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 للكتب وتعليقات عليهادمات قوموقصائد ورسائل قاالت م

 

 ورسائل وقصائدمقاالت 

 للكتب وتعليقات عليهاومقدمات 
 

 املقاالت القصرية 

 اٌخزائغ٠خ ٚلق١خ اٌخٙبص رٛف١ربد فٟ اٌّضأٌخ 
 ْرظوغح عِقب 
 أصئٍخ ٚأحٛثخ ٔبفؼخ ٌىزبة إٌّزض٠بد 
 أِخ اٌغٙبصح 
 ِب ثؼض ٘ز٠ّخ أِغ٠ىب 

  ٟز اٌّٙبحغ ٚؽرج١ٗغاٌِغث١خ ف  
  اٌف١ض٠ٛ اإلصالِٟ»فٟ ث١بْ ذىُ اٌزؾ٠ٛغ، ِغ رؼ١ٍٍك ػٍٝ وزبة» 
  ٚثً اٌغّبِخ فٟ أذىبَ اإلِبِخ»ِمضِخ وزبة» 
 مخ اٌؼغال١١ٓ اٌؼ١ٍ١ّٓغغظ ٚاٌذىُ االٔقّبَ ئٌٝ اٌخ١ 
 ٚرأ١٠ض ؛شاٌّٙبحغ أثٟ ذّزح» رر١خ ٚرمض٠غ ٌٍغ١ز اٌمبئض ٌُ  ٚصػ

 عٙبصح ٌألس١بع األثنبي ..ِظِخ إٌبلؼ اٌجنبي 
 ْفٟ ِضأٌخ اٌزربٌف ِغ اٌؼٍّب١١ٔٓ اٌّؼبعف١ٓ الذزالي اٌؾِٛبي ..رؼ١ٌٍك ػٍٝ ث١ب 
 ٌخٙبصألً٘ ا ،اٌزظاوغ اٌخ١بص» ػٍٝ وزبة ؛اصضٌّضاٌزؼ١ٍمبد ا» 
 اِغأح ٚلؾخ ..ٕذ صبمغْٚث 
 عثبء ٚػزاء فٟ ػبٌِّٟ ِٛع٠زب١ٔب     [ٓػن١خ اهلل ٚأثٟ ٠ر١ٝ ا١ٌٍج١بْ  :ِٓ اٌغ١ش١] 
 ٞرٛح١ٙبد فٟ اٌؼًّ اإلػالِٟ اٌخٙبص 
 ِاألعثؼْٛ فٟ فقً اٌغٙبصح»خ وزبة ِمض» 
  عثبء ٚذضاء.. فٟ اٌفزٝ ػبؽُ»ِمضِخ لؾ١ضح» 
 اٌغصبٌخ اٌجرغ١ٕ٠خ 
  ٓالصْ اٌغ١ز أصبِخ ثٖٔض١ُج ٚذِض .. 
 ِؾنفٝ أثٟ ا١ٌز٠ض» ٔجظح ِٓ ص١غح اٌغ١ز اٌّخب٘ض»  

 

  مشيخ القصرية لشاركات املبعض شيةهتذيات احلوارامل» يف 

 



 

 

 

 

 



 

 

 ًلضٍخ اهجيبز رٌضٍحبد يف املسأنخ اهجشائزٌخ
 

 [٧625رسمٞمع أظمر  ،شأن٤م اعمًٚمؿ»ٟمِمار هذا اعم٘م٤مل ذم ُمٜمتدى  شمؿ]
 

 
 وسمٕمد: --اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف أوٕملماحلٛمد هلل رب 

ئر وذم ومٙمر اعمج٤مهديـ قمٛمقُم٤م يمتٌتٝم٤م ُم٤ًممه٦م ذم شمٜمقير  ومٝمذه شمقوٞمح٤مت ذم ىمْمٞم٦م اجلٝم٤مد ذم اجلزا

راضمٞم٤م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ  ،ووم٘مف اهلل شٟم٤مس اًمٕمٛمر»ُمِم٤مخيٜم٤م وقمٚمامئٜم٤م قمغم وق  ُمٜم٤مىمِم٦م ُم٤م يمتٌف اًمِمٞمخ 

ـٍ ومٛمـ اهلل وطمده وسمتقومٞم٘مف  ؛ًمًداد وطمًـ آدب واًمٕمرض واًم٘مٌقل ًمديف وا ومام يم٤من ومٞمٝم٤م ُمـ طمً

 -ن٤م قمٜمف راضمعأو وقمكم   ن همػم ذًمؽ ومٝمق ُمردود إزموُم٤م يم٤م ،وُمٜمف أؾمتٛمد وقمٚمٞمف أقمتٛمد

 ،وإن يم٤من هٜم٤مك ر  ُمـ ذًمؽ شٟم٤مس»ؾم٤مس هق ُمٜم٤مىمِم٦م ُم٤م يمتٌف اًمِمٞمخ ض إهذا ومل يٙمـ اًمٖمر

وًم٧ًم ٟم٤مـم٘م٤م  ،وًمٞمٕمٚمؿ أ  ٓ أُمثؾ ضمٝم٦م ُمـ اعمج٤مهديـ --تقوٞمح واًمتٜمقير يمام ذيمرتسم٘مدر ُم٤م ىمّمدت اًم

وم٢من أظمٓم٠مت ذم شم٘مرير سمٕمض مرائٝمؿ  ،وإٟمام أيمت٥م ُم٤م أيمت٥م سمح٥ًم ُم٤م أقمٚمؿ وأرى ،ي ضمٝم٦مأرؾمٛمٞم٤م سم٤مؾمؿ 

ُمع  ،ٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ و نمٟم٤م ذم وٚمتٝمؿ ،وأن٤م ُمـ أطم٤ٌمب اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ ،ومٝمق ظمٓم٠مي

 -لم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمدا  واًمّم٤محللم وطمًـ أوئلؽ رومٞم٘م٤ماًمٜمٌٞم

 :اعمٕمٌقد ِؽ ٚمِ ٛمَ اوهذا أوان اًمنموع ذم اعم٘مّمقد سمٕمقن اًم

ئري٦م سمام يِمٌف اعمتـ٠موؾم٠مىمرر هٜم٤م رأجل ذم اعمً قمغم أن أومّمٚمف أو سمٕمْمف سمام يِمٌف اًمنمح ومٞمام  ،خ٦م اجلزا

 -وم٤مىمقل وسم٤مهلل اعمًتٕم٤من ،سمٕمد

ئر قمٜمد اٟمٓمالىمتف ذم ئر يم٤من ضمٝم٤مًدا ُمنموقًم٤مم ود اًمًٚمٓم٤مت احل٤ميمٛم 22 قم٤مم اجلٝم٤مد ذم اجلزا  ؛٦م ذم اجلزا

شمقوّمرت ًمدى اعمًٚمٛملم واًمٓم٤مئٗم٦م اعمج٤مهدة ُمٜمٝمؿ ىمدرة  ،ومٝمق ظمروج سم٤مًمًالح قمغم ؾمٚمٓم٤مت يم٤مومرة ُمرشمدة

وهق إزاًم٦م هذه اًمًٚمٓم٦م  ،وشمقومرت ًمف أؾم٤ٌمب اًمٜمج٤مح ووؾم٤مئؾ اًمقصقل إمم الدف اعمٜمِمقد ،قمٚمٞمف
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ًمٙمـ هذا اعمنموع اًمٙمٌػم طمّمٚم٧م ًمف  --وًم٦م نٙمؿ سمنميٕم٦م اهلل شمٕم٤ممم ُمٙم٤مهن٤مواًمدوًم٦م اًمٙم٤مومرة وإىم٤مُم٦م د

وهذا آٟمحراف وهذه  ،م25وسم٤مًمتحديد ُمٜمذ اًمٜمّمػ اًمث٤م  ُمـ ؾمٜم٦م  ،اٟمتٙم٤مؾم٦م ُمٝمٚمٙم٦م واٟمحروم٧م ُمًػمشمف

وظمالصتٝم٤م أن آٟمحراف وىمع قمغم ُمًتقى اًم٘مٞم٤مدة  ،ول٤م أؾم٤ٌمب وقمٚمؾ ،آٟمتٙم٤مؾم٦م هل ر  داظمكّم ذايت

ومٝم٤م ووالل٤م طمدً طمٞم٨م شمقًّم٧م ىم يمٌػما ذم اًمقىم٧م اًمذي يم٤مٟم٧م اًمدوًم٦م  اٞم٤مدة وم٤مؾمدة ُمٜمحروم٦م وسمٚمغ اٟمحرا

وأن ٟمحـ ذم  --واعمنموع اجلٝم٤مدي سمّمدد أن يٜمجح و ٘مؼ هدومف ،اًمٙم٤مومرة شمقؿمؽ أن شمٜمٝم٤مر سم٤مًمٗمٕمؾ

 -ًمٚمٛمج٤مهديـ وًمٚمج٤مديـ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ عمح٤موًم٦م طمٚمٝم٤م ٤موىمد يمت٧ٌُم ُم٘مؽمطًم  ،ُمِمٙمٚم٦م وأزُم٦م إن ؿمئ٧َم 

 :وأن إمم ر  ُمـ اًمتٗمّمٞمؾ ،اعمختٍمومٝمذا هق 

ومألهن٤م آٟمٓمالىم٦م اًمٕم٤مُم٦م اًمِم٤مُمٚم٦م ًمٚمثقرة اجلٝم٤مدي٦م قم٘م٥م إًمٖم٤م   ؛22وم٠مُم٤م نديدي ٟٓمٓمالىم٦م اجلٝم٤مد سمًٜم٦م 

٦م ىمٌؾ ذًمؽ ٕهن٤م حٚمومل أختٗم٧م إمم أقمامل ُمً ،شاجلٌٝم٦م آؾمالُمٞم٦م ًمالٟم٘م٤مذ»آٟمتخ٤مسم٤مت اًمتل وم٤مزت ا٤م 

 -٤م ًمٞمس ُمـ همريض أنواًمٙمالم ومٞمٝم ،صٖمػمة وأؿمٌف سم٤مًمٗمردي٦م

وىمد  ،ومألنف سمحٛمد اهلل ظمروج قمغم ؾمٚمٓم٤مت يم٤مومرة ويمٗمره٤م يمٗمر ردة ؛ُمنموقم٤م اوىمقزم إٟمف يم٤من ضمٝم٤مدً 

وفمٜمقا سمؾ  ،ُمٚمؽ اعمًٚمٛمقن أو اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل ىم٤مُم٧م سم٤مجلٝم٤مد ُمٜمٝمؿ اًم٘مدرة واعُمٙم٤مٟمٞم٦م ًمٚم٘مٞم٤مم ذم ذًمؽ

اًمٜمٔمر قمام طمّمؾ سمٕمد ذًمؽ ٕنف ذم جْم٤م اًمتٛمٙمـ ُمـ قمدّوهؿ وآٟمتّم٤مر قمٚمٞمف سم٢مذن اهلل )سمٖمض أاؾمتٞم٘مٜمقا 

وشمقوّمرت لذا اخلروج وهذا اجلٝم٤مد اعمًٚمح وهذه اًمثقرة أو اعمنموع اجلٝم٤مدي يمام  ،قمٚمؿ اهلل وطمده(

 :ٟم٘م٤مـمٝم٤م أهؿ ذم وهل ،اًمٜمج٤مح أؾم٤ٌمب ًمف شمقومرت :ىمقلأ --قمؼمت قمٜمف

الئٙمٞم٦م ُم٤م قمٚمٞمف احلٙمقُم٦م ُمـ اًمٙمٗمر واًم :ومٕمغم اعمًتقى اًمنمقمل ،قمداًم٦م اًم٘مْمٞم٦م وُمنموقمٞمتٝم٤م ,٧

وقمغم اعمًتقى إديب  ،ذم ُم٘م٤مسمؾ احلريم٦م آؾمالُمٞم٦م اعمتٛمًٙم٦م سمديٜمٝم٤م اًمداقمٞم٦م امم را٤م ،وُمْم٤مدة اًمديـ

ومم ٤مزت اجلٌٝم٦م آؾمالُمٞم٦م سمدورهت٤م إًمٖم٤م  آٟمتخ٤مسم٤مت اًمتل ومإوم٘مد يم٤مٟم٧م ىمْمٞم٦م  :واًمًٞم٤مد واًمث٘م٤مذم

ٚمقه سمٓمريؼ ؾمٚمٛمل ومل يٌؼ ومٝم١مٓ  ىمقم ُمٜمٕمقا طم٘مٝمؿ اًمذي طمّّم  ؛هؿ قم٤مُمؾأيم٤مٟم٧م هل  ،سم٠مهمٚمٌٞم٦م ؾم٤مطم٘م٦م

)اًمًٚمٓم٤مت( هق اًمذي  أوػ إًمٞمف أن قمدوهؿ ،ومٝمؿ ُمٔمٚمقُمقن وطم٘مٝمؿ ُمٖمتّم٥م ،ٓ اًمٕمٜمػإ لؿ ظمٞم٤مر

 -اًمخ --سمدأ سم٤مًمٕمٜمػ

واًمذي ىمّؾ ٟمٔمػمه ذم دم٤مرب ه٤مصمٚم٦م ذم اًم٘مديؿ  ،ااًمت٠مجٞمد اًمِمٕمٌل اًمٙمٌػم ضمدً  ،وهل صمٛمرة ًمألومم ,2

إن ٟم٦ًٌم  :واعمٕم٤ميش ل٤م أن ي٘مقل سمٙمؾ اـمٛمئٜم٤منطمداث طمتك سم٢مُمٙم٤من آٟم٤ًمن اًمٕم٤مرف سم٤مٕ ،واحلدي٨م
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واًمت٠مجٞمد  ،سمٛمٕمٜمك اًمتٕم٤مـمػ ،ؾمٌٕملم ذم اح٤مئ٦م قمغم إىمؾ ُمـ اًمِمٕم٥م اجلزائري يم٤مٟم٧م ُمع اعمج٤مهديـ

ذلؿ ُمع اعمج٤مهديـ درضم٤مت صمؿ هؿ سمٕمد ذًمؽ ذم إجي٤مسمٞم٦م ُمقىمٗمٝمؿ وسم ،وٟمحق ذًمؽ ---واعمح٦ٌم واًمٗمرح اؿ

وىمد شمّمؾ ٟم٦ًٌم اًمت٠مجٞمد ًمٚمٛمج٤مهديـ إمم ُم٤مئ٦م  ،زائري اًمٙمٌػموذًمؽ ذم هم٤مًم٥م أنح٤م  اًمقـمـ اجل ،ُمتٗم٤موشم٦م

وهل جمتٛمٕم٤مت طميي٦م يمٌػمة ذم اًمٌالد يمٌٕمض أطمٞم٤م  اًمٕم٤مصٛم٦م وسمٕمض  ،سم٤مح٤مئ٦م ذم سمٕمض اعمٜم٤مـمؼ

 -سمٚمدي٤مت اًمٌٚمٞمدة وهمػمه٤م

وهذا ًمف أمهٞم٦م  ،وطمتك اًمدوزم ،شم٠مجٞمد اًمرأي اًمٕم٤مم اًمٕمريب واعؾمالُمل ؛٤مومم أجًْم وهل صمٛمرة ًمأل ,1

 -ُمـ مصم٤مره٤م ذم قمٛمٚمٞم٤مت اًمتٝمري٥م واًمتٕم٤مُمؾ ُمع اخل٤مرج فمٝمر يمثػم

ئر وشم يمٚمف ,6 وشمرايمؿ اعمِمٙمالت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وآضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م  ،وٕمػ اًمٜمٔم٤مم احل٤ميمؿ ذم اجلزا

أوػ إًمٞمف وٕمٗمف أجْم٤م ذم ضمٝم٦م  ،ووم٘مده ًمٚمٛمّمداىمٞم٦م ويمًٌف قمدا  اًمِمٕم٥م ويمراهٞمتٝمؿ اًم٤ٌمًمٖم٦م ،قمٚمٞمف

ومٛمـ ٟم٤مطمٞم٦م شمقوّمره قمغم اًم٘مقات اعمًتٕمدة  ،ظمرى جم٤مورةأ٦م رة اًمٕمًٙمري٦م ًمق ىمقرن طمتك سم٠منٔمٛماعم٘مد

 -أو ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمتجٝمٞمزات واخلؼمات وهمػمه٤م هق وٕمٞمػ ضمدا ،واعمدرسم٦م قمغم ُمقاضمٝم٦م طمرب قمّم٤مسم٤مت

سمؾ  ،وىمد يم٤من ُمقضمقدا ،ويٙمٗمل ذم ذًمؽ اًمٔمـ اًمٖم٤مًم٥م ،وضمقد اًم٘مدرة ًمدى اًمٓم٤مئٗم٦م اعمج٤مهدة ,5

وشمقوّمر ىمدر يم٤مٍف  ،واًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م ،ؿمٞم٤م  أمهٝم٤م: اًمٓم٤مىم٤مت اًمٌنمي٦مومتثٚم٧م قمٜم٤مس اًم٘مدرة ذم أ ،أقمغم ُمٜمف رسمام

واشّم٤ٌمع أؾمٚمقب طمرب  ،ُمـ اًمًالح ُمع إُمٙم٤من احلّمقل قمٚمٞمف سمٖمػم صٕمقسم٦م سم٤مًمٖم٦م ُمـ ـمر. ُمتٕمدد

ومْمال قمـ أن يامرؾمقه أو  ،اًمٕمّم٤مسم٤مت اًمذي ٓ يٕمرومف يمثػم ُمـ ؿمٞمقظمٜم٤م ًمألؾمػ وٓ يتّمقروٟمف رسمام

اًمخ شم٘مض  ---ة: ىمقة صٖمػمة ُمتامؾمٙم٦م ل٤م قم٘مٞمدة وىمْمٞم٦م قم٤مدًم٦مواًمذي ُمٌٜم٤مه قمغم ومٙمر ،يذوىمقا طمالوشمف

ًمٞم٦م وٟمٔمري٦م سم٤مًمتدري٩م وسم٤مًمي قمغم ىمقة يمٌػمة ُمٝمٚمٝمٚم٦م خمٚمخٚم٦م وم٤مىمدة ًمٚمنمقمٞم٦م  شثطمرب اًمؼمهمق»سم٤مت اعمتقا

 -اًمخ --واًم٘مْمٞم٦م اًمٕم٤مدًم٦م

 وؾم٠مذيمر ًمٙمؿ سمحقل اهلل شمٕم٤ممم أنف سم٤مًمٗمٕمؾ يم٤مد وأوؿمؽ واظمٚمقًمؼ أن ي٘مع اعمٔمٜمقن ُمـ هزيٛم٦م اًمدوًم٦م

وهل يمام  ، آٟمتٙم٤مؾم٦م اًمتل طمّمٚم٧مىمدار اًم٤ًمسم٘م٦م اًمتل متثٚم٧م ذمًمقٓ إ ،واهنٞم٤مره٤م وزوال٤م سم٤مًمٙم٤مُمؾ

اٟمتٙم٤مؾم٦م داظمٚمٞم٦م ذاشمٞم٦م ُمـ داظمؾ اًمّمػ آؾمالُمل ٟمٗمًف ومٚمٞم٧ًم هل  ،يت ذطمف إن ؿم٤م  اهلل٠مذت ويأ

هتؿ يمام ئمٜمف وٓ هل ٟمتٞمج٦م ًمْمٕمػ اعمًٚمٛملم وٓ ىمٚم٦م قمددهؿ وقُمدّ  ،هزيٛم٦م ُمـ اًمٕمدو سم٘مقشمف أو ؿمٓم٤مرشمف

 -وٓ طمقل وٓ ىمقة إمم سم٤مهلل ،سمٕمض ُمـ ٓ يٕمرف



 
1058 

 

 

اًمٜمٔم٤مم احل٤ميمؿ أو اًمًٚمٓم٤مت اًمتل نٙمؿ اًمٌالد واًمتل ظمرج قمٚمٞمٝم٤م اعمج٤مهدون وطم٤مرسمقه٤م إن  :وأُم٤م ىمقزم

سم٤مًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م  ، ٙمؿ سمٖمػم ُم٤م أنزل اهلل شٓ ديٜمل»ومٝمق ٟمٔم٤مم قمٚمام  ٓئٙمل  ،هل ؾمٚمٓم٤مت يم٤مومرة

وحم٤مرب  ،وينّمع ُم٤م يِم٤م  ه٤م مل ي٠مذن سمف اهلل شمٕم٤ممم ،ومٙم٤مر اًمٌنمأط ُمـ زسم٤مٓت وذيٕم٦م خمؽمقم٦م وأظمال

ٍل ًمٚمٙمٗم٤مر ُمٜمًٚمخ ُمـ ديـ آؾمالم قمٛمٚمٞم٤م وطم٘مٞم٘م٦مً  ،ًمٚمديـ  -ُمقا

ذم  ٤موٟم٘م٤مؿًم  ٤مهن٤م ىمتٚم٧م سمحثً وٕ ،وٓ أريد أن أدظمؾ هٜم٤م ذم سمح٨م ٟمٔمري لذه اعم٠ًمخ٦م ٕن ل٤م ُمقاوٕمٝم٤م

ًمٙمٜمل ؾم٠مريمز هٜم٤م  ،ًمٗمر. سملم اًمتٞم٤مر اجلٝم٤مدي وسملم ُمـ خي٤مًمٗمٝمؿوهل اعم٠ًمخ٦م اعمحقري٦م ذم ا ،يمؾ ُمٙم٤من

 :وهمػمه يريمزون قمٚمٞمٝم٤م وُمٕمٝمؿ طمؼ وهل شٟم٤مس اًمٕمٛمر»ىمٚمٞمال قمغم ُم٠ًمخ٦م ُمٝمٛم٦م رأج٧م اًمِمٞمخ 

وهؾ أجّد اخلروج قمغم هذه احلٙمقُم٦م وضمٝم٤مده٤م  ،هؾ ىم٤مل سمٙمٗمر اًمٜمٔم٤مم وهذه اًمًٚمٓم٤مت قم٤مملٌ يٕمتّد سمف

 ؟؟صٖم٤مرأو هل اضمتٝم٤مدات ُمـ ـمالب قمٚمؿ  ،قم٤مملٌ 

 --ؽ ومت٤موى وشم٠مجٞمد ُمـ قمٚمام  يم٤ٌمرظمقة قمٜمدهؿ ذم ذًم: إن اعوم٠مىمقل

ئر»أُم٤م ذم    شأمحد ؾمحٜمقن»ومٛمـ اًمٕمٚمام  اًمٙم٤ٌمر اعم١ميديـ ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم ضمٝم٤مدهؿ اًمِمٞمخ  شاجلزا

اجلامقم٦م »اًمذي ىمتٚمتف  ، شحمٛمد اًمًٕمٞمد»وهق ؿمٞمخ اًمِمٞمخ اًمداقمٞم٦م واعمّمٚمح آضمتامقمل اًمٙمٌػم 

رً  شؾمحٜمقن»وىمد طم٤موًم٧م اًمًٚمٓم٤مت اعمرشمدة ُمع اًمِمٞمخ  ،عمٜمحروم٦ما شآؾمالُمٞم٦م اعمًٚمح٦م رً  اُمرا  ،اوشمٙمرا

ـَ اعمج٤مهديـ وم٠مبك  -وُم٤مرؾم٧م قمٚمٞمف وٖمقـم٤م يمٌػمة ًمٙمل يدي

 -وهذا ُمٕمروف ،وأجده η شسمٚمح٤مج قمكم»وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ 

وىمد  25ؾمٜم٦م  شهيم٤مضمل»وىمد ىمتؾ ذم اًمًجـ ذم جمزرة ؾمجـ  ، شخيٚمػ ّذاـمل»وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ 

 -ه اعمِمٝمقرة قمغم أذـم٦م واٟمتنمت ذم اًمٌالد ىمٌؾ اقمت٘م٤مًمف وؾمجٜمفيم٤من أصدر ومتقا 

 -وهٜم٤مك همػمهؿ ُمـ همػم اعمِمٝمقريـ

ئر ًمٞمس ومٞمٝم٤م أن قمٚمام  يم٤ٌمر ُمِمٝمقرون يُمُثر  أقمٜمل ُمـ  ,وىمد يم٤مٟم٧م سمالد قمٚمؿ وقمٚمام ,واجلزا

 - قمؼمة اؿوأُم٤م قمٚمام  اًمًٚمٓم٦م واعمِم٤ميخ اًمرؾمٛمٞمقن )يمجٞمالزم ومح٤م  وأُمث٤ملؿ( ومال ،اعمًت٘مٚملم اعمقصمقىملم

ئر   --ػمه٤م أجدوا اعمج٤مهديـ وأومتقا لؿوهم ،ومٝمٜم٤مك قمٚمام  ذم اعمٖمرب وذم ُمقريت٤مٟمٞم٤موأُم٤م ُمـ ظم٤مرج اجلزا

ئر ذم ًمٞمٌٞم٤م أظمقة قمـ قمٚمام  ذم اًم٤ٌميمًت٤من وذم اجلزيرة وىمد طمٙمك ًمٜم٤م اع جْم٤م أجدوا وٟمٍموا اجلٝم٤مد ذم اجلزا

ؾمامئٝمؿ ح٤م أطمًـ قمدم ذيمر ٞم٤م  ومٛمـ إوٕهنؿ ٓ يزاًمقن أطم ،سم٤مرك اهلل ومٞمٝمؿ ٧225و ٧226ؾمٜمقات 



1059  

  

أُم٤م ُمـ  ،ٕن هذا اًمٙمالم يٗمٞمد ُمـ يٕمرومٜمل ،وًمٙمٜمل قمغم آىمؾ ؾم٠متحدث قمـ ٟمٗمز ومٞمام قمٚمٛم٧ُم  ،شمٕمٚمٛمقن

وًم٧ًم سمّمدد إىم٤مُم٦م  ،يمثر ُمـ ذًمؽأٓ يٕمرومٜمل وم٠من٤م أقمذره ـمٌٕم٤م وُمٕمف طمؼ وأن٤م ٓ أُمٚمؽ ذم وىمتل هذا 

ئري٦م  وم٠من٤م أقمرف مخ٦ًم ُمـ اًمٕمٚمام  ذم --احلج٦م قمغم أطمد ُمقريت٤مٟمٞم٤م هـ يم٤مٟمقا يرون يمٗمر احلٙمقُم٦م اجلزا

ئر ويٜمٍموهنؿ ويذسمقن قمٜمٝم اصمٜم٤من ُمـ  ؛ؿ ويدقمقن لؿ ويٗمرطمقن سم٠مظم٤ٌمرهؿوي١ميدون اعمج٤مهديـ ذم اجلزا

 ,وهذا ًمٚمت٘مري٥م, يم٤ٌمر اًمٕمٚمام  ذم اًمًٕمقدي٦م ُمثال ذم درضم٦م ،ه١مٓ  اًمٕمٚمام  مه٤م ُمـ اًمٕمٚمام  اًمٙم٤ٌمر

وإٓ وم٤مًمٕمٚمؿ ٓ  ،جْم٤مأوـمٌ٘متف )وهذا ًمٚمت٘مري٥م  شٟم٤مس اًمٕمٛمر»٦م اًمِمٞمخ وأظمرون قمغم إىمؾ هؿ ذم ُمرشمٌ

يقزن سم٤مًمٙمٞمٚمق( وًمٞمًقا هؿ سمحٛمد اهلل ُمـ اعم٘مٚمديـ وٓ اعمتٕمّمٌلم ًمٚمٛمذه٥م )اح٤مًمٙمل( سمؾ هؿ ُمتٌٕمقن 

 -ًمٚمدًمٞمؾ ٟم٤مفمرون ذم اعمذاه٥م واحلج٩م

ف وم٤مًمت٘مٞم٧ُم سمف وُمـ مل أدرس قمٚمٞم ،وىمد درؾم٧م سمٛمٜم٦ّم اهلل قمغم سمٕمْمٝمؿ ذم اًمٚمٖم٦م واًمٗم٘م٦م وإصقل

ئر سمقاؾمٓم٦م اًمث٘م٦م اوؾمٛمٕم٧م ُمٜمف سمٜمٗمز إٓ واطمدً   -ُمٜمٝمؿ وم٘مط ؾمٛمٕم٧م يمالُمف ذم اجلٝم٤مد ذم اجلزا

ئر مل ي١ميده اًمٕمٚمام  همػم صحٞمح ومٝمذا  ،مهللا إٓ أن يريد اعٟم٤ًمن اعو٤معَ  ،وم٤مًم٘مقل سم٠من اجلٝم٤مد ذم اجلزا

 -وم٠مبنموا سم٤مًمراطم٦م ،رسمام ًمـ  ّمؾ إمم يقم اًمديـ

 ژڑڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑژاًمّم٤مدىملم ذم ُمٕمٔمؿ سمالد اعمًٚمٛملم  واقمٚمٛمقا أن اًمٕمٚمام 

ىِم٦ٌم لؿ واعمؽمسّمّم٦م لؿ [61]يقٟمس:  ويمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ٓ يٍّمح سم رائف إٓ  ،وُمـ طمٙمقُم٤مهتؿ اعمرا

سم٥ًٌم اعمخ٤موف وآوٓمٝم٤مد واًمتٝمديدات  ،ويتح٤مؿمك أن يٙمت٥م ؿمٞمئ٤م أو يٕمٚمـ ذم اًمٕم٤مُم٦م رأجف ،خلقاّصف

 -ُمٜمٙمؿ قمغم ذيمرومٚمٞمٙمـ هذا  ،واهلل اعمًتٕم٤من

 -اهلل أقمٚمؿ هؾ أمتٙمـ ُمـ ذطمٝم٤م أو ٓ --سم٘مل قمغّم ذُح أؿمٞم٤م 

وهل أيمؼم  شاجلٞم٤م»ؾمالُمٞم٦م اعمًٚمح٦م واٟمحراف اجلامقم٦م اع ،آٟمتٙم٤مؾم٦م اًمتل طمّمٚم٧م ًمٚمٕمٛمؾ اجلٝم٤مدي

يمٞمػ طمّمٚم٧م هذه آٟمتٙم٤مؾم٦م وهذا  ،اًمٙمتؾ واًمتٜمٔمٞمامت اًمتل يم٤مٟم٧م شمٕمٛمؾ قمؼم اًمقـمـ اجلزائري

 ؟وإَٓم مَل اًمقوع سمٕمده٤م ؟صمؿ ُم٤م ٟمت٤مئ٩م ذًمؽ ؟٦مقمغم ُمـ شم٘مع اعم١ًموًمٞم ؟قمٚمٚمٝم٤مأؾم٤ٌما٤م و ،آٟمحراف

واهلل  ،ُمٝمٛم٦م عمـ ووم٘مف اهلل ٤مودروؾًم  ا ًمٙمـ ومٞمف قمؼمً  ،وهق أؿمٌف سم٤مًمت٤مريخ ،وهذا يمالم ـمقيؾ ضمدا

 -اًمقوع أن صمؿ سمٕمد ذًمؽ ،اعمًتٕم٤من

ٝم٤مدي ُمقضمقد ذم اًم٤ًمطم٦م وهل أهؿ يمتٚم٦م وشمٜمٔمٞمؿ ضم شاجلامقم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م ًمٚمدقمقة واًم٘مت٤مل»واًمٙمالم قمغم 
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وُم٤م  ،وسمٞم٤من ُم٤م قمٜمده٤م ُمـ طمؼ وصقاب ،وٟم٘مده٤م ،اًمٙمالم قمغم هذه اجلامقم٦م وشم٘مٞمٞمٛمٝم٤م --ذم هذا اًمقىم٧م

هؾ اجلٝم٤مد ُمنموع  ،وومرص اًمٜمج٤مح أو اًمٗمِمؾ ،أوم٤م. ًمٚمٕمٛمؾ ،قمٜمده٤م ُمـ ظمٓم٠م وسم٤مـمؾ سمح٥ًم ُم٤م ٟمراه

وُم٤م اعمخرج  ؟يمٞمػ احلؾ ؟دووصٚمٜم٤م إمم ـمريؼ ُمًدو ،أم هؾ ٟمحـ ذم أزُم٦م وُمِمٙمٚم٦م ؟أن وُم٤م درضمتف

 ؟اًمٕمٛمكم

واًمذي  ،وىمد يمت٧ٌُم ذم هذا سمِمٙمؾ خمتٍم ذم اىمؽماطمل اًمذي أذت إًمٞمف قمغم اًمرواسمط اعمذيمقرة أقماله

ه أم ٓ يومال أدر ،شٟم٤مس اًمٕمٛمر»مل يٕمّٚمؼ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ  أهة ,اعمٗمروض أنف ىمرأه أو ىمرأه أصح٤مسمف  ؟هؾ ىمرأ

 -وقمٚمؼ اًمِمٞمخ قمغم سمٕمْمٝم٤م شأن٤م اعمًٚمؿ»ت٥م ذم اـمٚمٕمقا قمغم ُم٤م يم ؿٕهن ؛,اًمتحرير ذم ُمقىمٕمف

 

 فصل  
ئر وُم٤م ؿم٤ماٝم٤م ُمـ صمالصم٦م أوضمف رئٞمًٞم٦م طم٥ًم ُم٤م ئمٝمر ُمـ  آقمؽماض قمغم ُمنموقمٞم٦م اجلٝم٤مد ذم اجلزا

 :اقمؽماو٤مت اعمخ٤مًمٗملم

 -أن احلٙمقُم٦م ُمًٚمٛم٦م وٓ ٟمٙمٗمره٤م وٓ جيقز اخلروج قمٚمٞمٝم٤م :إول

 اًم٘مدرة ٕن أو ،اسمتدا  اًم٘مدرة ًمٕمدم إُم٤م ،اًم٘مدرة ًمٕمدم ٞمٝم٤مقمٚم ٟمخرج ٓ وًمٙمـ ،يم٤مومرة أهن٤م ؾمّٚمٛمٜم٤م :اًمث٤م 

 طمرب ُمع احلٙمقُم٦م ذم اًمٌداي٦م وم٢من ذم اًمدظمقل أُمٙمٜمٙمؿ وإن وم٢مٟمٙمؿ ؛ظم٤مدقم٦م اًمٌداي٦م ذم شمٔمٜمقهن٤م اًمتل

 -ويمٚمام ـم٤مًم٧م اًمٓمريؼ يم٤من ُمٔمٜم٦ّم اًمٗمِمؾ ،وؿم٤مّ. ضمدا ،آؾمتٛمرار صٕم٥م

 ،وشمٖمٞمػمه٤م( قمٚمٞمٝم٤م اعمًّٚمح اخلروج) سمذهت٤مُمٜم٤م قمغم شم٘مدرون وأنٙمؿ يم٤مومرة احلٙمقُم٦م أن ؾمّٚمٛمٜم٤م :اًمث٤مًم٨م

وُم٘م٤مشمؾ  ،ٓم٤مع اًمًٌؾواٟم٘م ،اعمٛمتٚمٙم٤مت ذم ه٤مئؾ ودُم٤مر اًمٌالد ظمراب ودوٟمف اضمدً  يمٌػم ُمنموع هذا وًمٙمـ

 -اًمخ --واٟمتٝم٤مك أقمراض ،يٕمٚمٛمٝم٤م إٓ اهلل وإراىم٦م دُم٤م  ٓ ،قمٔمٞمٛم٦م

 

 :ذم يمالم اًمٕمٚمام  شاًم٘مدرة»وُمٕمٜمك ًمٗمظ  شاًم٘مدرة»شمٜمٌٞمف طمقل ُمّمٓمٚمح 

أو آؾمتٓم٤مقم٦م ُمٕمٜم٤مه٤م  ،ٔم٤مهر ُمـ اؾمتٕمامل أهؾ اًمٕمٚمؿ وًمٖمتٝمؿ أهنؿ ي٘مّمدون سم٤مًم٘مدرة أو اًمتٛمٙمـاًم

واعمدًمقل قمٚمٞمف  ،وهق ُمٕمٜمك آؾمتٓم٤مقم٦م اعمنموط ًمقضمقب يمؾ اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمنمقمٞم٦م إو٤مقم٤م ،اعمٕمروف

وأظمقاهت٤م ذم  [264]اًمٌ٘مرة:  ژۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇژسمٜمّمقص اًمقطمل اعمتٙم٤مصمرة يم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 
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(وإذا هنٞمتٙمؿ قمـ أُمر وم٤مضمتٜمٌقه ،تقا ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓمٕمتؿ٠مإذا أُمرشمٙمؿ سم٠مُمر وم): ل اًمٜمٌل ويم٘مق ،اًم٘مرمن
(1)

 

 -وٟمحقه

ُمـ همػم أن يدظمؾ ومٞمف ُمالطمٔم٦م فمـ أو شمٞمّ٘مـ نّمٞمؾ  ،وهذا ُمٕمٜم٤مه جمرد اًمتٛمّٙمـ وإـم٤مىم٦م اًمٗمٕمؾ

 -قمٚمؿأواهلل  ،دوًم٦م وإىم٤مُم٦م دوًم٦م ُمٙم٤مهن٤موهق هٜم٤م ذم ُم٠ًمختٜم٤م إزاًم٦م  ،اعم٘مّمقد

ومٞمجٕمؾ ُمٕمٜم٤مه٤م ذم ُم٠ًمختٜم٤م  ،ومٞمدظمؾ ومٞمٝم٤م اًم٘مٞمد اعمذيمقر ،ًمٞمقم ُمـ يقؾّمع ُمٕمٜمك اًم٘مدرةوُمـ اًم٤ٌمطمثلم ا

ـّ أو شمٞمّ٘مـ طمّمقل اعم٘مّمقد ٤ماعُمٙم٤من اعمذيمقر ُمْم٤مومً  دم طمّمقل ُمٗمًدة أقمٔمؿ شمٞمّ٘مـ قمأو  وفمـ ،إًمٞمف فم

ؼمة و ٙمؿ ومٞمف أهؾ اخل ،وقمغم هذا ومػمضمع ومٞمف إمم احلٙمؿ اًمٕم٤مدّي سم٤معم٘م٤مي٦ًم سم٠مُمث٤مًمف ،صالأُمـ اعمقضمقدة 

 -واًمٕمٚمؿ سمِم٠من احلرب وومٜمقن اًم٘مت٤مل واًمًٞم٤مؾم٦م

د قمٜمد يمؾ ُمتٙمٚمؿ ،وٓ ُمِم٤مطّم٦م ،ومٝمذا اصٓمالح  -ًمٙمـ يٜمٌٖمل اًمتٜمٌف ًمٚمٛمرا

 ،قمغم أن ذط قمدم شم٠مدي٦م اخلروج إمم ُمٜمٙمر أيمؼم ُمـ اعمقضمقد ذم إصؾ هق ذٌط ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ومٞمام أقمٚمؿ

ومال هؿ أزاًمقا اًمٙم٤مومر  ؛ًتٙمٛمٚملم اًم٘مدرة: أن خيرج اعمج٤مهدون قمغم احلٙمقُم٦م اًمٙم٤مومرة وهؿ همػم ُموصقرشُمفُ 

ورسمام ازداد  ،سمؾ سم٘مل اًمٙم٤مومر واؾمتٛمر ،وٓ هؿ أراطمقا اًمٜم٤مس وطم٤مومٔمقا قمغم اعمّم٤مًمح اعمقضمقدة قمغم ىمٚمتٝم٤م

 -ومٞمٌ٘مك ُم٤م طمّمؾ ُمـ ىمتؾ ودُم٤مر واٟمتٝم٤مٍك وهمػمه ُمٗم٤مؾمد إو٤مومٞم٦م ،٤مىمقة ومتّٙمٜمً 

 ،يتٗمّرغ ىمٚمٞمال ًمٌحثٝم٤م ونريره٤م سمٕمض اعمِم٤ميخ ٧مومٚمٞم ،حرير هذه اعم٠ًمخ٦م سمِمٙمؾ واٍف وأن٤م أنّمح سمت

 ووم٘مف اهلل وؾمدده شٟم٤مس اًمٕمٛمر»ن ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم سمٕمض ُم٤م ورد ذم يمالم اًمِمٞمخ وًمٜمنمع أ

ئر ُمٜمح٤مزون قمـ اًم٘مت٤مل»: ىمقًمف سمؾ يديٜمقٟمف ُمـ أول ُم٤م وىمع  ،ويمثػم ُمـ اًمدقم٤مة وـمالب اًمٕمٚمؿ ذم اجلزا

 ـها شومل يٙمقٟمقا جمٛمٕملم قمٚمٞمف

 -ؾمٞم٠ميت اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف

وأذيمر ُمـ يزقمؿ أن اًمقاىمع ومرض قمٚمٞمف ذًمؽ سمح٤مل اعمًٚمٛملم ذم ُمٙم٦م مل يٜمٓمٚمؼ اعمًٚمٛمقن إمم »: ىمقًمف

 ـها شومٙم٤مٟمقا ي١مُمرون سم٤مًمّمؼم --رىمريش ومل ي٘مقًمقا ومرض قمٚمٞمٜم٤م هذا إُم

وم٘مد يٙمقن وضمٝمف أنف قمغم ؾمٌٞمؾ  ،وم٢من يم٤من ىمد ىم٤مًمف سمٕمْمٝمؿ ؛هذا ًمٞمس ُمـ قمٛمدة ىمقل اعمج٤مهديـ

وُمرادهؿ أن اًمٕمدّو مل يؽمك لؿ جم٤مٓ وٓ  ،ٛمدة ذم اعم٠ًمخ٦م سمؾ ومْمٚم٦موًمٞمس هق قم ،آؾمتئٜم٤مس واعمٕم٤مودة

                                      
 (-١266صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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سمؾ سمدأهؿ سم٤مًمٕمدوان سم٤مًمًجقن واًمت٘متٞمؾ واحلرب وه٤مرؾم٦م اًمٕمٜمػ ويم٤من ًمف ؾمٌؼ عمس  ،ومرص٦ًم ًمٚمدقمقة

 ذم ىمّمٞمدٍة ًمف ]ُمـ اعمت٘م٤مرب[ شسمـ طمجر»اًمزٟم٤مد يمام ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمداقمٞم٦م اعمج٤مهد اًمِمٞمخ قمكم 

 شمااااااااااااااااااااااداقمقا حلاااااااااااااااااااااارب وىمٛمٜماااااااااااااااااااااا٤م ًمًااااااااااااااااااااااٚمؿٍ 

  
 ومٙماااااااااااااااااا٤من لااااااااااااااااااؿ ؾمااااااااااااااااااٌُؼ عمااااااااااااااااااس اًمزٟماااااااااااااااااا٤مدِ 

  

 وهل ىمّمٞمدة ـمقيٚم٦م ُمٓمٚمٕمٝم٤م

 رُمااااااااااااااااااااااُز هااااااااااااااااااااااذي اًمااااااااااااااااااااااٌالد شمتزىمٞماااااااااااااااااااااادةُ »

  
 ضمٌااااااااااااااااااااااااااااااا٤مٌل رواٍس ىماااااااااااااااااااااااااااااااالُع اجلٝمااااااااااااااااااااااااااااااا٤مدِ 

  

وُم٠ًمخ٦م اًمٕمٝمد اعمٙمل وآطمتج٤مج ا٤م  ،صح٤مسمف ذم ُمٙم٦مأو  وىمد يمرر اًمِمٞمخ آطمتج٤مح سمح٤مل اًمٜمٌل

 -يمثػما  وىمد سمحث٧م ،وٓ أريد اًمتٓمقيؾ ا٤م هٜم٤م ،قمغم هذا اًمٜمحق ومٞمٝم٤م سمح٨م

وُمع أ  ًم٧ًم هـ يرى شمٕمٓمٞمؾ هذا احلٙمؿ اًمٕمٔمٞمؿ ]يٕمٜمل اًمتٙمٗمػم[ وًمٙمـ شمٜمزيؾ هذا احلٙمؿ »: ىمقًمف

 -( ـها--قاىمع ٓ ُيؽَمك ًمٙمؾ ـم٤مًم٥م قمٚمؿقمغم اًم

ئر أو  !أو ٓاًمٜمٔم٤مم احل٤ميمؿ ومٞمٝم٤م هؾ هؿ يمٗم٤مر  ُمرة صم٤مٟمٞم٦م اًمِمٞمخ يتح٤مؿمك اًمتٍميح سمرأجف ذم طمٙم٤مم اجلزا

ًمٙمٜمٜم٤م ٟمرومض اًمتٚمٌٞمس واًمتٕمٛمٞم٦م ذم اًمقىم٧م  ،٤م قمـ ُمراقم٤مة أؾم٤ٌمب أُمٜمٞم٦م ُمثالوٟمحـ ٟمٕمذره إذا يم٤من ذًمؽ ٟم٤مدم

 يًٚمؿ ,أدسمف ًمرومٞمع,واحلؼ أن اًمِمٞمخ  ،ومٚمٚمٜم٤مس اضمتٝم٤مداهتؿ ،ويمقٟمف مل هيده اضمتٝم٤مده إمم شمٙمٗمػمهؿ --ٟمٗمًف

 -همػم ٓ ورأجف ٟمّمٞمحتف هل هذه أن يمثػما  ويٙمرر اضمتٝم٤مداهتؿ ًمإلظمقة

 ـها شـ ذوط اخلروج قمغم احل٤ميمؿ اًمٙم٤مومرقا أن اًم٘مدرة ذط ُمواًمٕمٚمام  ندصمقا قمـ هذا وسمٞمٜم»: ىمقًمف

وم٤محل٤ميمؿ اًمٙم٤مومر وإن ن٘مؼ يمٗمره ٓ جي٥م اخلروج قمٚمٞمف إّٓ إذا صمٌت٧م اًم٘مدرة أو »: وىمقًمف سمٕمد

وم٢من اًمنميٕم٦م ضم٤م ت سمتحّمٞمؾ اعمّم٤مًمح  ؛ػمه سمٛمٗمًدة ٓ شمتٕمدى ُمٗمًدة سم٘م٤مئفآؾمتٓم٤مقم٦م قمغم شمٖم

واًمتل  ،أهؿ ُم٤م ضم٤م ت اًمنميٕم٦م سمحٗمٔمف اًميوري٤مت اخلٛمس وُمـ ،وُمٜمع اعمٗم٤مؾمد وشم٘مٚمٞمٚمٝم٤م ،وشمٙمٛمٞمٚمٝم٤م

 وظم٤مص٦م إن يم٤مٟم٧م ،أن شمٕمتؼم قمٜمد اعم٘م٤مي٦ًم سملم اعمٗم٤مؾمدٓ سمد  ٤مومٝمذه وٞمٕمً  ،ُمٜمٝم٤م اًمٜمٗمس واح٤مل واًمٕمرض

 -ـها شاعمٗم٤مؾمد ُمتح٘م٘م٦م واعمّم٤مًمح ُمتقمه٦م

 :وهٜم٤م أُمقر ،هذه قمقدة إمم ُم٠ًمخ٦م اًم٘مدرة ُمرة أظمرى

ز قمـ ومامذا ش--جي٥م ٓ» ىمقًمف –أ   إهمٚم٥م ذم وصقرشمف ،هذا ذم يٗمّّمٚمقن واعمج٤مهدون ؟اجلقا

 -ٜمع واعضم٤مزة سمح٥ًم اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد وٟمحق ذًمؽاعم ومٞمٕمتقره٤م ،اًمٗمردي٦م وؿمٌف اًمٗمردي٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت

 احل٤ميمؿ هذا حم٤مرسم٦م ٟمًتٓمٞمع ٟمحـ :سم٠مس أوزم اًمٌٚمد أهؾ ُمـ و٤مقم٦م ًمٙمؿ ىم٤مل ًمق: ي٘م٤مل صمؿ –ب 
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 اعمئ٤مت ُم٘متؾ إمم شم١مدي ؾمقف( وذىمتٛمقا  قمٚمٛمتؿ ُم٤م إٓ احلرب وُم٤م) احلرب هذه أن ٟمٕمٚمؿ ًمٙمـ ،وشمٖمٞمػمه

ُمًٚمٛملم وىمد يٙمقٟمقن  نضمٜمقد اًمٓم٤مهمقت )ىمد يٙمقٟمق ـُم وأٓف ،اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ وأٓف سمؾ

( وؾمت١مدي إمم ظم٤ًمئر ُم٤مدي٦م يمٌػمة ضمدا ذم اعمٛمتٚمٙم٤مت اًمٕم٤مُم٦م واخل٤مص٦م شم٘مّدر سمٛمئ٤مت اعمٚمٞم٤مرات ُمـ ايمٗم٤مرً 

: ٟمًتٞم٘مـًمٙمٜمٜم٤م ذم ا !!اًمدوٓرات ـمٌٕم٤م قمغم ومرض اًمت٘مقى واًمّمد. واخلؼمة  ،ًمٜمٝم٤مي٦م ٟمٔمـ )ورسمام ىم٤مًمقا

 ؟؟؟ومام شم٘مقًمقن --واًمداراؾم٦م اًمقاقمٞم٦م اًمٙم٤مومٞم٦م( ٟمٔمـ أن اًمٖمٚم٦ٌم واًمٜمٍم ًمٜم٤م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم

ٌح ُمٜمقط  وىمد ٟمّص أهؾ اًمٕمٚمؿ قمغم أن اخلروج قمغم احل٤ميمؿ وإن»: وىمقًمف سمٕمد سمدر ُمٜمف يمٗمر سمقا

 -ـها ش--سم٤مًم٘مدرة

أن ُمـ ىمدر ومٚمؿ خيرج طمٞمٜمئٍذ قمغم  :إهنؿ اؿمؽمـمقا اًم٘مدرة ًمٚمقضمقب )وضمقب اخلروج( وُمٕمٜم٤مهي٘م٤مل: 

ُمً  ،احل٤ميمؿ ومل يٜم٤مسمذه ومل يًع ذم ظمٚمٕمف وإزاًمتف  -ُمًتحؼ  ًمٚمٕم٘م٤مب ،( ومصمؿٌ ؟)ُم٤م درضمتف ٤مومٝمق ُمرشمٙم٥ٌم طمرا

ؿ أي هؾ جيقز ًمٖمػم اًم٘م٤مدر )قمغم شمٖمٞمػم احل٤ميم ؟هؾ جيقز ؟ومٞم٘م٤مل هٜم٤م: ومٕمغم همػم ؾمٌٞمؾ اًمقضمقب

 ؟اًمٙم٤مومر سمحٙمؿ اًمٕم٤مدة( أن خيرج

ُمث٤مًمف: ًمق ظمرج رضمٌؾ ُمـ مطم٤مد  ،؟ًمٙمـ هؾ جيقز ًمف ،وأنف يًٕمف اًم٘مٕمقد ،قمٚمٛمٜم٤م أنف ٓ جي٥م قمٚمٞمف

إُم٤م سمتٗمجػم ٟمٗمًف ُمٕمف )قمٛمٚمٞم٦م  ،ذم يقم ُمـ أج٤مم زيٜمتف واطمتٗم٤مٓشمف وىمتٚمف اًمٜم٤مس قمغم اًم٘مذاذم ُمثاًل 

 وميب اًم٘مذاذم وطمرؾمف وُمقيمٌف وىم٤مشمٚمٝمؿ اؾمتِمٝم٤مدي٦م( أو سم٠من وم٤مضم٠مه سمرؿم٤مش يمالؿمٜمٙمقف أو سمٞمٙم٤م ُمثال

ويمؾ ذًمؽ ىمد وىمٕم٧م سم٤مًمٗمٕمؾ أُمثٚمتف يمام  !!إمم أن ىُمتَِؾ ؾمقا  فمِٗمر سمٌٖمٞمتف وسمٖمٞمتٜم٤م وىمتؾ اًمٓم٤مهمقت أو مل ئمٗمر

 ؟ومام شم٘مقًمقن ،شمٕمرومقن

 -ـها شومٚمٞم٠مت سمدًمٞمؾ ,إمم ىمقًمف:, --روج سمٖمػم ىمٞمد أو ذط ومٛمحّؾ ٟمٔمروأُم٤م اًمزقمؿ سمجقاز اخل» :وىمقًمف

 -وهل همػم ُم٠ًمخ٦م وضمقب اخلروج ،واعمج٤مهدون لؿ ومٞمٝم٤م شمٗمّمٞمؾ يمام ُمرّ  ،ؾ آضمتٝم٤مدهذه ُمـ ُم٤ًمئ

جٜم٤م اعمٗم٤موًمق ٟمٔمرٟم٤م إمم »: ىمقًمف ئر ًمرأ وم٘متؾ اًمٜمٗمقس اعمٕمّمقُم٦م  ؛ٞمٜم٦م واوح٦مسم دؾمُم٤م طمدث ذم اجلزا

يمؾ هذه ضوري٤مت سمؾ  ،واٟمتٝم٤مك إقمراض اعمحّرُم٦م ُمٗمًدة ،وإهدار إُمقال اعمّمقٟم٦م ُمٗمًدة ،ُمٗمًدة

 -ـها شـ سمحٗمٔمٝم٤مضم٤م  اًمدي

 -اجلقاب ُمٕمروف ؟هؾ هل ُمـ ومٕمؾ اًمٓم٤مهمقت أو ُمـ ومٕمؾ اعمج٤مهديـ ؟هـ وىمٕم٧م هذه اعمٗم٤مؾمد

 -وخمتٍمه أوضمف ،ومٝمذا ضمقاسمف ذم همػم هذا اعمقوع -!ومام سم٘مل إٓ أن ي٘م٤مل: ًمٙمـ أنتؿ شمًٌٌتؿ ومٞمٝم٤م
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 ٤مون طمرسمً أتريد ،وهذه هل احلرب ،وداظمٚمقن ذم طمرب قمغم طمّؼ  ،أنٜم٤م ىم٤مئٛمقن سمٕمٛمؾ ُمنموع :أطمده٤م

 ؟سمال دُم٤مر ودُم٤م  وأؿمال 

أن اعمٗم٤مؾمد ذم اًمديـ وإنٗمس وإقمراض وهمػمه٤م اًمتل شمٜمت٩م قمـ طمٙمؿ اًمٓم٤مهمقت  :وصم٤مٟمٞمٝم٤م

ر ؾمٚمٓمتف أوٕم٤مف أو هؾ  --ومٝم٤مهل إقمراض أُم٤مُمٙمؿ ،ٕم٤مف ُم٤م شمرون ُمـ دُم٤مر حم٤موًم٦م ظمٚمٕمفواؾمتٛمرا

أخؿ شمروا دور  ؟ٜم٤م وأضمٞم٤مًمٜم٤مأخٞمس اًمٓم٤مهمقت يمؾ يقم سمقؾم٤مئٚمف اعمتٕمددة يٗمًد سمٜم٤مشمٜم٤م وؿم٤ٌمسم ؟هل ُمّمقٟم٦م

سمٕمف واعقمالم واًمري٤مو ٤مت اًمٜم٤ًمئٞم٦م واًمٌح٤مر واًمًٞم٤مطم٦م اًمدقم٤مرة اعمرظّمّم٦م واًمٗمٜم٤مد. اًمٕم٤مهرة واًمٗمـ وشمقا

أخؿ شمروا اًمٓمقاهمٞم٧م يمٞمػ يدظمٚمقن سمالدٟم٤م وأبٜم٤م  ؿمٕمٌٜم٤م ذم طمروب ضم٤مهٚمٞم٦م ظم٤مهة ُمـ أضمؾ  ؟وو

أبٜم٤م  ًمٞمٌٞم٤م ذم طمرب أوهمٜمدا وم٠ميمٚمتٝمؿ هذا اًم٘مذاذم أدظمؾ  ؟يمراؾمٞمٝمؿ وضمؼموهتؿ ومٞمٛمقشمقن ومٞمٝم٤م سم٤مٔٓف

وًمق  !!وُم٤م طمرب شمِم٤مد قمٜمٙمؿ سمٌٕمٞمد ،اًمتامؾمٞمح قمغم وٗم٤مف ُمًتٜم٘مٕم٤مت اًمٌحػمات اًمٙمؼمى وأدهم٤مل٤م

ئر ذم طمرب ُمع ومامذا ؾمٞمٗمٕمؾ اًمِمٕم٥م اًم٤ٌمئس  ؛وىمد يم٤مدت ذم سمٕمض اعمرات ،اعمٖمرب دظمٚم٧م اجلزا

طم٥ّم اًمدٟمٞم٤م ويمراهٞم٦م ) ،ومّرواوُمـ اعمقت  ،ؾمٌٞمؾ اًمٓم٤مهمقتوُمِم٤ميخ اًمًٓم٤من إٓ اًمٓم٤مقم٦م واعمقت ذم 

(اًم٘متؾ
(1)

- 

وطمٞم٨م وضمدت ومال ٟمٔمر إمم  ،اعمٗم٤مؾمد يمؾ ُمـ أقمٔمؿ اًمٓم٤مهمقت طمٙمؿ سمٌ٘م٤م  اًمديـ ُمٗمًدة أن :وصم٤مًمثٝم٤م

 -سم٤مىمل اعمٗم٤مؾمد وهذا يٙمٗمل

وم٢من إشمالف إُمقال ذم احلرب  ؛اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م واىمٕم٦م ُمـ اعمج٤مهديـوأُم٤م إن يم٤مٟم٧م شمٚمؽ اعمٗم٤مؾمد 

وإصؾ ومٞمٝم٤م  ،دُم٦م احلرب وهذه ُم٠ًمخ٦م ُم٘مررة ُم٤ٌمطمثٝم٤م ذم وم٘مف اجلٝم٤مدُمنموع سم٘مدره طملم يٙمقن ذم ظم

 ]احلنم[ ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤژىمقًمف شمٕم٤ممم: 

ذم سمٜمل اًمٜمْمػم وومٕمؾ اًمٜمٌل 
(2)

- 

ئر وسملم اًمٌالد إظمرى اًمتل أجدشمؿ ومٞمٝم٤م اجلٝم٤مد يم٠مومٖم٤مٟمًت٤من  :صمؿ ي٘م٤مل ُم٤م اًمٗمر. ذم هذا سملم اجلزا

ئر وهمػمه٤موأنتؿ  ؟واًمٕمرا. وومٚمًٓملم  -شمرون اخلراب ذم ومٚمًٓملم أوٕم٤مف ُم٤م شمروٟمف ذم اجلزا

ُم٤م يذيمروٟمٜم٤م سم٠من  ا وهل أنٜم٤م ٟمرى ُمِم٤مخيٜم٤م يمثػمً  ،ُمـ طم٘مٜم٤م أن ٟمٌدي ُمالطمٔم٦م ُمٝمٛم٦م :وذم إظمػم

                                      
 ( سمٚمٗمظ: )-- ويمراهٞم٦م اعمقت( وصححف إًم٤ٌم -622١دي٨م اذا اًمٚمٗمظ، وًمٙمـ ضم٤م  ذم: ؾمٜمـ أيب داود )هذا احلمل أىمػ قمغم  (٧)

 -شطمر. ٟمخؾ سمٜمل اًمٜمْمػم وىمٓمع» :أنف  ( قمـ اًمٜمٌل2124صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)



1065  

  

 ،وهذا يمالم صحٞمح ،نٗمس وؾم٤مئر اخلٛمس هل ضوري٤مت ضم٤م  اًمديـ سمحٗمٔمٝم٤مإُمقال وإقمراض وإ

سمام ومٞمٝم٤م  ،اًم٤ٌمىمٞم٤متذم اعم٠ًمخ٦م وهق أن طمٗمظ اًمديـ ُم٘مّدم قمغم ؾم٤مئر  ًمٙمـ مل ٟمرهؿ يريّمزون قمغم ومرٍع ُمٝمؿٍ 

وم٘مف ٤مومٚمؿ ٟمَر شمٓمٌٞم٘م٤م واوحً  ؛اًمٜمٗمس  -لذا اعمٌدأ ذم يمالم اًمِمٞمخ وُمـ يقا

وىمد ظمرج سمٕمض اعمًٚمٛملم ذم سمٕمض سمالد اهلل قمغم سمٕمض احلٙم٤مم اًمذيـ يم٤مٟمقا يديٜمقن سمديـ »: ىمقًمف

 -ـها ش--اًمٌٕم٨م همػم أهنؿ مل  ًٌقا اًمٕمقاىم٥م

تل وىمٕم٧م ىمٌؾ ؾمٜمقات جيد وُمـ شم٠مُمؾ ذم أطمداث سمٕمض اًمدول اعؾمالُمٞم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًم»ىمقًمف: و

 -ـها شُمّمدا. ذًمؽ

وُم٤م  ،طمداث مح٤مة ذم أواظمر اًمًٌٕمٞمٜمٞم٤مت وأوائؾ اًمثامٟمٞمٜمٞم٤متأِمػم اًمِمٞمخ إمم اجلٝم٤مد ذم ؾمقري٤م وي

واعمح٤موٓت وىمد رأجٜم٤م ُمقاىمػ اًمٜم٤مس إزا  هذه اًمتج٤مرب  ،طمّمؾ ذم ُمٍم وهمػمه٤م ذم اًمًٜملم إظمػمة

