٝمااااا٤مدّي ِماااااارخيااااادُمٜم٤م ذم ُم ،ٟمحاااااـ يمحريمااااا٦م ضمٝم٤مديااااا٦م ويمحريمااااا٦م إؾماااااالُمٞم٦م وأُمااااا٦م إؾماااااالُمٞم٦م

 ،قمٔماااٞمام ًمٚمٛمج٤مهاااديـ وُٕمااا٦م اعؾماااالم ا ارً ّماااوٟم ،ٕهنااا٤م ؾماااتٙمقن هزيٛمااا٦م ُمدّويااا٦م وشم٤مرخيٞمااا٦م ُٕمريٙمااا٤م ،اعمتٙم٤مُماااؾ

ودومٕما٦م ىمقيا٦م ًمِما٤ٌمب اعؾماالم ورضم٤مًماف  ؛ٙمقن ومٞمٝم٤م دومٕم٦م ىمقي٦م ًمٚمحريم٦م اجلٝم٤مدي٦م وإطمٞما٤م  ًمألُما٦م وأضمٞم٤ملا٤مؾماٞمو

وشمرشمٗماااع  ،وٟمًاا٤مئٝمؿ شمروماااع ُمٕمٜمقياا٤مهتؿ وشمِماااحذ مهٛمٝماااؿ ويٌٓمااؾ اًمٙمثاااػم ُمااـ اًم٤ٌمـماااؾ وخيااارس اًمٜمٗماا٤م. ويٜم٘مٛماااع

ااؿ أجماا٤مدهؿ  ،اي٤مشماافسماا٢مذن اهلل أقمااالم احلااؼ وختِٗمااُؼ ذم اًمًااام  ر ًّ ودومٕماا٦م ىمقياا٦م ًمٚمٛمًااٚمٛملم ًمٚمٕمااقدة إمم ديااٜمٝمؿ وشمٜم

وشمٜمااااٌض قماااارو. اًمٜمخااااقة واًمِمااااٝم٤مُم٦م واًمٜمجاااادة ومااااٞمٝمؿ أؿمااااّد ُماااا٤م  ،ويٕمٔمااااؿ قمٜماااادهؿ إُمااااؾ واًمرضماااا٤م  ،اًمْماااا٤مئٕم٦م

ًمٙمـ يٌ٘ماك هاق يماام  ،وأن٤م أؾمتّمٕم٥م طم٘مٞم٘م٦م اًمتٕمٌػم قمٜمف ،طم٘م٤م ٤مٙمقن نقٓ شم٤مرخيٞمً ؾماٞموٓ ؿمؽ أن هذا  ،يم٤مٟم٧م

﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ژوإقمااغم هااق إىم٤مُماا٦م طمٙمااؿ اهلل ذم إرض  ؾمااالإٟمااام الاادف إؾم٤مو ،٤مىمٚمٜماا٤م هاادوم٤م ضمزئًٞماا

واًمتٛمٙماااالم لااااذا اًمااااديـ سماااا٠من يٙمااااقن هااااق إقمااااغم وهااااق احلاااا٤ميمؿ ذم  ]إنٗماااا٤مل[ ژ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ 

 -أرض اهلل وقمغم قم٤ٌمد اهلل

وًمٙمٜمٝمااااا٤م شمٕمااااارف سمحٛماااااد اهلل يمٞماااااػ شمًااااإمك إمم إظمراضماااااف  ،وم٤محلريمااااا٦م اجلٝم٤مديااااا٦م شمًااااإمك عظماااااراج اعمحتاااااؾ

ٌَااؾ  ،سم٤مت اًم٘م٤مصااٛم٦م يمااؾ يااقمْماااروهااذه اًم ،ا ًمإلؾمااالم وأهٚماافّمااارف ًمٞمٙمااقن ٟموشمًااتثٛمر إظمراضماا اًم٘م٤مقماادة »ُمااـ ىم

ومااديـ  ،وؾماا٤مئر إظمااقاهنؿ اعمج٤مهااديـ هااـ هااؿ قمااغم ُمااٜمٝم٩م احلااؼ شجمٚمااس ؿمااقرى اعمج٤مهااديـ»و شذم سمااالد اًمرا

 سم٤متْماارأىماقل هاذه اًم ،وؾم٤مئر إظمقاهنؿ اعمج٤مهديـ هـ قمغم اعمٜمٝم٩م احلاؼ ،أن شدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م»و

ًمٙمااـ سمحٞما٨م يٙمااقن ظمروضماف ًمّماا٤مًمح  ،ا ذًمااٞمال ه٤مرسما٤م طم٘ماػمً  اُمادطمقرً  ٤مإٓ عظمااراج اعمحتاؾ ُمٝمزوًُماا ؟هال حا٤مذا

   -اعؾمالم وأهٚمف

وهال يماام ٓ خيٗماك شمٕماؼّم قماـ ضم٤مٟما٥م ُماـ اًمٗماقار. سمالم قم٘مٚمٞما٦م وشمٗمٙماػم  ،ومٝمذه اًمٜم٘مٓم٦م أفمـ أهن٤م ُمٝمٛم٦م ضمادا

ن اعم٘م٤موُمااا٦م واًمتحريااار وإظماااراج وهمػمهااا٤م هاااـ ريمااا٥م طمّمااا٤م ،وُمٗمااا٤مهٞمؿ احلريمااا٦م اجلٝم٤مديااا٦م اًمتااال شمٙمٚمٛمٜمااا٤م قمٜمٝمااا٤م

 -!!ًمٙمٜمف ٓ ي٤ٌمزم يمثػما سم٠من يٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل أو يٙمقن ًمٖمػم اهلل ،اعمحتؾ

 ،يالطمااظ هااذا اعمٕمٜمااك اًمااذي ذيمرٟماا٤مه ذم يمالُمااف شاًمٔمااقاهري»خ ِماااٞمواًمااذي شماا٤مسمع ظمٓم٤مسماا٤مت وُم٘ماا٤مسمالت اًم

وواواااااح  وهٙماااااذا هاااااذا اعمٕمٜماااااك سمااااا٤مرز ، شأيب ُمّمااااإم٥م اًمزرىمااااا٤موي»خ اًمِماااااٝمٞمد ِمااااااٞمويماااااذا ذم ظمٓم٤مسمااااا٤مت اًم

وماإٌمض اًمٜماا٤مس يريمااز قمااغم ظمااروج اعمحتااؾ وٓ  --شدوًماا٦م اًمٕماارا. اعؾمااالُمٞم٦م»وُمٗمٝمااقم ذم ظمٓماا٤مب اعظمااقة ذم 

 ؟صمؿ ُم٤مذا سمٕمد --!ظمرج اعمحتؾ ،٤مطمًٜمً  ،يٗمت٠م ي٘مرُع أذان سم٤مًمٙمالم قمـ ظمروج اعمحتؾ

 ومتّٙماـ ُماـ سمٕماده سم٤مًمٗمٕماؾ ،خٚمٗمفؾمااٞمإذا ظمرج اعمحتاؾ واؾماتٓم٤مع أن يرشما٥م أُماره ضمٞمادا ويٓمٛمائـ قماغم َُماـ 

ئااػ ُمااـ اعمرشمااديـ واًمزٟم٤مدىماا٦م هااؿ أؿمااد يمٗماارً  طمٙمقُماا٦م وطماادة  ؛ناا٧م ُمًااٛمٞم٤مت ظمٌٞمثاا٦م ،ُمااـ اعمحتااؾ ٟمٗمًااف ا ـمقا

د وهماااػمهؿِمااااٞمُمٙمقٟمااا٦م ُماااـ أظماااالط ُماااـ قمٚمامٟمٞمااال وزٟم٤مدىمااا٦م اًم ،وـمٜمٞمااا٦م وهمػمهااا٤م  ،ٕم٦م واًمًاااٜم٦م واًمٕمااارب وإيمااارا



 
614 

 

 

 ؟!ومام اًمٗم٤مئدة --يت٘م٤مؾمٛمقهن٤م

طمٝمؿ اة ؿمااا٤ٌمسمٜم٤م ورضم٤مًمٜمااا٤م سمااا٠مروك ُماااـ أضمٚماااف ظماااػمُ ًماااٞمس هاااذا هاااق الااادف اًماااذي ٟم٘م٤مشماااؾ ُماااـ أضمٚماااف وواااح  

أقمٜمااال جمااارد ظماااروج  ،هاااذا واهلل هااادٌف ٓ يًاااتحؼ أن ي٘م٤مشماااؾ اعٟمًااا٤من ويرياااؼ دُماااف ُماااـ أضمٚماااف --!ودُمااا٤مئٝمؿ

ورة صااااػموسمٖماااّض اًمٜمٔمااار قماااـ  ،سمٖماااّض اًمٜمٔمااار قمّٛماااـ  ٙماااؿ ويااا١مول إًمٞماااف إُمااار ،اعمحتاااؾ ونااارر إرض ُمٜماااف

وٟمحااـ  ،٤مأو حمٚمٞم اا ٤مأضمٜمٌٞم اا ا   يماا٤من يماا٤مومرً ؾمااقا  ،هااق اًمٙماا٤مومر ُمقضمااقد قمااغم إرض ُمقضمااقد -!اًمااديـ يمٚمااف هلل أو ٓ

ٌَؾ رسمٜم٤م   ،ضمٝم٤مُد ه١مٓ  اًمٙمٗم٤مر طمتك يٗمتح اهلل سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ سم٤محلؼ وهاق اًمٗمتا٤مح اًمٕمٚماٞمؿ ُمٙمتقٌب قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ىِم

 ،ُمااع اًمّمااؼمّمااار وإٟمااام يتٜماازل اًمٜم ،ـمريااؼ صااؼم وُمّماا٤مسمرة وصمٌاا٤مت ،هاال ـمريااؼ ـمقيٚماا٦م ؛هااذه هاال ـمريااؼ اجلٝماا٤مد

(ُمااع اًمّمااؼمّمااار أن اًمٜم)واقمٚمااؿ  ،ّمااارومٛمااـ همٚماا٥َم سم٤مًمّمااؼم طم٤مًمٗمااف اًمٜم
(1)

ّمااار ائط وأؾماا٤ٌمب اًمٜمؿمااارُمااع سماا٤مىمل  ،

   -أو ؿمٝم٤مدةّمار ٕنف سملم إطمدى احلًٜمٞملم ٟم ،هًارواعمج٤مهد ًمٞمس قمٜمده ُم٤م خي ؛اعمٌّٞمٜم٦م ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

سمف واعصمخااا٤من ومٞماااف واؾماااتٜمزاومف واااارومٚمتًاااتٛمّر احلريمااا٦م اجلٝم٤مديااا٦م إذن ذم  ،ظمااا٤مرٌج ٓ حم٤مًمااا٦م واعمحتاااؾ ظمااا٤مرٌج 

ُمً  ٤مؾم٤مقمٞم٦م ٕن يٙمقن ظمروضمف طملم خيرج هروسمً  ،ُمتقيمٚم٦م قمٚمٞمف ُمًتٕمٞمٜم٦م سم٤مهلل  ،وإهاليمف يماام  ٤مُمادّويً  ٤مواهنزا

أو هماػم  شاًم٘م٤مقمادة» ،ٓ هياؿ َُماـ --!ٚم٦م إمم أهؾ اعؾماالم أهاؾ اًمتقطمٞماديوشمٙمقن ٟمتٞمج٦م ظمروضمف وصمٛمرشمف م ،ىمٚمٜم٤م

ٓمٞمٌااا٦م ذم أؾمااام  وأنااا٤مٍس احلااؼ أو اؾماااتح٘م٤م. اًمثٛماارة اًمّماااار همٌاال  وُمٖمٌاااقن ُمااـ   ،ومااالن أو قماااالن ،شاًم٘م٤مقماادة»

هااذا هااق اعمٝمااؿ وهااق  ،اعمٝمااؿ أن شمٙمااقن اًمثٛماارة واًمٜمتٞمجاا٦م ٕهااؾ اعؾمااالم ويٙمااقن اًمااديـ يمٚمااف هلل --!سم٠مقمٞماا٤مهنؿ

ـُ سمٕمُْماااف هلل  ُمااا٤م دامو ،سم٤مجلٝمااا٤مد طمتااك شمتح٘مااؼ وطمتاااك ٟمّمااؾ إًمٞمٝماا٤م نُماا٠مُمقروالاادف واًمٖم٤مياا٦م اًمتااال ٟمحااـ  اًماادي

  -وٟم٠ًمل اهلل ُمـ ومْمٚمف ،واهلل أقمٚمؿ ،هللوسمٕمْمف ًمٖمػم اهلل وم٢من اًم٘مت٤مل واضم٥ٌم طمتك يٙمقن اًمديـ يمٚمف 

 
 

[شرٚي١ ايعضام اٱع١َٝ٬» ٚايضر ع٢ً َٔ طعِ اخذلام ،َغأي١ اخذلام اؾُاعات اؾٗار١ٜ] 

 ؛خلسًؽ ٗتحسث يي ذكط خأذتطخٖدت يلى خلزوديدت خلزْدزٗٔ :مزكز اليقيه 
 ْد زًؽٍّل خأليودل خلتٖ تٌسس ،ْْل ٌّد٘ ًْا خذتطخٔ حدغل لْن حسر تػَض٘

 شتٌه٘ن خلٗديسٓ»اه٘ٔ ؤٍ ٚود ٗطَسَى ؤى ٗسوَّد خإلس خلٓػدجل خلًطخٖ٘ٔ لسٍلٔ خلًطخٔ

 ؟ٍلَ ْٖ رعء هٌْد يلى خألٖل ،ّل ّٖ زطؤٗٙ ًت٘زٔ خذتطخٖدت هخا

ًمٙمااـ اًمٜم٘مٓماا٦م  ،آظمااؽما. أظماال اًمٙمااريؿ حمتٛمااؾ وضمااقده ٕي شمٜمٔمااٞمؿ أو دوًماا٦م: خ عطيــة اهلل شـــيال

وم٤معمِماااٙمٚم٦م اًمٙمٌاااػمة اعمااادُّمرة هااال أن ياااتٛمٙمـ اًمٕمااادو ُماااـ  ؟آظماااؽما.قماااغم أي ُمًاااتقى طمّماااؾ : اًمٗم٤مرىمااا٦م هااال

                                      
 ( وىم٤مل: طمدي٨م صحٞمح-26١1ُمًٜمد أمحد ) (٧)
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يٕمٜمال قماغم  ،وٟمٕمٜمل سم٤مًم٘مٞم٤مدة ُم٤م هق أقمّؿ ُمـ إُماػم إقماغم ًمٚمتٜمٔماٞمؿ أو اًمدوًما٦م ،اظمؽماىمؽ قمغم ُمًتقى اًم٘مٞم٤مدة

ُمًتقى ىمٞما٤مدي ومّٕما٤مل ُمِما٤مرك ذم اختا٤مذ اًم٘مارار وذم اًمتقضمٞماف وذم آـماالع قماغم اعمٕمٚمقُما٤مت وآؾماؽماشمٞمجٞم٤مت 

قمااااغم اجلامقماااا٦م سم٤مًمٙم٤مُمااااؾ ْمااااال وم٘مااااد ي٘م ،وشماااادُمػمه سمحًاااا٥م ىمقشمااااف ويمثرشمااااف ،هااااذا آظمااااؽما. اعماااادُّمر ،وهمػمهاااا٤م

ىمااا٤مت اًمتااال شم٘ماااع قماااغم ُمًاااتقي٤مت دٟمٞمااا٤م ،واًمٕمٞمااا٤مذ سمااا٤مهلل ،ويااادُّمره٤م ومٕماااال ٤م. ؾمااااٞمومٝمااال شمااادظمؾ ذم  ،وأُمااا٤م آظمؽما

ذم وم٠منااا٧م  ،وهاااذه ٓ يٙمااا٤مد يٜمجاااق ُمٜمٝمااا٤م شمٜمٔماااٞمؿ أو و٤مقمااا٦م أو دوًمااا٦م ُمٝماااام يم٤مٟمااا٧م حمؽمؾمااا٦م ،٤ماجلقؾمًااا٦م اصااآمالطًم 

رً  ،طمرب ُمع اًمٕمدّو وهذه احلرب ؾمج٤مل ًمٙمـ اعمٝماؿ أٓ يّماؾ اًمٕمادو  ،ايٜمجح ذم اظمؽماىمؽ ُمرة ويٗمِمؾ ُمرا

 -ومٝمذا قمغم وضمف اعو٤مل --ذم اظمؽماىمٜم٤م إمم ُمًتقى يتحٙمؿ ومٞمٜم٤م

 ،ُمااـ اًمٕماادو أو ُمااـ ضمٝماا٤مت أظماارى صاادي٘م٦م ذم فم٤مهرهاا٤م ،ومٙمااؾ شمٜمٔمااٞمؿ ىمااد يتٕماارض ًماإٌمض آظمؽماىماا٤مت

وم٤مقمت٘ماا٤مدي أهناا٤م إن ؿماا٤م  اهلل ذم أجااٍد  ،سمخّمقصااٝم٤م شًماا٦م اًمٕماارا. اعؾمااالُمٞم٦مدو»وأُماا٤م اًمًاا١مال قمااـ  ،هااذا حمتٛمااؾ

ئؿ ،٦م اعظماااقة ًمّماااح٦م اعماااٜمٝم٩م وؾماااالُمتفؾمااااٞموأن ىماااقة اًمٕم٘مٞمااادة وطم٤ًم ،أُمٞمٜمااا٦م ُمقصمقىمااا٦م  ،وـمرياااؼ إظماااذ سمااا٤مًمٕمزا

وأن اًم٘مٞماا٤مدة شمٜمٌااع ُمااـ اعمٞماادان  ،وىم٤مدشمٜماا٤م ىماادوشمٜم٤م ،إُم٤مُمٜماا٤م أُم٤مُمٜماا٤م: واًم٘مٜم٤مقماا٤مت واًمااققمل اعمااؽمايمؿ اًمااذي ُمٗماا٤مده أن

ٜمااال سماااف ُمٞمااادان اًمٕمٛماااؾ اًمّمااا٤مًمح سمٛمٕمٜمااا٤مه إؿماااٛمؾ اًماااذي ُماااـ أبااارز ُمٙمقٟم٤مشماااف هٜمااا٤م اجلٝمااا٤مد سمااا٤مًمٜمٗمس وصمٌاااقت وأقم

وظمروضمااااف ُمااااـ  ،ودماااا٤موزه ًمٚمٕمديااااد ُمااااـ آظمتٌاااا٤مرات اًمّماااإم٦ٌم ،ة اعٟمًاااا٤من ُمااااع اًماااازُمـؾماااااػمصااااد. وصااااح٦م 

٤م  ُماااـ اعمٌااا٤مدئ ؿمااااٞموهماااػم هاااذه إ ،شاًمٙماااالم»و شاًم٘ماااقل» وقمااادم اًمتٕمقياااؾ قماااغم جمااارد ،٤مُمٝماااذسمً  ٤ماعمحٙمااا٤مت ٟم٘مًٞمااا

وَُماااااـ ؿمااااا٤ميمٚمٝم٤م وىم٤مراااااا٤م وؾمااااا٤مر قماااااغم ٟمٗماااااس اًماااااٜمٝم٩م ُماااااـ  شاًم٘م٤مقمااااادة»واًم٘مٜم٤مقمااااا٤مت وُمٙمقٟمااااا٤مت اًماااااققمل ًمااااادى 

 -!ئ٤م يم٤معمًتحٞمؾ قمغم ُمًتقى اًم٘مٞم٤مدة واًمت٠مثػمؿماٞمهذه يمٚمٝم٤م دمٕمؾ ُمـ اظمؽماىمٝم٤م  ،اجلامقم٤مت

وانا٤مده وشمٕم٤موٟماف  ،وىمدراشماف اح٤مديا٦م ال٤مئٚما٦م ،٦موأن٧م يٙمٗمٞمؽ أن اًمٕمدو قمغم طمرده وىمقشمف وضمؼموشماف اًمٗمت٤ميما

ٓ شماؼمز ومٞمٝما٤م  ،وُمع يمؾ ذًماؽ هال صا٤مُمدة صا٤مسمرة صم٤مسمتا٦م ُمت٠مخ٘ما٦م ،شاًم٘م٤مقمدة»ىمّٞمف وهمرسمٞم٦م قمغم ؿمارضمتامقمف يمٚمف وا

 -هذا يٙمٗمل دًمٞمال ًمٚمٛمت٠مُمٚملم ،اًم٘مٞم٤مدات إٓ سمٕمد ـمقل قمٜم٤م  ؿمديد

   -ٟم٠ًمل اهلل أن  ٗمظ يمؾ اعمج٤مهديـ وي٤ٌمرك ومٞمٝمؿ

وهاااؾ  ،ش٦م اًمٕمااارا. اعؾماااالُمٞم٦مدوًمااا»٤م  ُماااـ إظمٓمااا٤م  إمم ؿمااااٞموأُمااا٤م ُمااا٤م ىمٚمااا٧م إن سمٕماااض اجلامقمااا٤مت يٜمًااا٥م أ

ٚمف صااٞماًمٙماالم ذم شمٗم٤م ـٓ يٛمٙماومٝماذا  ؟٤م  ًمق صاح٧م ضمزئٞما٤م هال واىمٕما٦م ٟمتٞمجا٦م اظمؽماىما٤متؿماٞمإن هذه إ :ي٘م٤مل

  ُماااـ ذًماااؽ ومٝماااذا ٓ يٜمااا٤مذم ُمااا٤م ؿماااالضِماااد ًمٙماااـ إن وُ  ،ؾ اـمالقمااا٤م ي١مهٚمٜمااا٤م ًمٚمحٙماااؿصااااٞمًمٕمااادم اـمالقمٜمااا٤م قماااغم اًمتٗم٤م

 -ي٦م قمغم ُمًتقي٤مت دٟمٞم٤مارِمويٙمقن ُمـ اًمدظمـ اًمذي ىمد  ّمؾ ذم أي و٤مقم٦م سم ،ىمدُمتف

 -مُملم --ؿماريمؾ ذي  ؿمارٟم٠ًمل اهلل أن يٙمٗمٞمٜم٤م واعمًٚمٛملم 
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[بضٖا ٚؾادضٖا ؛طضٜل اؾٗار قتاز إٍ نٌ ا٭١َ] 

 ٘ٗ٘هى ٚل خأذتاْدت ٍتًسز خلوٌدّذ ٍخألٗسَٗلَر٘دت ْٖ سدحٔ خألهٔ  :يهطٚع خل
ٍو طـطٍخلو ،زٛل ْحدتْنلٛي قطٕٗ خلزْدز ٌٗسُٖ ؤى ٗستَير خلٌدس  ،خلوسلؤ خلَ٘م

  ؟دؤل٘س ّصخ غح٘حٖ ،زل حتى بلى خلسط ٍخلٓدرط ،ٚل خلكدٖدت ،خلزْدزٕ هحتدد بلى خلٛلّ

وهق حمتا٤مج  ،وع إُم٦م يمٚمٝم٤مِماروم٤مجلٝم٤مد ُم ،قمغم اجلٛمٚم٦م ،ٟمٕمؿ هذا صحٞمح وطمؼ: خ عطية اهللشـيال

 ،م وإن يما٤من فما٤مهره ؾماٚمٞماًم ًمٙماـ اٟمتٌاف إمم أن هاذا اًمٙماال ،إمم ضمٝمقد اجلٛمٞمع ويًاتققم٥م اجلٛمٞماع ُماـ اعمًاٚمٛملم

 --!ُمـ اًمتٚمٌٞمس واًمٖمٚمط ٤مئً ؿماٞموىمد يتْمّٛمـ  ،ًمٙمـ ومٞمف ٟمقع ُمـ اعو٤مل

 ٌح هاذا صاحٞم ،وع إُما٦م يمٚمٝما٤م واًمٙماؾ ُمًا٤مهؿ ومٞمافِمااروع اجلٝم٤مدي هق ُمِمارأن اًم٘مقل سم٠من اعم :سمٞم٤من ذًمؽ

 اًمًا٤مسم٘ملم وشمٗما٤موت ُما٤م سمالم ،ًمٙمـ هذا ٓ يتٜم٤مرم ُمع شمٗم٤موؾ ـمٌ٘ما٤مت إُما٦م وـمٌ٘ما٤مت اعمج٤مهاديـ ،قمغم فم٤مهره

 ،واًمتٗماا٤موت ُماا٤م سماالم ىمٞماا٤مدات اًمٜماا٤مس ويمااؼمائٝمؿ وَُمااـ لااؿ إُماار وَُمااـ سمٞماادهؿ أزُّماا٦م اًمِماا٠من ،ُمااٜمٝمؿ واًمالطم٘ماالم

 -ا  ىمدرً ؿمالوىمد ضمٕمؾ اهلل ًمٙمؾ  ،وسملم همػمهؿ هـ حلؼ اؿ وؾم٤مهؿ ُمٕمٝمؿ

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ژ: خم٤مًمػ ًمٚمٛمٜمٝم٩م اًم٘مرم ّ  ،ومٛمـ يريد أن جيٕمؾ اجلٛمٞمع ؾمقا  ومٝمق خمٓمئ

 ژجئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يبجت حت خت مت ىت يتىئ ىئی ی ی ی 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ژ ،[]احلديد

 ،[]اًمٜم٤ًم  ژٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ې ېى ژ

 -]اًمتقسم٦م[ ژى ائ ائ ەئ ەئ وئ

أن اًم٘م٤مقماد قماـ اجلٝما٤مد  شاًمٜمًا٤م »و شاًمتقسم٦م»وذم ميتل  ،حإومم )مي٦م احلديد( واو أي٦موضمف اًمدًٓم٦م ذم 

سماا٤مًمٜمٗمس همااػم اعمتٕماالّم قمٚمٞمااف )اًمٙمٗماا٤مئل( ووم٤مقمااؾ إقمااامل اًمّماا٤محل٤مت اًمٙمٌااػمة يمًاا٘م٤مي٦م احلاا٤مج وقمااامرة اعمًااجد 

م وٟمحقه٤م  ،وع اجلٝم٤مدي اًمٙمٌػم ًمألُم٦م سما٠منقاع ُماـ اعمِما٤مريم٦م واعمًا٤ممه٦مِمارىمد يٙمقٟمقن ُمِم٤مريملم ذم اعم ،احلرا

قمٜمادُم٤م ٟمزًما٧م هاذه أياا٤مت  ٤مل اعمًاٚمٛملم ذم قمٝمااد اًمٜمٌال وهاذا هاق اًمااذي يما٤من قمٚمٞماف طما ،وهاذا هاق اًمٗمارض

 ژں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھژ: يمااااااام ىماااااا٤مل  ،اًمٙمااااااريامت

ها٤م ي٘متْماٞمف  ،واعمِماقرة وهمػمها٤م ،وسم٤مًمٙمٚمٛم٦م واخلٓم٤مسم٦م واًمتحاريض واًمادقم٤م  ،يم٤معم٤ًممه٦م سمٌٕمض اح٤مل ،]اًمتقسم٦م[

ٓ يًااااااا٤موون  يح أهناااااااؿّماااااااارسمااااااا٤مًمٜمص اًم وُماااااااع ذًماااااااؽ وم٘ماااااااد سمااااااالّم اهلل  ژں ں ڻ ڻڻژ ىمقًماااااااف 

 -!ج٤مهديـ سم٠منٗمًٝمؿ ظمػٌم وأقمغم درضم٦ماعمج٤مهديـ وأن اعم
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ومااقاهلل ًمااق أنٗمااؼ  ،دقمااقا زم أصااح٤ميب): ىماا٤مل اًمٜمٌاال  ،وحاا٤م اظمتّمااؿ ظم٤مًمااد وقمٌااد اًماارمحـ سمااـ قمااقف 

(أطمااديمؿ ُمااؾ  أطمااٍد ذهٌاا٤م ُماا٤م سمٚمااغ ُُمااد أطماادهؿ وٓ ٟمّماااٞمٗمف
(1)

ًمٙمااـ  ،ُمااـ أصااح٤مب اًمٜمٌاال  اُمااع أن ظم٤مًماادً  ،

   -وم٤مٟمٔمر ذم هذا وشم٠مُمٚمف ،ظم٤مص٦م وأقمغم درضم٦م وٓ يًتقي٤من ح٦ٌمٌ صح٦ٌم قمٌد اًمرمحـ سمـ قمقف ص

طمٞماٜمام شمٙمٚمٛما٧م  ،وىماد ىمادُم٧م ذم اجلاقاب قماغم ؾما١مال ؾما٤مسمؼ سمٕماض اًمٙماالم اًماذي ًماف قمالىما٦م ااذا اعمقواع

ومٗمااار. سمااالم َُماااـ ؾماااٌ٘مقا وىمااا٤مم اجلٝمااا٤مد قماااغم أيمتااا٤مومٝمؿ ويمااا٤مٟمقا هاااؿ قماااامد هاااذا  ،قماااـ ىمٞمااا٤مدة اجلٝمااا٤مد ومحٚمااا٦م رايتاااف

وسماالم َُمااـ حلااؼ  ،وطمااقل رايااتٝمؿ اًمتاال رومٕمقهاا٤م اضمتٛمٕمااقا  ،وإًمااٞمٝمؿ وماا٤م  اًمٜماا٤مس ،واااؿ ىماا٤مم سماا٢مذن اهلل ،وعِماااراعم

أو سمٞماااٜمٝمؿ وسماالم َُماااـ ؾماا٤مهؿ ُمًااا٤ممه٦م ـمٞمٌااا٦م  ،اااؿ سمٕماااد ذًمااؽ وّحااا٤م يٚمحااؼ درضماااتٝمؿ ذم اًمّمااؼم واًمثٌااا٤مت واًمااٌال 

هاا٤م ي٘ماادر قمٚمٞمااف ويتٕماالم  ،ُمااـ طمٞماا٨م إٟمااف ُمٓمٚمااقب ُمٜمااف ُماا٤م هااق أيمثاار ُمٜمٝماا٤م ،ًمٙمٜمٝماا٤م ٓ شمااؼمئ ذُمتااف ،ٟمِمااٙمره قمٚمٞمٝماا٤م

 ،اًمِماااخص اعمج٤مهاااد ذم اعمٞمااادان سمٜمٗمًاااف وُم٤مًماااف ،اًمٙماااؾ ُمًااا٤مهؿ ذم اجلٝمااا٤مد: ولاااذا قمٜمااادُم٤م ي٘ماااقل ىم٤مئاااؾ --قمٚمٞماااف

واًمٕماا٤ممل اًمااذي ياادقمق اًمٜماا٤مس إمم اخلااػم ويٕمٚمٛمٝمااؿ  ،واًمِمااخص اًمااداقمؿ سمامًمااف وهااق ضماا٤مًمس ذم سمٞمتااف وسماالم قمٞم٤مًمااف

 ---!ويمذا ويمذا ،اًمديـ

﮵ ژًمٙمااااـ  ،ؾ اًمّماااا٤مًمحٟمٕمااااؿ ٓ ؿمااااؽ أن يمااااؾ هااااذه ُمًاااا٤ممه٤مت ُمِمااااٙمقرة ذم اجلٝماااا٤مد واًمٕمٛماااا: ٟم٘مااااقل ًمااااف

ًمًاا٥ٌٍم ُمااـ أؾماا٤ٌمب  ،ُمٜمااف اًمٜمٗمااػُم إمم اجلٝماا٤مد سمٕمٞمٜمااف ٤مصمااؿ ًمااق يماا٤من اًمِمااخص ُمااثال ُمٓمٚمقسًماا ،[٧6: ]اًمًااجدة ژ﮶

ع وأدقمااقهؿ إمم اخلاااػم قمااـ ـمريااؼ اًمٙمت٤مسمااا٦م ذم ِمااارأناا٤م أقمٚمااؿ اًمٜمااا٤مس أطمٙماا٤مم اًم: ومجٚمااس ذم سمٞمتااف وىمااا٤مل ،اًمتٕماالّم 

 ،ُماـ وضماٍف أفمٝمار وأقمٔماؿّماار ًمٙمٜماف ُم٘م ،فٍ ومٝماذا ُمًا٤مهؿ ُماـ وضما ،ُماثال شاًمٌا٤مًمتقك»واًمدروس ذم  شآٟمؽمٟم٧م»

ه ّماااػمه وٟمحاا٤مول أن ٟم٠مظمااذ قمااغم يديااف وٟمٜمٙماار قمٚمٞمااف شم٘مّماااػمًمٙمٜمٜماا٤م أجْماا٤م ٟمٚمقُمااف قمااغم شم٘م ،وٟمحااـ ٟمِمااٙمر ُمًاا٤ممهتف

ومٝماذا ٓ يٜمٌٖمال أن  ،اًمذي هق هٜم٤م شمرُك واضم٥ٍم ُمتٕملّم قمٚمٞمف )ٕنٜم٤م اومؽموٜم٤م هٜم٤م ذم ُمث٤مًمٜم٤م أنف شمٕملّم قمٚمٞماف اًمٜمٗماػم(

قمااااغم ُمٕمٜمااااك إًمٖماااا٤م   ،وعِمااااروأن اجلٛمٞماااع ُمِماااا٤مرك ذم هااااذا اعم ،هٙمااااذا سماااا٢مـمال. ؛إٟمااااف ُمًاااا٤مهؿ ذم اجلٝمااا٤مد :ي٘مااا٤مل

 -!!ع واًم٘مدرِمارّمٓمدم ىم٤مئٚمف سمحقاضمز اًمؾماٞموٓ يٛمٙمـ أن ي٘مٌؾ و ،هذا ظمٓمػم ضمدا --!اًمٗمقار.

إن اًمٜمٗماػم إمم اجلٝما٤مد شمٕمالّم  :يمؾ هذا ـمٌٕم٤م قمغم ومرض أن هذا اًمٕم٤ممل أو ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ اًمذي ُمثٚمٜما٤م سماف وىمٚمٜما٤م

ويٙمٗماال أن  ،أناا٤م أضمٚمااس ذم سمٚماادي وسمٞمتاال وسماالم أهااكم وقمٞماا٤مزم: صمااؿ مل يٜمٗماار وىماا٤مل ،اًمٗم٘مٝماال قمٚمٞمااف سمحًاا٥م اًمٜمٔماار

هاذا يمٚماف قماغم ومارض أناف  :أىماقل ،شآٟمؽمٟما٧م»اًمٕمٚماؿ واًمٙمتا٥م وإقمٓما٤م  اًمادروس واًمٙمت٤مسما٦م ذم  ِمارأؾم٤مهؿ ذم ٟم

ُماا٤م إذا أ ،)ٟم٤مِصااٌح هلل ورؾمااقًمف(: يٕمٜماال أنااف ،ُم١مّيااد لااؿ واىمااٌػ ُمٕمٝمااؿ ،ًمٚمٛمج٤مهااديـصااار ُمٕماا٤موٌن قمااغم اجلٝماا٤مد ٟم٤م

ويّماّد قمٜماف سماام يٛمٚماؽ ُماـ ىماقة ذم اًمادقمقة  ٤مويراه وٞم٤مقمً  ،وقمٝمؿِماريم٤من ُمـ اًمٜمقع اعمٕم٤مرض ًمٚمٛمج٤مهديـ وُم

                                      
 (-14١1صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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وع ِمااارومٙمٞمااػ ي٘ماا٤مل إٟمااف ُمًاا٤مهٌؿ ذم ُم ،إًمااخ ---اًمٜماا٤مس قمااـ اعمج٤مهااديـ ويٜمّٗمااار ،واًمٕمٚمااؿ واًماادروس واًمٙمت٤مسماا٦م

ٟمًااا٠مل اهلل  -!وطمااارٌب ًمااافوع ظمّماااٌؿ ِماااارسماااؾ هاااذا واهلل ُمٕمااا٤مرض لاااذا اعم ؟وع إُمااا٦مِمااااراجلٝمااا٤مد اًماااذي هاااق ُم

 -وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اخلذٓن ،اًمًالُم٦م

   -واهلل اعمقومؼ ،أرضمق أن أيمقن ىمد ؾم٤ممه٧ُم ذم شمقوٞمح اًمٗمٙمرة ٟمقع شمقوٞمح

 
 

ٚاعتعزا٤ إدايؿٌ ٕٓٗذِٗ أٚ  ،ايضر ع٢ً َٔ طعِ اْػ٬م ايتٝاص اؾٗارٟ ع٢ً ْؿغ٘] 

[ٚعزّ َضاعا٠ إقاحل ٚإؿاعز ،أٜزيٛدٝاتِٗ
 ود ت٘دض سـٍ٘أ ,لٛي ْٖ ّصخ خإلقدض ٌّد٘ هٓي ٗتْن خلوزدّسٗي  :يقيهمزكز ال

زإًْن هٌحػـطٍى يلى هًتٌٖٗ  ,شخلٗديسٓ»ؤٍ لٌٗل ت٘دض  ،شخلسلٓ٘ٔ خلزْدزٗٔ»

ْ٘ٛخطٍى هي ْتح  ،ٍٗستًسٍى يلْ٘ن ؤّل خلوٌدّذ ٍخإلٗسَٗلَر٘دت خألذط  ،هٌْزْن
ْٖ هسإلٔ  خخلٌهط ر٘سٖ ٍأ ٗحَٗٗى ،خلزسْدت يلْ٘ن ٍأ ٗز٘سٍى تح٘٘س خلرػَم

 ؟!هد تًل٘ٗٛن يلى ّصُ خأتْدهدت ،خلوػدلح ٍخلوٓدسس ٍهَخظٌْٗد

واهلل ي٤م أظمل أقمت٘مد أن هذا اًمٙمالم ومٞمف فمٚمؿ وسمٖمال قماغم اعظماقة اعمج٤مهاديـ : خ عطية اهللشـيال

 سماؾ أنا٤م واهلل أؤيماد ًماؽ أن اعظماقة اعمج٤مهاديـ ،وَُمـ ؾم٤مر قمغم ٟمٗمس ظمٓمٝماؿ ُماـ أهاؾ اجلٝما٤مد شاًم٘م٤مقمدة»ُمـ 

حم٤موًماا٦م نٞمٞمااد ُماا٤م اؾمااتٓم٤مقمقا ُمااـ اخلّمااقم : وهااؿ ُمااـ أومٝمااؿ اًمٜماا٤مس لااذه اعمًاا٤مئؾ ،هااؿ أؾماا٤مشمذة نٞمٞمااد اخلّمااقم

ون٘مٞماؼ اًمٜمٔمار  ،وإهماال. ُما٤م يٚمازم إهمالىماف ،واًماتحٙمؿ ذم اعم٘مادار اعمٜم٤مؾما٥م ُماـ اجلٌٝما٤مت اعمٗمتقطما٦م ،وإقمادا 

يـ وهاااؿ ُماااـ أقمااارف ٤م  هااال ُماااـ صاااٛمٞمؿ وم٘ماااف اعظماااقة اعمج٤مهااادؿمااااٞمهاااذه إ ،ٗم٤مؾمااادذم ُماااقازيـ اعمّمااا٤مًمح واعم

رً  ،وإٟمام جيٝمؾ هذا ُمـ جيٝمٚمٝمؿ ،اًمٜم٤مس ا٤م وأوم٘مٝمٝمؿ ومٞمٝم٤م  -!اواهلل ظمٚمؼ اًمٜم٤مس أـمقا

وٟمِمااٌٝمٝم٤م دائااام سمحاا٤مل اعمتٗماارج قمااغم  ،وًمٙمااـ هاال هم٤مًمٌاا٤م ـمٌٞمٕماا٦م اعمتٗماارج قمااغم اًمِمااخص اًمٕم٤مُمااؾ ذم اعمٞماادان

يٜمٙمار قمٚماٞمٝمؿ ومٞمٔماؾ  ،ومٝماق يارى أظمٓما٤م هؿ وومِماٚمٝمؿ ذم شمًاجٞمؾ إهاداف ،ٓقمٌلم ُمٝمرة يٚمٕمٌاقن اًمٙمارة ُماثال

ٌّٝمؿ يمام هق ُمِم٤مهد يمثػما ُمـ أهٚمٝم٤م ومٕمال ًمٙماـ ًماق هاق دظماؾ اعمٞمادان حا٤م اؾماتٓم٤مع  ،قم٤مومٜم٤م اهلل وإيا٤ميمؿ ،ورسمام ؾم

 -!ُمٕمِم٤مر ُم٤م ومٕمٚمقا هؿ ِمارأن يٗمٕمؾ قم

 شاًمٕماارا. اعؾمااالُمٞم٦م ٦مدوًماا»رب ذم وزياار احلاا, شأيب محاازة اعمٝماا٤مضمر»وىمااد ؾمااٛمٕم٧ُم ذم يمٚمٛماا٦م أظمٞمٜماا٤م اًم٘م٤مئااد 

ىمااؾ » :ـه سمٕمٜمااقان٧626ػم اًماذي صاادر ذم ؿمااٝمر رسمٞماع أظماار ُمااـ هاذه اًمًااٜم٦م ؾماٛمٕم٧ُم ذم ظمٓم٤مسمااف إظماا ,أن

وماقاهلل ًم٘ماد  ،ـها شوًماٞمس يماام ئماـ اًمإٌمض أنٜما٤م ٓ ٟمٗم٘ماف نٞمٞماد اخلّماقم --» :قم٤ٌمرة ي٘مقل ومٞمٝما٤م شُمقشمقا سمٖمٞمٔمٙمؿ

 ،ٕن هذه اًمٙمٚمٛم٦م ىمٞمٚم٧م وشم٘ما٤مل دائاام ُماـ يمثاػم ُماـ اًمٜما٤مس --!واحلزن ي٘مٓمر ُمـ هذه اًمٕم٤ٌمرة ؿمٕمرت سم٤معمرارة
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 -ًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن ،حمزٟم٦م وُم١مذي٦م ضمدا وهل

ًماااق يمااا٤من اعمج٤مهااادون ٓ  ًاااٜمقن نٞمٞماااد اخلّماااقم وٓ يٕمروماااقن وماااـ اًماااتحٙمؿ ذم وماااتح وإهماااال. اجلٌٝمااا٤مت 

 --!اوآٟمٗمالت مل يًتٓمع ُمٕمف أطمد ضمٝم٤مدً واك ئ٤م ُمـ اًمٗمقؿماٞمًمرأج٧م 

واعمٗم٤مؾماااد وٓ يٗم٘مٝمقهنااا٤م ٤م  وٓ يٌااا٤مًمقن سمٛماااقازيـ اعمّمااا٤مًمح ؿمااااٞمإذا يمااا٤من اعمج٤مهااادون ٓ يٕمروماااقن هاااذه إ

 والٜماد ّماالمسمقا اًمْماروح٤مذا مل ي ،وذم يمثػم ُمـ اًمٌٚمدان ،وذم سمٚمدان اخلٚمٞم٩م ،ح٤مذا مل يِمٕمٚمقا احلرب ذم اًمِم٤مم

واٟمٔماار يمٞمااػ  ،شوزيرؾماات٤من»واٟمٔماار يمٞمااػ  ّٞماادون اجلااٞمش اًم٤ٌميمًاات٤م  ذم  ،ومل يٕمٚمٜمااقا احلاارب قمااغم سم٤ميمًاات٤من

 --!هذا اًمًٙمقت وٓىمقا ومٞمف إذىطمٞمدوا إيران وؾمٙمتقا قمٜمٝم٤م ـمقيال وصؼموا قمغم 

اااا٥ُم إمم اًمٕمٚماااؿ واًمااادقمقة واًمٙمت٤مسمااا٦م واًم٘مٚمااااؿ ًَ ومل  ،واٟمٔمااار يمٞماااػ يًاااٙمتقن قماااغم يمثااااػم هاااـ يااا١مذهيؿ هاااـ يٜم

لااا٤م ذم أوضماااف  احم٤مومٔمااا٦م قماااغم ـم٤مىمااا٤مهتؿ واؾماااتثامرً  ،أن يااارّدوا قمٚمٞماااف أو يٗمتحاااقا ضمٌٝمااا٤مت ُمٕماااف وُماااع هماااػمه يِمااا٤مؤوا

ويمااام  ،ومٞمٜمٌٖماال ًمااف أن يت٠مُمٚمٝماا٤م ،ر اًمتاال شمقؾّمااع أومااؼ اعٟمًاا٤منَ وهمااػم هااذا اًمٙمثااػم اًمٙمثااػم ُمااـ ُمٜماا٤مطمل اًمٜمٔماا -!اخلااػم

ُماامٌن »: واعمتٗم٤مئااؾ ي٘مااقل ،شاًمٙماا٠مس ٟمّمااٗمف وماا٤مرغ» :وي٘مااقل ،اعمتِماا٤مئؿ يٜمٔماار إمم ٟمّمااػ اًمٙماا٠مس اًمٗم٤مرهماا٦م :ىمٞمااؾ

: وم٤معمج٤مهااادون هاااذه ـماااري٘مٝمؿ ؛ًمٙماااـ اٟمٔمااار إمم شمريمٞماااز يماااؾ واطماااٍد أجاااـ ،ومهااا٤م ذم اعمٕمٜماااك واطماااد ،شإمم اًمٜمّماااػ

ولاذا دماد هاذا  -!٤موسم٤مخل٤مذًملم واعمخ٤مًمٗملم واًمٜم٤مهلم قمـ اجلٝما٤مد رأؾًما ،يمثرة اًمالئٛملمـمريؼ آسمتال  سم٤مًمٚمقم و

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ژ: إًمٞماااف ذم اًم٘مااارمن سمقواااقح اُمِماا٤مرً 

 ژھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې

 -]اح٤مئدة[

شمر  ٓ )و (هؿ ُمااااـ ظماااا٤مًمٗمٝمؿْماااااري ٓ): طماااادي٨م اًمٓم٤مئٗماااا٦م اعمٜمّمااااقرة ،وذم احلاااادي٨م اًمّمااااحٞمح سمااااؾ اعمتااااقا

(هؿ َُماـ ظمااذلؿْمااري
(1)

وأبارز صااٗم٤مت  ،هاذه يا٤م أظماال اًمٙماريؿ هاال ُماـ أبارز صااٗم٤مت وؾماامت هاذا اًمٓمريااؼ ،

وؾماااااامت أهٚماااااف اعمٗمٚمحااااالم اًمٗمااااا٤مئزيـ أهناااااؿ ُم٤مواااااقن ذم قمااااازم وصمٌااااا٤مت ٓ يٚمتٗمتاااااقن إمم ًماااااقم اًمالئٛمااااالم وقماااااذل 

 -يمثرة عمـ أراد اًمت٠مُمؾّماك وإُمثٚم٦م ٓ ن ،اًمٕم٤مذًملم

 --!ون أهؾ اعمٜم٤مه٩م إظمرى ويٗمتحقن ضمٌٝم٤متدُ ٕمْ إن اعمج٤مهديـ يًتَ  :وأن٧م شم٘مقل

ُماااـ إجااا٤مم ُماااـ اعظماااقة ذم  ٤مهاااؾ ؾماااٛمٕم٧م يقًُمااا ،ذم اًمٕمااارا.ا: واااارٓم٤م ؾماااٝمال طم٤مًااااٞمئ٤م سمؿمااااٞمأنااا٤م أىماااقل ًماااؽ 

أهنااؿ هنااقا أي إٟمًاا٤من أراد  شدوًماا٦م اًمٕماارا. اعؾمااالُمٞم٦م»أو ُمااـ  شجمٚمااس ؿمااقرى اعمج٤مهااديـ»أو ذم  شاًم٘م٤مقماادة»

   ؟أو همػمهؿ ،ُمٜمٓمٚم٘م٤م ُمـ ُمٜمٝم٩م وـمٜمل ىمقُمّل أريضّ  ٤موًمق يم٤من سمٕمثٞم٤م أو ىمقُمٞمً  ،أن جي٤مهد قمـ اجلٝم٤مد

                                      
 شم٘مدم خترجيف- (٧)
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هااااؾ أطمااااٌد ُمااااٜمٕمٝمؿ أو أنٙماااار قمٚمااااٞمٝمؿ  ،هاااا١مٓ  اًمٌٕمثٞمااااقن يٜمِماااآمقن ذم شمِمااااٙمٞمالت ُم٘م٤موُماااا٦م وقمٛمااااؾ ُمًااااٚمح

هاااؾ يٗمٕمااؾ هاااذا  ،ياا٤م رضماااؾ اشم٘مااقا اهلل ؟ُم٘ماا٤موُمتٝمؿ أو وىماااػ ذم ـمااري٘مٝمؿ واؿماااتٖمؾ اااؿ ووماااتح ُمٕمٝمااؿ ضمٌٝمااا٤مٍت 

ف ذم اجلٝمااا٤مد واخلاااؼمات اًمٓمقيٚمااا٦م اعمؽمايمٛمااا٦م اًماااذيـ حمّماااتٝمؿ اعمحاااـ وصاااٝمرهتؿ قم٤مىماااؾ ومْماااال قماااـ أهاااؾ اًمٗم٘مااا

 --؟!اًمتج٤مرب

   ؟هؾ ُمٜمٕمٝمؿ أطمٌد وضمٕمٚمٝمؿ ؿمٖمٚمف اًمِم٤مهمؾ ،وه١مٓ  اًمّمقومٞم٦م وأهؾ اًمٓمر. جي٤مهدون وي٘م٤موُمقن

 -سمؾ ٟمحـ ٟمِمجٕمف ،اومٚمٞمتٗمْمؾ ُمِمٙمقرً  ،ب اًمٕمدو ويٜمٙمل ومٞمفْماريمؾ َُمـ يريد أن ي

اعمّما٤مًمح واعمٗم٤مؾماد اًماذي  ا٥ّم يمثاػم ُماـ اًمٜما٤مس اًمدٟمدٟما٦م طمقًماف  ًمٙمـ يمؾ ذًمؽ أجْم٤م هق ظم٤موع ًم٘ما٤مٟمقن

واعمج٤مهاادون هااؿ ُمااـ أقماارف  ،وُمااـ طم٤مًماا٦م إمم طم٤مًماا٦م ،وُمتٖمااػٌم احلٙمااؿ ومٞمااف ُمااـ ُمرطمٚماا٦م إمم ُمرطمٚماا٦م ،وُيقًَمااع سمااف

 -!وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن ،اًمٜم٤مس سمذًمؽ

 -وأُمث٤مًمف اًمٙمثػم شقمٌد اهلل اجلٜم٤ميب»خ ِماٞمواٟمٔمر يمٞمػ قم٤مُمؾ اعمج٤مهدون اًم

أن اخلّمااااااقم يتٝمٛمااااااقن اعمج٤مهااااااديـ سماااااا٠مهنؿ ٓ يٌاااااا٤مًمقن سمٛمااااااقازيـ اعمّماااااا٤مًمح واعمٗم٤مؾمااااااد وٓ  --ٗم٤مرىماااااا٦مواعم

وقمٜماادُم٤م  ،وىمٚماا٦م اًمٗم٘مااف وقماادم اعمٕمروماا٦م سم٤مٕىمًاا٤مم وإنااقاع وُماا٤م إمم ذًمااؽ شاحلَْرومٞماا٦م» ويٜمًااٌقهنؿ إمم ،يٗم٘مٝمقهناا٤م

أن ٟمٛمٜماع أُمثا٤مل ال ْماإن اًمٜمٔمر إمم ُمّمٚمح٦م اعؾمالم واعمًاٚمٛملم شم٘مت: ي٠ميت اعمج٤مهدون وي٘مقًمقن ذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م

ي٘مقًماااقن )أوئلاااؽ  ،وأناااف جيااا٥م أن ٟمتّماااّدى لاااؿ ،هااا١مٓ  اًمٌٕمثٞمااالم واعمتًاااّٚم٘ملم ُماااـ أن  ّمااادوا صمٛمااارة اجلٝمااا٤مد

 -!!اٟمٔمروا يمٞمػ ُيِمٕمٚمقن ومتٜم٦م: اخلّمقم(

ـمرياااؼ اًمّماااؼم قماااغم إذى  ،وهاااذه ـماااري٘مٝمؿ يماااام ىمٚمااا٧م ًماااؽ ،واعمج٤مهااادون لاااؿ اهلل  ،ومااا٤مهلل اعمًاااتٕم٤من

وًمٙماـ هاق  ،وٓ يما٤من اًمزرىما٤موي وٓ هماػُمه ،ىم٤مم ضمٝم٤مٌد أصال وٓ ُروِمٕم٧ْم راي٦م وًمقٓ ذًمؽ ح٤م ،وًمقم اًمالئٛملم

 -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،اهلل وشم٠مجٞمده ٕهؾ احلؼ واًمّمؼمّمار ٟم

 
 

َٹ]   ، ٔ ايؾٝخ أبٞ َقعب ايظصقاٟٚ ٚأبٞ أْػ ايؾاَٞايكٍٛ ٗ تظن١ٝ ايؾٝخ اؾٓابٞ 

َٶا [ٚسنض ؾٛا٥ز ٗ َغأي١ ايتظن١ٝ عُٛ
  ؤزد »د طـٌْْ٘د٘ هي شٚط ؤى خل ،شخلزٌدزٖ»د طـ٘يلى شٚط خل ،ًًن :يخل٘ٗ٘هطٚع

 -!ٖس ٖسل ضؤسِ  شؤزد ؤًس خلطدهٖ»ٍؤى  شخلزٌدزٖ»ٖس ظٚى   شهػًر خلعضٖدٍٕ

 ؾمااال٤مًاٞمىمْمااٞم٦م اًمتزيمٞماا٦م هااذه ُمااـ أقمااقص اًم٘مْماا٤مي٤م ذم اًمٕمٛمااؾ اًم ،أظماال اًمٙمااريؿ: خ عطيــة اهللشـــيال

 -٦مؾماٞموومٞمٝم٤م دم٤مرب ىم٤م ،واجلٝم٤مدي واًمدقمقي
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 ،  ُمااـ اًمٙمٚمٛماا٦م اًمٓمٞمٌاا٦مِمااالاعمِمااٙمٚم٦م أنااؽ أناا٧م طمٞمااٜمام شمريااد أطمٞم٤مٟماا٤م أن شمتاا٠مخػ سمٕمااض اًمٜماا٤مس وشمٙمًااٌٝمؿ سم

ٌّقٟماافؿماااٞموشمًااٛمٕمٝمؿ  ،وسمٕمااض اًمثٜماا٤م  اعم٘متّمااد  ،وشمتٚمٓمااػ ُمٕمٝمااؿ وشمٓمٞماا٥م ظمااقاـمرهؿ ،ئ٤م ُمااـ اًمٗمخاار اًمااذي  

ف وأثٜمااك وُمدطما ،ها٤م ىماد زيما٤مه: ُي٘ما٤مل ،طمٞماٜمام شمٗمٕماؾ ذًماؽ أطمٞم٤مٟما٤م ُمااع سمٕماض اًمٜما٤مس --وشمٙماؼّم ااؿ ،هؿِمااػموشمًت

 ،ئ٤م ومٕماااالؿماااٞمومااٞمٔمـ ٟمٗمًاااف  ، هاااذا اًمتٕم٤مُمااؾ ٟمٗمًاااف ومتٜماا٦م قماااغم ذًمااؽ اًمِماااخص اعمٕمٛمااقل سمااافّماااػموأطمٞم٤مٟمااا٤م ي ،قمٚمٞمااف

 ،وٕناف رىماٌؿ صإم٥ٌم ٓ يٛمٙماٜمٝمؿ دما٤موزه ،وئمـ أنف ُم٤م ؿم٤موروه )اعمج٤مهدون( إٓ ٕنف ُمًاتحؼ ًماذًمؽ ًمذاشماف

وأخقاهنا٤م ٓ  اٞمط اا٤م إٓ اًماذي  ارِماوٟمٗمقس اًمٌ ،وجمّرب واًمتج٤مرب ومٞمف يمثػمة ،ومٝمذا ُمقرد ومتٜم٦م --!وأنف وأنف

   -وومٞمٝم٤م قمج٤مئ٥م ،ظمٚم٘مٝم٤م 

زٟمً  ذم  ِماالمت: يٕمٜمال أنا٧م سمتٕمٌاػم صاحٗمل ،واطمتٞم٤مـما٤م وطمًا٤مسم٤مت دىمٞم٘ما٦م ضمادا ٤موم٠من٧م ذم طم٤مًم٦م شمًتدقمل شمقا

ٌّقن اًمٚمقم --سم٤مًمٗمٕمؾ ،طم٘مؾ أخٖم٤مم  --! ؿمالويٚمقُمقن قمغم يمؾ  ،وأن٧م ذم وؾمط ىمقم  

 -!!ملَ مل يٗمٕمٚمف ،هال ومٕمٚمف: ٕمٚمف ىم٤مًمقا وإن مل شمٗم ،مل ومٕمٚمف: ئ٤م ىم٤مًمقا ؿماٞمإذا ومٕمٚم٧م 

 ،وٓ أريااد أن أتٙمٚماااؿ قمٚمٞماااف ،أنااا٤م ٓ أقمرومااف وٓ أؾماااتٓمٞمع شم٘ماااقيؿ اًمرضمااؾ سمِماااٙمؾ يم٤مُماااؾ ،شاجلٜمااا٤ميب»خ ِماااٞماًم

خ اجلٜما٤ميب ِمااٞمها٤م قمرومٜما٤مه قماـ اًم --!يم٤من ومٞمف دٓٓت ؾماٚمٌٞم٦م شىمٜم٤مة اجلزيرة»ُمع وال وإن يم٤من ًم٘م٤مؤه اًمِمٝمر اح٤م

وأناااف ؿماا٤مرك ذم اجلٝمااا٤مد  ،وأنااف ُماااـ أهااؾ اًمٗمٚمقضماا٦م ،اًمٓمااار. اًمّمااقومٞم٦م خ ُمتّماااّقف ُمٜمتًاا٥ٌم إمم إطماادىؿماااٞمأنااف 

   -وضم٤مهد ُمع أهؾ اًمٗمٚمقضم٦م وُمع قمٛمقم اعمج٤مهديـ ذم ُمٕمريمتل اًمٗمٚمقضم٦م ،ضمزاه اهلل ظمػما 

يماااام يمتااا٥م ذم سمٕماااض رؾمااا٤مئٚمف  شمٕمااا٤ممم يت٠مخٗماااف ويٌٕمااا٨م ًماااف اعظماااقة وهاااق  شأباااق ُمّمااإم٥م»خ ِمااااٞمويمااا٤من اًم

ٟمااف هااق اًمااذي اىمااؽمح قمااغم اعظمااقة إدظماا٤مل  صمااؿ  ،ؾماا٤مقمتٝم٤م شجمٚمااس ؿمااقرى اعمج٤مهااديـ»خ ذم ِماااٞماًمًماإٌمض إظمقا

 ،ُمااـ اخلااػم ذم ذًمااؽ واًمتاا٠مخػ ًمااف وًمٚمٜماا٤مس واضمااتامع اًمٜماا٤مس قمااغم اجلٝمااا٤مد حاا٤م رأى  ،شمقًمٞمتااف إدارة اعمجٚمااس

أجْما٤م  ،و ؽمُماف ويٙماؼم سماف شاجلٜم٤ميب»خ ِماٞم ًـ إمم اًم شأبق أنس»خ ِماٞمويم٤من اًم ،٤مؾم٦م احلٙمٞمٛم٦مًاٞموهذا ُمـ اًم

اااؾ رأ ،يمااؾ ذًمااؽ شم٠مخٗمااا٤م ًمااف ٌّ  ،وجلٝماا٤مده قماااغم هااذه اًمًاااـ ،ٌتف ذم اعؾماااالمِماااٞمشماااقىمػما ًم ،ؾمااف ذم سمٕماااض اعمااراتوىم

أباق »خ ِمااٞمواًم  شأباق ُمّمإم٥م»خ ِمااٞماًم: يمؾ ذًماؽ ُماع قمٚماؿ اعظماقة ،خ٦م واًمٕمٚمؿِماٞموهذا آٟمت٤ًمب إمم اعم

هاااؿ يٕمروماااقن هاااذا  ،صاااقذّم وقمٜماااده ُماااـ واااالل اًمّماااقومٞم٦م سمحًااا٥م ُمااا٤م قمٜماااده شاجلٜمااا٤ميب»وإظماااقاهنؿ سمااا٠من  شأناااس

 ،وم٘مااف اعمرطمٚماا٦م اًمًااٙمقت قمااـ هااذا واعهمْماا٤م  قمااـ إصم٤مرشماافْماااك ًمٙمااـ اىمت ،٤م ومٞمااف ُمااـ ٟم٘مااصويٕمرومااقن ُماا ،ضمٞماادا

ًمٙمٜماف شما٤مرٌك  ٤موأن ُمٌتدقم٤م جم٤مهدا ظمػٌم ُمـ رضمؾ ؾمٚمٞمؿ آقمت٘م٤مد ٟمٔمرًيا ،وقمدم ضمٕمٚمف ؾمٌٞمال ًمالومؽما. واًمتٜم٤مزع

ف اًم٘متااا٤مَل وأُمٙمٜماااا ْماااارًمٚمجٝمااا٤مد اًمقاضمااا٥ِم اعمتٕمااالّم سم٤معوااا٤مع ؾمااا٤مقمتٝم٤م قماااغم أهاااؾ اًمٗمٚمقضمااا٦م وُمااا٤م طمقلااا٤م وُماااـ طم

ويٛمٙماـ  ،أصاال اوم٢مٟماف ىماد يٙماقن ُمٕماذورً  ،سمخاالف إول ،ومٝمذا اًمت٤مرك ًمٚمجٝما٤مد اعمتٕمالم قمٚمٞماف وم٤مؾماٌؼ  ،اًمٖمقُث 

 -ومٝمذا هق اًمذي طمّمؾ -وهٙمذا ،اًمٙمالم ُمٕمف إن فًمـ أن اًمٙمالم ُمٗمًدة أن شم٠مظمػم



 
622 

 

 

٤ًم. ًمٚمذيـ يٙمثرون ُمـ اًمٚماقم واًم٘ماقل وُمث٤مل يُ  ،وهذا يدًمؽ قمغم ضمقاٟم٥م ُمـ وم٘مف اعظمقة اعمج٤مهديـ

اعمج٤مهاااديـ ٓ  ًاااٜمقن نٞمٞماااد اخلّماااقم ويٙمثااارون ُماااـ وماااتح اجلٌٝمااا٤مت وٓ يٕمروماااقن يمٞماااػ يًاااتققمٌقن سمااا٠من 

   -واهلل اعمًتٕم٤من -اًمٜم٤مَس 

وقمغم يمؾ طم٤مل وم٢من هذا احلؼ واعمٜمٝم٩م اعؾماالُمل اًمِما٤مُمؾ اعمتٙم٤مُماؾ اًماذي قمٚمٞماف اعمج٤مهادون هاق ُماٜمٝم٩م 

وهااق  ،ػم ومل شمٗمًااد ومٓماارهؿاًمااذيـ ومااٞمٝمؿ اخلاا ،وهااق أطمااؼ ُماا٤م اضمتٛمااع قمٚمٞمااف أهااؾ اعؾمااالم ،اعؾمااالم واًمٗمٓماارة

اا ًٌ واخلااػم ياا٠ميت سماا٤مخلػّميـ وياا٠ميت إًمٞمااف  ،٤مجيٛمااع اًمٓمّٞمٌاالم اخلااػّميـ ٕن اًمٌٚمااد اًمٓمٞماا٥م خيااُرج ٟم٤ٌمشُمااف سماا٢مذن رسمااف أي ـمّٞم

واًمٌٚماااد اًماااذي ظمٌااا٨م ٓ خياااُرج ٟم٤ٌمشماااف إن  ،وهٙماااذا اعمٜمااا٤مه٩م اًمْمااا٤مًم٦م يااا٠ميت إًمٞمٝمااا٤م أؿمااا٤ٌمهٝم٤م ،اخلاااػّمون أهاااؾ اخلاااػم

ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چژ: ىمااا٤مل اهلل  --!ؾ اًمتزوياااؼ واًمزظمااارفواعمااازّو. ي٠متٞماااف أهااا ،اظمااارج إٓ ٟمٙمااادً 

 -[]اًمّم٤موم٤مت ژڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڇ ڍ

سماؾ هاق أطماؼ ُما٤م  ،إن هذا اعمٜمٝم٩م اًمذي قمٚمٞمف اعمج٤مهدون ٓ يًتققم٥م اًمٜم٤مس وٓ جيٛمٕمٝماؿ :ومٙمٞمػ ي٘م٤مل

ڄ ژ: قماغم طماد اًمتقضمٞماف اًم٘مارم  اًمٕمٔماٞمؿ ،وع اًمٜم٤مس واؾماتققمٌٝمؿ قماغم قمالهتاؿ وقماغم ىمّماقرهؿ وٟم٘مّماٝمؿ

 ومااام دام اعٟمًاا٤من ُمًااٚماًم  ،  طماادودٌ ؿمااالًمٙمااـ ًمٙمااؾ  ،]إقمااراف[ ژچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

: ًمٙماـ يماام ىمٚمٜما٤م ُماـ ىمٌاؾ ،ا أو وم٤مؾم٘م٤م قمٛمٚمٞم٤م أو اقمت٘م٤مدي٤مّمارة وإن يم٤من ُم٘مّمارومٝمق أخ جي٥م ًمف طمؼ اًمقٓ  واًمٜم

 --!ًمقٌن مظمر ،هذا ًمقٌن واًمًامح ًمف سمًٝمقًم٦م أن يتقمم اًم٘مٞم٤مدة إذا ضم٤م  يزاطِمؿ قمٚمٞمٝم٤م

ُمااـ اًمتااذيمػم دائااام سماا٠من اعماادار ذم شمزيمٞماا٦م أي ٓ سمااد  ،غم اًمتزيمٞماا٦م ووم٘مٝمٝماا٤م ودم٤مرااا٤مأجْماا٤م سمٛمٜم٤مؾماا٦ٌم اًمٙمااالم قماا

يع قماـ ًااروهاق اعمٕماؼّمُ إول واًم ،ٟمٕمؿ اًم٘ماقل ُمٓمٚماقب ،إٟم٤ًمن أو و٤مقم٦م هق اًمٕمٛمؾ وًمٞمس جمرد اًم٘مقل وم٘مط

 ىمااد ؾمااٛمٕمٜم٤م: أن ٟم٘مااػ وٟمٜمتٔماار ىمٚمااٞمال وٟم٘مااقلٓ سمااد  ،ًمٙمااـ قمٜماادُم٤م ٟمًااٛمع اًم٘مااقل احلًااـ ،اعٟمًاا٤من أو اجلامقماا٦م

ـٌ   --!ومًٜمرى ومٕمٚمٙمؿ ،ىمقًمٙمؿ وهق ىمقل طمً

ام ًمٚمٙماؼما  اًماذيـ يًاٛمع اًمٜما٤مس شمزيمٞما٤مهتؿ ُماـ قمٚماام  ؾماٞمواخلٓم٠م ومٞمٝم٤م ُمٙمّٚمػ وٓ  ،هذه ىم٤مقمدة ُمٝمٛم٦م ضمدا

ودًما٧م قمٚمٞمٝما٤م  ،وهاذه اًم٘م٤مقمادة ُمادًمقل قمٚمٞمٝما٤م ذم اًمٙمتا٤مب واًمًاٜم٦م ؛٦م واضمتامقمٞما٦مؾمااٞم٤مؾماٞمأو ىمٞم٤مدات وزقم٤مُما٤مت 

   -ًٚمٛمٝمؿاًمتج٤مرب واشمٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م اًمٕم٘مال  يم٤مومرهؿ وُم

 أهاؾ اًمٕمٚمااؿ واجلٝما٤مد ُماـ إئٛماا٦م ذم ؾمااػمة اًمٜمٌقيا٦م وًاااػمومٗمال يمتا٤مب اهلل ُماـ أدًمتٝماا٤م اًمٙمثاػم وذم اًمًاٜم٦م واًم

   -وطمتك قمٜمد أهؾ اًمٕم٘مؾ واًمتج٤مرب ُمـ اًمٙمٗم٤مر ،اًمديـ واًم٘مدوات واًم٘م٤مدات اًمّم٤محللم قمغم ُمر اًمت٤مريخ

ڻ ۀ ۀ ہ ژ: وىمااااا٤مل ،[1٧: ]مل قمٛماااااران ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄژ: ىمااااا٤مل اهلل 

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ژ: وىمااا٤مل  ،أيااا٦م ]اًمٕمٜمٙمٌاااقت[ ژہ ھ ھ ھ ھ ہ ہ
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]مل  ژہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ژ: وىمااااااااااااا٤مل ،]حمٛماااااااااااااد[ ژٹ ٹ ٹ

 -أي٦م [٧١2: قمٛمران

ًمٙمٜمااااف واااإمٞمػ  ،(ىمااااد ىم٤ملاااا٤م اًمٜماااا٤مُس صمااااؿ يمٗماااار أيمثاااارهؿ): ,إن صااااّح ,وذم احلاااادي٨م اًمااااذي ذم اًمؽمُمااااذي 

وىمد أؿم٤مر اًمؽمُمذي ٟمٗمًف إمم شمْمٕمٞمٗمف ،اعؾمٜم٤مد
(1)

 -أقمٚمؿ واهلل ،

ومتاا٠من طمتااك شمٜمٔماار ذم قمٛمٚمااف وماا٢من واومااؼ ومٕمٚمااف ىمقًمااف  ؛إذا أقمجٌااؽ يمااالُم أطماادٍ » :وىماا٤مل اًمّمااح٤مسم٦م واًمتاا٤مسمٕمقن

 -شومذاك وإٓ ومدقمف

ومٛماـ واوماؼ ىمقًماف ومٕمٚماف وماذًمؽ اًماذي أصا٤مب  ،إن اًمٜم٤مَس ىماد أطمًاٜمقا اًم٘ماقَل يمٚمٝماؿ» :يمام ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد

اف ،طمٔمف ًَ شوَُمـ ظم٤مًمَػ ىمقًمف ومٕمٚمف وم٢مٟمام يقسّمخ ٟمٗم
(2)

   -ذم هذا يمثػم ضمدا ًمق شمتٌٕمٜم٤مه ويمالُمٝمؿ ،

أهاااق ضمااا٤مُرك » ا:ذم ُمًااا٠مخ٦م شمزيمٞمااا٦م اًمِمااا٤مهد طمااالم ىمااا٤مل عماااـ زيماااك ؿمااا٤مهدً  دٟم٤م قمٛمااار ؾمااااٞموُمٕمٚماااقٌم يماااالم 

أو ؾما٤مومرَت ُمٕماف ومٕمرومتاف ،إدٟمك اًماذي شمٕمارف ُمدظمٚماف وخمرضماف
(3)

شأو قم٤مُمٚمتاف سم٤مًمادرهؿ واًماديٜم٤مر ،
(4)

يٕمٜمال  ،

   -ة واًمّمح٦ٌمِماراًمٕمآسمتال  وآظمت٤ٌمرات ُمـ ظمالل اًمٕمٛمؾ واعمٕم٤مُمٚم٦م وـمقل 

ُمااـ اًمٜمٔمااار ذم اًمٕمٛماااؾ واٟمتٔمااا٤مر اًمتجااا٤مرب ٓ سماااد سماااؾ  ،ومٞمٝمااا٤م قمااغم اًم٘ماااقلّماااار واعم٘مّمااقد أن اًمتزيمٞمااا٦م ٓ ي٘مت

أن ٓ سماااد وقمٜمااادُم٤م ٟمٕماااؼّم سمااا٤مخلؼمة وم٢مٟماااؽ  ،ة ًمإلٟمًااا٤من واخلاااؼمة سمااافؿماااارواعمٕم٤م ،ووواااع اعٟمًااا٤من قماااغم اعمحٙمااا٤مت

ـمـ أُماقر اعٟمًا٤من إٟماام شمٌالُم ًمٚمٛمخا٤مًمط ًماف وسماقا  ،شمالطمظ أن ُمٕمٜمك اخلؼمة يدور طمقل اعمٕمروم٦م سمٌقاـمـ إُماقر

   -ا  وؾم٤مئر إطمقالْمارا  واًمًاروذم اًم ااًم٘مري٥م اًمذي سماله وقمرومف ًمٞمال وهن٤مرً  ؿماراعمجرب اعمٕم٤م

ـٌ ـمٞما٥ٌم ذم فما٤مهره ،ولذا قمٜمدُم٤م ٟمرى ُمٜم٤مه٩م اجلامقم٤مت اعمٙمتقسم٦م ُمثال ىماد يٕمجٌاؽ سماؾ  ،ومٙمثاػٌم ُمٜمٝما٤م طمًا

٤مؾماا٦م وٟمٗماقذً  ٤مسمً واارو ،شمٜمقيااعؿ وًاااٞمىماد يًااحُرك ودمااد ومٞمااف إشم٘م٤مٟما٤م وطمًااـ شم٘م ًّ ُمااـ ظمااالل ُمًاا٤مم  اقمااغم أوشماا٤مر طم

ع ذم شماااازيمٞمتٝمؿ واًمثٜماااا٤م  قمٚمااااٞمٝمؿ ًااااارًمٙمااااـ ٓ شمت ،ومٝمااااذا ضمٞمااااد ،٤مّواااااً ٤موذيماااا٤م  وأخٛمٕمّٞماااا٦م وأدسًماااا ،اًمااااققمل واًمالوقماااال

 -طمتك شمرى اًمٕمٛمَؾ وختؼُمَ احل٘مٞم٘م٦م ورا  هذا اًم٘مقل اجلٛمٞمؾ ،واًمِمٝم٤مدة لؿ

 -وزّم اًمتقومٞمؼ واهلل ،هذا ُمـ إمهٞم٦م سمٛمٙم٤مٍن آٟمت٤ٌمه ًمف

 
 

                                      
 ، ووٕمػ إؾمٜم٤مده إًم٤ٌم -شًمقضمفهذا طمدي٨م همري٥م ٓ ٟمٕمرومف ُمـ هذا ا»( ىم٤مل: 125١ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (٧)

 (، وو٤مقم٤مت ُمـ ـمري٘مف-244اًمزهد ًمقيمٞمع ) (2)

 - ]اعم١مًمػ[ٕن اًمًٗمر ئمٝمر طم٘مٞم٘م٦م اعٟم٤ًمن هم٤مًم٤ٌم (1)

 (-24١1( وصححف إًم٤ٌم  ذم: إروا  اًمٖمٚمٞمؾ )2١6١١ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل ) (6)



 
624 

 

 

[بعز ؾؾٌ َؾضٚعِٗ ٗ ايعضام ٚأؾػاْغتإ شأَضٜها» اـٝاصات إتاس١ أَاّ] 

 ٍو طـطخٙى زًس ؤى هيّ خهلل يلى خلوزدّسٗي زةْطدل خلو ،دحسًٌ :مزكز اليقيه
ٍزًس ؤى تحَلت رسدل ؤُْدًستدى ٍغحدض  خلًطخٔ خلى  ،خألهطٖٗٛ ْٖ خلًطخٔ ٍؤُْدًستدى

 ؟ؤهدم ؤهطٗٛد خٙى خلوتدحٔهد ّٖ خلر٘دضخت  ،هٗدزط للُعخٓ

وأن جيٕمااؾ  ،ٟمًاا٠مل اهلل اًمٕمااكّم اًمٙمٌااػم أن خيّٞمااٌٝمؿ وأن جيٕمااؾ يمٞماادهؿ ذم شمْمااٚمٞمؾ: خ عطيــة اهللشـــيال

 -شمدسمػمهؿ شمدُمػَمهؿ

ة اًمّماااااٚمٞمٌٞملم يتجّٚمااااادون ويّمااااا٤مسمرونٓ سماااااد : أوٓ وهاااااؿ  ،و ااااا٤موًمقن سمٙماااااؾ ؾماااااٌٞمؾ ،أن ٟمٕمااااارف أن اًمٖمااااازا

أن  وىماد أُمرٟما٤م رسمٜما٤م  ،ويّم٤مسمرون ويتجّٚمدون أجْما٤م ،وي٠مخٛمقن ضمدا ،٦مؾماٞموىم٤م ةُيٕم٤مٟمقن ذم ذًمؽ ُمٕم٤مٟم٤مة يمٌػم

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ژ :ٟمّمااااااااااااااااا٤مسمَرهؿ وٟمٖمٚماااااااااااااااااٌٝمؿ سم٤مًمّماااااااااااااااااؼم

هاااذا هاااق  ،ژۇئ ۇئژ ٓطماااظ اًمٗمااار. سمٞمٜمٜمااا٤م وسمٞماااٜمٝمؿ شم٘مريٌااا٤م هاااق يمٚماااف ذم يمٚمٛمااا٦م ]مل قمٛماااران[ژۆئ ۈئ

: ي٘ماا٤مل ،ك اعمّماا٤مسَمَرةوهااق ُمٕمٜماا ،وقمٚمٞمٜماا٤م أن ٟمتحااداهؿ سم٤مًمّمااؼم وٟمٖمٚمااٌٝمؿ ،ومٝمااؿ يّمااؼمون ويّماا٤مسمرون --اًمٗماار.

ه أي همٚمٌف سم٤مًمّمؼم سمٓم٦م وهال اعمداوُما٦م قماغم ًمازوم اًمٕمٛماؾ وهال هٜما٤م اًم٘متا٤مل واجلٝما٤مد ،ص٤مسَمَره ومّمؼَمَ  ،ويمذا اعمرا

سمٓمااقن ذم ؾماٌٞمؾ أهااقائٝمؿ وذم ؾماٌٞمؾ اًمٓماا٤مهمقت ومٚماؿ يٌاَؼ وماار. إٓ أنٜما٤م ٟمحااـ أهاؾ اًمت٘مااقى هلل  ،هاؿ يماذًمؽ يرا

،  أهؾ اًمتقطمٞمد واًمٕم٤ٌمدة اخل٤مًمّم٦م ًمٚم٤ٌمري ٟمحٌاف وٟمخ٤موماف  ،ف إؾماام  احلًاٜمك واًمّماٗم٤مت اًمٕماالاًمذي ًم

ؾ ذم ؾمااٌٞمٚمف واسمتٖماا٤م  قمف وٟم٘م٤مشمااِماااروٟمتٌااع رؾمااٚمف وٟمٕمٛمااؾ سم ،يؽ ًماافؿماااروٟمتااذًمؾ ًمااف وٟمٕمٌااده وطمااده ٓ  ،وٟمرضمااقه

 ،ٓم٤منِماااٞم٤مهمقت وإهااقا  واًمِمااٝمقات واًمهااؿ قمٌاادة اًمٓماا ،أُماا٤م هااؿ ومخٚمّٞمااقن ُمااـ هااذا يمٚمااف ،ُمرواا٤مشمف وومْمااٚمف

﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽  ۓژ: ذم أياا٦م إظماارى ويمااام ىماا٤مل اهلل 

 -]اًمٜم٤ًم [ ژ﮿﮾

ُماـ اًمثاقاب وإضمار  ورضما٤م  ُما٤م قمٜماد اهلل  ،ٟمحـ ٟمٖمٚمٌٝمؿ سم٤مًمت٘مقى واًمٕمٛماؾ اًمّما٤مًمح ؛ومٝمذا هق اًمٗمر.

 -هذا هق أؾم٤مس اًمٗمر. سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ،اًمٕمٔمٞمؿ وطمًـ اًمٕم٤مىم٦ٌم

وان  ،ٌااا٦موطمًاااٜم٧م اًمٕم٤مىمّماااار ومااا٢من اضمتٛمٕمااا٤م )احلاااُؼ واًمّماااؼُم( شماااؿ اًمٜم ،هاااق ُماااع اًمّماااؼم وُماااع احلاااؼّماااار واًمٜم

 -ًمٙمـ شمٙمقن اًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمحؼ ،٤ماومؽمىم٤م يم٤مٟم٧م اًمٖمٚم٦ٌم ًمٚمّمؼم هم٤مًمًٌ 

 -طمف ضمٞمداِمارُمقوٕم٤م مظمر ًم ًاروٟم٠ًمل اهلل أن يٞم ،ضمدا اًمت٠مُمؾ ومٞمف هذا اعمٗمٝمقم ُمٝمؿ  

وأومٖم٤مٟمًاات٤من قمااغم اًمٓمريااؼ  ،وماا٤مٔن إُمريٙماا٤من وأوًمٞماا٤مؤهؿ سمٕمااد أن أج٘مٜمااقا سمٗمِمااٚمٝمؿ ذم اًمٕماارا. ظمّمقصاا٤م

 ،وشمٗمٙمااػم وختٓمااٞمط وُمٙماار ُمٜمّماا٥ّم قمااغم يمٞمٗمٞماا٦م اخلااروج سم٠مىمااؾ ظمًاا٤مئر لااؿ هااؿ أن ذم شماادارس ،إن ؿماا٤م  اهلل
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 ،وأن يٕمٚم٘مااقا ومِمااٚمٝمؿ قمااغم ؿمااامقم٦م ُمٜم٤مؾماا٦ٌم ،وأن ٓ يٌاادوا أُماا٤مم اًماادٟمٞم٤م ذم صااقرة اعمٜمٝماازُملم اًمٗم٤مؿمااٚملم اخلاا٤مئٌلم

ٚمٞمٛمٞما٦م اًمتال هال صماؿ اًم٘ماقى إظمارى اعىم ،ٕقمدائٝمؿ وقمغم رأؾمٝمؿ اعمج٤مهادون ٤موأن ٓ يٙمقن ومِمٚمٝمؿ ٟمج٤مطًم 

لااؿ  ٤موهااؿ ُمِمااٖمقًمقن ضماادا سمْمااامن أن ُمااـ يٕم٘مااٌٝمؿ يٙمااقن وًمّٞماااً ،واعم٘مّمااقد هٜماا٤م إيااران ،٤مًمااق ُم١مىمًتااقماادّو لااؿ و

 -ٟم٤مؿمارقمٚمٞمٝمؿ يمام أ ا أو قمغم إىمؾ ٓ يٙمقن ظمٓمرً  ،ُمروّٞم٤م قمٜمدهؿ

 --! ؿمالوهؿ ذم هذا اًمًٌٞمؾ ُياَتاقىّمع ُمٜمٝمؿ أي 

ئااااػ ُمااااـ ؾمااااٜم ناااا٤م شم٘ماااا٤مرير ذم اًمّمااااحػ قمااااـ إُمٙم٤مٟمٞماااا٦م شمًااااٚمٞمح إُمريٙماااا٤من ًمٓمقا  ،٦م اًمٕماااارا.وسماااا٤مُٕمس ىمرأ

 ،وهماػم ذًماؽ ،ُماـ احلاؾ سم٤مًمٜمًا٦ٌم لاؿ اوإُمٙم٤مٟمٞم٦م أن يٙمقن ظمٞم٤مر زي٤مدة إؿمٕم٤مل احلرب إهٚمٞم٦م ذم اًمٕمرا. ضماز ً 

ٌّٓمااقن وٓ ياادرون ُماا٤م  ,ُمااـ ُمٙماار اهلل اااؿ,وهااؿ  اا٤موًمقن وجيّرسمااقن وًمٙمااٜمٝمؿ  ،لااؿ سم٤معمرصاا٤مد واهلل  يتخ

ئٞمٚمٞم٦م عياارانؾمااارسم٦م أُمريٙمٞماا٦م إوااارو -!يٗمٕمٚمااقن ع ىمااقى أظماارى يمثااػمة سمااام ومٞمٝماا٤م اًماادول ُمااع إُمٙماا٤من اًمتحاا٤مًمػ ُماا ،ا

اخلااقف ُمااـ نااّقل اًمٗمِمااؾ : وُمااـ أيمااؼم دواقمٞمااف ُمااع اعمٚمااػ اًمٜمااقوي ،يمااؾ هااذا وارد وسم٘مااقة ،اًمٕمرسمٞماا٦م اعمجاا٤مورة

ٟمٞملم  -!!إُمريٙمل ذم اًمٕمرا. إمم هدي٦م قمغم ـمٌؼ ُمـ ذه٥م ًمإليرا

ومااا٤مت هاااق اًمًااإمل سمِماااتك اًمٓمااار. إمم إؿمااإم٤مل اخلال :اعمٙمااار اخلٌٞمااا٨م اًماااذي يٛمٙمروٟمااافصاااار وُماااـ أهاااؿ قمٜم٤م

وقمٜماااادهؿ ذم ذًمااااؽ  ،وسمٞمااااٜمٝمؿ وسماااالم اًمِماااإم٥م ،وإطمااااداث اًمِماااا٘م٤مىم٤مت سماااالم صااااٗمقف اعمج٤مهااااديـ واعم٘ماااا٤موُملم

ًمٙمـ قمٚمٞمٜما٤م أٓ ٟمٖمٗماؾ قماـ شما٤مريخ ها١مٓ  اًمٙمٗمارة اًمٗمجارة  ،وؾم٤مئؾ ىمذرة ًمٚمٖم٤مي٦م ٓ يتّمقره٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمٜم٤مس

وذم ؾماا٤مطم٤مت يمثااػمة وهمػمهاا٤م  شومٞمتٜماا٤مم»شماا٤مرخيٝمؿ ذم  ،يلم أهااؾ اًمٗمرقمٜماا٦م واًمٓمٖمٞماا٤من واًمٕمٚمااّق ذم إرضّماااراًمٕمٜم

واًمؽميمٞماااااز قماااااغم ىمتاااااؾ اًمٜمًااااا٤م  وإـمٗمااااا٤مل قماااااغم  ،اًمٕمٛمٚمٞمااااا٤مت اًم٘ماااااذرة ُماااااـ ىمتاااااؾ ًمٚمِمااااإم٥م إقمااااازل: دظمٚمقهااااا٤م

قمٞمٞمٜماا٤م : يٞماا٠مس اًمٜماا٤مس وئمٚمااقا ي٘مقًمااقن كطمتاا ،هااذه ُمااـ أهااؿ وأيمثاار وؾماا٤مئٚمٝمؿ ىمااذارة ،وسمٌِماا٤مقم٦م ،اخلّمااقص

 --!!وًمق ن٧م طمٙمؿ اًمٞمٝمقد ،ٓ ٟمريد إٓ إُمـ واًمًالم وم٘مط ،وشمٕمٌٜم٤م

ئل ًمٚمٌٜمٞماا٦م ؾماااٞم ،شإرض اعمحروىماا٦م»٤مؾم٦م ًاااٞم٤مؾم٦م أؿمااٌف سمؾماااٞمٟمتٝماا٤مضمٝمؿ وسمِمااٙمؾ قماا٤مم ا ٤مؾم٦م اًمتاادُمػم اًمٕمِمااقا

واًمٕمٛمٚمٞماااا٤مت اًم٘مااااذرة  ،واعومًاااا٤مد ذم إرض ،وطمتااااك ًمٚمٛمًاااا٤مضمد وهمػمهاااا٤م ،اًمتحتٞماااا٦م وًمٙمااااؾ ُمّماااا٤مًمح اًمٜماااا٤مس

ا  اًماااااذُمؿ ؿماااااارو -!اعم٘مّماااااقد اااااا٤م إطماااااداث أيمااااؼم ىمااااادر ُماااااـ اعطمٌااااا٤مط واًمٞماااا٠مس واًم٘مٜماااااقط واًمٗماااااقى ٤مقمٛمقًُماااا

   -وسمذل إُمقال اًمٓم٤مئٚم٦م ذم ذًمؽ ،ٞم٤م  واًمٕمٛمال واصٓمٜم٤مع إوًم

 ،اعماااا١مُمٜملم أهااااؾ اًمتقطمٞمااااد ،هااااذا همااااػم اًمٓماااار. اخلٗمٞماااا٦م واعمٙماااار اًماااادىمٞمؼ ذم إي٘ماااا٤مع اًمٗمتٜماااا٦م سماااالم أهااااؾ احلااااؼ

اااااا٤مر ،وهماااااػم ذًماااااؽ ،سمااااا٢مهمرا ات وشمٗمْماااااٞمالت وطمتاااااك دقماااااٍؿ ظمٗماااااّل  ٌّ ڑ ک ژ: وىماااااد ىمااااارَئ  ،ومٛمٙماااااُرهؿ يما

وهاال ىماارا ة اًمٙمًاا٤مئّل  ،ژوُل زُ تَ اًَمااژ سمٗمااتح اًمااالم ورومااع اًمٗمٕمااؾ ]إسمااراهٞمؿ[ ژک ک ک گ گ
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چ ژ ،]إنٗم٤مل[ ژڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻژ: وًمٙمـ ٟمحـ ٟم٘مقل يمام قمٚمٛمٜم٤م اهلل

 ژچ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک

ائ ەئ ەئ وئ وئ ژ ،]مل قمٛمران[ ژڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ ،]مل قمٛمران[

  -]اًمٜمحؾ[ ژی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبژ ،]يقؾمػ[ ژۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 
 

 ;غرل إٓنب٘ با٭خ٬م احملُٛر٠ ٗ ايتعاٌَ َع إدايـ ،ب إتشُػايكٍٛ ٗ ايؾبا] 

[خاف١ ايعًُا٤ ايشٜٔ ٚقؿٛا َع اؿهاّ ٗ بعض إغا٥ٌ
 ٍذدغٔ هي خلطسدذ  ،يي ؤًػدض خلزْدز :ء آذطضـٖبشخ تحسحٌد يي  :مزكز اليقيه

ْةًٌد  ،دٍلَ ؤذصًد خلوٌتسٗدت يلى خأًتطًت ًوَشرٖ ،خلصٗي ّن ٍَٖز ؤٕ حطٚٔ بًسدً٘ٔ
ٚدلطسٓ ٍخلحسٓ ْٖ  ،ًطدّس زًؽ خلسلَٚ٘دت ٍخألذاٖ٘دت خلتٖ ٗػْٓد خلسًؽ زدلوٌٓطٓ

زل  ،ٕ خلوردلّ ْٖ ٚخ٘ط هي خألح٘دى زسٍى ٍرِ حٕسـ٘خلركدذ ٍتٛٓ٘ط ؤٍ تسسٗى ٍتٓ

لًسم  شزي زدظخ»د طـ٘حتى ٍغل خلسًؽ بلى ضهٖ زًؽ خلطهَظ خلْٓٗ٘ٔ زدلًهدجن ٚدل

قدََت زاز خلحطه٘ي ٍٍَِْٖ ؾس خلوزدّسٗي هى خلسٍلٔ خلتٖ  هٓدغلتِ لود ًٗتٗسٍى ؤًِ
  ؟و خهلل ٚدها ٍتَخلٖ خلػل٘س٘٘يطـطأ تحٛن ز

وهق ُماـ وٚما٦م اًماٌال  واًماٜم٘مص واًم٘مّماقر واخلٚماؾ  ،  ُمقضمقدؿمالًمألؾمػ هذا : خ عطية اهللشـيال

 ،ٝما٤مد يماام ٟمًاٛمٞمٝمؿوهاذا ًماٞمس حمّماقرا ذم ؿما٤ٌمب اجلٝما٤مد أو أنّما٤مر اجل ،٤ماعمقضمقد ومٞمٜم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم قمٛمقًُما

ئاػ واًمٌٞمئا٤مت اًمدقمقيا٦م واًم وأنا٧م شمارى  ،ُم٘ماّؾ وُمًاتٙمثر ،٦م وآضمتامقمٞما٦مؾمااٞم٤مًاٞمسمؾ هاق ُمقضماقد ذم يماؾ اًمٓمقا

وشمٕمارف أطماقالؿ وسمٕمْماٝم٤م أؾماقأ سمٙمثاػم ها٤م  ،قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل سمٕمض ؾم٤مطم٤مت اًمدقمقة وآٟمتًا٤مب ًمٚمٛمِما٤ميخ

أن يٜمٙمااار هاااـ يمااا٤من ٓ سماااد اخلٓمااا٠م  ًمٙماااـ قماااغم يماااؾ طمااا٤مل --ًمٚمجٝمااا٤مد ذم اعمٜمتااادي٤متصاااار شماااذيمر قماااـ اًمِمااا٤ٌمب اعمٜم٤م

ُماـ سماذل اجلٝماقد اعمًاتٛمرة واًمدائٛما٦م ًمٚمؽمسمٞما٦م واًمتٕمٚماٞمؿ واًمتٗم٘مٞماف ٓ سمد و ،وُيٕم٤مًم٩م وي١مظمذ قمغم أجدي أصح٤مسمف

 -!وىمٛمع اعمٗمًديـ ،أداب واًم٘مدوات اًمّم٤محل٦م وإسمرازه٤م ِمارذم اًمديـ واًمت٘مقيؿ ًمٚمًٚمقك وٟم

أناا٧م  ،ٓ شمٕماارف أيمثاار اًمٜماا٤مس اًمااذي يٙمتٌااقن اعمِمااٙمٚم٦م أظماال اًمٙمااريؿ ذم اعمٜمتاادي٤مت وقماا٤ممل آٟمؽمٟماا٧م أنااؽ

وم٤معمِمااٙمٚم٦م  ،أقمٜماال أهناا٤م ُمٚمٞمئاا٦م سم٤مٕؿماا٤ٌمح ،يمااام ي٘مااقل سمٕمااض اعظمااقة وذم دٟمٞماا٤م أؿماا٤ٌمحوااال سم٤مًمٗمٕمااؾ ذم قماا٤ممل اومؽما 

ويّمإم٥م اًم٘مْما٤م  قمٚماٞمٝمؿ ذم أي ُمٜمتادى أو ؾما٤مطم٦م  ،ٓ شمٕمرومٝمؿ أن٧م وٓ أن٤م وٓ أطمد ـ اًمذيؾمالمهل ذم اعمٜمد

 ا أؾماااقا. اًمٕمااارب وٟمحقهااا٤م هااا٤م يمااا٤من قمٜمااادهؿ ُمٜماااؼمً  ،٤م أؿماااٌٝمٝم٤م سم٤مٕؾماااقا.اعمٜمتااادي٤مت أطمٞم٤مٟمااا٤م أنااا ،طماااقار ويمت٤مسمااا٦م
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 ،أي ؿماخص يًاتٓمٞمع أن يادظمؾ وياتٙمٚمؿ ،ُمثال شًمٜمدن»ويم٤ًمطم٦م اًمٓمرف إهمر اًمٞمقم ذم  ،ًمٚمٙمالم واخلٓم٤مسم٦م

ُمااؾ ُمتٕمااددة ،اًمٜماا٤مس شم٘ماارأ أو ٓ شم٘ماارأ  اًمٓمٞماا٥م يتٛمٞمااز ويٜمٕماارف ُمااع ـمااقل اًمقىماا٧م  ،شماارد أو ٓ شماارد سمحًاا٥م قمقا

وهٙمااااذا ُمااااع ـمااااقل اًمقىماااا٧م شمٕماااارف ُمٜماااا٤مزل اًمٜماااا٤مس  ،ير أجْماااا٤م يتٌاااالمِمااااارواًم ،ًمٕماااا٤مدةوٓ يٛمٙمااااـ أن خيٗمااااك ذم ا

 -ًمٙمـ َُمـ يريد أن يٜم٤مومؼ ويٕمٛمؾ قمٛمال ُمٜمٔمام سم٢مُمٙم٤مٟمف ،اًمٙمت٤مب واعمتحدصملم

 اًماااذيـ يِماااتٖمٚمقن ؿماااٖمال ؾماااالموىماااد يمِماااػ اعظماااقة ذم سمٕماااض اًمًااا٤مطم٤مت اعقمالُمٞمااا٦م ؿماااٌٙم٤مت ُماااـ اعمٜمد

 -أضمٜمدة ُمدروؾم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦مَوومؼ  قمغم ٤مُمؼمجمً 

ًااااا٤مت ـم٤مهمقشمٞمااااا٦م ُمتٗمرهمااااا٦م وراصااااادة ُٕماااااقال ورضمااااا٤مل وُمٙم٤مشمااااا٥م جمٝمااااازة وإُمٙم٤مٟمااااا٤مت قم٤مًمٞمااااا٦م هٜمااااا٤مك ُم١مؾم

٦م واًمتِماااقيش واعومًااا٤مد وسمااا٨م إظماااال. اًمرذيٚمااا٦م واًمااادقمقة إمم ًااااٞموفمٞمٗمتٝمااا٤م وم٘ماااط احلااارب اعقمالُمٞمااا٦م واًمٜمٗم

واًمتِماٙمٞمؽ ذم اًماديـ وأهٚماف وحم٤مرسما٦م اعمج٤مهاديـ وضمٝما٤مدهؿ  ،وإي٘م٤مع اًمٕمداوة واًمٌٖمْما٤م  سمالم اعما١مُمٜملم ِماراًم

 ---!ومٞمٝمؿ وذم اًمٕمٚمام  سمٓمر. ُمتٕمددة سم٤مرزة وظمٗمٞم٦م وشمِمقهيٝمؿ وشمِمقيف ضمٝم٤مدهؿواًمٓمٕمـ 

اعم٘مّمااقد أنااف ذم  ؟وًمٙمااـ َُمااـ هاا١مٓ  ،ٟمٕمااؿ ومٞمٝماا٤م: أىمااقل ،ومٞمٝماا٤م يمااذا شاعمٜمتاادي٤مت» :وم٠مناا٧م قمٜماادُم٤م شم٘مااقل زم

يمثااػم ُمااـ احلاا٤مٓت يّماإم٥م ُمٕمروماا٦م اًمٓمٞماا٥م اًمااذي أظمٓماا٠م وومٞمااف ؾمااق  ظمٚمااؼ ُمااثال  تاا٤مج إمم شم٘مااقيؿ ويٜمٗمااع ُمٕمااف 

 -ومٝمذه ٟم٘مٓم٦م ُمٝمٛم٦م --! اخلٌٞم٨م اًمٜمجس أصال اًمذي ٓ يٜمٗمع ومٞمف شمٓمٝمػموسملم ،اًمت٠مدي٥م

 ،قماا٤ممل اًمٜماا٧م اًمٞمااقم أناا٤م أتقىمااع أنااف  تاا٤مج إمم أن شمٜمْماا٩م اًمٙمثااػم ُمااـ أطمٙم٤مُمااف ووم٘مٝمااف ُمااع اًمقىماا٧م --واحل٘مٞم٘ماا٦م

 -واهلل أقمٚمؿ وإًمٞمف اح ب ،وًمٕمؾ إُمَر أقمجُؾ ُمـ ذًمؽ ،إذا سم٘مل هٜم٤مك وىم٧م أصال

 --ٜم٤م سم٤مًمٕمٛمقمًمٙمـ اعم٘مّمقد أنف قم٤ممل ضمديد قمٚمٞم

جااا٧ُم اًمتًاااٛمٞم٦م  ،وأنااا٤م يمٜمااا٧م أت٠مُماااؾ ذم سمٕماااض اًمقىمااا٧م ذم ُمًااا٠مخ٦م إؾماااام  اًمتااال يًاااتٕمٛمٚمٝم٤م يمتااا٤مب اًمٜمااا٧م ومرأ

 :ًاااالوم٘مٚمااا٧م ذم ٟمٗم ،وأناااامط خمتٚمٗمااا٦م ُماااـ اعمٕمااا٤م  وآظمتٞمااا٤مرات ،سم٤مجلٛمٚمااا٦م اًمٗمٕمٚمٞمااا٦م وآؾماااٛمٞم٦م وسمِماااٌف اجلٛمٚمااا٦م

اًمٜمحاا٤مة وإن أضماا٤مزوا اًمتًااٛمٞم٦م  إن :اح ي٘مقًمااقنِمااارقمٜماادُم٤م يمٜماا٤م ٟماادرس اًمٜمحااق أجاا٤مم اًمٓمٚماا٥م يماا٤من اًم ،ؾمااٌح٤من اهلل

أي أنااف مل  ،إٓ أن هااذا ُمٌٜماا٤مه قمااغم اًم٘مٞماا٤مس )أي قمااغم اًمتًااٛمل سم٤مًمٗمٕمٚمٞماا٦م( وهااق همااػم ُمًااٛمقع ،سم٤مجلٛمٚماا٦م آؾمااٛمٞم٦م

قمااغم ؿمااخص أُمثٚمتااف يمٚمٝماا٤م ُمااـ  ٤ماًٛمااٚمَ يٜم٘مااؾ قمااـ اًمٕماارب اًمتًااٛمل سم٤مٓؾمااٛمٞم٦م ويمااؾ ُماا٤م ٟم٘مااؾ ذم اؾمااتٕمامل اجلٛمٚماا٦م قمَ 

هااذه  -! ؿمااالًمٙمااـ اًمٞمااقم ذم قماا٤ممل اًمٜماا٧م رأجٜماا٤م يمااؾ  ،وٟمحقهاا٤م ،٤موؿماا٤مب ىمرٟم٤مهاا ،شا ؿمااار   شماا٠مبطَ »ااجلٛمٚماا٦م اًمٗمٕمٚمٞماا٦م يماا

 -وم٘مط ًمٓمٞمٗم٦م ًمٚمت٠مُمؾ

وم٤محل٤مصااااؾ أن هٜماااا٤مك سمااااال ؿمااااؽ اًمٙمثااااػم ُمااااـ إظمٓماااا٤م  واخلٚمااااؾ واًمااااٜم٘مص ذم  ؛وٟمرضمااااع إمم أصااااؾ اًمٙمااااالم

واخلاااػّم اًمّمااا٤مًمح  ، تااا٤مج إمم أن شمتٔمااا٤مومر اجلٝماااقد عصاااالطمف وشم٘مقيٛماااف ،ُماااـ اجلٝمااا٦م اًمؽمسمقيااا٦م اعمًاااٚمٛملمؿمااا٤ٌمب 

 -واهلل اعمقومؼ ،ػَم يٜمّمٚمح ُمع اًمقىم٧ماًمذي ي٘مٌؾ اخل
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ومٗماٞمٝمؿ اًمٕما٤ممل  ،ُمٜمٝما٤م شمٗما٤موت درضما٤مت اًمٜما٤مس ،إؾم٤ٌمب ًمٙمثػم ُمـ شمٚمؽ اعمِمٙمالت هال أؾما٤ٌمب ُمتٕماددة

عٌ  ،وـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ وومٞمٝمؿ اجل٤مهاؾ ووماٞمٝمؿ اًمّماٖمػم ووماٞمٝمؿ  ،ووماٞمٝمؿ احلًاـ اخلٚماؼ ووماٞمٝمؿ واّده ،واجلّٝما٤مل أناقا

وُمٜمٝماااا٤م اخلٚمااااؾ اًمٗم٘مٝماااال واًمٕمٚمٛماااال  ،ُمقضمااااقد وهمااااػمهيمااااؾ هااااذا  ،واًمٕم٤مىمااااؾ واًم٘مٚمٞمااااؾ اًمٕم٘مااااؾ ،اًمٙمٌااااػم اعمجاااارب

وآظمتالوما٤مت اعمذهٌٞما٦م وُما٤م يّما٤مطمٌٝم٤م قما٤مدة ُماـ أدوا  اًمتٕمّّما٥م ًمٚمجامقما٤مت  ،اًمٕمٚمٛمٞما٦م واًمٗمٙمريا٦مواك واًمٗمق

م ،وًمٚمٛمِم٤ميخ واعمدارس وُما٤م هاذه  ،ويمؾ إُماراض ُمقضماقدة ٓ شمًاتٖمرب ،سمؾ وًمٚمٌالد وإضمٜم٤مس وإىمقا

 -حـ يم٠مُم٦م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦ماعمٜمتدي٤مت قمغم اًمٜم٧م إٓ اٟمٕمٙم٤مس حل٤مًمٜم٤م ٟم

وَُماـ يٓمٚما٥م  ،وؾمإم٦م أوماؼ ،٦مّمااٞمة وىماقة ؿمخّمااػمواًمتٕم٤مُمؾ ُمع هاذا اًمٕما٤ممل اعمخاتٚمط  تا٤مج إمم طمٙمٛما٦م وسم

   -ًمـ يٕمدُمف ِماروَُمـ يٌح٨م قمـ اًم ،اخلػم جيده

وٓ  ،وأُمااا٤م أن هاااذه إظمٓمااا٤م  نًااا٥م قماااغم أهاااؾ اجلٝمااا٤مد أو هماااػمهؿ ومٝماااذا ُماااـ اًمٔمٚماااؿ واحلٙماااؿ سم٤مًم٤ٌمـماااؾ

سماؾ إٟماام  ٤مؾما٥م اعٟمًا٤من  ،سمٛمجرد أن اعمتٕمّمٌلم لؿ ىم٤مًمقا وومٕمٚماقا وأؾما٤مؤوا ،٤مةن٥ًم قمغم اًمٕمٚمام  وٓ اًمدقم

يمجامقما٦م وـم٤مئٗما٦م ذم إُما٦م ُماـ  ٤مويمٞمػ ي١ماظمذ قم٤ممل أو ىم٤مئد أو اعمج٤مهدون قمٛمقًُما ،وي١ماظمذ قمغم ومٕمٚمف ويمًٌف

ئٗمٝماا٤م وهاال شمٜمٙماار يمااؾ ذًمااؽ وشمٗمّّمااؾ ذم أطمٙم٤مُمااف وشمٌاالّم طمٞماا٨م قمٜمّاا٧م اعمٜم٤مؾماا٦ٌم وُمٌاا٤مدي أظمالىمٝمااؿ  ،ظمٞماا٤مر ـمقا

   -واهلل أقمٚمؿ -؟!ؿ وديٜمٝمؿ ُمٕمرووم٦م ُمٌذوًم٦م ًمٚم٤ٌمطمثلم واًمٜم٤مفمريـووم٘مٝمٝم

ريااا٦مّمااااٞموٟم أن  ،حتل ًمٙماااؾ أخ ـمٞمااا٥م يرياااد أن يًاااتٗمٞمد ُماااـ ُمٓم٤مًمٕمااا٦م اًمٜمااا٧م واعمِمااا٤مريم٦م ذم اعمٜمتااادي٤مت احلقا

وإن أؿمااٙمؾ قمٚمٞمااف  ،يٌحاا٨م قمااـ اخلااػم وأهٚمااف ويٌحاا٨م قمااـ اعمٗمٞمااد ًمااف اعمٜم٤مؾماا٥م عمًااتقاه وختّمّمااف وإُمٙم٤مٟم٤مشمااف

ٟمف وَُمـ طمؿمال وًمـ يٕمدم اعٟمًا٤من اًم٤ٌمطما٨م قماـ اخلاػم َُماـ يٕمٞمٜماف  ،قًمف ُمـ اًمٕم٘مال  اًمٜم٤مصحلم  اؾمتِم٤مر إظمقا

وٓ  ،وًمٞمٝمااّقن قمٚمٞمااف ،حاا٤م ظمٚماؼ ًمااف ًااارُمٞم وًماٞمٕمٚمؿ أن يماااًل  ،ويٌتٕمااد قماـ ُمااقاـمـ شمْمااٞمٞمع اًمقىماا٧م ،ويِما٤مور قمٚمٞمااف

   -وم٢من سم٢مزائف ظمػما يمثػما عمـ أراد اخلػم ،ِمار زن ًمٙمثرة ُم٤م يراه ُمـ اًم

عظماااقة اًمٓمٞمٌااالم ُماااـ أصاااح٤ميب وىماااد ذهااا٥م سمٕماااده٤م إمم أرض اجلٝمااا٤مد وأذيمااار أنٜمااال ُمااارة يمٜمااا٧م ُماااع أطماااد ا

ريا٦م ،واؾمتِمٝمد  ومقىماع قماغم  ،يم٤من طمدي٨م قمٝمد سم٤مٟٓمؽمٟم٧م ومج٤م  يتّماٗمح أطماد اعمٜمتادي٤مت اعؾماالُمٞم٦م احلقا

يماا٤مت شم٤مومٝماا٦م وؾماا٥م ًاااٞمسمٕمااض اعمقاوااٞمع اًم ئ٦م اًمتاال شمٓمٕمااـ ذم اجلٝماا٤مد واعمج٤مهااديـ وُمقاوااٞمع أظماارى ومٞمٝماا٤م قمرا

إٟماؽ يم٤مًماذي دظماؾ سمٞما٧م : وم٘مٚما٧م ًماف ،شوم٤مؾمادة ٓ ظماػم ومٞمٝما٤م أو يمٚمٛما٦م ٟمحقها٤مهذه ُمٜمتادي٤مت »: وم٘م٤مل زم ،وؿمتؿ

 --!ىمقم ومقىمع ذم زسم٤مًمتٝمؿ
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[اؿٛاص١ٜ شإٓتزٜات اؾٗار١ٜ» سنض إهابٝات] 

 ٍلي ًَٛى ٚدلتٖ لود ضؤت  ،دءّنضـ٘لي ًسرس خلٌدس ؤ --دضـ٘د ٗد قسًٖ :مزكز اليقيه

 ؟ز ّصُ خلوٌتسٗدت لْن بٗزدز٘دت ؤٗؿدْإٚ٘س ؤى ضٍخ ؟لن ؤض هٌٙ ذ٘طخ ٖف :خ ٖدلتسَءٖ

 ؟ًٍٓى لألهٔ

ـــيال ــة اهللش  ،واًمٕمٛمااؾ اًماادقمقي واعقمالُماال اعؾمااالُمل ،اخلااػم يمثااػم يمااام ىمٚمٜماا٤م --سمااال ؿمااؽ: خ عطي

وم٤مًمٜمااا٧م صااا٤مرت  ،وهاااذا أُماااٌر مل يٕماااد ظم٤مومٞمااا٤م ،أباااغم سماااال  طمًاااٜم٤م قماااغم اًمٜمااا٧م سمِماااٝم٤مدة إقمااادا  ،اجلٝمااا٤مدي وهماااػمه

ويماااؿ ًمِمااا٤ٌمب اعؾماااالم ومٞمٝمااا٤م ُماااـ صاااقٓت  ،أقمااادا  اهلل ؾمااا٤مطم٦م طمااارب طم٘مٞم٘مٞمااا٦م سمااالم ؿمااا٤ٌمب اعؾماااالم وسمااالم

ويماؿ أهما٤مفمقا اًمٕمادا وومٙماقا طمّما٤مره  ،وضمقٓت واٟمتّم٤مرات وإٟمج٤مزات ويمؿ ومتح اهلل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ومتقطما٤مت

وا ُماااـ اخلاااػم سم٤مًمٙمت٤مسمااا٦م واًمّماااقت ِماااارويماااؿ ٟم ،وأذهٌاااقا قم٘مٚماااف وأـمااا٤مًمقا ًمٞمٚماااف واؾماااتٜمزومقه وأرقمٌاااقه وأُمرواااقه

ومجاازاهؿ اهلل  ، اًمّماا٤مد. واًمٙمٚمٛماا٦م اًمٓمٞمٌاا٦م ال٤مدياا٦م إمم ؾمااٌٞمؾ اهللُمااـ اًمٕمٚمااؿ اًمٜماا٤مومع واخلااؼم ،واًمّمااقرة وهمػمهاا٤م

 -ظمػما وسم٤مرك اهلل ومٞمٝمؿ وأقمغم اهلل درضمتٝمؿ ذم اًمّم٤محللم

 
 

[اؿٛاص١ٜ شإٓتزٜات» ٚصٚار شاٱع٬ّ اؾٗارٟ» ْقا٥ض إٍ ؽباب] 

 ٍهدشخ  ؟ًٌٖٗ هد خأليودل خلتٖ تٌػحْن زدأستوطخض ْٖ ًْلْد :مزكز اليقيه
 ؟ؤى ٗعٗسٍُ ٍٗطٚعٍخ يلِ٘ بى ٚدى حوت ؤْٛدض هخاتٌػحْن 

وأفماـ أن جما٤مل  ،وهال ؾما٤مطم٦م إسماداع قماغم يماؾ طما٤مل ،ًماٞمس قمٜمادي أومٙما٤مر حماددة: خ عطيـة اهلل شـيال

يمٚمٝمااا٤م جمااا٤مٓت  ،اًمٕمٚماااؿ اًمٜمااا٤مومع واخلاااؼم اًمّمااا٤مد. ِمااااروٟم ،اجلٝمااا٤مد واعمج٤مهاااديـ واًماااذب قماااٜمٝمؿّماااار اًمااادقمقة وٟم

ومٙماااؾ ذًماااؽ ُماااـ اخلاااػم واًمٕمٛماااؾ  ،تااا٤مج إمم شمٕمااا٤مون وشمٙم٤مُماااؾوهٜمااا٤مك أقماااامل ومرديااا٦م وأقماااامل و٤مقمٞمااا٦م ن ،واؾمااإم٦م

   -اًمّم٤مًمح

ه٤م قماااغم أىماااراص ِماااارشمٜمزياااؾ اًمّماااقشمٞم٤مت اًمدقمقيااا٦م واعمرئٞمااا٤مت اًمتحريْماااٞم٦م اجلٝم٤مديااا٦م ُماااـ اًمٜمااا٧م وٟم: ُماااثال

ذم يمثاػم  ،هاذا قمٛماؾ يًاتٓمٞمع اًمٙمثاػمون اًم٘مٞما٤مم سماف ،وهمػمه٤م وسمثٝم٤م ذم َُمـ طمقًمؽ ُماـ ىمقُماؽ وأهٚماؽ وٟم٤مؾماؽ

ومااال يٙمٚمااػ اهلل ٟمٗمًاا٤م إٓ وؾماإمٝم٤م وقمااغم اًمٕم٤مىمااؾ أن  ،ىمااد يٙمااقن هٜماا٤مك ظمٓماار ٟمٕمااؿ ذم سمٕمْمااٝم٤م ،ُمااـ سمااالد اًمٕماا٤ممل

اًمٙمتا٥م واًمرؾما٤مئؾ اًمٜم٤مومٕما٦م  ِمااروٟم ،وٓ جيا٤مزف وٓ يتٝما٤مون ،ويٓمٚم٥م اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ِمار ت٤مط وجيتٜم٥م اًم

 ،هاااذا يمٚماااف ُماااـ اعمتااا٤مح ًمٚمٙمثاااػميـ ،اًمتااال زيم٤مهااا٤م اًمٕمٚماااام  اعمقصمقىماااقن واًم٘مٞمااا٤مدات اعؾماااالُمٞم٦م اعمقصمقىمااا٦م ذم إُمااا٦م

وجما٤مدًمتٝمؿ سما٤مًمتل  ،ه٤م وماٞمٝمؿِماارؽميمٞمز قمغم اعمٜمتدي٤مت احلقاري٦م اًمٕم٤مُمٞم٦م سم٨ٌم اعم٘ما٤مٓت اًمدقمقيا٦م اعمٜم٤مؾما٦ٌم وٟمواًم
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   -وهمػم ذًمؽ ،هل أطمًـ

وقماغم اعٟمًا٤من أن ي٘ماّدم اًمٙمٚمٛما٦م  ،اعمِم٤مريم٦م سم٤مًمدقمقة واعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هال أطمًاـ ذم احلاقارات وهمػمها٤م

وقمٚمٞمااف أن  اارص أنااف  ،ّقُمٝماا٤م ُمااع يمااؾ دمرسماا٦م ظم٤موااٝم٤موجيااّرب ٟمٗمًااف ذم يمااؾ ُمرطمٚماا٦م وي٘م ،اًمٓمٞمٌاا٦م اًمٜم٤مومٕماا٦م دائااام

 -!وومٕمؾ ذًمؽ ٟمجح سمال ؿمؽ وم٢من اؾمتٕم٤من سم٤مهلل  ،ُمـ اًمٞمقم ا وهمدا ظمػمً  ،ُمـ أُمسِ  ا يٙمقن اًمٞمقَم ظمػمً 

 
 

ٜٴ ،قبٌ اـتاّ: ْٛض٠ ع٢ً ايٛاقع]  ص؟ؾعض بايتؿا٩ٍ ٚا٫عتبؾاصٌٖٚ 

 ٍيلى يدزٓ  ،نٖسل ذتدم ّصخ خللٗدء خلٗػـ٘ط زٛ ؛د يك٘ٔضـ٘ :مزكز اليقيه
  ؟طـطّل ؤًتٓ هتٓدجل ٍهستس :خإلياه٘٘ي ًسإلٙ

ورهماااؿ يماااؾ اجلاااراح واًم٘ماااراح  ،وُم١مُماااٌؾ اخلاااػمَ  ِماااارأنااا٤م واهلل ُمًتٌ ،احلٛماااد هلل: خ عطيـــة اهللشــــيال

ُماع  وُما٤م ازددُت سمٗمْماؾ اهلل  ،وُمتٗم٤مئاؾ ومٕماال ِماروم٢مٟمٜمل ُمًتٌ ،٥م أُمتٜم٤م ذم سم٘م٤مع إرضّماٞموأٓم اًمتل شم

واحلٛمااد هلل رب  ،وإٓ شمٗما٤مؤٓ ورضما٤م ً  ،ة سمٗمْمااؾ اهلل ّمااػمصاإمقسم٤مهت٤م إٓ ي٘مٞمٜما٤م وسمإجا٤مم وـماقل اًمٓمرياؼ و

   -اًمٕم٤معملم

   -ومال ظمقَف قمٚمٞمٝم٤م إن ؿم٤م  اهلل ،إن أُم٦م اعؾمالم اًمٞمقم ذم طم٤مًم٦م صحٍق وهنقض وىمٞم٤مم :أظمل اًمٙمريؿ

صماؿ  ،ػمهىمٌؾ ىمرٟملم أو ىمرن وٟمّمػ ُمـ أن ضم٤م  آؾمتٕمامر اًمٖمريب اعؾم٤ٌم  واًمؼمشمٖما٤مزم والقًمٜمادي وهما

ضم٤م وا إمم أُم٦م اعؾمالم وٟمزًمقا أروٝم٤م وطمٚمقا دي٤مره٤م ومّما٤مدومقه٤م أُما٦م ىماد  ،واعيٓم٤مزم ًالآٟمجٚمٞمزي واًمٗمرٟم

ويم٤مٟما٧م ذم طم٤مًما٦م اٟمحٓما٤مط ٓ يٕمٚماؿ ُماداه إٓ  ،يٕمٜمل هل يم٤مٟم٧م ذم طم٤مًم٦م شمِمٌف طم٤مًم٦م اعمقت ومٕمال ،ُم٤مشم٧م شم٘مري٤ٌم

آٟمحٓماااا٤مط صاااإُم٥م قمٚمٞمااااف  طمتااااك ُمٝمااااام ىماااارأ اعٟمًاااا٤من وسمحاااا٨م وطماااا٤مول أن يًااااتققم٥م شمّمااااّقر ذًمااااؽ ،اهلل 

ًم٘مد ص٤مدف آؾمتٕمامر اًمٖماريب إُما٦م وهال ُمت٘مٝم٘مارة ُمؽماضمٕما٦م ذم طم٤مًما٦م هٌاقط وؾماٗمقل واٟمحٓما٤مط  !!شمّمّقرهُ 

ٕنااف سمٛمجاارد أن دظمااؾ صماا٤مرت ذم إُماا٦م  ،وُمااع يمااؾ ذًمااؽ قماا٤مٟمك آؾمااتٕمامر اًمااقيالت ُمٜمٝماا٤م ،قمااغم وٞمااع اًمُّمُٕماااد

قمٚمٞمٝمااا٤م ْماااال وسمااادل أن ي٘م ،ـ اًماااققمل اعمٖمٞمااا٥مواؾماااتث٤مر آؾماااتٕمامر ومٞمٝمااا٤م ُمٙمااا٤مُم ،احلٛمٞمااا٦م اًمديٜمٞمااا٦م وٟمخاااقة احلريااا٦م

وم٘م٤مُماا٧م طمريماا٤مت اجلٝماا٤مد واعم٘م٤موُماا٦م ًمالؾمااتٕمامر ذم يمااؾ  ،صاا٤مَر يماا٤معمقىمظ لاا٤م احلاا٤مّث لاا٤م قمااغم اًمثااقرة واًمٜمٝمْماا٦م

وإٟمٜمااا٤م ٟمااارى  ،وُمااا٤م أيمثااار سمريمااا٤مت ذًماااؽ اجلٝمااا٤مد ،واحلٛماااد هلل ،وأطمٞمااا٤م اهلل سم٤مجلٝمااا٤مد ُمااا٤م أطمٞمااا٤م ،قماااغم ُمااا٤م ومٞمٝمااا٤م ،سمٚمااادٍ 

 -! أضمٞم٤مل إُم٦م وٟمًٚمٝم٤م احلدي٨مذم ،اًمٙمثػم ُمـ سمريم٤مشمف قمٞم٤مٟم٤م اًمٞمقم

وم٢من آؾمتٕمامر اجلديد والجٛم٦م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اجلديدة وإن يم٤مٟم٧م أىمقى  ,أظمل اًمٙمريؿ,وأُم٤م اًمٞمقم 

وحلًـ سمال  اهلل  ،ًمًق  طمٔمف,وم٢مٟمف  ؛هجٛم٦م صٚمٞمٌٞم٦م ذم اًمت٤مريخ سم٤مًمٜمٔمر إمم إُمٙم٤مٟم٤مت اًمٕمدو اح٤مدي٦م واًمت٘مٜمٞم٦م
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 سمؾ هل ىمد ىم٤مُم٧م سم٤مًمٗمٕمؾ  ،ٞم٦م شمت٠مه٥م ًمٚمٜمٝمقضص٤مدَف أُم٦م اعؾمالم وهل ص٤مطم ,قمغم أُم٦م اعؾمالم

سمٕمد ُمقات  وىمد دسّم٧م ومٞمٝم٤م روح اجلٝم٤مد وأطمٞم٤مه٤م اهلل  ،شمٜمٗمض قمـ ٟمٗمًٝم٤م هم٤ٌمر اًمًٜملم ،واؾمتقت ىم٤مئٛم٦م

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ژ

 -[26: ]إنٗم٤مل ژېۅ ۉ ۉ ېژ ،]إنٕم٤مم[ ژھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

وهاال اًمٞماااقم ىماا٤مدرة قماااغم اًمتّمااادي  ،تًااا٥م دمرسماا٦م وظماااؼمةوهاال اًمٞماااقم شماازداد يماااؾ يااقم ىماااقة وصااالسم٦م وشمٙم 

ٌح ؾمااٞمإٓ وىماد ٟم٤مًمتاف ُماـ  ٤موٓ يًتٓمٞمع قمادّوه٤م أن يٜما٤مل ُمٜمٝما٤م ضمرطًما ،ًمٚمٕمدو اًمٖم٤مزي وىمٝمره ودطمره  ،قومٝم٤م ضمارا

دائااام  ٤موطمزًٟماا ٤مويمرسًماا ٤موٓ يااتٛمٙمـ ُمااـ هِمااّرة ومٞمٝماا٤م إٓ وىمااد شمٗم٤مضماا٠م سمااام يًااقؤه وي٘مٚماا٥م ومرطمااف وسمٓمااره قمٚمٞمااف شمرطًماا

د متٜمّاااك اًمٕمااادّو اًمّماااٚمٞمٌل اًمٖمااا٤مزي أناااف ُمااا٤م ومٙمااار وٓ ىماااّدر وٓ دسّمااار وٓ وـمااائ أرض طمتاااك واهلل ًم٘مااا ،وشمٜمٖمٞمّمااا٤م

 -واهلل أيمؼم واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم ،وم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم --!اعمًٚمٛملم

واًمٙمٗماار يمٚمااف  ،وإن أُماا٦م اعؾمااالم اًمٞمااقم ذم ُمرطمٚماا٦م إطمااداث اًمتااقازن ُمااع اًمٕماادّو اًمٙماا٤مومر اًمّمااٚمٞمٌل وهمااػمه

ھ ھ ھ ژ: قمداوهتؿ ًمإلؾمالم وأهٚماف ووٓ  سمٕمْماٝمؿ ًمإٌمضأي ذم  ،ُمٚم٦م واطمدٍة ذم هذا اعمٕمٜمك

وشمتٝمٞمااااااا٠م )أُمااااااا٦م اعؾماااااااالم(  ،]إنٗمااااااا٤مل[ ژے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

وهال اًمتال  ،بْماارهال اًمتال شمٖمازو وشم ،ًمالٟمت٘م٤مل إمم ُمرطمٚم٦م أظمرى ُمت٘مدُما٦م وهال أن شمٙماقن ياُده٤م هال اًمٕمٚمٞما٤م

   -شاًمٞمقم ٟمٖمزوهؿ وٓ يٖمزوٟم٤م» :ُمرطمٚم٦م ،شمٜم٤مل ُمـ اًمٕمدوّ 

 ،وًمٙمااااـ اخلاااػم هم٤مًماااا٥م ،وهٜمااا٤مك قم٘مٌااا٤مت وصاااإمقسم٤مت وُمِمااا٤ميمؾ ،شمًااااتٕمجؾ أُمتٜمااا٤م اعمراطمااااؾسم٤مًمت٠ميمٞماااد ًماااـ 

وإٟماام يماُؾ  ،يمام ندصمٜم٤م قمـ احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م اًمتل هل ـمٚمٞمٕم٦م إُما٦م وضمٞمِماٝم٤م اًمْما٤مرب ،وإُم٦م شمت٘مدم وشمٜمْم٩م

   --ّمارقمغم طم٥ًم ُم٤م مشم٤مه اهلل ُمـ ىمقة اًمٌّمار إٟم٤ًمن يٌ

 مُملم --وهـ يًتٛمٕمقن اًم٘مقل ومٞمتٌٕمقن أطمًٜمف ،أن جيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ أهؾ اًمٞم٘ملم ٟم٠ًمل اهلل 

 
 

[ٚنشا أسارٜح إٗزٟ ٚايضاٜات ايغٛر ،ع٢ً ايٛاقع شايؿً» ايكٍٛ ٗ تٓظٌٜ أسارٜح] 

 ًاحم يلى زًؽ خلطسدذ ْٖ  ،ٍزوٌدسسٔ خلٛام يي خلتٓدئل ٍخلسطدجط :مزكز اليقيه
 :هخا هسإلٔ ،ودء ٍخلسيدٓخلحطٚٔ خإلساه٘ٔ زًؽ خألْٛدض خلتٖ تحتدد بلى ٍٖٓٔ هي خلًل

 ؛ٍؤحدزٗج خلوْسٕ ٍخلطخٗدت خلسَز ٍَ٘ط شلٙ ،تٌعٗل ؤحدزٗج خلٓتي ٍخلواحن يلى خلَخٖى
ضَن ؤًِ ٗهْط ؤح٘دًد ؤى ٌّد٘  ،ْْل ٗزَظ بسٗدـ ّصُ خألحدزٗج يلى خألحسخث خلطخٌّٔ

  ؟ز٘ي هد ٍضز ْٖ زًؽ خألحدزٗج ٍز٘ي زًؽ خألحسخث ٍخلَٖدجى خلزدضٗٔ دتكدزًٗ
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وهذه ُم٠ًمخ٦م يٜمٌٖمل اًمتٗم٘مف ومٞمٝم٤م وآـمالع  ،هذا ؾم١مال ضمٞمد ،سم٤مرك اهلل ومٞمؽ: خ عطية اهللـيشال

ام يمت٥م ؾماٞموٓ  ،ويمالُمٝمؿ رطمؿ اهلل أطمٞم٤م هؿ وأُمقاهتؿ ُمٌثقث ومٞمٝم٤م ذم يمتٌٝمؿ ،قمغم يمالم اًمٕمٚمام  ومٞمٝم٤م

ًمٗم٦م ذم هذا واًمٙمت٥م اعم١م ،اط اًم٤ًمقم٦مؿماروح احلدي٨م ذم أبقاب اًمٗمتـ واعمالطمؿ وأظم٤ٌمر مظمر اًمزُم٤من وأؿمار

  -٤ماًم٤ٌمب ظمّمقًص 

ٌّف قمٚمٞمف ذم هذه اعم٠ًمخ٦م اًمتحذير ُمـ ظمٓمقرة شمٜمزيؾ ُم٤م ورد ُمـ ذًمؽ ذم اًمٙمتا٤مب اًمٕمزياز : وُمـ أهؿ ُم٤م يٜم

يًاااتٓمٞمع أن  ،أو ذم إظمٌااا٤مر اًمّماااحٞمح٦م قماااغم اًمقىمااا٤مئع واحلاااقادث إٓ سمٌّٞمٜمااا٦م شمٙماااقن طمجااا٦م ًمإلٟمًااا٤من قمٜماااد رسماااف

شمٜمزياؾ إظمٌا٤مر اًمٖمٞمٌٞما٦م اًماقاردة ذم اًمٙمتا٤مب واًمًاٜم٦م قماغم وإٓ وما٢من  ،يتحٛمؾ اعم١مُمـ ُم١ًموًمٞم٦م أن يٚم٘مك اهلل ا٤م

وُمااـ  ،ويماالم رؾماقًمف   ًمٙماالم اهلل ًاااػماًمقىما٤مئع واحلاقادث وإزُمٜما٦م وإُمٙمٜماا٦م هاق ُماـ اًمت٠موياؾ واًمتٗم

 -اًمٗمتقى واًمتقىمٞمع قمـ رب اًمٕم٤معملم ضمؾ وقمال

ىمٕمااا٦م اًمٗمالٟمٞمااا٦م ذم اًمزُمااا٤من أو اعمٙمااا: وماااال يٜمٌٖمااال ًمٚمٛمًاااٚمؿ أن ي٘ماااقل هااال  ،٤من اًمٗمالٟمٞمااالمهاااذا احلااا٤مدث أو اًمقا

 -إٓ سمدًمٞمؾ وطمج٦م ،يمذا يمذا وىمقل اًمٜمٌل  اعم٘مّمقدة سم٘مقل اهلل 

سماالم اًمٖمٞماا٥م اعمخااؼَم قمٜمااف ذم اًمٙمتاا٤مب  ا وإذا يم٤مٟماا٧م اًماادٓٓت وإُماا٤مرات ىمقياا٦م وُمٓمٛمئٜماا٦م واًمتٓماا٤مسمؼ فماا٤مهرً 

د سم٘ماقل اهلل و: ومٚمإلٟم٤ًمن إن فمٝمار ًماف هاذا أن ي٘ماقل ،واًمًٜم٦م وسملم اًمقاىمع واحل٤مدصم٦م رؾماقًمف ًمٕماؾ هاذا هاق اعمارا

 -!إٓ سمدًمٞمؾ يم٤مًمِمٛمِس ذم راسمٕم٦م اًمٜمٝم٤مر ،وًمٞمحذر ُمـ اجلزم ، تٛمؾ ويٛمٙمـ وأفمـ: وي٘مقل ،يمذا ويمذا

وؾماٚمؿ ُماـ  ،ؾماٚمؿ إن ؿما٤م  اهلل ُماـ اًم٘ماقل قماغم اهلل سمٖماػم قمٚماؿ ،وم٢من اقمتّمؿ اعٟم٤ًمن اذا إصؾ واًمٗم٘مف

 -!ُمقهقمآومتت٤من سم٥ًٌم اًمٕمجٚم٦م واًمٓمٞمش وسمٜم٤م  أطمٙم٤مم واقمت٘م٤مدات واخت٤مذ ىمرارات قمغم أؾم٤مس 

ااف قمٚمٞمااف أجْماا٤م أن احلٙمااؿ واعم٘م٤مصااد اًم ٌّ يٗم٦م ُمااـ ورود قم٤مُماا٦م هااذه إظمٌاا٤مر ذم اًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م ِماااروهاا٤م يٜم

 :٤م ؿماٞمُمريم٦ٌم ُمـ أ

 راضمٞماا٤م ُمًااتٞم٘مٜم٤م سمققمااد اهلل ا ِمااارومٞمٔمااؾ اعماا١مُمـ ُمًتٌ ،ًمإلؾمااالم واعمًااٚمٛملمّمااار  سماا٤مخلػم واًمٜمِماااػماًمتٌ :ُمٜمٝماا٤م

-   

ويًااتٞم٘مـ( وُمااٜمٝمؿ  ـ ياا١مُمـ )يّمااد. سمخااؼم اهلل ومٛمااٜمٝمؿ ُماا ،آظمتٌاا٤مر وآُمتحاا٤من ًمٚمٛمٙمٚمٗماالم: وُمٜمٝماا٤م

رضمااا٤مت ٓ  ّمااااٞمٝم٤م إٓ قماااالم واًمٜمااا٤مس ذم ذًماااؽ د ،أو يِماااؽ ومٞماااف  ورؾماااقًمف ُماااـ يٙمٗمااار ويااارّد ظماااؼم اهلل 

   -قب اًمٖمٞم

وماا٢مهنؿ طماالم  ؛اًمٚمٓمااػ اع اال سماا٤معم١مُمٜملم ذم إزُمٜماا٦م اعمتاا٠مظمرة وهااؿ ذم أطمااقال اًمْماإمػواًمرمحاا٦م : وُمٜمٝماا٤م

ومقن وخيتاا٤مرون اًمٓمريااؼ اًمّمااحٞمح اًمااذي يرواا٤مه ّماااريٕمرومااقن يمٞمااػ يت ،٤منااؾ اااؿ شمٚمااؽ اًمٜمااقازل اعمخااؼَم قمٜمٝماا

 -رب اًمٕم٤معملم
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ئااااُد احل٤م :وُماااـ وااااٛمـ احلٙمااااؿ واعم٘م٤مصااااد أجْماااا٤م ة ُمااااـ ًماااادن ورود هااااذا اخلااااؼم ُمااااـ إظمٌاااا٤مر ذم وااااراًمٗمقا

يمااااام اؾمااااتٗم٤مد اًمٗم٘مٝماااا٤م  ُمااااـ  ،قمٞم٦م ُمًااااتٗم٤مدةؿمااااارواًمتاااال شمتٛمثااااؾ ذم أطمٙماااا٤مم  ،٤ماعمقضمااااقدة وااااٛمٜمً  ،اًمٙمتاااا٤مب واًمًااااٜم٦م

(ٜم٦م ويقٌم يمِمٝمر ويقٌم يمجٛمٕم٦م وؾم٤مئر إي٤مُمف يم٠مجا٤مُمٙمؿيمً يقمٌ ) طمدي٨م
(1)

يمٞمٗمٞما٦م صاالة اعٟمًا٤من ذم اًم٘مٓمٌالم  

 ٤موقمٞم٦م أن يتّماا٤مًمح اعمًااٚمٛمقن ُمااع قماادّو يماا٤مومر وي٘ماا٤مشمٚمقا ُمًٕمااِمااارويمااام اؾمااتٗم٤مدوا ُم ،اًمِمااامزم واجلٜمااقيب وٟمحقهاا٤م

(--ائٙماؿُماـ ور اشمٖمازون أناتؿ وهاؿ قمادو  و ٤ممُمٜمً  ٤مشمّم٤محلقن اًمروم صٚمحً ): ُمـ طمدي٨م ،مظمر ا يم٤مومرً  اقمدوً 
(2)

، 

 -أقمٜمل اؾمتٗم٤مدة إطمٙم٤مم ؛وهذا يمثػم ضمدا

ُمااثال وُماا٤م ومٞمٝماا٤م ُمااـ اًمٗمااتـ  شاًماادضم٤مل»ومٛمااـ يت٠مُمااؾ ىمّماا٦م  ،اؾمااتٗم٤مدة اًمٕمااؼم واعمااقاقمظ ال٤مدياا٦م :وإيمثاار ُمٜمااف

وُمااٜمٝمؿ ُمااـ  ،ويمٞمااػ أن اًمٜماا٤مس يٜم٘مًااٛمقن ُمااٜمٝمؿ ُمااـ خيتاا٤مر مظمرشمااف ويٕمتّمااؿ سمديٜمااف ،واًمااٌال  اًمٕمٔمااٞمؿ ًمٚمٜماا٤مس

ورهمااؿ ىمااقة  ،ًمدرضماا٦م أنااف ُمٙمتااقب قمااغم ضمٌٝمتااف يماا٤مومر ،ووااقح اًماادضم٤مل ضماادا رهمااؿ ،خيتاا٤مر اًمٕم٤مضمٚماا٦م ويٌٞمااع ديٜمااف

 أىمااقل ُمااـ يت٠مُمااؾ هااذا ومااال يًااتٖمرب إذا دظمااؾ ،سمااؾ وٞمااع إنٌٞماا٤م  ىمٌٚمااف ًمّمااٗم٤مشمف ونااذيرهؿ ُمٜماف سمٞما٤من اًمٜمٌاال 

ْمااك إُمريٙمل اًمٞمقَم إمم سمالد اعمًاٚمٛملم )أومٖم٤مٟمًات٤من واًمٕمارا. ٟمٛمقذضما٤من طمّٞما٤من( وقما٤مث ومٞمٝما٤م وُم شاًمدضم٤مل»

يمٞمػ شمت٤ًمرع اًمٜم٤مس إمم ُمت٤مسمٕمتاف واًمٚمحا٤م. سمريمٌاف وآومتتا٤من سماام يًاّٛمٞمف  ،ويٛمٜمّٞمٝمؿ وُمٕمف ضمٜم٦م وٟم٤مرٌ  يٕمُد اًمٜم٤مَس 

 -ويٌٞمٕمقن ديٜمٝمؿ ويٜمًقن أظمرة وٓ يٜمٔمرون إًمٞمٝم٤م ،ضمٜم٦م

وٓ  --!وماااا٢من أيمثاااار اخلٚمااااؼ يًاااا٘مٓمقن قمٜمااااد اًمٗمااااتـ ويٗمِمااااٚمقن ذم آُمتحاااا٤من ،ٓ يًااااتٖمرب اعٟمًاااا٤من ذًمااااؽ

 !!اًمٕمٚمؿ ِماروٟم  ذم اًمدقمقةّماػمهذا سم٥ًٌم اًمت٘م: ي٘مقل

 ،هما٤مزيـ ًماٌالد اعمًاٚمٛملم ،صاٚمٞمٌلم ومجارة ومًا٘م٦م ُماـ أظمٌا٨م ظمٚماؼ اهلل وأفمٚمٛمٝماؿ اوم٢من يمقن أُمريٙم٤م يمٗم٤مرً 

واًمتّماّدي لاؿ هادوٌح سمٙماؾ اعم٘ما٤ميٞمس اًمٓمٌٞمٕمٞما٦م )اًمٗمٓمريا٦م( واًمًااموي٦م  ،إوا٤مع إُما٦مَووماؼ  جي٥م اًمتّمدي لؿ

: وٓ ُي٘ماا٤مل ومٞمااف ،طمقٟمفِمااار  يٌّٞمٜمقٟمااف ويوري اًمااذي ٓ  تاا٤مج إمم وم٘مٝماا٤مْمااار  ُمااـ اًمٕمٚمااؿ اًمؿمااالهااذا  ،وإروااٞم٦م

هااؾ خيٗمااك  ،وهاا٤م هاال ىمّماا٦م اًماادضم٤مل أُم٤مُمااؽ ُم٤مصمٚماا٦م شم٠مُّمٚمٝماا٤م ،اًمٕمٚمااؿ ِمااارون ذم ٟمّمااارة وٟمحااـ ُم٘مّماااراًماادقمقة ُم٘م

ٟمًا٠مل اهلل  -واؾماتح٤ٌمب احلٞما٤مة اًمادٟمٞم٤م قماغم أظمارة ،ًمٙمـ هل ُم٠ًمخ٦م طم٥م اًمٕم٤مضمٚم٦م وشمرك أظمارة ؟!اًمدضم٤مل

   -اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م

وقم٘مقسم٤مشماف طمالم يا٠مُمر اًم٘مريا٦م  شاًمادضم٤مل»قمٚمٞمف أن يّمؼم يمام صؼم اعم١مُمٜمقن قمغم ومتٜما٦م أنف  :ويًتٗمٞمد اعم١مُمـ

اجلاااادُب واًم٘محااااط  ,اواظمتٌاااا٤مرً  ٤مئتف اُمتح٤مًٟمااااِماااااٞمسماااا٢مذن اهلل وُم,ٌٝمؿ ّماااااٞموي ،اًمتاااال مل شماااا١مُمـ سمااااف ومٞمتٌٕمااااف يمٜمقزهاااا٤م

                                      
 (-221١صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

 ( وصححف إًم٤ٌم -6١62(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )6222، 2١4١)( وصححف إرٟم١موط، ؾمٜمـ أيب داود ٧4642ُمًٜمد أمحد ) (2)
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يمااام قمااذب ذًمااؽ اًمِماا٤مب اعماا١مُمـ  ،ويثٌاا٧م اعماا١مُمـ وإن ىمتااؾ وإن ٟم٤مًمتااف اجلااراح واًم٘مااراح واحلرُماا٤من ،واًمِماادة

 -!اًمذي ي٘مًٛمف اًمدضم٤مل ىمًٛملم أُم٤مم اًمٜم٤مس وي٠مُمره سم٤مًمٕمقدة يمام يم٤من ومٞمٕمقد

ـ    - صؼموا وصمٌتقا واؾمتٞم٘مٜمقا سمّمد. ظمؼم اهلل ورؾمقًمف لماعم١مُمٜم ًمٙم

ـُ اًم ،يٗم٦مِمااارومٝمااذه ُمااـ أهااؿ احلٙمااؿ واعم٘م٤مصااد لااذه إظمٌاا٤مر اًم   ِمااالوُمٕمٔمٛمٝماا٤م طم٤مصااٌؾ وًمااق مل يااَر اعماا١مُم

   -وهيديف اهلل سم٢ميامٟمف ،وم٢مٟمف يزداد إيامٟم٤م وشمًٚمٞماًم  ،اهوم٢من قم٤مش ويم٤من هـ ير ،اعمخؼَم قمٜمف سمٕمٞمٜمف

 ٤مضًمار٤مذا اًمٌا٤مب شمٕمٚم٘ما٤م زائادا قماـ احلاّد ظمأن سمٕماض اًمٜما٤مس يتٕمٚماؼ سم٠مظمٌا٤مر ها: وه٤م  ّذر ُمٜمف ذم هاذا اًمٌا٤مب

ومااٜمجٚمس وٟمٜمتٔماار ظمااروج  ،ٓ ظمااالص ُٕمتٜماا٤م اًمٞمااقم إٓ سم٤معمٝماادي اعمٜمتٔماار: يمٛمااـ ي٘مااقل ،قمااـ اًمٗم٘مااف اًمّمااحٞمح

 --!ظمرج اًمتح٘مٜم٤م سمفوم٢مذا  ،اعمٝمدّي اعمققمقد

مل ياا٠مُمرك أهياا٤م اًمٕمٌااُد سماا٤مًم٘مٕمقد قمااـ اًمٕمٛماااؾ  ٕن اهلل  ،واًمٕمٞماا٤مذ سمااا٤مهلل ،وهااذا ٟمااقٌع ُمااـ اًمْمااالل واًمٗمتٜماا٦م

واًم٘مٞماا٤مم سماا٤مُٕمر  سمااؾ أُمااَرك سم٤مًمٕمٛمااؾ واجلٝماا٤مد ذم ؾمااٌٞمؾ اهلل واًماادقمقة إمم اهلل  ،أو همااػمه شاعمٝماادي»واٟمتٔماا٤مر 

وهااذا يمٚمااف ُمٌاالّم ًمااؽ ذم  ،٦م وأدا  إُم٤مٟماا٤مت اًمرسّم٤مٟمٞماا٦مقمٞمِمااارسماا٤معمٕمروف واًمٜمٝماال قمااـ اعمٜمٙماار وؾماا٤مئر اًمتٙماا٤مًمٞمػ اًم

وسمّٞمٜماااف ًماااؽ اًمٕمٚماااام  اًماااذيـ هاااؿ ورصمااا٦م إنٌٞمااا٤م   ،ذم اًمٙمتااا٤مب واًمًاااٜم٦م وُمااا٤م ذم ُمٕمٜم٤ممهااا٤م ،اعمٓمٝمااارة يٕم٦م اهلل ؿماااار

هاذا واالل  ؟!وشم٘مٕماُد وشم٘ماقل أنتٔمار اعمٝمادي أو يماذا ،وم٠مي قماذر ًماؽ ذم شمارك يماؾ هاذا ،طمقه وووحقهؿمارو

   -ُمٜمف قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ،ُمٌلم

 --!ٓ يقوّم٘مف اهلل ويٙمقن هـ يٕم٤مديف و ٤مرسمف ،ومٕمال شاعمٝمدّي »ظمروَج  ْماروًمٕمؾ ىم٤مئؾ ذًمؽ إذا طم

أن سمٕمااض اًمٜماا٤مس يًااتٝملم ااذا اًمٌاا٤مب ووم٘مٝمااف وُماا٤م ورد ومٞمااف ُمااـ إطم٤مدياا٨م اًمٜمٌقياا٦م  :٤موها٤م  ااذر ُمٜمااف أجًْماا

وهااذا  ،حِماااروياا١مول وي ًاااريٗمومٞمتًاّقر قمٚمٞمااف سمٖمااػم قمٚمااؿ وٓ شم٠مـهّاااؾ وئماؾ  ،ومااٞمٔمـ أنااف يمااأل ُمًاات٤ٌمٌح  ؛يٗم٦مِمااراًم

وهااق  ،يـ يالطمااظ ذًمااؽ أجْماا٤مصااارواعمتاا٤مسمع حاا٤م يمتاا٥م ذم هااذا اًمٌاا٤مب ُمااـ يمت٤مسماا٤مت ًمٚمٛمٕم٤م ،ىمااد ؿماا٤مهدٟم٤مه يمثااػما 

٥َم قمٚماٞمٝمؿ ،ظمٚمؾ ووم٤ًمد قمٚمٛمّل  ًَ وىماد ذيمارت ذم أول اجلاقاب أن  ،ويٜمٌٖمل أن ي١مظمذ قمغم أجدي ه١مٓ  وُ َت

 -واهلل أقمٚمؿ -!سم٤مب اًمٗمتقى واًمتقىمٞمع قمـ اهلل وشم٠مويال وشمٜمزيال هق ُمـ  ا ًاػمً اًمٙمالم ذم هذا اًم٤ٌمب شمٗم

 
 

[؟َٚا إكقٛر ب٘ ،(تقاؿٕٛ ايضّٚ فًشا آَٓا)ايكٍٛ ٗ سزٜح ] 

 زًؽٔ خلٌدس ؤٗؿد  ،(دهًٌآ دتػدلحَى خلطٍم غلحٖ)يلى شٚط حسٗج  :مزكز اليقيه
 ،ٍمَٗٗلَى بى ّصخ ٖس َٗٛى خلوٗػَز زِ ؤى خلوسلو٘ي ٗػدلحَى ؤهطٗٛد ٍخلُطذ ٍّن خلط

 ؟َّ خلطخْؿٔ ٍهزَس بٗطخى خٍخحسٖ خيسٍٖ دٍٗٗدتلَى هًٖ
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  ُماـ هاذه ِماالإٟماف ٓ يٜمٌٖمال اجلازم سم :وىمٚمٜما٤م ،هذا أظمل اًمٙمريؿ ه٤م يمٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ ومٞمف: خ عطية اهللشـيال

وأٓ يااتٙمٚمؿ اعٟمًاا٤من  ،وجياا٥م احلااذر ذم ذًمااؽ ،اًمتاا٠مويالت وُمثااؾ هااذا اًمتٜمزيااؾ ًمألظمٌاا٤مر اًمٖمٞمٌٞماا٦م قمااغم اًمقىماا٤مئع

وُماـ اًمٗمتاقى واًمتقىمٞماع  ، ًمٙمالم اهلل ورؾمقًمفًاػموأن هذا ُمـ اًمت٠مويؾ واًمتٗم ،ج٦م وسمره٤منومٞمف إٓ سمدًمٞمؾ وطم

   -قمـ رب اًمٕم٤معملم

صماؿ  ،  ُماـ ذًماؽِماالًمٙماـ اجلازم سم ،٤مومٝمٜم٤م ًمق أبدى سمٕمُض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذًماؽ قماغم وضماف آطماتامل يما٤من هٙمٜمًا

 ،اًمٌٜماا٤م  قمااغم إوهاا٤مم أن يٙمااقن ُمااـِماااك أظم ،اًمتٕمقيااؾ قمااغم هااذا آطمااتامل وسمٜماا٤م  أومٙماا٤مر واؾمااؽماشمٞمجٞم٤مت قمٚمٞمااف

ٟمٕماقذ سما٤مهلل ُماـ  ،و اذر اًمٗماتـ ،ةّمااػمومٕمغم اعمًٚمؿ أن يت٘مل اهلل ويٙمقن قماغم سم ،ومٝمق سمٜم٤م  قمغم ؿمٗم٤م ضُمُرف ه٤مر

 -اًمٗمتـ

ُمااااـ  اواطماااادً  اقماااادوً  ٤موقمٞم٦م أن يتّماااا٤مًمح اعمًااااٚمٛمقن ُمااااع اًمٜمّماااا٤مرى وي٘ماااا٤مشمٚمقا ُمًٕمااااِمااااارإذا يماااا٤من اعم٘مّمااااقد ُم

 -ا سمٔم٤مهر هذا احلدي٨مٕمٚمام  أظمذً وىم٤مل سمف اًم ،ومٝمذا صحٞمح وهق فم٤مهر احلدي٨م ،ورائٝمؿ

هاااال ُماااا٤م ٟمحااااـ ومٞمااااف أن ُمااااـ أطمااااداث  ًمٙمااااـ أن ٟم٘مااااقل هااااذه اًم٘مّماااا٦م اعمخااااؼَم قمٜمٝماااا٤م ذم طماااادي٨م اًمٜمٌاااال 

وشمقىمٕم٤مت طمرب سملم اًمراومْم٦م وأُمريٙما٤م وأنٜما٤م قمٚمٞمٜما٤م سمٜما٤م  قمٚمٞماف أن ٟمّما٤مًمح اًماروم )إُمريٙما٤من واًمٖمارب( وأن 

ٝماذا رضماٌؿ سم٤مًمٖمٞما٥م وختاّرص وًماٞمس قمٚماام وم --ٟم٘م٤مشمؾ ٟمحـ وهؿ هذا اًمٕمادو اًماذي هاق اًمراومْما٦م وجماقس إياران

يماا٤مُٕمؿ اًمقصمٜمٞماا٦م  ،ىمااد يٙماقن اعم٘مّمااقد سماام ذم احلاادي٨م أُما٦م ُمااـ إُماؿ همااػم اعمٜمتًا٦ٌم ًمإلؾمااالم أصااًل  -!٤موٓ وم٘مًٝما

 -واهلل أقمٚمؿ ، والٜمد وٟمحقه٤مّمالمي٦م ذم اعمًت٘مٌؾ يم٤مًمِماره٤م قمغم اًمٌؿماراعمتقىمع ل٤م أن شمٜمٛمَق وشمٙمؼم ويزداد 

   -واًمراومْم٦م وجمقس إيران قمدوّ  ،قمدوّ  ,واًمٖمرب أُمريٙم٤م,اًمّمٚمٞمٌٞمقن  اًمٜمّم٤مرى

 -نقوٟمحـ اعمًٚمٛم

وشمٗم٘ماااف يمٞماااػ شمتّمااادى  شمٕماارف سمحٛماااد اهلل  ؛واحلريماا٦م اجلٝم٤مديااا٦م اًمتااال هااال ـمٚمٞمٕماا٦م أُمااا٦م اعؾماااالم اًمٞماااقم

وُمااـ ذًمااؽ اعمٕمروماا٦م سمَٛمااـ شم٘مااّدم وَُمااـ  ،ة وقمااـ وقماال وقمٚمااؿ ووم٘مااف وطمٙمٛماا٦مّماااػمٕقماادائٝم٤م ودم٤مهاادهؿ قمااغم سم

   -وؾم٤مئر ُم٤م يتٕمٚمؼ اذا اًمِم٠من ،واعمٕمروم٦م سمخٓمر يمؾ قمدّو وطمجٛمف ،وَُمـ ن٤مرب وُمـ شمقادع ،شم١مظّمر

 وأطمٙماا٤مم اًمٕمالىماا٤مت ُمااع إقماادا  قمااغم اظمااتالف ـمٌ٘ماا٤مهتؿ ؾمااٚماًم  ،وهدٟماا٦م ٤موأطمٙماا٤مم اجلٝماا٤مد ىمتاا٤مٓ وصااٚمحً 

ـٌ ذم اًم ،ويمااؾ ُماا٤م يتٕمٚمااؼ سم٠مومٕماا٤مل اعمٙمٚمٗماالم ُمااـ أطمٙماا٤مم ،٤موطمرسًماا وهاال أقمااؿ ُمااـ أن  ،يٕم٦م اعؾمااالُمٞم٦مِمااارُمتْمااٛم 

   -واحلٛمد هلل ،يٕم٦م ُمتٙم٤مُمٚم٦مؿمارهل  ،ًمٗمرد أو همػمه ُمـ مطم٤مد إطم٤مدي٨مشم١مظمذ ُمـ هذا احلدي٨م ا

   -إقم٤مدي وٞمٕمٝمؿ ؿمارٟم٠ًمل اهلل أن يٙمٗمٞمٜم٤م سم٘مدرشمف وًمٓمٗمف 

ـِ سمٞمٜمٝمام ظمالٌف و :وه٤م يٜمٌٖمل اًمتٗمٓمـ ًمف ويمالمه٤م ذم طم٤مل ظماقٍف وذم أووا٤مع  ،اعٌ صارأن ذيٜمَؽ اًمٕمدّوْي

 ،واًمقوااااع ُمٕم٘ماااد أؿمااااد اًمتٕم٘مٞمااااد ،ع أو نٞمٞماااادهؿويمالمهاااا٤م يًااإمك ًمٙمًاااا٥م أقماااادا  أقمدائاااف ُماااا٤م اؾماااتٓم٤م ،صااإم٦ٌم
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وإقمادا  ًمٞمًاقا هّٞمٜمالم سماؾ هاؿ ُمتٛمرؾماقن  ،واًمٗماتـ قمٔمٞمٛما٦م ،واعمٜمٓم٘م٦م قمغم طم٤موم٦م اٟمٗمج٤مر حمتٛمؾ ذم أجا٦م حلٔما٦م

وإُمريٙم٤من ذم اًمٕمرا. أن ُماـ أظمٓمار ومتٜماتٝمؿ أهناؿ ؾما٤مقمقن ذم يمًا٥م  ،هؿؿماريمٗم٤مٟم٤م اهلل  ،سم٤معمٙمر واخلديٕم٦م

ئااػ وو٤مقماا٤مت ُمااـ أهااؾ اًمًااٜم٦م إمم وناا٧م  ، صااٗمٝمؿ سمذريٕماا٦م ُمقاضمٝماا٦م قماادّو ُمِمااؽمك هااق إيااران واًمراومْماا٦مـمقا

ئاػ اًمًاٜمٞم٦م وايمتًا٤ما٤م ورسماام طمتاك  ـم٤مئٚم٦م اًمتخقيػ ُمـ اًمراومْم٦م وإيران يًٕمقن طمثٞمث٤م إمم نٞمٞمد سمٕمض اًمٓمقا

 -!وهذا ُمقرُد ومتٜم٦م يمٌػم ،اًمتح٤مًمػ ُمٕمٝم٤م

 -ٕمٚمٛمف إٓ اهللوهؿ جيٜمّدون ذم ذًمؽ ُمـ إوًمٞم٤م  وُمـ ومٜمقن اعمٙمر واًمده٤م  واعهمرا  ُم٤م ٓ ي

ًمٙمٜماال  ،وإي واهلل إٟمااف خلٓمااٌر قمٔمااٞمؿ ،لاولااذا شمالطمااظ قمٜمااد سمٕمااض اًمٜماا٤مس شمْمااخٞمام يمٌااػما ًمٚمخٓماار اًمراومْماا

   -أؿمٕمر أن هٜم٤مك ُم٤ٌمًمٖم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ قمٜمد سمٕمض اًمٜم٤مس ذم شمّمقير هذا اخلٓمر وشمّمقير أوًمقيتف

غم أن قمااااااغم احلريمااااا٦م اعؾمااااااالُمٞم٦م اجلٝم٤مديااااا٦م أن شمثٌاااااا٧م ونااااا٤مومظ قماااااا ,واهلل أقمٚمااااااؿ سم٤مًمّماااااقاب,ذم ٟمٔماااااري 

ام ُماع ؾمااٞموٓ  ،وٓ شُمًتَٗماّز ٓ شُمًَتاجر إمم اًمٙمقن ُمع أطمد اًمٓماروملم أصاال ُمٝماام اؾماتٓم٤مقم٧م ،اؾمت٘مالل٤م وٟم٘م٤مئٝم٤م

 -!اًمٕمدو إيمؼم وإىمقى وهق اًمٕمدو إُمريٙمل اًمّمٚمٞمٌل وأوًمٞم٤مؤه وطمٚمٗم٤مؤه

 --!وًمٞمس سمٙمثرة ؿمٓم٤مرة وٓ ذيم٤م  ،واًمتقومٞمؼ سمٞمد اهلل وطمده ومٚمٜمٓمٚمٌف ُمٜمف  ،اًمٗمتـ قمٔمٞمٛم٦م

ك ِماار ًمقٓ أهن٤م ُمٕمريما٦م اعؾماالم واحلاؼ واًمتقطمٞماد واًمًاٜم٦م اًمٜمٌقيا٦م اعمٓمٝمارة ُماع أقمادا  اهلل أهاؾ اًموواهلل

هااق اًمااذي  وًمااقٓ اًمٞم٘ماالم أن اهلل  ،٤من واًمٗمجااقر واًمٔمٚمااؿ واًمٓمٖمٞماا٤منّماااٞمواًمٙمٗماار واعحلاا٤مد واًمٗمًااق. واًمٕم

 ،ٚمقا قمٚماااٞمٝمؿ اًمٌااا٤مبوإٟماااام قماااغم اعمااا١مُمٜملم أن ي٠مظماااذوا سم٤مٕؾمااا٤ٌمب ويتقيمٚماااقا قمٚمٞماااف ؾماااٌح٤مٟمف ويااادظم ،يااادسّمر إُمااار

 -واًم٤ٌمىمل قمغم اهلل وطمده

: وىمااقل اًمٜمٌاال  [٧١: ]إنٗماا٤مل ژپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺژ: وًمااقٓ اًمٞم٘ماالم سمٛمٕمٜمااك ىمقًمااف 

(وم٘مد مذٟمتف سم٤محلرب ٤مُمـ قم٤مدى زم وًمّٞماً)
(1)

- 

 --!ًمق أنٜم٤م اقمتٛمدٟم٤م وم٘مط قمغم احل٤ًمسم٤مت اح٤مدي٦م ،ُص أُمؾ ًمإلٟم٤ًمنّماٞمًمقٓ ذًمؽ ح٤م يم٤من هٜم٤مًمؽ سم

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ژ ،]مل قمٛمران[ ژڱ ڱگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ ،[٧4١: ]مل قمٛمران ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ

جئ حئ مئ ىئ ژ ،[61: ]هقد ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅۉژ ،]مل قمٛمران[ ژٿٿ

  -]اًمروم[ ژيئجب حب خب مب ىب يب جت
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[ٚفش١ طضٜكِٗ ،َٓٗذِٗتكٓعِٗ بقٛاب  ،ن١ًُ يًُدايؿٌ يًُذاٖزٜٔ]

 رٌد يك٘ٔ خهللضـ٘ ،ْٖ خلرتدم :مزكز اليقيه-- 

ٍللوردلٓ٘ي للوٌْذ خلزْدزٕ  ،بى قُلر هٌٙ ؤى تُسلٖ زٛلؤ ٖػـ٘طٓ تَرْْد لألهٔ

  ؟ْود تَٗل لْن ،لتًٌْٗن زػَخذ هٌْزٛن ،ي يٌِسـ٘ؤٍ خلوتٗدي
 

 --أُم٤م اًمٙمٚمٛم٦م ًمألُم٦م سمٕم٤مُم٦م واعم٘مّمقد وٝمقره٤م ُمـ اعمًٚمٛملم: خ عطية اهللشـيال

 --هؿ سم٠من اخلػم ىم٤مدمِماروم٢م  أب ٛملموم٢مذا يم٤من يمالُمل يٌٚمُغ ًمٕمٛمقم اعمًٚم

واقمٚمٛماااقا أن  ،وم٤مؾماااتٕمٞمٜمقا سمااا٤مهلل واصاااؼموا واصمٌتاااقا يااا٤م قمٌااا٤مد اهلل ومتًاااٙمقا سماااديٜمٙمؿ واقمتّماااٛمقا سمحٌاااؾ اهلل

زائٚمااا٦م وم٤مٟمٞمااا٦م قماااـ  ،وم٤مًمااادٟمٞم٤م دار اُمتحااا٤من وهااال دار اًمٖمااارور ،اهلل ظمٚم٘مٜمااا٤م ًمٞمٌتٚمٞمٜمااا٤م ويٛمتحٜمٜمااا٤م ذم هاااذه اًمااادٟمٞم٤م واااا٤م

 ،ومٚمٞمًااتٕمد اعٟمًاا٤من ًمٚمٛمااقت ،٤م  ُماادة آُمتحاا٤من إٓ أن يٗم٤مضمئااف اعمااقتوًمااٞمس سماالم اعٟمًاا٤من وسماالم اٟمتٝماا ،ىمرياا٥م

 -]مل قمٛمران[ ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ: يمام ىم٤مل اهلل 

 :ومٝمؿ ـمٌٕم٤م ًمٞمًقا درضم٦م واطمدة ؛واعمت٘م٤مقمًقن قمـ اجلٝم٤مد وأُم٤م اعمخ٤مًمٗمقن ًمٚمخط اجلٝم٤مدي

ح ًمف  ،٤مشمرهمٞم٤ٌم وشمرهٞمًٌ  ،فومٝمٜم٤مك َُمـ ُيققَمظ وُيذيماّر وشمتغم قمٚمٞمف مي٤مت اجلٝم٤مد وأطم٤مديثف ووم٘مٝم وشُمقو 

ويمؾ ُمـ ـمٚم٥م احلؼ وطمَرص قمٚمٞمف  ،وهذا يمثػم ُمٌذول وهلل احلٛمد واعمٜم٦م ،ُم٤ًمئٚمف وشمزال قمٜمف اًمِمٌٝم٤مت

 -ده وم٘مد أقمذر وٟمج٤م إن ؿم٤م  اهللوم٢من مل جي ،٤موضمده هم٤مًمًٌ 

ۉ ژو ،[]هقد ژڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک کژ: وُمٜمٝمؿ ُمـ ي٘م٤مل ًمف

 ژں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۆژو ،ا [ؾمار]اع ژۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

 -]اح٤مئدة[ ژۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ جئژ ،]إنٕم٤مم[

(ح٤م ظمٚمؼ ًمف ًاريمؾ ُمٞم)و
(1)

- 

 -واهلل هق ال٤مدي إمم ؾمقا  اًمًٌٞمؾ

اٟمتٔمار  ؟وملَ آؾماتٕمج٤مل ،ٓ قمٚمٞمؽ ذم اًمٕمداوة واخلّمقُم٦م وؿمدة اًمّمادود واًمّماد: وُمٜمٝمؿ َُمـ ي٘م٤مل ًمف

٨ٌّم طمتك يٗمتح اهلل سم٤محلؼ  -!وشمٚم
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[هِ ٱتاس١ ٖشٙ ايؿضف١ؽهضٶا ي] 
 خٍرعخٚن خهلل ذ٘طً ،ًطٛط لٛن بتدحٔ ّصُ خلٓطغٔ خلك٘سٔ --د يك٘ٔ خهللضـ٘ :مزكز اليقيه-  

وأؾمتٖمٗمر اهلل اًمٕمٔماٞمؿ ُماـ يماؾ  ،وسم٤مرك اهلل ذم ضمٝمقديمؿ ،ا وضمزايمؿ اهلل ظمػمً : خ عطية اهللشـيال

 ا واحلٛماد هلل أوٓ ومظمارً  ،ٞماؽؿمٝمد أٓ إ  إٓ أن٧م أؾماتٖمٗمرك وأتاقب إًمأوؾمٌح٤مٟمؽ مهللا وسمحٛمدك  ،ذٟم٥م

   -وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد ومخف وصحٌف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن ،وسم٤مـمٜم٤م ا وفم٤مهرً 

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمفو
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ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف  ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 --وسمٕمد ،واًمت٤مسمٕملم

وأمهٚم٧م  ،شاجلٌٝم٦م اعقمالُمٞم٦م اعؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م»وم٘مد ورد  هذا اًم١ًمال ُمٙمررا ُمـ اعظمقة ذم 

ٓ ؾم١مال ُمـ يريد احلؼ  ،إن هذا ؾم١مال ُمتٕمٜم٧م ُمـ أهؾ اًمزيغ واًمْمالل واًمٗمتٜم٦م :ف ىم٤مئال لؿاعضم٤مسم٦م قمٚمٞم

 و٤مًملم صالموذًمؽ عمٕمرومتل سم٠من هذا اًم١ًمال سمؾ هذه اًمِمٌٝم٤مت ُمتٚم٘م٤مٌة قمـ ىمقم خمّمق ،ويٓمٚم٥م الدى

 يمام طمدصمٜمل قمٜمٝمؿ َُمـ ؾمٛمع ،شأب٤م ُمريؿ»وهؿ و٤مقم٦م اعمخٚمػ اعمٙمٜمك  ،ظمقارج ُم٤مرىملم ُمـ رسم٘م٦م اعؾمالم

ٕن إُمر أؿمٙمؾ  ،همػم أن اعظمقة أخحقا ذم يمت٤مسم٦م ضمقاب ،يمالُمٝمؿ أو ىمرأ لؿ أو ٟم٤مىمِمٝمؿ قمغم آٟمؽمٟم٧م

 -قمغم سمٕمض اعظمقان اًمٓمٞمٌلم ُمـ أهؾ اخلػم

 :الدى واًمًداد واًمتقومٞمؼ ًمٚمّمقاب ؾم٤مئال اعمقمم  ،ذم يمت٤مسم٦م هذا اجلقاب سم٤مهلل  وم٤مؾمتٕمٜم٧ُم 
 

فى١ف  ؛اإلصالَ اٌزٟ ٠ؾٛي ػ١ٍٙب اٌىفبع اعع ٌٍضفبع ػٓ صعـغحٙبص اٌضفغ ئّٔب : اٌضإاي

 ،٠ّىٓ رأص٠خ حٙبص اٌضفغ ا١ٌَٛ ٚح١ّغ ص٠بع اٌّض١ٍّٓ ررٌٛذ ٌض٠بع وفغ ٌغٍجخ اٌىفبع ػ١ٍٙب

ثُ أ١ٌش اٌرىُ اٌؼبَ ٌٍّم١ّ١ٓ فٟ ص٠بع اٌىفغ أُٔٙ  ،و١ف ٠ّىٓ اٌغص ػٍٝ ٘ظٖ اٌغجٙخٚ

 ؟ِضٍّْٛفى١ف ٔرىُ ػٍٝ ػبِخ ثالص اإلصالَ ثأُٔٙ  --وْٛغـغوفبع ِ

 

ٟمٜما٤م ُم٘مدُما٦م ٟم٤مومٕما٦م إن ؿما٤م   ،ُمتاقيمٚملم قماغم رب إرسما٤مب اعمٚماؽ اًمقها٤مب ،ٚلجً اٌخـٛاة  ٟماذيمر عظمقا

عمجٛمااااؾ أصااااقل ّمااااار وومٞمٝماااا٤م سمٞماااا٤مٌن خمت ،ومٞمٝماااا٤م قِمااااؼَمٌ وشمٜمٌٞمااااف قمااااغم ؾمااااق  طماااا٤مل هاااا١مٓ  احاااا٤مرىملم وأُمثاااا٤ملؿ ،اهلل

ٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم ذم يمؾ ُمٙم٤من ًمٞمحذروهؿ ،واللؿ  :وسم٤مهلل اعمًتٕم٤من ،ووص٤مي٤م عظمقا
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 فصل  
اقمٚمٛمقا إظمقا  سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ ي٤م أهؾ اخلػم ي٤م َُمـ شمٌحثقن قمغم احلؼ وشمٓمٚمٌقن اًمٗمْمؾ وشمرضمقن 

أن هذا اًم١ًمال وإن ورد ُمـ ضمٝمتٙمؿ ورود اعمًتٗمٝمؿ اعمًتِمٙمؾ  ،رمح٦م اهلل وشمٌتٖمقن ُمرو٤مشمف 

ئٖملم وومتقن اعمٗمتقٟملمّماٞماًمٓم٤مًم٥م ًمدومع اعؿمٙم٤مل ون إٓ أنف ذم  ،ؾ اًمثٚم٩م واًمٞم٘ملم ذم اًمرد قمغم زيغ اًمزا

أصٚمف ؾم١ماٌل ص٤مدٌر قمـ أوئلؽ اعمٗمتقٟملم اخلقارج اًمْم٤مًملم اح٤مرىملم ُمـ ديـ اعؾمالم يمام يٛمر. اًمًٝمؿ 

وهق  ،وم٤مًم١ًمال ؾم١مالؿ ،ؿماريمؾ ذي  ؿماره وؿماريمٗمك اهلل اعمًٚمٛملم  ،شاعمخٚمػ»ُمـ اًمرُمٞم٦م أت٤ٌمع اعمٗمتقن 

 ًٓ اط اعمًت٘مٞمؿ ّماراحلؼ اعمٌلم واًم يًقىمقهن٤م ُمٕم٤مرولم ا٤م ،سمؾ هق طمج٦م يمام يزقمٛمقن ُمٜمٝمؿ ًمٞمس ؾم١ما

وهق ُمٌٜمّل قمغم أصقلؿ اًمٗم٤مؾمدة اًمْم٤مًم٦م اًمتل أّصٚمٝم٤م  ،واًمٕمٚمؿ والدى اعمت٘مرر قمٜمد قمٚمام  اعمًٚمٛملم أوٕملم

 --أن شمٕمرومقهٓ سمد هذا  ؛وُمٜمٓمٚمؼ ُمـ أؾم٤مس ومٙمره اعمٜمحرف وهنجف اعمٕمقج ،لؿ هذا اعمخٚمػ اًمْم٤مل

 ،اًمتل ٟمٌت٧م ذم هذه إج٤مم ًمٞم٧ًم هل سما٠مول ٟمٌتا٦م ُماـ ضمٜمًاٝم٤ماخلٌٞمث٦م  شاعمخٚمٗمٞم٦م»واقمٚمٛمقا أن هذه اًمٜم٤مسمت٦م 

اًمااذيـ أظمؼمٟماا٤م  ،وهااؿ اخلااقارج احاا٤مرىمقن ،وم٢مهناا٤م ُمااـ وئْماائ ىمااقم ُمٕماارووملم ذم شماا٤مريخ اعؾمااالم واعمًااٚمٛملم

وأظماؼم أهناؿ يماالب  ،وطماذر ُماٜمٝمؿ ناذيرا ؿماديدا ،ورهّما٥م ذم ذًماؽ ،وأُمر سم٘متا٤ملؿ وىماتٚمٝمؿ ،قمٜمٝمؿ اًمٜمٌل 

اًمٜماا٤مر
(1)

إمم مظماار ُماا٤م شمٕمٚمٛمااقن ُمااـ ؿماا٠مهنؿ وهاا٤م ورد ومااٞمٝمؿ ُمااـ  ، احلٙمااؿ قمٚمااٞمٝمؿ سماا٤مًمٙمٗمرػ اًمٕمٚمااام  ذمٚمااتواظم ،

 -إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمٙمريٛم٦م

وٓ يرشماا٤مب ذم هااذا قماا٤مملٌ أو ـم٤مًماا٥ُم قمٚمااؿ  ،وأت٤ٌمقمااف ٓ ؿمااؽ أهنااؿ ظمااقارج شاعمخٚمااػ»وهاا١مٓ  احاا٤مرىمقن 

ُمااااااقالؿ وقمٚمٞماااااف اؾماااااتحٚمقا دُمااااا٤م هؿ وأ ،ُماااااـ أهاااااؾ إرض اًمٞمااااااقم ،ومااااا٢مهنؿ يمٗماااااروا وٞمااااااع اعمًاااااٚمٛملم --أبااااادا

سمااؾ ويٕمت٘مااد سمٕمُْمااٝمؿ أن اًم٘ماارون اح٤موااٞم٦م ُمااـ قمٝمااقد اعمًااٚمٛملم وـمٌ٘ماا٤مهتؿ يمٚمٝمااؿ يمٗماا٤مٌر إمم ُماا٤م  ،وأقمراوااٝمؿ

سم٤معوااا٤موم٦م إمم هماااػم ذًماااؽ ُماااـ  ،ُم٤مقمااادا اؾماااتثٜم٤م ات ىمٚمٞمٚمااا٦م ،ي٘مااا٤مرب اًمثالصمااا٦م أو إرسمٕمااا٦م ىمااارون إومم اعمٗمْماااٚم٦م

 -!أومٙم٤مرهؿ واقمت٘م٤مداهتؿ اخلٌٞمث٦م

ٕناف ىماد ضما٤مَ  ذم سمٕماض إطم٤مديا٨م  ،ًماـ يٙمقٟماقا إظماػمة أجْما٤مو ،ّمااروًمٞمًقا هؿ سم٠مول ٟم٤مسمت٦م ذم هذا اًمٕم

ذم  ،وىمااد ضمرسمٜماا٤مهؿ وضمااراؿ اًمٜماا٤مُس ذم سمٚماادان يمثااػمة ،اًمٜمٌقياا٦م أهنااؿ ٓ شماازال شمٜمٌاا٧م لااؿ ٟم٤مسمتاا٦م إمم مظماار إزُماا٤من

                                      
ٞمئُقَن اًْمِٗمْٕمَؾ، َيْ٘مَرُ وَن اًْمُ٘مْرمنَ : )ىم٤مل اًمٜمٌل  قمـ أيب ؾمٕمٞمد وأنس  (٧) ًِ ٜمُقَن اًْمِ٘مٞمَؾ َوُي ًِ تِل اظْمتاَِلٌف َووُمْرىَم٦ٌم، ىَمْقٌم ُ ْ َٓ جُي٤َمِوُز  ؾَمٞمَُٙمقُن ذِم ُأُم 

َٓ َيْرضِمُٕمقَن طَمت ك َيْرشَمد  قَمغَم وُمقىمِِف، ُِمٞم ٦ِم،  ـَ اًمر  ْٝمِؿ ُِم  ً ـِ ُُمُروَ. اًم ي ـَ اًمد  ىمِٞمَُٝمْؿ، َيْٛمُرىُمقَن ُِم ـْ ىَمَتَٚمُٝمْؿ َوىَمَتُٚمقُه،  شَمَرا َ
ِ
ُهْؿ َذُّ اخْلَْٚمِؼ َواخْلَٚمِٞمَ٘م٦ِم، ـُمقسَمك عم

 ًُ  َوًَمٞمْ
ِ
 ُِمٜمُْٝمؿْ َيْدقُمقَن إمَِم يمِت٤َمِب اَّلل 

ِ
ـْ ىَم٤مشَمَٚمُٝمْؿ يَم٤مَن َأْومَم سم٤ِمَّلل  ، َُم

ٍ
( وصححف إًم٤ٌم ، وقمـ اسمـ أيب أورم 6١45( رواه أبق اود )قا ُِمٜمُْف ذِم َرْ 

  ىم٤مل اًمٜمٌل( : ِوصححف إًم٤ٌم ٧1١( رواه اسمـ ُم٤مضمف )اخْلََقاِرُج يماَِلُب اًمٜم ٤مر )- 
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ئر وذم أومٖم٤مٟمًت٤من وسم٤ميمًت٤من وهمػمه٤مّمار ُم  -وذم ًمٞمٌٞم٤م واجلزا

يٙمٗماارون اًمٕمٚمااامَ  وـمٚمٌاا٦م : اًمٕم٘مااؾ واًمٕمااؼمةومااٞمٝمؿ ُمٕمٚمقُماا٦م ُمًاآمقرة ُمٕمرووماا٦م ٕهااؾ اًمٕمٚمااؿ و وؾمااٜم٦م اهلل 

وي١مول اؿ إُمُر إمم أطماقال ُمًات٘مٌح٦ٍم ضمادا  ،٤مصمؿ يٙمٗمر سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم  ،اًمٕمٚمؿ واعمج٤مهديـ واًمٜم٤مس أوٕملم

 ،يحّماااريماا٤مخلٛمر واعمخاادرات واًمزٟماا٤م اًم ،طمتااك إهنااؿ ىمااد يًااتحٚمقن اًمٙمثااػم ُمااـ اعمحرُماا٤مت اًم٘مٓمٕمٞماا٦م اًمتحااريؿ

د اعمخادرة وشمادرضمقا سم٤مقمت٘ما٤مد طماؾ اعمتا٤مضمرة ِماٞمٚمقا احلوم٘مد رأجٜم٤مهؿ ذم سم٤ميمًت٤من اؾمتح ؛وهمػم ذًمؽ ِم٦م واعماقا

ُما٤م ،ومٞمٝما٤م أوٓ وهااق  ،أو اًم٘ماقل سم٠منٜماا٤م أن ذم زُماـ يِماٌف اًماازُمـ اعمٙمال ،صماؿ شمٕم٤مـمٞمٝماا٤م واًمازقمؿ سم٠مهنا٤م ًمٞمًاا٧م طمرا

وإمم ُمااا٤م ؿمااا٤مسمف ذًماااؽ ُماااـ اًمتااا٠مويالت  ،٤م ؿمااااٞميع سمٕماااُد  ااارم هاااذه إِماااارزُماااـ اًمااادقمقة إمم اًمتقطمٞماااد وم٘ماااط وٓ شم

م ،اعمٕمتؼمة قمٜمد وٞمع أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمًخٞمٗم٦م همػم وياامرس  ،وسماٜمٗمس هاذه اًمِماٌٝم٤مت اؾماتحٚمقا اًمٙمثاػم ُماـ احلارا

ناا٧م ادقماا٤م ات سم٤مـمٚماا٦م ُم٘مٓمااقع سمٌٓمالهناا٤م يماا٤مًم٘مقل  ،يح ذم أوروسماا٤م وهمػمهاا٤م وؾماا٤مئر اًمااٌالدّمااارسمٕمْمااٝمؿ اًمزٟماا٤م اًم

ـّ ذم طمٙماااؿ اًمًااا٤ٌمي٤م دا ويٙمثااار ظمالومٝماااؿ واظماااتالومٝمؿ وشمٜم٤مىمْماااٝمؿ ويّماااؾ إمم طماااد ومااا٤مطمش ضمااا ،سمااا٠مّن اعمااازّ  اااا

قم٤من ُماااا٤م يت٘مااا٤مشمٚمقن إن يماااا٤من ؾماااارسمااااؾ و ،ويٜمِمااآمرون ،ويتٜماااا٤مومرون ويتاااداسمرون ويت٘ماااا٤مـمٕمقن ،شمًتٌِمااإمف اًمٗمٓمااارُ 

دقماؽ  ،ويٜم٘مًاٛمقن ومرىما٤م يزياد سمٕمْماٝمؿ قماغم سمٕماض ذم اًمٖمٚماق واًمٕمتاقّ  ،سمٞمدهؿ ؾمالح ويم٤مٟمقا ذم أرض ؾماالح

اًمتااال وُمٜم٤مىمْمااا٦م أبًاااط ُمٌااا٤مدئ إظماااال. اًمٙمريٛمااا٦م  ،قماااـ ومًااا٤مد إظماااال. ووم٘مااادان اعمااارو ة وُماااقت اًمْماااامئر

يح واخلٞم٤مٟما٦م ووٞماع أناقاع ّمااريم٤مؾماتحالل اًمٙماذب اًم ،اضمتٛمع قمٚمٞمٝم٤م اعمٚماؾ واًمٜمحاؾ يمٚمٝما٤م يم٤مومرها٤م وُمًاٚمٛمٝم٤م

اًمٖمدر واخلديٕم٦م اعمحرُم٦م وذه٤مب اًمرمح٦م ُمـ ىمٚمقاؿ ونّقل٤م إمم أنقاع ُمـ اًم٘مًقة همري٥م ضمادا وأناقاع ُماـ 

  ً  --!!ًمف قمٜمٝمؿ ٌُٕمٞم٦م يّمٕم٥م قمغم َُمـ مل يٕمرف ٟمامذج ُمٜمٝمؿ أن يّمد. ُم٤م ٟم٘مقًمفإظمال. اًم

ومٞمٝمؿ طمًٌام رصده٤م أهؾ اًمٕمؼمة أهنؿ شمٙمقن لاؿ زوسمٕما٦م وواج٦م و ّماؾ لاؿ ذم ومتٜماتٝمؿ  وقم٤مدة اهلل 

صماؿ ُما٤م يٚمٌاا٨م أن يرضماع ضماز  يمٌااػٌم ُماٜمٝمؿ وي١موسماقن إمم احلااؼ ويٙمتِماٗمقن اًمْمااالًم٦م  ،أتٌا٤مع ىمٚمٞمٚماقن أو يمثااػمون

 وؿَمْقٍب ُمـ وم٤ًمدٍ 
ٍ
   -مم اوٛمحالل وزوالصمؿ ي١مول أُمُرهؿ إ ،ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م ،سمٕمد ايمتقا 

ـّ اهلل قمٚمٞمٝمؿ سم٤ملداي٦م سمٕماد أن ىمٓماع ؿماقـم٤م ـماقيال ُمٕمٝماؿوىمد طمٙمك ًمٜم٤م ُمرة سمٕمض اًمت٤مئٌلم ُمٜمٝمؿ   ،هـ ُم

وذم حمٛمااد رؾمااقل  طمٙمااك ًمٜماا٤م أهنااؿ وصااٚمقا إمم طماا٤مٓت ُمااـ اًمِمااؽ ذم اهلل  ،  ىمٚمٞمااٌؾ ذم اًمٕماا٤مدةؿمااالوهااذا 

ع واًمتِماادد ذم اًمااديـ واًمٖمٚمااّق ٓ يروااقن وماا٢مهنؿ ُمااـ ؿمااّدة اًمتٜمٓماا ،ٟمٕمااؿ واهلل -!!ورؾماا٤مًمتف وذم اًم٘ماارمن اهلل 

سمااؾ ئمٚمااقن يِمااددون قمااغم أنٗمًااٝمؿ ويتٜمٓمٕمااقن ومٞمٝمٚمٙمااقن  ،سمرمحاا٦م اهلل اًمقاؾماإم٦م وٓ ي٘مٌٚمااقن ُمٜماا٦م اهلل وًمٓمٗمااف

ويّمااٌح اًمرضمااؾ ُمااٜمٝمؿ  ،ومٞمٔمٚمااقن يِمااٙمقن ذم أنٗمًااٝمؿ يمااؾ حلٔماا٦م ،ٓم٤من واًمقؾمااقاسِماااٞمسماا٠من يتًااّٚمط قمٚمااٞمٝمؿ اًم

ويٙمٗماار اًمرضمااؾ ُمااٜمٝمؿ أظماا٤مه ذم اعمجٚمااس صمااؿ  ،ـ ضمدياادواًمٞمااقم أؾمااٚمٛم٧ُم ُماا ،ا أناا٤م يمٜماا٧م سماا٤مُٕمس يماا٤مومرً : وي٘مااقل

ٍت  ،يٕماقد ومااٞمحٙمؿ قمٚمٞمااف سم٤معؾمااالم ٟمٕماؿ أناا٤م يمٗماارت ىمٌااؾ ىمٚمٞمااؾ وأن أناا٤م : وأظماار ي٘مااقل ،صمااؿ يٙمٗماره قماادة ُماارا
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ونّمؾ قمٜمدهؿ ُماـ اعمٗم٤مؾماد آضمتامقمٞما٦م  ،ويٙمٗمر اًمرضمؾ أهٚمف وزوضمف ووًمده يمؾ يقم ،أرضمع إمم اعؾمالم

ٕهنااااؿ أوىمٕمااااقا أنٗمًااااٝمؿ ذم اًمتِمااااديد  ؛قمااااغم اًمّمااااؼم قمٚمٞمااااف ,ًمقىماااا٧مُمااااع ـمااااقل ا,واعٟمًاااا٤مٟمٞم٦م ُماااا٤م ٓ ي٘ماااادرون 

ومل ي٘مٌٚمااقا ُمٜمّاا٦م اهلل  ،ذم اًمٕماا٤مدة قمااغم نّٛمٚمااف قمااغم دوام إزُماا٤من ِمااارواحلاارج واًمْمااٞمؼ وُماا٤م ٓ شم٘مااقى ٟمٗمااقس اًمٌ

 -سمؾ ؿمددوا ومِمدد اهلل قمٚمٞمٝمؿ ،ًاػمقمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمتقؾمٕم٦م واًمتٞم

 --٤مٕنٌٞماااا٤م  ورؾماااا٤مٓت اهلل وسم يح سماااا٤مهلل ّمااااارومٞمحّمااااؾ أن يّمااااؾ سمٕمْمااااٝمؿ إمم طماااا٤مٓت اًمٙمٗماااار اًم

ويّماؾ سمٕمْماٝمؿ إمم طما٤مٓت  --ُمـ هذه إطمقال اًمردّي٦م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  --!٤مرأؾًم  ويّمؾ إمم ؾم٥م اهلل 

 --!وإمم آٟمتح٤مر ،ي٠مس وىمٜمقط

      هق يمثرة وىمقة ُمٜم٤مىمْم٦م اًمٗمٓمرة وديـ اًمٗمٓمرة  ؛,أقمٚمؿ واهلل ,ًمذًمؽ  ؿمارواًم٥ًٌم اًمٔم٤مهر اعم٤ٌم

ـُ اًمٗمٓمرة,  شمتٗمٚم٧م ّماػمويمثرة وىمقة اًمتْمٞمٞمؼ قمغم اًمٜمٗمس طمتك متّؾ وشمٕمٞمك وشمتٕم٥م وشم --,اعؾمالم دي

يرة واًمت٠مويالت اًمٗم٤مؾمدة ِمار إمم أنقاع ُمـ احلٞمؾ اًمّماػمصمؿ شم ،وشمٜمٗمر وٓ شم٘مقى قمغم محؾ شمٙم٤مًمٞمػ اًمديـ

ومٞمحّمؾ قمٜمدهؿ  ؛يٕم٦م ودٓٓهت٤م اعمتٜمققم٦م قمغم احل٘م٤مئؼِمارويمثرة وىمقة ُمٜم٤مىمْم٦م فمقاهر اًم --همػم اعمًت٤ًمهم٦م

داي٦م ٟمقٌع ُمـ اعمٙم٤مسمرة صمؿ يٙمتِمٗمقن أدًم٦م أظمرى وشمٕمؽموٝمؿ إؿمٙم٤مٓت شمتٙم٤مصمر قمٚمٞمٝمؿ وشمٖمٚمٌٝمؿ ذم اًمٌ

ذم ومرىمتف وو٤مقمتف ُمتٌققم٤م  ٤مإن يم٤من اًمقاطمُد ُمٜمٝمؿ رأؾًم  ٓ ؾمٞمامو ػمون ذم اجلقاب ويزدادون ذم اعمٙم٤مسمرة و

: ك ىمقًمف وهذا ُمـ ُمٕمٜم ،ومٞمّمٕم٥م قمٚمٞمف اًمرضمقع إمم احلؼ ،ىمد شمّمّدر وص٤مر ًمف أت٤ٌمع وأىمقال وُمذه٥ٌم 

وهٙمذا  ّمؾ قمٜمد اًمقاطمِد ُمٜمٝمؿ شم٠منٞم٥ُم وٛمػم  ،[26: ]إنٗم٤مل ژې ې ى ى ائ ائ ەئژ

 إمم ّماػمُ واخلٌِؾ أو ي ًالوم٘مد يّمؾ إمم طم٤مٓت ىمّمقى ُمـ اعمرض اًمٜمٗم ،ويِمٕمر سم٘مقة اًمتٜم٤مىمض ذم ٟمٗمًف

  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،اًمزٟمدىم٦م اعمحْم٦م واًمٙمٗمر سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ
 

  اااشمٙمٗماااػمهؿ ًمٕمٛماااقم اعمًاااٚمٛملم  ٌ د واًمزهااا٤مد واعمج٤مهاااديـ وآؾمتِماااٝم٤مديلم ٤مسماااام وماااٞمٝمؿ ظمٞمااا٤مُرهؿ ُماااـ اًمُٕم

وٓ  ٙمٛماقن إٓ سم٢مؾماالم ٟمٗماٍر ىمٚمٞماؾ هاؿ  ،يٙمٗماروهنؿ يمٚمٝماؿ ،وأهؾ اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة واًمٌذل ذم ؾماٌٞمؾ اهلل 

وهاااؿ جيااادون ذم  ،اعمتااا٠مظمرة سماااؾ و ٙمٛماااقن سمٙمٗمااار ؾمااا٤مئر إُمااا٦م ذم ىمروهنااا٤م ،وااا٤مقمتٝمؿ وَُماااـ يمااا٤من ُماااثٚمٝمؿ وم٘ماااط

٤م إمم ىماارِب ىمٞماا٤مم اًمًاا٤مقم٦م ٟمًااٚمٝم٤م ُمًااتٛمرا سم٤مىمًٞماا ٓ ياازاليٕم٦م أن أُماا٦م اعؾمااالم ِمااارإطم٤مدياا٨م اًمٜمٌقياا٦م وفمااقاهر اًم

ارُّماا٤م ًماإٌمض أقموجياادون ذم إطم٤مدياا٨م ُماادطًم  ،سم٠مظمااذ أرواح يمااؾ أهااؾ اعيااامن طماالم ياا٠مذن اهلل 
(1)

إُماا٦م  

وأطم٤مدياااا٨م اًمٓم٤مئٗماااا٦م  ،امن واًمّمااااالح ومٞمٝماااا٤م وذم أهٚمٝماااا٤موأزُمٜمااااتٝمؿ وأُمٙمٜمتٝماااا٤م واعظمٌاااا٤مر سمٌ٘ماااا٤م  اعؾمااااالم واعياااا

                                      
 (-6٧1.  2؛ يٜمٔمر: اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم )شقمٍم»وع  شأقمٍم» (٧)
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 ،وهمااػم ذًمااؽ يمثااػم ضماادا ،اعمٜمّمااقرة اًمٔماا٤مهرة قمااغم أقماادائٝم٤م وأهناا٤م ًمااـ شماازال ىم٤مئٛماا٦م ُمقضمااقدة إمم ىمٞماا٤مم اًمًاا٤مقم٦م

 -!ومٞمحّمؾ قمٜمدهؿ شمٜم٤مىمض يمٌػٌم وشم٠منٞم٥ٌم ًمٚمْمٛمػم ُهرٌض ُمٝمٚمٌؽ 

 رؾماااااقًمف ُمااااا٤م يااااارون ُماااااـ قمالُمااااا٤مت اًمّماااااالح وطمًاااااـ اعياااااامن يماااااام أظماااااؼم قمٜماااااف اهلل و: وُمٜمٝمااااا٤م  ذم

ويارون  ،ام اعمج٤مهاديـ واًمِماٝمدا ؾمااٞموٓ  ،إطم٤مدي٨م اًمٙمثػمة وقمالُم٤مت طمًـ اخل٤ممت٦م ًمٙمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم

واحلاا٤مل أهنااؿ  ٙمٛمااقن قمٚمااٞمٝمؿ وٞمٕماا٤م سماا٤مًمٙمٗمر وقماادم  ،صااؼم اًمّماا٤مسمريـ وىمااقة إيااامن وي٘ماالم اعماا١مُمٜملم اعمااقىمٜملم

دومُٕمااف ًمٙمثرشماف وىماقة  ,ذم ىمرارة أنٗمًاٝمؿ,وٓ يٛمٙمٜمٝمؿ  ،ومٞمٔمٚمقن ذم شمٜم٤مىمض يمٌػم ٓ يٕمٚمٛمف إٓ اهلل ،اعؾمالم

 -!دًٓمتف وومٓمريتف

 شمٙمٗمااااػمهؿ ًمٕمٛمااااقم قمٚمااااام  إُماااا٦م وومااااٞمٝمؿ اًمٕمٚمااااام  اًمٙمٌاااا٤مر أهااااؾ اًمّمااااالح واًمّمااااد. واًمٗمٝمااااؿ  :وُمٜمٝماااا٤م

ذم طمااالم أهناااؿ يٜمٔمااارون إمم أنٗمًاااٝمؿ قمٜماااد اعم٘م٤ميًااا٦م ومٞمجااادون أنٗمًاااٝمؿ ضمٝمٚمااا٦م قم٤مًمااا٦م قماااغم هااا١مٓ   ،واًمتح٘مٞماااؼ

 -!اًمٕمٚمام 

 ّمااؾ  ،ا ىمٚمااٞمالهنااؿ طماالم يٙمٗماارون قم٤مُماا٦م ىماارون إُماا٦م اعمتاا٠مظمرة إٓ ٟمٗماارً اًمتٜماا٤مىمض ُمااـ ضمٝماا٦م أ :وُمٜمٝماا٤م 

 ،وطمٝمامؿماااراًم٘ماارمن واًمًااٜم٦م و,وماا٢من اًمااديـ  ؛ذم صااح٦م ٟم٘مااؾ اًمااديـ ووصااقًمف إًمااٞمٝمؿ قمٜماادهؿ وؾمااقاٌس وؿمااؽ  

دوات ومٝمٛمٝمااام يم٤مًمٚمٖماا٦م اًمٕمرسمٞماا٦م وقم٤مُماا٦م قمٚمااقم أويمااذا  ،وُماا٤م ذم ُمٕمٜم٤ممهاا٤م ُمااـ اعو٤مقماا٤مت وإىمٞمًاا٦م اًمّمااحٞمح٦م

وما٢مذا يما٤مٟمقا يمٗما٤مرا ومٙمٞماػ ي١ممتٜماقن قماغم ٟم٘ماؾ اًماديـ  ،ًمٞمٝمؿ سمقاؾمٓم٦م هذه اًم٘مارون ٓ حم٤مًما٦مإٟمام وصٚم٧م إ ,أًم٦م

وم٢مُم٤م أن هيتادي اًمقاطماُد ُماٜمٝمؿ  ،ومٞمحّمؾ قمٜمدهؿ شمٜم٤مىمٌض يم٤مًمذي  ّمؾ قمٜمد اًمرواومض اح٤مرىملم ،وطمفؿمارو

 -!واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،أو يتزٟمد.

 ٗمقن  :وُمٜمٝم٤م ًّ ًمٙمـ شمٖمٚماٌٝمؿ ُماع  ،ذم رده٤مأهنؿ يٙمتِمٗمقن يمؾ يقٍم أدًم٦م ضمديدة شمٜم٤مىمض ُمذهٌٝمؿ ومٞمتٕم

وٓ يٙماااقن ُماااٜمٝمؿ إٓ اعمٙمااا٤مسمرة شمٚماااَق اعمٙمااا٤مسمرة طمتاااك يًاااتٞم٘مٜمقا ذم ىمااارارة أنٗمًاااٝمؿ  --!يمثرهتااا٤م وىمقهتااا٤م وشمٔم٤مومرهااا٤م

وُمااـ ذًمااؽ ُماا٤م يٓمٚمٕمااقن قمٚمٞمااف  ،وًمٙمااـ يٓمٌااع اهلل قمااغم ىمٚمااقب يمثااػم ُمااٜمٝمؿ ومٝمااؿ ٓ يرضمٕمااقن ،أهنااؿ ُمٙماا٤مسمرون

يٌُٕمااد  صمااؿ يٙمٗمااروهنؿ )ٓ ،ٛمااقهنؿ ذم أول إُمااراًمااذيـ يٕمٔم شاًماادقمقة اًمٜمجدياا٦م»ُمااثال ُمااـ أىمااقال ًماإٌمض قمٚمااام  

 ،أن يٙمٗماارهؿ اعمخٚمااػ ومااٞمام سمٕمااُد إن اؾمااتٛمر قمااغم هااذا اًمٓمريااؼ ومل يتداريمااف اهلل سمرمحتااف( ختاا٤مًمػ ُماا٤م ذهٌااقا إًمٞمااف

ٍل ًمٚم وهمااػمه ُمااـ اًمٕمٚمااام   ،شاسمااـ شمٞمٛمٞماا٦م»خ اعؾمااالم ؿماااٞمسمااؾ و ،ٟمٗمًااف شحمٛمااد سمااـ قمٌااد اًمقهاا٤مب»خ ِماااٞمسمااؾ وأىمااقا

هؿ ُماـ ؾماامطم٦ٍم وإقماذاٍر ؾمااػمُماٜمٝمؿ إُما٤م ُماـ ٟمّماقص يمالُمٝماؿ أو ُماـ ُمًآمقر  وُمـ ذًمؽ ُم٤م يروٟماف ،وإئٛم٦م

اااٗمقن ذم زّم أقمٜمااا٤م. أىماااقالؿ وُماااقاىمٗمٝمؿ اعمحٙمٛمااا٦م ٤مومٞمٔمٚماااقن زُمٜمًااا ،ًمٚمٛمخااا٤مًمِػ ورمحااا٦م سم٤مجلااا٤مهٚملم ًّ ًمٙماااـ  ،يتٕم

ٕن  ؛٤موهيااا٤مسمقن شمٙمٗماااػمهؿ زُمٜمًااا ،صماااؿ يٜمت٘مٚماااقن إمم اًمتِماااٙمٞمؽ وماااٞمٝمؿ ،يْمااإمػ ذم ىمٚماااقاؿ اطماااؽماُُمٝمؿ وحمٌاااتٝمؿ

 ٕىمااقال هاا١مٓ  إئٛماا٦مؾمااالاٟمٌٜماا٧م قمااغم ومٝمااٍؿ قم٤مُماا٦م وااالًمتٝمؿ 
ٍ
وخياا٤مومقن ُمااـ فمٝمااقر شمٜم٤مىمْمااٝمؿ وآومتْماا٤مح  ، 
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 -  ويٙمٗمروهنؿ يمام ذيمرٟم٤مِمالصمؿ ىمد يّمٚمقن إمم درضم٦م ٓ ي٤ٌمًمقن سم ،أُم٤مم اًمٜم٤مس

 ع وُم٤ٌمٟمٞماااف ِماااارأهناااؿ ُماااع ُمااارور اًمقىمااا٧م أجْمااا٤م يٙمتِماااٗمقن يمثااارة وىماااقة ُمٜم٤مىمْماااتٝمؿ عم٘م٤مصاااد اًم :وُمٜمٝمااا٤م

ع يٛمٞماؾ إمم اًمٕماذر ويتِماّقف ِمااروما٢مهنؿ جيادون أن اًم ؛ا٦مّماٞمااًمدٓٓت همػم اًمٜموأصقل اًمديـ اعمت٘مررة سم٠منقاع 

وًماٞمس أطماٌد أطما٥م  إًمٞماف اًمٕماذُر ُماـ اهلل ُماـ أضماؾ ): يماام ىما٤مل اًمٜمٌال  ،ويٙمثر ُمـ ُمدطمف واحل٨م قمٚمٞماف ،إًمٞمف

ُمتٗمااؼ قمٚمٞماف وهااذا ًمٗماظ ُمًااٚمؿ (ذًماؽ أناازل اًمٙمتا٤مب وأرؾمااؾ اًمرؾماؾ
(1)

 واًمًااٝمقًم٦م ًااػميماام يتِمااّقف إمم اًمتٞم ،

طمتاك ًمٞمّماؾ احلا٤مُل  ،اواٛمػم ُمْما٤موم٤م وُمٙماررً  ومٞمقضم٥م لؿ ذًمؽ شم٠منٞما٥َم  ،وهؿ سمٕمٙمس ذًمؽ يمٚمف ،ٗمٞمػواًمتخ

 واًمٕماذر واًمتخٗمٞماػ ًااػمسمٌٕمْمٝمؿ إمم أن يٙمره أن يًٛمع أو ي٘مرأ ُمـ اًم٘مرمن واحلدي٨م ميا٤مت وأطم٤مديا٨م اًمتٞم

اـمف صاااارو وهاااذا هاااق ؿمااا٠من صااا٤مطم٥م اًمٌدقمااا٦م واًمٗمًاااق. )وهاااق اخلاااروج قماااـ ـم٤مقمااا٦م اهلل  --!وٟمحاااق ذًماااؽ

ومٞمادظمؾ سماذًمؽ نا٧م  ، قمٜمده طمرٌج ُمـ أي٤مت وإطم٤مديا٨م اًمتال ختا٤مًمػ سمدقمتاف وومًا٘مفّماػمٞمؿ( أنف ياعمًت٘م

وىمااد ذيماار  ،]اًمٜمًاا٤م [ ژې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئژ: ـم٤مئٚماا٦م ىمااقل اهلل 

ـُ اًم٘مااٞمؿ»هااذه اًمٗم٤مئاادة  قمااـ اسمااـ أيب طماا٤مشمؿ  شاضمااتامع اجلٞمااقش اعؾمااالُمٞم٦م»وٟم٘مااؾ ذم يمت٤مسمااف  ،ذم سمٕمااض يمتٌااف شاسماا

ڈ ژ أهناام رويا٤م قماـ اجلٝماؿ سماـ صاٗمقان أناف شماال ىمقًماف  ،شاًمًاٜم٦م»أمحاد ذم يمتا٤مسمٞمٝمام  وقمٌد اهلل سمـ اعُما٤مم

شّماحػ ًمٗمٕمٚما٧ُم ًماق وضمادُت اًمًاٌٞمَؾ إمم أن أطمٙمٝماا٤م ُماـ اعم»: وم٘ما٤مل ،]ـماف[ ژژ ژ ڑ ڑ
(2)

ٟمًاا٠مل  ،

   -مُملم --اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م واًمتثٌٞم٧م قمغم احلؼ

ئاد»ذم يمت٤مسماف  ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ  ويماذًمؽ احلارُج اًماذي ذم » :ع هجار اًم٘مارمنقمٜماد يمالُماف قماغم أناقا  ،شاًمٗمقا

ًمف ويمقٟمف طم٘ما٤م ُماـ قمٜماد اهلل ؛اًمّمدور ُمٜمف وشما٤مرة يٙماقن ُماـ ضمٝما٦م اًماتٙمٚمؿ سماف  ،وم٢مٟمف شم٤مرة يٙمقن طمرضم٤م ُمـ إٟمزا

وشما٤مرة يٙماقن ُماـ ضمٝما٦م يمٗم٤ميتاف وقمادُمٝم٤م وأناف ٓ  ،أو يمقٟمف خمٚمقىم٤م ُمـ سمٕمض خمٚمقىم٤مشماف أخٝماؿ هماػَمُه أن شمٙمٚماؿ سماف

وشماا٤مرة يٙمااقن ُمااـ  ،٤مؾم٤متًاااٞممم اعمٕم٘مااقٓت وإىمٞمًاا٦م أو أرا  أو اًمسمااؾ هااؿ حمتاا٤مضمقن ُمٕمااف إ ،يٙمٗماال اًمٕمٌاا٤مد

ضمٝم٦م دًٓمتف وُم٤م أريد سمف طم٘م٤مئ٘مف اعمٗمٝمقُم٦م ُمٜمف قمٜمد اخلٓم٤مب أو أريد سمف شم٠مويٚمٝما٤م وإظمراضمٝما٤م قماـ طم٘م٤مئ٘مٝما٤م إمم 

دة ومٝماال صم٤مسمتاا٦م ذم  ،شماا٠مويالت ُمًااتٙمره٦م ُمِمااؽميم٦م وشماا٤مرة يٙمااقن ُمااـ ضمٝماا٦م يمااقن شمٚمااؽ احل٘ماا٤مئؼ وإن يم٤مٟماا٧م ُماارا

دة ًمٟمٗمس إُمر أو  وهاؿ  ،ومٙماؾ ها١مٓ  ذم صادورهؿ طمارج ُماـ اًم٘مارمن ،ب ُمـ اعمّماٚمح٦مْمارأوهؿ أهن٤م ُمرا

وٓ دمااد ُمٌتاادقم٤م ذم ديٜمااف ىمااط إٓ وذم ىمٚمٌااف طماارٌج ُمااـ  ،يٕمٚمٛمااقن ذًمااؽ ُمااـ ٟمٗمقؾمااٝمؿ وجيدوٟمااف ذم صاادورهؿ

                                      
 (-2١4١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١6٧4صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-225.  2اضمتامع اجلٞمقش اعؾمالُمٞم٦م ) (2)
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إٓ وذم صاادره طمارج ُمااـ أيا٤مت اًمتاال ناقل سمٞمٜمااف  ا أيا٤مت اًمتال ختاا٤مًمػ سمدقمتاف يمااام أناؽ ٓ دمااد فم٤محا٤م وما٤مضمرً 

شومتدسمر هذا اعمٕمٜمك صمؿ ارض ًمٜمٗمًؽ سمام شمِم٤م  ،لم إرادشمفوسم
(1)

   -ـها 

 

 فصل  
رواه ُمًٚمؿ  ،ىم٤مل٤م صمالصم٤م  (هٚمؽ اعمتٜمٓمٕمقن): ُمّمداٌ. حلدي٨م اًمٜمٌل  ,أهي٤م اعظمقة,ويمؾ ذًمؽ 

داود قوأمحد وأب
(2)

هؿ اعمتٕمٛم٘مقن اعمٖم٤مًمقن ذم اًمٙمالم اعمتٙمٚمٛمقن » :شاًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م»ىم٤مل ذم  ،

صمؿ اؾمتٕمٛمؾ ذم يمؾ شمٕمٛمؼ ىمقٓ  ،ُم٠مظمقذ ُمـ اًمٜمٓمع وهق اًمٖم٤مر إقمغم ُمـ اًمٗمؿ ،قىمٝمؿطمٚمّماك سم٠مىم

شوومٕمال
(3)

وإن  ،ُمًتج٤مب وم٢من يم٤من دقم٤م  ومدقم٤مؤه  ؛ا أو ظمؼمً  وهذا إُم٤م أن يٙمقن دقم٤م ً : ىم٤مل اًمٕمٚمام  ،ـها 

  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل -!وم٘مد أظمؼم أهنؿ ه٤مًمٙمقن ٓحم٤مًم٦م ،ومخؼمه صد. وطمؼ ٓ يتخٚمػ ا يم٤من ظمؼمً 

ـَ ي) :وىما٤مل  ـَ أطمااٌد إٓ همٚمٌااف ًااارإن هااذا اًماادي رواه اًمٌخاا٤مري واًمٜمًاا٤مئل (وًمااـ يِماا٤مّد اًماادي
(4)

أي إٓ  ،

ـُ  اًماديـ أي  ٕناف ؿما٤مد   ؟حا٤مذا ،ٓ ي٘مادر قماغم محاؾ هاذا اًماديـ واًم٘مٞما٤مم سماف ، اعٟم٤ًمن ُمٖمٚمقسم٤مّماػمومٞم ؛همٚمٌف اًمدي

ـَ ويٙماقن ؿماديدا ومٞماف وُمٕما ـٌ ي ،فأظمذه وشمٜم٤موًمف وشمٕم٤مـم٤مه سم٤مًمِمدة وطم٤مول أن يٖمٚم٥َم اًمدي ؾماٝمٌؾ  ًاارُماع أناف ديا

   -ؾمٛمٌح 

رواه أمحد واًمٜم٤ًمئل  (ذم اًمديـ وم٢مٟمام هٚمؽ ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ سم٤مًمٖمٚمق ذم اًمديـ إي٤ميمؿ واًمٖمٚمقّ ): وىم٤مل 

وهمػممه٤م
(5)

  -أن ؾم٥ٌم هالك ُمـ ىمٌٚمٜم٤م ُمـ إُمؿ همٚمقهؿ ذم ديٜمٝمؿ وم٤مٟمٔمر يمٞمػ أظمؼم اًمٜمٌل  ؛

ً  ): وىم٤مل  ا رواه أمحد واًمٓمؼم (ٛمح٦مسمٕمث٧ُم سم٤محلٜمٞمٗمٞم٦م اًم
(6)

ـٌ ؾمٛمٌح ؾمٝمؾ ي ؛ ًمٞمس ومٞمف  ،ًاػمومٝمق دي

: وشم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم يمام ىم٤مل اهلل  ؛ُمِم٘م٦م ظم٤مرضم٦م قمـ اعمٕمت٤مِد سمحٞم٨م شمقىمع اعمًٚمؿ ذم طمرج ووٞمؼ وشمٕمٜم٧ٍّم 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓۓ ﮲ ﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ژ

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁        

﮹  ﮺ ژ:  وىم٤مل ،]احل٩م[ ژ        ڭ ﮻ ﮶ ﮷ ﮸

                                      
ئد ) (٧)  (-62.  ٧اًمٗمقا

 (-646١(، ؾمٜمـ أيب داود )1455(، ُمًٜمد أمحد )24١١صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)

 (-١6.  5اًمٜمٝم٤مي٦م ) (1)

 (-5١16(، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )12صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (6)

 ( وصححف إًم٤ٌم -1١22(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )1١١5( وصحح إؾمٜم٤مده إرٟم١موط وأمحد ؿم٤ميمر، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )1266ُمًٜمد أمحد ) (5)

 (-2226(، وصححف إًم٤ٌم  ذم: اًمّمحٞمح٦م )١646(، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )2222٧ُمًٜمد أمحد ) (4)
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أي ٕوىمٕمٙمؿ  ]اًمٌ٘مرة[ ژٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژ: وىم٤مل  ،[٧65: ]اًمٌ٘مرة ژ﮼ ﮽

أي وًمٙمٜمف مل يٗمٕمؾ سمؾ يم٤من سمٙمؿ رطمٞمام ًمٓمٞمٗم٤م  ،ذم اًمٕمٜم٧م وهق اًمْمٞمؼ واًمِمدة واعمِم٘م٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًم٘م٤مهرة

 -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،ِمارقمٚمٞمٙمؿ ومل يٙمٚمٗمٙمؿ إٓ ُم٤م شمٓمٞم٘مقن ُمـ إقمامل ذم ُمٕمت٤مد أطمقال اًمٌ ًاري

أي ًمقىمٕمتؿ ذم اًمٕمٜم٧م وهق اًمْمٞمؼ  ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چژ: وىم٤مل 

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ژواًمِمدة اًمِمديدة 

  -وأي٤مت وإطم٤مدي٨م ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة ُمٕمرووم٦م واحلٛمد هلل ،]احلجرات[ ژک ک

ٟمٜماااا٤م اًمٓمٞمٌاااالم ؾمااااق ،ب إُمثااا٤ملْماااااراًمتحااااذير ُمااااـ طماااا٤مل هاااا١مٓ  سم :واعم٘مّماااقد َ  أطمااااقالؿ وشمٕمريااااػ إظمقا

وإمم  ،يح ذم يمثاػم ُماـ إطمٞما٤منّماروُم٤م  تقون قمٚمٞمف ُمـ شمٜم٤مىمْم٤مت شم١مدي اؿ إمم اًمٙمٗمر اًم ،ووظم٤مُم٦م ُم خٝمؿ

, شؾمااالأبااق حمٛمااد اعم٘مد»خ ِماااٞملااذا قمٜمااقن اًم --٤من اًمقاوااحّماااٞميح ُمااـ اًمااديـ سم٤مًمٗمًااق. واًمٕمّماااراعماارو. اًم

رؾماا٤مًم٦م اجلٗماار ذم »سمااا شًم٦م اًمثالصمٞمٜمٞماا٦ماًمرؾماا٤م»يمت٤مسمااف  ,وهااق اخلٌااػم اااؿ اًمٕماا٤مرف سمٓماار. وااالٓهتؿ ،وماارج اهلل قمٜمااف

شأن اًمٖمٚمق ذم اًمتٙمٗمػم يقدي إمم اًمٙمٗمر
(1)

- 

وٓ  ،اًماذي وصاٗمف اًم٘مارمن واًمًاٜم٦م شاعمًاٚمؿ» وٓ ؿمؽ أن هذا اًماذي قمٚمٞماف ها١مٓ  اًم٘ماقم ًماٞمس هاق طما٤مل

   -وأصح٤مسمف هذا اًمديـ هق ديـ اعؾمالم يمام يم٤من قمٚمٞمف حمٛمد 

ـ ُمااااـ سماااا٤مب اًمٖمٚمااااّق واًمتِماااادد واعومااااراط واًمزياااا٤مدة ذم ُمرىمااااقا ُمااااـ اًماااادي ،إٟمااااام هاااا١مٓ  ُماااا٤مرىمقن --ٓ واهلل

يلم وأُمث٤ملؿ ُمرىمقا ُمـ اًماديـ ُماـ سما٤مب اًمٜم٘مّما٤من ُمٜماف ّماريمام أن اًمٕمٚمامٟمٞملم واعمتزٟمدىم٦م اعمٚمحديـ اًمٕم ،اًمديـ

ظماااراج اًمٜمااا٤مس ُماااـ اًمٜماااقر إمم ع ؛ٓم٤منِمااااٞموهاااذان مهااا٤م ؾماااٌٞمال اًم ،ط ومٞماااف واًماااؽمك ًماااف اشم٤ٌمقمااا٤م ًمِماااٝمقاهتؿواًمتٗماااري

  إٓ اقمااؽمض ومٞمااف إسمٚمااٞمس سماا٠مُمريـ ُماا٤م يٌاا٤مزم ؿمااالُماا٤م ٟماادب اهلل اًمٕمٌاا٤مد إمم » :اًمًااٚمػيمااام ىماا٤مل سمٕمااض  ؛اًمٔمٚمااامت

ش قمٜمفّماػموإُم٤م شم٘م ،إُم٤م همٚمق ومٞمف ؛سم٠مهيام فمٗمر
(2)

واٟمتٔماروا وؾماقف شمارون سما٠مم أقمٞماٜمٙمؿ يمٞماػ يا١مول إًمٞماف طما٤مل  ،

وواهلل  ،اًمٓمرياؼ ومل يتاداريمٝمؿ اهلل سمرمحتافإن اؾماتٛمروا ذم هاذا  ،ه١مٓ  اعمٗمتقٟملم اح٤مرىملم اعمخٚمػ وأت٤ٌمقماف

طمقن ويٛمرطمااقن ذم ًااارًم٘مااد رأجٜماا٤مهؿ وضمرسمٜماا٤مهؿ ذم أيمثاار ُمااـ سمٚمااٍد يااؽميمٝمؿ اًمٓمقاهمٞماا٧م اعمرشماادون يرشمٕمااقن وي

رأجٜم٤م ذًمؽ سم٠مم أقمٞمٜمٜم٤م وضمرسمٜم٤مه ذم ًمٞمٌٞم٤م ذم أواظمار اًمثامٟمٞمٜما٤مت ُماـ اًم٘مارن اعومرٟمجال  ،اًمٌالد ٓ يٛمًقهنؿ سمًق 

ىمٌااؾ اًمٓماا٤مهمقت اًم٘مااذاذم وزسم٤مٟمٞمتااف  طماالم يم٤مٟماا٧م احلٛمااالت قمااغم اعظمااقة اعمٚمتاازُملم قمااغم أؿمااده٤م ُمااـ ،احاا٤ميض

                                      
 -شاجلٗمر»ٕنف ومرغ ُمـ شمٌٞمٞمْمٝم٤م ذم ُمٕمت٘مؾ شاجلٗمر»وىمد ؾمامه٤م اًمِمٞمخ سما شاًمرؾم٤مًم٦م اًمثالصمٞمٜمٞم٦م ذم اًمتحذير ُمـ اًمٖمٚمق ذم اًمتٙمٗمػم»هل  (٧)

 (-214.  2ىم٤مًمف خمٚمد سمـ احلًلم، يٜمٔمر: ؾمػم أقمالم اًمٜمٌال  ) (2)
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 ،وٓ ي٘مرسماقهنؿ سماؾ يٗمًاحقن لاؿ يماؾ جما٤مل شاًمتٙمٗمػميالم» وُمع ذًمؽ يم٤مٟمقا يؽميماقن اخلاقارج ،واؾمتخ٤ٌمراشمف

ٌن  ،وأهناؿ ٓ يِماٙمٚمقن أي ظمٓمار قمٚماٞمٝمؿ ،ٕهنؿ يدريمقن أهنؿ ي٘مدُمقن لؿ ظمدُما٦م ُمٝمّٛما٦م ؟ح٤مذا سماؾ هاؿ أقماقا

ػ ٓ وصاااٗمُتٝمؿ اًمتاال وصاااٗمٝمؿ ااا٤م اًمّمااا٤مد. اعمّمااادو. يمٞمااا -!!لااؿ ذم احل٘مٞم٘مااا٦م قمااغم اعمًاااٚمٛملم اعمًتْماإمٗملم

(ي٘متٚمقن أهؾ اعؾمالم ويدقمقن أهؾ إوصم٤من) أهنؿ
(1)

-  

وؾمااؽمون ذًمااؽ ذم  ،واًم٘مّمااص ُمتِماا٤ما٦م ذم يمااؾ ُمٙماا٤من ،وهٙمااذا ؾمااٛمٕمٜم٤م قمااٜمٝمؿ ذم أُماا٤ميمـ وسمٚماادان أظماارى

إذ  ،وإرادة ًمٚمحاؼ وهاذا ًمٕمٛمار اهلل سمرها٤مٌن عماـ يما٤من ًماف ىمٚما٥ٌم وشمادسّمرٌ  ،وم٤مقمتؼموا ي٤م أوزم إبّم٤مر ؛ه١مٓ  أجْم٤م

ًمااااق يماااا٤مٟمقا قمااااغم احلااااؼ وضماااا٤مّدة  ،طمقن ويٛمرطمااااقن ذم اًمااااٌالدًاااااراًمٓماااا٤مهمقُت قمااااٜمٝمؿ ويااااؽميمٝمؿ يواااااك يمٞمااااػ ير

أي ذم وؾمااط  شاجلامقماا٦م اعمًااٚمٛم٦م» ًمٙمااـ اًمٓماا٤مهمقت ياادرك أهنااؿ سمااذرة ومًاا٤مد ذم -!اًمتقطمٞمااد وـمريااؼ حمٛمااٍد 

 -!ب اااؿ اعمًاااٚمٛملمارْماااومٞمااؽميمٝمؿ يٗمًااادون ورسمااام دقمٛمٝماااؿ وومًااح لااؿ وأُماااّدهؿ ذم ـمٖمٞماا٤مهنؿ ًمٞم ،اعمًااٚمٛملم

  -]إنٗم٤مل[ ژڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻژ ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ

ٟمٜم٤م وشمذيمػما وشمٜمٌٞمٝما٤م عماـ أراد أن ياتٕمظ ويٕمتاؼم وما٢من اًمٕم٤مىماؾ ُماـ اقمتاؼم  ،وهذه يم٤مٟم٧م ُم٘مدُم٦م ٟمّمح٤م عظمقا

إذن لٚماااؽ اًمٜمااا٤مُس يمٚمٝماااؿ ًماااق أراد يماااؾ أطماااٍد أن جيااارب يماااؾ  ،ٗمًااافٜم  سمؿماااالوٓ جيااارب يماااؾ  ،واشمٕماااظ ،سمٖماااػمه

 واقمتّماااٛمقا سمااا٤مهلل  ،واسمتٕمااادوا قمٜمٝمااا٤م وقماااـ أهٚمٝمااا٤م ،ومااا٤مضمتٜمٌقا اًمٗماااتـ ،واًمًااإمٞمد ُماااـ وىماااَل اًمٗماااتـ !-- ؿماااال

وماا٢من اًمتقومٞماؼ يمٚماف سمٞمااد اهلل  ،أن يٛمااـ قمٚماٞمٙمؿ سم٤ملدايا٦م واًمًاداد وأيمثاروا ُماـ اًمادقم٤م  واعحلاا٤مح قماغم اعماقمم 

  ٓ يؽ ًمفؿماروطمده- 

ُمااا ٓت أُمثااا٤مل هااا١مٓ  وضمٜمًاااٝمؿ وأنٌاااف إمم أن اعم٘مّماااقد هااا٤م شم٘مااادم هاااق اًمٙماااالم قماااغم صاااٗم٤مت وأطماااقال و

وم٘ماد  ؛ؾصااٞموٓ يٚمزم ُمٜمف أ  أطمٙمال قماـ ها١مٓ  اعمٗمتاقٟملم احلا٤مًمٞملم أن يماؾ ُما٤م ذيمرشماف ُماـ شمٗم٤م ،ووئْمئٝمؿ

ومٚمٞمٕمتااااؼم اعمٕمتااااؼمون وًمٞمتٗمٙمااااْر أوًمااااق  ،وهااااؿ قمااااغم ظمٓمااااٍر قمٔمااااٞمؿ ،يٙمااااقن ومااااٞمٝمؿ أن ىمٚمٞمااااٌؾ أو يمثااااػم هاااا٤م ذيمرٟماااا٤م

   -ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ،إًم٤ٌمب

                                      
 (-٧١46(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١612، 1166صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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 فصل  


 

ؾ واًمٗماااروع اًمتااال ٓ يٕمٚمٛمٝمااا٤م ومل ي٘ماااػ صااااٞموًْمَٞمُ٘ماااؾ اعٟمًااا٤من ذم اًمتٗم٤م ،اًمتٛمًاااؽ سمااا٤معيامن اجلُٛماااكمّ : إول

وٓ  ،إٓ وؾمإمٝم٤م وٓ يٙمٚماػ اهلل ٟمٗمًا٤م ،وٓ أدري ،ٓ أقمٚماؿ: وٓ طمرره٤م وٓ طم٘م٘مٝما٤م ،قمغم قمٚمٍؿ ومّمٍؾ ومٞمٝم٤م

 ،ومٚمٞم٘مااؾ سمااف ٤مئً ؿمااٞمياا٤م أهيا٤م اًمٜماا٤مس َُماـ قمٚمااؿ » :ىما٤مل  سماـ ُمًاإمقد قمٌااد اهللقماـ  ؛يٙمٚماػ اهلل ٟمٗمًاا٤م إٓ ُما٤م مشم٤مهاا٤م

ٺ ژ:  ًمٜمٌٞماف ىما٤مل اهلل  ،وما٢من ُماـ اًمٕمٚماؿ أن ي٘ماقل حا٤م ٓ يٕمٚماؿ اهلل أقمٚماؿ ،وَُمـ مل يٕمٚمؿ ومٚمٞمُ٘مؾ اهلل أقمٚمؿ

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ش[]ص ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ
(1)

- 

وم٢من اعمٓمٚمقب ُمـ اًمٕمٌد  --قا أن هذا أصؾ قمٔمٞمؿ ُمـ أصقل ُمٜمٝم٩م اعؾمالم واًمّماراط اعمًت٘مٞمؿواقمٚمٛم

ٓ إ  إٓ اهلل وأن ن وهاق ُمٕمٜماك ؿماٝم٤مدة أ ،وهق آؾمتج٤مسم٦م اعمٌدئٞم٦م هلل واًمرؾمقل ،هق اعيامن اجلُٛمكم اسمتدا ً 

ظمٚماااع يماااؾ ُمٕمٌاااقد ؾماااقاه و ،يؽ ًمااافؿمااااراًمتقضماااف سم٤مًمٕمٌااا٤مدة إمم اهلل وطماااده ٓ : ٕن ُمٕمٜم٤مهااا٤م ،حمٛمااادا رؾماااقل اهلل

هااذا هااق اعيااامن  ؛وشمّماادي٘مف ذم يمااؾ ُماا٤م أظمااؼم ،٤م ضماا٤م  سماافذم يمااؾ ُماا واشمٌاا٤مع ٟمٌٞمااف ورؾمااقًمف حمٛمااد  ،واًمٙمٗماار سمااف

 -واًمتقطمٞمد واعؾمالم اجلٛمكم

ؾ اعيااااامن صاااااٞموًمٞمًاااا٧م يمااااؾ اًمٗماااروع وشمٗم٤م ،وهاااال درضمااا٤مت ،سمحًاااا٥م اًمٕمٚماااؿ ٤مؾ شمااا٠ميت شم٤ٌمقًمااااصاااااٞمصماااؿ اًمتٗم٤م

 ،اعياااامن سمْماااٌع وؾمااإٌمقن ؿمااإم٦ٌم وم٠مقمالهااا٤م ٓ إ  إٓ اهلل) :وؿمااإمٌف ذم درضمااا٦م واطمااادة يماااام دل قمٚمٞماااف طمااادي٨م

(وأدٟم٤مهاا٤م إُم٤مـماا٦م إذى قمااـ اًمٓمريااؼ
(2)

 ؛ًاا٠مخ٦م ٓ ظمااالف ومٞمٝماا٤م سماالم أهااؾ اًمٕمٚمااؿوهااذه ُم ،وهمااػمه ُمااـ إدًماا٦م 

 ،أي سمحًاااا٥م سمٚمااااقغ اًمٕمٚمااااؿ ًمٚمِمااااخص ،كم خيتٚمااااػ ُمااااـ ؿمااااخص إمم مظماااار سمحًاااا٥م اًمٕمٚمااااؿّماااااٞموماااا٤معيامن اًمتٗم

 ،وم٤مًمٕماا٤ممل همااػم اًمٕماا٤مُمل اجل٤مهااؾ ،يٕمتفؿماااروسمااام دًماا٧م قمٚمٞمااف  ،ٌاال واضمتٝماا٤مده وشمٕمٚمٛمااف وُمٕمرومتااف سمااام ضماا٤م  سمااف اًمٜم

 --واًمٕمجااااقز اًمٗم٤مٟمٞماااا٦م ذم ىمريتٝماااا٤م ،يٕم٦م همااااػم اًمٗماااالح إُماااال ذم ُمزرقمتاااافِمااااارواعمتخّماااص ذم قمٚمااااقم اًمااااديـ واًم

سماا٠من  ومٛمااـ وصااٚمف اًمٕمٚمااؿ سمٛمًاا٠مخ٦م ون٘م٘مٝماا٤م وطمررهاا٤م وقماارف أهناا٤م صااحٞمح٦م اًمٜمًاا٦ٌم إمم ديااـ اهلل  ؛وهٙمااذا

٦م إن يمااا٤من هاااق ُماااـ أهاااؾ اًمٕمٚماااؿ واًمٜمٔمااار واًمٗمٝماااؿ ًمٚمٙمتااا٤مب واًمًاااٜم٦م وُمٕمرومااا٦م قمااارف دًمٞمٝمااا٤م ُماااـ اًمٙمتااا٤مب واًمًاااٜم

 ،طمٝم٤م ًمااف ومتٚم٘م٤مهاا٤م ُمٜمااف وأظمااذه٤م قمٜماافؿمااارأو سماا٠من ؾماا٠مل قم٤محاا٤م ُمقصمقىماا٤م ذم ديٜمااف وقمٚمٛمااف ومدًمااف قمٚمٞمٝماا٤م و ،اًماادٓٓت

ظماااؼما  ،نٚماااٞمال أو ناااريام ،قماااغم أناااف ُماااـ دياااـ اهلل شاًمااادًمٞمؾ» ومٝماااذا جيااا٥م قمٚمٞماااف أن يااا١مُمـ ااااذا اًمٕمٚماااؿ اًماااذي دل

                                      
 (-2١26(، صحٞمح ُمًٚمؿ )66١2صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 ( سم٤مًمِمؽ: )سمْمع وؾمٌٕمقن أو سمْمع وؾمتقن(-15صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)
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 -وقمدا ووقمٞمداو ،وىمْم٤م 

وىماااد جيااا٥م قمٚمٞماااف اًمٌحااا٨ُم واًماااتٕمٚمؿ واًمٓمٚمااا٥م  ،)مل يٌٚمٖماااف( وم٢مٟماااف ٓ جيااا٥م قمٚمٞمااافٕمٚماااؿ وأُمااا٤م َُماااـ مل يّماااٚمف اًم

 ،وُمٜماف اًمٙمٗماا٤مئّل واعمًااتح٥ّم وما٤مًمٕمٚمؿ ُمٜمااف اًمقاضما٥م اًمٕمٞمٜماال  ؛وىماد ٓ جياا٥ُم  ،ّماااػموُي١ماظَمااُذ قماغم اًمت٘م ،واًمًا١ماُل 

 --!إياامن اًمٕمجا٤مئز إن ؿمائتؿ ،ن اجلٛماكم٦م اًمٙماؼمى ًمإلظماقة أن يتٛمًاٙمقا سما٤معيامصاٞمواعم٘مّمقد أن اًمق ،وهٙمذا

: وي٘مقًمااقا  ، ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿّمااالمويؽميمااقا ُماا٤م ٓ يًااتٓمٞمٕمقن ومٝمٛمااف ون٘مٞم٘مااف ُمااـ اعمًاا٤مئؾ إمم أهٚمٝماا٤م اعمتخّم

واهلل  ،ويٙمٚمااااقا ُماااا٤م مل يٗمٝمٛمااااقه وُماااا٤م مل ي٘مٗمااااقا قمااااغم ن٘مٞم٘مااااف إمم اهلل  [١: ]مل قمٛمااااران ژ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ژ

اا٤م ،ذم اًمٌحا٨م واًمٓمٚما٥م ؾمٌح٤مٟمف يٗمتح قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمتقيماؾ واًمّماؼم واًمّماد. وقمادم  ،وسم٢مشمٞما٤من إُماقر ُماـ أبقا

 -آؾمتٕمج٤مل اعمذُمقم

اااااإمد قمااااٜمٝمؿ واعمت٤مريماااا٦م لااااؿصااااال وم٠مو ٌُ وٓ يًااااٛمٕمقا لااااؿ وٓ  ،إظمااااقا  سم٤محلااااذر ُمااااـ هاااا١مٓ  اعمٗمتااااقٟملم واًم

ً  فماااااا٤مهرً  وٓ  ،وًمٞمّمااااااؼموا وًمٞمثٌااااااقا قمااااااغم دياااااااـ اهلل  ،سماااااادّ  إن يماااااا٤من ٓ ا جياااااا٤مدًمقهؿ وٓ يامروهااااااؿ إٓ ُماااااارا

اااااٙمقا سمااااا٤معمحٙمامت  ،ؾ اجلاااااقاب قماااااغم يماااااؾ إياااااراداهتؿّمااااااٞمذم اًمًااااإمل ذم ُمٜمااااا٤مفمرهتؿ أو ن يًاااااتٕمجٚمقا  ًّ وًمٞمتٛم

وًمٞم٘متااااادوا سم٤مٕئٛمااااا٦م اًمراؾماااااخلم ذم اًمٕمٚماااااؿ وُمااااا٤م قمٚمٞماااااف قمٛماااااقُمٝمؿ  ،اًمقاواااااح٤مت اًمٌّٞمٜمااااا٤مت ذم دياااااـ اعؾماااااالم

 -واهلل يٗمتح قمٚمٞمٝمؿ ،وًمٞمٙمٚمقا قمٚمَؿ ُم٤م مل يٕمٚمٛمقه إمم اهلل  ،وًمٞمحذروا ُمـ اًمِمذوذ واًمتٗمرد

دً وىمااد ضمٕمٚماا٧م أُ  خ اعؾمااالم ؿماااٞموىماا٤مل زم »: ًم٘مااٞمؿ ىماا٤مل اسمااـ ا دِ ورد قمٚمٞمااف إياارا ٓ دمٕمااؾ » :ا سمٕمااد إياارا

وًمٙمااااـ اضمٕمٚماااااف يم٤مًمزضم٤مضمااااا٦م  ،ا٤م ومااااال يٜمْماااااح إٓ اااااا٤مِماااااارىمٚمٌااااؽ ًمإليااااارادات واًمِماااااٌٝم٤مت ُمثااااؾ اًمًاااااٗمٜمج٦م ومٞمت

 سم٧مؿمااااروإٓ ومااا٢مذا أ ،ومػماهااا٤م سمّماااٗم٤مئف ويااادومٕمٝم٤م سمّماااالسمتف ؛اعمّماااٛمت٦م متااار اًمِماااٌٝم٤مت سمٔم٤مهرهااا٤م وٓ شمًااات٘مر ومٞمٝمااا٤م

٦م ذم دومااااع صاااااٞمومااااام أقمٚمااااؿ أ  اٟمتٗمٕماااا٧م سمق ؛أو يمااااام ىماااا٤مل شًمٚمِمااااٌٝم٤مت ا ىمٚمٌااااؽ يمااااؾ ؿمااااٌٝم٦م متاااار قمٚمٞمٝماااا٤م صاااا٤مر ُم٘ماااار  

وم٢مهنااا٤م شمٚماااٌس صماااقب  ؛ ؾماااٛمٞم٧م اًمِماااٌٝم٦م ؿماااٌٝم٦م ٓؿمااات٤ٌمه احلاااؼ سم٤مًم٤ٌمـماااؾ ومٞمٝمااا٤ماموإٟمااا ،اًمِماااٌٝم٤مت يم٤مٟمتٗمااا٤مقمل سماااذًمؽ

ًمٚمٌااا٤مس ومٞمٜمٔمااار اًمٜمااا٤مفمر وماااٞمام أخًٌاااتف ُماااـ ا ؛وأيمثااار اًمٜمااا٤مس أصاااح٤مب طمًاااـ فمااا٤مهر ،احلاااؼ قماااغم ضمًاااؿ اًم٤ٌمـماااؾ

سمااؾ جياا٤موز ٟمٔمااره إمم سم٤مـمٜمٝماا٤م وُماا٤م ناا٧م  ،وم٢مٟمااف ٓ يٖمااؽم سمااذًمؽ ؛وأُماا٤م صاا٤مطم٥م اًمٕمٚمااؿ واًمٞم٘ماالم ،ومٞمٕمت٘مااد صااحتٝم٤م

شُمٗمت٤مح دار اًمًٕم٤مدة»إًمخ يمالُمف وم٤مٟمٔمره سمتامُمف ذم  --شًم٤ٌمؾمٝم٤م ومٞمٜمٙمِمػ ًمف طم٘مٞم٘متٝم٤م
(1)

 -وشم٠مُّمٚمف وم٢مٟمف طمٙمٛم٦مٌ  

 يمٞماػ يما٤من اًمرضماؾ يا٠ميت إمم اًمٜمٌال واٟمٔماروا  ،شمدسمروا أطم٤مدي٨م اعيامن واٟمٔمروا ومٞمٝم٤م وشم٠مُمٚمقها٤م: اًمث٤م 

اعياااامن أن شمااا١مُمـ سمااا٤مهلل وُمالئٙمتاااف ويمتٌاااف ورؾماااٚمف واًمٞماااقم أظمااار ): ومٞم٘ماااقل ُماااثال ش؟ُمااا٤م اعياااامن» :ومٞم٘ماااقل ًماااف

                                      
 (-٧6٧، ٧6١.  ٧اًمًٕم٤مدة، وُمٜمِمقر وٓي٦م اًمٕمٚمؿ واعرادة ) ُمٗمت٤مح دار (٧)



 
652 

 

 

(هؿماااروشماا١مُمـ سم٤مًم٘ماادر ظمااػمه و
(1)

أن ): ىماا٤مل ؟وُماا٤م اعؾمااالم: ىماا٤مل ،(أؾمااٚمؿ شمًااٚمؿ)» :ًمرضمااؾٍ  وىماا٤مل اًمٜمٌاال  ،

 ،(اعيااامن): ىماا٤مل ؟وماا٠مي اعؾمااالم أومْمااؾ: ىماا٤مل ،(ياادكشمًااٚمؿ ىمٚمٌااؽ هلل وأن يًااٚمؿ اعمًااٚمٛمقن ُمااـ ًمًاا٤مٟمؽ و

وم٠مي اعياامن : ىم٤مل ،(أن شم١مُمـ سم٤مهلل وُمالئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف وسم٤مًمٌٕم٨م سمٕمد اعمقت): ىم٤مل ؟وُم٤م اعيامن: ىم٤مل

: ىمااا٤مل ؟ومااا٠مي الجااارة أومْماااؾ: ىمااا٤مل ،(أن هتجاار اًمًاااق ): ىمااا٤مل ؟وُمااا٤م الجااارة: ىمااا٤مل ،(الجااارة): ىمااا٤مل ؟أومْمااؾ

صمااؿ ىماا٤مل  ،(أن دم٤مهااد أو شم٘م٤مشمااؾ اًمٙمٗماا٤مر إذا ًم٘مٞمااتٝمؿ وٓ شمٖمٚمااؾ وٓ دمااٌـ): ٤ملىماا ؟وُماا٤م اجلٝماا٤مد: ىماا٤مل ،(اجلٝماا٤مد)

ش(طمج٦م ُمؼمورة أو قمٛمرة: قمٛمالن مه٤م أومْمؾ إقمامل إٓ ُمـ قمٛمؾ سمٛمثٚمٝمام ىم٤مل٤م صمالصم٤م): رؾمقل اهلل 
(2)

-  

وماام : ىمٞماؾ (إـمٕما٤مم اًمٓمٕما٤مم وـمٞما٥م اًمٙماالم): ىم٤مل ؟ُم٤م اعؾمالم: ىمٞمؾ ًمرؾمقل اهلل »: وذم طمدي٨م مظمر

ُمااـ ؾمااٚمؿ اعمًااٚمٛمقن ُمااـ ): ىماا٤مل ؟ومٛمااـ أومْمااؾ اعمًااٚمٛملم إؾمااالُم٤م: ىمٞمااؾ ،(اًمًااامطم٦م واًمّمااؼم): ىماا٤مل ؟اعيااامن

: ىماا٤مل ؟ومااام أومْمااؾ الجاارة: ىمٞمااؾ ،(أطمًااٜمٝمؿ ظمٚم٘ماا٤م): ىماا٤مل ؟ومٛمااـ أومْمااؾ اعماا١مُمٜملم إيامٟماا٤م: ىمٞمااؾ ،(ًمًاا٤مٟمف ويااده

 ؟ْمؾأي اًمّمدىم٦م أوم: ىمٞمؾ ،(ـمقل اًم٘مٜمقت): ىم٤مل ؟أي اًمّمالة أومْمؾ: ىمٞمؾ ،(ُمـ هجر ُم٤م طمرم اهلل قمٚمٞمف)

 ،(أن دم٤مهد سمامًمؽ وٟمٗمًؽ ومٞمٕم٘مر ضمقادك ويرا. دُمؽ): ىم٤مل ؟أي اجلٝم٤مد أومْمؾ: ىمٞمؾ ،(ضمٝمد ُم٘مؾ): ىم٤مل

ش(ضمااقف اًمٚمٞمااؾ اًمٖماا٤مسمر): ىماا٤مل ؟أي اًمًاا٤مقم٤مت أومْمااؾ: ىمٞمااؾ
(3)

وٟمحقهاا٤م يمثاااػم  ،ويمٚمٝماا٤م أطم٤مدياا٨م صااحٞمح٦م ،

 --ُمٕمروف

 المؾِم ؾمقِ قَ ٛمُ اوُم٤م أبٕمده قمـ وؾمقؾم٦م اًم ،وم٤مٟمٔمروا إمم هذا اًمديـ ُم٤م أؾمٝمٚمف وُم٤م أيمٛمٚمف وُم٤م أطمٙمٛمف

 ،[2: ]اجلٛمٕم٦م ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿژوإٟمف ديـ إُمٞملم  ،وهرـم٘م٦م اعمٝمرـم٘ملم وؾمٗمًٓمتٝمؿ

اًمِمٝمر هٙمذا  ؛ٟمحـ أُم٦م أُمٞم٦م ٓ ٟمح٥ًم) ،[٧56: ]إقمراف ژۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅژ

(وهٙمذا وهٙمذا
(4)

- 

ـَ يم٠منااااف ىماااا٤مٟمقن وواااإمّل ّماااااٞموىمااا٤مرٟمقا سمااااام شمروٟمااااف ُماااـ شمٜمٓمااااع هاااا١مٓ  اعمٗمتاااقٟملم وشمِمااااديدهؿ وشم ػمهؿ اًمااادي

ئ٤م ها٤م رؾماٛمقه اقمت٘مادوه ظم٤مرضما٤م ؿمااٞمومٛماـ ظما٤مًمػ  ،قا ًمف ُمـ قمٜماد أنٗمًاٝمؿ طمادوده ورؾماٛمقا ًماف ؾمآمقرهووٕم

قماااد ُماااـ قمٜماااد أنٗمًاااٝمؿ ويْمااإمقن  -!ىمااا٤مشمٚمٝمؿ اهلل أناااك ي١مومٙماااقن ،قماااـ اًماااديـ ومٝمااا١مٓ  اعمٗمتقٟماااقن ي٘مّٕمااادون ىمقا

  اا٤ميمٛمقن اخلٚمااؼ إًمٞمٝماا٤م ومٛمااـ دظمااؾ ومااٞمام دظمٚمااقا ومٞمااف ،ويّمااقهمقهن٤م سمٕمٌاا٤مرات ُمًااتحدصم٦م طماادودا ًمااديـ اهلل 

                                      
 (-6(، صحٞمح ُمًٚمؿ )5١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 -شصحٞمح سمِمقاهده»(: 5(، وىم٤مل إًم٤ٌم  ذم: ن٘مٞمؼ اعيامن )ص 22(، ؿمٕم٥م اعيامن )٧1ُمًٜمد احل٤مرث ) (2)

 (-١(، وصححف إًم٤ٌم  ذم: ن٘مٞمؼ اعيامن )ص 461شمٕمٔمٞمؿ ىمدر اًمّمالة ) (1)

 ( يمالمه٤م سمٚمٗمظ: )إٟم٤م أُم٦م ٓ ٟمٙمت٥م وٓ ٟمح٥ًم--( احلدي٨م-٧١6١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )٧2٧1صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (6)
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 --!ومٝمق اعمًٚمؿ وُم٤م ٓ ومٝمق يم٤مومرٌ 

وًمٙمااـ ُمااـ ؿماا٠من أهااؾ » :خ اعؾمااالم اسمااـ شمٞمٛمٞماا٦م ؿماااٞميمااام ىماا٤مل  ،وهااذا ؿماا٠من أهااؾ إهااقا  واًمٌاادع دائااام

ويٙمٗمارون  ،ُمٜمافٓ سماد سمؾ جيٕمٚمقهن٤م ُمـ اعياامن اًماذي  ؛اًمٌدع أهنؿ يٌتدقمقن أىمقآ جيٕمٚمقهن٤م واضم٦ٌم ذم اًمديـ

وأهاؾ اًمًاٜم٦م  ،ج واجلٝمٛمٞما٦م واًمراومْما٦م واعمٕمتزًما٦م وهماػمهؿيمٗمٕماؾ اخلاقار ،ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ومٞمٝم٤م ويًاتحٚمقن دُماف

 ًٓ شوٓ يٙمٗمرون ُمـ اضمتٝمد وم٠مظمٓم٠م وإن يم٤من خم٤مًمٗم٤م لؿ ُمًتحال ًمدُم٤مئٝمؿ ،ٓ يٌتدقمقن ىمق
(1)

 -ـها 

ئ٤م ُمااـ ؿماااٞمطم٧ُم ًمٙمااؿ ؿماااريمااام  ؛وآشمٕماا٤مظ وآقمتٌاا٤مر سم٤مٕؿماا٤ٌمه واًمٜمٔماا٤مئر ،٘مااقهت  تَ ًمِ  ِماااراعمٕمروماا٦م سم٤مًم: اًمث٤مًماا٨م

ـ   ،ومٛمااـ مل يااتٕمظ ومل يٕمتااؼم ،ذًمااؽ ذم أول هااذا اجلااقاب ہ ھ ھ ھ ھ ژ ؛إٓ ٟمٗمًااف ومااال يٚمااقُم

ويٕماارف اًمٕم٤مىمااؾ اًمٚمٌٞماا٥م  ،ومٛمٕمروماا٦م طماا٤مل هاا١مٓ  ُمقضِماا٥ٌم ًمٚمٕم٤مىمااؾ أن يٜمٗماار ُمااٜمٝمؿ -!]اًمٜمًاا٤م [ ژے ے ۓ

وًمٞمًااقا ُمٜمٝماا٤م ذم  ،وهديااف وـمري٘متااف وؾمااٜمتف اعمريااد ًمٚمخااػم واحلااؼ والاادى أن هاا١مٓ  جماا٤مٟمٌقن ًمااديـ اًمٜمٌاال 

   -وٓ جيٕمؾ لؿ قمغم ٟمٗمًف ؾمٌٞمال سم٤مًمقؾمقؾم٦م واًمتِمٙمٞمؽ ،ؿ وجي٤مٟم٥م ـمري٘متٝمؿومٞمٜمٗمر ُمٜمٝمؿ وجي٤مٟمٌٝم -- ؿمال

صمؿ ُم٤م أؿمٙمؾ ُمـ  ،اًمتٛمًؽ سم٤معمحٙمامت اًمقاوح٤مت اًمٌٞمٜم٤مت اًم٘مٓمٕمٞم٤مت اعمٕمٚمقُم٤مت ُمـ اًمديـ :اًمراسمع

ومٞمٝم٤م وٓ يٕمرف يمٞمػ  أي ُم٤ًمئؾ يًتِمٙمٚمٝم٤م و ٤مر, شاؾمتِمٙم٤مٓت» ُم٤ًمئؾ وُم٤م َياِرُد قمغم اعٟم٤ًمن ُمـ

سمؾ  ،ع ذم اجلقاب قمٚمٞمٝم٤م أو ىمٌقل ضمقاب ُمـ اًم٘مقم اًمْم٤مًملم اعمٗمتقٟملمًارٚمٞمف أٓ يتومٕم ؛,اجلقاب قمٚمٞمٝم٤م

وسمزوال  ،وم٢من ومتح اهلل قمٚمٞمف سمٕمٚمؿ ُم٤م مل يٙمـ يٕمٚمؿ ؛يّمؼم ويٜمتٔمر طمتك يتث٧ٌم وي٠ًمل أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمث٘م٦م

 ،لهق اعمحٛمقد قمغم يمؾ طم٤م وم٢من اهلل  ،وإٓ ومٚمٞمحٛمد اهلل أجْم٤م ،ومٚمٞمحٛمد اهلل ،اعؿمٙم٤مل واشمْم٤مح إُمر

]مل  ژ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ژ: وًمٞم٘مؾ وًمٞمّمؼم وًمٞمٙمؾ قمٚمؿ اعم٠ًمخ٦م إمم اهلل  ،وهق اعمتٗمرد سم٤محلٛمد يمٚمف

ًمق أقمٚمؿ أجـ احلؼ وأجـ اًمّمقاب وأجـ ُم٤م شم٠مُمر سمف ونٌف ٓؾمتج٧ٌم  ي٤م رب  : وًمٞم٘مؾ ،هْماروٓ ي ،[١: قمٛمران

ٙمٚمػ اهلل ٟمٗم٤ًم إٓ وٓ ي ،ومٝمذا هق اًمديـ وهذا هق اًمتقطمٞمد ؛ًمف واقمت٘مدشمف وقمٛمٚم٧ُم سمف ضمٝمدي وـم٤مىمتل

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ژ: ىم٤مل اهلل  ،وٓ يٙمٚمػ اهلل ٟمٗم٤ًم إٓ ُم٤م مشم٤مه٤م ،وؾمٕمٝم٤م

ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

        -[]مل قمٛمران ژ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

٤ميمؿ ُماااااـ طمااااا٤ملؿ اعمٕمرومااااا٦م سمااااا٠من هااااا١مٓ  اًم٘ماااااقم اخلاااااقارج احااااا٤مرىملم اعمٗمتاااااقٟملم أقم٤مذٟمااااا٤م اهلل وإيااااا: اخلااااا٤مُمس

يٕم٦م وطماذرت ُمٜماف وهناك ِمااراًمتِمدد ذم اًمديـ واًمتٕمٛمؼ اًمذي ذُمتف اًم: ُمٌٜمك ـمري٘مٝمؿ اًمْم٤مل قمغم ،وؾمٌٞمٚمٝمؿ

اًمتِماادد واًمتٕمٛماؼ اعمااذُمقم واًمتٙمٚمااػ وقماادم : واًمتٜمٓمااع ُمٕمٜماا٤مه ُما٤م شم٘ماادم ،وقمااغم اًمتٜمٓماع ،قمٜماف اهلل ورؾمااقًمف 

                                      
 (-2٧2.  ٧2جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (٧)
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ـ  ًاااارآيمتٗمااا٤م  سماااام ؾماااٝمٚمف اهلل وي ًااااك أن يٓمٚمااا٥م اعٟمًااا٤من إؿماااد وإىمسماااؾ  ،ًااااػمسماااف ُماااـ اًمٚمٓماااػ واًمتٞم ه وُمااا

وهم٤مًمٌاا٤م ُماا٤م شمٙمااقن ورا ه ؿمااٝمقة ظمٗمٞماا٦م ذم  ،فم٤مٟماا٤م ذم ٟمٗمًااف اًم٘ماادرة قمااغم ُماا٤م ٓ يًااتٓمٞمٕمف ؾماا٤مئُر اًمٜماا٤مس ،وإوقماار

ىما٤مل  ،شمف وظمٚم٘مافؾمااػموهدياف و ويماؾ هاذا ظماالف ؾماٜم٦م اًمٜمٌال  --ز قمغم اًمٜم٤مس واًمٖمٚم٦ٌم ًمألىمرانـمٚم٥م اًمتٛمٞمُّ 

صمااؿ ؾماا٤م. أطم٤مدياا٨م ُمٜمٝماا٤م طمااادي٨ُم  ،شسماا٤مب صااٗم٦م اًمٜمٌاال »: شيمتاا٤مب إنٌٞماا٤م »ذم صااحٞمحف ذم  اًمٌخاا٤مري 

 ٤موما٢من يما٤من إصمٛمااً ،مه٤م ُما٤م مل يٙماـ إصمااًم ًاارسملم أُمريـ إٓ أظماذ أج ُم٤م ظمػم رؾمقل اهلل » :قم٤مئِم٦م أم اعم١مُمٜملم 

شومٞمٜمت٘مؿ هلل ا٤م ؛ًمٜمٗمًف إٓ أن شمٜمتٝمؽ طمرُم٦م اهلل وُم٤م اٟمت٘مؿ رؾمقل اهلل  ،يم٤من أبٕمد اًمٜم٤مس ُمٜمف
(1)

-  

أصااقل وااالل هاا١مٓ  اًم٘مااقم احاا٤مرىملم أهنااؿ ٓ يٗمرىمااقن سماالم درضماا٤مت اعمًاا٤مئؾ ٕمروماا٦م أن ُمااـ ُم: اًمًاا٤مدس

شماااا٥م إدًماااا٦م وإن زقمٛمااااقا ظمااااالف ذًمااااؽ وماااا٤مًمقاىمع يٙمااااذاؿ شمٙمااااذي٤ٌم  ويٜمّزًمااااقن اًمٔمٜمٞماااا٤مت ُمٜمزًماااا٦م  ، ٤مصاااااروُمرا

 وأنااااتؿ شماااارون يمٞمااااػ يًااااّٛمقن اؾمااااتدٓٓهتؿ اعمتٝم٤مومتاااا٦م ،شاخلااااقارج»قمااااـ  قمٚمامؤٟماااا٤م  اًم٘مٓمٕمٞماااا٤مت يمااااام ذيمااااره

اعمٗمتااقن إمم طمٙم٤مياا٦م اعواا٤مع  شاعمخٚمااػ»وشماارون يمٞمااػ يًاا٤مرع  -!وٟمحااق ذًمااؽ ش٤مـمٕماا٦مإدًماا٦م اًم٘م»و شىمقاـمااع»

وشمرون يمٞمػ هؿ سمٕمٞمدون ضمدا قمـ ـمري٘م٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ ُماـ اًمًاٚمػ اًماذيـ  ،ـ اعم٤ًمئؾيمذسم٤م وزروا ذم يمثػم ُم

طمتااك متّثااؾ سمٕمُْمااٝمؿ  ،ويٕمجٌٜماا٤م يمااذا وٓ يٕمجٌٜماا٤م يمااذا ،وٟمخِمااك ،وٟمحًاا٥م ،ٟمٔمااـ يمااذا وٟماارى يمااذا :ي٘مقًمااقن

 ژجس حس خس مس حص مص جض حضژ: ٤مًمااؽ( ااااذه أياا٦م طماالم ؾمااائؾ قمااـ سمٕمااض اعمًااا٤مئؾ)ُمااٜمٝمؿ اعُماا٤مم ُم

إن هذا إٟمام هق ذم ُم٤ًمئؾ اًمٗماروع اًمٗم٘مٝمٞما٦م ووماروع : جٞمٌٙمؿ ه١مٓ  اعمٗمتقٟمقن اًمزائٖمقن سم٤مًم٘مقلؾماٞمو ،]اجل٤مصمٞم٦م[

وًمٙمااـ ُمااـ احلااؼ أجْماا٤م أن يمثااػما ُمااـ اعمًاا٤مئؾ اًمتاال يتٌٜم٤مهاا٤م هااذا  ،وهااذا طمااؼ ،قمٞم٦م آضمتٝم٤مدياا٦مِمااارإطمٙماا٤مم اًم

ئٖمااااااقن إٟمااااااام هاااااال ُمًاااااا٤مئؾ وم٘مٝمٞماااااا٦م ومرقمٞماااااا٦م اضمتٝم٤مدياااااا٦م شػاعمخٚماااااا» وقمااااااغم رأؾمااااااٝم٤م أمُّ ُمًاااااا٤مئٚمٝمؿ  ،وأت٤ٌمقمااااااف اًمزا

يٌااااادؤون آٟمٓماااااال. ُماااااـ هاااااذه  شيـصااااااراخلاااااقارج اعمٕم٤م»و شاًمتٙمٗماااااػم والجااااارة»)يمًااااا٤مسم٘مٞمٝمؿ ُماااااـ و٤مقمااااا٤مت 

 وهااؿ جيٕمٚمقهناا٤م ُمااـ ُمًاا٤مئؾ ،ومٝمااذه ُمًاا٠مخ٦م وم٘مٝمٞماا٦م يٜمٔماار ومٞمٝماا٤م اًمٗم٘مٞمااف ،شاًمٕمااذر سم٤مجلٝمااؾ»اعمًاا٠مخ٦م( وهاال ُمًاا٠مخ٦م 

 -وُمـ ىمقاـمع ُم٤ًمئؾ اًمتقطمٞمد شأصقل اًمديـ وآقمت٘م٤مد»

ىماااعصااااٞمأقمٜمااال شمٓمٌٞم٘م٤مهتااا٤م ووماااروع شمٗم٤م ،شَُماااـ مل يٙمٗمااار اًمٙمااا٤مومر أو ؿماااؽ ذم يمٗماااره»ويماااذا ُمًااا٠مخ٦م   ،ٚمٝم٤م ذم اًمقا

وهمػمهاا٤م ُمااـ اعمًاا٤مئؾ  ،ش؟أو سمٞمااٜمٝمام وماارٌ. وُماا٤م هااق اًمٗماار. ،ٌ  واطماادٌ ؿمااالك ِمااارهااؾ اًمٙمٗماار واًم»ويمااذا ُمًاا٠مخ٦م 

ويتٗماا٤موت  ،قمٚمٛمٝماا٤م َُمااـ قمٚمٛمٝماا٤م وضمٝمٚمٝماا٤م ُمااـ ضمٝمٚمٝماا٤م ،قمٞم٦مِمااارٕطمٙماا٤مم اًمقم٤مُمتٝماا٤م ُمًاا٤مئؾ وم٘مٝمٞماا٦م ُمااـ ُمًاا٤مئؾ ا

وؾماا٤مئره٤م ُمًاا٤مئؾ اضمتٝماا٤مد ٓ ياازال اًمٕمٚمااام  ىمااديام وطمااديث٤م خيتٚمٗمااقن ومٞمٝماا٤م أو ذم  ،اًمٜماا٤مس ذم ن٘مٞم٘مٝماا٤م واًمٕمٚمااؿ ااا٤م

                                      
 (-154١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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سمااااؾ ىمٚمااااقاؿ ؾمااااٚمٞمٛم٦م  ،وٓ ُمِماااا٤مطمٜم٦م ٤موٓ يقضماااا٥م ذًمااااؽ شمٗمرىماااا٤م وٓ شمٜم٤مزقًماااا ،شمٜمزيٚمٝماااا٤م قمااااغم اًمقىماااا٤مئع وإقمٞماااا٤من

دة ُمتح٤م  وإٟمااااام اجلٝماااا٤مُل اًمْمااااالل اًمااااذيـ يْمااااٞم٘مقن ذرقماااا٤م سمٛمااااـ خياااا٤مًمٗمٝمؿ ذم ،٤ميٕمااااذر سمٕمْمااااٝمؿ سمٕمًْماااا ،سماااا٦مُمتااااقا

ًمااقن ويٕماا٤مدون ويْمااٚمٚمقن ويٙمٗماارون شىمٓمٕمٞماا٤مهتؿ اعمزقمقُماا٦م» هااقاؤهؿ ُماا٤م أُمٚمتااف قمٚمااٞمٝمؿ أَوومااؼ  هااؿ اًمااذيـ يقا

ئٖم٦م وقم٘مقلؿ اعمٜمحروم٦م  :  اًمزا

 ظمٗماااااااااااااا٤مومٞمش أقمامهاااااااااااااا٤م اًمٜمٝماااااااااااااا٤مر سمْمااااااااااااااقئف

  
وواوم٘مٝمااااااااااااااا٤م ىمٓماااااااااااااااع ُماااااااااااااااـ اًمٚمٞماااااااااااااااؾ ُمٔمٚماااااااااااااااؿ
(1)

 

  
قماغم جمٛمققما٦م  ٤مواالل ها١مٓ  اًم٘ماقم جياده ُمٌٜمًٞما اًمارمحـ وااك شم٠مُمؾ ُمريُد اخلػم وـم٤مًما٥م احلاؼ ور وإذا

   -ُم٤ًمئؾ ُمـ أمهٝم٤م هذه اعم٤ًمئؾ اًمثالث اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م أقماله
 

 : ٚباؾ١ًُ ٖٞ إغا٥ٌ اٯت١ٝ

 ٌَٗغأي١ ايعشص باؾ 

 ؛ـ أصاااؾ اًمتقطمٞمااادوجيٕمٚماااقن ٟمٗماااس اقمت٘مااا٤مد ذًماااؽ ُمااا ،ٓ قماااذر سم٤مجلٝماااؾ ذم أصاااؾ اًمتقطمٞماااد: ومٝماااؿ ي٘مقًماااقن

يٕمٜمل أن ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ذم ُم٠ًمخ٦م اًمٕماذر سم٤مجلٝماؾ ومٝماق يما٤مومٌر ظما٤مرج ُماـ  ،قمٜمدهؿ ا ومٛمـ مل يٕمت٘مد ذًمؽ يم٤من يم٤مومرً 

ومجٕمٚماقا هاذه اعمًا٠مخ٦م ٟمٗمًاٝم٤م ُماـ أصاؾ اًماديـ اًماذي يٙمٗمار خم٤مًمٗماف وٓ ُيٕماذر ومٞماف سم٤مضمتٝما٤مد وٓ  ،ُمٚم٦م اعؾمالم

 -!!يملم سم٤مجلٝماؾِمااريما٤مومٌر ٕناف يٕماذر اعم شٓمٞمٜملأباق ىمتا٤مدة اًمٗمٚمًا»خ ِماٞماًم: ومٞم٘مقًمقن ُمثال ، ؿمالضمٝمؾ وٓ أي 

سماااؾ شم٘مريااارهؿ هاااذا شمزوياااٌر وهتقياااٌؾ  ،شأيب ىمتااا٤مدة»ُماااع أن هاااذا ًماااٞمس شم٘مريااارا صاااحٞمح٤م عماااذه٥م  ،يماااذا ي٘مقًماااقن

أبااق ىمتاا٤مدة )وهمااػمه ُمااـ اًمٕمٚمااام  وهااؿ يمثااػٌم ُمااـ قمٚمااام  إُماا٦م( ياارون أن اعمًااٚمؿ : واًمّمااحٞمح أن ٟم٘مااقل ،ظماا٤مِدعٌ 

أناااف ٓ  ،وصاااح  اجلٝماااُؾ  ،ك إيماااؼم ضماا٤مهالِماااارئ٤م ُماااـ اًمؿماااٞمإذا ارشمٙمااا٥م  ،اًمااذي صمٌااا٧م ًماااف قمٜماادٟم٤م قم٘ماااُد اعؾماااالم

 ،سماؾ طمتاك شم٘ما٤مم قمٚمٞماف احلجا٦م ومٞمخ٤مًمٗمٝما٤م ،يٙمٗمر )أي ٓ ٟمحٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر واخلروج ُمـ اعمٚم٦م( سمٛمجرد ذًماؽ

ومٝماذا  --ُمٜمٝما٤م شمٕماَرف ذم حمٚمٝما٤مٓ سماد ؾ وىمٞمقد صاٞمقمغم شمٗم٤م ،وهق أطمُد إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م وأىمقاه٤م ،هذا ىمقلؿ

ؾ أدًمتٝما٤م واخلااقض ذم اًمؽمضماٞمح سماالم صااٞموًماٞمس ُم٘مّماقدٟم٤م هٜماا٤م شم٘مريار اعمًا٠مخ٦م وذيماار شمٗم٤م ،يماالم قمٚمامئٜماا٤م شم٘مريار

وإٟمااام اعم٘مّماقد سمٞماا٤من أصاؾ ُمااـ أصاقل وااالل  ،ومٝماذا صاإم٥ٌم ويٓماقل ضماادا وًماف حمٚماف ،أىماقال اعمتٜما٤مزقملم ومٞمٝماا٤م

  ومااٞمام أؾمااٛمقه أصااقل وأهنااؿ طمٞمااٜمام أىمحٛمااقا ُمًاا٠مخ٦م مل ياازل اخلااالف ىماا٤مئام ومٞمٝماا٤م سماالم اًمٕمٚمااام ،هاذه اًمٗمرىماا٦م اح٤مرىماا٦م

ك واًمتٚمٌس سماف وسمالم اًمٙماالم قماغم ُمرشمٙمٌاف ِمارومل يٗمرىمقا سملم ارشمٙم٤مب اًم ،اًمديـ وىمقاقمده واقمت٘مدوا ىمٓمٕمٞمتٝم٤م

ك ذم هااذا أصااال ُمااـ أصااقل اًمااديـ يمااذًمؽ ِماااروضمٕمٚمااقا اًمتٗمريااؼ سماالم اًمٙمٗماار واًم ،وإقمااذاره أو قماادم إقمااذاره

 -!ـم٦م ومًٝمؾ قمٚمٞمٝمؿ شمٙمٗمػم إُم٦م وإئٛم٦مارشمٓمٛمقا اذه اًمٌٚمٞم٦م ووىمٕمقا ذم هذا اًمقر ،واقمت٘مدوا ىمٓمٕمٞمتف

                                      
ٟمف ) (٧)  ( وًمٗمٔمف: ظمٗم٤مومٞمش أقمِم٤مه٤م هن٤مر سمْمقئف--- وٓ ُمٝم٤م ىمٓمع ُمـ اًمٚمٞمؾ همٞمٝم٥ُم-21.  ٧ىم٤مًمف اسمـ اًمروُمل، يمام ذم: ديقا
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 وًمٙمااٜمٝمؿ ٓ يٚمٌثااقن ـمااقياًل  ،طمًاا٥م شمّمااٜمٞمٗم٤مهتؿ شاعمًاا٤مئؾ اخلٗمٞماا٦م» وىمااد جيٕمااُؾ سمٕمُْمااٝمؿ هااذه اعمًاا٠مخ٦م ُمااـ

وًماااذا يٙمٗمااارون َُماااـ  ،طمتاااك يٙمٗماااروا اًمٕمٚماااام  اًماااذيـ ظمااا٤مًمٗمقهؿ ومٞمٝمااا٤م سمااادقمقى أناااف ىماااد ىم٤مُمااا٧م قمٚماااٞمٝمؿ احلجااا٦م

خ ِمااااااٞمواًم شقمااااكّم اخلْماااااػم»خ ِمااااااٞمواًم شؾماااااالد اعم٘مدأيب حمٛماااا»خ ِمااااااٞميم٤مًم ،يااااقاوم٘مٝمؿ ذم ُمًااااا٠مخ٦م اًمٕمااااذر سم٤مجلٝماااااؾ

قمٌااااد اًم٘مااا٤مدر سمااااـ قمٌااااد »خ ِمااااٞمواًم شطم٤مُماااد اًمٕمااااكم» خِماااااٞمويم٤مًم ،وأُمثااا٤ملؿ شمحاااقد اًمٕم٘مااااال »خ ِماااااٞمواًم شاًمٗمٝماااد»

ك ِماارُماع أن ها١مٓ  يمٚمٝماؿ ي٘مقًماقن سمٕمادم اًمٕماذر سم٤مجلٝماؾ ذم ُمًا٤مئؾ أصاؾ اًماديـ )اًم ،وهماػمهؿ يمثاػم شاًمٕمزيز

وإن يماا٤مٟمقا ي٘مقًمااقن سمٕماادم اًمٕمااذر سم٤مجلٝمااؾ ذم  ,قمٜماادهؿ,ؿ ٕهنااؿ ًمٙمااـ اعمخٚمااػ وأت٤ٌمقمااف يٙمٗمااروهن ،إيمااؼم(

 -!ومل يٙمّٗماااروهؿ ،أصاااؾ اًمتقطمٞماااد ًمٙماااٜمٝمؿ قماااذروا اعمخااا٤مًمػ ذم هاااذه اعمًااا٠مخ٦م واقمتؼموهااا٤م ُمًااا٠مخ٦م اضمتٝم٤مديااا٦م

 --!وىمد ىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝمؿ احلج٦م زقمٛمقا  ،هؿ يمٗم٤مٌر ٕهنؿ مل يٙمٗمروا اًمٙمٗم٤مر: ومٞم٘مقًمقن
 

 َغأي١ ايتؿضٜل بٌ ايهؿض ٚايؾـضى 

شمقواٞمحف ذم ُمقواع  ًااريٞم ؾ ًمٕماؾ اهلل ّمااٞمٕن اعمًا٠مخ٦م ومٞمٝما٤م شمٗم ،اًمٜمحق اًمذي ي٘مقًمف اعمخٚمػ()قمغم  

   -مظمر سمحقًمف وىمقشمف
 

  شَٔ مل ٜهؿض ايهاؾض أٚ ؽو ٗ نؿضٙ ؾٗٛ ناؾض»َغأي١ 

وهاااال  ،ًمٙمااااـ قمااااغم ُمٕمٜم٤مهاااا٤م اًمااااذي ىمّمااااده اًمٕمٚمااااام  اًمااااذيـ ىم٤مًمقهاااا٤م وؾماااآمروه٤م ،وهاااال ُمًاااا٠مخ٦م صااااحٞمح٦م

طمتٝم٤م ذم سمٕماااض ُمااا٤م يمتٌااا٧ُم ُماااـ يمت٤مسمااا٤مت ُمٜمِماااقرة ؿماااار٥م أهاااؾ اًمٕمٚماااؿ ووطم٦م ذم ُمقاواااع يمثاااػمة ُماااـ يمتاااِماااارُم

لا٤م ذم رؾما٤مًم٦م ًارح ُمٞمؿمار شاًمٗمٝمدصار ٟم٤م»خ ِماٞموًمٚم ،واحلٛمد هلل
(1)

شؾماالأيب حمٛماد اعم٘مد»خ ِمااٞمويماذا ًمٚم ،
(2)

، 

وًمٖمػممها٤م يمثاػم ضمادا
(3)

ئٖماقن --ومٞمٌحاا٨م قمٜماف إخ اًمٓم٤مًما٥م ًمٚمٕمٚماؿ ، اعمخٚماػ وأصااح٤مسمف( : وهااؿ )ها١مٓ  اًمزا

هاذا هاق ُمااذهٌٝمؿ  ،اطمتج٤مضما٤م ااذه اًمٕمٌا٤مرة ،ٗمارون َُماـ ظما٤مًمٗمٝمؿ ذم شمٙمٗماػم ؿمااخص أو ـم٤مئٗما٦مَع ُما٤م يٙمؾماارُما٤م أ

 -وإن ضم٤مدًمقا ٟمٔمري٤م سم٠مهنؿ يٕمرومقن ُمٕمٜم٤مه٤م ،وـمري٘متٝمؿ

أهااؾ آطمتٞماا٤مط واًمتثٌاا٧م وىمااقة اًمااقرع  ،وُماا٤م أبٕمااَد هااذا قمااـ ُمااٜمٝم٩م أهااؾ اًمٕمٚمااؿ ُمااـ اًمًااٚمػ واخلٚمااػ 

   -ة واًم٘مٞم٤مم سم٠مُمر اًمديـّماػمٚمؿ واًمٌُمع قمٚمق يمٕمقاؿ ذم اًمٗم٘مف واًمٕم ،وـمٚم٥م اًمًالُم٦م ذم اًمديـ

                                      
 ذم ورىمتلم- شطمقل ىم٤مقمدة ُمـ مل يٙمٗمر اًمٙم٤مومر ومٝمق يم٤مومر»سمٕمٜمقان:  (٧)

 ( وُم٤م سمٕمده٤م-2١5اًمثالصمٞمٜمٞم٦م ذم اًمتحذير ُمـ اًمٖمٚمق ذم اًمتٙمٗمػم )ص  (2)

، وقم٤مُم٦م ُمـ ذح هذه اًمتل ذيمره٤م ؿمٞمخ اعؾمالم حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب  شٟمقاىمض اعؾمالم اًمٕمنمة»هذه اًم٘م٤مقمدة هل اًمث٤مًمث٦م ُمـ  (1)

ؾ ومٞمٝم٤م، وُمـ هذه اًمنموح: ُمذيمرة ذم ذح اًمٜمقاىمض ًمٕمكم اخلْمػم )ص  ,روهؿ يُمث,اًمٜمقاىمض  (، 2٧(، اًمتٌٞم٤من ًمٚمٕمٚمقان )ص 6وَمّم 

 (-٧1، ٧2(، ذح اًمٜمقاىمض ًمٚمٕمٜمزي )ص ٧١اعقمالم ًمٚمٓمريٗمل )ص 
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اسماااـ قماااريب اًمّماااقذم : ومهااا٤م ،اهلل ُمقوااإم٤م عمزياااد اًمًٌاااط ًاااارهٜمااا٤م إمم ُمثااا٤مًملم ٟمٙمتٗمااال ااااام إمم أن يٞم ِمااااروًمٜم

   -واًمٕمالُم٦م اسمـ طمجر الٞمتٛمل اًمٗم٘مٞمف اًمِم٤مومٕمل ،اعمٚمحد اًمزٟمديؼ

سماااادا ة  اًمااااذي ٓ ختٗمااااك ؿماااآمح٤مشمف وؿمااااٜم٤مقم٤مشمف قمااااغمصاااا٤مطم٥م قم٘مٞماااادة احلٚمااااقل وآناااا٤مد  ومٝمااااذا اسمااااـ قمااااريب

وهااااق ي١مصااااؾ عمذهٌااااف  ،ويمتٌااااف شمٜمْمااااح ااااا٤م ،طمتااااك ًمٞمًتٌِماااإمٝم٤م ويًااااتٕمٔمٛمٝم٤م اًمٕم٤مُماااا٦م ىمٌااااؾ اخل٤مصاااا٦م ؛اًمٕم٘مااااقل

 :  ويٙمٗمل ُمٜمٝم٤م ىمقًمف ،ا ُمًتٛمرً  اًل صاٞماعحل٤مدي شم٠م

 اًماااااااااااااااااااااااارب طمااااااااااااااااااااااااؼ واًمٕمٌااااااااااااااااااااااااد طمااااااااااااااااااااااااؼ

  
 يااااااااااااااااااا٤م ًمٞمااااااااااااااااااا٧م ؿمااااااااااااااااااإمري ُماااااااااااااااااااـ اعمٙمٚماااااااااااااااااااػ

 ج 

 إن ىمٚماااااااااااااااااااااا٧م قمٌااااااااااااااااااااااد ومااااااااااااااااااااااذاك ُمٞماااااااااااااااااااااا٧م

  
أو ىمٚماااااااااااااااااااااااااااااااا٧م رب أنااااااااااااااااااااااااااااااااك يٙمٚمااااااااااااااااااااااااااااااااػ
(1)

 

  

 --يمٌػما  ا ٤ممل قمٚمق  شمٕم٤ممم اهلل قمام ي٘مقل هذا اًمٔم

وًماٞمس ُما٤م ؾمآمره قمٌا٤مراٍت قما٤مسمرًة أو ؾماٌؼ  ،وهق يٙمت٥م ُم٤م يٙمتٌف ُمـ يمٗمٍر وزٟمدىما٦م سماققمل وإدراك وشمٗماٜمـ

ودمااد سمٕمااض إئٛماا٦م اًمراؾمااخلم  ،وُمااع ذًمااؽ اظمتٚمااػ اًمٕمٚمااامُ  ذم شمٙمٗمااػمه ،ىمٚمااؿ أو زًماا٦م قماا٤ممل أو اضمتٝماا٤مد ظماا٤مـمئ

ٚمحااد يٌجٚمقٟمااف ويٕمٔمٛمقٟمااف ومٞمٚمح٘مااقن ذم اًمٕمٚمااؿ اًمااذيـ لااؿ ىماادم صااد. ذم إُماا٦م طمٞمااٜمام يااذيمرون اؾمااؿ هااذا اعم

يماام يٗمٕماؾ اعُما٤مم  ،خ إيماؼمِمااٞموٟمحقها٤م ويّماٗمقٟمف سم٤مًمٕما٤مرف سما٤مهلل وسم٤مًم شىمادس اهلل روطماف» سم٤مؾمٛمف قمٌا٤مرات

هًاػمذم شمٗم شؾمالإًمق»
(2)

- 

وأىمااؾ ُمااـ أن شماادرك ّمااار وهاا١مٓ  إئٛماا٦م ُمااع رؾمااقخ قمٚمٛمٝمااؿ ودىماا٦م ومٝمٛمااؿ إٓ أهنااؿ جيٕمٚمااقن قم٘مااقلؿ أىم

ومٞم٘مٗمقن أُم٤مُمٝم٤م ُمقىمػ اًمٕم٤مضمز اعمًتًٚمؿ اًمذي جيٕماؾ صاح٦م يمالُمٝماؿ هال  ؛ةُمٕم٤م  قم٤ٌمرات ه١مٓ  اعمالطمد

ومٌٝماا٤م وإٓ ىماا٤مل اًم٘مااقم  وماا٢من وضمااد ًمااف خترجياا٤م وشماا٠موياًل  ؛إصااؾ اعم٘مٓمااقع وًمااق يماا٤من هم٤مياا٦م ذم اًمٌٝمتاا٤من واًمِمااٜم٤مقم٦م

اسماااـ »قمااـ رأس اعحلاا٤مد  شؾمااالإًمق»إمم هاااذه اًم٘مّماا٦م اًمتاال يااذيمره٤م اعُمااا٤مم  وماا٤مٟمٔمر ُمااثاًل  ،أدرى سمااام ي٘مقًمااقن

خ إيماؼم حمٞمال اًماديـ سماـ اًمٕماريب ىمادس اهلل ِمااٞمأن اًم ,اًمٕمٝمادة قمٚمٞمافو,وىماد ؾماٛمٕم٧م ُماـ سمٕمْماٝمؿ » :شقمريب

 صماؿ أذن لاؿ  ا ًااػمً أُمٝمٚمق  وما٠مُمٝمٚمقه ي: ومرو٧م رضمٚمف ومج٤مؤوا ًمٞمحٛمٚمقه وم٘م٤مل ،قمـ مح٤مره ٤مه وىمع يقُمً ؾمار

 ،٤مناا٦مٗمومقضماادت ظمااؼم هااذه احل٤مدصماا٦م ىمااد ذيماار ذم اًم راضمٕماا٧م يمتاا٤مب اهلل : ومحٛمٚمااقه وم٘مٞمااؾ ًمااف ذم ذًمااؽ وم٘ماا٤مل

ش!وهذا أُمر ٓ شمّماٚمف قم٘مقًمٜما٤م
(3)

وُما٤م ,ومٝماؾ رأجاتؿ اًمٕمٚماام  اعمٙمٗماريـ ٓسماـ قماريب  --شؾماالإًمق»اٟمتٝماك يماالم  

سمؾ هاؾ يمٗماروا طمتاك َُماـ مل  ؟٤موُم٤م أيمثرهؿ أجًْم  ،يٙمٗمرون أقمٞم٤مَن َُمـ مل يٙمٗمره ُمـ إظمقاهنؿ اًمٕمٚمام  ,أيمثرهؿ

                                      
 -، وو٤مقم٤مت يُمثر(262.  2يمام ذم: جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  شاًمٗمتقطم٤مت اعمٙمٞم٦م»قمزامه٤م ًمف ذم  (٧)

 !-شاعُم٤مم إيمؼم، ىُمدس هه»( وىم٤مل: 66.  6(، )11١.  6(، )646. ٧يٜمٔمر: شمٗمًػمه ) (2)

 (-٧1١.  6روح اعمٕم٤م  ) (1)
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أو ؿماٝمروه٤م  شر اًمٙما٤مومر ومٝماق يما٤مومرُماـ مل يٙمٗما» وهؾ اؾمتٕمٛمٚمقا ُمٕمٝمؿ ىم٤مقمادة ،شاسمـ قمريب»يَر والل ؿمخص 

وُمااا٤م ذاك إٓ ًم٘ماااّقة  ؟!ذم وضماااف يماااؾ ُماااـ ظمااا٤مًمٗمٝمؿ وٟمااا٤مزقمٝمؿ ذم شمٙمٗماااػمه وردشماااف ٤موم٤مشمًٙمااا ٤موؾماااالطًم  ٤مُمّماااٚمتً  ٤مٗمً ؾمااااٞم

ااتٝمؿ ذم اًمٕمٚمااؿ واطمتٞماا٤مـمٝمؿ ذم اًمااديـ وُمٕماارومتٝمؿ سم٤مٕقمااذارّماااػمسم ٌّ : وىمااد يماا٤من سمٕمااض ُمِماا٤مخيٜم٤م ي٘مااقل ،هتؿ وشمث

وٓ خيٗماك  ،وهاذا صاحٞمٌح عماـ اقمتاؼمه ،شًمٚمٜما٤مس اأوؾماع قماذرً سم٤مٕقماذار وّماار يمٚمام رؾمَخ قمٚماُؿ اًمٕما٤ممل يما٤من أب»

 -ع اًمّمحٞمح واًمٗم٘مف اًمرضمٞمح قمغم ىم٤مقمدة شم٘مقى اهلل ِمارأنف ُم٘مّٞمد سم٘مٞمد اًم

ويٙمتٌااقن اًمٙمتاا٥م ذم ومْمااح  شاسمااـ قمااريب»أن اًمٕمٚمااام  يماا٤مٟمقا يتٜماا٤مفمرون ذم ؿماا٠من هااذا اًمزٟمااديؼ  --واحل٤مصااؾ

وًمٙمااٜمٝمؿ ٓ يتجاا٤موزون  ،٤ٌمهٚماا٦م ذم ؿماا٠من وااالًمفورسمااام وصااؾ إُماار إمم اعم ،ظمٌثااف وإُم٤مـماا٦م اًمٚمثاا٤مم قمااـ زٟمدىمتااف

ُمااع َُمااـ ٟماا٤مفمره   شاسمااـ طمجاار»يمااام ذم اًم٘مّماا٦م اعمروياا٦م قمااـ احلاا٤مومظ  ،ذًمااؽ إمم شمٙمٗمااػم خماا٤مًمٗمٝمؿ ذم هااذا إُماار

ذم ؿم٠منف شاسمـ قمريب»ُمـ حمٌل 
(1)

- 

ي١مظماااذ ُماااـ  ؛قماااغم طم٤ملااا٤م شاسماااـ قماااريب»أوئلاااؽ اًمٕمٚماااام  اعمخااا٤مًمٗملم ذم ؿمااا٠من زٟمدىمااا٦م  وهٙماااذا سم٘مٞمااا٧ْم ضمالًمااا٦مُ 

ؾ وماااٞمام طمااا٤موًمقه ُماااـ اًمتقؾماااع اًمِماااٜمٞمع ذم آقمتاااذار صااااٞموُيااارد قمٚماااٞمٝمؿ سمااا٤مًمٕمٚمؿ واًمت٠م ،ويٜمتٗماااع سمٙمتاااٌٝمؿ ،قمٚمٛمٝماااؿ

إٓ قمٜماد ؾماٗمٝم٤م  إطماالم طمادصم٤م   ،إمم شمْماٚمٞمٚمٝمؿ ٤مومل يٙمـ ذًمؽ ؾم٤ٌٌم ذم شمٙمٗمػمهؿ وٓ داقمٞمً  ،ل١مٓ  اًمزٟم٤مدىم٦م

 -!إؾمٜم٤من اح٤مرىملم ُمـ اًمديـ يمام يٛمر. اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م

ويماا٤من ُمٜم٤موااال قمااـ  ،اعمااذيمقر شاسمااـ قمااريب»ايمااذًمؽ ُمٕمٔمااام ًماا ٤موم٢مٟمااف يماا٤من ُمتّمااقومً  ؛وأُماا٤م اسمااـ طمجاار الٞمتٛماال

يملم اعمًاتٖمٞمثلم سمٖماػم اهلل ِمااروداوماع قماـ اعم ضماّقز ذم سمٕماض يمتٌاف آؾماتٖم٤مصم٦م سمٖماػم اهلل  ؛ك اًم٘مٌاقرؿمارأهؾ 

 ،اؿمااديدً  ٤موطمااط قمٚمٞمااف ووىمااع ومٞمااف وىمققًماا شاسمااـ شمٞمٛمٞماا٦م»خ اعؾمااالم ؿماااٞموؿمااٜمّع قمااغم  ،طمتٝمؿوااارُمااـ إوًمٞماا٤م  وأ

وُمااع ذًمااؽ مل يٙمٗمااره اًمٕمٚمااامُ  واقمتااذروا قمٜمااف  ،وـم٤مُّم٤مشمااف ذم هااذا اًمٌاا٤مب ُمٕمرووماا٦م ،أو ىماا٤مرَب  ٤مٚمااف يمٗمااره أجًْمااوًمٕم

يماااام ذم  شاًمااادقمقة اًمٜمجدياا٦م»وُمااٜمٝمؿ قمٚمااام   ،سمااام ًمااف ُماااـ شم٠مويااؾ وقمٔماااٞمؿ ومْمااٍؾ ورؾمااقخ ىمااادم ذم اًمٕمٚمااؿ واًمٗم٘ماااف

 :ٓمٚمٕمٝم٤ماًمتل ُم ، شقمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب»خ ِماٞمذم رؾم٤مًم٦م اًم شاًمدرر اًمًٜمٞم٦م»

 ،وقمااغم مخااف وصااحٌف واًمتااا٤مسمٕملم ،واًمّمااالة واًمًااالم قمااغم ٟمٌٞمٜمااا٤م حمٛمااد إُماالم ،احلٛمااد هلل رب اًمٕماا٤معملم»

ـ  اهلل قمٚمٞمٜماا٤م  ،هماازو اعمقطمااديـ ؿماااروم٢مٟماا٤م ُمٕم٤م: وسمٕمااد وم٦م ٟمّمااػ اًمٜمٝماا٤مر ِمااارسماادظمقل ُمٙماا٦م اعم ,وًمااف احلٛمااد,حاا٤م ُماا

م ،ياااقَم اًمًااا٧ٌم ف ُمٙمااا٦م وقمٚمامؤهااا٤م ويم٤مومااا٦م ا ؿماااارسمٕماااد أن ـمٚمااا٥م أ ،ـه ٧2٧6ؾماااٜم٦م  ،ذم صمااا٤مُمـ ؿماااٝمر حمااارم احلااارا

: وم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ ُمٜمٗمٌر قماـ ىمٌاقل احلاؼ واعذقما٤من ًماف ,:إمم أن ىم٤مل, --إُم٤من شؾمٕمقد» اًمٕم٤مُم٦م ُمـ أُمػم اًمٖمزو

أن  ؛ك ُمٝمادر اًمادمِماارأناف ُم شيا٤م رؾماقل اهلل أؾما٠مخؽ اًمِماٗم٤مقم٦م» :وىمٓمٕمٙمؿ ذم أن ُماـ ىما٤مل ،يٚمزم ُمـ شم٘مريريمؿ

                                      
 (-٧5١، ٧62ُمٍمع اًمتّمقف )ص  (٧)
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وؿماااٜمقا  ،أن ذًماااؽ ُمٜمااادوٌب : يح قمٚمامئٝماااؿ اعمٕمتاااؼميـًمتّماااار ،ام اعمتااا٠مظمريـؾمااااٞموٓ  ،ي٘مااا٤مل سمٙمٗمااار هم٤مًمااا٥م إُمااا٦م

وُمثااؾ  ،يمااام هااق ُم٘ماارر ،ٕن ٓزم اعمااذه٥م ًمااٞمس سمٛمااذه٥م ،ٓ يٚماازم: ىمٚماا٧م !اًمٖماا٤مرة قمااغم ُمااـ ظماا٤مًمػ ذم ذًمااؽ

: وٟمحـ ٟم٘ماقل وماٞمٛمـ ُما٤مت -يمام ورد احلدي٨م سمذًمؽ ،وإن ىمٚمٜم٤م سمجٝم٦م اًمٕمٚمق ،ٓ يٚمزم أن ٟمٙمقن جمًٛم٦م: ذًمؽ

 ،وىم٤مُما٧م قمٚمٞماف احلجا٦م ،ووواح٧م ًماف اعمحجا٦م ،دقمقشمٜما٤م ًمٚمحاؼ وٓ ٟمٙمٗمار إٓ ُماـ سمٚمٖمتاف ؛شمٚماؽ أُما٦م ىماد ظمٚما٧م

ويٛمتٜمٕمااقن ُمااـ ومٕمااؾ  ،اكؿمااارون قمااغم ذًمااؽ اعّماااري ،يمٖم٤مًماا٥م ُمااـ ٟم٘ماا٤مشمٚمٝمؿ اًمٞمااقم ،اُمٕم٤مٟماادً  ا ُمًااتٙمؼمً صااار وأ

 ،شمف َُمااـ هااذه طم٤مًماافصاااروهمااػم اًمٖم٤مًماا٥م إٟمااام ٟم٘م٤مشمٚمااف عمٜم٤م ؛ويتٔماا٤مهرون سم٠مومٕماا٤مل اًمٙمٌاا٤مئر اعمحرُماا٤مت ،اًمقاضمٌاا٤مت

د ُماااـ ،ورواا٤مه سماااف : كاوٟمٕمتاااذر قمٛماااـ ُمْمااا ،ومٚماااف طمٞمٜمئاااذ طمٙمُٛماااُف ذم ىمت٤مًمااف ،واًمت٠مخٞمااا٥م ُمٕمااف ،ذيمااار وًمتٙمثاااػم ؾمااقا

وُمااـ ؿمااـ اًمٖماا٤مرة  ؛٤مواعواا٤مع ذم ذًمااؽ هٜمااقع ىمٓمًٕماا ،ًمٕماادم قمّمااٛمتٝمؿ ُمااـ اخلٓماا٠م ،سماا٠مهنؿ خمٓمئااقن ُمٕمااذورون

ومٚمااام ٟمٌٝمتااف اعماارأة  ،يمٛمثااؾ قمٛمار سمااـ اخلٓماا٤مب  ،وم٘مااد همٚماط ُمااـ هااق ظمااػم ُمٜمااف ،وٓ سماادع أن يٖمٚمااط ؛وم٘ماد همٚمااط

سمالم  وٟمٌٞمٜما٤م  ،سماؾ همٚماط اًمّماح٤مسم٦م وهاؿ واع ،شمفؾمااػموذم هماػم ذًماؽ يٕمارف ذًماؽ ذم  ،ٝماررضمع ذم ُمًا٠مخ٦م اعم

 -شؿ ذات أنقاطل اضمٕمؾ ًمٜم٤م ذات أنقاط يمام» :وم٘م٤مًمقا  ،ؾم٤مٍر ومٞمٝمؿ ٟمقره ،أفمٝمرهؿ

 واـمٚمااع قمااغم يمااالم إئٛماا٦م ،ومااام اًم٘مااقل ومااٞمٛمـ طماارر إدًماا٦م ،ومٚمااام ٟمٌااف اٟمتٌااف ،هااذا ومااٞمٛمـ ذهااؾ: وماا٢من ىمٚماا٧م

 ،إٟماف يما٤مومر: وٓ ٟم٘ماقل ،وٓ ُم٤مٟمع أن ٟمٕمتذر عمـ ذيمار: ىمٚم٧م ؟!غم ذًمؽ طمتك ُم٤متقم ا واؾمتٛمر ُمّمارً  ،اًم٘مدوة

سمٚمًااا٤مٟمف  ،ًمٕمااادم ُماااـ يٜم٤مواااؾ قماااـ هاااذه اعمًااا٠مخ٦م ذم وىمتاااف ،وإن اؾماااتٛمر قماااغم ظمٓمئاااف ،خمٓمااائوٓ حااا٤م شم٘مااادم أناااف 

سماؾ اًمٖم٤مًما٥م قماغم زُماـ اعما١مًمٗملم اعماذيمقريـ  ،ومٚمؿ شم٘مؿ قمٚمٞمف احلج٦م وٓ ووح٧م ًمف اعمحج٦م ،ٗمف وؾمٜم٤مٟمفؾماٞمو

 ،ىمٌاؾ أن ياتٛمٙمـ ذم ىمٚمٌاف ،وُماـ اـمٚماع قمٚمٞماف أقمارض قمٜماف ،٤مقمغم هجر يمالم أئٛم٦م اًمًٜم٦م ذم ذًمؽ رأؾًما اًمتقاـم١مُ 

  ؿماالوصاقًم٦ُم اعمٚماقك ىما٤مهرٌة عماـ وىمار ذم ىمٚمٌاف  ،ومل يزل أيم٤مسمرهؿ شمٜمٝمك أص٤مهمرهؿ قمـ ُمٓمٚمؼ اًمٜمٔمر ذم ذًمؽ

 -ُمـ ذًمؽ إٓ ُمـ ؿم٤م  اهلل ُمٜمٝمؿ

وىمت٤مًماااف وُمٜم٤مضمزشماااف  ، قماااكم أيب ـم٤مًمااا٥م ُمٜم٤مسماااذة أُماااػم اعمااا١مُمٜملم وىماااد رأى ُمٕم٤مويااا٦م وأصاااح٤مسمف : هاااذا

ومل يِماااتٝمر قماااـ أطماااد ُماااـ اًمًاااٚمػ  ،واؾماااتٛمروا ذم ذًماااؽ اخلٓمااا٠م ،وهاااؿ ذم ذًماااؽ خمٓمئاااقن سم٤معوااا٤مع ،احلااارب

يمااام أن ذًمااؽ  ،وان يماا٤مٟمقا خمٓمئاالم ،سمااؾ أثٌتااقا لااؿ أضماار آضمتٝماا٤مد ،٘مفًاااٞمسمااؾ وٓ شمٗم ،٤مشمٙمٗمااػُم أطمااد ُمااٜمٝمؿ إو٤مقًماا

   -ُمِمٝمقر قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م

شمف وسمٚمغ ؾماػمر ُمـ صح٧م دي٤مٟمتف وؿمٝمر صالطمف وقمٚمؿ ورقمف وزهده وطمًٜم٧م ٓ ٟمٙمٗمّ : وٟمحـ يمذًمؽ

وإن يما٤من خمٓمئا٤م ذم هاذه اعمًا٠مخ٦م أو  ،ُمـ ٟمّماحف إُما٦م سمٌاذل ٟمٗمًاف ًمتادريس اًمٕمٚماقم اًمٜم٤مومٕما٦م واًمتا٠مخٞمػ ومٞمٝما٤م

ولذا ٟمٕمتٜمل سمٙمتٌف  ،وٓ ٟمٜمٙمر ؾمٕم٦م قمٚمٛمف ،شاًمدر اعمٜمٔمؿ»وم٢مٟم٤م ٟمٕمرف يمالُمف ذم  شطمجر الٞمتٛملاسمـ »ايم ،همػمه٤م

 -ـها شوٟمٕمتٛمد قمغم ٟم٘مٚمف ٕنف ُمـ وٚم٦م قمٚمام  اعمًٚمٛملم ،وهمػممه٤م شاًمزواضمر»و شح إرسمٕملمارؿم»ايم
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وإُمثٚماا٦م يمثااػمة ضماادا قمااغم هااذا اعمااٜمٝم٩م اعمًاات٘مٞمؿ ًمٕمٚمااام  اعمٚماا٦م  ،٦م اًمتٓمقيااؾِماااٞمظم ،وأيمتٗماال اااذيـ اعمثاا٤مًملم

   -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم -وأئٛم٦م اًمديـ
 

 َّغأي١ ا٭زلا٤ ٚا٭سها 

وماااال  ،وٓ يٗم٘مٝماااقن طم٘مٞم٘متٝمااا٤م يماااام ؾمااا٠مبّٞمٜمف ذم ُمقواااع مظمااار إن ؿمااا٤م  اهلل  ،يتِمااادىمقن اااا٤ماًمتااال يمثاااػما ُمااا٤م 

   -إن اهلل ُمع اًمّم٤مسمريـ ،يًتٕمجؾ اعظمقة وًمٞمّمؼموا

 ٌارعا٤ اٱْاعات ٚايكڀع ٚايٝك 

 -ٟم٤م إمم ذًمؽؿماريمام أ

  ٚقبٌ سيو نً٘ ؾت١ٓ اهلل شلِ ٚإم٬ي٘ عبشاْ٘ شلِ َٚٓع٘ إٜاِٖ عٔ اشلز٣ 

ٓ إ  هماػمه وٓ  ،هيدي ُمـ يِما٤م  ويْماؾ ُماـ يِما٤م  ،وهق ُم٤مًمُؽ اعمٚمؽ ضمؾ وقمال ،ؾمٌح٤مٟمف إٓ أن يِم٤م 

 -مُملم --أن هيديٜم٤م وإي٤مهؿ إمم احلؼ واًمّمقاب واخلػم واًمٗمالح ٟم٠ًمخف  ،رب ؾمقاه

,وأهنؿ ُم٤م أتقا  ،ئ٦م وم٤مؾمدةؾماٞموأصح٤مب أظمال.  ،ُمٕمروم٦م أن ه١مٓ  اًم٘مقم ضمٝمٚم٦م ويمذسم٦م أجْم٤م :اًم٤ًمسمع

ًمٕمٚمّق قمغم ُمـ اًمٕمج٥م واًمٖمرور وـمٚم٥م ا ،وم٤ًمد ذم ٟمٞم٤مهتؿ وىمٚمقاؿ وأُمراض دومٞمٜم٦مإٓ ُمـ  ,ذم اًمٖم٤مًم٥م

 ژۈئۆئ ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئژ: ٤مل اهلل ىم --واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،اخلٚمؼ واًمؽمومع واًمٙمؼم

وىم٤مل  ،]إنٗم٤مل[ ژۇئەئ ەئ وئ وئ ې ې ى ى ائ ائژ: وىم٤مل  ،]اًمّمػ[

 :وىم٤مل  ،[2١: ]إسمراهٞمؿ ژڃ چ چچژ :[٤مئدة]اح ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئژ- 

ومل يٓمٚمٌااقا  ،ئ٤مؿماااٞموماا٠ميمثرهؿ ٓ يٕماارف ُمااـ اًمٕمٚمااؿ وومٜمقٟمااف وأدواشمااف  ؛وم٠مُماا٤م ضمٝمٚمٝمااؿ ومٔماا٤مهٌر ضماادا ُمٕمااروٌف 

ورئٞمًاااااٝمؿ ويمٌاااااػمهؿ  ،وٓ أظماااااذوا اًمٕمٚماااااؿ سمٓمرياااااؼ صاااااحٞمح ُمٕمتاااااؼمٍ  ،قمٚماااااام يًاااااّٛمقن سماااااف ـمٚمٌااااا٦م قمٚماااااؿ أصاااااال

ًمٕمٚماااؿ إٓ أن اًمٕمٚماااام  وـمٚمٌااا٦م ا ،وإن يمااا٤من ىماااد قُمااارف سمٓمٚمااا٥م اًمٕمٚماااؿ واًماااتٙمٚمؿ ذم اًمٕمٚماااؿ ُمٜماااذ ُمااادة شاعمخٚماااػ»

وواإمٗمف ذم  ،يٕمرومااقن ٟم٘مّمااف وقمجٌااف وهمااروره وجم٤مزوم٤مشمااف وشمٜمٓمٕم٤مشمااف ونّٙمٛمااف وظمروضمااف قمااـ أصااقل اًمٕمٚمااؿ

وإٟمااام قمٛمدشمااف قمااغم  ،ويٕمرومااقن أن مل يتٚمااَؼ اًمٕمٚمااؿ قمااغم ُمِماا٤ميخ ُمٕماارووملم ُمت٘مٜماالم ،قمرسمٞمتااف وومٝمٛمااف ًمٚمٖماا٦م اًم٘ماارمن

ـٌ ذم آ ،س ضمٞماااااد يٛمٜمٕماااااف قماااااـ اًمِمااااآمطؾمااااااٞمدون أن يٙماااااقن ًماااااف شم٠م ،ىمااااارا ة اًمٙمتااااا٥م قمتااااادال أو شمااااا٤مريخ طمًااااا

وأُماا٤م  --واؾماا٠مخقا قمٜمااف أهااؾ اعمٕمروماا٦م هااـ قمرومااقه وؾمااٛمٕمقا ًمااف أو ىماارأوا ،وآؾمااتداد ويمثاارة اعصاا٤مسم٦م ذم اًمٕمٚمااؿ

   -!اًمٕم٤مُم٦م واجلٝمٚم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم ومال يٕمرومقن ُم٘م٤مُم٤مت اًمٜم٤مس ذم اًمٕمٚمؿ

إهنااااؿ قمٌاااا٤مرة قمااااـ  ،ومٙمٞمااااػ سم٤مًمّمااااٖم٤مر إتٌاااا٤مع ،ومٝمااااذا يمٌااااػمهؿ ورئٞمًااااٝمؿ وُمٗمتااااٞمٝمؿ وُمٕمٚمٛمٝمااااؿ اًمْمااااالل

ومْماااال قماااـ ؾمااا٤مئر  ،ةّمااااػموماااق. سمٕماااض ُماااـ اجلٝمااا٤مٓت واًمٕماميااا٤مت وىمٚمااا٦م اعمٕمرومااا٦م ووم٘ماااد اًمٌفمٚماااامت سمٕمْماااٝم٤م 
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ىمااد ـمٚماا٥م اًمٕمٚمااؿ وٟمٌااغ ومٞمااف  شاعمخٚمااػ»صمااؿ قمااغم وماارض أن هااذا  ؛ُمااراض اًمٔماا٤مهرة ومااٞمٝمؿ عمااـ قماارف طماا٤ملؿإ

قمٛمااران سمااـ »ومٚمااٞمس هااق سماا٠مقمٚمؿ ُمااـ  ،قمااغم وماارض أن ذًمااؽ صااحٞمح ،وح وشمٗمااٜمـِماااروطمٗمااظ اعمتااقن وأت٘مااـ اًم

ااؿ ُماااـ اخلاااقارج اًماااذيـ وااااروأ شٟمجااادة احلااارورّي »و شٟمااا٤مومع إزر.»و شٗمجااا٤م ةىمٓمااارّي سماااـ اًم»و شطمٓمااا٤من

وٓ سما٠مقمٚمؿ  ،واًمذيـ ىما٤مشمٚمٝمؿ قماكّم سماـ أيب ـم٤مًما٥م صماؿ إئٛما٦م ُماـ سمٕماده ،فمٝمروا ذم أواظمر زُم٤من اًمّمح٤مسم٦م 

أمحاااد »شم٘مااادير هاااق ُماااـ ـمٌ٘مااا٦م اًماااديمتقر ّمااااك سماااؾ قماااغم أىم ،وسمٕماااض أصاااح٤مسمف شؿماااٙمري ُمّمااآمٗمك»طمتاااك ُماااـ 

 -!ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وسمٞمِم٤موراًمذي قمرومٜم٤مه  شاجلزائري

خ ؿماااٞموذم يمتا٥م  ،طمٗماظ ٟمّمااقص قمٚماام  اًمادقمقة اًمٜمجدياا٦م وآؾماتٖمرا. ومٞمٝماا٤م :وقمٛمادهتؿ ذم يماؾ قمٚمٛمٝمااؿ

 -!وشمِمّقه ذم شمٚمّ٘مٞمف ،ُمع وٕمٍػ واوٍح ذم ؾم٤مئر أبقاب اًمٕمٚمؿ ومٓشمف ،اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم أبقاب ُمٕمٞمٜم٦م

ـَ اًمٗمٝماؿيتٌّجح سم٠منف يٗمٝمؿ اًم٘مرمن وا شاعمخٚمػ»واقمٚمٛمقا إظمقا  أن هذا  وأناف يٕماّقل قمٚماٞمٝمام  ،ًمًاٜم٦م طُمًا

ٌُٕمااَد قمااـ اًم٘ماارمن واًمًااٜم٦م وآؾمااتدٓل سماا٠مىمقال اًمرضماا٤مل ،ةؿمااارُم٤ٌم  ،ويٙمثاار ذم يمالُمااف اًمٜمٕماال قمااغم أهااؾ اًمٕمٚمااؿ اًم

ااٜمُٝم٤م ًِ اًمتح٘مٞمااؼ ذم اًمٕمٚمااؿ وفمٝمااقُر طمًااـ : وإٟمااام جماا٤مُل اًمًااٌؼ ،ومااال هيااقًمٜمٙمؿ ذًمااؽ وماا٢مٟمام هاال دقماا٤موى اًمٙمااُؾ  

 -احلؼ وآؾمتداُد ذم اجلٛمٚم٦م اًمٗمٝمؿ ومٞمف قمٜمد أهٚمف ويمثرُة إص٤مسم٦م

 :ُمع أنٙمؿ ًمق شم٠مُّمٚمتؿ ًمقضمدشمؿ أنف ذم يمثػم ُمـ هذه اعم٤ًمئؾ اًمتل اؿمتٝمر ا٤م ووّؾ ومٞمٝم٤م دائٌر سملم أُمريـ

 إُم٤م ُم٘مّٚمد ًمٖمػمه ضم٤مٍر جمراهؿ سمدون ن٘مٞمؼ وٓ يمٌػم متٞمٞمز!-- 

  وذم  ،كِمااااراًمُمًااات٘مال ذم اًمٙمتااا٤مب واًمًاااٜم٦م )يماااام يدقمٞماااف ذم ُمًااا٠مخ٦م اًمٗمااار. سمااالم اًمٙمٗمااار و أو ُماااّدٍع ومٝمااااًم

وٟمحاااااق ذًماااااؽ هااااا٤م  ،قماااااغم قمااااادم اًمٕماااااذر سم٤مجلٝماااااؾ [66]اًمٜمًااااا٤م :  ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہژ :آؾماااااتدٓل سم جااااا٦م

أيَت ُماـ ؾماق  ومٝمٛماف ورسماام ُماـ  ،اًمتح٘مٞماؼ ُمتٕما٤مملٌ ُمٖمارورٌ  وهاق قمٜماد ،ؾمٜمٜم٘مْمف سم٢مذن اهلل ذم ُمقوٕمف اعمٜم٤مؾم٥م(

 --!وئمـ أنف ىمد اؾمتقمم قمغم اًمٗمٝمؿ وإدراك احل٘م٤مئؼ ،قُمجٌف وهمروره

وم٢مٟمف يٙمذب ذم ادقما٤م  أن اًمٕمٚماام   ،ديٜمف اًمْم٤مّل اعمقوقعّمار يٙمذب يمثػما ًمٞمٜم شاعمخٚمػ»اوم بوأُم٤م اًمٙمذ

ُماع أناف ًماٞمس هٜما٤مك  ،شك إيماؼمِماارذم سم٤مب اًم» :ذم أصؾ اًمديـ أو ي٘مقل شاًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ»جمٛمٕمقن قمغم قمدم 

يح صااار٤مع إن ىماادر قمااغم أن ياا٠ميت سمحٙم٤مياا٦م إواا ٤مقم٤مًُماا شاعمخٚمااػ»وهاا٤ميمؿ أُمٝمٚمااقا  ،إواا٤مٌع صااحٞمح قمٜمااد اًمتح٘مٞمااؼ

 -!ؾم٤ممل ُمـ اًم٘مدح ذم هذا اًم٤ٌمب جي٥ُم اًمتًٚمٞمؿ ًمف قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ

وماام سما٤مل هاذه اًمٙمتا٥م وإبحا٤مث  ٤مًماق يم٤مٟما٧م اعمًا٠مخ٦م ااذا اًم٘مٓماع واعوا٤مُع ومٞمٝما٤م ُمٕمٚمقًُما: وًمٞمت٠مُمؾ اًمٕم٤مىمُؾ 

 وُما٤م سما٤مُل هاذا آظماتالف ؟!واًمدراؾم٤مت اًمتل شمتادومؼ قماغم اعمٙمتٌا٦م اعؾماالُمٞم٦م يقُما٤م سمٕماد ياقم ذم هاذه اعمًا٠مخ٦م

 ؟!ومٞمٝم٤م سملم اًمٕمٚمام  اًمٙم٤ٌمر اعمٕمرووملم سم٤مًمتح٘مٞمؼ

ُماااع أنٜماا٤م مل ٟمجاارؤ قماااغم طمٙم٤مياا٦م إوااا٤مع ذم  ،سمااؾ ًمااق ىمااا٤مل ىم٤مئااؾ إن اعواا٤مع حمٙماااّل قمااغم ظمالوماااف ًمٙماا٤من أىماارَب 
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ـه( وهق ُماـ أوائاؾ ُماـ شمٙمٚماؿ ذم هاذه 654)اعمتقرم ؾمٜم٦م  شاسمـ طمزم اًمٔم٤مهريُّ »وم٘مد طمٙمك اعُم٤مُم  -!اعم٠ًمخ٦م

ىما٤مل » :سمٕماد أن سمًاط اًمٙماالم ذم اعمًا٠مخ٦م وؾما٤م. وٚما٦م ُماـ إدًما٦م شاًمِٗمَّماؾ»ت٤مسمف ؾ ونرير ذم يمّماٞماعم٠ًمخ٦م سمتٗم

وهاق أن  ،وري ٓ ظمالف ومٞمف وهق أن إُم٦م جمٛمٕم٦م يمٚمٝم٤م سمال ظمالف ُماـ أطماد ُماٜمٝمؿواروسمره٤من : أبق حمٛمد

 اوأؾماا٘مط يمٚمٛمااا٦م قمٛمااادً  ،وهاااق ياادري أهنااا٤م ذم اعمّماا٤مطمػ سمخاااالف ذًماااؽ ال ميااا٦م ُماااـ اًم٘ماارمن قم٤مُمااادً يمااؾ ُماااـ سمااد  

صمااؿ أن اعماار  خيٓماائ ذم اًمااتالوة ومٞمزيااد يمٚمٛماا٦م  ،وم٢مٟمااف يماا٤مومر سم٢مواا٤مع إُماا٦م يمٚمٝماا٤م ،اد ومٞمٝماا٤م يمٚمٛماا٦م قم٤مُماادً أو زا ،يماذًمؽ

 ،ويٙماا٤مسمر ذم ذًماؽ ويٜما٤مفمر ىمٌااؾ أن يتٌالم ًماف احلااؼ ،٥مّمااٞمأناف ُم اُم٘ماادرً  وياٜم٘مص أظمارى ويٌاادل يمالُماف ضما٤مهاًل 

٤مطمػ أو أظماؼمه سماذًمؽ وم٢مذا وىمػ قماغم اعمّما ،وٓ مصماًم  ٤موٓ وم٤مؾم٘مً  ا وٓ يٙمقن سمذًمؽ قمٜمد أطمد ُمـ إُم٦م يم٤مومرً 

وهاذا  ،ُمـ اًم٘مارا  ُماـ شم٘ماقم احلجا٦م سمخاؼمه وما٢من متا٤مدى قماغم ظمٓمئاف ومٝماق قمٜماد إُما٦م يمٚمٝما٤م يما٤مومر سماذًمؽ ٓ حم٤مًما٦م

شهق احلٙمؿ اجل٤مري ذم وٞمع اًمدي٤مٟم٦م
(1)

 -ـها 

ٟم٤م إًمٞمااف ُمااـ ؿمااارويااذيمرون ُماا٤م أ ،كِمااارجٞمٌقن سماا٠من هااذا ذم همااػم اًمؾماااٞموأومراظمااف  شاعمخٚمااػ»وماا٢من : وًمٚمٗم٤مئاادة

وهااذا  ،ك ٓ ُيٕمااَذر ومٞمااف سم٤مجلٝمااؾ سمخااالف اًمٙمٗماارِماااروأن اًم ،كِماااراًمتٗمريااؼ سماالم اًمٙمٗماار واًم أصااٚمٝمؿ اًمٗم٤مؾمااد ذم

وقمٜمااده أن اجلٛمٞمااع سماا٤مٌب واطمااد  ،كِمااارمل يٗماار. سماالم اًمٙمٗماار واًم  شأباا٤م حمٛمااد اسمااـ طماازم»ٕن  ،ضمااقاب وم٤مؾماادٌ 

هااق وهااذا » :يٌح ذم اًمٕمٛمااقم وقماادم اًمٗماار. وم٢مٟمااف ىماا٤ملصااارسمااؾ مظماار قم٤ٌمرشمااف  ،وًمااق يماا٤من يٗماار. ًمااذيمر اًمٗماار. ،هٜماا٤م

هاااذه ىم٤مصاااٛم٦م ًمٔمٝمااار اعمخ٤مًمٗمااا٦م )اعمخٚماااػ  شاسماااـ طمااازم»ومتٌااالّم أن قمٌااا٤مرة  --شاحلٙماااؿ اجلااا٤مري ذم وٞماااع اًمدي٤مٟمااا٦م

وهاااق ُماااـ أىمااادم ُمااا٤م يٛمٙماااـ أن ُيقضَماااد ُماااـ يماااالم اًمٕمٚماااام  ذم  ، ٦م ذم طمٙم٤ميااا٦م اعوااا٤معّمااااروأت٤ٌمقماااف( وم٢مهنااا٤م يم٤مًم

يُح صااارسمااؾ  ،عمخٚمااػك يمااام ياادقمل اِماااروٕنااف مل يٗماار. سماالم اًمٙمٗماار واًم ،اعمًاا٠مخ٦م سمِمااٙمؾ دىمٞمااؼ ُمٗمّمااؾ حماارر

ٌ  واطماٌد ؿماالك ِماارعصمٌا٤مت أن اًمٙمٗمار واًم شؾَّمااًمٗمِ »ذم ٟمٗماس يمت٤مسماف  سماؾ إٟماف قم٘ماد ومّمااًل  ،يمالُمف قمدم اًمتٗمريؼ

ورّد قمااااغم اعمٗمااااّر. سمٞمااااٜمٝمام ،قمّل ِمااااارذم اًمااااديـ أي ذم اعمٕمٜمااااك اًم
(2)

ومٗمٞمٝماااا٤م رّد ًماااادقمقى اعمخٚمااااػ اعواااا٤مع قمااااغم  ؛

 -!اًمتٗمريؼ

هااذه ذم ومرصاا٦م أظماارى إذا  شاسمااـ طماازم»واًمتٕمٚمٞمااؼ قمااغم قمٌاا٤مرة ح هااذا اعم٘ماا٤مم ؿماااروإن ؿماا٤م  اهلل ؾمااٜمٕمقد إمم 

وأباالّم  ،وأنًااػ أصاقًمف اعمٜمحروماا٦م شاعمخٚمااػ»أقمٚمااؼ ومٞمٝماا٤م قماغم سمٕمااض يمااالم هاذا  ،سمٛمٜمااف وومْماٚمف اهلل  ًااري

 -وسم٤مهلل وطمده اًمتقومٞمؼ ،شمٜمٓمٕم٤مشمف وشمزويَره زيػ اؾمتدٓٓشمف وقمٔمٞمؿَ 

طمف ِمااارهمااػم اًمٙمٗماار قمااغم اًمٜمحااق اًمااذي يك ِمااارويٙمااذب اعمخٚمااُػ ذم ادقم٤مئااف أن اًمٕمٚمااام  جمٛمٕمااقن قمااغم أن اًم

                                      
 (-٧6٧.  1اًمِٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقا  واًمٜم َحؾ ) (٧)

َْٕمٜمك َواطِمداومّمح  أن  »( ىم٤مل: ٧26.  1اًمِٗمّمؾ ذم اعمٚمؾ وإهقا  واًمٜم َحؾ ) (2)
ِ
 -شًمنّمك َواًْمٙمْٗمر اؾمامن عم
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ُت ؿمااروسمًاط ذًماؽ ذم اعمقواع اًماذي أ ،يمام ىمدُم٧ُم ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ ،ويمالُمف ذم ذًمؽ ُمٜم٘مقٌض سم٤مـمؾ ،هق ًمٚمٜم٤مس

   -إًمٞمف إن ؿم٤م  اهلل 

ىماع أناف ي٘ماقل ٕت٤ٌمقماف وي ،ويٙمذب ذم أُمقر يمثػمة ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ ٕمقن ِمااٞموُماـ يمذسماف ذم اًمٕمٛماؾ واًمقا

 ،ة اعمج٤مهاديـ وُمِما٤مخيٝمؿ وقمٚمام هاؿ وأهناؿ أوصاٚمقا إًماٞمٝمؿ أدًماتٝمؿ زقمٛماقا ذم اًمٜم٤مس أهناؿ طما٤مضمجقا اعظماق

وما٢من اعمج٤مهاديـ أقمٜمال  ؛وهذا ُمـ اًمٙمذب اعمٌالم ،وأن اعمج٤مهديـ مل جيٞمٌقا قمٚمٞمٝم٤م ٕهنؿ ًمٞمس قمٜمدهؿ طمج٦م

وٓ  ،وأت٤ٌمقمااااف ذم هااااذه اًماااادٟمٞم٤م شاعمخٚمااااػ»ىماااا٤مداهتؿ وقمٚمام هااااؿ وُمِماااا٤مخيٝمؿ ٓ يٕماااارف أيمثاااارهؿ قمااااـ وضمااااقد 

قمٚمااٞمٝمؿ ُماااـ ظمااالل سمٕماااض  إٓ أن يٙماااقن ظمااؼما قماا٤مسمرا ُمااار   ، ؿمااالٓ قمٜمااادهؿ ُمااـ ظماااؼمهؿ و ،ؾمااٛمٕمقا سمٗمتٜمااتٝمؿ

 ،اعظمااقة أن هٜماا٤مك ٟمٗماارا واا٤مًملم ذم اعمٙماا٤من اًمٗمااال  يٕمت٘ماادون شمٙمٗمااػم اعمًااٚمٛملم ويٕمت٘ماادون أن ٓ ضمٝماا٤مد أن

وًماق وصاٚمٝمؿ مل يٜمٔماروا ومٞمٝما٤م وٓ لاؿ  ،وٓ أت٤ٌمقماف شاعمخٚماػ»وٓ أفمـ أنف وصٚمٝمؿ ُما٤م يٙمتا٥م  --ويمذا ويمذا

سماؾ ُم٘ما٤مُمٝمؿ أقماغم وقمٜمادهؿ ُما٤م يِماٖمٚمٝمؿ ُماـ ومْما٤مئؾ  ،٤مضم٦م ذم اًمٜمٔمر ومٞمٝم٤م وشمْمٞمٞمع اًمقىم٧م ذم آؿمتٖم٤مل اا٤مطم

وهااؿ يٕمٚمٛمااقن أهناا٤م ومتٜماا٦م ووااالًم٦م إٟمااام هاال زوسمٕماا٦م شم٠مظمااذ  ،هؿ اهلل وأجاادهؿّمااارٟم ،إقمااامل وقمٔماا٤مئؿ اًمِٗمٕماا٤مل

 -وًمٞم٧ًم سم٠مؿمد ه٤م ظمؼَموه وقمرومقه ىمٌٚمٝم٤م ،ىمٚمٞمال ُمـ اًمقىم٧م شمؿ شمٜمتٝمل وشمتالؿمك

وأت٤ٌمقمااااف اجلٝمٚماااا٦م اعمٗمتقٟمااااقن ويٙمااااذسمقن قمااااغم اًمٜماااا٤مس ُمااااـ اجلٝمٚماااا٦م واًمٕمجااااؿ  ؿمااااارذا اًمٙمااااذاب إومٞماااا٠ميت هاااا

 ،هااااذه طمججٜماااا٤م ويمتٌٜم٤مهاااا٤م وىمٚمٜم٤مهاااا٤م ًمٚمٛمج٤مهااااديـ ومل يًااااتٓمٞمٕمقا اًماااارد: اعمًاااا٤ميملم وٟمحااااقهؿ ومٞم٘مقًمااااقن لااااؿ

وُماا٤م قمٚمٛمااقا أن اعمج٤مهااديـ ٓ  ،ويٙمااذسمقن قمااغم اًمًٌاآم٤م  اًمْماإمٗم٤م  ،ومٞمحتجااقن سمٕماادم رّد اعمج٤مهااديـ قمٚمااٞمٝمؿ

ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ژ: إٓ سمٛمثاااااؾ ىماااااقل اهلل  ,ذم اًمٖم٤مًمااااا٥م,قماااااغم أُمثااااا٤ملؿ  ياااااردون

   -وم٘م٤مشمؾ اهلل اًمٙمذاسملم --ا [ؾمار]اع ژائ ەئ ەئ

اعمٕمارووملم سما٤مًمٕمٚمؿ واًمّماالح  وُمٜمٝم٩م اعمج٤مهديـ وقمٚمامئٝمؿ وُمِم٤مخيٝمؿ وأنّم٤مرهؿ وؾم٤مئر قمٚمام  إُما٦م

وماا٠مي طم٤مضماا٦م إمم يمت٤مسماا٦م  ،ػمهاا٤مُمٕمااروف ُمِمااٝمقر ُمًاآمقر ذم هااذه اعمًاا٤مئؾ وهم ،وشمقطمٞمااده واًماادقمقة إمم اهلل 

سمؾ هذا جمرد شمّمقر ُمذهٌف واعمٕمروم٦م سمف يم٤مومٞما٦م ذم شماٞم٘مـ سمٓمالٟماف  ،أو اؿمتٖم٤مل سمٛمح٤مضّم٦م دقمّل يم٤مذب ُمتٝمّقك رد  

ومٚماااٞمس يماااؾ أطماااٍد ُياااَرد قمٚمٞماااف وٓ يماااؾ  ؛ومٚمٞماااتٗمٓمـ إخ اعمًاااٚمؿ لاااذا -!وأناااف واااالٌل ُمٌااالم وُمااارو. ُماااـ اًماااديـ

 :ٞمؾوىمد ىم ،وهٙمذا قمٚمٛمٜم٤م اًم٘مرمن واًمًٜم٦م ،٤مبؾم٤مئؾ جُي 

 إذا ٟمٓماااااااااااااااااااااؼ اًمًاااااااااااااااااااااٗمٞمف وماااااااااااااااااااااال دمٌاااااااااااااااااااااف

  
ومخاااااااااااااااااااااااااااػٌم ُماااااااااااااااااااااااااااـ إضم٤مسمتاااااااااااااااااااااااااااف اًمًاااااااااااااااااااااااااااٙمقُت 
(1)

 

  

  :وىمٞمؾ

                                      
 (-16ُٟم٧ًٌم ًمٚمِم٤مومٕمل، يمام ذم: اجلقهر اًمٜمٗمٞمس ُمـ ؿمٕمر اعُم٤مم حمٛمد سمـ إدريس )ص  (٧)
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 ا ًماااااااااق يماااااااااؾ يمٚمااااااااا٥ٍم قماااااااااقى أخ٘مٛمتاااااااااف طمجااااااااارً 
  

ٕصااااااااااااااااااااٌَح اًمّمااااااااااااااااااااخُر ُمث٘ماااااااااااااااااااا٤مٓ سمااااااااااااااااااااديٜم٤مرِ 
(1)

 

  

 ،[6٧: ]اح٤مئدة ژۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئژ: وهذا وم٘مف ُمٕمروف يٕمرومف أهٚمف

 -.[] ژڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ: ىمد ىم٤مل ًمف رسمُّف واًمٜمٌل 

واعمٌتٖماقن عمروا٤مشمف  أن يٕمٚمؿ اعظمقة اًمٓمٞمٌاقن اعمريادون ًمٚمحاؼ واًمراضماقن ًمرمحا٦م اهلل ٓ سمد : اًمث٤مُمـ

وقُمروماااقا سم٤مٓؾمااات٘م٤مُم٦م واًمًاااداد ذم  ،أن اًمٕمٚماااَؿ ي١مظَمااااد قماااـ أهٚماااف وَُماااـ قُمروماااقا سماااف وطمّماااٚم٧م لاااؿ اًمتزيمٞمااا٦م ومٞماااف

ااإمد قمااـ اًمِماآمط واعومااراط واًمت ،وصااالح احلاا٤مل واًمٕمداًماا٦م واًمث٘ماا٦م ،اجلٛمٚماا٦م ٌُ ااإمد قمااـ اًمقًمااقع  ،ٗمااريطواًم ٌُ واًم

   -سم٤معهمراب واًمتٗمّرد واًمِمذوذ

 ،ًمٜمٗمًاف أن ي٠مظماذ دىمٞماؼ اعمًا٤مئؾ اًمتال ٓ يٗمٝمٛمٝما٤م ضمٞمادا ,سماؾ إٟمًا٤مٌن قم٤مىماٌؾ أصااًل ,ومٙمٞمػ يًٛمح ُمًاٚمٌؿ 

ُمااـ ؿمااخٍص ٓ يٕماارف ُمرشمٌتااف ذم اًمٕمٚمااؿ وٓ شمزيمٞماا٦م أهااؾ  ،أو يم٤معم٘مٚمااد اعمحااض ،وإٟمااام هااق ومٞمٝماا٤م ُم٘مٚمااد حمااٌض 

قمروماااف سمحٞمااا٨م  ه وٓؿمااااروٓ قم٤م ،ومل يٌُٚماااف ذم ضمٝمااا٤مٍد وقمٛماااؾ صااا٤مًمٍح  ،اًماااديـ ًمااافاًمٕمٚماااؿ واًمّماااالح واخلػميااا٦م ذم 

واحل٤مُل أنف ىمد ظما٤مًمػ ؾما٤مئر اًمٕمٚماام  وأهاؾ اخلاػم واًمّماالح  ،نّمؾ ًمف اًمث٘م٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم ديٜمف وشم٘مقاه وورقمف

ومااا٠مدٟمك ُمااا٤م يقضماااا٥ُِم ذًماااؽ ًمٚمٕم٤مىماااؾ أن يؽمّيااا٨م وٓ  --!وشمٗماااّرد وؿماااذ وؿماااطّ  ،واًمزقم٤مُمااا٦م واعُم٤مُمااا٦م ذم اعمًاااٚمٛملم

ع ذم ىمٌقل ُم٤م ي٘مقًمف ُمثؾ هذا )يم٤معمخٚمػ وٟمحقه( وٓ يتٌٜماك ىماقٓ ىماد فمٝمارت قمٚمٞماف قمالُما٤مت اًمِماذوذ ًاريت

سم٦م  --!واًمٖمرا

 ع قمغم ومْمؾ اًمٙمقن ُماعِمارودًم٧م دٓئؾ اًم ،ُمـ همرائ٥م اًمٕمٚمؿ واعم٤ًمئؾ ولذا يمثر نذيُر اًمًٚمػ 

د إقمٔماؿ» وُمع شاجلامقم٦م»  ٤ماحلاُؼ ًمإلٟمًا٤من اشمْما٤مطًم أي ذم هماػم اعمحاؾ اًماذي اشمْماح ومٞماف  ،ُمٝماام أُمٙماـ شاًمًقا

وطمٞمٜمئاذ وما٢من  ،وإن ظما٤مًمػ اًمٜما٤مَس يمٚمٝماؿ وظما٤مًمٗمقه ،وم٢مٟمف طمٞمٜمئذ يتٌع ُم٤م شمٌلّم ًمف ُمـ احلؼ سمدًمٞمٚماف وسمره٤مٟماف ؛٤مسمت  

 -احلؼ هق اجلامقم٦م وًمق يمٜم٧م وطمدك يمام ىم٤مل اسمـ ُمًٕمقد 

وهااؿ أيمثاار أهااؾ اًمٕمٚمااؿ ُمااـ  شرأي اجلٛمٝمااقر» ولااذا أجْماا٤م وماا٢من اًمّمااحٞمح قمٜمااد و٤مقماا٦م ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ أن

سما٦م قمالُما٦م ،ح٤مت قمٜمد شمٙم٤مومئ إدًم٦م ًمدى اًمٜم٤مفمراعمرضّم  قماغم ومًا٤مد  ،يماام ٟم٘ماقل ذم ًمٖما٦م اًمٞماقم شؿماارُم١م»و واًمٖمرا

وٓ  ،وشمارك اًمٕمجٚما٦م ،وهل شمقضم٥م اًمؽمّي٨م واًمتث٧ٌم وُمزيد احلزم ذم اًمٜمٔمار واًمٌحا٨م ،اًم٘مقل وقمدم صحتف

 -ام إذا ضم٤م ت ُمـ ُمٖمٛمقر ضم٤مهؾ ُمتِمٌع سمام مل يٕمطؾماٞم

ُِمااـ قماااغم  شاعمخٚمااػ»٤مىماااؾ اعمريااد ًمٚمٜمجاا٤مة واًمٗمااالح أن ي٠مظمااذ ديٜماااف ُمااـ ولااذا ومٙمٞمااػ يّمااح ًمإلٟمًاا٤من اًمٕم

                                      
 (-125.  ٧١ىم٤مًمف: يقؾمػ سمـ قمكم اًمٗم٤مرؾمٙمقري اًمِم٤مومٕمل اًمٌالن، يمام ذم: اًمْمق  اًمالُمع ٕهؾ اًم٘مرن اًمت٤مؾمع ) (٧)
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وهاااق يااارى ومٞماااف يماااؾ هاااذا اًمِماااذوذ  ،وهاااق ٓ يٕمروماااف اعمٕمرومااا٦م اًمتااال ذيمرٟمااا٤م صاااقرهت٤م شاًمٌااا٤مًمتقك»و شآٟمؽمٟمااا٧م»

ومٙمٞمااػ إذا اٟمْماا٤مف إمم ذًمااؽ قمالُماا٤مت أظماارى قمااغم  ،وياارى قمٜمااده هااذا اًمٙمااؿ ال٤مئااؾ ُمااـ اًمتٗمااّرد ،واعهمااراب

ويمٞمااػ يًااٛمح اعٟمًاا٤مُن اًمٕم٤مىمااُؾ ًمٜمٗمًااف أن يٖمااؽّم سمٗمّماا٤مطم٦م ُمتحاادث أو ُماا٤م يٌاادو  ؟!ؾمااق  ظمٚم٘مااف وومًاا٤مد ٟمٗمًااف

اااـ ومٝمااؿ شمٚمااؽ آؾمااتدٓٓت وٓ  ،ُمااـ ىمااقة ذم اؾمااتدٓٓشمف سماا٤مًم٘مرمن وإطم٤مدياا٨م ويمااالم اًمٕمٚمااام  ًِ وهااق ٓ ُ 

وًمق ضم٤م ه رضماٌؾ مظمار أومّماح ُمٜماف وأىماقى  ،وٓ يٕمرف ُم٤م ورا  أخٗم٤مفمٝم٤م احلًٜم٦م وفمقاهره٤م اجلذاسم٦م ،ن٘مٞم٘مٝم٤م

يمٚمااام ضم٤م ٟماا٤م رضمااٌؾ أضماادل ُمااـ رضمااؾ ٟمااؽمك ُماا٤م » :يمااام ىماا٤مل اعُماا٤مم ُم٤مًمااٌؽ  ،ٌٕماافًماا٦م ًم٘مٚماا٥َم قمٚمٞمااف ديٜمااف وٓشم  جم٤مد

ش؟!جلدًمااف ٟماازل سمااف ضمؼميااُؾ قمااغم حمٛمااد 
(1)

٘ماالم اًمااذيـ ٝمٕمااؾ ديٜمااف قمرواا٦م ًمٚمٛمتٗم٤مصااحلم واعمتٗمٞموهٙمااذا جي ،

 -ُمـ ظمٓمرهؿ وذُمٝمؿ ًمٜم٤م طمذرٟم٤م رؾمقل اهلل 

ٟم٤م إًمٞمااف ُمااـ اعهمااراب واًمتٗماارد واًمِمااذوذ ؿمااارياارى ُماا٤م أ يمٞمااػ يًااٛمح اعٟمًاا٤مُن اًمٕم٤مىمااؾ ًمٜمٗمًااف اااذا وهااق

ـّ إٓ ٟمٗمًاف ،هذا واهلل قمجٞم٥ٌم  --؟!ٞم٤متهيواًم٘مًقة واًمِمٓمط واعمٜم٤مىمْم٦م ًمٚمٌد ٟمًا٠مل  -!وَُمـ هٚمؽ وماال يٚماقُم

   -اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ًمٜم٤م وجلٛمٞمع اعمًٚمٛملم

 :  شإيث٤مر احلؼ قمغم اخلٚمؼ»ذم  ىم٤مل اسمـ اًمقزير 

 وإن ُم٘م٤مُماااااااااااااااااااااااااااااااا٤م طمااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مر ومٞمااااااااااااااااااااااااااااااااف يمٚمٞمٛماااااااااااااااااااااااااااااااااف

  
  يًاااااااااااااااااااااااااتٓمع صاااااااااااااااااااااااااؼما خلاااااااااااااااااااااااااػم اًمٕماااااااااااااااااااااااااقاملومل

  

 ضمااااااااااااااااااااااااااااااديٌر سمتح٘مٞمااااااااااااااااااااااااااااااؼ قمٔمااااااااااااااااااااااااااااااٞمؿ وريٌاااااااااااااااااااااااااااااا٦م

  
ُماااااااااـ اًماااااااااقهؿ قمٜماااااااااد اجلااااااااازم ُماااااااااـ يماااااااااؾ قمااااااااا٤ممل
(2)

 

  

وذم اًمٌٞمااا٧م اًمثااا٤م  شمٜمٌٞمااااف ًمٚمٛمتٙمٚمٛمااالم وهمااااػمهؿ قماااغم ُماااا٤م مل يااازل إيمااا٤مسمر ي٘مٕمااااقن ومٞماااف ُمااااـ دقماااقى اًم٘مٓمااااع 

ويماذًمؽ  ،ٚمٞمافُما٤م أنٙمار قم شْمااراخل» ئِ ًماقٓ اقمت٘ما٤مد اًم٘مٓماع سمخٓما  شؾمااكُمق»وما٢من  ؛واقمت٘م٤مده ُمـ همػم ن٘مٞمؼ

 شاًمٙمٚماٞمؿ»سماؾ هاؿ دون  ،ىمٓمع يمثػم ُمـ قمٚمام  اًمٙمالم قمغم صح٦م أدًمتٝمؿ اعمقضم٦ٌم ًمت٠مويؾ يمالم قمالم اًمٖمٞمقب

إمم قمٚمااؿ وٞمااع اًمٕماا٤معملم يمااام  وٟمًاا٦ٌم قمٚمااؿ اهلل  ،اعم٘ماارب اًمقضمٞمااف اعمٕمّمااقم سمٛمًاا٤موم٤مت ٓ شماادريمٝم٤م اخلااقاـمر

 -ـها ضم٤م  ذم اًمّمحٞمح ُمثؾ ُم٤م أظمذه اًمٓم٤مئر ُمـ اًمٌحر اًمزاظمر

سمط وشمقوُمااـ اًمتاا  صمااؿ اؾمااتٕم٤من سماا٤مهلل  ،ُمااع ؾماا٤مئر أؾماا٤ٌمب الداياا٦م ،٤مت ٟم٤مومٕماا٦مصاااٞمزم ُماا٤م ذيمرٟماا٤مه ُمااـ وااقا

وٓ طماقل  -!يٗماتح قمٚمٞماف وهيدياف ٓ حم٤مًما٦م وم٢من اهلل  ،وصد. ذم اًمٓمٚم٥م واًمدقم٤م  وأخّح قمغم اًمٙمريؿ اعمٜم٤من

   -وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل

                                      
 (-1١4أبق قمٌد اهلل اًمدا  إؾمٜم٤مده٤م إًمٞمف ذم: ؾمٚمًٚم٦م أصم٤مر اًمّمحٞمح٦م )(، وصحح 562يٜمٔمر: اعسم٤مٟم٦م ٓسمـ سمٓم٦م ) (٧)

 (-2١1، ٧16إيث٤مر احلؼ )ص  (2)
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 فصل  
ًاا٤مئؾ واًمت٘مرياارات ىمااد ؾمااٌ٘مف إًمٞمٝماا٤م ُمااـ اعم شاعمخٚمااػ»هااق أن سمٕمااض ُماا٤م يٕمتٛمااد قمٚمٞمااف و :وهااد شمٜمٌٞمااف مظماار

ويماإٌمض قمٚمااام   ،يـصاااروهمااػمه ُمااـ اعمٕم٤م شقمااكم اخلْمااػم»خ ِماااٞميم٤مًم ،قمٚمااامُ  ومْمااال  ُمااـ إُمااقات وإطمٞماا٤م 

وسمٕمُْمااٝم٤م ٓ أؿمااّؽ أنااف ُمااـ اًمزًمااؾ  ،وهااؿ اضمتٝماادوا ومٞمٝماا٤م وىماا٤مًمقا سمااام أراهااؿ اهلل ،اعم٤ٌمريماا٦م شاًماادقمقة اًمٜمجدياا٦م»

وماارج اهلل قمٜمااف وهمٗماار اهلل  ،شقمااكم اخلْمااػم»خ ِماااٞمرياارات اًميماإٌمض شم٘م شزًماا٦م اًمٕماا٤ممل» واخلٓماا٠م اًمااداظمؾ ذم طمّٞمااز

   -مُملم --ًمف

ذم اًمتحااذير  يٕم٦م وذم وم٘مااف اًمّمااح٤مسم٦م واًمًااٚمػ اًمّماا٤مًمح وُماا٤م دّوٟمااف اًمٕمٚمااام  ِماااروُمٕمٚمااقٌم ُماا٤م شم٘ماارر ذم اًم

ٓسمااـ قمٌااد اًمااؼم  شضماا٤مُمع سمٞماا٤من اًمٕمٚمااؿ وومْمااٚمف»ومٚمػماضمااع لاا٤م  ،ُمااـ زًماا٦م اًمٕماا٤ممل وسمٞماا٤من ظمٓمرهاا٤م واًمقاضماا٥م ٟمحقهاا٤م

شِم٤مـمٌلاعمقاوم٘م٤مت ًمٚم»و
(1)

   -وهمػممه٤م ،

أن  ،وأُمث٤مًماف شاعمخٚماػ»ايما وًمٙمـ اًمٗمر. سملم أوئلاؽ اعمِما٤ميخ اًمٗمْماال  وسمالم ها١مٓ  اعمٗمتاقٟملم احا٤مرىملم

 ،وقمااذروا ُمااـ ظماا٤مًمٗمٝمؿ سم٤مضمتٝماا٤مد وشم٠مويااؾ ،أوئلااؽ اًمٕمٚمااام  اًمٗمْمااال  ىماارروا اعمًاا٤مئؾ قمااغم ـمري٘ماا٦م أهااؾ اًمٕمٚمااؿ

سمًا٥ٌم شمٚم٘مال اًمٕمٚماؿ ,ٗمس وؾماالُم٦م اعماٜمٝم٩م س اًمٕمٚمٛمل ووم٘ماف اًماٜمؾماٞمُمـ اًمت٠م ,سمٕمد شمقومٞمؼ اهلل ,ويم٤من لؿ 

أو شمٙمٗماػم  ،ُم٤م يٕمّمُٛمٝمؿ قمـ اًمقىمقع ذم شمٙمٗمػم قمٛمقم اًمٕمٚماام  اًماذيـ ظما٤مًمٗمقهؿ وماٞمام ىمارروه ,سمٓمر. صحٞمح٦م

 -!قمٛمقم اعمًٚمٛملم

ك إيماؼم ِماارذم اًم شاًمٕمذر سم٤مجلٝماؾ»إن ُم٠ًمخ٦م قمدم  :ُمثال ي٘مقل شقمكم سمـ ظمْمػم»خ ِماٞموأن٧م شمرى أن اًم

وي٘ماارر اًمٗماار.  ،ويتاا٤مسمٕمٝمؿ ذم ذًمااؽ ،ؽ قمااـ سمٕمااض قمٚمااام  اًماادقمقة اعمتاا٠مظمريـوهااق يٜم٘مااؾ ذًماا ،ووم٤مىمٞماا٦م إو٤مقمٞماا٦م

وُماع ذًماؽ ومٝماق  ،٤م  ومٞمٝما٤م ٟمٔمارٌ ؿمااٞموياذيمر أ ،أو ىمريا٥ٍم ُمٜماف شاعمخٚماػ»ك قماغم ٟمحاق ُما٤م يٗمٕماؾ ِمارسملم اًمٙمٗمر واًم

سمّماح٦م  ،وىمد قمّمٛمف اهلل قمـ ُمثؾ ومتٜما٦م ها١مٓ  اجلٝمٚما٦م ،قم٤ممل وم٤موؾ ُمـ أهؾ اخلػم واًمّمالح ٟمحًٌف يمذًمؽ

   -ٌفًاٞمواهلل طم ،وطمًـ اًم٘مّمد ومٞمام ٟمح٥ًم ،ٚم٦ماًمٕمٚمؿ ذم اجلٛم

ومااا٢من ُمذهٌاااف ذم اعمًااا٠مخ٦م يمٛماااذه٥م  ,ومااارج اهلل يمرسماااف يماااذًمؽ, شؾماااالأيب حمٛماااد اعم٘مد»خ ِمااااٞمواٟمٔمااار إمم اًم

ومل جياّره ذًماؽ إمم شمٙمٗماػم قمٛماقم اعمًاٚمٛملم وٓ  ،وًمٙمٜمف ٓ يٙمٗمار َُماـ ظم٤مًمٗماف ،أو ىمري٥م ُمٜمف شاخلْمػم»خ ِماٞماًم

 --!وٟمحق ذًمؽ ،إٟمٙم٤مر اجلٝم٤مد

 ،وٓ يٖماااؽّم سمزًمااا٦م أطماااٍد ُماااـ اًمٕمٚماااام  ،أناااف جيااا٥م قماااغم ـم٤مًمااا٥م احلاااؼ أن ياااتٗمٓمـ لاااذا اعمقواااع --واحل٤مصاااؾ

                                      
 (-٧12 , ٧12.  5وُم٤م سمٕمده٤م(، اعمقاوم٘م٤مت ) 2١6، 2١2.  2ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ ) (٧)
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ٌُؾ الداي٦م وًمُٞمِدم ىمرع سم٤مب اًمٗمت٤مح اًمٕمٚمٞمؿ  -واهلل يٗمتح قمٚمٞمف ،وًمٞمًٚمؽ ؾُم

ٓم٤من ىماد ي٘ماقل ِمااٞموما٢من اًم ؛وأطماذريمؿ زيٖما٦م احلٙماٞمؿ» :وهمػمه قمـ ُمٕما٤مذ سماـ ضمٌاؾ  شؾمٜمـ أيب داود»ذم 

ىما٤مل ،شوىمد ي٘ماقل اعمٜما٤مومؼ يمٚمٛما٦م احلاؼ ،ٙمٞمؿيمٚمٛم٦م اًمْمالًم٦م قمغم ًم٤ًمن احل
(1)

ُما٤م يادريٜمل رمحاؽ : ىمٚما٧م عمٕما٤مذ: 

اضمتٜماا٥م ُمااـ يمااالم  ،سمااغم» :ىماا٤مل ؟اهلل أن احلٙمااٞمؿ ىمااد ي٘مااقل يمٚمٛماا٦م اًمْمااالًم٦م وأن اعمٜماا٤مومؼ ىمااد ي٘مااقل يمٚمٛماا٦م احلااؼ

وشمٚماااؼ  احلاااؼ إذا  ،وم٢مٟماااف ًمٕمٚماااف أن يراضماااع ،وٓ يثٜمٞمٜماااؽ ذًماااؽ قمٜماااف ،احلٙماااٞمؿ اعمِماااتٝمرات اًمتااال ي٘مااا٤مل لااا٤م ُمااا٤م هاااذه

شؾمٛمٕمتف وم٢من قمغم احلؼ ٟمقرا
(2)

 -ـها 

ئااا٥مؿماااارُمااا٤م أ ْماااارواؾمتح  وهااال اًمتااال ؾماااامه٤م ُمٕمااا٤مٌذ هٜمااا٤م ،ٟم٤م إًمٞماااف وماااٞمام ؾماااٌؼ ُماااـ ناااذير اًمًاااٚمػ ُماااـ اًمٖمرا

ُمااا٤م شمِمااا٤مسمف قمٚماااٞمٙمؿ ُماااـ ىماااقل » :وذم ًمٗماااظ ،شاعمِماااتٌٝم٤مت» وضمااا٤م  ذم سمٕماااض روايااا٤مت هاااذا إثااار شاعمِماااتٝمرات»

شٕصقلضم٤مُمع ا»يمذا ذم  شطمتك شم٘مقل ُم٤م أراد اذه اًمٙمٚمٛم٦م ،احلٙمٞمؿ
(3)

-   

ئااِػ ؿماااٞمسمًاا٥ٌم همٚمٌاا٦م حمٌاا٦م إ ،وًمٞمحااذر ـم٤مًماا٥ُم احلااؼ ُمااـ شمٕمٔمااٞمؿ اًمٕمٔمااام  ومااق. شمٕمٔمااٞمؿ احلااؼ ٤مخ واًمٓمقا

 :ذم صااااااٞمد اخلااااا٤مـمر ىمااااا٤مل اسماااااـ اجلاااااقزي  ،ُمزًمااااا٦م ظمٓمااااارة وؾمااااا٥ٌم ُماااااـ أؾمااااا٤ٌمب الاااااالك وم٢مهنااااا٤م ؛وٟمحاااااقهؿ

وشمااؽمك  ،سمفوأصااح٤م ًمااف وم٠منا٧م شمتٌااع اًمرؾماقل  وماا٢من رزىماا٧م ومٝمااًم  ،ع شماا٤مم يم٤مُماؾِماارواعم٘مّماقد أن شمٕمٚمااؿ أن اًم»

واطمااذر وااقد  ،وماا٢من ومٕمٚماا٧م وم٢مٟمااؽ ٓ نتاا٤مج إمم وصاااٞم٦م أظماارى ،وٓ شم٘مٚمااد ذم ديٜمااؽ اًمرضماا٤مل ،سمٜمٞماا٤مت اًمٓمريااؼ

ووىمقَف اًمٕمٚمام  قمغم صاقرة اًمٕمٚماؿ ُماـ  ،َه أهؾ القىؿمارو ،ووقع اعمتزهديـ ،واٟم٤ًٌمط اعمتٙمٚمٛملم ،اًمٜم٘مٚم٦م

 ،ًمٗمٝماؿ وأظمرضماف قماـ رسم٘ما٦م اًمت٘مٚمٞمادسمٚمٓمٗماف رزىماف ا وُماـ أجاده اهلل  -وقمٛمؾ اعمتٕمٌديـ سمٖمػم قمٚماؿ ،همػم قمٛمؾ

ىمااد ؾمااٚمؿ زُم٤مُمااف إمم دًمٞمااؾ واوااح  ،ٓ يٌاا٤مزم سمٛمااـ قمٌاا٨م وٓ يٚمتٗماا٧م إمم ُمااـ ٓمَ  ،وضمٕمٚمااف أُماا٦م وطمااده ذم زُم٤مٟمااف

شوأخٝمٛمٜم٤م اشم٤ٌمع اًمرؾمقل  ،قمّمٛمٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ شم٘مٚمٞمد اعمٕمٔمٛملم ،اًمًٌٞمؾ
(4)

 -ـها 

َُماااـ ُيٓمٞمٕماااف  ًمٞمٜمٔمااار اهلُل  ،اًمٕمٚماااام أقمٜمااال زٓت  ،سماااف اًمٜمااا٤مَس  واقمٚماااؿ أن هاااذا ُماااـ وٚمااا٦م ُمااا٤م يٌاااتكم اهلل 

وَُمااااـ ٓ يرومااااع سمٓمٚماااا٥م احلااااؼ  ،وخُيٚمِااااُص ًمااااف ويّمااااُد. ذم ـمٚماااا٥م احلااااؼ ويتحاااارى وجيتٝمااااد وؾماااإَمف ذم إصاااا٤مسمتف

 ،متٞمٞمااااُز درضماااا٤مهتؿ: وهااااذا ومٞمااااف ُمااااـ احلٙمااااؿ اجلٚمٞمٚماااا٦م سم٤معواااا٤موم٦م إمم طمٙمٛماااا٦م اسمااااتال  اعمٙمٚمٗماااالم ،٤مواًمٗمْمااااؾ رأؾًماااا

وهلل اعمح٤مُمااد  ،ىًاااروقمٜمااد اًمّماا٤ٌمح  َٛمااد اًم٘مااقُم اًم ،ادواعقمااذار إًمااٞمٝمؿ ذم ؾمااٌؼ َُمااـ يًااٌِؼ وىمٕمااقد َُمااـ ي٘مُٕماا

 ا ومااا٢من ظمٓمااا٠مه ُمٖمٗماااقٌر وهاااق ُمااا٠مضمقٌر أضمااارً  ؛صماااؿ اقمٚماااؿ أن اًمٕمااا٤ممِل اعمجتٝماااد ذم إرادة اخلاااػم وـمٚمااا٥م احلاااؼ --يمٚمٝمااا٤م

                                      
 - ]اعم١مًمػ[اًم٘م٤مئؾ هق يزيد سمـ قمٛمػمة ُمـ أصح٤مب ُمٕم٤مذ (٧)

 صحٞمح اعؾمٜم٤مد ُمقىمقٌف- ( ىم٤مل إًم٤ٌم :64٧٧ؾمٜمـ أيب داود ) (2)

 (-١5١6(، ضم٤مُمع إصقل )64٧٧ؾمٜمـ أيب داود ) (1)

 (-٧14صٞمد اخل٤مـمر )ص  (6)
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)وهااق أضماار آضمتٝماا٤مد وسمااذل اًمقؾمااع ذم إصاا٤مسم٦م احلااؼ واخلااػم( يمااام ضماا٤م  ُمٜمّمقصاا٤م ذم احلاادي٨م اعمتٗمااؼ  اواطماادً 

قمٚمٞمااف
(1)

اا ، وذًمااؽ إذا  ،قمااغم ىمقًمااف اخلٓماا٠م ىمااد ٓ يٙمااقن ُماا٠مضمقرا وٓ ُمٕمااذورا ُمٖمٗمااقرا ًمااف ت٤مسمٕماافده وُمًمٙمااـ ُم٘مٚم 

ٓ قمااـ إرادة اخلااػم ونااّري احلااؼ  ،خف وُمتٌققمااف واًمتٕمّماا٥م ًماافؿماااٞمذم شم٘مٚمٞمااده قمااـ جماارد شمٕمٔمااٞمؿ  ايماا٤من صاا٤مدرً 

 -سم٢مظمالص وصد.

