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 (2) 

ةـاْفـُةُُمَُدُ ؼَُمُُ ُِفؿَّ
ُ

ُظذُرشقلُاهلل،ُ ُوافسالم ُوافصالة احلؿدُهلل،

ُُوظذُآخفُوصحبفُومـُوآه،ُوبعد:

ُتبؾُُؾ ُـؾؿٍة ُـؾُّ ُفقسْت ُؿؾقَبُنكَّف ُُُغ ـَ أخري

ـُُ ُوتدؾَُؾتحر  ُملُ:فاعُُفا ُ،دماًُُتؾؽُافؽؾؿةَُُُتْؼُطرُُْإذا

ُؾ ،ُأماُحلُكسانٍُإُؿؾَبُُْتُؿدُاؿتاتَُُظاصْتُُـؾؿةٍُُؽؾُّ

ُوُُُافؽؾامُتُ هُُِفدْتُافتل ُإؾقا هباُُوؿذؾْتُُيف

ُأجؾفاحَُّضيُُوملُُإفسـةُُ ـْ ُ.(1)ُوفدْتُمقتةؾؼدُُ:كُِم

ُ ُفَؽ ُاخسكا ُادجاهد-وؿد ُمـُُ-أخل ـؾامٍت

ُؿؾِبُ ُمـ ُخرجْت وفةُُكقر، ُافدَّ ُؿادِة َأَحِد

ُاإلشالمقَُّ ُافشفقد ُافقزير ُاهلل-ة، محزَةُُأيبُ-بنذن

                                 

 يف كتابه )دراشات إشالمقة(. ُ من كالم شقِّد قطب  (1)
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ُدماؤُُ ُافذيُشافْت ُظذُأرضُافرَُّادفاجر، اؾديـُه

ب قف.يفُؿؾقِبُةُحقَُّظاصْتُاكتػضْتُـؾامُتفُوو
ُُُُمِ

ٍمُمـُمؼتؾُافشقخُبعدُمخسةُِؾ :ُيّّسُُ ُأظقا

ُ ُتعاػ ُافدَُّفقصقَُّاهلُل ُوُجـُِد
ِ
ء ُٕمرا ُافثالثقـقة وفِةُتِف

فقستػقَدُُ،ةمؽتبةُاهلؿَُّطبَعُيفُمطابعُتُُُأنُُْةاإلشالمقَُّ

ُظؾقفُمـفا ُكفُاويسبَّك ُوإخقا ُافشقخ ُُأبـاُء ـَ اّفذي

ُاإلشالمقَُّ ُاخلالؾِة ُرصَح ُةأؿامقا ُشبحاكفُ، ؾـسلخف

ُادفاجرُُُأنُْ ُـتبُف ُما ُوأنُُْجيعَؾ ُحسـاتف، ُيفُمقزان

ـَُ َعُبفُادجاهدي ءَُُُيـػ  ُ.وجـقداًُُأمرا
ُ

ُ
ُ

ُ
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ُػفُ مَُؿُُاْفـُةُُمُِدُ ؼَُمُُ
ُ

ُبسؿُاهللُافرمحـُافرحقؿ
ُ

ُظذُرشقلُاهلل،ُُ،احلؿدُهلل ُوافسالم وافصالة

ُوظذُآخفُومـُوآه،ُأماُبعد:
ُ

ُُ:ؾقاُأخلُادجاهد

ِهُ ُأؾقا ُمـ ُفَؽ ُمجعُتفا ُافـصائح، ُبعض هذه

ُوفسُتُ ُافؽتِب، ُوبطقِن ُِحْؽَؿًة،ُُافرجاِل ظل َأدَّ

ُواهللُمـُوراءُعَُيـػُ ُوأشللُاهللُأنُْ ـلُوإياـؿُهبا،

ُافؼصد.

ُ

ُأبقُمحزةُادفاجرُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُفؾفجرة1428ُإولُمـُرمضانُُ

ُ









 أبو محزة املهاجر                                   (( ألمراء وجنود الدولة اإلسالمية الوصية الثالثينية))       

 (8) 

 -1-ُالوصية

ُوأخرة:ُ ُيفُافدكقا ُافـجاُة ُؾػقف اإلخالُصُهلل:

ُ
ِ
ُاَّللَّ َُرُشقُل ُ»☺ؿاَل ُيِفُ: َُجاَهَد ـْ َ

ِ
ُد ُ ُاَّللَّ َؾ َتَؽػَّ

ُ َّٓ ُإِ ُُُيِْرُجُف َٓ ُ َُوَتْصِديُؼُاْفـَشبِقِؾِف َُشبِقِؾِف ُيِف ِجَفاُد

ِؾاَمتِِفُبَِلْنُُيْدِخَؾُفُ ِذيُاْفــَ َجـََّةَُأْوُُيْرِجَعُفُإَِػَُمْسَؽـِِفُافَّ

َُأْجٍرَُأْوَُؽـِقَؿةٍُ ـْ  .(2)«َخَرَجُِمـُْفَُمَعَُماَُكاَلُِم

ُاهللُهلُافعؾقا:ُوا ُـؾؿُة ُتؽقَن ُبعؿؾؽُأْن ْؿِصْد

َُأيِبُُمقَشكُ ـْ ُُ◙ؾَع
ِ
ُ☺َؿاَل:ُُشِئَؾَُرُشقُلُاَّللَّ

َُوُيَؼاتُِؾُ ُمَحِقًَّة، َُوُيَؼاتُِؾ َُصَجاَظًة، ُُيَؼاتُِؾ ُجِؾ ُافرَّ ـْ َظ

ُ
ِ
ُاَّللَّ َُرُشقُل َُؾَؼاَل ؟

ِ
ُاَّللَّ َُشبِقِؾ ُيِف َُذفَِؽ َُأيُّ ِرَياًء،

                                 

 ( متػق عؾقه.2)
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☺«ُ ُفِتَُ: َُؿاَتَؾ ـْ َُم ُِهَل
ِ
ُاَّللَّ ِؾَؿُة ـَ ُ َُؾُفَقُاْفـُؽقَن ُعْؾَقا

ُ
ِ
ُ.(3)«يِفَُشبِقِؾُاَّللَّ

ُ-2-ُالوصية
ُؾـ ُفرظقَّتؽ: ُوافـُّصُح ٍةُ»افعدُل َُظَؼَ َُأِمِر ـْ ُِم َما

َُيْقَمُ ُُيْمَتكُبِِف َّٓ ُاْفـإِ َّٓ ُفُإِ َُيُػؽُّ َٓ ُ َعْدُلُاْفـِؼَقاَمِةَُمْغُؾقًٓ

ُ ُُيقبُِؼُف ُ(4)«َجْقرُُاْفـَأْو َُأْمَرُ»و، َُيِع َُأِمٍر ـْ ُِم َما

َُيْدُخْؾُاْفـ ُمَلْ َّٓ
ُإِ َُوَيـَْصُح ُهَلُْؿ ُجَيَْفُد َٓ ُ ُُثؿَّ ُؿْسِؾِؿَغ

ُ ُو(5)«َجـَّةَُاْفـَمَعُفُؿ َُرِظقًَّةُ»، َُظْبدًا ُ ُاَّللَّ ِظل َُيْسَسْ ٓ

                                 

 ( متػق عؾقه.3)

جقد، رجاله رجال  إشـاده"( أخرجه أمحد وغُره مرفوعًا، وقال ادـذري: 4)

 ."الصحقح

 ( أخرجه مسؾم.5)
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ُ ُ ُاَّللَّ َم َُحرَّ َّٓ ُإِ ُهَلَا َُؽاشٌّ َُوُهَق َُيُؿقُت ُِحَغ َيُؿقُت

 .(6)«َجـَّةَُاْفـَظَؾْقِفُ

ُ-3-ُالوصية
ُادشاورة،ُ ُِصـُْق ُؾادـاطرة ُوادـاطرُة: ادشقرُة

ُ أي:ُاجلؾقُسُفطرحُإؾؽارُيفُجمؾس،ُوتعؾقُؼُـؾ 

ُرأٍيُ ُاشتحداُث ُأو ُأَخر، ُرأي ُظذ صخٍص

ُؿالُ ُافرأيُافصقاب، ُيفُافـفاية ُثؿُيتبؾقُر جديد،

ُ َْٕمِر{ ُا ُيِف ُ}َوَصاِوْرُهْؿ ُتعاػ: ُظؿران: ُؾؼدُ[159]آل :

فُاهلُلُكبقَّفُفقشاوَرَُمـُهقُدوَكُفُمعُرجاحِةُظؼِؾُ وجَّ

 ،ُؾؽقػُبؽؿ؟☺افـبلُ

ُ ُؿقؾ: ُخابُمـُ»وـام ُوما ُمـُاشتشار، ُكدم ما

ُ«اشتخار ُوؿقؾ: ُومـُ»، ، ُضؾَّ ُبعؼؾف ُاشتغـك مـ

                                 

 ( متػق عؾقه.6)
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جفَُزّل،ُوَمـُاشتشاَرُذويُإفباِبَُشَؾَؽُ اـتػكُبرأ

ُؾازُ ُافعؼقل ُبذي ُاشتعان ُومـ ُافصقاب، شبقَؾ

ُ«.َدركُاحلمقلبُِ

َُبدءًاُ ُحؼقؼل، ُصقرى ُجمؾُس ُأمٍر ُفؽؾ  ؾْؾقؽـ

يا.ُ ءُافّسا ُواكتفاًءُبلمرا ُمـُإمرُافعام 

ُيريدُؿضاَءها،ُ وفؽـُُٓتشاورُصاحَبُحاجٍة

ُوَُٓمـُُُٓيَؼؾ ُبُ َُيْطَؿعُؾقفا، سُأنَّف وَُٓمـُتتؾؿَّ

ُ ُؿقؾ: ُؾؼد ُافرأي: ُيف ُحتكُ»افػؽَر ُافرأي دع

ُ«َُيَْتِؿر ُوؿد ُظـُظعُ، ُافشقخُ◙ورد ُ"رأُي :

ُ:ُأيُيفُافؼتال.ُ(7)خٌرُمـَُمْشَفدُافغالم"

ُؾنكَّفُ ٍد: ُاكػرا ُظذ ُأي ُخافقًا: ُإٓ َُتْسـَتِؼْ وٓ

ُأحػُظُفؾّس،ُوأضبُطَُدـُؿدُُيْػِشْقف.

                                 

 ( أخرجه البقفؼي يف السـن الؽزى.7)
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ُ ُومػتاَحاُ»حؼًا! ُرمحة َُباَبا ُوادـاطرة ُادشقرة إنَّ

ُمعفامُرأي ُ.(8)«برـةَُُٓيِضؾُّ

ُ-4-ُالوصية
ُؾحسب،ُ ُافرأَي ِؾُؼَؽ ُُيقا ـْ َُم َم ُُتَؼد  ُوأْن إياك

ْدُكػَسؽُافصَزُظذُ واحَذْرُمـُبِطاكةُافسقء،ُوَظق 

رَةُ ْعُمرا َمـُخافَػؽُافرأَيُِمـُذويُافـصح،ُوََتَرَّ

ُٕهِؾُ َّٓ ُإ ُذفؽ ُيف َُتـَْبِسْط ُوٓ ُوَظْذهِلؿ، ؿقهِلؿ

ُوادروءةُوافسس. ـ   افػضؾُوافعؼؾُوافس

ُ-5-ُالوصية
ُمـُ َُتِضقَع ُأْن ـْ ُِم ُوافدكقا ُفؾديـ َُأْضَقَع فقس

ََُتْـَتِجْبُ ُؾال ُحؼقؼتِفا، ُظذ ُرظقَّتف ُأخباُر إمر

ُافـاسُ ِرْيف ُُيقا ُما ُتعؾؿ ُٓ ُبؼ ُأنت ُؾنكَّام ظـفؿ:

                                 

 لؾاموردي، وغره. "أدب الدكقا والدين"( ورد عن عؿر بن عبد العزيز يف 8)
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ُ ـْ َُم ُوُتِضْقَع ـَ ُؾَتْلَم : ـِ ُبإم َع ُوافتذرُّ ُوإياَك ظـؽ،

 ََتَْتؽ:ُؾبِْئَسُإمُرُأنتُإذْن.