ن إُم٤م ٕن احلٙم٤مم ُمًٚمٛمق ،صالأومٌٕمْمٝمؿ يرى أهن٤م همػم ُمنموقم٦م  ؛اًمتٖمٞمػمي٦م اجلٝم٤مدي٦م قمغم أنامط ُمتٕمددة

وسمٕمْمٝمؿ ُمع شمًٚمٞمٛمف سمٙمٗمر احلٙم٤مم  ،ظمرى ه٤م شم٘مدم اعؿم٤مرة إًمٞمفأؾم٤ٌمب وإُم٤م ٕ ،وٓ جيقز اخلروج قمٚمٞمٝمؿ

ا أؿمٌف سم٤مًمٕم٨ٌم ٕنف ي١مدي إمم دُم٤مر يرى أن هذ ،يرى أن شمٙمٗمػمهؿ ُم٠ًمخ٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمالضمتٝم٤مد ,قمغم إىمؾ,أو 

ورضمقع اًمدقمقة  ،وشمٕمّٓمؾ ُمِم٤مريع اًمدقمقة وإقمامل اخلػمي٦م ،وظمراب وُم٘م٤مشمؾ ه٤مئٚم٦م ووٞم٤مع أقمراض

 ،وهذه اًمتج٤مرب اًمٗم٤مؿمٚم٦م ذم يمذا ويمذا أُم٤مُمٙمؿ ،( وٓ ي١مدي إمم ٟمتٞمج٦م سمح٤مل!ؾمٜملم إمم اًمقرا  )يمذا

ام ُمع دَ وٓ ٟمدظمؾ ذم ِص  ،ال٤مُمش اعمت٤محواحلؾ هق اًمدقمقة اًمًٚمٛمٞم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم واًمتحرك ذم 

وشمٙمقن إُم٦م قمغم أتؿ  ،وٓ ٟمًتٗمّز أقمدائٜم٤م ىمٌؾ أن ٟمًتٕمد وٟم٘مقى وٟمحّّمؾ اًم٘مقة اعمٙم٤مومئ٦م ًمف ،اًمٓمقاهمٞم٧م

ُم٤م احلٙمقُم٤مت إٓ ُمـ و ،ورسمام ٓ ٟمحت٤مج إًمٞمف ٕن إُم٦م ؾمتّمٚمح سمّمالح أومراده٤م ،آؾمتٕمداد ًمٚمجٝم٤مد

د إُم٦م  -اًمخ --أومرا

وىمًؿ ُمـ اًمٜم٤مس يرى أن اخلروج قمغم هذه احلٙمقُم٤مت ضم٤مئز ذم إصؾ  ،لْمَ سَملْمَ وهٜم٤مك مرا  أظمرى سمَ 

ًمٙمـ وىمٕم٧م أظمٓم٤م  وؾمق  شمٍّمف طم٤مل دون اًمٜمج٤مح سم٤معو٤موم٦م إمم ظمذٓن اخل٤مذًملم  ،وهق ضمٝم٤مد ُمنموع

 -ُمـ اعمًٚمٛملم وُمٜمٝمؿ ذم يمثػم ُمـ احل٤مٓت ـم٤مئٗم٦م اًمٕمٚمام  أو سمٕمض هذه اًمٓم٤مئٗم٦م

 سمٕمض هذه اعمح٤موٓت مل يٙمقٟمقا اؾمتٙمٛمٚمقا اًم٘مقة واًم٘مدرة اًمتل ا٤م وُمٜمٝمؿ ُمـ يرى أن اعمج٤مهديـ ذم

 -وسم٤مًمت٤مزم همٚمٌٝمؿ قمدوهؿ ،يتٛمٙمٜمقن ُمـ شمٖمٞمػم اًمٜمٔمؿ اًمٙم٤مومرة
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ج٤من إظمػمان جمٛمققمٝمام ذم احل٘مٞم٘م٦م ىمقل واطمد يمؾ سمٚمٍد ويرى أصح٤مسمف أن يمؾ طم٤مًم٦ٍم و ،وهذان اًمرأ

ع اخلروج قمغم احل٤ميمؿ ؛يٜمٔمر ومٞمٝم٤م وشمدرس قمغم طمدة وفمٜمٜم٤م ن٘مٞمؼ الدف  ،ووضمدٟم٤م اًم٘مدرة ،ومحٞم٨م ُذِ

 ،وطمٞم٨م يم٤مٟم٧م اًمٔمروف شم٤ًمقمد ،وقمـ شمِم٤مور ،٤مسمٕمد اًمدراؾم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م ُمـ ٟم٤مس ُمقصمقىملم ُمٕمروم٦ًم وديٜمً 

 -ومٚمٜمتقيمؾ قمغم اهلل ،وري٤مح اًمٜمٍم ه٤مسّم٦مً 

وهق ىمقل ُمـ قمرومٜم٤م ُمـ  ،وهق احلؼ إن ؿم٤م  اهلل ،وهذا اًم٘مقل هق أقمدل إىمقال وأوؾمط اعمقاىمػ

ومٛمٜمٝمؿ وقمغم رأؾمٝمؿ اًمِمٞمخ اجلٚمٞمؾ واًمزقمٞمؿ  ،اجلٝم٤مدي٦م ورُمقزه٤م وقمٚمامئٝم٤م وـمٚمٌتٝم٤م ىمٞم٤مدات اجلامقم٤مت

 شأيب طمٗمص اعمقريت٤م »وأصح٤مسمف ُمثؾ اًمِمٞمخ اًمديمتقر  ،أجده اهلل شأؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن»اعمج٤مهد اًمٜمٌٞمؾ 

وهمػمه طمٗمٔمٝمؿ  شأيب اعمٜمذر اًم٤ًمقمدي»وؿمٞمقظمٝم٤م ُمثؾ اًمِمٞمخ  شاجلامقم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م ذم ًمٞمٌٞم٤م»وُمٜمٝمؿ  ،وهمػمه

 -وؾم٤مئر ىمٞم٤مدات اعمج٤مهديـ ذم يمؾ ُمٙم٤من ،هللا

 

وٓ جيقز اخلروج قمغم وٓة إُمقر وؿمؼ اًمٕمّم٤م إٓ إذا »ٕمزيز سمـ سم٤مز: قمٌد اًموىم٤مل اًمِمٞمخ »ىمقًمف: 

 ،ويًتٓمٞمٕمقن سمخروضمٝمؿ أن يٜمٗمٕمقا اعمًٚمٛملم ،وضمد ُمٜمٝمؿ يمٗمر سمقاح قمٜمد اخل٤مرضملم قمٚمٞمف ُمـ اهلل سمره٤من

 ا أُم٤م إذا يم٤مٟمقا ٓ يًتٓمٞمٕمقن ومٚمٞمس لؿ اخلروج وًمق رأوا يمٗمرً  ،٤محل٦موأن ي٘مٞمٛمقا دوًم٦م ص ،وأن يزيٚمقا اًمٔمٚمؿ

طًم  وًمٙمـ إذا يم٤مٟم٧م  ,ٕن ظمروضمٝمؿ يي اًمٜم٤مس ويٗمًد إُم٦م ويقضم٥م اًمٗمتٜم٦م واًم٘متؾ سمٖمػم احلؼ ؛٤مسمقا

يٜمٗمذ أُمر  ٤مص٤محلً  ٤مقمٜمدهؿ اًم٘مدرة واًم٘مقة قمغم أن يزيٚمقا هذا اًمقازم اًمٙم٤مومر ومٚمٞمزيٚمقه وًمٞمْمٕمقا ُمٙم٤مٟمف واًمٞمً 

طًم  ا ٞمٝمؿ ذًمؽ إذا وضمدوا يمٗمرً ومٕمٚم ،اهلل وقمٜمدهؿ ىمدرة قمغم ٟمٍم احلؼ  ،قمٜمدهؿ ُمـ اهلل ومٞمف سمره٤من ٤مسمقا

شإجي٤مد اًمٌديؾ اًمّم٤مًمح وشمٜمٗمٞمذ احلؼو
(1)

 -( ـها

قم٤ٌمرة دىمٞم٘م٦م  ،شٜمد اخل٤مرضملم قمٚمٞمف ُمـ اهلل سمره٤منقم»وم٘مقًمف:  ؛هذا يمالم دىمٞمؼ ُمـ اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز 

 -وشمًتٖمٜمل قمـ اًمتٕمٚمٞمؼ ،يمام شمرى

 ،اًمخ ش--يّي اًمٜم٤مس ويٗمًدٕن ظمروضمٝمؿ  ،يم٤مٟمقا ٓ يًتٓمٞمٕمقن ومٚمٞمس لؿ اخلروج أُم٤م إذا»وىمقًمف: 

ز اخلروج»قمغم اًمتٗمّمٞمؾ اًمذي ىمّدُمتف ذم ومرع هذا ُمٜمّزل   -واهلل أقمٚمؿ شضمقا

اًمتٛمّٙمـ ُمـ إزاًم٦م احل٤ميمؿ اًمٙم٤مومر  :: واوح ُمـ يمالم اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز أن ُمٕمٜمك اًم٘مدرةُمالطمٔم٦م

                                      
 (-٧٧2.  ١جمٛمقع ومت٤موى اسمـ سم٤مز ) (٧)
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ُمٙم٤من ظمٚمٕمف إًالح ذم وضمٝمف وُم٘م٤مشمٚمتف ُمع فمـ أو شمٞمّ٘مـ اًمٗمِمؾ وقمدم ٓ جمّرد اًمتٛمّٙمـ ُمـ محؾ اًم ،وشمٖمٞمػمه

 -واهلل أقمٚمؿ ،و ٙمؿ سمف أهؾ اخلؼمة ،ويٜمٔمر ومٞمف إمم احلٙمؿ اًمٕم٤مدّي  ،وهل ر  ُمٔمٜمقن ،وشمٖمٞمػمه

ومٛم٘م٤مشمؾ ه١مٓ  سملم إطمدى  ،ومل خيتٚمط إُمر ،ًمق متّحض قمًٙمر اًمٙمٗمر واؾمت٤ٌمن»: ىمقل اًمِمٞمخ ٟم٤مس

ئر إٓ قمغم رأي ُمـ يٙمّٗمر ؾم٤مئر اًمٕمًٙمروه ،فمٗمر أو ؿمٝم٤مدة :احلًٜمٞملم وُمـ  ،ذا ُم٤م مل يتح٘مؼ ذم اجلزا

وٓ ؿمؽ أن هذا همٚمّق ٓ يقاومؼ قمٚمٞمف ُمـ ذه٥م إًمٞمف سمؾ هق  ،اٟمٜمتٛمك ًمٚمدوًم٦م واًمٕم٤مُم٦م اًمذيـ مل يتٌلّم إيامهنؿ

 -ـها شُمٜمٙمر جي٥م إٟمٙم٤مره

)اذا اًمتٕمٛمٞمؿ(  وم٠مُم٤م شمٙمٗمػم يمؾ ُمـ اٟمتٛمك إمم اًمدوًم٦م ؛هذا ومٞمف شمٗمّمٞمؾ قمٜمد اعمج٤مهديـ ومٞمام ٟمٕمٚمؿ

ئر وهمػمه٤م  ,يمام قمؼّم اًمِمٞمخ, وشمٙمٗمػم اًمٕم٤مُم٦م اًمذيـ مل يتٌلّم إيامهنؿ ومٝمذا قمٜمد ؾم٤مئر اعمج٤مهديـ ذم اجلزا

وهق ُم٤م وىمٕم٧م ومٞمف اجلٞم٤م )اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م اعمًٚمح٦م( طملم  ،٤موُمٜمٙمر جي٥م إٟمٙم٤مره طم٘مً  ،همٚمّق ووالل ُمٌلم

ئر وهمػمه٤م سمٛمٜمٝم٩م وهق ُم٤م يٕمؼّم قمٜمف ذم ،اٟمحروم٧م يمام ىمدُمٜم٤م اعؿم٤مرة إًمٞمف وأذٟم٤مب  ،شالجرة واًمتٙمٗمػم» اجلزا

 -وهذا ُمٕمٚمقم ُمِمٝمقر ،وىمد شمؼمأ ُمٜمٝم٤م اعمج٤مهدون اًمذيـ يم٤مٟمقا ي١ميدوهن٤م ذم اًمداظمؾ واخل٤مرج ،شاخلقارج»

 :واعمج٤مهدون ومٞمف قمغم أىمقال ،ومٝمذا حمتٛمؾ ؛وأُم٤م شمٙمٗمػم ؾم٤مئر اًمٕمًٙمر

رك اًمقـمٜمل واًم٘مقات اخل٤مص٦م أي اجلٞمش واًمنمـم٦م وىمقات اًمدُمٜمٝمؿ ُمـ يٙمّٗمر ؾم٤مئر اًمٕمًٙمر 

ومٞمحٙمؿ  --حل٘مٞم٘مٞم٦م ًمٚمدوًم٦م اًمٙم٤مومرة اعمرشمدةوُم٤مؿم٤ماٝم٤م ُمـ ىمقات إُمـ اًمت٤مسمٕم٦م ًمٚمدوًم٦م واًمتل هل اًمٞمد ا

 -ٗمر قمٛمقُم٤م ويٕم٤مُمٚمٝمؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م اًمٙم٤مومرقمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمٙم

 ،وإٟمام ٟمحٙمؿ سمٙمٗمر ُمـ يمٗمر ُمٜمٝمؿ سم٥ًٌم قُمٚمِؿ ،٤مومٞمجٕمؾ إصؾ ومٞمٝمؿ اعؾمالم سم٤مىمٞمً  وُمٜمٝمؿ ُمـ يٗمّّمؾ

 -ُمـ اجلّٝم٤مل واعمت٠موًملم وأظمذيـ سمٗمت٤موى اجل٤مُمٞم٦م واعمدظمٚمٞم٦م وقمٚمام  اًمًٚمٓم٤من وٟمحق ذًمؽ ااطمؽمازً 

وسملم  ،قمٚمٛمف ذم هذه اًم٘مْمٞم٦م ُمـ ىمقل اعمج٤مهديـ أهنؿ يٗمّرىمقن سملم سمٚمد وسمٚمدٍ أاًمذي  --وقمغم يمؾ طم٤مل

ئر يمٌالد أظمرى ُمثال --وُمرطمٚم٦م وطم٤مًم٦م أظمرى ،ُمرطمٚم٦م وطم٤مًم٦م ئر سمٕمد اٟم ،ومٚمٞم٧ًم اجلزا ٓمال. وًمٞم٧ًم اجلزا

ئر ىمٌؾ ذًمؽ  -واهلل أقمٚمؿ --اجلٝم٤مد وقمٛمقم اًمثقرة يم٤مجلزا

 ،قمدم مت٤ميز اًمّمٗمقفو شآظمتالط»وهل ُم٠ًمخ٦م  ،وأؿم٤مر اًمِمٞمخ ذم هذه اًمٗم٘مرة إمم ُم٠ًمخ٦م أظمرى

 -ظمرى إًمٞمٝم٤مأوؾمت٠ميت إؿم٤مرة 

وأُم٤م ُم٤م  دث ذم داظمؾ سمالد اعمًٚمٛملم ُمـ اطمؽماب مل شمتٛمٞمز ومٞمٝم٤م  --»: وهق ىمقل اًمِمٞمخ ٟم٤مس
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 -ـها ش٘مٞم٘مل ذم ُمٞم٤مديٜمف اعمنموقم٦موٓ ؿمؽ ومتٜم٦م وسمال  يٜمٌٖمل أن ٟمٗمر. سمٞمٜمٝم٤م وسملم اجلٝم٤مد احل اًمّمٗمقف ومٝمق

ويمذًمؽ ومٚمًٓملم واًمٕمرا.  ،جْم٤م ُمـ سمالد اعمًٚمٛملمأوم٢من أومٖم٤مٟمًت٤من  ؛اًمٕم٤ٌمرة همػم دىمٞم٘م٦م ,أ

٠ًمخ٦م ومٝمذه اعم ،إٓ أن ي٘مّمد اًمِمٞمخ ُمٕمٜمك مظمر وهق أنٜم٤م ٓ ٟم٘م٤مشمؾ إٓ اًمٙم٤مومر إضمٜمٌل اعمحتؾ --واًمِمٞمِم٤من

 -وإن يم٤من يمالُمف رسمام ي١مدي إًمٞمٝم٤م ،وًمٙمـ اًمٔمـ أن اًمِمٞمخ يرومْمٝم٤م اذا اًمٕمٜمقان --!همٚمط حمٌض 

ئر سملم اعم١مصمر اًمٗمر. ُم٤م: ي٘م٤مل –ب  هؾ سمدأ اجلٝم٤مد ذم  ،يٜمٌئؽ ا واؾم٠مل ظمٌػمً  ؟ُمثال وأومٖم٤مٟمًت٤من اجلزا

ئر  ،ذم أومٖم٤مٟمًت٤من شيمرزاي»ي٘م٤مشمٚمقن طمٙمقُم٦م  شـم٤مًم٤ٌمن»صمؿ أن ه٤مهؿ  ؟أومٖم٤مٟمًت٤من إٓ يمام سمدأ ذم اجلزا

وُم٤م ىمقًمٙمؿ ذم اًمِمٞمخ  ،وهل طمٙمقُم٦م ُمٕمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًم٘مقى اًمقـمٜمٞم٦م وسمٕمْمٝم٤م إؾمالُمل )سم٤مٓؾمؿ(

اجلٛمٕمٞم٦م »وطمزسمف  شرسم٤م »واًمؼموومٞمًقر  ؟اًمِمٞمخ إزهري واعمج٤مهد اًم٤ًمسمؼ اًمٕمتٞمد شؾمٞم٤مف»

 --وهمػمهؿ وهمػمهؿ ؟شآؾمالُمٞم٦م

ن وطمٙمقُم٦م ُمريٙم٤مسمؾ هؿ ي٘م٤مشمٚمقن إ ،ًمقاىمعا ظمالف ا: ـم٤مًم٤ٌمن إٟمام ي٘م٤مشمٚمقن إُمريٙم٤من ومٝمذوم٢من ىمٞمؾ

ومٚمق اٟمًح٧ٌم أُمريٙم٤م أن ُمـ أومٖم٤مٟمًت٤من ومٓم٤مًم٤ٌمن ُمًتٛمرون ذم ىمت٤مل  --يمرزاي جمتٛمٕملم وُمٗمؽمىملم

 ؟ومام ىمقًمٙمؿ أنتؿ طمٞمٜمئذٍ  ،طمٙمقُم٦م يمرزاي وُمـ وآه٤م

ًمٔمروف ؾمٞم٤مؾمٞم٦م  ،ي حلٔم٦مأوهذا همػم ُمًتٌٕمد ذم  ،ُمٜمٝم٤م يمذًمؽ ًمق اٟمًح٥م أُمريٙم٤م ،وهذه اًمٕمرا.

ىمٞم٦م زادهؿ اهلل سم٠مؾًم  ،أُمريٙم٤م وذم اًمٕم٤مملداظمؾ  سم٤مت اًمِمديدة ُمـ اعمج٤مهديـ واعم٘م٤موُم٦م اًمٕمرا  ٤موًمتقازم اًميا

 شاًمٕمالوي»و شاًمٞم٤مور»ومام ىمقًمٙمؿ ذم ضمٝم٤مد طمٙمقُم٦م  ،ُمريٙم٤م سم٤مًمٗمٕمؾأًمق اٟمًح٧ٌم  --شمًديًدا وًمٖمػم ذًمؽو

 --وٟمٙمتٗمل اذا ؟؟وأصح٤ماؿ

ٓ ذم ومٚمًٓملم ُمثال ٤مشمؾ وٓ أؿمجع قمغم اجلٝم٤مد إأن٤م ٓ أىم :واعمج٤مهدون يٗمرىمقن سملم أن ي٘مقل اعٟم٤ًمن

واًمرأي اًمٕم٤مم وهمػم  ،ٕن اعمؼمرات اًمنمقمٞم٦م واًمًٞم٤مؾمٞم٦م وإدسمٞم٦م ؛ومٖم٤مٟمًت٤من واًمٕمرا.أوذم اًمِمٞمِم٤من و

وم٤مًمٕمدو يم٤مومر  ،ٕمٚمف أُمًرا هٙمٜم٤ًميمٚمٝم٤م شم٤ًمقمد قمغم اجلٝم٤مد هٜم٤م ودم ،ذًمؽ ُمـ اًمٔمروف واعمٕمٓمٞم٤مت اعم٤ًمقمدة

 -اًمخ --وإُم٦م جمٛمٕم٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م ضمٝم٤مده ،ُمٜمّجس ًمٚمٛم٘مدؾم٤متصكم حمتؾ ًمألرض ُمٖمتّم٥م ًمٚمح٘مق. أ

 -وسملم إٟم٤ًمن ي٘مقل: أن٤م ٓ أرى اجلٝم٤مد إٓ ذم هذه إُم٤ميمـ ٕنف يرى هذه احلٙمقُم٤مت ُمًٚمٛم٦م

 -وامم ٟمٔمر ؾمٞم٤مّد ذقمّل  ،اخلالف ُمٕمف راضمع إمم ن٘مٞمؼ ُمٕمٜمك اًم٘مدرة :وم٤مٕول

وم٤معمج٤مهدون ُمثال ي٘مٌٚمقن أن ي٘مقل  ؛وم٤مرىم٦موهذه ُم٠ًمخ٦م  ،أصكّم وومٙمرّي  وم٤مخلالف ُمٕمف :وأُم٤م أظمر
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 -وًمٙمٜمٝمؿ ٓ ي٘مٌٚمقن أن ي٘م٤مل إن اًم٘مذاذم ُمًٚمؿ وزّم أُمر ،اعٟم٤ًمن: ٓ ٟم٘مدر أن ٟمخرج قمغم اًم٘مذاذم أن

 شاجلامقم٦م آؾمالُمٞم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م»قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل ويمذًمؽ  شأؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن»وؾم٠مظمؼميمؿ أن اًمِمٞمخ 

ـ يم٤مٟمقا ذم ؾم٤مطم٦م أومٖم٤مٟمًت٤من ٟمّمحقا سمِمّدة اعظمقة ذم اعمٖمرب ويمثػم ُمـ أقمٞم٤من اعمج٤مهديـ اعمٕمرووملم اًمذي

ويم٤من ُمـ رأهيؿ أن اًمٔمروف ذم شمٚمؽ اًمٌالد وٟمحقه٤م  ،وذم شمقٟمس سمٕمدم سمد  قمٛمؾ ُمًٚمح أو إقمالن اجلٝم٤مد

وأن  ، همػم ُمًتٕمديـ وهمػم ُمًتٙمٛمٚملم ًمٚم٘مدرةلموأن اعظمقة هٜم٤مك واعمًٚمٛم ،ٓ شم٤ًمقمد قمغم اًمٜمج٤مح

وًمذا ٟمّمحقا  ،ظم٤مهة قمغم إهمٚم٥م ٤مُم٤مت ذم شمٚمؽ اًمدول ؾمٞمٙمقن طمرسمً اًمدظمقل ذم طمرب أن ُمع احلٙمق

 ،واؾمتٙمامل اًمٜم٘مص ووع اًمٓم٤مىم٤مت ،ُمع اعقمداد وشمٜمٔمٞمؿ اًمّمٗمقف ،سم٤مٓؾمتٛمرار ذم اًمدقمقة اًمًٚمٛمٞم٦م

ئد أظمرى أجْم٤م  -وأهمراض وومقا

ٞمٚم٦م ٤مئٜم٦م اًمٕمٛموأُم٤م ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف اًمِمٞمخ ُمـ آقمؽماض قمغم ضمٝم٤مد اًمدول اعمرشمدة واحلٙم٤مم وإنٔمٛم٦م اخل

سملم اعمًٚمٛملم آظمتالط »خ٦م ٠مويٕمؼّم قمٜمٝم٤م أجْم٤م سمٛمً ،شقمدم اًمتاميز ذم اًمّمٗمقف»ُمـ سمٜمل ضمٚمدشمٜم٤م ُمـ 

ُمـ  ٤مومؽماضمع ذم ُمٔم٤مهن ؛ج٤مهديـ وهؿ قمغم دراي٦م ا٤م ون٘مٞمؼخ٦م ومٞمٝم٤م سمحقث ًمٚمٛم٠مومٝمذه ُمً --شواًمٙمٗم٤مر

 -يمتٌٝمؿ وسمحقصمٝمؿ

 

 -اًمخ ش--٘مقد ُمْم٧مًمدقمقة أثٌت٧م ومِمٚمٝم٤م قمؼم قمسمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: ا»وىمقل اًم٤ًمئؾ ًمٚمِمٞمخ: 

ئر وٓ ذم وم٢من صدر ُمـ سمٕمض اعمٜمتٛملم ًمٚمتٞم٤مر  ؛ همػمه٤مهذا ًمٞمس ىمقل اعمج٤مهديـ ومٞمام ٟمٕمٚمؿ ٓ ذم اجلزا

ُمع إُمٙم٤من أن  ،اهتؿ اعمٕمرووم٦موىمٞم٤مد و٤مقم٤مهتؿ قمٚمٞمف اًمذي ىمقلؿ قمٛمدة يٛمّثؾ ٓ ,ٟمٕمٚمؿ ومٞمام,اجلٝم٤مدي ومٝمق 

ه٤م واًمٕمدّو ي٘مّتٚمٜم٤م ٓ اًمدقمقة اًمًٚمٛمٞم٦م وطمدأن  ايٙمقن سمٕمْمٝمؿ ىم٤مًمف قمغم ؾمٌٞمؾ اعمج٤مدًم٦م واعمٕم٤مودة ىم٤مصدً 

وأُم٤م ىمقل اعمج٤مهديـ وم٢من اًمدقمقة واجلٝم٤مد  ،[12]احل٩م:  ژپٱ ٻ ٻ ٻ ٻژدمدي وىمد 

إذا وسمٞمٜمٝمام قمٛمقم وظمّمقص ُمـ وضمٍف  ،ويًػمان ذم ظمٓملم ُمتقازيلم يمام ي٘م٤مل ،قمٜمدهؿ أظمقان وصٜمقان

وقمٛمقم وظمّمقص ُمٓمٚمؼ إذا اقمتؼمٟم٤م  --واًمدقمقة ضمٝم٤مد ،وم٤مجلٝم٤مد دقمقة ؛اقمتؼمٟم٤م اجلٝم٤مد سمٛمٕمٜم٤مه إقمؿ

 -واًمدقمقة أقمؿ طمٞمٜمئذ ُمـ اجلٝم٤مد ،اجلٝم٤مد سمٛمٕمٜم٤مه إظمص وهق اًم٘مت٤مل

ًمٙمـ ُمتك يّمٚمح أن ٟمًٚمؽ ؾمٌٞمؾ اًمدقمقة اًمًٚمٛمٞم٦م سم٤مًم٘مقل واعمج٤مدًم٦م سم٤مًمتل هل أطمًـ وٟمحقه٤م 

ر ذم اًمدقمقة سمام أُمٙمـ ُمـ  ،وٟمؽمك اًم٘مت٤مل إؾم٤مًمٞم٥م وُمتك ٟمٕمِٙمُس ومٜمٚمج٠م إمم اجلٝم٤مد )اًم٘مت٤مل( ُمع آؾمتٛمرا
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قم٤مة اًمّم٤مدىمقن واًمزقمام  ومٝمذه اعم٤ًمئؾ اًمتل يٕمرومٝم٤م اعمج٤مهدون احل٘مٞم٘مٞمقن واًمد --وسمام يتٙمّٞمػ ُمع اًمٔمرف

وشمٚمؽ هل احلٙمٛم٦م اًمتل ي١مشمٞمٝم٤م  ،ويْمٕمقن يمؾ ر  ذم ُمقوٕمف ،ومٞمٕمٓمقن يمؾ ذي طمؼ طمّ٘مف ؛اًمرسم٤مٟمٞمقن

نّمؾ أظمٓم٤م  هٜم٤م  ،ذًمؽوأُم٤م سمٕمد  ،ومٝمذا هق اًمذي قمٚمٞمف اعمج٤مهدون سمحٛمد اهلل شمٕم٤ممم --اهلل ُمـ يِم٤م 

واًمتقومٞمؼ سمٞمد  ،ومٝمذا قمٛمؾ سمنمّي  ،ذم اجلٝم٤مد يمام ذم اًمدقمقة ،ٟمٕمؿ نّمؾ ،وهٜم٤مك ذم اًمتٓمٌٞمؼ قمغم إرض

 -وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،اهلل شمٕم٤ممم ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م 

 -اًمخ ش--ُمٜمٝم٩م اًمرؾمؾ ، يٕمرف اعمٜمٝم٩م احلؼاًمذي ىم٤مل هذا اًمٙمالم ٓ»وىمقل اًمِمٞمخ ٟم٤مس: 

يمالم اعمٕمؽمولم  سمؾ وؾمٓمحٞم٦م ذم ومٝمؿ ،وسمٕمد قمـ اًمدىم٦م ،٦م ُمـ اًمِمٞمخ همٗمر اهلل ًمفهذا ومٞمف ُم٤ٌمًمٖم

ومٛمٕم٤مذ اهلل أن ي٘مّمد اعظمقة ُمـ اعمج٤مهديـ وأطم٤ٌماؿ اعمٕمٜمك اًمذي رّده اًمِمٞمخ وأـم٤مل ذم  ؛واعمٜم٤مىمِملم

وشمقّهؿ أهنؿ ـمٞمٌق  ،وهق اًمتحذير ُمـ اًمث٘م٦م ذم اًمٓمقاهمٞم٧م واًمٔمـ احلًـ ومٞمٝمؿ ،سمؾ ُمرادهؿ واوح ،رّده

ئريلم اًم٤ًميمٜملم ذم سمالداًم٘م ه١مٓ  احلٙم٤مم »اجلزيرة ذات ُمرة:  ٚمقب ُمثال يمام ىم٤مل سمٕمض اًمِمٞمقخ اجلزا

ئر ومرطم٦ًم  ش--ىمٚمقاؿ ًمٞم٧ًم ُمـ طمجر ،أن٤مس ـمٞمٌقن اًمخ يمالُمف اًمذي ٟمنمشمف صحػ اًمٓمقاهمٞم٧م ذم اجلزا

 -سمف ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم

أهنؿ ـمٖم٤مة ُمٕم٤مٟمدون  ويٕمرف ،وومر. سملم ُمـ يدقمقهؿ وهق يٕمرومٝمؿ قمغم طم٘مٞم٘متٝمؿ ويٜمزلؿ ُمٜمزًمتٝمؿ

ومٝمق  ،جمرُمقن ُمٕمروقن قمـ احلؼ حم٤مرسمقن ًمٚمديـ ٟم٤مسون ًمٚمٗمحِم٤م  واعمٜمٙمر سمٙمؾ ُم٤م أوشمقا ُمـ ؾمٌٞمؾ

هذه ُم٠ًمخ٦م أظمرى  ،صمؿ يرضمق سمٕمد ذًمؽ أن يًتجٞمٌقا ًمدقمقة اهلل وي١مُمٜمقا أو ٓ يرضمق ،اؿ ٤ميدقمقهؿ قم٤مرومً 

وٓ يريدون رّد احلؼ وٓ حم٤مرسم٦م  ،وسملم ُمـ يدقمقهؿ وهق ئمـ ومٞمٝمؿ اخلػم وأهنؿ ومٞمٝمؿ ظمػم --وهذا ؿم٠منف

ٌّس قمٚمٞمٝمؿ ،اًمديـ وٟمحق ذًمؽ  ،و ت٤مضمقن ُمـ ي٠مظمذ سم٠مجدهيؿ وي٘مػ ُمٕمٝمؿ ويٕمٞمٜمٝمؿ ،هؿ وم٘مط ضمٝم٤مل وُمٚم

 -وآقمتذارات واًمؽمىمٞمٕم٤مت ،ُمـ اًمٙمالم اًمزيـ اًمرىمٞمؼ اًمذي يٕمج٥م اًمٌٕمض

ًمٙمـ اًمٙمالم اًمذي  ،ىمٞمؾ: ٟمٕمؿ ،وٓ يٕمٚمؿ ُم٤م ذم اًم٘مٚمقب ،وم٢من ىمٞمؾ: اًمِمٞمخ يرد قمغم اًمٙمالم اعمٙمتقب

وطمٞم٨م يٙمقن اًمٙمالم جمٛمال أو ومٞمف إا٤مم ومٕمغم اًمٕم٤ممل إن يٗمّّمؾ  ،يمت٥م واوح ُمتك ُم٤م ووع ذم ؾمٞم٤مىمف

د يمذا ومٙمذااعم ومٞم٘مقل: إن يم٤من  وقمٚمٞمف أن يًتٕمٛمؾ طمًـ اًمٔمـ ذم  ،وٟمحق ذًمؽ --وإن يم٤من يمذا ومٙمذا ،را

ٟمف وُمٜم٤مىمِمتٝمؿ سم٠من يٕمرف ُمرادهؿ ضمٞمدا وي٘مرر رأهيؿ ٓ ؾمٞمام اعمج٤مهديـ  ،ىمِمفصمؿ يٜم٤م ،ُمٜم٤مفمرة إظمقا

 -اًمذيـ  ٌٝمؿ اهلل و ٌقٟمف ،اًم٤ٌمذًملم ُمٝمجٝمؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل
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واًمذيـ مل  ،صمؿ اًمٕم٤ممل اعمريّب يٕمرف أن قم٤ٌمرات يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ همػم اعمتخّمّملم ذم اًمنميٕم٦م

 ،ُمر صحٞمح٤مويٙمقن ُم٘مّمقدهؿ ذم ٟمٗمس إ ،٘مّمقدهؿيتدرسمقا قمغم ًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤م  رسمام شم٘مٍُمُ قمـ سمٞم٤من ُم

سمٜم٤م اًمٙمثػمون اطمؽمُمقا اًمٕمٚمام   وًمق شمٕمّٚمؼ إُمر سم٤مًمرد قمغم سمٕمض اًمٕمٚمام  ًمّم٤مح --د أن يٙمقن ُمٜمتٌٝم٤مومال سم

 -وٓ ُمداومع وٓ ُمٜم٤موؾ --!وأُم٤م اعمج٤مهدون ومٙم٠مهنؿ يمأل ُم٤ٌمح ًمٚمٛمٜمت٘مديـ ،ومٝمٛمقا ُمرادهؿاو

أن  أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم ،وطمًٌل إن ؿم٤م  اهلل ه٤م أن٤م ومٞمف أ  أنقي اًمدوم٤مع قمٜمٝمؿ واًمذب  قمـ قمروٝمؿ

 -يذّب قمٜمل اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

ىمٞمؾ: ًمٙمـ  ،وإٟمام رّد قمغم يمالٍم ىمٞمؾ سمٖمّض اًمٜمٔمر قمـ ىم٤مئٚمف ،: اًمِمٞمخ مل ي٘مّمد اعمج٤مهديـوم٢من ىمٞمؾ أجْم٤م

يقهؿ أن ذًمؽ ُمـ ىمقلؿ وُمـ ومٝمق  ،اًمٙمالم ضم٤م  ذم أثٜم٤م  رّده وُمٜم٤مىمِمتف ًمٚمٛمج٤مهديـ وُمـ يٜمقب قمٜمٝمؿ

 -اجل٤مُمٞم٦م واعمدظمٚمٞم٦م وأنّم٤مر اًمٓمقاهمٞم٧م وأؿم٤ٌمهٝمؿ ُمـ ،ومام أؿمد ومرح ظمّمقم اعمج٤مهديـ اذا ؛سم٤مـمٚمٝمؿ

ٱ ژ ٹٹيمٞمػ وىمد  ،,اهلل أقمٚمؿ ؟أهيام أيمؼم,وم٢من ًمٚمٛمج٤مهديـ طمرُم٦ًم  ،ويمام أن ًمٚمٕمٚمام  طمرُم٦مً 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

وئ ژ: وىم٤مل  ،]اًمٜم٤ًم [ ژٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ۆئ ۈئ ژ ٹٹو ،[2١]اًمتقسم٦م:  ژۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی

 -[٧١]احلديد:  ژۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب

 -وم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وهمػمه٤م ُمـ أي٤مت اًمداًم٦م قمغم ومْمٚمٝمؿ وقمٚمّق درضمتٝمؿ قمٜمد اهلل

طمرُم٦ُم ٟم٤ًم  اعمج٤مهديـ يمام ذم صحٞمح ُمًٚمؿ: ) و ي  أن ُمٜمٝم٤م ىمقًمف  ،وذم آطم٤مدي٨م يمثػم

(قمغم اًم٘م٤مقمديـ يمحرُم٦م أُمٝم٤مهتؿ
(1)

واحلٛمد هلل  ،طم٤مدي٨م ذم هذا ٟمّّم٤م وُمٕمٜمك يمثػماحلدي٨م وهمػمه ُمـ إ 

 -رب اًمٕم٤معملم

ويقّوح ُم٤م فمٜمف اعظمقة  ،صمؿ هذا يٌلّم ؿمٞمئ٤م مظمر وهق ُمدى ُمٕمروم٦م اًمِمٞمخ سمٗمٙمر اعمج٤مهديـ ومرائٝمؿ

وأن ُم٤م ؾمٛمٕمف ُمـ  ،مهللا إٓ اًم٘مٚمٞمؾ اًمٜمزر اًمذي ٓ يٖمٜمل ،سم٤مًمٗمٕمؾ ُمـ أن اًمِمٞمخ مل يًٛمع ُمـ اعمج٤مهديـ

 -ُمٝمؿ أيمثر ًمألؾمػظمّمق

                                      
 (-٧62١صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)
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نٌٞم٤م  وهده ًممي٤مت ا اعم٘م٤مم وذطمف ح٤م ؾمامه ُمٜمٝم٩م إومتٓمقيؾ اًمِمٞمخ ذم هذ --إذا قُمرف هذا

واوح ُمع ُم٤م ومٞمف ُمـ ىمّمقر  !شمٓمقيؾ سمال ـم٤مئؾ ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹژاًمٙمريامت ُمـ ُمثؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 -واهلل اعمًتٕم٤من ،عمـ شم٠مُّمٚمف

ويمام ىم٤مل سمٕمض  ،واعمٕمذرة ًمٚمِمٞمخ وٕطم٤ٌمسمف ،وىمد طم٤موًم٧م أن أمت٤مؾمؽ هٜم٤م ومٚمؿ أىمدر قمغم أىمؾ ُمـ هذا

 :ؿمٞمقظمٜم٤م ُمرة ويم٤من ذم ُمٕمرض رّد وُمٜم٤مفمرة ًمٌٕمض اًمِمٞمقخ

 واصااااااااااااٗمح إذا زًّماااااااااااا٦ٌم ؾماااااااااااا٤مَ شمؽ ُمااااااااااااـ ىمٚمٛماااااااااااال

  
 ومٚماااااااااااااٞمس ُماااااااااااااثكم هيجاااااااااااااقيمؿ وًماااااااااااااق ُصاااااااااااااِٗمٕم٤م

  

 

 فصل  
ئر وهمػمه٤م شٟم٤مس»ذم ُمٕمروم٦م اًمِمٞمخ  ريد أن أيمقن ُمثؾ أأؾمّجؾ هٜم٤م أنٜمل ٓ  --واعمِم٤ميخ سمقاىمع اجلزا

ىمٞم ًٓ  ،احلقاري٦م شاًمٌل يب د»لم اًمذي يتحّدصمقن ذم سمراُم٩م اًمٕمرا  ٓ يٕمجٌٝمؿ ويرّدون قمغم يمؾ قمريب ىم٤مل ىمق

 -وأن أهؾ ُمٙم٦م أدرى سمِمٕم٤ما٤م ،سم٠منف ٓ يٕمرف اًمٕمرا.

ئر وٓ همػمه٤م إٓ وهق قمٜمد ٟمٗمًف قمغم ُمٕمروم٦م  شٟم٤مس»وٟمحـ ٟمجزم أن اًمِمٞمخ  ُم٤م شمٙمّٚمؿ ذم ُم٠ًمخ٦م اجلزا

ًمٙمـ ىمد يٌدو ُمـ سمٕمض يمالُمف ىمٚم٦م إح٤مم  --هذا ٓ ؿمؽ ومٞمف ،وواىمٕمٝم٤مو٤مع ومٞمٝم٤م يم٤مومٞم٦م وشمّمّقر واوح ًمألو

 -وًمٙمـ ُمـ طمؼ اعظمقة اعمج٤مهديـ أن ي٠ًمخقه ،وٓ يّيه ذم اًمٖم٤مًم٥م ،وهذا ـمٌٞمٕمل

هؾ ؾمٛمع اًمِمٞمخ ُمـ اعمج٤مهديـ وطم٤مورهؿ وقمرف ُمٜمٝمؿ ٓ ُمـ همػمهؿ ُم٤م يذهٌقن إًمٞمف ُمـ اًمرأي 

و قمغم آىمؾ سم٠من٤مس ُمـ أنّم٤مرهؿ وأطم٤ٌماؿ يٜمقسمقن قمٜمٝمؿ أ ؟ك سمٛمٛمثٚملم طم٘مٞم٘مٞملم لؿ٘مَ تَ وهؾ اًمْ  ؟واًمٗمٙمرة

 ؟ذم سمٞم٤من ُمٜمٝمجٝمؿ سمِمٙمؾ ضمٞمد

ئريقن اًمذيـ يزورون اًمِمٞمخ ذم ُمٙم٦م أو همػمه٤م ويتّمٚمقن سمف سم٤مل٤مشمػ أو همػمه  --وه١مٓ  اعظمقة اجلزا

 ؟اوشمّٞم٤مرً  ا هؾ هؿ أو هؾ ومٞمٝمؿ ٟم٦ًٌم قمددي٦م ُمٕم٘مقًم٦م ُمـ اعمج٤مهديـ أو هـ ي٘م٤مل قمٜمٝمؿ ضمٝم٤مديقن ومٙمرً 

هؿ ُمـ ظمّمقم اعمج٤مهديـ واجلٝم٤مديلم ُمـ اعظمقان اعمًٚمٛملم ُمثال أو ُمـ اًمٜم٤مس اًمذي يًٛمقن أم 

ويًّٛمٞمٝمؿ اعمج٤مهدون سم٤مجل٤مُمٞم٦م واعمدظمٚمٞم٦م وٟمحقه٤م ُمـ إؾمام  وٟمحقهؿ ُمـ  ،أنٗمًٝمؿ سم٤مًمًٚمٗمٞملم

ومل  ،صٜم٤مفإٟمام يًٛمٕمقن ُمـ هذه إ ،واًمدقم٤مة وهٙمذا همػمه ُمـ اًمٕمٚمام  ،ٟمخِمك أن يٙمقن اًمِمٞمخ ؟اًمٜم٤مس

 -ومل يروهؿ سم٠مقمٞمٜمٝمؿ ،ٛمٕمقا ىمط ُمـ اعمج٤مهديـ أو هـ يٛمثٚمٝمؿيً
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 يم٤من , أومم سم٤مب ُمـ ىمٌٚمٝم٤م وُم٤م, ي٘م٤مرا٤م ُم٤م أو( 24 – 22وىمد يم٤من ذم ؾمٜمقات ُم٤موٞم٦م )ؾمٜمقات 

 -عمـ يم٤من ُمٝمتام   ،ًمٚمٕمٚمام  أجْم٤م أن يٚمت٘مقا سم٤مًمٙمثػميـ ُمٜمٝمؿ ٤موُمت٤مطًم  ،أن يتحرك اعمج٤مهدون ٤مُمت٤مطًم 

ئر ُمٜمح٤مزون قمـ »: اًمِمٞمخ وه١مٓ  اعظمقة اًمذيـ ىم٤مل ومٞمٝمؿ ويمثػم ُمـ اًمدقم٤مة وـمالب اًمٕمٚمؿ ذم اجلزا

 ؟ُمـ هؿ شٕملم قمٚمٞمفومل يٙمقٟمقا جمٛم ،سمؾ يديٜمقٟمف ُمـ أول ُم٤م وىمع ،اًم٘مت٤مل

 ؟وُم٤م ٟمًٌتٝمؿ إمم اعمج٤مهديـ ؟ًمٙمـ ُمـ أي ـم٤مئٗم٦م هؿ ،ٟمحـ ٓ ٟمٓمٚم٥م ُمٕمروم٦م أقمٞم٤مهنؿ

 :ىمع هؿ أصٜم٤مف ودرضم٤متوأداٟمقه ُمـ أول ُم٤م و ،ه١مٓ  اًمذيـ اٟمح٤مزوا قمـ اًم٘مت٤مل --٤موأجًْم 

ُمـ وىمػ رأؾم٤م ُمع احلٙمقُم٦م وذم صػ اًمٓم٤مهمقت ُمٜم٤مومح٤م قمٜمف سمٙمؾ ُم٤م يٛمٚمؽ ُمْمٗمٞم٤م قمٚمٞمف ُمٜمٝمؿ 

 -ُمٕمف ود اعمج٤مهديـ ٤مُمتٕم٤موٟمً  --ُمداومٕم٤م قمٜمف ،اًمنمقمٞم٦م

إُم٤م ٕنف همػم ُمٕمت٘مد سمٙمٗمر  ؛وأن هذا اخلروج همػم ُمنموع ،ومتٜم٦م إُمر ىُمـ اٟمح٤مز وم٘مط ورأوُمٜمٝمؿ 

ًمٙمٜمف ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف يرى اعمج٤مهديـ  --ًمٞمٝم٤مإٕؾم٤ٌمب اًمتل ىمدُم٧م آؿم٤مرة ٤م ُمـ اأو ًمٖمػممه ،احلٙمقُم٦م

وم٘مٝمؿ ؛وأهنؿ جمتٝمدون ُمت٠موًمقن ،ػم وصالحأهؾ ظم وًمٙمٜمف ٓ ي٘مػ ذم صػ احلٙمقُم٦م  ،ومٝمق ٓ يقا

 -]اًمٗمرىم٤من[ ژڑ ک ک ک کژ ،اًمٗم٤مضمرة اًمٔم٤معم٦م ودهؿ

ومٚمٞمس يمؾ  --ٛمقا أطمداو ٤موًمقن أٓ ئمٚم ،واعمج٤مهدون يٗمّرىمقن ذم اًمتٕم٤مُمؾ سملم ه١مٓ  وه١مٓ 

وُمٜمٝمؿ اًمِم٤مٟمئ اعمٌٖمض اعمٕم٤مدي اًم٤ٌمذل ُم٤م يًتٓمٞمع ذم  ،ومٛمٜمٝمؿ اعمح٥م اعمِمٗمؼ ،اعمخ٤مًمٗملم ذم درضم٦م واطمدة

 وُمٜمٝمؿ ُمـ يًتح٥م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرة ،وُمٜمٝمؿ اًمذي يريد اهلل واًمٞمقم أظمر ،قمداوهتؿ

يمالُمف أنف يرى اعظمقة  ٓ ؾمٞمام واًمِمٞمخ ئمٝمر ُمـ ؟ومام ُمقىمػ اًمِمٞمخ ي٤م شمرى ُمـ هذه إصٜم٤مف

 -ويًّٚمؿ لؿ اضمتٝم٤مدهؿ ،اعمج٤مهديـ ُمت٠موًملم جمتٝمديـ

ومحتك ًمق مل ي٘متٜمع اًمقاطمد سمام يذه٥م إًمٞمف اعمج٤مهدون ُمـ اًمرأي  ،وهذا اًمٔمـ سمٛمِم٤مخيٜم٤م اًمٜم٤مصحلم

 ًمق دار إُمر سملم أن يٗمٕمؾ ؿمٞمئ٤م أو ،وم٢مٟمف  ٌٝمؿ ويٗمْمٚمٝمؿ قمغم قمدّوهؿ ويٜمٍمهؿ سمام اؾمتٓم٤مع ،وآضمتٝم٤مد

 -واهلل أقمٚمؿ ،وم٢من يم٤من ٓ سمد وم٤مًمًٙمقت ،ؾٓ يٗمٕم
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 فصل  
 شٞم٘م٦م آٟمتّم٤مرطم٘م» :ذم يمالم اًمِمٞمخ ٟم٤مس قمـ رؾم٤مًمتف

ئر ذم اعمج٤مهديـ ًمإلظمقة أظمّص  سمِمٙمؾ أخٗمٝم٤م أنف اًمِمٞمخ يمالم ُمـ ومٝمٛمٜم٤م :أوٓ  اًمذيـ وهمػمه٤م اجلزا

 -ُمتٕمّجٚملم اًمِمٞمخ يراهؿ

ن٤م إٟمٜم٤م: ًمٚمِمٞمخ ٟم٘مقل :٤مصم٤مٟمٞم  مل وًمٙمٜمٜم٤م ،ـمٞم٦ٌم رؾم٤مًم٦م وٟمٕمتؼمه٤م ،ا٤م طمٜم٤موومر صدوره٤م ُمٜمذ اًمرؾم٤مًم٦م ىمرأ

ئر ذم ؾمٜمقات  وأزيده ،ومٞمف ٟمخ٤مًمٗمف ه٤م قمٚمٞمف ٟمحـ ُم٤م يٕم٤مرض ُم٤م ُمٜمٝم٤م ٟمٗمٝمؿ أن اعظمقة اعمج٤مهديـ ذم اجلزا

 -٘مرأوهن٤موي اًمرؾم٤مًم٦م هذه يتداوًمقن يم٤مٟمقا  25 – 21

 هٙمذا يم٤مٟمقا يًٛمقٟمف ذم, شاًمْم٤مسمط اًمنمقمل»وذم إطمدى اًمٙمت٤مئ٥م أراد اعم١ًمول اًمنمقمل أو 

ئر ٌّؼ ذم يمؾ اعمرايمز اًمت٤مسمٕم٦م ل٤م ,اجلزا ومقوع ومٞمام أذيمر:  ؛أن يْمع سمرٟم٤مجم٤م شمرسمقي٤م عمج٤مهدي اًمٙمتٞم٦ٌم يٓم

 وىمرا ة ،وىمرا ة ري٤مض اًمّم٤محللم سمٕمد صالة اًمٔمٝمر أو اًمٕمٍم ،ىمرا ة اًم٘مرمن اًمٙمريؿ سمٕمد صالة اًمٗمجر

قمٌد أمحد سمـ »ٚمِمٞمخ رى ًمورؾم٤مًم٦م أظم ،شاظمتالف اًمٕمٚمام  وُمقىمٗمٜم٤م ُمٜمف»رؾم٤مًم٦م ًمٚمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم سمٕمٜمقان 

ٟملم  ش--ٜم٦م واجلامقم٦م ذم شم٘مٞمٞمؿ اًمرضم٤ملُمٜمٝم٩م أهؾ اًمً» :سمٕمٜمقان شاًمرمحـ اًمّمقي٤من إن مل أظمٓمئ ذم اًمٕمٜمقا

طم٧ْم ذم اوَ  ،إظمػميـ ٕ  سمٕمٞمد اًمٕمٝمد اام ًمؼمٟم٤مُم٩م يم٤من ُمـ وٛمـ اًمرؾم٤مئؾ اًمتل ومٙمر ومٞمٝم٤م اعظمقة واىمؽُمِ

 --هن٤م مل شمدرج ذم اًمؼمٟم٤مُم٩م ًمقضمقد ُم٤م هق أومم ُمٜمٝم٤مهمػم أ ؛شطم٘مٞم٘م٦م آٟمتّم٤مر»رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمٕمٛمر 

 -وًمٙمـ يٙمٗمل هذا اًم٘مدر ًمٌٞم٤من ُم٤م ىمّمدشمف

 --ويمثػما ُم٤م دمده٤م ذم ُمرايمزهؿ وُمٙمت٤ٌمهتؿ ،ويمذًمؽ يم٤من اعظمقة ذم أومٖم٤مٟمًت٤من ي٘مرأون هذه اًمرؾم٤مًم٦م

ذي وُم٤م قمٚمٛمٜم٤م أن اعمج٤مهديـ وُمِم٤مخيٝمؿ وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ومٞمٝمؿ وُمث٘مٗمٞمٝمؿ يٕمتؼموهن٤م شمٜم٤مىمض اعمٜمٝم٩م اًم

 :ويزول اًمٕمج٥م سم٤مٔيت ،ومٝمذا قمجٞم٥م --اظمت٤مروه

واعمج٤مهدون  ،ٜمت٤مئ٩م واهتدا  اًمٜم٤مس ومذًمؽ إمم اهللاًم قمٚمٞمٜم٤م وُم٤م اهلل امم ٟمدقمق ٟمحـ»: ي٘مقل اًمِمٞمخ –أ 

 -شاًمخ --اهلل وٟمج٤مهد وُم٤م قمٚمٞمٜم٤م اًمٜمت٤مئ٩م ي٘مقًمقن ٟمٗمس اًمٙمالم: ٟمحـ ٟمدقمق إمم

 قماـ وهاق اهلل ويٚم٘ماك يٛماقت أن إمم ديٜماف قماغم اعما١مُمـ صمٌا٤مت هال آٟمتّما٤مر طم٘مٞم٘م٦م»: ي٘مقل اًمِمٞمخ –ب 

 ،سم٘مّمااااااا٦م أصاااااااح٤مب إظمااااااادود , ىمٓمااااااا٥م ؾماااااااٞمد رهؿماااااااٝم   ىمٌاااااااُؾ  وُماااااااـ, اعمثاااااااَؾ  ضسُمااااااافُ  واؿماااااااتٝمر --شراض

 -واعمج٤مهدون ي٘مقًمقن اًمٌم  ٟمٗمًف
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ٓ ُماااااٜمٝم٩م  ،واًمقاضمااااا٥م احلاااااّؼ هاااااق أٓ ٟمًاااااٚمؽ أي ُمًاااااٚمؽ ُماااااـ هاااااذه اعمًااااا٤مًمؽ»اًمِماااااٞمخ ي٘ماااااقل:  ,ضماااااا 

وإٟمااام قمٚمٞمٜماا٤م أن ٟمٌّٚمااغ رؾماا٤مًم٦م اهلل  ،وٓ ُمااٜمٝم٩م اًمٞم٤مئًاالم اًم٘ماا٤مٟمٓملم ،ٚملماعمتٕمجٚماالم وٓ ُمااٜمٝم٩م اعمتٜماا٤مزًملم اعمتًاا٤مه

 -ـها شؾمٌٞمؾ اهلل ضمؾ وقمال ُمـ أذًى وسمال ضمؾ وقمال وأن ٟمّمؼم وٟمّم٤مسمر قمغم ُم٤م ٟمٚم٘م٤مه ذم 

ًمق شمْمٞمػ إًمٞمٝم٤م:  !!َوطْمَدْه سمس سمس طم٤مضمفْ  ،صدىم٧م واهلل ،واعمج٤مهدون ي٘مقًمقن: ٟمٕمؿ ي٤م ؿمٞمخ

ُم٤م ىمدرٟم٤م ون٘م٘مٜم٤م ُمتك »ُمثؾ:  ،ّٞمدهت٤م سم٘مٞمد ُمٜم٤مؾم٥م ٓ سم٠مسك ًمق ىموطمت ،ٟمٕمؿ --شوٟمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل»

وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٌٚمغ رؾم٤مًم٦م اهلل ضمؾ وقمال وأن ٟمّمؼم --» رة هٙمذا ُمثاًل:ومتٙمقن اًمٕم٤ٌم ؛شُمنموقمٞم٦م اجلٝم٤مد

وٟمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ضمؾ وقمال ُمتك ُم٤م  ،وٟمّم٤مسمر قمغم ُم٤م ٟمٚم٘م٤مه ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ضمؾ وقمال ُمـ أذًى وسمال 

 -شجلٝم٤مد )اًم٘مت٤مل( هق اعمٓمٚمقبٙمقن اىمدرٟم٤م وطمٞم٨م ي

ُم٤م ي٘مرأون سمٕمض صمؿ اعمج٤مهدون قمٜمد --هذا هق يمؾ اعمقوقع ،ُمتك يٙمقن ُمٓمٚمقسم٤م وُمتك ٓ ،ـمٌٕم٤م

 :ومٞم٘مقًمقن ،ي٘مع ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ أن اًمِمٞمخ رسمام ي٘مّمدهؿ ويِمػم إًمٞمٝمؿ شاعمتٕمّجٚملم»قم٤ٌمرات اًمِمٞمخ ُمثؾ 

سمؾ ٟمحـ ُم٤ٌمدرون إمم  ،ُمتٕمّجٚملمومٜمحـ إن ؿم٤م  اهلل ًمًٜم٤م  ،ؾم٤محمف اهلل إن يم٤من ي٘مّمدٟم٤م ويِمػم إًمٞمٜم٤م

 سم٤مًمثٛمـ ,ًمف وهل,وىمد اؿمؽمى ُمٜم٤م ٟمٗمقؾمٜم٤م  ،آؾمتج٤مسم٦م ُٕمر اهلل شمٕم٤ممم سم٤مجلٝم٤مد ُم٤ًمرقمقن إمم ُمرو٤مشمف

ٌّقٟمف اًمذي اجلٛمٞمؾ احلٚمق اًمٙمالم اًمخ --اًمٖم٤مزم م يثػم ه٤م ,لؿ وطُمّؼ , ًمف ويٓمرسمقن    ،اًمًالم دار إمم اًمٖمرا

 -إومراح دار إمم إرواح دوو  ،اًمٕمِم٤م. ُمّم٤مرع إمم إؿمقا. ويٌٕم٨م

مهللا اؾمتٕمٛمٚمٜم٤م ذم  --وم٤مًمٚمٝمؿ اضمٕمٚمٜم٤م ُمـ اًمدقم٤مة إًمٞمؽ اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمؽ اعمريض قمٜمٝمؿ قمٜمدك

 --مهللا ظمذ ُمـ دُم٤مئٜم٤م طمتك شمرى ي٤م رب اًمٕم٤معملم --وظمدُمتؽ ومٜمحـ قمٌٞمدك ،ـم٤مقمتؽ

وصغم اهلل  ،٤موسم٤مـمٜمً  ا وفم٤مهرً  ا واحلٛمد هلل أوٓ ومظمرً  ،وأىمقل ىمقزم هذا وأؾمتٖمٗمر اهلل رب اًمٕم٤معملم

 -وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف أوٕملم

 قمٓمٞم٦م اهلل :يمتٌف

 ـه٧625رسمٞمع أظمر  22اخلٛمٞمس 

 م2١١6يقٟمٞمق  ٧١اعمقاومؼ 
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 ريضبٌ حُزَيييرذكِ
 

 [٧625رُمْم٤من  ،شأن٤م اعمًٚمؿ»ٟمِمار هذا اعم٘م٤مل ذم ُمٜمتدى  شمؿ]
 

 
 

لم يمام يٜمٌٖمل جلالل وضمٝمف وقمٔمٞمؿ ؾمٚمٓم٤مٟمف، واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمٍد احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معم

ٟمف  -وقمغم مخف وصحٌف وإظمقا

ًمٜمٗمز وعظمقا  سمٛمٜم٤مؾم٦ٌم هذا اًمِمٝمر اًمٙمريؿ اًمذي أفمٚمٜم٤م  ا وسمٕمد: ومٝمذه شمذيمرة ًمٓمٞمٗم٦م يمتٌتٝم٤م شمذيمػمً 

٤م اهلل أضمره وإن مل ومٞمٕمٛمؾ سمٌٕمض ُم٤م ومٞمٝم٤م ومػمزىمٜم ؛، وقمًك أن يٜمتٗمع ا٤م ُمـ هق ظمػٌم ُمٜم٤مشؿمٝمر رُمْم٤من»

ٟمٌٚمغ قمٛمٚمف، وىمد ضمٕمٚمتٝم٤م ُمتْمٛمٜم٦ًم ًمٚمتذيمػم سمحؼ اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٜم٤م ذم هذا اًمِمٝمر ُمـ اًمٕم٤ٌمدة وإطمٙم٤مم 

ئد ُمتٕمٚم٘م٦م اذا اًمريمـ، وًمٓم٤مئػ شمٕمرِ  ض رأج٧م أن ومٞمٝم٤م وم٤مئدة عمـ قم٘مٚمٝم٤م، وإٟمام اًمٕمٚمؿ واًمقفم٤مئػ، وومقا

وم٢مٟمٜم٤م ذم وىم٧م ُم٤م قم٤مدت اًمٜمٗمقس  ؛ٚمؾُمـ اًمْمجر واعم ارً ُمٜم٤مؾم٤ٌمت، وطم٤موًم٧م اًمتًٌٞمط وآظمتّم٤مر طمذَ 

 شمٓمٞمؼ اًمتٓمقيؾ واًمند اًمٙمثػم، سمؾ متٞمؾ إمم آظمتّم٤مر واًمت٘مٚمٞمؾ واًم٘مرا ة اًمنيٕم٦م، راضمٞم٤م ُمـ اعمقمم 