ىمااد  ُمااـ أئٛماا٦م اًمااديـ ا وهااق أن يمثااػمً  ،وهااد أُماار ظمٗماال يٜمٌٖماال اًمااتٗمٓمـ ًمااف» :ٜمااٌكم ىماا٤مل اسمااـ رضماا٥م احل

 ًٓ وٓ يٙمااقن  ،قمٜمااف ظمٓماا١مه ومٞمااف ٤مقمااغم اضمتٝماا٤مده ومٞمااف ُمقوااققمً  اُماا٠مضمقرً  اويٙمااقن ومٞمااف جمتٝماادً  ٤مُمرضمقطًماا ي٘مااقل ىمااق

 ،لااذا اًم٘مااقل إٓ ًمٙمااقن ُمتٌققمااف ىمااد ىم٤مًماافّمااار ٕنااف ىمااد ٓ يٜمت ،عم٘م٤مًمتااف شمٚمااؽ سمٛمٜمزًمتااف ذم هااذه اًمدرضماا٦مّمااار اعمٜمت

وم٘ماااف وٓ قمااا٤مدى ُماااـ ًماااف ّماااار سمحٞمااا٨م ًماااق أناااف ىماااد ىم٤مًماااف هماااػمه ُماااـ أئٛمااا٦م اًماااديـ حااا٤م ىمٌٚماااف وٓ اٟمت وٓ وامم ُماااـ يقا

وما٢من ُمتٌققماف إٟماام يما٤من ىمّماد  ،وًماٞمس يماذًمؽ ،ًمٚمحؼ سمٛمٜمزًم٦م ُمتٌققمافّمار وهق ُمع هذا ئمـ أنف إٟمام اٟمت ،ظم٤مًمٗمف

وأُماا٤م هااذا اًمتاا٤مسمع وم٘مااد ؿماا٤مب اٟمتّماا٤مَرُه حاا٤م ئمااـ أنااف احلااؼ إرادُة قمٚمااق  ،آٟمتّما٤مر ًمٚمحااؼ وإن أظمٓماا٠م ذم اضمتٝماا٤مده

وماا٤مومٝمؿ  ،٦ًم شم٘ماادح ذم ىمّمااده آٟمتّماا٤مر ًمٚمحااؼؾماااٞموهااذه د ،اخلٓماا٠م ُمتٌققمااف وفمٝمااقر يمٚمٛمتااف وأنااف ٓ يٜمًاا٥م إمم

شاط ُمًت٘مٞمؿصارواهلل هيدي ُمـ يِم٤م  إمم  ،هذا وم٢مٟمف ُمٝمؿ قمٔمٞمؿ
(2)

 -ـها 

  

                                      
ِن، َوإَِذا طَمَٙمَؿ وَم٤مضْمَتَٝمَد صُمؿ  َأظْمَٓم٠َم وَمَٚمُف َأضْمرٌ »: يٕمٜمل ىمقًمف  (٧) ، يمام ذم: صحٞمح اًمٌخ٤مري شإَِذا طَمَٙمَؿ احل٤َميمُِؿ وَم٤مضْمَتَٝمَد صُمؿ  َأَص٤مَب وَمَٚمُف َأضْمَرا

 (-٧١٧4(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١152)

 (-246، 24١.  2ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ) (2)
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 فصل  
إذا يمٜماا٤م » :واقمٚمااؿ أن هاا١مٓ  اعمٗمتااقٟملم ي٘مقًمااقن ًمٚمٜماا٤مس طمًاا٥َم ُماا٤م سمٚمٖمٜماا٤م هااـ ؾمااٛمع يمالُمٝمااؿ ذم اًمٌاا٤مًمتقك

 -شتؿ أنتؿ خمٓمئلم وم٠منتؿ ذم اًمٜم٤مروًمٙمـ إذا يمٜم ،ٟمحـ خمٓمئلم ومٌٞمٜمقا ًمٜم٤م سم٤مٕدًم٦م

ام وهاااؿ ؾمااااٞمٓ  ،وهاااذا ُماااـ إدًمااا٦م اخلَٓم٤مسمٞمااا٦م اًمتااال ُي٘مَّماااد اااا٤م هٜمااا٤م اًمتٝمقياااؾ قماااغم اخلّماااؿ واًمتٛمقياااف قمٚمٞماااف

ومٞمّمإُم٥ُم قمٚماٞمٝمؿ ومٝماؿ  ٤مإن اًمٙمثاػم ُماٜمٝمؿ قمجاٌؿ أجًْما :وىماد ىمٞماؾ زم ،ي٘مؾ وماٞمٝمؿ اًمٕمٚماؿ واعمٕمروما٦م ٤مخي٤مـمٌقن أن٤مؾًم 

 -دىم٤مئؼ هذه اعم٤ًمئؾ سم٥ًٌم ُم٠ًمخ٦م اًمٚمٖم٦م

 ،إذا يمٜمتؿ أنتؿ خمٓمئلم وم٠منتؿ ًمًتؿ ٟما٤مضملم: ىمقًمقا لؿ: ٠مىمقل عظمقا  ذم ضمقاب هذه اًمِمٌٝم٦م اعمخٚمٗمٞم٦موم

وىماد اظمتٚماػ اًمٕمٚماامُ   ،واًمٕمٞما٤مذ سما٤مهلل ،سمؾ أنتؿ ظمقارُج ُما٤مرىمقن ُماـ اًماديـ شمٙمقٟماقن يماالَب اًمٜما٤مر ياقم اًم٘مٞم٤مُما٦م

وًمااٞمس  --!ا ظماار وذيماار اهلل يمثااػمً عمااـ يماا٤من يرضمااق اهلل واًمٞمااقم أ ويمٗمااك اااذا ظمٓماارا قمٔمااٞماًم  ،ذم شمٙمٗمااػم أُمثاا٤مًمٙمؿ

ااؽ  ،وماا٢من هااذا ُمااـ اظمتّماا٤مص أهااؾ اًمٕمٚمااؿ ؛يٚماازم أن ٟمٕمااَرف اًماارّد قمااغم ؿمااٌٝم٤مشمٙمؿ وخم٤مصااٛمتٙمؿ ًّ وٟمحااـ ٟمتٛم

اا٧ٍم وُمااـ ـمريااؼ قمٚمٛمااّل صااحٞمح,وُماا٤م قمٚمٛمٜماا٤مه  ،سم٤معؾمااالم واًمتقطمٞمااد واعيااامن اجلُٛمااكمّ  ٌّ ؾ صاااٞمُمااـ اًمتٗم٤م ,سمتث

 -اهلل أقمٚمؿ: لسمؾ ٟم٘مق ،وُم٤م مل ٟمٕمٚمٛمف ومال ٟمتٙمٚمؿ سمف ،ىمٚمٜم٤م سمف وقمٛمٚمٜم٤م سمف

أُمااا٤م  ،اط اعمًااات٘مٞمؿ واعماااٜمٝم٩م اًمقاواااح اجلاااكمّماااارهاااق احلاااؼُّ اعمٌااالم واًم ,سمٗمْماااؾ اهلل,وُمااا٤م ٟمًتٛمًاااؽ سماااف 

قماـ  زوسمٕم٤مت ؿمٌٝم٤مشمٙمؿ اًمتل أقمٛمتٙمؿ قمـ ٟمقر احلؼ ومال يٚمزم قمٚمامَ  اعمًٚمٛملم آؿماتٖم٤مُل سمردها٤م يمٚمٝما٤م ومْمااًل 

ًمتؿ إُماار وقمٔمٛمتٛمااقه وومّخٛم ،أن يٚمزُمٜماا٤م اقمت٘م٤مدهاا٤م وُمٕمرومتٝماا٤م تٛمااقه وأفمٝمرمتااقه قمااغم أنااف ُمااـ ىمقاـمااع وإن هااق 

ذم يمالُماااف قماااغم ُمٜم٤مزقمااا٦م  شؿماااٗم٤م  اًمٕمٚمٞماااؾ»ذم  يماااام ىمااا٤مل اعُمااا٤مم اسماااـ اًم٘ماااٞمؿ  ،وري٤مت اعؾماااالمواااارع وِمااااراًم

واحلاسُّ ؿماا٤مهٌد  ،وهاذا ذم اًم٘مارمن أيمثار ُماـ أن ياذيمر --» :سمٕماض أهاؾ اًمٌاَدع سمِماٌٝم٤مهتؿ ًمميا٤مت اًمقاواح٤مت

وري٤مت وماال يٚمتٗما٧م ْماارشمٚماؽ اًمِماٌٝم٦م طمٙماَؿ اًم٘مادح ذم اًم ويٙمقن طمٙمؿُ  ،ومال شم٘مٌؾ ؿمٌٝم٦م شم٘م٤مم قمغم ظمالومف ،سمف

شوم٢من هذا ٓ مظمر ًمف ،وٓ جي٥م قمغم اًمٕم٤ممل طمؾُّ يمؾ ؿمٌٝم٦م شمٕمرض ًمٙمؾ أطمدٍ  ،إًمٞمف
(1)

  -ـها 

ٟم٤م إن أظمٓم٠من٤م ذم ُم٠ًمخ٦م قمذِر أطمٍد أو طمٙمٍؿ قمٚمٞمف سمٜم٤مً  قمغم اضمتٝما٤مد واطمتٞما٤مٍط واشمٌا٤مع ًمٕم٤مُما٦م أهاؾ ْماروٓ ي

 ،ٟم٤م إن ضمٝمٚمٜمااا٤م هااذه اعمًاا٤مئَؾ أجْمااا٤م ومل ٟمٕماارف اًمتح٘مٞمااؼ ومٞمٝمااا٤مْماااروٓ ي ،اًمٕمٚمااؿ واًمّمااالح واخلػميااا٦م ذم إُماا٦م

هاؾ » وماال واهلل ٓ يٙماقن ُماـ أهاؾ اًمٜما٤مر ُماـ ضمِٝماَؾ  ،ومٝمل ه٤م يٕمرومف أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ هاؿ أهٚماف واظمتّماقا سماف

  واطماااٌد أو مهااا٤م ؿماااالك ِماااارهاااؾ اًمٙمٗماااُر واًم» أو ضمٝماااؾ أو أظمٓمااا٠م ذم ش؟هٜمااا٤مك قماااذٌر سم٤مجلٝماااؾ ذم اًمتقطمٞماااد أو ٓ

أو أن  ؟أو يمٞمااػ احلٙمااؿ قمااغم ومااالن ُمااـ اًمٜماا٤مس ُمااـ أهااؾ اًم٘مٌٚماا٦م هااؾ ظماارج ُمااـ اعمٚماا٦م أو ٓ سمٕماادُ  ش؟ُمتٖماا٤ميران

                                      
 (-٧5٧ؿمٗم٤م  اًمٕمٚمٞمؾ )ص  (٧)
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مهللا إٓ اًمٙمٗماَر اًمقاواح اعمًاتٌلم  ؟اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م واجلامقم٦م اًمٗمالٟمٞما٦م ُماـ أهاؾ اًم٘مٌٚما٦م يما٤مومرٌة يماذًمؽ أو ٓ

واًمٜمّمااا٤مرى واعمجاااقس يمٙمٗمااار اًمٞمٝماااقد : وٓ خيتٚماااُػ ومٞماااف اعمًاااٚمٛمقن ،اًماااذي ٓ خيتٚماااُػ ومٞماااف اًمٕمٚماااامُ  أوٕماااقن

ٚمٛم٦م اًمٙماااذاِب وٟمحاااقه ُماااـ ُمااادقمل اًمٜمٌاااقة أو ًااااٞمأو يمٙمٗمااار ُم ،واًماااقصمٜمٞملم اًماااذيـ مل يااادظمٚمقا ذم اعؾماااالم أصاااال

ـَ سم٤مٟٓمت٘ماا٤مل صااارأو يمٙمٗماار ُمااـ  ،٤ميح سمٕمٌاا٤مدة همااػم اهلل واختاا٤مذ مخٝماا٦ٍم ُمااع اهلل أو همااػَم اهلل رأؾًمااّماااراًمت ح واؾمااتٕمٚم

 ،٤م ٤م سمّٞمٜماا٤م ُمٕمٚمٜمًاااصاااررؾمااقًمف ويًااتٝمزئ سم٤مًمااديـ ويمٙمٗماار ُمااـ يًاا٥م اهلل و ،ُمااـ ديااـ اعؾمااالم واخلااروج ُمٜمااف

 -!وٟمحق ذًمؽ

شمٌٝم٤م ذم اًمثٌقت وووقح ٟمًٌتٝم٤م إمم اهلل   ،وديٜمف وهٜم٤م ٟمرضمع إمم اًمتٗمريؼ سملم درضم٤مت اعم٤ًمئؾ وُمرا

ورة وُماا٤م ٓ جُيَٝمااؾ ْمااارومرضمااع إُمااُر إمم ُمًاا٠مخ٦م اعمٕمٚمااقم ُمااـ اًمااديـ سم٤مًم ؛واًمٔمااـ واًمااؽمدد ،سماالم اًمٞم٘ماالم واًم٘مٓمااع

وأجْما٤م ومٙماقن » : خ اعؾماالمؿماٞميمام ىم٤مل  ،وُمٕمٚمقٌم أن هذه ُم٠ًمخ٦م ٟمًٌٞم٦م إو٤مومٞم٦م ،ذًمؽوُم٤م ًمٞمس يم ،ُمثُٚمف

ومااا٢من  ؛ٟمٗمًااافذم  ًمٚم٘ماااقل ٤ماعمًااا٠مخ٦م ىمٓمٕمٞمااا٦م أو فمٜمٞمااا٦م هاااق أُماااٌر إوااا٤مذم سمحًااا٥م طمااا٤مل اعمٕمت٘ماااديـ ًماااٞمس هاااق وصاااٗمً 

ٕما٤م ورة أو سم٤مًمٜم٘مؾ اعمٕمٚمقم صدىُمُف قمٜماده وهماػمه ٓ يٕمارف ذًماؽ ٓ ىمٓمْمار٤م  قمٚمٛمٝم٤م سم٤مًمؿماٞماعٟم٤ًمن ىمد ي٘مٓمع سم٠م

ومٞمٕمارف ُماـ احلاؼ وي٘مٓماع سماف ُما٤مٓ يتّماقره  كاعدرايَع ؾمااروىمد يٙمقن اعٟم٤ًمن ذيمٞما٤م ىماقى  اًماذهـ  ،وٓ فمٜم٤م

ومااااا٤مًم٘مٓمع واًمٔماااااـ يٙماااااقن سمحًااااا٥م ُمااااا٤م وصاااااؾ إمم اعٟمًااااا٤من ُماااااـ إدًمااااا٦م  ،هماااااػُمُه وٓ يٕمروماااااف ٓ قمٚماااااام وٓ فمٜمااااا٤م

٦م أو فمٜمٞما٦م ًماٞمس هاق ومٙماقُن اعمًا٠مخ٦م ىمٓمٕمٞما ،هاذا وهاذاذم  واًمٜم٤مُس خيتٚمٗماقن ،وسمح٥ًم ىمدرشمف قمغم آؾمتدٓل

سماؾ هاق صاٗم٦ٌم حلا٤مِل اًمٜما٤مفمر  ،يمؾ ُمـ ظم٤مًمٗمف ىمد ظما٤مًمػ اًم٘مٓمٕمال :صٗم٦م ُمالزُم٦م ًمٚم٘مقل اعمتٜم٤مزع ومٞمف طمتك ي٘م٤مل

شوهذا ه٤م خيتٚمػ ومٞمف اًمٜم٤مس ،اعمًتدّل اعمٕمت٘مد
(1)

 -ـها 

ة ؾمااٚمٗمٜم٤م ؾماااػموقمااغم  ،وأصااح٤مسُمُف  ٟمحااـ ٟمٙمااقن إن ؿماا٤م  اهلل قمااغم ُماا٤م يماا٤من قمٚمٞمااف حمٛمااٌد : وىمقًمااقا لااؿ

د إقمٔماااؿ ُماااـ اعمًاااٚمٛملم ،ٓ همٚماااّق وٓ ضمٗمااا٤م : اًمّمااا٤مًمح وُماااع أهاااؾ اًمٕمٚماااؿ واخلاااػم واًمّماااالح  ،وُماااع اًمًاااقا

ـَ  ،هااـ صمٌتاا٧م ظمػميااتٝمؿ وصااالطمٝمؿ ،واجلٝماا٤مد اا ًُ إمم  ودقمااقةً  قمٚماااًم  ،هااؿ ذم اعؾمااالمسمالؤُ  وفمٝماار ومْمااٚمٝمؿ وطَم

تال ًمااـ إن ؿما٤م  اهلل اًم شاًمٓم٤مئٗماا٦م اعمٜمّماقرة»ٟمٙماقن ُماع  --ذم ؾماٌٞمؾ اهلل وشمْماحٞم٦م ُمااـ أضمٚماف  ااخلاػم وضمٝما٤مدً 

 -شمزال ىم٤مئٛم٦م وفم٤مهرة قمغم احلؼ شم٘م٤مشمؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م

 ،هلل رب اًمٕما٤معملموـماري٘مٝمؿ واواٌح سمالّم واحلٛماد  ،ّماقن ًمٙماؾ اًمٕم٘ماال وقم٤مُّما٦م أوئلاؽ ُمٕمرووماقن ُمِمخُّ 

وشمِمااٙمٞمٙمٝمؿ  ،اًمْماا٤مّل وأت٤ٌمقمااف ومتااقهيٝمؿ ودضمٚمٝمااؿ واومااؽماؤهؿ قمااغم اهلل ورؾمااقًمف شاعمخٚمااػ»وأُماا٤م ؿمٜمِمااٜم٦م 

وماٜمحـ ُمٜماف  ،سمؾ هق ومتٜم٦م وسمدقم٦ٌم وُمرو. وومًق. واًمٕمٞما٤مذ سما٤مهلل ،ذا ًمٞمس ُمـ ؾمٌٞمؾ أوئلؽومٝم ؛وظمزقمٌالهتؿ

                                      
 (-2٧.  5ُمٜمٝم٤مج اًمًٜم٦م ) (٧)
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 ژڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ڳژ ،وًماااف جمااا٤مٟمٌقن وقمٜماااف طم٤مئااادون سُمااارم 

رواه ُمًاٚمؿ وأمحاد وهمػممها٤م (ىمؾ مُمٜم٧ُم سما٤مهلل صماؿ اؾمات٘مؿ) ،]هاقد[
(1)

ـّ طماالوة ) ، صماالٌث َُماـ يماـ ومٞماف وضماَد اا

ٌّف إٓ هلل ،ؾمقًُمف أطم٥م  إًمٞمف ه٤م ؾمقامه٤مأن يٙمقن اهلُل ور: اعيامن وأن يٙمَرَه أن يٕمقد ذم  ،وأن ُ ٥م  اعمرَ  ٓ  

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (اًمٙمٗمر سمٕمد إذ أن٘مذه اهلُل ُمٜمف يمام يٙمرُه أن ُي٘مَذَف ذم اًمٜم٤مر
(2)

-  

ٕهناااؿ أهاااؾ  ،واقمٚمٛماااقا أن أهاااؾ اًمْماااالل واًمٌااادع ٓ شمٙمااا٤مد شمٜم٘مٓماااع ومتٜماااتٝمؿ واقمؽماوااا٤مهتؿ وشمِماااٙمٞمٙم٤مهتؿ

ىمااااع وياااارون اًمٕمااااذاَب إًمااااٞمَؿ أو ؿمااااالومااااال يٙماااا٤مد ي٘مٛمٕمٝمااااؿ  ،سمدقماااا٦ٍم وهااااقًى    طمتااااك يّماااآمدُمقا سمّمااااخرة اًمقا

٘مقل ؾمااٞمومٛماثال  ؛ُمْماالت اًمٗماتـٟم٠ًمل اهلل أن ي٘مٞمٜما٤م وإيا٤ميمؿ  --!يٗمج٠مهؿ اعمقت وٓت طملَم ُمرضمع وٓ ٟمدم

طمتاك  وٓ يٙماقن ُمًات٘مٞمام ،إن ُم٤م يدقمق إًمٞمف هاق ُماـ اًماديـ وها٤م يٚمازم اعمًاٚمَؿ آؾمات٘م٤مُم٦ُم قمٚمٞماف: ًمٙمؿ اعمخٚمػ

هٙمااذا هاا٤م شمٕمرومقٟمااف وضمّرسمتٛمااقه ُمااـ هتااقيالهتؿ واومااؽما اهتؿ  --وٓ يٙمااقن يمااذا إٓ سمٙمااذا ويمااذا ،ٚمٞماافيًاات٘مٞمؿ قم

 -قمغم اهلل وديٜمف

وُما٤م قمٚمٞماف ؾماٚمٗمٜم٤م اًمّما٤مًمح وُماـ  وًمٙمـ أنتؿ يٙمٗمٞمٙمؿ ُم٤م هاق سمالّم واواٌح ذم يمتا٤مب اهلل وؾماٜم٦م رؾماقًمف 

سماااام  ومااا٠مجـ أُمرٟمااا٤م اهلُل  ژژ ژڈ ژ: ىمااا٤مل إن اهلل : وىمقًماااقا ًماااف ،ؾمااا٤مَر قماااغم هنجٝماااؿ يماااام ذيمرٟمااا٤م

سمً  ،شم٠مُُمُر سمف أن٧م أهي٤م اعمخٚمػ    -!إٓ اًمتخريػ وآّدقم٤م  واًمتٚمٗمٞمؼ اعمتٝم٤موم٧م ٤مومٚمـ جيَد ضمقا

 ،أي ٓ دماا٤موزا ُماا٤م طمااّد اهلل ًمٙمااؿ وسماالّم ًمٙمااؿ ُمااـ اًمااديـ ژک کژ: زادٟماا٤م وم٘ماا٤مل إن اهلل : وىمقًمااقا ًمااف

ٜم٘مّما٤من واًمتٗماريط ٕهناام خم٤مًمٗما٦ٌم وظماروٌج قماـ وىماد يٙماقن سم٤مًم ،واًمٓمٖمٞم٤من يٙماقن قما٤مدة سم٤مًمزيا٤مدة وجما٤موزة احلاد

قمااااغم اًمٜمٝماااال قمااااـ اًمٜم٘مّماااا٤من واًمتٗمااااريط أجْماااا٤م ُمااااـ ضمٝماااا٦م سمالهمٞماااا٦م أظماااارى  ژک کژأو يٙمااااقن دًٓماااا٦م  ،احلااااد

 ،وهن٤مٟماا٤م قمااـ اخلااروج قمٜمااف وجم٤موزشمااف ،أُمَرٟماا٤م أن ٟمًاات٘مٞمؿ قمااغم ُماا٤م أُمااَر سمااف  واعم٘مّمااقد أن اهلل  ،٤مٓيمتٗماا٤م يم

طمف اًمٕمٚماامُ  ؿمااروُما٤م  تا٤مج إمم شمقواٞمٍح ىماد  ،ب اهلل وؾماٜم٦م ٟمٌٞماف هق سملّم واوٌح ذم يمتا٤م ،سمف وُم٤م أُمَر اهلل 

ومااام مل يٙماـ يمااذًمؽ  ،[٧٧2: ]إنٕما٤مم ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺژ: ىما٤مل اهلل  ،وسمّٞمٜماقه ووواحقه ذم يمتااٌٝمؿ

أُم٤م ُم٤م أُمَر اهلل سماف ها٤م يّماحُّ  --أنف يمذاِماك وأظم ،أرضمق أنف يمذا: إٓ أن ي٘مقل اًمٗم٘مٞمفُ  ،ومٚمٞمس هق ه٤م أُمَر اهلل سمف

ُم سماالّم ): يمااام ىماا٤مل اًمٜمٌاال  ،ومٝمااذا سماالّم ٓ خيٗمااك ،ل ومٞمااف سماا٢مـمال. إن اهلل ىمااد أُمااَر سماافأن ٟم٘مااق احلااالُل سماالّمٌ واحلاارا

احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (وسمٞمٜمٝمام أُمقٌر ُمِمتٌٝم٤مت
(3)

وُم٤م أُمرشمٙمؿ سمف وما٤مومٕمٚمقا  ،ُم٤م هنٞمتٙمؿ قمٜمف وم٤مضمتٜمٌقه): وىم٤مل ،

                                      
 ( وىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم-٧56٧4( ًمٙمـ سمٚمٗمظ: )وم٤مؾمت٘مؿ(، ُمًٜمد أمحد )2146صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

 (-61ُمًٚمؿ )(، صحٞمح 426٧، 2٧، ٧4صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-٧522(، صحٞمح ُمًٚمؿ )52صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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رواه ُمًٚمؿ (ومٝمؿ قمغم أنٌٞم٤مئٝمؿوم٢مٟمام أهٚمؽ اًمذيـ ُمـ ىمٌٚمٙمؿ يمثرُة ُم٤ًمئٚمٝمؿ واظمتال ،ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ
(1)

-  

ـُ وأىمٓمعُ : سمؾ ي٘مقل ،أرضمق وٓ أظمِمك: اعمٗمتقُن ٓ ي٘مقل شاعمخٚمػ»و هذا طمٙمُؿ : وي٘مقل ،أضمزم وأوىِم

وذًمؽ ذم ُم٤ًمئؾ يٕمٚمؿ وٞمُع اًمٕمٚمام  أهن٤م ُم٤ًمئؾ ٟمٔمر واضمتٝم٤مد حمتٛمٚم٦م وُمٌٜم٤مه٤م قمغم  --اهلل وديٜمُفُ 

وأنف يٌُٕماد ذم اًمٕم٤مدة أن يّمؾ  ،اجلزَم واًم٘مٓمَع ومٞمٝم٤م ُمزًّم٦مٌ وأن  ،وي٘مع ومٞمٝم٤م اظمتالُف اًمٜم٤مفمريـ ،آؾمتدٓل

ُـّ  ،اعٟم٤ًمُن إمم اًمٞم٘ملم ذم وٞمٕمٝم٤م أو أيمثره٤م ھ ھ ھ ے ژ: وىمد ىم٤مل  ،إٟمام ُمدَريُمٝم٤م اًمٔم

﮶  ﮷ ﮸ وشمدسّمروا أهي٤م اعظمقة  ،أي٦م [٧٧4: ]اًمٜمحؾ ژے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

ه٤م واقمرومقا ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٕم٤م  ػمًاواىمرؤوا شمٗم شاًمِمقرى»هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م إظمرى ُمـ ؾمقرة 

ې ېى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ژ: اًمٕمٔمٞمٛم٦م

ىئ ىئ ىئی ی ی یجئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىبيب جت حت ختمت ىت 

 -وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،]اًمِمقرى[ ژيت جث

شمٜمٌٞمٝمااا٤م ًمٚمٖماا٤مومٚملم وناااذيرا  ،ومٝمااذه ُم٘ماادُم٤مت ووصااا٤مي٤م رأجاا٧م أن أواإمٝم٤م سمااالم ياادي اجلاااقاب قمااغم اًمًاا١مال

وإٟمااام هاال يمٚمااامت ٟمّمااٍح  ،إمم آظمتّماا٤مر ومل أىمّمااد ااا٤م آؾمااتٞمٕم٤مب ُمااٞماًل  ،لم احلااؼ واخلااػمًمٚمّماا٤مدىملم اًمٓماا٤مًمٌ

 شاعمخٚمااػ»وأُماا٤م اًماارد قمااغم وااالٓت  ،أن يٜمٗمااع ااا٤م ُمااـ شم٠مُمٚمٝماا٤م ُمااـ اعظمااقة ؿماا٤ٌمب اعؾمااالم ٟمرضمااق اهلل 

ق سمٛمااـ هاا أو يٙمٗمٞمٜماا٤م اهلل  ،ًمااف ومرصاا٦م أظماارى ًااارومٚمٕمااؾ اهلل يٞم --إدًماا٦م قمااغم وااالًمف شىمقاـمااع» وُماا٤م يًااٛمٞمف

ظماااػٌم ُمٜمااال ُماااـ ـمٚمٌااا٦م اًمٕمٚماااؿ واعمِمااا٤ميخ َُماااـ يّماااؼم قمٚمٞماااف و تًااا٥م ومٞماااف ومٞمقومٞماااف اًمٙمٞماااَؾ دطمْمااا٤م وشمٌٞمٞمٜمااا٤م ًمٙمذسماااف 

 -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،ودضمٚمف
 

ٓم٤مٟمٞم٦م اًمقوٞمٕم٦م سمحقل ِماٞمذم اعضم٤مسم٦م قمغم ؾم١مالؿ اًمْم٤مّل ودطمض طمجتٝمؿ اًم ع أن سمٕمقن اهلل ِماروٟم

 : وم٠مىمقل ،وىمقشمف وشمقومٞم٘مف اهلل 

 : اجلقاب ُمـ قمدة وضمقه

ٕنف ُمٌٜمل قمغم اقمت٘م٤مدهؿ شمٙمٗماػم وٞماع اعمًاٛملم اًمًا٤ميمٜملم ذم سمٚمادان  ؛إن اًم١ًمال همٚمط: أن ٟم٘مقل: ٕولا

واًمتل هل قمٜمدٟم٤م قمغم إصح ُماـ أىماقال أهاؾ اًمٕمٚماؿ ديا٤مُر  ،اعمًٚمٛملم اًمٞمقم اًمتل  ٙمٛمٝم٤م اًمٙمٗم٤مر واعمرشمدون

زم سمااالم طمٙماااؿ اًمااادار وؾمااا٥ٌم ذًماااؽ اقمت٘مااا٤مدهؿ اًماااتال ،يمٗماااٍر سم٤مقمتٌااا٤مر همٚمٌااا٦م أطمٙمااا٤مم اًمٙمٗمااا٤مر واعمرشماااديـ قمٚمٞمٝمااا٤م

وهااااذا هااااق ُمٕم٘مااااد اًمٖمٚمااااط اًمٗماااا٤مطمش  ،طمقا سمااااف ذم مظماااار اًمًاااا١مالصاااااروهااااق ُماااا٤م  ،وطمٙمااااؿ أهٚمٝماااا٤م اًمًاااا٤ميمٜملم ااااا٤م

                                      
 (-٧11١صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)
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وهااذا ىمااقٌل ٓ  --ذم سمٕمااض ُماا٤م رأجتااف هاا٤م يمتاا٥م شاعمخٚمااُػ »ح سمااف ّمااارح سمااف أو يٙماا٤مد يّماااروي ،واًمْمااالل اعمٌاالم

 -ُيٕمَرُف إٓ ًمٌٕمض اخلقارج اعمت٘مدُملم

ٕمٚمؿ ومٞمف ظمالوم٤م سملم قمٚمام  اعمًٚمٛملم أنف ٓ شمالزم سملم طمٙمؿ اًمادار وطمٙماؿ واحلؼ اًمذي ٓ ري٥َم ومٞمف وٓ ٟم

وهال  ،وم٢من اًمدار شمًٛمك دار إؾمالم أو دار يمٗمر سمح٥ًم ُم٤م يٕمٚمقه٤م ُماـ أطمٙما٤مم اعؾماالم أو اًمٙمٗمار ؛ؾم٤ميمٜمٞمٝم٤م

ومٜمجااد داَر إؾمااالم يمااؾُّ أو أهمٚماا٥ُم  ،ٓمرةًاااٞم٦م احل٤ميمٛماا٦م اعمؾماااٞم٤مًاٞمإطمٙماا٤مم اًمتاال نٙمااؿ ااا٤م وشُمٕمٚمٞمٝماا٤م اًمًااٚمٓم٦م اًم

يماام ًماق ٟمازل أهٚمٝما٤م قماغم قمٝمادٟم٤م وقم٘مادٟم٤م لاؿ  ،وٟمجد داَر إؾمالم يماؾ أو أهمٚما٥م أهٚمٝما٤م يمٗما٤مرٌ  ،٤مهن٤م ُمًٚمٛمقنؾمٙم

وداُر يمٗمااٍر  ،وهٙمااذا ىمااد شمقضَمااد داُر يمٗمااٍر وأيمثااُر ؾمااٙم٤مهن٤م ُمًااٚمٛمقن ،يٕمتٜم٤م ومااٞمٝمؿؿماااراًمذُماا٦م وظمْماإمقا ٕطمٙماا٤مم 

   -يمؾ أو أيمثر ؾمٙم٤مهن٤م يمٗم٤مرٌ 

أباااق حمٛماااد »خ ِمااااٞماًم ٤موىماااد أؿمااإٌمٝم٤م سمحًثااا ،تاااٌٝمؿوطم٦م ذم يمِمااااروهاااذه اعمًااا٠مخ٦م ُمٕمروومااا٦م قمٜماااد أهاااؾ اًمٕمٚماااؿ ُم

اًمتٙمٗماػم : وهاق ،يـ ذم اًمرؾما٤مًم٦م اًمثالصمٞمٜمٞما٦م قمٜماد ذيمار اخلٓما٠م اًمثا٤م  ُماـ أظمٓما٤م  اًمتٙمٗماػمصارُمـ اعمٕم٤م شؾمالاعم٘مد

ٕن اًمدار دار يمٗمر شإصؾ ذم اًمٜم٤مس اًمٙمٗمر» قمغم ىم٤مقمدةسمٜم٤م  
(1)

- 

ٌّف قمغم هاذه اعمًا٠مخ٦م اًم ُِمااٜم٦ّم اخلٌاػم ذم » ذم يمت٤مسماف η شل ٞماك اًمٚمٞمٌاطمًاـ ىم٤مياد أباق »خ ِمااٞمويمذًمؽ ٟم

اٟم٘مًااا٤مم اًمٕمااا٤ممل إمم دار  :ذم أول اًمٙمتااا٤مب طمااالم سمحااا٨م ُمًااا٠مخ٦م شُمااا٦م احلااادود ذم دار احلااارب واًمتٕمزيااارطمٙماااؿ إىم٤م

ٌّاف قماغم اعمًا٠مخ٦م اعماذيمقرة وٟم٘ماؾ ومٞمٝما٤م وٚما٦م  ،إؾمالم ودار يمٗمٍر وطم٘مؼ اًم٘مقل ذم طماّد اًماداريـ وأطمٙما٤مُمٝمام صماؿ ٟم

ُمـ أىمقال اًمٕمٚمام 
(2)

-- 

 ،وسمااف ُيٕمَٚمااؿ اجلااقاب قمااغم اًمِمااؼ اًمثاا٤م  ُمااـ اًمًاا١مال ،وم٢مٟمااف ُمٌحاا٨م ُمٝمااؿ ،ُخ ـم٤مًماا٥ُم احلااؼومٚمااػماضمٕمٝمام إ

   -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،وأن٤م هٜم٤م أتقظمك آظمتّم٤مر وأيمتٗمل سم٤معطم٤مٓت واعؿم٤مرات

ٌُٕماد  وًمُٞمٕمَٚمؿ أن هذا اخلٓم٠م اًمٗم٤مطمش اًمذي وىمع ومٞمف اعمخٚماػ وأت٤ٌمقماف هاق ُماـ دٓئاؾ وإمػ اعمٕمروما٦م واًم

ومااا٢مهنؿ يٖماااؽّمون سم٤مٓصااآمالطم٤مت وإًمٗمااا٤مظ  ،هناااؿ ًمٞمًاااقا ُماااـ أهاااؾ اًمٕمٚماااؿ سمًاااٌٞمؾوأ ،قماااـ اًمتح٘مٞماااؼ ذم اًمٕمٚماااؿ

 -!واًمٕم٤ٌمرات دون ن٘مٞمؼ وٓ متٞمٞمز عمٕم٤مٟمٞمٝم٤م

هاا٤م  ،ٟمٗمًااف شاعمخٚمااػ»هااذه هاال قمٌاا٤مرة  شع ًمٚماادوم٤مع قمااـ دار اعؾمااالمؿمااارضمٝماا٤مد اًماادومع إٟمااام » ىمقًمااف: اًمثاا٤م 

   -يدل قمغم أن اًم١ًمال ص٤مدٌر قمٜمف ُمتٚم٘مًك ُمٜمٝمؿ

ع ؿمااارسمااؾ اجلٝماا٤مد اًمااذي يًااٛمٞمف اًمٗم٘مٝماا٤م  ضمٝماا٤مد اًماادومع  ؛سمااؾ هااق همٚمااط وسم٤مـمااؾ ،ّٚمؿهمااػم ُمًااّمااار وهااذا احل

                                      
 ( وُم٤م سمٕمده٤م-6١اًمرؾم٤مًم٦م اًمثالصمٞمٜمٞم٦م )ص (٧)

 (-٧١)ص  ُمٜم٦م اخلٌػم ذم طمٙمؿ إىم٤مُم٦م احلدود ذم دار احلرب واًمتٕمزير (2)
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وٓ طمٙماؿ لا٤م  ،وإرض ٓ شم٘مادس أطمادا ،وإٟمام اًمدار هل شمٌع ًمٚمٛمًاٚمٛملم ،ًمٚمدوم٤مع قمـ اعمًٚمٛملم ىمٌؾ اًمدار

ومجٝماا٤مد اًماادومع إذن  ،إٟمااام احلٙمااؿ ٕهٚمٝماا٤م وسم٠مهٚمٝماا٤م وسمااام يٕمٚمقهاا٤م ُمااـ أطمٙماا٤مم أهٚمٝماا٤م ،ذم ذاهتاا٤م ُمااـ هااذا اًمقضمااف

قمااااغم اًمااااديـ واًمٕماااارض  وهااااق ضمٝماااا٤مد دومااااع اًمّماااا٤مئؾ ،٤مع قمااااـ اعمًااااٚمٛملم ىمٌااااؾ أرض اعمًااااٚمٛملموع ًمٚماااادومِمااااارُم

   -أو هل سم٤مىمٞم٦م داَر إؾمالم ،ومال شم٠مثػم ًمٙمقن اًمدار ص٤مرت داَر يمٗمر وطمرب ؛وإرض واح٤مل

إن دار اعؾماالم : يم٘ماقل سمٕماض اًمٗم٘مٝما٤م  ُماثال ،وه٥م أنٜم٤م اظمؽمٟم٤م أطمد إىماقال إظمارى ذم ُمًا٠مخ٦م اًمادار

وم٘مااااد  ،وٍط صمالصماااا٦م ذيمروهاااا٤مِمااااارأو ىمااااقل أيب طمٜمٞمٗماااا٦م إهناااا٤م ٓ شمٜم٘مٚمااا٥ُم داَر يمٗماااار إٓ سم ،داَر يمٗماااار سمحاااا٤ملٍ ٓ شمٜم٘مٚمااا٥م 

وًماااـ شمًاااتٓمٞمٕمقا طمًاااٛمٝم٤م  ،وٟمرضماااع إمم ُمٜم٤مىمِمااا٦م ُمًااا٠مخ٦م اًمااادار ،وواااّؾ ؾمااإمٞمٙمؿ ،اٟم٘مٓمٕمااا٧م طمجاااتٙمؿ طمٞمٜمٝمااا٤م

ر ُماـ ٕهن٤م ُم٠ًمخ٦م ظمالومٞم٦م اضمتٝم٤مدي٦م ُمٕمرووم٦م ويمؾ ىمقل ُماـ إىماقال ومٞمٝما٤م ىماد ىما٤مل سماف أئٛما٦م يمٌا٤م ،سمِمٙمؾ ىم٤مـمع

   -قمٚمام  اعمًٚمٛملم

إٟماف  :سماؾ هاذا هم٤ميتاف أن ُي٘ما٤مل ،أن ضمٝم٤مد اًمدومع ًمٞمس ُمٕمٜما٤مه اًمادوم٤مع قماـ دار اعؾماالم ومحًا٥م: واعم٘مّمقد

ومجٝماااا٤مد اًماااادومع هااااق ىمتاااا٤مل اًمٙمٗماااا٤مر  ؛وًمااااٞمس هااااق يمااااؾ ُمٕمٜماااا٤مه وٓ يمااااؾ ُم٘مّمااااده ،أطمااااُد ُمٕم٤مٟمٞمااااف وأطمااااد ُم٘م٤مصااااده

ومٝمااذا دومااع  ---!ل وقماارض وأرضٍ اًمّماا٤مئٚملم اعمٕمتااديـ قمااغم اًمااديـ أوٓ صمااؿ قمااغم سماا٤مىمل احلرُماا٦م ُمااـ ٟمٗمااس وُماا٤م

وأُم٤م ىمت٤مل اًمدومع ومٝماق أؿماد أناقاع دوماع اًمّما٤مئؾ قماـ احلرُما٦م واًماديـ » :خ اعؾمالمؿماٞماًمّم٤مئؾ اًمذي ىم٤مل ومٞمف 

  أوضماا٥م سمٕمااد اعيااامن ُمااـ دومٕمااف ومااال ؿمااالوم٤مًمٕماادو اًمّماا٤مئؾ اًمااذي يٗمًااد اًمااديـ واًماادٟمٞم٤م ٓ  ،ومقاضماا٥م إو٤مقماا٤م

ومٞمجاا٥م  ،أصااح٤مسمٜم٤م وهمااػمهؿ ،ًمااؽ اًمٕمٚمااام وىمااد ٟمااص قمااغم ذ ،ط سمااؾ ياادومع سمحًاا٥م اعُمٙماا٤منؿماااريِمااؽمط ًمااف 

شاًمتٗمريؼ سملم دومع اًمّم٤مئؾ اًمٔم٤ممل اًمٙم٤مومر وسملم ـمٚمٌف ذم سمالده
(1)

 -ـها 

ومٞمااا٦م ًمٚمااادار اًمتاال هااال دار يمٗمااٍر واًمااادار اًمتاال هااال داُر إؾماااالم ذم  :اًمث٤مًماا٨م أن ي٘مااا٤مل ُماا٤م هااال احلاادود اجلٖمرا

ىمااع اًمٞمااقم إن اقمتااؼمَت  ؟ُمااثال ُماا٤م هاال شنوزيرؾماات٤م»ومٛمٜمٓم٘ماا٦م  ،وم٠مناا٧م شماارى اًمٞمااقم يمثااػما ُمااـ اًماادور خمتٚمٓماا٦م ،اًمقا

ومٝمااااال ضماااااز  ُماااااـ أرض دوًمااااا٦م  ،ي٦م ًمٚمااااادول اًمٞماااااقمِماااااار٦م سمحًااااا٥م إووااااا٤مع اًم٘م٤مٟمقٟمٞمااااا٦م اًمٌؾمااااااٞم٤مًاٞماخلريٓمااااا٦م اًم

وإٟمااام آقمتٌاا٤مر سمح٘مٞم٘ماا٦م ُماا٤م يٕمٚمقهاا٤م ُمااـ أطمٙماا٤مٍم وفمٝمااقر  ،وهااذا ٓ اقمتٌاا٤مر ًمااف ذم احلٙمااؿ سمٛمجاارده ،اًم٤ٌميمًاات٤من

ع اهلل سمٕمااازهتؿ واظمتٞمااا٤مرهؿ ذم ِمااارٙمٛماااقن سم وأهُٚمٝماا٤م ُمٔمٝمااارون ًمٚمااديـ  ،إطمٙماا٤مم قمٚمٞمٝمااا٤م سماا٤مًم٘مقة واًمًاااٚمٓم٤من

ع سماا٢مذن اًمٙماا٤مومر ٕن دوًماا٦م اًم٤ٌميمًاات٤من هٜماا٤مك ِمااارإهنااؿ  ٙمٛمااقن سم٤مًم :وٓ ي٘ماا٤مل ،قماادة ُمٜماا٤مـمَؼ ُمٜمٝماا٤م واحلٛمااد هلل

وٓ شم٘مااادر قماااغم إٟمٗمااا٤مذ أو ُمٜماااع يمثاااػم هااا٤م  ،هماااػم يم٤مُمٚمااا٦م اًمتًاااٚمط إٟماااام هااال يمااا٤معمٙمتٗمل سمتٌٕمٞمااا٦م اعىمٚماااٞمؿ آؾماااٛمٞم٦م لااا٤م

 ، ٙمٛماااقن ااا٤م اؾمااات٘مالٓ وهاال ٓ شمًاااتٓمٞمع ُماااٜمٕمٝمؿ ,يٕم٦م هٜمااا٤مكِمااارسم٤مًم طمٞماا٨م  ٙمٛماااقن,واعمًاااٚمٛمقن  ،شمريااد

                                      
 (-516.  5اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ) (٧)
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واضمتامقماّل  ؾماال٤مؾماٞموهاق وواٌع  ،٦م واىمتّما٤مدي٦مؾمااٞم٤مؾماٞموإٟمام هل شمًتْمٕمٗمٝمؿ وشمًتتٌٕمٝمؿ ُمـ أبقاٍب أظمرى 

وطمٙمٛمٝماااؿ وماااٞمام سمٞماااٜمٝمؿ  ،وإن اقمتاااؼمَت اؾماات٘مالل اعىمٚماااٞمؿ وأهٚماااف اًم٘م٤ٌمئاااؾ ٟمااقَع اؾمااات٘مالل --ظماا٤مص ًماااف فمرووماااف

 ،ورومٕمٝمااؿ راياا٦م اجلٝماا٤مد ،ائع اعؾمااالم أي ُماا٤م ىماادروا قمٚمٞمااف ُمٜمٝماا٤مؿمااارؿ ٕيمثاار ؿماإم٤مئر وع وإىماا٤مُمتٝمِمااارسمحٙمااؿ اًم

وًمٙمااااٜمٝمؿ أجْماااا٤م مل يّمااااٚمقا إمم آؾماااات٘مالل اًمتاااا٤مم  ،ٟم٤مؿماااااروقماااادم اقمااااؽماومٝمؿ سم٤مًمدوًماااا٦م اًم٤ٌميمًاااات٤مٟمٞم٦م اعمرشماااادة يمااااام أ

قا ؾمااا٤ميمتلم قماااـ إقماااالن آؾمااات٘مالل قماااـ اًمدوًمااا٦م اًم٤ٌميمًااات٤مٟمٞم٦م واًمًااإمل ذم ذًماااؽ قمًاااٙمري٤م ام زاًماااومااا ،ًمْمااإمٗمٝمؿ

وم٘مد ئمٝمار أن هاذه اعمٜما٤مـمؼ دار  ،ٗم٤مؾمدٓقمت٤ٌمرات اًم٘مقة واًمْمٕمػ واًم٘مدرة واعمّم٤مًمح واعم ،يحصارِمٙمؾ سم

 -ؿ اًمٗم٘مٝم٤م ًاٞمإؾمالٍم سمح٥ًم شم٘م

وي٘ما٤مرقمقن  ،طمٞما٨م ياتٛمٙمـ اعمج٤مهادون وَياُدُهؿ هال اًمٕمٚمٞما٤م ،شأومٖم٤مٟمًت٤من»وهٙمذا أضمزا  يمٌػمة ُمـ سمالد 

وُمااـ  ،وٓ هااؿ أجْماا٤م اؾمااتٓم٤مقمقا دومٕمااف سم٤مًمٙمٚمٞماا٦م ،ٝمؿٓمر قمٚمااٞمًاااٞمًمٙمٜمااف همااػُم ُم ،أقماادا  اهلل وهااؿ ُمٕمااف ذم يماار ووماارّ 

 ،قمٞم٦مؿمااااروومٞمٝمااا٤م حمااا٤ميمؿ  ،ٓمرة ؿماااٌف يم٤مُمٚمااا٦مؾمااااٞمٓمرون قمٚمٞمٝمااا٤م ًااااٞمومااا٢من اعمج٤مهاااديـ ي ؛شهٚمٛمٜماااد»أفمٝمااار أُمثٚمتٝمااا٤م 

مُّ اًمٜم٤مس يتح٤ميمٛمقن إًمٞمٝم٤م واحلٛمد هلل واًمّماٚمٞمٌٞملم ومٞمٝما٤م ذم يماّر  شيمارزاي»وُمع ذًمؽ ومٝمؿ ُماع طمٙمقُما٦م  ،وقمقا

 ،ِم٤منِماااٞموهٙمااذا ُمٜماا٤مـمؼ ُمااـ أرض اًم ،ذم سمااالد اًمٕماارا. شرا. اعؾمااالُمٞم٦مدوًماا٦م اًمٕماا»وهٙمااذا إُمااُر ذم  ،ووماارّ 

 -واًمّمقُم٤مل وهمػمه٤م يمثػم

ىما٤مل  ،سمؾ هذا هاق اًمٔما٤مهر اًم٘ماقّي  ،ومٝمذه ُمٜم٤مـمؼ ٓ يٌُٕماد أن شمًّٛمك داَر إؾمالم: ومُٞم٘م٤مل ًمٚم٤ًمئؾ اعمٕمؽمض

ٕن ُمقواإمف  ،٤موإن ىماادر قمااغم آُمتٜماا٤مع ذم دار احلاارب وآقمتاازال وضماا٥م قمٚمٞمااف اعم٘ماا٤مُم ااا» :اًمًاا٤مدة اًمِماا٤مومٕمٞم٦م

صماؿ إن ىمادر قماغم ىمتا٤مل اًمٙمٗما٤مر ودقما٤مئٝمؿ إمم اعؾماالم  ،ه٤مضمر ًمّم٤مر داَر طمرب ومٞمحرم ذًمؽ ومٚمق ،داُر إؾمالم

ًماف ا ُم٘مار   شاحا٤موردي»ٟما٤مىمال قماـ  شرووا٦م اًمٓما٤مًمٌلم»هذا يمالم اًمٜماقوي ذم  ؛ـها شوإٓ ومال ًمزُمف
(1)

ويماذا قمٜماد  ،

 -رطمؿ اهلل اجلٛمٞمع ،اح يمت٥م اعمذه٥مؿمارهمػمه ُمـ 

 ،أخٌتاافٓ شمٕمااقد داُر اعؾمااالم داَر يمٗمااٍر  :يمٛمااـ ىماا٤مل ، ُمااذه٥م سمٕمااض اًمٗم٘مٝماا٤م  أهناا٤م دوُر إؾمااالمٍ وفماا٤مهٌر قمااغم

ومرة أن ٤موـمً ؿمااارورهت٤م داَر يمٗماار ّماااػمويمٛمااـ ووااع ًم  شاًمدؾمااقىمل»أو يمااام ىماا٤مل  ،ذم هااذه اًمٌٚماادان ًمٞمًاا٧م ُمتااقا

داَر طمارٍب سم٠مظمااذ  ّماااػمٕن سماالد اعؾماالم ٓ شم» :احاا٤مًمٙمّل  شظمٚمٞماؾّمااار خمت»اح اًمادردير ًماؿمااارتف قماغم ؿمااٞمذم طم٤م

شاًمٙمٗم٤مر ل٤م سم٤مًم٘مٝمر ُم٤م داُم٧م ؿمٕم٤مئُر اعؾمالم ىم٤مئٛم٦م ومٞمٝم٤م
(2)

 -ـها 

ًمااٞمس ًمااؽ أهياا٤م  :وًمٙمااـ سمٙمااؾ طماا٤ملٍ  ،وًمًااٜم٤م أن ذم ُمٌحاا٨م أطمٙماا٤مم اًماادور واًمؽمضمااٞمح سماالم إىمااقال ومٞمٝماا٤م

                                      
 (-262.  ٧١روو٦م اًمٓم٤مًمٌلم وقمٛمدة اعمٗمتلم ) (٧)

 (-٧66.  2طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم اًمنمح اًمٙمٌػم ًمٚمدردير ) (2)
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 ،ختٚمٓما٦مسمالم اًماداريـ وهال اًمادار اعم ٤موؾمآمً  وإذا أثٌا٧ّم ىمًااًم  --!اعمٕمؽمُض ؾمٌٞمٌؾ ىم٤مـمٌع إمم شمًاٛمٞمتٝم٤م داَر يمٗمارٍ 

شومتقاه ذم ُم٤مرديـ»خ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ؿماٞميمام هل ـمري٘م٦م 
(1)

وما٢مذا  --ومٞمٛمٙمـ ضمٕمٚمٝم٤م ُمـ هاذا اًم٘مًاؿ أجْما٤م ،

 -ىمٚمٜم٤م إهن٤م دوُر إؾمالم أو ىمٚمٜم٤م إهن٤م دوٌر خمتٚمٓم٦م سمٓمؾ اقمؽماُوؽ

 يمٞماااػ يّماااّح ُماااـ ُمًاااٚمٍؿ يااا١مُمـ سماا٤مهلل واًمٞماااقم أظمااار أن يٛمٜماااع ُماااـ اجلٝمااا٤مد ذم ؾماااٌٞمؾ اهلل  --وسم٤مجلٛمٚماا٦م

ا٦م ،عِمارُمـ أقمٔمؿ اًمقاضم٤ٌمت اعمت٠ميمدات اعمت٘مررات سم٘مقاـمع اًماًمذي هق   ؟!ُمـ أضماؾ ُمًا٠مخ٦م فمٜمٞما٦م سماؾ ُمتقمه 

 --؟!ودًمٞمٌؾ قماغم اخلاذٓن ُماـ رب اًمٕما٤معملم ،وهؾ هذا إٓ ُمـ اًمْمالل اعمٌلم واعمج٤مزوم٦م سمؾ اًمٚمٕم٥م سم٤مًمديـ

ُماـ إصماؿ ُماـ  وٓ إصماَؿ سمٕماد اًمٙمٗمار أقمٔماؿُ » :أوًماٞمس هاذا طم٘مٞم٘ما٤م سما٠من يادظمؾ ذم ٟمحاق ىماقل اعُما٤مم اسماـ طمازم 

هنااك قمااـ ضمٝماا٤مد اًمٙمٗماا٤مر وأُمااَر سم٢مؾمااالم طمااريؿ اعمًااٚمٛملم إًمااٞمٝمؿ ُمااـ أضمااؾ ومًااؼ رضمااٍؾ ُمًااٚمؿ ٓ  ٤مؾماا٥م همااػمه 

شسمٗمً٘مف
(2)

 ،وم٢من هذا هنك قمـ ضمٝما٤مد اًمٙمٗما٤مر وأُماَر سم٢مؾماالم طماريؿ اعمًاٚمٛملم إًماٞمٝمؿ )يٕمٜمال أناف ٓزُم ىمقًماف ،ـها 

ط ًماااف وضماااقّماااروإن مل ي د دار إؾماااالم أي دوًمااا٦م إؾماااالم هٙمٜمااا٦م ح سماااف( ُماااـ أضماااؾ شماااقّهؿ أن ضمٝمااا٤مَد اًمااادومع ُيِماااؽَمَ

وُمااـ أضمااؾ شمااقّهؿ أناااف ٓ شمقضَمااد أي سم٘مٕماا٦م اًمٞماااقم ذم  ،يٜمٓمٚمااؼ ُمٜمٝماا٤م اجلٝماا٤مد ويٛمٙماااـ اًماادوم٤مُع قمٜمٝماا٤م وقمااـ أهٚمٝمااا٤م

ويماااؾُّ هاااذا قماااغم اًمتٜمااااّزل وإٓ وماااال شماااالزم سمااالم طمٙماااؿ اًمااادار وطمٙماااؿ ضمٝمااا٤مد  ---؟!!إرض شمًاااّٛمك داَر إؾماااالم

ٌط سم٤مـماٌؾ ٓ دًمٞماؾ ؿماارداٍر ًمإلؾمالم )سمٛمٕمٜم٤مه٤م آصٓمالطمّل( ط ضمٝم٤مد اًمدومع وضمقُد ؿمارواًم٘مقُل سم٠من  ،اًمدومع

 --!قمٚمٞمف ُمـ يمت٤مٍب وٓ ؾمٜم٦ٍم وٓ إو٤مٍع وٓ ىمٞم٤مٍس صحٞمح

وياادقمقن  ،وهاا١مٓ  احاا٤مرىمقن اًمااذيـ يتٌّجحااقن سم٤مؾمتٛمًاا٤ميمٝمؿ سم٤مًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م ذم يمااؾ صااٖمػمة ويمٌااػمة

أوضمٌتااف قم٘مااقًمٙمؿ اعمريْماا٦م و ،ُمااـ قمٜمااد أنٗمًااٙمؿ هاؿمااؽمـمتٛمقط ؿمااارهااذا : ٟم٘مااقل لااؿ ،وىمااقومٝمؿ قمٜمااد ُمٕماا٤مٟمٞمٝمام

وااااا٤مع أو ىمٞمااااا٤مس أو ىماااااقل إومااااا٠مجـ وضمااااادشمؿ ذم يمتااااا٤مٍب أو ؾماااااٜم٦م أو  وإٓ ،اًمٗم٤مؾمااااادة سم٤مًمتٌااااا٤مس اًمِماااااٌٝم٤مت قمٚمٞمٝمااااا٤م

قمااـ دار  ٤مصاا٤مطم٥م أو قماا٤ممل ُمااـ اًمٕمٚمااام  َُمااـ ي٘مااقل سمًاا٘مقط اجلٝماا٤مد ذم ُمثااؾ هااذه احلاا٤مل ٕنااف ٓ جياا٥م إٓ دوم٤مقًماا

وهااذا ُمااـ أقمٔمااؿ إدًماا٦م قمااغم أن هاا١مٓ   ؟ه٥مـ اًمٕمٚمااام  وَمٝمااؿ هااذا اًمٗمٝمااَؿ وذهاا٥م هااذا اعمااذَُمااـ ُِماا ؟اعؾمااالم

وهااااق هاااا٤م يٌاااالم ًمٚمٛمٜمّمااااػ أهنااااؿ إٟمااااام  ،احاااا٤مرىملم ٓ يٌاااا٤مًمقن سم٤مًمِمااااذوذ واًمتٗماااارد ذم صااااٖم٤مر اعمًاااا٤مئؾ ويم٤ٌمرهاااا٤م

وماؼ أهاقا هؿ ُماـ هماػم سمحا٨م  يٕمتٛمدون ذم ومٝمؿ يمالم اًمٕمٚمام  قمغم جمرد ٟمٔمرهؿ وُم٤م ي٘مع قمٚمٞماف ظما٤مـمُرهؿ ويقا

ٓ شم٠مُمااؾ ومااٞمام يمتٌااف اًمٕمٚمااام  هاا٤م يٙمِمااػ طم٘مٞم٘ماا٦م إُماار وي٘مٞمااد وٓ شماادىمٞمؼ وٓ ضماارٍي قمااغم ؾمااٌٞمؾ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ و

 -!ُمٓمٚم٘مف وخيّمص قم٤مُمف

                                      
 (-26١.  26جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (٧)

 (-152.  5اعمحغم سم٤مٔصم٤مر ) (2)
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سمااعُ  هااق ًمٚماادوم٤مع قمااـ  شضمٝماا٤مد اًماادومع» قمااغم اًمتًااٚمٞمؿ سماا٠من هااذا اًمٜمااقع ُمااـ اجلٝماا٤مد اعمًااٛمك قمٜمااد اًمٗم٘مٝماا٤م : اًمرا

اًمدوم٤مع قمٜمٝم٤م واًم٘مت٤مل واجلٝم٤مد ُمـ أضمؾ اؾمؽمداده٤م ُماـ أجادي اًمٙمٗما٤مر : وم٤معمٕمٜمك هٜم٤م شدي٤مر اعؾمالم» إرض

وشمًاٛمٞمتٝم٤م داَر إؾماالم طمٞمٜمئاٍذ هاق سم٤مقمتٌا٤مر ُما٤م  -!ًمإلؾمالم يماام يم٤مٟما٧م اوإقم٤مدهت٤م إمم طمقزة اعؾمالم ومؽمضمع دارً 

وهااق  ،اوهااذا اعمٕمٜمااك هااق اًمااذي ٓطمٔمااف ُمااـ ىماا٤مل ُمااـ اًمٗم٘مٝماا٤م  إن دار اعؾمااالم ٓ شمٜم٘مٚماا٥ُم داَر يمٗمااٍر أباادً  --يما٤منَ 

قب اًم٘متاا٤مل واجلٝماا٤مد ٓؾمااؽمداد وهااذا اًمااذي ذيمرٟماا٤مه ُمااـ وضماا -!ُمااع أن هااذا اًم٘مااقل واإمٞمٌػ  ،ىمااقٌل ًمٚمِماا٤مومٕمٞم٦م

أُمٌر جمٛمع قمٚمٞمف قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤م  وٟمّماقص اًمٕمٚماام  ُماـ يماؾ اعماذاه٥م  ،أي ؿمؼم ُمـ دي٤مر اعمًٚمٛملم أظمذه اًمٙمٗم٤مر

 -طمتك ٓ يٓمقل سمٜم٤م اعم٘م٤مم ،اًمٗم٘مٝم٤م ومٚمؽماضمع ذم حمٚمٝم٤م ُمـ يمت٥م  ،ومٞمف ُمٕمرووم٦م ُمِمٝمقرة

  :ًمٚمتذيمػم  ىمٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م ُمٜمت٘مًك ُمـ اعمذاه٥م اعمِمتٝمرة ؿمال٤م. ًاٞموًمٙمـ ٓ سم٠مس سم

وُمٕمٚماقٌم ذم اقمت٘ما٤مد وٞماع اعمًاٚمٛملم أناف إذا ظما٤مف » :ذم أطمٙما٤مم اًم٘مارمن ىما٤مل اجلّما٤مص : ومٛمـ احلٜمٗمٞما٦م

ومخاا٤مومقا قمااغم سمالدهااؿ وأنٗمًااٝمؿ وذرارهيااؿ أن اًمٗماارَض  ،أهااؾ اًمثٖمااقر ُمااـ اًمٕماادو ومل شمٙمااـ ومااٞمٝمؿ ُم٘م٤موُماا٦م لااؿ

إذ ًماٞمس  ،َف ومٞماف سمالم إُما٦موهاذا ٓ ظماال ،قماغم يم٤موما٦م إُما٦م أن يٜمٗمار إًماٞمٝمؿ ُماـ يٙماػ قما٤مديتٝمؿ قماـ اعمًاٚمٛملم

شُمـ ىمقل أطمٍد ُمـ اعمًٚمٛملم إسم٤مطم٦م اًم٘مٕمقد قمٜمٝمؿ طمتك يًتٌٞمحقا دُم٤م  اعمًٚمٛملم وؾمٌَل ذرارهّيؿ
(1)

 -ـها 

وم٠مُما٤م إذا قمااّؿ اًمٜمٗمااػم سما٠من هجااؿ اًمٕماادّو قماغم سمٚمااٍد ومٝماق وماارُض قماالم يٗماؽمض قمااغم يمااؾ » :وىما٤مل اًمٙم٤مؾماا٤م  

شأطمٍد ُمـ مطم٤مد اعمًٚمٛملم
(2)

 -ـها 

ئااؼ»ٟمجااٞمؿ ذم سمااـ اوىماا٤مل زيااـ اًمااديـ  ووماارض قماالم إن هجااؿ اًمٕماادو ومتخاارج اعماارأة » :ىمقًمااف» :شاًمٌحاار اًمرا

 ،ٕن اعم٘مّمقد قمٜماد ذًماؽ ٓ  ّماؾ إٓ سم٢مىم٤مُما٦م اًمٙماؾ ومٞمٗماؽمُض قماغم اًمٙماؾ ؛شدهؾماٞمواًمٕمٌد سمال إذن زوضمٝم٤م و

ورة إمم إسمٓمااا٤مل طماااؼ اعماااقمم وااااروٓ  ،ٕن سمٖمػممهااا٤م ُم٘مٜمٕمااا٤م ،يماااام ذم اًمّماااالة واًمّماااقم سمخاااالف ُمااا٤م ىمٌاااؾ ذًماااؽ

ويماذا اًمٖماريؿ خيارج إذا صا٤مر ومارض قمالم سمٖماػم إذن  ،وأوم٤مد ظمروج اًمقًمد سمٖمػم إذن واًمدياف سما٤مٕومم ،واًمزوج

ُماااـ ىمٞماااد مظمااار وهاااق آؾماااتٓم٤مقم٦م ذم يمقٟماااف ٓ سماااد و ،يماااذا ذم اًماااذظمػمة ،دائٜماااف وأن اًمااازوج واعماااقمم إذا ُمٜمٕمااا٤م أثاااام

رج ًمتٙمثاااػم أُمااا٤م اًماااذي ي٘مااادر قماااغم اخلاااروج دون اًمااادومع يٜمٌٖمااال أن خيااا ،ُػ ٟمَ دْ ومااارض قمااالم ومخااارج اعماااريض اعمُااا

د ٕن ومٞمف إره٤مسمً  يماذا ذم  ،والجاقُم اعشمٞما٤من سمٖمتا٦م واًمادظمقل ُماـ هماػم اؾماتئذان ،شوماتح اًم٘مادير»يماذا ذم  ،٤ماًمًقا

شمٚمااؽ اًمٌٚماادة ويمااذا َُمااـ ومٞمجاا٥م قمااغم وٞمااع أهااؾ  اعمًااٚمٛملماعمااراد هجقُمااف قمااغم سمٚماادة ُمٕمٞمٜماا٦م ُمااـ سمااالد  ،اعمٖماارب

 ،ُماٜمٝمؿ إن مل يٙماـ هاـ ي٘مارب ُماٜمٝمؿ يمٗم٤ميا٦م ويمذا ُمـ ي٘مرب هـ ي٘مارب ،ي٘مرُب ُمٜمٝمؿ إن مل يٙمـ سم٠مهٚمٝم٤م يمٗم٤مي٦م

                                      
 (-1٧2.  6أطمٙم٤مم اًم٘مرمن ) (٧)

 (-62.  ١سمدائع اًمّمٜم٤مئع ) (2)
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شىم٤م وهمرسم٤مؿماروهٙمذا إمم أن جي٥م قمغم وٞمع أهؾ اعؾمالم  ،أو شمٙم٤مؾمٚمقا أو قمّمقا 
(1)

 -ـها 

 ومارَض قمالم ّماػموومرض قملم إن هجٛمقا قمغم صمٖمر ُمـ صمٖمقر اعؾمالم ومٞم» :٦م اسمـ قم٤مسمديـ ؿماٞموذم طم٤م

أن اجلٝماا٤مد إذا  :شاًمااذظمػمة»قمااـ  ش٦ماًمٜمٝم٤مياا»وٟم٘مااؾ صاا٤مطم٥م  ،قمااغم ُمااـ ىماارب ُمااٜمٝمؿ وهااؿ ي٘ماادرون قمااغم اجلٝماا٤مد

وم٠مُما٤م ُماـ ورا هاؿ سمٕمٞماد ُماـ اًمٕمادّو ومٝماق ومارض  ، ومرض قملم قمغم َُماـ ي٘مارب ُماـ اًمٕمادوّماػمضم٤م  اًمٜمٗمػم إٟمام ي

وما٢من اطمتاٞم٩َم إًماٞمٝمؿ سما٠من قمجاز ُماـ يما٤من سم٘مارب ُماـ اًمٕمادو  ،يمٗم٤مي٦م قمٚمٞمٝمؿ طمتك يًٕمٝمؿ شمريماف إذا مل ُ ات٩م إًماٞمٝمؿ

وم٢مٟمااف يٗمااؽمض قمااغم ُمااـ يٚمااٞمٝمؿ وماارَض قماالم  --قا ومل جي٤مهاادواقمااـ اعم٘م٤موُماا٦م أو مل يٕمجاازوا قمٜمٝماا٤م ًمٙمااٜمٝمؿ شمٙم٤مؾمااٚم

ىم٤م وهمرسما٤م قماغم هاذا ؿماارإمم أن يٗماؽمض قماغم وٞماع أهاؾ اعؾماالم  ؿ  ؿ وصُمايم٤مًمّمالة واًمّمقم ٓ يًإمٝمؿ شمريماف صُما

شاًمتدري٩م
(2)

 -ـها 

ومارض قما٤مم ُمتٕمالم قماغم يماؾ أطماد هاـ » :شاًمٙما٤مذم»ذم يمت٤مسماف  ىما٤مل اعُما٤مم اسماـ قمٌاد اًماؼم : وُماـ اح٤مًمٙمٞما٦م

 ٤موذًماؽ أن  اؾ اًمٕمادو سمادار اعؾماالم حم٤مرسًما ،اعمداومٕم٦م واًم٘مت٤مل ومحؾ اًمًالح ُمـ اًم٤ٌمًمٖملم إطمرار يًتٓمٞمع

ًٓ  ٤م٥م قمااااغم وٞمااااع أهااااؾ شمٚمااااؽ اًماااادار أن يٜمٗمااااروا وخيرضمااااقا إًمٞمااااف ظمٗم٤موًمااااضَمااااوماااا٢مذا يماااا٤من ذًمااااؽ وَ  ؛لااااؿ  ٤مؿماااا٤ٌمسمً  وصم٘ماااا٤م

ة قماااـ اًم٘مٞمااا٤مم وإن قمجاااز أهاااؾ شمٚماااؽ اًمٌٚماااد ،وٓ يتخٚماااػ أطماااد ي٘مااادر قماااغم اخلاااروج ُم٘ماااؾ أو ُمٙمثااار ،٤مقظًم ؿمااااٞمو

 ،أهاؾ شمٚماؽ اًمٌٚمادة مُما٤م ًمازسمٕمدوهؿ ويم٤من قمغم ُمـ ىم٤مراؿ وضم٤مورهؿ أن خيرضمقا ىمٚمقا أو يمثروا قمغم طمًا٥م 

ويماااذًمؽ يماااُؾ ُماااـ قمٚماااؿ سمْمااإمٗمٝمؿ قماااـ قمااادوهؿ  ،طمتاااك يٕمٚمٛماااقا أن وماااٞمٝمؿ ـم٤مىمااا٦م قماااغم اًم٘مٞمااا٤مم ااااؿ وُماااداومٕمتٝمؿ

 ،د قماااغم ُماااـ ؾماااقاهؿوم٤معمًاااٚمٛمقن يمٚمٝمااؿ يااا ،اخلاااروُج إًماااٞمٝمؿ ٤موقمٚمااؿ أناااف يااادريمٝمؿ ويٛمٙمٜماااف همٞمااا٤مصمٝمؿ ًمزُمااف أجًْمااا

 ،طمتااك إذا ىماا٤مم سماادومع اًمٕماادو أهااؾ اًمٜم٤مطمٞماا٦م اًمتاال ٟماازل اًمٕماادو قمٚمٞمٝماا٤م واطمتااؾ ااا٤م ؾماا٘مط اًمٗماارُض قمااـ أظمااريـ

ـها شاخلروج ٤موًمق ىم٤مرب اًمٕمدو داَر اعؾمالم ومل يدظمٚمٝم٤م ًمزُمٝمؿ أجًْم 
(3)

- 

إىمٓما٤مر  إذا شمٕملم اجلٝم٤مد قمغم إقمٞم٤من سمٖمٚم٦ٌم اًمٕمدو قماغم ىمٓمار ُماـ» :أبق سمٙمر سمـ اًمٕمريب وال ىم٤مل اًم٘م٤م

شوا قمَّمْقا ّمارأو سمحٚمقًمف سم٤مًمٕم٘مر ومٞمج٥م قمغم يم٤موم٦م اخلٚمؼ اجلٝم٤مُد واخلروُج إًمٞمف وم٢من ىم
(4)

 -ـها 

أو سمحٚمقًماااف اًمٕمااادو قمااغم ىمٓمااار ُمااـ إىمٓمااا٤مر  سمٖمٚمٌاا٦ماجلٝمااا٤مد إذا شمٕماالم » :ضم٤مُمٕماا٤م يمالُمٝماااؿ ىماا٤مل اًم٘مرـمٌااال 

ًٓ  ومااا٢مذا يمااا٤من ذًماااؽ وضمااا٥م قماااغم وٞماااع أهاااؾ شمٚماااؽ اًمااادار أن يٜمٗماااروا وخيرضماااقا إًمٞماااف ظمٗم٤مومااا٤م سمااا٤مًمٕم٘مر  ؿمااا٤ٌمسم٤م وصم٘مااا٤م

                                      
 (-١6.  5اًمٌحر اًمرائؼ ذح يمٜمز اًمدىم٤مئؼ ) (٧)

 (-٧26.  6رد اعمحت٤مر قمغم اًمدر اعمخت٤مر ) (2)

 (-642.  ٧اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف أهؾ اعمديٜم٦م ) (1)

 (-5٧١.  2أطمٙم٤مم اًم٘مرمن ) (6)
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وٓ يتخٚمااػ أطمااٌد ي٘ماادر قمااغم  ،وُمااـ ٓ أب ًمااف ،ُمااـ يماا٤من ًمااف أٌب سمٖمااػم إذٟمااف ،يمااؾ قمااغم ىماادر ـم٤مىمتااف ،قظم٤مؿماااٞمو

اخلااااروج ُمااااـ ُم٘م٤مشمااااؾ أو ُمٙمثاااار وماااا٢من قمجااااز أهااااؾ شمٚمااااؽ اًمٌٚماااادة قمااااـ اًم٘مٞماااا٤مم سمٕماااادّوهؿ يماااا٤من قمااااغم ُمااااـ ىماااا٤مراؿ 

٤مىماا٦م قمااغم اًم٘مٞماا٤مم اااؿ وضماا٤مورهؿ أن خيرضمااقا قمااغم طمًاا٥م ُماا٤م ًماازم أهااؾ شمٚمااؽ اًمٌٚماادة طمتااك يٕمٚمٛمااقا أن ومااٞمٝمؿ ـم

ويماذًمؽ يماؾ َُماـ قمٚماؿ سمْمإمٗمٝمؿ قماـ قماادوهؿ وقمٚماؿ أناف يادريمٝمؿ ويٛمٙمٜماف همٞما٤مصمٝمؿ ًمزُماف أجْماا٤م  ،وُماداومٕمتٝمؿ

طمتااك إذا ىماا٤مم ياادومع اًمٕماادو أهااُؾ اًمٜم٤مطمٞماا٦م اًمتاال ٟماازل  ،اخلااروج إًمااٞمٝمؿ وم٤معمًااٚمٛمقن يمٚمٝمااؿ يااٌد قمااغم ُمااـ ؾمااقاهؿ

ار اعؾماااالم ومل يااادظمٚمقه٤م وًماااق ىمااا٤مرب اًمٕمااادو د ،ؾمااا٘مط اًمٗمااارض قماااـ أظماااريـ ،اًمٕمااادو قمٚمٞمٝمااا٤م واطمتاااّؾ اااا٤م

وٓ ظماالَف  ،ًمزُمٝمؿ أجْم٤م اخلروج إًمٞمف طمتاك ئمٝمار دياـ اهلل ونٛماك اًمٌٞمْما٦م ونٗماظ احلاقزة وخيازى اًمٕمادوّ 

ـها شذم هذا
(1)

- 

اجلٝما٤مد اًمٞماقم ومارض يمٗم٤ميا٦م : ىما٤مل أصاح٤مسمٜم٤م» :شح ُمًاٚمؿؿمار»ذم  ل اعُم٤مم اًمٜمقوي ىم٤م: وُمـ اًمِم٤مومٕمٞم٦م

وم٢من مل يٙماـ ذم أهاؾ ذًماؽ اًمٌٚماد يمٗم٤ميا٦م وضما٥م قماغم  ،قمٚمٞمٝمؿ اجلٝم٤مد إٓ أن يٜمزل اًمٙمٗم٤مر سمٌٚمد اعمًٚمٛملم ومٞمتٕملم

شُمـ يٚمٞمٝمؿ شمتٛمٞمؿ اًمٙمٗم٤مي٦م
(2)

 -ـها 

 :قمٜمااد ذيمااره ًمألطمااقال اًمتاال يتٕماالّم ومٞمٝماا٤م اجلٝماا٤مد ُمقومااؼ اًمااديـ سمااـ ىمداُماا٦م  اعُماا٤مم٤مل ىماا: وُمااـ احلٜم٤مسمٚماا٦م

جياز ٕطماٍد اًمتخٚماػ إٓ َُماـ إذا ٟمزل اًمٙمٗم٤مر سمٌٚمد اعمًٚمٛملم شمٕملّم قماغم أهٚماف ىمتا٤ملؿ واًمٜمٗماػم إًماٞمٝمؿ ومل  :اًمث٤م »

ش-- ت٤مج إمم ختٚمٗمف
(3)

 -ـها 

وإذا دظمااؾ اًمٕماادو سمااالد اعؾمااالم ومااال رياا٥َم » :شاًمٗمتاا٤موى اًمٙمااؼمى»ذم  خ اعؾمااالم اسمااـ شمٞمٛمٞماا٦م ؿماااٞمىماا٤مل 

وأناف جيا٥م اًمٜمٗماػم إًمٞماف  ،إذ سمالد اعؾمالم يمٚمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمٌٚمدة اًمقاطمادة ،جي٥م دومٕمف قمغم إىمرب وم٤مٕىمرب فأن

ش ٦م اذاصاروٟمّمقص أمحد  ،همريؿسمال إذن واًمٍد وٓ 
(4)

وم٠مُما٤م إذا هجاؿ اًمٕمادو وماال » :أجْما٤موىما٤مل ومٞمٝما٤م  ،ـها 

ش٤مرهؿ قمـ اًمديـ واًمٜمٗمس واحلرُم٦م واضم٥ٌم إو٤مقمً واروم٢من دومع  ،يٌ٘مك ًمٚمخالف وضمفٌ 
(5)

 -ـها 

وهل هجقم اًمٕمدو اًمٖم٤مزي قماغم صمٖماقر  ،يتحدصمقن قمـ طم٤مًم٦م يمثػمة اًمقىمقع ٓطمظ أن اًمٗم٘مٝم٤م  : شمٜمٌٞمف

وماال ُيٗمٝماؿ ُماـ ذًماؽ  ،ام ذم أزُما٤مهنؿؾمااٞموٕهنا٤م هال احل٤مًما٦م اعمتّماقرة ذم اًمٕما٤مدة وٓ  ،وطمٚمقًمف ا٤مدار اعؾمالم 

ط وضماقدهؿ ذم هاذه ِمااروم٘ماط أو قماـ اعمًاٚمٛملم سم شدار اعؾماالم» ُم٤م ومٝمٛمف اجلٝمٚم٦م ُمـ أن اًمدوم٤مع إٟمام هق قماـ

                                      
 (-٧52، ٧5٧.  6اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرمن ) (٧)

 (-2.  ٧1اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ) (2)

 (-٧٧6.  6اًمٙم٤مذم ذم وم٘مف اعُم٤مم أمحد ) (1)

 (-512.  5اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ) (6)

 (-51١.  5اًمٗمت٤موى اًمٙمؼمى ) (5)
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ؿ احا٤مل وؾما٤مئر وم٢من اًمدومع ىمٌؾ ذًمؽ هق قمـ اًماديـ واًماٜمٗمس صما ،اًمدار )دار اعؾمالم سمٛمٕمٜم٤مه٤م آصٓمالطمل(

رهؿ قماااـ اًماااديـ واًماااٜمٗمس واحلرُمااا٦م واااارومااا٢من دوماااع » :خ اعؾماااالم أوواااحٝم٤مؿمااااٞموًماااذًمؽ ومٕمٌااا٤مرة  --احلرُمااا٦م

  -ش٤مواضم٥ٌم إو٤مقمً 

ؿ اصااآمالطمل ووااإمف ًااااٞمؿ ًمٚمجٝمااا٤مد إمم ضمٝمااا٤مد دوماااٍع وضمٝمااا٤مد ـمٚمااا٥ٍم إٟماااام هاااق شم٘مًااااٞموًماااٞمٕمٚمؿ أن هاااذا اًمت٘م

سم٤معمٕماااا٤م  واحل٘ماااا٤مئؼ ٓ سمٛمجاااارد  وإٟمااااام اًمٕمااااؼمة ،ودرؾمااااٝم٤م وطمٗمٔمٝماااا٤م ، وااااٌط سمٕمااااض اًمٗمااااروعًاااااػماًمٗم٘مٝماااا٤م  ًمتٞم

 شاعمخٚمااػ» ؛ذم ومًاا٤مد أومٝماا٤مم هاا١مٓ  اًم٘مااقم ًاااروهااذا هااق سمٕمااض اًم ،ًمٗماا٤مظ وُمٌاا٤م  آصاآمالح واعمقاواإم٦مإ

ومل  ٘م٘ماااقا احل٘ماااا٤مئؼ ويٛمحّماااقا اعمٕماااا٤م   ،وماااا٢مهنؿ اهماااؽموا سم٤مصاااآمالطم٤مت يماااام ؾمااااٌؼ اعؿمااا٤مرة إًمٞمااااف --وأت٤ٌمقماااف

 -قملِمار  طم٘مف سمح٥ًم اًمدًمٞمؾ اًمؿمالويٕمٓمقا يمؾ 

ومٚماق أن سمٚمادة أهٚمٝما٤م ُمًاٚمٛمقن  ؟ُما٤م هاق ضمٝما٤مد اًمادومع وأجاـ يقضماد وُمتاك: ٟم٠ًمل هذا اًمًا٤مئؾ وإٓ ومٜمحـ

)دار إؾمااااالم( ذم ٟمااااقاطمل اًماااادٟمٞم٤م سمٕمٞماااادة قمااااـ دياااا٤مر   ٙمٛمٝمااااؿ طماااا٤ميمؿ ُمًااااٚمٌؿ سمٙمتاااا٤مب اهلل وؾمااااٜم٦م رؾمااااقًمف 

ٓمر قمااااغم احلٙمااااؿ ومٞمٝماااا٤م رضماااا٤مٌل زٟم٤مدىماااا٦م ؾماااااٞمو ،ؾمااااال٤مؾماٞموىمااااع ومٞمٝماااا٤م اٟم٘مااااالب قمًااااٙمري و ،اعمًااااٚمٛملم إظماااارى

ٓمروا قمااغم اًمااٌالد ًاااٞموؾماا٤مٟمدهؿ ىماا٤مدة اجلااٞمش وم ،واًمااردة قمااـ اعؾمااالم وقمٓمٚمااقا إىم٤مُماا٦م اًمّمااالة أفمٝمااروا اًمٙمٗماار

قه٤م وأظمااااذوا يٕم٦م اعؾمااااالم إمم ىمااااقاٟملم وواااإمٞم٦م وواااإمؿمااااارقمقا ذم شمٌااااديؾ ىماااا٤مٟمقن اًمٌٚمااااد ُمااااـ ؿمااااارو ،ذم أجاااا٤مم

   ؟ومام اًمقاضم٥م قمغم اًمٜم٤مس اعمًٚمٛملم ؾمٙم٤من هذه اًمٌٚمدة أن ؛إًمخ -- ٛمٚمقن اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م

أنااف جياا٥م قمٚمااٞمٝمؿ ضمٝماا٤مد هااذا احلاا٤ميمؿ اًمٙماا٤مومر  :ٓ ضمااقاَب همااػُمه قمٜمااد يمااؾ قمٚمااام  اعمًااٚمٛملم اًمااذياجلااقاب 

ًمٞمخٚمٕماقه ويٜمّحاقه قماـ احلٙماؿ وي٘مٞمٛماقا ذم ُمٙم٤مٟماف َُماـ  ٙمٛمٝماؿ  ،واخلروج قمٚمٞمف وُمٜم٤مسمذشماف سم٤مًمًاالح واًم٘متا٤مل

 ،وم٘ماط ،وإٟماام يًا٘مط قماٜمٝمؿ هاذا اًمقاضما٥م سما٤مًمٕمجز ،٤مهذا واضما٥ٌم قمٚماٞمٝمؿ اشمٗم٤مىًما -سمٙمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

وم٢من قمجزوا ورأوا أهنؿ ٓ يًاتٓمٞمٕمقن وأهناؿ وإمٗم٤م  ضمادا قماـ ُم٘م٤موُما٦م هاذا احلا٤ميمؿ اًمٙما٤مومر ودوًمتاف وضمٜماده 

وما٢مهنؿ جيا٥م قمٚماٞمٝمؿ  ،وسم٤مجلٛمٚما٦م فمٜماقا أو أج٘مٜماقا اًمٕمجاز ،وأهنؿ ُم٘متقًماقن ُمٝمزوُماقن ًماق دظمٚماقا ذم طمارب ُمٕماف

وذم  ،ؿ اًمٙماااا٤مومرطمٞمٜمئااااذ اعقمااااداد ًمٚمجٝماااا٤مد طمتااااك يّمااااٚمقا إمم ُمرطمٚماااا٦م اًم٘مااااقة واًم٘ماااادرة قمااااغم جم٤مهاااادة هااااذا احلٙماااا

ؾ ّمااٞموٍع ذم نِماارهمْماقن ذًماؽ جيا٥م قمٚماٞمٝمؿ اًمادومع سماام ي٘مادرون ُماـ اًمادقمقة وإُمار واًمٜمٝمال ويماؾ  ؾمإمل ُم

   -وإزاًم٦م طمٙمؿ اًمٙمٗم٤مر ع اهلل ؿماراعم٘مّمقد ُمـ إىم٤مُم٦م 

واشمٌٕماقا  ،إن مل يًّٚمٛمقا سمف وم٘مد ظمرضمقا قمـ إوا٤مع يماؾ أهاؾ اًمٕمٚماؿ ؟!وأت٤ٌمقمف اذا شاعمخٚمػ»هؾ يًّٚمؿ 

   -ووٚمقا والٓ سمٕمٞمدا ،وظم٤مًمٗمقا ٟمّمقص اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ،ٜملمهمػم ؾمٌٞمؾ اعم١مُم

قمااغم ,ٕن أهااؾ هااذه اًمٌٚماادة اًمتاال نّقًماا٧م  ؛وإن ؾمااٚمٛمقا وم٘مااد ىم٤مُماا٧م قمٚمااٞمٝمؿ احلجاا٦م واٟماادطمض سماا٤مـمٚمٝمؿ
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ٓمرة اًمٙمٗمااا٤مر قمٚمٞمٝمااا٤م وهمٚمٌااا٦م أطمٙمااا٤مُمٝمؿ ؾمااااٞمإمم دار يمٗمااار وطمااارٍب سمٛمجااارد  ,إصاااح ُماااـ أىماااقال أهاااؾ اًمٕمٚماااؿ

ٓ خي٤مًمػ ذم ذًماؽ أطماٌد ُماـ  ،وٌع سم٢مو٤مع اًمٕمٚمام ِمارغم إىمؾ هق ُمأو قم ،جي٥م قمٚمٞمٝمؿ اجلٝم٤مد ،اًمٙمٗمري٦م قمٚمٞمٝم٤م

ؿ ًااااٞمسمحًااا٥م اًمت٘م ؟!ومااا٢مذا ىمااا٤مُمقا وضم٤مهااادوا وماااام هاااق هاااذا اجلٝمااا٤مد إٓ ضمٝمااا٤مد اًمااادومع ،يماااام أوواااحٜم٤مه ،اًمٕمٚماااام 

وإن ؿمائ٧م  --ٕنف دومع لاذا اًمٙما٤مومر اًمّما٤مئؾ قماغم اًماديـ واحا٤مل واًمٕمارض وإرض ،اًمٗم٘مٝمل آصٓمالطمل

 ،وًمٙمااـ ٓ شمرشماا٥م قمٚمٞمااف إٓ أطمٙم٤مُمااف اخل٤مصاا٦م سمجٝماا٤مد اًماادومع --!!كْمااارٓ ي ،وم٤مومٕمااؾأن شمًااٛمٞمف ضمٝماا٤مد ـمٚماا٥ٍم 

 ،وأقمٔمٛمٝماا٤م أنااف ُمتٕماالٌم قمااغم أصااح٤مب شمٚمااؽ اًمٜم٤مطمٞماا٦م سمخااالف ضمٝماا٤مد اًمٓمٚماا٥م اعمٕمااروف ذم اصاآمالح اًمٗم٘مٝماا٤م 

وع سماااؾ واضمااا٥ٌم ُماااع اًم٘مااادرة ِمااااراعمٝماااؿ أناااف ضمٝمااا٤مٌد ُم --!!ومٝماااذه ذم اًمٜمٝم٤ميااا٦م جمااارد اصااآمالطم٤مت أهيااا٤م اعٟمًااا٤من

   -سمٖمػم قمذٍر وم٤مؾمٌؼ ُمًتحٌؼ ًمٚمٕم٘مقسم٦م ؾم٤مىمط اًمٕمداًم٦مواعمتخٚمػ قمٜمف 

وسُمٕماادهؿ قمااـ اًمتح٘مٞمااؼ  ،ومتاادسمر هااذا اعمثاا٤مل ًمٙماال شماادرك ُماادى اهمااؽمار اًم٘مااقم سم٤مًٕمٗماا٤مظ وآصاآمالطم٤مت

 -اط ُمًت٘مٞمؿصارواهلل هيدي ُمـ يِم٤م  إمم  --واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع

ـ وضمااااقد دار وقمٞم٦م اجلٝمااا٤مد ُماااِماااارعمٓ سماااد أناااف  ,شاعمخٚمااااػ»ح سماااف ّمااااريماااام ي,واقمٚماااؿ أن طم٘مٞم٘مااا٦م ىماااقلؿ 

وضمااقد : وقمٞم٦م اجلٝماا٤مد هااقِمااارط ُمؿمااارأن : يٕمٜماال ،هااذا ىمااقلؿ --ًمإلؾمااالم يٜمٓمٚمااؼ ُمٜمٝماا٤م اجلٝماا٤مد واعمج٤مهاادون

ٕناف ٓ  ،وهذا يمٚمف ُمـ اًم٤ٌمـمؾ واًمٙمذب قمغم اهلل ورؾماقًمف وديٜماف --دوًم٦م إؾمالُمٞم٦م هٙمٜم٦م ُمٜمٝم٤م يٜمٓمٚمؼ اجلٝم٤مد

طماد ُماـ أهاؾ اًمٕمٚماؿ ُماـ أهاؾ اًمًاٜم٦م قماغم ومل ي٘ماؾ سماف أ ،وُما٤م أنازل اهلل سماف ُماـ ؾماٚمٓم٤من ،دًمٞمؾ قمٚمٞماف وٓ سمرها٤من

وإٟماام هاق ٟمٗماس ىماقل اًمراومْما٦م أظمازاهؿ اهلل إٟماف ٓ ضمٝما٤مد إٓ سم٢مُما٤مم ويٕمٜماقن  ،ُمدار شما٤مريخ اعؾماالم وماٞمام ٟمٕمٚماؿ

وٓيااا٦م اًمٗم٘مٞماااف اًمٜم٤مئاا٥م قماااـ اعُمااا٤مم »ال٤مًمااؽ ووواااع لاااؿ ٟمٔمرياا٦م  شاخلٛمٞمٜمااال»طمتااك ضمااا٤م   ،سمااف اعُمااا٤مم اعمٕمّماااقم

 -!!ٞم٦م اًمت٤مرخيٞم٦مًمٞمخرضمٝمؿ ُمـ هذه اًمْم٤مئ٘م٦م اًمٗم٘مٝم ؛شاًمٖم٤مئ٥م

ًمٚمٛمًٚمٛملم يم٤مٟم٧م  اومٚمق ومرض أن سمٚمدً : وصقرة أظمرى ؿمٌٞمٝم٦م سمام ذيمرٟم٤مه شمٌلم وم٤ًمد هذا اًم٘مقل ووالًمف

ئُٕمُف ؿمااااارنٙمااااؿ سم٤معؾمااااالم وشمٕمٚمقهاااا٤م  ومتقضمااااف ٟمحقهاااا٤م قماااادٌو سم٘مقشمااااف وضمٞمِمااااف يريااااُد  ؛قمٚمٞمٝماااا٤م ؾمااااٚمٓم٤مٟمف وهيااااٞمٛمـا

ؾماالم وـم٠متاف أىمادام اًمٕمادو ُيَٕماّد وم٢من ضمٝم٤مد أهٚمٝما٤م قمٜماد أول ضماز  ُماـ أرض اع ،ُمدامهتٝم٤م واًمٖمٚم٦ٌم قمغم أهٚمٝم٤م

 ،ومااا٢مذا شمٖمٚمااا٥م هاااذا اًمٕمااادو قماااغم اًمٌٚماااِد وسمًاااط ؾماااٚمٓم٤مٟمف ،طمتاااك قماااغم ىماااقل هاااذا اعمخٚماااػ اعمٗمتاااقن ،ضمٝمااا٤مَد دوماااعٍ 

وشمٌادل احلٙماُؿ ذم ـمروما٦م قمالم وصا٤مر اجلٝما٤مُد  إمتف أن احلا٤مل ىماد اٟم٘مٚما٥م وماقرً ؿمااٞمىماقل هاذا اعمٗمتاقن وْماك ومٛم٘مت

ٕنف مل يٕمد هٜم٤مك داُر إؾماالم جيا٥م اًمادوم٤مع  ،٤موقمً ِمارًمٞمس ُم قمٜمد أول حلٔم٦م شمًٚمط اًمٙمٗم٤مِر وهمٚمٌتٝمؿ قمغم اًمٌٚمدِ 

ومٝماااؾ ياااذه٥م لاااذا قم٤مىماااؾ يااادري ُمااا٤م  ،قمٜمٝمااا٤م سمٕمااادُم٤م صااا٤مرت اًم٘ماااقة واًمًاااٚمٓم٦م ذم ياااد اًمٕمااادو اًمٙمااا٤مومر اعمتٖمٚمااا٥م

د ُمٜمٝماااا٤م إؾماااا٘م٤مط واضماااا٥م اجلٝماااا٤مد اًمااااذي سماااادأت ُمٕم٤مٟمٞمااااف ًاااااٞمٓم٤مٟمٞم٦م وؿمااااٌٝم٦م إسمٚمٞمؿماااااٞمأم هااااق ٟمٗمثاااا٦م  ؟!ي٘مااااقل ٦م ياااارا

 -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،ومٚمٞمتدسّمر اًمٕم٤مىمُؾ ذًمؽ !-!ي ذم أُم٦م اعؾمالمًاروطم٘م٤مئ٘مف شم
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 ،وُمـ اعمقاوع اًمتل جي٥م ومٞمٝم٤م قمغم اعمًٚمٛملم طمتاك نّماؾ اًمٙمٗم٤ميا٦م ،أن ُِمـ ُمقضما٤ٌِمت اجلٝم٤مد: اخل٤مُمس

وإن مل ي٘ماؿ سماف َُماـ يٙمٗمال أثاؿ اجلٛمٞماع طمتاك ي٘مقُماقا سماف أو ي٘ماقَم  ،وم٢من ىم٤مم سمف ُمـ يٙمٗمل وم٘مد يمٗمك وٟم٤مل إضمر

ى قمٜماد ؾمااروُمٕمٚماقٌم يماؿ ًمٚمٛمًاٚمٛملم ُماـ أ ،ُماـ أجادي اًمٙمٗما٤مرعمًاٚمٛملم ى اؾماارختٚماٞمَص أ: سمف ُماـ يٙمٗمال ُماٜمٝمؿ

ومٚمااق ىماا٤مم اعمج٤مهاادون ي٘ماا٤مشمٚمقن أقماادا  اهلل ويٜمٙمااقن ومااٞمٝمؿ ويتحّٞمٜمااقن ومااٞمٝمؿ اًمٗماارص ًمتخٚمااٞمص  ؛اًمٙمٗماا٤مر اًمٞمااقم

 -!يمٞمػ وهق ومرٌض قمٜمد وٞمع اًمٕمٚمام  ،وقمٛمٌؾ ص٤مًمح ،وع وٓ ؿمؽِمارى اعمًٚمٛملم ومٝمذا ُمؾمارأ

 ،وما٢من اًمقٓيا٦م ُمٕمٝماؿ ىم٤مئٛماا٦م ؛ا  ُمًتْماإمٗملمؾماارإٓ أن يٙمقٟماقا أ» :ل اسماـ اًمٕمااريب احا٤مًمٙمواال ىما٤مل اًم٘م٤م

ة لااؿ واضمٌاا٦م سم٤مًمٌاادن سماا٠مٓ يٌ٘مااك ُمٜماا٤م قماالم شمٓماارف طمتااك ٟمخاارج إمم اؾمااتٜم٘م٤مذهؿ إن يماا٤من قمااددٟم٤م  تٛمااؾ ّمااارواًمٜم

ًمٜماااا٤م ذم اؾمااااتخراضمٝمؿ ،ذًمااااؽ يمااااذًمؽ ىماااا٤مل ُم٤مًمااااٌؽ ووٞمااااُع  ،طمتااااك ٓ يٌ٘مااااك ٕطمااااد درهااااؿٌ  ،أو ٟمٌااااذل وٞمااااع أُمقا

ئـ  ،اًمٕمادو ؾماروإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن قمغم ُم٤م طمؾ سم٤مخلٚمؼ ذم شمريمٝمؿ إظمقاهنؿ ذم أوم٢مٟم٤م هلل  ،اًمٕمٚمام  وسم٠مجادهيؿ ظمازا

شإُمقال وومْمقل إطمقال واًمٕمدة واًمٕمدد واًم٘مقة واجلٚمد
(1)

 -ـها 

هاااق هاااذا  ،سماااؾ وشمٕمّٞمٜماااف قماااغم واااٞمٕمٝمؿ ،وٓ ؿماااؽ أن أطماااد أؾمااا٤ٌمب وضماااقب اجلٝمااا٤مد قماااغم اعمًاااٚمٛملم اًمٞماااقم

وؾمااا٤مئر إظماااقاهنؿ  شاًم٘م٤مقمااادة»وٓ ؿماااؽ أن اعمج٤مهاااديـ ُماااـ  ،ىؾمااااراًمًااا٥ٌم اًماااذي ذيمرٟمااا٤مه وهاااق ختٚماااٞمص إ

 ،أهاااؾ اًمتقطمٞماااد واًمًاااٜم٦م واًمٕم٘م٤مئاااد اًمًاااٚمٗمٞم٦م اًمًاااٚمٞمٛم٦م جي٤مهااادون ُماااـ أضماااؾ ذًماااؽ ُماااع سمااا٤مىمل اعم٘م٤مصاااد اعمرقمٞمااا٦م

 -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

هاا٥م أن اعمج٤مهااديـ اًمٞمااقم أقماازهؿ اهلل ىماا٤مُمقا : أنااف قمااغم اًمتٜماااّزل ي٘ماا٤مل لااذا اعمٕمااؽمض اجل٤مهااؾ: اًمًاا٤مدس

يٌتٖمااقن  ،أو أي يمٗماا٤مٍر ُمًتْماإمٗملم ,قمااغم زقمٛمٙمااؿ اًم٤ٌمـمااؾ, شاًمٙمٗماا٤مر» دون ُمااـ أضمااؾ ختٚمااٞمص ىمااقُمٝمؿجي٤مهاا

 ؟!وماااام طمٙماااُؿ ذًماااؽ قمٜمااادك --ختٚمٞمّماااٝمؿ ُماااـ فمٚماااؿ اًمٔمٚمٛمااا٦م اًمٗمراقمٜمااا٦م ونريااارهؿ ُماااـ ىمٝمااار اجلٌااا٤مريـ اًمٓمااا٤مهملم

وُمااااقآة ًمٚمٙمٗماااا٤مر  هااااذا يمٗمااااٌر سماااا٤مهلل : أو ي٘ماااا٤مل ؟هااااذا ىمتاااا٤مل ذم ؾمااااٌٞمؾ اًمٓماااا٤مهمقِت : وهااااؾ يّمااااّح أن ي٘ماااا٤مل

 --!!سمّٞمٜمقا ًمٜم٤م ؟أو ُم٤مذا ؟هذا ًمٞمس ىمت٤مٓ عقمال  يمٚمٛم٦م اهلل: أو ي٘م٤مل ؟يملمارِماعم

 ،ًمااااق ىماااادر اعمج٤مهاااادون أن ذًمااااؽ ومٞمااااف ُمّمااااٚمح٦م ًمإلؾمااااالم واعمًااااٚمٛملم: وأُماااا٤م ٟمحااااـ ومٜم٘مااااقل سمحٛمااااد اهلل

وًمٞمٙمقٟمااااقا  ،٤مرمحاااا٦ًم اااااؿ وإطمًاااا٤مٟمً  ،سمتخٚمااااٞمص اًم٘مااااقم ُمااااـ اًم٘مٝماااار ونرياااارهؿ ُمااااـ اجلٌاااا٤مسمرة اعمًااااتقًملم قمٚمااااٞمٝمؿ

وٕن اعمرضماق  ُماٜمٝمؿ أهناؿ إذا نارروا يٙمقٟماقن أدقماك وأدٟماك إمم ىمٌاقل دقمقشمٜما٤م  ،ٓظمتٞما٤مرىم٤مدريـ قماغم طمًاـ ا

وًمٜمتقّصاؾ سماذًمؽ إمم إىم٤مُما٦م اًماديـ وروماع رايا٤مت  ،إًمٞماف اًمرضماقعوأىمرَب إمم ىمٌقل اعؾمالم واًمادظمقل ومٞماف أو 

ُم٘م٤مصاد اجلٝما٤مد  واحلا٤مُل أناف مل يقضَماد ـمرياٌؼ إمم ضمٝما٤مد أقمادا  اهلل ون٘مٞماؼ ،دقمقة اًمتقطمٞمد يٗمل  إًمٞمٝم٤م اًمٜما٤مُس 

                                      
 (-66١.  2أطمٙم٤مم اًم٘مرمن )( ٧)
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ٍل ُمٕمّٞمٜماا٦م يمااام هااق اظمتٞماا٤مر سمٕمااِض  ،وماا٢من هااذا ضماا٤مئٌز إن ؿماا٤م  اهلل  --همااػم هااذا اًمٓمريااؼ ذم فماارٍف ُمٕماالّم وأطمااقا

دً  ،اًمٕمٚمام     -سمف إقمالُ  يمٚمٛم٦م اهلل اويٙمقن طمٞمٜمئٍذ ضمٝم٤مدا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ُمرا

: ذم ومّمااؾ شٌاالمضم١مٟماا٦م اعمٓمٞم» ُمااـ أىمااقال اًمٕمٚمااام  ذم رؾماا٤مًمتف شأبااق ىمتاا٤مدة»خ ِماااٞمواٟمٔماار ذم هااذا ُماا٤م وٕمااف اًم

ًٓ  ؛شلؿماُمع اًمٜمج٤م ن٘مٞمؼ طمدي٨م ىمت٤مل اًمزسمػم »  --ُمٝمٛم٦م وومت٤موى ًمٚمٕمٚمام  ذم اعم٠ًمخ٦م وم٢مٟمف ؾم٤م. أىمقا

ىماا٤مل ُم٤مًمااؽ ذم »: ًمًااحٜمقن احاا٤مًمٙمل شاعمدوٟماا٦م»ذم و» : هاا٤م ٟم٘مٚمااف أبااق ىمتاا٤مدة ومااّرج اهلل قمٜماافًاااػمٌ وهااذا ضمااز  ي

ًماااف وجيااا٤م  ااااؿ إمم سماااالد  ا٤مشمٚمقا قمااادوً يملم يًاااتٕملم ااااؿ اعمٚماااؽ قماااغم أن ي٘ماااِماااارإؾمااا٤مرى يٙمقٟماااقن ذم سماااالد اعم

وإٟماام ي٘م٤مشَماَؾ  ؛وٓ  ؾ لؿ أن يًٗمٙمقا دُم٤م هؿ قمغم ُمثاؾ ذًماؽ ،ٓ أرى أن ي٘م٤مشمٚمقا قمغم هذا: ىم٤مل -اعمًٚمٛملم

وم٠مُم٤م أن ي٘م٤مشمٚمقا اًمٙمٗم٤مر ًمٞمدظمٚمقهؿ ُمـ اًمٙمٗمار إمم اًمٙمٗمار ويًاٗمٙمقا  ،كِماراًمٜم٤مس ًمٞمدظمٚمقا ذم اعؾمالم ُمـ اًم

  -[٧.12٧] شقمغم هذا ٤مٓ يٜمٌٖمل وٓ يٜمٌٖمل عمًٚمؿ أن يًٗمؽ دُمً  ذم ذًمؽ دُم٤م هؿ ذم ذًمؽ ومٝمذا ه٤م

: ى اعمًااٚمٛملمؾمااارًمااق ىماا٤مل ُمٚمِااُؽ اًمٙمٗماا٤مر ًمأل: ىماا٤مل اعُماا٤مم أمحااد»: ٕيب داود شُمًاا٤مئؾ اعُماا٤مم أمحااد»وذم 

ومااال سماا٠مس سمااذًمؽ  ،أظمااكم قمااٜمٙمؿ: وإن ىماا٤مل ،ومااال  ااؾ أن ي٘ماا٤مشمٚمقا ُمٕمااف ،اظمرضمااقا وم٘ماا٤مشمٚمقا أقمٓمااٞمٙمؿ يمااذا ويمااذا

ـُ إًماٞمٙمؿ: إن ىم٤مل لؿ ُمٚمؽ اًمٙمٗم٤مر: ؾوؾمئ ،رضم٤م  أن يٜمجقا 
ًِ ىما٤مل : ىما٤مل ؟هاؾ ي٘ما٤مشمٚمقن ُمٕماف ،أقمٓمٞمٙمؿ وأطم

(ُماااـ ىم٤مشماااؾ ًمتٙماااقن يمٚمٛمااا٦م اهلل هااال اًمٕمٚمٞمااا٤م ومٝماااق ذم ؾماااٌٞمؾ اهلل): رؾماااقل اهلل 
(1)

,266ص ] شٓ أدري ،

262]- 

ويمٞمااػ يم٤مٟمااا٧م  ،ة ُمااـ ديااٜمٝمؿّماااػمرطمااؿ اهلل أهااؾ اًمٕمٚمااؿ واًمت٘مااقى يمٞماااػ يماا٤مٟمقا قمااغم سم: ي٘مااقل أبااق ىمتاا٤مدة

وًماااق قمرواا٧م اًمٞماااقم قماااغم هِماااّر صاااٖمػم ضم٤مهاااؾ حااا٤م  ،شٓ أدري» :ومٝماااذا اعُمااا٤مم أمحاااد ي٘ماااقل ذم ُمًااا٠مخ٦م ،شم٘مااقاهؿ

شصمؿ ًمـ يؽمدد ذم شمٌديع خم٤مًمٗمف وًمٕمٜمف ،طمؽ ذىمٜمف ىمٚمٞمال ىمٌؾ أن خيقض ومٞمٝم٤م وي٘مقل ومٞمٝم٤م ُم٤م يرى
(2)

  -ـها 

ُمٕمٝماؿ ُماـ أضماؾ وسمالم ىمتا٤ملؿ  ،يمٞمػ ومّر. اعُم٤مم أمحد سملم ىمت٤ملؿ ُمٕمٝمؿ رضم٤مَ  أن يٜمجاقا : واٟمٔمر ًمٚمٗم٤مئدة

ـُ إًماٞمٙمؿ» :ٟمٞمِؾ ُم٤م وقمدهؿ اعمٚمُِؽ اًمٙم٤مومر سمف سم٘مقًماف ا
ًِ ٦م ِمااٞموشماردد ذم اًمثا٤م  ظم ،وم٠مضما٤مز إول ؛شأقمٓماٞمٙمؿ وأطم

   -أن يٙمقن ىمت٤مٓ ٓ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سمؾ عمجرد اًمدٟمٞم٤م

وإٟماام اًمٙماالُم ذم  ؟!!وما٠مجـ اًمٙمٗماُر وُماقآُة اًمٙما٤مومريـ ُماـ ذًماؽ ،ومٝمذا سمٕمُض يمالم إئٛم٦م ذم هذه اعمًا٠مخ٦م

 -!وىمد شمردد سمٕمُض إئٛم٦م ذم سمٕمض اًمّمقر ،قاز ُمـ قمدُمفاجل

 -واهلل أقمٚمؿ ،وم٤مهلل اعمًتٕم٤من

                                      
 (-٧2١6(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١656، 1٧24، 26٧١، ٧21صحٞمح اًمٌخ٤مري )( ٧)

 (-54ضم١مٟم٦م اعمٓمٞمٌلم )ص ( 2)
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 ،أن يٜمٗمع سمف يم٤مشمٌاف وىم٤مرئاف واًمًا٤مقمل ومٞماف سمخاػمٍ  وأؾم٠مل اهلل  ،يمت٤مسمتف طمقل هذا اًم١ًمال ًاروهذا ُم٤م شمٞم

 --وأن جيٕمٚمف ذم ُمٞمزان طمًٜم٤مهتؿ

واحلٛماااد هلل رب  ،بٟماااؽ أنااا٧م اًمقهااا٤مرسمٜمااا٤م ٓ شمااازغ ىمٚمقسمٜمااا٤م سمٕماااد إذ هاااديتٜم٤م وهااا٥ْم ًمٜمااا٤م ُماااـ ًمااادٟمؽ رمحااا٦ًم إ

وصااااغم اهلل وؾمااااٚمؿ وسماااا٤مرك قمااااغم قمٌااااده ورؾمااااقًمف حمٛمااااد ومخااااف وصااااحٌف وَُمااااـ شماااإٌمٝمؿ  ا اًمٕماااا٤معملم أوٓ ومظماااارً 

 -سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ

 قمٓمٞم٦م اهلل: يمتٌف

 ـه٧626رضم٥م 

 





 

 

 (ذ قمغم ِرؾمِٚمؽاٟمٗمُذح طمدي٨م )

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

  --اجلٍادٔة شطالئع خساصان» جملة يف ةالىافع ةادلاتع تادلقاالي الضلضلة مه ٌر شـسمت و

 شـسَحىت التاصع ع شـسَذلك يف تضع حلقات مه العدد احلادْ ع
 فتقبلً اهلل يف علٕني ؛َقد اصتشٍد الشٕخ قبل أن ٔتمٍا
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 [1ٕٗٔطٚ اٌرخخ  ،غـغاٌؼضص اٌربصٞ ػ ،ِخٍخ مالئغ سغاصبْ -اٌرٍمخ األٌٚٝ ]

 : وسمٕمد --واًمّمالة واًمًالم قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف حمٛمد ومخف وصحٌف وضمٜمده ،احلٛمد هلل طمؼ محده

ًِ  اوم٢مٟمٜمل ُمٜمذ زُمـ يمٜم٧م ُم٠مظمقذً  ٟم٤م لذه اعم٘م٤مٓتحْ سم  ،ر هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمٌٚمٞمٖم٦م اًمتل ضمٕمٚمتٝم٤م قمٜمقا

 ويمٜم٧م أزداد يمؾ يقم ُمع اًمتج٤مرب شم٠مثرا واٟمٗمٕم٤مٓ ،واًمتٛمثؾ ا٤م ،يمثػَم اًمتدسمر ذم ُمٕمٜم٤مه٤م واًمت٠مُمؾ ًمٗمحقاه٤م

ُمع اًمٙمٚمؿ وٟمٌٞمٜم٤م  --ا٤م اًمتل  ،ي٘مقل اًمٙمٚمٛم٦م اًم٘مّمػمة اجل٤مُمٕم٦م ؛اًمف اًمٙمالُم اظمتّم٤مرً ّمار واظمتُ  ،أويَت ضمقا

ومٚمٞمْمػ إًمٞمٝم٤م هذا  ؛ٓ شمٙم٤مد شمٜمحٍم وأُمثٚم٦م هذا يمثػمة ُمِمٝمقرة ذم أطم٤مديثف  ،دمٛمع اعمٕم٤م  اًمٙمثػمة ضمدا

 -اعمث٤مل أجْم٤م

اًمتٕمٌػم قمـ  :وهق ،واعجي٤مُز ُمـ ومٜمقن اًمٌٞم٤من ،شاًمًٜمـ»ر سمف يمام ضم٤م  ذم ُمَ وأَ  ، ٥م اعجي٤مز وهق 

 ،شاًمٌالهم٦م»وومٞمف ُمـ اعمٜم٤مطمل اجلامًمٞم٦م ُم٤م ُيٕمَرف ذم حمٚمف ُمـ يمت٥م  ، سم٠موضمز ًمٗمظ وأىمٍمهاعمٕمٜمك يم٤مُماًل 

ٟمً   ،سمام ومٞمٝم٤م ُمـ اعمٕم٤م  اجلٚمٞمٚم٦مو ،لذه اعم٘م٤مٓت هق ًمٚمتٜمقيف ا٤م ٤مواظمتٞم٤مري هذه اجلٛمٚم٦م اعم٤ٌمريم٦م قمٜمقا

٤مٓت ؾمتًتٓمرد يمثػما إن ؿم٤م  اهلل سمح٥ًم احل٤مضم٦م إمم ُمٕم٤مجل٦م اًم٘مْم٤مي٤م واًمتذيمػم وإن يم٤مٟم٧م اعم٘م ،ُتْحَٗمظوًم

  -سم٤مًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م

وٟمتدسمر ذم سمٕمض  ،يػ اًمذي وردت ومٞمف هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٜمٌقي٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦مِماروؾمٜمٌدأ سمذيمر احلدي٨م اًم

 -شمقيمكم واقمتامدي وقمٚمٞمف  ،صمؿ ٟمٜمٓمٚمؼ إمم ُم٤ًمئؾ ُمتٜمققم٦م سمح٥ًم ُم٤م يٗمتح اهلل شمٕم٤ممم ،ُمٕم٤مٟمٞمف

  :(--تزبض ٗ سزٜح )٭عڀٌ ايضا١ٜ غزا ۞

يمالمه٤م ُمـ قمدة ـمر. قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمٍد وقمـ  ،(1)رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ  ،احلدي٨م ُمتٗمؼ قمٚمٞمف

د أيمٛمؾ أخٗم٤مفمفّمار وؾم٠مىمت ،ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع   إمم ُم٤م هيّؿ ُمـ زي٤مداِت إًمٗم٤مظ ؿماػموأ ،قمغم إيرا

 :إظمرى

طمدصمٜم٤م  ،طمدصمٜم٤م ىمتٞم٦ٌم سمـ ؾمٕمٞمد: ش٤مب همزوة ظمٞمؼمسم ي:يمت٤مب اعمٖم٤مز»ذم  ،شصحٞمحف»ٌخ٤مري ذم ىم٤مل اًم

ىم٤مل يقم  أن رؾمقل اهلل  ،أظمؼم  ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد : ىم٤مل ،قمـ أيب طم٤مزم ،يٕم٘مقب سمـ قمٌد اًمرمحـ

                                      
 (-26١١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )62٧١صحٞمح اًمٌخ٤مري )( ٧)
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ُ قَمغَم َيَدْيفِ ): ظمٞمؼم َي٦َم هَمًدا َرضُماًل َيْٗمتَُح اَّلل  ا قُْمٓملَِم  َهِذِه اًمر  َٕ،  ُ ٌُُّف اَّلل 
َ َوَرؾُمقًَمُف َوُ ِ : ىَم٤مَل  ،( َوَرؾُمقًُمفُ ُ ٥ِمُّ اَّلل 

ُْؿ ُيْٕمَٓم٤مَه٤م ٤ٌَمَت اًمٜم ٤مُس َيُدويُمقَن ًَمْٞمَٚمَتُٝمْؿ َأهيُّ   ،وَم
ِ
ٌََح اًمٜم ٤مُس هَمَدْوا قَمغَم َرؾُمقِل اَّلل  يُمٚمُُّٝمْؿ َيْرضُمق َأْن  وَمَٚمام  َأْص

ـُ َأيِب ـَم٤مًم٥ٍِم أَ ): وَمَ٘م٤مَل  ،ُيْٕمَٓم٤مَه٤م ـَ قَمكِمُّ سْم   :وَمِ٘مٞمَؾ  (؟جْ
ِ
 ؛(ُٚمقا إًَِمٞمْفِ وَم٠َمْرؾِم ): ىَم٤مَل  ، َيِْمَتِٙمل قَمْٞمٜمَْٞمفِ ُهَق َي٤م َرؾُمقَل اَّلل 

 
ِ
ٌََّمَؼ َرؾُمقُل اَّلل  ـْ سمِِف َوضَمعٌ  ؛ذِم قَمْٞمٜمَْٞمِف َوَدقَم٤م ًَمفُ  وَم٠ُميِتَ سمِِف وَم أَ طَمت ك يَم٠َمْن مَلْ َيُٙم َي٦مَ  ،وَمؼَمَ ا  :وَمَ٘م٤مَل قَمكِم   ،وَم٠َمقْمَٓم٤مُه اًمر 

« 
ِ
٤مطَمتِِٝمؿْ ): وَمَ٘م٤مَل  ش؟ت ك َيُٙمقُٟمقا ُِمْثَٚمٜم٤َمُأىَم٤مشمُِٚمُٝمْؿ طَم  ،َي٤م َرؾُمقَل اَّلل  ًَ صُمؿ  اْدقُمُٝمْؿ إمَِم  ،اْٟمُٗمْذ قَمغَم ِرؾْمٚمَِؽ طَمت ك شَمٜمِْزَل سمِ

 ومِٞمفِ  ،اِعؾْماَلمِ 
ِ
ـْ طَمؼ  اَّلل  ُهْؿ سماَِم جَي٥ُِم قَمَٚمٞمِْٝمْؿ ُِم ُ سمَِؽ َرضُماًل َواطِمًدا ،َوَأظْمؼِمْ َْن هَيِْدَي اَّلل  َٕ  

ِ
ـْ  ظَمػْمٌ  ،وَمَقاَّلل  ًَمَؽ ُِم

 -ـها (َأْن َيُٙمقَن ًَمَؽ مُحُْر اًمٜم َٕمؿِ 

 

 ّٛٝتاصٜخ ايكق١ َٚع٢ٓ اي:  

طم٤مدصم٦م أو واىمٕم٦م همزوة أج٤مم »: اعم٘مّمقد سم٤مًمٞمقم ذم ُمثؾ هذا اًمتٕمٌػم ،اًم٘مّم٦م إذن وىمٕم٧م ذم يقم ظمٞمؼم

 ًمٙمٚمٛم٦م وإٟمام هق اؾمتٕمامل قمرذم ،ومال يٚمزم أن يٙمقن يقًُم٤م واطمًدا سم٤معمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٚمٞمقم ،شظمٞمؼم وومتحٝم٤م

ويقم  ،يقم سمدرٍ : ويمذا ذم اعؾمالم --وُم٤م ؿم٤مسمف ،شويقم سُمٕم٤مث ،يقم ذي ىم٤مر: أج٤مم اًمٕمرب»: يمام ي٘م٤مل ،شيقم»

ۇ ژ ٹٹ ؛أج٤مم اهلل :وُمٜمف --وهٙمذا ،ويقم اًمػمُمقك ،٦مؾماٞمويقم اًم٘م٤مد ،ويقم اخلٜمد. ،أطمدٍ 

: شيقم ظمٞمؼم»ىم٤مل  إن اًمٜمٌل : وأن٧م شمرى أن اًمّمح٤ميب  ذم طمديثٜم٤م هذا ىم٤مل ،[5: ]إسمراهٞمؿ ژۆ ۆۈ

ي٦م ) وم٤مًم٘مّم٦م طمّمٚم٧م ذم اًمٞمقم اًم٤ًمسمؼ ًمٞمقم آٟمٓمال. ًمٚمٖمزو اًمذي وىمع ومٞمف اًمٗمتح قمغم  --(همًدإقمٓملم اًمرا

 ،ظمٞمؼم ىمري٤ٌم ُمـ اًمِمٝمر اًمٜمٌل صار ٤م ىمد طم٤موأجًْم  ،وهذا واوح ،شيقم ظمٞمؼم»: وُمع ذًمؽ ىم٤مل ،يد قمكمّ 

فمٚمقا أج٤مُم٤م  ٤موًمقن  ن اًمّمح٤مسم٦م أى وىمد ضم٤م  ذم رواي٤مت أظمر ،طمتك ومتح طمّمقهن٤م واطمًدا شمٚمق أظمر

 -اًمخ (--ٕقمٓملم) طمتك ىم٤مل اًمٜمٌل  ،ومتح طمّمـ ظمٞمؼم اًمٙمٌػم صمؿ يٜمٍمومقن وٓ يتٛمٙمٜمقن ُمٜمف

دو ومٞمٝم٤م هؿ يٗم٦م، سمٕمد صٚمح احلديٌٞم٦م، اًمٕمِمارذم اًمًٜم٦م اًم٤ًمسمٕم٦م ًمٚمٝمجرة اًمٜمٌقي٦م اًمويم٤مٟم٧م همزوة ظمٞمؼم 

ٝمؿ ىمًؿ ؾمٙمٜمقه٤م ُمٜمذ أزُم٤من ـمقيٚم٦م قمؼم ًمٕمٜمٝمؿ اهلل، واًمٞمٝمقد ذم ظمٞمؼم ُمٜم ؛اًمٞمٝمقد اعمٖمْمقب قمٚمٞمٝمؿ

ُمـ اعمديٜم٦م  هجرات ُمـ أرض اًمِم٤مم وهمػمه٤م، وىمًؿ مظمر هؿ هـ جل٠م إًمٞمٝم٤م سمٕمد أن أظمرضمٝمؿ اًمٜمٌل 

ىمٞمٜم٘م٤مع ويم٤مٟمقا أهؾ دم٤مرة وومالطم٦م، ويمٕم٤مدهتؿ وسمٜمل اعمٜمقرة وأضمالهؿ قمٜمف وهؿ سم٘م٤مي٤م سمٜمل اًمٜمْمػم وىمرئم٦م 

ام  ُمٕمرووم٦م، أيمؼمه٤م طمّمـ ة ويمٌػمة ل٤م أؾميم٤مٟمقا يًٙمٜمقن طمّمقٟم٤م حمّمٜم٦م، ويم٤مٟم٧م طمّمقهنؿ يمثػم

 -ووىمٕم٧م ومٞمف ىمّم٦م هذا احلدي٨م  وهق اًمذي ومتحف قمكم ؛,سمٗمتح اًم٘م٤مف, شٛمقصاًم٘مَ »

ٟمحـ  :ظمٞمؼم ؾم٠مخف أهٚمٝم٤م ُمـ اًمٞمٝمقد أن يٕم٤مُمٚمٝمؿ ذم إُمقال قمغم اًمٜمّمػ، وىم٤مًمقا  وح٤م ومتح اًمٜمٌل 
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هؿ، ومٙم٤مٟمقا قمغم ذًمؽ إمم أن أضمالهؿ أقمٚمؿ ا٤م ٟمٙمؿ وأقمٛمر ل٤م ومٗمٕمؾ، قمغم أنف إذا ؿم٤م  أن جيٚمٞمٝمؿ أضمال

  -ذم ظمالومتف قمٛمر 
 

 ٜٸتٴٗا ؛ايضا١ٜ  : َعٓاٖا ٚأُٖٝتٴٗا ٚصَظڇ

ي٦م اًمٙمٌػمة ِماراجلامقم٤مت اًمٌ ( ذم احلرب ُمـ ىمدم اًمزُم٤من ُمٜمذ أن سمدأت شمتٛمٞمزٕقمٓملم اًمراي٦م): ىم٤مل

قم٤مت يم٤من ًمٚمٜم٤مس ذم طمرواؿ راي٤متوطمروب ودظمٚم٧م ذم  ،وإُمؿ رومٕمقهن٤م الم اًمتل يوهل إقم ؛سا

ُمٜمٝمؿ واًمِم٤مرد، ومٞم٠موي إًمٞمٝم٤م، وجيتٛمٕمقن طمقل٤م، وشمرشمٗمع ُمٕمٜمقي٤مهتؿ وشمِمحذ صال ويراه٤م اًم٘م٤م ،ًمٞمتٛمٞمزوا ا٤م

ئٛمٝمؿ سم٤مرشمٗم٤مقمٝم٤م وقمٚمقه٤م ورومرومتٝم٤م ذم اًمًام   -!مهٛمٝمؿ وقمزا

ئد اًمتل  ورسمام يم٤من ل٤م وىمع ذم ٟمٗمقس إقمدا  سم٤معظم٤موم٦م وإٟمزال اًمرقم٥م واًمره٦ٌم، وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمٗمقا

ًمذًمؽ يم٤مٟم٧م إُمؿ يمٚمٝم٤م قمرا٤م وقمجٛمٝم٤م شمتٖمٜمك ذم أؿمٕم٤مره٤م ومداا٤م سم٤مرشمٗم٤مع راي٤مهت٤م وقمٚمقه٤م و ٓ ختٗمك،

د اجلٞمقش، وي تٖمٜمقن سم٠مخقاهن٤م واٟمتّم٤ما٤م، وظمٗم٘مٝم٤م ورومرومتٝم٤م ُمع اًمري٤مح، واٟمتِم٤مره٤م ذم القا ، وومق. ؾمقا

 -إًمخ --ودًٓمتٝم٤م ٤مواعمٕمٜمك وعمٕم٤مهنز وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمرُم

ي٦م يمذًمؽقمغم اخت٤مذ اًم وضمرى قمٛمؾ ٟمٌٞمٜم٤م  ٟم٤م إمم وٚم٦م ؿمارح٤م ذم ذًمؽ ُمـ اعمٜمٗمٕم٦م اًمٔم٤مهرة اًمتل أ ؛را

 -يٕمتفؿماروهٙمذا  ،ُمٜمٝم٤م، وهٙمذا يم٤من 

  ومٞمف ُمّمٚمح٦م وُمٜمٗمٕم٦م دٟمٞمقي٦م أو أظمروي٦م ظم٤مًمّم٦م أو راضمح٦م، ه٤م يم٤من اًمٜم٤مس يٗمٕمٚمف ىمٌؾ ؿماليمؾ 

ظمؾ قمٚمٞمف ُم٤م يّمٚمحف اعؾمالم، وه٤م شمٗمٕمٚمف إُمؿ، أىمره أو أُمر سمف وطم٨م قمٚمٞمف، وُم٤م زاده إٓ ىمقة، ورسمام أد

ي٦م هل ُم٤م يًٛمٞمف اًمٜم٤مس اًمٞمقم  وٟمٗمك قمٜمف ُم٤م داظمٚمف ُمـ وم٤ًمد، سمحًٌف، يمام هق ُمًٌقط ذم ُمقوٕمف، وم٤مًمرا

 -٤م اًمٌٜمد، ووٕمف سمٜمقد، وشمًٛمك أجْم٤م اًمٚمقا ، ووٕمف أخقي٦مؿ، ويم٤مٟم٧م شمًٛمك أجًْم ٚمَ اًمٕمَ 

ي٤مه وسمٕمقصمف، ؾمارذم همزواشمف و ًمٙمـ ذم شمٍمف اًمٜمٌل  ي٦م و ؛اظمتٚمػ قمٚمامؤٟم٤ما اًمٚمقا  يم٤مٟم٤م هؾ اًمرا

وإذا يم٤مٟم٤م  ؟٤م ُمتٖم٤ميرانأو مه ؟قٟمف اًمٚمقا يًٛمّ  قٟمف اًمراي٦م، وُمرةً ، ُمرة يًٛمّ   واطمدٌ ؿمالُمؽمادوملم، أي مه٤م 

 ؟ومام اًمٗمر. سمٞمٜمٝمام ؛ُمتٖم٤ميريـ

ؾمقا ، وىمد  ،ومتًٛمك راي٦م أو ًمقا ً  وم٢من يم٤مٟم٧م واطمدة ؛أهنام جيتٛمٕم٤من ويٗمؽمىم٤من ,واهلل أقمٚمؿ,وإفمٝمر 

(اإ  داومع اًمٚمقا  همدً ): يدة إؾمٚمٛمل رَ ػمه ُمـ رواي٦م سمُ وهم شأمحد»ضم٤م  ذم احلدي٨م قمٜمد 
(1)

وإن يم٤من  ،

أطمده٤م ًمٚم٘مٞم٤مدة وعُم٤مرة اجلٞمش، وإظمري٤مت ًمٚمٗمروع وًمٙمؾ ىمقم أو جمٛمققم٦م أو ىمٓمٕم٦م ُمـ اجلٞمش، وم٤مًمذي 

                                      
 ( وىم٤مل إرٟم١موط: صحٞمح-22221ُمًٜمد أمحد ) (٧)
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 -ًمٚم٘مٞم٤مدة يًٛمك اًمٚمقا ، واًمذي ًمٚمٗمروع يًٛمك اًمراي٤مت، واهلل أقمٚمؿ

هٜم٤م إؿم٤مرة، وهق ُمٌح٨م ضمز  ُمٜمف شم٤مرخيل أديب، وومٞمف  ِماػموشمتٌع أُمثٚم٦م ذًمؽ وأدًمتف يٓمقل، وإٟمام ٟم

ذم راي٤مشمف وأخقيتف، وأؿمٙم٤مل٤م وأخقاهن٤م وُم٤م يٙمت٥م ومٞمٝم٤م وُمٕمروم٦م ُم٤م  ُمـ ضمٝم٦م آىمتدا  سمٗمٕمٚمف  ٤مأطمٙم٤مم أجًْم 

  --يم٤من يراقمٞمف ُمـ احلٙمٛم٦م ومٞمٝم٤م، وهمػم ذًمؽ

ي٦م ُمٕمٜمًك مظمر  يمحدي٨م ؛٤مدي٨ماعمٕمٜمك اًمذي ضم٤م  ذم سمٕمض إطموهق اجل٤مٟم٥م اعمٕمٜمقي ل٤م وهق : وًمٚمرا

  سم٤مؾمؿ ُم٤م ًمف ُمالسم٦ًم ِمالًمخ، ؾمٛمل راي٦م واهلل أقمٚمؿ ُمـ سم٤مب شمًٛمٞم٦م اًما (--ُمـ ىم٤مشمؾ ن٧م راي٦م قمٛمٞم٦م)

 -!وٓ ُمِم٤مطم٦م ،ز إذن، إن ؿمئ٧َم ومٝمق دمقّ  ؛سمف فم٤مهرةٌ 

ي٦م يمام وصٗمٜم٤مه٤م هل شمٕمٌػم قمـ اًم٘مقم وإُم٦م اًمذيـ يتخذوهن٤م ويرومٕمقهن٤م ، وشمٕمٌػم قمـ هذه وذًمؽ أن اًمرا

ي٦م، وهذه اجلٝم٦م إٟمام شمتخذ هذه ي٦م وِماراًم٘مقة اًمٌ اجلٝم٦م اًم٘مقُمٞم٦م أو اًمديٜمٞم٦م أو همػمه٤م اًمتل شمتخذ هذه اًمرا

ي٦م اعمخّمقص٦م وشمّمٜمٕمٝم٤م ودمٕمٚمٝم٤م ُمٕمؼمة قمٜمٝم٤م هٞم   زة ل٤م، ُمٜم٤مدي٦م سمدقمقهت٤م وقمّمٌٞمتٝم٤م، ٟم٤مـم٘م٦م سمٗمٙمرهت٤م اًمرا

سمال ؿمؽ،  ًمؽ دائاًم وًمذًمؽ دمتٝمد يمؾ ضمٝم٦م أن دمٕمؾ رايتٝم٤م شمٕمؼم أصد. شمٕمٌػم قمٜمٝم٤م، وهل يمذ ،وومٚمًٗمتٝم٤م

ي٦م اًمتل هل اًمٕمٚمؿ (اًمٕمالىم٦م) ومقضمف آرشم٤ٌمط ي٦م سم٤معمٕمٜمك اًمذي  ،سملم اًمرا وهل ىمٓمٕم٦م اًم٘مامش، وسملم اًمرا

 -ٟمتحدث قمٜمف هٜم٤م واوح ضمكم

واًمٙم٤مومر ي٘م٤مشمؾ ن٧م راي٦م ىمقُمف  ، إم٨م سمف حمٛمدً وم٤معمًٚمؿ ي٘م٤مشمؾ ن٧م راي٦م اعؾمالم ديـ اهلل اًمذي سم

ٟمٞم٦مٍ ك، هيقدي٦م أِماراًمٙمٗم٤مر، ن٧م راي٦م اًمٙمٗمر واًم ػمه٤م، ؾمقا  يم٤من يرومع أو هم ٦مٍ ؾماٞمأو جمق ، أو وصمٜمٞم٦مٍ و ٟمٍما

 --!ذم ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م أو مل يٙمـ يرومع (ىمٓمٕم٦م ىمامش)قمٚمٛمف اخل٤مص 

سمٙمؾ ُم٤م شمٕمؼم قمٜمف هذه  شاًمقٓي٤مت اعمتحدة إُمريٙمٞم٦م»ي٘م٤مشمؾ اًمٞمقم ن٧م راي٦م  :اجلٜمدي إُمريٙمل

قٟمف سم٤مًم٘مٞمؿ إُمريٙمٞم٦م واحلْم٤مرة واعمدٟمٞم٦م وديـ وُمٕمت٘مدات وومٚمًٗم٤مت وُم٤م يًٛم وىمقُمٞم٦مٍ  رٍ. اًمتًٛمٞم٦م ُمـ قمِ 

 --!!  واًم٘مقة واًمٕمّمٌٞم٦م إُمريٙمٞم٦مواًمث٘م٤موم٦م إُمريٙمٞم٦م واًمٙمؼمي٤م

 -٤مٙمن٧م راي٦م أُمريدوًم٦م، ومٝمق ي٘م٤مشمؾ آٟمتام  إُمريٙمل، أي آٟمتام  واًمقٓ  لذه اًم: وسم٤مجلٛمٚم٦م

 همػم، وُمـ أضمٚمف ٓ همػم، ي٘م٤مشمؾ ن٧م راي٦م اعؾمالم، ي٘م٤مشمٚمٝمؿ ن٧م راي٦م هذا اًمديـ ٓ :واعمًٚمؿ اعمج٤مهد

ومٝمل شمرومع راي٦م اعؾمالم،  وم٢من يم٤مٟم٧م ًمإلؾمالم دوًم٦مٌ  ؛ومٝمق ي٘م٤مشمؾ ن٧م راي٦م اعؾمالم --!وسم٠مطمٙم٤مُمف ٓ همػم

ي٦م قمغم يمؾ طم٤مل، وؾمقا  رُ   ٕم٧ْم ومِ ومٝمق ن٧م راي٦م هذه اًمدوًم٦م اعؾمالُمٞم٦م، وإن مل شمٙمـ وم٤معؾمالم هق اًمرا

ي٦م هل ذًمؽ اعمٕمٜمك  (ىمٓمٕم٦م اًم٘مامش)  -اًمذي وصٗمٜم٤مهأو مل شمرومع، وم٤مًمرا
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 أخڀا٤ ؽاعت ٗ َغأي١ ايضا١ٜ : 

 --ذم هذا اًم٤ٌمب سمٕمض إظمٓم٤م  ؿم٤مع

ي٦م  :ُمٜمٝم٤م ، ٤موقمً ِمارأن شمٙمقن ُمقطمدة ن٧م أُمػم قم٤مم أقمٔمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم طمتك يٙمقن اجلٝم٤مد ُمٓ سمد أن اًمرا

 وع ن٧م راي٦م اعُم٤مم إقمٔمؿ اعمٛمٙمـ )اخلٚمٞمٗم٦م وُم٤مِماروذًمؽ ٓ ؿمؽ ذم أنف ظمٓم٠ٌم ٓ صقاب، سمؾ اجلٝم٤مد ُم

 -ر ذم ُمقوٕمٝم٤مذيمَ ي٘م٤مسمٚمف( أو سمٖمػمه، قمغم شمٗم٤مصٞمؾ شمُ 

ويٕمتّمٛمقا سمحٌؾ  اواطمدً  ٤مأن يتحدوا ويٙمقٟمقا صٗمً  ٤مجي٥م قمغم اعمًٚمٛملم واعمج٤مهديـ ظمّمقًص  --ٟمٕمؿ

، وإٟمام اًمٙمالم ذم ضمٕمؾ ذًمؽ  ٤ماهلل وٞمٕمً   -وقمٞم٦م اجلٝم٤مد قمغم يمؾ طم٤مل، ومذًمؽ ظمٓم٠مِمارعم ٤مـمً ؿماروٓ يتٗمرىمقا

ي٦م ٓ وفمـ اًمٌٕمض نتٝم٤م،  ٤موقمً ِمارد ُمطمتك يٙمقن اجلٝم٤م --!شمٙمقن ؾمٚمٗمٞم٦م شم٘مٞم٦م ٟم٘مٞم٦م ُمٝمذسم٦م نسمد أ أن اًمرا

 وم٢من ُمٜمٝمجٜم٤م ٟمحـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م أهؾ احلؼ اًمذيـ هؿ قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٜمٌل  ؛ظمٓم٠م ٤موذًمؽ أجًْم 

وهذا ُمًٌقط ذم يمت٥م  ،احلٛمدوع ُمع يمؾ سمر ووم٤مضمر ُمـ إُمرا  وإضمٜم٤مد، وهلل ِمارأن اجلٝم٤مد ُم وأصح٤مسمف

، وذًمؽ ٓ يٜم٤مذم وضمقب اؾمتٛمرار إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ ٤ماًمًٜم٦م وذم يمت٥م اًمٗم٘مف أجًْم قم٘م٤مئد أهؾ 

  -اعمٜمٙمر، واعصالح واًمدقمقة إمم اخلػم، وإمم شمٙمٛمٞمؾ اًمٜم٘مص سمحًٌف وقمغم وق  وم٘مف هذا اًم٤ٌمب ومداسمف

م سمْمع وقم ىمٞم٦م اًمٞمقم )أقمقا أنف  يـ وأرسمٕمامئ٦م وأخػ ًمٚمٝمجرة(ِماروذيمر سمٕمض أهؾ اخلػم ذم اعم٠ًمخ٦م اًمٕمرا

ق ، أصٚمح اهلل ؿم٠منٜم٤م وؿم٠منف، وه٤موم٤مطمًِم  ٤موأظمٓم٠م اًم٘م٤مئؾ ذم ذًمؽ ظمٓمً  -!!وعِمارٓ شمقضمد راي٦م، ومال ضمٝم٤مد ُم

 وهلل  ،وهلل إُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد --!قمجٞم٥م ُمـ ىم٤مئٚمف --!ىمقل ظم٤مرج قمـ أصقل اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف

ي٦م يم٤مئٜم٦م ُمقضمق ٞمامت ؾمٜمٞم٦م ؾمٚمٗمٞم٦م ٔمٜمدة وهلل احلٛمد، ومٝمٜم٤مك و٤مقم٤مت وشماحلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م قمغم ظمٚم٘مف، سمؾ اًمرا

ف ُمٜمدوطم٦م ذم ت٘م٤مد قمغم اًمٌٕمض أو مل يٕمرومٝمؿ، ومٚموُمـ يم٤من ًمف اٟم ،جم٤مهدة، وهلل احلٛمد واعمٜم٦م واًمٗمْمؾ

ًٓ ل٤م وم٢من اًمٕمٌد ي٘مقل اًمٙمٚمٛم٦م ٓ يٚم٘مل  ؛أن يتٙمٚمؿ قمـ ضمٝمؾًمف  ف ومال  ّؾ وُمـ مل يٕمرِ  ،اًمٙمثػميـ هيقي  سم٤م

قمـ ضمٝم٤مد اًمٕمدو اًمٙم٤مومر اًمّم٤مئؾ سمٛمثؾ هذه  صد   ، وإن ُمـ أقمٔمؿ أصم٤مم رضمٌؾ ٤ما٤م ذم اًمٜم٤مر ؾمٌٕملم ظمريٗمً 

هٞم٦م واًمداطمْم٦م  --!احلج٩م اًمقا

 ٍما  اًمّمٚمٞمٌلوع سمٙمؾ طم٤مل، ٕنف ضمٝم٤مد دومع ًمٚمٕمدو اًمٜم  ِماروم٤مجلٝم٤مد ُم --صمؿ قمغم اًمتًٚمٞمؿ سمٕمدم اًمراي٦م

وهذا واضم٥م دومٕمف قمغم اعمًٚمٛملم سم٤معو٤مع إىمرب وم٤مٕىمرب إمم أن  ؛اًمّم٤مئؾ اًمذي يٗمًد اًمديـ واًمدٟمٞم٤م

ويمالم  --!طؿماروقمٞم٦م ذًمؽ ِمارِمؽمط عماًمٙمٗم٤مي٦م ذم ن٘مٞمؼ اعم٘مّمقد، ٓ ظمالف ذم ذًمؽ، وٓ يُ نّمؾ 

ذم أروع ُم٤م يٙمقن ُمـ اًم٘مقة واًمقوقح، وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف  ٤موطمديثً  اًمٕمٚمام  ذم ذًمؽ ُمـ يمؾ اعمذاه٥م ىمدياًم 

  -راضمٕمقن
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  َ٘ع٢ٓ قٛي :)قاتٌ ؼت صا١ٜ ع١ُٝ َٔ( : 

٤مقَم٦مِ : )أنف ىم٤مل قمـ اًمٜمٌل  هريرة قمـ أيب  شصحٞمحف»روى ُمًٚمؿ ذم  ـَ اًمٓم  ـْ ظَمَرَج ُِم َووَم٤مَرَ.  ،َُم

٦ٌَمٍ  ،َُم٤مَت ُِمٞمَت٦ًم ضَم٤مِهٚمِٞم ٦مً  ،اجْلاََمقَم٦َم وَماَمَت  ٞم ٦ٍم َيْٖمَْم٥ُم ًمَِٕمَّم ـْ ىَم٤مشَمَؾ َن٧َْم َراَي٦ٍم قِمٛم  ٦ٌَمٍ  ،َوَُم َأْو  ،َأْو َيْدقُمق إمَِم قَمَّم

٦ٌَمً ّمار َيٜمْ  تِل ،ِهٚمِٞم ٦مٌ وَمِ٘مْتَٚم٦ٌم ضَم٤م ،وَمُ٘متَِؾ  ،قَمَّم ـْ ظَمَرَج قَمغَم ُأُم  َه٤م َووَم٤مضِمَرَه٤مْماريَ  ،َوَُم َٓ َيَتَح٤م ،ُب سَمر  ـْ ؿماك َو ُِم

َٓ َيِٗمل ًمِِذي قَمْٝمٍد قَمْٝمَدهُ  ،ُُم١ْمُِمٜمَِٝم٤م ٧ُم ُِمٜمُْف(ومَ  ،َو ًْ َٚمْٞمَس ُِمٜم ل َوًَم
(1)

 -ـها 

ي٦م اًمٕم: ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م  د سمـ طمٜمٌؾ ىم٤مل أمحيمذا  ؛هل إُمر إقمٛمك ٓ يًتٌلم وضمٝمف» ٛمٞم٦ماًمرا

ح ُمًٚمؿؿمارىم٤مًمف اًمٜمقوي ذم  شهذا يمت٘م٤مشمؾ اًم٘مقم ًمٚمٕمّمٌٞم٦م: فسمـ راهقياؾمح٤م. إواجلٛمٝمقر، ىم٤مل 
(2)

وهل  ،

ُم٠مظمقذة ُمـ اًمٕمٛمك وهق اًمْمالل وقمدم اًمٌّمػمة، ومّم٤مطمٌٝم٤م ي٘م٤مشمؾ ٓ قمغم احلؼ وٓ قمغم سمّمػمة ُمـ اهلل 

اًمٜمٔمر قمـ يمقٟمف  سمٖمّض وسمف، ذًمؽ ًم٘مقُمف أو سمٚمده ووـمٜمف ودوًمتف وُم٤م ؿم٤م ا شمؾ لقى ٟمٗمًف وٟمًٍم ٤مشمٕم٤ممم، سمؾ ي٘م

 -يٕمتف ؾمٌح٤مٟمف أو ٓؿمارسمف ذم  اُم٠مُمقرً  هلل  ٤مذًمؽ حمٌقسمً احلؼ أو ٓ، وسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ يمقن  ُمع

أي يٛمقت قم٤مصٞم٤م هلل  ؛أنف يٛمقت ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م وم٢مذا قمروم٧م أن ُمـ هذا طم٤مًمف ذم ىمت٤مًمف ىمد أظمؼم اًمٜمٌل 

وهق  ٤مومٙمٞمػ سمٛمـ ي٘م٤مشمؾ قمغم اًم٤ٌمـمؾ رأؾًم  !٤ٌمـمؾشمٕم٤ممم، ؿمٌف ُمٞمتتف سمٛمٞمت٤مت أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م، يٛمقشمقن قمغم اًم

ىمقى اًمٙمٗمر ّمار وحم٤مرسم٦م اًمديـ ويٜم كِمارواًمي٘م٤مشمؾ قمغم اًمٙمٗمر : ٕمٚمؿ أنف قمغم اًم٤ٌمـمؾ اًمقاوح اًمٌلمي

  -مُملم --ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ؟!د ذم إرض٤مًواًمْمالًم٦م واًمٕمٝمر واعمجقن واعومواًمٓمٖمٞم٤من 

ُمـ ىم٤مشمؾ ن٧م راي٦م ):  ًم٘مقًمفًاػم( هق شمٗمقمّم٦ٌمّمار ٦م أو يٜمقمق إمم قمّمٌديٖمْم٥م ًمٕمّم٦ٌم أو ي): وىمقًمف 

ُمـ اعقمراب قمغم ىمقل أيمثر اًمٜمح٤مة، أو  ٤مل ة ٓ حمّؾ ًار( هل إُم٤م وٚم٦م ُمٗميٖمْم٥مسمٞم٤مٟمف أن وٚم٦م ) --(قمٛمٞم٦م

قمٚمٞمف، أو هل وٚم٦م طم٤مًمٞم٦م  ح٤م ضمرْت  ًاػمٌ سمٕمْمٝمؿ، وهل يم٤مؾمٛمٝم٤م شمٗم ه قمغم ىمقلارً  ُم٤م شمٗم ُمقوٕمٝم٤م ُمقوعُ 

دأة، ومال تٚمٝم٤م، أو هل قمغم أوٕمػ آطمتامٓت وٚم٦م ُمًت٠منٗم٦م ُمًٌمٕم٤مُمِ  ٦م احل٤مل ىمٞمدٌ ، ووٚمٟمّم٥ٌم  ٤مٛمقوٕمٝموم

وم٢من وٚم٦م  :حمؾ ل٤م ُمـ اعقمراب أجْم٤م وهل طمٞمٜمئٍذ ظم٤مرضم٦م خمرج اًمٌٞم٤من ح٤م ىمٌٚمٝم٤م، وقمغم يمؾ اًمت٘مديرات

( ُمـ ىم٤مشمؾ ن٧م راي٦م قمٛمٞم٦م): وسمٞم٤من ووصػ وشم٘مٞمٞمد ًم٘مقًمف ارٞمًهل شمٗم ،( وُم٤م قمٓمػ قمٚمٞمٝم٤ميٖمْم٥ُم ًمٕمّم٦ٌمٍ )

 -هذا واوح إن ؿم٤م  اهللو

 ٦مًمٚمٕمّمٌوم٢من اًمذي ي٘م٤مشمؾ ن٧م راي٦م قمٛمٞم٦م هق ُمـ ي٘م٤مشمؾ ُمـ أضمؾ اًمٕمّم٦ٌم ويٖمْم٥م  ؛إذا شمٌلم ذًمؽ

ُم٤م يتٕمّم٥م ًمف اعٟم٤ًمن أي : وُمٕمٜمك اًمٕمّم٦ٌماًمٕمّم٦ٌم، أي ٓ قمغم أؾم٤مس اًمديـ، ّمار ويدقمق إمم اًمٕمّم٦ٌم ويٜم

                                      
 (-٧666صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

 (-216.  ٧2)اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج  (2)
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 -ي٘م٤مشمؾ ن٧م راي٦م قمٛمٞم٦م يٜمٍمه ويٜمح٤مز ًمف ويٙمقن ُمٕمف ُمـ اًم٘مقم واًمقـمـ وٟمحقه، ومٝمذا هق اًمذي

ًمدوًم٦م أو و٤مقم٦م هل قمغم همػم  (دٍ أو ًمقا  أو سمٜمْ  ٍ. قمٚمؿ أو سمػمَ )وهل ُمـ ىم٤مشمؾ ن٧م راي٦م : وه٤م هٜم٤م ُم٠ًمخ٦م

إٟمام اشمٗمؼ أنف ىم٤مشمؾ ُمٕمٝمؿ  هذه اًمٕمّم٦ٌم وٓ يدقمق إًمٞمٝم٤م، وٍمٙمٜمف ٓ ي٘م٤مشمؾ لذه اًمٕمّم٦ٌم وٓ يٜماحلؼ، ًم

يمٛمـ ىم٤مشمؾ ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت ن٧م راي٦م  ؛طمقالذًمؽ ذم سمٕمض إ رُ ق  َّم تَ ويُ  ،ٞمح ذم ٟمٗمًفًمٖمرض صح

ًمدومع اًمٕمدو  شصدام»ًمٚمٕمرا. ن٧م راي٦م  يمٛمـ ىم٤مشمؾ ذم أول همزو أُمريٙم٤مسمٕمض احلٙمقُم٤مت اًمٙم٤مومرة 

دم ٕماًمّم٤مئؾ إيمثر وم٤ًمدا ًمٚمديـ واًمدٟمٞم٤م، ٕنف مل يٙمـ يٛمٙمٜمف ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت إٓ ذًمؽ ًم لاًمّمٚمٞمٌ

 -ـ آًمتح٤م. ا٤موضمداٟمف و٤مقم٦م احلؼ وراي٦م احلؼ، أو ًمٕمجزه قم

ّمٞمؾ ُمّمٚمح٦م راضمح٦م ًمإلؾمالم ٤مر مظمريـ ًمٖمرض نويمٛمـ ىم٤مشمؾ ُمع سمٕمض ضمٞمقش اًمٙمٗم٤مر ود يمٗمّ 

ؿ ٚمٕم، أو ًمتحّمٞمؾ ُمّمٚمح٦م اًمتدري٥م واًمتاعؾمالمّمار أطمدمه٤م قمغم أظمر ه٤م ي١مول إمم ٟمّمار يمٜم ٛملمواعمًٚم

 -ًمٗمٜمقن احلرب واًمٕمًٙمري٦م وٟمحق ذًمؽ، وهذا ىمد أومتك سمف سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤م  ىمديام وطمديث٤م

ومٝمذا سمال ؿمؽ ٓ  ؛وىمٞم٤مدات اعمًٚمٛملم اعمقصمقىم٦م ره ويرضمع ومٞمف إمم ُمِم٤مورة اًمٗم٘مٝم٤م در سم٘مًمٙمـ هذا ي٘مدّ  

ًمٕمدم وضمقد اًم٘مٞمد واًمّمٗم٦م  ؛(ُمٞمت٦م ضم٤مهٚمٞم٦م ,إمم ىمقًمف, --ُمـ ىم٤مشمؾ ن٧م راي٦م قمٛمٞم٦م): يدظمؾ ن٧م ىمقًمف 

ؾ )اعمٌلم ذم ٟمص ن٧م راي٦م قمٛمٞم٦م اذا اًمقصػ وهذا اًمِمٙمُمـ ىم٤مشمؾ : ومٛمٕمٜمك احلدي٨م إذن ،سمٞمٜم٤مه٤ماًمتل 

 -واهلل أقمٚمؿ --يمٌػمةً  ُمرشمٙم٥ٌم  احلدي٨م(، ومامت ذم شمٚمؽ احل٤مل وم٢مٟمف قم٤مصٍ 

 

 ًٌُقتاٍ إغًِ ؼت صا١ٜ قَٛ٘ ٗ دٝؿ إغ : 

ذم   ؾماريًتح٥م ًمٚمرضمؾ أن ي٘م٤مشمؾ ن٧م راي٦م ىمقُمف، يمذا ضم٤م  ذم طمدي٨م قمامر سمـ ي٤م يم٤من اًمٜمٌل 

إٓ أن ًمف ؿمقاهد، وم٤معمٕمٜمك صم٤مسم٧م إن ؿم٤م  اهلل، ولذا وإن يم٤من احلدي٨م ذم إؾمٜم٤مده وٕمػ  وهمػمه، شاعمًٜمد»

شاًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»ذم  خ إًم٤ٌم  ِماٞمطمًٜمف اًم
(1)

-  

ُمـ طمدي٨م ُمروان واعمًقر ذم ىمّم٦م اًمٗمتح وىمّم٦م أيب  شصحٞمح اًمٌخ٤مري»ُم٤م صم٧ٌم ذم  :وُمـ ؿمقاهده

ؾمٕمد سمـ قم٤ٌمدة وُمٕمف  إنّم٤مر قمٚمٞمٝمؿ: ىمٞمؾ ًمف (؟ُمـ ه١مٓ ): ُمثٚمٝم٤م وم٘م٤مل رَ صمؿ ُمرت يمتٞم٦ٌم مل يُ : ؾمٗمٞم٤من ىم٤مل

ي٦م، وومٞمف احلدي٨م --ػمسمورايتف ُمع اًمز وضم٤م ت يمتٞم٦ٌم اًمٜمٌل : اًمرا
(2)

-  

ٜم٦م أن ي٘م٤مشمؾ ًٟم٤م اًم٘مقل سم٠من اًمؤولذا أـمٚمؼ قمٚمام ؛ضمٜم٤مدهأُمع  وهذا هق اًمذي يم٤من جيري قمٚمٞمف قمٛمٚمف 

                                      
 (-1٧٧4(، اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )٧61٧4ُمًٜمد أمحد ) (٧)

 (-626١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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شاًمٜمٝم٤مي٦مو اًمٌداي٦م»قمٜمف اسمـ يمثػم ذم ٟم٘مٚمف  ؛خ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مؿماٞميمام ذيمره  ،ىمقُمفاًمرضمؾ ن٧م راي٦م 
(1)

، 

 -وذيمره همػمه ُمـ اًمٕمٚمام  أجْم٤م

 : اًمًٜم٦م وقمٛمؾ اًمّمح٤مسم٦م ـن ُموهذه وٚم٦م ه٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف أ

غم اعمديٜم٦م قم واؾمتٕمٛمٚمف اًمٜمٌل  ،ارً ؿمٝمد سمد :وي٘م٤مل ،اٝمد أطمدً ؿميم٤من أطمد اًمٜم٘م٤ٌم  و:  أبق ًم٤ٌمسم٦م ,

 أول ظمالوم٦م قمثامن ت ذموهؿ سمٜمق قمٛمرو سمـ قمقف، ُمـ اخلزرج( يقم اًمٗمتح، وُم٤م)ويم٤مٟم٧م ُمٕمف راي٦م ىمقُمف 

قمغم اًمّمحٞمح
(2)

- 

٤من قمغم راي٦م ىمقُمف يقم صٗملم ُمع قمكميم: وائؾ سمـ طمجر  ,
(3)

-  

محؾ راي٦م ىمقُمف يقم اًمٗمتح:  إؿمجٕمل قمقف سمـ ُم٤مًمؽ ,
(4)

-  

يم٤من ُمٕمف راي٦م ىمقُمف يقم اًمٗمتح:  ضم٤مسمر سمـ قمتٞمؽ ,
(5)

-  

اي٦م ىمقُمف يقم ٤مطم٥م ريم٤من ص:  سمـ يمثػم أبق فمٌٞم٤من إقمرج اًمٖم٤مُمدي قمٌد اهلل سمـ احل٤مرث ,

٦مؾماٞماًم٘م٤مد
(6)

- 

راي٦م ىمقُمف سمٜمل ظمٓمٛم٦م يقم اًمٗمتح ، يم٤مٟم٧م ُمٕمفاًمِمٝم٤مدشملمذو :  ظمزيٛم٦م سمـ صم٤مسم٧م ,
(7)

-  

ي٦م ىمقُمف سمٜمل فمٗمر ذم همزوة اًمٗمتحيم٤مٟم٧م ُمٕمف را:  ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمامن ,
(8)

-  

 يم٤مٟم٧م ُمٕمف راي٦م سمٜمل احل٤مرث سمـ: ص٤مطم٥م إذان  سمـ قمٌد رسمف إنّم٤مري قمٌد اهلل سمـ زيد ,

اخلزرج ذم همزوة اًمٗمتح
(9)

-  

                                      
 (-2١.  ٧6ذم ذيمره وىمٕم٦م ؿم٘مح٥م ) (٧)

 (- ]اعم١مًمػ، قمدا قمزو اًمتٝمذي٥م[2٧6.  ٧2) ، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م(4.166)ومتح اًم٤ٌمري  (2)

 (- ]اعم١مًمػ[2.5١2) ؾماػم أقمالم اًمٜمٌال  ًمٚمذهٌل (1)

(- 222.  ٧2) صمالث وؾمٌٕملم ًمٚمٝمجرة ٦مطمقادث ؾمٜم: ، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م(4121) ، ُمًتدرك احل٤ميمؿ(٧١٧.  2) ٌل( اًمٙم٤مؿمػ ًمٚمذه6)

 ]اعم١مًمػ قمدا اًمٕمزو[

 (- ]اعم١مًمػ، قمدا اًمٕمزو[61.  2) ، هتذي٥م اًمتٝمذي٥م ٓسمـ طمجر(54٧.  ٧) اعص٤مسم٦م (5)

 (- ]اعم١مًمػ، قمدا اًمٕمزو[66.  6) اعص٤مسم٦م (4)

 (- ]اعم١مًمػ، قمدا اًمٕمزو[212.  2) قزيصٗم٦م اًمّمٗمقة ٓ سمـ اجل (١)

 (- ]اعم١مًمػ، قمدا اًمٕمزو[526٧ىمت٤مدة سمـ اًمٜمٕمامن اًمٔمٗمري ) سم٤مب ذيمر ُمٜم٤مىم٥مًمٚمح٤ميمؿ: اعمًتدرك  (6)

(- 2646.  ٧) هتذي٥م إؾمام  واًمٚمٖم٤مت ًمٚمٜمقوي(، 566١) قمٌد اهلل سمـ زيد سمـ قمٌد رسمف إنّم٤مرياعمًتدرك: سم٤مب ذيمر ُمٜم٤مىم٥م  (2)

 ]اعم١مًمػ، قمدا اًمٕمزو[
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سد ذم وىمٕم٦م قملم اًمقردة وىمتؾ ا٤م  ُمع ؾمٚمٞمامن سمـ ويم٤من هـ ظمرج:  ٜمػ سمـ ؾمٚمٞمؿ إزديخْ اُمِ  ,

، ويم٤مٟم٧م ُمٕمف راي٦م إزد يقم صٗملمأرسمع وؾمتلم ؾمٜم٦م
(1)

-  

يم٤مٟم٧م ُمٕمف راي٦م ىمقُمف ُم٤مًمؽ سمـ اًمٜمج٤مر ذم همزوة اًمٗمتح:  قمامرة سمـ طمزم ,
(2)

-  

م اًمٗمتحق٧م ُمٕمف راي٦م سمٜمل ؾمٚمٛم٦م ييم٤مٟم:  ىمٓم٦ٌم سمـ قم٤مُمر ,
(3)

-  

وقم٤م ح٤م يتٙمٚمٗمف اعٟم٤ًمن ُمـ إفمٝم٤مره اًم٘مقة واجلالدة إذا يم٤من ِمارإٟمام يم٤من ذًمؽ ُم» :ىم٤مل اًمٕمٚمام  

٧م قمٚمٞمف ٚمٌٟمف ٓ يٗمٕمؾ يمٗمٕمٚمف سملم ىمقُمف ح٤م ضمسمٛمرأى ُمـ ىمقُمف وُمًٛمع، سمخالف ُم٤م إذا يم٤من ذم همػم ىمقُمف وم٢م

يمؾ ىمٌٞمٚم٦م  د أومر ويمراه٦م فمٝمقر اعم٤ًموي سمٞمٜمٝمؿ، ولذا ةِماػماًمٜمٗمقس ُمـ حم٦ٌم فمٝمقر اعمح٤مؾمـ سملم اًمٕم

شًاػميمام  ٙمل ذًمؽ يمت٥م احلدي٨م واًم ؛ل همزت ُمٕمف همزوة اًمٗمتح سم٠مُمػمه٤م ورايتٝم٤مُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ اًمت
(4)

- 

 

 ع١ٝ ايقشٝش١ يًك١َٝٛؾـضٖٚشا َع٢ٓ َٔ إعاْٞ اي ؛ؾا٥ز٠ : 

قمٞم٥م أن يٜمت٥ًم اعٟم٤ًمن إمم ىمقُمف  ومال ؛٤م ًمٚمديـ وُمٕمٞمٜم٤م قمٚمٞمفضمٕمؾ آٟمت٤ًمب إمم اًم٘مقم ظم٤مدُمً  فوطم٤مصٚم

وصالح ًمٚمجٜمس    ضمٌكم وقم٤مدي ُم٤ٌمح وهلل احلٛمد، وومٞمف ظمػمٌ ؿماليٙمقن ُمٕمٝمؿ، ومٝمذا ذم إصؾ 

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژ ٹٹاعٟم٤ًم ، يمام 

٤م ٤م أو وضمقسمً ا سمف اؾمتح٤ٌمسمً ٤م ُم٠مُمقرً ٦م أن يٙمقن ُمٓمٚمقسمً ضمصمؿ يرىمك ًمدر ،[]احلجرات ژڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

، يمام ذم ىمت٤مل اًمرضمؾ ن٧م راي٦م ىمقُمف ذم طمروب اعمًٚمٛملم ا ٤م ًمف وٟم٤مًس يـ ظم٤مدُمً دٕمٞمٜم٤م قمغم اًمطملم يٙمقن ُم

 ٹٹيمام  --دٟمقن أومم سمٛمٕمروومف وصٚمتف وإطم٤ًمٟمفاعٟم٤ًمن وأهٚمف إ ُمع اًمٙمٗم٤مر يمام شم٘مدم، وىمقمُ 

ًٓ  ، وُمـ مل يٜمٗمع[]اًمِمٕمرا  ژڇ ڇ ڇ ڍژ  -!أن يٜمٗمع اًمٜم٤مس ؾ   وم٘مَ ٟمٗمًف وأهٚمف وىمقُمف أو

٤م  اهلل أزيد هذه اًم٘مْمٞم٦م شمقوٞمح٤م ذم طمٚم٘م٤مت أظمرى إن ؿم٤م  اهلل، وٟمتٙمٚمؿ قمـ دقمقى إن ؿم وًمٕمكم

ُمٕم٤م  اًمقـمٜمٞم٦م اًمتل هل اًمٞمقم إطمدى  ـاًم٘مقُمٞم٦م اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٗم٤مؾمدة اعمّم٤مدُم٦م ًمٚمديـ، وُم٤م ؿم٤ماٝم٤م ُم

 يٕم٦م ي٤مِمارعمٜمتًٌلم إمم اًمديـ واًمره٤م طمتك سمٕمض اؿماراًمْمالٓت اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل اسمتغم سمف اًمٜم٤مس وـم٤مل 

 !--ألؾمػًم

                                      
 (- ]اعم١مًمػ، قمدا اًمٕمزو[١6.  ٧١) هتذي٥م اًمتٝمذي٥م (٧)

 (- ]اعم١مًمػ، قمدا اًمٕمزو وشمتٛم٦م آؾمؿ[1١1)ص  ,ذم ذيمر ُمـ ًمف رواي٦م ذم ُمًٜمد اعُم٤مم أمحد ُمـ اًمرضم٤مل, اعيمامل (2)

 ا اًمٕمزو[(- ]اعم١مًمػ، قمد116.  5) ، اعص٤مسم٦م ٓسمـ طمجر(٧262.  1) ، آؾمتٞمٕم٤مب ٓسمـ قمٌد اًمؼم(515.  1) ـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد (1)

 (- ]اعم١مًمػ، قمدا اًمٕمزو[264.  ١) رومع اًمّمقت ويمراه٦مسم٤مب شمرشمٌٞم٥م اًمّمٗمقف وضمٕمؾ ؾماٞمام وؿمٕم٤مر يٕمرف  :ٟمٞمؾ إوـم٤مر (6)
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ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمٗمتـ،  ،ٟمٌٞم٤م ورؾمقٓ وسمٛمحٛمد  ،وسم٤معؾمالم ديٜم٤م ،روٞمٜم٤م سم٤مهلل رسم٤م

 -مُملم --سمٓمـ
 

 [1ٕٗٔعؼجبْ  ،غـغاٌؼضص اٌثبٟٔ ػ ،ِخٍخ مالئغ سغاصبْ -اٌرٍمخ اٌثب١ٔخ ]

 ،وسمٕمد --واًمّمالة واًمًالم قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف حمٛمٍد ومخف وصحٌف وضمٜمده ،احلٛمد هلل طمؼ محده

 : وهذه هل احلٚم٘م٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ،ومٜمت٤مسمع طمديثٜم٤م

 

  ٞٸ   :َٓكب١ يعً

ٗمتح قمغم ؾماٞم( أظمؼم أن اهلل شمٕم٤ممم  ٥م اهلل ورؾمقًمف و ٌف اهلل ورؾمقًمف ،يٗمتح اهلل قمغم يديف رضماًل )

ٌُّف ورؾمقًُمف  ،وأظمؼم أنف  ٥مُّ اهلَل ورؾمقًمف ،وهلل احلٛمد ،وىمد يم٤من ،يديف وهذه ُمٜم٘م٦ٌم  --وأن اهلل  

سم٤مت اًمٜم٤مس يدويمقن ًمٞمٚمتٝمؿ أهيؿ »: وُمـ أضمؾ ذًمؽ ،ٞمٛم٦م يتٛمٜم٤ّمه٤م ويرضمقه٤م يمؾ ُمًٚمٍؿ ص٤مد.قمٔم

  -شُيٕمٓم٤مه٤م
 

  تٓاؾػ ايقشاب١ ٚتغابكِٗ إٍ اـرل ٚايؿنٌ ٚايزصدات ايعاي١ٝ : 

طمٞمٜمام ؾمٛمٕمقا ُمٜمف شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ُمٜم٘م٦ٌم عمـ  ،أي أصح٤مب اًمٜمٌل  شوم٤ٌمت اًمٜم٤مس»: ىمقًمف

أي خيقوقن ويتحدصمقن ذم هذا إُمر ي٤م شمرى ُمـ يٙمقن ص٤مطم٥م هذه  شا يدويمقنسم٤مشمق» ،يٙمقن ص٤مطمٌٝم٤م

ومر ُمـ اًمٗمْمؾ اًمذي أظمؼم اًمٜمٌل  ،؟اعمٜم٘م٦ٌم اًمٕم٤مًمٞم٦م أنف  ٥م اهلَل  وُمـ هق ص٤مطم٥م احلظ اًمٓمٞم٥م اًمقا

ٌُّف اهلُل ورؾمقًمف   -؟ورؾمقًمف و 

ص٤مطم٥م هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م  أهنؿ سم٤مشمقا ُمٜمِمٖمٚملم ذم ُمٕمروم٦م وه٤م يٌلّم ًمؽ ومْمٞمٚم٦م اًمّمح٤مسم٦م : ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م

 ،يمؾ واطمٍد ُمٜمٝمؿ يرضمق أن يٜم٤مل٤م طمتك إذا أصٌحقا همدوا إمم رؾمقل اهلل  ،يرضمق يمٌؾ ُمٜمٝمؿ أن يٜم٤مل٤م

طمتك همٗمٚمقا قمـ اًمٌِم٤مرة سم٤مًمٗمتح )ومتح  ,رهمؿ سُمٕمدهؿ قمـ احلرص قمغم اعُم٤مرة,ومقا ِماروشمٓم٤موًمقا ل٤م واؾمت

 ًٓ   !-ُمٜمٝمؿ واهتامُم٤م سمٗمْمٞمٚم٦م حم٦ٌم اهلل ورؾمقًمف ظمٞمؼم( اٟمِمٖم٤م

سم٤مًمٜمّم٥ِم قمغم  ؛شًمٞمَٚمَتٝمؿ»: وىمقًمف ،أي خيقوقن ويتحدصمقن وخيتٚمٗمقن ذم هذا إُمر ؛شيدويمقن»: وم٘مقًمف

َل ًمٞمٚمتٝمؿ: اعمٕمٜمك ؛ومٝمق فمرٌف ًمٚمّدوكِ  ،اًمٔمرومٞم٦م ؿ ُيٕمٓم٤مه٤م»: وىمقًمف ،سم٤مشمقا يدويمقَن ـَمقا  ؛وٚم٦ٌم طم٤مًمّٞم٦م شأهيُّ

ـْ ُيٕمٓمك  :رون ويًتٔمٝمرونسم٤مشمقا يتحدصمقن ـمقال ًمٞمٚمتٝمؿ يت٤ًم ًمقن و ز: يم٠منف ىم٤مل ،ومٛمقوُٕمٝم٤م ٟمّم٥ٌم  َُم

ي٦م  -؟اًمرا

أي ذهٌقا إًمٞمف : همدوا ؛شيمٚمٝمؿ يرضمق أن يٕمٓم٤مه٤م ومٚمام أصٌح اًمٜم٤مُس همَدْوا قمغم رؾمقل اهلل »: ىمقًمف
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وومٞمف دًٓم٦م قمغم ىمقة احلرص قمغم اخلػم واعم٤ًمسم٘م٦م إًمٞمف وىمقة  ،وومٞمف إؿم٤مرة إمم اعم٤ٌمدرة واًمتٌٙمػم ،٤مص٤ٌمطًم 

د سمف  ،أي يمؾ اًمّمح٤مسم٦م شٚمٝمؿ يرضمق أن ُيٕمٓم٤مه٤ميم»: ويمذا ىمقًمف ،آهتامم سمف يمام شم٘مدم وًمٕمٚمف ُمـ اًمٕمٛمقم اعمرا

وهؿ و٤مقم٦م ُم٘مدُمل  ،يمؾ ُمـ شم٠مهؾ ذم اجلٛمٚم٦م ًمٜمٞمؾ هذه اعمرشم٦ٌم :واعم٘مّمقد واهلل أقمٚمؿ ،اخلّمقص

 :ىم٤مل ،وُمٜمٝمؿ قمٛمر  ،وأرو٤مهؿ واًم٤ًمدة اًم٤ًمسم٘مقن ُمـ اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر  ،اًمّمح٤مسم٦م اعم٘مرسملم

رواه ُمًٚمؿ وهمػمه شومت٤ًمورت ل٤م رضم٤م  أن أدقمك ل٤م: ىم٤مل ؛ُمئذُم٤م أطم٧ٌٌم اعُم٤مرة إٓ يق»
(1)

وُمٜمٝمؿ سمريدة  ،

رواه أمحد وهمػمه شوأن٤م ومٞمٛمـ شمٓم٤مول ل٤م» :ىم٤مل ،سمـ احلّمٞم٥م إؾمٚمٛمل 
(2)

- 

رهمؿ قمدم طمرصٝمؿ قمغم اعُم٤مرة إٓ  ،وومٞمف يمام شم٘مدم طمرص اًمّمح٤مسم٦م قمغم اًمٗمْمٞمٚم٦م وحمٌتٝمؿ ًمٚمخػم

 -اًمٗمْمٞمٚم٦م واعمٜم٘م٦ٌم اًمٕمٔمٞمٛم٦م أهنؿ هٜم٤م يم٤من داومٕمٝمؿ احلرص قمغم هذه

 

 ؾنٌ اهلل ٜ٪تٝ٘ َٔ ٜؾا٤ : 

 ا وارمل يٙمـ طم٤م ؛شهق ي٤م رؾمقل اهلل يِمتٙمل قمٞمٜمٞمف» :وم٘مٞمؾ (؟أجـ قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م): وم٘م٤مل: ىمقًمف

وأن٧م شمرى أن  ،ًمؽ أنف ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م وهذا يٌلم  ،وًمٕمٚمف طمتك مل يًٛمع سم٤مًمٌِم٤مرة اعمجٛمٚم٦م أُمسِ 

ض مل يٜمٚمٝم٤موطمَرَص وهمدا و ْمارُمـ طم ًمٙمـ ومْمؾ  !مل يٙمـ ذم وارد ذًمؽ يمٚمف أت٧م إًمٞمف شمًٕمك وُمـ ،شمٕمر 

هٞم٠مه اهلل ل٤م  هذه اعمٜم٘م٦ٌم إٓ ح٤م كِم  ومام ٟم٤مل قمَ  --اهلل شمٕم٤ممم ًمف أؾم٤ٌمب جيرهي٤م اهلل عمـ ؿم٤م  أن يٙمرُمف ُمـ ظمٚم٘مف

  -اخلػم واًمِمٙمر واًمّمؼم واًمذيمر واًمًٌؼ إمم سم٠مؾم٤ٌمب اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ؛وىمقاه قمغم شمٌقئٝم٤م

شؿمديد أنف يم٤من سمف رُمدٌ » :  ذم ًمٗمظ مظمرضم٤م
(3)

- 

ذم قمٞمٜمٞمف، ودقم٤م ًمف، ومؼمأ طمتك  اهلل  رؾمقُل  َؼ قا إًمٞمف، وم٠ُميت سمف، ومٌَّم ٚمُ وم٠مرؾَم : ,أي اًمراوي,ىم٤مل» :ىمقًمف

ي٦ميم شمف اًمٙمثػمة ذم إسمرا  ومٞمف ُمٕمجزة ًمٚمٜمٌل  ش٠من مل يٙمـ سمف وضمع، وم٠مقمٓم٤مه اًمرا ، وهل ُمـ وٚم٦م ُمٕمجزا

  -وهمػم ذًمؽواك راعم

 ًارئ سمٙمسمرِ : أي ؿمٗمل ُمـ ُمروف، وشمٕم٤مرم، وهق سمٗمتح اًمرا  أومّمح، وومٞمف ًمٖم٦م أظمرى شأ رَ ااااومٌَ » :ىمقًمف

  -ٓ اًمرا ، وهذه أيمثر ُم٤م شمًتٕمٛمؾ ذم اًمؼما ة اًمتل هل ود اًمقَ 

 

 اعت٬ّ ايضا١ٜ ٚايتجبت َٔ ا١ُٕٗ : 

ٚم٦م واًمٌِم٤مرة اًمٗمْمٞم ح٤م ن٘م٘م٧م ومٞمف  ش؟أىم٤مشمٚمٝمؿ طمتك يٙمقٟمقا ُمثٚمٜم٤مي٤م رؾمقل اهلل، : وم٘م٤مل قمكم» :ىمقًمف

                                      
 (-26١5صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

 ( وىم٤مل إرٟم١موط: طمدي٨م صحٞمح-22221ُمًٜمد أمحد ) (2)

 -شؿمديد»( ومل يذيمر 1١١2صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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ي٦م، أظمذه٤م سمح٘مٝم٤م وم٠ًمل ُمتثٌتً  قمـ الدف واًمٖم٤مي٦م ُمـ  ُمًتٗمٝماًم  اُمًؽمؿمدً  ٤مُمتح٘م٘مً  ٤مسم٤مًمٗمتح، واؾمتٚمؿ اًمرا

د سم٤معمثٚم ؛أي يٙمقٟمقا ُمًٚمٛملم ُمثٚمٜم٤م ش؟أىم٤مشمٚمٝمؿ طمتك يٙمقٟمقا ُمثٚمٜم٤م» :ويم٤من اًم١ًمال هق ،ٛم٦ماعمٝم ٞم٦م هٜم٤م وم٤معمرا

ده ا ،اعمثٚمٞم٦م ذم صٗم٦م اعؾمالم ًم١ًمال قمام ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ وُم٤م ٓ ي٘مٌؾ، وقمـ اًمٖم٤مي٦م واًمٔم٤مهر واهلل أقمٚمؿ أن ُمرا

ظمر همػمه، م ٤مئً ؿماٞميدظمٚمقا ذم اعؾمالم، وٓ ٟم٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ  اًمتل يٜمتٝمل إًمٞمٝم٤م ىمت٤ملؿ، أي ٟمًتٛمر ذم ىمت٤ملؿ طمتك

  ؟أو همػمه٤م أو يٛمٙمـ أن ٟم٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ اجلزي٦م ُمثاًل 

ومٞمٔمٝمر أنف مل ي٠ًمل همػم  ؛وإٟمام ىمد ٟمًتٔمٝمر سمٕمض آطمتامل --!اهلل أقمٚمؿ ؟ح٤مذا هذا اًم١ًمال دون همػمه

وأن اعمًٚمٛملم  ٓ ؾمٞمام٦م يم٤مٟم٧م واوح٦م ؾماٞم٤مًاٞمهذا اًم١ًمال ٕن قم٤مُم٦م إطمٙم٤مم وإواُمر اًمٕمًٙمري٦م واًم

 طمتك ضم٤م ت اًمٌِم٤مرة ُمـ اًمٜمٌل  ،حم٤مسيـ ًمٚمحّمـ  ٤موًمقن يمؾ يقم ومٚمؿ يٗمتح لؿ ٤ماؾمتٛمروا أج٤مُمً 

: قي٦م رأى أن يًتث٧ٌم ُمـ هذا إُمر وهقح٤م اؾمتٞم٘مـ سم٤مًمٗمتح سم٤مًمٌِم٤مرة اًمٜمٌ ، ومٙم٠منف سم٤مًمٗمتح قمغم يده 

 -سمٕمد أن ئمٝمرٟم٤م اهلل قمٚمٞمٝمؿ، واهلل أقمٚمؿ ؟د  طَم ٟم٘م٤مشمٚمٝمؿ )وذم وٛمـ ذًمؽ ىمتٚمٝمؿ( إمم أي هم٤مي٦م وَ 

ىم٤مشمٚمٝمؿ ): ىم٤مل ،؟ي٤م رؾمقل اهلل، قمغم ُم٤مذا أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس» :ىم٤مل: وذم ًمٗمظ مظمر ذم صحٞمح ُمًٚمؿ وهمػمه

، وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمؽ وم٘مد ُمٜمٕمقا ُمٜمؽ دُم٤م هؿ وأُمقالؿ إٓ رؾمقل اهلل اطمتك يِمٝمدوا أن ٓ إٓ اهلل وأن حمٛمدً 

ش(سمح٘مٝم٤م وطم٤ًماؿ قمغم اهلل شمٕم٤ممم
(1)

، وٓ ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ همػم اعؾمالم،  ، وفم٤مهره إُمر سم٘مت٤ملؿ طمتك يًٚمٛمقا

، وص٤محلٝمؿ قمغم ٟمزًمقا قمغم طمٙمٛمف  --وأج٘مٜمقا الزيٛم٦م ،واارًِ ًمٙمـ اًمذي وىمع سمٕمد ذًمؽ أهنؿ سمٕمد أن يمُ 

 -اهلل قمامرة إرض ُم٤م ؿم٤م 
 

  دٛاب ايكا٥ز إعًِ ايكز٠ٚ ايشٟ ٜبٗض ايكًٛب : 

اٟمٗمذ قمغم رؾمٚمؽ طمتك شمٜمزل سم٤ًمطمتٝمؿ، صمؿ ادقمٝمؿ إمم اعؾمالم، وأظمؼمهؿ سمام جي٥م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ): وم٘م٤مل

  -ـها( ظمػم ًمؽ ُمـ أن يٙمقن ًمؽ محر اًمٜمٕمؿ اواطمدً  طمؼ اهلل شمٕم٤ممم ومٞمف، ومقاهلل ٕن هيدي اهلل سمؽ رضماًل 

)أي  ، ىم٤مل(وٓ شمٚمتٗم٧م طمتك يٗمتح اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمؽ اُمشِ ): ذيمرٟم٤مه٤م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ وذم رواي٦م ُمًٚمؿ اًمتل

قمغم ُم٤مذا أىم٤مشمؾ  !ي٤م رؾمقل اهلل: صمؿ وىمػ ومل يٚمتٗم٧م، ومٍمخ ٤مئً ؿماٞم وم٤ًمر قمكم  : اًمّمح٤ميب راوي احلدي٨م(

ٕمقا رؾمقل اهلل، وم٢مذا ومٕمٚمقا ذًمؽ وم٘مد ُمٜم اىم٤مشمٚمٝمؿ طمتك يِمٝمدوا أن ٓ إ  إٓ اهلل وأن حمٛمدً ): ىم٤مل ؟اًمٜم٤مس

 -(ُمٜمؽ دُم٤م هؿ وأُمقالؿ إٓ سمح٘مٝم٤م وطم٤ًماؿ قمغم اهلل

، ومٚمام (٧م طمتك يٗمتح اهلل قمٚمٞمؽٗمِ ىمؿ اذه٥م وم٘م٤مشمؾ وٓ شمٚمْ ): ىم٤مل ,٦ٌمؿماٞمقمٜمد اسمـ أيب , وذم ًمٗمظ مظمر

                                      
 (-26١5صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)
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طمتك ي٘مقًمقا ٓ إ  إٓ اهلل، وم٢مذا ىم٤مًمقه٤م ): ىم٤مل ش؟ي٤م رؾمقل اهلل، قمالم أىم٤مشمٚمٝمؿ» :ىمٗمك يمره أن يٚمتٗم٧م، وم٘م٤مل

(ُمقالؿ إٓ سمح٘مٝم٤مطمرُم٧م دُم٤مؤهؿ وأ
(1)

- 

 ،ٟم٤م إمم سمٕمض إًمٗم٤مظ إظمرىؿماروأ ،اًمخ (--اٟمٗمذ قمغم رؾمٚمؽ): ًمّمحٞمحلم هلأيمثر اًمرواي٤مت ذم ا

ىمع أن اًمّمح٤مسم٦م رووا سم٤معمٕمٜمك  --واًم٘مّم٦م واطمدة سمال ؿمؽ، ومال يٛمٙمـ احلٛمؾ قمغم شمٕمدد اًمقاىمٕم٦م وإٟمام اًمقا

  -وطمٗمظ سمٕمْمٝمؿ أيمثر ُمـ سمٕمض

  خ ايع١َ٬ ٚيٞ اهلل ايزًٖٟٛؾـٝيً شيبايػ١سذ١ اهلل ا» ٖٚآٖا ؾا٥ز٠ َٔ نتاب

سمرؤوس اعمٕم٤م  دون آقمت٤ٌمرات اًمتل  ,قمٜمد اًمرواي٦م سم٤معمٕمٜمك, ويم٤من اهتامم وٝمقر اًمرواة» :ىم٤مل

وم٤مؾمتدٓلؿ سمٜمحق اًمٗم٤م  واًمقاو وشم٘مديؿ يمٚمٛم٦م وشم٠مظمػمه٤م وٟمحق ذًمؽ  ؛يٕمرومٝم٤م اعمتٕمٛم٘مقن ُمـ أهؾ اًمٕمرسمٞم٦م

ٔظمر قمـ شمٚمؽ اًم٘مّم٦م ومٞم٠ميت ُمٙم٤من ذًمؽ احلرف سمحرف مظمر، واحلؼ ُم٤م يٕمؼم اًمراوي ا ا ُمـ اًمتٕمٛمؼ، ويمثػمً 

، وم٢من فمٝمر طمدي٨م مظمر أو دًمٞمؾ مظمر وضم٥م اعمّمػم أن يمؾ ُم٤م ي٠ميت سمف اًمراوي ومٔم٤مهره أنف يمالم اًمٜمٌل 

شإًمٞمف
(2)

وح ؿماروهذا اعمٌح٨م ُمقوٕمف يمت٥م أصقل احلدي٨م وهق ُمتٜم٤مصمر ذم يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ، و ،ـها 

 -احلدي٨م

ئد وطمٙمؿ سم٤مًمٖم٦م، ٟمذيمر  حّمؾ ُمـ جمٛمقع رواي٤مت اًم٘مّم٦مومت: ٟمرضمع إمم اعمقوقع وأخٗم٤مظ احلدي٨م ومقا

 :ُمٜمٝم٤م سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم وُمٜمف ويمرُمف ًارُمٜمٝم٤م ُم٤م شمٞم

  -(قمغم رؾمٚمؽ)ُمع ىمقًمف  (اٟمٗمذ)ىمقًمف : ؿٙمَ سم٤ميمقرة احلِ 

  -(وٓ شمٚمتٗم٧م)ىمقًمف : ٙمٛم٦م صم٤مٟمٞم٦مطم

  -(طمتك شمٜمزل سم٤ًمطمتٝمؿ)ىمقًمف : طمٙمٛم٦م صم٤مًمث٦م

  -(مم اعؾمالمصمؿ ادقمٝمؿ إ)ىمقًمف : طمٙمٛم٦م راسمٕم٦م

  -(--وأظمؼمهؿ سمام جي٥م قمٚمٞمٝمؿ)ىمقًمف : طمٙمٛم٦م ظم٤مُم٦ًم

  -(--اواطمدً  ومقاهلل ٕن هيدي اهلل سمؽ رضماًل )ىمقًمف : طمٙمٛم٦م ؾم٤مدؾم٦م

ومٜم٠ًمل اهلل أن يٕمٞمٜمٜم٤م قمغم شمدسمر هذه احلٙمؿ وإسمدائٝم٤م ًمإلظمقان ذم أووح صقرة، وقمغم اهلل آشمٙم٤مل 

  -وسمف اعمًتٕم٤من، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سمف 

                                      
 (-14662اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم )ُمّمٜمػ  (٧)

 (-244.  ٧طمج٦م اهلل اًم٤ٌمًمٖم٦م ) (2)
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 : )اْؿش ع٢ً صعًو(: قٛي٘ : ١ ا٭ٍٚاؿهُ ۞

(ارْ ؾِم )٤م: وذم رواي٦م صم٤مًمث٦م أجًْم  (شاُم)و (اذه٥م) :ذم اًمروايتلم إظمػمشملم
(1)

 ،ًاػمأُمر ُمـ ؾم٤مر ي 

ٝم٤م هذه ٜمُ هق هذا ذم إصؾ، أقمٜمل ُمٕمٜمك إًمٗم٤مظ اًمثالصم٦م اعمذيمقرة، ُمع إو٤موم٦م أظمرى شمتْمٛمّ  (اٟمٗمذ)وُمٕمٜمك 

 -ذم شمّمٛمٞمؿ إمم سمٚمقغ اًمٖم٤مي٦م ٤مُم٦م، واعمْم٤م ُ قم٦م، وآؾمت٘مًاراًم: اًمٚمٗمٔم٦م اًمٌٚمٞمٖم٦م وهل

قم٦م واؾمت٘م٤مُم٦م وُمْم٤م  وشمّمٛمٞمؿ إمم أن شمٌٚمغ هدومؽ، ومٙمؾ هذه اعمٕم٤م  ؾمارذم  ؾماراٟمٓمٚمؼ و: ومٙم٠منف ىم٤مل

قم٦م واًمٜمٗمقذ واعمْم٤م  واًمتّمٛمٞمؿ وآؾمت٘م٤مُم٦م، وًمٕمؾ ًارومٙمٚمٛم٦م اٟمٗمذ ومٞمٝم٤م إ ٤م  سم٤مًم ؛(اٟمٗمذ)شمْمٛمٜمتٝم٤م يمٚمٛم٦م 

 -حلرسم٦مذًمؽ ٟم٤مؿمئ ُمـ يمثرة اؾمتٕمامل٤م ًمٚمًٝمؿ وا

، اٟمٗمقذً : أي وم٤معمّمدر] ،ٟمٗمذ اًمًٝمؿ ُمـ اًمرُمٞم٦م، وٟمٗمذ اًمٙمت٤مب إمم ومالن، وسم٤ماام دظمؾ» :خمت٤مر اًمّمح٤مح

ذه أجًْم ٤مأجًْم  اوٟمٗم٤مذً  :[ولذا قمٓمػ قمٚمٞمف وم٘م٤مل شأي ُمٓم٤مع ٟم٤مومذٌ  سم٤مًمتِمديد، وأُمرٌ  ٤م، وأنٗمذه هق، وٟمٗم 
(2)

  -ـها 

إذا ظمر. : ، واعمث٘م٥م ذم اخلِم٥ماوٟمٗم٤مذً  اٟمٗمذ اًمًٝمؿ ذم اًمرُمٞم٦م ٟمٗمقذً » :ًمٚمراهم٥م شُمٗمردات اًم٘مرمن»وذم 

ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ژ ٹٹ، وأنٗمذشمف، اإمم اجلٝم٦م إظمرى، وٟمٗمذ ومالن ذم إُمر ٟمٗم٤مذً 

: ، واجلٞمش ذم همزوه، وذم احلدي٨ما، وٟمٗمذت إُمر شمٜمٗمٞمذً []اًمرمحـ ژ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

ش(نٗمذوا ضمٞمش أؾم٤مُم٦مأ)
(3)

شاًمٜمٝم٤مي٦م ذم همري٥م احلدي٨م»واٟمٔمر  ،ـها 
(4)

  -(ٟمٗمذ)٤م  وهمػمه ذم ُمٕم 

، أي قمغم ًالماًم ًاراًمرا  قمغم اعمِمٝمقر، وجيقز ومتحٝم٤م ويم ًارسمٙم (ؽقمغم رؾمٚمِ ): ىم٤مل ًمف ًمٙمٜمف 

 ،د ذم أُمركئِ شم  ٝمؾ وسمرومؼ وااٟمٗمذ إًمٞمٝمؿ قمغم ُم: ي٘مقل ًمف واعم٘مّمقد أنف  ،ُمٝمٚمؽ، وسمرومؼ وشم٠من وشم١مدة

ع ؾماروهق ٓ يٜم٤مذم اعوذًمؽ يتْمٛمـ اًمٜمٝمل قمـ اًمٕمجٚم٦م واًمٓمٞمش واحلريم٦م اخل٤مرضم٦م قمـ اًمرومؼ واًمتث٧ٌم،  ا

، [41: ]اًمٗمرىم٤من ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇژ: شمٕم٤ممم ذم صٗم٤مت قم٤ٌمد اًمرمحـاهلل يمام ىم٤مل  !سمجد ًاػمواًم

ُمـ ص٥ٌٍم  ، طمتك يم٠منف يٜمحطّ ِمالع اعمًارأنف يم٤من ي وضم٤م  ذم صٗم٦م اًمٜمٌل 
(5)

ٱ ٻ ژ ٹٹوَ  ،

أي وم٤مُمْمقا إًمٞمف ُم٤ٌمدريـ، أي قمغم  ؛[2: ]اجلٛمٕم٦م ژٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

  -ؾ سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر يمام سمٞمٜمتف صح٤مح أصم٤مروضمف ٓ خي

                                      
 (-6162اعمًتدرك ) (٧)

 (-1٧5خمت٤مر اًمّمح٤مح )ص  (2)

 (-6٧١ُمٗمردات اًم٘مرمن )ص  (1)

 (-2٧.  5اًمٜمٝم٤مي٦م ) (6)

 ( وصحح إؾمٜم٤مده أمحد ؿم٤ميمر، ًمٙمـ طمًٜمف إرٟم١موط ًمٖمػمه-١64( وصححف إًم٤ٌم ، ُمًٜمد أمحد )141١ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (5)
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اًمٜمٗم٤مذ ذم : ومتحّمؾ ُمـ ذًمؽ جمٛمققم٦م ُمـ احلٙمؿ اًمٜم٤مومٕم٦م ه٤م شمرؿمد إًمٞمف هذه اًمٙمٚمامت اًمٜمٌقي٦م اًمٌٚمٞمٖم٦م

قم٦م ًمٞم٧ًم سم٤مًمٕمجٚم٦م وٓ سم٤مًمٓمٞمش، ًارقم٦م، ًمٙمـ هذه اًمؾمار واعمْم٤م  ذم ضمد واؾمت٘م٤مُم٦م وًاػمإُمر، وهق اًم

 !٧م، وسمّمػمة يم٤مُمٚم٦م سمٛمقاوع اًم٘مدمذم إُمر وشمثٌّ  وشم٠منّ  ؾٍ وٟمِم٤مط ذم رومؼ ومتٝمّ  وإٟمام هل ضمدّ 

ئد  : وه٤مهٜم٤م ومقا

قم٦م ًاراع واًمؾماروم٤مع ؛وشمٗمؽم. أظمرى ٤مأو دمتٛمع أطمٞم٤مٟمً  ٤مهذه أخٗم٤مظ شمت٘م٤مرب أطمٞم٤مٟمً : اع واًمٕمجٚم٦مؾماراع

 ًمٕمٛمؾ دون إسمٓم٤م  أو شم٠مظمػمذم آؾمتج٤مسم٦م ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم، واعم٤ًمرقم٦م واًمتٕمجٞمؾ واعم٤ٌمدرة أي اًمتقضمف إمم ا

ٻ ٻ ژ ٹٹوُمثٚمٝم٤م اعم٤ًمسم٘م٦م،  ،ذم ُمقاوع قًمف سمف ورؾم  حمٛمقد أُمر اهلل ٌؼ ٚمُ ظُم  --أو شمقان

 ،أي٦م [2٧: ]احلديد ژ--گ گ گ ڳ ڳژ: وىم٤مل ،أي٦م [٧11: ]مل قمٛمران ژ--ٻ ٻ پ

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ژ: وىم٤مل ،[2١: ]إنٌٞم٤م  ژى ى ائژ: وىم٤مل

 -ه٤مًاػمذم شمٗمقمغم أطمد إوضمف  ؛قمغم ُمٕمٜمك سم٤مدروا [2: ]اجلٛمٕم٦م ژڀ

 ًالأو يٛم ا يم٤مومرً  ًالويٛم ٤ميم٘مٓمع اًمٚمٞمؾ اعمٔمٚمؿ، يّمٌح اًمرضمؾ ُم١مُمٜمً  ٤مسم٤مدروا سم٤مٕقمامل ومتٜمً ): وىم٤مل 

رواه ُمًٚمؿ (، يٌٞمع ديٜمف سمٕمرض ُمـ اًمدٟمٞم٤ما ويّمٌح يم٤مومرً  ٤مُم١مُمٜمً 
(1)

اًمدضم٤مل ٤م: سم٤مدروا سم٤مٕقمامل ؾمتً ): وىم٤مل ،

٤مرواه ُمًٚمؿ أجًْم  (قيّم٦م أطمديمؿواًمدظم٤من وداسم٦م إرض ـمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ ُمٖمرا٤م وأُمر اًمٕم٤مُم٦م وظم
(2)

، 

يمذا  --اًم٘مٞم٤مُم٦م: (أُمر اًمٕم٤مُم٦م)وُمٕمٜمك  ،اعمقت: (أطمديمؿ ,أو ظم٤مص٦م سم٤مًمتٙمٌػم ،سم٤مًمتّمٖمػم, ظمقيّم٦م)وُمٕمٜمك 

 -وه٤م واهلل أقمٚمؿًاروم

(ٓ يزال اًمٜم٤مس سمخػم ُم٤م قمجٚمقا اًمٗمٓمر): وىم٤مل 
(3)

سمدون شم٠مظمػم  اعم٤ٌمدرة إًمٞمف: وُمٕمٜمك شمٕمجٞمؾ اًمٗمٓمر ،

 -ٖمربسمٕمد ن٘مؼ دظمقل وىم٧م اعم

ومٝمذا سمحًٌف، واًمٖم٤مًم٥م  --يٕم٦م ٓ سمٓمٞمئ٦مؾماراع ذم أدا  ٟمٗمس اًمٕمٛمؾ، سمٛمٕمٜمك أن ٟم١مديف سمحريم٦م ؾماروأُم٤م اع

: ُمث٤مًمف ،ت اعؿم٤مرة إًمٞمفُمر  دة واعمٝمؾ يمام قم٦م ًمٞم٧ًم حمٛمقدة ومٞمف، سمؾ يٓمٚم٥م ومٞمف اًمرومؼ واًمت١مًارأن اًم

د احلدي٨م، ؾماروذم اًمٙمالم و ،كوٟم٘مؾ اخلُٓم ِمالاع ذم اعمؾماراع ذم طمريم٤مت اًمّمالة وٟم٘مالهت٤م، واعؾماراع

ومؼ، رٓمٚم٥م ومٞمٝم٤م آقمتدال واًمتقؾمط واًميُ ومٝمذه وٞمٕمٝم٤م  --ي٦مداع ذم ؾم٤مئر طمريم٤مت اعٟم٤ًمن آقمتٞم٤مؾمارواع

 -!وأُم٤م اًمٕمجٚم٦م وآؾمتٕمج٤مل ومٝمل ُمذُمقُم٦م --اع ومٌحًٌف، واهلل أقمٚمؿؾمارإٓ أن يقضمد ُمقضم٥م ًمإل

                                      
 (-٧٧6صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

 (-226١صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)

 (-٧١26(، صحٞمح ُمًٚمؿ )٧25١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)



 
702 

 

 

ـمٚم٥م : اًمٕمجٚم٦م» :شُمٗمرداشمف»هم٥م ذم ىم٤مل اًمرا  ،  ىمٌؾ أواٟمفِمالاًمٕمجٚم٦م هل شمٓمٚم٥م اًم: ىم٤مل اًمٕمٚمام 

 :ُمذُمقُم٦م ذم قم٤مُم٦م اًم٘مرمن طمتك ىمٞمؾومٚمذًمؽ ص٤مرت  ؛اًمِمٝمقةْماك ف ىمٌؾ أواٟمف، وهق ُمـ ُم٘متي  ونر  ِمالاًم

پ پ ژ :، وىم٤مل[]إنٌٞم٤م  ژڤٹ ٹ ڤ ڤژ ٹٹو شٓم٤منِماٞمـ اًماًمٕمجٚم٦م ُم»

ھ ھ ھ ژ ، وىم٤مل]ـمف[ ژۀڻ ڻ ڻ ڻ ۀژ ، وىم٤مل[٧٧6: ]ـمف ژپ

ر حمٛمقد، وهق ـمٚم٥م رو٤م وم٤مًمذي دقم٤م إًمٞمٝم٤م أُم ,إن يم٤مٟم٧م ُمذُمقُم٦مو,، ومذيمر أن قمجٚمتف ]ـمف[ ژےے

 ژٱ ٻ ٻ ٻژ ، وىم٤مل[٧: ]اًمٜمحؾ ژڑڈ ڈ ژ ژ ڑژ ٹٹ ،اهلل شمٕم٤ممم

: ]احل٩م ژٱ ٻژ، وىم٤مل [64: ]اًمٜمٛمؾ ژٹٺ ٿ ٿ ٿ ٿژ ، وىم٤مل[4: ]اًمرقمد

 ژٿ ٿ ٿ ٹٹژ، وىم٤مل [٧٧: ]يقٟمس ژژ ژ ڑ ڑ ک ک کژ، وىم٤مل [١6

سمؾ شمٜمٌٞمف قمغم أنف ٓ يتٕمرى ُمـ ذًمؽ، وأن ذًمؽ أطمد  !! ِمال٢م، وًمٞمس سمُمـ مح: ، ىم٤مل سمٕمْمٝمؿ[1١: ]إنٌٞم٤م 

ش[ا ؾمار]اع ژڇ ڇ ڍ ڍژ: إظمال. اًمتل ريم٥م قمٚمٞمٝم٤م، وقمغم ذًمؽ ىم٤مل
(1)

طمتك » :وىمقًمف ،ـها 

 -٠ميتؾماٞم، هذا ًمٗمظ طمدي٨م يمام ـها شنٓم٤مِماٞماًمٕمجٚم٦م ُمـ اًم: ىمٞمؾ

  ىمٌؾ وىمتف، ِمالت٘مدم سم٤مًماًم :واًمٕمجٚم٦م» :[٧5١: ]إقمراف ژٺ ٺ ٺٺژىم٤مل اًم٘مرـمٌل قمٜمد ىمقًمف 

ش  ذم أول أوىم٤مشمف، وهل هدوطم٦مِمالاًمقم٦م قمٛمؾ ًاروهل ُمذُمقُم٦م، واًم
(2)

  -ـها 

 ژٿ ٿ ٿ ٹٹژ ،ژڇ ڇ ڍژ ٹٹواقمٚمؿ أن اًمٕمجٚم٦م ُمريم٦ٌم ذم اعٟم٤ًمن، يمام 

  -وم٤معمقومؼ ُمـ ووم٘مف اهلل شمٕم٤ممم وؾمدده وأقم٤مٟمف قمغم ٟمٗمًف ؛ا٤م، ويمٚمٗمف سم٤مًمتث٧ٌم ذم أُمره اسمتاله اهلل 

اع وٟمحقه، ُمـ سم٤مب اًمت٘م٤ميض سملم ؾماروُم٤م يِمتؼ ُمٜمف ُمٙم٤من ًمٗمظ اع شاًمتٕمجٞمؾ»ٛمؾ ًمٗمظ ًمٙمـ ىمد يًتٕم

، وم٤مٟمٙمًٗم٧م يمٜم٤م قمٜمد اًمٜمٌل » :ومٚمٞمتٜمٌف لذا، يم٘مقل أيب سمٙمرة  ؛ًمٗم٤مظ وهق ُمـ ؾمٕم٦م اًمٚمٖم٦م وشم٤ًمحمٝم٤مإ

تلم يمام يّمٚمقن، ومٚمام اًمِمٛمس، وم٘م٤مم إمم اعمًجد جير ردا ه ُمـ اًمٕمجٚم٦م، وم٘م٤مم إًمٞمف اًمٜم٤مس، ومّمغم ريمٕم

رواه اًمٜم٤ًمئل ،احلدي٨م --شٟمحٚم٧م ظمٓمٌٜم٤ما
(3)

  -اعؾمارأي ُمـ اع شُمـ اًمٕمجٚم٦م» وم٘مقًمف ؛

 واًمِمٛمُس ّمار يّمكم اًمٔمٝمر سم٤مل٤مضمرة، واًمٕم يم٤من رؾمقل اهلل » : قمٌد اهللوُمثٚمف طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ 

                                      
 (-566ُمٗمردات اًم٘مرمن )ص  (٧)

 (-266.  ١شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ) (2)

 ( وصححف إًم٤ٌم -٧5١2ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ) (1)
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إذا وضم٧ٌْم  ٟم٘مٞم٦م واعمٖمرَب 
(1)

يم٤من إذا رمهؿ ىمد اضمتٛمٕمقا قمجؾ،  ؛ُؾ ٕمجّ يُ  ٤مي١مظمره٤م وأطمٞم٤مٟمً  ٤مواًمٕمِم٤م  أطمٞم٤مٟمً  

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شيّمٚمٞمٝم٤م سمٖمٚمس اًمٜمٌل  ,يم٤من: أو ىم٤مل,أظمر، واًمّمٌح يم٤مٟمقا  أبٓم٠مواوإذا رمهؿ ىمد 
(2)

 ؛

 -جٞمؾ هٜم٤م اعم٤ٌمدرة ا٤م وشم٘مديٛمٝم٤م ذم أول وىمتٝم٤مٕمومٛمٕمٜمك اًمت

ذا ووع قمِم٤م  أطمديمؿ، وأىمٞمٛم٧م اًمّمالة، وم٤مسمدؤوا سم٤مًمٕمِم٤م ، وٓ يٕمجؾ طمتك إ)» :وُمـ ذًمؽ طمدي٨م

ٓمٕم٤مم، وشم٘م٤مم اًمّمالة، ومال ي٠متٞمٝم٤م طمتك يٗمرغ، وإٟمف ًمٞمًٛمع ىمرا ة ويم٤من اسمـ قمٛمر يقوع ًمف اًم ،(يٗمرغ ُمٜمف

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، وهذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري شاعُم٤مم
(3)

ذا يم٤من أطمديمؿ قمغم اًمٓمٕم٤مم ومال يٕمجؾ إ): ، وذم ًمٗمظ مظمر ًمف

(طم٤مضمتف ُمٜمف، وإن أىمٞمٛم٧م اًمّمالةْمال طمتك ي٘م
(4)

- 

ؾمٌؾ »يم٘مقل اًمّمٜمٕم٤م  ذم  ؛رت٤مج ذم ومٝمٛمف إمم اًمتٗمّمٞمؾ اعمذيمقوًمذًمؽ ىمد دمد ذم يمالم اًمٕمٚمام  ُم٤م ن

  وهل اعمذُمقُم٦م ومٞمام يم٤من اعمٓمٚمقب ومٞمف إن٤مة، حمٛمقدة ومٞمام يٓمٚم٥م ِمالقم٦م ذم اًمًاراًمٕمجٚم٦م هل اًم» :شاًمًالم

ٓ ُمٜم٤موم٤مة سملم إن٤مة واعم٤ًمرقم٦م، وم٢من ؾم٤مرع سمت١مدة : شمٕمجٞمٚمف ُمـ اعم٤ًمرقم٦م إمم اخلػمات وٟمحقه٤م، وىمد ي٘م٤مل

ـها شإُمقر أوؾمٓمٝم٤م ن واًمْم٤مسمط أن ظمٞم٤مرومٞمتؿ ًمف إُمرا  وشم٠من  
(5)

 شنٗم٦م إطمقذي»وٟم٘مؾ اعم٤ٌمريمٗمقري ذم  ،

وم٤مٕول حمٛمقد  ؛قم٤مت وسملم اًمٕمجٚم٦م ذم ٟمٗمس اًمٕم٤ٌمداتسملم اعم٤ًمرقم٦م واعم٤ٌمدرة إمم اًمٓم٤م سمقنٌ » :قمـ اًم٘م٤مري

شواًمث٤م  ُمذُمقم
(6)

 -ـها 

ذم اًمٚمٖم٦م سمٚمٗمظ  اظمتّص  ٤مواًمًٌؼ واعم٤ٌمدرة واًمت٘مدم ُمذُمقُمً  اعؾماروه٤م ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف شمٕمرف أن ُم٤م يم٤من ُمـ اع

ُمـ ذًمؽ، هذا هق اًمٖم٤مًم٥م، وًمذا ومل جيئ  ٤مهق ح٤م يم٤من ُمذُمقُمً  ,رف اًمٚمٖم٦مذم قمُ , ومٚمٗمظ اًمٕمجٚم٦م ؛اًمٕمجٚم٦م

 -يملمِمار٤م. اًمٜمٝمل واًمذم واًمٕمٞم٥م واًمٜمٕمل قمغم اعمؾماٞمًمٗمظ آؾمتٕمج٤مل ذم اًم٘مرمن إٓ ذم 

، وقمدوه٤م ىم٤مقمدةش  ىمٌؾ أواٟمف قمقىم٥م سمحرُم٤مٟمفِمالوُمـ اؾمتٕمجؾ اًم» :ىم٤مل اًمٕمٚمام 
(7)

دًم٧م : ، وىم٤مًمقا 

 -ع واًم٘مدر، وذيمروا ل٤م أُمثٚم٦م ذم حمٚمٝم٤م، وهل سمٙمؾ طم٤مل أهمٚمٌٞم٦م، واهلل أقمٚمؿِمارقمٚمٞمٝم٤م دٓئؾ ُمـ اًم

أن  قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ : ٓم٤منِماٞماًمٕمجٚم٦م وأهن٤م ُمـ اًم ذم ذم وىمد ضم٤م  احلدي٨م قمـ رؾمقل اهلل 

                                      
 - ]اعم١مًمػ[أي اًمِمٛمس أي همرسم٧ْم  (٧)

 (-464(، صحٞمح ُمًٚمؿ )54١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-552(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4١1حٞمح اًمٌخ٤مري )ص (1)

 (-4١6صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (6)

 (-46٧.  2ؾمٌؾ اًمًالم ) (5)

 (-٧22.  4نٗم٦م إطمقذي ) (4)

ن ُمع طمرُم٤مٟمف- شُمٜمٔمقُم٦م اًم٘مقاقمد اًمٗم٘مٝمٞم٦م»ٟمٔمٛمٝم٤م اًمِمٞمخ اًمًٕمدي ذم  (١)  سم٘مقًمف: ُُمٕم٤مضمؾ اًمٌم  ىمٌؾ أواٟمف--- ىمد سم٤م  سم٤مخلنا
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٦ٌم ؿماٞماه اًمؽمُمذي واسمـ أيب ور (ٓم٤منِماٞمُمـ اهلل، واًمٕمجٚم٦م ُمـ اًم ,اًمت٠م : وذم ًمٗمظ, إن٤مة): ىم٤مل اًمٜمٌل 

وأبق يٕمغم وهمػمه، وومٞمف سمٕمض ُم٘م٤مل ُمٕمروف، وضمقد اسمـ اًم٘مٞمؿ إؾمٜم٤مده ذم إقمالم اعمقىمٕملم وصححف 

٧١25 :شاًمّمحٞمح٦م»إًم٤ٌم  ذم 
(1)

 -هلل أقمٚمؿوم٤م ،،

: ىم٤مل  ومٞمٝم٤م قمغم ذم اًمٕمجٚم٦م ُم٤م صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم قمـ اًمٜمٌّل  وُمـ اعمقاوع اًمتل ضم٤م  اًمٜمصُّ 

(ي٘مقل دقمقت ومٚمؿ يًتج٥م زم ؛مل يٕمجؾيًتج٤مب ٕطمديمؿ ُم٤م )
(2)

اؾمتٌٓم٤م  اعضم٤مسم٦م : ومٛمٕمٜمك اًمٕمجٚم٦م هٜم٤م ؛

 - ًال، ومٞمٜمِم٠م قمٜمٝم٤م ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف ُمـ اًمٔمـ اًمرِ اوقمدم اًمّمٌ

، (رطمؿ، ُم٤م مل يًتٕمجؾ سم٢مصمؿ أو ىمٓمٞمٕم٦مِ  ٓ يزال يًتج٤مب ًمٚمٕمٌد ُم٤م مل يدعُ )»: وذم رواي٦م عمًٚمؿ وهمػمه

 ًارىمد دقمقت وىمد دقمقت ومٚمؿ أر يًتجٞم٥م زم ومٞمًتح): لىم٤مل ي٘مق ؟ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م آؾمتٕمج٤مل :ىمٞمؾ

ش(اًمدقم٤م  قمٜمد ذًمؽ ويدعُ 
(3)

، ويٜم٘مٓمعُ  ومٞمؽمك اًمدقم٤م َ  ؛وي٠ًمم ويٕمٞمك ؾُّ ٛمَ يَ  (ًاريًتح)ُمٕمٜمك : ىم٤مل اًمٕمٚمام  ،

ـّ  ويٙمقن يم٤مح٤منّ  ًمف ومٞمّمػم  ٥ْم جَ ًتَ أنف أتك ُمـ اًمدقم٤م  ُم٤م يًتحؼ سمف اعضم٤مسم٦م، وُمع هذا مل يُ  سمدقم٤مئف، أو ئم

 --!ف ؾمٌح٤مٟمفيم٤معمٌخؾ ًمرسم

ًٓ  شاًمروح»وىمد قم٘مد اعُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم يمت٤مسمف  ٤م ، طمري سمٙمؾ ُمًٚمؿ أن ي٘مرأه٤م ؿماٞمًمٚمٗمر. سملم أ ومّمق

ذم اًمٗمر. سملم اعم٤ٌمدرة اعمحٛمقدة اًمتل  ٕهن٤م ُمـ سيح اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٗم٘مف ذم اًمديـ، وذيمر ُمٜمٝم٤م ومّماًل 

اٟمتٝم٤مز  اعم٤ٌمدرةأن  :عم٤ٌمدرة واًمٕمجٚم٦مواًمٗمر. سملم ا: ومّمؾ» : ٌٝم٤م اهلل، وسملم اًمٕمجٚم٦م اعمذُمقُم٦م، وم٘م٤مل

اًمٗمرص٦م ذم وىمتٝم٤م، وٓ يؽميمٝم٤م طمتك إذا وم٤مشم٧م ـمٚمٌٝم٤م، ومٝمق ٓ يٓمٚم٥م إُمقر ذم إدسم٤مره٤م وٓ ىمٌؾ وىمتٝم٤م، سمؾ 

وىمتٝم٤م سم٤مدر إًمٞمٝم٤م ووصم٥م قمٚمٞمٝم٤م وصمقب إؾمد قمغم ومريًتف، ومٝمق سمٛمٜمزًم٦م ُمـ ي٤ٌمدر إمم أظمذ اًمثٛمرة  ْمارإذا طم

ٜمزًم٦م ُمـ ٛم  ىمٌؾ وىمتف، ومٝمق ًمِمدة طمرصف قمٚمٞمف سمِمالأظمذ اًم ـمٚم٥ُم : جٚم٦مواًمٕموىم٧م يمامل ٟمْمجٝم٤م وإدرايمٝم٤م، 

أطمدمه٤م اًمتٗمريط واعو٤مقم٦م، : وم٤معم٤ٌمدرة وؾمط سملم ظمٚم٘ملم ُمذُمقُملم ؛ي٠مظمذ اًمثٛمرة ىمٌؾ أوان إدرايمٝم٤م يمٚمٝم٤م

ة ذم اًمٕمٌد متٜمٕمف د  طمِ ٓم٤من وم٢مهن٤م ظمٗم٦م وـمٞمش وَ ِماٞمواًمث٤م  آؾمتٕمج٤مل ىمٌؾ اًمقىم٧م، ولذا يم٤مٟم٧م اًمٕمجٚم٦م ُمـ اًم

ُمـ  ٤م٤م  ذم همػم ُمقاوٕمٝم٤م، ودمٚم٥م قمٚمٞمف أنقاقمً ؿماٞم٧م واًمقىم٤مر واحلٚمؿ، وشمقضم٥م ًمف ووع إتثٌّ ُمـ اًم

                                      
ووٕمٗمف ُمـ ىِمٌؾ طمٗمٔمف، ُمًٜمد أيب  شقمٌد اعمٝمٞمٛمـ»ا طمدي٨م همري٥م، وىمد شمٙمٚمؿ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ( وىم٤مل: هذ2١٧2ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (٧)

(: إؾمٜم٤مده ضمٞمد، ٧26.  2( ووٕمػ إؾمٜم٤مده حم٘م٘مف طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد، وىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم: إقمالم اعمقىمٕملم )6254يٕمغم اعمقصكم )

 (-٧١25وطمًٜمف إًم٤ٌم  ذم: اًمّمحٞمح٦م )

 (-2١15ُمًٚمؿ ) (، صحٞمح416١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-2١15( صحٞمح ُمًٚمؿ )1)



705  

  

ام أن اًمٙمًؾ ىمريـ يم ،ُمـ اخلػم، وهل ىمريـ اًمٜمداُم٦م وم٘مّؾ ُمـ اؾمتٕمجؾ إٓ ٟمدم ٤مور ومتٜمٕمف أنقاقمً ِماراًم

شاًمٗمقت واعو٤مقم٦م
(1)

  -ـها 

 

 ً٘ٚايغه١ٓٝ ٚايٛقاص ،اؿًِ ٚا٭ْا٠ ٚايتأْٞ ٗ ا٭َض ن : 

 :إن ومٞمؽ ظمّمٚمتلم  ٌٝمام اهلل ورؾمقًمف): ىم٤مل ٕؿم٩م قمٌد اًم٘مٞمس ذم صحٞمح ُمًٚمؿ وهمػمه أن اًمٜمٌل 

(احلٚمؿ وإن٤مة
(2)

- 

ومٝمل اًمتث٧ٌم وشمرك اًمٕمجٚم٦م، وهل ُم٘مّمقرة إن٤مةومٝمق اًمٕم٘مؾ، وأُم٤م  احلٚمؿأُم٤م » :ىم٤مل اًمٜمقوي
(3)

، 

، وأىم٤مم سم٤مدروا إمم اًمٜمٌل أهنؿ ح٤م وصٚمقا اعمديٜم٦م » :ًمف ُم٤م ضم٤م  ذم طمدي٨م اًمقومد وؾم٥ٌم ىمقل اًمٜمٌل 

  وم٘مرسمف اًمٜمٌّل  إؿم٩م قمٜمد رطم٤ملؿ ومجٛمٕمٝم٤م وقم٘مؾ ٟم٤مىمتف وًمٌس أطمًـ اًمثٞم٤مب صمؿ أىمٌؾ إمم اًمٜمٌل 

ٟمٕمؿ، وم٘م٤مل : وم٘م٤مل اًم٘مقم (؟شم٤ٌميٕمقن قمغم أنٗمًٙمؿ وىمقُمٙمؿ): وأضمٚمًف إمم ضم٤مٟمٌف، صمؿ ىم٤مل لؿ اًمٜمٌل 

ٞمف ُمـ ديٜمف، ٟم٤ٌميٕمؽ قمغم أنٗمًٜم٤م وٟمرؾمؾ   أؿمد قمٚمؿمالي٤م رؾمقل اهلل إٟمؽ مل شمزاول اًمرضمؾ قمـ » :إؿم٩م

 -شاحلدي٨م (--صدىم٧م، إن ومٞمؽ ظمّمٚمتلم): ، ىم٤ملشُمـ يدقمقهؿ، ومٛمـ اشمٌٕمٜم٤م يم٤من ُمٜم٤م، وُمـ أبك ىم٤مشمٚمٜم٤مه

 وم٤مٕن٤مة شمرسمّمف طمتك ٟمٔمر ذم ُمّم٤محلف ومل يٕمجؾ، واحلٚمؿ هذا اًم٘مقل اًمذي ىم٤مًمف اًمدالُّ : قمٞم٤مضوال ىم٤مل اًم٘م٤م

ـها شقمغم صح٦م قم٘مٚمف وضمقدة ٟمٔمره ًمٚمٕمقاىم٥م
(4)

- 

ح٤م ىمدُمٜم٤م اعمديٜم٦م ومجٕمٚمٜم٤م ٟمت٤ٌمدر ُمـ » :د قمـ رضمؾ يم٤من ذم وومد قمٌد اًم٘مٞمس ىم٤ملؾمٜمـ أيب داووذم 

 ,أي طم٘مٞمٌتف, واٟمتٔمر اعمٜمذر إؿم٩م طمتك أتك قمٞمٌتف: ورضمٚمف، ىم٤مل رواطمٚمٜم٤م ومٜم٘مٌؾ يد رؾمقل اهلل 

أن٤م  !ي٤م رؾمقل اهلل: ٤ملىم (إن ومٞمؽ ظمٚمتلم  ٌٝمام اهلل احلٚمؿ وإن٤مة): وم٘م٤مل ًمف  ومٚمٌس صمقسمٞمف، صمؿ أتك اًمٜمٌل  

احلٛمد هلل اًمذي ضمٌٚمٜمل ظمٚمتلم  ٌٝمام  :ىم٤مل (سمؾ اهلل ضمٌٚمؽ قمٚمٞمٝمام): ىم٤مل ؟أتخٚمؼ اام أم اهلل ضمٌٚمٜمل قمٚمٞمٝمام

شاهلل ورؾمقًمف
(5)

- 

إذا ؾمٛمٕمتؿ اعىم٤مُم٦م وم٤مُمِمقا إمم اًمّمالة وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م ): ىم٤مل قمـ اًمٜمٌل  وقمـ أيب هريرة 

                                      
 (-256اًمروح )ص  (٧)

 (-٧١صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)

 - ]اعم١مًمػ[يٕمٜمل أن ًمٗمظ إن٤مة ُم٘مّمقر أي سمدون مهز (1)

 (-٧62.  ٧اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح سمـ ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ) (6)

 (-5225ؾمٜمـ أيب داود ) (5)
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، ومام أدريمتؿ ًارواًمقىم٤مر، وٓ شم ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (ومّمٚمقا وُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقا قمقا
(1)

-  

ُم٤م ): إذ ؾمٛمع ضمٚم٦ٌم رضم٤مل، ومٚمام صغم ىم٤مل سمٞمٜمام ٟمحـ ٟمّمكم ُمع رؾمقل اهلل »: ىم٤مل وقمـ أيب ىمت٤مدة 

إذا أتٞمتؿ اًمّمالة وم٤مُمِمقا وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م ومام  ؛ومال شمٗمٕمٚمقا ): اؾمتٕمجٚمٜم٤م إمم اًمّمالة، ىم٤مل: ىم٤مًمقا  (؟ؿم٠منٙمؿ

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (أدريمتؿ ومّمٚمقا وُم٤م وم٤مشمٙمؿ وم٠ممتقا 
(2)

- 

رواه ُمًٚمؿ (اًمًٙمٞمٜم٦م اًمًٙمٞمٜم٦م): حل٩م ي٘مقل ًمٚمٜم٤مسذم ا ويم٤من 
(3)

- 

قمٚمٞمٙمؿ  ؛أهي٤م اًمٜم٤مس): ًمإلسمؾ وم٠مؿم٤مر سمًقـمف إًمٞمٝمؿ وىم٤مل ٤مسمً وارو اؿمديدً  ا وؾمٛمع يقم قمروم٦م ورا ه زضمرً 

رواه اًمٌخ٤مري (سم٤مًمًٙمٞمٜم٦م، وم٢من اًمؼم ًمٞمس سم٤معيْم٤مع
(4)

 : ىم٤مل اًمٜمقوي ،يعٌ ؾمار ِمال، واعيْم٤مع ٟمقع ُمـ اعم

شٞمٚم٦م ويٚمحؼ ا٤م ؾم٤مئر ُمقاوع اًمزطم٤مم شمٚمؽ اًمٚمًاػمهذا إرؿم٤مد إمم إدب واًمًٜم٦م ذم اًم»
(5)

  -ـها 

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شوم٢مذا وضمد ومجقة ٟمص ؛,ُمتقؾمط, ؾماػموهق  اًمٕمٜمؼ ًاػمي»ذم طمجتف  ويم٤من 
(6)

ىم٤مل  ،

اعمقوع  :سمٗمتح وم٤م  وؾمٙمقن ضمٞمؿ شومجقة»قم٦م، ًار اًمقؾمط اح٤مئؾ إمم اًمًاػمأي اًم ش اًمٕمٜمؼًاػمي»» :اًمًٜمدي

شه٤مؾماػمّماك أي طمرك اًمٜم٤مىم٦م ًمٞمًتخرج أىم: شٟمص»ئلم، ِماٞماعمتًع سملم اًم
(7)

 -ـها 

  ذم ُمقوٕمف ؿمالووع يمؾ  :اع ذم ُمقوٕمف، واخلػم واحلٙمٛم٦مؾماروُمٜمف ٟمٕمرف أن اًمًٙمٞمٜم٦م ٓ شمٜم٤مذم اع

ً   ،فاًمذي هق أخٞمؼ سم   -ُمـ اًمًٙمقن وهل اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م واًمقىم٤مر شومٕمٞمٚم٦م»سمقزن  :ٙمٞمٜم٦مواًم

ويٜمزل٤م قمغم قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم  ا٤م ُمـ يِم٤م ّمار يٜم وهل ضمٜمد ُمـ ضمٜمقده  ،اهلل شمٕم٤مممواًمًٙمٞمٜم٦م  ٌٝم٤م 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ژ ٹٹيمام  ،يٜمٍمهؿ ويٙمرُمٝمؿ ا٤م ويثٌتٝمؿ

اًمًٙمٞمٜم٦م ذم اًم٘مرمن ذم ؾمت٦م  وذيمر اهلل  ،[]اًمٗمتح ژڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ

شُمٜمزًم٦م اًمًٙمٞمٜم٦م»ذم  شًمٙملمُمدارج اًم٤ًم»ذم  وراضمع ًمٚمٗم٤مئدة ُم٤م ذيمره اسمـ اًم٘مٞمؿ  ،ُمقاوع
(8)

- 

                                      
 ه-( سمٛمٕمٜم٤م4١2( وهذا ًمٗمٔمف، صحٞمح ُمًٚمؿ )414صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 ( سمٛمٕمٜم٤مه ٓ سمٚمٗمٔمف-4١1( سمٜمحقه سمدون ًمٗمظ )وم٤مُمِمقا(، صحٞمح ُمًٚمؿ )415صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-٧2٧6صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)

 (-٧4١٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (6)

 (-2١.  2اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح سمـ ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ) (5)

 (-٧264(، صحٞمح ُمًٚمؿ )66٧1، 2222، ٧444صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (4)

 (-252.  5ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم  (١)

َوىَم٤مَل َلُْؿ َٟمٌِٞمُُّٝمْؿ إِن  مَي٦َم ُُمْٚمِٙمِف َأْن َي٠ْمتَِٞمُٙمُؿ اًمت ٤مسُمقُت ومِٞمِف ؾَمِٙمٞمٜم٦ٌَم ژ: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم (، وذيمر هذه أي٤مت هل: 6١٧، 6١١.  2ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) (6)

ـْ َرسم ُٙمؿْ  ُ ؾَمِٙمٞمٜمََتُف قَمغَم َرؾُمقًمِِف َوقَمغَم اعْم١ُْمُِمٜملِمَ صُمؿ  َأنْزَ ژىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: وَ [، 266]اًمٌ٘مرة:  ژُِم إِْذ ژ[، اًمث ٤مًمُِث٦م: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: 24]اًمتقسم٦م:  ژَل اَّلل 
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وؾمٛمٕمتف  ،إذا اؿمتدت قمٚمٞمف إُمقر ىمرأ مي٤مت اًمًٙمٞمٜم٦م  خ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦مؿماٞمويم٤من » :وه٤م ىم٤مل

ٓم٤مٟمٞم٦م فمٝمرت ًمف ؿماٞمُمـ حم٤مرسم٦م أرواح  ؛ي٘مقل ذم واىمٕم٦م قمٔمٞمٛم٦م ضمرت ًمف ذم ُمروف شمٕمجز اًمٕم٘مقل قمـ محٚمٝم٤م

 ،اىمرأوا مي٤مت اًمًٙمٞمٜم٦م» :وُمـ طمقزم ٕىم٤مريب ىمٚم٧مومٚمام اؿمتد قمكم إُمر : إذ ذاك ذم طم٤مل وٕمػ اًم٘مقة ىم٤مل

ىمرا ة هذه أي٤مت قمٜمد  ٤موىمد ضمرسم٧م أجًْم  ،شقمٜمل ذًمؽ احل٤مل وضمٚم٧ًم وُم٤م يب ىمٚم٦ٌمصمؿ أىمٚمع : ىم٤مل

ذم ؾمٙمقٟمف وـمٛم٠منٞمٜمتف، وأصؾ اًمًٙمٞمٜم٦م هل اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م  قمٔمٞماًم  ا اوٓمراب اًم٘مٚم٥م ه٤م يرد قمٚمٞمف ومرأج٧م ل٤م شم٠مثػمً 

سمف ُمـ ؿمدة اعمخ٤موف ومال يٜمزقم٩م سمٕمد ذًمؽ  واًمًٙمقن اًمذي يٜمزًمف اهلل واًمقىم٤مرُ  ذم ىمٚم٥م قمٌده قمٜمد اوٓمرا

شٞم٘ملم واًمث٤ٌمتح٤م يرد قمٚمٞمف ويقضم٥م ًمف زي٤مدة اعيامن وىمقة اًم
(1)

 -ـها 

 وُم٤م اضمتٛمع ىمقم ذم سمٞم٧م ُمـ سمٞمقت اهلل يتٚمقن يمت٤مب اهلل  --): ذم احلدي٨م اًمذي ذم صحٞمح ُمًٚمؿ

تٝمؿ اًمرمح٦م وطمٗمتٝمؿ اعمالئٙم٦م وذيمرهؿ اهلل ومٞمٛمـ اٞمِمويتدارؾمقٟمف ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ إٓ ٟمزًم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م وهم

(قمٜمده
(2)

- 

 

 َّع٢ٓ اؾز ٚاؿظ : 

ًمتحّمٞمؾ اعمٓمٚمقب، يمام ؾمٌؼ ْمال ُمٕمٜمك اجلد ذم إُمر، أي اجلد ذم اعم (اٟمٗمذ) يتْمٛمـ ىمقًمف 

  -اعؿم٤مرة إًمٞمف

وهق  ُمٜمف ُمٕمٜمك احلزم، وىمري٥ٌم  ،واًمٚمٝمق واًمؽماظمل واًمتقا  واًمتٗمريط واًمتْمٞمٞمعواجلد ود الزل 

 واًمْمٕمَػ  واًمٕمجزَ  ـَ يٜمٗمل اًمقهْ  وم٤موٌؾ  واحلزم وصٌػ  وجمٛمقع اجلدّ  ،٦م اًمتْمٞمٞمع واًمتٗمريط أظمصسمْمديّ 

ھ ھ ھ ے ے ژ ٹٹو [26: ]اًمٙمٝمػ ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹژ: ٤مذل، ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممخواًمت

، وُمـ إظمال. اعمذُمقُم٦م ومٞمٜم٤م اًمتل جي٥م أن ٟمتخٚمص ُمٜمٝم٤م []مل قمٛمران ژۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

 --!، وُمٜمٝم٤م اًمتْمٞمٞمع وىمٚم٦م احلزم ووٕمػ اعمح٤مؾم٦ٌمشاًمالُم٤ٌمٓة»اٟمًٛمٞمف سمُم٤م : وٟمتخغم، وسمْمده٤م ٟمتحغم

                                      

ُ ؾَمِٙمٞمٜمََتُف قَمَٚمْٞمِف َوَأج َدُه سمُِجٜمُقٍد مَلْ شَمرَ  َ َُمَٕمٜم٤َم وَم٠َمنَْزَل اَّلل  َٓ َنَْزْن إِن  اَّلل  سمُِٕم٦م: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: 6١: ]اًمتقسم٦م ژْوَه٤مَيُ٘مقُل ًمَِّم٤مطِمٌِِف  ا ِذي ژ[، اًمر  ُهَق اًم 

اَمَواِت وَ   ً  ضُمٜمُقُد اًم
ِ
 
ِ
ِٙمٞمٜم٦ََم ذِم ىُمُٚمقِب اعْم١ُْمُِمٜملَِم ًمَِٞمْزَداُدوا إِياَمًٟم٤م َُمَع إِياَمهِنِْؿ َوَّلل  ً ُ قَمٚمِٞماًم طَمِٙمٞماًم َأنَْزَل اًم َْرِض َويَم٤مَن اَّلل  ْٕ اخْل٤َمُِم٦ًم: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم: ژا

ٙمِ ًمَ ژ  ً َجَرِة وَمَٕمٚمَِؿ َُم٤م ذِم ىُمُٚمقِاِْؿ وَم٠َمنَْزَل اًم ٤ٌَميُِٕمقَٟمَؽ َن٧َْم اًمِم  ـِ اعْم١ُْمُِمٜملَِم إِْذ ُي ُ قَم ٤ًٌمَ٘مْد َريِضَ اَّلل  [، ٧6]اًمٗمتح:  ژٞمٜم٦ََم قَمَٚمْٞمِٝمْؿ َوَأث٤َمَاُْؿ وَمْتًح٤م ىَمِري

٤مِدؾم٦م: ىَمْقًُمُف شَمَٕم٤ممَم:   ً ـَ يَمَٗمُروا ذِم ىمُ ژاًم ِذي ُ ؾَمِٙمٞمٜمََتُف قَمغَم َرؾُمقًمِِف َوقَمغَم اعْم١ُْمُِمٜملِمَ إِْذ ضَمَٕمَؾ اًم  ٞم ٦َم اجْل٤َمِهٚمِٞم ٦ِم وَم٠َمنَْزَل اَّلل 
]اًمٗمتح:  ژُٚمقِاُِؿ احْلَِٛمٞم ٦َم مَحِ

َي٦مَ 24 ْٔ  -[- ا

 (-6١١.  2ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) (٧)

 (-2422صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)
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وشمرك آؾمتٕمداد وإظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب اعمٛمٙمٜم٦م،  ،هل آؾمتٝم٤مٟم٦م سم٤مُٕمقر وقمدم آطمتٞم٤مط: شاًمالُم٤ٌمٓة»اوم

(اطمرص قمغم ُم٤م يٜمٗمٕمؽ): د ىمقل اًمٜمٌل وسم٤مجلٛمٚم٦م هل و
(1)

!- 

ُمع  شمف أو ُمٕمٚماًم ؾمارذم أ ٤مأبً : يم٤من إُمر واًمقٓي٦م أنؽ شمرى وزم إُمر )ُمٝمام: وُمـ اًمتْمٞمٞمع وىمٚم٦م احلزم

ُمع رقمٞمتف، أو همػمه( ٓ ي٠مظمذ سم٠مؾم٤ٌمب شمٕمٚمٞمٛمٝمؿ وشمٗمٝمٞمٛمٝمؿ ونذيرهؿ وشمدريٌٝمؿ، وٓ  ا شمالُمٞمذه، أو أُمػمً 

ودًمٞمؾ  --!، وٓ يتدرج ُمٕمٝمؿ ذم إُمقر ومٞمٌدأهؿ سمّمٖم٤مره٤م طمتك ٓ خيٓمئقا ذم يم٤ٌمره٤مأظمٓم٠موا ٤مؾمٌٝمؿ إذا 

ويم٠مهن٤م مل ًاك وشمٜم ومتقت اًمتج٤مرب ،شمتٙمرر، وٓ أطمد يًتٗمٞمد ُمـ اًمتج٤مربذًمؽ أنؽ شمرى إظمٓم٤م  

 --!!شمٙمـ

هق ُمـ أهؿ أؾم٤ٌمب يمؾ ذًمؽ وهق ذم طمد ذاشمف ُمرض ظمٓمػم وؾم٥ٌم ُٕمراض : ووٕمػ اعمح٤مؾم٦ٌم

قمـ  اواًمذي يٙمرر إظمٓم٤م  وٓ يًتٗمٞمد ُمـ اًمتج٤مرب ومٝمق سمٕمٞمد ضمدً  ،ٓمر، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م اًمًالُم٦مأظم

  -هق يمذًمؽ ,يم٤من أو و٤مقم٦م اومردً ,واًمذي ٓ  ٤مؾم٥م ٟمٗمًف  -!ٗمِمؾ واًمً٘مقطسم٤مًم اًمٜمج٤مح، وىمٛملمٌ 

  -ذم طمٚم٘م٤مت أظمرى سمٕمقن اهلل ٤موسمًٓمً  ٤موًمٕمٚمٜم٤م ٟمزيد هذه اعمٕم٤م  شمقوٞمحً 

 

 [ِٖٓٗٔرغَ  ،غـغاٌؼضص اٌثبٌث ػ ،ِخٍخ مالئغ سغاصبْ -اٌرٍمخ اٌثبٌثخ ]

 --وسمٕمد ،ٍد ومخف وصحٌف وضمٜمدهواًمّمالة واًمًالم قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف حمٛم ،احلٛمد هلل طمؼ محده

 : اع وُم٤م ىم٤مراام ُمـ ُمٕم٤م ؾمار٤م ٟمتحدث قمـ اًمٕمجٚم٦م واعُم٤م زًمٜمو ،وهذه هل احلٚم٘م٦م اًمث٤مًمث٦م ،ومٜمت٤مسمع طمديثٜم٤م
 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ :ٗ قٛي٘ تعاٍ ؾا٥ز٠څ

 :[ـمف] ژھ ےے

وشم٘مّدُمف ىمقُمف ُمع أنف ُم٠مُمقر  فذم شمٕمّجٚمؾماك هذا ؾم١مال ًمقٍم ُمـ اهلل شمٕم٤ممم عمق: ون ُم٤م طم٤مصٚمفًارىم٤مل اعمٗم

صمالصملم يقُم٤م ضم٤م  ُمع اًمًٌٕملم  ح٤م واقمده رسمف ؾماك وىمّمتٝم٤م أن ُمق ،سم٤مؾمتّمح٤ماؿ وإطمْم٤مرهؿ ُمٕمف

ضمتٝم٤مد ُمٜمف أن آقمغم وضمف  ؾماك ورأى ُمق ،ذم اعمققمد ذم ضم٤مٟم٥م اًمٓمقر اًمذيـ اظمت٤مرهؿ ًمٚم٘م٤م  رسمف 

ومقىمع اًمٕمت٤مب ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ًمف ذم شم٘مّدُمف  ،ٞمف إمم اهلل شمٕم٤ممم وـمٚم٤ٌم عمرو٤مشمف وؿمقىم٤م إًم ايت٘مدم ىمقُمف ُم٤ٌمدرً 

 -واهلل أقمٚمؿ -ذًمؽ

ؾماك رمح٦م عمق ژڻ ڻ ڻ ڻژيم٤من اهلل قم٤مح٤م وًمٙمـ ىم٤مل :  ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس» :ذم اًم٘مرـمٌل

                                      
 (-2446صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)
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ُم٤م ًمف اذا اًم٘مقل وشمًٙمٞمٜم٤م ًم٘مٚمٌف ورىم٦م قمٚمٞمف ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ژوم٘م٤مل جمٞم٤ٌم ًمرسمف  ،وإيمرا

رضمؾ قَمِجٌؾ وقَمُجٌؾ  :ي٘م٤مل ،قمٜملواك إًمٞمف ًمؽم أي قمجٚم٧م إمم اعمقوع اًمذي أُمرشمٜمل سم٤معمّمػم ژے

شواًمٕمجٚم٦م ظمالف اًمٌط  ،وقَمُجقُل وقَمْجالُن سملّمُ اًمٕمجٚم٦م
(1)

  -ـها 

ؾم٥ٌم اًمٕمجٚم٦م يتْمّٛمـ إٟمٙم٤مَره٤م ُمـ  ؾم١ماٌل قمـ ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀژ» :وذم اًمٌٞمْم٤موي

قمـ ك ؾماومٚمذًمؽ أضم٤مب ُمق ؛٨م إهن٤م ٟم٘مٞمّم٦م ذم ٟمٗمًٝم٤م اٟمْمؿ إًمٞمٝم٤م إهمٗم٤مل اًم٘مقم وإهي٤مُم اًمتٕم٤مفمؿ قمٚمٞمٝمؿٞمطم

ُمتٝمؿ إٓ سمخٓمك  ژہ ہ ہ ھژؾماك ُمق ژہژ ؛إُمريـ وىمّدم ضمقاب اعٟمٙم٤مر ٕنف أهؿ أي ُم٤م شم٘مد 

م ا٤م اًمروم٘م٦م سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤م ٦موم٤موًمٞمس سمٞمٜمل وسمٞمٜمٝمؿ إٓ ُمً ،قم٤مدةً ة ٓ يٕمتّد ا٤م ًاػمي ھ ژ ،ىمري٦ٌم يت٘مد 

ش  سمٕمٝمدك شمقضِم٥ُم ُمرو٤مشمؽ٤مومن اعم٤ًمرقم٦م إمم اُمتث٤مل أُمرك واًمقوم٢م ژھ ھ ے
(2)

  -ـها 

د ُمـ ؾم١مال ُمق» قمـ سمٕمض اًمٕمٚمام  ؾمالٟم٘مؾ إًمقو وهق ؾمٌح٤مٟمف ,قمـ ؾم٥ٌم اًمٕمجٚم٦م  ؾماك أن اعمرا

 ٤مًمٞمٙمقن سمٍمه اؿ وُمٝمٞمٛمٜمً  ؛وهق أنف يٜمٌٖمل شم٠مظمر رئٞمس اًم٘مقم قمٜمٝمؿ ،أن يٕمّٚمٛمف أدب اًمًٗمر ,أقمٚمؿ

: ح٤مٟمفوم٘م٤مل ؾمٌ ٤مأٓ شمرى يمٞمػ قمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم هذا إدب ًمقـمً  ،وهذا اعمٕمٜمك ٓ  ّمؾ ُمع اًمت٘مدم ،قمٚمٞمٝمؿ

 :أن وٟم٘مؾ قمـ سمٕمْمٝمؿ أجْم٤م واؾمتحًٜمف ،ـها شأن يٙمقن مظمرهؿ وم٠مُمره  [45: ]احلجر ژۇ ۇژ

د قمٜمٝمؿالًمواعٟمٙم٤مر سم٤مًمذات  ،  أقمجٚمؽ ُمٜمٗمردا قمـ ىمقُمؽؿمالأي  :اعمٕمٜمك» ومٝمق ُمٜمّم٥م  قمغم اًم٘مٞمِد  ؛ٟمٗمرا

أظمٓم٠مُت ذم  قمٜمف سم٠م  ؾماك وم٤مقمتذر ُمق ،ٚم٦مؾماٞموإٟمٙم٤مر اًمٕمجٚم٦م ًمٞمس إٓ ًمٙمقهن٤م و ،يمام قُمرف ذم أُمث٤مًمف

دً  ، ُمـ اًمت٘مّدم ٓ خيؾُّ سم٤معمٕمّٞم٦مِ ًاػمَ وطم٧ًٌُم أن اًم٘مدر اًمٞم ،آضمتٝم٤مد ا وٓ ي٘مدح وٓ ُيٕمّد اٟمٗمرا

 :وم٤مجلقاب هق ىمقًمف ؛واحل٤مُمؾ قمٚمٞمف ـمٚم٥م اؾمتداُم٦م ُمرو٤مشمؽ سم٤معم٤ٌمدرة إمم اُمتث٤مل أُمرك ،سم٤مٓؾمتّمح٤مب

شهق يم٤مًمتتٛمٞمؿ ًمف ژھ ھ ھ ےژ: وىمقًمف ژہ ہ ہ ھژ
(3)

 -ـها 

ٝم٤م ُمـ سمٞم٤من يمراهٞم٦م اًمٕمجٚم٦م قمغم اعمٕمٜمك ٞمومح٤م  ؛ُمٕمٜمك هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م عظمقا  ن٤مٞمسمٌ وإٟمام اقمتٜمٞم٧ُم 

ھ ھ ھ ژ :ؾماك وٕ  رأج٧م سمٕمض اًمٜم٤مس جيٕمٚمقن ُمـ ىمقل ُمق ،اًمذي ووحٜم٤مه ومٞمام ؾمٌؼ

وهل قمٜمدي  ،)آؾمتِمٝم٤مدي٦م( ٦مٞمورة ظمقض اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمٗمدائْماريم ،٤متذم سمٕمض اعمٜم٤مؾمٌ اؿمٕم٤مرً  ژے

ُم٘م٤مم  وم٢من هذا إٟمام هق ؛ل٤م اًمٙمـ ٓ يٜم٤مؾمٌٝم٤م أن دمٕمؾ هذه اًمٕم٤ٌمرة ؿمٕم٤مرً  ،وـمٝم٤مارِمضم٤مئزة وهلل احلٛمد سم

ـُ أن جيَٕمؾ ؿمٕم٤مرً  ؛ٓقمتذار قمـ اخلٓم٠ما ًُ  -واهلل أقمٚمؿ ؟!اومٙمٞمػ  

                                      
 (-211.  ٧٧شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل ) (٧)

 (-15.  6ر اًمتٜمزيؾ ًمٚمٌٞمْم٤موي )أنقا  (2)

 (-552.  6روح اعمٕم٤م  ًمألًمقد ) (1)
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ُم٧ُم قمٚمٞمف اجلٜم٦م ؛سم٤مدر  قمٌدي سمٜمٗمًف): ؾماليمٞمػ وىمد ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم احلدي٨م اًم٘مد (طمر 
(1)

وهذا ُمـ  ،

 ،ٓم٤منِماٞمواًمتل هل ُمـ اًم ،وهل ُمـ اًمٕمجٚم٦م اًمتل سمّٞمٜم٤ّمه٤م ،اذا اًمٜمص وهمػمه ٤موي٘مٞمٜمً  ٤ماعم٤ٌمدرة اعمذُمقُم٦م ىمٓمٕمً 

 -اريؿ آٟمتح٤مر نريام ؿمديدا ضمدً وهق ُمـ أدًم٦م ن

ىمٜم٤م سمٞمٜمف وسملم آٟمتح٤مر( وهق ُمقوع ٓاوإٟمام ضمّقزٟم٤م  ورة أو ُم٤م وارؾمتِمٝم٤مد ٕنف ًمٞمس سم٤مٟمتح٤مٍر )ومر 

ومٝمؾ ي٘مقل إٟم٤ًمٌن إٟمف  ؛ًم٦م يمام هق ُمًٌقط ذم ُمقوٕمفٞمف إد٧ْم قمٚموىمد دًم   ،اًمديـ ٓ همػمّمار ي٘م٤مرا٤م ًمٜم

: ؿمٕم٤مرا ًمٚم٘مٞم٤مم سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م ومٜم٘مقل ُمثال ؾماليّمٚمح أن ٟمجٕمؾ ُمـ قم٤ٌمرة هذا احلدي٨م اًم٘مد

  -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ !!ٓ ؿمؽ أن هذا ظم٤مرج قمـ ُمٕم٤م  اًمٌالهم٦م واًمذو. وإدب ؟!ًالسم٤مدرشُمؽ ي٤م رب سمٜمٗم

ڭ  ۓ ڭ ڭ ڭژ :ؼمة ًمٕمٚمامئٜم٤م ٕىمػ قمغم ُمٕمٜمك اًمٗم٤م  ذم ىمقًمف اعمٕمتؾماػموىمد راضمٕم٧ُم أيمثر اًمتٗم٤م

ذم ؾمٗمره  طمتك وىمٗم٧ُم قمٚمٞمٝم٤م ذم يمالم اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر  ،ومٚمؿ أَر أيمثرهؿ شمٕمّرض ًمف [65: ]ـمف ژۇ

 -اؾمتٗمٝم٤مم ُمًتٕمٛمؾ ذم اًمّٚمْقم ٓو ،  قم٤مضماًل ِمالضمْٕمؾ اًم: واعقمج٤مل» :ىم٤مل ،شاًمتحرير واًمتٜمقير» اًمثٛملم

إمم اعمٜم٤مضم٤مة  ْمارؾ ُمٗم٤مرىم٦م ىَمقُمف ًمٞمحشمٕمج  ؾماك أّن ُمق:  إًمٞمف أي٦مِماػميـ وشمًارٗمواًمذي ي١مظمذ ُمـ يمالم اعم

يٕم٦م طمًٌام وقمده اهلل ىمٌؾ أن  ٞمط سمٜمق ِمارذم شمٚم٘مل اًم ُمٜمف ورهم٦ٌمً  اىمٌؾ اعسّم٤من اًمذي قمّٞمٜمف اهلل ًمف اضمتٝم٤مدً 

ئٞمؾ سمجٌؾ اًمٓمقرؾمارإ ِع ذم ذًمؽ إٓ اًمًٌَؼ إمم ُم٤م ومٞمف ظمػم ًمٜمٗمًف وًم٘مقُمف ،ا ُمف اهلُل قمغم أن همٗمؾ ومال ،ومل يرا

و ّذرهؿ ُمٙمر  قمـ ُمراقم٤مة ُم٤م  ّػ سمذًمؽ ُمـ اسمتٕم٤مده قمـ ىمقُمف ىمٌؾ أن يقصٞمٝمؿ اهلل سم٤معمح٤مومٔم٦م قمغم اًمٕمٝمد

ومريمع  ٤مرايمٕمً  ومٙم٤من ذم ذًمؽ سمٛمٜمزًم٦م أيب سمٙمرة طملم دظمؾ اعمًجد ومقضمد اًمٜمٌل  ،ا ُمـ يتقؾّمٛمقن ومٞمف ُمٙمرً 

(ٓ شَمُٕمدْ و ٤مزادك اهلل طمرًص ): وَدّب إمم اًمّمػ وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 
(2)

أظمُذ  ؾماك وىمري٥ٌم ُمـ شمٍّمف ُمق ،

ن ىمقُمف سمّمٜمع صٜمؿ ٤مومتتاؾم٥ٌم  ويم٤من ذًمؽ -اعمجتٝمد سم٤مًمدًمٞمؾ اًمذي ًمف ُمٕم٤مرٌض دون قمٚمؿ سمٛمٕم٤مِرِوف

 ،ةريـ ظمٚمٗمف وأنف ؾمٌ٘مٝمؿ إمم اعمٜم٤مضم٤ميدل قمغم أهّنؿ يم٤مٟمقا ؾم٤مئ ژہ ہ ہ ھژوىمقًمف هٜم٤م  --يٕمٌدوٟمف

ڭ  ۓ ڭ ڭ ڭژ: وم٘مقًمف شمٕم٤ممم ،اهلل ُم٤ٌمًمٖم٦م ذم إرو٤مئف واقمتذر قمـ شمٕمّجٚمف سم٠منف قمجؾ إمم اؾمتج٤مسم٦م أُمر

ٌب ُمـ اعَمالم قمغم اًمتٕمجؾ سم٠منّف شم٥ًٌم قمٚمٞمف طمدوث ومتٜم٦م ذم ىمقُمف ًمٞمٕمّٚمٛمف أن ٓ يتج٤موز ُم٤م وارومٞمف  ژۇ

شًمق يم٤من ًمرهم٦ٌم ذم ازدي٤مد ُمـ اخلػمُوىم٧م ًمف و
(3)

  -ـها 

 وومتٜم٦مٍ ٤مٞمومٗمل أي٦م سم --وقمٚمٞمف
ٍ
٥ٌّم ذم ٟمقِع سمال  ومٞمف و ،٤مطمٞم٤مٟمً وإن وىمٕم٧ْم قمـ اضمتٝم٤مٍد أ ،ُن أن اًمٕمجٚم٦م ىمد شمتً

                                      
 (-1641صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-١61صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-2١١.  ٧4اًمتحرير واًمتٜمقير ) (1)
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 واهلل  ،وذم ذًمؽ يمٚمف مت٤مم اًمتحذير ُمـ اًمٕمجٚم٦م اعمذُمقُم٦م --سمٞم٤من أن اجلزا ات اًم٘مدري٦م ٓ شمالزُم اًمذٟم٥َم 

 -وأؾمتٖمٗمر اهلل ُمـ يمؾ ذٟم٥ٍم  ،أقمٚمؿ وأضمؾ وأطمٙمؿ

م سمٕمد أن ومف اهلل شمٕم٤ممم ُم٤م طمدث ُمـ اًم٘مققمر  » :أؿم٤مر إمم هذا اعمٕمٜمك سم٘مقًمف شازياًمٗمخر اًمر»وًمٕمؾ 

ٌُْٕمُد أن  دث ًمق يم٤من ُمٕمٝمؿ وم٘م٤مل شژڭ ۇ ۓ ڭ ڭ ڭژ: اومرىمٝمؿ ه٤م يم٤من َي
(1)

 -ـها 

واًمٗم٤م  ًمتٕمٚمٞمؾ ُم٤م يٗمٝمٛمف اًمٙمالم » :وم٘م٤مل ؛مظمر ًمٚمٗم٤م  ٤موضمٝمً  شروح اعمٕم٤م »ذم   ؾمالوأبدى إًمق

ؿ ٓ يٜمٌٖمل قمجٚمتؽ قمغم ىمقُمؽ وشم٘مدُمؽ قمٚمٞمٝمؿ وإمه٤مل أُمرهؿ ًمقضمف ُمـ اًمقضمقه وم٢مهن: يم٠منف ىمٞمؾ ،اًم٤ًمسمؼ

 ،ٓم٤من ويتٛمٙمـ ُمـ إواللؿِماٞمف ُمٙمر اًمٞمومد سمالهتٝمؿ ومح٤مىمتٝمؿ سمٛمٙم٤مٍن  ٞمؼ حلداصم٦م قمٝمدهؿ سم٤مشم٤ٌمقمؽ وُمزي

وم٢من اًم٘مقم اًمذيـ ظمّٚمٗمتٝمؿ ُمع أظمٞمؽ ىمد ومتٜمقا وأوٚمٝمؿ اًم٤ًمُمرّي سمخروضمؽ ُمـ سمٞمٜمٝمؿ ومٙمٞمػ شم٠مُمـ قمغم 

ـها شه١مٓ  اًمذيـ أهمٗمٚمتٝمؿ وأمهٚم٧م أُمرهؿ
(2)

 -وم٤مهلل أقمٚمؿ ،

وم٠مُم٤م اعمذُمقم ومٔم٤مهر ذم ىمقل  ؛اعمٛمدوح واعمذُمقم: تٕمامُل ًمٗمظ اًمٕمجٚم٦م ذم اعمٕمٜمٞملمذم أي٦م اؾم: (وم٤مئدة)

وأُم٤م اعمٛمدوح )سمٛمٕمٜمك اعم٤ًمرقم٦م إمم اخلػِم( ومٗمل ىمقل  --يمام ؾمٌؼ شمقوٞمحف ژڻ ڻژ: اهلل شمٕم٤ممم ًمف

ومٞمْم٤مف هذا إمم ُم٤م ىمٚمٜم٤مه  --وذًمؽ أنف أظمؼم سمام يم٤من قمغم طم٥ًِم فمٜمف واضمتٝم٤مده ژھ ھ ھژؾماك ُمق

  -ؾم٤مسم٘م٤م
 

  ٌٿ  :٤ٺ إبٸإؽـٞيه

ٌّٕمقا سم٢مدراك ُمٕمٜم٤مه٤م وهل ذم رأجل ىم٤مقمدة  ،هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ احلٙمٛم٦م اًمتل يٜمٌٖمل أن  ٗمٔمٝم٤م ؿم٤ٌمسمٜم٤م ويتِم

 ،٤مُمٕمٚمقُمً  ٤م  وىمتً ؿمالوم٢من اهلل شمٕم٤ممم ضمٕمؾ ًمٙمؾ  ؛ُع أجْم٤مِمارقمٚمٞمٝم٤م اًم يمام دل   ،٧م قمٚمٞمٝم٤م ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مفدًم  

ٜم٤مؾم٥م اًمذي دًم٧م قمٚمٞمف اًمدٓئؾ اًمتل ٟمّمٌٝم٤م اهلل وضمٕمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب ٟمج٤مح اًمٕمٛمؾ أن يّم٤مدَف وىمتف اعم

يمام أن ُمـ أؾم٤ٌمب ذًمؽ أن يّم٤مدف حمّٚمف  ،ع أو اًمٕم٘مؾ واحلّس واًمتجرسم٦م وٟمحق ذًمؽِمارُمـ اًم ،شمٕم٤ممم قمٚمٞمف

 ،وم٢مٟمام يتِٕم٥ُم ٟمٗمًف ؛أؾم٤ٌمسمف وسمٚمقغ أضمٚمف   ذم همػم حمٚمف وىمٌؾ وىمتف وىمٌؾ هتٞم١مِ ِمالومٛمـ ـمٚم٥م اًم ،اًم٘م٤مسمؾ ًمف

 !!سمحًٌف أو أظمروي٤م أو يمٚمٞمٝمام ٤ميً وًمـ جيٜمل إٓ اًمِم٘م٤م  دٟمٞمق

وم٢من أهٚمٝم٤م إن مل يراقمقا إسّم٤مهن٤م وؾم٤مئر  ؛٦مؾماٞم٤مًاٞمويدظمؾ ذم ذًمؽ اًمثقراُت واًمتٖمٞمػماُت آضمتامقمٞم٦م واًم

 --  إسّم٤منُ ؿمالومٚمٙمؾ  ؛هق ُمّمػمه٤م ,٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم ظمٚم٘مفسمح٥ًم ؾمٜم,وم٢من اًمٗمِمؾ  ؛أؾم٤ٌمب ٟمج٤مطمٝم٤م

 -ٓ ذم طم٤مل آوٓمرار ، طم٤مل آظمتٞم٤مر: وهق أّن يمالُمٜم٤م هذا إٟمام هق ذموًمٙمـ هد شمٜمٌٞمف

                                      
 (-64.  22ُمٗم٤مشمٞمح اًمٖمٞم٥م ًمٚمرازي ) (٧)

 (-556، 551.  6روح اعمٕم٤م  ) (2)
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أّن اًم٘م٤مئٛملم سم٤مًمثقرة واخل٤مرضملم قمغم اًمدوًم٦م طمٞم٨م وضمدت إؾم٤ٌمب اًمنمقمٞم٦م ًمٚمخروج  :سمٞم٤مٟمف

ومٕمٚمٞمٝمؿ أن خيت٤مروا اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م اًمذي  ؛٤مًمالظمتٞم٤مر وؾمٕم٦ٌم ذم اًمت٠مظمػم ذقمً إن يم٤من لؿ جم٤مٌل  ،واًمثقرة

وهق اعمٕمؼم  قمٜمف ذم  ،ًٕمقن ذم ذًمؽ ذم شمٙمٛمٞمؾ إؾم٤ٌمبوي ،شمٜمْم٩م ومٞمف ؾم٤مئر أؾم٤ٌمب اًمٜمج٤مح وشمٙمتٛمؾ وشمتؿّ 

 -اًمٗم٘مف سمقضمقب اعقمداد قمٜمد ؾم٘مقط اجلٝم٤مد ًمٚمٕمجز

ًمٙمااقن اًمٕمادّو ومارض قمٚماٞمٝمؿ ذًمااؽ  ؛ُماـ اخلاروج اظمتٞماا٤مر ومل جيادوا سُمادً أُما٤م إذا اوآمروا ووا٤م. قمٚماٞمٝمؿ آ

ؿ إن ظمرضماااقا ذم طمااالم أهنااا --وىماااع قمٚماااٞمٝمؿ ضر يمٌاااػم وومًااا٤مٌد قماااريض سمحٞمااا٨م إن مل خيرضماااقا ويتحّريماااقا أن

ىمااع أىماّؾ سمحًا٥م شمااقىّمٕمٝمؿ اًمٜما٤مشم٩م قماـ دراؾماا٦م وٟمٔمار ضمٞماد ُمٜمّمااػ ذم إُماقر وم٢مٟما٤م ٓ ٟمٛمااٜمٕمٝمؿ  يما٤من اًميار اًمقا

ًمٙماـ ىماد  ،شمقيمٚمقا قمغم اهلل واٟمٓمٚم٘ماقا  :سمؾ ٟم٘مقل ،,ُم٤م دام أصؾ اجلقاز واعذن ُمقضمقدا ذقم٤م,ُمـ اخلروج 

د ومقـّمٜماقا أنٗمًاٙمؿ قماغم آيمتٗما٤م  سمتحّماٞمؾ  ،ٕن اعسّم٤من مل  اّؾ  ،ٓ شمّمٞمٌقن يمؾ الدف وٓ ن٘م٘مقن يمؾ اعمرا

وما٠منتؿ شمِماتٖمٚمقن هٜما٤م نا٧م ُمٌادأ  ،وأضماريمؿ قماغم اهلل ،ُم٤م يٛمٙماـ ُماـ إهاداف اجلزئٞما٦م طمٞما٨م مل يٛمٙماـ اًمٙماامل

 -شارشمٙم٤مب أظمػ اًميريـ»

 اًمٙمٗمار يمقضماقد اًمنماقمٞم٦م أؾما٤ٌما٤م ًمقضماقد,وم٢من اخلروج واًمثقرة طمٞما٨م ىمٚمٜما٤م سمجقازها٤م ذقما٤م  --وسم٤مجلٛمٚم٦م

 اًمرضماااؾ ظماارج وًماااق ،سمحاا٤مل ٟمٛمٜمٕمٝمااا٤م ٓ ضماا٤مئزة ومٝمااال ,اًمًااٚمٓم٤من ُماااـ سمرهاا٤من اهلل ُماااـ ومٞمااف قمٜمااادٟم٤م اًمااذي اًمٌااقاح

ًٌا فمٜما٤م ٟمٔماـ أو ٟمٕمٚمؿ مل ُم٤م --!ىُمتِؾ طمتك وىم٤مشمؾ ،وطمده أيماؼم ها٤م هاق  ,ومًا٤مد, ُمٜمٙمار إمم يا١مدي ظمروضماف أنّ  ٤مهم٤مًم

 -ٕن ىمقاقمد إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر ذم ذيٕمتٜم٤م ىم٤موٞم٦م سمذًمؽ ؛ُمقضمقد أصال

 اًمٙمٗماار ؾمااٞمٓمرة قمااـ يٜمِماا٠م ُماا٤م ؾماا٤مئر صمااؿ ،اعمااتٛمّٙمـ اًمٙمٗماار هااق أصااال اعمقضمااقد ,اًمٗمًاا٤مد, وًمٙمااـ ٕن اعمٜمٙماار

ر يٙماااا٤مد ٓ وم٢مٟمااااف ؛قمااااريض ومًاااا٤مد ُمااااـ إرض ذم ومتّٙمٜمااااف ٦م واطماااادة ىمٚمٞمٚماااا٦م طم٤مًماااا ذم إٓ ،ُمٜمااااف أيمااااؼم ومًاااا٤مد ُيتّمااااق 

 -ُمـ اًمٌالد ونٙمام ذم اًمٕم٤ٌمد ٤ماًمقضمقد وهل: أن يزداد اًمٙمٗمر ىمقة ومتّٙمٜمً 

وشمٕمّٓماؾ  ،وومٜما٤مئٝمؿ ,أو اخلا٤مرضملم,٤مف إًمٞمف ُمـ ُمٗمًدة ُم٘متاؾ هاذا اخلا٤مرج ُمع ُم٤م يْم ،هذا هق إؾم٤مس

وُمٗم٤مؾمااد ؾمااٗمؽ  ،ُمّماا٤مًمح يم٤مٟماا٧م ُمت٤مطماا٦م أو ومِمااؾ ُمِماا٤مريع ضمٝم٤مدياا٦م ودقمقياا٦م يم٤مٟماا٧م ٟم٤مؿماا٦ًٌم وذم أـمااقار ُمٕمٞمٜماا٦م

 -ومٝمذا ُمقوع اضمتٝم٤مد --وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ --سم٥ًٌم اؾمتث٤مرشمٜم٤م ًمف ،ىمٌؾ اًمٙم٤مومراًمٙمثػم ُمـ اًمدُم٤م  سمٖمػم طمؼ ُمـ 

ومٙماّػ  ؛ٝما٤مُماع سم٘مٞما٦م اعمٗم٤مؾماد اعمِما٤مر إًمٞم ،ر ًمـ يازول سمخروضماف سماؾ ؾماٞم٘مقى ويزياد متّٙمٜمافومٛمـ فمـ أّن اًمٙمٗم

ـّ ومٞمف ن٘مؼ اًمٜمج٤مح ،يده وشمرك اخلروج  -ومٝمذا حمتٛمؾ ،إمم أن يتٝمّٞم٠م طم٤مٌل ُئَم

 -وطمٞمٜمئذ يٌ٘مك قمٚمٞمف واضم٥م اعقمداد سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمٞمف

 ,اًمٜمحق اًماذي وواحٜم٤مهاطمتامل وىمقع ُمٗمًدة أيمؼم قمغم ,وهذا آطمتامل  ،وُمـ ىم٤مل: هذه ُمٗم٤مؾمد فمٜمٞم٦م
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 -ضمّقز اخلروج ،اطمتامل وٕمٞمػ ىمٚمٞمؾ اًمقضمقد

وٓ يٙما٤مد  ،أّن اًمٙمٗمار ي٘ماقى ويازداد وما٢من هاذا ر  ُمتاقّهؿ ؿُ وص٤مطم٥م هذا اًم٘مقل إظمػم ي٘مقل: ٓ ٟمًاٚم  

ىمااع وماا٢من  --وإُماا٤م أن يْماإمػ وي٘مااؾ طماارده وذه ،سمااؾ هااق إُماا٤م أن ياازول وًمااق ـماا٤مل قمٛماار اًمثااقرة ،يقضمااد ذم اًمقا

 -ومذاك هم٤مي٦م اعمٓمٚمقب وهلل احلٛمد ؛ُمٙم٤مٟمفزال وأىمٛمٜم٤م طمٙمؿ اهلل 

ح قم٤مُمااا٦م يمثاااػمة ديٜمٞمااا٦م ُماااـ ىمٌٞماااؾ و ّماااؾ ذم همْماااقن ذًماااؽ ُمّمااا٤مًم ،وإن مل ياااُزل وم٢مٟماااف يْمااإمػ وي٘ماااؾ ذه

 دماار
ِ
وإطمٞماا٤م  ُمااقاهتؿ:  ،ىمٚمااقب اعمًااٚمٛملم وشمِمااجٞمٕمٝمؿ قمااغم ُمٜم٤مسمااذة هااذا اًمٙماا٤مومر واًمًاإمل ذم اًمااتخٚمص ُمٜمااف ي 

ٟمٗمض هم٤ٌمر اًمذل قماٜمٝمؿ واؾماتث٤مرهتؿ عمرطمٚما٦م ىم٤مدُما٦م و ،واعمقت آضمتامقمل واًمٜمٗمز ،ُمقت اعرادة واًمٕمزائؿ

 ،ويٜمِما٠م وماٞمٝمؿ ضمٞماؾ يٕمِماؼ احلريا٦م ويًإمك ذم نّماٞمٚمٝم٤م ،وضمقًم٦م مشمٞم٦م يٙمقٟمقن ومٞمٝما٤م إن ؿما٤م  اهلل أىماقى وأىمادر

 :ًمذيـ شم٘مدُمقهؿ وضسمقا لؿ إُمث٤ملوي٘متدي سم٤مٕبٓم٤مل ا

ٍم طمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مةٌ   وذم اًم٘مااااااااااااااااااااااااااااااااااااتغم ٕىمااااااااااااااااااااااااااااااااااااقا

  
وذم إهى ومااااااااااااااااااااادًى لُاااااااااااااااااااااُؿ وقمتاااااااااااااااااااااُؼ 
(1)

 

  

ومااا٢من ظمروضمٜمااا٤م وإن مل يٙماااـ  ٘ماااؼ الااادف  :وسم٤مجلٛمٚمااا٦م ،إن مل يقضماااد ومٞمٝمااا٤م ذًماااؽ ُم٤مشمااا٧م ٓ حم٤مًمااا٦مومااا٢من إُمااا٦م 

, ُماع ؾماالُم٦م أدي٤مٟمٜما٤م ،وٟمحاـ يٙمٗمٞمٜما٤م ذًماؽ ،اًمٙم٤مُمؾ اعمٓمٚمقب ًمٙمٜمف ظمٓماقة ذم اًمٓمرياؼ اًمّماحٞمح إن ؿما٤م  اهلل

 دسم٤مًم٘مّماا اعمٓمٚمااقب وهااق, ٟمرضمااقه ُماا٤م وُمااع ،قمٚمٞمٜماا٤م اًمٙماا٤مومر واًمٜمٔماا٤مم اًمٙمٗماا٤مر شمًااٚمط ومتٜماا٦م ُمااـ ,أنٗمًااٜم٤م ذم ٟمحااـ

 اًمادرضم٤مت وأقماغم شمٕما٤ممم اهلل رواقان وٟمٞماؾ واًمدم سم٤معمٝمج٦م اًمديـ سمٜمٍمة واًم٘مٞم٤مم اًمِمٝم٤مدة ومْمؾ ُمـ ,إول

 -يمراُمتف دار ذم

وٓ طماقل وٓ  ،واهلل أقمٚماؿ سم٤مًمّماقاب وإًمٞماف اعمرضماع واحا ب ،وهذا اًم٘ماقل إظماػم هاق إرضماح قمٜمادي

 -وأؾمتٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم ُمـ يمؾ زًمؾ ،ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ

ٟمًا٠مل اهلل أن يٚمٝمٛمٜما٤م  ،ذا قمغم يمؾ طم٤مل ُمقوع يٜمٌٖمال آقمتٜما٤م  سمتحرياره ُماـ ىمٌاؾ أهاؾ اًمٕمٚماؿ واًمارأيوه

 -مُملم ---وؾم٤مئر أطم٤ٌمسمٜم٤م الدى واًمًداد

 

 [ٖٓٗٔحّبصٜ ا٢سغ  ،غـغاٌؼضص اٌغاثغ ػ ،ِخٍخ مالئغ سغاصبْ -خ غاثؼاٌرٍمخ اٌ]
 

  ٘تٛمٝض َع٢ٓ قٛي :)ًٕٛٚيهٓهِ تغتعذ( : 

ٌ ٤مب سمـ إرت  : ذم صحٞمح اًمٌخ٤مري د سمردة ًمف  ؿمٙمقٟم٤م إمم رؾمقل اهلل : ىم٤مل قمـ ظم وهق ُمتقؾم 

ي١مظمذ اًمرضمؾ ومٞمحٗمر ًمف  ،ىمد يم٤من ُمـ ىمٌٚمٙمؿ): وم٘م٤مل ؟أٓ شمدقمق ًمٜم٤م ،ًمٜم٤مّمار أٓ شمًتٜم: وم٘مٚمٜم٤م ،ذم فمؾ اًمٙمٕم٦ٌم

                                      
سمف: 654. 2: اًمِمقىمٞم٤مت )اٟمٔمر شٟمٙم٦ٌم دُمِمؼ»ىم٤مًمف: أمحد ؿمقىمل، ىمّمٞمدة  (٧)  -شومٗمل اًم٘متغم ٕضمٞم٤مل طمٞم٤مة -- وذم إهى ومدًى--»(، وصقا
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د ُم٤م ويٛمِمط سم٠مُمِم٤مط احلدي ،ومٞمُج٤مُ  سم٤معمٜمِم٤مر ومٞمُقَوُع قمغم رأؾمف ومٞمُجٕمؾ ٟمّمٗملم ،ذم إرض ومٞمجٕمؾ ومٞمٝم٤م