ُظذُـؾُيش ُإمـاءَُوِؿْػ ُتقفقِة ُبـػسؽُبعد ء

ُ ُافـاصحُؾتثبتقا افـصحاء:ُؾؼدُُيقنُإمغُوَيُغشُّ

مـُإمقر:ُؿالُتعاػ:ُ}َياَُداُوُدُإِكَّاَُجَعْؾـَاَكَُخِؾقَػًةُ

ُبُِ ُافـَّاِس َُبْغَ َُؾاْحُؽْؿ ُإْرِض َُتتَّبِِعُاْفـيِف َُوٓ َحؼ 

ُاْفـ }
ِ
ُاَّللَّ َُشبِقِؾ ـْ َُظ َُؾُقِضؾََّؽ َُفَقى ُ[26]ص: ؾؾؿُ»،

يؼتكُتعاػُظذُافتعريِضُدوَنُادباََشة،ُوَُٓظَذَرُ

َُؿَرَكُفُ ُحتك ُبآشتـابة ُاـتػاًء ُافتشاؽؾ يف

ُ.(9)«بافضالفة

ُ ُإػُتصديِؼُشاٍعُيريُدُاإلؾساد،ُؾننَّ َـّ وَُٓتْعَجَؾ

ُوإْنَُتَشبَّفُبافـاصحغ،ُوُُُٓتِْؿْؾُؿقَفف:ُ ِمْثَؾفُؽاشٌّ

                                 

 ( اداوردي كؼاًل عن: بدائع السؾك يف ضبائع ادؾك ٓبن األزرق.9)
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ُ ُؾننَّ ُبنخقاكؽ: ـّ ُافظَّ ُوأحسـ ُيؽقنُصادؿًا، ؾؼد

َُيْؼَطُعُظـؽَُكَصبًاُضقياًل.ُ ـ  ُإحساَنُافظ

ُ-6-ُالوصية
ُوجـيـ ُكػَسف ُيلخَذ ُأْن ُفألمر ُأوجبفُدَُبغل ُبام ه

َُمـُ»اهلُلُتعاػُمـُحؼقٍق،ُوأمَرُبفُمـُحدود:ُ ؾننَّ

مُ ُبافتزا ُافـاس ُأحؼَّ ُـان ُافديـ ُظـ جاهد

ـُُتْصِؾَحُوأنتُؾاشد،ُوفـُ،ُوفؽـؽُف(10)«أحؽاِمف

ُترِصدُوأنتُؽاٍو،ُوفـُُتدَيُوأنتُضال،ُؾؽقػُ

؟ُوُٓ َيْؼِدُرُإظؿكُظذُاهلدى،ُوافذفقُؾُظذُافِعز 

َُأَظزَُّ ُوٓ ُادعصقِة، ُُذل  ـْ ُِم ُافطاظِة،َُُأَذلَّ ُِظز  ِمـ

ُ ؾَّْعُظـَُشػاِشِػُإخالِقُوُصحبِةُافػسَّ ُاق.ؾَسَ

 

                                 

 األحؽام السؾطاكقة.( من كالم العالمة اداوردي يف 10)



 أبو محزة املهاجر                                   (( ألمراء وجنود الدولة اإلسالمية الوصية الثالثينية))       

 (05) 

ُ-7-ُالوصية
ُ ُوأْن ُأمرَكُيفُيشءُإػُضؾبفُإياَك َيْدُظَقَكُضقُؼ

َجفُ ُاكػرا ُترجق ُضقٍؼ ُظذ ُصَزك ُؾننَّ ُاحلؼ: بغر

َُتبَِعَتفا،ُ ُختاف ُمعصقٍة ُمـ ُخٌر ُظاؿبتِف وؾضَؾ

يـُظذُافصز.  ومداُرُافد 

ُ-8-ُالوصية
ُؾؼدُ ُ َُمْؾَبس: ُأو ٍب ـَ ُبؿر ُكػَسَؽ ُُُتَق َز ُوأْن إياك

:ُ"...ُ¶ـتبُظؿرُإػُأيبُمقشكُإصعريُ

ُيفُ ُهقئٌة ُبقتِؽ ُوٕهِؾ ُفؽ َُؾَشا ُأنَّف َُبَؾَغـِل وؿد

ُفؾؿسؾؿغُ ُفقس بِؽ، ـَ ُومر ُومطَعِؿؽ فباِشؽ

ُافبفقؿةُ ُبؿـزفة ُتؽقَن ُاهللُأْن ُظبد ُؾنيَّاكُيا مثُؾفا،

ـ،ُ ُإُٓافتسؿُّ َُهؿٌّ ُؾؾؿُيؽـُهلا ُخْصب، ٍد ْتُبقا َمرَّ

ُزاغُ ُافعامؾُإذا ُواظـؾؿُأنَّ َؿـ، ُيفُافس  وإكامَُحْتُػفا
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ُ ُبفُزاؽـت َُصِؼَقْت ُمــ ُافـاس ُوأصؼـك رظقُتف،

 .(11)رظقُتف"

ُ-9-ُالوصيةُُ
ُ ُاحلرب ُأنَّ ُؿافقُا-اظؾؿقا ُافصز،ُ-ـام ُثِؼاهُلا :

ُوثِؼاُؾفا ُآجتفاد، ُومـدارها ُادـؽر، ُ(12)وُؿْطـُبفا

ُِمـُهذهُثؿرة:ُ
ٍ
ُيشء إَناة،ُوِزماُمفاُاحلذر،ُوفؽؾ 

ُوثؿرُةُ ُافظََّػر، ُادؽر ُوثؿـرُة ُافتلجقد، ُافصِز ؾثؿرُة

ُوثؿرُةُ ُافُقْؿـ، ُإناة ُوثؿرة ُافتقؾقؼ، آجتفاد

 احلذرُافسالمة.ُ

                                 

 ( عزاه يف كـز العامل لؾديـوري، وأخرجه ابن أيب صقبة يف مصـػه بـحوه.11)

ى به الرماح أو األقواس: حديدة أو خشبة، تاج العروس 12) ( ما ُتَسوَّ

 لؾزبقدي.
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َُمْعِدْيَؽِرَبُ ُبـ ُُشئؾُظؿرو ظـُاحلربُُ(13)وؿد

ُظـفاُ َُكَؽَؾ ُومـ ُُظِرف، ُؾقفا ُصز ُ"مـ ؾؼال:

ُُتْعِؼُبُ(14)ِؾَػ"تَُ َُظَجؾٍة َُؾُربَّ ُوافعجؾَة، ُؾنّياـؿ ،

َُكَدمًا.

ُ-10-ُالوصية
ُحاَلُ
ِ
ُإظداء ُظذ دِة ُوافش 

ِ
ُافبالء ُأهَؾ ْم َؿد 

ىُهبؿُ ياُفقتؼقَّ ْظفؿُظذُافّسا اصطالِمُافؼتاِل،ُووز 

ُوإيَّاكُوأْنُ ُبشجاظتفؿُاجلباُن، ُويتجرأَ افضعقُػ،

ٌلُأوُُمْرِجٌػ.ُ ذ  َكَؽُُُمَ  َيْصَحَبُإخقا

واحلذَرُاحلذَرُمـُافعققِنُواجلقاشقِس،ُؾؽؿُِمـُ

ـثرًةُبنذنُاهلل،ُوفؽـَُُٓتـْـَتِؼُُؾئةُؿؾقؾٍةُؽؾبتُؾئةًُ

                                 

 .◙( أحد أبطال الصحابة 13)

 ( أشـده عـه الَبالُذري يف فتوح البؾدان.14)
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َكُافضعػاَءُافراؽبغُبامُظـدُ يفُافغزوُإؿقياَءُوَتْسُ

ُافـبلُ وهؾُُتـَْكونُوُتْرَزؿقنُ»ؿال:ُُ☺اهلل:ُؾننَّ

ُبضعػائؽؿ ُافؼقَمُ(15)«إٓ َُيـك ُاهلل ُوإنَّ ،

ُبلضعِػفؿ.

ُ-11-ُالوصية
ُـافدروعُ ُُيتََّخَذ ُيؿؽـُأْن ةُما ُُُٓتِْؿْؾُِمـُافُعدَّ

ُأصجُعُ ُـان ُؾؼد ُاجلبـ، ُوفقسُذفؽُِمـ واخلَُقذ،

ُِمـُُ☺افـاسُرشقُلُاهللُ ففُدرٌع،ُوُٓيؿـعُهذا

ُحبقبُبـُ ُؿال ُادـاشب، ُوؿتِف ُيف ً ُحارسا ادؼاتؾة

ُ(16)ادفؾب َّٓ :ُ"ماُرأجُتُرجاًلُيفُاحلربُُمْسـَتْؾِئاًمُإ

                                 

 ( أخرجه البخاري.15)

بن ادَُفؾَّب بن أيب ُصْػَرة: أحد صجعان العرب وأرشاففم يف ( حبقب 16)

ْركيل.  العرص ادرواين، كام يف األعالم لؾزِّ
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ُ ُظـدي ُـاكاُـان ُإٓ ُحارَسْيـ ُرأجُت ُوٓ رجؾغ،

 ظـديُواحدًا".ُ

ُؾؼال:ُ ُادعرؾة ُأهِؾ ُبعُض ُاحلديَث ُهذا ؾسؿع

ُيـادونُ ُتراهؿ ُأما ُؾضقؾة: ُفؾسالح ُإنَّ "صدق!

ُيـادون:ُ ُوٓ ُافسالَح، ُافسالَح ُافكيخ: ظـد

ُ.(17)افرجاَلُافرجاَل"

ُ-12-ُالوصية
َكفُمـُ ُإخقا ُد َمٌرُحؽقٌؿُمـُُيَزو  َٕ ُ ُماُإكَّف افـُؿَمِن

َلُيقِمفؿُمـُضعاٍمُوَشاب:ُ َتْؼَقىُبفُكػقُشفؿُُضقا

ؾؼدُـانُبعُضُؿادِةُاحلربُيفُأؾغاكستانُإذاَُؾتَّْشـاُ

ُجققهَبؿَُوَجْدكاُؾقفاُافزبقَب.

 

                                 

 ( عقون األخبار ٓبن قتقبة الديـوري.17)
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ُ-13-ُالوصية
ُأمَرها،ُ ُمػرزٍة ُفؽؾ  د ُُُيَد  يـبغلُظذُإمرُأْن

ُوُمَمََنا،ُ كِف ُإخقا ُوأشؾحَة ُشقاراِت ُيتػؼد وأْن

َُتْعِجُزُ ُما ُؾقفا ُُيْدِخُؾ ُؾال ُافغزوات، ُؿبؾ وخاصًة

َُتتاُجفُ ُما ُمـفا ُُُيِْؾ ُوٓ ُوافشدة، ُاجِلد  ُحاَل ظـف

َُتقؿَّعُ ُإذا ُوخاصًة ُادساؾة، ُوضقِل ُافعطِب حاَل

 ضقَلُادعرـة.