 ًمٜم٤م ذم مظمرشمٜم٤م يقم ٟمٚم٘م٤مه- ا أن جيٕمٚمٝم٤م ذظمرً 

ؿم٤مئ٦ٌم اًمتقضمف إمم  دمريد اًمٕمٛمؾ ُمـ :ذم شمٕمريػ اعظمالص، وطم٤مصٚمف شمٜمققم٧م قم٤ٌمرات اًمٕمٚمام  

همػم اهلل شمٕم٤ممم، أي إظمالص اًمٕمٛمؾ ًمف واًمتقضمف واًم٘مّمد واعرادة، ومال ي٘مّمد اًمٕمٌد سمٕمٛمٚمف إٓ اهلل شمٕم٤ممم 

وًم٥ّم اًمٙمٚمٛم٦م  وم٤معظمالص هق ظمالص٦م اًمتقطمٞمد، ؛وقمٚمٞمف -ورو٤مه وُم٤م قمٜمده ُمـ اًمثقاب وضمزيؾ اًمٙمراُم٦م-

ويمٚمام يم٤من أيمثر إظمالص٤م  ،٤مهق قمٌد اهلل طم٘مً  الص، واعمخٚمُِص اًمتل هل يمٚمٛم٦م اعظم شٓ إ  إٓ اهلل»اًمٓمٞم٦ٌم 

سم٤معظمالص ًمف ذم يمت٤مسمف اًمٕمزيز  وىمد أُمر اهلل  ،قديتف ًمرسمف وأيمٛمؾ ن٘مٞم٘م٤م ًمٚمتقطمٞمديم٤من أقمرَ. ذم قمٌ
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 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ژ ٹٹويمرره وأبدأ ومٞمف وأقم٤مد، وٟمٙمتٗمل سمذيمر سمٕمض أي٤مت ظمِمٞم٦م اًمتٓمقيؾ، 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژوىم٤مل:  ،[اًمٌٞمٜم٦م] ژ ہ ہ  ہ ہ ۀۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ

 ڤ ڤ ژوىم٤مل: ، [اًمزُمر] ژ ڀ پ  پ پ پ ٻ  ٻ ٻ    ٻ ٱ ژوىم٤مل:  ، [1 , 2اًمزُمر: ] ژ ڈژ ڈ ڎ  ڎ ڌ

 ژ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ژوىم٤مل شمٕم٤ممم ذيمره:  ،[اًمزُمر] ژ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ

 -أي وًمف اًمديـ دائام ذم يمؾ طملم وطم٤مل ٓ ينميمف ومٞمف أطمد  [اًمٜمحؾ]

 -يمثػم ُمِمٝمقر ٤مقمـ وده وذُمف ذم اًمًٜم٦م أجًْم وإُمر سم٤معظمالص وُمدطمف اًمٜمٝمل 

 -وود اعظمالص اًمنمك سم٠منقاقمف، وُمٜمف اًمري٤م  واًمتًٛمٞمع، وىمد هنك اهلل قمٜمف ورؾمقًمف أجام هنل

ه اًمٜم٤مس ومٞمٛمدطمقه ويٕمٔمٛمقه وٟمحق ذًمؽ ا: إي٘م٤مع اًمٕمٛمؾ ىم٤مصدً اًمري٤م وُمٕمٜمك   -أن يرا

 -ٞمٛمدطمقه ويٕمٔمٛمقه: إؾمامع اًمٜم٤مس أنف قمٛمؾ يمذا ويمذا ُمـ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ًماًمتًٛمٞمعوُمٕمٜمك 

 ٤مطمتك يٙمقن ص٤محلً  واعظمالص ذط ًم٘مٌقل اًمٕمٛمؾ ُمع ذط اًمّمح٦م، ومال ي٘مٌؾ اهلل ُمـ قمٌد قمٛماًل 

، [اًمٙمٝمػ] ژ  حس جس مخ   حخ جخ مح جح مج   حج يث  ىث   مث           جث يت ژظم٤مًمّم٤م، سمٞمٜمف اهلل شمٕم٤ممم سم٘مقًمف: 

 -[اح٤مئدة] ژ ں ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ژوىمقًمف: 

سمف اًمٕمزيز أن اعمٓمٚمقب ُمـ اًمٕمٌد سم٤معم٘م٤مم إول إطم٤ًمن اًمٕمٛمؾ ذم صمالصم٦م ُمقاوع ُمـ يمت٤م وسملم اهلل 

أيمثر ُمـ إيمث٤مره، وأن طمًـ اًمٕمٛمؾ ظمػم ُمـ يمثرشمف، واًمٕمٛمؾ احلًـ هق ُم٤م يم٤من أتؿ ذم اؾمتجامع اًمنمـملم 

  ٹ ٿ ٿ ژاعمذيمقريـ ومه٤م: اجلري٤من قمغم ىم٤مٟمقن اًمنميٕم٦م، واعظمالص هلل شمٕم٤ممم ومٞمف، وم٘م٤مل شمٕم٤ممم: 

، وىم٤مل:  [١هقد: ] ژ ڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ٺ ڀ  ڀ ڀ ژوىم٤مل:  ، [١اًمٙمٝمػ: ] ژ چ  چ ڃ ڃ   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ  ڦژ

ومٌلم شمٕم٤ممم ذم هذه أي٤مت اًمٙمريامت أنف ظمٚمؼ اخلٚمؼ   [اعمٚمؽ] ژ  ٹ   ٹ      ٿ      ٿ ٿٿ   ٺ  ٺ  ٺ

 -ًمٞمختؼمهؿ ويًتٔمٝمر ذم قم٤ممل اًمِمٝم٤مدة اًمتل ُمٌٜمك اجلزا  قمٚمٞمٝم٤م أهيؿ أطمًـ قمٛماًل 

 ٻ  ٻ ٻ ٱ ژوذم أي٦م إظمرى: ، [٧4١إنٕم٤مم: ] ژ گگ گ ک ک ک ک ژ: ٹٹوَ 

 -[66، اًم٘مّمص: 62اًمٜمٛمؾ: ] ژ پ ٻ

ىم٤مل اًمٕمٚمام : هذا شمٜمٌٞمف قمغم اعظمالص، وم٢من اعمجل  سم٤محلًٜم٦م يتْمٛمـ ومٕمٚمٝم٤م واعمح٤مومٔم٦م قمٚمٞمٝم٤م 
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اًمٜم٤مس  وصٞم٤مٟمتٝم٤م قمـ اعمحٌٓم٤مت وُمٗمًدات اًمٕمٛمؾ طمتك يٚم٘مك اهلل شمٕم٤ممم ا٤م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وم٢من سمٕمض

 -، ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦مايٕمٛمؾ اًمٕمٛمؾ صمؿ ٓ جيل  سمف يقم اجلزا  ًمٙمقٟمف ذه٥م ه٤ٌم  ُمٜمثقرً 

 ؛، وىمد طمٍمه٤م سمٕمض اًمٕمٚمام  ذم اًمنمكحمٌٓم٤مت اًمٕمٛمؾ وُمٗمًداشمفوهذا ي٘مقدٟم٤م إمم اًم١ًمال قمـ 

اهلل وإي٤ميمؿ أو ضمزئٞم٤م، وم٤مًمنمك إيمؼم وهق اًمٙمٗمر واًمردة أقم٤مذٟم٤م  ٤مٓ  ٌط اًمٕمٛمؾ إمم سم٤مًمنمك إُم٤م يمٚمٞمً  :وم٘م٤مل

 -وهذا ىمدر ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ،اًمتًٛمٞمع حمٌط ح٤م ىم٤مرٟمف ُمـ اًمٕمٛمؾُمٜمٝم٤م، حمٌط ًمٚمٕمٛمؾ سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، واًمري٤م  و

وم٢من إقمامل اخلٌٞمث٦م اعمقسم٘م٦م ىمد شم٥ًٌم  ؛إن حمٌٓم٤مت اًمٕمٛمؾ أقمؿ ُمـ اًمنمك :وىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمام 

 ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ  ۀ ۀ ڻ ژإطم٤ٌمط سمٕمض اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح، واؾمتدًمقا سم٘مقًمف شمٕم٤ممم: 

رومع اًمّمقت ومق. ,وهذا  :ىم٤مًمقا  [احلجرات] ژ ﮶ ﮵   ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے  ے              ھ

وُمع ذًمؽ طمذر اهلل أن نٌط قمٛمؾ ص٤مطمٌٝم٤م، واؾمتدًمقا  ،سمؾ ُمٕمّمٞم٦م يمٌػمة ،٤مًمٞمس ذيمً  , صقت اًمٜمٌل

أنف أطمٌط  اأظمؼمي زيدً »ىمؿ طملم قمٚمٛم٧م أنف شم٤ٌميع سم٤مًمٕمٞمٜم٦م: ُٓمرأة ُمـ مل زيد سمـ أر سم٘مقل قم٤مئِم٦م 

 ، واؾمتدل ًمف سمٕمْمٝمؿ أجْم٤م سم٘مقًمف (1)ىم٤مًمف اسمـ اًم٘مٞمؿ  ؛وصححقا اخلؼم شرؾمقل اهلل  ضمٝم٤مده ُمع

إن أىمقاُم٤م ُمـ أُمتل ي٠متقن )وصححف سمٕمْمٝمؿ:  ومٞمام رواه اسمـ ُم٤مضمف ُمـ طمدي٨م صمقسم٤من ُمقمم رؾمقل اهلل 

ٝمؿ ًمٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل صٗم :ىم٤مًمقا  (ايقم اًم٘مٞم٤مُم٦م سمحًٜم٤مت أُمث٤مل ضم٤ٌمل هت٤مُم٦م سمٞمْم٤م ومٞمجٕمٚمٝم٤م اهلل ه٤ٌم  ُمٜمثقرً 

إهنؿ ُمٜمٙمؿ وي٠مظمذون سمحٔمٝمؿ ُمـ اًمٚمٞمؾ يمام شم٠مظمذون )ضمّٚمٝمؿ ًمٜم٤م أن ٓ ٟمٙمقن ُمٜمٝمؿ وٟمحـ ٓ ٟمِمٕمر، ىم٤مل: 

(وًمٙمٜمٝمؿ ىمقم إذا ظمٚمقا سمٛمح٤مرم اهلل اٟمتٝمٙمقه٤م
(2)

- 

 وهذه ُم٠ًمخ٦م ومٞمٝم٤م سمح٨م وٟمٔمر، وم٤مهلل أقمٚمؿ، وإٟمام ذيمرهت٤م شمتٛمٞمام وشمٜمٌٞمٝم٤م خلٓمقرة إُمر-

                                      
 »( ىم٤مًم٧م: ٧66٧2ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزا. ) (٧)

ِ
ـَ َأْرىَمَؿ: َأن ُف ىَمْد َأبَْٓمَؾ ضِمَٝم٤مَدُه َُمَع َرؾُمقِل اَّلل  ي َزْيَد سْم ٓ  َأْن َيُتقَب  َأظْمؼِمِ ، وذيمر هذا اخلؼم شإِ

َٓ ُيْثٌِ »( وىم٤مل: 2١2. 4اسمـ قمٌد اًمؼم ذم: آؾمتذيم٤مر ) َٓ ُهَق ِه ٤م ُ َْت٩مُّ سمِِف قِمٜمَْدُهْؿ، َواحْلَِدي٨ُم ُُمٜمَْٙمُر اًمٚم ْٗمِظ ُهَق ظَمؼَمٌ  ُتُف َأْهُؾ اًْمِٕمْٚمِؿ سم٤ِمحْلَِدي٨ِم َو

٤مٌل  ْرشمَِداُد َوحُمَ ِٓ ضْمتَِٝم٤مُد َوإِٟم اَم ُ ٌُِْٓمَٝم٤م ا
ِٓ َٓ ُ ٌُِْٓمَٝم٤م ا ٤محِل٦ََم  َقْماَمَل اًمّم  ْٕ َن  ا

ِٕ ُرُه اضْمتَِٝم٤مُدَه٤م  َأْن شُمْٚمِزَم قَم٤مَٓ َأْصَؾ ًَمُف  ئَِِم٦ُم َزْيًدا اًمت ْقسَم٦َم سمَِرأْهِي٤َم َوُيَٙمٗم 

ٌََؾ قَمَٚمْٞمَٝم٤م َٓ ُيْ٘م وأصم٤مُر »( هذا اًم٘مقل واؾمتحًٜمف وىم٤مل: 2٧4. ٧، وٟمٍم اسمـ رضم٥م احلٜمٌكم ذم: شمٗمًػمه )شومٝمذا ُم٤م ٓ يٜمٌٖمل أن ئمـ ا٤م َو

ا، يٓم ٤م َُمـ زقمؿ أن اًم٘مقَل سم٢مطم٤ٌمِط احلًٜم٤مِت سم٤مًمًٞمئ٤مِت -- اؾمت٘مّم٤مؤه٤م قُل قمـ اًمًٚمِػ ذم طمٌقِط سمٕمِض إقمامِل سم٤مًمٙمٌػمِة يمثػمة ضمد  وأُم 

ِل اًمًٚمِػ اًمّم٤مًمح ذم ذًمؽ- ٟمٕمؿ، اعمٕمتزًم٦ُم واخلقارُج أبٓمُٚمقا   ىمقُل اخلقارج واعمٕمتزًم٦ِم ظم٤مص٦ًم، وم٘مد أبٓمَؾ ومٞمام ىم٤مل، ومل ي٘مْػ قمغم أىمقا

وٟمٍم اسمـ اًم٘مٞمؿ شمّمحٞمح هذا احلدي٨م  -شًم٤ٌمـمُؾ، اًمذي شمٗمَرُدوا سمف ذم ذًمؽقُل اسم٤مًمٙمٌػمِة اعيامَن يمٚم ف، وظمٚم ُدوا ا٤م ذم اًمٜم٤مِر، وهذا هق اًم٘م

 ( واؾمتدل اذا إثر ذم ُمقاـمـ؛ ومٚمؽماضمع-٧11، ٧12. 1ضمدا ودًمؾ قمغم ذًمؽ ذم: زاد اعمٕم٤مد )

 ( وصححف إًم٤ٌم ، وذم احلٙمؿ قمغم هذا احلدي٨م ظمالف يمٌػم ًمٞمس هذا ُمقـمٜمف-6265ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ) (2)
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اًمٕمٛمؾ ُمـ طم٥م  اهلل شمٕم٤ممم وشمٕمٔمٞمٛمف واًمتّمديؼ سمخؼمه شمٕم٤ممم ووقمد  واًمٜمٞم٦م هل اعمٕمٜمك اًم٤ٌمقم٨م قمغم

 وهل واًم٘مّمد واًمٕمزم واعرادة أخٗم٤مظ ُمت٘م٤مرسم٦م ذم اعمٕمٜمك، ووقمٞمده

شمٕمٞملم اًمٕم٤ٌمدة  :ُمٜمٝم٤م ،واًمٜمٞم٦م احلًٜم٦م اًمّم٤محل٦م دم٤مُمع اعظمالص ومٞمام ؾمٌؼ ذيمره، وختتص اًمٜمٞم٦م سم٠مُمقر

ٞمٕمٞم٦م قمـ اًم٘مرسم٤مت، واًمتٛمٞمٞمز سملم اًمٕم٤ٌمدات يمًٜم٦ٍم أوٟم٤مومٚم٦م، ومتٞمٞمزه٤م قمـ اًمٕم٤مدة، ومتٞمٞمز إومٕم٤مل اجلٌٚمٞم٦م اًمٓمٌ

 -وصالة فمٝمر أو صاله قمٍم وٟمحق ذًمؽ

وىمقًمف ، [1١احل٩م: ] ژائەئەئوئوئ  ېېېىىائ ژوذم اًمٜمٞم٦م ىمقل اهلل شمٕم٤ممم: 

 :( إٟمام إقمامل سم٤مًمذ٤مت، وإٟمام ًمٙمؾ اُمرئ ُم٤م ٟمقى، ومٛمـ يم٤مٟم٧م هجرشمف إمم اهلل ورؾمقًمف ومٝمجرشمف إمم اهلل

ٍة يٜمٙمحٝم٤م ومٝمجرشمف إمم ُم٤م ه٤مضمر إًمٞمفورؾمقًمف، وُمـ يم ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (٤مٟم٧م هجرشمف إمم دٟمٞم٤م يّمٞمٌٝم٤م أو اُمرأ
(1)

- 

أن اقمت٤ٌمر إقمامل ُمـ طمٞم٨م اًم٘مٌقل وقمدُمف، ودرضمتٝم٤م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم  (إٟمام إقمامل سم٤مًمذ٤مت)وُمٕمٜمك 

  -وٟمحق ذًمؽ إٟمام هق سمح٥ًم اًمٜمٞم٦م

، أطمدمه٤م ٟمقى أي ىمّمد وأراد ,ٔم٤مهرذم اًم,قان إمم اهلل وجي٤مهدان ذم ؾمٌٞمٚمف ُمث٤مًمف: رضمالن يدقم

واسمتٖمك سمذًمؽ ٟمٍم اًمديـ وإقمال  يمٚمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وٟمٗمع اًمٜم٤مس وإٟم٘م٤مذهؿ ُمـ اجلٝمؾ والقى وٟمحق ذًمؽ 

سمف واًمدرضم٦م قمٜمده-- وأظمر ٟمقى أي  ُمـ اعم٘م٤مصد اخلػّمة وومق. ذًمؽ يمٚمف رى اهلل شمٕم٤ممم وضمزيؾ صمقا

ٜم٤مس وٟمحق ذًمؽ، وًمٞمس ًمف يمٌػم اًمتٗم٤مت إمم ُم٤م ىمّمد وأراد واسمتٖمك نّمٞمؾ ري٤مؾم٦م وذف وطمٔمقة قمٜمد اًم

 قمٜمد اهلل واًمٞمقم أظمر-

(واطمت٤ًمسم٤م ٤مُمـ ص٤مم رُمْم٤من إيامٟمً ) :وآطمت٤ًمب ىمري٥م ذم ُمٕمٜم٤مه ُمـ اًمٜمٞم٦م اًمّم٤محل٦م، يم٘مقًمف 
(2)

 ،

(ومٚمتّمؼم وًمتحت٥ًم) :وىمقًمف
(3)

شوأطمت٥ًم ٟمقُمتل يمام أطمت٥ًم ىمقُمتل»، وىمقل ُمٕم٤مذ: 
(4)

- 

شمٗمًد اًمٕمٛمؾ ذم اجلٛمٚم٦م ونٌٓمف ودمٕمٚمف همػم ُم٘مٌقل، وًمٞمتٝم٤م شم٘مػ قمٜمد هذا احلّد وم٘مط، سمؾ  اًمٜمٞم٦م اًمًٞمئ٦م

                                      
 (-٧2١١، وهمػمه ذم ؾمٌٕم٦م ُمقاوع(، صحٞمح ُمًٚمؿ )٧خ٤مري )صحٞمح اًمٌ (٧)

 (-١4١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )16صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-221١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )44١2، ٧266صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 (-6166، 616٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (6)



 
1080 

 

 

إهن٤م ذم سمٕمض إطمٞم٤من طملم شم٘م٤مرن إقمامل اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمِم٠من اًمتل هل ٟمٕمٛم٦م ضمٚمٞمٚم٦م وه٦ٌم ُمٜمف شمٕم٤ممم وطمّ٘مٝم٤م 

إمم  ٓ شمٗمًد هذه إقمامل قمغم ص٤مطمٌٝم٤م ومح٥ًم وًمٙمٜمٝم٤م شم٘مٚمٌٝم٤م ٤موم٢مهن ؛أن شمقىَمع ظم٤مًمّم٦م ًمقضمٝمف شمٕم٤ممم

ُمـ طمدي٨م اًمثالصم٦م  ؾمٞمئ٤مت وُمقسم٘م٤مت ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م، وُمث٤مل ذًمؽ ُم٤م ىمّمف قمٚمٞمٜم٤م ٟمٌٞمٜم٤م 

، وهؿ اعم٘م٤مشمؾ شرواه ُمًٚمؿ»اًمذيـ هؿ أول ُمـ شمًّٕمر اؿ اًمٜم٤مر يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م يمام ذم احلدي٨م اعمِمٝمقر اًمذي 

د ، واًمذي ىمرأ اًم٘مرمن وشمٕمٚمؿ اًمٕمٚمؿ ًمٞم٘م٤مل ىم٤مرئ، واعمٜمٗمؼ ًمٞم٘م٤ملي ًمٞم٘م٤مل ضمر ضمقا
(1)

- 

ُمـ  ٤مه٤م ُيٌتََٖمك سمف وضمف اهلل ٓ يتٕمّٚمُٛمف إٓ ًمٞمّمٞم٥م سمف قمرًو  ُمـ شمٕمّٚمؿ قمٚماًم )أجْم٤م:  وصّح قمـ اًمٜمٌل 

(اًمدٟمٞم٤م مل جيد قمرَف اجلٜم٦م يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
(2)

- 

 -وم٤مهلل اهلل ذم اًمٜمٞم٦م-- ٟم٠ًمل اهلل أن يّمٚمح ٟمٞم٤مشمٜم٤م ويرزىمٜم٤م اًمّمد. واعظمالص

 -٦م وٓ دمٕمؾ ٕطمٍد ومٞمٝم٤م ؿمٞمئ٤ممهللا اضمٕمؾ أقمامًمٜم٤م ص٤محل٦م وًمقضمٝمؽ ظم٤مًمّم

ُمـ ضم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وعقمال  يمٚمٛم٦م اهلل، وىمّمد ُمع ذًمؽ نّمٞمَؾ اًمٖمٜمٞمٛم٦م، واًمّمحٞمح ومٞمٝم٤م  :ُمٜمٝم٤م

إن ؿم٤م  اهلل أن ذًمؽ ٓ يي، ٕن ىمّمد اًمٖمٜمٞمٛم٦م ُمنموع ُم٤ٌمح ًمؽمهمٞم٥م اهلل ورؾمقًمف ومٞمٝم٤م وقمده٤م ُمـ 

(ال ومٚمف ؾمٚمٌفٞمُمـ ىمتؾ ىمت):  يم٘مقًمف ؛أطم٤مدي٨م صح٤محًمٙم٥ًم، وومٞمٝم٤م أذف ا
(3)

ٓ ؾمٞمام قمٜمد ُمـ رأى  ،

إ  : )وٞمٕم٤م، ويم٘مقًمف ًمٕمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  أنف ىم٤مل ذًمؽ ىمٌؾ اًم٘مت٤مل يم٤مًمِم٤مومٕمل وأمحد ظمالوم٤م ح٤مًمؽ 

ىم٤مل:  ،إٟمام أؾمٚمٛم٧م اسمتٖم٤م  وضمف اهلل :ىم٤مل ي٤م رؾمقل اهلل (أريد أن أبٕمثؽ إمم هذا اًمقضمف ومٞمًٚمٛمؽ اهلل وشمٖمٜمؿ

وهق طمدي٨م صحٞمح رواه أمحد وهمػمه ،أو يمام ىم٤مل (ٟمٕمؿ اح٤مل اًمّم٤مًمح ًمٚمرضمؾ اًمّم٤مًمح)
(4)

- 

إٟمف ُمع ذًمؽ يٜم٘مص ُمـ أضمر اعمج٤مهد، وٓ يٙمقن سمٛمٜمزًم٦م ُمـ ضم٤مهد عقمال  يمٚمٛم٦م اهلل  :ًمٙمـ ىمد ي٘م٤مل

ومل يٚمتٗم٧م سم٘مٚمٌف ًمٌم  أصال وٓ طمّّمؾ ؿمٞمئ٤م ُمـ ُمت٤مع اًمدٟمٞم٤م، ومٝمذا يمٛمؾ أضمره وهق أيمٛمؾ هـ ىمّمد 

                                      
 ( سمٜمحقه-٧2١٧صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

َهَذا »( وىم٤مل: 266(، ُمًتدرك احل٤ميمؿ )١6صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن ) ( وصححف إًم٤ٌم ،252(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )1446ؾمٜمـ أيب داود ) (2)

ضَم٤مهُ   َومَلْ خُيَر 
ْٞمَخلْمِ ِط اًمِم   -شقمغم ذـمٝمام»: شاًمتٕمٚمٞمؼ»، ىم٤مل اًمذهٌل ذم شطَمِدي٨ٌم َصِحٞمٌح ؾَمٜمَُدُه، صمَِ٘م٤مٌت ُرَواشُمُف قَمغَم َذْ

ـْ ىَمتََؾ ىَمتِٞماًل ًَمفُ سمٚمٗمظ: )( 2صحٞمح ُمًٚمؿ )(، 1٧62صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)  -(قَمَٚمٞمِْف سَمٞم ٜم٦ٌَم وَمَٚمُف ؾَمَٚمٌُفُ  َُم

ٚم َٛمَؽ ( وىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده صحٞمح قمغم ذط ُمًٚمؿ، وًمٗمٔمف يم٤مُماًل: )-- إِ ٧١١41ُمًٜمد أمحد ) (6) ًَ    ُأِريُد َأْن َأبَْٕمَثَؽ قَمغَم ضَمْٞمٍش وَمُٞم

ـَ  ٦ًٌَم َص٤محِل٦َمً  اهلُل َوُيْٖمٜمَِٛمَؽ، َوَأْزقم٥ُم ًَمَؽ ُِم ٤مِل َرهْم  -٨م اعمذيمقر ومق.( اًمخ احلدياْحَ
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 أظمرى ه٤م هق ُمنموع أو طمّّمٚمٝم٤م يمام سمٞمٜم٧م ذًمؽ أطم٤مدي٨م أظمرى أجْم٤م- أؿمٞم٤م 

وهل اًم٤ٌمقم٨م إؾم٤مد واحل٘مٞم٘مل  وهذا ُم٤م مل شمٙمـ إرادة اًمٖمٜمٞمٛم٦م أو أي ُمٜمٗمٕم٦م دٟمٞمقي٦م هل اًمٖم٤مًم٥م قمٚمٞمف

وم٢مٟمف ىمد صح: أن رضمال ىم٤مل ي٤م رؾمقل اهلل، رضمؾ يريد اجلٝم٤مد وهق يريد قمرًو٤م ُمـ قمرض اًمدٟمٞم٤م،  ؛ًمف

رواه أبقداود (ٓ أضمر ًمف)ي٘مقل  وم٠مقم٤مد قمٚمٞمف صمالصم٤م واًمٜمٌل  (ٓ أضمر ًمف)وم٘م٤مل رؾمقل اهلل: 
(1)

- 

 ىم٤مل اًمٕمٚمام : وهذا حمٛمقل قمغم أنف مل يٙمـ ًمف همرض ذم اجلٝم٤مد إٓ اًمدٟمٞم٤م-

ٓ ر  )وم٘م٤مل:  وم٘مد ؾُمئؾ قمٜمف رؾمقل اهلل  ؛ُم٠ًمخ٦م ُمـ همزا يٚمتٛمس إضمر واًمذيمروهذا سمخالف 

اًمٜم٤ًمئلواحلدي٨م ذم ؾمٜمـ  -يٕمٜمل ُمـ إضمر (ًمف
(2)

- 

وٟمحق   ُمـ أن اًمٜم٤مس يٛمدطمقٟمف ويذيمروهنؿ سمخػم ويٕمتؼموٟمف سمٓماًل وأُم٤م ُم٤م ي٘مع ذم ٟمٗمس اعمًٚمؿ ُمثاًل 

ذًمؽ إذا ضم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ومال يّيه، ٕنف ٓ ي٘مّمده اسمتدا  وًمٞمس هق سم٤مقمثف قمغم اًمٕمٛمؾ واجلٝم٤مد ذم 

شمٕم٤ممم ذم ظمٚم٘مف أن اًمٜم٤مس  ٌقن  ؾمٌٞمؾ اهلل، سمؾ هق أؿمٌف سمتحّمٞمؾ احل٤مصؾ، ٕنف ُمٕمٚمقم أن ُمـ ؾمٜم٦م اهلل

َده، ومٝمذا ًمٞمس  و ٛمدون إبٓم٤مل وأصح٤مب اًمِٗمٕم٤مل، وإٟمام اًمير قمغم ُمـ ضمٕمؾ ذًمؽ هق ُم٘مّمَده وُمرا

 -قمّذسمف، يمام ُمّر ذم احلدي٨م ًمف ُمـ ضمٝم٤مده إٓ ذًمؽ، وم٢مذا أوم٣م إمم رسّمف 

 -وٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م ،وإُمر ظمٓمػم

ـمرأ قمٚمٞمف اًمري٤مُ  أثٜم٤م ه، يمٛمـ صغم هلل اسمتدا  صمؿ ـمرأ قمٚمٞمف اًمري٤م   ُمـ ذع ذم اًمٕمٛمؾ هلل صمؿ :وُمٜمٝم٤م

 -أثٜم٤م  اًمّمالة، واًمراضمح ومٞمٝم٤م اًمتٗمريؼ سملم أصؾ اًمٕمٛمؾ وصٗمتف، واًمتٗمريؼ سملم ُم٤م يتجّزأ وُم٤م ٓ يتجّزأ 

أن يّمقم اعٟم٤ًمن وهق يريد ُمع اًمٕم٤ٌمدة نّمٞمؾ اًمّمح٦م ًمٌدٟمف وٟمحق ذًمؽ، ومٝمذا ٓ سم٠مس سمف  :وُمٜمٝم٤م

اًم٤ٌمقم٨م احل٘مٞم٘مل واًمٖم٤مًم٥م هق قم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم اذا اًمّمقم، وذًمؽ يمٛمـ يٕم٤م  ُمـ  ُم٤م دامإن ؿم٤م  اهلل 

ْٛمٜم٦م وي  ً آصمٜملم سم٠من يّمقم  ,ُمثال,ومٗمٙمر أو ٟمّمحف ـمٌٞم٥ٌم  ,اًمرجيٞمؿ,ًتٕمٛمؾ أنٔمٛم٦م ختٗمٞمػ اًمقزن اًم

ؾ ومٝمذا ٓ سم٠مس سمف وٓ يّيه إن ؿم٤م  اهلل أن يٜمقي اًمّمقم ُمع ىمّمد نّمٞم ؛واخلٛمٞمس أو يقُم٤م سمٕمد يقم

شمٚمؽ اعمّمٚمح٦م، ٕن اًم٤ٌمقم٨م إؾم٤مد هق ـم٤مقم٦م اهلل وإٟمام اًمت٘م٧م اًمٕم٤ٌمدة هٜم٤م ُمع ُمٜمٗمٕم٦م ُم٤ٌمطم٦م ُمٓمٚمقب 

نّمٞمٚمٝم٤م ٟمقَع ـمٚم٥ٍم ومِمّجٕمف ذًمؽ قمغم هذه اًمٕم٤ٌمدة، سمدًمٞمؾ أنف يٛمتٜمع قمـ ذسم٦ِم ُم٤م  ُمثال، ويٛمتٜمع قمـ 

                                      
 -( وطمًٜمف ًمٖمػمه إرٟم١موط١2١١( وطمًٜمف إًم٤ٌم ، ُمًٜمد أمحد )25٧4ؾمٜمـ أيب داود ) (٧)

 -( وىم٤مل إًم٤ٌم : طمًـ صحٞمح1٧6١ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ) (2)
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اًمٕمٓمر إن يم٤من هـ  اًمتدظملم إن يم٤من هـ اسمتكم سمٛمٕمّمٞم٦م اًمدظم٤من، وىمد يٛمتٜمع قمـ اؾمتخدام اًمًقاك أو ؿمؿ

 ئمـ أن ذًمؽ ي١مصمر ذم اًمّمقم وٟمحق ذًمؽ، وهق يٕمرف أن يمؾ ذًمؽ ٓ ي١مصمر ذم رجيٞمٛمف، واهلل أقمٚمؿ-

 -وهذا يم٤مًمذي يتقو٠م وي٘مّمد ُمع نّمٞمؾ اًمٓمٝم٤مرة ًمٚمٕم٤ٌمدة اًمتؼّمَد ُمـ احلّر وٟمحق ذًمؽ

ذًمؽ ٓ  ُمـ قمٛمؾ اًمٕمٛمؾ ظم٤مًمّم٤م هلل، ومٛمدطمف اًمٜم٤مس وأثٜمقا قمٚمٞمف، ومٗمرح سمذًمؽ، واًمّمحٞمح أن :وُمٜمٝم٤م

رواه ُمًٚمؿ( ١مُمـذًمؽ قم٤مضمؾ سمنمى اعم)قمٜمف وم٘م٤مل:  َؾ ئِ ؾُم  يي اًمٕمٛمؾ، سمؾ ضم٤م  ذم احلدي٨م أنف 
(1)

ومٝمق  ،

ُمـ وٚم٦م ٟمٕمؿ اهلل قمٚمٞمف ومٚمؿ ٓ يٗمرح سمف ويِمٙمر اهلل قمٚمٞمف؟! وىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم طمٙم٤مي٦م قمـ إسمراهٞمؿ: 

 خب حبژ ،[اًمّم٤موم٤مت] ژپڀ پ پ پژوىم٤مل:  ،[اًمِمٕمرا ] ژپپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱژ

 -[اًمٗمرىم٤من] ژےۓ   ے  ھژ [ُمريؿ] ژ جتيب ىب مب

اًمٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ اًمٜم٤مس ري٤م ، وشمرك اًمٕمٛمؾ ُمـ أضمؾ اًمٜم٤مس »وُمٜمٝم٤م ُم٤م ىم٤مًمف اًمٕمٚمام  ُمـ اًمًٚمػ: 

شذك
(2)

، يٕمٜمقن أن إُمريـ حمذوران ُمذُمقُم٤من، ويمالمه٤م يرضمع إمم وٕمػ اعظمالص أو زواًمف، اًمٗمٕمُؾ 

 -اخل٤مًمؼ واًمؽمك، ٕن ُمٌٜم٤ممه٤م هٜم٤م قمغم ُمالطمٔم٦م اخلٚمؼ ٓ ُمالطمٔم٦م 

ٕمٚمؿ أن اعظمالص ُيتٕمّٚمؿ ويٙمت٥ًم، وًمقٓ ذًمؽ ح٤م يم٤من ذم أُمر اهلل ورؾمقًمف سمف وم٤مئدة وٓ يٜمٌٖمل أن يُ 

 -ُمٕمٜمك-- ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٕمٌد أن يرّوض ٟمٗمًف قمٚمٞمف، وًمذًمؽ ـمر. ٟمٜمٌف سمحقل اهلل قمغم ر  ُمٜمٝم٤م

ُمالطمٔم٦م اعمخٚمقىملم اًمتٜمٌٞمف اعمًتٛمر ًمٚمٜمٗمس أن شمالطمظ اهلل شمٕم٤ممم وُم٤م قمٜمده وشمتخّٚمص ُمـ  :ومٛمٜمٝم٤م

 -اًمٕمٛمؾ ُمروٞم٤م قمٜمد اهلل ُم٤م داموشمٕمقيده٤م أن يًتقي قمٜمده٤م ُمدح اًمٜم٤مس وذُمٝمؿ ذم إصؾ 

 أم ًمٖمػمه؟ فِ ٚم  ومٕمٚم٧م يمذا ومل ومٕمٚم٧م يمذا؟ أخِ  مِلَ  ؛اعمح٤مؾم٦ٌم اًمدائٛم٦م ًمٚمٜمٗمس :وُمٜمٝم٤م

ن اًمٕمٌاد وم٢مٟماف يمٚماام ىماقي إياام ؛٤مٕقمامل اًمّما٤محل٤مت واًمتٗمٙمار وٟمحقها٤مأؾم٤ٌمب شم٘مقيا٦م اعياامن وٚما٦م سما :وُمٜمٝم٤م

ضمالًمااااف وو٤مًمااااف، وأطمٌااااف وظم٤مومااااف ووقماااارف ىماااادر ٟمٗمًااااف وطم٘م٤مرشمااااف وقمٌقديتااااف، وقماااارف رسمااااف وقمٔمٛمتااااف ويمامًمااااف 

 -وم٢من ذًمؽ ي١مدي سمف إمم آٟم٘مٞم٤مد ًمف وإرادشمف وطمده دون همػم واًمتٕمٚمؼ سمف ؛ورضم٤مه

ىمرا ة ىمّمص وؾمػم اًمّم٤محللم اعمخٚمّملم ُمـ إنٌٞم٤م  وأت٤ٌمقمٝمؿ وقمغم رأؾمٝمؿ اًمّمح٤مسم٦م  :وُمٜمٝم٤م

                                      
 -( وصححف إًم٤ٌم 6225( سمٚمٗمظ: )شمِٚمؽ قم٤مضمؾ--(، وأُم٤م ًمٗمظ )ذًمؽ قم٤مضمؾ--( ومٗمل: ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )2462صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

 -(4642ذه اًمٙمٚمٛم٦م: اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض، اٟمٔمر: ؿمٕم٥م اعيامن )ىم٤مل ه (2)
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لم وقمٚمامؤهؿ وؾم٤مئر اعمِمٝمقد لؿ ذم إُم٦م سم٤مًمّمد. واعظمالص واًمّمالح واخلػمي٦م، وم٢من وص٤محلق اًمت٤مسمٕم

 -ذم ىمّمّمٝمؿ قمؼمة ٕوزم إًم٤ٌمب

وم٢من ًمف ذم هذا اًم٤ٌمب وؾم٤موس وُمٙم٤مئد قمٔمٞمٛم٦م، وذًمؽ يتٜم٤مؾم٥م ُمع  ؛اًمتٜمٌف ًمقؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من :وُمٜمٝم٤م

اًمث٘م٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم وطمًـ قمٔمؿ هذا اًم٤ٌمب ذم اًمديـ، وًمٞمدومع قمـ ٟمٗمًف وؾمقؾم٦م اًمِمٞمٓم٤من سم٘مقة اًمٕمزم و

ورضم٤مئف ؾمٌح٤مٟمف وُمالطمٔم٦م يمرُمف وضمقده وُمٜمتف وقمٔمٞمؿ ومْمٚمف وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤م --  اًمٔمـ سمف 

اًمقؾمقؾم٦م واًمِمؽ طمتك ٓ يٙم٤مد يٕمٛمؾ قمٛمال  وىمد رأج٧م سمٕمض اعظمقة اًمّم٤محللم ٟمحًٌٝمؿ يمذًمؽ يمثػم

ُمـ أضمؾ شمٚمؽ إٓ وهق يقؾمقس ويتٝمؿ ٟمٗمًف سمٕمدم اعظمالص ويٛمتٜمع أطمٞم٤مٟم٤م قمـ سمٕمض اًمٕمٛمؾ 

اًمقؾم٤موس، وهذا ًمٞمس سمجٞمد، وهق ىمدر زائد قمغم اخلقف اعمحٛمقد ُمـ أن ٓ يت٘مٌؾ اهلل قمٛمٚمف، وهل 

ومٚمٞمتٜمٌف  [اعم١مُمٜمقن] ژ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژاًمّمٗم٦م اًمتل ُمدح اهلل أهٚمٝم٤م ذم ىمقًمف: 

 إمم هذا اًمٗمر.-

 -وٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ الدى واًمًداد واًمتقومٞمؼ ،واًم٘مّمَد اًم٘مّمدَ 

ىم٦ٌم ًمف  :٤موُمٜمٝم ُمٕم٤مذة اًمّم٤محللم هـ ئمـ ومٞمٝمؿ اعظمالص واًمّمد. وطمًـ اعمٕم٤مُمٚم٦م ُمع اهلل واعمرا

 -شمٕم٤ممم

ه٤م وٓ  :وُمٜمٝم٤م أن يتخذ اًمٕمٌد ًمف سمٕمَض إقمامل اخلٗمٞم٦م اًمّم٤محل٦م وجيٕمٚمٝم٤م ّها سمٞمٜمف وسملم اهلل ٓ يرا

وم٢من  ؛ذًمؽ ُم٤ًمقمدة ُمًٙملم ووٕمٞمػ إمم همػم يًٛمع ا٤م أطمٌد ُمـ اخلٚمؼ يمّمالة أو صدىم٦م أو ظمدُم٦م أو

ذًمؽ ه٤م يٕمّٚمؿ اًمٜمٗمس اعظمالص وآىمتدا  سمٗمٕمؾ ٟمٗمًٝم٤م وشمذو. ـمٕمؿ اعظمالص ومتتٕمقد قمٚمٞمف ودمد 

 -طمالوشمف

ؾم١مال اهلل اعظمالص واعقم٤مٟم٦م قمٚمٞمف واعحل٤مح قمٚمٞمف ذم ذًمؽ واعيمث٤مر ُمـ اًمتيع  :يمٚمفوىمٌؾ ذًمؽ 

هقد: ] ژ ڱڱ ڳ ڳ ژ ،[اًمٗم٤من٦م] ژ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژوم٢مٟمف إن مل يٞمّنه اهلل مل يتٞمّن  ؛ًمف

وًمٞمٕمٚمؿ أن ؾم١مال اهلل ذًمؽ وٟمحقه أهؿ وأومم ُمـ ؾم١ماًمف اًمرز. واح٤مل وؾم٤مئر طم٤مضم٤مت اًمدٟمٞم٤م  ، [٧21

 -وٟمج٤مطم٤مهت٤م

: ٓ يٙم٤مد اًمٜم٤مس ي٠ًمخقن قمـ اعظمالص ذم أدا  اًمٗمرائض، وإٟمام يتقضمف سمحثٝمؿ إمم اعظمالص ظٌ حَ ٚمْ ُمَ 

ذًمؽ ُمٗمٝمقم، واعظمالص ُمٓمٚمقب ذم  ذم أدا  اًمٜمقاومؾ واًم٘مرسم٤مت ه٤م ؾمقى اًمقاضم٤ٌمت وإريم٤من-- ووضمف
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اًمٗمرائض ىمٌؾ اًمٜمقاومؾ، ًمٙمـ ح٤م يم٤من اعمًٚمؿ ٓ يتّمقر أنف يٙمقن ُمًٚمام ُم١مُمٜم٤م سمدون إظمالص ذم اًمٗمرائض 

يم٤مًمّمٚمقات اعمٙمتقسم٦م وصقم رُمْم٤من ؾمٝمؾ قمٚمٞمف اخلٚمقص ُمـ اًمقؾمقؾم٦م ذم سم٤ما٤م، وسم٘مل سم٤مب اًمٜمقاومؾ 

 قمغم ـمرد اًمقؾمقؾم٦م ويٕمٓمل ومًح٦م رضم٤م ، واًمتٓمقع جم٤مل اًمقؾمقؾم٦م واعمج٤مهدة-- وشمدسّمر هذا ه٤م يٕملم

 -واهلل اعمقومؼ

اًمّمد. شمقطمٞمد »: اًمٗمر. سملم اًمّمد. واعظمالص، أطمًـ ُم٤م رأجتف ومٞمف ُم٤م ىم٤مًمف اسمـ اًم٘مٞمؿ  :وم٤مئدة

شاًمٓمٚم٥م، واعظمالص شمقطمٞمد اعمٓمٚمقب
(1)

 -ومت٠مُمٚمف وم٢مٟمف ًمٓمٞمػ ؛

 -ٟم٠ًمل اهلل اًمٙمريؿ أن يرزىمٜم٤م وإي٤ميمؿ اًمّمد. واعظمالص

 -شمقيمٚمٜم٤م وإًمٞمف أنٌٜم٤م وإًمٞمف اعمّمػمواهلل اعمقومؼ، قمٚمٞمف 

ؿ ذًمؽ ومٚمٜمٕم٘مد اًمٕمزَم إظمقا  أنٜم٤م إذا ُمّد اهلل ذم أقمامرٟم٤م وأقمٓم٤مٟم٤م اًمّمح٦م واًمٕم٤مومٞم٦م وطميٟم٤م ٚمِ إذا قمُ 

ويمام سملّم ًمٜم٤م رؾمقًمٜم٤م  أنٜم٤م ٟمّمقُمف سمٕمقٟمف شمٕم٤ممم جمتٝمديـ ذم إي٘م٤مقمف قمغم اًمقضمف اًمذي يريض رسمٜم٤م  ؛رُمْم٤من

  وشمٕمٔمٞماًم قمـ رسمٜم٤م، ـم٤مقم٦ًم هلل شمٕم٤ممم  ًٓ  وشمذًماًل  ٤مًمف وُم٤ًمرقم٦م ذم آؾمتج٤مسم٦م ًمف وظمْمققمً  ُٕمره واُمتث٤م

٦ًٌّم، راضملم ُمٜمف  أن يت٘مٌؾ ُمٜم٤م ويتقب قمٚمٞمٜم٤م، ويٙمتٌٜم٤م ُمـ قم٤ٌمده اعمرطمقُملم اعمٖمٗمقر لؿ اعمريض  وحم

اًمذي هق سم٤مب ُمـ أبقاب اجلٜم٦م يدظمؾ ُمٜمف اًمّم٤مئٛمقن وٓ  شسم٤مب اًمري٤من»، وأن جيٕمٚمٜم٤م ُمـ أهؾ ؿقمٜمٝم

ـمف اعمًت٘مٞمؿ ذم هذا  أطمٌد همػمهؿ، وراهمٌلم إًمٞمف  يدظمؾ ُمٕمٝمؿ أن يرزىمٜم٤م شم٘مقاه وآؾمت٘م٤مُم٦م قمغم سا

اًمِمٝمر وومٞمام سمٕمده ُم٤م أب٘م٤مٟم٤م-- وهق ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ اًمٙمريؿ اعمٜم٤من اًمقه٤مب اًمرمحـ اًمرؤوف اًمرطمٞمؿ، 

 -وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ

- 

(إٓ اًمّمقم وم٢مٟمف زم وأن٤م أضمزي سمف)وسمٞم٤من ُمٕمٜمك ىمقل اهلل: 
(2)

- 

ؿمٝمر رُمْم٤من أومْمؾ اًمِمٝمقر، ومٞمف ٟمزل اًم٘مرمن، وهذا ًمف ُمٕمٜمٞم٤من: أنف وىمع ومٞمف اسمتدا  ٟمزوًمف، وأنف ٟمزل 

 ومٞمف وٚم٦م ُمـ اًمٚمقح اعمحٗمقظ إمم اًمّمحػ اًمتل سم٠مجدي اعمالئٙم٦م ذم اًمًام  اًمدٟمٞم٤م يمام ووحف اسمـ قم٤ٌمس

                                      
َراَدةِ  ،ظْماَلِص: شَمْقطِمٞمُد اعْمَْٓمُٚمقِب وَمَحِ٘مٞمَ٘م٦ُم اْعِ »( ىم٤مل: 2١. 2ُمدارج اًم٤ًمًمٙملم ) (٧) ْدِ.: شَمْقطِمٞمُد اًمٓم َٚم٥ِم َواْعِ  -شَوطَمِ٘مٞمَ٘م٦ُم اًمّم 

 -(٧٧5٧(، صحٞمح ُمًٚمؿ )522١، ٧2١6صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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 ، :ٺ ٺ ٺ        ٺ ڀ ژوذم رُمْم٤من ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر وهل أومْمؾ اًمٚمٞم٤مزم قمغم اعـمال.، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم 

 وومٞمف اًمٚمٞم٤مزم اًمٕمنم وهل أومْمؾ اًمٚمٞم٤مزم وًمٞمٚم٦م اًم٘مدر إطمداه٤م-، [اًم٘مدر] ژٿٿ

 وصٞم٤مم رُمْم٤من أطمد إريم٤من اخلٛم٦ًم اًمتل سمٜمل قمٚمٞمٝم٤م اعؾمالم-

 ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ      ڤ   ٹ ٹ ٹ      ٹ ٿ ٿ ٿژ ٹٹوَ 

 ڎڎ ڌ  ڌ ڍ     ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ  چ چ چ   ڃ ڃ   ڃ    ڃ ڄ ڄڄ ڄ

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ           گ گ گگ  ک ک ک ڑک  ڑ    ژ ژ ڈ ڈ

  ﮲ ۓ   ۓ ے     ے ھ ھ ھ ہھ  ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ  ں

     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽  ﮼ ﮻ ﮺  ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵ ﮳

 [اًمٌ٘مرة] ژ ى  

يمؿ ًمٚمت٘مقى، وًمتٙمقٟمقا قمغم رضم٤م  ىم٤مل اًمٕمٚمام : ًمتت٘م ﴾ڦ ڦ ﴿وذم ُمٕمٜمك  ، وًمٞمٝمٞمئٙمؿ وُيِٕمد  قا

 طمّمقل اًمت٘مقى ًمٙمؿ-

، وُمٕمٜم٤مه٤م يمام ذطمٝم٤م ,شًمٕمّؾ »وُمثٚمٝم٤م ,ُمـ اهلل واضم٦ٌم  شقمًك» وم٤مئدة: اؿمتٝمر قمٜمد اًمٕمٚمام  أن وهد

سمٕمض اعمح٘م٘ملم: أن اعؿم٤مرة ُمـ اًمٕمٔمام  سمٛمٜمزًم٦م اًمتٍميح ُمـ همػمهؿ، وأن اًمٙمريؿ إذا يم٤من حمّؾ إُمؾ 

َٚمفاىمت٣م قمٔمٞم  -ؿ ُمٜمزًمتف وذومف أن ٓ خيٞم ٥م ُم١مُم 

وأزيده شمقوٞمح٤م وم٠مىمقل: اعٟم٤ًمن اًمٕم٤مدي واًمًقىم٦م ُمـ اًمرقمٞم٦م ُمثال إذا ىُمّدر ًمف أن يٚمت٘مل اعمِٚمَؽ أو 

إُمػم أو ُم٤م ؿم٤ماف ُمـ قمٔمام  اًم٘مقم وم٢مٟمف إذا ـمٚم٥م إًمٞمف طم٤مضم٦م، وم٢من اعمِٚمؽ أو ذًمؽ اًمٕمٔمٞمؿ ىمد ي٘مقل ًمف: 

اهلل، أو يٚمٛمح ًمف سمٜمقع قم٤ٌمرة أنف ي٘مض طم٤مضمتف، ومجرت قم٤مدات قمًك يٙمقن ظمػٌم، وًمٕمؾ يمذا إن ؿم٤م  

ومٝمؿ أن اًمتٚمٛمٞمح واعؿم٤مرة ُمـ اًمٕمٔمٞمؿ يٙمٗمل، وأنف سمٛمٜمزًم٦م اًمتٍميح  اًمٕمٔمام  وُمٜمٝمؿ قمٔمام  اًمٕمرب وأذا

، واًمٗمر.  [1١اًمرقمد: ] ژ ژژ ڈ ڈ ڎ ژ ،[اًمِمٕمرا ] ژ ہ ۀ    ۀ ڻ ژُمـ همػمه، واًم٘مرمن ٟمزل 

 أنف جيٕمؾ اًمٕمٌَد ُمتٕمّٚم٘م٤م سمٛمقٓه سمحٌؾ اًمرضم٤م -- ومت٠مُمٚمف وم٢مٟمف ٟمٗمٞمس-سملم هذا إؾمٚمقب وسملم اًمتٍميح 

واًمرضم٤م  ذم  ،ًمٚمتقىمع واعم٘م٤مرسم٦م ذم إول :ُمقوققم٤من ذم اًمٚمٖم٦م شًمٕمؾ»و شقمًك»وأصؾ اعؿمٙم٤مل أن 

ومه٤م ومٕمالن ُمـ أومٕم٤مل اًمٕمٌد وٓ يٜم٤ًٌمن إمم اهلل شمٕم٤ممم، ٕن قمٚمؿ اهلل يم٤مُمؾ ٓ يٕمؽميف ٟم٘مص؛ يٕمٚمؿ  ،اًمث٤م 

ومٙم٤من شمقضمٞمٝمٝم٤م ُم٤م  ؛ٓ يٕمّزه ر  ٤م يٙمقن وُم٤م مل يٙمـ ًمق يم٤من يمٞمػ يٙمقن، وىمدرشمف يم٤مُمٚم٦م ُم٤م يم٤من وُم
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 -أووحتف

أن ؿمٝمر رُمْم٤من ُمقؾمؿ ًمٚمٕم٤ٌمدة احل٘م٦م واًمتزود ُمـ اًمت٘مقى ومٛمـ ظم٤مض ذم سمحره سمجّد  :واعم٘مّمقد

طمّمؾ ًمف اًمت٘مقى سمال ؿمؽ وطمّمؾ ًمف ٟمقر قمٔمٞمؿ، وأضمر يمريؿ،  وطمًـ ٟمٞم٦م ورهم٦ٌم ومٞمام قمٜمد اهلل 

وم٢من ًم٘مٞمف ذم قم٤مُمف  ؛ف زاد ُمـ شم٘مقى اهلل يٕمٞمٜمف قمغم اًمًػم ذم ـمريؼ اهلل شمٕم٤ممم إمم أن يٚم٘مك رسمفوطمّمؾ ًم

 -ومذاك، وإٓ طمّؾ قمٚمٞمف رُمْم٤من أظمر ومتزّود ًمٚمٕم٤مم اًمذي سمٕمده، وهٙمذا طمتك يٚم٘مك رسمف

 ٓ يًع ٤مُمـ ًمٓمٗمف سمٜم٤م ورمحتف ٟمّقع ًمٜم٤م اًمٕم٤ٌمدات ويمّثر ـمر. اخلػم، وذع ًمٜم٤م ومرائض وأريم٤مٟمً  واهلل 

إُم٤م اًمٙمٗمر ذم سمٕمْمٝم٤م أو ُم٤م هق ىمري٥م ُمـ اًمٙمٗمر ذم ,ٝم٤م هدٌم ًمٚمديـ سمٛمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤م  شمريمٝم٤م ٕن شمريم اأطمدً 

ومَؾ  ،, شمٗم٤مصٞمؾ ُمٕمرووم٦م ذم ُمقوٕمٝم٤مأظمرى قمغم ومٝمذه  ؛رهّمٌٜم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ همػم إجي٤مب وشمٓمققم٤مٍت  وذع ًمٜم٤م ٟمقا

 -جم٤مل ًمٚمٛم٤ًمسم٘ملم إمم اخلػمات اعمٜم٤مومًلم قمغم اعمٙمرُم٤مت واعم٘م٤مُم٤مت اًمٕم٤مًمٞم٤مت

ومال  ؛وأومم قمٜمده ُمـ اًمٜمقاومؾ واًمتٓمققم٤متًمٙمٜمف ٟمٌٝمٜم٤م إمم أن شمٚمؽ إريم٤من واًمقاضم٤ٌمت هل أطم٥م ًمف 

ـ   ؛ه٤م اومؽمض اهلل قمٚمٞمف ا٤م ظمػمٌ  عُ يتقهؿ ُمتقّهؿ أن اًمٜمقاومؾ اًمتل يتٓمق   ومرسمام طمّمؾ ًمف ُمـ ـمريؼ ذًمؽ َُم

 قمغم رسّمف ورؤي٦م ًمٜمٗمًف وقمٛمٚمف-

ر ُم  ٤م ٓ ي٘م٤مرن سمف ُم٤م ذم اًمٜمقاومؾ-وذم اًمٗمرائض ُمـ اعمٕم٤م  واحلٙمؿ وإها

-- صمؿ ذيمر (وُم٤م شم٘مّرب إزّم قمٌدي سمٌم  أطم٥م  إزّم ه٤م اومؽموتف قمٚمٞمف: )ويمؾ هذا ُمـ طمدي٨م اًمٜمٌل 

رواه اًمٌخ٤مري، اًمٜمقاومؾ
(1)

- 

اًمّمالة سمٕمٛمقد  وهذه إريم٤من وصقم رُمْم٤من ُمٜمٝم٤م: هل يم٤مٕقمٛمدة ًمٌٜم٤م  اًمديـ، وىمد ؿمٌف اًمٜمٌل 

اًمٌٞم٧م ذم طمدي٨م
(2)

ٌّت٤م  ت قمغم اًمٓمريؼ ويم٤مٕوشم٤مد ويم٤مجل٤ٌمل ًمألرض ًمتًت٘مر وٓ شمْمٓمرب-، وهل ُمث

 -ٕريم٤من واًمقاضم٤ٌمت أقمٔمؿ ُمـ همػمه٤مولذا جي٥م أن يٙمقن اقمتٜم٤م  اًمٕمٌد سم٤م

ق ُمـ مت٤مم وهق اًمٞمقم اًمذي يِمؽ هؾ ه, شيقم اًمِمؽ»ِمؽ ومٞمف م اًمٞمقم اًمذي يُ اًمٜمٝمل قمـ صق *

 -,ُمْم٤منؿمٕم٤ٌمن أو هق أول ر

                                      
 -(45١2ٌخ٤مري )صحٞمح اًم (٧)

 ( وصححف إًم٤ٌم -24٧4: )رأس إُمر اعؾمالم، وقمٛمقده اًمّمالة(، اٟمٔمر: ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )ومجٕمؾ اًمّمالة قمٛمقد اًمديـ، ىم٤مل  (2)
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واًمٜمٝمل قمـ شم٘مّدم رُمْم٤من سمّمقم يقٍم أو يقُملم يمام صم٧ٌم ذم طمدي٨م اًمّمحٞمحلم *
(1)

 :روذم مظَم  ،

اًمٜمٝمل قمـ اًمّمقم إذا اٟمتّمػ ؿمٕم٤ٌمن يمام ذم طمدي٨م رواه اًمؽمُمذي وهمػمه
(2)

- 

شمْمٕمٞمػ طمدي٨م اًمٜمٝمل قمـ اًمّمقم إذا اٟمتّمػ  :إول :  ذم طمّؾ اظمتالف احلديثلم وضمٝم٤منوًمٚمٕمٚمام

قم إذا : أن  ٛمؾ اًمٜمٝمل قمـ اًمّمواًمقضمف اًمث٤م وٓ يٕم٤مرض ُم٤م صم٧ٌم ذم اًمّمحٞمحلم، ؿمٕم٤ٌمن، ومال ٟم٠مظمذ سمف 

ًمٞمت٘مقى اعٟم٤ًمن قمغم صٞم٤مم رُمْم٤من وٓ يْمٕمػ ويتٝمّٞم٠م  ,راه٦م اًمتٜمزيفيم,اٟمتّمػ ؿمٕم٤ٌمن قمغم اًمٙمراه٦م 

 -ًمٚم٘مدوم قمغم اًمِمٝمر سمٜمِم٤مط وضمّد ورهم٦ٌٍم، ومحؾ طمدي٨م اًمّمحٞمحلم قمغم اًمتحريؿ

 -ومٚمٞمّمٛمف ٤مُمـ يم٤من يّمقم صقُمً  يًتثٜمك ُمٜمف يمام ّسح سمف احلدي٨م

وهذا احلٙمؿ يِمٌف ُم٤م ضم٤م  ذم سم٤مب اًمّمالة ُمـ اًمٜمٝمل قمـ وصؾ اًمٗمريْم٦م سم٤مًمٜم٤مومٚم٦م طمتك يٗمّمؾ سمٞمٜمٝمام 

سمٗم٤مصؾ ُمـ يمالم أو اٟمت٘م٤مل
(3)

- 

نريؿ صقم يقم اًمٕمٞمد، وإُمر سم٤مٕيمؾ وإفمٝم٤مر اًمٗمرح واًمنور ذم  :وُمـ شمٕمٔمٞمؿ ؿمٝمر رُمْم٤من *

 -اًمٕمٞمد ومتٞمٞمزه سمًٜمـ خمّمقص٦م

هٞم٥ُم ُمـ إومٓم٤مر وًمق يقٍم واطمٍد ُمٜمف أي ُمـ رُمْم٤من شمٕمّٛمدا، وم٢مٟمف ًمـ ي٘مْمَٞمف وإن ص٤مم اًمدهر واًمؽم *

ًمٙمـ وّٕمٗمف إيمثرون ،يمام ضم٤م  ذم طمدي٨م هٙمذا
(4)

- 

أو  ,ْم٤م قمٜمد ُمـ يٗمّٓمر سمذًمؽ ويقضم٥م اًم٘م,ذًمؽ أنف إذا أومٓمر خلٓم٢م أو ٟمًٞم٤من واٟمتزع اًمٗم٘مٝم٤م  ُمـ 

أنف  ،اعمرأة حلٞمض أو ٟمٗم٤مس صمؿ ـمٝمرت ذم أثٜم٤م  اًمٜمٝم٤مر أو أومٓمرت ,قمٜمد مظمريـ,، أو ىم٤مدُم٤م ُمـ ؾمٗمر اقمٛمدً 

 -حلرُم٦م اًمِمٝمر: جي٥م قمٚمٞمف اعُم٤ًمك سم٘مٞم٦م يقُمف، ىم٤مًمقا 

 -٤ميص ومٞمف حلرُمتف أجًْم ُظ اعمٕم٤مٚموشمٖم *

                                      
، ( وًمٗمظ اًمٌخ٤مري: )٧١62(، صحٞمح ُمًٚمؿ )٧2٧6صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧) ـ  َأطَمُديُمْؿ َرَُمَْم٤مَن سمَِّمْقِم َيْقٍم َأْو َيْقَُملْمِ َُم ٓ  َأْن َيُٙمقَن َٓ َيَتَ٘مد  إِ