ـ  هذا إُمر ،ومام يّمده ذًمؽ قمـ ديٜمف ،دون حلٛمف وقمٔمٛمف  اًمرايم٥ُم ُمـ صٜمٕم٤م  إمم ًاػمطمتك ي ،واهلل ًمٞمتٛم 

(وًمٙمٜمٙمؿ شمًتٕمجٚمقن ،واًمذئ٥َم قمغم همٜمٛمف ،ٓ خي٤مف إٓ اهلل ،ُمقتْمارطم
(1)

 -ـها 

يػ ىمد يمثر اؾمتدٓل اًمدقم٤مة واًمٓمقائػ اعمختٚمٗم٦م ذم ؾم٤مطم٦م اًمٕمٛمؾ ِماروهذا احلدي٨م اًمٜمٌقّي اًم

واًمٙمّؾ يذّم  ،يمٌؾ يًتدل سمف قمغم صح٦م ـمري٘مف واظمتٞم٤مره ُمـ سملم أومٙم٤مر اًمتٖمٞمػم واعصالح ،ؾمالُمل سمفاع

 !!ويمثػٌم ُمٜمٝمؿ يّمػ خم٤مًمٗمٞمف سم٠مهنؿ يًتٕمجٚمقن ،آؾمتٕمج٤مل و ّذر ُمٜمف ويٜمٝمك قمٜمف

اًمٜم٤مس  وإٟمام اخلالف ذم اًمّمقر اًمقاىمٕم٦م ذم قمٛمؾ ،واحل٤مصُؾ أن اجلٛمٞمَع ُمتٗم٘مقن قمغم ذم آؾمتٕمج٤مل

 ؟-ُمـ آؾمتٕمج٤مل أو ٓهؾ هل 

  -يػ قمغم اًمقضمف اًمّمحٞمحِماروٟمحـ ٟمرضمق اًمتقومٞمؼ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ذم شمقوٞمح ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م اًم

وم٤مقمٚمؿ ي٤م أظمل ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤مك إمم يمؾ ظمػٍم ورزىمٜم٤م وإي٤مك الدى واًمًداد أن آشمٗم٤م. واىمٌع قمغم ذّم 

  -ومٝمذا ٓ اظمتالف ومٞمف ،آؾمتٕمج٤مل يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف سمحٛمد اهلل

وهؾ هذا اًمتٍّمُف اعمٕملم  أو ذاك هق ُمـ آؾمتٕمج٤مل  ؟ٙمـ ُم٤م ُمٕمٜمك آؾمتٕمج٤مل اعمذُمقم وُم٤م طمدودهًم

وهق اعمج٤مل اًمذي  ،وهق اجلدير سم٤مًمتحرير واًمتدىمٞمؼ ،هذا هق حمّؾ اًمٌح٨م واًمتح٘مٞمؼ ؟أو ٓ ؟اعمذُمقم

یی ی ی جئ ىئ ىئ ىئ ژواعمقوم ؼ ُمـ ووّم٘مف اهلل شمٕم٤ممم  ،ويتٜم٤مزع ومٞمف اًمٜم٤مس ،خيتٚمػ ومٞمف اعمختٚمٗمقن

 -[٧١: ]إنٗم٤مل ژٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤژ ،[]هقد ژحئ مئ

 ًٓ صمؿ ٟمٕمرج قمغم سمٕمض اًمتٗم٤مصٞمؾ  ،ومٚمٜمًتٕمـ سم٤مهلل شمٕم٤ممم وًمٜمج٥ْم قمغم هذا اًم١ًمال قمغم وضمف اعو٤مل أو

 :ومٜم٘مقل ،يػِماروٟمقّوح سمٕمض اعمٕم٤م  اعمًتٗم٤مدة ُمـ هذا احلدي٨م اًم

وُمٕمٜم٤مه حم٤موًم٦م  ،  ىمٌؾ أواٟمفِمالًمشمٓمّٚم٥م ا: وأنف ،مشم٘مّدم شمقوٞمح ُمٕمٜمك اًمٕمجٚم٦م وآؾمتٕمج٤مل اعمذُمق

ـُ حم٤موًم٦م نّمٞمٚمف ىمٌؾ ايمتامل أؾم٤ٌمسمف اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم  -!  ىمٌؾ أن  ّؾ وىمتفِمالنّمٞمؾ اًم وهذا يتْمّٛم

  اًمذي ٟمريد ِمالوُم٤م هل ـمرُ. ُمٕمروم٦م وىم٧ِم اًم ؟ويمٞمػ ٟمٕمرومف ؟ًمٙمـ ُم٤م هق وىمتف ؛ُمقصٚم٦ًم ًمف ٤مؾم٤ٌمسمً أ

 ؟ٓمّٚمٌف ىمٌؾ وىمتف وإسّما٤مٟمفطمتك ٓ ٟمٙمقن ُمًتٕمجٚملم ُمذُمقُملم سمت ،نّمٞمٚمف

قملُّ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وُم٤م ذم ِمار  هق ُم٤م دّل قمٚمٞمف اًمدًمٞمؾ اًمِمالأن اًمقىم٧َم اعمٜم٤مؾم٥َم ًمٚم: واجلقاب

ّٓ قمغم اقمت٤ٌمره دًمٞمال قمٜمد قمدم اًمٜمّص أو اًمدًٓم٦م اًمٚمٗمٔمٞم٦م ُمٜمٝمام  -ُمٕمٜم٤ممه٤م وُم٤م د
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وم٢من ُوضِمَد اًمٜمصُّ ومال  ؛أو ـمريؼ آضمتٝم٤مد ،إُم٤م ـمريؼ اًمٜمص: ذم ـمري٘ملمّمار وسم٤مجلٛمٚم٦م ومذًمؽ ُمٜمح

وم٢من مل  --ُمتقيمٚملم قمغم اهلل احلّل اًم٘مٞمقم وإٟمام هق اًمتًٚمٞمؿ واعذقم٤من واعم٤ٌمدرة إمم اًمٗمٕمؾ ،اضمتٝم٤مد طمٞمٜمئذٍ 

 -اضمديدً  ا ومحٞمٜمئٍذ ٟمٜمٔمر ذم اعمٓمٚمقب ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م ٟمٔمرً  ،ٟمًتٓمْع وُوضِماَد اًمٕمجزُ 

غم أصقل اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف اعمْمٌقـم٦م ومٚمٜمجتٝمد قم ؛وأُم٤م إذا مل ُيقضمِد اًمٜمصُّ وم٤معمقِوع ُمقوع اضمتٝم٤مدٍ 

وًمٜم٘م٤ميس إُمقَر وٟمٜمٔمر  ،ُمًتٕمٛمٚملم شم٘مقى اهلل شمٕم٤ممم واعظمالص ًمف  ،اعمٕمرووم٦م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ

ـّ أنف إىمرب  ،وٟمًتٕمٛمؾ إدًم٦م اعمتقاومرة قمغم طم٥ًم شمرشمٞمٌٝم٤م ودرضم٤مهت٤م ،إؿم٤ٌمه واًمٜمٔم٤مئر وٟمٌح٨م قمام ٟمٔم

د اهلل شمٕم٤ممم وُمرو٤مشمف ًٓ ؾ اعمّمٚمه٤م  ّم   ،إمم ُمرا صمؿ اعمّمٚمح٦م اًمدٟمٞمقي٦م ُمٝمام  ،ح٦َم اًمديٜمٞم٦م إظمروي٦م أو

 -أُمٙمـ أجْم٤م

واعمخ٤مًمُػ ومٞمف ُمٚمقٌم  ،وٓ ؿمؽ أن اعم٘م٤مم إول )اًمٜمص( جي٥ُم أٓ يٙمقن ومٞمف اظمتالف سملم أهؾ احلؼ

 -ـمفِمارُيٜمَٙمااُر قمٚمٞمف ويٕمٜم ُػ سمحًٌف وسم ،ُم١ماظمذٌ 

وجم٤مل ضمقًم٦م  ،ًمٕم٘مقل وإذه٤منوأُم٤م اًمث٤م  )آضمتٝم٤مد( ومٝمق ُمقوع اظمتالف إومٝم٤مم وشمٗم٤موِت ا

 ،ُمٌٜم٤مه قمغم اًمتقومٞمؼ أوٓ ؛وهق يمٙمؾ ُمقوع اضمتٝم٤مد ذم ُم٤ًمئؾ اًمديـ واًمدٟمٞم٤م -!اًمٗمرؾم٤من وشمّم٤مول إىمران

اطمرْص قمغم ُم٤م يٜمٗمُٕمؽ واؾمتٕمـ سم٤مهلل ): يمام ىم٤مل ٟمٌٞمٜم٤م  ،سمٕمد إظمذ سم٠مؾم٤ٌمسمف واًمتقيمؾ قمغم اهلل شمٕم٤ممم وطمده

(وٓ شمٕمجز
(1)

 ،ومقاضم٥ٌم قمٚمٞمٝمؿ أن يت٠مدسمقا سم داب آظمتالف اعمٕمرووم٦م: ٗمقنوطمٞمٜمئٍذ إذا اظمتٚمػ اعمختٚم ،

 -وأن يتحّٚمقا سمٗم٘مف اخلالف اعمٌّٞمٜم٦م ذم ُمقاوٕمٝم٤م ُمـ يمت٥ِم أهؾ اًمٕمٚمؿ

وُمٕمٜم٤مه حم٤موًم٦م  ،  ىمٌؾ أواٟمفِمالشمٓمّٚم٥م اًم: ومٕمٜمدُم٤م ىمٚمٜم٤م ذم شمٕمريػ آؾمتٕمج٤مل إٟمف ،وُمـ زاوي٦م أظمرى

ـُ حم ،وىمتف   ىمٌؾ أن  ؾ  ِمالنّمٞمؾ اًم ٤موًم٦م نّمٞمٚمف ىمٌؾ ايمتامل أؾم٤ٌمسمف اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل وإن ذًمؽ يتْمّٛم

وم٢مٟمٜم٤م ٟمٚمِٛمُح إمم أن يمقن هذه إؾم٤ٌمب هل سم٤مًمٗمٕمؾ أؾم٤ٌمٌب ُمقصٚم٦م إمم ذًمؽ  ؛ُمقصٚم٦ًم ًمف ٤مشمٕم٤ممم أؾم٤ٌمسمً 

سمدًٓم٦م  أو ,ُع قمغم أن يمذا هق ؾم٥ٌٌم ًمٙمذاِمارسم٠من يدّل اًم,ع ِمارإُم٤م سمدًٓم٦م اًم ٤م  اعم٘مّمقد ُيٕمَرف أجًْم ِمالاًم

وذم يمال ـمري٘مل  ،,سم٠من يدل احلّس واًمتجرسم٦م سم٠من يمذا هق ؾم٥ٌٌم ًمٙمذا,جرسم٦م احلّس واًمقاىمع واًمت

ت وأظمٓم٤م  حمتٛمٚم٦م ذم اًمٜمٔمر ّٓ  ،ومٕمغم اعمًتدّل اًمتٞم٘مُظ وشمٙمٛمٞمؾ اًمتحّرز وآطمتٞم٤مط ذم اًمٜمٔمر ؛آؾمتدٓل ُمز

 وزّم واهلل --وشمٙمٛمٞمؾ مٓت وأؾم٤ٌمب اًمٜمج٤مح وأن يًتٕملم سم٤مهلل شمٕم٤ممم وي٘مقَم ُم٘م٤مَم اًمٕمٌقدي٦م طمتك يقوم٘مف اهلل

  -اًمتقومٞمؼ

وؾمٜمدُرُج سمٕمقن اهلل  ،ٓ  ٞمُد قمٜمف خلػم ىم٤مقمدًة وأصاًل ومٝمذا ضمقاٌب إو٤مزم  يٜمٌٖمل أن يٙمقن عمريد احلؼ وا
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وٟمٛمّحص وٟمٜم٘مد ومٞمٝم٤م دقم٤موى آؾمتٕمج٤مل  ،إمم أُمثٚم٦ٍم ُمـ اًمقاىمع ٟمٌلّم ومٞمٝم٤م ٟمامذج ُمـ آؾمتٕمج٤مل اعمذُمقم

  -وقمغم اهلل آشمٙم٤مل ،ذم أُمثٚم٦م أظمرى

 :يػ وُم٤م ومٞمف ُمـ اعمٕم٤م ِمارحلدي٨م اًموٟمرضمع إمم ا

ُم٤م يم٤مٟمقا يالىمقٟمف يقُمئٍذ ُمـ إذى واًمِمدة  ؿمٙمقا إمم رؾمقل اهلل  ىمّم٦ُم احلدي٨م أن اًمّمح٤مسم٦م 

 -أن يدقمَق اهلَل لؿ ويٓمٚم٥م لؿ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم اًمٜمٍم وـمٚمٌقا ُمٜمف  ،واًمتٕمذي٥م ُمـ يمٗم٤مر ىمريش

َف اًمّمح٤مسم: واًم١ًمال   ؟٦م هذا ُمذُمقٌم ُيٜمَٝمك قمٜمفهؾ ذم احلدي٨م دًٓم٦ٌم قمغم أن شمٍمُّ

وم٤مًمٔم٤مهر ُمـ ىمقًمف لؿ : اًمتحرير ُمـ  ؿمال إمم  ت٤مج هذا أن: ,ًمٚمّمقاب اعمقومؼ واهلل,واجلقاب 

ومٝمؿ هذا ُمـ آؾمتٕمج٤ملوًمٙمٜمٙمؿ شمًتٕمجٚمقن)   -وآؾمتٕمج٤مُل ُمذُمقمٌ  ،( أنف قمد  شمٍمُّ

ومٝمؿ اًمذي شمٍّمومقه  اًمذي  ؟ُمـ ذًمؽ أو أيمثر ؟هؾ هق جمرُد ـمٚم٥م اًمدقم٤م  ُمٜمف ؟ًمٙمـ ُم٤م هق شمٍمُّ

سمؾ  ،ُمـ آؾمتٕمج٤مل ًمٞمَس هق جمرد أهنؿ ـمٚمٌقا اًمدقم٤م  ئمٝمر واهلل أقمٚمؿ أن شمٍّمومٝمؿ اًمذي قمّده اًمٜمٌل 

وأهنؿ  ،وهل طم٤مل اًمِمدة اًمتل يٚم٘مقهن٤م ،ُ َتَٛمُؾ أهنؿ وىمَع ُمٜمٝمؿ ٟمقُع شمْمّجٍر ُمـ احل٤مل اًمتل يم٤مٟمقا ومٞمٝم٤م

ًٓ ّمار اؾمتٕمجٚمقا اًمٜم   -٤مومٓمري٤َم ـمٌٞمٕمٞمً  قمغم قمدّوهؿ اؾمتٕمج٤م

ومقاوح ُمٕمروٌف ٓ  ،ذم اعٟم٤ًمن ٤مُمريمًٌ  ٤مـمٌٞمٕمٞمً  ٤مئ٤م ضمٌٚمٞم  ؿماٞمقمغم اًمٕمدّو ّمار وم٠مُم٤م يمقن اؾمتٕمج٤مل اًمٜم

وقمٚمٞمف ومٝمق ه٤م ٓ ُيالُم اًمٕمٌُد  ،واعمٞمؾ اًم٘مقّي إمم ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ قم٤مضماًل ّمار وهق سمٛمٕمٜمك حم٦ٌم اًمٜم ،إؿمٙم٤مل ومٞمف

  -هذا سمخّمقص هذا اًمقضمف ،ىمع( إٟمام هق ًمٌٞم٤من اًمقا وًمٙمٜمٙمؿ شمًتٕمجٚمقنلؿ ) وطمٞمٜمئٍذ وم٘مقًمف  ،قمٚمٞمف

)أي ُمـ سمٕمْمٝمؿ( سمٕمُض اًمْمجر ذم سمٕمض اعمرات ُمـ طم٤مل اًمِمدة  امل أنف ىمد وىمع ُمٜمٝمؿوأُم٤م اطمت

ٌّٝمٝمؿ اًمٜمٌّل  ،ومٖمػم ُمًتٜمٙمر أجْم٤م أن ي٘مع ذًمؽ ُمـ ظمٞم٤مر اًمٜم٤مس ؛وأرو٤مهؿ واًمٙمرب اًمتل هؿ ومٞمٝم٤م  ومٜم

 وطمٙمٛم٦ًم ذم هذا اعمقوع يمام  ٤م٤مومٕمً ٟم وقمّٚمٛمٝمؿ وقمّٚمؿ أُمتف ُمـ ورائٝمؿ قمٚماًم  ،إمم اضمتٜم٤مب ذًمؽ وقمالضمف

ه اهلل قمٜم٤م وقمـ ؾم٤مئر أُمتف ظمػَم ُم٤م ضمزى ٟمٌٞم   ،سم٠ميب هق وأُمل ،يٗم٦م ودأبف ِمارهل قم٤مدشمف اًم  ،قمـ أُمتف ٤موضمزا

 -يُع واًمتٕمٚمٞمؿ ًمألُم٦مِماراًمت: ومٙم٤من ُمـ احلٙمٛم٦م اعو٤مومٞم٦م ذم ذًمؽ

 ،زقم٤مج إمم اعم٘مّمقدسمٜمقِع إ وهق طم٨م   ،( وهل هٜم٤م ًمٚمتحْمٞمضأٓي١مّيد ُم٤م ىمٚمٜم٤مه ظمٓم٤ماؿ ًمف سمٚمٗمظ )

 ومٝمق حمٗمقظ إن ؿم٤م  اهلل ،وشمٙم٤مد رواي٤مت احلدي٨م دمٛمع قمغم هذا اًمٚمٗمظ

وهق ُمتقؾمد سمردة ذم فمؾ اًمٙمٕم٦ٌم  أتٞمٜم٤م اًمٜمٌل »: وىمقًمف ذم سمٕمض اًمرواي٤مت ،(قٟم٤مؿمٙمُوؿ  إًمٞمف ىمقًمف )

: وم٘م٤مل ،وضمُٝمفُ  ا حمٛمرً  ٤مومجٚمس ُمٖمْمًٌ  ،ي٤م رؾمقل اهلل أٓ شمدقمق اهلل ًمٜم٤م: وم٘مٚم٧م ،يملم ؿمدةِماروىمد ًم٘مٞمٜم٤م ُمـ اعم

ومٞمقوع قمٚمٞمف اعمٜمِم٤مر ومٞمِمؼ سم٤مصمٜملم ُم٤م يٍمومف قمـ ديٜمف وإن  ،إن ُمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ ًمٞم٠ًُمُل اًمٙمٚمٛم٦م ومام يٕمٓمٞمٝم٤م)
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رواه  ش(يم٤من أطمدهؿ ًمٞمٛمِمط ُم٤م دون قمٔم٤مُمف ُمـ حلؿ أو قمّم٥م سم٠مُمِم٤مط احلديد وُم٤م يٍمومف ذاك قمـ ديٜمف

شصحٞمحف»وهذا ًمٗمظ اسمـ طم٤ٌمن ذم  ،أمحد وأبق داود وهمػمهؿ
(1)

- 

ـُ أنف واًمٖم  ،ٓ يٖمْم٥ُم و ٛمرُّ وضمٝمف ُمـ جمرد ـمٚمٌٝمؿ أن يدقمَق لؿ سم٤مًمٜمٍم ٤مًم٥م قمغم اًمٔمـ سمؾ اعمتٞم٘م 

 -  أيمثر ُمـ ذًمؽ اىمتْم٤مهِمالوإٟمام ًم

ومٞمف إو٤مٌل ُمـ ضمٝم٦م اؿمؽماك  ،ٟم٤مأي شمٓمٚم٥ُم ًمٜم٤م اًمٜمٍمة ُمـ اهلل قمغم قمدو   ،شًمٜم٤مّمار أٓ شمًتٜم» :وىمقلؿ

اهلل شمٕم٤ممم ّمار  تٛمؾ أهنؿ شمّمّقروا اًمٜمٍمة قمغم ـمري٘م٦م ٟم ومٞمحتٛمؾ ه٤م ،سملم قمدة ُمٕم٤مٍن وصقرّمار ًمٗمظ اًمٜم

  -أنٌٞم٤مَ ه اًم٤ًمسم٘ملم قمغم قمدّوهؿ سم٢مهاليمٝمؿ

وم٢مٟمف أطم٤ملؿ قمغم  ؛أجْم٤م ُمِمِٕمٌر سمذًمؽ ؛اًمخ (--ىمد يم٤من اًمرضمؾ ومٞمٛمـ ىمٌٚمٙمؿاجلقاب )صمؿ ىمقًمف لؿ ذم 

أوذوا وقُمّذسمقا أيمثر ه٤م  َب لؿ اعمثؾ سمٛمـ ىمٌٚمٝمؿ ُمـ اًمّم٤محللم أت٤ٌمع إنٌٞم٤م  أهنؿوارو ،إؾمقة واًم٘مدوة

ٙمقا سمديٜمٝمؿ وصمٌتقا وصؼموا ؛شمالىمقن أنتؿ اًمٞمقم ًّ واظمت٤مروا ديٜمٝمؿ ومظمرهتؿ قمغم إقمٓم٤م  ُم٤م أراده  ،ومتٛم

ُمزيد اًمّمؼِم ْمال وٓ ؿمؽ أن احل٤مل يم٤من ي٘مت ،ؾمقةأأنتؿ ُمثٚمٝمؿ وًمٞمٙمـ ًمٙمؿ ومٞمٝمؿ  وم٤مصؼموا ،اًمٙمّٗما٤مر ُمٜمٝمؿ

طمٞمٜمام شمٙمٚمٛمقا قمـ احِلٙمؿ اًمٔم٤مهرة ذم  قمٚمامؤٟم٤م يمام ىمد سمّٞمٜمف  واعمّم٤مسمرة واًمتْمحٞم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

 -ذم شمٚمؽ اعمرطمٚم٦م ،إُمر سم٤مًمّمؼم واًمٕمٗمق واًمّمٗمح وٟمحق ذًمؽ

أهنؿ  ٤مُمع أنف يٜمٌٖمل أن يٙمقن ُمٕمٚمقُمً  ،وم٤مٓؾمتٕمج٤مل هق اًمتْمّجر واؾمتٌٓم٤م  اًمٜمٍم ،وقمغم هذا اًمقضمف

ال  وشمّم٤مسمَر وشمْمّحل وشمٌذَل اًمٓمٌ٘م٦م إومم اًمتل ي٘مقم قمٚمٞمٝم٤م اًمديـ واًمتل يتٕملّم قمٚمٞمٝم٤م أن شمّمؼِم قمغم اًمٌ

وح٤م هّٞم٠مهؿ اهلل شمٕم٤ممم ًمف ُمـ اعمراشم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م  ،ح٤م ذم ذًمؽ ُمـ احِلٙمؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٔم٤مهرة ،أيمثر ُمـ همػمه٤م

 -وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،واهلل أقمٚمؿ -!اجلٚمٞمٚم٦م

ذم  وًمٞمس ،ُيٜمٝمك قمٜمف وٓ ٤مًمٞمس ُمذُمقُمً  ،وـمٚم٥م ذًمؽ ُمـ اًمّم٤محللم ،واحل٤مصؾ أن اًمدقم٤م  قمغم اًمٕمدوّ 

ىمد دقم٤م قمغم  واًمٜمٌلُّ  ،إًمٞمف سمٛمجّرده ٤م( راضمٕمً شمًتٕمجٚمقنوًمٞمس ىمقًمف ) ،أنف ُمذُمقمْمال احلدي٨م ُم٤م ي٘مت

 ،عملمواحلٛمد هلل رب اًمٕم٤م ،وهذا ُمٕمروف ذم ُمقوٕمف ،ا ثِؾ شمٚمؽ إطمقال وذم همػمه٤م يمثػمً اًمٙمٗم٤مر ذم ُم

 ،٤مهق هدوح حمٛمقٌد ُمٓمٚم٘مً سمؾ  ،ذم طم٤مٍل ُمـ إطمقال ٤مقمغم اًمٕمدّو ًمٞمس ُمذُمقُمً ّمار ويمذًمؽ ؾم١ماُل اهلل اًمٜم

 -ُمٕمٜم٤مه اعقم٤مٟم٦م قمغم اًمٕمدّو واًمٔم٤مملِ ّمار واًمٜم

 ؟وإذا مل يدُع لؿ ومام شمٕمٚمٞمؾ ذًمؽ ؟لؿ أو ٓ  وهؾ دقم٤م اًمٜمٌلُّ 

                                      
( وىم٤مل إًم٤ٌم : صحٞمح، صحٞمح 2462( ىم٤مل: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، ؾمٜمـ أيب داود )2٧١١1، 2٧١42ُمًٜمد أمحد ) (٧)

 (-262١اسمـ طم٤ٌمن )
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ؾم١ماَل ظم٤ٌمب وُمـ ُمٕمف سم٤مًمدقم٤م  قمغم اًمٙمٗم٤مر ُمع ىمقًمف  إٟمام مل جي٥م اًمٜمٌُل : ىم٤مل اسمـ سمٓم٤مل» :اجلقاب

ٕنف قمٚمؿ أنف ىمد  [61: ]إنٕم٤مم ژەئ ەئ ى ائ ائژوىمقًمف  [4١: ]هم٤مومر ژٺ ٺ ٺٿژشمٕم٤ممم 

يمام ضمرت سمف قم٤مدة اهلل شمٕم٤ممم ذم ُمـ اشمٌع إنٌٞم٤م   ،ؾمٌؼ اًم٘مدُر سمام ضمرى قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٌٚمقى ًمٞم١مضمروا قمٚمٞمٝم٤م

وم٠مُم٤م همػم إنٌٞم٤م  : ىم٤مل ،وضمزيؾ إضمرّمار ومّمؼموا قمغم اًمِمدة ذم ذات اهلل صمؿ يم٤مٟم٧م لؿ اًمٕم٤مىم٦ٌم سم٤مًمٜم

حل٤مومظ ذم ٟم٘مٚمف ا ش٦ٍم ٕهنؿ مل يٓمٚمٕمقا قمغم ُم٤م اـمٚمع قمٚمٞمف اًمٜمٌُل ومقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمدقم٤م  قمٜمد يمؾ ٟم٤مزًم

ىمد ) :وإٟمام ىم٤مل ،سمؾ  تٛمؾ أنف دقم٤م ،مل يدُع لؿ وًمٞمس ذم احلدي٨م شمٍميٌح سم٠منف » :وشمٕمّ٘مٌف سم٘مقًمف شاًمٗمتح»

وإمم ذًمؽ اعؿم٤مرة  ،اعمدة اعم٘مدرةْمال شمًٚمٞم٦م لؿ وإؿم٤مرة إمم اًمّمؼم طمتك شمٜم٘م ،إًمخ (يم٤من ُمـ ىمٌٚمٙمؿ ي١مظمذ

ش(وًمٙمٜمٙمؿ شمًتٕمجٚمقن) :ف ذم مظمر احلدي٨مقًمسم٘م
(1)

 -ـها 

 وم٠مُم٤م همػم إنٌٞم٤م  ومقاضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمدقم٤م  قمٜمد يمؾ ٟم٤مزًم٦ٍم ٕهنؿ مل يٓمٚمٕمقا قمغم ُم٤م اـمٚمع» :وىمقل اسمـ سمٓم٤مل

ؽ سمام ذيمره ُمـ أن صمؿ قمٚمؾ ذًم ،مل يدُع لؿ هٜم٤م ذم هذه اًم٘مّم٦م اظمت٤مر أن اًمٜمٌل   هق  شقمٚمٞمف اًمٜمٌُل 

. سم٠من همػم اًمٜمٌّل ٓ يٓمٚمع قمغم ذًمؽ ،إًمخ --اًمٜمٌل  اـمٚمعَ   -ومٕمٚمٞمف أن يدقمق ،صمؿ ومر 

إذا يم٤من ـمريؼ هذا آـمالع هق  ،ٓ يّٓمٚمع قمغم ُم٤م يّٓمٚمع قمٚمٞمف اًمٜمٌّل   صحٞمٌح أن همػَم اًمٜمٌّل : ومٞم٘م٤مل

ع ِماروًمٙمـ ىمد  ُّمُؾ ًمٖمػِم اًمٜمٌّل ُمـ ىم٤مدة اًمٜم٤مس ُمـ قم٘مالئٝمؿ وقمٚمامئٝمؿ قمٚمٌؿ ه٤م ُيٕمَٛماؾ سمف ذم اًم ،اًمقطمل

ومٞمٕمِرُف أن  ،أو اًمٔمـ اًمٖم٤مًم٥م( سمٓمريٍؼ ُمـ ـمر. طمّمقل اًمٕمٚمؿ اًمٙمًٌّل آضمتٝم٤مدي آؾمتدٓزمّ  )اًمٞم٘ملم

اًمّمؼَم أيمثَر وُمزيد اًمتْمحٞم٦م وقمدم اًمرّد قمغم اًمٕمدو وشمرك ُم٘م٤موُمتف سمٛمثؾ ْمال احلٙمٛم٦م ذم ُمقوٍع ُم٤م شم٘مت

وشمرك  ،اًمذي هق سمٛمٕمٜمك اًمٖمٚم٦ٌم واًمٔمٝمقر قمغم اًمٕمدوّ ّمار وشمرك اؾمتٕمج٤مل اًمٜم ،ومٕمٚمف )سم٤محلرب واًم٘مقة(

 -واهلل أقمٚمؿ --ومٝمذا إن ؿم٤م  اهلل ٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف ،٤موظمْمققمً  ٤مـمٚم٥م ذًمؽ ُمـ اهلل شم٠مدسمً 

 

 [ٖٓٗٔعؼجبْ  ،غـغاٌؼضص اٌشبِش ػ ،ِخٍخ مالئغ سغاصبْ -اٌرٍمخ اٌشبِضخ ]
 

 ٘ٝتٓب: 

ـْ اؿمتٝمرت شمًٛمٞمتٝمؿ سم٤مجلامقم٤مت  اقمٚمؿ أن اًمٙمثػم ُمـ ـمقائػ اًمٕمٛمؾ اعؾمالُمل شمٚمقُم اعمج٤مهديـ أو َُم

ئَػ ُمٜمٝمؿ( ،٤مٞم٦م )إُم٤م قمٛمقُمً ي٦م أو اًمتٞم٤مر اجلٝم٤مدّي ذم احلريم٦م اعؾمالُماجلٝم٤مد  اخلروج قمغم يٚمقُمقهنؿ ؛أو ـمقا

 ،اجلٝم٤مدّي  واًمًٕمل ذم شمٖمٞمػمهؿ سم٤مًم٘مقة واحلرب واًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمرّي  ،ٜم٤مسمذهتؿ سم٤مًمًالحوُم اًمردة أئٛم٦م قمغم

: وىمقًمف ذم مظمرهاعمذيمقر هٜم٤م  ويًقىمقن لؿ طمدي٨م اًمٜمٌّل  ،وجيٕمٚمقن ذًمؽ ُمـ آؾمتٕمج٤مل اعمذُمقم

                                      
 (-1٧١، 1٧4.  ٧2اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) ومتح (٧)
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 !!(وًمٙمٜمٙمؿ شمًتٕمجٚمقن)

وهلل احلٛمد  ،ئمٝمر ًمٚم٤ٌمطم٨م اعمٜمّمػ أن اعمج٤مهديـ هؿ أؾمٕمُد اًمٜم٤مس اذا احلدي٨م --وقمٜمد اًمت٠مُمؾ

ئَػ ُمٜمٝمؿ اًمٚمقُم قمغم آؾمتٕمج٤مل ذم سمٕمض إوىم٤مت أو إطمقال ،واعمٜم٦م  ،وأنف وإن شمقضّمف إًمٞمٝمؿ أو إمم ـمقا

وُمـ  ،اوشمًديدً  ٤موم٢مهنؿ ذم اجلٛمٚم٦م ُمـ أيمثر اعمًٚمٛملم شمقومٞم٘مً  ؛يمام ىمد ي٘مع اخلٓم٠م ُمـ همػمهؿ ُمـ ؾم٤مئر اًمٜم٤مس

 -اذا احلدي٨م وهمػمه أؾمٕمدهؿ

أن اعمج٤مهديـ ىم٤مئٛمقن سمٗمريْم٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم ىمت٤مل ه١مٓ  احلٙم٤مم اعمرشمديـ : سمٞم٤من ذًمؽ قمغم وضمف اعو٤مل

 ٙمت٤مب واًمًٜم٦م ُمٕمٝمؿوأدًم٦م اًم ،واًمًٕمل ذم إزاًمتٝمؿ وإىم٤مُم٦م طمٙمؿ اهلل شمٕم٤ممم ُمٙم٤من يمٞم٤مٟم٤مهتؿ اجل٤مهٚمٞم٦م اًمٙم٤مومرة

 -واحلٛمد هلل ،ذم ذًمؽ سمِمٙمؾ ٓ أووح وٓ أضمغم ُمٜمف

أن ظمروضمٝمؿ قمغم  وَُمـ يًتدل اذا احلدي٨م )وًمٙمٜمٙمؿ شمًتٕمجٚمقن( قمغم اعمج٤مهديـ وخيٓمئٝمؿ زاقمامً 

 :وذًمؽ ُمـ وضمقه ،أئٛم٦م اًمردة اؾمتٕمج٤مٌل ومٝمق خمٓمئ حمجقٌج 

وٟمحـ  ،٤ميٕم٤مرض سمٕمْمٝم٤م سمٕمًْم  يمٚمٝم٤م طمّؼ ووطمٌل وٓ أن يمت٤مب اهلل وأطم٤مدي٨م رؾمقل اهلل : أطمده٤م

ُمـ  سمؾ ٟمجٛمع سمٞمٜمٝم٤م وٟمٕمٛمؾ ا٤م يمٚمٝم٤م وٟمٗمٝمٛمٝم٤م قمغم اًمقضمف اًمذي قمٚمٛمٜم٤م اهلُل  ،ب سمٕمْمٝم٤م سمٌٕمضْمارٓ ٟم

ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واعو٤مع قمغم وضمقب ُمٜم٤مسمذة وىمت٤مل هذه  وىمد دًم٧م إدًم٦م ،رد اعمتِم٤مسمف إمم اعمحٙمؿ

 ي١مُمـ عمـ لومال يٜمٌٖم ,اًمقوقح هم٤مي٦م وذم سمت٦مصم٤م وهل,وم٢مذا صمٌت٧م إدًم٦م قمغم ذًمؽ  ،احلٙمقُم٤مت اعمرشمدة

 ،وًمٙمٜمف جمٛمٌؾ  ،يٕم٤مروٝم٤م سمٜمّمقص جمٛمٚم٦م ُمثؾ هذا احلدي٨م اًمذي ًمف ُمٕمٜمك واوٌح  أن أظمر واًمٞمقم سم٤مهلل

 -!ذم ظمّمقص هذه اعم٠ًمخ٦م اوًمٞمس هق واردً 

 ،قٌم(وقمٛمقُم هذا اعمٕمٜمك ُمًّٚمٌؿ )أّن آؾمتٕمج٤مَل ُمذُم ،وىمد سمّٞمٜم٤م أن احلدي٨َم داّل قمغم ذّم آؾمتٕمج٤مل

أن ٟمٕمت٘مد أن ُم٤م قمٚمٛمٜم٤م أنف ٓ سمد ُمع وٛمٞمٛم٦ِم أنٜم٤م  ؟!ُم٤م هل اًمّمقرة اًمتل هل اؾمتٕمج٤مٌل : إٟمام اعو٤مُل ذم

  -قمل  صم٤مسم٧ٌم ومال جيقز أن يقَصػ سم٠منف اؾمتٕمج٤مٌل ؿمارطمٙمٌؿ 

وايمتامل إُمر وزوال يمؾ ّمار ومؽميدون نّمٞمؾ اًمٜم ؛أنٙمؿ شمًتٕمجٚمقن: أن ُمٕمٜمك احلدي٨م: اًمقضمف اًمث٤م 

ورة وارإمم ؾمٜم٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم ظمٚم٘مف ُمـ  ومٜمٌٝمٝمؿ  ،اوىمدرً  ٤مقمً ؿمارػم اًمٓمريؼ اعمٕمت٤مدة ؿمدة ويمرٍب سمٖم

وىمد  ،واًمث٤ٌمت طمتك ي٠مذن اهلل وي٠مُمر سم٠مُمره  ،ورة اًمّمؼم قمغم إذىوارو ،طمّمقل آسمتال  ٕهؾ احلؼ

يٚمف وٟم٘مٞمؿ سم٠من ٟمخرج قمغم احل٤ميمؿ اًمٙم٤مومر وٟمٜم٤مسمذه وٟم٘م٤مشمٚمف طمتك ٟمخٚمٕمف وٟمز وم٠مُمرٟم٤م  ضم٤م  أُمُر اهلل ومٕماًل 

شمٚمؽ اًمٙمٚمٛم٦م خل٤ٌمب سمـ إرت واًمّمح٤مسم٦م وم٢من أُمر اهلل سم٤مجلٝم٤مد  وأُم٤م طملم ىم٤مل اًمٜمٌل  ،طمٙمؿ اهلل ُمٙم٤مٟمف

وىمد سمّٞمٜم٤م ُمٕمٜمك آؾمتٕمج٤مل اعمتقضمف إًمٞمف اًمذم ذم ىمّم٦م  -!عمـ شم٠مُّمٚمف اوهذا واوٌح ضمدً  ،مل يٙمـ ىمد ضم٤م  سمٕمد

 -احلدي٨م
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سم٤مًمّمؼم  ٤ملؿ ؾم٤مقمتئٍذ طملَم أُمرهؿ اًمٜمٌلُّ طم٤مًمٜم٤م اًمٞمقم أؿمٌف سمح :وًمق ىم٤مل ىم٤مئؾ: اًمقضمف اًمث٤مًم٨م

ـٌ ويمٌػمٌ  ،وم٤مجلقاب قمدُم اًمتًٚمٞمؿ سمذًمؽ ؛وطمذرهؿ ُمـ آؾمتٕمج٤مل ومٜمحـ ىم٤مدرون اًمٞمقم  ،سمؾ اًمٗم٤مر. يم٤مئ

شمًت٠مصؾ  وًمًٜم٤م ٟمخ٤مُف اًمٞمقَم قمغم اًمدقمقة أن ،ع ووضم٥م طمٞم٨م يمٜم٤م ىم٤مدريـؿمارواجلٝم٤مد ىمد  ،قمغم اجلٝم٤مد

ٜم٤م أن ًمٜم٤م ىمدرًة وـم٤مىم٦م وىمررٟم٤م آٟمٓمال. ذم اًمٕمٛمؾ اًمٕمًٙمري وٟمحـ طملم فمٜم ،طمتك ًمق ىُمتِؾ ُمٜم٤م اًمٙمثػم

)اجلٝم٤مد( ومٛمٕمٜمك ذًمؽ أنٜم٤م ىمررٟم٤م أنف ٓ ُمٗمًدة ذم ذًمؽ شمرسمق قمغم ُمٗمًدة وضمقد واؾمتٛمرار احلٙمقُم٦م 

 -!وم٤مٟمتٝمك اعؿمٙم٤مل ،اًمٙم٤مومرة اعمرشمدة واؾمتٛمرار اًمًٙمقت قمٚمٞمٝم٤م

ًمٜم٤م اًمٞمقم ذم ُمثؾ,أنف إذا شم٘مررت إدًم٦م قمغم وضمقب اجلٝم٤مد : اًمقضمف اًمراسمع واوح٦ًم سمّٞمٜم٦م يمثػمة  ,أطمقا

يٕم٦م ِمارومال يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٕم٤مروٝم٤م سمٛمثؾ هذه إىمٞم٦ًم اًمتل ذم وٛمٜمٝم٤م شمٕمٓمٞمُؾ أدًم٦م اًم ؛ُمتْم٤مومرة

يمام  ،سمؾ ذًمؽ هق ومٕمؾ اعمٗمتقٟملم وصٗم٦م اًمزائٖملم اًمذيـ ذيمر اهلُل  ،وشمٕمٓمٞمؾ طمٙمؿ ضمٚمٞمؾ ُمـ أطمٙم٤مُمٝم٤م

قمغم أن هذه  ،[١: ]مل قمٛمران ژۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ﮲ژ ٹٹ

 :وهق ،إىمٞم٦ًم حمتِٛمٚم٦ٌم ًمٚمٛم٘م٤مسمٚم٦م سمٛمثٚمٝم٤م سمؾ سمام هق أىمقى وأومم ُمٜمٝم٤م

أنتؿ اعمًتٕمجٚمقن اعمذُمقُمقن ذم : وم٘م٤مل ،أنف ًمق قمٙمس ظمّمٛمٙمؿ اًمدًمٞمؾ وم٘مٚمٌف قمٚمٞمٙمؿ: اًمقضمف اخل٤مُمس

ُمـ وىم٤مُم٧م قمٚمٞمٝم٤م اًمؼماهلم  ،ٕنٙمؿ شمريمتؿ ـمريؼ اجلٝم٤مد واًم٘مقة وذات اًمِمقيم٦م اًمتل أُمر اهلل ا٤م ،ومٕمٚمٙمؿ

وهل ـمريٌؼ ـمقيٚم٦م وؿم٤مىم٦م صٕم٦ٌم حمتقي٦م قمغم قمٔمٞمؿ  ،وإو٤مع أهؾ اًمٕمٚمؿ اام وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف  يمت٤مسمف 

ٌُٕمد قمـ إوـم٤من وُمٗم٤مرىم٦م اخلالن واظمؽمشمؿ  --آسمتال ات واًمتٛمحٞمص سم٤مجلراح واًم٘مراح واحلرُم٤من واًم

ٗمر ذم فمٜمٙمؿ( واًمٔمّمار أظمرى اؾمتًٝمٚمتٛمقه٤م )رأجتٛمقه٤م وفمٜمٜمتٛمقه٤م ؾمٝمٚم٦م( اؾمتٕمج٤مٓ ًمٚمتٖمٞمػم )اًمٜم ٤مـمرىمً 

سمؾ هق  ،امل يٙمـ ُُمٌِٕمدً  قمغم اًمٕمٞمش الٜمّل أن يٜمخرم ىم٤مٟمقٟمف ويذوَي يم٤مٟمقٟمف ٤مًمٚمراطم٦م واًمًالُم٦م وإؿمٗم٤مىمً  ٤موـمٚمًٌ 

 -!!واهلل اعمًتٕم٤من ،اُمًت٘مرٌب ضمدً 

يم٤من  ،ؾم٤مقمتٝم٤م ذم طم٤مل ظم٤ٌمب وصحٌف  أن آؾمتٕمج٤مل اًمذي ٓطمٔمف اًمرؾمقُل : وشمقوٞمُحفُ 

 -!ومت٠مُمؾ ؛طم٤مًمٜم٤م هذه هق يمذا ويمذا وآؾمتٕمج٤مل أن ذم ،وضمٝمف يمذا ويمذا

ًٓ  رُ ٟمٕمؿ ىمد ُيتَّمق    ،ذم سمٕمض اًمّمقرِ  أن يٙمقن ظمروج سمٕمض اخل٤مرضملم قمغم أئٛم٦م اًمٙمٗمر واًمردة اؾمتٕمج٤م

يٕمٜمل أنف يم٤من  ،وذًمؽ إذا يم٤من ىمٌؾ اؾمتٙمامل آؾمتٕمداد واًمتٝمٞم١م وإظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب اعمٛمٙمٜم٦م اعمت٤مطم٦م

أو يم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمف اٟمتٔم٤مُر ومرصتف  ،ومؽمك ذًمؽ وظمرج سمدوٟمفسم٢مُمٙم٤مٟمف اؾمتٙمامُل اًمٕمدة وإظمُذ سمٌٕمض إؾم٤ٌمب 

ومؽمك ذًمؽ واؾمتٕمجؾ  ،اجلّٞمدة اًم٘مري٦ٌم اًم٤ًمٟمح٦م اًمتل ٓطم٧ْم سمقادره٤م وفمٝمرت قمالُم٤مهت٤م وإره٤مص٤مهت٤م ُمثال

 --!ا اخلروج وجرً 



721  

  

قمٞم٦م اعمٛمٙمٜم٦م ِمارُمع سمذل اًمقؾمع ذم إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب اًم ،ٓ جمرد اخلروج قمغم أئٛم٦م اًمردة ذم طمّد ذاشمف

ومٙمٞمػ يٙمقن  ،قمّل صم٤مسم٧ٌم سم٤مٕدًم٦م اًم٘مقي٦م اًمٌّٞمٜم٦م اًمتل شم٘مؽمب ذم ىمقهت٤م ُمـ اًم٘مٓمعؿمارومٝمذا واضم٥ٌم  ؛اعمت٤مطم٦م

 ًٓ  إسّم٤منؿمالًمٙمؾ » :ح ذًمؽ قمٜمد ىمقًمٜم٤مؿمارٌ  ُمـ ؿمالوىمد ؾمٌؼ  --وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن ،اؾمتٕمج٤م
ٍ
 -ش 

وصٗمُتٝم٤م ٓ يٜمٗمؽ  وم٢من اخلروج ذم ُمثؾ هذه اًمّمقرة اًمتل ؛هق ذم ىمقة اًمّمٗم٦م اًمٙم٤مؿمٗم٦م شا وجرً »وىمقزم 

 -وٓ يٙم٤مد يٙمقن إٓ قمـ شمؼّمٍم وىمٚم٦م صؼٍم ورسمام اٟمْم٤مف إًمٞمٝم٤م ىمٚم٦م اًمٗم٘مف واًمٌّمػمة ،قمـ اًمْمجر

 -وم٠مول٤م ىمٚم٦ُم اًمّمؼم: (اعمذُمقم)إمم أؾم٤ٌمب آؾمتٕمج٤مل  وهٜم٤م أخِٛمُح 

اًمتحّقُل هؾ  ؛سمدون اًمٜمٔمر واًمتٗمّٙمِر واًمتٌلّم  ،احل٤مل واًمقاىمع ُمـ واًمتؼّممُ  اًمتْمّجرُ  :,ومرقُمفُ  وهق,وُمٜمٝم٤م 

ـٌ أو ٓ ،؟إمم احل٤مِل أظمِر ظمػٌم أو ٓ طمتك يم٠من اًمتٖمٞمػَم  ،ًمٚمتٖمٞمػم ُمٝمام يم٤من وقمغم أي وضمفٍ  ٤مسمؾ ـمٚمًٌ  ،؟وهٙم

 ،اًمٕمٚمؿِ  وم٤ٌمن سمذًمؽ أن إؾم٤ٌمب إُم٤م راضمٕم٦م إمم وٕمِػ اعرادة أو وٕمِػ  --وإن إمم أؾمقأ  ،ُمٓمٚمقٌب ًمذاشمف

 -أو إمم يمٚمٞمٝمام

  -ٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم أن يرزىمٜم٤م الدى واًمًداد ،ل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهللوٓ طمق ،وهق أقمٚمؿ وأطمٙمؿ ،واهلل اعمقومؼ

ئد ذم هذا احلدي٨م  :سم٤معو٤موم٦م إمم ذم آؾمتٕمج٤مل ،وُمـ اًمٗمقا

 -وهق اعؾمالم ( يٕمٜمل اًمديـ اًمذي سُمِٕم٨م سمف واهلل ًمٞمتّٛمـ اهلل هذا إُمر): ىمقًمف ,

 ،اًمذي ٓ ي١ماظمذ اًمٕمٌُد قمٚمٞمف( ومٞمف ذيمُر اخلقف اًمٓمٌٞمٕمل ٓ خي٤مف إٓ اهلل واًمذئ٥م قمغم همٜمٛمفىمقًمف ) ,

 -سم٤مٟمتِم٤مر اعؾمالم وطمٙمٛمف وؾمٚمٓم٤مٟمف ،ًمتامم طمّمقل إُمـ ،٤مسم٤مهمٞمً  ٤موٓ فم٤محً  ٤مٓ خي٤مُف ًمّم  : واعمٕمٜمك

وًمف أُمثٚم٦م يمثػمة ذم  ، ذم أوىم٤مت إزُم٤مِت واًمِمدائدِماػمذم احلدي٨م طمٙمٛم٦ُم اًمتّمٌػم ًمألت٤ٌمع واًمتٌ ,

سمٗمتح سمٍمى واًمٞمٛمـ  شإطمزاب»همزوة اخلٜمد.  أؿمد أج٤مم اخلقف ذم هؿ ذمِماريمام سم ،ة اًمٜمٌل ؾماػم

 ورومع ِماػموهٙمذا قمغم اًم٘مٞم٤مدات ذم أوىم٤مت اؿمتداد اًمٙمرب أن يًتٕمٛمٚمقا اًمتٌ ،وهمػمه٤م ،ىًاروُمدائـ يم

  -سم٤محلؼ واًمٕمدل ،اعمٕمٜمقي٤مت وشمثٌٞم٧م إت٤ٌمع

 واًمتذيمػم سم٤مٓىمتدا  اؿ ذم اًمّمؼم ،وومٞمف ذيمُر إؾمقة سم٤مًمّم٤محللم اًم٤ًمسم٘ملم ذم ُمقيم٥م اعيامن ,

 -واًمٞم٘ملم

طمٞم٨م ضم٤مز اًمٜمٓمُؼ ا٤م ًمٚمٛمٙمَرِه  ،ومْمُؾ ُمـ صؼم قمغم اًم٘متؾ ومل يٜمٓمؼ سمٙمٚمٛم٦م اًمٙمٗمر: ومٞمف ُمـ اًمٗم٘مف ,

ِب    -ٟم٠ًمل اهلل ُمـ واؾمع ومْمٚمف وقم٤مومٞمتف ،ومٗمٞمف اًمؽمهمٞم٥ُم ذم هذا اعم٘م٤مِم عمـ شمٕمّرض ًمف ،اعمٕمذ 
 

 ٚسّ مزٙ ٖٚٛ ايعٓـ ،ٜع١ عًٝ٘ؾـضٚسح اي ،ؾا٥ز٠ ٗ َع٢ٓ ايضؾل : 

واًمٕمٜمػ وده وهق اًمِمدة ذم ُمٕم٤مجل٦م  ،واًمًٝمقًم٦م ذم ُمٕم٤مجل٦م إُمر ًاراًمٚمٓمُػ واًمٚملُم واًمٞم :اًمرومؼ هق
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وٟمذيمر هٜم٤م ـمروم٤م ه٤م ورد ذم  ،وذم اًمٕمٜمػ ،ع اعمٓمٝمر ُمدح اًمرومؼ يمثػما ِماروىمد ضم٤م  ذم اًم ،إُمر وشمٕم٤مـمٞمف

 :صمؿ ٟمتٙمٚمؿ ذم ومروع ًمٚمٛم٠ًمخ٦م ،ذًمؽ ُمـ إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م

 ،ُم٤مضمفواسمـ  دوأبق داووأمحد  ،( رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ ٥م اًمرومؼإن اهلل رومٞمؼ ): ىم٤مل اًمٜمٌل  ,

إن اهلل ): وًمٗمظ ُمًٚمؿ وأيمثر اًم٤ٌمىملم ،(إن اهلل رومٞمؼ  ٥م اًمرومؼ ذم إُمر يمٚمف): ُم٤مضمفوًمٗمظ اًمٌخ٤مري واسمـ 

ه (رومٞمؼ  ٥م اًمرومؼ ويٕمٓمل قمغم اًمرومؼ ُم٤م ٓ يٕمٓمل قمغم اًمٕمٜمػ وُم٤م ٓ يٕمٓمل قمغم ُم٤م ؾمقا
(1)

-  

 --): وًمٗمظ أيب داود ،وهمػمهؿ دوأبق داورواه ُمًٚمؿ وأمحد  (ِم اًمرومَؼ ُ رم اخلػمَ ُمـ ُ ْرَ ): وىم٤مل  ,

(ُ َرم اخلػَم يمٚمف
(2)

- 

وُمـ طُمِرَم طمٔمف ُمـ اًمرومؼ وم٘مد  ،ُمـ أقمٓمل طمٔمف ُمـ اًمرومؼ وم٘مد أقمٓمل طمٔمف ُمـ اخلػم): وىم٤مل  ,

وقمٜمد أمحد ٟمحقه ،( رواه اًمؽمُمذيطمرم طمٔمف ُمـ اخلػم
(3)

-  

اه ُمًٚمٌؿ وأبق داود ( رو  إٓ ؿم٤مٟمفؿمالوٓ يٜمزع ُمـ  ،  إٓ زاٟمفؿمالٓ يٙمقن ذم إن اًمرومؼ ): وىم٤مل  ,

وأمحد وهمػمهؿ
(4)

- 

ول٤م ُمقارد )ىمّمص وردت ومٞمٝم٤م( شمّتْمح  ،ول٤م أخٗم٤مظ ُمت٘م٤مرسم٦م ،ومٝمذه أصقل إطم٤مدي٨م ذم هذا اًم٤ٌمب

 - إمم سمٕمْمٝم٤م إن ؿم٤م  اهلل شمٕم٤مممِماػميمام ؾمٜم ،ا٤م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م ويتٌلّم ا٤م وم٘مٝمٝم٤م وطمدوده٤م

وأوداده٤م  ،ًاػموُمـ جمٛمقع ُم٤م ورد ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ذم ؿم٠من اًمرومؼ واًمٚملم واًمرمح٦م واًمتٚمٓمػ واًمتٞم

 :ٟمًتٓمٞمع أن ٟمخرج سم٤مًمتقضمٞمٝم٤مت أشمٞم٦م ،ُمـ اًمٕمٜمػ واًمِمدة وُم٤م ىم٤مرا٤م ُمـ ُمٕم٤م 

وم٤مًمرومؼ ذم ُمقوٕمف  ؛أن اًمٕمدل واحلٙمٛم٦م ي٘متْمٞم٤من ووع يمٍؾ ُمـ اًمقصٗملم ذم حمٚمف اًمالئؼ سمف :أخػ

 -قوٕمفواًمٕمٜمػ ذم ُم

وراضمع ُم٤م  ،أصؾ ُمـ أصقل اًمتزيمٞم٦م شٕمدل ذم إظمال.اًم»و ،وًمذًمؽ وم٢من ظمػم إظمال. أقمدل٤م :سم٤م 

ذم ومّمٍؾ ذم ذًمؽ شاًمٗمقائد»ذم يمت٤مسمف  يمتٌف اسمـ اًم٘مٞمؿ 
(5)

ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ؛

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ژ ٹٹو ،[22: ]اًمٗمتح ژڀپ پ ڀ ڀ

                                      
 (-1466(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )66١١(، ؾمٜمـ أيب داود )٧46١2(، ُمًٜمد أمحد )2521(، صحٞمح ُمًٚمؿ )422١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-146١(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )66١2(، ؾمٜمـ أيب داود )٧22١6(، ُمًٜمد أمحد )2522صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)

 (-2١551، 25252 ، ُمًٜمد أمحد )( وصححف إًم٤ٌم2١٧1ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (1)

 (-26216(، ُمًٜمد أمحد )66١6، 26١6(، ؾمٜمـ أيب داود )2526صحٞمح ُمًٚمؿ ) (6)

 (-٧66، ٧61اًمٗمقائد )ص  (5)
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ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڀ ڀ ڀ ٺژ ٹٹو ،[56: ]اح٤مئدة ژے

 -[]اًمٜمقر ژڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ

 اعمحٛمقد واعمٛمدوح ذم اًمٙمت٤مب ًاػموأن اعم٘مّمقد سم٤مًمرومؼ واًمرمح٦م واًمًامطم٦م واًمٚمٓمػ واًمتٞم :ضمٞمؿ

 -هق ُم٤م يم٤من ذم حمٚمف اًمالئؼ سمف وٕهٚمف ؛اًمٕمزيز واًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة

وإٓ  ، همػم حمٚمف وًمٖمػم ُمًتح٘مف وأهٚمفاعم٘مّمقد ا٤م ُم٤م يم٤من ذم ،ويمذًمؽ اًمٕمٜمػ اعمذُمقم واًمِمدة :دال

 -وهمػُمه٤م ،يمام شمدل قمٚمٞمف أي٤مت اعمت٘مدُم٦م ُمثال ،وم٢من اًمٕمٜمَػ واًمِمدة ذم حمٚمٝم٤م حمٛمقدٌة ُمٓمٚمقسم٦م سمال ري٥ٍم 

ويٙمقن اًمٕمٜمػ هق آؾمتثٜم٤م   ،أنف يٜمٌٖمل أن يٙمقن اًمرومؼ هق إصَؾ وهق اًمٖم٤مًم٥م قمغم اعٟم٤ًمن :ه٤م 

 -وهق إىمؾ وهق اًمذي ي٘مّدر سم٘مدره

ف ،وأن يٙمقن اًمرومؼ هق إؾمٌؼ وسمف شمٙمقن اعم٤ٌمدرة :واو ًَ ضم٤م  ذم  ؛إٓ أن يًتقضم٥م احل٤مُل قمٙم

ومٝمق ُمٙمتقب  ؛إن رمحتل ؾمٌ٘م٧م همْمٌل ،ىمٌؾ أن خيٚمؼ اخلٚمؼ ٤مإن اهلل يمت٥م يمت٤مسمً ): احلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم

ومق. ح٤م ظمٚمؼ اهلل اخلٚمؼ يمت٥م ذم يمت٤مسمف ومٝمق قمٜمده ): وًمٗمظ ُمًٚمؿٍ  ،( هذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مريقمٜمده ومق. اًمٕمرش

(اًمٕمرش إن رمحتل شمٖمٚم٥م همْمٌل
(1)

- 

أو ُم٤م يًٛمٞمف سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ آىمتدا   ،هذا ُمٌٜمّل قمغم اًمتِمٌف سم٠مومٕم٤مل اهلل شمٕم٤ممم وصٗم٤مشمف: وٓ ي٘م٤مل

وإٟمام  ،وًمٞمس آقمتامد هٜم٤م قمغم جمرد ذًمؽ ،وم٢من هذا حمؾ ومٞمف شمٗمّمٞمؾ و ت٤مج إمم ُمزيد نرير ،سمٗمٕمؾ اهلل

 -ٙمثػمةيمام شمدل قمٚمٞمف اًمدٓئُؾ اًم ،ُمـ قمٌده ذًمؽ ٥م  اًمٕمٛمدة هٜم٤م أنٜم٤م قمرومٜم٤م أن اهلل 

واًمٕمٜمُػ ٟمتٞمج٦م  ،ويْم٤مده اًمٕمٜمُػ واحلدة ،اقمٚمؿ أن اًمرومَؼ حمٛمقد» :شاعطمٞم٤م »ذم  اًمٖمزازم  ىم٤مل

وىمد  ،وىمد يٙمقن ؾم٥ٌم احلدة اًمٖمْم٥م ،واًمرومؼ واًمٚملم ٟمتٞمج٦م طمًـ اخلٚمؼ واًمًالُم٦م ،اًمٖمْم٥م واًمٗمٔم٤مفم٦م

وم٤مًمرومؼ ذم إُمقر  ؛ش قمـ اًمتٗمٙمر ويٛمٜمع ُمـ اًمتث٧ٌميٙمقن ؾمٌٌٝم٤م ؿمدة احلرص واؾمتٞمالؤه سمحٞم٨م يده

ـُ اخلٚمؼ وٓ  ًـ اخلٚمؼ إٓ سمْمٌط ىمقة اًمٖمْم٥م وىمقة اًمِمٝمقة وطمٗمٔمٝمام قمغم  ،صمٛمرة ٓ يثٛمره٤م إٓ طمً

ُمـ إطم٤مدي٨م  ٤مصمؿ ذيمر ـمرومً , --قمغم اًمرومؼ وسم٤مًمغ ومٞمف وٕضمؾ هذا أثٜمك رؾمقل اهلل  ،طمد آقمتدال

أن شمْمع : ىم٤مل ،ىمؾ ي٤م أب٤م حمٛمد: ىم٤مًمقا  ؟شمدرون ُم٤م اًمرومؼ»: فوىم٤مل ؾمٗمٞم٤من ٕصح٤مسم ,:وىم٤مل ،وأصم٤مر

واًمًقط ذم  ،ػ ذم ُمقوٕمفًاٞمواًم ،واًمٚملم ذم ُمقوٕمف ،اًمِمدة ذم ُمقاوٕمٝم٤م ؛إُمقَر ذم ُمقاوٕمٝم٤م

 : وهذه إؿم٤مرة إمم أنف ٓ سمد ُمـ ُمزج اًمٖمٚمٔم٦م سم٤مًمٚملم واًمٗمٔم٤مفم٦م سم٤مًمرومؼ يمام ىمٞمؾ ؛شُمقوٕمف

                                      
 (-2١5٧(، صحٞمح ُمًٚمؿ )1٧26صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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 ػ سماااااااااااا٤مًمٕمالًاااااااااااااٞموووااااااااااااع اًمٜماااااااااااادى ذم ُمقوااااااااااااع اًم

  
ػ ذم ُمقوااااااااااااع اًمٜماااااااااااادىًاااااااااااااٞميمقوااااااااااااع اًم رْماااااااااااااُم

(1)
 

  

وًمٙمـ ح٤م يم٤مٟم٧م اًمٓم٤ٌمُع إمم اًمٕمٜمػ واحلدة  ،يمام ذم ؾم٤مئر إظمال. ،وم٤معمحٛمقُد وؾمط سملم اًمٕمٜمػ واًمٚملم

ع قمغم ضم٤مٟم٥م اًمرومؼ دون ِمارومٚمذًمؽ يمثر صمٜم٤م  اًم ،أُمٞمؾ يم٤مٟم٧م احل٤مضم٦م إمم شمرهمٞمٌٝمؿ ذم ضم٤مٟم٥م اًمرومؼ أيمثر

وم٢مذا يم٤من اًمقاضم٥م هق اًمٕمٜمػ وم٘مد  ،ن اًمرومؼ ذم حمٚمف طمًـيمام أ ٤موإن يم٤من اًمٕمٜمػ ذم حمٚمف طمًٜمً  ،اًمٕمٜمػ

 -واومؼ احلُؼ القى وهق أخذ ُمـ اًمزسمد سم٤مًمِمٝمد وهٙمذا

روي أن قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص يمت٥م إمم ُمٕم٤موي٦م يٕم٤مشمٌف ذم اًمت٠م  ومٙمت٥م » :وىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز 

وإن اخل٤مئ٥َم ُمـ  ،ـ اًمٕمجٚم٦مد ُمـ رؿمد قمؿماٞموإن اًمر ،وم٢من اًمٗمٝمؿ ذم اخلػم زي٤مدة رؿمدٍ  ،أُم٤م سمٕمد: إًمٞمف ُمٕم٤موي٦م

٧ٌّم ُمّمٞم٥ٌم أو يم٤مد أن يٙمقن ُمّمٞمًٌ  ،ظم٤مب قمـ إن٤مة  ،٤موإن اًمٕمِجؾ خمٓمئ أو يم٤مد أن يٙمقن خمٓمئً  ،٤موإن اعمتث

وقمـ أيب قمقن  -شوُمـ ٓ شمٜمٗمٕمف اًمتج٤مرب ٓ يدرك اعمٕم٤مزم ،ه اخلر.ْماروإن ُمـ ٓ يٜمٗمٕمف اًمرومُؼ ي

وىم٤مل أبق  -ش ضم٤مٟمٌٝم٤م يمٚمٛم٦م أخلُم ُمٜمٝم٤م دمري جمراه٤مُم٤م شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مس سمٙمٚمٛم٦م صٕم٦ٌٍم إٓ وإمم» :إنّم٤مري ىم٤مل

واقمٚمؿ أهنؿ ٓ يٕمٓمقٟمؽ  ،٤مٓم٤مٟمً ؿماٞموم٢من ُمع يمؾ إٟم٤ًمن  ،ُمٜمفٓ سمد ٓ شمتخذ ُمـ اخلدم إٓ ُم٤م » :محزة اًمٙمقذم

ـُ وىم٤مف ُمت٠مٍن وًمٞمس يمح٤مـم٥م » :وىم٤مل احلًـ -شإٓ أقمٓمقك سم٤مًمٚملم ُم٤م هق أومْمؾ ُمٜمف ٤مئً ؿماٞمسم٤مًمِمدة  اعم١مُم

 ،وذًمؽ ٕنف حمٛمقد وُمٗمٞمد ذم أيمثر إطمقال وأهمٚم٥م إُمقر ،اًمٕمٚمؿ قمغم اًمرومؼومٝمذا صمٜم٤م  أهؾ  --شًمٞمؾ

وإٟمام اًمٙم٤مُمؾ ُمـ يٛمٞمز ُمقاىمع اًمرومؼ قمـ ُمقاىمع اًمٕمٜمػ  ،واحل٤مضم٦م إمم اًمٕمٜمِػ ىمد شم٘مع وًمٙمـ قمغم اًمٜمدور

اًمٌّمػمة أو أؿمٙمؾ قمٚمٞمف طمٙمؿ واىمٕم٦ٍم ُمـ اًمقىم٤مئع ومٚمٞمٙمـ ُمٞمٚمف إمم صار ومٞمٕمٓمل يمؾ أُمر طم٘مف وم٢من يم٤من ىم٤م

ش٢من اًمٜمجح ُمٕمف ذم إيمثراًمرومؼ وم
(2)

 -اٟمتٝمك يمالُمف  ،

 ولذا ضم٤م  ذم أطمد أخٗم٤مظ اًمٌخ٤مري ذم طمدي٨م قم٤مئِم٦م  ،اًمٗمحش ىمريٜم٤منأن اًمٕمٜمػ اعمذُمقم و :زاي

أو مل ): ىم٤مل ،؟أو مل شمًٛمع ُم٤م ىم٤مًمقا  :ىم٤مًم٧م ،(وإي٤مك واًمٕمٜمػ واًمٗمحش ،قم٤مئِم٦م قمٚمٞمؽ سم٤مًمرومؼ ي٤م --): اعمت٘مدم

ي٤م قم٤مئِم٦م ): وذم ًمٗمٍظ عمًٚمؿٍ  ،(وٓ يًتج٤مب لؿ ذمّ  ،ب زم ومٞمٝمؿومٞمًتج٤م ،رددت قمٚمٞمٝمؿ ؟شمًٛمٕمل ُم٤م ىمٚم٧م

: ىمٚم٧م ؟أو ًمٞمس ىمد رددُت قمٚمٞمٝمؿ اًمذي ىم٤مًمقا ): وم٘م٤مل ،؟أُم٤م ؾمٛمٕم٧م ُم٤م ىم٤مًمقا  :وم٘م٤مًم٧م ،(ٓ شمٙمق  وم٤مطمِم٦م

وم٢من  ،ُمْف ي٤م قم٤مئِم٦م): وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ،ومًٌتٝمؿ ، قم٤مئِم٦مومٗمٓمٜم٧م اؿ : وذم ًمٗمظ مظمر ًمف ،(وقمٚمٞمٙمؿ

(َش وٓ اًمتٗمحشاهلل ٓ  ٥م اًمُٗمحْ 
(3)

وٓ يم٤من اًمٗمحُش ذم  --): اسمـ طم٤ٌمن ذم احلدي٨م اعمت٘مدموذم ًمٗمظ  ،

                                      
 (-٧٧٧ىم٤مًمف: أبق اًمٓمٞم٥م اعمتٜمٌل، يمام ذم: اًمتٛمثٞمؾ واعمح٤مضة )ص  (٧)

 (-٧64 , ٧66 . 1إطمٞم٤م  قمٚمقم اًمديـ ) (2)

 (-2٧45(، صحٞمح ُمًٚمؿ )46١٧، 4١1١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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 -(  إٓ ؿم٤مٟمفؿمال

شمٙمٚمؿ اذه إًمٗم٤مظ جمتٛمٕم٦م  وُ َتٛمؾ أنف  ،هذا هق إصؾ ،وهذا حمٛمقل قمغم أنف ًمٗمُظ اًمٜمٌل 

َتٛمؾ أنف يمام   ،ومذيمر ذم يمالُمف ًمٗمظ )اًمٗمحش( وًمٗمظ )اًمٕمٜمػ( ومروى سمٕمض اًمرواة هذا وسمٕمْمٝمؿ هذا

 ، ٤م وأيمرم اؿ ُمـ قمٚمامَ  سم٤معمٕم ،وروى سمٕمْمٝمؿ سم٤معمٕمٜمك ،ومحٗمظ سمٕمْمٝمؿ ٟمٗمس اًمٚمٗمظ ،شمٙمٚمؿ سم٢مطمداه٤م

 -واهلل أقمٚمؿ

سمح٥ًم ُم٤م شمٕمٓمٞمف ,ومٚمق يم٤من اًمٙمالم اًمٗم٤مطمش  !واًمٗمحش قمٜمٌػ ٕنف ؿمدة ذم اًم٘مقل ذم همػم حمّٚمٝم٤م

 ذم ضم٤م  يمام ،٤مقمً ؿمار ٤مومحًِم  وٓ ٤مقمٜمٗمً  يٙمقن ٓ طمٞمٜمئذٍ  وم٢مٟمف ,اضمدً  ىمٚمٞمٌؾ  وهق,ذم ُمقوٕمف اعمٜم٤مؾم٥م  ,اًمٚمٖم٦م

ـّ أبٞمف وٓ شمٙمٜمقا شمٕمزّ  ُمـ): احلدي٨م (ى سمٕمزا  اجل٤مهٚمٞم٦م وم٠مقمْمقه ا
(1)

ة سمـ ًمٕمرو ويمام ذم ىمقل أيب سمٙمر  ،

شاُْمُّمْص سمٔمَر اًمالِت » :ُمًٕمقد اًمث٘مٗمل ذم احلديٌٞم٦م
(2)

ومٝمذا ه٤م واومَؼ حمٚم ف  ؛ة اًمٜمٌّل ْمارويم٤من ذًمؽ سمح 

 ،٤مقمً ؿمار ٤مُمذُمقُمً  ٤مأو قمٜمٗمً  ٤موظمرج قمـ يمقٟمف ومحًِم  ،٤موصالطًم  ا٦م ورؿم٤مدً ومٙم٤من طمٙمٛم ،اعمٜم٤مؾم٥َم واًمالئؼ سمف

ٌ ٧ُم  ،وي٘مّدر سم٘مدره ،اأن ُيٕمَرف أن هذا ىمٚمٞمؾ ضمدً ٓ سمد ًمٙمـ   -واهلل أقمٚمؿ ،وُ ت٤مط ومٞمف وُيتث

: قمـ اًمٜمٌل  قمـ ؿمداد سمـ أوس  ؛  طمتك ُمع اًمدواّب ؿمال  وُمع يمؾ ؿمالاًمرومؼ ذم يمؾ  :طم٤م 

وم٢مذا ىمتٚمتؿ وم٠مطمًٜمقا اًمِ٘متٚم٦م وإذا ذسمحتؿ وم٠مطمًٜمقا اًمذسمَح وًمٞمُِحد   ، ؿماليمؾ إن اهلل يمت٥م اعطم٤ًمَن قمغم )

رواه اًمًٌٕم٦م إٓ اًمٌخ٤مرّي ( أطمديمؿ ؿمٗمرشمف وًمػُمْح ذسمٞمحتف
(3)

وذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ أيب هريرة أن رؾمقل  ،

ٜم٦َم وم٤ٌمد ،إذا ؾم٤مومرشمؿ ذم اخِلّْم٥م وم٠مقمٓمقا اعسمَؾ طمٔمٝم٤م ُمـ إرض): ىم٤مل اهلل   ً روا ا٤م وإذا ؾم٤مومرشمؿ ذم اًم

(وم٢مهن٤م ـمر. اًمدواب  وُم٠موى القام سم٤مًمٚمٞمؾ ،وإذا قمّرؾمتؿ وم٤مضمتٜمٌقا اًمٓمريؼ ،ٟمِ٘مٞمٝم٤م
(4)

وذم ُمقـم٠م اعُم٤مم  ،

سمف ويٕملم قمٚمٞمف ُم٤م ٓ يٕملم قمغم اًمٕمٜمػ وم٢مذا واك إن اهلل شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم رومٞمؼ  ٥م اًمرومؼ وير): ُم٤مًمؽ ُمرؾماًل 

 ًاػمإرض ضمدسم٦م وم٤مٟمجقا قمٚمٞمٝم٤م سمٜم٘مٞمٝم٤م وقمٚمٞمٙمؿ سمريمٌتؿ هذه اًمدواب  اًمُٕمْجَؿ وم٠منزًمقه٤م ُمٜم٤مزل٤م وم٢من يم٤مٟم٧م 

اًمٚمٞمؾ وم٢من إرض شمٓمقى سم٤مًمٚمٞمؾ ُم٤م ٓ شمٓمقى سم٤مًمٜمٝم٤مر وإي٤ميمؿ واًمتٕمريس قمغم اًمٓمريؼ وم٢مهن٤م ـمر. اًمدواب 

(وُم٠موى احلٞم٤مت
(5)

ئٞمؾ اًمتل ؾم٘م٧ِم اًمٙمٚم٥َم ُمٕمرووم٦م ُمِمٝمقرةؾماروىمّم٦م اًمٌٖمل ُمـ سمٜمل إ ،ـها ، ا
(1)

وهديف  ،

                                      
 (: هذا ؾمٜمد صحٞمح رضم٤مًمف يمٚمٝمؿ صم٘م٤مت-242( وطمًٜمف إرٟم١موط، وىم٤مل إًم٤ٌم  ذم: اًمّمحٞمح٦م )2٧216ُمًٜمد أمحد ) (٧)

ٌُٔمِر اًمالت»( سمٚمٗمظ: 2١1٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)  (-2٧216، ُمًٜمد أمحد )شسم

(، 1٧١١(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )66١5(، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )٧6١١(، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )26٧5 داود )(، ؾمٜمـ أيب٧255صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)

 (-٧١٧٧1ُمًٜمد أمحد )

 (-٧2١2صحٞمح ُمًٚمؿ ) (6)

 (-٧١١١(، وصححف إًم٤ٌم  ذم:  صحٞمح اجل٤مُمع )652اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ) (، وظمرضمف اًمٓمؼما  ُمتّمال ذم:2١42ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ) (5)
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 قان ُمٕمروٌف وإرؿم٤مُدُه ذم طمًـ ُمٕم٤مُمٚم٦م احلٞم- 

ـّ يمثػٌم ُمـ اًمٖمرسمٞملم أهنؿ أصح٤مسمف وخمؽمقمقه  ،سمٛمٌدأ اًمرومؼ سم٤محلٞمقانّمار واًمٞمقَم يتٗم٤مظمر أهؾ اًمٕم وفم

ر  !!وأهنؿ ضمذيٚمف اعمحٙمؽ ِب إٟمام هق وسمٞمٌص ُمـ أنقا وُم٤م دروا أن ُم٤م ٟم٤مًمقه ُمـ ذًمؽ ُمـ اخلػم واًمّمقا

 -ر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقنوًمٙمـ أيمث ،وم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم !اًمٜمٌقة وأثٌر ُمـ أؿمٕم٦م اعؾمالم

 قمٚمٞمٝمؿ ًاػموُمـ اًمرومؼ رومؼ إُمرا  وإوًمٞم٤م  سمرقم٤مي٤مهؿ وَُمـ ن٧م وٓيتٝمؿ سم٤مًمتٞم: اًمرومؼ سم٤مًمرقمٞم٦م :ـم٤م 

ضم٤م  ذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ  ؛وظمدُمتٝمؿ ورمحتٝمؿ واًمٕمٓمػ قمٚمٞمٝمؿ واًمًٕمل ذم راطمتٝمؿ وُمّمٚمحتٝمؿ

وَُمـ وزم ُمـ أُمر  ،ؿ وم٤مؿم٘مؼ قمٚمٞمفومِمّؼ قمٚمٞمٝم ٤مئً ؿماٞممهللا َُمـ وزم ُمـ أُمر أُمتل ): دقم٤م أن اًمٜمٌل  قم٤مئِم٦م 

(ومرومؼ اؿ وم٤مرومؼ سمف ٤مئً ؿماٞمأُمتل 
(2)

- 

 قمٚمٞمف يمثرة وص٤مي٤مه  يدلُّ  ،وهذا ُمٌدأ  ت٤مضمف اعمج٤مهد أيمثر ُمـ همػمه ، ُمـ ُمٕمٜمك اًمرومؼًاػماًمتٞم :ي٤م 

ي٤مه ودقم٤مشمف اًمذيـ يٌٕمثٝمؿ إمم اًمٜم٤مس سمٜمحق ىمقًمفؾمارعمٌٕمقصمٞمف وأُمرا   وا وٓ ِماروسم ،واًاروا وٓ شمٕمًاري): ا

(شمٜمّٗمروا
(3)

ٌُّف ، اًمدقمقُة إمم اهلل شمٕم٤ممم وهداي٦ُم اًمٜم٤مس واعشمٞم٤من اؿ إمم ديـ  :وٕن اعمج٤مهد ظمّمٞمّم٦ُم قمٛمٚمِِف وًم

وسم٘مدر طمٔمف ُمـ ذًمؽ يٙمقن طمٔمف ُمـ اخلػم  ،اومٝمق حمت٤مج إمم ذًمؽ ضمدً  ؛اهلل وشم٠مخٗمٝمؿ وايمت٤ًماؿ

ٓمؼما ( رواه أمحد واًمسمٕمث٧ُم سم٤محلٜمٞمٗمٞم٦م اًمًٛمح٦م): وىمد ضم٤م  ذم احلدي٨م -!واًمٜمج٤مح
(4)

-  

 ًاػمواًمًامطم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م ىمري٥ٌم ُمـ اًمتٞم ،ائعِمارؾمٛمح٦ٌم ذم اًم ،طمٜمٞمٗمٞم٦م ذم اًمتقطمٞمد: ىم٤مل اًمٕمٚمام  

 رطمؿ اهلل رضماًل ): وذم احلدي٨م - واًمتْمٞمٞمؼًاػموهل وّد اًمتٙمّٚمِػ واًمٕمٜمػ واًمتٕم ،واًمٚمٓمػ واًمتقؾمٕم٦م

يرواه اًمٌخ٤مر (إذا سم٤مع وإذا اؿمؽمى وإذا اىمت٣م ٤مؾمٛمحً 
(5)

- 

ـُ اًمت٤ًمُمحوأهُؾ اًمزيغ اًم وهؿ  ،ٞمقَم ُيٙمثرون ُمـ شمرديد ًمٗمظ اًمًامطم٦م ويّمٗمقن اعؾمالَم سم٠منف دي

ٕهنؿ يريدون سمف ُم٤م يٚمٖمل اًمقَٓ  واًمؼما  وسمٖمَض  ؛ًمديـ اعؾمالم ٤مخم٤مًمٗمً  ايريدون سمذًمؽ ُمٕمٜمك وم٤مؾمدً 

وأُم٤م ٟمحـ أهؾ اعؾمالم واًمًٜم٦م واجلٝم٤مد  ،ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل ،اًمٙم٤مومريـ وُمٕم٤مداهتؿ واًمٙمٗمر اؿ وجم٤مهدهتؿ

واحلٛمد هلل رب  ،وٟمٕمرف طمدوده ووم٘مٝمف ،ٜمٕمرف اًمًامطم٦م واًمت٤ًمُمح احلؼ اًمذي ضم٤م  سمف حمٛمٌد وم

                                      
 (-2265ًٚمؿ )(، صحٞمح ُم164١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-٧626صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)

ُرو( ًمٙمـ سمٚمٗمظ: )-- ٧١16(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4٧25، 42صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 1) ٜمُقا َوَٓ شُمٜمَٗم   ا(- َوؾَمٙم 

 (-2226(، وصححف إًم٤ٌم  ذم: اًمّمحٞمح٦م )١646(، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )2222٧ُمًٜمد أمحد ) (6)

 (-2١١4صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (5)
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 -وٟم٠ًمخؽ دواَم اًمتقومٞمؼ ،مهللا إٟم٤م ٟم٠ًمخؽ ُمـ ومْمٚمؽ وقم٤مومٞمتؽ ،اًمٕم٤معملم

يٕم٦م اعؾمالم ذم اجلٝم٤مد وُم٤م يٚمحؼ سمف ؿمارب إن ؿم٤م  اهلل ذم احلٚم٘م٦م اًم٘م٤مدُم٦م أُمثٚم٦ًم قمغم ؾمامطم٦م ْماروؾمٜم

 -ٙمٗم٤مرُمـ أبقاب ُمٕم٤مُمٚم٦م اًم

 

 [ِٖٔٗٔرغَ  ،غـغاٌؼضص اٌضبصس ػ ،ِخٍخ مالئغ سغاصبْ -اٌرٍمخ اٌضبصصخ ] 
 

  ٜع١ اٱع٬ّ ٗ اؾٗار َٚا ًٜشل ب٘ َٔ أبٛاب ؽـضأَج١ً ع٢ً زلاس١

 : َعا١ًَ ايهؿاص

وأنف ا٤م  ،ضمٜم٤مي٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م اقمٚمؿ أن ضمٜم٤مي٦م اًمٙم٤مومر سمٙمٗمِرِه ومترده قمغم رسمف وظم٤مًم٘مف وسم٤مرئف اًمٙمٌػم اعمتٕم٤مل 

وأن اًمٙمٗمر سم٤مهلل ورؾمٚمف وديٜمف هق أقمٔمؿ وم٤ًمٍد ذم  ،ر ُمـ اًمٕم٘مقسم٦مُم٤م يٛمٙمـ أن ُيتّمق  ّماك تحؼ ٕىمُمً

مٍ  ،إرض وم٢مذا زاد اًمٙم٤مومُر قمغم يمٗمِرِه اعمجرد يمٗمًرا قمغم يُمٗمٍر سمٛمح٤مرسم٦م اًمديـ )اعؾمالم(  ،وأقمٔمؿ إضمرا

ـُ وأهٚمف )اعمًٚمٛملم( وىمت٤ملؿ وىمتٚمٝمؿ وفمٚمٛمٝمؿ واوٓمٝم٤مدهؿ واًمًٕمل عزاًم٦م ؾمٚمٓم٤مهنؿ ا ًمذي هُيٞمِٛمـ ومٞمف دي

همػمهف سم لًمٞمًتٌدُ  ،يٕم٦م اهللِماروُ ٙمؿ ومٞمف سم ،اهلل
(1)

وًمٞمٜمِم٠م قمـ ذًمؽ ُم٤م  ،ويمؾ ُم٤م هق همػُم اعؾمالم يمٗمرٌ  ،

م ؛ٓم٤من وأُمرهِماٞمُمٕمّمٞم٦م اهلل وقمٚمق يمٚمٛم٦م اًم يٜمِم٠م ُمـ ومِمق   : ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،وم٘مد سم٤مًمغ ذم اعوم٤ًمد واعضمرا

ُمـ و ،]اًمٜمحؾ[ ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺژ

ًمإلقمدام )اًم٘متؾ( وأن ُيٜمٗمك ُمـ  ،اًمٕم٘مقسم٤مت وُمًتحؼّماك وم٤مًمٙم٤مومر ُمًتحؼ ذم اًمدٟمٞم٤م ٕىم --أضمؾ ذًمؽ

 -قم٘مقسم٦م ذم أظمرةّماك يمام هق ُمًتحؼ ٕىم ،هذه احلٞم٤مة

وًمذًمؽ يًتحؼ اًم٘متؾ يمام ذيمرٟم٤م  ،وُم٤مًمف همػُم حمؽَممٍ  ،يٕم٦م اعؾمالم همػُم حمؽَممٍ ؿماروم٤مًمٙم٤مومر ذم  --وًمذًمؽ

ٌَك ـ  ذم اًم وي١مظَمُذ ُم٤مًُمف وشُمً ٛمف قمٝمٌد ُمـ ّمإٓ أن يٕم ،يٕم٦م أطمٙم٤مٌم شُمٕمَرف ذم سَم٤ما٤مِماراًمٜم٤ًمُ  ُمٜمٝمؿ ول

ٱ ٻ ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٙمٗم٤مر ،يٕم٦م اعؾمالُمٞم٦مِمار ُمٜمف ذم ٟمٔمر اًمواحلٞمقان اعمحؽمُم ظمػمٌ  ،اعمًٚمٛملم

ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ 

ٻ پ پپ پ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻژ !،]إقمراف[ ژڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

 ژچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ: وىم٤مل ،]اًمٗمرىم٤من[ ژڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

  -]إنٗم٤مل[

ـٍ  همػمُ  ظمٌٞم٨ٌم  واًمٙم٤مومُر ٟمجٌس  َ ٍم وٓ ُم١ممَت ك وأهَٚمُف وووَٕمٝمؿ ِمارأه٤من اًم» ىمد وم٢من اهلل  ،حمؽَمَ

                                      
 -واعمث٧ٌم هق اًمّمحٞمح واعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمًٞم٤م. ،شسمٖمػمهًمٞمًتٌدًمف »ذم إصؾ:  (٧)
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رهؿ وىمٛمَٕمٝم چ ڇ ڇ ژ: وىم٤مل ،ب قمٚمٞمٝمؿ اًمذًم٦م واعمًٙمٜم٦موارؿ وظمَذلؿ وشمؼمأ ُمٜمٝمؿ ووصٖم 

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ  ڇ ڇ ڍ ڍ

ٌ ٨م  ،[]اًمتقسم٦م ژگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ئَرهؿ ووامئَرهؿؾماروـمٌع قمغم ىمٚمقاؿ وظم ومٜمٝمك  ؛ا

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ژ: وم٘م٤مل ،ًمٕمداوهتؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم وهمِّمٝمؿ وسمٖمْم٤مئٝمؿ ،قمـ ائتامهنؿ واًمث٘م٦م اؿ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ژ: وىم٤مل ،]مل قمٛمران[ ژڱ ڱ ں ں

ش]اًمٜم٤ًم [ ژھ ھ ھ ے ے ۓ
(1)

- 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ ژ: وىم٤مل ذم اعمٜم٤موم٘ملم إظمقاهنؿ إظمٗمٞم٤م  ،[]اًمتقسم٦م ژچ

وُمع ذًمؽ ومٛمـ يمرم اهلل  ،[]اًمتقسم٦م ژچ چچ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ

إذ ومٞمٝم٤م أن  ،يٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م نؽمُم إٟم٤ًمٟمٞمتف سم٤مًم٘مدر اعمٜم٤مؾم٥مِمارًميٕمتف اعمٓمٝمرة وقمٚمّقه٤م وم٢من اؿماروؾمامطم٦م 

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ :اعٟم٤ًمن ُمٙمّرٌم ُمـ طمٞم٨م هق إٟم٤ًمن

وئمٝمر ذًمؽ ذم مداب ُمٕم٤مُمٚمتف ذم اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل  ،ا [ؾمار]اع ژڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

سمح٦مِ  ،ؾماروإ وشمرك  ،طم٤مل اًم٘مدرة قمٚمٞمفِب اًمقضمف اظمتٞم٤مًرا ذم واروقمدم  ،ُمـ ٟمحق إطم٤ًمن اًم٘متٚم٦م واًمذ 

ـِ ُمٕم٤مُمٚم٦م إ ،شاعٟم٤ًم » اًم٥ًم واًمِمتؿ واًمت٘مٌٞمح ًْ ًمٞمف إ ةوؾمت٠ميت اعؿم٤مر ،ا ًمف وم٘مٝمف ومداسمفوهذ ،ؾماػموطُم

تِف ذم اًمؽماب وؾمؽمه ذم إرض ،وُم٤م سمٕمد اعمقت ،ذم إُمثٚم٦م واطمؽمام ضمثتف  ،ُمـ اًمدومـ سمٛمقاراة ؾمقأ

 -طم٤مِل اعمقت وقمدم اًمتٛمثٞمؾ ا٤م ٤موإضمالِل 

أرؾمؾ لؿ  وم٢مٟمف  ،وًمٓمًٗم٤م اؿ طمٚمام ُمٜمف  يمثػًما ُم٤م يًت٠م  وم٢من اهلل  --ؿ ضُمرم اًمٙم٤مومروُمع قمٔمٞم

َب إٓ ُمـ ىم٤مُم٧م قمٚمٞمف احلج٦م ُمٜمٝمؿ سمٌٕمث٦م اًمرؾمؾ  ،يـ وُمٜمذريـِماراًمرؾمؾ ُمٌ وأظمذ قمغم ٟمٗمًف أٓ يٕمذ 

هٞمف اًم٘مقًمٞم٦م اًمتل سمٚم ٖمٝم٤م إنٌٞم٤مُ  اعم رؾَمٚمقن قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة ومٌٚمٖمتف مي٤مُت اهلل اًمًٛمٕمٞم٦م وأظم٤ٌمره وأواُمره وٟمقا

ر أقمامَر اًمٙمثػميـ ُمٜمٝمؿ ،[ا ؾمار]اع ژى ى ائ ائ ەئ ەئ وئژ: واًمًالم يمام ىم٤مل وأقمٓم٤مهؿ  ،وأظم 

وهق ُمٔمَٝمٌر ُمـ  ،وإقمذاًرا إًمٞمٝمؿ ٕنف  ٥م اًمٕمذر صؼًما ُمٜمف قمٚمٞمٝمؿ  ،اًمٗمرص٦َم سمٕمد اًمٗمرص٦ِم ًمٞم١موسمقا إًمٞمف

ر أضمَٚمُف طمتك سمٚم ٖمف أقمذ): يمام ىم٤مل اًمٜمٌل  ،ُمٔم٤مهر قمٔمٞمؿ يمرُمف وطِمٚمٛمف ويمامل ىمدرشمف ر اهلل إمم اُمرٍئ أظم 

                                      
 (- ]اعم١مًمػ، دون اًمٕمزو[212، 21٧.  1) أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م ٓسمـ اًم٘مٞمؿ (٧)
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رواه اًمٌخ٤مري( ؾمتلم ؾمٜم٦م
(1)

ُمـ أضمؾ ذًمؽ أنزل اًمٙمت٤مب  ،ًمٞمس أطمٌد أطم٥مُّ إًمٞمف اًمٕمذُر ُمـ اهلل): وىم٤مل ،

رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ( وأرؾمؾ اًمرؾمؾ
(2)

ع ًمٕم٤ٌمده اعم١مُمٜملم اًمذيـ هؿ أوًمٞم٤مؤه وضمٜمُدُه اعمٓمٞمٕمقن ًمف ؿمارو ،

رضم٤م  أن يتقسمقا إمم اهلل  ؛ثٜم٤مً  اؿاؾمت ,ُمع اؾمتح٘م٤مىمٝمؿ ًمٚم٘متؾ,اًمٙمٗم٤مر أن يؽميمقا ىمتَؾ اًمٙمثػميـ ُمـ 

ٌُُد اهلل وٓ  ،يؽ ًمفؿمارويرضمٕمقا إًمٞمف ومٞمًٚمٛمقا ويٕمٌدوه وطمده ٓ  ورضم٤مَ  أن خيُرَج ُمـ أصالاؿ ُمـ يٕم

قخ ِماٞموُمـ ذًمؽ إصٜم٤مف اًمتل هنل قمـ ىمتٚمٝمؿ ُمـ احلرسمٞملم يم٤مًمٜم٤ًم  وإـمٗم٤مل واًم ،ًئ٤مؿماٞمسمف  كُ ِماري

ُح ومٞمٝم٤م شمرُك ىمتِؾ اًمٙم٤مومِر احلريب اعمًتحؼ ًمٚم٘متؾ رضم٤م  إؾمالُمف أو إؾمالم  ،وٟمحقهؿ ويم٤مٕطمقال اًمتل يؽمضم 

ـ  قمغم إ ،ىمقُمف أو ٟمحق ذًمؽ   - اًمٙم٤مومر سم٢مـمالىمف جّم٤مًٟم٤مؾماػموُمثٚمٝم٤م طم٤مًم٦ُم اعم

ُف ُمـ ؾمامطم٦م اعؾمالم ورمحتف طمتك ُمع أقمدائف اعمح٤مرسملم ًمف   ُمـ ُمٕمٜمك ىمقًمفًاػموهق ضمزٌ  ي ،ومٝمذا يمٚمُّ

  -وهل ُم٘مدُم٦م جمٛمٚم٦ٌم ذم اعمقوقع ،[]إنٌٞم٤م  ژک ک گ گ گ گژ: شمٕم٤ممم

ئع اعؿماروؾم٠مذيُمُر ذم ٟم٘م٤مٍط ٟمًٌذا ُمـ  ًمٞمت٠مُمٚمٝم٤م أهُؾ  ؛الم وأطمٙم٤مُمف اًمًٛمح٦م ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙم٤مومريـؾما

  -واهلل وزم اًمتقومٞمؼ ،اعؾمالِم ويت٠مُمٚمٝم٤م َُمـ ؿم٤م  اهلل ُمـ اًمٙم٤مومريـ أجًْم٤م

ہ ژ ٹٹ ؛ٞم٤مم سم٤مًم٘مًط ُمع يمؾ أطمد ُمًٚمؿ ويم٤مومرف واًم٘مأوضم٥م اعؾمالُم اًمٕمدَل واعٟمّم٤م( ٧

﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺  ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

٧ٌََم وسم٤من احلؼُّ ًمٚمٙم٤مومِر  ،[]اح٤مئدة ژ﮻ ﮼﮽ ﮾ ﮿﯀ ﯁     ومحٞم٨م صم

ةِ ؿمار٧ْم قمٚمٞمف وهق ُم٤م دًم   ،واحلؼُّ هق ُم٤م أطمّ٘مف اهلل ،أىمررٟم٤م سمف وأّديٜم٤مُه إًمٞمف  ،يٕمُتُف سم٠منقاع اًمدِٓٓت اعمٕمتؼَمَ

مٍ وم٤م م ُمـ اًمٙمالم قمغم يمقن اًمٙمٗمر همػَم حمؽَمَ وًمذًمؽ وم٠مثر هذا اعمٌدأِ إٟمام يتْمُح  ،َوْع هذا اًمٙمالم ُمع ُم٤م شم٘مد 

 وأُّم٤م ذم احلريّب )همػم اعمحؽَمم( ومٌٕمض مصم٤مر ُمٌدأِ  ،أو ذي أُم٤من( ،أو ذي صٚمح ،ذم اًمٙم٤مومر ذي اًمٕمٝمد )ذُمّل 

 صمؿ ،ل اًمٕمدل ذم ُمٕم٤مُمٚمتف هق ىمتُٚمُف وإقمداُُمفوإٓ وم٤محلؼُّ أن أقمد ،شمٞم٦مصٞمؾ أاًمٕمدل شمٔمٝمُر ذم سمٕمض اًمتٗم٤م

ـُ اًمٕمدَل ُمع اعطم٤ًمن يٕمٜمل, اًمٗمْمُؾ وهق درضم٦ٌم أقمغم ُمـ اًمٕمدل أن ُيًت٠منك سمف وُيٕمٓمك  ,أهن٤م شمتْمّٛم

 -!واهلل أيمؼم ،وم٠ميمِرم سمف ُمـ قمدٍل وومْمؾٍ  ؛اًمٗمرص٦م ًمٚمتقسم٦م واعٟم٤مسم٦م

ٚمٝم٤م قمدٌل ٘مقم ًم٥ًٌم وًمدواومع يمشم ؛ومٝمل يمٚمٝم٤م قمدٌل  ؛وهل اجلٝم٤مد: ًمٜم٤م احلرب اًمٕم٤مدًم٦م ع اهلل ؿمار( 2

وم٢من يم٤مٟم٧م طمرب دومٍع ومذًمؽ فم٤مهٌر قمٜمد اعمًٚمؿ  ؛٤ًمنطماًمٕمداًم٦م واًمرمح٦م واعَوومؼ  ودمري قمغم ،وإطم٤ًمنٌ 

٤م إن يم٤مٟم٧م طمرب هجقم وومتٍح  ،واًمٙم٤مومر يٕمتٜم٤م سمجٝم٤مد اًمٓمٚم٥ِم ومٝمل طمرٌب ؿماروهل اًمتل يًٛمٞمٝم٤م أهُؾ  ،وأُم 

                                      
 (-46٧2صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-2١4١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١6٧4صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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 ؛سم٠من شُمقضمَد ومٞمٝمؿ ىمقة آظمتٞم٤مر شم٤مُّم٦م عؾمالم إن ؿم٤م واسم٠من خيت٤مروا ا ِمارُمـ أضمِؾ إشم٤مطم٦م اًمٗمرص٦م جلٛمٞمع اًمٌ

وذًمؽ سم٢مزاًم٦م  ؛ٓ يتًٚمط قمٚمٞمٝمؿ َُمـ جُيؼِمُهؿ قمغم اظمتٞم٤مٍر ويٗمتٜمٝمؿ ويتحٙمؿ ومٞمٝمؿ ويّمدهؿ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل

ومٞمتحرر اًمٜم٤مُس ُمـ  ،وهل اًمٓمقاهمٞم٧ُم واًمًٚمٓم٤مت اًمٙم٤مومرة احل٤ميمٛم٦م قمغم اًمٜم٤مس اعمتحٙمٛم٦م ومٞمٝمؿ ،اًمٗمتٜم٦م

﮴ ﮵ ﮶ ژ: وهذا اًمذي ىم٤مل اهلل ،ـ قمغم اظمتٞم٤مر اعؾمالم إذا ؿم٤مؤواهٞمٛمٜمتٝم٤م ويّمػمون ىم٤مدري

شمٗمتـ اخلٚمؼ وشمّمدهؿ قمـ ـمريؼ  اًم٘مقُة واًمًٚمٓم٦ُم اًمٙم٤مومرُة اًمتل: واًمٗمتٜم٦م هل ،[12: ]إنٗم٤مل ژ﮷ ﮸

 ،يٕم٦مِماروهل ـمريُؼ اًمديـ واًم ،أي ذم ـمريؼ اهلل ؛وذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،ومٝمذا اجلٝم٤مد يمٚمف ُمـ أضمؾ اهلل ؛اهلل

وذم ـمريؼ اهلل ُمـ ضمٝم٦م  ،ومٝمق ذم ـمريؼ اهلل ُمـ ضمٝم٦م اعم٘مّمد واًمٖم٤مي٦م ،الص واًمّمقاباعظم: ووٚمُتَٝم٤م

 -قمٞم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م ذم اجلٝم٤مد ذم اعؾمالمِماروهل إطمٙم٤مم اًم ،شمٗم٤مصٞمؾ اًمتٍّموم٤مت ومٞمف وُم٤م ُيٗمَٕمُؾ وُم٤م ٓ ُيٗمَٕمؾ

م وأُماليمٝمؿ أو عمجرد شمٕمٌٞم د آؾمتٞمال  قمغم ظمػماِت إىمقا دهؿ ومٚمٞم٧ًم احلرُب ذم اعؾمالم عمجر 

 ،وإن يم٤من ذًمؽ  ُّمُؾ وٛمٜم٤ًم يمٚمٞم٤م أو ضمزئٞم٤م إذا هؿ رومْمقا اعؾمالم وأبَْقه وىم٤مشمٚمقا اعمًٚمٛملم ،وشمًخػمهؿ

ـَ احلرسمٞملم و َل اًمٙم٤مومري ًمٙمـ هٜم٤مك ومرٌ. يمٌػم سملم  ؛ٌَٞمٝمؿ واؾمؽمىم٤مىَمُٝمؿ يمام شم٘مدمؾمإذ أب٤مح اهلل ًمٚمٛمًٚمٛملم أُمقا

  -إُمريـ عمـ أنّمػ وشم٠مُمؾ

سمؾ  ؛ِماروٓ عمجرد آؾمتٕمال  قمغم اًمٌ ،ضمٜمٍس وىمقُمٞم٦م أو قمّمٌٞم٦م رِ ّماوًمٞم٧ًِم احلرُب ذم اعؾمالم ًمٜم

 ،ديـ اهلل )اعؾمالم( ِماروإٟم٘م٤مذ اعمًتْمٕمٗملم وٟم ،ونرير اًمٜم٤مس ،هل طمرٌب عزاًم٦م اًمٗمتٜم٦م ودومع اًمٔمٚمؿ

وٟمٍِمِه وشمثٌٞمتف ومح٤ميتِِف سمحامي٦م ىم٤مقمدشمف قمغم إرض وهل دوًم٦م اعؾمالم وسمٚمد اعؾمالم وآضمتامع 

وٓ ومًقَ. وٓ  ،وٓ همدَر وٓ ظمٞم٤مٟم٦م ،وًمذًمؽ ومال اقمتداَ  ومٞمٝم٤م ،يمٚمٛمتف هل اًمٕمٚمٞم٤م وضمٕمؾ ،اعؾمالُمل

ٌم سمديـ اهلل و ,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل, َٓمٜم٦مؿماٞمومجقَر وٓ  ـُ ؿمارسمؾ ُٟمٌٌؾ وـمٝم٤مرٌة وصدٌ. وووم٤مٌ  واًمتزا يٕمتف وطُمً

 ،[]اًمٌ٘مرة ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی یژ: ظمٚمٍؼ 

  -ذا اًمديـٟم٤م اٚمٜم٤م وأقمز  وم٤محلٛمد هلل اًمذي ومْم  

يٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعمٓمٝمرة قمـ ىمتؾ أصٜم٤مٍف ُمـ ِمارهن٧ِم اًم: اًمٜمٝمل قمـ ىمتؾ أصٜم٤مف ُمـ احلرسمٞملم( 1

 ،اًمذُم٦م واًمّمٚمح وإُم٤من ؛ر همػم ذوي اًمٕمٝمد سم٠منقاقمف اًمثالصم٦ماًمٙمٗم٤م: واعم٘مّمقد سم٤محلرسمٞملم ،ر احلرسمٞملم٤ماًمٙمٗم

٤ًٌم ُمٜمٝم٤ميٕم٦م صمٌقت اًم٘مٓمٕمٞمِماروهذا صم٤مسم٧ٌم ذم اًم ،ومٜمٝم٧م قمـ ىمتؾ اًمٜم٤ًم  وإـمٗم٤مل ُمتٗمؼ قمٚمٞمف سملم  ،٤مت أو ىمري

ُمٜمك واًمُٕماّم واك قخ واًمره٤ٌمن ذم إديرة واًمّمقاُمع واعمرِماٞموهن٧م قمـ ىمتؾ اًم ،قمٚمام  اعؾمالم ل اًمز 

يِمٌف أن يٙمقن اجل٤مُمُع لؿ أهنؿ ًمٞمًقا هـ  ؿم٠مهنؿ احلرُب  ؛وُم٤م ؿم٤ماٝمؿ ُمـ أصٜم٤مٍف  ،اًمٕمًٗم٤م  إضمرا 

وقمغم  ،ت وشمٗم٤مصٞمؾ سملم قمٚمام  اعمًٚمٛملم ذم سمٕمِض إصٜم٤مفقمغم ظمالوم٤م ،واًم٘مت٤مُل واًمّمدُّ واعمّم٤موًم٦م
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يٕم٦ِم سم٠من ٓ  ُّمَؾ ُمٜمٝمؿ )ُمـ شمٚمؽ إصٜم٤مف( ىمت٤مٌل أو ُمٕم٤موٟم٦ٌم ِمارٍط ُمـ اجلٛمٞمع دًم٧م قمٚمٞمف أدًم٦ُم اًمؿمار

 -فم٤مهرٌة قمٚمٞمف وًمق سم٤مًمٚم٤ًمن يم٤مٕؿمٕم٤مر واًمٖمٜم٤م  واًمتحريض

سمح٦م( 6 وشمرومٌُّع قمـ ُمٔم٤مهر اًمٖمؾ واحل٘مد  ،يٕم٦م اعؾمالُمٞم٦مِماروهق ُمـ حم٤مؾمـ اًم: إطم٤ًمُن اًم٘متٚم٦م واًمذ 

  ،اعمجرد
ِ
٤ًٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم سم٠منٜم٤م إٟمام ٟم٘متؾ ُمـ ىمتٚمٜم٤مه ُمـ  ،وؾمٗم٤مؾمػ اًمتٚمذذ سم٤مًمٕمٜمِػ واًم٘متِؾ واًمدُم٤م  وشمرسمٞم٦ًم وشم٠مدي

 ،سمٛمٜمزًم٦م اًمٙمّل اًمذي هق مظمر اًمدوا  ،وإٟمام ىمتٚمٜم٤مه ٕنف ًمٞمس ًمف دواٌ  إٓ اًم٘متؾ ،أضمؾ اهلل ٓ ُمـ أضمؾ أنٗمًٜم٤م

إن اهلل يمت٥م اعطم٤ًمن قمغم يمؾ ): ىم٤مل اًمٜمٌل  ، شمٖمٚمٞم٥م اًمرمح٦م وإمم يمامل إدبوذم يمؾ ذًمؽ إيامٌ  إمم

( ْح ذسمٞمحتفوًمػُمِ  ،َوًْمٞمُِحد  أطمديمؿ ؿمٗمرشَمفُ  ،وإذا ذسمحتؿ وم٠مطمًٜمقا اًمذسمح ،وم٢مذا ىمتٚمتؿ وم٠مطمًٜمقا اًمِ٘متَٚم٦م ، ؿمال

رواه ُمًٚمؿ
(1)

- 

٤مُمٕم٦ٌم عمٕم٤م  اًمرمح٦م واًمٕمدل وهل يمثػمٌة وذم هم٤مي٦م اًمًامطم٦م وضم: ُمـ مداب ووم٘مف ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمٖمٚمقسملم( 5

صمؿ ضمزي٦ٍم سمٛمَحؾ   ،وُدقُمقا ًمإلؾمالم» :ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م ؛أن يؽَمك لؿ ُم٤م يٙمٗمٞمٝمؿ ُمـ ـمٕم٤ممٍ : وُمٜمٝم٤م ،واعطم٤ًمن

ـٍ َوَأقْمَٛمك َوَراِه٥ٍم ِماٞميمَ : واًمّمٌل  واعمٕمتقهَ  ،ي١مَُمـ وإٓ ىمقشمٚمقا وىمتٚمقا إٓ اعمرأة إٓ ذم ُم٘م٤مشمٚمتٝم٤م ٍخ وَم٤مٍن َوَزُِم

يمٛمـ مل شمٌٚمْٖمُف دقمقٌة وإن : َوشُمِرك لؿ اًمٙمٗم٤مي٦م وم٘مط واؾمتٖمٗمر ىم٤مشمٚمٝمؿ ،ْيٍر أو صقُمٕم٦م سمال رأيُُمٜمَْٕمِزٍل سمِدَ 

ان ،طمٞمزوا وم٘مٞمٛمُتُٝمؿ شواًمراه٥ُم واًمراه٦ٌُم طُمر 
(2)

 -ـها 

وُمـ ُمٕمف هـ  ،ُمـ ٓ جيقز ىمتٚمف ُمـ اًمراه٥م» :ًم٘مػموا ح رؾم٤مًم٦م اسمـ أيب زيد اؿماراًمٗمقايمف اًمدوا  

 ،وإٓ وضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم ُمقاؾم٤مشُمُف سمام يٕمٞمش سمف ،ـ ُم٤مًمِِف أو ُم٤مِل همػمه ُمـ اًمٙمٗم٤مرذيمر وم٢مٟمف يؽمك ًمف ىُمقشُمف ُم

ـْ ىمتؾ ُمٜمٝمؿ أطمًدا ىمٌؾ احلقز إٓ اًمتقسم٦مَ ؿمالأنف ٓ  شظمٚمٞمؾ»وىمدُمٜم٤م قمـ  وسمٕمده يٚمزُمف همرُم اًم٘مٞمٛم٦ِم  ،َ  قمغم َُم

ه٦ٌم ومٞمٚمزُمف ديُتُٝمام شمدومع ٕهؾ ِديٜمٝمام شإٓ اًمراه٥م واًمرا
(3)

 -ـها 

ـ  قمغم إؿماروُمٜمٝم٤م : ى واًمًٌلؾمارُمٕم٤مُمٚم٦م إ( 4 شمقؾمٕم٦ًم  ،ف سمدون ُم٘م٤مسمؾاطمِ ؾمار سم٢مـمالِ.  ؛ؾماػمقمٞم٦م اعم

وقمٛمقُم  ،احلٛمٞمدة ف قمغم اعؾمالم أو ٟمحق ذًمؽ ُمـ اعم٘م٤مصدِ وىمّمًدا عُم٤مًمتف إمم اعؾمالم أو شم٠مخٞمػ ىمقُمِ 

 ،ق ذًمؽوقمدم شمٕمذيٌف أو إه٤مٟمتف أو ٟمح ، سم٤معطم٤ًمِن إًمٞمف سم٢مـمٕم٤مُمف ويمًقشمف اًمالئ٘ملمؾماػمُمٕم٤مُمٚم٦م إ

ِذ رىمٞمً٘م٤م أي  ،]اعٟم٤ًمن[ ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹژ ٹٹ .  )ضُمِٕمؾ واختُّ وم٢من اؾمؽُمِ

 -وإن ىُمتِؾ وم٢مطم٤ًمن اًمِ٘متٚم٦م يمام شم٘مدم ،طمٞم٨م أُمٙمـ( أو ومقدي سمف ومذاك ،قمًٌدا هٚمقيًم٤م

                                      
 (-٧255صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

 اًمٕمزو[ (- ]اعم١مًمػ، قمدا66)ص  ُمـ خمتّمار ظمٚمٞمؾ سمـ إؾمح٤م. اح٤مًمٙمل (2)

 (-122.  ٧اًمٗمقايمف اًمدوا  ) (1)
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رّي٦م  واًمذُّ
ِ
ُُمٝمؿ وقمدم اًمتٕمرض ًمٚمٜم٤ًم  طمتك : وذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمًٌِل ُمـ اًمٜم٤ًم  طمٗمُٔمُٝمؿ وصقهُنُؿ وإيمرا

 ًّ وم٢مٟمف  ُرُم قمٚمٞمف  ؛ٌ  ُمـ اًمًٌل ُمـ اًمٜم٤ًم ؿمالصمؿ ُمـ وىمَع ذم ىمًٛمتف )ٟمّمٞمٌف ُمـ اًم٘مًٛم٦م(  ،ٌُل ُي٘مًؿ اًم

أَ سمحٞمْم٦ٍم إن يم٤مٟم٧م طم٤مئاًل وـم١ُمه٤م طمتك شمُ  و ُرُم ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمًٌل  ،أو َيٌلَم محُٚمٝم٤م ومال شُمقـم٠م طمتك شمْمعَ  ،ًَتؼْمَ

ًم ،ُمـ اًمٜم٤ًم  واًمّمٌٞم٤من اًمتٗمريُؼ سملم ذوي إرطم٤مم إْدَٟملْم   -وُم٤م أقمٓمل طمٙمَٛمف ،ده٤مًمدة وويم٤مًمقا

ـِ : نريؿ اًمٖمدر( ١ وأيمرْم سمف ُمـ أصٍؾ  ،يٕمتف اًمٖمرا ؿماروذًمؽ أصٌؾ قمٔمٞمٌؿ ذم ديـ اعؾمالم وُمـ حم٤مؾم

 -ذم ُمٙم٤مرم إظمال. ويمامل اًمٗمْم٤مئؾ واًمرضمقًم٦م واًمٗمحقًم٦م

ٕم٦م يِمارقمتف اًمؿمار ،وقم٘مد اًمّمٚمح ُمٕمٝمؿ قمغم وىمػ احلرب واًم٘مت٤مل: سم٤مب اعمقادقم٦م )اعمٝم٤مدٟم٦م( ًمٚمٙمٗم٤مر( 6

ئُد ًمٚمجٛمٞمع ،ؿٙمَ اعؾمالُمٞم٦م ح٤م ومٞمف ُمـ احلِ   -يٕمرومٝم٤م أهؾ احلرب وهمػُمهؿ ،وومٞمف رمح٦ٌم وومقا

ـُ  ،وهق إقمٓم٤مُ  إُم٤من ًمٚمٙم٤مومر احلريب اًمذي ًمف طم٤مضم٦ٌم ذم دظمقل طمقزِة اعمًٚمٛملم: سم٤مب إُم٤من( 2 ومٞم٠مَُم

ف إمم ُم٤م شم٘مدمٕنٛمقَذَج ومُْم وإًمٞمؽ هذا ا ،قمغم ٟمٗمًف وُم٤مًمف نف إذا َدظمؾ احلريبُّ سمامل ذه٥م احلٜمٗمٞم٦ُم إمم أ» :ٛم 

وهذا إذا مل ُيٕمَٚمؿ ُم٘مداُر ُم٤م  ،ُم٤مًَمف إذا سمٚمغ اح٤مُل ٟمّم٤مسًم٤م ِماراًمتج٤مرة إمم دار اعؾمالم سم٠مُم٤مٍن ي١مظمذ ُمٜمف قمُ 

إٓ إذا قمرف أظمذهؿ اًمٙمؾ  ومال ٟم٠مظمُذ  ،وم٢من قُمِٚمَؿ ُم٘مداُر ُم٤م ي٠مظمذون ُمٜم٤م أظمذ ُمٜمٝمؿ ُمثُٚمُف جم٤مزاةً  ،ي٠مظمذون ُمٜم ٤م

شيٌٚمٖمٝمؿ ُم٠مُمٜمٝمؿ إسم٘م٤مً  ًمألُم٤منلؿ ُم٤م ُمٜمٝمؿ اًمٙمؾ  سمؾ ٟمؽمك 
(1)

  -ـها 

ًدا: سم٤مب اًمذُم٦م( ٧١ سم٤مُٕم٤من ويٙمقن ذم ذُم٦م اعمًٚمٛملم ون٧م طمٙمؿ  وهق أن يٕمٓمك اًمٙم٤مومُر قمٝمًدا ُم١مسم 

ذم ُم٘م٤مسمؾ أن يدوَمع اجلزي٦م  --يداومُع قمٜمف اعمًٚمٛمقن و ٛمقٟمف ،ي٤م اًمدوًم٦م اعمًٚمٛم٦م٤مٙمقن ُمـ رقميو ،اعمًٚمٛملم

وط ِماروإن فمٝمر ذم سمٕمض شمٚمؽ إطمٙم٤مم واًم ،ح٦م ذم سم٤ما٤موٍط ُمقو  ؿمار قمـ يٍد ص٤مهمًرا وذًمؽ سم٤مًمتزام

سمؾ هق  ،وم٢من ذًمؽ ٓ يٜم٤مذم اًمٕمدَل  ،وقمدم شمٙمريٛمف ،ح٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اعذٓل اًمٔم٤مهر ًمف غم اًمٙم٤مومر اًمّذُمل  قم ىمًقةٌ 

ًاك ىمإٔن اًمٙم٤مومَر ُمًتحّؼ ًمإلقمدام و ؛ػعمـ شم٠مُمؾ وأنّم ،دِل وزي٤مدٌة سم٤معطم٤ًمن واًمرمح٦مٕمصٛمٞمؿ اًم

اعٟمّم٤مف واحِلٙمٛم٦م ُمـ اًمٙمٗم٤مر وَُمـ شم٠مثّر اؿ  واجلٝمٚم٦م ىمٚمٞمٚمق ،سم٦م أصال يمام شم٘مدم ًمٕمٔمٞمؿ ضمرُِمفاًمٕم٘مق

ث سمث٘م٤مومتٝمؿ اًمٞمقمَ  شُمٜمٙمُر ىمٚمقاؿ ذًمؽ ويِمٜمّٕمقن قمغم اعؾمالم وأهٚمف سم٠من هذه إطمٙم٤مم ُمٜم٤مومٞم٦ٌم ًمٚمٕمدل  ،وشمٚمق 

ـِ إطم ،[1١: ]اًمٜمجؿ ژچ چ چ چژ !!وطم٘مق. اعٟم٤ًمن زقمٛمقا  : قال إٓ يمام ىمٞمؾوُم٤م ُمثُٚمُٝمؿ ذم أطمً

ومجٕمٚمقا  ؛اًمٕمدل هق اًمتًقي٦م سملم اًمٜم٤مس ُمٓمٚمً٘م٤م نأ وإٟمام ُأتُقا ُمـ فمٜمٝمؿ ،٤م ُ ؿماٞمًئ٤م وهم٤مسم٧م قمٜمؽ أؿماٞمقمٚمٛم٧َم 

وإٟم ام احلؼُّ أن اًمٕمدل هق اًمتًقي٦ُم  ،سمؾ هذا ُمـ اخلٓم٠ِم واًمٗم٤ًمدِ  ؛وًمٞمس يمذًمؽ ،ًمٕمدل هق ُمٓمٚمؼ اًمتًقي٦ما

                                      
 (- ]اعم١مًمػ، قمدا اًمٕمزو[٧١6.  1١) اعمقؾمققم٦م اًمٗم٘مٝمٞم٦م اًمٙمقيتٞم٦م (٧)
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٤م  اعمختٚمٗم٦م ٟمقَع اظمتالٍف يقضم٥م اًمٗمرَ. ؿماٞمسمٞمٜمٝم٤م واًمتٗمريُؼ سملم ا٤ٕم  اعمتامصمٚم٦م اًمتل ٓ ومرَ. ُمٕمتؼًما ؿماٞمسملم إ

ەئ ەئ ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم !ؾمٌح٤من اهلل ؟وأيُّ شمِم٤مسمٍف وشم٤ًمٍو يث٧ٌُم سملم اعمًٚمؿ واًمٙم٤مومر ،سم٤مًمدًمٞمؾ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ژ ،]اًم٘مٚمؿ[ ژۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ وئ وئ

﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ژ ،]ص[ ژڦ ڦ ڦ  -]اًمًجدة[ ژے ے ۓ ۓ 

ُم٘مداُر : ٤م  يمثػمٌة أظمرى ُمٜمٝم٤مؿماٞمُر ومٞمف ؾمامطم٦م اعؾمالم وومْمُٚمُف وحم٤مؾمٜمُُف ذم هذا اًم٤ٌمب أقمغم أن ه٤م ئمٝمَ 

ا ديٜم٤مرٌ ًاػماجلزي٦م إذ هق ُم٘مداٌر ي  ،إذا يم٤من احل٤مُل أوؾمَع أو شمٜم٘مص سمحًٌف ،ُم٤م يٕم٤مِدًُمف أو شمزيُد ىمٚمٞماًل أو   ضمد 

ٜم٦م ،قمغم يمؾ طم٤مملٍ )سم٤مًمغ( ىم٤مدرٍ   ً وٓ ُمـ  ،ـ اًمّمٌّل وٓ ُمـ اعمرأةومٝمق ُمع صٖمر طمجٛمف ٓ ي١مظمذ ُم --ذم اًم

 -اعمُٕمَدم همػم اًم٘م٤مدر

ـَ ُمـ هذه ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م ٤موسمح٨م وم٢مٟمف ًمـ جيد أطمٙم قمغم أن ُمـ أنّمَػ  ًُم٤م أقمدل وٓ أومْمَؾ وأطمً

وم٢من اًمدوًم٦م  !وُمـ ـم٤مًمع اًمت٤مريخ ىمديٛمف وطمديَثف قمرف ،اعمٖمٚمقسملم واًمرقم٤مي٤م ًمٚمدوًم٦م اعمخ٤مًمٗملم ل٤م ذم اًمديـ

ئٕمف ؿمار٦م اعؾمالم وطمتْمُح ًمٚم٤ٌمطم٨م سمٙمؾ ؾمٝمقًم٦م قمٔمٛم٦ُم ؾمامًاٞموم ؛ يم٤منإذا ىم٤مُم٧م قمغم أؾم٤مٍس ديٜمل ُمٝمام ا

 ؛وإن ىم٤مُم٧م اًمدوًم٦ُم ٓ قمغم أؾم٤مس اًمديـ سمؾ قمغم اًمٙمٗمر سم٤مًمديـ وشمٜمحٞمتف واؾمتٌٕم٤مِدهِ  ،وأنف ٓ ٟمٔمػَم ل٤م أبًدا

 -!!ا ؿمار  ـ أن يتخٞمٚمف اعٟم٤ًمُن ٙمقمٔمٞمٌؿ ُمٖمٛمقٌر ذم ضمٜمٌف يمؾ ُم٤م يٛم ؿمارومذًمؽ 

ىَم٧م سمِمٕم٤مرات احلري٦م واحل٘مق. ذم فمؾ ٟمٔم٤مُمٝمؿ اخل٤مدع وأنٔمٛم٦م اًمٕم٤ممَل اًمٖمريب ا ًمالديٜمٞم٦م اًمٞمقم وإن شمِمد 

ـِ اًمتقطمٞمِد )قم٤ٌمدة اهلل وطمده ٓ  ؛وديٜمٝمؿ اعمًٛمك سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م وم٢من فمٚمَٛمٝمؿ ٕهؾ اًمديـ اعؾمالُمّل دي

إْن  ،هق فمٚمٌؿ واوٓمٝم٤مٌد ُمًتٛمر   ،ورؾم٤مًمتف اخل٤ممت٦م اًمٜم٤مؾمخ٦م ح٤م ؾمقاه٤م( واشم٤ٌمع رؾمقًمف حمٛمد  ،يؽ ًمفؿمار

سم٤مًمتخقيِػ واعره٤مِب  ،وهمػم ىم٤مٟمقٟمٞم٦م شىم٤مٟمقٟمٞم٦م» وسم٠مؿمٙم٤مل ،قمغم اعمًتقى اًمرؾمٛمل أو اًمِمٕمٌل أو يمٚمٞمٝمام

ر واعيذا وارواًمتْمٞمٞمؼ واًمتٛمٞمٞمز وآطمت٘م٤مر وآقمتدا  واع وًمـ يتقىمػ ذًمؽ إٓ إذا أؾمٚمٛمقا هؿ أو  ،ا

وًمـ  ،اًمٗمجقر أو داهـأو اختذ ؾمٌٞمؾ اًمٗمًؼ و ,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل,يمٗمر ُمـ ن٧م ؾمٚمٓمتٝمؿ ُمـ اعمًٚمٛملم 

 -ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م -!يًَٚمؿَ 

وإن اّدقمقا ُم٤م  ،وم٢من فمٚمٛمٝمؿ واوٓمٝم٤مدهؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم يمٌػمٌ  ؛وم٤مًمٙمٗم٤مر إذا همٚمٌقا ويم٤مٟم٧م لؿ اًمدوًم٦م

ٟملم واعم٤ٌمدئ اعمٕمَٚمٜم٦م يمٞمٗمام ؿم٤مؤوا ؛ادقمقا  ٕهنؿ  ؛ًئ٤مؿماٞموًمـ شمٖمٜمل اًمِمٕم٤مراُت  ،وم٢مهنؿ يتالقمٌقن سم٤مًم٘مقا

ئٝمؿ وحم٤مّب ٟمٗمقؾمٝمؿ وُمّم٤محلٝمؿ يمام يروهن٤م َوومؼ يتٍّمومقن قمغم وسمئَس ُم٤م يروَن وهؿ ًمٞمس قمٜمدهؿ  ،أهقا

وأُم٤م اعمًٚمٛمقن قمٜمدُم٤م يٖمٚمٌقن  ،٦م وٓ إيامن طم٘مٞم٘مل ُمٕمتؼَم سم٤مًمٞمقم أظمرٞمشم٘مقى هلل وٓ ظمقٌف ُمٜمف وظمِم

ىم٦م د٤مرقم٤ميتف وؾمٚمٓم٤مٟمف س ٦ًم واوح٦ًم ص وم٢من اعؾمالم ي٘مقل٤م ًمٚمٙمٗم٤مر اًمذيـ ن٧م ؛وشمٙمقن لؿ اًمدوًم٦م

ٍؾ زائػ وٓ ،وشمًتح٘مقن يمذا ويمذا ،ًمٙمؿ ُمـ اعمٕم٤مُمٚم٦م يمذا ويمذا: ٤موم٦مً ؿمٗم    سمال ظمداع وٓ يمذٍب وٓ دمٛمُّ
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وأهُؾ اعؾمالم هؿ  ،وًمـ دمدوا ظمػًما ُمٜمف ،وهذا ُم٤م شمًتح٘مقٟمف ُمـ ُمٕم٤مُمٚم٦م ويٚمٞمؼ سمٙمؿ ،شًمػ  وٓ دورانٍ »

ىم٦ٌٍم وصدٍ. وـم٤مقم٦م فم٤مهرٍة وسم٤مـمٜم٦مٍ   - رب اًمٕم٤معملمواحلٛمد هلل ،أهُؾ شم٘مقى وظمقٍف ُمـ اهلل وُمرا

ىمٕمٞم٦م» وهذا ه٤م يقوح ًمؽ ُمٕمٜمك اًمتل يذيمره٤م قمٚمامؤٟم٤م وأدسم٤مؤٟم٤م واًمتل هل ُمـ ظمّم٤مئص ديـ  شاًمقا

 -وهل طمؼ   ،اعؾمالم

وضمٕمٚم٧م لؿ أطمٙم٤مًُم٤م  ،يٕم٦ُم اعمٓمٝمرُة ظمػًما سم٠مهؾ اًمذُم٦م واعمٕم٤مَهديـ واعمًت٠مُمٜملمِماروىمد أوص٧ِم اًم( ٧٧

ِم وشمٕمٔمٞمؿِ  ،وطم٘مقىًم٤م قمـ قمٌد اهلل سمـ  ،شذُم٦ِم اهلل وذُم٦م رؾمقًمف »و شاهلل قمٝمد» وهل راضمٕم٦ٌم إمم اطمؽما

ة ًاػمُمـ ىمتؾ ُمٕم٤مهًدا مل َيَرْح رائح٦َم اجلٜم٦م وإن ر ٝم٤م شمقضمد ُمـ ُم): ىم٤مل قمـ اًمٜمٌل  سمـ اًمٕم٤مص  قمٛمرو

رواه اًمٌخ٤مري( أرسمٕملم قم٤مًُم٤م
(1)

ـِ ُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ وقمدم شمٙمٚمٞمٗمٝمؿ ُم٤م  ، وَأَُمَرت سم٤معطم٤ًمن إمم أهؾ اًمذُم٦م وطمً

أن يٕمرف لؿ  ،اخلٚمٞمٗم٦َم ُمـ سمٕمدي سم٤معمٝم٤مضمريـ إوًملم ظمػًما صال أو» :دٟم٤م قمٛمر ؾماٞمل يمام ىم٤م ،ٓ يٓمٞم٘مقن

أن ي٘مٌؾ ُمـ  ؛وا اًمداَر واعيامنَ  وأوصٞمف سم٤مٕنّم٤مر ظمػما اًمذيـ شمٌق ،وأن  ٗمظ لؿ طمرُمتٝمؿ ،طم٘مٝمؿ

٤مشَمؾ ُمـ وأن ُي٘مَ  ،أن يقرم لؿ سمٕمٝمدهؿ وذُم٦م رؾمقًمف  ،وأوصٞمف سمذُم٦م اهلل ،ئٝمؿًاٞموُيٕمٗمك قمـ ُم ،حمًٜمِِٝمؿ

رواه اًمٌخ٤مري شورائٝمؿ وأن ٓ يٙمٚمٗمقا ومق. ـم٤مىمتٝمؿ
(2)

ڃ چ ژ: وهؿ داظمٚمقن ذم قمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم ،

 -[6: ]اعمٛمتحٜم٦م ژچ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ

ض اًمٙم٤مومُر اًمذُملُّ  ،وُمـ أقمٔمؿ ُم٘م٤مصد اعؾمالم ذم هذا اًم٤ٌمب ُم٘مِّمُد الداي٦م ًمٚمخٚمؼ( ٧2 سمحٞم٨م يتٕمر 

وُم٤م ذم أطمٙم٤مُِمف ووم٘مٝمف ُمـ  ،اعؾمالم ورؤي٦م حم٤مؾمٜمف وِرومَٕم٦ِم مداسمف وقمٚمّق ؿم٠منف ًمٗمرص٦ٍم يمٌػمٍة ًمٚمتٕمرف قمغم

ُم٦م  ،إشم٘م٤مٍن ؿم٤مهٍد سم٠منف ُمـ قمٜمد اهلل وُم٤م ومٞمف ُمـ اًمرمح٦م واًمٕمدل واعطم٤ًمن واًمّمالِح واًمٓمٝم٤مرِة واًمٙمرا

ٌح وأنّف ظمػٌم يمٚمف وصال ،ّي ِماروُمدى شم٠مثػمه اًمٓمٞم٥م اجلٛمٞمؾ قمغم اًمٜمٗمس وآضمتامع اًمٌ ،واًمٙمامل واجلامل

وهذا ُمـ  ،ومُٞمًٚمِؿُ  ؛أنف احلؼ اعمٌلم ُمـ قمٜمد اهلل رب اًمٕم٤معملم ,إن يم٤من يريد أن يٕمرف,ويٕمرف  --وسمريم٦مٌ 

ظمػم اًمٜم٤مس » :ىم٤مل أبق هريرة  ،[٧٧١: ]مل قمٛمران ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ: ُمٕمٜمك ىمقل اهلل شمٕم٤ممم

شًمٚمٜم٤مس شم٠متقن اؿ ذم اًمًالؾمؾ ذم أقمٜم٤مىمٝمؿ طمتك يدظمٚمقا ذم اعؾمالم
(3)

 اًمٜمٌل  ة قمـروروى أبق هري ،

روامه٤م اًمٌخ٤مري (ُمـ ىمقم يدظمٚمقن اجلٜم٦م ذم اًمًالؾمؾ قمج٥م اهلل ): ىم٤مل
(4)

ُمٕمٜم٤مه : ىم٤مل اًمٕمٚمام  ،

                                      
 (-42٧6، 1٧44صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-٧122صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-655١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 (-1١٧١شم٘مدم إول، وأُم٤م اًمث٤م  ومٗمل: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (6)
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 -ون وي٘مٞم دون صمؿ يًٚمٛمقن ومٞمدظمٚمقن اجلٜم٦مؾمارُي١م

ٺ ٺ ٺ ٺٿ ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: وصٚم٦م اًمرطمؿ اًمٙم٤مومر ،اعطم٤ًمن إمم اًمقاًمديـ اًمٙم٤مومريـ( ٧1

 ،]اًمٕمٜمٙمٌقت[ ژڄڄ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ٿ ٿ

ڃڃ چ چ چ چ ڇ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃژ ٹٹو

ڳ  ک ک گ گ گ گ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک ک

وهذه  ؛]اعمٛمتحٜم٦م[ ژہڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ

ٛمد واحل ،ؾماػمٕمروم٦م اخلػم واحلؼ والدى اًمذي ومٞمٝم٤م ومٚمػماضمع اًمتٗم٤مُمُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م واوح٦ٌم سمٞمٜم٦م عمـ يريد اًمت٠مُمؾ و

 -هلل رب اًمٕم٤معملم

وم٢من اهلل ؾمٌح٤مٟمف ح٤م هنك ذم أول اًمًقرة قمـ اخت٤مذ اعمًٚمٛملم » :قمغم مي٦م اعمٛمتحٜم٦م هذه ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

هؿ واعطم٤ًمَن إًمٞمٝمؿ ُمـ اعمقآة واعمقدةؿ سمٕمُْمٝمؿ أن سمِ شمقه   ،اًمٙمٗم٤مَر أوًمٞم٤مَ  وىمَٓمَع اعمقدَة سمٞمٜمٝمؿ وسمٞمٜمٝمؿ  ؛ر 

وأنف مل يٜمف قمـ ذًمؽ سمؾ هق ُمـ اعطم٤ًمن اًمذي  ،قآة اعمٜمٝمل قمٜمٝم٤مومٌلم اهلل ؾمٌح٤مٟمف أن ذًمؽ ًمٞمس ُمـ اعم

شوإٟمام اعمٜمٝمل قمٜمف شمقزم اًمٙمٗم٤مر واعًم٘م٤م  إًمٞمٝمؿ سم٤معمقدة ، ؿمالويمتٌف قمغم يمؾ  ، ٌف ويرو٤مه
(1)

وذم  ،ـها 

يم٦م ذم قمٝمد ىمريش إذ ِمارىَمِدُم٧ْم قمكم  أُمل وهل ُم»: ٤مًم٧مىم اًمّمحٞمحلم قمـ أؾمام  سمٜم٧م أيب سمٙمر 

 ؟أوَم٠َمِصُؾ أُّمل ؛ي٤م رؾمقل اهلل ىمدُم٧ْم قمكم  أُمل وهل راهم٦ٌمٌ  :وم٘مٚم٧ُم  رؾمقل اهلل  قم٤مهدهؿ وم٤مؾمتٗمتٞم٧ُم 

ش(ٟمٕمؿ صكم أُمِؽ ): ىم٤مل
(2)

- 

ٟم٠ًمل اهلل  ،ذيمره ُمـ إُمثٚم٦م قمغم ؾمامطم٦م اًمديـ اعؾمالُمل ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙمٗم٤مر ًارومٝمذا سمٕمُض ُم٤م شمٞم

 أن يرمحٜم٤مؿمالسمرطمتف اًمتل وؾمٕم٧م يمؾ 
ٍ
 -  

 

 [ٖٔٗٔعِقبْ  ،غـغاٌؼضص اٌضبثغ ػ ،سغاصبْ ِخٍخ مالئغ -اٌرٍمخ اٌضبثؼخ ]
 

 ؾٛا٥ز تتعًل بباب ايضؾل ٚايعٓـ طٜار٠ ع٢ً َا عبل : 

يٕمٜمل أن ٟمّمٞم٥م اًمرضمؾ »: ( ىم٤مل أهؾ اًمٕمٚمؿوُمـ طُمِرَم طمٔمف ُمـ اًمرومؼ وم٘مد طمرم طمٔمف ُمـ اخلػم): ىمقًمف

                                      
 (-4١2.  ٧)أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م  (٧)

 (-242١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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شوطمرُم٤مٟمف ُمٜمف قمغم ىمدر طمرُم٤مٟمف ُمٜمفُمـ اخلػم قمغم ىمدر ٟمّمٞمٌف ُمـ اًمرومؼ 
(1)

: احلدي٨م اعمت٘مدم وهق سيُح  ،

اًمرومؼ وم٘مد طمرم طمٔمف ُمـ وُمـ طُمِرَم طمٔمف ُمـ  ،ُمـ أقمٓمل طمٔمف ُمـ اًمرومؼ وم٘مد أقمٓمل طمٔمف ُمـ اخلػم)

وقمٜمد أمحد ٟمحقه ،رواه اًمؽمُمذي( اخلػم
(2)

- 

 ،واًمقضمٝم٤من ًمٚمٕمٚمام  ،حمتٛمؾ ؟هؾ هق ُمـ أؾمام  اهلل شمٕم٤ممم احلًٜمك أو هق صٗم٦مٌ  ،(إن اهلل رومٞمؼ): ىمقًمف

 ،وإفمٝمر واهلل أقمٚمؿ أنف ضم٤مٍر جمرى اًمّمٗم٤مِت  ،  احلًٜمك وَُمـ مل يذيمْره ومٞمٝم٤مأقمٜمك َُمـ ذيمره ذم إؾمام

إن اهلل ـمٞم٥ٌّم ٓ ): وىمقًمف ،(إن اهلل وٞمٌؾ  ٥م اجلامل): وهق ؿمٌٞمف سم٘مقًمف ،وحمؾ هذا اًمٌح٨م يمت٥م اًمٕم٘م٤مئد

 ًٌ روامه٤م ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف( ٤مي٘مٌؾ إٓ ـمٞمّ
(3)

ح اًمٜمقوي ذم اعمقوٕملمؿمارويراضمع  ،
(4)

ا  وقمٜمد اًمٓمؼم ،

ـٌ  ٥م اعطم٤ًمن): وقمٌد اًمرزا. ذم ُمّمٜمٗمف (إن اهلل حمً
(5)

إن اهلل ـمٞم٥م  ٥م ): وقمٜمد اًمؽمُمذي ووّٕمٗمف ،

أومٜمٞمتٙمؿ وٓ  ,أراه ىم٤مل,ومٜمٔمٗمقا  ،ضمقاد  ٥م اجلقد ،يمريؿ  ٥م اًمٙمرم ،ٟمٔمٞمػ  ٥م اًمٜمٔم٤موم٦م ،اًمٓمٞم٥م

(شمِمٌٝمقا سم٤مًمٞمٝمقد
 

ده احلدي٨م ذم ؾمٜمٜمف ،ـها ي٥م وظم٤مًمد سمـ هذا طمدي٨م همر» :ىم٤مل اًمؽمُمذي قم٘م٥م إيرا

إًمٞم٤مس
(6)

شيْمٕم ػ وي٘م٤مل اسمـ إي٤مس 
(7)

  -ـها 

ًمِمدة شمٕمّٚمؼ ومٝمؿ هذه إُمقر  ،وإٟمام أردُت أن أـمٞمَؾ ذم اًمٙمالم قمغم اًمٕمٜمػ واًمرومؼ واًمِمدة واًمٚملم

ٌّع سم٤محلٙمٛم٦م ومٞمٝم٤م ،سم٤مجلٝم٤مدِ  د ؿم٤ٌمسمٜم٤م ؿماٞموأرضمق أنٜمل أؾم٤مِهُؿ ذم شمر ،وؿمدة طم٤مضم٦م اعمج٤مهديـ إمم وم٘مٝمٝم٤م واًمتِم

 -أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن يت٘مٌؾ وي٤ٌمرك ،هؿ سم٢مذن اهللوأضمٞم٤مًمٜم٤م وشمًديد

أن ٟمتذيمر يمٚمٛم٦م أيب : وُمـ اًمٜم٘م٤مط اًمٕمٛمٚمٞم٦م ًمٙمل يدّرب اعٟم٤ًمن ٟمٗمًف قمغم اؾمتٕمامل اًمرومؼ واًمؽمّيض سمف

ُم٤م شمٙمٚمؿ اًمٜم٤مُس سمٙمٚمٛم٦ٍم صٕم٦ٌم إٓ وإمم ضم٤مٟمٌٝم٤م يمٚمٛم٦م أخلُم ُمٜمٝم٤م دمري » :ْت قمقن إنّم٤مري اًمتل ُمر  

شجمراه٤م
(8)

ٚم٦م اًمٜمٓم٘مٞم٦م أو اًمٗمٕمٚمٞم٦م اًمتل ؾماٞموًمٞمٗمٙمر ذم اًمق ،اعٟم٤ًمُن ىمٌؾ اًمٜمٓمؼ وىمٌؾ اًمتٍّمفأي ومٚمٞمت٠مّن  ؛ـها 

وهذا يٚمٗمتٜم٤م إمم أمهٞم٦م أن ٟمتٕمٚمؿ اًمٙمٚمامت اًمٓمٞم٦ٌم اًمتل شم١مدى ا٤م اعمٕم٤م   ،ي١مدي ا٤م اعمٕمٜمك اًمذي يريد

                                      
 (- ]اعم١مًمػ، قمدا اًمٕمزو[٧1١.  4) ىم٤مًمف ذم نٗم٦م إطمقذي (٧)

 (-2١551، 25252( وصححف إًم٤ٌم ، ُمًٜمد أمحد )2١٧1ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (2)

 (-٧١٧5(، واًمث٤م  سمرىمؿ: )2٧أولام سمرىمؿ: ) (1)

 (-٧١١.  ١(، واًمث٤م  ذم: )62.  2أولام ذم: ) (6)

 (-٧626(، وصححف إًم٤ٌم  ذم: صحٞمح اجل٤مُمع )64١1(، ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزا. )5١51(، اعمٕمجؿ إوؾمط )١٧2٧ٕمجؿ اًمٙمٌػم )اعم (5)

 - ]اعم١مًمػ[أطمد رواشمف (4)

 (-٧4٧4(، ووٕمٗمف إًم٤ٌم  ذم: وٕمٞمػ اجل٤مُمع )2١22ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (١)

 (-156.  ٤٧م. سمـ راهقيف )، وسمٜمحقه ذم: ُمًٜمد إؾمح,يمام شم٘مدم ذيمره,يمذا ذم إطمٞم٤م  قمٚمقم اًمديـ  (6)
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 -اعمختٚمٗم٦م وٟمٙمثر ُمـ إُمثٚم٦م وٟم٘متدي سم٠مهؾ اًمٙمامل ذم اًم٤ٌمب

 

 َ ًٌأفٍٛ تضب١ٝ اـًلإٛاط١ْ بٌ ايؾز٠ ٚاي ٔ : 

أن اعمقازٟم٦م سملم اًمِمدة واًمٚملم واًمٕمٜمػ واًمرومؼ واًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م أصٌؾ ُمـ أهؿ أصقل ٓ ؿمّؽ و

وُمـ رام اًمؽمسمٞم٦م سمٛمجرد اًمرومؼ  ،ؾمقا  قمغم ُمًتقى اًمٜمٗمس أو قمغم ُمًتقى آضمتامع ،شمرسمٞم٦م اعمٙمٚم ٗملم

ويمذا َُمـ رام اعصالح سم٤مًمرومؼ واًمٚملم  ،ٝم٤موأنٙمر اؾمتٕمامل سمٕمِض اًمِمدة ذم حمٚم اودائام وأبدً  ٤مواًمٚملم ُمٓمٚم٘مً 

وهم٤مسم٧ْم قمٜمف  ٤مئً ؿماٞموم٢مٟمف قَمَرف  ؛وأنٙمر قمـ اؾمتٕمامل اًمِمدة واًمٕمٜمػ ذم حمٚمٝمام اودائام وأبدً  ٤موطمده ُمٓمٚم٘مً 

 -!وهق طمِري  سمقصػ اجلٝمِؾ واًمٜم٘مص ،٤م ُ ؿماٞمأ

ً  واطمت٘م٤مرً ِماروأُم٤م اًمزٟم٤مدىم٦م اًمقاصٗمقن ًمٚم سم٘مٓمع يد اًم٤ًمر.  ٕهن٤م شم٠مُُمرُ  ،وازدرا ً  ايٕم٦م سم٤مًمٕمٜمػ اؾمتٝمزا

ـِ  ،٤موشم٘متؾ اًم٘م٤مشمؾ ىمّم٤مًص  ،وـمفِمارسم وًمٜمحق ذًمؽ ُمـ  ،وشمرضمؿ اًمزا  اعمحَّمـ ودمٚمد اًمزا  همػم اعمحَّم

 ،وم٘مد دم٤موزهؿ اًمتٞم٤مر ،وًمًٜم٤م ٟمٓمٞمؾ هٜم٤م سم٤مًمٙمالم قمٚمٞمٝمؿ ،وم٢مهنؿ ؾمٗمٚم٦ٌم ُمتٛمردون قمغم اهلل شمٕم٤ممم ؛احلدود

 : ًم٧م احلٙمام وىمد ىم٤م --ا [ؾمار]اع ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻژ ،واحلٛمُد هلل

 ٤موم٘مًااااااااااااااا٤م ًمٞمزدضماااااااااااااااروا وَُماااااااااااااااـ ياااااااااااااااُؽ طم٤مزًُمااااااااااااااا
  

قماااااااااااغم َُماااااااااااـ يااااااااااارطَمؿُ  ٤مومٚماااااااااااٞمْ٘مُس أطمٞم٤مًٟمااااااااااا
(1)

 

  

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژ: ذم أوقا  اًمٌٞم٤من قمٜمد ىمقًمف شمٕم٤ممم

أظمؼم شمٕم٤ممم اعم١مُمٜملم ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م أهنؿ إن » :أي٦م [56: ]اح٤مئدة ژھ ھ ھ ے ے ھ

قمـ ذًمؽ اعمرشمد سم٘مقم ُمـ صٗم٤مهتؿ اًمذل ًمٚمٛم١مُمٜملم واًمتقاوع لؿ وًملم  ٤مارشمد سمٕمُْمٝمؿ وم٢من اهلل ي٠ميت قمقًو 

وم٠مُمره  ،واذا أُمر اهلل ٟمٌٞمف  ،وهذا ُمـ يمامل صٗم٤مت اعم١مُمٜملم ،واًم٘مًقة واًمِمدة قمغم اًمٙم٤مومريـ ،اجل٤مٟم٥م

ڍ ڌ ڌ ڎ ژ: وىمقًمف ،]احلجر[ ژۇئ ۆئ ۆئ ۈئژ: سم٘مقًمف سمٚملم اجل٤مٟم٥م ًمٚمٛم١مُمٜملم

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ژ: همػمهؿ سم٘مقًمف وأُمره سم٤مًم٘مًقة قمغم ،]اًمِمٕمرا [ ژڎ ڈ ڈ

: وأثٜمك شمٕم٤ممم قمغم ٟمٌٞمف سم٤مًمٚملم ًمٚمٛم١مُمٜملم ذم ىمقًمف ،]اًمتحريؿ[ ژڎ ڎڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک

وسح سم٠من ذًمؽ  ،[٧52: ]مل قمٛمران ژپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹژ

: سم٘مقًمف ،وأصح٤مسمف  صٗم٤مت اًمرؾمقل  ُمـ ،واًمِمدة قمغم اًمٙم٤مومريـ ،ٛم١مُمٜملمٚماعمذيمقر ُمـ اًمٚملم ًم

ويٗمٝمؿ ُمـ هذه أي٤مت أن اعم١مُمـ جي٥م  ،[22: ]اًمٗمتح ژڀپ پ پ ڀ ڀٱ ٻ ٻٻ ٻ پ ژ

ٕن اًمٚملم ذم حمؾ  ،وأٓ يِمتد إٓ ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚمِمدة ،قمٚمٞمف أن ٓ يٚملم إٓ ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م ًمٚملم

                                      
 (-٧، طم٤مؿمٞم٦م ٧٧2٧يٜمٔمر: ذح ديقان احلامؾم٦م ًمٚمٛمرزوىمل )ص  (٧)
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 : وىمد ىم٤مل أبق اًمٓمٞم٥م اعمتٜمٌل ،وظمر. واًمِمدة ذم حمؾ اًمٚملم محؼ ،اًمِمدة وٕمٌػ وظمَقرٌ 

 ُمقواااااااااااعٌ  إذا ىمٞماااااااااااؾ طمٚماااااااااااٌؿ ىماااااااااااؾ ومٚمٚمحٚماااااااااااؿِ 

  
شوطمٚمااااااااااااااااُؿ اًمٗمتااااااااااااااااك ذم همااااااااااااااااػِم ُمقواااااااااااااااإمف ضمٝمااااااااااااااااُؾ 

(1)
 

  

ىمِع ذم يمثػمٍ  وُمٕمٜمك اشّم٤ٌمع حمٛمدٍ »: شاًمتحرير واًمتٜمقير»وذم  ،تٝمكاٟم هٞمؿ اًمقا ُمـ مي٤مت اًم٘مرمن أن  ُمّٚم٦َم إسمرا

ـَ اعؾمالم سُمٜمل قمغم أصقِل ُمّٚم٦م إسمراهٞمؿ يمام  ،وهل أصقل اًمٗمٓمرة واًمتقؾّمط سملم اًمِمّدة واًمّٚملم ،دي

﮳ ﮴﮵ ڭھ ھ ھ ھ ے ے ۓژ ٹٹ ش[١6: ]احل٩م ژۓ ﮲ 
(2)

 -ـها 

واعمحقر اًمذي شمدور قمٚمٞمف » :وؾمقرُة اًمٜمقر ذم اًم٘مرمن ُمث٤مٌل عمـ أراد أن يت٠مُّمؾ هذا إصؾ ذم اًمؽمسمٞم٦م

إمم درضم٦م اًمٚمٛم٤ًمت  كوشمرىم ،اًمًقرة يمٚمٝم٤م هق حمقر اًمؽمسمٞم٦م اًمتل شمِمتد ذم وؾم٤مئٚمٝم٤م إمم درضم٦م احلدود

والدُف  ،اهلل وسم ج٤مشمف اعمٌثقصم٦م ذم شمْم٤مقمٞمػ اًمٙمقن وصمٜم٤مي٤م احلٞم٤مةاًمتل شمّمُؾ اًم٘مٚم٥َم سمٜمقر  ،اًمقضمداٟمٞم٦م اًمرومٞم٘م٦م

طمتك  ،ورومع اعم٘م٤ميٞمس إظمالىمٞم٦م ًمٚمحٞم٤مة ،واؾمتج٤مؿم٦م اعمِم٤مقمر ،هق شمرسمٞم٦م اًمْمامئر ،واطمٌد ذم اًمِمدة واًمٚملم

ومداب  ،ةؾمارومداب اًمٌٞم٧م وإ ،٦م اًمٗمردي٦مًاٞموشمتداظمؾ أداب اًمٜمٗم ،وشمتّمؾ سمٜمقر اهلل ،شمِمػ وشمرف

ُمتّمٚم٦م يمٚمٝم٤م سمٜمقر واطمد هق ٟمقر  ،سمقصٗمٝم٤م ٟم٤مسمٕم٦ًم يمٚمٝم٤م ُمـ ُمٕملم واطمد هق اًمٕم٘مٞمدة ذم اهلل ،ٞم٤مدةاجلامقم٦م واًم٘م

شمرسمٞم٦م قمٜم٤مسه٤م ُمـ ُمّمدر اًمٜمقر إول ذم  ،ا. وـمٝم٤مرةؿماروإ ،وهل ذم صٛمٞمٛمٝم٤م ٟمقر وؿمٗم٤مومٞم٦م ،اهلل

 ،ئراًمْمامواًم٘مٚمقب و ،ذم اًمًاموات وإرض ،ىم٧م سمف اًمٔمٚمامتؿمارٟمقر اهلل اًمذي أ ،اًمًاموات وإرض

شواًمٜمٗمقس وإرواح
(3)

  -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،ـها 

 

 ـٷ اؾٗار ٌٖ: ٚاؾٗار ايعٓـ  ؟اعٓؿڄ تغُٝت٘ ٜقضٸ ٌٖٚ ؟عٓ

ئع اهلل ؿماريٕم٦ٌم ُمـ ؿماراجلٝم٤مُد  ئع سمٕمض إنٌٞم٤م  ؿماروقم٦م ذم ِماريمام يم٤مٟم٧م ُم ،ضم٤م  ا٤م ديـ اعؾمالم ا ا

ئٞمؾؾماروَُمـ سمٕمده ُمـ أنٌٞم٤م  سمٜمل إؾماك اًم٤ًمسم٘ملم يمٛمق   -وهمػمهؿ ،يمٞمقؿمع سمـ ٟمقن وداود وؾمٚمٞمامن ،ا

واؾمتٜمٌٓمقه  ،سمٕمد هالك ومرقمقن ؾماك يٕم٦م ُمقؿماريع اجلٝم٤مد يم٤من ذم ِمارشم إن سمد َ : ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمام 

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ژ: ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة اًم٘مّمص

ک ک ک ک گ ژ: وىمقًمف ذم ؾمقرة اعم١مُمٜمقن ،ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

                                      
 (-6٧4، 6٧5.  ٧أوقا  اًمٌٞم٤من ) (٧)

 (-2١4.  ٧6اًمتحرير واًمتٜمقير ) (2)

 (- ]اعم١مًمػ، قمدا اًمٕمزو[2664.  6) ذم فمالل اًم٘مرمن (1)
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 -اعمٙمذسم٦م ذم اعمقوٕملموذًمؽ سمٕمد ذيمر إهالك إُمؿ  ،ژگ گ

سمؾ أُمر اعم١مُمٜملم أن ي٘م٤مشمٚمقا أقمدا  اهلل  ،أنف سمٕمد إٟمزال اًمتقراة مل يٕمذب أُم٦م سمٕم٤مُم٦م: يٕمٜمل» :ىم٤مل اسمـ يمثػمٍ 

شيملمِمارُمـ اعم
(1)

  ْمارُمر قمكم  ُمٜمذ زُم٤من ـمقيؾ يمالٌم ًمٌٕمض اًمٕمٚمام  ٓ  » :خ اًمًٕمديِماٞمىم٤مل اًم ،ـها 

قمذاب : أي ،رومع اهلل اًمٕمذاب قمـ إُمؿ ،اًمتقراةوٟمزول ؾماك وهق أنف سمٕمد سمٕم٨م ُمق ،أن اؾمٛمف

ُمع  ،ومٚمام شمدسمرت هذه أي٤مت ؛ومل أدر ُمـ أجـ أظمذه ،ع ًمٚمٛمٙمذسملم اعمٕم٤مٟمديـ اجلٝم٤مدؿمارو ،آؾمتئّم٤مل

ومألن اهلل ذيمر إُمؿ اعمٝمٚمٙم٦م اعمتت٤مسمٕم٦م  ،أُم٤م هذه أي٤مت ،شمٌلم زم وضمٝمف ،أي٤مت اًمتل ذم ؾمقرة اًم٘مّمص

وٓ يرد قمغم هذا  ،وأنزل قمٚمٞمف اًمتقراة ومٞمٝم٤م الداي٦م ًمٚمٜم٤مس ،سمٕمدهؿؾماك ؾمؾ ُمقصمؿ أظمؼم أنف أر ،قمغم الالك

وم٢مٟمف ح٤م  ؛وأُم٤م أي٤مت اًمتل ذم ؾمقرة اًم٘مّمص ومٝمل س ٦م ضمدا ،وم٢مٟمف ىمٌؾ ٟمزول اًمتقراة ،إهالُك ومرقمقن

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ژ: ذيمر هالك ومرقمقن ىم٤مل

وأظمؼم أنف  ،ُمؿ اًم٤ٌمهمٞم٦مومٝمذا سيح أنف مشم٤مه اًمٙمت٤مب سمٕمد هالك إ ژۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

ڱ ڱ ڱ ژ: ُم٤م ذيمر اهلل ذم ؾمقرة يقٟمس ُمـ ىمقًم٦م ،وًمٕمؾ ُمـ هذا ،أنزًمف سمّم٤مئر ًمٚمٜم٤مس وهدى ورمح٦م

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ژُمـ سمٕمد ٟمقح : أي ژڱ

شواهلل أقمٚمؿ ،أي٤مت ژ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ھھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ
(2)

  -ـها 

ى ى ائ ائ ژاة وهق اًمتقر ژې ې ې ېژ» :وىم٤مل قمٜمد مي٤مت اًم٘مّمص

وهذا دًمٞمؾ قمغم أنف سمٕمد ٟمزول  ،ومرقمقن وضمٜمقده ؛ذم اعهالك اًمٕم٤مم اًمذيـ يم٤من ظم٤ممتتٝمؿ ژەئ ەئ

شػًاٞمع ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر سم٤مًمؿمارو ،اًمٕم٤مم اٟم٘مٓمع الالك ،اًمتقراة
(3)

  -ـها 

ى ژ: وح٤م يم٤من طمٙمؿ اًمتقراة ٓ يًتٖمر. اًمزُم٤مَن أيت أدظمؾ اجل٤مر وم٘م٤مل» :ًمٚمٌ٘م٤مقمل شٟمٔمؿ اًمدرر»وذم 

ؿم٤مرة إمم أن إيت٤م ه٤م إٟمام هق ذم ُمدة ُمـ اًمزُم٤من صمؿ يٜمًخٝم٤م ؾمٌح٤مٟمف سمام يِم٤م  ُمـ أُمره إ ژى ائ

َتٝم٤م سم٤ملالك إؿم٤مرًة إمم أنف  ،أي ُمـ ىمقم ٟمقح إمم ىمقم ومرقمقن ژەئ ەئژأي سمٕمٔمٛمتٜم٤م ژائژ ووىم 

ل٤م شم شصٚم٧م إًمٞمفل٤م وعمـ أنزًم٧م قمٚمٞمف وأو ٤ميٗمً ِمارٓ يٕمؿ أُم٦ًم ُمـ إُمؿ سم٤ملالك سمٕمد إٟمزا
(4)

 -ـها 

 :أن اًمذي ؿمجع قمٚمٞمف وؾم٤مقمَد أُمران سمٞمد ،آٟمتزاع دىمٞمٌؼ ًمٓمٞمػ وهذا

                                      
 (-212.  4شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) (٧)

 (-552شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ )ص  (2)

 (-4٧4شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ )ص  (1)

 (-1١٧.  ٧6ٟمٔمؿ اًمدرر ذم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمًقر ) (6)
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يٗم٦م أن اجلٝم٤مد يم٤من ِمارسمِمٝم٤مدة اًم٘مرمن اًمٕمٔمٞمؿ واًمًٜم٦م اًمٜمٌقي٦م اًم ٤مأنف ُمٕمروٌف وصم٤مسم٧ٌم شم٤مرخيٞمً : إول

ئع سمٕمض أنٌٞم٤م  سمٜمل إؿمارذم  ٤موقمً ِمارُم ئٞمؾ ُمـ سمٕمِد ُمقؾمكؾمارا ٻ ٻ پ پ ژومٗمل اًم٘مرمن ُمثال ىمّم٦م  ؛ا

وذم اًمًٜم٦م ذيمُر  ،أي٤مت [264: ]اًمٌ٘مرة ژٿ ٿ ٿ ٿٹپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

 -ىمت٤مِل يقؿمع سمـ ٟمقن وداود وؾمٚمٞمامن

هق يم٤مًمٌَدِل  ؛أن اجلٝم٤مَد ٕقمدا  اهلل اًمّم٤مّديـ قمـ دقمقشمف اعمٙمذسملم ًمرؾمٚمف: وهق ،ُمٕمٜمقي   واًمث٤م 

سم٘مقًمف  وهق اًمذي إًمٞمف اعؿم٤مرة ،سمف إُمؿ اعمٙمذسم٦م ىمٌؾ ذًمؽ ًمٕمذاِب آؾمتئّم٤مل اًمذي يم٤من ي٠مظمذ اهلل 

  -واهلل أقمٚمؿ ،يمام ومٝمٛمف اًمٕمٚمام ُ  ژەئ ى ى ائ ائ ەئژ

ْب أُم٦ٌم سمٕمَد ُمق ٤مأجًْم  ٤مصمؿ اعمٕمروف اعمِمٝمقر شم٤مرخيٞمً  ٜم٦ٍَم قم٤مُّم٦مٍ ؾماك أنف مل شمٕمذ  ًَ يمام  -!قمذاَب اؾمتئّم٤مٍل وسم

وهمػم واطمد ُمـ اًمًٚمػ أن  وىمد ذيمر أبق ؾمٕمٞمد اخلدري » :ؾمالمه ذم ؾمقرة ي٤مًاػمىم٤مل اسمـ يمثػم ذم شمٗم

ًمف اًمتقراةاهلل شم٤ٌمرك و شمل هيٚمؽ أُم٦م ُمـ إُمؿ قمـ مظمرهؿ سمٕمذاب يٌٕمثف قمٚمٞمٝمؿ ،شمٕم٤ممم سمٕمد إٟمزا
(1)

وإن  ،ـها 

وُم٤م ذيمره اسمـ يمثػم ُمـ وىمقف قمذاب آؾمتئّم٤مل سمٕمد ٟمزول » :َٟمَٔمَر ومٞمف اًم٘م٤مؾمٛمّل ذم حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ وم٘م٤مل

تًٚمٞمط اهلل ُمـ ؿم٤م  وإٓ وم٘مد ظمرسم٧م يمثػم ُمـ اًمٌالد إثٞمٛم٦م سمٕمده٤م وشمدُمرت سم ،اًمتقراة  ت٤مج إمم ىم٤مـمع

شقمٚمٞمٝم٤م
(2)

واًمذي ذيمره اًمًٚمػ واسمـ يمثػم أوضَمُف وًمًٜم٤م ٟمحت٤مُج إمم ىم٤مـمع سمؾ اعم٘م٤مم  ،ومٗمل يمالُمف ٟمٔمرٌ  ،ـها 

ـّ  وظمراب يمثػم ُمـ اًمٌالد إثٞمٛم٦م ودُم٤مره٤م سمتًٚمٞمط اهلل ُمـ ؿم٤م  ُمـ ظمٚم٘مف قمغم َُمـ ؿم٤م   ،ُم٘م٤مُم همٚم٦ٌم اًمٔم

 -ًمٞمس ه٤م ٟمحـ ومٞمف ذم اًمٖم٤مًم٥م

وأقمداُ  اجلٝم٤مد ُمـ ُمٜم٤موم٘مل وزٟم٤مدىم٦م هذه إُم٦م وأوًمٞم٤مؤهؿ اًمٙمٗم٤مر  ،وسمٕمض ظمّمقم اعمج٤مهديـ

وهذا  ،ويٜمٌزون اعمج٤مهديـ سم٤مًمٕمٜمػ واًمتِمدد يمام هق ُمٕمروف ُمِمٝمقر ،٤مإصٚمٞمقن يًّٛمقن اجلٝم٤مد قمٜمٗمً 

وم٤مهلل  ،قمٝم٤م اهلل وقمّٔمؿ ىمدره٤مؿماريٕم٦م ؿماروم٢من اجلٝم٤مد  ؛ُمـ فمٚمٛمٝمؿ وضمٝمٚمٝمؿ وقمٜم٤مدهؿ ًمٚمحؼ وـمٖمٞم٤مهنؿ

اًمرب  واهلل هق ،قمٜمٝمؿ ويرومع درضمتٝمؿ ذم أقمغم اًمدرضم٤متواك رح ا٤م وسم٠مهٚمٝم٤م وير ٌٝم٤م وي٠مُمر ا٤م ويٗم

وهق أجْم٤م اًمٕمزيز اجل٤ٌمر  ،ف اًمؼّم اًمٙمريؿ احلٜم٤ّمن اعمٜم٤من أرطمؿ اًمرامحلم وظمػم اًمرامحلموؤاًمرطمٞمؿ اًمر

ت اًمٕمال ًمف إؾمام  احلًٜمك واًمّمٗم٤م ،اعمتٙمؼم اًم٘مقي اعمتلم واًم٘مٝم٤مر اًم٘م٤مهر ومق. قم٤ٌمده اعمٜمت٘مؿ ُمـ اًمٔم٤معملم

 اطمٞم٨م يم٤من ضمٝم٤مدً  ،وم٤مجلٝم٤مد وسم٤مًمت٤مزم ؛ٚمٞمف هق يمام أثٜمك قمغم ٟمٗمًف صمٜم٤م  قمّمال ؾمٌح٤مٟمف وسمحٛمده ٓ ٟمح

                                      
 (-5١1.  4شمٗمًػم اًم٘مرمن اًمٕمٔمٞمؿ ) (٧)

 (-٧6٧.  6حم٤مؾمـ اًمت٠مويؾ ) (2)



741  

  

  -اوًمٞمَس وم٤ًمدً  ،وصالح وإصالح ذم إرض ،وهق ظمػم ًمٚمخٚمؼ ،ومٝمق ُمـ وٚم٦م اًمرمح٦م ،٤مطم٘م  

سم٦م ومٞمف ،هذا ٓ ؿمؽ ومٞمف وٓ ري٥م ًمٙم٤مومر قمـ وم٢من ا ،وُمـ يرشم٤مب ذم هذا وم٢من يم٤من ُمـ اًمٙمٗم٤مر ومال همرا

ومٕمٚمٞمف أن ي٤ٌمدر سم٤مًمتقسم٦م  ،وإن يم٤من هـ يٜمت٥ًم إمم اعؾمالم ومٗمٞمف ٟمٗم٤م. وؿمّؽ  ،اًمٗمٝمؿ ًمديـ اهلل سمٛمٕمِزلٍ 

 ، اوُمداواة ٟمٗمًف اعمريْم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع والدى واًمٜمقر اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف حمٛمدً  ،وشمّمحٞمح إيامٟمف

٢من اهلل هيديف ويقوم٘مف وموم٢من ومٕمؾ  ؛وًمٞمخٚمص ذم ـمٚم٥م الداي٦م واًمٌح٨م قمـ احلؼ ،وًمٞمّمد. ُمع اهلل

ئٕمف يمٚمٝم٤م طمؼ  وقمدٌل ؿماروومرائض اهلل شمٕم٤ممم و ،وم٤مجلٝم٤مُد ومريْم٦ٌم ُمـ ومرائض اهلل شمٕم٤ممم ؛ح صدرهِماروي ا

 -[٧٧5: ]إنٕم٤مم ژھ ھ ھ ھ ےےژ ٹٹ ،ورمح٦ٌم وصالٌح وإطم٤ًمنٌ 

ومٝمق  ،وٓ ؿمؽ أن اجلٝم٤مَد قمٜمٌػ وؿمدة وهمٚمٔم٦ٌم ذم حمّٚمف ًمٚمٛمًتح٘ملم ُمـ اًمٙمٗمرة وأُمث٤ملؿ هـ جُي٤مَهدون

اًمذي ًمف احلٙمٛم٦م اًمت٤مُم٦م واًمرمح٦م اًمت٤مُّم٦م واًمٙمامل  إذن قمٜمٌػ حمٛمقٌد ُم٠مُمقٌر سمف ُمـ ىمٌؾ رسمٜم٤م وظم٤مًم٘مٜم٤م 

واًمِمدة واًمٖمٚمٔم٦م  ،وهق إذْن ه٤م ذيمرٟم٤م ُمـ ووع اًمرمح٦م واًمرومؼ واًمٚملم ذم حمٚمف ،واجلامل واجلالل ؾمٌح٤مٟمف

هق : وإن ؿمئ٧َم وم٘مؾ ,ب اًمٕم٤معملمواحلٛمد هلل ر, احلٙمٛم٦مْماك اًمٕمدل وُم٘متْماك وهق ُم٘مت ،واًمٕمٜمػ ذم حمٚمف

ٌّف وروٞمف وأُمر سمفؿمارقمٜمٌػ  ذم يمؾ طملم وذم يمؾ  ،سم٢مـمال. ٤موم٤مًمٕمٜمػ واًمِمّدة ًمٞمس ُمذُمقُمً  ،قمف اهلل وأطم

  -وطمٞم٨م يٛمٙمـ نّمٞمؾ اعم٘مّمقد سم٤مًمرومؼ واًمٚملم ،سمؾ إٟمام يذّم طملم يٙمقن ذم همػم حمّٚمف ،يمام يمررٟم٤م ،ُمقوع

 ٤مع ظُمّص سمام يم٤من ُمٜمف ُمذُمقُمً ِمارف اًمٚمٖم٦م واؾمتٕمامل اًمذم قمر شاًمٕمٜمِػ »ٟم٤م ومٞمام ُمّر أن ًمٗمظ ؿمارًمٙمـ ىمد أ

ئد قمغم ىمدر احل٤مضم٦م واًمّمالح ـُ شمٚمٛمٞمحً  شاًمٕمٜمػ»اوم٤مًمقصُػ سم ،وهق اعمقوقع ذم همػم حمّٚمف أو اًمزا إمم  ٤ميتْمّٛم

إٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمتٌٞملم واًمتقوٞمح ًمٚمٛمٕم٤م  وأصقل٤م قمغم  ٤مولذا ٓ جيقز شمًٛمٞم٦م اجلٝم٤مد قمٜمٗمً  ،ذم ُمقصقومف

ُمـ أقمدا  اجلٝم٤مِد وَع سم٤مًمٕمٜمػ ِماروأُم٤م اًمذيـ يٜمٕمتقن اجلٝم٤مد احلؼ  اعم ،هذه إؾمٓمر ُمثالٟمحق ُم٤م يمتٌٜم٤م ذم 

 --اّلل وُمٜمحرذم هذه إُم٦م واعمٝمزوُملم هـ يًّٛمقن سم٤معمٗمٙمريـ واعمث٘مٗملم أو اًمٕمٚمام وظمّمقُِمف وُمـ ُو 

ـِ أطمقالؿ ىمقٌم ٓ يٕمٚمٛمقن  -!!ٔمٞمؿوهؿ قمغم ظمٓمٍر قم ،ومقنًاروذم سمٕمْمٝم٤م هؿ ىمقٌم ُم ،ومٝم١مٓ  ذم أطمً

ـْ  ،ُم٤م أبٕمدهؿ قمـ طم٘مٞم٘م٦م اًمديـ ٤موم٤مًمذيـ يًّٛمقن اجلٝم٤مد قمٜمٗمً  --وسم٤مجلٛمٚم٦م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٙمقن طمذريـ  ًمٙم

وم٢من سمٕمْمٝمؿ ىمد يتٔم٤مهر سمذًمؽ أُم٤مم اًمٜم٤مس ُمـ  ؛ُمـ أهؾ ُمٚمتٜم٤م ٤مذم احلٙمؿ قمغم ه١مٓ  اعمًّٛملم ًمٚمجٝم٤مد قمٜمٗمً 

هق يرى أن فمروومف شمْمٓمره أو سمتٕمٌػم أد.  ،وفمروومف شمْمٓمره ًمٌٕمض ذًمؽ ،٦مؾماٞم٤مؾم٦م واًمديٌٚمقُم٤مًاٞمسم٤مب اًم

ٟمتٞمج٦ًم ًمٚمخقف اًمذي يٕمٞمِمف وآوٓمٝم٤مد ذم فمؾ  ومٕماًل  اوسمٕمْمٝمؿ ىمد يٙمقن ُمٕمذورً  ،إمم سمٕمض ذًمؽ

ومٜمحـ ٟمٕمرف أقمذار اًمٜم٤مس ذم  ،اوٓ ٟمريد أن ٟمٔمٚمؿ أطمدً  ،٦م اًمتل نٙمؿ سمالدٟم٤م اعؾمالُمٞم٦مًاٞمإنٔمٛم٦م اًمٌقًمٞم

 ،إٟمام هٜم٤م ٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ قمـ إومٙم٤مر --وىمد ٟمٕمرف سمٕمض اعمٕمذوريـ قمغم اًمتٗمّمٞمؾ وٟمٕمرف طم٤ملؿ ،اجلٛمٚم٦م

واًمذي  ٤مول  ،واعٟم٤ًمن قمغم ٟمٗمًف سمّمػمة ،ويمؾ ٟمٗمس سمام يم٧ًٌم رهٞمٜم٦م ،٥م ٟمٗمًفًاٞمويمؾ اُمرئ طم
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 -!وًمٙمٜمف ٓ خيدع اهلل ،ظمداع اًمٜم٤مس ىمد خيدقمٝمؿ

ي وهل ِماروري٦م حلٗمظ اًمديـ وصالح آضمتامع اًمٌْمارع ًمٚمح٤مضم٦م اًمؿماروم٤مجلٝم٤مد : وٟمٙمِٛمُؾ اًمّمقرةَ 

﮶  ژ: ٕمؼم قمٜمٝم٤م ذم اًم٘مرمن سم٘مقًمف شمٕم٤مممؾمٜم٦م اًمتداومع اعم ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵

  -[25٧: ]اًمٌ٘مرة ژ﮷

سمٛمٕمٜمك أنف ًمق أؾمٚمؿ اًمٜم٤مس ومال طم٤مضم٦م  ،ورةْماروع ُمـ سم٤مب اًمِمارإن اجلٝم٤مد هق ُم :وىمد يّمح أن ي٘م٤مل

٤م ًمٙمـ ح   ،ومٚمٞمٙمـ ،ٓ سم٠مس: ومٜم٘مقل --ع اجلٝم٤مدؿماروًمق مل يٙمـ هٜم٤مك ُمـ يّمد قمـ اًمدقمقة ح٤م  ،إمم اجلٝم٤مد

اجلٝم٤مد اذه اعمٜمزًم٦م  يم٤مٟم٧م ومروٞم٦م ،ورة ٓزُم٦ًم دائٛم٦ًم وٓ يٜمٗمؽ قمٜمٝم٤م آضمتامع اعٟم٤ًم ْماره اًميم٤مٟم٧م هذ

ًٌ : يٕم٦مِمارذم اًم ومٙم٠مهن٤م مل شمٙمـ قمـ  ،ذم اًم٘مٞم٤مم ا٤م أجام شمرهمٞم٥م وهدوطم٦م أجام ُمدح ٤مومروٞم٦ًم دائٛم٦ًم ُمًتٛمرة ُمرهّم

 ،وخيْمٕمقا ًمٚمٕمٚمؿ والدى واًمديـإذ ٓ ُيتّمّقر أن ُيًٚمؿ اًمٜم٤مُس يمٚمٝمؿ  ،وإٟمام هل شمٍّمف أصكمّ  ،ورةوار

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ ؛وهلل احلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م ،وٓ أن ختٚمق إرض ُمـ أهؾ اًمّمد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

  -]اًمٌ٘مرة[ ژڈ ڈ ژ ژ

سم٤مًم٘مّمد إول )اًم٘مّمد  اوىمتؾ اًمٜمٗمقس ًمٞمس ُم٘مّمقدً  ،أن اجلٝم٤مد طم٘مٞم٘متف اًم٘مت٤مل واًم٘متؾ: شمقوٞمحف

زل اًمٙمت٥م لداي٦م وم٢من اهلل سمٕم٨م اًمرؾمؾ وأن ؛( ًمٌٕمث٦م اًمرؾمؾ وإٟمزال اًمٙمت٥م ُمـ اهلل شمٕم٤مممؾمالٕصكم إؾم٤ما

وإٟمام ح٤م يم٤من ذم قمٚمؿ اًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم أن سمٕمض  ،ٟمٕمؿ هذا صحٞمح سم٤مقمت٤ٌمر اًم٘مّمد إول ؛اخلٚمؼ ٓ ًم٘متٚمٝمؿ

وأهن٤م ٓ  ،قمٚمٞمٝم٤م ٤مل٤م وطمرسمً  اسمؾ شم٘مػ ودً  ،سم٤مًمرؾمؾ وٓ سم٤مًمٙمت٥م ٤موٓ شمرومع رأؾًم  ،اًمٜمٗمقس ٓ يٜمٗمع ُمٕمٝم٤م هذا

ي وصالح ِماراًمٌوأن ذم إزاًمتٝم٤م صالَح اًمٜمقع  ،يٛمٙمـ صالطمٝم٤م سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ال٤مدي٦م وسم٤مًمدًٓم٦ِم ًمٕمدم اًم٘م٤مسمٚمٞم٦م

وضمٕمٚمف ُمـ أقمٔمؿ  ،واسمتغم سمف ظمٚم٘مف ُم١مُمٜمٝمؿ ويم٤مومرهؿ ،وأُمر سمف (اًم٘مت٤مل واًم٘متؾ)ع اجلٝم٤مد ؿمار ،إرض

َ  احلًـ ،سملم أوًمٞم٤مئف وأقمدائف ٤موومرىم٤مٟمً  ،دٓئؾ حمٌتف ح٤م ومٞمف ُمـ اعمٕم٤م   ،وُمـ أقمٔمؿ ُم٤م جي٤مزي قمٚمٞمف اجلزا

 ،اًم٤ٌمهرة اًمتل ظمالصتٝم٤م سمذل أهمغم ُم٤م يٛمٚمؽ اعٟم٤ًمن وهق وضمقُدُه وُمٝمجُتُف ودُُمف وروطُمف ذم ؾمٌٞمؾ رسمف 

وم٘متؾ شمٚمؽ اًمٜمٗمقس )ُمًتح٘مل اًم٘متؾ ُمـ اًمٙمٗم٤مر( هق سمٛمٜمزًم٦م ىمٓمع اًمٕمْمق اعمريِض  ،أي ُمـ أضمؾ ديٜمف

واًمذي ًمق شُمِرك ومل ي٘مٓمع ٕومًد سم٘مٞم٦م اجلًؿ وأتك  ،سُمْرؤه ُمـ ضمًؿ اعٟم٤ًمن اًمت٤مًمػ اًمذي ٓ يرضمك

  -اًمٗم٤ًمُد قمٚمٞمف يمٚمف

َع ارؿُم وم٤ًمٍد » ُمـ ٟمقعِ  ,إن ؿمئ٧َم سم٤مًمٜمٔمر إمم إصؾ,ويمذًمؽ وىمقع اًم٘متؾ ذم اعمج٤مهديـ اعم١مُمٜملم هق 

ٓ سمد ُمـ وىمقع  اًمتلم شارشمٙم٤مب أدٟمك اعمٗمًدشملم» :ن ُمـ سم٤مبومٝمق إذ ،شعمٜمِع وىمقِع وم٤ًمٍد أقمٔمَؿ ُمٜمف
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ومٝمذه هل ىم٤مقمدة اجلٝم٤مد ذم  ،شريـْمارارشمٙم٤مب أظمػ اًم» :سمٕم٤ٌمرة أظمرىو ،(ُمتٕم٤مروت٤من)إطمدامه٤م 

وإٟمام قمؼّمٟم٤م قمٜمف سمذًمؽ سم٤مقمت٤ٌمر  !ُمٕم٤مَذ اهلل ،اوم٤ًمدً  (ذم اجلٝم٤مد)وطمٞمٜمئٍذ ومال يًّٛمك اًم٘متؾ ًمٚمٜمٗمقس  ؛اعؾمالم

ٕن ومٕمؾ اعمٗمًدة  ،ا وظمػمً  ٤مف يم٤من صالطًم وم٢مٟمف طمٞمٜمام أُمر اهلل سم ،ح وشم٘مري٥م اعم٠ًمخ٦م ًمٚمٗمٝمؿِماروًمٚم ،إصؾ

 واهلل  ،سمؾ يّمػم هق قملم اًمّمالح واعصالح آ يٙمقن وم٤ًمدً  (أي عمٜمع وىمقع اعمٗمًدة اًمٙمؼمى)طمٞمٜمئٍذ 

وٓ  ٥م اًمٗم٤ًمد وٓ  ٥م  ،ي٠مُُمُر سم٤مًمٕمدل واعطم٤ًمن واخلػِم واًمّمالح واعصالح وٓ ي٠مُمر سم٤مًمٗمحِم٤م 

  -٤معملمواحلٛمد هلل رب اًمٕم ،وشم٘مّدس  ،اعمٗمًديـ

 

 تغا٩ٍ دض٤ٟ : 

ذم إُم٦م وذم ؿم٤ٌمب اًمّمحقة وذم  شاًمتٞم٤مر اجلٝم٤مدي» أن اعمج٤مهديـ أوٟمالطمظ : ؾم٠مل سمٕمُض اًمٜم٤مسِ 

 ،احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م ومٞمٝمؿ ُمٞمٌؾ إمم اًمٕمٜمػ أيمثر ُمـ همػمهؿ ُمـ اًمٓمقائػ اعؾمالُمٞم٦م واًمتٞم٤مرات إظمرى

وىمد يتامدى اؿ هذا اخلٚمؼ وهذا  !وأيمثر ه٤م قمٜمد همػمهؿ ازائدً  اٟمالطمظ قمٜمدهؿ ىمًقة وؿمدة وشمِمددً 

ٚمقا وخيت٤مروا اخلٞم٤مرات اًم٘م٤م  ٤مويتٍمومقا شمٍموم٤مت ٓ إٟم٤ًمٟمٞم٦م أطمٞم٤مٟمً  ،٦م واًمٕمٜمٞمٗم٦م يمثػما ؾماٞماًمقصػ إمم أن يٗمْم 

  ؟ومام شم٘مقًمقن ذم هذا !وسمٕمٞمدة قمـ اًمرمح٦م

أُمٞمَؾ إمم اًمٕمٜمػ ُمـ همػمهؿ ُمـ  ،يمام ؾمٛمٞمَتفُ  شاًمتٞم٤مر اجلٝم٤مدي»و أُم٤م يمقن أهؾ اجلٝم٤مد: واجلقاب

 ٤مقم٤مدي   يٙمقن أن ومٞمٜمٌٖمل ,يم٤من إن,اًمٓمقائػ اعؾمالُمٞم٦م واًمتٞم٤مرات إظمرى ذم احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م ومٝمذا 

 واًم٘مت٤مُل  احلرُب  وهل واًمٖمٚمٔم٦م اًمٕمٜمػ ضمٜمس ُمـ ٤م ؿماٞمأ يامرؾمقن وم٢مهنؿ ؛ي٘م٤مُل  يمام ش٤مـمٌٞمٕمٞم  »و ٤مُمٗمٝمقُمً 

وُيٕم٤مجلقن اًمِمدة  ،ُمػمُ جػُم واًمتدٗمتوإراىم٦م اًمدُم٤م  وٟمثر إؿمال  واًم اًمرؤوس وإـم٤مرةُ  واًمذسمح واًم٘متؾ

هّـ مل يٕمِرف اخلِمقٟم٦م ُمـ أهؾ اًمرىّم٦م  ٓ ؾمٞمامومال قمج٥َم أن يراهؿ همػُمهؿ  ،واًم٘مًقَة ذم ُمقاضمٝم٦م إقمدا 

ـُ وهق طم٥مُّ  واًمٜمٕمقُم٦ِم وهـ ُٟمِّمئقا ذم احِلٚمٞم٦م واًمؽمف وهمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ طم٥م اًمًالُم٦م وـمٖمك قمٚمٞمٝمؿ اًمَقْه

هٞم٦م اًم٘مت٤مل  ٤موهؿ ذم احل٘مٞم٘م٦ِم وذم ٟمٗمس إُمر رسمام يم٤مٟمقا أرّ. ىمٚمقسمً  ،يراهؿ قمٜمٞمٗملم ذوي همٚمٔم٦مٍ  ،اًمدٟمٞم٤م ويمرا

ـ  قمغم اًمْمٕمٞمػ ُمٜمف  --!وأرطمَؿ وأؿمٗمؼ وأطم

ُمـ اًمّمح٦م ومٝمق ُمـ  ٤مئً ؿماٞموم٢من ؾُمّٚمؿ أن ومٞمف  ،واحل٤مصؾ أن هذا احلٙمؿ همػُم ُمقوققمّل قمغم إهمٚم٥ِم 

وم٢من اجلٝم٤مَد  ،ًم٦ٌماًمتل ىمد شم٘مع ًمٌٕمض اًمٜم٤مِس وًمٞم٧ًم ًمٚمجٛمٞمع وًمٞم٧ًْم هم٤م ،٤مُمْم٤مقمٗم٤مت هذه اعمامرؾم٦م أطمٞم٤مٟمً 

ـٍ ُمتلم وشم٘مقى ووم٘مفٍ ِمارويم٤من أهُٚمُف ُمٜمْمٌٓملم سم٤مًم ٤موصدىمً  ٤ميٕم٦م طم٘مً ِماريمٚمام يم٤من قمغم اًم ضم٤مُمٕملم  ،ع ذوي دي

وم٢من أظمالىمٝمؿ وأُمزضمتٝمؿ شمٙمقن ُمـ أقمدل إظمال.  ؛دةٌ ؿماٞموشم٘مقُدهؿ ىمٞم٤مدٌة ر ،سملم اًمٕمٚمؿ واجلٝم٤مد

 -!أخٌتفوٓ ُم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝمؿ وسملم همػمهؿ  ،وإُمزضم٦م وظمػِمه٤م
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ٚمقا » ًمؽ وم٢من ُم٤م ذيمره اًم٤ًمئُؾ ُمـ أنفوًمذ ىمد يتامدى اؿ هذا اخلٚمؼ وهذا اًمقصػ إمم أن يٗمْم 

 ش!وسمٕمٞمدة قمـ اًمرمح٦م ٤م٤ًمٟمٞم٦م أطمٞم٤مٟمً ويتٍمومقا شمٍموم٤مت ٓ إٟم ،٦م واًمٕمٜمٞمٗم٦م يمثػما ؾماٞموخيت٤مروا اخلٞم٤مرات اًم٘م٤م

ًمٞمس ُمٜمٝم٤م ه٤مرؾم٦ُم  ،ومٝمذه ل٤م أؾم٤ٌمٌب ُمتٕمددة ، إمم طم٤مٍٓت وىمع ومٞمٝم٤م اخلٚمُؾ وآٟمحراُف ِماػموم٢مٟمف ي ؛ـها

ّم أهؾ  ؛وهذا  ُّمؾ ٕهؾ اجلٝم٤مد وًمٖمػمهؿ ،اجلٝم٤مدِ  وم٢من ُمـ ـمقائػ اًمٜم٤مس ُمـ احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م وقمقا

٤ٌّمر ااًم٘مٌٚم٦م َُمـ هق قمٜمٞمٌػ ضمدً  دون أن يٙمقن ُمـ أهؾ احلرب واًم٘مت٤مل وٓ  ،وىم٤مٍس وؿمديٌد سمؾ وقُمُتٌؾ ضم

وقمغم صقٍر ُمـ قمٜمػ  ، ي٘مدر ومٞمٝم٤م قمغم همػمهقمٜمٗمف قمغم اًمٚمٗمظ ذم ُمقاـمـ ّٓمار وىمد ي٘مت ،اٟمتٛمك إمم ضمٝم٤مدٍ 

ومٚمَؿ شمٔمٚمؿ اجلٝم٤مَد  ،اعمٕم٤مُمٚم٦م وإظمال. وشمٌّٚمد اعطم٤ًمس وىمٚم٦م اًمرمح٦م أو اٟمٕمداُمٝم٤م وهمٚم٦ٌم إن٤مٟمٞم٦م واًمِمّح 

 ؟!وأهَٚمُف ي٤م ومتك

ٌَؾ طمٞم٨ُم هق --وسمٙمؾ طم٤ملٍ  وم٤مًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜم٤م هـ يًتٛمٕمقن  ،واًم٤ٌمـمؾ ُيَردُّ وُيٜمٙمر هـ يم٤من ،وم٤محلؼُّ ي٘م

  -ٌٕمقن أطمًٜمف أوئلؽ اًمذيـ هداهؿ اهلل وأوئلؽ هؿ أوًمق إًم٤ٌمباًم٘مقل ومٞمت

 

 [ٕٖٗٔعث١غ ا٢سغ  ،غـغاٌؼضص اٌثبِٓ ػ ،ِخٍخ مالئغ سغاصبْ -اٌرٍمخ اٌثبِٕخ ]
 

  :)٫ٚ تًتؿت(: قٛي٘ : جا١ْٝاؿه١ُ اي ۞

طمتك اُمش وٓ شمٚمتٗم٧م ): وىمد ذيمرٟم٤م رواي٦م ُمًٚمؿ اًمتل ومٞمٝم٤م ؛(اٟمٗمذ قمغم رؾمٚمؽ وٓ شمٚمتٗم٧م): ىم٤مل ًمف

َخ  ،صمؿ وىمػ ومل يٚمتٗم٧م ٤مئً ؿماٞموم٤ًمر قمكم  : ,أي اًمّمح٤ميب راوي احلدي٨م,ىم٤مل  ،(يٗمتح اهلل قمٚمٞمؽ ي٤م » :ومٍَمَ

ىمؿ اذه٥م وم٘م٤مشمؾ ): ىم٤مل ,٦ٌمؿماٞمقمٜمد اسمـ أيب ,ٗمظ مظمر اًمخ وذم ًم ش؟--قمغم ُم٤مذا أىم٤مشمؾ اًمٜم٤مس !ل اهللرؾمق

ك  ،(وٓ شمٚمٗم٧م طمتك يٗمتح اهلل قمٚمٞمؽ  ،يمره أن يٚمتٗم٧م ,ٞم٠ًمخف هذا اًم١ًمالأي رضَمَع ًم ،أي قمكم  ,ومٚمام ىمٗم 

واعم٘مّمقد اذا اًمٜمٝمل  ،اًمخ --(طمتك ي٘مقًمقا ٓ إ  إٓ اهلل): ىم٤مل ش؟قمغم ُم٤م أىم٤مشمٚمٝمؿ !ي٤م رؾمقل اهلل» :وم٘م٤مل

 ،ٞمد سمٜمٗمل اًمْمّد )سم٤مًمٜمٝمل قمـ اًمْمّد(ومٝمق ُمـ سم٤مب اًمت٠ميم ،قمـ آًمتٗم٤مت شم٠ميمٞمد إُمر اًم٤ًمسمؼ سم٤مًمٜمٗم٤مذ واعمضّ 

 ،ُمـ ـم٤مىمتف ٤مئً ؿماٞمأو يًتٝمٚمؽ  ،ٓؿمتٖم٤مل سم٠مي أُمٍر ضم٤مٟمٌّل يٚمٝمٞمف قمـ ُم٘مّمقدهوومٞمف أجْم٤م شمٜمٌٞمف ًمف قمغم قمدم ا

تف   -أو يٗمًد قمٚمٞمف ٟمِم٤مـمف وُيْمِٕمُػ مه 

يٛمْمقا إمم إهداف اًمٙمٌػمة  --!ويمذا يٜمٌٖمل ٕهؾ اجلٝم٤مد أن يٜمٗمذوا ويٛمْمقا ح٤م ُأُِمروا سمف وٓ يٚمتٗمتقا 

 ه٤م ٓ خيدُمٝمؿ ذم ؾمِمالوٓ يٜمِمٖمٚمقا سم ،اًمقاوح٦م اعمرؾمقُم٦م
ٍ
سمؾ يٗمًد قمٚمٞمٝمؿ وي٠ميمؾ ُمـ  ،ٕمٞمٝمؿ 

  -إن ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم ٤موؾمٜمزيد هذا اعمٕمٜمك شمقوٞمحً  -!قمزُمتٝمؿ
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 ٞٸ   ؛ؾا٥ز٠  ،تٚمل ًٜتؿـ  ،سـٌ صدـع ايكٗكـض٣ يٝغـأٍ ايـٓيبٻ       ٗ ؾعٌ عًـ

 : ي٘ ع٢ً ٖشا ايتقضٸف ٚإقضاص ايٓيبٸ  ،ٚنضٙ إٔ ًٜتؿت

)احلرُب واًم٘مت٤مُل  وهق ُمقوعٌ  ،ّل ُم٤ٌمًمٖم٦ٌم حمٛمقدة ذم إفمٝم٤مر اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ًمٚمٜمٌ هذا ُمٜمف 

ّمار وهق ُم٤م يٕمؼّم قمٜمف ذم ًمٖم٦م اًمٕم ،وأواُمُر اًم٘مٞم٤مدة ومٞمٝم٤م(  ت٤مج إمم ُم٤ٌمًمٖم٦م ودىم٦م ذم اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م

وذًمؽ أن ؿم٠من احلرب همػم ؿم٠من اًمًٚمؿ  ،شآٟمْم٤ٌمط اًمٕمًٙمرّي »و شاحلَْرذمّ  اًمتٓمٌٞمؼ»و شاحلَْرومّٞم٦م»اسم

وم٤محلزم  ؛ وشمٓمٌٞمؼ إُمر اًمّم٤مدر إًمٞمف ُمـ ىمٞم٤مدشمفًاػم٠مُمقر ذم شمٗموًمٞمس ومٞمٝم٤م جم٤مل واؾمع ٓضمتٝم٤مد اح ،واًمٕم٤مومٞم٦م

ـٌ  ،اًمقاضم٥م دائام هق اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م سمٙمؾ دىم٦م ومحؾ إواُمر قمغم فم٤مهره٤م  ،إٓ إذا وضمد ُمٕم٤مِرٌض ُمتَٞم٘م 

وإٟمام حمؾ يمالُمٜم٤م واوح وهل إواُمر اعمٕمٝمقدة ُمـ اًم٘مٞم٤مدة  ؛وهل طم٤مٓت ٟم٤مدرة ًمٞم٧ًم هل حمّؾ يمالُمٜم٤م

ٓ شمذهٌقا إمم اعمٙم٤من : أو ،أنتؿ شم٘مٕمدون هٜم٤م وٓ شمتحريمقن:  ًمق ىم٤مل إُمػم ًمٌٕمض ضمٜمقدهيمام ،ٕومراده٤م

قمقن ذم ِمارة ذم اًمقاىمع يًاػمصمؿ إذا رأوا سمٕمض اًمتٖمػمات اًمٞم ُمثاًل  ومٞمجٚمس ه١مٓ  اجلٜمقد ىمٚمٞماًل  ؛اًمٗمال ّ 

ده يمٞم٧م ويمٞم٧م ،هق ي٘مّمد يمذا وٓ ي٘مّمد يمذا: ات ىم٤مئٚملمًاػماًمت٠مويالت واًمتٗم أدرايمؿ ُم٤م  وُم٤م !!وُمرا

ده  -!سمحًٌف ،ومرسمام وىمع ُمـ ذًمؽ وم٤ًمد يمٌػم أو صٖمػم ،ومٞمخ٤مًمٗمقن إواُمر ويتحريمقن ويذهٌقن ؟!ُمرا

 -واهلل اعمًتٕم٤من

 ،وٓ يٗمٞمد أن يٙمقن ُمع اعمج٤مهديـ وذم صّٗمٝمؿ ،وم٢مٟمف ٓ يّمُٚمُح ًمٚمجٜمدي٦م ؛وُمـ قُمِرف ُمٜمف ذًمؽ وشمٙمرر

وًمذًمؽ وم٢من اًم٘مٞم٤مدات اًمٕمًٙمري٦م اًمقاقمٞم٦م  ؛اًمّمػ   قمٚمٞمٝمؿ يٜمٌٖمل اًمتقىمل ُمٜمف وإسمٕم٤مُدُه قمـ ارً وارورسمام يم٤من 

ذم ُمٞمدان اعمامرؾم٦م اًم٘مت٤مًمٞم٦م شمٕمتِٛمد اًمتدّرج ذم شمرسمٞم٦م أومراده٤م سم٤مٓظمت٤ٌمرات  ٤مذم ُمٕمًٙمرات اًمتدري٥م وأجًْم 

ٌَُؾ  وإشم٤مطم٦م اًمٗمرِص اعمتدرضم٦م ذم إقمامل واعمٝم٤مّم ًمَٞمٕمِرومقا اعمٓمٞمع اعمٜمْمٌط اًمذي يّمٚمح ًمٚمجٜمدي٦م صمؿ ي٘م

 -!وُمـ هق صٗمٌر ُمـ ذًمؽ يمٚمف ،وُمـ  ت٤مُج إمم شم٘مقيؿٍ  ،اعم١ًموًمٞم٦م اًمؽمىم ل ذم درضم٤مِت 

طمٞم٨م يقضَمَد دًمٞمؾ : وآؾمتثٜم٤م  هق وم٘مط ،واحل٤مصؾ أن اًمقاضم٥م هق محؾ يمالم اعمتٙمٚمؿ قمغم فم٤مهره دائام

ٌ ُيقضِم٥ُم محٚمف قمغم ظمالف فم٤مهره  ،هذا ذم ؾم٤مئر يمالم اعمتٙمٚمٛملم وذم ؾم٤مئر إوىم٤مت وإطمقال ؛واوٌح سملم 

وًمٕمٔمؿ ُمقىمٕمٝم٤م ووم٤مئدهت٤م  ،ذم همزوِة أطمٍد ظمػُم قمؼمةٍ  وذم ىمّم٦م اًمرُم٤مة  ،بذم طم٤مل احلر ويت٠ميمد ذًمؽ

وهذا  ،٤مأجًْم  اواًم٘مّمص واًمٕمؼم همػمه٤م يمثػم ضمدً  ،ذم اًم٘مرمن اًمٙمريؿ شُمْتغم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ذيمره٤م اهلل 

ٚمٓم٤من وسمقازع اًمديـ وؾم ،ومٞمج٥م أن ٟمّمٚمحف وٟمدومٕمف سمٜمقر اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م !اخلٚمؾ يمثػٌم ومٞمٜم٤م ًمألؾمػ

وأن ٟم٠مظمذ قمغم أجدي اعمًتٝمؽميـ ىمٚمٞمكم  ،وٟمٙمٛمؾ اًمٜم٤مىمّملم ،وأن ٟمريّب اًم٘م٤مسيـ اجل٤مهٚملم ،اًمت٘مقى واحلزم

 ،[262: ]اًمٌ٘مرة ژیېئ ىئىئ ىئ یژ ،[1: ]اًمٓمال. ژہ ہ ہ ھ ھ ھژ ،آٟمْم٤ٌمط
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(يٕمّٗمف اهلل تٕمٗمػوُمـ يً ،وُمـ يتّمؼّم يّمؼّمه اهلل)
(1)

ٛمد هلل واحل ،وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ وقمٚمٞمف وطمده آقمتامد ،

 -رب اًمٕم٤معملم

 وذم هذا محُؾ أُمره  ،قمغم فم٤مهره ومل يٚمتٗم٧م سمٕمٞمٜمف طملم اطمت٤مج ومَحٚمف قمكٌم » :اًمٜمقوي  ىم٤مل

 طملم ٟم٤مداه اًمٜمٌل  ذًمؽ ُمـ سمٕمض اًمقضمقه ىمّم٦م أيب ؾمٕمٞمد سمـ اعمٕمغّم  ويِمٌف: ىمٚم٧ُم  -ـها شقمغم فم٤مهره

ومٚمؿ  اعمًجد ومدقم٤م  رؾمقُل اهلل  يمٜم٧ُم أصكم ذم»: قمـ أيب ؾمٕمٞمد سمـ اعمٕمغّم ىم٤مل ؛ةوهق يم٤من ذم اًمّمال

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ژ: اهللُ  ؾأخؿ ي٘م): وم٘م٤مل ،إ  يمٜم٧م أصكم :وم٘مٚم٧م ي٤م رؾمقل اهلل ،أضمٌف

ٕقمٚمٛمٜمؽ ؾمقرة هل أقمٔمؿ اًمًقر ذم اًم٘مرمن ىمٌؾ أن خترج ُمـ ): صمؿ ىم٤مل زم [26]إنٗم٤مل:  ژېې

هل أقمٔمؿ ؾمقرة ذم  ٕقمٚمٛمٜمؽ ؾمقرة :أخؿ شم٘مؾ :ومٚمام أراد أن خيرج ىمٚم٧م ًمف ،صمؿ أظمذ سمٞمدي (اعمًجد

رواه اًمٌخ٤مري (اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي أوشمٞمتف ناحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم هل اًمًٌع اعمث٤م  واًم٘مرم ): ىم٤مل ،؟اًم٘مرمن
(2)

-  

ًمٙمـ اعم٘مّمقد أن اًمٜمٌل  ،أقمٜمل وضمقب إضم٤مسمتف ذم اًمّمالة ؛إن ذًمؽ ظم٤مص  سم٤مًمٜمٌّل : أيمثر اًمٕمٚمام  ىم٤مل

 ٓم أب٤م ؾمٕمٞمد  واطمت٩م أبق ؾمٕمٞمد سم٠منف يم٤من يّمكم ومٚمؿ ُيرد أن  ،قمغم قمدم إضم٤مسمتف رهمؿ أنف يم٤من يّمكم

وشمال  ،اأنف جي٥م قمٚمٞمف إضم٤مسم٦م دقم٤مئف ومقرً  ومٌلم  ًمف اًمٜمٌل  ،صمؿ ضم٤م  ؛عؾماري٘مٓمع اًمّمالة وًمٙمٜمف دمّقز ومٞمٝم٤م وأ

ومٗمٞمف شمٜمٌٞمف إمم شم٠ميّمد محؾ  ؛[26: إنٗم٤مل] ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېژ: قمٚمٞمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم

 -ٟم٤م إًمٞمفؿمارعمِمؽمك سملم اًم٘مّمتلم اًمذي أوهق اًم٘مدر ا ،٤ماًمٙمالم قمغم فم٤مهره أجًْم 

ًمٙمـ إُمر هد  ،ُمٓمٚمُؼ إُمر وإن يم٤من ٓ يٗمٞمد اًمٗمقر» :شتف قمغم اًمٌخ٤مريؿماٞمطم٤م»اًمًٜمدّي ذم  ىم٤مل

شومٞمٚمزم آؾمتج٤مسم٦م وىم٧َم اًمدقم٤م  سمال شم٠مظمػم ؛أي اًمرؾمقُل  ژۅ ۉژُم٘مٞمد سم٘مقًمف 
(3)

وٟم٘مؾ احل٤مومظ ذم  ،ـها 

قمغم  ًمٕمٛمقمامل صٞمٖم٦م اًمٕمٛمقم ذم إطمقال يمٚمٝم٤م وإضمرا  ًمٗمظ ااؾمتٕم» :قمـ اخلٓم٤ميب أن احلدي٨م ومٞمف شاًمٗمتح»

شوٞمع ُم٘متْم٤مه
(4)

ُده اًمٕمٛمقُم اعمدًمقُل قمٚمٞمف سم ،ـها   -ژۅژاوُمرا

ٌّف إمم هذا ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ ،شمٕمرُف قمٔمؿ وؾَمَٕم٦َم وم٤مئدِة اًمٕمٛمقم ذم يمالم اهلل ويمالم رؾمقًمف  وُمٜمف  -ومٚمٞمتٜم

  -مُملم --ٗم٘مف ذم اًمديـويرزىمٜم٤م اًم ،ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يزيدٟم٤م وإي٤ميمؿ قمٚماًم 

  

                                      
 ( وىمد شم٘مدم-٧642صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-66١6صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-٧12.  2زاه ظمٓم٠م إًمٞمف وم٢م  وىمٗم٧م قمٚمٞمف ذم: طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم اًمٜم٤ًمئل )مل أىمػ قمٚمٞمف ذم: طم٤مؿمٞم٦م اًمٌخ٤مري، وًمٕمؾ اًمِمٞمخ قم (1)

 ( اظمتّم٤مًرا-٧56.  6ومتح اًم٤ٌمري ) (6)
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 [ٕٖٗٔعث١غ ا٢سغ  ،غـغاٌؼضص اٌثبِٓ ػ ،ِخٍخ مالئغ سغاصبْ -  اٌزٟ وزجٙب اٌغ١زاٌرٍمخ اٌزبصؼخ ٚاألس١غح ]
 

 (--وٓ شمٚمتٗم٧م) ذم شم٠مُّمؾ ىمقًمف  ٤مُم٤م زًمٜم
 

 ٚقؿ١ سٍٛ ا٫يتؿات: 

ف سم٤مًمٜمٔمر أو اًمقضمف واًمٌدن إمم ،ُمٕمٜم٤مه ذم اًمٚمٖم٦م ُمٕمروف آًمتٗم٤مت هذا هق  --ضمٝم٦م ُم٤م وهق آٟمٍما

واعمٕمٜمك أيت  ،هذه هل طم٘مٞم٘مُتفُ : وإن ؿمئ٧م وم٘مؾ ،هق ُمٕمٜم٤مه ذم أيمثر آؾمتٕمامل: أو ًمٜم٘مؾ ،ُمٕمٜم٤مه ذم إصؾ

ُمـ اًمذوات أو  ٤م  ُمؿمالوهق اًمتٗم٤مت اًم٘مٚم٥م واًمٕم٘مؾ إمم  ،وىمد يٙمقن آًمتٗم٤مت سم٤مًم٘مٚم٥م أجْم٤م ،جَم٤مزٌ 

 -ارً وشمّمقُّ  ٤مايمً أو إدر ،٤مؾمقا  يم٤من هذا آًمتٗم٤مت إرادًة وشمٕمّٚم٘مً  ،اعمٕم٤م 

 -٤ميٙمقن حمٛمقدا ويٙمقن ُمذُمقُمً  ؛ا ؿمارويٙمقن  ،ُمـ ذًمؽ أن آًمتٗم٤مت يٙمقن ظمػما  وواوح

 ،أو اًمٜمٗمل ،قمٚمٞمف اًمٜمٝمل ٤مُمًٚم ٓمً  وذم يمالم رؾمقًمف  ُم٤م ضم٤م  ذيمر آًمتٗم٤مت ذم يمالم اهلل  وأيمثر

٤م( ٤م أو ُمٕمٜمقي  ًاٞم  اعٟم٤ًمن ذم ـمري٘مف )طمْمال وذًمؽ أن إصؾ أن يٛم ،ويمذا هق ذم يمالم اًمٕم٘مال  واًمٌٚمٖم٤م 

وم٢من آًمتٗم٤مت ظمروج قمـ شمٚمؽ  ؛ٚمتٗم٧موٓ ي ،ذم اؾمت٘م٤مُم٦م واـمٛمئٜم٤من طمتك يّمؾ إمم ُم٘مّمقده وهم٤ميتف

 -اًمّمٗم٤مت وٟم٤مىمٌض ل٤م

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئمئ ىئ يئ جب حب خب مب ژ ٹٹ --يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم ذم

 ،]هقد[ ژىب يب جت حت ختمت ىت يت جث مثىث يث حج مججح مح جخ حخ مخ

  -احلجر[] ژۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅژ ٹٹو

ًمٗمٔم٤م وُمٕمٜمك وهل يمثػمة  اًمقاردة ذم اًمٜمٝمل قمـ آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة دي٨مإطم٤م --وذم طمدي٨م اًمٜمٌل 

هق اظمتالس ): وم٘م٤مل ،قمـ آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة ؾم٠مخ٧م رؾمقل اهلل : ىم٤مًم٧م قمـ قم٤مئِم٦م : ُمٜمٝم٤م ،ضمدا

رواه اًمٌخ٤مري( ٓم٤من ُمـ صالة اًمٕمٌدِماٞمخيتٚمًف اًم
(1)

ٓ يزال ): اهلل ىم٤مل رؾمقل : ىم٤مل أيب ذر  قمـ ،

( رواه أمحد وأبق داود وم٢مذا سف وضمٝمف اٟمٍمف قمٜمف ؛اهلُل ُم٘مٌال قمغم اًمٕمٌد ذم صالشمف ُم٤م مل يٚمتٗم٧م

واًمٜم٤ًمئل واسمـ ظمزيٛم٦م وهمػمهؿ
(2)

وهن٤م  قمـ  ثالثسم أوص٤م  ظمٚمٞمكم » :ىم٤مل وقمـ أيب هريرة  ،

رواه اعُم٤مم  شًمتٗم٤مِت اًمثٕمٚم٥مواًمتٗم٤مٍت يم٤م ،وإىمٕم٤م  يم٢مىمٕم٤م  اًمٙمٚم٥م ،هن٤م  قمـ ٟم٘مرة يمٜم٘مرة اًمديؽ --صمالث

                                      
 (-١5٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

(، 662(، صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م )٧٧25(، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )2١2( وىم٤مل إرٟم١موط: صحٞمح ًمٖمػمه، ؾمٜمـ أيب داود )2٧5١6ُمًٜمد أمحد ) (2)

(، ًمٙمـ أؿم٤مر إمم شمّمحٞمحف ذم: أصؾ صٗم٦م 4165حف هق واًمذهٌل، ووٕمٗمف إًم٤ٌم  ذم: وٕمٞمػ اجل٤مُمع )( وصح642اعمًتدرك )

 (-214.  ٧اًمّمالة )
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أمحد وهمػمه
(1)

ـّ : ًاك وم٘م٤مل قمٞم): احلدي٨م اعمِمٝمقر وذم ، إن اهلل أُمر  سمخٛمس يمٚمامت أن أقمٛمؾ ا

ك سم٤مهلل يمٛمثؾ رضمؾ ؿماروإن ُمثؾ ُمـ أ ،ئ٤مؿماٞميمقا سمف ِمارأوٓهـ أن شمٕمٌدوا اهلل وٓ شم ؛ومُمريمؿ أن شمٕمٛمٚمقا اـ

ومٙم٤من يٕمٛمؾ  ،ل هذه داري وهذا قمٛمكم وم٤مقمٛمؾ وأّد إزمّ وم٘م٤م ،اؿمؽمى قمٌدا ُمـ ظم٤مًمص ُم٤مًمف سمذه٥م أو َوِرٍ. 

وإن اهلل أُمريمؿ سم٤مًمّمالة وم٢مذا صٚمٞمتؿ ومال  ؟!أن يٙمقن قمٌده يمذًمؽواك وم٠مجٙمؿ ير ،دهؾماٞموي١مدي إمم همػم 

احلدي٨م رواه أمحد  (--ومُمريمؿ سم٤مًمّمٞم٤مم ،شمٚمتٗمتقا وم٢من اهلل يٜمّم٥م وضمَٝمف ًمقضمف قمٌده ذم صالشمف ُم٤م مل يٚمتٗم٧م

واًمؽمُمذي
(2)

 :ؾمٛمٕم٧ُم أب٤م هريرة ي٘مقل: قمـ قمٓم٤م  ىم٤مل ،قمـ اسمـ ضمري٩م شُمّمٜمٗمف»اًمرزا. ذم قمٌد  وروى ،

ف أُم٤مُمف ،إٟمف يٜم٤مضمل رسمف ؛إذا صغم أطمديمؿ ومال يٚمتٗم٧م» وسمٚمٖمٜم٤م » :,يٕمٜمل قمٓم٤م ,ىم٤مل  -شوإٟمف يٜم٤مضمٞمف ،إن رسم 

شأن٤م ظمػم ًمؽ هـ شمٚمتٗم٧م إًمٞمف ؟ي٤م اسمـ مدم إمم ُمـ شمٚمتٗم٧م: أن اًمرب شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم ي٘مقل
(3)

- 

وىمد ضم٤م ت ذم اًمٜمٝمل قمـ » :شاًمتٛمٝمٞمد ح٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤م  وإؾم٤مٟمٞمد»اًمؼم ذم  اسمـ قمٌد ىم٤مل

وأوع اًمٕمٚمامُ  قمغم أن  ،ًمؽ آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة أطم٤مدي٨م حمٛمٚمٝم٤م قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم ُم٤م وصٗم٧ُم 

ٓم٤من ُمـ ِماٞماًم خيتٚمًٝم٤مآًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة ظمٚم٦ًم ): وىم٤مل رؾمقل اهلل  ،آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة ُمٙمروه

(اًمٕمٌد صالة
(4)

شا ًاػمووٝمقر اًمٗم٘مٝم٤م  قمغم أن آًمتٗم٤مت ٓ يٗمًد اًمّمالة إذا يم٤من ي ،
(5)

 وشمٗم٤مصٞمؾ ،ـها 

 -طُمٙمؿ آًمتٗم٤مت ذم اًمّمالة ُيٕمرف ذم يمت٥م اًمٗم٘مف

أنف يم٤من يٚمتٗم٧م ذم صالشمف  ،وىمد روي قمـ اًمٜمٌل » :ح اسمـ رضم٥م ًمّمحٞمح اًمٌخ٤مريؿمارقمـ  وم٤مئدة

ب سم٤مًمّمالة»: ٔمٚمٞم٦م ىم٤ملومروى ؾمٝمؾ سمـ احلٜم: عمّمٚمح٦م همػم ُمّمٚمح٦م اًمّمالة يٕمٜمل صالة اًمّمٌح  ؛صمق 

إمم اًمِمٕم٥م  ٤ميم٤من أرؾمؾ وم٤مرؾًم »: وىم٤مل ظمرضمف أبق داود شومجٕمؾ رؾمقل اهلل يّمكم وهق يٚمتٗم٧م إمم اًمِمٕم٥م

واحل٤ميمؿ وصححف شصحٞمحف»سمـ ظمزيٛم٦م ذم وظمرضمف ا شُمـ اًمٚمٞمؾ  رس
(6)

وهذا ومٞمف وع سملم اًمّمالة  ،

شوأن٤م ذم اًمّمالة ِمالضمٝمز ضمٞمإ  ٕ» :وُمـ هذا اعمٕمٜمك ىمقل قمٛمر  ،واجلٝم٤مد
(7)

وىم٤مل قمـ ىمقل  ،ـها 

سمؾ  ،اًمٜمٗمس اعمذُمقم ٨موًمٞمس ومٙمر قمٛمر ذم دمٝمٞمز اجلٞمقش ذم اًمّمالة ُمـ طمدي» :دٟم٤م قمٛمر اعمِم٤مر إًمٞمفؾماٞم

                                      
 ( ووٕمػ إؾمٜم٤مده إرٟم١موط، وًمٙمـ ىم٤مل ؿم٤ميمر: إؾمٜم٤مده صحٞمح، وم٤مهلل أقمٚمؿ-6٧١4ُمًٜمد أمحد ) (٧)

  -( وصححف إًم٤ٌم2641( وصححف إرٟم١موط، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )٧١٧١١ُمًٜمد أمحد ) (2)

 (-12١١ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزا. ) (1)

 -( هٙمذا ُمقىمقوم٤م قمغم قم٤مئِم٦م 651١مل أىمػ قمٚمٞمف ُمرومققم٤م اذا اًمٚمٗمظ، وضم٤م  ذم ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿماٞم٦ٌم ) (6)

 (-٧١1.  2٧اًمتٛمٝمٞمد ) (5)

 قمغم ذط اًمِمٞمخلم- صحٞمح( وىم٤مل: 2611(، اعمًتدرك )664( وصححف إًم٤ٌم ، صحٞمح اسمـ ظمزيٛم٦م )2٧4ؾمٜمـ أيب داود ) (4)

 ، ُمٕمٚم٘م٤م جمزوًُم٤م سمف(-٧22١صحٞمح اًمٌخ٤مري )سمٕمد طمدي٨م  (١)
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الة  ،هق ُمـ ٟمقع اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وم٢مٟمف يم٤مَن قمٔمٞمؿ آهتامم سمذًمؽ ومٙم٤من يٖمٚم٥م قمٚمٞمف اًمٗمٙمُر ومٞمف ذم اًمّم 

ف سمذًمؽ همٚم٥م قمٚمٞمف اًمٗمٙمر ذم ضمٞمش ؾم٤مري٦م سمـ زٟمٞمؿ سم٠مرض اًمٕمرا. وهق خيٓم٥م وُمـ ؿمدة اهتامُم ،وهمػمه٤م

ومٙم٤من ؾم٥ٌَم  ،ومٗمٕمؾ ؾم٤مري٦م ُم٤م أُمره سمف قمٛمر ،صقشمف وم٠مخٝمٛمف اهلل ومٜم٤مداه وم٠مؾمٛمٕمف اهلل ؛يقم اجلٛمٕم٦م قمغم اعمٜمؼم

٥ُم ضمزي٦َم اًمٌحريـ وأن٤م ذم اًمّمالة: سمٚمٖمٜمل أن قمٛمر ىم٤مل»: وىم٤مل ؾمٗمٞم٤من اًمثقري ،اًمٗمتح واًمٜمٍم ًِ  شإ  ٕطم

يمٚمف ُمـ ؿمدة اهتامم قمٛمر سم٠مُمر اًمرقمٞم٦م وُم٤م  وهذا ،٤مم سمـ قمروة قمـ أبٞمف أن قمٛمر ىم٤مًمفرواه ويمٞمع قمـ هِمو

٤مؾمتف لؿ ذم ؾماٞمومٞمف صالطمٝمؿ ومٙم٤من يٖمٚم٥م قمٚمٞمف ذًمؽ ذم صالشمف ومتجتٛمع ًمف صالة وىمٞم٤مم سم٠مُمقر إُم٦م و

ٜمٗمس وًمٞمس هق ُمـ سم٤مب طمدي٨م اًم ،وهذا يمٚمف ُمـ اضمتامع اًمٕم٤ٌمدات وشمداظمٚمٝم٤م» :ىم٤مل شطم٤مًم٦م واطمدة

شاعمذُمقم
(1)

  -اٟمتٝمك يمالُمف  

أومْمؾ اًمِمٝمدا  قمٜمد اهلل يقم ): ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل قمـ أيب ؾمٕمٞمد اخلدري : أظمرى أطم٤مدي٨م

أوئلؽ يتٚمٌٓمقن ذم اًمٖمرف ُمـ  ،اًم٘مٞم٤مُم٦م اًمذيـ يٚم٘مقن ذم اًمّمػ إول ومال يٚمٗمتقن وضمقَهٝمؿ طمتك ي٘متٚمقا 

: ىم٤مل اعمٜمذري ،( رواه اًمٓمؼما قمٚمٞمٝمؿ٤ًمب وإذا وحؽ رسمُّؽ إمم ىمقم ومال طم ،اجلٜم٦م يْمحؽ إًمٞمٝمؿ رسمؽ

ٌ ٓمقن)وُمٕمٜمك  -ـها شسم٢مؾمٜم٤مد طمًـ» أمحد ُمثٚمف ُمـ طمدي٨م ٟمٕمٞمؿ  وروى ،ٓمجٕمقن ويتٜمّٕمٛمقنيْم: هٜم٤م (يتٚم

سمـ قمامر
(2)

- 

إذا طمدث اًمرضمؾ سم٤محلدي٨م صمؿ اًمتٗم٧م ومٝمل ): ىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

( رواه اًمؽمُمذيأُم٤مٟم٦م
(3)

-  

: ىم٤مل قمـ أيب هريرة : شحٞمحفص»ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري ذم  ٤م ظمػِم ظمٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم وذم صٗم٦م ٟمٌٞمٜم

ٌَْٕم٧ُم اًمٜمٌل  » أو  ،أؾمتٜمٗمض ا٤م ااسمٖمٜمل أطمج٤مرً ): وم٘م٤مل ،ومدٟمقت ُمٜمف ،ومٙم٤من ٓ يٚمتِٗم٧ُم  ،وظمرج حل٤مضمتف ،اشّم

 ،قمٜمف وأقمرو٧م ،ومقوٕمتٝم٤م إمم ضمٜمٌف ،وم٠متٞمتف سم٠مطمج٤مٍر سمٓمرف صمٞم٤ميب ،(وٓ رْوٍث  ،وٓ شم٠متٜمل سمٕمٔمؿ ،ٟمحقه

شاـأتٌٕمف ْماك ومٚمام ىم
(4)

-  

َح ًمٚمٌخ٤مري وهمػممه٤م  شإدب اعمٗمرد»ُمًٜمد أمحد و وذم يم٤من إذا اًمتٗم٧م اًمتٗم٧َم »أنف  ذم صٗمتف  وُصح 

                                      
 (-1١2.  2ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ رضم٥م ) (٧)

( وىم٤مل إرٟم١موط: طمدي٨م ىمقي، اجلٝم٤مد ٓسمـ 226١4(، ُمًٜمد أمحد )25٧6، 25٧1(، جمٛمع اًمزوائد )6٧1٧اعمٕمجؿ إوؾمط ) (2)

 (-٧٧١١(، وصححف إًم٤ٌم  ذم: صحٞمح اجل٤مُمع )66اعم٤ٌمرك )

 ( وطمًٜمف إًم٤ٌم -6646(، ؾمٜمـ أيب داود )٧252ًمؽمُمذي )ؾمٜمـ ا (1)

 (-٧55صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (6)
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ش٤موٞمٕمً 
(1)

ة إذا ٟمٔمر إمم ًارأراد ٓ يٚمقي قمٜم٘مف يٛمٜم٦م وي: وىمٞمؾ ،أراد أنف ٓ ي٤ًمر. اًمٜمٔمر»: ىم٤مل اًمزسمٞمدي ،

ش٤مويدسمر وٞمٕمً  ٤موًمٙمـ يم٤من ي٘مٌؾ وٞمٕمً  ،ٗمٞمػوإٟمام يٗمٕمؾ ذًمؽ اًمٓم٤مئُش اخل ، ِمالاًم
(2)

خ ِماٞموأورد اًم ،ـها 

وذيمر  ،صحٞمح سمِمقاهده: وىم٤مل شمل يٚمتٗم٧مِماك يم٤من إذا ُم» :طمدي٨م شاًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م»إًم٤ٌم  ذم 

يم٤من » :وقمـ قمقف ىم٤مل ،شًمٞمس ومٞمف يمًؾ ٤مجمتٛمٕمً ِماك ُمِماك وإذا ُم» :قمـ اسمـ قم٤ٌمس ُمرومققم٤م سمف وزاد: ُمٜمٝم٤م

اًم  ًّ وإؾمٜم٤مده ُمرؾمؾ صحٞمح ش٤مإٓ وٞمٕمً  وٓ يٚمتِٗم٧ُم  ٓ يْمحؽ إٓ شمٌ
(3)

- 

ذه٥م إمم سمٜمل قمٛمرو سمـ قمقف  أن رؾمقل اهلل »: اًمّمحٞمحلم قمـ ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد اًم٤ًمقمدي  وذم

ومّمغم  ،ٟمٕمؿ :ىم٤مل ،؟أتّمكم ًمٚمٜم٤مس وم٠مىمٞمؿ :وم٘م٤مل ،ومج٤م  اعم١مذن إمم أيب سمٙمر ،ومح٤مٟم٧م اًمّمالة ؛ًمٞمّمٚمح سمٞمٜمٝمؿ

ومّمٗمؼ اًمٜم٤مس ويم٤من  ،طمتك وىمػ ذم اًمّمػ ومتخٚمص ،الةواًمٜم٤مس ذم اًمّم ومج٤م  رؾمقل اهلل  ،أبق سمٙمر

وم٠مؿم٤مر إًمٞمف رؾمقل  ،ومرأى رؾمقل اهلل  ،ومٚمام أيمثر اًمٜم٤مس اًمتّمٗمٞمؼ اًمتٗم٧م ،أبق سمٙمر ٓ يٚمتٗم٧م ذم صالشمف

 ،ُمـ ذًمؽ ومحٛمد اهلل قمغم ُم٤م أُمره سمف رؾمقل اهلل  ،يديف ومرومع أبق سمٙمر  ،أن اُمٙم٨م ُمٙم٤مٟمؽ: اهلل 

ي٤م أب٤م سمٙمر ): ومٚمام اٟمٍمف ىم٤مل ،ومّمغم وشم٘مدم رؾمقل اهلل  ،اًمّمػصمؿ اؾمت٠مظمر أبق سمٙمر طمتك اؾمتقى ذم 

 ،ُم٤م يم٤من ٓسمـ أيب ىمح٤موم٦م أن يّمكم سملم يدي رؾمقل اهلل  :وم٘م٤مل أبق سمٙمر (؟ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن شمث٧ٌم إذ أُمرشمؽ

ٌ  ذم صالشمف ومٚمٞمًٌح وم٢مٟمف إذا ؾمٌح ؿمالُمـ راسَمُف  ؟!ُم٤م زم رأجتٙمؿ أيمثرشمؿ اًمتّمٗمٞمَؼ ): وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

(وإٟمام اًمتّمٗمٞمؼ ًمٚمٜم٤ًم  ،ٞمفاًمتُِٗم٧َم إًم
(4)

- 

ذم اًمٓمريؼ  ِمالوم٤مًمرضمؾ يٛم: يمالم احلٙمام  واًمٌٚمٖم٤م  أُمثٚم٦م يمثػمة عمٕم٤م  وشمٕمٌػمات آًمتٗم٤مت وذم

وذم ذًمؽ ُمٚمحٌظ أُمٜمل  ًمألخ اعمج٤مهد  ،وٟمحق ذًمؽ ،ظم٤مئٌػ أو ؾم٤مر. أو همري٥ٌم اسمـ ؾمٌٞمؾ: ويٚمتٗم٧م

ٌّف ًمف أو قمـ  فوم٢من اطمت٤مج إمم اًمٜمٔمر قمـ ضم٤مٟمٌ ؛٤متقمغم إخ اعمج٤مهد طمٞم٨م ؾم٤مَر أٓ يٙمثر آًمتٗم !ومٚمٞمتٜم

وح ذم ِماروهق ُم ،وختتّص سمف دورات إُمـ ،  يٜمٌٖمل شمٕمّٚمٛمفؿمالوهذا  ،ومٚمٞمتخذ ًمذًمؽ طمٞمٚم٦مً  ،ظمٚمٗمف

ومٝمق ُمـ اًمٕمٚمؿ  ،وقمغم اعظمقة اعمج٤مهديـ أن يتداوًمقا ويتٜم٤مىمٚمقا ومٞمف اخلؼماِت واعمٕمٚمقُم٤مت ،ُمذيمراهت٤م

ٟم٥م اعقمداداًمٜم٤مومع ٕنف ُمـ مخ٦م اجلٝم٤مد واحلرب ومٝمق ضم٤م  -واهلل اعمقومؼ ،ٟم٥م ُمـ ضمقا

وضمٝمف أنف وىمٕم٧م ُمٜمف اعؿم٤مرة  ؛(إذا طمّدث اًمرضمؾ سم٤محلدي٨م صمؿ اًمتٗم٧َم ومٝمل أُم٤مٟم٦مٌ ): ذم احلدي٨م وشم٘مدم

                                      
 ( وطمًٜمف إًم٤ٌم -٧1٧5( وطمًٜمف إرٟم١موط، إدب اعمٗمرد )466ُمًٜمد أمحد ) (٧)

 (-١6.  5شم٤مج اًمٕمروس ) (2)

 (-2١64اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ) (1)

 (-466صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (6)
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هٞمتف أن يًٛمع يمالُمف هذا أطمٌد همػم اًمذي يتحدث إًمٞمف  -ومٙم٤من ذم ىمقة اًمتٍميح سم٤مٓئتامن ؛إمم يمرا

أو يمٚمٛمف  ،ذم ـمريؼِماك أن يٚمتٗم٧م اًمرضمؾ إذا ُماف اًمٕمرب وهمػمهؿ ي٠منٗمقن ؿمارسمٕمُض يمؼما  وأ ويم٤من

وإن يم٤من أصٚمف ُمالطمٔم٦م  ،وهذا إظمػُم ُمٔمَٝمٌر ُمـ ُمٔم٤مهر اًمٙمؼم واًمتٕم٤مزم واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،أطمٌد ُمـ ظمٚمٗمف

ه١مٓ   ـًمٙم ،ذم إُمر وقمدم اًمؽماضمع وُمٜم٤مومرة هٞمئ٦م اخل٤مئػ اعمؽمدد اًمْمٕمٞمػْمال ُمٕمٜمك صحٞمح وهق اعم

ومٜمرّد ُمٜمف ُم٤م يم٤من ٓ ًمٗم٤مئدة ُمٕمتؼمٍة  ،عِ ِمارحـ أهؾ اعؾمالم ٟم٘مّٞمده سم٘مٞمد اًموٟم ،اعمتٙمؼميـ همٚمْقا ذم هذا اعمٕمٜمك

ًٌ  ٤موٟم٘مّر ُمٜمف ُم٤م يم٤من طمزُمً  ،ومٝمق يمؼٌم ٟمٕمقُذ سم٤مهلل ُمٜمف ،إٓ جمرد اًمؽموّمع واًمتٛمّٞمز ًمٕمدّو ذم  ٤مواؾمت٘م٤مُم٦م أو شمرهٞم

 اًمٕمدو أقمٜمل ُمقـم شهذا اعمقـمـ» اهلل إٓ ذم ٙمرهٝم٤م٦م وطمريم٦م اعمتٙمؼم أو اعمتٌخؽم يِماٞموُم ،ُمقـمٜمف
ِ
ـ ًم٘م٤م 

  -واهلل أقمٚمؿ ،عره٤مِب اًمٕمدوّ 

 ،ٕن آًمتٗم٤مت يقهؿ أنف ظم٤مئػ وومٞمف ري٦ٌم وإزرا  سم٤مًمٜمٗمس ؛هؾماػمُمـ يمره آًمتٗم٤مت ذم : ذًمؽ ُمث٤مل

وهذا  ،ومٝمذا صحٞمح ُمٕمتؼم ،وٟمحق ذًمؽ ،وشمٕمّرض ًمألذى سم٤مًمٜمٔمر إمم ُم٤م يٙمره ،واٟمِمٖم٤مل قمـ ُم٘مّمقده

ـٌ  ًِ  ٛمفيم٠من يٜم٤مديف إٟم٤ًمن ويٙمٚم ،قمّل ًمالًمتٗم٤متِمارداقمل اًموُمـ شمرك آًمتٗم٤مت ويمرهف ُمع وضمقد اًم -حم

 ، ٌ ًالومٝمذا ُم ،ذم ـمري٘مفْمال وٟمحق ذًمؽ ومال يٚمتٗم٧م سمؾ يٛم ،أو يًتٖمٞم٨م سمف ُمٚمٝمقف ،ويدقمقه إمم ظمػم

 ،وم٢من يم٤من قمـ يمؼم ذم ٟمٗمًف ومٝمق اًمٙمؼم اًمذي هق يمٌػمة ُمـ اًمٙم٤ٌمئر ؛وهق ُمٔمٜم٦م اًمٙمؼم واًمتٕم٤مزم ،ئ اخلٚمؼؾماٞم

 -قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمٜمف

 ذم ؛كأو ُمـ صٗم٤مِت احلٛم٘م ،اعمرو ة قارميمره اًمٕمٚمامُ  يمثرة آًمتٗم٤مت ذم اًمٓمريؼ وقمدوه ُمـ ظمو

أو ىم٤مل ,ُمؽ ُمـ إمحؼ ظمّمٚمت٤من ٓ شمٕمد :وىم٤مل قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز»: ٓسمـ ُمٗمٚمح شقمٞم٦مِمارأداب اًم»

شقم٦ُم اجلقابؾماريمثرُة آًمتٗم٤مِت و: ,ُمـ اجل٤مهؾ
(1)

ىم٤مل »: ؼمٓسمـ قمٌد اًم شاج٦م اعمج٤مًمس»وومٞمٝم٤م وذم  ،

شًمٞمس ُمـ اعمرو ة يمثرة آًمتٗم٤مت ذم اًمٓمريؼ :إسمراهٞمؿ اًمٜمخٕمل
(2)

- 

)يتٌع إن ؿم٤م  اهلل(
(3)

 

 



                                      
 (-2٧2.  2أداب اًمنمقمٞم٦م ) (٧)

 (-٧12.  ٧(، اج٦م اعمج٤مًمس )22١.  2أداب اًمنمقمٞم٦م ) (2)

سمٛمدة يًاػمة، وفم٤مهٌر أن احلدي٨م مل يتؿ  ؿمارطمف سمٕمد، وٓ ٟمدري هؾ  ( يم٤مٟم٧م هذه هل احلٚم٘م٦م إظمػمة اًمتل ُٟمِمارت ىمٌؾ اؾمتِمٝم٤مد اًمِماٞمخ 1)

  ]اًمٜم٤مذ[ ن شمٙمقن إومم-أتؿ اًمِماٞمُخ اًمِمارح وًمٙمٜمف مل ُيٜمِمار؟ أم أنف مل ُيتؿ  اًمِمارح أصاًل؟ ٟم٠ًمل اهلل أ
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 وًمًٜم٤م ٟمجٝمٚمٝمؿ وٓ ،ُ  ُمـ ُمٕمدٟمف ٓ يًتٖمربِمالواًم ،وٓ هق سم٤معمٗم٤مضمئ ًمٜم٤م ،سمٖمري٥م قمٚمٞمٝمؿ ًمٞمس

 ،ىمٞمؿ قمغم احل٘مٞم٘م٦م ٓ ديـ وٓ شم٘مقى هلل وٓ أظمال. وٓ ؛ي٦مِمارطمث٤مًم٦م اًمٌ ؛خيٗمك قمٚمٞمٜم٤م طم٤ملؿ ُمـ أول يقمٍ 

شمٜمٓمكم قمغم اًمٗم٤مرهملم ُمـ ُمٕم٤م   ات ضمقوم٤م  يم٤مذسم٦م إٟمامُمـ ؿمٕم٤مرات وقم٤ٌمر ,وٓ سمد,إٓ ُم٤م يتِمّدىمقن سمف 

 -اًمٗمْمٞمٚم٦م واًمديـ احلؼ

 ،ٛمق اًمٗمجقر واًم٘مذارةُمٕمٚم   --عمجرُمقن اًمٗمجرةا --!ي٦م اًمٞمقمِماراًمٌ اًمذيـ ي٘مقدون ،إهنؿ إُمريٙم٤من

 أهؾ ،ٓم٤منِماٞمأهؾ اجلريٛم٦م واًمِمذوذ واعمُجقن وآٟمحالل وقم٤ٌمدة اًمِمٝمقات واًم ،إرض اعمٗمًدون ذم

واًمِمّح واجلِمع  أهؾ اًمتخٛم٦م وإن٤مٟمٞم٦م ،ًمتٙمؼم واًمٖمٓمرؾم٦م واًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان قمغم اًمِمٕمقباًمتجؼم وا

اعمًتٙمؼمون قمـ  ،وإُمر واًمٜمٝمل يٕمتف وطم٘مف ذم احلٙمؿؿماراًمٙم٤مومرون سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ و ،واًمٓم٤ٌمع اًمٌٝمٞمٛمٞم٦م

 -واًم٤ًمسّمقن ًمرؾمؾ اهلل واعمًتٝمزئقن اؿ ،اعمٙمذسمقن ًمرؾمؾ اهلل ورؾم٤مٓشمف -!قم٤ٌمدشمف ؾمٌح٤مٟمف

ٌُّ أخٞمً ٌّف واؾمتٝمزأ سمف ، اقا حمٛمدً قا اًمذيـ ؾم ,أخٞمس رئٞمس أُمريٙم٤م  ؟ومَحْقه ،ووىمٗمقا ُمع ُمـ ؾم

ٟمٌّل أرؾمٚمف اهلل  ي٦م وي٘مقل إٟمفِماريٙمِذب قمغم اًمٌ ؛يم٤مذٌب   ايٕمت٘مد أن رؾمقَل اهلل حمٛمدً  ,وؾم٤مئُرهؿ يمذًمؽ

َن اًمذي وأن هذا ؟!وًمٞمس هق يمذًمؽ وٓ أرؾمٚمف اهلل وٓ أوطمك إًمٞمف ،ًمٚمٜم٤مس يم٤موم٦مً   ضم٤م  سمف حمٛمٌد  اًم٘مرم

ٌ  ُِمـ ووِٕمِف هق  ويٕمت٘مد زُمرُة إُمريٙم٤من أن هذا اًم٘مرمن يمت٤مٌب ُمتخٚمٌػ  ؟!, حمٛمد,يمِذٌب واومؽما

ٟٓمتٝم٤مك طم٘مق.  وأنف ي١مؾمس ،يذُّمقٟمف أؿمد اًمذمّ  ،ش٤مإره٤مسمً »و ش٤مقمٜمٗمً » اًمتخٚمػ وإمم ُم٤م يًٛمقٟمفإمم  يدقمق

ل٤م إن مل شمثر قمٚمٞمٝمؿ وشمرضمع إمم را٤م  وويٌؾ  ،ي٦م إذ ي٘مقده٤م أُمث٤مُل ه١مٓ ِمارويح اًمٌ ---؟!اعٟم٤ًمن واعمرأة

 -!اعمتٌٕملم لُداه ويمتٌف ورؾم٤مًمتف وشمًٚمؿ ىمٞم٤مده٤م خلٞم٤مره٤م أت٤ٌمِع رؾمؾ اهلل وأوًمٞم٤مئف

اؾمتٚمؿ ه١مٓ  وأؾمالوُمٝمؿ زُم٤مَم اًم٘مٞم٤مدة ذم  ,اعؾمالم أُم٦م,همٗمٚم٦م سمؾ ٟمقُمف قمٛمٞم٘م٦م ُمـ أهؾ احلؼ ذم 

ٟمٞم٦م ُمٌٜم٤مه٤م قمغم ا وىمد أؾمًقا طمْم٤مرة ُم٤مدي٦م ،إرض ًمٙمٗمر سم٤مًمديـ وسم٤مًمٞمقم أظمر واعهمرا. ذم اعمتٕم٦م ؿمٝمقا

ُمـ  سمال وازٍع وٓ ىمٞمدٍ  ،ٚم٦ٍم يم٤مٟم٧م وقمغم طم٤ًمب أٍي يم٤منؾماٞماًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م ومرص٦م ًمٚمٛمتٕم٦م سم٠مج٦ِم و ورؤي٦م ،واًمؽمف

 -ديـ أو ظمقف ُمـ اع  اخل٤مًمؼ اًمٙمٌػم اعمتٕم٤مل

ًمتّمّدر ًم٘مٞم٤مدة اًمٕم٤ممل ٤مؾم٦م ويزامحقن احلْم٤مرات و ٤موًمقن اًاٞمقم٤ممل اًم ومل يٙمـ لؿ سمد  وهؿ خيقوقن

ٟمٞم٦م اًمٗم٤مؾمدة اخلٌٞمث٦م سمزظم٤مرف ُمـ اًم٘مٞمؿ اعٟم٤ًمٟمٞم٦م  أن يزظمرومقا طمْم٤مرهتؿ وصم٘م٤مومتٝمؿ هذه اًمِمٝمقا

 ُمـ سم٘م٤مي٤م وٛمػم إٟم٤ًمّ  ٓ ُيٜمٙمرؿمالُمع  ،وُمقاوٕم٤مٍت اضمتامقمٞم٦م شمتٔم٤مهر سم٤مًمٗمْمٞمٚم٦م ،وإظمالىمٞم٦م
ٍ
وإرادٍة  ، 
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ـَ ٟمٗمًف دائاًم  أن يٜمِم٠م ٓ سمد وشمالُوم اضمتامقمل  ،دقم٤موى اًمٖمرورةسم٤مًم ـمٌٞمٕمٞم٦م لذا اًمٙم٤مئـ اعٟم٤ًم  أن يٓمٛمِئ

 ُم٤م ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ُمـ ؿماٞمواحل٘مٞم٘م٦م ٓ شم٤ًموي  وومت٤مٌت ُمـ احلؼ ،٤مئً ؿماٞمقمٜمف زظم٤مرُف ٓ شمٖمٜمل ُمـ احلؼ 
ِ
ئ٤م سم٢مزا 

 -واًمٙمٗمر واعحل٤مد واًمٗم٤ًمد - قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل احلؼ,اًمْمالل وآٟمحراف 

ًً  ,ُمٜمِٙمريـ ُمًتٙمؼميـ همػَم ُمٕمؽموملم ,وىمد اىمتًٌقا  ر رؾم٤مٓت اهلل ُمـ ٤مىمٌ ام ؾماٞموٓ  ،أؿمٕم٦م أنقا

وم٠مظمذوا سمٕمض ُم٤م يقاومؼ أهقا هؿ واؾمتٜم٤مروا ذم اًمٗمٙمر  ،رؾم٤مًم٦م اعؾمالم وٟمٌّل اعؾمالم اخل٤مشمؿ حمٛمٍد 

 --!بسم٤مٕؾم٤ٌم اًمٕم٘مؾ وأصقل اعمٕمروم٦م واًمٜمٔمر واًم٘م٤مٟمقن واعدارة واًمتدسمػم وإظمذ واًمٌح٨م وصٜم٤مقم٦م

ٿ ٿ ٿ ٹ ژ ،وُمٜمتٝمك إراداهتؿ هل ىمّم٤مرى هم٤مي٤مهتؿو ،وهؿ أهُٚمٝم٤م وقمٌٞمُده٤م ،وشمٗمرهمقا لذه اًمدٟمٞم٤م

 ،ويم٤مٟم٧م احلْم٤مرة اخلرىم٤م  اجلقوم٤م  اعمزّيٗم٦م ،واًمت٘مٜمٞم٦م ومٙم٤مٟم٧م هنْمتٝمؿ اًمدٟمٞمقي٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م ]اًمروم[ ژٹ ٹ

وؿمٕم٤مرات اعٟم٤ًمٟمٞم٦م  ،اًمٕمداًم٦م واحل٘مق. ًمإلٟم٤ًمن واحلٞمقان وهمػمه٤م ودقم٤موى ،ويم٤مٟم٧م احلري٤مت اعمزقمقُم٦م

ي٦م )اًمديٛم٘مراـمٞم٦م( ِمار٨م اخل٤مدع اًمذي همروا سمف اًمٙمثػميـ ُمـ همقهم٤م  اًمٌاحلٙمؿ اخلٌٞم وٟمٔم٤مم ،وإظمالىمٞم٦م

ذم همٞم٦ٌٍم ُم١مىمت٦ٍم  ؛وسمال ً  ،ي٦مِمارومٙم٤مٟمقا ومتٜم٦م قمغم اًمٌ --ُمـ أنٔمٛم٦م آضمتامع وآىمتّم٤مد وأُمث٤مل هذه اًم٘مٞمؿ ويمثػم

 --!اًمّم٤محللم اًمٕم٤مسمديـ ًمف طم٘م٤م ٕهؾ احلؼ إظمٞم٤مر أت٤ٌمع ديـ اهلل ورؾم٤مٓشمف وقم٤ٌمِده

ـٌ إٓ وذم ُهدى اهللؿمالطمْم٤مرهتؿ وإٓ ومام ذم  ًَ ظمػٌم ُمٜمف وأطمًـ  اًمذي ضم٤م  سمف رؾمقًمف  ٌ  طَم

 -يٕمٚمٛمقن وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ ،وأبرك

سمقار. وقمِد اهلل ًمٕم٤ٌمده  وٓطم٧م ،وقم٤مدشمف ذم ظمٚم٘مف يمام هل ؾمٜم٦م اهلل  ،وح٤م دار اًمزُم٤من دورشمف

 ،يؽ ًمف(ؿماروطمده ٓ  ٤ٌمدة اهلل اًمتقطمٞمد )قم ُمـ أهؾ ،ض اهلل ُمـ هذه إُم٦م اعؾمالُمٞم٦مىمٞم   ،اًمّم٤محللم

َُمـ هنْمقا ًمتزيٞمػ هذه احلْم٤مرة  ،واًمٕمزم واًمٖمػمة واًمتْمحٞم٦م أهؾ اًمت٘مقى وإُم٤مٟم٦م واًمٕمٗم٤مِف واًمّمد.

 ،وٟمّقر ىمٚمقاؿ سمٛمٕمرومتف واعيامن سمف وسمققمِده احلؼ ،ي٦مِمارىمٞم٤مدة اًمٌ ؾمالقمـ يمر اًمٗم٤مضمرة ونٓمٞمٛمٝم٤م وإزاًمتٝم٤م

اًمٖمرسم٦ِم  ىمًقةَ  ,ةٍ ّماػمقمغم سم,ودمِّمٛمقا  ،ريـ قمـ ؾم٤مقمد اجلدّ وم٘م٤مُمقا ُمِمٛمّ  ،إمم اًمٓمريؼ اًمّمحٞمح وهداهؿ

رَة اًمٚم ْقمِ   ،وٝمقٌر ُم٤ٌمَرٌك ُمـ أُمتٝمؿ اخلػّمة وُمٕمٝمؿ ،ُمًتٕمٞمٜملم سمراؿ وُمقٓهؿ  ،واًم٘مٚم٦ِم واًمْمٕمػ وُمرا

طمرسم٦م أقمدا  اهلل وىمٚم٥ُم هذه احلْم٤مرة اخلٌٞمث٦م  جي٤مهدون هذه اًمدوًم٦م اًمٙم٤مومرة اًمٗم٤مضمرة اًمتل هل رأُس 

 -ذا اًمقىم٧ماًمْم٤مًم٦م ذم ه

 يريدون شمٖمٞمػم ىمٞمٛمٜم٤م وٟمٛمطَ  شاعره٤مسمٞملم» أن ه١مٓ : ده٤مىمٜمتٝمؿ وأطم٤ٌمرهؿ ُمـ يمؾ صقٍب  ومتّم٤ميح

وطمده  وإُمُر هلل  ،٤مواهلل إٟمٜم٤م ًمٜمريد أن ٟمٖمػم ىمٞمٛمٙمؿ اًمٗم٤مؾمدة وٟمٜمًٗمٝم٤م ٟمًٗمً  !وصدَ. اًمٙم٤مذسمقن ،قمٞمِمٜم٤م

يمام هل اًمٕم٤مدة ذم  ،اًمٗم٤مضمرةهذه اًمدوًم٦م  ويم٤من أول إُمر أن اؾمتٝم٤مٟم٧م اؿ --قمغم يمؾ طم٤مل ا أوٓ ومظمرً 
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يمثػمة  احلراؿ وضمٜمّدت ل٤م ُمـ اًمٚم٘مٓم٤م  وإنذال أضمٜم٤مدً  ت اجلٞمقش اجلرارةُمع أهن٤م ضمر   ،اًمت٤مريخ أجْم٤م

 -  ُمـ اًمٗمْمٞمٚم٦م واًمٜمزاه٦ِم وإظمال.ِمالشمتٔم٤مهر سم إٓ أهن٤م يم٤مٟم٧م ،٤موـمٛمٕمً  ٤مظمقومً 

ج ُمتٙمررة ه٤م يم٤مٟمقا أذاىمقه واؾمتحرت ومٞمٝمؿ أهقال٤م وذاىمقا ٟمامذ ومٚمام محٞم٧م رطمك احلرب وـم٤مل قمٛمره٤م

وٟمزوم٧م ُمع  ،ؾمالإظمرى ُمـ ـمٕمقم اعمقت واًم٘متؾ واجلراح واحلرُم٤من واح  ُمـ إُمؿ ا أُمتٜم٤م ويمثػمً 

ـُ  ئ  يمِمٗمقا قمـ ؾمق اهتؿ وأُم٤مـمقا سمراىمع اخلَُدع ،واؾمتِمٕمروا اعمٝم٤مٟم٦م وؿم٤مرومقا اًمٞم٠مس ،أُمقالؿ دُم٤مئٝمؿ ظمزا

ٌّط اعم ،ٜم٦مومخقا إمم طم٘مٞم٘م٦م طمْم٤مرهتؿ اعمٜمت ،قمـ وضمقهٝمؿ اًمٙم٤محل٦م ٌّٓمقن خت دواقمل ٟمٗمقؾمٝمؿ  وع سملمّماريتخ

ُمٜمّمٌٝمؿ ذم اًمٕم٤ممل ُمـ اًمتٛمٔمٝمر  اًمٙم٤مذسم٦م وُم٤م ي٘متْمٞمف شهؿ وإٟم٤ًمٟمٞمتٝمؿْمارن» يرة ودقم٤مويِماراخلٌٞمث٦م اًم

 -!ؿم٠مهنؿ وهؿ أهٚمٝم٤م إمم ه٤مرؾم٦م اًم٘مذارة اًمتل هل ا وجل١موا ُم١مظمرً  ،سم٤مًمٗمْم٤مئؾ

إٓ أهنااااااؿ قماااااا٤مدوا يتٛمٔمٝماااااارون  ،احلاااااارب ُمااااااع أهنااااااؿ ُم٤مرؾمااااااقا هااااااذه اًم٘مااااااذارة ذم أومٖم٤مٟمًاااااات٤من ذم أول هااااااذه

ي٘مّمادون اعماادٟمٞملم اًمْمإمٗم٤م  اًماذيـ ٓ ؿماا٠من  ؛ىماذرةً  ٤مطمتاك قما٤مدوا أن ُمااـ ضمدياد يامرؾماقن طمرسًماا ،ْماارسم٤مًمتح

وي٘متٚماقن ُماع واطماٍد ُمٔمٜماقٍن  ،عمجارد اًمتٝمٛما٦م واًمٔمٜما٦م واًمِماٌٝم٦م وي٘مّمٗمقن اًمٌٞمقت قماغم ؾما٤ميمٜمٞمٝم٤م ،لؿ سم٤محلرب

سماااؾ يت٘مّّمااادون اعمااادٟمٞملم ذم أقمراؾماااٝمؿ وقمااازا اهتؿ  ؛قخِمااااٞماًمٜمًااا٤م  وإـمٗمااا٤مل واًم اًمٙمثاااػَم ُماااـ اًمْمااإمٗم٤م  ُماااـ

ى ذم ىماااااار ،٤موإره٤مسًماااااا ٤مًمٚمٜماااااا٤مس وإرقم٤مسًماااااا ا شمٜمٗمااااااػمً  ،اتِماااااااروجيرطمااااااقن اًمٕم ،اتِمااااااارومٞم٘متٚمااااااقن اًمٕم ؛وُمدارؾمااااااٝمؿ

اعمجرُماااقن  وياااٜمجح ،وأيمثااار ذًماااؽ ٓ شمٓم٤مًماااف وؾمااا٤مئؾ اعقماااالم اًمٕم٤معمٞمااا٦م ،أومٖم٤مٟمًااات٤من وذم سمٚمااادات وزيرؾمااات٤من

 -إوم٤ميمقن ذم إظمٗم٤مئف

ويب ويم٤مسمؾ صمؿ ظمقؾم٧م ؾماروضمالل مسم٤مد و ٜمد صمؿ ىمٜمده٤مر إمم ٟمقرؾمت٤من ويُمٜمَرومٛمـ هرات وهٚمٛم

ٌس  --وهمػمه٤م وعمدارس وُم٤ًمضمد ذم سمٕمض  ،وسمٕمْمٝم٤م قمزا اٌت  ىمّمٌػ ًمٚمٛمٜم٤مزل واًمتجٛمٕم٤مت سمٕمْمٝم٤م أقمرا

وإٟمام يًٛمع اًمٜم٤مس سم٤محلقادث إيمؼم وإىمرب  ،اًمٕم٤ممل سمٌٕمْمف ه٤م ؾمٛمع ،٤مًمٚمٜم٤مس وإره٤مىمً  ٤مختقيٗمً  ،إطمٞم٤من

 ومال يٙم٤مد ٤م٦م يقُمٞمً ِماٞمأُم٤م ُم٤م دوهن٤م ه٤م يامرؾمف إُمريٙم٤من ُمـ ىمذارٍة ووطم ،اعقمالم دن ووؾم٤مئؾإمم ُمرايمز اعم

ُمٜم٤مـمؼ احلدود واًم٘م٤ٌمئؾ  وذم ،ٕن أقمدا  اهلل يامرؾمقن قمٛمٚمٞم٦م شمٕمتٞمؿ ؿمديدة !هُ ّماريدريمف ؾمٛمُع اًمٕم٤ممَل وسم

ٍت  ات قم٤مُّمتٝمؿ ِمارٞمذ سم٤مًمٕمىمتٚمقا ومٞمٝم٤م شمالُم ،ذم سم٤مضم٤مور وهمػمه٤م ،اًمٌِمتقٟمٞم٦م ىمّمٗمقا ُمدارس ديٜمٞم٦م قمدة ُمرا

 ،يم٤من ومٞمف قمزا ٌ  ٤ميقاومؼ أواظمر أيمتقسمر( ُمـ هذا اًمٕم٤مم سمٞمتً ) وىمّمٗمقا ذم أواظمر ؿمٝمر ؿمقال ،هـ مل يٌٚمٖمقا 

ً  مظمر ىمٌٚمف ذم ٤مرة ذم ُمدة ؾماٞموىمّمٗمقا  ،سمٚمدة ُمػمان ؿم٤مه قم٤مصٛم٦م إىمٚمٞمؿ وزيرؾمت٤من اًمِمامزم وىمّمٗمقا قمزا

اًمرضم٤مل  ومٞمٝم٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م إٓ إـمٗم٤مل واًمٜم٤ًم  وسمٕمض قمديدة مل يٙمـ ٤موىمّمٗمقا سمٞمقشمً  ،آؿمت٤ٌمه ُم٘م٤مرسم٦م عمجرد

ّم اًمِمٕم٥م داظمؾ طمدود سم٤ميمًت٤من ذم  ُمتًٚمٚملم إمم ىمري٦م ضمٌٚمٞم٦م ,ىم٤مدُملم ُمـ أومٖم٤مٟمًت٤من,وشمقهّمٚمقا  ،ُمـ قمقا

ًمٌٕمض  ٤موا سمٞمتً صارومح٤موال رُمْم٤من اح٤م ُمٜمٓم٘م٦م وزيرؾمت٤من اجلٜمقسمٞم٦م ُم٘م٤مسمٚم٦م عمٜمٓم٘م٦م أرهمقن إومٖم٤مٟمٞم٦م ىمٌؾ
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وم٠مظمرضمقا أهؾ اًمٌٞم٧م يمٚمٝمؿ سمام ومٞمٝمؿ  ،ومالطمقن ُم٤ًميملم إٟمام هؿ ،٤معمج٤مهديـهـ ٓ قمالىم٦م ًمف سم ،اًمًٙم٤من

سم٤مًمرص٤مص وظمّرسمقا  ٤موأوىمٗمقهؿ ذم قمرص٦م اًمٌٞم٧م وىمتٚمقهؿ سمدٍم سم٤مرٍد رؿم   ،اًمٜم٤ًم  وإـمٗم٤مل ُمع اًمرضم٤مل

ًٓ  --!اًمٌٞم٧م وهرسمقا   ذم ُمٜمٓم٘م٦م أظمرى ًمٞمس ومٞمٝم٤م جم٤مهدون داظمؾ احلدود اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م وسمٚمٖمٜم٤م أهنؿ قمٛمٚمقا إٟمزا

 -وأـمٗم٤مٌل  ٤مسمؾ ُمديٜم٦م ظمقؾم٧م إومٖم٤مٟمٞم٦م وم٘متٚمقا أهؾ سمٞم٧ٍم ُم٤ًميملم ُمـ َوَٕمٗم٦ِم اًمٜم٤مس ومٞمٝمؿ قمج٤مئزشم٘م

 أؾمالومٝمؿ ُمـ وؾمٜم٦م ،وهق ُمٔمٝمُر طمْم٤مرهتؿ اًمٗم٤مضمرة ،ومٝمذا ىمٚمٞمٌؾ ُمـ وصِػ وظمؼِم ضمرائٛمٝمؿ

 --!ِماراًم وإٟمٜم٤م ٟمتقىمع ُمٜمٝمؿ -لم واًمٓمٚمٞم٤من وهمػمهؿًاٞمآٟمٙمٚمٞمز واًمٗمرٟم شاعمًتٕمٛمريـ»

 
ِ
واهلُل ىمد  ،إمم ُمدهنؿ وُمدٟمٞمٞمٝمؿ وشمقضّمٝمٜم٤م ،َُمـ يٕمذرٟم٤م سمٕمَد ذًمؽ إذا قم٤مُمٚمٜم٤مهؿ سم٤معمثؾ --ومٞم٤م قم٤ٌمَد اهلل

ہ  ہ ۀ ہژ: ,وزُمرشُمُف إُمريٙم٤منرئٞمُس أُمريٙم٤م  اًمذي يٙمٗمُر سمف,وذم ىمرمن رسمٜم٤م  ،أقمٓم٤مٟم٤م هذا احلؼ

ھ ھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ى ى ائ ائ ہ ھ ھ 

ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ژ ،[]اًمِمقرى ژحئجئ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ژ ،]اًمٌ٘مرة[ ژڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ ژ ،[]اًمٜمحؾ ژائ ەئ ەئ وئ

إذا شمقضّمٝمٜم٤م  ,ويٙمّٗمقا قمٜم٤م ىمذارهتؿ إن مل يرقمقوا,َُمـ يٕمذرٟم٤م سمٕمد ذًمؽ  --]احل٩م[ ژگ گ ڳ ڳ

سمؾ ًمٜم٘مّمدّن سمٞمقشمٙمؿ وٟم٤ًم يمؿ وأـمٗم٤مًمٙمؿ  ،سمجٜمقديمؿ ويمالسمٙمؿ ا ك يمثػمً ًمـ ٟمتٚمٝمّ  :وىمٚمٜم٤م ،إًمٞمٝمؿ وومرهمٜم٤م لؿ

 ---!اًمْمخٛم٦م وأؾمقاىمٙمؿ وؿمقارقمٙمؿ وجمتٛمٕم٤مشمٙمؿ

ومل ٟمرهؿ إٓ ذم طم٤مٍٓت ىمٚمٞمٚم٦م إذا  وهؿ مل ي٘م٤مسمٚمقٟم٤م ،فِمارومِلَ ٟمتِٕم٥ُم أنٗمًٜم٤م ُمع أهؾ اًم٘مذارِة ىمٚمٞمكم اًم

 ؿمديدٍ  وم٤مضم٠من٤مهؿ ذم خم٤مسمئٝمؿ أو شمرّصدٟم٤م لؿ اًمٓمريؼ ذم
ٍ
ومٚمام ص٤مدومقٟم٤م هرسمقا وضم٤م ت اًمٓم٤مئرات  قمٜم٤م 

  --!ُم٘م٤مشمال ُمـ همػمه ٦ٍم ٓ متٞمزِماٞمًمت٘مّمػ يمؾ ُم٤م طمقل٤م سمقطم

ٌل  :أهي٤م اعمًٚمٛمقن يٙمثر  ،وإّٟم٤م ٕهُؾ صدٍ. وقمّٗم٦مٍ  ،قمغم أهقال٤م وإٟم٤م إن ؿم٤م  اهلل ًمُّمؼُمٌ  ،إن احلرَب أهقا

واعطم٤ًمن وٟمرطمؿ اخلٚمَؼ وٟم١مصمُِر  ٟمٜمِمد احلؼ  واًمٕمدل وٟمٌٖمل اخلػمَ  ،قمديُدٟم٤م قمٜمد اًمٗمزع وي٘مؾُّ قمٜمد اًمٓمٛمع

 اوإذا يم٤من َُمـ ٟمقاضمٝمف ىمذرً  ،ومام طمٞمٚم٦م اعمْمٓمر إٓ ريمقا٤م --٤ممل يٙمـ إٓ إؾمٜم٦م ُمريمًٌ  وًمٙمـ إذا ،أظمرة

 --واًم٤ٌمدُئ أفمٚمؿ يمام ٟمٓم٘م٧ْم سمف يمٚمامُت اهلل أقماله ،ومام طمٞمٚمتٜم٤م ُمٕمف --٤مًً ًاٞمظم

ُة  ًم٘مد يم٤من اًمؽمؿمح  سم٤مًمرئ٤مؾم٦ِم طملم ٟم٤موم٧ًم قمغم شيمٚمٞمٜمتقن»ه٤م أص٤مسمٜم٤م سم٤ملؿ  واًمٖمؿ ظمقُف أن شمٗمقز اُمرأ

طمتك دقم٤م سمٕمُض  ,حم٤مًم٦مَ  ٓ ٤مواهلُل ضم٤مقِمٌؾ خمرضًم ,ومقاهلل ُم٤م ٟمدري ًمق طمّمَؾ ذًمؽ يمٞمػ يٙمقن طم٤مًمٜم٤م  ،ل٤م
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أن يؼمم  اًمدقم٤م  ذم ُمثؾ هذا هق ؾم١ماَل اهلل  وإن يم٤من اعمخت٤مُر قمٜمدٟم٤م ذم,أٓ ُيٜمِجحٝم٤م  اعظمقة اهلَل 

ةً ِماٞمٙمقن ُمقىمػ اًمؾماٞم يمٞمػ :ا وىم٤مًمق ,ًمٚمٛمًٚمٛملم أُمَر رؿمدٍ  ضِمُف اُمرأ وُم٤مذا قم٤ًمه  ؟!خ أؾم٤مُم٦م وهق يقا

ٌّف وٟمِمتٛمف وهندده وٟمح٤مرسمف و ٤مرسمٜم٤م ،ا ٟمقاضمُف رضمال ذيمرً  ,إىمؾ قمغم,إٟمٜم٤م أن  ؟!ي٘مقل  ومٞم٤م ىمقُم ُمـ -!ٟمً

 --!يٍػ ُمٜمّمٍػ ؿمار زم سمٕمدو  

 ،وًمٙمـ احلرب ؿمديدة ،اهللسم٤محلؼ إن ؿم٤م   وسم٢مذن اهلل ًمـ شمروا ُمـ اعمج٤مهديـ إٓ آؾمت٘م٤مُم٦م واًم٘مٞم٤مم

وأن  ،واضم٠مروا إمم اهلل أن يٙمّػ سم٠مس اًمذيـ يمٗمروا ،سم٤مًمدقم٤م  وم٠مقمٞمٜمقا إظمقاٟمٙمؿ ،واًمٕمدّو هم٤مؿمؿ سم٤مٍغ وىِمح

  -أوًمٞم٤مَ ه وقمٌٞمَده وضمٜمَده اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمفّمار وأن يٜم ،ج يمرب إُم٦م قم٤مُّم٦ميٗمر  

َٚمؿ واهلل ًمـ شمٜمجح أُمريٙم٤م ًْ ٍة وي٘مّمؿ فمٝمره٤م يمام ىمّمؿ ًاريم ؿمار  ٤م هًارٝمزُمٝم٤م اهلل ويٙمؾماٞمسمؾ  ،وًمـ شَم

واًمّم٤محللم  اقم٦م ُمـ اًمْمٕمٗم٤م  واًمٕمج٤مئزْماريمٞمػ وُم٤م ُمـ حلٔم٦ٍم إٓ وأيمػُّ اًم ،اجل٤ٌمسمرة واعمتٙمؼّميـ ُمـ ىمٌُؾ 

 -ُمٜمٝم٤م ُمرومققم٦م إمم اًمًام  شمدقمق اعمٚمَؽ اجل٤ٌمَر قمٚمٞمٝم٤م أن هيٚمٙمٝم٤م ويٜمت٘مؿَ 

 ،اًمت٤مُّم٦م واحلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م قمغم ظمٚم٘مف ًمف احلٙمٛم٦مو ،واهلُل ل٤م سم٤معمرص٤مد ،إن أُمريٙم٤م إٟمام ن٤مرُب اهلل وديٜمف

وًمق يمٜم٤م ٟمحـ َُمـ  ٤مرُا٤م ُمٕمتٛمديـ قمغم  ،]حمٛمد[ ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻھژ

 ًمف وإرو٤م ً  ٟمٜمٗمذ أُمر اهلل ـم٤مقم٦مً  ،وإٟمام ٟمحـ ؾمت٤مٌر ًم٘مدِر اهلل ،اٟمتٝمٞمٜم٤م ُمٜمذ زُمـ ًمٙمٜم٤ّم ,ُمثَٚمٝم٤م,أنٗمًٜم٤م وىمدراشمٜم٤م 

 ،اعمج٤مهدون وًمقٓ ذًمؽ ُم٤م صؼَم اًمّم٤مسمرون وٓ ضم٤مهد ،فُمتقيمٚملم قمٚمٞمف ُمًتٕمٞمٜملم سم ،ورضم٤مَ  ُمققمقده

َحـ إٓ ىمقة  وًمذًمؽ وم٢من اعمج٤مهديـ وأنّم٤مرهؿ ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وهمػمه٤م ٓ يزدادون قمغم
ِ
اًمٌال  واعم

 -وُمْم٤م ً  ٤موصم٤ٌمشمً  ا سم٤محلؼ وصؼمً  ٤موصالسم٦م ومتًٙمً 

 اًم٘مري٥م إن ؿم٤م وهق إيذاٌن سم٤مهنٞم٤مرهؿ  ،اًم٘مذارة وهذا اًمتخٌط إُمريٙمل هق قمالُم٦م ومِمٚمٝمؿ وإن هذه

  -وًمٞمًتٜمٓم٘مقا اًمت٤مريخ ،ومٝمذه ؾمٜم٦م اهلل ذم أُمث٤ملؿ ،ـمقيٚم٦م ٤موهؿ ًمـ يًتٓمٞمٕمقا أن يقاصٚمقا طمرسمً  ،اهلل

وهؿ  ،وسم٤مهلل ُمًتٕمّمٛمقن ،وٟمحـ سمٗمْمؾ اهلل لؿ ص٤مُمدون وقمغم طمراؿ ص٤مسمرون ولؿ ُمّم٤مسمرون

ؿ ٕن اهلل يٛمح٘مٝم٤م وجيٕمٚمٝم٤م ذم أجدهي اُمٚمٞم٤مرً  يٖمٚم٥ُم  ,سمؼميم٦ِم اهلل,ودوٌٓر قمٜمدٟم٤م  ،ُمًتٜمَزومقن ُمًتٝمَٚمٙمقن

 ژېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یژ ،]مل قمٛمران[ ژەئ ەئ وئ وئژ ،٤مًة وقمذاسمً ًارقمٚمٞمٝمؿ طم

  -اًمقيمٞمؾ وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ ،]اًمِمٕمرا [

 أبق قمٌد اًمرمحـ قمٓمٞم٦م اهلل: يمتٌف

م2١١6 ٟمقومٛمؼم 2ـه . ٧622همرة ذي اًم٘مٕمدة 
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  شسيثنذ ذٌٌه سجيخيذ» أو املإينني
 

 

 :  وسمٕمد ،دٟم٤م حمٛمد ومخف وصحٌفؾماٞمف اعمرؾمٚملم ؿمارواًمّمالة واًمًالم قمغم أ ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

واعمٕمٜماااك أناااف ذم اًمٖم٤مًمااا٥م يٙماااقن ورا  اًمرضمااا٤مل اًمٕمٔماااام  ٟمًااا٤مٌ   ،شورا  يماااؾ رضماااٍؾ قمٔماااٞمؿ اُمااارأة»: ي٘مقًماااقن

ـَ اًمًاا٥ٌم اعم٤ٌم ،قمٔمااٞمامٌت أجْماا٤م ـ  هاا ُمااؾ اًمرئٞم ؿمااارإُماا٤م قمااغم ُمٕمٜمااك أهناا ٦م ذم قمٔمٛمااتٝمؿ سم٤مًمؽمسمٞماا٦م ًاااٞمأو أطمااد اًمٕمقا

شمف ًااااػمقماااغم ُمٕمٜماااك أناااف ذم اًمٖم٤مًمااا٥م أجْمااا٤م يٙماااقن ُماااع اًمرضماااؾ اًمٕمٔماااٞمؿ ذم ُم أو ،واًمتٜمِمااائ٦م قماااغم أؾمااا٤ٌمب اًمٕمٔمٛمااا٦م

ـّ ذم ٟمٍمه وشم٠مجٞمده ىمٗمٝم  --ٛم٦م سمدوره٤م ُمع هذا اًمرضمؾ اًمٕمٔمٞمؿومتٙمقن اعمرأة قمٔمٞم ؛ٟم٤ًمٌ  قمٔمٞمامت سمٛمقا

ٌ  يم٤م ،وإٟماااام ئمٝمااار هاااذا ذم طمااا٤مل اًمٕمٔماااام  ،واعم٘مّماااقد أن ًمٚمٛمااارأة دوًرا يمٌاااػًما ُماااع اًمرضماااؾ ٧م هاااذه ٟماااوؾماااقا

 -٤م أو همػمه٤ماعمرأة زوضم٦ًم أو أُم  

هااق أن اعماارأة وراَ  اًمٜمٌااّل  ,إن يماا٤من وٓ سمااد,ومقضمااف اًمٕمٌاا٤مرة  ؛وذم طمااؼ إنٌٞماا٤م  قمٚمااٞمٝمؿ اًمّمااالة واًمًااالم

ىمااػ اًمٕمٔمٞمٛماا٦مّمااار سم٤مًمت٠مجٞمااد واًمٜم ٓ سمٛمٕمٜمااك أهناا٤م هاال اًمتاال ضمٕمٚمتااف قمٔمااٞماًم وأقمٓمتااف اًمٕمٔمٛماا٦م  ،واًمقىمااقف ُمٕمااف اعمقا

ۇئ ژ٤مره واصآمٗم٤مه واضمتٌا٤مه وضمٕمٚماف رؾماقٓ ٟمٌٞما٤م اهلل اظمتا: وم٤مًمرؾماقل ،يماام هاق واواٌح  ،اًمخ --وٓ أهن٤م أنِم٠متف

ٌ  يم٤مٟماا٧م اعماارأة أو مل شمٙمااـ ،وضمٕمٚمااف قمٔمااٞماًم  [٧26: ]إنٕماا٤مم ژۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ًمٙمااـ اهلل ؾمااٌح٤مٟمف  ،ؾمااقا

ـٍ وأؾم٤ٌمب ـْ ؿم٤م  ُِمـ ظمٚم٘مف ،أضمرى ظمٚم٘مف وأىمداره قمغم ؾمٜم    -وأؾمٌؾ ومْمٚمف قمغم ُم

قيٚمد سمـ أؾمد سماـ قمٌاد اًمٕمازى سمٜم٧م ظم ،أم اعم١مُمٜملم  ،اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ؛ظمدجي٦م وُم٤م أدراك ُم٤م ظمدجي٦م

 --وأجدشمااف وىمٗماا٧م ُمٕمااف ،ىمتف ٕول وهٚماا٦مٍ مُمٜماا٧م سمااف وصاادّ  ،أول ُمااـ مُمااـ سمرؾمااقل اهلل  ،٦مؿماااٞماًم٘مرّمااال سمااـ ىم

هااذه ظمدجيا٦م ىمااد أتاا٧م وُمٕمٝما٤م إٟماا٤م  ومٞمااف إدام أو ـمٕماا٤مم أو : ياا٤م رؾمااقل اهلل» :وم٘ما٤مل إمم اًمٜمٌاال  أتاك ضمؼميااؾ 

ٓ  ،ه٤م سمٌٞمااا٧م ذم اجلٜمااا٦م ُماااـ ىمّمااا٥مِمااااروسم ،ُمٜمااال[و]ومااا٢مذا هااال أتتاااؽ ومااا٤مىمرأ قمٚمٞمٝمااا٤م اًمًاااالم ُماااـ راااا٤م  ،ابؿماااار

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف شصخ٥م ومٞمف وٓ ٟمّم٥م
(1)

-   

ُما٤م همارت قماغم  قمغم أطمد ُمـ ٟم٤ًم  اًمٜمٌل ُم٤م همرت » :ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م  ؛ ٌٝم٤م طم٤ٌم سم٤مًمٖم٤م يم٤من اًمٜمٌل 

                                      
 (-2611(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١62١، 162١، ٧١22صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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صماؿ يٌٕمثٝماا٤م ذم  ،صمااؿ ي٘مٓمٕمٝما٤م أقمْما٤م  ،ورسماام ذسماح اًمِما٤مة ،وًمٙماـ يما٤من يٙمثار ذيمرهاا٤م ،وُما٤م رأجتٝما٤م ىمااط ،ظمدجيا٦م ىماط

صاادائؼ
(1)

 ،إهناا٤م يم٤مٟماا٧م ويم٤مٟماا٧م): ٘مااقلومٞم ،شذم اًماادٟمٞم٤م اُماارأة إٓ ظمدجياا٦م يم٠منااف مل يٙمااـ: ورسمااام ىمٚماا٧م ًمااف ،ظمدجياا٦م 

ُمتٗماااؼ قمٚمٞماااف (ويمااا٤من زم ُمٜمٝمااا٤م وًماااد
(2)

اؾمااات٠مذٟم٧م ه٤مًمااا٦ُم سمٜمااا٧م ظمقيٚماااد أظمااا٧م ظمدجيااا٦م قماااغم »: وذم روايااا٦م ىم٤مًمااا٧م ،

 :وم٘مٚما٧م ؛( ومٖمارتمهللا ه٤مًما٦م سمٜما٧م ظمقيٚماد): وم٘ما٤مل ،وم٤مرشما٤مع ًماذًمؽ ؛ومٕمرف اؾمتئذان ظمدجي٦م ،رؾمقل اهلل 

« 
ِ
شىمااد أباادًمؽ اهلل ظمااػما ُمٜمٝماا٤م ،ذم اًماادهر اًمِماادىملم هٚمٙماا٧ْم  ُماا٤م شمااذيمر ُمااـ قمجااقز ُمااـ قمجاا٤مئز ىمااريش محاارا 

(3)
، 

 :وم٠مهمْمااٌُتف يقًُماا٤م وم٘مٚماا٧م: ( ىم٤مًماا٧مأرؾمااٚمقا ااا٤م إمم أصاادىم٤م  ظمدجياا٦م): ويماا٤من إذا ذسمااح اًمِماا٤مة ي٘مااقل» :وذم رواياا٦م

ٌ ٝماا٤م): وم٘ماا٤مل ،شظمدجياا٦م قمجااقز» ش(إ  ُرِزىماا٧ُم طم
(4)

ُماا٤م هماارت قمااغم اُماارأة ُماا٤م هماارت » :ًماا٧موذم رواياا٦م عمًااٚمؿ ىم٤م ،

شقماغم ظمدجيا٦م طمتاك ُم٤مشما٧م مل يتازوج اًمٜمٌال » :وىم٤مًما٧م شوُم٤م رأجتٝم٤م ىماط ،ًمٙمثرة ذيمره إي٤مه٤م ،قمغم ظمدجي٦م
(5)

، 

ُما٤م أبادًمٜمل اهلل ): ىم٤مل ؛ىمد أبدًمؽ اهلل ظمػًما ُمٜمٝم٤م : ح٤م ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م» :وذم ُمًٜمد اعُم٤مم أمحد سمًٜمد طمًـ

 وواؾمااتٜمل سماملاا٤م إذ طمرُمٜمااال  ،وصاادىمتٜمل إذ يماااذسمٜمل اًمٜماا٤مس ،٤مسىمااد مُمٜمااا٧م يب إذ يمٗماار يب اًمٜماا ،ظمااػما ُمٜمٝماا٤م

ش(وًمده٤م إذ طمرُمٜمل أوٓد اًمٜم٤ًم  ورزىمٜمل اهلل  ،اًمٜم٤مس
(6)

- 

 ،ُمااريؿ اسمٜماا٦م قمٛمااران: طمًااٌؽ ُمااـ ٟمًاا٤م  اًمٕماا٤معملم): ىماا٤مل رؾمااقل اهلل : ىماا٤مل وقمااـ أنااس سمااـ ُم٤مًمااؽ 

ة ومرقمقنؾماٞمووم٤مـمٛم٦م سمٜم٧م حمٛمد وم ،وظمدجي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمد أظمرضمف اًمؽمُمذي (٦م اُمرأ
(7)

-  

وُمااا٤م ذاك إٓ حااا٤م هٞم٠مهااا٤م اهلل ًماااف وُمااا٤م يمااا٤من ومٞمٝمااا٤م ُماااـ صاااٗم٤مٍت ضمٚمٞمٚمااا٦م  -!شمٚماااؽ هااال اًمٕمٔمٛمااا٦م طم٘مااا٤م واًمٙماااامل

   -وذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م  ،وومْم٤مئؾ ٟمٌٞمٚم٦م

قمروماا٧م اخلااػَم وأهٚمااف سمٙمااامل قم٘مٚمٝماا٤م وىمااقة  ،شإهناا٤م يم٤مٟماا٧م شُماادقمك ىمٌااؾ اًمٌٕمثاا٦م سم٤مًمٓماا٤مهرة» :ًاااػمىماا٤مل أهااؾ اًم

ياا٤م ظمدجياا٦م أهناا٤م ُماا٤م زاًماا٧م شمٕمّٔمااؿ »: شاعصاا٤مسم٦م»ذم  سمااـ طمجاار ىماا٤مل ا ،اؾمااتٕمداده٤م وواا٤مِل ومْماا٤مئٚمٝم٤م وُمااـ ُمزا

إٟماف دقماا٤م  إمم » :وىم٤مًماا٧م ًماف حا٤م أرادت أن يتقضّماف ذم دم٤مرهتا٤م ،وشمّماد. طمديثاف ىمٌاؾ اًمٌٕمثا٦م وسمٕماده٤م ،اًمٜمٌال 

وذيماار  ،ذيمااره اسمااـ إؾمااح٤م. ،شويماارم أظمالىمااؽ ،تااؽوقمٔمااؿ أُم٤مٟم ،اًمٌٕماا٨م إًمٞمااؽ ُماا٤م سمٚمٖمٜماال ُمااـ صااد. طمااديثؽ

                                      
 يٕمٜمل صدي٘م٤مت- ]اعم١مًمػ[ (٧)

ٌ ٝم٤م(-2615(، صحٞمح ُمًٚمؿ )16٧6صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)  ( ًمٙمـ سمٚمٗمظ: )إ  ُرزىم٧م طُم

 (-261١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )162٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 (-4446ذم أطمد يمت٥م اًمًٜم٦م، ًمٙمـ ذيمره ص٤مطم٥م: ضم٤مُمع إصقل )مل أقمثر قمغم هذا احلدي٨م سمتامُمف  (6)

 (-2615صحٞمح ُمًٚمؿ ) (5)

 ( وىم٤مل إرٟم١موط: طمدي٨م صحٞمح، وهذا ؾمٜمد طمًـ-26664ُمًٜمد أمحد ) (4)

 ( وىم٤مل: صحٞمح-16١6ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (١)
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 -ـها شوصد. طمديثؽ ،إ  ىمد رهم٧ٌم ومٞمؽ حلًـ ظمٚم٘مؽ» :ظمٓمٌٝم٤مأجْم٤م أهن٤م ىم٤مًم٧م ح٤م 

ا٤م وقم ويما٤من ؾماٜمّف  ،وقمٛمره٤م طملم ذاك أرسمٕمقن ؾمٜم٦م ضم٧ِم اًمٜمٌل وومتز ًً حا٤م أراد اهلل  ،يـ ؾماٜم٦مِماارمخ

   -ل٤م ُمـ اًمًٕم٤مدة وهٞم٠مه٤م ًمف ُمـ اًمٙمراُم٦م

صااا٤مر ذم  وُماااـ ـمقاقمٞمتٝمااا٤م ًماااف ىمٌاااؾ اًمٌٕمثااا٦م أهنااا٤م رأت ُمٞمٚماااف إمم زياااد سماااـ طم٤مرصمااا٦م سمٕماااد أن» :ىمااا٤مل اسماااـ طمجااار

إٟمااف أول : طمتااك ىمٞمااؾ ،ُمااـ اًمًااٌؼ إمم اعؾمااالم ومٙم٤مٟماا٧م هاال اًمًاا٥ٌم ومااٞمام اُمتاا٤مز سمااف زياادٌ  ،ومقهٌتااف ًمااف  ،ُمٚمٙمٝماا٤م

شُمااـ أؾمااٚمؿ ُمٓمٚم٘ماا٤م
(1)

يم٤مٟماا٧م ظمدجياا٦م أول ُمااـ مُمااـ سماا٤مهلل ورؾمااقًمف وصااد. ُماا٤م ضماا٤م  » :وىماا٤مل اسمااـ إؾمااح٤م. ،ـها 

شمثٌتاااف إٓ ضماااع إًمٞمٝمااا٤م ومػم رد قمٚمٞمااافاًمااايٙمرهاااف ُماااـ  ٤مئً ؿمااااٞمٓ يًاااٛمع  ،ومخٗماااػ اهلل سماااذًمؽ قماااـ رؾماااقل اهلل  ؛سماااف

شوهتقن قمٚمٞمف أُمر اًمٜم٤مس
(2)

 -ـها 

شمرضماااااػ  ومرضمااااع ااااا٤م » :وذم طماااادي٨م سمااااد  اًمااااقطمل اًمٓمقياااااؾ اًمااااذي ذم اًمّمااااحٞمحلم قمااااـ قم٤مئِمااااا٦م 

يااا٤م ): وم٘مااا٤مل ،ومزُمٚماااقه طمتاااك ذهااا٥م قمٜماااف اًماااروع (زُمٚماااق  زُمٚماااق ): وم٘مااا٤مل ،طمتاااك دظماااؾ قماااغم ظمدجيااا٦م ،سماااقادره

وماقاهلل ٓ خيزياؽ  ،ِماارأب ،يماال :وم٘م٤مًم٧م ًماف (ًالقمغم ٟمٗم٧م ِماٞمىمد ظم): وىم٤مل ،وأظمؼمه٤م اخلؼم (؟ُم٤م زم ،ظمدجي٦م

ئااا٥م  ،ي اًمْماااٞمَػ رِ ْ٘ماااوشمَ  ،ؾ  ونٛماااؾ اًمَٙمااا ،وشمّماااد. احلااادي٨م ،إٟماااؽ ًمتّماااؾ اًمااارطمؿ ،اهلل أبااادا وشمٕمااالم قماااغم ٟمقا

ش--صمؿ اٟمٓمٚم٘م٧م سمف ظمدجي٦م طمتك أت٧م سمف ورىم٦م سمـ ٟمقومؾ ،احلؼ
(3)

   -احلدي٨م 

 ،ظمدجياااا٦م سمٜماااا٧م ظمقيٚمااااد: صاااادي٘م٦م اًمٜمًاااا٤م  وسماااا٤مدر إمم آؾمااااتج٤مسم٦م ًمااااف » :ىماااا٤مل اسمااااـ اًم٘مااااٞمؿ ذم زاد اعمٕماااا٤مد

ومااقاهلل ٓ خيزيااؽ اهلل  ِمااارأب» :وم٘م٤مًماا٧م ًمااف ؛(ًااال٧م قمااغم ٟمٗمِماااٞمًم٘مااد ظم): ٤مُماا٧م سم٠مقمٌاا٤م  اًمّماادي٘مٞم٦م وىماا٤مل لاا٤موىم

 ؛ؿ قماغم أن ُماـ يما٤من يماذًمؽ ٓ خيازى أباداِمااٞمصمؿ اؾمتدًم٧م سمام ومٞمف ُمـ اًمّمٗم٤مت اًمٗم٤مواٚم٦م وإظماال. واًم شأبدا

يٗم٦م شمٜم٤مؾما٥م أؿماٙم٤مل٤م ِماارؿ اًمِمااٞمّم٤محل٦م وإظماال. اًمٗم٤مواٚم٦م واًمومٕمٚمٛم٧م سمٙمامل قم٘مٚمٝم٤م وومٓمرهت٤م أن إقمامل اًم

ُماا٦م اهلل وشم٠مجٞمااده وإطمًاا٤مٟمف ومٛمااـ ريمٌااف اهلل  ؛وإٟمااام يٜم٤مؾمااٌف أوااداده٤م ،وٓ شمٜم٤مؾماا٥م اخلاازي واخلااذٓن ،ُمااـ يمرا

ُمتاف وإمتا٤مم ٟمٕمٛمتاف قمٚمٞماف ،قمغم أطمًـ اًمّمٗم٤مت وُماـ ريمٌاف قماغم  ،وأطمًـ إظمال. وإقماامل إٟماام يٚمٞماؼ سماف يمرا

وااذا اًمٕم٘مااؾ واًمّماادي٘مٞم٦م اؾمااتح٘م٧م أن  ،إظماال. وإقمااامل إٟمااام يٚمٞمااؼ سماف ُماا٤م يٜم٤مؾمااٌٝم٤م أىماٌح اًمّمااٗم٤مت وأؾمااقأ 

شضمؼميؾ وحمٛمد  يرؾمؾ إًمٞمٝم٤م را٤م سم٤مًمًالم ُمٜمف ُمع رؾمقًمٞمف
(4)

 -ـها 

أيب  روى اسمااـ ؾماإمٍد سمًااٜمده قمااـ ؛٤من قمٚمٞماافطمزًٟماا٤م سماا ٝماا٤م رؾمااقل اهلل وطماازن قمٚمٞم ،وأرواا٤مه٤م شمقومٞماا٧م 

                                      
 (-٧١2.  6اعص٤مسم٦م ) (٧)

 (-٧12ٖم٤مزي ٓسمـ إؾمح٤م. )ص اًمًػم واعم (2)

 (-٧4١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )6251صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 (-٧١.  1زاد اعمٕم٤مد ) (6)
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يماا٠م   ،اَّلل   ياا٤م رؾمااقل :ضماا٤م ت ظمقًماا٦م سمٜماا٧م طمٙمااٞمؿ وم٘م٤مًماا٧م» :ىماا٤مٓ ،ؾمااٚمٛم٦م و ٞمااك سمااـ قمٌااد اًماارمحـ سمااـ طم٤مـماا٥م

: ىم٤مل اسمـ طمجر ،احلدي٨م (--يم٤مٟم٧م أّم اًمٕمٞم٤مل ورسّم٦م اًمٌٞم٧م ،أضمؾ): ىم٤مل ،أراك ىمد دظمٚمتؽ ظمٚم٦م ًمٗم٘مد ظمدجي٦م

وؾمااٜمده ىمااقي ُمااع إرؾماا٤مًمف
(1)

وضمااد » :ىماا٤مل ،قمااـ قمٌااد اَّلل  سمااـ قمٛمااػم ،محٞمااد اًمٓمقيااؾوروى سمًااٜمده أجْماا٤م قمااـ  ،

  -(2)ش قمٚمٞمف طمتك شمزوج قم٤مئِم٦م ِمالطمتك ظمقمغم ظمدجي٦م  رؾمقل اَّلل  

ُمتٗمااؼ  (وظمااػم ٟمًاا٤مئٝم٤م ظمدجياا٦م سمٜماا٧م ظمقيٚمااد ،ظمااػُم ٟمًاا٤مئٝم٤م ُمااريؿ سمٜماا٧م قمٛمااران): ىماا٤مل اًمٜمٌاال  ؛ٓ ضماارم

قمٚمٞمف
(3)

 -ه اًمٕمٔمٛم٦م وشمٚمؽ اخلػمي٦م وذًمؽ اًمٙماملذوم٠ميمرم ا --

د سماف ًارويٗم» :ىم٤مل اسمـ طمجر أن  طمّمالم شمروا٦م وم٤مـمٛما٦م قماـ قمٛماران سماـ ُما٤م أظمرضماف اسماـ قمٌاد اًماؼّم ذم اعمرا

وإٟمف ًمٞمزياد ُما٤م يب ُما٤م  ،إ  ًمقضمٕم٦م :ىم٤مًم٧م (؟يمٞمػ دمديٜمؽ ي٤م سمٜمّٞم٦م) :وم٘م٤مل ،وهل وضمٕم٦م ،قم٤مد وم٤مـمٛم٦م اًمٜمٌل 

وماا٠مجـ ُمااريؿ سمٜماا٧م  ،ياا٤م أباا٧م :ىم٤مًماا٧م (؟دة ٟمًاا٤م  اًمٕماا٤معملمؾماااٞمأٓ شمرواالم أنّااؽ  ،ياا٤م سمٜمّٞماا٦م) :وم٘ماا٤مل ،زم ـمٕماا٤مم ميمٚمااف

وظمدجيا٦م ظماػم ٟمًا٤م   ،ٟمًا٤م  إُما٦م اح٤مواٞم٦مُماريؿ ظماػم  :ومٕماغم هاذا --شدة ٟمًا٤م  قم٤معمٝما٤مؾماٞمشمٚمؽ » :ىم٤مل ؟قمٛمران

وإُماا٤م أن  ،٤مدة واخلػمياا٦مًاااٞمإُماا٤م اًمتٗمرىماا٦م سماالم اًم: و ٛمااؾ ىمّماا٦م وم٤مـمٛماا٦م إن صمٌتاا٧م قمااغم أطمااد أُمااريـ ،إُماا٦م اًمٙم٤مئٜماا٦م

شيٙمقن ذًمؽ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم ُمـ وضمد ُمـ اًمٜم٤ًم  طملم ذيمر ىمّم٦م وم٤مـمٛم٦م
(4)

 -ـها 

ٟماا٧م ظمدجياا٦م وزيااٌد صاادىًم٤م قمااغم يم٤مٟماا٧م ووماا٤مة ظمدجياا٦م وأيب ـم٤مًماا٥م ذم قماا٤مٍم واطمااد ويم٤م» :ىماا٤مل اسمااـ إؾمااح٤م.

سماا٠مرسمع : ؾمااٜملم قمااغم اًمّمااحٞمح وىمٞمااؾ ُم٤مشماا٧م ىمٌااؾ الجاارة سمااثالث» :وىماا٤مل همااػمه شاعؾمااالم ويماا٤من يًااٙمـ إًمٞمٝماا٤م

 ،شيٕمٜمااال ىمٌاااؾ أن يٕمااارج سمااا٤مًمٜمٌل  ؛ُم٤مشمااا٧م ىمٌاااؾ أن شمٗمااارض اًمّماااالة» :وىم٤مًمااا٧م قم٤مئِمااا٦م  ،شوىمٞماااؾ سمخٛماااس

شاعص٤مسم٦م»يمذا ذم  ؛يم٤من ُمقهت٤م ذم رُمْم٤من: وي٘م٤مل
(5)

-   

ٜماا٤م ظمدجياا٦م سمحٌااؽ وطماا٥م  رؾمااقًمؽ مهللا إٟماا٤م ٟمِمااٝمد وماا٤مًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜماا٤م ُمااـ أطم٤ٌمسمااؽ  ،لاا٤م ك أناا٤م ٟمحاا٥م أُم 

 -وأوًمٞم٤مئؽ

  

                                      
 (-٧١2.  6(، اعص٤مسم٦م )١5.  6اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ) (٧)

 (-٧١2.  6(، اعص٤مسم٦م )52.  6اًمٓمٌ٘م٤مت اًمٙمؼمى ) (2)

 (-261١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )1612صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 (-٧١1، ٧١2.  6اعص٤مسم٦م ) (6)

 (-٧١1.  6اعص٤مسم٦م ) (5)
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 ثنذ سبطزًٌ
 

 

إهن٤م ىمّم٦ُم اًمْمٕمػ  ،ُمـ اجل٤مٟم٥م اًمًٚمٌّل ل٤م ،ىمّم٦ُم هذا اًمٕمدد هل ُمـ اًمقضمف أظمر ًمٚمٜمٗمس اًمٌنمي٦م

ًمٙمٜمٝم٤م ىمّم٦ٌم ًمٚمٜمٗمس  ،اًمٕمرب هل ىمّم٦م ُمـ اًمٕمٍم اجل٤مهكّم واعمُٚمؽ اًمٗم٤مرّد ذم سمالد ،اًمٌنمي وإنثقّي 

ئؾ اًم٘مري٥م وشمٖمٚمٌٝم٤م اعمتٕم٦م  ،وشمٜمًك اًمٕمٝمقد ،اًمٌنمي٦م طملم شمْمُٕمُػ وختقن وشمٌٞمع إصٞمؾ سم٤مًمَٕمَرض اًمزا

 -!احل٤مضة قمغم اًم٘مٞمؿ اًمٜمٌٞمٚم٦م واعمٕم٤م  اًمٗم٤موٚم٦م

وىم٤مئع هذه اًم٘مّم٦م اًم٘مّمػمة طمدصم٧م ذم مظمر قمٍم ُمٚمقك اًمٓمقائػ ذم اعمٛمٚمٙم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م 

  -مىمٌؾ اعؾمال

)ىم٤مل سمٕمُض قمٚمام  اًمًػمة يم٤مسمـ إؾمح٤م.  ،ؾم٤مسمقر :واًمٕمرُب شمٜمٓم٘مف ،شسمقرؿم٤مه »يم٤من هٜم٤مك َُمِٚمٌؽ اؾمٛمف 

ـِ اًمّمحٞمُح أنف ؾم٤مسمقُر سمـ أزدؿمػم ،إٟمف هق اًمذي قُمِرف قمٜمد اًمٕمرِب سمذي إيمت٤مف :وشمٌَٕمف اسمـ هِم٤مم  ،وًمٙم

ٝمٞمكم( ىمد مل إًمٞمف  ًُّ غم ُمٚمقك اًمٓمقائػ وُُمٚمؽ ذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م ُمٕمٔمُؿ اًمًٞمٓمرة قم ,ٕمد أبٞمفسم,يمام طم٘م٘مف اًم

ويم٤من هذا  ،اؾمٛمف ؾم٤مـمرون ٤مومٙم٤من ذم طمرسمِف ًمتٙمٛمٞمؾ ُم٤م سمدأُه أبقُه ُمـ شمقطمٞمد هٚمٙم٦م وم٤مرس همزا ُمٚمٙمً  ،وم٤مرس

 ،قمغم ؿم٤مـمئ اًمٗمرات يم٤من ًمف طمّمـ طمّملٌم ُمِمٝمقٌر اؾمٛمف )احلَاْْمار( يم٤من ُمٓماًل  ،أىمقى ُمٚمقك اًمٓمقائػ

  -واًمٗمت٤مُة ص٤مطم٦ٌُم ىمّمتٜم٤م هل اسمٜمتف

ويم٤من يمنى ؾم٤مسمقر  :,ًمٚمتقوٞمح وزي٤مدات يًػم شمٍمف ُمع,ًػمة اًمٜمٌقي٦م ذم اًم  ىم٤مل اسمـ هِم٤مم

ومٜمٔمرت إمم ؾم٤مسمقر وقمٚمٞمف صمٞم٤مُب  ٤موم٠مذوم٧م سمٜم٧ُم ؾم٤مـمرون يقُمً  ،همزا ؾم٤مـمرون ُمٚمَؽ احلي ومحٍمه ؾمٜمتلم

ومدؾّم٧ْم إًمٞمف ،ويم٤من وٞماًل  ،دي٤ٌمٍج وقمغم رأؾمف شم٤مٌج ُمـ ذه٥م ُمٙمٚمؾ سم٤مًمزسمرضمد واًمٞم٤مىمقت واًمٚم١مًم١م
(1)

: 

ومٚمام أُمًك ؾم٤مـمرون ،وم٘م٤مل ٟمٕمؿ ؟ًمؽ سم٤مَب احلي أتتزوضُمٜمل إن ومتح٧ُم 
(2)

ويم٤من ٓ  ،ذب طمتك ؾمٙمر 

 ،وم٠مظمذت ُمٗم٤مشمٞمَح سم٤مب احلي ُمـ ن٧م رأؾمف ومٌٕمث٧م ا٤م ُمع ُمقمًم ل٤م ومٗمتح اًم٤ٌمب ،يٌٞم٧م إٓ ؾمٙمرانَ 

                                      
 - ]اعم١مًمػ[ٞم٦ًم شم٘مقلأي أرؾمٚم٧ْم إًمٞمف ظمٗم (٧)

 - ]اعم١مًمػ[أي أبقه٤م، ص٤مطم٥ُم احلّمـ (2)
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ومٌٞمٜم٤م هل ،وؾم٤مر ا٤م ُمٕمف ومتزوضمٝم٤م ،ومدظمؾ ؾم٤مسمقر وم٘متؾ ؾم٤مـمرون واؾمت٤ٌمح احلي وظمرسمف
(1)

ٟم٤مئٛم٦ٌم قمغم  

ضمٕمٚم٧م شمتٛمٚمٛمؾ ٓ شمٜم٤ممومراؿمٝم٤م إذا 
(2)

ومدقم٤م ل٤م سمِمٛمعٍ  
(3)

ٟمقٌع ُمـ ]ومٗمتش ومراؿمٝم٤م ومقضمد قمٚمٞمف ورىم٦م مٍس  

 ؟ومام يم٤من أبقك يّمٜمع سمؽ :ىم٤مل ،ىم٤مًم٧م ٟمٕمؿ ؟أهذا اًمذي أؾمَٝمَركِ  :اًمِمجر ُمٕمروف سمٓمِٞمٌف[ وم٘م٤مل ل٤م ؾم٤مسمقر

ُ  أبٞمؽ ُم٤م أومٙم٤من  :ىم٤مل ،يم٤من يٗمرش زم اًمدي٤ٌمج ويٚمًٌٜمل احلرير ويٓمٕمٛمٜمل اعمخ  ويً٘مٞمٜمل اخلٛمر :ىم٤مًم٧م ضمزا

صمؿ َريَمَض اًمٗمرَس طمتك  ،صمؿ أَُمَر ا٤م ومُرسمٓم٧ْم ىمروُن رأؾمٝم٤م سمَذَٟم٥ِم ومرسٍ  ،أن٧ِم إزم  سمذًمؽ أهع ؟صٜمٕم٧ِم سمف

ىمتٚمٝم٤م
(4)

- 

 -!اٟمتٝم٧ِم اًم٘مّم٦م ووىمٕم٧ِم اًمٕمؼمة

 

 

  

                                      
 - ]اعم١مًمػ[ذاَت ًمٞمٚم٦مٍ  (٧)

 - ]اعم١مًمػ[ٓ جيٞمُئٝم٤م اًمٜمقمُ  (2)

 - ]اعم١مًمػ[أي ضمٞمَئ ل٤م سم٤معو٤م ة واعٟم٤مرة ًمػُمى هؾ صمؿ  رٌ  قمغم ومراؿمٝم٤م أّرىمٝم٤م وُمٜمٕمٝم٤م ُمـ اًمٜمقم (1)

 (-١2، ١٧.  ٧ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ) (6)
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 شأو سهًخ» أو املإينني
 

 

ُماا٦م اًمٕم٤مًمٞماا٦م اًم٘ماادرُمُّ أُ  ة واجلٝماا٤مد واًمّمااؼِم واًمتْمااحٞم٦م واًمتٗماا٤م  أيمااِرْم ااا٤م وأقمٔمِااْؿ ُمااـ قَمَٚمااٍؿ ًمٚمٝمجاار ،ٜماا٤م اعمٙمر 

 --واًمٞم٘ملم وآطمت٤ًمِب ويمرِم إظمال.