ُ-14-ُالوصية
ُيزيَدُظدُدُادؼاتؾَغُيفُافسقَّارةُافقاحدةُ ّٓ يـبغلُأ

َُتَرجَُّ ُما َّٓ ُإ ُظـُافثالثة، ـَ ُُيَمم  َحْتُمصؾحُتف،ُوأْن

ُهلؿُ ُويضَع يا، ُافّسا ُبغ ُمدروشًا ُأمـقًا اتصآً

ُصػرًةُفؽالِمفؿ،ُوصعارًاُفؼتاهِلؿ.
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ُ-15-ُالوصية
يُ ُيؼق  ُما ُوجـَده ُرظقََّتف ُُيْسِؿَع ُأْن ُإمر ظذ

َدُ ُوَيّْسُ ُوُيْشِعُرهؿُبافظََّػرُظذُظدوهؿ، كػقَشفؿ،

ُُيتؼرونُ هؿ،ُظؾقفؿُمـُأشبابُافـكُما بفُظدوَّ

َُؿِؾقالُ َُمـَاِمَؽ ُيِف ُ ُاَّللَّ ُُيِرْيَؽُفُؿ ُ}إِْذ ُاهللُتعاػ: ؿال

ُإْمِر{ ُيِف َُوَفَتـَاَزْظُتْؿ َُفَػِشْؾُتـْؿ ثًِرا ـَ ُ ُفـْؿ ـَ َُأَرا َُوَفْق

 .[43]إنػال:ُ

ُ-16-ُالوصية
يـبغلُفألمرُأْنُيدرَسُمقؿَعُافؼتالُجقدًا،ُؾالُ

ُيؼاتُؾُِمـُمقؿٍعَُيْسُفؾُ آفتػاُفُظؾقفُدونُأْنَُيُسدَّ

ُُبعداًُ ُبجـقدِه َُيْبُعُد ُوٓ ُأْنُُافثغرة، ُظؾقف يستحقؾ

ُ.اًُيعقدُهبؿُآمـ
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ُ-17-ُالوصية
ُ.(18)«ـَحْرُبَُخْدَظةاْفـ:ُ»☺ؿـالُ

ُادَُفؾَّب ُيفُاحلرب:ُ(19)وؿال ُبادؽقدة ُ"ظؾقؽؿ :

ُافـَّْجَدة".ُ ـَ اَُأبَْؾُغُِم ُؾنَنَّ

ُوِمـُادؽقدة:ُ

ُإؾشاءُافعققن.ُُ-أ

ُواشتطالعُإخبار.ُُ-ب

ُؾؼدُـانُافـبلُُ-ج ُ☺وافتقريةُيفُافغزوات:

ىُبغرها. ُإذاُأرادُؽزوًةُورَّ

ُ

                                 

 ( متػق عؾقه.18)

... أقام "( ادَُفؾَّب ابن أيب ُصْػَرة ذكره ابن حبان يف ثؼات التابعني وقال: 19)

كان "ل احلجاج تسع شـني، وقال ابن صبقة: والًقا عذ خراشان من ِقبَ 

 راجع: هتذيب التفذيب ٓبن حجر العسؼالين. ،"أصجع الـاس
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ُكػِسفُ ُظـُرس 
ِ
ُُُإذاُضاَقُصدُرُادرء

َُأْضَقُؼُُُُُُُُُ َُؾَصْدُرُافذيُُيْسـَتْقَدُعُافسـرَّ
ُ

ُحاٍلُفئال: َكُظذُـؾ  ُواحذْرُظدوَّ

َُيثَِبُظــُُؿرب.ُُُُُُُُُ-أ

ُمـُُبْعـد.ُ-ب ُأوُُيِغْرَ

ة.ُُُُُُُُُُُُُ-ج ُظـُِؽرَّ ـَ ُأوَُيْؽُؿ

ُأوَُيْتـَبَعُبعدُرجقع.ُ-د
 

ُ-18-ُالوصية
ُاكتفاُزُ ُوِحـؽتف ُإمر ُخزة ُظالمات مـ

ُ ًُ»افػرص: ُأثرا ُوَُٓتْطُؾُبقا ُافسحاب، َُمرَّ ُُترُّ ا ؾنَن 
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إمرُوَُٓتثِْبُظـدُ،ُوثِْبُظـدُرأِسُ(20)«بعدُظغ

 ذكبف.

ُإذاُهبَّْتُرياُحؽُؾاؽتـؿفا

ُخاؾؼٍةُشـؽقنُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ ُفؽـؾ  ُؾننَّ
ُ

ُ-19-ُالوصية
ُ ـَ ُِم ُفؾشفادِة َض ُُيَعر  ُأْن ُاجلقِش ُٕمر جيقز

ُادعرـةُ ُيف ُؿتِؾِف ُيف ُأنَّ ُيعؾُؿ ـْ َُم ُؾقفا افراؽبَغ

ُ ُفؾؿسؾؿغُظذ ُوافعؽسَُتريضًا ُفف، ُمَحِقًَّة افؼتال

كف:ُ ُإخقا ُـٌّسُفشقـة ُبؼتِؾف ـْ َُم َُُيَْػَظ ُأْن صحقح:

ُ ـَ ُأحص ُافؼؾِب ُمقؿُع ُـان ُفذا ُادتؿق ز: ـافؼائد

 إماــُوأبعَدهاُظـُافعدو.

                                 

يف الِعْؼد الػريد، وكذلك ابُن  ◙( عزاها ابُن عبد ربه األكدليس لعيل 20)

 األزرق يف بدائع السؾك، والـويري يف هناية األرب يف فـون األدب.
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ُ-20-ُالوصية
ُؿدُ ُما َُيْلرِسوا ُأو َُيْؼـُتؾقا ُإلخقاكؽُأْن َُتْلَذْن ٓ

ُـؾؿُتفؿ ُبسببِف ُوختتؾُػ فؿ ُصػَّ ُق ُوإْنُُيَػر  ُحتك ،

ُافؽؾؿِةُ ُؾقحدُة ُافقجقه: ُمـ ُِمـُوجٍف ً ُجائزا ـان

ُحاَلُافؼتاِلُمصؾحٌةُراجحٌةَُُٓيْعِدهُلاُيشء.

ُ-21-ُالوصية
ُبغرُ ُوشػَؽفا ُوافدماَء ُإياـؿ ماَء، ُوافد  إيَّاـؿ

ُمـُ فا:ُؾالُيشَءُأرسُعُجلؾبُكؼؿٍةُوزواِلُكِْعؿٍة حؼ 

ُُتؼَُ ُوأْن ُوإياَك فا، ُحؼ  ُبغر
ِ
ُافدماء ُأمَرَكُشػِؽ َي ق 

َُضْعٌػُ ُآجُؾف ُظاجٌؾ ُهذا ُؾننَّ ُحرام: ُبدٍم وجـَدك

ووَهـ،ُؾالُظذَرُفؽُظـدُاهللُوُٓظـدكا،ُوواهللُُٓ

ُيْرَؾُعُإفقـاُدٌمُُشِػَؽُمـُمعصقٍمُِمـُأهؾُافسـةُبغرُ
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بق ـٍةُظذُارتؽابفُماََُيُْدرَُدَمُفُوُُٓصْبفٍة:ُإُٓاْكَتَصْػـاُ

ُفف.ُ

ُ-22-ُالوصية
كََّؽُشفقفُةُظؿؾقٍةُما:ُؾؼدُيؽقُنُادـحَدُرُُٓ َتُغرَّ

ً:ُوظؾقفُؾؾقؽـُِؾْؽُرَكُفققِمؽُوؽِدك:ُ بعدهاُوْظرا

ُرُؾؼطُفققمف. ُظذُافـاسُمـُأمٍرُُيَػؽ  ُؾؾقسُأرضَّ

ُ-23-ُالوصية
ُبعَدُ ُافّسيَة ِرِم ـْ ُوَأ ُظذُإحساكِف، ـَ ـاِؾئُادحس

ُافـاس ُرؤوِس ُظذ ُافشجاَع ِف ُوََش  ،ُافظََّػِر،

وبادؼابؾ:ُوظاِؿِبُاديسَءُظذُإشاءتِفُوفقُباهلَْجر:ُ

ُملُ ُؾنْن ُٕمره، ُافعايَص َب ُيمد  ُأْن ُفألمر ُجيقُز إذ

ُإمُرُ ُوؾسَد ُاديسُء أَ ُواْجَسَ ـُ ُادحس َتْػعْؾ:َُُتاوَن

 وضاَعُافعؿؾ.
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ُادأل،ُ ُظذ ُادحسـ ُإػ ُإحساُكؽ ـْ وْفقؽ

ُافػضؾُ ُٕهؾ ُوخاصًة :ً ُرسا
ِ
ُفؾؿيسء وظؼاُبؽ

ُوبفُمـ ُافـاس، ُرؤوِس ُؾعذ ُافػساد ُأهُؾ ُأما فؿ،

ُجاءْتُافؼيعة.

ُأوُافـَّدمُظذُ َفُيفُظؼقبٍة، وإياكُإياَكُواإلرسا

ُتعاِؿُبُ ُافؼيعَة رة:ُؾننَّ ُادـػ  َظْػق،ُوإياكُوافغؾظَة

ك.ُ ُفُتْصِؾحُُٓفَتَتَشػَّ

َُتْرِجع:ُ ُٓ ُـؾؿٍة ُِمـ ُافغضب ُشاظَة واحسْس

ُـؾؿٍةُؿافْتُفصاحبفا: ُ"َدْظـل".ُُؾُربَّ

ُؿقَفؽُ ََُتَْعْؾ ُإمر-وٓ ُيفُظؼقبٍةُُ-أَيا ً َفْغقا

ُوَهقى-وَُٓظْػٍق،ُوُٓتتجاوزُيفُظؼقبتِؽُ ُ-بَِتَعدٍّ

ُؾـ ُفؽ، ُاهلُل ه َُحدَّ ُيقمُ»ما ُطؾؿـاٌت افظـؾؿ
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ُـؾ فُ(21)«افؼقامة ُأمرك ُيف ْؾِؼ ُبافر  ُأخل ُؾعؾقؽُيا ،

ُحتكُيفُافعؼقبة.

ُ َُؽِؾقَظ َُؾظًّا ـَْت ـُ ُ ُ}َوَفْق ُتعاػ: َؼْؾِبُاْفـؿال

ُ َُحْقفَِؽ{ ـْ ُِم قا ْكَػضُّ َُٓ ُظؿران: ُ[159]آل ُوؿال ،☺ُ:

«ُ ـْ ُِم ُف َُحظَّ َل
ُُأْظطِ َُؾَؼْد ْؾِؼ ُافر  ـْ ُِم ُف َُحظَّ َل

ُُأْظطِ ـْ َم

ُفُاْفـ َُحظَّ ُُحِرَم َُؾَؼْد ْؾِؼ ُافر  ـْ ُِم ُف َُحظَّ ُُحِرَم ـْ َُوَم َخْرِ

ُ ـْ ُ(22)«َخْرُِاْفـِم ُوؿال ،☺«ُ ُهَُ: َُمتٌِغُإِنَّ ـَ ي ُافد  َذا

ُ.(23)«ِؾقِفُبِِرْؾؼُقُاَؾَلْوِؽؾُُ

ُ

ُ

                                 

 ( أخرجه مسؾم.21)

 ."حديٌث َحَسٌن صحقح"ي، وقال: ( أخرجه السمذ22)

 ( أخرجه أمحد يف مسـده.23)
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ُ-24-ُالوصية
ُؾقامُ ُرؽبًة ُوُيطقعقَن َُيْسَؿُعقَن َكَؽ ُإخقا ُأنَّ اْظَؾْؿ

ُأـثَرُمـفُرهبًةُ ُأخالؿلٌّ ُمفؿَُشظلٌّ ظـدُاهلل:ُؾافتزا

ُِديـًاُ ُفف ُأنَّ ُـّ َُتُظ ُمـ ُإٓ ْب ُُتَمد  ُؾال ُشؾطان: مـ

ُؾنياكُوأْنُ َُُٓيردُظف ُديـَف ُأنَّ ُـّ َُتُظ ُمـ ُأّما َيَتَؼبَُّؾف،

ُوَتَلخَُّ ُبؾَُتَؾطَّْػُبف ُافـاسُبافعػِقُتعاؿَبف، ُؾلحؼُّ ْػُف:

أؿدُرهؿُظذُافعؼقبِة،ُوأنؼُصُافـاِسُظؼاًلُوَؿْدرًاُ

ُوأنصِػُ ُاهلَل ُؾَلنِْصِػ ُدوَكف، ُهق ـْ َُم َُطَؾَؿ ـْ َم

كِؽُ ُمـُإخقا بُّ
َُُتِ افـاَسُِمـُكػسؽُوأهِؾؽُوممَـّ

ُاهللُ ورظقَّتَِؽ،ُوإْنُملُتػعؾَُتْظِؾؿ،ُوَمـَُطَؾَؿُظباَد

ـانُاهلُلُخصَؿُفُـانُحربًاُُـانُاهلُلُخصَؿف،ُومـ

ُادظؾقم:ُؾنكَّفُ ِؼُدظقَة ظؾقفُحتكُيتقَبُوَيـِْزع،ُؾاتَّ

ُ
ِ
ُافسامء ُأبقاَب ُوإنَّ ُحجاب،

ِ
ُوبغُاهلل ُبقـَفا فقَس
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رُ ُمـَُوْؿتَِؽُشاظٌةُيفُافـفارُُتَػؽ  ـْ مػتََّحٌةُهلا،ُوفتؽ

ُهـاكُمظؾقمًاُظؾقؽُ ؾقفاُهؾُطؾؿَتُأحدًا،ُأوُأنَّ

ُوَُ ُفف؟ ُتـتَك ُاهللُأْن ُؽضِب َؾ ُتعجُّ ُصاَء ـْ َم

 ؾْؾَقْظؾؿ!