 -(َرضُمٌؾ يَم٤مَن َيُّمقُم َصْقَُمُف، وَمْٚمَٞمُّمْؿ َذًمَِؽ اًمَٞمْقمَ 

 (، وصححف إًم٤ٌم -211١(، ؾمٜمـ أيب داود )١16ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (2)

 : )يٕمٜمل سمذًمؽ ىمقل ُمٕم٤موي٦م  (1)
ِ
 (-661(، صحٞمح ُمًٚمؿ )َٟمْخُرَج  وْ أَ  َٟمَتَٙمٚم ؿَ  طَمت ك سمَِّماَلةٍ  َصاَلةٌ  شُمقَصَؾ  َٓ َأَُمَرَٟم٤م َأْن  إِن  َرؾُمقَل اهلل

ِف َوإِْن َص : )يٕمٜمل سمذًمؽ ىمقًمف  (6) ْهِر يُمٚم  َٓ َُمَرٍض، مَلْ َيْ٘مِض قَمٜمُْف َصْقُم اًمد  ـْ هَمػْمِ ُرظْمَّم٦ٍم َو ـْ َرَُمَْم٤مَن ُِم ـْ َأوْمَٓمَر َيْقًُم٤م ُِم (، اٟمٔمر: ؾمٜمـ ٤مَُمفُ َُم

 رواه اًمٌخ٤مري هرو٤م ًمف همػم حمت٩م  سمف-( وهق وٕمٞمػ وٕمٗمف إًم٤ٌم  وهمػمه ُمـ اعمت٘مدُملم، و١21اًمؽمُمذي )
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يٕم٦م اعمٓمٝمرة اذا اًمِمٝمر وهذا اًمريمـ اجلٚمٞمؾ ومتٞمٞمزه وشمٜمٌٞمف ٟمٗمس اعمًٚمؿ إمم ويمؾ ذًمؽ ُمـ قمٜم٤مي٦م اًمنم

 -قمٔمٞمؿ ىمدره

ىم٤مل اهلل: يمؾ قمٛمؾ سمـ مدم ًمف إٓ اًمّمٞم٤مم وم٢مٟمف زم وأن٤م أضمزي سمف، واًمّمٞم٤مم ضمٜم٦م ):  وىم٤مل رؾمقل اهلل

واًمذي  وإذا يم٤من يقم صقم أطمديمؿ ومال يروم٨م وٓ يّمخ٥م وم٢من ؾم٤مسمف أطمد أو ىم٤مشمٚمف ومٚمٞم٘مؾ إ  اُمرؤ ص٤مئؿ

ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده خَلُُٚمقف ومِؿ اًمّم٤مئؿ أـمٞم٥ُم قمٜمد اهلل ُمـ ريح اعمًؽ، ًمٚمّم٤مئؿ ومرطمت٤من يٗمرطمٝمام؛ إذا أومٓمر 

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف وهذا أطمد أخٗم٤مظ اًمٌخ٤مري (ومرح وإذا ًم٘مل رسمف ومرح سمّمقُمف
(1)

- 

إمم أفمٝمره٤م أن اهلل شمٕم٤ممم أو٤مومف  :( ًمٚمٕمٚمام  أىمقالإٓ اًمّمقم وم٢مٟمف زم وأن٤م أضمزي سمفوذم ُمٕمٜمك ىمقًمف )

ئف قمٜمده، ىم٤مل سمٕمض اًمٕمٚمام : إن اهلل قملّم ًمٚمٛمالئٙم٦م أضمزي٦م  ا ٟمٗمًف شمٕمٌػمً  سمف وقمٔمٞمؿ ضمزا قمـ ضمزيؾ صمقا

سمف، ومؽمومع أُمره إمم  إقمامل وُم٤م ُيْم٤مقَمُػ إٓ اًمّمقم، وم٢مذا يم٤من اًمّمقُم وم٢من اعمالئٙم٦م ٓ شمٕمرف أضمره وصمقا

وهذه ُمٜم٘م٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م »: ش٦ماحلج٦م اًم٤ٌمًمٖم»ذم  اشمريمقه زم، ىم٤مًمف اًمدهٚمقي  :اهلل شمٕم٤ممم ومٞم٘مقل اهلل

شًمٚمّمٞم٤مم
(2)

وذيمر اًمٕمٚمام  ُمـ أؾم٤ٌمب ذًمؽ أن اًمّمقم ٓ يدظمٚمف اًمري٤م ، سمٛمٕمٜمك أن اعمرائل واعمٜم٤مومؼ ٓ ، 

ئل سمٗمٕمؾ اًمّمقم ٕنف ٓ ئمٝمر  يًتٓمٞمع أن ئل سم٤مّدقم٤م  اًمّمقم,يرا وأن اًمّم٤مئؿ ٓ يٛمٙمـ  ،,ُمع أنف ىمد يرا

حمض، وأنف شمرك ًمِمٝمقات اًمٜمٗمس وطمٔمقفمٝم٤م ُمـ  آـمالُع قمغم صدىمف إٓ اهلل شمٕم٤ممم، وأنف شمركٌ  اأطمدً 

أضمؾ اهلل شمٕم٤ممم وطمده، وأنف قم٤ٌمدة وٕم٧م اًمِمٙمر واًمّمؼم ومه٤م يمؾ اًمديـ، وذيمر سمٕمض اًمٕمٚمام  أنف مل يٕمٌد 

سمف همػم اهلل ىمط، وم٢من إصٜم٤مم وإوصم٤من وؾم٤مئر أل٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م قمٌدت سم٤مًمّمالة واًمدقم٤م  واًمّمدىم٦م واًمٜمًؽ 

قمٌَِد سمف همػم اهلل شمٕم٤ممم-- وهمػم ذًمؽ ه٤م ضم٤م ت اعؿم٤مرة إًمٞمف ذم إطم٤مدي٨م  وهمػم ذًمؽ إٓ اًمّمقم ومام ُيٕمَرف

 -وه٤م اؾمتٔمٝمره اًمٕمٚمام  

أي وىم٤مي٦م، وأـمٚمؼ ًمٚمتٕمٛمٞمؿ واًمتٗمخٞمؿ، ومٝمق وىم٤مي٦م ُمـ اًمٜم٤مر وؾمخط اجل٤ٌمر، وذم  (اًمّمٞم٤مم ضمٜم٦م)وُمٕمٜمك 

 ـمريؼ ذًمؽ هق وىم٤مي٦م ًمٚمٜمٗمس ُمـ موم٤مهت٤م وُمـ يمثػم ُمـ إُمراض واعمٕم٤مي٥م-

 شمٖمػُم رائح٦م ومؿ اًمّم٤مئؿ سم٥ًٌم اًمّمٞم٤مم- (ُٚمقف ومؿ اًمّم٤مئؿظُم )وُمٕمٜمك 

                                      
 -(٧٧5٧(، صحٞمح ُمًٚمؿ )٧2١6صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

ٜم٦َم قَمٔمِٞمٛمَ »( ىم٤مل: ١6. 2، ٧6٧. ٧طمج٦م اهلل اًم٤ٌمًمٖم٦م ) (2) ًَ ْقم طَم  -ش٦م ي٘مقى اعمٚمٙمٞم٦م، ويْمٕمػ اًمٌٝمٞمٛمٞم٦مَواًمّم 
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هؾ اعم٘مّمقد أن ذم اًمدٟمٞم٤م أو يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، آصمٜم٤من  (أـمٞم٥م قمٜمد اهلل ُمـ ريح اعمًؽ)ويمقٟمف 

 حمتٛمالن، ووىمع ذم هذه اعم٠ًمخ٦م ؾمج٤مل سملم سمٕمض اًمٕمٚمام -

 ،ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (اًمِمٞم٤مـملمإذا ضم٤م  رُمْم٤مُن ومتح٧م أبقاب اجلٜم٦م، وهُمّٚم٘م٧م أبقاب اًمٜم٤مر، وُصّٗمدت )وىم٤مل: 

ٚم٧م اًمِمٞم٤مـملم)وذم ًمٗمٍظ:  ًِ (ؾُمٚم
(1)

- 

، وُمٕمٜم٤مه واوح وهلل احلٛمد وصدىًم٤م قمغم ُم٤م أظمؼم اًمّم٤مدُ. اعمّمدو.  ٤موٟمحـ ٟم١مُمـ سمذًمؽ يمٚمف طم٘مً 

( أي ىمّٞمدت وُمٜمٕم٧م ُمـ يمثػم ُمـ احلري٦م واحلريم٦م ه٤م يم٤مٟم٧م شمًتٓمٞمٕمف ذم همػمه، صّٗمدت اًمِمٞم٤مـملموُمٕمٜمك )

وهذه ومْمٞمٚم٦م قمٔمٞمٛم٦م ًمرُمْم٤من، وًمٕمؾ اًمٙمثػميـ ُمٜم٤م يِم٤مهده٤م ذم  ،ًمٙمٚمٞم٦مًمٞمس ُمٕمٜم٤مه أهن٤م ٓ شمقؾمقس سم٤مو

 ه-ٟمٗمًف وذم همػم

فُمتٗمؼ قمٚمٞم (هُمٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف ٤مطمت٤ًمسمً وا ٤مُمـ ص٤مم رُمْم٤مَن إيامٟمً )وىم٤مل: 
(2)

- 

٤مُمتٗمؼ قمٚمٞمف أجًْم  (ُمـ ىم٤مم رُمْم٤من)وذم مظمر: 
(3)

- 

ىم٤مل: ىم٤مل  قمـ أيب هريرة  وذم احلدي٨م اًمذي رواه اًمؽمُمذي واعُم٤مم أمحد ذم ُمًٜمده وهمػممه٤م

رهِمَؿ أنُػ رضمٍؾ ُذيمِرُت قمٜمده ومٚمؿ يّمؾ  قمكّم، ورهمؿ أنُػ رضمؾ دظمؾ قمٚمٞمف رُمْم٤مُن ) : رؾمقل اهلل

ه اًمٙمؼَم ومٚمؿ ُيدظماله اجلٜم٦م ,، ىم٤مل رسمٕمل (وم٤مٟمًٚمخ ىمٌؾ أن ُيٖمٗمَر ًمف، ورهمؿ أنُػ رضمؾ أدرك قمٜمده أبقا

(أو أطمدمه٤م): وٓ أقمٚمٛمف إٓ ىمد ىم٤مل: ,اًمراوي
(4)

- 

ُد، أَ )ىم٤مل:  صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن قمـ ُم٤مًمؽ اسمـ احلقيرث أن رؾمقل اهلل ذم  يُؾ، ومَ٘م٤مَل: َي٤م حُمَٛم 
شَم٤مِ  ضِمؼْمِ

ـْ َأْدَرَك َواًمَِدْيِف َأْو أَ  ، ىُمْٚم٧ُم: مُِملَم، ىَم٤مَل: َوَُم ُ ـْ َأْدَرَك َرَُمَْم٤مَن وَمَٚمْؿ ُيْٖمَٗمْر ًَمُف، وَم٠َمبَْٕمَدُه اَّلل  ٤م، وَمَدظَمَؾ اًمٜم ٤مَر، َُم طَمَدمُهَ

، ىُمْؾ: مُمِ ومَ  ُ ـْ ُذيمِْرَت قِمٜمَْدُه وَمَٚمْؿ ُيَّمؾ  قَمَٚمٞمَْؽ، وَم٠َمبَْٕمَدُه اَّلل  ، ىُمْٚم٧ُم: مُِملَم، ومَ٘م٤مَل: َوَُم ُ لَم، وَمُ٘مْٚم٧ُم: ٠َمبَْٕمَدُه اَّلل 

(مُِملمَ 
(5)

- 

 واهلل اعمًتٕم٤من وسمف اًمث٘م٦م- ،ذم هذه اًمٗمرص٦م إظمقا  ٓ ٟمْمٞمٕمٝم٤م وم٤مهلَل اهللَ 

                                      
 -(٧١١2(، صحٞمح ُمًٚمؿ )٧622، ٧626صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-١4١ٞمح ُمًٚمؿ )(، صح16صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-١52(، صحٞمح ُمًٚمؿ )1١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 ( وصححف إرٟم١موط-١65٧ُمًٜمد أمحد ) (6)

 ( وصححف إًم٤ٌم  ًمٖمػمه-6١2صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن ) (5)
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ّد اًمّمقم اًمٔم٤مهر اًمذي ٓ جيزئ ُم٤م ورا ه: اعُم٤ًمك قمـ إيمؾ واًمنمب واجلامع ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر طم

 إمم همروب اًمِمٛمس سمٜمٞم٦م-

ذم احلدي٨م اًم٘مدد وىمد ؾمٌؼ ذيمره: ومج٤م   ؛أن طم٘مٞم٘م٦م اًمّمقم أقمٛمؼ ُمـ ذًمؽ ًمٙمـ ىمد سملّم اًمٜمٌل 

سمف وؿمٝمقشمف ُمـ أضمكمي) وذم ٟمٗمس  ،٥م ُمٜمفخٗم٤مظ اًمٌخ٤مري وًمٗمظ ُمًٚمؿ ىمريأطمد أ (ؽمك ـمٕم٤مُمف وذا

أطمٌد أو ىم٤مشمٚمف ومٚمٞم٘مؾ: إ   وم٢مذا يم٤من يقُم صقم أطمديمؿ ومال يروُم٨ْم وٓ َيّْمَخ٥ْم، وم٢من ؾم٤مسّمفُ )احلدي٨م: 

(ص٤مئؿ
(1)

سمف): وىم٤مل  ،  (ُمـ مل يدع ىمقَل اًمزور واًمٕمٛمَؾ سمف ومٚمٞمس هلل طم٤مضم٦م ذم أن يدع ـمٕم٤مَُمف وذا

اًمٌخ٤مري
(2)

ومٙم٠منف  ؛قمـ قمدم اًم٘مٌقل وأنف ٓ ي٤ٌمزم سمف ، ًمٙمـ هذا شمٕمٌػمٓ طم٤مضم٦م ًمف إًمٞمٜم٤م أصاًل   ، واهللُ 

 ي٘مقل سمتٕمٌػمٟم٤م ُمثال: ٓ داقمل شمتٕم٥م ٟمٗمًؽ!!

سمف-  ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م، وٟمٕمقذ سم٤مهلل أن ٟمرّد وٟمٓمرد قمـ رمحتف وضمزيؾ صمقا

(دع ىمقل اًمزور واًمٕمٛمَؾ سمف واجلٝمَؾ ُمـ مل ي)أبق دواد أجْم٤م ذم ؾمٜمٜمف وًمٗمٔمف:  وروى هذا احلدي٨م
(3)

 

د اجلٝمؾ اًم ذي هق ودُّ اًمٕمٚمؿ، سمؾ اجلٝمؾ اًمذي هق وّد اًمٕم٘مؾ واحِلْٚمؿ، وهق اؾمتٕمامل اًم٘مقة وًمٞمس اعمرا

ؾم٥ٌم، ويّمخ٥م ويرومع صقشمف يمثػما، وي٥ًم  كومتجده يٖمْم٥م يمثػما ٕدٟم ؛الف احلؼاًمٖمْمٌٞم٦م ذم ظم

 ويِمتؿ وخي٤مصؿ يمثػما ويٗمجر إذا ظم٤مصؿ وٓ يٜمّمػ-

ق ؾم٥ٌم ومحِمف وضمٝمٚمف، سمدَل أن ورسمام زاد قمغم ذًمؽ أن يٕمزو ؾمق  طم٤مًمف إمم اًمّمٞم٤مم، ومٙم٠من اًمّمٞم٤مم ه

 -قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ، وُم١مّدسم٤م وؾمٙمٞمٜم٦م وـمٛم٠منٞمٜم٦م ٤ميٙمقن اًمّمٞم٤مم ًمف ُمٝمّذسمً 

ذم هااذه إطم٤مدياا٨م وُماا٤م ذم ُمٕمٜم٤مهاا٤م أن طم٘مٞم٘ماا٦م اًمّمااقم شمِمااٛمؾ شماارك ؿمااٝمقات اًمااٜمٗمس  ومٌاالّم ًمٜماا٤م رؾمااقًمٜم٤م 

ق. واعمخ٤مصاٛم٦م ، وشمرك اًمروما٨م واًمٗمًا,٤مًمٙمٚمٞم٦م وٓ ىمّمدت اًمنميٕم٦م إمم ذًمؽوٓ يٛمٙمـ شمريمٝم٤م سم,ُّم٤م  ٤مشمريمً 

واًمٗمجااقر وىمااقل اًماازور واًمٙمااذب واًمٖمٞمٌاا٦م واًمٜمٛمٞمٛماا٦م وُماا٤م ؿماا٤مسمف ذًمااؽ، ومٝمااذا اًمّمااقم هااق ُمقؾمااؿ لااذا اًمااؽمك، 

رب واجلااااامع وم٘ماااط ُمااااع اؾمااااتٛمراره ذم ؾماااا٤مئر اًمٗمًااااق. واًمٗمجااااقر واهناميمااااف ذم اوُماااـ اُمتٜمااااع قمااااـ إيمااااؾ واًمِماااا

                                      
 (-٧626صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-٧2١1صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-2142ذا احلدي٨م قمٜمده سمرىمؿ )( ذم ؾمٜمـ أيب داود، وهاجلٝمؾ(، ومل أىمػ قمغم ًمٗمظ )4١5١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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٤مًمااف، وشمٜمٗمااػم ُمااـ هااذا ؿمااٝمقات ٟمٗمًااف هاا٤م ؾمااقى ذًمااؽ وم٢مٟمااف سمٛمٜمزًماا٦م ُمااـ مل يّمااؿ، وهااذا شمِمااٜمٞمع قمااغم ُمااـ هااذا طم

 -احل٤مل، وًمٙمـ ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م اًمٔم٤مهرة ٓ  ٙمؿ قمٚمٞمف سمٗم٤ًمد صقُمف ووضمقب ىمْم٤مئف

٦م صمالصمقن يقُم٤م أو شمًٕم,ؾ ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف دائام أن هذا اًمِمٝمر أنف قمغم اعم١مُمـ اًمّم٤مئؿ أن جيٕم :واخلالص٦م

درب قمغم اًمّمؼم هل ُمقؾمؿ ًمٚمّمؼم واًمٕم٤ٌمدة واعىم٤ٌمل قمغم اهلل واًمتزود ُمـ اًمت٘مقى واًمت ,وقمنمون

 -ومٝمق يمٛمدرؾم٦ٍم أو دورٍة شمدريٌٞم٦م ُمٙمثٗم٦م وذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م ؛ٙمر وايمت٤ًمب اًمٗمْم٤مئؾ وهتذي٥م اًمٜمٗمسواًمِم

وم٢مذا ضمٕمؾ ذًمؽ ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف ـَمقال هذا اًمِمٝمر واضمتٝمد وطم٤مول واؾمتٕم٤من سم٤مهلل ُمقٓه وم٢من اهلل شمٕم٤ممم 

 -ٓ خيٞمٌف ؾمٌح٤مٟمف

ًمأليمؾ واًمنمب واًمتخٛم٦م،  ًمّمقم ُمقؾماًم وأُم٤م ُم٤م ضمرت سمف قم٤مدات اًمٜم٤مس ذم هذا اًمزُمـ ُمـ ضمٕمؾ ا

ومٝمذا ظمالف طم٘مٞم٘م٦م  ؛ٞمًتٙمثروا ُمـ إيمؾ واًمنمب سم٤مًمٚمٞمؾطمتك يم٠مهنؿ جيّققمقن أنٗمًٝمؿ ذم اًمٜمٝم٤مر ًم

اًمّمقم وطِمٙمٛمتف، وُُمذِه٥ٌم ًمٚمٙمثػم ُمـ سمريمتف وٟمقره-- وشمراهؿ ُمع ذًمؽ يًٝمرون ًمٞم٤مًمَٞمف ذم اعمٗم٤ميمٝم٦م صمؿ 

 -ٔم٦م اعومٓم٤مر واًمٚمٞمؾيٜم٤مُمقن اًمٜمٝم٤مر ي٘مٓمٕمقن اًمقىم٧م سم٤مًمٜمقم ذم اٟمتٔم٤مر حل

إطمدامه٤م طملم يٗمٓمر، وذًمؽ يّمد. سمٗمٓمره يمؾ يقم وسم٤مًمٗمٓمر ُمـ اًمِمٝمر  :أنف ًمٚمّم٤مئؿ ومرطمت٤من صحٞمٌح 

يمٚمف وهق اًمٕمٞمد، ًمٙمـ ًمٞمس ُمٕمٜمك هذا أن ٟمتج٤موز وٟمِنف وٟمزيد قمغم طمّد اًمِمٌع يمؾ ًمٞمٚم٦ٍم وٟمذَهؾ سم٥ًٌم 

وىمرا ة اًم٘مرمن، وم٠مىمؾ أطمقال ُمـ ذًمؽ قمـ طم٘مٞم٘م٦م هذه اًمٕم٤ٌمدة اًمٕمٔمٞمٛم٦م وٟمٗمّرط ذم اًم٘مٞم٤مم وؾم٤مقم٤مت اًمذيمر 

 -يٗمٕمؾ ذًمؽ أنف ُمٖمٌقن ىمد وم٤مشمف ظمػم يمثػم

ًمٜم٤م وٞمٕم٤م، وأن يٕمٗمق قمٜم٤م  -ٟم٠ًمل اهلل أن يّمٚمح أطمقا

وأُم٤م اًمٓم٤مُم٤مت اًمٕمٔم٤مم اًمتل يٜمدى ل٤م اجلٌلم ويقؿمؽ أن يٜمزل سمًٌٌٝم٤م قمٚمٞمٜم٤م اًمٕمذاب ذم أي طملم، ومٝمق 

 ًمٞم٤مزم ذم ,زقمٛمقا –إىم٤مُم٦م احلٗمالت اًمٖمٜم٤مئٞم٦م واًمٗمٜمٞم٦م ُم٤م قمّؿ سمف اًمٌال  ذم سمالد اعؾمالم اًمٕمرسمٞم٦م واًمٕمجٛمٞم٦م ُمـ 

 اختذت وم٤مضمرة ودول طمٙمقُم٤مت وشمرقم٤مه٤م واًمٗمجقر، واًمٕمري وآظمتالط سم٤مًمرىمص وإطمٞم٤مؤه٤م رُمْم٤من،

واًم٘مٞم٤مم واًمذيمر  واًم٘مٜمقت سم٤مًمٓم٤مقم٦م ُنٞم٤م أن سمدَل  ،ا يمٗمرً  اهلل ٟمٕمٛم٦م وسمّدًم٧م ،٤مفِمٝمري   ورا ه٤م اهلل ذيٕم٦م

 -واًمٌٙم٤م  ُمـ ظمِمٞم٦م اهلل

ذم ؾمٜم٦م ,وٟمٕمٚمؿ أنف ٓ يٓمٝمره٤م ذم اًمٖم٤مًم٥م   ُمـ قمٔمٞمؿ اعمٜمٙمرات اًمتل ٟمؼمأ إمم اهلل ُمٜمٝم٤م،وهذا واهلل

 ٤مإٓ اًمًٞمػ، وإٟمف ًم٘م٤مدم إن ؿم٤م  اهلل، أترا اه وومتٞم٦ُم اعؾمالم  ٛمٚمقٟمف ىم٤مدُملم ُمـ سمٕمٞمد، يًَٕمْقن هقٟمً  ,اهلل
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٦م وشمٜمٙمِمػ سم٢مذٟمف اًمٙمرسم٦م، ومتزول قمـ أُمتٜم٤م اًمٖمٛمّ  ؛، وقماّم ىمري٥م ي٠مذن اهلل سم٤مًمٗمتح واًمٗمرجاويٛمِمقن رويدً 

 -أٓ إن ٟمٍم اهلل ىمري٥م
 

ئد قمغم اعمًٚمؿ ذم ٟمٗمًف وقمغم اعمجتٛمع اعؾمالُمل ذم وٚمتف،  اًمّمقم قم٤ٌمدة قمٔمٞمٛم٦م اًمؼميم٤مت واًمٗمقا

ئد واًمؼميم٤مت:  وؾم٠مذيمر وال ُمـ هذه اًمٗمقا

ً   أي ؛يمام ىم٤مل اعمّمٓمٗمك  اًمّمقم ضمٜم٦مٌ : أن ومٛمٜمٝم٤م ٦م ٞم  ٌُٕمِ وىم٤مي٦م شم٘مل ص٤مطمٌٝم٤م ُمـ هجٛم٦م اًم٘مقى اًم

ٟمٞم٦م ًمٚمٜمٗمس وشمٙمن طمّدهت٤م وشمُ  ذم احلدي٨م أظمر:  ٤م وشمٙمًٌٝم٤م اقمتدآ، وًمذًمؽ ىم٤مل ٝم ـمٌٕملم  ٚمواًمِمٝمقا

ُمتٗمؼ  (ًتٓمع ومٕمٚمٞمف سم٤مًمّمقم وم٢مٟمف ًمف ِوضم٤م ي٤م ُمٕمنم اًمِم٤ٌمب ُمـ اؾمتٓم٤مع ُمٜمٙمؿ اًم٤ٌم ة ومٚمٞمتزوج وُمـ مل ي)

قمٚمٞمف
(1)

- 

، ٚمٜمٗمس قمغم اًمّمؼم ونٛمؾ اًمتٙم٤مًمٞمػ وإقمداٌد ل٤م عم٘م٤مُم٤مت اًمرضمقًم٦م اًمتل  ٌٝم٤م اهلل: أنف شمدري٥م ًموُمٜمٝم٤م

يقوع ذم طم٤مًم٦ِم شمّمّقر وم٘مِده٤م طم٘م٤م،  ٤مُم١مىمت٤م اظمتٞم٤مريً  اوشمٕمٚمٞمٛمٝم٤م اًمِمٙمر أجْم٤م ٕنف طملم يٗم٘مد اًمٜمٕمٛم٦م وم٘مدً 

 ويتقًّمد قمٜمده إطم٤ًمس سمٜمٕمٛم٦م وضمقده٤م، ومٞمتقضمف ىمٚمٌف إمم اهلل سمحٛمده وؿمٙمره قمغم ٟمٕمٛمف ومٓئف

ئد، وهق اعمِم٤مر إًمٞمف ذم ىمقًمف ٤موُمٜمٝم ىم٦ٌم هلل شمٕم٤ممم، وهق أضمؾ اًمٗمقا  :: شمٕمٚمٞمؿ اًمٜمٗمس اعظمالص واعمرا

 -وىمد ؾمٌؼ اعؿم٤مرة إًمٞمف  [اًمٌ٘مرة] ژ ڦ ڦ ڦ ژ

: إيم٤ًمب اًمٜمٗمس ومْم٤مئؾ يمثػمة أظمرى شمٕمرف سم٤مًمت٠مُمؾ واًمتجرسم٦م، ُمـ ُمٕمروم٦م اعٟم٤ًمن سمٜمٗمًف وُمٜمٝم٤م

 -وظم٤ٌمي٤مه٤م واًمقىمقف قمغم ٟم٘م٤مط وٕمٗمٝم٤م وهمػم ذًمؽ

: شمرىمٞمؼ اعمِم٤مقمر وشمٜمٛمٞم٦م اًمٕمقاـمػ اًمٜمٌٞمٚم٦م ُمـ ظمالل شمذيمر اًمٗم٘مرا  واعمحت٤مضملم واجلٞم٤مع ٜمٝم٤موُم

 -واعطم٤ًمس سمٌم  ُمـ طم٤ملؿ

دد واًمتح٤مسم٥م اًمتٕم٤مـمػ واًمتٙم٤مومؾ سملم اعمًٚمٛملم ُمـ ظم :وُمٜمٝم٤م (ُمـ ومّٓمر ص٤مئام)الل شمٜمٛمٞم٦م اًمتقا
(2)

، 

(أهمٜمقهؿ قمـ اًم١ًمال ذم هذا اًمٞمقم) :وزيم٤مة اًمٗمٓمر
(3)

 وهمػمه٤م- 

                                      
 (-٧6١١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )5١45صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

٤مئِِؿ ؿَمْٞمًئ٤م( وصححف إًم٤ٌم ، ومت٤مُمف: )6١١ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (2) ـْ َأضْمِر اًمّم  َٓ َيٜمُْ٘مُص ُِم ـْ وَمٓم َر َص٤مئاًِم يَم٤مَن ًَمُف ُِمْثُؾ َأضْمِرِه، هَمػْمَ َأن ُف   (-َُم

 (-665--( ووٕمٗمف إًم٤ٌم  ذم: إراو  اًمٖمٚمٞمؾ )أهمٜمقهؿ قمـ اًمٓمقافٗمظ: )( سمٚم2٧11ؾمٜمـ اًمدارىمٓمٜمل ) (1)
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أنف أي صٞم٤مم رُمْم٤من صقرة سمديٕم٦م ًمقطمدة اعمًٚمٛملم سمحٞم٨م يّمقُمقن ويٗمٓمرون يمٚمٝمؿ ذم  :وُمٜمٝم٤م

ؿمٝمر واطمد ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر إمم همروب اًمِمٛمس يمؾ يقم ُمـ هذا اًمِمٝمر، وذم ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤م  اع ٤مئٞم٦م 

واًمٔمالل اجلٛمٞمٚم٦م اًم٤ٌمهرة ُم٤م ومٞمف، وهق ُمـ طمٙمؿ اًمنميٕم٦م اًمٖمّرا ، ومٗمٞمف شمرؾمٞمخ ًمٚمقطمدة سملم اعمًٚمٛملم 

 -ٞم٧م عمٌدأ اجلًد اًمقاطمدوشمثٌ

وذم اًمّمٞم٤مم ومقائد صحٞم٦م ًمٚمٌدن قمرومٝم٤م اًمٜم٤مس سم٤مًمتج٤مرب وشمٙمٚمؿ ومٞمٝم٤م إـم٤ٌم ، ُمـ إراطم٦م اعمٕمدة 

ًمِمٌع يمؾ ا واعم٤ًمقمدة قمغم شمٜمٔمٞمؿ قمٛمٚمٝم٤م، قمغم أٓ يٗمًد ذًمؽ سمٙمثرة إيمؾ واًمزي٤مدة قمغم اًمِمٌع أو طمتك

(ّحقا صقُمقا شمّم)هٜم٤م إمم أن احلدي٨م اًمذي ُيروى:  ُمع اًمتٜمٌٞمف، ًمٞمٚم٦مٍ 
(1)

هق طمدي٨م وٕمٞمػ مل يث٧ٌم  

 -إؾمٜم٤مده

َٖمر ويٌدأون يٗمٝمٛمقن ويتذّوىمقن  :وومٞمف ىم٦ٌم ُمـ اًمّم  شمرسمٞم٦م ًمٚمٜمش ؛ يتدّرسمقن ومٞمف قمغم اًمٕم٤ٌمدة واعمرا

 -ُمٕمٜم٤مه٤م، ويتٚم٘مقن دروؾمٝمؿ إومم ذم اًمّمؼم واًمتحّٛمؾ

ُٕم٦م، إؿمٕم٤مر سم٤مٓرشم٤ٌمط سمٛمقيم٥ِم اًمّم٤محللم اًم٤ًمسم٘ملم قمغم اُمتداد هذه ا :٤موذم صقم رُمْم٤من أجًْم 

واهلل   [٧61اًمٌ٘مرة: ] ژ  ڦ ڤ ڤ ڤ      ڤ   ٹ ژ، وهق ُمـ ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم: ٤موإُمؿ اًمتل ىمٌٚمٝم٤م أجًْم 

وأصح٤مسمف واًم٤ًمسم٘مقن  وم٤معم١مُمـ اًمّم٤مئؿ يًتِمٕمر أنف يّمقم هذا اًمِمٝمر اًمٙمريؿ يمام ص٤مُمف اًمٜمٌل  ؛أقمٚمؿ

ُمؿ اًم٤ًمسم٘م٦م وإن مل يٙمقٟمقا ُمـ اعمًٚمٛملم، ويمذًمؽ هق يّمقم يمام ص٤مم اعمًٚمٛمقن ُمـ ىمٌٚمف هلل شمٕم٤ممم ُمـ إ

 -يّمقُمقن ؿمٝمر رُمْم٤من قمغم اخلّمقص

 -هذا واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ، وهق اعمقومؼ ًمٙمؾ ظمػم

 

طمٌس اًمٜمٗمس وإقمْم٤م  واًمٚم٤ًمن قمـ يمؾ ُم٤م يٙمرهف اهلل، يم٤مجلزع واًمتًّخط واًمِمٙمقى  :اًمّمؼم هق

ٌّف، وإن يم٤من اًمّمقم ومٞمف أجْم٤م ُمٕمٜمك اًمِمٙمر يمام وىمد ىمدّ ، ًمٖمػم اهلل ُم٧ُم أن ُمٌٜمك اًمّمقم قمغم اًمّمؼم ومٝمق ًم

 -أذٟم٤م إًمٞمف ُمـ ىمٌؾ

وم٢من اعٟم٤ًمن ٓ خيٚمق ُمـ إطمدى ه٤مشملم احل٤مًملم: إُم٤م ذم طم٤مل ُمِم٘م٦م  ؛واًمّمؼم واًمِمٙمر مه٤م و٤مع اًمديـ

 -وضا  شمًتدقمل اًمّمؼم، أو طم٤مل ُيٍن وُمّنة شمًتدقمل اًمِمٙمر

                                      
 (-15١6(، ووٕمٗمف إًم٤ٌم  ذم: وٕمٞمػ اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )٧٧1اًمٓم٥م اًمٜمٌقي ٕيب ٟمٕمٞمؿ ) (٧)
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سمٕمض اعمٗمنيـ ُمـ اًمًٚمػ ومّنه٤م  [اًمزُمر] ژ  جخ مح جح مج حج  يث  ىث ژ ٹٹوَ 

 -(إٓ اًمّمقم وم٢مٟمف زم وأن٤م أضمزي سمفومٝمذا يٚمت٘مل ُمع ىمقًمف ذم احلدي٨م اًم٘مدد يمام ؾمٌؼ: )، سم٤مًمّم٤مئٛملم

ٕهٚمف  ٤مقمٚمٞمف وُمدطًم  ٤مسمف وطمث   ا ، أُمرً ٤موذيمر اهلل شمٕم٤ممم اًمّمؼم ذم اًم٘مرمن ذم ىمري٥ٍم ُمـ شمًٕملم ُمقوٕمً 

مل ] ژ   ﯁ ﯀ ژ ،[64، إنٗم٤مل: ٧51اًمٌ٘مرة: ] ژىئ ىئ ېئ ېئ ژ: وإقمال  ًمِم٠منف، وُمـ ذًمؽ

      ڃ   ڄ ڄ    ڄ ڄ ڦ ڦ      ڦ ڦ ڤ   ڤ  ڤ ژ، [65اًمٌ٘مرة: ] ژ ﮲﮳ ۓ ۓ ژ، [قمٛمران

 ەئ ائ ائ ژ ،[اًمٌ٘مرة] ژ ڍ ڍ ڇ  ڇ ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃ    ڃ

   ۀ       ۀ     ڻ ڻ ڻ ڻ   ں  ں ڱ ژ ،[مل قمٛمران] ژ  ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ  ەئ

 ژ ڌڌ ڍ ڍ ڇڇ ڇ ڇ   چ چ چ چژ ،[ومّمٚم٧م] ژ ہ ہ ہ

    ﮴   ﮳  ﮲ ۓ ژوّح٤م ٟمٕم٧َم قم٤ٌمد اًمرمحـ وأثٜمك قمٚمٞمٝمؿ سمجٛمٞمؾ إوص٤مف ىم٤مل ،[اًمًجدة]

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ ٹٹوَ  ،[اًمٗمرىم٤من] ژ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵

 -[اًمٕمٍم] ژ  ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ

 :ىم٤مل اًمٕمٚمام : واًمّمؼم صمالصم٦م أىم٤ًمم

 -اًمٌال  وطم٤مل اًمِمدة واًميا  صؼٌم قمغم ىمْم٤م  اهلل شمٕم٤ممم وأىمداره ُمـ

 -وصؼٌم قمغم ـم٤مقم٦م اهلل وُمالزُمتٝم٤م وآؾمت٘م٤مُم٦م قمٚمٞمٝم٤م

 وصؼٌم قمـ ُمٕمّمٞم٦م اهلل وحم٤مرُمف؛ يّمؼم قمٜمٝم٤م ومال ي٘مرا٤م وٓ ي٠متٞمٝم٤م-

 ژ: سم٤مب اًمّمؼم قمـ حم٤مرم اهلل، وىمقِل اهلل  ،يمت٤مب اًمرىم٤م.»ذم  شصحٞمحف»ىم٤مل اعُم٤مم اًمٌخ٤مري ذم 

شل قمٛمُر: وضمدٟم٤م ظمػم قمٞمِمٜم٤م سم٤مًمّمؼمِ وىم٤م [اًمزُمر] ژ  جخ مح جح مج حج  يث  ىث
(1)

- 

يدظمؾ ذم هذا اعمقافم٦ٌُم قمغم ومٕمؾ  شسم٤مب اًمّمؼم قمـ حم٤مرم اهلل»ىمقًمف »: ىم٤مل اعُم٤مم اسمـ طمجر ذم ذطمف

طمّرُمٝم٤م صٞم٤مٟم٦ًم ًمٕمٌده قمـ  اًمقاضم٤ٌمت واًمٙمػُّ قمـ اعمحرُم٤مت، وذًمؽ يٜمِم٠م قمـ قمٚمؿ اًمٕمٌد سم٘مٌحٝم٤م وأن اهلل

وًمق مل َيرْد قمغم ومٕمٚمٝم٤م وقمٞمٌد، وُمٜمٝم٤م احلٞم٤مُ  ُمٜمف واخلقف ُمٜمف أن ومٞمحٛمؾ ذًمؽ اًمٕم٤مىمَؾ قمغم شمريمٝم٤م  ؛اًمرذائؾ

يقىمع وقمٞمَدُه ومٞمؽميمٝم٤م ًمًق  قم٤مىمٌتٝم٤م، وأن اًمٕمٌد ُمٜمف سمٛمرأى وُمًٛمع ومٞمٌٕمثف ذًمؽ قمغم اًمٙمّػ قمام هنك قمٜمف، 

                                      
 (-46١١صحٞمح اًمٌخ٤مري: )ىمٌؾ ح  (٧)
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 ًٌ ف ًمزوال اًمٜمٕمٛم٦م، وُمٜمٝم٤م حم٦ٌُم اهلل وم٢من اعمح٥م يّمؼم  ٟمٗمً ٤موُمٜمٝم٤م ُمراقم٤مة اًمٜمٕمؿ وم٢من اعمٕمّمٞم٦م هم٤مًم٤ٌم شمٙمقن ؾمٌ

ـْ  ٥م- وأطمًـ ُم٤م وصػ سمف اًمّمؼم أنف د َُم طمٌُس اًمٜمٗمس قمـ اعمٙمروه وقم٘مد اًمٚم٤ًمن قمـ  :قمغم ُمرا

اًمِمٙمقى واعمٙم٤مسمدة ذم نٛمٚمف واٟمتٔم٤مر اًمٗمرج--- إمم أن ىم٤مل: ىم٤مل اًمراهم٥م: اًمّمؼم اعُم٤ًمُك ذم وٞمٍؼ، 

ٟمٞمف سمتٕمٚم٘م٤مشمف صؼمُت اًمٌمَ : طمًٌتف- وم٤مًمّمؼُم طمٌُس اًمٜمٗمس قمغم ُم٤م ي٘متْمٞمف اًمٕم٘مؾ أو اًمنمع، وختتٚمػ ُمٕم٤م

وم٢من يم٤من قمـ ُمّمٞم٦ٌم ؾمٛمل صؼما وم٘مط، وإن يم٤من ذم ًم٘م٤م  قمدو ؾمٛمل ؿمج٤مقم٦م، وإن يم٤من قمـ يمالٍم ؾمٛمل 

ش، وإن يم٤من قمـ شمٕم٤مـمل ُم٤م هنل قمٜمف ؾمٛمل قِمّٗم٦م٤ميمتامٟمً 
(1)

 -ـها 

ـِ يٖمٜمف اهلل، وُمـ يتّمؼّم يّمؼمه اهلل، وُم٤م ):  وىم٤مل رؾمقل اهلل وُمـ يًتٕمٗمػ يٕمّٗمف اهلل، وُمـ يًتٖم

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (  ظمػما وأوؾمَع ُمـ اًمّمؼمأقمٓمل أطمٌد قمٓم٤م
(2)

- 

اًمٓمُّٝمقُر ؿمٓمر اعيامن، ):  ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىم٤مل وذم صحٞمح ُمًٚمؿ قمـ أيب ُم٤مًمؽ إؿمٕمري 

ُم٤م سملم اًمًاموات وإرض، واًمّمالة  ,أو متأل,واحلٛمد هلل متأل اعمٞمزان، وؾمٌح٤من اهلل واحلٛمد هلل متمن 

ُف ومُٛمٕمت٘مٝم٤م ٟمقٌر، واًمّمدىم٦م سمره٤من، واًمّمؼُم وٞم٤م ، واًم٘مر ًَ من طمج٦م ًمؽ أو قمٚمٞمؽ، يمؾُّ اًمٜم٤مِس يٖمدو وم٤ٌميع ٟمٗم

(أو ُُمقسم٘مٝم٤م
(3)

- 

 

ىمدُمٜم٤م أن اًمّمقم هق اعُم٤ًمك قمـ إيمؾ واًمنمب واجلامع سمٜمٞم٦ٍم ُمـ ـمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مد. إمم همروب 

 وؾمٜمذيمر هٜم٤م وٚم٦م ُمـ أطمٙم٤مُمف ومداسمف، اًمِمٛمس

ومال جي٥م قمغم  ؛قم قمغم اعمًٚمؿ اًم٤ٌمًمغ اًمٕم٤مىمؾ اعم٘مٞمؿ اعمُٓمٞمؼ، ُمع اخلٚمّق ُمـ طمٞمض وٟمٗم٤مسجي٥م اًمّم *

ب قمٚمٞمف ٥م ومٞمف ويدر   -صٌّل، وًمٙمـ يًتح٥م إن أـم٤م. أن ُيرهم 

ُمـ ـمٕم٤مم، أو  اُُمد   ٤ميٓمٕمؿ قمـ يمؾ يقٍم ُمًٙمٞمٜمً  ٤مُمزُمٜمً  ٤موهمػم اعمٓمٞمؼ يم٤مًمِمٞمخ اًمٙمٌػم أو اعمريض ُمرًو  *

 -[٧66اًمٌ٘مرة: ]ژ  ڎ ڌ  ڌ ڍ     ڍ ڇ ژ ٹٹ، ا  أو قمِم٤م  يم٤مُمٚم٦مدوضم٦ٌَم همَ 

ومٚمف اًمٗمٓمر  ؛قمغم ضمٜمٞمٜمٝم٤م أو اعمروع قمغم روٞمٕمٝم٤موُمـ ظم٤مف سمّمقُمف اًميَر قمغم ٟمٗمًف، أو احل٤مُمؾ  *

                                      
 (-1١1. ٧٧ومتح اًم٤ٌمري ) (٧)

 (-٧١51(، صحٞمح ُمًٚمؿ )٧642صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-221ؿ )صحٞمح ُمًٚم (1)
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  -قمغم أن ي٘مض ُمتك ىمدر، وم٢من مل شمرُج إُمٙم٤من اًم٘مْم٤م  ومدْت يم٤معمزُمـ

ف اعمريض ُمرو٤م همػم واعم٤ًمومر رظّمص اهلل ًمف أن يٗمٓمر قمغم أن ي٘مض قمدد ُم٤م أومٓمر ُمـ إج٤مم، وُمثٚم *

اًمٌ٘مرة: ] ژ ڇڇ ڇ چ  چ چ چ   ڃ ڃ   ڃ    ڃ ڄ ژ ٹٹ، ُمزُمـ، وم٤مًمّمقم واضم٥م ذم ذُمتٝمام

٧66]- 

وٓ جي٥م اًمّمقم قمغم طم٤مئض وٓ ٟمٗم٤ًم  وٓ يّمح ُمٜمٝمام وٓ جيقز، يٕمٜمل أهن٤م طمتك ًمق ص٤مُم٧م وم٢من  *

ُمً  ٞم٘مْمٞم٤من إج٤مم سمذًمؽ وشمتٕمّرض ًمإلصمؿ- وًمٙمٜمف وضم٥م ذم ذُمتٝمام وم ٤مصقُمٝم٤م سم٤مـمؾ سمؾ هل شمرشمٙم٥م طمرا

اًمتل أومٓمرهت٤م سم٥ًٌم احلٞمض أو اًمٜمٗم٤مس، وهذا سمخالف اًمّمالة وم٢من احل٤مئض واًمٜمٗم٤ًم  ٓ شم٘مض اًمّمالة، 

 -وهلل احلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م

ـْ شمرومض اًمٗمٓمر ذم  وهذه ُم٠ًمخ٦م ُمٝمٛم٦م ومٚمٞمتٜمٌف ل٤م، وًمٞمٜمنم اًمٕمٚمؿ ا٤م ذم اًمٜم٤ًم ، وم٢من ُمـ اًمٜم٤ًم  َُم

 -رُمْم٤من إذا طم٤مو٧م وشمٍّم قمغم اًمّمقم ضمٝماًل 

وئمٝمرن  ا اًمٗمتٞم٤مت اًمٕمقاشمؼ يًتحٞملم أن ُيّٓمٚمع قمغم أهنؿ طُمّٞمض ومٞمٙمتٛمـ ذًمؽ ويٗمٓمرن ًه وأُم٤م 

اًمّمقم، ومٝمذا همػم إول وهق واؾمع إن ؿم٤م  اهلل سمح٥ًم احل٤مل، ًمٙمـ اعمٝمؿ أن شمٕمَٚمؿ أنف جي٥م قمٚمٞمٝم٤م 

 -اًمٗمٓمر، وشمٗمٓمر
 

 -إيمؾ واًمنمب واجلامع وُم٤م ذم طمٙمٛمٝم٤م *

يمؾ واًمنمب وصقُل ـمٕم٤مم أو ذاب إمم احلٚمؼ، وشمٜم٤مول دوا  ُمٖمذ  يم٢مسمرة ىم٤مل اًمٕمٚمام : ذم طمٙمؿ إ

 -اًمًػموم اًمتل ًمٚمتٖمدي٦م واًمت٘مقي٦م

 -وأُم٤م إسمرة اًمدوا  همػم اعمٖمذي٦م ومال شمٗمًد اًمّمقم

ىمد ّسح اًمٕمٚمام  اعمٕم٤مسون أهن٤م شمٗمٓمر، وسمٙمؾ طم٤مل هل ظمٌٞمث٦م،  ,اًمًٞمج٤مرةوهق ,واًمدظم٤من 

 -هلل وإي٤ميمؿ ويمؾ أطم٤ٌمسمٜم٤م ُمٜمٝم٤مٟم٤م ا٤مقم٤موم، وإصح ذم طمٙمٛمٝم٤م أهن٤م حمّرُم٦م

ومال جيقز، ورسمام يٗمًد اًمّمقم إن يم٤من ًمف ـمٕمؿ وٟمقع  ,اًمٚمقسم٤من أو اعمّمٓمٙمك,وأُم٤م ُمْمغ اًمٕمٚمؽ 

 -شمٖمذي٦م

قمغم إصح يٗمًد اًمّمقم، وم٢من ظمرج سمٖمٚم٦ٌٍم وسمدون شمٕمّٛمد يم٤مطمتالٍم أو سم٥ًٌم  اوإظمراج اعمٜمّل شمٕمّٛمدً 
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يم٤مًمت٘مٌٞمؾ ًمٚمزوضم٦ِم وم٢مٟمف جيقز ذم إصؾ ؛ رم سمحًٌفًمٙمـ يٙمره ُمالسم٦ًم أؾم٤ٌمسمف أو   ،ٟمٔمر أو شمٗمّٙمر ومال يي

إن ظمٌَم  ,ورسمام أومتك اًمٕمٚمام  سمتحريٛمف,ي٘مٌؾ وهق ص٤مئؿ، ًمٙمـ يٙمره  عمـ ُمٚمؽ ٟمٗمًف، وىمد يم٤من اًمٜمٌل 

ٌَؼ، أو اًم٘م٤مدم قمغم أهٚمف سمٕمد همٞم٤مٍب، وٓ ؾمٞمام إذا يم٤مٟم٧م  أو قمٚمؿ أنف ٓ يٛمٚمؽ ٟمٗمًف، يم٤مًمِم٤مّب اًمِمديد اًمِم 

 -اعمرأة طمًٜم٤م 

 اًم٘مل  ومال ر  قمٚمٞمف، وُمـ ,أي همٚمٌف, ُمـ ذرقمف)  ومٞمف شمٗمّمٞمؾ يمام ضم٤م  ذم احلدي٨م: واًم٘مل *

رواه أبق داود  (ومٚمٞم٘مضِ  ,سم٢مدظم٤مل أصٌٕمف ذم ضمقف ومٛمف ُمثال اأي شم٥ًٌم ذم اًم٘مل  سمٜمٗمًف ُمتٕمّٛمدً , اؾمت٘م٤م 

واًمؽمُمذي
(1)

- 

وم٢من  واحلج٤مُم٦م قمغم يمؾ طم٤مل ُمٙمروه٦م ًمٚمّم٤مئؿ ٕهن٤م شمْمٕمٗمف، وًمالطمتٞم٤مط واخلروج ُمـ اخلالف، *

 اطمت٤مج إًمٞمٝم٤م ومٚمٞمح٤مول أن ي١مظمره٤م إمم اًمٚمٞمؾ

ومٞمٝم٤م ظمالف سملم أهؾ  ًمٙمـ إن اطمت٤مج إًمٞمٝم٤م ذم اًمٜمٝم٤مر أو اوٓمر وم٤مطمتجؿ هؾ شمٗمًد اًمّمقم أو ٓ؟

أومٓمر احل٤مضمؿ )وطمدي٨م  ،اًمٕمٚمؿ، وإصح إن ؿم٤م  اهلل أهن٤م ٓ شمٗمًد اًمّمقم وهق ىمقل أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ

(واعمحجقم
(2)

 -ي٨م أظمرى صح٧م ُمـ ومٕمٚمف وىمقًمف ُمٜمًقخ قمغم أصح إىمقال سم٠مطم٤مد 

وم٢مٟمف ٓ يي، وهق ذم اًمٖم٤مًم٥م ر   ؛اعمريض ٕضمؾ اًمتحٚمٞمؾوُمـ سم٤مب أومم ُم٤م ي١مظمذ ُمـ اًمدم ُمـ 

ـْ قمٚمامؤٟم٤م ي٘مقًمقن، يًػم  إن إومم دائام ذم ُمثؾ هذا أن ي١مظمره إمم اًمٚمٞمؾ طمٞم٨م أُمٙمـ- :ًمٙم

ُـّ أهن٤م شمٗمًد اًمّمقَم وًمٞم٧ًم يمذًمؽ *  :وهد ُم٤ًمئؾ ُئَم

ذم ومٛمف ومال ييه- هذا هق  ,أراك أو همػمه,، وًمق وضمد ـمٕمؿ اًمٕمقد ٤مق يم٤من رـمًٌ ًقاك، وًماًم :ومٛمٜمٝم٤م

 اًمّمحٞمح ظمالوم٤م عمـ يمرهف

 ٕزه٤مر، يمؾ ذًمؽ ضم٤مئز ٓ ر  ومٞمف-ؿمؿ اًمٓمٞم٥م واًمٕمٓمقر وا :وُمٜمٝم٤م

اًمٖم٤ٌمر يدظمؾ ومَؿ اًمّم٤مئؿ واخلٞمِمقم ويتٜمّٗمًف اعٟم٤ًمن ذم ـمريؼ أو ُمّمٜمٍع ُمثال أو ـم٤مطمقٟم٦ٍم،  :وُمٜمٝم٤م

 - يي قمغم اًمّمحٞمح ذم ُمذه٥م اح٤مًمٙمٞم٦م وهمػمه، ًمٙمـ إن دمّٛمع ذم ومٛمف ويمثر ومٚمٞمٌزىمفيمؾ ذًمؽ ٓ

وسمٕمض اًمٜم٤مس يتح٤مؿمك سمٚمع ري٘مف وهق ص٤مئؿ ئمـ أنف يي اًمّمقم، ورسمام شمٙمٚمٗمقا وأص٤مسمتٝمؿ وؾمقؾم٦م 

                                      
 ( وصححف إًم٤ٌم -٧4١4(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )١2١(، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )216١ؾمٜمـ أيب داود ) (٧)

 (، وصححف إًم٤ٌم  وإرٟم١موط-22612(، ُمًٜمد أمحد )١١6(، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )2142ؾمٜمـ أيب داود ) (2)
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 -وقَمٜم٧ٌَم، ويمؾ ذًمؽ شمٙمّٚمٌػ وظمروج قمـ هدي اًمنمع

 وٓ يٙمره، وٓ يٚمزم اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اًمتٗمؾ سمٛمْمٛمْم٦م اًمٗمؿ سم٤مح٤م  ذم اًمقوق  وسمٖمػم ووق  ٓ يّي  واًمتؼّمد

 -واًمٌزا. سمٕمد أن َيُٛم٩م  اح٤م َ 

 -شمذو. اًمٓمٕم٤مم حل٤مضم٦ٍم، ٓ يي، ويٙمره ًمٖمػم طم٤مضم٦مٍ  :وُمٜمٝم٤م

 ٓ يّي إن ؿم٤م  اهلل ,ًمٚمٕملم,اًمٙمحؾ  :وُمٜمٝم٤م

ٓ شمي اًمّمقم إن ؿم٤م  اهلل، وسمف  ويمذًمؽ ىمٓمرة اًمدوا  ذم اًمٕملم وإذن وإن وضمد ـمٕمٛمٝم٤م ذم طمٚم٘مف،

 -يمثػم ُمـ اًمٕمٚمام  اعمٕم٤مسيـ، ٕهن٤م ًمٞم٧ًم ُمـ ضمٜمس اًمٓمٕم٤مم ومتكأ

يتح٤مؿم٤مه اًمٙمثػمون طمتك يؽمك سمٕمْمٝمؿ اًمٖمًؾ ًمٚمجٛمٕم٦م ُمثال، وٓ  ؛ر رُمْم٤منآهمت٤ًمل ذم هن٤م :وُمٜمٝم٤م

 -يمراه٦م ومٞمف، وًمٞمحؽمس أن يدظمؾ اح٤م  إمم طمٚم٘م٦م، وُم٤م قمٚمٞمف سمٕمد أن  ؽمس

ُمـ دظمقل اح٤م  إمم طمٚم٘مف،  ارُمْم٤من طمذرً  آؾمتٜمِم٤م. ذم اًمقوق  يؽميمف سمٕمض اًمٜم٤مس ذم هن٤مر :وُمٜمٝم٤م

اؾمٛمف ًم٘مٞمط سمـ  رضماًل  وآؾمتٜمِم٤م. هق إدظم٤مل اح٤م  إمم إنػ، وىمد قمّٚمؿ اًمٜمٌّل ، وهق ضمٝمٌؾ ووؾمقؾم٦م

ة اًمقوقَ  وم٘م٤مل:  (وسم٤مًمغ ذم آؾمتٜمِم٤م. إٓ أن شمٙمقن ص٤مئاًم )َصؼِمَ
(1)

 -رواه أبق داود واًمؽمُمذي 

 إدظم٤مل اح٤م  إمم إنػ ذم اًمقوق  إٓ إذا يم٤من اعٟم٤ًمن وُمٕمٜم٤مه أنف يًتح٥م اعم٤ٌمًمٖم٦م إمم طمد  ُم٤م ذم

  ُمع آطمؽماس وم٤مًمٕمٚمام  ًمٙمـ إن وصؾ اح٤م، ص٤مئام ومال ي٤ٌمًمغ سمؾ يًتٜمِمؼ سمٚمٓمٍػ ًمئال يّمؾ اح٤م  إمم طمٚم٘مف

 -ُمٜمٝمؿ ُمـ يقضم٥م اًم٘مْم٤م  ومٞمف وُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يقضمٌف وهق إرضمح ,وهل ُم٠ًمخ٦م اخلٓم٠م,خمتٚمٗمقن 

ُمـ ٟمِزَ )ىم٤مل:  ٕن اًمٜمٌل  ؛أيمؾ أو ذب ٟم٤مؾمٞم٤م ومال ر  قمٚمٞمفـ ُم: ٤مُمـ أيمؾ أو ذب ٟم٤مؾمٞمً  *

(وهق ص٤مئٌؿ وم٠ميمؾ أو ذب، ومٚمٞمتؿ  صقُمف وم٢مٟمام أـمٕمٛمف اهلل وؾم٘م٤مه
(2)

 -ُمتٗمؼ قمٚمٞمف 

وهذا ، وسمٕمض اًمٕمٚمام  يقضمٌقن قمغم اًمٜم٤مد اًم٘مْم٤م ، وًمٙمـ اًمّمحٞمح أنف ٓ ىمْم٤م  قمٚمٞمف لذا اًمٜمص

 -ُمـ رمح٦م اهلل شمٕم٤ممم وومْمٚمف

وُمـ ضم٤مُمع ذم هن٤مر رُمْم٤من وضم٥م قمٚمٞمف اًمٙمٗم٤مرة ُمع ىمْم٤م  اًمٞمقم،  :٤مر رُمْم٤منُمـ ضم٤مُمع ذم هن *

قمغم هذا اًمؽمشمٞم٥م يمام ضم٤م   ٤مواًمٙمٗم٤مرة هل: قمتؼ رىم٦ٌم، أو صٞم٤مم ؿمٝمريـ ُمتت٤مسمٕملم، أو إـمٕم٤مم ؾمتلم ُمًٙمٞمٜمً 

                                      
 (-٧١25(، صحٞمح ُمًٚمؿ )٧221صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-٧٧15)(، صحٞمح ُمًٚمؿ ٧211صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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 -ذم احلدي٨م اًمّمحٞمح- وقمٚمٞمف ُمع ذًمؽ أن يتقب ويًتٖمٗمر ٤مٜمً ُمٌٞمّ 

حقر سمريم٦م شمًحروا وم٢من ذم):  ىم٤مل رؾمقل اهلل :اًمًحقر * ًُّ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (اًم
(1). 