ُماع زوضمٝما٤م أيب  ،٧ْم سمٛمٙما٦م ُماـ أوائاؾ ُماـ أؾماٚمؿأؾماٚمٛمَ  ،هٜمُد سمٜم٧م أيب أُمٞم٦م سمـ اعمٖمػمة اعمخزوُمٞما٦م: اؾمٛمٝم٤م

ويم٤مٟماااا٧م ُمٕمااااف أوَل ُمااااـ هاااا٤مضمَر ُمااااـ  ،وهااااق اسمااااـ قمٛمٝماااا٤م ،ؾمااااٚمٛم٦م سمااااـ قمٌااااد إؾمااااد سمااااـ اعمٖمااااػمة اعمخزوُماااال 

ٍة ها٤مضمرت ُماـ : وىمٞماؾ ،ُمـ أهؾ الجرشملم وًمذًمؽ وم٠مم ؾمٚمٛم٦م  ؛احلٌِم٦م اعمًٚمٛملم إمم إهنا٤م يم٤مٟما٧م أوَل اُمارأ

 -ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م

ـُ قمٛمٝماا٤م أبااق ؾمااٚمٛم٦م(  وم٢مٟمااف  ،سمٕمااد هماازوة أطماادٍ  ،ذم ُواا٤مدى أظماارة ؾمااٜم٦م أرسمااع ًمٚمٝمجاارة شمااقذم  زوضمٝماا٤م )اسماا

وًمااالم ُماااـ اعمٝمااا٤مضمريـ وهاااق أطماااد اًمًااا٤مسم٘ملم إ ،يمااا٤من ضُماااِرَح ياااقَم أطماااٍد صماااؿ اٟمااات٘مض قمٚمٞماااف ضمرطُماااُف وماااامت 

وٕم  ،ُمااـ صمقيٌاا٦م ُمااقٓة أيب لاا٥م( وأظمااقه ُمااـ اًمرواا٤مقم٦م )روااع هااق ومحاازة واًمٜمٌاال  واعماا١مُمٜملم سماا٤مًمٜمٌل 

ويمٚمٝماااؿ ُماااـ أيب  ،ُوًمااادوا ذم اعمديٜمااا٦م ؛صماااؿ قُمٛمااار ودرة وزيٜمااا٥م ،وًماااد ىمٌاااؾ الجااارة ؛ؾماااٚمٛم٦مُ : ؾماااٚمٛم٦م ُماااـ إوٓد

ضمٝم٤م اًمٜمٌلُّ  ومٚمام شُمقذم أبق ؾمٚمٛم٦م  ؛ؾمٚمٛم٦م  -شمزو 

محٚمٜماال  زم سمٕمااػمه صمااؿؾ طَمااحاا٤م أوااع أبااق ؾمااٚمٛم٦م اخلااروج إمم اعمديٜماا٦م رَ » :ىمّماا٦م هجرهتاا٤م إمم اعمديٜماا٦مشم٘مااقل ذم 

سمٜمال اعمٖماػمة ىما٤مُمقا  ومٚماام رمه رضما٤مُل  ،سمٕمػمه د يبصمؿ ظمرج ي٘مق ،سمـ أيب ؾمٚمٛم٦م ذم طمجري ومحؾ ُمٕمل اسمٜمل ؾمٚمٛم٦م

: ىم٤مًماا٧م ؟!ذم اًمااٌالد ااا٤م ًاااػمأرأجاا٧م صاا٤مطمٌتٜم٤م هااذه قمااالم ٟمؽميمااؽ شم ،هااذه ٟمٗمًااؽ همٚمٌتٜماا٤م قمٚمٞمٝماا٤م: إًمٞمااف وم٘ماا٤مًمقا 

 ،رهااُط أيب ؾمااٚمٛم٦مومٖمْماا٥م قمٜمااد ذًمااؽ سمٜمااق قمٌااد إؾمااد : ىم٤مًماا٧م ؛ُمٜمااف وأظمااذو  اًمٌٕمااػم ُمااـ يااده ٜمزقمااقا ظمٓماا٤ممَ وم

طمتاااك  سمٞماااٜمٝمؿ ومتجااا٤مذسمقا اسمٜمااال ؾماااٚمٛم٦م: ىم٤مًمااا٧م ،اسمٜمٜمااا٤م قمٜماااده٤م إذا ٟمزقمتٛمقهااا٤م ُماااـ صااا٤مطمٌٜم٤م واَّلل  ٓ ٟماااؽمك: وىمااا٤مًمقا 

وطمًٌااٜمل سمٜمااق اعمٖمااػمة ،واٟمٓمٚمااؼ سمااف سمٜمااق قمٌااد إؾمااد ،ظمٚمٕمااقا يااده
(1)

إمم واٟمٓمٚمااؼ زوضماال أبااق ؾمااٚمٛم٦م  ،قمٜماادهؿ 

وماام أزال  ،حإبَٓماذم  ٠مضمٚمُس وماومٙمٜما٧م أظمارج يماّؾ هماداة  ،زوضمال اسمٜمال وسمالم ومٗمّر. سمٞمٜمال وسمالم: ىم٤مًم٧م -اعمديٜم٦م

ااا٤م ُمٜمٝمااا٤مأو ىمريؾماااٜم٦ًم  ،أبٙمااال طمتاااك أُمًاااك يب ومااارأى ُمااا٤م  ،أطماااُد سمٜمااال اعمٖماااػمة لُماااـ سمٜمااال قمّٛمااا يب رضماااٌؾ  طمتاااك ُمااار   ،ًٌ

                                      
 ]اعم١مًمػ[رهُٓمٝم٤م هل-  (٧)
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 ؟!وًماااده٤مىمتؿ سمٞمٜمٝمااا٤م وسمااالم زوضمٝمااا٤م وسمااالم ومااارّ  ؟هاااذه اعمًاااٙمٞمٜم٦مُماااـ  رضماااقنأٓ ن: وم٘مااا٤مل ًمٌٜمااال اعمٖماااػمة ؛ومرمحٜمااال

ٚما٧م نر٤موم: ىم٤مًما٧م ،قمٜماد ذًماؽ اسمٜمالإزم  قماكّم سمٜماق قمٌاد إؾماد  رد  وما: ىم٤مًم٧م ،احل٘مل سمزوضمؽ إن ؿمئ٧م: زم وم٘م٤مًمقا 

ُماـ  وُما٤م ُمٕمال أطمادٌ : ىم٤مًما٧م ،صمؿ ظمرضم٧م أريد زوضمل سم٤معمديٜم٦م ،جريذم طم فقوٕمتصمؿ أظمذت اسمٜمل وم ،سمٕمػمي

ـَ  قمااثامنَ  سماا٤مًمّتٜمٕمٞمؿ ًم٘مٞماا٧ُم  إذا يمٜماا٧ُم  طمتااك ،ظمٚمااؼ اَّلل   أجااـ ياا٤م سمٜماا٧م أيب إمم : وم٘ماا٤مل ،ـمٚمحاا٦م أظماا٤م سمٜماال قمٌااد اًمااّدار سماا

 ،إٓ اَّلل  واسمٜمااال هاااذاُمااا٤م ُمٕمااال أطماااد : وم٘مٚمااا٧م ؟ُمٕماااؽ أطماااد أو ُمااا٤م: وم٘مااا٤مل -أرياااد زوضمااال سم٤معمديٜمااا٦م: ىمٚمااا٧م ؟أُمّٞمااا٦م

 ُماـ  ُما٤م صاح٧ٌم رضمااًل اَّلل  وماق ،هياقي يبوما٤مٟمٓمٚمؼ ُمٕمال  ؛وم٠مظماذ سمخٓما٤مم اًمٌٕماػم !كٍ ؽْمَ واَّلل  ُما٤م ًماؽ ُماـ َُما: وم٘م٤مل

طمتاك إذا ٟمزًما٧ُم اؾمات٠مظمر سمٌٕماػمي  ،اؾمات٠مظمر قمٜمالصماؿ  ،أنا٤مخ يب اعمٜمازَل سمٚماغ إذا  يما٤من ؛ُمٜمف اًمٕمرب أراه يم٤من أيمرمَ 

٘مّدُماف ومىما٤مم إمم سمٕماػمي  وما٢مذا دٟما٤م اًماّرواُح  ،إمم ؿمجرة وم٤موآمجع نتٝما٤م صمؿ شمٜمحك ،ومحط  قمٜمف صمؿ ىمٞمده ذم اًمِمجر

قماغم سمٕماػمي أتاك وم٠مظماذ سمخٓم٤مُماف وم٘ما٤مد  طمتاك  واؾمتقي٧ُم  يم٧ٌُم وم٢مذ ر ،اريمٌل: وىم٤مل صمؿ اؾمت٠مظمر قمٜمل ،رطمٚمفوم

ـِ ومٚماام ٟمٔمار إمم ىمريا٦م سمٜمال قمٛمارِ  ،اعمديٜما٦م ٜملىمادُمأطمتاك يب ذًماؽ  ومٚمؿ يازل يّماٜمعُ  ،يٜمزل يب : سم٘مٌا٤م  ىما٤مل قماقٍف  و سما

ًٓ  ااا٤م ويماا٤من أبااق ؾمااٚمٛم٦م ،زوضمااؽ ذم هااذه اًم٘مرياا٦م  شصمااؿ اٟمٍمااف راضمًٕماا٤م إمم ُمٙماا٦م ،وم٤مدظمٚمٞمٝماا٤م قمااغم سمريماا٦م اهلل ،ٟماا٤مز

رواه٤م اسمـ إؾمح٤م. سمًٜمد صحٞمح واًم٘مّم٦م -،ـها
(1)

   -وم٤مهلل أيمؼم ي٤م ل٤م ُمـ قمؼمٍة ًمٚمٛمٕمتؼميـ واعمٕمتؼمات ،

وااال ور ،وهاا٤مضمر ُمااع ظم٤مًمااد سمااـ اًمقًمٞمااد إمم رؾمااقل اهلل  ،وأؾمااٚمَؿ قمااثامن سمااـ ـمٚمحاا٦م هااذا سمٕمااد احلديٌٞماا٦م

أىمرهااا٤م  ؛٦ٌم ُمٗمااا٤مشمٞمَح اًمٙمٕمٌااا٦مِ ؿمااااٞمياااقَم اًمٗماااتح وإمم اسماااـ قمٛماااف  وهاااق اًماااذي دوماااع إًمٞماااف رؾماااقُل اهلل  ،اهلل قماااٜمٝمام

 -قمٚمٞمٝمؿ ذم اعؾمالم يمام يم٤مٟم٧م ذم اجل٤مهٚمٞم٦م

 ؾمااٛمٕم٧م رؾماااقل اهلل : ذم صااحٞمح ُمًااٚمؿ قمااـ أم ؾمااٚمٛم٦م أهناا٤م ىم٤مًماا٧م: ىمّماا٦م زواضمٝماا٤م سمرؾمااقل اهلل 

ضمااااار  ذم ممهللا  ،]اًمٌ٘ماااارة[ ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃژ: ومٞم٘مااااقل ُمااااا٤م أُمااااره اهلل ،ُمًااااٚمؿ شمّماااااٞمٌف ُمّمااااٞم٦ٌم ٤مُماااا): ي٘مااااقل

أي » :ىمٚماا٧م ،ومٚمااام ُما٤مت أباق ؾماٚمٛم٦م: ىم٤مًما٧م ،(ا ُمٜمٝما٤مإٓ أظمٚمااػ اهلل ًماف ظماػم ؛وأظمٚماػ زم ظماػما ُمٜمٝما٤م ،ُمّماٞمٌتل

وماا٠مظمٚمػ اهلل زم رؾمااقل  ،صمااؿ إ  ىمٚمتٝماا٤م ،أول سمٞماا٧م هاا٤مضمر إمم رؾمااقل اهلل  ؟اعمًااٚمٛملم ظمااػم ُمااـ أيب ؾمااٚمٛم٦م

٤مإن زم سمٜمًتا» :وم٘مٚما٧م ؛خيٓمٌٜمال ًماف سمـ أيب سمٚمتٕم٦م  طم٤مـم٥َم  أرؾمؾ إزم رؾمقل اهلل : ىم٤مًم٧م ،شاهلل 
(2)

وأنا٤م  

(وأدقمق اهلل أن يذه٥م سم٤مًمٖمػمة ،قمق اهلل أن يٖمٜمٞمٝم٤م قمٜمٝم٤مأُم٤م اسمٜمتٝم٤م ومٜمد): وم٘م٤مل ،شهمٞمقرٌ 
(3)

- 

واًماااارأي  ،واًمٕم٘مااااؾ اًمٌاااا٤مًمغ ،ويم٤مٟماااا٧م أم ؾمااااٚمٛم٦م ُمقصااااقوم٦م سماااا٤مجلامل اًمٌاااا٤مرع» :شاعصاااا٤مسم٦م»ىماااا٤مل احلاااا٤مومظ ذم 

                                      
 (-626.  6اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ) (٧)

 شمٕمٜمل روٞمٕم٦م- ]اعم١مًمػ[ (2)

 (-2٧6صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)
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شيقم احلديٌّٞم٦م شمدّل قمغم وومقر قم٘مٚمٝم٤م وصقاب رأهي٤م وإؿم٤مرهت٤م قمغم اًمٜمٌّّل  ،اًمّّم٤مئ٥م
(1)

 -ـها 

ااقن وومااٞمٝمؿ ٟمًاا٤م  ،د أم ؾمااٚمٛم٦م قمٜماا يم٤مٟماا٧م» : أهناا٤مًااالمقمااـ أم احل : وم٘مٚماا٧م ،وماا٠متك ُمًاا٤ميملُم ومجٕمٚمااقا يٚمحُّ

ي يماااؾ واطماااٍد أو واطمااادٍة وًماااق سمتٛمااارٍة  ،ُمااا٤م ااااذا أُمرٟمااا٤م يااا٤م ضم٤مريااا٦م: وم٘م٤مًمااا٧م أم ؾماااٚمٛم٦م ،اظمااارضمـأو  اظمرضماااقا  ُرد 

ششمْمٕمٞمٜمٝم٤م ذم يده٤م
(2)

- 

ػ ذم ًاااٞمؾمااٛمٕم٧ُم وىمااَع اًم»: وىم٤مًماا٧م ،هماازوَة ظمٞمااؼمَ  وؿمااٝمدت أم ؾمااٚمٛم٦َم ُمااـ اعمٖماا٤مزي ُمااع رؾمااقل اهلل 

 -,شمٕمٜمل اًمٞمٝمقدي  , شأؾمٜم٤من ُمرطم٥م

أن احلاا٤مرث سماـ قمٌااد اهلل  :وم٘ماد صمٌاا٧م ذم صاحٞمح ُمًاٚمؿ ؛ٜما٤م أمُّ ؾماٚمٛم٦م هاال مظمار أُمٝما٤مت اعماا١مُمٜملم ووما٤مةً ُمُّ وأُ 

سمـ أيب رسمٞمٕم٦م وقمٌد اهلل سمـ صٗمقان دظمال قمغم أم ؾمٚمٛم٦م ذم ظمالوم٦م يزيد سمـ ُمٕم٤مويا٦م ومًا٠مٓ قماـ اجلاٞمش اًماذي 

ز يزيُد سمـ ُمٕم٤م ،خُيًػ سمف ومٙم٤مٟما٧م وىمٕما٦ُم  ،ُمًٚمَؿ سمـ قم٘م٦ٌَم سمٕمًٙمر اًمِما٤مم إمم اعمديٜما٦م: وي٦مويم٤من ذًمؽ طملم ضمٝم 

ِة ؾمٜم٦م صمالٍث وؾمتلم ىم٤مًمف اسمـ طمجر -احلَر 
(3)

- 

مهللا إٟماا٤م ٟمِمااٝمُدك أنٜماا٤م ٟمحٌٝماا٤م وؾماا٤مئَر أُمٝماا٤مت اعماا١مُمٜملم وصاااح٤مسم٦م  ،اهلل قمااـ أم ؾمااٚمٛم٦م وأرواا٤مه٤موااال ر

   -ٟم٤م ذم زُمرهتؿ وأخح٘مٜم٤م اؿ ذم داِر يمراُمتؽِماروم٤مًمٚمٝمؿ اطم ؛ٟمٌٞمؽ 

 



                                      
 (-6١4.  6اعص٤مسم٦م ) (٧)

 (-٧26١.  6آؾمتٞمٕم٤مب ذم ُمٕمروم٦م إصح٤مب ) (2)
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 [شضمٕمٗمر ص٤مد.»خ وُم٤م مل يٙمـ سمٞمٜمٝمام ومٝمق ُمـ يمالم إ ،سملم ىمقؾملم ُمٕمٙمقوملمووٕمٜم٤م شمٕمٚمٞم٘م٤مت اًمِمٞمخ ]
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ِ  : ٕتًل٘] أعـأٍ اهلل إٔ هظٜـ٘    ،يـٮذ دعؿـض عًـ٢ قـضا٠٤ ايهتـاب      اؽـهضٶ  ،بغِ اهلل ايـضٓٔ ايـضسٝ

ِٸ َٔ  ،ٚتكبٌ اهلل ععٝهِ ،اخرلٶ  :قاٍ اهلل تعاٍ ..ؾلٚاهلل إٛ ،ايؿكضات ٚإعاْٞٚعأعًل ع٢ً بعض َا ٜٗ

 ،]مل قمٛماااااااااااران[ ژى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئژ

 -[]اًمرقمد[ ژڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چژ :ٚقاٍ 

 

 

 ايٕمٛمؾ ُمًتِم٤مرً  ،ف سمف ذم اًمٙمت٤مب ـمٌٞم٥م ٟمٗم٤ًم  اضمتامقمليمام قُمر   شجامنؾماٞمُم٤مرك »ُم١مًمػ اًمٙمت٤مب 

 ٤ميٌٞمع ظمدُم٤مشمف أجًْم  ،سمحثل  ُمًت٘مؾ وًمف ُمريمز ،وهق أؾمت٤مذ ضم٤مُمٕمل شاعره٤مب»طمٙمقُمٞم٤م ذم جم٤مل ُمٙم٤مومح٦م 

 -!عمـ يِمؽمي

أي نقيؾ اًمِمخص إمم ُمتٓمرف ُمـ  شRadicalization»سمٜمك اعم١مًمُػ يمت٤مسمف يمٚمف قمغم ٟمٔمري٦م ؾمامه٤م 

ندث قمـ يمقن هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م قمٛمٚمٞم٦م اضمتامقمٞم٦م قم٤مـمٗمٞم٦م أيمثر ُمـ يمقهن٤م ديٜمٞم٦م أو  --سمٕمد يمقٟمف ؿمخّم٤م قم٤مدي٤م

,وأن ُم٤م يدقمق اًمٜم٤مس ًمٞمّمٌحقا إره٤مسمٞملم هق أهنؿ  ،مخٞم٤مهت٤موندث قمـ  ،قمغم طمد ىمقًمف ،قم٘مٚمٞم٦م سمره٤مٟمٞم٦م

 -لؿ إومٙم٤مر هذه ٟم٘مؾ اؾمتٓم٤مقمقا  مظمريـ إره٤مسمٞملم يٕمرومقن ,سم٤ًٌمـم٦م

د ُمـ » :وأهن٤م شRadicalization»ومذيمر أوٓ شمٕمريٗمف ًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتحقيؾ  قمٛمٚمٞم٦م نقيؾ إومرا

ٓؾمتخدام اًمٕمٜمػ ح رب  أؿمخ٤مص قم٤مديلم ذوي سمداي٤مت قم٤مدي٦م ًمٞمٜمتٝمقا يم٢مره٤مسمٞملم ًمدهيؿ آؾمتٕمداد

 : ,سمٕمُْمٝم٤م قمغم سمٕمض ٤موهل ًمٞمس ُمؽمشمًٌ , ،وهذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م ل٤م أرسمٕم٦م رواومد يمام ي٘مقل ،ش٦مؾماٞم٤مؾماٞم

اعطم٤ًمس سم٤مًمٖمْم٥م إظمالىمل أو سم٤مًمٖمْم٥م سم٥ًٌم آُمتٝم٤من اًمذي يتٕمرض ًمف اعمًٚمٛمقن ذم : إول

 -!!,اعره٤مسمٞمقن ذًمؽ ئمـ يمام,يمؾ ُمٙم٤من 

  -٤م. طمرب ُمتخٞمٚم٦م ود اعؾمالمؾماٞمووٕمف ذم  هذه آُمتٝم٤من وًاػمهق شمٗم: اًمث٤م 

ومدان ُمؽمددا ُمع اخلؼمة اًمذاشمٞم٦م ًمٚمتٛمٞمٞمز اًمٕمٜمٍمي : أُم٤م اًمث٤مًم٨م ومٝمق اًمّمدى اًمذي يالىمٞمف هذان اًمرا

  -اًمذي يِمٕمر سمف اًمٗمرد ُمقوع )اًمتحقل(

ده٤م وضمٝمً : واًمراسمع   -ًمقضمف أو قمغم اعٟمؽمٟم٧م ٤مهق اًمتحرك ٟمحق اًمٕمٛمؾ ذم ؿمٌٙم٦م جيتٛمع أومرا

اعمتٝمؿ  شخ ؾمٕمٞمدؿماٞمأمحد قمٛمر »اعم٘مدُم٦م يتٜم٤مول ومٞمٝم٤م ىمّم٦م  ؛ومّمقل ُم٦م وصمامناًمٙمت٤مب ومٞمف ُم٘مد

اًمٗمّمؾ إول شمٙمٚمؿ ومٞمف قمـ اعمٜمٝم٩م اًمٕمٚمٛمل ًمدراؾم٦م  ،ف وىمتؾ أطمد اًمّمحٗمٞملم اًمؼميٓم٤مٟمٞملمسم٤مظمتٓم٤م
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  !اًمٕمٚمؿ ومٞمف ذم اعطمّم٤م ّمار وهق ومّمؾ طم ،اعره٤مب

 

٘      قــض  اٱسقـا٤ ٚاؿ : ٕتًل٘]  اٚيـٝػ ايعًـِ َٓشقـضٶ    ،ٚا٫عـتكضا٤ ٖـٞ َـٔ ر٥٫ـٌ ايعًـِ ٚطضقـ

ٖٚشا َا ٚقع  ،ٖا ع٢ً ٖٛاٙغـضٚيهٔ ا٭صقاّ فُا٤ ٚنٌ ٜؿ ،ٚايهجرل َٔ إسقا٥ٝات ايهاتب دٝز٠ ،ؾٝٗا

 [.!ِٜعبزٕٚ أٖٛا٤ٳٖ ;٫ٚ عذبٳ ؾِٗ أٌٖ ا٭ٖٛا٤ٹ ،ؾٝ٘ ايهاتب ْٛعا َا

 

 

آىمتّم٤مدي٦م لذه  , شمٙمٚمؿ قمـ اخلٚمٗمٞم٤مت اًمديٜمٞم٦م واًمت٤مرخيٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م :ذم اًمٗمّمؾ اًمث٤م  واًمث٤مًم٨م

 شاًمٗمريْم٦م اًمٖم٤مئ٦ٌم»وهق ومّمؾ يقوح اـمالقمف قمغم اًمٙمثػم ُمـ أدسمٞم٤مت اجلٝم٤مد سمد ا ُمـ  ،اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتحقًمٞم٦م

 واٟمتٝم٤م ً  شدقمقة اعم٘م٤موُم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م اعؾمالُمٞم٦م»و شرضم٤مل ن٧م راي٦م اًمرؾمقل»ُمرورا سما شُمٕم٤ممل ذم اًمٓمريؼ»و

 -خ أيب ُمّمٕم٥م اًمزرىم٤موي ِماٞمسمٙمٚمامت اًم

قمٌد »: خِماٞميم٘مّم٦م ُم٘متؾ اًم ،شمقفمٞمٗم٤م دٟمٞمئ٤م وًمٙمـ وفمػ سمٕمْمٝم٤م ،اًمٙمثػم ُمـ اعمٕمٚمقُم٤متذيمر ذم هذا اًمٗمّمؾ 

ه قمٜم٤م وقمـ اعؾمالم واعمًٚمٛملم ش قمزاماهلل  , شأؾم٤مُم٦م»خ ِماٞموزقمٛمف شمقرط اًم ، ظمػما شم٘مٌٚمف اهلل وضمزا

η ومٞمٝم٤م ,وٟمٍمه- 

ٍ      : ٕتًل٘ط ٚ    ،ٖشا َـٔ ؾٗـَِٛٗ اـاط٦ـ١ إٓشضؾـ١ بڀبٝعـ١ اؿـا ٝ بغـبب اْعـزاّ ايتكـ٣ٛ   ڀض٠عــ

 ِ ٞ ٖٚـٛ   ،ؾٗـِ عبـز٠ اشلـ٣ٛ نُـا قًٓـا      ;اشل٣ٛ عًـٝٗ  ،٤ٷ َـٔ خبـجِٗ ايـشٟ ٜٓؿجْٛـ٘ عٓـز أرْـ٢ َٓاعـب١       ؽــ

ٛٸصٕٚ أرْـ٢ رٚصڈ يٲّـإ ٫ٚ ٜتقـٛصٕٚ َعٓـ٢ ايتكـ٣ٛ ٚرٚاؾعٗـا ٚرٚاؾـع          ؽـٝٚبڀبٝع١ ا٭ ا٤ ٖـِ ٫ ٜتقـ

ٝٶـ  ٚبايتـايٞ ٜتعـإًَٛ َـع ا٫ستُـا٫ت ايعكًٝـ١ ت      ...!ايٝكٌ ٗ ايجٛاب ٚايعكاب ا٭خض٣ٚ  ،اعـا٬َ َٝهاْٝه

ٚيهــٔ أنجــض ايٓــاؼ ٫  ،ٖٚٓــا ٜٛٗــض تٗــاؾتِٗ ٚتؿــاٖتِٗ ،ثــِ تــضدٸض شلــِ أٖــٛا٩ِٖ بعنٳــٗا عًــ٢ بعــضڈ

قهَٛـٕٛ   ،١ اييت سافًٗا أِْٗ ٜعٝؾٕٛ ٗ قؿكڇ نؿضِٖغـٜٝٚٛٗض اْعهاؼ أسٛاشلِ ايٓؿ ،ٜعًُٕٛ

ٝٸزٕٚ عٔ ا٫ْڀ٬م إٍ اٯؾام  ص.!ب٘ َك

   

 

  -٤مُت إًمٞمٝم٤م ؾم٤مسم٘مً ؿمارًمتٗمّمٞمؾ قمـ رواومد قمٛمٚمٞم٦م اًمتحقل اًمتل أندث سم٤م :ذم اًمٗمّمؾ اًمراسمع

ندث قمـ اًمٗمر. ذم قمٛمٚمٞم٦م اًمتحقل سملم أوروسم٤م وأُمريٙم٤م ويمٞمػ اؾمتٓم٤مقم٧م  :وذم اًمٗمّمؾ اخل٤مُمس

  -إظمػمة أن شم٘مٚمؾ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م أو أؾم٤ٌما٤م سمِمٙمؾ ٟم٤مضمح طم٥ًَم زقمٛمف

  -ندث قمـ دور اعٟمؽمٟم٧م ذم هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م :وذم اًمٗمّمؾ اًم٤ًمدس
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ندث قمـ قمٛمٚمٞم٦م اٟمْمامم اجلامقم٤مت اعمحٚمٞم٦م اًمّمٖمػمة إمم طمريم٦م اًمٕمٜمػ  :اًمٗمّمؾ اًم٤ًمسمع وذم

ه٤م شم٥ًٌم ذم ٟمِمق  ؿمٌٙم٤مت إره٤مسمٞم٦م ُمرٟم٦م  ،آضمتامقمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ارشم٤ٌمـم٤م اومؽماوٞم٤م قمـ ـمريؼ اعٟمؽمٟم٧م

  -شضمٝم٤مد سمال ىم٤مئد»وشمّمٕم٥م إزاًمتٝم٤م وهل ُم٤م أؾمامه سما ،قم٦م ُمع اًمٔمروف طمقل٤مًارشمتٙمٞمػ سم ،وؾمٚم٦ًم

  -يمام ىم٤مل ،ىمّدم ؾمت٦م طمٚمقل قمٛمٚمٞم٦م عمقاضمٝم٦م هذا اخلٓمر :ًمٗمّمؾ اًمث٤مُمـوذم ا

 : وومٞمام يكم سمٕمض اعم٘متٓمٗم٤مت ُمـ اًمٙمت٤مب وأظمتٛمٝم٤م سمذيمر احلٚمقل اًمًت٦م اًمتل ذيمره٤م

 يمام,وهل ٟم٦ًٌم شمٗمق.  !!% ُمـ اعره٤مسمٞملم ذم قمٞمٜمتف دظمٚمقا اجل٤مُمٕم٦م42أن ٟم٦ًٌم : 56ذيمر ذم صٗمح٦م 

 اعمجتٛمع ُمـ اجل٤مُمٕم٦م دظمٚمقا  اًمذيـ ٟم٦ًٌم وشمٗمق. سمؾ ،سمالدهؿ ذم اجل٤مُمٕم٤مت إمم اعمٜمتًٌلم ٟم٦ًٌم ,ذيمر

  -(5 ,% +5١) إُمريٙمل

ومٚمٞمس اًمتٕمٚمٞمؿ اًمديٜمل هق اًم٥ًٌم ذم يمقهنؿ  ؛أن اعره٤مسمٞملم مل يتٚم٘مقا شمٕمٚمٞمٛمٞم٤م ديٜمٞم٤م: 4١ذيمر ذم صٗمح٦م 

 ردجم هق اعره٤مب ٕن اعره٤مب قمـ اًمٙمثػم إصمٜم٤م  ذم ؾم٥ٌٌم  ,ي٘مقل,سمؾ إن اًمتٕمٚمٞمؿ اًمديٜمل  ،إره٤مسمٞملم

 !!ـ اًمديـُم اعمزيد شمٕمٚمٞمٛمٜم٤م يتؿ أنصاك وأو ،اعؾمالُمل ًمٚمديـ طم٤ممل ُمتٓمرف ًاػمشمٗم

٘ٴ إٔ ايتعًِٝ ايزٜين ٗ تقٛصٙ َٓش: ٕتًل٘] ٗ ِڀٝات َع١ٓٝ نايزصاع١ ٗ قـض ٖشا عببٴ

ٗ -كٝك١ إٛدٛر٠ عٓزْا ٤ٺ َٔ اؿؽـٞ إٍ ؾـرلثِ ٖٛ ٜ ،اؾاَعات ايز١ٜٝٓ )اٱع١َٝ٬( ٚمٖٛا

ٍڈ بٌ ايعًِ ٚايعٌُ: ا٭عـ َٖٚٞع -أَتٓا ؾٓشٔ ْعًِ أْ٘ بايتأنٝز َعِٛ خضهٞ  ;ْٛعٴ اْؿقا

 ،ٚع٬ُ ا٫ٚ عًٛنڄ اَٚٓٗذٶ ااؾاَعات ٚإعاٖز ايز١ٜٝٓ ٗ ب٬ر إغًٌُ يٝغٛا فاٖزٜٔ ٫ ؾهضٶ

 ،ٗ ايعامل «إع١َٝ٬»باعتباصٖا أندل داَع١ قـض ٗ َ «داَع١ ا٭طٖض»ٚخش َج٬ خضهٞ ٚط٬ب 

٫ ّجٌ طًب١ إزاصؼ  ،ا٥ض ؽت٢ َٔ ا٭١َؽـضْٚعًِ إٔ اجملاٖزٜٔ ِٖ َٔ  ،ػ عًٝٗا ايهجرلٚق

ٌڈ ٖٛ  ،ع١ٝ( ؾِٝٗ إ٫ ْغب١ قزٚر٠ؾـضايز١ٜٝٓ )إتدققٕٛ ٗ ايزصاعات ايز١ٜٝٓ اي ٚع٢ً ن

َٹػ َؾه١ً عٓزْا مٔ إغًٌُ )ا٭١َ( ٟ ٚدٗارٴْا ايش ،ٚايه٬ّ ؾٝٗا عٓزْا ٜڀٍٛ ٖٚٛ سٚ ؽذٕٛ ،٬ٜ

ُٸ٘ ٖٛ )ايهاتب(  ،ِاصع٘ َٔ َٗاَ٘ َٚكافزٙ تقشٝض ٖشا اـًٌ ٚنٌ خًٌ إٕ ؽا٤ اهلل ؾٗشا ٫ ٜٗ

إٔ ٜؿِٗ ا٭َٛص أٚ إٔ  -نعارتِٗ-ٖٚٛ يؿكز اٱّإ ٚايتٛسٝز ٫ ٜغتڀٝع  !!إِا ٜعٓٸٞ ْؿغ٘ إغهٌ

َٶ ..ٜنعٗا ٗ ْقابٗا ُٳإ كتًؿإ ُا ِ ا٫ؽذلاى ٗ عه ،نٌ َا ٖٓايو ٖٛ تكاطعات ،امٔ عايځ

ٚيهٔ ايؿضم ٖا٥ٌ ٖٚٛ ايؿضم بٌ اٱّإ ٚايهؿض َٚا ٜتؿضع عٔ  ،َٔ بين آرّ اؾـضنْٛٓا خًلٳ اهلل ٚب

 -[نٌ َُٓٗا

 

 

طمٞم٨م يٕم٤م  أىمؾ  ،أن اعره٤مسمٞملم يتٛمتٕمقن سمّمح٦م قم٘مٚمٞم٦م شمٗمق. يمؾ ؾمٙم٤من اًمٕم٤ممل: 46ذيمر ذم صٗمح٦م 

  -٤معمٞم٦م% هل اًمٜم٦ًٌم اًمٕم1سمٞمٜمام  ،% ُمٜمٝمؿ ُمـ أُمراض قم٘مٚمٞم٦م٧ُمـ 

بؿنٌ اهلل ٜتُتعٕٛ بأسغٔ فش١  «اٱصٖابٌٝ»ْٚظٜزٙ إٔ  ،ٖشا ٚامضٷ ،اؿُز هلل: ٕتًل٘]
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ٚأع٢ً ْغب١  ،١ ٚعقب١ٝغـٝٚإٔ ؾِٝٗ أقٌ ْغب١ انت٦اب ٗ ايعامل ٚأقٌ ْغب١ أَضاض ْؿ ،١غـْٝؿ

ٛٸ٠ ٚؼابب ٚتهاؾٌ ٚتضاسِ ٗ ايعامل  ، ايعاملٚأقٌ ْغب١ دض١ّ ٗ ،ٚأقٌ ْغب١ ؽذاص ع٢ً ايزْٝا ،أخ

ْغب١ اصتهاب ايؿٛاسؿ ٗ  -إٍ سز ا٫ْعزاّ بؿنٌ اهلل-ٚأقٌ  ،ب َغهضڈ ٗ ايعاملؽـضٚأقٌ ْغب١ 

 ژڳگ گ ڳ ک ک ک گ گژ ،إٕ ناْت تٓؿع٘ ،١عـَٝٔ ا٭صقاّ ايكٝا انبرلٶ اٚعزرٶ ...ايعامل

 -[]يقٟمس[

 

 

ـ اعمٓمٚمقب ه٤م ضمٕمٚمٜم٤م ُمٕمزوًملم أنٜم٤م شمرسمٞمٜم٤م شمرسمٞم٦م يم٤من مسم٤مؤٟم٤م ومٞمٝم٤م  ٛمقٟمٜم٤م أيمثر ُم: 45ذيمر ذم صٗمح٦م 

 -طمقًمٜم٤م وطم٤معملم ُمث٤مًمٞملم ؾمالقمـ اًمقاىمع اًم٘م٤م

ٚأٟ  ،٭ٕ ٖشا تؿ٢ٓ ا٭عُاصٴ ٗ اؾزٍ ؾٝ٘ ;ؽضفاتِٗ ٫ تٓتٗٞ ٫ٚ ّهٔ تتبعٗا: ٕتًل٘]

ا٤ ؽـَٝع أ ،٤ فشٝضٷؽـٞا٤ َٔ ٖشٙ ايتش٬ًٝت ٚىً٘ ٚقز ٜهٕٛ َع٘ ؽـٝٚاسزٺ ٜغتڀٝع إٔ ٜكٍٛ أ

 -[٤ؽـٜٞٚٛٔ ْؿغ٘ ع٢ً  ،ٖٚٛ ٫ ٜبقض ،ڀٞ ع٢ً َا َع٘ َٔ اؿلع١ُٝٛ َٔ ايباطٌ تػ

 

 

وه٤م وم٤مه سمف أنٜم٤م جمٛمققم٦م ختٚم٧م قمـ احل٤مضم٤مت  !ذيمر واىمٕمٜم٤م اخل٤مـمئ سمح٥ًم ىمقًمف: 64,6١ذم صٗمح٦م 

وايمتٗمقا سم٤معمٜمح اًمروطمٞم٦م سمدٓ قمـ اعمٜمح  ،وإومٙم٤مر ذات إُمد اًم٘مري٥م إمم أومٙم٤مر وطم٤مضم٤مت سمٕمٞمدة اعمدى

  ؿمالهتامُم٤مهتؿ ُمتٕمٚم٘م٦م سم٤مُٕم٦م وًمٞم٧ًم ومردي٦م ًمدرضم٦م أهنؿ ُمًتٕمدون ًمٚمتْمحٞم٦م سمٙمؾ وأصٌح٧م ا ،اح٤مدي٦م

 -وأصٌح٧م اًمِمٝم٤مدة هم٤مي٦م أُم٤مٟمٞمٝمؿ ،ذم ؾمٌٞمؾ إُم٦م واًمروم٤م.

ٚٳ : ؾكاٍ ي٘ ،ايزخإ ٚقز خبأ ي٘ ايٓيب  ،)ايزذ(: ٖٛ ٜؾب٘ ايشٟ قاٍ: ٕتًل٘] اخغأ ؾًٔ تعز

ٜٴًبٻػ عًٝ٘ ا٭َض ،قزصى ُٸػ ؾهض٠ ٚؾًغؿ١ ايع٬ق١ بٌ ايزْٝا ٚاٯخض٠ ٖٚٛ واٍٚ  ..ؾٗٛ ىً٘ ٚ تً

 ;ٚؾهض٠ ٚؾًغؿ١ غا١ٜ ايٛدٛر عٓزْا ٚٗ تقٛصْا ،عٓزْا مٔ إغًٌُ أٌٖ اٱّإ ٚاؿُز هلل

بقضٴٙ عٔ ؾـ٢ ٜٚقٝبٴ٘ َٔ بعٝزٺ بعضٴ إؽعاعٗا يهٔ ٜع أَ طٝؿٗا ناـٝاٍ باٖتٶ ا٦ٶؽـٝؾٝذلا٣٤ 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ژ ،اصٶْا إيٝٗا َضاؽـضإبقاصٖا يٮعباب اييت أ

ؾٗٛ ٫ ٜغتڀٝع إٔ ٜغتٛعبٗا بغبب نؿضٙ ٚفزٚرٙ عٔ  []اًمزظمرف ژڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ

ٚبايتايٞ قزٚر١ٜ سضنت٘  ،اٱّإ ٚإبا٥٘ عٔ ايتغًِٝ هلل تعاٍ ٚا٫عذلاف بعبٛرٜت٘ يضب٘ 

ّٳ َكاّ ايعبٛر١ٜ ،ايؿهض١ٜ هلل تعاٍ إًو ايكزٚؼ  إِا ٜغتڀٝع إٔ ٜغتٛعب ٖشٙ ا٭َٛص ؾك٘ إسا قا

 .!!أَا رٕٚ سيو ؾ٬ ٚن٬ ،اشلزا١ٜ اٚؾأ إيٝ٘ طايبٶ ،ايعظٜظ اؾباص إتهدل
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قاٚي١ إهار تعبرل  إسا ادتٗزْا ٗ-ٜغتٛعبٗا ٖشا ايهاؾض ٚأَجاي٘ ٖٞ إٕ ايؿهض٠ اييت مل 

ُٳٌ يٓؿغ٘ أ٫ٚغـْٞؿ غـٞ)ْؿ: -عٓٗاقـض كت ٤ يتٓذض ٗ ـٞؽٚقبٌ نٌ  ( ٜعين إٔ ايعبز إ٪َٔ ٜع

ٚإٔ  ،إٜجاص ايباقٞ ع٢ً ايؿاْٞ( أٟ اٯخض٠ ع٢ً ايزْٝا ايعاد١ً)ٚ ،ا٫َتشإ ٚتٓاٍ ايؿٛط ٗ اٯخض٠

ٕڈ ٚاختباصڈ ٚابت٤٬ ٟٸ ،ٚإٕ اٯخض٠ ٖٞ راصٴ ايكضاص ،ايزْٝا ٖٞ راص عبٛص ٖٚضٸ ٚراصٴ اَتشا  ،راص ايبكا٤ ا٭بز

ا يٓٴدتٳبٳض ِٚتٳشٔ ؾُٔ لض ٗ ا٫َتشإ ؾاط ٚفعٹز ٚإِا ٚدزْا ٗ ٖشٙ ايزْٝ ،ٚايؿٛط ؾٝٗا ٖٛ ايؿٛط

ٔٸ إ٫ ْؿغ٘ ٘ٹ  ،إٍ اؾ١ٓ َٚٔ ؾؾٌ ٗ ا٫َتشإ ؾ٬ ًَٜٛ ٞٴ إ٪َٔ اجملاٖز ٖٛ ٗ اؿكٝك١ يٓؿغٹ ؾغع

ٜٴؿًض ٜٚؿٛطٳٝي ٛٳ ٚ ِٴ أعُا٫ ،ٓذ ٝٸضٴِٖ دزٶ ٚؾٹعا٫ ٚسيو ٜٓتٛ ٛٸصٖا ٚؼ ٫ٚ  اٜقعٴب ع٢ً ايهؿض٠ تق

ٖٿٌ شلا َٚجٌ ايتدًٝڀات اييت  ،اغـرلٶٜعضؾٕٛ شلا تؿ إ٫ َجٌ ٖشٙ احملا٫ٚت ايتقٜٛض١ٜ َٔ غرل إتأ

ٌٷ ِٖ ،تضٕٚ  [!!ؾُغان

 
 

سمؾ  ؛ًمٞم٧ًم طمرب أجديقًمقضمٞم٤مت ذم اًمدرضم٦م إومم --أن احلرب ود اعره٤مب: 26ذيمر ذم صٗمح٦م 

اًمٜمّم٤مرى أو  ُمٜم٤م )ي٘مّمد أنٗمًٝمؿ ًاػمٓ يٜمٌٖمل اًمؽميمٞمز ومٞمٝم٤م قمغم شم٘مديؿ شمٗم ،هل طمرب قم٘مقل وىمٚمقب

ويٜمٌٖمل أن شمًٚم٥م ضم٤مذسمٞم٦م  ،ات اعمٕمتدًم٦م ًمإلؾمالمًاػمسمؾ ُمـ ظمالل اًمتٗم ،اًمٙمٗم٤مر قمٛمقُم٤م( ًمإلؾمالم

  -  ُمٜمٗمر ُمٙمروهِمالاعره٤مب وأن ُئمَٝمر يم

ايعكٝز٠ ٚاٱّإ ٚفُٛع١ إعاٜرل ٚايكِٝ  :َا ٜغُْٛ٘ ا٭ٜزٜٛيٛدٝا ٖٛ عٓزْا: ٕتًل٘]

ٝٶ َٚشُز  اباهلل صبٽمـٞ ٚوًُٗا إغًِ ايشٟ ص ،ٚإؿاِٖٝ ايز١ٜٝٓ اييت دا٤ بٗا اٱع٬ّ  اٚصعٛيڄ اْب

ٓٶ ٖشا  ،ا٤ؽـٝٚعٔ ايع٬ق١ بٌ ا٭ ،٤ؽـٞٚعٔ نٌ  ،عٔ ايٛدٛر ٚاؿٝا٠ ٚايزْٝا ٚاٯخض٠ ،اٚباٱع٬ّ رٜ

ٍڈ ع٢ً ايكًٛب ٚايعكٍٛ ؾٗٞ قا٫ٚت  ;٫ ّهٔ إٔ ٜٓؿقٌ عُا ٜغُْٛ٘ )عكٍٛ ٚقًٛب( ٭ْ٘ َغتٛ

 إعتزٍ غـرلايتؿ»: ؾُٔ قا٫ٚتِٗ ..يهٔ ؾاتِٗ ايتٝاص !!٤ؽـٞاٚيٕٛ ٗ نٌ و ،َِٓٗ نعارتِٗ

ٖٚشا إؽاص٠ إٍ سادتِٗ ايهدل٣ إٍ ا٫عتعا١ْ  !!طعُٛا «ّ بأيغ١ٓ ٚأق٬ّ َغًٌُ َعتزيٌيٲع٬

َعضٚف  ٤ؽـٖٞٚشا  ،بعًُا٤ ايغ٤ٛ ٚأٌٖ اين٬ي١ ٚأٌٖ ا٭ٖٛا٤ ٚايظٜؼ َٔ إٓتغبٌ إٍ ١ًَ اٱع٬ّ

  ژڻڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻژ،]اًمٜم٤ًم [ ژڎڍ ڍ ڌ ڌ ڎژٚ ،ٚاؿضبٴ َام١ٝ ،ٚصَٚهض

 !٫ دزٜز: ٜعين ،]إنٗم٤مل[

ُٶا: ڀڄغـٝب يهٔ مٔ رعٓا ْغأٍ ايهاتب ع٪ا٫  اخامعٶ اهلل تعاٍ َٛسٸزٶ اعبزٶ إاسا ٫ تهٕٛ أْت َغً

ُٸو ٗ ؟يضبو ايشٟ خًكو ٚأْعِ عًٝو ٚأصعٌ يو ايضعٌ ٚأْظٍ يو ايهتب نٌ  ٕاسا ػعٌ ٖ

 ،قـ ٚاْٛض ٚتؿهچض ؟َاسا عٔ ْؿغو أْت ؟٤ٺ آخضؽـٞأ٫ ؾهضتٳ ٗ  ؟إخل ...إٔ ؼاصب اٱصٖاب «ٚدٛرٹى»

ٗ عبٌٝ قَٛو ًَٚتو ٚأَتو ايهاؾض٠ ايڀاغ١ٝ اييت  :ٗ اؿكٝك١» ؟أْت تؿين ْؿغو ٗ عبٌٝ َاسا

ٟٸغـٝ َػًٛبٷ ٗ ْعـرلٷأْت أ   .ص؟!ْٗا١ٜ إڀافٌٖ أْت ْازڈ ٗ  ؟ٚيهٔ َاسا عٔ ْؿغو «ذٗا ايعنٛ

 

أن احلٚمؿ إُمريٙمل اعمٌٜمل قمغم يمقن أُمريٙم٤م أرض اًمٗمرص وًمٞم٧ًم أرض : 24ذيمر ذم صٗمح٦م 

سمٞمٜمام  ،هق ؾم٥ٌم ذم اٟمخٗم٤مض اًمٖمْم٥م إظمالىمل قمٜمد ُمًٚمٛمل أُمريٙم٤م ،احلري٤مت يمام ئمـ اًمٌٕمض ظمٓم٠م
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٤مؾم٤مت ؾماٞمٜمك وهمػم هذا ُمـ أؾم٤ٌمب ذًمؽ ذم أُمريٙم٤م يمقهن٤م شمتٌ ،اًمٕمٜمٍمي٦م قمٜمد إورسمٞملم ؾم٥ٌم ًمٚمٕمٙمس

ومٕم٤مًم٦م ًمتققمٞم٦م اعمجتٛمع وُمد اجلًقر واًمتٙم٤مُمؾ ُمع اًم٘مٓم٤مع اعمًٚمؿ ذم أُمريٙم٤م وإن يم٤من ذًمؽ ًمٞمس سم٤مًمِمٙمؾ 

 -يمذًمؽ واًمتٓمققمٞم٦م واًمٗمردي٦م ,ذيمر يمام,اعمٓمٚمقب 

سملم اعمًٚمٛملم إُمريٙمٞملم  شAnti-Americanism»ذيمر أن همٞم٤مب ُمٕم٤مداة إُمريم٦م : 26ذم صٗمح٦م 

 -اعؾمالُمل اعمتٓمرف اًمٕم٤معملْمال تحريؾم٥ٌم ذم وٕمػ اٟمجذااؿ ًمٚمخٓم٤مب اًم

صمؿ ذيمر ذم اًمّمٗمح٦م اًمتل شمٚمٞمٝم٤م ؾم٥ٌم  ،أنف ًمٞم٧ًم هٜم٤مك ظمالي٤م ٟم٤مئٛم٦م ذم أُمريٙم٤م: ٧١4أيمد ذم صٗمح٦م 

ٌٚمٖمقن ؾماٞمب اعمتٓمروملم ُٕمريٙم٤م وهق يمقن اعمٝمرسملم هٜم٤مك هؿ ُمـ ًارٙمٞم٦م مُمٜم٦م ود شمًاٞميمقن احلدود اعمٙم

 -قمٛمٚمٝمؿب أي أطمد ًمٚمحٗم٤مظ قمغم ًاراًمًٚمٓم٤مت إُمريٙمٞم٦م قمـ شم

  -[[٧١1اًمّم٤موم٤مت: ] ژ   ٴۇ     ۈ   ۈ   ۆ    ۆ ژ ،[1٧: ]اعمدصمر ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېژ: ٕتًل٘]

 

 

أن اًم٘م٤مدة احل٘مٞم٘مٞملم ًمإلره٤مب اًمٕم٤معمل هؿ ُمتّمٗمحق اعٟمؽمٟم٧م ذم اعمقاىمع : ٧٧6ذيمر ذم صٗمح٦م 

وشمديره٤م إقمامل اًمتل شم٘مرره٤م وذًمؽ أن ؿمٌٙم٤مت ُمٜمٝمؿ شمٜمِم٠م وشمٜمت٥ًم ًمٚم٘م٤مقمدة ومتٕمٛمؾ سمٕمض  ،اجلٝم٤مدي٦م

  -صمؿ يٜم٥ًم اًمٗمْمؾ ومٞمٝم٤م ًمٚم٘م٤مقمدة شاًمِمٌٙم٤مت»هل 

وًمٙمٜمف ًمـ  ،أنف سمٗمْمؾ اعٟمؽمٟم٧م وم٢من اعره٤مب اعؾمالُمل اًمدوزم ىمد خيٌق: ٧21ذيمر ذم صٗمح٦م 

صم٤م يم٤مُمال ىمد سُمٜمل قمغم اعٟمؽمٟم٧م يًٛمح سم٘مٞم٤مم اعره٤مب ذم أي ُمٙم٤من ذم ) يٛمقت أبدا هذا سمٕمد أن ذيمر أن شمرا

  -أي ُم٘مر(

اعمًٚمٛملم قم٤معمٞم٤م مل يٌدوا اقمؽماو٤م قمغم همزو أومٖم٤مٟمًت٤من سمِمٙمؾ يتٜم٤مؾم٥م ُمع أن : ٧24ذيمر ذم صٗمح٦م 

سمٕمٙمس اًمٕمرا. طمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًم٥ًٌم أو اًمزٟم٤مد اًمذي ىُمدح ًمٞمِمٕمؾ  ،اًمٕمٛمٚمٞم٤مت وأقمداد اعمًٚمٛملم قم٤معمٞم٤م

  -اًمٖمْم٥م اعؾمالُمل قمغم أُمريٙم٤م

( يمام يًٛمٞمٝمؿ شاعره٤مسمٞملم»صٗم٤مت اعمقضم٦م اًمث٤مًمث٦م )يٕمٜمل ُمـ  :٧6١,٧62ذيمر ذم اًمّمٗمح٤مت 

هق يمقن هذه اعمقضم٦م اًمث٤مًمث٦م شمريد اعمقت  ًالوأن اًمٗمر. اًمرئٞم ،واًمٗمرو. سمٞمٜمٝم٤م وسملم اعمقضم٦م إومم واًمث٤مٟمٞم٦م

 -سم٠مي صمٛمـ يم٤من

 اومت٘م٤مره٤م: ,سمحًٌف,وهل  شاجلٝم٤مد سمال ىم٤مئد»ٟم٘م٤مط وٕمػ جمٛمققم٤مت  :٧66,٧64ذيمر ذم صٗمحتل 

 وأهن٤م ،اعمًٚمٛملم اًمِم٤ٌمب سملم ٦مسمًٝمقًم ضم٤مذسمٞمتٝم٤م ًمٗم٘مدان ُمٕمرو٦م وأهن٤م ،٦مؾماٞم٤مؾماٞم وٕهداف واوح٦م ًمقضمٝم٦م
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ٌلم إًمٞمٝم٤م ٓومت٘م٤مده٤م سمٜمٞم٦م إواُمر ُمـ ومق. إمم ن٧م )أي ُمـ اعمٜمتً قمغم ؾمٚمٓمتٝم٤م شمٗمرض أن شمًتٓمٞمع ٓ

 شمراود اًمتل اعمجد أطمالم يمقن هل ,٤مأجًْم  سمحًٌف,( سمٞمٜمام أقمٔمؿ ٟم٘مٓم٦م وٕمػ ومٞمٝم٤م ؾمالماًمرئٞمس ًمٚمٛمرؤو

  !-,يزقمؿ يمام, حلٔم٦م أج٦م ذم إؾمالُمٞم٦م همػم أظمرى ٕجم٤مد شمتٌدل ىمد ُمٜمتًٌٞمٝم٤م

ٌڈ: ٕتًل٘] يٓؿػ ا٭عباب  ،ْؿػ ايجػضات ٚاـًٌ ٚايضنان١ ،تقٛصاتِٗ ٖٞ ٖٞ ،ع٢ً ن

٫ٚ ْضٜز إٔ  ،ا٤ أخض٣ؽـٝٚتػٝب عِٓٗ أ اا٤ ْاقق١ ٜٚزصنٕٛ بعنٶؽـ٬ٜٚٝسٕٛٛ أ ،ْا إيٝٗاؽـضاييت أ

ٕٛ أْؿغِٗ ّٓٸ اٚأٜنٶ ،بٌ ْذلنِٗ ٗ أٖٚاَِٗ ٚققٛصِٖ ٜتدبٸڀٕٛ ،نٛض َعِٗ ٗ تؿافٌٝ

ٍٷ: ٚمٔ ْكٍٛ ،نُا ٗ آخض ٖشٙ ايؿكض٠ ٤ ٚاصر ٗ ايقضاعات ؽـٞٚنٌ  ،ٚاؾٗارٴ َاضڈ ،اؿضبٴ عذا

ٚاؿُز  ،إِا ايعاقب١ يًُتكٌ ،٤ؽـٞأٟ  ،تعجٸض أٚ اْتهاعات ٚايعٝاس باهلل ،عكٛٙ ،خٝاْات ;١ٜؾـضايب

 -[هلل

 

 

 ًمـ ,اهلل طمٗمٔمٝمام,خ أجٛمـ ِماٞمؾم٤مُم٦م واًمخ أِماٞمأن وم٘مدان احلريم٤مت اجلٝم٤مدي٦م ًمٚم: ٧65ذيمر ذم صٗمح٦م 

  -أبدا ومٞمٝم٤م ي١مصمر

أو اًمتٜمٔمٞمؿ اعمريمزي( مل يٜمجحقا إٓ ذم صٜم٤مقم٦م إقمدا  )اعمريمزي٦م  شاًم٘م٤مقمدة»أن : ٧62ذيمر ذم صٗمح٦م 

 -لؿ طمقل اًمٕم٤ممل

ؾعٓزَا ٜضاْا مٔ  ،٤ؽـٞنٌ  «ايزٚي١»غب ؾُٗ٘ ٖٛ ٭ْ٘ ٗ َؿَٗٛ٘ ُجٌ ٖشا ع: ٕتًل٘]

يهٔ مٔ ْٓٛض َٔ  ،فٓعٛا ا٭عزا٤ شلِ سٍٛ ايعامل: ؾٝكٍٛ ،ٖٚشا ٚاقع ،يعاملعارٜٓا أنجض رٍٚ ا

مٔ ٫ ننع ٕعاٜرلِٖ ٫ٚ ْعذلف  :ٚبايتايٞ ببغاط١ ،َٚٔ أع٢ً َٓ٘ عُز اهلل ،خاصز عايځُ٘ ٖٛ

ٚغرلٖا َٔ  ،ٚاشلظ١ّ ٚايهغب ٚاـغاص٠قـض َٚؿاِٖٝ ايٓ ،َٚؿّٗٛ ايك١ً ٚايهجض٠ ٚايعزر ٚايعٴز٠ ،بٗا

عٓزْا  «ايكض١ٜ ايٛاسز٠»ٚ «يع١ٕٛا»َٚؿاُِٖٝٗ ا٭خض٣ َجٌ  «ا٭١َ»ؾن٬ عٔ َؿّٗٛ  ،ؿَٗٛاتإ

اْٛض ببغاط١ إٍ إزٸ : ْكٍٛ ،فٓعتِ ا٭عزا٤: ؾٗٛ ٜكٍٛ ..عُا عٓزِٖ ا٤ٷ كتًـ نجرلٶؽـٞعٓٗا 

ُٳعـٝ ،ٜٔ ع١ٓؾـض٠ عٌٓ ٚعؾـضاؾٗارٟ ٗ ا٭١َ ايّٝٛ ٚقاصْ٘ َا قبٌ ع ِټ ٚايه بؿنٌ  !!زقٝبو ايػ

ٗ ٚدٖٛهِ  اؾأَتٓا اٱع١َٝ٬ ٚأدٝاشلا ٗ ْٗٛض حملاصبتهِ ٚيًٛقٛف ايهاٌَ بإسٕ اهلل قضٜبٶ ،اهلل

َٚا مقٸً٘ مٔ إغًٌُ ٚاجملاٖزٜٔ َٔ عًّٛ  ،ؾٓشٔ َامٕٛ ٗ طضٜل فشٝض ،اٚاسزٶ افؿڄ

ٗٴّٛ فشٝش١ َغتك١ُٝ ٖا ْهتغبٴ٘ َٔ رٜٓٓا ٚنتاب صبٓا ٚن٬ّ ْبٝٓا  َٚٔ عا٥ض  َٚعاصف ٚؾڂ

َا ؼقٸًْٛ٘ أْتِ ٗ إزر  اٜؿٛم أمعاؾڄ ،٠ َٚع ايتذضب١ ايك١ًًٝغـرلٗ إز٠ ايٝ ،َا ٗ رٜٓٓا اؿل

ٜٴكاصٳٕ َع َا عٓزنِ َٔ ايتدايٝ٘ ٚاينٝاع ،إتڀاٚي١ َٚع ايؾكا٤ ٚايتعب  ،ٖٚٛ أطن٢ ٚأْك٢ َا ٫ 

قٌٝ ٫ٚ ؽـض٫ٚ يهْٛٓا  ،أٚ عضبٷ أٚ عذِٚمل ْغتشل ٖشا ٭ْٓا بٝضٷ أٚ عٛرٷ  ،ٚاؿُز هلل صب ايعإٌ

إِا ًْٓاٙ بؿنٌ اهلل تعاٍ بٗشا اٱع٬ّ ايشٟ ٖزاْا اهلل إيٝ٘  ،غضبٌٝ ٫ٚ غرل سيو َٔ ا٫عتباصات

  -[ٜٚهٕٛ َجًٓا إ٫ َٔ أعًځِ َجًٓا ٫ ّهٔ إٔ ٜؾاصنٓا ،ٚأعظْا ب٘
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: ُمْمٞمًٗم٤م ذم صٗمح٦م ،ًٚمٛملمأن احلرب هل طمرب قم٘مقل وىمٚمقب اعم :ُم٘مقًم٦م ٧5١يمرر ذم صٗمح٦م 

وزقمؿ أهنؿ ُمتٗمقىمقن ذم  ،سمؾ يمٞمػ يِمٕمرون دم٤مهٝم٤م ،أهن٤م ًمٞم٧ًم سمخّمقص يمٞمػ يٗمٝمٛمقن إُمقر ٧5١

 -ذًمؽ قمٚمٞمٜم٤م

 : وهل ٧١١ذيمر طمٚمقًمف اعم٘مؽمطم٦م وشمقصٞم٤مشمف ًمٚم٘مْم٤م  قمغم اعره٤مب صٗمح٦م 

همػمه إٓ  ُمـ اعمٝمؿ أن ُيزال اعمجد ُمـ اعره٤مب قمؼم ٟم٘مؾ جم٤مل احلرب ُمـ اعمج٤مل اًمٕمًٙمري إمم ,٧

ويتؿ ذًمؽ )إزاًم٦م اعمجد( قمـ ـمريؼ ُم٤ًمواة  ،ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتل يتٓمٚمٌٝم٤م قمدم سم٘م٤م  ُمٚمج٠م ًمإلره٤مسمٞملم

 -اعره٤مسمٞملم سم٤معمجرُملم اًمٕم٤مديلم

ختٗمٞمض اًمٖمْم٥م إظمالىمل قمـ ـمريؼ آٟمًح٤مب ُمـ اًمٕمرا. وقمـ ـمريؼ اعضمرا ات  ,2

اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اعره٤مسمٞم٦م سمحٞم٨م ٓ شمت٥ًٌم اعمدروؾم٦م سمٕمد ذًمؽ واخت٤مذ اعضمرا ات اًمّمحٞمح٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع 

 -ذم اعمزيد ُمـ اًمٖمْم٥م

  -ٓ سمد ُمـ اًمؽموي٩م ًمألبٓم٤مل اعم٤ًمعملم سملم اعمًٚمٛملم اًمِم٤ٌمب ًمٙم٥ًم ُمٕمريم٦م اًم٘مٚمقب واًمٕم٘مقل ,1

ٓ سمد أن يٜمْمؿ اعمًٚمٛمقن اعمٕم٤مروقن ًمإلره٤مب إمم احلٛمٚم٦م قمـ ـمريؼ ُمقاضمٝم٦م اعمتٕم٤مـمٗملم ُمع  ,6

 -اعره٤مب

 -ُمـ إقمٓم٤م  اعمزيد ُمـ آهتامم ًم٘م٤مدة اعمًٚمٛملم اًمذيـ يٕم٤مروقن اعره٤مب ٓ سمد ًمإلقمالم اًمٕم٤معمل ,5

 -ٓ سمد أن شمٙمقن اًمرؤي٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمٜم٤مس أن اعره٤مب أصٌح ُمقو٦م سم٤مًمٞم٦م وٓ سمد ُمـ ٟمٌذه ,4

وري ًمت٘مٚمٞمؾ ضم٤مذسمٞم٦م وارأُمر صمؿ ذيمر أن إزاًم٦م اًمتٛمٞمٞمز ورومع اعمًتقى إظمالىمل لؿ هؿ هق 

 -ٕي ظمٓم٦م ًمٚم٘مْم٤م  قمٚمٞمف ٤مدراؾم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م ًمإلره٤مب وضمٕمٚمٝم٤م أؾم٤مؾًم صمؿ شمٙمٚمؿ قمـ أمهٞم٦م اًم ،اعره٤مب

 ..أخظاِٖ اهلل ،اَٚا غٝبٛا دٴٗزٶ ،٤ؽـٞواٚيٕٛ نُا قًٓا ٗ نٌ : ٕتًل٘]

ىئ ىئ ىئ ی ی ژ !!٫ ٜغتڀٝعٕٛ: ٚبهٌ ثك١ ٚاط٦ُٓإ عُز اهلل ،يهٔ بهٌ بغاط١

ا ايهٝز ٚنٌ ٖشٙ احملا٫ٚت ٖٚش ]إنٗم٤مل[ ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ ،]هم٤مومر[ ژی ی

يهٔ ايٛاسز َِٓٗ نٗشا ايهاتب ْٚاعت٘ َٔ أٌٖ صاْز  ،ا٤ َهضص٠ؽـٖٝٛ أ ،ٚإهض ايهبٸاص ٖٚشا اـبح

 ،ؾٗشا َغتٛاِٖ ِٖ ;إبزاع١ٝ ٚؾاقٛا عقضِٖ ٚأتٛا َا مل تأتٹ ب٘ ا٭ٚا٥ٌ اٜٕٛٓٛ أِْٗ ابتهضٚا أؾهاصٶ

ٌټ ٖشا ْعضؾ٘ دٝزٶ نً٘  ;ٜظ إڀٗض ايشٟ أْظي٘ إيٝٓاٗ نتاب٘ ايعظ أخدلْا عٓ٘ صبٓا  ،ايهٔ مٔ ن

ٌٳ اهلل  ،ٗ ايكضإٓ ّٴ ايهاؾضٕٚ إهشبٕٛ صع َا خضز قٹٝز أ١ًِ عُا ٗ ايكضإٓ ٖا عاصض ٚساصب ب٘ ا٭قٛا

ٟټ  ،ٚعُا سهاٙ اهلل يٓا َٔ َهض ايهاؾضٜٔ ٚنٝزِٖ ظُٝع أفٓاؾِٗ ،تعاٍ ؾبايٓغب١ يٓا ا٭َضٴ عار
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ٚٸْا باحملزٿرات ايها١ًَ ايعُٝك١  ،امٔ ْعضف طضٜكٓا دٝزٶ ،٫ٚ دزٜز ،ادزٶ ْٚعضف عُز اهلل عز

ٚيٝػ َع٢ٓ سيو إٔ  .!ايشٟ ايظٜار٠ڂ عًٝ٘ تنٝٝعٴ ٚقتٺ ٚدٗزٺ ٚغيٷ ،ايٛامش١ ٚبايتؿقٌٝ ايهاٗ

ٌٻ  ٜٴضاّؽـ٤ٞ َعضٚف ٚنٌ ؽـٞاجملاٖزٜٔ ْا٥ُٕٛ صانٕٓٛ إٍ إٔ ن بٌ ِٖ عُز اهلل  ،٤ٺ ع٢ً َا 

 ،ع١ؽـضؾٗشٙ سضبٷ  ،ب قزص ادتٗارِٖ ٚٚععِٗ باسيٕٛ نٌ إغتڀاعٜكٕٛٛ ساطَٕٛ آخشٕٚ با٭عبا

ٚپ هلل ٚسضبٷ عًٝ٘ ،اجملاٖزٕٚ ؾٝٗا أٚيٝا٤ٴ اهلل ٚأْقاصٴٙ َٚٔ ايعذب إٔ  ..ٚاهلل َع إتكٌ ،ٚخقُِٗ عز

ٚنٝـ  ;ٖٚشا تٓاقض ؾؾًٛا ِٖ ٗ إرصان٘ ،ايهاتب ٜزعٛ قَٛ٘ إٍ صؾع َغتٛاِٖ ا٭خ٬قٞ

 ،ٚواصبْٛ٘ ٚواصبٕٛ أٚيٝا٤ٙ ،ِ ا٭خ٬قٞ ِٖٚ ٜهؿضٕٚ باهلل ٚصعٛي٘ ٚرٜٜٓ٘غتڀٝعٕٛ صؾع َغتٛاٖ

يهٔ اؿٌ ايٛسٝز شلِ إٔ ٜعذلؾٛا بأِْٗ إِا ّاصعٕٛ  .!!اإْ٘ ٜعٝؿ ٗ ساي١ خٝاٍ عاي١ٝ ايٛترل٠ دزٶ

ٚتغتٟٗٛ  ،ب٬ ؽو أْٗا عتٓڀًٞ ع٢ً بعض ايٓاؼ ،ع١ًُٝ رٳدٳٌ ٫ َٓت١ٝٗ ٚعًُٝات تظٜٚل ٚػٌُٝ

َٳ ٚاؿضب َغتُض٠ بٌ  ؟!ٚإٍ أٜٔ تشٖبٕٛ ،يهٔ ثِ َاسا !اَٚا أنجضِٖ أٜنٶ ،ٔ ىشي٘ اهللبعضٳ 

ايؿ١٦ ايك١ًًٝ احملك١ ٚق٣ٛ ايباطٌ ٚايڀػٝإ إدتاص٠ يًزْٝا ايعاد١ً ايؿا١ْٝ إؿت١ْٛ بظخاصؾٗا 

٫ٚ سٍٛ ٫ٚ ق٠ٛ  --]حمٛمد[ ژڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ھژ ،١ڄ غا١ٜځ ٚدٛرٖاعـْٝا

ٞٸ ايعِٛٝإ٫ باهلل   .ايعً

 .صاْتٗت ايتعًٝكات
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رشمااااف سمح٘مٞم٘ماااا٦م طم٘م٤مرشمااااف ؛ِمااااارٚماااا٥م اًمٕماااازة دأَب اًمٌمل ياااازل ـم ووم٘مااااره  ،ٓ ضماااارم أن اعٟمًاااا٤من ُمٕمااااؽمٌف ذم ىمرا

   -وقمجزه وطم٤مضمتف

ٚمؽ
ِ
وُمٜمٝمؿ ُمـ  ،وُمٜمٝمؿ ُمـ اسمتٖم٤مه٤م ذم اًمري٤مؾم٦م واعمُٚمؽ ،ومٛمـ اًمٜم٤مس ُمـ اسمتٖم٤مه٤م ذم إُمقال واعم

ٹ ٹ ٹ ژ ،[16: ]اًمٙمٝمػ ژىئ يئ جب حب خب مبژ: ةِماػماسمتٖم٤مه٤م ذم إنّم٤مر وإوٓد واًمٕم

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ژ ،[25: ]اًمٕمٜمٙمٌقت ژڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ ڤ ڤ

يم٤م  ُمـ دون اهلل ؿماروُمٜمٝمؿ ُمـ اسمتٖم٤مه٤م ذم  ،]اًمٜم٤ًم [ ژۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ڇ ڇ ژ: ومٙم٤من يمام ىم٤مل اهلل ،]ُمريؿ[ ژچڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چژيٕمٌدهؿ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک کک ک 

 -]اًمٕمٜمٙمٌقت[ ژگ گ گ

ط ٟم٤ميمٌقنو ،اًمٙمؾ سم٤مطم٨ٌم قمـ اًمٕمزة ـم٤مًم٥ٌم ل٤م ہ ھ ھ ھ ھ ے ژ: أيمثرهؿ وم٤مؾم٘مقن وقمـ اًمٍما

إمم  ٝمدى اهلل أهَؾ اعيامن سمف واشم٤ٌمع رؾمقًمف وم ،]اعمٚمؽ[ ژے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ـْ ژو» ،[٧١: ]وم٤مـمر ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېېژ: ُمّمدر اًمٕمزة وُمٜمٌٕمٝم٤م وؾمٌٞمٚمٝم٤م وـمريؼ نّمٞمٚمٝم٤م  ژَُم

ًمٚمدًٓم٦م قمغم دوام اعرادة  ژيريدژو ژيم٤منژواجلٛمع سملم  ،طِمارط وُم٤م سمٕمده ومٕمؾ اًمؿماراؾمؿ 

سمً أن جُيٕمَؾ وٓ يّمح  ،اجلقاب دًمٞمُؾ  ژۉ ۉ ېېژ: وٚم٦مو ،واؾمتٛمراره٤م ُمـ طمٞم٨م  طِمارًمٚم ٤مضمقا

ٓ سمّد أن يٙمقن ذم وٚم٦م اجلقاب وٛمػم : وىمد ىم٤مًمقا  ،ژـُمَ ژخلٚمقه قمـ وٛمػم يٕمقد قمغم اًمٜمحقّي٦م اًمّمٜم٤مقم٦م 

يد اًمٕمزة ومٚمٞمٓمٚمٌٝم٤م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ومٚمٚمف وطمده ُمـ يم٤من ير: واًمت٘مدير ،ط إذا مل يٙمـ فمروم٤مِماريٕمقد قمغم اؾمؿ اًم

ٌ   ؛ٓ ًمٖمػمه اًمٕمزة ومٝمق ؾمٌح٤مٟمف يتٍمف ومٞمٝم٤م يمام يريد ٥م ٕن اًمٓمٚم٥م هـ هل ًمف ومقوع اًم٥ًٌم ُمقوع اعمً

  ٌ د ،قمغم احل٤مل فُ واٟمتّم٤مسمُ  ژ٤مَوِٞمٕمً ژؾمتٖمرا. سم٘مريٜم٦م وشمٕمريػ اًمٕمزة ًمال ،قمٜمف ٥ٌم وذم ُمٚمٙمف وٞمٕمٝم٤م ُمً  :واعمرا
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ششم٘مديؿ اخلؼم قمغم اعمٌتدأ ًمالظمتّم٤مصو ،قمزة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة
(1)

-  

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ژ: اًمٖم٤مًمٓملم ذم ـمٚم٥م اًمٕمزة ُمـ همػم حمٚمٝم٤م همٚمط وسملّم رسمٜم٤م 

أهنؿ يم٤مٟمقا يريدون  وىمد قمٚمؿ اهلل » ]اًمٜم٤ًم [ ژۈٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ه١مٓ   سمٚمغ: ومٛمٕمٜمك أي٦م واهلل أقمٚمؿ ،ومٛمخٓمٌئ أو ُمّمٞم٥ٌم  ؛ٕن اعٟم٤ًمن جمٌقٌل قمغم ـمٚم٥م اًمٕمزة ،آقمتزاز

أهنؿ ىمد أظمٓم٠موا ذم ُمقاوٕمٝم٤م وـمٚمٌقه٤م ذم همػم  ؛اعمتخذيـ اًمٙم٤مومريـ أوًمٞم٤م  ُمـ دون اهلل اسمتٖم٤مَ  اًمٕمزة اؿ

ًمقا اهلل  ،وم٢من يم٤مٟمقا يّمدىمقن أنٗمًٝمؿ ذم ـمٚمٌٝم٤م ؛ُمٓمٚمٌٝم٤م ًمق ومٚمٞمقا شُمـ وآه ا وًمٞمقا
(2)

-  

 ؛جٞمد اًمٙمٌػم اعمتٕم٤ملقمٚمٞمؽ سمرسمؽ اًمٕمزيز اعم: قمـ اًمذًم٦مؿماك وشمتح٤م ،ومٞم٤م ُمـ شمريد اًمٕمزة وشمٓمٚم٥م اًمٕمزة

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ژ: ِم٤مُ  ويٛمتٕمٝم٤م ُمـ يِم٤م ي١مشمٞمٝم٤م ُمـ ي ،وم٢من اًمٕمزة وٞمَٕمَٝم٤م ًمف وقمٜمده وسمٞمده

 -]مل قمٛمران[ ژڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

 ،ر ومق. قم٤ٌمدهاًم٘م٤مه ،قمٚمٞمؽ سمٓم٤مقم٦م ُمقٓك اًمٕمزيز اًمٖم٤مًم٥م قمغم أُمره: وي٤م ُمـ شمريد قمز اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

وهق اًمٕمزيز  ،اًمذي ٓ راد  ًم٘مْم٤مئف وٓ ُمٕم٘م٥م حلٙمٛمف ،اًمٗمّٕم٤مل ح٤م يريد ،ظمٚم٘مف يمام يِم٤م  اعمتٍمف ذم

 ،هدْ طم  وَ  ،ويمـ أبًدا ذم صٗمف وضم٤مٟمٌف ،وم٤مًمزم ـم٤مقمتف وظمدُمتف ؛ي٤مُ  رداُؤهُ احلٙمٞمؿ اًمذي اًمٕمزُة إزاُرُه واًمٙمؼم

وم٢من  ؛ح٤مّديـ ومتذلوٓ شمٙمـ ُمـ اعمخ٤مًمٗملم اعم ،يرومْٕمؽ ويٕمّزك ،وشمقاوع ًارواٟمٙم ،وشمذًمؾ إًمٞمف واظمْمع

ىث يث  يب جت حت خت مت ىت يت جث مثژ: ان ذم ُمٕمّمٞمتفًاراًمٕمزة ذم ـم٤مقمتف واًمذل واخل

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ژ ،]اعمج٤مدًم٦م[ ژحج مج جحمح جخ حخ مخ جس حس

 -]اعمٜم٤موم٘مقن[ ژڱ ڱ

ومراطمقا  ،ٓ يٕمٚمٛمقن أن اًمٕمزة هلل وًماَٛمـ وامم اهلل ويم٤من ذم صػ  اهلل !،اعمٜم٤موم٘مقن ٓ يٕمٚمٛمقن ؛ٟمٕمؿ

ۇ ۇ ژ: ن سم٤مٕوًمٞم٤م  ُمـ دون اهلليتٕمّززو ،ٚمٝم٤م وقمٜمَد ُمـ ٓ يٛمٚمُٙمٝم٤ميٓمٚمٌقهن٤م ُمـ همػم حم

وإن ـم٤موم٧م ا٤م أطمٞم٤مًٟم٤م  ،اعمٜم٤موم٘مقن ٓ يٕمٚمٛمقن هذه اعمٕم٤م  وٓ شمٙم٤مد شمًت٘مرُّ ذم ىمٚمقاؿ ،[٧12: ]اًمٜم٤ًم  ژۆ

 !!يم٤مخلٞم٤مل

ًمٜمااقر ؾمااٌٞمَؾ روا سمااام مشماا٤مهؿ اهلل ُمااـ ااأُماا٤م أهااؾ اعيااامن وم٘مااد ُووم٘مااقا وؾُمااّددوا واؾماات٤ٌمٟم٧م لااؿ اًمٓمريااؼ وأبّماا

دٟم٤م ؾمااٞم, ىما٤مل أطماُد ىمادواهتؿ اًمٕمٔما٤مم يمام؛ وؿمٙمروا ٟمٕمٛم٦َم اهلل أن أقمزهؿ اذا اًمديـ ،اًمٕمزة ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

                                      
 اًمٕمزو، ودون: روح اعمٕم٤م [ دون ؛(، سمتٍمف يًاػم- ]اعم١مًمػ164.  ٧٧روح اعمٕم٤م  ًمألًمقؾمال ) (٧)

 دون اًمٕمزو، ودون: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرمن[ ؛(- ]اعم١مًمػ٧1٧.  2اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرمن ًمٚمزريمِمال ) (2)
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شومٛمٝمام اسمتٖمٞمٜما٤م اًمٕمازة سمٖماػمه أذًمٜما٤م اهلل ؛ٟمحـ ىمقم أقمزٟم٤م اهلل سم٤معؾمالم» :,قمٛمر 
(1)

وم٤مؾماتج٤مسمقا هلل اًمٕمزياز  ،

ىمقا وأج٘مٜماااااااااااقا وأذقمٜماااااااااااقا واٟم٘مااااااااااا٤مدوا ُٕمااااااااااارهو ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ۈ ژ: صاااااااااااد 

   --وطمًـ ظم٤ممت٦م ،٤مدة وؾمٕم٤مدةؾماٞمومٓمقسمك لؿ ويمراُم٦م و [26: ]إنٗم٤مل ژې

 

                                      
يُمُؿ  إِٟم ُٙمْؿ يُمٜمُْتْؿ َأَذل  اًمٜم ٤مِس َوَأطْمَ٘مَر اًمٜم ٤مِس، َوَأىَمؾ  »( سمٚمٗمظ: 4ذم: ضمز  ؾمٕمدان ) ,اعمِمٝمقر,ورد سم٠مخٗم٤مظ ُم٘م٤مرسم٦م لذا اًمٚمٗمظ  (٧) اًمٜم ٤مِس، وَم٠َمقَمز 

ُٙمؿْ  ِه ُيِذًمُّ ٌُقا اًْمِٕمز  سمَِٖمػْمِ ؾْماَلِم وَمَٛمْٝماَم شَمْٓمُٚم ُ سم٤ِمْعِ  (-444.  2(، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )66.  5، وذم: شم٤مريخ دُمِمؼ )شاَّلل 



 

 

 

 ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئژ 

 ژۆئ ۆئ ۈئ ۇئ

 

 

وقمجٞمااا٥ٌم ؿمااا٠من هاااذا اًم٘مااارمن اًمٕمزياااز طمااالم  ،قمٜمااادُم٤م َيِْماااٚمُّقن قماااـ ـمرياااؼ اهلل ِماااارُمااار هااا١مٓ  اًمٌقمجٞمااا٥ٌم أ

ويٜمٕمك قمٚماٞمٝمؿ هارواؿ  ،ودهؿ اًمت٤مئفؿمارِمُػ وطملم يٙم ،وامئرهؿ احل٤مئرة سم٠مضمٜم٤مِد إدًم٦م واًمؼماهلمصار  ٤م

ىمااع وُماا٤مذا  ؟!أجااـ شمااذهٌقن: سمااؾ وطماالم يٜماا٤مدي قمٚمااٞمٝمؿ سمٗمْمااٞمح٦م اجلٝمااؾ واًمٖمٌاا٤موة ،ُمااـ ُمقاضمٝماا٦م احل٘مٞم٘ماا٦م واًمقا

وٟمَّماا٥َم ًمٙمااؿ  ،وىمااد يمٗماا٤ميمؿ اهلل وأرؿمااديمؿ وهادايمؿ وأرؾمااؾ إًمااٞمٙمؿ اًمرؾمااؾ وأنازل إًمااٞمٙمؿ اًمٙمتاا٥م ؟شمٓمٚمٌاقن

 ،تح٘م٤م. اًمٕمٌااا٤مدة ُمااا٤م يٌٝمااار اًمٕم٘ماااقَل وختْماااع ًماااف إقمٜمااا٤م.ُماااـ اًمااادٓئؾ قماااغم وطمداٟمٞمتاااف وشمٗماااّرده ؾماااٌح٤مٟمف سم٤مؾمااا

ٌَح٤م سمحٛمده ُمٕمؽموًم٤م سمرسمقسمٞمتف    -ٟم٤مـم٘م٤م سم٤مًمدًٓم٦م قمٚمٞمف  ،ؿم٤مهًدا سم٠منف اع  احلؼ ،وضمٕمؾ اًمٙمقن يمّٚمف ُمً

دُماغ اا٤م سما٤مـمٚمٝمؿ و ،هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م شمتْمٛمـ طمج٦ًم ُمـ طمجا٩م اهلل شمٕما٤ممم اًمتال ضما٤مدل اا٤م أهاؾ اًمٙمٗمار

 ژشُمرضَمٕماقنژو ژشمٌٖماقنژ هاَؾ اًمٙمتا٤مب وذًماؽ قماغم ىمارا ةيما٤من اعمخ٤مـما٥م اا٤م أ وؾمقا ٌ  --وزّيػ ا٤م واللؿ

اا٤م لااؿ ُمااـ طماا٤مل أهااؾ اًمٙمتاا٤مب وقمٛمااقم اًمٙمٗماا٤مِر ذم ًاااٞمأو يماا٤من اًم ،سم٤مًمتاا٤م  ًٌ ٤م. اًمتٗم٤مشًماا٤م إمم ظمٓماا٤مب اعماا١مُمٜملم شمٕمجٞم

ومٝمؿ قمـ ديـ اهلل وـمٚمٌٝمؿ همػمه نف ىمد أؾمٚمؿ هلل شمٕم٤ممم يمؾ َُماـ ذم اًمًااموات وإرض ـمققًما٤م واحلُؾ أ ،اٟمٍما

 -راضمٕمقن إًمٞمف ؾمٌح٤مٟمف ,ذم اًمٜمٝم٤مي٦م,وأهنؿ  ،ويمرًه٤م

يٓمٚمٌااااقن ديٜمًاااا٤م همااااػم ديااااـ اهلل  ؛قمجٞماااا٥ٌم أُماااارهؿ وُمٜمٙمااااٌر صااااٜمٞمُٕمٝمؿ: وُمٕمٜمااااك أياااا٦م قمااااغم وضمااااف اًمت٘مرياااا٥م

ومٛماـ مل ُيًاٚمِؿ خمتا٤مًرا ـم٤مئًٕما٤م وم٢مٟماف  ،وىمد اٟم٘م٤مد وظمَْمَع واؾمتًَٚمَؿ ًماف يماؾ َُماـ ذم اًمًااموات وإرض ،اعؾمالم

ئتف وىمْماا٤مئف ِماااٞمرًهاا٤م جمٌااقًرا ُمٜم٘ماا٤مًدا إذ ٓ يٛمٙمٜمااف اخلااروج قمااـ ىماادرة اهلل وُمٓ حم٤مًماا٦م ىمااد اؾمتًااٚمؿ وظمْمااع ُمٙم

رٌ  ،وشمادسمػمه ؾماٌح٤مٟمف ؿ هاا٤م يزياد اًمٕمجاا٥م صما ،هال يمااذًمؽ ,يماؾ اعمخٚمقىماا٤مت,واًمٙماؾ  ،سمااؾ هاق قمٌااٌد ذًمٞماؾ ُمًااخ 

رومٝمؿ وؾمااق  صااٜمٞمٕمٝمؿ ذم وااقطمٝمؿ سمٕمٞمااًدا قمااـ ديااـ اهلل وـمٚمااٌٝمؿ همااػمه أهنااؿ ذم هن٤مياا٦م اويزيااد ُمااـ ٟمٙماا٤مرة شمّماا

٤ًٌم ورهماااًم إُماار را ًرا ُمٜمااف وٓ يٛمٙمااٜمٝمؿ أن يٕمجاازوه هرسًماا٤مٓمٓ يًاات ،ضمٕمااقن إمم اهلل طمااتاًم وهمّماا سمااؾ  ،ٞمٕمقن وِماارا

 -طم٘مػُمه٤م ويمٌػُمه٤م ؛ ي٠متٞمف اعمخٚمقىم٤متي٠متقن إمم ُمٞمٕم٤مده ومرادى ظم٤موٕملم ظم٤مؿمٕملم ُمـ اًمذل

اع وشماا٠موه وشما٠مخؿ وحا٤م أُمٙمٜمااف أن يتٛمتاع سم ُمااـ   ِماالوًماق طماٌس اهلل سمقًَمااُف قماـ اخلاروج سمٕمااَض اًمقىما٧م ًمتقضم 

 -!ن ُمًتٕمًدا ًمٌٞمع يمؾ ُم٤م يٛمٚمؽ ًمٞمِمؽمي صحتف وقم٤مومٞمتف٤موًمٙم ،ًمذائذ دٟمٞم٤مه وؾمٚمٓم٤مٟمف

 --ىمٌااؾ أن يٗمااقَت إوان ،وطمًااؿ أُمااَره ،إن ذم هااذا ًمٕمااؼمًة ودًمااٞماًل عمااـ يماا٤من قماا٤مىماًل وشمٗمٙماار وشم٠مُمااؾ وشماادسمر
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هٚملم سمح٘مٞم٘ما٦م ويا٤م ؿما٘م٤موة اًمِما٤مرديـ قماـ دياـ اهلل اجلا٤م ،وي٤م ؾمٕم٤مدة أهؾ اعيامن واًمٓم٤مقم٦م هلل وآشم٤ٌمع ًمرؾُمٚمف

 -!أنٗمًٝمؿ وسمام طمقَلؿ وسمٕمقاىِم٥م إُمقر

ٌُٕمااااِد قمٜمااااف واسمتٖماااا٤م   ,طماااالم شمِماااا٘مك,وهااااؾ ؿماااا٘مٞم٧ْم  ،ي٦م إٓ ذم فمااااؾ ديااااـ اهللِماااااروهااااؾ ؾماااإمدِت اًمٌ إٓ سم٤مًم

وهمٗمٚم٧ْم قماـ أناف ُماٜمٝم٩م اًمارب  ،شمٔمـ أنف ىمٞمٌد حلريتٝم٤م وأنف يمٌٌح ًمِمٝمقهت٤م ،اًمِمٗم٤م  واًمًٕم٤مدة ذم آٟمًالخ قمٜمف

اًماارمحـ  ،  قمٚمااٞمؿٌ ؿمااالواًمااذي هااق سمٙمااؾ  ،اًمٚمٓمٞمااػ اخلٌااػم اًمااذي يٕمٚمااؿ ُماا٤م ظمٚمااؼ إول أظماار اًمٔماا٤مهر اًمٌاا٤مـمـ

اًمااذي ياادقمقا قمٌاا٤مده إمم اخلااػِم  ،اًمااذي هااق أرطمااؿ اااؿ ُمااـ أنٗمًااٝمؿ وأباارُّ وأرأُف  اًماارطمٞمؿ اًمااقدود اًمااؼّم اًمٙمااريؿ

   -واًمّمالح واًمًٕم٤مدة

ٟمٞمٜمااف احل٘ماا٦م اًمًاا٤مؿماااروإمم  --وماا٢ممم ديااـ اهلل ياا٤م قمٌاا٤مد اهلل ُمٞم٦م اًمٜمزهياا٦م ياا٤م ُمااـ أؾمااٚمٛمتؿ يٕم٦م اهلل وأطمٙم٤مُِمااِف وىمقا

قمٞماُتُؿ اعياامن ،سم٤مًمٚم٤ًمن  ،ن شمٖماؽموا سمٛماـ واٚمُّقا ُماـ ىمقُمٜما٤م واشمٌٕماقا ؾماٌٞمَؾ اًمٙمٗما٤مر ىمادياًم وطماديًث٤موإيا٤ميمؿ أ --واد 

ٌُٕمااااِد قمااااـ ديااااـ اهللًاااااراًم وضَمااااَرْوا ورا  سمااااؾ ائًااااٗمقا قمٚمااااٞمٝمؿ  -!اب وشمقمهااااقا اًمًاااإم٤مدَة واًمٜمجاااا٤مَح واًم٘مااااقَة ذم اًم

ؿ وُماااـ أمهٝمااا٤م اٟمٌٝمااا٤مُرهُ  --عماااـ سمحااا٨م وشم٠مُماااؾ اللؿ أؾمااا٤ٌمسًم٤م يمثاااػمًة شمتْماااحواقمٚمٛماااقا أن ًمْمااا ،وشمقضمٕماااقا حلااا٤ملؿ

وقمالضُمٝمااا٤م واجلاااقاُب قمٚمٞمٝمااا٤م  ،ُماااع أن هاااذه ومتٜمااا٦مٌ  ،سمااا٤مًمٖمرِب اًمٙمااا٤مومر واهماااؽماُرهؿ سم٢مٟمجااا٤مزاهتؿ اًمٔم٤مهريااا٦م اح٤مديااا٦م

وـمرياااؼ اًمٜمجااا٤مح ذم اُمتح٤مهنااا٤م واواااٌح هم٤ميااا٦م اًمقواااقح ذم اًم٘مااارمن اًمٙماااريؿ سمّٞمٜماااف اهلل ًمٜمااا٤م أطمًاااـ وأواااؾ سمٞمااا٤من 

ٌُٕمد قمـ هداي٦م اًم٘مرمن ،سمف اًم٘مٚمقب وشمِمٗمك سمف اًمّمدورشمٓمٛمئـ     -ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م ذم اًم

وم٘مااد سماا٤من ًمٙمااؿ اًمًااٌٞمؾ وأناا٤مرْت ًمٙمااؿ اًمٓمريااُؼ وم٤مؾمااٚمٙمقه٤م  ؛إياا٤ميمؿ أن شمٖمااؽموا اااؿ وسمزظماا٤مرومٝمؿ وضماادلؿ

   --سمِمج٤مقم٦ٍم وصح٦ِم اظمتٞم٤مر وىمقة قمزيٛم٦م ومتٚمؽ ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 : شاًم٘مرمن ذم فمالل»  شد ىمٓم٥مؾماٞم» وأظمتؿ سمٙمٚمامِت اًمِمٝمٞمد

ُماااـ اًمرضماااقع إمم  ،وٓ ُمٜمااا٤مص ًمإلٟمًااا٤من طمااالم يٌتٖمااال ؾمااإم٤مدشمف وراطمتاااف وـمٛم٠منٞمٜمااا٦م سم٤مًماااف وصاااالح طم٤مًماااف» 

ومااال يٜمٗماارد  -ًمٞمتٜم٤مؾمااؼ ُمااع اًمٜمٔما٤مم اًمٙمااق  يمٚمااف ،وذم ُماٜمٝم٩م جمتٛمٕمااف ،وذم ٟمٔماا٤مم طمٞم٤مشمااف ،ُماٜمٝم٩م اهلل ذم ذات ٟمٗمًااف

طمالم أنااف ُمْمآمر أن يٕمااٞمش  ذم ،ٓ يتٜم٤مؾماؼ ُمااع ذًماؽ اًمٜمٔماا٤مم اًمٙماق  ُمااـ صاٜمع سم٤مرئااف ،سمٛماٜمٝم٩م ُمااـ صاٜمع ٟمٗمًااف

واًمتٜم٤مؾمااااؼ سماااالم ٟمٔم٤مُمااااف هااااق ذم شمّمااااقره  --وأن يتٕم٤مُمااااؾ سمجٛمٚمتااااف ُمااااع اًمٜمٔماااا٤مم اًمٙمااااق  ،ذم إـماااا٤مر هااااذا اًمٙمااااقن

ُمااااع اًمٜمٔماااا٤مم اًمٙمااااق  هااااق وطمااااده اًمااااذي يٙمٗمااااؾ ًمااااف  ،وذم قمٛمٚمااااف وٟمِماااا٤مـمف ،وذم واىمٕمااااف وارشم٤ٌمـم٤مشمااااف ،وؿماااإمقره

يّمآمدم اا٤م يتٛماز. ويٜمًاحؼ أو ٓ  وهاق طمالم -اًمتٕم٤مون ُمع اًم٘ماقى اًمٙمقٟمٞما٦م ال٤مئٚما٦م سمادٓ ُماـ اًمتّما٤مدم ُمٕمٝما٤م

 -وفمٞمٗم٦م اخلالوم٦م ذم إرض يمام وهٌٝم٤م اهلل ًمف ,قمغم يمؾ طم٤مل ,ي١مدي

يٛمٚماااؽ ُمٕمرومااا٦م  ،وطمااالم يتٜم٤مؾماااؼ ويتٗمااا٤مهؿ ُماااع ٟماااقاُمٞمس اًمٙماااقن اًمتااال نٙمٛماااف ونٙماااؿ ؾمااا٤مئر إطمٞمااا٤م  ومٞماااف

ُماـ اخلاقف  ويٕمٗمٞماف ،وآٟمتٗم٤مع اا٤م قماغم وضماف  ٘ماؼ ًماف اًمًإم٤مدة واًمراطما٦م واًمٓمٛم٠منٞمٜما٦م ،وشمًخػمه٤م ،اره٤مؾمارأ
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واًمٗمٓماارة  !وًمٙماـ ًمٞمٓمااٌخ اا٤م ويًااتدومئ ويًتضا  ،آٟمتٗماا٤مع اا٤م ٓ ًمٞمحااؽم. سمٜما٤مر اًمٙمااقن --واًم٘مٚماؼ واًمتٜما٤مطمر

 -  ويمؾ طملؿمالُمًٚمٛم٦م ًمرا٤م إؾمالم يمؾ  ،ي٦م ذم أصٚمٝم٤م ُمتٜم٤مؾم٘م٦م ُمع ٟم٤مُمقس اًمٙمقنِماراًمٌ

دم إٟمااام يّماآم ،ومحاالم خياارج اعٟمًاا٤من سمٜمٔماا٤مم طمٞم٤مشمااف قمااـ ذًمااؽ اًمٜماا٤مُمقس ٓ يّماآمدم ُمااع اًمٙمااقن ومحًاا٥م

ي٦م اًمْما٤مًم٦م اًمٜمٙمادة اًمٞماقم ِماارو ٞما٤م يماام نٞما٤م اًمٌ -و تا٤مر وي٘مٚماؼ ،ومٞمِم٘مك ويتٛماز. ،أوٓ سمٗمٓمرشمف اًمتل سملم ضمٜمٌٞمف

ووٞماااع اًمتًاااٝمٞمالت احلْمااا٤مري٦م  ،قماااغم اًمااارهمؿ ُماااـ وٞماااع آٟمتّمااا٤مرات اًمٕمٚمٛمٞمااا٦م ,ذم قماااذاب ُماااـ هاااذا اجل٤مٟمااا٥م

٘مٞم٘ما٦م اًمتال ٓ شمٓمٞماؼ ومٓمرهتا٤م أن شمّماؼم ظماقا  اًماروح ُماـ احل -ي٦م اًمٞمقم شمٕم٤م  ُمـ اخلقا  اعمريرِمارإن اًمٌ !اح٤مدي٦م

هاذا اعماٜمٝم٩م اًماذي يٜمًااؼ سمالم طمريمتٝما٤م وطمريماا٦م  ؛وظمااقا  طمٞم٤مهتا٤م ُماـ اعماٜمٝم٩م اع اال --طم٘مٞم٘ما٦م اعياامن --قمٚمٞمٝما٤م

   -اًمٙمقن اًمذي شمٕمٞمش ومٞمف

وُمااـ اًمٗمًاا٤مد  -قمااـ ذًمااؽ اًمٔمااؾ اًمااقارف اًمٜماادي اإهناا٤م شمٕماا٤م  ُمااـ الجااػم اعمحاار. اًمااذي شمٕمااٞمش ومٞمااف سمٕمٞماادً 

وُمااـ صمااؿ دمااد اًمِماا٘م٤م   !سمٕمٞماادا قمااـ ذًمااؽ اخلااط اًم٘مااقيؿ واًمٓمريااؼ احاا٠منقس اعمٓماارو. اعم٘مٚمااؼ اًمااذي شمتٛماارغ ومٞمااف

واًم٘مٚماااااؼ واحلاااااػمة وآوااااآمراب وناااااس اخلاااااقا  واجلاااااقع واحلرُمااااا٤من وهتااااارب ُماااااـ واىمٕمٝمااااا٤م هاااااذا سمااااا٤مٕومٞمقن 

 !واًمِماذوذ ذم احلريما٦م واًمٚماٌس واًمٓمٕما٤مم ،قم٦م اعمجٜمقٟم٦م واعمٖم٤مُمرات احلٛم٘ما٤م ًارش واعمًٙمرات وسم٤مًمِماٞمواحل

ٓ سماؾ إن اخلاقا   --ؿ ُماـ اًمرظما٤م  احا٤مدي واعٟمتا٤مج اًماقومػم واحلٞما٤مة اعمٞمًاقرة واًمٗماراغ اًمٙمثاػموذًمؽ قمغم اًمارهم

يد اًمرظم٤م  اح٤مدي واعٟمت٤مج احلْم٤مري واًمٞم يد يمٚمام شمزا وم٘مٝم٤م ًارواًم٘مٚمؼ واحلػمة ًمتتزا    -ذم وؾم٤مئؾ احلٞم٤مة وُمرا

وًمٙمٜمٝماا٤م شمٜمتٝماال يمااذًمؽ  -يٓم٤مردهاا٤م ومتٝماارب ُمٜمااف -ي٦م يم٤مًمِمااٌح اعمخٞمااػِمااارإن هااذا اخلااقا  اعمرياار ًمٞمٓماا٤مرد اًمٌ

وُماا٤م ُمااـ أطمااد ياازور اًمااٌالد اًمٖمٜمٞماا٦م اًمثرياا٦م ذم إرض طمتااك يٙمااقن آٟمٓمٌاا٤مع إول ذم طمًااف  !إمم اخلااقا  اعمرياار

قم٤من ُمااااا٤م ؾمااااارو --هااااا٤مرسمقن ُمااااـ ذوات أنٗمًاااااٝمؿ -هاااا٤مرسمقن ُماااااـ أؿماااا٤ٌمح شمٓماااا٤مردهؿ !أن هاااا١مٓ  ىمااااقم هااااا٤مرسمقن

قمااـ إُمااراض اًمٕمّمااٌٞم٦م  ،اًمقطمااؾاًمااذي يّمااؾ إمم طمااد اًمتٛماارغ ذم  ًاااليتٙمِمااػ اًمرظماا٤م  احاا٤مدي واعمتاا٤مع احل

وومااراغ احلٞما٤مة ُمااـ يمااؾ  -٦م واًمِمااذوذ واًم٘مٚمااؼ واعمارض واجلٜمااقن واعمًااٙمرات واعمخادرات واجلريٛماا٦مًااٞمواًمٜمٗم

إهناؿ ٓ جيادون ؾمإم٤مدهتؿ  --إهنؿ ٓ جيدون أنٗمًٝمؿ ٕهناؿ ٓ جيادون هم٤ميا٦م وضماقدهؿ احل٘مٞم٘مٞما٦م !شمّمقر يمريؿ

وسماااالم ٟمٔماااا٤مُمٝمؿ وٟماااا٤مُمقس  ،وطمريماااا٦م اًمٙمااااقن ٕهنااااؿ ٓ جياااادون اعمااااٜمٝم٩م اع اااال اًمااااذي يٜمًااااؼ سماااالم طمااااريمتٝمؿ

ش--إهنؿ ٓ جيدون ـمٛم٠منٞمٜمتٝمؿ ٕهنؿ ٓ يٕمرومقن اهلل اًمذي إًمٞمف يرضمٕمقن --اًمقضمقد
(1)

 -ـها 

 



                                      
 (-622، 62٧.  ٧ذم فمالل اًم٘مرمن ) (٧)
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 : اٌضإاي

 --بلى ؤّل خلًلن ٍخلسٗي حٓهْن خهلل ٍضيدّن ٍسسز يلى قطٕٗ خلحٕ ذكدّن

ط ؤٍخذ-ٓز٘طخت خلتٖ ًٍٖت ْٖ سَٔ ز٘طدٍض ّصُ خلت ٍض زوخلسـطّل ٗزَظ خلٓطح ٍخل

ضٗي زْد هي خلوتسَٖ٘٘ي ؿـطزدلوت ٍبنْدض خلطودتٔ -م1009ي ّصخ خلًدم ضْط ؤٚتَزط ه

زً٘دّن  يلى ؤسدسِ ؤًْن هٓطّقَى ْٖ ؤهطِ خلسٗي هْتوَى زطإى ،ٍخلتز٘دض ٍيوَم خلٌدس

دّسٗي ٍهٗ٘وَى تحت سلكدى خلحَٛهٔ ْٗف ٍتدضَٚى للزْدز ٍذدشلَى للوزٍيٓ٘طْن 

  ؟ء هي شلٙطـٖٗسدلَى ز خلوطتسٓ أ

 ٍرِٓ خلحٕ ْٖ ّصُ خلوسإلٔ زٌَ٘٘خ لٌد

 -ذَ٘ط خلزعخءي ٍْٗٛن خهلل ٍؤحدزٛن ٍرعخٚن يٌد ٍيي خلوسلو٘

 

 : اٌخٛاة

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

  --احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ومخف وصحٌف وُمـ اهتدى اداه

وىمٕم٧م ذم  عمذيمقرة اًمتليم٤م,وُر سمٛمثِؾ هذه اًمتٗمجػمات ًاروم٢مٟمف ٓ جيقز اًمٗمرُح واًم: وسمٕمد

ىمٕم٦ِم ومٞمٝمؿ وذم سمٚمدهؿ ْماروٓ جيقز إفمٝم٤مُر اًمِمامشم٦م سم٤مًمٜم٤مس اعمت ،,ؾمق. سمٞمِم٤مور ريـ ا٤م واًمقا

سمؾ جي٥ُم اعٟمٙم٤مُر قمٚمٞمٝم٤م واقمت٘م٤مُد أهن٤م وم٤ًمٌد وسم٤مـمٌؾ وفمٚمٌؿ وقمدواٌن وظمروج قمـ  ،وؾمقىمٝمؿ

٤مهٍد ومْمال قمـ جم ،وأنف ٓ يٗمٕمُٚمٝم٤م ُمـ ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ،يٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعمٓمٝمرةِماراًم

س ومٝمق أن  َزَن ؾماٞموٌع ٟمحقه٤م ُمـ اعمِم٤مقمر وإطم٤مِمار  ُمؿمالسمؾ إن يم٤من صمٛم٧َم  ،ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

ٌَُف الؿُّ ,اعمًٚمُؿ ُمـ ذًمؽ وهيتؿ     -وإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن ،وي٠مؾَمَػ ل٤م ,يّماٞم
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 : ح هذا اجلقاب وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼؿمار

ِز اًمٗمرِح واًم يٕم٦م اعؾمالم ؿماروسم٤مـمٌؾ وفمٚمٌؿ وقمدواٌن وظمروٌج قمـ ومألهن٤م وم٤ًمٌد  ؛وِر ا٤مًارأُم٤م قمدُم ضمقا

  -قمّل ِمار  هذا وصُٗمُف اًمِمالسم ًاروُمٕمٚمقٌم سمٓمريؼ اًم٘مٓمع أنف ٓ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٗمَرَح ويُ  ،يمام ىمٚمٜم٤م

ٌُُّف ا وهق اخلػُم واًمّمالُح واًمؼمُّ واًمٕمدُل  ،سمذًمؽ ًارويٗمَرُح وي ،هلل ورؾمقًمف وم٢من اعمًٚمؿ  ٥م ُم٤م  

واًمٗم٤ًمِد واًمٔمٚمِؿ واًمٕمدواِن  ِمارويٙمَرُه أوداَد ذًمؽ ُمـ اًم ،احلؼُّ واعمٕمروُف واعطم٤ًمُن والُدى و

وإٓ يم٤من  ،قمّل ِمارُط اعيامن اًمؿمارهذا  ،وٓ يٙمقن اعٟم٤ًمُن ُم١مُمٜم٤ًم إٓ سمذًمؽ ،واًمْمالل واًم٤ٌمـمؾ واعمٜمٙمر

  -واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،ا ذم اًم٤ٌمـمـومرً ُمٜم٤مومً٘م٤م يم٤م

ـُ اعؾمالم ىم٤مئؿ قمغم ذًمؽ ،٤م وُمٕمٜمكواًم٘مرمن واًمًٜم٦م هٚمق ان سم٤مًمدٓٓت قمغم ذًمؽ ٟمّم   وم٢من  ،ودي

اًمتل ُمٌٜم٤مه٤م قمغم يمامل  ؛وهق اًمٕمٌقدي٦م اًمت٤مُم٦م ًمٚم٤ٌمرئ  ،سم٤مـمٜم٤ًم وفم٤مهًرا  اعؾمالم هق آؾمتًالم هلل 

  -وُمت٤مسمٕم٦م رؾمقًمف  ،اعمقضم٥م ًمالٟم٘مٞم٤مد ٕواُمره ؾمٌح٤مٟمف ،ُمع يمامل اًمذل واخلْمقع احل٥م ًمف 

ٌ ُف وروَٞمفُ ِمالومٛمـ ومرح سم ٌِْٖمُْمُف ويٙمرُهُف  ؛ٚمُؿ أن اهلل ٓ  ٌف وٓ يرو٤مهوهق يٕم ،  وأطم سمؾ يٛمُ٘مُتُف وُي

وهذا اخلروج ومٞمف  ،وظمرج قمـ قمٌقديتف ،ًمف  شُمٌدأ آؾمتًالم» وٟم٤مىمض ،اهللّماك وم٘مد قم ،ويًَخُٓمفُ 

و ت٤مج هذا إمم سمًٍط ٓ يًٕمف هذا  ،وم٘مد يٙمقن ُمٕمّمٞم٦ًم )همػَم يمٗمٍر( وىمد يٙمقن يمٗمًرا وٟمٗم٤مىًم٤م ؛شمٗمّمٞمؾ

  -وهٙمذا ُمـ يمِره وؾَمِخَط ُم٤م  ٌف اهلُل ويرو٤مه وي٠مُُمُر سمف -  ُمٜمفؿمال إمم ِماػمًمٙمـ ٟم ،اجلقاب

ومٝمق ُمقاومؼ ًمرسمف ذم ذًمؽ  ،َ  ٕنف يٕمٚمؿ أن اهلل يٙمرهفِمالًمٙمـ ىمد جيتٛمع ذم اعٟم٤ًمن أنف يٙمرُه اًم

٦م وهذا درضم٤مت ُمتٗم٤موشم ،َ  ويٚمتذُّ سمفِمالصمؿ هق )اعٟم٤ًمن ٟمٗمًف( يٗمٕمؾ ذًمؽ اًم ،ُمًتًٚمٌؿ ًمف ُمـ هذا اًمقضمف

وإن يم٤من همػم ىمٓمٕمّل  ،وم٢من يم٤من ىمٓمٕمٞم٤م ومٝمق درضم٦مٌ  ،  ُمٙمروًه٤م هلل ِمالسمح٥ًم ىمقة صمٌقت يمقن اًم

 -ومٞمح٥ًِم همٚم٦ٌم اًمٔمـ ذم صمٌقشمف

ٌ  ؿمارطمٙمؿ ذم  إن يم٤من اهلل  ،ومٞمف وهق ذم يمؾ ذًمؽ سمح٥ًم طمٙمؿ اهلل  يٕمتف سم٠من هذا اًمٗمٕمَؾ )ؾمقا

ويٕمرف ذًمؽ ُمـ إدًم٦م  ،ُمٕمّمٞم٦ٌم همػُم يمٗمرٍ  أو طَمَٙمؿ سم٠منف ،ُمـ أومٕم٤مل اجلقارح( يمٗمرٌ أو  ٚمٌٞم ٤مىم يم٤من ومٕماًل 

 -قمٞم٦م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦مِماراًم

ٌم يٌٖمْمف  َب ؿماروهق يٕمَٚمُؿ أن  ،ب اخلٛمر أو يز ِماراعمًٚمؿ اًمذي ي: وُمث٤مُل إولِ  اخلٛمِر واًمزٟمك طمرا

ٌْحَ  ،ويًخٓمف ويٜمٝمك قمٜمف وٓ يرو٤مه اهلل   ،ُف وَٟمٙم٤مَرشَمفوهق يٗمٕمؾ هذا اًمٗمٕمَؾ اًم٘مٌٞمَح وهق يٕمرف ىُم

ٟمٞم٦م» ُه ويٚمتذ سمف و ٌف حم٦ٌم همريزي٦موًمٙمٜمف يريدُ  وم٤مٟمٗمٙم٧م اعمح٦ٌم ذم  ،وهمٚمٌتف ؿمٝمقشُمُف ومٞمف ،قمٞم٦مؿمارهمػَم  شطمٞمقا

ٓ يز  ): وهذا هق اًمذي ىم٤مل اًمٜمٌل  ،ًمٙمٜمف قمغم ظمٓمر قمٔمٞمؿ )ُمرشمٙم٥ٌم ًمٙمٌػمة( ،ج٤م ُمـ اًمٙمٗمرومٜم ،طم٘مف
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(وهق ُم١مُمـ ٤ماِمارب اخلٛمر طملم يِماروٓ ي ،اًمزا  طملم يز  وهق ُم١مُمـ
(1)

طملَم اًمٗمٕمؾ ف ومٜمٗمك قمٜم ؛

سمؾ هق وم٤مؾِمٌؼ  ،اذا اًمٗمٕمؾ سم٢مو٤مع أهؾ اًمًٜم٦م ظمالوم٤م ًمٚمخقارج اح٤مرىملم ا ًمٙمٜمف ًمٞمس يم٤مومرً  ،وصػ اعيامن

ن ُمرشمٙم٥م هذه إومٕم٤مل يم٤مومٌر سم٠م وًمٓمٗمف أن مل  ُٙمِؿ اهلُل  وهذا ُمـ ؾَمَٕم٦ِم رمح٦م اهلل  ،سمذًمؽ ُم٤م مل يت٥م

ٛمد واًمثٜم٤م  واحلًـ قمغم ؾمٕم٦م رمحتؽ وقمٔمٞمؿ وم٤مًمٚمٝمؿ ًمؽ احل --وًمق ؿم٤م  ًمٗمٕمؾ ،ظم٤مرج قمـ ديٜمف )اعؾمالم(

 -ومْمٚمؽ

ُب اًمدظم٤مَن ِماريمٛمـ ي ،ُمرشمٙم٥م اًمّمٖمػمة ُمـ اًمّمٖم٤مئر ه٤م هق ُمـ سم٤مب اًمِمٝمقات: وُمث٤مل اًمث٤م 

و هق أ ،وهق قم٤مرف سمحرُمتٝم٤م ؛٘مك( ويٚمتذُّ ا٤مؾماٞمج٤مرة( أو يًتٛمع إمم إحل٤من اعمٓمرسم٦م اعمحرُم٦م )اعمقًاٞم)اًم

 -وىمس قمغم هذا --ؿمٌٝم٦ٍم ذم ذًمؽ قمٜمده ُمثاًل آىمتٜم٤مع سمحرُمتٝم٤م ًمقضمقد  ُمؽمدد ذم

٤مرِ  أن ُ ٥م  اعٟم٤ًمنُ : وُمث٤مُل ُم٤م طمٙمؿ اهلل سم٠منف يمٗمرٌ  يم٤مًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى والٜمدوِس  أقمداَ  اهلل ُمـ اًمٙمٗم 

 ، ٥م ديٜمٝمؿ وُم٤م هؿ قمٚمٞمف ،أو ؿم٠ْمنُُف أن يٙمقن ُمٕمٚمقًُم٤م ُمـ ُمثٚمف ،واًمٌقذيلم وُم٤م ؿم٤ماٝمؿ هـ يمٗمُرُهؿ ُمٕمٚمقمٌ 

يٕم٦م اهلل ؿمارئ٤م ُمٜمٝم٤م ُمٕمٚمقًُم٤م يمقُٟمُف ُمـ ؿماٞمأو  ،يَٕم٦َم اهلل قمغم وضمف اعو٤ملِ ؿمارَرَه وُيٌِٖمَض أو يٙم ،سمفواك وير

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ژ: ىم٤مل اهلل  ؛وم٢من هذا اعٟم٤ًمن يٙمٗمر سمذًمؽ ،وطمٙمِٛمف

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ: وىم٤مل  ،[]حمٛمد ژى ى ائ ائ ەئ ەئوئ

ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ 

﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁      ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

 -[]حمٛمد ژ        

ٌِْٖمُض( وىمد ي٘مع ًمٌٕمِض اًمٜم٤مس شم٠مويٌؾ  يمٛمـ ئمـ أن ومالًٟم٤م  ،ذم اعمح٤مب  واعم٤ٌمهِمض )ُم٤م ُ ٥ِمُّ وُم٤م ُي

وىمد يٙمقن  ،سمٛمقشمف ٓقمت٘م٤مده أنف وم٤مؾمٌؼ وم٤مضمٌر ُمًتحؼ ًمٚم٘متؾ ًاراعمًٚمؿ اعمٕملم  يًتحؼ اًم٘متؾ وَمَٞمٗمرُح ويُ 

ـ   ،ومٝمذا ذم اًمِمخص اعمٕملم   ،ذم احل٘مٞم٘م٦م( وىمد ٓ يٙمقنيمذًمؽ ذم ٟمٗمس إُمر ) ٍر ذم  ًمٙم هذا همػُم ُمتّمق 

قمٛمقم اعمًٚمٛملم ووٚمتٝمؿ ُمـ ُمًتقري احل٤مل وو٤مقم٤مهتؿ سمام ومٞمٝمؿ ذرارهيؿ )أـمٗم٤ملؿ( وٟم٤ًمؤهؿ 

ـُ أن يٗمَرح ُوي ،قظمٝمؿ وومْمالؤهؿ ووٞمُع ُمًتقي٤مهتؿؿماٞمو ُم١مُمـ سم٘متٚمٝمؿ وهاليمٝمؿ  ًارومال يٛمٙم

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ژ: وىمد أظمؼم اهلل قمـ طم٤مل اعمٜم٤موم٘ملم سم٠مهنؿ !-وشمدُمػمهؿ وٚم٦مً 

ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ژ: وىم٤مل ،[٧2١: ]مل قمٛمران ژې ېى

يٗمرطمقن سمام يّمٞم٥ُم : ومٝمذه صٗم٦م اعمٜم٤موم٘ملم ؛]اًمتقسم٦م[ ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

                                      
 (-5١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4١62صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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 -ويًت٤مؤون ويٖمتٛمقن ح٤م يٜم٤مُل اعمًٚمٛملم ُمـ اخلػم ،واعمًٚمٛملم ُمـ أٓم واًمِمدائد اًمٜمٌل  

 

 

ًٌ ررذ اٌزى١ٍف١صفٟ أْ اٌّغبػغ ٚاألذب ؛فصل    ش ٚاٌٛحضأبد وث١ٌغ ِٕٙب صاس

ٞم ٤م  ،سم٤مًمٓمٚم٥م ومٝمل أومٕم٤مٌل ىمٚمٌٞم٦م ُمـ أومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم اًمتل يتٕمٚمؼ ا٤م ظمٓم٤مب اهلل   إٓ ُم٤م يم٤من ُمٜمٝم٤م ضِمٌِٚم 

 ،هؾ واًمقًمِد وٟمحقهيم٤معمٞمؾ اًمٓمٌٞمٕمل ذم حم٦ٌم إ ،فوٓ ـم٤مىم٦م ًمف سم ،ٓ ي٘مدر اعٟم٤ًمُن قمغم اًمتحٙمؿ ومٞمف ،ـمٌٞمٕمٞم ٤م

ؿ سملم إزواج يمام ىم٤مل اًمٜمٌل  ًْ ٛمل ومٞمام أُمٚمؽ) :ذم طمدي٨م اًمَ٘م ًْ ومال شمٚمٛمٜمل ومٞمام ٓ  ،مهللا هذا ىَم

(أُمٚمِؽ
(1)

- 

: ]اًمٌ٘مرة ژىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئژ: وىم٤مل ،ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇژ: وىمد ىم٤مل اهلل 

إٓ ُم٤م ,وهمػم ذًمؽ  ،ًمقضمدوأوداده٤م ُمـ الؿ واحلزن وإؾمػ وا ،ور وُم٤م ىم٤مرا٤مًاروم٤مًمٗمرح واًم --[264

ؿ اًمٓمٌٞمٕمل ًْ وهل ذم وٚمتٝم٤م راضمٕم٦ٌم إمم  ،أومٕم٤مٌل ىمٚمٌٞم٦م يٜمٌٖمل أن ختْمع حلٙمؿ اهلل  ,اؾمتثٜمل ُمـ اًمِ٘م

 -احل٥م واًمٌٖمض: ىم٤مقمدة ضم٤مُمٕم٦م هل

 ٥م ُم٤م  ٌف اهلل ويٗمرح  ،ع ُمٜمْمٌٓم٦م سمفِمارف ظم٤موٕم٦م ًمٚمًؾماٞمومٕمغم اعمًٚمؿ أن شمٙمقن ُمِم٤مقمره وأطم٤م

 -وهٙمذا --ويٙمره ُم٤م يٙمرهف اهلل و زن ُمٜمف وي٠مؾمػ وهيتؿ ،سمف وي٠منس ويرشم٤مح إًمٞمف ًاروي

وإٟمام  ،قمٞم٦م شُمٜمٔمر ذم ُمقاوٕمٝم٤م ُمـ يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿِمارًمٙمـ ذم يمؾ ذًمؽ شمٗم٤مصٞمؾ دًم٧م قمٚمٞمٝم٤م إدًم٦م اًم

 :   ُمٜمٝم٤مؿمال إمم ؿماػمأ

ک گ گ ژ: ىم٤مل اهلل  ؛قم٤ٌمده سم٠من يٗمرطمقا سمٗمْمٚمف ورمحتف وم٘مد أُمر اهلل : ورًاروم٠مُم٤م اًمٗمرح واًم

ومٙمؾ ُم٤م هق ُمـ ومْمِؾ اهلل ورمحتف وإطم٤ًمٟمف  ،]يقٟمس[ ژڳ ڱ ڱ گ گ ڳ ڳ ڳ

ومٝمق ه٤م يٜمٌٖمل أن يٗمرح  -ٜمـ وإومْم٤مل اًمرسم٤مٟمٞم٦م اًمديٜمٞم٦م وإظمروي٦ماعموهدايتف وشمقومٞم٘مف ُمـ اًمٜمٕمؿ و وًمٓمٗمف

اًم٘مٚمٌل واًمٚم٤ًم   ؛٠مريم٤من اًمِمٙمرًمِمٙمر اهلل قمٚمٞمٝم٤م سمْمال وُر اًم٘مٚم٥ِم ا٤م اعم٘متؾماروُمٕمٜمك اًمٗمرح هٜم٤م  ،سمف اًمٕمٌدُ 

 -قارحوسم٤مجل

 ؛٤م. اًمذمؾماٞمع وذم ًمٖم٦م اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز ذم ِمارأهمٚم٥ُم ُم٤م ورد ًمٗمُظ اًمٗمرح وذم ًم٤ًمن اًم: ىم٤مل اًمٕمٚمام 

                                      
( سمٚمٗمظ ُم٘م٤مرب ىم٤مل ومٞمف إرٟم١موط: إؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت، ُمًٜمد اًمدارُمل 25٧٧٧( ووٕمٗمف إًم٤ٌم ، ُمًٜمد أمحد )2٧16ؾمٜمـ أيب داود ) (٧)

 ( وىم٤مل حم٘م٘مف طمًلم ؾمٚمٞمؿ أؾمد: إؾمٜم٤مده صحٞمح-2251)
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ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب ېئ ىئ ىئ ىئ ژ: يم٘مقًمف 

ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ژ: وىمقًمف ،]إنٕم٤مم[ ژحتجت

ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ژ: وىمقًمف ،]اًمتقسم٦م[ ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

﮿﯀ ﯁     ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸  : وىمقًمف ،]اًم٘مّمص[ ژ﮹ ﮺ ﮻﮼  ﮽ ﮾ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ژ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ژ: وىمقًمف ،]اًمتقسم٦م[ ژژڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹  

  ﮽  ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ۅ ۉ ۉ ې ې ېې ى ژ: وىمقًمف ،[]هقد ژ﮺ ﮻ ﮼

        ژ: وىمقًمف ،]اًمرقمد[ ژى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ

  -]احلديد[ ژ    ڭ ڭ ڭ ڭ

أو  ،اًمٗمرُح اعمٓمٖمل اعم١مدي إمم اًمُٕمْج٥م واًمٖمرور واًمِٙمؼم: أي٤مت اًمٙمريامت وٟمحقه٤موهق ذم قم٤مُم٦م 

ـُ    -اًمٗمرح سمام ٓ يٜمٌٖمل أن يٗمَرَح سمف اعم١مُم

ا وإىمرب ؿمارٍِمِه إىمؾ  أو ٟم ،اهلل قم٤ٌمَده اعم١مُمٜملم قمغم اًمٙم٤مومريـّمار اًمٗمرُح سمٜم: وُمـ اًمٗمرح اعمحٛمقد

ې ې ژ: يم٘مقًمف  ؛ا ؿمار   هؿ هـ هق أؿَمدُّ سُمْٕمًدا وأيمثرُ إمم اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٙمٗم٤مر قمغم همػم

شمف ؾمارُمـ ): وىم٤مل اًمٜمٌل  ،[]اًمروم ژې ى ى ائائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

رواه اًمؽمُمذي وهمػمه (ومٝمق اعم١مُمـ ؛ئُُتفُ ؾماٞموُمـ ؾم٤م شمف  ،طمًٜمتف
(1)

- 

 ،وم٢مٟمف أيمثر ُم٤م ورَد ذم اًم٘مرمن ُمًٚمًٓم٤م قمٚمٞمف اًمٜمٝمُل أو اًمٜمٗمل وؿمٌٝمف ؛إؾمػ وُمثٚمفؾماك وأُم٤م احلزن وإ

وإٟمام هم٤ميُتُف أن يٙمقن ُم٤ٌمطًم٤م ُم٠مذوًٟم٤م ومٞمف ًمٓمًٗم٤م ُمـ  ،وًمٞمس ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م أُمٌر سمف ذم طم٤مٍل ُمـ إطمقال

  -هلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿوٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤م ،ُمـ اًمٜمقع اًمٓمٌٞمٕمل اجِلٌكم   وه٤م يٙمقن ،ا ًاػمً اهلل وختٗمٞمًٗم٤م وشمٞم

وئ ۇئ ژ: وم٘م٤مل  ؛واعم١مُمٜملم قمـ احلزن ذم ُمقاوع قمديدة ُمـ اًم٘مرمن رؾمقًمف  وهنك اهلل 

ې ې ې ى ى ژ ،]اًمٜمحؾ[ ژۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی

ھ ھ ھ ے ے ژ ،]احلجر[ ژائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

 -]مل قمٛمران[ ژۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴

ۉ ې ې ې ې ى ژ :يم٘مقًمف  ؛ٜمقا ٓم٤من ُيِريد أن ُ ِزن اًمذيـ مُمِماٞمأن اًم وأظمؼم 

                                      
 ( وصححف إًم٤ٌم -2٧45ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (٧)
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ـٌ ُمـ اًم): ذم سمٕمض أىم٤ًمُمٝم٤م ىم٤مل اًمٜمٌل : ويمذا ذم اًمرؤي٤م ،[٧١: ]اعمج٤مدًم٦م ژى  (ٓم٤منِماٞمورؤي٤م نزي

واحلدي٨م ذم صحٞمح ُمًٚمؿ
(1)

ُيٙمثُِر ُمـ آؾمتٕم٤مذة ُمـ الؿ واحلزن وُيْرؿِمُد إمم  وىمد يم٤من اًمٜمٌل  ،

 -ُمِمٝمقرة وإطم٤مدي٨م ذم ذًمؽ ُمٕمرووم٦م ،أؾم٤ٌمب ذه٤مب الؿ وضمالِئف

زه وإسم٤مطمتف ذم ىمّم٦م  أدًم٦ٌم ُمٜمٝم٤م ىمقُل وومٕمُؾ اًمٜمٌل   ،ي٦م ـمٌٞمٕمٞم٦ٍم ؾمقّي٦مٍ ِماريمح٤مًم٦ٍم سم ،واًمذي يدل قمغم ضمقا

: ىم٤مل قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ  ,واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري,ذم اًمّمحٞمحلم واًمًٜمـ  ؛ووم٤مة وًمده إسمراهٞمؿ 

 ؛إسمراهٞمؿ رؾمقل اهلل  وم٠مظمذ ،ا عسمراهٞمؿ ئرً ويم٤من فمِ  ،ػ اًم٘ملمؾماٞمقمغم أيب  دظمٚمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل »

هٞمؿُ  ،وؿمٛمف وم٘مٌٚمف وم٘م٤مل  ،وم٤منِ شمذرِ  اهلل  ومجٕمٚم٧م قمٞمٜم٤م رؾمقلِ  ،سمٜمٗمًف قدُ جَي  صمؿ دظمٚمٜم٤م قمٚمٞمف سمٕمد ذًمؽ وإسمرا

 ،صمؿ أتٌٕمٝم٤م سم٠مظمرى ،(ي٤م اسمـ قمقف إهن٤م رمح٦مٌ ): وم٘م٤مل ؟اهلل وأن٧م ي٤م رؾمقَل : اًمرمحـ سمـ قمقف  ًمف قمٌدُ 

 وإٟم٤م سمٗمراىمؽ ي٤م إسمراهٞمؿُ  ،ٜم٤مرسم  واك ٟم٘مقل إٓ ُم٤م ير وٓ ، زنُ  واًم٘مٚم٥َم  ،عُ إن اًمٕملم شمدُمَ ): وم٘م٤مل 

ش(عمحزوٟمقن
(2)

- 

ەئ ەئ وئ وئ ژ: ىم٤مل  ؛وطمزٟمف قمغم يقؾمػ ُمـ ىمّم٦م يٕم٘مقب  ُم٤م ذيمره اهلل  :وُمٜمٝم٤م

ہ ہ ھ ژ: وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف ،]يقؾمػ[ ژۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ

﮽ ﮾ ﮿  ھ ھھ ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻﮼

﯀ ﯁                

  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ ىئ يئ 

وؾمٙم٧م اًمٜمص  ،أهنؿ طمزٟمقا  قمـ سمٕمض أصح٤مسمف  قمـ ٟمٌٞمف  وُمٜمٝم٤م ُم٤م ذيمره اهلل  ،[]يقؾمػ ژجب

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ژ: يم٘مقًمف  ؛اًم٘مرم  قمٜمف

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ژ: وىمقًمف  ،]إنٕم٤مم[ ژۅ

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    ې 

ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ى ى ائ

  -[]اًمتقسم٦م ژىئىئ

ن ي١مظمذ هذا و تٛمؾ أ ،يم٤محلزن وإؾمػ ًمٗمقات ـم٤مقم٦مٍ  ؛وُ َتَٛمُؾ إصم٤ٌمت ىمًٍؿ ُمًتح٥م ُمـ احلزن

                                      
 (-2241سمرىمؿ ) (٧)

 ( وىمد شم٘مدم-٧1١1صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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وٓ يٌُٕمُد  ،ٜمفوهذا ُمقوع يِد.ُّ اًمتٕمٌػم قم ،ويمحزن اًمٜم دم واعمٕمّمٞم٦م وهق شمقسم٦مٌ  ،ُمـ أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م

وومٞمام يّمٞم٥م اعمًٚمٛملم ُمـ ُمّم٤مئ٥َم وؿمدائد  ،إفمٝم٤مِر ىمدٍر ُمـ احلزِن ذم ُمثؾ هذه إطمقال اؾمتح٤ٌمب

 ،وأدٟمك ًمٚمٛمقاؾم٤مةِ  ،وأؿمٌف سمٙمامل اًمٜمٗمس واؾمت٘م٤مُمتٝم٤م ،وؾَمْٛمتِفِ  وم٢من هذا أىمرُب إمم هدي اًمٜمٌل  ؛ويمروٍب 

 -واهلل أقمٚمؿ ،واعمقاؾم٤مُة ُمـ ُمٙم٤مرم إظمال.

وم٢من ؾم٠مل : ىم٤مل اًمٜمح٤مس» :ذيمره٤م اًم٘مرـمٌل وم٘م٤مل ،ٕم٘مقب يدٟم٤م ؾماٞمضمٞمٝم٤مٌت حلزن ًمٚمٕمٚمام  شمق: وم٤مئدة

ح٤م قمٚمؿ أن  أن يٕم٘مقب  ُمٜمٝم٤م: ومٚمٚمٕمٚمام  ذم هذا صمالصم٦م أضمقسم٦م ؛ ىمقم قمـ ُمٕمٜمك ؿمدة طمزن يٕم٘مقب

وم٤مؿمتد طمزٟمف ًمذًمؽ ،طمل ظم٤مف قمغم ديٜمف يقؾمػ 
(1)

ومٜمدم  ،إٟمام طمزن ٕنف ؾمٚمٛمف إًمٞمٝمؿ صٖمػما : وىمٞمؾ ،

حلزن ًمٞمس سمٛمحٔمقرا هق أن ,وهق أبٞمٜمٝم٤م ,ب اًمث٤مًم٨مواجلقا  ،قمغم ذًمؽ
(2)

وإٟمام اعمحٔمقر اًمقًمقًم٦م وؿمؼ  ،

 (شمدُمع اًمٕملم و زن اًم٘مٚم٥م وٓ ٟم٘مقل ُم٤م يًخط اًمرب): وىم٤مل اًمٜمٌل  ،واًمٙمالم سمام ٓ يٜمٌٖمل ،اًمثٞم٤مب

أي ُمٙمٔمقم هٚمق  ُمـ  ژ ژ: وىمد سملم اهلل ضمؾ وقمز ذًمؽ سم٘مقًمف ،اسمـ ُم٤مضمف وطمًٜمف إًم٤ٌم []

شوم٤معمٙمٔمقم اعمًدود قمٚمٞمف ـمريؼ طمزٟمف ،وُمٜمف يمٔمؿ اًمٖمٞمظ وهق إظمٗم٤مؤه ،ًؽ قمٚمٞمف ٓ يٌثفاحلزن ه
(3)

-  

 :ذم شمقضمٞمف اًمٜمٝمل قمـ احلزن ؛وم٤مئدة أظمرى

 : اعمتحّمؾ ُمـ يمالم اًمٕمٚمام  ذم اًمٜمٝمل قمـ احلزن أنف ًمقضمٝملم

سمْمٌٓمف  وهق ُم٤م يم٤من ًمإلٟم٤ًمن ـم٤مىم٦مٌ  ،ؿ اًمٓمٌٞمٕمل اجلٌكم  ُمٜمفأنف ُمتقضمف إمم ُم٤م زاد قمـ اًم٘مً: إول

أو ومٕمؾ  ،وذًمؽ ٕنف ؾم٥ٌٌم عمٗم٤مؾمَد يمثػمٍة ُمـ شمرِك قمٛمٍؾ ص٤مًمح يمؽمك اًمدقم٤م  أو اجلٝم٤مد ،واًمتحٙمؿ ومٞمف

يٕم٦م ُمـ ُمٔم٤مهر اجلََزع واًمتًخط ِماريم٤مًمذ٤مطم٦م واًمٚمٓمؿ وؿمؼ اجلٞمقب وُم٤م ؿم٤ماف ه٤م هن٧م قمٜمف اًم ،حمرم

  -ويًتٕمٞمذ سم٤مهلل ُمٜمف ،وأن جي٤مِهَده ومُٞم١مُمُر اعمٙمٚم ُػ سم٠من يُٙمػ  ٟمٗمًف قمـ احلزنِ  ؛اعمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمّمؼِم اًمقاضم٥ِم 

: ذم ىمقًمف  خ اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر ِماٞمىم٤مل اًم ؛قمـ أؾم٤ٌمسمف اجل٤مًم٦ٌم ًمف زِن هنٌل أن اًمٜمٝمل قمـ احل: اًمث٤م 

ـُ واحلزُن طم٤مًمت٤من ًمٚمٜمٗمس شمٜمِم ن قمـ اقمت٘م٤مد اخلٞم٦ٌم واًمرز  » :[مل قمٛمران] ژھ ھ ھ ے﮴ژ واًمقَه

ًمٜمٝمل قمـ اًمقهـ واحلزن ذم احل٘مٞم٘م٦م هنل قمـ ؾمٌٌٝمام وهق وم٤م ،ومٞمؽمشم٥م قمٚمٞمٝمام آؾمتًالُم وشمرُك اعم٘م٤موُم٦م

شآقمت٘م٤مد
(4)

 -ـها 

                                      
مم اًمديـ، ومٝمق طمزٌن قمغم اًمديـ وٕضمٚمف، أي وذًمؽ حمٛمقٌد، ح٤م يتْمٛمٜمف ُمـ شمٕمَٓمٍػ قمغم اًمديـ ووٓ  ًمف، وٕنف ؾم٥ٌم أي: ومُحزُٟمف راضمٌع إ (٧)

 داومع إمم ظمػٍم وهمػمٍة ًمٚمديـ!- ]اعم١مًمػ[

 أي يمٚمف وٚم٦ًم، واًمتٗمّمٞمؾ سم٤مًمتٗمريؼ سملم اًمٓمٌٞمٕمّل وهمػمه أومم- ]اعم١مًمػ[ (2)

 (-262، 266.  2اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرمن ) (1)

 (-26.  6اًمتحرير واًمتٜمقير ) (6)
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وقمٚمؾ سمٜمٗمٞمف )أي سمٜمٗمل  ،واعم١مُمٜملم قمٜمف هنك اهلل ورؾمقًمف  ؛ىمري٥م ُمـ احلزن أو سمٛمٕمٜم٤مهؾماك وإ

: وىم٤مل  ،]اح٤مئدة[ ژڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍژ: ىم٤مل  --إؾمك( سمٕمض أومٕم٤مًمف وأطمٙم٤مُمف 

 ژ﮿ ﯀ ﯁    ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ژ

 -]احلديد[

 

 

ٌُ أ ٚأِب؛ فصل   ًٌ ٚفضبٌص ٚظٍ ْ ِثً ٘ظٖ اٌزفخ١غاد فٟ أصٛاق اٌّض١ٍّٓ ثبم

ٌْ ٚسغٌٚج ػٓ   ٠ؼخ اإلصالَعـغٚػضٚا

ا  سمؾ قمٜمد وٞمع اعمًٚمٛملم ،ومٔم٤مهر ضمد 
ِ
 ،وم٢مهن٤م شمًتٝمدُف اعمًٚمٛملم اعمٕمّمقُملم ؛وُمٕمٚمقٌم قمٜمد وٞمع اًمٕمٚمام 

وشمدُمػُم  ،ات يمذًمؽِمارات ُمٜمٝمؿ وضَمرُح اًمٕمِماروىمد وىمَع ا٤م ىمتُؾ اًمٕم ،وشمًِٗمؽ دُم٤مَ هؿ اًمتل طمرُمٝم٤م اهلل

 يمٌػٍم ُمـ أُمالك اعمًٚمٛملم وأؿمال
ٍ
ٌر وأذًى همػُم ظم٤مٍف وار   -ا

 ،رة ومٞمفيٕم٦م اعمٓمٝمِماروُمٕمروٌف شمِمديد اًم ،ورة نريُؿ دم اعمًٚمؿْماروُمٕمٚمقٌم ُمـ ديـ اعؾمالم سم٤مًم

هنك قمـ ىمتؾ اًمٜمٗمس إٓ  وم٢من اهلل  ؛اك سم٤مهلل شمٕم٤مممؿمارسمٕمد اع ،رئوأنف ُمـ أيمؼم اًمٙم٤ٌم ،وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م ُٕمره

ده٤م  ،ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز ،وأبدأ ذم ذًمؽ وأقم٤مد ،سم٤محلؼ سمٍميح اًمٕم٤ٌمرات وحمٙمٛمٝم٤م وسم٠منقاع اًمدٓٓت وُمتٕمد 

وسملم أنف ومٕمُؾ اًمٕمّم٤مة  ،اوع ذم اًمٜمٝمل واًمذمقاك سمف شمٕم٤ممم ذم ُمؿمارسم٤مع ,سمٖمػم احلؼ,وىمرن ىمتؾ اًمٜمٗمس 

ن شم٘متؾ إٓ سم٤محلؼ ن اًمٜمٗمس ٓ جيقز أوأظمؼم أ ،ٛمرديـ اعمٛم٘مقشملم ُمـ رب اًمٕم٤معملمواًمٗمجرة اعمت اجل٤ٌمريـ

٤م سمٖمػم ،٤م ًمٚم٘متؾٝمقمّل واحلٙمؿ اع ل سم٤مؾمتح٘م٤مىمِماروهق اعمقضم٥م اًم ًً طمؼ وم٢مٟمف سمٛمٜمزًم٦م  وأظمؼم أن ُمـ ىمتؾ ٟمٗم

: هوإوم٤ًمد وذم مترده ،أو ذم ضمرأتف قمغم اًمرب  ،ُمـ ىمتؾ اًمٜم٤مس وٞمٕم٤م ذم ضمرُمف وومجقره وؿمٜم٤مقم٦م ُم٤م أتك

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ژ

ُر ُمٜمف أن ي٘مُتَؾ ُم١مُمٜم٤ًم ،[12: ]اح٤مئدة ژٿ ٿ  إٓ قمغم  ،ٓ يٙمقن هذا أبًدا ،وأظمؼم أن اعم١مُمـ ٓ ٌيتّمق 

: ]اًمٜم٤ًم  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ژ: سمٞم٤مًٟم٤م ًمِمدة ُمٜم٤موم٤مة هذه اًمِمٜم٤مقم٦م ًمإليامن ،وضمف اخلٓم٠م

گ ژ: د اًمًخط واًمٕمذاب ُمـ اعمٚمؽ اًم٘مٝم٤مرؿموم٢مٟمف ُمًتحؼ ٕ وأظمؼم أن ُمـ ىمتؾ ُم١مُمٜم٤ًم ُمتٕمٛمًدا ،[22

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

ُب اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف ذم ُمٕمٜمك اخلٚمقد اعمذيمقر  ،ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ]اًمٜم٤ًم [ ژڻڻ واًمّمقا

ب واًمًٜم٦م وإٟمام هق دون ذًمؽ ىمٓمًٕم٤م ًمألدًم٦م ُمـ اًمٙمت٤م ،يملم ذم اًمٜم٤مرِمارذم أي٦م أنف ًمٞمس يمخٚمقد اًمٙمٗم٤مر واعم
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وذم هذا  ،وًمٙمٜمف شمٕمٌػم قمـ ؿمدة وـمقل قمذااؿ ذم ضمٝمٜمؿ واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،أن اعمقطمديـ ٓ خيٚمدون ذم اًمٜم٤مر

 -وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،وُمزَدضَمٌر ًمٚمٛمتٝمقريـ ،يمٗم٤مي٦م ًمٚمٛمّتٕمٔملم

أن رؾمقل اهلل  ومٗمل اًمّمحٞمحلم قمـ أيب هريرة  ؛  يّمٕم٥م طمٍمهؿمالوذم اًمًٜم٦م اعمٓمٝمرة ذم ذًمؽ 

 وىمتؾ  ،واًمًحر ،ك سم٤مهللِماراًم): ىم٤مل ؟ي٤م رؾمقل اهلل وُم٤م هـ: ىم٤مًمقا  ،(اضمتٜمٌقا اًمًٌع اعمقسم٘م٤مت): ىم٤مل

وىمذف اعمحّمٜم٤مت  ،واًمتقزم يقم اًمزطمػ ،وأيمؾ ُم٤مل اًمٞمتٞمؿ ،وأيمؾ اًمرسم٤م ،اًمٜمٗمس اًمتل طمرم اهلل إٓ سم٤محلؼ

(اعم١مُمٜم٤مت اًمٖم٤مومالت
(1)

لم اًمٜم٤مس يقم سمْماك أول ُم٤م ي٘م): قمـ اًمٜمٌل  وومٞمٝمام ُمـ طمدي٨م اسمـ ُمًٕمقد  ،

(اًم٘مٞم٤مُم٦م ذم اًمدُم٤م 
(2)

وذم اًمٌخ٤مري ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر  ،وذًمؽ شمٕمٌػٌم قمـ قِمٔمؿ ؿم٠مهن٤م قمٜمد اهلل 

 ىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل :(ُم٤م مل يّم٥م دُم٤م طمراُم٤م ،ًمـ يزال اعم١مُمـ ذم ومًح٦م ُمـ ديٜمف)
(3)

وىم٤مل قمٌد  ،

م سمٖمػم  ،ٟمٗمًف ومٞمٝم٤ماًمتل ٓ خمرج عمـ أوىمع  ،ن ُمـ ورـم٤مت إُمقرإ» :اهلل سمـ قمٛمر  ؾمٗمؽ اًمدم احلرا

شطمٚمف
(4)

: أنف ىم٤مل وذم اًمًٜمـ قمـ اًمٜمٌل  ،وم٤مًمٚمٝمؿ إٟم٤م ٟم٠ًمخؽ اًمٕم٤مومٞم٦م واعمٕم٤موم٤مة اًمدائٛم٦م ي٤م رب اًمٕم٤معملم ؛

(ًمزوال اًمدٟمٞم٤م أهقن قمغم اهلل ُمـ ىمتؾ رضمؾ ُمًٚمؿ)
(5)

إٓ  ،اهلل أن يٖمٗمرهًاك يمؾ ذٟم٥م قم): وومٞمٝم٤م يمذًمؽ ،

(ؾ يٛمقت يم٤مومرا أو اًمرضم ،اًمرضمؾ ي٘متؾ اعم١مُمـ ُمتٕمٛمدا
(6)

اًمؽمهمٞم٥م »ويٙمٗمل اعمًٚمؿ أن يراضمع يمت٤مب  ،

شاًمؽمهٞم٥م ُمـ ىمتؾ اًمٜمٗمس اًمتل طمرم اهلل إٓ سم٤محلؼ» :ًمٚمٛمٜمذري ذم سم٤مِب  شواًمؽمهٞم٥م
(7)

ًمٞمٓمٚمع قمغم ُم٤م  

 -شُمرقَم٥ُم ُمٜمف اًم٘مٚمقب وشم٘مِمٕمر ُمٜمف اجلٚمقد ذم ذًمؽ

دروٌس عمـ أراد اهلل قمؼَمٌة و ٤م ذم ىمّمتل أؾم٤مُم٦َم سمـ زيد واعم٘مداد سمـ قمٛمرو وًمٚمٛمج٤مهديـ ظمّمقًص 

ې ى ى ائ ائ ەئ ژ: ُمـ اًمذيـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ ،واًمٞمقم أظمر ويم٤من جم٤مهدا طم٘م٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ژ: وىم٤مل ،]اًم٘مّمص[ ژەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ۇ ۇۆ ۆ ۈ 

                                      
 (-62(، صحٞمح ُمًٚمؿ )465١، 2١44صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-٧4١6(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4646صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-4642صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 (-4641صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (6)

( وصححف 24٧2ضمف )( ًمٙمـ زاد: )سمٖمػم طمؼ( وهل زي٤مدة ُمٝمٛم٦م، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤م126١(، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )٧125ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (5)

 إًم٤ٌم -

 ( وصححف إًم٤ٌم -1266(، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )62١١ؾمٜمـ أيب داود ) (4)

 (-2١١.  1اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ) (١)
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 -]اح٤مئدة[ ژۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې

ضِمْٕمُٝمام اًم٘م٤مرُئ ذم يمت٥م اًم ،وأن٤م أذيمُر اًم٘مّمتلم هٜم٤م ًمٚمتذيمػم وح ًمٞمٕمِرَف ُم٤م ومٞمٝمام ُمـ اًمٗم٘مف وُم٤م ِماروًمػُما

 --اؾمتٜمٌط اًمٕمٚمامُ  ُمٜمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ

 : ىمّم٦م أؾم٤مُم٦م سمـ زيد  ◄

 ،إمم احلرىم٦م ُمـ ضمٝمٞمٜم٦م ٕمثٜم٤م رؾمقل اهلل سم»: ىم٤مل روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ أؾم٤مُم٦م سمـ زيد 

: ٜم٤مه ىم٤ملِماٞمومٚمام هم: ىم٤مل ،إنّم٤مر رضمال ُمٜمٝمؿ وحل٘م٧م أن٤م ورضمؾ ُمـ: ىم٤مل ،ومّمٌحٜم٤م اًم٘مقم ومٝمزُمٜم٤مهؿ: ىم٤مل

 ،ومٚمام ىمدُمٜم٤م سمٚمغ ذًمؽ اًمٜمٌل : ىم٤مل ،ومٓمٕمٜمتف سمرحمل طمتك ىمتٚمتف ،ومٙمػ قمٜمف إنّم٤مري: ىم٤مل ،ٓ إ  إٓ اهلل

 ،إٟمام يم٤من ُمتٕمقذا ،ي٤م رؾمقل اهلل: ىمٚم٧م: ىم٤مل شأىمتٚمتف سمٕمد ُم٤م ىم٤مل ٓ إ  إٓ اهلل ،ي٤م أؾم٤مُم٦م» :وم٘م٤مل زم: ىم٤مل

طمتك متٜمٞم٧م أ  مل أيمـ أؾمٚمٛم٧م ىمٌؾ  ؛ومام زال يٙمرره٤م قمكم: ىم٤مل شد ُم٤م ىم٤مل ٓ إ  إٓ اهللأىمتٚمتف سمٕم» :ىم٤مل

شذًمؽ اًمٞمقم
(1)

- 

 :  اعم٘مداد سمـ قمٛمروىمّم٦م  ◄

ي٤م »: أنف ىم٤مل ويم٤من ؿمٝمد سمدًرا ُمع اًمٜمٌل  ،روى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ اعم٘مداد سمـ قمٛمرو اًمٙمٜمدي

: وىم٤مل ،ُمٜمل سمِمجرةٍ  صمؿ ٓذَ  ،ػ وم٘مٓمٕمٝم٤مًاٞمدي سم٤مًمب يْماروم ،ا وم٤مىمتتٚمٜم٤مًم٘مٞم٧م يم٤مومرً  إنأرأج٧م  ؛رؾمقل اهلل

وم٢مٟمف ـمرح إطمدى  ،ي٤م رؾمقل اهلل: ىم٤مل شٓ شم٘متٚمف» :ىم٤مل رؾمقل اهلل  ؟مىمتٚمف سمٕمد أن ىم٤مل٤م ،أؾمٚمٛم٧م هلل

وأن٧م  ،وم٢من ىمتٚمتف وم٢مٟمف سمٛمٜمزًمتؽ ىمٌؾ أن شم٘متٚمف ،ٓ شم٘متٚمف» :ىم٤مل ؟مىمتٚمف ،صمؿ ىم٤مل ذًمؽ سمٕمد ُم٤م ىمٓمٕمٝم٤م ،يدي  

شٛمتف اًمتل ىم٤ملسمٛمٜمزًمتف ىمٌؾ أن ي٘مقل يمٚم
(2)

  -اٟمتٝمك احلدي٨م 

﮲ ژ: وىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﯁  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻  ﮼﮽ ﮾ ﮿ ﯀

 قمـ اسمـ لموذم اًمّمحٞمح ]اًمٜم٤ًم [ ژ         

هُمٜمَْٞمَٛم٦ٍم ًمف ذم يم٤من رضمٌؾ »: ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس ژھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ژ: قم٤ٌمس 

﮵ ژ وم٠منزل اهلل ذم ذًمؽ إمم ىمقًمف ؛وم٘متٚمقه وأظمذوا هُمٜمَْٞمَٛمَتف ،قمٚمٞمٙمؿاًمًالم : ومٚمح٘مف اعمًٚمٛمقن وم٘م٤مل

ششمٚمؽ اًمٖمٜمٞمٛم٦م: ژ﮶ ﮷ ﮸
(3)

-  

                                      
 (-24(، صحٞمح ُمًٚمؿ )46١2صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-25(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4654، 6١٧2صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-1١25(، صحٞمح ُمًٚمؿ )652٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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وىمد  ،ٌ  ُمٕمٚمقٌم قمٜمد اعمًٚمٛملم يم٤موم٦مؿمالوهق  ،ويمذًمؽ نريؿ أُمقال اعمًٚمٛملم وأُماليمٝمؿ وقمّمٛمُتٝم٤م

ٚمؿ وهمػمهرواه ُمً (دُمف وُم٤مًُمف وقمرُوف: يمؾ اعمًٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ طمرام) :وع ذًمؽ يمٚمف ىمقُل اًمٜمٌل 
(1)

- 

ْوِع قمٚمٞمٝمؿ  ،ار اؿ يمذًمؽوارونريؿ أذيتٝمؿ واع سمؾ ونريؿ شمرويِٕمٝمؿ وهق ختقيُٗمٝمؿ وإدظم٤مُل اًمر 

 -يٕم٦م اعمٓمٝمرةِمارأي سمٖمػم إذٍن ُمـ اًم ؛وهق اًمَٗمَزُع سمٖمػم طمؼ

وُم٤م ورد ذم ُمٜمٕمف واًمٜمٝمل قمٜمف ُمـ اًمتحذير واًمؽمهٞم٥م ُمٜمف ذم  ،يمؾ ذًمؽ ُمٕمروٌف ُمِمٝمقٌر نريٛمف

  -واحلٛمد هلل ،ٟمٓمٞمؾ سمذيمر إدًم٦م اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م قمغم ذًمؽ ًمِمٝمرهت٤م وفمٝمقره٤موٓ  ،يٕم٦مِماراًم

 

 

وّب ٘ٛ اٌغأْ فٟ صبئغ اٌّضبئً -١ٌُْٚؼٍَُ أْ إٌبس فٟ ٘ظٖ اٌّضبئً  ؛فصل  

 :مغفبْ ٚٚصل -غبٌجب

وم٠مراىمقا  ؛واذه اًمٜمّمقص اعمتْمٛمٜم٦م ٕقمٔمؿ اًمققمٞمد واًمتٝمديدومٓمرٌف اؾمتخػ اذه احلرُم٦م اًمٙمٌػمة 

وه١مٓ  ُمٜمٝمؿ  ،ومل يٕمرومقا ل٤م طمرُم٦ًم وٓ ظم٤مومقا اهلل ومٞمٝم٤م ومل يرضمقا هلل وىم٤مًرا ، واؾمتٝم٤مٟمقا ا٤مدُم٤م  اعمًٚمٛملم

وُمٜمٝمؿ اًمٗمً٘م٦م  ،ّج٤مر اجل٤ٌمسمرةوُمٜمٝمؿ اًمٗمُ  ،وُمٜمٝمؿ اًمزٟم٤مدىم٦م ،اًمٓمقاهمٞم٧م أئٛم٦م اًمٙمٗمر اًمٗمراقمٜم٦م ًمٕمٜمٝمؿ اهلل

واًم٘م٤ٌمئؾ ذم سمٕمض اعمٜمحٚمقن ُمـ أهؾ اًمدٟمٞم٤م وأهؾ اًمٚمّمقصٞم٦م وىمٓم٤مع اًمٓمر. وأهؾ ضم٤مهٚمٞم٦م اًمٕمِم٤مئر 

 -ويٚمَحؼ اؿ ُم٤مرىمق اخلقارج يمام طمدث ذم سمٕمض اًمٌالد ،اًمٌالد وٟمحقهؿ

 -إٓ ُمـ شمداريمف اهلل سمرمحتف ،وه١مٓ  ه٤مًمٙمقن واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

واًم٘متؾ طمٞم٨م أذن اهلُل  وـمرٌف مظمُر صّدشْمُف هذه اًمٜمّمقص ومحَٚمُف شمٕمٔمٞمؿ هذا اًمققمٞمد قمغم شمرِك اًم٘مت٤مل

ئع ؿمارضمٝم٤مد اعمرشمديـ وضمٞمقؿمٝمؿ واًمٓمقائػ اعمٛمتٜمٕم٦م قمـ  ؛٤مِد اًمقاضم٥مومّمّدشمف قمـ اجلٝم ؛ومٞمف سمؾ وأوضمٌف ا

سمحج٦م اخلقف ُمـ إراىم٦م اًمدُم٤م  واطمؽمام أُمالك وأُمقال اعمًٚمٛملم ونريؿ إذايتٝمؿ  ،اعؾمالم اًمٔم٤مهرة

 -وشمرويٕمٝمؿ

ئؿ ٌ ٦مً  ؛وه١مٓ  ُمٜمٝمؿ ىمقٌم ُمـ خمٜمثل اًمٕمزا مل يٕمرومقا اًمٜمزال  ،هـ يرون اًم٘متَؾ واعمقَت ذم احلروب ؾُم

رىم ٧م أضم٤ًمُدهؿ وٟمُٕمٛم٧م ضمٚمقدهؿ ُمـ رهمد اًمٕمٞمش وشمرِف اعم٘م٤مم  ،وٓ ُمّم٤موًم٦م اًمٗمرؾم٤من ،وٓ اًمٓمٕم٤من

اًمقٓ  »و وًمذيذ اًمراطم٦م والٜم٤م ة ذم أوـم٤مهنؿ وُمِم٤مريٕمٝمؿ اًمرظمقة اعمٌٜمٞم٦م قمغم صم٘م٤موم٦م ُمٕم٤ميِم٦م اًمٙمٗم٤مر

م وإُمـ وشمٕمٔمٞمؿ طم٥م إوـم٤من واظمتٞم٤مر احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وطم٥م  اًمًالُم٦ِم واًمًال ,زقمٛمقا , شاًمٓمٌٞمٕمل

                                      
 (-2546ح ُمًٚمؿ )صحٞم (٧)
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ر وًمق قمغم طم٤ًمب ذه٤مِب اًمديـ واٟمت٘م٤مِض قُمراه : ومام أؿمٌٝمٝمؿ سمٛمـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ ؛وإُم٤من وآؾمت٘مرا

وه١مٓ  اًمذيـ يمت٥م سمٕمُض همالة اًمزائٖملم  ،]اًمزظمرف[ ژۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےژ

ٌم قمغم اًمتقطمٞمد وأهؿ ُمٜمف , ُمًتدٓ ؛ُمٜمٝمؿ ذم أطمد أؿمٝمر ُمقاىمٕمٝمؿ قمغم ؿمٌٙم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت أن إُمـ ُم٘مد 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ژ: شمٕم٤ممم سم٘مقل اهلل ,ىم٤مشمٚمف اهلل

هٞمؿ ؾُم١ماَل اهلل  ]إسمراهٞمؿ[ ژڦ أن جيٕمؾ هذا اًمٌٚمد مُمٜم٤ًم قمغم ؾم١ماًمف  ومزقمؿ اًمٙم٤مِذُب قمغم اهلل أن شم٘مديؿ إسمرا

 -!أن جيٜمٌف وسمٜمٞمف قم٤ٌمدة إصٜم٤مم دال  قمغم ذًمؽ

ـَ اًمذيـ ىم٤مل ومٞمٝمؿ رؾمقل اهلل  ُم٤م شمِم٤مسمف ُمٜمف وم٠موئلؽ  قنَ ٕمُ ٌُ ت  اًمذيـ يَ  ؿا رأجتُ ذَ ٢مِ ومَ ): ومٝم١مٓ  وأُمث٤ملؿ ُم

ۀ ہ ژ:  ىمقل اهلل شمٕم٤مممًاػمذم شمٗم رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م  (ؿْ وهُ رُ ذَ ٤مطْم اًمذيـ ؾمٛمك اهلل ومَ 

]مل قمٛمران[ ژہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
(1)

- 

ٌم أ   -ومٜمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ؾمق  طم٤ملؿ وٞمٕم٤م --هؾ أهقا  خمتٚمٗم٦م همػم ذًمؽوُمٜمٝمؿ أىمقا

٤م اظمتٚمػ اًمٜم٤مُس ومٞمف ُمـ احلؼ سم٢مذٟمف 
ِ
وهدى اهلل أهؾ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمغم قمٚمٍؿ وسمّمػمٍة ووم٘مٍف ح

ومح٘م٘مقا اًمقٓ  واًمؼما  وأىم٤مُمقا اًمديـ يمٚمف وأطم٤مـمقا سمف ُمـ يمؾ  ،ومح٘م٘مقا احلؼ وأقمٓمقا يمؾ ُم٘م٤مٍم طم٘مف ؛

ٟمٌف طم٥ًَم اؾمتٓم٤مقمتٝمؿ سم٤مذًملم وؾمٕمٝمؿ ُمًتٕمٞمٜملم سمٛمقٓهؿ ي وىم٤مُمقا سمقاضم٥ِم اًمق ،ضمقا ىم٧م وهق اًمتّمد 

ة ُمـ اًمّمٚمٞمٌٞملم  ؛ًمٗمتٜم٦م اًمردة اًمٙمؼمى اًمٓم٤مهمٞم٦م اعمٕم٤مسة يمام ضم٤مهدوا أقمدا  اهلل اًمٙمٗم٤مر إصٚمٞملم اًمٖمزا

واضمتٝمدوا ذم طمٗمظ دُم٤م  وأُمقال اعمًٚمٛملم وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م واطمؽماُمٝم٤م واًمتحرز  ،واًمٞمٝمقد والٜمدوس وهمػمهؿ

  -أضمرهؿ وٟمٍُمُهؿ وقمٚمٞمف  ، ُمقٓهؿوم٤مهلل ؛ُمع آؾمتٛمرار ذم اجلٝم٤مد اًمقاضم٥م ،ُمـ إص٤مسمتٝم٤م ضُمْٝمَدُهؿ

 

 

ُُ أْ ِثً ٘ظٖ اٌزفخ١غاد ١ٌضْذ ِٓ ػّ؛ فصل    اٌّخب٘ض٠ٓ ًفجٙظا ٠ُْؼٍَ

وٓ يٗمٕمٚمٝم٤م سم٤مٕص٤مًم٦م إٓ اعمجرُمقن أقمداُ  اهلل  ،ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمرٓ وأنف ٓ يٗمٕمٚمٝم٤م إٓ ُمـ 

إُم٤م سمقاؾمٓم٦م ُم١مؾم٤ًمهتؿ إُمٜمٞم٦م  ؛ةً ؿمار٤ٌمُم أهن٤م ُمـ ومٕمِؾ إقمدا  اًمٙمٗم٤مرِ  ؛وهذا اًمذي ٟمٕمت٘مده ،شمٕم٤ممم

ُمٞم٦م ُمثؾ وقَمَرف اًمٜم٤مس أظم٤ٌمره٤م  ،وىمد يمثرت ذم سم٤ميمًت٤من ذم هذه اعمدة ،وُم٤م ؿم٤ماٝم٤م شسمالك ووشمر» اعضمرا

أو قمؼَم قمٛمالئٝمؿ آؾمتخ٤ٌمريلم  ،ٟم٠ًمل اهلل أن يرد يمٞمدهؿ ذم ٟمحقرهؿ --ت ىمّمّمٝم٤مِمارواٟمت ،وشمٜم٤مىمٚمقه٤م

                                      
 (-2445(، صحٞمح ُمًٚمؿ )656١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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أو شم٤مسمٕم٦م ًمٌٕمض  ،شأي إس مي» سمٕم٦م ًمالؾمتخ٤ٌمرات اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦مشم٤م أو سمقاؾمٓم٦م جمٛمققم٤مت ىمذرةٍ  ،أظمريـ

 -ضمٜمرآت اجلٞمش اخلٌث٤م  اعمجرُملم

وىمد ومٕمٚمف إقمداُ  يمثػًما ذم أومٖم٤مٟمًت٤من واًمٕمرا.  ،وُمتقىم عٌ  ؛ٌ  همػُم ُمًَتٖمرٍب ذم احلروبؿمالوهذا 

ئر وهمػمه٤م  ،إظمٗم٤م  إثريت٘مٜمقن ومـ ٕن إقمدا   ؛ي٘مٞمٜم٤َم ومٞمقؿمؽ أٓ جيده وَُمـ يٓمٚم٥ُم قمٚمٞمف دًمٞماًل  ،واجلزا

ًمٙمـ قمالُم٤مشُمُف وأُم٤مراشُمُف واوح٦ٌم ًمٚمٕم٤مروملم سمِم١مون احلرب وَُمـ  ،وهل قمٛمٚمٞم٤مت اؾمتخ٤ٌمراشمٞم٦م ُمتخّمّم٦م

  -يٕمٞمِمقهن٤م

ٌ ٝمقا لذا --وًمذًمؽ و ذروا  ،وقمغم اعمج٤مهديـ أن يقوحقا هذا إُمر ،وم٢من قمغم اعمًٚمٛملم أن يتٜم

 ،ا٤م قم٤ٌمَده ويٛمتحٜمٝمؿ وخيتؼمهؿ تٜم٦م اًمتل يٌتكم اهلل وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٕمرف أن هذا ُمـ اًمٗم ،اًمٜم٤مس وُيققّمقهؿ

وٓ يٜمّمدُّ سم٥ًٌم  ،وي٘مػ ُمع احلؼ وأهٚمف ،ديٜمفّمار وُمـ اًمذي يٜم ،ًمٞمٕمٚمؿ اهلُل ُمـ يٜمٍُمه ورؾمٚمف سم٤مًمٖمٞم٥م

وٓ قمـ اًمٙمقن ُمع اعمج٤مهديـ  ،يٕمتفؿمارُمثؾ هذه اًمٗمتـ قمـ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وإقمال  يمٚمٛمتف ونٙمٞمؿ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ژ ،واًمٕمٞم٤مُذ سم٤مهلل ،وٓ يٙمقن ذم صػ أقمدا  اهلل ،وٟمٍمهتؿ سمام يًتٓمٞمعُ 

وم٤معم١مُمـ اًم٘مقيُّ اًمقاقمل اًمٗم٤مهؿ  ؛]إقمراف[ ژی ی یی جئ حئ مئ ىئ يئجب حب خب مب ىب

 ،يٕمرف اعمٕمروف و ٌف ويٜمٍمه ،  طم٘مفؿمالويٕمٓمل يمؾ  ، ٘مؼ احلؼ ؛ًمديٜمف اعمج٤مهُد سمح٥ًم وؾمٕمف

 -ويٌٖمض اعمٜمٙمر ويٜمٙمره سمح٥ًم ىمدرشمف

ا أن هذه اًمتٗمجػمات ُمـ شمدسمػم وومٕمؾ أقمدا  اهلل اًمٙمٗمرة ومٝمذا اًمقاوح يريدون سمذًمؽ  ؛قمٜمدٟم٤م ضمد 

واًمتٗمريؼ سملم اعمج٤مهديـ واًمِمٕم٥م اعمًٚمؿ اًمذي يٜم٤مسهؿ  ،ٟمًٌتٝم٤م إمم اعمج٤مهديـ ًمتٜمٗمػم اعمًٚمٛملم ُمٜمٝمؿ

 وإهن٤مك ،وختقيػ أُم٦م اعؾمالم ُمـ اجلٝم٤مد ،وشمِمقيف صقرة اعمج٤مهديـ ذم سم٤ميمًت٤من واًمٕم٤ممل ،و تْمٜمٝمؿ

 --!وشمٞمئٞمًٝمؿ ُمـ ٟمتٞمج٦م هذا اجلٝم٤مد ؾمالقمزائٛمٝمؿ سم٤مح 

 :وووم٘مف η شُمّمٓمٗمك أبق اًمٞمزيد»خ ِماٞمويمام ىم٤مل اًم ؛هذه ُم٘م٤مصدهؿ وٓ ختٗمك قمغم قم٤مىمؾ

وهؿ اًمذيـ  ،ومٚمٞمٕمٚمؿ وٞمُع اعمًٚمٛملم أنف ُمـ اعمًتحٞمؾ أن ي٘مقم اعمج٤مهدون سمٛمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ اًمد  »

أرض وقمرض ودُم٤م  اعمًٚمٛملم اًمتل يًٗمٙمٝم٤م اًمّمٚمٞمٌٞمقن ظمرضمقا ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ًمٚمدوم٤مع قمـ ديـ و

إٟمٜم٤م ٟمٕمت٘مد أن ُمثؾ هذه اًمتٗمجػمات هل ُمـ ومٕمؾ أقمدا  اهلل اًمّمٚمٞمٌٞملم  --واعمرشمدون ويًتٌٞمحقهن٤م

يمٞمػ ٓ وهؿ  ،وهل ضمزٌ  ُمـ احلرب اًم٘مذرة اًمتل يامرؾمقهن٤م ،وأوًمٞم٤مئٝمؿ ذم احلٙمقُم٦م وآؾمتخ٤ٌمرات

 ًٓ   -٤مئً ؿماٞموٓ شم٤ًموي دُم٤مُ  اعمًٚمٛملم قمٜمدهؿ  ،وٓ يراقمقن طُمْرُم٦مً  ،وٓ ذُم٦م اًمذيـ ٓ يرىمٌقن ذم ُم١مُمـ إ

واجلٛمٞمع يٕمرف اًمٞمقم ُم٤مذا شمٗمٕمؾ سمالك ووشمر واعمجٛمققم٤مت اعضمراُمٞم٦م اًمتل اؾمت٤ٌمطم٧م سم٤ميمًت٤من سمت٠مجٞمد 

ومٝمؿ يرشمٙمٌقن هذه إومٕم٤مل اًمٌِمٕم٦م صمؿ يتٝمٛمقن ا٤م  ،ُمـ هذه احلٙمقُم٦م اًمٗم٤مؾمدة اعمجرُم٦م وأضمٝمزهت٤م إُمٜمٞم٦م
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  - أبقاىمٝمؿ اعقمالُمٞم٦م ًمتِمقيف صقرة اعمًٚمٛملماعمج٤مهديـ قمؼم

 : ات اًمقاوح٦مؿمارهذه اعم١م ،ُمـ ومٕمٚمٝمؿوإن ه٤م يٌلم ًمٙمؿ أن هذه اًمتٗمجػمات هل 

 ،٤مؾم٦م شمٙمررت ذم اًمٕمرا. وأومٖم٤مٟمًت٤من وه٤مهؿ إُمريٙم٤من إنذال يٜم٘مٚمقهن٤م إمم سم٤ميمًت٤منًاٞمأن هذه اًم (أ

رً    -أهنؿ يٜم٘مٚمقن دم٤مراؿ يمام رأجتؿ اوىمد ّسطمقا ُمرا

ُمٞم٦م شمتزاُمـ ُمع زي٤مرات عمًئقًملم (ب وذًمؽ طمتك  ، أُمريٙم٤من ًم٤ٌميمًت٤منأن هذه اًمتٗمجػمات اعضمرا

يٍمطمقا ذم ُم١ممتراهتؿ اًمّمحٗمٞم٦م أن اعمًئقل قمـ هذه إقمامل هؿ اعره٤مسمٞمقن اًمذيـ ٟم٘مقم سم٘مّمػ 

ويّدقمقا أن هدف أُمريٙم٤م هق ُم٤ًمقمدة احلٙمقُم٦م واًمِمٕم٥م  ،ئٝمؿ ذم ُمٜمٓم٘م٦م اًم٘م٤ٌمئؾ يمام ي٘مقًمقنخم٤مسم

  -ًت٤م  ًمٚم٘مْم٤م  قمٚمٞمٝمؿاًم٤ٌميم

سمالك صار وٌُط أؾمٚمح٦ٍم وُمتٗمجرات ُمع قمٜم٤م ,اًمّمح٤موم٦م ذًمؽوىمد ٟم٘مٚم٧م ,أنف ىمد شمّؿ سم٤مًمٗمٕمؾ  (ج

 ،قم٦مًاروأىمٗمؾ هذا اعمٚمػ سم ،وأن هذا إُمر شمؿ سم٤معمّم٤مدوم٦م ،لم همرسمٞملم ذم سم٤ميمًت٤منؾماٞمووشمر وُمع دسمٚمقُم٤م

 اعمٜم٤مسيـ وىمتؾ ٞم٤ملٓهمت ٤مظمٓمٓمً  ,اهلل أظمزاهؿ, وأن ًمدهيؿ ،واحل٘مٞم٘م٦م أن ُم٤م ظمٗمل يم٤من أقمٔمؿ

وم٤م  أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمرأي واًمُٙمّت٤مب واًمّمحٗمٞملم ؿمارٚمام  واًمدقم٤مة واًمٕم ُمـ اعمج٤مهديـ ُمع واعمتٕم٤مـمٗملم

  -وهمػمهؿ

وهذه ـمر. اؿمتٝمرت ا٤م  ،٤مرات ُمٗمخخ٦م يتؿ ريمٜمٝم٤م ذم إؾمقا.ًاٞمأن هذه اًمتٗمجػمات شمتؿ سم (د

  -ويمؿ ىمد ومٕمٚمقه٤م ذم اًمٕمرا. وهمػمه٤م ،اعمخ٤مسمرات ذم اًمٕم٤ممل أوع

إن اًمذي ي٘مػ ورا  ُمثؾ هذه اجلرائؿ هق ٟمٗمًف اًمذي ي٘مّمػ ىمرى وُم٤ًميمـ  ،إظمقا  اعمًٚمٛملم

شوُم٤ًمضمد اعمًٚمٛملم ذم ُمٜم٤مـمؼ اًم٘م٤ٌمئؾ وذم أومٖم٤مٟمًت٤من سم٤مًم٘مٜم٤مسمؾ اًمتل شمزن إـمٜم٤من
(1)

  -ـها 

ئؿ هق وأوًم: وأزيدُ  ؤه اًمذيـ هدُمقا اعمًجد إمحر قمغم اًمٓمٚم٦ٌم ٞم٤مأن اًمذي ي٘مػ وراَ  ُمثؾ هذه اجلرا

وهق اًمذي ىمّمػ اعمدٟمٞملم اًم٘مرويلم اًمْمٕمٗم٤م  وأب٤مد  ،ًمٓم٤مًم٤ٌمت إـمٝم٤مر اعمّمٚملم اًمت٤مًملم ًمٙمت٤مب اهللوا

وهق اًمذي ىمتؾ طمقازم ُم٤مئتلم ُمـ اًمٗم٘مرا  إبري٤م  دمٛمٕمقا طمقل  ،ىمراهؿ ذم ؾمقات وذم وزيرؾمت٤من

 --وىمتؾ اعمئ٤مت ذم هػمات وهمز  وهمػمه٤م ،صٝمري٩م وىمقٍد ذم ىمٜمدوز

 ،اجلامقم٤مت اجلٝم٤مدي٦م اعمٕمرووم٦م اعمقصمقىم٦م ٓ يٗمٕمٚمقن ُمثؾ ذًمؽ وطم٤مؿم٤مهؿ ٤مصُؾ أن اعمج٤مهديـ ذمواحل

وإٟمٜم٤م  --وأن يٕمٞمذٟم٤م وإي٤مهؿ ُمـ ُمْمالت اًمٗمتـ ،وٟم٠ًمل اهلل أن يٕمّمٛمٝمؿ و ٗمٔمٝمؿ ويًددهؿ

ُمٞم٦م ,ٓ ىمدر اهلل,واعمج٤مهديـ وٞمًٕم٤م ٟمٕمت٘مد أنف  ًدا  ؛ًمق ىم٤مُم٧م و٤مقم٦ٌم سمٛمثؾ هذه إقمامل اعضمرا شمَٕمٛمُّ

                                      
 [-شسمالك وشمر وشمٗمجػمات سمٞمِم٤مور»- ]اعم١مًمػ، وهذه اًمٙمٚمٛم٦م سمٕمٜمقان شُم١مؾم٦ًم اًمًح٤مب اعقمالُمٞم٦م»ٟمِمارهت٤م  شُمّمٓمٗمك»ُمـ يمٚمٛم٦ٍم ًمٚمِماٞمخ  (٧)
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ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م  ،سمؾ ؾمتٙمقن و٤مقم٦م ُمٜمحروم٦م و٤مًّم٦م زائٖم٦م ،ًٛمك و٤مقم٦م جم٤مهدةوم٢مهن٤م ٓ شم ،وىمّمًدا

  -وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ُمقضم٤ٌمت همْمٌف وؾمخٓمف ،واًمًالُم٦م

ولذ وم٢مٟمف يم٤من صمٛم٧َم اطمتامٌل أن يٙمقن َُمـ ىَم٤مم اذه اًمتٗمجػمات ىمقٌم هـ يٜمتًٌقن ًمإلؾمالم وإمم 

 ،ٕمَؾ ذًمؽ وم٤مقمٌؾ ُمتٕمّٛمًدا ىم٤مصًدا ومٝمق ُمٜمحرٌف و٤مل  زائغ ُم٤مرٌ. وم٢مٟمٜم٤م َٟمِمَٝمُد أنف إن وم ؛يٕم٦م وإمم اجلٝم٤مدِماراًم

وإٓ قمؿ اجلٛمٞمَع  ،قمٞم٦مِمارجي٥م إظمذ قمغم يديف وُمٕم٤مىمٌتف سم٤مًمٕم٘مقسم٦م اًم ،وأنف ًمٞمس جم٤مهًدا سمؾ هق ُمٗمًٌد جمرمٌ 

ُمـ اعمج٤مهديـ ؿماك وطم٤م ،واحلٛمد هلل ،وهذا اطمتامل وٕمٞمٌػ ذم اًمقاىمع --همْم٥ُم اهلل وٟم٘مٛمُتف وقم٘م٤مسُمف

وٟم٠ًمُل اهلل أن يٕمّمٛمٜم٤م ووٞمع اعمج٤مهديـ ُمـ  ،قمّل ِمارت إًمٞمف ًمت٘مرير احلٙمؿ واعمقىمػ اًمؿمار أوإٟمام ،ذًمؽ

  -مُملم --وأن ي٘مل ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مد وٞمَع شمٚمؽ اًمْمالٓت ،ُمْمالت اًمٗمتـ

 

 

ًُ أْ ٠ىْٛ اٌزفخ١غ ذؾً ثفؼً ثؼـ اٌّخب٘ض٠ٓ : فاْ ل١ً؛ تىبًٕ   َّ ً٘ ٠ُرَز

 ؟ػٍٝ ٚحٗ اٌشنأ

ثؾ هذه احلقادث سمٗمٕمؾ اعمج٤مهديـ ُمـ أهؾ آؾمت٘م٤مُم٦م واجلٝم٤مد احلؼ اطمتامل وىمقع ُم: وم٠مىمقل

م سم٤مًم ٌَْٕمدٌ  ،ًمٙمـ قمغم وضمف اخلٓم٠م اعمحض ؛يٕم٦مِماروآًمتزا   ُمـ ؿمالوىمد  دث  ،هق اطمتامٌل ٟم٤مدٌر ضمًدا ُُمًت

٤مرة اعمٗمخخ٦م اعمحٛمٚم٦م ًاٞميم٠من شمٙمقن اًم ،ًمٙمٜمف ىمٚمٞمؾ اًمقىمقع ضمًدا ،يِمارهذا ذم احلروب وذم يمؾ قمٛمٍؾ سم

 ،ي قم٤مرٍض وأُمٍر همػم ُم٘مّمقدِمارت يم٤مٟم٧م ُمٜمٓمٚم٘م٦ًم إمم الدف ومحّمؾ أن اٟمٗمجرت ذم ظمٓم٢ٍم سمسم٤معمتٗمجرا 

وهق ُمـ اعمّم٤مئ٥م وآسمتال ات يم٤ًمئر اعمحـ واًمٙمقارث واجلقائح اًمتل  ،ومٝمذا ىمد ي٘مع ُمثُٚمُف ذم احلروِب 

ائح أو سمدون ذًمؽ سمؾ سمٛمحض اًم٘مدر )اجلق ،هتؿؿماروسمٛم٤ٌم ِماروإُم٤م سم٠من دمري قمغم أجدي اًمٌ ،شمّمٞم٥م اًمٜم٤مس

 -وًمف ؾمٌح٤مٟمف ذم يمؾ ىمْم٤مئف احلٙمٛم٦م اًمت٤مُم٦م واحلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م ،ويمٚمٝم٤م سمت٘مدير اهلل  ،اًمًاموي٦م(

وأُم٤م اًمٌٕمٞمُد  ،ٟمٜمٗمل هذا قمٜمٝمؿ عمٕمرومتٜم٤م سمدي٤مٟمتٝمؿ واطمتٞم٤مـمٝمؿ واحلٛمد هلليـ دوٟمحـ سمٛمٕمرومتٜم٤م سم٤معمج٤مه

ـ اًمٔمـ سم٤معمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ؛اًمذي مل يٕمرِف اعمج٤مهديـ ًْ يٕم٦ِم ِمار وأهِؾ اًمومٕمٚمٞمف سم٤معٟمّم٤مِف وطُم

وقمٚمٞمف أن يٕمرف أهنؿ ُمرُمك ؾمٝم٤مِم اًمٕمدو اًمٙم٤مومر اًمٔم٤ممل اًمٙم٤مذِب اعمٗمؽمي ووؾم٤مئؾ  ،واًمدقم٤مِة إمم اهلل

ويتدسمر ذم اًمرسمط سملم هذه احلقادِث وشمٙمرره٤م  ،دُم٦م وهمػمه٤موقمٚمٞمف أن يت٠مُمؾ إوضمف اعمت٘م ،إقمالُمف اعمجرُم٦م

شمٞمجٞم٤مشمف ال٤مدوم٦م إمم ومّمؾ اعمج٤مهديـ قمـ ٤مؾم٤مِت اًمٕمدّو واؾمؽما ؾماٞموسملم ُم٤م هق ُمٕمروٌف ُمًٓمقٌر ُمـ 

ر ؛ىم٤مقمدهتؿ اًمِمٕمٌٞم٦م احل٤موٜم٦م ومٙمٞمػ ُيْٕمَ٘مُؾ أن ي٘مقم  ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،يمام يٍّمطمقن سمف سم٤مؾمتٛمرا
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اعمج٤مهدون سمٛمثؾ هذه إقمامل اًمتل شمٜمّٗمر اًمٜم٤مَس وشمّمدهؿ قمـ دقمقة اعؾمالم وقمـ اجلٝم٤مد وشمٌّٖمُْمٝمؿ ذم 

ومٝمؾ يّمُدُر هذا ُمـ قم٤مىمٍؾ  ،ٚمٝمؿ وأهٚمٝمؿ اًمذيـ هؿ حمَْمٜمُٝمؿ وسمٞمئُتٝمؿُمع ؿمٕمٌٝمؿ وىم٤ٌمئ ؟!وُمَع ُمـ ،أهٚمف

ڀ ڀ ڀ ٺ ژ: وُمـ يًَتٕمـ سم٤مهلل ُيِٕمٜمْفُ  ،واهلل اعمقومؼ ًمٚمّمقاب ،ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اخلذٓن ؟!أصال

 -]مل قمٛمران[ ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

 

 

 ِٚٓ أِثبٌٗ ِغاًعا ٚرىغاًعا ٚلض رجغأ اٌّخب٘ضْٚ ِٓ ٘ظا اٌزفخ١غ، فصل  

وهق اًمٜمٝمل قمـ  ،أن ًمف وضمًٝم٤م أطمٞم٤مًٟم٤م ه٤م ُ َتٛمُؾ  ،ٞم٤مٟم٤مت ذم اًمٜمٝمل قمام هق أىمؾ ُمـ ذًمؽوأصدروا اًمٌ

وذم  ،يم٤مٕؾمقا. واًمِمقارع اًمٕم٤مُم٦م ؛واعمرشمديـ وىمٞم٤مدات ضمٞمِمٝمؿ وأُمٜمٝمؿ ذم إُم٤ميمـ اًمٕم٤مُم٦م رُمل اًمٙمٗم٤مر

 شساًمتؽم»يز ُم٠ًمخ٦م قسمتج وٟمحـ إن أظمذٟم٤م ،ٕن ذًمؽ ي١مدي إمم ىمتؾ سمٕمض اعمًٚمٛملم ؛اعم٤ًمضمد وٟمحقه٤م

ئٓمف اًمٌّٞمٜم٦مؿماروم٢من ذًمؽ ًمف وقاسمٓمف و ؛واعم٠ًمخ٦م ُم٘مررة سم٠مدًمتٝم٤م ذم ُمقاـمٜمٝم٤م ،ذم سمٕمض صقره٤م شمًٌٕم٤م ًمٕمٚمامئٜم٤م  ،ا

 -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 ،ع ىمت٤مًمف وىمتٚمفِمارٓ ي٘م٤مشمٚمقن وٓ ي٘متٚمقن إٓ ُمـ ضمّقز اًم ،عِمارسمحٛمد اهلل ُمٜمْمٌٓمقن سم٤مًم واعمج٤مهدون

م ،قمٞم٦مِماراًمٗم٘مف وإدًم٦م اًمَوومؼ  ون قمغمًاػموي  ،سمحزٍم وقمغم سمّمػمة ،ويٗمرىمقن سملم اًمدم اعم٤ٌمح واًمدم احلرا

 شان٤مد ؿمقرى اعمج٤مهديـ»و شـم٤مًم٤ٌمن سم٤ميمًت٤من»وىمد سملم اعمج٤مهدون ُمـ  ،ويًتٕمٛمٚمقن اًمقرع وآطمتٞم٤مط

وهمػمهؿ ذم ُمرات قمديدة أهنؿ إٟمام يًتٝمدومقن ذم سم٤ميمًت٤من ىمقات إُمـ وضمٞمقش اًمدوًم٦م  شاًم٘م٤مقمدة»و

ـمتٝم٤م ويمؾ ىمقاهت٤م اًمٕمًٙمري٦م وؿمٌٝمٝم٤م اًم٘م٤مئٛم٦م قمغم مح٤ميتٝم٤م وطمراؾمتٝم٤م واًمتل ا٤م ؿمارو اعمرشمدة واؾمتخ٤ٌمراهت٤م

لم اًمٙمٗمرة اعمح٤مرسملم هلل وديٜمف ؾماٞم٤مًاٞميمام يًتٝمدومقن ُمـ رضم٤مِل اًمدوًم٦م اًم ،شم٘مقُم اًمدوًم٦مُ  ,ؿمارسمِمٙمؾ ُم٤ٌم,

 -ويؽميمقَن ُم٤م اؿمتٌف أُمُرهُ  ،ويتثٌتقن ذم يمؾ ذًمؽ و ت٤مـمقن ،يٕمتفؿمارو

قن ُم٤م اسمُتٚمٞم٧م سمف أُم٦م اعؾمالم ُمـ اظمتالط احل٤مسمؾ سم٤مًمٜم٤مسمؾ واظمتالط جمتٛمٕم٤مهت٤م وم٢من اعمج٤مهديـ يدريم

وُم٤م يًتدقمٞمف ذًمؽ ُمـ ؿمديد آطمتٞم٤مط  ،وُم٤م ذم اًمٜم٤مس ُمـ اًمِمٌٝم٤مت واًمؽمددات ،ص٤محلٝمؿ سمٓم٤محلٝمؿ

ِح  ،واًمتحرز وم٦م واًمتًٛمُّ ويٗمٝمٛمقن أن اخلٓم٠م ذم  ،واًمِمٗم٘م٦م قمغم اًمٜم٤مس ورمحتٝمؿ ،واؾمتٕمامل اًمٕمذر واًمرأ

ؿ وأه٤مًمٞمٝمؿ اًل قمـ إدرايمٝمؿ أن ه١مٓ  اًمٜم٤مس هؿ ىمقُمٝمُ ومْم ،ُمـ اخلٓم٠م ذم اًمٕم٘مقسم٦م اًمٕمٗمق ظمػم

وأن  ،وأن يٛمدهؿ سمٛمدٍد ُمـ قمٜمده ،ومٜم٠ًمل اهلل أن يقوم٘مٝمؿ ويًدد ظمٓم٤مهؿ -!ومًٌح٤من اهلل ؛وطم٤موٜمقهؿ

 -يٜمٍمهؿ قمغم اًم٘مقم اًمٙم٤مومريـ
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ڀ ٺ ٺ  ڀپ پ پ پ ڀ ڀٱ ٻ ٻ ٻ ٻژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

 ،[]احل٩م ژڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ گ گ گ ڳ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ژ ٹٹو

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک 

  -]اًمٜمقر[ ژک ک ک گ گ گ

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 أوٕملم وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمف حمٛمٍد ومخف وصحٌف

 

 قمٓمٞم٦م اهلل :يمتٌف

 م 2١١2ـه . ٟمقومٛمؼم ٧61١ ذو اًم٘مٕمدة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
812 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ط ادلتصدي للتكفريـشر أجوبة يف حكم النفري و 

 
 

 

 أجوبٌة يف حلم الهفري

 تصِذي لمتلفريوشرُط امُل

 
 
 
 

 ادلىتدٔات اجلٍادٔة ٌري الفتُِ يف شـسمت و
 شاإلعالم اجلٍادْخنبة » مه قبل

 
 

 1431



 

 



 

 

 

 

ٓٶ ايه٬ّ عٔ ؾضض اؾٗار نؿا١ٜڄ] [ٚساد١ اجملاٖزٜٔ إٍ ايهٛارص ،ٚماب٘ سيو ،اٚتعٝ

 ٍخهلل بًٖ ألحسٙ ْٖ خهلل ،رٌد خلٛطٗنضـ٘ ؛ِخلسام يل٘ٛن ٍضحؤ خهلل ٍزطٚدت-- 

ٖ   :ٌّد٘ يٌـسٕ زًـؽ خإلضـٛدل٘دت    ؛رٌد خلٓدؾلضـ٘ ص ؤحـس خإلذـَٓ يـي خلـصّدذ     ٌٚـت ؤًـد

 :ٖـدل  ،ْصٚطت لِ ؤًِ ْـطؼ يـ٘ي   ؛ٍحٛوِ ,ٍَّ هوي ردّس ْٖ خألُْدى زًس سستوسط,للزْدز 

خلــصٕ ؤيلوــِ ؤًْــن هحتــدرَى للوــدل ؤٚخــط هــي    ؟ّــل خلوزدّــسٍى هحتــدرَى لــٙ ٚطــرع 

زل زدلًٛس ٖسل ؤسسَو ٌٚت يلى ختػدل هى ؤحس خإلذَٓ, ْصٚط ؤًِ زًـس خأًتْـدء    !--خألضردظ

زسٍى خلٌعٍل للوًدض٘ ذُ٘ط ز٘ي يول٘ٔ خستطْدزٗٔ ْلـن ٗطَـر,   ؤضْط  2هي خلتسضٗر زٖٗ ٖطخزٔ 

 -خًتْى ًٗلِ -ٍلن ٌٗعل للسدحٔ

بشخ ٚدى ٚاهِ َ٘ط غـح٘ح   ؟بى ٚدى ٚصلٙ ْْل ٗتً٘ي ؤٍ َٗٛى ٚٓدج٘د ؟ّل ٚاهِ غح٘ح

 ؟ستإشى ٍخلسٕ٘ ؤم أ ؤستإشًْنؤ ٍّل ؟ْْل خلحٛن ْطؼ ي٘ي

 --اهلل ومخف وصحٌف وُمـ وآهرؾمقل احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم : الجىاب

ٟمٕماااؿ اعمج٤مهااادون سم٤مًمٜمًااا٦ٌم ًمًااا٤مطم٦م أومٖم٤مٟمًااات٤من وسم٤ميمًااات٤من ٓ  تااا٤مضمقن ذم هاااذه اعمرطمٚمااا٦م )وأؤيماااد : وسمٕماااد

ٕن هاذا اًمت٘مريار ىماد يتٖماػم ُماـ طمالم إمم مظمار( إمم أقماداد يمثاػمة ُماـ اعمج٤مهاديـ  شذم هذه اعمرطمٚما٦م» قمغم يمٚمٛم٦م

ًمٙماـ هاذا  ،اُمـ ُمٝما٤مضمريـ وأنّما٤مر )أهاؾ اًمٌٚماد( يمثاػمة ضمادً  وم٤محلٛمد هلل إقمداد اعمت٤مطم٦م اعمقضمقدة ،اعم٘م٤مشمٚملم

إٟماااام هاااق سمًااا٥ٌم ىمااادرة اًمًااا٤مطم٦م وٟمٔم٤مُمٝمااا٤م اجلٝمااا٤مدي )اجلامقمااا٦م أو اجلامقمااا٤مت اجلٝم٤مديااا٦م اعمقضماااقدة هٜمااا٤مك( قماااغم 

إًمااخ سمااؾ  ---٤مووقمًٞماا ٤مًاااٞماؾمااتٞمٕم٤مب اًمٜماا٤مس ُمااـ ضمٝماا٦م شمًااٚمٞمحٝمؿ وشماادريٌٝمؿ وشمٕمٚمااٞمٛمٝمؿ وشمٗم٘مااٞمٝمٝمؿ وشماارىمٞمتٝمؿ ٟمٗم

شمًاااااٙمٞمٜمٝمؿ )يٕمٜمااااال اعىم٤مُمااااا٦م( وإقم٤مؿماااااتٝمؿ سمٛمٕمٜماااااك ُمّمااااا٤مريػ أيمٚمٝماااااؿ : ِمااااا٦مطمتاااااك اؾماااااتٞمٕم٤ماؿ ُماااااـ ضمٝمااااا٦م اعمٕمٞم

وم٤معمج٤مهااادون ؾماااقا  إُمااا٤مرة أومٖم٤مٟمًااات٤من اعؾماااالُمٞم٦م )اًمٓم٤مًمٌااا٤من( أو اًم٘م٤مقمااادة أو همػمهااا٤م ًماااٞمس  ،إًماااخ --اؿؿماااارو

 ،لااذا اًمًاا٥ٌم أي سمًاا٥ٌم قماادم اًم٘ماادرة اح٤مًمٞماا٦م وُماا٤م ؿماا٤ماٝم٤م اقمٜماادهؿ اًم٘ماادرة قمااغم اؾمااتٞمٕم٤مب أقمااداد يمٌااػمة ضماادً 

ومٜمادقمق اًمٙماقادر  ؛وًماذًمؽ ومٜمارى أنٜما٤م ذم ُمرطمٚما٦م اٟمت٘ما٤م  واظمتٞما٤مر ،ٚم٘ما٦م سم٤مًمقواع اجلٞماقهمراذموطمتك اًم٘مدرة اعمتٕم

صمؿ اعم٘م٤مشمٚمقن اًمٕما٤مديقن سمحًا٥م احل٤مضما٦م سمحًا٥م ُما٤م ي٘مارر  ،اعمتخّمّم٦م اًمتل  ت٤مضمٝم٤م اجلٝم٤مد سم٤مًمدرضم٦م إومم

 --قومٞمؼوسم٤مهلل اًمت ،وسم٤مٓظمتٞم٤مر واًمتزيمٞم٦م ٤مئً ِماٞموم ٤مئً ؿماٞمومٜم٘مٌؾ إقمداد  ،ىمٞم٤مدات اجلٝم٤مد وأوًمق أُمره

وىماد شمٙماقن ؾما٤مطم٦ٌم ُماـ اًمًا٤مطم٤مت حمت٤مضما٦ًم  ،واًم٤ًمطم٤مت إظمارى يماٌؾ سمحًاٌف ،هذا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم٤ًمطمتٜم٤م هٜم٤م

هااؾ هااذا جيٕمٚمٜماا٤م ٟم٘مااقل إن اجلٝماا٤مد  :ًمٙمااـ ،وهٙمااذا ،إمم أقمااداد ذم وىماا٧ٍم شمٙمااقن ومٞمااف ؾماا٤مطم٦ٌم أظماارى همااػَم حمت٤مضماا٦م
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سمااا٠من اجلٝمااا٤مد أن ومااارض  وأنااا٤م ٓ أؾماااتٓمٞمع إـماااال. اًم٘ماااقل ،ذم رأجااال أن هاااذا هماااػُم دىمٞماااٍؼ  ؟اًمٞماااقم ومااارُض يمٗم٤ميااا٦م

 ،ٕن ُمٕمٜمك اًمٙمٗم٤مي٦م يمام وّواحف اًمٕمٚماام  هاق طمّماقُل دوماِع اًمٕمادوّ  ،ٕن اًمٙمٗم٤مي٦م همػم طم٤مصٚم٦م ذم اًمقاىمع ،يمٗم٤مي٦م

وهاذا ذم  ،أو طمّمقُل اًمٕمدد اًمذي يٜمدومع اؿ اًمٕمدّو سمحٞم٨م يٙمقن سمّمدد أن يٜمدومع ومال ُ تا٤مُج إمم أيمثار ُماٜمٝمؿ

ناادصم٧ُم قمٜمٝماا٤م راضمٕماا٦م إمم قماادم ىماادرشمٜم٤م قمااغم اؾمااتٞمٕم٤مب أقماااداد وإٟمااام يمٗم٤ميتٜماا٤م هااذه اًمتاال  ،احل٘مٞم٘ماا٦م همااػم طم٤مصااؾٍ 

 اًمٙمٗما٤م ات اًمٕمٚمٛمٞما٦م واًم٘مٞم٤مديا٦م ّمااػموشم٘م ، أهاؾ احا٤مل ذم إُما٦مّمااػموهق راضمع ذم ضمز  يمٌاػم ُمٜماف إمم شم٘م ،يمٌػمة

ىمٞماااا٦م اًمتاااال أنٕمااااؿ اهلل قمٚمٞمٝمااا٤م سمٜمٕمٛماااا٦م اًمتٛمّٞمااااز ذم اعمٝماااا٤مرات در اعمتخّمّماااا٦م اًمرا وإٓ ومٝماااا٤مِت زم إُمااااقال  ،واًمٙماااقا

واهلل  ،وُما٤م ٟمّماٜمع ذم أقمادا  اهلل سمٕماقن اهلل ،ر وشمرى ُم٤مذا ٟمٗمتح ًمؽ ُمـ ضمٌٝما٤مت وُمٕمًاٙمراتوه٤مت اًمٙمقاد

ٓ ٟمحتاا٤مج اًمٞمااقم إمم  :صمااؿ ٕن هااذه اًمٙمٗم٤مياا٦م ُم١مىمتاا٦م وم٠مناا٤م ىمااد أىمااقل ًمااؽ ،اعمًااتٕم٤من وطمًااٌٜم٤م اهلل وٟمٕمااؿ اًمقيمٞمااؾ

د أيمثاار ُمااـ ٟمحااـ حمتاا٤مضمقن إمم أقماادا ،هٚمّٛمااقا ياا٤م ؿماا٤ٌمب اعؾمااالم :ًمٙمااـ سمٕمااد أجاا٤مم رسمااام أناا٤مدي وأىمااقل ،أقمااداد

ويماذًمؽ اجلٌٝماا٤مت شُمٗماَتُح سمحًا٥م اًم٘ماادرة  ،واهلل اعماقمم ،واحلارب شم٠ميماؾ اًمرضماا٤مل ،ٕن هاذه طماارٌب  ،اعم٘ما٤مشمٚملم

 -ُمـ آٟمت٤ٌمه ًمفٓ سمد ومٝمذا  ،وسمح٥ًم احلٙمٛم٦م واعمّمٚمح٦م

ًمٙماـ ُما٤م إُماُر وماٞمام ورا   ،ٌ  مظمر ٟمٌٝم٧ُم إًمٞمف سمت٘مٞمٞمدي اًمٙمالم سم٤ًمطمتٜم٤م وُما٤م ؿما٤ماٝم٤م ُماـ اًمًا٤مطم٤متؿمالصمؿ 

واال ُماـ أرا ا أُما٤م إومم )أرض اعؾماالم( وماال ؿماؽ أن يمثاػمً  ،ض اعؾمالم سمؾ وُمـ اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝما٤مذًمؽ ُمـ أر

 ٤مُمااـ إنااادًمس همرسًمااا ،واهلل اعمًاااتٕم٤من ،اعمًااٚمٛملم حمتّٚمااا٦م ُمًااتقمًم قمٚمٞمٝمااا٤م ُمااـ ىمٌاااؾ اًمٙمٗمااا٤مر وسمٕمْمااٝم٤م ُماااـ ىماارون

 إمم ّماالمىمٞم٦م ذم اًمِماارإمم شمريمًات٤من اًم ،٤م واًمٌٚم٘ما٤من واًم٘مقىما٤مز وُما٤م ىم٤مراا٤مؾمااٞموأـمراف أوروسم٤م اجلٜمقسمٞم٦م ووؾمط أ

ؾمااٜمٖم٤مومقرة واًمٗمٚمٌاالم واًمت٤ميالٟمااد وهمػمهاا٤م سمااؾ والٜمااد أو أضماازا  يمٌااػمة  ،٤مؾماااٞمىمل مؿماااراًمٙمثااػم ُمااـ سمٚماادان ضمٜمااقب 

ومٞمجا٥م  ؛يمٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت سمالد إؾمالم ودار إؾمالم صمؿ أظمذه٤م اًمٕمادو اًمٙما٤مومر ،ُمٜمٝم٤م وهمػمه٤م

ر سماالد اعؾماالم ُماـ سماالد اًمٕمارب واًمٕمجاؿ نا٧م صماؿ ؾما٤مئ ،قمغم اعمًٚمٛملم اؾمتٕم٤مدهت٤م وختٚمٞمّمٝم٤م ُمـ ياد اًمٙمٗما٤مر

جيا٥م قماغم يماؾ ىما٤مدر اًم٘مٞما٤مم  ،وه١مٓ  جي٥م ىمت٤ملؿ وضمٝم٤مدهؿ ،ؾمٚمٓم٦م طمٙمقُم٤مت يم٤مومرة ُمرشمدة ُمـ سمٜمل ضمٚمدشمٜم٤م

إٟماااام طمّماااؾ اًمت٘ماااّدم  ،ذم إصاااؾ ،ُم٘ماااّدٌم قماااغم ـمٚمااا٥م اًمٙمٗمااا٤مر إصاااٚمٞملم ذم سمالدهاااؿ ٤مقمً ؿمااااروىمتااا٤ملؿ  ،ذم ذًماااؽ

  ،ٝماا٤م( ًمٕماا٤مرٍض رضّمااح شم٘مااديٛمٝمؿًمٚمٙمٗماا٤مر إصااٚمٞملم أن )أُمريٙماا٤م وأطمالوم
ِ
ويمٞمااػ  ؟ومٛمااـ ي٘مااقم سمجٝماا٤مد هاا١مٓ 

 !جلُرم ُ  اإٟم٤م إذً  ؟!ٟم٘مقل إن اجلٝم٤مد ومرُض يمٗم٤مي٦م

وأُما٤م اًمثاا٤م  )وهااق ىمااقزم وُمااـ اًماادٟمٞم٤م يمٚمٝماا٤م( ومااألن ؾماا٤مئر اًماادٟمٞم٤م شمٜمتٔماار ُمٜماا٤م أن ٟمٗمتحٝماا٤م سم٤معؾمااالم سماا٠من ٟمٖماازو 

ٚمٙمٗمااار ؾماااٚمٓم٦م هم٤مًمٌااا٦م ىمااا٤مهرة متٜماااع سماااالد اًمٙمٗمااا٤مر وٟمٗمتحٝمااا٤م طمتاااك ٓ شمٙماااقن ومتٜمااا٦م ويٙماااقن اًماااديـ هلل وٓ شمٙماااقن ًم

 ،وأنا٧م شمارى أناف ُمٝماَدٌر هماػم َُم٘ماقٍم سماف ،هذا واضم٥ٌم يمٗم٤مئل ذم إصاؾ قماغم أُما٦م اعؾماالم ،اًمٜم٤مس ُمـ اعؾمالم
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ويٛمٙمااـ أن  ،إٓ ُمااـ أقمااذر إمم اهلل سماا٠من قمٛمااؾ اعم٘ماادور قمٚمٞمااف سم٤مًمٜمًاا٦ٌم ًمااف اوم٘مااد شمٕمااّرض اجلٛمٞمااُع ًمٚمٛم١ماظمااذة إذً 

وٍع ُمااـ ُمٗماا٤مداة ِمااارضماا٥ٌم يمٗماا٤مئّل قمااغم إُماا٦م سمٙمااؾ ـمريااؼ ُمى وم٢مٟمااف واؾمااارأظماارى يمتخٚمااٞمص إ ٤مٟمْمااٞمػ أوضمًٝماا

ووضماااقب اًمًااإمل عىم٤مُمااا٦م ظمٚمٞمٗمااا٦م ًمٚمٛمًاااٚمٛملم  ،أوسم٤مًمتٚمّماااص واحلٞمٚمااا٦م ،سماااامٍل أو سمااا٤مًم٘مقة واحلااارب واًمًاااالح

 --وهمػم ذًمؽ ،ودوًم٦ٍم ًمإلؾمالم ضم٤مُمٕم٦م ُم٤م أُمٙمـ

ومٞماف سماام  وًمذًمؽ ٟم٘مقل ذم نرير ُمٕمٜمك يمقن اجلٝم٤مد ومرَض قملم قمٚمٞمٜم٤م أن إٟمف جي٥م قمغم يماؾ ُمًاٚمؿ اًم٘مٞما٤مم

رً  ،ُمٜمف ٤ميًتٓمٞمع وسمام يٜم٤مؾمٌف وسمام يٙمقن ُمٓمٚمقسمً  م ِمااٞمهال يمٚمٛما٦م اًم اوظمالصُتُف يمام ىمٚمُتُف ُمرا  :خ قمٌاد اهلل قمازا

ومٛماااـ حلاااؼ سم٘م٤مومٚمااا٦م اجلٝمااا٤مد واعمج٤مهاااديـ سمااا٠من سماااذل ٟمٗمًاااف واؾماااتٕمّد وىمااا٤مل سمٚمًااا٤من طم٤مًماااف ىمٌاااؾ  شاحْلَاااْؼ سم٤مًم٘م٤مومٚمااا٦م»

أناا٧م ياا٤م ومااالن : ومٞم٘ماا٤مل ؛٤مدة اعمًااٚمٛملم طمٞماا٨م ؿماا٤م تأناا٤م ذا ؾمااٝمٌؿ ُمااـ ؾمااٝم٤مِم اعمًااٚمٛملم ومٚمااؽمِم يب ىمٞماا٤م هاا: ُم٘م٤مًمااف

وأناا٧م ياا٤م ومااالن اذهاا٥م إمم  ،ًمااؽ ُمااثال ًااارِم٤من ومٝمااؿ حمتاا٤مضمقن عمثٚمااؽ وٕن اًمااذه٤مب إًمٞمٝماا٤م ُمتٞمِماااٞماذهاا٥م إمم اًم

وأن٧م ي٤م ومالن اسمَؼ ذم ُمٙم٤مٟمؽ واقمٛمؾ سمٙمذا ويمذا ُمـ اىمتّم٤مٍد وُما٤مٍل ودما٤مرٍة أو يمت٤مسما٦ٍم ويمٚمٛما٦م  ،اعمٙم٤من اًمٗمال 

ومٛماااـ أُمٙمٜماااف أن يتقاصاااؾ ُماااع ىمٞمااا٤مدات اجلٝمااا٤مد  --وأنااا٧م يااا٤م وماااالن يماااذا ويماااذا ،ٚماااؿٍ ودقماااقة وإقماااالٍم أو ـمٚمااا٥م قم

 ،وَُماـ مل يًاتٓمع ،ومٝماذا واواٌح  ،سمتجّرد وصد. وإظمالص ،ومٞمٕمرف ُم٤م هق اعمٜم٤مؾم٥م ذم طم٘مف واعمٓمٚمقب ُمٜمف

ويتِما٤مور  ،ويت٘مال اهلل ،ويٌاذل ضمٝماده ُما٤م اؾماتٓم٤مع ، ُمع اخلٓمط اًمٕم٤مُم٦م اعمٕمرووم٦مًاػمومٝمذا ي ،وهؿ أيمثر اًمٜم٤مس

وهااق  ،واهلل يقوم٘مااف ويًاادده ،ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ واجلٝماا٤مد اًمّماا٤محللم إُمٜماا٤م  رب وماا٤مٕىمرب ديٜماا٤م وقمٚماااًم ُمااع إىماا

وًمااذًمؽ وماا٤محلؼ أنااف ٓ يٚماازم  ،واهلل يت٘مٌااؾ ُمااـ اعمت٘ماالم ،سمااذًمؽ ىمااد أّدى اًمااذي قمٚمٞمااف وسمااِرأت ذُمتااف إن ؿماا٤م  اهلل

 -واهلل أقمٚمؿ وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،اؾمتئذان اًمقاًمديـ ذم اجلٝم٤مد ذم أج٤مُمٜم٤م

 وأُم٤م أن إخ اعمِم٤مر إًمٞمف سم٘مل يٜمتٔمر ؾمت٦م أؿمٝمر أو أيمثر أو أىمؾ ىمٌؾ أن شمتا٤مح ًماف ومرصا٦م قمٛماؾ قمًاٙمري

ُمااؾ  ،سمحًاا٥م اعمقؾمااؿ اًمااذي صاا٤مدومف ،)اعمِما٤مريم٦م ذم اًمٕمٛمٚمٞماا٤مت( ومٝمااذا قماا٤مدي  ؿماا٤مئُع احلاادوث أو سمحًاا٥م قمقا

سمااؾ هااق طمٞماا٤مٌة  ،وًمااٞمس اًمٕمااٞمش ذم أومٖم٤مٟمًاات٤من واًم٘م٤ٌمئااؾ يمٚمااف قمٛمٚمٞماا٤مت ويمٚمااف ىمتااٌؾ وٟمحااٌر ٕقماادا  اهلل ،ُمتٕمااددة

 ،وومٞمٝماااا٤م اًم٘متاااا٤مل سمحًاااا٥م وىمتااااف وُمٜم٤مؾماااا٤ٌمشمف وًمٞم٤مىماااا٦م اًمِمااااخص ًمااااف واحل٤مضماااا٦م إًمٞمااااف ومٞمااااف ،ومٞمٝماااا٤م اًمتاااادري٥م ،يم٤مُمٚماااا٦م

ُمٜمٝما٤م يما٤مٕقمامل اًمٚمقضمًاتٞم٦م واعداريا٦م وسما٤مىمل ٓ سماد وومٞمٝم٤م إقمامل إظمرى اعمٙمٛمٚما٦م ًمٚمجٝما٤مد واًمتال  ،وهٙمذا

ف ومرصا٦م اعمِما٤مريم٦م ذم اًم٘متا٤مل )اًمٕمٛمٚمٞما٤مت ًمٙمـ ذم اًمٖم٤مًم٥م أن يمؾ أطمٍد شمتا٤مح ًما ،اًمتخّمّم٤مت اعمتٜمققم٦م اًمٙمثػمة

واًمتقومٞمااؼ  ،٤مأطمٞم٤مًٟماا شيٌٖم٤ملاا٤م ؿمااقي٦م صااؼم» إٟمااام ،أن يٕمٓمااك اًمٗمرصاا٦مٓ سمااد سمااؾ  ،اًم٘مت٤مًمٞماا٦م احلرسمٞماا٦م( ُم٘مااؾ  وُمًااتٙمثر

ومٕماااااغم إخ إذا ضمااااا٤م  إمم ؾمااااا٤مطم٤مت اجلٝمااااا٤مد أن يْماااااع هاااااذا ٟمّمااااا٥م قمٞمٜمٞماااااف وجيّٝماااااز ٟمٗمًاااااف  ،وطماااااده سمٞماااااد اهلل 

وطمٞما٤مة اجلٝما٤مد يمٚمٝما٤م  ، ؿماالطمٞما٨م يا١مَُمر أن يٙماقن وٓ يًاتٕمجؾ ذم  ويقـّمٜمٝم٤م قمغم اًمّمؼم وآٟمتٔما٤مر واًمٙماقن

قمٜماادهؿ ورىماا٦م يٕمٓمقهناا٤م  ششمٜمٔمااٞمؿ ىم٤مقماادة اجلٝماا٤مد»واعظمااقة ذم  ،ظمااػٌم وسمريماا٦ٌم وأضمااٌر وُمٚمٞمئاا٦م سماا٤مٕقمامل اًمّماا٤محل٦م
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هاا٤م ىمٌااؾ ٟمٗمااػمه ٟماارى أن هااذه  ،٤م  ُمٝمٛماا٦مؿماااٞم٤م  وشمقوااٞمح ٕؿماااٞمومٞمٝماا٤م شمااذيمػم سم٠م ؛ًمااألخ اًمااذي يٜمٗماار إمم اجلٝماا٤مد ي٘مرأ

اجلٌٝما٦م اعقمالُمٞماا٦م » ويٛمٙماـ أن شمٓمٚما٥م ُماـ اعظماقة ذم ،آـماالع قمٚمٞمٝما٤م ىمٌاؾ اًمٜمٗماػم واًمٌحاا٨م قمٜمٝما٤م اُمٝماؿ  ضمادً 

   -أطم٤ٌمسمٜم٤م الدى واًمًداد واعقم٤مٟم٦م وأؾم٠مل اهلل زم وًمؽ وًمٙمؾ ،شاعؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م
 

أّ ٜٓتٛض ست٢ ٜتِ قزصا ناؾٝا َٓ٘  ؟ٌٖ ا٭ؾنٌ يڀايب ايعًِ إٔ ٜٓؿض يًذٗار َباؽض٠]

[َٚا ايهتب إٓقٛح ب٘ نظار إّاْٞ يًُذاٖز ؟١ٝ ٗ ايڀًبَٚا ايٓ ؟ثِ ٜٓؿض

 ٍ        ٕهد خألْؿل لطرع ٗكلر خلًلن ٍّـَ ْـٖ زسخٗـٔ قطٗـٕ خلكلـر ٍٍرـس خلكطٗـ
ؤٗؿد زن تٌػـحَى هـي ٚتـر     ؟؟للزْدز ؤٌٗٓط ؤم ٗٛول قلر خلًلن ٍٗتوٛي هٌِ حن ٌٗٓط

 --للعخز خإلٗودًٖ للوزدّس

ٌ  واطمااٌد ًمٚمجٛمٞمااع ؿمااالوٓ ي٘ماا٤مُل ومٞمااف  ،إمم طماا٤ملٍ  هااذا خيتٚمااػ ُمااـ ؿمااخص إمم ؿمااخص وطماا٤ملٍ : الجــىاب

 ، ُمااـ يثاؼ ومٞمااف هاـ يٛمٙمٜمااف ُماـ أهااؾ اًمٕمٚماؿ واًماارأي واًمٜمّماح اعمقصمااقىملم إُمٜماا٤م ِمااػمومٞمًت ؛وذم وٞماع إطمااقال

وما٢من يما٤من هاذا اًمٓم٤مًما٥م هاـ وماتح : ًمٙمـ قمغم اجلٛمٚم٦م ُمـ سم٤مب اعقم٤مٟم٦م ًمؽ ذم شم٘مدير اعمقىمػ ،ويتقيمؾ قمغم اهلل

  ا قماغم ٟمٗمًاف ومتٜما٦ًم وشمٖماػّمً ِمااك وٓ خي ،يٙمقن ُمـ أهٚماف ويؽمىّماك ومٞماف و ّّماؾ قمٚمٞمف ذم اًمٕمٚمؿ ويرضَمك أن
ٍ
إمم ؾماق 

وم٤مٕطمًااااـ أن يااااتّؿ دراؾمااااتف وـمٚمٌااااف وهااااق قمااااغم ٟمّٞماااا٦م اجلٝماااا٤مِد واًمٜمٗمااااػم ُمتااااك ُماااا٤م يماااا٤من اًمٜمٗمااااػُم هااااق  ،واًمٕمٞماااا٤مذ سماااا٤مهلل

ٌاالّم أن اًمٜمٗمااػم وواا٤مسمٓمٝم٤م أن يٙمااقن سمحٞماا٨م ًمااق شم ،وسماادوهن٤م ٓ شمااؼمأ ذُمتااف ،طٌ ؿمااارهااذه اًمٜمّٞماا٦م  ،٤ماعمٓمٚمااقُب ُمٜمااف طمً٘ماا

 - ؿمالأن ذم اًمٚمحٔم٦م ًمٜمٗمر وشمرك اًمدراؾم٦م وشمرك يمؾ  ٤مقمً ؿمارهق اعمٓمٚمقب ُمٜمف 

يمِماػ » :وُمٜمٝم٤م رؾم٤مًم٦م سمٕمٜمقان ،ٓسمـ اًمٜمح٤مس شُمِم٤مرع إؿمقا.»: وأُم٤م اًمٙمت٥م اًمتل أنّمح ا٤م ومٛمٜمٝم٤م

يّماااااااروااااااع طماااااا٤مرث اعم شؿمااااااٌٝم٤مت اعمخااااااذًملم قمااااااـ اجلٝماااااا٤مد
(1)

دمااااااده٤م قمااااااغم اًمٜماااااا٧م وذم اعمٙمتٌاااااا٦م اًمِماااااا٤مُمٚم٦م  ،

سمااؾ اًم»: وُمٜمٝماا٤م يمتاا٤مب ،ٙمؽموٟمٞماا٦مآًم اجلااقاب اًمٙماا٤مذم عمااـ ؾماا٠مل قمااـ اًماادوا  »و ش٥م ُمااـ اًمٙمٚمااؿ اًمٓمٞماا٥مّماااٞماًمقا

واًمٙمتاااا٥م  ،ًااااالمعمحٛمااااد حمٛمااااد طم شطمّمااااقٟمٜم٤م ُمٝمااااددة ُمااااـ داظمٚمٝماااا٤م»ويمتاااا٤مب  ،يمالمهاااا٤م ٓسمااااـ اًم٘مااااٞمؿ ،شاًمِماااا٤مذم

 -واهلل اعمقومؼ ،واحلٛمد هلل ،ااًمٓمٞم٦ٌم يمثػمة ضمدً 

 

                                      
، عم١مًمٗمف اًمِمٞمخ: حمٛمد وائؾ طمٚمقا ، شدىم٤مًمقا وم٘مؾ-- يمِمػ ؿمٌٝم٤مت اعمخذًملم واعمرضمٗملم قمـ اجلٝم٤م»صدرت ـمٌٕمتف اًمث٤مٟمٞم٦م سم٤مؾمؿ:  (٧)

 -، وومٞمف شمٜم٘مٞمح٤مت وزي٤مدات شُمٞمنة اًمٖمري٥م»اعمٕمروف سما: 
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[ضٚٙ ايتهؿرل َٚٛاْع٘ ٗ ؾاعٌ ايهؿضٚنٝؿ١ٝ ايتشكل َٔ ؽ ،ؽضٙ إتقزٟ يًتهؿرل]

 ٍ٘ـ أ زس هي طـطْْل ّصُ خل ؛ٍهَخًى ٍؾًْد خلًلودء لتٛٓ٘ط خلوً٘ي ٍـضـط ٌّد
ٓ ؤم ٗٛٓـٖ حدلـِ خلًـدم, هـخا     ضــط تَْطّد ٍخًتٓدء خلوَخًى ْٖ خلطرع زدأستٓسدض هٌـِ هسد 

ٍيلوـَخ ؤى   ْٖ زاز خلحطه٘ي خلصٗي ٗستْعئٍى زدلسٗي ْٖ خلوسلسات ّن زضسَخ خلتَح٘ـس 
خأستْعخء زدلسٗي ٚٓط ْا ؤني ؤًْن أ ًٗلوَى خلحٛن ٍَ٘طُ ْْل ٗحٛن يلْ٘ن زدلحدلـٔ  

 -؟هي هًطْتْد زدلتخستأ زس خلًدهٔ ؤم 

ــىاب وط اٟمٓمٌااا٤م. احلٙماااؿ قمٚمٞماااف واٟمتٗمااا٤م  ؿمااااراعمٕمااالم  ٓ ُ َٙماااؿ قمٚمٞماااف سمااا٤مًمٙمٗمر إٓ إذا قمٚمٛمٜمااا٤م وضماااقد : الجـ

ٟمٕمف ومُٞمٜمَٝمْقن قمـ اخلاقض ذم شمٙمٗماػم أطماٍد  ؛٦م وَُمـ ٓ ُمدظمؾ لؿ ذم اًمٕمٚمؿوأُم٤م اًمٕم٤مُم   ،وهذا يٕمرومف اًمٕمٚمام  ،ُمقا

ٓ : واًمٕما٤مُمّل هماػم اعمتخّماص ذم اًمٕمٚماؿ ي٘ماقل ،سماؾ هاق قمٛماُؾ أهاؾ اًمٕمٚماؿ ؛هـ شمٙمٗمػُمهؿ اضمتٝم٤مدّي اؾمتدٓزمّ 

ويمٗمااااره اعواااا٤مزّم  ،إًمااااخ --وديٜمااااف ورؾمااااٚمف ُمااااع إيامٟمااااف اعواااا٤مزم سماااا٤مهلل  ،هااااذا واضمٌااااف ،أقمٚمااااؿ اؾماااا٠مخقا اًمٕمٚمااااام 

ُمثااااؾ يمٗماااار اًمٙمٗماااا٤مر  ،إٟمااااام هٜم٤مًمااااؽ ُمااااـ يمٗماااار اًمٙماااا٤مومريـ ُماااا٤م يًااااتقي ذم قمٚمٛمااااف اًمٕماااا٤مُمّل ُمااااع اًمٕماااا٤مملِ  ،همقتسم٤مًمٓماااا٤م

يح اًمااذي أقمٚمااـ سماا٤مخلروج ُمااـ ُمٚماا٦م ّماااراعمرشمااد اًم: وُمثااؾ ،إصااٚمٞملم وهااؿ همااػم اعمٜمتًااٌلم إمم اعؾمااالم أصااال

 -وٟمحق ذًمؽ ،اعؾمالم وآٟمت٘م٤مل قمٜمٝم٤م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

ط أن ِماااارًمٙماااـ سم ،وسمديٜماااف ومي٤مشماااف وسمرؾماااقًمف اعمًاااتٝمزئ سمااا٤مهلل ورؾماااقًمف وديٜماااف و اهلل  ؾمااا٤مبُّ : وُمٜمااف

هااؾ هااذا ُمااـ اًمًاا٥ّم : سمحٞماا٨ُم ي٘ماا٤مل ،أُماا٤م ُماا٤م يماا٤من حمااتٛماًل  ،ٓ خُيَتٚمااُػ ومٞمااف ٤م ً صااارؾمااتٝمزا  يٙمااقن اًمًاا٥ّم أو آ

وإٓ  ،سمااؾ واضماا٥ٌم  اوسم٤مجلٛمٚماا٦م وم٤مٓطمتٞماا٤مط ذم هااذا اًمٌاا٤مب ُمت٠ميمااد ضماادً  ،ومٝمااذا ُيااؽَمك ًمٚمٕمٚمااام  ؟وآؾمااتٝمزا  أو ٓ

رون ُماااـ زال قمٚماااام  اعمٚمااا٦م هي٤مسمقٟماااف و اااذ   ومٝماااذا سمااا٤مُب ظمٓماااٍر ٓ ؛ٟمًااا٠مل اهلل اًمًاااالُم٦م واًمٕم٤مومٞمااا٦م ،٤منهٚماااؽ اعٟمًااا

وقمٚمٞمف وم٤معم١ًمول قمٜمٝمؿ هاـ ىمٚما٧َم إهناؿ ذم سماالد احلارُملم يًاتٝمزؤون  --اخلقض ومٞمف سمٖمػم طمؼ وسمٖمػم ىمقة داعٍ 

هؿ ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ ومػُمضَمااع ذم ن٘مٞمااؼ ذًمااؽ إمم َُمااـ اـمٚمااع قمااغم طماا٤ملؿ ويٕماارف أُماارَ  ،ذم اعمًٚمًااالت سم٤مًمااديـ

وًمٚمجٝماا٤مد ذم ؾمااٌٞمٚمف قمااغم هاادًى وشم٘مااقى  ،وووم٘مااؽ اهلل ًمٙمااؾ ظمااػمٍ  ا وضماازاك اهلل ظمااػمً  --وسماا٤مهلل اًمتقومٞمااؼ ،هٜماا٤مك

ٌّتٜماال اهلل وإياا٤مك قمااغم  ،ُماـ اهلل ورزىمٜماال وإياا٤مك اًمِمااٝم٤مدة ذم ؾمااٌٞمٚمف ُم٘مٌٚماالم همااػم ُماادسمريـ  ،اـمف اعمًاات٘مٞمؿصاااروصم

   --هلل قمغم حمٛمد ومخف صحٌف أوٕملمواحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم ا ،ُمقىمٜملم ص٤مدىملم طمٜمٗم٤م 

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف
 

 قمٓمٞم٦م اهلل أبق قمٌد اًمرمحـ: أظمقك

 ـه٧61٧ؿمٝمر و٤مدى إومم ُمـ ؾمٜم٦م  ُمٜمتّمػ
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هم جياهدون  فجَّار.. لكن
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 اهلل وؾماٚمؿ وسما٤مرك قماغم احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم وٓ قمدوان إٓ قمغم اًمٔم٤معملم، وصغم  

ئؿ اًمٓمٞمٌااالم اًمٓمااا٤مهريـ، وُماااـ شمااإٌمٝمؿ  ،ٟمٌٞمٜمااا٤م حمٛماااد اعمٌٕماااقث رمحااا٦م ًمٚمٕمااا٤معملم وقماااغم مخاااف وصاااح٤مسمتف أهاااِؾ اًمٕمااازا

 سم٢مطم٤ًمٍن إمم يقم اًمديـ-

م أُم إمم إظمقا   --را  اعمج٤مهديـ طمٗمٔمٝمؿ اهلل وؾمددهؿاًمٙمرا

 ---------------------------------[] :إمم إخ اعمٙمرم 

 قمٗم٤م اهلل قمٜمف- شقمٓمٞم٦م اهلل» .ُمـ أظمٞمٙمؿ

 -اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 :-- وسمٕمداهلُل شمٕم٤ممم اعمرضمّق أن شمٙمقٟمقا سمخػِم طم٤مٍل، وذم ازدي٤مٍد ُمـ اًمتقومٞمؼ ًمٚمؼّم واًمتزّود ُمـ اًمت٘مقى

 ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 ی    ىئ ىئىئ ېئ ېئېئ    ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ژ ٹ ٹوَ  ،[اراًمٕمّم] ژٺٺ ٺ

 ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳژ :وىم٤مل  ،]اح٤مئدة[ ژیی ی

 -[46: ]اح٤مئدة ژۀۀ ڻ  ڻ

ـ  اهلل سمف قمٚمٞمٜم٤م أن اؾمتٕمٛمٚمٜم٤م  ضمٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ اعمج٤مهديـ ذم و ،ذم ـم٤مقمتف أذيمر ٟمٗمز وأظمل سمام َُم

ذم هذا اًمقىم٧م اًمذي همٚم٧ٌْم ومٞمف اًمدٟمٞم٤م وومتٜمُتٝم٤م قمغم أيمثر اخلٚمؼ،  ؛اًم٘م٤مئٛملم سمٜمٍم ديٜمف وإقمال  يمٚمٛمتف ،ؾمٌٞمٚمف

وم٤محلٛمد هلل قمغم هذه اًمٜمٕمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم أن  ؛وقم٤ٌمدة اًمٓمقاهمٞم٧م احلّٞم٦م واعمّٞمت٦م وهمٚم٧ٌْم إهقا ُ 

 ره وؿمٙمره وطمًـ قم٤ٌمدشمف-يقزقمٜم٤م ؿمٙمره٤م ويٕمٞمٜمٜم٤م قمغم ذيم

، وأهنا٤م ياقَم اًم٘مٞم٤مُما٦م صمؿ أذيمرُّ سمام اسمتالٟما٤م اهلل وإيا٤ميمؿ سماف ُماـ هاذا اًمتٙمٚمٞماػ، وأهنا٤م أُم٤مٟما٦م يماام أظماؼم اًمٜمٌال 

  ٓ  عمـ أظماذه٤م سمح٘مٝما٤م وأّدى اًماذي قمٚمٞماف ومٞمٝما٤م، وٓ واهلل ٓ يًاتٓمٞمع قمٌاٌد أن ي٘ماقم اا٤م إٓ أن ظمزٌي وٟمداُم٦م، إ

ويًاااادده ويرزىمااااف شم٘مااااقاه وظمِمااااٞمتف ذم اًمٖمٞماااا٥م واًمِمااااٝم٤مدة ويرزىمااااف اًمٞم٘ماااالم يٕمٞمٜمااااف اهلل ويقوم٘مااااف ومٞمٝمدَيااااف رؿمااااده 

وىُمرسماا٦ًم، وـمريااُؼ ذًمااؽ آضمتٝماا٤مد ذم ن٘مٞمااؼ  واًم٘مااقة، ويٕمٞمٜمااف قمااغم اختاا٤مذ هااذه اًمقٓياا٦م واعمًاا١موًمٞم٦م قمٌاا٤مدة ًمااف 

 ٤موسم٤مـمٜمًا ا ّرع ًمف وآؾمت٘م٤مُم٦م قمغم ـم٤مقمتاف فما٤مهرً ااًمٕمٌقدي٦م ًمف ؾمٌح٤مٟمف وآومت٘م٤مر إًمٞمف وآٟمٙم٤ًمر سملم يديف واًمتْم

ىمدر اًمٓم٤مىم٦م، ُمع اًمتقاوع وهْمؿ اًمٜمٗمس واهت٤مُمٝم٤م واخلقف ُمـ ُمًا٤موئٝم٤م، وها٤م يٕمالم قماغم ذًماؽ يمثارة اًماذيمر 

أظمااارة  واًمااادقم٤م  وىمٞمااا٤مم اًمٚمٞماااؾ وصاااٞم٤مم اًمٜمٗماااؾ وجم٤مًمًااا٦م اًمّمااا٤محللم واًمٕمٚماااام  اًمٓمٞمٌااالم وشم٘ماااريٌٝمؿ واختااا٤مذ أهاااؾ
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ًٟماااسمٓم٤مٟمااا٦ًم وأصااااح٤مسمً  أهااااؾ اجلٗمااا٤م  وىمٚمااااٞمكم اًمدي٤مٟماااا٦م، ، وجم٤موماااا٤مة أهاااؾ اًماااادٟمٞم٤م واًمٗمخااار واًمرياااا٤م  واخلاااٞمال  و٤م٤م وأقمقا

ٌُٕمِد قمٜمٝمؿ-  واًم

ذم اًم٘مٞمااا٤مم سماااام أُمرٟمااا٤م اهلل سماااف ُماااـ اًمتٜم٤مصاااح واًمتاااقايص  ٤مأيمتااا٥م ًمٙماااؿ هاااذه إؾمااآمر، ؾمااإمٞمً  --أظمااال اًمٙماااريؿ

سمااااا٤محلؼ واًمتاااااقايص سم٤مًمّماااااؼم، واًمتٕمااااا٤مون قماااااغم اًماااااؼم واًمت٘ماااااقى، واًمٜمّماااااح ًمٚمٛمًاااااٚمٛملم وأوزم أُمااااارهؿ وإُمااااار 

سمزيم٤مة اًمٕمٚمؿ وُم٤م أنٕمؿ اهلل سماف ُماـ اعمٕمروما٦م  ٤مٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم، وىمٞم٤مُمً سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، واجلٝم٤مِد ذم ؾمٌ

 واًمتجرسم٦م ًمألُمقر-

حف يمااااااام ضماااااا٤م  ذم احلاااااادي٨م اًمااااااذي رواه اًمٌخاااااا٤مري ذم صااااااحٞم ؛ذم ؾمااااااٗمٞمٜم٦م واطماااااادةٍ  ٤موٓ ؿمااااااؽ أنٜماااااا٤م وٞمًٕماااااا

ىماِع ومٞم) :ىما٤مل قمـ اًمٜمٌل   سمـ سمِمػمواًمؽمُمذي ذم ؾمٜمٜمف قمـ اًمٜمٕمامن  ٝما٤م َُمَثاُؾ اًم٘ما٤مئِؿ قماغم طمادود اهلل واًمقا

يمٛمثاؾ ىماقم اؾماتٝمٛمقا قماغم ؾمااٗمٞمٜم٦م، وم٠مصا٤مَب سمٕمُْماٝمؿ أقمالها٤م وسمٕمُْمااٝمؿ أؾماٗمٚمٝم٤م، ومٙما٤من اًماذيـ ذم أؾمااٗمٚمٝم٤م إذا 

ـْ ومقىمٝمؿ، وم٘م٤مًمقا  وا قمغم َُم ـْ ومقىمٜم٤مومل ٟمُ  ٤مًمق أن٤م ظمرىمٜم٤م ذم ٟمّمٞمٌٜم٤م ظمرىمً  :اؾمت٘مقا ُمـ اح٤م  ُمرُّ وم٢من يؽميمقهؿ  ؛١مذِ َُم

(٤موٟمجقا وٞمٕمً قمغم أجدهيؿ َٟمَجْقا  وُم٤م أرادوا هٚمٙمقا وٞمٕم٤م، وإن أظمذوا
(1)

- 

 َٓ  ؛ده٤م وشمًاديده٤مإمم سماذل اجلٝماقد ذم اًم٘مٞما٤مم قماغم شمرؿماٞم  ري٥م أن ُمًػمَة أُمتٜم٤م اجلٝم٤مدي٦م نت٤مُج ُمٜما٤م دائااًم و

ٌَُؾ آٟمحااااراف يمثااااػمٌة، وًمااااٞمس أطمااااٌد سمٛمٜمجاااا٤مٍة ُمٜمٝماااا٤م إٓ َُمااااـ وافَماااا٥َم قمااااغم اًمٚمٞماااا٤مذ سماااا٤مًمرّب اجلٚمٞمااااؾ  ، وماااا٢من ؾماااا

 ژ  ٿ ٿ ٺ      ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ژ :اهلل شمٕماا٤ممم ىماا٤مل ؛وّها وإقمالٟماا٤م ٤موسم٤مـمٜمًاا ا سمااف فماا٤مهرً وآقمتّماا٤مم 

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ  ۆ ۆ ژومال قمّمٛم٦م إٓ سما٤مهلل وطماده، وٓ يٜمجاق ُماـ اًمٗماتـ إٓ َُماـ اقمتّماؿ سما٤مهلل و ، [مل قمٛمران]

سمااا٠مُمره  ، ىماا٤مئاًم ًماااف  ٤مذم صااّػ اهلل وًمٞم اا ، وٓ يٗمٚمااُح إٓ َُمااـ اقمتّماااؿ سماا٤مهلل ويماا٤من دائااااًم [61هااقد: ] ژ ۅۉ ۅ ۋ

 -اًمٕمٌقدي٦م ًمف  ٤محم٘م٘مً 

د وشمٙمااااقن ًماااف اًمٕم٤مىمٌااا٦م، وهاااق اًماااذي ٓ خيِمااااك ٤مُر طمً٘ماااااهاااذا هاااق اًماااذي يٜمتِّماااو ، وهاااق اًماااذي يقوّماااؼ وُيًاااد 

ن، واًمذي يرضمق دم٤مرًة ًمـ شمٌقر-  اخلنا

 ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ژ، []مل قمٛمران ژ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  گ   گ ژ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 ٹٹو[ ]هقد ژ  مئ حئ جئ ی ی یی ىئ ىئ ىئ ژ ٹٹوَ [ ]إنٗم٤مل ژ ڦ ڦ ڦ  ڦ

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ          ەئ ەئ ائ ائژ

 -[]وم٤مـمر ژ  يئ          ىئ مئ    حئ یجئ ی ی  ی ىئ

                                      
 (-2٧١1)ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ، واًمٚمٗمظ ًمف (2621صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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 ُمٝمؿ ًمٜمتٗمّٙمر دائاًم : أظمل اًمٕمزيز
ٍ
رٟما٤مهؿ ودُّمرٟما٤مهؿ ُم٤مذا اؾماتٗمدٟم٤م إذا اٟمتٍماٟم٤م قماغم إقمادا  وىمٝم --ذم ر 

ذم هااذه احلاارب وهااذا  ريـاويمٜماا٤م ٟمحااـ اعمٜمتّماا ,دوًماا٦م اعؾمااالم,وأىمٛمٜماا٤م اًمدوًماا٦م اًمتاال ٟمريااد  واٟمت٘مٛمٜماا٤م ُمااٜمٝمؿ--

قمٚمٞمٜماااا٤م سمًاااا٥ٌم ُمٕم٤مصااااٞمٜم٤م وذٟمقسمٜماااا٤م اًمٔماااا٤مهرة واًم٤ٌمـمٜماااا٦م، صمااااؿ يماااا٤من قم٤مىمٌتٜماااا٤م ذم  ٤مراع، ًمٙمااااـ يماااا٤من اهلل ؾماااا٤مظمٓمً ااًمّماااا

 أظمرة أن ٟمدظمؾ اًمٜم٤مر واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل؟!!

( ًمٞم١ميد هذا اًمديـ سم٤مًمرضمؾ اًمٗم٤مضمرإن اهلل) :أخؿ ي٘مؾ اًمٜمٌل 
(1)

 -؟

أن ٟمٙمااااقن ُمًاااات٘مٞمٛملم قمااااغم ديااااـ اهلل  :ضمٌاااا٦م هاااالوم٤مخلالصاااا٦م اعمٝمٛماااا٦م واًمقصااااٞم٦م واًمٜمّمااااٞمح٦م اًمدائٛماااا٦م اًمقا 

ئرٟما٤م وقمالٟمٞم٤مشمٜما٤م، صماؿ ذم َُماـ نا٧م وٓيتٜما٤م ُماـ أهاٍؾ وأتٌا٤مٍع ٤موسم٤مـمٜمً  ا وذيٕمتف وأطمٙم٤مُمف فم٤مهرً  ، ذم أنٗمًٜم٤م؛ ها

سماا٠مُمر اهلل؛ ٟمٕمٓماال هلل وٟمٛمٜمااع هلل، وٟمحاا٥م هلل وٟمااٌٖمض ذم اهلل، وٟمااقازم  ٤مورقم٤مياا٤م وؿماا١موٍن، ىماا٤مئٛملم ومااٞمٝمؿ وٞمًٕماا

 -ٌِٕمد هلل، وٟمرى هلل وٟمٖمْم٥ُم هلل وٟم٘مّرب هلل وٟمٕم٤مدي وٟمُ 

 أُمقر ُمٝمٛم٦ٌم شمقؿمؽ أن شمٙمقن واضم٤ٌمٍت قمٚمٞمٜم٤م: :أظمل اًمٕمزيز

أن ٟمٙمّثػ ُمـ ٟمنم اًمٗم٘مف واًمٕمٚمؿ اًمّمحٞمح اًمٜما٤مومع واًماققمل واًمث٘م٤موما٦م اعؾماالُمٞم٦م  ٤مًمٜم٤م وٞمٕمً ٓ سمد نف أ :ُمٜمٝم٤م

٦م وطمٚم٘مااااا٤مت اًمٕمٚماااااؿ، رقمٞماذم أت٤ٌمقمٜمااااا٤م وأوماااااراد و٤مقم٤مشمٜمااااا٤م، سم٢مٟمِمااااا٤م  اعمااااادارس وإىم٤مُمااااا٦م اًمااااادورات اًمتٕمٚمٞمٛمٞمااااا٦م اًمِمااااا

وسم٢مرؾمااااااا٤مل اًمٓمٚمٌااااااا٦م ًمٚمتٕمٚماااااااٞمؿ ًمٞمٙمقٟماااااااقا قمٚماااااااام  ذم اعمًااااااات٘مٌؾ، وسم٢مىم٤مُمااااااا٦م اًمااااااادروس ذم ُمًااااااا٤مضمدٟم٤م وُمّماااااااٚمٞم٤مشمٜم٤م 

ب أهااؾ اًمٕمٚماؿ اًمّماا٤محللم إُمٜماا٤م  وجمتٛمٕم٤مشمٜما٤م، وسمٜمنماا اًمٙمتا٥م وآهااتامم سما٤مًم٘مرا ة ونّمااٞمؾ اًمٕمٚماؿ، وسماا٠من ٟم٘مار  

 وٟم٘مّدُمٝمؿ-

 ام  واعمتٕمٚمٛملم، هق ِصامُم أُم٤مٍن ًمٚمجامقم٦م وًمألُم٦م-وم٢من اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ويمثرة اًمٕمٚم ؛ومٝمذا قمغم وضمف اًمٕمٛمقم

ه وٟمٜمنَما َٚمَٛمافُ ٕمْ صمؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اخلّمقص ًمٜم٤م ٟمحـ اعمج٤مهديـ وم٢من ُمـ أهؿ ُم٤م يتٕمالّم قمٚمٞمٜما٤م ُماـ اًمٕمٚماؿ أن ٟمَ 

د و٤مقم٤مشمٜم٤م اعمج٤مهديـ هق َُماـ ُيٌا٤مح ًمٜما٤م ىمت٤مًُماُف وىمتٚماف  ؛اًمٕمٚمُؿ سم٠مطمٙم٤مم اجلٝم٤مد )اًم٘مت٤مل واًم٘متاؾ( :ذم أت٤ٌمقمٜم٤م وأومرا

روم٤مت وُمااا٤م ٓ جياااقز ذم ا يٌااا٤مُح ًمٜمااا٤م، وُمااا٤م ُيٌااا٤مُح ًمٜمااا٤م أظماااذه ُماااـ احااا٤مِل وُمااا٤م ٓ يٌااا٤مُح، وُمااا٤م جياااقز ُماااـ اًمتّماااوَُماااـ ٓ

وهٜم٤مًمااؽ أصااقٌل قم٤مُماا٦م جمٛمٚماا٦ٌم يٜمٌٖماال ًمٚمٛمج٤مهااديـ أن يتٛمًااٙمقا ااا٤م، صمااؿ شمٙمااقن  --ضمٝم٤مِدٟماا٤م يمٚمااف وذم قمالىم٤مشمٜماا٤م

م    يمثر اًمتٗم٤مصٞمؾ-اعمج٤مهديـ ٓ يٛمٙمـ أن  ّّمٚمقا يمؾ وٓ أ اًمتٗم٤مصٞمؾ قمٜمد قمٚمامئٝمؿ، وم٢من قمقا

ذم اجلٝماااا٤مِد، وصاااا٤مرْت أيمثاااار  وٓ ؿمااااؽ أن اعمًااااػمة اجلٝم٤مدياااا٦م يمٚمااااام ـم٤مًماااا٧ْم دظمااااؾ ومٞمٝماااا٤م َُمااااـ ًمااااٞمَس أصااااٞماًل 

ىمٌااا٦م ٤ماطمتٞم٤مضًمااا وم٢مٟمٜمااا٤م ٟمالطماااظ  ؛، وذم هاااذه اعمرطمٚمااا٦م اًمتااال ٟمحاااـ ومٞمٝمااا٤مإمم اًمؽمؿماااٞمد واًمتّماااحٞمح واعمح٤مؾمااا٦ٌم واعمرا

ٍم وومئاا٤مٍت ُمااـ اًمٜماا٤مس ذم يمثاارة إظمٓماا٤م  واًمتجاا٤موزات ُمااـ اعمج٤مهااديـ، سمًاا٥ٌم اجلٝمااِؾ أو سمًاا٥ٌم دظمااق ل أىمااقا

                                      
 (-٧٧٧)، صحٞمح ُمًٚمؿ (44١4، 62١1، 1١42صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)



 
826 

 

 

ورىما٦ُم  وومًا٤مُد أظماالٍ.  صٗمقف اعمج٤مهديـ، هّاـ مل ياؽمب  اًمؽمسمٞما٦م اعؾماالُمٞم٦م اًمّماحٞمح٦م، وهاـ وماٞمٝمؿ ضم٤مهٚمٞما٦مٌ 

، وسمتٕمٌاػِم أهاؾ اًمٕمٚماؿ وما٢مهنؿ ومّجا٤مٌر ًمٙماٜمٝمؿ جي٤مهادون!! وماال همارَو أنٜما٤م سٟما٤م ٟمخا٤مف قماغم احلريما٦م اجلٝم٤مديا٦م  ـٍ دي

أن ٟمريماااااز وٟمااااادظمؾ ذم ٓ سماااااد اهلل اًمًاااااالُم٦م واًمٕم٤مومٞمااااا٦م، ومٚماااااذًمؽ ُماااااـ آٟمحاااااراف واًمٗمًااااا٤مد والٚمٙمااااا٦م، ٟمًااااا٠مل 

إن ُمـ ضمزئٞم٤مت اًمٕمٚمؿ اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمرومتٝم٤م وٟمنمه٤م سملم اعمج٤مهاديـ ونقيٚمٝما٤م إمم وم٘ماف  :اًمتٗم٤مصٞمؾ ومٜم٘مقل

ٍم يم٤مُمؾ وشمٕمٔماٞمؿ أُمرها٤م وشمٗمخٞمٛماف  اًمٕمٚمُؿ سمِٕمٔمؿ طمرُم٦م دُم٤م  اعمًٚمٛملم، :طم٘مٞم٘مل ًمدهيؿ وسمّمػمة ضم٤مزُم٦م واًمتزا

 أيماؼم ,ريٕم٦مااًمِما أدًما٦م شمٕمٓمٞماف ُما٤م سمحًا٥م,تؾ اًماٜمٗمس اعم١مُمٜما٦م هاق ُماـ أيماؼم اًمٙمٌا٤مئر، وًمٕمٚماف وم٢من ىم ؛ذم اًمٜمٗمقس

ؿ اًمققمٞمااد، وُمااـ أقمٔماا ُمااـ واًمًااٜم٦م اًمٙمتاا٤مب ذم قمٚمٞمٝماا٤م اًمققمٞمااد وماا٢من شمٕماا٤ممم، سماا٤مهلل ركاواًمِماا اًمٙمٗماار سمٕمااد اًمٙمٌاا٤مئر

 ٤ممل يّما٥م دًُما ٦م ُماـ ديٜماف ُما٤مٓ يزال اعم١مُمـ ذم ومًاح) :ذًمؽ أن اعمتقّرط ومٞمٝم٤م ٓ يٙم٤مد يٗمٚمح يمام ىم٤مل اًمٜمٌل 

ُمً  رواه اًمٌخ٤مري (٤مطمرا
(1)

- 

ىماع ٓ يّمادىمف، و ؛اعمج٤مهاديـ قما٤مروملم سماذًمؽ وٓ ُي٘م٤مل إن يمؾ   ٥م سماالد ذم اًم٘م٤ٌمئاؾ وأهمٚما ٓ ؾماٞماموما٢من اًمقا

وم٢من اًم٘م٤ٌمئؾ شمٖمٚما٥م قمٚماٞمٝمؿ صم٘م٤موما٦م اًم٘متاؾ وآٟمت٘ما٤مم واًمتٝما٤مون ذم اًمادُم٤م  وؾماٝمقًم٦م  ؛أومٖم٤مٟمًت٤من وىم٤ٌمئؾ سم٤ميمًت٤من

إٓ أهاُؾ اًمدي٤مٟما٦م  ٤موصادىمً  ٤مّمقل اعطمـ، وٓ ُيٖمّٚم٥م أُمَر اهلل ويٚمتزم سمف طمً٘مااعىمدام قمٚمٞمٝم٤م قمٜمد اًمتخ٤مصؿ وطم

 -وهؿ إىمٚمقنَ اعمتٞمٜم٦م واًمتح٘مٞمؼ ًمٚمتقطمٞمد، 

أنف جي٥م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٜمنم هاذا اًمٕمٚماؿ )اًمٕمٚماؿ سمتٕمٔماٞمؿ طمرُما٦م دم اعمًاٚمؿ، وشمٕمٔماٞمؿ طماؼ اعمًاٚمؿ  :واخلالص٦م

ر اًمٕمٚمااؿ، وجياا٥م قمٚمٞمٜماا٤م يماا٠مُمرا  اؾ ٟمِمادُماف وُم٤مًمااف وقمروااف( سمِمااٙمٍؾ قمٛماكّم ذم صااٗمقف اعمج٤مهااديـ، سمٙمااؾ وؾماا٤مئ

م سم٠مطمٙمااا٤مم اهلل اوُمًااا١موًملم أن ٟم٠مظماااذ قماااغم أجااادي إتٌااا٤مع وٟمح٤مؾماااٌٝمؿ وٟم٘ماااٞمؿ اًمِمااا ريٕم٦م قماااغم أنٗمًاااٜم٤م، سمااا٤مًٓمتزا

 وآؾمت٘م٤مُم٦م قمغم ـم٤مقمتف، وسمتٓمٌٞمؼ اًمٕم٘مقسم٤مت سمٕمد ذًمؽ عمـ ظم٤مًَمَػ-

ااا ُ   ٤مٕمًْمااا٤م إمم ُمقاوااإم٤مشمٜم٤م آضمتامقمٞماا٦م وضم٤مُماااؾ سمٕمُْماااٜم٤م سم٤م وريمٜم اااوإن مل ٟمٗمٕمااؾ ذًماااؽ وهت٤موٟم  ووااإُمَػ إُمااارا

وم٢مٟمٜمااا٤م وم٤مؿماااٚمقن  ؛ريٕم٦ماقماااـ حم٤مؾمااا٦ٌِم إتٌااا٤مع وأُمااارهؿ وهناااٞمٝمؿ ومحٚمٝماااؿ قماااغم ـم٤مقمااا٦م اهلل وآؾمااات٘م٤مُم٦م قماااغم اًمِمااا

 -- مهللا إٟم٤م ٟمٕمقذ سمؽ ُمـ ؾمخٓمؽ--ُمٗمّرـمقن، وُمّمػمٟم٤م إمم الالك، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

ٟمحااا٥م وٟماااقازم وٟم٘ماااّرب وأنٜمااا٤م  ،ريٕم٦مِ اوإٟمٜمااال أؿماااٝمديمؿ أنٜمااال وىمٞمااا٤مديت وإظماااقا  ٟماااؼمأ ُماااـ يماااؾ خم٤مًمٗمااا٦ٍم ًمٚمِمااا

اا ٤مأّواًهاا ٤مًمااف ىم٤مٟمًتاا ٤مهلل شمٕماا٤ممم ُمٓمٞمًٕماا ٤موٟماارى َُمااـ يٙمااقن وًمٞم اا ًٌ ، وٟمااٌٖمُض وُٟم٤ٌمقِمااد وٟمج٤مٟمِاا٥ُم َُمااـ اذيّماا٤مرً  اؿمااّٙم٤مرً  ٤مُمٜمٞم

 ذًمؽ ُمٝمام يم٤من- هق سمْمد  

أن ٟمٕمتٜمل سمنمح وم٘مف اًمٕمٚمٛمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م واًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتال ي٘ماع ومٞمٝما٤م  :وُمٜمٝم٤م ه٤م هق ىمري٥ٌم ُمـ ذًمؽ

                                      
 (-4642صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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سمٓمفُماا٤م يًااٛمٞمف اًمٗم٘مٝماا٤م دٟماا٤م، وٟمِماا ،  سماا٤مًمتؽمس، وطماادود ذًمااؽ، ووااقا رطُمُف قمااغم وضمااف اخلّمااقص اٟمنمااطُمُف ٕومرا

دٟماااا٤م ت( ًمٚم٘مٞماااا٤مدات اًمٕمًااااٙمري٦م اًمتٜمٗمٞمذياااا٦م )اعمًاااا١موًملم قمااااـ اًمتخٓمااااٞمط واعضماااارا  ًمٚمٕمٛمٚمٞماااا٤م :ًمّمااااٜمٗملم ُمااااـ أومرا

ُماااـ  ٤موم٘مااد رأجٜمااا٤م ذم سمٕمااِض اعمااارات هت٤موًٟماا ،)آؾمتِمااٝم٤مديقن( شاًمٗمااادائٞمقن»وًمٚمٛمٜمّٗمااذيـ ُمااـ اعمج٤مهاااديـ وهااؿ 

مل يتٚماااؼ ؿماااٞمئ٤م ذا سمااا٤مٍل ُماااـ اًمٕمٚماااؿ  ا صاااٖمػمً  ٤مؿمااا٤مسمً  وىمٚمااا٦م ُمٌااا٤مٓة سم٤مًمٜمااا٤مس، وىماااد يٙماااقن اًمٗمااادائلُّ  ٗمااادائٞملم وضمٝمااااًل اًم

ـَ  ٤مواعمٕمروماا٦م واًمؽمسمٞماا٦م اًمديٜمٞماا٦م، وإظمٓماار أنااف رسمااام يٙمااقن أطمٞم٤مًٟماا  آٟمحااراف ُمااـ ؿمااٞمئ٤م ,سماا٤مهلل واًمٕمٞماا٤مذ,ىمااد ًُمّ٘ماا

مّ ) اًمٜماا٤مس هاا١مٓ  أن اعمج٤مهااديـ ُمااـ اًمٜماا٤مس سمٕماُض  يٚمّ٘مٜمااف يماا٠منْ  وذًمااؽ سمااف، ويٜمٓمٚمااؼ ومٞمتٚم٘ماا٤مه اًماديٜمّل؛  ذم( اًمٕمااقا

شمااديـ، راوااقن اعمر وُمااع شاًمٓماا٤مهمقت» ُمااع وأهنااؿ اعمج٤مهااديـ وٟمٍمااة احلااؼ قمااـ ؾماا٤ميمتقن ُمٜماا٤موم٘مقن اًمِماا٤مرعِ 

 ٝمؿ، وُم٤م قمٚمٞمؽ ُمـ دُم٤مئٝمؿ ُمـ ر !!ومال شم٤ٌمِل سمَٛمـ ُي٘مَتؾ ُمٜم ؛إًمخ!! وقمٚمٞمف اؿ--

م  ذم اًمِمااقارع ؛ قمااريضوٓ ؿمااؽ أن هااذا سماا٢مـمالٍ. ظمٓماا٠م قمٔمااٞمؿ ووااالٌل ُمٌاالٌم وؾمااٌٞمُؾ ومًاا٤مٍد  وماا٢من اًمٕمااقا

وذم إؾمقا. وقمٛمقم اًمٌالد اعؾمالُمٞم٦م اًمتل  ٙمٛمٝم٤م اعمرشمدون، حمٙمقٌم سم٢مؾمالُمٝمؿ ذم اجلٛمٚما٦م وإصاؾ، صماؿ 

ومااذًمؽ  ؛وٟمٕمااؿ ىمااد ُيقضمااد ذم ظماللااؿ ُمااـ هااق يماا٤مومٌر ُمرشماادٌ  -هااؿ أظمااالٌط ُمااٜمٝمؿ اًمّماا٤محلقن وُمااٜمٝمؿ دون ذًمااؽ-

م  ذم سمالدٟماا٤م وقم٤مُماا٦م سمااالد اعمًااٚمٛملم حمٙمااقٌم طمٞماا٨ُم قمااِرف سمٕمٞمٜمااف ومٝمااق طمااالل اًماادم، وًمٙمااـ ذم اجلٛمٚماا ٦م وماا٢من اًمٕمااقا

، سم٠مدًما٦م اًمٙمتا٤مب اًمًاٜم٦م واًمٌّٞمٜما٦م واًمٗم٘مااف اعمٕماروف ذم ُماذاه٥م اعمًاٚمٛملم، وجما٤مُل شمٗمّماٞمؾ هااذه ٤مسم٢مؾماالُمٝمؿ ىمٓمًٕما

 اعم٠ًمخ٦م ُمقاوُٕمُٝم٤م ُمـ اًمٙمت٥م وإبح٤مث، وَُمـ ىم٤مل همػم ذًمؽ وم٘مد همال ووؾ  وظم٤مًَمَػ أهؾ اًمٕمٚمؿ ىم٤مـم٦ًٌم-

مُّ  ن قمغم ُم٤م هٜم٤مًمؽ ُمـ ومًاٍؼ أو ومجاقٍر أو شم٘مّماػٍم أو ىمٕماقٍد قماـ ضمٝما٤مٍد أو هماػم ذًماؽ، ومٛماـ ُمًٚمٛمق وم٤مًمٕمقا

همااػَم ُمٌاا٤مٍل اااؿ سماازقمؿ أهنااؿ يمااذا ويمااذا هاا٤م شم٘ماادم طمٙم٤ميتااف، ومٝمااق واا٤مل  ظماا٤مرٌج  اوىمّماادً  اأذع ومااٞمٝمؿ اًم٘متااؾ قمٛماادً 

ٍم، وُمتٕمااّرٌض ًمًااخط اهلل وهمْمااٌف وقم٘م٤مسمااف، وىمٛماالٌم أن يًااٚمّ  ط اهلل قمااـ طماادود اًمٕمٚمااؿ واًمٗم٘مااف، ُمرشمٙماا٥ٌم حلاارا

 قمٚمٞمف اًمٗمِمؾ ويٛمّٙمـ ُمٜمف إقمداَ -!

إن يماا٤من رٌ  ُمااـ ذًمااؽ شمٓمااّر. إمم سمٕمااض اعمج٤مهااديـ هااـ يًااٛمٕمقن ًمٙمااؿ وماا٠مرضمقيمؿ أن  :أظماال اًمٙمااريؿ

، وأن شم٠مظمااذوا قمااغم اُمااـ اًم٘مٞماا٤مم سمااف ومااقرً ٓ سمااد وماا٢من هااذا واضماا٥ٌم ُمْمااّٞمٌؼ  ؛رقمٞم٦ماشمتااداريمقه سم٤معمٕم٤مجلاا٦م اًمٕمٚمٛمٞماا٦م اًمِماا

، واضمٕمٚماقه هاق اُمٖمٌا٦َم ذًماؽ وؾماقَ  قم٤مىمٌتاف، ومٌا٤مدروا سم٤معصاالح وماقرً  أجدهيؿ سم٠مهع وىم٧ٍم، وإٓ وما٢م  أناذُريمؿ

 -[حمٛمد] ژ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ﮴ ژْريمؿ اإوًمقي٦م ًمٙمؿ، يّمْٚمح اهلل ؿم٠منٙمؿ ويٜمّم

صمؿ إٟمف سمٛم٘م٤ميٞمس اًماديـ واًمادٟمٞم٤م، يمٞماػ ياٜمجح ُمنماوٌع ؾماٞم٤مّد صماقري  شمٖمٞماػمي  ٓ يٕمَٛماُؾ أصاح٤مسمف وأوًماق 

ّم، ئٝمؿ، ويمٞماااػ  ،واجلٛمٝماااقرِ  أُماااِرِه قماااغم يمًااا٥ِم اًمٜمااا٤مس )اًمٕماااقا واًمِمااإم٥ِم( واؾماااتامًمتٝمؿ واصااآمٜم٤مقمٝمؿ واطمتاااقا

 :يرضمقن عمنموقمٝمؿ وصمقرهتؿ أن شماٜمجح إذا يم٤مٟما٧ِم اًمٜما٤مُس شمٙمارهٝمؿ وشماٜمٗمضُّ يماؾ ياقٍم قماٜمٝمؿ، وًمًا٤مُن طما٤ملؿ

 ائ ائ ى       ى ې  ې ژ :روُع إٟم٤ًمٍن يٕمت٘ماُد اًمٜما٤مُس ومٞماف وي٘مقًماقن ًمافا، يمٞمػ يٜمجح ُمِمشوضمدٟم٤مهؿ اظمؼُمْ شَمْ٘مُٚمفْ »
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ق ذًمؽ وومِم٤م هاذا آقمت٘ما٤مد ذم اًمٜما٤مس، وصاّدىمْتف إذا يمُثَر ىم٤مئٚمُ   [اًم٘مّمص] ژ  ۈئ   ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

 أومٕم٤مُل هذا اعٟم٤ًمن، ومل ُيَر ُمٜمف إىمالٌع قمـ ظمٓم٢م وٓ ؿمٗم٘م٦ٌم وٓ رمح٦ٌم وٓ إطم٤ًمٌن-!

  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ     ٺ ٺ ژ :ًماف وأيمارُم اخلٚماؼ قماغم اهلل ي٘ماقل اهلل  يمٞمػ وهذا رؾماقل اهلل 

 -[٧52ٛمران: مل قم] ژ  ٹٹ

وىمٌاااااؾ ذًمااااؽ أن يٙمقٟماااااقا هاااااؿ ,ٓ هماااارَو أناااااف قمااااغم ىمٞمااااا٤مدات اعمج٤مهااااديـ أن يٕمّٚمٛماااااقا أتٌااااا٤مقمٝمؿ ويرسّمااااقهؿ 

ااا ,ُمتّماااٗملم ااااذا ًّ ريـ قمٚماااٞمٝمؿ، صااا٤مسمريـ قماااغم ايرسّماااقهؿ قماااغم أن يٙمقٟماااقا ُمِماااٗم٘ملم قماااغم اًمٜمااا٤مس رمحااا٤مَ  ااااؿ ُمٞم

تااااادري٩م، هماااااػَم ٟم٘مّماااااٝمؿ وأظمٓمااااا٤مئٝمؿ وُمااااا٤م ًمااااادهيؿ ُماااااـ ظمٚماااااؾ، ؾمااااا٤مقملم ذم إصاااااالطمٝمؿ سمااااا٤ملقيٜمك واًمروماااااؼ وسم٤مًم

 ا أو ياا١مُّمر أُمااػمً  ٤مٓ يٙماا٤مد يٌٕماا٨م سمٕمًثاا وىمااد يماا٤من رؾمااقل اهلل ، ُمًاا٤مرقملم ذم قم٘مااقسمتٝمؿ، سمٚمااَف اًم٘متااَؾ وآٟمت٘ماا٤ممَ 

 ٕمّنوااشمااا وٓ ّنواايااا) :,ُمتٙمااا٤مصمرة أطم٤مديااا٨م ذم ذًماااؽ ضمااا٤م  يماااام,قماااغم هّيااا٦ٍم أو ضماااٞمش إٓ يمااا٤من ُماااـ وصاااٞمتف 

(شمٜمّٗمروا وٓ وسمنّموا
(1)

 !سمف؟ ٛمٚمٜم٤موقم وم٘مٝمف وقمرومٜم٤م ذًمؽ شمدسّمرٟم٤م ومٝمؾ ؛

أناااف جيااا٥م قمٚمٞمٜمااا٤م صاااٞم٤مٟم٦م اعمج٤مهاااديـ ُماااـ أن يتٓمااار. إًماااٞمٝمؿ اًمٖمٚماااّق ذم اًماااديـ، وظم٤مصااا٦م ذم ُمًااا٠مخ٦م  :وُمٜمٝمااا٤م

احلٙمؿ قمغم اًمٜما٤مس سما٤مًمٙمٗمر )ُمًا٠مخ٦م اًمتٙمٗماػم( وما٢من اًمٖمٚماّق ومٞمٝما٤م ُمّماٞم٦ٌٌم قمٔمٞمٛما٦م، وهال ُماـ أظمٌا٨م إدوا  اًمتال 

واًمٖمٚماااّق  --ياااذيمر ًمٚمٛمٕمتااؼميـ جاا٤مرب ُماااـ ذًمااؽ ر ٌ يٛمٙمااـ أن يتٕمااارض لاا٤م اعمج٤مهااادون وُيٌَتٚمااقا اااا٤م، وذم اًمت

ذم اًماديـ وما٢مٟمام أهٚماؽ ُماـ  إي٤ميمؿ واًمٖمٚمقّ ) :سمٕم٤مُم٦ٍم هق داٌ  ومت٤مٌك وُمرض ظمٓمػٌم ذم يمؾ اًمديـ يمام ىم٤مل اًمٜمٌل 

رواه أمحاد واًمٜمًا٤مئل وهمػممها٤م (يم٤من ىماٌٚمٙمؿ اًمٖمٚماقُّ ذم اًماديـ
(2)

رواه  ؛ىم٤ملا٤م صمالصًما٤م (هٚماؽ اعمتٜمٓمٕماقن) :وىما٤مل ،

ُمًٚمؿ
(3)

 واًمتجار شاحلٙماؿ سمتٙمٗماػم اعمًاٚمٛملم»وىماَع ذم ، وما٢مذا يما٤من اًمٖمٚماّق ٤ميـ ُمٓمٚم٘مً - ومٝمذا ذم اًمٖمٚمّق ذم اًمد
ِ
قماغم   

ٟمٜم٤م ُمٜمف- --٤ما وإهاليمً ضرً  وأقمٔمؿَ  ٤مذًمؽ وآؾمتٝم٤مٟم٦م سمخٓمره، يم٤من أؿمد  ومتٙمً   أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ووٞمع إظمقا

ّم يماا ام وىمااد سماادأن٤م ٟمًااٛمع ُمااـ سمٕمااض اعمج٤مهااديـ َُمااـ يتجاارأ قمااغم شمٙمٗمااػم جم٤مهااديـ مظمااريـ أو شمٙمٗمااػم اًمٕمااقا

وٟمًااإمك سمٙماااؾ ىماااقة ذم شمرسمٞمااا٦م اعمج٤مهاااديـ قماااغم اعماااٜمٝم٩م اًمّماااحٞمح ذم  اؽ ضمااادً شم٘مااادم، ومٕمٚمٞمٜمااا٤م أن ٟمحاااؽمز ُماااـ ذًمااا

 وأدًمٙمؿ قمغم ُوَٚم٦ٍم ُمـ ذًمؽ ٟم٤مومٕم٦م سم٢مذن اهلل، وهل:ذًمؽ، وإ  ىمد ضمرسم٧ُم إُمقر، 

  ٌُٕماد قماـ ٟمٜما٤م قماغم اًمؽميمٞماز قماغم قمٞماقِب اًماٜمٗمس وآٟمِماٖم٤مل سم٢مصاالطمٝم٤م وشمزيمٞما٦م اًماٜمٗمِس، واًم شمرسمٞم٦م إظمقا

ٔماار ذم قمٞمااقب اًمٜماا٤مس، وشماارسمٞمتٝمؿ قمااغم ـمٚماا٥م اًمٕم٤مومٞماا٦م وـمٚماا٥م اًمًااالُم٦م ذم اًمااديـ، وشمٕمٔمااٞمؿ ظمٓماار اًمٗمتٞماا٤م ذم اًمٜم

                                      
ُرو( ًمٙمـ سمٚمٗمظ: )-- ٧١16(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4٧25اًمٌخ٤مري ) (، وأجْم٤م: صحٞمح42صحٞمح اًمٌخ٤مري )( ٧) ٜمُقا َوَٓ شُمٜمَٗم   (- اَوؾَمٙم 

 ( وصححف إًم٤ٌم -1١22(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )1١١5( وصحح إؾمٜم٤مده إرٟم١موط وأمحد ؿم٤ميمر، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )1266ُمًٜمد أمحد ) (2)

 (-646١(، ؾمٜمـ أيب داود )1455(، ُمًٜمد أمحد )24١١صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)
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ااٍؾ ًمااذًمؽ وسماادون ُمقضِماا٥ٍم، وأن  اًمااديـ سمٖمااػم قمٚمااٍؿ، وُمااـ أؿمااّده٤م اعىمااداُم قمااغم شمٙمٗمااػم ُمًااٚمٍؿ سمٖمااػم قمٚمااٍؿ ُم١مه 

ّم )همااػم اًمٕمٚمااام ( يٙمٚمااقا ذًمااؽ إمم اًمٕمٚمااام  اًمٗم٘مٝماا٤م  اعمتاا٠مّهٚملم اعمٕماارووملم سمُحًااـ اًمدي٤مٟماا٦م واًمااقرع، ومٞمُ  ٛمٜمَااع اًمٕمااقا

ّم اعمج٤مهاديـ يتٙمٚمٛمااقن ذم ٤مُماـ اخلاقض ذم هااذه اعمًا٤مئؾ ُمٓمٚمً٘ما ، وقمااغم إُمارا  أن يٖمْماٌقا إذا ؾمااٛمٕمقا قماقا

، ويٛمٜمٕمقهؿ ُمـ اًمٙمالم ومٞمف-  شمٙمٗمػم ومالن أو ومالٍن ُمـ اًمٜم٤مس، هـ شمٙمٗمػُمهؿ اضمتٝم٤مدي 

 وم٢مذا ومٕمٚمٜم٤م ذًمؽ وم٠مبنموا سم٤مًمٜمج٤مح إن ؿم٤م  اهلل-

 ـ ُمٕمٜمك احلدي٨م اعمروّي قمـ اًمٜمٌل ًم٘مٜمقا اعمج٤مهدي: (ٌُُف قمـ قمٞمقب اًمٜما٤مس ـمقسمك  (عمـ ؿمٖمٚمف قمٞم

م أظمرضمف اًمٌزار سمًٜمٍد طمًـ :ىم٤مل اسمـ طمجر ذم سمٚمقغ اعمرا
(1)

 اعمًاٚمُؿ ُماـ ؾماٚمؿ اعمًاٚمٛمقن ُماـ) :وىمقًمف  ،

رواه اًمٌخاا٤مري وُمًااٚمؿٌ  (ًمًاا٤مٟمف ويااده
(اعمج٤مهااد ُمااـ ضم٤مهااد ٟمٗمًااف ذم ذات اهلل) :وىمقًمااف ،(2)

واعمٝماا٤مضمر ) ،(3)

(ُماا٤م هنااك اهلل قمٜمااف ـ هجاارُماا
(4)

هماازوَة  هماازوُت ُمااع ٟمٌااّل اهلل ) :ىماا٤مل وطماادي٨م ُمٕماا٤مذ سمااـ أنااس اجلٝمٜماال  ،

ـْ واّٞمَؼ يٜما٤مدي ذم اًمٜما٤مس أن   ٤مُمٜم٤مدًيا يمذا ويمذا ومْمٞمؼ اًمٜم٤مُس اعمٜم٤مزَل وىمٓمٕماقا اًمٓمرياَؼ، ومٌٕما٨م ٟمٌالُّ اهلل  َُما

 ًٓ خٗما٤مظ هاذا احلادي٨م ذم وورد ذم سمٕماض أرواه أبق داود وأمحد وهمػممه٤م،  (أو ىَمَٓمَع ـمري٘م٤م ومال ضمٝم٤مَد ًمف ُمٜمز

(فومال ضمٝم٤مَد ًم ٤مذى ُم١مُمٜمً مأو  ---)سمٕمض اعمّم٤مدر 
(5)

- 

أناااف جيااا٥م قماااغم ىمٞمااا٤مدات اعمج٤مهاااديـ أن يٕمٛمٚماااقا ضم٤مهاااديـ ضمااا٤مّديـ ُمثااا٤مسمريـ قماااغم صاااٞم٤مٟم٦ِم أنٗمًاااٝمؿ  :وُمٜمٝمااا٤م

 ًمٙمااؼمُ اًمُٕمجاا٥ُم واًمٖمااروُر وا :وأتٌاا٤مقمٝمؿ ُمااـ ؾماا٤مئر أوماا٤مت وإُمااراض اًمتاال شمٕمااِرض لااؿ، وهاال يمثااػمٌة وُمٜمٝماا٤م

 وم٢من هذه ُمـ إُمراض اعمٗمًدة ًمإليامن واعمقضم٦ٌم ًمٚمٝمالك واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل- ؛واًمتٕم٤مزم قمغم اخلٚمؼ وفمٚمٛمٝمؿ

سمٗم٘ماااااف اًماااااٜمٗمس واعمٕمااااا٤مرف اًمٜم٤مومٕمااااا٦م وم٢مٟماااااف ُماااااع ـماااااقل اًمٓمرياااااؼ  ٤مواًمًااااا٥ٌم أن اعمج٤مهاااااد إن مل يٙماااااـ ُمتااااادّرقمً 

يالىمٞماف ُماـ ظماذٓن اًمٜما٤مِس ووطمِمتف وُمع ُم٤م يامرؾُمُف وُيٕم٤مجلُُف ُمـ أُماقر اًم٘ماقة واًمٖمٚمٌا٦ِم واًمٔمٝماقر، وُماع ُما٤م ىماد 

ُض أن يٕمٞمٜمااقه ُمااـ أبٜماا٤م  إُماا٦م، وُمااع ُماا٤م يتٕماارض ًمااف ُمااـ يمثاارِة اخلّمااقُم٤مت واًمٕمااداوات اعمٜماا٤موأة  ًمااف هااـ ُيٗمااؽَمَ

سم٥ًٌم ؾمػمه ذم ـمريؼ اجلٝم٤مِد وم٢مٟمف يتٓمّر. إًمٞمف هذه إُمراُض ويًّٝمؾ اًمِمٞمٓم٤مُن ُوًمقضَمٝما٤م قمٚمٞماف سما٠منقاع احلٞماِؾ 

قى قمااـ هُمرسمتااف وىمٚماا٦م طمٞمٚمتااف، ومٞم٘مااع ذم ذ  قمٔمااٞمؿ، ومٞمااٜمجح اًمِمااٞمٓم٤من واجلاادِل ومٞمتٚمّ٘مٗمٝماا٤م وجيااِد ومٞمٝماا٤م سمٕمااض اًمًااٚم

                                      
(، وىم٤مل إًم٤ٌم  ذم: وٕمٞمػ اجل٤مُمع ٧١6٧(، ًمٙمـ وٕمػ يمؾ أؾم٤مٟمٞمده وـمرىمف اًمٕمراىمل ذم: ختري٩م اعطمٞم٤م  )ص ٧526سمٚمقغ اعمرام ) (٧)

 (-١6. ٧، وىم٤مل ُمثٚمف احلقيٜمل ذم: اًمٜم٤مومٚم٦م ذم إطم٤مدي٨م اًمْمٕمٞمٗم٦م واًم٤ٌمـمٚم٦م )شوٕمٞمػ ضمدا»(: 1466اًمّمٖمػم )

 (-6١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )46١4، ٧٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 ( وىم٤مل: طمدي٨م صحٞمح-21244( وصححف إًم٤ٌم ، ُمًٜمد أمحد )٧4٧2ٜمـ اًمؽمُمذي )ؾم (1)

 (-4666، 46١4صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (6)

 (-٧5666) ,سمٚمٗمٔمف اًمث٤م ,( وطمًٜمف إًم٤ٌم ، ُمًٜمد أمحد 2422) ,سم٤مًمٚمٗمظ إول,ؾمٜمـ أيب داود  (5)
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أن اًمِماااٞمٓم٤من ىمَٕماااَد ٓسماااـ مدم ذم ـمري٘ماااف إمم اهلل أجاااام  ذم أن يٗمًاااَد قمٚمٞماااف ضمٝمااا٤مَده، وىماااد أظمؼمٟمااا٤م رؾماااقل اهلل 

د قمٚمٞمف ديٜمف وهجرشمف وضمٝم٤مَده، وم٘م٤مل  ًِ إن اًمِمٞمٓم٤من ىمٕمد ٓسمـ مدم سم٠مـْمُرىِمِف؛ وم٘مٕمد ًمف ) :ىمٕمقٍد  ٤مول أن يٗم

ٓمريؼ اعؾمالم وم٘م٤مل شمًٚمؿ وشمذر ديٜمؽ وديـ مسم٤مئؽ ومسم٤م  أبٞمؽ؟ ومٕمّم٤مه وم٠مؾمٚمؿ، صمؿ ىمٕمد ًمف سمٓمريؼ الجرة سم

ومٕمّم٤مه ومٝم٤مضمر، صمؿ ىمٕمد ًمف  ؛اًمٓم َقلِ ذم  اعمٝم٤مضمر يمٛمثؾ اًمٗمرسوم٘م٤مل هت٤مضمر وشمدع أروؽ وؾمام ك؟ وإٟمام ُمثؾ 

ة وي٘مًااؿ احاا٤مل، ومٕمّماا٤مه رسمٓمريااؼ اجلٝماا٤مد وم٘ماا٤مل دم٤مهااد ومٝمااق ضَمْٝمااد اًمااٜمٗمس واحاا٤مل ومت٘م٤مشمااؾ ومت٘متااؾ ومتااٜمٙمح اعماا أ

أن يدظمٚمف اجلٜم٦م، وُمـ ىمتاؾ يما٤من طم٘ما٤م  قمغم اهلل  ٤م: ومٛمـ ومٕمؾ ذًمؽ يم٤من طم٘مً وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ؛ومج٤مهد

أن يدظمٚمف اجلٜم٦م، أو وىمّمتف داسمتاف يما٤من طم٘ما٤م  أن يدظمٚمف اجلٜم٦م، وإن همر. يم٤من طم٘م٤م قمغم اهلل  قمغم اهلل 

٤مرواه أمحد واًمٜم٤ًمئل وهمػممه (أن يدظمٚمف اجلٜم٦م قمغم اهلل 
(1)

- 

وما٤مًمٕمالُج إذن هاق اًمٗم٘ماف ذم اًماديـ واًماققمل واًمؽمسمٞما٦م اعؾماالُمٞم٦م  ؛اًمٗم٘ماف ذم اًماديـ ىمٚما٦مُ  :واًم٥ًٌُم يمام ىمٚما٧ُم 

اًمّماااحٞمح٦م، وآقمتٜمااا٤مُ  سم٤مًمتزيمٞمااا٦م، صماااؿ شمقًمٞمااا٦م إُمٜمااا٤م  اًمّمااا٤محللم ُماااـ إُمااارا  أهاااؾ اًماااقرع واقمتااادال إُمزضمااا٦م 

ً  وٓ ؿمااٙمقرً واقمتاادال إظمااال.، أهااؾ اًمّمااؼم واًمًااامطم٦م واًمٌااذل، اًمٌاا٤مذًملم هلل ٓ  ، ايرضمااقن ُمااـ همااػمه ضماازا

 اعمِمٗم٘ملم قمغم أىمقاُمٝمؿ واًمرامحلم ًمٚمخٚمؼ اًمذيـ يرمحٝمؿ اًمرمحـ-

 ﮺﮻ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ   ھ ژ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

                ﯁ ﮾﮿﯀  ﮽ ﮼

  جت  يب حبخبمبىب جب يئ ىئ مئ حئ جئ  ۋ  ٴۇ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ 

 -[٧5,٧6: جرات]احل ژ  يث ىث مث جث يت متىت خت حت

ر اهلل شمٕما٤ممم صااٗم٦م اعياامن ذم اًماذيـ مُمٜمااقا سما٤مهلل ورؾمااقًمف صماؿ مل  ّمااؾ اومٗمال هاذه أياا٤مت اًمٙماريامت طمّماا

َث قماٜمٝمؿ  ُمٜمٝمؿ ارشمٞم٤مٌب وضم٤مهدوا سمٌذل أُماقالؿ وأنٗمًاٝمؿ ذم ؾماٌٞمؾ اهلل شمٕما٤ممم وطماَده، صماؿ َٓم ووسّماَخ اعمتحاد 

 دقمااقاهؿ وإظمٌاا٤مرهؿ سماا٠مهنؿ مُمٜمااقا ذم طماالم قمااغم شمااٌّجحٝمؿ ذم ,وهااؿ و٤مقماا٦ٌم ُمااـ إقمااراب,ذم هااذه أياا٤مت 

اعماا١مُمٜملم سم٢مؾمااالُمٝمؿ، وأُمااَر وأهنااؿ مل يتّمااٗمقا سم٤مًمّمااٗم٤مت اعمت٘مدُماا٦م، وقماا٤مَب قمٚمااٞمٝمؿ أهنااؿ يٛمٜمّااقن قمااغم اًمرؾمااقل 

ـّ سم٢مؾمالُمٝمؿ، وأظمؼمهؿ أن اعمٜم٦م هلل شمٕم٤ممم وطمده-  رؾمقًمف اًمٙمريؿ   أن يٜمٝم٤مهؿ قمـ اعم

ـّ واحااا٤مّٟملم إيااااامٌ  إمم ظمٓمااااِر هااااذا  ٤مسمٕمااااد ذيماااار صااااٗم٦م اعمااا١مُمٜملم طمً٘ماااا وذم قَمْٞمااا٥ِم اًمتااااٌجح سم٤مًماااادقم٤موى وذّم اعماااا

ـِ   - واهلل أقمٚمؿ--اعمرِض وُمٜم٤موم٤مشمف ًمإليامن وإظمالًمف سمّمٗم٦م اعم١مُِم

أن قمااغم ىمٞماا٤مدات اعمج٤مهااديـ أن يٕمٛمٚمااقا قمااغم رّص صااٗمقف اعمج٤مهااديـ واًمتاا٠مخٞمػ سماالم ىمٚمااقاؿ  :وُمٜمٝماا٤م

                                      
 ( وصححف إًم٤ٌم -1٧16ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ) (٧)
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ل واًمٗمٕماؾ، وضمٕمٚمٝماؿ يماام ىما٤مل ووع يمٚمٛمتٝمؿ ونٌٞم٥م سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمٍض سم٠منقاع اًمقؾم٤مئؾ اعمنموقم٦م ُمـ اًم٘مق

ّدهؿ وشماارامحٝمؿ وشمٕماا٤مـمٗمٝمؿ َُمَثااُؾ اجلًااِد، إذا اؿمااتٙمك ُمٜمااف قمْمااٌق شمااداقمك ًمااف ) :اًمٜمٌاال  ُمثااُؾ اعماا١مُمٜملم ذم شمااقا

ٝمر  ً ك واًم رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ (ؾم٤مئُر اجلًد سم٤محلٛم 
(1)

- 

 ؛[اًمّمااااػ] ژ﮹  ﮸  ﮷              ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳  ۓ ۓ ے      ے ژ :وىمااااد ىماااا٤مل اهلل شمٕماااا٤ممم

 ااا٥م ذًماااؽ ويروااا٤مه ويااا٠مُُمُر سماااف، ومٞمجااا٥م قمٚمٞمٜمااا٤م اًمًااإمل ذم ن٘مٞم٘ماااف، وذًماااؽ سمٌااا٨ّم أؾمااا٤ٌمب اًمتح٤مسُمااا٥ِم سمااالم ومااا٤مهلل 

 اعم١مُمٜملم وىمٓمع أوداده٤م ُمـ أؾم٤ٌمب اخلالف واًمُٗمْرىم٦م واًمِم٘م٤م. واًمت٤ٌمهمض واًمت٤ٌمقُمِد واًمتداسُمر-

ريٕم٦م اعمٓمٝمااارُة قماااغم وٚمااا٦ٍم ُمتٙمااا٤مصمرة ُماااـ شمٗم٤مصاااٞمؾ أؾمااا٤ٌمب اًمتح٤مسمااا٥م وطماااذرْت ُماااـ وٞماااع اوىماااد دًّمااا٧م اًمِمااا

أؾمااا٤ٌمِب اًمت٘مااا٤مـمع واًمتاااداسُمر واًمٕماااداوة اًمٌٖمْمااا٤م  سمااالم اعمااا١مُمٜملم، قماااغم ؾماااٌٞمؾ اًمتٗمّماااٞمؾ أو قماااغم ؾماااٌٞمؾ اًمٕمٛماااقم 

ومٚمتٜمٔماار ذم  ؛اريٕم٦م اعؾمااالُمٞم٦م اًمٙمريٛماا٦م اًمرسم٤مٟمٞماا٦م، واًمًٌااط ومٞمٝماا٤م يٓمااقل ضماادً اواعواا٤مِل، وهااذا ُمااـ حم٤مؾمااـ اًمِماا

 وطمف-ُمقاـمٜمٝم٤م ُمـ يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ يمٙمت٥م اًمًٚمقك وإظمال. واًمٗمْم٤مئؾ ويمت٥م احلدي٨م وذ

، ) :ىماا٤مل  أن رؾمااقل اهلل  قماـ أيب هرياارة  ًااقا ًّ ـ  وماا٢من اًمٔمااـ أيمااذُب احلاادي٨م، وٓ ن إياا٤ميمؿ واًمٔما

ٟمً  ، وٓ شمداسمروا، ويمقٟمقا قم٤ٌمَد اهلل إظمقا ، وٓ ن٤مؾمدوا، وٓ شم٤ٌمهمْمقا ، وٓ شمٜم٤مومًقا ًقا ًّ يمام أُمريمؿ،  ٤موٓ دم

، وأؿماا٤مر إمم اًمت٘مااقى هااد اًمت٘مااقى هااداعمًااٚمُؿ أظمااق اعمًااٚمؿ ٓ ئمٚمٛمااف وٓ خيذًمااف وٓ  ٘مااره، اًمت٘مااقى هااد 

٥ِم اُمر ًْ ٌم؛ دُُمُف وقمروف وُم٤مًمف ئٍ صدره، سمح ـَ اًمنم  أن  ٘مر أظم٤مه اعمًٚمَؿ، يمؾُّ اعمًٚمِؿ قمغم اعمًٚمؿ طمرا  (ُم

رواه ُم٤مًمؽ واًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ واًمٚمٗمظ ًمف وأبق داود واًمؽمُمذي، يمام ذم اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م ًمٚمٛمٜمذري
(2)

- 

 يٜمٌٖمل آقمتٜم٤مُ  سمف ُمـ ىمٞم٤مدات اعمج٤مهديـ-ُم٤م  واحل٤مصُؾ أن هذا ُمـ أهؿ  

وٓ سم٠مس ذم هاذه اعم٘ما٤مم أن ٟماذيمر سمٕماض صاقر إظمٓما٤م  اًمتال ٟمِما٤مهده٤م ذم اعمج٤مهاديـ ذم هاذا اجل٤مٟما٥م، 

ٌّف ل٤م سمٕمٞمٜمٝم٤م وُمٕم٤مجلتٝم٤م، وًمٜمٙمقن قمٛمٚمٞملم ُد ًمٚمٕمٛمؾ، ومٛمـ ذًمؽ ،ًمٙمل يتؿ اًمتٜم  :وم٢من اًمٕمٚمَؿ إٟمام ُيرا

 ٤مقمٝمؿ وضمٜماااااااقدهؿ أقماااااااراَض هماااااااػمهؿ ُماااااااـ إُمااااااارا  أن سمٕماااااااَض إُمااااااارا  َيرَواااااااْقن سمااااااا٠من يٚماااااااقك أتٌااااااا

واعمج٤مهديـ، وٓ يٜمٝماقهنؿ، سماؾ رسماام طمّرواقهؿ وؿماجٕمقهؿ قماغم ذًماؽ، خلّماقُم٦ٍم أو ؿماحٜم٤مَ  ُماع أُماػٍم مظماَر 

 سماااف، وهاااذا ُمااارٌض قماااغم اعٟمًااا٤من قمالضُماااُف ذم ٟمٗمًاااف وجيااا٥م قماااغم إُمااارا  اًمٙمٌااا٤مر 
ٍ
أو إرادِة همٚمٌااا٦ٍم قمٚمٞماااف وإزرا 

ىم٦ٌم َُماـ دوهناؿ هاـ هاؿ نا٧م وٓياتٝم ؿ ذم هاذا وُمٕما٤مجلتٝمؿ وإرؿما٤مدهؿ وشما٠مديٌٝمؿ- واًمقاضما٥م قماغم إُماػم ُمرا

ذم هماااػمهؿ ُماااـ اعمج٤مهاااديـ أو أُمااارا  اجلٝمااا٤مِد أن يٜمٝمااا٤مهؿ ويٜمٝماااَرهؿ قماااـ اًمٖمٞمٌااا٦م  ٤مإذا ؾماااٛمع ُماااـ أت٤ٌمقماااف يمالًُمااا

                                      
 (-2564ح ُمًٚمؿ )(، صحٞم4١٧٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

(، ؾمٜمـ 6662(، ؾمٜمـ أيب داود )2541(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4١26، 4١44، 4١46، 5٧16(، صحٞمح اًمٌخ٤مري )٧5ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ) (2)

 (-61١5(، ويٜمٔمر: اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م )٧22١اًمؽمُمذي )
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واًمٜمٛمٞمٛماا٦م وآؾمااتٓم٤مًم٦م ذم قماارض اعمًااٚمؿ وؾماا٤مئر موماا٤مِت اًمٚمًاا٤من وومْمااقًمف، ويمٞمااػ يٗمٕمااؾ ذًمااؽ ُمااـ دون أن 

ىمًٌ  ٤مٜمف قم٤مروم٤م سم٤مهلل شم٘مٞم  ذم دي ٤ميٙمقن هق ُمتٗم٘مٝمً   ًمف؟! ٤مهلل شمٕم٤ممم خمٚمًّم  ٤مُمرا

  ،ها٤م وأقماملا٤م وشمتٗما٤مظَمُر اا٤م َ يٙمُثُر ذم جمٛمققم٤مت اعمج٤مهديـ وومئ٤مهتؿ أن يمؾ ـم٤مئٗم٦م متادح ٟمٗمًاٝم٤م وأُمرا

، وٟمحااـ ومٕمٚمٜماا٤م وومٕمٚمٜماا٤م ٤موشماازدري َُمااـ ؾمااقاه٤م وشمٓمٕمااـ ومااٞمٝمؿ سماا٤مًم٘مقل: إهنااؿ ٓ يِمااتٖمٚمقن وإهنااؿ مل يٕمٛمٚمااقا ؿمااٞمئً 

ٌّس سمٕماااادٍد ُمااااـ إُمااااراض اًم٘مٚمٌٞماااا٦م، ٟمًاااا٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞماااا٦م ُمااااـ اًمٌٓمااااقٓت واًمٕمٛمٚم ٞماااا٤مت!! وهااااذا يتْمااااّٛمـ اًمتٚماااا

 اجلٝما٤مِد إصاالُح يماؾ ذًماؽ سمٌا٨م ظمٚماؼ اًمتقاواع واعظماالص واخلاقف ُماـ 
ِ
واًمًالُم٦م، واًمقاضما٥م قماغم أُمارا 

 ؾمق  اخل٤ممت٦م، وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ-

  ًـ، ويا١مدي إمم ـمٕماـ سمٕمْماٝمؿ سمالم اعمج٤مهادي اؾمق  اًمٔمـ، وُم٤م أدرايمؿ ُما٤م ؾماق  اًمٔماـ، وم٢مٟماف يمثاػٌم ضماد

ًٓ ٤مذم سمٕمٍض واهت٤مِم سمٕمْمٝمؿ سمٕمًْم  ٕظمٞماف قماغم  ، ومٝمذا يرُمل هذا سم٠منف يريد يماذا ويماذا، وهاذا يٗمّنا ومٕماال أو ىماق

ع قمااغم اًم٘مٞمااا٤مدة واًمٖمٚمٌااا٦م واًمٔمٝماااقر واجلااا٤مه واًمًااٚمٓم٤من، وهاااذا ياااتٝمؿ هاااذا سم٠مناااف  وضمااٍف دٟمٞماااقّي ُماااداُرُه قماااغم اًمٍماااا

شمٙم٤مد نَما، وهاذا ظمٓماٌر قمٔماٞمؿ، واًمقاضما٥م قماغم أُمارا  اجلٝما٤مِد  قمٛمٞمٌؾ ٓؾمتخ٤ٌمرات اًمٕمدّو، وأُمثٚم٦م يمثػمة ٓ

أن يٙمقٟمقا ىمدوًة ًمٚمٜم٤مس ذم طمًـ فمـ اعمًٚمؿ سم٠مظمٞمف اعمًاٚمؿ ويٕمّٚمٛماقا هاذا اخلٚماَؼ اًمرومٞماَع واًمِمإمػمة اًمٕمٔمٞمٛما٦م 

 ٕت٤ٌمقمٝمؿ وضمٜمقدهؿ-

 ٟمًاااا٠مل اهلل شمٕماااا٤ممم أن يرزىمٜماااا٤م وإياااا٤ميمؿ اعيااااامن اًمٙم٤مُمااااؾ وأن يقوم٘مٜماااا٤م ًمٚمٕمٛمااااؾ اًمّماااا٤مًمح، وأن  ٗمااااظ قمٚمٞمٜماااا٤م

ضمٝم٤مدٟماا٤م وهجرشمٜماا٤م وأن يٙمّٛمٚمٝماا٤م ًمٜماا٤م سمٗمْمااٚمف وُمٜمّااف ويمرُمااف ؾمااٌح٤مٟمف، إٟمااف وزّم اًمٗمْمااؾ واًمٜمٕمٛماا٦م ٓ إ  همااػمه وٓ 

 رب ؾمقاه-

 هلل قمغم حمٛمٍد ومخف وصحٌف أوٕملم، وصغم اواحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 ـه٧61٧ذو احلج٦م 
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رةٍ  ،ّمارجمري٤مت صمقريت شمقٟمس وُم ؛شم٤مسمٕمٜم٤م ُمع ؿمٕمقسمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م ويمؾ ؿمٕمقب اًمٕم٤ممل  ،ذم مح٤مؾم٦ٍم وطمرا

 ،قمٔم٤مم ٟمٔم٤مم اًمٗمرقمقن اًمٕمجقز اعمتٝم٤موي طمًٜمل اًمالُم٤ٌمرك ًارويم٤من خيّٞمُؾ إزم أنٜمل أؾمٛمع صقت شمٙم

ب ذم ظمٗمٍؼ رهٞم٥م ُمـ شمْمٓمر وهل طمجر ُمرُمك قمغم اًمٞمٝمقد ىمٚمقب دىم٤مِت  ,اًمٓمٌقل يم٘مرع,وأؾمٛمع ُمٕمٝم٤م 

 -!اًمرقم٥ِم واًمذقمر اًمذي أخ٘م٤مه اهلل قمٚمٞمٝمؿ اذا احل٤مدث اجلٚمؾ

وأن خيٚمص اهلل أهؾ  ،إج٤مم ٟمت٤مسمُع إظم٤ٌمر وٟمدقمق اهلل ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يؼمم لؿ أُمَر رؿمدٍ يمٜم٤م قمغم ُمر 

وؿمٕمٌٝم٤م اعمًٚمؿ ُمـ هذا اًمٓم٤مهمقت وٟمٔم٤مُمف اخلٌٞم٨م اًمٗم٤مؾمد ّمار وأن خيّٚمص ُم ،شمقٟمس ُمـ اًمٓم٤مهمٞم٦م اجل٤ٌمن

ًمإلؾمالم  ا وجيٕمؾ هذه اًمثقرة ظمػمً  ،أُمر رؿمدٍ ّمار وأن يؼمم ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم ُم ،اًمٔم٤ممل اًمٕم٤ميت اًمٕمتّؾ اجلقاظ

ـّ زوال سمٕمض اًم ،صحٞمٌح أهن٤م ًمٞم٧ًْم اًمٙمامل اًمذي ٟمتٛمٜم٤مه ،واعمًٚمٛملم  ًارٌ  يؿمالأو يمثػٍم ُمٜمف  ِماروًمٙم

ٍب سم٢مذن اهلل ،اعمر    -ُمع ُم٤م ٟمرضمق ُمـ يمقن هذه اخلٓمقة ُم٘مدُم٦ًم خلػٍم مٍت ووم٤من٦م ٕبقا

ئر وًمٞمٌٞم٤م وإرّمار وًمذًمؽ وم٢من ؿمٕمقسمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م واعؾمالُمٞم٦م ذم شمقٟمس وُم دن واًمٞمٛمـ وهمػمه٤م واجلزا

ىمع اًمٕمؼم  ،ويذيمره٤م سم٠مج٤مم اهلل وؾمٜمٜمف ،حمت٤مضم٦م عمـ يذيمره٤م سم٤مهلل ذم هذه إج٤مم ٌّٝمٝمؿ سمٚمٓمٍػ إمم ُمقا ويٜم

وهذا دوٌر ُمٝمّؿ ًمٚمدقم٤مة إمم اهلل وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ واحلريم٤مت  ،واحِلَٙمؿ اعمًتٗم٤مدة ُمـ هذه اًمدروس اًمٙمقٟمٞم٦م

  -اعؾمالُمٞم٦م

 ،ّي واًمٜمٔم٤مم اًمٕمريب اًمٗم٤مؾمد اخلٌٞم٨مّماررة قمغم اًمٜمٔم٤مم اعمصمقّمار مل شمٙمـ هذه اًمثقرات وظم٤مص٦م صمقرة ُم

ومٝمل ٟم٘مٓم٦م وم٤مصٚم٦م وٟم٘مٓم٦م نقل سم٤مرزة ذم شم٤مريخ اعمٜمٓم٘م٦م وقمالىم٤مهت٤م  ؛سمؾ إن أبٕم٤مده٤م أؿمٛمؾ وأقمٛمؼ ،ومح٥ًْم 

سمؾ ؾم٘مٓم٧م ُمٕمف أجْم٤م  ،ومح٥ًْم ّمار ومل يٙمـ طمًٜمل اًمالُم٤ٌمرك وٟمٔم٤مُمف هق اًم٤ًمىمط ذم صمقرة ُم ،آضمتامقمٞم٦م

ٌّدوا اًمٜم٤مس ًمف ضمٕمٚمقه صٜماًم اًمذي  شآؾمت٘مرار» ومٙمرة ر اعمٜمٓم٘م٦م ،قمٌده اًمٓمقاهمٞم٧م إنذال وقم  ،اؾمت٘مرا

ومر يمؾ قمقاُمؾ اًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م لؿ وإُمـ ُمـ أي ُمٜمّٖمٍص يٜمٖمص قمٚمٞمٝمؿ أطمقالؿ  اًمذي ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه إٓ شمقا

َدهؿ وقم٤مئالهتؿ ؾماٞماًم٤ٌمذظم٦م اًمٜم٤مقمٛم٦م اًمٗم٤مره٦م أو هيدد ُُمٚمٙمٝمؿ و ٓمرهتؿ اعمٓمٚم٘م٦م قمغم اًمٌالد وُم٘مدراهت٤م واٟمٗمرا

سمام يًتٚمزُمف ذًمؽ ُمـ طمراؾم٦م طمدود دويٚم٦م  ،٥م اًمٗم٤مئض ُمـ صمرواهت٤م وظمػماهت٤مّماٞم٤محلظ إوومر واًمٜمسم

ئٞمؾ اًم٤ٌمئرة ووامن أُمٜمٝم٤م ومح٤ميتٝم٤م ُمـ أي شمقضمف ضمٝم٤مديؾمارإ  -!ا

وًمٕمٚمف يٚمح٘مف اًمٞمٛمٜمل وإرد  ورسمام اًمٚمٞمٌل واجلزائري  ،ًالوىمٌٚمف اًمتقٟم ،يّمارؾم٘مط اًمٜمٔم٤مم اعم

  -سم٢مذن اهلل  ،واعمٖمريب
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ضم٤م ت إظم٤ٌمر سمٌد  نّرك أهٚمٜم٤م ذم ًمٞمٌٞم٤م وصمقرهتؿ قمغم  ،ِمارقم٦م إراديت إرؾم٤مل هذا اعم٘م٤مل ًمٚمٜموؾم٤م

لؿ  ٤ماًمٓم٤مهمقت اعمخٌقل اعمِم١موم وقم٤مئٚمتف اًمذيـ ـمٖمقا ذم اًمٌالد وأيمثروا ومٞمٝم٤م اًمٗم٤ًمد وضمٕمٚمقه٤م ُمٚمٙمً 

يٕمّز ومٞمف أهُؾ ـم٤مقمتف وأن يؼمم ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم ًمٞمٌٞم٤م أُمَر رؿمٍد  ،ومٜم٠ًمل اهلل أن خيّٚمص اًمٜم٤مس ُمٜمٝمؿ ،وًمٙمالاؿ

  -تفّماٞمؾمٌح٤مٟمف ويذلُّ ومٞمف أهُؾ ُمٕم

ب اهلل ًمٚمٜم٤مس إُمث٤مل واؾمتٓم٤مع ضمٞمُؾ اًمِم٤ٌمب أن يث٧ٌم وم٤مقمٚمٞمتف ذم قم٤معمٜم٤م اجلديد رهمؿ واروهٙمذا 

وًمٙمٜمف  ،يمؾ اعم٤ًمقمل اًمتل سمذل٤م اًمٜمٔم٤مم اًمٕمريب اًمٗم٤مؾمد عوم٤ًمد اًمِم٤ٌمب قمغم وٞمع اعمًتقي٤مت وشمٜمقيٛمٝمؿ

ّ  ٓ همػم همػم واعٍ  ٤مهمٌٞمً  ٤ميم٤من ٟمٔم٤مُمً  ًمٚمثقرة أن شم٠ميت ُمٝمام ـم٤مل اًمزُمـ ومٝمذه ؾمٜمـ ٓ سمد ويم٤من  ،أؿمٌف سم٤مًمِمٝمقا

ي٦م واًمتج٤مرب وُمـ طم٤ًمسم٤مت قمٚمقم اًمٜمٗمس وآضمتامع ِماريمقٟمٞم٦م ٟمٕمرومٝم٤م ُمـ اًمت٤مريخ واعمٕم٤مرف اًمٌ

ٛمر وم٢من شمرايمؿ اًمٗم٤ًمد سم٤مًمٓمري٘م٦م احل٤مصٚم٦م ذم أُمتٜم٤م وجمتٛمٕم٤مشمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م واعؾمالُمٞم٦م ٓ يٛمٙمـ أن يًت ،ٓم٦مًاٞماًمٌ

وجيٛمع سم٤مروَدُه ضمٝمقٌد  ،يقىِمد ومتٞمٚمف ُم٤م ي٘مدره اهلل وَُمـ هيٞمُئُف اهلل ،طمتك ي١مدي إمم آٟمٗمج٤مر اضمدً  ـمقياًل 

واهلل أقمٚمُؿ سمام  ،ُمٜمٝم٤م اًمّم٤مًمح وُمٜمٝم٤م دون ذًمؽ ،شمتٔم٤مومر عم٘م٤مسمٚم٦م ذًمؽ اًمٗم٤ًمد اعمؽمايمؿّماك ُمتٔم٤مومرٌة ٓ ن

إمم أظمرة مل ْماك ظمرة وومٞمٝمؿ اًمذي إذا أوموومٞمٝمؿ اعمٗمٚمح اًمٗم٤مئز ذم أ ،يٕمٛمؾ اخلٚمؼ وُم٤م يٜمقون ويريدون

 -وًمٙمـ شمٚمؽ اجلٝمقد دمتٛمع يمٚمٝم٤م قمغم ُم٘م٤موُم٦م اًمٜمٔم٤مم اًمٓم٤مهمل ،ان واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهللًارإٓ اخل ٤مئً ؿماٞمجيد 

 --ٓ شمًتٓمٞمُع وطمَده٤م إؾم٘م٤مَط قمرِش اًمٓم٤مهمٞم٦مْ  --أقمٚمُؿ أن اًم٘م٤مومٞم٦مْ » :وشمذيمرُت هٜم٤م ُم٤م ىم٤مل اًمِم٤مقمر أمحد ُمٓمر

واؾمتٚمٛمْتُف  --طمتك إذا ُم٤م طم٤مٟم٧ِم اًم٤ًمقم٦ُم واٟم٘مّْم٧ْم قمٚمٞمف اًم٘م٤موٞم٦مْ  --٦مْ ؿماٞمَغ ضمٚمقِد اح٤مًمٙمٜمٜمل أدسمُغ ضمٚمَدُه ا٤م َدسمْ 

 -ـها ش٦مْ شمّمٜمَُع ُمٜمف إطمذي ا ضم٤مهزً  ايٙمقُن ضمٚمدً  --ُمـ يدي أجدي اجلٛمقِع احل٤مومٞم٦مْ 

ا  ْمارقمغم ٟمحق ُم٤م طمّمؾ ذم شمقٟمس اخل ،قم٦مًاروُمع ذًمؽ مل أيمـ يمٙمثػميـ ُمـ اًمٜم٤مس ٟمتقىمٕمٝم٤م اذه اًم 

وطمتك  ،وم٤مت ومرٟم٤ًم اًمريمٞمٙم٦م اًمٖمٌٞم٦مّماروهذا ُم٤م شمدل قمٚمٞمف شم ، أفمـ أن إقمدا  شمقىمٕمقه٤م أجْم٤موٓ ،إبٞم٦م

ًٓ  ،إُمريٙم٤من واؾمتٗم٤مدوا ُمـ اًمتجرسم٦م  ؛ّمارذم ُم ٓ ؾمٞمامو ،لمًاٞمُمـ اًمٗمرٟم ُمع أهنؿ يم٤مٟمقا أطمًـ طم٤م

 -!وأدريمقا أن اًمتٖمٞمػم ىم٤مدٌم ٓ حم٤مًم٦م

سم٥ًٌم ُم٤م ومٕمٚمف  ،أُمٍد همٚم٥م قمغم اًمٔمـ أنف ـمقيؾ ًم٘مد فمٜمٜم٤م ُمع يمثػميـ أن اًمِمٕمقب ُم٤مشم٧م أو ظُمّدرت إمم

ًمٙمـ صمقرة شمقٟمس وُم٤م سمٕمده٤م أثٌت٧ْم أن اًمِمٕمقَب يٛمٙمـ أن شمثقر ذم اًمقىم٧م  ،اًمٓمقاهمٞم٧م اعمجرُمقن ا٤م

 !ٌقن أهن٤م ُم٤مشم٧م أو هم٤مسم٧م قمـ اًمققملاًمذي ئمـ اعمراىم

 : ًمٙمٜمٜمل أؾمّجؾ ُمع ذًمؽ ُمقىمٗملم

ن٤م ىمٌؾ ُمدة ُمـ اٟمدٓع اًمثقرة ذم: اعمقىمػ إول ًٓ  ،أي ذم أج٤مم اًمٓم٤مهمٞم٦م سمـ قمكم ،شمقٟمس أنٜم٤م ىمرأ ذم  ُم٘م٤م
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ًٌ  ًالشمقىمع ومٞمف اهنٞم٤مَر اًمٜمٔم٤مم اًمتقٟم شأيب ُمًٚمؿ اجلزائري»خ ِماٞمآٟمؽمٟم٧م أفمٜمف ًمألخ اًم واٟمٗمج٤مر صمقرة  ٤مىمري

ومحدُت اهلل طملم اؾمتذيمرشُمُف سم٠من ذم ؿم٤ٌمسمٜم٤م ُمـ ُ ًـ اًمت٠مُمؾ وآؾمتِمٗم٤مف  ،٤مويم٤من ٓومتً  ،وٟمحق ذًمؽ

  -ٟم٠ًمل اهلل أن ي٤ٌمرك ومٞمٝم٤م ،ومٞمٜم٤م ـم٤مىم٤مت واقمٞم٦م وأن ،وآقمت٤ٌمر واًمتقىمع

٦م وضمٝمتٝم٤م إمم شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة ًاٞمت قمغم آٟمؽمٟم٧م ُمـ أظم٧ٍم شمقٟمِماراًمرؾم٤مًم٦م اًمتل اٟمت: واعمقىمػ اًمث٤م 

شمًتٖمٞم٨ُم ومٞمٝم٤م ونٙمل ُم٠مؾم٤مة اعؾمالم واعمًٚمٛملم واعظمقة  ،وهمػمه شأؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن»خ ِماٞموىمٞم٤مدشمف اًم

سمٖمّض اًمٜمٔمر قمـ اًمتقصمؼ اًمٙم٤مُمؾ ُمـ صحتٝم٤م  ,ويم٤مٟم٧م اًمرؾم٤مًم٦م  ،ٟمسوإظمقات اعمٚمتزُملم سم٤مًمديـ ذم شمق

ُم١مصمرة وحمزٟم٦م وُمثػمة ًمٚمٛمزيد ُمـ اًمٖمْم٥م واحلٜمؼ واًمٖمٞمظ قمغم أوئلؽ اًمٓمقاهمٞم٧م اعمالقملم  ,وواىمٕمٞمتٝم٤م

ُاؿ وأنٔمٛمتٝمؿ ذم إرض  ،أقمدا  اهلل وأقمدا  اعؾمالم وأقمدا  اًمٗمْمٞمٚم٦م واًمّٓمٝمر اًمذيـ قم٤مصمقا هؿ وأطمزا

ًمقٓ أن يرسمط اهلل قمغم  ،ويم٤من اعٟم٤ًمن ذم طم٤مًم٦ٍم يٙم٤مد يٜمٗمجرُ  ،ومل يٙمـ سم٤مًمٞمد يمٌػم طمٞمٚم٦م ،ىمؾ ٟمٔمػمه اوم٤ًمدً 

أن ٟمج٠مَر إمم اهلل سم٤مًمدقم٤م  وٟمجتٝمد ومٞمف : ئلم يمام ىمٚم٧ُم ًمٌٕمض إظمقا  ؾم٤مقمتٝم٤مؿماٞموُم٤م يمٜم٤م ٟمٛمٚمؽ إٓ  ،اًم٘مٚمقب

شمٜم٤م اعمًتْمٕمٗملم ٟمٜم٤م وأظمقا  -وأن ٟمًتٛمر ذم ضمٝم٤مدٟم٤م ،ُمع إظمقا

ُمـ اًمٗمرص٦م ٕن ٟم٘مدم ُمـ ظمالًمف  اجلٝم٤مد هق ُمـ أهؿ ُم٤م أقمٓم٤مٟم٤م اهلل  إن اًمث٤ٌمت وآؾمتٛمرار ذم

شمٜم٤م اعم٘مٝمقريـ اعمْمٓمٝمديـ ٟمٜم٤م وأظمقا واذه اعمٜم٤مؾم٦ٌم وم٢مٟمٜمل أطم٥مُّ أن أوّوح  ،ظمدُم٦ًم ًمديٜمٜم٤م وأُمتٜم٤م وإظمقا

زٟم٤م سمث٘م٦م اعمًٚمٛملم وحمٌتٝمؿ, ٤مئً ؿماٞمعظمقا  وأظمقايت ذم يمؾ ُمٙم٤مٍن  ًمٞم٧ًْم ًمدهي٤م  شاًم٘م٤مقمدة»إن : ,ُمع اقمتزا

اعمٕمتّمؿ » وًمٞم٧ًم اًم٘مّم٦م أهي٤م اعظمقة وإظمقات اًمٗمْمال  إطم٤ٌمب هل ىمّم٦م ،ّم٤م ؾمحري٦م يمام ُي٘م٤ملقم

ٌط ُمـ ًاٞموم٤مًم٘م٤مقمدة ضمز  سم ،وٓ ىمّم٦م نريؽ ضمٜمٍد ودمٞمش ضمٞمقش ٓ ُيٕمرف أول٤م ُمـ مظمره٤م شوقمٛمقري٦م

ذم اًمتٕم٤مون  وًمٜمجتٝمد ،٤موًمٜمٙمـ قم٤مروملم سم٠مىمدارٟم٤م وٞمٕمً  ،ومال شمٔمٜمقا ا٤م ومق. ىمدره٤م ،ضمٝمقِد إُم٦م اعمج٤مهدة

واهلل  ،يمؾ  ُمـ ُمقىمٕمف وسمام يًتٓمٞمُٕمُف وسمام يٙمقن اعمٜم٤مؾم٥َم ذم طم٘مف ،قمغم اًمؼم واًمت٘مقى واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

 - ودقم٤م  اًمْمٕمٗم٤م  اعمٖمٚمقسملمّمالمسمّمد. اًمّم٤مدىملم وإظمالص اعمخٚمّمار يٗمتح ويٜمّزل اًمٗمَرَج واًمٜم

 ،سمـ قمكما٦م ٟمٔم٤مم اًمٓم٤مهمقت اعؿم٤مرَة إظمػمَة ًمٜمٝم٤مي ٤موًمٙم٠من رؾم٤مًم٦م إظم٧م ُمـ شمقٟمس يم٤مٟم٧م طم٘مً 

وأمتٜمك ُمـ هذه إظم٧م أن أن شمٙمت٥م رؾم٤مًم٦م أظمرى  ،وشمٚمؽ قمؼمٌة ًمٚمٛمت٠مُمٚملم ،وشمٗمري٩م اًمٙمرب سم٢مذن اهلل

وًمٙمٜمف سم٤مًمت٠ميمٞمد شمٗمري٩م ًمٙمثػٍم ُمـ  ،وٟمريده ٤مقمـ اًمقوع اجلديد اًمذي ًمٞمس هق سم٤مًمتحديد ُم٤م ٟمحٚمؿ سمف وٞمٕمً 

 -ػٌم ُمـ اخلػم واًمرمح٦مواح٠مُمقل إن ؿم٤م  اهلل أن يٙمقن ذم همْمقٟمف يمث ،اًمٙمروب

واعمج٤مهديـ واًمدقم٤مة إمم اهلل أن يٖمتٜمٛمقا هذه اًمٗمرص٦م  ،وإن قمغم اعمّمٚمحلم ُمـ أبٜم٤م  إُم٦م اًمٞمقم

ويٜمٓمٚم٘مقا ذم قمٛمؾ دقمقي وشمرسمقي وإصالطمل وإطمٞم٤مئل دؤوب ذم فمؾ ُم٤م شمتٞمحف أوو٤مع ُم٤م سمٕمد  ،اًمت٤مرخيٞم٦م

 -ٓمؿ اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مٞمقدوسمٕمد زوال يمثػٍم ُمـ أص٤مر ون ،هذه اًمثقرة ُمـ طمري٤مت ووُمَرص
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ٌُٕمد قمـ ،ٟمدقمق اًمِم٤ٌمب إمم طمًـ اًمٗمٝمؿ ًمألُمقر --وذم اجلٛمٚم٦م واًمتِمٜم٩م  شوٞمؼ إومؼ» واًم

 ،وٓ يٜمٌٖمل أن يدظمٚمقا ذم ظمالوم٤مٍت ُمع اًمٓمقائػ اعمختٚمٗم٦م ُمٕمٝمؿ ذم احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م ،وآؾمتٕمج٤ملِ 

وهٙمذا اعظمقة ذم  ،اعقمدادّي سمؾ يٜمٓمٚم٘مقا ذم اًمٕمٛمؾ اًمٌٜم٤ّم   ،أو همػمهؿ ذم شمقٟمس ُمثاًل  شاًمٜمٝمْم٦م»يم٢مظمقة 

م أداب اًمٙمريٛم٦م وؾمٕم٦م اًمّمدر ًمٚمٜم٤مس  ،ٜم٤م  ورومح وهمػمه٤مؾماٞموّمار ُم وًمتٙمـ اًمدقمقة سم٤مًمرومؼ واًمتزا

وا أن أُمتٜم٤م شمٕمٞمش ُمراطمؾ صٕم٦ٌم وُمٕم٘مدة وأهن٤م ًمٚمتّق سمدأت ْماروًمٞمًتح ،واظمتالف أومٝم٤مُمٝمؿ هل اًم٤ًمئدة

ومٚمٞمٙمـ اًمِم٤ٌمب قمغم  !٤مٟمً سمؾ ىمرو اقم٘مقدً ن٤مول اًمٜمٝمقض واخلروج ُمـ طم٤مل آٟمحٓم٤مط اًمتل ارشمٙم٧ًم ومٞمٝم٤م 

ويمؾ ذًمؽ ٓ يتٕم٤مرض ُمع احلامؾم٦م ذم اًمٌذل ًمٚمديـ واًمٖمػمة واحلٛمٞم٦م ًمف  ،ُمًتقى اًمققمل اعمٓمٚمقب

اًمرومؼ ويمامل إدب : ٟم٤م إًمٞمف ُمـ اًمٗمْم٤مئؾؿمارإٟمام ُوّٛمقا إًمٞمف ُم٤م أ ،وووقح اعمٜمٝم٩م ،واًمّمدع سم٤محلؼ اًمٌلّم 

اضمٕمٚمقا ىم٤مقمدشمٙمؿ  -سمؾ ُمع يمؾ اًمٜم٤مس ،ؾ ُمع يمؾ اعمًٚمٛملموشمٖمٚمٞم٥م اًمِمٗم٘م٦م واًمرمح٦م واعطم٤ًمن ذم اًمتٕم٤مُم

دِة اعمُٕمٞم٘م٦م ،سم٢مُمٙم٤م  أن أقمٛمؾ اخلػَم وأىمقل احلؼ: هل ًِ  -وًمٙمـ سمٙمؾ أدٍب ويمٞم٤مؾم٦ٍم ودمٜم٥ٍّم ًمٚمٛمِم٤ميمؾ اعمٗم

وُمٜمف ُم٤م ُيؽَمُك عمٕم٤مرٍض  ،ُمٜمف ُم٤م ٓ ُيؽمُك ىمقًمف وومٕمٚمف سمح٤ملٍ  ،أن احلؼ درضم٤مٌت  ,سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ,واقمرومقا 

  -واومتحقا ىمٚمقسمٙمؿ ًمٗمٝمؿ اًمٕمٚمقم اًمٜم٤مومٕم٦م واًمرىمل سمٛمًتقى اًمققمل واًمٗم٘مف ،ومتٗم٘مٝمقا ذم هذا ،قمذٍر(أو ُم٤مٟمٍع )

يمِمٗم٧م قمـ جمٛمققم٦م  ،وُم٤م ٟمرشم٘مٌف سمٕمدمه٤م ُمـ سمٚمدانٍ ّمار ًم٘مد يمِمٗم٧م هذه اًمثقرة اًمٕمرسمٞم٦م ذم شمقٟمس وُم

ىمد سمدأ اًمٜم٤مس و ،وُمـ رمح٦م اهلل سم٤معمًٚمٛملم ،وذًمؽ ُمـ اخلػِم اًمٙمثػم ،ه٤مئٚم٦م ُمـ احل٘م٤مئؼ وأفمٝمرهت٤م ًمٚمٕمٞم٤من

وإٟمام أطم٧ٌٌُم أن أذيّمر  ،وم٢من هذا طمدٌث شم٤مرخيّل يمٌػم ؛ٙمت٥م اًمٙمثػم واًمٙمثػمؾماٞمأنف ٓ سمد يٙمتٌقن ذم ذًمؽ و

 :سمٌٕمض ذًمؽ

٦م آؾمتٌدادي٦م اًمِمٛمقًمٞم٦م اًمٓم٤مهمٞم٦م رهمؿ اٟمتٗم٤مؿمٝم٤م ذم أقملم ًاٞمهِم٤مؿم٦م هذه إنٔمٛم٦م اًمٌقًمٞم: ومٛمٜمٝم٤م

ـُ واخلَقرُ  ،وًمٙمٜمٝم٤م ظمقا  ،اًمٜم٤مفمريـ ُم٤م أن شمتحرك اًمِمٕمقب  ،ُمتٝم٤موي٦م ،ٕمّٗمٜم٦م ُمـ اًمداظمؾُمت ،يٛمٚم١مه٤م اجلٌُ

وأدرك يمثػٌم ُمـ  !وشمثقر قمٚمٞمٝم٤م طمتك شمٜمٝم٤مر وهيرب رؤوؾمٝم٤م إمم اخل٤مرج ٓ ي١موهيؿ ذم اًمٌٚمِد ضُمْحُر و٥ٍم 

وإٟمام صٜمٕمقا ٕنٗمًٝمؿ  ،اًمٜم٤مس أن احلٙم٤مم اًمٙمٗمرة اًمٓمٖم٤مة ٓ ىمٞمٛم٦م لؿ ذم ذواهتؿ ُمـ ومْمِؾ صالٍح أو ٟمٗمعٍ 

 -هؿّماػمه٤م سمٛمّماػمط وإقمقان واًمٓمٌ٘م٤مت اعمٜمتٗمٕم٦م اؿ اعمرشمٌط ُمرِماىمٞمٛم٦م سم٤مًمًٚمٓم٤من وىمقة اًم

 أبدً ؿمالُم٤م سم٤مَن ًمٚمٜم٤مِس ُمـ أن اًمٖمرب اًمٙم٤مومر ٓ هتّٛمف ُمّم٤مًمُح ؿمٕمقسمٜم٤م اعؾمالُمٞم٦م ذم : وُمٜمٝم٤م
ٍ
وٓ  ،ا 

 ْمال٦م واًمتل شم٘متّماٞموإٟمام يريمض ويٚمٝم٨م ورا  ُمّمٚمحتف اًمِمخ ،ح طملم يٌٙملؾماٞميٌٙمل قمٚمٞمٜم٤م إٓ دُمقع اًمتام

ٗمٝم٤م وفمٚمٛمٝم٤م وىمٝمره٤م ًمِمٕمقا٤م ويمٌتٝم٤م حلريتٝم٤م ،عمٜمٓم٘م٦م ودوام هذه إنٔمٛم٦م احلٚمقبا شاؾمت٘مرار» ًْ  ،رهمؿ قَم

رهمؿ يمؾ  --ورهمؿ اٟمٕمدام أبًط طم٘مق. اعٟم٤ًمن ذم فمٚمٝم٤م ،اورهمؿ وم٤ًمده٤م اًمٙمٌػم اًمذي يٕمرومف اًمٖمرُب ضمٞمدً 
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وم٘مط هق  وم٢مٟمام هيؿ اًمٖمرب ؛ؿمٕمقسمٜم٤م وُم٤م شمٕم٤مٟمٞمف ُمـ احلرُم٤من واًمٔمٚمؿ ؾمالُمـ ُم  اُم٤م يٕمرومف اًمٖمرب ضمٞمدً 

ر ن٘مؼ ُمّم٤محلف آىمتّم٤مدي٦م وشمدوّمؼ ظمػماِت سمالدٟم٤م  ر إطمقال قمغم ُم٤م هل قمٚمٞمف ًمْمامن اؾمتٛمرا اؾمتٛمرا

 ،سم٤من هذا ًمٚمٜم٤مس ذم أووح صقره ذم ُمقىمػ ومرٟم٤ًم ُمـ صمقرة شمقٟمس ؛وؿمٕمقسمٜم٤م قمغم أؾمقاىمف وُمّم٤مٟمٕمف

 !-٤مئً ؿماٞمّمار هذه احل٘م٤مئؼ ومٚمـ يٌّمار ومٛمـ مل يٌ ،وُمقىمػ أُمريٙم٤م وهمػمه٤م

ئٞمؾ( ؾماراشمْم٤مح آرشم٤ٌمط اًمقصمٞمؼ سملم هذا اًمٜمٔم٤مم اًمٕمريب اعمرشمد وسملم اًمٞمٝمقد )إ: مهٝم٤موُمٜمٝم٤م وُمـ أ ا

وم٘مد رأى اًمٜم٤مُس ُمدى  ،طمًٜمل اًمالُم٤ٌمرك هل سمٛمٜمزًم٦م احل٤مرس إُملم اًمٞم٘مظ ًمٚمٞمٝمقدّمار ويمٞمػ أن ُم

٨ٌّم اًمٞمٝمقد سمحًٜمل وٟمٔم٤مُمف وقمرف يمثػٌم ُمـ اًمٜم٤مس اًمٞمقم أنف  ،وُمدى ظمقومٝمؿ ورقمٌٝمؿ ُمـ ؾم٘مقـمف ،شمِم

وإردن وؾمقري٤م وسم٤مىمل دويالت اًمٜمٔم٤مم اًمٕمريب اخلٌٞم٨م( ح٤م ّمار ذه إنٔمٛم٦م اًمٙم٤مومرة اخل٤مئٜم٦م )ُمًمقٓ ه

ئٞمؾ ذم اًمقضمقد إٓ ريثام شمتؿ اعمٕمريم٦م اًمؾمارسم٘مٞم٧ْم دويٚم٦م إ  ،واهلل أيمؼم ،يٕم٦م ُمع أُمتٜم٤م وشمٜمتٝمل سم٤مٟمتّم٤مر أُمتٜم٤مًارا

 -وإن ذًمؽ ًم٘مري٥ٌم مٍت إن ؿم٤م  اهلل

يٗملم ُمٚمؽ مل ؾمٕمقد وىمػ سمٙمؾ ِماروم٢من ظم٤مئـ احلرُملم اًم ،اعمٜم٤مومؼُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمًٕمقدي : وُمٜمٝم٤م

طمتك ظم٤مًمػ  ،شمفّمارذم ٟم ,قمغم َوؿْمِؽ ُمقشمِِف  ,ُم٤م أويت ُمـ ىمقة ظم٤مئرة ُمع طمًٜمل اًمالُم٤ٌمرك واؾمتامَت 

رأى اًمٜم٤مُس ذم ضمزيرة اًمٕمرب وهمػمه٤م  -- ؿمالوًمٕمٚمف ٕول ُمرٍة يِم٤ميمًٝمؿ ذم  ،إُمريٙم٤من ذم ُمقىمٗمٝمؿ

ُمٓم٤مًم٥م اًمِمٕم٥م  ُمتج٤مهاًل  ،أن يٛمٜمع ؾم٘مقـمف اقد ُمع طمًٜمل وطم٤مول جمتٝمدً يمٞمػ وىمػ قمٌد اهلل مل ؾمٕم

 -همػَم ُمٚمتٗم٧ٍم إمم ومٔم٤مقم٦م هذا اًمٜمٔم٤مم وفمٚمٛمف ووم٤ًمده اًمٕمٔمٞمؿ ،ي وإرادشمف وصمقرشمف اًمٕم٤مرُم٦مّماراعم

 :ٓم٦م وم٢من ذم ذًمؽ ًمٕمؼمة ٕوزم إبّم٤مرًاٞمهٜم٤م أؾمئٚم٦م سم شاًمًٕمقدي٦م» وٟمحـ ٟمٓمرح قمغم اًمٕم٘مال  ذم

ئٞمؾ اًمقزّم ًمألُمريٙم٤من طمٌٞم٥م اًمٞمٝمقدؾمارؾمٕمقد طمًٜمل اًمٕمٚمام  اًمٕمٛمٞمؾ ع قمٌد اهلل ملصار ح٤مذا يٜم٤م  ؟ا

اًمٌٚمٓمجّل اعمٜمتٗمخ اًمٌٓمقن ُمـ  ،أٓ يٕمٚمؿ قمٌد اهلل مل ؾمٕمقد سمح٤مل طمًٜمل وسمح٤مل ٟمٔم٤مُمف اعمح٤مرب ًمٚمديـ

وُمـ احلرص قمغم  شاًمٕم٘مٞمدة اًمًٛمح٦م»و اعمقىمػ ُمـ قمٌد اهلل مل ؾمٕمقد ٟم٤مسمٌع ُمـ اًمديـ هؾ هذا ؟اًمًح٧م

هؾ يٚمتٗم٧ُم قمٌُد اهلل مل ؾمٕمقد إمم  ؟قمٌُد اهلل طمًٜمل هلل وُمـ أضمؾ اهلل واًمديـّمار هؾ ٟمَ  ؟ظمػِم إُم٦م

 ؟!اًمديـ وإمم اًمٞمقم أظمر

أؾماائٚم٦م شمٜمتٔماار إضم٤مسماا٤مت ذم ٟمٗمااس يمااؾ طماار  يٚمااقُم ٟمٗمًااف ويراضمٕمٝماا٤م و اا٤مول أن يااّتٕمظ ىمٌااؾ أن يٓمٌااع اهلل قمااغم 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ژ: اًم٘مٚماااااااااااااااااااااااااقب

   -وىمٌؾ ومقاِت إوان ،وىمٌؾ اًمٓمقوم٤من ٗم٤مل[]إن ژائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

أن أذيمرهؿ سم٠من ٟمٔم٤مم قمكم قمٌد اهلل ص٤مًمح ذم أوٕمػ ًاك ومال أن ،وأُم٤م اعظمقة اعمج٤مهدون ذم اًمٞمٛمـ

٦م ؾماٞم٤مؾماٞم: ومال أفمٜمٜمل سمح٤مضم٦م إمم اًمتذيمػم سم٠مهن٤م ومرص٦م يمٌػمة ،وأنف ُمٜمٝم٤مرٌ  ،وأن اًمثقرة قمٚمٞمف ُم٤موٞم٦م ،طم٤مٓشمف
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ذم ُمراطمؾ اًمتحّقل ُمـ ومرص٦ٍم ًمٗمٕمؾ اخلػِم عمـ ووم٘مف اهلل وؾمدده ومشم٤مه ويمؿ ذم احلروب و ،وأُمٜمٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م

  -شم٘مقاه

ُمع ؿمٕمقٍب ُمًٚمٛم٦ٍم ُمتٓمٚمٕم٦ٍم سمجّدي٦م  ،وإمم ُمققمٍد إن ؿم٤م  اهلل ًمٚمتقاصِؾ ُمع أهٚمٜم٤م وؿمٕمقسمٜم٤م اعمتحررة

ـُ اًمٕمزة واًمٙمراُم٦م واًمٓمٛم٠منٞمٜم٦م  شم٤مُم٦م إمم اًمتٛمًؽ سم٤معؾمالم ديـ اهلل  وُهداه اًمذي ومٞمف اخلػُم وإُم

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ژاًمًٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة و

ۆئ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئژ ،]اًمٜمحؾ[ ژڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

  -[]ـمف ژۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی
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انفكاك عنه  كيف  ..ما ليس  دين األترا وبة اجملاه  أج
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 ادلىتدٔات اجلٍادٔة قال يفٌرا ادل شـسمت و
 شمؤصضة الضحاب لإلوتاج اإلعالمٓ» مه قبل
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 طْك ايغ٪اٍص

  

 .والصالة والشالو على زسول اهلل. ،احلند هلل

 ..إىل شيوخيا الكساو وفقَه اهلل

 ىعسفكه أٌ اجلناعات يف تسكيا يف مشألة التكفري قد اىقشنوا:

بعد اىتصاز أقوال وكتب  الصبيع عببد القبانز ببً      * فبعضَه مالوا إىل التكفري خاصة 

 عبد العزيز والصيع أبي حمند املقدسي وفقَنا اهلل.