ُ-25-ُالوصية
َُتْظَػْرُ ُباإلحساِن ُوافـاَس َكؽ ُإخقا اْمِؾْؽ

ُوزواهَلاُ ُباإلحسان، ُادحبِة ُدواَم ُؾننَّ بؼؾقهِبؿ:

ُفؽُ ُخَتُْؾْص ُافـاس ُظاّمة ُإػ ْد ُوَتَقدَّ ػ، بافتََّعسُّ

ُ َدُمـُافؼقي  ُافتقدُّ مَةُمـفؿ:ُؾننَّ ُُمبَُّتفؿ،ُوَتـَِؾُافؽرا

 تقاضٌع.

ُبافـاسُأجَّامُ َُيْرُؾُؼ وؿدُـانُظؿرُبـُظبدُافعزيز

ُ ُأنَّ ُـّ ُيظ ُاهلل ُأمر ـْ ُِم ُإمَر ُأراَد ُإذا ُؾؽاَن ِرْؾٍؼ:

ُافـاُسُ ُُُيِبُّف ُما ُيليَت ُحتك ُاكتظر ُتؽرُهف افـاس
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ُاخلؿَرُيفُ ُاهللُذمَّ ؾُقْخِرُجفُمعف،ُوؿدُوردُظـف:ُ"إنَّ

ُوأن ُافثافثة، ُيف َمفا ُوحرَّ ُمرتِغ ُأْنُافؼرآن ُأخاُف ا

ُوتؽقُنُ ُؾَقَدُظقه، ُمُجؾًة ُاحلـؼ ُظذ ُافـاس َأمْحِـَؾ

ُ.(24)ؾتـٌة"

ُ-26-ُالوصية
ُ ُمقا ُوَؿد  ُأصـاَؾفؿ، ُواظَؾُؿقا ُافـاِس َُؿْدَر اْظِرؾقا

 افرجَؾُفؽقكف:

ُيفُ -أ ُوافـصقُص ُوافػضؾ: ُافعؾؿ ُأهؾ ـْ ِمـ

ُؾضؾفؿُـثرة.

                                 

 ( ذكره عـه صاحب الِعؼد الػريد.24)
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ُـ  -ب ُافس  ُأهؾ ـْ ُؾـِم :«ُ ُجُيِؾَّ ُمل ـْ َُم ُمـَّا فقس

ـاُ
ِ ِ
ُفعاد ُوَيْعرْف ُصغَركا، ُويرحْؿ ـبَركا،

ف ُ.(25)«حؼَّ

ٍفُوُشْمُدد:ُوظذُرأشفؿُ -ت ُآلَُبْقِتََُشَ ـْ ِم

ُآُلُبقتُافـبقة.ُ

ُ-27-ُالوصية
ْمُفؿُظذَُمـُ ُوإشارىُوَؿد 

ِ
فداء ُافشُّ ْدُُأرَسَ َتَػؼَّ

 شقاهؿ،ُوُظِدُادريَض.ُ

كِؽُـاخلادِمُهلؿ:ُؾنكامُأنتُرجٌؾُ ُمعُإخقا ـْ وـ

ُاهللُُمـفؿ ُظـد ُوأـثُرهؿ ُمِحْاًل، ُأثؼُؾفؿ ُأنَّؽ ؽَر

ُحسابًا:ُؾاظَؿْؾُفَِغد.

                                 

ادـذرى واهلقثؿى: ( أخرجه أمحد والسمذي واحلاكم والطزاين، قال 25)

 ."إشـاده حسن"
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ُ-28-ُالوصية
ُواجلامظاِتُ ُإػُافعشائِر ُرشقفَِؽ ُاختقاَر ـِ َأْحِس

ُ"افّسْقطراِت"ُ ُبلمِر ُيؼقُم َُمـ ُوـذفؽ ادسؾحِة،

ومساَءفِةُافـاس:ُؾنَنؿُُوُجْقُهُافدوفِةُفدىُافـاِس،ُ

ُوإنُْ ُأحسـَّا، َُأْحَسـقا ُوظذُُإْن َُأَشْلنا، أشاؤوا

 «.َأْرِشْؾُحؽقاًمُوُُٓتْقِصف»اجلُْؿَؾة:ُ

ُ-29-ُالوصية
ُ ُؾننَّ ُاجلاهؾقَة: ُوافعصبقاِت ُإمر ا ُأَيُّ إياَك

ََُُٓيِدُمفُإُٓافعصبقُةُافغافقة،ُـاف
ِ
ُؿْؾَؽُافراشَخُافبـاء

واشتعِؿِؾُافذـاَءُواحلقؾَةُيفُتػؽقِؽفاُوفقَسُافؼقَةُ

ُأهؾُ ُظذُظبدُادؾؽُؾَحْسُب:ُؾننَّ افعراقُخرجقا

ُمـُخقارُ ُإصعثُوؾقفؿُمجؾٌة ـِ بـُمروانُمعُاب

ُؾفزمفؿُ ُوأمثافِف، ُجبر ُبـ ُـسعقد افتابعغ،
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ُاجلامجؿ( ُ)َدْير ُيف ُمـفُُ(26)احلجاج ُأـثَر باحلقؾة

ُافتعجقَؾُ ُاحلؽقؿِة ُافسقاشِة ـَ ُِم ُأنَّ ُواظؾْؿ بافؼقة،

 بإخذُظذُهمٓء،ُوخاصًةُافرؤوس.

ُ-30-ُالوصية
ُوإياـؿُ ُاهلؿة، ُوظؾق  ُوآجتفاد ُباجلد  ظؾقؽؿ

ُ-وافعجَز:ُؾنكَّفُ
ِ
ب،ُومفامَُتَعثَّْرَتُُ-واهلل ـَ ُمر َأَذلُّ

ُِمـُ ُما ُأنَّف ُافتَّجربة ُِمـ ُُظِؾَؿ ُؾؼد ُادحاوفة، ؾَلِظِد

ُتُ ُافَعَثَرا ْيِف ُوَتْعـَسِ ُإٓ ُؾقف ُاهلل َُيْػَتُح ظؿؾ

 وافَعَثَرات.

* * * 

                                 

( معركة )َدْير اجلامجم( ادعركة الػاصؾة بني احلجاج بن يوشف الثؼػي 26)

بن األصعث، وُحِسؿت لصالِح احلجاج، و)ديُر وعبد الرمحن بن حمؿد 

 اجلامجم( بظاهر الؽوفة عذ شبعة فراشخ مـفا.





وصية الجنود
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 -1-ُالوصية

ُُٓ ُاهلل ُؾننَّ ُوافعؿؾ: ُافؼقل ُهللُيف اإلخالُص

ُؿالُ بًا، ُصقا ُـانُخافصًا َيْؼَبؾُمـُإظاملُإُٓما

ُ ُ»☺افرشقل :ُ ُفؽؾ  ُوإكَّام َات، ُبافِّن  ُإظامُل إكام

ٍدُبَِقِدِهُ»،ُوؿال:ُ(27)«امرٍئُماُكقى ؿَّ َوافَِّذيَُكْػُسُُُمَ

ْؾؿٍُ ـَ ُ ـْ ُِم َُيْقَمُُ(28)َما َُجاَء َّٓ ُإِ
ِ
ُاَّللَّ َُشبِقِؾ ُيِف ُيْؽَؾُؿ

َُوِرُُيُفُاْفـ َُدٍم َُفْقُن َُفْقُكُف ِؾَؿ: ـُ ُ ُِحَغ َفْقَئتِِف ـَ ُ ِؼَقاَمِة

ُ.(29)«ِمْسٌؽُ

ُ
ِ
:ُ☺ويفُذفؽُافػقزُبافداريـ:ُؿاَلَُرُشقَلُاَّللَّ

«ُ َّٓ ُإِ ُُُيِْرُجُف َٓ ُ َُشبِقِؾِف، ُيِف َُجاَهَد ـْ َ
ِ
ُد ُ ُاَّللَّ َؾ َتَؽػَّ

                                 

 متػق عؾقه. (27)

 الـُجْرح.: ( الَؽْؾمُ 28)

 ( أخرجه مسؾم.29)
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ُُيْدِخَؾُفُـافُْ ُبَِلْن ِؾاَمتِِف: ـَ ُ َُوَتْصِديُؼ َُشبِقِؾِف ُيِف ِجَفاُد

َُمَعَُماُاْفـ ُافَِّذيَُخَرَجُِمـُْف ُإَِػَُمْسَؽـِِف َُأْوُُيْرِجَعُف َجـََّة

َُأْجٍرَُأْوَُؽـِقَؿةٍُ ـْ ُ.(30)«َكاَلُِم

ُهلُ ُاهلل ُـؾؿُة ُتؽقَن ُأْن ُبجفادـؿ واؿِصدوا

ُُمقَشكُ َُأيِب ـْ ُؾَع َُرُشقُلَُُؿاَل:ُ◙افعؾقا: ُشِئَؾ

ُ
ِ
ُمَحِقًَّة،ُُ☺اَّللَّ َُصَجاَظًة،َُوُيَؼاتُِؾ ُُيَؼاتُِؾ ُجِؾ ُافرَّ ـْ َظ

؟،َُؾَؼاَلَُرُشقُلُ
ِ
َُذفَِؽُيِفَُشبِقِؾُاَّللَّ َوُيَؼاتُِؾُِرَياًء،َُأيُّ

ُ
ِ
ُ»☺اَّللَّ :ُ ُِهَل

ِ
ُاَّللَّ ِؾَؿُة ـَ ُ ُفَِتُؽقَن َُؿاَتَؾ ـْ ُعْؾَقاُاْفـَم

ُ
ِ
ُ.(31)«َؾُفَقُيِفَُشبِقِؾُاَّللَّ

ُ

ُ

                                 

 متػق عؾقه. (30)

 متػق عؾقه. (31)
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 -2-ُالوصية

ُ ُ َُيْطَرأ ُما ُيفُـؾ  َُيْؾَزُمُؽؿ ُظامَّ ُافعؾؿ ُأهَؾ اشلخقا

ُاإلمجاَعُ ظؾقؽؿُيفُؾريضةُاجلفادُيفُشبقؾُاهلل:ُؾننَّ

ُؿالُرشقلُاهللُ ُؿبؾُافعؿِؾ، ُافعؾَؿ ُظذُأنَّ مـعؼٌد

،ُؾالُ(32)«َضَؾُبُافِعْؾؿَُؾريضٌةُظذُـّؾُُمسِؾؿ:ُ»☺

ُوأنتُ َّٓ ُإ هَُتْؼُتْؾُوَُٓتْغـَْؿ ُتػعؾ؟ُوَحدُّ تعؾُؿُحاذا

ُإدككُأْنُُيْػتَِقَؽُمـَُتثُِؼُبفُيفُظؾِؿفُوديـِف.