فُمتٗمؼ قمٚمٞم( ٚمقا اًمٗمٓمرَ ال اًمٜم٤مس سمخػم ُم٤م قمج  ٓ يز):  ويًتح٥م شم٠مظمػم اًمًحقر، ىم٤مل اًمٜمٌل
(2)

- 

وجيقز ًمف إيمؾ إمم ـمٚمقع اًمٗمجر اًمّم٤مد.، وُمٕمٔمؿ اًمٜم٤مس اًمٞمقم ذم اعمدن واًم٘مرى ذم أنح٤م  سمالد 

ٚمٞمٛمًؽ ٕن إذان هق إقمالم سمدظمقل اعمًٚمٛملم يًٛمٕمقن أذان ُم٤ًمضمدهؿ، وم٢مذا ؾمٛمع اًمٜمدا  ًمٚمٗمجر وم

وضمٕمٚمقه طمقازم قمنميـ دىمٞم٘م٦م  شوىم٧م اعُم٤ًمك»أُم٤م ُم٤م ووٕمتف سمٕمض اجلٝم٤مت اًمرؾمٛمٞم٦م ه٤م ؾمّٛمقه ، اًمقىم٧م

 -ىمٌؾ اًمٗمجر اًمّم٤مد. وزقمٛمقا أنف ًمالطمتٞم٤مط ومٝمذا ٓ يٚمزم سمؾ هق ظمالف اًمًٜم٦م

ُمـ  ٤مؾ واوحً ومٞمٗمٓمر إذا هم٤مب ىمرص اًمِمٛمس، أو أىمٌؾ اًمٚمٞم ؛ويًتح٥م شمٕمجٞمؾ اًمٗمٓمر :اعومٓم٤مر *

 -ضمٝم٦م اًمنم. وأدسمر اًمٜمٝم٤مر ُمـ ضمٝم٦م اًمٖمرب

ويمام ىمٚمٜم٤م ذم اعُم٤ًمك يمذًمؽ ذم اعومٓم٤مر قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم يًٛمٕمقن اًمٜمدا  سم٤معمٖمرب ومٞمٗمٓمرون، ٕن 

اًمٜمدا  إقمالم سمدظمقل اًمقىم٧م وإصؾ ذم اعم١مذٟملم اًمتحري وي١مذٟمقن إذا ن٘م٘مقا دظمقل اًمقىم٧م، سم٠من 

ىمٞم٧م، أو سم٤مشم٤ٌمع شم٘مقيامت صحٞمح٦م، وم٢من يم٤من همػم ذًمؽ يٕمرومقا سم٠منٗمًٝمؿ إن يم٤مٟمقا قم٤مروملم سم٠مطمٙم ٤مم اعمقا

 -ومٚمٞمٗمٓمر إذا ن٘مؼ دظمقَل اًمقىم٧م

 :وُمـ ُمًتح٤ٌمت اعومٓم٤مر *

  غم ذسم٦م ُم٤م  يمام يم٤من اًمٜمٌل يٗمٕمؾأن يٗمٓمر قمغم صمالث مترات، وم٢من مل جيد ومٕم

إن مهللا ًمؽ صٛم٧ُم وقمغم رزىمؽ أومٓمرت، ذه٥م اًمٔمٛم٠م واسمتٚم٧ِم اًمٕمرو. وصم٧ٌم إضمر ): وُمـ أذيم٤مره

رواه أبقداود (ؿم٤م  اهلل
(3)

- 

: ىم٤مل رؾمقل اهلل  ،ويًتح٥م اًمدقم٤م  قمٜمد اعومٓم٤مر ٕنف ضم٤م  ذم احلدي٨م أنف ُمـ ُمقاـمـ اعضم٤مسم٦م

                                      
 (-٧١25(، صحٞمح ُمًٚمؿ )٧221صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

، وىمد دل  قمغم (، وفم٤مهٌر أن اؾمتِمٝم٤مد اًمِمٞمخ هٜم٤م ًمٞمس ذم حمٚمف؛ ومٚمٕمف وهؿ ٧١26(، صحٞمح ُمًٚمؿ )٧25١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

رُ  يُمٜم٧ُْم »اؾمتح٤ٌمب شم٠مظمػم اًمًحقر طمدي٨م ؾمٝمؾ سمـ ؾمٕمد ىم٤مل:  ح  ًَ قَمتِ  شَمُٙمقنُ  صُمؿ   َأْهكِم، ذِم  َأتَ ُجقدَ  ُأْدِركَ  َأنْ  لُهْ ًُّ   َرؾُمقلِ  َُمعَ  اًم
ِ
، ش اَّلل 

 (-٧22٧، ٧22١- اٟمٔمر: صحٞمح اًمٌخ٤مري )شىمدر مخًلم مي٦م»وطمدي٨م زيد سمـ صم٤مسم٧م ح٤م ؾُمئؾ: يمؿ سملم إذان واًمًحقر؟ وم٘م٤مل: 

 ( وطمًٜمف-215١ومٞمف )( ووٕمٗمف إًم٤ٌم ، واًمِمؼ اًمث٤م  2156أُم٤م )مهللا ًمؽ صٛم٧م وقمغم رزىمؽ أومٓمرت( ومٝمق ذم: ؾمٜمـ أيب داود ) (1)
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رواه اسمـ ُم٤مضمف (ًمٚمّم٤مئؿ قمٜمد ومٓمره دقمقة ٓ شُمَردّ )
(1)

وذيمر , صمالصم٦م ٓ شمرد دقمقهتؿ)وذم طمدي٨م مظمر: ، 

رواه اعُم٤مم أمحد وهمػمه (اًمّم٤مئؿ طملم يٗمٓمر ,ُمٜمٝمؿ
(2)

- 

 أنف ٓ يٜم٘مص ُمـ أضمر اًمّم٤مئؿ يم٤من ًمف ُمثُؾ أضمره همػم ُمـ ومٓمر ص٤مئاًم : )ىم٤مل  :ومْمُؾ شمٗمٓمػم اًمّم٤مئؿ *

يرواه اًمؽمُمذ (ر 
(3)

ومٝمق أيمٛمؾ  ٤محمت٤مضًم  ا وهق يِمٛمؾ اًمٗمرض واًمٜمٗمؾ، وطمٞم٨م يٙمقن اًمّم٤مئؿ وم٘مػمً ، 

٦ٌّم ًمٚمخػم وأهٚمف وظمػٌم يم  ثػم-وهذا هق أصؾ ُمقرده، ومٝمق صدىم٦م وشمٗمٓمػم وشمٕمٔمٞمؿ ًمِمٕم٤مئر اهلل وحم
 

ؿمٝمر رُمْم٤من ُمقؾمؿ قم٤ٌمدة وشمزّود ُمـ اًمّم٤محل٤مت، ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمٕمٌد أن يٛمأله سم٤مٕقمامل اًمّم٤محل٦م وجيتٝمد 

يم٤معُم٤مم ُم٤مًمؽ وهمػمه يتقىمٗمقن ومٞمف قمـ دروس اًمٕمٚمؿ وطمٚمؼ  ومٞمٝم٤م، وىمد يم٤من اًمٕمٚمام  ُمـ اًمًٚمػ 

ؿمتٖم٤مل سم٤مًمٕمٚمؿ أومْمؾ ُمـ ٟمقاومؾ اًمٕم٤ٌمدة ذم اجلٛمٚم٦م، ًمٙمـ اًمتحدي٨م ويتٗمّرهمقن ومٞمف ًمٚمٕم٤ٌمدة، ُمع أن آ

 -ٕهنؿ اؾمتِمٕمروا ظمّمقصٞم٦م هذا اعمقؾمؿ، وأنف ومرص٦م ٓ شمٗمّقت، واًمٌم  ذم حمّٚمف ٓ يٕمدًمف همػمه

 :ومٚمٜمذيمر وٚم٦ًم ُمـ أهؿ اًمٕم٤ٌمدات وإقمامل اًمّم٤محل٤مت ذم ؿمٝمر رُمْم٤من

ُمتٗمؼ  (هُمٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ ذٟمٌف ٤مواطمت٤ًمسمً  ٤مُمـ ىم٤مم رُمْم٤من إيامٟمً ):  ىم٤مل رؾمقل اهلل :ىمٞم٤مم اًمٚمٞمؾ *

قمٚمٞمف
 -جيتٝمد ومٞمف أيمثر ه٤م جيتٝمد ذم همػمه، وٓ ؾمٞمام ذم اًمٕمنم إواظمر ُمٜمف ويم٤من اًمٜمٌل  ،(4)

٤من وٓ همػمه قمغم إطمدى قمنمة يزيد ذم رُمْم ُم٤م يم٤من رؾمقل اهلل ): ئِم٦م أم اعم١مُمٜملم وىم٤مًم٧م قم٤م

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (ريمٕم٦مً 
(5)

ذم شمتٛم٦م هذا أجًْم٤م  ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م وم٘مد  ؛ًمٙمـ ُمع ُمالطمٔم٦م صٗم٦م صالشمف ، 

ـّ )احلدي٨م:  ـ  وـمقل ـّ وـمقلـ، صمؿ يّمغم أرسمٕم٤م ٓ شم٠ًمل قمـ طمًٜمٝم  (يم٤من يّمغم أرسمٕم٤م ٓ شم٠ًمل قمـ طمًٜمٝم

وهذا هق إيمٛمؾ عمـ ىمدر قمٚمٞمف، ًمٙمـ ٓ يدّل قمغم اعمٜمع ُمـ اًمزي٤مدة قمغم إطمدى قمنمة ريمٕم٦ًم،  ،احلدي٨م

 وهق ىمقل أيمثر اًمٕمٚمام -

                                      
(، وىم٤مل قمٚمقي 22٧(، ووٕمٗمف إًم٤ٌم  ذم: إروا  اًمٖمٚمٞمؾ )14٧2(، ؿمٕم٥م اعيامن )٧515( اعمًتدرك )٧١51ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف ) (٧)

ٜمـ: شوٕمٞمػ  تٛمؾ اًمتحًلم»(: 56اًمً٘م٤مف ذم: ختري٩م اًمٔمالل ) ًُّ  -ذم اًمزوائد إؾمٜم٤مده صحٞمح، وىم٤مل حمٛمد وم١ماد قمٌد اًم٤ٌمىمل شمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم اًم

 ( وىم٤مل إرٟم١موط: صحٞمح سمِمقاهده وـمرىمف-6١61( ووٕمػ إًم٤ٌم  ُم٘مّمقدٟم٤م ُمـ احلدي٨م، ُمًٜمد أمحد )٧١52ـ اسمـ ُم٤مضمف )ؾمٜم (2)

 ( وصححف إًم٤ٌم -6١١ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (1)

 (-١52(، صحٞمح ُمًٚمؿ )1١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (6)

 (-١16(، صحٞمح ُمًٚمؿ )2١٧1صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (5)
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وومٕمٚمٝم٤م ذم طمٞم٤مشمف، وصغم  ٞم٤مم اًمٚمٞمؾ و٤مقم٦م ذم اعمًجد ىمد ذقمٝم٤م اًمٜمٌل وهل ىم وصالة اًمؽماويح

، ًمٚمتٞمًػم ا، صمؿ شمريمٝم٤م ظمِمٞم٦م أن شُمٗمرض قمغم اعمًٚمٛملم، رمح٦ًم ورأوم٦ًم اؿ واظمتٞم٤مرً ٤ماًمٜم٤مس ُمٕمف ًمٞمٚمتلم أو صمالصمً 

اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م ذم  ، ووع ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر قف، ومٗمٕمٚمٝم٤م اًمّمح٤مسم٦م ريض زال هذا اعَمخُ  وسمقوم٤مشمف 

ٜمدُم٤م رمهؿ طمريّملم قمٚمٞمٝم٤م ويّمّٚمقهن٤م ُمتٗمرىملم و٤مقم٤مت و٤مقم٤مت صٖمػمة، ومجٛمٕمٝمؿ قمغم إُم٤مم اعمًجد قم

 -وص٤مر ؾمٜم٦م ذم اعمًٚمٛملم، وم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-- واطمٍد ذم ُمًجد اًمٜمٌل 

رواه اسمـ طم٤ٌمن ذم ( ُمـ ىم٤مم ُمع إُم٤مُمف طمتك يٜمٍمف يمت٥م ًمف ىمٞم٤مم ًمٞمٚم٦م)ومٞمٝم٤م:  وىم٤مل اًمٜمٌل 

صحٞمحف
(1)

- 

وم٢من سمدا ًمف ؛ رُمْم٤من قمغم صالة اًمؽماويح، وًمٞمحرص قمغم أن يٙمٛمٚمٝم٤م ُمع اعُم٤ممومٚمٞمحرص اعمًٚمؿ ذم 

 -وٓ يٕمِد اًمقشمر ٤مأن يّمكّم ُمـ مظمر اًمٚمٞمؾ ُمثال ومٚمٞمّمّؾ ؿمٗمٕمً 

وشمٓمقيؾ اًمريمقع واًمًجقد، وآضمتٝم٤مد ذم اًمدقم٤م ، وظمتؿ  ,اًم٘مرا ة,شمٓمقيؾ اًم٘مٞم٤مم  :وُمـ مداا٤م

 شمٚمٞمٝمام سمجٚم٦ًم اًمتلمًم٘مٚمقب، واًمٗمّمؾ سملم يمؾ ريمٕمتلم ووشمٚملم سمف ا اًم٘مرمن ومٞمٝم٤م ًمٞمًٛمٕمف اًمٜم٤مس يم٤مُمال ُمرشماًل 

 -ظمٗمٞمٗم٦م ًمٞم٧ًم ـمقيٚم٦م

ومٝمذا ُمـ اًمٗم٘مف،  ٤مُمًتح٥ٌم، وًمق شمريمف اعُم٤مُم أطمٞم٤مٟمً  ,وهل اًمقشمر,إظمػمة اًم٘مٜمقت ومٞمٝم٤م ذم اًمريمٕم٦م 

 -ًمٙمل يِمٕمر اًمٜمٗمس سمٕمدم ًمزوُمف، وٓ ئمـ اًمٕم٤مُم٦م وضمقسمف

يم٤من )٤من سم٤مًم٘مرمن واوح يمام ؾمٌؼ، وىمد ارشم٤ٌمط ؿمٝمر رُمْم :اعيمث٤مر ُمـ ذيمر اهلل وشمالوة اًم٘مرمن *

ومٞمٕم٤مروف اًم٘مرمن يمؾ رُمْم٤من ُمرة، وإٟمف قم٤مروف اًم٘مرمن ذم اًمٕم٤مم اًمذي شمقذم ومٞمف  ي٠متٞمف ضمؼميؾ  اًمٜمٌل 

(ُمرشملم
(2)

ومٞمًتح٥م قمٜمد وٞمع اًمٕمٚمام  اعيمث٤مر ُمـ شمالوة اًم٘مرمن ذم ؿمٝمر ؛ واًم٘مرمن هق أومْمؾ اًمذيمر، 

 خيتؿ اًم٘مرمن، ويٙمرر ظمتٛمف رُمْم٤من ذم اًمّمالة وذم همػم اًمّمالة، ويًتح٥م أن

أن اًمٕم٤ٌمدة ٓ سمّد أن شمٙمقن ُمرشمٌٓم٦م سم٤مًم٘مرمن وقمغم ٟمقر اًم٘مرمن، ومرُمْم٤من جيٛمٕمٝمام  :وذم ذًمؽ ُمـ اعمٕم٤م 

ـَ وع؛ اًمٕم٤ٌمدة وهداي٦م اًم٘مرمن-  أطمً

                                      
 (، وصححف إًم٤ٌم  وإرٟم١موط-256١(، صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن )6١4ذي )(، ؾمٜمـ اًمؽمُم٧4١5ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ) (٧)

  إِن  : )( وصححف إرٟم١موط، ُمـ طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس 2626اٟمٔمر: ُمًٜمد أمحد ) (2)
ِ
َن قَمغَم َرؾُمقَل اهلل ، يَم٤مَن َيْٕمِرُض اًْمُ٘مْرم

ِذي ىُمٌِ  ًة، وَمَٚمام  يَم٤مَن ذِم اًْمَٕم٤مِم اًم  يَؾ يُمؾ  قَم٤مٍم َُمر  شَملْمِ ضَمؼْمَ  (-َض ومِٞمِف قَمَرَوُف قَمَٚمْٞمِف َُمر 
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اًمذيمر يِمٛمؾ اًم٘مرمن وهمػمه، ومٚمٞمٙمثر ُمٜمف ُم٤م اؾمتٓم٤مع، وٓ ر  ُمـ إقمامل سمٕمد اًمٗمرائض يٕمدل ذيمر 

د هٜم٤م اًمذيمر اًمٚم٤ًم ، اعماهلل، سمؾ يمؾ اًمٕم٤ٌم ّمحقب سمٞم٘مٔم٦م دة هل ذيمر اهلل ُمـ ىمقل أو قمٛمؾ، ًمٙمـ اعمرا

  خب حب جب يئ   ىئ مئ حئ       جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ژىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: ، قرهْماًم٘مٚم٥م وطم

 -[إطمزاب] ژ  يث ىث مث جث ىتيت مت خت حت  جت يب ىب مب

إٓ اًمذيمر  ٤مٕمٚمقُمً ُم اإن اهلل شمٕم٤ممم مل يٗمرض قمغم قم٤ٌمده ومريْم٦م إٓ ضمٕمؾ ل٤م طمدً »: ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

ذم شمريمف إٓ ُمٖمٚمقسم٤م قمغم شمريمف، وم٘م٤مل اذيمروا اهلل  ايٜمتٝمل إًمٞمف، ومل يٕمذر أطمدً  اوم٢من اهلل شمٕم٤ممم مل جيٕمؾ ًمف طمدً 

ىمٞم٤مُم٤م وىمٕمقدا وقمغم ضمٜمقسمٙمؿ سم٤مًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ذم اًمؼم واًمٌحر وذم اًمًٗمر واحلي واًمٖمٜمك واًمٗم٘مر واًمً٘مؿ 

ـها شواًمّمح٦م واًمن واًمٕمالٟمٞم٦م وقمغم يمؾ طم٤مل
(1)

- 

 ۇ ۇ ژ ٹٹوَ  ،[اًمٌ٘مرة] ژ وئ وئ   ەئ ەئ ائ ائ  ى ژ ٹٹوَ 

 -[إطمزاب] ژ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ               ۆ

قمً  ا ومُُمُريمؿ سمذيمر اهلل يمثػمً )وذم احلدي٨م:  ذم أثَِره طمتك أتك  ٤موم٢من ُمثَؾ ذًمؽ يمٛمثِؾ رضُمٍؾ ـمٚمٌَُف اًمٕمدوُّ ِها

رواه اًمؽمُمذي ( ِمٞمٓم٤مِن إٓ سمذيمر اهللوم٠مطمرَز ٟمٗمًف ُمٜمٝمؿ، ويمذًمؽ اًمٕمٌد ٓ يٜمجق ُمـ اًم ٤مطمّمٞمٜمً  ٤مطمّمٜمً 

وهمػمه
(2)

- 

أٓ أنٌئٙمؿ سمخػم أقمامًمٙمؿ وأزيم٤مه٤م قمٜمد ُمٚمٞمٙمٙمؿ وأرومٕمٝم٤م ذم درضم٤مشمٙمؿ، وظمػم ًمٙمؿ ): وىم٤مل اًمٜمٌل 

ُمـ إٟمٗم٤م. اًمذه٥م واًمٗمْم٦م، وظمػم ًمٙمؿ ُمـ أن شمٚم٘مقا قمدويمؿ ومتيسمقا أقمٜم٤مىَمٝمؿ وييسمقا أقمٜم٤مىمٙمؿ، ىم٤مًمقا 

رواه اعُم٤مم أمحد واًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف (سمغم ي٤م رؾمقل اهلل- ىم٤مل: ذيمُر اهلل 
(3)

- 

، وهق أن ومٞمف شمٗمْمٞمؾ اًمذيمر قمغم اجلٝم٤مد، وأضم٤مسمقا وشمٙمٚمؿ اًمٕمٚمام  ذم اعؿمٙم٤مل اًمقارد ذم هذا احلدي٨م

ُمرًة ىم٤مل إن أومْمؾ إقمامل  وم٤مًمٜمٌل  ؛قمغم ذًمؽ سم٠مضمقسم٦م ُمـ أفمٝمره٤م احلٛمُؾ قمغم اظمتالف آقمت٤ٌمرات

 -واهلل أقمٚمؿ ،٤مـمٌلم وُم٤م هق إومْمؾ ذم طمّؼ يمؾ  ٥ًم طم٤مل اعمخيمذا وُمرًة ىم٤مل يمذا سمح٥ًم آقمت٤ٌمر وسمح

 !، ومام أؿمّد همٌـ اًمٖم٤مومٚملمااعم٘مّمقد أن ذيمر اهلل شمٕم٤ممم ومْمٚمف قمٔمٞمؿ ضمدً 

                                      
 (-٧26. ٧2، 664. ١شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (٧)

 (، وصححف إًم٤ٌم  وإرٟم١موط-٧١6١١(، ُمًٜمد أمحد )2641ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (2)

 (، وصححف إًم٤ٌم -22١١2(، ُمًٜمد أمحد )1١2١(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )11١١ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (1)
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٤م ووّزقمٝماااا٤م قمااااغم وُمااااـ رمحاااا٦م اهلل شمٕماااا٤ممم وًمٓمٗمااااف سمٜماااا٤م أن قمٚمٛمٜماااا٤م يمٞمااااػ ٟمااااذيمره، وقمااااّدد ًمٜماااا٤م إذيماااا٤مر وٟمّققمٝماااا

جادد ٟمِما٤مـمٝم٤م وشمتٗمٙمار ومٞمٝما٤م وشمتادسّمر و ّماؾ لا٤م ذم واعمقاؾمؿ، ًمتخػ قمغم اًمٜمٗمس ويت تإؾم٤ٌمب واعمٜم٤مؾم٤ٌم

                ۀ  ڻژوإمم ذًماؽ اعؿما٤مرة سم٘مقًماف شمٕما٤ممم: ، يمؾ ذًمؽ ُمـ أنقاع اعمِم٤مقمر واًمتقضمف إمم اهلل ُم٤م يٙمّٛمؾ أظمار

 -[اًمٗمرىم٤من] ژےۓ   ے ھ    ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

وإيمؾ واًمنمب  ومٚمٞمح٤مومظ اعمًٚمؿ اًمّم٤مئؿ قمغم أذيم٤مر اًمّم٤ٌمح واعم٤ًم  واًمٜمقم وآؾمتٞم٘م٤مظ

واًمدظمقل واخلروج وؾم٤مئر أذيم٤مر اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م، وًمٞمًتٙمثر ُمـ اًمتًٌٞمح واًمتحٛمٞمد واًمتٝمٚمٞمؾ واًمتٙمٌػم 

 -ويمؾ أنقاع اًمذيمر اعمنموع وهق يمثػم وهلل احلٛمد واًمّمالة واًمتًٚمٞمؿ قمغم اًمٜمٌل 

إن ؿم٤م  اهلل أن وم٢مذا ومٕمؾ ذًمؽ َرضم٤م ؛ وًمٞمتدسّمره٤م ويتٗمّٙمر ذم ُمٕم٤مٟمٞمٝم٤م، وًمٞمحي ىمٚمٌف ُم٤م اؾمتٓم٤مع قمٜمده

ديـ اًمداظمٚملم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ويم٤من ذًمؽ  ،﴾ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ﴿ :يٙمتٌف اهلل ُمـ اًم٤ًمسم٘ملم اعمٗمر 

 -طمّمٞمٜم٤م ُمـ اًمِمٞمٓم٤من اًمرضمٞمؿ ٤موطمّمٜمً  اًمف طمرزً 

 ېئ  ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ  ائ ى ژىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  :اًمدقم٤م  *

 -[اًمٌ٘مرة] ژ  ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ

ًمٜم٤م ويٖمٗمر ًمٜم٤م ويٕمٗمق قمٜم٤م، ومٚمٜمتّي  ؛رُمْم٤من ًمٞمٚمف وهن٤مره ومرص٦م ًمٚمدقم٤م  ع إمم اهلل ومٞمف أن يّمٚمح أطمقا

وأن يٜمٍَم أُمتٜم٤م ويٙمِمػ يمرسمتٜم٤م، وًمٜمٚمِّح قمغم اهلل شمٕم٤ممم وم٢من اهلل  ٥م اعمٚمّحلم ذم اًمدقم٤م ، وًمٜم٠ًمخف ُمـ 

 -ظمػمي اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

رواه اًمؽمُمذي (اًمدقم٤م  هق اًمٕم٤ٌمدة): ىم٤مل رؾمقل اهلل 
(1)

 ٺ ٺ ٺ ڀ ژ ٹٹوَ ،

 -[هم٤مومر] ژ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ  ٺٿ

شم٘مقًملم: )ي٤م رؾمقل اهلل أرأج٧َم إن واوم٘م٧ُم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر ُم٤م أدقمق؟ ىم٤مل  :ىم٤مًم٧م: ىمٚم٧ُم  وقمـ قم٤مئِم٦م 

فرواه اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضم (مهللا إٟمؽ قمٗمّق ن٥مُّ اًمٕمٗمَق وم٤مقمُػ قمٜمل
(2)

- 

: قمٜمد اعومٓم٤مر، وذم ضمقف اًمٚمٞمؾ وظم٤مص٦م ذم وُمـ ُمقاـمـ اًمدقم٤م  اعمٝمٛم٦م ظمالل هذا اًمِمٝمر اًمٙمريؿ

َحر أي ىمرب اًمٗمجر، وسملم إذان واعىم٤مُم٦م، وذم يمؾ ؾمجقده ذم صالشمف، وسمٕمد ا  ً ًمثٚم٨م إظمػم وقمٜمد اًم

                                      
 (، وصححف إًم٤ٌم -1626(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )2242ًمؽمُمذي )(، ؾمٜمـ ا٧6١2ؾمٜمـ أيب داود ) (٧)

 (، وصححف إًم٤ٌم -165١(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )15٧1ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (2)
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اًمتِمٝمد وىمٌؾ اًمتًٚمٞمؿ ُمـ صٚمقات اًمٗمريْم٦م، وإذا ٟمزل اعمٓمر، وذم حلٔم٤مت صٗم٤م  اًمٜمٗمس وظمِمققمٝم٤م 

اضمتٛمع أيمثر  امودُمِع اًمٕملم، وطملم اًمت٘م٤م  اًمّمٗملم واطمتدام اًم٘مت٤مل سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وطمٞمث

ومٚمٞم٤ٌمدر اعم١مُمـ سم٤مًمدقم٤م   ؛,٤مب واعمقاـمـ اًمتل سمٞمٜمتٝم٤م اًمنميٕم٦مطم٥ًم إؾمٌ,ُمـ ؾم٥ٌم ًمالؾمتج٤مسم٦م 

 وًمٞمحرص قمٚمٞمف أؿمد احلرص-

اًمّمدىم٦م سمره٤مٌن يمام ذم احلدي٨م اًمذي ؾمٌؼ ذيمره، وذم اًم٘مرمن واًمًٜم٦م ُمـ اًمؽمهمٞم٥م ذم : اًمّمدىم٦م *

ًمٜمٗمس ُمـ اًمِمّح واًمٌخؾ والٚمع ويمثػم ُمـ ٕن اًمّمدىم٦م شمٓمٝمر ا ؛اّمدىم٦م واعٟمٗم٤م. اًمٌم  اًمٙمثػم ضمدً اًم

ُمـ اًمتٕمّٚمؼ اعمٗمرط سم٤مح٤مدة  اإُمراض وأوم٤مت، وشمٕمّٚمٛمٝم٤م اًمًخ٤م  واًمٌذل واًمٕمٓم٤م  وشمٙمًٌٝم٤م ِرومٕم٦ًم ونررً 

 واًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م، ومٝمذه اًمٕم٤ٌمدة إذا اضمتٛمٕم٧م ُمع صقم رُمْم٤من يم٤مٟم٧م أتؿ  ُم٤م يٙمقن-

٤من أضمقَد ُم٤م يٙمقن ذم رُمْم٤من طملم يٚم٘م٤مه أضمقَد اًمٜم٤مس، ويم يم٤من رؾمقل اهلل ): ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس 

طملم يٚم٘م٤مه ضمػميُؾ  ضمؼميُؾ، ويم٤من ضمؼميُؾ يٚم٘م٤مه ذم يمؾ ًمٞمٚم٦م ُمـ رُمْم٤من ومٞمدارؾمف اًم٘مرمن، ومَٚمرؾمقُل اهلل 

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (أضمقُد سم٤مخلػم ُمـ اًمريح اعمرؾمٚم٦م
(1)

- 

وىم٤مل:  ،[مل قمٛمران] ژٺٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ   ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱژ ٹٹ

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻژ

 -[مل قمٛمران] ژ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ

ومٗمل أول رُمْم٤من  ؛ؿمٝمر رُمْم٤من ارشمٌط ُمٜمذ ُمنموقمٞمتف سم٤مجلٝم٤مد :رُمْم٤من ؿمٝمر اجلٝم٤مد واًمرسم٤مط *

يم٤مٟم٧م همزوة سمدٍر اًمٙمؼمى اًمتل هل يقم اًمٗمرىم٤من اًمتل ومر. اهلل ا٤م سملم  ص٤مُمف اعمًٚمٛمقن ُمع رؾمقل اهلل 

 احلؼ واًم٤ٌمـمؾ وأذل اًمنمك وأهٚمف-

 يم٤من ومتح ُمٙم٦م ذم اًمًٜم٦م اًمث٤مُمٜم٦م ًمٚمٝمجرة اًمٜمٌقي٦م- ٤مرُمْم٤من أجًْم  وذم

 -ومٙم٤من لذا آرشم٤ٌمط وآشمٗم٤م. اٟمٕمٙم٤مس ذم شم٤مريخ اعمًٚمٛملم وأضمٞم٤ملؿ ٓ يٜمٙمر

وٓ زال اعمج٤مهدون إبرار قمؼم قمّمقر هذه إُم٦م يٕمتؼمون ؿمٝمر رُمْم٤من ؿمٝمر اعمزيد ُمـ اجلٝم٤مد 

 -ّم٤مًمح إقمامل ذم هذا اًمِمٝمر اًمٙمريؿواًمرسم٤مط واًمتْمحٞم٦م واًمٗمدا  وآؾمتِمٝم٤مد، أؾمقة سم

رواه  (٤مذم ؾمٌٞمؾ اهلل سمّٕمد اهلل وضمٝمف قمـ اًمٜم٤مر ؾمٌٕملم ظمريٗمً  ٤مُمـ ص٤مم يقُمً : )وىم٤مل رؾمقل اهلل 

                                      
 (-21١6(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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ُم٤م ُمـ ُمراسمط يراسمط ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومٞمّمقم يقُم٤م ذم ؾمٌٞمؾ اهلل )وذم ًمٗمظ مظمر قمٜمد همػم اًمٌخ٤مري: ، اًمٌخ٤مري

(٤مإٓ سم٤مقمد اهلل وضمٝمف قمـ اًمٜم٤مر ؾمٌٕملم ظمريٗمً 
(1)

وٓ ؾمٞمام  ٤مىم٤مل اًمٕمٚمام : هذا حمٛمقل قمغم ُمـ مل خيش وٕمٗمً  ،

طمّ٘مف أومْمُؾ  ُمـ اقمت٤مد سمف، ومّم٤مر ذًمؽ ُمـ إُمقر اًمٜمًٌٞم٦م ومٛمـ مل يْمٕمٗمف اًمّمقم قمـ اجلٝم٤مد وم٤مًمّمقُم ذم

وجيقز ًمٚمٛمج٤مهد إذا قمٚمؿ أن اًمّمقم ذم رُمْم٤من يْمٕمٗمف قمـ ىمت٤مل اًمٕمدو أن يٗمٓمر ، ًمٞمجٛمع سملم اًمٗمْمٞمٚمتلم

 -وهلل احلٛمد واعمٜم٦م واًمٗمْمؾ، اعمريضصمؿ ي٘مض يم٤معم٤ًمومر و

 -٤مسمٞمٜمً  ٤م، وأن يٗمتح لؿ ومتحً ا قمزيزً  ا ٟم٠ًمل اهلل أن يٜمٍم اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمف ذم يمؾ ُمٙم٤من ٟمًٍم 

 :اًمٕمنم إواظمر وآقمتٙم٤مف *

٘مَظ أهَٚمف، وضَمد  إذا دظمؾ اًمٕمنم إواظمر أطمٞم٤م اًمٚمٞمَؾ، وأج  يم٤من رؾمقل اهلل)ىم٤مًم٧م:  قمـ قم٤مئِم٦م 

ئزرَ 
ِ
(وؿمّد اعم

(2)
ُمـ رُمْم٤من طمتك  يٕمتٙمػ اًمٕمنَم إواظمرَ   يم٤من رؾمقل اهلل)وقمٜمٝم٤م ىم٤مًم٧م: ، ُمتٗمؼ قمٚمٞمف ،

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (شمقوّم٤مه اهلل شمٕم٤ممم
(3)

- 

وآقمتٙم٤مف قم٤ٌمدة قمٔمٞمٛم٦م شمٕمّٚمؿ اعمًٚمؿ اًمّمؼم وطمٌس اًمٜمٗمس قمغم اًمٓم٤مقم٦م وشمٗمريغ ىمٚمٌف ُمـ ؿمقاهمؾ 

 -تٝم٤م قمرومٝم٤م وأطمٌٝم٤م إن ؿم٤م  اهللؿ ـمٞم٦ٌم ُمـ ظم٤مض دمرسمٙمَ اًمدٟمٞم٤م، وومٞمٝم٤م شمٕمّرٌض ًمٚمٞمٚم٦م اًم٘مدر، وومٞمٝم٤م طمِ 

أنف يِمؽمط ًمف أن يٙمقن ذم ُمًجد ضم٤مُمع ًمٙمل ٓ  ت٤مج إمم اخلروج ُمـ  :وُمـ أطمٙم٤مم آقمتٙم٤مف

 -ُمٕمتٙمٗمف ًمّمالة اجلامقم٦م

وٟمحق  ـمٕم٤مٍم ٓ سمد ُمٜمف ُمثاًل  وأٓ خيرج إٓ حل٤مضم٦ٍم يم٘مْم٤م  طم٤مضمتف، أو ًمٚمٖمًؾ ُمـ ضمٜم٤مسم٦ٍم، وإطمْم٤مر

ًف أو يتحدث ُمع اًمٜم٤مس ًمٖمػم ضورٍة وٟمحق ذًمؽ ومًد وم٢مذا ظمرج ًمٖمػم طم٤مضم٦م سمؾ ًمٞمجّؿ ٟمٗم ؛ذًمؽ

 -اقمتٙم٤مومف واٟم٘مٓمع

 -وٓ يِمؽمط أن يٕمتٙمػ وٞمع اًمٕمنم إواظمر، سمؾ يّمح اقمتٙم٤مُف يقم وم٠ميمثر

                                      
سمـ اىَم٤مَل »ر: (، وىمٚمام ًمٗمٌظ إٓ يم٤من ؿمٌٞمٝم٤م سمٚمٗمظ اًمٌخ٤مري، وأُم٤م اًمتٜمّمٞمص قمغم اًمرسم٤مط، وم٘مد ىم٤مل اسمـ طمج266١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

َٝم٤مدُ  :اجْلَْقِزي   ُد سمِِف اجْلِ  وَم٤معْمَُرا
ِ
  :َوىَم٤مَل اًْمُ٘مْرـُمٌِلُّ  ،إَِذا ُأـْمٚمَِؼ ِذيْمُر ؾَمٌِٞمِؾ اَّلل 

ِ
 ـَم٤مقَم٦ُم اَّلل 

ِ
  ؛ؾَمٌِٞمُؾ اَّلل 

ِ
ـْ َص٤مَم ىَم٤مِصًدا َوضْمَف اَّلل  ُد َُم  :ىُمْٚم٧ُم  ،وَم٤معْمَُرا

َتَٛمُؾ َأْن َيُٙمق ـْ َوُ ْ ي   فُ َوضَمْدشمُ صُمؿ   ،َذًمَِؽ  َن َُم٤م ُهَق َأقَمؿُّ ُِم ـِ اعْمَْ٘مؼُمِ ْٞمثِل  قَم ٌِْد اًْمَٕمِزيِز اًمٚم  ـِ قَم  سْم
ِ
ٌِْد اَّلل  ـْ ـَمِريِؼ قَم ْهكِم  ُِم ِد َأيِب اًمٓم ٤مِهِر اًمذُّ

ئِ ـْ ذِم وَمَقا  قَم

 وَمَٞمُّمقُم َيْقًُم٤م ذِم ) :َأيِب ُهَرْيَرَة سمَِٚمْٗمظِ 
ِ
سمُِط ذِم ؾَمٌِٞمِؾ اَّلل  سمٍِط ُيَرا ـْ ُُمَرا  َُم٤م ُِم

ِ
 (-66. 4ومتح اًم٤ٌمري ) شاحلَِدي٨م --( ؾَمٌِٞمِؾ اَّلل 

 (-٧٧١6(، صحٞمح ُمًٚمؿ )2١26صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-٧٧١2(، صحٞمح ُمًٚمؿ )2١24صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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ذم اعمًجد جيٚمس ويٜم٤مم ومٞمف، إذا أُمٙمـ  ٤مأن يتخذ ًمف ذم اعمًجد طمجرًة أو قمريًِم  :ويًتح٥ُم ًمٚمٛمٕمتٙمػ

ـ اًمذيمر وىمرا ة اًم٘مرمن، واًمّمالة، وجيّد وجيتٝمد وم٢مهن٤م سمح٥ًم اعم٘م٤مم، وأن يت٘مٚمؾ ُمـ اًمٜمقم، ويٙمثر ُم

 -ومرص٦م قمٔمٞمٛم٦م

 :ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر *

 ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ        ٺ ڀ  ڀ     ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

       پ پ پ پ ژ ٹٹوَ  ،[اًم٘مدر] ژ  ڄ       ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ    ڤ           ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ  ٹ ٿ

ٗمر ًمف ُم٤م شم٘مدم ُمـ واطمت٤ًمسم٤م هم ٤مُمـ ىم٤مم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر إيامٟمً : )وىم٤مل اًمٜمٌل  ،[دظم٤مناًم] ژ ٺ ٺ         ڀ ڀ ڀڀ

فُمتٗمؼ قمٚمٞم (ذٟمٌف
 -وإرضمح أهن٤م ذم وشمٍر ُمٜمٝم٤مؿ، ٕمٔمٞموهل ذم اًمٕمنم إواظمر ُمـ هذا اًمِمٝمر اًم ،(1)

ى ٜم٦ٍم إمم ؾمٜم٦ٍم؛ ومٛمرًة شمٙمقن ًمٞمٚم٦م إطمدإهن٤م شمٜمت٘مؾ ذم وشمر اًمٕمنم إواظمر ُمـ ؾَم  :وىم٤مل يمثػم ُمـ اًمٕمٚمام 

وقمنميـ، وُمرًة  وقمنميـ، وُمرًة شمٙمقن ًمٞمٚم٦َم صمالث وقمنميـ، وُمرًة ًمٞمٚم٦َم مخس وقمنميـ، وُمرًة ًمٞمٚم٦َم ؾمٌع

واىمتْم٧م طمٙمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم أنف قمّٛمك أُمره٤م قمٜم٤ّم ًمٜمجتٝمد ذم ـمٚمٌٝم٤م ، واهلل أقمٚمؿ ،ًمٞمٚم٦م شمًٍع وقمنميـ

 -واًمتٕمّرض ل٤م، وهلل احلٙمٛم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م

(مهللا إٟمؽ قمٗمق  ن٥مُّ اًمٕمٗمَق وم٤مقمُػ قمٜمّل)٤م: قم٤مئِم٦م أن شم٘مقل إذا واوم٘متٝم وأرؿمد اًمٜمٌل 
(2)

- 

 -ومٗمٞمف دًٓم٦م قمغم أن ُمـ أومْمؾ ُم٤م يٖمتٜمؿ ذم ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر اًمدقم٤م  وُمـ أومْمٚمف ؾم١مال اهلل اًمٕمٗمق

 -وهل واضم٦ٌم قمغم يمؾ ُمًٚمؿ طمّر قمٜمده ىمقت يقُمف ُمٕمٝم٤م :زيم٤مة اًمٗمٓمر *

ُمـ ـمٕم٤مم،  ٤م٤مقمً قمـ يمؾ رأس ص وخيرضمٝم٤م قمـ ٟمٗمًف وقمـ يمؾ ُمـ شمٚمزُمف ٟمٗم٘متف يم٠موٓده وزوضمتف

، وخيت٤مر أن خيرضمٝم٤م ُمـ هم٤مًم٥م ـمٕم٤مم أهؾ اًمٌٚمد، ومٝمذا هق إومْمؾ؛ يم٤مًم٘مٛمح أو اًمِمٕمػم أو إرز أو اًمتٛمر

 -٤مسم٤مصمٜملم وٟمّمػ ُمـ اًمٙمٞمٚمقضمراُم٤مت وزٟمً  ,ُمع ر  ُمـ آطمتٞم٤مط,وىمد ىمدره٤م سمٕمض اًمٕمٚمام  اعمٕم٤مسيـ 

وذم ، ٞمٗم٦م وأؿمٝم٥م ُمـ اح٤مًمٙمٞم٦م ، ُمٜمٝمؿ اعُم٤مم أبق طمٜماوأضم٤مز و٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمام  إظمراج ىمٞمٛمتٝم٤م ٟم٘مدً 

 -هذا ؾمٕم٦ٌم وشمٞمًػٌم إن ؿم٤م  اهلل، إذ ذم سمٕمض إطمقال شمٙمقن اًم٘مٞمٛم٦م أومٞمد سمام ٓ ي٘م٤مس، واهلل أقمٚمؿ

 -وشمدومع ًمٚمحّر اًمٗم٘مػم اعمًٚمؿ

                                      
 (-١4١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )٧2١٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (، وصححف إًم٤ٌم -165١(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )15٧1ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (2)
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وإن يم٤من  ،أي اًمٓمقاف قمغم اًمٜم٤مس وؾم١مالؿ (أهمٜمقهؿ قمـ اًمٓمقاف ذم هذا اًمٞمقم)وضم٤م  ذم احلدي٨م: 

احلدي٨م إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ
(1)

- 

، ىم٧م إظمراضمٝم٤م ُم٤م سملم صالة اًمٗمجر وصالة اًمٕمٞمد، وأضم٤مز اًمٕمٚمام  شمٕمجٞمٚمٝم٤م يقُم٤م أويقُملم ىمٌؾ اًمٕمٞمدوو

ىم٤مل سمٕمض اًمًٚمػ: هق إظمراج زيم٤مة اًمٗمٓمر  [إقمغم] ژ  مب خب حب جب   يئ ىئ     مئ حئ جئ ی ژ ٹٹ

وصالة اًمٕمٞمد
(2)

- 

٤مر اًمنور ومحد اًمٕمٞمد مت٤مم اًمٗمرطم٦م ًمٚمّم٤مئٛملم وًمٙمؾ اعمًٚمٛملم؛ يقٌم ضمٕمٚمف اهلل عفمٝم :قمٞمد اًمٗمٓمر *

ومٝمق يم٤مخل٤ممت٦م اًمًٕمٞمدة ًمٚمّم٤مئٛملم، وشمتقي٩م لذا اعمقؾمؿ ؛ اهلل وؿمٙمره وشمٙمٌػمه قمغم ُم٤م أتّؿ ُمـ ٟمٕمٛم٦م اًمّمٞم٤مم

 -اًمٙمريؿ

وُمٝمام شمتٕم٤مفمؿ اًمٙمروب قمغم اعمًٚمٛملم وم٢من اًمٕمٞمد يٌ٘مك يقم اج٦م خيٚمط إطمزان سمٌم  ُمـ اًمٗمرطم٦م، 

 -دد إُمؾ واًمرضم٤م  ذم ُمًت٘مٌؾ أومْمؾُمـ اًمتداوي ودم ٤مًمتٕمتدل إُمزضم٦م وشمتداوى اًمٜمٗمقس ؿمٞمئً 

 :وعمـ ووم٘مف اهلل وص٤مم رُمْم٤من مداٌب يقم قمٞمد اًمٗمٓمر ُمٜمٝم٤م

 -أن يٗمٓمر قمغم مترات ىمٌؾ أن خيرج إمم صالة اًمٕمٞمد

وذم ذًمؽ شمقاوع وإشم٤مطم٦م ومرص٦م ًمٚمتٙمٌػم واًمذيمر  ،طمٞم٨م أُمٙمـ ٤مخيرج إمم اًمٕمٞمد ُم٤مؿمٞمً  وُمـ اًمًٜم٦ّم أن

 -وهمػم ذًمؽ

 -ومٞمذه٥م ُمـ ـمريؼ ويرضمع ُمـ أظمرى ؛م اًمٕمٞمداًمًٜم٦م أن خي٤مًمػ اًمٓمريؼ يقوُمـ 

، ٕهن٤م أوع ,٤م  شمٕمّد ذم اًمٕم٤مدة ًمٚمّمالة وٟمحقه٤مأرض ومْم,ٜم٦م ذم اًمٕمٞمد أن شمّمغم ذم اعمّمغّم واًمً

 -وم٢من مل يٛمٙمـ ُصٚمٞم٧م ذم اعمًجد --ًمٚمٛمًٚمٛملم وأتّؿ ًمٔمٝمقر آضمتامع واًمتٙمٌػم واًمٗمرح اذا اًمٕمٞمد

 -جٛمؾ سم٤مًمٚم٤ٌمسوُمـ ؾمٜمٜمٝم٤م ومداا٤م آهمت٤ًمل ل٤م واًمتٓمٞم٥م واًمت

  ﯀﯁  ﮾﮿  ژ ٹٹ، وُمـ ؾمٜمٜمٝم٤م اًمتٙمٌػم ذم ـمري٘مٝم٤م وذم اٟمتٔم٤مر اًمّمالة

 -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، [اًمٌ٘مرة] ژ ى     

 -قمزٌم وي٘ملم واؾمت٘م٤مُم٦م ذم يمؾ طملم؟ وُم٤مذا سمٕمد رُمْم٤من *

                                      
 (-665(، ووٕمٗمف إًم٤ٌم  ذم: إراو  اًمٖمٚمٞمؾ )2٧11ٜمل )ؾمٜمـ اًمدارىمٓم (٧)

 (-22. 2١(، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )12١. 26اٟمٔمر: شمٗمًػم اًمٓمؼمي ) (2)
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ـّ ًمٜم٤م رؾمقًمٜم٤م  ـّ اهلل قمٚمٞمف سمّمٞم٤مم ؿمٝمر رُمْم٤من أن يتٌٕمف سمّمٞم٤مم ؾمت٦م أج٤مم ُمـ ؿمٝمر ؿمق ؾم  -العمـ ُم

إمم اخلػمات  ارويدً  اوذًمؽ ُمـ ؾمٞم٤مؾم٦م هذه اًمنميٕم٦م احلٙمٞمٛم٦م اًمتل شمًتدرج اًمٜمٗمس وشمًتجّره٤م رويدً 

وشمًتخرج ُمٜمٝم٤م قمٌقديتٝم٤م هلل شمٕم٤ممم سمٚمٓمٍػ، ويم٠مهن٤م شم٘مقل ًمٚمٕمٌد: وم٘مط زْد هذا اًمٌم  اًم٘مٚمٞمؾ، صمؿ شمزيده 

قمً  ٘مٚمٞمؾ اًمًٝمؾ إٟمف ُمٞمّنٌ إن ؿم٤م  أظمرى، وشمرهّمٌف ومٞمٝم٤م سم٠منقاع اًمققمقد واعمرهم٤ٌمت، وشم٘مقل ًمف زّد هذا اًم ٤مأنقا

 -اهلل، وهٙمذا ٓ يزال اًمٕمٌد ذم قم٤ٌمدة ًمرسمف وـم٤مقم٦م وقمٛمٍؾ ذم ُمرو٤مشمف

ُمـ ؿمقال يم٤من يمّمٞم٤مم  ٤مؾمت   ُمـ ص٤مم رُمْم٤مَن صمؿ أتٌَٕمفُ )ذم هذه اًمٗمْمٞمٚم٦م وم٘م٤مل:  ومرهّم٥م اًمٜمٌل 

رواه ُمًٚمؿ (اًمدهرِ 
(1)

- 

يٕم٤مدل صٞم٤مم صمالصمامئ٦م يقم،  ح٤مصملم يقُمً صمال,احلًٜم٦م سمٕمنم أُمث٤مل٤م، ومّمٞم٤مم ؿمٝمر ىم٤مل اًمٕمٚمام : وذًمؽ ٕن 

ً   ٤موصٞم٤مم ؾمت٦م سمٕمده شمٕم٤مدل ؾمتلم يقُمً  ، ٜم٦َُم قمغم وضمف اًمت٘مري٥م سمحذف اًمٙمنومٝمذه صمالصمامئ٦م وؾمتقن وهل اًم

 -وم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم؛ ويمؾ ذًمؽ ُمـ ومْمؾ اهلل وقمٔمٞمؿ ُمٜمّتف قمغم قم٤ٌمده

ـّ اهلل قمٚمٞمٜم٤م إظمقا  سمّمٞم٤مم رُمْم٤من، ومٚمٜمٕم٘مد اًمٕمزم أنٜم٤م ٟم ًتٛمر قمغم ـم٤مقم٦م اهلل سمام يٛمٙمٜمٜم٤م وٟمٌذل وم٢مذا ُم

ضمٝمدٟم٤م ذم ن٘مٞمؼ آؾمت٘م٤مُم٦م واعم٤ًمسم٘م٦م إمم اخلػمات-- صحٞمح أنٜم٤م ًمـ ٟمٙمقن ذم يمؾ طملم يمام يمٜم٤م ذم 

رُمْم٤من، ومرُمْم٤من ُمقؾمٌؿ، اًمٜمٗمُس ؾم٤مقم٦ٌم وؾم٤مقم٦ٌم، وًمٙمـ ًمٜمتٕمّٚمؿ ُمـ رُمْم٤من وًمٜمح٤مول أن ٟمٙمقن دائام 

 أومْمؾ-

ػم ذًمؽ ًمٙمـ ٓ يٕمجز اعمًٚمؿ اًمٜم٤مصح ًمٜمٗمًف اًمٓم٤مُمع ذم صحٞمح أنٜم٤م ًمٜم٤م أقمامل وًمٜم٤م أوٓد وأزواج وهم

ُمـ اًم٘مرمن واًم٘مٞم٤مم واًمذيمر وهمػم  اًمف وردً  فمرومف وجيٕمؾ اًمٜمج٤مة واًمٗمالح واًمٗمقز سمرى رسمف أن يتٙمّٞمػ ُمع

ـّ إمم رُمْم٤من، ؾم٤مئاًل 
ٌّؾ ُمٜمف، وأن يٌٚمٖمف رُمْم٤من أظمر ًمٞمزداد ُمـ  اعمقمم  ذًمؽ-- صمؿ ئمؾ  ِ أن يت٘م

 -ّم٤محل٤متاخلػمات واًم٤ٌمىمٞم٤مت اًم

وم٢من رُمْم٤من ٟمِْٕمَؿ اًمٓمٌٞم٥ُم سم٢مذن اهلل ًمؽمك اعمٕم٤ميص واعىمالع قمـ رذائؾ  ؛وأهؾ اعمٕم٤ميص واًمذٟمقب

اًمٕم٤مدات وُم٤ًموهي٤م، ومٛمـ يم٤من ُمٌتغًم سم٤مًمتدظملم ومٝمذه ومرصتف ُمع رُمْم٤من ومٚمٞم٤ٌمدر سم٤مًمتٓم٥ٌم واًمٕمالج 

 -ٙمذًمؽ ويمذًمؽوًمٞمًتٕمـ سم٤مهلل، وُمـ يم٤من ُمٌتغًم سم٤مًمٖمْم٥م ومٙمذًمؽ، وُمـ يم٤من ُمٌتغًم سم٤مًمٜمٔمر اعمحرم وم

 -مهللا اضمٕمٚمٜم٤م ذم هذا اًمِمٝمر اًمٙمريؿ اًمذي قمّٔمٛمتف ورومٕم٧م ؿم٠منف ُمـ اعم٘مٌقًملم اًمٗم٤مئزيـ

                                      
 (-٧٧46صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)
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 -مهللا وقمّٛمر أج٤مُمٜم٤م سمٓم٤مقمتؽ وؿمٙمرك، وقمّٛمر ىمٚمقسمٜم٤م سمذيمرك وإنس سمؽ

مهللا ارزىمٜم٤م طمالوَة اعيامن وـمٕمٛمف وًمّذشمف ي٤م رب اًمٕم٤معملم، وأهمٜمٜم٤م ا٤م قمـ يمؾ طمالوٍة ومٞمام ٓ 

 -يروٞمؽ

ًٓ  واحلٛمد  ٤موسم٤مـمٜمً  ا وفم٤مهرً  ا ومظمرً  هلل أو

وصؾ  مهللا وؾمٚمْؿ وسم٤مرك قمغم قمٌدك ورؾمقًمؽ حمٛمد اًمٜمٌّل إُمّل وقمغم مخف وصحٌف وُمـ اهتدى اديف 

 إمم يقم اًمديـ

 

ٟمفيمتٌف شم  .ذيمرة ًمٜمٗمًف وإظمقا

 قمٓمٞم٦م اهلل

 ـه٧625شمؿ اًمٗمراغ ُمٜمف ًمٞمٚم٦م اًمثالصم٤م  اًمث٤مُمـ واًمٕمنميـ ُمـ ؿمٕم٤ٌمن ؾمٜم٦م 
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 شاملنزسٌبد» خ ًأخٌثخ َبفؼخ نكزبةأسئه
 

 [٧625ذو احلج٦م  ،شأن٤م اعمًٚمؿ»ٟمِمار هذا اعم٘م٤مل ذم ُمٜمتدى  شمؿ]
 

 
 

 احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ومخف وصحٌف وُمـ اهتدى اداه-

ًمٜمٗمز وإظمقا  ُمـ اًمٙمت٤مب ذم هذا  ا وسمٕمد-- ومٝمذه شمذيمرة صٖمتٝم٤م قمغم ؿمٙمؾ أؾمئٚم٦م وأضمقسم٦م شمذيمػمً 

اًمٓمٞم٥م وذم أي ُمٜمتدى، ٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمؾ ومٞمٝم٤م اخلػم واًمؼميم٦م ويٜمٗمٕمٜم٤م ا٤م، وأن يرزىمٜمل أضمره٤م اعمٜمتدى 

 وأضمر ُمـ اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝم٤م، وهق أهؾ اعمٜم٦م واًمٗمْمؾ-

 

 س. ح٤مذا ٟمٙمت٥م ذم اعمٜمتدى؟

 ٌف اهلل ويرو٤مه، ُمـ دقمقة إمم اخلػم وأُمٍر  ٤مص٤محلً  وقمٛماًل  ا . ٟمٙمت٥م ُم٤م رضمقٟم٤م أن شمٙمقن اًمٙمت٤مسم٦ُم ظمػمً ج

ه٤م  اًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم، وإٟمذارً  ا وذقمف، وٟمًٍم  سمٛمٕمروف وهنل قمـ ُمٜمٙمر، وسمٞم٤من ًمًٌٞمؾ اهلل 

يْم٤مده، وشمٕمٚمٞمؿ قمٚمٍؿ ٟم٤مومع، وومٙمٍر وصم٘م٤موم٦ٍم ٟم٤مومٕم٦ٍم، وُمـ ذًمؽ ُم٤م أب٤مطمف اهلل ه٤م يرّوح قمـ اًمٜمٗمس وجيّٛمٝم٤م 

 وجيدد ٟمِم٤مـمٝم٤م ُمـ ُمٚمح اعمٕم٤مرف واًمٕمٚمقم وٟمٙم٤مت اًمتج٤مرب واًمٗمٝمقم-

 

 قمغم أي٤مت وإطم٤مدي٨م؟ ٤معمقوقع اجلٞمد اعمٓمٚمقب؟ وهؾ يِمؽمط أن يٙمقن حمتقيً س. وُم٤م هق ا

وذقمف وُم٤م  ٌف شمٕم٤ممم ويرو٤مه، ويمؾ ُم٤م يم٤من ُمٜمدرضم٤م ن٧م اًمٙمالم  . يمؾ ُم٤م دّل قمغم اهلل ج

 اعمت٘مدم سمدرضم٤مشمف هق ُمقوقع ـمٞم٥م-

ذًمؽ، سمؾ ذيمر وًمٞمس ُمـ ذط اًمٙمت٤مسم٦م ذم اعمٜمتدي٤مت أن شمٙمقن حمتقي٦م قمغم مي٤مٍت وأطم٤مدي٨م وٓ همػم 

ٟمٞم٦م اًمٙمريٛم٦م وإطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م إن يم٤من ذم حمٚمف وسمحّ٘مف ومذًمؽ اعمٓمٚمقب واًمٙمامل،  ؛أي٤مت اًم٘مرم
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وم٘م٤م ًمٚمّمقاب  ٤موإٟمام اعمٓمٚمقب أن يٙمقن ُمٕمٜمك ُم٤م يٙمت٥م صحٞمح٤م ٟم٤مومٕمً  -وإن يم٤من همػم ذًمؽ ومال يٓمٚم٥م- ُمقا

 وم٤مت اًمٚم٤ًمن-همػم خم٤مًمػ ًمٚمنميٕم٦م، صمؿ يٙمقن ذًمؽ سم٠مخٗم٤مظ طمًٜم٦م ظم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمًق  وم

صمؿ اعمِم٤مريم٦م ذم اًمٙمت٤مسم٦م ذم اعمٜمتدى ٓ شمٜمحٍم صقره٤م، وم٤مًمتٕمٚمٞمؼ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم، وسم٤مٕؾم٤مًمٞم٥م 

، وشم٤مرًة هزل، وشم٤مرة سم٠مؾمٚمقب قمٚمٛمل وشم٤مرة قم٤مـمٗمل، وُمرًة سم٤مًمدقم٤م  واًمت٠مجٞمد واًمِمٙمر  اعمختٚمٗم٦م، ومت٤مرًة ضمد 

عمح٤مورة اعمٗمٞمدة- واًمٜم٘مقل اعمٗمٞمدة واًمثٜم٤م ، وُمرًة سم٤مًمتٕمٌػم قمـ اعمخ٤مًمٗم٦م واًمرّد وآقمؽماض، وأنقاع ا

وم٢من مل  --ا واًمتذيمػم واًمققمظ واًمتٜمٌٞمف إمم يمؾ ٟمٗمٍع وصالح-- وسم٤مجلٛمٚم٦م ومال يٕمجز إخ اعمًٚمؿ أن ي٘مقل ظمػمً 

ًمف-  جيد ومٚمٞمًٙم٧م، وًمٞمتِؼ اهلل ذم يمؾ أطمقا

 

 س. وُم٤م هق اًمًق  ذم إًمٗم٤مظ واًم٘مقل؟

 ُمـ اًم٘مقل-. و٤مقُمُف يمؾ ُم٤م دل ديٜمٜم٤م قمغم يمراهتف واًمٜمٝمل قمٜمف ج

يم٤مًمٗمحش ذم اًم٘مقل سمذيمر اًمٙمالم اًمٌذي ، واًم٥ًم واًمِمتؿ سمٖمػم طمؼ،  ؛وشمٗم٤مصٞمٚمف أيمثره٤م ُمٕمروف

وآؾمتٝمزا  واًمًخري٦م ُمـ اخلٚمؼ سمٖمػم طمؼ، واًمٙمذب واًمزور واعم٤ٌمًمٖم٦م ذم اعمدح أو اًمذم سمام جي٤موز 

 آقمتدال واعٟمّم٤مف، وهمػم ذًمؽ-

 

 ؟٤متل ومٞمٝم٤م اؾمتٝمزا  أو هتّٙمؿ هٜمقع ُمٓمٚم٘مً س. وهؾ اًم٥ًم واًمِمتؿ واؾمتٕمامل سمٕمض إؾم٤مًمٞم٥م اًم

ده ُمـ اًم٘مًؿ اعمٛمٜمقع، واًمنميٕم٦م ُمتِمّقوم٦م إمم اًمت٘مٚمٞمؾ ٤م. ٓ ٟم٘مقل إٟمف هٜمقع ُمٓمٚم٘مً ج ، ًمٙمـ هم٤مًم٥م أومرا

ـِ ورّد قم٤مدي٦م اعمٕمتديـ وُمٜمف وصّد سم٤مسمف، وإٟمام أذن ومٞمف طمٞم٨م يم٤من ومٞمف ٟمٍُم  وردُع اعمجرُملم  رُ ضمز اًمدي

ـِ أبٞمف ْمُّ ُمـ شمٕمّزى سمٕمزا  اجل٤مهٚمٞم٦م وم٠مقمِ )احلدي٨م: ، يمام ضم٤م  ذم ٤مواعمٜمحروملم، وطمٞمٜمئذ يٙمقن ُمنموقمً  قه ا

(وٓ شمٙمٜمقا 
(1)

 وٟمحقه ُمـ إطم٤مدي٨م وه٤م ورد ذم اًم٘مرمن ُمـ قمٞم٥م وصمٚمؿ أصٜم٤مف أهؾ اًمٙمٗمر واًمٕمٜم٤مد- 

وًمٙمـ ًمٞمٕمٚمؿ أن هذا ظمالف إيمثر اًمٖم٤مًم٥م وإصؾ ُمـ طم٤مل اعمًٚمؿ-- وظمػم الدي هدي حمٛمٍد 

                                      
 ن،ن٤م اسمـ ومالن أو أن٤م ُمـ قمِمػمة ومالىم٤مل: أ»: ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اهلل قمزام  -( وىم٤مل إرٟم١موط: طمدي٨م طمًـ2٧214ُمًٜمد أمحد ) (٧)

- ي٘مقل إًم٤ٌم  ذم شمٗمًػمه٤م: أي ىمقًمقا ًمف قمض شمٙمٜمقا  وٓ أبٞمف ذيمر يٕمٜمل هـ ، اًمرؾمقل ىم٤مل هٙمذا أبٞمؽ، أجر قمض :اطم٦مس ًمفوم٘مقًمقا 

 ـها- شاٟمتٝمك، إؾمالم أو ٓ إؾمالم هذه هل اًمّمٚم٦م، إيامن أو ٓ إيامن- أجر أبٞمؽ، ومال ُمقارسم٦م، وٓ ُمداراة وٓ ُمداهٜم٦م
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 ومام يم٤من اًمٜمٌل ، سم٤مًمٓمٕم٤من وٓ اًمٚمّٕم٤من وٓ اًمٗم٤مطمش وٓ  اعم١مُمـًمٞمس )وىم٤مل:  ٤موٓ ُمتٗمّحًِم  ٤مطمًِم وم٤م

وهمػمه شاًمؽمُمذي»رواه  (اًمٌذي 
(1)

، أي اًمٙمثػم اًمٓمٕمـ واًمٚمٕمـ يمام شمٗمٞمده صٞمٖم٦م اعم٤ٌمًمٖم٦م، وٓ اعمقصقف 

ٓ يٜمٌٖمل )ىم٤مل:  أن اًمٜمٌل  شصحٞمح ُمًٚمؿ»سم٤مًمٗمحش واًمٌذا ة يمام شمٗمٞمده صٞمٖم٦م اًمّمٗم٦م اعمِمٌٝم٦م، وذم 

(٤ميٍؼ أن يٙمقن ًمّٕم٤مٟمً ًمّمدّ 
(2)

ٓ يٙمقن اًمٚمّٕم٤مٟمقن ؿمٗمٕم٤م  وٓ ؿمٝمدا  يقم ): ٤موذم طمدي٨م مظمر ومٞمف أجًْم  

(اًم٘مٞم٤مُم٦م
(3)

أي اعمٙمثرون ُمـ اًمٚمٕمـ، ٕن اعيمث٤مر ُمٜمف ظمالف طم٤مل اًمّمّدي٘ملم اًمرمح٤م  الداة اعمٝمديلم،  

  يًتحّ٘مٝم٤م-وٕنف ُمٔمٜم٦ّم اًمقىمقع ذم اًمٚمٕمـ اعمحّرم وذًمؽ طملم يٙمقن ُمـ ًمٕمٜمتف همػَم أهٍؾ ل٤م وٓ

ومال يٜمٌٖمل ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٙمقن هذا هق إيمثَر ُمـ طم٤مًمف، أو أن يٖمٚم٥م قمغم أؾمٚمقسمف، سمؾ يٙمقن إصؾ 

ُمـ طم٤مًمف وإهمٚم٥م هق اًمٙمالم اًمٓمٞم٥م واعمٕمت٤مد ذم اخلٓم٤مب اعمحؽمم، صمؿ إن اؾمتٕمٛمؾ اًم٥ًم أو اًمِمتؿ 

 وٟمحقه وم٢مٟمام يٙمقن سم٘مدٍر وـم٤مقم٦ًم هلل شمٕم٤ممم- واهلل أقمٚمؿ وهق وزّم اًمتقومٞمؼ-

 

 س. سمؿ شمقيص اعظمقة اًمٙمت٤مب ذم اعمٜمتدى؟

ؾمٌٞمال إمم آزدي٤مد ُمـ ـم٤مقم٦م  ,شم٘مٜمٞم٦م آشمّم٤مل وقم٤ممل آٟمؽمٟم٧م,يٜمٌٖمل أن ٟمجٕمؾ ُمـ هذه اًمٜمٕمٛم٦م  ج.