 * وبعضَه إىل اآلٌ يصازكوٌ يف االىتخابات وال ميتيعوٌ عً اخلدمة يف اجليض.

 * وآخسوٌ بني ذلك.

   ً  ويف بلدىا يظً بعض الياِس أٌ ميَج التيظيه )قاعدة اجلَان( ٍو كنبيَج أولكبك البري

وحنبً ىسيبد أٌ تزيلبوا     .مالوا إىل التكفري، وبعضَه يظيوٌ أٌ يف ميَج التيظبيه إزابا. .  

 اإلشكال وسوَ. الفَه بأاوبتكه على األسكلة اآلتية:

 ما ٍي عقيدة التيظيه؟ -

 ما قولكه يف مشألة التكفري؟ -

 كيف تيظسوٌ إىل شع  تسكيا؟ -

 مَب تيصحوٌ العلنا. والصع  يف تسكيا؟ -

السسبببالة »يف كتاببببُ  ηكبببه يف قبببول الصبببيع أببببي حمنبببد املقدسبببي مبببا زأي -

يف التحريس مبً الللبو يف البتكفري، يف فبسف تكفبري عنبوو املصبازكني يف         شالجالثييية

ولببرلك فببال ملبب  املبببانزة إىل تكفببري أمجالببُ إال بعببد إقامببة »االىتخابببات نوٌ تفصببي : 

وىُ مً مكفبسات تيباقض   احلجة وتعسيفُ حبقيقة عن  اليواب املصسعني، وما يستكب

 ؟باٍ شنيً اإلسالو وتوحيد زب العاملني، فإٌ أصّس على اىتخابَه مع ذلك كفس

 ا.وازاكه اهلل خري 

 أبو صاحل الرتكي :كتبُ
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 اؾٛاب ٚباهلل ايتٛؾٝل:

 

 --ومخف وصحٌف وُمـ ًمٜمٝمجٝمؿ ىمٗم٤م ،واًمّمالة واًمًالم قمغم قمٌده ورؾمقًمف اعمّمٓمٗمك ،احلٛمد هلل ويمٗمك

 :أُم٤م سمٕمد

ٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ُِمٚمٌؽ حمض هلل وم٤مقمٚمٛمقا إظمقا  أن الداي٦م واًمتقومٞمؼ إمم اعيامن واًمًداد واًمت٘مقى واًم

هيٌف ؾمٌح٤مٟمف عمـ يِم٤م  سمٛمٜمّف ويمرُمف وومْمٚمف، و رُمف َُمـ يِم٤م ، يمام ىم٤مل ضمؾ وقمال ًمٜمٌٞمف حمٛمد  ؛  وهق

 ژ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ      گ گ گ ک ک ک ژ قمٜمده: أيمرم اخلٚمؼ قمٚمٞمف وأطمٌٝمؿ 

 ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گژ٤مل: وىم  [22اًمروم: ] ژ ھھ ھ  ھ  ہ ہ ژ وىم٤مل: ،[٘مّمصاًم]

 چ ژوىم٤مل:  ،٤م  ًمٚمٛمٗمٕمقل ذم ىمرا ة ٟم٤مومٍع وهمػمهسم٤مًمٌٜم ژ هُيَْدى ژ  [1١اًمٜمحؾ: ] ژ  ڻ ڻ ڻ  ں ں

 گ گ  گ ک ک  ک ک ژ،  [21اًمزُمر: ] ژ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 ڄ ڦ ڦڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ [1١ , 14اًمزُمر: ] ژ  ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ

 ژ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ      ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

 ڦ  ڦ ڦ ڤ  ڤ   ڤ    ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ              ٿ ٿ ٿ ٿ ژ [٧١١ , 22يقٟمس: ]

 وهذا يمثػٌم ذم اًم٘مرمن- --[٧1اًمًجدة: ] ژ  ڦڄ

سمف، وم٢مذا طمّمؾ ُمـ اًمٕمٌِد  واـمٛمئٜم٤مُن اًم٘مٚم٥ِم  ومٝمذا ُمـ أول ُم٤م يٜمٌٖمل اقمت٘م٤مده وآقمؽماف سمف هلل 

ذم ـمٚمٌٝم٤م سمحرص ؿمديٍد وـمر. دائٍؿ  ٤مالداي٦م ُمٚمح   ٤مذًمؽ اىمت٣م ُمٜمف أن يتقضمف إمم ُمقٓه ويٚمج٠م إًمٞمف ـم٤مًمًٌ 

 ا قمجزه ووم٘مره ووٕمٗمف وضمٝمٚمف وفمٚمٛمف وطمٞمػ ٟمٗمًف، ُمًتحًي  ا ُمًتِمٕمرً  ٤مُمتقاوٕمً  وضِماًل  ٤مًمٚم٤ٌمِب، ظم٤مئٗمً 

( َُمـ هديتُُف، وم٤مؾمتٝمدو  أهِديمؿٙمؿ و٤مل  إٓي٤م قم٤ٌمدي يمٚمُّ )ىمقل اهلل شمٕم٤ممم ذم احلدي٨م اًم٘مدد: 
(1)

، وًم٤ًمن 

طم٤مًمف ىمٌؾ ُم٘م٤مًمف: مهللا إن مل هتد  ومٛمـ هيديٜمل، مهللا إن مل شمتداريمٜمل سمرمحتؽ وشمِمٛمٚمٜمل سمٗمْمٚمؽ 

 وشمرزىمٜمل الداي٦م وٚمٚم٧ُم وهٚمٙم٧ُم-

ُم٘م٤مُماااا٤مت أن الداياااا٦م درضماااا٤مٌت و صماااؿ ًمااااٞمٕمٚمؿ اًمٕمٌااااُد اعماااا١مُمـ اًماااذي هااااداه اهلل إمم أوائااااؾ ُم٘م٤مُماااا٤مت الدايااا٦م،

 ی ی ی ىئژ  [حمٛمااااااااد] ژ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ژ: يمااااااااام ىماااااااا٤مل اهلل  ،شمًااااااااٛمق

ُماااـ اعماااراِت، وذًماااؽ هاااق  اقمٚمٞمٜمااا٤م أن ٟمًااا٠مخف الدايااا٦م يماااؾ ياااقٍم قماااددً  ولاااذا أوضمااا٥م اهلل  ، [١4ُماااريؿ: ] ژیجئ

                                      
 -(4١1١صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)
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شمٜم٤م وومٞمٝما٤م هاذه أيا٦م:  اًمدقم٤مُ  اًمقاضم٥ُم قمغم يماؾ ُمًاٚمٍؿ وذًماؽ طمالم أوضما٥م اهلل قمٚمٞمٜما٤م ىمارا ة اًمٗم٤منا٦م ذم صاٚمقا

وهاااال ًماااا٥مُّ وم٤مناااا٦م اًمٙمتاااا٤مب، إذ ُماااا٤م ىمٌٚمٝماااا٤م ُم٘مدُماااا٦م وشمقـمئاااا٦م لاااا٤م سمحٛمااااد اهلل   [اًمٗم٤مناااا٦م] ژ ڤ ٹ ٹ  ٹ ژ

راط اعمًات٘مٞمؿ وإدُما٤مج اواًمثٜم٤م  قمٚمٞمف ومتجٞمده صمؿ اًمتقؾمؾ إًمٞمف، وُم٤م سمٕمده٤م شمٙمٛمٞمؾ ًمٚمدقم٤م  سم٢مفمٝما٤مر ُمٕمٜماك اًمّما

ـّ قمٚمٞمٝم  ؿ وأنجحٝمؿ-اًمتحدث سمٜمٕمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم قمغم قم٤ٌمده اعمّمٓمٗملم إظمٞم٤مر اًمذيـ هداهؿ اهلل وُم

سمٕمد شمقومٞمؼ اهلل وُم٤م ذيمرشُمُف ُماـ اًمٚمجاق  إًمٞماف ,؛ ومٛمـ أهّؿ أؾم٤ٌما٤م ٤موإن ًمتحّمٞمؾ الداي٦م وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م أؾم٤ٌمسمً 

هااق أن يٓمٚماا٥م اًمٕمٌااُد اًمٕمٚمااَؿ اًمٜماا٤مومع ويتٗم٘مااف ذم اًمااديـ، قمااغم ـمريااؼ صااحٞمٍح وىمّمااٍد ُمٚمااٞمح،  ,ودقم٤مئااف ؾمااٌح٤مٟمف

وأن  ًـ اًمٔماـ سما٤مهلل اجلٚمٞماؾ ويٕمت٘ماد  (،و رص قمغم اخلػِم ويٓمٚم٥م اًمٗمْمؾ )يٓمٚم٥م أن يٙمقن أومْمَؾ دائاًم 

 [٧65اًمٌ٘مارة: ] ژ﮽   ﮼ ﮺﮻  ﮹ ﮸  ﮶﮷  ژ :ره ًمٜما٤م يماام ىما٤مل اّأن اهلل شمٕم٤ممم ؾماّٝمؾ إُماَر ويًا

ودل اقمتٌاا٤مُر جمٛمااقع ومااروع ديٜمااف وذيٕمتااف ؾمااٌح٤مٟمف قمااغم   [اًم٘مٛماار] ژ ۀ  ۀ ڻ                ڻ    ڻ ڻ ں ں ژ ،

ااع، يمااام ىمااا٤مل أهناا٤م يٌناا وؾمااٝمٚم٦ٌم ٓ شمٕم٘مٞماااد ومٞمٝماا٤م وٓ شمٕمٜمٞماا  ژ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ژ: ٧َم، وٓ شمِماااديد وٓ شمٜمٓمُّ

ااا أي ٕوىمٕمٙماااؿ ذم اًمٕمٜمااا٧ِم، وهاااق اعمِمااا٘م٦م واًمْماااٞمؼ، أي وًمٙمٜماااف مل يٗمٕماااؾ   [22١اًمٌ٘مااارة: ] ًّ ر ارمحااا٦م سمٙماااؿ، سماااؾ ي

رواه ُمًاااٚمؿ وهماااػمه ٤مىم٤ملااا٤م صمالصًمااا (هَٚماااَؽ اعمتٜمٓم ٕماااقن) قمٚماااٞمٙمؿ وؾماااّٝمَؾ ووؾّماااع- ويماااام ىمااا٤مل اًمٜمٌااال 
(1)

، وهاااؿ 

ن اعمج٤موزون ًمٚمحدود ذم إىمقال وإومٕم٤مل اعمتٙمٚم ٗمقن اًمٌحا٨َم قماـ دىما٤مئؼ اعمًا٤مئؾ قماغم اعمتٕمٛم٘مقن اعم٤ٌمًمٖمق

ـمري٘ما٦م أهااؾ اًمٙمااالم، ومٚمٞمااقىمـ اًمٕمٌاُد أن اًمااديـ واًمٕم٘مٞماادة سمحٛمااد اهلل ؾماٝمٚم٦م ُمٞمًااقرة، ٓ يمااام أرادهاا٤م وصااّقره٤م 

 -!٤موطمديثً  أصح٤مُب قمٚمؿ اًمٙمالِم واًمٗمٚمًٗم٤مت اًمٗم٤مؾمدة احل٤مئديـ قمـ ؾمٜمـ اًمنمع ىمدياًم 

٥م قمٚمٞمٜماا٤م ُمٕمرومتااف واقمت٘ماا٤مده ذم طمااؼ اهلل شمٌاا٤مرك وشمٕماا٤ممم وشم٘مدؾماا٧م أؾمااامؤه، وذم طمااؼ ُمالئٙمتااف، وذم ومااام جياا

ئٕماااااف، وذم طماااااؼ ؾماااااا٤مئر اعم ٖمٞمٌااااا٤مت اح٤موااااااٞم٦م واحلااااا٤مضة وأضمٚماااااا٦م طماااااؼ رؾماااااٚمف، وذم طمااااااؼ يمتٌاااااف وديٜمااااااف وذا

ٞمام يتٕمٚماااااؼ سم٘مْمااااا٤مئف وىماااااَدِره إظمرويااااا٦م(، وذم طماااااؼ ؾمااااا٤مئر اخلٚماااااؼ وأـماااااقارهؿ، ُماااااـ ُمٓمٞمٕمااااالم وقم٤مصااااالم، وومااااا

 ومٙمٚمف ىمد سمّٞمٜمف اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م قمغم اعو٤مل وقمغم اًمتٗمّمٞمؾ- ؛ؾمٌح٤مٟمف

ؾ اعو٤مَل وطَمَّمؾ ُمٜمف اًمتًٚمٞمُؿ ومٝمق سمحٛمد اهلل ٟم٤مٍج ُمٗمٚمٌح-  ومٛمـ طمّم 

ـ  اهلل قمٚمٞمااف سم٤مًمتٗم٤مصااٞمؾ ومٝمااق أزيمااك، وُمٕمروماا٦م اعمٙمٚمٗماالم سم٤مًمتٗم٤مصااٞمؾ سمحًاا٥م ُماا٤م يٗمااتح اهلل قمٚمااٞمٝمؿ  ـْ ُماا وَُماا

 ُمـ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م وآٟم٘مٞم٤مد واًمتقومٞمؼ-

اًمتاال جياا٥م قمااغم اًمٕمٌااِد ـمٚماا٥ُم ُمٕمرومتٝماا٤م  ,ومااروع وُمًاا٤مئؾ اًمٕم٘مٞماادة,ق طمااد شمٗم٤مصااٞمؾ آقمت٘ماا٤مدات صمااؿ ُماا٤م هاا

 ٤مرة يًػمة حمٙمٛم٦م، وم٤مهلل أقمٚمؿ-واًمًٕمل إمم أن يٕمٚمٛمٝم٤م، هذا جم٤مٌل يدّ. ومٞمف اعمًٚمؽ ويّمٕم٥م وٌٓمف سمٕمٌ

                                      
 (-646١(، ؾمٜمـ أيب داود )1455(، ُمًٜمد أمحد )24١١صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)
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 قمريْم٦م شمٕملم قمغم ومٝمؿ اعمٓمٚمقب هٜم٤م ومٜم٘مقل: ٤مإٓ أنٜم٤م يٛمٙمـ أن ٟمذيمر ظمٓمقـمً 

 ٤مومع سماا٢مـمالٍ. ُمٜمااف ُماا٤م جياا٥م شمٕمّٚمُٛمااف قمااغم يمااؾ أطمااٍد ومٝمااق وماارُض قماالٍم، وُمٜمااف ُماا٤م هااق ُمٕمٚمااقٌم أن اًمٕمٚمااَؿ اًمٜماا

 شمٕمّٚمُٛماااف: أن يٙماااقن هااا٤م ٓ يّماااح  ومااارُض يمٗم٤ميااا٦م، وىماااد ومّّماااؾ اًمٕمٚماااامُ  
ِ
ذًماااؽ، ووااا٤مسمُط ُمااا٤م جيااا٥م قماااغم اعمااار 

ٚما٦م وذم اجلٛم ،ت وشمّماحٞمُح ُما٤م يٕمَٛمُٚماف ُماـ إقمااملاعؾمالُم واعياامُن إٓ سماف، وُما٤م يتقىّماػ قمٚمٞماف شم٠مديا٦م اًمقاضمٌا٤م

رُع سم٤مًمتٗمّ٘مااف ذم اًمااديـ وطماا٨ّم قمٚمٞمااف ورهّماا٥َم ومٞمااف، وُمااـ أمهااف وأقماااله رشمٌاا٦م قمٚمااؿ اًمٕم٘مٞماادة واعيااامن اىمااد أُماار اًمِماا

قمٚماُؿ اًمٕم٘مٞمادة، ىما٤مل اعُما٤مم اسماـ شمٞمٛمٞما٦م  ٓ ؾماٞمامواًمٜمٗماقس اًمٙم٤مُمٚما٦م ُمتٓمٚمٕما٦م إمم اًمِٕمٚماؿ أؿماّد شمٓمٚماع و -واًمتقطمٞمد-

 :«قن اًمٌحا٨ُم قماـ هاذا اًمٌا٤مب واًمًا١مال قمٜماف ُمـ ذم ىمٚمٌف أدٟمك طمٞم٤مة وـمٚم٥م ًمٚمٕمٚمؿ أو هنٛما٦م ذم اًمٕمٌا٤مدة يٙما

وُمٕمرومااا٦م احلااااؼ ومٞمااااف أيمااااؼَم ُم٘م٤مصااااده وأقمٔماااؿ ُمٓم٤مًمٌااااف، أقمٜماااال سمٞماااا٤من ُماااا٤م يٜمٌٖمااال اقمت٘ماااا٤مده ٓ ُمٕمروماااا٦م يمٞمٗمٞماااا٦م اًماااارب 

ش  أؿمق. ُمٜمٝم٤م إمم ُمٕمروم٦م هذا إُمروصٗم٤مشمف، وًمٞم٧ًم اًمٜمٗمقس اًمّمحٞمح٦م إمم ر
(1)

 -ـها 

 ُؿ اا٤م، وجيا٥م قماغم اجل٤مِهاِؾ شمٕمّٚمُٛمٝما٤م ٓ ري٥َم أن هٜم٤مًمؽ ُم٤ًمئؾ ُمـ اًمٕم٘م٤مئد جي٥م قماغم يماؾ ُمًاٚمٍؿ اًمٕمٚما

وا٤م  ُّمُؾ اعيامُن اجلٛمكّم ونُّمؾ اًمٜمج٤مُة ُمـ اًمٜمٗم٤م.، يمام أذُت، يمام أّخاػ اًمِماٞمخ حمٛماد سماـ قمٌاد اًمقها٤مب 

  :اقمٚماااؿ رمحاااؽ اهلل أناااف جيااا٥م قماااغم يماااؾ ُمًاااٚمؿ وُمًاااٚمٛم٦م، شمٕمٚماااؿ هاااذه »يمتااا٤مب إصاااقل اًمثالصمااا٦م وىمااا٤مل ومٞماااف

ُما٤م إصاقل اًمثالصما٦م اًمتال جيا٥م قماغم  :وم٢مذا ىمٞماؾ ًماؽ»ذيمره٤م، وىم٤مل: ـها صمؿ  شاًمثالث ُم٤ًمئؾ، واًمٕمٛمؾ اـ---

ـها ش ااعٟمًاا٤من ُمٕمرومتٝماا٤م؟ وم٘مااؾ: ُمٕمروماا٦م اًمٕمٌااد رسمااف، وديٜمااف، وٟمٌٞمااف حمٛماادً 
(2)

 ،اعمٕمروماا٦م اعو٤مًمٞماا٦م :واعم٘مّمااقد -

 جح مج حج ىثيث مث      جث يت ىت  مت  خت    حت    جت يب ژوىماااااااااااااااااااااد ىماااااااااااااااااااااا٤مل اهلل شمٕماااااااااااااااااااااا٤ممم: 

 ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: وىمااااااااااااااا٤مل  ،[حمٛمااااااااااااااد] ژ  محجخ

 -[اًمٕمٍم] ژ  ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ

  ـٍ ُمااـ اًمقىمااقع ذم أوماا٤مت إن شمٕمّٚمااؿ اعماار  جلٛمٞمااِع ُماا٤م ي٘مااّقي إيامٟمااف ويزيااُدُه ويّمااححف وجيٕمٚمااف ذم ُماا٠مُم

ُمٓمٚمااااقٌب ذم  --وشمٕمٔمٞمٛمااااف وشم٘مديًااااف د اًمٌاااا٤مري وماااا٤مت واًمْمااااالٓت ذم ضم٤مٟماااا٥م شمقطمٞمااااا وإظمٓماااا٤م  وآٟمحر

 اجلٛمٚم٦م ودائٌر سملم آؾمتح٤ٌمب واًمقضمقب-

: ًمتّمااحٞمح قم٘مٞمدشمااف اًمتاال ااا٤م شمّمااح اًمتقطمٞمااد واًمٕم٘مٞماادة واعيااامن عم٘م٤مِصاادَ  شقمٚمااؿ»ياادرس  وم٤معمًااٚمؿ إذن

ـَ  إقمامُل ويّمح اعيامن ويزيد، وًمٞمح٘مؼ اًمتقطمٞمد سمٛمٕمٜمك اعشمٞم٤من سمٙماؾ يمامٓشماف اًمقاضمٌا٦م واعمًاتح٦ٌم، وًمٞما٠مَُم

غم أن قمٚمااقم وًمااذًمؽ ٟمااّص يمثااػٌم ُمااـ اًمٕمٚمااام  قماا -ُمااـ اًمقىمااقع ذم اًمْمااالٓت أو اًمنمااك واًمٙمٗمااِر واًمٕمٞماا٤مذ سماا٤مهلل-

                                      
 -(6. 5ع اًمٗمت٤موى )جمٛمق (٧)

 (-٧6١ , ٧64. ٧) ,ُمٓمٌققم٤م وٛمـ ُم١مًمٗم٤مت اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب,إصقل اًمثالصم٦م  (2)
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أقمالهاا٤م ، أي ُماـ طمٞماا٨ُم هال ومٜماقٌن قمٚمٛمٞما٦م، ُماـ أذف اًمٕمٚماقم وشُمًا٤مئؾ اعياامن»و  شاًمٕم٘مٞمادة»و  شاًمتقطمٞماد»

ومااتٕمّٚمؿ ُمًا٤مئؾ وومااروع قمٚماؿ اًمٕم٘مٞمادة واًمتقطمٞمااد إذن ُمٜماف ُماا٤م هاق واضماا٥ٌم وُمٜماف ُماا٤م  ؛ُرشمٌا٦ًم، وهاذا صااحٞمٌح فما٤مهرٌ 

-  هق ُمًتح٥م 

 ٓ اًماا٦ُم اعمٜمٙمااِر سمحًاا٥م اعُمٙماا٤من، وأن ذًمااؽ خيتٚمااػ رياا٥َم أنااف ٓ جيااقز اقمت٘ماا٤مُد اًم٤ٌمـمااِؾ، وأنااف جياا٥م إز

شمااا٥م  سمااا٤مظمتالف إؿماااخ٤مص واًمٌٞمئااا٤مت، ومٛماااـ شمٚمٓماااخ سم٤مًمِّماااٌٝم٤مت هماااػُم ُماااـ يمااا٤من ذم اًمٕم٤مومٞمااا٦م، وُماااـ هتّٞمااا٠م ًمٚمٛمرا

ّم-  اًمٕم٤مًمٞم٦م وشمّمّدر ًمٚمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ واًمدقمقة واًم٘مٞم٤مدة وٟمحقه٤م همػم ُمـ ًمٞمس يمذًمؽ ُمـ اًمٕمقا

ٟمٜم٤م الُد  ى واًمًداد، وأن جيٜمٌٜم٤م ُمْمالت اًمٗمتـ-وٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٚمٝمٛمٜم٤م وؾم٤مئر إظمقا

ذم ضمااقاب ُمااـ ؾماا٠مخف أن يرؿمااده إمم ُماا٤م يٜمٗمٕمااف ُمااـ  : ىماا٤مل اًمِمااٞمخ اعُماا٤مم شم٘ماال اًمااديـ اسمااـ شمٞمٛمٞماا٦م وم٤مئاادة

ومٛماـ ٟماقر اهلل ىمٚمٌاف هاداه سماام يٌٚمٖماف ُماـ ذًماؽ،  ؛ذم يمؾ ومـ ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمؿ إيٕم٤مسما٤م وىمد أوقم٧ٌم إُم٦مُ »اًمٙمت٥م: 

أو ًمٞمًا٧م اًمتاقراة )ًمٚمٌٞماد إنّما٤مري:  ًة وواالٓ، يماام ىما٤مل اًمٜمٌال وُمـ أقمامه مل شمزده يمثارُة اًمٙمتا٥م إٓ طماػم

(واعٟمجٞمااؾ قمٜمااد اًمٞمٝمااقد واًمٜمّماا٤مرى، ومااامذا شمٖمٜماال قمااٜمٝمؿ؟
(1)

ومٜمًاا٠مل اهلل اًمٕمٔمااٞمؿ أن يرزىمٜماا٤م الاادى واًمًااداد  

ويٚمٝمٛمٜماااا٤م رؿماااادٟم٤م وي٘مٞمٜماااا٤م ذ أنٗمًااااٜم٤م وأن ٓ يزيااااغ ىمٚمقسمٜماااا٤م سمٕمااااد إذ هااااداٟم٤م وهياااا٥م ًمٜماااا٤م ُمااااـ ًمدٟمااااف رمحاااا٦م إٟمااااف هااااق 

شاًمقه٤مب
(2)

 -ـها 

ومااا٠مىمقل  ل؛أدرج إمم اجلاااقاب قماااغم اًمًااا١ما -وسمٕماااد هاااذه اعم٘مدُمااا٦م اًمتااال أرضماااق أن شمٙماااقن ُمٕمٞمٜمااا٦م قماااغم احلاااؼ-

 وسم٤مهلل أؾمتٕملم:

اضمتٛمٕماقا سمحٛماد اهلل شمٕما٤ممم قماغم دياـ اعؾماالم وقم٘مٞمدشماف  شو٤مقما٦م ىم٤مقمادة اجلٝما٤مد»اعظمقة اعمجتٛمٕماقن ذم 

٤ٌمقُمُف حم٦ًٌم وإ، وهل اعيامُن سمام ضم٤م  سمف حمٛمٌد وُمٜمٝمجف ًٓ ، واشم  حلُٙمٛمف واًمٙماقن ُمٕماف  ، وآٟم٘مٞم٤مدُ وشمٕمٔمٞماًم  ضمال

 اوهاال اعؾمااالم واعيااامن، وىمااد سمٜماال اعؾمااالم قمااغم مخااس؛ ؿمااٝم٤مدِة أن ٓ إ  إٓ اهلل وأن حمٛماادً  ؛وُِمااـ أوًمٞم٤مئااف

ـِ اؾماتٓم واعياامن هاق  ،٤مع إًمٞماف ؾماٌٞمالرؾمقل اهلل وإىم٤مم اًمّمالة وإيت٤م  اًمزيم٤مة وصقم رُمْما٤من وطما٩م اًمٌٞما٧م َُما

 ئٙمتف ويمتٌف ورؾمٚمف واًمٞمقم أظمر واًم٘مدر ظمػمه وذه-اعيامن سم٤مهلل وُمال

وأُماااا٤م ذم اًمتٗم٤مصااااٞمؾ اًمتاااال يًاااا٠مل قمٜمٝماااا٤م اًمٜماااا٤مُس، وأفمااااـ اًمًاااا٤مئؾ ي٘مّمااااده٤م، إذ ىمااااد وىمااااع ذم أُماااا٦م اعؾمااااالِم 

آظمااتالُف واًمتٜماا٤مُزع واًمتٗماار. ذم اًمااديـ يمااام طمّمااؾ ذم إُمااؿ ىمااٌٚمٝمؿ، ُمّمااداَ. ُماا٤م أظمااؼم اًمّماا٤مدُ. اعمّماادو. 

 ٨م صااااحٞمٌح صم٤مسماااا٧ٌم وًمااااف ـماااار. وأخٗماااا٤مظ ذم اًمًااااٜمـ، وُمٜمٝماااا٤م ىمقًمااااف: ذم طماااادي٨م اومااااؽما. إُماااا٦م وهااااق طماااادي

                                      
 -( وصححف إًم٤ٌم 2451ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (٧)

 -(445. ٧١جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (2)
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اومؽمىم٧م اًمٞمٝمقد قمغم إطمادى وؾمإٌملم ومرىما٦م، ومقاطمادة ذم اجلٜما٦م وؾمإٌمقن ذم اًمٜما٤مر، واومؽمىما٧م اًمٜمّما٤مرى قماغم )

صمٜمتلم وؾمٌٕملم ومرىم٦م وم٢مطمدى وؾمٌٕمقن ذم اًمٜم٤مر وواطمدة ذم اجلٜم٦م، واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده ًمتٗمؽمىمـ أُمتل قمغم 

 (رؾماقل اهلل ُماـ هاؿ؟ ىما٤مل اجلامقما٦مة ذم اجلٜما٦م وصمٜمتا٤من وؾمإٌمقن ذم اًمٜما٤مر، ىمٞماؾ يا٤م صمالث وؾمٌٕملم ومرىم٦م واطمد

رواه اسمـ ُم٤مضمف وهمػمه وصححف إًم٤ٌم 
(1)

- 

وم٢مٟمٜماا٤م سمحٛمااد اهلل ٟمرضمااق وٟمًاإمك وٟمجتٝمااد أن ٟمٙمااقن ُمااـ اًمٗمرىماا٦م اًمٜم٤مضمٞماا٦م، اًمتاال ضماا٤م  وصااٗمٝم٤م ذم احلاادي٨م 

يماااام ىمااا٤مل سمٕماااض قمٚماااام   ؛امقمااا٦م ىمٌاااؾ أن شمٗمًااادقمااا٦م إومم واجلاعمت٘مااادم سم٠مهنااا٤م هااال اجلامقمااا٦ُم، واعم٘مّماااقد اااا٤م اجلام

ياا٤م قمٛماارو سمااـ ُمٞمٛمااقن ىمااد يمٜماا٧م »: رم قمٛماارو سمااـ ُمٞمٛمااقن اًمٚمتاا٤مسمٕمّل اعمخْماا اًمّمااح٤مسم٦م وهااق اسمااـ ُمًاإمقد 

أفمٜمؽ ُمـ أوم٘مف أهؾ هاذه اًم٘مريا٦م؛ شمادري ُما٤م اجلامقما٦م؟ ىمٚما٧م ٓ، ىما٤مل: إن وٝماقر اًمٜما٤مس وما٤مرىمقا اجلامقما٦م، وإن 

و اؽ »: ,وضب قماغم ومخاذي,وم٘م٤مل اسماـ ُمًإمقد  :اي٦م- وذم روشاجلامقم٦م ُم٤م واومؼ احلؼ وإن يمٜم٧م وطمدك

يٕمٜماال: إذا » :ىماا٤مل ٟمٕمااٞمؿ سمااـ محاا٤مد -شإن وٝمااقر اًمٜماا٤مس وماا٤مرىمقا اجلامقماا٦م وإن اجلامقماا٦م ُماا٤م واومااؼ ـم٤مقماا٦م اهلل شمٕماا٤ممم

- شومًدت اجلامقم٦ُم ومٕمٚمٞمؽ سمام يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف اجلامقم٦ُم ىمٌؾ أن شمٗمًد وإن يمٜم٧م وطمدك وم٢مٟمؽ أنا٧م اجلامقما٦م طمٞمٜمئاذ

 أظمرضمااف احلااا٤مومظ أبااق سمٙماار اًمٌٞمٝم٘مااال  :، وىماا٤ملش٨م قمااغم إٟمٙماا٤مر اًمٌااادع واحلااقادثاًم٤ٌمقمااا»ذم  فؿماا٤مُم أبااقذيمااره 

شاعمدظمؾ»شمٕم٤ممم ذم يمت٤مب 
(2)

- 

 ؛وهاق ُمٓما٤مسمؼ ًمٚمقصاػ اًمًا٤مسمؼ شوأصاح٤مسمف قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف رؾمقل اهلل »سم٠مهن٤م  وضم٤م  وصٗمٝم٤م أجْم٤م

ُمتاال ُماا٤م أتااك ًمٞماا٠متلم قمااغم أ): ٤مُمرومققًماا يمااام ذم رواياا٦م اًمؽمُمااذي ُمااـ طماادي٨م قمٌااد اهلل سمااـ قمٛماارو سمااـ اًمٕماا٤مص 

ُف قمالٟمٞم٦ًم ًمٙم٤من ذم أُمتل ُمـ يّمٜمع ذًمؽ،  ئٞمؾ طمذَو اًمٜمٕمؾ سم٤مًمٜمٕمؾ طمتك إن يم٤من ُمٜمٝمؿ ُمـ أتك أُم  قمغم سمٜمل إها

ئٞمؾ شمٗمرىم٧م قمغم صمٜمتلم وؾمٌٕملم ُمٚم٦م، وشمٗمؽم. أُمتل قمغم صمالث وؾمٌٕملم ُمٚم٦م؛ يمٚمٝمؿ ذم اًمٜم٤مر إٓ  وإن سمٜمل إها

ـ هل ي٤م رؾمق هذا طمدي٨م طمًـ  :ىم٤مل أبق قمٞمًك ؛(ف وأصح٤ميبل اهلل؟ ىم٤مل ُم٤م أن٤م قمٚمٞمُمٚم٦م واطمدة- ىم٤مًمقا وُم

همري٥م ُمٗمن ٓ ٟمٕمرومف ُمثؾ هذا إٓ ُمـ هذا اًمقضمف- وصححف اًمِمٞمخ إًم٤ٌم  وهمػمه
(3)

- 

ذم احلاادي٨م  وٟمًاإمك وٟمجتٝمااد أن ٟمٙمااقن ُمااـ اًمٓم٤مئٗماا٦م اعمٜمّمااقرة اًمتاال أظمااؼم قمٜمٝماا٤م رؾمااقل اهلل  وٟمرضمااق

شمر اعمااااروّي سم٠مخٗماااا٤مٍظ ُمتٜمققماااا٦ٍم، ذم اًمّمااااحٞمحلم واًمًااااٜمـ وهمػم هاااا٤م ُمااااـ دواويااااـ احلاااادي٨م، وُمٜمٝماااا٤م ُماااا٤م ذم اعمتااااقا

ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل فم٤مهريـ قمغم احلؼ ٓ ييهؿ ُمـ ): ٤مُمرومققمً  صحٞمح ُمًٚمؿ ُمـ طمدي٨م صمقسم٤من 

                                      
 -( وصححف إًم٤ٌم 1222ؾمٜمـ  اسمـ ُم٤مضمف ) (٧)

 -(246. 22ر: هتذي٥م اًمٙمامل )(، ويٜمٔم22. ٧اًم٤ٌمقم٨م قمغم إٟمٙم٤مر اًمٌدع واحلقادث ) (2)

 (-246٧ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (1)
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(ذلؿ طمتاااك يااا٠ميت أُمااار اهلل وهاااؿ يماااذًمؽظمااا
(1)

ٓ شمااازال ـم٤مئٗمااا٦م ُماااـ أُمتااال ): ٤مُمرومققًمااا ي٨م ضمااا٤مسمٍر وُماااـ طماااد 

 -(قمغم احلؼ فم٤مهريـ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦مي٘م٤مشمٚمقن 

وم٢مٟمٜما٤م قماغم ُماذه٥م أهاؾ اًمًاٜم٦م  ؛قاب يماام ومّرقماف اًمٜما٤مُس ويمتٌاقا ومٞمافٞمؾ جمٛمؾ آقمت٘ما٤مد قماغم إباوأُم٤م شمٗم٤مص

واجلامقما٦م وأهااؾ احلادي٨م اًمٜمٌااقي اًمنماايػ اعمتٌٕمالم ؾمااٜم٦م رؾماقًمٜم٤م اًمٙمااريؿ صااٚمقات اهلل وؾماالُمف قمٚمٞمااف وؾمااٜم٦م 

ٞمااف ومٝمااق أصااح٤مسمف اعمروااٞملم وظمٚمٗم٤مئااف اًمراؿمااديـ اعمٝمااديلم، ومااام سماا٤من ذم ٟمّمااقص اًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م وأوٕمااقا قمٚم

ذاك وٓ حمٞمد قمٜمف، وُم٤م اطمتٛمؾ ووىمع ومٞمف آظمتالُف سملم اًمٕمٚمام  رضّمحٜم٤م سمح٥ًم اًمادًمٞمؾ واحلجا٦م واًمؼمها٤من 

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم- --قمغم ـمري٘م٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ 

هاااذا ويٜمٌٖمااال أن ُيٕمَٚماااَؿ أن شمّماااحٞمَح آقمت٘مااا٤مِد واضمااا٥ٌم، يماااام ؾماااٌَؼ، ًمٙمٜماااف ٓ ُيٖمٜمااال قماااـ شمّماااحٞمِح أقماااامل 

ااًم٘مٚمقِب، ومٙمْؿ ىمد ر ، ُمٜما٤مفمٌِر قمٜمٝما٤م، وهاق ٤مأجٜم٤م ذم اًمٜم٤مِس ُمـ هق قم٤مرٌف سم٤مقمت٘م٤مدات أهؾ اًمًٜم٦م طم٤مومٌظ ل٤م ٟمٔمري 

 اًمقاضمٌااا٤مت اعمتحاااّتامت ُماااـ اجلٝمااا٤مد وإُمااار سمااا٤معمٕمروف 
ِ
ُماااع ذًماااؽ رىمٞماااؼ اًماااديـ ىمٚمٞماااُؾ إُم٤مٟمااا٦م ىم٤مقماااٌد قماااـ أدا 

ٖمااا٤مة، واًماااٌغ ذم رة احلاااؼ وإىم٤مُمااا٦م اًماااديـ، ُمااارشمٍؿ ذم أطمْمااا٤من اًمًاااالـملم اًمزٟم٤مدىمااا٦م اًمٓماواًمٜمٝمااال قماااـ اعمٜمٙمااار وٟمّمااا

اا  ٌ ئاادهؿ ُمتْمااّٚمٌع ُمااـ ِصااالهتؿ وزىّمااقُمٝمؿ، ُمٜماا٤موِمٌح قمااٜمٝمؿ وهااق يٕمااِرف طماا٤ملؿ، طم ذم اًماادٟمٞم٤م وُزظمرومٝماا٤م ُمااـ  ٤مُمقا

 ٤مومٛمٕمرومتاااااف سمٕم٘م٤مئاااااد أهاااااؾ اًمًاااااٜم٦م واجلامقمااااا٦م ٟمٔمرًيااااا --اعمٙم٤مؾمااااا٥م ُماااااـ ُمااااا٤مٍل وضمااااا٤مٍه، ومٚماااااؿ يٜمتٗماااااع طماااااؼ  آٟمتٗمااااا٤مع

اواًم٥ًٌم ذم ذًمؽ هق إ -٤ًمب إًمٞمٝم٤م وطمٗمِظ أخٗم٤مفمٝم٤م ويُمتٌٝم٤موآٟمت ذة اًمٕم٤مضمٚما٦م اًمٙماِدرة اًمٗم٤مٟمٞما٦م يثا٤مر اًمادٟمٞم٤م واًمٚم 

قمااغم أظماارة اًم٤ٌمىمٞماا٦م اًمٙم٤مُمٚماا٦م، وذًمااؽ ًمْماإمِػ ُماا٤م ذم اًم٘مٚماا٥ِم ُمااـ اعرادة وىمٚماا٦ِم اًمٞم٘ماالم وىمٚماا٦م اًمّمااؼِم، وسم٤مجلٛمٚماا٦م 

 - ٟم٠ًمل اهلل اًمًؽَم واًمٕم٤مومٞم٦م--وم٢من ذًمؽ ُمـ ظمذٓن اهلل شمٕم٤ممم ًمف وختّٚمٞمف قمٜمف وقمدم شمقومٞم٘مف إي٤مه

ّماااحٞمح آقمت٘مااا٤مِد وأن شمٙماااقن دراؾمااا٦ُم اًمٕم٘مٞمااادة ُم١مديااا٦ًم إمم صاااح٦م اًم٘مٚمااا٥ِم وًماااذًمؽ وم٤مًمقاضمااا٥ُم أن يٙماااقن شم

وطمٞم٤مشمااااف وقِمامرشمااااف سمح٘ماااا٤مئؼ اعيااااامن ُمااااـ ُمٕمروماااا٦م اهلل شمٕماااا٤ممم وإضمالًمااااف وشم٘مااااديره طمااااؼ ىماااادره، وشمٕمٔمٞمٛمااااف شمٕماااا٤ممم 

ىمٌتااااف، وحمٌتااااف شمٕماااا٤ممم  وشمٕمٔمااااٞمؿ أُمااااره وهنٞمااااف وشمٕمٔمااااٞمؿ ؿماااإم٤مئره، واخلااااقف ُمٜمااااف واًمرهٌاااا٦م ًمااااف وظمِمااااٞمتف  وُمرا

٥م سمااف، واًمذًماا٦م ًمااف واخلْمااقع واًمتًااٚمٞمؿ وآٟم٘مٞماا٤مد سم٤مـمٜماا٤م حلٙمٛمااف، وؿمااٙمره وذيمااره ضمااؾ ورضم٤مئااف وشمٕمّٚمااؼ اًم٘مٚماا

وقمااال، واًمّمااؼم قمااغم ـم٤مقمتااف وقمااـ ُمٕمّمااٞمتف واًمّمااؼم قمااغم أىمااداره، واًمتقسماا٦م وإوسماا٦م إًمٞمااف واعٟم٤مسماا٦م، واًمتقيمااؾ 

، واًمتٗمااااقيض واًمتًااااٚمٞمؿ ًمااااف، واًمرواااا٤م سم٘مًااااٛمتف وىمْماااا٤مئف وآقمااااتامد قمٚمٞمااااف واًمث٘ماااا٦م سمااااف، وطمًااااـ اًمٔمااااـ سمااااف 

، واعظمااااالص ذم قم٤ٌمدشمااااف اًمتّمااااديؼ اجلاااا٤مزم خلااااؼمه ووقمااااده ووقمٞمااااده ويمااااؾ ُماااا٤م ضماااا٤م  سمااااف ٟمٌّٞمااااف وىماااادره، و

ومتحٞمض اًم٘مّمد واًمتقضماف إًمٞماف ؾماٌح٤مٟمف، وهماػم ذًماؽ ُماـ أقماامل اًم٘مٚماقب اًمتال هال ىم٤مقمادة اًمت٘ماقى وإُم٤مٟما٦م 

                                      
 -(55١2صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)
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وصاالح اًمناايرة واًمٌاا٤مـمـ اًمااذي يتٌٕمااف صااالح اًمٔماا٤مهر، وماا٢من اًمت٘مااقى هاال يمااام ىماا٤مل اًمتاا٤مسمٕمّل ـمٚمااؼ سمااـ طمٌٞماا٥م 

: « اًمٕمٛماااُؾ سمٓم٤مقمااا٦م اهلل قماااغم ٟماااقٍر ُماااـ اهلل رضمااا٤مَ  صماااقاب اهلل، وشمااارك ُمٕمااا٤ميص اهلل قماااغم ٟماااقر ُماااـ اهلل خم٤مومااا٦َم

شقمذاب اهلل
(1)

- 

ئع وشمٕمّٚمٛمٝم٤م واًمٕمٛمؾ ا٤م هق نّمٞمؾ اًمت٘مقى، ًمٞمٙمقن اًمٕمٌُد ُمـ اعمت٘ملم اًمذيـ ىم٤مل اهلل  إن ُم٘مّمد اًمنما

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ: وىم٤مل   [اح٤مئدة] ژ ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ژومٞمٝمؿ: 

 ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ     ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ

 ﮹ ﮸ژ، [ـمف] ژ﮽﮾﮿ژ ٹٹوَ  ،[يقٟمس] ژڦڦڦڦڄ ڤڤ

ْت ًمٚمُٛمت ٘ملمژ، وأظمؼم أن اجلٜم٦م اًمتل قمروٝم٤م اًمًٛمقات وإرض  [إقمراف] ژ﮺ شمِْٚمَؽ ژوىم٤مل:  ژأقِمد 

ـْ يَم٤مَن شَمِ٘مٞم ٤م ٤ٌَمِدَٟم٤م َُم ـْ قِم تِل ُٟمقِرُث ُِم   ٿ ٿ ٺ ژ، [مل قمٛمران] ژ ڀ ڀ ڀ ژوىم٤مل:  ژاجْلَٜم ٦ُم اًم 

وأظمؼم [ اًمٜمقر] ژ ىئ    مئ حئ جئ ی ی ی        ی ىئ ىئ  ىئژوىم٤مل:   [اًمزظمرف] ژ ٿ ٿ

 [اًمٜمحؾ] ژ  خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ یژوىم٤مل: ، ژ ں  ڱ ژوأنف ، ژائ ائژأنف 

وهذه هل اعمٕمّٞم٦م اخل٤مص٦م اًمتل ُمٕمٜم٤مه٤م اًمٜمٍُّمة واًمت٠مجٞمد واعُمداد واًمٕمقن واًمتقومٞمؼ، وهل شمتْمّٛمـ أو 

 م اعمح٦ٌم واًمرو٤م-شمًتٚمز

اوم٢مذا قمُ  ؛وأصؾ اًمت٘مقى وُمريمُزه٤م ذم اًم٘مٚم٥ِم  ح اًم٘مٚما٥ُم صاٚمح٧م إقماامل ٚمُ َح، وإذا َصاصاٚمُ  اا٤م اًم٘مٚما٥ُم  رَ ٛم 

اًمت٘مااااقى هااااد، )ذم احلاااادي٨م اًمااااذي ذم صااااحٞمح ُمًااااٚمؿ وهمااااػمه:  وطمّمااااٚم٧م آؾماااات٘م٤مُم٦م، يمااااام ىماااا٤مل اًمٜمٌاااال 

 وأؿمااا٤مر إمم صاااادره (اًمت٘ماااقى هااااد، اًمت٘مااااقى هااااد
(2)

اًمااااذي ذم  ٕمامن سمااااـ سمِمااااػم ويمااااام ذم طماااادي٨م اًماااٜم ،

ت أٓ وإن ذم اجلًِد ُمْمٖم٦ًم إذا صٚمح٧م صٚمح اجلًُد يمٚمف، وإذا ومًد) :اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م قمـ اًمٜمٌل 

(ومًد اجلًُد يمٚمف، أٓ وهل اًم٘مٚم٥م
(3)

- 

 وُمـ أهؿ إؾم٤ٌمب اعمٕمٞمٜم٦م قمغم ذًمؽ سم٤مظمتّم٤مٍر:

 أيمثاُر اًمٜما٤مِس قمٜمٝما٤م هما٤مومٚمقن قم٤ٌمدة اًمتٗمّٙمر، وهل ُمـ أضمّؾ اًمٕم٤ٌمداِت اًمتل أُمر اهلل ا٤م وطم٨م قمٚمٞمٝما٤م، و

 وومٞمٝم٤م ُم٘مٍّمون-

   آهااتامم سم٘مااارا ة يمتاا٥م اًمرىمااا٤مئؼ واًمؽمسمٞماا٦م واًمتزيمٞمااا٦م، اًمتاال شمٕمتٜمااال سماا٠مطمقال اًم٘مٚمااا٥م واًمااٜمٗمس وُمٕم٤مجلااا٦م

                                      
 -(1١154ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ) (٧)

 -(2546صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)

 -(٧522(، صحٞمح ُمًٚمؿ )52صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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 أُمراوٝم٤م، ويمٞمٗمٞم٦م شم٘مقيٛمٝم٤م ونٚمٞمتٝم٤م سم٤مٕظمال. احلًٜم٦م واًمٗمْم٤مئؾ وأداب اًمٓمٞم٦ٌم-

 ت صمااااؿ آضمتٝماااا٤مد ذم اعيمثاااا٤مر ُمااااـ أظمااااذ اًمااااٜمٗمس سمحااااٍظ ُمااااـ اًمٕمٌاااا٤مدِة، سماااا٤مٓهتامم سماااا٤مًمٗمرائض واًمقاضمٌاااا٤م

 اًمٜمقاومؾ واًمُ٘مُرسم٤مت، وآضمتٝم٤مد ذم أن يٙمقن ًمإلٟم٤ًمن قم٤ٌمدٌة أو قم٤ٌمدات ذم اًمّن-

  ،ُمٕمروماا٦م أطمااقال اًمّماا٤محللم ُمااـ ؾمااٚمٗمٜم٤م وأئٛمتٜماا٤م وأظمٞماا٤مر إُماا٦م، سم٘ماارا ة ؾِمااػَمهؿ وشمااراوٝمؿ وأظمٌاا٤مرهؿ

ٌّف اؿ-  ًمٞمحّمؾ آىمتدا  واًمتِم

 ٔمٝم٤م وُمٕمروم٦م ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م واًمت٠مثر ا٤م، وذًمؽ سمٓمٚما٥م هاذا اًمٕمٚماؿ آهتامم سمٛمٕمروم٦م أؾمام  اهلل احلًٜمك وطمٗم

ذح أؾمااااام  اهلل »وطمااااديث٤م، وُمااااـ أطمًااااٜمٝم٤م ًمٚمٛمٕماااا٤مسيـ يمتاااا٤مب  واًم٘ماااارا ة ومٞمااااف، وومٞمااااف يمتاااا٥ٌم ُمّمااااٜمٗم٦م ىماااادياًم 

ًمٚم٘محٓماا٤م  شاحلًااٜمك ذم وااق  اًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م
(1)

دي٨م وهمػمهاا٤م ُمااـ ، ُمااع ُماا٤م ذم يمتاا٥م اًمتٗمًااػم وذوح احلاا

 -اذًمؽ وهق يمثػٌم ضمد  

 ومٛمٝمام قمٚمِؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع ُمـ اًمٗم٘مف وُمـ إظمال. وُمـ ؾماٜمـ اعمّمآمٗمك  ؛ٟم٤ًمن سمام يٕمَٚمؿُ قَمَٛمُؾ اع

  ٌّاا٧م ُمٜمااف ويتٚم٘ماا٤مه صااحٞمحً , وًمااق يماا٤من ىمٚمااٞماًل ُمااـ اًمٕمٚمااِؿ  اوم٢مٟمااف يٕمَٛمااُؾ سمااف ًمٞمٗمااتح اهلل قمٚمٞمااف ُمزياادً  ,٤مسمٕمااد أن يتث

 واًمٕمٛمؾ-

٤م ٟمٕمت٘مااد ُماا٤م هااق ُمااـ أصااقل وم٘مااد شمٌاالّم أنٜماا ,قم٘مٞماادة اًمتٜمٔمااٞمؿ,وماا٢مذا اشمْمااح ًمٚمًاا٤مئٚملم ُماا٤م شم٘ماادم ُمااـ قم٘مٞماادشمٜم٤م 

ـَ واعياامَن ىماقٌل وقمٛماٌؾ؛ ىماقُل اًم٘مٚما٥ِم واًمٚمًا٤مِن، وقمٛماُؾ اًم٘مٚما٥ِم واًمٚمًا٤مِن »أهؾ اًمًاٜم٦م واجلامقما٦م ُماـ أن  اًمادي

 وإٟمٜم٤م ٟمؼمأ ُمـ اعرضم٤م  سمجٛمٞمع أنقاقمف وصقره-، شواجلقارِح، وأن اعيامن يزيد سم٤مًمٓم٤مقم٦م ويٜم٘مص سم٤معمٕمّمٞم٦م

ًٓ  واحلااؼ أن اعرضماا٤مَ  ُمٗمٝمااقٌم ظمٌٞماا٨ُم يتٚمااّقن ذم ًماا٥َم ؿمااّتك ويتخااذ أؿمااٙم٤م وقمٌاا٤مرات ُمزّوىماا٦ًم،  صااقٍر وىمقا

ـْ ُمااـ قماارَف احلااؼ  اًمااذي ضماا٤م  سمااف  ئمٝماار ُمٜمٝماا٤م ذم إقمٍُماا واًمٌٞمئاا٤مت ٟمااامذج ُمتٕمااددة، ُمتٗم٤موشماا٦م اخلٓمااقرة، وًمٙماا

اًم٘مرمن واًمًٜم٦م وُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمًٚمُػ اًمّم٤مًمح ُماـ اًمّماح٤مسم٦م واًمتا٤مسمٕملم وشما٤مسمٕمٞمٝمؿ سم٢مطمًا٤مٍن، وومُ٘ماف ذم اًماديـ، 

 ٍز ُمٜمف إن ؿم٤م  اهلل-وم٢مٟمف يٙمقن ذم طِمر

وطمااذروا ُمٜمٝماا٤م وهاال  ٤موطمااديثً  وإذن وماا٠منقاع اعرضماا٤م  وأىمًاا٤مُُمُف وصااقره يمثااػمٌة ىمااد سمّٞمٜمٝماا٤م قمٚمامؤٟماا٤م ىماادياًم 

ٌْح واًمٗم٤ًمِد، وم٠من٤م أذيُمُر ُمٜمٝم٤م ُم٤م شمٞمّن اعطم٤مـم٦م سمف شمٌٞمٞمٜمً   :ل٤م ًمتحذر وشمٜمٙمر ٤مدرضم٤مٌت ذم اًمُ٘م

هق اعمٕمروم٦م وم٘ماط، أي اعمٕمروما٦م سم٤مًم٘مٚما٥ِم، أي أن : اًم٘مقُل سم٠من اعيامن ,ا وهق أظمٌثٝم٤م وأيمثره٤م همٚمق  ,ومٛمٜمٝم٤م 

إن مل يٙماااـ ُمًاااتحٞمال  اُماااـ قمااارَف اهلل سم٘مٚمٌاااف؛ طمتاااك ًماااق مل  ّماااؾ قمٜماااده شمّماااديٌؼ )ُماااع أناااف ُماااـ اًمّمااإم٥ِم ضمااادً 

                                      
يمر أدًمتٝم٤م، وىمًؿ يمت٤مسمف إمم مخ٦ًم يٕمتؼم هذا اًمٙمت٤مب ُمـ أطمًـ يمت٥م ذح أؾمام  اهلل احلًٜمك، طمٞم٨م ذح ومٞمف شمًٕم٦م وشمًٕملم اؾمام ُمع ذ (٧)

سم٦م   -، ذم ـمٌٕم٦م ُم١مؾم٦ًم اجلريز سم٤مًمري٤مض24١قمنم ُمٌحًث٤م مظمره٤م ذم ذح هذه إؾمام ؛ وسمٚمٖم٧م قمدد صٗمح٤مشمف ىمرا
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- ومٕمٜمااادهؿ أن اًمتّماااديَؼ اجلااا٤مِزَم واعىمااارار واًمٜمٓماااؼ سمِمااإم٤مِر  ـُ اًمتٗمرياااؼ سمااالم اعمٕمرومااا٦م واًمتّماااديؼ(، ومٝماااق اعمااا١مُم

وهااذا هااق ىمااقل اجلٝمٛمٞماا٦م، وُمٕمٜمااك هااذا أن  -ٓ شماادظمؾ ذم ُمًااّٛمك اعيااامن- اعؾمااالم واعيااامن وإقمااامل، يمٚمٝماا٤م

َُمـ ُوضِمدت ُمٜمف هذه اعمٕمروم٦م ومٝمق ُم١مُمـ سمٖمّض اًمٜمٔمر قماام ئمٝمار سمٚمًا٤مٟمف أو ضمقارطماف، ومحتاك ًماق أفمٝمار اًمٙمٗماَر 

ىماد قمارَف أن اهلل هاق اع  احلاؼ ومٝماق ُما١مُمـ، وٓزم ُماذهٌٝمؿ أن اًمِماٞمٓم٤مَن وومرقماقن وىما٤مرون  ام دامسمٚم٤ًمٟمف وم

 ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمٙمٗمر واًمْمالًم٦م-- وأب٤م ضمٝمؾ وأُمث٤ملؿ ُم١مُمٜمقن- وه٤مُم٤من

 -ومٝمذا اعمذه٥م يمٗمٌر وظمروج ُمـ ُمٚم٦م اعؾمالم وُمْم٤مّدة س ٦ٌم سمّٞمٜم٦ٌم ًمٚم٘مرمن وح٤م ضم٤م  سمف حمٛمٌد 

، سمٖماّض اًمٜمٔمار وُمٜمٝم٤م:  ـٌ ر سم٤مًمٚم٤ًمن وم٘مط، ومَٛمـ أىمّر سمٚم٤ًمٟمف سم٤معيامن ومٝمق ُم١مُم اًم٘مقُل سم٠من اعيامن هق اعىمرا

ُمٞماا٦م )ٟمًاا٦ٌم إمم ؿمااخصٍ ؛ واًمٕمٞماا٤مذ سماا٤مهللقمااام ذم ىمٚمٌااف  م  وهااذا هااق ىمااقل ىمااقٍم قُمرومااقا سم٤مًمٙمّرا اؾمااٛمف: حمٛمااد سمااـ يماارا

وقمٜمد ه١مٓ  أن اعمٜم٤موم٘ملم ُم١مُمٜمقن يم٤مُمٚمق اعياامن ذم اًمادٟمٞم٤م ٕهناؿ ي٘مارون سما٤معيامن سم٠مخًاٜمتٝمؿ،  --اًمًجًت٤م (

 وًمٙمٜمٝمؿ خمّٚمدون ذم اًمٜم٤مِر ذم أظمرة-

هااذا اعمااذه٥م وم٤مؾِمااٌد ُمتٜماا٤مىمٌض وأنااف ظمااالُف احلااؼ اًمااذي ضماا٤م   ٟمًاا٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞماا٦م واًمًااالُم٦م، وٓ ؿمااؽ أن

ن اعمٜماا٤موم٘ملم يمّٗماا٤مٌر ذم اًمٌاا٤مـمـ همااػُم ُماا١مُمٜملم، وإن يماا٤مٟمقا ُمٕماادوديـ ُمًااٚمٛملم ذم أؿمااؽ  سمااف اًمٙمتاا٤مُب واًمًااٜم٦م، وٓ

اًمٔمااا٤مهِر دماااري قمٚماااٞمٝمؿ أطمٙمااا٤مم اعؾماااالم، ومٝماااؿ ُمًاااٚمٛمقن قمٜماااد َُماااـ مل يتٌااالّم ًماااف ٟمٗمااا٤مىُمُٝمؿ )يمٗماااُرهؿ ذم اًمٌااا٤مـمـ( 

 ع- وهذا ُمـ اعمقاوع اًمتل ئمٝمر ومٞمٝم٤م اًمٗمرُ. سملم اعؾمالم واعيامن-سم٤مًمدًمٞمؾ اًم٘م٤مـم

ُر سم٤مًمٚمًااا٤من وٓ قمٛماااُؾ وُمٜمٝمااا٤م:  اًم٘ماااقُل سمااا٠من اعياااامن هاااق اًمتّماااديؼ سم٤مًم٘مٚمااا٥ِم وم٘ماااط- أي وًماااٞمس ُمٜماااف اعىمااارا

 اجلقارح، وهق ىمقل يمثػٍم ُمـ اعمتٙمٚمٛملم ُمـ إؿم٤مقمرة واح٤مشمريدي٦م-

: إن اعىمااارار سم٤مًم ٚمًااا٤من ذٌط عضماارا  أطمٙمااا٤مم اعؾمااالم ذم اًمااادٟمٞم٤م وم٘ماااط، وهاا١مٓ  اطمتااا٤مضمقا إمم أن ي٘مقًمااقا

 وًمٞمس هق ُمـ طم٘مٞم٘م٦م اعيامن-

 وٓ ؿمؽ ذم سمٓمالن هذا أجْم٤م وخم٤مًمٗمتف اًمٍم ٦م ٕدًم٦م اًم٘مرمن واًمًٜم٦م وإو٤مع اًمًٚمػ-

ئاػ ي٘مقًماقن: ٓ يّيا ُماع اعياامن ذٟما٥ٌم، ويٜمٙمارون أن اعياامن يزياد وياٜم٘مُص  ، ٟمٕمااقذ ويماؾ ها١مٓ  اًمٓمقا

 سم٤مهلل ُمـ اًمْمالًم٦م-

ُر سم٤مًمٚمًااا٤من، ٜمٝمااا٤موُم : اًم٘ماااقُل سمااا٠من اعياااامن هاااق آقمت٘مااا٤مُد )أي اًمتّماااديؼ( سم٤مجلٜمااا٤من )أي سم٤مًم٘مٚمااا٥ِم( واعىمااارا

: إن  وم٘مااط، وًمٞمًاا٧م إقمااامُل )أقمااامل اجلااقارح( داظمٚماا٦ًم ذم طم٘مٞم٘ماا٦م اعيااامن )ذم ُمًااٛمك اعيااامن(، وًمٙمااـ ىماا٤مًمقا

 أقمامل اجلقارح ٓزُم٦م ًمإليامن-

اا٥َم اًم٘مااقُل سمااف إمم اعُماا٤مم أيب طمٜمٞمٗماا٦م وهااذا هااق ُماا٤م قُمااِرف قمٜمااد قمٚمامئٜماا٤م سم٢مرضماا٤م  اًمٗم٘مٝماا٤م  ًِ وؿمااٞمخف  ، وُٟم
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 ، وهمػممه٤م-مّح٤مد سمـ أيب ؾمٚمٞمامن 

- -ٝمؿٚمٌٚمػ أجْماا٤م ىمااوٓ ؿمااؽ أنااف ظمٓماا٠ٌم وخماا٤مًمٌػ حاا٤م دًماا٧ْم قمٚمٞمااف ٟمّمااقص اًمٙمتاا٤مب واًمًااٜم٦م وإواا٤مُع اًمًاا

 وًمٙمـ خم٤مًمٗمتف ًمٚمحؼ أظمّػ ُمـ يمؾ ُما٤م ىمٌٚماف، طمتاك ىما٤مل و٤مقما٦ٌم ُماـ قمٚماام  أهاؾ اًمًاٜم٦م إن اخلاالف سمٞماٜمٝمؿ وسمالم

أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ظمالٌف صقرّي ًمٗمٔمّل 
(1)

- 

ٟماااف اخلٌٞمثااا٦م اعمتجاااددة  اًمتااال هااال ُمٔمٝماااٌر ًمتٚماااؽ آقمت٘مااا٤مدات اًمردّيااا٦م ًمٚمٛمرضمئااا٦م وُماااـ صاااقر اعرضمااا٤م  وأخقا

ٌم ُماااـ  ااااؿ هاا٤م ذيمرشُماااف أقمااااله، واًمتاال شماااؿ إطمٞم٤مؤهااا٤م وسمُثٝماا٤م وشمزيٞمٜمٝمااا٤م هاااق ُماا٤م فمٝمااار سماااف قمٚمٞمٜماا٤م أىماااقا اجلٝمٛمٞماا٦م وأضا

ٌُٝمؿ ُمـ اعمتزًمٗملم ًمٚمٓمقاهمٞما٧م ُماـ اًمًاالـملم، وأصاح٤مِب دياـ اعمٌتدقم٦م أهِؾ إهقا  ذم هذه  إزُم٤من، وهم٤مًم

ـٌ نٌف اعمٚمقك- اعمٚمقك يمام قمؼّم سمٕمض اًمًٚمػ قمـ اعرضم٤م  ىمدياًم   سم٠منف دي

 وُمـ ذًمؽ ىمقلؿ:

 يمٗمر إٓ سم٤مجلحقد ٓ- 

 أي أن اًمٙمٗمر ُمٜمحٌٍم ذم هذا اًمٜمقع وم٘مط )يمٗمر اًمتٙمذي٥م(- ؛ٓ يمٗمر إٓ يمٗمر اًمتٙمذي٥م 

  آؾمتحالل )اؾمتحالل اًمٕمٛمؾ اًمذي هق يمٗمٌر سمٜمص اًم٘مرمن أو اًمًٜم٦م أو سم٤معو٤مع(-ٓ يمٗمر إٓ ُمع 

  ِا وإن اًمٙمٗماَر حمّماقٌر ذم آقمت٘ما٤مد وم٘مااط، وًماٞمس رٌ  ُماـ أقماامل اجلاقارِح يمٗماارً  ؛ٓ يمٗماَر إٓ سم٤مٓقمت٘ما٤مد 

ُمااااـ اعمٚماااا٦م سمٜمٗمًااااف، إٓ أن يٙمااااقن ُمٕمااااف آقمت٘ماااا٤مد، وآقمت٘ماااا٤مد اًمااااذي يٙمااااقن ُمٕمااااف هااااق: شمٙمااااذي٥ٌم  ٤مأيمااااؼم خمرضًماااا

 حقد، أو اؾمتحالل اًمٙمٗمر-وضم

  ًُح ا، وطمتااااك ُيٕمَٚمااااَؿ اٟمِمااااا ٓ يمٗمااااَر إٓ أن ي٘مّمااااد اعٟمًاااا٤مُن اًمٙمٗمااااَر، أي ي٘مّمااااد ويريااااد أن َيِّمااااػَم يماااا٤مومر را

 صدره سم٤مًمٙمٗمر-

  ًرقمّل قمااغم أنااف يمٗمااٌر أيمااؼم اأيمااؼَم سمٜمٗمًااف، سمااؾ طمٞماا٨ُم صمٌاا٧َم اًماادًمٞمُؾ اًمِماا ا أنااف ًمااٞمس رٌ  ُمااـ إقمااامِل يمٗماار

 ومٛمٕمٜم٤مه أنف دًمٞمٌؾ قمغم يمٗمِر اًم٘مٚم٥ِم-!

 ٝمذه يمٚمٝم٤م ُمـ صقِر وأخقان اعرضم٤م  اخلٌٞمث٦م اًمتل ٟمؼمأ إمم اهلل ُمٜمٝم٤م-وم

                                      
يمت٥م وٚم٦م ُمـ اًمٕمٚمام  ذم سم٤مب اعرضم٤م ، وسمٞم٤من أىمقال اًمٜم٤مس ومٞمف وٟم٘مض يمالُمٝمؿ شمٗمّمٞمال، وهـ يمت٥م ذم ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤مسيـ: ؾمٗمر  (٧)

، شاًمتٌٞم٤من ًمٕمالىم٦م اًمٕمٛمؾ سمٛمًك اعيامن»، وأيب ُمٕم٤موي٦م قمكم أمحد ؾمزف ذم يمت٤مسمف شذم اًمٗمٙمر اعؾمالُمل فم٤مهرة اعرضم٤م »٤مسمف: احلقازم ذم يمت

طم٘مٞم٘م٦م اعيامن وسمدع اعمرضمئ٦م ذم اًم٘مديؿ »، واًمِمثري ذم رؾم٤مًمتف اعمختٍمة: شسمرا ة أهؾ احلدي٨م واًمًٜم٦م ُمـ سمدقم٦م اعمرضمئ٦م»واًمٙمثػمي ذم 

، وىمد ٟم٘مض أهؾ اًمٕمٚمؿ اعرضم٤م  اعمٕم٤مس ذم قمدد شجمٛمؾ أىمقال اًمًٚمػ ذم ذم اعرضم٤م  وأهٚمف»اًمتقٟمز ذم رؾم٤مًمتف: ، وأبق قمٌد اهلل شواحلدي٨م

ٕيب حمٛمد اعم٘مدد،  شإُمت٤مع اًمٜمٔمر ذم يمِمػ ؿمٌف ُمرضمئ٦م اًمٕمٍم»ٕيب ىمت٤مدة اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل، و شطمقل ُمرضمئ٦م اًمٕمٍم»ُمـ اًمرؾم٤مئؾ ُمـ أمهٝم٤م: 

 ٕيب قمٌٞمدة قمٌد اًمٙمريؿ اًمِم٤مذزم-- اًمخ- شل احل٤ميمٛمٞم٦م واجلٝم٤مدشم٠مؾمٞمس اًمٜمٔمر ذم رد ؿمٌف ُمرضمئ٦م اًمٕمٍم طمق»و
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: إن وأُم٤م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ٟمٍَمهؿ اهلل وأقمّزهؿ ويمث ر ؾمقادهؿ وم٢مهنؿ يٕمت٘مدون وي٘مقًمقن يمام ؾمٌؼ

اعيامن هاق ىماقل وقمٛماؾ وٟمّٞما٦ٌم، يزياد وياٜم٘مص، وإن واّده وهاق اًمٙمٗماُر يٙماقن: سم٤مٓقمت٘ما٤مد، واًمِماّؽ، واًم٘ماقل، 

 واؾماااتٙم٤ٌمٍر، أو يمٗماااَر واًمٗمٕماااؾِ 
ٍ
، أو يمٗماااَر إسمااا٤م  ِك، ومٞمٙماااقن يمٗماااَر شمٙماااذي٥ٍم، أو يمٗماااَر ضمحاااقٍد، أو يمٗماااَر ؿماااؽ  ْ ، واًماااؽم 

إقمراٍض، أو يمٗمَر ضمٝمٍؾ- وي٘مقًمقن: إن ُم٤م صم٧ٌَم سم٤مًمادًمٞمؾ اًمنماقمّل أناف يمٗماٌر خمارٌج ُماـ اعمٚما٦م ومٝماق يمٗماٌر ي٘ما٤مل هاق 

ُ َٙمااُؿ سمٙمٗمااِره إذا شمااقوّمرت ذوُط احلٙمااؿ يمٗمااٌر، وُي٘ماا٤مُل: ُمااـ ومٕمٚمااف ومٝمااق يماا٤مومٌر، صمااؿ اًمِمااخص اعمٕماالّمُ )اًمٗم٤مقمااؾ( 

ٟمُِٕمااُف- وٓ ُي٘ماا٤مُل ومٞمااف )أي ومااٞمام صمٌاا٧َم سم٤مًماادًمٞمؾ اًمنمااقمّل أنااف يمٗمااٌر(: ٓ، طمتااك ٟمٜمٔماار إمم اًمٗم٤مقمااِؾ هااؾ  واٟمتٗماا٧ْم ُمقا

 اقمت٘مَد اًمٙمٗمَر أو ٓ، أو ٟمٜمٔمر هؾ اؾمتحّؾ ومٕمَؾ هذا اًمٙمٗمر أو ٓ، أو ٟمٜمٔمر هؾ هق ُمٙمّذب وضم٤مطمٌد أو ٓ-

ٌّٜم٤م   قمغم الُدى وأن يٕمٞمذٟم٤م ُمـ ُمْمالت اًمٗمتـ-ٟم٠ًمل اهلل أن يث

ًٓ شمٜمٌٞماف ُمٝمااؿ وماؼ سمٕمااَض ُماا٤م شم٘مااّدم  : هاا٤م يٜمٌٖمال أن ُيٕمااَرف أن سمٕمااض اًمٕمٚماام  ُمااـ أهااؾ اًمًااٜم٦م ىماد ي٘مااقل ىمااق يقا

، وهااق ذم اجلٛمٚماا٦م قمااغم قم٘مٞماادة أهااؾ ٤مُمااـ إىمااقال اًمتاال ومٞمٝماا٤م إرضماا٤مٌ ، ُمااـ اًماادرضم٤مت اخلٗمٞماا٦م وإىمااؾ ووااقطًم 

ًٓ اًمًااٜم٦م واجلامقماا٦م، ًمٙمااـ أظمٓماا٠م وأداه اضمتٝماا ًمٚمٛمرضمئاا٦م، ومٛمثااؾ هااذا ٓ ٟمًاا٤مرع  ٤مُدُه إمم ىمااقٍل فمٜمّااف احلااؼ  واومااَؼ ىمااق

، وماا٢من يماا٤من 
ِ
ُمااـ اًمٙمااالم قمٚمٞمااف ًمٌٞماا٤من زًمتااف واًمتحااذير ُمٜمٝماا٤م ومٞم٘ماا٤مل ُمااثال: أظمٓماا٠م وواومااؼ ٓ سمااد سمقصااٗمف سم٤معرضماا٤م 

 ًٓ اا٥ُم اعٟمًا٤مُن إمم أفمٝماار  اعمرضمئا٦م ذم يمااذا، وىماا٤مل ىماق ًَ اه إمم ىمااقل اعمرضمئا٦م وهااق يمااذا ويماذا- وإٟمااام يٜم وأيمثاار ُماا١مد 

ٌّاا٧م وآطمتٞماا٤مط واًمااقرع ذم ٟمٕماا٧ِم أطمااٍد سم٤مًمٌدقماا٦ِم، و اًمٕمٚمااام  وُمااـ فمٝمااَر  ٓ ؾمااٞمامُماا٤م قمٜمااده- وسم٤مجلٛمٚماا٦م جياا٥م اًمتث

ياف ذم  ة نر  اف قمٜمٝما٤م، وؿماد  ُماف سم٤مًمًاٜم٦م ُماٜمٝمؿ، وفمٝمار طمرصاف قمٚمٞمٝما٤م وذسمُّ سُمُف وظماػُمُه وقُماِرَف اًمتزا ومْمُٚمُف ويمُثَر صقا

 اشم ٤ٌمقمٝم٤م-

 ًمتٙمٗمػم؟وأُم٤م ىمقل اًم٤ًمئؾ: وُم٤م ىمقًمٙمؿ ذم ُم٠ًمخ٦م ا

إِذ اًمٙمٗمااُر واادُّ  ؛وماارٌع قمااـ ُمًاا٠مخ٦م اعؾمااالم واعيااامن : أن ُمًاا٠مخ٦م اًمتٙمٗمااػم هاالوماا٤مجلقاب سمحٛمااد اهلل شمٕماا٤ممم

رُك سمااا٤مهلل وهاااق واااد اًمتقطمٞماااد- وٟمحاااـ سمحٛماااد اهلل شمٕمااا٤ممم قماااغم ُماااذه٥م أهاااؾ اًمًاااٜم٦م ااعياااامن، وُماااـ اًمٙمٗماااِر اًمِمااا

ه وُمٕمرومااا٦م ُمااا٤م يٜم٤مىمْماااف ويْمااا٤مّده، واجلامقمااا٦م يماااام ذيمرٟمااا٤م ذم يماااؾ إباااقاب، وُمٜمٝمااا٤م ُمًااا٠مخ٦م اعياااامن طماااّده وُمًااااّم 

وُمٕمرومااا٦م اًمتقطمٞماااد هلل رب اًمٕمااا٤معملم ذم رسمقسمٞمتاااف وأخقهٞمتاااف وذم أؾماااامئف وصاااٗم٤مشمف ؾماااٌح٤مٟمف، وُمٕمرومااا٦م ُمااا٤م ياااٜم٘مض 

، وُماا٤م خياارج سمااف اعمًااٚمؿ ُمااـ اعؾمااالم ذًمااؽ ويٗمًااده، وُمٕمروماا٦م ُماا٤م ياادظمؾ سمااف اًمٙماا٤مومر ذم اعؾمااالم ومٞمّمااػم ُمًااٚماًم 

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل- اُمرشمدً  ا ومٞمّمػم يم٤مومرً 

 ٟمحـ قمغم ُمذه٥ِم قمٚمامئٜم٤م وأئٛمتٜم٤م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م- ذم يمؾ ذًمؽ

وُمًاا٠مخ٦م اًمتٙمٗمااػم واًمٙمااالم ومٞمٝماا٤م ي١مظمااذ ُمااـ جمٛمااقع يمااالم اًمٕمٚمااام  ذم يمتاا٥م اًمٕم٘م٤مئااد واعيااامن واًمتقطمٞمااد، 



855  

  

 وأطمٙماااا٤مم وأطمٙم٤مُمٝماااا٤م ,ُمٜمٝماااا٤م وإياااا٤ميمؿ اهلل أقم٤مذٟماااا٤م–ويمتاااا٥م اًمٗم٘مااااف ذم إبااااقاب اًمتاااال يٕم٘مااااده٤م اًمٗم٘مٝماااا٤م  ًمٚماااارّدة 

اااف د- -اعمرشماااد ٌّ قماااغم ظمٓمااا٠م ُماااـ يٕمتٛماااد ذم ومٝماااؿ أطمٙمااا٤مم ُمًااا٠مخ٦م اًمتٙمٗماااػم قماااغم ُمااا٤م ذم يمتااا٥م اًمتقطمٞماااد  ائااااًم ولاااذا ٟمٜم

وأىمااااقال اًمٗم٘مٝماااا٤م   شاًمٗم٘مااااف»صمااااؿ ئمااااؾ يٓمٚمااااؼ إطمٙماااا٤مَم سماااادوِن ُمٕمروماااا٦م سمااااا  ٤مواًمٕم٘مٞماااادة وم٘مااااط، يِماااادو ُمٜمٝماااا٤م ـمروًماااا

ئ٘مٝمؿ وذوطمٝمؿ-  وـمرا

ٕمٛمٚمٞما٦م وهمػمها٤م، وذم قمٍمٟم٤م يُمت٧ٌِم قمدة ُم١مًمٗم٤مت ذم هذه اعم٠ًمخ٦م وذم سمٞم٤من ٟماقاىمض اعؾماالم اًم٘مقًمٞما٦م واًم

ُمٜمٝم٤م اجلّٞمد وُمٜمٝم٤م دون ذًمؽ، وـم٤مًم٥ُم اًمٕمٚمؿ يًاتٗمٞمد ُمٜمٝما٤م، ويًؽمؿِماُد اًمٕمٚماام  إُمٜما٤م  وياراضمٕمٝمؿ ذم ُماقاـمـ 

اعؿمٙم٤مل، ويتاذيمر اًمٗم٤مئادة اًمتال ُمارت قماـ ؿماٞمخ اعؾماالم اسماـ شمٞمٛمٞما٦م ذم يمثارة اًمٙمتا٥م
(1)

ويٙمثِاُر ُماـ اًمادقم٤م   ،

ومٞماؾ، وما٤مـمَر )يدقمق سمف ذم اومتتا٤مح صاالشمف ُماـ اًمٚمٞماؾ:  اًمذي يم٤من اًمٜمٌل  مهللا رب ضمؼمياؾ وُمٞمٙم٤مئٞماؾ وإها

اًمًااٛمقاِت وإرض، قماا٤مملَ اًمٖمٞماا٥م واًمِمااٝم٤مدة، أناا٧م نٙمااؿ سماالم قمٌاا٤مدك ومااٞمام يماا٤مٟمقا ومٞمااف خيتٚمٗمااقن، اهااد  حاا٤م 

ط ُمًت٘مٞمؿ (اظمُتٚمَِػ ومٞمف ُمـ احلؼ  سم٢مذٟمَِؽ، إٟمؽ هتدي َُمـ شمِم٤م  إمم سا
(2)

 واًمتقومٞمؼ سمٞمد اهلل وطمده- ،

 اعم٠ًمخ٦م )ُم٠ًمخ٦م اًمتٙمٗمػم(:وأذيمر هٜم٤م وال ُمٗمٞمدة ذم هذه 

 شاًمٗمٕماؾ»- هاذا هاق آؾماتٕمامُل إيمثار، وىماد يًاتٕمَٛمُؾ ًمتٙمٗماػم -اًمتٙمٗمػم هق احلٙمُؿ سمٙمٗمِر اًمِمخص :أوٓ

، أو ىماااقل، أو اقمت٘مااا٤مٌد وُمٜماااف ومٕماااٌؾ أو شماااْركٌ ,ًمٗمٕماااؾ اًمٗماااال  ُماااـ أومٕمااا٤مل اعمٙمٚمٗمااالم وُمٕمٜمااا٤مه طمٞمٜمٝمااا٤م احلٙماااُؿ سمااا٠من ا

ٌر وظماااروٌج ُماااـ دائااارة اعؾماااالم، وهاااق اًمتٙمٗماااػم اعمٓمٚماااؼ ذم حمٙماااقٌم قمٚمٞماااف ذم ديٜمٜمااا٤م وذيٕمتٜمااا٤م سم٠مناااف يمٗمااا ,اًمِماااؽ

 آصٓمالح-

ٌ  يم٤من ُمٓمٚم٘مً  :٤مصم٤مٟمٞمً  وهق احلٙمؿ سم٠من اًمٗمٕمؾ أو اًمؽمك، أو اًم٘مقل أو آقمت٘ما٤مد وُمٜماف اًمِماؽ، , ٤ماًمتٙمٗمػم ؾمقا

وهق احلٙمؿ سم٠من اًمِمخص اعمٕملّم اًمٗمال  ىمد اٟمٓمٌؼ قمٚمٞمف اًمٙمٗماُر ومٝماق يما٤مومٌر ظما٤مرج ُماـ , ٤م، أو يم٤من ُمٕمّٞمٜمً ,يمٗمرٌ 

ٓ جياقز اًم٘ماقل سماف إٓ سمؼمها٤مٍن ُمااـ ؛ رقمٞم٦ماهااق طمٙماٌؿ ذقماّل، يمٙماؾ إطمٙما٤مم اًمِماا ,٦م اعؾماالم، هماػُم ُمًاٚمؿٍ ُمٚما

 ، سمٛمٕمٜمك أن شمدل اًمنميٕم٦م اعمٓمٝمرة قمٚمٞمف دًٓم٦م سمّٞمٜم٦م-اهلل 

 ومام صح اًمدًمٞمؾ ُمـ اًم٘مرمن واًمًٜم٦م وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤ممه٤م قمغم أنف يمٗمٌر ومٜم٘مقل هق يمٗمٌر-

 ًمٌٞم٤من احلُٙمِؿ وًمٚمتخقيػ واًمزضمر واًمردع- ؛رٌ ومٜم٘مقُل: َُمـ ومٕمؾ يمذا ومٝمق يم٤موم وٟمٓمٚمُِؼ 

صماؿ اًمِمااخص اعمٕماالّم، أي ومااالن سماـ ومااالن اًمااذي وىمااع ُمٜماف هااذا اًمٗمٕمااُؾ ٟمحُٙمااُؿ قمٚمٞماف سم٠منااف يماا٤مومٌر إذا شمااقومرت 

ٟمُِع متٜمَع ُمـ إي٘م٤مع اًمٙمٗمِر قمٚمٞمف  وهذا هق: شمٙمٗمػُم اعمٕملّم- ،ذوط اًمتٙمٗمػم ومل شمقضمْد ُمقا

                                      
ومٛمـ ٟمقر اهلل ىمٚمٌف هداه سمام يٌٚمٖمف  ؛وىمد أوقم٧ٌم إُم٦ُم ذم يمؾ ومـ ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمؿ إيٕم٤مسم٤م»يٕمٜمل ىمقل ؿمٞمخ اعؾمالم اعمت٘مدم ىمٌؾ ُورْي٘م٤مت:  (٧)

 -شُمـ ذًمؽ، وُمـ أقمامه مل شمزده يمثرُة اًمٙمت٥م إٓ طمػمًة ووالٓ

 -(، وصححف إًم٤ٌم ٧425(، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )162١(، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )١4١اود )ؾمٜمـ أيب د (2)
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 ومٛمٜماف ف،صمٌقشمِا درضما٦مُ  طمٞما٨م ُماـ اًمنماقمٞم٦م إطمٙما٤مم ؾما٤مئر ؾماٌٞمؾ فُ ومًاٌٞمٚمُ   ٌذقماّل  طمٙماؿ أناف قمرومٜما٤م إذا :٤مصم٤مًمثً 

اا٤مد إصااٜم٤مم وإوصماا٤من  اٞم٘مـ ُم٘مٓمااقٌع سمااف، ُمث٤مًُمااُف: يمااقن اًمٞمٝمااقد واًمٜمّماا٤مرى يمٗماا٤مرً ُمًاات هااق ُماا٤م ٌّ ويمااذا اًمقصمٜمٞمااقن قم

ااا٤مد اًمٌ٘مااار ُماااـ  ريمل اًمٕمااارب اًماااذيـ سُمٕمااا٨م رؾماااقل اهلل ايماااام يمااا٤من قمٚمٞماااف طمااا٤مُل ُمِمااا ٌّ وماااٞمٝمؿ، ويماااام قمٚمٞماااف طمااا٤مُل قم

٤ٌّمد سمقذا  ٤مٜمد طم٤مًمٞمً الٜمدوس ذم ال ، وأؿمٙم٤ملؿ ُمـ يماّؾ أصاح٤مب إديا٤من واعمٚماِؾ هماػم ُمٚما٦م شاًمٌقذيقن»ويمذا قم

 ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ طم٤ملؿ- اعؾمالم، وُمـ مل يدظمؾ ذم اعؾمالم وٓ اٟمت٥ًَم إًمٞمف ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت،

 رورة، وجياا٥م قمااغم يمااؾاُم٘مٓمااقٌع سمااف وهااق ُمٕمٚمااقم ُمااـ اًمااديـ سم٤مًمْماا ,اأي يمااقهنؿ يمٗماا٤مرً ,ومٝماا١مٓ  يمٗمااُرُهؿ 

 ُمًٚمؿ قمرومٝمؿ أن يٕمت٘مد أهنؿ يمٗم٤مٌر-

وُمٜمااف ُماا٤م هااق ُمٚمحااٌؼ سماااذًمؽ يم٤معمرشمااد اًمااذي ّسح وأقمٚمااـ سم٤مٟٓمت٘ماا٤مل إمم ُمٚمااا٦م أظماارى همااػم ُمٚماا٦م اعؾماااالم، 

 يمٛمـ يتٜمٍّمون واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل وُيٕمٚمٜمقن يمٗمرهؿ سمديـ اعؾمالم ورومْمف وآٟمت٘م٤مل إمم ديـ اًمٜمّم٤مرى-

ٌّئاالم ٛم٦م اًمٙمااذاب ًمٕمٜمااف اهلل، وأتٌااوىمرياا٥ٌم ُمٜمااف يمٗمااُر َُمااـ اشمٌااع ُمااّدقمل ٟمٌااّقٍة يم٠متٌاا٤مع ُمًااٞمٚم ٤مع اًمدضم٤مضمٚماا٦م اعمتٜم

 سمااف ويًااتٝمزئ اًمااديـ ويًاا٥ّم  ريِح ااًمّماا سماا٤مًمٙمٗمر جياا٤مِهر ُمااـ ,اعمرشمااد ذم يمٚمااف وهااذا,صمااؿ ىمرياا٥ٌم ُمٜمااف  ،اًمٙمااذاسملم

ٌَْس  ٓ واوااح سمِمااٙمؾٍ  أقمٔمااؿ وأووااح ُمااـ يمٗماار  يمٗمااره يٙمااقن ُمااـ هاا١مٓ  وُمااـ اًمتٙماارر، ُمااع ٓ ؾمااٞمامو ومٞمااف، ًماا

 وهٙمذا- -اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى-

طمٙمااٌؿ اضمتٝماا٤مدّي  ٙمااؿ سمااف اًمٗم٘مٞمااف اعم١مّهااُؾ يماا٤محلٙمؿ قمااغم طماا٤ميمٍؿ سم٠منااف يمٗمااَر ٕنااف مل  ؛ُماا٤م هااق دون ذًمااؽ وُمٜمااف

ومل  ٙمؿ سمٌم  ُمٜمٝم٤م، أو ُماـ طمٙماؿ سمٌٕمْماٝم٤م  ٤م ٙمؿ سم٤مًمنميٕم٦م، وم٢من ذًمؽ درضم٤مٌت شمتٗم٤موُت: يمٛمـ ٟمٌذه٤م رأؾًم 

ًٓ  ادون سمٕماٍض سمحٞما٨م يٛمٙماـ أن ياّدقمل أو ُياّدقمك ًماف أن ًماف قماذرً  سماف، وُماـ هاق ُمتّماّقٌر ومٞمااف وماٞمام مل  ٙماؿ  وشما٠مّو

ـْ ٓ، وهمػم ذًمؽ ُمـ إُمثٚم٦م وهق يمثػٌم ضمدً   -اؿمٌٝم٦ٌم وشم٠مويٌؾ، وَُم

ويمٛمااـ يمٗمااار سمٗمٕمااٍؾ ُمٙمّٗمااار وىمااع اخلاااالف سماالم اًمٕمٚماااام  ذم اًمتٙمٗمااػم سماااف، وشماارضّمح قمٜماااد اًماإٌمِض اًمتٙمٗماااػُم سماااف، 

ٌْس اًمّمٚمٞم٥م، ويمؽمك اًمّمالة شمريمً   وهٙمذا- -سم٤مًمٙمٚمٞم٦م- ٤مشم٤مُم   ٤ميمٚم

، ٤مقمٚمٞماف ىماد يٙماقن فمٜمًٞما لٜماتٙمٗماػم أي دًمٞمٚماف اًماذي أظماذ ُمٜماف وسمُ ُم٠مظمذ اًم»ي: ىم٤مل اًمِمٞمخ حمٛمد أنقر يمِمٛمػم

وٓ يٜمٌٖمال أن ئماـ أن اًمتٙمٗماػَم  ،إذا شماردد ذم ؿماخص أهاق ُمًاٚمؿ أم ٓ وٟمٔمػمه اًمٕمٛمؾ سم٤مًمٔمـ ذم طم٤مًم٦م اجلٝم٤مد

سمااؾ اًمتٙمٗمااػم طمٙمااٌؿ ذقماال، يرضمااع إمم إسم٤مطماا٦م احاا٤مل وؾمااٗمؽ اًماادم ؛ ذم يمااؾ ُم٘ماا٤مم ٤موٟمٗمٞمااف يٜمٌٖماال أن ياادرك ىمٓمًٕماا

ـ  اومٛم٠مظمااااذه يمٛم٠مظمااااذ ؾماااا٤مئر إطمٙماااا٤مم اًمِماااا ؛ؿ سماااا٤مخلٚمقد ذم اًمٜماااا٤مرواحلٙماااا رقمٞم٦م؛ ومتاااا٤مرًة ُياااادَرُك سمٞم٘ماااالٍم، وشماااا٤مرًة سمٔماااا

ُد ومٞمااف، وُمٝمااام طمّمااؾ شمااردٌد وماا٤مًمقىمػ ومٞمااف قمااـ اًمتٙمٗمااػم أومم د  إيمٗماا٤مر اعمٚمحااديـ ذم »ُمااـ  ،ـها شهم٤مًماا٥ٍم، وشماا٤مرًة ُيااؽَمَ
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شاًمتٗمرىم٦م»ُمـ اًمٖمزازم ذم  ا، ُمًتٗمٞمدً شضوري٤مت اًمديـ
(1)

- 

 ٤مؿمااٞمئً  سماا٠من احلٙمااؿ ذم اًمقاطمااد اًمٗم٘مٞماف ُمااـ اًمااؽمددُ  وي٘مااعُ  اًماااُٛمٗمتلم، اًمٗم٘مٝما٤م  ُمااـ آظمااتالُف  ي٘مااع يمااامو :٤مراسمًٕما

 شمٙمٗماااػم أي اًمٗم٤مقماااِؾ، قماااغم اًمٙمٗمااار إي٘مااا٤مع ذم واًماااؽمددُ  آظماااتالُف  ي٘ماااع يماااذًمؽ ٓ، أو يمٗمااارٌ  اعمٙمّٚمٗمااالم أومٕمااا٤ملِ  ُماااـ

ٟمع وشمٓمٌٞم٘مٝم٤م- اًمٜمٔمر ذم آظمتالف سم٥ًٌم اعمٕملّم،  ذم اًمنموط واعمقا

 ًً  أن ؾماٌؼ هاـ أي اعؾماالم، أهاؾِ  ُماـ أطمادٍ  شمٙمٗماػم قماغم اعىمادامُ  جيقز ٓ وم٢مٟمف ؛ؾمٌؼ ُم٤م قمغم وسمٜم٤م ً  :٤مظم٤مُم

 طمٙماااؿ سمااا٤مًمتٙمٗمػم احلٙماااؿ وٕن ،شمٕمااا٤ممم اهلل ذيٕمااا٦م ُماااـ سمؼمهااا٤منٍ  إٓ اعؾماااالم، قم٘مااادُ  ًماااف وصمٌااا٧َم  سم٢مؾماااالُمف طُمِٙماااؿ

 أذٟم٤م: يمام وصمٌقشمف ووقطمف درضم٤مُت  شمتٗم٤موت ذقمّل 

  ًًٚمٛمقن أو أيمثُرهؿ وُمتقؾّمآمقهؿ، ورسماام اؾماتقى اًمٕما٤ممِل واًمٕما٤مُّملُّ ذم يٕمروُمُف اعم اوم٢من اًمقاوَح ُمٜمف ضمد

وشمٌاااا٤مرك وشمٕماااا٤ممم وشم٘ماااادس، ويًاااا٥ّم ديٜمااااف،  ُمٕمرومتااااف، يماااإٌمض إُمثٚماااا٦م اعمٌّٞمٜماااا٦م أقماااااله، ويمٛمااااـ يًاااا٥ّم اهلل 

وما٢من هاذا ٓ  تا٤مُج إمم أن ُيٗمتِال  ؛ُماع اًمتٙمارر ُماثال ٓ ؾماٞمامويًتٝمزئ سمف سمِمٙمؾ سيح واوٍح ٓ ًماٌَس ومٞماف، و

 ٕن يمؾ اًمٜم٤مِس قمٚمامُ  سم٠من هذا اًمٕمٛماؾ يمٗماٌر أيماؼم خمارٌج ُماـ ُمٚما٦م اعؾماالم، ومَٛماـ رأى ُماـ يٗمٕماؾ ذًماؽ ومٞمف قم٤ممِلٌ 

ـٍ ويٕمذسماف ُماثال, ٤مومل يٙمـ ُُمٙمَرهً  وما٢من , ٤م، وٓ يما٤من جمٜمقًٟما,يم٠من يٙمقن ـم٤مهمٞم٦ٌم ُيٙمِرُهُف قمغم ومٕمؾ ذًمؽ ذم ؾماج

 وم٢مٟمف  ٙمؿ سمٙمٗمره- ,اعمجٜمقن اعمًٚمَؿ حمٙمقٌم سم٢مؾمالُمف وٓ شمّمحُّ رّدشُمفُ 

  ًها٤م ىماد ي٘ماع اخلاالف سمالم أهاؾ اًمٕمٚماؿ ومٞماف ُماـ إقماامل هاؾ هاق يمٗماٌر أو ٓ، أو اأُم٤م هماػُم اًمقاواح ضماد ،

نموط اي٘ماااع اخلاااالُف واًماااؽمدد ذم شمٙمٗماااػم وم٤مقِمٚمِاااِف سمٜمااا٤مً  قماااغم: هاااؾ ًماااف قماااذٌر أو ٓ، أي هاااؾ شماااقومرت ذم طم٘ماااف اًمااا

ٟمع ًمٚمحٙمؿ قمٚمٞماف سما٤مًمٙمٗمِر أو ٓ- ٓ ياتٙمٚمؿ ومٞماف َُماـ ًماٞمس ُماـ أهاؾ ومٝماذا جيا٥ُم أن ُياؽَمك ًمٚمٕمٚماام  و -واٟمتٗم٧م اعمقا

ٕناااف ُمٔمٜمااا٦م اخلٓمااا٠م، واخلٓمااا٠م ذم هاااذا اًمٌااا٤مِب قماااغم وضماااف اخلّماااقص ظمٓماااػٌم وأُماااُره صااإم٥ٌم، حااا٤م ورد ذم  ؛اًمٕمٚماااؿ

اًمنميٕم٦م ُمـ اًمتحذيِر ُمـ اعىمادام قماغم شمٙمٗماػِم ُمًاٚمٍؿ سمٖماػم طماؼ واعمٌا٤مدرِة إًمٞماف، واًمققمٞماد قماغم ذًماؽ، ومٞمخِماك 

ـُ احلريُص قمغم ديٜمف واًمٜمج٤مة ذم مظمرشمف   أن يٙمّٗمر َُمـ ٓ يًتحؼ اًمتٙمٗمػم ومٞمٌق  سم٤مًمققمٞمد اًمِمديد-!اعم١مُم

ٟمٜم٤م الدى واًمًداد- ،واهلل أقمٚمؿ  -وٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يرزىمٜم٤م وإظمقا

 -٤مظم٤مًص  ا ُمـ اًمٜمٔمر إمم يمؾ ُم٠ًمخ٦م ٟمٔمرً ٓ سمد ومٞمحت٤مُج إمم شمٗمّمٞمؾ، و ؛وأُم٤م اًمٙمالم قمغم شمريمٞم٤م وواىمٕمٝم٤م

 ُماا٤م ذيماارُت ومااٞمام ؾمااٌَؼ وماا٢من اًمقاضماا٥َم قمااغم قمٛماا
ِ
ّرقمقا ذم اقِم اعظمااقة أن يًاا٠مخقا اًمٕمٚمااام  وٓ يتًااوقمااغم وااق 

شمٙمٗمػِم اًمٜما٤مس، سمٛمجارد ُما٤م ي٘مارأون ويٗمٝمٛماقن ُماـ قمٌا٤مرات اعما١مًمٗملم ذم اًمٙمتا٥م، وما٢من هاذا ُماـ أؾما٤ٌمب اًمٖمٚماط 

اااؼ ُمااا٤م يٗمٝمُٛماااُف ُماااـ شمٚماااؽ اًمٙمتااا٥م، ومااارسمام أظمٓمااا٠م ذم اًمٗمٝماااؿ شاًمٕمااا٤مُّمّل »ٕن إخ  ؛اًمٗمااا٤مطمشِ  ٌّ ورسماااام أظمٓمااا٠م ذم  ،يٓم

                                      
 -(٧٧١، ٧٧4إيمٗم٤مر اعمحديـ ذم ضوري٤مت اًمديـ )ص  (٧)
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 ٞمٝمام، ومٞمحّمؾ وم٤ًمٌد يمٌػم-!اًمتٓمٌٞمؼ، ورسمام أظمٓم٠م ذم يمٚم

 ,أيمثرهااا٤م,ؽمك ُمًااا٤مئؾ اًمتٙمٗماااػم ًمٚمٕمٚماااام ، وقمااغم اًمِمااا٤ٌمب أن يٕمٚمٛماااقا أهنااا٤م وًمااذًمؽ ٟمٙمااارر وٟماااقيص سمااا٠من شُماا

 اًمٕمادا  يٜمّماٌقا  وٓ جلامقما٦ٍم، وٓ ًمِماٞمٍخ  وٓ ًم٘ماقلٍ  أطمادٌ  يتٕمّّم٥م ومال آظمتالُف، ومٞمٝم٤م ُ تٛمؾ اضمتٝم٤مدٍ  ُم٤ًمئؾ

أنااااا٤مٍس أو ـم٤مئٗمااااا٦م، هاااااـ ؾماااااٌٞمُؾ شمٙمٗماااااػمهؿ  ٝمؿ ًمااااإٌمٍض سمًااااا٥ٌم آظماااااتالف ذم شمٙمٗماااااػم ؿماااااخٍص أوسمٕمْمااااا ُماااااـ

اًمٕمٚمؿ وم٤مـمٛم٠من ًماف ومٚمٞمٕمٛماؾ سماف، وُماـ مل يتٌالّم ًماف  آضمتٝم٤مد، سمؾ ُمـ سم٤مَن ًمف احلؼ سمٜمٗمًف وسمحثف وٟمٔمره ُمـ ـمٚم٦ٌمِ 

 ُمـ ذًمؽ-
ٍ
 ومٚمٞمحتْط، وًمٞمٕمذر يمؾُّ أطمٍد َُمـ ظم٤مًمٗمف ذم ر 

ااد ًِ اا هااذا هااق اًمًااٌٞمؾ اًمّمااحٞمُح، وإٓ ومٚمااـ يٙمااقن هٜماا٤مك صااالٌح وٓ إصااالٌح وىمااد ُيٗم رون اًمِماا٤ٌمُب ويٜمٗم 

ومٞمٙمقٟماقن  ؛وأهناؿ يٜمٍماون دياـ اهلل ٤مٜمقن صاٜمٕمً قمـ اًمديـ ويّمّدون قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل وهؿ  ًٌقن أهناؿ  ًا

 ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژىما٤مل اهلل شمٕما٤ممم:  -ُمٕمّرولم ًمٚمققمٞمد اًمِماديد-

طماااذر شمٕمااا٤ممم قمٌااا٤مده قماااـ اختااا٤مذ »: ىمااا٤مل اسماااـ يمثاااػم   [اًمٜمحاااؾ] ژ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

، ًمائال شَمازل ىمادم سمٕماد صمٌقهتا٤م، َُمَثاٌؾ عماـ يما٤من قماغم آؾمات٘م٤مُم٦م ومحا٤مد قمٜمٝما٤م وزل   ظماًل إجامن د أي ظمديٕم٦م وُمٙماًرا

ـَ  قمـ ـمريؼ الدى سم٥ًٌم إجامن احل٤مٟمث٦م اعمِمتٛمٚم٦م قمغم اًمّماد قماـ ؾماٌٞمؾ اهلل، ٕن اًمٙما٤مومَر إذا رأى أن اعما١مُم

وماا٢مذا يماا٤من هااذا - ـها شذم اعؾمااالمىمااد قم٤مهااده صمااؿ هماادر سمااف مل يٌااؼ ًمااف وصمااق. سم٤مًمااديـ وم٤مٟمّمااد  سمًااٌٌف قمااـ اًماادظمقل 

اًمّمّد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل وهذا اًمققمٞمد اًمِماديُد قمٚمٞماف ي٘ماع سمًا٥ٌم اًمتالقما٥م سما٤مٕجامن واخت٤مذها٤م ًمٚمخديٕما٦م واعمٙمار، 

سم٠مطمٙم٤مم اًمتٙمٗماػم واًمتٍماف ومٞمٝما٤م سمجٝماٍؾ  شاًمتالقم٥م»وم٢من ُم٤م ي٘مُع ُمـ اًمتٜمٗمػِم قمـ ديـ اهلل واًمّمّد قمٜمف سم٥ًٌم 

ؽ سمٙمثػٍم، يمام هق ُمٕمروٌف، ومٚمٞمحذر اًمِما٤ٌمب اعمج٤مهادون واًمادقم٤مة وهمٚمّق وشمٕمّّم٥ٍم واؾمتٕمج٤مٍل، أيمؼم ُمـ ذًم

 إمم اهلل ُمـ ذًمؽ أؿمّد احلذر- واهلل وزّم اًمتقومٞمؼ-

 سم٘مل أن أؿمػم إمم أؿمٞم٤م :

  اجلا٤مُمع ذم ـمٚما٥م »اعمِما٤مر إًمٞمٝما٤م، ومٝمال شمتٛمثاؾ ذم يمتا٤مب وم٠مُم٤م يمت٥م اًمِمٞمخ قمٌد اًم٘م٤مدر سماـ قمٌاد اًمٕمزياز

ٟمااا٤م سمٕماااض ُمااا٤م ذم هاااذا اًمٙمتااا٤مب ُماااـ أظمٓمااا٤م  ُمٜمٝمجٞمااا٦م وضمزئٞمااا٦م، وىماااد سمّٞمٜمااا٤م ُماااـ ىمٌاااُؾ وسمااالّم همػمُ  شريػااًمٕمٚماااؿ اًمِمااا

ومٚمؽُماضمااع، وأناا٤م أنّمااح اعظمااقة إتااراك قمااغم وضمااف اخلّمااقص سم٤مضمتٜماا٤مِب هااذا اًمٙمتاا٤مب، وم٢مٟمااف )اًمٙمتاا٤مب( قمااغم 

وم٤مئدشمااف ٓ يٙماا٤مد يًااتٗمٞمد ُمٜمااف آؾمااتٗم٤مدة اح٠مُمقٟماا٦م ُمااـ اخلٓمااؾ واًمِماآمط إٓ ـم٤مًماا٥ُم قمٚمااٍؿ درس اًمٕمٚمااقم وهنااؾ 

 دة ومٞمٝم٤م- وأُم٤م ُمـ مل يٙمـ ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ وم٤مًمٙمت٤مب ُمّي ًمف وظمٓمِر ذم طم٘مف-ُمٜمٝم٤م وأؾمس ًمٜمٗمًف ىم٤مقمدًة ضمٞم

وىمااد سمٚمٖمٜماال أن سمٕمااض اعظمااقة إتااراك يرياادون شمروتااف إمم اًمؽميمٞماا٦م، وأناا٤م أطمااّذُرهؿ ُمااـ ذًمااؽ ًمًااٌٌلم: 

إول هاااق ُمااا٤م شم٘مااادم، وٕن اًمٙمتااا٤مب ٓ يًاااتٗمٞمُد ُمٜماااف إٓ ـم٤مًمااا٥ُم قمٚماااٍؿ درس ومٜماااقن اًمٕمٚماااؿ ومتاااّرس، وـم٤مًمااا٥ُم 
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إذا ُوضِماااد وم٤مٕومْماااُؾ أن ي٘مااارأ اًمٙمتااا٤مَب سم٤مًمٕمرسمٞمااا٦م يماااام هاااق، أي سمااادوِن شمروااا٦ٍم- واًمًااا٥ٌم اًمثااا٤م : أن اًمٕمٚماااؿ هاااذا 

ـّ ًماف أهٚماف وُم١مّهالشماف، وشمروا٦م يمتا٤مٍب يمٝماذا نتا٤مُج  شمرو٦م يمت٤مٍب يمٝمذا هم٤مي٦ٌم ذم اًمّمٕمقسم٦م، وم٢من اًمؽمو٦م قمٚماٌؿ ووما

هااذا، وأُماا٤م أن ُي٘مااِدم سمٕمااُض اعظمااقة  ُمااٜمٝمام، ويٜماادر وضمااقد ٤مإمم قماا٤مملٍ سم٤مًمٚمٖماا٦م اًمٕمرسمٞماا٦م وسم٤مًمٗم٘مااف واًمنماايٕم٦م ُمتْمااّٚمٕمً 

ُمااـ اًمٕمرسمٞماا٦م وٓ إحاا٤مَم ًمااف ضمّٞمااٌد سم٤مًمٗم٘مااف وقمٚمااقم اًمااديـ ومٞمؽموااف وم٢مٟمااف يْمااّؾ  ٤مهااـ قماارَف ؿمااٞمئ٤م ىمٚمااٞمال أو ُمتقؾّماآمً 

، ومااال جيااقُز اعىمااداُم قمااغم هااذا سماادون اًمت٠مّهااؾ اًمااالزِم اًمااذي يْمااَٛمـ صااح٦م  ـُ اا
ًِ ااُد ُمااـ طمٞماا٨ُم ئمااـ أنااف ُ  ًِ ويٗم

َل ٟم٘مٚمٝماا٤م ًمٚمٛمٕمٜمااك إمم اًمٚمٖماا٦م اعمٕمٜمّٞماا٦م، واًمٖم٤مًماا٥ُم أن  تاا٤مَج ُمثااُؾ هااذا إمم ُمؽمواالم اًمؽمواا٦م ودىمتٝماا٤م وؾمااالُم٦َم ويمااام

صمااؿ ذم يمتاا٥م اًماادقمقة واًمٕم٘م٤مئاد واًمٗم٘مااف واًمؽمسمٞماا٦م ُماا٤م هااق أضمااَدُر وأومم سم٤مًمؽمواا٦م  -وُماراضمٕملم ىماا٤مدريـ ُمتٕماادديـ-

 وسم٠من ُيٜمنَمَ سملم اًمٜم٤مس ويقوّمر لؿ سم٠مؾمٕم٤مٍر هّٞمٜم٦م، واحلٛمد هلل-

 ِمااااٞمخ أيب حمٛمااااد اعم٘ماااادد، ومااااال أدري أّي يمتاااا٤مٍب اعم٘مّمااااقد، وًمٙمااااـ ُمااااـ وأُماااا٤م اعؿماااا٤مرة إمم يمتاااا٥م اًم

 وم٠منّمح سم٘مرا هت٤م- ؛شاًمرؾم٤مًم٦م اًمثالصمٞمٜمٞم٦م»: يمت٤مُب  أطمًـ يمت٥م اًمِمٞمخ أيب حمٛمد اعمت٠مظمرة، ذم هذا اًم٤ٌمب

  وأُماااا٤م اعمِماااا٤مريم٦م ذم آٟمتخ٤مسماااا٤مت وم٤مٕصااااُؾ أهناااا٤م ٓ دمااااقُز، ٕهناااا٤م: دقمااااٌؿ وشم٘مقياااا٦م ًمٚمتٓمٌٞمااااؼ حاااا٤م يًااااٛمك

شمٓمٌٞمااٌؼ لااذا اًمٜمٔماا٤مم اًمٙمٗماارّي، وٕهناا٤م ذم اًمٖم٤مًماا٥ِم أو ذم  ,وًمااق ذم اًمّمااقرة,، سمااؾ هاال شاًمااديٛم٘مراـمل»سم٤مًمٜمٔماا٤مم 

يمؾ إطمقال ذم اًمقاىمع اًمؽميمل وُم٤م ؿم٤ماف شمًتٚمزم شم٠مجٞمد طمزٍب ُمـ إطمزاب اًمٙما٤مومرة، أو شمرؿماٞمح رئاٞمٍس أو 

عمااـ يِماا٤مرُك ذم قمْمااِق سمرحاا٤مٍن يماا٤مومٍر، وإذا يماا٤من آٟمتخاا٤مُب ٕقمْماا٤م  اًمؼمحاا٤من وماا٢من ذًمااؽ اظمتٞماا٤مٌر ودقمااٌؿ وشم٠مجٞمااٌد 

 ومال دمقُز اعمِم٤مريم٦م ذم آٟمتخ٤مسم٤مت- -اعمجٚمس اًمنميمّل اًمذي ينّمع ُم٤م مل ي٠مذن سمف اهلل، وذًمؽ يمٗمٌر-

أن يٙمقن هٜم٤مك شمٜم٤موُمٌس سملم ُمرؿّماح ًمٚمرئ٤مؾما٦ِم وىمد ـمرح سمٕمض اًمٕمٚمام  اعمٕم٤مسيـ ُم٠ًمخ٦م ًمٚمٌح٨م وهل: 

وـمٜماّل ٓ ئمِٝماُر قماداوة ًمٚماديـ أو  ُمٜمتٍؿ ًمإلؾمالِم )إمم ُم٤م يًٛمك ويزقمؿ أنف طمازب إؾماالُمّل ُماثال(، أو طمازٍب 

ـُ أهاااؾ اًماااديـ، وُمرؿّماااح مظمااار ؿماااٞمققمّل قمٚماااامّ  سمااالّم اًمٙمٗمااار واًمٕماااداوة ًمإلؾماااالم  قمداوشماااف هماااػم ؿماااديدٍة، وياليِااا

- وهٙماذا أجْما٤م ذم طماا٤مِل إىمٚمٞما٤مت اعمًاٚمٛم٦م ذم سمااالد -واًمنمايٕم٦م ؿماديد اًماقٓ  ًمٚمٙمّٗماا٤مِر ُماـ اًمٞمٝماقد واًمٜمّماا٤مرى

رر، ُمااع اًمٚمْماا ٤مقمااغم اعؾمااالِم وأهٚمااف، دومًٕماا اأصااقاهتؿ ًمألىمااؾ ضرً اًمٙمٗماار، ومٞم٘ماا٤مل: هااؾ ًمٚمٛمًااٚمٛملم أن يٕمٓمااقا 

قمٚمِٛمٝمااااؿ أن وٞمااااع أوئلااااؽ اعمرؿمااااحلم يمٗماااا٤مٌر وًمااااـ  ٙمٛمااااقا سمااااام أناااازل اهلل وأهنااااؿ ٓ يروااااقهنؿ وٓ ي٘مٌٚمااااقهنؿ 

 ًمٚمير إيمؼِم-؟ ٤مدومٕمً  اًمٚمحٙمؿ، وإٟمام صّقشمقا ًمألظمػ ضرً 

ِب  ه أىمقى وأىمرب ًمٚمّمقا ، ٕنٜما٤م إذا ىمررٟما٤م أن اًمتّماقي٧م ًمٚمٙما٤مومر : أنف ٓ جيقز لاؿ اًمتّماقي٧ُم واًمذي ٟمرا

وم٢مٟمااف ٓ جيااقز اعىمااداُم قمااغم  ؛، وأن ذًمااؽ يمٗمااٌر ًمااق ىمّمااده اًم٘م٤مصاادُ هااق دقمااٌؿ ًمااف وشم٠مجٞمااٌد ًمؼمٟم٤مجمااف احلاازيب اًمٙمٗماارّي 

رر إيماؼم همااػُم ُمًااّٚمٍؿ، سمااؾ اوٕن ُماا٤م ىمٞمااؾ ُمااـ أن هاذا ًماادومع اًمْماا -رر-ااًمٙمٗمار عمثااؾ ُماا٤م ذيمار ُمااـ إرادة دومااِع اًمْما
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 أن-- ٤م أن ضر ٟمجااا٤مح ُماااّدقمل اعؾماااالم اعمٜمتًااا٥م إمم طمااازب يااازقمؿ أناااف إؾماااالُملهاااق حماااؾ ؿماااّؽ، وماااام يااادريٜم

ذم  ا ىماد يٙماقن ظماػمً  ٤موقمادا  ًمإلؾماالم وأهٚماف ُمرطمٚمًٞما ا إيمثر وإووح يمٗمرً  اعمرؿمح ٟمج٤مح وأن أيمؼم، ضره

ع، وإشم٤مطما٦م اًمٗمرصا٦م ًمٚمادقم٤مة  اًمٕم٤مىم٦ٌم ًمإلؾماالم وأهٚماف سمتٝمٞمئا٦م اًمٜما٤مس ًمٚمتحاّدي وآؾماتٕمداد ًمٚمادظمقل ذم اًمٍماا

 ٤مهديـ ًمتٕمٌٞم٦م اًمِمٕم٥م وشمقـّمد أطمقال اًمٜم٤مس ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل-واعمج

ٌّس ااااذا اًمت٠موياااؾ وهاااذه اًمِماااٌٝم٦م، وهاااذا هاااق اعم٘مّماااقد ُماااـ ذيمااار هاااذه  ًمٙماااـ سمٙماااؾ طمااا٤مٍل ٓ يٙمّٗمااار ُماااـ شمٚمااا

وأومًاادوا  ومٕماغم اًمِما٤ٌمب اعمج٤مهاديـ أن  اذروا ُماـ شمٙمٗماػم ُمثاؾ هاذا، وما٢مهنؿ إن ومٕمٚماقا ارشمٙمٌاقا إصمااًم  -اعمًا٠مخ٦م-

ـ ؾماااٌٞمؾ اهلل- إٟمااام ُمااـ قمٚمِاااؿ وشمٗمّ٘مااف ذم اًمااديـ قمٚمٞمااف أن يٌااالّم ًمٚمٜماا٤مِس احلااؼ ويااادقمقهؿ إمم وومِِمااٚمقا وصااّدوا قماا

 اًمّمقاِب وينمح لؿ، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ-

 ومااال جيااقز، ٕنااف ضمااٞمش اًمدوًماا٦م  ؛وأُماا٤م دظمااقل اجلااٞمش ذم شمريمٞماا٤م وُماا٤م ؿماا٤ماٝم٤م ُمااـ دول اًمٙمٗماار واًمااردة

ااااٌر ومٞمااااف ومٝمااااق ضمٜماااادّي ُماااا ٤ماعمرشماااادة، ومٛمااااـ ؿماااا٤مرك ذم هااااذا اجلااااٞمش ويماااا٤من ضمٜمااااديً  ـ ضمٜمااااقد اًمٙمٗماااا٤مِر ُُمَٕمااااد  لااااؿ ُمٙمث 

ًمًقادهؿ حمَيٌ ًمٜمٍَُمِة ومح٤مي٦م دوًمتٝمؿ وٟمٔم٤مُمٝمؿ ودؾماتقرهؿ، وٕناف ذم اًمٖم٤مًما٥ِم يتْماّٛمـ اًمادظمقل إمم هاذه 

اجلٞمااقش ارشمٙماا٤مَب سمٕمااض أُمااقر اًمٙمٗماار إظماارى ؾمااقى ُمٜماا٤مسة اًم٘مااقاٟملم اًمقواإمٞم٦م، وياا١مدي إمم اًمقىمااقع ذم 

قمٞم٦م، ومٞمًااٛمع اجلٜمادي يماالَم اًمٙمٗماار، ورسماام أرهمااؿ قماغم ىمااقِل اًمٙمثاػم ُماـ اعمٕماا٤ميص واًماذٟمقب واعمخ٤مًمٗماا٤مت اًمنما

أو قمٛماااؾ اًمٙمٗمااار يمتٕمٔماااٞمؿ اًمٓمقاهمٞمااا٧م اًمٙمٗمااا٤مر يم٠متااا٤مشمقرك اًمٚمٕمااالم ويمتٕمٔماااٞمؿ دوًمااا٦م شمريمٞمااا٤م ودؾماااتقره٤م وقَمَٚمِٛمٝمااا٤م 

 واعىم٤ًمم قمغم مح٤ميتٝم٤م واعمقت ُمـ أضمٚمٝم٤م، وهمػم ذًمؽ-

 سمؾ إصُؾ أنف يمٗمٌر، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل- -ومدظمقل هذه اجلٞمقش همػُم ضم٤مئز-

اجلااقاب: أُماا٤م ذم طماا٤مل اًمٕم٤مومٞماا٦م واًمًاإم٦ِم ومااال، سمااؾ طمتااك ٟمٜمٔماار ذم  ـ هااؾ ٟمٙمّٗماار يمااؾ ُمااـ دظمااؾ اجلااٞمش؟ًمٙماا

؛ ُم٤م هق ُم٘مرٌر ذم سم٤مب اًماردة وُمًا٠مخ٦م اًمتٙمٗماػم، يماام شم٘مادم اعؿما٤مرة إمم أصاقل٤مَوومؼ  طم٤مًمف، صمؿ ٟمحٙمؿ قمٚمٞمف قمغم

ـ أناااف ضماااٞمش اًمٌٚماااد ٕناااف ُيتَّماااّقر أن يٙماااقن ًمٚمٜمااا٤مس أقماااذاٌر متٜماااع شمٙمٗماااػمهؿ ذم دظماااقلؿ اجلاااٞمش، يم٤مًمتااا٠مول وفمااا

سمٖمااض اًمٜمٔماار قمااـ اًمدوًماا٦م واًمًااٚمٓم٦م احل٤ميمٛماا٦م، ُمااع زقمااؿ اًمااداظمؾ أنااف  ٗمااظ ديٜمااف وٓ يِماا٤مرك ذم اًمٙمٗماار وٓ ذم 

اًمٕمٛماؾ ًمالٟم٘ماالب قماغم  ااعمٕمّمٞم٦م- أو يمٛمـ دظمؾ وهق قم٤مرٌف سم٠منف ضماٞمش اًمدوًما٦م اعمرشمادة، وًمٙماـ دظماؾ ُمريادً 

شماا٥م اجلااٞمش، أو ًمٚمقصااقل إمم هماارٍض ضمٝماا٤م دّي، سمٖمااّض اًمٜمٔماار قمااـ اًمٙمااالم ذم اًمًااٚمٓم٦م سمقاؾماآم٦م اًمؽمىماال ذم ُمرا
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ه اعمٕمتاؼم ذقًما اهذه اعم٠ًمخ٦م وهؾ هذا اًمٗمٕمؾ ضم٤مئٌز أو هماػُم ضما٤مئز- أو يمٛماـ يما٤من ُمٕماذورً  (، ٤مسم٤معضمٌا٤مر )اعيمارا

ه اعمٕمَتؼَمَ ذقمً   - واهلل أقمٚمؿ-٤مأو شم٠مّول هق أنف ُمٙمَرٌه اعيمرا

وم٢مٟمٜماا٤م ٟم٘م٤مشمِااُؾ ضمٞمِمااٝم٤م ىمتاا٤مَل  أُماا٤م قمٜمااد اًم٘متاا٤مِل، ذم طماا٤مل دظمٚمٜماا٤م ذم طماارٍب وىمتاا٤مٍل ُمااع دوًماا٦ٍم ُمااـ دول اًمااردة،

ئااااع اعؾمااااالم- ُد َُمااااـ مل ٟمٕمَٚمااااؿ أن ًمااااف قمااااذرً  -اعمرشمااااديـ واعمٛمتٜمٕماااالم قمااااـ ذا يٜمّجٞمااااف ُمااااـ احلٙمااااؿ قمٚمٞمااااف  اوماااا٤مٕومرا

وقم٤مُمٚمٜم٤مه ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙم٤مومر ذم أطمٙم٤مم اًم٘متا٤مل وأظماذ احا٤مِل- إذن وم٤مٕصاُؾ طمٞمٜمئاٍذ ُمٕم٤مُمٚما٦م  ا سم٤مًمٙمٗمر، اقمتؼمٟم٤مه يم٤مومرً 

 
ِ
َُماااـ قمرومٜمااا٤م طم٤مًماااف وأناااف ُمٕماااذوٌر ذم اًمٙماااقن ُمٕمٝماااؿ، وهاااذا ىمٚمٞماااٌؾ يماااام هاااق  ضمٜمااقدهؿ ُمٕم٤مُمٚمااا٦م اعمرشماااديـ، سم٤مؾماااتثٜم٤م 

 جمّرٌب ُمٕمروف-

هاااذا ُماااع أنٜمااا٤م ٟمٜمٌاااف هٜمااا٤م إمم أن هاااذه اعمًااا٠مخ٦م هااا٤م يمُثااار ومٞمٝمااا٤م اًمٙماااالم، وشمٕماااددت صاااقر ـمرطمٝمااا٤م وُمٜم٤مىمِماااتٝم٤م، 

ٌر ذم احلٙمااؿ، وسمٕمُْمااٝم٤م ىمااد يٙمااقن ضسًماا ُمااـ ضوب  ٤موأثااػمت ومٞمٝماا٤م ضمزئٞماا٤مت وشمٗمّمااٞمالت سمٕمْمااٝم٤م ُمٗمٞمااٌد ُماا١مصم 

ًٌا ٤مدل، وسم٤مسمً اجلَ  ـُ ٟمٕمٚماُؿ ُما٤م يٓمارح هم٤مًم سمالم ؿما٤ٌمب اعمج٤مهاديـ  ٤مُمـ أبقاب آٟمِمٖم٤مِل سم٤مًم٘مقِل قمـ اًمٕمٛمِؾ، وٟمحا

وسماام أن  هؾ ه١مٓ  ـم٤مئٗم٦م ُمرشمدة قمغم اًمٕمٛمقم أم هق ُمرشمدون قمغم اًمتٕمٞملم؟: ا ُمًتٛمرً  ٤موخيقوقن ومٞمف ظمقًو 

تٗمّماٞمؾ وآؾمتٗمًا٤مر ؾماقا  ىمٞماؾ اااذا يمالُمٜما٤م هٜما٤م ُمارشمٌط سم٠مطمٙما٤مم اجلٝما٤مِد، ومااال ٟمارى يمٌاػَم وم٤مئادة شمتٕمٚماؼ اااذا اًم

أو ذاك، ومٕمااغم يمااال احلاا٤مًمتلم ومٝمااؿ يٕماا٤مُمٚمقن ُمٕم٤مُمٚماا٦م اعمرشمااديـ ذم اًم٘متاا٤مل وأظمااذ احاا٤مِل، وهااذا ُماا٤م ي٘متْمااٞمف اعم٘ماا٤مم 

 واهلل أقمٚمؿ- -هٜم٤م ُمـ آظمتّم٤مر-

 وأُم٤م اًم١ًمال: يمٞمػ شمٜمٔمرون إمم ؿمٕم٥م شمريمٞم٤م؟ 

يمالُمٜماا٤م قمٌاا٤مرة: اًمِماإم٥م اًمؽميماال  ومااٜمحـ ٟمٜمٔماار إمم اًمِماإم٥م اًمؽميماال يمِماإم٥ٍم ُمًااٚمؿ ذم اجلٛمٚماا٦م، ومٜمٓمٚمااؼ ذم

وذًماااؽ سمٜمااا٤مً  قماااغم إصاااِؾ واًمٖم٤مًمااا٥ِم، وم٠مُمااا٤م إصاااؾ وماااال  -اعمًاااٚمؿ، وٟمحقهااا٤م، وهاااؿ يمًااا٤مئر ؿمااإمقسمٜم٤م اعمًاااٚمٛم٦م-

خيٗمك أن إصؾ ذم ؿمٕم٥ِم شمريمٞم٤م أهنؿ ُمًٚمٛمقن أبٜم٤مُ  ُمًاٚمٛملم ويٜمٓم٘ماقن سم٤معؾماالم )سم٤مًمِماٝم٤مدشملم( ُمٜماذ ٟمِما٠مة 

 اًمٜم٤مؿمئ ُمٜمٝمؿ، وُمع اًمدوام، ودقمقاهؿ اعؾمالُم-

اااوأ ، وم٢مٟماااف ُمٝماااام يمااا٤من هٜمااا٤مك ذم ؿمااإم٥م ٤مُمااا٤م اًمٖم٤مًمااا٥م ومألنٜمااا٤م ٟمٔماااـ أن هم٤مًمااا٥َم اًمِمااإم٥م سمحٛماااد اهلل ُمًاااٚمٌؿ طم٘م 

شمريمٞماا٤م ُمااـ اًمٙمٗماا٤مر إصااٚمٞملم ُمااـ ٟمّماا٤مرى )ُماااـ إرُمااـ وهمااػمهؿ( وهيااقٍد وزٟم٤مدىماا٦ٍم ُمرشمااديـ ُمااـ اًمٕمٚمامٟمٞمااالم 

ي٦م ويمٖمااااالة واعسماااا٤مطمٞملم اعمٜمًااااٚمخلم قمااااـ اًمااااديـ سم٤مًمٙمٚمٞماااا٦م وُمااااـ اًمٗماااارِ. اًمٙماااا٤مومرة اعمٜمتًاااا٦ٌم ًمإلؾمااااالم يم٤مًمٜمّمااااػم

ّم اًمِمإم٥م اًمؽميمال ذم اعمادِن واًم٘مارى  ٌ ٤مد اًم٘مٌقر واعمٚمحديـ وأُمث٤ملؿ، وم٢مٟمف شمٌ٘مك إهمٚمٌٞم٦م ُماـ قماقا اًمّمقومٞم٦م قُم
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ومٝم٤م وأقمامىمٝم٤م يٌ٘مقن هؿ إيمثريا٦م وهاؿ أهاؾ اًمٕم٤مومٞما٦م اًمٌا٤مىمقن قماغم اعؾماالم ذم وٚماتٝمؿ  ودواظمؾ اًمٌالد وأـمرا

 وأهمٚمٌٞمتٝمؿ، واهلل أقمٚمؿ-

 طمتاك ٟمخارج  ؛ٞما٦مٍ وًمق ىُمّدر أهناؿ ًمٞمًاقا سم٠مهمٚمٌ
ِ
ومٚماٞمس ُماـ احلٙمٛما٦م وٓ ُماـ احلّما٤موم٦م أن ٟمادىّمؼ ذم اعطمّما٤م 

، ُماع ٤مسمٜمتٞمج٦ٍم شمٖمّٚم٥م طمجؿ وقمدد اًمٙمّٗم٤مِر، سمؾ ٟمٙمتٗمل سم٤مًمٔم٤مهر اًمذي ذيمرٟم٤مه ُمـ شمٖمٚمٞم٥م إصؾ واًمٖم٤مًما٥م ُمًٕما

 شمٖمٚمٞم٥ِم اًمٗم٠مل واعمٞمِؾ إًمٞمف-

، ومااال شٌاا٤مِر ُماا٤م يماا٤مناقمت»طمتااك ذم أؾمااقأ آطمااتامٓت يٛمٙمااـ محٚمٝماا٤م قمااغم  شاًمِماإم٥م اعمًااٚمؿ»قمااغم أن قمٌاا٤مرة 

ُض ذم   واًمًٞم٤مؾم٦م قمٚمٞمٝم٤م- شإدب»ُيٕمؽَمَ

 وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل- ،واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ

 وأُم٤م ىمقًمٙمؿ: سمَؿ شمٜمّمحقن اًمٕمٚمام  واًمِمٕم٥م ذم شمريمٞم٤م؟ 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ :وما٢مٟمٜم٤م ٟمٜمّمح اًمٕمٚمامَ  وٟمذيمُرهؿ سم٤مًم٘مٞم٤مم سمقاضمٌٝمؿ يمام أُمرهؿ اهلل ذم ىمقًمف

 ڦ ژ، وٟمحذرهؿ ُمـ أن يٙمقٟمقا هـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ:  [٧6١ن: مل قمٛمرا ] ژڀ ڀ      پ پ پ

  ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄ  ڄ

 ، وأنْ [اًمتقسم٦م] ژ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ    ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

وهذه أُم٤مٟم٦م  -وم٢من اؾمت٘م٤مُمقا اؾمت٘م٤مم اًمٜم٤مُس وإن ومًدوا ومًَد اًمٜم٤مُس- ؛يٕمٚمٛمقا أن اًمٜم٤مس شمٜمٔمر إًمٞمٝمؿ

ٞمؾ اهلل سم٤مًمٕمٚمؿ واًمدقمقة واًمٚم٤ًمن واًمٙمٚمٛم٦م واًم٘مٚمؿ، ويٜمٍموا احلؼ ومٕمٚمٞمٝمؿ أن جي٤مهدوا ذم ؾمٌ ؛ضمًٞمٛم٦م

 ، وٓ خي٤مومقا ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ-وأهٚمف

٥ٍم إمم اًمٕمٚمؿ أن اًمٕمٚمام  أصٜم٤مٌف يمام دًّم٧م قمٚمٞمف دٓئؾ اًمنمع وآقمت٤ٌمر:وًمْ  ًِ  ٞمٕمَٚمؿ يمؾُّ ُمٜمت

ـٍ ومظماارة , اًمٕمٚمااُؿ إمم اًم٘مٞماا٤مم سمحااؼ ، ياا١مصمرون ُماا٤م قمٜمااد اهلل، أخجٛمااْتٝمؿ اخلِمااٞم٦م ُمااـ اهلل، وىماا٤مدهؿ قمٚمااام  دياا

 اهلل، وهؿ اًمٗم٤مئزون اعمٗمٚمحقن، اعمتٕمّٚم٘مقن سم٤مهلل اًمٜم٤مسون هلل اًمراضمقن ُم٤م قمٜمده-

، مّهااااااُتٝمؿ أن يٓمٚمٌااااااقا سمِٕمٚمٛمٝمااااااؿ هااااااذه اًماااااادٟمٞم٤م وطُمٓم٤مَُمٝماااااا٤م، يًااااااتخدُمقن اًمٕمٚمااااااؿ واًمااااااديـ وقمٚمااااااام  ُدٟمٞماااااا٤م ,

ِل واًمتٛمّتاااااع سمٛمٚماااااذاِت اح يماااااؾ واعمِمااااا٤مرب واعم ًااااا٤ميمـ واعمٜمااااا٤مفمر ٕهمراواااااٝمؿ اًمٕم٤مضمٚمااااا٦م ُماااااـ نّماااااٞمؾ إُماااااقا

 وهمػمه٤م، أو نّمٞمؾ اعمٜم٤مص٥ِم واًمٕمٚمّق ذم إرض-
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: قمٚماامُ  ُوٝماقٍر، مّهٝماؿ إروا٤مُ  اًمٜما٤مِس وٟمٞماُؾ اًمقضم٤مها٦ِم قمٜمادهؿ واًمِماٝمرة واعمٙم٤مٟما٦م وُمـ هذا اًم٘مًؿ اًمثا٤م 

 آضمتامقمٞم٦م-

 ومٕمٚمٞمٝمؿ أن خيت٤مروا أن يٙمقٟمقا ُمـ اًم٘مًؿ إول اعمٗمٚمحلم، وي١مصمروا ُم٤م قمٜمد اهلل قمغم ُم٤م يٗمٜمك-

، وأهنؿ ُم١ًموًمقن وٓ مَهاًل  ٤م، ومٝمق أن ٟمذيّمرهؿ أن اهلل مل خيٚم٘مٝمؿ قمٌثً ُم٤م ٟمٜمّمح سمف اًمِمٕم٥م ذم شمريمٞم٤م وأُم٤م

، ويٕمٚمٛمااقا أهنااؿ ًمااـ ومٕمٚمااٞمٝمؿ أن  ٘م٘مااقا اًمٕمٌقدياا٦م هلل وطمااده ويًاات٘مٞمٛمقا قمااغم ـم٤مقماا٦م اهلل  ؛وُمٙمّٚمٗمااقن ٤مأجًْماا

اف وماردً  ئر ويقم ي٠ميت يمؾُّ قمٌٍد رسم   أن اأطمادً  يٜمٗماعَ  وًماـ ياٜمٗمٕمٝمؿ ًماـ --اطمٞمادً و ايٜمٗمٕمٝمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م طملم شمٌغم اًمنا

 إذا وإضماداد، أسما٤م  أو إؿماٞم٤مخ أو واًمزقم٤مُما٤مت واًمًا٤مدات اًمٙماؼما  ُماـ ٤مقِماّلًٟما أو ٤مومالًٟما ٧ُم ْٕماـمَ أَ  إٟمٜمل ي٘مقل

 اًمرؾمااقل اااذا اًمٜماا٤مسِ  قمااغم احلجاا٦م أىماا٤مم اهلل وماا٢من اًمااردى؛ ـمريااؼ وؾمااٚمؽ احلااؼ ـمريااؼ قمااـ وطماا٤مد وهمااقى واّؾ 

ختااااا٤مروا أهاااااؾ اًمّماااااد. ومٚمٞمتٕمّٚمٛماااااقا اًمٕمٚماااااؿ اًماااااديٜمّل، وًمٞم -ظمٚم٘ماااااف أوٕمااااالم-إمم  ًماااااديـ واًم٘مااااارمن وأقماااااَذَر وا

اااااواًمّماااااالح اعمًتٛم د اهلل شمٕمااااا٤ممم وأطمٙم٤مُِماااااف ًِ ٙملم سم٤مًمٙمتااااا٤مب واًمًاااااٜم٦م وًمٞمٙمقٟماااااقا ُمٕمٝماااااؿ، وًمٞمًااااا٠مخقا قماااااـ ُمااااارا

 هلل وًمديٜمف وٕوًمٞم٤مئف- اوًمٞمٙمقٟمقا أنّم٤مرً  -ويٓمٚمٌقا ُمٕمرومتٝم٤م ووم٘مٝمٝم٤م-

ؾماالم طمالم دظمٚما٧م ومٞماف وسما٤مرك اهلل قمٚمٞمٝما٤م سمًاٌٌف، وًماـ وإن اًمِمٕم٥م اًمؽميماّل أُّما٦ٌم قمٔمٞمٛما٦م أقمزها٤م اهلل سم٤مع

ٓ  يٙمقن لؿ قمّز  اؽ سماف، ٓ سم٤مٓرمتا٤م  ذم أطمْما٤من اًمٖمارب  سملم إُماؿ إ ًّ سما٤مًمٕمقدة ُماـ ضمدياد إمم اعؾماالم واًمتٛم

وٓ اًمنماا.، وٓ سم٤مشّمٌاا٤مع ُمٜماا٤مه٩م اًمٙمٗماا٤مر ُمااـ اًمديٛم٘مراـمٞماا٦م واًمٕمٚمامٟمٞماا٦م وهمػمهاا٤م، ومااذًمَؽ يمّٚمااُف ذم ؿمااّؼ واعؾمااالُم 

ـُ  ـُ اهلل دي  احلري٦م واًمٕمزة واًمٙمراُم٦م واعمجد واًمًٕم٤مدة ذم اًمدٟمٞم٤م واًمٗمقز ذم أظمر ذم ؿمّؼ مظمر- دي

ٍط ُمًت٘مٞمؿ-  واهلل هيدي َُمـ يِم٤م  إمم سا

  وأُمااا٤م ىماااقًمٙمؿ: ُمااا٤م رأجٙمااااؿ ذم ىماااقل أيب حمٛماااد اعم٘مااااددη ذم  شاًمرؾمااا٤مًم٦م اًمثالصمٞمٜمٞماااا٦م» ذم يمت٤مسماااف

ريملم ذم آٟمتخ٤مسمااا٤مت دون شمٗمّماااٞمؾ: ، ذم اًمتحاااذير ُماااـ شمٙمٗماااػم قمٛماااقم اعمِمااا٤ماًمتحاااذير ُماااـ اًمٖمٚماااق ذم اًمتٙمٗماااػم

وًمذًمؽ ومال نؾ اعم٤ٌمدرة إمم شمٙمٗماػم أُمث٤مًماف إٓ سمٕماد إىم٤مُما٦م احلجا٦م وشمٕمريٗماف سمح٘مٞم٘ما٦م قمٛماؾ اًمٜماقاب اعمنماقملم، »

وُم٤م يرشمٙمٌقٟمف ُمـ ُمٙمٗمرات شمٜم٤مىمض ديـ اعؾماالم وشمقطمٞماد رب اًمٕما٤معملم، وما٢من أّس قماغم اٟمتخا٤ماؿ ُماع ذًماؽ 

 ؟ـها شيمٗمر

سمً إٟمٜماا٤م ٟمتٗمااؼ ُمااع هااذا اًم٘مااقل  :ٟم٘مااقل ، وهااذا قمااغم اًمٕمٛمااقم واعواا٤مل، أُماا٤م ُمااـ ي٘مااٞمؿ احلجاا٦م قمااغم ٤موٟمااراه صااقا

صاااال يٗم٘ماااف ويااادرك ُمااا٤م ي٘مااا٤مل ًماااف هاااذا اعمٜمتِخااا٥م، وُمتاااك ي٘مااا٤مل سم٠مهنااا٤م ىم٤مُمااا٧م قمٚمٞماااف وزاًمااا٧م ؿماااٌٝمتف، وهاااؾ ُمثٚماااف أ



 
864 

 

 

ومٝمذه أُمقر ٓ سمد ُمـ ُمراقم٤مهت٤م مت٤مم اعمراقم٤مة، وٓ يٙمتٗمك سمٛمجرد اًمزقمؿ سم٠من ومالٟم٤م أو ومالٟما٤م ىماد أىمٞمٛما٧م  ؛طمقل٤م

احلج٦م، وص٤مر ُمٍماا ُمًاتٙمؼما يما٠من مل يًاٛمٕمٝم٤م، صماؿ ُيٌا٤مَدر إمم شمٙمٗماػِمه وما٢من هاذا جم٤مزوما٦م واٟمادوم٤مع ٓ ؾماٞمام قمٚمٞمف 

ز أو وضمااقب اٟمتخاا٤مب  يمااام هااق  شإصااٚمح»ذم ُمثااؾ هااذه اعمًاا٠مخ٦م اًمدىمٞم٘ماا٦م واًمتاال يٗمتاال يمثااػٌم ُمااـ اًمٕمٚمااام  سمجااقا

ٟمٜم٤م ًمٙمؾ ظماػمٍ  وٟم٠ًمل اهلل  -واحلٛمد هلل- ،ُمٕمٚمقم ُمِمٝمقرٌ   وأن ياؼمم ًمٚمٛمًاٚمٛملم أُماَر أن يقوم٘مٜم٤م وؾم٤مئر إظمقا

 رؿمٍد يٕمزُّ ومٞمف أهُؾ ـم٤مقمتف وَيِذلُّ ومٞمف أهؾ ُمٕمّمٞمتف وي١مَُمُر ومٞمف سم٤معمٕمروف وُيٜمٝمك ومٞمف قمـ اعمٜمٙمر-

 ًٓ  ، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمٍد ومخف وصحٌف-ا ومظمرً  واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم أو

 ـه٧612 ؿمٕم٤ٌمن|  قمٓمٞم٦م اهلليمتٌف: 
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يمام  ٚمق ٕهؾ اًمّمح٤موم٦م أن يًٛمقه ُمـ آٟمتٝم٤م  ذم سمٕمض  شرسمٞمع اًمِمٕمقب اًمٕمرسمٞم٦م»ُمع اىمؽماب 

وذًمؽ سمح٥ًم اظمتالِف إضمقا  طمرارة وسمرودة وضمْرًي٤م قمغم  ، سمٕمْمٝم٤مرهمؿ أنف ٓ يزال ضم٤مري٤م ذم ،اجلٝم٤مت

ي٦م اًمٓمٌٞمٕمٞم٦م آضمتامقمٞم٦مًارؾَمٜمـ اًم ع اًمٙمثػمون ذم قمٛمٚمٞم٦م طمّم٤مد وضمرد ؿمار --وهمػم ذًمؽ ُمـ قمقاُمؾ ،ا

ع جم٤مٓت يمًٌف ؾماٞمًئ٤م ومٝمق يًٕمك ًمتٓمقير أرسم٤مطمف وإٟمت٤مضمف وشمقؿماٞمومٛمـ رسمح  ؛ًمألرسم٤مح أو ًمٚمخ٤ًمئر

  -ضم توآطمتٞم٤مط ًمِم٠منف وًمٚمٛمٗم٤م

ُمٜمٝمؿ ُمـ ظمرج سم٤مًمٙمٚمٞم٦م ُمـ احلٚم٦ٌم  ؛ون أصٜم٤مفؾمار٤مواخل ،واعمًتٗمٞمدون سمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل درضم٤مت

د: واٟمتٝمك إمم همػم رضمٕم٦م ٚمٝم٤م وأطمزاا٤م ئ٤مٕنٔمٛم٦م اعمخٚمققم٦م ورضم٤مٓهت٤م وقمقا يم ،ُمٜمٝمؿ و٤مقم٤مت وُمٜمٝمؿ أومرا

ضمراطمف ويداوي يمٚمقُمف  وُمٜمٝمؿ ُمـ يْمّٛمد ،اًمٗم٤مؿمٚم٦م اخلٌٞمث٦م اًمذاهٌلم إمم ُمزسمٚم٦م اًمت٤مريخ يٚمٕمٜمُُٝمُؿ اًمٕم٤معَمقن

ة ،أظمٓم٤م ه ويراضمع ٟمٗمًفّمال و   ؛ويٕمٞمد صٜم٤مقم٦م أنقاع ُمـ اًمٙمٞمد واعمٙمر ،يتٚمٛمس أؾم٤ٌمب اًمَٙمّرة سمٕمد اًمٗمر 

ٟم٠ًمل اهلل أن يٙمٗمٞمٜم٤م  --يمام هق طم٤مل اًمٖمرب اًمٙم٤مومر وقمغم رأؾمف ام اخل٤ٌمئ٨م اًمدوًم٦م اًمٗم٤مضمرة أُمريٙم٤م

وإـمراف قمغم شمٗم٤موٍت يمٌػم ٓ  ،ٞمؾ[]اًمٚم ژڻ ۀ ۀ ہژو ،واًمٙمؾ ُمتٞمّ٘مٌظ واجلٛمٞمُع يًٕمك --هؿؿمار

  - ّمٞمٝم٤م إٓ اهلل

وًمٙمـ اًمذي ٓ ؿمؽ ومٞمف ىِمٞمد أنٛمٚم٦م أن أُم٦م اعؾمالم هل أيمؼُم اعمًتٗمٞمديـ إن ؿم٤م  اهلل ُمـ هذه 

وأهُؾ اًمّمد. واعظمالص ُمـ اعمج٤مهديـ واًمدقم٤مة إمم اهلل  ،آٟمتٗم٤مو٤مت اًمِمٕمٌٞم٦م واحلريم٤مت آضمتامقمٞم٦م

وأهؾ اجلٝم٤مِد أظمّص سمذًمؽ وأدظمؾ ومٞمف وهلل  ،ذم وٚم٦م أبٜم٤مئٝم٤م اعمًتٗمٞمديـهؿ ذم ـمٚمٞمٕمتٝم٤م وأّول اًمداظمٚملم 

 : وقمكّم أن أظمُٚمَص إمم سمٕمض ُم٤م هدوم٧ُم إًمٞمف ،واًمٙمالم ذم ذًمؽ  ت٤مُج إمم شمٓمقيٍؾ ذم اعم٘م٤مل ،احلٛمد

 

 َٙغ٠٬ ايبغا : 

ج٤مح ة سمٕمد ٟمؿماريم٤من ُمـ اًمالوم٧م ًمٚمٜمٔمر ُمٜمذ وىم٧ٍم ُمٌٙمر ُمـ قُمٛمر اًمثقرات اًمٕمرسمٞم٦م وسم٤مًمتحديد ُم٤ٌم

  --شٓ ُم٤ٌمرك» طم٦م سم٤مًمٓم٤مهمٞم٦م طمًٜمل اًماآٟمتٗم٤مو٦م اًمِمٕمٌٞم٦م اعمٍمي٦م ذم اعـم٤م

ويم٤من ُمـ أهؿ  ،اًمتل شم٘مقل إن هذه اًمثقرات ؾمح٧ٌِم اًم٤ًٌمط ُمـ ن٧م أىمدام اًم٘م٤مقمدة ٦مصمودطمشمٚمؽ إ

اًمذي أومٜمك قمٛمَرُه جيقب  شروسمرت ومٞمًؽ» ُمٓمٚم٘مل هذه اًمٗمٙمرة وُمـ شمقمم يمؼَمه٤م اًمٕمجقُز اًمٜمٍما 

ذم ؿم٠من  َص ّّم ع ُمـ إظم٤ٌمر وطمٙم٤مي٤مت اًمٜم٤مس وأوقمك وخَتَ وَوَ  ِمارويدون حلروب اًمٌ ،إرضصال أىم٤م

 وأؿمالوًمٙمٜمف ًمألؾمػ مل هيتِد إمم أهؿ  ؛. إوؾمطِماراًم
ٍ
. إوؾمط وهق ِمارومف وأهماله وأقمزه ذم اًمؿمار 
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ـُ اهلل ورؾم٤مًمتف اخل٤ممت٦م و ئع اًمًاموي٦م اًمتل ؾمٌ٘متٝم٤مِماريٕم٦م اهلل اًمٜم٤مؾمخ٦م ًمٚمؿماردي  -ا

وُمـ مل يدظمٚمف وي٠مِت سمف يقَم اًم٘مٞم٤مُم٦م  ،ذي هق اًمتقطمٞمد اًمذي ٓ ي٘مٌؾ اهلل شمٕم٤ممم ديٜم٤م ؾمقاهديـ اهلل اًم

َن اًمٕمٔمٞمؿ اًمدائؿًاراخل ؾمارومٝمق ه٤مًمٌؽ ُمٕمَذٌب ظم٤م  -ا

وسمف يٜمتٔمؿ  ،يؽ ًمف واشم٤ٌمُع رؾمقًمف حمٛمٍد ظم٤مشمؿ اًمرؾمؾ ؿمارديـ اهلل اًمذي هق قم٤ٌمدُة اهلل وطمده ٓ 

م أوٕملم وٓ يزال  ،ومَع ا٤م رأؾًم٤مر هيتِد روسمرت لذه اًم٘مٞمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م وٓ مل ؛اعيامن سمرؾمؾ اهلل اًمٙمرا

 ,ًمألؾمػ,ومل يٛمٚمؽ  ،الًمتفُمتخّٚمًٗم٤م ؾم٤مدًرا ذم ُمت٤مسمٕم٦م ديـ ىمقُمف وضم٤مرًي٤م ُمع شمٞم٤مرهؿ اخل٤مـمئ اجل٤مُمح ذم و

رَ  ,اًمتل ىمد يٌدو ًمٌٕمض ُمـ ي٘مرأ ًمف أنف يتّمػ ا٤م ,اًمِمج٤مقم٦م   ًمٙمل يتخذ ىمرا
ِ
ن٘مٞمؼ هم٤مي٦م وضمقده وإٟمج٤م 

ـ  ٟمداُم٦ًم ٓ ومًح٦َم  !!نديد ُمّمػمه إظمروي سمٜمج٤محٟمٗمًف و وإن مل شمدريمف رمح٦م اهلل وهيِدِه اهلل ًمٞمٜمدُم

ئ٘م٦م واعم٘م٤مٓت  ،سمٕمده٤م وٓ ُمردّ  وًمٞمٙمقٟمـ ُمّمػُمه سمٕمد هذا اًمتٓمقاف ذم اًمٕم٤ممل وسمٕمد شمٚمؽ اًمٙمت٤مسم٤مت اًمرا

ومريـ ٤ماَب إبدّي ُمع اًمٙماًمِم٤مىم٦م واًمتّمقيرات اًمٌديٕم٦م واًمتِمٌٞمٝم٤مت اًمٌٚمٞمٖم٦م أن يرد  اًمٜم٤مَر احل٤مُمٞم٦م واًمٕمذ

 -!سملم هلل ورؾمٚمفاعمٙمذ  

وشمٚم٘م٤مه٤م ُمٜمٝمؿ  شاعمحٚمٚملم» قن وُمتحدصمقن مظمرون هـ يًٛمقن سماوشمٚم٘مػ شمٚمؽ إطمدوصم٦م سمٕمده صحٗمٞمّ 

سم٠مخًٜمتٝمؿ سمٕمُض اًمّمحٗمٞملم واعمذيٕملم ذم ىمٜمقات ومْم٤مئٞم٦م وهمػمه٤م هـ هؿ أىمرُب إمم اًمًٓمحٞم٦م وأبٕمُد قمـ 

٤موم٦م إمم أن٤مس مظمريـ هـ سم٤معو ،ىم٦م ويٗمرطمقن ا٤م وئمّٚمقن يرددوهن٤موهـ يتٚم٘مقن اًمٗمٙمرة اعمزوّ  ،اًمتح٘مٞمؼ

ايم٠من إ شاعؾمالُمٞملم» يًٛمقن سما  !طمدوصم٦م وىمٕم٧م ُمٜمٝمؿ ُمقىمًٕم٤م ُمًتٚمذ 

واؾمتْم٤مف صمالصم٦ًم  ،طمٚم٘م٦م ظم٤مص٦م ًمٚمؽموي٩م ًمٚمٗمٙمرة شىمٜم٤مة اجلزيرة»ذم  شحمٛمد يمريِم٤من»وقم٘مد اعقمالُمل 

وم٤ٌمهلل قمٚمٞمٙمؿ ُم٤م  ؛شضمٝم٤مد اخل٤مزن»: ٤موي اًمقوم٤مضُمٜمٝمؿ اًمٜمٍما  ظم ،هـ أجدوا اًمٗمٙمرة نّمٞمَؾ طم٤مصؾٍ 

ّ  اعمثٚم ٨ِم ذم أن يٗمتل ذم ؿم٠من اًمتٖمٞمػم اعؾمالُمّل واجلٝم٤مدِ  و ٙمؿ هؾ ؾُمح٥م اًم٤ًٌمط ُمـ  --دظمُؾ اًمٜمٍما

وىمد فمٝمر ذم احلٚم٘م٦م هت٤مومتف وؾمخ٤موم٦م شمّمقره وؾمٓمحٞم٦م ٟمٔمره ووح٤مًم٦م إح٤مُمف  ؟!ن٧م اًم٘م٤مقمدة أو مل ُيًح٥م

ٌّٓمف  ومٝمٛمل »: إؾمت٤مذ اًمٙم٤مشم٥م ؛٤مٟمٞمٝمؿ وًمٕمٚمف أُمثُٚمٝمؿ ـمري٘م٦م ذم اعم٠ًمخ٦موصم !،وٕمُػ ُمٕمٚمقُم٤مشمفووخت

س ؾماٞموم٢مٟمف أنّمػ سمٕمض اعٟمّم٤مف واقمؽمف سمدوٍر ًمٚم٘م٤مقمدة واعمج٤مهديـ ذم اعمِم٤مريم٦م ذم اًمت٠م ؛شهقيدي

حمٛمد »: وصم٤مًمثٝمؿ إؾمت٤مذ ،لذه اًمثقرات ُمـ ظمالل إطمٞم٤م  روح اًمتحدي واجلٝم٤مد واعم٘م٤موُم٦م ًمٚمٓمٖمٞم٤من

ٚمؿ واًمًٚمٛمٞم٦م واًمالقمٜمػ ُمـ  !شُمقت ومٙمر اًم٘م٤مقمدة»  ُم٤م ؾمٛمقهاًمذي واومؼ قمغم ؛شإمحري ًّ ودقم٤مة اًم

اعمٗمٙمريـ اعؾمالُمٞملم وهجدو ُمذه٥م هم٤مٟمدي وومٚمًٗم٤مت ُم٤مًمؽ سمـ ٟمٌل وُمذه٥م اسمـ مدم إول 

 -وظمزقمٌالت ضمقدت ؾمٕمٞمد واعمخذول ظم٤مًمص ضمٚمٌل وهمػمهؿ

دم٤موزهتؿ احلريم٦م واًمرد قمٚمٞمٝمؿ ىمد أظمذ جم٤مًمف و هؿوٟم٘مدُ  ،ُمٕمروومقن ُمٕمرووم٦ٌم أومٙم٤مرهؿ وهل ىمديٛم٦م
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إٟمام ىمد يتجدد ًمٚمٗمٙمر اعمت٠مثر اؿ اذه اًمثقرات ٟم٧ٌٌم همػَم أنف ٓ يٚم٨ٌُم أن  ،اجلٝم٤مدي٦م ورا ه٤م ُمٜمذ ُمراطمؾ

 شإمحري»وم٤مٕؾمت٤مذ  ؛وسم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم وًمٚمحؼ ،ع واًم٘مدر ُمّم٤مدُم٦م يمٚمٞم٦مِماريذسُمَؾ إن ؿم٤م  اهلل ٕن ُمّم٤مدُمتف ًمٚم

وًمٞمس هق ُمـ دقم٤مة  ،ٞم٤مل اعمًٛمك اًمالقمٜمػ أضم٤مد ومٞمفًمف ٟم٘مٌد ذم اًم٤ًمسمؼ ًمٌٕمض هذه اًمٗمٚمًٗم٤مت ُمـ دقم٤مة اخل

وم٘م٦مإٟمام ىمد يقاوم٘مٝمؿ سمٕمض ا ؛هذا اعمذه٥م سم٢مـمال. رأَي اًمتٞم٤مر ذم هذه  ,قمغم ظمجؾٍ ,وواومؼ ىمقًُمُف  ،عمقا

 -وطمري  سمف أن يت٠مُمؾ اعم٘م٤مم ويٜمّمػ ،إطمدوصم٦م اعمٓمروطم٦م

قمٞم٦م طملم زقمؿ ققوظمٚمع قمـ ٟمٗمًف صمٞم٤مَب اعم ،وأضمحػ وُم٤م أنّمػ شحمٛمد يمريِم٤من»وىمد دمٜمك اعمذيُع 

 ،٤ًمده٤موميقًُم٤م إمم إزاًم٦م هذه احلٙمقُم٤مت واعـم٤مطم٦م ا٤م وٓ ندصم٧م قمـ  عُ  شمدملأن اًم٘م٤مقمدة  ٤مٟمً ٤مزوًرا وات

سمؾ وحم٤موٓهتؿ  ؛ه سمام طمّمؾ قمـ طم٘مٞم٘م٦م دقمقة اعمج٤مهديـ وأدسمٞم٤مهتؿ اعمتٙم٤مصمرةرِ هم٤موماًل ذم زيٖم٦ِم طم٤مًمف واٟمٌٝم٤م

ٞملم ظمروضمٝم٤م قمـ ديـ ٌػ وم٤ًمده٤م وفمٚمٛمٝم٤م ودمؼمه٤م وشماعمتْم٤مومرة ذم حم٤مرسم٦م هذه إنٔمٛم٦م اًمٓم٤مهمقشمٞم٦م ويمِم

ودقمقة إُم٦م إمم اخلروج قمٚمٞمٝم٤م وٟمٌذه٤م وُمٜم٤مسمذهت٤م وشمٖمٞمػمه٤م سم٤مًمٓمر.  ،اهلل وظمٞم٤مٟمتٝم٤م وقمامًمتٝم٤م وإضمراُمٝم٤م

 ،همٗمؾ يمريِم٤من وهمػُمه يمثػم قمـ أن هذا هق سمٛمث٤مسم٦م اًمريمـ ذم ومٙمر اًم٘م٤مقمدة وقمٛمقم اعمج٤مهديـ --وقم٦مِماراعم

ومًٌح٤من اهلل ُم٤م  ؟!وهؿ اًمثقار إوائؾ وإواظمر قمٚمٞمٝم٤م ،شرىمؿ واطمد» ٛم٦ميمٞمػ وهؿ أقمدا  هذه إنٔم

 -!أصٕم٥م شمقوٞمح اًمقاوح٤مت

أو هق  ؟هؾ ؾم٥ٌم يمالم ه١مٓ  هق فمـ فمٜمّقه ورأي ارشم٠موه ُمٌٜمّل قمغم أؾم٤مس ُمـ اًمتٗمٙمػم صحٞمح

اه٤م هقًى ىمديؿ وُمٞمٌؾ ُمتٕمدد ىمقٌل وومٙمرٌة اٟم٘مدطم٧ْم لؿ ًمٚمٓمٕمـ ذم ُمٜمٝم٩م اًم٘م٤مقمدة ُمٜمٝم٩م اجلٝم٤مد همذ  

وًمق وم٘مٝمقا  ؛إٟمٜم٤م ٟمدظمؾ ذم اًمذ٤مت: ,أن ي٘مقًمقا ع ؾماروُم٤م أ,وٓ ٟمريد أن ي٘مقًمقا  ،اهلل أقمٚمؿ ؟آدم٤مه٤مت

ي٤م إذا يم٤من قمٚمٞمٝم٤م قمالُم٤مت وأُم٤مرات فم٤مهرة أُمٙمـ اًمتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م سمح٥ًم ُم٤م ئمٝمر ُمـ إُم٤مرة  ًمٕمٚمٛمقا أن اًمٜمقا

ّ  يتحدث قمـ اعمج٤مهديـ وُم٤م اًمٔمـ سمٙم٤مومٍر ٟمٍم ؛وأطمقال اعمتحدصملم اذا اًمٙمالم ٓ ختٗمك ،واًمدًٓم٦م ا

ومٞمٝم٤م وٓ  واٟمٔمر إمم احلٚم٘م٦م يمٞمػ أنف مل يذيمر اهلل  ،ٓمرة ومٞمام دون ذًمؽًاٞموإهقا  ُم ؟!وقمـ اًم٘م٤مقمدة

 !اًمٞمقم أظمر إٓ ىمٚمٞمال

الًة لؿ وًمْمامئرهؿ قماَم همّٛمٝمؿ زُمٜم٤ًم  ًْ وهم٤مًم٥ُم فمٜمل أن يمثػًما ُمـ اعمتحدصملم اذه اًمٗمٙمرة وضمدوا ومٞمٝم٤م َُم

ومٝمل أىمرُب إمم أن  ،اجلٝم٤مد وىمقة ُمٜمٓم٘مف وووقح رايتف وٟمّم٤مقم٦م ُمٓمٚمٌف وهم٤ميتف ـمقياًل ُمـ طمج٩م ُمٜمٝم٩م

  -,زقمٛمقا ,٦م متٔمٝمرت ذم ومٙمرة ونٚمٞمؾ ًاٞمشمٙمقن طمريم٦م ٟمٗم

 صدِ ايؿهض٠ ايػا١ٜٚ : 

وأهؿ ذًمؽ أهن٤م ُمٌٜمٞم٦م قمغم ُم٘مدُم٤مت ظم٤مـمئ٦م ومٙم٤مٟم٧م  ،وهذه اًمٗمٙمرة ظم٤مـمئ٦م سمِمٙمؾ ىمٓمٕمّل ًمٕمدة أؾم٤ٌمب

 :تلمؾماٞمة ُمٌٜمٞم٦م قمغم ُم٘مدُمتلم أؾم٤موم٤مًمٗمٙمر ،ورةْماراًمٜمتٞمج٦م ظم٤مـمئ٦م سم٤مًم
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 -أن هذه اًمثقرات هل صمقرات ؾمٚمٛمٞم٦م حمْم٦م: اعم٘مدُم٦م إومم اعمٖم٤مًمِٓم٦م

أن هدف هذه اًمثقرات هق ٟمٗمًف ُم٤م يم٤مٟم٧م شمًٕمك إًمٞمف اًم٘م٤مقمدة ومل شمًتٓمع : واعم٘مدُم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م اخل٤مـمئ٦م

ٚمٛمّٞمتٝم٤م وٟمٕمقُمتٝم٤م وطم٘م٘متف سمٙمؾ ؾمٝمقًم٦م وؾمالم ؛ن٘مٞم٘مف ًِ  !!أي ومج٤م ت هذه اًمثقرات سم

ومٜمحـ ٓ ٟمًّٚمؿ أن هذه اًمثقرات يم٤مٟم٧م صمقراٍت ؾمٚمٛمٞم٦م سم٤معمٕمٜمك : وم٠مُم٤م اًمٙمالم قمغم اعم٘مدُم٦م إومم

ومذًمؽ أؿمٌف سم٤مًمتٙمتٞمؽ وًمٙمـ اًمٕمؼمة  ؛وقمدم اؾمتخدام اًمٕمٜمػ شاًمًٚمٛمٞم٦م» وإن يم٤مٟم٧م شمرومع ؿمٕم٤مر ،اًمٙم٤مُمؾ

اًمٕمٜمػ  ُمٜمٝم٤م اؾمتخدُم٧م ذم ُمراطمؾ ,قمغم شمٗم٤موٍت سملم ٟمامذضمٝم٤م,ومٝمذه اًمثقرات  ،سم٤مًمقاىمع وطم٘مٞم٘م٦م احل٤مل

ٍب ونٓمٞمؿ وشمدُمػٍم سمؾ وٟمًٍػ ذم وارـم٦م وإُمـ وِمارُمـ اىمتح٤مٍم وطمرٍ. عم٘مرات اًم ،سمِمٙمؾ واوح

واؿمتٌؽ اعمتٔم٤مهرون ذم طم٤مٓت يمثػمة ُمع رضم٤مل  ،واؾمتٕمامل ًم٘مٜم٤مسمؾ اعمقًمقشمقف احل٤مرىم٦م ،سمٕمض إطمقال

 سمٕمض ووىمع ىمتؾ ًمٌٕمض رضم٤مل إُمـ ذم ،وإؾمٚمح٦م اًمٌٞمْم٤م ّمال إُمـ واؾمتٕمٛمٚمقا احلج٤مرة واًمٕم

ـِ احلؼُّ أن إهمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م هق اًمٓم٤مسمع اًمًٚمٛمل  --وم٤مًمٕمٜمُػ صم٤مسم٧ٌم وًمٞمس ٕطمٍد أن يدومع ذًمؽ ؛احل٤مٓت ًمٙم

 ،ي٦م اًمتل قمّقو٧م ىمقة اًمًالح واًمٕمٜمػِمارأي قمغم اجلٛمٝمقر واًم٘مقة اًمٌ ؛اعمٕمتٛمد ذم ىمقشمف قمغم يمثرة اًمٕمدد

اًمًٚمٛمٞم٦م ٟمّمٞم٥ٌم ٓ ٟمٜمٙمره  وٕضمؾ ذًمؽ ومٚمٝم٤م ُمـ وصِػ  ،ُمع قمدم اقمتامده٤م اسمتداً  قمغم اًمًالح واًم٘مقة

إٟمام اعم٘مّمقد أهن٤م اطمت٤مضم٧م ًمٚمٕمٜمػ واؾمتٕمٛمٚمتف وًمق سمِمٙمؾ حمدود ذم طم٤مٓت يمثػمة ُمـ ُمراطمؾ  ،أجْم٤م

 -ومٝمذا وضمفٌ  ،شمٗم٤مقمٚمٝم٤م

٤ًٌم  شاًمالقمٜمػ»و ٛم٧م فمٝمر ومٙمرة ؾمٚمٛمٞم٦م اًمثقرةصمؿ إن اًمثقرة ذم ًمٞمٌٞم٤م ىمّم ,وم٢مهن٤م ُمٜمذ أج٤مُمٝم٤م إومم شم٘مري

. ؿمارإذ ه٤مو٧م اجلامهػم ذم  ،يم٤مٟم٧م قمٜمٞمٗم٦م ونّقًم٧م إمم اًمًالح ,قُملمإذا ُم٤م صح  أن ٟمًتثٜمل يقًُم٤م أو ي

ـم٦م وإُمـ ويمت٤مئ٥م اًم٘مذاذم ِماروهمػمه٤م( ُم٘مرات اًم ،وإضمداسمٞم٤م ،ـمؼم. ،اًمٌٞمْم٤م  ،درٟم٦م ،ًمٞمٌٞم٤م )سمٜمٖم٤مزي

واًم٥ًٌم واوٌح أنف ٓ جم٤مل ًمٚمتٔم٤مهر وآطمتج٤مج اًمًٚمٛمل  ،وأظمذت إؾمٚمح٦م واًمذظم٤مئر واٟمٓمٚم٘م٧م ا٤م

واًمِمٕم٥م ذم ًمٞمٌٞم٤م يدرك هذا ضمٞمًدا وٓ يٛمٙمـ أن خيدقمف قمـ هذا ظم٤مدٌع ُمٝمام  ،ًم٘مذاذمُمع ٟمٔم٤مم اًمٓم٤مهمقت ا

. وُمع يمؾ ذًمؽ  ،وهق اًمذي طمّمؾ ،يدريمقن أنف ٓ يٛمٙمـ اًمثقرة قمغم اًم٘مذاذم إٓ سم٤مًمًالح واًم٘مقة ،زو 

طمتك اطمت٤مضمقا واوٓمروا إمم ـمٚم٥م ُم٤ًمقمدة اًمٖمرب اًمٙم٤مومر وطمٚمػ  --يم٤مد اًم٘مذاذم أن يٖمٚمٌٝمؿ ويًت٠مصٚمٝمؿ

وم٤مًمِم٤مهد أن ًمٞمٌٞم٤م دًمٞمٌؾ داُمٌغ وُمث٤مل ٓ  -ُمـ اهلل أن خيرضمقا ُمٜمٝم٤م ىمري٤ٌم ٟمرضمقشمق وطمّمٚم٧ِم اًمقرـم٦م اًمتل اًمٜم٤م

  -وهٙمذا احل٤مل ذم اًمٞمٛمـ ؾمقا ً  !!يٛمٙمـ دم٤موزه عسمٓم٤مل ومٙمرة اًمًٚمٛمٞم٦م اًمدائٛم٦م واًمالقمٜمػ أبد

ذم يمالُمٝمؿ أطمٌد  وًمـ جيدَ  ،اعمج٤مهديـ ٓ يٛمٜمٕمقن ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمًٚمٛمّل سم٢مـمال.واحلؼ أن اًم٘م٤مقمدة و

سمؾ يدقمقن إمم ُم٘م٤موُم٦م اًمٙمٗمر واًمٓمٖمٞم٤من واًمٔمٚمؿ وإنٔمٛم٦م اعمتّمٗم٦م ا٤م سمجٛمٞمع  --ودقمقهتؿ هذا أبًدا

وإٟمام اًمذي يٜمٙمره اعمج٤مهدون هق أن  ،وقمغم رأؾمٝم٤م وأؾم٤مؾمٝم٤م اجلٝم٤مد ،وقم٦م سمح٥ًم اًم٘مدرةِماراًمقؾم٤مئؾ اعم
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اًمُٕمدة واًم٘مت٤مُل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل جُيَٕمَؾ اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٛمّل سمديال سم٢مـمال. قمـ ُمٜمٝم٩م اجلٝم٤مد اًمذي هق إقمداُد 

أُم٤م طمٞم٨م يٙمقن اًمتحرك اًمًٚمٛمّل ُمت٤مطًم٤م وحم٘م٘م٤م ًمٚمٛمٓمٚمقب أو  ،ب واًم٘متؾ واًمتٗمجػمْمارسم٤مًمًالح واًم

سمؾ هؿ ي١ميدون  ،ومٚمؿ يٛمٜمع اعمج٤مهدون ذًمؽ ،عِمارومل خيرج ذم يمٞمٗمٞمتف قمـ طمدود اًم ،سمٕمْمف ُمرطمٚمٞم٤م

  -ٌل واًمتٔم٤مهر وآقمتّم٤مم ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمشمفويمؿ دقم٤م ىم٤مدة اًم٘م٤مقمدة اًمِمٕمقب إمم اًمتحرك اًمِمٕم ،ويدقمقن إًمٞمف

مهللا إٓ أن  ،وم٢من اًم٘م٤مقمدة ٓ شمًٕمك ٕي شمٖمٞمػم ُمٝمام يم٤من: وأُم٤م اًمٙمالم قمغم اعم٘مدُم٦م اخل٤مـمئ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

 -طمٞم٨م ٓ يتًٜمك اًمتٖمٞمػم اًمٙم٤مُمؾ اعمٜمِمقد ؛وهل شمٕمٚمؿ أنف ضمزئل  ُمرطمكمٌ  ،يٙمقن ضمزئٞم ٤م ُمرطمٚمٞم ٤م شمٙمتٞمٙمًٞم٤م

شمٙمقن ومٞمف يمٚمٛم٦م اهلل هل : ٤مٟمتٞمجُتُف ووٕمً  رّي وصمقرّي طم٘مٞم٘مّل شمٙمقنذإٟمام شمًٕمك اًم٘م٤مقمدة إمم شمٖمٞمػم ضم

ُمتٝم٤م ن٧م طمٙمؿ  ،يٕم٦م اهلل هل احل٤ميمٛم٦م اًمقطمٞمدة اعمٝمٞمٛمٜم٦مؿماراًمٕمٚمٞم٤م و ه٤م ويمرا وشمتح٘مؼ ومٞمف طمري٦ُم إُم٦م وقمزُّ

وهق ُمٕمٜمك اًمدوًم٦م اعؾمالُمٞم٦م  ،واحلٙمؿ هلل ،وهق ُمٕمٜمك أن يٙمقن اًمديـ يمٚمف هلل ،اًمرب اجلٚمٞمؾ وطمده 

 -ِمده٤م اًم٘م٤مقمدة ووٞمع اعمج٤مهديـاًمتل شمٜم

 ،وطمتك ًمٞمٌٞم٤م ومٚمٞم٧ًم هل هم٤مي٦م اًم٘م٤مقمدةّمار أُم٤م إوو٤مع اًمتل مخ٧م إًمٞمٝم٤م هذه اًمثقرات ذم شمقٟمس وُم

٤مي٦م اًم٘م٤مقمدة جمرد اؾمتٌدال ٟمٔم٤مم يمٗمري سم ظمر ُمثٚمف هموٓ  شديٛم٘مراـمل» إذ ًمٞم٧ًم هم٤مي٦م اًم٘م٤مقمدة ن٘مٞمؼ ٟمٔم٤مم

وإذا أجدت اًم٘م٤مقمدة صمقرات اًمِمٕمقب هذه وم٢مهن٤م  ،,ُمٕم٤مذ اهلل,يٕمتف ِمارٓ يٚمتزم سمديـ اهلل وٓ  ٙمؿ سم

ٍ قمٜمف سم٠مبلم شمٕمٌػم إهن٤م ظمػٌم ُم٘مٞم د حمدوٌد ُمـ  ،ٓ ًمٌس ومٞمف وٓ همٛمقض ،شم١ميده٤م ُم٘مٞمدًة سمِمٙمؾ واوح ُمٕمؼم 

ا ُمـ ؿمٕمقسمٜم٤م اعمًٙمٞمٜم٦م اعم٘مٝمقرة حل٤مضمز اخلقف ُمـ شمٚمؽ إنٔمٛم٦م اًمٚمٕمٞمٜم٦م اًمٓم٤مهمٞم٦م اًمتل ًاريم: ضمٝم٦م يمقهن٤م

وإشم٤مطم٦ٌم  ،وأهن٤م ُمرىم٤مة إمم شمٖمٞمػمات أظمرى ،واًمتخقيػ واعره٤مب واًم٘مٝمر ٞم٤ملسم٤مخلٓمرت قمغم اًمٜم٤مس ؾماٞم

 ،وٟمًٕمك ٕن شمٙمقن صحٞمح٦م ُمًددة ٟمرضمقًمٚمٗمرص٦م ًمٚمدقمقة إمم اهلل وإمم اٟمٓمال. إُم٦م ذم اظمتٞم٤مراهت٤م اًمتل 

رومع وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ  ،جؼّمة اًمٔم٤معم٦مت٦م اًم٘مٛمٕمٞم٦م اعمًاٞموح٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتخٗمٞمػ قمغم اًمٜم٤مس سمزوال إنٔمٛم٦م اًمٌقًمٞم

 ،وزال اخلقف واًمرقم٥م ُمـ ىمٚمقب اًمٜم٤مس ُمـ أنٔمٛم٦م احلٙمؿ ،اح اعمًجقٟملمؾماروإـمال.  ،ًمٚمٔمٚمؿ قمٜمٝمؿ

 -أجًْم٤م ؿمار  وم٢ٌمزائف  ،وهمػم ذًمؽ ُمـ اخلػِم وًمٙمٜمف ٟمًٌّل  ،ون٘مؼ ىمدر يمٌػم ُمـ احلري٦م

ر وؿم٤ٌمب اًمثقرةّمار اًمثقرات ذم ُم ٝمل وإن أؾم٘مٓم٧م وم ؛وذم شمقٟمس وًمٞمٌٞم٤م مل ن٘مؼ طمتك ُم٤م يريده اًمثقا

وهق اًمٓم٤مهمٞم٦م اًمذي ُأرقِم٥َم وظم٤مف واهن٤مر ن٧م وٖمط يمؾ اًمِمٕم٥م  ،رأس اًمٜمٔم٤مم: وسمتٕمٌػم أد. ،ًمٜمٔم٤مما

 -وشمًٌٕم٤م ًمْمٖمط اًمِمٕم٥م وٖمقط يمؾ اًم٘مقى اًمداظمٚمٞم٦م واخل٤مرضمٞم٦م

وُم٤م زاًم٧م  ،إدارة ؿم١موٟمفل٤م اًمٞمُد اًمٓمقمم ذم طمٙمؿ اًمٌٚمد و إٓ أن ومٚمقل شمٚمؽ إنٔمٛم٦م اًم٤ٌمئدة ُم٤م زاًم٧م

ر يٕم٤مٟمقن ،. ن٘مٞمؼ أهداف اًمثقارمت٤مرس اًمثقرة اعمْم٤مدة وشمٕمق ويٙم٤مومحقن وجيددون  وُم٤م زال اًمثقا

 -!وذًمؽ ُم٘مِّمٌد ًمٚمٗمٚمقل اعمٝمزوُم٦م ُمـ اًمٜمٔم٤مم اًم٤ٌمئد ،اًمتٔم٤مهر طمتك يم٤مد يٛمّٚمٝمؿ اًمٜم٤مس
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مل ن٘مؼ ُم٤م شمريده هل إن صح٧م ل٤م إرادة ومْمال قمـ أن ن٘مؼ ُم٤م : ومٝمذا طم٤مل اًمثقرات ذم شمقٟمس وُمٍم

وؾم٤ممه٧ْم ذم ووع ًمٌٜم٦م  ،إن ؿم٤م  اهلل فن٘مٞم٘مهٜم٤مًمؽ أن شمٙمقن ؾم٤مقمدت ذم سمؾ هم٤مي٦م ُم٤م  ،شمّمٌقا إًمٞمف اًم٘م٤مقمدة

اًمثقرات وهتٞمئ٦م إروٞم٦م ل٤م س لذه ؾماٞميمام أن اًم٘م٤مقمدة ؾم٤ممه٧ْم وؾم٤مقمدت قمغم اًمت٠م ،ذم اًمٓمريؼ وؾمّٝمٚم٧ْم 

وُمـ ظمالل سم٨م روح اًمتحدي واعمح٤مومٔم٦م  ، طم٤مضمز اخلقف ًمدى و٤مهػم وأضمٞم٤مل إُم٦مًاػمقمغم شمٙم سم٤مًمٕمٛمؾ

وُمـ ظمالل ُمٕم٤مٍن ووؾم٤مئؾ يمثػمة ًمق أردٟم٤م احلدي٨م  ،ٓ متقت واعسم٤م  ًمٚمٔمٚمؿ واًمٔم٤معملم قمغم ىمقة اًمرومض

ا وهق ،قمٜمٝم٤م واًمتًٚمط  ؿمارنٞمٞمد أُمريٙم٤م وإظمراضمٝم٤م ُمـ دائرة اًمت٠مثػم اعم٤ٌم: صمؿ ُمـ ظمالل قم٤مُِمٍؾ ُمٝمؿ ضمد 

سمالؤهؿ  وًمقٓ ,اعمج٤مهديـ,غم إُم٦م ُمـ هذه اًمٗمئ٦م اعمج٤مهدة ومٚمقٓ ُم٤م ُمـ اهلل سمف قم ،آُمؼماـمقرّي 

ذم اًمٜمٙم٤مي٦م ذم أُمريٙم٤م وطمٚمٗم٤مئٝم٤م ذم اًمٕمرا. وأومٖم٤مٟمًت٤من  ,ضمزاهؿ اهلل ظمػًما وٟمٍمهؿ وأقمّزهؿ,احلًـ 

ـُ وهت٤مُب وخت وؾم٤مئر أنح٤م  اًمٕم٤ممل إمم أن شمدظمؾ ذم ُمِم٤ميمؾ ِماك أن ضمٕمٚمقه٤م شمًتٙملم وشمريمع وشمذل وشمتٓم٤مُم

قم٤مت وٟمٗم٘م٤مٍت إو٤مومٞم٦م ح٤م وىمٗم٧م أُمريٙم٤م ُمقىمػ اعمتٗمرج ُمـ أول يقم وًمتدظمٚم٧م  أظمرى وطمروٍب وسا

  -سم٤مًم٘مقة اًمٕمًٙمري٦م ذم شمقٟمس أو ُمٍم

أُمريٙم٤م وٕول ُمرٍة سمٕمد أن قمروم٧ِم اًمٖمٓمرؾم٦م واًمتٗمرقمـ واًمٜمزقم٦م  ,سمٗمْمؾ اهلل,ًم٘مد ضمٕمؾ اعمج٤مهدون 

 ،ومٚمٚمف احلٛمد ؛ُمتٜم٤م شم٘مقل٤م أزُم٤مًٟم٤ميمام يم٤مٟم٧م أ ،شاًمٕملم سمّمػمة واًمٞمد ىمّمػمة» :آُمؼماـمقري٦م شم٘مقل سمٚم٤ًمن طم٤مل٤م

 -ٚمٛمج٤مهديـ قمٔمٞمٌؿ عمـ أنّمػ واقمؽمف سم٤محلؼوهذا ومْمٌؾ وإٟمج٤مٌز ًم

وح٤م هل  ،ُت إمم ُوٍؾ ُمٜمفؿمارٟمحـ إذ ٟم١ميد هذه اًمثقرات ح٤م ومٞمٝم٤م ُمـ اخلػم اًمذي أ: أرضمع وأىمقل

ٌَٝم٤م ظمػٌم أيمثر ٟمرضمقُمرطمٚم٦م  ولذا اًم٥ًٌم وم٢من اًم٘م٤مقمدة هل ُمـ أؾمٕمِد اًمٜم٤مس اذه اًمثقرات وأومٞمِدَه٤م  ،أن يٕم٘م

ت ا٤م ر٤مؾمولذا أجّدهت٤م ُمـ حلٔم٤مهت٤م إومم و !ٞمٛم٧م اًمِم٤مُمتقن سمٖمٞمٔمٝمؿومٚم ،ُمٜمٝم٤م سمحٛمد اهلل وُمٜم ف ويمرُمف

ـٍ ودظَمؾٍ ًاروؿم٤مريم٧م إُم٦م ذم اًم ٕن  ،ًمًٜم٤م هم٤مومٚملم قمٜمف وًمٙمـ ُمتٖم٤مسملم !ور ا٤م قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ َدظَم

وم٠مي  ،لذا ىم٤مُم٧م اًم٘م٤مقمدة ؛واًمْمػم قمٜمٝم٤م ُم٤م اؾمتٓم٤مقم٧م ْمارتٝم٤م وإزاًم٦م اًماًم٘م٤مقمدة شمًٕمك خلػم إُم٦م ورمح

إن اًم٘م٤مقمدة ٓ شمِمؽمط أن جيري اخلػُم قمغم يدهي٤م طمتك  ،وم٤مًم٘م٤مقمدة ُمٕمف وشمٗمرح سمف وٓ شمٕم٤مروف ظمػم يتح٘مؼ

ٌَؾ وُمٕم٤مذ اهلل أن ٟمٙمقن ُمثَؾ اًمٞمٝمقد  ,ومٞمام ٟمح٥ًُم ,وهذا دًمٞمُؾ قمَٛمٚمِٝم٤م هلل شمٕم٤ممم  ،يٙمقن ظمػًما وطمتك ُي٘م

٤محلؼ إٓ أن يٙمقن ُمٜمٝمؿ وٓ ُي٘مّرون سم ،اًمذيـ اؿمؽمـمقا ًمإليامن سم٤مًمرؾمقل أن يٙمقن ُمٜمٝمؿ وإٓ مل ي١مُمٜمقا سمف

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ ژ: وىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿ ،ُمع ُمٕمرومتٝمؿ أنف طمؼ ،وُمـ ـم٤مئٗمتٝمؿ

وذًمؽ ُمـ ومْمؾ اهلل قمٚمٞمٜم٤م وقمغم  ،]اًمٌ٘مرة[ ژھںگ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

سمؾ ُم٘مّمقد اًم٘م٤مقمدة أن يتح٘مؼ اخلػُم واًمّمالح ويًقد احلؼُّ  ،اًمٜم٤مس وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يِمٙمرون

وذم  ،يٕم٦م اهلل شمٕم٤مممؿماروذًمؽ ٓ يٙمقن سمِمٙمٚمف اًمٙم٤مُمؾ إٓ ذم فمؾ نٙمٞمؿ  ،عطم٤ًمنواًمٕمدل واًمرمح٦م وا
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وطمٞم٨م مل يٛمٙمـ ذم ُمرطمٚم٦م ُمـ  -!وإن يمره اًمٙم٤مومرون ،٤م ذم سمٚمداٟمٜم٤م وٞمٕم٤مهداًمتل ٟمٜمِم شدوًم٦م اعؾمالم» فمؾ

إن اًم٘م٤مقمدة وهل شمًٕمك هذا  ،اعمراطمؾ ن٘مٞمؼ أيمثر اخلػِم اعمٓمٚمقب ومٜمًٕمك ًمٜمحّ٘مؼ سمٕمْمف سمح٥ًم اعُمٙم٤من

٤ًٌم وومرًو٤م ومروف اهلل قمغم وٞمع إُم٦ما ـُ سم٠مهن٤م شم١مدي واضم وم٤مزت  ،ًمًٕمل مت٤مرُس قم٤ٌمدة هلل شمٕم٤ممم وشم١مُم

ت اعمًّد ذم سمٕمض إطمٞم٤من ورسمام أؾم٘مٓم٧م اًمٗمرَض  ،اًم٘م٤مقمدة وهمػُمه٤م ُمـ اعمج٤مهديـ سم٤مًم٘مٞم٤مم سمف ورسمام ؾمد 

  -وٟم٤مًم٧ِم اًمٗمْمؾ وإضمر ُمـ اعمقمم اًمٙمريؿ ،قمـ ؾم٤مئر إُم٦م ذم أطمٞم٤مٍن وُمقاىمعَ 

ة اًمٙمٗمرة  قمغم أن ُمـ أهؿ إهداف اًمتل ىم٤مُم٧م اًم٘م٤مقمدة ُمـ أضمٚمٝم٤م يم٤من وُم٤م زال هق ـمرد اًمٖمزا

وذًمؽ ُمؼّمٌر ُمًتٛمر  ،وآطمتالل إضمٜمٌل ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم وذم ُم٘مدُم٦م ذًمؽ اطمتالل اًمٞمٝمقد ًمٗمٚمًٓملم

رسمٞم٦م وٓ واًم٘م٤مقمدة شمٜمٔمر إمم صمقرات ؿمٕمقسمٜم٤م اًمٕم ،ًمقضمقد اًم٘م٤مقمدة واؾمتٛمرار قمٛمٚمٝم٤م إمم أن يتح٘مؼ الدف

قمغم أنف شمٙمٛمٞمٌؾ جلٝمقده٤م : صمؿ ُم٤م ٟمٜمتٔمره وٟمرضمقه ذم اًمِم٤مم اعم٤ٌمريم٦م سم٢مذن اهلل اًمقاطمد إطمدّمار ام ذم ُمؾماٞم

ن يٙمقن أ ٟمرضمقواًمتل  ،ومام أؾمٕمد اًم٘م٤مقمدة سمثقرات ؿمٕمقسمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م واعؾمالُمٞم٦م ،ودقمٌؿ ل٤م وشم٘مقي٦ٌم وإؾمٜم٤مدٌ 

٤ًٌم سمٕمقن اهلل وُمدده نرك ؿمٕمٌٜم٤م اعمًٚمؿ ذم سم٤م وئ وئ ۇئ ۇئ ژ: وُم٤م ذًمؽ قمغم اهلل سمٕمزيز ،يمًت٤منُمٜمٝم٤م ىمري

 -]احلديد[ ژۆئ ۆئ ۈئۈئ

 ٙيٓششص َػايڀات ايعزٚ َٚهض: 

 ذم أُمتٜما٤م  ا٤موًمقن أن يقضمٝماقا اًمثاقرة ويتحٙمٛماقا ذم سمقصاٚمتٝم٤م ؾماالماعمٙمر ًمٚمٕمدّو وظمدَُمُف اعمٜمد إن أضمٝمزة

 أبااااقاىمٝمؿ وُمااااـ هااااذا أهنااااؿ يٙمااااررون قمااااؼم ،سمٙمااااؾ ُماااا٤م أُمٙمااااٜمٝمؿ ُمااااـ وؾماااا٤مئؾ اعمٙماااار اخلٗمااااّل واعمٙمِمااااقف اجلااااكمّ 

ويّمااٖمرون وي٘مٚمٚمااقن ُمااـ ؿماا٠من ُماا٤م  ،قمٌاا٤مراٍت ويٓمرطمااقن أومٙماا٤مًرا وُمًاا٤مئؾ ويٙمااؼّمون ُماا٤م يِماا٤مؤون اعقمالُمٞماا٦م

ئٝمؿ  ،يِم٤مؤون   -ژڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻژويٛمدطمقن ويذُمقن سم٠مهقا

آطمتج٤مضما٤مت »و ،شاعمٔم٤مهرات اعمٓم٤مًمٌا٦م سم٤مًمديٛم٘مراـمٞما٦م» شمٙمرارهؿ ًمٕم٤ٌمرة: وُمـ ذًمؽ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل

ذم طماالم  ،ومٞمٛمّقهااقن وخياادقمقن سمجٕمااؾ ُمٓمٚماا٥م اًمِماإم٥م هااق اًمديٛم٘مراـمٞماا٦م ؛شٛم٘مراـمٞماا٦ماعمٓم٤مًمٌاا٦م سم٤مًمدي اًمًااٚمٛمٞم٦م

وإٟماااام ىماااد يًاااتٕمٛمؾ أيمثااار  ،أن أهمٚماا٥م ؿمااإمقسمٜم٤م ٓ شمٕمااارف اًمديٛم٘مراـمٞمااا٦م وٓ شمرواا٤مه٤م ًماااق قمرومتٝمااا٤م قماااغم طم٘مٞم٘متٝماا٤م

وطمٙماؿ اًمِماقرى  ،اًمٜم٤مس هذا اًمٚمٗماظ ًمٚمتٕمٌاػم قماـ ُمٕما٤مٍن وصاقٍر ًمٚمحريا٦م وُمْما٤مدة اًمديٙمت٤مشمقريا٦م وآؾماتٌداد

هااا٦م اًم٘مْمااا٤م  وؿماااٗم٤مومٞم٦م أضمٝمااازة اًمدوًمااا٦م وٟمحاااق ذًماااؽوحم٤مؾمااا٦ٌم احل ومٕماااغم دقمااا٤مة اعؾماااالم أن  ،ٙمااا٤مم وطمريااا٦م وٟمزا

   -واهلل اعمًتٕم٤من ،يتٜمٌٝمقا لذا ويٌذًمقا ضمٝمقدهؿ اعمٙم٤مومئ٦م

 ،يمام قمغم اعمج٤مهديـ أن  ذروا ُمـ ظُمدع اًمٕمدو وُمٙمره سم٤مؾمتدراضمٝمؿ إمم فمٝمقٍر ُمٌٙمٍر همػم ُمدروس

يمام ؾمٛمٕمٜم٤م قمـ شمٍموم٤مٍت  ،شمٙمِمٗمٝمؿ وشمًتٜمزف ـم٤مىمتٝمؿو اًمدظمقل ذم أقمامل وُمقاضمٝم٤مت همػم أصٚمٞم٦م أ

هتٞم٩م ُمـ إقمدا   هت٤م أيمثر ح٤مْمارًمٌٕمِض اعظمقة اؾمتٕمراوٞم٦م ذم سمٕمض اًمٜمقاطمل ٓ ختدم هدوًم٤م صحٞمًح٤م وُم
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ٌّف ل قمٜمف ىمقشمٜم٤م سمؾ اًمقاضم٥م أن ٟمخدع اًمٕمدو وٟمٕم ؛ُمع ُم٤م ىمد يٙمقن ومٞمٝم٤م ُمـ شمٜمٗمػم ًمٚمٜم٤مس ،وشمًتٗمز وشمٜم ٛم 

 وصٛم٧ٍم وسُمٕمٍد قمـ  ،هلل ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥مٖمتف سم٢مذن اوإُمٙم٤مٟم٤مشمٜم٤م طمتك ٟمٌ
ٍ
وًمٞمٙمـ قمٛمؾ اعمج٤مهديـ ذم هدو 

ُمع  ،ويمذًمؽ ذم اًمثقرات اعمًتٛمرة اًم٘م٤مئٛم٦م وم٢من اجلٞم د هق ومًُح اعمج٤مل ًمٚمتحرك اًمِمٕمٌل ،اًمٔمٝمقر ُم٤م أُمٙمـ

ـٍ  ٤ًٌم يمام ومٕمؾ  ،اًمدقمؿ وآؾمتٕمداد سمٙمؾ هٙم وُمع دقمؿ اًمثقرة اًمِمٕمٌٞم٦م طمٞم٨م يم٤من اًمدقمؿ اجلٝم٤مدّي ُمٜم٤مؾم

روا ظمط أنٌقب اًمٖم٤مز اًمذ إظمقة ئٞمؾ أثٜم٤م  اًمثقرةؾماره٥م إمم إااًمٕمريش طمٞم٨م ومج    -ومٙم٤من دقماًم ًمٚمثقرة يمٌػًما  ؛ا

 َكاص١ْ : 

ٓم٦م سماالم طماا٤مل وُمقىمااػ أُمريٙماا٤م ُمااـ صمااقرات ؿماإمقسمٜم٤م ًاااٞماعم٘ماا٤مل اًمااذي ـماا٤مل سمٕم٘مااد ُم٘م٤مرٟماا٦م شم٘مريٌٞماا٦م سم فِ ٜمُٜمْااوًمْ 

 :  وسملم ُمقىمػ اعمج٤مهديـ ُمٜمٝم٤م ،اًمٕمرسمٞم٦م

)ىمٌاااؾ هاااذه اًمثاااقرات( واااد شمٚماااؽ إنٔمٛمااا٦م اًمٔم٤معمااا٦م اًمٖم٤مؿماااٛم٦م اًمٗم٤مؾمااادة  وىمٗماااقا ُماااـ ىمٌاااُؾ : سٍىّـــخلوزد

ودقماقا إمم  ،سمقا اعمُُثاؾوااروا قمٚمٞمٝم٤م وسماذًمقا دُما٤م هؿ وأرواطمٝماؿ وأُماقالؿ ذم ذًماؽ وراًمٙم٤مومرة وطم٤مرسمقه٤م وصم٤م

وااقا إُما٦م قمااغم ُمٜم٤مسماذهت٤م واًمًاإمل ذم اٟمتازاع طمريتٝماا٤م وطم٘مقىمٝماا٤م ِمااراًمثاقرة قمٚمٞمٝماا٤م سمٙماؾ اًمقؾماا٤مئؾ اعم وقم٦م وطمر 

   -سم٦م ُمٜمٝم٤ماعمًٚمق

سمااؾ ذم احل٘مٞم٘ماا٦م هاال اًمتاال  ،وىمٗماا٧م ـمااقال قم٘مااقٍد ُمااع هااذه إنٔمٛماا٦م اًمٗم٤مؾماادة اًمٕم٘مٞمٛماا٦م: ذُــطؤهطٗٛــد ٍخل

أن٤مٟمٞماا٦م ُمٜمٝماا٤م )أُمريٙماا٤م واًمٖماارب( وحم٤مومٔماا٦ًم  ،رقماا٧ْم وؾمااٜمدْت وأىم٤مُماا٧ْم هااذه إنٔمٛماا٦م قمااغم رهمااؿ إرادة اًمِماإمقب

يّماااااٞمٌٝمؿ ُماااااـ إمل  قماااااغم ُمّمااااا٤محلٝم٤م هماااااػَم ُم٤ٌمًمٞمااااا٦ٍم سمٛمّمااااا٤مًمح ؿمااااإمقسمٜم٤م وٓ سم٤ميمٞمااااا٦ًم قماااااغم وم٘مااااارهؿ وضماااااققمٝمؿ وُمااااا٤م

   -وآوٓمٝم٤مد واًمٕمذاب

  -هؿًاػم٦م ُمع قمٛمٚمٝمؿ وُمٚمُمت وأجَدوه٤م واقمتؼموه٤م ُمتٙم٤مومرطمقا اذه اًمثقرا: سٍىـخلوزدّ

٧م ِماااٞمويمرَهاا٧ْم هااذه اًمثااقرات وظم ،اهمتّٛماا٧م وارشمٌٙماا٧م ووىمٕماا٧م ذم ورـماا٦م ُمقطِمَٚماا٦م: ذُــطؤهطٗٛــد ٍخل

ظم٤موما٧م قماغم أُمٜمٝما٤م وُمّما٤محلٝم٤م اًمتال  صَماؿ  قمغم ُمًت٘مٌؾ أذٟم٤ما٤م وظمدُمٝم٤م ُمـ إنٔمٛما٦م اًمٓم٤مهمقشمٞما٦م ذم سمالدٟما٤م وُماـ 

 ،وًمق أُمٙمٜمٝم٤م أن شمًإمك ذم إهنا٤م  هاذه اًمثاقرات وىمٛمٕمٝما٤م ُماـ اًم٤ٌمديا٦م ًمٗمٕمٚما٧ْم  ،شمْمٛمٜمٝم٤م ونٛمٞمٝم٤م شمٚمؽ إنٔمٛم٦م

ااا هناااؿ إن ؾماااٛمحقا سمحٙمقُمااا٤مت طمااارة ُمًااات٘مٚم٦م وورـمااا٦م أُمريٙمااا٤م واًمٖمااارب أ ،٧م ومرٟمًااا٤م سماااذًمؽ ذم شماااقٟمسيماااام مه 

ومًااقف شمتْماا٤مرب ُمّماا٤مًمح  ؛ؼ هم٤مياا٤مت اًمِماإمقبختت٤مرها٤م اًمِماإمقب وشمًااتجٞم٥م هاال عمٓم٤مًماا٥م اًمِماإمقب ون٘ماا

ٓمرة اًمٖمارب وماٞمام ؾمااٞمصمؿ ختارج إُماقر قماـ  ،ُمع ُمّم٤مًمح أُمريٙم٤م واًمٖمرب شاًمِمٕمٌٞم٦م» شمٚمؽ احلٙمقُم٤مت اجلديد

وم٘ماادوا : وإن هااؿ ىمٛمٕمااقا اًمثااقرات ووىمٗمااقا ُمااع إنٔمٛماا٦م اًمديمت٤مشمقرياا٦م اًم٘مٛمٕمٞماا٦م اًمٔم٤معماا٦م اًمٗم٤مؿمااٚم٦م اًمٗم٤مؾماادة ،سمٕمااد

ذا ُمع أهنؿ ؿمٕمروا وأدريمقا أنف ٓ ُمًات٘مٌؾ ًمتٚماؽ إنٔمٛما٦م وأهنا٤م ه ،ُم٤م شمٌ٘مك لؿ ُمـ ُمّمداىمٞمتٝمؿ اعمْمٛمحّٚم٦م

ااا٤م وهاااؿ  ،زائٚمااا٦م ٓ حم٤مًمااا٦م وأن اًمِمااإمقب ىماااد صمااا٤مرت طم٘مااا٤م وصاااٛمٛم٧ْم  ومٙمااا٤من دقمٛمٝماااؿ )اًمٖمااارب( ًمٚمثاااقرة إضم٤ٌمري 
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يمااقا  ،صمااؿ يٌاادأ اعمٙماار اجلديااد ،يماا٤مرهقن ويمااذا إن ؾمااٛمحقا ُمااثال سم٤مٟم٘مالسماا٤مت قمًااٙمري٦م قمااغم هااذه اًمثااقرات وطمر 

ًمٞم٦م لؿ وم٢مهنؿ يٗم٘مدون اًمٌ٘مٞم٦م اًم٤ٌمىمٞم٦م ُمـ ُمّمداىمٞمتٝمؿ ويّمآمدُمقن سم٤مًمِمإمقب اصآمداًُم٤م يمٌاػًما  ؛اًمٕم٤ًميمر اعمقا

اإمَ رومٝمؿ إمم وىمااقع طماارٍب أهٚمٞماا٦ٍم صمااؿ طمااروِب قمّماا٤مسم٤مٍت وضمٝماا٤مٍد شمُ اأو ياا١مدي شمّماا ،ا ؿمااارُم٤ٌم ر سمااؾ شمٗمًااد قمٚمااٞمٝمؿ ٙم 

ك سمااا٠مُمٜمٝمؿ اًم٘ماااقُمل ُمثاااؾ اًمِمااا٤مم ؾمااااٞمُمّمااا٤محلٝمؿ ٓ   ،راوُمّماااام ذم اعمٜمااا٤مـمؼ احل٤ًمؾمااا٦م اًم٘مريٌااا٦م ُماااـ جمااا٤مِل ُمااا٤م ُيًاااٛم 

   -ولذا ومٝمؿ ذم ورـم٤مت ُمتت٤مسمٕم٦م ٓ يدرون ُم٤م يٗمٕمٚمقن

ٝمااااا٤م ًمٙمااااااؾ اًمٕمااااا٤ممل اًمٕمااااااريب ُمياااااادقمقن إمم اؾماااااتٛمرار هااااااذه اًمثاااااقرات واٟمتِماااااا٤مره٤م وقمٛمق: سٍىّــــــخلوزد

 -واعؾمالُمّل 

ــد ٍخل ــطؤهطٗٛ ودقمااؿ اًمثااقرات  ،ناا٤مول نجااٞمؿ وشمْمااٞمٞمؼ دائاارة اًمثااقرة وُمٜمااع اٟمتِماا٤مره٤م واٟمت٘م٤ملاا٤م: ذُ

٤معصااالطم٤مت وهاال اًمؽمىمٞمٕماا٤مت اخل٤مدقماا٦م اًمتاال  اا٤مول قمااغم قمجااٍؾ أن ي٘مااقم ااا٤م وشمًاا٤مٟمُد ُماا٤م يًااّٛمك سم ،اعمْماا٤مدة

: ذم ُمثاااؾ ،ٜمتٔمااارون أن شمٜمت٘ماااؾ اًمثاااقرة اًمِمااإمٌٞم٦م إًماااٞمٝمؿ وشمٜمااا٤ملؿ أجااادي اًمِمااإمقب اعم٘مٝماااقرة٧م مظمااارون يـمقاهمٞمااا

ااارت حااا٤م قُماااؼّم قمٜماااف سم٢مصاااالطم٤مت ُمٚمِاااؽ  ،إردن واعمٖمااارب وهمػمهااا٤م يماااام هٚمٚمااا٧م ومرٟمًااا٤م وهمٜمااا٧ْم وـمٌٚمااا٧ْم وزُم 

 -!اعمٖمرب

هت٤م ًمٜمٞماؾ طم٘مقىمٝما٤م ًااػمده٤م ذم ُمٓم٤مًمٌٝم٤م وُمؿماٞم ٤موًمقن آًمتح٤مم سم٤مجلامهػم واًمِمٕمقب وشمر: ٍىسّخلوزد

 شمٜم٤مواؾ ودم٤مهاد ،وشمٙمٛمٞمؾ طمريتٝم٤م ويمراُمتٝم٤م وأن شمٜمٓمٌؼ قمغم سمريم٦م اهلل ُمتقيمٚم٦م قماغم اهلل ُمٚمتزُما٦م سم٠مطمٙما٤مم اهلل

 -ًمتّمؾ إمم ن٘مٞمؼ أهداومٝم٤م اًمديٜمٞم٦م واًمدٟمٞمقي٦م اًمتل شمْمٛمـ ل٤م ؾمٕم٤مدة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

 ،احلادود ذم إجيا٤مد طمٚماقل ًمٚمخاروج ُماـ ورـما٤مهتؿ اعمِما٤مر إًمٞمٝما٤مّمااك ُمٜمٝمِٛمٙماقن إمم أىم: ذُطهطٗٛد ٍخلؤ

ٞم٥م ًمسم٠مؾمااااا٤م ؛والٞمٛمٜمااااا٦م قماااااغم احلٙمقُمااااا٤مت اجلديااااادة سمٕماااااد اًمثاااااقرة وختقيٗمٝمااااا٤م وإره٤ماااااا٤م وشم٘مٞمٞماااااده٤م وإظمْمااااا٤مقمٝم٤م

   --اًمؽمهمٞم٥م واًمؽمهٞم٥م واًمدؾم٤مئس واًمٕمٛمال  واخلقٟم٦م وهمػمه٤م

 طٌّـٍخلػطخو ز٘ي خلحٕ ٍخلسدقل هستو
  --ٍخلًدٖسٔ للوتٗ٘ي
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 فتاوى الشيخ وأجوبته على أسئلة متفرقة

 

 فتاوى الشيخ وأجوبته على أسئلة متفرقة

, » , 

 

 

 

 

 

  ذٛاٌع ِغ اٌغ١ز  ٟشأٔب اٌّضٍُ عجىخ»ف 

 فٟ أذض األفغع مبػضحِٛحٙخ ِٓ اٌٍخٕخ اٌغغػ١خ ٌٍ ئحبثبد أصئٍخ 

  شلنبع غزح»ِٓ ِخب٘ضٞ  ئحبثبٌد ػٍٝ ثؼـ اٌزضبؤالد  

 األصئٍخ اٌؾِٛب١ٌخ 

  شأثٟ ِؾؼت اٌىغصٞ»أصئٍخ سبؽخ ِٓ األخ 

 حٛاٌة فٟ اٌَمضُ ث١ٓ األػٚاج 

 حٛاٌة فٟ اٌجضػخ 

 ٓحٛاٌة ػٍٝ عصبٌخ ِٕبؽرٍخ ِٓ اٌضٍف١١ٓ اٌجبوضزب١١ٔ 
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 شأَب املسهى»حٌار انشٍد يغ شجكخ 
 

ه اًمِمٞمخ ] ٌر ُمتقؾمط ٟمًٌٞم٤م أضمرا ، أضما٤مب ومٞماف شًمٚمحاقار اعؾماالُمل أنا٤م اعمًاٚمؿ»ُماع ؿماٌٙم٦م طمقا

ُمااااـ إؾماااائٚم٦م اًمِمااااارقمٞم٦م واًمٗم٘مٝمٞماااا٦م واعمٜمٝمجٞماااا٦م اعمٝمٛماااا٦م، ويم٤مٟماااا٧م حماااا٤مور اًمٚم٘ماااا٤م   اًمِمااااٞمخ قمااااـ قمااااددٍ 

وماااااؼ ُمٜمٝمجٞمااااا٦م قمٛمٚمٜمااااا٤م ذم  ُمٜمققمااااا٦م، وهماااااػم ُمٜمتٔمٛمااااا٦م ذم إصاااااؾ، وىماااااد همػمٟمااااا٤م ذم ٟماااااص إؾمااااائٚم٦م ًمتقا

ًٓ قمغم مظمر اعمجٛمقع، وىمدُمٜم٤م أطم ذم شمرشمٞم٥م إؾمئٚم٦م؛ ًمتٜمٔماٞمؿ احا٤مدة؛ طمٞما٨م  أظمرٟم٤مورسمام ٞم٤مٟم٤م ؾم١ما

ر سمتااا٤مريخ: ٟم٤مؾماااٌٜم٤م إؾمااائٚم٦م وإضمقسمااا٦م ُماااع سمٕمْماااٝم٤م، وىماااد ُأضماااري هااا  [م2١١5. 4. 22ذا احلاااقا

 

 
 

 -احلٛمد هلل ويمٗمك، وؾمالُم٤م قمغم قم٤ٌمده اًمذيـ اصٓمٗمك-- وسمٕمد

 
 

 [: الضؤال األَل]
 ًًطِ زًؽ نطٍِ خلط٘د يك٘ٔ خهلل.. :شبكت أوا المسلم 

د ؤى ٍأ ًطٗس ؤى ًخٗل يلِ٘ ْٖ خألذسدض يي ضرػِ ٍضٖء هي س٘طتِ خلصخت٘ٔ, بش ًًلن ؤٗؿً
خلط٘د هي ؤٚخط هي يدهلتِ هي ؤّل خلًلن تَخؾًد ٍٖس قلر ؤأ ًردقسِ زلٓم خلط٘د, 

ٙ ًكلر هي خلط٘د يك٘ٔ خهلل .. لصلشخألخ»ٍلٌٌٖٛ ٍرست ؤًدهلٖ تًػٌٖ٘ ح٘ي ؤٚتر 

 ؤى ًٗكٌ٘د قطًْد هي س٘طتِ خلصخت٘ٔ زدلٗسض خلصٕ ٗستكًِ٘ ٍٗكِ٘ٗ.. 
 رعخٚن خهلل ذ٘طًخ ٍزدض٘ خهلل ْ٘ٛن ٍحٓهٛن هي ٚ٘س ؤيسخء خلسٗي.

 

 :خ عطية اهللشـيال

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

ٝم٤مًم٦م، وُم٤م أيمرُمتٛمق  ُمـ ضمزايمؿ اهلل ظمػما أهي٤م اعظمقة قمغم ُم٤م أوًمٞمتٛمق  ُمـ اًمث٘م٦م قمغم رهمؿ اجل
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اعمح٦ٌم وطمًـ اًمٔمـ قمغم اًم٘مٚم٦م، سمؾ اًمْمح٤مًم٦م، وأؾم٠مل اهلل اًمٙمريؿ أن يًؽم  وإي٤ميمؿ سمًؽمه اجلٛمٞمؾ، وأن 

 جيٕمٚمٜم٤م إظمقة ُمتح٤مسملم ومٞمف وجلالًمف، وئمٚمٜم٤م سمٔمٚمف يقم ٓ فمؾ إٓ فمٚمف- 

سمف أن إن ؿم٤م  اهلل، ِمٞمخ رو٤م، واًم١ًمال إولرأج٧م شم٘مديٛمٙمؿ أظمل اًم  :وؾم٠ميمت٥م ضمقا

,ؾمٌع وصمالصمقن ؾمٜم٦م  :، اًمٕمٛمرشاعمٖمرب اًمٕمريب اًمؼمسمري اعؾمالُمل اًمٙمٌػم»ُمـ سمالد  ظمقيمؿ قمٓمٞم٦م اهللأ

اًمٜمِم٠مة ذم أهة ُمتقؾمٓم٦م حم٤مومٔم٦م ُمتديٜم٦م،  ،تزوج وزم أرسمٕم٦م أوٓد وهلل احلٛمدُم ،,قنًم٧ًُم يمٌػما يمام شمٔمٜم

أهن٤م ًمٞم٧ًم أدسمٞم٦م يمام يًٛمقهن٤م وهل شمًٛمٞم٦م ُمٖم٤مًمٓم٦م، واعمٕمٜمك  شقمٚمٛمٞم٦م»صٚمٝم٤م يم٤مٟم٧م دراؾم٦م اًمدراؾم٦م ذم أ

وًمٞم٧ًم ديٜمٞم٦م، ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمقي٦م ذم أوائؾ اًمثامٟمٞمٜم٤مت يم٤من اًمتٕمرف قمغم احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م وآٟمخراط ذم 

اًمًٚمؽ اًمدقمقي واًمٜمْم٤مزم ُمـ أضمؾ اًمديـ، سمٕمد اًمث٤مٟمقي٦م درؾم٧م الٜمدؾم٦م ذم اجل٤مُمٕم٦م ومل يٞمن اهلل 

ـّ اهلل سم٤مًمذه٤مب إمم أومٖم٤مٟمًت٤من ذم أواظمر اًمتًٕمٞمٜم٤مت،  اعيمامل، سم٥ًٌم اًمٔمروف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وهمػمه٤م، وُم

ومٚمح٘مٜم٤مه٤م ُمع اٟمًح٤مب اًمروس، وسمٕمد ومتح يم٤مسمؾ ووٞمع أومٖم٤مٟمًت٤من سمٞمد اعمج٤مهديـ، ووىمقع اًمٗمتٜم٦م هم٤مدرٟم٤م 

ومٞمّن اهلل  ؛ضم٦م إًمٞمف أيمثر وأيمثرإمم سمالدٟم٤م، ُمتجٝملم إمم ـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ إذ ىمد قمٔمٛم٧م اًمرهم٦ٌم ومٞمف، ون٘م٘مٜم٤م احل٤م

ذم سمالد ؿمٜم٘مٞمط  ,صمالث ؾمٜمقات شم٘مري٤ٌم,قن، وظم٤مص٦م ُمدة ُمٕمّٞمٜم٦م قم٤مُم٦م اًمٗمٜم ُمـ ذًمؽ سمٕمض اًمتحّمٞمؾ ذم

يم٤مٟم٧م هل ُمٕمٔمؿ اعمحّمٚم٦م ٕهن٤م يم٤مٟم٧م ُمريمزة وقمغم ُمِم٤ميخ ُمت٘مٜملم، وىمٌؾ ذًمؽ وسمٕمده ؾمقا  ذم سمالدٟم٤م أو 

ٜم٤مك دم٤مرب، وهلل احلٛمد قمغم سمالد اًمٕمجؿ يم٤من هٜم٤مك أجْم٤م ٟمقع ُمـ اًمتحّمٞمؾ اًمٕمٚمٛمل اعمتٗمر.، ويم٤مٟم٧م ه

 ٟمٕمٛمف-

ىمٜم٤م وٟمٕمٌد رسمٜم٤م ٟمٕمٛمؾ ذم يم٥ًم رز ؛، ٟمرضمق رمح٦م اهلل وومرضمف ُٕم٦م حمٛمٍد وٟمحـ أن ىم٤مقمدون

ٟمٜم٤م ضمزايمؿ اهلل ظمػما ، ٤م وظمت٤مُمٙمؿ وؾم٤مئر أطم٤ٌمسمٜم٤م أوٕملمواهلل اعم١ًمول أن  ًـ ظمت٤مُمٜم، وٟمدقمق عظمقا

 --وسم٤مرك ومٞمٙمؿ وؾمدد

 

 

: الثاوٓالضؤال ]
] 

 ؛ّل تهٌَى ؤى هح٘ف خألسطٓ ٍخلوزتوى لِ ؤحط ْٖ خلتطٚ٘سٔ خلٌٓس٘ٔ :شبكت أوا المسلم 
ٍهد ٗستتسًِ هي خذت٘دض خلٓػ٘ل  ,لْد ؤحط ْٖ غ٘دَٔ خلتَرِ خلسٌٖٗ خلتٖ ٖس َٗٛى



881  

  

خلتٖ ٚدى ْٖ يلن خهلل ٍتٗسٗطُ ٍذلِٗ ؤًِ -تَخْٗد هى هَ٘لِ ًٍٓس٘تِ  ؛خألٖطذ خإلساهٖ
 ؟ -ٚصلٙ َٛىست

ًَي٘ٔ  ّل تطٍى ؤى خلحدلٔ خأرتودي٘ٔ ْٖ ٚل زلس بساهٖ لِ زٍض ْٖ تحسٗس ؛ٍزٌدء يلِ٘
 خلزوديدت خلًدهلٔ للسٗي؟

ٍْٖ نٌٛن ؤى خلهطِ خأرتوديٖ َّ خلصٕ َٗلس خلوًتٗس ؤم ؤى خلوًتٗس َّ خلصٕ َٗلس 
 خلهطِ خأرتوديٖ. 

 خلٓٗط؟  م ؤى رسطٗتِ ستازٕ زِ بلىْوخا: ّل خلٓٗ٘ط ٗحر خلوصّر خلزسطٕ ألًِ ْٗ٘ط ؤ
حسصخ  ٍّل خلزسدى س٘حر خإلضردء ألًِ رسدى ؤم ؤى خذت٘دضُ لإلضردء س٘ازٕ زِ بلى خلزسي؟ 

ؤُْدًستدى, ٍزٌدء  لَ ٚدًت خإلردزٔ زٌدء يلى ضئخ٘ ٍتزدضزٙ ْٖ خلوُطذ خلًطزٖ حن ْٖ
 .يلى تحل٘لٛن لوي لٗ٘توَّن هي خلٗدزٓ ٍخألتسدو

 

 :خ عطية اهللشـيال

واهلل، أن٤م ُم٤م رأج٧م يمٚمٛم٦م أوع ذم هذا  هذا ؾم١مال ومٚمًٗمل يمٌػم أظمل اًمِمٞمخ رو٤م-- ٟم٠ًمل اهلل اعقم٤مٟم٦م

(يمؾ  ُمٞمّن ح٤م ظُمٚمِؼ ًمف): اًم٤ٌمب وأطمًـ ُمـ ىمقل ٟمٌٞمٜم٤م 
(1)

 - 

وُمٕمٚمقم أن اهلل ظمٚمؼ يمؾ ر  وم٘مدره شم٘مديرا، ويمؾ ر  قمٜمده سمٛم٘مدار، وأنف ىمد ضمٕمؾ ًمٙمؾ ر  

 ؿمٞمئ٤م وأراده وشمٕمٚم٘م٧م سمف ُمِمٞمئتف أنف جيريف سمحٙمٛمتف وًمٓمٗمف قمغم ُم٘مت٣م قم٤مدشمف  ، وأنف شمٕم٤ممم إذا ىمدراىمدرً 

ئٝم٤م ُم٤م  ،,ؾمٜم٦م اهلل,ذم ظمٚم٘مف  وهل إؾم٤ٌمب واعم٤ًٌٌمت اًمتل يالطمٔمٝم٤م اًمٕم٘مؾ ذم اجلٛمٚم٦م يدرك ُمـ أضمزا

 يدرك ويٗمقشمف إيمثر-- 

عٟم٤ًمن وشمقضمٝم٤مشمف ومال ؿمؽ قمٜمدي أن اًمؽمسمٞم٦م واًمٜمِم٠مة إهي٦م واعمجتٛمٕمٞم٦م ل٤م شم٠مثػم ذم اظمتٞم٤مرات ا

هل ُمـ ؛ اًمٕم٤مُم٦م ذم طمٞم٤مشمف، وأن اعمٚمٙم٤مت اًمٗمٓمري٦م واعمٞمقٓت قمٜمد اًمِمخص ل٤م شم٠مثػم ذم اظمتٞم٤مراشمف يمذًمؽ

 وٚم٦م إؾم٤ٌمب، وي٘م٤مسمٚمٝم٤م ؾم٥ٌم اًمٕم٘مؾ واًمٗمٝمؿ واًمت٠مثػمات إظمرى ُمـ ىمدوة أو ٟمحقه٤م- 

ومؼ وشمتقارد قمغم ُمدًمقل ُمٕملم أو ختتٚمػ وشمتداومع ومتٙمقن ا  ًمٖمٚم٦ٌم ًمٌٕمْمٝم٤م- ومٝمذه إؾم٤ٌمب إُم٤م شمتقا

 وطمده-  واًمتقومٞمؼ سمٞمد اهلل 

 وُمـ ذًمؽ اظمتٞم٤مر اعٟم٤ًمن ًمالدم٤مه اعؾمالُمل أو اًمًٞم٤مد اًمذي يٕمٛمؾ ومٞمف وُمٕمف-

 اعمٖمرب اًمٕمريب قمغم ؾمٌٞمؾ ، وذم ُمٜمٓم٘متٜم٤م ذموٟمحـ ٟمالطمظ شم٠مثػم اًمت٤مريخ ُمثال قمغم اًمِمٕمقب وإُمؿ

ئر وًمٞمٌٞم٤م اجلٝم٤مدي اًم٘مري٥م: طمروب اًمتحري ؛اعمث٤مل إُمػم قمٌد  ،امر اًمّمٚمٞمٌلر ود آؾمتٕمشم٤مريخ اجلزا

                                      
 (-١55٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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ئر، وقمٛمر اعمخت٤مر واًم٤ٌمرو  واًمًق كم وهمػمهؿ ذم  اًم٘م٤مدر وسمققمامُم٦م وصمقرة إرسمٕم٦م ومخًلم ذم اجلزا

ًمٞمٌٞم٤م، هذا ًمف شم٠مثػم قمغم إضمٞم٤مل اعمٕم٤مسة ٓ ختٓمئف قملم اعمت٠مُمؾ، هٜم٤مك ؿمٕمقب متٞمؾ إمم اجلٝم٤مد واًمثقرة 

وختت٤مر ؾمٌٞمؾ اجلٝم٤مد واًمٜمٗمػم واًم٘مقة واًمٕمزة  ،ٓم٦م ىم٤مهرهي٤م وشمتٛمٚمٛمؾوشمتٕمٓمش إمم احلري٦م وشمتٚمّٛمض ن٧م ؾمٚم

 ُمتك ُم٤م أتٞمح٧م ل٤م ومرص٦م وسمرىم٧م ل٤م سم٤مرىم٦م-- 

وهذا ُمقضمقد ذم ُمٕمٔمؿ اًمِمٕمقب إظمرى أجْم٤م واحلٛمد هلل، ًمٙمـ شمالطمظ ومروىم٤م ُمـ ُمٙم٤من إمم ُمٙم٤من، 

 طمتك ذم اًمٌٚمد اًمقاطمد- 

ئر ٟم٤ًم ذم صمقرة ٟمقومٛمؼم هل هل ٟمٗمًٝم٤م يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مىمؾ اعمٜم٤مـمؼ اًمتل يم٤مٟم٧م ُمٕم٤مىمؾ اجلٝم٤مد ود ومر ؛ذم اجلزا

 واهلل أقمٚمؿ- - ، وذم ًمٞمٌٞم٤م أؿمٞم٤م  ىمري٦ٌم ُمـ ذًمؽ-اجلٝم٤مد احلدي٨م ذم اًمًٜملم اح٤موٞم٦م ود احلٙمقُم٦م

 وهؾ احل٤مًم٦م آضمتامقمٞم٦م ذم يمؾ سمٚمد إؾمالُمل ل٤م دور ذم نديد ٟمققمٞم٦م اجلامقم٤مت اًمٕم٤مُمٚم٦م ًمٚمديـ؟ 

صداُمّٞم٦م أو شمّم٤محلٞم٦م يمام يٕمؼّمون إمم همػم ذًمؽ،  أفمٜمؽ شم٘مّمد ُمـ طمٞم٨م يمقهن٤م ضمٝم٤مدي٦م أو ؾمٚمٛمٞم٦م،

 وقمالىمتٝم٤م سم٤معمٜمٔمقُم٦م آضمتامقمٞم٦م ذم سمٞمئتٝم٤م- 

 ًمٙمـ هق أطمد اعم١مصمرات يمام ؾمٌؼ أجْم٤م- ، شم٠مثػم إمم طمد ُم٤م يمام ؾمٌؼ اًم٘مقل هٜم٤مك

  ؟ش٘مد هق اًمذي يقًمد اًمٔمرف آضمتامقملاًمٔمرف آضمتامقمل هق اًمذي يقًمد اعمٕمت٘مد أم أن اعمٕمت»وهؾ 

ون سم٤معمٕمت٘مد جمٛمؾ إومٙم٤مر طمقل جمٛمؾ اًم٘مْم٤مي٤م واًمتل هل ذم هم٤مًم٥م ُمٗمرداهت٤م اضمتٝم٤مدي٦م أفمٜمٙمؿ شم٘مّمد

 ُمًتٜمٌٓم٦م- 

 ُمٕمروم٦م أهيام إؾمٌؼ-  ذم فمٜمل أن هٜم٤مك شمداظمال ذم اًمت٠مثػم واًمت٠مثّر، وًمٞمس ُمٝماًم 

وم٢من إوو٤مع  ؛,ًمٕمٛمر آومؽمايض اًمٕمٛمكم ًمِمخص واطمدا,وسمّمٗم٦م قم٤مُم٦م قمغم ُمًتقى قمٛمر اجلٞمؾ 

شم٠مثػم قمغم أومٙم٤مر اًمِمخص أيمثر ُمـ شم٠مثػم إومٙم٤مر قمغم شمٚمؽ إوو٤مع، إٓ ذم اًمٜم٤مدر ومٞمام آضمتامقمٞم٦م ل٤م 

در إومذاذ ذم إُمؿ واًمذيـ يقوّم٘مقن عطمداث اًمتٖمٞمػمات اًمٙمٌػمة سمغ واعمقهقسملم اًمٜمقا واهلل ، يتٕمٚمؼ سم٤مًمٜمقا

 أقمٚمؿ-

 وأُم٤م هؾ اًمٗم٘مػم  ٥م وخيت٤مر اعمذه٥م اجلؼمي، واجل٤ٌمن خيت٤مر اعرضم٤م ؟ 

  !اًمٕمالىم٦م هٜم٤م وٕمٞمٗم٦م- ومٔمٜمل أن

وم٘مد دمد  سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمجٌـ ووده اًمِمج٤مقم٦م هل أظمال.، وهل صٗم٤مت وهٞمئ٤مت راؾمخ٦م ذم اًمٜمٗمس

 ذم هم٤مي٦م اًمِمج٤مقم٦م وىمد دمد اًمٕمٙمس-  ٤ماعمرضمئ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م، ؿمج٤مقمً 

قا ضمدا ُمـ ؿمجٕم٤من أُمتٜم٤م وأبٓم٤مل٤م ذم قمّمقره٤م اًمقؾمٓمك يم٤مٟم ا وٟمحـ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ٟمٕمرف أن يمثػمً 

ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م قمغم ُمذه٥م اعرضم٤م  ذم اًمٕم٘مٞمدة، ويٛمٙمـ إمم طمّد ُم٤م اًمتٛمثٞمؾ سم٤مٕومٖم٤من هٜم٤م 
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 أجْم٤م، وطمتك سم٠مبٓم٤مل اجلٝم٤مد ود آؾمتٕمامر ذم اًم٘مرن اح٤ميض يمام أذٟم٤م ًمألُمػم قمٌد اًم٘م٤مدر وهمػمه- 

 . شمٙمت٥ًم- سم٤مًمت٠ميمٞمد أن اعمذه٥م اًمٕمٚمٛمل آقمت٘م٤مدي ًمف شم٠مثػم قمغم أظمال. اعٟم٤ًمن وإظمال

 وإن يم٤من أومْمٚمٝم٤م ُم٤م ضمٌؾ اهلُل اعٟم٤ًمَن قمٚمٞمف- 

 أوٕمػ سم٤مجلٛمٚم٦م ذم شم٠مُمكم ,شم٠مثػم اعرضم٤م  قمغم ظمٚمؼ اًمِمج٤مقم٦م,وًمٙمـ اًمت٠مثػم اعمٕم٤ميمس هٜم٤م 

يم٤مجل٤ٌمن يٛمٞمؾ إمم آظمتٞم٤مرات  ؛قمغم اظمتٞم٤مر اعٟم٤ًمن ىمقّي  شاعمٞمقٓت»وُمالطمٔمتل أن شم٠مثػم اخلُُٚمؼ و

 واهلل أقمٚمؿ-- ، ه٤م يِمؼ ويّمٕم٥م وٟمحق ذًمؽ ي اًمرأياًمًٝمٚم٦م واًمراطم٦م ويٜمٗمر سم٤مد

وأهؿ ر  أن ٓ ٟمٜمًك أن هذه إؿمٞم٤م  هل ُمـ وٚم٦م إؾم٤ٌمب يمام ىمدُم٧ُم وأهن٤م سملم اًمٜم٘مؿ واًمٜمٕمؿ، 

 وأن اًمتقومٞمؼ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م سمٞمد اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف-  ف،ومٞم٦م واًمٌال ، وومْمؾ اهلل وقمدًمواًمٕم٤م

 ضمزايمؿ اهلل ظمػما--، ًمًدادوًم٤ًمئر أطم٤ٌمسمٜم٤م اًمتقومٞمؼ واٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ 

 
 

: الثالثالضؤال ]
] 

 ٚتدزدت ض٘د خإلسام خزي ت٘و٘ٔ ٍض٘د خإلسام هحوس زي يسس خلَّدذ  :شبكت أوا المسلم
ر.. هد هٛدًتْد يٌسٚن ٍتإح٘طّد يل٘ٛن؟ ٍّل ٌّد٘ يلودء آذطٍى ؤحطٍخ ٍخألستدش س٘س ٖك

 ْ٘ٛن؟ 
ٍْٖ س٘دٔ شلٙ, زوي تإحطت: هي خألسطٓ, هي خألغسٖدء, هي يدهٔ خلٌدس, هي خلوزدّسٗي 

 هي خلولتعه٘ي, هي خلزوديدت خإلساه٘ٔ خألذط..؟ ٍْٗٛن خهلل.
 

 :خ عطية اهللشـيال

ًمد أؾمٕمده ة وهلل احلٛمد حم٤مومٔم٦م ُمتديٜم٦م، ويم٤من إثر إسم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ أذُت إمم أن إه ول ًمٚمقا

وم٢مٟمف ُمـ أهؾ اخلػم واًمت٘مقى أطمًٌف يمذًمؽ، رهمؿ أنف ذم ومؽمة ٓطم٘م٦م سمٕمد أن ص٤مر زم  ؛اهلل ذم اًمداريـ

ٟمِم٤مط ذم اًمدقمقة وىمػ ُمٕم٤مرو٤م زم إمم طمد ُم٤م ذم سمٕمض اًمٓمريؼ، وذًمؽ ٕنٜم٤م يمٜم٤م دظمٚمٜم٤م ذم سمداي٤مت ٟمِم٤مـمٜم٤م 

قم سم٤معو٤موم٦م إمم  ٤مت ُمع ـمقائػ ُمـ اًمٜم٤مس يم٤مًمّمقومٞم٦م اًم٘مٌقريلم وهمػمهؿ ُمـ أهؾ اًمٗم٤ًمداًمدقمقي ذم سا

ًمد، وهق سمحٛمد اهلل  ؛اًمتقضمٝم٤مت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ومت٥ًٌم ذًمؽ ذم ُمِم٤ميمؾ اضمتامقمٞم٦م ؾم٧ٌٌم وٖمقـم٤م قمغم اًمقا

واًمّمقومٞم٦م، واهلل يٕمٗمق قمٜم٤م وقمٜمف، وٟمحـ ـمٌٕم٤م يم٤مٟم٧م ًمٜم٤م أظمٓم٤م  وىمٚم٦م ُم٤ٌمٓة  اًم٘مٌقريلمُمٕم٤مرًم ُمـ ومتٜم٦م 
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ؼ وظمالومٝمؿ أيمثر ُمـ احلد رسمام، ووٕمػ ذم اًمتجرسم٦م سمال ؿمؽ، واٟمدوم٤مع ومح٤مس اًمِم٤ٌمب اًمذي قمرف سم٤مخلٚم

ديٜمف وـم٤مًمع اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ووم٘مف اًمدًمٞمؾ وٟمٌذ اًمتٕمّم٥م وشمٜمّقر سم٠مومٙم٤مر أئٛم٦م اًمدقمقة وقمٚمام  اعؾمالم، 

وف ومٞمف واعمٕمر وىمٞم٤مدات اًمّمحقة اعمٕم٤مسة، وومتح قمٞمٜمٞمف ذم جمتٛمع ُمٜمٙمقس سم٤مًمٗمٕمؾ؛ اعمٜمٙمر ومٞمف ُمٕمروف

 ومٝمذه يم٤مٟم٧م ُمرطمٚم٦م ـمٌٞمٕمٞم٦م، وسمٕمده٤م سٟم٤م إمم آقمتدال إن ؿم٤م  اهلل وُمٜمف اًمتقومٞمؼ- !ُمٜمٙمر إٓ ُم٤م ٟمدر--

ىمٌؾ آٟمخراط ذم ؾمٚمؽ اًمدقمقة يم٤مٟم٧م ُمٕمٔمؿ ُمٓم٤مًمٕم٤ميت ذم اًمٚمٖم٦م وإدب واًمت٤مريخ سم٥ًٌم أن اعمٙمت٦ٌم 

وم٦م إمم سمٕمض اًمٙمت٥م اًمديٜمٞم٦م ذم سمٞمتٜم٤م يم٤مٟم٧م نتقي ؿمٞمئ٤م أيمثر ُمـ همػمه ُمـ اًمٙمت٥م ذم هذه اًمٗمٜمقن، سم٤معو٤م

شمٗمًػم »، صمؿ طم٥ٌم إمم ىمرا ة اًمتٗمًػم ويم٤من قمٜمدٟم٤م ٟمًخ٦م ُمـ شري٤مض اًمّم٤محللم»اعمٞمنة يمٙمت٤مب 

تف ذم وم٘مف اًمدًمٞمؾ- وأُم٤م شاًم٘مرـمٌل وومتح قمٞمٜمّل قمغم اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م ًمتٚم٘مل اًمنميٕم٦م  أول يمت٤مب ىمرأ

رمح٦م واؾمٕم٦م  ًمٚمِمٞمخ إًم٤ٌم   شطمج٤مب اعمرأة اعمًٚمٛم٦م»ومٝمق يمت٤مب  واًمديـ احلؼ يمام ضم٤م  سمف اًمٜمٌل 

تف ًمٚمِمٞمخ إًم٤ٌم  ىمٌؾ أن ٟمٕمرف   شصٗم٦م اًمّمالة»وضمزاه قمٜم٤م وقمـ اعمًٚمٛملم ظمػما، وهق أول يمت٤مب ىمرأ

وهمػمه٤م ُمـ يمتٌف، ويم٤مٟم٧م ـمٌٕم٦م ىمديٛم٦م ُمـ اًمٙمت٤مب ًمٕمٚمٝم٤م أول ـمٌٕم٤مشمف، ومٚمام ىمرأتف ؿمٖمٗم٧م سمف وسمٛمٜمٝمجف 

 وأطمدث قمٜمدي نقٓ ذم اًمٗمٝمؿ يمٌػما- 

ذم أثٜم٤م  ذًمؽ اٟمخرـم٧م ذم اًمٜمِم٤مط اًمدقمقي واحلٚم٘م٤مت  قمـ اًمٙمت٥م ُمـ هذا اًمٜمقع--اًمٌح٨م  سمٕمده٤م سمدأ

 ! ٜم٤مومع، واًمٜم٘م٤مؿم٤مت واعمٕم٤مرك أجْم٤م--وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ اًم

وم٤ٌمًمٕمٛمقم يمت٥م اسمـ اًم٘مٞمؿ، صمؿ ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ  ؛سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٙمت٥م اًمتل شم٠مثرت ا٤م ذم سمداي٤ميت شمٚمؽ

، وُمـ أهؿ اًمٙمت٥م شيمِمػ اًمِمٌٝم٤مت»و شطمٞمديمت٤مب اًمتق»اشمٞمٛمٞم٦م، صمؿ يمت٥م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب يم

ن٤مه٤م واقم اًمتل شمْمؿ رؾم٤مئؾ ٕئٛم٦م اًمدقمقة  شجمٛمققم٦م اًمتقطمٞمد»تٛمدٟم٤م قمٚمٞمٝم٤م ذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة يمت٤مب اًمتل ىمرأ

 - شوُمٕم٤ممل ذم اًمٓمريؼ» شاًمٔمالل»ااًمٜمجدي٦م وًمِمٞمخ اعؾمالم وهمػمهؿ، صمؿ يمت٥م ؾمٞمد ىمٓم٥م يم

ي٦م ًم٘مقة حم٤مضمتف، وًم٘مقة اًمِمٖمػ سم٤مًمدًمٞمؾ وم٢مٟمف ؾمحر  ذم ومؽمة اًمٌدا ؛ٓسمـ طمزم شاعمحغم»وٓ أنًك 

وٟمٌذ اًمت٘مٚمٞمد اًمتل شمٙمقٟم٧م ًمديٜم٤م أن٤م وسمٕمض إصدىم٤م ، وطمٞم٨م أنٜم٤م مل ٟمٙمـ ٟمٛمٚمؽ ٟمًخ٦م ُمٜمف، وم٢مٟمٜم٤م يمٜم٤م 

 ا رً ٟمذه٥م إمم اعمٙمت٦ٌم اًمٕمٛمقُمٞم٦م ذم اعمديٜم٦م وٟمجٚمس ومٞمٝم٤م اًم٤ًمقم٤مت ٟم٘مرأ ذم اعمحغم، يم٤من سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م ؿمٞمئ٤م ُمٌٝم

 واهلل يٕمٗمق قمٜم٤م وقمٜمف وقمـ ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم- ف،قمغم هٜم٤مشمف وفم٤مهريت ؛، وهق يمذًمؽ ذم احل٘مٞم٘م٦م٤موقمجًٌ 

ومٙم٤من هٜم٤مك سم٤مًمت٠ميمٞمد اًمِمٞمخ إًم٤ٌم ، صمؿ اًمِمٞمخ قمٌد  ؛ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمِمخّمٞم٤مت اًمٕم٤مُم٦م اًمتل شم٠مثرت ا٤م

م  ُمـ ظمالل أذـمتف، سم٤معو٤موم٦م إمم سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م واًمدقم٤مة ذم سمٚمدٟم٤م ذيمرهؿ  ,رطمؿ اهلل اجلٛمٞمع,اهلل قمزا

 ، ورطمؿ اهلل أُمقاهتؿ وشم٘مٌٚمٝمؿ- اهلل سمجٛمٞمؾ اًمذيمر

 ومٝمذا سمٕمض ُم٤م طمي  ذيمره ُمـ طمٞم٨م اًمت٠مثر ذم سمداي٤مت اًمتٙمقيـ اًمدقمقي واًمٗمٙمري واًمٕمٚمٛمل- 
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وم٢من يمت٥م ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ووم٘مٝمف وـمري٘متف رسمام شم٠ميت ذم اعمرشم٦ٌم إومم ُمـ  ؛وأُم٤م قمغم اًمٕمٛمقم

زال يمام هل ُمـ طمٞم٨م ىمٞمٛمتٝم٤م قمٜمدي، طمٞم٨م شم٠مثري ا٤م، ويمؾ ُم٤م ؾمٌؼ ذيمره ُمـ اًمٙمت٥م واًمِمخّمٞم٤مت ٓ شم

 واٟمْم٤مف إًمٞمٝم٤م همػمه٤م اًمٙمثػم، وهلل احلٛمد واعمٜم٦م- 

  ضمزايمؿ اهلل ظمػما--، ٤م وقمٚمٞمٙمؿ ويرزىمٜم٤م الدى واًمًدادوٟم٠ًمل اهلل أن يٗمتح قمٚمٞمٜم

 

 

 [: السابعالضؤال ]
 لتحَل.. هي هزطز خلسيَٓ, ٍخلوًدض٘ خلٛاه٘ٔ هى هد ّٖ ًٗكٔ خ :شبكت أوا المسلم

 خلٗسَضٗ٘ي؛ بلى ْٛطٓ خلزْدز؟ هي زاز خلوُطذ خلًطزٖ بلى ؤُْدًستدى؟ ٍْٗٛن خهلل..
 

 :خ عطية اهللشـيال

مل شمٙمـ هٜم٤مك ٟم٘مٓم٦م نقل ذم ُم٠ًمخ٦م اجلٝم٤مد  ؛ذم احل٘مٞم٘م٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم زم وًمٚمٙمثػميـ ُمـ أىمرا  ُمـ أهؾ سمٚمدي

ُمٜم٤م واٟمخراـمٜم٤م ذم ؾمٚمؽ اًمدقمقة واحلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م ُمـ سمدايتف يم٤من قمغم سم٤معمٕمٜمك اًمٙم٤مُمؾ، وذًمؽ  ٕن اًمتزا

ومٙمر ؾمٚمٗمل شمٖمٞمػمي ىمري٥م ُمـ اجلٝم٤مد، وذًمؽ راضمع إمم ُم٠ًمخ٦م يمٗمر احل٤ميمؿ واًمٜمٔم٤مم اًمذي  ٙمؿ اًمٌٚمد، 

ومٝمذه اعم٠ًمخ٦م يم٤مٟم٧م قمٜمدٟم٤م ُم٠ًمخ٦م ُمتج٤مَوزة وُمٗمروغ ُمٜمٝم٤م ُمـ اًمٌداي٦م ًم٘مقة ووقح أُمر احل٤ميمؿ واًمٜمٔم٤مم 

م  ؛قمٚمامئٜم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م ٓ خيتٚمٗمقن ومٞمفئف وطمرسمف ًمٚمديـ وًمٙمقن اجلٛمٞمع ُمـ وقمدا ومٛمـ اًمٌداي٦م يم٤من آًمتزا

وآٟمخراط ذم احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م يٕمٜمل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمِمخص ُمٜم٤م: آصٓمدام ُمع احلٙمقُم٦م ذم يقم ُمـ إج٤مم 

ِم٠مة إومم سمال ، وُمع ذًمؽ وم٢من اًمٜم٤مواًمًجـ واعمالطم٘م٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ، يم٤مٟم٧م هذه إُمقر واوح٦م مت٤مُمً 

ويم٤من  ٤مؿمؽ يم٤مٟم٧م ؾمٚمٛمٞم٦م دقمقي٦م شمتٗم٤مدى ىمدر اعُمٙم٤من آصٓمدام، ويم٤من اًمذه٤مب إمم أومٖم٤مٟمًت٤من ُمت٤مطًم 

اًمٜم٤مس يذهٌقن ُمـ قمٜمدٟم٤م ويمٜم٧م ُمـ ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعظمقة شمرى أن اًمٌ٘م٤م  ذم اًمٌالد أومم وأومْمؾ ًمٚمدقمقة 

 مم أرض اجلٝم٤مد- واًمتٖمٞمػم، إمم أن طمّمٚم٧م أُمقر وأُمقر وضم٤م ت فمروف وؾم٤م. اهلل ًمٜم٤م اًمذه٤مب إ

اعٟم٤ًمن رسمٞم٥م سمٞمئتف وٓ يٛمٙمـ أن يٜمٗمّمؾ قمـ زُم٤مٟمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، وىمد يم٤من هٜم٤مك أطمداث ذم  ؛سمال ؿمؽ

 شاًم٤ًمدات»اًمٕم٤ممل ُمـ طمقًمٜم٤م ذم أول اًمثامٟمٞمٜم٤مت يم٤من ل٤م أثر ومٞمٜم٤م سمال ؿمؽ ٟمحـ ذًمؽ اجلٞمؾ، ومٜمٝم٤مك ُم٘متؾ 

ئٞمكم ًمٚمٌٜم٤من»قم٤مم واطمد وصمامٟملم، و ، وهمػمه٤م، شؾمٜم٤م  حمٞمدزم»، وقمٛمٚمٞم٦م قم٤مم اصمٜملم وصمامٟملم شاًمٖمزو اعها

ويم٤مٟم٧م هٜم٤مك أطمداث حمٚمّٞم٦م وحم٤موٓت ضمٝم٤مدي٦م ل٤م شم٠مثػم ظم٤مص وُمٝمؿ-- يمٚمٝم٤م أؾمٝمٛم٧م ذم صٞم٤مهم٦م اًمتقضمف 

وهمػمه٤م، ل٤م دور يمٌػم ذم  شقمٌد اهلل قمزام»واًمِمٞمخ  شاجلٝم٤مد إومٖم٤م »أو شم٠ميمٞمده، ويم٤مٟم٧م أذـم٦م 
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 اًمتحريض واًمت٠مثػم- 

د يمريؿ، سمّر واهلل اعم١ًمول أن يت٘مٌؾ ُمٜم٤م و ُمٜمٙمؿ ص٤مًمح اًمٕمٛمؾ وأن يٕمٗمق قمـ اًمًٞمئ٤مت، إٟمف ضمقا

 رؤوف رطمٞمؿ- 

 

 

 [: اخلامشالضؤال ]
 لَ تٛلوتٓ لٌد زدض٘ خهلل ْ٘ٙ يي خلزْدز ْٖ خلزعخجط, ٍزطٛل ذدظ  :شبكت أوا المسلم

 َخًْن ْٖ خلزعخجط..يي خإلذَٓ خلل٘س٘٘ي خلصٗي شّسَخ للزْدز هى بذ
 

 :خ عطية اهللشـيال

ئر ذم ُمٜماجلقاب قمـ هذا اًم١ًمال سم٤مسمف  ٤مؾم٤ٌمت واؾمع واًمٙمالم يٓمقل ومٞمف، وأن٤م ىمد شمٙمٚمٛم٧م قمـ اجلزا

ئر، وزم ُمقيمثػمة، واًمتٙمرار واهلل صٕم٥م شمقوٞمح٤مت »وقع سمٕمٜمقان ، وهٜم٤م زم جمٛمققم٦م ُمِم٤مريم٤مت قمـ اجلزا

ئري٦م وىمْمٞم٦م اجلٝم٤مد ذم  ٗمٞمٝم٤م ر  ٓ سم٠مس سمف ُمـ اًمٗم٤مئدة-ومٚمؽماضمع وم ؛شاعم٠ًمخ٦م اجلزا

ئر وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمإلظمقة اًمٚمٞمٌٞملم اًمذي ذهٌق ٦م ُمـ اعظمقة ُمـ يم٤مٟمقا جمٛمققم,ا ًمٚمجٝم٤مد ُمع إظمقاهنؿ ذم اجلزا

وم٢مهنؿ يم٤مٟمقا حمؽَمُملم ُمقىّمريـ هم٤مي٦م اًمتقىمػم ُمـ قمٛمقم اعظمقة اعمج٤مهديـ، وأُم٤م  ؛,اخلؼمات اًمٕمًٙمري٦م

راه وسمٕمض أُمرا  اعمٜم٤مـمؼ، ومٙم٤من ُمٜمٝمؿ اعمحؽمم لؿ واعم٘مّدر وجمٚمس ؿمق شو٤مل زيتق »اًم٘مٞم٤مدة ُمتٛمّثٚم٦م ذم 

، وُمٜمٝمؿ دون ذًمؽ، شطمًـ طمٓم٤مب»و شأيب ـمٚمح٦م اجلٜمقيب إهمقاـمل»اجلٝمقدهؿ واًمٕم٤مرف لؿ ىمدرهؿ يم

اًمذي يم٤من ُم١ًمول اًمٕمالىم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م قمٜمدهؿ، وقمٜمؽم  شأيب سمّمػم ُم٤ميم٤مدور»اوُمٜمٝمؿ اعمتْم٤ميؼ ُمٜمٝمؿ يم

قمًٙمري٤م ًمزيتق ، وهذان آصمٜم٤من ُمـ أضمٝمؾ ظمٚمؼ اهلل وأومًد ُمـ  ادً وُم٤ًمقم ازواسمري اًمذي يم٤من ُمًتِم٤مرً 

وم٘مد قمرومتؿ ُم٤م مل إًمٞمف طم٤مًمف، وأُم٤م  شقمٜمؽم»ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م، وم٠مُم٤م  ؛هـ يٜمت٥ًم إمم اجلٝم٤مد ذم اًمقضمقد رأجٜم٤م

- ,اعمٜمحروم٦م شاجلٞم٤م»ىمٞم٤مدة  شقمٜمؽم»وأصح٤مسمف سمٕمد أن شمقمم  شقمٜمؽم»ىمتٚمف ,وم٘مد ىمتٚمقه وختّٚمّمقا ُمٜمف  شُم٤ميم٤مدور»

 ژ ﮷ ﮶          ﮵ ﮴    ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ژ ،واهلل هم٤مًم٥م قمغم أُمره وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن

 -[إنٕم٤مم]

 وُمٚمٞمئ٦م سم٤مٕظمٓم٤مر، وًمٙمـ اهلل وىمك ذه٤م واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-  اوسمال ؿمؽ يم٤مٟم٧م ومؽمة قمّمٞم٦ٌم ضمدً 

 أن ىمتٚم٧م اجلامقم٦م يم٤مٟم٧م اًمٕمالىم٦م سملم اعظمقة اًمٚمٞمٌٞملم وىمٞم٤مدات اجلامقم٦م ذم شمّم٤مقمد ٟمحق اًمتقشمر إمم

، وادقمقا أهنام وىمٕم٤م ذم يمٛملم ًمٚمٕمدو وىمتال،  شقمٌد اًمرزا. اًمرضم٤مم»وص٤مطمٌف  شحمٛمد اًمًٕمٞمد»اًمِمٞمَخ 
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 -٤مومتقهيً  وفمٚمقا ئمٝمرون اًمؽمطمؿ قمٚمٞمٝمؿ، متثٞماًل 

سم٦م اًمِمٝمريـ، صمؿ سم٥ًٌم اًمْمٖمقط ُمـ داظمؾ اًمّمػ اجلٝم٤مدي وُمـ اًمِمٕم٥م وُمـ  اؾمتٛمر هذا ىمرا

يد اًمِمٙمقك ووضمقد اًمٚمقث ت أن اجلامقم٦م ىمتٚمتٝماخل٤مرج، ُمع شمّنب سمٕمض اًمِم٤مئٕم٤م اًمِمٌٝم٦م ,ؿ وُمع شمزا

وقمدم وضمقد أي دٓئؾ قمغم وىمقع يمٛملم ذم ذًمؽ  ,اًمِمحٜم٤م  واًمٕمدا  واًمٌٖمض ًمٚمرضمٚملم اعمًٌ٘م٦م ُمـ

أن شمًتٛمر قمغم ٟمٗمٞمٝم٤م  ,سم٘مٞم٤مدة زيتق ,وهمػم ذًمؽ-- مل شمًتٓمع اجلامقم٦م  اًمقىم٧م وذًمؽ اًمزُم٤من اعمدقمك،

تٚمتٝمام وأصدرت سمٞم٤مهن٤م اعمِمٝمقر ذم يمٛملم ًمٚمٕمدو، ومٍّمطم٧م وأقمٚمٜم٧م أهن٤م ىمىمتٚمٝمام وادقم٤مئٝم٤م أهنام ؾم٘مٓم٤م 

 أو يمام ؾمّٛمقه-  شاًمّمقاقمؼ احل٤مرىم٦م قمغم اجلزأرة اح٤مرىم٦م»سما

ومل يٙمتٗمقا سمذًمؽ، سمؾ أقمٚمٜمقا قمـ شمٌٜمّل ُمنموع يمٌػم ح٤م أؾمٛمقه شمٓمٝمػم اًمّمػ ُمـ اعمٌتدقم٦م وأهؾ 

يـ، ووىمٕم٧م ُم د وُمّم٤مئ٥م ويمقارث إهقا ، وسمدأوا محالت اقمت٘م٤مل ذم صٗمقف إظمقاهنؿ اعمج٤مهد

 يٜمدى ل٤م ضمٌلم اًمت٤مريخ، وشمذوب اًم٘مٚمقب طمنة ُمـ جمرد شمذيمره٤م، ٟم٠ًمل اهلل أن يٕم٤مومٞمٜم٤م وإي٤ميمؿ- 

وم٠مذن لؿ ذم اًمذه٤مب إمم ذ.  شزيتق »ن: ىمًؿ اؾمت٠مذن إج٤مم يم٤من اعظمقة اًمٚمٞمٌٞملم ىمًام ذم شمٚمؽ

ض ُمٕم٤مرومٝمؿ اًم٘مدُم٤م  ذم أومٖم٤مٟمًت٤من، وذهٌقا اًمٌالد، سمٕمد أن قمرومقا أن هٜم٤مك سمٕمض إُمرا  اجلٞمديـ وسمٕم

 سم٤مًمٗمٕمؾ، ومل ٟمٕمٚمؿ ُمّمػمهؿ سمٕمد ذًمؽ، ٟم٠ًمل اهلل أن يرطمؿ طمٞمٝمؿ وُمٞمتٝمؿ-

حمٛمد »وىمًؿ ومّروا إمم سمٕمض اًمٙمت٤مئ٥م اًمتل ظمرضم٧م قمغم اجلامقم٦م سمٕمد إقمالهن٤م وشمٌٜمّٞمٝم٤م ىمتؾ اًمِمٞمخ 

ر أصح٤مسمف،  قمغم شزيتق »وم٤مؾمتدقم٤مه  ؛ شصخر»ومل يٌؼ إٓ ؿمخص واطمد هق إخ  شاًمًٕمٞمد ظمٚمٗمٞم٦م ومرا

ُم٤م، واؾمت٠مذٟمف ذم اًمٚمح٤م. سم٠مصح٤مسمف اًمذيـ ذهٌقا إمم اًمنم. وم٠مذن  ٤موطم٘مؼ ُمٕمف صمؿ أـمٚم٘مف، ويم٤من ي٘مّدره ٟمققمً 

ىمتؾ قمغم يد سمٕمض اًمٙمت٤مئ٥م , شزيتق »ًمف، وشمقضّمف سم٤مًمٗمٕمؾ، وهق ذم اًمٓمريؼ ضم٤م ت إظم٤ٌمر سمٛم٘متؾ 

ىمد شمقمم ىمٞم٤مدة اجلامقم٦م،  شقمٜمؽم»ت إظم٤ٌمر سم٠من وضم٤م  ,شاعمدي٦م»اخل٤مرضم٦م قمـ اجلامقم٦م اعمٜم٤مسمذة ل٤م وهل يمتٞم٦ٌم 

إن قمٜمؽم ضم٤مهؾ وٓ يّمٚمح ًمإلُم٤مرة، ومٜم٘مٚمٝم٤م سمٕمض اعُّمٕم٤مت  :وىم٤مل ُم٤م ُمٕمٜم٤مه ،قمغم اخلؼم شصخر»ومٕمّٚمؼ 

ُمـ ُمٜمتّمػ اًمٓمريؼ، صمؿ ىمتٚمف، سمٕمد أن ٟمٙمٚمقا سمف وقمذسمقه  شقمٜمؽم»اعمٗمًديـ اعمت٘مّرسملم ًمألُمرا  وم٤مؾمتدقم٤مه 

اؿ، ٟم٠ًمل اهلل أن يرومع درضمتف ويٕمكم ىمدره قمغم همرار ُم٤م ٟمًٛمع سمف ذم  ٤مقمذاسمً  ؾمجقن ـمقاهمٞم٧م ُمٍم وأضا

ذم قمٚمٞملم، وطم٤موًمقا أن يًّجٚمقا ًمف ذيٓم٤م يٕمؽمف ومٞمف سمٌم  خيدُمٝمؿ، ومٚمؿ ئمٗمروا ُمٜمف سمٙمٚمٛم٦م وهلل احلٛمد، 

اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م »٦م ذم سمٕمثف عصم٤مرة اًمٗمتٜم شاًم٘مذاذم»وأن  ا ظمٓمػمً  ٤موم٤ميمتٗمقا سم٢مؿم٤مقم٦م أنف يم٤من ضم٤مؾمقؾًم 

 !-شاعمًٚمح٦م

 وإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن- ، وًمٕمٜم٦م اهلل قمغم اًمٔم٤معملم، أقم٤مذٟم٤م اهلل ويمؾ أطم٤ٌمسمٜم٤م ُمـ اًمٗمتـ
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: الضادسالضؤال ]
] 

 خلسدحٔ؛ ٌّد٘ هي ٗطٛٙ  تَرس زًؽ خلطرػ٘دت خلسدضظٓ يلى :شبكت أوا المسلم
ْْ٘د ٍضزود حتى ْٖ ٍرَزّد يلى خلَخٖى ؤغا, ٍّصخ ٖس حػل هى خلط٘د خلوزدّس ؤزٖ 
هػًر خلعضٖدٍٕ؛ ح٘ج ؤح٘ط هٌص ْتطٓ ؤًِ هزطز ؤسكَضٓ ذ٘دل٘ٔ أ ٍرَز لْد ٍأ حٗ٘ٗٔ, 

 ٍؤى ؤهطٗٛد تسطض ٍرَزّد ْٖ خلًطخٔ زوخل ّصُ خإلضديدت ٍخألسسدذ.
ل سسٕ لٛن ٍؤى خلتٗ٘تن ؤٍ يطْتن يي ٖطذ ّصُ خلطرػ٘دت ٍساخلٌد لٓؿ٘لتٛن: ّ

خلطْ٘طٓ؟ ؤسدهٔ زي أزى, ؤزَ هػًر خلعضٖدٍٕ, ؤزَ خلٓطد خلل٘سٖ, ؤزَ هػًر خلسَضٕ, ؤزَ 
 .زي خلسزٍ, ؤزَ زػ٘ط خلكطقَسٖ.. ٍرعخٚن خهلل ذ٘طخ يهحوس خلحسٖتدزٓ خلٓلسكٌٖ٘, 

 

 :خ عطية اهللشـيال

اًمِمخّمٞم٤مت اجلٝم٤مدي٦م اعمِمٝمقرة، ُمـ طمٞم٨م ومٙمره٤م وومٝمٛمٝم٤م سمخّمقص اًمٖمٛمقض اًمذي يٙمتٜمػ سمٕمض 

 ورأهي٤م ذم اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مْم٤مي٤م اعمٝمٛم٦م: 

: أىمقل إٟمٜمل اىمتٍمت ذم اجلقاب قمغم ىمدر اًم١ًمال ومل أرْد أن أتقؾّمع، إرضم٤م  ًمٙمثػم ُمـ ذم اًمٌداي٦م

و يتِمٙمؽ ذم وهمػمه٤م، وًمذًمؽ شمٙمٚمٛم٧م قمغم ُمـ يٜمٗمل أ شاًمٜمزقم٦م اًمتٙمٗمػمي٦م»اًمٙمالم ح٤م ي٠ميت ُمـ إؾمئٚم٦م قمـ 

 ُمثال-  شاًمزرىم٤موي»اوضمقد سمٕمض شمٚمؽ اًمِمخّمٞم٤مت يم

وقم٘مٚمٞم٦م اًمِمخّمٞم٦م ُمـ شمٚمؽ  ؽ ذم ومٙمرٞمواًمتِمٙم شاًمٖمٛمقض»ُمتؿ ىمد ؾم٠مختؿ قمـ د وأُم٤م ُم٤م

 - ؿ قمغم ذًمؽ سمام يٗمتح اهلل ٚمٙمومًٜمت ؛اًمِمخّمٞم٤مت

 وم٤مًمٚمٝمؿ اذح زم صدري يّن زم أُمري واطمٚمؾ قم٘مدة ُمـ ًم٤ًم  يٗم٘مٝمقا ىمقزم، واهد  وؾمدد -

وًمٙمـ ، ؽ ذم سمٕمض اًمِمخّمٞم٤مت اجلٝم٤مدي٦م ًمٞمس ُمـ طمٞم٨م وضمقده٤م أصالٞموم٤مًمتِمٙم»خ: ىم٤مل إ

آظمتٗم٤م  اًمذي يٗمروف اًمقاىمع، صمؿ صدور سمٞم٤مٟم٤مت ل١مٓ  اًم٘م٤مدة اعمختٗملم ندث قمزًم٦م ًمٚمجٝم٤مد واًمتٞم٤مر 

ومٞمتحدث اًمٜم٤مس قمـ اجلٝم٤مد واجلٝم٤مديلم  ؛ٟم٤ًمن ُمٜم٤م ي٘مػ طم٤مئرا أو ىمؾ ُمتِمٙمٙم٤ماجلٝم٤مدي سمام جيٕمؾ اع

- ومٞم٠ميت سمٞم٤من ُمـ أطمد اًم٘م٤مدة، ، يٜمٗمل هذه اًمتٝمٛم٦م صمؿ ي٘مرر أنف ٓ يٙمٗمر إٓ -تٙمٗمػمي٦م اًمتل قمٜمدهؿواًمٜمزقم٦م اًم

 - -ذم سمٞم٤مٟمف شم٠مصٞمؾ اًمٜمزقم٦م اًمتٙمٗمػمي٦م ,سمقوقح,ُمـ يمٗمره اهلل ورؾمقًمف صمؿ شمٚمٛمح 

يتحدث اًمٜم٤مس قمـ ىمتؾ اعمج٤مهديـ ًمألبري٤م  ذم اًمٕمرا.-- ومٞم٠متٞمؽ سمٞم٤من ًم٘م٤مئد خمتٍػ ًمٞم١مصؾ لذه 
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 -سمٜمد ُم٠ًمخ٦م اًمتؽمس اعم٠ًمخ٦م ن٧م

 اًمخ- ش--يتحدث اًمٜم٤مس قمـ سمٖمض اًمتٞم٤مر اجلٝم٤مدي اجلديد ًمٚمٕمٚمام  وؾمالـمتٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ وشمْمٚمٞمٚمٝمؿ لؿ

 وم٠مىمقل وسم٤مهلل أؾمتٕملم: 

 وحمؽمم، سم٤مرك اهلل ومٞمف-  ايمالم إخ ُمٜمٓم٘مل ضمدً 

 ٓ سم٤مهلل قمٚمٞمف شمقيمٚم٧م وإًمٞمف أنٞم٥م:وؾم٠مطم٤مول شمقوٞمح اًمّمقرة، وُم٤م شمقومٞم٘مل إ

قمغم اعمٕمرووملم اعمِمٝمقريـ ُمثؾ اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م ٟمٍمه اهلل وواوح أن اعم٘مّمقد سمف  هذا اًمٙمالم ٓ يٜمٓمٌؼ

 ووم٘مف اهلل-  شاًمزرىم٤موي»قمغم اخلّمقص إخ 

ٟمٕمؿ آظمتٗم٤م  اًمذي يٗمروف اًمقاىمع ُمع قمدم اؿمتٝم٤مر اًمِمخّمٞم٦م اعمٕمٜمّٞم٦م ذم اًم٤ًمسمؼ، سمحٞم٨م يٕمرف 

سمٕمض إؿمٞم٤م  اًمتل شمثري شمٚمؽ  أومٙم٤مره٤م وُمذهٌٝم٤م ورأهي٤م ذم وٝمقر اعم٤ًمئؾ واًم٘مْم٤مي٤م، ويٜمْمؿ إمم ذًمؽ

 شاعم٘مدد»، واًمِمٞمخ شاعم٘مدد»ًمٚمِمٞمخ  شمٚمٛمٞمذا أو صدي٘م٤م محٞماًم  ,وهق ُمث٤مًمٜم٤م,اعمخ٤موف يمٙمقن اًمزرىم٤موي 

ذم ُم٤ًمئؾ اًمتٙمٗمػم وذم ُمقىمٗمف ُمـ اًمٕمٚمام ، ويٜمْمؿ إًمٞمف أجْم٤م يمٚمامت  قُمرف سمتِمدده، وُمّتٝمؿ سمٜمقِع همٚمق  

سمٛم٠ًمخ٦م اًمتٙمٗمػم،  ويًتٝملمف ي٤ًمرع ذم إـمال. اًمٙمٗمر شمٕمٓمل ًمٚمٜم٤مس ومٙمرة أن شاًمزرىم٤موي»شمّمدر ذم سمٞم٤مٟم٤مت 

 ويتٙمٚمؿ ذم أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٘مًقة وٟمحق ذًمؽ- 

 ومٝمذه يمام شمرى جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمقاُمؾ اضمتٛمٕم٧م ًمؽمؾّمخ شمٚمؽ اعمخ٤موف قمٜمد اًمٜم٤مس- 

وهلل  ٤موأظمالىمف وديٜمف وأصقًمف اًمٜمٔمري٦م، ومٝمق أيمثر اـمٛمئٜم٤مٟمً  شاًمزرىم٤موي»سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمذي يٕمرف إخ 

 ه إؿمٞم٤م  هل قم٤مرو٦م وًمٞم٧ًم سم٤مًمٕمٛمؼ اًمذي ىمد يتّمقره ُمـ ٓ يٕمرومف-احلٛمد إمم أن هذ

وم٠من٤م ٓ أُمٚمؽ إٓ أن أـمٛمئـ إظمقا  وُمـ يٕمرومٜمل أنف ًمٞمس هٜم٤مك شمٙمٗمػم سم٤معمٕمٜمك اعمذُمقم اًمذي قمرومٜم٤مه 

قمـ ذًمؽ، وٓ ظمقف ُمـ سمدقم٦م  اسمحٛمد اهلل سمٕمٞمد ضمدً  شاًمزرىم٤موي»قمٜمد و٤مقم٤مت اًمتٙمٗمػم، وأن إخ 

 ًمتٝمؿ إن ؿم٤م  اهلل- اخلقارج أو اًمتٚمٌس سمْمال

ت ُمتٗم٤موشم٦م، وهل ومتٜم٦م، وأن شمٚمؽ إؿمٞم٤م  اًمتل شمرون إٟمام هل جمٛمققم٦م أظمٓم٤م  واشمٗم٤مىم٤مت قمغم درضم٤م

٧ٌّم وأنّمػ واؾمتٕم٤من سم٤مهلل واقمتّمؿ سمف، ومال يتّنع ذم  ؛ىمدره٤م اهلل وم٤معمقومؼ ذم دم٤موزه٤م ُمـ شمرّي٨م وشمث

إ  أظمِمك يمذا وًمٞم٘مؾ ظمػما أو  :ومٚمٞم٘مؾد ٓ سمرُمل اعمج٤مهديـ واًمتٜمٗمػم ُمٜمٝمؿ، سمؾ يتث٧ٌم ويتٛمّٝمؾ، وإن يم٤من 

 ًمٞمّمٛم٧م- 

وأُم٤م ُمـ يتّنع ويٌدي آطمتامٓت اًمًٞمئ٦م وئمٝمر إوه٤مم واًمتحٚمٞمالت اعمخٞمٗم٦م وجيٕمٚمٝم٤م يم٤مًمٕمٚمقم 

اًمٜم٤مومٕم٦م وئمؾ يتحّدث قمـ اًمٕمامًم٦م ًمالؾمتخ٤ٌمرات اًمٗمالٟمٞم٦م واحلٙمقُم٦م اًمٙم٤مومرة اًمٕمالٟمٞم٦م، ويؼمز شمٚمؽ 

 ؿمٞمئ٤م ذم إصالح وٓ دقمقة إمم، ومل يّمٜمع ا ُمٜمٙمرً  كومٕمال وأت ٤م، ومٝمذا ىمد ضم٤مٟم٥م اًمّمقاباًمِمٙمقك ويٙمرره
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! وإ  أطمّذر إظمقا  ُمـ ذًمؽ، وأذيّمرهؿ اهلل شمٕم٤ممم ذم اعمج٤مهديـ وطمرُمتٝمؿ، وطمرُم٦م اجلٝم٤مد اًمذي ظمػم-

 ٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ اًمّمالح واًمتًديد- -ي٘مقُمقن سمف-

ٟمف ذم  شاًمزرىم٤موي»خ أنٙمؿ شمٕمٚمٛمقن وشمًٛمٕمقن شمٍميح إ :وه٤م يدًّمٙمؿ قمغم صح٦م ُم٤م ىمٚم٧م ًمٙمؿ وإظمقا

ر سم٠من اًمِمٕمقب اًمٕمرسمٞم٦م واعؾمالُمٞم٦م ؿمٕمقب ُمًٚمٛم٦م،  اًمتٜمٔمٞمؿ ذم سمٞم٤مٟم٤مهتؿ سمتٕمٔمٞمؿ دُم٤م  اعمًٚمٛملم، واعىمرا

ٌّقن ًمٜمجدة اُمرأة ُمًٚمٛم٦ٍم اهمتّم٧ٌم واقمتدى قمٚمٞمٝم٤م  وأهنؿ يتقضمٕمقن ٕطمقال اعمًٚمٛملم ذم يمؾ ُمٙم٤من، وهي

ًمؽ يمثػم، وهؿ سمحٛمد اهلل يٕمٞمِمقن ُمع اًمِمٕم٥م اًمٕمٚم٩م أو اًمراومض، وي٘مّدُمقن أنٗمًٝمؿ ومدا  ل٤م، وهمػم ذ

٘مقهنؿ وٓ ر  ُمـ ذًمؽاًمٕمراىمل وُمع سم٤مىمل اجلامقم٤مت اعمج٤مهدة، وٓ يٙمٗمروهن ًّ ومٙمٞمػ يّمح  ؛ؿ وٓ يٗم

 ُمع هذا يمٚمف--! ششمٙمٗمػمّيقن» ؿأن ئمـ اعٟم٤ًمن اؿ أهن

ًٚمٛملم سمٕمض اعم ,ُم٘متؾ,خ اًمزرىم٤موي واقمتذر ا٤م قمـ إص٤مسم٦م اًمتل شمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م إ شاًمتؽمس»وُم٠ًمخ٦م 

أطمٞم٤مٟم٤م، ُمٝمام ظم٤مًمٗمتف أو واوم٘متف ومٞمٝم٤م ومٝمل ذم طمد ذاهت٤م دًٓم٦م قمغم هذا إصؾ اًمٕمٔمٞمؿ وهق أن ؿمٕمقسمٜم٤م 

 ودُم٤مؤهؿ ُمٕمّمقُم٦م حمؽمُم٦م يمؾ آطمؽمام، ُم٤م ذم ذًمؽ ؿمؽ-  ،ُمًٚمٛم٦م وهلل احلٛمد

ٟمٜم٤م ذم إوقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٌّٚمغ  ومديـ»ظمقا اهلل، ووم٘مٝمؿ  شاًمزرىم٤موي»وأُمػمهؿ إخ  ششمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة ذم سمالد اًمرا

أن يٌتٕمدوا قمـ إـمال. اًمٙمٗمر ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل مل شمتحّرر ومل يٙمـ ومٞمٝم٤م ومت٤موى ُمٕمرووم٦م ُمـ قمٚمام  جمتٝمديـ، 

وأن خي٤مـمٌقا اًمٜم٤مس سمام يٕمرومقن، وُمٕمٜمك ُم٤م يٕمرومقن: اعم٤ًمئؾ اعمِمتٝمرة واًمقاوح٦م اًمتل شمٕم٘مٚمٝم٤م وشمًتققمٌٝم٤م 

٤ًمئؾ اعمِمتٌٝم٦م واًمّمٕم٦ٌم قمغم اًمٜم٤مس ىمٚمقب اًمٜم٤مس، وٓ ندُث لؿ ومتٜم٦ًم، وذًمؽ يتْمٛمـ آسمتٕم٤مد قمـ اعم

، وهذا ُمـ أصقل احلٙمٛم٦م وٓ ؾمٞمام عمـ يتّمدى ًمٚم٘مٞم٤مدة وؾمٞم٤مؾم٦م ٤مواًمتل ىمد شم٥ًٌم لؿ ومتٜم٦م وشمِمقيًِم 

ومٚمٞمٙمـ سم٠مدب يم٤مُمؾ وشمٚمّٓمػ واطمؽمام ُمٝمام اظمتٚمٗمٜم٤م ُمٕمٝمؿ وُمٝمام  ؛وُمـ ذًمؽ اًمٙمالم ذم أهؾ اًمٕمٚمؿ -اخلٚمؼ-

وم٢من ُم٤م يّمدر ُمٜمف حمٛمقل قمغم  ,وهق ومروٜم٤م هٜم٤م,ًمّمالح رأجٜم٤م اًمٕم٤ممِل وىمػ ودٟم٤م وم٢مٟمف إن يم٤من ُمـ إهؾ ا

 أنف ُم٤م أداه إًمٞمف- 

ومٚمؿ يًٌؼ زم أن اًمت٘مٞم٧م سمف، ومل أىمرأ ًمف إٓ ُم٘م٤مٍٓت قمغم  ؛سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمألخ اًمِمٞمخ أيب سمّمػم اًمٓمرـمقدو

أو ٟمحق ذًمؽ، وهق ُم٘م٤مل ضمٞمد،  شه١مٓ  أظم٤مومٝمؿ قمغم اجلٝم٤مد»ؽمٟم٧م، وُمـ مظمره٤م ُم٘م٤مل ًمف سمٕمٜمقان آٟم

ه اهلل ظمػما- ٟمّمح ومٞمف و  أضم٤مد، ضمزا

وم٘مد  ؛ِم٤ميخ اًمٗمْمال  واعمٗمٙمريـ واًمٕمٚمام وسم٘مٞم٦م إؾمام  اًمًت٦م اعمذيمقرة ًمٚم٤ًمدة اًم٘م٤مدة اًمٜمٌال  واعم

ُذوم٧ُم سمٚم٘م٤مئٝمؿ وُمٕمرومتٝمؿ وهلل احلٛمد، وسمٕمْمٝمؿ قمرومتف أيمثر ُمـ سمٕمض، قمغم شمٗم٤موت درضم٤مهتؿ وشمٜمّقع 

ٌّتٝمؿ ُمقاهٌٝمؿ، ضمزاهؿ اهلل قمـ اعؾمالم واعمًٚمٛملم ظمػما، وهمٗمر اهلل  ًمٜم٤م ولؿ وٞمٕم٤م، وووم٘مٝمؿ اهلل وصم

 -مُملم -سم٤مل، ذم هذه اًمدار وذم دار اًم٘مرار- ئِ ُمٜمٝمؿ، ووٕمٜم٤م اؿ ذم ظمػم طم٤مل وأهٜم وومرج يمرب اعمٙمروسملم



891  

  

ويمقن اًمٌٕمض يِمٙمؽ ذم سمٕمض اًمِمخّمٞم٤مت اعمِمتٝمرة ُمٜمٝمؿ وُمـ همػمهؿ، ومٝمذا  ّمؾ سم٥ًٌم قمدم 

قمغم شمٙمقيٜمف اًمث٘م٤مذم، وىمد يٜمْم٤مف  شاعم١ماُمرة»رة رة ومٙمآـمالع، وًمٙمـ ىمد يٜمْم٤مف إًمٞمف قمٜمد اًمٌٕمض ؾمٞمٓم

 اهلل أقمٚمؿ ا٤م-  ؛إًمٞمف قمٜمد مظمريـ همرض ٟمٗمّز وهقًى وُم١مصمرات أظمرى

ٞمٚم٦م ًمٜم٤م يمٌػمة ُمٕمف، وٟمحـ ٓ طم، واًمذي ٓ يٕمرف ًمف قمذره إذا اىمتٍم قمغم ٟمٗمل قمٚمٛمف وشمِمٙمؽ ذم إُمر

 ؟! وُم٤مذا ٟمٗمٕمؾ--

، ؾم٤مومروا وار :وٟم٘مقل لؿ ومٌٚمده  ؛إمم سمٚمد اًمرضمؾ واؾمتخرضمقا طم٘مٞم٘متف طمٚمقا اؾم٠مخقا واسمحثقا وشمٌّٞمٜمقا

 ُمٕمروف، وأهشمف وىمٌٞمٚمتف وسمٞمتف، وُمًجده وُمدرؾمتف وزُمالؤه، إن يم٤من هيٛمٙمؿ أُمره- 

 -ُمع ُمرور اًمقىم٧م شمتٌلم إُمقر ًمٚمٜم٤مس وشمِمتٝمر ٤موهم٤مًمًٌ 

ُمـ يٜمٙمر وضمقد اًمزرىم٤موي ُمثال ًمٞمًقا هؿ ُمـ اًمٜم٤مس اعمٝمٛملم واعم١مصمريـ أن وأفمـ ذم أيمثر إطمقال 

ُم١مىمت٤م  ٤موم٢من وضمد ُمـ ذًمؽ أطمٌد ومٝمق ىمٚمٞمؾ، ويٙمقن إُمر قم٤مرًو  ؛اًمٗم٤مقمٚملم قمغم ؾم٤مطم٦م اًمتٖمٞمػم ومٞمٝم٤م ُٕم٦مذم ا

 -يزول سم٘مٚمٞمؾ ُمـ اًمٌح٨م واًم١ًمال واًمتح٘مٞمؼ، واهلل أقمٚمؿ

 وهلل احلٛمد رب اًمٕم٤معملم- -  واًم٤ٌمطمثلم اعمت٤مسمٕملم اعمٝمتٛملم-وم٤مُٕمقر شمتٌلم ًمٚمٛمٓمٚمٕملم

ٟمفوأصكم وأؾمٚمؿ قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف ٟمٌٞم  -ٜم٤م حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف وإظمقا

 

 

 [:الضابعالضؤال ]
 بهدضٓ »ض٘رٌد خلٛطٗن؛ ّل يٌسٚن هًلَهدت زرػَظ سًى  :شبكت أوا المسلم

 .!؛ ْٗس تحسحت يي ّصخ ٍسدجل خإليام ٖسٗودشّ٘حٔ خألهن خلوتحسٓ»لاًؿودم لـ شقدلسدى
 

 :عطية اهلل خشـيال

سمً  ؛شإُمؿ اعمتحدة»ًمٚمحّمقل قمغم ُم٘مٕمد ذم  شـم٤مًم٤ٌمن»ومٞمام يتٕمٚمؼ سمًٕمل  ًمألخ  ٤موم٘مد رأج٧م ضمقا

ـم٤مًم٤ٌمن يم٤مٟم٧م »ىم٤مل ضمزاه اهلل ظمػما:  ،ٛمٕمٔمؿ اًمٖمرضٗمل سمشم ه٤مذم إطمدى ُمِم٤مريم٤مشمف قمغم ىمٍم شاعميي»

قمـ ـمريؼ يمرد إُمؿ شمًٕمك لذا إُمر ذم سمداي٤مهت٤م، ويم٤مٟم٧م شمٕمٚمؾ إُمر سمرهمٌتٝم٤م ذم إيّم٤مل صقهت٤م ًمٚمٕم٤ممل 

ود هذه اًم٘مْمٞم٦م اٟمتٝم٧م  أومٖم٤مٟمًت٤مناعمتحدة، وًمٙمـ إظمقة ذم اًم٘م٤مقمدة ىم٤مُمقا سمحٛمالت شمث٘مٞمٗمٞم٦م واؾمٕم٦م ذم 

أيب  راضمع ُمذيمرات -سم٤مىمتٜم٤مع ىمٞم٤مدات ـم٤مًم٤ٌمن سمِمٙمؾ هن٤مئل وُمـ صمؿ أصدرت ىمرار ؾمح٥م ـمٚمٌٝم٤م ُمـ الٞمئ٦م-

 -ـها شُمّمٕم٥م اًمًقري طمقل شمٚمؽ اًمٗمؽمة
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ًمٞمس اعظمقة ذم اًم٘م٤مقمدة وم٘مط، وًمٙمـ يمؾ  ؛شة ىم٤مُمقا سمحٛمالت شمث٘مٞمٗمٞم٦مًم٘م٤مقمداعظمقة ذم ا»وىمقًمف 

ٕمرسمٞم٦م أجْم٤م اًمٕمرب، ويمؾ اجلامقم٤مت اجلٝم٤مدي٦م اًمتل يم٤من ل٤م شمقاضمد هٜم٤مك، واعمًت٘مٚمقن، واجلامقم٤مت همػم اًم

شمف، ُمقصمق. وهق  ،يم٤مًمؽميمًت٤مٟمٞملم وهمػمهؿ وإخ أبق ُمّمٕم٥م اًمًقري اًمذي أطم٤مل اعميي قمغم ُمذيمرا

 وأزيد سمٕمض اًمتقوٞمح٤مت ذم ٟم٘مٓمتلم:  ،ٛمؼ٦م سمٕمهـ قم٤مؿمقا اًم٘مْمٞم

 ا : أن ـم٤مًم٤ٌمن ذم سمداي٦م إُمر مل يٙمقٟمقا يٕمرومقن شمٗم٤مصٞمؾ يمثػمة قمـ ُم٤مهٞم٦م اًمٙمقن قمْمقً اًمٜم٘مٓم٦م إومم ,

ذم إُمؿ اعمتحدة، وشمّمّقرهؿ يم٤من ذم هم٤مي٦م اًم٤ًٌمـم٦م: أن٧م دوًم٦م، ومٕمغم اًمٕم٤ممل أي اًمدول إظمرى أن 

اًمتل هل جمٚمس قم٤معمل ًمٙمؾ  ُم٘مٕمدك ذم إُمؿ اعمتحدةشمٕمؽمف سمؽ، وًمؽ احلؼ ذم متثٞمؾ ٟمٗمًؽ وأظمذ 

شم٘مري٤ٌم هذا هق شمّمقرهؿ سم٤ًٌمـم٦م دون إدراك يمثػم ُمـ اًمتٗم٤مصٞمؾ، وٓ شمًتٖمرسمقا هذا ومٓم٤مًم٤ٌمن  اًمدول--

يم٤مٟمقا سمًٓم٤م  وٓ يٕمرومقن يمثػما ُمـ إؿمٞم٤م ، وًمٙمٜمٝمؿ شمٓمقروا ُمع اًمًٜملم، وٟمٔمٜمٝمؿ أن ص٤مروا أيمثر صم٘م٤موم٦م 

 ، ويم٤من ًمإلظمقة اًمٕمرب أثر يمٌػم ذم ذًمؽ-- قمام يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ ىمٌؾ سمٙمثػم

وُمـ اًمٓمريػ اًمذي يذيمر هٜم٤م ُم٤م طمدصمٜم٤م سمف أيمثر ُمـ واطمد ُمـ اعظمقة اًمث٘م٤مت قمـ اًمِمٞمخ ُمقًمقي 

، ويم٤من يٕمتؼم اًمرضمؾ اًمث٤م  سمٕمده، شاعمال حمٛمد قمٛمر»وهق ُمـ ُم١مؾمز احلريم٦م ُمع  شإطم٤ًمن اهلل إطم٤ًمن»

هذا ُمـ  شإطم٤ًمن اهلل»، ويم٤من شدؾمتؿ»٤مهمٞم٦م قمغم يدي ىمقات اًمٓم شُمزار ذيػ»ذم ُمذسمح٦م  وىمتؾ 

 اًمرسم٤مٟمٞملم ٟمحًٌف يمذًمؽ سمح٥ًم ُم٤م سمٚمٖمٜم٤م قمٜمف، أىمقل ُمـ اًمٓمريػ أنف ىمٞمؾ ًمف ُمـ ىمٌؾ سمٕمض اعظمقة اًمٕمرب

٤م.، ٟمرؾمُؾ لؿ واطمدً »ذم ُمقوقع إُمؿ اعمتحدة، وم٘م٤مل:  ًّ  ! -شؿُمثٚمٝمؿ جيٚمس ُمٕمٝم ٤موم٤مؾم٘مً  اهؿ وم

ومؽماهؿ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من يٙمتٗمقن سم٢مـمال.  ؛اًمتٙمٗمػم خ٦مـمٌٕم٤م، ـم٤مًم٤ٌمن قمٜمدهؿ شمقّرع ُم٤ٌمًمغ ومٞمف ذم ُم٠ًم

 - أقم٤مد اهلل ُمٚمٙمٝمؿ وأقمّزهؿ اهلل وٟمٍمهؿ- -ًمٗمظ اًمٗمًؼ ٕهنؿ يًتٕمٔمٛمقن اًمتٙمٗمػم

ـْ  ٤مسم٤مًمٜمٔمر إمم أن ومٞمٝمؿ قمرسمً  شاًمٗمًؼ»وهق أـمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ ًمٗمظ  اًمٙمٗم٤مر إصٚمٞمقن ـمٌٕم٤م ٓ  وُمًٚمٛملم، ًمٙم

 ؿ يم٠مووح ُم٤م يٙمقن، وهلل احلٛمد-ٓم٤مًم٤ٌمن أبدا ذم شمٙمٗمػمهؿ واًمؼما ة ُمٜمٝماًم يؽمدد

وهق ,وسمٕمض ُمـ أظمؼم  اذه اًم٘مّم٦م ىم٤مًمقا إٟمف ىم٤مل٤م قمغم وضمف اعمزح، وًمٙمـ ىم٤مًمقا زم أجْم٤م 

ُمـ اًمِمٞمخ إطم٤ًمن، وًمٙمٜمف ذم احل٘مٞم٘م٦م يٕمؼّم قمـ قمٗمقي٦م وسم٤ًمـم٦م اًمٗمٙمرة  ٤مإٟمف وإن يم٤من ُمزطًم  ,ُمًت٘مرٌب 

٤مىمٜم٤م  اواطمدً  قمٜمدهؿ: ٟمرؾمؾ لؿ ًّ  ! ٚمس ُمٕمٝمؿ!جي شإومٖم٤من»وم٤مؾم٘م٤م ُمثٚمٝمؿ ُمـ وم

 ويم٠من اعم٠ًمخ٦م هل جمرد ضمٚمقس، يٛمٌم ي٠مظمذ ًمف ُم٘مٕمد وجيٚمس ُمٕمٝمؿ، اعمٝمؿ أنف جيٚمس هٜم٤مك وم٘مط- 

ٜم٤م لؿ سمٕمثٓ سمد ومٜمحـ أهؾ اًمديـ ٓ ٟمرى أن ٟمجٚمس ُمٕمٝمؿ، وم٢من يم٤من  ؛قا ومً٘م٦م جمرُملمُم٤م داُموًمٙمـ 

٤م. إومٖم٤من-! ٤موم٤مؾم٘مً  ًّ  ! ُمـ وم

 ًتٖمرب هذا- هذه سم٤ًمـم٦م إومٖم٤من واًمٓم٤مًم٤ٌمن، واًمذي قمرومٝمؿ ٓ ي
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، وإن يم٤من هذا اجلٜم٤مح شاعمال حمٛمد قمٛمر»: أن ـم٤مًم٤ٌمن يمتٜمٔمٞمؿ يم٤من ومٞمف ضمٜم٤مح همػم ضمٜم٤مح اًمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م ,

 - ا، ًمٙمٜمف يم٤من ُمقضمقدً ٤مسم٤مًمدرضم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م وهلل احلٛمد، ويم٤من ُمٖمٚمقسمً  ٤ممل يٙمـ ىمقيً 

د هـ  ٛمؾ ومٙمرً هذا اجلٜم٤مح يتٙمقن ُمـ سمٕمض  شمنّمب ؿمٞمئ٤م و ,وهذه اًمٚمٗمٔم٦م جمٛمٚم٦م, ٤مُمٜمٗمتحً  ا إومرا

ُمـ اًمث٘م٤موم٦م اعمٕم٤مسة، وزاد اٟمٗمت٤مطمٝمؿ طمٞمٜمام أتٞمح٧م لؿ سمٕمض اًمٗمرص ًمٚمًٗمر ًمٚمخ٤مرج وطمْمقر ُم١ممترات 

واًمًٙمـ ذم سمٕمض اًمدول واعىم٤مُم٦م ذم ومٜم٤مدىمٝمؿ ورؤي٦م سمٕمض اًمؽمف سم٠منقاقمف، وشمٙمقيـ قمالىم٤مت ؿمخّمٞم٦م 

ًمتٖمٞمػم ذم ٕمض اومٙم٤مٟمقا  ٤موًمقن سم ؛ٞم٦م وإؾمالُمٞم٦م أظمرى وطمتك دول همرسمٞم٦مُمع اًمًٞم٤مؾمٞملم ذم دول قمرسم

يٛمٙمـ اًم٘مقل إن ـم٤مًم٤ٌمن مل شمٙمـ , شاًمدوًم٦م»قمغم اًمٕم٤ممل، واًمتحّقل إمم  شآٟمٗمت٤مح»طمريم٦م ـم٤مًم٤ٌمن ذم ادم٤مه 

دوًم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمٙم٤مُمؾ، هل ذم ُمرطمٚم٦م أؿمٌف سم٤مًمٌلم سملم، سملم احلريم٦م واًمدوًم٦م، ًمٙمٜمٝم٤م أىمرب إمم اًمدوًم٦م وّح٤م 

اًمذي يم٤من وزير  شويمٞمؾ أمحد ُمتقيمؾ»اجلٜم٤مح:  يم٤من ُمـ أهؿ رضم٤مٓت هذاو ،,شمٍْم دوًم٦م سم٤معمٕمٜمك اًمٙم٤مُمؾ

شمٕمّرض ًمإله٤مٟم٦م، هداه ؾمٚمؿ ٟمٗمًف أن ًمٚم٘مقات إُمريٙمٞم٦م، و,١مون اخل٤مرضمٞم٦م ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت اًمِم

 هل ُمٕم٘مؾ هذا اجلٜم٤مح- شوزارة اخل٤مرضمٞم٦م»وهمػمه، وسم٤مًمٕمٛمقم يم٤مٟم٧م  ,اهلل وأصٚمحف

 ُم٘مٕمد أومٖم٤مٟمًت٤من ذم إُمؿ اعمتحدة، ومٝم١مٓ  اًمٜمٗمر أو ىمؾ اًمتٞم٤مر يم٤مٟمقا هؿ ُمـ  رص قمغم احلّمقل قمغم

وذم اًمتٛمثٞمٚمٞم٤مت اًمدوًمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م، و رصقن قمغم إجي٤مد قمالىم٤مت ديٌٚمقُم٤مؾمٞم٦م ُمع يمثػم ُمـ اًمدول، طمتك 

إهنؿ طم٤موًمقا ضم٤مهديـ قمٛمؾ قمالىم٤مت ديٌٚمقُم٤مؾمٞم٦م ُمع اًم٘مذاذم! و رصقن قمغم إجي٤مد ُمٔم٤مهر اًمدوًم٦م 

 احلديث٦م وهمػم ذًمؽ- 

 η شاعمال حمٛمد قمٛمر»غم إُمر اًمٜمٝم٤مئل ُمـ أُمػم اعم١مُمٜملم قم ٤مًمٙمـ يم٤من إُمر يمٚمف ُمتقىمٗمً 

 ومٝمؿ يم٤مٟمقا  ٤موًمقن ويِمتٖمٚمقن-- ًمٙمـ ذم اًمٜمٝم٤مي٦م إُمر ًمٞمس لؿ- - وٟمٍمه-

ضمزاهؿ اهلل ظمػما، يم٤مٟمقا ُمًتققمٌلم لذه إُمقر، ويم٤مٟمقا يامرؾمقن  ٤مواعظمقة اًمٕمرب وإنّم٤مر قمٛمقُمً 

 ؛ اخلػم واعقم٤مٟم٦م قمغم ؾمٌؾ اًمرؿم٤مداعمٜمٙمر واًمدًٓم٦م قمغمذم إُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ  اضمدً  ُمٝماًم  ادورً 

ويٜمّمحقن ُمِم٤مومٝم٦م ويمت٤مسم٦م وهمػم ذًمؽ، ويم٤مٟمقا يرومٕمقن يمثػما ُمـ  شوزارة اخل٤مرضمٞم٦م»ومٙم٤مٟمقا يتٙمٚمٛمقن ُمع 

أُمػم اعم١مُمٜملم ُم٤ٌمذة، إُم٤م قمـ ـمريؼ اًمٚم٘م٤م  سمف أو قمـ ـمريؼ ُمٙمتٌف  شاعمال»هذه إُمقر واًمٜمّم٤مئح إمم 

 وؾمٙمرشم٤مريتف ذم ىمٜمده٤مر- 

 واهلل اعمقومؼ-  --ومٝمذا ُمٝمؿ ذم ومٝمؿ اعم٠ًمخ٦م وآقمتذار قمـ ـم٤مًم٤ٌمن ومٞمٝم٤م

 -مهللا اٟمٍم قم٤ٌمدك اعمج٤مهديـ ُمـ ـم٤مًم٤ٌمن وإظمقاهنؿ ي٤م رب اًمٕم٤معملم ي٤م ظمػم اًمٜم٤مسيـ
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: الثامهالضؤال ]

] 
 هد َٗٗم زِ خلطسدذ خلوتحوس للزْدز ْٖ زاز خألٍلخلساخل  :شبكت أوا المسلم :

ي خلحطه٘ي ؤٍْٖ َ٘طّد هي خلسٍل خإلساه٘ٔ ؤٍ حتى ؤٍضٍزد.. ّل َّ زترك٘ف هسدضط ه

ؤم زدرتْدزخت ْطزٗٔ هي خلطسدذ يلى ؾَء خلتَرِ خلًدم   للٗديسٓ؟ هد  شخلٗديسٓ»ٖدزٓ 

 ًٌٖٗ خٖتػدض زٍض خلٗدزٓ يلى خألزَٓ خلطٍح٘ٔ لْصُ خلًول٘دت حن هسدضٚتْد ْٖ خلٌْدٗٔ؟
خلحدزل  -ؤٖػس ؾس خلطٍس-: أ ٗرٓى ذلف سدحدت خلزْدز ْٖ ؤُْدًستدى خلساخل خلخدًٖ

زٍض بٗزدزٖ  -زػطخحٔ-٘ي ٍخلوستسو زدلوتسى, ٍخلساخل ّل ٚدى للٗدزٓ زدلٌدزل ٍخلُج زدلسو
يلى  ؤٍ -ٍهي تإحط زْن ؤٍ َ٘طّن هي خلوستسئ-ْٖ هَخرْٔ رودئ خلتٛٓ٘ط ٍخلْزطٓ 

 خألٖل يعلْن ؤٍ يعل خلطسدذ يٌْن؟ ؤم أ؟. 

 ؤًٛن ٌٚتن هك٘٘ٔ»: هد ضزٚن يلى هَٗلٔ ضطّٔ زْد خلوٌدَْٗى ٍَطّزَخ: خلخدلجخلساخل 

 ؟.شلتحٕٗ٘ ؤّسخِ ؤهطٗٛد ؾس ضٍس٘د

ؤٖػس خلوتحوس٘ي ؤٚخط هي َ٘طّن -: خلوٌرطقَى ْٖ سلٙ خلت٘دض خلزْدزٕ خلطخزىخلساخل 
زًس َٗم زٌْ٘ن ٍز٘ي  دًاحم ؤى ٌّد٘ ْزَٓ تتسى َٗهٖ -لٗؿدٗد خلزْدز ٍخلوزدّسٗي
  ؤغدزى بلى خذتعخل خلًلودء خلػدزٖ٘ي ْ٘ود أ ٗتًس -يٌسّن-خلًلودء, حتى ٍغل خألهط 

خل٘سٗي ٍضزود خل٘س خلَخحسٓ يٌس خلسًؽ, ٍخلساخل: ّل تاحهَى هًٖ ّصُ خلٓزَٓ؟ ٍبى 
ٚدًت خإلردزٔ زًٌن؛ ْوي خلوتسسر؟ ٍهد ضؤٗٛن ْ٘وي ًٗتسط ّصُ خلٓزَٓ بحس  هٓطظخت 
 ءخلزْدز خألُْدًٖ ؾس خلطٍس؟ ٍخلسسر ٖس َٗٛى ؤٗسٕ هستسئ ؤٍ خلسسر ًهطٓ خأستًا

بلى ذٌسٔ  -زتاز٘سِ-ًهطٓ زًٍ٘ٔ لوي لن ٗزدّس ٍضزود خلعد هي ٖسل خلوزدّسٗي ٍ
 خلوٌدْٗ٘ي ؤٍ خلوسخٌّ٘ي؟.