 -3-ُالوصية

إياكُوأْنَُتايَبُيفُككةُاهللُذاُُؿْربكُأوُذاُمقدة،ُ

ْرُ َـّ َُتَذ ـْ ُفؽ ُظذُافـَّػس، ُذفؽَُيُشؼُّ ُأنَّ َُفـعؾؿ وإّكا

َُتتَّخُِ َٓ ُ َُآَمـُقا ـَ ِذي ُافَّ َا يُؿقَففُتعاػ:ُ}َياَُأَيُّ ُذواَُظُدو 

ُبُِ ُإَِفْقِفْؿ ُُتْؾُؼقَن َُأْوفَِقاَء ْؿ ـُ َػُرواُاْفـَوَظُدوَّ ـَ ُ َُوَؿْد ِة َؿَقدَّ

                                 

 .جامع العؾم يف الز عبد وابنُ  شــه أخرجه ابُن ماجة يفحديٌث حسن ( 32)
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ُ ـَ ُِم ْؿ ـُ َُجاَء ُاْفـباَِم } َُحؼ  ُاهللُ[1]ادؿتحـة: ُحؼَّ ُؾننَّ ،

َةُديـُاهللُ َُزم.اْفـأوجُبُوُكْكَ

 -4-ُالوصية

ُؾاشؿْعُ ُُيـِْجْقؽ: ُما ُوأحبُّ ُِٕحبُّؽ ُ ُإِّن  واهلل

ُكصقحتلُيفُمسلخٍةُمفؿة،ُمسلخِةُ"افتؽػر".ُ

َُماَُفْقَسُِؾقِفَُأْشَؽـَُفُ:ُ»☺ؿالُ ـٍ َُؿاَلُيِفُُمْمِم ـْ َم

ُ َُرْدَؽَة ُ َُؿاَلُاْفـاَّللَّ ُمِمَّا َُُيُْرَج َُحتَّك ُؾاظؾؿُ(33)«َخَباِل :

ُ ُاشَؿُوحؽَؿُافؽػرُحؼٌّ ،ُُٓ(34)هللُتعاػياُأخلُأنَّ

                                 

 .واحلاكم والطزاين داود أمحد وأبو أخرجهحديٌث صحقح، ( 33)

من كذب "يف الرد عذ البؽري:  ُ ابن تقؿقة صقخ اإلشالم ( قال 34)

الؽذب و  ألنَّ  :بلهؾه عؾقك وزكى بلهؾك لقس لك أن تؽذب عؾقه وتزينَ 

ره ر إٓ من كػَّ ػَّ ؽَ وكذلك  التؽػر حق  هلل فال يُ  ،حرام حلق اهلل تعاىل ىالزك

 ِهَي  َوالتَّْػِسقِق  التَّْؽِػرِ  َمَساِئَل "، وقال يف جمؿوع الػتاوى: "اهلل ورشوله

 اْلـ َمَساِئلِ  ِمنْ 
ِ
 ."َلْحَؽامِ اْلـوَ  َلْشاَمء
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ُففُ ُوأنَّ َُشًظا، ف ُيستحؼُّ َُمـ ُظذ ُإٓ ُفف ُإكزا جيقز

ُ
ِ
ُاشتقػاء ُبعَد ُإٓ ُر ُُكَؽػ  ُؾال كع، ُومقا َشوًضا

ُؿقُلُ
ِ
كع،ُوؿدَُيْصُدرُِمـُادرء ُادقا

ِ
افؼوطُواكتػاء

كِعُ ُمقا ُمـ ُماكٍع ُفؼقاِم َُيْؽُػُر ُوٓ ُظؿُؾف ُأو افؽػِر

ُؾ ُبقؼٍغ، ُإشالُمف ُثبَت ـْ ُوَم ُمـفُافتؽػر، َُُيُْرج ال

ُظذُبقـٍةُمماُاخَتَؾػُ ـْ ـُ ،ُو َـّ إُٓبقؼغ:ُؾنياكُوافظ

ُؾقفُأهُؾُافعؾِؿُافعامؾقن.

 -5-ُالوصية

َُشظًا،ُ ُافصحقحِغ ُوإماِن ُبافعفِد افقؾاُء

واحلذَرُاحلذَرُمـُتسقيالتُافشقطان،ُؿالُتعاػ:ُ

ُ َُكْػِسِف{ َُظَذ َُيـُْؽُث اَم َُؾِنكَّ َُكَؽَث ـْ ُ}َؾَؿ ،ُ[10]افػتح:

ُ
ِ
ُاَّللَّ َُرُشقُل ُ»☺وؿال َُتَتَؽاَؾُلُاْفـ: ُؿْسِؾُؿقَن

َُظَؾْقِفْؿُ َُوجُيُِر َُأْدَكاُهْؿ، تِِفْؿ ُبِِذمَّ َُيْسَعك ِدَماُؤُهْؿ،
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ُُمِشـ ُهْؿ،َُيُردُّ ُِشَقا ـْ َُظَذَُم َُيٌد ُهـْؿُــــــَأْؿَصاُهْؿ،َُوُهْؿ دُّ

َيـؿَُظَذُــــــــــــِػِفـْؿ،َُوُمَتَسُــَظَذُُمْضعُِ ُ.ُ(35)«َؿاِظِدِهؿر 

ُافعفقدُ ُمـُاجلـقدُظؼَد ُملُُكِجْزُٕحٍد ُأنَّا واظؾْؿ

ُمـُ ُادممـغُأو ُذفؽُٕمِر ُوأنَّ ُإماِن، ُأخَذ أو

                                 

 .أخرجه أمحد وأبو داود والـسائيحديٌث صحقح، ( 35)

 :َخطَّايِبي اْلـ َقاَل جاء يف )عون ادعبود رشح شـن أيب داوود لشؿس احلق آبادي(: 

يـاْلـ :ُؿِشدي ـاْلـ ة َصِديَدة َدَواّبه الَِّذي ُؿَؼوِّ  َكاَكْت  َمنْ  :ُؿْضِعفـاْلـوَ  ،َقِويَّ

 ُغَزاةاْلـ ِمنْ  َؼِوّي اْلـ َأنَّ  ُيِريد: ٓبن األثر الـَِّفاَية َويِف . اِْكَتَفى .ِضَعاًفا َدَواّبه

ِعقف ُيَساِهم : َخطَّايِبي اْلـ َوَقاَل . اِْكَتَفى .َغـِقَؿةاْلـ ِمنْ  َيْؽِسبهُ  فِقاَم  الضَّ

ياْلـ ة يِف  ََيُْرج الَِّذي ُهوَ  ُؿتَََسِّ يَّ ِ  َأِمر َأوْ  إَِماماْلـ َأنَّ  :َحِديثاْلـ َوَمْعـَى، الَسَّ

 َبْقـفمْ  َكانَ  َصْقئًا َغـُِؿوا َفإَِذا، َعُدوّ اْلـ باَِلد إىَِل  َخاِرج َوُهوَ  َيْبَعثُفمْ  َجْقشاْلـ

ة َجْقشاْلـ َوَبنْي  ُمْ  َعامَّ  َفإِنَّ  ُمِؼقم َوُهوَ  َبَعَثُفمْ  َفإَِذا َوفِئَة، هَلُمْ  ِرْدء أِلهَنَّ

 ِمنْ  َكْػاًل  هَلُمْ  َجَعَل  َكانَ  َفإِنْ =  َؿْغـَم،اْلـ يِف  ُيَشاِرُكوهَنُمْ  َٓ  َمَعهُ  َؼاِعِدينَ اْلـ

ْ  َغـِقَؿةاْلـ كُفمْ  َل ء يِف  َغْرهمْ  َيْْشَ ، وهذا لؼاعدهم ًعامَ  َوْجَفنْيِ اْلـ َعَذ  ِمـْهُ  ََشْ

 بْشط كوكه يف اجلقش.
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ُ ُؾـظرُتف ُظـف، ُظذُُ-ؽافباًُ-يـقب ُوأْؿَدُر أصؿُؾ

ُمعرؾةُمصافحُافدوفة.

 -6-ُالوصية

ُادعصقةُ ُمـُُصْمِم ُواحلذُر ُيفُافطاظة، آجتفاُد

ُكػِسؽُوافشقطاِن،ُؾؼدُأوىصُافػاروُقُظؿُرُ وَش 

ُأيبُوؿاصُ ـَ ُاخلّطابُشعدًاُب ـُ :ُ"...ؾنِّنُ¶ب

ُوآمُركُ ُبتؼقىُاهلل، آمُركُوَمـُمعؽُمـُإجـاد

ُِمـُادعايصُ ُاحساشًا ُأصدَّ ُتؽقكقا وَمـُمعؽُأْن

ُ ُذكقَب ُؾننَّ ُظدوـؿ: ُِمـ ُأخقُفُمـؽؿ اجلقش

ُظذُ ُافعقَن ُاهلل ُواشلخقا ُظدوهؿ، ُمـ ظؾقفؿ

ُ.(36)أنػسؽؿُـامُتسلخقهُافـَكُظذُظدوـؿ"

ُ

                                 

 ( ورد يف العؼد الػريد، وبدائع السؾك، وهناية األرب.36)
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 -7-ُالوصية

ُافصالةَُ يُُافصالَة ُُتَؼق  ُؾنَنا ُاهلل، ُجـقَد يا

ُافػحشاءُ ُظـ ُوَتـْفك ُاجلقارح ُط ُوتـش  افؼؾقب

ُافـك،ُ ُوضؾِب ُافرّب ُمـاجاة ُُمؾُّ ُوهل وادـؽر،

ُؾفلُ ُيؽقنُافعبدُمـُرب فُوهقُشاجد، وأؿرُبُما

ُ َّٓ ُإ ْرها ُتمخ  ُؾال ُادسؾؿغ، ُوِصعار ُافديـ ِظامُد

ُفِعذٍرُيعؾؿُاهللُِصْدَؿفُِمـَُظدِمف.

 -8-ُالوصية

ء،ُ ُاإلضرا ُوُحبَّ ُبافـػِس ُوافُعْجَب إياـؿ

ُمـُ ُذفؽ ُؾننَّ ُإظداء: ُظذ ُافظَػر ُبعد وخاصًة

ُجفاِدـؿُ ُثؿرَة ُفُقَضق َع ُافشقطان، ُُؾَرِص أوَثِؼ

ُوضقَلُرباضِؽؿُيفُافدكقاُوأخرة.

ُ
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ن: ُاخِلْزُيُواخلّسا ـّ ُاثـتانُظاؿبُتُف

َاُُ-1 اَمَُبْغُقُؽْؿُافَبْغل:ُؿالُتعاػ:ُ}َياَُأَيُّ افـَّاُسُإِكَّ

ُ،ُؾالَُطَػَرُمعَُبْغل.[23]يقكس:َُظَذَُأنُْػِسُؽْؿ{ُ

َُُيِقُؼُُ-2 َٓ ق ُئُاْفـوادؽر،ُؿالُتعاػ:ُ}َو َؿْؽُرُافسَّ

ُبَِلْهِؾِف{ُ َّٓ ُ:ُؾالُصداؿَةُمعُِخّب.[43]ؾاضر:ُإِ

 -10-ُالوصية

ُماُ ُـؾُّ ُؾؾقس ُافشفقات، ُظـد َُكػَسؽ ِّسْ ـْ ا

ُافـَّػُُْيشتفكُ {ُيطؾبُ}إِنَّ
ِ
ـقء ُبِافسُّ اَرٌة َمَّ َٕ ]يقشػ:ُُـَسُ

،ُوظؾقؽُبافصقامُُتْرَزِقُافعػاَف،ُوظذُاجلؿؾة:ُ[53

«ُ ُفؽ:ُؾننَّ َُُُٓيِؾُّ ُبـػِسؽُظامَّ اْمِؾْؽُهقاك،ُوُصحَّ

ُأوُ ُأحبَّْت ُؾقام ُمـفا ُاإلكصاُف ُبافـػس حَّ افشُّ

ِرَهْتُ ُ«.ـَ
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 -11-ُالوصية

ْقَتُِمـَُظَؿٍؾُوَُٓتَتَؽؾَّْػُماُ ُاهلَلُؾقامُُوف  اْصُدِق

ُافصدَقُ ُاهللُفقسُبسائِؾؽُظـف،ُبؾََُتَرَّ ِػْقَتف:ُؾننَّ ـُ

ة،ُ ُافصدقَُمـْجاٌةُوافَؽِذَبَُمْفقا يفُأمركُـؾ ف:ُؾننَّ

ػكُبادْرءُ»و ُـَ ثُبُؽؾ  ُ.(37)«عماَُشؿُُِإثاًمُأْنُُُيَد 
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ُإلخقتؽُ ـْ ُبؽُإػُاهللُـُ ُيشءُُيَؼر  ؾؼًاُيفُـؾ  مقا

َؿُيفُوجقِهفؿ،ُ ثِِرُافتََّبسُّ ـْ وُيباِظُدكُظـُمعصقتف،ُوَأ

َُيعؿؾقنُ ُرَأجَْتفؿ ُوإذا ُمـؽ، ُأـُز ُهق ُدـ واشؿْع

ُ دور،ُوإْنَُظزَّ ُؿعقَدكُُيْقِؽرُافصُّ ؾاظؿؾُمعفؿ:ُؾننَّ

ُ ُأنَّف: ُواظؾْؿ ، ـْ َُؾُف َظُةُ»أخقك ُرُسْ ُافَعـْدِل فقسُمـ

ُ«.ْذلُِافعَُ

                                 

حه ابُن حجر يف الػتح.37)  ( أخرجه مسؾم يف مؼدمة صحقحه، وصحَّ
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ُأمَركُ ُوخاصًة ُافـاس، ُظققَب َُتْطُؾْب ٓ