ومذًمؽ ُمـ ؿمٙمر اًمٜمٕمٛم٦م اًمذي هق ـمريؼ احلٗم٤مظ قمٚمٞمٝم٤م  ؛وظمدُم٦م ديٜمف وسمٜم٤م  أنٗمًٜم٤م وأُمتٜم٤م اهلل شمٕم٤ممم

  أن ٟمجٕمؾ ُمـ اًمٙمت٤مسم٦م واحلقار ذم ُمٜمتدي٤مشمٜم٤م ومرص٦م ًمٚمؽمىمل وآزدي٤مد ُمٜمٝم٤م، وه٤م أويص سمف ٟمٗمز وإظمقا 

ر، وٟمرّوض أنٗمًٜم٤م قمغم ؾمٕم٦م  ذم اعمٕم٤مرف واًمٕمٚمقم واًمؽمسمٞم٦م وسمٜم٤م  اًمذات، وُمـ ذًمؽ أن ٟمتٕمٚمؿ مداب احلقا

اًم٤ٌمل وؾمٕم٦م اًمّمدر ونّٛمؾ آظمتالف ذم وضمٝم٤مت اًمٜمٔمر ذم ؿمتك اعم٤ًمئؾ، وأّن آظمتالف ٓ يٗمًد ًمٚمقد 

ومٗمل هذا اعمٜمتدي٤مت احلقاري٦م ومرص٦ٌم يمٌػمة ًمٙمؾ أخ أن يتٕمّقد قمغم اعمٜم٤مىمِم٦م  ؛ٕطم٤ٌمبىمْمٞم٦م سملم اعظمقة ا

اًمّمحٞمح٦م اعم١مدسم٦م اًمٕم٤مىمٚم٦م اًمقاقمٞم٦م، وأن يرىمك سمٜمٗمًف ومداسمف إمم ُمّم٤مف أهؾ اًمرأي اًمًديد واحلٙمٛم٦م، 

وم٢مٟمؽ دمد ذم اعمٜمتدي٤مت ُمـ يِمتٛمؽ أطمٞم٤مٟم٤م وُمـ جيٝمؾ قمٚمٞمؽ يتٕمّّم٥م عمذهٌف أو رأجف أو ُمِم٤مخيف أو 

ي٘متف وسمٚمده وٟمحق ذًمؽ، وُمـ يرّد ىمقًمؽ قمغم همػم أؾم٤مس ُمٜمٓم٘مل وٓ قمٚمؿ وٓ هدى، وُمـ يًتٗمّزك ـمر

                                      
 ( وصححف إرٟم١موط-1612ٜمد أمحد )( وصححف إًم٤ٌم ، ُم٧2١١ًؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (٧)

 (-252١صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)

 (-2526صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)
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 --إدب إمم همػم ذًمؽ ه٤م هق ُمٕمروف و ٤مول إظمراضمؽ قمـ ـمقرك أو ضمّرك إمم ؾمق 

ومٚمٞمجٕمؾ اًمقاطمد ُمٜم٤م يمؾ ذًمؽ ومرص٦ًم ًمتٕمٚمٞمؿ ٟمٗمًف اًمّمؼم قمغم اعمخ٤مًمٗملم ونّٛمؾ ُمِم٤م. اًمدقمقة إمم 

ُمع اجل٤مهٚملم، وأن ٓ يرّد اًمًٞمئ٦م سم٤مًمًٞمئ٦م سمؾ يٕمٗمق ويّمٗمح ويٙمقن ظمػما هـ جيٝمؾ  اخلػم وؾمٕم٦م اًمّمدر

قمٚمٞمف، وشمٕمٚمؿ أؾم٤مًمٞم٥م اًمدقمقة، واطمؽمام اعظمقان، وشم٘مدير أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ واًم٤ًمسم٘م٦م، وُمٕمروم٦م ىمدر 

ٟمٗمًف، واٟمت٘م٤م  أـم٤مي٥م اًمٙمٚمؿ، ونٚمٞم٦م ًم٤ًمٟمف وىمٚمٌف سم٤مًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م وهٙمذا-- ومٛمـ ضمٕمؾ هذا ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمف 

 اعمٜمتدي٤مت قم٤مد قمٚمٞمف سم٤مخلػم إن ؿم٤م  اهلل واؾمتٗم٤مد- واهلل اعمقومؼ-ذم 

 

 وًمٜمختؿ سمتذيمػم أنٗمًٜم٤م سمٌم  ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م:

 [اعها ] ژ  جئ ی ی         ی ی   ىئ ىئ  ىئ ېئ ېئ  ۈئېئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ ژىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 [51اعها : ] ژ ژژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ  ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ ٹٹوَ 

إطمزاب: ] ژ ﮳﮴   ﮲ ۓ ۓ ے  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ژ ٹٹوَ 

١٧ , ١١] 

(أو ًمٞمّمٛم٧م ا ُمـ يم٤من ي١مُمـ سم٤مهلل واًمٞمقم أظمر ومٚمٞم٘مؾ ظمػمً ): وىم٤مل رؾمقل اهلل 
(1). 

(ُمـ طمًـ إؾمالم اعمر  شمريمف ُم٤م ٓ يٕمٜمٞمف)وىم٤مل: 
 (2)

- 

(اشم٘مقا اًمٜم٤مر وًمق سمِمؼ مترٍة، ومٛمـ مل جيد ومٌٙمٚمٛم٦ٍم ـمٞم٦ٌمٍ )وىم٤مل: 
(3)

- 

(واًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم صدىم٦م)وىم٤مل: 
(4)

- 

واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف 

 واًمت٤مسمٕملم لؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ-

 ـه ٧625 , ٧2 , 1

 

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

 -(، وصححف إًم٤ٌم 12١4(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )21٧6، 21٧١ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (2)

 -(٧١4٧(، صحٞمح ُمًٚمؿ )456١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 ( وصحح إؾمٜم٤مده إرٟم١موط-6٧61(، ُمًٜمد أمحد )4١21ؾم٤مىمف اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م جمزوُم٤م سمف ذم: صحٞمحف )ىمٌؾ طمدي٨م  (6)
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 أيخ انشيبزح
 

 [٧624صٗمر  ،شأن٤م اعمًٚمؿ»ٟمِمار هذا اعم٘م٤مل ذم ُمٜمتدى  شمؿ]
 

 
 

٤م اًمتل ُمٞمزه٤م ا٤م قمـ إُمؿ يمٚمٝم٤م ضمٚمٞمٚم٦م، وهل إُم٦م ٟمَِٕمُؿ اهلل شمٕم٤ممم قمغم هذه إُم٦م يمثػمة، وظمّم٤مئّمٝم

اعمرطمقُم٦م، واعمٜمّمقرة واعمٌتالة، واعمٕمّمقُم٦م ُمـ آضمتامع قمغم ظمٓم٠م أو والًم٦م، وٟمحـ أظمرون 

 -أُم٦م اًمِمٝم٤مدةإوًمقن يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م، وٟمحـ 

: ي٤م رؾمقل اهلل ُمـ  (ُم٤م شمٕمّدون اًمِمٝمٞمد ومٞمٙمؿ؟): ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل قمـ أيب هريرة  ىمتِؾ ىم٤مًمقا

ُمـ ىمتؾ )ؿ ي٤م رؾمقل اهلل؟ ىم٤مل: ومٛمـ هُ ىمٞمؾ:  (إن ؿمٝمدا  أُمتل إذن ًم٘مٚمٞمؾ)ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومٝمق ؿمٝمٞمد، ىم٤مل: 

ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومٝمق ؿمٝمٞمد، وُمـ ُم٤مت ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ومٝمق ؿمٝمٞمد، وُمـ ُم٤مت ذم اًمٓم٤مقمقن ومٝمق ؿمٝمٞمد، وُمـ 

رواه ُمًٚمؿ (دُم٤مت ذم اًمٌٓمـ ومٝمق ؿمٝمٞمد، واًمٖمريؼ ؿمٝمٞم
(1)

- 

اًمِمٝمدا  مخ٦ًم: اعمٓمٕمقُن، واعمٌٓمقن، واًمٖمر.، وص٤مطم٥م الدم، ): ل اهلل ىم٤مل: ىم٤مل رؾمق وقمٜمف 

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف(  واًمِمٝمٞمد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل
(2)

- 

 (ُمـ ىُمتِؾ دون ُم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمد): ىم٤مل: ىم٤مل رؾمقل اهلل  وقمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف
(3)

- 

ون ُم٤مًمف ومٝمق ؿمٝمٞمد، وُمـ ىمتؾ ُمـ ىمتؾ د)ي٘مقل:  ىم٤مل: ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل  وقمـ ؾمٕمٞمد سمـ زيد 

رواه أبقداود  (دون أهٚمف ومٝمق ؿمٝمٞمد، وُمـ ىمتؾ دون ديٜمف ومٝمق ؿمٝمٞمد، وُمـ ىمتؾ دون دُمف ومٝمق ؿمٝمٞمد

                                      
 -(٧2٧5صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

 -(٧2٧6(، صحٞمح ُمًٚمؿ )451صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 -(٧6٧(، صحٞمح ُمًٚمؿ )266١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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واًمؽمُمذي وىم٤مل طمدي٨م طمًـ صحٞمح
(1)

- 

رواه  (ُمـ ىمتؾ دون ُمٔمٚمٛمتف ومٝمق ؿمٝمٞمد: )ىم٤مل رؾمقل اهلل  :ىم٤مل وقمـ ؾمقيد سمـ ُم٘مرن 

اًمٜم٤ًمئل
(2)

- 

وم٢من ُم٤م ضم٤م  ذم  ؛,أي ذم اًم٘مت٤مل ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،اًمذي ي٘متؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل,وأُم٤م اًمِمٝمٞمد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل 

 ومْمٚمف وشمٕمٔمٞمؿ ؿم٠منف مل جيئ ُمثٚمف ذم اًمنميٕم٦م ٕطمٍد همػمه يمام ىم٤مًمف اًمٕمٚمام -

 وؾم٠مذيمر ومٞمام سمٕمُد إن ؿم٤م  اهلل ٟمٌذًة ُمـ إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم ومْمٚمف-

دي٘ملم واًمِمٝمدا  واًمّم٤محللم واًمِمٝم٤مدة اًمٞمقم هل أىمٍم وأىمرب ـمريؼ ًمٚمح٤م. سمريم٥م اًمٜمٌٞملم واًمّم

ـ أوئلؽ رومٞم٘مً  ًُ  --٤موطم

 -ژ    ژإهن٤م أوؾمع سم٤مب وأجنه عمـ يّنه اهلل ًمف، وعمـ اصٓمٗم٤مه اهلل واظمت٤مره 

 [اًمٌ٘مرة] ژ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ-- واًمِمٝم٤مدة طمٞم٤مةٌ 

 ہ ہ ہ ۀ  ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ   ڳ ڳ ڳ گ گ ژ

 -[مل قمٛمران] ژ ﮶  ﮴﮵   ﮳ ﮲  ۓ   ۓ ے ے ھ    ھ ھ ھ ہ

٦ًم ُمـ اًمٜم٤مس، ٕنف ؿمٝمد قمغم طم٘مّٞم٦م هذا اًمديـ سمام ٓ يتّمّقر أصدُ. ُمٜمف، واًمِمٝمٞمد  ل اهلل سمِمٝم٤مدشمف أُم  

 سمٌذل ُمٝمجتف وإزه٤م. روطمف ذم ؾمٌٞمٚمف، وهذه أقمٔمؿ ؿمٝم٤مدة قمغم طمؼ  يٛمٙمـ أن ي٘مّدُمٝم٤م إٟم٤ًمن-

 ٕضمٚمٝم٤م- اوهق أطمد اعمٕم٤م  اًمتل ؾمّٛمل اًمِمٝمٞمد ؿمٝمٞمدً 

أضمٞم٤مُل إُم٦م، وشمٜمٌٕم٨م إمم اًمٜمٝمقض واًمرىمّل واًمٌذل واًمٕمٓم٤م  واًمتْمحٞم٦م  ًمِمٝمدا  نلسمِمٝم٤مدة ا

 واًمٗمدا -

 سمِمٝم٤مدة اًمِمٝمدا  شمٜمجق إُم٦م ُمـ ظمٓمر اًمذل اًمذي هق ُمقُت إُمؿ-

، ويًتقزم قمٚمٞمٝم٤م  ُم ؿمٝمداَ  ُمـ أبٜم٤مئٝم٤م متقت! وُمقهت٤م أن يتٛمّٙمـ ُمٜمٝم٤م اًمذلُّ إن إُم٦م اًمتل ٓ شم٘مد 

 هٞم٦م اعمقت، ويتًّٚمط قمٚمٞمٝم٤م أقمداؤه٤م، وي٘مٝمروهن٤م ويًتح٘مروهن٤م وٓ هي٤مسمقهن٤م!اًمقهـ؛ طم٥م اًمدٟمٞم٤م ويمرا 

 ذم ُمٕمٜمك اًمقضمقد، ويّمحح ل٤م ىمٞمَؿ احلٞم٤مة واعمقت- ٤ماًمِمٝمٞمد يٕمٓمل ًمألُم٦م درؾًم 

                                      
 -( وصححف إًم٤ٌم 6١١2أيب داود ) (، ؾمٜمـ6١25(، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )٧62٧ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (٧)

 -( وصححف إًم٤ٌم 6١24، 6١21ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل ) (2)
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 اًمِمٝمٞمد يٕمّدل ذم إُم٦م آٟمحراف اًمذي يٜمِم٠م دائام ويًتٗمحؾ يمثػما ذم هذه اعمٕم٤م 

ًم٘مْم٤م  واًم٘مدر: إضمؾ، واًمزر.، واجلراح، واحلرُم٤من، ذم اعيامن سم٤م ,ٓ يم٤مًمدروس, ٤مويٕمٓمٞمٝم٤م درؾًم 

 !---اًمِٗمرا.، واًم٘مقة، واًمْمٕمػ

 شمّمّقر ي٤م أظمل أنف مل يٙمـ ذم إُم٦م ؿمٝمدا !!

 وشمٗمّٙمر يمٞمػ يم٤من يٛمٙمـ أن يٙمقن احل٤مل واًمِم٠من؟!

شمّمّقر أنف مل يٙمـ ي٤مٌه وٓ ؾمٛمّٞم٦ُم وٓ محزة سمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م، وٓ ُمّمٕم٥م سمـ قمٛمػم وٓ قمٛمػم سمـ 

وٓ طمٌٞم٥م سمـ أم قمٓمٞم٦م، وٓ ظمٌٞم٥ُم سمـ قمدّي وأصح٤مسمف، ٓ أبق أجقب إنّم٤مري، وٓ احلًلم سمـ احلاُمم، 

سمـ اًمزسمػم، وٓ ؾم٤مئر ؿمٝمدا  اًمّمح٤مسم٦م، وٓ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  اهلل ، وٓ قمٌدقمكم ر ٤مٟم٦م رؾمقل اهلل 

ٟمف ُمـ اًمت٤مسمٕملم وشم٤مسمٕمٞمٝمؿ، وٓ قمٛمر اعمخت٤مر وٓ ؾمٞمد ىمٓم٥م وٓ قمٌد اهلل قمزام، وٓ اًم ديمتقر ص٤مًمح وإظمقا

اًمٚمٞمٌل وٓ أبق اًمٕم٤ٌمس اعمد  وٓ أبق ُمٕم٤مذ اًمٙمقيتل وٓ ظمٓم٤مب وٓ أبق قمٌد اهلل أمحد، وٓ اًم٘م٤مري 

 !٤موريض قمٜمٝمؿ وٞمٕمً  ؾمٕمٞمد، وٓ أبق أنس اًمِم٤مُمل وٓ همػمهؿ ُمـ إظمقاهنؿ 

 أضمٞم٤مًمٜم٤م طمٞمٜمٝم٤م، وأي ُمُثٍؾ قمٚمٞم٤م ذم اًمقضمقد ؾمٞمٗم٘مدون! كوشمّمّقر يمٞمػ ؾمتؽمسم

سم٠ميمٛمٚمٝم٤م أطمٞم٤مه٤م اهلل ُمـ ُمقت اجلٝم٤مًم٦م واًمْمالًم٦م واًمذل سمِمٝم٤مدة واطمٍد  ٤مس سمٞمقشمً ويمؿ رأجٜم٤م ورأى اًمٜم٤م

 ُمـ أبٜم٤مئٝمؿ-

 أطمٞمك اهلل ؿم٤ٌما٤م سمِمٝم٤مدة ؿمٝمٞمد ُمٜمٝمؿ- شؿمقارعَ »ويمؿ رأجٜم٤م أطمٞم٤مً  و

ويمؿ رأجٜم٤م ُمـ شم٠مثر وقم٤مد إمم اًمديـ واعؾمالم واؾمتٗم٤م. وهنض وٟمٗمض قمـ ٟمٗمًف اًمٖم٤ٌمر طملم رأي 

 تٚمٗم٤مز-!اًمِمٝمدا  يِمٜم٘مقن قمغم ؿم٤مؿم٤مت اًم

م، وىمٌٚمف ؾمٞمد ىمٓم٥م، وىمٌٚمٝمام قمٛمر اعمخت٤مر وهمػمهؿ يمثػم،  ويمؿ أطمٞمك اهلل سمٛم٘متؾ اًمِمٞمخ قمٌد اهلل قمزا

 ُم٘مّؾ وُمًتٙمثر-

 وهذا اعمٕمٜمك يم٤من يدريمف اًمّمح٤ميب ظمٌٞم٥م سمـ قمدي طملم ىم٤مل وهق سمّمدد اًمِمٝم٤مدة:

 وذًماااااااااااااااااااااااااااااااااااااؽ ذم ذاِت اع  وإن يِمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٠م

  
عِ  يٌااااااااااااا٤مرك قماااااااااااااغم أوصااااااااااااا٤مل ؿماااااااااااااٚمٍق هاااااااااااااز 
(1)

 

   

شم٤مه اهلل ُمـ ٟمقر اشم٤ٌمع اًمقطمل واًمٕمٞمش ذم يمٜمػ اًمرؾمقل أن اًمِمٝمٞمد ي٤ٌمرك اهلُل قمغم سمام م قمرَف 

                                      
 (-١6١2صحٞمح اًمٌخ٤مري )( ٧)
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أوص٤مًمف وأقمْم٤مئف اعمٛمّزىم٦م، وُمـ هذه اًمؼميم٦م ُم٤م ذيمرٟم٤م وهمػمه، ئمٝمر أثره٤م ذم أهؾ سمٞمتف وذم ىمقُمف وذم أُمتف 

٥ٍم سمؾ وطمتك ذم أقمدائف، وهؾ ٟمًٞمتؿ ىمّم٦م إؾمالم ؾمٕمٞمد سمـ قم٤مُمر اجلٛمحّل وهمػمه هـ ؿمٝمدوا ُم٘متؾ ظمٌٞم

ومت٠مثروا ه٤م رأوا، ومام ـم٤مل ُمٙمثٝمؿ طمتك أؾمٚمٛمقا ويم٤مٟمقا أبٓم٤مٓ ذم أُم٦م اعؾمالم، ويم٤مٟم٧م أقماملؿ إن  ايمّٗم٤مرً 

 ؿم٤م  اهلل ذم صحٞمٗم٦م ظمٌٞم٥ٍم، وأيمرم ا٤م-!

ذم ؾمٌٞمؾ  شؿمٝمدا »٤مل وىمدوات وُمثؾ قمٚمٞم٤م وإن إُمؿ يمٚمٝم٤م نرص أؿمد احلرص قمغم أن يٙمقن ل٤م أبٓم

ىمٞمٛم٦م أن تك اًمٙمٗمرة اعمٚمحدون  رصقن قمغم هذا ٕهنؿ قمرومقا ُم٤ٌمدئٝمؿ وىمٞمٛمٝمؿ اًمتل ي١مُمٜمقن ا٤م، طم

 ف وُم٤م ي١مُمـ سمف-ئيٛمقت إٟم٤ًمٌن ذم ؾمٌٞمؾ ُمٌد

 

 قمٓمٞم٦م اهلل

 ـه٧624. 2. ٧١
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 شأيزٌكب» يب ثؼس ىشميخ
 

 [٧624ؿمٕم٤ٌمن  ،شأن٤م اعمًٚمؿ» هذا اعم٘م٤مل ذم ُمٜمتدى ِمارٟم شمؿ]
 

 
 

 ،ي١ميت اعمٚمؽ ُمـ يِم٤م  ويٜمزقمف هـ يِم٤م  ،ٚمؽ واجلؼموتاعمتٗمّرد سم٤معم ،احلٛمد هلل احلّل اًمذي ٓ يٛمقت

واًمّمالة واًمًالم يم٤مُمٚملم دائٛملم  ،  ىمديرؿمالسمٞمده اعمٚمؽ وهق قمغم يمؾ  ،ويٕمّز ُمـ يِم٤م  ويذل ُمـ يِم٤م 

ڱ ژاًمذي ىم٤مل ًمف رسّمف  ،قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف وصٗمّٞمف ُمـ ظمٚم٘مف وظمٚمٞمٚمف ٟمٌّٞمٜم٤م وىمدوشمٜم٤م حمٛمٍد رؾمقل اهلل

ک ک گ ژ ،]اًمِمقرى[ ژڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٹ ژ ،]اًم٘مٚمؿ[ ژڱ ڱ ں ں

]مل  ژپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹچژ ،]إنٌٞم٤م [ ژگ گ گ

وُمٜمتٝمك هم٤مي٦م اًم٘م٤مدة  ،واعمثؾ إقمغم ًمٙمامل اًمرضم٤مل ،وأصح٤مسمف اًمذيـ يم٤مٟمقا اجلٞمَؾ اعمث٤مل خفموقمغم  ،قمٛمران[

  -مُملم --دهوقمٜم٤م ُمٕمٝمؿ سمٛمٜمّف ويمرُمف وضمق ،وأرو٤مهؿ  ،آضمتامقمٞملم ُمـ اعمّمٚمحلم إبٓم٤مل

وٓ  ،وظمّمقص٤م أنتؿ أهي٤م اعمج٤مهدون ذم ؿمتك سمالد اهلل ،أهي٤م اعظمقة اعمًٚمٛمقن ذم يمؾ ُمٙم٤من: وسمٕمد

  --اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف --ام ذم اًمٕمرا. وأومٖم٤مٟمًت٤منؾماٞم

 ،وومِمٚمٝم٤م واٟمِمٖم٤مل٤م سمٜمٗمًٝم٤م وشم٘مقىمٕمٝم٤م ذم ضمزيرهت٤م اًمٌٕمٞمدة ،إن اٟمٙم٤ًمر أُمريٙم٤م وطمٚمقل الزيٛم٦م ا٤م

ُمـ اًمٕمرا. وأومٖم٤مٟم٤ًمن صمؿ ُمـ ضمزيرة : ة ُمـ سمالد اعؾمالمؾمارًح٤مب ضمٞمقؿمٝم٤م ظم٤مئ٦ٌم ذًمٞمٚم٦م ظم٤مٟماو

 ،وٟمحـ سمحٛمد اهلل ُمقىمٜمقن سمحّمقل ذًمؽ ٓ حم٤مًم٦م ،وىمد رأجٜم٤م سمقادره ،ًمٞمس قمغم اهلل سمٛمًتٌٕمدٍ  ،اعؾمالم

ٞمٛم٦م وؾمتٙمقن سمٕمقن اهلل مي٤مٌت قمٔم ،ٓ ُم٠ًمل هؾ ،وإٟمام اعم٠ًمخ٦م ُم٠ًمخ٦م ُمتك ،ٓ ٟمِمؽ ومٞمف وٓ ٟمرشم٤مب

  -ووقمده احلؼ وذًمؽ ومْمؾ اهلل  ،وشمٖمػّمات يمؼمى ضمٚمٞمٚم٦م ًمّم٤مًمح أهؾ اعؾمالم

ٙمقن ومٞمٝم٤م ؾماٞمأن هذه اًمتحّقٓت اًمٙمؼمى  ،ويمام شمدل قمٚمٞمف اًمٜمّمقص ،واًمٖم٤مًم٥م يمام ٟمٕمرف ُمـ اًمت٤مريخ

ـٌ وومتـ  !وم٢مهن٤م دار اًمٙمدر واًمٙمٌد واًمقص٥م واًمٜمّم٥م ،  يّمٗمق ذم هذه اًمدٟمٞم٤مؿمالوىمّؾ  ،دظم

ويًتدًّمقن ا٤م قمغم صح٦م ُمٜمٝمجٝمؿ دون  ،إمم أنٗمًٝمؿ وضمٝمقدهؿ وأقماملؿار ّمىمد يٜم٥ًم أن٤مٌس اًمٜم
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ويتٕم٤مًمقن ويتٕم٤مفمٛمقن وهؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م  ،وىمد يٖمٚمق أن٤مٌس ذم ذًمؽ ،وذًمؽ ومٞمف يمثػٌم ُمـ احلّؼ  ،ُمـ ؾمقاهؿ

ام قمغم إظمقاهنؿ ؾماٞمقمغم أن يًتٓمٞمٚمقا قمغم اخلٚمؼ وٓ  ٤مأىمقاُمً ّمار وىمد  ٛمؾ اًمٜم !إٟمام يتٝم٤موون ويً٘مٓمقن

ٟمٜم٤م  !!ومٞمذًّمقهؿ ويًخروا ُمٜمٝمؿ وُيًّخروهؿ وئمٚمٛمقهؿ وهيٞمٜمقهؿ ،ٛملماعمًٚم ٟم٠ًمل اهلل ًمٜم٤م وًم٤ًمئر إظمقا

  -مُملم --اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م وطمًـ اخلت٤مم

وأهنؿ قمٛمٚمقا ووّحقا وضم٤مهدوا  ،وؾمؽمون يمثػما ُمـ اًمٜم٤مس يّدقمقن أهنؿ يم٤مٟمقا ويم٤مٟمقا  ،أهي٤م اعظمقة

وُمـ  --!وأيمثُر اًمٜم٤مس ُمع َُمـ همٚم٥م -!وومٞمٝمؿ همػم ذًمؽومٞمٝمؿ اًمّم٤مد.  --وا وومٕمٚمقا ّماروأقم٤مٟمقا ومووا وٟم

 --!قمٔمٞمٛم٦م اى أُمقرً ًاػميٕمش ُمٜم٤م وُمٜمٙمؿ وم

وإقمٓم٤م  يمؾ ذي طمّؼ  ،  أنجك ُمـ اًمٗمتـ ُمـ اًمٕمدل وإطم٘م٤م. احلؼؿمالًمٞمس  ،أهي٤م اعظمقة إطم٤ٌمب

وإذا اك ْمإذا سم٤مع وإذا اؿمؽمى وإذا ىم ٤مؾمٛمحً  ارطِمؿ اهلل قمٌدً ) ،واًمٕمٗمق واًمتٕم٤مذم واعهمْم٤م  واًمت٤ًمُمح ،طم٘مف

(اىمت٣م
(1)

ـ واًمٕمٗمق قمـ  ]إقمراف[ ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چژ ، ًِ واًم٘مٌقل ُمـ اعمح

(يـًارإٟمام سُمِٕمثاتؿ ُمٞم)و ، ًالاعم
(2)

(٤مومل يٌٕمثٜمل ُمتٕمٜمّااتً  إن اهلل سمٕمثٜمل ُمٕمّٚماًم )و ،
(3)

اهلل قمّزوضمؾ ىمًؿ ومْمٚمف  ،

ًم٤ًمسمؼ ًمٚمخػم واًمٗمْمؾ وم٤م --وُمٜمٝمؿ دون ذًمؽ ،ومٛمٜمٝمؿ اًم٤ًمسمؼ وُمٜمٝمؿ اًمالطمؼ اعم٘م٤مرب ،ورمحتف سملم ظمٚم٘مف

وسمٕمض اًمٜم٤مس  --وذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م  --واًمالطمؼ ًمف ُمـ ذًمؽ سمحًٌف ،ًمف ومْمؾ ؾمٌ٘مف وشم٘مّدُمف

ُت وم٢من ُمـ يٙمت٥م اهلُل ًمف ّماروًمٙمـ إذا اٟمت ،قمدّوي قمكمّ ّمار اًمٞمقم خي٤مًمٗمٜمل وخي٤مصٛمٜمل وىمد يٕم٤مديٜمل ويٜم

ومٞمٜم٤مل ُم٤م  ،ويّمد. اهلَل  ،هّماػمذٟمٌف وشم٘موي٘مّر سم ،يٚمحؼ سمريم٥ِم أهؾ اخلػم ويٙمقن ُمٕمٝمؿ ،اخلػَم واًمٜمج٤مح

  -يُمات٥ِم ًمف ُمـ إضمر

 ،واًمٔمٝمقرّمار وأهؾ اًمًٌؼ وأهؾ اًمٜم ،٤مسم٘ملم ومٚمٞمٙمـ ُمـ اًمت٤مسمٕملم سم٢مطم٤ًمنٍ وم٢من وم٤مشمف أن يٙمقن ُمـ اًمً

سمؾ  ،وا وي٘مٌٚمقا اًمٕمذَر وُي٘مٞمٚمقا اًمٕمثرة ذم همػم شمٙمؼّمٍ وٓ شمٕم٤مٍل وٓ دمؼّم ًارقمٚمٞمٝمؿ أن يٕمٗمق ويّمٗمحقا ويٞم

سمف ،وقمٗمق قمٜمد اعم٘مدرة ، همػم وٕمػشمقاوٌع ذم   -وإطم٤ًمٌن ورمح٦م وإقم٤مٟم٦م قمغم اخلػم وومتح ٕبقا

وآن٤مد  ،ون٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،واًمّمد. واعظمالص وأؾم٤مس ذًمؽ يمٚمف شم٘مقى اهلل 

واقمٚمٛمقا أن  ،واحلذر اًمٙم٤مُمؾ ُمـ أؾم٤ٌمب اًمُٗمارىم٦م وآظمتالف ،وآئتالف وآضمتامع واضم٥ٌم ُمت٠ميمدٌ 

وًمئـ ؾم٤مغ أن  ،ؾ اًمٗم٤موؾّماٞموائتالف ىمٚمقب اعمًٚمٛملم قمغم اعمٗمْمقل ظمػٌم ُمـ اًمتٜم٤مزع ذم نآضمتامع 

                                      
 ( وهذا ًمٗمٔمف، وصححف إًم٤ٌم -22١1(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )2١١4صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-22١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 ( سمٜمحقه-٧66١صحٞمح ُمًٚمؿ ) (1)
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وم٢من هذا آظمتالف ًمـ  ،٦مؾماٞم٦م اًم٘م٤مؾماٞم٤مًاٞمٓمرة إُمريٙمٞم٦م وفمروومٜم٤م اًمًاٞمختتٚمػ و٤مقم٤مشمٜم٤م اًمٞمقم ذم فمّؾ اًم

ًٓ ؾماٞمسمؾ  ،طمٞمٜمام يٙمقن ًمٜم٤م اًمٖمٚم٦ٌم ٤ميٙمقن ؾم٤مئٖمً  سمً  ٙمقن وسم٤م ٟمً ًاروظم ٤موؿم٘م٤مً  وظمرا  --!٤ما

وٓ نّمد ٟمت٤مئ٩م يمٗم٤مطمٝم٤م وٟمْم٤مل٤م وشمْمحٞم٤مهت٤م إٓ أن يٙمثر ومٞمٝم٤م وُيٛمّجد ُمٕمٜمك ّمار إن إُمؿ ٓ شمٜمت

ـُ اًمت٘مّل اخلٗمّل  ،شاجلٜمدي اعمجٝمقل» وٟمقعُ  وقمٜمدٟم٤م أهؾ اعظمالص وُمريدو  ،وقمٜمدٟم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم اعم١مُم

إن اسمٜمل هذا ) ٤ماًوقمٜمدٟم٤م اًم٤ًمدة طم٘مّ  ،ا وم٤ًمدً ذم إرض وٓ ا اًمذيـ ٓ يريدون قمٚمق   ،اًمدار أظمرة

(--دؾماٞم
(1)

  -وٟمحـ سمحٛمد اهلل أومم اًمٜم٤مس سم٤مًمٜمج٤مح وأقْمآمِٞمٜم٤م ُمـ أؾم٤ٌمسمف ُم٤م مل يٕمَٓمف همػُمٟم٤م ُمـ اًمٕم٤معملم ،

واًمٕم٤مىمؾ ُمـ  ،وأُم٤مُمٜم٤م اًمتج٤مرب واًمٕمؼَم  ،قمغم يمٍؾ طم٤مٍل سملم إطمدى احلًٜمٞملم ُمع أنٜم٤م سمٗمْمؾ اهلل 

  -واًمًٕمٞمد ُمـ ُوىمَل اًمٗمتـ ،اشمٖمظ سمٖمػمه

ٟم٤م قمغم أُمريٙم٤م وقمغم يمؾ اًمٓمٖم٤مة وأىمٛمٜم٤م اًمدوًم٦م اًمتل ّمارُم٤مذا اٟمتٗمٕمٜم٤م ًمق أنٜم٤م اٟمت: ٤مبٕطمٌأهي٤م اعظمقة ا

إن رأس اح٤مل اعم٘مّمقد احل٘مٞم٘مل هق اًمٗمقز ذم أظمرة  -أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمٜمٝم٤م ؟!ٟمحٚمؿ ا٤م صمؿ دظمٚمٜم٤م اًمٜم٤مر

 ،ودار ومٜم٤م  وزوال ،أُم٤م اًمدٟمٞم٤م ومٝمل دار هر وقمٌقر -واًمٜمج٤مح واًمٗمالح يقم ًم٘م٤مئف ،وٟمٞمؾ روقان اهلل 

وومرصتٜم٤م اًمتل ٟمًتٖمّٚمٝم٤م وٟمتقّصؾ ا٤م إمم  ،وإٟمام ىمٞمٛمتٝم٤م ذم يمقهن٤م ُمزرقمتٜم٤م ًممظمرة --!وهل ُمت٤مع اًمٖمرور

  -واًمزهد واًمٞم٘ملم ،سم٤مًمتقطمٞمد واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ،اًمٗمقز قمٜمد ُم٤مًمؽ يقم اًمديـ

حلدي٨م اًمذي اؾمٛمٕمقا ُمٕمل هذا ا :أهي٤م اعظمقة اعمج٤مهدون ٟمّماريمؿ اهلل وأقمغم ذم اًمداريـ ُم٘م٤مُمٙمؿ

ًٓ  ب ًمٜم٤م رؾمقُل اهلل وار» :ىم٤مل قمـ طمذيٗم٦م : يزقم٩م اًم٘مٚمقب احلٞم٦م وصمالصم٦ًم ومخ٦ًم  اواطمدً  ،أُمث٤م

إن ىمقُم٤م ): ىم٤مل ،ُمٜمٝم٤م ُمثال وشمرك ؾم٤مئره٤م ب ًمٜم٤م رؾمقل اهلل ْماروم: ىم٤مل ،ِماروؾمٌٕم٦م وشمًٕم٦م وأطمَد قم

ٌّاٍر وقمدد وم٠مفمٝمر اهلُل أهَؾ اًمْمٕم ،يم٤مٟمقا أهؾ وٕمٍػ وُمًٙمٜم٦م ومٕمٛمدوا إمم قمدوهؿ  ،ػ قمٚمٞمٝمؿىم٤مشمٚمٝمؿ أهُؾ دم

ش(وم٤مؾمتٕمٛمٚمقهؿ وؾمّٚمٓمقهؿ وم٠مؾمخٓمقا اهلل قمٚمٞمٝمؿ إمم يقم يٚم٘مقٟمف
(2)

هذا » :ىم٤مل اعُم٤مم اسمـ يمثػم  ،

وُمٕمٜم٤مه أن ه١مٓ  اًمْمٕمٗم٤م  ح٤م ىمدروا قمغم إىمقي٤م  وم٤مقمتدوا قمٚمٞمٝمؿ وم٤مؾمتٕمٛمٚمقهؿ  ،طمدي٨م طمًـ اعؾمٜم٤مد

شوإطم٤مدي٨م وأصم٤مر ذم هذا يمثػمة ضمدا ،ومٞمام ٓ يٚمٞمؼ اؿ أؾمخٓمقا هلل قمٚمٞمٝمؿ سم٥ًٌم هذا آقمتدا 
(3)

  -ـها 

إي٤ميمؿ واًمٔمٚمؿ وم٢من اًمٔمٚمؿ فمٚمامٌت يقم  ،سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ :,اعمٜمتّمارون إن ؿم٤م  اهلل,أهي٤م اعظمقة 

ٌد ًمٚمُٛمااٚمؽ ،اًم٘مٞم٤مُم٦م ًِ  --!ّمارُمذه٥ٌم ًمؼميم٦م اًمٜم ،خمّرب ًمٚمٕمٛمران ،ومْمال قمـ أن اًمٔمٚمؿ ُمٗم

                                      
 -(1١64، 1422صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 -( ووٕمٗمف إرٟم١موط، ًمٙمـ طمًٜمف اسمـ يمثػم يمام ذيمر اًمِمٞمخ 21642ُمًٜمد أمحد ) (2)

 (-526.  ٧شمٗمًػم اسمـ يمثػم ) (1)
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ٻ ٻ ٻ ٻ ژ ؛ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اًمٔمٚمؿ --!ظم٤ًمرُة اًمدٟمٞم٤م وأظمرة: ,سم٤مظمتّم٤مر, اًمٔمٚمؿ

﮽ ژ ،]اًمٜم٤ًم [ ژپ پ چ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

وئ وئ ژ :ؾ ذم اعٟم٤ًمنصاٞمواقمٚمٛمقا أن اًمٔمٚمؿ أ ،]اح٤مئدة[ ژ﮾ ﮿﯀ ﯁     

 ]إسمراهٞمؿ[ ژٿٺ ٺ ٺ ٺژ ،]إطمزاب[ ژۇئ ۇئ ۆئ

ه٤م اًمِمٝمقة وُمـ أظمٓمر ،واًمٜمٗمس إُم٤مرة سم٤مًمًق  ُمريّم٥ٌم ومٞمٝم٤م ُمـ أنقاع اًمِمٝمقات وأصٜم٤مف اعرادات

ف إٓ اهلُل ُمـ اعوم٤ًمد ّماٞماًمداقمٞم٦م إمم ُم٤م ٓ   ،فِمارؿمٝمقة اًمٖمٚم٦ٌم وؿمٝمقة اعمٚمؽ واًمري٤مؾم٦م واًم ؛اخلٗمٞم٦م

 ژۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅژوأقم٤مٟمف قمغم ٟمٗمًف و واعمقوم ؼ ُمـ ووّما٘مف اهلل  ،واًمٔمٚمؿ واًمٕمدوان

ٟم٤م قمٚمٞمٙمؿ ّمارإذا اٟمت: ٝمؿوإٟمٜم٤م ٟمًٛمع ُمـ أن اًمٌٕمض ُمٜم٤ّم ي٘مقًمقن أطمٞم٤مٟم٤م خلّمقُمٝمؿ وأقمدائ ،[61: ]هقد

 --!وهذا ٓ ظمػَم ومٞمف --!وؾمٜمٗمٕمؾ سمٙمؿ وٟمٗمٕمؾ ،وؾمٜمح٤مؾمٌٙمؿ قمغم يمؾ يمٌػمة وصٖمػمة ،٤مرسمً إؾمٜم٘مّٓمٕمٙمؿ 

ـ أن ٟم٘مقًمف ذم سمٕمض إطمٞم٤من ًمٗمراقمٜم٦م أقمدائٜم٤م ُمـ اًمٙمٗمرة ًُ وٓ خلّمقُمٜم٤م  ،ومال يّمٚمح ًم٤ًمئرهؿ ،وًمئـ طم

 -! ظمّمقُمتف ًمٜم٤مُمٝمام قم٤مداٟم٤م سمٕمْمٝمؿ وهمال ذم ،ُمـ اعمًٚمٛملم ووٕمٗم٦م أهؾ اًم٘مٌٚم٦مِ 

ؾمتًٌؼ رمحتٜم٤م همْمٌٜم٤م وشمٖمٚمٌف إن  ،ّمارإذا ىمدرٟم٤م ومًٜمٙمقن ظمػَم ىم٤مدٍر وظمػم مظمٍذ وظمػَم ُمٜمت: سمؾ ٟم٘مقل

  -٤مؾمتٜم٤مؾماٞمواًمٕمدل واًمرمح٦م واعطم٤ًمن ضِماامع  ،َع وأوؾمع ظمٞم٤مراشمٜم٤مؾمارٙمقن اًمٕمٗمُق أؾماٞمو ،ؿم٤م  اهلل

ـّ اؿ وًمٞمٗمِمارإن أفمٝمره اهلل قمغم اعم ح٤م طمٚمػ اًمٜمٌّل  َ  ُم٤م صٜمٕمقا سمحٛمزة يملم ًمٞمٗمٕمٚم ـّ ضمزا ذم  ٕمٚم

﮴ ﮵ ﮶ ﮷  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ژ: ىم٤مل ًمف رسّمف  ،أطمدٍ 

  -[]مل قمٛمران ژ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    

خف وؾمٚمؿ طملم دظمؾ مىمدوشمٜم٤م وإُم٤مُمٜم٤م صغم اهلل قمٚمٞمف وشمذيمروا طم٤مل رؾمقًمٜم٤م و: أهي٤م اعظمقة إطم٤ٌمب

وطم٤مَل أصح٤مسمف  ،وطم٤مًَمف ذم يمؾ اٟمتّم٤مراشمف وومتقطم٤مشمف ، ذًمؽوا ُم٤م روي ذمْمارواؾمتح ،ا ّمارً ُمٜمت ٤مُمٙم٦م وم٤منً 

گ گ ڳ ڳ ڳ ژ ،واٟمٙم٤ًمٌر وقمدٌل ورمح٦ٌم وإطم٤ًمنٌ  ،وؿمٙمٌر هلل  ،شمقاوعٌ : اعمٞم٤مُملم اًمؼمرة اعمت٘ملم

  -ژەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئژ ،ژىئ ىئ ىئ ییژ ،ژڻ ڻ ۀژ ،ژڳ

,زًمزلؿ  ،وأوًمٞم٤مئٝم٤ممهللا قمٚمٞمؽ سم٠مُمريٙم٤م  --ديٜمؽ ويمت٤مسمؽ وؾمٜم٦َم ٟمٌّٞمؽ وقم٤ٌمدك اعم١مُمٜملمّمار مهللا اٟم

 ،واؿمٖمٚمٝمؿ سم٠منٗمًٝمؿ ،واعمٕم٤مي٥م وأوم٤مت ،وؾمّٚمط قمٚمٞمٝمؿ اعمّم٤مئ٥م واعمِمٙمالت ،ودُّمرهؿ ,مهللا

قم٤ٌمدك ّمار واٟم ،ويمّػ سم٠مؾمٝمؿ قمـ اعمًٚمٛملم ،واضمٕمؾ يمٞمدهؿ ذم شمْمٚمٞمؾ ،واضمٕمؾ شمدسمػَمهؿ شمدُمػَمهؿ

مهللا اضمٕمٚمٜم٤م  --اًمٖم٤مًمٌلم  وضمٜمدكّمالممهللا اضمٕمٚمٜم٤م ُمـ قم٤ٌمدك اعمخٚم --يـصاراعم١مُمٜملم قمٚمٞمٝمؿ ي٤م ظمػم اًمٜم٤م

 --مهللا أمتؿ ٟمٕمٛمتؽ قمٚمٞمٜم٤م واضمٕمٚمٜم٤م ىم٤مسمٚمٞمٝم٤م وأوزقمٜم٤م ؿمٙمره٤م --إًمٞمؽ ُمٜمٞمٌلم ،ًمؽ ؿم٤ميمريـ ذايمريـ خمٌتلم



 
1122 

 

 

  --ووٞمع ؾمخٓمؽ ،ووُمج٤م ة ٟم٘مٛمتؽ ،ونّقل قم٤مومٞمتؽ ،مهللا إٟم٤م ٟمٕمقذ سمؽ ُمـ زوال ٟمٕمٛمتؽ

  -مُملم --ؽ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلموشمقوّمٜم٤م وأن٧م راٍض قمٜم٤م سمرمحت ،مهللا أطمًـ ذم يمؾ إُمقر قم٤مىمٌتٜم٤م

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 

 قمٓمٞم٦م اهلل: أظمقيمؿ

 ـه٧624ؿمٕم٤ٌمن  ٧2اجلٛمٕم٦م 
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 د امليبخز ًصحجوشيٍيزثٍخ يف ان
في الشهداء تقبلهم اهلل

 

 [٧62١ٕول رسمٞمع ا ،اًمٕمدد اًم٤ًمدس ،شـمالئع ظمراؾم٤من» جمٚم٦مهذا اعم٘م٤مل ذم  ِمارٟم شمؿ] 
 

 
 

 أطمااااااااااااااؼ  قمٌااااااااااااااا٤مَد اهلل ُمااااااااااااا٤م أناااااااااااااا٤م ؾمااااااااااااااا٤مُمعُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إذن ومٚمتًاااااااااااح  اًمدُماااااااااااَع ُمااااااااااٜم٤م اعماااااااااداُمعُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أو دُمااااااااااااا٤مً  همزياااااااااااارة ٤موشمااااااااااااذرْف دُماااااااااااااققمً 

 

 

 

 

 

 

 وماااااااااام اًمٞماااااااااقَم إفمااااااااااٝم٤مُر اًمّتااااااااااّجٚمِد ٟم٤مضمااااااااااعُ 

 

 

 دهاااك اًم٘مٚمااا٥َم ُماااـ َصاااقِب إطماااا٦ٌم واردٌ 

 

 

ضماااااااااااااعُ    وصاااااااااااا٤مدومف ىمااااااااااااد أهنااااااااااااااٙمتف اعَمااقا

 ٌاااااا٤مهلل ًمااااااق ىمااااااد يماااااااا٤من ضُمٚمااااااااٛمقَد صاااااااخرةٍ وم 

 

ضماااااااعُ    شمّٗمتااااا٧َم ُمااااااـ يمااااااّر اخلاااااااآمقِب اًمٗمقا

 ذيمااااااااااااااارُت وم٠مباااااااااااااااٙم٤م  اًمتااااااااااااااااذيمُر سُمْرـهاااااااااااااا٦م 

 

 وأقم٘مٌااااااااااااااااُف أمحاااااااااااااااا٤مُل َهااااااااااااااااّؿ شمَّماااااااااااااااا٤مرعُ  

 ٥ِم ذم وضماااااِف ُم٤مضمااااادٍ ِمااااااٞمذيماااااارُت وىمااااا٤مَر اًم 

 

 طمٞمااااااااااااااااال يمريااااااااااااااااؿ همٞمااااااااااااااااٌتف اًم٘مااااااااااااااااقارعُ  

 ا أظماااااااااااق ـهجاااااااااارة ىمااااااااااد ًمّ٘مٌاااااااااااقُه ُماٝمااااااااااا٤مضِمرً  

 

 ي٘مااااااااااا٤مرعُ  ٤مًمٚماااااااااااٙمٗم٤مر دوًُمااااااااا وىمااااااااااد يماااااااااا٤من 

 وأؾمتااااااااااااااااا٤مُذ أضمٞمااااااااااااااااا٤مٍل ؾماااااااااااااااااام سمٕماٚمقُِماااااااااااااااااافِ  

 

 وذم ٟمًاااااااااااِػ أرشمااااااااااا٤مِل اعمالطماااااااااِد سمااااااااا٤مرعُ  

 أظمااااااااااا٤م اًماااااااااااٌٞم٧ِم اعمااااااااااا٘مّدِس إٟماااااااااااف ا وسمٙماااااااااااارً  

 

م ًمٚمااجٝمااااااااااااا٤مد ُمًااااااااااااا٤مرعُ    ؾماااااااااااااٚمٞمُؾ يمااااااااااااارا

 وـهٛمااااااااااااا٦مً  اواضمتٝمااااااااااااا٤مدً  ٤ميٗمٞماااااااااااااض ؿمااااااااااااا٤ٌمسمً  

 

 إذا اؾماااااااااتث٘مٚم٧ْم سم٤معمتاااااااااااَروملم اعمْماااااااااا٤مضمع 

 اًمتٚمٛمٞماااااذ ٟمجااااااؾ قمٙم٤مؿماااااا٦م وذًماااااااؽ اًمٗمتاااااك 

 

 ُمثاااااااااااا٤مٌل قمزيااااااااااااٌز أن ُناااااااااااااْزُه اعمراوااااااااااااااعُ  

 وٓ هماااااااااااارَو ذم ومٚمااااااااااااقضم٦م اًماااااااااااإمّز ضَمااااااااااااْذُره 

 

شماااااااااااااااعُ    وَُمٜمٌِْااااااااااااااُتُف شمااااااااااااااٚمؽ اًمُرسَماااااااااااااك واعمارا

صمِاااااااااااااااااٍؼ    وذاك أباااااااااااااااق شُماااااااااااااااارٍب ُمااااااااااااااااث٤مُل َُماقا

 

ـِ ىمااد ؿُماادْت قمٚمٞمٝماا٤م إص٤مسمااااعُ    ُمااـ اًماادي

 ِماااااااااااااااااردُماااااااااااااااا٤مصم٦ُم أظمااااااااااااااااالٍ. وـمااااااااااااااااٞم٦ٌم َُمإمْ  

 

 اٝمٍؾ طماااااااااااااااٜمٙمتف اعمٕم٤مُِمااااااااااااااااعُ رزاٟماااااااااااااا٦ُم يماااااااااااااا 

اااااااْح٥م ُمااااااٜمُٝمؿُ    وماااااا٠ميمرم اااااااؿ ذم وٚماااااا٦م اًمّم 

 

ُواااااااااعُ   َن إطمًااااااا٤مٍن يمًاااااااا٤مه اًمتاقا  وإظماااااااقا

 رضمااااااااااااااااا٤مٌل إذا ـهااااااااااااااااّؿ اًماإمااااااااااااااااادوُّ سماريٌااااااااااااااااا٦مٍ  

 

 وؾما٤مرقماااااااااقا  
ِ
ْوا سماااااااف ىمٌااااااااَؾ اًمَٕمِمااااااا٤م   شمٖماااااااذ 
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 وإن ٟمازًماااااااااااااااااااا٧ْم سم٤معمًاٚمٛمٞمااااااااااااااااااااـ ُُمٚمّٛمااااااااااااااااااااا٦مٌ 

 

 شمٜمااااااااا٤مدوا إمم سمااااااااذِل اًمٜمٗمااااااااقس وسم٤ميٕماااااااااقا  

 رظمٞمّماااااااا٦مً شمرسّماااااااااقا قم 
ِ
 ٚماااااااااك سمااااااااذِل اًمدُماااااااااا٤م 

 

 وأرواطُمُٝماااااااؿ وماااااااقَ. اًمرُمااااااااا٤مح ؿمااااااااقارعُ  

 ومٞماااااااااااا٤م أُمااااااااااااتل ـهاااااااااااا٤مـهؿ سمٜمااااااااااااقِك طماااااااااااا٘مٞم٘م٦م 

 

 وًمٞمًاااقا يمٛماااـ ذًماااقا وهااا٤مٟمقا وصااا٤مٟمٕمقا  

قماااااااااااااقن ُماااااااااااااـ يماااااااااااااؾ حلٛمااااااااااااا٦مٍ    أيماااااااااااا٤مرُم ٟمّزا

 

يمٌاااااااااااااٝمؿ سمٞماااااااااااااـ إنااااااااااااا٤مم ؾماااااااااااااقاـمعُ    يمقا

 ٤مدقماااااااااااا٤مُة ـهااااااااااادًى ٓ يٌااااااااااااتٖمقن ؾمٗم٤مؾمٗمااااااااااااً 

 

 ٜماااااااااااااااا٤مزقمقا وًمٚمٜمااااااااااااااا٤مس ذم دٟمٞمااااااااااااااا٤مُهُؿ مل ي 

 سمّمااااااااااااا٤مئرـهؿ ٟمحاااااااااااااَق اجلٜمااااااااااااا٤من ؾمااااااااااااديدةٌ  

 

 ومظمااااااااااااااااااااارـهؿ ًمٚمًا٤مسم٘مٞماااااااااااااااااااااـ ُمت٤مسمااااااااااااااااااااعُ  

 أوًمئااااااااااؽ إظمااااااااااقا  وومخااااااااااري وأؾماااااااااقيت 

 

 وُمٌٕماااااااااااااااا٨ُم مُمااااااااااااااا٤مزم ااااااااااااااااؿ ٟمتِم٤مضَماااااااااااااااعُ  

 ويااااااااااا٤م رب  سماااااااااااا٤مرْك ذم اًمدُماااااااااااا٤م  وزيّمٝماااااااااااا٤م 

 

  ًٓ  وماااااااٙمُؾ اخلٚمااااااِؼ ٟماااااااحقَك راضمااااااعُ  ىمٌااااااااق

 
 

 
 

د اًمِمٝمؿ ًاٞمإمم مظمر إبٞم٤مت اًمثالصم٦م اعم٘مّمقد ا٤م هق اًم شدٍ ُم٤مضم ٥ِم ذم وضمفِ ِماٞمذيمرُت وىم٤مَر اًم» :ىمقزم

 وىمد يم٤من ،مُملم --قمٜمفوال ور  شأبق قمٌد اًمرمحـ اعمٝم٤مضمر»خ اًمقىمقر ِماٞماجلٚمٞمؾ واًم اًمٜمٌٞمؾ اًم٘م٤مئد اًمٌٓمؾ

ٌّد ويمامل إظمال. وطمًـ ،ُمٕمّٚمؿ ضمٞمٍؾ ذم ومٜمقن ٟمًػ اًمٙمٗمرة اًمٌال  ويمثرة  ُمع ُمت٤مٟم٦م اًمدي٤مٟم٦م واًمتٕم

اًمٕمٓم٤م 
(1)

-
 

 

اعمٖمقار اعم٤ًمرع إمم يمؾ ُمٙمرُم٦م  هق اًمٗمتك اًمٌٓمؾ: إمم مظمر اًمٌٞمتلم شأظم٤م اًمٌٞم٧ِم اعم٘مّدسِ  ا وسمٙمرً » :وىمقزم

وىمد ؿم٤مع ذم سمٕمض  ، شسمٙمر اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل أبق»طم٤مومظ اًم٘مرمن ص٤مطم٥م اخلٚمؼ اًمرومٞمع واًمٜمِم٤مط واحلٞمقي٦م 

خ اًم٘م٤مئد ٞمِماوؿم٤مع أجْم٤م أنف صٝمر اًم ،شمٕمٛمٞم٦م ًمٚمٙمٗم٤مر قمـ ذًمؽواك ويم٠منف يم٤من يتٖم٤م ،اًمقىم٧م أنف ؾمقرّي 

خ أيب قمٌد اًمرمحـ ِماٞمسمؾ هق ُمتزّوج سم٤مسمٜم٦ِم اًم ،سمّمحٞمح ومٞمام أقمٚمؿُ  وًمٞمس ذًمؽ شأجٛمـ اًمٔمقاهري»اًمديمتقر 

 - شاًمٌل إم» ي اعمٕمروف سماّماراعم

اًمرمحـ أبق سمٙمر سمـ  قمٌد»هق اًمِم٤مب اًمٖمض اًمٞم٤مومع : إمم مظمر اًمٌٞمتلم شوذًمؽ اًمٗمتك اًمتٚمٛمٞمذ» :وىمقزم

ىمّل  شمف ذم ؾماره٤مضمر ُمع أبٞمف وأ ،٤مومً ؿمارو اوأيمرم اؿ أصال وحمتدً  ،اًمٖمرا ُمـ أهؾ اًمٗمٚمقضم٦م  ،شقمٙم٤مؿم٦م اًمٕمرا

صمؿ أىم٤مُمقا ذم أومٖم٤مٟمًت٤من أج٤مم اعُم٤مرة  ،اًمٗمتـ أوائؾ اًمتًٕمٞمٜمٞم٤مت إمم سمالد سم٤ميمًت٤من وم٤مريـ سمديٜمٝمؿ ُمـ

شمٚمٛمٞمذي درس قمٜمدي ذم اعمدرؾم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمٙم٤مسمٚمٞم٦م أج٤مم اعُم٤مرة  وهق ،اعؾمالُمٞم٦م أقم٤مد اهلل أجم٤مده٤م

أنف أيمٛمؾ طمٗمظ اًمٙمت٤مب اًمٕمزيز وهلل  ا وىمد قمٚمٛم٧ُم ُم١مظمرً  ، ٗمظ ٟمّمػ اًم٘مرمن ويم٤من يقُمٝم٤م ،اعؾمالُمٞم٦م

                                      
 شدار اًمًالم»و شٟمػمويب»هق اًم٘م٤مئد: حمًـ سمـ ُمقؾمك سمـ ُمتقزم قمٓمقة، ُمـ اًمدىمٝمٚمٞم٦م سمٛمٍم، يم٤من ُم١ًموٓ قمـ اًمتٗمجػمات اعم٤ٌمريم٦م ذم  (٧)

 (-٧4يٜمٗمذه٤م شمٜمٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدة ود اًمٙمٗمر اًمٕم٤معمل- اٟمٔمر ؾمػمشمف ذم: ؿمٝمدا  ذم زُمـ اًمٖمرسم٦م )ص وهل أول اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اخل٤مرضمٞم٦م اًمتل 



1125  

  

  -مُملم --اهلل أن يت٘مٌٚمف وجيٕمٚمف ذم ُمٞمزان طمًٜم٤مت واًمديف وُمٕمٚمٛمٞمف ٟم٠ًمل ،احلٛمد

ىمداُمك  ُمـ ،ُمـ أهؾ اًمٌٜمج٤مب شأبق شمراب اًم٤ٌميمًت٤م »هق : إمم مظمر اًمٌٞمتلم شوذاك أبق شُمرٍب » :وىمقزم

رومٞمع وسمِم٤مؿم٦م  وص٤مطم٥م ظمٚمؼ ،ذو مه٦م وُمث٤مسمرة ،ديـ اًمذيـ قمرومتٝمؿ ؾم٤مطم٤مت أومٖم٤مٟمًت٤مناعظمقة اعمج٤مه

  -(1) ة ٟمحًٌف يمذًمؽؿماروطمًـ ُمٕم٤م

ٌع ُمـ اًم٘م٤ٌمئؾ ُمٝم٤مضمرون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ,شمرى يمام,وهؿ وَُمـ ُمٕمٝمؿ وُمـ ؾمٌ٘مٝمؿ وُمـ يٚمٞمٝمؿ   ،ٟمّزا

ص٤مسمرون  ، ورؾمقًمف وديٜمفيٌذًمقن ٕضمؾ اًمديـ حم٦ًٌم هلل ،اخلػمات ُم٤ًمسم٘مقن إمم ،وم٤مرون سمديٜمٝمؿ ُمـ اًمٗمتـ

يٜمتٔمر  ،أبّم٤مرهؿ ُمِمدودة إمم اًمٗمردوس إقمغم ذم اجلٜم٦م ،عمٜم٤مزقم٦م اًمٜم٤مس دٟمٞم٤مهؿ قمغم اًم٘مٚمٞمؾ شم٤مريمقن

وإيمدار إمم  ومٞمٜم٘مٚمف ُمـ دار اًم٘مذار ،ُمٜمٝمؿ اًمرص٤مص٦م أو اًمِمٔمٞم٦م أو اًمّم٤مروخ ي٠متٞمف ذم حلٔم٦م إضمؾ اًمقاطمدُ 

وُم٤م ؿمٝمدٟم٤م  ،قمغم اهلل أطمدا ٌٝمؿ وٟٓمزيملًاٞمؽ واهلل طمٟمحًٌٝمؿ يمذًم --دار اًمٙمراُم٦م وحمؾ إبرار إـمٝم٤مر

 -سمام قمٚمٛمٜم٤م وُم٤م يمٜم٤م ًمٚمٖمٞم٥م طم٤مومٔملم إٓ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ژ: أقمٚمؿ هـ يٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ ىمقل اهلل  وٟمحًٌٝمؿ واهللُ 

  -]إطمزاب[ ژڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ

 

 قمٓمٞم٦م اهلل: يمتٌف

ـه٧62١إول  رسمٞمع 21

 

 

                                      
 (-١1اٟمٔمر شمروتف ذم: ؿمٝمدا  ذم زُمـ اًمٖمرسم٦م )ص  (٧)
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 يف ثٍبٌ حكى انزصٌٌز

 

وىمد يمتٌف  ،وصٚمتٜم٤م هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ أطمد ـمالب اًمِمٞمخ اعمٚمتّم٘ملم سمف ضمزاهؿ اهلل ظمػًما ]

، وهل ضمقاٌب قمغم ؾم١مال شمْمٛمـ إؿمٙم٤مٓت ذم طمٙمؿ ٧62١اًمِمٞمخ ذم رسمٞمع إول 

ًمٚمِمٞمخ: ٟم٤مس اًمٗمٝمد، وىمد  شاًمٗمٞمديق اعؾمالُمل»وـمٚم٥م شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم يمت٤مب  شاًمتّمقير»

 [سمٕمد هذه اًمرؾم٤مًم٦م؛ ًمٞمٙمتٛمؾ اجلقاب شاًمٗمٞمديق اعؾمالُمل»قمغم يمت٤مب  أخح٘مٜم٤م شمٕمٚمٞمؼ اًمِمٞمخ 

 

 
 

احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمّمالة واًمًالم قمغم أومْمؾ إنٌٞم٤م  واعمرؾمٚملم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم مخف 

 وسمٕمد.  -وصحٌف أوٕملم-

 ، ووم٘مٙمؿ اهلل ورقم٤ميمؿ-شٟمقر اًمديـ»أهي٤م إخ اًمٕمزيز واًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ 

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

اعم١ًمول أن  ٗمٔمٙمؿ ُمـ يمؾ ؾمق ، وأن ي٤ٌمرك ذم قمٛمٚمٙمؿ وؾمٕمٞمٙمؿ ويًدديمؿ، وأن يت٘مٌؾ  اهلل 

 -ُمٜم٤م وُمٜمٙمؿ ص٤مًمح اًمٕمٛمؾ ويتج٤موز سمرمحتف قمـ اًمًٞمئ٤مت-- مُملم

، ضمزاك اهلل ظمػما قمغم طمًـ فمٜمؽ سم٠مظمٞمؽ، شُم٠ًمخ٦م اًمتّمقير»ًم٘مد ىمرأت رؾم٤مًمتؽ آؾمتِم٤مري٦م ذم 

 اهلل أن يٖمٗمر ًمٜم٤م وًمٙمؿ ويٕمٗمق قمٜم٤م وٞمٕم٤م--وٟم٠ًمل 

 واـمٚمٕم٧ُم قمغم الّؿ-- أزال اهلل قمٜم٤م وقمٜمٙمؿ يمؾ هّؿ-

وومرطم٧ُم واهلل سمام اؿمتٛمٚم٧م قمٚمٞمف ُمـ ٟمٗم٤مئس إومٙم٤مر واًمُٗمٝمقم اعمٚمٞمح٦م إبٙم٤مر، سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ، ه٤م 

دً ضم٤م  قمٗمقً  ٌّتٜم٤م وإ ؛ا، وه٤م ىمد ٓ يقضَمد ذم ُمقوع مظمرا واؾمتٓمرا ي٤ميمؿ قمغم ديٜمف احلؼ ومٜم٠ًمل اهلل أن يث

 ويرزىمٜم٤م الدى واًمًداد-

ومٝمذه اعم٤ًمئؾ طم٘مٝم٤م أن شُمٕمَرض قمغم  ؛أنٜمل واهلل أىمٍم وأىمؾ ُمـ ذًمؽ ,ي٤م أظمل اًمٕمزيز,واقمٚمؿ 

 ُمِم٤ميخ اعؾمالم وُمٗمتل إن٤مم ُمـ اًمٕمٚمام  اًمٙم٤ٌمر اعمح٘م٘ملم--!
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 وًمٙمـ ُم٤م احلٞمٚم٦م وىمد قمدم اًمٜمّمػم وىمّؾ اعم٤ًمقِمد؟

، وأظمِمك أن شمٙمقن طمٞمٚم٦م اشمٚمؽ اعم١ًموًمٞم٦م، ُمع أ  أنٔمر إًمٞمٝم٤م ؿمزرً وىمد أذشمؿ ذم صدر رؾم٤مًمتٙمؿ إمم 

ـ، واخت٤مذٟم٤م ضمًن عي٘م٤مقمٜم٤م ٟمحـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ  ,همػم ُم٘مّمقدة ـمٌٕم٤م، طم٤مؿم٤ميمؿ,ؿمٞمٓم٤مٟمٞم٦م  ًُ - وم٤مهلل -ا ومٞمام ٓ  

 اعمًتٕم٤من، وٟمحـ ٟمٚمج٠م إمم اهلل شمٕم٤ممم وٟمًتجػم سمف وٟمٕمتّمؿ، وٟمتقيمؾ قمٚمٞمف، ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سمف-

 إوىم٤مت يًتٖمر. ,أظمل ي٤م,اًمخ  ومٝمذا  --ُمٜمل نرير اعم٠ًمخ٦م وذيمر إدًم٦م وشمٓمٚم٥م  وأن٧م ي٤م أظمل

ُمع ُم٤م قمٜمدٟم٤م ُمـ اًمٌْم٤مقم٦م اعمزضم٤مة، وإمم اهلل اعمِمتٙمك، وه١مٓ  إظمقة ذم اًمٌٚمد يٓمٚمٌقن  اًمٓم٤مىم٤مت، ويًتٜمٗمذ

 ، وه١مٓ  أن٤مس مظمرون يٓمٚمٌقن نرير ُم٤ًمئؾ أظمرى-- وٟمحـشاًمٕمذر سم٤مجلٝمؾ»ُمٜمل أن أطمرر لؿ ُم٠ًمخ٦م 

أو رؾم٤مًم٦م وسمحث٤م ومٞمف نرير يم٤مُمؾ ًمٚمٛم٠ًمخ٦م  ٤مواهلل يّمٕم٥م قمٚمٞمٜم٤م ذًمؽ، أي اًمتحرير سمٛمٕمٜمك أن ٟمّمٜمّػ يمت٤مسمً 

وذيمر ُم٤م ؿمذ وومذ ُمـ ومروقمٝم٤م وأصقل٤م، واخلروج ومٞمٝم٤م سم٘مقل ومّمؾ، ومٝمذا  ت٤مج وىمت٤م ويمت٤ٌم وُمٕم٤موٟملم 

 رسمام، وهمػم ذًمؽ، هذا سم٤معو٤موم٦م إمم ُم٠ًمخ٦م إوًمقي٤مت قمٜمدٟم٤م-!