 

 :خ عطية اهللشـيال

 ُمٙمقن ُمـ أرسمٕم٦م أؿمٓمر: ؾمئٚم٦مهذه إضمقاب 

 خ!ااًم-- اعمتحٛمس ًمٚمجٝم٤مد ذم سمالد احلرُملم ُم٤م ي٘مقم سمف اًمِم٤ٌمب , ٧

 ! وم٤مهلل أقمٚمؿ- أيمذب قمٚمٞمؽ ًمق ىمٚم٧م ًمؽ إٟمٜمل أقمرف--واهلل ي٤م أظمل 

ٙمـ هٜم٤مك ومٔمٜمل اًم٘مقّي واهلل أقمٚمؿ أنف مل ي ؛ًمٙمـ إٟمام أتٙمٚمؿ سم٤مًمٔمـ واًمتقىّمع قمغم وق  ُم٤م ٟمٕمرف ؾم٤مسم٘م٤م
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، وأن اًمِم٤ٌمب اعمٜمتٛملم ,عم٘مّمقد اؿ اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م وُمـ ُمٕمٝمؿإذا يم٤من ا,ختٓمٞمط ُمـ ىمٞم٤مدة اًم٘م٤مقمدة 

ًمٚمٛمقاضمٝم٦م  سم٥ًٌم ؾمٞم٤مؾم٤مت احلٙمقُم٦م اعمًتٗمزة واًمٔم٤معم٦م، ؛ة واعم١ميديـ وضمدوا أنٗمًٝمؿ ُمْمٓمريـًمٚم٘م٤مقمد

! شمتٓمقر وشمتٖمذى ُمـ أؿمال  أهٚمٝم٤م وشمٜمْم٩م رُب!واًمدظمقل ذم طمرب، واحلرُب إذا ٟمِم٧ٌْم ومٝمل احل

سم٠مطم٘م٤مده٤م وصم٤مراهت٤م وشم٠ميت قمغم ُم٤م ٓ يِمتٝمل اًمٕم٘مال  ذم يمثػم ُمـ ؿم٠مهن٤م، وٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمؾ قم٤مىمٌتٝم٤م ظمػما 

 ًمإلؾمالم وأهٚمف- 

٤مُم٦م يم٤مٟم٧م ٓ شمرى اًمدظمقل ذم طمرب أؾماًمذي أقمرومف وٓ أؿمؽ ومٞمف أن اًم٘م٤مقمدة ُمتٛمّثٚم٦م ذم اًمِمٞمخ 

ُمقاضمٝم٤مت ُمع احلٙمقُم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م وطمٙمقُم٤مت سمٚمدان اًمٕم٤ممل اعؾمالُمل قم٤مُم٦م، وُمٜمٝم٤م واًمًٕمقدي٦م سمؾ هل و

أؿمد وأومم ذم ذًمؽ، ويم٤من رأي اًمِمٞمخ دمٜم٥ّم اًمّمدام ُمع احلٙمقُم٤مت اعمحٚمّٞم٦م، ويٜمٝمك قمـ إقمالن طمرب 

ئر وُمٍم وهمػمه٤م، وأن٤م أقمٚمؿ أنف ٟمّمح سمذًمؽ اعظمقة اعمٖم٤مرسم٦م  ُمٕمٝم٤م ذم أي سمٚمد، ويًتدل سمتج٤مرب اجلزا

 وطمتك اعظمقة اًمٚمٞمٌٞملم، وي٠مُمر سمتقضمٞمف يمؾ اجلٝمقد ًميب إُمريٙم٤من واًمٞمٝمقد- 

رج قمـ آؾمؽماشمٞمجٞم٦م اعمقوققم٦م وهذا ُم٤م  ٛمٚمٜمل قمغم اًم٘مقل إن اًمذي طمّمؾ ذم اًمًٕمقدي٦م يم٤من ه٤م ظم

 واهلل أقمٚمؿ-  --٤م٘مً ُمًٌ

شم٠مثر اؿ أو همػمهؿ ُمـ  وُمـ و٤مقم٦م اًمتٙمٗمػم والجرة  ُمقاضمٝم٦م هؾ يم٤من ًمٚم٘م٤مدة دور إجي٤ميب ذم , 2

 أو قمزل اًمِم٤ٌمب قمٜمٝمؿ؟ أم ٓ؟ ؟قمغم إىمؾ قمزلؿ أو؟ اعمٌتدقم٦م

آظمتالط طم٤مصؾ، ًمٙمـ ًمٞمس سم٤مًم٘مدر اًمذي ىمد شمٗمٝمٛمف قم٤ٌمرشمؽ، ومٌحٛمد اهلل اخلػم  ؛أظمل اًمٙمريؿ، ٟمٕمؿ

ة دور إجي٤ميب وومّٕم٤مل، يم٤من هق اًمٖم٤مًم٥م وإفمٝمر وإىمقى، وذًمؽ ُمـ ومْمؾ اهلل-- وٟمٕمؿ يم٤من ًمٚم٘م٤مد

وًمٚمٛمِم٤ميخ وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ وقم٘مال  اًمٜم٤مس ذم ُمقاضمٝم٦م جمٛمققم٤مت اًمتٙمٗمػم والجرة اًمتل يم٤مٟم٧م شمٜم٧ٌم لؿ 

سم٧ُم سملم احللم واحللم، وهمػمهؿ ُمـ اعمٌتدقم٦م أجْم٤م-   ٟمقا

يم٤مٟم٧م اعم٤ًمقمل شمِمٛمؾ اًمدقمقة واًمتٗمٝمٞمؿ وه٤مرؾم٦م ؿمتك أنقاع اًمتققمٞم٦م لؿ واًمٜمّمح واعرؿم٤مد 

ؿ، صمؿ الجر واًمٕمزل وإظمذ قمغم أجدهيؿ واًمتحذير ُمٜمٝمؿ وحم٤مرسم٦م ذهؿ وواللؿ واعمج٤مدًم٦م واًمت٘مقي

 يم٤من,ظمقة ذم اًم٘م٤مقمدة أهدروا دم سمٕمْمٝمؿ سمٜمقر اًمٕمٚمؿ وسم٤مًم٘مقة أجْم٤م، وأن٤م أقمٚمؿ ُمـ ـمريؼ صحٞمح٦م أن اع

وـمٚمٌقهؿ، وهذا ر  يٕمرومف اعظمقة اًمذيـ  ,اٟمحرف وص٤مروا شمٙمٗمػميلم ظمقارج سمٕمض اًمٚمٞمٌٞملم هـ

 اعمرطمٚم٦م- قم٤مؿمقا شمٚمؽ 

ومٝم١مٓ  اًمْمالل اعمٜمحرومقن ه٤م يم٤مٟم٧م شمٌتغم اؿ ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مد يمام يٌتغم اؿ ؾم٤مطم٤مت يمثػمة  ؛وسم٤مجلٛمٚم٦م

ُمـ ؾم٤مطم٤مت اًمدقمقة واًمٕمٛمؾ اعؾمالُمل ذم أُم٤ميمـ يمثػمة، ويم٤من قم٤مُم٦م اعمج٤مهديـ وىمٞم٤مداهتؿ اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

 واًمٕمٛمٚمٞم٦م يٕمرومقن ظمٓمرهؿ ويتّمّدون لؿ، واهلل اعمقومؼ- 
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 -؟ش٦م ًمتح٘مٞمؼ أهداف أُمريٙم٤م ود روؾمٞم٤مأنٙمؿ يمٜمتؿ ُمٓمٞمّ »ًم٦م: ٘مقُم٤م رديمؿ قمغم ُم , 1

ومٝمل ُم٘مقًم٦م ٓ شمّمدر إٓ ُمـ  ؛أظمزاهؿ اهللأؿمٙمر ٕظمل أنف ٟم٥ًم هذه اعم٘مقًم٦م اًمٗم٤مضمرة ًمٚمٛمٜم٤موم٘ملم 

 !ت اًم٘مٚمٞمٚم٦م ُمـ ضم٤مهٍؾ وٕمٞمػ اًمٕم٘مؾ-وم٤مضمر ُمٜم٤مومؼ خم٤مصؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، أو ذم سمٕمض احل٤مٓ

ٞم٦م ًمتح٘مٞمؼ أهداف أُمريٙم٤م، وإن اؾمتٗم٤مدت أُمريٙم٤م ُمـ وم٢من اعمج٤مهديـ أومٖم٤مهنؿ وقمراؿ مل يٙمقٟمقا ُمٓم

 ٤مومٞمف اعمّم٤مًمح، وه٤م ي٘مع اشمٗم٤مىمً  ضاؿ ًمروؾمٞم٤م ونٓمٛمٞمٝمؿ ًمالن٤مد اًمًقومٞمٞمتل سمٗمْمؾ اهلل، ومٝمذا ه٤م شمت٘م٤مـمع

وم٢من احلرب يم٤مٟم٧م ُمع روؾمٞم٤م سم٤مقمت٤ٌمره٤م هل اعمحتؾ  ؛ُمٜمفٓ سمد ه٤م  أو ,أي دون ختٓمٞمط وإرادة,

سم٤محلجؿ اًمذي يْمّخٛمف وًمٞمس ,ًمٕمدّوٟم٤م ومدقّمٛم٧م اجلٝم٤مد ٟمقَع دقمؿ  إومٖم٤مٟمًت٤من، ويم٤مٟم٧م أُمريٙم٤م قمدوً 

٤م وضب ويم٤من دقمٛمٝم٤م أجْم٤م قمغم وضمف اًمٗمتٜم٦م وحم٤موًم٦م ن٘مٞمؼ أيمؼم ىمدر ُمـ ُمّمٚمحتٝم ،,سمٕمض اعمٖمرولم

ومٙم٤مٟم٧م شمدقمؿ سمٕمض اجلٝم٤مت اعمٞمداٟمٞم٦م دون سمٕمض ون٤مول ذا  سمٕمض  ؛أيمثر ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اًمٕمّم٤مومػم

ًة آظمتالف سملم إومٖم٤من وأطمزااؿ، ٕهن٤م ذم اًمقىم٧م اًمذي يم٤مٟم٧م اًمذُمؿ ُمـ إومٖم٤من، ُمًتٖمٚم٦م وجمّذر

٥م ُمـ  ًّ شمٕمٛمؾ ضم٤مهدة ًمتدُمػم قمدوه٤م إول ذم ذًمؽ اًمقىم٧م وهق آن٤مد اًمًقومٞمٞمتل يم٤مٟم٧م أجْم٤م شمتح

اٟمتّم٤مر اعمج٤مهديـ اعمًٚمٛملم وهؿ قمدّو ُمتقىّمع قمٜمدهؿ ُمـ زُم٤من-- ويم٤من دقمؿ أُمريٙم٤م هم٤مًمٌف قمـ ـمريؼ 

وخم٤مسمراهت٤م، سم٤مًمًالح واعمٕمٚمقُم٤مت وإضمٝمزة وٟمحقه٤م، أو قمـ ـمريؼ اًمتّج٤مر،  اًمدوًم٦م اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م ضمٞمِمٝم٤م

دم٤مر اًمًالح وؾمامهشمف وٓ ؾمٞمام وأن اعمٜمٓم٘م٦م يم٤من ومٞمٝم٤م وٓزال ٟمقع طمري٦م واٟمٗمالت ذم ُمٜم٤مـمؼ اًم٘م٤ٌمئؾ 

 احلدودي٦م- 

ىمع سمٞمٜمٝمؿ ومال أقمٚمؿ أهنؿ شمٚم٘مقا ؿمٞمئ٤م ُمـ أُمريٙم٤م أو و ؛وأُم٤م اعمج٤مهدون اًمٕمرب، ؾمقا  اًم٘م٤مقمدة أو همػمه٤م

 شمٕم٤مون ذم أي ُمرطمٚم٦م ُمـ اعمراطمؾ، هذا مل يٙمـ- 

وسم٤مجلٛمٚم٦م، وم٤مًمذي طمّمؾ يم٤من سمٛمث٤مسم٦م ضب اعمًٚمٛملم ذم صدر اعؾمالم ًمٚمروم ومتًتٗمٞمد وم٤مرس، أو 

ًمدقمؿ  شاًمّملم»ريٙم٤م ومتًتٗمٞمد اًمّملم، ورسمام ؾمٕم٧ْم وهٙمذا قمٜمدُم٤م ييب اعمًٚمٛمقن اًمٞمقم أُم -اًمٕمٙمس-

ويقّرـمٝم٤م ويْمٕمٗمٝم٤م، وًمق أن اعمج٤مهديـ ُمـ ـم٤مًم٤ٌمن واًم٘م٤مقمدة يمؾ ُمـ ييب أُمريٙم٤م ويثخـ ومٞمٝم٤م اجلراح 

ئط واعمٕمٚمقُم٤مت وإضمٝمزة  ُمثال شمٕم٤موٟمقا أن ُمع اًمّملم ُمثاًل  وطمّمٚمقا قمغم دقمؿ ُمٜمٝمام سم٤مًمّمقاريخ واخلرا

وم٢من هذا ُمـ احلرب ه٤م أب٤مطمف اهلل إن ؿم٤م  اهلل ٓ خي٤مًمػ ذيٕم٦م اًمرمحـ، وإُمر ومٞمف راضمع إمم  ؛وُم٤م ؿم٤مسمف

ه ُمرطمٚم٦م وأن اًمّملم هل ديـ ًمٚمٜمٗمع واًمّي-- واعمج٤مهدون ًمق ومٕمٚمقا وم٢مهنؿ يدريمقن أن هذشم٘مدير اعمج٤مه

ٓ  ,اعمج٤مهدون,أن قمدّو سمٕمٞمد همػم ُم٤ٌمذ، وهؿ  ًمٙمٜمٝم٤م ،,ىّمعهذا هق إصؾ واعمتق,أجْم٤م قمدّو 

ن يٜمًقن صم٤مرات اعؾمالم واعمًٚمٛملم ذم شمريمًت٤من اًمنمىمٞم٦م وهمػمه٤م، ورسمام ٓ ٟم٤ٌمًمغ إذا ىمٚمٜم٤م إن إصؾ أ

قمدا  اًمّمٞمٜمٞملم اًمقصمٜمٞملم ًمإلؾمالم أؿمد وأقمٛمؼ ومصُؾ ُمـ قمداوة أُمريٙم٤م اًمتل هل أهؾ يمت٤مب، وإٟمام هق 
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 اظمتالف أطمقال اًمٕمالىم٤مت سمح٥ًم اًمٔمروف- 

٤م ل٤م، وإٟمام جيٝمٚمٝمؿ ُمـ ٓ يمً ااعمج٤مهدون ُمـ أومٝمؿ اًمٜم٤مس لذه اعم٤ًمئؾ وأيمثرهؿ إدار ؛وسمحٛمد اهلل

٦ٌم اًمٕمٚمؿ ومٞمٝمؿ وم٢م  أقمٜمل ىمٞم٤مداهتؿ وُمِم٤مخيٝمؿ وـمٚم ؛شهدوناعمج٤م»وقمٜمدُم٤م أىمقل  ،يٕمرومٝمؿ ومل خي٤مًمٓمٝمؿ

 :وم٢من ًمٙمؾ ىمقٍم ؾم٤مداٍت وومٞمٝمؿ دون ذًمؽ، واقمتؼم سمام ضم٤م  ذم طمدي٨م إنّم٤مر ؛وقم٘مال هؿ وؾم٤مداهتؿ

، وأُم٤م ٟم٤مس ُمٜم٤م ٤مأُم٤م ذوو رأجٜم٤م ومٚمؿ ي٘مقًمقا ؿمٞمئً »وم٘م٤مل ًمف وم٘مٝم٤مؤهؿ:  (ُم٤م طمدي٨م سمٚمٖمٜمل قمٜمٙمؿ؟ :ىم٤مل)

: يٖمٗمر ا شؽميمٜم٤م وؾمٞمقومٜم٤م شم٘مٓمر ُمـ دُم٤مئٝمؿ؟!هلل ًمرؾمقل اهلل يٕمٓمل ىمريِم٤م ويطمديث٦م أؾمٜم٤مهنؿ وم٘م٤مًمقا
(1)

- 

 وسمحٛمد اهلل اًمٓم٤مئٗم٦م اعمج٤مهدة ُمـ أيمثر اًمٓمقائػ اطمتقا  قمغم اخلػم واًمٙمامل- 

 واهلل أقمٚمؿ، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل- 

 ؟ومٖم٤م ٗمرزات اجلٝم٤مد إإطمدى ُمؾمق  اًمٕمالىم٦م سملم اعمج٤مهديـ واًمٕمٚمام  ُم٤م رأجٙمؿ ومٞمٛمـ يٕمتؼم  , 6

 احلٛمد هلل، مهللا ٓ ؾمٝمؾ إٓ ُم٤م ضمٕمٚمتف ؾمٝمال وأن٧م دمٕمؾ احلزن إذا ؿمئ٧م ؾمٝمال- 

 اإن اًمذيـ قمؼّمت قمٜمٝمؿ سم٤معمٜمخرـملم ذم اًمتٞم٤مر اجلٝم٤مدي هؿ يمام شمٕمرف ًمٞمًقا ؿمٞمئ٤م واطمدً  ،أظمل اًمٙمريؿ

٢من وٓ هؿ ر  ُمٜمْمٌط سمحّد مت٤مم آٟمْم٤ٌمط، وهؿ درضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م ٓ يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل، وسم٤مًمت٤مزم وم

اعمح٤مؾم٦ٌم لذا اًمتٞم٤مر يم٤ًمئر أُمث٤مًمف ُمـ اًمٓمقائػ واًمتٞم٤مرات اًمٗمٙمري٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م ذم أي أُم٦م أُمٌر 

ًمٞمس سم٤مًمٞمًػم، وشمٙمتٜمٗمف خم٤مـمر ُمـ قمدم اًمدىم٦م وشمْمٞمٞمع اًمٕمدل اًمقاضم٥م، وهم٤مًم٥م إظمٓم٤م  ذم هذا اًم٤ٌمب 

ظم٤مص سم٠مهؾ اجلٝم٤مد وهق ـمٌٞمٕم٦م يمام هق ُمٕمروف شم٠ميت ُمـ ىمٌؾ اًمتٕمٛمٞمؿ واعـمال.، سم٤معو٤موم٦م ًمٌم  رسمام هق 

 قمٛمٚمٝمؿ ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من وإطمقال اًمتل شمًتقضم٥م اًمّنّي٦م واًمٙمتامن وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ- 

 هذه ُم٘مدُم٦م ٓ سمد ُمٜمٝم٤م- 

، إن إؿمٙم٤مًمٞم٦م اًمٗمجقة سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ وأهؾ اجلٝم٤مد هل إؿمٙم٤مًمٞم٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م وُمقضمقدة، وهل أظمل اًمٙمريؿ

ٞم٦م وٟم٤مطمٞم٦م، وًمٙمـ حم٤موًم٦م طمٍم اعمت٥ًٌم ومٞمٝم٤م ذم ـمرف واىمٕم٦م سمحؼ وسم٤ٌمـمؾ، وقمغم شمٗم٤موت أجْم٤م سملم ٟم٤مطم

زيد ذم طمجؿ اعمِمٙمٚم٦م وٓ ص٤مئ٦ٌم، واًمٌد  ذم شمٜم٤مول اًم٘مْمٞم٦م قمغم هذا اًمٜمحق ي ,ذم ٟمٔمري,واطمٍد ًمٞم٧ًم 

 يٕم٤مجلٝم٤م-

 واًمذي نّّمؾ قمٜمدي أن إؾم٤ٌمب ُمتٕمددة، وهل راضمٕم٦م ذم ُمٕمٔمٛمٝم٤م إمم شمرايمؿ أظمٓم٤م  ُمـ اًمٓمروملم-

احلٙمٛم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م، وإمم اهلل  اسمتالٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم ا٤م ذم وىمتٜم٤م هذا، وهلل  وهل ىمْمٞم٦م ُمـ وٚم٦م اًمٗمتـ اًمتل

 هٜم٤مك أظمٓم٤م  واىمٕم٦م ُمـ أهؾ اجلٝم٤مد وهٜم٤مك أظمٓم٤م  واىمٕم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ-  --ضمع إُمقرشمر

                                      
 -(٧١52(، صحٞمح ُمًٚمؿ )1٧6١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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ده  ذم ٟمٔمري، وٓ يقصؾ إمم ٟمتٞمج٦م ُمٗمٞمدة وٓ إمم  ًمٞمس ُمٝماًم  ,إظمٓم٤م ,وإن شمتٌع ذًمؽ وطمٍم أومرا

ًمٞم٧ًم ذات وم٤مئدة يمٌػمة، ُمع  ٤ماًمٌح٨م قمـ اًمٓمرف اًم٤ٌمدئ سم٤مخلٓم٠م هل أجًْم  إصالح، يمام إن حم٤موًم٦م

 صٕمقسمتٝم٤م، وُمع ُم٤م شمًٌٌف ُمـ إيٖم٤مر اًمّمدور وٟمٌش اعمدومقن، وًمٞمس ر  يم٤مًمًؽم واًمٕمٗمق- 

ُمـ  ٤موحم٤موًم٦م إًم٘م٤م  اًمٚمقم قمغم ـمرف دون مظمر هق ذم يمثػم ُمـ إطمٞم٤من ُمزًم٦ٌم، واًمٙمالم ومٞمف ٓ خيٚمق هم٤مًمًٌ 

 ٞمؾ إمم ـمرٍف، سمح٥ًم يمؾ إٟم٤ًمن وُم٤م يٕمٞمِمف ُمـ اعم١مصمرات- ٟمقع ُمـ اًمتٕمّم٥م أو اعم

وإٟمٜمل أىمقل عظمقا  يمٚمٛم٦م، سم٤مقمت٤ٌمر أ  قمروم٧م ـمقائػ قمديدة ُمـ اعمج٤مهديـ واًمتٞم٤مر اجلٝم٤مدي: إٟمٜمل 

ًمف ًمٚمٓمرف أظمر، ُمثٚمف أو ُم٘م٤مرٌب  سم٢مذن اهلل ٓ يذيمر زم أطمد ظمٓم٠م ًمٚمٛمج٤مهديـ إٓ ذيمرُت ًمف ظمٓم٠م ُم٘م٤مسماًل 

  !ًمف أو أيمؼم ُمٜمف-

 ذا إذا ىم٤مل ىم٤مئؾ ُمـ يٛمّثؾ اًمٓمرف اًمٗمال  ومٞم٘م٤مل ًمف: وُمـ يٛمّثؾ اًمٓمرف أظمر؟! وهٙم

٠مخ٦م وأن وم٢من ذًمؽ ًميورة شمٗمٝمٞمؿ اعمً ؛ُمـ ذيمر أُمثٚم٦م ُمـ إظمٓم٤م  ُمـ اًمٓمروملمٓ سمد وإذا يم٤من 

وإذن ومٜمحـ إذا ذيمرٟم٤م ؿمٞمئ٤م ُمـ شمٚمؽ إظمٓم٤م  وم٢مٟمام ٟمذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م ٟمذيمر قمغم ؾمٌٞمؾ  ،اعم١ًموًمٞم٦م ُمقّزقم٦م سمٞمٜمٝمام

  ُمـ اًم٤ٌمدئ؟اًمتٛمثٞمؾ ٓ احلٍم، وًمـ ٟمٌح٨م ذم: 

وؾمٜمٜمٓمٚمؼ إمم اعمٓمٚمقب إقمٔمؿ واعم٘مّمقد إهؿ وهق: إصالح ذات سملم اعمًٚمٛملم، وإجي٤مد اًمتالطمؿ 

دد واًمتح٤مسم٥م واًمتٕم٤مون واًمتْم٤مُمـ واًمتٙم٤مومؾ، واًمِمٕمقر سم٤مجلًد  واًمؽماسمط واًمتٕم٤مـمػ واًمؽماطمؿ واًمتقا

 ُم٠مُمقًمتلم ًمتح٘مٞمؼ قمز إُم٦م واؾمتٕم٤مدة جمده٤م ويمراُمتٝم٤م اًمقاطمد، واًمٌٜمٞم٤من اعمرصقص سملم أهؿ ـم٤مئٗمتلم

 وصٞم٤مٟم٦م ذومٝم٤م ورومٕمتٝم٤م ومه٤م: أهؾ اًمٕمٚمؿ وأهؾ اجلٝم٤مد- 

وهل ُم٘مقًم٦م ومٞمٝم٤م  !ومٝمق ظمٓم٠م شسُمٗمرزات اجلٝم٤مد إومٖم٤م  ود اًمروهذه اًمٗمجقة إطمدى »وأُم٤م اقمت٤ٌمر 

 !٤م شمِمػم إمم ٟمقع وم٤ًمد ذم اًمتّمّقر-همٛمقض، وأظمِمك أهن

ت أظمرى، وًمٕمؾ سمٕمْمٝم٤م أؾمقأ ُمـ يٗمٝمؿ ُمٜمٝم٤م أن ًمٚمجٝم٤مد إومٖم٤م  ُمٗمرزا شتإطمدى ُمٗمرزا»وم٢من وٚم٦م 

ٌّذ، ويمٚمٛم٦م ُمٗمرزات هل ذم قمرومٜم٤م ُمًتٕمٛمٚم٦م قمغم ,قمٜمد ذًمؽ اًم٘م٤مئؾ,هذه   ؛إيمثر ذم اًمّز  واًمذي ٓ  

 !!٤م  يم٤من ُمٗمًدة قمغم إُم٦م سمرُّمتف-وم٠مظمِمك أن ىم٤مئؾ ذًمؽ هق أصال هـ يرون اجلٝم٤مد إومٖم

 وٟمٕمقذ سمف ُمـ اًمْمالًم٦م- ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م، 

سمؾ اجلٝم٤مد إومٖم٤م  ؿم٤مُم٦م ذم ضمٌلم إُم٦م، وصٗمح٦م ُمْمٞمئ٦م ذم شم٤مرخيٜم٤م اعمٔمٚمؿ ذم اًمٕمّمقر اعمت٠مظمرة، 

شمً  ًمٚمخػم  ٤مُمـ ضمًد أُمتٜم٤م، وومتح سمف ـمرىمً  ٤مؿم٤مؾمٕمً  ٤موٟم٘مٓم٦م نّقل ذم ـمريؼ هنْم٦م أُمتٜم٤م، أطمٞم٤م سمف اهلل شمٕم٤ممم ُمقا

ًمٚمجٞمؾ سمؾ ٕضمٞم٤مل ىم٤مدُم٦م، وأفمٝمر ًمألُم٦م ُمٙمٜمقٟم٤مت واًمٕمزة واًمٙمراُم٦م واًمتجرسم٦م، وهق يم٤من ُمدرؾم٦م قُمٚمٞم٤م 

٤م سم٤مُٕمؾ سمٕمد اًمٞم٠مس، وم٤مُٕم٦م اًمٞمقم سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم صمؿ سمٗمْمؾ هذا اجلٝم٤مد اعم٤ٌمرك أىمقى ىمقهت٤م، وأن٤مر درَا 
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ًمٜمٞمؾ اعمٙمرُم٤مت، وٓ ظمقف قمٚمٞمٝم٤م إن ؿم٤م  اهلل ُمـ قمدّو  اوأصٚم٥ُم وأقمّز وأيمرم، وأيمثر اؾمتٕمدادً  اقمقدً 

 دات اجلٝم٤مد ويمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وهلل احلٛمد- ظم٤مرضمّل، وهذا ُم٤م ومٝمٛمف ىم٤م

 وم٤ٌمرك اهلل ذم هذا اجلٝم٤مد وذم أهٚمف، وأرهمؿ اهلل أقمدا  اجلٝم٤مد- 

وذم احل٘مٞم٘م٦م، ُمدة اجلٝم٤مد إومٖم٤م  ًمٚمروس صمؿ ًمٚمحٙمقُم٦م اًمِمٞمققمٞم٦م اعمرشمدة ذم يم٤مسمؾ، يم٤مٟم٧م ُمرطمٚم٦م 

ٕمٚمام  اًمّم٤محلقن اعمقصمقىمقن ُمـ ويم٤من اًم ,ؿ وأهؾ اجلٝم٤مدأهؾ اًمٕمٚم,ؤم وشمٕم٤مون وشمالطمؿ سملم اًمٓم٤مئٗمتلم شمقا 

ىمٌؾ و٤مهػم أهؾ احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م يمٚمٝمؿ ُمع اجلٝم٤مد شم٘مري٤ٌم إٓ ُم٤م ؿمّذ، ويم٤من آطمؽمام اعمت٤ٌمدل واًمتح٤مسم٥م 

 --ا فم٤مهرً  ٤مواًمتٕم٤مون واًمتِم٤مور سملم اًمٓم٤مئٗمتلم هم٤مًمًٌ 

ٛمقن وضمد ٟمقع اومت٘م٤مد ًمٚمٕمٚمام  ذم ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مد ي٘مقدون ويٕمٚمّ  !ٟمٕمؿ وضمدْت ُمٜمّٖمّم٤مت واؾمتثٜم٤م ات-

جام إشم٤مطم٦م، ووضمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أؾم٤م  إمم اعمج٤مهديـ وىمٍّم، أيرؿمدون، وىمد يم٤مٟم٧م اًمٗمرص٦م ُمت٤مطم٦ًم و

اعمتقصّم٥م ًمٚمٌذل واًمتْمحٞم٦م  ٤موُم٤م قمرف يمٞمػ يدقمق وٓ ي٘مقد ؿم٤ٌمب إُم٦م اًمّم٤مطمل اعمٚمتٝم٥م اعمتقىّمد مح٤مؾًم 

 واًمٗمدا  ذم ؾمٌٞمؾ هذا اًمديـ وذف هذه إُم٦م-

ر سم٤مؾمتٕمال  عمـ مل جي٤مهد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، ويّمٗمٝمؿ سم٤مًم٘مٕمقد واًمريمقن يمام وضمد ُمـ اعمج٤مهديـ ُمـ يٜمٔم

 !  إرض واظمتٞم٤مر اًمؽمف وٟمحق ذًمؽ-إمم اًمدٟمٞم٤م واخلٚمقد إمم

 ، ويز  اًمٔمـ وإدب- تاعم١ماظمذاووضمد ُمـ يٖم٤مزم ذم ٟم٘مدهؿ سم٠منقاع 

 مم- وًمٙمـ يمؾ ذًمؽ يم٤من هق اًمِمذوذ وآؾمتثٜم٤م ، ويم٤من اخلػم هم٤مًم٤ٌم يمام ذيمرُت، سمحٛمد اهلل شمٕم٤م

ٕن أي ضمٝم٤مد وىمع  شإومرازات اجلٝم٤مد إومٖم٤م »ًم٦م ذًمؽ اًم٘م٤مئؾ إن اعمِمٙمٚم٦م هل ُمـ وهذا ٓ خيدم ُم٘مق

يم٤من يٛمٙمـ أن يٙمقن ومٞمف يمؾ ُم٤م ذيمرٟم٤مه، سمؾ  ,طم٤مؿم٤م اًمّمدر إول,ذم إُم٦م ذم أي ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمٚمٝم٤م 

 ٜم٤م وهٜم٤مك-يم٤من ومٞمف سم٤مًمٗمٕمؾ ومٝمق ر  ـمٌٞمٕمّل؛ أظمٓم٤م  ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ ه

هٜم٤مك  ُم٤م دامٝم٤مد إومٖم٤م  وٓ همػمه-- وًمق مل يٙمـ اجلٝم٤مد إومٖم٤م  ًمٙم٤مٟم٧م ذم همػمه ٓ إومرازات اجل

قم٤مت وهٜم٤مك اطمتٙم٤مك سملم اًمٜم٤مس ذم أي جم٤مل ذم دقمقة أو قمٚمٍؿ أو ضمٝم٤مٍد، و ٧م ُم٤م داُمضمٝم٤مد وهٜم٤مك سا

 هٜم٤مك ومتـ وحمٙم٤مت واسمتال ات واُمتح٤مٟم٤مت-

عمٜم٤موم٘مقن وإقمدا ، وازدادت اًمٗمجقة وهذه إظمٓم٤م  اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م شمرايمٛم٧م وٟمٗمخ ومٞمٝم٤م اعمٌٓمٚمقن وا

ع ُمـ سمٕمد احل٤مدي قمنم ُمـ ؾمٌتٛمؼم سم٤مقمت٤ٌمر أن شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة يتزقمؿ احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، وىمد وىم

د سم٤مُٕمر  ووم٤مضم٠م اًمٕم٤ممل، وؿمٕمر يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أهنؿ مل  ،,ؾمٌتٛمؼم ٧٧ضسم٤مت ,اًمتٜمٔمٞمؿ ٟمقع اٟمٗمرا

ومت٠مت٧م قمغم إُم٦م وأدظمٚمتٝم٤م ذم طمرب هل مل شمًتٕمد ل٤م، صمؿ اؾمتٌدت سم٤مُٕمر وا شاًم٘م٤مقمدة»يًتِم٤مروا وأن 

يم٤من ُمـ شمداقمٞم٤مت احلدث وىمقع اٟم٘م٤ًمُم٤مت سملم اًمٕمٚمام  أنٗمًٝمؿ وسملم ىمًؿ ُمٜمٝمؿ وسملم أهؾ اجلٝم٤مد، 
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ووىمقع وٖمقط قمغم أهؾ اًمٕمٚمؿ وخم٤موف وإره٤مب ُمـ ـمرف احلٙمقُم٤مت وأُمريٙم٤م، ووىمقع ومتـ ومتٞمٞمز 

أن اظمت٤مر سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اعم٘م٤مرسم٦م أيمثر وأيمثر ُمع سمٕمض واظمت٤ٌمرات صٕم٦ٌم، أدت ذم سمٕمض ُم٤م أدت إمم 

ُمٜمٝمؿ وإرادًة ًمٚمتخٗمٞمػ ه٤م رأوه محٚم٦ًم ذؾم٦م شمتٝمّدد إُم٦م  ااحلٙمقُم٤مت اًمتل هل قمدّو ًمٚمٛمج٤مهديـ اضمتٝم٤مدً 

ُمـ اعمداهٜم٦م واعماليٜم٦م ًمٚمٖمرب، واظمتط سمٕمْمٝمؿ ٕنٗمًٝمؿ  ٤مواحلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م، سمؾ اظمت٤مر سمٕمْمٝمؿ ٟمققمً 

 واًمتٕم٤ميش ُمع أقمدا  اهلل ُمـ اًمّمٚمٞمٌٞملم، وصدرت ُمـ سمٕمْمٝمؿ أىمقال وُمقاىمػ يدقمق إمم اًمت٤ًمُمح ٤مظمٓم  

ويم٤من ذًمؽ يمٚمف ي١مصمر ذم أهؾ اجلٝم٤مد وو٤مهػم اعمتٕم٤مـمٗملم واعمٜم٤مسيـ  همػم ُمروّٞم٦م، ووىمٕم٧م أؿمٞم٤م  وومتـ--

 ٤مواعمحٌلم لؿ وىمقاقمدهؿ اًمِم٤ٌمسمٞم٦م ذم أوؾم٤مط إُم٦م وقمٛم٘مٝم٤م اًمذيـ هؿ وىمقد احلرب، يم٤من ي١مصمر ومٞمٝمؿ ؾمٚمًٌ 

شمرسمٓمٝمؿ اؿ قمالىم٦م ضمٞمدة ذم ٞمٌٝمؿ سم٤معطم٤ٌمط ويزيدهؿ ٟمٗمرة ُمـ اًمٙمثػميـ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمذيـ يم٤مٟم٧م ويّم

وهٙمذا اشمًٕم٧م اًمِم٘م٦م سملم  اهتٛمقهؿ ورسمام ٟمٌذوهؿ وأمهٚمقهؿ--ومرسمام شمٙمٚمٛمقا ومٞمٝمؿ ورسمام  ؛اح٤ميض

ٚمٛمقن، وًمف اًمٗمري٘ملم، وشم٤ٌمقمدت اعم٤ًموم٦م سملم اًمٓم٤مئٗمتلم، واهلل هم٤مًم٥م قمغم أُمره وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕم

 إُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد- 

وأُم٤م ذم همػمه٤م ُمـ سمالد اًمٕم٤ممل وم٤مًمٙمثػمون ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  ،وئمٝمر هذا إُمر أيمثر ُم٤م ئمٝمر ذم اًمًٕمقدي٦م

زاًمقا قمغم ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف ُمـ ُمقاىمػ، اعمح٥م واعم١ميد حم٥م وُم١ميد، واعمت٤مرك اعمِمتٖمؾ سمٜمٗمًف يمام هق،  ُم٤م

ُمع  ٤مسمؾ ذم سمٕمض اًمٌٚمدان ازداد أهؾ اًمٕمٚمؿ شم٘م٤مرسمً  ؛ا ٞمئ٤م يمٌػمً ٌٝمؿ مل يتٖمػم ُمقىمٗمف ؿموُم٤م دون ذًمؽ، أهمٚم

ًمٙمـ آٟم٘م٤ًمم احل٤مصؾ إٟمام ئمٝمر  -ُمٕمٝمؿ يمام هق احل٤مل ذم سم٤ميمًت٤من وهمػمه٤م- ٤ماعمج٤مهديـ وحم٦ًٌم لؿ وشمٕم٤موٟمً 

 سمّمٗم٦م ظم٤مص٦م ذم سمالد احلرُملم- 

ضمرى ومٞمٝم٤م ُمـ  وازداد اًمٓملم سمٚم٦م سمقىمقع احلرب سملم ـم٤مئٗم٦م ُمـ اعمج٤مهديـ واحلٙمقُم٦م اًمًٕمقدي٦م وُم٤م

 سمٕمض إطمداث- 

وأن يؼمم ، ٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمؾ قم٤مىمٌتٝم٤م ظمػما ًمإلؾمالم وأهٚمف، وأن يٜمٍم أهؾ احلؼ ويٗمرج يمراؿ

 ًمألُم٦م أُمر رؿمٍد-- 

وسمح٥ًم ُم٤م أقمرف وم٢من اعمج٤مهديـ مل خيتٍموا اًمٕمٚمام  اًمّم٤مدىملم ذم قمدد ىمٚمٞمؾ، هذا شم٘مرير همػم دىمٞمؼ، 

سمالد احلرُملم وم٘مط، ومٚمق ؾمّٚمٛمٜم٤م أن ذًمؽ طمّمؾ ُمـ اعظمقة وهذا اًمٔم٤مّن ًمذًمؽ ًمٕمٚمف اٟمحٍم ٟمٔمره ذم 

 اعمٜمتًٌلم إمم اجلٝم٤مد واًم٘م٤مقمدة ذم سمالد احلرُملم، ومٚمٞمس هق يمذًمؽ سمال ري٥م ذم ؾم٤مئر اًمٌ٘م٤مع واًم٤ًمطم٤مت- 

 واعم٠ًمخ٦م ل٤م شمّمقيران: 

: وم٢من اعمج٤مهديـ يًّٚمٛمقن سمحؼ اًمٕمٚمام  ودورهؿ وقمٔمؿ ُمٜمزًمتٝمؿ وذومٝمؿ ذم إُم٦م، ومٛمـ طمٞم٨م اعمٌدأ

ذم ٟمقازلؿ  هنؿ اعمرضمع ذم اًمٗمتقى وُمٕمروم٦م احلالل واحلرام وؾم٤مئر أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م، ويًتٗمتقهنؿوأ
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 - وقمٚمٛمٝمؿ واًمٜمقر اًمذي مشم٤مهؿ اهلل- ضمقن قمـ إو٤مقمٝمؿ، وٓ يًتٖمٜمقن قمـ دًٓمتٝمؿوي٘مّرون أهنؿ ٓ خير

رة : وم٢من اعمج٤مهديـ ٓ يٚمج١مون ذم آؾمتٗمت٤م  واعمِم٤مووُمـ طمٞم٨م اًمتٓمٌٞمؼ واحل٤مصؾ ذم اًمقاىمع

 وٟمحقه٤م إٓ عمـ وصم٘مقا ومٞمف، وقمرومقا طمًـ دي٤مٟمتف وورقمف، وُمٕمرومتف سم٤مًمقاىمع اًمذي يٕمٞمِمقٟمف أو ؿمٌٞمٝمف- 

 وهذا طمؼ لؿ، ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمف إن ؿم٤م  اهلل وٓ ًمقم قمٚمٞمٝمؿ ومٞمف- 

ٌُٕمد قمـ اًمٓمقاهمٞم٧م، واًمؼما ة ُمـ آٟمٖمامس  سمٓمٝم٤م: اًم أُم٤م اًمث٘م٦م وطمًـ اًمدي٤مٟم٦م واًمقرع، ومٛمـ أيمؼم وقا

 !ّم٤مطمٌتٝمؿ وُمقدهتؿ واًمث٘م٦م ومٞمٝمؿ--ومتت٤من سمٗمتٜمتٝمؿ واًمتٚمٌس سمٛمذم ُمقائدهؿ وآ

ىمع ومٝمل ُمٕمرووم٦م، وأُمره٤م أظمػ ُمـ ؾم٤مسم٘مف، وجم٤مل٤م أجْم٤م خمّمقص سمام يم٤من ُمـ همػم  وأُم٤م اعمٕمروم٦م سم٤مًمقا

 إُمقر اًمنمقمٞم٦م اعمحْم٦م، وسمام دّ. ُمـ ُم٤ًمئؾ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واحلرب واعدارة وٟمحقه٤م- 

 - شوهل واىمٕم٦م سمحؼ وسم٤ٌمـمؾ» :ى، ومٞمف ذح ًم٘مقزم ذم إقمغموهذا يمام شمر

,قم٤ممل يثٜمل قمغم احلٙم٤مم اًمٓمقاهمٞم٧م  وأن٧م شمٕمٚمؿ أظمل اًمٙمريؿ أن اعمج٤مهديـ ٓ يٛمٙمـ أن ي٠متقا إمم

ويدقمق لؿ ذم يمؾ ُمٜم٤مؾم٦ٌم، ويدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ وي٘مٌؾ  ,لم، طمتك ٟمخرج ُمـ اخلالف ذم اًمٌٕمضاًمقاوح

س سمٓم٤مقمتٝمؿ وُمقآهتؿ، ويٕمٚمـ ُمٜمٜمٝمؿ وأومْم٤ملؿ ويثٜمل قمٚمٞمٝمؿ اخلػم، ويراهؿ أئٛم٦م ذقمٞملم وي٠مُمر اًمٜم٤م

 !  ٤مراؿ، وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ وىم٤مرسمف--وٓ ه لؿ واؾمتٕمداده عمح٤مرسم٦م ُمـ 

ويمذًمؽ أجْم٤م ٓ شمتقىمع ُمـ اعمج٤مهديـ ذم أي ُمٙم٤من ذم ذ. إرض وهمرا٤م أن ي٠متقا إمم ؿمٞمخ يزقمؿ 

رص٦م قمغم اًمٖمرب أنٜم٤م قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمْمع أجديٜم٤م ذم أجدي احلٙمقُم٤مت وٟمح٤مومظ قمغم إُمـ ذم سمالدٟم٤م وٟمٗمّقت اًمٗم

وهق يمذًمؽ، ًمٙمٜمف أجْم٤م ,إهل، وأن اعؾمالم ديـ اًمرمح٦م!! اعمؽمسّمص ويتٙمّٚمؿ قمـ اًمتٕم٤ميش اًمًٚمٛمل 

وديـ اًمت٤ًمُمح! وأنٜم٤م ذم اًمٕمرا. ُمثال جي٥م  ,ؼما ة ُمٜمٝمؿ وطمراؿ واًمٖمٚمٔم٦م قمٚمٞمٝمؿديـ شمٙمٗمػم اًمٙم٤مومريـ واًم

ًمتح٘مٞمؼ دوًم٦م نٙمؿ سم٤معؾمالم، وأنف  يٕمٜمل اًمًٕمَل  شإطمالم»ٟمٌتٕمد قمـ أن ٟمح٤مومظ قمغم اًمقطمدة اًمقـمٜمٞم٦م، و

وم٘مط، وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمتحد ُمع  ًمق ؾمّٚمؿ سمدور ًمٚمٛمج٤مهديـ هٜم٤مك وم٢من دورهؿ ي٘متٍم قمٜمده قمغم ـمرد اعمحتؾ

ئرّي ,اًمرواومض,اًمِمٞمٕم٦م  ىمّل ُمٝمام يم٤من، واجلزا ىمّل ٕظمٞمف اًمٕمرا ذم ,، ويٓمٚمؼ اًم٘مقل سمتحريؿ ىمتؾ اًمٕمرا

ئر ئرّي--!ٕظمٞمف ا ,اجلزا  ! جلزا

 !هذا ُمًتحٞمؾ-- ؛ٞمخ ُمثؾ هذا ويًتٗمتقٟمف ويًتِمػموٟمفٙمريؿ أن ي٠ميت اعمج٤مهدون ًمِمٓ شمتقىمع أظمل اًم

وإٟمام يمؾ ُم٤م ٟمٓمٚمٌف هق أن يٕمذروا أُمث٤مل ه١مٓ ، ويٚمتٛمًقا  ،ًمٞمس ُمـ اعٟمّم٤مف أن ٟمٓمٚم٥م ُمٜمٝمؿ ذًمؽو

لؿ اًمٕمذر ذم اًمت٠مّول وآضمتٝم٤مد وإرادة اخلػم، و ًٜمقا اًمٔمـ سمٛمـ قُمرف صدىمف ُمٜمٝمؿ وؾم٤مسم٘متف وطمًـ 

: همٗمر اهلل ًمف وقمٗم٤م اهلل قمٜمف، وهق أظمقٟم٤م رهمؿ سمالئف ذم  اعؾمالم واًمدقمقة إمم اخلػم وٟمّمحف ًمألُم٦م، وي٘مقًمقا

هذا يمٚمف وؿمٞمخٜم٤م، وهذه زًّم٦م ٟمجتٜم٥م ىمقًمف ومٞمٝم٤م، وٓ ٟمٌخًف طم٘مف، سمؾ ٟمٕمرف ًمف ومْمٚمف، وٟمدقمق ًمف 
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 سم٤مًمّمالح واًمٖمٗمران- 

وهق ,ؾمقا اًمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي ديـ اًمذيـ ُم٤مرًمٞمس ُمـ اعٟمّم٤مف إذا رأت ىمٞم٤مدات اعمج٤مه : ومٛمثاًل ُمث٤مل

وهؿ أهؾ احلرب واًمًالح إذا رأوا ُمثال أن يدقمقا اًمِم٤ٌمب ًمٚمٜمٗمػم إمم اًمٕمرا.  ,قمٛمؾ ؾمٞم٤مد اضمتامقمل

رىم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ُمـ ، أن يٕم٤مروٝمؿ أطمٌد سم٘مقل اًمٕم٤ممل اًمٗمال ، اًمذي ي٘مقل ٓ شمذهٌقا إهن٤م حمُمثاًل 

 ! اًمتٕمٚمٞمالت--

 ٤موىمّم٤مراه قمٜمد اعمٜمّمٗملم أن يٙمقن رأجً  ،د ذم فمٜملتّم٤مص أجْم٤م، ودم٤موز ًمٚمحدوهذا ظمروج قمـ آظم

ًمّم٤مطمٌف  ؽمم طمّ٘مف ذم إسمدائف واًمٜمّمح سمف، ًمٙمـ ٓ  ّؼ ًمٚمٌٕمض أن جيٕمؾ يمالم هذا اًمٕم٤ممِل يم٤محلج٦م، صمؿ 

 ! هذا، واهلل أقمٚمؿ- ـ سم٠مهنؿ ٓ يًٛمٕمقن يمالم اًمٕمٚمام !يٕمٞم٥ُم اعمج٤مهدي

دمد أن هذا ه٤م خيتٚمػ ومٞمف اعمج٤مهدون ُمـ  : وهق أنف قمٜمدُم٤م شم٠ميت ًمٚمتٓمٌٞمؼ قمغم أرض اًمقاىمعيٌ٘مك شمٜمٌٞمف

ـ يٛمٞمؾ إمم اًمٚملم، ـ يٛمٞمؾ إمم اًمِمّدة وُمَ ٟم٤مطمٞم٦م إمم ٟم٤مطمٞم٦م، وُمـ و٤مقم٦م إمم و٤مقم٦م، ودمد ُمـ اعمج٤مهديـ ُمَ 

وُمٜمٝمؿ ُمـ خيٓمئ ذم شم٘مقيؿ اعمقاىمػ وومٝمٛمٝم٤م وشمٗمًػمه٤م واحلٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م ويتّنع ويز  اًمٔمـ، وهٜم٤مك 

 واهلل وزّم اًمتقومٞمؼ- ، ر  ـمٌٞمٕمل ذم اًمٌنماعمًّدد احلٙمٞمؿ اعمٜمّمػ، وهٙمذا، وهق 

 وهٜم٤م أظمتٍم وأذيمر سم٠مُمقر: 

 أنٜمل اظمتٍمُت وأوٚم٧ُم، ورأجل أن اًمٖمقص ذم شمٗم٤مصٞمؾ إظمٓم٤م  ًمٞمس ُمـ احلٙمٛم٦م-  ,

أن اًمٗمجقة سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ وأهؾ اجلٝم٤مد، مل شمّمؾ إمم طمّد آٟم٘مٓم٤مع اًمٜمٝم٤مئل وهلل احلٛمد، سمؾ هل  ,

 ق أهن٤م شمٕمقد إن ؿم٤م  أخٗم٦م وشمرامح٤م قمام ىمري٥م- ٟمٗمرة سملم اعظمقة وإطم٤ٌمب ٟمرضم

 أن شمٚمؽ اًمٗمجقة وآٟمٗمّم٤مم إٟمام هق ٟمًٌّل ذم يمؾ سمٚمد وٟم٤مطمٞم٦م سمحًٌٝم٤م يمام شم٘مدت اعؿم٤مرة- ,

اعمج٤مهديـ اظمتٍموا اًمٕمٚمام  ذم أنٗم٤مٍر ُمٕمدوديـ ٓ يتٕمّدون أص٤مسمع اًمٞمديـ همػم  سم٠منأن اًم٘مقل  ,

ٟمًت٤من ووزيرؾمت٤من، واًمٕمرا. أومٖم٤م,وُمـ ىم٤مراؿ  ه أن جم٤مهدي اًم٘م٤مقمدةصحٞمح، سمؾ اًمذي أقمرومف وأؤيمد

ُم٤مزاًمقا ُمًتٕمديـ عمِم٤مورة يمثػم ُمـ اًمٕمٚمام  وإظمذ ُمٜمٝمؿ وىمٌقل ىمقلؿ واؾمتٗمت٤مئٝمؿ، وإٟمام  ,وهمػمه٤م

هٜم٦م شمٕمق. دون أيمثر ذًمؽ، وهؿ  ٗمٔمقن ًمٚمٕمٚمام  إظمٞم٤مر اًمّم٤محللم اًمٜم٤مصحلم  اًمٔمروف اًمّمٕم٦ٌم اًمرا

 و يمثػم- طم٘مٝمؿ وومْمٚمٝمؿ وإن اظمتٚمٗمقا ُمٕمٝمؿ ذم ىمٚمٞمؾ أ

أن إُمقر أن ومٞمٝم٤م يمثػم ُمـ آظمتالط واًمّمٕمقسم٤مت إُمٜمٞم٦م وصٕمقسم٤مت آشمّم٤مل، وُمـ اًمّمٕم٥م  ,

٧ٌّم وآطمتٞم٤مط  ؛٤مهديـ اًمٗمالٟمٞملم واًمتل ٓ متثٚمٝمؿأن  دد اعٟم٤ًمن اجلٝم٦م اًمتل متثؾ اعمج اضمدً  ومٞمٜمٌٖمل اًمتث

 ٝمؿ يًٙم٧م أو يقّري- وقمدم اًمتّنع، ويمذا اًمٕمٚمام  قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمْمٖمقط ُم٤م هق ُمٕمٚمقٌم ويمثػم ُمٜم

 أن ًمٙمؾ واطمدٍة ُمـ اًمٓم٤مئٗمتلم اظمتّم٤مصٝم٤م وُم٤م هل أومم سمف ُمـ همػمه٤م-  ,
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ـّ قمٜم٤م ذًمؽ وٟمحـ ذم  , أن يمؾ اًمذي جيري إٟمام هق ُمـ وٚم٦م آسمتال ات واًمٗمتـ واعمحـ، ومال يٖمٞمٌ

اًميا  ظمْمؿ إطمداث، وًمٜمٙمـ ُمٜمف قمغم ذيمر، وًمٜمٕمٚمؿ أنٜم٤م قمٌٞمد هلل شمٕم٤ممم ذم اًمٜمٍم والزيٛم٦م واًمنا  و

 وذم يمؾ طم٤مل وطملم- 

 وأن هذه اًمٙمرسم٦م واًمٖمرسم٦م قمام ىمٚمٞمؾ إن ؿم٤م  اهلل شمزول وشمٜمٗمرج، ويقُمئذ يٗمرح اعم١مُمٜمقن سمٜمٍم اهلل-  ,

عيام ، واًمٜمٔمر إمم اًمٞمقم سم٤مًمقٓ  ا واًمتِم٨ٌموم٠مويص ٟمٗمز وإظمقا  سم٤مًمت١مدة وقمدم آؾمتٕمج٤مل، 

 ومٝمق رأس اح٤مل وُمـ وم٤مز ومٞمف وم٘مد وم٤مز-  ؛أظمر

قد إهؿ واعمٓمٚم٥م اًمقاضم٥م قمٚمٞمٜم٤م اًمًٕمل ومٞمف سمٙمؾ ىمقة أن هق إصالح ذات اًمٌلم، أن اعم٘مّم ,

وسمذل يمؾ اجلٝمقد ًمالشمّم٤مل سم٤مًمٕمٚمام  ُمـ ضمٝم٦م وسم٤معمج٤مهديـ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى ًمإلصالح واًمتٌٞملم 

واًمتقوٞمح ورأب اًمّمدع ووصؾ طمٌؾ اعمقّدة، واؾمتٕمامل يمؾ اًمقؾم٤مئؾ اعمنموقم٦م ذم ذًمؽ، وُمٜمٝم٤م طمتك 

احلّد اًمذي رظّمص ًمٜم٤م ومٞمف اًمنمُع، وىمٌؾ ذًمؽ وأومم ُمٜمف اؾمتٕمامل اًمًؽم واًمتٕم٤مذم  اًمٙمذب ًمإلصالح، قمغم

واًمؽماطمؿ واًمٙمػ قمـ شمٙمرار ذيمر اعمٕم٤مي٥م ُمـ اًمٓمروملم، سمؾ إؿم٤مقم٦م اعمح٤مؾمـ وطمًـ اًمٔمـ واًمرضم٤م  ذم 

 اخلػم-

م ُمـ  ، ًم٘مد ُمّرت أُمتٜم٤م قمؼم ُمراطمؾ شم٤مرخيٝم٤م سمٛمِمٙمالت اضمتامقمٞم٦م وصم٘م٤مومٞم٦م يمٌػمة أيمؼمأهي٤م اعظمقة اًمٙمرا

؛ ًم٘مد ؾمٞمٓمرت قمغم إُم٦م سمٙم٤مُمٚمٝم٤م شم٘مري٤ٌم قمغم ُمدى قمدة ىمرون اًمُٗمرىم٦م واًمتٜم٤مطمر واًمتداسمر اهذه وأؿمد شمٕم٘مٞمدً 

سملم أهؾ اعمذاه٥م اًمٗم٘مٝمٞم٦م إرسمٕم٦م، وٓ ؾمٞمام سملم إطمٜم٤مف واًمِم٤مومٕمٞم٦م، صمؿ سملم اًمِم٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚم٦م ذم سمٖمداد 

الُمل وٓزاًم٧م مصم٤مره وسم٘م٤مي٤مه وًمـ واًمِم٤مم وُمٍم وهمػمه٤م، وُمّرت قمٚمٞمٝم٤م ُمِمٙمٚم٦م اًمتٜم٤مطمر اًمٕم٘مدي اًمٙم

قمٞم٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م ٓ شمٜمتٝمل، وُمّرت قمٚمٞمٝم٤م ُمِمٙمٚم٦م إهمال. سم٤مب آضمتٝم٤مد، وُمرت قمٚمٞمٝم٤م ُمِم٤ميمؾ وومتـ اضمتام

 ! شمٕمّد وٓ نَم--

ٙمقن سم٤محلؼ قمغم  ًّ يم٤من أؾمٕمد اًمٜم٤مس ذم يمؾ شمٚمؽ اعمراطمؾ وأنج٤مهؿ ُمـ اًمٗمتٜم٦م أهُؾ اًمٌّمػمة اعمتٛم

وه٤م أظمذوا ا٤م، اًم٤ًمقمقن ذم اعصالح، واًمٖم٤موقن قمـ سمٕمض ُم٤م َهقٍن، اًم٤ٌمطمثقن قمـ احلٙمٛم٦م طمٞمثام وضمد

 يرون ه٤م ٓ يروقن شمرضمٞمح٤م خلػم اخلػميـ ودومٕم٤م ًمنم اًمنميـ، وأظمذون سم٤مًمرومؼ واًمٚملم ُمع إظمقاهنؿ- 

 أيمتٗمل اذا اًم٘مدر-- وأؾمتٖمٗمر اهلل اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ يمؾ ذٟم٥م- 

وأن يؼمم ُٕمتٜم٤م أُمر رؿمد ،  واًمت٘مكوٟم٠ًمل اهلل أن يّمٚمح ذات سمٞمٜمٜم٤م ويٗمرج يمرسمٜم٤م ويًددٟم٤م ًمٚمخػم واًمؼم

 -وقمّز ورومع

 

 



 
904 

 

 

: التاصعالضؤال ]
] 

 خلكدَ٘ٔ يلى  شخلوٓدسس»ود ّٖ ْ ؛ى لٛل يول هػدلح ٍهٓدسسب :شبكت أوا المسلم

ٌٗػحَى  -هوي يطِ زػسْٖن ًٍػحْن لألهٔ  -خ٘طخ هي خلسيدٓ خلوػدلح خلتٖ تزًل ٚ
 ؟ُْدًستدىبلى ؤٍٖسلِ  دخلطسدذ زًسم خلصّدذ للزْدز زدلًطخٔ حدلٖ٘

 

 :خ عطية اهللشـيال

 احلٛمد هلل-- 

ذم اًمٌداي٦م ٓ خيٗمك قمٚمٞمٙمؿ أن اًمٙمالم هٜم٤م ُمـ اًمرأي وآضمتٝم٤مد، واًمٕمٚمام  واًمدقم٤مة ويمذًمؽ 

وٞمٕم٤م، يمٚمٝمؿ سمذًمقا اًمٜمّمح ًمٚمِم٤ٌمب وًمألُم٦م سمح٥ًم ُم٤م رأوا أنف إومْمؾ اعمج٤مهدون ضمزاهؿ اهلل ظمػما 

 واخلػم، وىمد ختتٚمػ أرا  هذا ر  قم٤مدّي- 

 وُم٤م ومٝمٛمتف ُمـ يمالم سمٕمض ه١مٓ  اعمِم٤ميخ اًمدقم٤مة إوم٤موؾ اعمِم٤مر إًمٞمٝمؿ أؿمٞم٤م :

وسملم : اخلقف قمغم ؿم٤ٌمب اعؾمالم ُمـ أن يًتحّر ومٞمٝمؿ اًم٘متؾ سم٥ًٌم قمدم شمٙم٤موم١م اًم٘مقى سمٞمٜمٜم٤م ُمٜمٝم٤م ,

ومٞمخ٤مومقن أن نّمؾ ُم٘م٤مشمؾ قمٔمٞمٛم٦م سم٤مجلٛمٚم٦م  ؛ام سم٤مًمٜمٔمر إمم ىمقة أُمريٙم٤م اجلقي٦موٓ ؾمٞم ,أُمريٙم٤م,اًمٕمدو 

ًمٚمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ قمـ ـمريؼ اًم٘مّمػ سم٤مًمٓمػمان يمام طمّمؾ ر  ُمـ ذًمؽ ذم أومٖم٤مٟمًت٤من، وأن ذًمؽ ًمق 

ٚمق ُمـ ٓ خي ,ذم رأجل,طمّمؾ وم٢مٟمف يٙمقن ىمد طمّمؾ ُمـ دون ُم٘م٤مسمٍؾ ُمـ ُمٜمٗمٕم٦م راضمح٦م ُمٕمتؼمة، وهق ىمقل 

 وضم٤مه٦م واقمت٤ٌمر، ُمع شمٕمديؾ ؾم٠مذيمره إن ؿم٤م  اهلل- 

قمٞمف ًمٚمِم٤ٌمب ًمٚمذه٤مب هٜم٤مك، وذهٌقا سم٤مًمٗمٕمؾ وُمٜمٝم٤م , : اخلقف ُمـ أنف ًمق ومتح اًم٤ٌمب قمغم ُمٍما

سم٤مًمٜمٔمر إمم شمٕمدد ُمِم٤مرب ؿم٤ٌمسمٜم٤م سمح٥ًم  ,اًمٕمرا.,قن لؿ دوٌر د  ذم اًم٤ًمطم٦م هٜم٤مك ويمثروا ىمد يٙم

ًمٗمٙمري٦م وهمػمه٤م، وي٘مقًمقن إن هذا ىمد ي٥ًٌم سمٚمٌٚم٦ًم ذم اًم٤ًمطم٦م سمٞمئ٤مهتؿ وصم٘م٤موم٤مهتؿ وُمدارؾمٝمؿ اًمدقمقي٦م وا

 ! هذا اعمٚمحظ وٕمٞمٌػ ٓ يٕمّقل قمٚمٞمف-هٜم٤مك وي١مدي إمم ومتـ أو ُمرج ومٙمري وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ! و

ٞمٝمؿ أن يتنّمسمقا ُم٤م يٓمٚم٘مقن يٕمٜمل أن اًمِم٤ٌمب إذا ذهٌقا هٜم٤مك خيِمك قمٚم ؛: اخلقف ُمـ اًمتٙمٗمػموُمٜمٝم٤م ,

يرون أن ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مد هل ُمـ أيمثر  ,ال  اعمِم٤مر إًمٞمٝمؿه١مٓ  اًمٗمْمأي ,واًمٖمٚمق، وهؿ  شاًمتٙمٗمػم»قمٚمٞمف 

يمالم ومٞمف ر  ُمـ  ,أي هذه اجلزئٞم٦م إظمػمة,ِم٠م ومٞمٝم٤م ويٜمٛمق ومٙمر اًمتٙمٗمػم، وهق اًم٤ًمطم٤مت اًمتل يٜم

 اًمّمح٦م، ًمٙمـ آطمتج٤مج سمف عم٠ًمختٜم٤م همػم صحٞمح يمام ؾم٠مووح- 
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ّمؾ ُمع اًمٕمرب يمام طم,ٕمد ومؽمة ٌقا هٜم٤مك وم٢مهنؿ يرضمٕمقن سم: اخلقف ُمـ أن اًمِم٤ٌمب ًمق ذهوُمٜمٝم٤م ,

وىمد شمدرسمقا وشمٕمٚمٛمقا ومٜمقن احلرب واًم٘مت٤مل واًمِمج٤مقم٦م واعىمدام وايمتًٌقا  ,إومٖم٤من يمام يًٛمقهنؿ

قم٤مت ذم سمٚمداهنؿ اعمختٚمٗم٦م ذم همػم  ظمؼمات، وخُيِمك ُمـ أهنؿ ي٘مدُمقن قمغم أومٕم٤مل وإؿمٕم٤مل طمروب وسا

وأن ذًمؽ ًمق طمّمؾ وم٢مٟمف ُمٗمًٌد وىمتٝم٤م وُمـ همػم دراؾم٦ٍم وُمـ همػم إذٍن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وٟمحق ذًمؽ، 

 اًمدقمقي٦م واعصالطمٞم٦م اًمتل يتٌٜم٤ّمه٤م يمثػٌم ُمـ أوئلؽ اًمٗمْمال  ويرقمقهن٤م-  ًمٚمٛمِم٤مريع

 وُم٤م ذيمرشمف هق إهؿ ه٤م قمرومٜم٤مه ُمـ رأهيؿ- --وُمٜمٝم٤م أؿمٞم٤م  دون ذًمؽ ,

وي٘مقى اقمت٤ٌمره٤م ذم شمّمّقره  ٤موىمد شمقضمد أؿمٞم٤م  ودواقمل ٟمٗمًٞم٦م ىمد شمٖمٚم٥م قمغم سمٕمض ُمِم٤مخيٜم٤م أطمٞم٤مٟمً 

يمٛمـ شمٖمٚم٥م قمٚمٞمف خم٤موف وم٤ًمد ُمِم٤مريٕمف اًمدقمقي٦م  ؛٤مًمف ا٤م، سمؾ ومت٤مهٞمف ُمٕمٝم٤م أطمٞم٤مٟم٤ميمثرة لجف واٟمِمٖمسم٥ًٌم 

ن٧م ؿمٕم٤مر ُمٕملّم يم٤مًمتّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م وٟمحقه٤م ومٞم١مصمر ذم  ٤مُمٕمٞمٜمً  ٤مواًمؽمسمقي٦م واعصالطمٞم٦م أو يمٛمـ يتٌٜمّك ُمٜمٝمجً 

طمري٦م ذم اًمٜمٔمر وآظمتٞم٤مر إمم  ىمراراشمف وي٘مع ن٧م شم٠مثػم ُمنموقمف وسمرٟم٤مجمف وشمٙمقن ىمراراشمف ومراؤه شمٗمت٘مد إمم

- واعٟم٤ًمن ُمٝمام يم٤من -طمد ُم٤م، سمؾ أؾمػمة ومٙمرة ُمٕمٞمٜم٦م وسمرٟم٤مُم٩م خمّمقص، وهذا واىمع عمـ قمرومف وشم٠مُمٚمف

 قمرو٦م ًمٚمٛم١مصمرات- 

وم٢من سمٕمض  ؛سمام أؿمد، وىمد رأجٜم٤م ُمـ هذا أؿمٞم٤م ويمذا اعمج٤مهد اعمقًمع سم٤مجلٝم٤مد هق قمرو٦م عمثؾ ذًمؽ، ور

ٌّف واًمتٕمٚمؼ سمف واًمِمٖمػ سمٛمٞم٤مديٜمف أهؾ اجلٝم٤مد يتحقل اجلٝم٤مد قمٜمده إمم ُم ٤م يِمٌف روطمف وُمٝمجتف وخيتٚمط طم

ٌّؼ إمم احلرب واًم٘مقة واًمًالح  اسمدُمف وحلٛمف وؿمحٛمف، ومٞمٙمقن ُم٠مؾمقرً  ًمف، وشمٙمقن اظمتٞم٤مراشمف ومٞمٝم٤م ُمٞمؾ ُمً

 ! واًمٜمزال وصٝمقات اخلٞمؾ وُم٤م ٟم٤مؾم٥م- واًمٖمٚم٥م

ي٤م  ٤مومٝمذا ذم اًمٓم٤مئٗمتلم، وهق ًمٞمس سمحثً   قمـ اًم٘مٚمقب-  ٤مأو شمٜم٘مٞمٌذم اًمٜمقا

 سمؾ هق ه٤م يٕمرف ُمـ ُمٕم٤مذة اًمٜم٤مس، ُمع ؾمؼم ُمقاىمٗمٝمؿ ومرائٝمؿ واقمت٤ٌمره٤م- 

 وًمٞمس هق قمٛمدًة ذم اعمح٤مضّم٦م-- سمؾ احلج٦م ذم اًمدًمٞمؾ قمغم يمؾ طم٤مل- 

وإٟمام وم٤مئدة ُمٕمروم٦م ذًمؽ آقمتذار ًمٚمٜم٤مس قمغم اظمتالف ُمِم٤مراؿ، وُمٕمروم٦م أىمدارهؿ وشمٕمٚمٞمؾ اظمتٞم٤مراهتؿ 

 عمـ وىمػ قمغم ذًمؽ- 

 أؾم٤مؾمف، وٓ قمدم اًمتّنع ذم احلٙمؿ قمغم اًمٜم٤مس سمف، أو شمّمٜمٞمٗمٝمؿ قمغم :وذط آؾمتٗم٤مدة ُمـ ذًمؽ

 سمؾ اًمٕمٛمدة يمام ىمٚم٧ُم هل اًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من-  ؛اقمت٤ٌمره هق اًمٕمٛمدةَ 

٤مًمٌح٨م واًمتِم٤مور وآؾمتٕم٤مٟم٦م وًمٞمس ر  يم٤مًمٕمدل واعٟمّم٤مف واًمًٕمل ًمتح٘مٞمؼ احلؼ ذم يمؾ أُمٍر سم

 واًمتقومٞمؼ سمٞمد اهلل شمٕم٤ممم وطمده-  ،سم٤مهلل

ٟمتٙمٚمؿ قمـ اًمٕمٚمام  واًمدقم٤مة اخلػّميـ اًمّم٤محللم اعمٕمرووملم سمٜمّمحٝمؿ ًمألُم٦م  ,ذيمػمًمٚمت,ـمٌٕم٤م ٟمحـ 
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 وطمًـ سمالئٝمؿ ذم اعؾمالم، وًمًٜم٤م ٟمتٙمٚمؿ قمـ اعمٜم٤موم٘ملم أو ُمـ سم٤مقمقا ديٜمٝمؿ سمٕمرض ىمٚمٞمٍؾ وهؿ ُمٕمروومقن-

يمام أنٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟمتٙمٚمؿ قمـ اعمج٤مهديـ ٟمٕمٜمل أهؾ اًمّمد. ُمٜمٝمؿ اعمٕمرووملم سم٤مٓؾمت٘م٤مُم٦م واًمٕمداًم٦م واخلػم 

 ًمٜمّمح ًمألُم٦م واًمِمٗم٘م٦م قمٚمٞمٝم٤م- وا

 واًمذي أراه، واهلل أقمٚمؿ، وأفمٜمف اًمقؾمط اًمٕمدل، وهق ُم٤م نّّمؾ زم قمغم وق  اعمٕمٚمقُم٤مت اعمت٤مطم٦م: 

د اعم٘م٤مشمٚملم عمجرد اًم٘مت٤مل،  أن اعمج٤مهديـ  ت٤مضمقن إمم ٟمققمٞم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م أن وًمٞمًقا حمت٤مضملم ًمألومرا

 ُمٜمٝم٤م:  ومٕمٜمدهؿ ُمـ ذًمؽ اًمؼميم٦م إن ؿم٤م  اهلل، ومٝمؿ حمت٤مضمقن ٕصٜم٤مف

 ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ واعمِم٤ميخ واًمٕمٚمام  واًمدقم٤مة واعمرسّمقن-  ,

 ُمٝمٜمدؾمقن وظمؼمات قمًٙمري٦م، وٓ ؾمٞمام ذم اعمتٗمجرات وآشمّم٤مٓت وٟمحقه٤م-  ,

 ظمؼمات ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وقمًٙمري٦م وىمٞم٤مدي٦م شمٕمٞمٜمٝمؿ-  ,

أي ُمـ يريد أن يٜمٗمذ قمٛمٚمٞم٦م اؾمتِمٝم٤مدي٦م  شاؾمتِمٝم٤مديلم»ذم وىم٧م ؾم٤مسمؼ ىم٤مًمقا إهنؿ سمح٤مضم٦م إمم  ,

 ًمذًمؽ واـمٛم٠من٧م ٟمٗمًف ل٤م، وأن ٓ أدري هؾ ٓ شمزال احل٤مضم٦م ىم٤مئٛم٦م، حمتٛمؾ- واؾمتٕمد 

 سم٤معُمٙم٤من أن يٙمقن هٜم٤مك طم٤مضم٤مت أظمرى ُمثؾ إـم٤ٌم  وهمػمهؿ، ًمٙمـ هذا ُم٤م قمرومتف-  ,

ومٜمحـ ٟمدقمقه٤م  ؛ومٝمذه اًمٜمققمٞم٤مت اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م وُم٤م ؿم٤ماٝم٤م ه٤م ي٘مقل ىمٞم٤مدات اعمج٤مهديـ إهنؿ  ت٤مضمقهن٤م

سمؾ ٟمرى أنف ىمد يتٕملم قمغم اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ إذا مل نّمؾ اًمٙمٗم٤مي٦م ذم سم٤مسمف ومل يٙمـ ًمف  ًمٚمذه٤مب وٟمحّثٝم٤م قمٚمٞمف،

 قمذر ُمٕمتؼٌم يٛمٜمٕمف ُمـ اًمذه٤مب- 

 وهذا اًم٘مقل هق ىمقل سمٕمض قمٚمامئٜم٤م، وهق ُم٤م أقمرومف ُمـ رأي قم٤مُم٦م اجلامقم٤مت اجلٝم٤مدي٦م ذم ُمثٚمف- 

د، يمٛمـ ومّر ُمـ ومٞم١مُمر سم٤مًمذه٤مب ًمٚمجٝم٤م ؛د يقضمد قمٜمد سمٕمض اعمًٚمٛملم ؾم٥ٌم ظم٤مصيْم٤مف إًمٞمف أنف ىم

ح اجلٝم٤مد ُمٚمج٠م ًمف وشمٗمري٩م لٛمف قيم٤مومٍر وو٤مىم٧م قمٚمٞمف إرض، ومٗمل ؾم توـم٤مهمقُمالطم٘م٦م قمدّو فم٤ممل 

 وإذه٤مب ًمٖمّٛمف، وٟمحق ذًمؽ- 

: أن هذه اعم٠ًمخ٦م اعمرضمع ومٞمٝم٤م إمم شم٘مدير ىمٞم٤مدات اجلٝم٤مد وأهؾ ؿم٠من احلرب ذم اعمٞمدان، وظمالص٦م اًم٘مقل

 سمحٞم٨م ي٘م٤مل لؿ: 

 ًمٚمرضم٤مل اعم٘م٤مشمٚملم ُمٜمٝمؿ( أن ي٠متقا إًمٞمٙمؿ وي٤ًمقمدويمؿ؟ هؾ أنتؿ حمت٤مضمقن ًمٚمٛمًٚمٛملم )

 أم طمّمٚم٧م قمٜمديمؿ اًمٙمٗم٤مي٦م ًم٘مت٤مل قمدّويمؿ؟ 

 أم ُم٤مذا شمريدون وشمٓمٚمٌقن ُمـ إظمقاٟمٙمؿ اعمًٚمٛملم اًمٌٕمٞمديـ قمٜمٙمؿ؟ 

 ومام ي٘مقًمف ىمٞم٤مدات اجلٝم٤مد وأوًمق أُمره هٜم٤مك ومٝمق اعمٕمتؼم، وقمغم أؾم٤مؾمف يٙمقن احلٙمؿ- 

اوح ُمٕمٚمقم وهق: أن اًمٕمدو اًمٙم٤مومر اًمّم٤مئؾ إذا ىمّمد سمالد وهذا ُمٌٜم٤مه قمغم أصؾ و :شمقوٞمح اًمرأي
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ـ ىم٤مراؿ أن يدومٕمقه سمام اعؾمالم أو دظمٚمٝم٤م وم٢مٟمف جي٥م قمغم أهؾ شمٚمؽ اًمٌالد وُمـ أُمٙمٜمف اًمدومع ُمٕمٝمؿ ه

وم٢من قمجزوا أو ىمٍّموا اشمًٕم٧م دائرة اًمقضمقب إمم ُمـ طمقلؿ صمؿ ُمـ طمقلؿ إمم أن يٕمّؿ  ؛اؾمتٓم٤مقمقا 

 سمف ُمـ يٙمٗمل-  اًمٗمرُض اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م إن مل ي٘مؿ

 ومٝمق طمٙمؿ اًمنميٕم٦م وطمٙمؿ اهلل ٓ ُمري٦م ومٞمف-  ؛صؾ حمٙمؿ وإو٤مع صم٤مسم٧م ٓ ُمٓمٕمـ ومٞمفوهذا أ

وأوًمق إُمر ُمـ  ,أهؾ اًمثٖمر,ي٘مقل ًمٜم٤م ُمـ وىمع قمٚمٞمٝمؿ آقمتدا  ومٝمق إصؾ، وإٟمام ٟمٜمت٘مؾ قمٜمف طملم 

اًمٗمال  واجل٤مٟم٥م اعمج٤مهديـ ذم ذًمؽ اًمثٖمر إٟمٜم٤م أن طمّمٚم٧م ًمٜم٤م اًمٙمٗم٤مي٦م إُم٤م ُمٓمٚم٘م٤م، أو ذم اجل٤مٟم٥م 

 اًمٗمال - 

وم٢مذا قمٚمٛمٜم٤م أن اعمًٚمٛملم اعمٕمتدى قمٚمٞمٝمؿ، واعمج٤مهديـ اًم٘م٤مئٛملم سم٤مًمدومع وىمت٤مل اًمٕمدّو اًمّم٤مئؾ، ي٘مقًمقن 

ّد ظمّٚمتٝمؿ  ؛ويٓمٚمٌقن ُمٜم٤م اعم٤ًمقمدة سم٤معم٘م٤مشمِٚم٦مًمٜم٤م: ٟمحـ ٟمحت٤مج إًمٞمٙمؿ  ًَ ومٝمذا ُمٕمٜم٤مه وضمقب اًمٜمٗمػم طمتك شُم

، سمؾ إن اًمزي٤مدة رسمام شمث٘مٚمٝمؿ وشم٘م٣م طم٤مضمتٝمؿ، وإذا قمٚمٛمٜم٤م ُمٜمٝمؿ أهنؿ ٓ  ت٤م ضمقن إمم اعمزيد، وأهنؿ ايمتٗمقا

 وشمٕمٞم٘مٝمؿ وٓ شمٜمٗمٕمٝمؿ، ومٕمٜمده٤م ٟم٘مقل ًمٚمٜم٤مس: ُمٙم٤مٟمٙمؿ، ٓ يذه٥م أطمٌد- 

 وهٙمذا، إذا ىم٤مًمقا ًمٜم٤م: ٟمحت٤مج يمذا ويمذا ُمـ اًمٜم٤مس، يم٤من سمحًٌف- 

 ومٝمذا إن ؿم٤م  اهلل هق اًمّمقاب ذم اعم٠ًمخ٦م- 

  وإُم٤م إـمال. اًمٜمٝمل قمـ اًمذه٤مب، ومٚمٞمس سمّمقاب-

 واهلل أقمٚمؿ- ، ويمذًمؽ إـمال. اًم٘مقل سمقضمقب اًمٜمٗمػم قمغم اًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ ًمٞمس سمّمقاب

م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م، ه٤م ٓ يًّٚمؿ وٓ ُيقاوم٘مقن قمٚمٞمف-  ؛وم٢مذا شم٘مرر هذا  وم٢من أيمثر اؾمتدٓٓت اعمِم٤ميخ اًمٙمرا

وهل يم٤مًمقهؿ ٓ اقمت٤ٌمر ًمف هٜم٤م ذم ُم٘م٤مسمؾ احلٙمؿ  شخم٤موف»: أن اعمخ٤موف اعمذيمقرة إٟمام هل سمٞم٤مٟمف

، وذم ُم٘م٤مسمؾ اعمّمٚمح٦م اًمراضمح٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اعمرضمّقة سمٜمٗمػم اعمًٚمٛملم عم٤ًمقمدة ,اعو٤مع,يمقر نمقمل اعمذاًم

إظمقاهنؿ، ُمع اًمٕمٚمؿ سم٠من دور اعظمقة اًمٜم٤مومريـ ًمٚمجٝم٤مد ُمـ اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م وٓ ؾمٞمام ُمٜمٝمؿ 

، ورسمام اضمدً اعمج٤مهدون اًم٤ًمسم٘مقن وأهؾ اخلؼمة واًم٠ٌمس واًمِمج٤مقم٦م وأهؾ اًمرأي واحلٙمٛم٦م دوٌر قمٔمٞمؿ 

 أتٙمٚمؿ قمٚمٞمف سمٕمُد-

ر اًم٘متؾ ذم اًمٜم٤مومريـ، يٛمٙمـ شمٗم٤مديف سمتٜمٔمٞمؿ إُمر وطمًـ شمرشمٞمٌف، ومال ير ٘مل إمم أن شموم٤مخلِمٞم٦م ُمـ اؾمتحرا

 يٙمقن ُم٤مٟمٕم٤م ُمـ اًمٜمٗمػم- 

أن دمٕمؾ دًمٞمال يٕم٤مرض  ,واهلل أقمٚمؿ,، ٓ شمرىمك ًمٚمٛمٜمع، وٓ يّمح ذم اًمٗم٘مف ٤مواخلِمٞم٦م ُمـ اًمتٙمٗمػم أجًْم 

سمؾ ٟمحـ ٟم٘مقل: ًمق يم٤من اعم٘م٤مشمٚمقن ذم اًمٕمرا. ظمقارج وُمٌتدقم٦م ُمـ ُمٌتدقم٦م أهؾ سمف أصؾ وضمقب اًمٜمٗمػم، 

٤مئال صٚمٞمٌٞم٤م يٗمًد اًم٘مٌٚم٦م ًمقضم٥م إقم٤مٟمتٝمؿ قمغم قمدو اهلل وقمدوهؿ واًمٜمٗمػم ًمٜمٍمهتؿ وهؿ ي٘م٤مشمٚمقن قمدّوا ص
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 اًمديـ واًمدٟمٞم٤م-

ارج أُم٤م اًمقاىمع وم٢من اعمج٤مهديـ هٜم٤مك سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم سمٕمٞمدون قمـ اًمتٙمٗمػم واًمٖمٚمّق وصٗم٦م اخلق

سم٘مٞم٧م ًمديف خم٤موف ُمـ و٤مقم٦م ُمٕمّٞمٜم٦م ومٕمٜمده ُمٜمدوطم٦م ذم و٤مقم٤مت أظمرى، سمؾ  اومٚمق ىُمّدر أن أطمدً  ؛داعوآسمت

سم٘م٤مي٤م اًمٌٕمثٞملم ,ٗمْمال  اعمِم٤مر إًمٞمٝمؿ ٓ يٙمٗمروهنؿ قمٜمده طمتك سم٘م٤مي٤م اًمٌٕمثٞملم ومٚمٞم٠مُمر اًمٜم٤مس سمٛم٤ًمقمدهتؿ، واًم

 ، وهق طمؼ- ,اعم٘م٤موُملم واًمقـمٜمٞملم

ومٝمذا ًمٞمس ُمـ قمٛمدة اؾمتدٓلؿ وإٟمام يًقىمقٟمف وُم٤م  ؛اًمخ -وأُم٤م اخلِمٞم٦م ُمـ طمدوث ُمرج ومٙمري-

وأُم٤م اعمخ٤موف ُمـ أن يرضمع اًمِم٤ٌمب سمٕمد  ،ؾمتئٜم٤مس وًمٚمت٘مقي٦م، وهق فم٤مهر اًمْمٕمػؿم٤ماف ًمالقمتْم٤مد وآ

قم٤مت وإؿمٕم٤مل طمروب داظمؾ سمٚمداهنؿ اًمٕمرسمٞم٦م وهمػمه٤م،  ذًمؽ ومٞمحّمؾ ُمٜمٝمؿ أظمٓم٤م  ُمـ ىمٌٞمؾ اومتت٤مح سا

 ًمقاضم٥م اعم٘مرر سم٤مًمؼمه٤من- ومٝمذا أجْم٤م ٓ يرىمك ًمٚمٛمٜمع وُمٕم٤مرو٦م ا

ومٚمٞمٙمـ ُمٜمٙمؿ أنتؿ اىمتح٤مم اعمٞمدان وشمقضمٞمف اًمِم٤ٌمب، وًمت٘مقدوا اعمًػمة  :سمؾ ٟمحـ ٟم٘مقل ًمٕمٚمامئٜم٤م

أُم٤م أن متٜمٕمقا وًمتْمٕمقا احلدود وشمٌٞمٜمقا إطمٙم٤مم، ومٝمذا هق اًمٕمالج اًمّمحٞمح ًمٙمؾ شمٚمؽ اعمخ٤موف، 

ومٝمذا همػم  ؛اًمخ --ن ُمـ اًمٕمرا.سمحج٦م اخلِمٞم٦م ُمـ أهنؿ قمٜمدُم٤م يٜمتٝمق ,وًمـ يٛمتٜمٕمقا ,اًمِم٤ٌمب ُمـ اًمٜمٗمػم 

وُم٤م اعمِمٙمٚم٦م ذم أن يرضمع اًمِم٤ٌمب وىمد اؾمتٕمدوا ًم٘مت٤مل أقمدا  اهلل اعمرشمديـ ذم  ُمٜمٓم٘مل! وُم٤م اخلقف أصاًل 

قمٚمٞمٜم٤م ُمٕمّٚم٘م٤م ذم رىم٤مسمٜم٤م، ُمتك ُم٤م ىمدرٟم٤م قمٚمٞمف وىمع اًمقضمقب قمٚمٞمٜم٤م؟  ٤مسمالدٟم٤م؟ أخٞمس هذا طمٙمام ذقمٞم٤م واضمًٌ 

 اومٙمٞمػ دمٕمٚمقٟمف حمذورً  قمٚمٞمٜم٤م؟ ٤مٛمٞمؾ اًمٜم٘مص ومٞمف واضمًٌ أوًمٞمس اعقمداد ًمف ونّمٞمؾ اًم٘مدرة قمٚمٞمف وشمٙم

قمغم اًمِم٤ٌمب اًمٜمٗمػم ًمٜمٍم إظمقاهنؿ اعمًٚمٛملم ذم اًمثٖمر  ,سمؾ عمجرد اخلقف ُمـ وىمققمف,ونّرُمقن ٕضمٚمف 

سمؾ ذم اىمتح٤مم اعمٞمدان وُمٕم٤مجل٦م إظمٓم٤مر  :اعمٝمٞمض؟ احلؾ ًمٞمس ذم إصدار اًمٗمت٤موى سم٤معمٜمع أهي٤م اًمٗمْمال -

 واطمدة-  ا٤ٌمب، وذم أن يٙمقن أهؾ اًمٕمٚمؿ وأهؾ اجلٝم٤مد يدً وشمٗمّمٞمؾ إطمٙم٤مم سمقوقح ًمٚمِم

ٟمٙمؿ  احلؾ هق سمٞم٤من طمدود ُم٤م أنزل اهلل قمغم رؾمقًمف، وهنقوٙمؿ أنتؿ سم٤مُٕمر واًمتح٤مُمٙمؿ ُمع إظمقا

 اعمج٤مهديـ- 

 ًٓ ٟمٙمؿ هٜم٤مك واٟمٗمروا ظمٗم٤موم٤م وصم٘م٤م  ح٤مذا ٓ ٟم٘مقل ًمٚمِم٤ٌمب: ٟمٕمؿ، اذهٌقا ًمٚمٕمرا. واٟمٍموا إظمقا

ـّ وضم٤مهدوا سم٠مُمقاًمٙمؿ وأنٗمًٙمؿ  ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، واومٕمٚمقا يمذا وٓ شمٗمٕمٚمقا يمذا، وإذا ؾمٝمؾ اهلل أُمريمؿ وُم

واضم٥م قمٚمٞمٙمؿ يمذا قمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمٜمٍم واًمٗمتح، ومٕمٚمٞمٙمؿ سمٙمذا ويمذا، واٟمتٌٝمقا ًمٙمذا ويمذا، وجيقز ًمٙمؿ يمذا و

- اًمتٗم٤مصٞمؾ ًمٙمؾ ر ، وُمٜمٝم٤م يمٞمػ ٟمتٕم٤مُمؾ ُمع طمٙم٤مم سمالدٟم٤م اعمختٚمٗم٦م، وُمتك ٟمخرج، و رم قمٚمٞمٙمؿ يمذا-

 ! ٟٓمتٔم٤مر--ًمّمؼم واوُمتك ٟمٚمزم ا

 هذا دور اًمٕمٚمام  أقمزهؿ اهلل وووم٘مٝمؿ، وهؿ أدرى سمف، وإٟمام أذيمر إظمقا  هٜم٤م: 



909  

  

 وٓ سمد ُمـ ذيمر ر  ُمـ اًمقاىمع اعم١ممل: 

وهق أن ومت٤موى سمٕمض اًمٗمْمال  اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ه٤م يزيد اًمٗمجقة سملم أهؾ اجلٝم٤مد وأهؾ اًمٕمٚمؿ، ويقؾّمع 

 سمدل أن يٙمقٟم٤م ُمتٕم٤موٟملم ُمتقازيلم ُمتٕم٤موديـ-  ! ُمدرؾمتل اجلٝم٤مديلم واعصالطمٞملم-اًمِم٘م٦م سملم

وأن اًمقاىمع إيمٞمد اًمذي ٟمٕمرومف وٟمحـ قمغم اـمالع ُمٜمف ودمرسم٦م، واهلل رأجٜم٤مه٤م وضمّرسمٜم٤مه٤م وهل قمٜمدٟم٤م 

 !ك شم٠مثػم يذيمر عمثؾ هذه اًمٗمت٤موى--ي٘ملم، أنف ٓ يٙم٤مد يٙمقن هٜم٤م

 اًمت٠مثػم قمغم اًمٙمٛمٞم٦م اعمٓمٚمقب شمدوم٘مٝم٤م ًمٚمجٝم٤مد-  لأقمٜم

ُمـ طمٙمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم ورمحتف أن يقضمد هذا اخلالف وأن شمّمدر هذه أرا  ُمـ سمؾ سم٤مًمٕمٙمس ًمٕمٚمٝم٤م 

سمٕمض قمٚمامئٜم٤م، طمتك ٓ يرشمٗمع ُمًتقى اًمتدومؼ ومق. احلد اعمٛمٙمـ اؾمتٞمٕم٤مسمف، وٓ يٗمٞمض ؾمٞمؾ اًمٜمٗمػم قمـ 

 ًٓ  ُمٞمًقرا وٌٓمف واًمتحٙمؿ ومٞمف ًمٚم٘مٞم٤مدات قمغم إرض-  اعمجرى، ويٌ٘مك إُمر ُمٕمد

 !وهذا ر  قمجٞم٥م عمـ شم٠مُّمٚمف-

ًمٜم٦ًٌم إهمٚم٥م هـ يريدون اًمذه٤مب ًمٚمجٝم٤مد ويتحّرىمقن قمٚمٞمف ويٌٙمل اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ًمٚمٌٕمد قمٜمف وؿمقىم٤م ا

ئدة وذهٞم٤ٌمت أهٚمف، ُمـ ؿم٤ٌمب  إًمٞمف، ويرشمٙم٥م إظمٓم٤مر وي٘متحؿ إؾمٗم٤مر ويٌٞمع يمتٌف وطمتك ُمالسمًف اًمزا

ك ُمثٚمف ُمـ ٓ شمذهٌقا، ٕن هٜم٤م :ًمـ شمرده ومتقى أطمد أو رأي أطمٍد ي٘مقلُمـ اعمًٚمٛملم ذم أنح٤م  إرض 

، وٕن ا ومٚمف ذم ُمـ ي٘مقل اذهٌقا يمٗم٤مي٦م وُمٜمدوطم٦م، وٕن ُم١مصمرات اًمقاىمع وطم٘م٤مئ٘مف أىمقى أثرً  ؛اذهٌقا  :ي٘مقل

احلؼ أووح ُمـ أن خيٗمك، ويمٞمػ يًتٛمع إمم يمالم ُمـ ي٘مقل ًمف ٓ شمذه٥م ومت٘متؾ وهق قمـ ذًمؽ يٌح٨م، 

 وذاك اًمذي يتٛمٜمّك؟! 

وشمت٥ًٌم ذم ظمٚمخٚم٦م اًمّمػ اعؾمالُمل،  ٦م ذم سمٕمض إوؾم٤مط،ٚمهذه اًمٗمت٤موى ىمد ندث سمٕمض اًمٌٚمٌ

ام ىمد ، وإٟموشمٕمّٛمؼ اٟمٗمّم٤مل اًمٕمٚمام  قمـ اًمِم٤ٌمب، ومتٜمع ذه٤مب اًمٙمثػميـ هـ ٓ يٜمِمٓمقن ًمٚمذه٤مب أصاًل 

ل هذه اًمٗمت٤موى قمغم طمٞمٜمام يتذيمروٟمف أو ُيذيّمرون سمف، ومتٜمز ؛,واضم٥م اًمٜمٗمػم,يتحّرضمقن ُمـ احلٙمؿ اًمنمقمل 

 ! -اىمٚمقاؿ سمردً 

  ًمٚمجٝم٤مد، وهؿ اًمِم٤ٌمب اعمتحر. اعمتحّٛمس اًمذيـ هؿ سم٤مًمٗمٕمؾ اجلٜمقدأُم٤م اًمقىمقد احل٘مٞم٘مل وإصكم

 ! رقمقا ؾمٛمٕم٤م ًمتٚمؽ اًمٗمت٤موى وأرا -ومٚمـ ي ؛واًمٗم٤مقمٚمقن إؾم٤مؾمٞمقن ذم اعمٕمريم٦م

م اأن٤م أفمـ أن ُمٕمروم٦م هذا وُم٤م ؿم٤ماف ُمٝمؿ ضمدً  ، وي٤م ًمٞمتف يقصؾ سمٙمؾ صد. وأُم٤مٟم٦م ًمٚمٕمٚمام  اًمٙمرا

واًمت٤ٌمطم٨م واًمتِم٤مور سملم اعمج٤مهديـ وأهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٙمر،  واًمدقم٤مة إوم٤موؾ، وًمٞمتف يزداد طمجؿ احلقار

 طمتك خيرج اًمرأي ؾمٌٞمٙم٦م ُمـ طمٙمٛم٦م وقمٚمؿ ودمرسم٦م اًمٗمري٘ملم، ومتتٜمّقر سمف إُم٦م وهتتدي ودمتٛمع قمغم اخلػم- 

ويٕمرف يمٞمػ يريب اًمٜم٤مس سم٤مًمٕمٚمؿ، ويًقؾمٝمؿ  ،شاًمٕم٘مؾو اًمٕمٚمؿ واحلٚمؿ»واًمٕم٤ممِل اًمرسم٤م  هق ُمـ جيٛمع 
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مم ـمر. الداي٦م سم٤معم٤ًمي٦ًم واًمتٚمّٓمػ، واعمج٤مهد اًمزقمٞمؿ اًم٘م٤مئد اعمقومؼ ُمـ جيٛمع سمنميٕم٦م راؿ، وي٠مظمذهؿ إ

 واهلل أقمٚمؿ-  -سمٕمد شمقومٞمؼ اهلل سملم ظمّم٤مل اًمرومؼ واعمِم٤مورة صمؿ اًمٕمزم ذم ؿمج٤مقم٦م-

وم٢من ؿمٗم٘متٝمؿ قمغم إُم٦م فم٤مهرة، وٟمّمحٝمؿ ل٤م ٓ خيٗمك،  ؛ قمٚمام ٟم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م ودقم٤مشمٜم٤م ظمػما وضمزى اهلل

 ؿ هدى وؾمدادا وطمٗمٔمٝمؿ اهلل ًمٜم٤م هداًة ُمٝمديلم-وم٤ٌمرك اهلل ومٞمٝمؿ وزاده

ون قمـ مح٤مٟم٤م دهنؿ، ومٝمؿ اًم٤ًمدات إهمٞم٤مر واًمذائوسم٤مرك اهلل ذم جم٤مهديٜم٤م، وؾمددهؿ وٟمٍمهؿ وأقم٤م

 واًمراومٕمقن رؤوؾمٜم٤م، وهؿ مح٤مة اًمتقطمٞمد- 

ٟمٜم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م وأطم٤ٌمسمٜم٤م  وأن يٜمٍم اعمج٤مهديـ ذم يمؾ ُمٙم٤من-  وٟم٠ًمل اهلل أن يٕمٗمق قمٜم٤م وقمـ ؾم٤مئر إظمقا

 إٟمف ظمػم اًمٜم٤مسيـ وهق رب اعمًتْمٕمٗملم- 

وأذيمر يمٚمٛم٦م خمتٍمة طمقل دور اعمٝم٤مضمريـ ذم اجلٝم٤مد، وهؿ اًمٜم٤مومرون ُمـ أىمٓم٤مر إرض ًمٜمٍمة 

 إظمقاهنؿ ذم اًمثٖمقر وأرض اجلٝم٤مد:

ٓمرهؿ ضمًٞمؿ أن اعمٝم٤مضمريـ اًم٘م٤مدُملم ًمٚمجٝم٤مد ُمـ ؿمتك اًمٌالد أثرهؿ يمٌػم وظم ,ي٤م إظمقا ,اقمٚمٛمقا 

ئؿ أهؾ اًمثٖمر ؛ووم٤مئدهتؿ يمٌػمة ًمٚمجٝم٤مد ويّم٘مؾ اؿ ُمقاهٌٝمؿ وجيري  ،يرومع اهلل اؿ الٛمؿ وجيٚمق اؿ قمزا

ك ُمـ أهؾ اًمٌٚمد إصٚمٞملم، وذًمؽ أن أهؾ اًمٌٚمد إذا اقمغم أجدهيؿ وسمًٌٌٝمؿ اخلػم اًمٕمٛمٞمؿ ًمٓمقائػ ٓ نّم

ؿ رأوا ه١مٓ  اعمٝم٤مضمريـ اًمٜم٤مومريـ ًمٜمٍمهتؿ واجلٝم٤مد ُمٕمٝمؿ وُم٤م سمذًمقه ًمٚمقصقل إًمٞمٝمؿ ٓ ًمٌم  إٓ ًمٜمٍمهت

ذم اًمديـ وضمٝم٤مد قمدو اهلل ُمٕمٝمؿ، وٟمٗمٕمٝمؿ واًمقىمقف ُمٕمٝمؿ واحلٛمٞم٦م لؿ، أقمٔمٛمقا ذًمؽ وأطمدث ذم 

ٟمٗمقؾمٝمؿ سم٤مًمغ إثر، وؿمحذ قمزائٛمٝمؿ وٟم٤مومًقهؿ واىمتدوا اؿ، ورضمٕمقا إمم أنٗمًٝمؿ سم٤مًمذم واًمٚمقم قمغم 

قوّمؼ اًمذي اًمت٘مّمػم ذم اجلٝم٤مد واًمٌذل واًمتْمحٞم٦م، وٓ ؾمٞمام طملم يٙمقن أوئلؽ اعمٝم٤مضمرون ُمـ اًمٜمقع اعم

 وطمًـ ظمٚمؼ- وقم٘ماًل  وقمٚماًم  ا ٟمقرً مشم٤مه اهلل

صماؿ إٟمااف ُمااـ صااٜمع اهلل شمٕماا٤ممم وًمٓمٗمااف سم٠مهااؾ شمٚمااؽ اًمٌٚمااد أن يمااؾ ؿمااخص ُمااـ اعمٝماا٤مضمريـ يٙمااقن سم٢مزائااف قماادة 

وخيدُمقٟماف و ٗمٔمقٟماف ويٕمٞمٜمقٟماف وي٘مْماقن ًماف  في١مووٟماأؿمخ٤مص ُيإمّدون سم٤مًمٕمنمات سمؾ اعمئ٤مت سمؾ أيمثار، هاـ 

ٕناف همريا٥م، ويًا٤مقمدوٟمف ويٕمرواقن قمٚمٞماف أناقاع اخلدُما٦م، ويزوروٟماف ؛ طمقائجف ويٚمت٘مقن سمف و ٌاقن رؤيتاف

وُيزيروٟماااف، ويٛمِماااقن ُمٕماااف ذم هاااذا اًمٓمرياااؼ أو ذاك وذم هاااذه اعمٝمٛمااا٦م أو احل٤مضمااا٦م أو شمٚماااؽ، ويتحاااّدصمقن قمٜماااف، 

إذا يم٤من ُمـ أهؾ اًمادروس، ويٜمّماتقن إمم أطم٤مديثاف طمالم ياتٙمٚمؿ، وىماد يزّوضمقٟماف يماام ىماد  ٤مويًٛمٕمقن ًمف درؾًم 

سمتااازوي٩م يمريامشماااف  ٤مُمٖمتًٌٓمااا ارورً اُمًااا ٤مرأجٜمااا٤م ُماااـ أهاااؾ اًماااٌالد إصاااٚمٞملم ُماااـ يتٓماااقع ومرطًمااا ، وىمااادا طمّماااؾ يمثاااػمً 
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٤ٌّم لؿ وإقمٔم٤مُمً   ؽ--، وذًمؽ ُمـ أقمغم درضم٤مت آُمتزاج، إمم همػم ذًم٤مًمٚمٛمج٤مهديـ اعمٝم٤مضمريـ طم

ذم اًمااااديـ ومٞمحّمااااؾ ٕوئلااااؽ اًمٕماااادد اًمٙمٌااااػم ُمااااـ أهااااؾ اًمٌٚمااااد اعمالسمًاااالم لااااذا اعمٝماااا٤مضمر اٟمتٗماااا٤مع قمجٞماااا٥م 

ومتجااد اعمج٤مهااد اعمٝماا٤مضمر ياا١مصمر ذم اًمٗمئاا٤مم ُمااـ اًمٜماا٤مس، وذم اًم٘مٌٞمٚماا٦م اًمٙمٌااػمة،  ؛ضمااّرب قماارفواًمٗمْماا٤مئؾ، وُمااـ 

ئااؾ، و ٞماا ُمااـ ُمااقاهتؿ، وجيااري قمااغم يدياف اخلااػم اًمٙمثااػم، وماا٢مذا اؾمتِمااٝمد    ُماا٤م ؿما٤ماهلل سمااف  لوذم جمٛمققما٦م قمقا

ن رى ًمٚمٛمٛمِحٚمااالم، ومًااااٌح٤ماوماااٞمٝمؿ ومتٚماااؽ اًمٖم٤مياااا٦م ذم اًمتااا٠مثػم، وإن ؿمااائ٧م وم٘مااااؾ هااال اًمًااا٘مٞم٤م ًمٚمٛمجااااِدسملم واًمٌِمااا

 اعمحٞمل اعمٛمٞم٧م!! 

ُمااااـ اًمااااؽماسمط واًمتاااا ظمل واًمتاااا خػ ُمااااع ؾماااا٤مئر اعمًااااٚمٛملم  ٤مصمااااؿ إن اعمٝماااا٤مضمريـ يٗمتحااااقن ٕهااااؾ اًمٌٚمااااد موم٤مىًماااا

 ،ًمااااف ؾماااا٤مئر اجلًااااد سم٤مًمًااااٝمر واحلّٛمااااك كقمويااااذيمروهنؿ سم٤مجلًااااد اًمقاطمااااد اًمااااذي إذا اؿمااااتٙمك ُمٜمااااف قمْمااااق شماااادا

سًما قماغم ُمٜماا٤مومع  يوذًماؽ يٜمٓماق ٕظمارى اًمتال ضماا٤مؤوا ُمٜمٝما٤مًمٚمتقاصاؾ ُماع ؾماا٤مئر أهاؾ اًماٌالد ا ٤مويٗمتحاقن لاؿ أبقا

 دٟمٞمقي٦م وأظمروي٦م ٓ شمٜمٙمر-

ٚمقٟمف ُمـ ظمؼمات ودم٤مرب وُم٤م  ّماؾ ذم همْماقن ذًماؽ ُماـ شمالىماح ذم اًمٗمٙمار واًمث٘م٤موما٤مت هذا همػم ُم٤م يٜم٘م

ـٍ ـمٞم٥م، ٕن اجلٛمٞمع ذم فمؾ اًمنميٕم٦م وقمغم أؾم٤مؾمٝم٤م شمٕم٤مرومقا واًمت٘مقا وشم ظمقا-  ومت٤مزج طمً

ٗمع قمٔمٞمؿ، يِمّد اهلل اؿ أزر اجلٝم٤مد ومٞم٘مقى وم٢من ٟمٗمع اعظمقة اعمٝم٤مضمريـ ٕي ضمٝم٤مد هق ٟم ؛وسم٤مجلٛمٚم٦م

 ويٕمتّز ويّمٚم٥م قمقده قمغم اعمحـ ويًتٕميص سم٢مذن اهلل قمغم يمٞمد اًمٙم٤مئديـ وُمٙمر اح٤ميمريـ-

 -ومًٌح٤من اهلل اًمذي أت٘مـ سمحٙمٛمتف يمؾ ر ؛ [1٧اعمدصمر: ] ژ ۉې       ۉ ۅ ۅ     ۋ ۋ ژ

 واحلٛمد هلل اًمذي سمٜمٕمٛمتف شمتؿ اًمّم٤محل٤مت-

 

 

: العاشسالضؤال ]
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ّل خلتْسٗسخت خألهطٗٛ٘ٔ لسَضٗد ٍبٗطخى رسٗٔ؟ ٍّل ستٗسم ؤهطٗٛد يلى هُدهطٓ  -1
 ؤذط  ٚوُدهطتْن زدلًطخٔ, ٍؤٗي؟ 

 زهٌٙ ّٚ٘ س٘تًدهل خألهطٗٛدى هى هإظْٖن زدلًطخٔ, ٍهدشخ سً٘ٓلَى؟ -3
 

 :خ عطية اهللشـيال

 سم٤مهلل ٟمًتٕملم: 

 :دي٦مؾمٌتٛمؼم قمغم احلريم٦م اجلٝم٤م ٧٧ سم٤مًمٜم٦ًٌم ٔصم٤مر هجامت

 اضمٞمدً  ٤مٕن ذًمؽ يتٓمٚم٥م ُمًحً  ؛سمّمٕمقسم٦م اًمت٘مٞمٞمؿ، واخلروج سمٜمتٞمج٦م ذم اًمٌداي٦م ٓ سمد ُمـ آقمؽماف

وًمٙمـ هٙمـ أبدي رأجل سمٕمد هذه اعم٘مدُم٦م، ومٗمل فمٜمل أن  -ودراؾم٦م يِمؽمك ومٞمٝم٤م أهؾ اجلٝم٤مد وهمػمهؿ-

ر يمٌػمة ٟمتج٧م قمٜمٝم٤م ظم٤ًمئ ااحلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م شمٕمّرو٧م ُمـ ضمرا  شمٚمؽ الجامت إمم ضسم٤مت ؿمديدة ضمدً 

دوًم٦م اعُم٤مرة »ًمٚمٖم٤مي٦م وأص٤مسمتٝم٤م صمٚمٛم٦ٌم، سم٤مًمٜمٔمر إمم اًم٘مدر اًمٙمٌػم ُمـ اًم٘متغم وإهى ووم٘مدان اًم٘مقاقمد و

ذم أومٖم٤مٟمًت٤من، واٟم٘مٓم٤مع اًمًٌؾ وآشمّم٤مٓت، ومتز. أوص٤مل اجلامقم٤مت وشمٗمرىمٝمؿ ذم اًمٌالد،  شاعؾمالُمٞم٦م

 ! ٓ نَم ًمٚمدقمؿ واعُمداد-- إمم همػم ذًمؽ- واٟم٘مٓم٤مع ُمّم٤مدر قمديدة

ا ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤محلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ُمتٛمّثٚم٦م ذم اجلامقم٤مت اجلٝم٤مدي٦م ذم أنح٤م  اًمٕم٤ممل وُم٤م يتٌٕمٝم٤م ُمـ ىمقاقمده٤م هذ

 اًمٌنمي٦م واح٤مدي٦م- 

: قمغم ُمًتقى اعمنموع اعؾمالُمل سم٤مًمٕمٛمقم، واحلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ضمز  ُمٜمف، وأُم٤م قمغم ُمًتقى أوؾمع

وُمٝمام يم٤من ذم ٟمت٤مئجٝم٤م اًم٘مري٦ٌم ُمـ  ,ؾ هٜم٤مووأن٤م أُ , ا ، وم٠من٤م هـ يرى أهن٤م يم٤مٟم٧م ظمػمً وقمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد

وم٢مهن٤م قمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد وقمغم ُمًتقى اعؾمالم واعمًٚمٛملم يم٠مُم٦م،  ؛اًمًق  واًمٗم٘مدان واخل٤ًمئر واًمٌال 

 ظمػمه٤م أيمؼم وأقمٔمؿ إن ؿم٤م  اهلل- 

ف ، سمرون وًمرسمٜم٤م طم٤مُمدون إن ؿم٤م  اهللوًمذا ومٜمحـ ص٤م ًَ  - وٟمرضمق ومرج اهلل وَٟمَٗم

، ؾمتًتٕمٞمد ىمقهت٤م وقم٤مومٞمتٝم٤م ُمـ شمٚمؽ اًميسم٤مت ٤مدي٦م، واحلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م قمٛمقُمً وأُمٚمٜم٤م أن احلريم٦م اجلٝم٤م

 -٤مسم٤مًمتدري٩م، وؾمتٕمقد أىمقى وأصٚم٥م إن ؿم٤م  اهلل، وأن٤م ُمتٗم٤مئؾ طم٘مً 

وم٢من اًمٕمدّو أجْم٤م ُضب وظمن واٟمٙمن واٟمجر إمم ؛ ٧م اًمذي ُضسمٜم٤م ومٞمف ٟمحـ اعمًٚمٛملمٕنف ذم اًمقىم

ديدة، وسمدأ ذم ى اًمٌٕمٞمد، واٟمٌٕمث٧م ذم أُمتٜم٤م روٌح ضمُمٕم٤مرك قمغم إرض هل ًمٞم٧ًم ذم ص٤محلف قمغم اعمد

 -اًمخ اًمٔمٝمقر ضمٞمؾ ضمديد--

ـ   شمٕم٤ممم اهلل قمغم اعمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م ُمـ اٟمتّم٤مرات واوح٦م ٟم٠ًمخف  وأن سمٕمد اٟمٗمت٤مح ضمٌٝم٦م اًمٕمرا.، وُم٤م ُم

 ومٜمحـ أيمثر رضم٤م  وأُمال ذم اخلػم-  ؛أن يتّٛمٝم٤م ويزيدٟم٤م ُمـ ومْمٚمف
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أن ٓ يًتٕمجٚمقا ذم  :ٌلم واًمدقم٤مة واًمٕمٚمام  ويمؾ اعمًٚمٛملماعمج٤مهديـ واعمح ؛وأويص إظمقا  وٞمٕم٤م

سم٤ملقيٜمك وسمٕمٞمدا قمـ اًمتِمدد واجلزم واعمّم٤مدرة،  ,إن يم٤من وم٤مقماًل ,إسمدا  مرائٝمؿ، وأن يٌدي اعٟم٤ًمن رأجف 

 وقمغم اًمقضمف اًمذي خيدم إُم٦م وُمّمٚمحتٝم٤م- 

 وًمٜمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمقاىمع أن، وٓ ٟمؽمك أنٗمًٜم٤م رهٞمٜم٦م ًمٚماميض وظمالوم٤مشمف- 

وم٢مهنؿ وإن يم٤مٟمقا  ؛ηظمذ اًمٕمؼمة ُمـ ـم٤مًم٤ٌمن ضمزاهؿ اهلل ظمػما وٟمٍمهؿ، واعمال حمٛمد قمٛمر وًمٜم٠م

مل ي٠مذٟمقا ًمٚمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م ذم ذًمؽ اًمٕمٛمؾ، وٓ هؿ راوقن سمٗمٕمٚمف ُمـ طمٞم٨م إصؾ، وُمع وم٘مدهؿ ًمدوًمتٝمؿ 

ة ٓا سمٕمد وىمقع إُمر، وم٤مًمِم٠من أن ؿم٠مُن اعمق ؛وُمٚمٙمٝمؿ، إٓ أهنؿ قمٚمٛمقا سمام مشم٤مهؿ اهلل ُمـ قم٘مؾ ووم٘مف

 ! ٓ ئمٚمٛمف وٓ خيذًمف وٓ يًٚمٛمف--ة اعؾمالُمٞم٦م، واعمًٚمؿ أظمق اعمًٚمؿ قّ ظُم اعيامٟمٞم٦م وإُ 

ر اًمتِم٤مور ذم ُم٤م ُيًت٘مٌؾ، واًمتٕم٤مون واًمتقايص سم٤محلؼ واًمتقايص سم٤مًمّمؼم-   ُمع اؾمتٛمرا

ُمٓمٚمقسمٞم٦م ُمراضمٕم٦م اح٤ميض واًمت٤مريخ ذم اًمقىم٧م اعمٜم٤مؾم٥م وسم٤مًمٓمري٘م٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم،  ٤موهذا يمٚمف ٓ يٜمٗمل أجًْم 

ٟمتجٜمٌف وٟمّمحح اعمًػمة، وٟمحـ ذم طم٤مًم٦م طمرٍب، واًمٕم٘مال  ٤م اًمدرس واًمٕمؼمة، وٟمرصد اخلٚمؾ و٠مظمذ ُمٜمٝمًمٜم

واحلٙمام  ذم اًمدٟمٞم٤م يمٚمٝم٤م يٛمٜمٕمقن يمثػما ُمـ اًمٜم٘م٤مؿم٤مت ذم طم٤مل احلرب، وإٟمام يٙمقن ذًمؽ سم٘مْدٍر وقمغم وضمف 

ًٓ  -خمّمقص-  ىمقة إٓ سم٤مهلل- ، وٓ طمقل وٓومٚمق ُمِم٧م إُمقر قمغم هذا اًمٜمحق ذم شمّمّقري ًمٙمٜم٤م أطمًـ طم٤م

واعمج٤مهدون  ،هؿ ـم٤مًم٤ٌمن شؾمٌتٛمؼم»وًمٞمٕمٚمؿ يمؾ إظمقا  اعمًٚمٛملم أن أيمثر ُمـ شميروا سمٕمٛمٚمٞم٤مت 

اعمٝم٤مضمرون ذم أىمٓم٤مر إرض واعمٜمتٛمقن ًمٚمحريم٤مت اجلٝم٤مدي٦م، ُمع ُمٕم٤مرو٦م أيمثرهؿ ل٤م ُمـ طمٞم٨م إصؾ، 

ًٓ سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم ٝمؿرأجت وُمع هذا وم٢م  ٌّتٝمؿ اهلل ومجز؛، ُمـ أصؼم اًمٜم٤مس وأطمًٜمٝمؿ ُم٘م٤م اهؿ اهلل ظمػما وصم

 وومرج يمرسمٜم٤م ويمراؿ ويمروب اعمًٚمٛملم- 

ومٖم٤مًم٥م فمٜمل أهن٤م جمرد هتديدات ذم اًمقىم٧م  ؛

ُمًتٛمرة  وٖمطاًمراهـ واًم٘مري٥م، وؾمت٘متٍم أُمريٙم٤م قمغم آؾمتٛمرار ذم اًمتٝمديدات واًمتخقيػ يمٕمٛمٚمٞم٦م 

ًمتج٤موب ُمـ اًمٌٚمديـ، ًمٙمـ ًمٞمس ُمـ اعمرضمح أن شمٖم٤مُمر أُمريٙم٤م سمدظمقل ًمتح٘مٞمؼ أيمؼم ىمدر ُمـ إهداف وا

سم٤مًمٜمٔمر خل٤ًمئره٤م ذم اًمٕمرا.  اهذا ُمًتٌٕمد ضمدً  -طمرب أظمرى ُمع أي ُمـ اًمٌٚمديـ اعمذيمقريـ وٓ همػممه٤م-

، سم٤معو٤موم٦م إمم ٤موأومٖم٤مٟمًت٤من وًمتٗم٤مىمؿ ُمِم٤ميمٚمٝم٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمدقم٤مئٞم٦م ذم اًمٕم٤ممل وُمِم٤ميمٚمٝم٤م آىمتّم٤مدي٦م أجًْم 

 م اًمداظمكم ذم أُمريٙم٤م- اًمرأي اًمٕم٤م

أقمٜمل ُمثال ضب اعمٗم٤مقمالت اًمٜمقوي٦م ذم  ؛دة أن٤م أؾمتٌٕمده٤م ذم اًمقىم٧م احل٤مزموطمتك اًميسم٤مت اعمحدو

ئٞمؾ»تقىمع أهن٤م شمٙمقن قمـ ـمريؼ اًمٞمٝمقد وًمق مت٧ّم هذه ومٓمٌٕم٤م اعم -إيران-  واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل-  --شإها

ح احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م، وسم٤مًمت٤مزم ذم ًمًقري٤م أو إيران ؾمٞمٙمقن ذم ص٤مًم ٦مأُمريٙمٞم ٦موذم ٟمٔمري وم٢من أي ضسم
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 ص٤مًمح اعمًٚمٛملم، ُمٝمام يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ ظم٤ًمئر، وإن يمٜم٤م ٓ ٟمتٛمٜمّك إٓ اخلػم واًمٕم٤مومٞم٦م ٕهؾ اعؾمالم- 

 وم٠مفمـ أن أُمريٙم٤م ؾمؽميمز ذم هذه اًمٗمؽمة قمغم أُمقر: 

ذم ضمًؿ احلريم٦م  ,ًمّم٤محلٝم٤م,َم ُم٤م يٛمٙمـ، أُمال ذم اٟمٗمت٤مح صمٖمرات اعمامـمٚم٦م واعمّم٤مسمرة إمم أىم ,

 اجلٝم٤مدي٦م وطمريم٦م اعم٘م٤موُم٦م ذم اًمٕمرا.- 

اًمًٕمل احلثٞم٨م عقمامل ُمٕم٤مول اًمتٗمرىم٦م، وؿمؼ صػ اعمج٤مهديـ، وسمدأت هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م سم٤معمح٤مدصم٤مت  ,

 وُم٦م-اًمتل أقمٚمـ قمٜمٝم٤م ذم اًمِمٝمر اح٤ميض ُمع أـمراف ُمـ اعم٘م٤موُم٦م أو هـ يّدقمل أنف يٛمثؾ اعم٘م٤م

: ,شمٕمًقا وظم٤مسمقا وظمنوا,ذم اًمًٞم٤مؾم٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م  ,قمغم ي٠مس وومتقر وشمذُّمرٍ ,ُمع آؾمتٛمرار  ,

ىمٞم٦م ىم٤مدرة قمغم شم٠م ، ودقمؿ وشمرىمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سمزقمٛمٝمؿ، شحم٤مرسم٦م اعره٤مب»ؾمٞمس ىمقة أُمٜمٞم٦م قمرا

ومٕمٚمقا ُمع  وحم٤موًم٦م شمقريط أيمثر قمدد هٙمـ ُمـ اًمدول وظمّمقص٤م اًمدول اًمٕمرسمٞم٦م ودول اجلقار ذم ذًمؽ، يمام

 -اًمخ ، صمؿ سم٤م ت سمحٛمد اهلل سم٤مًمٗمِمؾ--ا ُمٍم طملم أرؾمٚم٧م ؾمٗمػمً 

٧ٌّم اعمج٤مهديـ وأن يقطّمد صّٗمٝمؿ وجيٛمع يمٚمٛمتٝمؿ وي١مًمػ سملم  سمرمحتفٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم  وًمٓمٗمف أن يث

ىمٚمقاؿ ويًددهؿ ويقوم٘مٝمؿ ًمٙمؾ ظمػم، ويزيدهؿ هدًى، ويٜمّقر أومٙم٤مرهؿ ويّمّقب مرا هؿ، ويٛمدهؿ 

 ًمقزّم احلٛمٞمد- سمٛمدد ُمـ قمٜمده، إٟمف هق ا

 - ٤مومٕمغم اعمج٤مهديـ أن يٙمقٟمقا ذم هم٤مي٦م آٟمت٤ٌمه لذه اعمرطمٚم٦م اخلٓمرة ؾمٞم٤مؾمٞمً 

ف، وهذا ٓ  ت٤مج إمم ًمٚمٛمٙمر اًمقاوح ذم اعمٗم٤موو٤مت وُم٤م ؿم٤ما ,وهؿ يمذًمؽ سمٗمْمؾ اهلل,ويتٗمٓمٜمقا 

 وأن يّمؼموا ويّم٤مسمروا ويراسمٓمقا ويت٘مقا اهلل-  ،يمٌػم شمقصٞم٦م

 -[42: اًمٕمٜمٙمٌقت] ژ ۀۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ژ، ت٘ملمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمت٘مقى، واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمواًم

 -﴾ىَم٤مشَمُٚمقا ﴿ىمرا ة ٟم٤مومع: وذم   [حمٛمد] ژ ے ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ژ

وُمع اًمّمؼم واعمّم٤مسمرة إن ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم-- وم٢من أُمريٙم٤م ًمٞمس أُم٤مُمٝم٤م إٓ آٟمًح٤مب خمذوًم٦م ُمذُمقُم٦م 

 ! ُمٜمٙمقؾم٦م ظم٤مئ٦ٌم ُمٙمٌقشم٦م ًمٕمٜمٝم٤م اهلل-

ؾمٞمتٖمػّم اًمٙمثػم، وشمٚمؽ ُمرطمٚم٦م نت٤مج إمم اؾمتٕمداد ُمـ أن وُمدارؾم٦م وطمٞمٜمٝم٤م ؾمتٌدأ ُمرطمٚم٦م ضمديدة، و

، وٟم٠ًمل اهلل أن ي٠ميت سم٤مخلػم، ٤مُمـ أهؾ اًمِم٠من وشمِم٤مور وشمذايمر-- واعمتقىمع أن شمٙمقن أيمثر متحٞمّم٤م وومتٜمً 

 وٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم اًمث٤ٌمت ذم إُمر واًمٕمزيٛم٦م ذم اًمرؿمد- 

 واحلٛمد هلل- ، ا٤م رؿمدً مهللا إٟم٤م ٟم٠ًمخؽ ُم٤م ىمْمٞم٧َم ًمٜم٤م ُمـ أُمر أن دمٕمؾ قم٤مىمٌتف ًمٜم
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 [: العاشسالضؤال ]
 لَ حسحتٌد يي خلحٓم يٌس خلطٌدٖكٔ, زدض٘ خهلل ْ٘ٛن. :شبكت أوا المسلم 

 

 :خ عطية اهللشـيال

سمٛم٘مدرة قمغم احلٗمظ فم٤مهرة، شمٗمق. ُم٤م قمرف قمـ  ,ت٤مٟمٞم٦ميوهؿ أهؾ اًمدي٤مر اعمقر,ٟمٕمؿ يتٛمتع اًمِمٜم٤مىمٓم٦م 

، وىمد رأجٜم٤م ُمـ ذًمؽ اًمٙمثػم ورمه همػمٟم٤م ُمـ اًمٓمٚم٦ٌم، واًم٘مّم٦م اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م أظمل همػمهؿ ذم قمّمقرٟم٤م هذه

وهؿ  ٗمٔمقن اعمتقن  ،هق ُمـ أىمٓم٤مب اعمدرؾم٦م اعمقريت٤مٟمٞم٦م، و شؾمٞمدّي٤م»ُمِمٝمقرة وهل نٙمك قمـ اًمِمٞمخ 

 ، وأيمثر حمٗمقفمٝمؿ اًمٜمٔمؿ، ومتجد اًمقاطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  ٗمظ مٓف سمؾ رسماما وٟمثرً  اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمنموح ٟمٔماًم 

ٕهنؿ يٜمٔمٛمقن اعم٤ًمئؾ ًمٙمل  ٗمٔمقه٤م، ومتجد اًمٓم٤مًم٥م  ؛ذم ؾم٤مئر اًمٗمٜمقن ُمـ إبٞم٤مت ٟمٔماًم قمنمات أٓف 

 ٗمظ اعمتـ إصكم ذم اًمٗمـ يم٠مخٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ ذم اًمٜمحق، أو ُمتـ ظمٚمٞمؾ ذم اًمٗم٘مف و ٗمظ ن٧م يمؾ وٚم٦م ُمـ 

٠ًمخ٦م وصقره٤م وذوـمٝم٤م وٚمف وُم٠ًمخ٦م ُمـ ُم٤ًمئٚمف إبٞم٤مت اًمٕمديدة اًمتل شمٜمٔمؿ أىمقال اًمٕمٚمام  ذم اعم

 وىمٞمقده٤م وٟمحق ذًمؽ، وىمد رأجٜم٤م ُمـ هذا اًمٙمثػم، وٓ ؾمٞمام ذم اًمٚمٖم٦م واًمٗم٘مف-

ـِ »ويم٤من ؿمٞمخٜم٤م  وظمتؿ ًمٜم٤م وًمف سم٤محلًٜمك  ٗمظ ؿمٞمئ٤م يمثػما ُيتٕمّج٥م ُمٜمف،  η شحمٛمد وم٤مل ول مسم

ٚمٕمثؿ! يم٤مًمًقرة ُمـ اًم٘مرمن سمال شم ايم٤من  ٗمظ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ُم٘م٤مُم٤مت احلريري وذطمٝم٤م، وينده٤م هدً 

يذيمر ُمٕمٜم٤مه٤م ذم اًمٚمٖم٦م وي٠متٞمؽ سمدٓئؾ اًمِمٕمر واًمٜمثر  ,وُم٤م أيمثره,وًمق ؾم٠مختف قمـ يمٚمٛم٦م ُمـ همريٌٝم٤م 

امُمٝمؿ سم٤محلدي٨م وقمٚمقُمف ىمٚمٞمؾ، يم٤من ؿمٞمخٜم٤م اعمذيمقر إذا تهان واحلدي٨م، وُمع أن اعمِم٤ميخ هٜم٤مك واًم٘مرم 

ي٤م ٤مل، ومٙمٜم٤م ٟم٘مقل ًمف: د خيٓمئ، وسمٕمد اًمٌح٨م ٟمجده يمام ىمي٨م ذم اًمٌخ٤مري أو ًمٞمس ومٞمف، مل يٙمهذا احلد :ىم٤مل

يٕمٜمل ـم٤مًمٕمتف وم٘مط، وهٙمذا  ٗمظ اًمٙمثػم ضمدا  شإٓ ـم٤مًمٕمتق وشمقْف »ؿمٞمخ نٗمظ اًمٌخ٤مري، ومٞم٘مقل ٓ: 

ويمٜم٧ُم ُمرة ُمع أطمد  !طمٗمٔم٧م اًمٙمت٤مب اًمٗمال ، ي٘مقل ٓ، إٟمام ـم٤مًمٕمتف وم٘مط! :وم٢مذا ؾم٠مخٜم٤مه ؛ويند سمال شمٚمٕمثؿ

، η ذيمره اهلل سم٤مخلػم و ش٤ًممل وًمد قمدودحمٛمد اًم»اعظمقة اًمٓمٚم٦ٌم ذيمره اهلل سم٤مخلػم ويمٜم٤م قمٜمد اًمِمٞمخ 

وىمد ٟمًٞم٧م ,ويم٤من ي٘مرأ قمغم ُم٤م أفمـ  ,ٟمقسمتف ذم اًمدرس,ص٤مطمٌل  شداًم٦م»ويم٤من درؾمٜم٤م ذم إًمٗمٞم٦م ويم٤مٟم٧م 

إن اسمـ ُم٤مًمؽ اظمت٤مر هٜم٤م هذا اًمرأي وًمٙمٜمف ذم اًمٙم٤مومٞم٦م  :خ٦م، وم٘م٤مل٠مذم سم٤مب اعو٤موم٦م، ومذيمر اًمِمٞمخ ُمً ,ىمٚمٞمال

مخ٦ًم قمنم وقمنميـ سمٞمت٤م ُمـ اًمٙم٤مومٞم٦م، ُمـ دون أي شمٚمٕمثؿ أو ريم٤ميم٦ٍم ذم ، ُم٤م سملم ٤مرضمح أظمر، صمؿ هد أبٞم٤مشمً 

مل أراضمٕمٝم٤م  آؾمتحْم٤مر، صمؿ يم٠منف شمٕمج٥م ُمـ ٟمٗمًف، وم٘م٤مل ًمٜم٤م: هذه إبٞم٤مت قمٝمدي ا٤م ُمـ زُمـ اًمٌٚمقغ،

ًً وٓ أىمرأهت٤م ٕطمٍد-- وؾمتلم ؾمٜم٦ًم، سم٤مرك اهلل ذم قمٛمره، وهق هـ  ٤م! وقمٛمر اًمِمٞمخ يم٤من يقُمٝم٤م طمقازم مخ

٧م إًمٞمٝم٤م سمٕمُد سم٥ًٌم أن هذا اًمٜمٔمؿ ٦م، وًمٙمٜمف طمٗمٔمٝم٤م قمغم ؿمٞمقظمف ذم زُم٤من اًمّم٤ٌم، ومل يٚمتٗم ٗمظ اًمٙم٤مومٞم
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شمريمف أيمثر اًمٕمٚمام  ذم حم٤مض اعمدرؾم٦م اعمقريت٤مٟمٞم٦م ومل يٕمد أطمٌد ي٘مرأه ُمـ أزُم٤مٍن،  شاًمٙم٤مومٞم٦م ٓسمـ ُم٤مًمؽ»

ؿ قمٚمؿ أقمالم ، وهل آيمحالل وآمحرار، وهل اًمتل ووٕمٝم٤م لشاًمٓمّرة»اواؾمتٖمٜمقا قمٜمف سمام يٕمرف قمٜمدهؿ سم

 - شاعمخت٤مر سمـ سمقنَ »اعمدرؾم٦م اعمقريت٤مٟمٞم٦م وص٤مٟمع أجم٤مده٤م: اًمِمٞمخ 

د سم٤مٓيمحالل د سم٤مٓمحرار ُم٤م أو٤مومف  ؛ٟمٔمؿ أخٗمٞم٦م اسمـ ُم٤مًمؽ :واعمرا ٕهنؿ يم٤مٟمقا يٙمتٌقٟمف سم٤مٕؾمقد، واعمرا

 ويم٤مٟمقا يٙمتٌقهن٤م ,أخٗمل سمٞم٧م طمقازم, ضمف ُمع إًمٗمٞم٦م، وهق وٕمػ إًمٗمٞم٦مُمـ اًمٜمٔمؿ وُمز شاسمـ سمقنَ »

ر، صمؿ ووع قمٚمٞمٝم٤م ذطًم  ، صمؿ شمٕم٤مىم٥م قمٚمٞمٝم٤م ٤مسم٤مٕمحر متٞمٞمزا ل٤م قمـ أصؾ ٟمٔمؿ اسمـ ُم٤مًمؽ ومٕمروم٧م سم٤مٓمحرا

وهمػمهؿ  شَهّق»واًمِمٞمخ  شاًمت٤مه»واسمٜمف  ش ٔمٞمف سمـ قمٌد اًمقدود»اًمِمٞمقخ اًمٙم٤ٌمر وشمالُمذهتؿ يم٤مًمِمٞمخ 

اًمذي  ٛمٝم٤م اًمٙم٤مُمؾوم٠مو٤مومقا إمم اًمنمح أؿمٞم٤م  يمثػمة ُمـ إنٔم٤مم اًمٌديٕم٦م، وقُمرف اعمجٛمقع سم٤مًمٓمرة، واؾم

شص٦م، اح٤مٟمع ُمـ اًمتٓمقيؾ واخلّم٤مص٦ماجل٤مُمع سملم اًمتًٝمٞمؾ واخلال»ووٕمف ل٤م ُم١مًمٗمٝم٤م اسمـ سمقن: 
(1)

إن مل  

أظمٓمئ ىمٚمٞمال ذم آؾمؿ، ومٝمق ذم احل٘مٞم٘م٦م ٟمٔمؿ ُم٤م ٟمثره اسمـ ُم٤مًمؽ ذم يمت٤مسمف اًمتًٝمٞمؾ وأمهٚمف ذم اخلالص٦م وهل 

 ػ قمغم اعـمال. ذم قمٚمؿ اًمٜمحق- إًمٗمٞم٦م، صمؿ ُمزضمف سم٤مًٕمٗمٞم٦م، وذم فمٜمل أنف ُمـ أبدع ُم٤م أخّ 

 ٗمظ  ,وهق ُم٘مّدم قمٚمام  اًمٌٚمد ذم هذا اًمقىم٧م, η شحمٛمد سمداه سمـ اًمٌقصػمي»وىمد يم٤من اًمِمٞمخ 

ل اًمٕمٚمام  ذم اًمنموح، طمتك إٟمف أطمٞم٤مٟم٤م يند ىمدر صٗمح٦م يم٤مُمٚم٦م ُمـ يمت٤مٍب يمٙمت٤مب  ٤مؿمٞمئ٤م قمجًٌ  ُمـ أىمقا

ويٛمض هيٕم٤م ذم ظمٓمٌتف أو  ،اٟمتٝمك :ي٘مقلاًمٗمرو. ًمٚم٘مراذم أو شمٗمًػم اسمـ اًمٕمريب ذم ظمٓمٌتف أو درؾمف صمؿ 

ه ي٘مقل هق ي٘مرأ ُمـ يمت٤مب- درؾمف سمدون شمقىمػ طمتك إن ُمـ يًٛمٕمف ! ومل أىمرأ قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤م ًمٙمٜمل وٓ يرا

، ويم٤من يٜمثر اخلٓم٦ٌم ُمًجققم٦م همػم ُمتٙمٚمٗم٦م يم٠منف ىمد ؾمٝمر اًمٚمٞمؾ ذم إقمداده٤م، ٤مطميت ًمف جم٤مًمس وظمٓمًٌ 

٨م ُمـ قمرومقه أنف مل يٗمّٙمر ومٞمٝم٤م أصال، ورسمام مل وًمٙمٜمؽ شمٕمرف سمدٓئؾ ُمٕمٞمٜم٦م وُمـ ظمالل ؾمػمشمف وأطم٤مدي

 ًٓ وىمد أظمؼمٟم٤م سمٕمض  -، وي٠ميت ومٞمٝم٤م سم٤مًمٕمج٤مئ٥م-يٕمرف ُمقوققمٝم٤م إٓ ىمٌٚمٝم٤م سمدىم٤مئؼ وإٟمام يردمٚمٝم٤م اردم٤م

شاًم٘م٤مُمقس»ػم ُمـ قمٚمامئٝمؿ ذم اًم٤ًمسمؼ  ٗمٔمقن اًمِمٞمقخ أنف يم٤من يمث
(2)

- -مسم٤مدي طمٗمٔم٤م يم٤مًم٘مرمن ًمٚمٗمػموز 

 إمم وىم٧م ىمري٥م- وؾمٛمٕم٧م أن سمٕمض طمٗمٔمتف ٓ يزال طمٞم٤م 

 وقمٜمدهؿ ذم ذًمؽ طمٙم٤مي٤مت قمجٞم٦ٌم- -ومٝمذا سمٕمض ُم٤م رأجٜم٤مه وؾمٛمٕمٜم٤مه-

ومٙم٤مٟمقا  ؛ؿ يم٤مٟمقا أهؾ سم٤مدي٦م وشمٜمّ٘مؾ وشمرطم٤مل: ُمٜمٝم٤م أهنوذم فمٜمل أن اًم٥ًٌم ذم ذًمؽ راضمع إمم قمقاُمؾ

يٕمتٛمدون قمغم طمٗمظ اًمٕمٚمؿ ٓ قمغم يمت٤مسمتف، ويم٤من قمزُم اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ ُمـ أول ُم٤م يْمع ىمدُمف ذم ـمريؼ ـمٚم٥م 

                                      
، وزي٤مداشمف قمغم ىمًٛملم: اًمزي٤مدات اعمٜمٔمقُم٦م، ٓسمـ سمقٟم٦م شاجل٤مُمع سملم اًمتًٝمٞمؾ واخلالص٦م، اح٤مٟمع ُمـ احلِمق واخلّم٤مص٦م»اؾمٛمف اًمّمحٞمح:  (٧)

 -أقمده٤م: حمٛمد حمٗمقظ سمـ أمحد ٧626، وىمد ـُمٌع اعمتـ ـمٌٕم٦م ضمٞمدة قم٤مم شاًمٓمرة»واًمزي٤مدات اعمٜمثقرة وهل اعمٕمرووم٦م قمٜمد اًمِمٜم٤مىمٓم٦م سما 

 -خلط اًمّمٖمػم!!صٗمح٦م ُمـ اًم٘مٓمع اًمٙمٌػم وا ٧15١اًم٘م٤مُمقس اعمحٞمط: ُمٕمجؿ ًمٖمقي يمٌػم، ي٘مع ذم ـمٌٕم٦م اًمرؾم٤مًم٦م ذم  (2)
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يٜمٕم٘مد قمغم أن  ٗمظ يمؾ ر  ي٘مرأه، ومٙم٤مٟم٧م الٛمؿ ُمـ اًمٌداي٦م قم٤مًمٞم٦م مل يّمٌٝم٤م يمٚمؾ وٓ ُمثٜمقي٦م وٓ اًمٕمٚمؿ 

شمٕمٚمالت، هٙمذا اذا اجلزم واًمقوقح: يمؾ ُم٤م ي٘مرأه  ٗمٔمف ٓ ومر. سملم ُم٠ًمخ٦م صٖمػم ويمٌػمة، ُمٝمٛم٦م أو 

ُمٝمٛم٦م،  ٧م! أُم٤م ٟمحـ ومٜم٘مقل: هذه ُم٠ًمخ٦م ُمٝمٛم٦م ريّمز قمٚمٞمٝم٤م واطمٗمٔمٝم٤م، وهذه ًمٞمًهمػم ُمٝمٛم٦م، يمؾ ر -

ًمٜمٗمز: ُم٤م ومٞمف  ! ويمٜم٧م ذم سمٕمض اعمرات أتٙمٚمػ طمٗمظ ٟمٔمؿ ذم ُم٠ًمخ٦م، صمؿ ىمٚم٧موٟمتٕمٜمّك ذم احلٗمظ وٟمتٕم٥م-

ذيمره اهلل سمجٛمٞمؾ اًمذيمر  شقمٌد اهلل ول اًمٗمغ»ومٗم٤من٧م ومٞمف ؿمٞمخٜم٤م  ,وهق يمذًمؽ قمٜمدي,وم٤مئدة يمٌػمة هذا 

هيؿ! ومٕمٚمٛم٧ُم أن ذًمؽ ُمـ  وقمٗم٤م اهلل قمٜم٤م وقمٜمف، وم٘م٤مل زم: إٟمؽ ٓ شمت٘مـ اعمٝمّؿ طمتك نٗمظ اًمٙمثػم ه٤م ٓ

 ؿم٠مهنؿ وُمٗم٤مهٞمٛمٝمؿ اًمتل ؾم٤مقمدهتؿ- 

صمؿ شمٜمقىمؾ هذا ومٞمٝمؿ ُمـ ضمٞمؾ إمم ضمٞمؾ، وص٤مر يم٤مخلٚمؼ اعمتقارث واًمُٕمرف واًمٕم٤مدة اًمراؾمخ٦م ومٞمٝمؿ، 

دومً  ًمٚمحٗمظ، ٓ ؾمٞمام وهؿ اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًمت٘مٚمٞمد وقمدم  ٤ميٜمِم٠م ٟم٤مؿم١مهؿ قمٚمٞمٝم٤م، ومٙم٤من اًمٕمٚمؿ قمٜمدهؿ ُمرا

ر هـ صٜمٕمقا شمٚمؽ اعمدرؾم٦م اًمٕمري٘م٦م اًمٙمٌػمة يم٤مٟمقا قمغم آقمت٘م٤مد سم٤مٟمٖمال. آضمتٝم٤مد وقم٤مُم٦م أقمالُمٝمؿ اًمٙم٤ٌم

٧ٌّم قمٜمدهؿ أن اًمٕمٚمؿ  سم٤مب آضمتٝم٤مد ذم اًمٗم٘مف، ُمع أهنؿ سمٚمٖمقا ُمراشم٥م قم٤مًمٞم٦م ذم اُمتالك مخ٦م آضمتٝم٤مد، ومٝمذا صم

! س-أ ؿ ذم اًمرومل شمٙمـ قمٜمدهؿ اًمٙمت٥م واعمٙمت٤ٌمت يمام أن-- ومٙم٤من ٓ سمد أن يٙمقن اًمٕمٚم -هق احلٗمظ-

 قمتامد قمغم آؾمتحْم٤مر ٓ قمغم آؾمتحّم٤مل- وآ

وُمٜمٝم٤م أهنؿ أهؾ صحرا  وـمٌٞمٕم٦م سمًٞمٓم٦م ىمري٦ٌم إمم اًمٗمٓمرة، مل يِمٌٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ مصم٤مر اًمتٛمّدن، ويٜمِم٠م 

قمٜمدُم٤م شمٖمرب شمٖمقص هٜم٤مك ذم اًمٜم٤مؿمئ ومٞمٝمؿ ذم اًمّمحرا  ورُم٤مل٤م وموم٤مىمٝم٤م يرى اًمِمٛمس شمنم. ُمـ هٜم٤م صمؿ 

يم٤من يراه٤م اًمٕمريب اًم٘مديؿ ومٞمحٗمظ أؾمام ه٤م وأبراضمٝم٤م وومٜمقهن٤م  ! ويرى اًمٜمجقم ذم همًؼ اًمٚمٞمؾ يماماًمرُم٤مل!

 ومدااؿ وهمػم ذًمؽ- ؾإوائوُم٤م ىمٞمؾ ومٞمٝم٤م ُمـ ؿمٕمر اًمٕمرب 

 واهلل أقمٚمؿ- ، سم٤مجلٛمٚم٦م أفمـ أن ـمٌٞمٕم٦م اًمّمحرا  ُمٕمٞمٜم٦م قمغم احلٗمظ

: احلٗمظ ُمقضمقد قمٜمد يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم أىمٓم٤مر إرض، وإٟمام قمغم اًمٕمٛمقم اعمقريت٤مٟمٞمقن وم٤مئدة

ص٤مطم٥م  شحمٛمد اًمٌِمػم اعسمراهٞمٛمل»ٞمزوا ومٞمف قمـ همػمهؿ، وىمد ىمرأت ذم شمرو٦م يمتٌٝم٤م اًمِمٞمخ اعُم٤مم مت

ئر وُم١مؾم٤ًم وٕمٞم٦م قمٚمام  اعمًٚمٛملم أج٤مم آطمتالل اًمٗمرٟمز،  شاسمـ سم٤مديس»اعُم٤مم  ومه٤م ُمـ قمٚمام  اجلزا

اًم٘م٤مهرة طملم أىمقل: ىمرأت ًمٚمِمٞمخ اعسمراهٞمٛمل شمرو٦ًم يمتٌٝم٤م ًمٜمٗمًف سمٓمٚم٥ٍم ُمـ جمٛمع اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ذم 

ي٘مقل ُم٤م ُمث٤مًمف  اظمت٤مروه قمْمقا ذومٞم٤م ومٞمف، ه٤م ضم٤م  ومٞمٝم٤م وىمد شمٙمٚمؿ قمـ ُم٤م أوشمٞمف ُمـ ُم٘مدرة قمغم احلٗمظ،

ِمٝمد سمّمد. ُم٤م ورد قمـ اًمًٚمػ ذم وىمد أوشمٞم٧م ُم٘مدرة قمغم احلٗمظ ُيتٕمّج٥م ُمٜمٝم٤م، شم»سم٘مري٥م ُمـ طمروومف: 
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شذًمؽ
(1)

ٔمقه ومل يٜمًقه، صمؿ طمٙمك قمـ أي ُم٤م ورد قمٜمٝمؿ ذم ىمقة احلٗمظ، وأهنؿ يم٤مٟمقا إذا ىمرأوا ؿمٞمئ٤م طمٗم 

  شـمٜمٓم٤موي قمكم»وريض قمٜمف، وىمد طمٙمك قمٜمف اًمِمٞمخ  وىمد يم٤من أقمجقسم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ  -ٟمٗمًف قمج٤مئ٥م-

ُمرة ذم إطمدى ُم٘م٤مٓشمف أنف ح٤م يم٤من ذم دُمِمؼ ُمٕمٝمؿ يم٤من ُمرة ُمٕمف ذم سمٕمض اًمٓمريؼ ذم ؾمٗمر، ومٔمؾ اًمِمٞمخ 

ق اؾمتٕمٛمٚم٧م هذه اًم٘مدرة قمغم يند اًمِمٕمر اًمٙمثػم، ىم٤مل ومتٕمّج٧ٌم ُمـ طمٗمٔمف وم٘مٚم٧م ًمف: ًم شاعسمراهٞمٛمل»

ـّ ومل أتٙمٚمػ طمٗمٔمف,ذا، وم٘م٤مل زم: إٟمٜمل مل أطمٗمظ ؿمٞمئ٤م احلٗمظ ذم طمٗمظ إطم٤مدي٨م ويمذا ويم  ,أي مل أتٕم

تف  ومٕمٚمِؼ، أو يمام ىم٤ملوإٟمام ىمرأ
(2)

 ! ومًٌح٤من اهلل- ؛

 ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٗمتح قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمٞمٙمؿ ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، إٟمف يمريؿ وّه٤مب- 

 
 

                                      
أخٗمٞم٦م  ,وأن٤م ذم شمٚمؽ اًمًـ ,ري، وطمٗمٔم٧م ُمٕمفطمٗمٔم٧م اًم٘مرمن طمٗمًٔم٤م ُمت٘مٜم٤ًم ذم مظمر اًمث٤مُمٜم٦م ُمـ قمٛم»حمدصًم٤م قمـ ٟمٗمًف:  ىم٤مل اعسمراهٞمٛمل  (٧)

اسمـ ُم٤مًمؽ وشمٚمخٞمص اعمٗمت٤مح، وُم٤م سمٚمٖم٧م اًمٕم٤مذة طمتك يمٜم٧م أطمٗمظ قمّدة ُمتقن قمٚمٛمٞم٦م ُمٓمقًم٦م، وُم٤م سمٚمٖم٧م اًمراسمٕم٦م قمنمة طمتك يمٜم٧م أطمٗمظ 

ذم يمت٤مسمف ر ٤مٟم٦م اًمٙمت٤مب، وُمٕمٔمؿ رؾم٤مئؾ ومحقل  تل اًمٕمراىمل ذم إثر واًمًػم، وٟمٔمؿ اًمدول ٓسمـ اخلٓمٞم٥م وُمٕمٔمؿ رؾم٤مئٚمف اعمجٛمققم٦مَأْخِٗمٞمَ 

يمت٤مب إندًمس يم٤مسمـ ؿمٝمٞمد واسمـ أيب اخلّم٤مل وأيب اعمٓمرف اسمـ أيب قمٛمػمة، وُمٕمٔمؿ رؾم٤مئؾ ومحقل يمت٤مب اعمنم. يم٤مًمّم٤ميب واًمٌديع، ُمع 

ٕمر اعمتٜمٌل يمٚمف ويمثػم ُمـ ؿمٕمر اًمريض واسمـ اًمروُمل وأيب مت٤مم واًمٌحؽمي وأيب ٟمقاس، يمام اؾمتٔمٝمرت طمٗمظ اعمٕمٚم٘م٤مت واعمٗمْمٚمٞم٤مت وؿم

يمثػًما ُمـ ؿمٕمر اًمثالصم٦م ضمرير وإظمٓمؾ واًمٗمرزد.، وطمٗمٔم٧م يمثػًما ُمـ يمت٥م اًمٚمٖم٦م يم٤مُمٚم٦م يم٤معصالح واًمٗمّمٞمح، وُمـ يمت٥م إدب 

  اًمرضم٤مل اًمذيـ شمرضمؿ لؿ ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م وأظم٤ٌمرهؿ ويمثػًما ُمـ يم٤مًمٙم٤مُمؾ واًمٌٞم٤من وأدب اًمٙم٤مشم٥م، وًم٘مد طمٗمٔم٧م وأن٤م ذم شمٚمؽ اًمًـ أؾمام

هق اًمٙمت٤مب اًمذي شم٘مع قمٚمٞمف قمٞمٜمل ذم يمؾ حلٔم٦م ُمٜمذ ومتح٧م قمٞمٜمّل قمغم اًمٙمت٥م، وُم٤م  ,ـمٌٕم٦م سمقٓ. ,أؿمٕم٤مرهؿ، إذ يم٤من يمت٤مب ٟمٗمح اًمٓمٞم٥م

ٗمظ قمنمات إبٞم٤مت ُمـ ؾمامع ويمٜم٧ُم أطمزًم٧ُم أذيمر إمم أن ُمقاىمع اًمٙمٚمامت ُمـ اًمّمٗمح٤مت وأذيمر أرىم٤مم اًمّمٗمح٤مت ُمـ شمٚمؽ اًمٓمٌٕم٦م، 

ويم٤من قمّٛمل يِمٖمٚمٜمل ذم ؾم٤مقم٤مت اًمٜمٝم٤مر سم٤مًمدروس اعمرشم٦ٌم ذم يمت٥م اًم٘مقاقمد وطمدي  --واطمد ه٤م  ٘مؼ ُم٤م ٟم٘مرأه قمـ ؾمٚمٗمٜم٤م ُمـ همرائ٥م احلٗمظ

ويم٤من  ,أو ُمع اًمٓمٚم٦ٌم ويٛمتحٜمٜمل ؾم٤مقم٦م ُمـ مظمر يمؾ يقم ذم ومٝمؿ ُم٤م ىمرأت ومٞمٓمرب ًمّمح٦م ومٝمٛمل، وم٢مذا ضم٤م  اًمٚمٞمؾ أُمغم قمكم ُمـ طمٗمٔمف

أو ُمـ يمت٤مب ُم٤م خيت٤مر زم ُمـ إبٞم٤مت اعمٗمردة أو ُمـ اعم٘م٤مـمٞمع طمتك أطمٗمظ ُم٤مئ٦م سمٞم٧م، وم٢مذا ـمٚم٧ٌم اعمزيد اٟمتٝمر  وىم٤مل زم: إن  ,ًٓم٤موؾم

: وهذا ىمٚم٧ُم (- ٧45. 5اٟمٔمر: مصم٤مر اعُم٤مم حمٛمد اًمٌِمػم اعسمراهٞمٛمل ) شذهٜمؽ يتٕم٥م ُمـ يمثرة اعمحٗمقظ يمام يتٕم٥م سمذًمؽ ُمـ محؾ إث٘م٤مل

 اًمتل يٙم٤مد اًمٕم٘مؾ يٓمٞمش سمتّمقر طمدوصمٝم٤م ومْمال قمـ طمّمقل٤م قمٞم٤مٟم٤م ذم زُم٤مٟمف؛ ومٜم٠ًمل اهلل ُمـ ومْمٚمف اًمٕمٔمٞمؿ- واهلل ُمـ قمج٤مئ٥م اًمدهر

ذم ؾمٞم٤مرة واطمدة ُمـ  ٤مُمٕمً  ٤مىمد يمٜم٤ّم يقُمً »( وهق يتحدث قمـ اًمِمٞمخ اًمٌِمػم اعسمراهٞمٛمل: 52. 5ىم٤مل اًمِمٞمخ قمكم اًمٓمٜمٓم٤موي ذم: ذيمري٤مشمف ) (2)

)طمتك إ  إن ريم٧ٌم داظمؾ اًمًٞم٤مرة شمقمّه٧م أنف دار رأد  شمٕمّقدت أن أريم٥م دائاًم اًم٘مدس إمم دُمِمؼ، ويمٜم٧م إمم ضمٜم٥م اًم٤ًمئؼ طمٞم٨م 

٧ٌَم رىمٌتل ُمـ آًمتٗم٤مت إًمٞمف ٕنٜمل مل أيُمـ أتٚمق سمٞمتً  ُمـ اًمِمٕمر إّٓ ىم٤مل: إٟمف ًمٗمالن اًمِم٤مقمر ُمـ ىمّمٞمدة  ٤موو٤م. ٟمَٗمز(- ويمٜم٤ّم ٟمتحّدث، ومتٕم

يمٚمف؟ ىم٤مل: وأظمؼمك سم٠مقمج٥م ُمٜمف، ومٝمؾ ن٥ّم أن شمًٛمع؟ ىمٚم٧م:  وم٘مٚم٧م: يمٞمػ طمٗمٔم٧م هذا -يمذا، وهد قمكّم اًم٘مّمٞمدة يمٚمٝم٤م أو ضمّٚمٝم٤م-

أو ُم٘م٤مـمع يمثػمة ُمٜمٝم٤م، ُم٤م يمٜم٧م أن٤م ٟمٗمز أطمٗمٔمٝم٤م- ىمٚم٧م: ي٤م ؾمٞمدي، اًمِمٕمر  شاًمرؾم٤مًم٦م»ومراح ي٘مرأ قمكّم ُم٘م٤مٓت زم يم٤مُمٚم٦م ه٤ّم ُٟمنم ذم  -ٟمٕمؿ-

ىم٤مل: ُم٤م شمٕمّٛمدت طمٗمٔمٝم٤م، وًمٙمٜمل ٓ أىمرأ  ومٝمٛم٧م ح٤مذا نٗمٔمف، ومٚمامذا طمٗمٔم٧م ُم٘م٤مٓيت وُم٤م هل ُمـ روائع اًم٘مقل وٓ ُمـ ٟمامذج إدب؟

ٌّف ٤مؿمٞمئً   !-ـها، وهذه مي٦م صدِ. إظم٤ٌمره قمـ ٟمٗمًف ومٞمام ذيمرٟم٤مه ُمـ ىمٌُؾ، ٟم٠ًمل اهلل اًمتقومٞمؼ واًمٗمْمؾ شوأـمرب ًمف إّٓ قمٚمؼ سمٜمٗمز ومحٗمٔمتف أطم
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 [: ساحلادْ عشالضؤال ]
 خلزْدزٕ ْٖ سس٘ل ًػطٓ ّصخ هد ضؤٗتن ْٖ هطَخضٚن خلسيَٕ ٍ ىيل :شبكت أوا المسلم

ّل تطرحَى غطِ خلْون ٍضحصّد للسًٖ ْٖ تكسٕ٘ ضطو خهلل ْٖ زاز خإلسام  ؛خلسٗي
كطٗٗٔ زدءت زدلٓطل خل ؤم تطٍى ؤى ّصُ ؟سترسخم خلَٗٓ ٍخلًول٘دت خلوسلحٔيي قطٕٗ خ
 ٖتػدض يلٖ خلسيَٓ ْٗف؟ٍخألْؿل خأ

 

 :خ عطية اهللشـيال

 احلٛمد هلل وسمف أؾمتٕملم--

آضمتٝم٤مدات وإومٝم٤مم، وشمٜمّققم٧م ومٞمف أرا ،  فٓ ؿمؽ أن هذا ُمقوقع يمٌػم، وىمد شمٗم٤موشم٧م ومٞم

  وطمّمٚم٧م ومٞمف آٟم٘م٤ًمُم٤مت وآظمتالوم٤مت، وإمم اهلل شمرضمع إُمقر، وهق هيدي إمم ؾمقا  اًمًٌٞمؾ-

 وؾم٠مطم٤مول شمٚمخٞمص ُم٤م قمٜمدي ذم اعمقوقع ذم ٟم٘م٤مط أؾم٤مؾمٞم٦م: 

ٌُٕمد قمـ اًمديـ واًمتٗمريط ذم  ,٧ أن ُمِم٤ميمٚمٜم٤م ٟمحـ أُم٦م اعؾمالم يمثػمة وُمتداظمٚم٦م، جُيٛمٚمٝم٤م ىمقًمٜم٤م: اًم

وطمٞم٦م واح٤مدي٦م، ُمّمدر قمزٟم٤م اًمذي أقمّزٟم٤م اهلل سمف، واًمتٗمريط شمٌٕم٤م ًمذًمؽ وُمٕمف ذم أؾم٤ٌمب اًم٘مقة واًمرومٕم٦م اًمر

 ! واهندام اًمٗمْم٤مئؾ-

أن أيمؼم ُمِمٙمالت أُمتٜم٤م وأهؿ ريمٞمزة ُمـ ريم٤مئز اًمٗم٤ًمد اًمقاىمع ومٞمٝم٤م هل ىمْمٞم٦م احلٙمؿ، أي يمقن  ,2

احلٙمؿ أي اعمٚمؽ واًمًٚمٓم٦م ذم إُم٦م سم٠مجدي أن٤مس ظمقٟم٦م ًمٚمديـ وًمألُم٦م وُمرشمدون قمـ اعؾمالم يمثػٌم ُمٜمٝمؿ، 

ئع اًمقوٕمٞم٦م اعمًتقردة ُمـ اًمٙمٗم٤مر اًمّمٚمٞمٌٞملم ، وأومًدوا ذم ٟمٌذوا ذيٕم٦م اهلل وطمّٙمٛمقا اًم٘مقاٟملم واًمنما

ٌّتقه٤م وص٤مٟمقه٤م ومحقه٤م وووٕمقا ل٤م احلرس واًم٘مقاٟملم احل٤مُمٞم٦م، وطم٤مرسمقا  إرض وٟمنموا ومٞمٝم٤م اًمرذيٚم٦م وصم

 إمم مظمر ُم٤م شمٕمٚمٛمقن!  ًمٗمْمٞمٚم٦م واًمٕمٗم٦م واًمٓمٝم٤مرة واًمت٘مك--ا

أن اجلٛمٞمع ُمتٗم٘مقن قمغم أن احلؾ هق اًمرضمقع إمم ديٜمٜم٤م اًمذي أقمزٟم٤م اهلل سمف، ومٝمق قمّمٛم٦م أُمرٟم٤م، وهق  ,1

ؾ ومالطمٜم٤م وٟمج٤مطمٜم٤م وقمزشمٜم٤م وؾمٕم٤مدشمٜم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، وٟمنم اًمٗمْم٤مئؾ واًمتخكم قمـ اًمرذائؾ ؾمٌٞم

 وإظمذ سم٠مؾم٤ٌمب اًم٘مقة واًمرومٕم٦م، ويمؾ ذًمؽ جيٛمٕمف ىمقًمٜم٤م: اًمٕمقدة إمم ديٜمٜم٤م ُمّمدر قمّزٟم٤م- 

 ,طم٥ًم اضمتٝم٤مداهتؿ,ؿمتك شمٜمّققم٧م واظمتٚمٗم٧م  ٤مأن اعمّمٚمحلم واًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم اختذوا ـمرىمً  ,6

ٗمٞم٦م ن٘مٞمؼ هذا احلؾ، ويمٞمٗمٞم٦م هذا اًمرضمقع إمم ديٜمٜم٤م ُمّمدر قمزٟم٤م وذومٜم٤م وومالطمٜم٤م؛ ومقضمدت اًمًٌؾ ذم يمٞم

اعمختٚمٗم٦م اًمتل ٟمٕمرومٝم٤م وٞمٕم٤م: اًمدقمقة سم٠منامـمٝم٤م واظمتالف يمٞمٗمٞم٤مهت٤م وُمدارؾمٝم٤م، واجلٝم٤مد سم٤مًمًالح ٕوئلؽ 

 اًمٙمٗم٤مر احل٤ميمٛملم قمغم سمالدٟم٤م، وهمػم ذًمؽ-
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ئٜم٤م، أن يمؾ سمٚمد ويمؾ ٟم٤مطمٞم٦م ُمـ ضمًؿ إُم٦م ويمؾ ؿمٕم٥م واًمذي شمرضّمح زم، وقمٚمٞمف حم٘م٘مقن ُمـ قمٚمام ,5

ودوًم٦م يٜم٤مؾم٥م ومٞمٝم٤م ـمري٘م٦م ُمٕمٞمٜم٦م، ُمـ ايمتٗم٤م  سم٤مًمدقمقة اًمٚم٤ًمٟمٞم٦م اًمًٚمٛمٞم٦م، أو إقمالن ضمٝم٤مد وطمرب قمغم 

 احلٙمقُم٤مت اًمٙم٤مومرة، سمح٥ًم فمرف يمؾ سمٚمد وىمٓمر واعمٕمٓمٞم٤مت اعمتقومرة ومٞمف- 

اًمٜمٍم وُم٘مقُم٤مت اًمٜمج٤مح وم٢من يم٤من اًمٌٚمد هتٞم٠مت ومٞمف ومرص٦م جلٝم٤مد اًمٓمقاهمٞم٧م ووضمدت أؾم٤ٌمب 

در واشمٗم٤م. ُمـ و٤مقم٦م ُم٘متدرة ُمـ  عمنموع ضمٝم٤مدي شمٖمٞمػمي ُمـ وٝمقر ضمّٞمد، وىمقة ُم٤مدي٦م وشمٜمٔمٞمؿ ىم٤مدر ويمقا

أهؾ اًمٌٚمد قمغم إُمر، ووٕمػ اًمٕمدو ٟمتٞمج٦م فمروومف اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م وُمِم٤ميمٚمف اعمؽمايمٛم٦م، وٟم٘مٛم٦م 

ئ ئحف، وٟمحق ذًمؽ ُمـ إؾم٤ٌمباًمِمٕم٥م قمٚمٞمف سمٓمقا جلٝم٤مد يٙمقن هق اعمٜم٤مؾم٥م، ٕنف واضم٥م وم٢من ا ؛ٗمف وذا

 ُمتك ُم٤م ىمدرٟم٤م وفمٜمٜم٤م اًمٜمٍم- 

وإن يم٤مٟم٧م فمروف اًمٌٚمد وأهٚمف واعمٕمٓمٞم٤مت اعمٞمداٟمٞم٦م ومٞمف ٓ يٛمٙمـ أن يٜمجح ُمٕمٝم٤م قمٛمؾ قمًٙمري 

ضمٝم٤مدي ذم طمٙمؿ اًمٕم٤مدة، سمحٞم٨م ٓ شمتقومر إؾم٤ٌمب اًمتل أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م وُم٤م ؿم٤ماٝم٤م، وم٢من إومْمؾ وإن٥ًم، 

 وآٟمتٔم٤مر طمتك ي٠مذن اهلل اجلٝم٤مد وآؾمتٛمرار ذم اًمدقمقة إمم اهلل، واًمّمؼم وىمد يٙمقن هق اًمقاضم٥م، شمركُ 

إؾم٤ٌمب وإشم٤مطم٦م اًمٗمرص٦م، ُمع اًمتٜمٌٞمف هٜم٤م إمم وضمقب اًمٕمٛمؾ عقمداد اًم٘مقة واًم٘مدرة اًمتل ٟمتٛمٙمـ ا٤م  ئسمتٝمٞمّ 

 أوئلؽ اًمٙمٗمرة ُم٤م دامُمـ إزاًم٦م ه١مٓ  اًمٓمقاهمٞم٧م ذم يقم ُمـ إج٤مم، وم٢من هذا واضم٥م ٓ يً٘مٓمف ر  

 ! إٓ اًمٕمجز، وإذا ؾم٘مط ًمٚمٕمجز سم٘مل واضم٥م اعقمداد سمٛمٕم٤مٟمٞمف- ٤مصمٛملم قمغم صدر اًمٌالد واًمٕم٤ٌمد-ضم

وم٢من قمغم اعمًٚمٛملم أن يؽمامحقا ويتقاصقا سم٤محلؼ ويتقاصقا سم٤مًمّمؼم، ويتٕم٤مذروا ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ،  ؛وقمٚمٞمف ,4

 وشمتًع صدور سمٕمْمٝمؿ ٓضمتٝم٤مدات سمٕمض، ويتٜم٤مصحقا ويتٕم٤موٟمقا ومٞمام يٛمٙمـ-- و ؽمُمقا اًمتخّمص

 واظمتالف أنقاع اعمقاه٥م واًم٘مدرات ًمدى اخلٚمؼ-

وهل أنف ٓ طمرج قمغم  -وهٜم٤م ُم٠ًمخ٦م ُمٝمٛم٦م شمتٕمٚمؼ سم٤مًمتخّمص واظمتالف اعمقاه٥م واًم٘مدرات- ,١

ي٘مقل: أن٤م أتخّمص ذم اًمٕمٚمؿ واًمت٠مخٞمػ وإصالح اعمٙمت٦ٌم اعؾمالُمٞم٦م وشمٜم٘مٞمتٝم٤م ه٤م ؿم٤ما٤م ُمـ وم٤ًمد أن إٟم٤ًمن 

، وهذا اًمذي أىمدر قمٚمٞمف واًمذي وُمتِح زم ومٞمف، شّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦ماًمت»قرات واًمٗمٙمر، وأريّب اًمٜم٤مس قمٚمٞمف اًمتّم

م سم٤مًمديـ قمغم  ومظمر ي٘مقل: أن٤م أتخّمص ذم اًمدقمقة إمم اهلل ذم اعم٤ًمضمد وهمػمه٤م واًمدقمقة إمم آًمتزا

وأترك أن اًمدظمقل ذم  ,اًمدقمقة واًمتٌٚمٞمغ ُمثال,ع إمم اعمًجد واًمّمالة ويمذا ويمذا اًمٕمٛمقم واًمرضمق

تامقمٞم٦م قمٛمٞم٘م٦م وصٕم٦ٌم وٓ ٟم٘مدر قمغم ُمٕم٤مٟم٤مهت٤م، ومظمر ي٘مقل: أن٤م أتخّمص ذم ُم٤ًمئؾ ؾمٞم٤مؾمٞم٦م وُمِم٤ميمؾ اضم

إصالح اًمٗمٙمر اًمًٞم٤مد وآضمتامقمل ويؽمظّمص ذم اًمدظمقل ذم سمٕمض اعمْم٤ميؼ اًمنمقمٞم٦م يمدظمقل 

أن٤م أتخّمص ذم يمذا  :، ومظمر ي٘مقل,قمغم اًمتًٚمٞمؿ سم٤مضمتٝم٤مده,٤مت ذم دوًمٜم٤م اًمٓم٤مهمقشمٞم٦م وٟمحق ذًمؽ اًمؼمح٤مٟم

وأن خيت٤مر اعٟم٤ًمن ُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٘مدر ، ٓ سم٠مس ا٤م طملم شمٙمقن ُمـ اظمتالف اًمتٜمقعاًمتخّمّم٤مت  هومٝمذ -ويمذا-
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ٜمف ُمٜمٝم٤م، وُم٤م وُمتِح قمٚمٞمف ومٞمف، ٕنف هق اًمذي ي٘مدر قمغم قمٛمٚمف وإضم٤مدشمف وهق اًمٕمٛمؾ اًمذي ُ ًٜمف،  ًِ قمٚمٞمف وُ 

 وُم٤م أداه إًمٞمف اضمتٝم٤مده أنف إن٥ًم ًمإلصالح-- هذا احلد ضمٞمد ٓ سم٠مس سمف- 

ن ُيًّٚمؿ ًمٚمٜم٤مس ومٞمام  ًٜمقن هؿ أجْم٤م وومٞمام جيتٝمدون، وومٞمام ي٘مدرون قمٚمٞمف أ ,ُمـ مت٤مم ذًمؽ,وقمٚمٞمف 

 وُم٤م ومتح قمٚمٞمٝمؿ ومٞمف ُمـ أبقاب اخلػم- 

 قمٜمدُم٤م شمٙمقن ُمـ اظمتالف اًمتْم٤مّد- اًمٙمـ هذه اًمتخّمّم٤مت وآظمتالوم٤مت شمٙمقن ّذا ووم٤ًمدً 

ري٘متٝمؿ سمٛمٕمٜمك أن أهٚمٝم٤م ٓ ي٘مٌٚمقن اضمتامقمٝم٤م، سمؾ يمؾ أهؾ اظمتّم٤مص وـمري٘م٦م يرون أن احلؼ هق ـم

ٕطمٍد، وُم٤م  ًٜمقهنؿ هؿ ويٗمٕمٚمقٟمف، ويٜمّمٌقن اًمٕمدا  ًممظمريـ اًمذيـ مل خيت٤مروا ـمري٘متٝمؿ، وٓ يًّٚمٛمقن 

احل٤ميمؿ اًمٙم٤مومر اعمرشمد ,سمٌٕمْمٝمؿ إمم أن يٜمح٤مز إمم اًمٕمدّو ! وىمد يّمؾ احل٤مل إٓ ُمـ اشمٌع ـمري٘متٝمؿ وم٘مط!

ٌّتف ٟٓمتّم٤مر ـمري٘متف  اود   ,ُمثال ٟمف سم٥ًٌم اظمتالومف ُمٕمٝمؿ وحم وؾمالُم٦م ُمِم٤مريٕمف! وهذا  ؾمالُمتفوعظمقا

واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ُمـ أنقاع اخلذٓن واًمْمالل اعمٌلم، وهذا ُمـ أؿمد ُم٤م رأج٧م ُمـ اًمزٓت واًمٗمتـ ٕصح٤مب 

 اًمدقمقات، ٟم٠ًمل اهلل سمرمحتف أن يٕمّمٛمٜم٤م ُمـ اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ- 

 ومٝمذا هق اًمنّم واًمقسم٤مل، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل- 

قمغم أهؾ اعؾمالم أن يتٙم٤مُمٚمقا ويتٕم٤موٟمقا ويتٕم٤مودوا وشمتٔم٤مومر ضمٝمقدهؿ  : أن اًمقاضم٥مواخلالص٦م

وأقماملؿ قمغم ن٘مٞمؼ اخلػم لؿ ذم اًمداريـ، ومٝمذا جم٤مهد ذم ُمٞمدان اجلٝم٤مد أي اًم٘مت٤مل، وهذا ُمراسمط ذم ُمٞمدان 

واًمٙمؾ إظمقة ُمتح٤مسمقن ُمتٕم٤موٟمقن حم٤مومٔمقن قمغم  س واًمدقمقة واًمؽمسمٞم٦م، وهذا وهذا--اًمٕمٚمؿ واًمتدري

 اعظم٤م - احل٘مق. و

وطمٞم٨م يقضمد آظمتالف ذم اًمرأي وآظمتٞم٤مر ذم اعمٙم٤من اًمقاطمد واًمقىم٧م اًمقاطمد، ومٚمٞمٙمـ احلرُص 

ٌُٕمد قمـ اخلالف  قمغم ائتالف اعمًٚمٛملم ووطمدة صّٗمٝمؿ وإن قمغم اًمرأي اعمرضمقح، ًمٞمٙمـ هق اًمًٌٞمؾ، واًم

ؽ سمثقاسم٧م اًمديـ وحمٙم ًّ امشمف ٟمّم٥م أقملم وم٢مٟمف ّذ، صمؿ إن وىمع ُم٤م هق أؿمّد ُمـ ىمْم٤م  اهلل ومٚمٞمٙمـ اًمتٛم

اجلٛمٞمع: اًمقٓ  اعيامّ ، واعمًٚمؿ أظمق اعمًٚمؿ ٓ ئمٚمٛمف وٓ خيذًمف وٓ ُيًٚمٛمف، ون٘مٞمؼ اًمٕمدل واًم٘مًط، 

ر اًمت٤ٌمطم٨م واًمتٜم٤مصح واًمتذايمر سملم اعمًٚمٛملم ذم ؿم٠مهنؿ-- واعمقومؼ ُمـ ووّم٘مف اهلل-  ُمع اؾمتٛمرا

دٌ  حلٙمٍؿ سم٤مًمٖم٦ٍم،  اهلل شمٕم٤ممم ىمْم٤مً  وىمدرً  وًمٞمٕمٚمؿ اجلٛمٞمع أن اهلل شمٕم٤ممم اسمتالٟم٤م اذا آظمتالف، وأنف ُمرا

أمهٝم٤م آسمتال  وآظمت٤ٌمر، وإفمٝم٤مر درضم٤مت اًمٜم٤مس ذم اعمج٤مهدة واًمٌح٨م قمـ احلؼ واشم٤ٌمقمف ذم خم٤مًمٗم٦م 

إمم همػم ذًمؽ  ؿ قمغم أؾم٤مس اًمديـ ذم اًمداريـ--أهقا هؿ، ومت٤ميز درضم٤مت اًمٕم٤ٌمد ذم ذًمؽ، واًمتٗمريؼ سمٞمٜمٝم

 وئ ژ ، [51إنٕم٤مم: ] ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ شمٕم٤ممم: ُمـ احلٙمؿ اًمٕمٔمٞمٛم٦م عمـ شم٠مُمٚمٝم٤م، ىم٤مل اهلل

وهذا اعمٕمٜمك يمثػم ،  [251اًمٌ٘مرة: ] ژ    ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ژ، [2١اًمٗمرىم٤من: ] ژ ۆئۈئ ۆئ   ۇئ  ۇئ
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 ذم اًم٘مرمن واًمًٜم٦م- 

، واًمٕمدل واعطم٤ًمن، واًمٕمّمٛم٦م ذم آًمتج٤م  إمم اهلل وطمده، واًمتقيمؾ قمٚمٞمف، ون٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد ًمف 

ع اعمٓمٝمر، واًمٜمٔمر إمم اًمٞمقم أظمر وضمٕمٚمف هق رأَس اح٤مل، وذًمؽ هق وأن يٙمقن هقى اعٟم٤ًمن شمٌٕم٤م ًمٚمنم

اًمزهد واًمٞم٘ملم، وشم٘مديؿ ُمّمٚمح٦م اضمتامع اعمًٚمٛملم وائتالومٝمؿ، واًمتِم٤مور ورّد إُمر إمم أهٚمف ذم يمؾ ر  

 ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ژسمحًٌف، واضمتٜم٤مب اًمِمذوذ واًمُٗمرىم٦م طمٞم٨م يم٤من إُمر ُمـ ُمقارد آضمتٝم٤مد، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 ژ ېئ    ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ   ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى   ى ې   ې ې ې   ۉ  ۉ  ۅ

 -واهلل أقمٚمؿ، [اًمٜم٤مزقم٤مت]

 واعمقوقع يمام ىمٚم٧م يمٌػم وواؾمع، وومٞمف ومروع وشمٗم٤مصٞمؾ شمٓمقل- 

يٕمٜمل وّد احلٙمقُم٤مت اعمرشمدة ,خدام اجلٝم٤مد اعمًٚمح سم٤م ت سم٤مًمٗمِمؾ ن ـمريؼ اًم٘مقة واؾمت٠موأُم٤م اًم٘مقل سم

! سمؾ هق ا اعـمال.!وم٢من هذا ًمٞمس قمغم إـمالىمف، وٓ يٜمٌٖمل هذ ,ًٞمٓمرة قمغم يمثػم ُمـ سمالد اعمًٚمٛملماعم

طًم  ا وم٢من اخلروج قمغم احل٤ميمؿ إذا يمٗمر يمٗمرً  ؛، ٕنف يِمٌف اعمٕم٤مرو٦م حلٙمؿ اًمنمعُمزًّم٦م وظمٓم٠م قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُمـ  ٤مسمقا

اهلل سمره٤من، وُمٜم٤مسمذشمف سم٤مًمًالح واًم٘مقة هق طمٙمؿ ذقمّل ُمت٘مرر جمٛمع قمٚمٞمف، وإٟمام  ّمؾ آظمتالف سملم 

ير اًمقاىمع ون٘مٞمؼ اعمٜم٤مط، وهؾ اُمتٚمٙمٜم٤م اًم٘مدرة قمغم ذًمؽ ذم اًمٌٚمد اعمٕملّم أو ٓ؟ وٟمحق اًمٜم٤مس ذم شم٘مد

 ذًمؽ--

صحٞمٌح أن اًمٙمثػم ُمـ اًمتج٤مرب ذم اًمت٤مريخ ومِمٚم٧ْم، سمؾ أيمثر دم٤مرب اخلروج قمغم اًمدول وحم٤موٓت 

ًمذي ٟمجح، اًمتٖمٞمػم اعمًٚمح واًمثقرات ذم شم٤مريخ إُمؿ يمٚمٝم٤م يم٤مومره٤م وُمًٚمٛمٝم٤م وم٤مؿمٚم٦م، واًم٘مٚمٞمُؾ ُمٜمٝم٤م هق ا

ع، وُمـ اًمّمٕمقسم٦م سمٛمٙم٤مٍن ٟم٘مْمٝم٤م وإزاًمتٝم٤م، وًمٙمـ هذا اموم٢من اًمدول راؾمخ٦م يمام ىم٤مل قمٚمام  اًمت٤مريخ وآضمت

هذا اًمٓمريؼ أو نريٛمف ٓ ي٘متض إـمال. اًم٘مقل سم٠من ـمريؼ اخلروج اعمًٚمح وم٤مؿمؾ، واًمتٜمٗمػم ُمٓمٚم٘م٤م ُمـ 

٧ٌّم ذم إُمر وقمدم اًمتّنع، سمؾ ُم٤م ي٘متْمٞمف ذًمؽ هق ُمزيد آطمتٞم٤مط واحلذر ذم اًمت٘مدير و ؛واعمٜمع ُمٜمف اًمتث

ا ُمٝمّؿ ًمٚمٕم٘مال  وُمٕمروم٦م أن إُمر ًمٞمس سم٤مللّم اًمًٝمؾ، وأنف يتٓمٚم٥م ُمـ آؾمتٕمدادات ُم٤م يٜم٤مؾمٌف، وهذ

 !واًم٤ًمدة اًمٜمٌال -

 -واحلؼ دائام ذم اًمٕمدل واًم٘مًط وهق وؾمط سملم ـمرذم اعومراط واًمتٗمريط

  رّب ؾمقاه- ٞمؼ، ٓ إ  همػمه وٓوهق وطمده وزم اًمتقوم، واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ
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: الثاوٓ عشسالضؤال ]
] 

 ردءت يسٓ ؤسحلٔ تتحسث يي خلًأٖ ز٘ي ؤّل خلًلن ٍخلزْدز, ٍؤى  :شبكت أوا المسلم

خلصٗي -خض خلصٕ ٗلتوسِ خلوزدّسٍى لًلودجْن خلًأٖ زٌْ٘ود ٖس خظزخزت سَءٖخ, ٍؤى خإليص

ٗوٛي ؤى ٗٔلتوس هخلِ لُ٘طّن هي يلودء خألهٔ؛ ْلن أ َٗٛى  -ٌٗهطٍى لٓٛط خلزْدز

 شلٙ؟ ٍلودشخ تَُْى ؤذكدء يلودء خلزْدز ٍتؿرن ؤذكدء َ٘طّن هي خلًلودء؟
 

 :خ عطية اهللشـيال

طم٘مف  ضم٥م قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ أن ٟمٕمٓمل يماًل ، ووان ُمـ إظمٓم٤م ، وإظمٓم٤م  ُمتٗم٤موشم٦مأن٤م ٓ أريد أن أهقّ 

وٟمٜمّمٗمف، وإٟمام اًمذي وىمع ُمٜمل هق ؿمٌٞمف إمم طمد ُم٤م سم٘مقًمٜم٤م ًمٚمٛمريض أو اعمٌتغم: سمًٞمٓم٦م إن ؿم٤م  اهلل! وأن٤م 

أرى ي٤م أظمل أن إظمٓم٤م  وىمٕم٧م ُمـ اًمٓمروملم، اهلل أقمٚمؿ هؾ هذا أيمثر أو هذا؟ ذًمؽ ٓ أريد أن أريمز 

 يمام ذيمرت- شاًم٤ٌمدي؟ُمـ »وٓ أراه ُمدظمال ًمإلصالح، ويمذًمؽ  قمٚمٞمف،

وأرضمق أٓ يْمٓمر  أظمل إمم اًمٖمقص ذم ذيمر شمٗم٤مصٞمؾ إظمٓم٤م  واعمٕم٤مي٥م واًمت٘مّمػم، وٓ واهلل ٓ 

 ، وإٟمام: اأهدد أطمدً 

اًمٕم٤مئ٥م ٕنٜمل ؾم٠مبدو ذم صقرة  شؾم٠مرسمح أن٤م اًمٕمٞم٥م»، وشقريُمـ خمً»ٕنف طمٞمٜمئذ ؾمٞمٙمقن  :أوٓ

ن٤م أطم٤مذر اًمقىمقع ومٞمف، وًمق يمٜم٧م أن ذم ! وهذا ًمٞمس ُمقىمػ َٟمَّمٍػ، وإٔهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٓم٤مقمـ ومٞمٝمؿ-

إن٤ٌمر أو اًم٘م٤مئؿ أو اعمقصؾ أو ذم شمقرا سمقرا أو زاسمؾ أو سم٤ميمتٞم٤م ًمرسمام يمٜم٧م ذم طمّمـ طمّملم!- وم٢م  رأج٧م 

وهؿ ، وإن شمٙمٚمؿ سمحؼ، أُم٤م اعمج٤مهدون ومال طمرُم٦م لؿ قمٜمد إيمثريـ يمام ًمٚمٕمٚمام ، ٤ماعمتٙمٚمؿ ذم اًمٕمٚمام  حم٤مَرسمً 

 ! -٤م٤ٌمطًم قمٜمد أيمثر اًمٜم٤مس محًك ُمًت

صحٞمح أن اًمٕم٤ممل ي٘مض اًمًٜملم اًمٓمقيٚم٦م ذم اًمٙمد واجلد وآضمتٝم٤مد واًمًٝمر واًمّمؼم  ؛وي٤م أظمل احلٌٞم٥م

، وًمٙمـ ُم٤م ذيمرشمف قمـ اعمج٤مهديـ إٟمام يٜمٓمٌؼ قمغم اجلٜمقد وىمقاقمد اعمج٤مهديـ، وأُم٤م ٤مطمتك يّمػم قم٤محً 

 إُم٦م شم٘مقل اًمٙمٚمٛم٦م ومٞمًٛمع ل٤م يمٌػما ذم اىم٤مئدً  اًمزقمام  ومٝمؿ صٜمُق اًمٕمٚمام ، ومٚمٞمس ُمـ اًمًٝمؾ أن شمّمػم زقمٞماًم 

! هذا يًّٛمك اًمري٤مؾم٦م واًمنمف واًمزقم٤مُم٦م ويٓمٞمٕمقٟمؽ ونٛمك ل٤م ُمٜمٝمؿ إنقف!أخقف ورسمام ُماليلم 

 ًٓ ذم  ٤موطم٘مقىمً  ٤موم٢من ًمف ُم٘م٤مُمً  ٤مص٤محلً  واًم٘مٞم٤مدة واعمُٚمؽ، واهلل ي١ميت ُمٚمٙمف ُمـ يِم٤م ، وطمٞمٜمام يٙمقن اعمٚمؽ قم٤مد

 ! قات وضمٝمد ٓ ي٘مؾ قمـ ضمٝمد اًمٕمٚمام -ْم٤م ًمًٜمقات وؾمٜمديٜمٜم٤م وذم يمؾ قمرٍف، وهذا يمام شمٕمٚمؿ  ت٤مج أج
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 ومال يقضمد زقمٞمؿ ًمٚمجٝم٤مد ٟم٤مل ُمثؾ هذه اعمٙم٤مٟم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م ذم أج٤مم! 

وإٟمام هق اعمٞمدان اًمذي يٜمج٥م اًم٘م٤مدة يمام ي٘م٤مل؛ اًمّمؼم وطمًـ اًمدي٤مٟم٦م واؾمتٞمٕم٤مب اًمٜم٤مس واجلد 

 وىمٌؾ ذًمؽ يمٚمف شمقومٞمؼ اهلل-  وآضمتٝم٤مد وُمٚمٙم٤مت ومٓمري٦م وُمقاه٥م--

 ويمذًمؽ أهؾ اجلٝم٤مد--، ٤مصؾ أن أهؾ اًمٕمٚمؿ درضم٤مت، ُمٜمٝمؿ اًمٙمؼما ، وُمٜمٝمؿ دون ذًمؽواحل

اًمتٕمٛمؼ ذم ذيمر اعمٕم٤مي٥م وإظمٓم٤م ، وٓ أراه ؾمٌٞمال ًمإلصالح يمام ىمد ذيمرشمف-  ٕنٜمل ٓ أطم٥م :وصم٤مٟمٞم٤م

قمـ  وأن٤م ي٤م أظمل ىمٚم٧م إٟمٜمل قمٜمدُم٤م أذيمر اعمج٤مهديـ وم٢مٟمام أريمز قمغم ىمٞم٤مداهتؿ وؾم٤مداهتؿ، ومال قمؼمة سمام يّمدر

اًمٙمثػميـ هـ يٜمتًٌقن ًمٚمجٝم٤مد ُمـ همػم اًم٤ًمدات ووم٘مٝم٤م  اًم٘مقم، وُم٤م وىمع ُمـ ه١مٓ  اًم٤ًمدات يٛمٙمـ 

، ورد سمٕمْمف وإٟمٙم٤مره، وأظمٓم٤مؤهؿ هل إظمٓم٤م  اًمتل  ـٍ قمالضمف وإصالطمف وومٝمؿ سمٕمْمف قمغم وضمف طمً

اًمديمتقر  ومٛمثال: قمٜمدُم٤م ي٘مقل ؛وهق ُم٘مّمقدٟم٤م سم٤معمٕم٤مجل٦م واعصالح ،ٟمتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م، وذم اًمٜمٝم٤مي٦م هق حمّمقرٌ 

عمز ومٞمف اًمذيـ يتِمدىمقن سم٤مًمؽمسمٞم٦م ويٜمِمٖمٚمقن ا٤م »ًم٘مقل اًمذي ذيمرشمف أن٧م قمٜمف ُمـ أنف أجٛمـ ُمثؾ هذا ا

 -شٚمام وي٠مهون مظمرواًمٙمٗم٤مر  تٚمقن ذم يمؾ يقم سمٚمدا وي٘متٚمقن ُمً

 : ي٤م ديمتقر سم٤مرك اهلل ومٞمؽ هذا ظمٓم٠م ُمـ وضمٝملموم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل ًمف: 

ويمؾ ُمٞمّن ح٤م ظمٚمؼ ًمف، ويمؾ يٕمٛمؾ ذم  : أن اًمٜم٤مس ُمِم٤مرب وُمقاه٥م وختّمّم٤متاًمقضمف إول

ومٚمٜمتٙم٤مُمؾ سمدل أن ٟمتداسمر وٟمتٜم٤مطمر، ويمام أن اعمج٤مهديـ قمغم صمٖمر قمٔمٞمؿ وم٢من اًمٕمٚمام  واًمدقم٤مة ذم يمؾ  ؛ضم٤مٟم٥م

 اًمٌالد يمذًمؽ، ومال شمٕم٤مرض، سمؾ شمٜمّقع وشمٙم٤مُمؾ- 

: ُمـ ضمٝم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م، ومٝم٥م أن يمالُمؽ صحٞمح ذم ٟمٗمس إُمر، وأن ُمـ وصٗمتٝمؿ اًمقضمف اًمث٤م 

-- هؿ يمام شمراهؿ: ُم٘مٍّمون شم٤مريمقن ًمٚمقاضم٥م اعمتٕملّم قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اجلٝم٤مد، سم٤مًمؽمسمٞم٦م وآٟمِمٖم٤مل ا٤مسم٤مًمتِمد. 

ئٝمؿ  أو طمتك ُمًٞم١مون ًمٚمجٝم٤مد وأهٚمف، ه٥م أهنؿ يمذًمؽ؛ وم٢من اًمًٞم٤مؾم٦م واحلٙمٛم٦م ذم شم٠مخػ اًمٜم٤مس واطمتقا

ؾ شمٚملم وأصؾ اًمتٌِمػم وقمدم اًمتٜمٗمػم ي٘متض ُمٜمؽ أؿمد آىمتْم٤م  أن شمٕمرض قمـ هذا اًمٙمالم وٓ شم٘مقًمف، سم

اًمٕم٤ٌمرة وشمٚمٓمػ اخلٓم٤مب وشمثٜمل قمغم اًمٜم٤مس سمام ومٞمٝمؿ ُمـ ظمػم وشمٖمض قمـ اًمٜم٘مص واًمْمٕمػ، وشم٠مظمذ 

 داُمقا سمحٛمد اهلل مل يٜمّمٌقا أنٗمًٝمؿ حلرسمؽ وقمداوشمؽ-  اًمٕمٗمق، ُم٤م

 هذا هق اًمذي ٟمريد أن ٟم٘مقًمف ًمٚمٛمج٤مهديـ، وٟمقصٚمف إًمٞمٝمؿ-- 

 ٤م ُمـ اًمقاوح٤مت- يٜمٌٖمل أن ٟمٙمقن ىمد ٟمْمجٜم٤م، وص٘مٚمتٜم٤م اًمتج٤مرب، وص٤مرت هذه قمٜمدٟم

 أن شمٔمؾ هذه إظمٓم٤م  شمتٙمرر-- اإٟمف ُمـ اًم٘مٌٞمح ضمدً 

 لذه اعم٠ًمخ٦م، ومٚمٚمف احلٛمد- ٤مواحلؼ أن ىمٞم٤مدات اعمج٤مهديـ ص٤مروا أيمثر إدرايمً 

 وهذا يٕمرومف ُمـ قمرومٝمؿ ُمـ ؾمٜمقات ويت٤مسمع ُم٤م يّمدر قمٜمٝمؿ أن- 
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ٍل شمًتدًّمقن سمف قمغم ُم٤م ذم هذا اًم٤ٌمب، وؾم٠مطمّدصمٙمؿ سمٛمث٤م ٤موواهلل ي٤م إظمقة إٟمٜمل أقمرف اًمتٖمػم واوحً 

وّسح اذا ًمٌٕمض  ،شاحلّم٤مد اعمرّ »ىمد شم٠مؾّمػ قمغم شم٠مخٞمٗمف يمت٤مب  ηورا ه وهق أن اًمديمتقر أجٛمـ 

اعظمقة اًمث٘م٤مت وٟم٘مٚمقه زم، وىم٤مل ًمق اؾمت٘مٌٚم٧م ُمـ أُمري ُم٤م اؾمتدسمرُت ُم٤م يمتٌتف، ورمه ٓ خيدم ُمّمٚمح٦م 

 ذًمؽ- وهٜم٤مك أؿمٞم٤م  همػم  -اعؾمالم واعمًٚمٛملم اًمٕم٤مُم٦م، وًمٞمس ُمـ احلٙمٛم٦م-

ىم٤مًمف ذم وىم٧م اًمٕمّز ويم٤مُمؾ احلرّي٦م واًمتٛمّٙمـ، ذم وىم٧م  ηوهذا اًمٙمالم ُمـ اًمديمتقر أجٛمـ 

 ـم٤مًم٤ٌمن قم٤مم أخٗملم أو ىمٌٚمٝم٤م- 

ومٜمحـ ٟمريد أن ٟمقصؾ عمِم٤مخيٜم٤م ودقم٤مشمٜم٤م وقمٚمامئٜم٤م ذم يمؾ ُمٙم٤من أن ٓ  ؛جل٤مٟم٥م أظمروهٙمذا قمغم ا

ؤيمؿ وإظمقاٟمٙمؿ لؿ قمٚمٞمٙمؿ طمؼ يمٌػم، ومٝم١مٓ  أبٜم٤م ؛ذًمقا إظمقاهنؿ وإن أظمٓم٠موا وضمٝمٚمقا يتّنقمقا وٓ خي

  [٧6اًمًجدة: ] ژ ﮶ ﮵ ژ ُمٙم٤مهنؿ ذم إُم٦م وطمًـ سمالئٝمؿ، و ومْمال قمـ طمرُمتٝمؿ يمٛمج٤مهديـ، وقمٔمؿ

 ! وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت شمٜمٌئؽ- [٧2اًمتقسم٦م: ] ژ--ڭ  ڭ ڭ ژ  [25اًمٜم٤ًم : ] ژ ٻ ٻ ٱژ

 شمٕمنوا وسمنموا وٓ شمٜمٗمروا، ومٞم٤م قمٚمام ٟم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م ودقم٤مشمٜم٤م: اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم، ينوا وٓ

، وقمٚمٞمٙمؿ سم٤مًمًٙمقت إن همؿ إُمُر، وطم٤موًمقا أن شمٗمٝمٛمقا أيمثر وأيمثر َٟمٙمؿ وأبٜم٤م يمؿ  وٓ شمًتٕمجٚمقا إظمقا

 ! اعمج٤مهديـ--

هٜم٤مك شمرؾّم٤ٌمت يمثػمة وأؾم٤ٌمب قمديدة وشمرايمامت ُمٕم٘مدة أدت إمم اًمٗمجقة سملم أهؾ  ؛أظمل اًمٙمريؿ

هذا، وهٜم٤مك أؿمٞم٤م   ّمقُم٤مت وقمداوات، وٟمحـ ٟمٕمرفاًمٕمٚمؿ وأهؾ اجلٝم٤مد، وهٜم٤مك أطمٞم٤مٟم٤م ُمِم٤مطمٜم٤مت وظم

 ! ُم١مؾمٗم٦م واهلل--

ًمٙمـ، هذا يمٚمف مل يّمّد اًمٙمثػميـ ُمـ أهؾ اخلػم وأهؾ احلؼ واعٟمّم٤مف ذم اًمٓمروملم أن يٕمرومقا ًمٙمؾ 

 ذي طمؼ طم٘مف، ومل يٖمّرهؿ، ومل يثٜمٝمؿ قمـ اًمٕمٛمؾ ًمإلصالح وشم٠مخٞمػ اًم٘مٚمقب- 

٧م شمٕمرف اعمِم٤ميمؾ واًمٕمداوات سملم ـمقائػ اًمًٚمٗمٞم٦م ا٤مشملم اًمٓم٤مئٗمتلم وم٘مط، وم٠من ٤مظم٤مًص  ا وهق ًمٞمس أُمرً 

 -اًمخ لم ويمذا، وسملم اًمتٌٚمٞمغ وهمػمهؿ--واعظمقان، وسملم اعظمقان واجلٝم٤مديلم، وسملم اًمتحريري

 !وذم يمؾ سمٚمد ُمـ ذًمؽ، ُم٤م ؿم٤م  اهلل وىمّدر-

ه، ويم٤من  إٟمف ضمز  ُمـ اظمتالف إُم٦م إوؾمع، وٟمحـ ُمٌتٚمقن سمف، واعمٗمٚمح ُمـ طم٘مؼ احلّؼ، ومل يّتٌع هقا

 وأصح٤مسمف-  قمغم ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف اًمٜمٌل 

وأُم٤م ُم٤م ذيمرشمف ُمـ أنؽ شمٔمـ أن اًمديمتقر أجٛمـ هق اًمرضمؾ إول  ؛: أظمل اًمٙمريؿُمالطمٔم٦م قم٤مسمرة

وإٟمام  ،ؽ وًمٚم٘مرا  إن هذا سمٕمٞمد قمـ اًمقاىمعواعمحرك ًمٚم٘م٤مقمدة، وم٢من يم٤من هيٛمؽ رأجل وم٤مؾمٛمح زم أن أىمقل ًم

رضمؾ إول واعمحرك هق اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م، وهؿ ذم ئمٜمف يمذًمؽ ُمـ ٓ يٕمرف اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م، سمؾ احلؼ أن اًم
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 طم٘مٞم٘متٝمؿ يمام هؿ ذم شمرشمٞمٌٝمؿ اعمٕمٚمـ- 

٦م وهمػمه٤م ُمـ وإن ًمٚمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م ُمـ ىمقة اًمِمخّمٞم٦م وُمقؾمققمٞم٦م اعمٕمروم٦م واحلزم ذم اًمرأي وقمٚمق الٛم

ومٚمٞمس ُمـ اًمًٝمؾ أن ي٘مقده أطمد أو ي١مصمر ومٞمف سمًٝمقًم٦م، صحٞمح أن اعٟم٤ًمن سمٓمٌٕمف  ؛ا واومرً  ٤ماًمٗمْم٤مئؾ طمٔمً 

ويت٠مثر، ويمؾ ىمريـ سم٤معم٘م٤مرن ي٘متدي، ًمٙمـ ُمـ اًمّمحٞمح أجْم٤م أن إقمغم وإومْمؾ ىمد يت٠مثر سم٤مٕدٟمك ي١مصمر 

 واهلل أقمٚمؿ-  -وإىمؾ، ويٌ٘مك هق إقمغم-

وأن٤م ُمـ أؿمد اًمٜم٤مس يمره٤م ًمٚمخقض ذم هذه إُمقر، وإٟمام ذيمرهت٤م ٕهن٤م ىمٞمٚم٧م وُمـ ىمٌؾ يمرره٤م سمٕمض 

 وسم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ- ، اًمٜم٤مس

 ٓمٞم٦ٌم، واًمٙمامل هلل وطمده، وإٟمام ٟمحـ قمٌٞمده ٟمتٕم٤مون قمغم ـم٤مقمتف- وٟمًٕمد سمٛمذايمراشمٙمؿ اًم

 ٟم٠ًمل اهلل أن يٕمٗمق قمٜم٤م وٞمٕم٤م- 

 

 

 [: الثالث عشسالضؤال ]
 لودشخ أ َٗٛى ٌّد٘ خلورلػَى خلٌدغحَى هي خلكطْ٘ي هوي ٗزطئ  :شبكت أوا المسلم

خلٓطٗٗ٘ي ٍهٌدغحٔ خلٓطٗٗ٘ي؟ ٍّل تهي ؤى خلتسدٚت قطٗٗٔ ضطي٘ٔ  يلى شٚط ؤذكدء

لإلغاح؟ ؤًد أ ؤيٌٖ خلٛام يي خألذكدء يلى خلوأل ٚود ًٗٓلِ خلحوٗى هوي ٗطٗسٍى 

تػٓ٘ٔ خلحسدزدت, زل ؤٖػس تٗطٗط خألذكدء زٍى شٚط خألسودء؛ ٚإى ًَٗل: هي خلوزدّسٗي 

, هي خلًلودء هي ًٗٓل ٚصخ, ًٍٗطض هي ًٗٓلَى ٚصخ, هي خلزْدزٗ٘ي هي َٗٗلَى زٛصخ

 خلركإ زدلسل٘ل, ٍزدألسلَذ خلوازذ خلوْصذ.
 

 :خ عطية اهللشـيال

أن٤م ٓ أىمقل سم٠منٜم٤م ٟمًٙم٧م قمـ إظمٓم٤م  وٚم٦ًم! سمؾ إظمٓم٤م  يذيمر ُمٜمٝم٤م ُم٤م  ًـ ذيمره ًمٖمرض اًمتٜمٌٞمف 

 -ىمػ-ودائٛم٦م ٓ شمتق ةومٝمل دروس ُمًتٛمر ؛ٜمف وُمـ شمٙمرره وًمتّمحٞمح اعمقىمػ ومٞمفقمٚمٞمف واًمتحذير ُم

 ويمؾ ذًمؽ سمح٥ًم اعمٜم٤مؾم٤ٌمت، وسمح٥ًم اًمدروس- 

ًمذيمر  ا وم٢مٟمٜمل ؾم٠مضمد ٟمٗمز ُمْمٓمرً  شوم٘مف اجلٝم٤مد وأطمٙم٤مُمف»أن٤م قمٜمدي درس عظمقا  اًمٞمقم ذم  ومٚمق

سمٕمض إظمٓم٤م  اًمتل شم٘مع ذم هذه إبقاب، وؾم٠مؾمتحًـ اًمتٛمثٞمؾ ا٤م ًمٚمتٗمٝمٞمؿ أوٓ ٕن اعمث٤مل ُمٝمؿ ضمدا ذم 

واًمٜمٝمل قمٜمف وحم٤موًم٦م إيّم٤مل اًمٙمالم ومٞمف إمم أصح٤مسمف وُمـ ُم٤مصمٚمٝمؿ  اًمتٕمٚمٞمؿ واًمتٗمٝمٞمؿ، وصم٤مٟمٞم٤م ًمٚمتحذير ُمٜمف
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 هـ يٛمٙمـ أن ي٘مٕمقا ومٞمف وجيٝمٚمقه، وٟمحق ذًمؽ ُمـ إهمراض واعم٘م٤مصد اعمنموقم٦م- 

وهٙمذا ًمق يم٤من درد ذم اًمتقطمٞمد، وم٢مٟمٜمل ؾم٠مذيمر أُمثٚم٦م ح٤م أراه ُمـ أظمٓم٤م  واىمٕم٦م ذم أبقاب اًمتٙمٗمػم 

 - وهٙمذا- واحلُٙمؿ وهمػمه٤م-

 ُمقارد ذيمر إظمٓم٤م --  ومٝمذا ُمقرد ُمـ

 واًمذي يٜمٌٖمل طمٞمٜمئذ أن شمذيمر إظمٓم٤م  جمردة قمـ أؾمام  أصح٤ما٤م، ُمٝمام أُمٙمـ ذًمؽ، هذا إصؾ- 

 ًمٙمـ ىمد يٙمقن ذم ذيمر آؾمؿ أطمٞم٤مٟم٤م وم٤مئدة وهمرض صحٞمح ومٞم٘مدر سم٘مدره، وهذا ُمٕمروف ذم ُمقاوٕمف- 

ـُ أن ٟمٜم٤مىمِمف قمغم اعمأل وذم اعمٜمتدي٤مت واعم ًُ ج٤مًمس اًمٕم٤مُم٦م، وُمٜمٝم٤م ُم٤م اًمقاضم٥م يمام أن ُمـ إظمٓم٤م  ُم٤م  

ر سم٤مًمٜمّمٞمح٦م، واًمٙمتامن قمـ اًمٕم٤مُّم٦م، وهذا يمٚمف وهلل احلٛمد ُمٕمروف ًمٚمٖم٤مًمٌٞم٦م ُمـ قم٘مال  اعظمقة  ومٞمف اعها

 واًمٜم٤مصحلم وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ- 

ويمذًمؽ قمٜمد اًمتٜم٤مىمش واعمٜم٤مفمرة سملم اًمٜم٤مس سم٤محلؼ، شمذيمر إظمٓم٤م  وشمٌلّم سمنموـمٝم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٕمدل 

 وطمًـ اًم٘مّمد وإدب-

هق ُمقـمـ اًمٜمّمح ُم٤ٌمذة ٕهٚمف صمؿ عمـ يٛمٙمـ أن يٖمؽّموا سمف ُمـ اًمٜم٤مس  :وأومْمؾ ُمقاـمـ ذيمر إظمٓم٤م 

هـ يتٕمٚمؼ اؿ ذًمؽ اخلٓم٠م ذم اًمٕمٛمؾ-- يمام  ّمؾ قمٜمدُم٤م ٟمٙمت٥م ُمقوققم٤م ٟمٜمٙمر ومٞمف ظمٓم٠م وىمع ُمـ 

ومتقى ٘مد ٟمٜمُمٜمف وٟمٜمّمحٝمؿ سمتجٜمٌف، أو قمٜمدُم٤م  ٟمراه ظمٓم٠م، وٟمحذرهؿ ٤مُمٕمٞمٜمً  ٤مؾمٞم٤مؾمٞمً  ٤ماعمج٤مهديـ أو شمٍمومً 

 ؾمٞم٤مؾمّٞم٤م وٟمحق ذًمؽ-  ٤مأو ُمقىمٗمٟمراه٤م ظمٓم٠م ُمـ قم٤مملٍ أو ٟمٜمت٘مد ُمقىمٗم٤م ًمف أو يمالُم٤م ذم سمٞم٤من 

 أُم٤مرس هذا، وزم ُمـ اًمٜم٘مد لذا أُمثٚم٦م هٜم٤م وذم همػم هذا اعمٙم٤من، وهلل احلٛمد-  ,قمـ ؿمخيص,وأن٤م 

ـ : اًمٜمّمح ًمّم٤مطمٌف، وشمٌٞملم اًمّمقاب ًممظمريوم٤معم٘مّمد اًمنمقمل هٜم٤م ُمريّم٥م ُمـ جمٛمقع أُمريـ ُمٝمّٛملم

 طمتك ٓ يٖمؽموا سم٤مًمزًم٦م- 

ئؼ  ُمع ُم٤م يتٌع ذًمؽ ُمـ شمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس ـمرائؼ ًمالقمتذار قمـ اًمٕمٚمام  واعمج٤مهديـ وأهؾ اًمٗمْمؾ، وـمرا

 اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ُمثؾ هذه اًمزٓت وإظمٓم٤م ، وهمػم ذًمؽ- 

ٕنٜم٤م ًمق مل ٟمٜمٙمر ٟمحـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ومل ٟمامرس طمؼ اًمٜم٘مد واعمٜم٤مىمِم٦م، ٕوؿمؽ أن يتقمّم ذًمؽ ُمـ ٓ  ًٜمف 

 هق أىمؾ ُمرشم٦ٌم ذم اًمٕمٚمؿ وهمػمه، وًمٗم٤مشم٧م ُمّم٤مًمح يمٌػمة ًمٚمٛمًٚمٛملم، وهذا ُمٕمروف جمرب- وُمـ 

 وٓ خيٗمك ُمٙم٤مٟم٦م اًمٜم٘مد واعمٜم٤مىمِم٦م واًمت٤ٌمطم٨م حلامي٦م سمٞمْم٦م اًمديـ ُمـ شمٓمر. اخلٚمؾ- 

 ! أتقهؿ أن هذا هٙمـ، أبدا واهلل- واحل٤مصؾ أنٜمل ٓ أدقمق إمم اًمت٤ًميم٧م، وٓ

 أقمرف أنف ًمٞمس واىمٕمٞم٤م-- 

ٌّٝم٧ُم  واًمٌح٨م ذم  شاًمٖمقص»ٓطمظ يمٚمٛم٦م ,اًمٖمقص ذم ذيمر اعمٕم٤مي٥م وإظمٓم٤م   إمم يمراهتل وقمٜمدُم٤م ٟم
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ومال  ؛الدف إؾمٛمك هق إصالح ذات اًمٌلم، يم٤من هذا ذم ُم٘م٤مم شم٠ميمٞمد أن اعم٘مّمقد إقمٔمؿ وشَُمـ اًم٤ٌمدئ»

 ن شَمٕمداد اًمٕمٞمقب واحلرص قمغم شمٕمٞملم اًم٤ٌمدئ سم٤مًمٔمٚمؿ قم٤مئ٘م٤م قمـ اًمقصقل إمم ذًمؽ الدف- قيٙم

اًمتقاصؾ سملم اًمٜم٤مس ُمـ ووع وٚم٦م ُمـ إظمٓم٤م  اعمٝمٛم٦م اًمرئٞمًٞم٦م قمغم سم٤ًمط اًمٜمٔمر،  قمٜمدٓ سمد و

وشمّمحٞمحٝم٤م وسمٞم٤من احلؼ ومٞمٝم٤م واًمقاضم٥م وآشمٗم٤م. قمٚمٞمف، وهذا يًػم قمغم ُمـ يّنه اهلل قمٚمٞمف، واعمٓمٚمقب 

ٜمٍمّن ُمـ قمٜمد اهلل، وًمٞم شمقومٞم٘مٜم٤م إٓ سم٤مهلل وُم٤م اًمٜمٍم إٓ اًمتقيمؾ قمغم اهلل واًمّمد. وطمًـ اًمٜمٞم٦م وم٘مط، وُم٤م

 اهلل ُمـ يٜمٍمه- 

 وقمٚمٞمف وم٠من٤م أدقمق إمم أن ٟمْمع ٟمّم٥م أقمٞمٜمٜم٤م هذه إُمقر:

 أن إظمٓم٤م  يمثػمة وُمؽمايم٦ٌم وُمؽمايمٛم٦م وُمٜمذ أزُم٤من، ُمٜمذ اجلٝم٤مد إومٖم٤م  وىمٌٚمف-  *

 أن إظمٓم٤م  ُمت٘م٤مرسم٦م ُمـ اًمٓمروملم-  *

 الدف- وأن اًمقاضم٥م أن ٟمّمٚمح ذات اًمٌلم، وٟم٘مّرب سملم اًمٓمروملم، وٟمزيؾ اًمقطمِم٦م، هذا هق  *

آشمّم٤مل سمف ُمـ ه١مٓ  وه١مٓ  إمم ذًمؽ سمِمتك اًمٓمر. اعمٛمٙمٜم٦م  وأن يدقمق يمٌؾ ُمٜم٤م ُمـ يًتٓمٞمع *

ويًٕمك ذم شمٗمٝمٞمؿ اعمقاىمػ وشمٖمٚمٞم٥م اًمٕمذر وطمًـ اًمٔمـ، وًمٞمًتٕمٛمؾ طمتك اًمٙمذب ٕضمؾ ذًمؽ، سمٚمَف 

 اًمًؽم واًمتٕم٤مذم- 

٤م  وىمد ىمْمٞمٜم٤م قمغم يمؾ وُمع يمؾ ذًمؽ-- وم٢مٟمٜم٤م واىمٕمٞمقن، وٓ ئمٜمـ سمٜم٤م فم٤من أنٜم٤م ؾمٜمخرج ُمـ هذا اًمٚم٘م

اعمِم٤ميمؾ! وإٟمام هل دقمقة عمـ يٌٚمٖمف، ًمٕمؾ اهلل ي٤ٌمرك ومٞمٝم٤م، ويًّخر ل٤م ُمـ يٙمٛمٚمٝم٤م وي٘مقم ا٤م طمؼ اًم٘مٞم٤مم، 

 ُمـ اعمخٚمّملم اًمٜم٤مصحلم ُمـ اًمٓمروملم وُمـ ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم- 

 وهٜم٤مك ُمالطمٔم٦م أظمرى دىمٞم٘م٦م أرضمق أن أوومؼ حلًـ اًمتٕمٌػم قمٜمٝم٤م، وسم٤مهلل أؾمتٕملم: 

 إظمٓم٤م  اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمٜمٔمري٦م، وهق ُم٤م ي٘مع ذم اًمٕم٤مدة ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ طملم ي٘مع، خيتٚمػ وهل أن اًمٙمالم ذم

 ذم ر  دىمٞمؼ قمـ اًمٙمالم ذم إظمٓم٤م  اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل شم٘مع ذم اًمٕم٤مدة وإيمثر ُمـ اعمج٤مهديـ طملم شم٘مع- 

، اوهذا اًمٗمر. هق: أنٜم٤م قمٜمدُم٤م ٟمتٙمٚمؿ ذم ٟم٘مد رأي أو شمٍمف ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم اعمٞمدان ٟمٙمقن أيمثر طمذرً 

ئؿ، ووىمقع اًمتثٌٞمط واًمتخذيؾ ُمـ دون أن  ح٤مذا؟ ٕنٜم٤م ٟمخِمك اًمٗم٧ّم ذم اًمٕمْمد، وٟمخِمك شمقهلم اًمٕمزا

ٟمِمٕمر، وٟمخِمك أن ٟمْمٕمػ ُمقىمػ اعمج٤مهديـ اًمذيـ هؿ ذم أُمّس احل٤مضم٦م أن وهؿ ذم ؾم٤مطم٦م احلرب 

رة وجيقدون سم٠مرواطمٝمؿي٘مٗمقن أُم٤مم ضمٞمقش إ ٛم٦م ذم أُمس احل٤مضم٦م إمم يمؾ دقمٍؿ ُمٜم٤م ويمؾ يمٚم ؛قمدا  اجلرا

 ! ئٝمؿ اًمقاوح٦م ومْمال قمـ اعمحتٛمٚم٦م--ـمٞم٦ٌم ودقم٤م  وٟمٍٍم وذّب قمٜمٝمؿ وؾمٙمقت طمتك قمـ أظمٓم٤م

 ومٛمراقم٤مة هذا، واًمِمٕمقر اذه اعم١ًموًمٞم٦م ر  ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م- 

هق سمخالف ُم٤م إذا اٟمت٘مدٟم٤م رأي اًمٕم٤ممل وٟم٤مىمِمٜم٤مه، وم٢مٟمف ًمٞمس ومٞمف هذه اعمح٤مذير ذم  ,ذم اًمٖم٤مًم٥م,وهذا 
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 نف ذم سمٕمض احل٤مٓت يٙمقن يمذًمؽ أجْم٤م- اًمٖم٤مًم٥م، وأىمقل ذم اًمٖم٤مًم٥م، ٕ

ٌّف ًمف إظمقا  ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ وأهؾ اًمرأي واًمٜمّمٞمح٦م-   ومٝمذا ذم ٟمٔمري ُمٝمؿ ضمدا أن يتٜم

 --اوم٠مرضمق ُمـ إظمقا  أن يت٠مُمٚمقه ضمٞمدً 

ٌّٝم٧م إظمقا  ومٞمام ؾمٌؼ إمم أن ُمـ احلٙمٛم٦م وُمـ أظمال. احلرب قمٜمد إُمؿ يمٚمٝم٤م اًمًٙمقُت قمـ  وىمد ٟم

اعمقاضمٝم٤مت ُمع اًمٕمدو، طمتك شمْمع احلرب أوزاره٤م، صمؿ يٛمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٜم٤مىمش ذيمر إظمٓم٤م  أثٜم٤م  اعمٕم٤مرك و

 إظمٓم٤م  وٟمح٤مؾم٥م اعمخٓمئلم وُم٤م ؿم٤مسمف- 

صحٞمح أنٜم٤م ذم أطمقال ُمـ احلرب ٓ شمٙم٤مد شمٜمتٝمل، ًمٙمـ يمؾ ر  ي٘مدر سم٘مدره، وطم٤مًم٦ٌم دون طم٤مًم٦ٍم، 

 واهلل أقمٚمؿ- ، ن٤مةّمحٞمح عمـ شم٠منك وختّٚمؼ سم٤محلٚمؿ وإوهٜم٤مك دائام وُمرص ًم٘مقل اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم وًمٚمت

 وضمزايمؿ اهلل ظمػما وسم٤مرك ذم ضمٝمقديمؿ- 

 وٟم٠ًمل اهلل أن يتقٟٓم٤م ويتقٓيمؿ سمرقم٤ميتف وشمقومٞم٘مف، إٟمف ًمٓمٞمػ سمٕم٤ٌمده سمّر رؤوف رطمٞمؿ- 

 

 

 [: السابع عشسالضؤال ]
  ــلم ــا المس ــبكت أو ٓ   :ش ــدْط ــي خلطــًَذ خلٛ ــاخل ي ــ , س ــد حٛ ــَقٖ  ٍه ن خلٗطؾــدٍٕ ٍخلس

 ٍؤهخدلْود؟ ٍّل ٗزَظ تٛٓ٘طّود؟
 

 :خ عطية اهللشـيال

، وقمـ ,ٚمٞم٦م، سمالد اًمٖمربؿمٕمقب سمالد اًمٙمٗمر إص ـ اعم٘مّمدوأفم,قمـ اًمِمٕمقب سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم١ًمال 

 - شاًمٌقـمل»و شاًم٘مرو٤موي»

ٕمٚمام  وم٢مٟمٜمل أرؿمُد وم٘مط إمم اًمرضمقع ًمٚمٕمٚمام  وؾم١مالؿ طمقل هذه اعم٤ًمئؾ، ارضمع إمم ُمـ شمثؼ ومٞمف ُمـ اًم

 واؾمتٗمتٝمؿ، وسم٢مُمٙم٤مٟمؽ أن شمًتٗمتل أيمثر ُمـ واطمٍد ُمـ اًمٕمٚمام  ًمق أتٞمح ًمؽ ُمـ أضمؾ اًمت٠ميمد- 

 وأن٤م سم٤مًمٓمٌع قمٜمدي اظمتٞم٤مري وىمٜم٤مقمتل اخل٤مص٦م، وًمٙمـ ًمٞمس زم أن أومتل اًمٜم٤مس، واًمٕمٚمام  ُمقضمقدون- 

ؿ أو همػمهؿ وهٙمـ أن أنٌف وم٘مط ومٞمام يتٕمٚمؼ سم١ًماًمؽ اًمث٤م  إمم أنف ىمد شمقضمد سمٕمض اعمزاًمؼ ًمٚمٛمِم٤مر إًمٞمٝم

ٟمحٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م سم٠مهن٤م يمٗمر، ًمٙمـ شمٌ٘مك ُم٠ًمخ٦م شمٙمٗمػم اًمِمخص اعمٕملم ُم٠ًمخ٦م أظمرى، وهذا ر  سمال ؿمؽ 

ُمٕمٚمقم قمٜمديمؿ وقمٜمد قمٛمقم اعظمقة ًمٙمـ ٟمح٥م دائام اًمتذيمػم سمف، واًمتذيمػم سم٠من احلٙمؿ سم٤مًمتٙمٗمػم ظمٓمٌر وٓ 

 ٟمٕمدل سم٤مًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ؿمٞمئ٤م-
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أؾمتح٥م عظمقا  اعمج٤مهديـ وهمػمهؿ ُمـ ؾم٤مئر اعمًٚمٛملم : وهق أنٜمل ذم ُمثؾ هذه اعم٤ًمئؾ وشمٜمٌٞمف مظمر

 أن يٙمتٗمقا سم٤محلٙمؿ قمغم إومٕم٤مل، وٓ يتٕمٜمّتقا ويٍّموا قمغم احلٙمؿ قمغم إؿمخ٤مص، وٓ ؾمٞمام ُمـ قم٤موم٤مٟم٤م

 اهلل ُمـ ُم٘م٤مرسمتف وُمالسمًتف ذم اًمقاىمع واعمٞمدان- 

أن شمٕمرف أن اًمِمخص سم٤محلد إدٟمك ُمـ احلٙمؿ اعمًتٞمَ٘مـ، وأقمٜمل سمف أنؽ يٙمٗمٞمؽ  ٤موأن يٙمتٗمقا أجًْم 

 ! ثػمة، وأنف خُيِمك قمٚمٞمف ُمـ اًمٙمٗمر-اًمٗمال  ُمٜمحرف قمـ اًمديـ، و٤مٌل، قمٜمده والٓت يمٌػمة ويم

 وسم٤مًمت٤مزم دمتٜمٌف ونذر ُمٜمف-- ومٝمذا اًم٘مدر يم٤مٍف وسمريم٦م وهلل احلٛمد- 

ر قمغم اجلزم سمٙمٗمر ومالن أو قمالن )ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦م وهـ يٜمت٥ًم إمم اًمديـ واًمدقمقة هـ  أُم٤م اعسا

ٕن هذه  ؛ٓمر اًمٕمٔمٞمؿ وه٤م ٓ ٟمٗمت٠م ٟمحذر ُمٜمفُمٜمٝمؿ أظمٓم٤م  نتٛمؾ شمٙمٗمػمهؿ( وم٢من هذا ُمـ اخل وىمٕم٧م

٧ٌّم ذم ُمٕمروم٦م طم٤مل  اعم٤ًمئؾ هل ذم إصؾ ُمـ سم٤مب اًم٘مْم٤م  ٓ اًمٗمتقى، وُمٝمام يٙمـ ومٝمل نت٤مج إمم شمث

 اًمِمخص وإصم٤ٌمشم٤مت وسمٞمٜم٤مت ح٤م صدر ُمٜمف، سمٕمد ُمٕمروم٦م طمٙمؿ ُم٤م صدر ُمٜمف ذم اًمنمع- 

 ٤مص وإطمقال واًمّمقر خمتٚمٗم٦م، وًمٞم٧ًم ذم درضم٦م واطمدة- وٓ ؿمؽ أن إؿمخ

م-   وم٘مد يٙمقن يمٗمر سمٕمض إؿمخ٤مص ه٤م قُمرف واشمْمح طمتك ًمٚمٕمقا

 وهٙمذا--  ،٤ٌمؾم٤م واطمتامٓ ومٚمٞمؽمك ٕهؾ اًمٕمٚمؿوُمٜمٝم٤م ُم٤م يٙمقن أىمؾ فمٝمقرا وأيمثر اًمت

تنع، ُمقضم٥ٌم ًمتامم احلذر واًمت٠م  وقمدم اًم ,قمٜمد اًمٕم٘مال  احلريّملم قمغم ديٜمٝمؿ وأظمراهؿ,وهذا 

  !وـمٚم٥م اًمًالُم٦م-

ـْ ٓ ومٚمٞمٕمرف ىمدر ٟمٗمًف  ومَٛمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمٜمٔمر وشمٌلّم ًمف يمٗمُر اًمِمخص اعمٕملّم ؾم٤مَغ ًمف اًم٘مقل سمف، وَُم

 وًمٞمٚمزم اًمًٙمقت وآيمتٗم٤م  سم٤محلد ااعمًتٞمَ٘مـ يمام أذُت إًمٞمف- 

عم٤ًمئؾ وأؿمد ُمٜمف ظمٓم٠م سمؾ هق آٟمحراف اخلٓمػم واًمْمالل اعمٌلم واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل أن دُمٕمؾ ُمثؾ هذه ا

يم٤معم٤ًمئؾ اًم٘مٓمٕمٞم٦م اعمحٙمٛم٦م ذم ديـ اهلل شمٕم٤ممم، وُيٛمَتحـ ا٤م  ,ه٤م ُ تَٛمُؾ ,أقمٜمل شمٙمٗمػم ومالن أو قمالن 

 !وشمقىمد ُمـ أضمٚمٝم٤م ٟمػمان احلروب-! اًمٜم٤مس، ويّمٜمّٗمقن قمغم أؾم٤مؾمٝم٤م، ويٕم٘مد قمٚمٞمٝم٤م اًمقُٓ  واًمؼما ،

ُمـ اًمتحذير ُمٜمف د ٓ سمومٝمذا وسم٤م  ظمٓمػم وُمرض ومّت٤مك طملم شمٌتغم سمف ؾم٤مطم٤مت اًمدقمقة واجلٝم٤مد، 

 واهلل وزّم اًمتقومٞمؼ-  ،ونّملم ؿم٤ٌمسمٜم٤م وأضمٞم٤مًمٜم٤م ُمٜمف

سم٤محلٚمؿ وإن٤مة، وشمرك اًمٓمٞمش  ٙمؿقمٚمٞم هؾ اًمٕمٚمؿ؛ع إمم أًمٙمؿ ومٞمف اًمرضمقوإمم اًمقىم٧م اًمذي يتًٜمّك 

 واًمٕمجٚم٦م، وًمٞمتذايمر ُمع إُمثؾ وم٤مُٕمثؾ، ُمع ُمٕمروم٦م أهن٤م ُم٠ًمخ٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٌح٨م أيمثر وًمتٖمػم رأجف ومٞمٝم٤م- 
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 [: اخلامش عشسل الضؤا]
 ؟خلوزدّسٗيّل َكت ْتَ  خلط٘د خلًٔٗا ٚل خلطسِ خلوخدضٓ يلى  :شبكت أوا المسلم 

 

 :خ عطية اهللشـيال

ٞمٛمٙمـ أٓ شمٙمقن همٓم٧م يمؾ اًمِمٌف اعمث٤مرة، واًمِمٌف ٓ شمٜمتٝمل! ًمٙمـ أمهٞمتٝم٤م هذا اًم١ًمال؛ وم صسمخّمق

 جٞمد ُمـ قم٤ممل ُمٕمتؼم- أهن٤م ومتقى وشم٠مصٞمؾ وشم٠م

واقمٚمؿ أظمل اًمٙمريؿ أن اخلالف ذم شم٠مصٞمؾ هذه اعم٤ًمئؾ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م هق أؾمٝمؾ اعمٓم٤مًم٥م سم٢مذن 

اهلل، وم٢مهن٤م ُم٤ًمئؾ ُمٌحقصم٦م ُمٓمروىم٦م ىمد ـُمٌخ٧م وٟمْمج٧م واؾمتقت ُمـ ىمديؿ اًمزُم٤من قمغم أجدي وم٘مٝم٤م  

وإٟمام اعمٓمٚم٥م اًمّمٕم٥م اًمذي  ، واًمٜمقازل ومٞمٝم٤م ٓ شمٙم٤مد شمقضمد ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م اعمحْم٦م،اعؾمالم 

 جئ ی ژهق حمقر ظمالف اعمختٚمٗملم هق ذم اًمٜمٔمر اًمًٞم٤مد اًمنمقمل-- واهلل ال٤مدي إمم ؾمقا  اًمًٌٞمؾ، 

 -[احلنم] ژ  حب جب يئ ىئ مئ حئ

 
 

 [: الضادس عشسالضؤال ]
 شقدلسدى»ساه٘ٔ هى ى خإلهدضٓ ؤُْدًستدبْٖ  ت ض٘رٌدّل خضتُل :شبكت أوا المسلم 

 ٕ هزدل هي هزدأت خلسٍلٔ خلَل٘سٓ خلٓٗ٘سٓ؟ؤْٖ 
 

 :خ عطية اهللشـيال

دُم٧م ىمد ؾم٠مخ٧م وم٢من  ال أدري إن يم٤من ومٞمف وم٤مئدة يٖمٗمر اهلل ًمٜم٤م وًمؽ، ًمٙمـ ُم٤ملذا اًم١ًمال؛ ومسم٤مًمٜم٦ًٌم 

د وشمّمحٞمح ذم إقمداد اعمٜم٤مه٩م، ويم٤من اًمٕمٛمؾ هق شمرؿمٞم شوزارة اعمٕم٤مرف»اًمٕمٌد اًمٗم٘مػم اؿمتٖمؾ ُمٕمٝمؿ ذم 

ُمٜمٝم٩م اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م ًمٙم٤موم٦م اًمًٜمقات ُمـ آسمتدائٞم٦م واعقمدادي٦م، ُمع ومريؼ قمٛمؾ ُمـ اعمقًمقي٦م وأهؾ اًمٕمٚمؿ 

اًمّم٤محللم ٟمحًٌٝمؿ يمذًمؽ، ٟم٠ًمل اهلل أن  ٗمٔمٝمؿ وخيتؿ ًمٜم٤م ولؿ سم٤محلًٜمك، واحلٛمد هلل شمؿ إٟمج٤مز اًمٕمٛمؾ 

شمٕمٚمٛمقن، وهلل إُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ  يم٤مُمال شم٘مري٤ٌم وىمدُم٧ْم أوائٚمف عمٓمٌٕم٦م اًمدوًم٦م، طمتك يم٤من احل٤مدث اًمذي

سمٕمد- يمام يم٤مٟم٧م هٜم٤مك سمٕمض إقمامل إظمرى اعقمالُمٞم٦م واًمدقمقي٦م وهمػمه٤م، ٟم٠ًمل اهلل أن يٛمـ سم٤مًم٘مٌقل 

 -واًمٕمٗمق، وٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم أن يٕمٞمد دوًم٦م اعؾمالم ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وذم ؾم٤مئر اًمٌالد أومْمؾ وأىمقى وأقمز وأيمرم-

 ا-وضمزايمؿ اهلل ظمػمً  ،مُملم
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 [: ضابع عشسالالضؤال ]
 هد ضؤٗٛن ْٖ خلًول خلزوديٖ؟ ٍّل ٗػح خلزْدز زسًٍِ؟ :شبكت أوا المسلم 

 

 :خ عطية اهللشـيال

ٕنف وؾمٞمٚم٦م ًمٚمجٝم٤مد، واًمقؾم٤مئؾ ل٤م طمٙمؿ اًمٖم٤مي٤مت إذا شمٕمّٞمٜم٧م،  ؛اًمٕمٛمؾ اجلامقمل هق ُمـ سم٤مب اًمقؾم٤مئؾ

 هذا أصٌؾ ذم اعم٠ًمخ٦م- -ُم٠مُمقر سمف، سمحًٌف- وُم٤م ٓ يتؿ اح٠مُمقر سمف إٓ سمف ومٝمق

وم٤مًمٕمٛمؾ اجلامقمل وؾمٞمٚم٦م، ٕنٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أن اجلٝم٤مد ٓ يٛمٙمـ أن يتؿ إٓ سمجامقم٦ٍم،  ؛وٓ سمد ُمـ طمًـ ومٝمٛمف

وًمٞمس هق قمٛمؾ أطم٤مد، ومال جي٥م قمغم اًمقاطمد إذا ٟمٙمؾ اًمٜم٤مُس يمٚمٝمؿ، وإٟمام ىمّم٤مراه طمٞمٜمئٍذ أنف ىمد يًتح٥م 

ومٛمـ وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اجلٝم٤مد ؾمقا   ؛[66اًمٜم٤ًم : ] ژ ﮲﮳    ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ژ :ًمف يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ًمٕمدّو يم٤مومر أصكّم حمتٍؾ ُمٕمتٍد ص٤مئؾ، أو ًمٕمدّو حمكّم يم٤مومر ُمرشمٍد-- وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن ي١مُّمروا قمٚمٞمٝمؿ 

أطمدهؿ وجي٤مهدوا ن٧م إُمرشمف، وهذه هل اجلامقم٦م واًمٕمٛمؾ اجلامقمل، واًمذي  ّمؾ ذم اًمٕم٤مدة أن اًمٜم٤مس إذا 

ـٍ ًمإلقمداد، ومٞمٜمٔمٛمقن أنٗمًٝمؿ ذم و٤مقم٦م ُمـ أضمؾ ذًمؽ، ومٝمذا قمزُمقا قمغم اًمتٖم ٞمػم واجلٝم٤مد  ت٤مضمقن إمم زُم

ُمنموٌع ح٤م ذيمرشُمُف وٕدًم٦م أظمرى، يمام أن اًمٕمٛمؾ اجلامقمل وشمٕم٤مهد اًمٜم٤مس وشم٤ٌميٕمٝمؿ قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٠مقمامل 

وٟمحق ذًمؽ،  اخلػم، واًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم واًمت٘مقى، واًمدقمقة إمم اهلل، وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

يمٚمف ُمنموع سمحٛمد اهلل، وأدًمتف ُمًٌقـم٦م ذم ُمقاوٕمٝم٤م ُمـ يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ، وهل سمٞمٕم٤مت وقمٝمقد ُمٌٜمّٞم٦م 

ُمً  اقمغم اًمتخٞمػم واًمتقؾمٕم٦م ٓ قمغم اًمتحري٩م، سمٛمٕمٜمك أن اًمداظمؾ ومٞمٝم٤م إٟمام يدظمؾ خمت٤مرً  ٤م قمٚمٞمف ذم أصٚمٞم   ٤مٓ إًمزا

قمٔمؿ، صمؿ هل شمٜم٘مؾ اعم٤ٌمح أو اعمًتح٥م إمم اًمنمع ُم٤م مل شمتٕملّم ذم سمٕمض احل٤مٓت، سمخالف سمٞمٕم٦م اعُم٤مم إ

 اًمقضمقب، وشم١ميمد اًمقاضم٥م وشم٘مّقيف، وهمػم ذًمؽ ه٤م هق ُمٕمروف ذم ُم٤ٌمطمثف-

وىمد يٙمقن ذم سمٕمض إطمقال وذم طمؼ سمٕمض إؿمخ٤مص قمدم آٟمْمقا  ذم و٤مقم٦م ُمٕمٞمٜم٦م سمؾ اًمٌ٘م٤م  

ج٤مهديـ ُمًت٘مال ذم سمٕمض هذه إزُمٜم٦م هق إنٗمع ًمٚمٕمٛمؾ اعؾمالُمل أي ًمٚمجٝم٤مد واًمدقمقة وًمٚمٛم

، وم٢مٟمف ذم طم٤مل ُم٤ٌمذة اًم٘مت٤مل ٓ ,همػم طم٤مل ُم٤ٌمذة اًم٘مت٤مل, شاجلٌٝم٦م»وًمٚمٛمنموع اعؾمالُمل، وهذا ذم همػم 

إٓ أن يٙمقن ن٧م إُمرة أُمػم احلرب، وإٟمام اًمٙمالم قمـ اًمدظمقل ذم سمٞمٕم٦م أُمػم وو٤مقم٦م ذم همػم  ايًُع أطمدً 

وم٢مذا ن٘مؼ  ؛ًٙمري أو اًمدقمقيًمٜمٗمس اًمًٞم٤مد واًمٕمطم٤مل ُم٤ٌمذة اًم٘مت٤مل سمؾ ًمإلقمداد وًمٚمٕمٛمؾ اًمٓمقيؾ ا

اًمِمخص اعمٕملّم أن سم٘م٤م ه ُمًت٘مال أومٞمد ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم، ٕنف يٕمٓمل أيمثر، ويٙمقن سمٕمٞمدا قمـ يمذا ويمذا 

ه٤م ُ ذر، ويٙمقن شم٠مثػمه أيمؼم قمغم اًمٜم٤مس ُمثال، ٓ ؾمٞمام إن يم٤من ـم٤مًم٥م قمٚمٍؿ، ٕنف همػم حمًقب قمغم أي 

وم٢مٟمف إن ؿم٤م  اهلل ٓ طمرج قمٚمٞمف وًمٕمٚمف يٙمقن ذم طم٘مف  ـمرف أو ٟمحق شمٚمؽ إؾم٤ٌمب اًمتل شمرضمح هذا اخلٞم٤مر
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 واهلل أقمٚمؿ-  -هق إومْمؾ، وهذا ُم٤م اظمت٤مره سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ هـ قمرومٜم٤م-

 واحل٤مصؾ: 

ا ذم اعقمداد وم٢مٟمف جي٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يٙمقٟمقا و٤مقم٦ًم واطمدًة وينمقمق ,اًم٘مت٤مل,ُمـ وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اجلٝم٤مد  ,

٥ٌم سمخالف نّمٞمؾ اًم٘مدرة قمغم احل٩ّم وم٢مهن٤م ًمٞم٧ًْم وم٢من نّمٞمؾ اًم٘مدرة هٜم٤م واضم ؛ًمتحّمٞمؾ اًم٘مدرة قمٚمٞمف

سمقاضم٦ٌم، ٕن احل٩ّم إٟمام وضم٥م سمنمط اًم٘مدرة، يمام هق ُمٕمروف ذم اًمٗم٘مف وإصقل، يمام ىم٤مل ؾِمٞمدي قمٌد اهلل 

 : وًمد احل٤مج إسمراهٞمؿ 

 وُمااااااااااااااااااااااااااااا٤م وضمقسُماااااااااااااااااااااااااااااُف سماااااااااااااااااااااااااااااِف مل جيااااااااااااااااااااااااااااا٥ِم 

  
ذم ىمااااااااااااااااااقِل ُم٤مًمااااااااااااااااااٍؽ ويمااااااااااااااااااؾ  ُمااااااااااااااااااذه٥ِم 
(1)

 

   
اًمراضمح٦م، ٕن اجلامقم٦م وؾمٞمٚم٦م وًمٞم٧ًم ُمٓمٚمقسم٦م ًمذاهت٤م، ىمد خيرج قمـ هذا سمٕمض احل٤مٓت ًمٚمٛمّمٚمح٦م  ,

 وم٢مذا قُمٚمِؿ أهن٤م ذم طمؼ اًمِمخص اعمٕملّم ًمٞم٧ًم وؾمٞمٚم٦ًم سمؾ همػمه٤م أومْمؾ ومٞمٜمٌٖمل ومٕمؾ إومْمؾ- 

أُم٤م ذم ؾم٤مطم٦م اًم٘مت٤مل وذم طم٤مل ُم٤ٌمذة احلرب، وم٢من اجلٛمٞمع جي٥م أن يٙمقن ن٧م إُمرة أُمػم احلرب،  ,

 ؾمقا  يم٤من ُمـ و٤مقمتف أو يم٤من ـم٤مرئ٤م- 

 ٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ الدى واًمًداد- ، أقمٚمؿ وأطمٙمؿ واهلل

 

 

 [: الثامه عشسالضؤال ]
 ًلوَى ض٘رٌد ؤى ٌّد٘ حولٔ يلو٘ٔ ٍهٌْز٘ٔ ؾس ٚل هي ذطد ت :شبكت أوا المسلم

ّصُ  -ِ خهللٍْٗ- شيسس خلودلٙ ضهؿدًٖ»خلزعخجطٕ, ٍٖس خستَير خلط٘د  يلى ضطي٘ٔ خلٌهدم

, شخلطز يلى ؤزٖ ٖتدزٓ خلٓلسكٌٖ٘»ٍٚتدزِ ْٖ  شهسخض٘ خلٌهط»ٚتر ؤّوْد  خلحولٔ ْٖ

 ٌٗدسر هَخؾ٘ى ّصُ خلٛتر؟ دهٌٛن ؤى تٛتسَخ لٌد تًلً٘ٗ ْدلطردء
 

 :خ عطية اهللشـيال

ُمدارك اًمٜمٔمر »وردوده ومٚمؿ أىمرأه٤م، وًمٙمٜمل ـم٤مًمٕم٧م ومّمال أو ومّمٚملم ُمـ يمت٤مسمف  شرُمْم٤م »أُم٤م يمت٤مب 

، ويٜمٕمك قمٚمٞمٝمؿ اؿمتٖم٤ملؿ وإظمقاهنؿ ووم٘مٝمؿ اهلل شؾمٗمر»و شؾمٚمامن»ُمـ ويم٤من يرد قمغم اعمِم٤ميخ ُمٜمذ ز

 ! ًمٞمس سمٌم -، و٤مٟم٤مومٕم٤م وٓ إٟمّم٤مومً  ٦م يمام ي٘مقل، واًم٘مدر اًمذي ـم٤مًمٕمتف ُمٜمف مل أر ومٞمٝم٤م قمٚماًم سم٤مًمًٞم٤مؾم

                                      
 (-26١اٟمٔمر: ُمٜمٔمقُم٦م ُمراىمل اًمًٕمقد عمٌتٖمل اًمرىمل واًمّمٕمقد )سمٞم٧م رىمؿ:  (٧)
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ئري، ومٝمؿ ه١مٓ   ن وأُمث٤مًمف هـ يتًٛمق شرُمْم٤م »وأُم٤م اًمذيـ يًٕمقن ًمدومع اًمٙمٗمر قمـ اًمٜمٔم٤مم اجلزا

 شاسمـ سم٤مز»و شإًم٤ٌم »سم٤مًمًٚمٗمٞم٦م وهؿ سمٕمٞمدون قمـ طم٤مل اًمًٚمػ، ويّدقمقن أهنؿ قمغم ُمٜمٝم٩م اعمِم٤ميخ اًمٙم٤ٌمر: 

وهل دقمقى ٓ شمًٚمؿ لؿ وم٢مهنؿ خي٤مًمٗمقن اعمِم٤ميخ اعمذيمقريـ ذم أصقل ذم  --وٞمٕم٤م  شاسمـ قمثٞمٛملم»و

 اعمٜمٝم٩م! 

ئر شمًٛمٞم٤مت ُمتٕمددة شمٜمٗمػما ُمٜمٝمؿ وُمـ ٟمٜم٤م ذم اجلزا لؿ، ُمثؾ اخلٚمقف، واًمتٚمٗمٞم٦م، طم٤م ويٓمٚمؼ قمٚمٞمٝمؿ إظمقا

 ٓ يمقًمقن، واعمدظمٚمٞم٦م، وهمػمه٤م- و

 ٤مطمٙم٤مُمً  اعمًٚمٛملموأُمث٤ملؿ أوًمٞم٤م  أُمقر  شقمكم يم٤مذم»و شزروال»وىمٌٚمف  شسمقشمٗمٚمٞم٘م٦م»وه١مٓ  جيٕمٚمقن 

و ّرُمقن اخلروج قمـ  ،ف ذم اعمٜمِمط واعمٙمره وأثرة قمٚمٞمٜم٤مذقمٞملم جي٥م لؿ اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ذم اعمٕمرو

َح اًمذي قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُمـ اهلل  :، وي٘مقًمقنـم٤مقمتٝمؿ، سمٚمف ُمٜم٤مسمذهتؿ ، ,وًمـ يروه!,سمره٤من إٟمٜم٤م مل ٟمر اًمٙمٗمر اًمٌقا

ًمقن  ٟمٜم٤م اعمج٤مهديـ وؾم٤مئر اًمدقم٤مة اعمٙمٗمريـ ًمٚمحٙم٤مم اعمتؼمئلم ُمٜمٝمؿ،  ااحلٙم٤مم ودً  ه١مٓ ويقا عظمقا

ا وًمـ يٗمٕمٚمق,اؾمتٕمدادهؿ حلرب اعمج٤مهديـ ُمٕمٝمؿ  ويتٕم٤موٟمقن ُمع ه١مٓ  احلٙم٤مم وئم٤مهروهنؿ ويٌدون

ويدقمقن إمم ذًمؽ، وقمٜمدهؿ أن اعمج٤مهديـ يمٚمٝمؿ وٚم٦م وشمٗمّمٞمال  ,د قمرومٜم٤مهؿ ُمـ أضمٌـ ظمٚمؼ اهللوم٘م

 ! ون ذًمؽ هؿ ل٤م قم٤مُمٚمقن-!دُم٤مرىمقن ُمـ اًمديـ، ولؿ أقمامل ُمـ ظمقارج 

 ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اخلذٓن- 

 وأُم٤م أطمقالؿ ُمع اًمٜم٤مس وومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وم٢مهن٤م قمغم أؾمقأ ُم٤م يقَصػ! 

 وهذا طم٤مل أُمث٤ملؿ ذم يمؾ ُمٙم٤مٍن، شمٜم٤مومٌس وشمٙم٤مًم٥ٌم قمغم اًمٗم٤مٟمٞم٦م وُمت٤مع اًمٖمرور، وشمٜم٤مطمٌر وشمداسمٌر-

ـَ أطمٌد إٓ همٚمٌف)قٟمقن ُمتٜمّٓمٕمقن ه٤مًمٙمقن، ُمتِمّددون وهؿ ىمقٌم ُمٗمت (وًمـ يِم٤مّد اًمدي
(1)

، هم٤مًمقن، 

ٓم٤من، وقم٘مدوا وأؾمام  ُم٤م أنزل اهلل ا٤م ُمـ ؾمٚم ٤مووؾمقُمً  ٤مورؾمقُمً  ٤مضمٕمٚمقا اًمديـ يمٚمامٍت وؿمٕم٤مراٍت وطمزسمً 

 قمٚمٞمٝم٤م اًمقٓ  واًمؼما - 

 ! وم٢من اعرضم٤م  و٤مرٌب أـمٜم٤مسمف ومٞمٝمؿ-وأُم٤م وم٤ًمدهؿ ذم اعمٕمت٘مد 

 ومٞمٕمرومٝمؿ ُمـ ىم٤مراؿ واسمتكم اؿ، ٟم٠ًمل اهلل اًمًؽم واًمًالُم٦م-  واًمؽمسمقيوأُم٤م اًمٗم٤ًمد إظمالىمل 

م وآؾمت٘م٤مُم٦م، واٟمٕمدام اًمٖمػمة واًمٜمجدة، وُمقت اًم٘مٚمقب، ومتٙمـ  وأُم٤م ومتقر اًمديـ ووٕمػ آًمتزا

 ! اًمقْهـ، ومحّدث وٓ طمرج-!

 وىمد أوٚم٧ُم-- وُم٤م قمؼّمُت إٓ قمـ ر  يًػم ه٤م رأجتف وقمٚمٛمتف ُمٜمٝمؿ وُمـ أُمث٤ملؿ- 

                                      
 (-5١16اًمٜم٤ًمئل ) (، ؾمٜمـ12صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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ٟمٜم٤م ُمـ ذهؿ وُمـ ذ يمؾ ذي ذ-   قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وؾم٤مئر إظمقا

وٟم٠ًمل اهلل عمـ ومٞمف ظمػٌم ُمٜمٝمؿ أن هيديف ويٜم٘مذه، وُمـ يم٤من ُمـ أهؾ اًمنّم أن هيٚمٙمف ويريح اعمًٚمٛملم 

 -ه-- مُملمُمـ ذ

 

 

 [: التاصع عشسالضؤال ]
 ٍؤًِ لن  ,ٌّد٘ هي ٗسْى خلٛٓط يي خلٌهدم خلزعخجطٕ ٍٗٗط زططي٘تِ :شبكت أوا المسلم

هٌٛن ؤى تٛتسَخ ٚلؤ تًطٗٓ٘ٔ زرػَظ ضردأت ّصخ  ًطرَ ..ؤٕ ٚٓط زَخح ٗػسض هٌِ

 .ًعخض, خلًودضٕ, ضؾد هدلٙ, ذدل٘سٓ هسًَزٕ, زَتٓل٘ٗٔ خللَخء ذدلس :هٌْن, خلٌهدم
 

 :خ عطية اهللشـيال

ئر  ٙمٛمٝم٤م اًمٕمًٙمر-   اؿمتٝمر قمغم أخًٜم٦م اخلؼما  سم٤مًمِم٠من اجلزائري أن اجلزا

 وهل قم٤ٌمرة صحٞمح٦م ذم اجلٛمٚم٦م- 

ئر  ٙمٛمٝم٤م ـم٤مئٗمت٤من: وم٢من  ؛وقمٜمد اًمتح٘مٞمؼ  اجلزا

 -ـمٌ٘م٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ,

 -قمًٙمر ,

 ٝمام ُمٜمٔمقُم٤مت أُمٜمٞم٦م واىمتّم٤مدي٦م وىمقى اضمتامقمٞم٦م- ويمال اًمٓمٌ٘متلم يدور ذم ومٚمٙم

ئر يم٤مٟمقا ُمـ اًمٕمًٙمر- ا يمٌػمً  يمام أن سمٞمٜمٝمام شمداظماًل   ، وُمٕمٔمؿ رؤؾم٤م  اجلزا

واًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٝمام ُمرة هٙمذا وُمرة هٙمذا، أي ُمرة قمغم وئ٤مٍم واٟمًج٤مم وُمرة قمغم شمقشّمر ودم٤مذٍب، وشمٙمقن 

إن اعم١مؾم٦ًم ت، طمتك ٟمًتٓمٞمع اًم٘مقل اًمٖمٚم٦ٌم قمٜمد اًمتداومع ًمٚمٕمًٙمر يمام وىمع ذم يمؾ أو ُمٕمٔمؿ احل٤مٓ

ئر  هل اًمًٚمٓم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م واًمٗمٕمٚمٞم٦م ذم اًمٌٚمد، وهل اًمتل  ,سمام يتٌٕمٝم٤م ُمـ اؾمتخ٤ٌمرات,اًمٕمًٙمري٦م ذم اجلزا

وإُمثٚم٦م قمغم محرا  ٓ يتج٤موزوهن٤م،  ٤مشمٕملّم اًمرؤؾم٤م  أو شمٓمٞمح اؿ ُمتك ؿم٤م ت، ويمثػما ُم٤م شمْمع لؿ ظمٓمقـمً 

 ! ذًمؽ يمثػمة وُمِمٝمقرة-

٦م ل٤م ٟمٗمقذه٤م واؾمت٘مٓم٤مسم٤مهت٤م ذم اًمٕمًٙمر وآؾمتخ٤ٌمرات، ويمذًمؽ اًمٕمًٙمر وىمٞم٤مدات واًمٓمٌ٘م٦م اًمًٞم٤مؾمٞم

 ًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م-آؾمتخ٤ٌمرات لؿ ٟمٗمقذهؿ ذم إطمزاب واعمٙمّقٟم٤مت اًم

 هذا سم٤مظمتّم٤مر--
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 ,اًمالديٜمٞملم,احل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمٕمٚمامٟمٞملم اًمالئٙمٞملم  وم٢مذا ٟمٔمرٟم٤م ًمٚمٓمٌ٘م٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وم٢من اًمٖمٚم٦ٌم ومٞمٝم٤م واعمٙمٜم٦م

 اًمٗمراٟمٙمٗمقٟمٞملم أطم٤ٌمب ومرٟم٤ًم ورسم٤مئٌٝم٤م- 

ذم  اوٟمٗمقذً  ٤موإطمزاُب اعؾمالُمٞم٦م أو اًمقـمٜمٞم٦م اعمٕمتدًم٦م واًمتل ل٤م ر  ُمـ اًمنمف واًمٙمراُم٦م أىمؾ متٙمٜمً 

 اًمدوًم٦م- 

إٟمام هق ًمٚم٘مقى اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمالئٙمٞم٦م اعمتح٤مًمٗم٦م ُمع ضمٜمرآت اًمٕمًٙمر  وم٤مًم٘مقة احل٘مٞم٘مٞم٦م واًمتٛمٙمـ واًمٜمٗمقذ

، وؾمٕمٞمد ؾمٕمدي وطمزسمف اًمؼمسمري شاًمتح٤مًمػ اجلٛمٝمقري»ُم٤مًمؽ وطمزسمف  وآؾمتخ٤ٌمرات، ُمثؾ: رو٤م

، وطمزب مي٦م أمحد وإن يم٤من سمٜم٦ًٌم أىمؾ، وطمزب زروال شاًمتجٛمع ُمـ أضمؾ اًمث٘م٤موم٦م واًمديٛم٘مراـمٞم٦م»

ٌّس سمٜمقع ُمـ اًمًٛم٦م اعؾمالُمٞم٦م زقمؿ، شاًمتجٛمع اًمقـمٜمل اًمديٛم٘مراـمل»وأو ٞمك  ، وطمزب سمقيمروح اعمتٚم

ئري  »اًمٙمؼمى اعمتٛمثٚم٦م ذم وُم٤م ؿم٤ماٝم٤م، سم٤معو٤موم٦م إمم اًم٘مقة  اًمذي يم٤من يرأؾمف  شلمآن٤مد اًمٕم٤مم ًمٚمٕماّمل اجلزا

ال٤مًمؽ قمٌد احلؼ سمـ محقدة احلٚمٞمػ إول ًمزروال ذم قمٝمده، وسمٕمض اًم٘مقى اعمدٟمٞم٦م آضمتامقمٞم٦م 

ومٝمق  ؛,احلزب اًمقطمٞمد احل٤ميمؿ ؾم٤مسم٘م٤م, شضمٌٝم٦م اًمتحرير اًمقـمٜمل»وآىمتّم٤مدي٦م إظمرى-- وأُم٤م طمزب 

إمم وىم٧م ىمري٥م ًمٙمـ ص٤مر يت يمؾ ذم اًمًٜملم إظمػمة، وهق طمزب قمٚمام   اثره٤م ٟمٗمقذً أقمر. إطمزاب وأيم

 ، وومٞمف سمٕمض اًمنموم٤م  اًمقـمٜمٞملم ُمع ذًمؽ- ٤مأجًْم 

ومٝمق  ٤موم٢مٟمف ُمـ رضم٤مل احلزب اًمقطمٞمد احل٤ميمؿ ؾم٤مسم٘م٤م، وُمـ رضم٤مل اجلٞمش أجًْم  ؛وسم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٌقشمٗمٚمٞم٘م٦م

ومراٟمٙمٗمق  يٛمٞمؾ إمم اًمٞم٤ًمر وآؿمؽمايمٞم٦م و٤مسمط ؾم٤مسمؼ، ووَزر لقاري سمقُمديـ ذم اًمًٌٕمٞمٜم٤مت، وهق قمٚمام  

 !وُم٤ًمي٦ًم سم٤معم٘م٤مرٟم٦م سمٙمثػميـ همػمه-قمغم اًمٓمري٘م٦م اًمٌقُمديٜمٞم٦م، ًمٙمٜمف ؾمٞم٤مّد ذيمّل وومٞمف ٟمقُع شمٚمّٓمٍػ 

وإذا ٟمٔمرٟم٤م إمم اًمٕمًٙمر وُم٤م يتٌٕمٝمؿ ُمـ اؾمتخ٤ٌمرات وم٢من ىمٞم٤مداهتؿ سمال اؾمتثٜم٤م  ذي سم٤مٍل ُمـ اًمالديٜمٞملم 

ن ومرٟم٤ًم وشمٙمقٟمقا أيمثرهؿ ذم اجلٞمش اًمٗمرٟمز، وهؿ اعمٕمروومق اعمح٤مرسملم ًمٚمديـ هـ شمرسمقا ذم ٤مأجًْم 

وقمكم  ,اًم٘م٤مئد احل٤مزم ًمٚمٕمًٙمر,وحمٛمد اًمٕمامري  ,٤مئد اًم٤ًمسمؼ ًمٚمٕمًٙمراًم٘م,سم٤مجلٜمرآت، أُمث٤مل: ظم٤مًمد ٟمزار 

٤ٌّمس همزيؾ، وُٓملم  شحمٛمد ُمديـ»يم٤مذم، واجلٜمرال شمقومٞمؼ  وهق رئٞمس آؾمتخ٤ٌمرات اًمٕمًٙمري٦م، وقم

,ىمتٚمف اعمج٤مهدون قمغم ُم٤م أفمـ,سمتِملم، وحمٛمد شمقايت، وحمٛمد طمردي ٛمد زروال، وص٤مطمٌف وُمًتِم٤مره حم

قمٌد احلٛمٞمد ، وؾمٚمٞمؿ ؾمٕمدي، وـمٞم٥م دراضمل، وظمٚمٞمٗم٦م رطمٞمؿ، واًمٕمريب سمٚمخػم، وقمٌد اح٤مًمؽ همٜم٤ميزي٦م، و

 وهمػمهؿ-  ,ىمتٚمف اعمج٤مهدون,ضمقادي، وىم٤مصدي ُمرسم٤مح 

ئر  ٙمٛمٝم٤م جمٛمققم٦م يمٗم٤مر ُمرشمدون قمـ ديـ اعؾمال ؛وسم٤مجلٛمٚم٦م  م، ٓ ؿمؽ وٓ ُمري٦م- وم٢من اجلزا

 هؿ اعمًٞمٓمرون قمٚمٞمٝم٤م وأصح٤مب اًمًٚمٓم٦م واًمتٛمٙمـ ومٞمٝم٤م- 

وإٟمام يٜمٙمر ذًمؽ ويًتٕمٔمٛمف ُمـ ٓ يٕمرف طم٘مٞم٘م٦م طم٤ملؿ وٓ ظمؼَم واىمٕمٝمؿ، ٓ ؾمٞمام هـ يٕمٞمش ذم سمٞمئ٤مت 
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 حم٤مومٔم٦م ومل يٕمرف ُمثؾ هذه اًمٜمامذج! 

 ومٚمٞمًٙم٧م وًمٞم٘مؾ ٓ أقمرومٝمؿ- إن مل يًّٚمؿ سمتٙمٗمػم ه١مٓ  ومٕمغم إىمؾ  اواًمذي ٟمٜمّمح سمف ُمـ يم٤من سمٕمٞمدً 

ئر وم٘م٤مل إٟمٜم٤م ٓ ٟمًتٓمٞمع أن  وىمد رأج٧م سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ اًمًٕمقدي٦م ُي٠ًمل ُمرة قمـ طمٙم٤مم اجلزا

 ٙمٗمرهؿ، وىمرر أهنؿ ُمًٚمٛمقن قمغم إصؾ! ٟم

وهذا ًمٞمس سمًديد ُمـ هذا اًمٕم٤ممِل اًمٗم٤موؾ، ٕنف ٓ يٕمرومٝمؿ وٓ يٕمرف أطمقالؿ وُمذاهٌٝمؿ وُم٤م 

 ٓ أقمرومٝمؿ، وٓ أتٙمٚمؿ ومٞمام ٓ أقمرومف- يٗمٕمٚمقن، ومٙم٤من قمٚمٞمف أن ي٘مقل: 

ٌَؾ اعمج٤مهديـ ويمثػم  وسم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم وم٢من هذه اًمٗمت٤موى ًمٌٕمض اًمٕمٚمام  ُمـ سمٕمٞمد شم٥ًٌم ٟمٗمقرا قمٜمٝمؿ ُمـ ىِم

 - ٤مُمـ اعمًٚمٛملم طمتك اًمٕم٤مديلم، وىمد رأجٜم٤م هذا قمٞم٤مٟمً 

ئٙمؿ!ويم٠م  سمٛمٕمؽمٍض ُمتّنع هٜم٤م ي٘مقل زم: أنتؿ شمريدون ُم  ! ـ اًمٕمٚمام  أن يٛمِمقا قمغم أهقا

 ! ٓ ٟم٘مقًمف وٓ ٟمٓمٚمٌف، ُمٕم٤مذ اهلل- وهذا سم٤مـمؾ، ٟمحـ

سمؾ ٟم٘مّر وٟم١مُمـ أن واضم٥م اًمٕم٤ممِل أن ي٘مقل احلؼ اًمذي قمرومف، وُم٤م أداه إًمٞمف اضمتٝم٤مده، ويّمدع سمام أُمره 

 اهلل سمف، همػم ُمٚمتٗم٧ٍم إمم هقى أطمٍد، وأن يت٘مل اهلل ُم٤م اؾمتٓم٤مع-

 وًمٙمـ إٟمام ظمّٓم٠مُت ىمقل اًمٕم٤ممل اعمِم٤مر إًمٞمف ُمـ وضمٝملم: 

 أنف قمٜمدي ظمٓم٠م ذم ٟمٗمس إُمر ٓ ؿمؽ ومٞمف-  :إول

 يم٤من يٜمٌٖمل أن ي٘مقل إٟمف ٓ يٕمرومٝمؿ، وٓ يتٙمٚمؿ ومٞمٝمؿ وهق ٓ يٕمرومٝمؿ-  ؛أنف يمام ىمٚم٧ُم  :اًمث٤م 

 وم٢من ىمٞمؾ: هق ضمرى قمغم إصؾ، وإصؾ ومٞمٝمؿ اعؾمالم، ومال ًمقَم قمٚمٞمف- 

 ىمٞمؾ: ٓ يّمٚمح هذا هٜم٤م- 

ؿ ُمّتٝمٛمقن سم٤مًمٙمٗمر واًمزٟمدىم٦م واخلروج ُمـ اًمديـ ٕن هذا اًمٕم٤ممل يٕمرف أنف ىمد ىمٞمؾ سمتٙمٗمػمهؿ، وأهن

وومٞمٝم٤م ُمِم٤ميخ وي١ميدهؿ سمٕمض وحم٤مرسمتف، وأن هٜم٤مك و٤مقم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم يمٌػمة شمرى يمٗمرهؿ وشم٘م٤مشمٚمٝمؿ، 

صمؿ هق يٕمٚمؿ أن اًمٙمٗمَر واخلروج ُمـ اعؾمالم ىمد قمّٛم٧م سمف اًمٌٚمقى ذم سمٚمداٟمٜم٤م ذم ـمٌ٘م٦م احلٙم٤مم  ،اًمٕمٚمام 

ٛمجرد اؾمتّمح٤مب إصؾ، ُم٤م أوٕمػ هذا! هذا ُمع فمٝمقر ومٙمٞمػ يتّنع و ٙمؿ لؿ سم٤معؾمالم سم

 يٕم٦م اهلل، وطمراؿ ًمٚمديـ وأهٚمف--ٓهتؿ ًمٚمٖمرب ونٙمٞمٛمٝمؿ ًمٖمػم ذا يمٗمري٤مهتؿ اًم٘مقًمٞم٦م ُمٜمٝم٤م واًمٕمٛمٚمٞم٦م وُمق

 ؛اًمخ- صمؿ قمٚمٞمف أن يٕمٚمؿ أن ومتقاه هذه ؾمتّمؾ إمم أٓف ُمـ اعمج٤مهديـ ًمذًمؽ احل٤ميمؿ واًمٜمٔم٤مم اًمٙم٤مومر

ه إٓ ُمزيدً ومامذا يٜمتٔمر ُمٜمٝمؿ أن شمٙمقن ر ُمـ اًمٜمٗمقر وآهت٤مم ًمٚمٕمٚمام  سم٠مهنؿ ذم واٍد  ادة ومٕمٚمٝمؿ قمغم ومتقا

واًمٜم٤مُس ذم واٍد، ومٙم٤من قمٚمٞمف أن يراقمل ذًمؽ يمٚمف، ويتٚمّٓمػ و ًـ دقمقة اخلٚمؼ، وأومْمؾ ؾمٌٞمؾ إمم ذًمؽ 

الؿ أن ي٘مقل: ٓ أقمرومٝمؿ وٓ أتٙمٚمؿ ومٞمام ٓ أقمرومف، وُ ت٤مج إمم اًمٜمٔمر ذم أطمق ,هق مل يٕمرف رّدهتؿ ُم٤م دام,
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، أو هـ اوسمح٨م ىمْمٞمتٝمؿ ضمٞمدا، وُ ٞمؾ إمم قمٚمام  ذًمؽ اًمٌٚمد وُمـ ىم٤مراؿ هـ قمرومف وقمرف أهٚمف ضمٞمدً 

 اـمٚمع ضمٞمدا قمغم طم٤ملؿ ودرؾمف وأطم٤مط سمف- 

، وهذا هق إومؼ ًمٚمٛمّمٚمح٦م وإىمرب ٕصقل اهذا أومْمؾ ضمقاب ذم طم٘مف وطمؼ ُمـ يم٤من ُمثٚمف سمٕمٞمدً 

 -واهلل أقمٚمؿ-، اًمٕمٚمؿ

 ٤مت ه٤م ٟمحرص أن ٟمقصٚمف إمم قمٚمامئٜم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م ووم٘مٝمؿ اهلل وؾمددهؿ- وهذا اًمٜم٘م٤مش وهذه اعمالطمٔم

أقمٜمل ُمٜمٔمقُم٦م اًمٗمٙمر واًم٘مٞمؿ واًمدؾمتقر واًم٘مقاٟملم وإطمٙم٤مم واًمٕمالىم٤مت اًمتل نٙمؿ  ؛وأُم٤م اًمٜمٔم٤مم

 ! ح اًمذي قمٜمدٟم٤م ومٞمف ُمـ اهلل سمره٤من-اًمٌٚمد ومٝمل حمتقي٦م قمغم اًمٙمٗمر اًمٌقا 

ٟملم  وهل شمٜمّص قمغم اًمٙمثػم ُمـ اعم٤ًمئؾ  ٦م،إوروسمٞموم٢من ىمقاٟملم اًمٌٚمد ُمًتقردة أصال ُمـ اًم٘مقا

اعمّم٤مدُم٦م ًمٜمّمقص اًمنميٕم٦م وعو٤مع اعمًٚمٛملم، ذم اًمٕمديد ُمـ اعم٤ًمئؾ ذم اعمٕم٤مُمالت وإىمْمٞم٦م-- 

 وشمٗم٤مصٞمؾ ذًمؽ شمٓمقل- 

ُمـ ُمّم٤مدر اًمتنميع يمٖمػمه٤م ُمـ اعمّم٤مدر،  اودؾمتقر اًمدوًم٦م جيٕمؾ اًمنميٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعمٓمٝمرة واطمدً 

ذم طم٤مًم٦م  ,يم٠مطمد اعمّم٤مدر,د، سمؾ ويٛمٙمـ ًمرضمؾ اًم٘م٤مٟمقن أن يٚمج٠م إًمٞمٝم٤م ذم احلٙمؿ يٕمٜمل ي١مظمذ ُمٜمٝم٤م ويًتٗم٤م

م سم٤محل  ! ٙمؿ ا٤م وقمدم دمقيز اخلروج قمٜمٝم٤م-وضمقد صمٖمرة ىم٤مٟمقٟمٞم٦م ُمثال، وًمٙمـ ُمـ دون اًمتزا

راؿ ًمٚمديـ وٕهٚمف ويمٗمرهؿ آقمت٘م٤مدي اًمٕمٚمام  واًم٘مقُمل وهمػمه، وطموأُم٤م وٓؤهؿ ًمٚمٖمرب 

 يمؾ ُمـ قمرومٝمؿ، وٓ خيٗمك قمغم ُمت٤مسمع قم٤مرف سمزُم٤مٟمف- ومٝمذا يٕمرومف  ؛واؾمتٝمزاؤهؿ سمف

 واهلل اعمًتٕم٤من وإًمٞمف اعمِمتٙمك- 

 وٟم٠ًمل اهلل أن يٕمّجؾ سمزوالؿ ويريح اعمًٚمٛملم ُمـ ذهؿ- 

 وأن يٜمٍم اعمج٤مهديـ قمٚمٞمٝمؿ سمٛمٜمف ويمرُمف إٟمف وزّم محٞمد- 

 
 

 [: العشسَنالضؤال ]
 هحوس  ٖللط٘د ؤز شحوطخت خلزْدز»زٛتدذ  نهد ضؤْٗٛؿ٘لٔ خلط٘د؛  :شبكت أوا المسلم

 .آه٘ي.. ٍسلوِ هي ٚ٘س خأليسخء ,خلوٗسسٖ ٍِْٗ خهلل
 

 :خ عطية اهللشـيال

وىمٗم٤مت ُمع صمٛمرات »ووم٘مف اهلل اًمتل قمٜمقاهن٤م  شأيب حمٛمد اعم٘مدد»إذا يم٤من اعم٘مّمقد ُم٘م٤مٓت اًمِمٞمخ 

 ـمٞم٦ٌم وُمٗمٞمدة ٟمّمح ومٞمٝم٤م اًمِمٞمخ وأضم٤مد سم٤مرك اهلل ومٞمف-  ومرأجل أهن٤م ُم٘م٤مٓت ؛شاجلٝم٤مد
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ومٌٕمْمٝم٤م همػم ُمًّٚمؿ دظمقًمف  ؛ٝمل ذم إُمثٚم٦م اًمتل يًقىمٝم٤م اًمِمٞمخوإن يم٤مٟم٧م هٜم٤مك سمٕمض اعمالطمٔم٤مت وم

شمف أنف  ومٞمام أدظمٚمف ومٞمف وهل حمّؾ اضمتٝم٤مد، يمام أنف يٜمّقع إُمثٚم٦م ُمـ هٜم٤م وهٜم٤مك ومٞمتقّهؿ اًم٘م٤مرئ ذم سمٕمض وم٘مرا

اًم٘مٞم٤مم وًمٙمٜمف إٟمام يٕمٜمل ذم يمثػم ُمـ أُمثٚمتف جمٛمققم٦م ُمـ اًمِم٤ٌمب طم٤موًمقا  ،شاًم٘م٤مقمدة»ي٘مّمد اًمٕمرا. ُمثال أو 

 ! ٕن اًمِمٞمخ ي٘مّمد إمم اعمٕم٤م  اعمجردة سم٘مٓمع اًمٜمٔمر قمـ اًمٗم٤مقمؾ- !شقماّمن»سمٌٕمض اًمتٗمجػمات ذم 

ده أيمثر ذم سمٕمض إُمثٚم٦م-   وًمٞمتف ووح ُمرا

 قمغم أؾم٤مس أهنؿ ُمت٘مٜمقن حمؽمومقن-- شاًم٘م٤مقمدة»وهق شمٙمٚمؿ قمـ 

يمالُمف قمـ  :ي٤مه نت٤مج إمم شم٘مٞمٞمدات أد.، وقمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل٤مأن سمٕمض شمٜمٌٞمٝم٤مت اًمِمٞمخ ووصيمام 

اًمتٝمديد واًمققمٞمد ُمتك  ًـ ووم٘مف ذًمؽ، وجمٛمؾ ُم٤م ىم٤مًمف صحٞمح ُمتٗمؼ قمٚمٞمف، ًمٙمـ  ت٤مج إمم سمٕمض 

يم٤مًم٘مقل ُمثال سم٠منف ىمد  ًـ اًمتٝمديد ذم طم٤مٓت ظم٤مص٦م طمتك ُمـ وم٤مىمد اًم٘مدرة قمغم  ؛إو٤موم٤مت وشم٘مٞمٞمدات

اًميب، سمنمط أن يٕمٚمؿ أن قمدّوه جيٝمؾ أنف وم٤مىمد ًمٚم٘مدرة قمغم اًميب، سمحٞم٨م أنف وصؾ سمٕمد اًمٗمٕمؾ و

دراؾم٦م وسمح٨م إمم أن اًمتٝمديد ؾمٞمجٕمؾ ظمّمٛمف يتقىمػ قمـ سمٕمض اًمنم ويٜمدومع إمم ارشمٙم٤مب أقمامل ُمٕمٞمٜم٦م 

دٍة ًمٜم٤م ٟمريده أن يً٘مط ومٞمٝم٤م، أو خي٤مف ويٜم٘مٛمع ويرشمدع ويٜمزضمر، أو خين ظم٤ًمئر ُم٤مدي٦م يمٌػمة أو ٟمحق  ُمرا

 ذًمؽ- 

ٗمّمٞمؾ وإمم رضمقع إمم أهؾ ويمذًمؽ اًمٙمالم قمـ آؿمتٖم٤مل سمٌٕمض اجلٌٝم٤مت وىمت٤مل اًمِمٞمٕم٦م،  ت٤مج إمم شم

 ! اعمٞمدان-

سمٕم٦م ٗم٦ماًمقىم»ويمالُمف ذم  قمـ آٟمتٗم٤مش واًمٖمرور واًمٔمٝمقر سمّمقرة أيمؼم ُمـ احل٘مٞم٘م٦م وقمـ اًمتٝمديد  شاًمرا

  ٓ أدري! ش--اًمزرىم٤موي»أو  شاًم٘م٤مقمدة»واًمققمٞمد ىمد يٗمٝمؿ ُمٜمف أنف ي٘مّمد 

خي٤مًمٗمف ومٞمف اًمٙمثػمون، وًمٙمـ قمٜمد اًمٜمزول ًمٚمقاىمع واعمٞمدان  فيمالُمف قمغم اًمتجريد ضمٞمد ٓ أفمٜم ؛وقمغم يمؾٍ 

احل٘مٞم٘مل، ون٘مٞمؼ ُم٤م إذا يم٤من اًمذيـ ىمّمدهؿ هؿ يمذًمؽ أو ٓ؟ ومٝمذا جم٤مٌل مظمر، وىمد يتٌلّم أن طمظ اًمِمٞمخ 

وأنف ًمق ووع ُمٙم٤مهنؿ ح٤م ًمٞمس سم٠ميمثر ُمـ طمظ ُمـ يٜمت٘مدهؿ ُمـ وم٘مف اعم٠ًمخ٦م واًمتقومٞمؼ ومٞمٝم٤م،  شأيب حمٛمد»

ىمع همػم اًمٙمت٤مسم٦م قمٜمٝم٤م، واًمتقومٞمؼ سمٞمد اهلل وطمده واهلل  ،قمٛمؾ أومْمؾ ُمٜمٝمؿ، وم٢من ه٤مرؾم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م ذم اًمقا

 أقمٚمؿ-

 -ٟم٠ًمل اهلل أن يٚمٝمٛمٜم٤م ووٞمع أطم٤ٌمسمٜم٤م اًمّمقاب ويرزىمٜم٤م اًمًداد

 وٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٜمٍم اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمف ذم يمؾ ُمٙم٤من- 
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: العشسَناحلادْ َالضؤال ]
] 

 ًٗتطؼ ِْ٘ «ؤزٖ قَخضٕ»زخض ْٖ خلػٓحدت ٚام قَٗل لألخ  :شبكت أوا المسلم ,

, ٍيلى خلحطٚٔ خلزْدزٗٔ, ٍشٚط ِْ٘ يسٓ هسدجل ًدٖص ْْ٘د «يك٘ٔ خهلل»يلى خلط٘د 

 لى ٚاهِ؟ ٍحسصخ لَ ؤْطز لْصخ خلوَؾَو ض٘حد هي خلتٓػ٘ل؟خلط٘د؛ ْود رَخذ خلط٘د ي
 

 :خ عطية اهللشـيال

 احلٛمد هلل، شمقيمٚم٧م قمغم اهلل، مهللا يّن وأقمـ--

قمدة ٟم٘م٤مؿم٤مت ؾم٤مسم٘م٦م، ويٌدو أنٜم٤م مل ٟمّمؾ ًمتحرير حمؾ اًمٜمزاع ضمٞمدا،  شأبق ـمقاري»ىمد وىمع زم ُمع إخ 

سم٥ًٌم وٕمػ ىمٜم٤مة  ٤مٝمام طمًٜمً ٜم٤م سمٕمْم٤م ومونديد ٟم٘م٤مط اخلالف سمدىم٦م، وصُٕم٥م قمٚمٞمٜم٤م أن يٗمٝمؿ سمٕمْم

قمٜمده أومٙم٤مر يمثػمة  شأبق ـمقاري»وم٤مًمٙمت٤مسم٦م ٓ شمٗمل سم٤معم٘مّمقد يم٤مُمال ذم ُمثؾ هذه إُمقر-- وإخ  ؛اًمتقاصؾ

ا٤م ٓ ضمٞمدة وأن٤م وضمدت ٟمٗمز ُمتٗم٘م٤م ُمٕمف ذم اًمٙمثػم، ًمٙمـ أجْم٤م هٜم٤مك سمٕمض إومٙم٤مر اًمرئٞمًٞم٦م هق ي١مُمـ 

 ! أراه٤م إٓ جم٤مٟم٦ٌم ًمٚمّمقاب-

ن أوؾ سمٕمض ُم٤م ومٝمٛم٧ُم ُمـ أومٙم٤مر إخ اًمٙمريؿ، ٕن اقمؽماوف هق ضمز  ُمـ ومٙمرة وىمد رأج٧م أ

ُمع ومٙمر اجلٝم٤مديلم-- وًمف أن يرّد ذم صٗمح٦م اًمتٕم٘مٞم٥م أو ذم أي ُمقوع يِم٤م ، وُمرطم٤ٌم  ا ؿم٤مُمٚم٦م، ختتٚمػ يمثػمً 

ٟمٜم٤م قمغم ىم٤مقمدة اعمقدة واعمح٦ٌم واعظم٤م  وآطمؽمام-   سم٤معمٜم٤مىمِم٦م ُمٕمف وُمع يمؾ إظمقا

،  --اًمٕمٚمام  أن ي٘مقدوا اجلٝم٤مد٤م يريد وم٠مظمقٟم٤م أطمٞم٤مٟم ىمٚمٜم٤م ًمف: إن اًمٕمٚمام  ًمـ ي٘مقدوا اجلٝم٤مد، وًمـ يًتٓمٞمٕمقا

ُم٤م سمٕمد قمٍم  اٟمٗمّمال ُمٜمذ ,وُمٜمف اًمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي اًمٞمقم,ومال شمٓمٛمع ذم هذا، وإن اًمٕمٚمؿ واًمًٞم٤مؾم٦م 

وإٟمف ىمد يم٤مٟم٧م اًمٗمرص٦م  ،واىمع ذم هذا قمغم اًمٕمٚمام  أنٗمًٝمؿ ! وىمًط يمٌػم ُمـ اًمٚمقماًمّمح٤مسم٦م إٓ ُم٤م ؿمّذ-

ومتٙمقن ذم ؾم٤مطم٦م اًمٕمٛمؾ اعؾمالُمل  ؛إوىم٤مت وم٘مٍّموا إٓ ُمـ ؿم٤م  اهللؾم٤مٟمح٦م ًمٚمٕمٚمام  ذم وىم٧ٍم ُمـ 

ٞم٦م، ًمٙمـ هذا ذم طمد ذاشمف ًمٞمس اجلٝم٤مد ىمٞم٤مدات أظمرى همػمهؿ هم٤مًمٌٝمؿ ًمٞمًقا ُمتخّمّملم ذم اًمٕمٚمقم اًمنمقمو

تل  ت٤مضمقن ومٝمؿ رضم٤مل ؾمٞم٤مؾم٦م وطمرٍب، وقمٚمٞمٝمؿ أن ي٠ًمخقا اًمٕمٚمام  قمام ضمٝمٚمقه ُمـ أطمٙم٤مم اًمنمع اًم ؛قمٞم٤ٌم

 -اًمخ وروا أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٙمر واًمرأي--إًمٞمٝم٤م، ويِم٤م

ُمت٤مطم٦م ًمٚمٕمٚمام  أن ي٘متحٛمقا  ,وًمـ شمزال إن ؿم٤م  اهلل,ُم٤م شمٙمٚمٛمٜم٤م ومٞمف يمثػما، وُمع هذا وم٤مًمٗمرص٦م ُم٤مزاًم٧م 

، واهلل يرومع ُمـ يِم٤م  ٤مد ُمع إظمقاهنؿ وي٘مقدوا اعمًػمة، اًم٘مٞم٤مدة اًمٕمٛمٚمٞم٦م أو اًمٕمٚمٛمٞم٦م أو مه٤م ُمٕمً ٤مؾم٤مطم٦م اجلٝم
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 -[اًمٕمٜمٙمٌقت] ژ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ ڻ ڻ  ڻ ژغم ُمـ يِم٤م  ويٗمتح قم

، وشم٠ميت أن شمؽمك إُمر وشمٜمزع اًم٘مٛمٞمص اًمذي أخًٌٝم٤م اهلل إي٤مه وُمرة يريد إخ أبق ـمقاري ُمـ اًم٘م٤مقمدة

إُم٦م  وإدظم٤مل٤موقمدم ُمِم٤مورهت٤م ًمٚمٕمٚمام   ،,يمذا!,٤م وشمٕمتذر قمـ اومتئ٤مهت٤م قمغم إُم٦م ُمٜمٙمنة ُمٕمؽموم٦م سمخٓمئٝم

 -- اًمخ٦م وهل مل شمًتٕمد ل٤م-ًمٞم٧ًم ُمتٙم٤مومئ ذم طمرٍب 

أبق »اًمذيـ ُ ددهؿ ,وشم٘مقل ًمٚمٕمٚمام   ،إمم سمح٨م وُمٜم٤مىمِم٦م أجْم٤موهذه إظمػمة هل ومٙمرة ضمزئٞم٦م نت٤مج 

يمؾ  ! وىمد يٜمّمحٝم٤م أوئلؽ اًمٕمٚمام  سمحؾ ٟمٗمًٝم٤م وشمًٚمٞمؿسملم أجديٙمؿ ىمقزم زم ُم٤مذا أومٕمؾ-- أن٤م ,شـمقاري

 شأب٤م ـمقاري»ٕن أظم٤مٟم٤م  ؛شيـ  ددهؿ أبق ـمقارياًمٕمٚمام  اًمذ» :! وإٟمام ىمٚم٧مأومراده٤م أنٗمًٝمؿ ًمقزّم إُمر!

 ا ا ىمٚمٞمال ُمٜمٝمؿ، وًمق ه  ذم ذ. إرض أو همرا٤م، وًمق ٟمٗمرً ٓ ي٘مٜمٕمف أن شمِم٤مور اًم٘م٤مقمدة سمٕمض اًمٕمٚمام  

، ٓ ي٘م٦م، وعمح٤مرسم٦م أوًمٞم٤م  إُمقر ًمٚم٘م٤مومًميورة اًمقاىمع اعمٕمرو ٕمف ذًمؽ ٜمقمدة وًمٚمٛمج٤مهديـ طمٞم٨م يم٤مٟمقا

 ر اًمذيـ يدور قمٚمٞمٝمؿ إُمر قمٜمده--!٦م ُمِمٝمقرة، هؿ اجلٛمٝمقطمتك شمًتِمػم و٤مقم٦م خمّمقص٦م ُمٕمرووم

ٕن اجلٝم٤مد هق  ؛ٟمدري ُمع أي اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ هق، وٓ وُمرة ي٘مقل إٟمف ُمع اجلٝم٤مد وُمع اعمج٤مهديـ

واىمع ذم اعمٞمدان، ومٝمق إذا أظمرج اًم٘م٤مقمدة وُمـ ىم٤مرا٤م ووآه٤م ُمـ اجلامقم٤مت ذم أنح٤م  إرض اًمٞمقم، ومٚمـ 

إٓ مح٤مس واجلٝم٤مد ذم ومٚمًٓملم قمغم ُم٤م ومٞمٝمؿ، سم٤مرك اهلل ومٞمٝمؿ، صمؿ ٓ جيد  ,ذم يمالُمفيمام شمرون ,يٌ٘مك ُمٕمف 

وُمـ  ُم٤م يٛمدح سمف ه٤مشملم اجلامقمتلم اعمج٤مهدشملم إٓ أهنؿ مل يٙمٗمروا قمروم٤مت وأبق ُم٤مزن ومل يتؼمأوا ُمٜمٝمام

هذا اًمٌم  ! ومٝمق جيٕمؾ ,اًمٕمٚمامٟمٞملم اعمٍّمطملم سمٕمٚمامٟمٞمتٝمؿمل يًتٕمدوا طمتك ,اًمًٚمٓم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م اًمٙمٗمري٦م 

ٟمٜم٤م ذم مح٤مس واجلٝم٤مد اعؾمالُمل ُمٕمذوريـ ومٞمف جيٕمٚمف ُمـ أيمؼم ُمٜم٤مىمٌٝمؿ  اًمذي ىمّم٤مراه أن يٙمقن إظمقا

 إهنؿ هؿ اعمج٤مهدون طم٘م٤م ُمـ أضمٚمف--!ويٛمدطمٝمؿ سمف ي٘مقل 

إن ٟم٦ًٌم  :، وي٘مقليٕمت٘مد أن إُم٦م أن وٕمٞمٗم٦م ٓ شم٘مقى قمغم حم٤مرسم٦م قمدوّ  شأبق ـمقاري»وومٝمٛم٧ُم أن 

ًمٞمف شمتج٤موز قمنميـ ذم اح٤مئ٦م، وئمـ أهنؿ ًمذًمؽ ٓ ي٘مدرون قمغم ُم٤م شمدقمقهؿ إاعمٚمتزُملم ذم إُم٦م ٓ 

 !اًم٘م٤مقمدة ُمـ ضمٝم٤مد وشمٖمٞمػم--

وىمقل ٟمٌٞمٜم٤م  ، [262اًمٌ٘مرة: ] ژ ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ژوهمٗمؾ قمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 :( ًُمـ ىمٚم٦م ٤موًمـ يٖمٚم٥م اصمٜم٤م قمنم أخٗم)
(1)

ا هؿ ٞم٤مرات ورٕمنميـ ذم اح٤مئ٦م هؿ ُمـ  رك اعمٚموأن ه١مٓ  اًم ،

قم٤مت أهٝم٤م وطمرواؿ، اًمٖم٤مًمٌٞم٦م اًم٤ًمطم٘م٦م ُمـ  وأن هذه هل ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف ُمٜمذ أول شم٤مريخ اًمٌنمي٦م وسا

د ىمٚمٞمٚمقن، ومل يدرك  ٤مُي٤ًمىمقن ؾمقىمً  اًمٌنم أن اعمٚمتزُملم أيمثرهؿ ٓ  شأبق ـمقاري»و ّريمٝمؿ وي٘مقدهؿ أومرا

                                      
 -( وصححف إًم٤ٌم ٧555(، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )24٧٧ؾمٜمـ أيب داود ) (٧)
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قن اًمٕم٤مديقن اًمًٌٓم٤م  اًمذيـ ٓ جي٤مهدون، وإٟمام جي٤مهد قمٜمد اًمٗمزقم٦م والٞمٕم٦م وقمٜمدُم٤م  ّمص احلؼ اعمًٚمٛم

، أوئلؽ اعمًٚمٛمقن اًمذيـ مل شمتٚمقث شأبق ـمقاري»ٟمدظمٚمٝمؿ اًمٞمقم ذم دائرة اعمٚمتزُملم وٓ يِمٛمٚمٝمؿ إطمّم٤م  

ئٛمٝمؿ سم٤محل٤ًمسم٤مت اعمٕم٘مدة، واًمذيـ هؿ ذظمػمة اعؾمالم، ؿم٤ٌمسمً  وؿمٞم٤ٌم،  ٤مأومٙم٤مرهؿ سم٤مًمقؾم٤موس ومل شمذسمؾ قمزا

  احلٛمد واعمٜم٦م!، وهللا وم٤مؾم٠مل سمف ظمٌػمً  ؛وٟمحـ رأجٜم٤م هذا وقمِمٜم٤مه

وٓ ٟمدري ُم٤م هل طمدوده٤م قمٜمده؟ هل صمٛمرة  اعم٤ٌمريم٦م شّمحقةاًم»ٕمت٘مد أبق ـمقاري أن ُم٤م يًّٛمٞمف سماوي

، ضمٝمقد جمٛمققم٤مت ُمـ اًمٕمٚمام  واًمدقم٤مة وأنف قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمؽمك لؿ إُمر طمتك يٙمٛمٚمقا هؿ اعمًػمة واًم٘مٞم٤مدة

إن اًمّمحقة  :أن ي٘م٤مل ذم رّده وهذا اًم٘مقل سم٤مـمٌؾ، وًمٕمكم أن٤مىمِمف ذم ومرص٦م أظمرى، ويٙمٗمل قمغم اجلٛمٚم٦م

اعؾمالُمٞم٦م وهذه اًمٜمٝمْم٦م واًمٞم٘مٔم٦م اًمتل ؿمٝمدهت٤م أُمتٜم٤م ذم قم٘مقده٤م إظمػمة هل ٟمتٞمج٦م شمرايمٛمٞم٦م جلٝمقد 

وأقمامل وضمٝم٤مد اًمٙمثػميـ ُمـ اًمٕمٚمام  واًمدقم٤مة واعمج٤مهديـ وىمّقازم احلؼ وأُمريـ سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهلم قمـ 

د اعمٜمٙمر وأهؾ اًمتْمحٞم٦م واًمٗمدا  وآسمتال  ذم أنح ٤م  إرض، وًمٞم٧ًم ٟمتٞمج٦م قمٛمؾ ومرد أو جمٛمققم٦م أومرا

 شأبق ـمقاري»قٟم٤م سم٠من ٟمؽمك لؿ اًمزُم٤مم، سمؾ إن أوئلؽ اًمذيـ يِمػم إًمٞمٝمؿ حمّمقريـ ُمٕمٞمٜملم طمتك  ٤مضمُّ 

ًمٞمًقا إٓ صمٛمرة ُمـ صمٛمرات دقمقة وضمٝمقد ُمـ ىمٌٚمٝمؿ وُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ وذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م ، صمؿ هق 

! صمؿ ٞمع!ه١مٓ  إؿمخ٤مص اًمذيـ يريدٟم٤م أن ٟمؽمك لؿ اًمزُم٤مم، ًمـ يًتٓم ٓ يًتٓمٞمع أن يٕملّم و دد ُمـ هؿ

ٌَع ٓ إؿمخ٤مص،  هؿ خمتٚمٗمقن سمٞمٜمٝمؿ اظمتالوم٤مت يمثػمة، صمؿ هذا سم٤مـمؾ ٕنف يّم٤مدم ىم٤مقمدة أن احلؼ هق اعمت

ُمع يمثرة ظمػمهؿ أجْم٤م وٓ ,أن٤م أرى أن ه١مٓ  اًمذيـ شمِمػم إًمٞمٝمؿ أظمٓم٠موا وأؾم٤م وا  :ومٚمق ىم٤مل ًمؽ ىم٤مئؾ

ومٙمٞمػ شم٠مُمر  أن أترك لؿ اًم٘مٞم٤مدة وهؿ ًمٞمًقا أهال ل٤م وىمد ُوضمد ُمـ هق أومْمؾ ُمٜمٝمؿ  ,طم٘مف اٟمٌخس أطمدً 

وأومم؟ وهؾ ٟمًتٛمر قمغم أظمٓم٤مئٝمؿ وزٓهتؿ وىمّمقرهؿ أو ٟمّمحح وٟمتٌع احلؼ؟ صمؿ ًمق ضمئٜم٤م ٟمحدد ُمـ 

وهذا ُمـ اعٟمّم٤مف , شو٤مقم٦م اعظمقان اعمًٚمٛملم»هؿ ه١مٓ  اًمذيـ سمٜمقا اًمّمحقة يمام ي٘مقل ًمرسمام وضمدٟم٤م 

ٌّؾ اهلل ُمٜمٝمؿ  ٤مهؿ ُمـ أوومر اًمٜم٤مس طمٔمً  ,لؿ ذم سمٕم٨م اخلػم ذم إُم٦م ذم ىمرهن٤م إظمػم سم٤مرك اهلل ومٞمٝمؿ وشم٘م

ؿ واؾمتقمم قمغم ومٙمرهتؿ ىم٤مًمقا سم٠من وقمٗم٤م قمٜمٝمؿ، طمتك إن و٤مقم٦م ُمـ قمٚمامئٝمؿ ح٤م ىمقي هذا اعمٕمٜمك قمٜمده

امقم٦م وظمٚمع رسم٘م٦م اعؾمالم هل اجلامقم٦م اًمتل َُمـ ظمرج قمٚمٞمٝم٤م وم٘مد ظمرج قمغم اجل شو٤مقم٦م اعظمقان اعمًٚمٛملم»

وهمػم ذًمؽ، أو  شاعمًٚمٛملم و٤مقم٦م»و شاجلامقم٦م إم»وؾمّٛمقه٤م  ,وهق ىمقل سم٤مـمؾ سمال ؿمؽ,ُمـ قمٜم٘مف! 

دقمقة وطمريم٦م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وأوٓده وأطمٗم٤مده وأصح٤مسمف اًمٜمجديلم، وأن٧م شمرى أن  :ٟم٘مقل

طمتك إن أطمد يم٤ٌمر اًمٓم٤مئٗم٦م ,ػم-!! خ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم اًمٙمثُمـ شمِمػم إًمٞمٝمؿ اًمٞمقم خم٤مًمٗمقن ًمٚمِمٞم

، أو يٜمّمح أن سمؽمك آؿمتٖم٤مل سمٙمت٥م اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب  شأبق ـمقاري»اًمتل يِمػم إًمٞمٝم٤م 

ومٙمٞمػ خي٤مًمٗمقن هؿ ُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ وٓ يريدون  ؛,، وٟم٠ًمل اهلل اًمًؽم واًمٕم٤مومٞم٦ما اًمت٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م، ويرى ومٞمٝم٤م همٚمقً 



943  

  

 هذه اعؿم٤مرات- عمـ سمٕمدهؿ أن خي٤مًمٗمٝمؿ، هذا ًمٞمس قمدٓ! وشمٙمٗمل 

ـّ واخلؼمة وُم٤م ىم٤مرا٤م ُمـ اعمٕم٤م  ا ويدٟمدن أبق ـمقاري يمثػمً  ، وهذا ر  ٓ ٟمخ٤مًمٗمف ومٞمف سمؾ طمقل اًمً

ـ ذم دراؾم٦م اًمٕمٚمؿ واًمٗمٙمر، ٟمقاوم٘مف ذم أمهٞم٦م يمؼم اًمًـ واًمتجرسم٦م ذم احلٞم٤مة وذم ُمداوًم٦م اعم٤ًمئؾ وـمقل اًمزُم

(--طمدصم٤م  إؾمٜم٤من)وطمدي٨م 
(1)

جْم٤م ٟمحـ ٟمٕمرف أن اًمٕمٛمر ٓ اقمت٤ٌمر ًمف ُيرقم٥ُم ىمٚم٥م يمؾ ُم١مُمـ، وًمٙمـ أ 

ذم إص٤مسم٦م احلؼ، وأن احلؼ أطمؼ أن يتٌع، وٓ ٟمٔمر ذم اًمٕمٚمؿ إمم يمٌػم أو صٖمػم، وٟمٕمرف أن زقمٞمؿ قمٚمام  

 ٤مإُم٦م اًمذي روي أنف ي٠ميت أُم٤مم اًمٕمٚمام  سمٙمذا يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وهق ُمٕم٤مذ سمـ ضمٌؾ شمقذّم وًمف سمْمٕم٦م وصمالصمقن قم٤مُمً 

اًمٕمٚمام  م اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يم٤من إُم٤مُم٤م ُمٗمتٞم٤م وضمٚمس ًمدروس اًمتٗمًػم  ي ًمف ُمـ اًمٕمٛمر ذم اًمدٟمٞم٤م، وؿمٞمخ اعؾمال

ذم اًمٕمٚمام  وذم اًم٘م٤مدة اًمٕمًٙمريلم واًمًٞم٤مؾمٞملم، وطمتك  اؾمٜم٦م، وذًمؽ يمثػم ضمدً  نوقمٛمره إطمدى وقمنمو

٦م وهؿ ذم اًمثالصمٞمٜم٤مت شمّمّدروا وص٤مروا ُمدرؾم٦ًم ذم احلريم٦م اعؾمالُمٞم شأبق ـمقاري»سمٕمض ُمـ يِمػم إًمٞمٝمؿ 

 ! ُمـ أقمامرهؿ-

ٟمٜم٤م اًمٓمٚم٦ٌم سمٛمٕمروم٦م ىمدر أنٗمًٝمؿ وأن ٓ يت٘مدُمقا ُمـ ص هؿ أقمٚمؿ حٞمح أنٜم٤م ٟمقيص أنٗمًٜم٤م وٟمقيص إظمقا

وهذه ُمـ أصقل شمرسمٞمتٜم٤م، وًمٙمـ أجْم٤م ُمـ احلؼ اًمذي ٟم١مُمـ سمف وٟمدقمق  ،اًمخ --٤موأقمرف وأيمؼم ُمٜمٝمؿ ؾمٜمً 

وٟمحقه٤م ٓ  لقأو اخلٛمومٙمؼم اًمًـ أو صٖمره واًمِمٝمرة  ؛ يٕمرف سمدًمٞمٚمف وسمره٤مٟمف ٓ سم٘م٤مئٚمفإًمٞمف أن احلؼ إٟمام

 !عم٘م٤مرقم٦م سم٤مًمؼمه٤من وطمده-يٕم٤مرض ا٤م اًمؼمه٤من قمٜمد اًمٌح٨م واعمٜم٤مفمرة، إٟمام ا

واؾمتٕم٤مض قمٜمف سمٛم٠ًمخ٦م اًمٙمقن ُمع  شأبق ـمقاري»اضمتٜمٌف إخ وأُم٤م ادقم٤م  اعو٤مع ومخٓم٠م واوح 

وظمؼمة ودمرسم٦م واًم٘مقل سم٤مطمتامل اخلٓم٠م واًمؽماضمع ُمـ ـم٤مًم٥م  ٤ماجلٛمٝمقر إقمٚمؿ وإقمرف وإيمؼم ؾمٜمً 

 --- اًمخاًمٕمٚمؿ-

إن اطمتامل اخلٓم٠م واًمؽماضمع ُمـ اجلٛمٞمع وارد وإن زاد هذا قمغم هذا، وإذا يم٤من ُمـ  :وٟمحـ ٟم٘مقل ًمف

أؾم٤ٌمب ذًمؽ ًمدى اًمِم٤مّب صٖمر ؾمٜمف ومٕمٜمد يم٤ٌمر اًمًـ أؾم٤ٌمٌب أظمرى شم٘م٤مرسمف أو شمرسمق قمٚمٞمف! وسمٙمؾ طم٤مٍل 

ٟمف ويٕمتٜمل ا٤م ُمريد اخلػم ذم   يمام–ظم٤مص٦م ؿم٠منف، ًمٙمـ ومٝمذه ُم٠ًمخ٦م شمرسمقي٦ٌم يٜمّمح ا٤م اعٟم٤ًمن ٟمٗمًف وإظمقا

 - واًمتح٘مٞمؼ اًمٌح٨م قمٜمد اًمؼماهلم ا٤م شُمٕم٤مرض ٓ ,ىمدُم٧م

ذم اًمٕمنميٜم٤مت واًمثالصمٞمٜم٤مت قمٜمده  ٤مومٙمؿ رأجٜم٤م ؿم٤مسمً ؛ صمؿ ُم٠ًمخ٦م اخلؼمة اًمتل يتٙمٚمؿ قمٜمٝم٤م نت٤مج إمم وٌط

ُمـ اخلؼمة ذم احلٞم٤مة وإدارة ؿم١مون اًمٌنم وؾمٞم٤مؾمتٝمؿ ُم٤م يٗمق. أصح٤مب اًمًتلم، ٕنف ظم٤مض اًمتج٤مرب 

ختّمص وىمرأ ذم هذا اعمج٤مل واقمتٜمك سمف، وأوئلؽ مل خي٤مًمٓمقا ومل جيرسمقا وٓ اقمتٜمقا ومٛمـ أجـ شم٠ميت وظم٤مًمط و

                                      
 -وزاد: )ؾمٗمٝم٤م  إطمالم( (14٧٧، 5١5١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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اخلؼمة؟ أُمـ جمرد اجلٚمقس وإن ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ؟ وم٘مد ي٘مقل ًمؽ ىم٤مئؾ أن قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل إٟمف يٕمت٘مد أن 

يٕم٦م اًمذيـ ٤مًمنموريض قمٜمف أقمٔمؿ ظمؼمة وأوصمؼ ذم اًمرأي ُمـ يمثػم ُمـ يم٤ٌمر اًمٕمٚمام  سم يقؾمػ اًمٕمٞمػمي 

 ! شمِمػم أن٧م إًمٞمٝمؿ-!

ر إًمٞمف ذم اعمٜم٤مىمِم٦م، وإٓ ومٝمق ًمٞمس هن٤مئٞم٤م وُم٤م يم٤من أهمٜم٤مٟم٤م قمٜمف! و ت٤مج  وهذا اًمٙمالم إٟمام ٟم٘مقًمف ًمالوٓمرا

 إمم شمدىمٞمؼ أيمثر-- واعم٘مّمقد هٜم٤م احل٨م قمغم اعمراضمٕم٦م واًمت٠مُمؾ- 

، وذم اعم٠ًمخ٦م شمٗم٤مصٞمؾ- ه٤من، إذا فمٝمر اًمدًمٞمؾ وٓح اًمؼموأُم٤م اعًمزام سم٤مٕظمذ سم٘مقل اجلٛمٝمقر ومٝمق سم٤مـمٌؾ 

 ومٞمام ي٠ميت إن ؿم٤م  اهلل، أو ذم ومرص٦م أظمرى- ٤مزيده إيْم٤مطًم أوًمٕمكم 

ىمقي  ,قمغم احلٙمقُم٦م,إن ىمقل اجلٛمٝمقر ذم ُم٠ًمخ٦م اخلروج ذم ُمرة ؾم٤مسم٘م٦م  شأبق ـمقاري»وىمٚم٧م ٕظمل 

ومٞمٝم٤م  وم٤مًمرأي؛ ٗم٤مؾمد واًمٜمٔمر ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملمذم آقمت٤ٌمر، ٕهن٤م ُم٠ًمخ٦م راضمٕم٦م إمم شم٘مدير اعمّم٤مًمح واعم

أن نت٩م قمغم ُمٕمت٘مد يمٗمر ومالن  ـٓ يٛمٙمرأي اجلامقم٦م، وشمرك اًمِمذوذ واًمتٗمّرد هٜم٤م ُم١ميمد أجام شم٠ميمٞمد-- ًمٙمـ 

 ىمد فمٝمر ًمف احلؼ واشمْمح ًمديف-  ُم٤م دامأو قمالن سمرأي اجلٛمٝمقر، 

 واهلل أقمٚمؿ، وهق وزّم اًمتقومٞمؼ- 

 وأن ٟم٠ميت ًمٌٕمض اًمتٗمّمٞمؾ: 

 ,سمدون اؾمتثٜم٤م ,سمف وهق شمٙمٗمػم احلٙم٤مم ُمـ أصؾ يًّٚمؿ  اعمِمٙمٚم٦م أن اًمِمٞمخ يٜمٓمٚمؼ»: ىمقًمف همٗمر اهلل ًمف

 ,، واسمـ قمثٞمٛملم، وإًم٤ٌم  وهمػمهؿاسمـ اسمراهٞمؿ، واسمـ سم٤مز, :اًمًٚمٗمٞملموهق ُم٤م خي٤مًمػ سمف يم٤ٌمر اًمٕمٚمام  

وه١مٓ  اًمٕمٚمام  ومْمال قمـ وم٤مر. اًمٕمٚمؿ واًمت٠مصٞمؾ واًمًـ واخلؼمة واًمتجرسم٦م واحلٙمٛم٦م وآـمالع 

قم٤م د لؿ، واًم٘مٌقل ومٝمؿ أجْم٤م أىمرب إمم طمٙم٤مم اجلزيرة، وأيمثر اـمالوآظمتّم٤مص وؿمٝم٤مدة اًم٘مري٥م واًمٌٕمٞم

 -ـها شسم٠موٕم٤مف ُم٤م قمٚمٞمف إخ اًمٙمريؿ

ًٓ  :اًمتٕمٚمٞمؼ ٓ أريد أن أنجر إمم اًمٙمالم ذم احلٙمقُم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م ٕن هذا ًمٞمس ُمقوٕمف وًمـ أيمقن ذم  أو

جل ومٞمٝم٤م-   ُمقوع َٟمَّمٍػ ذم ٟم٘م٤مؿمف، وأطمتٗمظ سمرأ

شمٍم ٤م زم سمذًمؽ  شأبق ـمقاري»، هذا همٚمٌط قمكّم، وًمـ جيد »اؾمتثٜم٤م شمٙمٗمػم احلٙم٤مم سمدون »وًمٙمـ ىمقًمف 

وم٠من٤م ٓ أقمرف أنٜمل ىمٚم٧م ذم طمٞم٤ميت رسمام: يمؾ احلٙم٤مم، وإٟمام قم٤ٌمريت دائام هل أيمثرهؿ وأهمٚمٌٝمؿ وٟمحق  ؛اأبدً 

ذًمؽ، وذًمؽ ًمالطمؽماز هـ مل أقمرومٝمؿ، وهـ وىمع اخلالف ومٞمٝمؿ، واىمتدا  سم٤مًمٙمت٤مب اًمٕمزيز يمام ذم ىمقًمف 

 وٟمحقه٤م، وذم ذًمؽ سمريم٦م ويمٗم٤مي٦م-  [اًمتقسم٦م] ژ چ چ  چ ژ :أهؾ اًمٙمت٤مب شمٕم٤ممم قمـ

ُمتقرم ُمٜمذ ُم٤م ي٘م٤مرب اًمثالصم٦م  وم٤مًمِمٞمخ  !هٜم٤م هق جمّرد هتقيؾ ٓ همػم! وذيمر اًمِمٞمخ اسمـ إسمراهٞمؿ 

ُم١ممتر ُمٙم٤مومح٦م »ومٙمٞمػ ي٘م٤مل إٟمٜمل ظم٤مًمٗمتف، وهؾ طمي اًمِمٞمخ طمرب أومٖم٤مٟمًت٤من واًمٕمرا. و ؛قم٘مقد
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اًمٖمروم٦م »أي ذم وىمتف سمٕمض آٟمحراف وسمداي٤مشمف ويم٤من ذًمؽ ُمـ ظمالل ىمقاٟملم إٟمام ر ؟ اًمِمٞمخ شاعره٤مب

مل يٙمٗمر  ؛شمٚمؽ اعمخ٤مًمٗم٤مت يمٗمر خمرج ُمـ اعمٚم٦م، ومتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م وٟمّمح وٟمّص قمغم أن سمٕمض شاًمتج٤مري٦م

اًمٞمقم ُم٤م  ىر إمم ُم٤م ٓ هن٤مي٦م؟ صمؿ يمٞمػ ًمق رأيًتٛم صإؿمخ٤مإؿمخ٤مص-- ٟمٕمؿ، ًمٙمـ هؾ قمدم شمٙمٗمػم 

ُمـ شمٓمقرات، وىمقاٟملم اًمٜمنم واعقمالم، وسوح اًمرسم٤م اعمٍّمطم٦م سمٜم٤م  قمغم  ش٤مري٦ماًمٖمروم٦م اًمتج»مخ٧م إًمٞمف 

اعمقآة واعمٔم٤مهرة ذم أفمٝمر صقره٤م ًمٚمّمٚمٞمٌٞملم قمغم أهؾ  ى، ويمٞمػ ًمق رأشاًمٖمروم٦م اًمتج٤مري٦م»ىمقاٟملم 

 !؟قدة اعمٙمِمقوم٦م، وهمػمه٤م وهمػمه٤م--اعم ىم، ويمٞمػ ًمق رأاعؾمال

 ٜم٤م ًمٙم٤من رأجف أىمرب إمم رأي قمٌد اهلل اًمرؿمقد! ومٔمٜمل أنف ًمق يم٤من سمٞمٜم ؛إن يم٤مٟم٧م اًمٔمٜمقن شمٜمٗمع

، شاطمداش ؾمٌتٛمؼم»مل يِمٝمدوا أجْم٤م ُم٤م سمٕمد  واًمِمٞمخ٤من اسمـ سم٤مز واسمـ قمثٞمٛملم واًمِمٞمخ إًم٤ٌم  

وم٘مٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م، وإٓ وم٤مٟمٔمر إمم يمالم  ولؿ مرا  واقمتذارات ُمٕمرووم٦م قمـ اًم٘مقم، ًمٞمس ُمـ ذط اعم١مُمـ أن يقا

ومٝمق ُمـ أىمقى يمالم دمده ذم يمت٥م أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم  ؛واعمٔم٤مهرةذم ُم٠ًمخ٦م اعقم٤مٟم٦م  اجمردً  اسمـ سم٤مز 

 اعـمال.، وأُم٤م قمٜمد اًمتٓمٌٞمؼ قمغم اًمقاىمع ومٞم٘مع آظمتالف- 

أن خي٤مًمٗمٝمؿ ذم اقمت٘م٤مد يمٗمر ومالن أو قمدم يمٗمره طملم  ,قم٤ممل أو ـم٤مًم٥م قمٚمؿ أو قم٤مُمّل ,وُم٤م قمغم اعم١مُمـ 

 يرى احلؼ ويتْمح ًمف اًمؼمه٤من؟ 

ًمٕمٚمام  اًمًٕمقدي٦م وأهؾ اًمرأي ومٞمٝم٤م اًمٙمالم ذم طمٙمقُمتٝمؿ وٓ  وًمٙمٜمل أنّمٗمؽ أظمل اًمٙمريؿ، أن٤م أترك

 أتٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م- 

، وسمٕمٞمد قمٜمٝم٤م، ومل أبح٨م اواًمتخٚمص ُمـ اًم١ًمال قمٜمٝم٤م أُمٌر ؾمٝمؾ ُمٞمّن، سم٤مًم٘مقل إٟمٜمل ٓ أقمرومٝم٤م ضمٞمدً 

إذا يم٤من ذًمؽ ي٘مرب سمٞمٜمٜم٤م وسملم  ؛إمم قمٚمام  اًمٌٚمد وأهؾ اًمرأي ومٞمف أُمره٤م ضمٞمدا ٕنٜمل ًم٧ًم ُمٌتغًم ا٤م، وأطمٞمؾ

ٟمٜم٤م وأطم٤ٌمسمٜم٤م-  إظمقا

ُم٤م ومٕمٚم٧ُم هذا ٓ ذم هذا اعمٜمتدى وٓ همػمه،  اأبدً  وهؾ رأجتٜمل أومتتح اعمقاوٞمع وأدقمق إمم اقمت٘م٤مد يمٗمره٤م؟

 ٤م، واخلروج قمٚمٞمٝم٤م ًمق ؿمقِورُت ومٞمف ح٤م أُمرُت سمف، وإٟمام ح٤م وىمع وم٠من٤م ٓ أنٍم فم٤محً اوٓ أراه ه٤م هيؿ ضمدً 

قمغم ؿم٤ٌمب اعؾمالم  ,قمغم إىمؾ,وسمحثقا ذم أُمره  اظمتٚمػ اًمٜم٤مس ذم يمٗمره وظمروضمف ُمـ ُمٚم٦م اعؾمالم

! وم٢مُم٤م أن أؾمٙم٧م وأقمتزل، وإُم٤م إن اوٓمررُت ٝم٤مد؟ هذا ظمالف ديٜمل، ُمٕم٤مذ اهلل!أهؾ اًمدقمقة واجل

 ًمٚمٙمالم أن أنّمػ أهؾ احلؼ وأدقمق لؿ وأنٍمهؿ سمٙمٚمٛم٦م طمؼ وإٟمّم٤مف- 

ومجروا وىمتٚمقا سمٕمض ًمٚمِم٤ٌمب سمحج٦م أن اًمِم٤ٌمب  اواًمذيـ وىمٗمقا ُمع احلٙمقُم٦م اًمتل ذًمؽ وصُٗمٝم٤م ودً 

وم٘مد  ,تؾ قمٌد اًمٕمزيز سمـ ؾمٕمقد أوٕم٤مف أوٕم٤مف ُم٤م ىمتٚمقا وىمد ىمَ ,اعمًٚمٛملم ذم طمراؿ ُمع احلٙمقُم٦م 

ّسطم٧ُم سم٠م  أراه ظمٓم٠م، وأن٤م أقمت٘مد أن ُم٤م  ٛمؾ اًمٙمثػميـ ُمٜمٝمؿ قمغم ذًمؽ هق اخلقف قمغم ُمِم٤مريٕمٝمؿ 
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ًمٙمـ ُم٤مذا ٟمٗمٕمؾ ذم هذه أرضمق أن أيمقن خمٓمئ٤م، ووقمغم أنٗمًٝمؿ وقمغم أُمٜمٝمؿ وراطمتٝمؿ، هذا فمٜمل ًمألؾمػ 

 !؟إزُم٤من أزُم٤من اًمٗمتٜم٦م

أو همػمه ُمـ يدقمق إمم طمًـ اًمٔمـ سم٠موئلؽ احلٙم٤مم ويثٜمل  شاعمٜمتدى»وىمد أرى ذم احلقارات ذم هذا 

هلل شمٕم٤ممم وشم٘مًك أن أىمقل يمٚمٛم٦م طمّؼ وأرّد ذًمؽ  ٤موم٠مرى طم٘م٤م قمكّم وديٜمً  ؛ؿقمٚمٞمٝمؿ و ٤مول نًلم صقرهت

ًمٞم٤م  ًمٚمذيـ يمٗمروا، وىمد طمًٛمقا أُمرهؿ واظمت٤مروا ظمٞم٤مرهؿ وهق اًم٤ٌمـمؾ وأبلّم أن ه١مٓ  احلٙم٤مم هؿ أو

اًمقىمقف ُمع اًمٜمٔم٤مم اًمٕم٤معمل ن٧م ىمٞم٤مدة اًمٕم٤مهرة أُمريٙم٤م، وٓ يرضمك ُمٜمٝمؿ ظمػٌم وٓ صالح وٓ إصالح، 

! وإٟمام هل يمٚمٛم٦م طمؼ ٟم٘مقل٤م ًمٕمٚمٝم٤م هتدي إمم هدًى أو شمرّد قمـ ًمٖمّش اًمٖم٤مؿّملم ل٤م- ٤م٦م ودومٕمً ًمألُم ٤مٟمّمحً 

 -[2اًمٜمحؾ:] ژڦ ڦ ڤ ڤژ: ٤م واطمٌد ُمـ ُمئ٤مت اًم٘م٤مرئلم، والداي٦م ُمـ اهلل وطمدهردًى، وىمد يٜمتٗمع ا

وىمد يمٜم٧م ُمنموم٤م ذم أطمد اعمٜمتدي٤مت ويم٤مٟم٧م قمٜمدي يمؾ اًمٗمرص٦م ٕيمت٥م ذم شمٙمٗمػم احلٙمقُم٦م اًمٗمالٟمٞم٦م أو 

وٓ زي٤مدة ومْمٍؾ، ٓ ؾمٞمام ُمع أن٤مس قمٜمدهؿ ُمـ اًمتٙمٗمػم ُم٤م  ٤مهمػمه٤م، وُم٤م يمت٧ٌُم ؿمٞمئ٤م، ٕ  مل أَر ذًمؽ صالطًم 

ٙمٗمل وخُيِمك قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمزي٤مدة، وهؿ أطمقج إمم ُمـ يٕمٞمٜمٝمؿ قمغم آقمتدال واًمتقؾّمط واًمؽمّي٨م-- ويمٜم٧م ي

وٟمحقه ُمـ اعمٜمتدي٤مت اًمتل يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝم٤م ٟمٍمة اعمج٤مهديـ ويٙمثر ومٞمٝم٤م  شُمٜمتدى إنّم٤مر»قمٜمدُم٤م أيمت٥م ذم 

يٓمٚمؼ أخٗم٤مفمف سم٤مٕؾمئٚم٦م اعمٞمؾ إمم اًمتٙمٗمػم واؾمتٕمامل أخٗم٤مفمف أتِمدد أيمثر ذم اًمٜمٝمل قمـ اًمتٙمٗمػم وإطمراج ُمـ 

واًمتدىمٞم٘م٤مت ًمٙمٌح و٤مطمٝمؿ قمـ سمٕمض اًمٖمٚمق واعم٤ٌمًمٖم٦م، وذًمؽ ه٤م أراه ُمـ اًمٗم٘مف وهلل احلٛمد، ويمٜم٧م ذم 

ومٙم٤مٟمقا ي٤ٌمًمٖمقن ذم أؿمٞم٤م  ُمٜمٝم٤م ًمٌس اًمٕمامُم٦م طمتك جيٕمٚمقهن٤م يم٠مهن٤م  ؛سمٕمض إزُمٜم٦م ُمع اعمج٤مهديـ ذم اجل٤ٌمل

اًمرأس أو ًمٌَس ر  مظمر ىمٚمٜمًقة أو ٟمحقه٤م واضم٥ٌم يٜمٙمرون قمغم ُمـ شمريمٝم٤م، ومٙمٜم٧م أتٕمٛمد شمريمٝم٤م وطمن 

ٕضمؾ ُمٕم٤مدًم٦م شمِمددهؿ وشمٜمٓمٕمٝمؿ، ورّدهؿ إمم ر  ُمـ آقمتدال، وىمد ٓىمٞم٧م أن٤م وىمٚم٦م ُمـ أُمث٤مزم ُمـ 

 --ٛمداًمٕمٜم٧م واًم٘مٝمر ذم ذًمؽ وهلل احل

 ؛اًمٙمٕمٌلم وم٘مٞمؾ ًمف ومٞمف أجقب اًمًختٞم٤م  يرؾمؾ صمقسمف إمم طمد  : يم٤من ويم٤من هذا ُمـ وم٘مف اًمًٚمػ 

شٝمرة اًمٞمقم ذم اًمت٘مّمػمإن اًمِم» :وم٘م٤مل
(1)

، طمتك اٟمت٘مد واؿمتٝمر اؾمتٕمامل هذا اًمٗم٘مف قمـ اعُم٤مم ُم٤مًمؽ  ،

 قمٚمٞمف سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤م  ُم٤ٌمًمٖمتف ومٞمف وأنف قم٤مرض سمف اًمٜمص ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ- 

واحل٤مصؾ أن آؿمتٖم٤مل سمٌٞم٤من يمٗمر سمٕمض اًمٜم٤مس ُمـ طمٙم٤مم أو همػمهؿ هـ ارشمٙمٌقا اًمٙمٗمر هق يمٙمثػم 

احل٤مل وإؿمخ٤مص وُم٤م يٜم٤مؾم٥م أن يٕمٓمك لؿ ُمـ اًمٌٞم٤من والدى  ُمـ إطمٙم٤مم واًمٌٞم٤من، يٙمقن سمح٥ًم

                                      
وىمد يم٤من أجقب اًمًختٞم٤م  يٓمقل ىمٛمٞمّمف طمتك ي٘مع قمغم ىمدُمٞمف، وي٘مقل: يم٤مٟم٧م اًمِمٝمرة »(: 246ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم: صٞمد اخل٤مـمر )ص  (٧)

 -شم اًمِمٝمرة ذم اًمت٘مّمػم، واًمٞمقذم اًمتٓمقيؾ
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 وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ-  ويرسّمقن قمٚمٞمف--

ًمٞم٧ًم ذم شمٙمٗمػم احلٙمقُم٦م اًمًٕمقدي٦م أو قمدم شمٙمٗمػمه٤م، ًمٜمؽمك هذه وؾمّٚمٛمٜم٤م  شأب٤م ـمقاري»واعمِمٙمٚم٦م ي٤م 

تٝم٤مدهؿ أهن٤م ُم٠ًمخ٦م ظمالف وإُمر ومٞمٝم٤م ًمٞمس واوح٤م ووقطمف ذم همػمه٤م، وؾمّٚمٛمٜم٤م ًمٕمٚمام  اًمًٕمقدي٦م اضم

ئر، واعمٖمرب،  وهؿ أهؾ إُمر هٜم٤مك، ًمٙمـ ُم٤م ىمقًمٙمؿ ذم اًم٘مذاذم، وطمًٜمل، وزيـ شمقٟمس، وطمٙم٤مم اجلزا

 وسمرويز ُمنمف وأُمث٤ملؿ؟!

 وهذه طمٙمقُم٦م اًمٙمقي٧م ضم٤مرشمٙمؿ وأُمث٤مل٤م-- ُم٤م ىمقًمٙمؿ ومٞمٝم٤م؟ 

 هؾ شمرى أن أىمقال اًمٕمٚمام  ذم أُمث٤مل ه١مٓ  شمِمّجع قمغم ىمٌقل ىمقلؿ ذم طمٙم٤مم اًمًٕمقدي٦م؟! 

 شاًمًٕمقدي٦م» ٟمٗمًؽ ونٍم اًمٕم٤ممل يمٚمف ُمٕمؽ ذم أنؽ نٍم شأب٤م ـمقاري»ي٤م أظمل  ٤مأجًْم  اعمِمٙمٚم٦م

 ! وؾّمع أوم٘مؽ ي٤م أظمل واٟمٔمر إمم أرض اهلل اًمقاؾمٕم٦م- وأوًمٞم٤م  أُمقره٤م-!

طم٘م٤م سمالد اجلزيرة وأرض احلرُملم ُمٝمد اعؾمالم وُم٠مرزه وسمٞمْمتف، وٓ هنٛمؾ همػمه٤م، واًمزُم٤من ُمراطمؾ 

 اًمت٤مريخ يتحقل ىمٓم٥م رطمك اًمًٞم٤مؾم٦م واعمٚمؽ إمم طمٞم٨م ؿم٤م  اهلل- وإج٤مم دول، وىمد شمٙمقن ومؽمة ُمـ 

هؾ وىمع ُمٜمٝمؿ  ؛,قمـ اًمٗمٕمؾ,٤مر إًمٞمٝمؿ، ًمٙمـ ًمٜمتٙمٚمؿ ذم اعمٓمٚمؼ صمؿ اشمريمٜم٤م ُمـ شمٙمٗمػم أقمٞم٤من احلٙم٤مم اعمِم

 اًمٙمٗمر اًمٌقاح؟! ٓ أريد ٟم٘م٤مؿمٝم٤م هٜم٤م، وًمٙمٜمل أيمتٗمل سم٤مًمتٜمٌٞمف سم٤مًم١ًمال- 

يٕمتذر ًمف  ا ُمع ُم٤م ىم٤مًمف اعم٘مدد ُمـ أخٗم٤مظ همري٦ٌم ضمدً وًمذا دمد اًمِمٞمخ يٕمتذر دائام قمـ اعم٘مدد»: ىمقًمف

ومٝمؾ ىم٤مس شمٚمؽ  ؛و٤موي ًمف ضمٝمقد، واًمٓمٜمٓم٤موي ًمف ضمٝمقداًم٘مر ؛! ـمّٞم٥مٕن اعم٘مدد ًمف ضمٝمقد!