ُاهلُلُ َُيْسُسِ ُاشتطعت ُما ُظققهَبؿ ُؾاْشُسْ َكؽ وإخقا

َظْقَبؽ،ُوَُٓتاوْلُـشَػُماُؽاَبُظـؽُمـفا،ُؿالُ

☺«ُ :ُ َذُب ـْ َُأ َـّ ُافظَّ َُؾِننَّ : َـّ َُوافظَّ ْؿ ـُ ا َحِديِث،ُاْفـإِيَّ

ُسُ ََُتَسَّ َٓ َُو ُسقا ََُتَسَّ َٓ َُتَداَبُرواَُو َٓ ََُتَاَشُدواَُو َٓ َُو قا

ًكا ُإِْخَقا
ِ
ُِظَباَدُاَّللَّ قُكقا ـُ َُو َُتَباَؽُضقا َٓ ُ.(38)«َو

ُمافؽ ُظـ ُورد ُتُُُ ُوؿد ـْ ُ"َأْدَر ؿقفف:

ُظـُظققِبُ ُفقسُهلؿُظققٌبُؾبحثقا مًا بادديـِةُأؿقا

ُؿقمًاُ ُهبا ُت ـْ ُوأدر ُافـاُسُهلؿُظققبًا، َر ـَ افـاسَُؾَذ

                                 

 متػق عؾقه. (38)
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 (41) 

ُ ُظققٌب ُهلؿ ُافـاسُـاكْت ُظققِب ُظـ َشَؽتقا

ُ.(39)ؾسؽَتُافـاسُظـُظققهبؿ"
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ُبنؿامةُ ُف ُوإياـؿُكتؼَّ ا ُاهللُأنَـّ ُجـقَد ُيا اظؾؿقا

ُوفؽـُ ُافراؾديـ، ُبالد ُيف ُاإلشالم ُدوفِة ومحايِة

ُافرصقد(ُ ُ)هارون ُدوفَة ُفقسْت ُأَنا اظؾؿقا

ُهلُ ُوإكام ُـان، ُـام امء ُافسَّ ُيف ُافسحابَة فِـخاضَب

ُوُكْرِظُبفؿ،ُـامُدوفُةُادست ضعػغ:ُكخافُِمـُافعدو 

ُُٓ ُإوػُبادديـة ُاإلشالم ُيفُدوفة ـانُافصحابة

ُ َُوَفُربَّامُتسؾَّؾَُيقديٌّ الحُِمـُاخلقف، يسـقنُافس 

                                 

 الـؽت يف حقان بنا الشقخ أبو( كؼؾه الباجي يف رشحه عذ ادوضل، و39)

 يف تارَيه عن غر مالك.، وأخرجه اجلرجاين والـوادر
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ُؾقفُافـساءُوافذريَّةُُٓجيدُمـُ ـٍ حتكُيطقفُبحص

ُامرأة.ُ َّٓ ُيؼتؾفُإ

ُحالوَةُ ُوَأْصِعُروهؿ ُبافـاس ؾَُّؼقا ُؾَسَ وظؾقف

ؿُأنُُتْشِعُروهؿُاخلقَفُمـُ ـُ َتف،ُوإيا اإلشالِمُوِظزَّ

ُظذُ ُُمرٌّ َُأْمٌر َة َُثؿَّ ُـاَن ُوإْن ُوأحؽاِمف، اإلشالِم

ُافؼقلُ ُمـ ُوافطَّق ِب ُاحلُْؾِق ُمـ ُفف ُؾاظؿؾقا أهؾـا،

ُ ه،ُوظذُاجلؿؾة:َُحب ُبقا َُيَتَؼبَُّؾُافـاُسُُمرَّ وافػعِؾُما

ِخقاُرُظباِدُفؾـاسُديـَفُوأحؽاَمفُودوفةُاإلشالم:ُؾ

ب ُبقنُاهلَلُ»اهللُ ُإػُاهلل،ُوُُيَ
ِ
ب ُبقَنُظباَدُاهلل افذيـُُُيَ

ُ.(40)«إػُظباِده،ُوهؿَُيْؿُشقنُظذُإرضُُكَصحاء

ُ

ُ

                                 

 (رواه البقفؼي يف صعب اإليامن.40)
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َُظّباد ـُ ُب ُافصاحُب ُافسؾطاِنُ(41)ؿال ُ"َُتَقُُّب :

ُوهقُ ُافسؿع ُأخؼك ُمـ ُظذ ُوَحْتٌؿ ـِْقد، َُأ ؾرٌض

ُادممـغ:ُ(42)صفقد" ُأمِر ُإجالَل ُكػسؽ ُؾَلْصِعر ،

ُذيُافشقبةُِ»ؾـ َم ُاهللُإـرا ُإِْجالل ـْ ُِم ُادسؾِؿ...ُإنَّ

َمُذيُافسؾطاِنُافـُؿْؼِسط ،ُوضاظُتفُيفُؽرُ(43)«وإـرا

ُوإياـؿُ ،ً ُجائرا ُأو ُـان ُظادًٓ ُواجبٌة معصقٍة

ُمـُـبائِرُ ُؾؼدُيؽقنُـبرًة ُؾقفُبغرُحؼ: ـَ وافطع

                                 

الوزير الؽبر العالمة "( قال عـه الذهبي يف شر أعالم الـبالء: 41)

، ويف مقزان "متؼعرا وكان فصقحاً  ...ديب الؽاتباأل ...الصاحب

وصعره حسن جدًا وبتشبقفاته  ...أديب بارع صقعي معتزيل"آعتدال: 

 َيستشفد به أهل األدب رغم اكحرافاته العؼدية.: لذا "يرضب ادثل

 ( كؼؾه يف )بدائع السؾك يف ضبائع ادؾك(.42)

 بإشـاده حسن.( أخرجه أبو داود والبقفؼي وابن أيب صقبة والبخاري 43)
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ُافعبـَد، ُتقبُؼ ُُافذكقب ـِ ُب ـَثَؿ ـْ َُأ ُوصقِة وِمـ

ُاخلالَفُظذُُأمرائؽؿ...ُؾنكَّفُُٓ(44)َصْقِػـّلُ :ُ"َأِؿؾُّقا

ُ.(45)مجاظَةُدـُاخُتِؾَػُظؾقف"
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َشؾ ْؿُٕمِرك،ُواكِزْلُظـدُرأجِفُوتدبِره،ُحتكُُٓ

ُرأجًاُ ُإمُر ُدام ُما ُافصػ، َق ُوَيَتَػرَّ ُافؽؾؿُة خَتَْتؾَػ

أوُمسلخًةُاجتفاديًة،ُأوُففُوجٌفُِمـُافؼيعةُوفقسُ

ُإجَرُ ُؾننَّ ُُدْمَتُتطؾُبُإجَر َُبْحـَتًة،ُوما معصقًة

ُيفُافسؿِعُوافطاظِةُماُملُُُيافِػُافؼع.ُ

                                 

مع أكَّه كان  ☺( حؽقم العرب ادشفور، اخُتؾف يف إشالمه، ول َيْؾَق الـبي 44)

 يف عرصه، ويرى ابن عبد الز أكَّه ل يسؾم.

 ( أخرجه أبو الشقخ يف أمثال احلديث، وأورده ابن قتقبة يف عقون األخبار.45)
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ُمصؾحًةُُٓ ُترىُيفُذـِره ً ُأمرا ُظـُأمِرَك َتْؽُتْؿ

ُِمـُ ُإخباَره ُؾننَّ ُادجؿقع: ُظذ ُـػساد َشظقًة

ُمـُافغقبِةُ ُوفقَسُهذا افـُّصِحُوظؽُسفُمـُافِغّش،

َطُأْنُيؽقَنُماُ ََُشْ ُادذمقمِة افـُؿحرمِةُوُٓافـؿقؿِة

ُؿالُ َُطـ، ُؽؾبِة ُأو ُبقؼٍغ ُظـَدَك َُثَبَت ُؿد َتْرَؾُعف

ُ"ؾَُ ُِمـَْفا:ُافـقوي: َُمـْع َُؾاَل ُإَِفْقَفا َُحاَجٌة َُدَظْت ِنْن

ُ اَمُإَِذا....َُأْخَزَ ـَ ُاْفـَوَذفَِؽُ َيٌةُبَِلنَّ َٓ َُفُفُِو ـْ ِنَمام،َُأْوَُم

َُوجَيِبُ َُمْػَسَدة، ُِؾقِف ُباَِم َُوَيْسَعك َذا، ـَ ُ َُيْػَعؾ إِْكَساكًا

َُصاِحبُ ُاْفـَظَذ َيِة َٓ َُوإَِزافَُاْفـِق َُذفَِؽ ـْ َُظ ُتف:َُؽْشُػ

ٍم،َُوَؿْدَُيُؽقنَُبْعُضفُ َؾُؽّؾَُهَذاَُوَماَُأْصَبَفَُفْقَسُبَِحَرا

ُ.ُ(46)َؿَقاضِـ"اْفـَواِجبًا،َُوَبْعضفُُمْسَتَحّبًاَُظَذَُحَسبُ

                                 

 ( رشح الـووي عذ مسؾم.46)
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ُؾؼدُ ُفؾخقكة: ُأمقـًا ُأو ُخائـًا ُتؽقَن ُوأْن وإياك

ُأمقـًاُ ُيؽقَن ُأْن ُخقاكًة
ِ
ُبادرء ُ"ـػك ُُيؼال: ـان

ُ}وَُ(47)فؾخقكة" ُتعاػ: ُؿال ،ُ ـَ ُم  َُأْمٌر َُجاءُهْؿ إَِذا

َُأِوُ ـِ ُشقِلُاْفـإَْم ُإَِػُافرَّ وُه َُوَفْقَُردُّ ُبِِف ْ َخْقِفَُأَذاُظقا

َُيْسَتـبُِطقَكُفُِمـُْفْؿُ ـَ ِذي َوإَِػُُأْوِِلُإَْمِرُِمـُْفْؿَُفَعِؾَؿُفُافَّ

ْقَطا ُافشَّ َبْعُتُؿ َُٓتَّ َُوَرمْحَُتُف َُظَؾْقُؽْؿ
ِ
ُاَّلّل َُؾْضُؾ َنَُوَفْقَٓ

َؿِؾقاًل{ُ ُ.[83]افـساء:ُإَُِّٓ
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ُهذاُمـُؾروضُ اصْزُظذُأمركُوفقَُجار:ُؾننَّ

ُاهللُ ُؿالُرشقُل ُ»☺افديـ: َمـُرأىُمـُأمِرهُ:

ُظؾقف ُ.(48)«صقئًاَُيْؽَرُهفُؾْؾَقْصِزْ

                                 

 ( أشـده أمحد يف الزهد، والبقفؼي يف صعب اإليامن عن مالك بن ديـار.47)

 متػق عؾقه. (48)
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ُظؿَرُظبَدُاهللُبـُ ـُ ثُبفُظبُدُاهللُب وهذاُماَُحدَّ

ُ ُإشقد ُبـ ُوؿتِفؿُُفـامَُّمطقع ُأمِر ُضاظة خؾعقا

ُؾػلُ ُـان، ُما ُافظؾؿ ُمـ ُؾقف ُـان ُأنَّف ُمع )يزيد(،

ُ
ِ
ُُظَؿَرُإَِػَُظْبِدُاَّللَّ ـُ ُْب

ِ
َُظْبُدُاَّللَّ صحقحُمسؾؿ:َُجاَء

َُأْمِرُ ـْ اَنُِم ـَ ُُمطِقٍعُِحَغُ ـِ َُيِزيَدُاْفـْب ـَ اَنَُزَم ـَ ِةَُماُ َحرَّ

ُ ـِ مْحَ ُافرَّ َُظْبِد يَِب
ِٕ ُ ُ"اْضَرُحقا َُؾَؼاَل: ُُمَعاِوَيَة ـِ ْب

َُأتَْقُتَؽُ َْجِؾَس، ِٕ ُ ُآتَِؽ ُمَلْ ُ"إِِّن  َُؾَؼاَل: ِوَشاَدًة"،

ُ
ِ
ُاَّللَّ َُرُشقَل َُشِؿْعُت َُحِديثًا َثَؽ َُحد 

ِٕ
َيُؼقُفُف:ُُ☺

َُفؼُِ» َُضاَظٍة ـْ ُِم َُيًدا َُخَؾَع ـْ َُم َُيْقَم َ ُاَّللَّ ُاْفـَل َٓ ُ ِؼَقاَمِة