ًمٜم٤م ٟمحـ ٟمٙمتٗمل سم٤مًمٗمتقى أو اًمدًٓم٦م ًمإلظمقان واعمِم٤مورة قمٚمٞمٝمؿ سمام ٟمٕمرف ه٤م وًمٙمـ ذم يمثػم ُمـ أ طمقا

سم٤م، وٟمٕمٞمٜمٝمؿ ذم ومٝمؿ اعم٤ًمئؾ وٟمنمح ل  ؿ سمٕمض ُم٤م ظمٗمل قمٚمٞمٝمؿ، وٟمذيّمرهؿ--اـمٛم٠منٜم٤م إًمٞمف ورأجٜم٤مه صقا

 وٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم أن يٗمّرج اًمٙمروب، ويّمٚمح إطمقال- ،واهلل اعمقومؼ -وهٙمذا-

اًمت٠مُمؾ، رأج٧م ُمـ واضمٌل أن أؿمػم قمغم أظمل وأقمٞمٜمف سمام أقمرف، ومٝمل إذن أنف سمٕمد اًمتٗمٙمػم و :واحل٤مصؾ

ُمِمقرة أذيمر ومٞمٝم٤م ُم٤م سمدا زم ُمـ اًمّمقاب وُم٤م شمرضمح قمٜمدي وُم٤م ومٝمٛمتف ه٤م يٗمٞمدك إن ؿم٤م  اهلل ويٕمٞمٜمؽ، 

 واهلل اعمًتٕم٤من:

 وم٠مىمقل وسم٤مهلل أؾمتٕملم: 

قمـ اًمِمٞمخ قمٌد اخل٤مًمؼ، ، و,ومّرج اهلل قمٜمف, شاًمٗمٝمد»ًم٘مد ىمرأت رؾم٤مًمتٙمؿ وُم٤م أوردمتقه قمـ اًمِمٞمخ 

ى ُمٜمِمقرة صمؿ راضمٕم٧م سمٕمض ُم٤م أُمٙمٜمٜمل ُمـ اعمراضمع ذم اعم٠ًمخ٦م، وسمحث٧م قمـ ُمٜم٤مىمِم٤مت وأبح٤مث وومت٤مو

ذم اًمٜم٧م  شاًمٗمٝمد»سمٛمجرد ُم٤م قمٜمدي ُمـ ظمٚمٗمٞم٦م ورأي، وسمحث٧م قمـ سمح٨م اًمِمٞمخ  ، ومل أيمتِػ قمغم اًمٜم٧م

تف يم٤مُمال وقمٚم٘م٧ُم قمٚمٞمف يمام ؾمؽماه ُمروم٘م٤م إن ؿم٤م  اهلل، ونّمؾ   قمٜمدي ُم٤م ي٠ميت: ومقضمدشمف وىمرأ

وم٢من يم٤من  ؛ًمٗمٞمديق وُمِم٤مهدشمف وٟمنمه طمٞم٨م ٓ ُم٤مٟمعسم٤م اًمتّمقير ضمقاز هق ,أقمٚمؿ واهلل,اًمراضمح إمم أن 

ًمٜمٍم اًمديـ واًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف يمام هق احل٤مل حمؾ اًم١ًمال ومٝمذا ٓ أىمقل إٟمف ضم٤مئز 

 إُم٤م ذم درضم٦م آؾمتح٤ٌمب أو اًمقضمقب-وُم٤ٌمح ومح٥ًم، سمؾ هق قمٛمؾ ص٤مًمح إن ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم، ُمٓمٚمقٌب: 

، يمٙمقن اًمّمقرة ح٤م ٓ جيقز شمّمقيره أو ٟمنمه ٤مأي طمٞم٨م ٓ ُم٤مٟمع ظم٤مرضمٞمً  شطمٞم٨م ٓ ُم٤مٟمع»وىمقًمٜم٤م 

 وقمروف ًمٚمٜم٤مس، يم٤مُمرأة أضمٜمٌٞم٦م، ويمٙمؾ ُم٤م طمُرم اًمٜمٔمر إًمٞمف، وٟمحق ذًمؽ-
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ر ذم ُمِم٤مريٕمؽ اعقمالُمٞم٦م اجلٝم٤مدي٦م، سم٤مرك  ؛وقمٚمٞمف اهلل ومٞمؽ، وٓ ومال طمرج قمٚمٞمؽ ي٤م أظمل ذم آؾمتٛمرا

 شمؽمدد، ومٝمل قمٛمؾ ص٤مًمح وىمرسم٦م إمم اهلل شمٕم٤ممم إن مل شمٙمـ صمٌت٧م قمٜمدٟم٤م سمٓمريؼ اًمٞم٘ملم ومٞمٙمٗمل اًمٔمـ اًمٖم٤مًم٥م-

 وإًمٞمؽ أن أهؿ ُمًتٜمدات هذا اًمرأي ذم ٟم٘م٤مط: 

أن اًمراطم٩م قمٜمدي أن اًمتّمقير اًمٗمقشمقهمراذم ًمٞمس داظمال ن٧م اًمتّمقير  : *

ز اًمتّمقير  اعمٜمٝمل قمٜمف، واهلل أقمٚمؿ، وهذا وإن يم٤من هق اًمراطم٩م قمٜمدي ًمٙمـ ًمٞمس هق ذم ىمقة رضمح٤من ضمقا

 سم٤مًمٗمٞمديق، وم٤مًمٗمٞمديق أووح يمام ؾمٞمتٌلم ًمؽ-

وهذا اًم٘مقل )ذم اًمتّمقير اًمٗمقشمقهمراذم( هق ىمقل و٤مقم٦م يمٌػمة ُمـ اًمٕمٚمام  اعمٕم٤مسيـ سمخالف ُم٤م 

 ٝمل-!!ُمـ أن أيمثر اًمٕمٚمام  قمغم نريٛمف وأنف ُمِمٛمقل سمٜمّمقص اًمٜم ؛ه ٤مول اًمٌٕمض إ ٤م َ 

ووضمف ذًمؽ أن اًمتّمقير اعمٜمٝمّل قمٜمف هق اًمرؾمؿ سم٤مًمٞمد وُم٤م ؿم٤ماف ه٤م يٙمقن ًمٚمراؾمؿ )اعمّمّقر( ومٞمف 

 صٜمٕم٦ٌم وظمٚمٌؼ وشمّمقيٌر-

ٕن  ؛ا سمؾ هق ٟم٘مؾ ًمٚمّمقرة، ٓ همػم، وًمٞمس شمّمقيرً  ؛وأُم٤م اًمتّمقير اًمٗمقشمقهمراذم ومٚمٞمس ومٞمف ذًمؽ 

 -شاعمّمّقر»اهلل شمٕم٤ممم اًمتّمقير هق ضمٕمُؾ اًمٌم  وظمٚمُ٘مف قمغم صقرة ُمٕمّٞمٜم٦م، واقمتؼم سم٤مؾمؿ 

د ظمٚم٘مف، أي ضمٕمٚمف سم٘مْدٍر،  وقمغم ىمْدٍر، وووع ىمْدٍر واخلٚمؼ هق ذم اًمٚمٖم٦م اًمت٘مدير: أي شم٘مدير اًمٌم  اعمرا

 يمام ىم٤مل اًمِم٤مقمر اجل٤مهكم:  ،وطمد  ًمف

نااااااااااااااا٧َم شَمْٗمااااااااااااااااري ُمااااااااااااااا٤م ظمٚمْ٘ماااااااااااااااا٧َم وسَمْٕمااااااااااااااااا َٕ  و

  
ُض اًم٘ماااااااااااااااااقِم خيُٚماااااااااااااااااُؼ صماااااااااااااااااؿ ٓ َيْٗماااااااااااااااااري
(1)

 

   
 ُز ُم٤م ىمّدرشمف سمخالف همػمك هـ ي٘مّدر صمؿ ٓ يٜمجز-يريُد أنؽ أهي٤م اعمٛمدوُح شمٗمٕمؾ وشمٜمج

ًمٚمٛمّمّقريـ شمٚمؽ اًمّمقَر اًمتل طمّرُمٝم٤م اهلل  ,ذيمرت ذم إطم٤مدي٨م,وىمد ومٝمٛمٜم٤م ذًمؽ ُمـ وٚم٦م أوص٤مٍف 

َد أهٚمٝم٤م اعمّمّقريـ  -وشمققم 

(يْم٤مهقن سمخٚمؼ اهلل): اعمْم٤مه٤مة سمخٚمؼ اهلل: ومٛمٜمٝم٤م
(2)

قن يمخٚم٘مف، ويّمّقرون أي يِم٤ماقٟمف، وخيٚم٘م 

 -,تحي ُمٕمٜمك اًمتّمقيرواؾم,يمتّمقيره 

(ذه٥م خيٚمؼ يمخٚم٘مل)-- : : اخلٚمؼ يمخٚم٘مف وُمٜمٝم٤م
(3)

- 

(أطمٞمقا ُم٤م ظمٚم٘متؿ) :: أهنؿ ي٘م٤مل لؿوُمٜمٝم٤م
(4)

- 

                                      
 (-٧12. ٧ىم٤مًمف: زهػم سمـ أيب ؾمٚمٛمك، اٟمٔمر: اًمِمٕمر واًمِمٕمرا  ًمٚمديٜمقري ) (٧)

 (-2٧١١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )5256صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-2٧٧٧(، صحٞمح ُمًٚمؿ )5251ي )صحٞمح اًمٌخ٤مر (1)

 (-2٧١١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )525٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (6)
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ومٝمذه اًمٕم٤ٌمرات وُم٤م ؿم٤ماٝم٤م شمدل قمغم أن اًمّمقرة اعمحّرُم٦م واًمتّمقير اعمحرم هق اًمذي يقصػ سمذًمؽ 

 ويّمد. أن ي٘م٤مل ومٞمف ذًمؽ-

 ل قمـ شمّمقيره٤م-اعمحرُم٦م اعمٜمٝم شاًمّمقرة»ومٝمل إذن ىمٞمقد ذم 

 هنك قمـ صقرة وصٗمٝم٤م ووصػ أهٚمٝم٤م-- ورؾمقًمف  وم٢من اهلل 

 :وإوص٤مف )اًم٘مٞمقد( أيمثر ُمـ ذًمؽ ،وهذه ُمـ وٚم٦م إوص٤مف

ُم٤م ظمٚم٘متؿ، واٟمٗمخقا ومٞمٝم٤م  أن شمٙمقن ًمذات روٍح، طمتك يّمُد. أن ي٘م٤مل عمّمّقرهي٤م: أطمٞمقا  :ومٛمٜمٝم٤م

 اًمروح--

(إٟمام اًمّمقرة اًمرأس)مل ُياٜمْاَف قمٜمٝم٤م أن شمٙمقن ؿم٤مُمٚم٦م ًمٚمرأس، وم٢من ظمٚم٧م ُمـ اًمرأس،  :وُمٜمٝم٤م
(1)

، وذًمؽ 

ٓ  ,ُم٘مٓمقع اًمرأس,ٕن ُم٤م ٓ رأس ًمف  ؛(أن يٜمٗمخقا ومٞمٝم٤م اًمروح)و (أطمٞمقا ُم٤م ظمٚم٘متؿ)ُمتٗمؼ ُمع ىمقًمف 

 متٙمـ ومٞمف طمٞم٤مٌة-

 شيٜمٗمخقا ومٞمٝم٤م اًمروح»و (أطمٞمقا ُم٤م ظمٚم٘متؿ)وهذا يدًّمؽ قمغم اقمت٤ٌمر هذا اًمقصػ اعمٗمٝمقم ُمـ ىمقًمف 

ُٕمٙمٜمٜم٤م أن ٟمٗمٝمؿ أن ُم٘مٓمقع اًمرأس ضم٤مئز ًمٙمقٟمف ٓ  شاًمّمقرة اًمرأس»يرد طمدي٨م سمحٞم٨م إٟمف طمتك ًمق مل 

( زي٤مدة شمٌٞملم اًمّمقرة اًمرأسمتٙمـ ومٞمف احلٞم٤مة يمام ضمرت سمذًمؽ ؾمٜم٦م اهلل ذم ظمٚم٘م٦م، وإٟمام ورود احلدي٨م )

 ، وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم حمٛمٍد قمٌده ورؾمقًمف-ورمح٦م وًمٓمػ ُمـ اهلل 

وم٢من إدًم٦م دًّم٧م  ؛ٝم٤مٟم٦م، سمٛمٕمٜمك أن شمٙمقن حمؽمُم٦مٓ شمٙمقن ُمُ أن  ,ذم اًمّمقرة ٓ ذم اًمتّمقير,وُمٜمٝم٤م 

قمغم أهن٤م إن يم٤مٟم٧م ُمٝم٤مٟم٦ًم همػم حمؽمُم٦م وم٢مٟمف ٓ يٜمٝمك قمٜمٝم٤م )أي اًمّمقرة( أي قمـ اىمتٜم٤مئٝم٤م، وٓ متٜمع دظمقل 

 اعمالئٙم٦م اًمٌٞم٧َم، واهلل أقمٚمؿ-

ّمقير ، واًمتواعم٘مّمقد أن اًمّمقرة اعمٜمٝمّل قمـ شمّمقيره٤م ُمقصقوم٦م )ُم٘مّٞمدة( ذم أطم٤مدي٨م اًمٜمٌّل 

ُمٕمٜم٤مه ذم اًمٚمٖم٦م ُمٕمروف، ويمالُم اًمِم٤مرع طمٞم٨م يم٤من ُمٌّٞمٜم٤م ذم ٟمٗمس يمالم اًمِم٤مرع ومذاك، أي ٟم٘مػ قمغم ُم٤م 

 أوىمٗمٜم٤م قمٚمٞمف ُمـ ُمٕم٤م  أخٗم٤مفمف ويمالُمف، وهق اعمٕمؼّم قمٜمف سم٤محل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م-

 :وم٤معمرضمع هق اًمٚمٖم٦م، وهل ىمًامن شطم٘مٞم٘م٦م ذقمٞم٦م»وطمٞم٨م ٓ 

 حمض اًمٚمٖم٦م، وهل احل٘مٞم٘م٦م اًمٚمٖمقي٦م- ,

 ٕمامل أهؾ اًمٚمٖم٦م )أي ذم زُمـ اًمتٜمزيؾ(، وهل احل٘مٞم٘م٦م اًمُٕمرومٞم٦م-واؾمت ,

ٕن أهؾ اًمٚمٖم٦م إذا اؾمتٕمٛمٚمقا ًمٗمٔم٤م ُم٤م ذم ُمٕمٜمك خمّمقص، صمؿ ضم٤م  اًمنمُع وظم٤مـمٌٝمؿ سمٚم٤ًمهنؿ اًمذي 

                                      
 (-٧22٧(، واعؾمامقمٞمكم ذم ُمٕمجٛمف، وصححف إًم٤ٌم  ذم: اًمّمحٞمح٦م )25222ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ) (٧)
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 يٕمرومقٟمف، وم٤مؾمتٕمٛمؾ ذًمؽ اًمٚمٗمظ، وم٢مٟمٜم٤م ٟمحٛمٚمف قمغم ُمٕمٜم٤مه اًمذي يٕمرومقٟمف ويًتٕمٛمٚمقٟمف ًمف-

 ٜمف ومٞمام ي٠ميت ُمـ ُمٜم٤مىمِم٦م ىمقل سمٕمْمٝمؿ-وهذا اًمٙمالم ُمٝمؿ، وم٤مؾمتحيه ًمتًتٗمٞمد ُم

 وهذا فم٤مهٌر ذم فمٜمل، ومت٠مُمٚمف-

 وذم أىمؾ إطمقال، هق ىمقل حمتَٛمٌؾ ووضمٞمف ىمقّي، وىم٤مل سمف و٤مقم٦م يمٌػمة ُمـ اًمٕمٚمام -

!! واهلل أقمٚمؿ- ـَ ًَ  ومٛمـ  ٤مول أن يًّٗمٝمف سمٛمرٍة، ومام أطم

   
 

 :ٟم٠ميت عمٜم٤مىمِم٦م سمٕمض ىمقل اًم٘م٤مئٚملم سمتحريؿ اًمتّمقير اًمٗمقشمقهمراذم

 هلل اعمقومؼ ٓ رب همػمه وٓ إ  ؾمقاه-وا

ٕنٜم٤م وإي٤ميمؿ وٞمٕم٤م ُمتٗم٘مقن قمغم شمًٛمٞمتٝم٤م صقرة، ومٝمل إذن داظمٚم٦م ن٧م يمؾ ًمٗمظ  ؛: هل صقرةىم٤مًمقا 

 صقرة وردت ذم إطم٤مدي٨م-

، ومٝمق داظمؾ ن٧م يمؾ طمدي٨م ضم٤م  ذم اًمققمٞمد اويمذًمؽ وم٤مقمٚمٝم٤م هق ُمّمّقر ويمٚمٜم٤م ٟمًٛمٞمف ُمّمقرً 

 ًمٚمٛمّمقريـ-

ة، ويمذا شمًٛمٞم٦م اًمٗم٤مقمؾ ل٤م ُمّمّقرا إٟمام هق قمرومٜم٤م ٟمحـ وًمٖمتٜم٤م ٟمحـ أهؾ : شمًٛمٞمتٜم٤م ل٤م صقراعمٜم٤مىمِم٦م

اًمٕمٍم، أو هق سمح٥ًم ُم٤م شمٕمٓمٞمف اًمٚمٖم٦م )ذم ظمّمقص اًمّمقرة(، وًمٞمس اعمردُّ إمم ذًمؽ ُم٤مدام  ىمد سم٤من ُمـ 

ومٞم٦م ًمٞم٧ًم داظمٚم٦ًم ذم اعمٜمٝمل قمٜمف، ًمٕمدم  ده سم٤مًمتّمقير، ومٕمرومٜم٤م أن هذه اًمّمقر اًمٗمقشمقهمرا أخٗم٤مظ اًمِم٤مرع ُمرا

 ك اًمتّمقير ومٞمٝم٤م، يمام ؾمٌؼ سمٞم٤مٟمف وسمٞم٤من اًمٗمرِ.، واهلل أقمٚمؿ-وضمقد ُمٕمٜم

ص٤مطم٥م اًمٌح٨م اعمرومؼ شوًمٞمد اًمًٕمٞمدان»ًمٞمٝم٤م وهذه هل أيمؼم طمج٦م اؾمتٜمد إ
(1)

وسمٜمك قمٚمٞمٝم٤م يمت٤مسمف يمٚمف  

، ولذا قمؼّمُت قمٜمٝم٤م سم٠مهن٤م سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد وُمرسمط شٟم٤مس اًمٗمٝمد»يمام شمراه، وهل أجْم٤م أيمؼم طمج٩م اًمِمٞمخ 

 اًمٗمرس-

هل اعمْم٤مه٤مة وم٘مط، طمتك شم٘مقًمقا إن اًمتّمقير أزّم ًمٞم٧ًم ومٞمف هذه اًمٕمٚم٦م، سمؾ اًمٕمٚم٦م  : اًمٕمٚم٦م ًمٞم٧ًما ىم٤مًمق

 أقمؿ ُمـ ذًمؽ وأيمثر--!

: اًمٕمٚمامُ  أؿم٤مروا إمم أن قمٚم٦م اًمتحريؿ ذم هذا اًم٤ٌمب ُمتٕمددة، أي جمٛمقع أؿمٞم٤م ، ُمٜمٝم٤م اعمْم٤مه٤مة اعمٜم٤مىمِم٦م

ام ىم٤مل شمٕم٤ممم ذم احلدي٨م يم؛ وآقمتدا  قمغم صٗم٤مت اهلل شمٕم٤ممم وأؾمامئف احلًٜمك وظمّم٤مئص رسمقسمٞمتف 

                                      
 ُمٜمٝم٤م اًمٌح٨م اعمذيمقر- يٕمٜمل سمحثف اعمًٛمك: طمٙمؿ اًمتّمقير اًمٗمقشمقهمراذم، وفم٤مهٌر أن اًمِمٞمخ ىمد أرومؼ سمٕمض إبح٤مث ُمع رؾم٤مًمتف هذه؛ (٧)
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(ٜمٝمام قمّذسمتفاًمٕمزة إزاري واًمٙمؼمي٤م  ردائل، ومٛمـ ٟم٤مزقمٜمل ذم ر  ُم)اًم٘مدد: 
(1)

، وُمٜمٝم٤م ؾمّد اًمذريٕم٦م إمم 

 اًمنمك، وهمػم ذًمؽ ُمـ اعمٗم٤مؾمد اًمتل أؿم٤مروا إًمٞمٝم٤م-

 وسمٙمؾ طم٤مل، اًمٕمٚم٦م اًمٙمؼمى هل اعمْم٤مه٤مة واهلل أقمٚمؿ-

 واهلل أقمٚمؿ- -وضمقد ُم٤م ي٘م٤مسمٚمف ُمـ اعمّم٤مًمح-وُم٤م قمداه ىمد ُي٘م٤مل: ٓ يٜمٝمض سمٜمٗمًف ًمٚمتحريؿ ُمع 

ذم اعمٜمٝمل قمٜمف، ُمٜمٕمقه طمٞم٨م وضمدت اًمٕمٚمؾ  ولذا، ومٛمـ مل يَر اًمتّمقير اًمٗمقشمقهمراذم واًمٗمٞمديق داظماًل 

 إظمرى، دون أن ي٘م٤مسمٚمٝم٤م ُم٤م يرضمح قمٚمٞمٝم٤م-
 

اًمتّمقير سم٤مًمٗمٞمديق، وصقر اًمٗمٞمديق إذا شم٘مرر ذًمؽ، وم٤مقمٚمؿ ي٤م أظمل أن :  *

 أُمره٤م أؾمٝمؾ وأووح سمٙمثػم--!! شًمتٚمٗمزيقٟمٞم٦ماًمّمقر ا»

ومٞم٦م )صقرة قمغم ورىم٦م( وضمٕمؾ  يقوح ذًمؽ ًمؽ أن اًمٙمثػميـ ُمـ اًم٘م٤مئٚملم سمتحريؿ اًمّمقر اًمٗمقشمقهمرا

اعمّمقر اًمٗمقشمقهمراذم ُمِمٛمقٓ سم٠مطم٤مدي٨م اًمققمٞمد ًمٚمٛمّمّقريـ، ي٘مقًمقن سم٠من اًمٗمٞمديق ًمٞمس يمذًمؽ، سمؾ هق 

 ت قمٜمف اظمتٚمٗم٧ْم ذم ذًمؽ(-ضم٤مئز، وُمـ أؿمٝمر ه١مٓ  اًمِمٞمخ اسمـ سم٤مز )ًمٙمـ اًمرواي٤م

 وًمٞمس هذا سمدًمٞمؾ قمغم احلؼ سمٛمجّرده، ًمٙمٜمف ه٤م ُيًت٠منس سمف--!

وأُم٤م اًمدًمٞمؾ إصكم قمٜمدٟم٤م ومٝمق ُم٤م شم٘مدم ُمـ أن هذا اًمٜمقع ُمـ اًمتّمقير )اًمٗمقشمقهمراذم، واًمٗمٞمديق 

ع وٓ اًمتٚمٗمزيق ( ًمٞمس داظمال ذم اًمتّمقير اعمٜمٝمل قمٜمف، ٕنف ًمٞمس شمّمقيرا سم٤معمٕمٜمك اًمذي سمّٞمٜمف يمالم اًمِم٤مر

يدظمؾ ن٧م إوص٤مف اًمتل دًّم٧م اًمدٓئؾ قمغم اقمت٤ٌمره٤م ذم اًمتّمقير اعمٜمٝمّل قمٜمف، وٓ هق شمّمقير سم٤معمٕمٜمك 

 اًمٚمٖمقي واًمٕمرذم ٕهؾ اًمٚمٖم٦م زُمـ اًمتٜمزيؾ، واهلل أقمٚمؿ-

ومٞم٦م أؿمد ُمْم٤مه٤مًة ُمـ اًمّمقرة اعمرؾمقُم٦م  شاًمٗمٝمد»وأُم٤م ُم٤م يٍمُّ قمٚمٞمف اًمِمٞمخ  ُمـ أن اًمّمقرة اًمٗمقشمقهمرا

 ف ومٞمف اًمٙمثػمون، واهلل أقمٚمؿ-ومٝمذا ظم٤مًمٗم ؛سم٤مًمٞمد

ويم٠مهنؿ ٓطمٔمقا أن اعمْم٤مه٤مة اعمجٕمقًم٦م قمٚم٦م ًمٚمٜمٝمل هل اعمْم٤موم٦م إمم اًمٗم٤مقمؾ ٓ اعمْم٤موم٦م إمم اعمٗمٕمقل، 

ٌ ٝمقن) (،يْم٤مهقن سمخٚمؼ اهلل)ىم٤مل:  ٕنف  ذم  ,اجلٛمٚم٦م اًمٗمٕمٚمٞم٦م,، وم٠ميت سم٤مًمٗمٕمؾ (خيُٚمُؼ يمخٚم٘مل) (،--يِم

 واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب- -ؾم٤مئر إطم٤مدي٨م-

 شاًمٗمٝمد»وهمػمه ُمـ اًمٕمٚمام  إمم هذه اًمتل يٕمؼم قمٜمٝم٤م اًمِمٞمخ  شاسمـ قمثٞمٛملم» يٚمتٗم٧م ُمثؾ اًمِمٞمخ ولذا مل

 سم٠مهن٤م أؿمد ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اعمْم٤مه٤مة-

وًمٕمٚمؽ شمرى أن يمقن اًمتّمقير سم٤مًمٗمٞمديق ًمٞمس داظمال ذم اًمتّمقير اعمٜمٝمل قمٜمف، أيمثر ووقطم٤م ُمـ قمدم 

                                      
٤ًٌم ُمٜمٝم٤م ذم: ؾمٜمـ أيب داود ) (٧)  (-11٧( وصححف إًم٤ٌم ، وضم٤م  هذا اًمٚمٗمظ مت٤مًُم٤م ذم: اعمٕمجؿ اًمّمٖمػم ًمٚمٓمؼما  )6١2١اٟمٔمر ًمٗمٔم٤م ىمري
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 ًمٕمٚمؿ اًميوري-وهذا أؿمٌف سم٤م -ومٞمف- ,قمغم اًمقر.,شمقهمراذم قدظمقل اًمتّمقير اًمٗم

 وجمرد ُمٕمرومتف وشمّمّقره شمٖمٜمل قمـ شمّمقيره وشم٘مريره-!!

 وهل أجْم٤م أؿمٌف ر  سم٤مًمّمقرة ذم اعمرمة-
 

إذا قمٚمٛم٧َم هذا ي٤م أظمل اًمٕمزيز، وم٠من٤م أرى ًمؽ سم٘مقٍة أن شمًتٛمر قمغم قمٛمٚمؽ، : * 

هلل، وإطمٞم٤مً  ًمألضمٞم٤مل، ودمتٝمد ومٞمف وشمٌذل، وم٢من ومٞمف ٟمٍما قمٔمٞمام ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم، ودقمقة قمٔمٞمٛم٦م إمم ا

ٕقمدا  اهلل ٓ خيٗم٤مك، سمؾ أن٧م أؾمت٤مٌذ ذم ذًمؽ، وىمد أذَت إمم هذا ذم رؾم٤مًمتؽ إؿم٤مرًة يم٤مومٞم٦م  اوضمٝم٤مدً 

ِد اعم١مّدي إمم ٟم٘مٍص  -ؿم٤مومٞم٦م- ًِ ومال شمؽمك هذه اعمّمٚمح٦م اًمٔم٤مهرة اعمح٘م٘م٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وشمرشمٙم٥م هذا اًمت اْرَك اعمٗم

هؿ طمتك يتٌلّم ًمٜم٤م أُمٌر ٓ حمٞمد قمٜمف سم٤مًمٙمٚمٞم٦م، وأُم٤م إمم أن قمٔمٞمؿ ووٕمٍػ ًمإلؾمالم وأهٚمف ذم ُمقاضمٝم٦م قمدوّ 

وم٤معم٠ًمخ٦م ُم٠ًمخ٦م اضمتٝم٤مدي٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٜمٔمر ذم اًمٜمٝم٤مي٦م، سمؾ ًمٕمّؾ اًمراضمح ومٞمٝم٤م ُم٤م شم٘مدم سمٞم٤مٟمف، وقمٚمٞمف أيمثر قمٚمامئٜم٤م 

 (-!!٤م)ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمٗمٞمديق ظمّمقًص 

ؾ اًمذي دقم٤م اًم٘مقم ذم ُم٠ًمخ٦م اًمرضم وًمذًمؽ وم٢من اًمٙمالم اًمذي ىم٤مًمف ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

اًمًٙم٤مرى اًمزقّم٤مر سم٤مؾمتٕمامل أٓت اعمقؾمٞم٘مٞم٦م واًمًامع، أي دقم٤مهؿ إمم اهلل واًمتقسم٦م سمقؾمٞمٚم٦م حمّرُم٦م-- ٓ 

 وهذا واوح ضمدا-- يٜمٓمٌؼ قمغم طم٤مًمتٜم٤م هٜم٤م إن ؿم٤م  اهلل-!

 وهق ىمقل يمثػم ُمـ اًمٕمٚمام -!! ومٛم٠ًمختٜم٤م إُم٤م اًم٘مقل اًمراضمح ومٞمٝم٤م اجلقاز--

 ن، وظم٤مص٦م ذم اًمٗمٞمديق-وهق اًمذي يؽمضّمح زم حلد أ

 أو قمغم إىمؾ هل اضمتٝم٤مدي٦م ُمتٙم٤مومئ٦م حمؾ ٟمٔمر وسمح٨م--!

 واهلل أقمٚمؿ- ومال شُمؽْمك اعمّمٚمح٦م اًمٙمٌػمة اعمح٘م٘م٦م وٟمرشمٙم٥م اعمٗمًدة اعمح٘م٘م٦م اًمٙمٌػمة واعم٠ًمخ٦م ىم٤مسمٚم٦ٌم-!

أوػ إًمٞمٝم٤م أنف طمتك قمغم اًم٘مقل سم٤مًمتحريؿ ومٛمحتٛمٌؾ اًم٘مقل سمجقازه٤م ح٤م أن٧م سمّمدده ُمـ اجلٝم٤مد 

ًمديـ وُم٘م٤مرقم٦م اًمٕمدّو،يمام أذَت إًمٞمف أن٧َم أظمل اًمٕمزيز ذم رؾم٤مًمتؽ سم٠منف ُمـ سم٤مب اًميورة، وٟمٍم ا

ه سمٕمض اًمٕمٚمام  ومٕماًل   -وهٙمذا يرا

ومٌٕمض اًمٕمٚمام  ُمع نريٛمف ًمٚمتّمقير ُمٓمٚم٘م٤م، أضم٤مز اًمتّمقير ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم احلرب واجلٝم٤مد، ىم٤مل: ح٤م 

ج اهلل ومٞمف ُمـ ٟمٍم اًمديـ، وضمٕمٚمف ُمـ سم٤مب ُم٤م جيقز ذم اجلٝم٤مد ه٤م ُيٛم ٜمع ذم همػمه- ىم٤مًمف اًمِمٞمخ اخلْمػم ومر 

 قمٜمف، وهمػمه-

: وم٘مد ؾم٠مخ٧م أطمد شمالُمٞمذ اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمٗمٝمد اعم٘مرسملم ُمٜمف، ويم٤من هق وسم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم وم٠مطمٙمل ًمؽ ؿمٞمئ٤م

، ومٙم٤من ه٤م ىم٤مل زم: ذم ااًمذي يٜمنم ًمف أبح٤مصمف وُم٘م٤مٓشمف، ووضمدشمف قم٤مروم٤م سمرأي ؿمٞمخف واذا اًمٌح٨م ضمدً 

ومٞمف شمدري٤ٌمت قمًٙمري٦م وصقر  شو٤مقم٦م إنّم٤مر»ان مشمٞمف سمز دي ًمإطمدى اعمرات ـمٚم٥م ُمٜمل اًمِمٞمخ أ
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ي٤م ؿمٞمخ همػمت رأجؽ أو يمٞمػ؟ وم٘م٤مل: ٓ، سمس أريد أقمٓمٞمف ٓسمٜمل ٕطمّروف-  :ضمٝم٤مدي٦م وطمرب، وم٘مٚم٧م ًمف

ُم٤م سمجٛمٞمع أؿمٙم٤مًمف، ًمٙمـ أضم٤مز أن ُيرَي اًمٗمٚمؿ  -اٟمتٝمك يمالُمف ومٞم٘مقل ص٤مطمٌل: هق يرى اًمتّمقير طمرا

 ري ضمدا ًمتحريْمف-اجلٝم٤مدي ٓسمٜمف ح٤م رأى أنف ضو

ُم٤م  ,ظمتٚمٗمٜم٤م ومٞمفاومٙمٞمػ سمام ، ٤مه٤م ومٞمف اعمْم٤مه٤مة اشمٗم٤مىمً ,أوػ إًمٞمٝم٤م أن اًمنميٕم٦م ىمد أب٤مطم٧م ُمـ اًمّمقر 

 ًٓ  وهذا قمغم اًمّمحٞمح ُمـ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ- --٤مُمٝم٤مٟمً  يم٤من ُمٌتذ

 ومٝمذا إمم طمد ُم٤م ًمف ُمدظمؾ ومٞمام ٟمحـ سمّمدده، واهلل أقمٚمؿ-

ٍف ُمٜمف ذم رؾم٤مًمتٙمؿ، سمنمط ٤م، ًمؽ أن نت٤مط سمٕمَض آطمتٞموُمع يمؾ ذًمؽ أجًْم  ٤مط ه٤م أذشمؿ إمم أـمرا

ٟمؽ، أو إمم إٟم٘م٤مٍص وإوم٤ًمٍد ًمٚمٛم٘م٤مصد اعقمالُمٞم٦م  أٓ ي١مّدي هذا آطمتٞم٤مط إمم اًمتحري٩م قمغم ٟمٗمًؽ وإظمقا

 واجلٝم٤مدي٦م اعمٓمٚمقسم٦م-

وذم اًمٌدقم٦م، ويمالُمف ذم اًمتِمٌف، ويمالُمف  رسم٦مذم اًم٘مُ  شاًمٗمٝمد»وأُم٤م يمالم اًمِمٞمخ  :* 

ر، وهمػم ذًمؽذم اًمذرا أنف إُم٤م سم٤مـمٌِؾ يمٙمالُمف ذم اًمٌدقم٦م،  ,واهلل أقمٚمؿ, اوم٤مًمذي يّتْمح زم ضمدً  ؛ئع، وإضا

رسم٦م وذم اًمتِمٌف(، أو هق وٕمٞمٌػ ُمٕم٤مَرٌض سمٖمػمه وهمػم ُم٤مٟمع ُمـ أو أنف همػم ؾمديد سمؾ ُمردود )يمالُمف ذم اًم٘مُ 

ر وا ًمذرائع(، وىمّم٤مراه أن اؾمتخدام اًمتّمقير سم٤مًمٙم٤مُمرا واًمٗمٞمديق وٟمنمه٤م وُمِم٤مهدهت٤م )يمالُمف ذم إضا

 وأترُك هذا ًمٚمتٕمٚمٞمؼ ذم وؾمط يمالُمف إن ؿم٤م  اهلل- وُيقضِم٥م ًمٜم٤م آطمتٞم٤مط واًمتقؾمط-- ُيراقَمك ذًمؽ،

٤م ؾمٞم٠متٞمؽ هٜم٤مك )ذم وٛمـ اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت ذم صمٜم٤مي٤م رؾم٤مًمتٙمؿ( اًمٙمالم قمغم أجًْم : * 

اعقم٤مٟم٦م قمغم اعمٜمٙمر، وهمػم  ، أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ُمـ إؿمٙم٤مٓت، واًمٙمالم قمغم٤مسمٕمض ُم٤م ئمٝمر يمقٟمف شمٜم٤مىمًْم 

 ذًمؽ، إن ؿم٤م  اهلل وٟم٠ًمخف اعقم٤مٟم٦م-

ز اًمتّمقير اًمٗمقشمقهمراذم وأنف همػم  :*  وم٤مئدة: اقمٚمؿ أن ُمـ أؿمٝمر اًم٘م٤مئٚملم سمجقا

ُف: أنف ي٘مقل إن ًمٙمـ مل خْيُؾ ىمقًمف ُمـ إؿمٙم٤مٍل؛ سمٞم٤مُٟما ؛داظمؾ ذم اًمتّمقير اعمٜمٝمّل قمٜمف: اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم

ًٓ  شاًمٙمٛمرا » اًمتّمقير سم٤مًٔم٦م  سم٤مًمققمٞمد اًمقارد ذم اعمّمقريـ[ ضم٤مئر وهمػم داظمؾ ذم اًمٜمٝمل، ]أو ًمٞمس ُمِمٛمق

صمؿ هق ي٘مقل: إن اًمّمقرة إذا ظمرضم٧ْم قمغم اًمقر.، وم٢مهن٤م صقرٌة شم٠مظمذ يمؾ أطمٙم٤مم اًمّمقرة، وشمدظمؾ ن٧م 

 ومٙم٤من ىمقًمف أؿمٌف سم٤معمتداومع--! يمؾ أطم٤مدي٨م اًمّمقر-!

 -اقرة، وم٢من يٚمزم أن يٙمقن ص٤مٟمٕمٝم٤م ُمّمّقرً دام ي٘مقل إهن٤م ص واطمت٩م قمٚمٞمف اعمخ٤مًمٗمقن سم٠منف ُم٤م

 واًمِمٞمخ ومّر. سملم اًمتّمقير واًمّمقرة-

ومٝمذا ُمقوع  -، ًمٙمـ اًمّمقرة صقرة قمٜمدُم٤م خترج قمغم اًمقر.-ا وم٘م٤مل هٜم٤م: اًمٗمٕمؾ ًمٞمس شمّمقيرً 

 إؿمٙم٤مل--!!
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 ومٛمـ اًمٕمٚمام  ُمـ اًمتزَم أن اًمّمقرة ًمٞم٧ًم صقرة )أي اعمٜمٝمّل قمٜمٝم٤م( أجْم٤م، وهذا ُم٘مت٣م ُم٤م رضّمحٜم٤مه-

 واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب- -ٟمٗمك اًمٙمؾ، وىم٤مل: سمؾ اًمٙمؾ شمّمقير، واًمٙمؾ صقر- وُمٜمٝمؿ ُمـ

وم٢مٟمف أخزُمٝمؿ سم٠من وم٤مقمؾ  ؛ؿمٞمئ٤م يتٕمٚمؼ اذا اعمقوع شاًمٗمٝمد»وؾمؽمى ذم اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم يمالم اًمِمٞمخ 

 اًمّمقرة )اًمتل اشمٗمؼ اجلٛمٞمع قمغم شمًٛمٞمتٝم٤م صقرًة( هق ُمّمّقر، وىم٤مل إٟمف إًمزام ٓ حمٞمد قمٜمف-!

رً صمؿ ىم٤مل ذم اعمرمة إن اًمِمخ ة ًمٞمس ُمّمق   ، هٙمذا ىم٤مل-اص اًمقاىمػ ُم٘م٤مسمَؾ اعمرم

 ومراضمٕمف هٜم٤مك- --ُمع أن اًمتل ذم اعمرمة صقرٌة أجْم٤م قمٜمد اجلٛمٞمع

 وطم٤مصٚمف إُمٙم٤من آٟمٗمٙم٤مك سملم اًمّمقرة واعمّمّقر-

 -او ح٤م يم٤مٟم٧م اعم٠ًمخ٦م حمتٛمٚم٦م، واًمٔمـ ومٞمٝم٤م ًمٞمس سم٤مًم٘مقي ضمدً 

ٍؿ مظمر ىمٚمٜم٤م سمف، وٓ خيٗمك ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ وم٤مٓطمتٞم٤مط ُمت٠ميمٌد ذم ُمثؾ هذا، وطمٞم٨م اٟمْمّؿ إًمٞمف ُمقضِم٥م طمٙم

 ُمٗم٤مؾمد ُمـ ضمٝم٦م، ُمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ُمّم٤مًمح ذم ضمٝم٦م أظمرى-

قمغم ذًمؽ يٜمٌٖمل إذا  وم٠مرى آطمتٞم٤مط سمٕمدم اىمتٜم٤مئٝم٤م إٓ حل٤مضم٦م شمٔمٝمر ومٞمٝم٤م اعمّمٚمح٦م سمقوقح، وسمٜم٤م ً 

ة وضمدْت ذم اًمٌٞم٧م أن ختٗمك ُمٝمام أُمٙمـ )وهق ٟمقُع ـمٛمٍس(، وأهنك قمـ اًمتقؾّمع ذم ذًمؽ، ٕن اًميور

 )احل٤مضم٦م هٜم٤م ىمري٥م ُمٜمٝم٤م( شم٘مدر سم٘مدره٤م- واهلل أقمٚمؿ وهق اعمقومؼ ح٤م ومٞمف اخلػم واًمٗمالح-

 واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب، وإًمٞمف اعمرضمع واح ب، قمز وضمؾ وشم٤ٌمرك اؾمٛمف وشمٕم٤ممم-

 -ٗمر اهلَل اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ يمؾ ذٟم٥ٍم وزًمؾوأؾمتٖم

 وٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م وًمٙمؿ اًمتقومٞمؼ والدى واًمًداد-

 ّمػم--وؾم٤محمقٟم٤م قمغم اًمت٘م

ًمتتٕم٤مود قمٜمدك أرا   ؛شأيب اًمقًمٞمد»قمٜمدك و شأيب  ٞمك»وأن٤م أقمرف أنؽ أرؾمٚم٧َم إزّم ُمع وضمقد 

ومجزاك اهلل ظمػما قمغم طمرصؽ وٟمّمحؽ، وإن مل يٙمـ  ؛واعمِمقرة، ورسمام أردت أجْم٤م شمٜمِمٞمٓمل وشمٗمٕمٞمكم

هلل اعم١ًمول ، ورأجف ظمػٌم ُمـ رأجل وأوم٘مف، واشأيب  ٞمك»ًمديؽ ُم٤مٟمع، وم٢من ؿمئ٧َم وم٤مقمرض يمالُمل هذا قمغم 

 ًمٜم٤م وًمٙمؿ اًمتقومٞمؼ-

 واٟمٔمر ذم اعمروم٘م٤مت: 

ٜم٦ًم شمٕمٚمٞم٘م٤ميت- ,  ٟمٗمس رؾم٤مًمتؽ )رؾم٤مًم٦م اًم١ًمال( ُمْمٛم 

ُمروم٘م٤مت ذم ُمٚمػ ُمْمٖمقط نتقي قمغم صٗمح٤مت ُمـ اًمٜم٧م ذم ُمٜم٤مىمِم٤مت ًمٓمٚم٦ٌم قمٚمؿ ذم اعم٤ًمئؾ  ,

سمام أقمٚمؼ وضمدهت٤م قمغم اًمٜم٧م، وُمٜمٝم٤م سمح٨م وًمٞمد سمـ راؿمد اًمًٕمٞمدان، ور ٤مونتقي ومت٤موى وهمػمه٤م، وسمحقصمً 

 قمٚمٞمف ذم صمٜم٤مي٤مه أجْم٤م-
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 سمح٨م اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمٗمٝمد ُمع شمٕمٚمٞم٘م٤مٍت قمٚمٞمف- ,

 

 وسم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ، وضمزايمؿ اهلل ظمػما 

 وؾمالُمل ًمٙمؿ ُمٙمررا وًمٙمؾ إطم٤ٌمب

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف-

 

 :ظمقك اعمح٥م ًمؽ اًمداقمل ًمٙمؿ دائاًم أ

 قمٓمٞم٦م

 ـه٧62١ رسمٞمع إول
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 «سٌٌ اإلساليًانفٍ»انزؼهٍك ػهى كزبة 

 

وىمد يمتٌف  ،وصٚمتٜم٤م هذه اًمرؾم٤مًم٦م ُمـ أطمد ـمالب اًمِمٞمخ اعمٚمتّم٘ملم سمف ضمزاهؿ اهلل ظمػًما ]

اًمٗمٞمديق »شمٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم يمت٤مب  شمْمٛمٜم٧م، وهل رؾم٤مًم٦ٌم ٧62١اًمِمٞمخ ذم رسمٞمع إول 

قمـ  شًمٜمقر اًمروُملأيب ا»ُمٚمح٘م٦م سمجقاٍب قمـ ؾم١مال إخ ًمٚمِمٞمخ: ٟم٤مس اًمٗمٝمد،  شاعؾمالُمل

سمٕمد ذيمرٟم٤م اًمٜمص   شقمٓمٞم٦م»وٕن اًمٙمت٤مب يمٌػم ومًٜمذيمر شمٕمٚمٞمؼ اًمِمٞمخ طمٙمؿ اًمتّمقير-- 

اعمٕمٚم ؼ قمٚمٞمف، وٓ سمد ُمـ ُمراضمٕم٦م أصؾ اًمٙمت٤مب ًمٞمتْمح اًمتٕمٚمٞمؼ؛ ومٞمٗمٝمؿ وٛمـ ؾمٞم٤مىمف اًمت٤مم، 

د وم٠موٕمف سملم ]ُمٕمٙمقوملم[ ُمرسمٕملم  [وىمد أوٞمػ ذم سمٕمض يمالم اًمِمٞمخ ٟم٤مس يمالًُم٤م ًمٞمٗمٝمؿ اعمرا

 

 
 

ايؿٝزٜٛ »ٚتغُٝت٘ بـ «اٱع٬ّ»إٍ  «أؽضط١ ايؿٝزٜٛ»أٚ  «دٗاط ايؿٝزٜٛ»إماؾ١ : ]

[-تؿغض ع٢ً أسز ث٬ث١ تؿغرلات نًٗا بزع١ ٗ ايزٜٔ «اٱع٬َٞ

 -سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ، ؾمٞم٠ميت اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم هذا ذم مظمر اًمٌح٨م 

ٜٴ: أَا ] ؾهٝـ إسا ناْت . دٓػ إؾضٚع ؾٗٛ بزع١. مل ٜهٔ َٔٓك عًٝ٘، َٚا مل 

 [-؟ايزع٠ٛ إٍ اهلل بايتقٜٛض أٚ ايتُجٌٝ أٚ ايضعّٛ ايهضت١ْٝٛ ٚغرلٖان قض١َ اايٛع١ًٝ أفًڄ

 -هذا اؾمتدٓل سمٛمحؾ اًمٜمزاع، وٓ خيٗمك أنف هٜمقع، ٓ يٗمٞمد!! 

 [-َٓ٘ بضا٤ «اٱع٬ّ»ٚ «اٱع٬ّ»إماؾ١ ٖشا اؾٗاط إٍ : ]

 -اؾمتدٓل سمٛمحؾ اًمٜمزاع!!أجًْم٤م هذا  

تِٖٛ ايعا١َ إٔ ٖشا «ص ايؿٝزٜٛ اٱع٬َٞ»طأٟ ْغب١ ايؿٝزٜٛ يٲع٬ّ: ايٓغب١ : ]

 [-ٖٚٛ أَض باطٌ -ٖٚشا ا٭َض تؿٝزٙ اٱماؾ١–اؾٗاط َغتشب أت٢ ايؾضع باعتشباب٘ 
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قمغم إيمثر: اجلقاز وُمٓمٚمؼ اعمنموقمٞم٦م،  اعو٤موم٦م ٓ شمٗمٞمد ذًمؽ، أي آؾمتح٤ٌمب، سمؾ وم٤مئدهت٤م 

 -ومت٠مُمؾ

ع٬ّ، ٚمٖٛا، ؾُا عًٝ٘ إ٫ إٔ ٜٓغب٘ إٍ اٱ أَ أصار إٔ ٜغٛؽ بزع١ أٚ َٓهضٶ: ]

 [-«..اٱع٬َٞايػٓا٤ »ٚ «ايتُجٌٝ اٱع٬َٞ»ٚ «ٱع٬َٞإغضح ا»ؾضأٜٓا  اٚقز ٚقع ٖشا ؾعًڄ

يٜمًٌقن إمم شمٕم٤ممم اهلل قمام  ؛شاًمدقم٤مرة اعؾمالُمٞم٦م»٦م ومٞم٘مقل: وٓ شمًتٌٕمد أن ي٠ميت سمٕمض اًمزٟم٤مدىم 

ًٓ  وم٢مٟمٜم٤م ؛وًمٙمـ ُمع يمؾ ذًمؽ !!ا ا يمٌػمً ديٜمف قمٚمقً  سم٤مضمتٝم٤مدٟم٤م، ومال سم٠مس  ٟمٕمٓمل يمؾ ر  طم٘مف، ومام يم٤من طمال

إؾمالُمل، أي ُمٜمًقب إمم أهؾ اعؾمالم، وٓ ٟمًّٚمؿ أن ذًمؽ ذريٕم٦م إمم ُمـ  :سمٜمًٌتف إمم اعؾمالم ومٜم٘مقل

ـمؾ إمم اعؾمالم، وم٢من يم٤من ٓسمد ُمـ اًمتًٚمٞمؿ سم٠مهن٤م ذريٕم٦م ومٝمل ذريٕم٦م ُمـ اًمدرضم٦م يريد أن يٜم٥ًم اًم٤ٌم

 -سمٜمٗمًٝم٤م، واهلل أقمٚمؿ ٤ماًمّمٖمرى اًمتل ٓ شمقضم٥م ُمٜمٕمً 

َٔ ايتقٜٛض ٚايتُجٌٝ ٚايضعّٛ ايهضت١ْٝٛ ٚغرلٖا ٖا تٓؾض -ٕٓهضات اْغب١ : ]

 [-ع٬ّ َا سضٸَ٘ َٚٓع َٓ٘ٓغب إٍ اٱٜٴ; إس أَض عِٛٝ، «اٱع٬ّ»إٍ  -ٗ ٖشٙ ا٭دٗظ٠

وم٤مًمرؾمقم  ؛ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل سم٤مًمتٗمريؼ سملم هذه إؿمٞم٤م  رة أظمرى: آؾمتدٓل سمٛمحؾ اًمٜمزاع!ُم 

 -اًمٙمرشمقٟمٞم٦م ًمٞم٧ًم يمتّمقير اًمٗمٞمديق ُمثال

ٚيٛ نإ ٖشا اؾٗاط يٝػ ؾٝ٘ َٔ إٓهضات َجكاٍ سب١ َٔ خضرٍ ؾ٬ ػٛط : ]

أٚ  «ايؿٝزٜٛ إًٗٞ»أٚ  «إًٗٞ» -إسا أتٞ ا٭َض َٔ باب٘-ٜغ٢ُ  ْغبت٘ إٍ )اٱع٬ّ(، ٚيهٔ

 [-، ٚاهلل إغتعإ«ايًٗٛ إباح»ؾإٕ أقٌ َا ؾٝٗا عٓز سيو أْٗا َٔ  ;ٚمٖٛا «ا٭ؽضط١ ا١ًٕٝٗ»

سمؾ ومٞمف همػم اًمٚمٝمق اعم٤ٌمح اًمٙمثػم ُمـ اعمّم٤مًمح اًمتل ًمٕمؾ اعم١مًمػ مل يٙمـ  --ُم٤ٌمًمٖم٦م ٓ ختٗمك 

 -ـ ٟمٕمرومٝم٤م اًمٞمقميالطمٔمٝم٤م، وٟمح

قاٍ بإٔ إناٖا٠ اؿاف١ً َٔ ٖشٙ اٯ٫ت أعِٛ َٔ إناٖا٠  اٚيٛ إٔ قا٥ًڄ: ]

 ;ايهإ ن٬َ٘ فشٝشٶ -ايٛاصر ٗ ايٓك- «ايتقٜٛض بايٝز أٚايضعِ»اؿاف١ً َٔ فضر 

 [-ؾزخٛشلا ٗ ايٓك َٔ باب أٍٚ

يمقن اًمتّمقير  غم ظمالومف ومٞمف، أي ذمظُمقًمػ اًمِمٞمخ ذم هذا، وإيمثرون ومٞمام رأج٧ُم قم 

أيمثر ُمْم٤مه٤مًة خلٚمؼ اهلل، سمؾ اًمٙمثػمون ّسطمقا سم٠مهنؿ ٓ يرون ومٞمف ُمٕمٜمك اعمْم٤مه٤مة،  قياًمٗمقشمقهمراذم واًمٗمٞمد

 -واهلل أقمٚمؿ

ققز بـ)ايقٛص٠( إاْع١ َٔ رخٍٛ  َٚٔ إتؿل عًٝ٘ بٌ اؾُٝع إٔ ايضعٍٛ : ]

 [-٢ فٓعٗا ايٛاصر ٗ باقٞ ايٓقٛلعًا٥٬ٕه١ ْؿػ )ايقٛص٠( إتٛعز 
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، وٓ أريد   م سم٤مًم٘مقل إن اًمٗم٤مقمؾ )ُمًتٕمٛمؾ اًمٙمٛمرا ىمد يٛمٙمـ ًمٚمٛمخ٤مًمػ أن  ٞمد قمـ هذا اعًمزا

را أن طمتك ٓ ختتٚمط إًمٗم٤مظ( هق ٟم٤مىِمٌؾ ًمٚمّمقرة هٜم٤م وًمٞمس ُمّمّقرً  ، يمام ّسح يمثػمون اأن أؾمّٛمٞمف ُمّمق 

طمٌٌس ًمٚمٔمّؾ وطمٗمٌظ ٟٓمٕمٙم٤مس اًمّمقرة قمغم اجلدران ُمٜمٝمؿ سم٠منف ًمٞمس ومٕمَؾ شمّمقيٍر سمؾ هق ٟم٘مٌؾ و

: اًمٗمٕمؾ ًمٞمس شمّمقي ل ، ًمٙمـ قمٜمدُم٤م خترج قمغم اًمقر. ُمثال ومٝما رً اعمخّمقص٦م وٟمحق ذًمؽ، واذا ىم٤مًمقا

ر ذم ًمٖمتٜم٤م واؾمتٕمامًمٜم٤م أن( هق ٟم٤مىِماٌؾ لذه صقرٌة، ٕهن٤م صقرُة ومالٍن ُمثاًل  ، ًمٙمـ ُمًتٕمٛمؾ اًمٙمٛمرا )اعمّمق 

ك اًمذي ومٝمٛمٜم٤م ُمـ إطم٤مدي٨م اًمنميٗم٦م أنف اعم٘مّمقد سم٤مًمذم واًمققمٞمد، واهلل اًمّمقرة، ومل يّمٜمٕمٝم٤م سم٤معمٕمٜم

 -أقمٚمؿ

؛ احملض١َ «ايقٛص»ع٢ً رخٍٛ َا ٜعضض ٗ ٖشٙ ا٭دٗظ٠ ٗ  «ايعكٌ»ٗ ر٫ي١ : ]

َٶؾإسا  ٛٸص بايٝز قض ٛٸص باٯي١ َباسٶ اؾضٸقٓا بٌ ايقٛص ; ؾذعًٓا إق أَضإ باط٬ٕ:  يًظّ اٚإق

ب٬ ريٌٝ; ؾإٕ ايتؿضٜل  ا، ٚيهإ ٖشا تؿضٜكڄآْا بشيو ْهٕٛ قز ؾضقٓا بٌ إتُاثًٌ  ؽضعٶأا٭ٍٚ: 

ٟڈ ٫ تأثرل ي٘ ع٢ً اؿهِ ـٺ طضر  [-ٖٓا بهٕٛ ٖشا بـ)ايٝز( ٖٚشا بـ)اٯي١( تؿضٜل بٛف

. ٓ سمٙمقن هذا سم٤مًمٞمد وهذا سم٤مًٔم٦م، سمؾ سمٙمقن هذا ومٞمف ُمٕمٜمك اًمتّمقير وهق   اعمخ٤مًمُػ ومر 

 -تْمٛمـ ًمٚمٛمْم٤مه٤مة واخلٚمِؼ يمخٚمؼ اهلل شمٕم٤ممم، وأظمر ًمٞمس ومٞمف ذًمؽاعم

 [-أؽز َناٖا٠ ـًل اهلل تعاٍ : ايتقٜٛض]

 -واوٌح أن اعمخ٤مًمػ يٜم٤مزع ذم ذًمؽ، وسمٜمك قمغم ُمٜم٤مزقمتف ذم ذًمؽ ظمالومَؽ  

٘، أٜغض َٔ ايتقٜٛض بايٝز ٖا دعٌ عا١َ ايٓاؼ ٜؿعًْٛ: ايتقٜٛض باٯي١ ]

 [-ع٢ً اـٛال اَكقٛصٶ اٚنإ عابكڄ

ُمـ اًمتّمقير سم٤مًمٞمد ٕنف أي  اا ووم٤ًمدً قير سم٤مًٔم٦م أقمٔمؿ أي ذ  طم٤مصؾ هذا اًمقضمف شم٘مرير أن اًمتّم 

اًمتّمقير سم٤مًٔم٦م ؾمٝمؾ ُمٞمّنٌ ًمٕم٤مُم٦م اًمٜم٤مس، وهذا اؾمتدٓل قمجٞم٥ٌم، ٕنٜم٤م ًمق ىمررٟم٤م أنف ُمنموٌع ومال شم٠مثػم 

 -ًمٙمؾ ُم٤م ذيمره، ومت٠مُمؾ!!