-- ومال ظمالف ذم ,ُمٓمٚم٘م٤م,! وًمٙمـ ٕن إصؾ ًمدى اًمِمٞمخ هق شمٙمٗمػم احلٙم٤مم ٝمؿ!آقمتذارات قمٚمٞم

 -ـها شااًمٗمروع إذً 

! ٜمل سم٤مٓقمتذار قمـ اًمٓمٜمٓم٤موي وهمػمه-ـ اًمِمٞمخ اعم٘مدد، ويٚمزُميٜمٕمك قمكّم آقمتذار قم :اًمتٕمٚمٞمؼ

وم٘متل ًمف ذم شمٙمٗمػم احلٙم٤مم!   ومًٌح٤من اهلل! وخيّرج اقمتذاري قمـ اعم٘مدد قمغم ُمقا

 -- وٓ طمقٓ وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل- ٤موهذا ظمٓم٠م قمكّم أجًْم 

اًمِمٞمقخ اسمـ وم٠من٤م أقمتذر يمثػما أجْم٤م ًمٚمِمٞمخ ؾمٚمامن اًمٕمقدة واًمِمٞمخ ؾمٗمر احلقازم وهمػمهؿ، وأقمتذر قمـ 

 وم٠مجـ شمٙمٗمػم احلٙم٤مم؟ ؾم٤محمؽ اهلل، هذا فمٚمؿ-  ؛٤ٌم  يمؾ قمٚمامئٜم٤م ومٞمام أظمٓم٠موا ومٞمفسم٤مز واسمـ قمثٞمٛملم وإًم

اعم٘مدد رضمؾ شمقطمٞمد وقم٘مٞمدة وإيامن ٟمحًٌف يمذًمؽ، ورضمؾ دقمقة إمم اخلػم وصدع سم٤محلؼ وضمٝم٤مد 

 !ُمٙم٤مسمر رىمٞمؼ اًمديـ- ف إٓ ضم٤مهؾ أوٓ يٜمٙمر هذا ويٖمٛمٓمف طم٘م -سمف، وأُمر سم٤معمٕمروف وهنل قمـ اعمٜمٙمر-

وهق ُمـ أطمؼ ُمـ يٕمّتذر ًمف ذم أظمٓم٤مئف، وظمٓم١مه ذم ؾم٥ّم سمٕمض اًمٕمٚمام  واًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ سمٕم٤ٌمرات ؿمديدة 

ىم٤مؾمٞم٦م ظمّٓم٠من٤مه ومٞمف وأنٙمرٟم٤مه قمٚمٞمف، صمؿ اقمتذرٟم٤م ًمف سمحًـ سمالئف ذم اًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد وجم٤مهدة اًمٓمقاهمٞم٧م 
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 اًمٖمػمة قمغم اًمديـ واحلٛمٞم٦م ًمف ٓ ٟمِمؽ ذم ويمِمػ سم٤مـمٚمٝمؿ، وأنف ُم٤م دومٕمف إمم شمٚمؽ اًمٕم٤ٌمرات اًم٘م٤مؾمٞم٦م إٓ

وًمٙمٜمؽ ُمٜم٤مومؼ دم٤مدل قمـ » :ذًمؽ، واقمتؼمٟم٤م ُم٤م صدر ُمٜمف ُمـ ضمٜمس ىمقل أؾمٞمد سمـ طمْمػم ًمًٕمد سمـ قم٤ٌمدة

شلماعمٜم٤موم٘م
(1)

ٟم٤م ذم قم٤ٌمراشمف، ووم٘مف اهلل-  ،  وىمٚمٜم٤م إن اًمِمٞمخ ص٤مر جيتٜم٥م هذا واحلٛمد هلل وص٤مر أيمثر اشمزا

 ! ؾم٤محمؽ اهلل-٘مرو٤موي واًمٓمٜمٓم٤موي؟ ؟ وم٠مجـ هذا ُمـ اًم

 صمؿ إٟمٜمل ُمع هذا يمٚمف أقمتذر قمـ اًم٘مرو٤موي ذم يمثػم ُمـ أظمٓم٤مئف- 

 وأُم٤م اًمٓمٜمٓم٤موي ومٝمق قمٜمدي ظم٤مرج اًمدائرة وٓ ؿم٠من زم سمف- 

وقمزل اًمٕمٚمام  قمـ اجلٝم٤مد!  ٥م هل رسمط اجلٝم٤مد سم٠مؿمخ٤مص ُمٕمٞمٜملم--اعمِمٙمٚم٦م اًمتل شمدُمل اًم٘مٚم»: ىمقًمف

 ،تٖمٚمقن سمذًمؽ قمام هؿ قمٚمٞمف ويًتِمػمون اًمٕمٚمام وم٤معمج٤مهدون ٓ يٙمٗمرون، سمؾ ٓ يِم ؛وهذا ظمالف اًمقاىمع

واًمٕمٚمام  ُمع اجلٝم٤مد ذم أومٖم٤مٟمًت٤من واًمٌقؾمٜم٦م واًمِمٞمِم٤من، واًمّمقُم٤مل، وأن ذم اًمٕمرا. وأومٖم٤مٟمًت٤من، هؿ 

ـ ذم ومٚمًٓملم، طمٞم٨م مل يًتٕمدوا طمتك اًمذي يٍمح يظمقة اعمج٤مهداجلٝم٤مد وسمحٙمٛم٦م يمحٙمٛم٦م اعُمع 

وُم٤م زال يمثػم ُمـ ,يم٤من هذا اًمقوع هق اًم٤ًمئد -- ٝمؿٕهنؿ يٕمرومقن إهؿ واعم ,قمروم٤مت,سم٤مًمٕمٚمامٟمٞم٦م 

وًمٙمـ هٜم٤مك جمٛمققم٦م ُمـ اعمج٤مهديـ يِمٖمٚمقن  ،,اعمج٤مهديـ قمغم هذا احل٤مل ٟم٠ًمل اهلل ًمف اًمٜمٍم واًمث٤ٌمت

وهذا ُم٤م طم٤مد اؿ قمـ  ,قمٚمٛمٞم٤م وُمٕمرومٞم٤م,أنٗمًٝمؿ سمٛم٤ًمئؾ اًمتٙمٗمػم وهؿ ًمٞمًقا أهال ًمتٜم٤مول شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ 

ًمًٚمٌٞم٦م طمتك قمغم ٞمؽ ٟمت٤مئ٩م شمٚمؽ احلٞمدة وؾمٞم٤مؾم٦م آؾمتٕمدا  ومصم٤مره٤م ااجل٤مدة، وشمرى سمٕمٞمٜمٞمؽ وشمًٛمع أذٟم

 -ـها شاعمج٤مهديـ أنٗمًٝمؿ

 : هذا يمالم قمجٞم٥م، ومٞمف ظمٚمط وومٞمف ُم٤م هق سم٤مـمؾ- اًمتٕمٚمٞمؼ

! ط اًمٕمٚمؿ واحلٙمٛم٦م سم٠مؿمخ٤مص ُمٕمّٞمٜملم!ومٚم٘م٤مئؾ أن ي٘مقل ًمؽ: اعمِمٙمٚم٦م اًمتل شمدُمل اًم٘مٚم٥م هل رسم

 !  قمـ إُم٦م!واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وحم٤موًم٦م قمزل أهؾ اخلػم

 وٓ أدري يمٞمػ يريد أظمقٟم٤م اجلٝم٤مد؟ ضمٝم٤مد سمدون أؿمخ٤مص؟

! وذم يمؾ قمٍم هلل--هق اجلٝم٤مد قم٤ٌمرة قمـ ٟم٤مس ُمـ سمٜمل مدم ُمًٚمٛمقن ي٘م٤مشمٚمقن أقمدا  اهلل ذم ؾمٌٞمؾ ا

 وؾم٠مووحف أيمثر إن ؿم٤م  اهلل- ، وزُم٤من جم٤مهدون ؿمئ٧م أم أبٞم٧َم هؿ اًمٔم٤مهرون إقمٚمقنَ 

ذ يمالم سم٤مـمؾ، وٓ يٜمٌٖمل إـمالىمف وًمٞمس هق ُمـ يمالم اًمٕمٚمام  وٓ ه شاعمج٤مهدون ٓ يٙمٗمرون»وىمقًمف: 

 وطم٤مؿم٤م أظمل همٗمر اهلل ًمف!  ,اًمالديٜمٞملم,أؿمٌف سمٙمالم اجلٝمٚم٦م واًمٕمٚمامٟمٞملم  ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، سمؾ هق

 ! --٤مًمذي ٓ يٙمٗمر ًمٞمس سمٛمًٚمٍؿ أصاًل وم

                                      
 (-٧2١.  4(، اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م )4٧6.  2(، شم٤مريخ اًمٓمؼمي )126يٜمٔمر: شم٤مريخ اعمديٜم٦م ٓسمـ ؿم٦ٌم )ص  (٧)
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 ديـ اعؾمالم ىم٤مئؿ قمغم شمٙمٗمػم اًمٙمٗمر وأهٚمف- 

 رة وُم٤م ؿم٤ميمٚمٝم٤م ُمـ إـمالىم٤مت- سمٞم٤من ومحش اخلٓم٠م ذم هذه اًمٕم٤ٌم :واعم٘مّمقد

 وٓ يٜمٌٖمل أن يٜمجّر إًمٞمٝم٤م اًمٕم٘مال  اعمّمٚمحقن- 

 هق شمٙمٗمػم خمّمقص، وهق اًمتٙمٗمػم اعمذُمقم اًمقاىمع سمٖمػم طمؼ-  شأبق ـمقاري»وإن يم٤من ُم٘مّمقد إخ 

قمٜمده أن شمٙمٗمػم  شأبق ـمقاري»هذا هق ُم٤م خيتٚمػ ومٞمف اًمٜم٤مس، و ًمٙمـ ُم٤م هق اًمتٙمٗمػم اعمذُمقم هذا؟

سمد أن  ! وٓاؿمتٖم٤مل اعمج٤مهديـ سمذًمؽ هق وم٤ًمٌد-ُمـ اًمتٙمٗمػم اعمذُمقم، وأن  ,ذًمؽ؟ُم٤م طمدود ,احلٙم٤مم 

 يٙمقن قمٜمده شمٗمّمٞمؾ ًمٙمـ هق يتجٜم٥م اًمتٗم٤مصٞمؾ هٜم٤م ويٓمٚمؼ- 

 ومٝمذا يمالم صحٞمح-  ؛ومٞمٝم٤م ٧م  ٚمؽ اعم٤ًمئؾ ًمٚمٕمٚمام  اعم١مهٚملم ًمٚمٌوإذا يم٤من اًم٘مّمد أن شُمؽمك شم

 وهق ُم٤م ٟمٜمّمح سمف وٟمقيص دائام- 

ىم ٜمـ، إن مل ٟم٘مؾ يمٚمف- واحلٛمد هلل هم٤مًم٥م اًمقا  ً  ع ُمـ شمٙمٗمػم احلٙم٤مم واىمع قمغم هذا اًم

رً ,ومٚمـ دمد اعمج٤مهديـ  قم٤مملٍ، قمرومتف  إٓ قمـ ىمقلِ  ايٙمّٗمرون أطمدً  ,ُمـ أىمّمد سم٤معمج٤مهديـ اذطم٧م ُمرا

 ! أن٧َم أو ضمٝمٚمتف-

واخلٚمؾ اًمقاىمع ذم هذا اًم٤ٌمب ٓ خيرج اعمج٤مهديـ قمـ يمقهنؿ جم٤مهديـ أهؾ ظمػم وصد. وطمًـ سمال  

 ؿمؽ، هلل درهؿ وقمغم م، سمؾ هؿ ُمـ أومم اًمٜم٤مس دظمقٓ اًمٞمقم ذم اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٔم٤مهرة اعمٜمّمقرة سمالذم اعؾمال

 ! اهلل ٟمٍمهؿ!

ىمع ظمٓمً  ٌُف ُمٕمذوٌر سمؾ  وهمػمةٍ  ,اُمـ أهٚمف وًمق واطمدً ,٤مٍد قمـ اضمتٝم ٤موم٢من اًمتٙمٗمػم اًمقا ًمٚمديـ ص٤مطم

 ! ُم٠مضمقر--

ومٞمٔمٚمؿ  ,ٚمٞمؿ أهن٤م أظمٓم٤م  أو سمٕمْمٝم٤مقمغم اًمتً,وإٟمام اعَمٗمتقُن هق اًمذي شمٗمتٜمف هذه الٜم٤مُت وإظمٓم٤م  

ٟمٕمقذ  ؛وؾمٕمك ذم شمِمقيف صقرهتؿ لؿ وظمّماًم  ااعمج٤مهديـ ذم احلٙمؿ ورسمام قم٤مداهؿ وٟمّم٥م ٟمٗمًف ودً 

ٟمٜم٤م وٞمٕم٤م الدى واًمًداد-  !ن-سم٤مهلل ُمـ اخلذٓ  وٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم ًمٜم٤م وعظمقا

طمٞم٨م ىمٞمؾ لؿ  ُمثؾ قمًٙمر احلٙمقُم٦م ي٘م٤مشمٚمقن ايريد ُمـ اعمج٤مهديـ أن يٙمقٟمقا ضمٜمقدً  شأبق ـمقاري»و

، صمؿ يرضمٕمقن إمم ىمقاقمدهؿ ؾم٤معملم ويرطمؿ اهلل ُمقشم٤مهؿ، وٓ يِمتٖمٚمقا سمتٙمٗمػم أطمٍد وٓ  اذهٌقا وىم٤مشمٚمقا

ًمٞمس لؿ دظمؾ ذم شمٚمؽ إُمقر، وًمٞمس لؿ أن يًقؾمقا إُم٦م وٓ أن يتٓمٚمٕمقا إمم طمٙمٍؿ أو يٕمٚمٜمقا  !سمٌم !

٦م ٓمٛمحقا أو  ّٚمٛمقا سم٢مىم٤مُم٦م دوًم٦م إؾمالُمٞم! وًمٞمس لؿ أن يُمع أي أطمٍد، إٟمام هؿ قمًٙمر وم٘مط- طمرسم٤م أو ؾمٚماًم 

 ! أو ُم٤م ؿم٤مسمف، هذا أجْم٤م ًمٞمس لؿ-

إن ؿم٤م وا ذم  اًمٚمٛمج٤مهديـ أن يٓمردوا اعمحتؾ، وي٘م٤مشمٚمقا أُمريٙم٤م هٜم٤مك سمٕمٞمدً  شأبق ـمقاري»يريد 
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 ! وٟمحقه٤م، صمؿ يؽميمقا إُمر ًمٖمػمهؿ-أومٖم٤مٟمًت٤من 

 - ا، وًمـ يٚمت٘مل ص٤مطمٌف ُمع اعمج٤مهديـ أبدً اهذا شمّمّقر ظم٤مـمئ ضمدً 

 ! ٞمّمٓمدم ُمٕمٝمؿ ذم سمٕمض اًمٓمريؼ ىمري٤ٌم-سمؾ ؾم

اعمج٤مهدون أن هؿ مح٤مة إُم٦م وهؿ ـمٚمٞمٕمتٝم٤م وهؿ ُمـ ؾم٤مداهت٤م، وهؿ ُمٙمّقن يمٌػم وأؾم٤مد ومٞمٝم٤م، 

ذم زُمـ  وهؿ اًم٤ًمقمقن ٓؾمتٕم٤مدة جمده٤م، ولؿ اؾمت٘ماللؿ ولؿ رأهيؿ ذم يمؾ ر ، إهنؿ رىمؿ صٕم٥م

 اًمٕمقعم٦م ٓ يٛمٙمـ دم٤موزه!

دوًم٦م، ٕنف سم٤ًٌمـم٦م ًمٞمس ًمإلؾمالم اًمٞمقم دوًم٦م ًمألؾمػ، وُم٤م ُوضمد ًم ا اعمج٤مهدون ًمٞمًقا قمًٙمرً 

 اعمج٤مهدون إٓ ًمٚمٕمٛمؾ قمغم إجي٤مد هذه اًمدوًم٦م- 

 ! إن ؿمئ٧َم-- إن اعمج٤مهديـ هؿ دوًم٦م سمذاهت٤م

أي يم٤مٟمقا ُمع اجلٝم٤مد ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وهمػمه٤م، ٟمٕمؿ أيمثرهؿ يم٤مٟمقا  ؛شإن اًمٕمٚمام  ُمع اجلٝم٤مد» :وىمقًمف

حلٛمد هلل، وأن ضم٤م  ُمـ اًمتٛمحٞمص واعمحٙم٤مت ُم٤م حّمص اًمٜم٤مس يمذًمؽ، ويم٤مٟم٧م اًمٕم٤مومٞم٦م هم٤مًم٦ٌم وا

وُمّٞمزهؿ، ؾمٜم٦َم اهلل-- واًمٜم٤مس ًمٞمًقا يمٚمٝمؿ ؾمقا ، ُمٜمٝمؿ ُمـ هق جم٤مهد وُمٜمٝمؿ ُمـ هق ُمع احلٙمقُم٤مت 

اخل٤مئٜم٦م وريض سم٤مًمدون وُمٜمٝمؿ دون ذًمؽ وهؿ درضم٤مت، واعمج٤مهدون يٛمٞمزون سملم اًمٜم٤مس قمٚمامئٝمؿ 

مل يث٘مقا ذم سمٕمض اًمٜم٤مس وظم٤مومقهؿ أو شمريمقا اؾمتِم٤مرهتؿ ٕهنؿ وقم٤مُمتٝمؿ، وٓ ًمقم قمغم اعمج٤مهديـ إذا 

رأوهؿ ًمٞمًقا ضمديريـ سمذًمؽ سم٥ًٌم ُم٘م٤مرسمتٝمؿ ًمٚمًالـملم اخلقٟم٦م وٟمحق ذًمؽ ُمـ إؾم٤ٌمب، أن٧م شمٚمقُمٝمؿ 

 قمغم ُم٤مذا؟!

أن٤م ٓ أخقُمٝمؿ، وإٟمام أدقمقهؿ إمم اطمؽمام اعمحؽمُملم ُمٜمٝمؿ وأهؾ اخلػم ُمٝمام اظمتٚمٗمٜم٤م، وٓ ٟمٌخًٝمؿ 

ٟمًتٛمر ذم إجي٤مد اًمث٘م٦م ٟمت٠مخٗمٝمؿ، وٟمدقمق إمم طمًـ اًمٔمـ واًمتٗم٤مهؿ ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م، و طم٘مٝمؿ وٟمح٤مول أن

رً اعمت٤ٌمدًم٦م-  - ا- اًمخ ُم٤م يمررٟم٤مه ُمرا

ٟمحـ ٓ ٟمريدهؿ ُمع اعمج٤مهديـ وم٘مط، ٟمحـ ٟمريدهؿ أن يٙمقٟمقا  شإن اًمٕمٚمام  ُمع اعمج٤مهديـ»صمؿ ىمقًمف 

 ؟ شأب٤م ـمقاري»هؿ اعمج٤مهديـ، ُم٤م رأجؽ ي٤م 

أن  ,إن ؿم٤م  اهلل,ذم ومٚمًٓملم شم٘مدُم٧م اعؿم٤مرة إًمٞمف، وأنف ًمـ يًتٓمٞمع وُمدطمف ًمإلظمقة اعمج٤مهديـ 

يٛمدطمٝمؿ سمٌم  طم٘مٞم٘مل ُمـ اخلػم إٓ وهق ُمقضمقد ذم جم٤مهدي اًم٘م٤مقمدة وأووح وأوومر ُمٜمف، وأنف ًمـ 

 هيرب ُمـ ر  ُمـ جم٤مهدي اًم٘م٤مقمدة إٓ وي٘مع ومٞمام هق أؿمد ُمٜمف قمٜمد همػمهؿ! 

 ! طمتٝم٤م ذم ُمقوع مظمر--، وإن ؿمئ٧َم ذوهذه قم٤ٌمرة ومٞمٝم٤م إو٤مٌل ومت٠مُمٚمٝم٤م

 اًمٙمالم قمـ اًمتٙمٗمػم ومٞمف شمٗمّمٞمؾ، ومٞمف طمؼ وسم٤مـمؾ-- وىمد طمّمؾ اًمٜم٘م٤مش ومٞمف يمثػما- 
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وم٘مف قمٚمٞمف وُمٜمف ُم٤م ٓ، وذم مظمر شآؾمتٕمدا »ويمذا اًمٙمالم قمـ ُم٤م قمؼّم قمٜمف سما ، ومٞمف شمٗمّمٞمؾ ُمٜمف ُم٤م ٟمقا

٤م ٟمٍمهتؿ واًمٜمّمح اعمٓم٤مف هل أُمقر ٓ خترج اعمج٤مهديـ قمـ يمقهنؿ جم٤مهديـ أهؾ طمؼ واضم٥ٌم قمٚمٞمٜم٤م وٞمٕم

 لؿ-

واعمِم٤ميخ اًمٙم٤ٌمر هـ ٟمٕمرف قمٚمٛمٝمؿ وومٝمٛمٝمؿ  قمٜمدُم٤م ختػّم  سملم ىمقل اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز »ىمقًمف: 

ذم قمدم يمٗمر ؿمخص  ,واهلل طمًٞمٌٝمؿ,شم٘مقاهؿ وورقمٝمؿ وصدىمٝمؿ ؿ ودمرسمتٝمؿ ووؾمٚمٗمٞمتٝمؿ وضمٝمقده

ٓمػمة، وهؿ أىمؾ وسملم ىمقل سمٕمض إظمقة ذم شمٚمؽ اعم٠ًمخ٦م احل٤ًمؾم٦م واًمٙمٌػمة واخل ،هؿ ىمريٌقن ضمدا ُمٜمف

ومْمال قمـ ووقح أضمقسم٦م اًمٕمٚمام -- ظمتٞم٤مر-- تقىمع ُمٜمل احلػمة ذم آقمٚمام وىمرسم٤م سمٛمراطمؾ-- ٓ أفمٜمؽ شم

ذم قمدم اًمتٙمٗمػم ظمػم زم  ٓملوٕن أظم ،شاًمِمؽ يٗمن ًمّم٤مًمح اعمتٝمؿ»ٔظمريـ، ويمام ي٘م٤مل وهمٛمقض أدًم٦م ا

اًم٘مقل سم٤مًمتٙمٗمػم، وأنف ومتٜم٦م  ُمـ اخلٓم٠م ذم اًمتٙمٗمػم، وىمد اـمٚمٕم٧م قمغم أىمقال اًمٓمروملم-- ومٚمؿ أؿمؽ ذم ظمٓم٠م

-- وًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م ذم شم٘مّمػم يم٤ٌمر اًمٕمٚمام  وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ذم ,وُمـ مصم٤مرهؿ شمٕمرومقهنؿ,حذير ُمٜمٝم٤م جي٥م اًمت

هذه اعمِمٙمٚم٦م اًمتل نت٤مج إمم  --تدي٤مت وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهللُمٜم٤مىمِم٦م شمٚمؽ إومٙم٤مر ظمالل ُمثؾ هذه اعمٜم

 -ـها شاًمٕمٚمام ٞم٧م اًمِمٞمخ يراضمع ا٤م يم٤ٌمر ُمراضمٕم٦م وشم٠مصٞمؾ، وًم

أن  اوأن٤م ٓ أخقم ُمـ يم٤من ُم٘مّٚمدً ، هذا ُمقىمػ اعم٘مٚمد اعمحض ؛اًمخ ش--قمٜمدُم٤م ختػم » :ىمقًمف: اًمتٕمٚمٞمؼ

 ي٘مٚمد اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز وأُمث٤مًمف ُمـ اًمٕمٚمام  اًمٙم٤ٌمر وأيمرم اؿ-- سمؾ ىمد مُمره سمذًمؽ- 

ام  اعمجتٝمديـ، أو ُمـ يم٤من ُمـ اًمٕمٚم ,اعمتٌٕملم,قمـ هذه اعمرشم٦ٌم ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ  ًمٙمـ ُمـ ارشمٗمع درضم٦مً 

سمام شمرضمح قمٜمده سم٤مًمدًمٞمؾ وآضمتٝم٤مد يتجزأ قمغم اًمّمحٞمح، ومال يّمٚمح ًمف ذًمؽ، سمؾ قمٚمٞمف أن يٕمٛمؾ 

وإٟمام يٚمج٠م إمم شم٘مٚمٞمد إقمٚمؿ وإورع إذا قمجز قمـ ُمٕمروم٦م احلؼ سمدًمٞمٚمف ومل يًتٓمع آضمتٝم٤مد  -واًمؼمه٤من-

 ف اًمت٘مٚمٞمد- هٜم٤م ًمٗم٘مد أًم٦م أو وٞمؼ اًمقىم٧م وٟمحق ذًمؽ، ومحٞمٜمئذ هق يم٤مًمٕم٤مُمّل، ومقاضمٌ

 وهذا أفمٜمف ُمـ اًمقوقح ًمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ سمحٞم٨م ٓ  ت٤مج إمم شمٓمقيؾ- 

اـمٚمع قمغم أىمقال اًمٓمروملم ومٚمؿ يِمؽ ذم ظمٓم٠م اًم٘مقل سم٤مًمتٙمٗمػم وأنف ومتٜم٦م جي٥م »وأُم٤م ىمقل أظمل إٟمف 

وأصقب وأؾمٕمد  ومٜم٘مقل ًمف: ومٖمػمك ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اـمٚمع ورأى اًم٘مقل سم٤مًمتٙمٗمػم أىمقى شاًمتحذير ُمٜمٝم٤م

 !ًمؽ؟سم٤مًمدًمٞمؾ، ومام ىمق

هؾ شم٠مُمره سم٤مشم٤ٌمع ُم٤م فمٝمر ًمف أنف احلؼ سم٤مًمؼمه٤من واًمدًمٞمؾ أو شم٠مُمره سمؽمك ُم٤م سم٤مَن قمٜمده صحتف سم٤مًمؼمه٤من 

 واشم٤ٌمع ىمقل اًمٕمٚمام ؟ ُم٤م ضمقاسمؽ؟ 

 إذا ىمٚم٧م سم٤مًمث٤م  وم٠من٧م ُمٌٓمؾ ىم٤مئؾ سم٘مقل مل ي٘مؾ سمف أطمٌد ُمـ قمٚمام  اعؾمالم! 

 وخم٤مًمػ ٕدًم٦م اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واعو٤مع- 
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غ وؾمٕمف ذم فمٝمر ًمف صحتف وأنف احلؼ سم٤مًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من سمٕمد أن يٙمقن ىمد اؾمتٗمر سمؾ يتٌع ُم٤م :وإن ىمٚم٧م

 ! ـمٚم٥م احلؼ، وم٘مد طُمجج٧َم-

ومٝمذا ي٤ًموي ؛ وٓ يٜمٗمٕمؽ ؿمٞمئ٤م اًم٘مقُل ُمثال: أؿمُؽ ذم ىمدرة ـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ قمغم اًمؽمضمٞمح-- وٟمحق ذًمؽ

 ذم اًمٌح٨م واعمٜم٤مفمرة!  ا صٗمرً 

اضم٥م ذم ٟمٗمس إُمر، ويمّؾ اُمرئ طمًٞم٥ُم شمِمؽ أن٧م أو ٓ شمِمؽ هذا ؿم٠منؽ، وإٟمام يمالُمٜم٤م قمغم اًمق

 ٟمٗمًف- 

وشم٘مًك هلل شمٕم٤ممم، وًمٙمـ ىمٌؾ ذًمؽ اؾم٠مل ٟمٗمًؽ هؾ  ٤موأن٧م ًمؽ أن نّذر هـ ؿمئ٧َم ُم٤م رأج٧م ذًمؽ ديٜمً 

وشمٕمّّم٤ٌم وشمٕمٔمٞمام عمـ شم٘مّٚمده؟ واؾمتحي أن اًمٕم٤ممل اعمجتٝمد  اأن٧م شمٗمٕمؾ ذًمؽ قمغم سمّمػمة ُمـ اهلل؟ أم شم٘مٚمٞمدً 

وًمٙمـ ُم٘مّٚمده ًمٞمس  ٨م قمـ احلؼ ٟم٤مس ًمف ىم٤مئٌؾ سمف طمٞم٨م فمٝمر ًمف،هق سملم إضمر وإضمريـ، ٕنف سم٤مطم

ٌّقهنؿ ويمذًمؽ سم٤مًميورة- يٕمٔمٛمقهنؿ عمجرد أنف ! وم٢من اًمٖم٤مًم٥م قمغم اعم٘مٚمديـ ٟمٍُم ىمقِل ُمِم٤مخيٝمؿ اًمذيـ  

 ! ىمقل ُمِم٤مخيٝمؿ-

ًمٙمـ ىمؾ زم ي٤م أظمل، ح٤مذا آـمالع قمغم أىمقال اًمٓمروملم وأن٧م ىمد طمًٛم٧َم أُمرك وىمررَت اسمتدا  ًمزوم 

دة ُمـ اعمٕمروم٦م؟  إظمذ  سم٘مقل اعمِم٤ميخ؟! هؾ هق ًمٚمتٜمٗمؾ وعمجرد آؾمتزا

وم٠مرضمق  ؛ن ذم هذا إؿم٤مرة إمم ٟمقع ُمٞمؾ ظمٗمّل أظمِمك أن يٙمق شوأنف ومتٜم٦م جي٥م اًمتحذير ُمٜمٝم٤م»صمؿ ىمقًمؽ 

 ! ّح ومال ي٘م٤مل ذم ُمٕم٤مروتف: ومتٜم٦ٌم--وم٢من اًمتٙمٗمػم إذا ص -أن شمت٠مُمٚمٝم٤م ي٤م أظمل-

راة واؾمتٕمامل سمؾ يٙمقن اًمقاضم٥م هق اًمّمدع سم٤محلؼ، أو اًمًٙمق ت إمم طملم أن يٗمتح اهلل، واعمقا

 ! ومتٜم٦م!اعمٕم٤مريض، واًمّمؼم قمغم شمٌٕم٤مت احلؼ وشمٙم٤مًمٞمػ اجلٝم٤مد، وٓ ي٘م٤مل: ومتٜم٦م 

ُمـ احلؼ، وهيرب ُمـ  ا وم٢من ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ شمًتقزم قمٚمٞمف ومٙمرة اخلقف ُمـ اًمٗمتٜم٦م دائام طمتك يؽمك يمثػمً 

 -واهلل اعمًتٕم٤من -نٛمؾ اًمتٙم٤مًمٞمػ، واًمديـ إٟمام هق شمٙمٚمٞمٌػ-

إومٙم٤مر ظمالل ُمثؾ  وًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م ذم شم٘مّمػم يم٤ٌمر اًمٕمٚمام  وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ذم ُمٜم٤مىمِم٦م شمٚمؽ»وىمقل أظمل: 

  ؟!ًمٕم٘مال  أن يت٤ًم ًمقا قمـ أؾم٤ٌمب ذًمؽهذا ُمـ احلؼ-- وًمٙمـ أخٞمس ُمـ طمؼ ا ؛ـها شهذه اعمٜمتدي٤مت

، أٓ يدقمق هذا ًمٚم  ري٦ٌم؟ وىمد دقمل اًمٙمثػمون ًمٚمٛمٜم٤مفمرة واعمٜم٤مىمِم٦م طمقل هذه اعم٠ًمخ٦م ومٚمؿ جيٞمٌقا

إن اعمِم٤ميخ هرسمقا ُمـ ُمٜم٤مفمرة اعمج٤مهديـ ٕهنؿ يٕمٚمٛمقن وٕمػ  :إن اًمٙمثػميـ ُمـ اًمِم٤ٌمب ي٘مقًمقن

٤مسمؾ فمٝمقر طمج٩م اعمٙمّٗمريـ طمجتٝمؿ وأهنؿ ًمق ٟم٤مىمِمقهؿ أُم٤مم اًمٜم٤مس ًم٤ٌمن ارشم٤ٌميمٝمؿ وشمٚمٕمثٛمٝمؿ ذم ُم٘م

 !قىمع اعمرىّمع اعمٕمتذر ذم يمؾ أُمره-! وؾمٞمٌدون وم٘مط ذم ُمًمٚمحٙمقُم٦م-

 ػم ُمـ احل٘م٤مئؼ-- وؾمتٔمٝمر ذم اعمٜم٤مىمِم٦م يمث
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وهذا ًمٞمس قمٜمدي دًمٞمال قمغم سمٓمالن ىمقل اعمِم٤ميخ، ومالُمتٜم٤مقمٝمؿ أؾم٤ٌمٌب واقمت٤ٌمرات أظمرى ُمٕمرووم٦م، 

 طمقل ىمقة ىمقلؿ-  ٤موًمٙمٜمف يثػم ؿمٙمً 

ومٝمؾ ًمؽ ذم  -أن٤م ُمًتٕمد ًمذًمؽ، حمت٤مج إًمٞمف طم٘م٤م-؛ شٞم٧م اًمِمٞمخ يراضمع ا٤م يم٤ٌمر اًمٕمٚمام وًم»وىمقًمف: 

 !؟ُم٤ًمقمديت

 --وأىمقل ىمقزم هذا وأؾمتٖمٗمر اهلل

 -ويرزىمٜم٤م اضمتٜم٤مسمف- وٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يريٜم٤م احلؼ  طم٘م٤م ويرزىمٜم٤م اشم٤ٌمقمف، ويريٜم٤م اًم٤ٌمـمؾ سم٤مـماًل 

 -ويٖمٗمر اهلل زم وٕظمل وًم٤ًمئر اعمًٚمٛملم-

ٟمٜم٤م اًمذيـ ؾمٌ٘مقٟم٤م سم٤معيامن وٓ دمٕمؾ ذم ىمٚمقسمٜم٤م هماًل  ًمٚمذيـ مُمٜمقا رسمٜم٤م إٟمؽ رؤوف  مهللا رسمٜم٤م اهمٗمر ًمٜم٤م وعظمقا

 -رطمٞمؿ-

 اًمٕم٤معملم واحلٛمد هلل رب

 

  



 

 

 

انهدنخ »أسئهخ يٌخيخ يٍ ئخبثبد 

 نزنظٍى انمبػسح يف أحس األفزع شانشزػٍخ
 

 شرقمٞم٦م ًمتٜمٔماٞمؿ اًم٘م٤مقمادةااًمٚمجٜما٦م اًمِما»، وصاٚمتٜم٤م ُماـ مل شُمٜمنم قمغم اًمِمٌٙم٦م هذه إؾمئٚم٦م ظم٤مص٦م]

، وىمااد أضماا٤ماؿ قمٜمٝماا٤م اًمِمااٞمخ ٦مرقمٞم٦م اعمريمزياااذم أطمااد إوماارع، وومٞمٝماا٤م أؾماائٚم٦م ُوضمٝماا٧م ًمٚمجٜماا٦م اًمِماا

رقمٞم٦م ووم٘مااف اجلٝماا٤مد وٟمااقازل ذم اًماادُم٤م ، وهمااػم ذًمااؽ، وىمااد اًاا٤مئؾ ذم اًمًٞم٤مؾماا٦م اًمِماا، وهاال ُم

، ىُمٛمٜم٤م سمقوع أضمقسما٦م اًمِماٞمخ سما٤مخلط اعمٕمتا٤مد، وإؾمائٚم٦م سمالم ُمٕمٙماقوملم سمخاط هٞماز؛ ومٚمُٞمٜمتٌاف لاذا

 -[م22.٧2.2١١2وىمااااااااد يُمتٌاااااااا٧م هااااااااذه اًمرؾماااااااا٤مًم٦م وُماااااااا٤م شمْمااااااااٛمٜمتف ُمااااااااـ أضمقسماااااااا٦م سمتاااااااا٤مريخ:  

 

   

اًمًااالم قمٚمااٞمٙمؿ ورمحاا٦م  ؛طمٗمٔمٙمااؿ اهلل ورقماا٤ميمؿ وؾماادد ظمٓماا٤ميمؿ [---------------------] .أظماال اًمٕمزيااز

 وسمٕمد: --اهلل وسمريم٤مشمف

٤م وقمٚماااٞمٙمؿ سم٤مًمّماااح٦م اًمٓمٞمٌااا٦م واًمٕم٤مومٞمااا٦م اًمت٤مُمااا٦م واًم٘ماااقة، وأن يٗماااتح قمٚمٞمٜمااا ٤مومااا٤مهلل اعمًااا١مول أن يٛماااتٕمٙمؿ وٞمًٕمااا

 ويًددٟم٤م وٞمٕم٤م ًمٙمؾ ظمػم-

ًمٜماااا٤م وأظم٤ٌمرٟماااا٤م قمااااغم اجلٛمٚماااا٦م * اح٤موااااٞملم أظمااااقيـ  ، ًمٙمٜمٜماااا٤م وم٘ماااادٟم٤م ظمااااالل إؾمااااٌققملمااااا٤م ٓ سماااا٠مس ؛أطمقا

، ومهااا٤م ُماااـ ىمٞم٤مداشمٜمااا٤م،  شاًمٚمٞمٌااال»ّماااقُم٤مزم، صماااؿ اًمِماااٞمخ قمٌاااد اهلل ؾمااإمٞمد قمزيااازيـ مهااا٤م: اًمِماااٞمخ أباااق صااا٤مًمح اًم

وأقمْمااااا٤م  اًمِماااااقرى، واهلل اعمًااااا١مول أن يت٘ماااااٌٚمٝمام ذم اًمِماااااٝمدا ، ويٚمح٘مٜمااااا٤م ااااااؿ ذم اًمٗمااااا٤مئزيـ اعم٘مٌاااااقًملم، وأن 

ّمااااااػ ضمااااااقي ضم٤مؾمااااااقّد، واهلل ذم طماااااا٤مدصملم ُمٜمٗمّمااااااٚملم، سم٘م ُمااااااٜمٝمؿ، اؾمتِمااااااٝمدا ا يٕمقوااااااٜم٤م واعمًااااااٚمٛملم ظمااااااػمً 

 -واهلل اعمحٛمقد قمغم يمؾ طم٤مل ، ن-- وقمٔمؿ اهلل أضمرٟم٤م وأضمريمؿ ومٞمٝمؿاعمًتٕم٤م

 ٤م ٟم٘مٍم ذم آطمتٞم٤مط، واهلل اعمًتٕم٤من-ُم٤م زًمٜم، وٟمحـ ااحلٛمٚم٦م اجل٤مؾمقؾمٞم٦م ذؾم٦م ضمدً 

 ﮼﮽ ﮻ ﮺  ﮹ ﮷﮸               ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲  ۓ ژسمااااااا٤مىمل أُمقرٟمااااااا٤م ضمٞمااااااادة، واحلٛماااااااد هلل-- و
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 -[٧١6اًمٜم٤ًم : ] ژ ﮾﮿

 ُمرومؼ ًمٙمؿ رؾم٤مًم٦م ُمـ أيب  ٞمك ومٞمٝم٤م ضمقاب وُمِمقرة ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٛمقوقع اعظمقة اًمٚمٞمٌٞملم- *

سماااف ضمااازاه اهلل ظماااػما وشم٘مريٌااا٤م ٟمحاااـ ُمتٗم٘ماااقن ذم قم٤مُمااا٦م ُمااا٤م ذيمااا ره، ًمٙماااـ سم٤مًمٜمًااا٦ٌم عمقواااقع وىماااد ىمااارأت ضمقا

وقمِماػمشمف  أن يٙمقن اًمرضمؾ ُمع ىمقُماف وأهاؾ سمٚماده أو ٟم٤مطمٞمتاف أو ىمٌٞمٚمتاف ٤مٓ أرى ُم٤مٟمٕمً  ٤موم٠من٤م ؿمخّمٞمً  ؛اًمتٙمتالت

ُمثااؾ هياا٦م أو يمتٞمٌاا٦م أو ٟمحقهاا٤م، إذا يماا٤من اًمٙمااؾ قمااغم أؾماا٤مس أهنااؿ ذم اجلامقماا٦م ونتٝماا٤م وضمٜمااقٌد  ششمٙمّتااؾ»ف ٌذم ؿماا

ىماااع ش٥م أن ي٘م٤مشماااؾ اًمرضماااؾ ناا٧م رايااا٦م ىمقُماااف ااا»أقمْمااا٤م  ومٞمٝمااا٤م، ويٙماااقن هاااذا طمٞمٜمٝماا٤م ُماااـ لاا٤م، و ، وٟمحاااـ ذم اًمقا

ذم ؾم٤مطمتٜم٤م إظماقة ُماـ ضمٜمًاٞم٤مت ُمٕمٞمٜما٦م  ,اًم٘م٤مقمدة,  ذم ؾم٤مطمتٜم٤م، ومٕمٜمدٟم٤م ذم اجلامقم٦م واًمتجرسم٦م قمٜمدٟم٤م هذا اًمٌم

يماااز واًمٙمت٤مئااا٥م وهٙماااذا، سم٤مقمتٌااا٤مرهؿ ُماااـ سمٚماااٍد واطماااٍد وًمٖمااا٦م واطمااادة وصم٘م٤مومااا٦م  ٤مُمقضماااقدون ُمًٕمااا ذم إقماااامل واعمرا

، ويمااااذا اعظماااااقة ,يمتٞمٌتااااالم,٤م ُمقضمااااقدون ذم شمٙمتااااؾ سماااااؾ ذم شمٙمتٚماااالم واطماااادة، ُمثااااؾ: اعظماااااقة إتااااراك قمٜمااااادٟم

 مؾمااااٞم٤مٛمققمااا٤مت أو يمت٤مئااا٥م، واعظماااقة ُماااـ وؾماااط اًم٤ٌميمًااات٤مٟمٞملم اًماااذيـ هاااؿ ُماااع اًمتٜمٔماااٞمؿ ُمٜمّٔمٛماااقن ذم قمااادة جم

وأوروسماا٤م اًمنمااىمٞم٦م يمااذًمؽ، واًمؽميمًاات٤مٟمٞمقن يمااذًمؽ، وإظمااقة مظماارون ُمااـ ضمٜمًااٞم٤مت أظماارى، ًمٙمااـ ًمااٞمس قمااغم 

أؾم٤مس أهناؿ و٤مقما٦م أو قماغم أؾما٤مس أهناؿ يٗمٙمارون ذم شمٙماقيـ و٤مقما٦م أو يمٞما٤من ُمًات٘مؾ، ٓ، سماؾ قماغم أهناؿ يمتٞمٌا٦م 

 ُمـ اجلامقم٦م-

 هذا رأجل- --عمٗمًدة أو اعمية ُم٤م يرضمح قمٚمٞمٝم٤م، ومال ُيٛمٜمَع ُمٜمٝم٤موذم شمٙمتٚمٝمؿ ُمّم٤مًمح، ٓ ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ُمـ ا

ُرٟما٤م قمٚمٞماف هاق ٤موما٠مهؿ ر  هاق أن يٙماقن واواحً  --وقمٚمٞمف ه احلاؼ واًمّماقاب وىمرا أنٜما٤م ٟمٛمٜماع  :أن اًماذي ٟمارا

د إٟمِما٤مؤه٤م ٟم٤مسمٕما٦م ُماـ وؾمآمٜم٤م وُماـ  وٓ ٟمًٛمح سم٢مطمداث و٤مقم٤مت ضمديادة، سمٚماَف أن شمٙماقن هاذه اجلامقما٤مت اعمارا

 ٤م!!ومٞمٜمنتٜم٤م وُمـ سمٞمٜمٜم٤م و

وهال مصمٛما٦ٌم إن مل  ,قما٤مت اعمقضماقدة أصاال جيا٥م قمٚمٞمٝما٤م ذًماؽأقمٜمال اجلام,سمؾ ٟمحـ جيا٥م قمٚمٞمٜما٤م أن ٟمتقطماد 

، إٓ إذا يما٤من قمٜمادهؿ أو قمٜماد سمٕمْماٝمؿ قماذٌر ذقماّل وُمًاّقغ ٤مٝم٤م ذم ن٘مٞماؼ اًمقطمادة اعمٓمٚمقسما٦م ذقماشمٌذل وؾمإم

 ذقمل ًمٕمدم آضمتامع، وُم٤مٟمٌع أقمجَزهؿ قمٜمف، وم٘مط-

 ، سمدون ُمًّقغ وٓ داقمل-ومٙمٞمػ ٟمًٛمح سمقضمقد و٤مقم٤مت أظمرى

وًماااٞمس ُمٕمٜماااك ذًماااؽ أن ٟمت٘م٤مشماااؾ وٟمٗمٙمااار ذم ىمتااا٤مل َُماااـ خيااارج، ومٝماااذه ُمًااا٠مخ٦م أظمااارى، وهااال ظمٓماااٌر ؿماااديد، 

 ًمٙمـ اعم٘مّمقد اعمٜمع اًمنمقمل اًمٕمٚمٛمّل سمال ؿمؽ- -وإصؾ ومٞمٝم٤م اعمٜمع قمٜمدٟم٤م ُمـ اؾمتٕمامل أي ىمقة-
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ٟمٜمااااا٤م اًمٚمٞمٌٞمااااالم اًمتااااال ٟمحاااااـ سمّمااااادده٤م ٓ أرى أي ُمًاااااّقغ، سماااااؾ ا ه اخلاااااػم وذم واىماااااع ىمْماااااٞم٦م إظمقا ًماااااذي ٟمااااارا

 لم٤مه ًمٙمااؿ ُمااـ ىمٌااؾ ويمتاا٥م ًمٙمااؿ ذم اًمِمااٞمخوإومْمااؾ، ويقؿِمااؽ أن يٙمااقن هااق اعمتٕماالم ٓ همااػم، هااق: ُماا٤م يمتٌٜماا

، وٟمتقؾمااط سمحًاا٥م شاًمتٜمٔمااٞمؿ»وأبااق  ٞمااك أن جيتٝمااد ذم وااع اًمٕمٛمااؾ ناا٧م راياا٦م واطماادة هاال راياا٦م  قمٌااد اهلل 

ل ؿمااٛمقزم ذم ًمٞمٌٞماا٤م أن، اًم٘ماادرة واعُمٙماا٤من واًمٗمرصاا٦م، وٓ ٟمًااتٕمجؾ، وٓ ٟماادظمؾ ذم قمٛمااؾ قمًااٙمري شمٜمٔمٞمٛماا

ًمٕماادم ىمٜم٤مقمتٜماا٤م سمقضمااقد اًمٗمرصاا٦م واعماا١مهالت ًمااذًمؽ، ًمٙمااـ ٓ سماا٠مس سمااؾ ُمٓمٚمااقب اًم٘مٞماا٤مم سماا٠مقمامل ٟمققمٞماا٦م شمٜماادرج 

 -- وهٙمذا-,ريٙم٤م وَُمـ ُمٕمٝم٤م ُمـ اًم٘مقى اًمٙمؼمىضب اًمرأس: أُم,٧م ومٙمرشمٜم٤م اًمٕم٤مُم٦م ًمٚمجٝم٤مد اًمٕم٤معمل ن

 واهلل اعمقومؼ--

ٟمٜمااا٤م اًمٚمٞمٌٞمااالم،  أقمٞماااٜمٝمؿ سم٤معمِماااقرة واًماااارأي وواهلل ًماااقددُت أنٜمااال سمٞماااٜمٝمؿ وأرضماااق أن شمٌٚمٖماااقا ؾماااالُمٜم٤م عظمقا

 ومٝمؿ أومم اًمٜم٤مس سمذًمؽ ُمٜمل- ؛واًمتجرسم٦م

 -واهلل يًددهؿ ويٕمٞمٜمٜم٤م وإي٤مهؿ قمغم يمؾ ظمػم-- مُملم

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 حمٌٙمؿ

 م2١١2. ٧2.22

 
 

  :ْك ا٭ع١ً٦ َع إداباتٗا ۞

 بغِ اهلل ايضٓٔ ايضسِٝ

ٌٸ اي ُٸز ٚآي٘ ٚفشب٘ ٚعًچِاؿُز هلل ٚف ِٸ ع٢ً ق ًٗ. 

 .ايغ٬ّ عًٝهِ ٚص١ٓ اهلل ٚبضنات٘، أخاْا ايؿامٌ ٚؽٝدٓا ايهضِٜ

(َٔ مل ٜؾهض ايٓٸاؼ مل ٜؾهض اهلل:)بار٨ سٟ بز٤ ٚاَتجا٫ ؿزٜح ْبٝٓا 

(1)
أتٛد٘ يهِ بايؾهض  

 ٓابهِ احملذلّ.أصعًٓاٖا إٍ د يتغا٥ٌ اياؾظٌٜ ع٢ً دٗزنِ ٗ إؾارتٓا َا تضْٚ٘ فٛابا ٗ إ

ٚبٓا٤ ع٢ً نجض٠ ايٓٛاطٍ ٗ عاس١ اؾٗار َع قًـ١ طًبـ١ ايعًـِ نُـا ٫ ىؿـ٢ عًـٝهِ ْضٜـز ٖـشٙ         

ٕ    ، ْضدٛإؾه١ً ٚإغتعذ١ً اييت راُٖتٓاإض٠ طضح بعض إغا٥ٌ  ، َٓهِ بٝإ ايقٛاب ؾٝٗـا نُـا تـضٚ

 ا ٖـــــــٞ ناٯتٞ:ؾإغا٥ٌ ايٛاقع١ اييت مٔ ٗ ساد١ إيٝٗ ;ٚاهلل ٫ ٜنٝع أدض احملغٌٓ

                                      
 -( وىم٤مل إًم٤ٌم : صحٞمح ًمٖمػمه٧255ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (٧)
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ْٸــ٘ اٸ مــب٘ فاٖــز ٜضٜــز تغــًِٝ ْؿغــ٘ يًڀــاغٛت     : ســزثت ٗ بعــض ايهتا٥ــب أ

ــ٘ تعــب ٜٚضٜــز تــضى اؾٗــار ٫ٚطّ سيــو ايــشٖاب إٍ ايڀــاغٛت ٜٚعــضف أعــضاصا ٜنــض         ْٸ ٚآخــض ٜقــضح أ

 إعڀا٩ٖا يًڀاغٛت باجملاٖزٜٔ ٚا٭ْقاص.

جملاٖـزٜٔ قبـٌ إٔ ٜغـًِ ْؿغـ٘ ٖٚـٛ اٯٕ َعتكـٌ       ٚآخض سٖب ٚيهٔ أيكٞ عًٝ٘ ايكبض َـٔ طـضف ا   

 ؟!ضعٞ ٗ ٖشٙ ايٓاطي١ؾُا اؿهِ ايؾ

 

 :خ عطية اهللشـيال

 --اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

ٌّاقن طمتاك  يٕمٚمؿ اهلل شمٕم٤ممم أنٜم٤م ٟمح٥م ظمدُمتٙمؿ وٟمٍمشمٙمؿ سمام يٛمٙمٜمٜما٤م، وٟمتٛمٜماك أن يٙماقن قمٜمادٟم٤م يماؾ ُما٤م ن

ٜمقازل، واهلل إهن٤م ًمّمٕم٦ٌم ضمدا، ويمام ي٘ما٤مل: ًماق قمروا٧م قماغم ٟمٕمٓمٞمٙمؿ وٟمخدُمٙمؿ، همػم أن سمٕمض اعم٤ًمئؾ واًم

ومٙمٞمااػ سمٜماا٤م سماا٤مهلل قمٚمااٞمٙمؿ؟! وواهلل ًم٘مااد ىماارأت أؾماائٚم٦م اعظمااقة ذم  ؛جلٛمااع لاا٤م أهااؾ سماادر ب قمٛماار سمااـ اخلٓماا٤م

رة ُمٙمٌقشما٦م ا، وطمًااُمتجاددً  رقمٞم٦م أول ُم٤م وصاٚمتٜمل وشم٠مّخٛما٧م ًمٗم٘ماد اًمٕمٚماام  وىمٚما٦م اًمٜمّماػم ُماٜمٝمؿ أخااًم ااًمٚمجٜم٦م اًمِم

,ٗماااقر ذم ٟمٗماااس اًمٞماااقم طمّقًمااا٧م اًمرؾمااا٤مًم٦م راضمٕماااقن، ورأجااا٧م اًمٜم٤مزًمااا٦م اعمِمااا٤مر إًمٞمٝمااا٤م، وقماااغم اًم وإٟمااا٤م هلل وإٟمااا٤م إًمٞماااف

ومااا٠متقىمع أن اًمرؾمااا٤مًم٦م سمٚمٖمااا٧م  ؛اًمؼمياااد أُماااس اؾماااتٚمٛمقا ظماااقة ، واحلٛماااد هلل اعشأيب  ٞماااك»إمم اًمِماااٞمخ  ,إؾمااائٚم٦م

ع ىماااادر اعمًاااتٓم٤مع ذم اعضم٤مسمااا٦م قمٚمٞمٝماااااواًمٚمجٜمااا٦م اًمِماااا شأيب  ٞماااك»ًمٚمِماااٞمخ  ٤م، رقمٞم٦م اًمٞماااقم، وـمٚمٌااا٧م ُماااٜمٝمؿ اعها

 هااذه ُمِمااٖمقل ,أبٚمٖمااق  ُماا٤م طمًاا٥م–، رهمااؿ أنااف شأيب اًمقًمٞمااد»وـمٚمٌاا٧م ُمٜمااف أجْماا٤م قمروااٝم٤م أجْماا٤م قمااغم اًمِمااٞمخ 

ٟمٜم٤م-وهمػمه وقم٤مئٚمٞم٦م اضمتامقمٞم٦م أُمقره ذم اعمدة  ٤م، ٟم٠ًمل اهلل أن يٞمن وٞمع أُمقرٟم٤م وأُمقر إظمقا

سما٦م ُما٤م وم٤مؾماتخرُت اهلل شمٕما٤ممم، وقمزُما٧م قماغم يمت٤م ؛اًمٞماقم شأيب حمٛماد»واؾماتٕمج٤مل إخ  اؾمتدراكصمؿ ضم٤م   

ؿ همٜمٛمااف وقمااغم صاا٤مطمٌف همرُمااف، وٓ قمٜماادي ذم اعمًاا٠مخ٦م ُمٕمؽموماا٤م سماا٤مًمٕمجز واًمااٜم٘مص واًمت٘مّمااػم، ومٝمااذا اجلٝمااد وًمٙماا

وَُماـ ُمٕمٝماام هٜما٤مك، أرضماق  شأيب  ٞماك»وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل، وٟمٙمقن ُماع ذًماؽ ذم اٟمتٔما٤مر ضماقاب اًمِماٞمخلم  طمقل

 ُمـ اهلل أن يقومؼ اجلٛمٞمع-

 سمٕمض اعمِم٤ميخ هـ ٟمتّمؾ اؿ-أرؾمؾ سم٤مٕؾمئٚم٦م أو سمٕمْمٝم٤م إمم  ,أىمقل ًمٕمكم,وًمٕمكم 

ىماع ضمٞماادً  ٌّٓمٜمال قماـ قماارض ُمثاؾ هاذه اًمٜماقازل قمٚماٞمٝمؿ هااق قمٚمٛمال سما٠مهنؿ ٓ يتّماقرون اًمقا ، اًمٙماـ اًماذي يث

 ومٌٕمد اٟمتٔم٤مر ؾمٞمٙمت٥م ًمؽ اًمِمٞمخ اًمٕم٤مًمِاؿ ؾمٓمريـ ىمد ٓ يٙمقن ومٞمٝم٤م ُم٘مٜمع!!

 واهلل اعمًتٕم٤من- -وُمع هذا ؾمٜمٗمٙمر وٟمح٤مول ذم قمرض سمٕمض إؾمئٚم٦م قمغم إىمؾ قمغم سمٕمْمٝمؿ-

 مم اعم٠ًمخ٦م وقمغم اهلل وطمده آشمٙم٤مل:وإ
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 اجلقاب وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ:

 احلٛمد هلل وطمده، واًمّمالة واًمًالم قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف حمٛمد ومخف وصحٌف-

ّرح أناااف ؾمٞمًاااّٚمؿ ٟمٗمًاااف ًمٚمٛمرشماااديـ أناااف و ااا٤مول ذًماااؽ، سماااؾ آ إؿماااٙم٤مل أن ُمثاااؾ هاااذا اًمِماااخص اًماااذي يّمااا

 اعمج٤مهاااديـ قماااـ يٕمرومٝمااا٤م اًمتااال اعمٕمٚمقُمااا٤مت يماااؾ لؾماااٞمٕمٓم أناااف ,اؾماااتدرايمف ذم حمٛماااد أباااق زم ذيمااار يماااام–يٍماااح 

 اعظماااااقة وًمٙماااااـ ,أظمااااار اًمِماااااخص ومٕماااااؾ يماااااام, سم٤مًمٗمٕماااااؾ طمااااا٤مول ىماااااد سماااااؾ اعمرشماااااد، ًمٚمٓمااااا٤مهمقت وأنّمااااا٤مرهؿ

ًااااف ٜمٓ ؿمااااؽ أنااااف إذا ومٕمااااؾ ذًمااااؽ وٟماااازل سم٤مًمٗمٕمااااؾ وؾمااااٚمؿ ٟم :طمجاااازوه، أىمااااقلو وُمٜمٕمااااقه أُمًااااٙمقه اعمج٤مهااااديـ

ريد ادة اعمًاااتٞم٘مـ ُماااـ: ؾماااجـ وشمِماااًمٚمٓمااا٤مهمقت أناااف ضر يمٌاااػم وظمٓمااار قمٔماااٞمؿ حااا٤م يؽمشمااا٥م قمٚمٞماااف ذم طمٙماااؿ اًمٕمااا٤م

ورسمااام ىمتااؾ ًماإٌمض اعمًااٚمٛملم ُمااـ اعمج٤مهااديـ وأنّماا٤مرهؿ، وإومًاا٤مد ًمااؼماُم٩م وظمٓمااط ًمٚمٛمج٤مهااديـ، ويمِمااػ 

رهؿ وقمٞمقاؿ وٟم٘م٤مط وإمٗمٝمؿ وصمٖما ر سم٤معمًاٚمٛملم ٕها  ٤مُم٤مدّيا٤م وُم٤مًمًٞما ,اعمج٤مهاديـ,راهتؿ وـمارىمٝمؿ، وإضا

يمااااازهؿ وُمٜمااااا٤مـم٘مٝمؿ، وهماااااػم ذًماااااؽ ر اًمتااااال ٓ ختٗماااااك--  ُماااااـ ظماااااالل شمٖمٞماااااػم سمٞماااااقهتؿ وُمااااا وهيؿ وُمرا ُماااااـ إضا

سم٤معواا٤موم٦م إمم ومااتح سماا٤مب آؾمتًااالم ًمٚمٓماا٤مهمقت، ذم طماا٤مل اًمتٝماا٤مون ُمااع هااذه احلاا٤مٓت، وُماا٤م ذم وااٛمـ ذًمااؽ 

وٓ ؾمٞمام ًمق شمٙمرر ُِمـ ختقيػ ًمٚمٜم٤مس وشمثٌٞمط لؿ قمـ ُمٕم٤موٟم٦م اعمج٤مهديـ، وشمِمٙمٞمؽ لاؿ، وهماػم ذًماؽ ها٤م ٓ 

 خيٗمك أجْم٤م-

 وجي٥م اًمًٕمل ذم ُمٜمٕمٝم٤م- ج٤مهديـ--وهذه يمٚمٝم٤م ُمْم٤مّر قمٔمٞمٛم٦م شمّي سم٤مجلٝم٤مد واعم

 ًمٙمـ هؾ يّمؾ ذًمؽ إمم دمقيز ىمتؾ هذا اًمِمخص، ٕضمؾ هذا اًمير اعمرشم٘م٥م اعَمخقف؟

 هذا حمؾ اًمٌح٨م-

 صمؿ إن هذا اًمِمخص أو اًمِمخّملم اعم١ًمول قمٜمٝمام ذم اًم١ًمال، وُمـ ؿم٤ماٝمام ٓ خيٚمق طم٤ملام:

ًمٚمٓما٤مهمقت اعمرشماد، وؾمٞمًإمك ذم  ْماؿّ ٜمٞماًمٙمٗمر اًمٍمايح، يمٛماـ يٍّماح أناف ؾم إُم٤م أن يٙمقٟم٤م وصال إمم طمدّ 

 ُمػمهؿ، وٟمٍمة اًمٓم٤مهمقت قمٚمٞمٝمؿ سمام يًتٓمٞمع، وٟمحق ذًمؽ--!!دإهالك اعمج٤مهديـ وشم

أو ُمااا٤م ي٘م٤مرسماااف هاااـ هُمٚمِااا٥م قماااغم قم٘مٚماااف  ٤مرقمٞم٦م، سمٛمٕمٜماااك أناااف ًماااٞمس جمٜمقًٟمااااومٝماااذا إن يمااا٤من ذم يم٤مُماااؾ أهٚمٞمتاااف اًمِمااا

سمااؾ ىم٤ملاا٤م وهااق ذم يم٤مُمااؾ  وأهٚمٞمتااف-- ومل يٙمااـ ىماا٤مل هااذا اًمٙمااالم وّسح سمااف ذم طم٤مًماا٦م همْماا٥م ؿمااديد وإهمااال.،

 قمغم طم٥ًم ُم٤م ئمٝمر-- وم٢مٟمف يم٤مومٌر ُمرشمد--! اُمريدً  ااقمتدال طم٤مًمف خمت٤مرً 

وإُماا٤م أن يٙماااقن هااذا اًمِماااخص ي٘مااقل إٟماااف ؾماااٞمٜمزل عمجاارد أناااف شمٕماا٥م وٓ يًاااتٓمٞمع اًمّمااؼم، وٓ ي٘مااادر قماااغم 
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س ًمٜما٤م اعمقاصٚم٦م، وًمٙمٜمف ًمـ يي اعمج٤مهديـ ُم٤م اؾمتٓم٤مع إمم ذًمؽ ؾمٌٞمال-- ومٝمذا خيتٚمػ قمـ إول، وهاذا ًماٞم

 إن ؿم٤م  اهلل ًمإلظمقة وٓ  ت٤مج إمم سمًط- ٤مإمم شمٙمٗمػمه ؾمٌٞمؾ، وهذا أفمٜمف واوحً 

ًماف وشمٍما ٤مشمف اًمٌّٞمٜما٦م، وم٢مٟماف  اوم٤مًمذي أراه أن إول: سمٕمد اًمت٠ميمد ضمٞمدً  ُماـ طم٤مًماف، وصمٌاقت قمزُماف سمٔما٤مهر أىمقا

، وهاق ومٕماال هٙماـ ًمٚمٛمج٤مهاديـ ذم اًمٖم٤مًما٥م ـَ ، وذم إُمار يًتت٤مب وُيٕمٓماك ومرصا٦م صمالصما٦م أجا٤مٍم أو أيمثار إذا أُمٙما

اعظمااقة شمقسمتااف وقمقدشمااف قمااـ يمٗمااره، وماا٢من شماا٤مب وإٓ  كآؾمااتت٤مسم٦م إن ؿماا٤م  اهلل ُمتااك ُماا٤م رضمااؾماإم٦م ذم شمٓمقيااؾ ُماادة 

 طمؾ دُمف، وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ-

ره اًمٕمٔمااٞمؿ  ومٝمااذا إول إذن ضماا٤مز ىمتٚمااف ًمٚمااردة أوٓ، ُمااع ُماا٤م اٟمْماا٤مف إًمٞمٝماا٤م ُمااـ إومًاا٤مده ذم إرض وإضا

ـٌ أو ُمٔمٜمقٌن فمٜمً سم٤معمًٚمٛملم، وهق ضر ُمرشم٘م٥ٌم ًمٙمٜمف   ضمدا- ٤مهم٤مًمًٌ  ٤مُمًتٞم٘م

 وم٤مًمذي ئمٝمر زم أن يٜمٌٖمل أن ُياٜمٔمر ذم طم٤مًمف أيمثر ويٗمّّمؾ ذم أُمره: ؛وأُم٤م اًمث٤م 

ّر اعمج٤مهااديـ، حاا٤م يٕمرومااقن ُمااـ صاادىمف وحمٌتااف اوماا٢من يماا٤من سماادا ًمٚمٛمج٤مهااديـ أنااف صاا٤مد. حماا٤مِول ٕن ٓ يْماا

   ّؾ دُمف سمٛمجرد ذًمؽ، واهلل أقمٚمؿ-وًمٙمٜمف اهن٤مر قمزُمف ووُٕمػ وىمؾ صؼمه، ومال أرى ُم٤م جُيٞمز ىمتٚمف، وٓ

 هذا اًمذي ٟم٘مػ قمٜمده، وٓ أؾمتٓمٞمع أن أىمقل همػمه-

هاذا  ًمٙمـ لؿ أن  ًٌقه، وقمٚمٞمٝمؿ أن يٕمٔمقه، ويًٕمقن ذم إصالطمف ىمدر اعمًاتٓم٤مع ًمٕماؾ اهلل يّماٚمحف--

 هق إصؾ-

ر اعمتقىمٕمااا٦م ٟمٕمتؼمهااا٤م سماااال  وضم٤مئحااا٦م طمٚمااا٧م سم٤معمًاااٚمٛملم وٟمّماااؼم لااا٤م وٟمحااا٤مول دومٕمٝمااا٤م ورومٕمٝمااا٤م سماااام  وإضا

 ٤مب إظمرى، وٟمدومع ىمدر اهلل سم٘مدر اهلل-ٌيٛمٙمـ ُمـ إؾم

 احل٤مًملم اعمذيمقريـ، سمؾ هل خمتٚمٗم٦م قمٜمٝمام، وهل: ًمٙمـ ىمد  ّمؾ طم٤مًم٦م همػم

ٔمااـ ومٞمااف اًمّمااد. ، وٓ هااق هااـ ٟم,يمااام ذم اعمثاا٤مل إول, اُمرشماادً  ا ٍمح سمااام جيٕمٚمااف يماا٤مومرً اأن اًمِمااخص ٓ ياا

ّي اعمج٤مهااديـ ًمااق هااق ؾمااٚمؿ ال ضمٝمااده ذم أٓ يااض اًمٓماا٤مهمقت سمحٞماا٨م ٟمٕماارف أنااف يٌااذٖمااوحمٌاا٦م اعمج٤مهااديـ وسم

 ٟمٗمًف، سمؾ يٙمقن ُمرشم٦ٌم أظمرى وهل:

ي اعمج٤مهااااديـ، وًمٙمٜمٜماااا٤م ٟمٕماااارف ُمااااـ طم٤مًمااااف وؾمااااػمشمف أنااااف ًمااااق ؾماااائؾ اًمٗمتٜماااا٦م اأنااااف ؿمااااخص ي٘مااااقل إٟمااااف ًمااااـ ياااا

ر اعمج٤مهاااديـ، سماااؾ رسماااام  ٕقمٓم٤مهااا٤م، وأناااف سمٛمجااارد أن يٜمااازل ويٙماااقن ذم يمٜماااػ اًمٓمااا٤مهمقت وم٢مٟماااف ٓ يٌااا٤مزم سمااا٢مضا

ر اااؿ، حاا٤م ٟمٕمرومااف ُمااـ ؾمااػمشمف وطم٤مًمااف ُمااـ ظمااالل اعمٕماا٤مذة واعمٕمروماا٦م سمااف أنااف ٓ  اا٥م ؾماإمك ضم٤مهاادا ذم اع ضا
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ُماثال، وٟمحاق ذًمااؽ، ُماع ىمٚما٦م ديٜماف وقماادم ُم٤ٌمٓشماف سما٤مهلل شمٕما٤ممم وسماا٤مًمٞمقم  ااعمج٤مهاديـ و ٛماؾ قمٚماٞمٝمؿ همااال وطم٘مادً 

 أظمر، وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ-!

 ومٝمؾ  ؾ ىمتٚمف؟ ومٝمذا هق ًمٕمٚمف ُمقوع اًم١ًمال طم٘م٤م--

 ٞمف إن ؿم٤م  اهلل سمٕمد ُم٘مدُم٦م سمًٞمٓم٦م:ؾمٜمتٙمٚمؿ قمٚم

 ُمٕمٚمقٌم أن اعمًٚمؿ ُمٕمّمقم اًمدم واح٤مل واًمٕمرض، وهذا ىمٓمٕمّل-

 وُمٕمٚمقٌم ُم٤م قمغم ىم٤مشمؾ اعمًٚمؿ سمٖمػم طمؼ ُمـ اًمققمٞمد اًمٕمٔمٞمؿ ذم اًمنميٕم٦م، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م-

 اعمًٚمؿ إٓ سم٥ًٌم ذقمّل سملّم ُمقضم٥ٍم ًمذًمؽ- وُمٕمٚمقٌم أنف ٓ ي٤ٌمح دم

ٓ  اؾ دم )ىما٤مل:  أن اًمٜمٌال  ي٨م اًمّمحٞمح اعمتٗمؼ قمٚمٞمف ُماـ طمادي٨م اسماـ ُمًإمقد وىمد ضم٤م  ذم احلد

اُمرئ ُمًٚمؿ يِمٝمد أن ٓ إ  إٓ اهلل وأ  رؾمقل اهلل إٓ سم٢مطمادى صماالث: اًمثٞما٥م اًمازا ، واًماٜمٗمس سما٤مًمٜمٗمس، 

ًمٗمظ ُمًٚمؿ (واًمت٤مرك ًمديٜمف اعمٗم٤مر. ًمٚمجامقم٦م
(1)

- 

اًمٜمٌاقي اًمٕمٔماٞمؿ، واًماذي طم٤مصاٚمف أن احلٍما يمالم ذم اعؿمٙم٤مل اًمقاىمع طمقل هاذا احلادي٨م  وًمٚمٕمٚمام  

ولاؿ ، ويمٞمػ اجلٛمع سمٞمٜماف وسمالم أؾما٤ٌمٍب أظمارى صمٌتا٧م ذم اًمنماع ًم٘متاؾ اعمًاٚمؿ، حمٙمؿٌ هق ذم هذه اًمثالث هؾ 

 ذم اجلقاب قمغم هذا اعؿمٙم٤مل ـمري٘م٤من ُمِمٝمقران:

 إُماااا٤م إرضماااا٤مع يمااااؾ أؾماااا٤ٌمب اًم٘متااااؾ إمم اًمثالصماااا٦م اعمااااذيمقرة، وم٘متااااؾ اًمٚمااااقـمل راضمااااع إمم اًمثٞماااا٥م اًماااازا ، وىمتااااؾ

اخلاااقارج واًمااارواومض وَُماااـ ذم طمٙمٛمٝماااؿ راضماااع إمم اًمتااا٤مرك ًمديٜماااف اعمٗمااا٤مر. ًمٚمجامقمااا٦م، ويماااذا ىمتاااؾ اًماااداقمل إمم 

واقمٚمااؿ أن هااذا ]أي ُماا٤م »ناا ذم هااذا اعحلاا٤م.، ىماا٤مل اًمٜمااقوي: اًمٌدقماا٦م، وىمتااؾ اًمّماا٤مئؾ أجْماا٤م، ُمااع ر  ُمااـ اًمٕم

سم٠مناااف داظماااؾ ذم ومٞمٌااا٤مح ىمتٚماااف ذم اًمااادومع، وىماااد جيااا٤مب قماااـ هاااذا  ؛حلااادي٨م[ قمااا٤مم خياااص ُمٜماااف اًمّمااا٤مئؾ وٟمحاااقهذم ا

شصم٦م- واهلل أقمٚمؿاعمٗم٤مر. ًمٚمجامقم٦م، أو يٙمقن اعمراد: ٓ  ؾ شمٕمٛمد ىمتٚمف ىمّمدا إٓ ذم هذه اًمثال
(2)

 -ـها 

سمٕم٦م قمٜمد ُمـ ي٘مقل سمٕمدم ٟمًخف راضمع إمم ذًمؽ، وومٞمف شمٙمّٚمػ ٓ خيٗمك،  ويمذا ىمتؾ ؿم٤مرب اخلٛمر ذم اًمرا

 وهمػمهؿ- ،اجل٤مؾمقس اعمًٚمؿويمذا ىمتؾ  ،َُمـ ي٘مقل سم٘متٚمف، وومٞمف يمالم يٓمقل ويمذا ىمتؾ اًم٤ًمطمر قمٜمد

أو اًم٘مقل سم٠من احلٍم وىمع سم٤مقمت٤ٌمر ُمٕملّم، إُم٤م زُما٤مّ  أو هماػمه، وأن ًمٚم٘متاؾ أؾما٤ٌمسم٤م أظمارى صاّح٧م اا٤م أدًما٦م 

                                      
 -(٧4١4صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

 -(٧45. ٧٧ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ ) (2)
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وماااام صمٌااا٧م سمااادًمٞمؾ صاااحٞمح ُماااـ اًمٙمتااا٤مب واًمًاااٜم٦م ومٝماااق ذٌع وطمٙماااٌؿ زائاااٌد صم٤مسمااا٧ٌم ُيّمااا٤مُر إًمٞماااف، وٟمٕمٛماااؾ  ؛رعااًمِمااا

 سم٤مجلٛمٞمع-

٦م ذم اًمنميٕم٦م ُمثاؾ ُما٤م وىماع ُماـ آظماتالف ذم اجلٛماع سمالم ىمقًماف وهذه اعم٠ًمخ٦م ل٤م أؿم٤ٌمه وٟمٔم٤مئر أجْم٤م واىمٕم

أياااااا٦م، وسماااااالم أياااااا٤مت وإطم٤مدياااااا٨م   [٧65إنٕماااااا٤مم: ] ژ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ژشمٕماااااا٤ممم: 

ٌر ورد ذم همػمهااا٤م ُماااـ أيااا٤مت ااعمحّرُمااا٦م ًمٖماااػم اعماااذيمقرات ذم هاااذه أيااا٦م، وُماااـ ُمثاااؾ أيااا٤مت اًمتااال ومٞمٝمااا٤م طمّمااا

وُماااـ أفمٚماااؿ ُمااـ يماااذا، ويم٘ماااقل  :يم٘مقًمااف شمٕمااا٤ممم ذم قمااادة مياا٤مت ؛ًم٘مْماااٞم٦مر ذم همااػمه ذم ٟمٗماااس ااطم٤مدياا٨م طمّماااوإ

 ظمػميمؿ يمذا، وظمػم اًمٜم٤مس يمذا، وذ اًمٜم٤مس يمذا وذ اخلٚمؼ وٟمحقه٤م، وهق ُمٌح٨م ُمِمٝمقر- :اًمٜمٌل 

 وُمـ ُمراضمع اعم٠ًمخ٦م اعمٝمٛم٦م:

 ومتح اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ٓسمـ طمجر- ,

 ذح اًمٜمقوي قمغم ُمًٚمؿ- ,

 وؾم٤مئر ذوح احلدي٨م- ,

اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ٓسمـ رضم٥م، وم٘مد ذح احلدي٨م صَماؿَ ضم٤مُمع  ,
(1)

- 

أؾما٤ٌمب اًم٘متاؾ  أطمٙم٤مم اًم٘مرمن ٓسمـ اًمٕمريب، أفمٜمف قمٜمد مي٤مت اح٤مئدة، وىمد اظمت٤مر اًم٘مقل اًمثا٤م  وأوصاؾ ,

ومٚمػماضمع ًمٚمٗم٤مئدة ؛إمم قمنمة ومٞمام أذيمر
(2)

- 

ز ىمتاؾ اعمًاٚمؿ قمٜماد اًمٗم٘مٝما٤م  أوصاٚمٝم٤م سمٕمْماٝمؿ إمم قمنٍما، وذم سمٕمْما ٝم٤م ظماالف، واحل٤مصؾ أن أؾم٤ٌمب ضماقا

 واحلؼ احل٘مٞمؼ سم٤مًم٘مٌقل هق اًمتِمدد ذم هذا اًم٤ٌمب هم٤مي٦م اًمتِمدد وشمْمٞمٞم٘مف-

 ومال ُي٘مَدم قمغم ىمتؾ ُمًٚمؿ إٓ سمؼمه٤من واوح يم٤مًمِمٛمس-!!

 وٟمرضمع إمم احل٤مًم٦م اعمٗمؽمو٦م ومٜم٘مقل:

 وم٘متؾ هذا حمتٛمؾ، وهق راضمٌع إمم ُم٠ًمخ٦م اًمتٕمزير سم٤مًم٘متؾ-

 اًم٘متؾ، ًمٙمـ سمنمـملم:واًمّمحٞمح ذم هذه اعم٠ًمخ٦م ضمقاز أن يّمؾ اًمتٕمزير إمم 

ىمٕما٦م ُماـ اجلا٤م  يمٌاػمة قمٔمٞمٛما٦م لا٤م ؿماٛمقل وقمٛماقٌم، سمٛمٕمٜماك  اًمنمط إول: أن شمٙمقن اعمٗمًدة اعمياة اًمقا

                                      
 -(1٧١ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )ص  (٧)

ةٍ »( ىم٤مل: 626. ٧أطم٤ميمؿ اًم٘مرمن ٓسمـ اًمٕمريب ) (2) ِم إمَم قَمنَمَ ٤ٌَمَب اعْمٌُِٞمَح٦َم ًمِٚمد  َؾْم ْٕ  -شَوىَمْد سَمَٚمَغ اًْمُٕمَٚماَمُ  ا
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 أهن٤م ضٌر يمٌػم يتٕمٚمؼ سم٤معمًٚمٛملم، يمٛم٠ًمختٜم٤م هذه، وم٢من ضره٤م يمٌػم ضمدا قمغم اعمج٤مهديـ-

ًا٤مده إٓ سم٤مًم٘متاؾ، وما٢من مظمار طماّؾ، سمٛمٕمٜماك أن ٓ يٛمٙماـ دوماع وم ,أي اًم٘متؾ,واًمنمط اًمث٤م : أن يٙمقن هق 

 أُمٙمـ سمام هق دوٟمف مل جيز-

 وهذه اعم٠ًمخ٦م يًّٛمٞمٝم٤م سمٕمض قمٚمام  احلٜمٗمٞم٦م وهمػمهؿ: اًم٘متؾ ؾمٞم٤مؾم٦م ً-

 ولؿ ومٞمٝم٤م شمٗم٤مصٞمؾ اؿمتٝمرت قمٜمٝمؿ ُمتٕمٚمؼ سمٙمثرة اًمتٙمرر وهمػمه٤م-

 همػم ضمٞمد--! ُمٕمٜمًك  ٦م ٓ ٟمٗمّْمٚمٝم٤م، ح٤م ومٞمٝم٤م ُمـ إهي٤مموهذه اًمتًٛمٞم

 ومٝمذا ًمٚمٗم٤مئدة-

اًمتٕمزيار »اق اًمٗمّماؾ اعمتٕمٚماؼ سما، وهاشُمٜم٦م اخلٌاػم» ُمـ يمت٤مب اًمِمٞمخ أيب  ٞمك اب ومّماًل خحؼ اذا اجلق٠مُ وؾَم 

٤م، ٓ ُمزيااد زم قمٚمٞمااف، ضماازاه اهلل ظمااػما، وهااذا يٖمٜمٞمٜماا٤م قمااـ اًمتٓمقيااؾ واومًٞماا ٤مهااذه اعمًاا٠مخ٦م سمحًثاا وم٘مااد سمحاا٨َم  ؛شسم٤مًم٘متااؾ

 ذم نرير اعم٠ًمخ٦م-

 ٞمٝم٤م، هق ُم٤م يكم:وم٤مخلالص٦م ذم ُم٠ًمختٙمؿ إن ؿم٤م  اهلل، وُم٤م أراه ًمٙمؿ ُمـ اًمٜمّمح وم ؛وقمٚمٞمف

أن يِمٙمؾ اعظمقة جلٜم٦م ُمـ أقمٚمؿ اعظمقة وأقم٘مٚمٝمؿ وأظمؼمهؿ سمِما١مون اًماٜمٗمس وآضماتامع، وإومْماؾ  ,

أن يٙمقٟمقا ُمـ يم٤ٌمر اًمًـ، وٓ سم٠مس أن يٙمقن ومٞمٝمؿ ُمع ذًماؽ ؿما٤ٌمٌب ُماـ أهاؾ اًمٕمٚماؿ واًمٜمٌاقغ، شمٙماقن ُمٝمٛما٦م 

يرياادون شمًااٚمٞمؿ أنٗمًااٝمؿ، رر اعمتقىمااع ُمااـ هاا١مٓ  إؿمااخ٤مص اًمااذيـ اهااذه اًمٚمجٜماا٦م نديااد وشم٘مٞمااٞمؿ طمجااؿ اًمْماا

 وىمقة هذا اًمتقىّمااع، هؾ هق ُمًتٞم٘مـ، أو ُم٤م ي٘م٤مرب اعمًتٞم٘مـ، أو هق جمرد فمـ وٕمٞمػ ووهؿ-

ويٜمٔمرون ذم أُماٍر مظمار وهاق: أناف ٓ طماّؾ ُماع هاذا اًمِماخص أو إؿماخ٤مص إٓ اًم٘متاؾ، سمٛمٕمٜماك أناف مل يٕماْد 

سمٖمااػمه، وٓ جياادي شمٕمزيااٌر سماااام جياادي حم٤موًماا٦م إصااالطمٝمؿ ووقمٔمٝمااؿ وإىمٜماا٤مقمٝمؿ، وٓ ختااقيٗمٝمؿ سماا٤مهلل شمٕماا٤ممم وٓ 

 دون اًم٘متؾ-

 صمؿ يٕمٓمقن شم٘مٞمٞمٛمٝمؿ سمٙمؾ أُم٤مٟم٦م ودمرد، واهلل طمًٞمٌٝمؿ--

رر يمٌػم ضمدا وقمٔمٞمؿ وقم٤مٌم سمٛمٕمٜمك أنف ٓ يتٕمٚمؼ سمِمخص اا وم٢مذا ىمرروا سم٤معو٤مع أو سم٤مٕهمٚمٌٞم٦م أن اًمْم

سمؾ يتٕمٚمؼ  ؛,يمٕم٤مئٚم٦م وم٘مط ُمثال, ذم اًمُٕمرف وذم ٟمٔمر ؾم٤مئر اًمٜم٤مس واطمٍد وم٘مط ُمثال أو قمدد حمدود ىمٚمٞمؾ

,، وأن هذا اًمير ُمتقىمع سم٘مقة ,اجلٝم٤مد,وقمٛمٚمٝمؿ وُمنموقمٝمؿ  شاشمّم٤مٓهتؿ»سم٤معمج٤مهديـ وأنّم٤مرهؿ و

ـّ هم٤مًم٥ٌم   شمّمؾ إمم ُم٤م ي٘م٤مرُب اًمٞم٘ملم- ,فم
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رً  ؛إذا ىمرروا ذًمؽ سم٘متاؾ  اوم٢من اًمٚمجٜم٦م اًمنمقمٞم٦م أو اجلٝم٦م اعمختّم٦م ذم اجلامقم٦م أو إُمػم قمٚمٞماف أن يتخاذ ىمارا

قماغم ىمتاؾ اجل٤مؾماقس واًمّما٤مئؾ واًماداقمل إمم اًمٌدقما٦م وٟمحقها٤م،  ٤موىمٞم٤مؾًما ا هذا اًمِمخص أو إؿمخ٤مص شمٕمزيارً 

ر اًمٚمجٜما٦م اًمنماقمٞم٦م وشم ، وًماق أُمٙماـ أجْما٤م أن يّماّد. ,ٞما٦مُيتخاذ ىمرارها٤م سم٤معوا٤مع أو سم٤مٕهمٚمٌ,ّمّد. قماغم اًم٘مارا

ًمٙمل يٙمقن اًم٘مرار ُمتخذا قماـ ٟمٔمار أهاؾ احلاؾ واًمٕم٘ماد  ,سمح٥ًم طم٤مًمٙمؿ,قمٚمٞمف جمٚمس إقمٞم٤من أو اًمِمقرى 

قمـ اًمٜمٔمر ًمإلؾماالم واعمًاٚمٛملم قماغم ىم٤مقمادة اًمت٘ماقى، ٓ هماػم، ومٜم٘مٓماع  اُمقر اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وص٤مدرً ذم ُمثؾ هذه إ

 اًمٓمريؼ قمغم أي ومتٜم٦م حمتٛمٚم٦م ووؾمقؾم٦م ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م وشمقمّه٤مت ِهـ  ذم ىمٚمٌف ُمرض-

يمت٥م إمم قمامًمف أن أُمر اًم٘متؾ إًمٞمف وم٘مط فأن وىمد صح قمـ قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز 
(1)

- 

ٔمااار ومٞمٝمااا٤م، وم٢مُمااا٤م أن شمٜمٔمااار ومٞمٝمااا٤م اًمٚمجٜمااا٦م اعم٘مؽَمطمااا٦م، أو يٜمٔمااار ومٞمٝمااا٤م ُماااـ اًمٜمٓ سماااد ًمٙماااـ سم٘مٞمااا٧م ُمًااا٠مخ٦م أظمااارى 

 إُمػم سمْمٛمٞمٛم٦م جمٚمس اًمِمقرى أو جمٚمس إقمٞم٤من، وهل:

أن ىمتااؾ هااذا اًمِمااخص أو إؿمااخ٤مص ٓ شمؽمشماا٥م قمٚمٞمااف ُمٗمًاادة ُمًاا٤موي٦م أو هم٤مًمٌاا٦م قمااغم اعمٗمًاادة اعمرشم٘مٌاا٦م 

 اًمتل إٟمام ٟم٘متؾ هذا اًمِمخص أو إؿمخ٤مص ُمـ أضمؾ ُمٜمع وىمققمٝم٤م-

 ٓ  ّمؾ ُمـ شمٜمٗمٞمذ هذا احلٙمؿ ُمٜمٙمٌر أيمؼم، وُمٗمًدة أقمٔمؿ-سمٛمٕمٜمك أنف 

 أنف ٓ ظمقَف ُمـ ضر وُمٜمٙمٍر أيمؼم- ,سمْمٛمٞمٛم٦م إُمػم وٟم٤مئٌف ُمثال,وم٢مذا ىمررت اًمٚمجٜم٦م أو اعمجٚمُس 

 ومتقيمٚمقا قمغم اهلل وٟمٗمذوا احلٙمَؿ-

 -واهلل يتقٓيمؿ سمٚمٓمٗمف وشم٠مجٞمده ويٚمٝمٛمٙمؿ رؿمديمؿ ويرزىمٙمؿ الدى واًمًداد-- مُملم

واحلٛماد هلل رب اًمٕما٤معملم،  ،وأؾماتٖمٗمر اهلل اًمٕمٔماٞمؿ ُماـ يماؾ ذٟما٥م ،اه ًمٙمؿ واهلل شمٕم٤ممم أقمٚماؿاًمذي أر ومٝمذا

 وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف أوٕملم-

 قمٓمٞم٦م اهلل .يمتٌف

 ـها٧62١ذو اًم٘مٕمدة 22اًمثالصم٤م  

 2١١4ديًٛمؼم٧2اعمقاومؼ 

 
 

                                      
(؛ وم٘مد يمت٥م قمٛمر سمـ قمٌد اًمٕمزيز 542. 4(، شم٤مريخ اًمٓمؼمي )٧6١(، إُمقال ٓسمـ زٟمجقيف )٧2١( اٟمٔمر: إُمقال ًمٚم٘م٤مؾمؿ سمـ ؾمالم )٧)

 -شسم٘مٓمع وٓ صٚم٥م، طمتك شمراضمٕمٜمل ومٞمف وٓ شمٕمجؾ دو »ٞمد: إمم قمٌد احلٛم
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ــٛص٣ اؾ    : ــػ ؽ ــ٬ٍ ادتُــاع فً ــزا٤     خ ــ٘ ْ ــ٠ٛ َغــأي١ تٛدٝ ــاٍٚ اٱخ ُاعــ١ تٓ

ا أٚي٦ــو ايــشٜٔ نــاْٛا ٗ  اعــتتاب١ يهــٌ إتــٛصطٌ ٗ قاصبــ١ اجملاٖــزٜٔ، ٚبــايڀبع ٜــزخٌ ؾٝــ٘ مــُٓٶ   

ِٸ ْظيـــٛا  عـــتعًُِٗ ايڀـــاغٛت، ْضدـــٛ إٔ تؿٝـــزْٚا ٗ إغـــأي١ َـــٔ دٗـــ١ اٚعـــًُٛا أْؿغـــِٗ ٚاؾبـــاٍ ثـــ

 ؟ٝتٗا َٚقاؿٗا َٚؿاعزٖا ٚمٛابڀٗاؽضع

 :خ عطية اهللشـيال

م ُمـ هذا اًمًا١مال ؾماٌؼ زم ؿمخّماٞم٤م أن أضمٌا٧م قمٚمٞماف ذم ضماقايب قماغم ُمًا٠مخ٦م  اأفمـ أن ضمز ً  ،إظمقا  اًمٙمرا

آطمتٞم٤مـمٞملم، وم٠مرضمق أن شمراضمٕمقه، وأقمٜمل سمذًمؽ اجلز  اعمتٕمٚمؼ سم٘مٌاقل شمقسما٦م اًمت٤مئا٥م ُماٜمٝمؿ وهاـ ٟمازل وؾماٚمؿ 

٤مدة يًااتٚمزم ُماارور ٟمٗمًااف، وظمالصااتف أن ذًمااؽ ُمٌٜماا٤مه قمااغم آـمٛمئٜماا٤من إمم طمًااـ وصااد. شمقسمتااف، وذًمااؽ ذم اًمٕماا

ـُ   اًمِمخص وصالطمف واؾمت٘م٤مُمتف- شمقيفوىم٧ٍم ُيٕمَرف ومٞمف طمً

ٓ ؿمّؽ ، ومٝمذا وأُم٤م شمقضمٞمف ٟمدا  سم٤مًمتقسم٦م واعٟم٤مسم٦م ًمٙمؾ اعمتقرـملم ذم حم٤مرسم٦م اعمج٤مهديـ سمجٛمٞمع أصٜم٤مومٝمؿ

تح ، ومٝماق ُماـ اًمادقمقة إمم اهلل شمٕما٤ممم واًمتٞمًاػم قماغم اًمٜما٤مس ووماا وؾمٞم٤مؾم٦ًم وشمدسمػمً  ٤مأنف أُمٌر ـمٞم٥ٌم وُمٓمٚمقٌب ذقمً 

أبقاب اًمتقسم٦م لؿ واًمرضماقع إمم اهلل، وهاق شمادسمػم وؾمٞم٤مؾماٞم٦م قم٤مىمٚما٦م طمٙمٞمٛما٦م شمٙمنا ؿماقيم٦م قمادائٝمؿ ذم أنٗمًاٝمؿ 

 وشم١مر. وامئرهؿ وشمزقمزع إراداهتؿ، وهذا ُمٕمروٌف ٓ ٟمِمؽ ومٞمف-

 ومٜمحـ ٟمِمجٕمٙمؿ قمغم هذه اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمًددة-- سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ-

٤مسمٚمٝمااا٤م إن ؿماا٤م  اهلل، سماااؾ هاال ُمّماااٚمح٦م ذقمٞمااا٦م وم٤معمّمااٚمح٦م إذن فمااا٤مهرة سمّٞمٜماا٦م ذم هاااذا إُماار، وٓ ُمٗمًااادة شم٘م

 راضمح٦م فم٤مهرة سمٞمٜم٦م-

ذم  ر  إٓ أن شمتحاااّروا سماااذًمؽ اًمتٞمًاااػم قماااغم اًمٜمااا٤مس يماااام أُمرٟمااا٤م رؾماااقل اهلل ا: وماااال  ْماااوأُمااا٤م اًمْماااقاسمط

ضمٝم٤مدٟماا٤م، وشمتحااروا ُمااـ إًمٗماا٤مظ واًمٕمٌاا٤مرات ُماا٤م ياا١مدي اعم٘مّمااقد ُمااـ وقمااظ اًمٜماا٤مس وطمااثٝمؿ قمااغم اًمتقسماا٦م وومااتح 

ااا٤م أُماا٤مُمٝمؿ وشمااارهمٞمٌٝمؿ  ذم اًمرضمااقع إمم احلاااؼ، وٓ يٚماازم أن يٙمااقن ذم اخلٓمااا٤مب إـمااالُ. أطمٙمااا٤مٍم ىمااد يٗمٝماااؿ أبقا

 ُمٜمٝم٤م اًمتٕمًػم واًمتِمديد، ٕن اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم شمرهمٞم٥م ذم اًمتقسم٦م ويمن ًمِمقيم٦م اًمٕمدو وطمرده-

 ٙمؿ ويًدديمؿ-واهلل يقوم٘م

 

 ٚاْعزاّ َٛاصرٙ إغتكض٠ ٚؽشتٗا: ،٫ ىؿ٢ عًٝهِ ساد١ اؾٗار يًُاٍ: 

ــٌ         -أ ــِٝٗ مــضا٥ب َكاب َــ٪خضا ّــاصؼ اٱخــ٠ٛ اختڀــاف أفــشاب ص٩ٚؼ ا٭َــٛاٍ ٜٚؿضمــٕٛ عً

 ؟ْضدٛ ايتٛدٝ٘ ايؾضعٞ ٚايعًُٞ ..إط٬م عضاسِٗ ٚصَا ّتٓع أسزِٖ َٔ ايزؾع ٕز٠ ط١ًٜٛ
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 .شٚايٞ، ص٥ٝػ بًز١ٜ، بضٕاْٞ..» أسٝاْا ٜكع ٗ ا٭عض َضتزٕٚ -ب 

 ؟بإاٍ أٚ بأعض٣ إغًٌُ ٌِٖ هٛط َؿاراتٗ

 :خ عطية اهللشـيال

ٓ سم٠مس إن ؿم٤م  اهلل سم٠مظمذ سمٕمض أصاح٤مب رؤوس إُماقال وأهاؾ اًمثارا ، وُمٓما٤مًمٌتٝمؿ سمادومع أُماقال  ,أ 

 وخمتٍم هذه اعم٠ًمخ٦م ُم٤م يكم:ًمٚمجٝم٤مد سمح٥ًم طم٤ملؿ ُمـ أضمؾ احل٤مضم٦م اًمِمديدة اًمتل أنتؿ ومٞمٝم٤م، 

أبِما٤مرهؿ، وٓ  اّؾ ُماقا ُمًاٚمٛملم وم٤مٕصاؾ ذم أُماقالؿ اًمٕمّماٛم٦م يماام هال دُما٤مؤهؿ وأقمراواٝمؿ واد ُم٤م *

 ر  ُمـ أُمقالؿ إٓ سمٓمري٘ملم:

ٕن وماارض اعمًاا٠مخ٦م أهنااؿ ٓ ياادومٕمقن  ؛وهااذا ُمٜمٕماادم أنسمٓمٞماا٥م ٟمٗمااس ُمٜمااف،  ,وهااق اًمٓمريااؼ إول,إُماا٤م 

ًمٙمثاااػمة ل  وٓ يٕمٓماااقن ؿماااٞمئ٤م ًمٚمٛمج٤مهاااديـ، واحل٤مضمااا٦م ُم٤مؾّمااا٦م ٕظماااذ سمٕماااض أُماااقالؿ ااؿماااٞمئ٤م وٓ يتؼمقماااقن سمِمااا

 ذه احل٤مضم٦م إمم اًميورة أو ُم٤م ي٘م٤مرا٤م-سمؾ ىمد شمّمؾ ه ؛ًمالؾمتٕم٤مٟم٦م ا٤م قمغم اجلٝم٤مد

، أي سم٤مًمنمع,وهق اًمٓمريؼ اًمث٤م ,وإُم٤م   وهذا اًمٓمريؼ اًمث٤م  ًمف صقر: ،: سمحؼ 

، يمااام ذم احلاادي٨م اًمااذي ذم اًمًااٜمـ: ٤موقمٜمااقة إذا اُمتٜمااع ُمااـ سمااذل٤م ـمققًماا ا وىمًناا ا : أظمااذ اًمزيماا٤مة ُمٜمااف ىمٝماارً ُمٜمٝماا٤م

(٤م وؿمٓمر َُم٤مًمف قمزُم٦م ُمـ قمزُم٤مت رسمٜم٤موم٢مٟم٤م مظمذوه)
(1)

وأُم٤م أظمذ  أظمذه٤م ُمٜمف ومٛمحؾ اشمٗم٤م. سملم اًمٗم٘مٝم٤م ،، وم٠مُم٤م 

، ,قم٘مقسما٦م ُم٤مًمٞما٦م,ٕمٚماقه ُماـ سما٤مب اًمتٕمزيار سم٠مظماذ احا٤مل ومٛمٜمٝمؿ ُمـ أظماذ سمٔما٤مهره، وضم ؛ؿمٓمر ُم٤مًمف وم٤مظمتٚمٗمقا ومٞمف

إٟماف ُمٜمًاقخ، وهاذا وإمٞمٌػ، وُماٜمٝمؿ ُماـ اقمتاذر قماـ إظماذ سمٔما٤مهره سمتا٠مويالت ٓ ختٚماق ُماـ  :وُمٜمٝمؿ ُمـ ىم٤مل

 وٕمػ-

 ٞمٝمؿ ُمثؾ اًمٜمٗم٘م٤مت اًمقاضم٦ٌم قمٚمٞمٝمؿ ٕزواج أو قمٞم٤مٍل أو همػمهؿ-: أظمذ احل٘مق. اًمقاضم٦ٌم قمٚموُمٜمٝم٤م

 - وٟمحقه٤م-ُمتك ُم٤م وضم٧ٌم قمغم أطمد ُمٜمٝمؿ- : أظمذ اًمدي٤مت وأروش اجلٜم٤مي٤متوُمٜمٝم٤م

 : أظمذ اًمْمامن ذم طم٤مل اؾمتح٘م٤مىمف قمغم أطمد ُمٜمٝمؿ ووضمقسمف قمٚمٞمف سم٤مًم٘مْم٤م -وُمٜمٝم٤م

يماا٤من ُماا٤مٓ قم٤مُّماا٤م أو ظم٤مّصاا٤م،  ومااؽمد إمم أهٚمٝماا٤م، إن ؛ٖمّمااقب ُمااٜمٝمؿ ًمااق يماا٤مٟمقا ُمٖمتّمااٌلم ؿمااٞمئ٤م: أظمااذ اًموُمٜمٝماا٤م

 قن ىمٞمٛمتٝم٤م ذم طم٤مل اًمتٚمػ وآؾمتٝمالك-ٜمويْمٛم

 ١مظمذ ُمٜمٝمؿ ىمدُره٤م ًمثالصم٦م أج٤مم-: أظمذ اًمْمٞم٤موم٦م ُمٜمٝمؿ إذا ٟمزل اؿ وٞمػ وأبقا أن يْمّٞمٗمقه، ومٞمُ وُمٜمٝم٤م

                                      
 -( وصححف إًم٤ٌم ٧5١5(، ؾمٜمـ أيب داود )2662ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ) (٧)
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وهااؾ ُمٜمٝماا٤م أظمااذ ر  ُمااـ أُمااقالؿ ُمااـ أضمااؾ ؾمااّد طم٤مضماا٦م اعمج٤مهااديـ واًمثٖمااقر وختٚمااٞمص إهى وؾمااّد 

 ًمتٚمِػ؟طم٤مضم٦م اعمنموملم قمغم ا

 : ٟمٕمؿ، اًمّمحٞمح أن ذًمؽ ُمٜمف، أي ه٤م جيقز وُينَمُع، ٓ ؿمؽ ذم هذا-اجلقاب

٦م ذم سمٚماد أو ٟم٤مطمٞما٦ٍم اجلامقما٦م اجلٝم٤مديا :أن اًمدوًما٦م وُمثٚمٝما٤م أن ذم طم٤مًمٜما٤م :وىمد ىمرر ذًماؽ اًمٗم٘مٝما٤م ، وطم٤مصاٚمف

ٟم٠مظمااذ ومْمااقل  قمااـ ؾمااّد هااذه احل٤مضماا٤مت، ويماا٤من إُماار سمحٞماا٨م ًمااق مل ,أي قمجااز سمٞماا٧م احاا٤مل,ُماا٤م إذا قمجاازت 

قماـ  ,أي جم٤مهادوهؿ وضمٞمِماٝمؿ,اٟمًد سم٤مب اجلٝما٤مد أو شمٕمٓماؾ أو وإمػ اعمًاٚمٛمقن  ؛ال ه١مٓ  إهمٜمٞم٤م أُمق

وما٢من ذًماؽ يٌاٞمح ًمٜما٤م إظماذ ُماـ أُماقالؿ ُما٤م يًاّد احل٤مضما٦م، وٓ  ؛ًمٕمدّو، وشمٕمّرض ًمٚمٝمزيٛم٦م وآٟمٙمًا٤مرُم٘م٤موُم٦م ا

 ٟمزيد قمغم ىمدر احل٤مضم٦م-

 ووم٘مف صحٞمح- ،ومٝمذه ُم٠ًمخ٦م صحٞمح٦م

 واًمدًمٞمؾ قمٚمٞمف يمثػم:

اهلل ذم  ذا ُمقوااع ضورة يمااام هااق واوااٌح، وهاال ُمّمااٚمح٦م ضورياا٦م يمٚمٞماا٦م يمااام ؾمااٞم٠ميت إن ؿماا٤م : أن هااُمٜمااف

 يمالم اًمٖمزازم وهمػمه، شماُادوَمع ا٤م ُمٗمًدة ضوري٦م أجْم٤م-

 : ُم٠ًمخ٦م وضمقب اعمقاؾم٤مة، وومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ يٕمَرف ذم حمٚمف-وُمٜمف

ُماار أن يًااتخرضمف روا، يماا٤من ًمااقزم إا: وضمااقب اجلٝماا٤مد سم٤محاا٤مل قمٚمااٞمٝمؿ وقمااغم اًمٜماا٤مس وٞمٕماا٤م، وماا٢مذا ىمّّمااوُمٜمااف

 ُمٜمٝمؿ سم٤مًم٘مقة إذا يم٤من ُمتٕمّٞمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ، وُمٜمف ُم٤م إذا يم٤من يمٗم٤مئٞم٤م وىمٍّموا ومل ي٘مؿ سمف أطمٌد-

٤مئؾ اًمٜما٤مزل سما٤مًمٕم٘مر وختٚماٞمص : أن اعو٤مع ُمٜمٕم٘مد قمغم وضمقب سمذل ومْمقل إُمقال ًمرّد اًمٕمدّو اًمّماوُمٜمف

 طمٙم٤مه همػم واطمد ُمـ إئٛم٦م- --إهى

وًماااٞمس ذم احااا٤مل طماااؼ ؾماااقى اًمزيمااا٤مة، وإذا وىماااع أدا  اًمزيمااا٤مة »: يماااام ىمااا٤مل اًم٘مااا٤ميض أباااق سمٙمااار سماااـ اًمٕماااريب 

وىماد ىما٤مل ُم٤مًماؽ: جيا٥م قماغم يم٤موما٦م  ،ل إًمٞمٝم٤م سم٤مشمٗما٤م. ُماـ اًمٕمٚماام وم٢مٟمف جي٥م سف اح٤م ؛وٟمزًم٧م سمٕمد ذًمؽ طم٤مضم٦م

هااؿ وإن اؾمااتٖمر. ذًمااؽ أُمااقالؿ، ويمااذا إذا ُمٜمااع اًمااقازم اًمزيماا٤مة، ومٝمااؾ جياا٥م قمااغم إهمٜمٞماا٤م   اعمًااٚمٛملم وماادا  أها

شٟمٔمر، أصحٝم٤م قمٜمدي وضمقب ذًمؽ قمٚمٞمٝمؿ ومٞمٝم٤م إهمٜم٤م  اًمٗم٘مرا ؟ ُم٠ًمخ٦م
(1)

 -ـها 

 ُمٕمٜم٤مه إذا ىمٌْمٝم٤م واُمتٜمع قمـ سومٝم٤م قمغم اًمٗم٘مرا  واعمًتح٘ملم- شإذا ُمٜمع اًمقازم اًمزيم٤مة»وىمقًمف: 

                                      
 (-66. ٧أطمٙم٤مم اًم٘مرمن ٓسمـ اًمٕمريب ) (٧)
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: [١2إنٗمااااا٤مل: ]ژ  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ  ڑ ژوأُماااا٤م ىمقًماااااف: »أجْمااااا٤م:  وىماااا٤مل 

قماغم إيامٟماف مل يٙماـ ذًماؽ ُمٕمتادا ًماف سماف، وٓ ُمث٤مسما٤م وم٢من ذًمؽ قم٤مم ذم اًمٜمٍمة واعمػماث؛ وم٢من ُمـ يم٤من ُم٘ماٞمام سمٛمٙما٦م 

سم٦م، ؾمقا  يما٤من اًماقارث ذم دار احلارب أو ذم  قمٚمٞمف طمتك هي٤مضمر، صمؿ ٟمًخ اهلل ذًمؽ سمٗمتح ُمٙم٦م واعمػماث سم٤مًم٘مرا

دار اًمًااالم ؛ ًمًاا٘مقط اقمتٌاا٤مر الجاارة سم٤مًمًااٜم٦م، إٓ أن يٙمقٟمااقا أها  ُمًتْماإمٗملم؛ وماا٢من اًمقٓياا٦م ُمٕمٝمااؿ ىم٤مئٛماا٦م، 

ًمٌاادن سماا٠مٓ يٌ٘مااك ُمٜماا٤م قماالم شمٓماارف طمتااك ٟمخاارج إمم اؾمااتٜم٘م٤مذهؿ إن يماا٤من قمااددٟم٤م  تٛمااؾ رة لااؿ واضمٌاا٦م سم٤ماواًمٜمّماا

ًمٜماااا٤م ذم اؾمااااتخراضمٝمؿ، طمتااااك ٓ يٌ٘مااااك ٕطمااااد درهااااؿ، يمااااذًمؽ ىماااا٤مل ُم٤مًمااااؽ ووٞمااااع  ذًمااااؽ، أو ٟمٌااااذل وٞمااااع أُمقا

قماااغم ُمااا٤م طماااؾ سمااا٤مخلٚمؼ ذم شماااريمٝمؿ إظماااقاهنؿ ذم أه اًمٕمااادو، وسم٠مجااادهيؿ  ؛وم٢مٟمااا٤م هلل وإٟمااا٤م إًمٞماااف راضمٕماااقن -اًمٕمٚماااام -

شال واًمٕمدة واًمٕمدد، واًم٘مقة واجلٚمدُمقال وومْمقل إطمقظمزائـ إ
(1)

 -ـها 

: ىمٞم٤مؾمااف قمااغم ضمااقاز أظمااذ ىماادر اًمْمااٞم٤موم٦م ُمااٜمٝمؿ ًمااق اُمتٜمٕمااقا قمااـ سمااذل٤م، وذم اعمًاا٠مخ٦م ٟمّمااقص طمديثٞماا٦م وُمٜمااف

أناف ىما٤مل: ىمٚمٜما٤م يا٤م رؾماقل اهلل إٟماؽ شمٌٕمثٜما٤م ومٜمٜمازل  ُمٕمرووم٦م، يمام ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م قمـ قم٘م٦ٌم سماـ قما٤مُمر 

، ): ام شمرى؟ وم٘م٤مل ًمٜم٤م رؾمقل اهلل سم٘مقم ومال ي٘مروٟمٜم٤م وم إن ٟمزًمتؿ سم٘مقم وم٠مُمروا ًمٙمؿ سمام يٜمٌٖمل ًمٚمْمٞمػ وم٤مىمٌٚمقا

(وم٢من مل يٗمٕمٚمقا ومخذوا ُمٜمٝمؿ طمؼ اًمْمٞمػ اًمذي يٜمٌٖمل لؿ
(2)

 -ـها 

 وهؾ هق ظم٤مّص سم٠مهؾ اًمٌقادي، أو قم٤مّم ومٞمٝمؿ وذم همػمهؿ؟ ظمالٌف سملم اًمٕمٚمام -

احلااادي٨م قماااغم فمااا٤مهره وشم٠موًماااف اجلٛمٝماااقر قماااغم  ىمااا٤مل اًمٜماااقوي: محاااؾ أمحاااد واًمٚمٞمااا٨م»ىمااا٤مل ذم قماااقن اعمٕمٌاااقد: 

وضمااقه أطمااده٤م أنااف حمٛمااقل قمااغم اعمْماآمريـ وماا٢من وااٞم٤مومتٝمؿ واضمٌاا٦م وصم٤مٟمٞمٝماا٤م أن ُمٕمٜماا٤مه أن ًمٙمااؿ أن شم٠مظمااذوا ُمااـ 

أقمراوٝمؿ سم٠مخًٜمتٙمؿ وشمذيمروا ًمٚمٜم٤مس ًمقُمٝمؿ ىمٚم٧م: وُما٤م أبٕماد هاذا اًمت٠موياؾ قماـ ؾماقا  اًمًاٌٞمؾ ىما٤مل: وصم٤مًمثٝما٤م 

أناااف حمٛماااقل قماااغم ُماااـ ُمااار سم٠مهاااؾ  :ول ٓ يٕمااارف ىم٤مئٚماااف، وراسمٕمٝمااا٤مأن هاااذا اًمت٠موياااؾ سم٤مـماااؾ ٕن اًماااذي ادقمااا٤مه اعمااا١م

اًمذُماا٦م اًمااذي ذط قمٚمااٞمٝمؿ وااٞم٤موم٦م ُمااـ يٛماار اااؿ ُمااـ اعمًااٚمٛملم، وهااذا أجْماا٤م واإمٞمػ ٕنااف إٟمااام صاا٤مر هااذا ذم 

ي٘مااؿ قمٚمٞمااف دًمٞمااؾ يمااذا ذم اعمرىماا٤مة- ىمٚماا٧م: اًمت٠مويااؾ إول أجْماا٤م واإمٞمػ ٕنااف هاا٤م مل  زُمااـ قمٛماار سمااـ اخلٓماا٤مب 

ُٕمتاف سمازُمـ ُماـ  اًمت٠مويؾ اًمث٤مًم٨م وضمف مظمر وهق أن ختّماٞمص ُما٤م ذقماف  وًمٌٓمالن ،وٓ دقم٧م إًمٞمف طم٤مضم٦م

إزُماا٤من أو طمااا٤مل ُماااـ إطمااقال ٓ ي٘مٌاااؾ إٓ سمااادًمٞمؾ ومل ي٘مااؿ هااا٤م هٜمااا٤م دًمٞمااؾ قماااغم ختّماااٞمص هااذا احلٙماااؿ سمااازُمـ 

                                      
 (-66١. 2أطمٙم٤مم اًم٘مرمن ٓسمـ اًمٕمريب ) (٧)

 (-٧١2١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4٧1١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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قمااد اًمنمااقمٞم٦ماًمٜمٌاقة،  صاا٤مرت ٓزُماا٦م ًمٚمٛمْمااٞمػ ٕن ُم١مٟماا٦م اًمْمااٞم٤موم٦م سمٕمااد ذقمتٝماا٤م ىمااد  ؛وًمااٞمس ومٞمااف خم٤مًمٗماا٦م ًمٚم٘مقا

ٚمٚمٜم٤مزل اعمٓم٤مًم٦ٌم اذا احلؼ اًمث٤مسم٧م ذقم٤م يم٤معمٓم٤مًم٦ٌم سمًا٤مئر احل٘ماق. وما٢مذا أؾما٤م  إًمٞماف واقمتادى وم ؛ًمٙمؾ ٟم٤مزل قمٚمٞمف

اًمِماقرى: ] ژ ےۓ ے ھ ھ ژ :قمٚمٞمف سم٢ممه٤مل طم٘مف يم٤من ًمف ُمٙم٤موم٠متف سماام أب٤مطماف ًماف اًمِما٤مرع ذم هاذا احلادي٨م

 -[٧26اًمٌ٘مرة: ]ژ  ڳ گ گ گ گ   ک ک ک ک ژ  [6١

إول  :ًمٙمااـ ذهاا٥م اًماإٌمض إمم وضمقااا٤م ُٕمااقر ،ٕمٚمااام ٦م ًمٞمًاا٧م سمقاضمٌاا٦م قمٜمااد وٝمااقر اًمواقمٚمااؿ أن اًمْمااٞم٤موم

ومااام ؾمااقى ذًمااؽ )ٙمااقن ذم همااػم واضماا٥م، واًمثاا٤م  ىمقًمااف إسم٤مطماا٦م اًمٕم٘مقسماا٦م سم٠مظمااذ احاا٤مل عمااـ شماارك ذًمااؽ، وهااذا ٓ ي

(صاادىم٦م
(1)

ًمٞمٚماا٦م اًمْمااٞمػ : )وم٢مٟمااف سيااح أن ُماا٤م ىمٌااؾ ذًمااؽ همااػم صاادىم٦م سمااؾ واضماا٥م ذقماا٤م، واًمث٤مًماا٨م ىمقًمااف  

(طمااؼ
(2)

(٦مًمٞمٚماا٦م اًمْمااٞم٤موم٦م واضمٌاا) :وذم رواياا٦م ،
(3)

سمااع ىمقًمااف   وماا٢من ٟمٍمااه : )ومٝمااذا اًمتٍماايح سماا٤مًمقضمقب، واًمرا

(طمؼ يماؾ ُمًاٚمؿ
(4)

رة وذًماؽ ومارع وضماقب اًمْماٞم٤موم٦م وهاذه اًمادٓئؾ شم٘ماقي ُماذه٥م اوما٢من هاذا وضماقب اًمٜمّما ؛

سمٓمٞمٌاا٦م إنٗمااس واًمتٗمّمااٞمؾ  ذًمااؽ اًماإٌمض ويم٤مٟماا٧م أطم٤مدياا٨م اًمْمااٞم٤موم٦م خمّمّماا٦م ٕطم٤مدياا٨م طمرُماا٦م إُمااقال إٓ

شذم اًمٜمٞمؾ
(5)

 -ـها 

ظمااااذي ُماااا٤م يٙمٗمٞمااااؽ ووًماااادك )ذم ىمّماااا٦م هٜمااااد سمٜماااا٧م قمتٌاااا٦م وىمقًمااااف لاااا٤م: أو ىمْماااا٤مؤه  : ومتااااقى اًمٜمٌاااال وُمٜمااااف

(سم٤معمٕمروف
(6)

- 

 --!ذًمؽ: همػم وُمٜمف

 -اواعم٘مّمقد أن هذا أصٌؾ ُمت٘مرر دل قمٚمٞمف اًمنمع سم٠مدًم٦م يمثػمة ضمدً 

 وذم ومت٤موى اًمٕمٚمام  ذًمؽ ُمٕمروف همػم ُمٜمٙمقر--

 -ُمع ؾمالـملم اعمامًمٞمؽ ُمِمٝمقرة وىمّم٦م ؾمٚمٓم٤من اًمٕمٚمام  اًمٕمز سمـ قمٌد اًمًالم 

ىم٤مل أبق حمٛمد: وومرض قمغم إهمٜمٞم٤م  ُمـ أهؾ يمؾ سمٚمد أن  :ُم٠ًمخ٦م»ذم اعمحغم:  وىم٤مل اسمـ طمزم 

                                      
 (-اًمْمٞم٤موم٦م صمالصم٦م، وُم٤م ؾمقى ذًمؽ صدىم٦م ؼطم: )(، واحلدي٨م هق ىمقًمف 2١562ضم٤مُمع ُمٕمٛمر سمـ راؿمد ) (٧)

 ( وصححف إًم٤ٌم -1١5١ؾمٜمـ أيب داود ) (2)

 ( وصححف إًم٤ٌم -14١١ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ) (1)

 ( ووٕمٗمف إًم٤ٌم ، ووٕمٗمف إرٟم١موط-٧١٧2١(، ُمًٜمد أمحد )1١5٧ؾمٜمـ أيب داود ) (6)

 (-٧54. ٧١قمقن اعمٕمٌقد ) (5)

 (-5146ٌخ٤مري )صحٞمح اًم (4)
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ئٝمؿ، وجيؼمهؿ اًمًٚمٓم٤من قمغم ذًمؽ، إن مل شم٘مؿ اًمزيمقات اؿ ؾم٤مئر أُمقال اعمًٚمٛملم  ذم ، وٓي٘مقُمقا سمٗم٘مرا

ؾ ذًمؽ، ومٞم٘م٤مم لؿ سمام ي٠ميمٚمقن ُمـ اًم٘مقت اًمذى ٓ سمد ُمٜمف، وُمـ اًمٚم٤ٌمس ًمٚمِمت٤م  واًمّمٞمػ سمٛمث ؛اؿ

 وئ وئ ژ :وسمٛمًٙمـ يٙمٜمٝمؿ ُمـ اعمٓمر، واًمّمٞمػ، واًمِمٛمس وقمٞمقن اح٤مرة، سمره٤من ذًمؽ ىمقل اهلل شمٕم٤ممم

 ڻ ڻ ڻ ں  ں ژ: ٹٹوَ  ،[24اعها : ] ژ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ

اًمٜم٤ًم : ] ژ  ے ے ھ ھ ھ    ھ ہ ہ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ

ش--[14
(1)

 ذم مظمر يمت٤مب اًمزيم٤مة، وم٢مٟمف ضمّٞمد- شاعمحغم»وم٤مٟمٔمروه ذم  ؛إمم مظمر يمالُمف 

اجلٝما٤مُد ذم أهاؿ ضمٝما٦م يماؾ ؾماٜم٦م، »وىم٤مل ظمٚمٞمؾ سمـ إؾمح٤م. ذم خمتٍمه ذم يمت٤مب اجلٝم٤مد وأطمٙم٤مم اعم٤ًمسم٘م٦م: 

ضمااا٤مئر، قماااغم يماااؾ طمااار ذيمااار ُمٙمٚماااػ ىمااا٤مدر،  وإن ظمااا٤مف حم٤مرسمااا٤م، يمزيااا٤مرة اًمٙمٕمٌااا٦م، ومااارُض يمٗم٤ميااا٦م، وًماااق ُماااع والٍ 

٦م وإُمااار رر قماااـ اعمًاااٚمٛملم، واًم٘مْمااا٤م ، واًمِماااٝم٤مدة، واعُم٤مُماااارع واًمٗمتاااقى، ودوماااع اًمْماااايم٤مًم٘مٞمااا٤مم سمٕمٚماااقم اًمِمااا

اًمٕمااادو، وإن قماااغم  ئٞمااز اعمٞمااا٧م، ووماااؽ إؾماااػم- وشمٕماالم سمٗمجاااسماا٤معمٕمروف، واحلااارف اعمٝمٛمااا٦م ورد اًمًاااالم، ودمٝم

شراؿ إن قمجزوا، وسمتٕمٞملم اعُم٤مم--اُمرأة، وقمغم َُمـ سم٘م
(2)

 -اًمخ 

ح قمغم ىمقًمف   -شودومع اًمير قمـ اعمًٚمٛملم»واٟمٔمر يمالم اًمنّما

ًمّمادىم٤مت وٓ سمٞماا٧م احا٤مل سمااذًمؽ، وسم٤معمٕم٤موٟماا٦م أي سم٢مـمٕماا٤مم ضما٤مئع وؾمااؽم قماقرة طمٞماا٨م مل شمااػ ا»اًمدؾماقىمل: 

شٔم٤ممل قمغم اعمٔمٚمقم وسمٖمػم ذًمؽقمغم رد ُم٤م أظمذه اًمٚمص ًمّم٤مطمٌف، وسمرد اًم
(3)

 -ـها 

واًمااادر  ُمّمااادر درأ أي اًمااادومع أومم  شغ»وٟمًاااخ٦م  شرر قماااـ اعمًاااٚمٛملمااًمْمااا»اًم٘مٞمااا٤مم سمااادومع  شو»»قمٚماااٞمش: 

اًمااادومع سم٢مـمٕمااا٤مم ضمااا٤مئع وؾماااؽم ًمٕمااادم اطمتٞم٤مضمٝمااا٤م ًمت٘مااادير، ويٚمحاااؼ سم٤معمًاااٚمٛملم ُماااـ ذم طمٙمٛمٝماااؿ يم٠مهاااؾ اًمذُمااا٦م، و

ششمػ اًمّمدىم٤مت، وٓ سمٞم٧م اح٤مل سمذًمؽ قمقرة طمٞم٨م مل
(4)

 -ـها 

ودومااااع »» ًمٚمٜمااااقوي قمٓمٗماااا٤م قمااااغم ومااااروض اًمٙمٗم٤مياااا٤مت: شذح اعمٜمٝماااا٤مج»ًمٚماااارُمكم إمم  شهن٤مياااا٦م اعمحتاااا٤مج»وذم 

وهاااؿ ُماااـ قمٜماااده زيااا٤مدة قماااغم يمٗم٤ميااا٦م ؾماااٜم٦م لاااؿ  ،وأهاااؾ اًمذُمااا٦م قماااغم اًم٘مااا٤مدريـ شاعمًاااٚمٛملم»اعمٕمّمااقم ُماااـ  شضر

                                      
 (-26٧. 6اعمحغم سم٤مٔصم٤مر ) (٧)

 (-66خمتٍم ظمٚمٞمؾ )ص  (2)

 (-٧١6. 2طم٤مؿمٞم٦م اًمدؾمقىمل قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ ) (1)

 (-٧16. 1ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ ًمٕمٚمٞمش اح٤مًمٙمل ) (6)
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ره يماام اُما٤م يًاؽم قمقرشماف أو ي٘مال سمدٟماف ها٤م يْما شيمٙمًاقة قما٤مر» اًمرووا٦م وإن ٟما٤مزع ومٞماف اًمٌٚم٘مٞمٜمال ام ذموعمٛمقهنؿ يم

ؾمااٝمؿ »رر سمزيماا٤مة واذًمااؽ اًمْماا شوإـمٕماا٤مم ضماا٤مئع إذا مل يٜماادومع» :وشمٕمٌااػم اًمروواا٦م سمًااؽم اًمٕمااقرة ُمثاا٤ملهااق فماا٤مهر، 

ووصااٞم٦م صااٞم٤مٟم٦م ًمٕماادم ر  ومٞمااف أو عمٜمااع ُمتقًمٞمااف وًمااق فمٚمااام وٟمااذر ويمٗماا٤مرة ووىمااػ  شسمٞماا٧م احاا٤مل»ُمااـ  شاعمّماا٤مًمح

ًمٚمٜمٗمااقس، وُمٜمااف ي١مظمااذ أنااف ًمااق ؾماائؾ ىماا٤مدر ذم دومااع ضر مل جيااز ًمااف آُمتٜماا٤مع، وإن يماا٤من هٜماا٤مك ىماا٤مدر مظماار، وهااق 

يمااؾ، سمخااالف اعمٗمتااك ًمااف آُمتٜماا٤مع إذا يماا٤من صمااؿ همااػمه، ويٗماار. سماا٠من اًمٜمٗمااقس ضمٌٚماا٧م  ُمتجااف ًماائال ياا١مدي إمم اًمتقا

يمااؾ ومٞمااف سمٕمٞمااد ضماادا سمخااالف احاا٤مل، و د سماادومع ضر ُمااـ ذيماار ُماا٤م يًااد قمااغم حمٌاا٦م اًمٕمٚمااؿ وإوم٤مدشمااف، وم٤مًمتقا هااؾ اعماارا

اًمرُماااؼ أم اًمٙمٗم٤ميااا٦م ؛ ىماااقٓن أصاااحٝمام صمااا٤مٟمٞمٝمام، ومٞمجااا٥م ذم اًمٙمًاااقة ُمااا٤م يًاااؽم يماااؾ اًمٌااادن قماااغم طمًااا٥م ُمااا٤م يٚمٞماااؼ 

سم٤محلااا٤مل ُماااـ ؿمااات٤م  وصاااٞمػ، ويٚمحاااؼ سم٤مًمٓمٕمااا٤مم واًمٙمًاااقة ُمااا٤م ذم ُمٕمٜم٤ممهااا٤م يمااا٠مضمرة ـمٌٞمااا٥م وصمٛماااـ دوا  وظمااا٤مدم 

اح٤مًمااؽ سمااذل ـمٕم٤مُمااف عمْماآمر إٓ سمٌدًمااف حلٛمااؾ ذًمااؽ ُمٜم٘مٓمااع يمااام هااق واوااح، وٓ يٜماا٤مذم ُماا٤م شم٘ماارر ىمقًمااف ٓ يٚماازم 

هاؿ قماغم اًمتٗمّماٞمؾ أيت ذم  قمغم همػم همٜمك يٚمزُمف اعمقاؾم٤مة، وها٤م يٜمادومع سماف ضر اعمًاٚمٛملم واًماذُمٞملم وماؽ أها

الدٟماا٦م، وقمااامرة ٟمحااق ؾمااقر اًمٌٚمااد ويمٗم٤مياا٦م اًم٘ماا٤مئٛملم سمحٗمٔمٝماا٤م ومٛم١مٟماا٦م ذًمااؽ قمااغم سمٞماا٧م احاا٤مل، صمااؿ قمااغم اًم٘ماا٤مدريـ 

شاؿ ظمص سمف اًمقازم ُمـ ؿم٤م  ُمٜمٝمؿاعمذيمقريـ، وًمق شمٕمذر اؾمتٞمٕم٤م
(1)

 -ـها 

 وٟمّمقص اًمٕمٚمام  ذم هذا يمثػمة ضمدا ُمـ يمؾ اعمذاه٥م-

ذم اعمًتّمااااٗمك ذم سمحاااا٨م اعمّماااا٤مًمح سمٕمااااد أن ُمّثاااااؾ ًمٙمالُمااااف سمٛمًاااا٠مخ٦م اًمتااااؽمس، وأـماااا٤مل  وىماااا٤مل اًمٖماااازازم 

ًمٞماف ُماع وم٢من ىمٞمؾ: ومتقفمٞمػ اخلاراج ُماـ اعمّما٤مًمح ومٝماؾ إًمٞماف ؾماٌٞمؾ أم ٓ؟ ىمٚمٜما٤م: ٓ ؾماٌٞمؾ إ»اًمٙمالم ومٞمٝم٤م، ىم٤مل: 

يمثااارة إُماااقال ذم أجااادي اجلٜماااقد، أُمااا٤م إذا ظمٚمااا٧م إجااادي ُماااـ إُماااقال ومل يٙماااـ ُماااـ ُمااا٤مل اعمّمااا٤مًمح ُمااا٤م يٗمااال 

سمخراضم٤مت اًمٕمًاٙمر وًماق شمٗمار. اًمٕمًاٙمر واؿماتٖمٚمقا سم٤مًمٙمًا٥م خلٞماػ دظماقل اًمٙمٗما٤مر سماالد اعؾماالم أو ظمٞماػ 

ُمااا٦م ذم سماااالد اعؾماااالم، ومٞمجاااقز ًمإلُمااا٤مم أن يقفماااػ قماااغم إهمٜمٞمااا ٤م  ُم٘مااادار يمٗم٤ميااا٦م صماااقران اًمٗمتٜمااا٦م ُماااـ أهاااؾ اًمٕمرا

ن أو  اجلٜمد، صمؿ إن رأى ذم ـمريؼ اًمتقزياع اًمتخّماٞمص سما٤مٕرايض وماال طمارج؛ ٕنا٤م ٟمٕمٚماؿ أناف إذا شمٕما٤مرض ذا

ضران ىمّمد اًمنمع دومع أؿمد اًميريـ وأقمٔمؿ اًمنميـ وُم٤م ي١مديف يمؾ واطمد ُماٜمٝمؿ ىمٚمٞماؾ سم٤معوا٤موم٦م إمم ُما٤م 

م إُماقر وي٘مٓماع ُما٤مدة اًمنماور خي٤مـمر سمف ُمـ ٟمٗمًف وُم٤مًمف ًمق ظمٚم٧م ظمٓما٦م اعؾماالم قماـ ذي ؿماقيم٦م  ٗماظ ٟمٔما٤م

ويم٤من هذا ٓ خيٚمق قمـ ؿمٝم٤مدة أصاقل ُمٕمٞمٜما٦م وما٢من ًماقزم اًمٓمٗماؾ قماامرة اًم٘مٜماقات وإظماراج أضمارة اًمٗمّما٤مد وصمٛماـ 

                                      
 (-62. 6هن٤مي٦م اعمحت٤مج ) (٧)
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ن ًمتقىمع ُم٤م هق أيمثر ُمٜمفإدوي٦م ويمؾ ذًمؽ شم شٜمجٞمز ظمنا
(1)

 -ـها 

ؾ اًمث٤مًم٨م ذم اًمٗمّموم٠مُم٤م اًمٙمالم »: ,همٞم٤مث إُمؿ ذم اًمتٞم٤مث اًمٔمٚمؿ, لاًمٖمٞم٤مصمذم  وىم٤مل إُم٤مم احلرُملم 

وم٤مًمٖمرض ذيمر ُم٤م شم٘متْمٞمف اعي٤مًم٦م اًمنمقمٞم٦م، واًمًٞم٤مؾم٦م اًمديٜمٞم٦م ومٞمف، إذا صٗمرت يد راقمل  ؛ُمٜمٝم٤م، وهق أمهٝم٤م

ومٚمٞم٧م ؿمٕمري، يمٞمػ احلٙمؿ وُم٤م وضمف اًم٘مْمٞم٦م؟ وم٢من ارشم٘م٥م  -اًمرقمٞم٦م قمـ إُمقال، واحل٤مضم٤مت ُم٤مؾم٦م-

وإن اؾمؽمؾمؾ ذم  ل-اعُم٤مم طمّمقل أُمقال ذم آؾمت٘م٤ٌمل، و٤مع رضم٤مل اًم٘مت٤مل، وضمر وٞم٤مقمٝمؿ أؾمقأ إطمقا 

ُمد اًمٞمد إمم ُم٤م يّم٤مدومف ُمـ ُم٤مل ُمـ همػم وٌط أوم٣م إمم آٟمحالل، واخلروج قمـ اًمنمع ذم إىمقال 

وإومٕم٤مل، وىمد ىمدُمٜم٤م ومٞمام ؾمٌؼ، أن٤م ٓ ٟمحدث ًمؽمسمٞم٦م اعمامًمؽ ذم ُمٕمرض آؾمتّمقاب ُم٤ًمًمؽ، ٓ يرى ل٤م 

اًمٜمٔمر هٜم٤مًمؽ وم٘مد دومع إمم ظمٓمٌلم  وًمٞمٜمٕمؿوم٢من سمكم اعُم٤مم سمذًمؽ ومٚمٞمتئد،  ُمدارك- ُمـ ذقم٦م اعمّمٓمٗمك 

أظمذ أُمقال ذم همػم إؾمٜم٤مد اؾمتح٘م٤مىمف إمم ُمًتٜمد  :شمٕمريض اخلٓم٦م ًمٚمْمٞم٤مع- واًمث٤م  :أطمدمه٤م :قمٔمٞمٛملم

ومٜم٘مقل: إذا ظمال سمٞم٧م اح٤مل  -وهق سم٢مؾمٕم٤مف راضمٞمف ضمدير- ،واهلل وزم اًمتقومٞمؼ واًمتٞمًػم -ُمٕمروف ُم٠مخقف-

 --٠ميت ذم يمؾ ىمًؿ ُمٜمٝم٤م سمام هق ُم٠مظمذ إطمٙم٤مماٟم٘مًٛم٧م إطمقال، وٟمحـ ٟمرشمٌٝم٤م قمغم صمالصم٦م أىم٤ًمم، وٟم

 ومال خيٚمق احل٤مل، وىمد صٗمر سمٞم٧م اح٤مل ُمـ صمالصم٦م أنح٤م : ؛ْم٤مي٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م سم٤معمقضم٤ٌمت اًمنمقمٞم٦موـمرح اًم٘م

أٓ يٓمئقه٤م، وًمٙمٜم٤م ٟمًتِمٕمر ُمـ ضمٜمقد : واًمث٤م - دي٤مر اعؾمالم ,واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل,ًمٙمٗم٤مر أن يٓم٠م ا :أطمده٤م

واٟمٗمالٓ، ًمق مل ٟمّم٤مدف ُم٤مٓ، صمؿ يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ اؾمتجرا  اًمٙمٗم٤مر ذم  اعؾمالم اظمتالٓ، وٟمتقىمع اٟمحالٓ

أن يٙمقن ضمٜمقد اعؾمالم ذم اًمثٖمقر واعمراصد قمغم  :واًمث٤مًم٨مإىمٓم٤مر، وشمِمقومٝمؿ إمم وط  أـمراف اًمدي٤مر- 

، وًمق ٟمدسمقا ًمٚمٖمزو واجلٝم٤مد، ٓطمت٤مضمقا إمم ازدي٤مد ذم  أه٥م وقمت٤مد، وؿمقيم٦م واؾمتٕمداد، ًمق وىمٗمقا

ومٚمٜم٘مؾ ؛ ومٝمذه اًمت٘م٤مؾمٞمؿ ىم٤مقمدة اًمٗمّمؾ --وًمق مل يٛمدوا ٟٓم٘مٓمٕمقا قمـ اجلٝم٤مداؾمتٛمداد،  آؾمتٕمداد، وومْمؾ

قمغم ُم٤م ٟمح٤موًمف ُمـ  ،ومٞمٝم٤م أوٓ، وًمٜمذيمر ذم يمؾ ىمًؿ ُمٜمٝم٤م ُمٕمقٓ صمؿ ٟمٜمٔمر إمم ُم٤م ورا ه٤م واهلل اعمًتٕم٤من

شومّمٌؾ وم٠مُم٤م إذا وـمئ اًمٙمٗم٤مر--اًمٌٞم٤من- 
(2)

 ٕمهٞم٦م-إًمخ يمالُمف وم٤مٟمٔمروه وم٢مٟمف ذم هم٤مي٦م اًمٜمٗم٤مؾم٦م وا، ـها 

ذم آقمتّمااا٤مم قمٜماااد يمالُماااف قماااغم اعمّمااا٤مًمح اعمرؾَماااٚم٦م، ذم اعمثااا٤مل اخلااا٤مُمس ُماااـ إُمثٚمااا٦م  وىمااا٤مل اًمِمااا٤مـمٌل 

اعمثاا٤مل اخلاا٤مُمس: إٟماا٤م إذا ىمررٟماا٤م إُم٤مُماا٤م ُمٓم٤مقماا٤م ُمٗمت٘ماارا إمم شمٙمثااػم اجلٜمااقد ًمًااد اًمثٖمااقر » اًمٕمنمااة اًمتاال ُمّثااؾ ااا٤م لاا٤م:

                                      
 (-٧١١. ٧اعمًتّمٗمك ) (٧)

 (-256همٞم٤مث إُمؿ )ص  (2)
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ومٚمإلُماا٤مم إذا  ؛اجلٜمااد إمم ُماا٤م ٓ يٙمٗمااٞمٝمؿٕماا٧م طم٤مضماا٤مت ومح٤مياا٦م اعمٚمااؽ اعمتًااع إىمٓماا٤مر، وظمااال سمٞماا٧م احاا٤مل وارشمٗم

ه يم٤مومٞم٤م لؿ ذم احل٤مل إمم أن ئمٝمر ُما٤مل سمٞما٧م احا٤مل، صماؿ إًمٞماف اًمٜمٔمار ذم  يم٤من قمدٓ أن يقفّمػ قمغم إهمٜمٞم٤م  ُم٤م يرا

ختّمٞمص اًمٜما٤مس سماف إمم إ ا٤مش اًم٘مٚماقب، وذًماؽ  يٖمالت واًمثامر وهمػم ذًمؽ، يمٞمال ي١مدشمقفمٞمػ ذًمؽ قمغم اًم

سم٠مطماد و ّماؾ اعم٘مّماقد، وإٟماام مل يٜم٘ماؾ ُمثاؾ هاذا قماـ إوًمالم ٓشمًا٤مع ي٘مع ىمٚمٞمال ُمـ يمثػم سمحٞما٨م ٓ جيحاػ 

ُماا٤مل سمٞماا٧م احاا٤مل ذم زُماا٤مهنؿ سمخااالف زُم٤مٟمٜماا٤م وماا٢من اًم٘مْمااٞم٦م ومٞمااف أطماارى ووضمااف اعمّمااٚمح٦م هٜماا٤م فماا٤مهر، وم٢مٟمااف ًمااق مل 

يٗمٕمؾ اعُم٤مُم ذًماؽ اًمٜمٔما٤مم سمٓمٚما٧م ؿماقيم٦م اعُما٤مم وصا٤مرت دي٤مرٟما٤م قمروا٦م ٓؾماتٞمال  اًمٙمٗما٤مر، وإٟماام ٟمٔما٤مم ذًماؽ 

م سمٕمدًمااف، وم٤مًمااذيـ  ااذرون ُمااـ اًماادواهل ًمااق شمٜم٘مٓمااع قمااٜمٝمؿ اًمِمااقيم٦م يًااتح٘مرون سم٤معواا٤موم٦م يمٚمااف ؿمااقيم٦م اعُماا٤م

إًمٞمٝماا٤م أُمااقالؿ يمٚمٝماا٤م ومْمااال قمااـ اًمٞمًااػم ُمٜمٝماا٤م، وماا٢مذا قمااقرض هااذا اًميااُر اًمٕمٔمااٞمؿ سم٤مًمياار اًمالطمااؼ لااؿ سم٠مظمااذ 

 رع ىمٌاؾ اًمٜمٔمارااًمٌٕمض ُمـ أُمقالؿ وماال ياتامرى ذم شمارضمٞمح اًمثا٤م  قماـ إول، وهاق ها٤م يٕمٚماؿ ُماـ ُم٘مّماقد اًمِما

ذم يتٞمٛماااف أو اًمٙم٤موماااؾ وماااٞمٛمـ يٙمٗمٚماااف ُمااا٠مُمقر  ٕظمااارى: أن إَب ذم ـمٗمٚماااف أو اًماااقيصواعمالئٛمااا٦م ا ،ذم اًمِماااقاهد

سمرقم٤مياا٦م إصااٚمح ًمااف، وهااق يٍمااف ُم٤مًمااف إمم وضمااقه ُمااـ اًمٜمٗم٘ماا٤مت أو اعماا١من اعمحتاا٤مج إًمٞمٝماا٤م، ويمااؾ ُماا٤م يااراه ؾماا٤ٌٌم 

الم قم٤مُما٦م ٓ شمت٘ما٤مس قماـ ًمزي٤مدة ُم٤مًمف أو طمراؾمتف ُماـ اًمتٚماػ ضما٤مز ًماف سماذل احا٤مل ذم نّماٞمٚمف، وُمّماٚمح٦م اعؾما

ُمّمااٚمح٦م ـمٗمااؾ وٓ ٟمٔماار إُماا٤مم اعمًااٚمٛملم يت٘م٤مقمااد قمااـ ٟمٔماار واطمااد ُمااـ أطماا٤مد ذم طمااؼ حمجااقره، وًمااق وـمااك  

رة وإذا دقماا٤مهؿ اعُماا٤مم وضمٌاا٧م اعضم٤مسماا٦م وومٞمااف إشمٕماا٤مب اًمٜمٗمااقس ااًمٙمٗماا٤مُر أرَض اعؾمااالم ًمقضماا٥م اًم٘مٞماا٤مم سم٤مًمٜمّماا

وما٢مذا ىمادرٟم٤م  -ي٦م اًمديـ وُمّمٚمح٦م اعمًاٚمٛملم-وشمٕمريْمٝم٤م إمم الٚمٙم٦م زي٤مدة إمم إٟمٗم٤م. اح٤مل، وًمٞمس ذًمؽ إٓ حلام

اعُمااا٤مم ذم اًمِماااقيم٦م وااإمٗم٤م وضمااا٥م قماااغم اًمٙم٤مومااا٦م إُماااداُدهؿ، يمٞماااػ واجلٝمااا٤مُد ذم يماااؾ ؾماااٜم٦م  هجاااقُمٝمؿ واؾمتِمااإمر

واضما٥م قماغم اخلٚماؼ، وإٟماام يًا٘مط سم٤مؿماتٖم٤مل اعمرشمزىما٦م ومااال ياتامرى ذم سماذل احا٤مل عمثاؾ ذًماؽ، وإذا ىمادرٟم٤م اٟمٕماادام 

ُمااـ اٟمٗمتاا٤مح سماا٤مب اًمٗمااتـ سماالم اعمًااٚمٛملم، وم٤معمًاا٠مخ٦م قمااغم طم٤ملاا٤م يمااام  اًمٙمٗماا٤مر اًمااذيـ خياا٤مف ُمااـ ضمٝمااتٝمؿ، ومااال ياا١مُمـ

يم٤مٟماا٧م، وشمقىمااع اًمٗمًاا٤مد قمتٞمااد ومااال سمااد ُماااـ احلااراس، ومٝمااذه ُمال ُماا٦م صااحٞمح٦م إٓ أهناا٤م ذم حمااؾ ضورة ومت٘مااادر 

سم٘مدره٤م، ومال يّمح هذا احلٙمؿ إٓ ُمع وضمقدها٤م، وآؾمات٘مراض ذم إزُما٤مت إٟماام يٙماقن طمٞما٨م يرضماك ًمٌٞما٧م 

 -- يمٌااػم ر لوواإمٗم٧م وضمااقه اًماادظمؾ سمحٞماا٨م ٓ يٖمٜماا ٞمئ٤مك، وأُماا٤م إذا مل يٜمتٔماار ؿماااحاا٤مل دظمااٌؾ يٜمتٔماار أو يردماا

ذم ُمقاوااااع ُمااااـ يمتٌااااف وشماااااله ذم  اًمٖماااازازمومااااال سمااااد ُمااااـ ضمرياااا٤من طمٙمااااؿ اًمتقفمٞمااااػ- وهااااذه اعمًاااا٠مخ٦م ٟمااااص قمٚمٞمٝماااا٤م 

ذم أطمٙم٤مم اًم٘مرمن ًمف، وذط ضمقاز ذًمؽ يمٚمف قمٜمدهؿ قمداًم٦م اعُما٤مم وإي٘ما٤مع اًمتٍماف  اًمٕمريبشمّمحٞمحٝم٤م اسمـ 
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شف اعمنموعوإقمٓم٤مئف قمغم اًمقضمذم أظمذ اح٤مل 
(1)

 -ـها 

 ومٝمذه سمٕمض اًمٜم٘مقل قمـ اًمٗم٘مٝم٤م  ذم هذا اًم٤ٌمب، ويمالُمٝمؿ ذم هذا ُمِمٝمقر يمام ىمٚم٧ُم-

 صمؿ ذم ُم٠ًمختٙمؿ اٟمْم٤مف إمم أصؾ اعم٠ًمخ٦م ر  مظمر وهق:

د أظمذ ر  ُمـ ُم٤مًمف قمٜمقةظمٓمػ ص٤مطم٥م اح  -٤مل اعمرا

 وذًمؽ أذى ًمف، وي٘متْمٞمف شمرويٕمف وشمرويع أهٚمف وذويف-

ٞمٝمااا٤م ر  مظمااار، وهاااق: اخلاااقف ُماااـ وىماااقع ُمٗمًااادة أيماااؼم وُمٜمٙماااٍر أقمٔماااؿ، وهاااق شمٜمٗماااػم اًمٜمااا٤مس واٟمْمااا٤مف إًم

 !ج٤مهديـ يٕمتدون قمغم أُمقال اًمٜم٤مس--وصّدهؿ قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل، إذا فمٜمقا أن اعم

 ومال سمد ُمـ اًمٜمٔمر ذم هذه إؿمٞم٤م ، وم٠مىمقل ُمًتٕمٞمٜم٤م سم٤مهلل:

 اًمذي أره عظمقا  هق أيت:

٤م ضورشمٙمؿ، وإذا يم٤من ذًمؽ ُمتقىمٗم٤م قماغم ظمٓماػ اًمِماخص جيقز ًمٙمؿ أظمذ ر  ُمـ أُمقالؿ شمًدون ا

وأظماااذه إمم اًمًاااجـ طمتاااك يااادومع اعم٘مااادار اعمٓمٚماااقَب ُمٜماااف، وماااال سمااا٠مس، وُيٖمَتاَٗماااار ُمااا٤م ذم واااٛمـ ذًماااؽ ُماااـ سمٕماااض 

 :ًمٙمـ سمنموطإذى ًمف واًمؽمويع ًمف وٕهٚمف، 

ٕمروف، ٓ شم٠مظماذون ُمااـ يمااؾ أطمااٍد إٓ اعم٘مادار اًمااذي ٓ جُيحااػ سمااف وٓ ياذه٥م سمامًمااف، سمااؾ شم٠مظمااذون سماا٤معم ,

اااٛمقن إظماااذ قماااغم أصاااح٤مب رؤوس إُماااقال سمحًااا٥م أُماااقالؿ، وشمٜمًاااّد احل٤مضمااا٦م إن ؿمااا٤م  اهلل سماااادون  ًّ وشم٘م

 إضمح٤مٍف سم٠مطمٍد-

أن يٙمقن اخلٓمُػ مظمر طمّؾ، يم٤مًمٙمّل مظمر اًمدوا ، وم٢من أُمٙماـ أن شمٙمٚمٛماقا اًمٜما٤مس وشمراؾماٚمقهؿ ومٞمادومٕمقا ,

 ُم٤م يٙمٗمٞمٙمؿ ومال جيقز اخلٓمػ واًمًجـ وإذى-

ـمري٘م٤م يم ظمر طمّؾ أن شمًجٜمقا اًمِمخص ُمادة وختّقوماقه ٟماقَع ختقياػ طمتاك  ضم٤مئز ذم طم٤مل شمٕملّم اخلٓمػ ,

 يدومع ُم٤م شم٘مرر قمٚمٞمف ُمـ ىمٌٚمٙمؿ، وذًمؽ ًميورة ؾمد طم٤مضم٦م اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ-

ٓ جي٥م أٓ ي١مّدي يمؾ ذًمؽ إمم إطماداث ُمٗمًادة أقمٔماؿ ُماـ ُمٗمًادة ٟم٘ماص واٟمٕمادام إُماقال، سمٛمٕمٜماك أ ,

ٕمٜماا٤م ُمٜمااف، وهااذا حمااؾ إواا٤مع ٓ ظمااالف ومٞمااف، أقمٜماال ذط وماا٢من أدى إًمٞمااف ُمٜم ؛ياا١مدي قمٛمٚمٙمااؿ هااذا إمم ُمٜمٙماار أيمااؼم

 أٓ ي١مدي إُمر واًمٜمٝمل إمم ُمٜمٙمر أيمؼم وُمٗمًدة أقمٔمؿ-

                                      
 (-42١. 2ل )آقمتّم٤مم ًمٚمِم٤مـمٌ (٧)
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ومٕمٚمااٞمٙمؿ أن شمدرؾمااقا احلاا٤مٓت، وختتاا٤مروا ذم يمااؾ ُمٜمٓم٘ماا٦م وُمااع يمااؾ أناا٤مس ُماا٤م يٜم٤مؾمااٌٝمؿ، وًمااٞمس ذـماا٤م أن 

ٍل وُمااع يمااؾ رومقن ذم يمااؾ طماا٤ماشمٕماا٤مُمٚمقا يمااؾ اًمٜماا٤مس ويمااؾ اعمٜماا٤مـمؼ سمااٜمٗمس اًمٓمري٘ماا٦م وسمااٜمٗمس إؾمااٚمقب، سمااؾ شمتّماا

 أن٤مس سمام يٜم٤مؾم٥م، ه٤م  ٘مؼ اعمّمٚمح٦م وٓ يؽمشم٥م قمٚمٞمف ُمٗمًدة أيمؼم-

ااٛمقن إظمااذات ,قمااغم اًمٜماا٤مس ا وطمتااك أىمااؾ ُمٜمااف، شمٞمًااػمً ىماادر احل٤مضماا٦م ,وشم٠مظمااذون اًم٘مٚمٞمااؾ اًمٙماا٤مذم  ًّ ، وشم٘م

 قمغم اًمٜم٤مس، سمح٥ًم أُمقالؿ وصمرائٝمؿ، وهٙمذا-

، وسمّٞمٜمااقا لااؿ أن هااذا واضماا٥ٌم وقماا٤مُمٚمقا اًمٜماا٤مس سم٤معمٕم٤مُمٚماا٦م احلًااٜم٦م، وقمٔمااقهؿ وأطمًااٜمقا إًمااٞمٝمؿ وشماا٠مخٗمقهؿ

رورة ٕنٙمااؿ مل شماادومٕمقه سمًاا٥ٌم ُمااـ إؾماا٤ٌمب إُماا٤م ًمٕماادم صم٘مااتٙمؿ ومٞمٜماا٤م ًمٕماادم ُمٕماارومتٙمؿ سمٜماا٤م، اٟم٠مظمااذه ُمااٜمٙمؿ ًمٚمْماا

 -اًمخ اًمٜمٕمٛم٦م، وإُم٤م خلقومٙمؿ ُمـ اًمٕمدّو--وإُم٤م ًمِمدة طمٌٙمؿ ًمٚمامل ووٕمٙمؿ ًمف وشم٘مّمػميمؿ ذم اًمٌذل وؿمٙمر 

ٟمجحاػ سمٙماؿ وٓ ٟمٕمتادي  واعمًاٚمٛملم، وٓ ومٜمحـ ٟم٠مظمذ ُمٜمٙمؿ ىمدر احل٤مضم٦م ًمٚمجٝما٤مد وعمّماٚمح٦م اعؾماالم

ريمؿ، وُماا٤م ذم وااٛمـ هااذا اًمٕمٛمااؾ ُمااـ سمٕمااض إذى، ومااال سمااد ُمااٜمٝمؿ وٟمحااـ ُمْماآمرون إًمٞمااف، اقمٚمااٞمٙمؿ، وٓ ٟمْماا

 وٟمحق ذًمؽ ُمـ اًمتٗمٝمٞمؿ- ،إًمخ -ًمؽ سم٤مًمنمع وومتقى قمٚمام  اعؾمالم-وٟمٕمٛمؾ ذم ذ

ٖماا٤م ُمٕمٞمٜماا٤م قمااـ ـمريااؼ وشمٗمٝمٛمااقن اًمقاطمااد ُمااٜمٝمؿ أنااف ًمااق دومااع ًمٙمااؿ ذم يمااؾ ؾمااٜم٦م أو ؾماات٦م ؿمااٝمقر أو ٟمحقهاا٤م ُمٌٚم

 وهٙمذا- ٗمال ، ومال يتٕمرض ًمٌم  سمٕمده٤م--اًمٓمريؼ اًم

ئؿ أُمقالؿ)عمٕم٤مذ:  وم٢من اح٤مل ؿم٘مٞمؼ اًمٜمٗمس، وٓ شمٜمًقا وصٞم٦م رؾمقل اهلل  (واشمؼ يمرا
(1)

!- 

 وإٟمام ضمّقزٟم٤م ُم٤م ضمّقزٟم٤م ًمٚميورة- --!اؾمٌٞمُؾ شمٜمٗمػم، وؾمٌٞمٌؾ ظمٓمٌِر ضمدً  ,أظمذ أُمقال اًمٜم٤مس,ومٝمذا إُمر 

ُمٜمٙمااار أيماااؼم ُماااـ ُمثاااؾ شمٜمٗماااػم اًمٜمااا٤مس قماااـ اجلٝمااا٤مد واعمج٤مهاااديـ واٟم٘ماااالب اًمٜمااا٤مس قمٜمااا٤م وذـمٜمااا٤م أٓ  ااادث 

 !!ٔمٜمقن أنف  ٗمظ أُمقالؿ ويّمقهنؿ--وقمـ ٟمٍمشمٜم٤م وذه٤ماؿ إمم صػ اًمٕمدو اعمرشمد اًمذي ي

 وم٢مذن ًمتتٍمومقا ذم وق  هذا اًمٗم٘مف، سم٤معمٕمروف--

 ﮻﮼ ﮺ ﮸﮹ ﮷ ﮶ ﮴﮵  ﮳    ﮲    ۓ ۓ ژ ٹٹ ،واهلل ُمٕمٙمؿ وهق ظمػُم اًمرازىملم 

 ،[اًمٕمٜمٙمٌقت] ژ ڌ ڍ  ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ژ ،[ـمف] ژ﮾﮿ ﮽

 -واهلل أقمٚمؿ ،[اًمذاري٤مت] ژ ژ   ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ژ: ٹٹوَ 

                                      
( سمٚمٗمظ: )وشمق.--(، وضم٤م  ًمٗمظ اًمِمٞمخ ٧2يمرائؿ أُمقال اًمٜم٤مس(، صحٞمح ُمًٚمؿ ) شمق.  ( سمٚمٗمظ: )وَ ١1١٧، ٧656صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-٧22١١ذم: اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ًمٚمٓمؼما  )
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ز،  ؛ُم٠ًمخ٦م ُمٗم٤مداة أهى اعمرشمديـ سم٠مهى اعمًٚمٛملم أو ُم٤ٌمدًمتٝمؿ سم٤مح٤مل: سم٤م  اًمّمحٞمح ومٞمٝم٤م قمٜمدي اجلقا

وىمااد ؾماا٠مخ٧ُم ومٞمٝماا٤م و٤مقماا٦م ُمااـ أهااؾ وهاال ُمًاا٠مخ٦م ضماارى ومٞمٝماا٤م اًمٌحاا٨م يمثااػما، واخلااالف واىمااع ومٞمٝماا٤م سماالم اًمٜماا٤مس، 

 اًمٕمٚمؿ وُمٕمٔمٛمٝمؿ أضم٤مزه٤م-

 وًمٕمكم أيمت٥م ًمٙمؿ ُم٤م قمٜمدي ومٞمٝم٤م ذم ومرص٦م أظمرى إن ؿم٤م  اهلل، ًمْمٞمؼ اًمقىم٧م أن

 

ؾُات ٖـشا   ;أخڀأ ٗ َزاٚا٠ فاٖز شفاٖز»تكين ٗ ايڀب  سزخ إٔ: 

 ٘؟!ؾُاسا عًٝ ..ا٭خرل

 :خ عطية اهللشـيال

يٚمازم أن  سم٤مًمٓما٥م، يٕمٜمال أناف ـمٌٞما٥ٌم يٕما٤مًم٩م اًمٜما٤مس وياداوهيؿ، وٓ ٤مهذا اًمت٘مٜمّل ُمٕمروومً  احلٛمد هلل، إذا يم٤من

اا ًٌ ذم ,ؿ سماا٤معمٕمٜمك آصاآمالطمل اعمتااداول اًمٞمااقم، سمااؾ اعم٘مّمااقد أنااف سم٤مًمٜمًاا٦ٌم ًمٙماا ٤مُمتخّمّماا٤م أو قم٤مُّماااً ٤ميٙمااقن ـمٌٞم

أطمًااااـ اعمقضمااااقد ذم سماااا٤مب  فسمٛمٜمزًماااا٦م اًمٓمٌٞماااا٥م اًمااااذي يااااداوي اعظمااااقة ويٕماااا٤مجلٝمؿ ًمٙمقٟماااا ,واىمٕمٙمااااؿ وطماااا٤مًمٙمؿ

، وهااق سماا٤مذل ضمٝمااده ششم٘مٜماال ذم اًمٓماا٥م»٦م قمٚمااؿ اًمتٓمٌٞماا٥م، يمااام شمٗمٞمااده قمٌاا٤مرة ٓماا٥م، وىمااد أظمااذ طمٔماا٤م ُمااـ ُمٕمروماااًم

 وٟمّمحف، وأفمـ أن هذا هق اعمٜمٓمٌؼ قمغم ُم٠ًمختٙمؿ-

 أىمقل: إذا يم٤من يمذًمؽ ومال خيٚمق إُمر ُمـ صقرشملم:

ٌٌّف  , امت قمغم ُم٘مت٣م آضمتٝم٤مد ذم سما٤مب اًمٓما٥م، وما ٤مصحٞمحً  ٤مقمالضًم  ,قم٤مجلف,إُم٤م أنف داوى اعمريض وـم

 جمتٝمٌد قمغم أصقل صحٞمح٦م- ,أي اًمٓمٌل، وهق اًمت٘مٜمل هٜم٤م,ريض، ومٝمذا ٓ ر  قمٚمٞمف ومٞمف، وهق اعم

ٕصاقل اًمٓما٥م اعمٕمرووما٦م قمٜماد أهٚماف، وشمًاّقر ودمارأ قماغم ُما٤م  ٤مخم٤مًمًٗما ا فما٤مهرً  ٤موإُم٤م أنف أظمٓما٠م ظمٓما٠م وم٤مطمًِما ,

 أقمٚمؿ-واهلل  -ٓ  ًٜمف، وم٠مدى ظمٓم١مه إمم ووم٤مة اعمريض، ومٝمذا شمٚمزُمف اًمدي٦م، ٕنف ىمتؾ ظمٓم٠م-

وماا٢مذا ىمٚمٜماا٤م إٟمااف ىمتااُؾ ظمٓماا٠م وإن قمٚمٞمااف اًمدياا٦م، وماا٢من اًمدياا٦م قمااغم قم٤مىمٚمتااف، وقم٤مىمٚمتااااُف هٜماا٤م هاال اجلٜمااد، أي اًمااديقان 

 وسم٤مظمتّم٤مر: ديتف قمغم سمٞم٧م اح٤مل- ،اًمذي هق ُمٜمتٍؿ إًمٞمف ذم اجلامقم٦م، يمذا ىم٤مًمف قمٚمامؤٟم٤م

نااتؿ ذم طماا٤مل ضورٍة وأ يمااام أفمااـ ضماادا، يمٞمااػ,ٞمّنة اٞمّنت أن ومُتاادومع ٕوًمٞم٤مئااف، وإن مل شمٙمااـ ُمتاااوماا٢من شماا

 ومت١مظّمر طمتك يٗمتح اهلل، وًمق ـم٤مل اًمزُمـ، ًمٙمٜمٝم٤م ُمًتَح٘م٦م ٕوًمٞم٤م  اعمٞم٧م قمغم سمٞم٧م اح٤مل- ,وؿمدة سم٤مًمٖم٦م

 واهلل أقمٚمؿ-
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أن  روى أبق داود واًمٜم٤ًمئل واسمـ ُم٤مضمف وهمػمهؿ ُمـ طمدي٨م قمٛمرو سمـ ؿمٕمٞم٥م قمـ أبٞمف قمـ ضمده

ًّ  ،(ـُمـ شمٓم٥ٌم وٓ يٕمٚمؿ ُمٜمف ـم٥م ومٝمق و٤مُم)ىم٤مل:  رؾمقل اهلل  ٜمف اًمِمٞمخ إًم٤ٌم وطم
(1)

- 

 ،(: سمتِمااديد اعمقطمادة إومم أي شمٕما٤مـمك قمٚماؿ اًمٓما٥م وقما٤مًم٩م ُمريْماا٤مُماـ شمٓمٌا٥م)»ىما٤مل ذم قماقن اعمٕمٌاقد: 

 ،وم٠مظمٓماا٠م ذم ـمٌااف وأتٚمااػ ؿمااٞمئ٤م ُمااـ اعمااريض ؛(: أي ُمٕم٤مجلاا٦م صااحٞمح٦م هم٤مًمٌاا٦م قمااغم اخلٓماا٠موٓ يٕمٚمااؿ ُمٜمااف ـماا٥م)

ذًمااؽ ومتٙمااقن ضمٜم٤ميتااف ُمْمااٛمقٟم٦م قمااغم (: ٕنااف شمقًمااد ُمااـ ومٕمٚمااف الااالك وهااق ُمتٕمااد ومٞمااف إذ ٓ يٕماارف ومٝمااق واا٤مُمـ)

قم٤مىمٚمتاف- ىماا٤مل اخلٓماا٤ميب: ٓ أقمٚماؿ ظمالوماا٤م ذم أن اعمٕماا٤مًم٩م إذا شمٕمادى ومتٚمااػ اعمااريض يما٤من واا٤مُمٜم٤م واعمتٕماا٤مـمل قمٚمااام 

أو قمٛمال ٓ يٕمرومف ُمتٕمد وم٢مذا شمقًمد ُمـ ومٕمٚمف اًمتٚمػ وٛمـ اًمدي٦م وؾم٘مط اًم٘مقد قمٜمف ٕناف ٓ يًاتٌد سماذًمؽ دون 

شاٟمتٝمك- ًمٗم٘مٝم٤م  قمغم قم٤مىمٚمتفل قم٤مُم٦م اإذن اعمريض- وضمٜم٤مي٦م اًمٓمٌٞم٥م ذم ىمق
(2)

 ـها- 

 أو همػممهاا٤م شاًمتٕمزياار»وذم سما٤مب  شاًمْمااامن»واعمًا٠مخ٦م قمٜمااد اًمٗم٘مٝما٤م  ُمٕمرووماا٦م ُمِماٝمقرة، ويااذيمروهن٤م ذم سما٤مب 

 ُمـ إبقاب:

سما٤مب اًمتٕمزياز: وقماّزر اعُما٤مُم عمٕمّماٞم٦م اهلل، أو حلاؼ  مدُماّل، »ـ إؾماح٤م. احا٤مًمٙمل ذم خمتٍماه: سماٞماؾ ىم٤مل ظمٚم

وٟمزع اًمٕمامُم٦م، وضٍب سمًقط، أو همػمه، وإن زاد قماغم احلاد أو أتاك قماغم اًماٜمٗمس،  ، وسم٤معىم٤مُم٦م،٤م، وًمقُمً ٤مطمًٌاً

شقمٌاٍد، سمٗمّماد أو طمج٤مُما٦م، أو ظمتا٤من--ووٛمـ ُم٤م هى يمٓمٌٞم٥ٍم ضمٝمؾ أو ىمٍم أو سمال إذن ُمٕمتؼم وًمق إذن 
(3)

 

 واٟمٔمر ذوطمف--، ـها

ُر »٤مًمف اًمِمٞمخ قمّٚماٞمش ذم ُماٜمح اجلٚمٞماؾ: وُمٜمٝم٤م ُم٤م ىم ن سما٠م شقماغم اًماٜمٗمس»ره شمٕمزيا شأو أتاك»وؾماقا  ؾماٚمِؿ اعمٕماز 

وماا٢من ُمااا٤مت  ؛أي شمرشماا٥م قماااغم شمٕمزيااره شُماا٤م هى»اعُمااا٤مُم  شوااٛمـ»إٓ  شو»ُماا٤مت ُمٜمااف، إن فمااـ اعُمااا٤مم ؾمااالُمتف 

: ُمٕمٚمااُؿ  وااٛمـ ديتااف وإن شمٚمٗماا٧م ًمااف ُمٜمٗمٕماا٦م وااٛمـ ديتٝماا٤م- اسمااـ قمروماا٦م: اًمِمااٞمخ ذم اعمجٛمققماا٦م: اعُماا٤مم ُم٤مًمااؽ 

يْماٛمـ، وإن ضما٤موز سماف إدب واٛمـ اًمٙمت٤مب واًمّمٜمٕم٦م إن ضب صٌٞم٤م ُم٤م يٕمٚمؿ إُمـ ُمٜمف ٕدسمف ومامت وماال 

 ُم٤م أص٤مسمف- قم٩م: اعم٤ًمئُؾ صمالصم٦م:

إومم: أن يٗمٕماااؾ ُماااع فماااـ اًمًاااالُم٦م ويٜمِمااا٠م قمٜماااف هاااالك أو ٟم٘ماااص، وذم هاااذه احل٤مًمااا٦م جياااقز اعىمااادام قماااغم 

                                      
 -(1644(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )661١(، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )6564ؾمٜمـ أيب داود ) (٧)

 -(2٧5. ٧2قمقن اعمٕمٌقد ) (2)

 -(2١١. 6(، ذح اًمزرىم٤م  قمغم خمتٍم ظمٚمٞمؾ وطم٤مؿمٞم٦م اًمٌٜم٤م  )155. 2(، ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ذح خمتٍم ظمٚمٞمؾ )264خمتٍم ظمٚمٞمؾ )ص  (1)
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واظمتٚمااػ ذم وااامٟمف وم٘مٞمااؾ ٓ يْمااٛمـ ؾمااقا  ىماا٤مل أهااؾ اعمٕمروماا٦م يٜمِماا٠م قمااـ ومٕمٚمااف هااالك أو قمٞماا٥م أو ٓ،  --اًمٗمٕماؾ

ه اعمقوح ًمٚمجٛمٝمقر-وهذا يٗمٞمده ُم٤م ذم اًمٜمقاد  ر واًمٕمتٌٞم٦م، وقمزا

اًمث٤مٟمٞماا٦م: أن يٗمٕمااؾ ُمااع فمٜمااف قماادم ؾمااالُمتف ويٜمِماا٠م قمٜمااف هااالك أو قمٞماا٥م ومااال جيااقز ًمااف اعىماادام قمااغم اًمٗمٕمااؾ، 

 وي٘متص ُمٜمف ؾمقا  ىم٤مل أهؾ اعمٕمروم٦م يٜمِم٠م هالك أو قمٞم٥م أو ٓ، يمام يٗمٞمده يمالم اسمـ ُمرزو.-

الك أو قمٞماا٥م، ومااال ىمّماا٤مص قمٚمٞمااف واًمدياا٦م اًمث٤مًمثاا٦م: أن يٗمٕمااؾ ُمااع ؿمااٙمف ذم ؾمااالُمتف وقماادُمٝم٤م، ويٜمِماا٠م قمٜمااف هاا

شقمغم قم٤مىمٚمتف
(1)

 ـها- 

 ومقائد دمٛمع ًمؽ اعم٠ًمخ٦م ووم٘مٝمٝم٤م- ومٗمٞمف ؛واٟمٔمر مت٤مم يمالُمف

 

ٓـ :  ، اغتٝـاٍ، تؿذـرل( ٜكتـٌ بعـض     ا٤ ايعًُٝـ١ ايعغـهض١ٜ )أنُٓـ١   أث

ٜٸـ١ ٚايهؿـاص٠ ٗ سايـ    ;غٛتايؾعب سٌ اخت٬طِٗ بايڀا ١ ؾُا ايٛادب ايؾضعٞ َٔ د١ٗ ايز

 ؟ذلاط ٚعزَ٘ َٚعضؾ١ ايكاتٌ ٚعزَٗاإَهإ ا٫س

 :خ عطية اهللشـيال

هاااذه اعمًااا٤مئؾ، أؾماااتٕمٗمٞمٙمؿ ُماااـ اعضم٤مسمااا٦م قمٚمٞمٝمااا٤م، وإومْماااؾ أن ٟمٜمتٔمااار ضماااقاب اعمِمااا٤ميخ، ٕهنااا٤م نتااا٤مج إمم 

 -اهلل اعمًتٕم٤من، وومٞمٝم٤م صقر ُمتٕمددةنرير وشمدىمٞمؼ، و

 

َـا اينـٛاب٘    ..عهـِ َعـضؾتهِ ٚـضٚف ايغـاس١ اؾٗارٜـ١ عٓـزْا      : 

ٖـٌ   ;ٚإسا نؾــ سـاٍ ا٭ذ قبـٌ ايٛفـٍٛ إٍ اشلـزف     ؟ ييت تضْٚٗـا يًعًُٝـات ا٫عتؾـٗار١ٜ   ا

 هٛط ي٘ ايتؿذرل، َٚا صأٜهِ ٗ ؾتض اجملاٍ يًٓغا٤ ٗ ٖشا ايباب.

 :خ عطية اهللشـيال

سمط ًمْماااحلٛمااد هلل، أُماا٤م اًم  أيب»ٍم اًمٙمااالم وأدًمٙمااؿ قمااغم سمحاا٨م اًمِمااٞمخ اوم٠مظمتاا ؛ٚمٕمٛمٚمٞماا٤مت آؾمتِمااٝم٤مدي٦مقا

ُمٜمِماااقر  ومٝمااق ضمٞمااد ذم سم٤مسمااف، وهااق ؛شت آؾمتِمااٝم٤مدي٦م ذم اجلٝماا٤مد اعمٕماا٤مساًمٕمٛمٚمٞماا٤م»اعمًااٛمك  η ش ٞمااك

ومراضمٕمقهاا٤م، ومٛمااـ  ؛ة ًمٕمٚماام  وـمٚمٌاا٦م قمٚمااؿ ُمٜمِماقرة يمااذًمؽومتاا٤موى وسمحااقث يمثااػم ٤مجًْماأقماغم آٟمؽمٟماا٧م، وهٜماا٤مك 

 جمٛمققمٝم٤م شمٕمرومقن إن ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم وقاسمط هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت، وأمهٝم٤م:

                                      
 -(14٧، 156. 2ُمٜمح اجلٚمٞمؾ ) (٧)
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٤مة واجلازع ُماـ اعماقت أو داومع هق إقمال  يمٚمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم، ٓ اًمًا٠مم ُماـ احلٞماوأن يٙمقن اًم :اعظمالص ,

 --!ُمـ اًمدٟمٞم٤م

ًمتح٘مٞمؼ الدف اًمذي هاق اًمٜمٙم٤ميا٦م اعمٕمتاؼمة ذم اًمٕمادو اًمتال  ,اًمٕمٛمٚمٞم٦م آؾمتِمٝم٤مدي٦م,شمٕملم هذا اًمٓمريؼ  ,

احلا٤مل ذم سمٕماض إطماقال اًمتال يّماؾ ومٞمٝما٤م , ودوماٌع ًمٚمٕمادو، ودماري  ًمٚمٛمًاٚمٛملم  ّمؾ ا٤م ٟمٌٍما ًمٚمٛمًاٚمٛملم

سمااد ُمااـ شمِمااجٞمٕمٝمؿ  ومااال ؛ا وُماا٤مشمقا سم٤مًمااذل واًمرقماا٥م ُمااـ اًمٙمٗماا٤مرإمم أن ٟم٘مااقل: ًم٘مااد وَهااـ اعمًااٚمٛمقن واؾمااتٙم٤مٟمق

خمٚمااق. واإمٞمػ ٟم٘ماادر قمٚمٞمااف ًمااق  شاًمٓماا٤مهمقت»و شومرقمااقن»واًمٜمٝمااقض اااؿ وإطمٞماا٤م  ُمااقاهتؿ، واًمتٌٞماالم لااؿ سماا٠من 

 وٟمحق ذًمؽ--! ,اهلل شمقيمٚمٜم٤م قمغم

 ب إُمر واًمٜمٝمل واجلٝم٤مد-يمام هق ذط ؾم٤مئر سم٤م ؛أٓ شم١مدي إمم ُمٜمٙمر أيمؼم ,

ومٝمؾ جيقز ًمف أن يٗمجر ٟمٗمًف وًمق سمدون ن٘مٞمؼ  ؛و طم٤مل إخ ىمٌؾ وصقًمف إمم الدِف وأُم٤م إذا يمِمػ اًمٕمد

 ومٝمذا ُمقىمػ ٓ أدري ُم٤م أىمقل ومٞمف-!! الدف اعم٘مّمقد أصال، أو ن٘مٞم٘مف ضمزئٞم٤م وم٘مط؟

 أرضمق أن ٟمح٤مول ُمراضمٕم٦م اًمٕمٚمام  ومٞمف إن ؿم٤م  اهلل-

ٞماا٦م ىم٤مئٛماا٦م سمْمااقاسمٓمٝم٤م ٚمٛمِماا٤مف ُمااـ ىمٌااؾ اًمٕماادّو، وأن شمٙمااقن اًمٕمذًمااؽ آٟمٙم شمٗماا٤مدي :واًمقاضماا٥م سمٙمااؾ طماا٤مل

 واهلل اعمًتٕم٤من- --ُمـ اًمتٕملّم وطمّمقل اًمٜمٙم٤مي٦م اعمح٘م٘م٦م ذم اًمٕم٤مدة

وم٤مٕصؾ أناف ٓ ومارَ.، ٓ ؾماٞمام وأنٜما٤م ذم ضمٝما٤مد دوماٍع، وًمٙماـ ىماد ضما٤م ت اًمادٓئؾ ذم اًمنمايٕم٦م  ؛وأُم٤م اًمٜم٤ًم 

 قمغم وضمقب آطمتٞم٤مط ًمٚمٗمروج-!

 ًمف حمالن:وهذا آطمتٞم٤مط 

 آطمتٞم٤مط سمٕمدم سمٕم٨م اًمٜم٤ًم  لذا اًمٕمٛمؾ وٟمحقه أصال، وآؾمتٖمٜم٤م  سم٤مًمرضم٤مل طمٞم٨م أُمٙمـ- ,

، أيمثر ه٤م ٟمحتا٤مط ًمٚمرضما٤مل، وماال اومٞمج٥م آطمتٞم٤مط ذم شمدسمػم أُمرهـ ضمدً  ؛إذا اوٓمررٟم٤م عرؾم٤مل اًمٜم٤ًم  ,

اًمتٜمٗمٞمااذ ومٞم٠مظمااذهـ  ٟمرؾمااٚمٝمـ إٓ ُمااع يمااامل آطمتٞماا٤مط أٓ ياا١مهن ُمااثال ىمٌااؾ اًمقصااقل، وأٓ يٌ٘ماالم طمّٞماا٤مٍت سمٕمااد

 -ومّرج اهلل قمٜمٝم٤م سمٚمٓمٗمف ورمحتف-- مُملم شؾم٤مضمدة»اًمٕمدّو يمام طمّمؾ ُمع أظمتٜم٤م 

 ؛ؾمااقا  اؾمتِماااٝم٤مدي٦م أو همااػم اؾمتِماااٝم٤مدي٦موماا٢مذا يماا٤من ٓ سماااد ُمااـ إرؾماا٤مل اًمٜمًااا٤م  أطمٞم٤مٟماا٤م ًمٚمٕمٛمٚمٞمااا٤مت اجلٝم٤مدياا٦م 

 وم٤مًمقاضم٥م هق يمامل آطمتٞم٤مط-

ُمااـ ؿمااامشم٦م  اًمٚمٗمااروج وًمٚمٕماارض، وطمااذرً  ٤مٓ ٟمٚمجاا٠م إمم اًمٜمًاا٤م  إٓ طمٞماا٨م شمٕمااذر اًمرضماا٤مل، اطمتٞم٤مـًماا ؛وأصااال



979  

  

ـَ يم٤مًمرضم٤مل-!!  -واهلل أقمٚمؿ إقمدا ، واهلل اعمًتٕم٤من، وم٢من اًمٜم٤ًم  ًمً

 

 ..يكز ؾتض ايڀاغٛت ايبـاب يًُٓقٸـضٜٔ ؾٗـِ ٜؿتشـٕٛ بٝٛتـا يًتٓقـرل      : 

 ؟تضٕٚ ٗ طضٜك١ َٛاد١ٗ ٖشا ايب٤٬َا 

 :خ عطية اهللشـيال

ومٝم١مٓ   ؛ٙمؿ، وأُم٤م يتٕمٚمؼ سمف احلٙمؿ اًمنمقمّل ًمٌال ، واهلل يٗمتح قمٚمٞمأنتؿ أدرى سمٓمري٘م٦م ُمقاضمٝم٦م هذا ا

، وًمٞمًقا هؿ ذم طمٙمؿ اًمره٤ٌمن ااعمٜمٍّمون اًمذي يًّٛمقن اعمٌنّميـ، ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل، ضم٤مئٌز ىمتٚمٝمؿ ىمّمدً 

اعمٕمتزًملم ًمٚمتٕمٌد ذم اًمّمقاُمع، وم٠موئلؽ هنٞمٜم٤م قمـ ىمتٚمٝمؿ، ووىمع آشمٗم٤م. ُمـ اًمٗم٘مٝم٤م  قمغم أهنؿ ُمـ أصٜم٤مف 

هـ ُي٘مَّمدون سم٤مًم٘متؾ ُمـ ٜمٝمّل قمـ ىمتٚمٝمؿ، ًمٙمـ ه١مٓ  اعم١ًمول قمٜمٝمؿ ًمٞمًقا ُمٜمٝمؿ، سمؾ ه١مٓ  احلرسمٞملم اعم

 وُم٘م٤مشمٚمقن سم٤مًمٙمٚمٛم٦م واًمًٕمل واعمٕم٤موٟم٦م، واهلل أقمٚمؿ- ،,سم٤مًم٘مقة,ٕهنؿ رضم٤مًم٦م ُم٘م٤مشمٚم٦م  ؛احلرسمٞملم

ٗمٞمٌد ضمٞمٌد وُم :أن ضب ُمرايمز ه١مٓ  اعمجرُملم اعمٜمٍّميـ ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل  , رأجل اًمِمخيص ,وخيٓمر سم٤ٌمزم 

طمتااك يٜم٘مٚمٕمااقا وخياا٤مومقا ويرشمٕمٌااقا ومٝماارب أيمثاارهؿ وخيااّػ اًمااٌال  اااؿ، وماا٠مفمـ أن قمٛمٚمٞماا٦م قمٚمااٞمٝمؿ أو قمٛمٚمٞمتاا٤من أو 

صمالصمااا٦م إن ؿمااا٤م  اهلل يم٤مومٞمااا٦م ذم إزاًمااا٦م ومًااا٤مدهؿ سمااا٢مذن اهلل وإسمٓمااا٤مل يمٞمااادهؿ وشمااادُمػم ُمااا٤م سمٜماااقه ُماااـ أطماااالم ومُمااا٤مل، 

 اهلل اجلٛمٞمع--!!  اعمًٚمٛملم، ًمٕمـًمٕمٜمٝمؿ اهلل، وم٤مضسمقهؿ وَُمـ يِمتٖمؾ ُمٕمٝمؿ هـ يٜمت٥ًم إمم

 

 ،َــا تكٛيــٕٛ ٗ سهــِ أعنــا٤ ايدلٕــإ ايتــابعٌ يٮســظاب اٱعــ١َٝ٬ : 

 ؟ٌٖٚ هٛط اعتٗزاؾِٗ

 :خ عطية اهللشـيال

ٕهنؿ ُمنّمقمقن  ؛إصؾ أن أقمْم٤م  اًمؼمح٤من ذم ٟمٔم٤مم يم٤مومر ٟمٔم٤مم ردة ودوًم٦م اعمرشمديـ، هؿ يمٗم٤مرٌ 

ذن سمف قمٜمد اجلٛمٞمع، وهق اًمتنميع ُمـ دون اهلل شمٕم٤ممم، وُم٤م مل ي٠مسم٤معمٕمٜمك اًمذي هق ُمٕمروف قمٜمدهؿ وقمٜمدٟم٤م و

ووًمّٞم٤م، ًمٙمـ إن يم٤من  ا ُمٜمٝم٤م ُمٜم٤مًس  اُمثؾ يمقهنؿ أوًمٞم٤م  ًمٚمدوًم٦م اعمرشمدة وضمز ً  ؛اهلل، وٕؾم٤ٌمٍب أظمرى ُمٙمٗمرة

َُمـ ُيٕمرُف سمّمالٍح وشم٘مقى ونر   ,ْم٤م  إطمزاب اعؾمالُمٞم٦م يمام شمًّٛمكُمـ أقم,ذم ه١مٓ  اعم١ًمول قمٜمٝمؿ 

اجلٛمٚم٦م، ًمٙمٜمف وّؾ ذم هذه اعم٠ًمخ٦م وشم٠مول اخلػم وزقمؿ أنف  ٤مول اعصالح وٟمحق ذًمؽ، ومٝمذا ٓ  ًمٚمخػم ذم

 يمام ٟم٘مّمد اًمٙمّٗماا٤مر سم٤مًم٘متؾ، واهلل أقمٚمؿ- اٟمحٙمؿ سمٙمٗمره، وٓ ٟمرى ىمتٚمف ىمّمدً 
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 ًمٙمـ ًمٕمؾ هذا ىمٚمٞمؾ اًمقضمقد أو ٟم٤مدٌر، أو ًمٕمٚمف ُمٜمٕمدم، أنتؿ شمٕمرومقن واىمٕمٙمؿ، وشمت٘مقن اهلل ذم اًمٜمٔمر--!

 طمٞم٨م اًمت٠مصٞمؾ-هذا ُمـ 

: طمتك ًمق طمٙمٛمٜم٤م سمٙمٗمر اًمِماخص ُماٜمٝمؿ، واؾماتحؼ شاًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م»صمؿ يٌ٘مك ُم٠ًمخ٦م اًمٜمٔمر اًمًٞم٤مد 

ـ أن ٟم٘متٚمف؟ ؛ب إؾمالُمل يم٤معظمقان اعمًٚمٛملم ُمثالاًم٘متؾ، وهق ُمٜمتٍؿ إمم طمز ًُ  ومٝمؾ  

أو ُماـ ُمٗمًادة ومٝمذه يٜمٔمر ومٞمٝم٤م ٓ قمغم أؾم٤مس حمض اًمنمع، سماؾ سمْماٛمٞمٛم٦م اًمٜمٔمار ذم ُما٤م يؽمشما٥م قماغم ذًماؽ 

(ي٘متؾ أصح٤مسمف اأن حمٛمدً  ٓ ي٘م٤مُل )قمدُمٝم٤م، ومٝمل ُمـ ضمٜمس: 
(1)

 واهلل أقمٚمؿ- --، وٟمحقه٤م

يب ىمتاا٤مدة اًمٗمٚمًآمٞمٜمل وماارج اهلل ًمٚمِماٞمخ أ شاعمتاا٠موًمقن وأهاؾ اًم٘مٌٚماا٦م»: أنّماح سم٘ماارا ة رؾما٤مًم٦م وم٤مئادة سم٤معمٜم٤مؾماا٦ٌم

 ا-وٟمٗمٞمًف ذم سم٤ما٤م، ضمزاه اهلل ظمػمً وم٢مهن٤م ىمٞمٛم٦م  ؛قمٜمف

 

ٕ اجملاٖـز ٜقـًٞ فـ٠٬ اــٛف رَٚـا بػـض ايٓٛـض        ٖٓاى َٔ ٜٛٔ أ: 

 ؾٓضدٛ َٓهِ تٛمٝض إغأي١. ..عٔ ؼكل اـٛف أٚ عزَ٘

 :خ عطية اهللشـيال

طماا٤مل احل٤مضماا٦م إًمٞمٝماا٤م ذم  َرع ذماإٟمااام شُمِماا صااالة اخلااقف سمّمااقرٍة ُمااـ اًمّمااقر اًمٙمثااػمة اًمااقاردة قمااـ اًمٜمٌاال 

ـٍ ذم ُمٙما٤مٍن ٓ ظماقف ومٞماف ُماـ قمادّو ٓ ذم يماؾ أطماقال اعمج٤مهاد، وما٢مذا يما٤من اعمج٤مهاد ذم طما ؛طم٤مل اخلاقِف  ٤مِل أُما

ٌٍُع وٓ ٟمحقه، وٓ هق ـم٤مًما٥ٌم وٓ ُمٓمٚماقٌب  ًٓ  ؛وٓ ؾم أو ؾما٤مئر ذم أرواف اعمحاررة وذم ٟم٤مطمٞمتاف  يما٠من يٙماقن ٟما٤مز

 ں ں ژ ٹٹومال يّمكم صالة اخلقف، سمؾ يّمكّم اًمّمالة يمام أُمره اهلل قماغم إصاؾ، يماام  ؛أُمٜم٦م

 -[٧١1اًمٜم٤ًم : ] ژ ڻڻ ڻ

ض اًمٜمٔماار وضمااقد اخلااقف أو قماادم ٤م وقمااغم يمااؾ طماا٤مل سمٖماايّمااكم صااالة اخلااقف دوًُماا وَُمااـ فمااـ أن اعمج٤مهااد

 ومٝمذا ظمٓم٠م وضمٝمٌؾ- ؛وضمقده

اااا ًٌ أو  ٤موًمااااٞمٕمٚمؿ أن صااااالة اخلااااقف ًمٞمًاااا٧م ظم٤مصاااا٦م سم٤معمج٤مهااااد، سمااااؾ يّمااااٚمٞمٝم٤م، سمااااؾ هاااال صااااالة اخلاااا٤مئػ ـم٤مًم

 -، ؾمقا  يم٤من ذم ضمٝم٤مد أو همػم ضمٝم٤مد٤مُمٓمٚمقسمً 

 

                                      
 (-2566(، صحٞمح ُمًٚمؿ )62١5صحٞمح اًمٌخ٤مري )( ٧)
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تأف٬ٝ هٓبٓا ؽـض   شايتقٜٛض» ْضدٛ َٓهِ إؾارتٓا ٗ تأفٌٝ َغأي١: 

 اـ٬ف.

 :خ عطية اهللشـيال

أهيااا٤م اعظماااقة إطمٌااا٤مب يُمتااا٥َم ومٞمٝمااا٤م اًمٙمثاااػم ُماااـ ىمٌاااؾ أهاااؾ اًمٕمٚماااؿ، وأصاااقل  ُمًااا٠مخ٦م اًمتّماااقيراحلٛماااد هلل، 

وص٤مر اًمٕمٚمُؿ ا٤م ُمٜمتنما ذائٕم٤م، وًمٙماـ فمٜمال أنٙماؿ شمًا٠مخقن قماـ وماروع ُمٕمٞمٜما٦م ها٤م  ،اعم٠ًمخ٦م ُمٕمرووم٦م واحلٛمد هلل

ُمثاااؾ اؾماااتٕمامل صاااقر اًمٗمٞماااديق اًماااذي ئمٝمااار ومٞماااف صاااقرة مدُمٞمااالم ُماااـ  ؛ٙمؿ وقمٛمٚمٙماااؿشمتٕمرواااقن ًماااف ذم ُمًاااػمشم

اعمج٤مهااديـ أو ُمااـ اًمٕماادو أو ُمااـ ؾماا٤مئر اًمٜماا٤مس ذم اعقمااالم اجلٝماا٤مدي، وهٙمااذا قمٛمااقم اؾمااتٕمامل صااقر ذوات 

 إرواح ذم اعقمالم اجلٝم٤مدي-

ٞمٝما٤م، ومٛمٜماذ أجا٤مم وم٤مقمٚمٛمقا أن هذه اعم٠ًمخ٦م ُمًا٠مخ٦م اضمتٝم٤مديا٦م وىماد ؾمائؾ ومٞمٝما٤م و٤مقما٦م ُماـ اعمِما٤ميخ وشمٙمٚمٛماقا وم

م  جيٞمااز ذًمااؽ ؾمااقا  ذم اًمٗمٞمااديق أو ذم اعمجااالت اًمقرىمٞماا٦م، ويمااذا  اجلٝماا٤مد إومٖماا٤م  يماا٤من اًمِمااٞمخ قمٌااد اهلل قماازا

ىمااؾ، وإن يم٤مٟماا٧م جمٚمااتٝمؿ رج اهلل قمٜمااف جيٞمااز اًمٗمٞمااديق قمااغم إمظماارون ُمااـ اًمٕمٚمااام ، واًمِمااٞمخ قمٛماار قمٌااد اًماارمحـ وماا

سمٓمااقن» وُمااـ اًمٕمٚمااام  ُمااـ ُمٜمااع ذًمااؽ ومل يااَر ضمااقازه، أجاا٤مم زُماا٤من يم٤مٟماا٧م دمتٜماا٥م شمّمااقير ذوات إرواح،  شاعمرا

٤مُماا٦م قمٚمااام  وأن أجْماا٤م ٓزال اًمٕمٚمااام  خيتٚمٗمااقن، وُمااٜمٝمؿ ُمااـ جيٞمااز وُمااٜمٝمؿ ُمااـ ٓ ياارى اجلااقاز، هااـ ٓ جيٞمااز قم

ومٜم٘مااؾ قمٜمااف سمٕمااض اًمٜماا٤مس إضم٤مزشماااف،  ؛واظمتٚمااػ اًمٜم٘مااؾ قمااـ اًمِمااٞمخ اسمااـ سماا٤مز ذم اًمٗمٞمااديق اجلزياارة اًمٙمٌاا٤مر ُمااثال--

 وٟم٘مؾ قمٜمف مظمرون اعمٜمع-

-- وهاذا ُمٜم٘ماقل قماـ اسماـ سما٤مز، وٟم٘ماؾ ,يمٛمجٚما٦م,ر. سملم اًمٗمٞماديق وسمالم اًمّماقرة قماغم اًماقر. وُمٜمٝمؿ ُمـ وم

ومٞماا٦م، ذيمااار هااذا اًمِمااٞمخ قمٌاااد  قمااـ همااػمه أجْماا٤م، أهناااؿ شمًاا٤مهٚمقا ذم اًمٗمٞمااديق ومل يتًااا٤مهٚمقا ذم اًمّمااقرة اًمٗمقشمقهمرا

 اًمٙمريؿ اخلْمػم ومٞمام ٟم٘مٚمف سمٕمض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ-

ومٞم٦م   اعمٜمٝمال ذم داظمٚما٦م أصاال وها٤ميرُ  ومل ,اًمٗمٞماديق ىوسما٤مٕطمر–وُمـ اًمٕمٚمام  ُمـ أضم٤مز اًمّمقرة اًمٗمقشمقهمرا

 صاقرة وأُما٤م شمّماقيره، أن اهلل ظمٚماؼ سماف ُمْما٤مهٞم٤م اعٟمًا٤من وظمٚم٘مف سم٤مًمٞمد ُرؾِمؿ ُم٤م قمٜمف اعمٜمٝمل أن وقمٜمدهؿ قمٜمف،

اًماخ يمالُمٝماؿ، وُِماـ  اعمارمة-- ذم ّماقرةسم أؿماٌف وأهنا٤م ،,اًمٕمٚما٦م, اًمقصاػ هذا ومٞمٝم٤م ًمٞمس وم٢مهن٤م ؛شاًمٙمٛمرا » أًم٦م

 أهؾ اًمٕمٚمؿ، ُمثؾ اًمِمٞمخ حمٛمد احلًـ وًمد اًمددو وهمػمه-ه١مٓ  و٤مقم٦م يمثػمون ُمـ 

 واًمٙمالم ذم اعم٠ًمخ٦م ُمـ طمٞم٨م إصؾ يٓمقل اؾمتدٓٓ وٟم٘مْم٤م--
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 ٕىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م- ٤مًمٙمٜمل أطم٤مول هٜم٤م إقمٓم٤م  إظمقا  ُمٚمخًّم 

ًمٜم٤مهٞماا٦م قمااـ اًمتّمااقير ٓ ياادظمؾ ذم اًمٜمّمااقص ا ,اًمٗمقشمااق واًمٗمٞمااديق,إن هااذا اًمتّمااقير  :وم٤مًمااذيـ ي٘مقًمااقن

 ومال إؿمٙم٤مل قمٜمدهؿ- ؛ّمقرواىمتٜم٤م  اًم

ٓ  ,أي سم٤مًٔماااا٦م,واًماااذيـ ومرىمااااقا سمااالم اًمتّمااااقير وسمااالم اًمّمااااقرة، يم٤مًمِماااٞمخ اسمااااـ قمثٞمٛمااالم، ىماااا٤مل: اًمتّماااقير 

، ًمٙماـ إذا ظمرضما٧م ,اًمٕمٚما٦م,يدظمؾ ذم ٟمّماقص اًمٜمٝمال واًمققمٞماد ًمٕمادم وضماقد اًمقصاػ اعمٕمٚماؼ قمٚمٞماف احلٙماؿ 

 (صاااقرة فئٙمااا٦م سمٞمتااا٤م ومٞمااآشمااادظمؾ اعمال: )ُمثاااؾ شاًمّماااقر» ورىمااا٦م ومٝمااال صاااقرة داظمٚمااا٦م ذم أطمٙمااا٤مم اًمّماااقرة قماااغم

 وٟمحقه-- ومٝم١مٓ  مل جيٞمزوا اؾمتخدام اًمّمقر إٓ ًميورة-

 يمام سم٤مًمٞمد- ,سم٤مًٔم٦م,ا يمؾ ذًمؽ، أقمٜمل اًمتّمقير واًمّمقرة وُمثٚمٝمؿ وأطمرى اًمذيـ طمرُمق

 ه١مٓ  يمٚمٝمؿ مل جيٞمزوا إٓ ذم طم٤مٓت اًميورة وي٘متٍم قمٚمٞمٝم٤م وشم٘مّدر سم٘مدره٤م-

 ذم اعقمالم اجلٝم٤مدي اًمٞمقم؟ ـمٞم٥م--

ُم٤مؿمااااالم ذم اعقماااااالم اجلٝمااااا٤مدي قماااااغم  ,ذم اجلامقمااااا٤مت اجلٝم٤مديااااا٦م,أيمثااااار اعظماااااقة اعمج٤مهاااااديـ اقمٚمٛماااااقا أن 

 اًمٗمتقى سم٤مؾمتٕمامل اًمّمقر ؾمقا  ُمٜمٝم٤م اًمٗمٞمديق أو اًمٗمقشمق، وذًمؽ:

ًمٕماادم شمٜماا٤مول اًمٜمّمااقص لاا٤م قمٜماادهؿ، يمااام ىمٚمٜماا٤م إن هااذا  ؛نااريؿ هااذا اًمٜمااقع ُمااـ اًمّمااقر أًمٞماا٦مإُماا٤م ًمٕماادم  ,

 ىمقل ٕهؾ اًمٕمٚمؿ اعمٕم٤مسيـ-

يورة واحل٤مضم٦م اًمِمديدة اعم٘م٤مرسم٦م ًمٚميورة اعمتٕمٚم٘م٦م سم٠مُمر قم٤مّم، وهق أُمر اعؾمالم اوإُم٤م ًمٚم ,

قمٝمؿ ُمـ اًمٙمٗم٤مر، وم٢من اًمٕمٍَم ووؾم٤مئؾ اًمٕمدّو شمٗمرض قمٚمٞمٜم٤م اًمؽمظّمص ذم ذًمؽ ُمـ أضمؾ  واعمًٚمٛملم وسا

 ُمٙم٤موم٠مة وؾم٤مئؾ اًمٕمدّو، ومٚمتٌٞملم طم٤مًمٜم٤م وطم٤مل اًمٕمدو، وٓ خيٗمك أمهٞم٦م اًمّمقرة اًمٞمقم ذم اعقمالم واحلرب-

ُمااٜمٝمؿ اًمِمااٞمخ قمااكم اخلْمااػم وماارج  ؛و٤مقماا٦م ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ اعمٕماا٤مسيـ اعمقصمااقىملم :وهااـ ي٘مااقل اااذا اًم٘مااقل

اهلل قمٜماااااف، واًمِماااااٞمخ ٟمااااا٤مس اًمٗمٝماااااد أجْمااااا٤م ومااااارج اهلل قمٜماااااف، رهماااااؿ شمِمااااادده ضمااااادا ذم ُمٜماااااع وٞماااااع أناااااقاع اًمّماااااقر 

ٝماا٤مد واًمتّمااقير، ًمٙمٜمااف ياارظّمص ومٞمااف ًمٚمجٝماا٤مد، وضمٕمٚمااف اًمِمااٞمخ قمااكم اخلْمااػم وهمااػمه ُمااـ سماا٤مب: ُماا٤م جيااقز ذم اجل

عمّماااٚمح٦م إقماااال  يمٚمٛمااا٦م اًماااديـ، وٓ جياااقز ذم هماااػمه ُمثاااؾ ًماااٌس احلريااار عماااـ اطمت٤مضماااف ذم احلااارب، وُمثاااؾ ُمِماااٞم٦م 

 اخلٞمال  اًمتل يٌٖمْمٝم٤م اهلل إٓ ذم هذا اعمقوع، وٟمحقه٤م-

يمقَرْيـ ي٘ماااقل ااااذا اًم٘ماااقل اعماااذ ؿماااٞمخ وهاااق  اًمٕم٘ماااال  محاااقد اًمِماااٞمخ أن ,زم ٟم٘ماااؾ ُمااا٤م طمًااا٥م–وأفماااـ 
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رف ُماااـ أهاااؾ اًمٕمٚماااؿ ي٘ماااقل ااااذا اًم٘ماااقل، ويؽمظّمّماااقن ذم هاااذه اًمّماااقر: أجْمااا٤م، وهماااػمهؿ يمثاااػم اًمٞماااقم هاااـ ٟمٕمااا

ر اًماااديـ وإقماااال  يمٚمٛمااا٦م اهلل شمٕمااا٤ممم وإظماااذ سم٠مؾمااا٤ٌمب اًمٖمٚمٌااا٦م قماااغم اذم اجلٝمااا٤مد وُماااـ أضماااؾ ٟمّمااا ا رً اشمّماااقيرا وٟمِمااا

 ، وٕره٘مٜم٤م اًمٕمدّو--!ااًمٙم٤مومريـ ه٤م ًمق مل ٟمٗمٕمٚمف ًمٗم٤مشمٜم٤م ؾمالح ظمٓمػم وُمٝمؿ ضمدً 

 واهلل اعمقومؼ- ،ٌٞمؾوإذا شم٘مرر ذًمؽ ومٞم٘متٍم سمف قمغم هذا اًمً

وهٙمذا ًمٕمٚمٙمؿ شمارون أهيا٤م اعظماقة أن اعمًا٠مخ٦م ُمًا٠مخ٦م اضمتٝما٤مد، واًمٕمٚماام  ومٞمٝما٤م سمالم ُمِمادد وُمارظّمص، وأن 

وماااال سمااا٠مس سماااف وٓ طمااارج ومٞماااف إن ؿمااا٤م  اهلل، ٓ ؾماااٞمام وأصاااؾ  ؛ُمااا٤م يمااا٤من ُماااـ أضماااؾ اجلٝمااا٤مد وإقماااال  يمٚمٛمااا٦م اًماااديـ

يق ٓ ؿمااؽ أن ًمٗمقشمااق واًمٗمٞمااديق، واًمٗمٞماادخمتٚمااٌػ ومٞمااف وىم٤مسمااٌؾ ًمٚمٜم٘ماا٤مش أقمٜماال أصااؾ نااريؿ صااقر ا اعمًاا٠مخ٦م أصاااًل 

ومٝمق أؿماٌف سم٤مًمّماقرة ذم اعمارمة، ولاذا شمارظّمص ومٞماف سمٕماض َُماـ مل ياؽمظَمص  ؛ًمٞمس سمث٤مسم٧ٍم  أُمره أظمػ سمٙمثػم ٕنف

 ذم همػمه يمام أذُت إًمٞمف-

 ُمـ أضمؾ ذًمؽ، ومال أرى أن يتحرج اعظمقة ذم اؾمتٕمامل اًمّمقر ذم اعقمالم اجلٝم٤مدي-

ا ذم اعمًا٠مخ٦م ويٜمّماٌقا ومٞمٝماا٤م ؿماديد اًمٚماقم واعمخ٤مًمٗماا٦م أو جيٕمٚماقا ُمٜمٝماا٤م ٓ أرى عظماقا  أن يتِمااددو ؛وأجْما٤م

ؾماااٌٞمال ًمٚمِماااا٘م٤م. واخلاااالف، ومٝماااال يمااااام شمااارون ُمااااـ هااااذا اعمٚمخاااص اًمًٌااااٞمط ُمًاااا٠مخ٦م حمتٛمٚمااا٦م ًمٚمٜمٔماااار واظمااااتالف 

 وأؾمتٖمٗمر اهلل ُمـ يمؾ ذٟم٥م-، أقمٚمؿ وأطمٙمؿ واهلل  -إومٝم٤مم-

 

نُــا ْــٛر إٔ تؿٝــزْٚا   ،«اـــ٬ف أرب»ٚٗ ا٭خــرل ْضدــٛ إٔ تهتبــٛا يٓــا صعــاي١ ٗ   

بايٓٛاّ ايزاخًٞ ي١٦ًٝٗ ايؾضع١ٝ َٔ د١ٗ طضٜك١ ايؿت٣ٛ )ايتكًٝز ٚاعتُـار َـشٖب   

َع ؾكز اجملتٗز( َٚٔ ٜضدض عٓـز اــ٬ف. ٖٚـٌ ؾتـ٣ٛ اشل٦ٝـ١ ًَظَـ١ يٲَـاص٠ ؾُٝـا         

 ٜتعًل بإغا٥ٌ ايعا١َ؟.

 «ذٓـ١ ايؾـضع١ٝ  ايً»نُا ْٛر عشصْا ٚؼٌُ نجض٠ َغـا٥ًٓا ٚإسايـ١ ْغـد١ َٓٗـا إٍ     

 ٚاهلل ٗ عٕٛ ايعبز َا نإ ايعبز ٗ عٕٛ أخٝ٘. .دظانِ اهلل خرلا. ،«ايكاعز٠»ٗ 

 ٚف٢ً اهلل ٚعًِ ع٢ً قُز ٚآي٘ ٚفشب٘ ٚعًِ.

 :خ عطية اهللشـيال

 ًٓ  أو أيمثاار هاا٤م يمٜماا٧ُم يمتٌتااف هاا٤م يتٕمٚمااؼ سماا٠مدب اخلااالف، وأجْماا٤م أوااٞمػ ؾماا٠مرومؼ ًمٙمااؿ ُمااع هااذه إضمقسماا٦م ُم٘ماا٤م

 وُمـ أطمًـ ُم٤م ُيا٘مرأ ذم هذا اًم٤ٌمب ُم٤م يكم:، ٤مف ىمد يُمت٥م ومٞمف اًمٙمثػم ىمديام وطمديثً أن أدب اخلالف ووم٘مٝم

 ومٝمذا أهؿ يمت٤مب ُمع ًمٓم٤مومتف- ؛شئٛم٦م إقمالمرومع اعمالم قمـ إ»: رؾم٤مًم٦م اعُم٤مم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  ,
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ُمـ ومّمقل شمتٕمٚمؼ اذا، وىمد  شطمج٦م اهلل اًم٤ٌمًمٖم٦م»ُم٤م يمتٌف اًمِمٞمخ اعُم٤مم وزّم اهلل اًمدهٚمقي ذم يمت٤مسمف  ,

رده٤م سمٕمض اًمٜم٤مذيـ وـمٌٕمٝم٤م ذم رؾم٤مًم٦م ُمًت٘مٚم٦م، وهل ُمـ أروع ُم٤م يمت٥َم، وهل اًمٗمّمقل اًمتل شمٙمٚمؿ أوم

٘مٝمف وُمراشم٥م ومام سمٕمده ُمـ ومّمقل ذم أؾم٤ٌمب اخلالف ووم ومٞمٝم٤م قمـ يمٞمٗمٞم٦م شمٚم٘مل إُم٦م اًمنمَع قمـ اًمٜمٌل 

 -وومٞمٝم٤م ُدرر وٟمٗم٤مئس ىمؾ أن شمقضمد قمٜمد همػمه  ،إًمخ اًمٜم٤مس ومٞمف وأقمذارهؿ--

 ، وهل ضمٞمدة ضمدا-شاظمتالف اًمٕمٚمام  وُمقىمٗمٜم٤م ُمٜمف» :ـ قمثٞمٛملم سمٕمٜمقانرؾم٤مًم٦م ًمٚمِمٞمخ اسم ,

ُمااٜمٝم٩م أهااؾ اًمًااٜم٦م واجلامقماا٦م ذم شم٘مااقيؿ » :رؾماا٤مًم٦م ًمٚمِمااٞمخ اًمداقمٞماا٦م أمحااد قمٌااد اًماارمحـ اًمّمااقّي٤من سمٕمٜمااقان ,

 وهٜم٤مك همػمه٤م يمثػم--، شاًمرضم٤مل وُم١مًمٗم٤مهتؿ

تف واؾمتٗمدت ُمٜمف، ورأجتف أطمًـ ُمـ همػمه-  ًمٙمـ هذا أهؿ ُم٤م وىمٗم٧م قمٚمٞمف وىمرأ

ٕمٚمااااقٌم أن وم٘مااااف هااااذا اًمٌاااا٤مب ُمتٜماااا٤مصمر ذم يمتاااا٥م أهااااؾ اًمٕمٚمااااؿ وُمّمااااٜمٗم٤مهتؿ، ُمااااـ طمًااااـ ُمٜم٤مىمِماااا٤مهتؿ وأدب وُم

اظمااااااااتالومٝمؿ وُمٜماااااااا٤مفمراهتؿ ذم اًمٕمٚمااااااااؿ، واقمتااااااااذار سمٕمْمااااااااٝمؿ ًماااااااإٌمٍض، وًمٓماااااااا٤مئػ ودىماااااااا٤مئؼ ذم اطمتج٤مضماااااااا٤مهتؿ 

ظماااالف أومٝمااا٤مُمٝمؿ ذم ذًماااؽ، طماااد قماااغم طمٙمٛمااالم خمتٚمٗمااالم أو أيمثااار، وواؾماااتدٓٓهتؿ واؾماااتدٓلؿ سمااا٤مًمٜمص اًمقا 

ًمااؽ ووٕمااف طمّّمااؾ ُمٜمااف ؿمااٞمئ٤م يمثااػما ضماادا، وىمااد يمٜماا٧م ومٕمٚماا٧م ؿمااٞمئ٤م ُمااـ هااذا ُمٕمٔمٛمااف واا٤مع ُمٜماال- وَُمااـ شمتٌااع ذ

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-

 وُم٤م سمٕمده ه٤م أذشمؿ إًمٞمف، ومٚمٕمؾ اعظمقة يٙمتٌقن ًمٙمؿ ومٞمف- ش٦مئٞماًمٜمٔم٤مم اًمداظمكم ًمٚمٝم»وأُم٤م 

 ٠مل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م وًمٙمؿ اًمتقومٞمؼ-وٟمً

وماااااٜمحـ ٟمتٕمااااا٤مون قماااااغم اًم٘مٞمااااا٤مم ااااااذا اًماااااديـ،  ؛قمٚماااااٞمٙمؿ ضمااااازايمؿ اهلل ظماااااػما، وسمااااا٤مرك اهلل وماااااٞمٙمؿ، وٓ سمااااا٠مس

وٟمتاااقاص سماااا٤محلؼ وسم٤مًمّماااؼم يمااااام أُماااار اهلل، وٟمًااا٠مل اهلل اعقم٤مٟماااا٦م واًمتقومٞماااؼ، وأنااااتؿ أجْماااا٤م شمٕماااذروٟم٤م دائااااام قمااااغم 

اًمت٘مّمااػم واًم٘مّمااقر، وشمٚمتٛمًااقا ًمٜماا٤م اًمٕمااذر ومااٞمام سماا٤من ظمٓماا١مه قمٜمااديمؿ، واهلل ُمقٟٓماا٤م وُمااقٓيمؿ، واًمٙماا٤مومرون ٓ 

 ُمقمم لؿ-

 وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف أوٕملم-، ٤معملمواحلٛمد هلل رب اًمٕم

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 حمٌٙمؿ

 ـها٧62١همرة ذي احلج٦م 
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   :تٛدٝٗات تتعًل بايزٚصات ايؾضع١ًَٝشل:  ۞

 احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف حمٛمد ومخف وصحٌف أوٕملم، وسمٕمد:

سمً ٜم٧م يمتٌتٝمهذه رؾم٤مًم٦م يم يم٤مٟمقا ـمٚمٌاقا ُمٜمال ٟمّما٤مئح  ,ُمـ أنّم٤مر اًمًٜم٦م,ًمٌٕمض إظمقا  ذم اًمٕمرا.  ٤م٤م ضمقا

 شمتٕمٚمؼ سم٢مىم٤مُم٦م اًمدورات اًمنمقمٞم٦م، ومٙمت٧ٌُم لؿ سمٕمض اًمتقضمٞمٝم٤مت ذم ذًمؽ، وهذا ٟمّمٝم٤م:

 اًمدورة اًمنمقمٞم٦م: شمقضمٞمٝم٤مت قم٤مُم٦م

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 --هللأظمل اًمٙمريؿ، أقمزيمؿ ا

دهت٤م قمٔمٞمٛم٦م عمـ أطمًـ شمٜمٔمٞمٛمٝم٤م وأطمًـ اظمتٞم٤مر اح٤مدة ل٤م وأطمًـ اقمٚمؿ أن اًمدورات اًمنمقمٞم٦م وم٤مئ

ومٝمل ُمدرؾم٦م ُمّمّٖمارة ُم١مىمت٦م،  ّمؾ ومٞمٝم٤م دراؾم٦م أبقاب أو ُم٤ًمئؾ ؛ ومٞمٝم٤م اعقمٓم٤م  واًمؽمسمٞم٦م سم٤مًمٕمٚمؿ وإدب

خمت٤مرة وُم٘مدُم٤مت ُمٝمٛم٦م وضوري٦م ُمـ ومٜمقن اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م، شمٙمقن ذم اًمٕم٤مدة ُمريمزة ىمقي٦م ُمدىم٘م٦م-- وم٢مذا 

، واًمٜمٗمقس ُمًتٕمدة ًمٚم٘مٌقل دا حمؽمُم٤م ٟمٌٞمال، ويم٤من اعمٙم٤من واجلق ُمٜم٤مؾم٤ٌم واًمزُم٤من ُمالئاًم يم٤من اعذاف ضمٞم

ُمتِمّقوم٦م ًمٚمٜمٝمؾ ُمـ اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م، واعمدّرؾمقن اعمٕمٚمٛمقن اعمٚم٘مقن ُمـ اًمٜمققمٞم٦م اًمٕم٤مىمٚم٦م أصح٤مب اًمٕمٚمؿ 

ؽمسمٞم٦م، اًمٜم٤مومع وًمق يم٤من ىمٚمٞمال، وأصح٤مب اًمديـ واًمت٘مقى واًمًٛم٧م اًمّم٤مًمح واًمرأي اًمًديد واًمتجرسم٦م واًم

 ذ ُمـ ُمٕمٝمٍد قمٚمٛمّل وحمْمـ شمرسمقّي--ئٜمٞموٛمٜم٧م قمقاُمؾ ٟمج٤مطمٝم٤م، وأيمرم ا٤م طم وم٢من اًمدورة ىمد

وىمد رأجٜم٤م سمحٛمد اهلل ذًمؽ ذم دم٤مرسمٜم٤م، وٓ ٟمتٙمٚمؿ ُمـ جمرد ختّٞمؾ وومراغ، ومٙمؿ أظمرضم٧م اًمدورات 

ٟمٞم٤مم  ، ويمؿ ايمتِمٗم٧م ُمـ ُمقاه٥م، ويمؿ أج٘مٔم٧م ُمـوٟمام ٌ  قمٓم٤م ٌ ُمـ ـمٚم٦ٌم قمٚمٍؿ يم٤من لؿ ومٞمام سمٕمد  اًمنمقمٞم٦م

ئؿ، ويمؿ ىمّقُم٧م ويمّٛماٚم٧م وختّرج ُمٜمٝم٤م ىمٞم٤مدات ذم اًمٕمٛمؾ اعؾمالُمل: اًمدقمقة واجلٝم٤مد-  وؿمحذت ُمـ قمزا

أُم٤م إذا وم٘مدت اًمدورات اًمنمقمٞم٦م شمٚمؽ اًمٕمقاُمؾ أو سمٕمْمٝم٤م وم٢مهنا٤م شمٗم٘ماد ُماـ أؾما٤ٌمب ٟمج٤مطمٝما٤م، ويٜم٤ملا٤م ُماـ 

ُماااؾ أو إذا وم٘مااادت يمثاااػما ُماااـ شمٚماااؽ اًم,اًمٗمًااا٤مد واًمٗمِماااؾ سمحًااا٥م ذًماااؽ، وىماااد شمٙماااقن ذم سمٕماااض احلااا٤مٓت  ٕمقا

ًٓ  ,وٞمٕمٝم٤م سما٤م ودُما٤مرا ًمٕم٘ماقلؿ وإومًا٤مدً  وسما٤م وىماد رأجٜما٤م ، --! ٟمًا٠مل اهلل اًمٕم٤مومٞما٦م واًمًاالُم٦ماقماغم أصاح٤ما٤م وظمرا

 هذا اًمّمٜمػ أجْم٤م-

 رأجٜم٤م سمٕمض اًمدورات اًمتل يم٤مٟم٧م جمرد دورات ختريٌٞم٦م سمٛمٕمٜمك اًمٙمٚمٛم٦م، وإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن-

 إىم٤مُم٦م اًمدورة اًمنمقمٞم٦م وُمٜمٝمجٝم٤م-وم٢مٟمٜمل ؾم٠مذيمر ًمؽ هٜم٤م أهؿ ُم٤م أويص سمف ذم  ؛وقمٚمٞمف
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 ُم٘مّمقد، وسم٤مهلل شمٕم٤ممم أؾمتٕملم: وم٠مذيمر ُم٤م  ي  سمدون شمرشمٞم٥ٍم 

 ًٓ ُمااـ أهااؿ إؿمااٞم٤م  أن يٚمّ٘مااـ اًمٓم٤مًماا٥م اعمتٚمّ٘ماال ذم اًماادورة ُمااـ اًمٌداياا٦م وذم إثٜماا٤م  وقمٜمااد آٟمتٝماا٤م  أن : أو

ويٗمتاال و ااٞمط  ٤مًحااهااذه اًماادورة ًمااٞمس ًمتخااري٩م قمٚمااام  ُمٗمتاالم، وًمااٞمس اعمٓمٚمااقب ُمااـ اًمٓم٤مًماا٥م ومٞمٝماا٤م أن خياارج قم٤م

إي٘مااا٤مف اًمٓم٤مًمااا٥م قماااغم ؾمااا٤مطمؾ سمحااار  :ُمٜمٝمااا٤م ؛اسمٛمًااا٤مئؾ اًمٕمٚماااؿ، وإٟماااام اعمٓمٚماااقب ُمٜمٝمااا٤م أؿماااٞم٤م  أظمااارى ُمٝمّٛمااا٦م ضمااادً 

 اوسماذٓ قمٔماٞمام وؾماٝمرا ودمٚمادً  اواضمتٝما٤مدً  ااًمٕمٚمؿ، ًمٞمٕمرف أنف سمحر يمٌػٌم، وأن اخلقض ومٞماف يتٓمٚما٥م صاؼما وضمادً 

اااا٤م، وىمٌاااؾ ذًمااا ٌّ ٤مًمااا٥م ُماااـ اًمااادورة وىماااد قمااارف ىمٞمٛمااا٦م اًمٕمٚماااؿ ومٞمخااارج اًمٓم ؛ؽ شمقومٞم٘مااا٤م ُماااـ اهلل شمٕمااا٤ممموشمٗمّرهمااا٤م وطم

ل  وأهٚمااف، وقماارف أن اًمٕمٚمااؿ سمحاار يمٌااػم اواًمٕمٚمااام ، وقمٔمااؿ دور اًمٕمٚمااؿ واًمااتٕمّٚمؿ واًمٓمٚماا٥م، وومْمااؾ هااذا اًمِماا

قمٛمٞمؼ وأنف ٓ خيقض ومٞمف وٓ يٜمٌٖمل أن خيقض ومٞمف إٓ ُمـ صا٤مر ُماـ أهٚماف ووم٘مٝما٧م ٟمٗمًاف وايمتًا٥م إهٚمٞما٦م 

 ا وم٘مااااف، ومٞمّماااااػم أيمثاااار ُمٕمااااذرة ًمٚمٜمااااا٤مس، وأيمثاااار ٟمٔمااااارً اجلٞماااادة ًمااااذًمؽ، وشمتًاااااع ُمداريمااااف وزواياااا٤م ٟمٔماااااره ويّتًااااع أ

لاا٤م وشمٗمري٘ماا٤م سماالم صااقره٤م، وأيمثاار قمٛم٘ماا٤م وومٝمااام-- ويٕماارف أنااف ضم٤مهااٌؾ،  آطمااتامٓت اعمًاا٤مئؾ، وأطمًااـ شمّمااقرً 

وأناف حمتاا٤مج ًمٚمٛمزيااد ُمااـ اًمااتٕمٚمؿ واًمٌاذل ذم ؾمااٌٞمؾ ذًمااؽ، وي٘مااػ قمااغم أمهٞما٦م اًمٕمٚمااؿ واًمااتٕمٚمؿ، وسم٤مجلٛمٚماا٦م يٕماارف 

تنع وٓ ااًمتال ًماٞمس هاق أهاال لا٤م، سمااؾ يٙمٚمٝما٤م ٕهٚمٝما٤م ُماـ اًمٕمٚماام ، وٓ يااىمادر ٟمٗمًاف وماال يتًاّٚمط قماغم اعمًاا٤مئؾ 

 ٖمؽم سم٘مٚمٞمؾ ُم٤م قمٜمده ُمـ اعمٕمروم٦م-يوٓ  ،يتٝمّقر

 ومٚمق ظمرج اًمٓم٤مًم٥م ُمـ اًمدورة اًمنمقمٞم٦م وىمد طمّّمؾ هذه اًمٗم٤مئدة وم٢مهن٤م ظمػٌم وسمريم٦م-

اًمٜمحاااااق أن يٙماااااقن ُماااااـ اعم٘م٤مصاااااد: إقمٓمااااا٤م  شمّماااااّقر ًمٚمٓمٚمٌااااا٦م قماااااـ ومٜماااااقن اًمٕمٚماااااؿ: اًمٗم٘ماااااف، إصاااااقل،  :صم٤مٟمٞمااااا٤م

 -وُم٤م ؿم٤مسمف -اًم٘مرمن وقمٚمقُمف، اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م-واًمٍمف، احلدي٨م وقمٚمقُمف، 

وُمٕمٜمك إقمٓم٤م  اًمتّماّقر أن ٟمٗمّٝمٛماف ُمْماٛمقن اًمٗماـ ُماـ هاذه اًمٗمٜماقن، وُما٤م ومٞماف ُماـ حمتقيا٤مت وُمقواققم٤مت 

سمااا٤مًمٗمٜمقن واًمٕمٚماااقم ُمتّماااّقرا لااا٤م  ٤موأباااقاب ووماااروع وُمًااا٤مئؾ، وُمااا٤م يٜمااادرج نتٝمااا٤م، طمتاااك يّماااػم اًمٓم٤مًمااا٥م قم٤مروًمااا

طمتاك يِما٤مرك  ٤مقمٚمؿ، وُمدريم٤م ًمؽماسمط اًمٕمٚمقم وضورة اعمِما٤مريم٦م ومٞمٝما٤م، وأن اًمٕما٤ممل ٓ يّماػم قم٤مًحاوٕمهٞم٦م يمؾ 

 ًً ـّ شم٠مؾمٞم ضمٞمدا-- ومٝمذه وم٤مئدة شمّمّقري٦م ُمٝمٛم٦م، وٓ شمٜمًاقا أنٙماؿ ُماـ ُمٝما٤مُمٙمؿ ذم  ٤مومٞمٝم٤م وٞمٕم٤م وي١مؾمس ذم يمؾ وم

ض ؿماا٤ٌمسمٙمؿ هااذه اًماادورات إظمااراج ىمٞماا٤مدات، ٓ أناا٤مس قماا٤مديلم وم٘مااط، ومااال سمااد أن شمْماإمقا ذم شمّمااقريمؿ أن سمٕماا

رون اًماادورات اًمٞمااقم ؾمااٞمٙمقٟمقا ىمٞماا٤مدات ًمٚمٕمٛمااؾ اًماادقمقي واجلٝماا٤مدي ذم وىماا٧م ُماا٤م، ورسمااام يٙمااقن ااًمااذي  ْماا

 ُمٜمٝمؿ ُمـ يّمػم ذا ؿم٠مٍن سم٢مذن اهلل-
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وم٤معم٘مّمااد اًمث٤مًماا٨م إذن هااق هااذا: أن ٟمٕمٚمااؿ ٟمحااـ اعمنمااوملم قمااغم اًماادورة أنٜماا٤م سمّماادد ختااري٩م ىمٞماا٤مدات،  :صم٤مًمثاا٤م

رورة هاق اعم٘مّماقد، ااًمادورة ُمٌا٤مذة ًمٞم٘ماقدوا، ًماٞمس هاذا سم٤مًمْما ضمٝمؿ سمٕمادوًمق سمٕمد طمالم، ٓ أىماقل إٟمٜما٤م ؾماٜمخر  

وًمٙماااـ ٟمْماااع ذم طمًااا٤مسمٜم٤م أن سمٕماااض هااا١مٓ  قماااغم إىماااؾ ؾماااٞمٙمقٟمقا ىمٞمااا٤مدات ذم اعمًااات٘مٌؾ ويتقًّماااقن هاااؿ أزُّمااااا٦م 

إُمااقر، وىمااد رأجٜماا٤م هااذا ذم دماا٤مرب اعظمااقة، ٟمحااـ ٟمتٛمٜمّااك أن يتخّرضمااقا يمٚمٝمااؿ ىمٞماا٤مدات، ًمٙمااـ هااذا ُمًااتٌٕمٌد 

اهلل ذم اخلٚماؼ، وًماذًمؽ ومٜم٘ماقل اًمإٌمض-- ومٚماٞمٙمـ إذن قمٛمٚمٜما٤م قماغم أؾما٤مس ختاري٩م  قم٤مدة، وٓ يٜمًجؿ ُمع ؾماٜمـ

ىمٞماا٤مدات، وٟمٕمٜماال سم٤مًم٘مٞماا٤مدات: اًمرضماا٤مل اًمٗماا٤مقمٚملم اعماا١مصمريـ ذم أُمااتٝمؿ وىمااقُمٝمؿ وُماا٤م طمااقلؿ ُمااـ اًمٜماا٤مس، ؾمااقا  

 يم٤مٟمقا ىمٞم٤مدة ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ وضمٝم٤مدي٦م أو ىمٞم٤مدة قمٚمٛمٞم٦م وومٙمري٦م وشمقضمٞمٝمٞم٦م شمرسمقي٦م وهل اًم٘مٞم٤مدة إدسمٞم٦م-

هااا٥م ًمااادى اًمِمااا٤ٌمب واًمتٕماااّرف  :٤مراسمًٕمااا قماااغم اًم٘مااادرات واعمٚمٙمااا٤مت أن يٙماااقن ُماااـ ُم٘م٤مصااادٟم٤م ايمتِمااا٤مف اعمقا

ومٜمٝمااذا٤م وٟمااقضّمٝمٝمؿ قمااغم أؾم٤مؾمااٝم٤م وٟمِمااّجٕمٝمؿ قمااغم شمٜمٛمٞمتٝماا٤م، وىمااد ٟمحتاا٤مج سمٕمااده٤م أن ٟمٗمااّرغ سمٕمااض  ؛اًمتال ًماادهيؿ

ذم أُما٤ميمـ ؿم٤ٌمسمٜم٤م اًمذيـ ٟمٙمتِمػ ومٞمٝمؿ ىمدرة قماغم ـمٚما٥م اًمٕمٚماؿ واًمت٘مادم ومٞماف ًمٚمدراؾما٦م وىماد ٟمرؾماٚمٝمؿ ًمٚمدراؾما٦م 

 أظمرى، وهٙمذا-

 ًً  اعم٘مّمد اًمؽمسمقي اًمتقضمٞمٝمل إظمالىمل، وهذا ٓ خيٗمك، ٟم٠ًمل اهلل ًمٙمؿ اًمتقومٞمؼ-- :٤مظم٤مُم

ٌّف قمٚمٞمف ومٞمف ُماـ أصاقل : اجلٛماع سمالم اًمٕمٚماؿ واًمٕمٌا٤مدة، واًمتٕمّٚماؼ سما٤مًمٞمقم أظمار ورضما٤مؤه وضمٕمٚماف هاق وه٤م يٜم

واًمٞم٘ماالم، وٓ شمااٜمَس ٟمّمااٞمٌؽ  ، واًمزهاادمّهاا٦م اعٟمًاا٤من ورأس ُم٤مًمااف وهااق حمااّط ٟمٔمااره وأُمٚمااف، واًمت٘مٚمااؾ ُمااـ اًماادٟمٞم٤م

سمحًاا٥م احلاا٤مل-- وُمٕمروماا٦م ومْمااؾ أهااؾ اًمٗمْمااؾ، وسمااّر أهااؾ  ٤موقُمروًماا وقم٘ماااًل  ٤م٤م ذم طماادود ُمٕمتدًماا٦م ذقًمااٞمٟمُمااـ اًمااد

اًمّماالح وحمٌاا٦م اعماا١مُمٜملم، واعيثا٤مر وطمًااـ اعمٕماا٤مذة، واًمٌٕماد قمااـ اخلااقض ذم ُما٤م ٓ  ًااـ اعٟمًاا٤مُن، وشماارك 

ُمّما٤مئد اًمِماٞمٓم٤من، واحلارص قماغم ُما٤م يٜمٗماع ُماـ ظماػمي اًمادٟمٞم٤م ُم٤م ٓيٕمٞمٜمف، وآؿماتٖم٤مل سم٤مٕومْماؾ، واحلاذر ُماـ 

تقيماااؾ واعٟم٤مسمااا٦م وأظمااارة، وؾمااا١مال اهلل اًمٕم٤مومٞمااا٦م، واًمِماااٙمر واًمّماااؼم واخلاااقف واخلِماااٞم٦م ُماااـ اهلل واًمرضمااا٤م  واًم

 إمم مظمر أقمامل اًم٘مٚمقب- واًمذيمر واًمتقسم٦م--

، عمًاٞمس ذم اًمٖم٤مًم٥م يٙمقن ُمـ ُم٘م٤مصد ُمثؾ هذه اًمدورات اًمؽميمٞماز قماغم ُمًا٤مئؾ وأباقاب ُمٝمٛما٦م :٤مؾم٤مدؾًم 

 --وم٘مٝمٝم٤م وأطمٙم٤مُمٝم٤م ذم وىمتٜم٤م وطم٤مًمٜم٤ماحل٤مضم٦م إمم ُمٕمروم٦م 

رقمٞم٦م، وُم٘مدُماا٦م ضمٞماادة ذم اُمثااؾ: وم٘مااف اجلٝماا٤مد سمٕم٤مُماا٦م، ووم٘مااف ُمًاا٤مئؾ ُمٜمااف ظم٤مصاا٦م، وُم٘مّدُماا٦م ذم اًمًٞم٤مؾماا٦م اًمِماا

ًمٚمٛم٘م٤مصااد اعمااذيمقرة ىمٌٚمااف،  ٤ماًمٕم٘مٞماادة واًمتقطمٞمااد، وٟمحااق ذًمااؽ، ومٝمااذا ضمٞمااد ـمٞماا٥م، ويٜمٌٖماال أن يٙمااقن ُمّماا٤مطمًٌ 
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ه اعمًا٤مئؾ إٟماام ٟمريماز قمٚمٞمٝما٤م أن ٕنٜما٤م سمح٤مضما٦م إمم ُمٕمروما٦م أطمٙما٤مم اًمنماع ومٞمٝما٤م، ٕنٜما٤م وأن يٗمّٝمؿ اًمٓم٤مًم٥م أن هاذ

ُمٌتٚمقن اا٤م، وسمّمادد اًمٕمٛماؾ اا٤م، ومٗمارٌض قمٚمٞمٜما٤م اًمتٗمّ٘ماف ومٞمٝما٤م وُمٕمروما٦م طمادود ُما٤م أنازل اهلل ومٞمٝما٤م، ًمٙماـ ًماٞمس ُما٤م 

رص قماغم ٟم٘مقًمف هٜما٤م هاق يماؾ ر ، وٓ ٟمًاتٓمٞمع ذم دورة صاٖمػمة يمٝماذه أن ٟمحاٞمط اا٤م وسمتٗم٤مصاٞمٚمٝم٤م، وإٟماام ٟمحا

ُمٕمرومااا٦م اعمٝماااؿ واعمِماااٝمقر ُماااـ اعمًااا٤مئؾ، وُمااا٤م يمااا٤من ُماااـ ُمًااا٤مئؾ اخلاااالف ومٜمٕمااارف اخلاااالف، وٟمختااا٤مر ُمااا٤م ٟماااراه 

 وهٙمذا- رضمح ُمـ أىمقال أئٛمتٜم٤م وقمٚمامئٜم٤م--إ

ًمااااٞمٙمـ ُمااااـ ُم٘م٤مصااااد اًماااادورة شمرسمٞماااا٦م اًمِماااا٤ٌمب قمااااغم آقمتاااادال ذم ىمااااقٍة، واًمٚماااالم ذم  ؛أظماااال اًمٕمزيااااز :٤مؾم٤مدؾًماااا

-- قمّٚمٛماااقهؿ وًمّ٘مٜماااقهؿ يااا٤م أظمااال أن اعمج٤مهاااد اًم٘ماااقّي اًمٕمزياااز إيّب صاااالسم٦ٍم، واًمٕمااازِة ذم هماااػم همااارور وٓ شمٙماااؼمٍ 

ذم حمٚماف، واًمٕمٜماػ  يمااًل  ٤ماعمريّض قمٜمد اهلل، جي٥م أن يٙمقن ُمتٙم٤مُمؾ اًمّمٗم٤مت ضم٤مُمٕم٤م سملم اًمٚملم واًمرومؼ واوإمً 

 واًمِمدة ذم حمٚمٞمٝمام، وسملم يمامل اًمرمح٦م وىمقة اًمٖمْم٥م يمّؾ ذم حمٚم٦م، وهذا ضِمااامقُمُف: احلٙمٛم٦ُم واًمٕمدُل-

 ووع اًمٌم  ذم ُمقوٕمف- احلٙمٛم٦م:

 واًمٕمدل: إقمٓم٤م  يمؾ ذي طمّؼ طم٘مف-

ااا ًّ سًماااار وٕماااف ُماااـ اًمٜمّماااح عظماااقا  وماااٞمام يتٕمٚماااؼ سم٤مًمااادورات اًمِمااااوهاااذا ُمااا٤م شمٞم ٌُف أن يٗماااتح أبقا  ٤مرقمٞم٦م، وطمًااا

ئد- ئد وشم٘مٞمٞمد اًمٗمرا  ًمٚمت٠مُمؾ واعصمرا  ووع اًمٗمقا

ح قمٚمااٞمٙمؿ ُمااـ أن يٌاا٤مرك ذم ضمٝمااقديمؿ ويٗماات  فوُمٜمااف ٟمًااتٛمد اًمتقومٞمااؼ، وٟمًاا٠مخ واهلل أقمٚمااؿ وأطمٙمااؿ 

 -أبقاب رمحتف وومْمٚمف-- مُملم

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل-، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 قمٓمٞم٦م اهلل .أظمقيمؿ

سمٓمٚم٥م ُمـ إخ أيب اًمدردا  اًمٙمردي ُمـ و٤مقم٦م  ،]يمت٧ٌم ذم ؾمٜم٦م أخٗملم وؾمت٦م

 وشم٘مٌٚمف ذم اًمِمٝمدا [-  شأنّم٤مر اًمًٜم٦م ذم اًمٕمرا.»

 



 

 

 

ئخبثبدٌ ػهى ثؼض انزسبؤالد يٍ 

 شلطبع غشح» جمبىسي
 

اعمخا٤مسمرات »ُماـ ىمٌاؾ ه٤م شماؿ ٟمِمااراًمتل  شوصم٤مئؼ أبقت أب٤مد»هذه اًمرؾم٤مًم٦م ىمد شمؿ اىمت٤ٌمؾمٝم٤م ُمـ ]

، شSOCOM-2012-0000008Orig»اًمقصمٞم٘ماااااا٦م رىمااااااؿ: ونٛمااااااؾ أذلاااااا٤م اهلل،  شإُمريٙمٞماااااا٦م

إخ قمٌااد احلٛمٞمااد ووم٘مٙمااؿ اهلل، هااذه أؾماائٚم٦م ُمااـ إظمااقة ضمااٞمش اعؾمااالم »: وُمٙمتااقب ُمٓمٚمٕمٝماا٤م

، ويما٤من إومم أن شُمٜمنما شـمالع رسمام يٗمٞمدقمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمِمٞمخ حمٛمقد؛ ًمال )ذم همزة( ُمع إضم٤مسم٤مٍت 

ـْ رأجٜم٤مهاا٤م سم٘مًااؿ شاًمرؾماا٤مئؾ اخل٤مصاا٦م»ذم ىمًااؿ  إؾماائٚم٦م واًمٗمتاا٤موى اعمقضمٝماا٦م إمم اًمِمااٞمخ »، ًمٙماا

٧62١وىمااااد يُمااتِااااااا٥م هااااذا اجلااااااااقاب ذم ؿماااااااااااااااااقال أخّمااااؼ؛ ومقواااإمٜم٤مه٤م ذم هااااذا اًم٘مًااااؿ،  ش] 

 

   
 

 :األصئٍخ
ايـضٓٔ ايـضسِٝ، ايغـ٬ّ عًـٝهِ ٚصٓـ١ اهلل ٚبضناتـ٘.. اؿُـز هلل ٚايقـ٠٬ ٚايغـ٬ّ عًـ٢           بغِ اهلل 

 صعٍٛ اهلل ٚع٢ً آي٘ ٚفشب٘ َٚٔ ٚا٫ٙ.. أَا بعز:

 َٓهِ إخٛآْا عضمٗا ع٢ً أٌٖ ايعًِ تٝذإ ص٩ٚعٓا يٝؿتْٛا بٗا إٕ ؽا٤ اهلل..  ْضدٖٛشٙ أع١ً٦ 

 

 ..ات ا٭خض٣ ٚسيو بؿضض رعِ اؾٗار عٓزْاٌٖ هٛط أخش إاٍ َٔ ايتُٓٛٝ

 َع بٝإ اٯتٞ:

ٚيـــز٣ بعـــض  - خافـــ١ إٜـــضإ -: تتًكـــ٢ أَـــٛاٍ طا٥ًـــ١ َـــٔ اــــاصز  «اؾٗـــار اٱعـــ٬َٞ»سضنـــ١  -

عٓافــضٖا تــبين ٭ؾهــاص ايتؾــٝع ٚايعٝــاس بــاهلل، ٚيهــِٓٗ عضمــٛا عًٝٓــا ايتُٜٛــٌ َكابــٌ ايعُــٌ َعٗــِ       

ايزعاٜــ١ ٚا٫ستــٛا٤ إٕ اعــتڀاعٛا; عٝــح ْكــّٛ مــٔ    ٚا٫ؽــذلاى ٗ ايعًُٝــات ايٓٛعٝــ١ نٓــٛع َــٔ    

 بايع١ًُٝ بايتٌُٜٛ عٔ طضٜكِٗ ثِ ٜتِ اٱع٬ٕ باؽذلانِٗ ؾٝٗا. 

تِٓٛٝ )ؾتض( نشيو قاّ بعضض إاٍ عًٝٓا بػـضض ٜتؾـاب٘ َـع غـضض اؾٗـار، ٚيهـٔ ٖٓايـو عـبب          -

 آخض ٖٛ خٛؾِٗ َٔ إٔ ٜهْٛٛا ٖزؾا يغٝٛؾٓا. 

باؽض٠ يؾـضا٤ ٚتقـٓٝع ا٭عـًش١ ٚيـزعِ ايعًُٝـات ايـيت عـٓكّٛ بٗـا         َع ايعًِ بإٔ ا٭َٛاٍ عتشٖب َ
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إٕ ؽا٤ اهلل، َٚع ا٭خش بعٌ ا٫عتباص ؾضض اؿقاص اـاْل عًٝٓا عٛا٤ َٔ ايٝٗـٛر يعـِٓٗ اهلل أٚ َـٔ    

 ايتُٓٛٝات ا٭خض٣ أَجاٍ ٓاؼ ـٛؾٗا َٔ ِٛ ْؿٛسْا ٚعٝڀضتٓا.

ف١ ٚبٝع ٚؽـضا٤ ا٭عـِٗ بٗـزف رعـِ اؾٗـار، أٚ      ٌ هٛط اعتجُاص ا٭َٛاٍ ٗ ايبٛصٖ 

 اعتجُاص بعض أَٛاٍ ايتدلعات ٗ ايبٛصفات ٚا٭عِٗ..؟  

ٗ  ٖـٌ هـٛط مـضب ػـاص إدـزصات ٚايكنـا٤ عًـِٝٗ ٚقتًـِٗ؟ أّ إٔ ٖٓـاى تؿقـ٬ٝ          : 

   ؟إغأي١؟ ٌٖٚ هٛط أخش أَٛاشلِ اييت انتغبٖٛا َٔ ايتذاص٠ بإدزصات

 ٬ٍ إدزصات اييت مقٌ عًٝٗا َِٓٗ ٗ:ٌٖٚ هٛط اعتػ

 ( اعتزاصز ايع٤٬ُ ايغاقڀٌ إزٌَٓ ٚاعتدزاَِٗ نع٤٬ُ َظرٚدٌ مز ايٝٗٛر.1)

 ( بٝعٗا يًٝٗٛر بٗزف اٱمضاص بِٗ ٚأخش ا٭َٛاٍ َِٓٗ.2)

 ( إعكاٙ دٓٛر ٜٗٛر بٛاعڀ١ إدزصات خقٛفا َٔ سضؼ اؿزٚر.  3)

 

 ..ٖشا ٚاهلل ٚيٞ ايتٛؾٝل

 

 :اٌخٛاة

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

وسمف ٟمًتٕملم، وٟمّمكم  احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ، هق ُمقٟٓم٤م 

 - وٟمًٚمؿ قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف أوٕملم، وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ
 

 حٛاة اٌضإاي األٚي

ة ي٠ًمخقن قمـ ُمنموقمٞم٦م ىمٌقل أُمقال ُمـ اًمتٜمٔمٞمامت إظمرى إذا ومٝمٛمُتف ُمـ اًم١ًمال أن اعظمق ياًمذ

 - قمرو٧م قمٚمٞمٝمؿ ذًمؽ وأقمٓمتٝمؿ

ل أو طمرُمتٝم٤م ذم ٟمٗمًٝم٤م، صمؿ قمغم  ؛ن ومٞمف شمٗمّمٞمالأ ٓ ؿمؽوهذا  ومٝمق يٜمٌٜمل أوٓ قمغم طمٚمّٞم٦م هذه إُمقا

ُم٤م يؽمشم٥م قمغم هذا إظمذ واًم٘مٌقل ُمـ ُمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م أو ُمٗمًدة؛ ومٚمٜمٗمّمؾ قمغم هذا إؾم٤مس، وسم٤مهلل 

 اًمتقومٞمؼ:

ز ىمٌقًمف ُم٤م مل يٛمٜمع ُم٤مٟمع  , ًُم٤م، وم٤مٕصؾ ضمقا ًٓ طمرا إذا يم٤من اح٤مل طمالٓ ذم ٟمٗمًف؛ سمٛمٕمٜمك أنف ًمٞمس ُم٤م

 -مظمر يمام ؾمٞم٠ميت

ٌم،   :واحلرام ُمـ إُمقال ٟمققم٤منواح٤مل احلالل هق ُم٤م مل ٟمٕمٚمؿ أنف طمرا

 - ًمٚمٛمْمٓمرأطمدمه٤م: اعمحرم ًمذاشمف يم٤مخلٛمر واحلٜمزير وحلؿ اعمٞمت٦م وٟمحقه٤م، ومٝمذا ٓ  ّؾ إٓ 

أي ؿمٞمئ٤م , وم٢من يم٤من ُمٕمٞمّٜم٤ًم-- ومٞمف شمٗمّمٞمٌؾ وظمالٌف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿواًمث٤م : اعمحرم جلٝم٦م ايمت٤ًمسمف، وهذا 

ز أظمذه، يم٤معمنو. واعمٖمّمقب، وُمثٚمف  ,سمٕمٞمٜمف قمرومتف م، وم٤مًمّمحٞمح قمدم ضمقا ٌف سم٤محلرا ًِ ايمتًٌف ُمٙمت
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ئد اًمرسم٤م، ويم٤مُٕمقال اعمجٜمٞم٦م ُمـ دم٤مرة اخلٛمر وا عمخدرات وٟمحقه٤م، ومال جيقز اعمٙمت٥ًم سمٕم٘مد وم٤مؾمٍد يمٗمقا

سمخالف أثامن اخلٛمر واخلٜمزير ُمـ أهؾ اًمذُم٦م ومٞمجقز إظمذ ُمٜمٝم٤م، يمام ىم٤مل ؾمٞمدٟم٤م -- إيمؾ ُمٜمٝم٤م وٓ ىمٌقل٤م

وهق أثر صحٞمح شوًمُّقهؿ سمٞمٕمٝم٤م وظمذوا أثامهن٤م»:  قمٛمر
(1)

إن و، وهق أصؾ ذم هذا اًم٤ٌمب قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤م - 

ف يمثػٌم وشمٗم٤مصٞمؾ، واًمراضمح ُم٤م رام، ومٗمٞمٝم٤م أجْم٤م اظمتال؛ وهل ُم٠ًمخ٦م اظمتالط احلالل سم٤محليم٤من همػم ُمٕملمٍ 

وأصح٤مسمف أيمٚمقا ُمـ  ؛ ومٝمؾ خيتٚمػ قمام إذا يم٤من ُمـ ُمًٚمؿ، ٕن اًمٜمٌل وإن يم٤من ُمـ يم٤مومرٍ ؾمٜمذيمره سمٕمُد- 

ـمٕم٤مم وهداي٤م اًمٙمٗم٤مر ُمـ اًمٞمٝمقد وهمػمهؿ ومل ي٠ًمخقهؿ، ويمذًمؽ ىمّم٦م ؾمٞمدٟم٤م إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ أشمٞم٦م سمٕمُد، 

 أهؾ اًمٕمٚمؿ، و ت٤مج إمم شمٗمّمٞمؾ-  هذا أجًْم٤م حمؾ اظمتٚمػ ومٞمف

وهذا اًمٗمرع ذم طمد ذاشمف  ت٤مج إمم شمٗم٤مصٞمؾ، أقمٜمل ُمٕمروم٦م إُمقال وُم٤م  ؾ ُمٜمٝم٤م أظمذه وىمٌقًمف وأيمٚمف 

وُم٤م ٓ  ؾ، ُمـ ُمًٚمؿ ويم٤مومر، ذم طم٤مل اًمتٕملّم وذم طم٤مل آظمتالط، واًمٗم٘مٝم٤م  يتٙمٚمٛمقن ذم هذه اعم٤ًمئؾ ذم 

 ٛمـ اعمقاوع اًمتل أدًمٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م شمراضمٕمقهن٤م ذم ذًمؽ، أيت:أبقاب ُمتٗمرىم٦م ذم يمت٥م اًمٗم٘مف وذم اًمٗمت٤موى؛ وم

سمع ُمـ رسمع اًمٕم٤مدات ُمـ يمت٤مب  ,  شإطمٞم٤م  قمٚمقم اًمديـ»يمت٤مب احلالل واحلرام، وهق اًمٙمت٤مب اًمرا

َؾ ذم هذه اعم٠ًمخ٦م شم٠مصٞماًل مل يًٌؼ إًمٞمف ومٞمام أقمٚمؿ، وإن يم٤من قمغم (2)ًمإلُم٤مم أيب طم٤مُمد اًمٖمزازم  ، ومٝمق َأص 

 ذا اًم٤ٌمب ُمالطمٔم٤مت وشمٕم٘م٤ٌمت، وسم٤مًمغ ذم ُم٤ًمئؾ ُمـ اًمقرع واقمت٤ٌمر اًمِمٌٝم٤مت--!اظمتٞم٤مراشمف ذم ومروع ه

؛ ظمّمقص٤م اعمجٚمد اًمت٤مؾمع واًمٕمنميـشجمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م» ,
(3)

ومٗمٞمف قمدة ومت٤موى  

 ذم هذه اعم٤ًمئؾ، وومٞمٝم٤م نرير وٟمٗم٤مئس ٓ شمٙم٤مد شمقضمد قمٜمد همػمه- 

احلالل سملم واحلرام قمٜمد ذح احلدي٨م: ) (4)ٓسمـ رضم٥م احلٜمٌكم  شضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ» ,

(سملم
(5)

- 

                                      
 -(245. 22ع اًمٗمت٤موى )صم٤مسم٧م قمـ قمٛمر وهق ُمذه٥م إئٛم٦م؛ ىم٤مل هذا ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، اٟمٔمر: جمٛمق (٧)

 -(٧54 , 66. 2إطمٞم٤م  قمٚمقم اًمديـ ) (2)

ِلِْؿ طَماَلٌل »: ,ح٤م ؾُمئِؾ قمـ أصح٤مب احلرف اعمحرُم٦م,( ىم٤مل 2١1، 2١2، 252، 26٧، 212. 22جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (1) إَذا يَم٤مَن ذِم َأُْمَقا

  ٓ َٓ ُ َْٙمُؿ سم٤ِمًمت ْحِريِؿ إ ٌَْٝم٦ٌم؛  ٌم وَمِٗمل ُُمَٕم٤مَُمَٚمتِِٝمْؿ ؿُم ٓ  إَذا قُمِرَف َأن ُف َأقْمَٓم٤مُه ُمِ َوطَمَرا َٓ ُ َْٙمُؿ سم٤ِمًمت ْحٚمِٞمِؾ إ ـْ  إَذا قُمِرَف َأن ُف ُيْٕمٓمِٞمِف َُم٤م َ ُْرُم إقْمَٓم٤مُؤُه- َو

 َ ْٕ ُم ُهَق ا َهْمَٚم٥َم مَلْ ُ َْٙمْؿ سمَِتْحِريِؿ اعْمَُٕم٤مَُمَٚم٦ِم َوإِْن يَم٤مَن احْلََرا ْٕ َُم٦مٌ احْلَاَلِل- وَم٢ِمْن يَم٤مَن احْلَاَلُل ُهَق ا ر   -شهْمَٚم٥َم- ىِمٞمَؾ سمِِحؾ  اعْمَُٕم٤مَُمَٚم٦ِم- َوىِمٞمَؾ: سَمْؾ ِهَل حُمَ

ٌَ »( ىم٤مل: 2١١. ٧ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ) (6) َم؛ وَمَ٘م٤مَل َأمْحَُد: َيٜمْ َتٚمٌِط، وَم٢ِمْن يَم٤مَن َأيْمَثُر َُم٤مًمِِف احْلََرا ٌم خُمْ ـْ ذِم َُم٤مًمِِف طَماَلٌل َوطَمَرا ِٖمل َأْن ُُمَٕم٤مَُمَٚم٦ُم َُم

ٌَفُ  مٌ  َيَتَجٜم  ر  َٓ ُيْٕمَرُف، َواظْمَتَٚمَػ َأْصَح٤مسُمٜم٤َم: َهْؾ ُهَق َُمْٙمُروٌه َأْو حُمَ ، َأْو ؿَمْٞمًئ٤م  ػًما
ًِ ٓ  َأْن َيُٙمقَن ؿَمْٞمًئ٤م َي - َوإِْن يَم٤مَن َأيْمَثُر َُم٤مًمِِف إِ ؟ قَمغَم َوضْمَٝملْمِ

ـْ َُم٤مًمِفِ  َيْمُؾ ُِم ْٕ  -شاحْلَاَلَل، ضَم٤مَزْت ُُمَٕم٤مَُمَٚمُتُف َوا

 -(٧522(، صحٞمح ُمًٚمؿ )2١5٧، 52صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (5)
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ٓسمـ ُمٗمٚمح احلٜمٌكم شاًمٗمروع» ,
(1)

 - 

وٓ جيقز ُم٤ٌميٕم٦م ُمـ يٕمٚمؿ أن وٞمع ُم٤مًمف »: شاعمٝمذب»ًمٚمٜمقوي قمٜمد ىمقل ص٤مطم٥م  شاعمجٛمقع» ,

شطمرام--
(2). 

ٓ  ؾ أظمذه أّن اح٤مل اعمُٕمٓمك  ,ه٤م شم٘مرر ذم هذه اعم٠ًمخ٦م: ُم٠ًمخ٦م إُمقال,أنٜم٤م إذا قمٚمٛمٜم٤م  واحل٤مصؾ

وأيمٚمف، ومٝمذا واوح-- وم٢من مل ٟمٕمٚمؿ طمرُمتف وم٢مُم٤م أن يٙمقن ؿمٌٝم٦ًم وم٤معمًٜمقن ومٞمٝم٤م آشم٘م٤م ، وإُم٤م أن يؽمضمح ًمٜم٤م 

 طمٚمّٞمتف أو ُيَتٞمّ٘مـ وم٤مُٕمر قمٜمدئذ واوح أجْم٤م- 

وم٢مذا شمٌلم أن اح٤مل ذم ٟمٗمًف ضم٤مئز اًم٘مٌقل وإظمذ، ومٌ٘مل قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمٔمر ذم ُم٤م يؽمشم٥م قمغم هذا اًم٘مٌقل 

ر ذم ذًمؽ صقٌر يمثػمة:وإظمذ، وُيت  ّمق 

 ُمٜمٝم٤م: أن يدظمؾ قمغم اعمًٚمؿ ذًم٦ٌم ذم ذًمؽ وُمٝم٤مٟم٦م-

وُمٜمٝم٤م: أن يدظمؾ قمغم اعمًٚمؿ ذم ذًمؽ ُِمٜم٦ٌّم ُمـ اًمٙم٤مومر أو اًمٗم٤مضمر دمره إمم ُمقدهتؿ وُمداهٜمتٝمؿ وٟمحق 

 ذًمؽ-

شمدظمؾ ذم اًمِم١مون وإُمال ات وذوط وٟمحق ,وُمٜمٝم٤م: أن يؽمشم٥م قمٚمٞمف شمًٚمط ُمـ وم٤مؾمٍؼ أو يم٤مومٍر 

 -,ذًمؽ

٤م: أن يؽمشم٥م قمٚمٞمف أن ي٘مقى اًمٙم٤مومر أو اًمٗم٤مضمر وي٘مقى ويٙمؼم ويزداد ٟمٗمقذا، يٕمٜمل: شم٘مقي٦م اًمٙم٤مومر وُمٜمٝم

 أو اًمٗم٤مضمر وإقم٤مٟمتف- 

وىمد ٓ يٙمقن رٌ  ُمـ ذًمؽ-- سمؾ يٙمقن ًمٚمٙم٤مومر واًمٗم٤مضمر ٟمقُع ُمّمٚمح٦م ذم اًمٕمٓم٤م ، ٓ شم١مصمر يمثػما قمٚمٞمٜم٤م 

سم٦م أو اًمقـمـ  وٓ شمي اعمًٚمٛملم، وىمد يٙمقن اًمٙم٤مومر يٌذل ًمٚمٛمًٚمؿ اح٤مل ُمـ أضمؾ سمدواومع وـمٜمٞم٦م أو ,اًم٘مرا

 وٓ يٙمقن يؽمشم٥م قمٚمٞمٝم٤م رٌ  ُمـ اعمٗم٤مؾمد اعمٕمتؼمة اعمذيمقرة أقماله-  ,ىمقُمٞم٦م وٟمحق ذًمؽ

 ومٝمذه سمٕمض أؿمٞم٤م  ُم١مصمرة ذم اعم٠ًمخ٦م- 

وأُم٤م إظمذ ُمـ اعمًٚمؿ اًمٕمدل اًمّم٤مًمح اعمريد ًمٚمخػم؛ ومٝمذا واوح ٓ ٟمتٙمٚمؿ ومٞمف وًمٞمس هق حمؾ 

ذ ُمـ شمٜمٔمٞمامت ُمتٝمٛم٦م ذم ديٜمٝم٤م: إُم٤م يم٤مومرة أو وم٤مضمرة ُمتٚم٦ًٌم سمٌدقم٦مأو ومًق.، اًم١ًمال، سمؾ اًم١ًمال قمـ إظم

 ُمع سم٘م٤م  طمٙمٛمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م سم٤معؾمالم حلد أن-! ,سم٤مًمت٠موسمالت اًمٗم٤مؾمدة,وُمرشمٙم٦ٌم ًمٚمٛمقسم٘م٤مت سمؾ ورسمام ًمٚمٙمٗمر 

وٓ ؿمؽ أن سمٕمض ُم٤م ُمّر أقماله ضر يِمؽمك ومٞمف اًمٙم٤مومر واعمًٚمؿ اًمٗم٤مضمر، ومال سمد أن ُيٕمٚمؿ أن اًمٗم٤مضمر 

                                      
 -(62. ١، 124. 6اًمٗمروع وشمّمحٞمح اًمٗمروع ) (٧)

 -(161. 2اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ) (2)
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ٚمؿ ٓ ي٤ًموى سم٤مًمٙم٤مومر ُمـ يمؾ وضمٍف، ومٛمثاًل: اًمذًم٦م اًمداظمٚم٦م قمٚمٞمٜم٤م ُمـ ُمًٚمٍؿ وم٤مضمٍر ٓ شم٤ًموي اًمذًم٦م اعمً

اًمداظمٚم٦م قمٚمٞمٜم٤م ُمـ يم٤مومر، وشمدظمؾ اعمًٚمؿ اًمٗم٤مضمر وطمّمقل ٟمقع شمًٚمط ُمٜمف قمٚمٞمٜم٤م ٓ ي٤ًموي شمًٚمط اًمٙم٤مومر 

زٟم٦م سملم اعمٗم٤مؾمد قمٚمٞمٜم٤م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، ومٙمؾ شمٚمؽ إؿمٞم٤م  يٜمٔمر ذم ُم٘م٤مديره٤م، وسمٜم٤مً  قمٚمٞمف نّمؾ اعمقا 

 واعمّم٤مًمح، واهلل أقمٚمؿ- 

وأُم٤م طم٤مل اًميورة؛ وم٤مًميورة ل٤م أطمٙم٤مٌم يمام شمٕمٚمٛمقن، وي٘مدره٤م أهٚمٝم٤م قمغم ُم٘مت٣م شم٘مقى اهلل شمٕم٤ممم، 

 - شاًميوة شم٘مدر سم٘مدره٤م»وُي٘متٍم ا٤م قمغم ُمقوٕمٝم٤م 

ُيؽمظّمص  ويمذًمؽ طم٤مل احل٤مضم٦م اًمِمديدة اًمتل مل شمّمؾ إمم طمّد اًميورة ًمٙمٜمٝم٤م ىمري٦ٌم ُمٜمٝم٤م، ومٝمذه طم٤مًم٦مٌ 

أي ,ومٞمٝم٤م ذم اعمٙمروه٤مت واعمِمتٌٝم٤مت، واًمٗمر. سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًميورة أن اًميورة شمٌٞمح اعمحٔمقر اعمٛمٜمقع 

ومع قمـ ص٤مطمٌٝم٤م ت٤ٌمه، ودمٚم٥م اًمتٞمًػم ذم احلٙمؿ؛ ومؽمومع اًمٙمراه٦م وطمٙمؿ آؿمر، ًمٙمـ احل٤مضم٦م شم,اعمحرم

تٛمٚمف ذم ؾمٌٞمؾ نّمٞمؾ احلرج ومٞمام هق ُمٙمروه أو حمؾ ؿمٌٝم٦م، يمدظمقل سمٕمض اًمذًم٦م قمٚمٞمٜم٤م: يٛمٙمـ أن ٟمح

 ُمّمٚمح٦م أيمؼم، ُم٤م دُمٜم٤م حمت٤مضملم إمم أظمذ اح٤مل طم٤مضم٦م ؿمديدة ُمٕمتؼمة-! واهلل أقمٚمؿ- 

 ومٝمذا ضمقاب نٚمٞمكّم قمغم ؾمٌٞمؾ اعو٤مل، واعظمقة يٕمرومقن إطمقال ومٞمٜمزًمقن قمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ذيمرٟم٤مه-- 

 وإمم ر  ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ قمغم طم٥ًم ُم٤م ضم٤م  ذم اًم١ًمال:

٤مزم--! يمقن أُمقال طمريم٦م اجلٝم٤مد أصٚمٝم٤م ُمـ اًمدقمؿ ُمـ اًمدوًم٦م واوح أنٙمؿ ذم طم٤مضم٦م ؿمديدة ووٞمؼ ُم

اًمراومْمٞم٦م )إيران( ومال يّي ذم طمد ذاشمف، أقمٜمل أنف جيقز إيمؾ ه٤م ُيٕمَٓمك اعٟم٤ًمُن ُمٜمف وىمٌقًُمف إن ؿم٤م  اهلل، 

ل اًمدول واعمٚمقك اًمٙمٗمرة ضم٤مئٌز ذم ذاشمف، وم٢من ُمٜمع ُم٤مٟمع سمٕمد ذًمؽ  وم٢مهن٤م دوًم٦م يم٤مومرة قمٜمدٟم٤م، وىمٌقل أُمقا

طملم طم٤مول اعمٚمؽ  وىمٌقًمف هدي٦م اًمٙم٤مومر، ذم ىمّم٦م ؾم٤مرة  : طمدي٨م إسمراهٞمؿ اخلٚمٞمؾ ودًمٞمٚمف، ومٌحًٌف

وىمٌؾ إسمراهٞمؿ ذًمؽ واٟمتٗمع  (اًمتٕمرض ل٤م ومُٛمٜمع سم٢مذن اهلل، صمؿ أقمٓم٤مه٤م ُم٤مٓ وأظمدم وًمٞمدة )وهل ه٤مضمر 

: ، ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜمٌل قمـ أيب هريرة : وًمٗمٔمف قمٜمد اًمٌخ٤مريسمف، واحلدي٨م ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م- 

سم٤ًمرة، ومدظمؾ ا٤م ىمري٦م ومٞمٝم٤م ُمٚمؽ ُمـ اعمٚمقك أو ضم٤ٌمر ُمـ اجل٤ٌمسمرة، وم٘مٞمؾ: دظمؾ إسمراهٞمؿ  ه٤مضمر إسمراهٞمؿ )

ىم٤مل: أظمتل، صمؿ رضمع إًمٞمٝم٤م ؟ سم٤مُمرأة هل ُمـ أطمًـ اًمٜم٤ًم ، وم٠مرؾمؾ إًمٞمف: أن ي٤م إسمراهٞمؿ ُمـ هذه اًمتل ُمٕمؽ

١مُمـ همػمي وهمػمك، وم٠مرؾمؾ ا٤م وم٘م٤مل: ٓ شمٙمذيب طمديثل، وم٢م  أظمؼمهتؿ أنؽ أظمتل، واهلل إن قمغم إرض ُم

إًمٞمف وم٘م٤مم إًمٞمٝم٤م، وم٘م٤مُم٧م شمقو٠م وشمّمكم، وم٘م٤مًم٧م: مهللا إن يمٜم٧م مُمٜم٧م سمؽ وسمرؾمقًمؽ، وأطمّمٜم٧م ومرضمل، 

ٌد ىم٤مل إقمرج: ىم٤مل أبق ؾمٚمٛم٦م سمـ قم (،إٓ قمغم زوضمل ومال شمًٚمط قمكم اًمٙم٤مومر، ومٖمط طمتك ريمض سمرضمٚمف

ف، وم٠مرؾمؾ صمؿ ىم٤مم إًمٞمٝم٤م، وم٘م٤مُم٧م شمقو٠م ىم٤مًم٧م: مهللا إن يٛم٧م ي٘م٤مل هل ىمتٚمت)اًمرمحـ: إن أب٤م هريرة، ىم٤مل: 

شمّمكم، وشم٘مقل: مهللا إن يمٜم٧م مُمٜم٧م سمؽ وسمرؾمقًمؽ وأطمّمٜم٧م ومرضمل إٓ قمغم زوضمل، ومال شمًٚمط قمكم هذا 
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وم٘م٤مًم٧م: مهللا إن )ىم٤مل أبق ؾمٚمٛم٦م: ىم٤مل أبق هريرة:  ، ىم٤مل قمٌد اًمرمحـ،(اًمٙم٤مومر، ومٖمط طمتك ريمض سمرضمٚمف

٤مًمث٦م، وم٘م٤مل: واهلل ُم٤م أرؾمٚمتؿ إزم إٓ ؿمٞمٓم٤مٟم٤م، ارضمٕمقه٤م إمم يٛم٧م ومٞم٘م٤مل هل ىمتٚمتف، وم٠مرؾمؾ ذم اًمث٤مٟمٞم٦م، أو ذم اًمث

(، وم٘م٤مًم٧م: أؿمٕمرت أن اهلل يم٧ٌم اًمٙم٤مومر وأظمدم وًمٞمدةإسمراهٞمؿ، وأقمٓمقه٤م مضمر ومرضمٕم٧م إمم إسمراهٞمؿ 
(1)

 - 

وذم احلدي٨م ُمنموقمٞم٦م أظمقة اعؾمالم وإسم٤مطم٦م اعمٕم٤مريض واًمرظمّم٦م ذم »: ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر 

وإضم٤مسم٦م اًمدقم٤م  سم٢مظمالص  ،ىمٌقل صٚم٦م اعمٚمؽ اًمٔم٤ممل وىمٌقل هدي٦م اعمنمكو ،آٟم٘مٞم٤مد ًمٚمٔم٤ممل واًمٖم٤مص٥م

وومٞمف  ،وؾمٞم٠ميت ٟمٔمػمه ذم ىمّم٦م أصح٤مب اًمٖم٤مر ؛ويمٗم٤مي٦م اًمرب عمـ أظمٚمص ذم اًمدقم٤م  سمٕمٛمٚمف اًمّم٤مًمح ،اًمٜمٞم٦م

إن اهلل يمِمػ عسمراهٞمؿ طمتك رأى طم٤مل اعمٚمؽ ُمع ؾم٤مرة ُمٕم٤ميٜم٦م  :وي٘م٤مل ،اسمتال  اًمّم٤محللم ًمرومع درضم٤مهتؿ

وم٠مُمر سم٢مدظم٤مل إسمراهٞمؿ وؾم٤مرة قمٚمٞمف صمؿ ٟمحك ) :وًمٗمٔمف شاًمتٞمج٤من» ذيمر ذًمؽ ذم ،ٜمٝم٤م إمم ر وإٟمف مل يّمؾ ُم

إسمراهٞمؿ إمم ظم٤مرج اًم٘مٍم وىم٤مم إمم ؾم٤مرة ومجٕمؾ اهلل اًم٘مٍم عسمراهٞمؿ يم٤مًم٘م٤مرورة اًمّم٤مومٞم٦م ومّم٤مر يرامه٤م 

ن اًمقوق  وومٞمف أ ،وومٞمف أن ُمـ ٟم٤مسمف أُمر ُمٝمؿ ُمـ اًمٙمرب يٜمٌٖمل ًمف أن يٗمزع إمم اًمّمالة (،ويًٛمع يمالُمٝمام

واجلٛمٝمقر قمغم  ،يم٤من ُمنموقم٤م ًمألُمؿ ىمٌٚمٜم٤م وًمٞمس خمتّم٤م اذه إُم٦م وٓ سم٤مٕنٌٞم٤م  ًمثٌقت ذًمؽ قمـ ؾم٤مرة

شأهن٤م ًمٞم٧ًم سمٜمٌٞم٦م
(2)

شاًمٕمٞمٜمل»- اٟمتٝمك يمالُمف وذيمرشمف سمٓمقًمف ًمٚمٗم٤مئدة، وُمثٚمف ذم ذح 
(3)

 أجًْم٤م-  

 ,سم٤مًميورة ؿ اًمٜمٌل سمٕمٚم,ومٝمذا أصٌؾ ذم هذا اًم٤ٌمب، وإدًم٦م أيمثر ُمـ ذًمؽ؛ وُمٜمٝم٤م ىمٌقل اًمّمح٤مسم٦م 

هداي٤م اًمٙمٗم٤مر طمٞم٨م مل يٙمـ صمٛم٧م دظمقل ذًم٦م قمٚمٞمف، وًمذا  ه٦ٌم اًمٙم٤مومر وقمٓمٞمتف وضم٤مئزشمف، وىمٌقل اًمٜمٌل 

إ  هنٞم٧ُم ىمٌؾ سمٕمض هداي٤م اًمٙمٗم٤مر، يمام ضم٤م  ذم قمدة أطم٤مدي٨م، ورومض سمٕمْمٝم٤م ورده٤م ومل ي٘مٌٚمٝم٤م وىم٤مل: )

( رواه أمحد وأبق داود واًمؽمُمذيقمـ َزسَمِد اعمنميملم
(4)

(: رومدهؿ وقمٓمٞمتٝمؿ زسمد اعمنميملمك )، وُمٕمٜم

 وهديتٝمؿ-- وهمػم ذًمؽ- 

ل  ٟمع، وم٘مٌقل أُمقا وم٢مذا أنتؿ ًمًتؿ ىم٤مدريـ قمغم متقيؾ أنٗمًٙمؿ اًمٞمقم سمٓمريؼ ذقمل ؾمٚمٞمؿ ظم٤مٍل ُمـ اعمقا

يمحامس أو طمريم٦م اجلٝم٤مد اعؾمالُمل،  ,قمغم ُم٤م ومٞمٝم٤م,ُمـ شمٜمٔمٞمامت أظمرى ُمثؾ سمٕمض احلريم٤مت اعؾمالُمٞم٦م 

ك ُمٕمٙمؿ ذم ضب اًمٕمدّو اًمٞمٝمقدي؛ ُمـ أضمؾ اجلٝم٤مد ا٤م وضب اًمٞمٝمقد أو طمتك ُمـ طمريم٤مت ىمقُمٞم٦م شمِمؽم

ًمٕمٚمف ظمػٌم ُمـ شمرك اجلٝم٤مد سم٥ًٌم ىمٚم٦م اح٤مل-- سمؾ ظمذوا إذا مل يٙمـ إٓ ذًمؽ، واضسمقا اًمٞمٝمقد-- واٟمٔمروا ذم 

 -  هذا أيمثر، وأنتؿ أدرى سمقاىمٕمٙمؿ--! وؾمددوا وىم٤مرسمقا

                                      
 -(21١٧(، صحٞمح ُمًٚمؿ )2415، 22٧١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 -(25١. ٧5(، قمٛمدة اًم٘م٤مري )126. 4ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر ) (2)

 -(21١٧(، صحٞمح ُمًٚمؿ )2415، 22٧١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 -( وىم٤مل إًم٤ٌم : طمًـ صحٞمح٧5١١(، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )1١5١( وصححف إرٟم١مط، ؾمٜمـ أيب داود )٧١662ُمًٜمد أمحد ) (6)
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ؾ شمٚمؽ إقمامل وشمتٌٜم٤مه٤م، هق أىمؾ ضًرا ويمقن احلريم٤مت شمٚمؽ )اجلٝم٤مد أو مح٤مس، أو طمتك ومتح( شمًتٖم

 ُمـ شمرك ىمت٤مل اًمٞمٝمقد، واهلل أقمٚمؿ- 

طمتك إذا ومتح اهلل قمٚمٞمٙمؿ وىمدرشمؿ قمغم متقيؾ أنٗمًٙمؿ واؾمتٖمٜمٞمتؿ قمٜمٝمؿ، وم٤مشمريمقهؿ واقمٛمٚمقا ُمًت٘مٚملم 

ن يٗمتح قمٚمٞمٙمؿ ويًدديمؿ وي٘مقيٙمؿ ُمـ وٕمػ، يمؿ اهلل إًمٞمف-- ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أقمغم ُمٜمٝم٤مضمٙمؿ اًمذي هدا

 ـ الداة اعمٝمتديـ-- مُملم- وجيٕمٚمٙمؿ ُم
 

 اٌثبٟٔحٛاة اٌضإاي 

ٟمٞمٜمٝم٤م  هذا أجًْم٤م خيتٚمػ طمٙمٛمف سمح٥ًم أطمقال وىمقاٟملم هذه اًمٌقرص٤مت، وٓ أقمٚمؿ قمـ أطمقال٤م وىمقا

ؿمٞمئ٤م ي١مهٚمٜمل ًمٚمٙمالم قمٚمٞمٝم٤م، يمام أن صقر اًمٌٞمع ومٞمٝم٤م يمثػمة اًمتٕم٘مٞمد وُمٚمٞمئ٦م سم٤محلٞمؾ ومال ىمدرة زم قمٚمٞمٝم٤م، واهلل 

ال أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمتخّمّملم ذم هذا اعمج٤مل سمٕمد نرير ؾم١ماًمٙمؿ ضمٞمدا وشمٗمّمٞمؾ ي٘مقيٜم٤م وإي٤ميمؿ، وأنّمح سم١ًم

ٟملم اًمٌقرص٤مت قمٜم  ديمؿ اًمتل يٛمٙمٜمٙمؿ اعمت٤مضمرة قمؼمه٤م-- ووم٘مٙمؿ اهلل وأقم٤مٟمٙمؿ-أطمقال وىمقا
 

 اٌثبٌثحٛاة اٌضإاي 

 احلٛمد هلل-- 

أُم٤م ضب دم٤مر اعمخدرات واًم٘مْم٤م  قمٚمٞمٝمؿ وىمتٚمٝمؿ؛ ومٜمٕمؿ ومٞمف شمٗمّمٞمؾ، وذًمؽ سمح٥ًم ىمقة متٙمـ 

 اعمج٤مهديـ وؾمٚمٓمتٝمؿ، واًمْم٤مسمط اًمذي يٜمٌٖمل أن شمٕمٚمٛمقه وشمٕمتّمٛمقا سمف ذم هذه اعم٠ًمخ٦م هق أيت:

وم٤مًمْم٤مسمط ذم ُمنموقمٞمتف أن ٓ ي١مدي  شإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر»أن هذا إُمر هق ُمـ سم٤مب 

 إُمر واًمٜمٝمل إمم ُمٜمٙمر أيمؼم-- هذا هق اًمْم٤مسمط وم٤مطمٗمٔمقه، سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ- 

اعمج٤مهدون ذم ُمٜمٓم٘م٦م ُم٤م أو إىمٚمٞمؿ ُمـ إىم٤مًمٞمؿ ُمتٛمٙمٜملم وىم٤مدريـ قمغم شمٜمٗمٞمذ احلدود  ومٚمق يم٤من :وًمذًمؽ

ئع أو أيمثره٤م، سمٛمٕمٜمك أهنؿ إذا ـمٌ٘مقه٤م ومٞمحّمؾ اعم٘مّمقد ُمٜمٝم٤م ذقًم٤م، وٓ يؽمشم٥م قمغم ومٕمٚمٝم٤م  وإىم٤مُم٦م اًمنما

؛ أقمٜمل ضٌر أو ُمٗمًدة أيمؼم ُمٜمٝم٤م، ومٝمذا لؿ، سمؾ ىمد ٟم٘مقل: هق واضم٥ٌم قمٚمٞمٝمؿ طمٞمٜمئٍد ٕن إصؾ هق هذا

وضمقب إىم٤مُم٦م احلدود وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر وشمٖمٞمػمه سم٤مًمٞمد، وذًمؽ يمام يٗمٕمؾ اعمج٤مهدون 

 اًمٞمقم ذم سمٕمض اًمٜمقاطمل ذم اًمٕمرا. وأومٖم٤مٟمًت٤من ووزيرؾمت٤من وهمػمه٤م-- 

 أُم٤م ذم ُمثؾ طم٤مًمتٙمؿ وم٤مًمٔم٤مهر أنٙمؿ ًمًتؿ اذه اعمٜمزًم٦م أن، واهلُل ي٘مقيٙمؿ ويٗمتح قمٚمٞمٙمؿ-

، وم٢م  أظمِمك أن  ّمؾ ُمـ ذًمؽ ُمٗم٤مؾمد يمٌػمة وشمٗمتحقن قمغم  :وم٤مًمذي أراه ًمٙمؿ هق أن ٓ شمٗمٕمٚمقا

سًم٤م ٓ ـم٤مىم٦م ًمٙمؿ ا٤م، وشمتٙم٤مصمر قمٚمٞمٙمؿ اعمِم٤ميمؾ وأنتؿ ُم٤م زًمتؿ وٕمٗم٤م -   أنٗمًٙمؿ أبقا

ز ىمتٚمٝمؿ أو قمدُمف؛ وم٤مٕصؾ أهنؿ  ,إذا يم٤مٟمقا ُمـ اعمًٚمٛملم,وه١مٓ  اًمٕمّم٤مة  ومٗمٞمٝمؿ شمٗمّمٞمٌؾ ذم ضمقا



 
996 

 

 

 ٚمٝمؿ، وإٟمام جيقز ذم طم٤مٓت ُمٕمٞمٜم٦م ومال سمد ُمـ شمٗمّمٞمؾ مظمر ُمـ هذا اًمقضمف- ُمٕمّمقُمقن سم٤معؾمالم ٓ جيقز ىمت

وأُم٤م إذا ىمدرشمؿ قمغم أظمذ أُمقالؿ ذم سمٕمض احل٤مٓت سمدون أن يؽمشم٥م قمغم ذًمؽ ُمٗمًدٌة أيمؼم يمام ىمٚمٜم٤م، 

 ومٚمٙمؿ ذًمؽ وشُمٍمف إُمقال ذم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل- 

غم أُمقالؿ، أو شمً٘مط ىم٤مومٚم٦ٌم ُمـ طم٤مٌٓت وٞم٘م٦م إن وضمدت، ُمثؾ أن شمٕمثروا قم ,ذم شمّمقري,وهل 

ومٚمٝمؿ  وشمٍمومقهن٤م ذم اجلٝم٤مد  ,ٓ اعمخدرات ٟمٗمًٝم٤م,ذم أجديٙمؿ ومت٠مظمذون أُمقالؿ  ,دم٤مر اعمخدرات,ىمقا

 ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؛ ًمٙمـ شمذيمروا أن اًمنمط ذم ذًمؽ دائام هق: أٓ ي١مدي ذًمؽ إمم ُمٗمًدة أقمٔمؿ، واهلل أقمٚمؿ- 

ال قمـ ىمٌقل قمٓمٞم٦م وه٦ٌم وصدىم٦م دم٤مر اعمخدرات شم٘مّمدون سمف أجًْم٤م اًم١ًم واًمِمؼ اًمث٤م  ُمـ اًم١ًمال

 ُمـ اعمًٚمٛملم-- أي هؾ جيقز ىمٌقل إُمقال ُمٜمٝمؿ؟ هٙمذا ومٝمٛم٧ُم ُمـ ؾم١ماًمٙمؿ- 

أظمذ اعٟم٤ًمن ًمٜمٗمًف وىمٌقًمف ُمٜمٝمؿ ًمٜمٗمًف، يم٘مٌقل هديتٝمؿ وأيمؾ ـمٕم٤مُمٝمؿ؛ وم٢من يم٤من اعم٘مّمقد هق: 

 اعؿم٤مرة-  ومٝمذا ومٞمف شمٗمّمٞمٌؾ وذم سمٕمض ومروقمف ظمالٌف سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ أجًْم٤م، يمام ؾمٌ٘م٧م

م  م، يٕمٜمل أنف يمٚمف ُمـ احلرا –وم٠ميمثر اًمٕمٚمام   ,دم٤مرة اعمخدرات,وم٢من يم٤من ُم٤ملؿ ُمتٛمحًْم٤م ًمٚمحرا

ز  ,وٝمقرهؿ ز إظمذ ُمٜمٝمؿ وإيمؾ ُمـ أُمقالؿ، وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ خيت٤مر اجلقا ي٘مقًمقن سمٕمدم ضمقا

 وي٘مقل: إصمٛمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ، وٓ ر  قمغم اعمُٕمٓمك أظمذ، وًمٙمـ إول أرضمح، واهلل أقمٚمؿ- 

ـ يٜمٌٖمل أن ي٘مّٞمد سمام ٓ يزيد وإن يم٤مٟم٧م أُمقالؿ خمتٚمٓم٦م ضم٤مز إيمؾ ُمـ أُمقالؿ وىمٌقل قمٓم٤مي٤مهؿ، ًمٙم

  ىمدر احلالل ُمـ أُمقالؿ- قمغم

 خ٦م يٓمقل، وشمراضمع ذم اعمٔم٤من اًمتل أذٟم٤م إمم سمٕمْمٝم٤م أقماله- ونرير هذه اعم٠ًم

م يم٤معمخدرات يتّمدىمقناًم وأُم٤م إذا يم٤من ه١مٓ  اًمتج٤مر سم٠مُمقالؿ ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ  ذيـ يت٤مضمرون سم٤محلرا

ضمقاز سف هذه إُمقال ذم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل؛ ٕن هذه إُمقال  ,واهلل أقمٚمؿ,اهلل، وم٤مًمذي ئمٝمر زم 

تقسم٦م، وُمـ اًمتقسم٦م اًمتحٚمؾ ُمـ هذه إُمقال وأٓ يٌ٘مٞمٝم٤م ذم ومقضم٥م قمغم ص٤مطمٌٝم٤م اًمايمُت٧ًٌم ُمـ طمرام، 

ٍمف ذم ُمّم٤مًمح اعمًٚمٛملم، وُمٜمٝم٤م اجلٝم٤مد ُمٚمٙمف، وـمريؼ ذًمؽ هق ووٕمٝم٤م ذم سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم؛ ومت

 واًمٖمزو ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، أو اًمتّمد. ا٤م- 

م؛ وهذا وٕمٞمػ ضمدا ٕن اهلل شمٕم٤ممم مل  وسمٕمض اًمٕمٚمام  ي٘مقًمقن: ُيتٚمٗمقهن٤م ٕهن٤م أُمقال ايمت٧ًٌم ُمـ طمرا

نف ي٠مُمر سم٢مشمالف إُمقال، سمؾ هنك قمـ شمْمٞمٞمٕمٝم٤م، وإشمالومٝم٤م ذم هذه احل٤مًم٦م شمْمٞمٞمٌع ٓ يٜمٓمقي قمغم صالٍح، وٕ

، سمؾ اعمّمٚمح٦م اًمٔم٤مهرة شم٘متض سومٝم٤م ذم ُمّم٤مًمح اعؾمالم ,ٓ دًمٞمؾ يقضم٥م ذًمؽ,ٓ ُمقضم٥م عشمالومٝم٤م 

–واعمًٚمٛملم ومتدظمؾ ذم سمٞم٧م اح٤مل، ومتٙمقن ُمـ وٚم٦م ُمقارد سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم، يم٤مُٕمقال اح٠مظمقذة 

 ُمـ أهؾ اًمٗم٤ًمد؛ طمٞم٨م أضمزٟم٤م اعمٕم٤مىم٦ٌم سمذًمؽ- ,اعمّم٤مدرة
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ذم اعمجٚمد ,يمام سمًط ذًمؽ ذم ُمقاوع ُمـ ومت٤مويف  شمٞمٛمٞم٦م  وهذا هق اظمتٞم٤مر ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ

اًمت٤مؾمع واًمٕمنميـ أيمثر ُمـ ومتقى سمًط ومٞمٝم٤م هذه اعم٠ًمخ٦م، وذم همػمه٤م أجًْم٤م
(1)

, - 

وإن يم٤من ص٤مطمٌٝم٤م مل يت٥م، سمؾ هق ُمًتؽم ذم ارشمٙم٤مسمف ًمٚمٛمٕمّمٞم٦م، وهل اعمت٤مضمرة سم٤محلرام؛ وم٤مًمقاضم٥م قمغم 

ًٚمٛملم إظمذ قمغم يده، وضم٤مئٌز ذم ذًمؽ ُمّم٤مدرة ُم٤مًمف قمغم اعمًٚمٛملم احل٦ًٌم قمٚمٞمف، وواضم٥ٌم قمغم وزم أُمر اعم

ٌَِؾ وزم إُمر اعمًٚمؿ-   أصح أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ، ُمـ ىِم

: أنف إذا شمؼمع دم٤مر اخلٛمقر واعمخدرات سمٌم  ُمـ أُمقالؿ ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم؛ ضم٤مز وم٤مخلالص٦م

ر دقم قهتؿ ودقمقة ؾم٤مئر اخلٚمؼ إمم ىمٌقل ذًمؽ ُمٜمٝمؿ وسومف ذم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ُمع وضمقب اؾمتٛمرا

ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم واًمتقسم٦م إًمٞمف سمؽمك اعمٜمٙمرات واضمتٜم٤مب اعمحرُم٤مت، ومٝمذا اطمؽماز ُمـ ُمٕم٤موٟمتٝمؿ قمغم 

 اعمت٤مضمرة سم٤محلرام، واهلل أقمٚمؿ- وًمق يم٤من اعمج٤مهدون ُمًتٖمٜملم قمـ ذًمؽ؛ ومٚمٕمؾ شمريمف أومْمؾ-

( اؾمتدارج اًمٕمٛمال  ٧ذم: )وهؾ جيقز اؾمتٖمالل اعمخدرات اًمتل ٟمحّمؾ قمٚمٞمٝم٤م ُمٜمٝمؿ » :وأُم٤م ؾم١ماًمٙمؿ

ر اؿ 2اًم٤ًمىمٓملم اعمدُمٜملم واؾمتخداُمٝمؿ يمٕمٛمال  ُمزدوضملم ود اًمٞمٝمقد، ) ( سمٞمٕمٝم٤م ًمٚمٞمٝمقد ادف اعضا

 -- ش؟( إؾم٘م٤مط ضمٜمقد هيقد سمقاؾمٓم٦م اعمخدرات ظمّمقص٤م ُمـ طمرس احلدود1وأظمذ إُمقال ُمٜمٝمؿ، )

 -- ومٝمذا يمٚمف ٓ جيقز

ًمتحريؿ: إقمٓم٤م  اعمخدرات واخلٛمقر ًمٚمٜم٤مس أُم٤م إول ومقاوٌح؛ ٕهن٤م وؾمٞمٚم٦م حمرُم٦م واوح٦م ا

وإقم٤مٟمتٝمؿ قمٚمٞمٝم٤م وٟمنمه٤م ومٞمٝمؿ-- ومٝمذا يمٚمف ه٤م هنك اهلل قمٜمف وطمرُمف، وم٠ٌمي دًمٞمؾ ٟمجٞمزه؟! ويمقن أوئلؽ 

ػُم ُم١مصمٍر ذم احلٙمؿ واهلل أقمٚمؿ-- وم٢من يم٤مٟمقا ُمـ ؿم٤ٌمب اعمًٚمٛملم اعمحٙمقم وم شُمدُمٜملم ؾم٤مىمٓملم»اعم٘مّمقديـ 

٤مٌ. اذه ا  ً ومٝمذا واوح ضمدا، وإن يم٤مٟمقا يمٗم٤مًرا ومال  ,شمٕم٤مـمل اعمخدرات,ًمٙمٌػمة لؿ سم٤معؾمالم ًمٙمٜمٝمؿ وُم

ص سمٕمض أهؾ  جيقز أجًْم٤م اؾمتٕمامل هذه اًمقؾمٞمٚم٦م ُمع اًمٙمٗم٤مر قمغم اًمّمحٞمح قمٜمد قم٤مُم٦م اًمٕمٚمام ، وإٟمام رظم 

اًمت٤ٌميع ُمع أهؾ  اًمٕمٚمؿ ذم ُم٤ًمئؾ أظمرى ُمـ هذا اًم٤ٌمب خمتٚمٗم٦م قمـ ُم٠ًمختٜم٤م هذه؛ ُمثؾ دمقيز أيب طمٜمٞمٗم٦م 

شسمدائع اًمّمٜم٤مئع»ذم دار احلرب سم٤مًمرسم٤م، يمام ذيمره أصح٤مسمف يمام ذم  ,احلرسمٞملم اًمٙمٗم٤مر,احلرب 
(2)

وهمػمه،  

                                      
ِلِْؿ طَماَلٌل »: ,ح٤م ؾُمئِؾ قمـ أصح٤مب احلرف اعمحرُم٦م,( ىم٤مل 2١1، 2١2، 252، 26٧، 212. 22جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (٧) إَذا يَم٤مَن ذِم َأُْمَقا

ٌم وَمِٗمل ُُمَٕم٤مَُمٚمَ  َٓ ُ َْٙمُؿ سم٤ِمًمَوطَمَرا ٓ  إَذا قُمِرَف َأن ُف ُيْٕمٓمِٞمِف َُم٤م َ ُْرُم إقْمَٓم٤مُؤُه- َو َٓ ُ َْٙمُؿ سم٤ِمًمت ْحِريِؿ إ ٌَْٝم٦ٌم؛  ـْ تِِٝمْؿ ؿُم ٓ  إَذا قُمِرَف َأن ُف َأقْمَٓم٤مُه ُِم ت ْحٚمِٞمِؾ إ

َهْمَٚم٥َم مَلْ ُ َْٙمْؿ سمَِتْحِريِؿ  ْٕ َُم٦مٌ احْلَاَلِل- وَم٢ِمْن يَم٤مَن احْلَاَلُل ُهَق ا ر  هَْمَٚم٥َم- ىِمٞمَؾ سمِِحؾ  اعْمَُٕم٤مَُمَٚم٦ِم- َوىِمٞمَؾ: سَمْؾ ِهَل حُمَ ْٕ ُم ُهَق ا  -شاعْمَُٕم٤مَُمَٚم٦ِم َوإِْن يَم٤مَن احْلََرا

ٌؿ َأْو ِذُم  إ»ىم٤مل اًمٙم٤مؾم٤م :  (2)
ٚمِ ًْ ـْ  ؛ل  َداَر احْلَْرِب سم٠َِمَُم٤منٍ َذا َدظَمَؾ ُُم ِه ُِم سَم٤م َأْو هَمػْمِ ؾْماَلِم ضَم٤مَز  وَمَٕم٤مىَمَد طَمْرسمِٞم ٤م قَمْ٘مَد اًمر  اًْمُٕمُ٘مقِد اًْمَٗم٤مؾِمَدِة ذِم طُمْٙمِؿ اْعِ

ٍد  ٛم  َٓ  ،وَمَٕم٤مىَمَد طَمْرسمِٞم ٤م ؛ْرِب َومَلْ هُي٤َمضِمْر إًَمْٞمٜم٤َمَويَمَذًمَِؽ ًَمْق يَم٤مَن َأؾِمػًما ذِم َأجِْدهِيْؿ َأْو َأؾْمَٚمَؿ ذِم َداِر احْلَ  ،قِمٜمَْد َأيِب طَمٜمِٞمَٗم٦َم، َوحُمَ َوىَم٤مَل َأبُق ُيقؾُمَػ: 

ؾْماَلمِ جَيُق ٓ  َُم٤م جَيُقُز ًَمُف ذِم َداِر اْعِ ٚمِِؿ ذِم َداِر احْلَْرِب إ ًْ  -(٧22. 5(، واٟمٔمره ذم: )٧12. ١- سمدائع اًمّمٜم٤مئع )شُز ًمِْٚمُٛم
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وظم٤مًمٗمٝمؿ ذم ذًمؽ وٝمقر أهؾ اًمٕمٚمؿ، وىمقل اجلٛمٝمقر هق اًمّمحٞمح، وهق اعمٜمع ُمـ ذًمؽ ُمع احلريب يمام 

 هق ُمع اعمًٚمؿ وُمع همػم احلريب، وؾمقا  يم٤من ذم دار احلرب أو ذم دار اعؾمالم- 

ُمـ أئٛم٦م اح٤مًمٙمٞم٦م ومدا  أهى اعمًٚمٛملم سم٤مخلٛمر واخلٜمزير إذا ـمٚم٥م اًمٙمٗم٤مُر ذًمؽ؛  وُمثؾ دمقيز ؾمحٜمقن

ٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م»ىم٤مل اسمـ ضمزي ذم  وإن ـمٚم٥م اًمٕمدو ذم اًمٗمدا  ظمٞمال وؾمالطم٤م دومٕم٧م إًمٞمف سمخالف »: شاًم٘مقا

اخلٛمر واخلٜمزير وىمد أضم٤مز اًمٗمدا  اام ؾمحٜمقن وُمٜمع اسمـ اًم٘م٤مؾمؿ ُم٤م ومٞمف ُمية قمغم اعمًٚمٛملم وُمـ ومدى 

شا سمخٛمر وؿمٌٝمف مل يرضمع سمف وٓ سم٘مٞمٛمتفأؾمػم
(1)

 ـها-  

إن شمرك اًمٙمٗم٤مر ُمـ اًمتؽم وهمػمهؿ ينمسمقن اخلٛمقر  :شاًمٗمت٤موى»ذم  شؿمٞمخ اعؾمالم»وُمثؾ ىمقل 

ويًٙمرون ظمػٌم ُمـ هنٞمٝمؿ قمـ ذًمؽ؛ ٕن اخلٛمر ٓ يّمدهؿ قمـ ذيمر اهلل وقمـ اًمّمالة سمؾ يّمدهؿ قمـ 

ثرَ اًمٗمًق. واًمٕمّمٞم٤من، وٕهنؿ إذا َصَحْقا أومًدوا أيم
(2)

ًمف، ومٝمذا  شآؾمت٘م٤مُم٦م»، يمام ذيمر ذًمؽ ذم يمت٤مب 

 يتٕمٚمؼ سم٤مُٕمر واًمٜمٝمل، وُم٘مّمقده شمرك هنٞمٝمؿ قمـ ذًمؽ ح٤م ومٞمف ُمـ اًمرضمح٤من- واهلل أقمٚمؿ- 

ومٝمل ُم٠ًمخ٦م سمٞمع اخلٛمقر واعمخدرات وُم٤م هق حمّرم ذم ذيٕمتٜم٤م ًمٚمٙمٗم٤مر سمٖمرض  (:رىمؿ اصمٜملم)اًمث٤م  وأُم٤م 

ر اؿ-- واًمّمحٞمح ومٞمٝم٤م قمدم اجلقا  ز؛ ومٙمؾ ذًمؽ حمرم؟، ُمِمٛمقل سم٤مًمٜمٝمل قمـ سمٞمع هذه إؿمٞم٤م  وٓ اعضا

 ومر. سملم سمٞمٕمٝم٤م عمًٚمٍؿ أو ًمٙم٤مومٍر، ٓ ذم احلرب وٓ ذم اًمًٚمؿ، هذا هق اًمّمحٞمح يمام شم٘مدُم٧م اعؿم٤مرة- 

ز، هذا هق إصؾ:  (:صمالصم٦مرىمؿ )اًمث٤مًم٨م وأُم٤م  وم٘مد شمٌلم طمٙمٛمٝم٤م ه٤م ؾمٌؼ، وهق أجْم٤م اعمٜمع وقمدم اجلقا

قه٤م ًمٚمٙمٗم٤مر احلرسمٞملم، ونريؿ اؾمتٕمامل٤م ذم اًمٕمٓم٤مي٤م ٕهؾ احلرب سمٖمرض اًمتجًس نريؿ سمٞمع اخلٛمر وٟمح

 واصٓمٜمٕم٤م أن٤مس ُمٜمٝمؿ، ومٝمذه يمٚمٝم٤م وؾم٤مئؾ حمرُم٦م، ٓ دمقز- 

 :وإدًم٦م قمغم ذًمؽ

قمٛمقم أدًم٦م نريؿ سمٞمع اخلٛمر وٟمحقه٤م، ونريؿ إقمٓم٤مئٝم٤م وُمٜم٤موًمتٝم٤م وؾم٘مٞمٝم٤م عمـ ينما٤م ومحٚمٝم٤م إًمٞمف--  ,

 ثػمة ُمٕمرووم٦م، وأقمٜمل سم٤مًمٕمٛمقم ؿمٛمقل٤م ًمٚمٌٞمع ًمٚمٙم٤مومر، وًمٚمٌٞمع ًمٚمٛمًٚمؿ- اًمخ- وإدًم٦م قمغم ذًمؽ يم

 ٕن ومٞمف إقم٤مٟم٦م قمغم اعصمؿ واًمٕمدوان--  ,

 ٕن ومٞمف شمِمقهي٤م ًمّمقرة اعؾمالم وًمدقمقشمف اًمٙمريٛم٦م اًمٓم٤مهرة، وومٞمف صّد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل-  ,

ؿ هيسملم أجدمهللا إٓ أن شمٙمقن هٜم٤مك ضورة، وًمٞمس ًمٜم٤م وؾمٞمٚم٦م همػم ذًمؽ ذم ٟمحق ختٚمٞمص ُمًٚمؿ ُمـ 

                                      
 -(٧١2اًم٘مقاٟملم اًمٗم٘مٝمٞم٦م )ص  (٧)

ن ُمٕمل، وم٠منٙمرت قمٚمٞمف، ُمررت أن٤م وسمٕمض أصح٤ميب ذم زُمـ اًمتت٤مر سم٘مقم ُمٜمٝمؿ ينمسمقن اخلٛمر وم٠منٙمر قمٚمٞمٝمؿ ُمـ يم٤م»ىم٤مل ؿمٞمخ اعؾمالم:  (2)

وىمٚم٧م ًمف: إٟمام طمرم اهلل اخلٛمر ٕهن٤م شمّمد قمـ ذيمر اهلل وقمـ اًمّمالة، وه١مٓ  يّمدهؿ اخلٛمر قمـ ىمتؾ اًمٜمٗمقس وؾمٌل اًمذري٦م وأظمذ 

 -(2١١. 1اعمًتدرك قمغم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) شإُمقال ومدقمٝمؿ
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ٚمٞمّمف مخًرا أو خمدراٍت ُمثال، وىمد ضمقز ؾمحٜمقن يمام ؾمٌؼ ومدا  ؾ هذه اًمقؾمٞمٚم٦م، إذا هؿ ـمٚمٌقا ذم ختسمٛمث

ًٓ قمغم اًميورة، وٕن ضر اًمتِمقيف ومٞمف يِمٌف أن  إهى سم٤مخلٛمر واخلٜمزير، وهذا يِمٌف أن يٙمقن حمٛمق

 قمٚمؿ- يٙمقن ُم٠مُمقًٟم٤م ذم هذه احل٤مًم٦م إذا يم٤من اًمٕمدو هق ـمَٚم٥َم ذًمؽ- واهلل أ

وطمٞم٨م ىمررشمؿ أن هٜم٤مك ضورة ًمذًمؽ؛ ومٞمج٥م أن شم٘مدر سم٘مدره٤م وي٘متٍم قمغم ىمدر اًميورة وم٘مط، 

وٓ يٙمقن إُمر يم٤معم٤ٌمح سم٤مٕصؾ--! ويٜمٌٖمل احلرص قمغم اًمًؽم واًمٙمتامن ومٞمف أجًْم٤م، ح٤م ذم ذًمؽ ُمـ 

 ظمقف اٟمتِم٤مر اًمٗم٤مطمِم٦م ذم اًمذيـ مُمٜمقا، وظمقف شمِمقيف صقرة اعمًٚمٛملم وطمّمقل اًمتٜمٗمػم- 

 ٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ، واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ-- وطمًٌ

 واحلٛمد هلل أوٓ ومظمًرا، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف-- 

 

 قمٓمٞم٦م اهلليمتٌف: 

 ٧62١ؿمقال 
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 األسئهخ انصٌيبنٍخ
 

، شمْمااااٛمٜم٧م سمٕمااااد ُم٘متااااؾ اًمِمااااٞمخ  ,سمِمااااٙمؾ همااااػم رؾمااااٛمل,ره٤م سمٕمااااض اعمج٤مهااااديـ ارؾماااا٤مًم٦م ٟمِماااا]

 قمٓمٞما٦م ٤مل، ُمتٕمٚم٘ما٦م سمٛمًا٤مئؾ ضمٝم٤مديا٦م ٟم٤مزًما٦م، أضما٤ماؿ ومٞمٝما٤م اًمِماٞمخأؾمئٚم٦م ُمـ اعمج٤مهاديـ ذم اًمّماقُم

 ٟمًا٠مل اهلل أن يٌا٤مرك ذم سمٕمض اًمٜمّم٤مئح واعم٘مؽمطم٤مت ًمٚمجٝما٤مد اًمّماقُم٤مزم اعمٌا٤مرك،  ع شم٘مديؿُم

 [ٍمهؿ قمغم قمدو اهلل وقمدّوهؿ-- مُمالماوي٘مقهيؿ ويٕمٞمٜمٝمؿ ويٜمش اعمج٤مهداًمّمقُم٤مل »اعظمقة ذم 

  

 
 

 :األصئٍخ
 ..ٚبضنات٘ٚص١ٓ اهلل عًٝهِ ايغ٬ّ 

 ٖٚـــٞ ســـٍٛ ايعًُٝـــات اـافـــ١  ،ٖـــشٙ بعـــض ا٫عـــ١ً٦، أصٜـــز إٔ تغـــتؿيت يـــٞ بٗـــا ايعًُـــا٤ ٚبغـــضع١  

 .ادظاى اهلل خرلٶ «ا٫غتٝا٫ت»

ٝ       ؼا٤ تٓؿٝش ايع١ًُٝ تعضض بعض اؿضأثٓا :1 ؼ ِٗ ايكـضٜبٌ ٗ إهـإ يٲخـ٠ٛ إٓؿـشٜٔ يًكـبض عًـ

 ؟ٚإٕ أؾن٢ سيو إٍ قتٌ اؿضاؼ ِٖٛ؟ ٌٖٚ شلِ إٔ ٜكاَٚأٚ اٱفاب١ بِٗ، ؾُاسا ٜعًُٕٛ

ؾإٓؿــش قتــٌ ش عًُٝـ١ ٚاســز َــِٓٗ باؽـض ايعًُٝــ١ ٚا٫ثٓـإ ٓاٜــ١ يـ٘،     ٝــث٬ثـ١ إخــ٠ٛ سٖبـٛا يتٓؿ   :2 ؼ

 ؟افا بإٓؿش أّ ٜؾذلى َع٘ فاسباٙؾٌٗ ٜهٕٛ ٖشا ايغًب خ «عًبا»ا٭ٖزاف ٚٚدز 

ؾٓؿــش إٓؿــش، ؾبــإ أْــ٘  ;تٓؿٝــش، إغــتڀًع رٍ إٓؿــش ٖــزؾا ٖٓــاى فُٛعــ١ اعــتڀ٬ع ٚفُٛعــ١ :3 ؼ

زف، بعز قتً٘ باـڀـأ، ؾُـا ايعُـٌ؟ ٚعًـ٢ َـٔ تهـٕٛ ايزٜـ١؟ ٖٚـٌ ٖـٞ ؽـب٘ خڀـأ أّ            يٝػ ٖٛ اشل

 ؟خڀأ قض

ؾإسا غُٓٛا غ١ُٝٓ ؾهٝــ تهـٕٛ    ;ٚأعًش١، ٜكاتٌ بٗا ؽباب َكاتًٕٛ ٖتًهات ْاع١ َٔ عٝاصات :4 ؼ

 باؽضٚا ايعٌُ ؟ ٚإكاتًٌ ايشٜٔ ،ايكغ١ُ بٌ اؾُاع١ اييت ًُو إُتًهات

٫ْؾـــػاشلِ َُٗـــات أخـــض٣  ;ٚبعنـــِٗ ٫ ٜباؽـــض ،بعنـــِٗ ٜباؽـــض إعـــاصى ..أعنـــا٤ ٗ سضنـــ١ :5 ؼ

ؾٗــٌ ٜغــِٗ يػــرل   ;ايػــظا٠ ٚفــٝا١ْ ايغــٝاصات ٚا٭عــًش١  ْاعٝــ١، نذُــع إعًَٛــات ٚػٗٝــظ   

 ؟إؾاصنٌ أّ ٫

ٚ  »١ بعض ؽباب اؿضن١ ٗ َهإ ؽبٗ ْؿقٌ َٓٗا، ثِ صأ٣اعنٛ َٔ اؿضن١  :6 ؼ  «َٓڀكـ١ ايعـز

 ؟َٓ٘ ػسيو ػغاسشصٚا، ؾٌٗ ؾأؽاص إٍ ايعزٚ إٔ  ;ؾٛٔ أِْٗ ٜضٜزٕٚ تٓؿٝش ع١ًُٝ

 اٚدظاى اهلل خرلٶٶ
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 اٌخٛاة:

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

ٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد احلٛمد هلل يمام يٜمٌٖمل جلالل وضمٝمف وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمف، وصغم اهلل وؾم

 :شمٌٕمف سم٢مطم٤ًمن-- وسمٕمدخف وُمـ امو

 وم٘مد ٟمٔمرُت ذم هذه إؾمئٚم٦م اعمرؾمٚم٦م ُمـ اعظمقة ومرأج٧م أيمثره٤م يدور طمقل أطمٙم٤مم اًمٖمٜم٤مئؿ-

ومرأج٧م ىمٌؾ اًمنموع ذم إضمقسم٦م اعمختٍمة أن أخٗم٧م اًمٜمٔمر إمم أنف وإن يم٤مٟم٧م أطمٙم٤مم اًمٖمٜم٤مئؿ وُم٤م ومٞمٝم٤م 

قمٚمٌؿ  ُمـ أطمٙم٤مم إؾمالب وىم٤مٟمقن اًم٘مًٛم٦م وهمػم ذًمؽ، يمٚمف ُمـ اًمنميٕم٦م اعمٓمٝمرة واًمٕمٚمُؿ سمف واًمٗم٘مف ومٞمف

ٟمٜم٤م  ٟم٤مومٌع هدوح، صمؿ اًمٕمٛمؾ سمٛم٘مت٣م ذًمؽ اًمٗم٘مف قمٛمؾ ص٤مًمح وومرٌض ذقمّل، إٓ أنٜم٤م يٜمٌٖمل أن ٟمٜمٌف إظمقا

وذم هذه اعمرطمٚم٦م اعمٌٙمرة ُمـ قمٛمر اجلٝم٤مد واًم٘مت٤مل سم٠مُمر اًمٖمٜمٞمٛم٦م وإؾمالب  اإمم أن آقمتٜم٤م  وآهتامم ضمدً 

دهؿ، وًمذًمؽ ومٛمـ وم٘مف هذا وٟمحقه٤م خُيِمك ُمٜمف سمٕمُض اًمير اًمداظمؾ قمغم ٟمٞم٤مت اعمج٤مهديـ وُم٘م٤مص

 ڀ ڀ  ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ ژاًم٤ٌمب أن يتدسمر اعٟم٤ًمن ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 إنٗم٤مل، ؾمقرة وم٤من٦م هل اًمٕمٔمٞمٛم٦م أي٦م وهذه ،[إنٗم٤مل] ژ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

 ,اًم١ًمال قمـ إنٗم٤مل,عضم٤مسم٦م قمغم هذا اًم١ًمال ا وأن اًمتدسمر، ُمـ طم٘مٝم٤م أقمٓم٤مه٤م عمـ ضمدا يمٌػم وم٘مف وومٞمٝم٤م

سمٕمد أرسمٕملم مي٦م ,ؾمقرة إنٗم٤مل,ذم هذه اًمًقرة اًمٙمريٛم٦م  ضم٤م 
(1)

ىم٤مل سمٕمُض أهؾ اًمٕمٚمؿ: إن ذم ذًمؽ ُمـ  --

احلٙمٛم٦م شمٕمٚمٞمَؿ اعم١مُمٜملم شمرشمٞم٥م اعم٘م٤مصد وُم٤م هق اعم٘مّمقد إقمٔمؿ وإهؿ وُم٤م هق دون ذًمؽ وُم٤م هق شمٌع 

اًمٗمتقى واعضم٤مسم٦م قمغم  ًمٚمٛم٘مّمقد وُمٕملٌم قمٚمٞمف وظم٤مدم ًمف، وومٞمف ُمـ احلٙمٛم٦م أجْم٤م شمٕمٚمٞمؿ اعمٗمتل اًمؽمّي٨م ذم

ـ ُمٜمف اهت٤ٌمل اًمٗمرص٦م ًمتٕمٚمٞمؿ اجل٤مهؾ وشمٙمٛمٞمؾ شمّمقره وشمّمحٞمح ؾم١ماًمف وشم٘مديؿ  ًُ ؾم١مال اًم٤ًمئؾ وأنف  

٧ٌّم- واهلل أقمٚمؿ- ـ شم٘مديٛمف ُمـ اعم٘مدُم٤مت واًمتقـمئ٦م، صمؿ اجلقاب سمٕمد ذًمؽ قمغم سمّمػمة وشمث ًُ  ُم٤م  

ا اًم٤ٌمب واًمٌذل وىمٚم٦م احلرص وًمذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟمٜمّمح اعظمقة أن يٙمقن اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمٝمؿ هق اًمت٤ًمُمح ذم هذ

وم٢من اجلٝم٤مد ذم ُمراطمٚمف إومم ذم ُمثؾ فمروومٜم٤م هذه  ت٤مج  ؛٥م اعمٗمروض أو اعمحتٛمؾ ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦مقمغم اًمٜمّمٞم

 ُمٜم٤م إمم سمذل ومْمقل إُمقال ٓ أن ٟم٠مظمذ ُمٜمف!-

: أن ًمقزّم ,واعم٠ًمخ٦م ظمالومٞم٦م,وًمذًمؽ وم٢من اًمرأي اًمراضمح قمٜمدي وهق ُم٤م اظمت٤مره سمٕمُض أهؾ اًمٕمٚمؿ 

أن يٛمٜمع ىمًٛمتٝم٤م قمغم  ,عمّمٚمح٦م اعؾمالم واعمًٚمٛملم ا ٟمٔمرً ,اًمٖم٤مٟمٛملم ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م إذا رأى  إُمر ُمٜمع

 اجلٞمش ويٍمومٝم٤م ذم ُمّمٚمح٦م اًمديـ واجلٝم٤مد-

                                      
 -(٧4)ص اٟمٔمر ذم هذا اعمٕمٜمك اًمٚمٓمٞمػ يمت٤مب اًمِمٞمخ أيب ىمت٤مدة: ُمع صٌٖم٦م اهلل اًمّمٛمد  (٧)
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ودًمٞمؾ هذه اعم٠ًمخ٦م احلدي٨م اعمِمٝمقر اًمث٤مسم٧م ذم اًمّمحٞمحلم ُمـ رواي٦م أنس سمـ ُم٤مًمؽ وهمػمه أن اًمٜمٌل 

 وهؿ ,ٛمٝم٤م سملم اجلٜمد ومل يٕمط إنّم٤مَر ح ومل ي٘مًأقمٓمك همٜم٤مئؿ طمٜملم ًمٚمٛم١مًمٗم٦م ىمٚمقاؿ ُمـ ُُمًٚمِاٛم٦م اًمٗمت

يٖمٗمر اهلل ًمرؾمقل اهلل يٕمٓمل »تٝمؿ اعمِمٝمقرة: ٛمٚمطمتك وضمدوا ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ وىم٤مًمقا يم ٤مؿمٞمئً  ,ُمٕمٔمؿ اجلٞمش

شويٛمٜمٕمٜم٤م وؾمٞمقومٜم٤م شم٘مٓمر ُمـ دُم٤مئٝمؿ ىمريِم٤م
(1)

 اًم٘مّم٦م اعمٕمرووم٦م- 

 أن اجلٞمش يم٤مٟمقا ُمًتح٘ملم ًمألرسمٕم٦م أمخ٤مس سمال ؿمؽ- :وضمف اًمدًٓم٦م

م، سمال ظمالف- ,إنٗم٤مل,٧م ذيٕم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ وىمد يم٤مٟم  ىمد شم٘مررت ىمٌؾ ذًمؽ سم٠مقمقا

 رأى ُمّمٚمح٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم ُمٜمع اعم٘م٤مشمِاٚم٦م ُمٜمٝم٤م وسومٝم٤م ذم ُمّمٚمح٦م اًمديـ- وًمٙمـ اًمٜمٌل 

وىمقل َُمـ ىم٤مل ُمـ اًمٕمٚمام : إٟمف أقمٓم٤مهؿ ُمـ اخلٛمس وٕمٞمٌػ ضمدا، وأوٕمػ ُمٜمف وأوهك اًم٘مقل سم٠منف 

نف أقمٓم٤مهؿ ُمـ أصؾ اًمٖمٜمٞمٛم٦م، سمؾ اًمٖمٜمٞمٛم٦م يم٤مُمٚم٦م، ومل يٕمط سمؾ اًمّمحٞمح اًمٔم٤مهر ضمدا أ -ُمـ مخس اخلٛمس-

وٓ دًمٞمؾ قمغم أنف اؾمؽمو٤مهؿ، سمؾ اًم٘مّم٦م شمدل قمغم ظمالومف، ويمقٟمف ويمٚمٝمؿ  -إنّم٤مر ؿمٞمئ٤م يمام هق ٟمّّمٝمؿ-

 إمم إيامهنؿ ومٚمٞمس هذا ُمٕمٜمك آؾمؽمو٤م  ذم احل٘مق.-

 قف سمـ ُم٤مًمؽ قمـ قم شصحٞمح ُمًٚمؿ»وُمـ أدًم٦م هذا اًمرأي اًمذي ىمٚم٧ُم إٟمف اًمراضمح ُم٤م صم٧ٌم ذم 

ىم٤مل: ىمتؾ رضمٌؾ ُمـ محػم رضمال ُمـ اًمٕمدو وم٠مراد ؾمٚمٌف ومٛمٜمٕمف ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد ويم٤من واًمٞم٤م قمٚمٞمٝمؿ، وم٠متك 

قمقُف سمـ ُم٤مًمؽ وم٠مظمؼمه وم٘م٤مل خل٤مًمد: ُم٤م ُمٜمٕمؽ أن شمٕمٓمٞمف ؾمٚمٌف؟ ىم٤مل: اؾمتٙمثرشمف ي٤م رؾمقل  رؾمقَل اهلل 

جزُت ًمؽ ُم٤م ذيمرت ًمؽ ُمـ رؾمقل اهلل- ىم٤مل: ادومٕمف إًمٞمف- ومٛمر ظم٤مًمد سمٕمقف ومجّر سمردائف صمؿ ىم٤مل: هؾ أن

هؾ أنتؿ شم٤مريمقن  --ٓ شمٕمٓمف ي٤م ظم٤مًمد ٓ شمٕمٓمف ي٤م ظم٤مًمد)وم٤مؾمتٖمْم٥م وم٘م٤مل:  ؟ ومًٛمٕمف رؾمقُل اهلل اهلل 

ومرقم٤مه٤م صمؿ نلم ؾم٘مٞمٝم٤م وم٠مورده٤م طمقو٤م  أو همٜماًم  زم أُمرائل؟! إٟمام ُمثٚمٙمؿ وُمثٚمٝمؿ يمٛمثؾ رضمؾ اؾمؽمقمل إسماًل 

(يمدره قمٚمٞمٝمؿومنمقم٧م ومٞمف ومنمسم٧م صٗمقه وشمريم٧م يمدره ومّمٗمقه ًمٙمؿ و
(2)

 ـها- 

                                      
، طملم أوم٤م  اهلل قمغم رؾمقًمف أن ٟم٤مؾم٤م ُمـ إنّم٤مر ىم٤مًمقا ًمرؾمقل اهلل ، ومت٤مم احلدي٨م قمـ أنس سمـ ُم٤مًمؽ،  (1٧6١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 يٖمٗمر اهلل ًمرؾمقل اهلل : ، يٕمٓمل ىمريِم٤م ويدقمٜم٤م، ُمـ أُمقال هقازن ُم٤م أوم٤م ، ومٓمٗمؼ يٕمٓمل رضم٤مٓ ُمـ ىمريش اح٤مئ٦م ُمـ اعسمؾ، وم٘م٤مًمقا

سمٛم٘م٤مًمتٝمؿ، وم٠مرؾمؾ إمم إنّم٤مر، ومجٛمٕمٝمؿ ذم ىم٦ٌم ُمـ أدم، ومل يدع ُمٕمٝمؿ  ُمـ دُم٤مئٝمؿ، ىم٤مل أنس: ومحدث رؾمقل اهلل وؾمٞمقومٜم٤م شم٘مٓمر 

- ىم٤مل ًمف وم٘مٝم٤مؤهؿ: أُم٤م ذوو مرائٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل، شُم٤م يم٤من طمدي٨م سمٚمٖمٜمل قمٜمٙمؿ»وم٘م٤مل:  أطمدا همػمهؿ، ومٚمام اضمتٛمٕمقا ضم٤م هؿ رؾمقل اهلل 

: يٖمٗمر اهلل ًمرؾمقل اهلل ومٚمؿ ي٘مقًمقا ؿمٞمئ٤م، وأُم٤م أن٤مس ُمٜم٤م طمديث ، يٕمٓمل ىمريِم٤م، ويؽمك إنّم٤مر، وؾمٞمقومٜم٤م شم٘مٓمر ُمـ ٦م أؾمٜم٤مهنؿ، وم٘م٤مًمقا

إ  أقمٓمل رضم٤مٓ طمدي٨م قمٝمدهؿ سمٙمٗمر، أُم٤م شمروقن أن يذه٥م اًمٜم٤مس سم٤مُٕمقال، وشمرضمٕمقا إمم رطم٤مًمٙمؿ »: دُم٤مئٝمؿ، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

: سمغم ي٤م رؾمقل اهلل، ىمد روٞمٜم٤م، وم٘م٤مل لؿ: ، ىم٤مش، ومقاهلل ُم٤م شمٜم٘مٚمٌقن سمف ظمػم ه٤م يٜم٘مٚمٌقن سمفسمرؾمقل اهلل  إٟمٙمؿ ؾمؽمون سمٕمدي أثرة »ًمقا

 -شقمغم احلقض ؿمديدة، وم٤مصؼموا طمتك شمٚم٘مقا اهلل ورؾمقًمف 

 -(٧١51) ُمًٚمؿصحٞمح  (2)
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ًمف سم٤مؾمتح٘م٤مىمف  اؾمتحؼ اًمًٚم٥َم، وأىمّر اًمٜمٌلُّ  ,احلٛمػمي اًمٞمٛمٜمل اعمددي,اًمرضمؾ  أن :وضمف اًمدًٓم٦م

عمّمٚمح٦م قم٤مرو٦م وهل هٜم٤م: اًمت٠مدي٥م  ا ٟمٔمرً  ؛ٓ شمٕمٓمف: سمدومٕمف إًمٞمف، صمؿ ُمٜمٕمف إي٤مه وىم٤مل ااًمًٚم٥م، وأُمر ظم٤مًمدً 

 واًمتٕمزير واًمتٜمٙمٞمؾ-

 ومٝمذا ومٞمف دًٓم٦م قمغم أؿمٞم٤م :

قمـ  ,واًمًٚم٥م همٜمٞمٛم٦م وومرٌع ل٤م,ف جيقز ًمقزّم إُمر ُمٜمع اًمٖمٜمٞمٛم٦م ٤م ٟمحـ سمّمدده، أقمٜمك أنُمُمٜمٝم٤م: 

 ُمًتح٘مٝم٤م عمّمٚمح٦م ديٜمٞم٦م سمّٞمٜم٦م-

 ُم٤م يدظمؾ ذم سم٤مب اًمتٕمزير واًمت٠مدي٥م سمٛمٜمع احلؼ اح٤مزم اعمًتحؼ-وُمٜمٝم٤م: 

ي٨م هذا ظم٤مّص سم٤مًمًٚم٥م، ًمقٓ أن قمٜمدٟم٤م أصال اقمتْمد سمف اًمٕمٛمقم ذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م يمٚمٝم٤م وهق طمد :وىمد ي٘م٤مل

 وًمٚمٛم٠ًمخ٦م سمح٨م أوؾمع ذم ُمقوٕمٝم٤م- -إنّم٤مر اعمت٘مدم، ُمع أنف جمرد اطمتامل-

ًٓ واعم٘مّمقد:  ، وٓ دمٕمٚمقا مّهٙمؿ اًمٖمٜمٞمٛم، وأصٚمحقا ذات سمٞمٜمٙمؿ وٓ ختاشم٘مقا اهلل أو وم٢من اًمديـ  ٦م؛تٚمٗمقا

ًمٜم٤م واجلٝم٤مد  ت٤مج ُمٜم٤م ذم هذه اعمرطمٚم٦م إمم سمذل وقمٓم٤م  وؾمامطم٦ٍم وؾمخ٤م ،  ت٤مج ُمٜم٤م إمم أن ٟمٌذل ُمـ أُمقا 

 وٟمٜمٗمؼ-

ُ  اجلٝم٤مد ووٓة  وم٢مُم٤م أن شمٙمقن اًمٖمٜم٤مئؿ هٜمققم٦م قمـ اجلٞمش ذم هذه اعمرطمٚم٦م إمم أن يِم٤م  اهلل، ويرى أُمرا

ومٝمذا لؿ ؛ـ أن ينمقمقا ذم ىمًٛم٦م اًمٖمٜم٤مئؿأُمر اعمج٤مهدي
(1)

- 

ئؿ عمًتح٘مٞمٝم٤م إن يم٤مٟمقا ُمٌدئٞم٤م ُم٤مؿملم قمغم اًمرأي أظمر، أو يرون سمٙمؾ طم٤مٍل أن شُمٕمٓمك اًمٖمٜم٤م ,وإُم٤م 

اؿ اًمٖمٜمٞمٛم٦م واًمٗمّمَؾ ذم إؾمالِب وزمُّ إُمر احل٤مض ذم ُمٞمدان اًم٘مت٤مل  ,هذه اعمرطمٚم٦م طمتك ذم ًْ أن يتقمم ىَم

أو إُمػم إقمغم، قمغم ُم٘مت٣م اًمنمع، ويًتٕملم ذم ذًمؽ سمٛمـ طمقًمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٞمٕمّرومقه يمٞمٗمٞم٦م 

 اًم٘مًٛم٦م-
  

 وٟمٛمر أن قمغم إؾمئٚم٦م سم٠مضمقسم٦م خمتٍمة، وسم٤مهلل آؾمتٕم٤مٟم٦م:
 

ايكضٜبٌ ٗ إهإ يٲخ٠ٛ إٓؿشٜٔ يًكبض  ؼاضتٓؿٝش ايع١ًُٝ تعضض بعض اؿ/ أثٓا٤ 1ؼ

 عًِٝٗ أٚ اٱفاب١ بِٗ، ؾُاسا ٜعًُٕٛ؟ ٌٖٚ شلِ إٔ ٜكاَِٖٚٛ ٚإٕ أؾن٢ سيو إٍ قتٌ اؿضاؼ؟

                                      
ؾ هق أومم إىمقال هذا اًمزُم٤من، وًمٕمٚمف أضمدر أن يرضمح ح٤م دظم ذم ُم٠ًمخ٦م وضمقب ىمًٛم٦م اًمٖمٜم٤مئؿ ظمالف يمٌػم، وًمٕمؾ ُم٤م اظمت٤مره اًمِمٞمخ  (٧)

 شاًمرظمّم٦م اًمٕمٛمٞمٛم٦م ذم أطمٙم٤مم اًمٖمٜمٞمٛم٦م»اعمقؾمقُم٦م سما:  ,ؿمٞمِخ اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ,قمغم هذه اعم٠ًمخ٦م ُمـ ُمًتجدات، واٟمٔمر رؾم٤مًم٦م اسمـ اًمٗمريم٤مح 

 ّمٚمح٦م ويٕمت٘مده ىمرسم٦م؛ وم٢مذا ومٕمؾ اعُم٤مم اًمقاضم٥ُم اًمٓم٤مقم٦مَ ُممم رأي اعُم٤مم يٗمٕمؾ ومٞمف ُم٤م يراه طمٙمؿ اًمٗمل  واًمٖمٜمٞمٛم٦م راضمع إ»طمٞم٨م ىم٤مل ومٞمٝم٤م: 

 -(١2)ص  ش٤من ومٕمٚمف ضم٤مئزا، وطمٙمٛمف ذم ذًمؽ ُم٤موًٞم٤م ٟم٤مومًذا، ويم٤من اًمتٍمف ذم شمٚمؽ إُمقال طمالٓ ؾم٤مئًٖم٤مؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ يم
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اًمذيـ هؿ يمٗم٤مٌر أصٚمّٞمقن، أو  شإثٞمقسمٞملم»٤مومرا سمّٞمٜم٤م إُم٤م اًمٜمّم٤مرى إطم٤ٌمش أنتؿ شم٘م٤مشمٚمقن قمدّوا يم

زٟم٤مدىم٦م ُمرشمدون يمٗمرة  ُمـ ضمٜمد احلٙمقُم٦م اًمّمقُم٤مًمٞم٦م اعمزقمقُم٦م اعم١مىمت٦م، وه١مٓ  ٓ ؿمؽ ذم أهنؿاعمرشمديـ 

ا ىمػ ذم صػ اًمٕمدّو ود  وم٘مت٤مًمٙمؿ ىمت٤مٌل ذقمّل واوح ضمكّم، ومٕمٜمدُم٤م شمٜمٗمذون قمٛمٚمٞم٦م ومٛمـ و ؛سمٞم٘ملم قمٜمدٟم٤م

الوم٤م أصال ذم ف سمال ؿمؽ، ٓ ٟمٕمٚمؿ ذم هذا ظمٚمتومٝمق ُمٝمدور اًمدِم ضم٤مئٌز ىم ؛ًمٙمؿ ُمـ ضب اًمٕمدوّ  ٤مًمٙمؿ وُم٤مٟمٕمً 

 ديٜمٜم٤م وذيٕمتٜم٤م-

هـ يٛمٜمع اعمج٤مهديـ ُمـ  ,يم٤محلراؾم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م,ٙمؿ قمغم هذا اًمذي هق ذم صػ اًمٕمدو وإٟمام احل

 ومٜم٘مقل: ؛ٞمف سم٤مًمٙمٗمر هق حمؾ اًمٜمٔمر واًمتٗمّمٞمؾاحلٙمؿ قمٚم --ٗمٞمذ قمٛمٚمٞم٤مهتؿ وضب اًمٕمدو اًمٙم٤مومرشمٜم

ومٝمذا يم٤مومٌر، وهذا  ؛ُمـ ىمت٤ملؿقمٜمٝمؿ ويٛمٜمع اعمج٤مهديـ  إن يم٤من  ُرس اًمٜمّم٤مرى اعمحتٚملم ويداومع ,

 واوٌح-

ومٝمذا ٓ ٟم٤ًمرع  (احلٙمقُم٦م اًمٕمٛمٞمٚم٦م اعم١مىمت٦م اعمرشمدة) رس ُم١مؾم٦ًم ُمٕمٞمٜم٦م شم٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م  وإن يم٤من ,

سمٖمض  --سمتٙمٗمػمه ٓطمتامل أنف ئمـ أنف  رس ُم١مؾم٦ًم قم٤مُم٦م )ُمٚمؽ قم٤مم، ُمٚمؽ ًمألُم٦م، ًمٚمِمٕم٥م، ًمٚمٌٚمد

ذم اًمٜم٤مس، ومٜمحـ ٓ ٟمٙمٗمر أُمث٤مل ه١مٓ  ُمـ اًمٜمٔمر قمـ احلٙمقُم٦م( ومٝمذا ٟمقٌع ُمـ اًمت٠مويؾ يمثػم اًمقضمقد 

أضمؾ هذا اًمٔمـ واًمت٠مويؾ اًمذي قمٜمدهؿ، إن يم٤مٟم٧م اعم١مؾم٦ًم اًمتل  رؾمٝم٤م همػم قمًٙمري٦م، يمٛمـ  رس 

أو ُمّمٚمح٦م شم٤مسمٕم٦م ًمقزارة اًمٙمٝمرسم٤م  أو اًمٜمٗمط واًمّمٜم٤مقم٦م واعمٞمٜم٤م  واعمٓم٤مر  ٤مُم١مؾم٦ًم اىمتّم٤مدي٦م أو سمٜمٙمً 

 وهٜم٤مك شمٗمّمٞمالت أظمرى-- -ُمثاًل 

  ، واحلٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر ر  مظمر--اًم٘متؾ ر واعم٘مّمقد:

 أن يٗم٘مف اعظمقة هذا اًمٗم٤مر. واًمتٛمٞمٞمز، وأنف ٓ شمالزم سملم اًم٘متؾ واًمٙمٗمر-ٓ سمد 

 ىمد ٟم٘متؾ اعمًٚمؿ، وىمد ٟمؽمك اًمٙم٤مومر، يمؾ ذًمؽ ًمف شمٗم٤مصٞمٚمف ذم حمٚمٝم٤م-

وم٢مذن ًمإلظمقة ذم ُمثؾ طم٤مًم٦م اًم١ًمال أن ي٘متٚمقا احل٤مرس أو يؽميمقا ىمتٚمف سمح٥ًم ُم٤م يرون وسمح٥ًم 

ٜمقن ىم٤مئٛمقن سم٠مُمر اهلل-- ووم٘مٝمؿ اهلل وؾمددهؿ-احل٤مل، وهؿ  ًِ  جم٤مهدون حم

و ت٤مـمقن ذم أُمر اجلّٝم٤مل اعم٤ًميملم ُمـ اًمٜم٤مس، وخيت٤مرون دائام دومع اجلٝمٚم٦م واعمت٠موًملم سم٤مًمتل هل 

أطمًـ ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا ُم٤م مل يٙمـ اًم٘متؾ ضوري٤م أو يم٤من شمرك احل٤مرس ي١مدي إمم وم٤ًمٍد وضٍر داظمٍؾ قمغم 

 واهلل أقمٚمؿ- -ضمٝم٤مدهؿ-
 

ؾإٓؿش قتٌ  ;ش ع١ًُٝ ٚاسز َِٓٗ باؽض ايع١ًُٝ ٚا٫ثٓإ ٓا١ٜ ي٘ٝ/ ث٬ث١ إخ٠ٛ سٖبٛا يتٓؿ2ؼ

 بإٓؿش أّ ٜؾذلى َع٘ فاسباٙ؟ ا( ؾٌٗ ٜهٕٛ ٖشا ايغًب خافٶاا٭ٖزاف ٚٚدز )عًبٶ

اًمًٚم٥م ًمٚم٘م٤مشمؾ وم٘مط، ًمٙمـ اًمًٚم٥م ًمف طمد، ومٕمٚمٞمٙمؿ أن شمٕمرومقا ُم٤م يدظمؾ ومٞمف وُم٤م ٓ، وهذا ُمًٌقط ذم 
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 قمٜمديمؿ وطمٞم٨م أنتؿ- وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ،وم٤مرضمٕمقا ل٤م، وطمٞم٨م اظمتٚمٗمتؿ ومٚمٞمحٙمؿ سمٞمٜمٙمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ يمت٥م اًمٗم٘مف

هذا أج٤مم زُم٤من، وأن اًمٌٜمدىمٞم٦م واعمًدس وُم٤م )ؾمالح اًم٘متٞمؾ: اًمًٞمػ واًمرُمح  وم٤مًمًٚم٥م يتٜم٤مول:

، ويدظمؾ ومٞمف ًم٤ٌمؾمف وطمذاؤه وطمزاُمف ويمؾ ُم٤م (ُمثال: ؾمؽمة واىمٞم٦م)، ويدظمؾ ومٞمف اًمدرع (ٛمٚمف ُمـ ؾمالح 

 س-يٚمٌ

، هذه ُم٠ًمخ٦م ظمالومٞم٦م، واًمٔم٤مهر أنف ,٤موُمثٚمف أن ًمق يم٤من يريم٥م ُمريمقسمً  ,ًمٙمـ هؾ يدظمؾ ومٞمف ومرؾُمف؟ 

 ٓ يدظمؾ ذم اًمًٚم٥م-

: ًمق وضمدٟم٤م اًم٘متٞمؾ واوٕم٤م ذم ضمٞمٌف أخػ يقرو، أو وهؾ يدظمؾ ومٞمف اح٤مل اًمذي يقضمد ذم ضمٞمٌف؟ ُمثاًل 

 ُمـ اًمًٚم٥م سمؾ شمرّد إمم اًمٖمٜمٞمٛم٦م- قمنمة مٓف يقرو، هؾ هل داظمٚم٦م ذم اًمًٚم٥م؟ اًمّمحٞمح أجْم٤م أهن٤م ًمٞم٧ًم

، ًمٙمـ (يًتح٘مقهن٤م)يمٚمٝمؿ يِمؽميمقن ذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م  ,اعمٕم٤مون واحلامي٦م واعؾمٜم٤مد,وم٤معمٜمٗمذ ُمع اًمرد  

 اًمًٚم٥م ًمٚم٘م٤مشمؾ-
 

، ؾٓؿش إٓؿش، ؾبإ اإغتڀًع رٍ إٓؿش ٖزؾڄ ../ ٖٓاى فُٛع١ اعتڀ٬ع ٚفُٛع١ تٓؿٝش3ؼ

يعٌُ؟ ٚع٢ً َٔ تهٕٛ ايز١ٜ؟ ٌٖٚ ٖٞ ؽب٘ خڀأ أّ أْ٘ يٝػ ٖٛ اشلزف، بعز قتً٘ باـڀأ، ؾُا ا

 خڀأ قض؟

وهل ُمٌّٞمٜم٦م ,، ومٗمٞمف واهلل أقمٚمؿ: اًمٙمٗم٤مرُة قمغم اًم٘م٤مشمؾ ,اجلٝم٤مد,ذا ىمتؾ ظمٓم٠م، وهق واىمٌع ذم احلرب ه

 ، واًمدي٦م قمغم قم٤مىمٚمتف ٕوًمٞم٤م  اعم٘متقل-,ذم يمت٤مب اهلل

ٜمد اًمذي يتٌٕمف، أي اجلامقم٦م، هٜم٤م هل ديقان اجل ,اعمج٤مهد اًمذي وىمع ُمٜمف اًم٘متؾ ظمٓم٠م,وقم٤مىمٚم٦م اًم٘م٤مشمؾ 

 وًمٞمًتٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم- -أي قمغم سمٞم٧م اح٤مل-

، وم٢من اؾمتٝم٤مٟمقا سم٤مًمدُم٤م  وم٢من اهلل شمٕم٤ممم يٕم٤مىمٌٝمؿ  وًمٞمٚمتزُمقا دائاًم  ٧ٌّم، وٓ يتًٝمٞمٜمقا ىمقة اًمتحري واًمتث

 وُيذّلؿ ويٗمِّمٚمٝمؿ، ُمع قم٘مقسم٦م أظمرة اًمتل هل أؿمد وأدهك وأُمّر، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل--

 ٙمؿ اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالم-ٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًم

 ومال أدري- ؟وأُم٤م هؾ قمغم اًمداّل ر ٌ 

ذم آصٓمالح، وإٟمام هٜم٤مك: اًم٘متؾ اًمٕمٛمد، واًم٘متؾ  شؿمٌف ظمٓم٠م»ًمٞمس هٜم٤مك ر  اؾمٛمف ُمالطمٔم٦م: 

 اخلٓم٠م، واًم٘متؾ ؿمٌف اًمٕمٛمد-

 واهلل أقمٚمؿ- -وهذا اًم٘متؾ اًمقاىمع صقرشمف ذم اًم١ًمال هق ُمـ ٟمقع ىمتؾ اخلٓم٠م-
 

ت ٚأعًش١، ٜكاتٌ بٗا ؽباب َكاتًٕٛ، ؾإسا غُٓٛا غ١ُٝٓ ؾهٝـ / ٖتًهات ْاع١ َٔ عٝاصا4ؼ

 تهٕٛ ايكغ١ُ بٌ اؾُاع١ اييت ًُو إُتًهات ٚإكاتًٌ ايشٜٔ باؽضٚا ايعٌُ؟
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 ىمدُم٧ُم ُم٘مدُم٦م ُمٝمٛم٦م ذم ُم٠ًمخ٦م اًمٖمٜمٞمٛم٦م--

 وقمغم يمؾ طم٤مل؛ ًمق يم٤من اظمتٞم٤مر اًم٘مٞم٤مدة هق شم٘مًٞمؿ اًمٖمٜم٤مئؿ وإقمٓم٤م ه٤م عمًتح٘مٞمٝم٤م، ومٞم٘م٤مل: هؾ اًمًٞم٤مرة

أو اًمدسم٤مسم٦م أو اعمدّرقم٦م أو اًمٓم٤مئرة يمذًمؽ، هؾ هذه اًمقؾم٤مئؾ اعمريمقسم٦م شم٘مقم ُم٘م٤مم اًمٗمرس ذم اًمٖمٜمٞمٛم٦م 

 ومتًتحؼ ؾمٝمٛمل اًمٗمرس؟

 هذه ُم٠ًمخ٦م حمتٛمٚم٦م، واظمتٚمٗم٧م ومٞمٝم٤م مرا  اًمٕمٚمام  اعمٕم٤مسيـ، وم٤مهلل أقمٚمؿ-

ؾ اًمدسم٤مسم٤مت وهذا يِمٌف أن يٙمقن همػم ُمقضمقد أن، سم اعم٘م٤مشمؾ ي٘م٤مشمؾ سمًٞم٤مرشمف ودسم٤مسمتف--هذا ًمق يم٤من 

واًمًٞم٤مرات واًمٓم٤مئرات هل ًمٚمجامقم٦م أو ًمٚمدوًم٦م، وقمٚمٞمف ومٚمٞمس ل٤م ُم٤م ًمٚمٗمرس، واهلل أقمٚمؿ، وًمق يم٤من ل٤م 

 وم٢مٟمف راضمع إمم ُم٤مًمٙمٝم٤م وهق هٜم٤م اجلامقم٦م، ومٝمق نّمٞمؾ طم٤مصؾ-

 واهلل أقمٚمؿ- -وم٢مذن ًمٞمس ًمٚمٛم٘م٤مشمؾ إٓ ؾمٝمٛمف ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م قمغم طم٥ًم اًم٘مًٛم٦م-
  

عاصى ٚبعنِٗ ٫ ٜباؽض ٫ْؾػاشلِ َُٗات أخض٣ / أعنا٤ ٗ سضن١ بعنِٗ ٜباؽض ا5ٕؼ

ْاع١ٝ، نذُع إعًَٛات ٚػٗٝظ ايػظا٠ ٚفٝا١ْ ايغٝاصات ٚا٭عًش١، ؾٌٗ ٜغِٗ يػرل 

 إؾاصنٌ أّ ٫؟

ُيًَٝمؿ ًمٙمؾ ُمـ يم٤من ذم اجلٞمش، وُمٜمف اًمرد  وآؾمتٓمالع واحلراؾم٦م وهمػمه٤م، وإذا همٜمٛم٧م اًمني٦ُم ُمـ 

ل٤م ؾمٜمٌد وُمٚمج٠م شمٚمج٠م إًمٞمف وشمٗمل  إًمٞمف إذا أص٤ما٤م ر  وشمت٘مقى سمف، اجلٞمش، واجلٞمُش ورا ه٤م سمحٞم٨م هق 

 وم٢من اجلٞمش يمٚمف ُمع اًمني٦م ذيم٤م  ذم إرسمٕم٦م أمخ٤مس-

هذا حمؾ ٟمٔمر وخيتٚمػ سم٤مظمتالف إطمقال ؛ أطمقال اجلامقم٤مت  ًمٙمـ هؾ اجلامقم٦م يمٚمٝم٤م ُمٜمزًم٦م اجلٞمش؟

 وُمٞم٤مديٜمٝم٤م-

أهن٤م يمٚمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م اجلٞمش، ومٞمام ئمٝمر زم، واًمٖم٤مًم٥م ذم اجلامقم٤مت اًمّمٖمػمة اًمتل مت٤مرس طمرب قمّم٤مسم٤مت 

 واهلل أقمٚمؿ-
 

 ٣ بعض ؽباب اؿضن١ ٗ َهإ ؽب١ْٗؿقٌ َٓٗا، ثِ إْ٘ صأا/ عنٛ َٔ اؿضن١ 6ؼ

ؾأؽاص إٍ ايعزٚ إٔ اسشصٚا، ؾٌٗ ٜعتدل سيو  ;ؾٛٔ أِْٗ ٜضٜزٕٚ تٓؿٝش ع١ًُٝ (َٓڀك١ ايعزٚ)

 ػغغا َٓ٘؟

 ٤مطمٌف قم٘مقسم٦م اجل٤مؾمقس-ٟمٕمؿ هذا ُمـ اًمتجًس ًمٚمٕمدو سمال ؿمؽ، ويًتحؼ ص

 هذا حمؾ سمح٨م!- --٤مأجًْم  ا وأظمِمك أن يٙمقن يم٤مومرً 

ُمـ اعمٚم٦م  ٤مأيمؼم خمرضًم  ا واحلؼ أن ُم٠ًمخ٦م اجلقؾم٦ًم وُم٠ًمخ٦م ُمٔم٤مهرة اًمٕمدو وُمٕم٤موٟمتف اعمٕمدودة يمٗمرً 

 سمٞمٜمٝمام سمٕمُض اًمتداظمؾ، وأطمٞم٤مٟم٤م يّمٕم٥ُم اًمٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام، ومُٞماحت٤مط ذم ذًمؽ، واهلل أقمٚمؿ-
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قمغم اًمٕمدو قمْمقا ؾم٤مسم٘م٤م ذم احلريم٦م صمؿ اٟمٗمّمؾ شم٠مثػٌم ذم اعم٠ًمخ٦م، وًمٞمس ًمٙمقن هذا اًمِمخص اعمِمػم 

ٍل ًمٚمٕمدو واىمٌػ ذم  وىمد يٙمقن ُم٘مّمقد اعظمقة ُمـ ذيمر هذا ذم اًم١ًمال أنف ىمريٜم٦م قمغم أن هذا اًمِمخص ُمقا

، حم٤مرٌب ًمٚمٛمج٤مهديـ اًمذيـ اٟمٗمّمؾ قمٜمٝمؿ، ومٝمذا حمتٛمؾ ًمٙمٜمف ًمٞمس سم٘م٤مـمع طمتك ٤مصػ أقمدا  اهلل رأؾًم 

 ف وأومٕم٤مًمف اًمث٤مسمت٦م اعمًتٞم٘مٜم٦م-يٌلَم ذًمؽ ًمٙمؿ ُمـ طم٤مًم

أن اًمذي ئمٝمر أنف إن يم٤من اًمِمخُص ضمّس ًمٚمٕمدو ُمرة واطمدة، أو ُمرشملم ُمثال أو طمتك  واحل٤مصؾ:

اف ُمٔم٤مهرة واوح٦م  ًّ سم٦ٍم أو ـمٛمٕم٤م ذم دٟمٞم٤م، ومل يٙمـ ذم ضم ُمرات ىمٚمٞمٚم٦م قمغم ومؽمات ُمت٤ٌمقمدة ًمٖمرٍض ُمـ ىمرا

أو دًٓمتٝمؿ قمغم نرك ًمٚمٛمًٚمٛملم ذم  ًمٚمٙمٗم٤مر قمغم اعمًٚمٛملم، سمؾ هل ُمـ ضمٜمس نذيرهؿ ُمـ اعمًٚمٛملم

 ادم٤مهٝمؿ أو ٟمحق ذًمؽ، ومٝمذا ضم٤مؾمقس-

يمٕمْمق آؾمتخ٤ٌمرات لؿ،  ا وأُم٤م إن يم٤من اًمِمخص يِمتٖمؾ ُمع اًمٕمدّو قمٛمٞمال لؿ دائام وُمًتٛمرً 

واًمٕمٛمٞمؾ اًمٙم٤مُمؾ يمح٤مل اًمٕمٛمال  اعمٕمرووملم اًمٞمقم، ومٝمذا ٓ ٟم٘مقل إٟمف ضم٤مؾمقس، سمؾ هذا ُمٜمٝمؿ، يم٤مومٌر 

ٍل لؿ، وهق   واهلل أقمٚمؿ- - ُمٝمَدر اًمدم وٓ يمراُم٦م-ُمثٚمٝمؿ، ُمقا

 ًٓ  وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد واًمف وصحٌف- ا ومظمرً  واحلٛمد هلل أو

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 

 قمٓمٞم٦م اهلليمتٌف اًمِمٞمخ. 