َُماَتَُوَفْقَسُيِفُُظـُِؼِفَُبْقَعٌةَُماَتُِمقَتًةُ ـْ َةَُفُف،َُوَم ُحجَّ

ُ.(49)«"َجاِهِؾقَّةًُ

                                 

 ى ٓبن تقؿقة.( راجع: جمؿوع الػتاو49)
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ُ ُبـ ُُمؿـد ُافشقخ ُ"وأرىُوؿال ُافقـهاب: ظبد

ُماضق ...ُُاًُاجلفاَد ُؾاجرا ُأو ُـان ً ا َُبرَّ ُإماٍم: ُـؾ  مع

ُٕئؿَُّ ُوافطَّاظة ؿع ُافسَّ ُوجقَب ُادسؾؿغ:ُوأرى ِة

ِهؿُوؾاِجِرهؿُماُملَُيْلُمرواُبؿعصقةُاهلل" ُ.(50)َبر 
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ُباحلراشِةُ ُؾعؾقؽؿ ُاجلفاد ُأرض ُيف ُــُتؿ أجـام

َُيـاُمقن،ُوفقسُهلؿُأمٌرُوُٓ ُفثالثٍة فقاًل،ُوُُٓأِحؾُّ

ُ ُأيبُبؽٍر ُمـُوصقِة ُوـان ُ◙ظؾقفؿُحارس،

ُيفُافعرِبُ ٕحِدُؿقاده:ُ"احِسْسُمـُافَبَقات:ُؾنن 

ًة" ُاحلراشِةُ(51)ِؽرَّ ُيف َُكْقَبتَِؽ ُظـ َُتـَْشغْؾ ُوٓ ،

كِؽ. ُبقء:ُؾلنَتُظذَُثْغٍر،ُؾاهلَلُاهلَلُيفُإخقا

                                 

 ( ذَكره يف كتابقه )الؽبائر، وأصول اإليامن(.50)

 ( عزاه اهلـدي يف كـز العامل إىل الِدْيـََوري، وأخرجه ابُن عساكر يف تارَيه.51)
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ُؿال:ُ ُاهلل ُؾننَّ ُادسؾؿ: ُأخل ُاإلظداَد اإلظداَد

ُؿُُ ـْ ُِم ُاْشَتَطْعُتْؿ َُما ُهَلُْؿ وا ُِرَباِطُ}َوَأِظدُّ ـْ َُوِم ٍة قَّ

ُاْفـ َُخـْقِؾ{ ُافتؿريـاُتُ[60]إنػال: ُاإلظـداِد ُوِمــ ،

ُافبدكقَّة،ُواحلرـاِتُ ُافتلَُتْسَتْجِؾُبُافؼقَة افرياضقُة

ُيشءُضؾبَتفُحغُاحتقاجفُ»افؼتافقة،ُوؿدُؿقؾ:ُ ـؾُّ

ُفَغٍدُؿبؾُدخقفِؽُيفَُؽدٍُ ُ«.ؾؼدُؾاَتُوؿُتف،ُؾَلِظدَّ
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ُ ُيفُافرباَط ُفؾجفاِد ُكػَسَؽ ُاربِْط ُأي افرباَط:

ُوإرهابُ ُافسقاد ُوتؽثِر ُافثغقر ُحلػِظ شبقؾُاهلل:

ُيفُمؽاٍنُ ُــَت ُؾنْن ُضالُبؽُافـُؿؼاُم: ُوفق ، افعدو 

ُوُياُؾؽ،ُؾذاكُافرباط:ُؿالُتعاػ:ُ}َياُ خَتاُفُافعدوَّ

ؼُُ َُواتَّ َُوَرابُِطقا َُوَصابُِروا وا ُاْصِزُ َُآَمـُقا ـَ ِذي ُافَّ َا َُأَيُّ قا
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ُ ُُتْػِؾُحقَن{ َُفَعؾَُّؽْؿ َ ُاَّللَّ ُظؿران: ُ[200]آل ُوؿال ،☺ُ:

ُوَماُ» ُافّدْكقا ـَ ُِم َُخٌر ُاهلل َُشبْقؾ ُيف َُيقٍم ِرباُط

ُ.(52)«َظَؾْقفا
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ُ ُافعدو ُفؼاَء َـّ َُتَتَؿ ُٓ ُظـُ-أخل َُُتَـ ْقَؽ ُـان إْن

َُكْحِقُ ُافـػقسُأو ُظذ ُاتؽاٍل ُأو ُؾخٍر ُأو إظجاٍب

ُفَِؼاَءُ:ُ»☺ؿالُرشقلُاهللُ-هذا َُتَتَؿـَّْقا ،ُاْفـَٓ َعُدو 

ُ َ ُاَّللَّ وا،ُاْفـَوَشُؾقا َُؾاْصـِزُ َُفِؼقُتُؿقُهْؿ َُؾِنَذا َعاِؾَقَة،

ُ َُأنَّ ُققِفُاْفـَواْظَؾـُؿقا ُ.ُ(53)«َجــََّةََُتْـَتُطاَِلِلُافسُّ

ُافصػِغ:ُؾفقُجُمَاب،ُ
ِ
وظؾقؽُبافدظاءُظـدُافتؼاء

ُافـبلُ ُدظا ُُ☺وؿد ُإحزاب: ُُمـِْزَلُ»يقَم افؾَُّفؿَّ

                                 

 ( أخرجه البخاري.52)

 متػق عؾقه. (53)
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ُاْفـ َُوَهاِزَم َحاِب ُافسَّ ِرَي َُوجُمْ ِبُاْفـِؽَتاِب َلْحَزا

َُظَؾْقِفؿُْ َكا َُواْكُكْ ُدظائف:ُ(54)«اْهِزْمُفْؿ ُمـ ُوـان ،

َُوبَِؽُا» َُأُحقُل، ُبَِؽ َُظُضِديَُوَكِصِري، َُأنَْت فؾَُّفؿَّ

ُ.(55)«َأُصقُل،َُوبَِؽُُأَؿاتُِؾُ
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ُؿؾقَبؽؿ:ُؾنك فُمـُأشبابُافـكُوافظَػر،ُ ُئقا َجر 

ُدُافؼتاِلُ ُإمقرُتدريبًاُجلـِدُاهللَُتَعقُّ ُأصدَّ واظؾْؿُأنَّ

اُ َُٕنَّ ُافعدو: ُظذ ـِ ُافضغائ َر ـْ ُِذ ُوأـثُِروا وـثرُتف،

ُاؽتصَبُ ُافعدو ُأنَّ روا َـّ ُؾَتَذ ُاإلؿدام: ُظذ تبعث

ُاجلـؿعة ُظـ ــؿ ُوَصدَّ تِؽـؿ، ُوأخقا ُأمفاتِؽـؿ

ُوافتجارة،ُ ُافـزرع ُظـ ُوؿطَعؽـؿ واجلؿـاظاِت

                                 

 متػق عؾقه. (54)

 ( أبو داود والسمذي وقال: حديٌث حسن غريب.55)
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ُافديـُ ُأمقر ُمـ ُصقئًا ُفؽؿ ْك َُيْسُ ُ)مل وباجلؿؾة:

ُوافدكقا(.
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ُملُ ُإْن ء ّٓ ُبإَِد ُؾعؾقؽؿ ُظدو ُإػ ُتؿ ُرِسْ إذا

ُوخذواُ ُأرِضؽؿُوأرِضُافعدو، ُدراشَة تستطقعقا

ُوُٓ ُودواء(، ُوضعام، ُ)شالح، اد ُافزَّ ُِمـ افؽػاية

ُ ُما ُبسالِحَؽُُتػارْق ْك ُؾَتَحرَّ ُظذُجفاِدك، ُيِعْقـَُؽ

اِؾؽ شَّ ـَ ُِمـُافدواءُ(56)وإبرتِؽُوخقطِؽُو ،ُوامِحْؾ

ُِمـُ ْػ ػَّ ُوخَتَ ُأَٓم، ُوُيَؼؾ ُؾ ُاجلريَح ُُيْسِعُػ ما

ُافثقاب.

ُ

ُ

                                 

 لتيضء يف الظالم. ( الؽشاف: أداة ُتْستَخدم56)
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ُتؼاتؾقنُ»ُ ُؾنكام ُافغزو: ُؿبَؾ ُصاحلًا ُظؿاًل اْظَؿْؾ

ُبلظامفؽؿ ُوْحدُةُ(57)«افـاس ُإظامل ُوخُر ،

ُ ُُُيِبُّ َ ُاَّللَّ ُ}إِنَّ ُتعاػ: ُؿال ُافؽؾؿة: ُومَجُْع ، افصػ 

ُُبـَْقاٌنُ ُْؿ َلَنَّ ـَ ُ ا َُصػًّ َُشبِقِؾِف ُيِف ُُيَؼاتُِؾقَن ـَ ِذي افَّ

ُ َُمْرُصقٌص{ ُافِّّنات:ُ[4]افصػ: ُواختالَف ُوإياـؿ ،

ُـانُ ُافِّناُت ُواختؾػِت ُاجتؿَعْت ُإذا ُافؽؾؿَة ٕنَّ

ُاخت ُإػ ُادرَءُذريعًة ُأنَّ ُواظؾْؿ ، ُافَبْغِ ُذاِت الِف

ُ ُادثؾ: ُيف ُؿقؾ ُوـام كِف، َُكَزَلُ»بنخقا ُمـ افـَؿِفْغ

ُ«.َوْحده

ُ

                                 

 َأُبو َوَقاَل  (،ِؼَتالاْلـ َقْبل َصالِح َعَؿٌل  َباب)": يف صحقحه ( بوب البخاري57)

ْرَداء  ا.هـ "بَِلْعاَملُِؽمْ  ُتَؼاتُِؾونَ  إِكَّاَم  :الدَّ
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ُ ـَ ُِم َُرُجالِن ُ}َؿاَل ُؿالُتعاػ: : ََُٓيُْقَفـَُّؽؿَُظُدوٌّ

َُظَؾْقِفُؿُ ُاْدُخُؾقا َُظَؾقِفاَم ُ ُاَّللَّ َُأنَْعَؿ اُؾقَن َُُيَ ـَ ِذي افَّ

ُاْفـ
ِ
ُاَّللَّ َُوَظَذ َُؽافُِبقَن َُؾِنكَُّؽْؿ َُدَخْؾُتُؿقُه َُؾِنَذا َباَب

ُُمْمِمــَِغ{ُ ـُْتؿـْ ـُ ُ ُإِْن ُؾقا َـّ َُؾَتَق ُ[23]احائدة: ُأنَّ ،ُواظؾـؿقا

ُ ُ ُؿُاَّللَّ ـُ افـَّكُوافتؿؽغُبقِدُاهللُوحَده:ُ}إِْنَُيـُْكْ

َُذاُافَُّ ـْ ُذْفُؽْؿَُؾَؿ ْؿَُؾاَلَُؽافَِبَُفُؽْؿَُوإِْنَُُيْ ـُ ِذيَُيـُْكُ

ُ ِؾ َـّ َُؾْؾَقَتَق
ِ
ُاَّللَّ َُوَظَذ َُبْعِدِه ـْ ُاْفـِم ُظؿران:ُُؿْمِمـُقَن{ ]آل

َُفُؽْؿ(ُ[160 ُ")َؾالَُؽافَِب ُؿالُافطزيُيفُتػسره: ،

ُإيَّاـؿُ ُكِكه ُمع ُيغؾَبؽؿ ُؾؾـ ُيؼقل: ُافـاس، ِمـ

ُ ـْ ُِم ُأؿطاِرها ُبَغ ـْ َُم ُظؾقؽؿ ُاجتؿَع ُوفق أحٌد،

ُأظد َُُتابقا ُؾال ُوـثرِةُخؾؼف، ُظدِدـؿ ُفؼؾِة ُاهلل اَء
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ُضاظتِفُ ُظذ ُواشتؼؿُتؿ ُأمره ُظذ ُــتؿ ُما ظدِدهؿ

ُافغؾبَةُفؽؿُوافظَػَرُدوََنؿ". ُوضاظِةُرشقفِف:ُؾننَّ

ُ ُواشتغقُثقا ُاهللُبدظاِئؽؿ، ُمـ ُافـَك ؾاشَتـِْزفقا

ُافـِك،ُ ُيف ُظجقٌب ُأثٌر
ِ
ُافدظاء ُؾِؾعبادِة بف:

ُاهلل ُؿال ُافِّن اِت، ُ}أَُتعاػُوتصحقِح ُجُيِقُبُ: ـْ مَّ

َعُؾُؽْؿُُخَؾَػاَءُاْفـ قَءَُوجَيْ ُإَِذاَُدَظاُهَُوَيْؽِشُػُافسُّ ُؿْضَطرَّ

ُروَن{ُ َـّ َُؿِؾقاًلَُماَُتَذ
ِ
َُمَعُاَّللَّ ُ.[62]افـؿؾ:ُإَْرِضَُأإََِلٌ
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ُافصائؾُِ ُافعدو ُؿتال ُيف ُاجلفد ُؽايَة ،ُابُذُفقا

ُخطرانُ ُداءان ُؾفام ُوافعجَز، ُوافؽسَؾ وإيَّاـؿ

ُ ُافـبل ُمـفام ُمـفام،ُ☺اشتعاذ ُؾاشَتِعقذوا ،

ُ ُإجَر ُأنَّ ُظباَدتِـا-واظؾؿقا ُمثؾ َُؿْدِرُُ-يف ظذ

تَِبُ ـُ ُ ُإَِّٓ َُواِديًا َُيْؼَطُعقَن َٓ ُ}َو ُتعاػ: ُؿال ة: ادشؼَّ
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َُيعُْ ْ اُكقا ـَ ُ َُما ـَ َُأْحَسـ ُاَّلّلُ ُفَِقْجِزََيُُؿ ُهَلُْؿ ]افتقبة:َُؿـُؾقَن{

121]ُ ُوؿال ،☺«ُ َُيـَْػُعَؽ،ُ: ُما ُظذ اِْحِرْص

ُباهللُوَُٓتْعِجز ـْ ُ.ُ(58)«واِشتع

 -27-ُالوصية

ُافػشَؾُُ ُوإنَّ ُِظز، ُافصَز ُإنَّ ُاإلشالم! ُأهؾ "يا

ُافـكُمعُافصز" ُاجلُبـَُمْؼَتَؾٌةُ(59)َظْجز،ُوإنَّ ،ُوإنَّ

ُأـثُرُ ً َرَمٌة،ُوَمـُُؿتَِؾُيفُاحلروبُُمْدبِرا واحِلرَصَُُمْ

ُأولُ ُيف ُافػرُض ُـان ُوؿد ُُمْؼباًِل، ُُؿتؾ ُممَـّ بؽثٍر

ُأحَقَجـاُ ُؾام ُظَؼة: ُظـ ُادسؾُؿ َُيِػرَّ ّٓ ُأ اإلشالم

ُُدُبَرُهُ َُيْقَمِئٍذ ِْؿ ُُيَقهل  ـْ ُ}َوَم ُتعاػ: ُؿال فذفؽُافققم،

ُ َّٓ ُإَِػُِؾَئٍةَُؾَؼْدَُباَءُبَِغَضٍبُإِ ًؾاُفِِؼَتاٍلَُأْوُُمَتَحق ًزا ُُمَتَحر 

                                 

 ( أخرجه مسؾم.58)

 ( جاء يف عقون األخبار والِعؼد الػريد عن خالد بن الولقد بال شـد.59)
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َُجَفـَُّؿَُوبِْئَسُ َُوَمْلَواُه
ِ
ُاَّللَّ ـَ َُؿِصُر{ُاْفـِم ،ُ[16]إنػال:

ُافتحامُ ُوظـد ُافؼتال ُيف ُه ْ ُوَصز  ُأمِرك ُمع ؾصابِْر

ُوظقاؿُبُ ُافـك، ُفقازم ُِمـ ُؾادصابرُة افصػغ،

ُُمؿق ُُتْبَؾُغُافصِز ُوٓ ُافـك، ُافصِز ُوظاؿبُة دٌة،

ُافغاياُتُبإماِّن.

 -28-ُالوصية

ُافعدو ُمشاهدة ُفؼقلُ(60)ُيستحبُافتؽبرُظـد :

ُ ُاهلل ُُ☺رشـقل ُخرجقا ُ)خقز( ُرأى حقـام

ُ»(61)بادساِحل :ُ َخِرَبْتُُ-ثالثُمرات-اهللُأـز

ُصباُحُ َُؾَساَء ُؿقٍم ُبساحِة ُكزفـا ُإذا ُإكَّا خقُز:

                                 

 حاس.ي ومشارع األصواق ٓبن الـَّ ( راجع: فتح البار60)

 ( مجع ِمسحاة، وهي: ادِجرفة.61)
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 (56) 

،ُؿالُافـقوي:ُ"ؾقفُاِْشتِْحَبابُافتَّْؽبِرُ(62)«ادـَذريـ

،ُوافتؽبُرُمـدرجُيفُظؿقمُذـرُاهللُ(63)ِظـْدُافؾ َؼاء"

ُادستحبُظـدُافؾؼاء.

ُرشقلُاهللُ وفؽـُظـُأيبُمقشكُإصعريُأنَّ

ُ(64)ـانُيؽرهُرؾعُافصقتُظـدُافؼتالُ☺ ـْ ،ُوَظ

ُ ُافـَّبِل  َُأْصَحاُب اَن ـَ "ُ َُؿاَل: ُُظَباٍد ـِ ُْب ُ☺َؿْقِس

ُ ُِظـَْد ْقَت ُافصَّ ُبـُ(65)ِؼَتاِل"اْفـَيْؽَرُهقَن ُوؿالُظتبُة ،

ُرشقلُ ُظسؽَر ُرأى ُحا ُبدر ُيقَم ُٕصحابِف ربقعَة

                                 

 متػق عؾقه. (62)

 ( يف رشحه عذ مسؾم.63)

 ( حسـه ابُن حجر يف ختريج أذكار الـووي.64)

 ( أخرجه أبو داود والبقفؼي واحلاكم.65)

 ،بالدعاء الصوت رفع كراهقةُ  :الػؼه من احلديث هذا يف": الطزى قالو         

 ."والتابعني الصحابة من السؾف عامة قول وهو
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 (57) 

ُاحلَقَّات" َظ ظقنَُتَؾؿُّ َُيَتَؾؿَّ ُ"أُٓتروَنؿ... ،ُ(66)اهلل:

ُ ُظائشُة َُشِؿَعْت ا ُاجلؿِؾُُ▲وَحّ ُيقَم أصحاهَبا

ُـثرَةُ ُؾننَّ ُافصقاَح: ُُتْؽثُِروا ٓ"ُ ُؿافت: ون ُيَؽز 

ُافػشؾ" ُِمـ
ِ
ُافؾؼاء ُظـد ُهقُ(67)ُافتؽبِر ر ُؾاإلرسا ،

ُافؽّراتُ ُيف ُـان ُما َّٓ ُإ ُآفتحام ُأثـاء ادستحب

ُ.(68)واحلَْؿالت

 -29-ُالوصية

ُتعاػ:ُ ُؿال ُافـَؿْغـَؿ: ُمـ َُصقئًا َُتُغؾَّ ُوأْن إياَك

ُ َُيْقَم َُؽـؾَّ ُبَِؿـا َُيْلِت َُيْغـُؾْؾ ـْ ُاْفـ}َوَمـ ُظؿران:ُِؼَقاَمـِة{ ]آل

                                 

( أي ٓ أصوات هلم، أخرجه ابن عساكر يف تارَيه، وأورده يف عقون 66)

 األخبار والِعؼد الػريد بال شـد.

 ( أورده عـفا يف عقون األخبار، والِعؼد الػريد.67)

 اإلكشا، لؾؼؾؼشـدي. صـاعة ( صبح األعشى يف68)
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 (58) 

،ُوُيروىُظــُابـُظباس:ُ"ماَُطـَفَرُافُغؾقُلُيفُ[161

ُإُٓ ْظُب"اْفـؿقمُؿطُّ ُ.(69)ِؼَلُيفُؿؾقهبؿُافرُّ

 -30-ُالوصية

ُأدَبُاحلربُؾؼال:ُُ ُؾقفا ُفـا ُمـُاهللُمَجََع وصقٌة

ُرواُ ـُ َُواْذ َُؾاْثُبُتقا ُِؾَئًة َُفِؼقُتْؿ ُإَِذا َُآَمـُقا ـَ ِذي ُافَّ َا َُأَيُّ }َيا

َُوَرُشقَفُفُ َ ُاَّللَّ َُفَعؾَُّؽْؿُُتْػِؾُحقَنُ*َُوَأضِقُعقا ثًِرا ـَ ُ َ اَّللَّ

َُوَتْذَهَبُِرُُيُؽْؿُوَُ َُؾَتْػَشُؾقا َُتـَاَزُظقا َٓ َُو ُإِنَّ وا اْصِزُ

ُ} ـَ ابِِري ََُمَعُافصَّ ُ.[46-45]إنػال:ُاَّللَّ

ُاهللُ ُمـُرشقل ُ»☺ووصقٌة ُيفُشبقؾُ: اْؽُزوا

ُوُٓتَُـػرُباهلل،ُُٓتَُــاتؾقنَُمـُـــاهلل:ُتؼ ُْغِدرواُـــــــُغؾُّقا

ُ

                                 

عن حيقى بن شعقد موقوفًا عذ ابن عباس  ( أخرجه اإلمام مالك يف ادوّضل69)

◙. 



 أبو محزة املهاجر                                   (( ألمراء وجنود الدولة اإلسالمية الوصية الثالثينية))       

 (61) 

ُ... ُ.ُ(70)«وُُُٓتَث ؾقا

 -31-ُالوصية

ُافدظاءَُ ُثؿُُافدظاَء ُادممـغ ُٕمر ُافغقِب بظفِر

ُوديـِفُ ُأخقف ُظذ ُـان ـْ ُؾَؿ ُادسؽَغ: ٕخقؽؿ

ُويفُ َحر، ُافسَّ ُيف ُدظقٍة ُمـ َُُيِْرْمف ُؾال مشػؼًا

ُ
ِ
ُافتؼاء ُظـد فا ُوأمهُّ ُإذان، ُوظـد افسجقد،

ػَّغ،ُؿالُافػضقؾُبـُِظقاض:ُ"فقُـانُظـديُ افصَّ

ُؾنكف ُاإلمام: ُيف َّٓ ُإ ُأجعؾفا ُمل ُمستجابٌة إذاُُدظقٌة

ُابـُ ُؾؼبََّؾ ُافعباد"، ُوَأِمـَت َُأْخَصَبتُافبالُد َصَؾَح

ُهذاُؽُرك" ـُ ُ.(71)ادباركُرأَشفُوؿال:ُ"ُُُٓيِْس

                                 

 ( أخرجه مسؾم.70)

أخرجفا ابن عساكر يف تارَيه، وأبو كعقم يف احلؾقة، والزهباري يف رشح ( 71)

 السـة، والاللِؽائي يف أصول آعتؼاد.

* * * 
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ُاءظَُدُُوَُُةٌُؿَُـاتَُِخُ

ـُقا: ُداٍعُؾلم  ُوإِّن 

ُافؾَّفؿُارزؿـلُاإلخالَصُيفُافؼقلُوافعؿؾُ

ْدُرأجلُ ُوَشد  ُافؾَّفؿَُثب ْتـلُظذُاحلؼ 

ُؿؾبلُٕهِؾُضاظتِؽُبؿقاؾؼةُاحلؼُ ُافؾَّفؿَُفغ 

ةُظذُأظدائؽُ ُوارزؿـلُافِغؾظَةُوافشدَّ

ؾارزؿـلُافـشاَطُافؾَّفؿُإِّنُضعقٌػُظـدُافعؿؾُبطاظتؽ:ُ

ُؾقفاُوافؼقَةُظؾقفا،ُوَُٓتعؾـلُمـُافغاؾؾغ

افؾَّفؿُاجعْؾـلُظـَدكُظظقامً،ُويفُكػيسَُوِضْقعًاُوظـدُ

ُ.ُإخقاِّنُُمبقبًاُُمفاباًُ

افؾَّفؿَُأِظْذِّنُمـُإرس،ُوارزؿـلُصفادًةُيفُشبقؾِؽ،ُوُٓ

ة.ُ ُتلخذِّنُظذُِؽرَّ

ُياُُمَؼؾ َبُافؼؾقب.وأحِسـُخاُتتلُيفُإمقِرُـؾ فاُ
ُ

ُأخقـؿُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُأبقُمحزَةُادفاجرُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

لُمـُرمضانُُ ُفؾفجرة1428ُإوَّ
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