 ـها٧626إرسمٕم٤م  ُمٜمتّمػ رسمٞمع أظمر 

 

  



 

 

 

 «أثً يصؼت انكززي»أسئهخ األخ 
 

 

ًمٚمِمااٞمخ  شأيب ُمّماإم٥م اًمٙمااردي»، ُمقضمٝماا٦م ُمااـ إخ ُمااـ ىمٌااؾ٦م مل شُمٜمِمااار أرسمٕماا٦م أؾماائٚم٦م ظم٤مصاا] 

ئكم أيب»، وصااٚمتٜم٤م ُمااـ اًمِمااٞمخ قمٓمٞماا٦م اهلل  ، وهاال ُمًاا٤مئؾ طمٗمٔمااف اهلل ورقماا٤مه شاحلًااـ اًمااقا

 [-٧61١ذم: رسمٞماااااع أظمااااار  يُمتٌااااا٧موىماااااد ذم اًمٌٞماااااقع،  أظمااااارىاًمتقطمٞماااااد واًمٕمٚماااااؿ ووم٘مٝماااااف، وذم 

 

   
 

 خف وصحٌف وُمـ اهتدى اداه-احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وم
 

 ٫ َعبٛر عل إ٫ اهلل؟« ٫ إي٘ إ٫ اهلل»ايغ٪اٍ ا٭ٍٚ: ٌٖ أْع ايعًُا٤ ع٢ً إٔ َع٢ٓ 

 

ىماد أواع ٓ اًمٕمٚماامُ  وم٘ماط سماؾ يماؾُّ قم٘ماال  اعمٙمٚمٗمالم هاـ سمٚمٖماتٝمؿ هاذه  ؛: ٟمٕماؿاٌخٛاة ٚثبهلل اٌّضزؼبْ

ٛماااا٦م اًمٓمٞمٌاااا٦م يمٚمٛماااا٦م اًمتقطمٞمااااد ويمٚمٛماااا٦م اًمٙمٚمٛماااا٦م قمااااغم ذًمااااؽ، وٓ ؿمااااؽ وٓ رياااا٥م أن هااااذا هااااق ُمٕمٜمااااك هااااذه اًمٙمٚم

وماا٢من  ؛ورؾماا٤مًمتف ُمااـ اًمااديـ وُمااـ سمٕمثاا٦م حمٛمااٍد  ٤مي٘مٞمٜمٞماا٤م وضورًياا اعظمااالص، هااذا ُم٘مٓمااقع سمااف، ُمٕمٚمااقٌم قمٚماااًم 

وهاؿ اعمًاٚمٛمقن اعم١مُمٜماقن، وهاـ صادوا قمٜمٝما٤م ويمٗماروا اا٤م ومل  وٞمع اًمٕم٘ماال  هاـ اؾماتج٤مسمقا ًمادقمقة حمٛماٍد 

ٖماال ًمااف اًمٕمٌاا٤مدُة وطمااده ٜمٌٓ ُمٕمٌااقد سمحااؼ شمش:  إ  إٓ اهللٓ»يًااتجٞمٌقا ًمااف وهااؿ اًمٙماا٤مومرون، يٕمٚمٛمااقن أن ُمٕمٜمااك 

، وهاااااق اهلل رب اًمًاااااٛمقات وإرض ورب يماااااؾ ر  وظمااااا٤مًمؼ اخلٚماااااؼ ورازىمٝماااااؿ ٓ ذياااااؽ ًماااااف إٓ اهلل 

سُمٕماا٨م سمااذًمؽ ودقماا٤م إًمٞمااف اخلٚمااؼ وأُماارهؿ سمااف وهناا٤مهؿ قمااـ   اوحمٞمااٞمٝمؿ وهٞمااتٝمؿ، ووااٞمُٕمٝمؿ يٕمٚمٛمااقن أن حمٛماادً 

٤مب واًمًاااٜم٦م وُمااا٤م ذم ُمٕمٜم٤ممهااا٤م وًمٖمااا٦م اًمٕمااارب اًمتااال ضمااا٤م  اااا٤م هاااذا اًماااديـ ريٕم٦م، واًمٙمتااااومٙماااؾ اًماااديـ واًمِمااا ؛واااده

داًمااا٦م قماااغم ذًماااؽ، ٓ يٗمٝماااؿ ُمٜمٝمااا٤م قم٤مىماااؾ ؾماااقى ذًماااؽ وٓ يٛمٙماااـ أن ُيٗمَٝماااؿ ُمٜمٝمااا٤م إٓ  وهااذا اًمرؾماااقل اخلااا٤مشمؿ 

يّص، سماااؾ إذا اٟم٘ماااؾ إوااا٤مع ًمٗمٔماااّل ٟمااا ٤مت ذم اًمقضماااقد، وماااال ُ تااا٤مج ومٞماااف إممومٝماااذا أُماااٌر ُماااـ أوواااح اًمقاواااح --هاااذا

وا٤مع ًمٚمٕمٚماام  قمااغم هاذا قماغم ـمري٘ما٦م طمٙم٤ميا٦م اعو٤مقما٤مت ذم يمتاا٥م اًمٗماروع وما٢من هاذا ُيَٕماّد ُمااـ شمٓمٚما٥م أطماٌد ٟم٘ماؾ إ

ٝما٤م،  اًم٘مّمقر ذم ًمٖم٦م أهؾ اًمٕمٚمؿ، إذ ومٞمف هتقيـ وشم٘مٚمٞماؾ لاذه اعمًا٠مخ٦م اًمٞم٘مٞمٜمٞما٦م اًمٙماؼمى وىمّماقٌر قماـ إيٗم٤مئٝما٤م طم٘م 

 و مل يٜم٘مؾ-هؾ ٟم٘مؾ ومٞمف إو٤مٌع أ :ومٝمذا ٓ ي٘م٤مل ومٞمف
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د: أن هااااذا اًمٚمٗمااااظ  وهااااق اعمحٙماااال ذم  ,يمٚمٛماااا٦م اًمتقطمٞمااااد,ر لااااذه اًمٙمٚمٛماااا٦م اًمٕمٔمٞمٛماااا٦م ااعمٗمًااااوإن يماااا٤من اعماااارا

هاااؾ هاااق جمَٛماااٌع قمٚمٞماااف، ومٝماااذا يماااذًمؽ ٓ ُ تااا٤مج إًمٞماااف ٕن ًمٗماااظ اع  واواااٌح ُمٕمٜمااا٤مه ذم اًمٚمٖمااا٦م وواااقَح  ؛اًمًااا١مال

دٍف ًمف يٗمّنه هق  شمر ُمـ ًمٖم٦م اًمٕمرب، وأىمرب ًمٗمٍظ ُمرا  ش-اعمٕمٌقد»اًمٌدهيٞم٤مت اعمٜم٘مقًم٦م سم٤مًمتقا

 وهق اعمٕمٌقد، واًمت٠مّخف هق اًمتٕمٌد واًمٕم٤ٌمدة-وم٤مع  ُمٕمٜم٤مه اح٠مخقه، 

سماااا٠من  وهاااق احل٘مٞماااؼ واجلاااديرُ ,ٓ ُمااا٠مخقه أي ُمٕمٌااااقد، أي سمحاااّؼ ش: ٓ إ  إٓ اهلل»ومٛمٕمٜماااك يمٚمٛمااا٦م اًمتقطمٞماااد 

ٌَُده اخلٚمُؼ   ، إٓ اهلل شمٕم٤ممم-,َيٕم

 اطمتٞم٩م إمم هذا اًمتٗمًػم ًمالطمؽماز ُمـ أل٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م اعمدقم٤مة-ش أي سمحؼ»وىمقًمٜم٤م: 

إٌ ، وهااؿ يٕمٌدوٟمااف، ويمااذًمؽ  شاًمااالت»باا٤م لاا٥ٍم وأُمٞماا٦م سمااـ ظمٚمااػ وأؿماا٤ٌمهٝمؿ ي٘مقًمااقن: وماا٢من أباا٤م ضمٝمااٍؾ وأ

ٌَؾ»و شُمٜم٤مة»و شاًمٕمزى»  وهمػمه٤م- شُه

 والٜمدوس ي٘مقًمقن: هذه اًمٌ٘مرة إٌ -

وقمٌااااادة اًمِماااااٛمس واًم٘مٛمااااار وإؿماااااج٤مر وإطمجااااا٤مر وإهنااااا٤مر واًمٗماااااروج وهمػمهااااا٤م ي٘ماااااقل يماااااؾ واطماااااٍد ذم 

 إٟمف إٌ - :ُمٕمٌقده

ٟمٗماس إُمار ًمٞمًا٧م مخٝما٦ًم، سماؾ هال خمٚمقىما٤مت ُماـ خمٚمقىما٤مت اهلل شمٕما٤ممم، وإمٞمٗم٦م  ومٙمؾ هذه ذم احل٘مٞم٘م٦م وذم

ومٝماؿ يماا٤مذسمقن  ؛قما٤مضمزة وم٘ماػمة طم٘ماػمة، واهلُل شمٕماا٤ممم هاق اًماذي ظمٚم٘مٝما٤م وأوضمااده٤م وُمتاك ُما٤م ؿما٤م  أُم٤مهتاا٤م وأهٚمٙمٝما٤م

  ۅژ ذم زقمٛمٝمؿ أهن٤م مخٝم٦م وشمًٛمٞمتٝمؿ ل٤م مخٝم٦ًم، ظم٤مـمئقن وا٤مًمقن، ولاذا ضما٤م  ذم يماالم اهلل شمٕما٤ممم جم٤مدًما٦ًم لاؿ:

 -[21اًمٜمجؿ: ] ژۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ

٦م اعمزقمقُمااا٦م اعمااادقم٤مة اعمٙمذوسمااا٦م، ومٝماااؿ واواااٌح ُمٕمٜمااا٤مه، وأناااف ٟمٗمااال ًمٙماااؾ شمٚماااؽ ألاااش ٓ إ  إٓ اهلل»وم٘مقًمٜمااا٤م 

، ومٙمالُمٜم٤م ٟماص ذم شمٙماذيٌٝمؿ ورد ىماقلؿ شي٘مقًمقن: ُهٌؾ إ ، وٟمحـ ٟم٘مقل: ٓ إ  إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف

إٓ اعمًااااتثٜمك وهااااق اهلل، وم٘مااااط ٓ همااااػم، ؾمااااٌح٤مٟمف وشمٕماااا٤ممم  اهؿ وٟمٗماااال أن يٙمااااقن رٌ  ًه ُمااااـ دقمااااق واًمااااؼما ة

 وشم٘مّدس-

 أبق ضمٝمؾ ي٘مقل: هٌؾ إ - ٟم٘مقل ًمف: ٓ إ  إٓ اهلل وطمده-

 والٜمدود ي٘مقل: اًمٌ٘مرة إ - ٟم٘مقل ًمف: ٓ إ  إٓ اهلل وطمده-

 وهٙمذا--

 وح-ولذا ومٝمذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم هل ٟمٗمل وإصم٤ٌمٌت، يمام هق وا

هذه هل اًمتل يًٛمٞمٝم٤م قمٚمام  اًمٜمحق ٓ اًمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمجاٜمس، وهال ٟماص ذم ٟمٗمال ضماٜمس ُمادظمقل٤م إذا ش ٓ»وم٢من 

ذم ُمقواع  ,ذم ُمثاؾ يمٚمٛما٦م اًمتقطمٞماد,وُمـ واوم٘مف ُمع ُمدظمقل٤م اعمٗمارد اعمٌٜماّل  شؾمٞمٌقيف»سُمٜمل ُمٕمٝم٤م، وهل قمٜمد 
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ـٌ أو ُمقضماقٌد، أي سمحاّؼ، أو  اًمرومع قمغم آسمتدا ، وظمؼُمها٤م حماذوٌف وهاق إُما٤م يماقٌن قما٤مّم، واًمت٘مادير: ٓ إ َ  يما٤مئ

د هااق اعصمٌاا٤مت قمااغم ؾمااٌٞمؾ احلّماا ، صمااؿ اؾمااتثٜمك ٕن اعماارا ر، ايمااقٌن ظماا٤مص  واًمت٘ماادير ٟمحااق: ٓ إَ  طمااؼ  أو سمحااؼ 

 - واهلل أقمٚمؿ--وم٘م٤مل: إٓ اهلل، وم٤معمًتثٜمك ُمرومقع قمغم اًمٌدل ُمـ اعمًتثٜمك ُمٜمف ٕن اًمٙمالم شم٤مٌم ُمٜمٗمل

مم هااذا اًمتٗمًااػم عمزيااد اًمتقوااٞمح، ٕنااف ي٘ماا٤مل ًمٜماا٤م: ىمااد ىمٞمااؾ إن رح لاا٤م ٟمحتاا٤مج إاقمٜمااد اًمِماا ؛وقمااغم يمااؾ طماا٤مل

م يمثااػمون، ومٜم٘مااقل: شمٚمااؽ مخٝماا٦ٌم سم٤مـمٚماا٦م يم٤مذسماا٦م ُماادقم٤مة زورً  ، وهاال ذم اهٜماا٤مك أؿمااٞم٤م  يمثااػمة هاال مخٝماا٦م قمٌااده٤م أىمااقا

 -إًمخ احل٘مٞم٘م٦م ًمٞم٧ًم مخٝم٦م--

 إٓ اهلل شمٕم٤ممم- ,أي سمحؼ  ,ومٜم٘مقل: ٓ إ  إٓ اهلل ُمٕمٜم٤مه٤م: ٓ ُمٕمٌقَد 

م , احل٘مٞم٘ماااا٦م وذم ٟمٗمااااس إُماااار إٓ اهلل شمٕماااا٤ممم، ويمااااؾ ُماااا٤م ؾُمااااّٛمل ًه أي: ٓ إ  ذم  ؾمااااامه ىمااااقٌم ُمااااـ إىمااااقا

 همػَم اهلل ومٝمق يمذٌب وزوٌر ووالٌل- ,اًمْم٤مًم٦م

هااذا ُمٕمٜم٤مهاا٤م، وهااذا يمااام ىمٚماا٧ُم ًمااؽ ىمٓمٕمااّل اًم٘مٓمٕمٞماا٤مت وي٘مٞمٜمااّل اًمٞم٘مٞمٜمٞماا٤مت، وًمااٞمس ذم اًمقضمااقد أووااح وٓ 

 أبلم ُمٜمف-

ااف اًمٗمٓمٜمااقن أهااُؾ الداياا٦م ُمااـ اًمٕمٚماا ٌّ ااوإٟمااام ٟم ًّ ًمتقطمٞمااد ر ُمااـ اعمٜمتًااٌلم إمم اًمٕمٚمااؿ يمٚمٛماا٦م ااام  قمااغم ظمٓماا٢م ُمااـ وم

 سم٘مقًمف: ٓ رب  إٓ اهلل-

ٕناف ًماٞمس اعم٘مّماقُد سمٙمٚمٛما٦م اًمتقطمٞماد ٟمٗمال اًمرسمقسمٞما٦م قماـ هماػم  ؛وسمّٞمٜمقا أن شمٗمًػم اع  سم٤مًمرب هماػُم صاحٞمٍح 

ًمْػ ومٞماف أطماٌد هاـ اهلل وإصم٤ٌمهت٤م هلل وطمده، وم٢من هذا ُمٕمٜمًك صحٞمٌح سمال ؿمؽ، ًمٙمٜمف ًمٞمس هاق اعم٘مّماقد إذ مل خيا٤م

إًمااٞمٝمؿ، ٓ أبااق ضمٝمااؾ وٓ همااػُمه، وماا٢مهنؿ يمٚمٝمااؿ ُم٘ماارون أن اهلل شمٕماا٤ممم هااق راااؿ سمٛمٕمٜمااك أنااف هااق  سُمِٕماا٨َم اًمٜمٌاال 

زه ر  وهاااق أيماااؼم وأىماااقى ُماااـ يماااؾ اخلااا٤مًمؼ اًمٌااا٤مرئ اًماااراز. اعمحااال واعمٛمٞمااا٧م اًماااذي يااادسمر إُمااار وٓ يٕمجااا

ٌا٤مدة هاذا اًمارب  وطماده ٓ ذياؽ ًماف، وما٢مهنؿ إًمخ وهٙمذا أيمثُر إُماؿ ي٘ماّرون سماذًمؽ، إٟماام ظما٤مًمٗمقه ذم قم --ر 

ريمل اًمٕماارب، ولااذا اوقمٌاادوا همااػَمه، أو قمٌااده همااػمه ُمٕمااف، وهااذا اًمثاا٤م  يماا٤من إيمثاار ذم ُمِماا ٤مإُماا٤م مل يٕمٌاادوه رأؾًماا

 يمثر ذم ًم٤ًمن اًمنمع شمًٛمٞمتٝمؿ سم٤معمنميملم-

ٕمٜماك اع  هاق صمؿ إن اًمٚمٗمظ ٓ يٕمٓمل اعمٕمٜمك اًمذي ذيمره اعمخٓمئقن اعمِم٤مر إًماٞمٝمؿ، يماام سمٞمٜما٤مه أقمااله، وما٢من ُم

 اح٠مخقه أي اعمٕمٌقد، وًمٞمس ُمٕمٜم٤مه اًمرب، وومرٌ. سملم ُمٕمٜمك اًمرب وُمٕمٜمك اع  ذم اًمٚمٖم٦م-

ريملم سم٤مًمرسمقسمٞماا٦م عصمٌاا٤مت اع ٞماا٦م )إًمقهٞماا٦م( ذم مياا٤مت يمثااػمة ُمااـ اًمٙمتاا٤مب اقمااغم اعمِماا ولااذا  اات٩م اهلل 

ررهؿ سمرسمقسمٞمتاااف شمٕمااا٤ممم وًمااائـ ؾمااا٠مختٝمؿ ُماااـ ظمٚماااؼ يماااذا ًمٞم٘ماااقًمـ اهلل، وم٢مٟماااف ي٘مااا :اًمٕمزياااز ُمثاااؾ أيااا٤مت اًمتااال ومٞمٝمااا٤م

 ًمٞمتقصؾ ا٤م إمم إصم٤ٌمشمف شمٗمرده سم٤مؾمتح٘م٤م. اًمٕم٤ٌمدة ؾمٌح٤مٟمف-

   ﮴   ﮳   ﮲   ۓ    ۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ    ہ    ہ   ۀ   ۀ ژيم٘مقًماااااف شمٕمااااا٤ممم:  
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                        ﯁   ﯀   ﮿   ﮾   ﮽    ﮼    ﮻   ﮺   ﮹   ﮸       ﮷   ﮶   ﮵

 -[اًمزُمر] ژ

   ىئيئ   مئ   حئ    جئ        ی   ی   ی   ی   ىئىئ   ىئ   ېئ ژوهمػمهااااا٤م ُماااااـ ميااااا٤مت اعمح٤مضمااااا٦م يم٘مقًماااااف شمٕمااااا٤ممم: 

           ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ     ڀ   ڀ   ڀ   پپ     پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ    خت   حت   جت   يب   ىب   خبمب             حب   جب

 -[إنٕم٤مم] ژ   ٿ   ٿ   ٿ

   ژ       ڈ    ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ      چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ ژوىمقًمااااااااف: 

 -[يقٟمس] ژ   گ   گ     گ   کگ   ک   ک   ک   ڑڑ   ژ

 [مل قمٛمران] ژ   ائ   ى   ى   ې    ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ ژ: وىمقًمف قمغم ًم٤ًمن قمٞمًك 

اا  ً  واهلل,إٓ اهلل ومٝماااق خمٓماائ، ًمٙمااـ اًمااذي ئمٝمااار  سم٘مقًمااف: ٓ ربش ٓ إ  إٓ اهلل»ر اواحل٤مصااؾ أن َُمااـ وم

 : ىمًامن أهنؿ ,أقمٚمؿ

دٌف ًمااإل ، وماا٠مرادوا  خمٓمئااقن ذم اًمتٗمًااػم ىمًااؿٌ  ًمٚمجٛمٚماا٦م اًمنماايٗم٦م، وؾماا٥ٌم ظمٓماائٝمؿ فمااٜمٝمؿ أن اًماارب ُماارا

دوم٦م شمٌّٞمٜمٝم٤م وم٤مظمت٤مروا يمٚمٛم٦م  ٌّٝماقا ًمٚمٗمار. ًمٗمٓمٜماقا ش رب»شمقوٞمح يمٚمٛم٦م اع  سمٙمٚمٛم٦م ُمرا ومٜمت٩م هذا اخلٓم٠م، وًمق شمٜم

 قا اًمٚمٗمظ-واٟمتٌٝمقا وصحح

اعمٜمتًااااٌلم ًمٚم٘مٌٚماااا٦م ُمااااـ همااااالة اعمتّمااااقوم٦م وٟمحااااقهؿ أو ُمااااـ أهااااؾ اًمٙمااااالم واًمٗمٚمًااااٗم٦م  وىمًاااٌؿ ُمااااـ اًمزٟم٤مدىماااا٦م

ُدهؿ أن هاااااذه اًمٙمٚمٛمااااا٦م اًمٓمٞمٌااااا٦م ُمٕمٜم٤مهااااا٤م اقمت٘مااااا٤مد أناااااف ٓ رب ًمٚمقضماااااقد إٓ اهلل شمٕمااااا٤ممم،  ؛واعحلااااا٤مد ومٝمااااا١مٓ  ُمااااارا

ه ه وطمادَ هاؾ قمٌادَ  :قماـ ىمْماٞم٦م وضمٕمٚمقا ذًمؽ هم٤مي٦م اًمتقطمٞمد، ومٛمـ أىمّر سمف ومٝمق ُمقطّمٌد ذم زقمٛمٝماؿ، سم٘مٓماع اًمٜمٔمار

ُماا٦م ُمٕم٤مٟماادون  ,اًمااذيـ ي٘مقًمااقن ذًمااؽ ويٕمت٘مدوٟمااف,ٓ ذيااؽ ًمااف واًمتاازم سمااذًمؽ أو ٓ، وهاا١مٓ   يمٗماا٤مٌر وٓ يمرا

، ٟمٕماااقذ سمااا٤مهلل ُماااـ ؾماااق  طمااا٤ملؿ وُم٘مااا٤ملؿ ظمااا٤مرضمقن قماااـ ديٜماااف اًماااذي سمٕمثاااف سماااف اهلل  حااا٤م ضمااا٤م  سماااف اًمرؾماااقل 

 واهلل اعمقومؼ، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل- -وقم٤مىمٌتٝمؿ-

  
 

ٌٖ ٖشا ايه٬ّ فشٝض بٗشا اٱط٬م أّ  ;«ايعامل يًعاَٞ نايزيٌٝ»ايغ٪اٍ ايجاْٞ: قٌٝ 

 ؾٝ٘ تؿقٌٝ؟
 

ٌُاف : ىمد ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمام  إن ومتاقى اعمٗمتال أو اًمٕما٤مملِ اٌخٛاة ُدهؿ أن اًمٕما٤مُمل  واضم  يما٤مًمٜمّص ًمٚمٕما٤مُمّل، وُمارا

ريٕم٦م، ٕن اًمٕمااا٤مُمّل ٓ يٗمٝماااؿ اُماااـ اًمِماااومااا٢مذا أومتاااقه ومااا٢من ومتاااقاهؿ سم٤مًمٜمًااا٦ٌم ًماااف سمٛمٜمزًمااا٦م اًماااٜمص  ؛أن يًااا٠مل اًمٕمٚماااام 

 -٤ماًمٜمّمقص وُمٕم٤م  أخٗم٤مفمٝم٤م ودٓٓهت٤م، أو ٓ يٗمٝمؿ اًمٚمٖم٦م ُمثال ًمٙمقٟمف أقمجٛمٞمً 

ز اًمت٘مٚمٞمااد اعمٌّٞمٜماا٦م ذم ُمقاـمٜمٝماا٤م ُمااـ يمتاا٥م اوهااذا اعمٕمٜمااك صااحٞمٌح، سمِماا روـمف، وهاال ذوط صااح٦م أي ضمااقا
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 إصقل-

 -[اًمٜمحؾ] ژٺٺٺ ٺ   ڀڀڀڀ ژىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 -[52اًمٜم٤ًم : ] ژی ی  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 واهلل أقمٚمؿ-

 
 

ٌٖٚ ٖٓاى ؾضم بٌ  ؟- ايغٝاص -ايغ٪اٍ ايجايح: ٌٖ هٛط بٝع ٚؽضا٤ اشلاتـ إٛباٌٜ 

إٛباٌٜ ايشٟ ْغتڀٝع إٔ ْغتعًُ٘ ٭خش ايتقاٜٚض ٚتغذٌٝ ايقٛت ٚا٭ؾ٬ّ ٚبٌ ايشٟ 

 ٚؽضا٤ٙ ٗ بًزْا؟٫ ٜٛدز ؾٝ٘ ٖشٙ اٱَهاْٝات، إ٫ ا٫تقاٍ، أققز بٝع٘ 
 

سمٞمع وذا  ال٤مشمػ اعمقسم٤ميؾ اًمذي ًمٞمس ومٞمف يمٛمرا )مخاف اًمتّماقير( ٟمرضماق أناف ضما٤مئز إن ؿما٤م  اهلل، : اٌخٛاة

ُم٤م مل ُيٕمَرف أن اعمِمؽمي يًتٕمٛمٚمف ذم ُم٤م ٓ  ؾ، ٕن اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف أنف مخ٦ٌم شمًاتٕمٛمؾ ذم ُمٌا٤مح ضما٤مئز وُمّماٚمح٦م 

 ًمٚمخٚمؼ وهق آشمّم٤مل سملم اًمٜم٤مس ًم٘مْم٤م  ُمّم٤محلٝمؿ-

، ومٝمااااذا يٜمٌٖماااال آطمتٞماااا٤مط ذم سمٞمٕماااف سمِمااااٙمؾ أيمااااؼم، ومااااال أرى ُيٌاااا٤مع إٓ عمااااـ قُماااارف أنااااف أُمااا٤م  اًمااااذي ومٞمااااف يمٛماااارا

 واهلل أقمٚمؿ- -يًتٕمٛمٚمف ذم ظمػٍم-

 
 

ايغ٪اٍ ايضابع: ٌٖ أٖتِ بكضا٠٤ ايهتب ايؾضع١ٝ أّ أٖتِ بإعار٠ ايزٚصات اييت أخشتٗا 

، ٚٗ إغتكبٌ أستاز إٍ اٚقضا٠٤ ايهتب ايعغهض١ٜ إٛدٛر٠ ٗ إضانظ ٖٚٞ نجرل٠ دزٶ

 أٚ ايعغهضٟ؟ اأُٜٗا أنجض; ايعًِ ايؾضعٞ ٚيٛ قًًٝڄ
 

اًماذي ُيٜمَّماح سماف ذم ُمثاؾ هاذا خيتٚماػ ُماـ ؿماخص إمم ؿماخص وُماـ طما٤مٍل إمم طما٤مل، وسمحًا٥م  :اٌخٛاة

 سم٠مظماااذ اًمٗماااؽمة هاااذه هتاااتؿّ  أن هاااق ,واًمّماااقاب ًمٚمخاااػم اعمقوماااؼ واهلل,ُمااا٤م أقمااارف ُماااـ طم٤مًماااؽ وم٤مًماااذي أراه ًماااؽ 

 اًمتادري٥م وىما٧م هاق ُما٤م، ٤موىمًتا اا٤م وهتتؿ ومٞمٝم٤م ٟمٗمًؽ وشمٙمٛمؾ ؾم٤مطمتٜم٤م ذم اعمت٤مطم٦م ًمٕمًٙمريا اًمتدري٥م دورات

اا ًّ  راواعقمااداد، وإذا أتٞمحاا٧م ومرصاا٦م ًماادظمقل اًمٕمٛمااؾ اًمٕمًااٙمري اًمٗمٕمااكم )اًم٘متاا٤مل ٕقماادا  اهلل( سمحًاا٥م ُماا٤م يتٞم

 ٤مٗمًاٞمً أجْما٤م ًمتٙمٛمٞماؾ شمادري٥م اعٟمًا٤من اعمج٤مهاد وإقماداده ٟم اومٝمذا ُمٝمّؿ ضمدً  ؛ويٙمقن ومٞمف ـم٤مقم٦م أوزم أُمر اجلٝم٤مد

، صمااؿ سمٕمااد ُمااّدة إذا يماا٤من ٤م، سم٤معواا٤موم٦م إمم ُماا٤م ومٞمااف ُمااـ اخلااػم اًمٕمٔمااٞمؿ إظمااروي واًمااديٜمّل واًماادٟمٞمقي أجًْماا٤موشمرسمقًياا

ُماـ اًمتادري٥م واعقماداد اًمٕمًاٙمري احلاريب  اضمٞمادً  ٤ماعٟم٤ًمن ُمـ أهؾ اًمدٟمٞم٤م إن ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم وىماد أظماذ ىمًآمً 

اٜمَف ويٜمٗماع ومٞماف اعؾماالم واعمِم٤مريم٦م اجلٝم٤مدي٦م، يتحّقل إمم اًمؽميمٞمز قمغم اًمٌم  اًمذي جُيا ًِ دي ومٞماف ويٛمٙمٜماف أن ُ 

واعمًااٚمٛملم ذم إـماا٤مر اًم٘مٞماا٤مم سمقاضماا٥م اجلٝماا٤مد اعمٗمااروض قمٚمٞمٜماا٤م اًمٞمااقم، وأناا٧م أرى ًمااؽ أن هتااتؿ سمٕمااده٤م سماا٤مًمٕمٚمؿ 

اًمنمقمل، سمح٥ًم ُما٤م يتا٤مح ُماـ ـمار. نّماٞمٚمف وُماـ اًمتٗمارغ ًماف، ًمٕمٚماؽ شمٙماقن ُماـ أهاؾ اًمٕمٚماؿ اعمج٤مهاديـ إن 



1013  

  

 ع اعظمقان اًمتقومٞمؼ واًمًداد-ؿم٤م  اهلل، أؾم٠مل اهلل ًمٜم٤م وًمؽ وجلٛمٞم

 ًٓ  وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن- ا ومظمرً  واحلٛمد هلل أو

 

 :ويمتٌف

 قمٓمٞم٦م أبق قمٌد اًمرمحـ

 ـه٧61١ذم رسمٞمع أظمر 
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 ًاجسخٌاةٌ يف انمسى ثني األ
 

اااؿ سمااالم إزواج»ؾمااا١مال ُماااـ جم٤مهاااد ُمٝمااا٤مضمٍر ذم ] ًْ ب قمٜماااف اًمِماااٞمخ مل ُيٜمِماااار ُماااـ ىمٌاااؾ، أضمااا٤م شاًم٘م

 [٧61١، يُمتاااا٥م ذم: ذي اًم٘مٕماااادة شأيب احلًااااـ اًمااااقائكم»، وىمااااد وصااااٚمٜم٤م ُمااااـ اًمِمااااٞمخ قمٓمٞماااا٦م 

  

 
 

 :اٌضإاي
صدٌ َٗادضٷ َتظٚز باثٓتٌ، عاؾضت إسزاُٖا بإسْ٘ ٚباختٝاصٖا ٚصغبتٗا إٍ بًزٹ أًٖٗا، قبٌ 

ا َٔ ايكځغٵِ، بنع١ عٌٓ، َٚهجت عٓز أًٖٗا مٛ تغع١ٹ أؽٗض، ثِ صدعتٵ، ٚمل ٜكضڇ شلا َا ؾاتٗ

ٚاٯٕ عاؾضت ا٭خض٣ إٍ بًزٺ آخض غرلڇ بًزٹ أًٖٗا، ٖٛ بعجٗا َٔ أدٌ ايع٬ز )ايتڀبب( َع أ٫ٚرٙ 

ؾإسا صدعت ؾٌٗ ٜكنٞ شلا؟ ٚإسا قن٢ شلا ؾإٕ ا٭ٍٚ تڀايب بإٔ ٜكنٞ شلا َا ؾاتٗا ٗ  ;َٓٗا

 عؿضٖا إشنٛص إٍ أًٖٗا، ؾٌٗ شلا عًٝ٘ ايكنا٤؟

 اٌخٛاة:

اًمٕمااا٤معملم واًمّماااالة واًمًاااالم قماااغم ٟمٌٞمٜمااا٤م حمٛماااٍد ومخاااف وصاااحٌف اًمٓمااا٤مهريـ اعمٝماااديلم وُماااـ  احلٛماااد هلل رب

 وسمٕمُد: -شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ-

وم٢مٟمااف سمٕمااد ُمراضمٕماا٦م يمااالم اًمٗم٘مٝماا٤م  ذم اعمااذاه٥م إرسمٕماا٦م وهمػمهاا٤م ُمااـ أُمٝماا٤مت يمتااٌٝمؿ، ُمااع وٚماا٦م ُمااـ ومتاا٤موى 

 أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم ُمثؾ هذه اعم٤ًمئؾ اشمْمح زم أيت:

ٛمٝم٤م سم٥ًٌم ُمٜمف إصح ُمـ ىمقزم ًْ  --اًمٗم٘مٝم٤م  وضمقب اًم٘مْم٤م  قمغم اًمزوج إذا ومّقت قمغم اًمزوضم٦م ىَم

ًمٚمحٜمٗمٞماااا٦م واح٤مًمٙمٞماااا٦م اًمااااذيـ ٓ ياااارون وضمااااقب اًم٘مْماااا٤م  قمااااغم  ٤مظمالوًماااا ،وهااااق ُمااااذه٥م اًمِماااا٤مومٕمٞم٦م واحلٜم٤مسمٚماااا٦م

ُٛمٝم٤م- ًْ  اًمزوج إذا وم٤مَت اًمزوضم٦َم ىَم

ذم اًمٌا٤مب ُماـ ُمٌا٤م  اعمًا٠مخ٦م  قماغم ُما٤م شم٘مارر قمغم هذا اعمذه٥م اًمّمحٞمح اعمخت٤مر ذم اعمًا٠مخ٦م، وسمٜما٤م ً  ٤موشمٗمريٕمً 

 ووقاسمٓمٝم٤م، أىمقل:

ًٓ  ُماااا٤م وم٢مهناااا٤م ٓ شمًااااتحؼ  ؛ُمااااع إذٟمااااف لاااا٤م ىمااااد ؾماااا٤مومرْت سم٤مظمتٞم٤مرهاااا٤م ورهمٌتٝماااا٤م، داُماااا٧ِم اًمزوضماااا٦ُم اعمااااذيمقرة أو
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ؿ- ًْ  اًم٘مْم٤م ، يٕمٜمل أنف ٓ جي٥م قمٚمٞمف أن ي٘مض ل٤م ُم٤م وم٤مهت٤م ُمـ طمٔمٝم٤م ُمـ اًمَ٘م

َة إذ ىماد ؾما٤مومرت سم٤مظمتٞم اٝم٤م، وومّقشما٧ْم قماغم ىم٤مل اًمٗم٘مٝما٤م  ذم شمٕمٚمٞماؾ ذًماؽ: إن اعمارأ ًِ ٤مرها٤م وحل٤مضمتٝما٤م وطماظ  ٟمٗم

ف ذم آؾمتٛمت٤مع ا٤م  ٘مٝم٤م، ومال ُي٘م٣م ل٤م، وهذا فم٤مهٌر-وم٢مهن٤م سمذًمؽ أؾم٘مٓم٧ْم طم ؛اًمزوج طم٘م 

وأُم٤م إْذُن اًمزوج ل٤م ذم اًمًٗمر حل٤مضمتٝم٤م، ومُ٘مّم٤مراه أنف ُمًِ٘مٌط حل٘مف ذم اًماتٛمّٙمـ ُمٜمٝما٤م وآؾماتٛمت٤مع اا٤م شمٚماؽ 

 ي٘مْمٞمف ل٤م- ٤مل٤م طم٘مً  إج٤مم واًمٚمٞم٤مزم، وٓ ُيقضِم٥م ذم ذُّمتف

ومااا٢من  ؛وأُمااا٤م إظمااارى اًمتااال ؾمااا٤مومرت ُماااع أوٓده ًمٚمٕماااالج، وىمااا٤مل إٟماااف هاااق سمٕمثٝمااا٤م ًمٚمٕماااالج ُماااع أوٓده ُمٜمٝمااا٤م

 ومٝمل يم٤مٕومم وشم٘مدم اًمٙمالم ومٞمٝم٤م- يم٤مٟم٧م ىمد ؾم٤مومرت حل٤مضمتٝم٤م هل وطمظ ٟمٗمًٝم٤م، سم٢مذٟمف،

ُض هاااق وإن يم٤مٟمااا٧م ؾمااا٤مومرت ًمٕماااالج ٟمٗمًاااٝم٤م، سمٛمٕمٜماااك أهنااا٤م هااال اًمتااال شمتٓمٌااا٥م وشمتٕمااا٤مًم٩م، ويمااا٤من هاااذا اًمٖمااار

 اًمٖم٤مًم٥َم واعم٘مّمقَد إقمٔمؿ ُمـ ؾمٗمره٤م، ومٙمذًمؽ ٓ ي٘مض ل٤م- 

وم٘مااااا ٦م إوٓد )اًمٙماااااقن ُمٕمٝماااااؿ وإن يمااااا٤من اًمٖمااااارُض ُماااااـ ؾماااااٗمره٤م اًماااااذي أذن لااااا٤م ومٞماااااف وسمٕمثٝمااااا٤م ومٞماااااف هاااااق ُمرا

ُمـ أهٚمف أو همػمهؿ ُماع إوٓد اًمّماٖم٤مر ي٘ماقم قمٚماٞمٝمؿ ويرقما٤مهؿ، أو  ا-( ٕنف ٓسمّد أن يٌَٕم٨م أطمدً ورقم٤ميتٝمؿ-

 ومٝمذه ي٘مض ل٤م- واهلل أقمٚمؿ- --د إقمٔمؿ إهمٚم٥م ُمـ ؾمٗمره٤ميم٤من هذا هق اعم٘مّمق

ْت حل٤مضما٦ِم اًمازوِج وشمٕمٚمٞمؾ ذًمؽ طمًا٥م ُما٤م يتخارج ُماـ يماالم اًمٗم٘مٝما٤م : أن اعمارأة ذم هاذه احل٤مًما٦م إٟماام ؾما٤مومرَ 

ت قمٚمٞمف ؿمٞمئ٤م ُمـ طم٘مف ُمـ قمٜمِد ٟمٗمًاٝم٤م وسمًا٥ٌٍم ُمٜمٝما٤م، سماؾ  وظمدُمتِِف ٓ حل٤مضمتٝم٤م هل وطمظ  ٟمٗمًٝم٤م، ومٝمل مل شمٗمق 

ذم اًمتٛمٙمـ ُمٜمٝم٤م وآؾماتٛمت٤مع اا٤م سمتٗمقيتاف هاق، ٕناف سمٕمثٝما٤م وأؿمخّماٝم٤م ذم طم٤مضمتاف، )وطم٤مضمُتاُف ذم وم٤مشَمف هق طم٘مف 

هااذه احل٤مًماا٦م هاال: إرؾماا٤مُل أطمااٍد ُمااع إوٓد اًمّمااٖم٤مر ي٘مااقم قمٚمااٞمٝمؿ ويرقماا٤مهؿ، وهااذا واضماا٥ٌم قمٚمٞمااف، وإوٓد 

ااِف، واظمتاا٤مر هااق أن يرؾِمااٚمٝم٤م هاال )أم إوٓد( ٕهناا٤م  ًِ أرومااُؼ اااؿ وأرقمااك لااؿ أوُٓده، وماا ل إُمااُر إمم طم٤مضماا٦ِم ٟمٗم

 واعيٜما٤مس شمٚماؽ اًمٚمٞما
ِ
٤مزم اًمتال وم٤مشمتٝما٤م ُمٜماف، ومٞم٘مْماٞمف وًمٖمػم ذًمؽ ُمـ اعمرضّمحا٤مت(، وسم٘ماَل طماؼ اعمارأة ذم اعياقا 

ُمٕمٜما٤مه أناف ذم أيمثار اًمّماقر واحلا٤مٓت  شاعم٘مّمقد إقمٔمؿ وإهمٚم٥م ُمـ ؾمٗمره٤مأو يم٤من هذا هق »وىمقًمٜم٤م:  -ل٤م

اُؼ احلٙماُؿ سماف، وٓ شما١مصّمُر شمٙمقن هٜم٤مك ُم٘م٤مصُد ُمتٕمّددٌة ًمٚمًٗمر، وإٟمام اًمٜم   َٔمُر إمم اعم٘مّمقد إؾما٤مس اًمرئٞمّزا ومُٞمٕمٚم 

 اعم٘م٤مصُد إظمرى اًمث٤مٟمقي٦م- 

ه  وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمٍد ومخف وصحٌف وَُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن- ،واهلل أقمٚمؿ أطمٙمؿ، ٓ إ  همػُمُه وٓ رب  ؾمقا

 أبق قمٌد اًمرمحـ قمٓمٞم٦مويمت٥م: 

 ـه٧61١ُمـ ذي اًم٘مٕمدة  ٧١



 

 

 

 «انجسػخ»يف  خٌاةٌ
 

 

ًٓ أؾماائٚم٦م ]  اًمِمااٞمخمل شُمٜمِمااار ُمااـ ىمٌااؾ، ُمقضمٝماا٦م ُمااـ  ذم اًمٌدقماا٦م وومروقمٝماا٤م ىم٤مرسماا٧م إرسمٕماالم ؾماا١ما

، ًمِماااااٞمخ قمٓمٞمااااا٦م اهلل ، أضمااااا٤مب قمٜمٝمااااا٤م ا شزياااااد ظم٤مًماااااد احلًاااااٞمٜم٤من اًمٙماااااقيتلأيب »اعمج٤مهاااااد 

وىماد أضما٤مب قمٜمٝما٤م اًمِماٞمخ سمٛم٘مدُما٦م شم٠مصاٞمٚمٞم٦م ُمٗمٞمادة ، شاحلًاـ اًماقائكمأيب »وصٚمتٜم٤م ُمـ اًمِماٞمخ 

 [-٧61٧واااااا٤مدى إومم ذم: اعضم٤مسمااااا٦م ، وىمااااااد يُمتٌااااا٧م ؾ سم٠مضمقسمااااا٦م إؾمااااائٚم٦مذم اًمٌدقمااااا٦م صماااااؿ ُمثاااااا

 

   
 

م اًمٙمٌػم اعمتٕم٤مل ذي اًم٘مقة  احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم سمديع اًمًاموات وإرض ذي اجلالل واعيمرا

ـمف اعمًت٘مٞمؿ، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف  اعمتلم، وأيمٛمؾ سمٜمٕمٛمتف ًمٜم٤م اًمديـ وهداٟم٤م سا

إٓ دًّمٜم٤م قمٚمٞمف سمّمقرشمف وومرقمف أو سم٘م٤مقمدشمف وأصٚمف، وُم٤م شمرك  ا ُٕمل إُملم اًمذي ُم٤م شمرك ظمػمً حمٛمٍد اًمٜمٌل ا

، وقمغم ومٜمّمح ًمألُم٦م وأدى إُم٤مٟم٦م يمام أُمَرُه رسمف  ؛إٓ وطمذرٟم٤م ُمٜمف وأرؿمدٟم٤م إمم ؾمٌٞمؾ اًمتقىمل ُمٜمف ا ًذ 

 دائٛملم إمم يقم اًمديـ- ٤ممخف وصحٌف إظمٞم٤مر إـمٝم٤مر أوزم اًمٗم٘مف ذم اًمديـ واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف صالًة وؾمالُمً 

 وسمٕمد:

ضمٕمٚمٜم٤م اهلل وإي٤مه ُمـ أهؾ  --شأيب زيد ظم٤مًمد احلًٞمٜم٤من»وم٢ممم طمية إخ اعمٙمرم واًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ 

 --اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف :اعيامن واعطم٤ًمن وظمتؿ زم وًمف سمخ٤ممت٦م اًمِمٝم٤مدة

سمً  وم٢م  رأج٧ُم  ؛٤م ُمـ ضمٜمٍس واطمدٍ قمغم ؾم١ماًمٙمؿ اعمرومؼ، اعمتْمٛمـ عمجٛمققم٦م يمٌػمة ُمـ إؾمئٚم٦م يمٚمٝم ٤مضمقا

يٓمقل، وإُمثٚم٦م ٓ شمٙم٤مد شمٜمحٍم، وإٟمام اًمٓمري٘م٦م اعمثغم وٌط يمؾ هذه  اواطمدً  اأن اجلقاب قمٚمٞمٝم٤م واطمدً 

اًمٗمروع سم٤مٕصقل واًم٘مقاقمد اًمتل ٓ ختٗمك قمٚمٞمٙمؿ، وإٟمام أطمٚمتؿ قمغم أظمٞمٙمؿ اعمًٙملم ح٤م رضمقشمؿ ُمـ 

٦ُم ـمٚمٌٙمؿ حم٦ًٌم ويمراُم٦م ورضم٤مَ  ُمِم٤مريمتٙمؿ ذم إضمر، ُم٤ًمقمدشمف ًمٙمؿ ذم نرير اعم٘م٤مم ووٌٓمف، ومحؼ قمكم  شمٚمٌٞم

 واهلل وزّم اعم١مُمٜملم وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ-
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 وؾم٠منٔمؿ اًمٙمالم ذم ومّمٚملم:

 ونرير اعؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م- ,ذم اًمٌدقم٦م,: ُم٘مدُم٦م ذم أصٍؾ و٤مسمٍط لذه اعم٤ًمئؾ اًمٗمّمؾ إول

 ؾمئٚمتٙمؿ شمٙمقن يم٤مًمتٓمٌٞمؼ ح٤م نرر-: ذم اجلقاب قمغم أُمثٚم٦م ُمٜمتخ٦ٌم ُمـ أاًمٗمّمؾ اًمث٤م 

 وم٠مىمقل وسم٤مهلل أؾمتٕملم:

 

اًمٜمٝمُل قمـ آسمتداع ذم اًمديـ،  :وم٘مد شم٘مرر ذم اًمنميٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعمٓمٝمرة سمام ٓ ري٥َم ومٞمف وٓ ضمدال

 اشمٗم٤مٍ. وُمقوُع ىمٓمٍع ذم ديٜمٜم٤م احلٜمٞمػ- واًمتحذيُر ُمـ اًمٌدقم٦م، وذُمٝم٤م وذمُّ أهٚمٝم٤م، وهذا حمؾُّ 

ظم٤مشمُؿ اًمٜمٌٞملم إٓ  أصُٚمُف أن اهلل شمٕم٤ممم أتؿ قمٚمٞمٜم٤م ٟمٕمٛمتف سم٠من أيمٛمؾ ًمٜم٤م اًمديـ، ومل ُيتقف  رؾمقُل اهلل 

وىمد أيمٛمؾ ًمٜم٤م سمٞم٤من اًمديـ واًمنميٕم٦م، وذًمؽ ُمٜم٘مًٌؿ إٓ ُم٤م هق ُمٌلّم سم٤مًمٜمص قمٚمٞمف سمٕمٞمٜمف، وُم٤م هق ُمِمٛمقل 

اظمٌؾ ن٧م ؾم٤مئر اًمدٓٓت اًمّمحٞمح٦م اعمٕمتؼَمة قمٜمد أهؾ اًمٕمٚمؿ، وظمالصُتٝم٤م سمٕمٛمقُم٤مت أخٗم٤مظ اًمِم٤مرع أو د

 ُم٤م هق ُمٌحقث ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مف، واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-

 [،1اح٤مئدة: ]ژ  چ   چ   چ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   ڍ   ڍ   ڌ   ڌژ  :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ڇ   ڇ   ڍ   ژوىم٤مل شمٕم٤ممم: ، [٧٧2نٕم٤مم: إ] ژڀ   ڀ     ڀ   ڀ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ٿ   ٿژ وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

اسمـ ، ىم٤مل [62اًمٜمحؾ: ] ژڦ   ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ڄژوىم٤مل شمٕم٤ممم: ، [16إنٕم٤مم: ] ژڍ   ڌ   ڌ

ىم٤مل اًمٕمٚمام  سم٤معمٕم٤م : يٕمٜمل: ًمٙمؾ ر  ُمـ أُمقر اًمديـ، إُِم٤م سم٤مًمٜمص قمٚمٞمف، أو »قزي ذم زاد اعمًػم: اجل

ـهاش أو إِو٤مع اعمًٚمٛملم اهلل  سم٤مِعطم٤مًم٦م قمغم ُم٤م يقضم٥م اًمٕمٚمؿ ُمثؾ سمٞم٤من رؾمقل
(1)

- 

 ژوئ   ۇئ   ۇئ   ۆئ   ۆئ   ۈئ    ۈئ   ېئېئ   ېئ   ىئ   ىئ   ىئ   ی   ی   ی   ی    ژ وىم٤مل شمٕم٤ممم: 

جئ   حئ    مئ   ىئ   يئ   جب        حب   خب   مب   ىب                يب   جت   حت   ختمت   ىت   يت    ژوىم٤مل شمٕم٤ممم: ، [اًمِمقرى]

 ي٤مت ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة-وأ ،[اًمٜم٤ًم ] ژجث   مث   ىث    

 -[اًمٜمقر] ژڑ   ک     ک   ک   ک    گ   گ   گ   گ   ڳ       ڳ   ڳ   ڳ   ژوىم٤مل شمٕم٤ممم: 

 واعمخ٤مًمٗم٦م قمـ أُمر اهلل شمٕم٤ممم شمٙمقن سم٤مًمٜم٘مّم٤من ُمٜمف أو سم٤مًمزي٤مدة ومٞمف ُم٤م مل ينمقْمُف-

                                      
 -(5١6. 2زاد اعمًػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمًػم ) (٧)
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ظمػم احلدي٨م  وم٢من: )وومٞمف قمـ اًمٜمٌل  وُمـ احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمّمحٞمح: طمدي٨م ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل 

رواه ُمًٚمؿ (يمت٤مب اهلل، وظمػم الدي هدي حمٛمد، وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م، ويمؾ سمدقم٦م والًم٦م
(1)

- 

، ًمٜمٌل قمـ ا وروى اًمؽمُمذي وأبق داود واًمٚمٗمظ ًمف وهمػممه٤م ُمـ طمدي٨م اًمٕمرسم٤مض سمـ ؾم٤مري٦م 

(دقم٦م والًم٦موإي٤ميمؿ وحمدصم٤مت إُمقر وم٢من يمؾ حمدصم٦م سمدقم٦م ويمؾ سم)وومٞمف: 
(2)

- 

رواه  (ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا ُما٤م ًمٞمس ُمٜمف ومٝمق رد)٤مل: ىم أن اًمٜمٌّل  عم١مُمٜملم وقمـ قم٤مئِم٦م أم ا

اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ
(3)

(ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م ومٝمق رد ُمـ قمٛمؾ قمٛماًل )وذم رواي٦م أظمرى قمٜمد ُمًٚمٍؿ: ، 
(4)

- 

 وُمٕمٜمك احلدي٨م: ُمـ أطمدث ذم ديٜمٜم٤م ُم٤م ًمٞمس ُمٜمف ومام أطمدصمف ومٝمق ُمردود قمٚمٞمف-

 -اٛمـ سمٕمدهؿ ذم اًمتحذير ُمـ اًمٌدع وذُمٝم٤م يمثػم ضمدً وم صمؿ يمالم اًمًٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م  

واًمنميٕم٦م وم٢من إُمَر قمٜمد ضِمّدشمف وـمراوشمف وىمقة طمالوشمف وطمًـ شمٚم٘مٞمف وأظمذه  ؛ويم٤ًمئر ؿم٠من اًمديـ

ٌُٕمِد قمـ اًمتٙمٚمػ قمٜمد اجلٞمؾ إول اجلٞمؾ اًمٗمريد صح٤مسم٦ِم  ومر اًمدي٤مٟم٦م واًمٓمٝم٤مرة واًم سم٘مقة وقمزيٛم٦م يم٤مُمٚم٦م وشمقا

ُمـ اًم٘مقة سمحٞم٨م ُيًتٖمٜمك ا٤م قمـ  ٤مقمغم اجلٛمٚم٦م ووقطًم  ٤مواوحً يم٤من  ,أوٕملم  ,رؾمقل اهلل 

، ومٚمؿ  ّمؾ ذم اهمػم ُمٕمّ٘مٍد ضمدً  ٤ماخلقض ذم يمثػم ُمـ اًمتٕمّٛمؼ ذم اًمتٗمريع، ويم٤من أُمر احلٞم٤مة واعمٕمٞمِم٦م سمًٞمٓمً 

هؾ هل ه٤م يِمٛمُٚمُف وصُػ اًمٌدقم٦م  :ضمٞمٚمٝمؿ ذم أواظمره إٓ أؿمٞم٤م  يًػمة ه٤م وىمع اًمٌح٨م ومٞمٝم٤م قمٜمدهؿ

٦م اعمٜم٤مظمؾ اًمنمع ل٤م أو ٓ، ويم٤مًمٕم٤مدة يم٤من ذًمؽ قمغم درضم٤مت ُمتٗم٤موشم٦م، يمام وىمع لؿ ذم ُم٠ًمخوآسمتداع وذمُّ 

سمٞمؾ واًمدىمٞمؼ  اعمٜمخقل ومقىمع اًمٌح٨م واًمٙمالم ُمـ سمٕمْمٝمؿ هؾ هق  ,ـمحلم احلٜمٓم٦م وٟمحقه٤م,وهل اًمٖمرا

هقه ، أو يمره٤م ُيَذمُّ ويدظمؾ ن٧م اًمٌدع أو ٓ، ومٙمرهف سمٕمْمٝمؿ، وًمف حمٛمالن إُم٤م أهنؿ رأوه سمدقم٦م ومٕماًل 

ًٓ  ٤ماطمتٞم٤مـمً  سمٛمٕمٜمك اًمٌدقم٦م ووصٗمٝم٤م أي رهمؿ أهنؿ ُمؽمددون ومٞمف همػُم  أي ٕهنؿ ظمِمقا أن يٙمقن ُمِمٛمق

ذم اعٟمٙم٤مر قمغم  ضم٤مزُملم، ومٞمٙمقن ُمـ اًمقرع- ويمام وىمع ٕيب ُمقؾمك إؿمٕمري وقمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد 

                                      
 -(64١صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

 -(، وصححف إًم٤ٌم ٧5١6(، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )64١١ؾمٜمـ أيب داود ) (2)

 -(٧١٧6(، صحٞمح ُمًٚمؿ )242١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 -(٧١٧6(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١15١أورده٤م اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٦م )ىمٌؾ ح  (6)
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إذا صح٧م اًم٘مّم٦مُ  أصح٤مب ىمّم٦م اًمذيمر اجلامقمل اعمخٓمط اعمؼمُم٩م ذم ُمًجد رؾمقل اهلل 
(1)

- وهٙمذا -

 ذم أُمثٚم٦م ُمٕمدودٍة-

يٙمقن يم٤معمث٤مل اًمذي يٜمٌٜمل قمٚمٞمف رٌ  ُمـ وم٘مف َُمـ  وًمٕمؾ ُمـ رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم أن ذًمؽ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م 

سمٕمَدهؿ ُمـ إُم٦م، وهذا ًمٕمٚمف ضمزٌ  ُمـ ُمٕمٜمك أن اظمتالوَمٝمؿ رمح٦ٌم، وهق سمٛمٕمٜمك اًمتقؾمٕم٦م وسمٛمٕمٜمك أن َُمـ 

ذم  ٝم٤م، يمام اؾمتٗمٞمد ه٤م وىمع ُمـ اىمتت٤ملؿ ُمثاًل سمٕمَدهؿ يًتٗمٞمد ُمـ ـمري٘متٝمؿ ذم طمؾ اعم٤ًمئؾ وُمٕمروم٦م طمٙمٛم

 أوٕملم-  ؛اًمٗمتٜم٦م

صمؿ إن احل٤مل سمٕمد ضمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م يمام هل ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘مف ص٤مَر إمم ٟم٘مٍص، وهٙمذا إمم مظمر قمُٛمر 

وُمـ هٜم٤م يم٤من اًمٗم٘مٝم٤م  وإئٛم٦م ذم اًمٕمٚمؿ واًمديـ ُمـ أُمتٜم٤م حمت٤مضملم إمم سمٞم٤من شمٗمّمٞمكّم ًمٙمثػم ُمـ  -اًمدٟمٞم٤م-

 نقاع ُمـ اًمتٍموم٤مت وأومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم، هؾ هق ه٤م يدظمؾ ذم اًمٌدقم٦م أو ٓ-اعم٤ًمئؾ وإ

 وطم٤مصؾ إُمر: 

وسمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه٤م وُم٤م يدظمؾ ومٞمٝم٤م وُم٤م ٓ  ٤م: أهنؿ اطمت٤مضمقا إمم شمٕمريػ اًمٌدقم٦م ووٌٓمٝم٤م وٌٓم٤م أصقًمٞمً أوٓ

 يدظُمُؾ-

 : شمٚمّخص ُمـ اًمٜمٔمر ذم هذا اعمجٝمقد أن إُمَر ذم هن٤ميتف قمغم ـمروملم ووؾمٍط: وصم٤مٟمٞم٤م

                                      
هذه اًم٘مّم٦م ذيمره٤م اسمـ وو٤مح واًمِم٤مـمٌل ذم آقمتّم٤مم، وىمد رواه٤م اًمٓمؼما  وقمٌد اًمرزا. وأبق ٟمٕمٞمؿ واعُم٤مم أطمؿ د ذم اًمزهد، ومل ٟمر  (٧)

، ٞمس ذم اًم٘مّم٦م أهن٤م وردت سم٤معمًجد اًمٜمٌقيُمـ وٕمٗمٝم٤م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وىمد اطمت٩م ا٤م اًمِم٤مـمٌل واسمـ دىمٞمؼ اًمٕمٞمد واسمـ اجلقزي، وًم

ومل ,أج٧م ذم اعمًجد مٟمٗم٤م أُمرا أنٙمرشمفي٤م أب٤م قمٌد اًمرمحـ إ  ر ؛ وم٘م٤مل:ُمقؾمك أيب ( أن أب٤م ُمقؾمك إؿمٕمري ضم٤م  إمم222أظمرج اًمدارُمل )

ٚم٘م٤م ضمٚمقؾم٤م يٜمتٔمرون ومام هق؟ وم٘م٤مل: إن قمِم٧م ومًؽماه، ىم٤مل: ُم٤م رأج٧م؟ ىم٤مل: رأج٧م ذم اعمًجد ىمقُم٤م طم :ىم٤مل ,أر واحلٛمد هلل إٓ ظمػم

اًمّمالة، ذم يمؾ طمٚم٘م٦م رضمؾ، وذم أجدهيؿ طمّم٤م ومٞم٘مقل: يمؼموا ُم٤مئ٦م، ومٞمٙمؼمون ُم٤مئ٦م، ومٞم٘مقل: هٚمٚمقا ُم٤مئ٦م، ومٞمٝمٚمٚمقن ُمئ٦م، وي٘مقل: ؾمٌحقا 

ُم٤مئ٦م، ومٞمًٌحقن ُم٤مئ٦م، ىم٤مل: ومامذا ىمٚم٧م لؿ ىم٤مل: ُم٤م ىمٚم٧م لؿ ؿمٞمئ٤م اٟمتٔم٤مر رأجؽ، واٟمتٔم٤مر أُمرك، ىم٤مل: أومال أُمرهتؿ أن يٕمدوا ؾمٞمئ٤مهتؿ 

ووٛمٜم٧م لؿ أن ٓ يْمٞمع ُمـ طمًٜم٤مهتؿ؟!، صمؿ ُم٣م، وُمْمٞمٜم٤م ُمٕمف طمتك أتك طمٚم٘م٦م ُمـ شمٚمؽ احلٚمؼ ومقىمػ قمٚمٞمٝمؿ وم٘م٤مل: ُم٤م هذا اًمذي 

: ي٤م أب٤م قمٌد اًمرمحـ طمّم٤م ٟمٕمد سمف اًمتٙمٌػم واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتًٌٞمح، ىم٤مل: ومٕمدوا ؾمٞمئ٤مشمٙمؿ، وم٠من٤م و٤مُمـ أن ٓ يْمٞمع ُمـ  أرايمؿ شمّمٜمٕمقن؟ ىم٤مًمقا

ُمتقاومرون، وهذه صمٞم٤مسمف مل شمٌؾ، ومٟمٞمتف مل شمٙمن، واًمذي  حمٛمد ُم٤م أهع هٚمٙمتٙمؿ، ه١مٓ  صح٤مسم٦م ٟمٌٞمٙمؿ طمًٜم٤مشمٙمؿ ر ، و ٙمؿ ي٤م أُم٦م 

: واهلل ي٤م أب٤م قمٌد اًمرمحـ ُم٤م أردٟم٤م إٓ اخلػم، ىم٤مل: ويمؿ  ٟمٗمز سمٞمده إٟمٙمؿ ًمٕمغم ُمٚم٦م هل أهدى ُمـ ُمٚم٦م حمٛمد أو ُمٗمتتحقا سم٤مب والًم٦م! ىم٤مًمقا

طمدصمٜم٤م أن ىمقُم٤م ي٘مرؤون اًم٘مرمن ٓ جي٤موز شمراىمٞمٝمؿ، وايؿ اهلل ُم٤م أدري ًمٕمؾ أيمثرهؿ ُمٜمٙمؿ،  ُمـ ُمريد ًمٚمخػم ًمـ يّمٞمٌف، إن رؾمقل اهلل 

 -ىم٤مل قمٛمرو سمـ ؾمٚمٛم٦م: رأجٜم٤م قم٤مُم٦م أوئلؽ اخلٚمؼ يٓم٤مقمٜمقٟم٤م يقم اًمٜمٝمروان ُمع اخلقارج -صمؿ شمقمم قمٜمٝمؿ
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ـمرٌف ٓ إؿمٙم٤مل ذم يمقٟمف سمدقم٦ًم، سمحٞم٨م يٙم٤مُد جُيِٛمع اجلٛمٞمُع أو يتقاومؼ أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ أهؾ  *

 اًمًٜم٦م واجلامقم٦م قمغم أنف سمدقم٦م، ًم٘مقة ووقِح سمدقمٞمتف )دظمقًمف ذم ُمٕمٜمك ووصػ اًمٌدقم٦م(-

 وـمرٌف ٓ إؿمٙم٤مل ذم ؾمالُمتف ُمـ اًمٌدقم٦م )أنف ٓ يدظمؾ ذم اًمٌدقم٦م(، قمغم قمٙمس إول- *

 ؾ اًمتج٤مذب واًمؽمدد واعؿمٙم٤مل-وـمرف وؾمٌط هق حم *

ختٚمق اعم٤ًمئؾ يمٚمٝم٤م ذم هذا اًم٤ٌمب أن شمٙمقن ُمـ أطمد هذه إىم٤ًمم اًمثالصم٦م، وٓ راسمع ل٤م سمدًمٞمؾ  ومال

ومًٌٞمؾ اًم٘مًٛملم إول اًمث٤م  واوٌح، وهق أن ُم٤م يم٤من سمدقم٦ًم ومٞمج٥م اضمتٜم٤مسُمُف واًمٜمٝمل قمٜمف، وُم٤م  -احلٍم-

 هلل- قمٚمٛمٜم٤م أنف ًمٞمس سمٌدقم٦ٍم اقمت٘مدٟم٤م ُمنموقمٞمتف واحلٛمد

 ُمـ اًمتقوٞمح:ًْ وؾمٌٞمؾ اًم٘مِ 
ٍ
 ؿ اًمث٤مًم٨ِم هق ُم٤م  ت٤مُج إمم ر 

وم٤معمنموع ومٞمف آطمتٞم٤مُط ذم اًمديـ، واؾمتٕمامُل اًمقرِع، واًمت٤ٌمقُمُد قمام َيْمػُم، ومٝمق ُمـ اشم٘م٤م  اًمِمٌٝم٤مِت، 

م آؾمت٘م٤مُم٦م، وُمـ شمرك ُم٤م َيري٥ُم، وُمـ قمٚمّق الّٛم٦م-  وُمـ ـمٚم٥م اًمًالُم٦م ًمٚمديـ، وُمـ ظمِمٞم٦م اٟمخرا

 ٘م٤مم  ت٤مج إمم شمقوٞمح أُمقٍر:ا اعمًمٙمـ هذ

؟ وُمتك يرضَمُح قمٚمٞمف همػُمُه ٤مُم٤م ُمٕمٜمك آطمتٞم٤مط ذم اًمديـ؟ وُم٤م طمٙمؿ هذا آطمتٞم٤مط وُمتك يٙمقن ُمٓمٚمقسمً 

 وهؾ يٚمزم اجلٛمٞمَع )يمؾ  اًمٜم٤مس أو وٝمقَرهؿ( إظمُذ سم٤مٓطمتٞم٤مط؟ أي شمرُك آطمتٞم٤مط؟

 وم٤محل٤مصُؾ أن آطمتٞم٤مط هق يمام ىمٞمؾ: 

ـِ  طمتٞماااااااااااااااااااااااااااا٤مطٍ ذو او  ذم أُمااااااااااااااااااااااااااااقِر اًماااااااااااااااااااااااااااادي

  
ُماااااااااااااااااـ ومااااااااااااااااار  ُماااااااااااااااااـ ؿماااااااااااااااااؽ إمم ي٘مااااااااااااااااالمِ 
(1)

 

   

 ومٝمق أظمذ ضم٤مٟم٥م آـمٛمئٜم٤من إمم احلٙمؿ اًمنمقمل، وُمـ صقر ذًمؽ ُم٠ًمخ٦م اخلروج ُمـ اخلالف-

(، همػُم ومرٍض، إذ اًمقاضم٥ُم هق ُم٤م دل اًمدًمٞمُؾ اًمنمقمل اًمقاوُح قمغم نّتِؿ  ومٝمق ُمٜمدوٌب إًمٞمف )ُمًتح٥م 

 ًمِمٌٝم٤مِت اعمٜمدوب إًمٞمف-ومٕمٚمف أو شمريمف، وآطمتٞم٤مُط ًمٞمس ُمـ ذًمؽ سمؾ هق ُمـ اشم٘م٤م  ا

 ذم ُمقاـمـ؟ ٤مًمٙمـ هؾ اؾمتح٤ٌمب آطمتٞم٤مط ُمٓمٚمٌؼ؟ أو يٙمقن شمرُك آطمتٞم٤مط أرضمح أو واضمًٌ 

 ، سمؾ سم٘مٞمقٍد، ُمٜمٝم٤م يمام يتحّّمؾ ُمـ يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ:٤مُمٓمٚم٘مً  ٤مأن آطمتٞم٤مط ًمٞمس ُمٓمٚمقسمً  :اجلقاب

 أىمقى- ٤مذقمٞمً  أٓ يٕم٤مرض دًمٞماًل  ,

، وٓ ؾمٞمام إذا شمٕمّٚمؼ سم٤مجلٛمٝمقر )قمٛمقم اًمٜم٤مس ويمثرهتؿ( وأٓ ي١مدي إمم ُمِم٘م٦م ظم٤مرضم٦ٍم قمـ اعمٕمت٤مدِ  ,

                                      
 -( ومل يٕمزه، سمؾ ىم٤مل: ىم٤مل اًمٜم٤مفمؿ162. ٧ذيمره اًمِمٜم٘مٞمٓمل ذم: أوقا  اًمٌٞم٤من ) (٧)
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، ًمٙمـ ًمٞمس ٕطمٍد ُمـ ؾمٚمٓم٤مٍن أو ُمٗم٧ٍم أن  ّرج قمغم  وّسطمقا أن اطمتٞم٤مط اعٟم٤ًمن ًمٜمٗمًف ُمًتح٥م 

 اًمٜم٤مس سمحٛمٚمٝمؿ قمغم آطمتٞم٤مط-

ٛمٕملم )اعمجتٝمد، أو ُمـ يم٤من ذم طمٙمٛمف( سمِمٙمؾ اإمم ُم٠ًمختٜم٤م: إذا اشمْمح ًمٚمٜم٤مفمر اًم ٤موًمذًمؽ ٟم٘مقل رضمققمً 

ضمح وهق همٚم٦ٌم اًمٔمـ أو اًمٞم٘ملم، أن هذا إُمر هق ُمـ أطمِد اًمٓمروملم سمدقم٦م، أو همػم سمدقم٦م سمؾ ُمنموٌع، را

 وم٢مٟمف يٕمٛمؾ سمام شمٌلم ًمف-

وم٢من طمّمؾ اًمؽمدد ذم إُمِر هؾ هق سمدقم٦ُم أو ٓ، ومل يًتٓمع اًمؽمضمٞمح ٓ سمٜمٗمًف )جمتٝمد أو ُمتٌع( وٓ 

 قمٜمده( وم٢مٟمف  ت٤مُط، ويؽمك ذًمؽ إُمر ظمقف سمقاؾمٓم٦م همػمه )وهل طم٤مًم٦م اًمٕم٤مُمّل اعم٘مٚمد ًمٚمٕمٚمام  اعمقصمقىملم

 يمقٟمف سمدقم٦م-

إٓ إذا يم٤من ي٘مع ذم طمرٍج سمؽمك ذًمؽ إُمر، وذًمؽ سمٔمٝمقر احل٤مضم٦م إمم ومٕمٚمف، ومحٞمٜمٝم٤م  -هذا هق إصؾ-

ٓ سم٠مس سم٤معىمدام قمغم اًمٗمٕمؾ، ٕن احل٤مضم٦م شمرومع اًمٙمراه٦م، سمٛمٕمٜمك أهن٤م شمٌٞمح اعىمدام قمغم اعمٙمروه، وٓ 

 واهلل أقمٚمؿ- -قِمِؾ اعمحت٤مج-يمراه٦م ومٞمف طمٞمٜمئٍذ ًمٚمٗم٤م

صمؿ اقمٚمؿ أن ُمـ أطمًـ ُمـ طمرر ُمٕمٜمك اًمٌدقم٦م وسمًط اًمٙمالم ومٞمٝم٤م ُمـ اعمت٠مظمريـ هق  ُمٕمٜمك اًمٌدقم٦م:

ومجزاه اهلل قمـ اعؾمالم واعمًٚمٛملم ظمػم  ؛شمآقمتّم٤م»( ذم يمت٤مسمف ـه ١2١)شمقذم ؾمٜم٦م اعُم٤مم اًمِم٤مـمٌل 

ع نريرات وشم٘مٞمٞمدات ُمٗمٞمدة ًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمام ، اجلزا ، وهم٤مًم٥ُم ُمـ يمت٥َم سمٕمَده ذم اعمقوقع ُمًتٗمٞمٌد ُمٜمف، ُم

ط اعمًت٘مٞمؿ، وأؾم٠مل اهلل أن جيٕمؾ هذه  ىمٌٚمف وسمٕمده، وُمٜمٝمؿ ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم اىمتْم٤م  اًمٍما

 إؾمٓمر ُمٗمٞمدًة ٟم٤مومٕم٦ًم ُم٤ٌمَريم٦ًم ُم٘مٌقًم٦ًم قمٜمده شمٕم٤ممم-

٤م سملم وُم ,سمقاؾمٓم٦م اظمتّم٤مر اًمِمٞمخ اًمً٘م٤مف,ذم آقمتّم٤مم ذم شمٕمريػ اًمٌدقم٦م  ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل 

ڭ   ژًمالظمؽماع قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ، وُمٜمف ىمقل اهلل شمٕم٤ممم:  شسَمَدعَ »وأصؾ ُم٤مدة »ُمٜمل:  [اعمٕمٙمقوملم]

ڈ   ڈ   ژ             ژ    ژ أي خمؽمقمٝمام ُمـ همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ ُمت٘مدم، وىمقًمف شمٕم٤ممم:   [٧٧١اًمٌ٘مرة: ] ژۇۇ

ل ُمـ ضم٤مَ  سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ُمـ ا [2إطم٘م٤مف: ] ژڑ   ڑ      هلل إمم اًمٕم٤ٌمد سمؾ شم٘مدُمٜمل يمثػم ُمـ اًمرؾمؾ، أي ُم٤م يمٜم٧م أو 

وي٘م٤مل: اسمتدع ومالن سمدقم٦م يٕمٜمل اسمتدأ ـمري٘م٦م مل يًٌ٘مف إًمٞمٝم٤م ؾم٤مسمؼ- وهذا أُمر سمديع، ي٘م٤مل ذم اًمٌم  

 اعمًتحًـ اًمذي ٓ ُمث٤مل ًمف ذم احلًـ، ومٙم٠من ف مل يت٘مدُمف ُم٤م هق ُمثٚمف وٓ ُم٤م يِمٌٝمف-

قك قمٚمٞمٝم٤م هق آسمتداع، وهٞمئتٝم٤م هل وُمـ هذا اعمٕمٜمك ؾمٛمٞم٧م اًمٌدقم٦م سمدقم٦م، وم٤مؾمتخراضمٝم٤م ًمٚمًٚم
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ٔم٤مهر أنف اًمٖم٤مًم٥ُم قمغم : صمؿ اًمىمٚم٧ُم ٛمؾ اعمٕمٛمقل قمغم ذًمؽ اًمقضمف سمدقم٦م ]اًمٌدقم٦م، وىمد يًٛمك اًمٕم

َل اًمٕمٛمؾ اًمذي ٓ دًمٞمؾ قمٚمٞمف ذم اًمنمع سمدقم٦م، وهق إـمال. أظمص ُمٜمف  ؛آؾمتٕمامل[ ومٛمـ هذا اعمٕمٜمك ؾُمٛم 

 ؽمقم٦م شمْم٤مهل اًمنمقمٞم٦م ي٘مّمد سم٤مًمًٚمقك قمٚمٞمٝم٤مـمري٘م٦م ذم اًمديـ خم»ذم اًمٚمٖم٦م وم٤مًمٌدقم٦م إذن قم٤ٌمرة قمـ: 

وهذا قمغم رأي ُمـ ٓ يدظمؾ اًمٕم٤مدات ذم ُمٕمٜمك اًمٌدقم٦م، وإٟم ام خيّمٝم٤م  شاعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتٕمٌد هلل ؾمٌح٤مٟمف

٤م قمغم رأي ُمـ أدظمؾ إقمامل اًمٕم٤مدي٦م ذم ُمٕمٜمك اًمٌدقم٦م ومٞم٘مقل:  اًمٌدقم٦م ـمري٘م٦م ذم اًمديـ »سم٤مًمٕم٤ٌمدات، وأُم 

وٓ سمد ُمـ سمٞم٤من أخٗم٤مظ هذا  ،شقمٚمٞمٝم٤م ُم٤م ي٘مّمد سم٤مًمٓمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦مًٚمقك خمؽمقم٦م شمْم٤مهل اًمنمقمٞم٦م ي٘مّمد سم٤مًم

- وم٤مًمٓمري٘م٦م واًمٓمريؼ واًمًٌٞمؾ واًمًٜمـ هل سمٛمٕمٜمك واطمد وهق ُم٤م رؾمؿ ًمٚمًٚمقك قمٚمٞمف وإٟم ام ىُمٞم دت -احلد

٤م ومٞمف ختؽمع وإًمٞمف يْمٞمٗمٝم٤م ص٤مطمٌٝم٤م ومٚمق يم٤مٟم٧م ـمري٘م٦م خمؽمقم٦م ذم اًمدٟمٞم٤م قمغم اخلّمقص  ٤موأجًْم  ،سم٤مًمديـ ٕهن 

 ؿ سمدقم٦م يم٢مطمداث اًمّمٜم٤مئع واًمٌٚمدان اًمتل ٓ قمٝمد ا٤م ومٞمام شم٘مدم-مل شمً

ئؼ ذم اًمديـ شمٜم٘مًؿ، ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م ًمف أصؾ ذم اًمنميٕم٦م، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ًمٞمس ًمف أصؾ ومٞمٝم٤م،  وح٤م يم٤مٟم٧م اًمٓمرا

ظُمص  ُمٜمٝم٤م ُم٤م هق اعم٘مّمقد سم٤محلد وهق اًم٘مًؿ اعمخؽمع، أي ـمري٘م٦م اسمتدقم٧م قمغم همػم ُمث٤مل شم٘مدُمٝم٤م ُمـ 

٤م ظم٤مرضم٦م قمام رؾمٛمف اًمِم٤مرع، واذا اًم٘مٞمد اٟمٗمّمٚم٧م قمـ يمؾ  ُم٤م فمٝمر اًمِم٤مرع، إذ اًمٌدقم٦م إٟم   تٝم٤م أهن  ام ظم٤مص 

ًم٤ٌمدي اًمرأْي أن ف خمؽمع ه٤م هق ُمتٕمٚمؼ سم٤مًمديـ، يمٕمٚمؿ اًمٜمحق واًمتٍميػ وُمٗمردات اًمٚمٖم٦م وأصقل اًمٗم٘مف 

ل وم٠ُمصقل ٤م وإن مل شمقضمد ذم اًمزُم٤من إو  ٤م ُمقضمقدة ذم وُأصقل اًمديـ، وؾم٤مئر اًمٕمٚمقم اخل٤مدُم٦م ًمٚمنميٕم٦م وم٢مهن 

 ، سمؾ ومٞمٝم٤م اًمِم٤مئٌت٤من[-٤محمًْم  ٤م: يْم٤مُف إًمٞمف أهن٤م ًمٞم٧ًم سمٜمٗمًٝم٤م قم٤ٌمدًة وديٜمً ىمٚم٧ُم اًمنمع- ]

ذم اًمنمع، ومٗمل احلدي٨م ُم٤م  : أن  ًمف أصاًل وم٤مجلقاب : وم٢من  شمّمٜمٞمٗمٝم٤م قمغم ذًمؽ اًمقضمف خمؽمع-وم٢من ىمٞمؾ

يدل قمغم اقمت٤ٌمره، وهق يدل قمٚمٞمف، وًمق ؾُمٚم ؿ أن ف ًمٞمس ذم ذًمؽ دًمٞمؾ قمغم اخلّمقص، وم٤مًمنمع سمجٛمٚمتف 

 ُمًتٛمد ُمـ ىم٤مقمدة اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م، وؾمٞم٠ْميت سمًٓمٝم٤م سمحقل اهلل-

ٓ إؿمٙم٤مل ذم أن  يمؾ  قمٚمؿ ظم٤مدم ًمٚمنميٕم٦م داظمٌؾ ن٧م أدًمتف اًمتل  ٤مذقمٞمً  ومٕمغم اًم٘مقل سم٢مصم٤ٌمهت٤م أصاًل 

 ًمٞم٧ًم سمٛم٠ْمظمقذة ُمـ ضمزئل واطمد؛ ومٚمٞم٧ًم سمٌدقم٦م أخٌت ٦م-

اًمٕمٚمقم ُمٌتدقم٤مت، وإذا دظمٚم٧م ذم قمٚمؿ اًمٌدع يم٤مٟم٧م ىمٌٞمح٦م، وقمغم اًم٘مقل سمٜمٗمٞمٝم٤م ٓ سمد أن شمٙمقن شمٚمؽ 

 ٕن  يمؾ  سمدقم٦م والًم٦م ُمـ همػم إؿمٙم٤مل، يمام ي٠ميت سمٞم٤مٟمف إن ؿم٤م  اهلل-

 سمٌدقم٦م- ا، وهق سم٤مـمؾ سم٤معو٤مع ومٚمٞمس إذً ٤مويٚمزم ُمـ ذًمؽ أن يٙمقن يَماْت٥ُم اعمّمحػ وَوُْع اًم٘مرمن ىمٌٞمحً 
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ٜمقع ُمـ آؾمتدٓل، وهق اح٠مظمقذ ُمـ وٚم٦م ويٚمزم أن يٙمقن ]صمٛم٧َم[ دًمٞمؾ ذقمل، وًمٞمس إٓ هذا اًم

 وإذا صم٧ٌم ضمزئٌل ذم اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م، صم٧ٌم ُمٓمٚمؼ اعمّم٤مًمح اعمرؾمٚم٦م- -اًمنميٕم٦م-

ومٕمغم هذا ٓ يٜمٌٖمل أن يًٛمك قمٚمؿ اًمٜمحق أو همػمه ُمـ قمٚمقم اًمٚم٤ًمن أو قمٚمؿ إصقل أو ُم٤م أؿمٌف ذًمؽ 

 -ُمـ اًمٕمٚمقم اخل٤مدُم٦م ًمٚمنميٕم٦م، سمدقم٦م أصاًل 

٤م شمِم٤مسمف اًمٓمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ُمـ همػم أن شمٙمقن ذم احل٘مٞم٘م٦م  شاًمنمقمٞم٦م شمْم٤مهل»وىمقًمف ذم احلد  يٕمٜمل: أهن 

 يمذًمؽ، سمؾ هل ُمْم٤مدة ل٤م ُمـ أوضمف ُمتٕمددة:

ٓ يًتٔمؾ، وآظمتّم٤مص ذم آٟم٘مٓم٤مع  ٤مٓ ي٘مٕمد، و٤مطمٞمً  ُمٜمٝم٤م: ووع احلدود يم٤مًمٜم٤مذر ًمٚمّمٞم٤مم ىم٤مئاًم 

 قمٚم٦م-ًمٚمٕم٤ٌمدة، وآىمتّم٤مر ُمـ اح٠ميمؾ واعمٚمٌس قمغم صٜمػ دون صٜمػ ُمـ همػم 

م اًمٙمٞمٗمٞم٤مت والَْٞمَئ٤مت اعمٕمٞمٜم٦م، يم٤مًمذيمر اٞمئ٦م آضمتامع قمغم صقت واطمد، واخت٤مذ يقم وٓدة  وُمٜمٝم٤م: اًمتزا

 ، وُم٤م أؿمٌف ذًمؽ-اقمٞمدً  اًمٜمٌل 

م اًمٕم٤ٌمدات اعمٕمٞمٜم٦م ذم أوىم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م مل يقضمد ل٤م ذًمؽ اًمتٕمٞملم ذم اًمنميٕم٦م، يم٤مًمتزام صٞم٤مم  وُمٜمٝم٤م: اًمتزا

 -يقم اًمٜمّمػ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن وىمٞم٤مم ًمٞمٚمتف

وصَمؿ  أوضمٌف شمْم٤مهل ا٤م اًمٌدقم٦ُم إُمقَر اعمنموقم٦م، ومٚمق يم٤مٟم٧م ٓ شمْم٤مهل إُمقَر اعمنموقم٦م مل شمٙمـ 

٤م شمّمػم ُمـ سم٤مب إومٕم٤مل اًمٕم٤مدي٦م-  سمدقم٦م، ٕهن 

هق مت٤مم ُمٕمٜمك اًمٌدقم٦م إذ هق اعم٘مّمقد  شي٘مّمد سم٤مًمًٚمقك قمٚمٞمٝم٤م اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتٕمٌد هلل شمٕم٤ممم»وىمقًمف: 

ٕن  اهلل  ؛قل ومٞمٝم٤م  ٨م قمغم آٟم٘مٓم٤مع إمم اًمٕم٤ٌمدة واًمؽمهمٞم٥م ذم ذًمؽوذًمؽ أن  أصؾ اًمدظم -سمتنميٕمٝم٤م-

ومٙم٠من  اعمٌتدع رأى أن  اعم٘مّمقد هذا ؛ [اًمذاري٤مت] ژڄ    ڄ   ڄ   ڃ   ڃ   ڃ    ڃ   ژ شمٕم٤ممم ي٘مقل: 

ٟملم واحلدود يم٤مٍف-  اعمٕمٜمك، ومل يتٌلم ًمف أن  ُم٤م ووٕمف اًمِم٤مرع ومٞمف ُمـ اًم٘مقا

ع ُمـ اًمٓمر. ذم اًمديـ ه٤م يْم٤مهل  -ًمٌدع ٓ شمدظمؾ ذم اًمٕم٤مدات-وىمد شمٌلم اذا اًم٘مٞمد أن  ا ومٙمؾ ُم٤م اظمؽُمِ

اعمنموع ومل ي٘مّمد سمف اًمتٕمٌد وم٘مد ظمرج قمـ هذه اًمتًٛمٞم٦م- ]وهذا اًمًٓمر إظمػم ُمِمِٙمٌؾ، ومٜمدقُمُف أن، وٓ 

ٞمٝم٤م ي٘مّمد سم٤مًمًٚمقك قمٚم»و شديـذم اًم»اًمتح٘مٞمؼ أن اًم٘مٞمديـ ذم اًمتٕمريػ: ظمٓم٠م، و شذم اًمديـ»يٌُٕمُد أن يمٚمٛم٦م 

شإمم ُمٕمٜمك واطمٍد ومه٤م ُمتالزُم٤من-[ راضمٕم٤من شإًمخ --اعم٤ٌمًمٖم٦م
(1)

 -ـها 

                                      
 -(٧١ , ١ٓقمتّم٤مم )ص خمتٍم ا (٧)
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 ُمٕم٘مد اعؿمٙم٤مل ذم ُم٠ًمخ٦م اًمٌدقم٦م:

 هق ُم٤م سملم اعمٙمٚمػ أومٕم٤مل ذم اًمتداظمؾ ضمٝم٦م ُمـ ي٠ميت اًمٌدقم٦م سم٤مب ذم ,أقمٚمؿ واهلل,إن ُمٕمٔمؿ اعؿمٙم٤مل 

ٌّدّي  ـٌ  وىمرسم٦مٌ  قم٤ٌمدةٌ  أنف أي) شمٕم  ُمـ وٓ ىمرسم٦م وٓ ٤ٌمدةٍ سمٕم ًمٞمس أي) قم٤مدّي  هق وُم٤م( واوح سمِمٙمؾ ودي

 (-اعم٤ٌمذ اًم٘مري٥م سمٛمٕمٜم٤مه اًمديـ

 ومام يم٤من ُمـ اًمديـ واًمٕم٤ٌمدة واًم٘مرسم٤مت ومتدظُمُٚمف اًمٌدقم٦م، سمال إؿمٙم٤مل-

وأُم٤م ُم٤م يم٤من ُمـ إُمقر اًمٕم٤مدي٦م وهل شمٍموم٤مت اًمٜم٤مس احلٞم٤مشمٞم٦م اًمدٟمٞمقي٦م اًمتل ًمٞم٧ًم ُمقوققم٦م 

ومٝمذه ىمد دًّم٧م أدًم٦م  ؛٥م اًمقاوحسمٛمٕمٜم٤مه اًم٘مري شاًمديـ»سم٤مٕؾم٤مس ُمقوع اًمٕم٤ٌمدة واًم٘مرسم٦م، ومٚمٞم٧ًم ُمـ 

()أنتؿ أقمٚمؿ سم٠مُمقر دٟمٞم٤ميمؿ: اًمنميٕم٦م قمغم أن اهلل شمٕم٤ممم وؾّمع قمغم اعمٙمٚمٗملم ومٞمٝم٤م وىم٤مل اًمٜمٌل 
(1)

، وإٟمام 

م اًمٌلم ٓ يتٕمّدوٟمف، وأب٤مح اهلل لؿ اًمٓمٞم٤ٌمت وطمرم قمٚمٞمٝمؿ اخل٤ٌمئ٨م، وأُمرهؿ  ؾمّٞمجٝمؿ سمًٞم٤مضم٤مت احلرا

ٞمف، وهن٤مهؿ قمـ اًمنم واًمٔمٚمؿ واًمٌٖمل واًمٕمدوان وإؾم٤ٌمب سمٗمٕمؾ اخلػم وإؾم٤ٌمب واًمقؾم٤مئؾ اعمٕمٞمٜم٦م قمٚم

 واًمقؾم٤مئؾ اعم١مدي٦م إًمٞمف-

ُمـ شمٍموم٤مت اخلٚمؼ )أومٕم٤مل اعمٙمٚمٗملم( يٙمقن ومٞمٝم٤م شمداظمٌؾ سملم اًمقصٗملم، ومٝمل  ا ًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م أن يمثػمً 

ـٌ »ُمـ ضمٝم٦م   ٤م٤مقمً أي اٟمتٗم ش٤مارشمٗم٤مىمً »ًمٜم٤مس ذم طمٞم٤مهتؿ وقم٤ٌمدة، وُمـ ضمٝم٦م هل أُمٌر قم٤مدّي ه٤م يتٍّمف سمف ا ششمدي

، وىمد شمٖمٚم٥م هذه اًمِم٤مئ٦ٌم وشمٙمقن إيمثر شؿم٤مئ٦ٌم اًمٕم٤مدة»و شؿم٤مئ٦ٌم اًمٕم٤ٌمدة»ٝم٤م اًمِم٤مئٌت٤من؛ ، ومٗمٞما وشمٞمًػمً 

 ، وىمد شمٖمٚم٥م شمٚمؽ-افمٝمقرً 

وُمـ هٜم٤م سمح٨م اًمِم٤مـمٌل: هؾ ًمٚمٌدقم٦م ُمدظمؾ ذم اًمٕم٤مدي٤مت )وهل إُمقر اًمٕم٤مدي٦م احلٞم٤مشمٞم٦م همػم 

 :اًمتٕمٌدي٦م، وو٤مسمٓمٝم٤م أهن٤م اًمتل ٓ ي٘مّمد ا٤م اًمتٕمٌد ًمذاهت٤م(

,أومٕم٤مُل اعمٙمٚمٗملم » :,سمقاؾمٓم٦م اظمتّم٤مره ًمٚمِمٞمخ قمٚمقي اًمً٘م٤مف,ذم آقمتّم٤مم  ىم٤مل اًمِم٤مـمٌل 

 قمغم ضسملم: ,سمح٥ًم اًمٜمٔمر اًمنمقمل ومٞمٝم٤م

 أطمدمه٤م: أن شمٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ اًمتٕمٌدات-

 واًمث٤م : أن شمٙمقن ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٕم٤مدات-

ل: ومال ٟمٔمر ومٞمف ه٤م هٜم٤م- ٤م إو   وم٠مُم 

                                      
 (-2141صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)



1025  

  

٤م اًمث٤م  ًملم أن  اعم٠ًمخ٦م خمتٚمػ ومٞمٝم٤مومٔم٤مهر ا :,وهق اًمٕم٤مدي, وأُم  ومٛمٜمٝمؿ ُمـ  ؛ًمٜم٘مؾ قمـ اًمًٚمػ إو 

ُيرؿمد يمالُُمف إمم أن  اًمٕم٤مدي٤مت يم٤مًمٕم٤ٌمدي ٤مت، ومٙمام أن ٤م ُم٠مُمقرون ذم اًمٕم٤ٌمدات سم٠من ٓ ٟمحدث ومٞمٝم٤م، ومٙمذًمؽ 

اًمٕم٤مدي٤مت واجلٜم٤مي٤مت يمٚمٝم٤م قم٤مدي، ٕن  أطمٙم٤مُمٝم٤م ُمٕم٘مقًم٦م اعمٕمٜمك، وٓ سمد ومٞمٝم٤م ُمـ اًمتٕمٌد، إذ هل ُُمَ٘مٞم دة 

وم٢من  ؛سم٠ُمُمقر ذقمٞم٦م ٓ ظمػمة ًمٚمٛمٙمٚم ػ ومٞمٝم٤م، وإذا يم٤من يمذًمؽ وم٘مد فمٝمر اؿمؽماك اًم٘مًٛملم ذم ُمٕمٜمك اًمتٕمٌد

 ضم٤م  آسمتداع ذم إُُمقر اًمٕم٤مدي٦م ُمـ ذًمؽ اًمقضمف، صح دظمقًمف ذم اًمٕم٤مدي ٤مت يم٤مًمٕم٤ٌمدي٤مت، وإٓ ومال-

وهذه هل اًمٜمٙمت٦م اًمتل يدور قمٚمٞمٝم٤م طمٙمؿ اًم٤ٌمب، ويتٌلم ذًمؽ ]سمٛمث٤مل[ ووع اعمٙمقس ذم ُمٕم٤مُمالت 

م أن يٙمقن قمغم ىمّمد طمجر اًمتٍموم٤مت وىمتً  ُم٤م، أو ذم طم٤مًم٦م ُم٤م، ًمٜمٞمؾ  ٤ماًمٜم٤مس، ومال خيٚمق هذا اًمقوع اعمُحر 

ف ذًمؽ، أو طمٓم٤مم اًمدٟمٞم٤م، قمغم هٞمئ٦م هَمّْم٥ِم اًمٖم٤مص٥م، وهىم٦م اًم٤ًمر.، وىمٓمع اًم٘م٤مـمع ًمٚمٓمريؼ، وُم٤م أؿمٌ

يـ اعمقوقع وإُمر اعمحتقم قمٚمٞمٝمؿ دائاًم  ، أو ذم أوىم٤مت حمدودة، يٙمقن قمغم ىمّمد ووٕمف قمغم اًمٜم٤مس يم٤مًمد 

قمغم يمٞمٗمٞم٤مت ُميوسم٦م، سمحٞم٨م شمْم٤مهل اعمنموع اًمدائؿ اًمذي ُ ٛمؾ قمٚمٞمف اًمٕم٤مُم٦م، وي١مظمذون سمف وشمقضمف 

 ًمؽ-قمغم اعمٛمتٜمع ُمٜمف اًمٕم٘مقسم٦م، يمام ذم أظمذ زيم٤مة اعمقار واحلرث وُم٤م أؿمٌف ذ

٤م اًمث٤م : م ًمٚمٛمٙمٚم ٗملم يْم٤مهل إًمزاُمٝمؿ اًمزيم٤مة  وم٠مُم  ومٔم٤مهر أن ف سمدقم٦م، إذ هق شمنميع زائد، وإًمزا

اعمٗمروو٦م، واًمدي٤مت اعميوسم٦م، سمؾ ص٤مر ذم طم٘مٝمؿ يم٤مًمٕم٤ٌمدات اعمٗمروو٦م، واًمٚمقازم اعمحتقُم٦م أو ُم٤م أؿمٌف 

ـ  ذم اًم ؛ذًمؽ تٙمٚمٞمػ َُمْٝمَٞمع ومتّمػم ومٛمـ هذه اجلٝم٦م يّمػم سمدقم٦م سمال ؿمؽ، ٕن ف ذٌع ُُمًتدرك، وؾَم

اعمٙمقس قمغم هذا اًمٗمرض ل٤م ٟمٔمران: ٟمٔمر ُمـ ضمٝم٦م يمقهن٤م حمرُم٦م قمغم اًمٗم٤مقمؾ أن يٗمٕمٚمٝم٤م يم٤ًمئر أنقاع 

ًمتنميع ي١مظمذ سمف اًمٜم٤مس إمم اعمقت يمام ي١مظمذون سم٤ًمئر اًمتٙم٤مًمٞمػ،  ٤ماًمٔمٚمؿ، وٟمٔمر ُمـ ضمٝم٦م يمقهن٤م اظمؽماقمً 

 وم٤مضمتٛمع ومٞمٝم٤م هنٞم٤من: هَنٌْل قمـ اعمٕمّمٞم٦م، وهَنٌْل قمـ اًمٌدقم٦م-

٤م شم٘مع وشمٔمٝمر وشمٜمتنم ُأُمقر ُمٌتدقم٦م قمغم  وم٤محل٤مصؾ أن  أيمثر احلقادث اًمتل أظمؼم ا٤م اًمٜمٌل  ُمـ أهن 

ُمْم٤مه٤مة اًمتنميع، ًمٙمـ ُمـ ضمٝم٦م اًمتٕمٌد، ٓ ُمـ ضمٝم٦م يمقهن٤م قم٤مدي٦م، وهق اًمٗمر. سملم اعمٕمّمٞم٦م اًمتل هل 

 سمدقم٦م، واعمٕمّمٞم٦م اًمتل هل ًمٞم٧ًم سمٌدقم٦م-

ٌ د ا٤م أو شمقوع ووع اًمتٕمٌد شمدظمٚمٝم٤م وإن  اًمٕم٤مدي٤مت ُمـ طمٞم٨م هل قم٤مدي٦م ٓ سمدقم٦م وم ٞمٝم٤م، وُمـ طمٞم٨م ُيَتٕم

 اًمتقومٞمؼاواطمدً  ٤م، وطمّمؾ سمذًمؽ اشمٗم٤م. اًم٘مقًملم، وص٤مر اعمذه٤ٌمن ُمذهًٌ اًمٌدقم٦م
ِ
ش، وسم٤مهلل

(1)
 -ـها 

                                      
 -(2١ , 25خمتٍم آقمتّم٤مم )ص  (٧)
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ٌ د »ومٝمذا اًمًٓمر إظمػم هق اخلالص٦م:  اًمٕم٤مدي٤مت ُمـ طمٞم٨م هل قم٤مدي٦م ٓ سمدقم٦م ومٞمٝم٤م، وُمـ طمٞم٨م ُيَتٕم

 -ش٤م اًمٌدقم٦ما٤م أو شمقوع ووع اًمتٕمٌد شمدظمٚمٝم

ُمـ )وىمقًمف  (ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م هذا):  ذم ىمقل اًمٜمٌل  (أُمرٟم٤م)ويتْمح ذًمؽ سمٛمٕمروم٦م ُمٕمٜمك يمٚمٛم٦م 

(وذ إُمقر حمدصم٤مهت٤م)، وىمقًمف: (حمدصم٤مت إُمقر)وىمقًمف:  ٤م(قمٛمؾ قمٛمال ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم
(1)

- 

ر اعمًٚمٛملم ، وأو٤موم٦م شم٤مرة إمم وٛمػم اجلٛمع قمغم ُمٕمٜمك أُم٤مومٝمذا إُمر أومرَده أطمٞم٤مٟم٤م ووٕمف أطمٞم٤مٟمً 

شمٕمريَػ اًمٕمٝمد اًمذهٜمل واهلل أقمٚمؿ، وهق ذم يمؾ ذًمؽ  ٤ماعمٜمًقب إًمٞمٝمؿ، وىمٓمٕمف قمـ اعو٤موم٦م شم٤مرًة ُمٕمرومً 

 -ُمـ قمٜمد رسمف  ُمٕمٜم٤مه: أُمر اًمديـ واًمنميٕم٦م اًمتل ضم٤م  ا٤م 

ومٝمذا احلدي٨م »: (--قمٛمؾ قمٛماًل  ـُم)ُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ ذم ذح طمدي٨م ىم٤مل اسمـ رضم٥م ذم ضم٤م

ن يمؾ قمٛمؾ قمٚمٞمف قمٛمؾ ًمٞمس قمٚمٞمف أُمر اًمِم٤مرع ومٝمق ُمردود ويدل سمٛمٗمٝمقُمف قمغم أسمٛمٜمٓمقىمف يدل قمغم أن يمؾ 

د سم٘مقًمف ذم اًمرواي٦م إظمرىأُمره همػُم ُمردود،  د سم٠مُمره هد ديٜمف وذقمف، يم٤معمرا ُمـ أطمدث ذم أُمرٟم٤م ) :واعمرا

وم٤معمٕمٜمك إذا أن ُمـ يم٤من قمٛمٚمف ظم٤مرضم٤م قمـ اًمنمع ًمٞمس ُمت٘مٞمدا سم٤مًمنمع ومٝمق  (؛هذا ُم٤م ًمٞمس ومٞمف ومٝمق رد

إؿم٤مرة إمم أن أقمامل اًمٕم٤مُمٚملم يمٚمٝمؿ يٜمٌٖمل أن شمٙمقن ن٧م أطمٙم٤مم  (ًمٞمس قمٚمٞمف أُمرٟم٤م) :ود وىمقًمفُمرد

اًمنميٕم٦م ومتٙمقن أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م طم٤ميمٛم٦م قمٚمٞمٝم٤م سم٠مُمره٤م وهنٞمٝم٤م ومٛمـ يم٤من قمٛمٚمف ضم٤مري٤م ن٧م أطمٙم٤مم اًمنميٕم٦م 

وم٘م٤م ل٤م ومٝمق ُم٘مٌقل  شدوُمـ يم٤من ظم٤مرضم٤م قمـ ذًمؽ ومٝمق ُمردوُمقا
(2)

 -ـها 

 ث ُمراشم٥م: أن هٜمٝم٤م صمال ؛واحل٤مصُؾ 

 وُمـ أُمر اًمِم٤مرع، سمال إؿمٙم٤مل- شاًمديـ»: ُم٤م يم٤من ُمـ إومم

 -شأُمر اًمِم٤مرع»: ُم٤م ًمٞمس ُمـ اًمديـ وٓ ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م

ومٝمق ُمـ اًمديـ ُمـ ضمٝم٦م وُمـ زاوي٦م وسم٤مقمت٤ٌمٍر،  ؛: ُم٤م ُوضِمد ومٞمف اًمِم٤مئٌت٤من وطمّمؾ ومٞمف اًمتداظمؾاًمث٤مًمث٦م

وُمـ اًمتٍموم٤مت احلٞم٤مشمٞم٦م اًمٕم٤مدي٦م اعم٤ٌمطم٦م وهق ُمـ ضمٝم٦ٍم وزاوي٦م أظمرى وسم٤مقمت٤ٌمٍر مظمر: ُمـ أُمقر اًمٕم٤مدات 

 ًمٚمٜم٤مس أو ه٤م لؿ ومٞمف طم٤مضم٦م وُمّمٚمح٦م-

إُمُر راضمع ومٞمف إمم اًمٜمٔمر واًمؽمضمٞمح، وًمذا أُمٙمـ أن خيتٚمػ ومٞمف اعمٗمتقن وشمتٕمدد  :ومٝمذا اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م

                                      
 -شم٘مدم ختري٩م هذه إطم٤مدي٨م ىمٌؾ ىمٚمٞمؾ (٧)

 -(٧١١ضم٤مُمع اًمٕمٚمقم واحلٙمؿ )ص  (2)
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 ومٞمف أنٔم٤مر أهؾ اًمٗم٘مف-

يٕم٦م( ومتدظمٚمف اًمٌدقم٦م، ومام همٚم٥م قمٚمٞمف آقمت٤ٌمر اًمديٜمّل )أي: همٚم٥َم وضمُف يمقٟمف ُمـ اًمديـ وُمـ أُمر اًمنم

 وٓؾمٞمام إن اٟمْم٤مف إمم ذًمؽ: قمٚمُٛمٜم٤م سمقضمقد اعم٘متض ذم اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي اًمنميػ ُمع قمدم ومٕمؾ اًمٜمٌّل 

 وأصح٤مسمِِف ًمف، أو: قمدم وضمقد ُمّمٚمح٦م راضمح٦م ومٞمف وٓ طم٤مضم٦م ذات سم٤مل شمدقمق إًمٞمف-

ٞمف: طم٤مضم٦ُم اًمٜم٤مس إمم وُم٤م همٚم٥َم قمٚمٞمف آقمت٤ٌمر اًمٕم٤مدّي، ومال ُمدظمَؾ ًمٚمٌدقم٦م ومٞمف، ٓ ؾمٞمام إذا اٟمْم٤مف إًم

 واهلل أقمٚمؿ- -اًمٗمٕمِؾ عمّمٚمح٦ٍم راضمح٦م-

ذم شمٕمريٗمف طملم أو٤مف اًمٓمري٘م٦م إمم اًمديـ، صمؿ ىمّٞمده٤م سم٠من شمٙمقن  وهق ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اًمِم٤مـمٌل 

 ا٤م اعم٤ٌمًمٖم٦م واًمٖمٚمق ذم اًمتديـ واًمتٕمٌد- اُم٘مّمقدً 

ه٤م ٓ  د قمٝمد اًمٜمٌل ووم٤مئدة هذا اًمْم٤مسمط ذم نرير ُمٗمٝمقم اًمٌدقم٦م اًمتٛمٞمٞمز سمٞمٜمٝم٤م وسملم ُم٤م أطمدث سمٕم»

د سمف اًمتٕمٌد سمذاشمف، ىم٤مل اعُم٤مم اًمِم٤مـمٌل: شوىمد شمٌلم اذا اًم٘مٞمد أن اًمٌدع ٓ شمدظمؾ ذم اًمٕم٤مدات» يرا
(1)

ىمٚم٧م:  

وُمث٤مل هذا وؾم٤مئؾ اًمريمقب وآشمّم٤مل ويمؾ ُم٤م دظمؾ قمغم طمٞم٤مة اًمٜم٤مس ُمـ وؾم٤مئؾ اًمراطم٦م اًمتل ؾمخره٤م 

ٓ ي٘مّمد اًمتٕمٌد  طمدصم٧م سمٕمد رؾمقل اهلل  اأُمقرً  ٤مًْم اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م، سمؾ إن هذا اًم٘مٞمد خُيرج ُمـ اًمٌدقم٦م أج

هلل سمذاهت٤م، وإٟمام هل ُمـ اًمقؾم٤مئؾ اًمتل يقضمد ذم أصقل اًمنمع ُم٤م يدل قمغم ُمنموقمٞم٦م اخت٤مذه٤م ًمتح٘مٞمؼ 

ُم٘مّمقد اًمنمع، وذًمؽ ُمـ سم٤مب أن اًمقؾم٤مئؾ ل٤م طمٙمؿ اعم٘م٤مصد وأن ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م، 

 ُم٤ٌمطم٦م وؾمٞمٚم٦م اخت٤مذ ُمـ ُم٤مٟمع ومال ,اًمّمالة ذم اًمّمػ يمتًقي٦م,وم٢مذا دل اًمنمع قمغم ُم٘مّمد ُمنموع 

، وُمث٤مل ذًمؽ ٞمؼ ذًمؽ، ـم٤مح٤م مل يرد اًمتٕمٌد اذه اًمقؾمٞمٚم٦م وإن مل شمٙمـ ُمقضمقدة قمغم قمٝمد اًمٜمٌل ًمتح٘م

، وُمع ذًمؽ وم٢مهن٤م ٓ قمٝمد اًمٜمٌل ذم وم٢من هذه مل شمٙمـ ُمٕمرووم٦م  ؛اخلٓمقط اًمتل شمرؾمؿ ذم أرض اعمًجد

هلل ا٤م، وإٟمام ٟمتٕمٌد هلل سمتًقي٦م اًمّمػ وٟمتخذ هذه اخلٓمقط وؾمٞمٚم٦م ًمْمٌط ذًمؽ،  شمٕمتؼم سمدقم٦م ٕنٜم٤م ٓ ٟمتٕمٌد

د ُمٜمف اًمتٕمٌد سمريمقب اًمًٞم٤مرة، وإٟمام يتٕمٌد هلل سم٤مًمًٕمل إمم  ويمذًمؽ ريمقب اًمًٞم٤مرة إمم اعمًجد ٓ يرا

قمٚمقم اًمٜمحق واعقمراب  ٤ماعمًجد وشمتخذ اًمًٞم٤مرة وؾمٞمٚم٦م ًمتح٘مٞمؼ هذا اعم٘مّمد اعمنموع، وُمـ ذًمؽ أجًْم 

عمّمحػ وإقمج٤مم احلروف، ومٝمل وؾم٤مئؾ حلٗمظ اًم٘مرمن اًمٙمريؿ  وًمٙمٜمٜم٤م ٓ ٟمتٕمٌد هلل شمٕم٤ممم سمذاهت٤م وٟم٘مط ا

 وإٟمام ٟمتٕمٌد هلل سم٤معم٘مّمد اًمذي شمٌٚمٖمٜم٤م إي٤مه-  

                                      
 -(٧١خمتٍم آقمتّم٤مم )ص  (٧)
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ذم اًمتٛمٞمٞمز ُم٤م سملم اًمٌدع اعمذُمقُم٦م واعمًتحدصم٤مت همػم اعمذُمقُم٦م،  اإن نرير هذا اًمْم٤مسمط ُمٗمٞمد ضمدً 

يٚمًٌقن قمغم اًمٜم٤مس، ومٞمقمهقهنؿ أن دقم٤مة احلؼ هـ  وي٘مٓمع داسمر اًمتِمقيش اًمذي  دصمف اًمٌٕمض طملم

 ٤مرسمقن اًمٌدقم٦م يريدون أن يٕمقدوا سم٤مًمٜم٤مس إمم قمٍم اًمدواب واحلٛمػم واًمٌٖم٤مل، وهذا اًمتِمقيش إرضم٤مٌف 

 ؾمقى هؿٌ  لؿ ًمٞمس , ُمٜمٝمؿ جيٕمٚمٜم٤م أن اهلل ٟم٠ًمل –وشمْمٚمٞمٌؾ سمال ري٥م، ومدقم٤مة احلؼ ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من 

ؾمخره اهلل شمٕم٤ممم لؿ ذم اًمٙمقن ُم٤م ؿم٤مؤوا، و أب٤مطمف سمام ًمٞمًتٛمتٕمقا  صمؿ قة،اًمٜمٌ هدي ُمت٤مسمٕم٦م قمغم اًمٜم٤مس محؾ

وهؾ يم٤من والل أهؾ اًمٙمت٤مب إٓ قمٜمدُم٤م ومرـمقا ذم هذه اعمت٤مسمٕم٦م وم٠مطمدصمقا ذم ديٜمٝمؿ وطمرومقا يمت٤مب راؿ 

ط رب اًمٕم٤ٌمد ـهاش طمتك اٟمتٝمك اؿ احل٤مل إمم قم٤ٌمدة اًمٕم٤ٌمد وخم٤مًمٗم٦م سا
(1)

- 

 ٘مدم ذم و٤مسمط اًمٌدقم٦م: وم٤مئدة ُمٙمٛمٚم٦م ًمٙمالم اًمِم٤مـمٌل اعمت

يمؾ قم٤ٌمدة ُيتٕمٌد اهلُل ِا٤م جي٥م أن شمتح٘مؼ ومٞمٝم٤م اعمت٤مسمٕم٦م »، ىم٤مل: وهل قمـ اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم 

وم٘متٝم٤م ًمٚمنميٕم٦م ذم ؾمت٦م أوص٤مف، ًمٚمرؾمقل  ومتٖمٞمػم صٗم٦ٍم ُمـ هذه  ؛وٓ يتح٘مؼ ومٞمٝم٤م ذًمؽ إٓ سمٛمقا

 اًمّمٗم٤مت سمدقم٦م، وهذه اًمّمٗم٤مت اًم٧ًم هل:

وم٘م٦م ًمٚمنم ,٧ يٕم٦م ذم ؾمٌٌٝم٤م، وم٠ميُّ قم٤ٌمدة ًمٞمس ل٤م ؾم٥ٌٌم صم٤مسم٧ٌم سم٤مًمنمع ُمردودة، أن شمٙمقن اًمٕم٤ٌمدة ُمقا

 -ُمثؾ آطمتٗم٤مل سمٛمقًمد اًمٜمٌل   

وم٘م٦م ًمٚمنميٕم٦م ذم ضمٜمًٝم٤م، ومٚمق وحك أطمٌد سمٗمرس يم٤من سمذًمؽ خم٤مًمًٗم٤م ًمٚمنميٕم٦م- ,2  أن شمٙمقن ُمقا

وم٘م٦م ًمٚمنميٕم٦م ذم ىمدره٤م، ومَٛمـ زاد ذم اًمّمالة اًمٔمٝمر ُمثاًل  ,1 يٙمـ ريمٕمتلم مل  أن شمٙمقن اًمٕم٤ٌمدة ُمقا

ومً٘م٤م ًمٚمنميٕم٦م سم٤مًمٕم٤ٌمدة ذم ىمدره٤م-  ُمقا

وم٘م٦م ًمٚمنميٕم٦م ذم يمٞمٗمٞمتٝم٤م، ومٛمـ اسمتدأ ذم ووقئف سمٖمًؾ اًمرضمٚملم صمؿ ُمًح  ,6 أن شمٙمقن اًمٕم٤ٌمدة ُمقا

ومً٘م٤م ًمٚمنميٕم٦م ذم يمٞمٗمٞمتٝم٤م-  اًمرأس مل يٙمـ ُمقا

وم٘م٦م ًمٚمنميٕم٦م ذم زُم٤مهِن٤م، ومال شمّمح صالة اًمٔمٝمر ىمٌؾ اًمزوال- ,5  أن شمٙمقن اًمٕم٤ٌمدة ُمقا

وم٘م٦م ًمٚمنميٕم٦م ذم ُمٙم٤مهِن٤م، ومال يّمح ذم اًمٞمقم اًمت٤مؾمع ُمـ ذي احلج٦م اًمقىمقُف أن شمٙمقن اًمٕم ,4 ٤ٌمدة ُمقا

شسمٖمػم قمروم٦م
(2)

- 

                                      
 -عم١مًمػ[]اش اًمٌدع وأثره٤م اًمز  ذم إُم٦م»ُمـ يمالم اًمديمتقر وؾمٞمؿ ومتح اهلل، ُمـ رؾم٤مًمتف سمٕمٜمقان:  (٧)

 -ىمًؿ اًمٌدقم٦م ,ذيمره٤م اًمِمٞمخ ذم قمدد ُمـ اعمقاوع سم٠مخٗمظ ُمت٘م٤مرسم٦م ُمع ذطمٝم٤م أطم٤ٌمًٟم٤م، ًمٕمؾ  أوٕمٝم٤م ذم: ومت٤موى ٟمقر قمغم اًمدرب  (2)
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 ٟمامذج ُمـ شمٍموم٤مت اًمٕمٚمام  ذم ٟمحق هذه اعم٤ًمئؾ:

ُمـ ضمٕمؾ ٕهؾ اًمٕمٚمؿ  : سم٤مبومٞمض اًم٤ٌمري ذح صحٞمح اًمٌخ٤مري ًمٚمٕمالُم٦م أنقر اًمٙمِمٛمػمي»ذم * 

ٓ شمٕمد سمدقم٦م، واًمٌدقم٦م قمٜمدي ُم٤م ٓ شمٙمقن ُمًتٜمدة إمم يريد أن ُمثؾ هذه اًمتٕمٞمٞمٜم٤مت » :شأج٤مُم٤م ُمٕمٚمقُم٦م

اًمنمع، وشمٙمقن ُمٚمت٦ًٌم سم٤مًمديـ، وًمذا ي٘م٤مل إن اًمرؾمقم اًمتل ضمرت ذم اعمّم٤مئ٥م سمدقم٦م دون اًمتل ذم 

ُمقاوع اًمنور، يم٤مٕنٙمح٦م وهمػمه٤م، وم٢من إومم شُمَٕمّد يم٠مهن٤م ُمـ اًمديـ ومتٚمتٌس سمف سمخالف اًمث٤مٟمٞم٦م- واًمن 

ٙمقن ُمـ سم٤مب اًمٚمٝمق واًمٚمٕم٥م ومال شمٚمتٌس سم٤مًمديـ قمٜمد ؾمٚمٞمؿ اًمٗمٓمرة، ومٞمف أن رؾمقم اعمنات أيمثره٤م شم

ش٤ٌمدات ومٞمتح٘مؼ ومٞمٝم٤م آًمت٤ٌمسسمخالف رؾمقم ٟمحق اعمقت وم٢من هم٤مًمٌٝم٤م يٙمقن ُمـ ضمٜمس اًمٕم
(1)

وهق  ،ـها 

 ٟمٗمٞمٌس-

وإٟمام ٟمٜمٝمك قمـ اًمٌدع، » :وُمـ يمالم اًمِمٞمخ قمٌد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم اًمدرر اًمًٜمٞم٦م* 

وىمرسم٦م، يم٤مًم٘مٝمقة، وإٟمِم٤م  ىمّم٤مئد اًمٖمزل، وُمدح اعمٚمقك، ومال ٟمٜمٝمك  ٤م؛ وأُم٤م ُم٤مٓ يتخذ ديٜمً سم٦موىمر ٤ماعمتخذة ديٜمً 

ٕن طم٤ًمن رد قمغم أُمػم اعم١مُمٜملم  ؛قمٜمف، ُم٤م مل خيٚمط سمٖمػمه إُم٤م ذيمر أو اقمتٙم٤مف ذم ُمًجد، ويٕمت٘مد أنف ىمرسم٦م

ِمدشمف سملم يدي ُمـ هق ظمػم ُمٜمؽ، وم٘مٌؾ قمٛمرن، وىم٤مل: ىمد أقمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 
(2)

ًمٕم٥م و ؾ يمؾ  ،

ذم ُمًجده  ر احلٌِم٦م قمغم اًمٚمٕم٥م ذم يقم اًمٕمٞمدأىم ُم٤ٌمح، ٕن اًمٜمٌل 
(3)

و ؾ اًمرضمز واحلدا  ذم ٟمحق  

اًمٕمامرة، واًمتدري٥م قمغم احلرب سم٠منقاقمف، وُم٤م يقرث احلامؾم٦م ومٞمف، يمٓمٌؾ احلرب، دون مٓت اعمالهل، 

(اًمًٛمح٦م سمٕمث٧م سم٤محلٜمٞمٗمٞم٦م): وم٢مهن٤م حمرُم٦م، واًمٗمر. فم٤مهر، وٓ سم٠مس سمدف اًمٕمرس، وىمد ىم٤مل 
(4)

وىم٤مل:  

(ًمتٕمٚمؿ هيقد أن ذم ديٜمٜم٤م ومًح٦م)
(5)

ش
(6)

 -ـها 

  اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم ذم ظمٓمقط شمًقي٦م اًمّمٗمقف ذم اعم٤ًمضمد:* 

هؾ اًمقؾم٤مئؾ شمٕمتؼم يم٤معم٘م٤مصد  :وهٜم٤م يرد اًم١ًمال وهق» ذم ذح ٟمٔمؿ اًمقرىم٤مت ًمٚمٕمٛمريٓمل: ىم٤مل 

                                      
 -(252. ٧ومٞمض اًم٤ٌمري قمغم صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 -( وىمد شم٘مدم2665(، صحٞمح ُمًٚمؿ )12٧2صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 -(622ٚمؿ )(، صحٞمح ُم22١٧ً، 656صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 (-2226(، وصححف إًم٤ٌم  ذم: اًمّمحٞمح٦م )١646(، اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم )2222٧ُمًٜمد أمحد ) (6)

 -وىم٤مل إرٟم١موط: طمدي٨م ىمقي وهذا إؾمٜم٤مد طمًـ، وىم٤مل ُمرة: إؾمٜم٤مده طمًـ (25242، 26655ُمًٜمد أمحد ) (5)

 -(212. ٧اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ) (4)
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و ٟم٘مقل: إن اًمقؾم٤مئؾ أوؾمع ُمـ اًمٖم٤مي٤مت واًمٖم٤مي٤مت سمحٞم٨م ٓ ٟم٠ميت سمقؾمٞمٚم٦م إٓ إذا صمٌت٧م سمٕمٞمٜمٝم٤م قمـ اًمِم٤مرع أ

 ومٙمؾ ُم٤م يم٤من وؾمٞمٚم٦م ًمٌم  ومٚمف طمٙمؿ ذًمؽ اًمٌم ؟

إظمػم دون إول، ًمٙمـ يًتثٜمل ُمـ ذًمؽ أن شمٙمقن اًمقؾمٞمٚم٦م حمرُم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م، ومٝمذه ٓ جيقز  :اجلقاب

أن شمًتخدم، يمام ًمق ىم٤مل ىم٤مئؾ: أن٤م أدقمق ه١مٓ  اًمٙمٗم٤مر سم٤مًميب قمغم اًمرسم٤مسم٦م واًمٕمقد وسم٢مؾمامقمٝمؿ ُمـ 

٤م  اخلٚمٞمٕم٦م، ىمٞمؾ ًمف: مل ي٤م أظمل؟ ىم٤مل طمتك يدظمٚمقا ذم اعؾمالم، ومٝمذا ٓ جيقز- إذن وم٤مٟمتٌٝمقا لذه إهم

اًمٜم٘مٓم٦م، ٕن سمٕمض اًمٜم٤مس أن يِمتٌف قمٚمٞمٝمؿ إُمر، وئمٜمقن أن اًمقؾم٤مئؾ هم٤مي٤مت، وي٘مقًمقن ٓسمد أن شمث٧ٌم 

قمقن اًمٗم٘مٝم٤م  ذم شم٘مًٞمٛمٝمؿ ، وإٓ ومال ٟم٘مٌٚمٝم٤م، وٟم٘مقل: أن٧م ُمٌتدٌع، ولذا يٌداًمقؾمٞمٚم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م، قمـ اًمٜمٌل 

 اًمٕم٤ٌمدات إمم واضم٤ٌمت وأريم٤من وذوط-

وقمٚمٞمف ومٜمحـ ٟم٘مقل: اًمنمع ُم٘م٤مصد ووؾم٤مئؾ، اعم٘م٤مصد هم٤مي٤مت ٓ يٛمٙمـ أن ٟمٖمػم ومٞمٝم٤م، وٓ أن 

ٟمًتٌدل٤م سمٖمػمه٤م، واًمقؾم٤مئؾ ل٤م أطمٙم٤مم اًمٖم٤مي٤مت، ُم٤ممل شمٙمـ حمرُم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م، وم٢من يم٤مٟم٧م حمرُم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م يم٤مٟم٧م 

ط ذم اعمًجد ٓ يٛمٙمـ أن ي٘م٤مل إٟمف سمدقم٦م وذًمؽ ٕنف ًمٞمس قم٤ٌمدة، وإٟمام هق طمراُم٤م، وقمٚمٞمف وم٢من ضمٕمؾ اخل

وؾمٞمٚم٦م إمم قم٤ٌمدة، وهل اؾمتقا  اًمّمٗمقف، وم٢مٟمف يمام شمرون ٓ يتؿ اؾمتقا  اًمّمٗمقف إٓ اذه اخلٓمقط، 

 وًمٞم٧ًم هذه اًمقؾمٞمٚم٦م حمرُم٦م سمٕمٞمٜمٝم٤م-

ٚمامذا مل يٗمٕمؾ، ومؽمك ، وموم٢من ىم٤مل ىم٤مئؾ: هذا اًم٥ًٌم اًمذي ضمٕمٚمتف ُمٜم٤مط احلٙمؿ ُمقضمقد ذم قمٝمد اًمٜمٌل 

 اًمٌمَ  ُمع وضمقد ؾمٌٌف ؾمٜم٦م، يمام أن ومٕمٚمف ؾمٜم٦م- اًمٜمٌل 

د أن اًمٕم٤ٌمدات إذا وضمد  وم٤مجلقاب قمـ ذًمؽ أن ي٘م٤مل: إن هذه اًم٘م٤مقمدة إٟمام هل ذم طمؼ اًمٕم٤ٌمدات، وم٤معمرا

شوم٢مطمداصمف ُمردود قمٚمٞمف ا ، وم٢من َُمـ أطمدث ل٤م أُمرً ا ومٚمؿ  دث ل٤م أُمرً  ؾمٌٌٝم٤م ذم قمٝمد اًمٜمٌل 
(1)

 -ـها 

ُمقىمع »، ُمـ ومت٤موى واؾمتِم٤مرات ,طمٗمٔمف اهلل,قاب ًمٚمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمؼماك ضم* 

 :شاعؾمالم اًمٞمقم

م  ؛إذا ىم٤مُم٧م احلرب ز ٟمنم آىمؽماح اًمت٤مزم سملم اًمٜم٤مس: هؾ جيقاًم١ًمال ٟمح٨م اعمًٚمٛملم سم٤مًٓمتزا

ٞم٤مم ذم سم٤مًمّمٞم٤مم ـمقال أج٤مم احلرب، وذًمؽ شمٕمٌػما قمٛمٚمٞم٤م قمغم رومض اًمِمٕمقب ًمٚمحرب وًمالؾمتٗم٤مدة ُمـ اًمّم

 اًمدقم٤م  قمٜمد اعومٓم٤مر قمغم اعمٕمتديـ إُمريٙمٞملم واًمٞمٝمقد، وهؾ هذا آىمؽماح يدظمؾ ذم اًمٌدع؟

                                      
 -ّم٤مر اعمٍمي٦م( ـمٌٕم٦م إن١1ذح ٟمٔمؿ اًمقرىم٤مت ٓسمـ قمثٞمٛملم )ص  (٧)
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سمٙمؾ ُم٤م ومٞمف اخلػم   ا: احلٛمد هلل، ًم٘مد ضم٤م ت ذيٕم٦م اعؾمالم اًمتل سمٕم٨م اهلل ا٤م حمٛمدً اجلقاب

٤مدة واًمٗمالح قمغم أهنؿ أصح٤مب اًمًٕم واًمًٕم٤مدة عمـ ىمٌٚمٝم٤م ومتًؽ ا٤م، وم٘مد دل يمت٤مب اهلل وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ومنمع اهلل ًمٕم٤ٌمده أنقاع اًمٕم٤ٌمدات اًمتل يت٘مرسمقن ا٤م إمم اهلل، ويًتجٚمٌقن ا٤م ومْمٚمف 

ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، وُمٖمٗمرشمف، ورمحتف ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة، ويًتجٚمٌقن ا٤م اًمٜمٍم قمغم إقمدا ، وو٤مع ذًمؽ 

هٞمف، وآؾمتٙمث٤مر ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م  شم٘مقى اهلل ذم اًمن واًمٕمالٟمٞم٦م، وهل اُمتث٤مل أواُمره واضمتٜم٤مب ٟمقا

ذم ؾمٜمتف، وُمـ أقمٔمؿ إؾم٤ٌمب اًمتل ذقمٝم٤م  اًمتل ٟمدب اهلل إًمٞمٝم٤م قم٤ٌمده ذم يمت٤مسمف، وٟمدب إًمٞمٝم٤م رؾمقًمف 

 ژۓۓ   ے   ہہھھھھےژاهلل جلٚم٥م اعمٜم٤مومع، ودومع اعمْم٤مر اًمدقم٤م ، ىم٤مل شمٕم٤ممم:

سمذًمؽ، وأهنؿ  ـ رؾمٚمف ، وأظمؼم قم [4١هم٤مومر: ]ژ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ژ، وىم٤مل شمٕم٤ممم: [إقمراف]

  يدقمقن اهلل سمٙمِمػ ضوراهتؿ وٟمٍمهؿ قمغم أقمدائٝمؿ، وهٙمذا يم٤من اًمرؾمقل  وأصح٤مسمف إذا اؿمتد

اؿ أُمر جل٠موا إمم اًمدقم٤م ، ٕن إُمر يمٚمف هلل، واعمٚمؽ يمٚمف ًمف، ومٌٞمده اعمٚمؽ، وسمٞمده اخلػم، وهق قمغم يمؾ 

، وهيتدوا وي٘متدوا ادي إنٌٞم٤م ، ام وأصح٤مسمف اًمٙمر ر  ىمدير، ومٕمغم اعمًٚمٛملم أن ي٘متدوا سمٜمٌٞمٝمؿ 

، ومل ي٠مت ذم  [2١إنٕم٤مم: ] ژ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ ەئ ەئ ژذم ىمقًمف:  يمام أُمر اهلل سمذًمؽ ٟمٌٞمف 

إُمر سمقضمقب أو اؾمتح٤ٌمب آشمٗم٤م. قمغم اًمّمٞم٤مم ذم أج٤مم اًمِمدائد، ُمـ  يمت٤مب اهلل وٓ ذم ؾمٜم٦م رؾمقًمف 

، ومٝمق سمدقم٦م، إمم ُم٤م مل ينمقمف اهلل وٓ رؾمقًمف أضمؾ نري اًمدقم٤م  قمٜمد اعومٓم٤مر، وم٤مًمدقمقة إمم ذًمؽ دقمقة 

وًمٙمـ يٖمٜمل قمـ ذًمؽ طم٨م  اًمٜم٤مس قمغم اًمتقسم٦م إمم اهلل، وآؾمتٙمث٤مر ُمـ إقمامل اًمّم٤محل٦م، واعطم٤ًمن إمم 

 ۇ ژ، اًمذي ٓ يٙمِمػ اًمي همػمه، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم: اخلٚمؼ، واعيمث٤مر ُمـ اًمدقم٤م ، واًمتيع إمم اهلل 

، [اًمٜمٛمؾ]ژ  ائ ى ى ې ېې ې  ۉ ۅۉ ۅ ۋ ۋ ٴۇ   ۈ ۈ     ۆ ۆ

وُمـ اًمدقم٤م  اعمنموع اًم٘مٜمقت ذم اًمٜمقازل، وًمٙمـ إذا يم٤من يؽمشم٥م قمغم اًم٘مٜمقت اظمتالوم٤مت وؿم٘م٤م. ومٞمحًـ 

ًمٚمٛمٗم٤مؾمد اًمٜم٤مؿمئ٦م قمـ ذًمؽ، وهم٤مي٦م إُمر أنف شمرك ُٕمر ضم٤مئز أو ُمًتح٥م، وُمـ مل يت٠متك أو مل  ٤مشمريمف دومٕمً 

ّمقرة قمغم هذا اًمقضمف اعمٕمروف اًمذي هق يتٞمن ًمف اًم٘مٜمقت وم٠موىم٤مت وأطمقال اًمدقم٤م  يمثػمة ًمٞم٧ًم حم

، اٟمٔمر: اًمٌخ٤مري اًمدقم٤م  ذم صالة اًمٗمجر، أو همػمه٤م ُمـ اًمّمٚمقات سمٕمد اًمريمقع، يمام ىمٜم٧م اًمرؾمقل 

ع اًمدقم٤م ، وم٤مهلل4١5( وُمًٚمؿ )6١6)  ؛ين ًمٕم٤ٌمده ـمر. اًمٕم٤ٌمدة وـمر. دقم٤مئف  (، ومٝمذا ٟمقع ُمـ أنقا

ًٓ  ٤مومٚمٞمدع اعمًٚمٛمقن وٞمٕمً  قمـ اعمًٚمٛملم، وٟمٍمهؿ قمغم أقمدا  اًمديـ، وأن يرد وٟم٤ًمً  سمرومع اًمِمدة  رضم٤م
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 ژ ﮶ ﮵  ﮴ ﮳ ۓ﮲           ۓ ے ے ھ ژيمٞمد اًمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم، إٟمف شمٕم٤ممم قمغم يمؾ ر  ىمدير، 

 ڳ ڳ ڳ ژ، ر[وم٤مـم] ژ جس مخ حخ           جخ   مح مججح حج يث ىث مث جث يت      ىت ختمت حت ژ، [إنٗم٤مل]

ش، واهلل أقمٚمؿ [6حمٛمد: ] ژ ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱ
(1)

 -ـها 

 
 

 

(ُمرة ٧١١يم٤من يًتٖمٗمر اهلل ذم اًمٞمقم   رؾمقل اهلل)أن : ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح ٧س
(2)

ومٝمؾ جيقز  ؛

ُمـ اعمخ٤مًمٗم٦م وهؾ يٕمد هذا إُمر  ؟وُم٤م اًمدًمٞمؾ قمغم ضمقاز هذا إُمر؟ ي٤مدة قمغم هذا اًمٕمدد ذم آؾمتٖمٗم٤مراًمز

 -؟ٕهن٤م زي٤مدة ؛ًمٚمًٜم٦م

رب اهمٗمر زم وشم٥م ذم اعمجٚمس اًمقاطمد ي٘مقل:  يم٤من اًمرؾمقل : ): ويمذًمؽ ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح2س

(ُمرة ٧١١ قمكم إٟمؽ أن٧م اًمتقاب اًمرطمٞمؿ
(3)

ومٝمؾ جيقز اًمزي٤مدة قمغم هذا اًمٕمدد ومٜمًتٖمٗمر ذم اعمجٚمس  ؛

 ُمرة ُمثال؟  1١١ُمثال أو  2١١اًمقاطمد 

وم٢من اًمنميٕم٦م مل شُمٚمِزم اذا اًمٕمدد يمؾ يقم، وٓ ذم يمؾ جمٚمس،  ؛ة أو اًمٜم٘مّم٤من: ٓ سم٠مس سم٤مًمزي٤مد2، ٧ج

مل يٙمـ َيُٕمدُّ  وإفمٝمر ذم شم٠مويٚمف أنف ظمرج خمرج اعم٤ٌمًمٖم٦م يٕمٜمل اًمتٙمثػم واًمت٘مري٥م، وم٢من اًمٔم٤مهر أنف 

د سمف اًمتٙمثػم، ااؾمتٖمٗم٤مره، هذا سمٕمٞمٌد، وٓ ويّمؾ أطمدً  وي١ميده أنف  سم٤مًمٕمّد ًمف، وإٟمام هق رٌ  شم٘مريٌل، صمؿ اعمرا

ضم٤م  ذم ُمثٚمف ذم أطم٤مدي٨م أظمرى ؾمٌٕملم ُمرة
(4)

 ، واهلل أقمٚمؿ-
 

أطم٤مدي٨م وهؾ هذا يٕمد ُمـ اًمتحديد أم ُمـ شمٜمٔمٞمؿ  1: هؾ جيقز أن  ٗمظ اعمًٚمؿ يمؾ يقم 1س

 إُمقر؟-

ومٚمٞمٜمٔمؿ اعٟم٤ًمُن وىمتف وٟمِم٤مـمف قمغم طم٥ًم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م،  ؛: ٟمٕمؿ جيقز، وهق ُمـ اًمتٜمٔمٞمؿ اعمنموع1ج

                                      
 -( سمؽمىمٞمؿ اعمٙمت٦ٌم اًمِم٤مُمٚم٦م مخٞم ٤م6١. 6) شُمقىمع اعؾمالم اًمٞمقم»ومت٤موى واؾمتِم٤مرات  (٧)

 -(2١١2صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)

 -(16٧6(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )1616(، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )٧5٧4ؾمٜمـ أيب داود ) (1)

ؾَْمتَ : )( قمـ أيب هريرة ىم٤مل 41١١اٟمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (6) َٕ  إِ   
ِ
ـْ ؾَمٌِْٕملَم َُمر  َواَّلل  َ َوَأتُقُب إًَِمٞمِْف ذِم اًمٞمَْقِم َأيْمثََر ُِم  -(ةً ْٖمِٗمُر اَّلل 
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 واهلل وزم اًمتقومٞمؼ-
 

وهؾ هذا يٕمد ُمـ  ؟نم اًمٜمقم صٗمح٦م ُمـ اًم٘مر: هؾ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن ي٘مرأ يمؾ يقم ىمٌؾ 6س

 ن؟م ٤م واطمدا ُمـ اًم٘مرذا يٕمد ُمـ اًمتحديد طمٞم٨م طمدد وضمٝمً وهؾ ه ،طمٞم٨م ظمّمص ىمٌؾ اًمٜمقم ؛اًمتخّمٞمص

وم٢من ضمٕمٚمف ىمٌؾ اًمٜمقم ُمـ سم٤مب  ؛: ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٚمتزم ُم٤م اؾمتٓم٤مع سم٠من ي٘مرأ يمؾ ًمٞمٚم٦م ؿمٞمئ٤م ُمـ اًم٘مرمن6ج

إُمر واؾمتٕم٤مٟم٦م سمذًمؽ قمغم اعمقافم٦ٌم قمغم إُمر واعمداوُم٦م ومال سم٠مس إن ؿم٤م  اهلل، وًمف أن يٚمزم  شمٜمٔمٞمؿ هذا

ٟمٗمًف أٓ شم٘مؾ ىمرا شمف قمـ صٗمح٦م ُمثال يمذًمؽ، ًمٙمـ ٓ يٚمتزم قمدم اًمزي٤مدة إذا ٟمِِمط ًم٘مرا ة أيمثر ُمـ 

أٓ يزيد قمغم ٕن ذًمؽ ٓ ُمٕمٜمك ًمف وُمٜمٌع ًمٜمٗمًف ُمـ اخلػِم، ويقؿمؽ أن يٙمقن طمٞمٜمئذ )أي ًمق اًمتزم  ؛صٗمح٦م

 اطمدة وم٘مط( سمدقم٦ًم واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل- صٗمح٦ٍم طمتك ًمق ٟمِمط وأراد وم٢مٟمف يٛمتٜمُع حم٤مومٔم٦م قمغم اًمّمٗمح٦م اًمق

م وإن ضم٤مز إٓ أن اًمّمحٞمح أنف ُمٙمروه وىمد ٟمص اًمٕمٚمامُ  قمغم ذًمؽ،  صمؿ ًمُٞمٕمَٚمؿ أن ُمثؾ هذا آًمتزا

قسم٦م، وذم ُمقاوع ُمـ أي٤مت ُمـ ؾمقرة اًمت  [١5اًمتقسم٦م: ]ژ  ڳ گ گ گ ژوذيمروه ن٧م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

(قمٚمٞمٙمؿ ُمـ اًمٕمٛمؾ سمام شمٓمٞم٘مقن ومقاهلل ٓ يٛمؾ اهلل طمتك متٚمقا  ،ُمف): ذوح احلدي٨م يم٘مقًمف 
(1)

وذم  ،

 واهلل اعمقومؼ- -يمت٥م اًمًٚمقك-
 

ريمٕم٦م يمام  1١١طمٞم٨م أنف يم٤من يّمكم يمؾ يقم  ؛عُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ يٕمد ُمـ اًمٌدع: وهؾ ومٕمؾ ا5س

أظمؼم سمذًمؽ اسمٜمف قمٌد اهلل
(2)

 ريمٕم٦م ذم  يمؾ يقم؟ ٧١١هؾ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يداوم قمغم  :هذا وسمٜم٤م  قمغم ،

: ًمٚمٛمًٚمؿ أن يّمكم ذم اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م ُم٤مئ٦م ريمٕم٦م أو أزيد إذا ىمدر وٟمِمط ًمذًمؽ وومتح اهلل قمٚمٞمف، وُم٤م 5ج

يٛمٜمُٕمُف؟! إٟمام اًمٙمالم ذم إومْمؾ ذم طم٘مف ُم٤م هق، هذا اًمذي يٜمٌٖمل أن يٕمتٜمل سمف يمؾ إٟم٤ًمٍن ومٞمٕمرف ُم٤م هق 

 واهلل أقمٚمؿ- -ٕقمامل وآٟمِمٖم٤مل سم٠منقاع اًمٓم٤مقم٤مت، صمؿ ًمٞمجتٝمد ذم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم-إومْمؾ ًمف ُمـ ا
 

 6١: وهؾ ومٕمؾ ؿمٞمخ اعؾمالم يٕمد ُمـ اًمٌدع طمٞم٨م أنف يم٤من ي٘مقل سملم ؾمٜم٦م اًمٗمجر وصالة اًمٗمجر 4س

                                      
 -(١65صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

يم٤من أيب ُيّمكم ذم يمّؾ يقم وًمٞمٚم٦م صمالث ُمئ٦م َريمٕم٦م،  :ٌد اهلل سمـ أمحد سمـ طمٜمٌؾ( ىم٤مل قم162اٟمٔمر: ُمٜم٤مىم٥م اعُم٤مم أمحد ٓسمـ اجلقزي )ص  (2)

 - اًمخ--وىمد يم٤من ىُمرب ُمـ اًمثامٟملم ٗمتف، ومٙم٤من ُيّمكم يمؾ يقم وًمٞمٚم٦م ُمئ٦م ومخًلم ريمٕم٦م،ومٚمام َُمرض ُمـ شمٚمؽ إؾمقاط أوٕم
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شي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم سمرمحتؽ أؾمتٖمٞم٨م أصٚمح زم ؿم٠م  يمٚمف وٓ شمٙمٚمٜمل إمم ٟمٗمز---» "ُمرة
(1)

 ؟

ل ذًمؽ أرسمٕملم ُمرة أو أيمثر أو أىمؾ، ذم هذا اًمقىم٧م أو همػمه، ويٙمقن ُمـ اًمذيمر : ًمإلٟم٤ًمن أن ي٘مق4ج

ـّ ًمف-- ًمٙمـ ي٘م٤مل: ًمق داوَم قمٚمٞمٝم٤م وضمٕمٚمٝم٤م ِوردً   ااعمٓمٚمؼ واًمدقم٤م  اعمٓمٚمؼ، هذا ًمق ومٕمٚمف أطمٞم٤مٟم٤م، وطمٞم٨م قم

 ًمف، أو صٜمّٗمٝم٤م ذم يمت٤مٍب وطم٨م اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م، أقمٜمل اذا اًمٕمدد وذم هذا اًمقىم٧م اعمخّمقص، ومام شم٘مقًمقن؟

 وم٤مًمٔم٤مهر أن ذًمؽ ُمـ اًمٌدقم٦م، واهلل أقمٚمؿ، ومٚمٞمٌتٕمد اعٟم٤ًمُن قمـ هذا-

هق ىمقًمف:  شُمدارج اًم٤ًمًمٙملم»وم٤مئدة: اًمذي ٟم٘مٚمف اسمـ اًم٘مٞمؿ قمـ ؿمٞمخف ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم 

ُمـ وافم٥م قمغم ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم ٓ إ  إٓ أن٧م يمؾ يقم سملم  :ي٘مقل وؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م »

ومٝمذا ًمٗمظ اًمذيمر اًمذي ذيمره، ومٞم٘م٤مل: مل  ؛ـهاش اهلل ا٤م ىمٚمٌف ٤مًمٗمجر أرسمٕملم ُمرة أطمٞمًمٗمجر وصالة اؾمٜم٦م ا

ٟمٕمرف ذًمؽ ذم طمدي٨ٍم صم٤مسم٧ٍم، ومٚمٕمٚمف اقمتٛمد قمغم أثٍر وٕمٞمٍػ، أو ًمٕمٚمف ُمـ سم٤مب ُم٤م يثٌُِتُف سمٕمُض اًمٕمٚمام  

 ٚمؿ-واهلل أقم -سم٤مًمتجرسم٦م، ومٞمجٕمٚمقٟمف أؿمٌف سم٤ٌمب اًمرىمٞم٦م، وُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ وىمع ُمٜمف شمقؾّمٌع ذم هذا-
 

اعمح٤مومٔم٦م قمغم ًمٚمٕم٤ٌمدة وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ُمـ سم٤مب  ٤ميقُمٞمً  ٤م: هؾ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٗمٕمؾ ًمف سمرٟم٤مجمً ١س

وسمٕمد اًمٕمٍم  ،وسمٕمد اًمٔمٝمر ًمٚمحدي٨م ،ومٞمخّمص ُمثال سمٕمد صالة اًمٗمجر ًمٚمتٗمًػم ر؛اًمقىم٧م وشمٜمٔمٞمؿ إُمق

نف ظمّمص ومٝمؾ هذا يٕمد ُمـ اًمٌدع طمٞم٨م أ --ٚمٛمراضمٕم٦م ح٤م ؾمٌؼ ُمـ اًمٕمٚمؿ واحلٗمظوسمٕمد اعمٖمرب ًم ،ًمٚمٗم٘مف

 ًمٙمؾ قم٤ٌمدة وىم٧م ُمٕملم؟

 : ٓ سم٠مس سمذًمؽ، هذا فم٤مهٌر ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف، يمؾ هذا واؾمٌع واحلٛمد هلل-١ج
 

: وهؾ جيقز ٕب إهة أن ي٘مقم سمؼمٟم٤مُم٩م ُمٕملم يريب ومٞمف إهة قمغم أُمقر ُمـ اًمٕم٤ٌمدات 6س

 ومٞمخّمص سمٕمض إوىم٤مت وسمٕمض إوراد و ٤مؾمٌٝمؿ قمغم هذه إوراد؟ ؛واًمٓم٤مقم٤مت

وختّمٞمص سمٕمض إوىم٤مت قم٤ٌمرة جمَٛمٚم٦م  مل خي٤مًمػ اًمنمع، وُمٜمف أٓ يٌتدع!ًمف ُم٤م : ٟمٕمؿ جيقز 6ج

ؾ ذم ذًمؽ، ويمذًمؽ نديد وشمٕمٞملم سمٕمض اًمٕم٤ٌمدات ًمٌٕمض إوىم٤مت، يٗمّمؾ ومٞمف  ومٞمحت٤مج إمم أن يٗمّم 

                                      
ويم٤من  -ُمـ أدُمـ ي٤م طمل ي٤م ىمٞمقم ٓ إ  إٓ أن٧م أورصمف ذًمؽ طمٞم٤مة اًم٘مٚم٥م واًمٕم٘مؾ-»( ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ: 664. ٧اٟمٔمر: ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) (٧)

وىم٤مل زم يقُم٤م: لذيـ آؾمٛملم ومه٤م احلل اًم٘مٞمقم شم٠مثػم قمٔمٞمؿ ذم طمٞم٤مة ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىمدس اهلل روطمف ؿمديد اًمٚمٝم٩م ا٤م ضمدا، 

اًم٘مٚم٥م، ويم٤من يِمػم إمم أهنام آؾمؿ إقمٔمؿ، وؾمٛمٕمتف ي٘مقل: ُمـ وافم٥م قمغم أرسمٕملم ُمرة يمؾ يقم سملم ؾمٜم٦م اًمٗمجر وصالة اًمٗمجر ي٤م طمل ي٤م 

 -شىمٞمقم، ٓ إ  إٓ أن٧م، سمرمحتؽ أؾمتٖمٞم٨م طمّمٚم٧م ًمف طمٞم٤مة اًم٘مٚم٥م، ومل يٛم٧م ىمٚمٌف
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ومٚمق أخزُمٝمؿ أن ي٘مقُمقا ُمـ أول اًمثٚم٨م إظمػم ُمـ اًمٚمٞمؾ وأٓ يٜم٤مُمقا سمٕمده ُمثال ويِمتٖمٚمقن  ؛ويٜمٔمر ومٞمف

ـٌ ٓ سم٠مس سمف وٓ ُم٤مٟمع ذقمل ُمٜمف إن ؿم٤م  اهلل، ًمٙمـ ًمق أخزُمٝمؿ سمّمالٍة أو  شمالوٍة أو ىمرا ة يمت٤مٍب، ومٝمذا طمً

، وٟمحق ذًمؽ، ٤مويؽميمقا يقُمً  ٤ميمؾ يقم سمّمالة اًمْمحك وسم٠من يّمقُمقا اخلٛمٞمس وآصمٜملم، أو يّمقُمقا يقُمً 

ؾمٌٞمٚمٝم٤م  ، وم٢من هذه أُمقر ُمًتح٦ٌم ُمٗمْمٚم٦م٤مومال يٕمجٌٜمل ذًمؽ، وأظمِمك أن يٙمقن زي٤مدة ذم اًمنمع وشمٜمٓمٕمً 

 واهلل أقمٚمؿ- -اًمؽمهمٞم٥م وشمرك اعمج٤مل ًمتٜم٤مومس اعمتٜم٤مومًلم واىمتدا  اعم٘متديـ اًمٙم٤مُمٚملم-

وهٙمذا يٜمٔمر ذم شمٗم٤مصٞمؾ ذًمؽ، وىمد شمٙمقن سمٕمض اًمّمقر هٜمققم٦م ًمٔمٝمقر ُمٕمٜمك آسمتداع ومٞمٝم٤م، ومُٞمحت٤مط 

 سم٤مضمتٜم٤مب ذًمؽ، وأبقاب اخلػم يمثػمة واحلٛمد هلل-
 

يمام يم٤من اعُم٤مم أمحد سمـ طمٜمٌؾ يٗمٕمؾ ؛٤م يـل ُم٤م سملم اًمٕمِمٞم: هؾ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن  ٧6س
(1)

وهؾ  ،

 ورد ذم اًمًٜم٦م ذًمؽ؟

: ٟمٕمؿ جيقز، وهذا حمؾ  ًمٚمتٓمّقع واًمٜمٗمؾ اعمٓمٚمؼ، ومٗمٞمف ومٚمٞمتٜم٤مومس اعمتٜم٤مومًقن، ٟم٠ًمل اهلل أن  ٞمل ٧6ج

 ىمٚمقسمٜم٤م وىمٚمقسمٙمؿ سمذيمره وـم٤مقمتف-
 

ح شمالوة : هؾ جيقز أن ي٘مقم سمٕمض ُمرايمز اعمج٤مهديـ سمٕمد صالة اًمٗمجر سمدرس ذم شمّمحٞم٧4س

أنف ىم٤مم سمدرس ذم اًم٘مرمن سمٕمد صالة اًمٗمجر سمؾ  اًم٘مرمن ويداوُمقا قمٚمٞمف؟ ُمع أنف مل يث٧ٌم قمـ اًمرؾمقل 

(ُمـ رأى ُمٜمٙمؿ رؤي٤م)يم٤من ي٠ًمل اًمّمح٤مسم٦م 
(2)

 ؟ ومٝمؿ ظمّمّمقا اًمتالوة سمٕمد اًمٗمجر وم٘مط-

شمٜمٔمٞمؿ : هذا ضم٤مئز إن ؿم٤م  اهلل، ٓ ُم٤مٟمع ُمٜمف وٓ طمرج ومٞمف، وهق ه٤م ًمٚمٕم٤ٌمد أن يتٍمومقا ومٞمف ُمـ ٧4ج

ؿم١موهنؿ، وهذا ُمـ شمٜمٔمٞمؿ دروس اًمٕمٚمؿ، وهق وؾمٞمٚم٦م إمم ُم٘مّمقد نّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ، وٓ يٚمزم أن يٙمقن قملم 

ومٕمُٚمُف، ًمٙمـ قمٚمٞمٝمؿ أن ٓ يٕمٓمٚمقا ُمقوع إذيم٤مر ُمـ إذيم٤مر أقمٜمل أذيم٤مر  هذا اًمٕمٛمؾ صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 

قا ذم اًمتٕمّٚمؿ ًمٚم٘مرمن أو همػمه، وم٢مذا أتقا ا٤م أو سمام يّن اهلل ُمٜمٝم٤م، ومٚمٝمؿ أن ينمقم ؛اًمّمالة وأذيم٤مر اًمّم٤ٌمح

وأن خيّمص إٟم٤ًمٌن أو ٟم٤مٌس وىم٧َم ُم٤م سمٕمد صالة اًمٗمجر ًمٚمدرس اًمٗمال  أو اًمٗمال  ومٝمذا لؿ سمح٥ًم ُم٤م 

 -٤ميروٟمف ُمٜم٤مؾمًٌ 
 

                                      
:  (221. ٧٧ؾمػم أقمالم اًمٜمٌال  )اٟمٔمر:  (٧)

ِ
ٌُْد اهلل ٍم سم٠َِمؾماَمئِِٝمؿ»ىَم٤مَل قَم َحِر َيدقُمق ٕىَمقا  ً اَم ؾَمِٛمْٕم٧ُم َأيِب ذِم اًم ـِ -- ُرسم   -شَوُيَّمكم  سَملْمَ اًمِٕمَِم٤م ْي

 (-٧١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )٧164صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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ٓ »ُمرة  ٧١١: ُم٤م هق اًمٗمر. سملم نديد اًمقىم٧م ونديد اًمٕمدد ُمث٤مل طمدد ذم اًمٕمدد أن ي٘مقل 2٧س

ز - ومٝمؾ جيقش-ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل»دىم٤مئؼ أن ي٘مقل  5 وطمدد ذم اًمقىم٧م ،شطمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل

 ٓ جيقزا؟ مإُمران أ

: ًمإلٟم٤ًمن ذم ٟمٗمًف أن يٗمٕمؾ ُمثؾ هذا، ُمـ سم٤مب محؾ ٟمٗمًف قمغم ومٕمؾ اًمٓم٤مقم٦م اعمٓمٚم٘م٦م ودمِمٞمٛمٝم٤م 2٧ج

ومٚمٞمٗمٕمؾ  ؛هذه اًمٕم٤ٌمدات شمرسمٞم٦م ل٤م وشمريٞمْم٤م، ًمٙمـ ٓ يٜمٌٖمل أن جيٕمٚمٝم٤م سمٛمٜمزًم٦م اًمٌم  اًمذي ومروف اهلل

ؽمك، وٓ ًمف أن جيٕمٚمف ذم أت٤ٌمقمف إن يم٤من ًمف أت٤ٌمع ُمـ أهؾ وذري٦م وُمـ شمالُمٞمذ أو ٟمحقهؿ سمٛمٜمزًم٦م اًمًٜم٦م، وًمٞم

 وم٢مٟمف طمٞمٜمئذ يدظمؾ ذم طمّد اًمٌدقم٦م-
 

ٕهٚمف  ُمثال ذم اًمًجدة إومم يدقمق ؛: هؾ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن خيّمص دقم٤م  ُمٕملم ًمٙمؾ ؾمجدة25س

 ه يمؾ ر ؟ طمتك يِمٛمؾ دقم٤م --وهٙمذا ،وذم اًمًجدة اًمث٤مٟمٞم٦م ًمٚمٛمج٤مهديـ واعمًٚمٛملم ،وأىم٤مرسمف

سم٤مًمِمٝم٤مدة واًمٗمردوس إقمغم  أن يدقمق :ُمثؾ : هؾ جيقز أن خيّمص دقم٤م  ي٘مقًمف يمٚمام يًجد24س 

أن يرزىمف  أنف يمٚمام ؾمجد دقم٤م اهلل  ايمٚمام ؾمجد ُمـ سم٤مب اعحل٤مح ذم اًمدقم٤م ؟ أو ي٠مظمذ قمغم ٟمٗمًف قمٝمدً 

 اًمِمٝم٤مدة؟

 ؿ-: يمؾ ذًمؽ واؾمٌع إن ؿم٤م  اهلل، واهلل أقمٚم24 ،25ج
 

اعومٓم٤مر ذم ويٙمقن  ،قمغم صٞم٤مم آصمٜملم واخلٛمٞمس ا جيقز عمجٛمققم٦م ُمـ اًمِم٤ٌمب أن يتٗم٘مق: هؾ 1١س

 ومٝمؿ ىمد اضمتٛمٕمقا قمغم أُمر مل ي٠مُمر اًمنمع ذم صٗم٦م آضمتامع قمٚمٞمٝم٤م؟ --يمؾ ُمرة قمغم أطمدهؿ

وأصح٤مسمف ويمٞمػ يم٤من  : ٓ يٕمجٌٜمل ذًمؽ، وأطم٥مُّ إزّم أن جيتٝمدوا ذم آىمتدا  سمرؾمقل اهلل 1١ج

قمغم ومٕمؾ  ٤مُمثؾ هذا، سمؾ ؾمٌٞمٚمٝمؿ ذم ُمثٚمف: اًمتقايص وأن  ٨م سمٕمُْمٝمؿ سمٕمًْم  ؿ، ومل ٟمٕمٝمد ُمٜمٝمؿ طم٤مل

اخلػم وآضمتٝم٤مد ذم اًمٕم٤ٌمدة واًمتذايمر ومٞمٝم٤م وشمٗمّ٘مد إخ حل٤مل أظمٞمف وقم٤ٌمدشمف: يمٞمػ شم٘مقم اًمٚمٞمؾ؟ يمٞمػ شم٘مرأ 

إًمٞمٝم٤م هذه  ٤مومً اًم٘مرمن؟ يمٞمػ صٞم٤مُُمؽ؟ وهٙمذا، أُم٤م اشمٗم٤م. اًمٜم٤مس قمغم ُم٤م يِمٌف اًمتٕم٤مهد واًمتٕم٤مىمد ُمْم٤م

 اًمٙمٞمٗمٞم٤مت، وم٤مسمتٕمدوا قمـ ذًمؽ سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ-!
 

أو همػمه ُمـ إئٛم٦م ىمٌؾ أن  دث سم٤مٕطم٤مدي٨م يتقو٠م : يم٤من اعُم٤مم ُم٤مًمؽ 1٧س
(1)

ومٝمؾ هذا  --

                                      
يم٤من ُم٤مًمؽ اسمـ أنس إذا أراد أن خيرج  دث شمقو٠م »: ىم٤مل  ؾمٚمٛم٦م اخلزاقملقَمـ أيب( ٧٧١. 2١اٟمٔمر: هتذي٥م اًمٙمامل ذم أؾمام  اًمرضم٤مل ) (٧)

 
ِ
 -شووق ه ًمٚمّمالة، وًمٌس أطمًـ صمٞم٤مسمف، وًمٌس ىمٚمٜمًقة وُمِمط حلٞمتف، وم٘مٞمؾ ًمف ذم ذًمؽ، وم٘م٤مل: أوىمر سمِِف طمدي٨م رؾمقل اَّلل 
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أن٤م  ٓ أخ٘مل حم٤مضة طمتك أتقو٠م  :ىم٤مل ٤موًمق أن ؿمخًّم  ؟طمد ُمـ اًمّمح٤مسم٦مأوهؾ ومٕمٚمف  ؟اًمٗمٕمؾ ُمنموع

 ومام طمٙمؿ ذًمؽ؟ --ٜم٦م ُمـ اًمٕم٤ٌمدةطمٞم٨م أنف اختذ ُمع ٟمٗمًف ـمري٘م٦م ُمٕمٞم

إٓ قمغم  : ٟمٕمؿ ىمد روى أصح٤مب اعُم٤مم ُم٤مًمؽ قمٜمف أنف يم٤من ٓ  دث سمحدي٨م رؾمقل اهلل 1٧ج

ٓ جيٚمس جمٚمس اًمتحدي٨م إٓ قمغم  أنف ,واهلل أقمٚمؿ,، واعم٘مّمقد حلدي٨م رؾمقل اهلل  ـمٝم٤مرٍة، شمٕمٔمٞماًم 

م اًمٜمٗمس سم٤مخلػِم ومحٚمٝم٤م قمٚمٞمف ُمـ هم ؛ـمٝم٤مرةٍ  ، ويٜمٌٖمل قمغم ُمذهٌف ششمنميع»ػم ؿم٤مئ٦ٌم ومٝمذا ٟمقٌع ُمـ إًمزا

 --٤موريض قمٜمف أنف إذا ظمٌم أن ئمـ اًمٜم٤مس أن ذًمؽ ؾمٜم٦م ويتخذوه ؾمٜم٦ًم أن يؽمك ذًمؽ أطمٞم٤مٟمً  وأصٚمف 

 ٤موم٢من مل يٙمـ ُمتقوئً  ؛أو حم٤مضًة إٓ وهق قمغم ـمٝم٤مرة يم٤مُمٚم٦م ٤موًمإلٟم٤ًمن أن جيتٝمد ذم أن ٓ يٚم٘مل درؾًم 

، ومٝمذا ا وق  وًمٞمتقيمؾ قمغم اهلل ذم إًم٘م٤م  اعمح٤مضة إن يم٤مٟم٧م ظمػمً وىمد ـُمٚم٥ِم ُمٜمف إًم٘م٤مُ  حم٤مضة ومٚمٞم٤ٌمدر سم٤مًمق

، ُم٤م اح٤مٟمع ومٞمف ـٌ وم٢من أدًم٦م اًمنمع دًم٧م قمغم اؾمتح٤ٌمب ُمالزُم٦م اعٟم٤ًمن ًمٚمٓمٝم٤مرة واعمح٤مومٔم٦م قمغم  ؟!طمً

اًمقوق ، ومٝمذا يت٠ميمد ذم ُم٘م٤مم طمٚم٘م٤مت اًمٕمٚمؿ واًمدرس واضمتامقم٤مت اعمًٚمٛملم، ومال ي٘م٤مل طمٞمٜمٝم٤م إٟمف اختذ 

 هذا ُمدًمقل قمٚمٞمف ذم اًمنمع ُمٓمٚمقٌب قمغم وضمف آؾمتح٤ٌمب-ًمٜمٗمًف ـمري٘م٦م، ٕن 

ُمـ إٟم٤ًمٍن ذم ُمقوع ُمٕملم ووىم٧م ُمٕملم أن يتٙمٚمؿ ذم اًمٕمٚمؿ واًمٜمّمح ًمٚمٛمًٚمٛملم  ٤مًمٙمـ ًمق يم٤من ُمٓمٚمقسمً 

، وم٤مُمتٜمع ُمـ ذًمؽ سمحج٦م أنف همػم اوأُمرهؿ سم٤معمٕمروف وهنٞمٝمؿ قمـ اعمٜمٙمر وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ُم٤م يٚمزُمٝمؿ ومقرً 

شمٗمؼ أن حمؾ اًمقوق  واح٤م  سمٕمٞمٌد وأن اًمقىم٧م ؾمٞمٛمّر ويٗمقت وا ،، وىم٤مل ٓ يٗمٕمؾ طمتك يتقو٠مُمتقوئٍ 

 وم٢مٟمف مصمٌؿ سمذًمؽ، وهذا ضم٤مهٌؾ ُمٗمّرط ُمتٜمٓمع- --(اشمٕمٚمٞمؿ اًمٜم٤مس اًمٕمٚمَؿ اًمقاضم٥م ذم احل٤مل )ومقرً 
 

وهذه  ،٘مقل٤م ذم اًمٚمٞمؾا ي٘مقل٤م ذم اًمٜمٝم٤مر وأورادا ي: هؾ جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن جيٕمؾ ًمٜمٗمًف أورادً 14س

ؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل وٓ إ  »٠من ي٘مقل: يم ؛ًمٙمـ مل شمرد قمغم هذه اًمٓمري٘م٦مومْمٚمٝم٤م ذم اًمًٜم٦م و إوراد ورد

وهق ٓ ي٘مّمد أن هذه اًمٓمري٘م٦م وردت ذم  ،ُمرة ذم اًمٚمٞمؾ ٧١١و ،ُمرة ذم اًمٜمٝم٤مر ٧١١ شإٓ اهلل واهلل أيمؼم

 وإٟمام هق ُمـ سم٤مب اؾمتٖمالل إوىم٤مت وشمِمجٞمٕمٝم٤م طمتك ٓ شمتٙم٤مؾمؾ؟ ،أو أنف يتٕمٌد اهلل اذا اًمرىمؿ ،اًمًٜم٦م

 ل٤م قمغم آضمتٝم٤مد ذم دام هق يٗمٕمؾ ذًمؽ سمٜمٗمًف محاًل  : أرضمق إن ؿم٤م  اهلل أنف ٓ سم٠مس سمذًمؽ، ُم٤م14ج

ـ   ؾمٞمام  أهن٤م ؾمٜم٦م، ٓ اًمٜم٤مُس  اًمٕم٤ٌمدة، ُمـ دون أن جيٕمٚمف ـمري٘م٦م صم٤مسمت٦م يم٤مًمنميٕم٦م اعمٜمزًم٦م، وقمٚمٞمف أن خيَش أن ئم

وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٙمؾ »ذم آقمتّم٤مم: يمِمٞمخ قمٚمٍؿ وومْمٍؾ ذم ىمقُمف، وُمـ يمالم اًمِم٤مـمٌل  ؛إن يم٤من هـ ي٘متدى سمف

إٓ أن ذم إفمٝم٤مر اًمٕمٛمؾ سمف واعمداوُم٦م قمٚمٞمف ُم٤م خي٤مف أن يٕمت٘مد أنف ؾمٜم٦م، ومؽميمف  ٤مقمٛمؾ أصٚمف صم٤مسم٧م ذقمً 
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شُمـ سم٤مب ؾمد اًمذرائع ٤ماجلٛمٚم٦م أجًْم  ُمٓمٚمقب ذم
(1)

 ـها- 
 

 ز اسمتٙم٤مر ـمر. ضمديدة ًمٙم٥ًم اًمثقاب؟: هؾ جيق12س

 خػ ُمرة ومٕمٚمٞمؽ سم٤مخلٓمقات اًمت٤مًمٞم٦م:ئ٦م أُمث٤مًمف: هؾ شمريد أن يّمكم قمٚمٞمؽ اهلل ذم اًمِمٝمر ُم٤م

ومٞمٙمقن اعمجٛمقع ذم  ؛ُمرة 2١١١ُمرة وم٤مهلل يّمكم قمٚمٞمؽ  2١١يمؾ يقم  أن شمّمكم قمغم اًمرؾمقل  ,٧

 ُمرة- 4١١١١اًمِمٝمر 

ُمرة  ومٞمٙمقن  ٧١١١١ومٞمّمكم اهلل قمٚمٞمؽ  وشمزيد ذم يمؾ وٕم٦م أخػ ُمرة شمّمكم قمغم اًمرؾمقل  ,2

 اعمجٛمقع ذم ظمالل ؿمٝمر ُم٤مئ٦م أخػ ُمرة-ومٞمتحّمؾ  --أخػ ُمرة 6١١١١اعمجٛمقع ذم أرسمع وع 

ًمُٞمٕمَٚمؿ أنف ًمٞمس صمٛم٧م ـمريؼ ًمتحّمٞمؾ  --: مهللا صغم وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم حمٛمد ومخف وصحٌف12ج

، وم٤مخلػُم يمؾ اخلػم ذم اشم٤ٌمع ـمري٘مف اًمثقاب وإضمر ُمـ اهلل شمٕم٤ممم إٓ وىمد دًمٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م رؾمقل اهلل 

 إًمٞمف، واهلل اعمًتٕم٤من-ًمًٌ٘مقٟم٤م  ا وآىمتدا  سمف، وًمٞم٘مؾ اعٟم٤ًمن: ًمق يم٤من ظمػمً 

ئؼ ُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م سم٤مٓسمتداع، وىمد قمؼّمشمؿ سمٚمٗمظ آسمتٙم٤مر وهق هق!! واًمذي أراه أنف  وهذه اًمٙمٞمٗمٞم٤مت واًمٓمرا

إن يم٤مٟم٧م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمققمظ واًمتحريض واحل٨م واًمتحْمٞمض قمغم اعيمث٤مر ُمـ ذيمر اهلل واًمّمالة قمغم 

ٜم٤مومس ذم نّمٞمؾ إضمقر ُمـ اًمٕمزيز واًمؽمهمٞم٥م ذم ٟمٞمؾ اًمثقاب ونٗمٞمز مهؿ اًم٤ًمُمٕملم إمم اًمت اًمٜمٌل 

اًمقه٤مب، ومٕمًك أنف ٓ سم٠مس سمف إن ؿم٤م  اهلل، وُم٤م قمدا ذًمؽ ومدْع، وومٞمام ذم يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م رؾمقًمف 

واهلل اعمقومؼ ًمٚمخػم واًمٗمالح، ٓ إ  همػُمُه وٓ  -صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم مخف وأصح٤مسمف وؾمٚمؿ همٜمٞم٦ٌم ويمٗم٤مي٦م-

ٟمٜم٤م اًمتقومٞمؼ واعقم٤مٟم٦م والدى واًمًداد-رب ؾمقاه، ٟم٠ًمخف ؾمٌح٤مٟمف ًمٜم٤م وًمٙمؿ وًمٙم  ؾ إظمقا

 هذا واهلل أقمٚمؿ، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن-

 

 قمٓمٞم٦م أبق قمٌد اًمرمحـيمتٌف: 

 ـه ٧61٧ و٤مدى إومم

  

                                      
 (-١2خمتٍم آقمتّم٤مم )ص  (٧)
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 «انسهفٍني انجبكسزبٍَني»خٌاةٌ ػهى رسبنخ 

 
 

وُماا٤م قمٜمااده٤م ُمااـ أظمٓماا٤م ،  شطمريماا٦م ـم٤مًمٌاا٤من»شمْمااٛمٜم٧م اقمؽماواا٤مت قمااغم اًمًااٙمقت قمااـ أؾماائٚم٦م ]

، وُمًااا٤مئؾ ُمٝمٛمااا٦م أظمااارى، وهااال رؾمااا٤مًم٦ٌم ٟمٗمٞمًااا٦ٌم  شو٤مقمااا٦م ىم٤مقمااادة اجلٝمااا٤مد»وذيماااٍر عمٕمت٘ماااد  ًٓ إوااا٤م

، وصاٚمتٜم٤م ُماـ ، أضما٤مب قمٜمٝما٤م اًمِماٞمخ قمٚمام  سم٤ميمًات٤مٟمٞملم  ضمدا مل شُمٜمِمار ُمـ ىمٌؾ، ُمقضمٝم٦م ُمـ

 [٧61٧اًمرؾم٤مًم٦م ذم: وا٤مدى إومم  ، وىمد يُمت٧ٌم,طمٗمٔمف اهلل, شأيب احلًـ اًمقائكم»اًمِمٞمخ 

 

   
 

إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده وٟمًتٕمٞمٜمف وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أنٗمًٜم٤م وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيِد 

اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدَي ًمف، وأؿمٝمد أٓ إ  إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف، وأؿمٝمد أن حمٛمًدا 

 -وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمٍن إمم يقم اًمديـقمٌده ورؾمقًمف، صغم اهلل قمٚمٞمف وقمغم مخف وأصح٤مسمف وأزواضمف وذريتف 

 -[اًمٕمٜمٙمٌقت] ژ    حئ   جئ   ی    ی   ی    ی   ىئىئ   ىئ   ېئ   ېئ    ېئ ژىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

( رواه أمحُد وهمػُمهإن اعم١مُمـ جي٤مهد سمًٞمٗمف وًم٤ًمٟمف: )وىم٤مل رؾمقل اهلل 
(1)

- 

م إوم٤موؾ ـمالب اًمٕمٚمؿ واخلػم وظمدام اًمديـ واًمٕمٚمام  واعمج٤مهديـ، اعمتّمٗملم  إمم اإلظمقة اًمٙمرا

، ٟم٦ًًٌم ُمٕمٜمقي٦م سمال ُمثٜمقي٦م، أُم٤م اًمٜم٦ًٌُم اًمٚمٗمٔمٞم٦م ومٜمراه٤م قُمجٛم٦ًم همػَم سم٤مًمِمج٤مقم٦م اعمٜمتًٌلم إمم اعمقمم اًمٙمريؿ 

ئد اعمحٚمٞم٦م وإقمراف اًمزُم٤مٟمٞم٦م؛  ُمروّٞم٦م ومٞمٝم٤م ٟمقُع جم٤مٟم٦ٌٍم ًمٚمٓمري٘م٦م اًمنمقمٞم٦م واًمٕمذُر ومٞمٝم٤م أهن٤م ىمْم٧م ا٤م اًمٕمقا

 ومّم٤مر ومٞمٝم٤م ؿمٌٌف سمام فٙمك طمٙم٤مي٦ًم، واقمت٤ٌمُر إطمقال ُم٤م ُمٜمف ؿمٙم٤مي٦م-

 ؛؛وسمٕمد --اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

وم٘مد وصٚمٜم٤م يمت٤مسُمٙمؿ اًمٙمريؿ وٟمّمحٙمؿ اًم٘مقيؿ اعمٗمَٕمؿ سمٖم٤مي٦م اًمِمٗم٘م٦م واًمٚمٓمػ، وومٝمٛم٧ُم ُم٤م ومٞمف وقمروم٧ُم 

ؿ، ضمزايمؿ اهلل ظمػَم اجلزا ، وٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يت٘مٌؾ ؾمٕمٞمٙمؿ وأن ومٙمرشمٙمؿ ورهمٌتٙمؿ ووضمَف ُمِمقرشمٙم

                                      
 (-5١64، 6١١١( وىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم، صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )2١٧١6، ٧5١65ُمًٜمد أمحد ) (٧)
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 ش-اًمٓمريؼ إمم اجلامقم٦م إم»وش اعمٝمٜم د قمغم اعمٗمٜم د»ي٤ٌمرك ومٞمٙمؿ، يمام وصؾ ُمٕمف اًمٙمت٤مسم٤من اعمروَم٘م٤من: 

سًم٤م قمغم يمت٤مسمٙمؿ اًمٙمريؿ أىمقُل   شمقيّمكم واقمتامدي: ٞمفوقمٚم ،وسم٤مهلل أؾمتٕملم ،وضمقا

 وم٢مٟمٜمل أؤيمد قمغم أ
ِ
ٟمٜم٤م وأطم٤ٌمسمٜم٤م اًمٜم٤مصحلم ذم اًمٌد  نٜم٤م ىم٤مسمٚمقن عمٜم٤مىمِم٦م وُمدارؾَم٦ِم يمؾ اعم٤ًمئؾ ُمع إظمقا

أهؾ اخلػِم واًمّمالح، وٟمحـ سمال ؿمؽ ٟم٤مىمّمقن همػُم يم٤مُمٚملم، وٕمٗم٤م  حمت٤مضمقن، ٓ ٟمًتٖمٜمل قمـ ٟمّمح أهؾ 

ـَ ُم٤م يٛمٙمـ ه٤م  اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م واخلؼمة، شمّقاىمقن دائام إمم اًمٙمامل وإمم أن ٟمٙمقن أومْمؾ، وأن ٟمٗمٕمؾ أطمً

، وإٟمٜم٤م ًم٘مريٌقن إمم آٟمت٘م٤مل قمـ هذه اًمدٟمٞم٤م إمم دار احلؼ، وًمٞمس قمٜمدٟم٤م سمٗمْمؾ اهلل ُم٤مٟمٌع أبًدا رسمٜم٤م  يريض

وم٢من اهلل شمٕم٤ممم ىمد  ؛يٛمٜمٕمٜم٤م ُمـ اًم٘مقِل سمحؼ  أو إٟمٙم٤مٍر ُمٜمٙمٍر أو اًمقىمقف ذم اعمقىمػ اًمذي يٓمٚمٌف ُمٜم٤م رسمٜم٤م 

٤ٌمسمرة اًمٓمٖم٤مة أو وٖمقط أهؾ اًمدٟمٞم٤م أنٕمؿ قمٚمٞمٜم٤م سمٜمٕمٛم٦م احلري٦م ويمامل آظمتٞم٤مر، واخلروج ُمـ رسم٘م٦م اجل

وأن يٕمّمٛمٜم٤م ُمـ اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م  ،أن يزيدٟم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ ومْمٚمف ,ضمؾ وقمال,واًمِمٝمقات، ٟم٠ًمل اهلل 

 وُم٤م سمٓمـ، وأن جيٕمؾ هذه اًمٜمٕمؿ قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمٞمٙمؿ رمح٦ًم وسمريم٦م ٓ ومتٜم٦م وٓ ؿم٘م٤مً  وٓ قمذاسًم٤م-- مُملم-

و اعمذايمرة ومٞمٝم٤م ُمع ـمالب اًمٕمٚمؿ وأهٚمف، ٓ وًمذًمؽ ومال شمٔمٜمقا أنٜم٤م ٟمًتٜمٙمػ قمـ ُمراضمٕم٦م ُم٠ًمخ٦ٍم أ

   ۓ   ے    ھے   ھ   ھ   ھ   ہ ژواهلل، سمؾ ٟمحـ ؾم٤مقمقن أبًدا ًمٜمٙمقن ُمـ اًمذيـ ىم٤مل اهلل: 

ويمام ُرِوي ، [ـمف] ژ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم:  ،[اًمزُمر] ژ    ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮲﮳   ۓ

وٕمٞمٌػ  وإؾمٜم٤مُده وهمػمه اًمؽمُمذي رواه( اعم١مُمـ و٤مًم٦م احلٙمٛم٦م: ),صّح  إن, قمـ اًمٜمٌل 
(1)

 اعمٕمٜمك ًمٙمـ ،

 ومٝمذا ُمٌدأن٤م، واحلٛمد هلل قمغم ُم٤م هداٟم٤م- --صحٞمٌح 

إٟمٙمؿ شمٕمرومقن واًمٕم٤ممَلُ يمٚمف يٕمرف أن اقمت٘م٤مدٟم٤م سمحٛمد اهلل هق قم٘مٞمدة أهؾ اًمًٜم٦م  ؛إظمقا  اًمٙمرام

وأرو٤مهؿ، وٚم٦ًم  ُف واجلامقم٦م وهل ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ومخف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمُ 

ومام يم٤من  ؛وشمٗمّمٞمال، ٟمٚمتزم ذًمؽ وٓ ٟمجٞمز اخلروج قمٚمٞمف، وٟمرى اخلروج قمٜمف والًم٦م وزيٖم٤م ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمف

جمٛمًٕم٤م قمٚمٞمف أو ومٞمف ٟمّمقٌص واوح٦م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م ومًٌٞمٚمف واوٌح وهق أنٜم٤م ٟمٚمتزُمف سمٕمٞمٜمف وٟم٘مقل سمف، 

وُم٤م يم٤من حمتٛماًل ووىمع ومٞمف اخلالف سملم اًمّمح٤مسم٦م ُمثال أو َُمـ سمٕمدهؿ ُمـ أئٛم٦م الدى وم٢مٟمٜم٤م ٟمرضّمح سم٤مًمدٓئؾ 

ًمقه-- ومٝمذا هق اقمت٘م٤مدٟم٤م اجلُٛمكّم وإًمٞمف ٟمدقمق اًمٕمٚمٛمٞم٦م سملم أىمقالؿ وٓ ٟمخرج قمٜمٝم٤م سم٢مطمداٍث ىمقٍل مظمر مل ي٘مق

َل  اًمٜم٤مس، صمؿ ذم اًمتٗم٤مصٞمؾ أنٜم٤م ٟمٕمتِٛمُد يمت٥َم اًمًٜم٦م اًمتل روى ومٞمٝم٤م إئٛم٦م إث٤ٌمُت ُمـ احلٗم٤مظ أىمقا

                                      
 ( وىم٤مل إًم٤ٌم : وٕمٞمػ ضمدا-6٧42ف )(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضم24١6ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (٧)
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واقمت٘م٤مداِت اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن اًمتل هل شمرو٤مٌن ًمٚمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، 

د اهلل واسمـ أيب قم٤مصؿ واًمالًمٙم٤مئل واسمـ ظمزيٛم٦م وأضمّري وٟمحقهؿ ُمثؾ يمت٥م اإلُم٤مم أمحد واسمٜمف قمٌ

رمحٝمؿ اهلل، وشم٘مريرات اسمـ قمٌد اًمؼم واًمٌٖمقي وهمػمهؿ، صمؿ ُمـ اعمت٠مظمريـ ن٘مٞم٘م٤مت ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ 

، وم٢مٟمٜم٤م ٟمراهؿ أىمرَب إمم شاعمدرؾم٦م»شمٞمٛمٞم٦م واسمـ اًم٘مٞمؿ واًمذهٌل واسمـ يمثػم واسمـ رضم٥م وهمػمهؿ ُمـ هذه 

٘م٦م اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م واًمٗمرىم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م، وُم٤م يم٤من ُمـ َهٜم٤مٍت أو جم٤مل متثٞمؾ قم٘مٞمدة وـمري

ظمٓم٢م ُمـ ه١مٓ  إئٛم٦م اعمذيمقريـ أو همػمهؿ وم٢مٟمٜم٤م أجْم٤م ٟمرّده سم٤محلؼ وٟمٜم٘مده وٟمٚمتزم ُم٤م سم٤من وفمٝمر ُمـ 

٦م اًمّمقاب، يم٤معمالطمٔم٤مت اًمتل قمغم اسمـ ظمزيٛم٦م ُمثال، ويمام يٛمٙمـ أن يٜمت٘مد قمغم ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم

واسمـ اًم٘مٞمؿ ُمـ ٟمٔمٍر ىمٚمٞمٍؾ يم٤مًم٘مقل سمٗمٜم٤م  اًمٜم٤مر، ُمع أن اًمّمحٞمح أهنام رضمٕم٤م قمٜمف، وٟمحق ذًمؽ، وٟمٕمٚمُؿ أن يماًل 

 -ي١مظَمذ ُمٜمف وُيؽَمك إٓ رؾمقَل اهلل 

وم٤محل٤مصُؾ أنٜم٤م ٟمجتٝمد ذم إص٤مسم٦م احلؼ ىمقٓ وقمٛمال فم٤مهًرا وسم٤مـمٜم٤م إن ؿم٤م  اهلل، واهلل اعمقومؼ ٓ إ  همػمه 

ه-  وٓ رب ؾمقا

ٝمؿ يٕمرومقن قمٜم٤م ذًمؽ، أقمٜمل هـ ؿم٠منف أن يٕمرف، ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وهـ يت٤مسمٕمقن ؿم١مون واًمٜم٤مس يمٚم

اًمٕمٚمؿ واًمديـ ويٕمرومقن أنٜم٤م ٟمح٤مرب اًمٙمٗمَر واًمنمك واًمٓم٤مهمقت سمٙمؾ ُمٕم٤مٟمٞمف وصقره، وأهَٚمُف وأوًمٞم٤مَ ه 

ذم صقرهت٤م إومم، وأنٜم٤م ش أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م»وقمٌٞمَدُه، وأنٜم٤م ُمٜمتًٌقن إمم اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح وإمم 

 سمؾ هق اٟمت٤ًمب اًمٔم٤مهر واًم٤ٌمـمـ سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم- ؛٤مدىمقن ذم ٟمًٌتٜم٤م ٓ ٟمّدقمل أو ٟمتٔم٤مهر دون ن٘مٞمؼص

، وؾم٤مئر َُمـ شـم٤مًم٤ٌمن سم٤ميمًت٤من»، وشإُم٤مرة أومٖم٤مٟمًت٤من اإلؾمالُمٞم٦م»و شـم٤مًم٤ٌمن أومٖم٤مٟمًت٤من»ومٛمـ ذًمؽ أن 

 قمرومٜم٤م ذم هذه اإلىمٚمٞمؿ يٕمِرف قمٜم٤م ذًمؽ ويتح٘م٘مف-

وم٢مهنؿ يٕمرومقن أجْم٤م أنٜم٤م أهُؾ وم٘مٍف سمحٛمد اهلل، وأصح٤مُب أومٍؼ  ؛صمؿ إهنؿ ُمع أهنؿ يٕمرومقن قمٜم٤م ذًمؽ

ومٝمذه اصٓمالطم٤مٌت وإن يم٤من ومٞمٝم٤م إو٤مٌل  --يمام ي٘مقًمقن، وٓ سم٠مسش ديٜم٤مُمٞمٙمٞم٦م»و شُمروٟم٦مٌ »واؾمٍع، وًمديٜم٤م 

وومْمٗمْم٦ٌم ًمٙمٜمٜم٤م ٟمريد اعمٕمٜمك واًم٘مدَر اًمّمحٞمح ُمٜمٝم٤م اعمٛمدوَح وهق همػُم ظم٤مٍف، وم٢مٟمٜم٤م سمحٛمد اهلل ضمّرسمٜم٤م 

ع اًمٜمٗمقس  اًمٕمٚمَؿ وأهَٚمفُ  وظمْمٜم٤م اًمدقمقة سم٤مًمٙمٚمٛم٦م واًمٚم٤ًمن، وسم٤محلرِب واًمًٜم٤من، وقَمَريمٜم٤م اخلٚمؼ وقمرومٜم٤م أنقا

م، ُم٤م سمف ٟمًتٕملم سم٢مذن  وأخقاهن٤م، قمرسًم٤م وقمجاًم، ومشم٤مٟم٤م اهلل ُمـ ُمٕمروم٦م ؾمٜمـ آضمتامع وأؾم٤ٌمب ىمٞم٤مدة إىمقا

ٛمٙمـ ُمـ ُمٗم٤مؾمده٤م، اهلل ذم اؾمتجالب أيمثر اعمّم٤مًمح اًمديٜمٞم٦م إظمروي٦م واًمدٟمٞمقي٦م وٟمًتدومع أيمثر ُم٤م ي
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وذًمؽ ومْمؾ اهلل شمٕم٤ممم، وهذا إن ؿم٤م  اهلل ُمـ اًمتحدث سمٜمٕمٛم٦م اهلل اىمتْم٤مه ُم٘م٤مُم اًمتٕمريػ واًمتقـمئ٦م ًمٌٕمض 

 اًمٗمٙمرة، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل-

ه وم٘مًٝم٤م صحٞمًح٤م هداٟم٤م اهلل إًمٞمف ُمـ ومْمٚمِِف سم٠مؾم٤ٌمب نّمٞمؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمتج٤مرب أن   ومٙم٤من ومٛمام ٟمرا

سم٤مقمت٤ٌمرٟم٤م ـم٤مئٗم٦ًم ُمـ إُم٦م ُمتّمدي٦م ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل )ضمٝم٤مد أقمدا  اهلل اخل٤مرضمٞملم طم٤مًمٜم٤م ٟمحـ اًمٞمقم 

ُمـ اًمٙمٗم٤مر إصٚمٞملم، وأذٟم٤ماؿ ُمـ إقمدا  اعمرشمديـ ُمـ احلٙمقُم٤مت اعمًتقًمٞم٦م قمغم ُم٘م٤مًمٞمد إُمقر ذم 

أُمتٜم٤م ُمـ وم٤مت دقمقي٦م وؾمٞم٤مؾمٞم٦م وىمٞم٤مدي٦م، وسم٤مقمت٤ٌمر طم٤مِل ؾم٤مئر سمالد اعمًٚمٛملم( وُم٤م يتْمٛمٜمف ذًمؽ ُمـ شمٍم  

اًمْمٕمِػ واخلقر واًمتٕم٤مضمز ومتٙمـ إقمدا  ُمٜمٝم٤م اًمداظمٚمٞملم واخل٤مرضمٞملم، وشمًٚمٞمط اًمقهـ قمٚمٞمٝمؿ سم٘مدر اهلل 

يمام أظمؼم اًمّم٤مدُ. اعمّمدو. صغم اهلل قمٚمٞمف ومخف وؾمٚمؿ، وُمـ اًمٗم٤ًمد اعمؽمايمؿ ومٞمٝم٤م ذم سم٤ميب اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ، 

َب اًمٗم٤ًمُد واًمْمالل وآٟمحر اف أـمٜم٤مسمف ذم اًمٓمٌ٘م٤مت اعمٜمت٦ًٌم ًمٚمٕمٚمؿ ه٤م ٓ خيٗمك قمغم قم٤مىمٍؾ، طمتك َضَ

ٌِٕمد اإلٟم٤ًمُن إذا ىم٤مل: إن اًمٗم٤ًمد واًمْمالل وآٟمحراف ذم هذه اًمٓمٌ٘م٦م أؿمد وأقمٛمؼ واًمديـ، طمتك ٓ يُ 

ّم، وسم٤مقمت٤ٌمر ىِمّٚمتٜم٤م ٟمحـ أهَؾ اًمدقمقة واجلٝم٤مد  وأظمٓمر ه٤م هق ذم ؾمقاه٤م ُمـ ؾم٤مئر ـمٌ٘م٤مت إُم٦م اًمٕمقا

٘م٦م واًمِمديدِة اًمتٕم٘مٞمِد ف ُمـ اعمِمٙمالت همػم اعمٜمحٍمة واًمٕمٛمٞمووٕمٗمٜم٤م، ويمثرة أقمدائٜم٤م، ويمثرة ُم٤م ٟمقاضم

وم٢مٟمٜم٤م سم٤مقمت٤ٌمر هذه إؿمٞم٤م  جمتٛمٕم٦ًم رأجٜم٤م سمدٓئؾ اًمنمع واًم٘مدر أنف ُينَمُع ًمٜم٤م سمؾ رسمام جي٥م قمٚمٞمٜم٤م  واًمرؾمقخ--

أن ٟمتٚمّٓمػ وٟم٠مظمذ سم٠مؾم٤ٌمب اًمرومؼ وىمقة اًمتحّٞمؾ ومٞمف ًمٙمل ٟمحؼ ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م ُمـ احلؼ، وٟمٌٓمؾ ُم٤م اؾمتٓمٕمٜم٤م 

٤مـمؾ، وٟمتدّرج ذم ذًمؽ ُمـ ُمرطمٚم٦ٍم إمم ُمرطمٚم٦ٍم، ومام أدريمٜم٤م ذم قُمُٛمرٟم٤م اًم٘مّمػم ومذًمؽ ومْمؾ اهلل، وُم٤م ٓ ُمـ اًمٌ

م سمٕمقن اهلل، وم٢من دٓئؾ اًمنمع ُمع دٓئؾ  وم٘مد أقمذرٟم٤م إمم اهلل وُمّٝمدٟم٤م عمـ سمٕمدٟم٤م ـمريً٘م٤م إمم ن٘مٞمؼ اعمرا

اًم٘مْم٤مُ  قمٚمٞمف وٚم٦ًم واطمدًة وٓ  اًمٕم٘مؾ واحلس واًمتجرسم٦م ىم٤مـمٕم٦م سم٠مّن يمؾ ذًمؽ اًمٗم٤ًمد اعمِم٤مر إًمٞمف ٓ يٛمٙمـ

ُـّ أن اهلل يٙمٚمٗمٜم٤م سمذًمؽ، وم٢مٟمف   ذًمؽ حم٤موًم٦م إذ احلٙمٛم٦م ُمـ ظم٤ملٍ  أنف ُمع يٓم٤م.، ٓ سمام شمٙمٚمٞمٌػ  ,ومرض ًمق,ُئَم

 هق اإلصالح، ومال شم٠مُُمُر اًمنميٕم٦م سمٛمثٚمف، واحلٛمد هلل، واهلل قمز وضمؾ أقمٚمؿ وأطمٙمؿ-و اعم٘مّمقد ن٘مؼ ٓ

اعمٓمّٝمرة، وسمًػمة رؾمقل اهلل صغم اهلل قمٚمٞمف ومخف وؾمٚمؿ، وسمًػَمِ واقمتؼمٟم٤م ذم ذًمؽ سمٓمري٘م٦م اًمنميٕم٦م 

وم٢من ـمري٘م٦م اًمتدّرج واًمًٙمقت  ؛اعمّمٚمحلم اعمِمٝمقِد لؿ سم٤مخلػمي٦م ذم هذه إُم٦م اعمجدديـ ًمألُم٦م ديٜمٝم٤م

واإلهمْم٤م  واًمتٖم٤مومؾ ٓ ختٓمئٝم٤م قملُم اًمٜم٤مفمر ذم ؾمػمهؿ واعمتٗمّرس ذم ُم٤ًمًمٙمٝمؿ، وؾمػمُة ؾمٞمدٟم٤م قمٛمَر سمـ قمٌد 

وم٘مد ذيمروا ذم شمروتف أنف  ُمٕمرووم٦م ُمِمٝمقرة، وُمـ مظمرهؿ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب  اًمٕمزيز 
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يم٤من ذم سم٤مدئ أُمره يٛمرُّ قمغم قم٤ٌمد اًم٘مٌقر قمٜمد ىمؼم زيد سمـ اخلٓم٤مب ومٞم٘مقل: اهلُل ظمػٌم ُمـ زيٍد، وسم٘مل قمغم 

قم٤مًة عمّمٚمح٦م قمدم اًمتٜمٗمػم ذًمؽ ُمدة متريٜم٤ًم لؿ قمغم ٟمٗمل اًمنمك وإصم٤مرة ًمٚمٌح٨م واًمٜمٔمر وُمرا
(1)

، صمؿ اٟمت٘مؾ إمم 

 ُمرشم٦ٌٍم أقمغم ذم اإلٟمٙم٤مر-

وًمذًمؽ وم٢مٟمٜم٤م ٟمجَٛمع سملم: اًمّمدع سمٕم٘مٞمدشمٜم٤م وسم٤مًمدقمقة إمم اًمتقطمٞمد سمٙمؾ ُمٕمٜم٤مه وشمٗم٤مصٞمٚمف وٟمٜمٙمر اًمنمك 

واًمٙمٗمَر وٟمح٤مرسمف سم٘مدر اًمٓم٤مىم٦م، وهٙمذا ذم قمٛمقم ُمٜمٝمجٜم٤م وُمٗم٤مهٞمٛمٜم٤م ووم٘مٝمٜم٤م، وٟم٠مُمر سم٤معمٕمروف وٟمٜمٝمك قمـ 

ًتٕمٛمؾ اًمٕمذَر ُمع اًمٜم٤مس ح٤م ٟمٕمرف ُمـ ىمقة شمرايمؿ اًمٗم٤ًمد ذم أُمتٜم٤م وُم٤م اعمٜمٙمر ىمدر اإلُمٙم٤من ذم ُمرطمٚمتٜم٤م، وٟم

ومٜمٛمٞمؾ إمم اًمٚملم ُمع أُمتٜم٤م وذم قمالج أُمراوٝم٤م وشمٖمٚمٞم٥م اًمرمح٦م واًمِمٗم٘م٦م  ؛ؾمٌؼ اإلؿم٤مرُة إًمٞمف ُمـ آقمت٤ٌمرات

ٟمٔمًرا ًمّمٕمقسم٦م طم٤مل٤م، ومٜمّمؼم قمغم اٟمحراومٝمؿ وقمَقضمٝمؿ ووم٤ًمدهؿ وٟمًت٠م  اؿ ؾم٤مقملم ذم اإلصالح 

ي٦م واعمٜمٝم٩م، وٟمت٠مُمؾ ومٞمام ٟم٘مّدُمف وُم٤م سم٤مًمتٚمٓمػ واًم تدرج، ُمع ىمقٍة ذم اًمديـ أجْم٤م واحلٛمد هلل وووقٍح ذم اًمرا

ٔمر ٜمْ سمحًٌٝم٤م، وأجْم٤م ٟمَ  ٟم١مظّمُرُه، وُم٤م ٟمٕمٓمٞمف أيمثر شمريمٞمزٟم٤م واهتامُمٜم٤م وُم٤م ٟم٘مٚمؾ ُمـ اًمؽميمٞمز قمٚمٞمف ذم يمؾ ُمرطمٚم٦مٍ 

ٌَؾ همػم كُمٜمقٌط سمٜم٤م يمٛمج٤مهديـ وُم٤م هق ُمٖمٓم  ومٞمام هق  ٟم٤م ُمـ اًمدقم٤مة واًمٕمٚمام  ُمـ ؾم٤مئر ُمًدوٌد صمٖمُرُه ُمـ ىِم

 ـمقائػ إُم٦م-

: حم٤مَرسم٦ُم ذك اًم٘مٌقر سم٤مًمدقمقة اعم٘م٤مًمٞم٦م واًمٙمت٤مسمٞم٦م، ٓ ؿمؽ أنف ُمـ ومروض اًمٙمٗم٤مي٤مِت، وىمد يتٕملّم ومٛمثال

احلٛمد هلل ذم إُم٦م اًمٙمثػم ُمـ أهؾ اخلػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمدقمقة  :ومٗمل اجلٛمٚم٦م ؛قمغم مطم٤مد اًمٜم٤مس سمحًٌف

هـ يًدون هذا اًمثٖمر، ويٌذًمقن ومٞمف هم٤مي٦م اًمٌذل، ومجزاهؿ اهلل ظمػًما، وىمد اٟمتنم اًمٕمٚمؿ اذا اًم٤ٌمب ذم 

إُم٦م اًمٞمقم اٟمتِم٤مًرا واؾمًٕم٤م سمٗمْمؾ اهلل، ومٜمحـ ُمٙمٗمّٞمقن سمحٛمد اهلل، وًمٜم٤م ختّمٌص مظمر وًمٜم٤م اٟمِمٖم٤مٓت 

خٞمؼ سمٜم٤م وأخّمؼ وٟمحـ أهٚمٝم٤م، ُمع ُمِم٤مريم٦ٍم ذم يمؾ سم٤مٍب ُمـ أبقاب اخلػم، وُمٕم٤موٟم٦ٍم ٕهٚمٝم٤م أظمرى هل أ

ُمٜم٤مـمؼ اًم٘م٤ٌمئؾ ُمٜمٝم٤م( وم٢مٟمٜم٤م ٟمدقمق وٟم٠مُمر وٟمٜمٝمك  :وسم٤ميمًت٤من ،وشم٠مجٞمد، ُمع أنٜم٤م طمٞم٨م ٟمٙمقن )يمام ذم أومٖم٤مٟمًت٤من

ٚمٞم٦م ًمٙمـ وٟمٕمّٚمؿ وٟمٜمنم سمٕمض اًمٙمت٥م واًمرؾم٤مئؾ وهمػم ذًمؽ ذم هذا اًم٤ٌمب أجْم٤م وًمًٜم٤م ُمٝمٛمٚملم ًمف سم٤مًمٙم

ًم٘مد أثٛمرت ضمٝمقد اعمج٤مهديـ قمغم اظمتالف ـمٌ٘م٤مهتؿ وشمقضّمٝم٤مهتؿ قمرسًم٤م وقمجاًم ُمـ  ؛ٟمتٚمٓمػ، واحلٛمد هلل

ىمَع، وهلل  ًمدن اجلٝم٤مد إومٖم٤م  إول وإمم اًمٞمقم ذم هذا اًم٤ٌمب ظمػًما يمثػًما ٓ يٜمٙمره إٓ َُمـ ٓ يٕمرف اًمقا

 احلٛمد واعمٜم٦م-

                                      
 -د سمـ قمٌد اًمقه٤مب اًمِمٞمخ: حمٛم طمٗمٞمد، اًمِمٞمخ: قمٌد اًمرمحـ سمـ طمًـ  فىم٤مًم( 2٧٧. 2اٟمٔمر: اًمدرر اًمًٜمٞم٦م ) (٧)



 
1044 

 

 

، ٙمالُمّل اعم٘م٤مزّم يم٠مبقاب اًمّمٗم٤مت ًمٚمٕمكّم اًمٕمزيز وهق آقمت٘م٤مد اًمش جمَٛمؾ آقمت٘م٤مد»وذم ُم٠ًمخ٦م 

ِن، وأبقاب اإليامن، وإؾمام  وإطمٙم٤مم واًمققمد واًمققمٞمد، واًم٘مَدِر، وأبقاب اًمٜمٌقات وُم٤م يتٕمٚمؼ  واًم٘مرم

، وأبقاب اًمّمح٤مسم٦م، وؾم٤مئر أبقاب اًمٕم٘م٤مئد، وم٢مٟمٜم٤م يمذًمؽ ُمٙمٗمّٞمقن واحلٛمد هلل، وُمع سمرؾمقًمٜم٤م حمٛمد 

 وٟمٌلّم احلؼ ومٕمٚمٜم٤م واضمتٝمدٟم٤م ذم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمقاضم٥م سمح٥ًم اإلُمٙم٤من- ومحٞم٨ُم يتٕملّم أن ٟمتٙمٚمؿ ؛ذًمؽ

ًمٙمـ ذم هذا اًم٤ٌمب قمغم وضمف اخلّمقص، وطمتك ذم اًم٤ٌمب اًمذي ىمٌٚمف )ُم٤م يتٕمٚمؼ سمٙمثػم ُمـ ُم٤ًمئؾ 

شمقطمٞمد اًمٕمٌقدي٦م( سم٘مدٍر أىمؾ وم٢مٟمٜم٤م شمقاضمٝمٜم٤م ُمِمٙمالٌت وصٕمقسم٤مت هل ُمـ ٟمقع ُم٤م أذُت إًمٞمف ذم اًمٗم٘مرة 

وم٢من قمٛمقم  ؛ذم أومٖم٤مٟمًت٤من قمٛمقًُم٤م وذم سم٤ميمًت٤منًمذًمؽ هق ُم٤م شمٕمرومقن ُمـ احل٤مل أقماله، واعمث٤مل اًمتٓمٌٞم٘مل 

الٜمدي٦م اًمتل هل  شديقسمٜمدش»أهؾ اًمٕمٚمؿ واًم٘م٤مئٛملم سمٗمرض اجلٝم٤مد هؿ ُمـ اعمٜمتًٌلم إمم ـم٤مئٗم٦م قمٚمام  ُمدرؾم٦م 

ُمزي٩م ُمـ اعمذه٥م احلٜمٗمّل ذم اًمٗمروع وُمذاه٥م اح٤مشمريدي٦م إؿمٕمري٦م ذم اًمٕم٘م٤مئد، واًمّمقومٞم٦م ُمتٕمددة 

ر.، وٟمحـ ُمٕمٝمؿ ذم ضمٝم٤مٍد ٕقمدا  اهلل اًمّمٚمٞمٌٞملم يمام يمٜم٤م ُمٕمٝمؿ ذم ضمٝم٤مد أقمدا  اهلل اًمِمٞمققمٞملم اًمٓم

ٟمٜم٤م ذم ُم٤ٌمطمث٤مٍت وُمٜم٤مىمِم٤مٍت ذم هذه اعم٤ًمئؾ همػُم  اح٤مريمًٞملم اًمًقومٞمٞم٧م ُمـ ىمٌُؾ، وإن اًمدظمقل ُمع إظمقا

سم٠مهن٤م هل اًمّمقاب وا٤م هذه هل اًم٘مٜم٤مقم٦م اًمتل وصٚمٜم٤م إًمٞمٝم٤م وٟمحـ ا٤م قم٤مُمٚمقن، وُمقىمٜمقن  --هٙمـ أَن أبًدا

 يتح٘مؼ اًمّمالح-

وم٠منتؿ شمٕمرومقن ُمٕمٜم٤م ُم٤م ذم هذه اعم٤ًمئؾ ُمـ اًمتٕم٘مٞمد، وأهن٤م ًمٞم٧ًم ُم٤ًمئؾ سمًٞمٓم٦م شمٜمحّؾ سم٠مبًط سمح٨ٍم 

ٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم  وؿمحٜم٤م  ووم٤ًمٍد،  ضمدلٍ  إمم ُم١مد   أنف ,وٓؿمؽ سم٤مًميورة,وٟمٔمٍر، وأن اًمدظمقل ومٞمٝم٤م ُمع إظمقا

وم٢مٟمف ٓ يٌ٘مك ُمٕمف ىمٞم٤مٌم سمجٝم٤مٍد وٓ  ؛، وأن ذًمؽ ًمق وىمع ٓ ىمّدره اهللصمؿ إمم قمداوٍة وسمٖمْم٤مَ ، وشم٘م٤مـُمٍع وشمداسُمر

دومٌع ًمٕمدو  وأن اًمٗم٤ًمد ؾم٤مقمتٝم٤م ؾمٞمزداد ويتًع ويٕمٔمؿ وٟمٙمقن واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل يمٛمـ يٌٜمل ىمًٍما وهيِدُم 

، ويٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٜم٤م ؾم٤مقمتٝم٤م وصُػ احلامىم٦م واًمٌاله٦م واًمٖم٤ٌموة واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، ويمام ىمٚم٧ُم  وم٢مٟمٜم٤م ٟمٕمت٘مد أن  ؛ُمًٍما

ٌّف ُمٜم٤م، وم٢من اهلل ي٠مُُمُر سم٤مًمّمالح واإلصالح ويٜمٝمك قمـ اًمٗم٤ًمد ويٜمٝمك قمـ  اهلل ٓ ي٠مُمرٟم٤م سمذًمؽ وٓ ف

 هٌر ضمكّم سمؾ هق قمٜمدي ُم٘مٓمقٌع سمف-!اًمٗمحِم٤م  واعمٜمٙمر واًمٌٖمل، ويمقُن ذًمؽ ؾمٌٞماًل إمم اًمٗم٤ًمِد فم٤م

قمُد اًمنمع وُمٕمروم٦ُم ُم٘م٤مصده داًم٦ٌم قمغم اقمت٤ٌمر هذا، وهق وم٘مف ص  حٞمٌح ُمٕمروٌف قمٜمد قمٚمامئٜم٤م وٞمًٕم٤م-وىمقا

ٟمٜم٤م ذم اجلٛمٚم٦م، وهذا  وُمـ أضمؾ ذًمؽ وم٢من ـمري٘متٜم٤م ذم هذه اعم٤ًمئؾ هق شمريُمَٝم٤م واًمًٙمقُت قمٜمٝم٤م ُمع إظمقا

ٟمٜم٤م  ٓ يٜم٤مذم أنٜم٤م ٟمٗمتحٝم٤م ًمٚمٜم٘م٤مش سمتٚمٓمٍػ وشم٠مّدٍب ورومٍؼ ُمتك ُم٤م واشم٧م اًمٗمرص٦م، يم٠من يقضَمد ُمٜم٤م وُمـ إظمقا



1045  

  

أصقل أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم سمٕمض اعمٜم٤مؾم٤ٌمت، وأن٤م ؿمخّمًٞم٤م ىمد سمٕمض ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ يٗمتحقن اًمٜم٘م٤مش ومٞمٝم٤م قمغم 

ذم  شاعمقًمقي٦م»طمّمؾ زم هذا أيمثر ُمـ ُمرة ذم أومٖم٤مٟمًت٤من أو سم٤ميمًت٤من، أتٜم٤مىمش ُمع سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ 

سًم٤م هق ـمريُ٘م٦م اإلُم٤مم  :ىم٤مئاًل  ؛ُم٤ًمئؾ آقمت٘م٤مد ُمًتٕمٛمال اًمرومؼ واًمٚملم واًمتٚمٓمػ اًمٙم٤مُمؾ إن اًمذي ٟمراه صقا

وٞمًٕم٤م قمغم هذه اًمٓمري٘م٦م  ٤مئر إئٛم٦م إرسمٕم٦م سمام ومٞمٝمؿ اإلُم٤مُم إقمٔمؿ أبق طمٜمٞمٗم٦م وأنٜم٤م ٟمٕمت٘مد أن ؾم ،أمحد

ُره يمام ضم٤م َ  وهل: اإليامن سمٙمؾ ُم٤م وصػ اهلل سمف ٟمٗمًف ووصٗمف سمف رؾمقًمف  ، ُمـ همػم شمٙمٞمٞمػ وٓ وإُمرا

ٖمػم متثٞمؾ وٓ شمِمٌٞمف وٓ شمٕمٓمٞمؾ، وُمـ همػِم شم٠مويؾ خيرضمٝم٤م قمـ فم٤مهره٤م اعمٕمٚمقم ُمٕمٜم٤مه ُمـ ًم٤ًمن اًمٕمرب سم

ٕنف طمٞمٜمئٍذ يٙمقن نريًٗم٤م ًمٚمٙمٚمؿ قمـ ُمقاوٕمف، وٟمٕمت٘مد أن هذا هق اًمذي يم٤من قمٚمٞمف اًمّمح٤مسم٦م  ؛دًمٞمؾٍ 

 ،ُم٘م٤مٓهت٤م وشمدويٜمٝم٤م ُقرِ ن واًمًٜم٦م ىمٌؾ اومؽما. اًمٗمر. وشمٌٚمْ م واًمت٤مسمٕمقن لؿ سم٢مطم٤ًمن، وشمدل قمٚمٞمف فمقاهر اًم٘مر

ذم سمٕمض اًمتٗم٤مصٞمؾ، ًمٙمٜمٜمل  وهٙمذا وٟمدظمؾ ،إًمخ -واعمٜمٓمؼ وقمٚمؿ اًمٙمالم اعمذُمقم-- وىمٌؾ همٚم٦ٌِم اًمٗمٚمًٗم٦م

ٟمٜم٤م  وم٢من ذم ذًمؽ شمٜمٗمػًما ٓ خيٗمك وٓ  ؛سم٠مخٗم٤مظ اًمٌدقم٦م واًمْمالًم٦م وٟمحق ذًمؽأتح٤مؿمك أن أتٚمٗمظ ذم طمؼ إظمقا

ومام هؿ قمٚمٞمف ُمـ اعمٕمت٘مداِت  ؛ُؾ ذم ذًمؽومّم  يٗمٕمٚمف قم٤مىمٌؾ، وأن٤م ؿمخّمًٞم٤م ُمـ ضمٝم٦م اقمت٘م٤مدي ذم ٟمٗمس إُمر أُ 

وُمٜمف ُم٤م هق ظمٓم٠م همػُمه  ،احلٛمد، وُمٜمف ُم٤م هق سمدقم٦م ووالًم٦م ُمٜمف ُم٤م هق طمؼ  ٟمتٗمؼ ُمٕمٝمؿ ومٞمف وهق يمثػم وهلل

أصحُّ وأصقُب ُمٜمف، ًمٙمـ سم٤مًمٜم٦ًٌم لؿ هؿ )إؿمخ٤مص اعمٕمّٞمٜملم( ومال أضمؽمئ قمغم وصٍػ يمثػٍم ُمٜمٝمؿ هـ 

قمرومٜم٤م ُمـ أهؾ اخلػم واًمّمالح واًمت٘مقى واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سم٤مًمٌدقم٦م واًمْمالًم٦م، ح٤م أقمت٘مد أهنؿ 

، وأهنؿ حمًٜمقن سم٤مشم٤ٌمع ُم٤م فمٝمر لؿ وسم٤من وُم٤م همٚم٥م قمغم فمٜمٝمؿ أنف طمؼ ُمٕمذورون، ىم٤مم اؿ اًمٕمذرُ 

ٌب، ُم٘مٚمّ  وهٙمذا ًمٜم٤م شمٗم٤مصٞمؾ ذم هذه إطمقال وذم إقمٞم٤من،  --دون عمدرؾم٦م قمٚمٛمٞم٦م يمٌػمٍة ُمِمٝمقرةوصقا

 واهلل اعمًتٕم٤من-

ٟمٜم٤م سم٤مجلٝم٤مد واًمّمالح هؿ أهؾ ظمػٍم وصالح وشم٘مقى  :وم٘مد أصٌتؿ، وم٤محلٛمد هلل ؛ويمام وصٗمتؿ أنتؿ إظمقا

وضمٝم٤مٍد، وومٞمٝمؿ صدٌ. وإظمالٌص، يمثػٌم ُمٜمٝمؿ، ٟمخٌُتٝمؿ واًم٘مقُة اًمْم٤مرسم٦ُم ومٞمٝمؿ، وومٞمٝمؿ دون ذًمؽ يمام ذم 

ومٝمؿ ذم اجلٛمٚم٦م ش اًمديقسمٜمدي٦م»ؾم٤مئر اًمٓمقائػ وإىمقام، وُم٤م ومٞمٝمؿ ُمـ اًمٜم٘مص سم٤مشم٤ٌمع هذه اعمدرؾم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 

ؾمتٙمؼم قمـ آٟم٘مٞم٤مد ًمف، ومٛمـ قمٚمٛمٜم٤مه يمذًمؽ قم٤مُمٚمٜم٤مه سمام ُمٕمذورون ومٞمف، إٓ َُمـ شمٌلم ًمف احلُؼ وقم٤مٟمده وا

 يًتح٘مف ذقًم٤م، وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ-

ٟمٛمدطمٝمؿ سم٤مقمت٤ٌمر  ؛أُمػم اعم١مُمٜملم طمٗمٔمف اهلل وووم٘مف شحمٛمد قمٛمر»واعمال  شاًمٓم٤مًم٤ٌمن»ومٜمحـ قمٜمدُم٤م ٟمٛمدح 
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ٍم اًمديـ واًم٘مٞم٤مِم ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ اخلػِم واحلًٜم٤مِت واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح واإلطم٤ًمِن واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وٟم

رٟم٤م إي٤مهؿ قمغم أي سم٤مـمٍؾ ٓ وٚم٦ًم وٓ شمٗمّمٞماًل،  سمام قمرومقا وُم٤م أُمٙمٜمٝمؿ اًم٘مٞم٤مم سمف ُمٜمف-- ومٝمذا ٓ يتْمٛمـ إىمرا

ٟم٤م، وُيقؿِمؽ أن شمقضَمد  ُؿ ذًمؽ ُمـ صٜمٞمٕمٜم٤م وم٢مٟمٜم٤م همػُم ُم١ًموًملم قمٜمف وٓ ييُّ ويمقُن سمٕمض اًمٜم٤مس ىمد يتقه 

ٞمٕمرف ويٗم٘مف، ومٚمَِؿ اًمٕمجٚم٦ُم، وح٤مذا ٟمؽُمك اخلػَم ذم اًمثٜم٤م  ومرص٦ٌم إلصالح ومهف ذم ُمٜم٤مؾم٦ٌٍم ُمـ اعمٜم٤مؾم٤ٌمت وم

قمغم أهؾ اخلػم أهؾ اجلٝم٤مد واًمقىمقف ُمٕمٝمؿ وشم٠مجٞمدهؿ وٟمٍمهؿ واًمتٜمقيف اؿ ذم إُم٦م، وإُم٦ُم وأضمٞم٤مل٤م 

حمت٤مضم٦ٌم إمم ذًمؽ أؿمد  احل٤مضم٦ِم، سمحج٦ِم أنف ىمد يتقّهؿ سمٕمُض اًمٜم٤مِس أنٜم٤م ٟمثٜمل قمغم ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ؟! 

 ُمـ اًمٗم٘مف وٓ ُمـ احلٙمٛم٦م، واهلل أقمٚمؿ، وهق ؾمٌح٤مٟمف اعمقومؼ ح٤م ومٞمف اخلػم واًمٗمالح- هذا ًمٞمس

 آقمت٤ٌمرُ  ومٞمٝم٤م ُمٚمحقظٌ  اعمج٤مهديـ شمٍّموم٤مت أن قمٜمٙمؿ يٖمٞم٥َم  ٓ سم٠من , اهلل ووم٘مٙمؿ ,وًمذًمؽ أذيّمريمؿ 

ّد اًمٌدَع وم٠منتؿ شم٘مؽمطمقن أن ٟمّمدر سمٞم٤مٟم٤م ؿم٤مومًٞم٤م شمٗمّمٞمٚمًٞم٤م سم٤مقمت٘م٤مداشمٜم٤م ذم ؾم٤مئر اعم٤ًمئؾ وأن ٟمر؛ اًمًٞم٤مدّ 

إن شمٌٞم٤من قم٘م٤مئدٟم٤م طم٤مِصٌؾ يمام ىمّدُمٜم٤م وفُّمُؾ سمح٥ًم اعمٜم٤مؾم٤ٌمِت، وهذه ذم  :واًمْمالٓت يمٚمٝم٤م، ومٜم٘مقل

احل٘مٞم٘م٦م ـمري٘م٦م اًم٘مرمن واًمًٜم٦م: اًمٕمٚمُؿ واحلٙمٛم٦م سمح٥ًم اعمٜم٤مؾم٤ٌمت، وأنف يٙمٗمل أطمٞم٤مًٟم٤م سمٞم٤مُن احلؼ  وإُمِر 

ُمزِهٌؼ ًمٚم٤ٌمـمؾ، وٟمٗمُس ُمٕمروم٦م احلؼ  وم٢من احلؼ ؛ـ ذيمر اًم٤ٌمـمؾ واًمتٍميح سمف وَرّدهاًمّمحٞمح اًمّمقاب قم

ُم٤مطم٘م٦ٌم ًمٚم٤ٌمـمؾ، وم٢مذا اٟمْم٤مف إًمٞمٝم٤م ُم٤م أذٟم٤م إًمٞمف ُمـ أنٜم٤م ىمد ٟمخت٤مُر سمٕمَض اًمًٙمقت ًمٚمٛمّمٚمح٦م اًمٔم٤مهرة 

 وم٘مد َوُوح إُمُر، واحلٛمد هلل- ؛اًمراضمح٦م، وأنٜم٤م ٟمراقمل ُم٤م ٓ يراقمل همػُمٟم٤م وًمٙمؾ  ُم٘م٤مُُمفُ 

سمح٤مًمٜم٤م ومتسُّ احل٤مضم٦ُم إًمٞمٝم٤م ذم زُم٤مٟمٜم٤م وُم٤م سُمٚمٞمٜم٤م سمف،  واحل٤مصؾ أنٜم٤م سمح٤مضم٦ٍم إمم شمدسّمر قمدة ُم٤ًمئؾ شمتٕمٚمؼ

ُمثؾ ُم٠ًمخ٦م اًمًٙمقت قمـ سمٕمض اًم٤ٌمـمؾ إمم طملم اًم٘مدرة قمغم اإلٟمٙم٤مر واًمتٖمٞمػم، وأن اًمًٙمقت يًع ُم٤م 

يًع اًمٜمٓمؼ، وأن اًم٘مدرة ُمـ ُمٕمٜم٤مه٤م وامُن قمدِم طمّمقِل ُمٜمٙمر أيمؼم ه٤م ٟمح٤موُل إٟمٙم٤مَره، وُم٠ًمخ٦م شمرك 

ـْ يمتؿ سمٕمَض اًمٕمٚمؿ اًمتحدي٨م سمٌٕمض اًمٕمٚمؿ خم٤موم٦م ُم ُمـ أضمؾ ذًمؽ أطمٞم٤مًٟم٤م، وطمدي٨م ٗمًدٍة راضمح٦ٍم، وَُم

(ًمقٓ أن ىمقَُمؽ طمديثق قمٝمٍد سمج٤مهٚمٞم٦م): قم٤مئِم٦م
(1)

، وأن ُمـ اعمنموع ذم سمٕمض إوىم٤مت وإطمقال شمرُك 

سمٕمِض اعمنموع ُمـ ُمٜمدوٍب أو واضم٥ٍم عمّمٚمح٦م شم٠مخٞمػ اًم٘مٚمقب واشم٘م٤مَ  اًمٗمتٜم٦م سملم اعمًٚمٛملم، ومٞمٙمقن شمرُك 

ام ذم ُم٘م٤مسمؾ ؾمٞم   ٕن ُمّمٚمح٦م ائتالف اعمًٚمٛملم واضمتامقمٝمؿ ووطمدة يمٚمٛمتٝمؿ ٓ ؛هق اًمًٜم٦ماًمًٜم٦م طمٞمٜمئٍذ 

ؾمٞمام وإُمُر قمغم  أقمدا  اهلل اًمٙم٤مومريـ اًمّم٤مئٚملم اًمٖم٤مزيـ اًمٜم٤مزًملم سم٤مًمُٕم٘مر أو اعمٝمدديـ ًمٌالد اإلؾمالم، وٓ

                                      
 (-٧111(، صحٞمح ُمًٚمؿ )٧564صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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 ُمٕم٤مَروتِٝم٤م ُمّم٤مًمُح ُم٤م وصٗمٜم٤م ُمـ طم٤مًمٜم٤م وطم٤مل أُمتٜم٤م، واهلل اعمًتٕم٤من، هل ُمّمٚمح٦ٌم يمٌػمٌة ضمًدا شُمؽَمك ذم

ر اًمٙمثػم ُمـ اًمٌَدِع وإظمٓم٤م  اًمٕم٘مدي٦م أو اًمٕمٛمٚمٞم٦م-  ؾ ُمـ أضمٚمٝم٤م ُمٗمًدُة وضمقد واؾمتٛمرا يمٌػمة وُيتحٛم 

 وٟمحق ذًمؽ ُمـ اعم٤ًمئؾ-

وأنتؿ شمٕمرومقن ُم٤م ذيمره قمٚمامؤٟم٤م ذم ُم٤ًمئؾ يمٝمذه وإ  مل أؿم٠م أن أيمثر ُمـ اًمٜم٘مؾ هٜم٤م طمتك ٓ شمٓمقل 

وهل   ٟم٘مؾ هذه اًمٗم٘مرة ُمـ ومت٤موى ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م اًمرؾم٤مًم٦ُم ومُتَّؾ، وًمٙمٜمل أؾمتًٛمحٙمؿ ذم

 :ىم٤مل  ؛وٛمـ ومت٤موى ىمت٤مل اًمتؽم

ز يمٚمٛمتف وإىم٤مُم٦م ديٜمف  ؛وم٢من اشمٗمؼ ُمـ ي٘م٤مشمٚمٝمؿ قمغم اًمقضمف اًمٙم٤مُمؾ» ومٝمق اًمٖم٤مي٦م ذم روقان اهلل وإقمزا

قمٚمٞمٝمؿ  أو يتٕمدى ،وإن يم٤من ومٞمٝمؿ ُمـ ومٞمف ومجقر ووم٤ًمد ٟمٞم٦م سم٠من يٙمقن ي٘م٤مشمؾ قمغم اًمري٤مؾم٦م ،وـم٤مقم٦م رؾمقًمف

ويم٤مٟم٧م ُمٗمًدة شمرك ىمت٤ملؿ أقمٔمؿ قمغم اًمديـ ُمـ ُمٗمًدة ىمت٤ملؿ قمغم هذا اًمقضمف: يم٤من  ،ذم سمٕمض إُمقر

م أدٟم٤ممه٤م؛ وم٢من هذا ُمـ أصقل اإلؾمالم اًمتل يٜمٌٖمل اًمقاضم٥م أجْم٤م ىمت٤ملُ  ؿ دومٕم٤م ٕقمٔمؿ اعمٗمًدشملم سم٤مًمتزا

إن اهلل ي١ميد هذا اًمديـ ا)؛ وماًمٖمزو ُمع يمؾ سمر ووم٤مضمر :ُمراقم٤مهت٤م- ولذا يم٤من ُمـ أصقل أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م

(سم٤مًمرضمؾ اًمٗم٤مضمر وسم٠مىمقام ٓ ظمال. لؿ
(1)

ٕنف إذا مل يتٗمؼ اًمٖمزو إٓ ُمع إُمرا   ؛يمام أظمؼم سمذًمؽ اًمٜمٌل  

اًمٗمج٤مر أو ُمع قمًٙمر يمثػم اًمٗمجقر؛ وم٢مٟمف ٓ سمد ُمـ أطمد أُمريـ: إُم٤م شمرك اًمٖمزو ُمٕمٝمؿ ومٞمٚمزم ُمـ ذًمؽ 

وإُم٤م اًمٖمزو ُمع إُمػم اًمٗم٤مضمر ومٞمحّمؾ سمذًمؽ  ،اؾمتٞمال  أظمريـ اًمذيـ هؿ أقمٔمؿ ضرا ذم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م

ئع اإلؾمالدومُع إ - ومٝمذا هق اًمقاضم٥م ذم هذه -وإن مل يٛمٙمـ إىم٤مُم٦ُم وٞمٕمٝم٤م ،مومجريـ وإىم٤مُم٦م أيمثر ذا

اًمّمقرة ويمؾ ُم٤م أؿمٌٝمٝم٤م؛ سمؾ يمثػم ُمـ اًمٖمزو احل٤مصؾ سمٕمد اخلٚمٗم٤م  اًمراؿمديـ مل ي٘مع إٓ قمغم هذا اًمقضمف- 

(اخلٞمؾ ُمٕم٘مقد ذم ٟمقاصٞمٝم٤م اخلػم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م: إضمر واعمٖمٜمؿ: )وصم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل 
(2)

ومٝمذا احلدي٨م  

اًمٖمزو ُم٤مض ُمٜمذ سمٕمثٜمل اهلل إمم أن ي٘م٤مشمؾ ) :ُمٕمٜمك ُم٤م رواه أبق داود ذم ؾمٜمٜمف ُمـ ىمقًمف اًمّمحٞمح يدل قمغم 

(مظمر أُمتل اًمدضم٤مل ٓ يٌٓمٚمف ضمقر ضم٤مئر وٓ قمدل قم٤مدل
(3)

ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م أنف ىم٤مل: ) وُم٤م اؾمتٗم٤مض قمٜمف  ،

                                      
 (-٧٧٧)، صحٞمح ُمًٚمؿ (44١4، 62١1، 1١42صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-٧6١1)، صحٞمح ُمًٚمؿ (1٧٧2، 2652صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

--(، ووٕمٗمف إًم٤ٌم ، ًمٙمـ ىم٤مل إرٟم١موط ذم ختري٩م أيب داود: طمًـ ًمٖمػمه، وهذا إؾمٜم٤مد واجلٝم٤مد ُم٤مضٍ ( سمٚمٗمظ: )2512ؾمٜمـ أيب داود ) (1)

إمم ؾماااٌ٘مف »: (54. 4)اًمٗماااتح : ىمااا٤مل احلااا٤مومظ ذم شُماااع اًماااؼم واًمٗمااا٤مضمراجلٝمااا٤مد ُمااا٤مٍض »رضمؿ اًمٌخااا٤مري لاااذا احلااادي٨م سم٘مقًماااف: وىماااد شماااوااإمٞمػ-- 

ٕنف وع ذيمر سم٘م٤م  اخلػم ذم ٟماقايص اخلٞماؾ إمم ياقم اًم٘مٞم٤مُما٦م، وومناه سما٤مٕضمر واعمٖماٜمؿ، واعمٖماٜمؿ اعم٘ماؽمن سما٤مٕضمر  ؛آؾمتدٓل اذا اإلُم٤مم أمحد
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(ُمـ أُمتل فم٤مهريـ قمغم احلؼ ٓ ييهؿ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
(1)

إمم همػم ذًمؽ ُمـ اًمٜمّمقص اًمتل  

اشمٗمؼ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ُمـ وٞمع اًمٓمقائػ قمغم اًمٕمٛمؾ ا٤م ذم ضمٝم٤مد ُمـ يًتحؼ اجلٝم٤مد ُمع إُمرا  

 :سم٠منف - هذا ُمع إظم٤ٌمره -أبرارهؿ وومج٤مرهؿ؛ سمخالف اًمراومْم٦م واخلقارج اخل٤مرضملم قمـ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م

٤مهنؿ ومٚمٞمس ُمٜمل وًم٧ًم ُمٜمف وٓ يرد قمكم ؾمٞمكم أُمرا  فمٚمٛم٦م ظمقٟم٦م ومجرة، ومٛمـ صدىمٝمؿ سمٙمذاؿ وأقم)

(احلقض، وُمـ مل يّمدىمٝمؿ سمٙمذاؿ ومل يٕمٜمٝمؿ قمغم فمٚمٛمٝمؿ ومٝمق ُمٜمل وأن٤م ُمٜمف وؾمػمد قمكم احلقض
(2)

وم٢مذا  ؛

ُمـ اجلٝم٤مد اًمذي ي٘مقم سمف إُمرا  إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م وسمام هنك قمٜمف ُمـ  أطم٤مط اعمر  قمٚمام سمام أُمر سمف اًمٜمٌل 

ضمٝم٤مد ُمـ يًتحؼ  :ًمٓمري٘م٦م اًمقؾمٓمك اًمتل هل ديـ اإلؾمالم اعمحضقمٚمؿ أن ا ؛إقم٤مٟم٦م اًمٔمٚمٛم٦م قمغم فمٚمٛمٝمؿ

إذا مل يٛمٙمـ ضمٝم٤مدهؿ  ؛اجلٝم٤مد يمٝم١مٓ  اًم٘مقم اعمًئقل قمٜمٝمؿ ُمع يمؾ أُمػم وـم٤مئٗم٦م هل أومم سم٤مإلؾمالم ُمٜمٝمؿ

واضمتٜم٤مب إقم٤مٟم٦م اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل يٖمزو ُمٕمٝم٤م قمغم ر  ُمـ ُمٕم٤ميص اهلل، سمؾ يٓمٞمٕمٝمؿ ذم ـم٤مقم٦م اهلل  ،إٓ يمذًمؽ

- وهذه ـمري٘م٦م ظمٞم٤مر هذه إُم٦م ىمديام -إذ ٓ ـم٤مقم٦م عمخٚمق. ذم ُمٕمّمٞم٦م اخل٤مًمؼ ،ٕمّمٞم٦م اهللوٓ يٓمٞمٕمٝمؿ ذم ُم

وهل ُمتقؾمٓم٦م سملم ـمريؼ احلروري٦م وأُمث٤ملؿ هـ يًٚمؽ ُمًٚمؽ  ،وهل واضم٦ٌم قمغم يمؾ ُمٙمٚمػ ٤م،وطمديثً 

اًمقرع اًمٗم٤مؾمد اًمٜم٤مؿمئ قمـ ىمٚم٦م اًمٕمٚمؿ وسملم ـمري٘م٦م اعمرضمئ٦م وأُمث٤ملؿ هـ يًٚمؽ ُمًٚمؽ ـم٤مقم٦م إُمرا  

ٟمٜم٤م اعمًٚمٛملم ح٤م فٌف ويرو٤مه ُمـ اًم٘مقل  -وإن مل يٙمقٟمقا أبرارا- ُمٓمٚم٘م٤م وٟم٠ًمل اهلل أن يقوم٘مٜم٤م وإظمقا

شٜم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف وؾمٚمؿ- وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمٌٞم-واهلل أقمٚمؿ ،واًمٕمٛمؾ
(3)

 -ـها 

ف وُمٔمِٝمُره قمغم اًمديـ يمٚمف وًمق يمره  ؛إظمقا  إطم٤ٌمب ـُ اهلل شمٕم٤ممم، واهلل ٟم٤مُسُه وُمتٛمُّ إن هذا اًمديـ دي

ٌَؾ لذا اًمديـ ٓ ؿمؽ، وإن ظمقومٜم٤م ُمـ أن شمتٙمرر سمٕمُض اًمتج٤مِرب اًمًّٞمئ٦م ٓ سم٠مس  اًمٙم٤مومرون، وإن اعمًت٘م

                                      
ع ًمٖمزو ُمإٟمام يٙمقن ُمـ اخلٞمؾ سم٤مجلٝم٤مد، ومل ي٘مٞمد ذًمؽ سمام إذا يم٤من اإلُم٤مم قم٤مدًٓ، ومدل قمغم أن ٓ ومر. ذم طمّمقل هذا اًمٗمْمؾ سملم أن يٙمقن ا

وىمااد اؾمااتدل و٤مقماا٦م ُمااـ اًمٕمٚمااام  سماا٠من »وذيماار هااذا احلاادي٨م:  (2١. ٧6) اًمتٛمٝمٞمااد: ويمااذًمؽ ىماا٤مل اسمااـ قمٌااد اًمااؼم ذمش- اإلُماا٤مم اًمٕماا٤مدل أو اجلاا٤مئر

وٓ وضمف ًمذًمؽ إٓ اجلٝم٤مد  (إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م)ئٛم٦م اذا احلدي٨م، ٕنف ىم٤مل ومٞمف: اجلٝم٤مد ُم٤مٍض إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ن٧م راي٦م يمؾ سمر ووم٤مضمر ُمـ إ

ً وٟمقا  ٕهاؾ اإلؾماالم ذم ؾمٌٞمؾ يٕمٜمال سمحادي٨م اًماذم طمادي٨م أباك هريارة و ـها،ش اهلل ٕنف ىمد ورد اًمذم ومٞمٛمـ ارشمٌٓمٝم٤م واطمتًٌٝم٤م ري٤مة وومخرا

ً وري٤م  ومٝمل قمغم ذًمؽ وز)( وومٞمف: 26١(، وُمًٚمؿ )١154خ٤مري )قمٜمد اًمٌ  أجْما٤مً  (اجلٝم٤مد ُما٤مض)ويِمٝمد ًم٘مقًمف:  -(رورضمؾ رسمٓمٝم٤م ومخرا

 -(ي٘م٤مشمٚمقن قمغم احلؼ، ٓ ييهؿ ُمـ ٟم٤موأهؿ طمتك ي٘م٤مشمؾ مظمرهؿ اعمًٞمح اًمدضم٤مل ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أُمتل): ىمقًمف 

 -(٧54صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

 -( وصححف إًم٤ٌم 62١6، 6١2١(، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )2252، 4٧6ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (2)

 -]اعم١مًمػ[ ومام سمٕمد 26.5١6جمٛمقع اًمٗمت٤موى  (1)



1049  

  

ـِ   سم٘مدر، وإُمُر هلل أوٓ و أن يدومٕمٜم٤م إمم اطمتٞم٤مٍط وطمً
ٍ
، ومٜمجِٛمُؾ ذم شمدسمػٍم وطمذر، ًمٙمـ يمؾُّ ر  مظمًرا

 حمًٜملم اًمٔمـ سمف- اًمٓمٚم٥م ُمتقيمٚملم قمغم اعمٚمؽ اًمقه٤مب 

وم٢مٟمف مل يًتٓمع  ؛وضمَد ًمف ذم ؾم٤مسمؼ إوان ومرص٦ًم ذم سمٕمض اًمٙمٕمٙم٦مِ  شجمددي»وم٢من يم٤من اًمزٟمديؼ 

ٌََٚم٦َم  اؾمتداُمَتٝم٤م ٓ هق وٓ أُمث٤مًُمُف وٓ أوًمٞم٤مُؤه، وإن  ومٞمام ٟمٔمـ وإُمر هلل ُمـ ىمٌُؾ ,اعمراطمؾ احل٤مًمٞم٦م واعمًت٘م

ٓ جم٤مَل لؿ ومٞمٝم٤م سم٢مذن اهلل، وم٤محلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ذم ىمقة وٟمْم٩ٍم وشم٘مّدم، ويمذا إُم٦م سمٕم٤مُّم٦م، وىمد  ,وُمـ سمٕمدُ 

 همؼَمَ زُم٤مُن اًمدراويش-!

 قمغم  ؛صمؿ ه٥م أن ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ يم٤مَن واسمتالٟم٤م اهلل، ٓ ىمّدر اهلل ذًمؽ
ِ
وم٢من اجلٝم٤مد ُم٤مٍض وٟمحـ قمٌٞمُد اهلل

 يمؾ طم٤مٍل، ومٚمَؿ اخلقف اًمٙمٌػم؟!

اًم قمغم اجلٝم٤مد واًمث٤ٌمت قمغم احلّؼ وًمق قم٤مش اًمدهَر ُمـ يٜمٌٖمل ًمف أن يٙمقن ىمقًي٤م ُمتٗم٤مئاًل ُمّمٛم  إن اعم١م

 طمتك مظمر ىمٓمرٍة ُمـ دُمف ومظمر ٟمٗمٍس ُمـ أنٗم٤مؾمف طمتك يٚم٘مك اهلل-

وم٢من أظمرٟم٤م شمٌٞملم هذه إؿمٞم٤م  إمم ىمٞم٤مم ري٤مؾم٦م اإلؾمالم ومٝمذا ًمٞمس »وىمٚمتؿ ذم يمالُمٙمؿ اًمٜمٗمٞمس: 

اًمتّمٗمٞم٦م ذم ذًمؽ اًمقىم٧م، سمؾ شمٙمقن أصٕم٥م، وؾمٞمٜمت٩م قمٜمد ذًمؽ ُمّم٤مئ٥م  سمّمحٞمح، سمؾ واهلل ٓ متٙمـ هذه

يمؼمى، وإن ٟمٚمزم اًمًٙمقت سمٕمد ىمٞم٤مم اًمدوًم٦م اإلؾمالُمٞم٦م يمام ٟمًٙم٧م أج٤مم اجلٝم٤مد ومامذا ٟمجٞم٥م رسمٜم٤م ذم أظمرة 

 ـها-ش ذم همٗمٚمتٜم٤م هذه

ٌ  يم٤من ىمٌُؾ أو سمٕمُد وم٢مٟمام طمٙمُٛمُف ُمٜمقٌط سمٛمٓمٚمقسمٞمتف ذقًم٤م وذًمؽ سمح٥ًم  اًمدًمٞمؾ ذم وم٠مُم٤م اًمًٙمقُت؛ ومًقا

 ٟمقا قمغم أنٗمًٙمؿ سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ، وم٢مذا ُمّٚمٙمٙمؿ اهلُل اًمٌالَد واًمٕم٤ٌمدَ هق   --يمؾ طم٤مًم٦ٍم قمغم طمدٍة، وم٤محلٛمد هلل

! وم٢من ٟمٙمٚمتؿ قمـ  وم٤مومٕمٚمقا ُم٤م شم٘مدرون قمٚمٞمف ُمـ اخلػم وأىمٞمٛمقا ُم٤م شم٘مدرون قمٚمٞمف ُمـ اًمديـ، وًمـ ُنّمقا

ٟمٞمتؿ قمـ ؿمٙمر ٟمٕمٛم٦م اهلل وريمٜمتؿ إمم ا ًمدٟمٞم٤م وزهرهت٤م وؾم٘مٓمتؿ ذم اُمتح٤من اًمٜمٍم سمٕمد أن اًم٘مٞم٤مم سم٤مُٕم٤مٟم٦م وشمقا

ٌن، ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمف-  ٟمجحتؿ ذم اُمتح٤من الزيٛم٦م، وم٢من ذًمؽ ظمنا

وأُم٤م أن  شم٠مظمػَم شمٌٞملم شمٚمؽ إؿمٞم٤م  إمم ىمٞم٤مم دوًم٦م اإلؾمالم همػُم صحٞمٍح وأن اًمتّمٗمٞم٦م واإلصالح ذم 

ـٍ  ؟! ٟمحـ ٓ ٟم٘مقل ذًمؽ، سمؾ ٟم٘مقل:  ؛ذًمؽ اًمقىم٧م يٙمقن همػَم هٙم ـٍ ومام اًمذي ضمٕمَٚمُف همػَم صحٞمح وهمػم هٙم

ومٚمٙمؾ طم٤مٍل وُمرطمٚم٦م وفم٤مئٗمٝم٤م،  ؛هق قمٛمٌؾ دؤوٌب ُمتقاصٌؾ، ٓ يٜمتٝمل سم٘مٞم٤مم ري٤مؾم٦م اإلؾمالم ودوًمتف

وم٤مًمدقمقة واًمتّمٗمٞم٦م واًمؽمسمٞم٦م واجلٝم٤مُد وإُمر واًمٜمٝمل واإلصالح سمٙمؾ اًمقؾم٤مئؾ اعمنموقم٦م ؾمٚمًٚم٦ُم قمٛمٍؾ 
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 ىمػ، سمؾ إن اإلصالَح سمٕمَد اًمتٛمّٙمـ أجَنُ وأوىمُع سمال ؿمؽ-ُمًتٛمرة ٓ شمتق

ُد أن قمدم اإلصالِح أن قمغم اًمقضمف اًمذي شمتّمقروٟمف وشمٓمٚمٌقٟمف ُم٤مٟمٌِع ُمـ طمّمقل  وم٢من يم٤من اعمرا

سُمُف ه٤م شم٘مّدم، واهلل وزّم اعم١مُمٜملم-  اًمتٛمّٙمـ ًمٚمتقطمٞمد واًمًٜم٦م وأهٚمٝم٤م، وم٘مد شمٌلّم ضمقا

، ومٞمف ُم٤م شسمذل اعمجٝمقد»، وهق ص٤مطم٥م شاًمديقسمٜمدي»ومٙمت٤مب  :نِ أُم٤م اًمٙمت٤مسم٤من اعمروَم٘م٤م ؛إظمقا  اًمٙمرام

ٛمُتؿ قمٚمٞمف سم٤مًمتٚمقيـ، وهمػُمه، قمغم ريم٤ميم٦ٍم ذم ُم٤ًمئٚمف ُمْمٛمقًٟم٤م وؿمٙماًل، شمٕمّج٧ٌُم ُمٜمٝم٤م ومٚمٕمؾ اًمؽمو٦م ٚم  ومٞمف ه٤م قمَ 

اًمٕمرسمٞم٦م ًمٞم٧ًم ًمف، وقمغم يمؾ  ٓ أفمٜمٜم٤م ٟمختٚمػ ذم شم٘مقيٛمف وٟم٘مده، وضمزايمؿ اهلل ظمػما قمغم إرؾم٤مًمِٙمؿ اًمٙمت٤مب 

  ٕ  أوّل ُمرٍة أىمػ قمٚمٞمف سمٜمٗمز وأـم٤مًمع ُم٤م ومٞمف-!إزمّ 

,وم٢مٟمٜم٤م ٟمٕمرومف وـم٤مًمٕمٜم٤مه ذم أوان أول صدوره أج٤مم اجلٝم٤مد إول ش اًمٓمريؼ إمم اجلامقم٦م إمّ »وأُم٤م يمت٤مب 

واًمرضمؾ ٓ ٟمٕمرومف  ،اًمًٕمقدي٦مش ؾمٚمٗمٞم٦م»وم٢مٟمف ذم وٚمتف ُمـ  ؛ويمام شمٗمْمٚمتؿ سم٤مًمتٜمٌٞمف ,م٧22٧طمقازم ؾمٜم٦م 

، واًمٙمت٤مُب ورا ه و٤مقم٦م سمٕمٞمٜمف، وأفمـ أن آؾمؿ و ذم طم٤ملؿ  ُؾ ، وٟمحـ ٟمٗمّم  ش وٞمؾ اًمرمحـ»مهل 

 وٟمٕمرف ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ طمؼ وظمػٍم، وًمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُم ظمذ ُمٕمرووم٦م ذم ُمقوٕمٝم٤م-

م»واًمٙمت٤مب ضمٕمَؾ اًمرضمُؾ قمٛمَدشَمف وومٙمرشَمف إؾم٤مؾمٞم٦م اًمٓمٕمـ ذم اًمِمٞمخ  واًمٖمّض ُمٜمف،   شقمٌد اهلل قمزا

ِرهؿ وواللؿ ووم٤ًمد ومٙمرهؿ ش ٤مقم٦م اإلظمقان اعمًٚمٛملمو»وهذا ُمري٥ٌم! وم٢مٟمف مل يٙمتِػ سم٤مٟمت٘م٤مد  وسمٞم٤من قمقا

 ومٝمذا ضمٞمٌد سمنمـمف وهق أن يٙمقن سمٕمٚمٍؿ وقمدٍل وأدٍب وٟمّٞم٦م ص٤محل٦ٍم، ًمٙمـ سم٤مًمغ ذم اًمٓمٕمـ واحلط   ؛وُمٜمٝمجٝمؿ

و٤مقم٦م اإلظمقان »وإن يم٤من ُمٜمتٛمًٞم٤م إمم ش قمٌد اهلل»وم٢من اًمِمٞمخ  ؛واًمٖمٛمز ومٞمف سمام ٓ يٚمٞمُؼ ش قمٌد اهلل»قمغم اًمِمٞمخ 

، ح٤م رأى ُمـ ُمّمٚمح٦م ذًمؽ، وهق اضمتٝم٤مٌد ًمف، تِؾ ومل يِم٠م أن خيرج قمٜمٝمؿ ويؽميمٝمؿ إمم أن ىمُ ش ًٚمٛملماعم

خم٤مًمٗم٤مٍت شمّمُؾ إمم  --وم٢مٟمف خم٤مًمٌػ لؿ ذم ُم٤ًمئؾ يمثػمة ُمـ ُمٜمٝمجٝمؿ وومٙمرهؿ ؛ٟمٕمت٘مد أنف ُمريٌد ًمٚمخػم ومٞمف

سمف ذمااطمّد أن شمٙمقن يمٚمٞم    اظمتٞم٤مراشمف اًمٗمٙمري٦م واًمٗم٘مٝمٞم٦م ٦ًم ضمذري٦ًم أطمٞم٤مًٟم٤م، وسم٘مٓمِع اًمٜمٔمر قمـ أظمٓم٤مئف أو صقا

ًٓ ٟمٗمًف هلل وم٢مٟمف سمال ؿمؽ يم٤من ُمـ أئٛم٦م الدى رسم   --واعمٜمٝمجٞم٦م ومٞمام  ٤مٟمًٞم٤م ص٤محل٤ًم جم٤مهًدا ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سم٤مذ

ٟمح٥ًُم، هذا فمٜمٜم٤م ومٞمف وٓ ٟمزيمٞمف قمغم اهلل، ويم٤مٟم٧م ًمف ىمدُم صدٍ. ذم اًمدقمقة وإطمٞم٤م  إُم٦م وشمرسمٞم٦م اجلٞمؾ 

ٞم٦م اًمديٜمٞم٦م واظمتٞم٤مر أظمرة، وٟمحـ ٓ ٟمٖمٚمق ومٞمف وٓ ٟم٘مّدؾُمُف، واهلل يٕمٗمق قمٜمف قمغم ُمٕم٤م  اجلٝم٤مد واًمٕمزة واحلٛم

 ويتقٓه سمرمحتف ويت٘مٌٚمف ذم اًمِمٝمدا  اًمّم٤محللم-- مُملم-

ٟمٙمرر ًمٙمؿ اًمِمٙمر قمغم هذه اعمٜم٤مصح٦م اًمٓمٞم٦ٌم، وٟم٠ًمل اهلل أن ٟمًتٗمٞمد ُمٜمٝم٤م، وإٟمٜمل  ؛إظمقا  إطم٤ٌمب
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ومٚمئـ مل  ؛ع ُمـ أؾمتٓمٞمُع ُمـ ُمِم٤مخيٜم٤م قمٚمٞمٝم٤م ًمٚمت٠مُمؾ واًمتدسّمرأؿمُٕمُر سم٠منٜمل اؾمتٗمدُت ومٕماًل، وسم٢مذن اهلل ؾم٠مـمٚم

ُي١مظَمذ اًمٙمالُم يمٚمُّف ٓظمتالف ٟمٔمٍر واضمتٝم٤مٍد وم٢من ُمٓمٚمؼ آؾمتٗم٤مدة طم٤مصٚم٦ٌم سمحٛمد اهلل ذم اًمتٜمٌٞمف قمغم هذه 

ىمٗمٜم٤م وُمراضمٕمتٝم٤م وشمًديده٤م، ومجزايمؿ اهلل ظمػما يمثػما--  اعم٤ًمئؾ وآقمتٜم٤م  ا٤م واًمتدىمٞمؼ ذم يمٚمامشمٜم٤م وُمقا

ُصُؾ واًمؽماسمط شمٕم٤موًٟم٤م قمغم اًمؼم واًمت٘مقى يمام أُمر اهلل، واهلل ؾمٌح٤مٟمف اعم١ًمول أن  وٟمتٛمٜمّك أن يزداد اًمتقا

ل أُمتٜم٤م ويٗمّرج  جيٕمؾ أقمامًمٜم٤م ص٤محل٦ًم وًمقضمٝمف ظم٤مًمّم٦م، وأن ٓ جيٕمؾ ٕطمٍد ومٞمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م، وأن يّمٚمح أطمقا

 -اًمٙمروب ويٜمٍُمَ اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمف وإلىم٤مُم٦م ديٜمف وطُمٙمِٛمف ذم يمؾ ُمٙم٤من-- مُملم

   ڀ   ڀ   ڀ    پڀ پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  ٱ ژ

 -[اًمٕمٍم] ژ   ٺٺ ٺٺ

واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌّٞمٜم٤م حمٛمٍد وقمغم مخف وأصح٤مسمف وُمـ شمٌٕمٝمؿ 

 سم٢مطم٤ًمٍن-

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 

 أبق قمٌد اًمرمحـأظمقيمؿ. 

ـه ٧61٧و٤مدى إومم  ٧5
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 ------------------------------------------ 5٧1 

 5٧4 --------------------------------------------------------------------------- اًمٚم٘م٥م واًمٕمٜمقان:

ة )ٟمقاة  5٧6 --------------------------------------- دوًم٦م اإلؾمالم اًمٙمؼمى واخلالوم٦م اًمراؿمدة(: اًمٜمقا

 5٧2 -------------------------------------------------------------------------------- ُم٤مهٞم٦م اًمٌٞمٕم٦م:

 52٧ ---------------------------------------------------------------------------- ُمقىمع اًمتٜمٔمٞمامت:

 522 ----------------------------------------------------------------------------- شمقصاٞم٦م ونذير:

 521 ---------------------------------------------------------------------------- :ؿمٌٝما٤مت وردود

 521 ---------------------------------------------- د أرٌض شُم٘م٤مم قمٚمٞمٝم٤م اًمدوًم٦م:ي٘مقًمقن: ٓ يقضم

 526 -------------------------------------------------------------------------- شم٘مًاٞمؿ اًمٕمرا.:

 525 ------------------------------------------------------------------------------- آومتئ٤مت:

 524 ----------------------------------------------------------------- أهؾ ُمٙم٦م أدرى سمِمٕم٤ما٤م:

 524 --------------------------------------------------------------------------------- ٦م:اجلٝم٤مًم

 52١ ----------------------------------------------------------------------- شمقصاٞم٤مت ًمٚمٛمًٚمٛملم:

 ------------------------ 51٧ 

 511 -------------------------------------------------------------------------------------- ُم٘مدُم٦م

 516 --------------------------------------------- ژڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ ژ

 515 ------------------------------------------------------------------------ ًمٚم٘مقم فم٤مهر وسم٤مـمـ:



 

 51١ --------------------------------------------------------- ـمريؼ اًمقىمقف قمغم أطمقال اًم٤ٌمـمٜمٞم٦م:

 566 ----------------------------------------------------------------------- فم٤مهر اًم٘مقم وسم٤مـمٜمٝمؿ:

 562 -------------------- وارورة ووضمقب اإلٟمّم٤مف واًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مًط ُمع يمؾ أطمد قمدّو أو صديؼ:

 55١ --------------------------------------------------------------- طم٘م٤مئؼ وأوه٤مم وشمّمحٞمح٤مت:

 55١ ------------------------------------------------------------------ قمٜمد اًمراومْم٦م:ش اًمؼماهمامشمٞم٦م»

 556 ------ ؾمٛم٦م اًمتٜم٤مىمض واًمٖمٛمقض، واًمت٘مٞم٦م واًمٙمذب واًمتٛمقيف واًمتالقم٥م سم٤مًمٙمالم واًمتّمارف٤مت:

:  552 ------------------------------------------------------ دوًم٦م إيران ٟمٛمقذج ًمٚمِماٞمٕم٦م إذا طمٙمٛمقا

 54٧ ------------------------------------------ وٝمقري٦م إيران اًمِماٞمٕمٞم٦م، واعم٘م٤موُم٦م اًمِماٞمٕمٞم٦م ذم ًمٌٜم٤من:

 542 -------------------------------------------------------------------------- :طمزب اهلل اًمٚمٌٜم٤م 

 545 ------------- اًمِماٞمٕمٞم٦م:ش طمريم٦م أُمؾ»ُمـ رطمؿ ش طمزب اهلل»اًمٜمِم٠مة واًمٔمٝمقر ًمٚمقضمقد؛ وٓدة 

 5١١ ------------------------ حم٤مور ووؾم٤مئؾ ؾماٞم٤مؾم٦م طمزب اهلل اًمٚمٌٜم٤م  دم٤مه اًم٘مْمٞم٦م اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م:

 5١2 ------------------------------------------------------------------------------------- :ظم٤مشماٛم٦م

 5١2 ----------------------- ُمـ شمٜم٤مىمْم٤مت هذا احلزب وُمٗم٤مؾمده اًمًاٞم٤مؾماٞم٦م اًمٔم٤مهرة اعمحًقؾم٦م:

 5١5 ---------------------------------------------------------------------------- ومتٜم٦م واسمتال :

 5١4 ------------------------- ٤من واًمٕمرا.: ومرص٦م شم٤مرخيٞم٦م وشم٘مدم، أم سمداي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م؟اًمِماٞمٕم٦م ذم ًمٌٜم

 5١١ ----------------------------------------- إُم٦م اإلؾمالُمٞم٦م:ش طمًـ ٟمّمار اهلل»قمٜمدُم٤م يٜم٤مدي 

 5١١ ------ ذم قمّمقره٤م إظمػمة اًمراومْم٦مشمرشمٞم٥م اعمراطمؾ اًمتل ُمرت وؾمتٛمّر ا٤م أُم٦م اإلؾمالم ُمع  

 ------------- 56٧ 

 561 --------------------------------------------------------------- ُم٘مدُم٦م ُمريمز اًمٞم٘ملم اإلقمالُمل

 565 ------------------------------------------------------------- أؾمئٚم٦م اًمٚم٘م٤م  وأضمقسمتف ُمـ اًمِماٞمخ

 565 --------------------------------------------------------------------------- اومتت٤مطمٞم٦م اًمٚم٘م٤م 

شم٘مٞمٞمؿ احلريم٦م اإلؾمالُمٞم٦م قم٤مُم٦م، واجلٝم٤مدي٦م ظم٤مصا٦م، وهاؾ شم٘مادُم٧م أم شمٕمثارت؟، واًمٌنماى سم٘مراا٤م ُماـ 

 565 ---------------------------- شديٜمٞم٦م قم٘مدي٦م»سمٞم٧م اعم٘مدس، وسمٞم٤من أن احلروب احل٤مًمٞم٦م ص٤مرت 



  

 

، ويمٚمٛما٦م ذم اًمٗمرىما٦م احل٤مصاٚم٦م سمالم اجلامقما٤مت هٜما٤مك، ويمٞماػ يٗمٕماؾ شاًمٕمارا.»شم٘مٞمٞمؿ اًمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي ذم 

 52٧ ---------------------------------------------------------- اًمٕمٌد قمٜمد طمّمقل هذا اخلالف

إمم اًمتّمااا٤مدم ًمٚمقصاااقل ًمٚم٘مٞمااا٤مدة، وذيماااار ش اًمٕمااارا.»هاااؾ يااا١مدي هاااذا آظماااتالف ذم ُمٜمااا٤مه٩م جم٤مهااادي 

 526 ----------------------------------------- اًمّمٗم٤مت اًمتل يٜمٌٖمل أن شمٙمقن ذم احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م

 4١2 ----- اًمرد قمغم ُمـ زقمؿ أّن اعمٜمٝم٩م اجلٝم٤مدي ٓ يًتجٚم٥م إٓ اعمٖمرر اؿ، اًمذيـ يٗمرىمقن إُم٦م

 4١5 --------- سم٤محل٤موٜم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م، واًمدقمؿ اًمنمقمل اًمالزمش دوًم٦م اًمٕمرا. اإلؾمالُمٞم٦م»ح٤مذا مل نظ 

 4١4 ---------------- شدوًم٦م اًمٕمرا. اإلؾمالُمٞم٦م»سمخّمقص ش طم٤مُمد اًمٕمكم»اًم٘مقل ذم ومتقى اًمِمٞمخ 

 4١2 ------------------------ ظم٤مرٌج قمـ اجلامقم٦م؟!ش دوًم٦م اًمٕمرا. اإلؾمالُمٞم٦م»هؾ يمؾ ُمـ مل ي٤ٌميع 

 4٧٧ ----- اًم٘مقل ذم ُمـ ذيمر أن: الدف هق ـمرد اعمحتؾ؛ ٓ إىم٤مُم٦م طمٙمقُم٦م ُمريمزي٦م ذم فمؾ اعمحتؾ

 4٧6 -- شدوًم٦م اًمٕمرا. اإلؾمالُمٞم٦م»ُم٠ًمخ٦م اظمؽما. اجلامقم٤مت اجلٝم٤مدي٦م، واًمرد قمغم ُمـ زقمؿ اظمؽما. 

 4٧5 ------------------------------------------ ـمريؼ اجلٝم٤مد حمت٤مج إمم يمؾ إُم٦م؛ سمره٤م ووم٤مضمره٤م

اًماااااارد قمااااااغم ُمااااااـ زقمااااااؿ اٟمٖمااااااال. اًمتٞماااااا٤مر اجلٝماااااا٤مدي قمااااااغم ٟمٗمًااااااف، واؾمااااااتٕمدا  اعمخاااااا٤مًمٗملم عمااااااٜمٝمجٝمؿ أو 

 4٧6 ------------------------------------------- أجدًمقضمٞم٤مهتؿ، وقمدم ُمراقم٤مة اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد

، وذيمااار اًم٘ماااقل ذم شمزيمٞمااا٦م اًمِماااٞمخ اجلٜمااا٤ميب ُِماااـ اًمِماااٞمخ أيب ُمّمااإم٥م اًمزرىمااا٤موي وأيب أناااس اًمِمااا٤مُمل 

ئد ذم ُم٠ًمخ٦م اًمتزيمٞم٦م قمٛمقًُم٤م  42١ ----------------------------------------------------------- ومقا

 421 --------------- سمٕمد ومِمؾ ُمنموقمٝمؿ ذم اًمٕمرا. وأومٖم٤مٟمًت٤منش أُمريٙم٤م»اخلٞم٤مرات اعمت٤مطم٦م أُم٤مم 

اًم٘مقل ذم اًمِما٤ٌمب اعماتحٛمس، هماػم اعمٜمْماٌط سما٤مٕظمال. اعمحٛماقدة ذم اًمتٕم٤مُماؾ ُماع اعمخا٤مًمػ؛ ظم٤مصا٦م 

 424 ------------------------------------------ اًمٕمٚمام  اًمذيـ وىمٗمقا ُمع احلٙم٤مم ذم سمٕمض اعم٤ًمئؾ

ري٦مش اعمٜمتدي٤مت اجلٝم٤مدي٦م»ذيمر إجي٤مسمٞم٤مت   426 ---------------------------------------------- احلقا

 422 ------------------------ احلقاري٦مش اعمٜمتدي٤مت»ورواد ش اإلقمالم اجلٝم٤مدي»ٟمّم٤مئح إمم ؿم٤ٌمب 

ىمع، وهؾ ُيِمٕمر سم٤مًمتٗم٤مؤل وآؾمتٌِم٤مر؟  41١ -------------------------- ىمٌؾ اخلت٤مم: ٟمٔمرة قمغم اًمقا

ي٤مت اًمًقدش اًمٗمتـ»اًم٘مقل ذم شمٜمزيؾ أطم٤مدي٨م   41٧ ------ قمغم اًمقاىمع، ويمذا أطم٤مدي٨م اعمٝمدي واًمرا

 416 ------------------------- اًم٘مقل ذم طمدي٨م )شمّم٤محلقن اًمروم صٚمح٤م مُمٜم٤م(، وُم٤م اعم٘مّمقد سمف؟



 

 414 ---------------- يمٚمٛم٦م ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم ًمٚمٛمج٤مهديـ، شم٘مٜمٕمٝمؿ سمّمقاب ُمٜمٝمجٝمؿ، وصح٦م ـمري٘مٝمؿ

 41١ ---------------------------------------------------------- ؿمٙمًرا ًمٙمؿ إلشم٤مطم٦م هذه اًمٗمرص٦م

 ---------------------------------------------------------- 412 

اًمًاا١مال: ضمٝمااا٤مد اًمااادومع إٟماااام ؿماااارع ًمٚمااادوم٤مع قماااـ دار اإلؾماااالم اًمتااال يّماااقل قمٚمٞمٝمااا٤م اًمٙمٗمااا٤مر؛ ومٙمٞماااػ يٛمٙماااـ 

يمٞمااػ يٛمٙمااـ وٚمٞمٝماا٤م، شم٠مدياا٦م ضمٝماا٤مد اًماادومع اًمٞمااقم ووٞمااع دياا٤مر اعمًااٚمٛملم نقًماا٧م ًماادي٤مر يمٗماار ًمٖمٚمٌاا٦م اًمٙمٗماا٤مر قم

ومٙمٞمااػ  --اًماارد قمااغم هااذه اًمِمااٌٝم٦م، صمااؿ أخااٞمس احلٙمااؿ اًمٕماا٤مم ًمٚمٛم٘مٞمٛماالم ذم دياا٤مر اًمٙمٗماار أهنااؿ يمٗماا٤مر ُمِماااريمقن

 46٧ ---------------------------------------------- ٟمحٙمؿ قمغم قم٤مُم٦م سمالد اإلؾمالم سم٠مهنؿ ُمًٚمٛمقن؟

ًٌ  462 -------------------------------------------------------------------------------------- فؾ

ر:  466 ------------------------------------------- ُمـ أُمثٚم٦م اًمتٜم٤مىمْم٤مت اًمتل شمٕمؽموٝمؿ سم٤مؾمتٛمرا

 46١ --------------------------------------------------------------------------------------- ومّمٌؾ 

ًٌ  45١ -------------------------------------------------------------------------------------- فؾ

 45١ --------------------------- عمٗمتقٟملم اح٤مرىملم شمٙمٛمـ ذم أُمقٍر ُمٝمٛم٦م:اًمٕمّمٛم٦م ُمـ ومتٜم٦م ه١مٓ  ا

ًٌ  44١ -------------------------------------------------------------------------------------- فؾ

ًٌ  4١١ -------------------------------------------------------------------------------------- فؾ

 4١1 -------- وىمقشمف اإلضم٤مسم٦م قمغم ؾم١مالؿ اًمْم٤مّل ودطمض طمجتٝمؿ اًمِماٞمٓم٤مٟمٞم٦م اًمقوٞمٕم٦م سمحقل اهلل 

 ------------------------------------------------------- 464 

ي٦م   466 ------------------------------------------------------ :همدا--(شمدسمر ذم طمدي٨م )ٕقمٓملم اًمرا

 462 -------------------------------------------------------------- شم٤مريخ اًم٘مّم٦م وُمٕمٜمك اًمٞمقم:

ي٦م؛ ُمٕمٜم٤مه٤م وأمهٞمُتٝم٤م ورُمِزّيُتٝم٤م:  42١ -------------------------------------------------------- اًمرا

ي٦م:  42٧ ---------------------------------------------------------- أظمٓم٤م  ؿم٤مقم٧م ذم ُم٠ًمخ٦م اًمرا

 422 ---------------------------------------------- : )ُمـ ىم٤مشمؾ ن٧م راي٦م قمٛمٞم٦م(:ُمٕمٜمك ىمقًمف 

 426 ------------------------------------------ ىمت٤مل اعمًٚمؿ ن٧م راي٦م ىمقُمف ذم ضمٞمش اعمًٚمٛملم:

 424 ------------------------------- وم٤مئدة؛ وهذا ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤م  اًمِمارقمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م ًمٚم٘مقُمٞم٦م:



  

 

 : -------------------------------------------------------------------------- 42١ُمٜم٘م٦ٌم ًمٕمكّم 

 42١ -------------------- وشم٤ًمسم٘مٝمؿ إمم اخلػم واًمٗمْمؾ واًمدرضم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٦م: شمٜم٤مومس اًمّمح٤مسم٦م 

 426 ---------------------------------------------------------------- ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م :

ي٦م واًمتث٧ٌم ُمـ اعمٝمٛم٦م:  426 -------------------------------------------------------- اؾمتالم اًمرا

 422 -------------------------------------- اًمذي يٌٝمر اًم٘مٚمقب: ضمقاب اًم٘م٤مئد اعمٕمٚمؿ اًم٘مدوة 

 ١١١ ----------------- ًمٚمِماٞمخ اًمٕمالُم٦م وزم اهلل اًمدهٚمقي ش طمج٦م اهلل اًم٤ٌمًمٖم٦م»وم٤مئدة ُمـ يمت٤مب 

 ١١١ -------------------------------------------- :: )أفظ ػٍٝ عصٍه(اٌرىّخ األٌٚٝ: لٌٛٗ 

 ١١4 ------------------------------------ احلٚمؿ وإن٤مة واًمت٠م  ذم إُمر يمٚمف، واًمًٙمٞمٜم٦م واًمقىم٤مر:

 ١١6 ---------------------------------------------------------------------- ُمٕمٜمك اجلد واحلزم:

 ١١2 ---------------- ژ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ ژ وم٤مئدٌة ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:

 إسّم٤من:
ٍ
 ١٧2 ------------------------------------------------------------------------- ًمٙمؾ  ؿمال 

 ١٧6 ------------------------------------------ :(: )وًمٙمٜمٙمؿ شمًتٕمجٚمقنشمقوٞمح ُمٕمٜمك ىمقًمف 

 ١٧2 ----------------------------------------------------------------------------------- شمٜمٌٞمف:

 ١22 ----------------------- وطم٨م اًمِماريٕم٦م قمٚمٞمف، وذم وده وهق اًمٕمٜمػ: وم٤مئدة ذم ُمٕمٜمك اًمرومؼ،

 ١26 -------- أُمثٚم٦م قمغم ؾمامطم٦م ؿماريٕم٦م اإلؾمالم ذم اجلٝم٤مد وُم٤م يٚمحؼ سمف ُمـ أبقاب ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙمٗم٤مر:

ئد شمتٕمٚمؼ سم٤ٌمب اًمرومؼ واًمٕمٜمػ زي٤مدة قمغم ُم٤م ؾمٌؼ:  ١1١ -------------------------------------- ومقا

 ١16 ----------------------------------------- أصقل شمرسمٞم٦م اخلٚمؼ: اعمقازٟم٦م سملم اًمِمدة واًمٚملم ُمـ

 ١12 ----------------------------- اًمٕمٜمػ واجلٝم٤مد: هؾ اجلٝم٤مد قمٜمٌػ؟ وهؾ يّمّح شمًٛمٞمتف قمٜمًٗم٤م؟

 ١66 -------------------------------------------------------------------------- شم٤ًمؤل ضمري :

 ١65 -------------------------------------------------- : )ٚال رٍزفذ(:اٌرىّخ اٌثب١ٔخ: لٌٛٗ 

ر اًمٜمٌّل طملم رضمع اًم٘مٝم٘مرى ًمٞم٠ًمل اًمٜمٌل   وم٤مئدة؛ ذم ومٕمؾ قمكّم   ١64 -- ًمف: ، ومل يٚمتٗمتقإىمرا

 ١66 ------------------------------------------------------------------- وىمٗم٦م طمقل آًمتٗم٤مت:

 ---------------------------- ١55 



 

 ---------------------------------------------------------------------------------- ١41 

 ١45 -------------------------------------------------------- ش جي٦م سمٜم٧م ظمقيٚمادظماد»أم اعم١مُمٜملم 

 ١42 ------------------------------------------------------------------------------ سمٜم٧م ؾم٤مـمرون

 ١١٧ ------------------------------------------------------------------- شأم ؾمٚمٛم٦م»أم اعم١مُمٜملم 

 ----------------------- ١١5 

 ------------------------------------------------------------------------------- ١6١ 

 ١62 ------------------------------------------------------------ ژ ې           ۉ   ۉ     ۅ   ۅ              ۋ   ۋ ژ

 ١22 ------- ژېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ        ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى ژ

 ---------------------------- ١25 

 ١2١ ------------------------------------------------------------------------------------ اًم١ًمال:

 ١2١ ------------------------------------------------------------------------------------ اجلقاب:

 ١26 ---------------------------------------------------------- عـغح اٌخٛاة ٚثبهلل اٌزٛف١ك:

 6١١ ----------------- ومّمٌؾ؛ اعمِم٤مقمر وإطم٤مؾمٞمس واًمقضمداٟم٤مت يمثػٌم ُمٜمٝم٤م داظمٌؾ ن٧م اًمتٙمٚمٞمػ

ومّمااااٌؾ؛ ُمثااااؾ هااااذه اًمتٗمجااااػمات ذم أؾمااااقا. اعمًااااٚمٛملم سم٤مـمااااٌؾ وومًاااا٤مٌد وفمٚمااااٌؿ وقماااادواٌن وظمااااروٌج قمااااـ 

 6١6 ------------------------------------------------------------------------- ؿماريٕم٦م اإلؾمالم

 6١١ ------ ـمروم٤من ووؾمط: ,يمام هق اًمِم٠من ذم ؾم٤مئر اعم٤ًمئؾ هم٤مًم٤ٌم,ومّمٌؾ؛ اًمٜم٤مس ذم هذه اعم٤ًمئؾ 

 6١2 ---------------------------------- ومّمٌؾ؛ ُمثؾ هذه اًمتٗمجػمات ًمٞم٧ًْم ُمـ قمٛمؾ اعمج٤مهديـ

 6٧٧ -------- ؟شمٜمٌٞمٌف؛ وم٢من ىمٞمؾ: هؾ ُفَتَٛمُؾ أن يٙمقن اًمتٗمجػم طمّمؾ سمٗمٕمؾ سمٕمض اعمج٤مهديـ ظمٓم٠مً 

ًرا ًرا وشمٙمرا  6٧2 ------------------------ ومّمٌؾ، شمؼمأ اعمج٤مهدون ُمـ هذا اًمتٗمجػم وُمـ أُمث٤مًمف ُمرا

 ----------------------------- 6٧5 

 6٧١ ----- اًمٙمالم قمـ ومرض اجلٝم٤مد يمٗم٤مي٦ًم وشمٕمٞمٜم٤ًم، وو٤مسمط ذًمؽ، وطم٤مضم٦م اعمج٤مهديـ إمم اًمٙمقادر

هااؾ إومْمااؾ ًمٓم٤مًماا٥م اًمٕمٚمااؿ أن يٜمٗماار ًمٚمجٝماا٤مد ُمٌاا٤مذة؟ أم يٜمتٔماار طمتااك يااتؿ ىماادرا يم٤مومٞماا٤م ُمٜمااف صمااؿ يٜمٗماار؟ 

د إيام  ًمٚمٛمج٤مهد  62١ ------------------------- وُم٤م اًمٜمٞم٦م ذم اًمٓمٚم٥م؟ وُم٤م اًمٙمت٥م اعمٜمّمقح سمف يمزا



  

 

ٟمٕمف ذم وم٤مقمؾ اًمٙمٗمر  62٧ ------- ذط اعمتّمدي ًمٚمتٙمٗمػم، ويمٞمٗمٞم٦م اًمتح٘مؼ ُمـ ذوط اًمتٙمٗمػم وُمقا

 ----------------------------------------------------------------- 621 

 ----------------------------------------- 615 

 ------------------------ 661 

 665 -------------------------------------------------------------------------------- ٟمص اًم١ًمال

 664 --------------------------------------------------------------------- اجلقاب وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ:

 -------------------------------------------------------- 64١ 

 642 ----------------------------------------------------------------------------- ُمًالة اًم٤ًٌمط:

 6١٧ ----------------------------------------------------------------------- رضمؿ اًمٗمٙمرة اًمٖم٤موي٦م:

 6١5 ------------------------------------------------------------- ٤مًمٓم٤مت اًمٕمدو وُمٙمره:ًمٜمحذر ُمٖم

 6١4 ------------------------------------------------------------------------------------- ُم٘م٤مرٟم٦م:

 ------------------------------------------- 6١2 

 66٧ ----------------------------------------------------- «أٔب اٌّضٍُ»ذٛاع اٌغ١ز ِغ عجىخ 

 66٧ ------------------------------------ اًم١ًمال إول: رٌ  ُمـ ؾمػمة اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م اهلل اًمذاشمٞم٦م

اًمًاا١مال اًمثاا٤م : هااؾ ًمٚمٔماارف آضمتامقماال شماا٠مثػٌم ذم اًمٗماارد اعمًااٚمؿ؟ وهااؾ ًمااف أثااٌر ذم اجلااٌـ واًمِمااج٤مقم٦م 

 662 ------------------------------------------------------------------------------------- ُمثال

اًمًاا١مال اًمث٤مًماا٨م: ُماا٤م ُمٙم٤مٟماا٦م يمتاا٥م ؿمااٞمخ اإلؾمااالم اسمااـ شمٞمٛمٞماا٦م واًمِمااٞمخ اسمااـ قمٌااد اًمقهاا٤مب قمٜمااد اًمِمااٞمخ 

 665 ----------------------------------- قمٓمٞم٦م؟ وسمٛمـ شم٠مثر ُمـ إهؾ وإصدىم٤م  واعمٕم٤مسيـ؟

سمع: ٟم٘مٓم٦م اًمتحقل ُمـ اعمٕم٤مرك اًمٙمالُمٞم٦م إمم اجلٝم٤مد قمٛمٚمٞم ٤م  66١ ----------------------- اًم١ًمال اًمرا

ئر، وظم٤مص٦م ضمٝم٤مد اًمٚمٞمٌٞملم ومٞمٝم٤م  666 --------------------------- اًم١ًمال اخل٤مُمس: اجلٝم٤مد ذم اجلزا

اًمًااا١مال اًمًااا٤مدس: اًمٖمٛماااقض اًماااذي يٙمتٜماااػ سمٕماااض اًمِمخّماااٞم٤مت اجلٝم٤مديااا٦م اعمٕمااا٤مسة، وقماااـ ًم٘مااا٤م  

 62١ ----------------------------------------------- اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م اهلل سمٌٕمض ىم٤مدات اعمج٤مهديـ

 621 ------------------ شهٞمئ٦م ُٕمؿ اعمتحدة»اًم١ًمال اًم٤ًمسمع: سمخّمقص ؾمٕمل ـم٤مًم٤ٌمن ًمالٟمْمامم ًما



 

اًم١ًمال اًمث٤مُمـ: قمالىم٦م اًم٘م٤مقمدة سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٤مت ذم اًمدول اإلؾمالُمٞم٦م وأوروسما٤م، وأثار ىما٤مدة اجلٝما٤مد ذم اًمارد 

أهاداف اًمٖمارب، وؾما٥ٌم قمغم ومٙمر اًمتٙمٗمػم والجرة، واًمرد قمغم ُم٘مقًم٦م أن اعمج٤مهديـ ُمٓمٞما٦م ًمتح٘مٞماؼ 

 624 --------------------------------------------------- اشم٤ًمع اًمٗمجقة سملم اًمٕمٚمام  واعمج٤مهديـ

ًمٚمجٝماا٤مد ذم اًمًاا١مال اًمت٤مؾمااع: ذيماار سمٕمااض اعمٗم٤مؾمااد اًمتاال دمٕمااؾ سمٕمااض اًماادقم٤مة ياادقمق إمم قماادم اًمااذه٤مب 

 2١4 -------------------------------------------------------- اًمٕمرا. وأومٖم٤مٟمًت٤من-- وُمٜم٤مىمِمتٝمؿ

ؾماااٌتٛمؼم قماااغم احلريمااا٦م اجلٝم٤مديااا٦م، واًمٕمالىمااا٦م سمااالم أُمريٙمااا٤م وإياااران،  ٧٧اًمًااا١مال اًمٕمااا٤مذ: مصمااا٤مر هجاااامت 

 2٧1 --------------------------------------------- ويمٞمٗمٞم٦م شمٕم٤مُمؾ إُمريٙم٤من ُمع ُم٠مزىمٝمؿ سم٤مًمٕمرا.

 2٧١ ---------------------------------------------------- اًم١ًمال اًمٕم٤مذ: احلٗمظ قمٜمد اًمِمٜم٤مىمٓم٦م

 22٧ ---------------- اًم١ًمال احل٤مدي قمنم: هؾ ٟمجح٧م ـمري٘م٦م اعمج٤مهديـ ذم اًمتٖمٞمػم أم ومِمٚم٧م؟

ر: اًمٗمجاااااقة سمااااالم اًمٕمٚماااااام  واعمج٤مهاااااديـ، وُمااااا٤م ؾمااااا٥ٌم شمْماااااخٞمؿ أظمٓمااااا٤م  اًمٕمٚماااااام  ااًمًااااا١مال اًمثااااا٤م  قمِمااااا

 225 ---------------------------------------------- اًم٘م٤مقمديـ، وهتقيـ أظمٓم٤م  قمٚمام  اعمج٤مهديـ

 226 --------- اًم١ًمال اًمث٤مًم٨م قمنم: اًمتٜم٤مصح سملم اًمٕمٚمام  واعمج٤مهديـ، وهؾ احلؾ ذم اًمًٙمقت؟

سمع قمنم: قمـ  21٧ --------- ًمٌقـمل وأُمث٤ملاماواًمِمٕمقب اًمٙم٤مومرة، وطمٙمؿ اًم٘مرو٤موي  اًم١ًمال اًمرا

 211 -------------------- ذم اًمذب قمـ اعمج٤مهديـش اًمٕم٘مال»اًم١ًمال اخل٤مُمس قمنم: ومتقى اًمِمٞمخ 

 211 --------------------- شإُم٤مرة أومٖم٤مٟمًت٤من اإلؾمالُمٞم٦م»اًم١ًمال اًم٤ًمدس قمنم: قمٛمؾ اًمِمٞمخ ُمع 

 216 ------------------------- اًم١ًمال اًم٤ًمسمع قمنم: اًمٕمٛمؾ اجلامقمل، وهؾ يّمح اجلٝم٤مد سمدوٟمف؟

 215 ------------------------- عم١ميدة ًمٚمٜمٔم٤مم اجلزائرياًم١ًمال اًمث٤مُمـ قمنم: اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم اًمٙمت٥م ا

ئري اعمجرم  21١ ---------------------- اًم١ًمال اًمت٤مؾمع قمنم: اًمتٕمريػ سمٌٕمض أزٓم اًمٜمٔم٤مم اجلزا

 26١ --------------- ًمٚمِمٞمخ أيب حمٛمد اعم٘مددش صمٛمرات اجلٝم٤مد»اًم١ًمال اًمٕمنمون: اًمرأي سمٙمت٤مب 

وقماغم ش قمٓمٞما٦م اهلل»اعمٕماؽمض قماغم اًمِماٞمخ ش أيب ـماقاري»اًم١ًمال احل٤مدي واًمٕمنمون: اًمرد قمغم إخ 

 262 ------------------------------------------------------------------------- احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م

 254 -------- ٌزٕظ١ُ اٌمبػضح فٟ أذض األفغع« اٌٍخٕخ اٌغغػ١خ»ئحبثبد أصئٍخ ِٛحٙخ ِٓ 

 256 --------------------------------------------------------------- ٟمص إؾمئٚم٦م ُمع إضم٤مسم٤مهت٤م:



  

 

 26١ ----------------------------------------- ٍِرك: رٛح١ٙبد رزؼٍك ثبٌضٚعاد اٌغغػ١خ:

 22٧ ------------------------------ «لنبع غزح»ئحبثبٌد ػٍٝ ثؼـ اٌزضبؤالد ِٓ ِخب٘ضٞ 

 22٧ --- اًم١ًمال إول: هؾ جيقز أظمذ اح٤مل ُمـ اًمتٜمٔمٞمامت إظمرى وذًمؽ سمٗمرض دقمؿ اجلٝم٤مد قمٜمدٟم٤م--

اًم١ًمال اًمث٤م : هؾ جيقز اؾمتثامر إُمقال ذم اًمٌقرصا٦م وسمٞماع وذا  إؾماٝمؿ اادف دقماؿ اجلٝما٤مد، أو 

 222 ------------------------------- اؾمتثامر سمٕمض أُمقال اًمتؼمقم٤مت ذم اًمٌقرص٤مت وإؾمٝمؿ--؟

اًمًاا١مال اًمث٤مًماا٨م: هااؾ جيااقز ضب دماا٤مر اعمخاادرات واًم٘مْماا٤م  قمٚمااٞمٝمؿ وىمااتٚمٝمؿ؟ أم أن هٜماا٤مك شمٗمّمااٞمال 

 222 -------------- ذم اعم٠ًمخ٦م؟ وهؾ جيقز أظمذ أُمقالؿ اًمتل ايمتًٌقه٤م ُمـ اًمتج٤مرة سم٤معمخدرات؟

 222 ------------------------------------------------------------------- ضمقاب اًم١ًمال إول

 22١ -------------------------------------------------------------------- ضمقاب اًم١ًمال اًمث٤م 

 22١ ------------------------------------------------------------------- اًم١ًمال اًمث٤مًم٨مضمقاب 

 ٧١١2 ---------------------------------------------------------------------- األصئٍخ اٌؾِٛب١ٌخ

 ٧١٧١ -------------------------------------------------------«أثٟ ِؾؼت اٌىغصٞ»أصئٍخ األخ 

 ٧١٧4 ---------------------------------------------------------- حٛاٌة فٟ اٌمضُ ث١ٓ األػٚاج

 ٧١٧6 -------------------------------------------------------------------- «اٌجضػخ»حٛاٌة فٟ 

 ٧١٧2 ------------------- اًمٗمّمؾ إول: ذيمر أصٍؾ و٤مسمط عم٤ًمئؾ اًمٌدقم٦م ونرير اإلؿمٙم٤مل ومٞمٝم٤م

 ٧١16 -------- اًمٗمّمؾ اًمث٤م : ذم اجلقاب قمغم أُمثٚم٦م ُمٜمتخ٦ٌم ُمـ أؾمئٚمتٙمؿ شمٙمقن يم٤مًمتٓمٌٞمؼ ح٤م نرر

 ٧١6٧ ----------------------------------------- «اٌضٍف١١ٓ اٌجبوضزب١١ٔٓ»حٛاٌة ػٍٝ عصبٌخ 
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