 [-أخڀض َٔ ْاس١ٝ اْتؾاص إٓهضات بهجض٠ بغبب٘ : ايتقٜٛض باٯي١]

هذا صحٞمح ذم ٟمٗمًف، ًمٙمـ إٟمام ضم٤م  اخلٓمر ُمـ أُمٍر ظم٤مرضمّل، وم٤معمخ٤مًمػ ًمؽ ي٘مقل: اًمتّمقير  

م إذا اؾمتٕمٛمؾ ذم ُمٜمٙمرُم٤ٌمح ذم ذاشمف ُمـ ضمٝم٦م يمقٟمف ًمٞمس داظمال ذم اًمتّمقير اعمٜمٝمل قمٜمف  ،اًمخ --، ًمٙمٜمف طمرا

 -اجلٛمٞمع وهق حمؾ اشمٗم٤م.، ومال إؿمٙم٤مَل يمام وّوحف 

َٚٔ تأٌَ أسهاّ ايؾضٜع١ ٚاْتٛاَٗا مل ٜؾو ؿ١ٛ إٔ ايشٟ سضٸّ تًو ايقٛص : ]

 [-ٖشٙ ايقٛص اسضٸّ أٜنٶ
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)ًمٞمس  ٤م هذا اًمتّمقير، ًمٙمٜمف ًمٞم٤ًم هم٤مًمًٌ هذه دقمقى، وىمّم٤مراه٤م أن ُيًٚم ؿ سمقضمقد وم٤ًمد ذم 

ؾ ومٞمف يمام ٤مظم٤مًمّم٤م أو راضمحً  اواًمنميٕم٦م ٓ نّرم إٓ ُم٤م يم٤من وم٤ًمدً ( قمغم اعمّمٚمح٦م اًمتل ومٞمف، ٤مراضمحً  ، أو يٗمّم 

 -ي٘مقًمف اعمخ٤مًمُػ 

اعتعُا٫ت َٚؿاعز ٖشٙ ايتقاٜٚض ٗ ٖشا ايٛقت ٖٛ ْؿػ اعتعُا٫ت َٚؿاعز : ]

 [-ايتقاٜٚض ٗ ايغابل

ـ شمٕمٚمٞمؼ اًمّمقر واعمخ٤مًمػ ي٘مقل: ُمـ أضمؾ ذًمؽ هنك اجلٛمٞمع قم، اهذا صحٞمح وىمقّي ضمدً  

وشمٕمٔمٞمٛمٝم٤م وٓ ؾمٞمام إن يم٤مٟم٧م ًمٚمٕمٔمام  واًمزقمام  وُم٤م ؿم٤مسمف، ُمراقم٤مًة لذا اعمٕمٜمك، طمٗمٔم٤م جلٜم٤مب اًمتقطمٞمد، 

ٕهنؿ  ؛وًمٙمقهن٤م وؾمٞمٚم٦م إمم اًمنمك، ومرضمع إُمر قمٜمدهؿ إمم اًمٜمٝمل قمـ اًمتٕمٚمٞمؼ واًمتٕمٔمٞمؿ ل٤م ٓ ًمذاهت٤م

 -رأوه٤م ًمٞم٧ًم صقرة سم٤معمٕمٜمك اعمٜمٝمل قمٜمف، واهلل أقمٚمؿ

 احملض١َ «ايقٛص»رخٍٛ َا ٜعضض ٗ ٖشٙ ا٭دٗظ٠ ٗ ع٢ً  «ايعضف»ٗ ر٫ي١ : ]

ايٓاؼ تعاصؾٛا ع٢ً تغ١ُٝ َا ٜعضض ٗ ٖشٙ ا٭دٗظ٠ ; ؾإٕ ٖٚشٙ ايز٫ي١  ي٬عت٦ٓاؼ ؾك٘

ٛٸصٶ»ٚزلٛا ايقاْع شلا ، بايقٛص ، ؾٛاؾكت تغُٝتِٗ اؿكٝك١ «اتقٜٛضٶ»، ٚزلٛا ؾعًٗا «اَق

 [-ايؾضع١ٝ ٚايًػ١ٜٛ

 -شإٟمف عمجرد آؾمتئٜم٤مس»واهلل أقمٚمؿ، وىمد اطمؽمس اعم١مًمػ ذم هذا سم٘مقًمف  ،ٓ أثر ًمذًمؽ 

 [-اٯ٫ت سضؾ١ شلا أًٖٗاٖشٙ سضؾ١ شلا أًٖٗا ٗ ايغابل، ٚنشيو  «ايتقٜٛض»: ]

 -٤م هذا، اًمٔم٤مهر أنف ٓ أثر ًمفأجًْم  

ٗ ايغابل ٚصؾعٗا ٚ تعُٛٝٗا ايٛاصر سَ٘ ٗ تٗا عبارإؿاعز إذلتب١ ع٢ً ايقٛص: : ]

ا٭سارٜح َٛدٛر ْٛرلٙ ٗ ٖشٙ ايقٛص إأخٛس٠ بٗشٙ اٯ٫ت، بٌ ٜٚٛدز َٔ َؿاعز ايقٛص ٖشا 

ٔڈ َٔ ا٭طَإ  [-ايّٝٛ َا ٫ ٜٛدز ْٛرلٙ ٗ أٟ طَ

ٔمٞمٛمٝم٤م قمغم اجلٛمٚم٦م هذا يمالم صحٞمح، ًمٙمـ اعمخ٤مًمػ ًمٚمٛم١مًمػ ي٘مقل: ٟمحـ ٟمٛمٜمع شمٕمٚمٞم٘مٝم٤م وشمٕم 

: ومٜمحـ راقمٞمٜم٤م هٜم٤م  --يمام ي٘مقًمف اًمٙمثػمون ُمـ اعمجٞمزيـسمؾ وطمتك آطمتٗم٤مظ ا٤م ًمٚمذيمرى،  اًمخ، ىم٤مًمقا

وضمقد اًمٕمٚم٦م، وراقمٞمٜم٤م وىمقع اعمٗمًدة، ًمٙمـ اًمٙمالم ذم أصؾ نريؿ اًمّمقرة ر  مظمر، ولذا أضمزٟم٤مه٤م 

 -طمٞم٨م يم٤مٟم٧م ذم ظمػم وصالح

ٗا ـًل اهلل; ٭ْٗا ْؿػ خًل اهلل ايقٛص ٫ َناٖا٠ ؾٝ ؾإٕ قٌٝ: ٚيهٔ ٖشٙ: ]

 [-، ٚإِا ٖٞ ْكٌ يًقٛص٠ اييت خًكٗا يًعبز، غ٬ف ايتقٜٛض بايٝزتعاٍ

 -هٜم٤م ُمٕم٘مد اًمٗمرس ذم فمٜمل، وهق قمٛمدة اعمخ٤مًمػ 
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إٔ ٖشا ًٜظّ َٓ٘ إٔ تباح  طٗ ايضر ع٢ً اعذلاض اجملٝظٜٔ ايغابلص ايٛد٘ ايجايح: ]

ٛٸص ٚ  [-ٜكٍٛ بٗشا ا، ٚ ٫ أٚٔ قا٥ًڄ«فغ١ُ»ؽضز ايقٛص٠ ث٬ث١ٝ ا٭بعار اٯ٫ت اييت تق

 -هذا اًمقضمف ىمقّي، وٓ أقمرف يمٞمػ رد اعمجٞمزيـ قمٚمٞمف 

ايؿضم بٌ ايتقٜٛض بايٝز ٚايتقٜٛض باٯي١ نايؿضم بٌ ْكٌ ايٛثا٥ل بايٝز : ]

 [-ؾتٓغب ٗ اٯي١ يقاْعٗا ٖٚٛ اهلل; ٚتقٜٛضٖا باٯي١، ؾا٭ٍٚ تٓغب ايهتاب١ إيٝ٘ رٕٚ ايجاْٞ

هذا ىم٤مًمف اًمِمٞمخ اسمـ قمثٞمٛملم وهمػمه ُمـ اعمجٞمزيـ، وهق ُمتٗمؼ ُمع ىمقلؿ إن اًمّمقرة  

ومٞم٦م  ًمٞمس ومٞمف اعمْم٤مه٤مة اعمجٕمقًم٦م قمٚم٦م ًمٚمتحريؿ، ٕنف ًمٞمس ومٞمٝم٤م إسمداع  ,واًمٗمٞمديقا أووح,اًمٗمقشمقهمرا

 -ؿوصٜمع وشمّمقيٌر وظمٚمٌؼ، و ت٤مج إمم شم٠مُمؾ أيمثر، وم٤مهلل أقمٚم

طٜعين إٔ ايؿضم بُٝٓٗا نايؿضم بٌ ْكٌ ايٛثا٥ل بايٝز ٚبٌ تقٜٛضٖاص ٖشا : ]

ٜٓتكض بتقٜٛض ايتُاثٌٝ ٚايضعّٛ ايٝز١ٜٚ، ؾإْ٘ يٛ فٛصٖا بآي١ ايتقٜٛض ؾإٕ سيو راخٌ ٗ 

َٚع سيو ٜكاٍ ؾٝ٘ َا قٌٝ ٗ ٖشا إٕ ٖشٙ ايضعّٛ ٫ تٓغب إيٝ٘ بٌ تٓغب ، تقٜٛض سٚات ا٭صٚاح

ِٷ بؿعً٘ ٖشا ست٢ عٓز َٔ أداط ايتقٜٛض، فاْعٗا ٚصازلٗا ا٭ٍٚ إٍ ٛٸص آث  -[ٚإق

اعمخ٤مًمٗمقن يًّٚمٛمقن سمقضمقد اعمْم٤مه٤مة ومٞمٝم٤م، وًمٞمس ًمٚمٞمد أو أًم٦م شم٠مثػم ذم احلٙمؿ، إٟمام اًمٙمالم ذم  

 -ُمٕمٜمك اعمْم٤مه٤مة واخلٚمؼ واًمتّمقير

ف ٖٛ ٗ سكٝكتٗا َٛاؾك١ عٓز بعض أٌٖ ايعض «ايعهػ»بـ «ايقٛص٠»تغ١ُٝ : ]

، ؾإٕ ايعهػ َٔ اْعهاؼ ايقٛص٠ ٚاْڀباعٗا بٛاعڀ١ اٯي١، ٖٚشا َع٢ٓ إناٖا٠ «إناٖا٠»ٕع٢ٓ 

 [-ؾٗٛ فٓع ايٓٛرل ٚإجٌٝ

ٚمّمقرة واٟمٕمٙم٤مس ل٤م سمؾ ُمرادهؿ أهن٤م ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٕمٜمك اًمتّمقير واخلٚمؼ، وأهن٤م جمرد ٟم٘مؾ ًم 

 -ؿ، واعم١مًمػ مل ي٘مرره سمِمٙمؾ دىمٞمؼ ومت٠مُمؾ!!هذا شم٘مرير ىمقل ؛اًمخ وطمٌٌس ًمٔمٚمٝم٤م--

ٛٸص»َٔ صأ٣ فٛصت٘ ٗ إضآ٠ ٫ ٜكاٍ ي٘ : ] ، «اتقٜٛضٶ»٫ٚ ٜغ٢ُ ٖشا ايعٌُ  «ف

 [-غ٬ف ٖشٙ اٯ٫ت

ًمٙمـ ي٘م٤مل ًمّمقرشمف ذم اعمرمة: صقرة، وهذا يتداومع ُمع يمالم اعم١مًمػ اًم٤ًمسمؼ ذم إًمزاُمف  

 -ٓ حمٞمد قمٜمف!!، ٕن ُم٘متْم٤مه إُمٙم٤من قمدم اًمتالزم سملم اًمّمقرة واًمتّمقير ًمٚمٛمخ٤مًمٗملم طملم ىم٤مل إٟمف إًمزام

، «ايقٛص»ٜٓڀبل ع٢ً ٖشٙ  «ايعضف»ٚ «ايًػ١»ٚ «ايؾضع»ٗ  «ايقٛص٠»َغ٢ُ : ]

، ؾهٝـ ٚقز اتؿكت -ٚيٛ خايؿتٗا اؿكٝك١ ايًػ١ٜٛ ٚايعضؾ١ٝ-ٚاؿهِ تابع يًشكٝك١ ايؾضع١ٝ 

 [-؟اؿكا٥ل ايج٬خ
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رً يم  ، هذا سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد، واعمٜم٤مزع ي٘مقل إن احل٘مٞم٘م٦م اًمنمقمٞم٦م ًمٚمّمقرة اعمحرُم٦م ٓ اام شم٘مدم ُمرا

 -شمٜمٓمٌؼ قمغم هذا اًمتّمقير اًمٗمقشمق واًمٗمٞمديق، وم٤مهلل أقمٚمؿ

ٌ »بــزأْا َؾــضٚع  : ] باعــِ  «فًــ١ يٮطؿــاٍ إغــًُ

 [-١ صعّٛ ا٭ؽدال، ٚدا٤ َٔ ْجل ب٘ ٚبزٜٓ٘ ٜعذلض عًٝٓا َٔ دٗ«أص٣ٚ»

واوح سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم هذا أنف ي٠ًمل قمـ اًمرؾمؿ، ٕن ًمٗمظ رؾمؿ ذم ًمٖمتٜم٤م اًمٞمقم ُمٕمروف، وهق همػم  

 -اًمتّمقير، واهلل أقمٚمؿ

 

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 سم٘مٞم٧م سمْمع ُمالطمٔم٤مت أطم٧ٌٌم أن أؾمجٚمٝم٤م: 

وٟمحاقه، واًمثالصما٦م اًمتٗمًاػمات اًمتال  شًمٗمٞمديق اعؾمالُملا»طمقل يمالُمف قمغم شمًٛمٞم٦م  :اعمالطمٔم٦م إومم *

ذيمره٤م ذم اًمدًمٞمؾ إول، ورأجال أن يمالُماف ومٞماف شمٙمٚماػ وإضمحا٤مف، وأناف ًماٞمس هٜما٤مك سمدقما٦ٌم وٓ ر ، واحلاؼ 

 إمم اًمٜمًاا٦ٌم ُمٕمٜمااك قمااغم هاال وٟمحااقه شاعؾمااالُمل اًمٗمٞمااديق»و شاعؾمااالُمل نميطااًماا» شمًااٛمٞم٦م أن ,اهلل ؿماا٤م  إن,

: اعمٜمًاااقُب إمم اعؾماااالم، أو ,اًمٜمًااا٦ٌم يااا٤م ُ  مظماااره ذم اعمِماااددة واًمٞمااا٤م , شلاعؾماااالُم» ومٛمٕمٜماااك ؛اعؾماااالم أهاااؾ

 ُمالسمس ًمإلؾمالم، أي قمغم شم٘مدير ُمْما٤مٍف، يم٠مهاؾ اعؾماالم أو قمّما
ٍ
ر اعؾماالم، وقمٚماامُ  اًمٚمٖما٦م ي٘مقًماقن: ار 

ضِماااد هاااذا يمثاااػما ذم احااا٤ميض واحلااا٤مض، يم٘ماااقلؿ: ؿمااا٤مقمٌر ضمااا٤مهكّم، وؿمااا٤مقمر وىماااد وُ  -اعوااا٤موم٦م ٕد  ُمالسمًااا٦م-

ر اعؾمااااالم، اٍمه٤م، واعؾمااااالُمل اعمٜمًااااقب إمم قمّماااااوم٤مجلاااا٤مهكّم اعمٜمًااااقب إمم زُمااااـ اجل٤مهٚمٞماااا٦م وقماااا ؛إؾمااااالُمّل 

 شإظمٓماَؾ »٤م إمم أهؾ اعؾمالم أي اعمًٚمٛملم، وُيٕمَرف ُمٕمٜمك ذًماؽ سم٤معمالسمًا٤مت، طمتاك إهناؿ يّماٜمّٗمقن وأطمٞم٤مٟمً 

ّ ، ومٝماذا وأُمث٤مًماف اعم٘مّماقد سم٤مًمٜمًاٌ ٦م ومٞماف: اًمٜمًا٦ٌم إمم ُمثال ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِمإمرا  اعؾماالُمٞملم، وُمٕمٚماقم أناف ٟمٍماا

 اًمٕمٍم واعمرطمٚم٦م اًمزُمٜمٞم٦م-- وهٙمذا أُمثٚم٦م يمثػمة-

نميط أو اًمٗمٞماااديق هٜمااا٤م إمم اعؾماااالم هااا٤م ٓ يًاااتدقمل يماااؾ هاااذه اًمتٗمًاااػمات اًمثالصمااا٦م اوم٤محل٤مصاااؾ أن ٟمًااا٦ٌم اًمااا

 اًمتل ذيمره٤م اعم١مًمػ، وهل ذم ٟمٔمري شمٙمٚمػ وشمٕمّٛمؼ همػم حمٛمقد-

ٟمًاااا٦ٌم ٓ همٌاااا٤مر قمٚمٞمٝماااا٤م وٓ  شاًمٗمٞمااااديق»حاااارك وهااااذه اًمٜمًاااا٦ٌم قمٜمااااد اعمجٞماااازيـ ًمٚمتّمااااقير اًمٗمقشمااااقهمراذم واعمت

وم٢مهنؿ ي٘مّمدون ُمٕمٜمك صحٞمح٤م، وهق أهن٤م ُمٜمًقسم٦م إمم أهاؾ اعؾماالم اعمٚمتازُملم سماديـ اعؾماالم  ؛شمٜم٤مىمض ومٞمٝم٤م

 واعمتح٤مؿملم قمام خي٤مًمٗمف، أُم٤م ٟمٗمس طمٙمؿ اًمتّمقير ومٝمق حمؾ اًمٜمزاع سملم اعم١مًمػ وسمٞمٜمٝمؿ-!!

سماؾ ًمٜمٌاذوه٤م  ,إمم اعؾماالم,٤م أىماروا هاذه اًمٜمًا٦ٌم ومٝمؿ ًمق أىمروا ُمٕمؽ سمتحريؿ اًمتّمقير سمدون اؾمتثٜم٤م ، ح

 ورومْمقه٤م-! واهلل أقمٚمؿ-
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ٌُّ اعمالطمٔم٦م اًمث٤مٟمٞما٦م * ٗمال وم ؛ف: طماقل ُما٤م ذيماره ذم اًمادًمٞمؾ اًمٕما٤مذ، وذم هماػم ُمقواع ُماـ اًمٙماالم قماغم اًمتِما

وَمااؼ قمٚمٞمااف، وهاااق: يمااقن اؾمااتٕمامل هااذه إضمٝماازة ًمٚمتّماااقير واًمٕماارض ُمااـ اًمتِمااٌف، ومااا٢من  يمالُمااف ر  ىمااد ٓ يقا

ي٘مااقل: ٓ  ,ذي جيٞمااز هااذا اًمٜمااقع ُمااـ اًمتّمااقير وياارى أنااف همااػم داظمااؾ ذم اًمتّمااقير اعمٜمٝمااّل قمٜماافاًماا,اعمخاا٤مًمػ 

ٌّف هٜمااا٤م!! سماااؾ هاااذا ُماااـ اعم٤ٌمطمااا٤مت ذم أُماااقر دٟمٞمااا٤م اًمٜمااا٤مس واعمٕمااا٤مش واًمّماااٜم٤مئع واًمتّمااا روم٤مت اًمٕم٤مديااا٦م اًمتااال اشمِمااا

هماااػم يِماااؽمك ومٞمٝمااا٤م اعمااا١مُمـ واًمٙمااا٤مومر وشم١مظماااذ قماااـ أي أطماااٍد، يمّماااٜم٤مقم٦م اًمًاااالح وإدوات اعم٤ٌمطمااا٦م واًمٜم٤مومٕمااا٦م و

 ذًمؽ ه٤م ٓ ُ َم--!

-- اًمٜماازاع سمٛمحااؾ اؾمااتدٌٓل  ,اؾمااتدٓٓشمف ُمااـ أظماارى يمٛمقاوااع,واحل٤مصااؾ أن يمااالم اعم١مًمااػ ومٞمااف أجْماا٤م 

ؿ ًماااذًمؽ سمتحاااري ٤مٕن اعمخااا٤مًمػ ًماااق أىمااار  ُمٕماااؽ سمتحاااريؿ هاااذا اًمتّماااقير ومٓشماااف، ٕىمااار  ُمٕماااؽ شمًٌٕمااا؛ أقمٚماااؿ واهلل

ٌّف اؿ طمٞمٜمئٍذ-أأظمذه٤م قمـ اًمٖمرب، وؾمُٝمَؾ اًم٘مقل   هن٤م ُمـ اًمتِم

سمٞماا٤من ُمٗم٤مؾمااد هااذه إضمٝماازة، وُمٕمااف : ذم يمالُمااف قمااـ اعمّماا٤مًمح واعمٗم٤مؾمااد، أـمٜماا٥م ذم اعمالطمٔماا٦م اًمث٤مًمثاا٦م *

ٌّتٜم٤م اهلل وإي٤مه قمغم ديٜمف احلؼ، وهق ياتٙمٚمؿ قماـ  طمؼ واًمٗمٞماديق ذم طمٞما٤مة اًمٜما٤مس،  شاًمتٚمٗمزياقن»سم٤مرك اهلل ومٞمف، وصم

أي وم٤مئاادة لاا٤م، طمتااك ضمٕمااؾ  غ ىمٚمااٞمال ذم ٟمٗماالويمالُمااف صااحٞمح ذم  اجلٛمٚماا٦م وُماامن سم٤محلٙمٛماا٦م ٓ ؿمااؽ، ًمٙمٜمااف سماا٤مًمَ 

ىمّم٤مرى ُم٤م ومٞمٝم٤م أن شمٙمقن ُمـ اًمٚمٝمق اًمذي ٓ وم٤مئدة ومٞماف ًماق ضما٤مزْت!! وًمٕمٚماف مل يٙماـ اـمٚماع سمِماٙمؾ شما٤مّم قماغم ُما٤م 

ئاااد اًمتااال اـمٚمٕمٜمااا٤م ٟمحاااـ قمٚمٞمٝمااا٤م اًمٞماااقم ذم قمٛمٚمٜمااا٤م اًمٕمًاااٙمري واجلٝمااا٤مدي  اًمًاااٞم٤مد وذم اًمااادقمقة وومٞمٝمااا٤م ُماااـ اًمٗمقا

 واًمتٕمٚمٞمؿ-

يمٚماف سمادون واقاسمط أصاال يماام هاق ُمٕماروف ُمًاٚم ؿ  فًماقن سمحٚماواعمجٞمزون لذا اًمٜمقع ُمـ اًمتّماقير ٓ ي٘مق

- سمااااؾ  ّرُمااااقن اؾمااااتٕمامٓشمف اًمتاااال اطمتااااقت قمااااغم ؾماااا٥ٌم مظماااار ًمٚمتحااااريؿ، و ّرُمااااقن ُماااا٤م يماااا٤من ُمٜمٝماااا٤م -ٓ يٚمتااااٌس

اًماااخ  سمااادون أن ي٘م٤مسمٚمٝمااا٤م ُمّماااٚمح٦م راضمحااا٦م-- ُمًاااتٕمٛمال ًمٚمحااارام وذم اعومًااا٤مد وذريٕمااا٦ًم إمم اًمٗمًااا٤مد واعومًااا٤مد

 وهمػمه- شاسمـ قمثٞمٛملم» يمالُمٝمؿ وشمٗمّمٞمٚمٝمؿ يمام يٗمّّمٚمف اًمِمٞمخ

 ومال يرد قمٚمٞمٝمؿ يمالم اعم١مًمػ ذم اعمٗم٤مؾمد واًمذرائع، واهلل أقمٚمؿ-

سمٕم٦م * طمقل ُم٤م ذيمره ذم اًمدًمٞمؾ إظمػم وهق اشم٘م٤م  اًمِمٌٝم٤مت، وفم٤مهر يمالُمف وصٜمٞمٕمف ذم  :اعمالطمٔم٦م اًمرا

ٚمااديـ ضمٕمٚمااف ُمااـ إدًماا٦م، أنااف  ٛمٚمااف قمااغم اًمقضمااقب، وًمٙمااـ يمااالم ؾماا٤مئر اًمٗم٘مٝماا٤م  ظمالومااف، وهااق أن آؾمااتؼما  ًم

سمؽمك اًمِمٌٝم٤مت وُم٤ٌمقمدهت٤م ُمًاتح٥م  ُمرهّما٥ٌم ومٞماف، وهاق درضما٦م اعمت٘مالم، وٓ يٗمتاك سماف، سمٛمٕمٜماك أناف ًماٞمس ومتاقى 

 وإٟمام هق ٟمّمٞمح٦م وإرؿم٤مٌد إمم اًمقرِع وآطمتٞم٤مط-واهلل أقمٚمؿ-

وسمٕم٤ٌمرة أظمرى يذيمره٤م سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤م : أن اًمٕم٤مُم٦م ٓ ُنَٛمؾ قماغم اًماقرع وشمارك اًمِماٌٝم٤مت، سماؾ يٜمادسمقن إمم 

ُمااا٤م  ,واهلل أقمٚماااؿ,ام طمٞمااا٨م يتٕمٚماااؼ إُمااار سماااام شمٕماااّؿ سماااف اًمٌٚماااقى وسماااام يِماااؼ اًمتحااارز  ُمٜماااف، وُمثٚماااف ذًماااؽ، وٓ ؾماااٞم
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ٜمااا٤م يااارضمح اًمٗم٘مٞماااف شمٜم٤مزقماااف ُمقضِمااا٥م اًمِماااٌٝم٦م ُماااـ ضمٝمااا٦م، واعمّماااٚمح٦م اًمٙمٌاااػمة اًمٔمااا٤مهرة ومٞماااف ُماااـ ضمٝمااا٦م أظمااارى، ومٝم

 ٕن ُم٘م٤مسمٚمٝم٤م ؿمٌٝم٦ٌم- ,واهلل أقمٚمؿ,اعمّمٚمح٦م اًمٙمٌػمة 

وٟمرشمٙمااا٥م ُمٗمًااادة قمرومٜم٤مهااا٤م ون٘م٘مٜم٤مهااا٤م، وهااال ُمّماااٚمح٦م  وماااال ٟماااؽمك ُمّماااٚمح٦م يمٌاااػمة قمرومٜم٤مهااا٤م ون٘م٘مٜم٤مهااا٤م،

 ًمٞم٧ًْم ظم٤مص٦م، ُمـ أضمؾ اًمِمٌٝم٦م، واهلل أقمٚمؿ- ,ًمإلؾمالم وأهٚمف وٚم٦م,قم٤مُم٦م 

 هذا ومٞمام يتٕمٚمؼ سمٙمالُمف قمـ اًمِمٌٝم٦م وم٘مط، وهق اًمدًمٞمؾ إظمػم اًمذي ذيمره-

 وًمٙمـ: 

 إمم ٟمااا٤مأذ ُمالطمٔمااا٤مت ُماااـ ومٞماااف ُمااا٤م سمٕماااض قماااغم–: احلاااؼ ي٘مااا٤مل أن ُمٌحثاااف ويمالُماااف اعمالطمٔماا٦م اخل٤مُمًااا٦م *

ًمااا٦م، هم٤ميااا٦م ذم ,أيمثرهااا٤م  وم٘ماااد ؛ُمٕماااف خمتٚمٗمااا٤م اعٟمًااا٤من سم٘مااال إن وطمتاااك ًمٚم٘مٚمااا٥م، واعومااازاع اعزقمااا٤مج وسمااا٤مًمغ اجلزا

٤مطمااا٦م لاااذه اعسم ومتااا٤موى ُماااع وُمِماااٞمٜم٤م ًمألؾماااػ، اًمتٞمااا٤مر همٚمٌٜمااا٤م ىماااد رسماااام وٟمحاااـ يمثاااػما، ُمٜماااف ؿمخّماااٞم٤م أنااا٤م اؾماااتٗمدُت 

ع ُمااااااـ اًمتّمااااااقير ُمٓمٚم٘ماااااا٤م، واعسم٤مطماااااا٦م ًمٚمرؾمااااااقم اعمتحريماااااا٦م، وأومااااااالم اًمٙمرشمااااااقن وهمااااااػم  شاعؾمااااااالُمٞم٦م» إنااااااقا

 يما٤من ها٤م صِ ٚمُّ ًمٚماتخ وؾم٠مؾمإمك اهلل، ؿما٤م  إن ٕوٓدي اىمتٜم٤مئٝما٤م قماـ ؾما٠مُمتٜمع ,ٟمٗمز قمـ,وإٟمٜمل  -اعؾمالُمٞم٦م-

و٤مقماا٦م ُمااـ أهااؾ اًمٕمٚمااؿ  أومتااك ىمااد أنااف صااحٞمٌح  ،٤مزُم٤مًٟماا ومٞمااف وىمٕمٜماا٤م اًمااذي اًمتقؾمااع ُمااـ هااذا ومٚمٕمااّؾ -- ُمٜمٝماا٤م قمٜماادي

 شٟما٤مس»ُمٜمٝم٤م، وىمد ىماقي سم٘مارا ة ُمٌحا٨م اًمِماٞمخ  سم٢مضم٤مزهت٤م وأنف ٓ سم٠مس ا٤م، وًمٙمـ واهلل يم٤من ذم اًمٜمٗمس ر 

ٌّتٜم٤م اهلل وإي٤مه-  ومرج اهلل قمٜمف وصم

 اؾماتخداُمٜم٤م قماغم ,ًماف ُمارد   ٓ اضماد   واواٌح  أُمارٌ  ذًماؽ ُماـ يا٠ميتَ  طمتك,ومٚمئـ اؾمتٛمررٟم٤م سمح٥ًم ُم٤م ٟمرضّمحف 

ائرة، ٤م وماٞمام يٗمٞماد ُماـ اعمّما٤مًمح اًمتال قمرومٜم٤مها٤م، وم٢مٟمٜما٤م ٓسماد أن ٟمحتا٤مط وٟمْماّٞمؼ اًمادوٟمحقمه واًمٗمٞمديق ًمٚمتٚمٗمزيقن

وٓ ؾماااٞمام ذم إؿماااٞم٤م  اعمرؾماااقُم٦م سم٤مًمٞماااد هااا٤م ومٞماااف شمّماااقير وظمٚماااؼ وإسماااداٌع سمالؿماااؽ يم٤مًمرؾماااقم اعمتحريمااا٦م، ُماااع ُمااا٤م 

 اٟمْم٤مف إًمٞمٝم٤م ه٤م ذيمروه ذم أؾم٤ٌمب نريؿ اًمتٛمثٞمؾ، وهمػم ذًمؽ ُمـ سم٘مٞم٦م اعمٗم٤مؾمد--!!

احلاا٤مل ومااقاهلل إن فمااروف  ؛رريـ، قم٤موم٤مٟماا٤م اهلل وإياا٤ميمؿامهللا إٓ أن ٟمْماآمر  ُمااـ سماا٤مب ارشمٙماا٤مب أظمااػ اًمْماا

صااإم٦ٌم ذم واىمٕمٜمااا٤م وجمتٛمٕم٤مشمٜمااا٤م، وأوٓدٟمااا٤م ؿماااٌف حمٌقؾمااالم، وُمٝماااام طمااا٤مول اعمااار  أن يٛمتٜماااع قماااـ سمٕماااض اعمٙماااروه 

٤م ٓ يٓمااا٤م.، ومٌااا٤مهلل أىمٞمٛماااقا اًمٕماااذَر ومااا٢من واًمٗمًااا٤مد صااإُم٥م قمٚمٞماااف ضمااادا، ورسماااام زاد سمااا٤معهمال. واًمتْماااٞمٞمؼ شمْماااٞمٞم٘مً 

ؾمااالم، وُمٕمٚمااقم أنااف ذم ُمثااؾ هااذه احلاا٤مل واهلل صاإم٥ٌم ذم قماا٤ممَلٍ يًااٞمٓمر قمٚمٞمااف قماادّوٟم٤م يمااام أذُت، وٓ دوًماا٦م ًمإل

ُم٤م هٜمققمً   --!٤مإطمقال ُيرظّمُص ذم سمٕمض ُم٤م يم٤من ذم زُمـ اًم٘مقة واًمٖمٚم٦ٌم ًمإلؾمالم حمر 

ٟمًاا٠مل اهلل قمااز وضمااؾ أن يرومااع راياا٦م اعؾمااالم ظمّٗم٤مىماا٦م وي٘مااٞمَؿ ًمٜماا٤م دوًماا٦م اعؾمااالم واًمتقطمٞمااد واًمًااٜم٦م ؿماا٤مخم٦م 

رً  ٌُُد رسمٜم٤م قمز وضمؾ أطمرا  -وأطم٥م وريض يمام أُمَر  اٟمٗمرح ا٤م وٟمٓمٛمئـ ومٞمٝم٤م وٟمٕم

 واهلل اعمًتٕم٤من وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ-



 
1144 

 

 

 وٟمًتٖمٗمر اهلل شمٕم٤ممم وٟمتقب إًمٞمف ُمـ يمؾ ذٟم٥ٍم-

 مهللا إٟم٤م ٟم٠ًمل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م واعمٕم٤موم٤مة اًمدائٛم٦م ذم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م وأظمرة-

 ًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمفوا

 

 أظمقك اعمح٥م

 ـه٧62١رسمٞمع إول 
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ًثم انغًبيخ يف أحكبو »سيخ كزبة يم
 ألثً املنذر انسبػسي «اإليبيخ

 

 [٧62١رسمٞمااع إول  :، ذمٟماا٤مذهٟمٞم٤مسماا٦م قمااـ  اعمٝمااؿ ذم ُمًاا٤مئؾ اعُم٤مُماا٦مىماادم اًمِمااٞمخ لااذا اًمٙمتاا٤مب ]

 

 
 احلٛمد هلل طمؼ محده، واًمّمالة واًمًالم قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمٍد ومخف وصحٌف- 

وسمؾ اًمٖمامُم٦م ذم أطمٙم٤مم »ج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمف هذا اًمٙمت٤مب يّنٟم٤م أن ٟم٘مدم ًمِم٤ٌمب اعؾمالم ودقم٤مشمف واعم

إؾمٝم٤مًُم٤م ذم إصمرا  اعمٙمت٦ٌم اعؾمالُمٞم٦م  ؛ومرج اهلل قمٜمفش أيب اعمٜمذر ؾم٤مُمل اًم٤ًمقمدي»ًمٚمِمٞمخ اعمج٤مهد:  شاعُم٤مُم٦م

اعمٕم٤مسة، وٟمنًما ًمٚمٕمٚمؿ اًمقاضم٥م قمغم اًمٓمٚمٞمٕم٦م اعمٞمٛمقٟم٦م ُٕمتٜم٤م اعمًٚمٛم٦م اعمٌتالة اعمرطمقُم٦م، وزاًدا ًمٚمٓم٤مئٗم٦م 

 ة سم٢مذن اهلل- اعمٜمّمقر

ومٝمق ذم احل٘مٞم٘م٦م  ؛هذا وٟمٜمّقه إمم أن اًمِمٞمخ ىمد ٟم٤مًمف ىمْم٤م  اهلل شمٕم٤ممم سم٤مٕه ىمٌؾ أن يٙمٛمؾ اًمٙمت٤مب

ٟمف  ٟمف، ىمٌؾ أن ي٘مع ذم إه، ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٗمرج قمٜمف وقمـ ؾم٤مئر إظمقا ُمًّقدة شمريمٝم٤م قمٜمد سمٕمض إظمقا

 ٞملم- ُمـ أهى اعمًٚمٛملم ذم ؾمجقن اًمٓمقاهمٞم٧م اعمرشمديـ واًمٞمٝمقد واًمّمٚمٞمٌ

أقم٤مده٤م  شيم٤مسمؾ»ذم اًمٕم٤مصٛم٦م  شاعُم٤مرة اعؾمالُمٞم٦م ذم أومٖم٤مٟمًت٤من»ويم٤من ىمد سمدأ ذم شم٠مخٞمػ اًمٙمت٤مب أج٤مم 

اهلل قم٤مُمرًة سمنميٕم٦م اعؾمالم، صمؿ يم٤من ُمـ ىمدر اهلل ُم٤م يم٤من ُمـ إطمداث واحلرب وآٟمحٞم٤مز، وؾم٤مومر 

 اًمِمٞمخ ويمت٥م سمٕمْمف ذم أؾمٗم٤مره سمرهمؿ صٕمقسم٦م إطمقال- 

ؾمٞمجد ذم اًمٙمت٤مب أؿمٞم٤م  شمريمٝم٤م اًمِمٞمخ سمٞم٤مو٤م ذم ٟمًختف قمغم أن يٙمٛمٚمٝم٤م  وم٢من اًم٘م٤مرئ ؛وُمـ أضمؾ ذًمؽ

ـ  ذًمؽ، وهلل إُمر، ُمثؾ ووع احلقار واًمتٕمٚمٞم٘م٤مت، وشمدىمٞمؼ اًمٜم٘مقل، وإصم٤ٌمت يمثػم  ومٞمام سمٕمد، ومٚمؿ يتً

 ُمـ أرىم٤مم أضمزا  اًمٙمت٥م واًمّمٗمح٤مت ًمٚمٜم٘مقٓت قمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وهمػم ذًمؽ- 

ًمٞم٦م )ه ( ًمٚمدًٓم٦م قمغم أنف ُمقوع ؾمػمضمع إًمٞمف ٙمذا: ؟؟؟؟ ُمثاًل وشمراه يؽمك قمالُم٤مت اؾمتٗمٝم٤مم ُمتقا

 ًمٞمٙمٛمٚمف سم٤مًمٜم٘مؾ أو اًمٕمزو واًمتقصمٞمؼ، أو ٟمحق ذًمؽ- 
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وجيدر أجْم٤م اًمتٜمٌٞمف إمم أن اًمِمٞمخ ٟم٘مؾ اًمٙمثػم ُمـ اًمٜمّمقص ُمـ سمراُم٩م اًمٙمٛمٌٞمقشمر وومٞمٝم٤م أظمٓم٤م  يمثػمة، 

ي٘متف أن ٓ يٕمتٛمد قمغم أنف يم٤من ُمـ ُمٜمٝمجف وـمر ,ُمذايمرٍة ُمٕمف ذم سمذًمؽ يٍمح ؾمٛمٕمُتاف وىمد,وأن٤م أقمرُف 

هذه اًمؼماُم٩م اقمتامًدا هن٤مئٞم٤م يم٤مُمال طمتك ي٘م٤مرهن٤م سم٤مًمٙمت٥م ذم ـمٌٕم٤مهت٤م اعمقصمقىم٦م اعمّمحح٦م، وًمٙمـ طم٤مًم٧م 

 إىمدار دون إمت٤مم ُم٤م أراده، وم٤مىمت٣م اًمتٜمٌٞمف أجْم٤م- 

وىمد رأج٧م سمٕمد اًمتِم٤مور ُمع سمٕمض إظمقا  أن ٟمٜمنم اًمٙمت٤مب يمام هق ووم٤مً  ًمٚمِمٞمخ ورضم٤م  أن جيٕمٚمف اهلل 

ٞمزان طمًٜم٤مشمف، ويٜمٗمع سمام ومٞمف ُمـ اًمٗم٤مئدة اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمتح٘مٞم٘م٤مت اًمٜم٤مدرة واًمٕمرض اعمٛمتع ًمٚمٛم٤ًمئؾ وهمػم ذم ُم

 ذم يمتٌف وسمحقصمف-  ,ومرج اهلل قمٜمف,ذًمؽ ه٤م متّٞمز سمف اًمِمٞمخ 

ٟمف قمغم قمدّو اهلل  واهلَل  ٟم٠ًمل أن يٙمت٥م ًمٚمِمٞمخ أضمره ويرومع ذيمره ويٗمؽ أهه ويٜمٍمه وإظمقا

ـّ قمغم ُم١مًمٗمف سم٤مًمتثٌٞم٧م واًمٗمرج  وقمدّوهؿ، وٟم٠ًمل اهلل قمز وضمؾ ـّ سمحٗمٔم٦م ٟمًخ٦م هذا اًمٙمت٤مب، أن يٛم يمام ُم

ـّ قمٚمٞمٜم٤م وٞمٕم٤م سم٤مًم٘مٌقل، وأن يٜمٗمع سمف ؿم٤ٌمب اعؾمالم ودقم٤مشمف-   اًم٘مري٥م واًمٜمٍم قمغم إقمدا ، وأن يٛم

 

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد

 وصغم اهلل قمغم حمٛمد ومخف وصحٌف وُمـ شمٌٕمف سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ-

 ـه٧62١رسمٞمع إول 
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 ئىل اهجٍش حكى االَضًبو
 طخ انؼزالٍني انؼًٍهنيشيزًان

 

و٤مدى أظمرة  ،وهمػمه شُمٜمؼم اًمتقطمٞمد واجلٝم٤مد» ذم قمغم آٟمؽمٟم٧م اًمٗمتقى ههذ ِمارٟم شمؿ]

 [η سمـ حمٛمقد ًالموطم ،قمٓمٞم٦م اهلل : خ٤من اًمٗم٤موالنِماٞمووىمع قمٚمٞمٝم٤م اًم ،٧62١

 

 
  -واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم مخف وصح٤مسمتف أوٕملم ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

إن اًمٕمدّو اًمّمٚمٞمٌّل اًمٖم٤مزي ًمدي٤مر اعؾمالم ذم اًمٕمرا. ىمد يئَس أن يٖمٚم٥َم اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سمام 

ظمّٞمٌٝمؿ ,٤مـمٞمٜمف ؿماٞمومٚمج٠مت  ،يم٤مٟمقا ذم همرور وأدريمقا أهنؿ ،ًمديف ُمـ ىمقة يمٌػمة وشم٘مٜمٞم٦م وم٤مئ٘م٦م ومخ٦م قمٔمٞمٛم٦م

 ،ٙمر ضمديد قِمامده آؾمتٕم٤مٟم٦م سمِمخّمٞم٤مت وو٤مقم٤مت ُمـ اعمٜم٤موم٘ملم اعمٜمتًٌلم إمم أهؾ اًمًٜم٦مإمم ُم ,اهلل

س ىمقاٍت شمٙمقن أداة ًمف ذم طمرب ؾماٞمًمٞمتٙمئ قمٚمٞمٝمؿ ذم شم٠م ،وسمٕمض وٕمٗم٤م  اعيامن وُمٙمدودي اًمٕمزائؿ

 !ويٌذر اًمٗمتٜم٦م سمٞمٜمٝمؿ واخلالف واًمِم٘م٤م. ،ويٗمّر. ا٤م ؿمٛمؾ أهؾ اًمًٜم٦م ،اعمج٤مهديـ

  -ـم٦م اًمٕمراىمٞملمِمارإمم شمٓمّقع رضم٤مل وؿم٤ٌمب أهؾ اًمًٜم٦م ذم اجلٞمش واًموذًمؽ ُمـ ظمالل اًمدقمقة 

ىمٞم٦م ُمـ ضمٞمش و هل ن٧م ىمٞم٤مدة اعمرشمديـ ُمـ قمٛمال   ؛ـم٦ٍم وهمػممه٤مؿماروُمٕمٚمقٌم أن ىمقات إُمـ اًمٕمرا

واًمٙمؾ سمٕمد ذًمؽ ُم١ممتر سم٠مُمر أُمريٙم٤م ُمِمٛمقل  ،اًمّمٚمٞمٌٞملم ُمـ اًمراومْم٦م واًمٕمٚمامٟمٞملم واًمزٟم٤مدىم٦م اح٤مرىملم

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ژ ٹٹ ،همػم ظم٤مرٍج ذم اجلٛمٚم٦م قمـ إرادهت٤م ،سمرقم٤ميتٝم٤م وهٞمٛمٜمتٝم٤م

  -[]اًمٜم٤ًم  ژڃڃ

ٓ   ,وًمألؾمػ,وىمد وضمَد ه١مٓ  اعمٗمتقٟمقن  لؿ ذم ُم٤م يًٕمقن إًمٞمف  ٤مُمًتٛمًٙمً  ؛ت سمٕمض اًمٕمٚمام ذم ز

وإٟمٜم٤م  !سمِمٌٍف وأوه٤مم ،يٕم٦م اعمٓمٝمرةِمارخم٤مًمٗملم سمذًمؽ احلؼ اًمقاوح اجلكّم اعمت٘مرر سمٜمّمقص اًم ،ُمـ أُمٍر ؿمٜمٞمع

ه زًم٦ًم ؿمٜمٞمٕم٦م هـ صدر ُمٜمف ،ذًمؽ إذ ٟمٜمٙمر ًً  ،وٟمرا  ,ؾم٤مئٚملم اهلل شمٕم٤ممم  ،وظمٞم٤مٟم٦م هلل وًمديٜمف اوإوم٤ًمدً  ٤مأو شمٚمٌٞم

  -الداي٦َم ًمٚمّمقاب ,عمـ أظمٓم٠م 



 
1148 

 

 

وصح٤مسمتف  أهؾ احلؼ وأت٤ٌمع اًمٜمٌّل  ،أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ؛وم٢مٟمٜم٤م ٟمدقمق اعمًٚمٛملم ُمـ أهٚمٜم٤م ذم اًمٕمرا.

  -ئ٦م وشمٚمؽ اًمدقمقات اًمْم٤مًم٦مإمم احلذر ُمـ هذه اًمٗمت٤موى اخل٤مـم ؛إظمٞم٤مر

ىمٞملم ن٧م دوًم٦م اًمردة هذهِماروٟمٌلّم أن اًمتجٜمّد ذم اجلٞمش واًم اف اًمٕمدّو ؿمارون٧م إ ،ـم٦م اًمٕمرا

ٌم هٜمقع ؛اًمّمٚمٞمٌّل  سمؾ هق يمٗمر وردة ذم سمٕمض  ،سمؾ هق ؾمٌٞمؾ إمم اًمٙمٗمر واًمردة ،وعِمارهمػُم ُم ،هق طمرا

ٺ ٺ ٺ ٿ ژ ٹٹ ،عقم٤مٟمتٝمؿ ًمٚمّمٚمٞمٌٞملم ومتٙمٞمٜمٝمؿ إي٤مهؿ ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم ،صقره

أن خيتٚمػ ومٞمف اًمٕمٚمام   ,أصقل اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مفْماك سمٛم٘مت,وإن هذا إُمر ه٤م ٓ يٜمٌٖمل  --[]اح٤مئدة ژڤٿٿ

  -وٓ يتٜم٤مزع ومٞمف اًمٗم٘مٝم٤م 

 : ُمٜمٝم٤م ،ًمقضمقه قمديدة ؿمديدة اًمقوقح

ة ًمٌٚمد اعؾمالم ٧ ( أن هذه ُمٜم٤مىمْم٦م ًمٚمقاضم٥م اعمتٕملّم اًمذي هق ضمٝم٤مد اًمٙمٗم٤مر اًمّمٚمٞمٌٞملم اًمٖمزا

وأوع اًمٕمٚمام  قمغم وضمقب ذًمؽ قمغم إقمٞم٤من ذم  ،وم٢من اهلل أُمر اعمًٚمٛملم سم٘مت٤ملؿ ،ـ اعمقاًملم لؿواعمرشمدي

ومٙمٞمػ يؽمك اعمًٚمؿ هذا  --اًمتل شمتًع سمح٥ًم احل٤مضم٦م طمتك نّمؾ اًمٙمٗم٤مي٦م ،اًمدائرة اًمْمٞم٘م٦م اًم٘مري٦ٌم

احلٙمقُم٦م  وهق ضمٞمش ،سمؾ ي٠ميت سمٜم٘مٞمْمف ويٙمتت٥ُم ذم ضمٞمش اًمٙمٗم٤مر ،وٓ يٙمتٗمل سمذًمؽ ،اًمٗمرض اعمتٕملم قمٚمٞمف

ًمٞم٦م ًمٚمّمٚمٞمٌٞملم اًمٕمٛمٞمٚم٦م لؿ اًمتل هل ظمٚمٞمط ُمِم١موم ُمـ أنقاع اًمٙمٗمر  ،اًمراومْمٞم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م ؛اعمرشمدة اعمقا

و ٛمؾ ًمقا ه٤م ويداومع  ،ي٠ممتر سم٠مُمره٤م ،ـمتٝم٤مؿمارومٞمٙمقن ضمٜمدي٤م ذم ضمٞمِمٝم٤م و ،واًمزٟمدىم٦م واعمرو. ُمـ اًمديـ

 ،وقمٝمؿِمارت ُمـ أضمؾ ٟمج٤مح ُماًمٙمٗم٤مر و ٛمٞمٝمؿ ويتٕمرض ًمٚمٛمقّمار ويٜم ،وقمٝم٤م وأهداومٝم٤مِمارقمٜمٝم٤م وقمـ ُم

ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پژ ٹٹ

  -[]اح٤مئدة ژڤٹ ڤ

ىمٞم٦مِمار( أن اًمتجٜمّد ذم ىمقات اجلٞمش واًم2 أن ي٘مػ  ,وٓ حم٤مًم٦م طمتاًم ,ُمـ اعمتجٜم د ْمال ي٘مت ؛ـم٦م اًمٕمرا

ٟمف اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل اعمداومٕملم قمـ اًمديـ واًمٕمرض وإرض ومٕملم راي٦م ٓ إ  اًمرا  ،ذم وضمف إظمقا

حم٤مرسم٤م ُمٕمٝمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم  ،ُمٙمّثرا ًمًقادهؿ ذم أىمؾ إطمقال ،وأن ي٘م٤مشمٚمٝمؿ وهق ذم صػ اًمٙمٗم٤مر ،إٓ اهلل

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ژ ٹٹ !ذم أطمقال أظمرى

ٱ ژ ٹٹو ،[]اًمٜم٤ًم  ژک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں

  --[]اعمٛمتحٜم٦م ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ڌ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

وع ِماروإوم٤ًمد ُم ،ؾمٌٞمؾ إمم اًمتٚمٌٞمس قمغم اعمًٚمٛملم واًمّمّد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم ؛( أن هذا اًمتجٜمّد1

ەئ وئ وئ ۇئۇئ ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،وسم٨ّم اًمٗمتٜم٦م سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٜم٤مس ،واًمٓمٕمـ ذم اعمج٤مهديـ ،اجلٝم٤مد
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  -[]اح٤مئدة ژۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی

ٍد يمٗمرة ومً٘م٦م ومجرة٠ممتؾماٞم ؛( أن اعمتجٜمّد ذم هذه اًم٘مقات اخلٌٞمث٦م6 ًٛمع اًمٙمٗمر ذم يمثػم ؾماٞمو ،ر سم٠مُمر ىمقا

 ٹٹ ،أو قمغم أجدي اًمراومْم٦م واًمٕمٚمامٟمٞملم ،ؽمسّمك قمغم أجدي اًمٜمّم٤مرى وأوًمٞم٤مئٝمؿؾماٞمو ،ُمـ إطمٞم٤من

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب خب مب ىب يب ژ

 -[]إنٕم٤مم ژجت حت خت مت ىت

 ،وقمٝمؿ اًمٚمٕملمِماردقمٛمٝمؿ وإٟمج٤مح ُمؾم٤مٍع ذم  ،لؿصار ٟم٤م ،ُمٙمّثٌر ًمًقادهؿ ؛( أن اعمتجٜمّد ُمٕمٝمؿ5

ڄ ڄ ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،ظم٤مذٌل ًمٚمٛمًٚمٛملم اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل شمٕم٤ممم ،سمٛمجرد وىمقومف ذم صّٗمٝمؿ

 ،[]اعمج٤مدًم٦م ژيب جت حت خت مت ىت يت جث مثژ ٹٹو ،[]اًم٘مّمص ژڄ ڄ ڃ

  -[]اًمتقسم٦م ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چژ ٹٹو

ٕهن٤م ُمّم٤مدُم٦م ًمٜمّص اًمديـ  ،ل همػم ُمٕمتؼمةٍ ه ؛( أن أي وم٤مئدٍة أو ُمّمٚمح٦ٍم يرضمقه٤م اعمتجٜمّد ُمـ ذًمؽ4

ومٝمل ًمٞم٧ًْم ُمّمٚمح٦م  ،واعمدًمقل قمٚمٞمف سم٠مدًم٦م يمثػمة واوح٦م ضمٚمّٞم٦م ،ع اًمٌلّم اعمجٛمع قمٚمٞمفِماروطمٙمؿ اًم

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،وإٟمام هل أهقا  ودواٍع اهنزاُمٞم٦م ،قم٤مؿمار

  -[]اح٤مئدة ژڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

هق  ؛أن أومرح اًمٜم٤مس اذا اًمتجٜمّد وأيمثرهؿ اهمت٤ٌمـم٤م سمف وأطمرصٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ وأيمثرهؿ اؾمتٗم٤مدة ُمٜمف (١

  -اًمٕمدّو اًمّمٚمٞمٌّل اًمٖم٤مزي ًمٕمٜمف اهلل

هٞم٦م اعمقت ،اًمقهـ ؛( أن اًمداقمل إمم اًمتجٜمّد اعمذيمقر إٟمام هق ذم احل٘مٞم٘م٦م6 ويمراهٞم٦م  ،طم٥م اًمدٟمٞم٤م ويمرا

هذا ُمع أن اًم٘مدرة قمٜمد أهؾ اًمًٜم٦م ًمدطمر اًمٕمدو  --سم٤مًمدون وطم٥ّم اًمًالُم٦م واًمدقم٦مواك واًمر ،اًم٘مت٤مل

وصؼموا وصمٌتقا ووىمٗمقا  ،ًمق اؾمت٘م٤مُمقا قمغم اجل٤مدة ,سمحٛمد اهلل,ُمقضمقدٌة  ؛واًمٖمٚم٦ٌم قمغم اًمٙمٗمرة سم٠منقاقمٝمؿ

ويٗمتل لؿ سمف ىمٌؾ أن  ،وم٤مًمذي يدقمق اًمٜم٤مس ًمٚمتجٜمّد اعمذيمقر ؛ُمع إظمقاهنؿ اعمج٤مهديـ اعم٤ًمسم٘ملم إمم اًمٜمٗمػم

سمٓم٦م ي٠مُمرهؿ سم٤مجلٝم٤مد واًمّمؼم ائ ژ ٹٹ ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،هم٤مّش لؿ مُمٌر سم٤معمٜمٙمر ؛واعمّم٤مسمرة واعمرا

ڃچ چ ژ ٹٹو ، ٍ[]مل قمٛمران ژائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

وىم٤مل  ،[]مل قمٛمران ژچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

 :حمٛمد[ ژ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋژ[-  

ٌّف سمف سمٕمض أصح٤مب هذه اًمدقمقة ًمٚمتٌٚمٞمس قمغم اعمًٚمٛملم ذم 2 إٟمام هل  ؛هذا إُمر( أن يمؾ ُم٤م يِم

 ،أهنؿ اذا اًمتجٜمٞمد ي٤ًممهقن ذم اؾمتت٤ٌمب إُمـ ؛ُمـ ُمثؾ زقمٛمٝمؿ ،دقم٤موى وظمٞم٤مٓت وأُم٤مّ  يم٤مذسم٤مت
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ر اًمٌٚمد ىمٞم٦م ،واؾمت٘مرا  أهؾ ومح٤مي٦م ,زقمٛمقا ,ٓمرة ـم٤مئٗم٦م واطمدٍة قمغم اًمدوًم٦م ؾماٞموُمٜمع  !وسمٜم٤م  اًمدوًم٦م اًمٕمرا

 !,ٛمقا زقم, اًمراومْم٦م ُمع اعمٚمؽ ذم ٟمّمٞم٥م لؿ يٙمقن وأن ,زقمٛمقا , اًمًٜم٦م

ٓمرة ًمٚمّمٚمٞمٌٞملم واًمرواومض واًمٕمٚمامٟمٞملم اعمٜمتًٌلم ًاٞمسمؾ اًم ، ِمالويمؾ ذًمؽ ذم اًمقاىمع ًمٞمس سم

ِم٤مر إًمٞمف واجلز  اعم ،إٓ سمام يقاوم٘مٝم٤م وخيدم ُمّم٤محلٝم٤مواك ًمـ شمر ؛والٞمٛمٜم٦م إُمريٙمٞم٦م ،ًمٚمٓم٤مئٗمتلم وهمػممه٤م

قم٤مضمٌز ٓ ي٘مدر قمغم  ،درهؿ ضمز  ُمًتْمٕمػ طم٘مػُم اًم٘م ؛,قمغم اًمتًٚمٞمؿ سمحًـ ٟمّٞمتف,قمغم أنف ُمـ أهؾ اخلػم 

  !سمؾ هق داظمؾ ن٧م قمٛمقم ؾمٚمٓم٦م اًمٙمٗمرة إصٚمٞملم واعمرشمديـ ، ؿمال

وأي دوًم٦ٍم هذه اًمتل  ؟ويمٞمػ خيٓمر قمغم ىمٚم٥م ُمًٚمؿ أن يًٕمك ذم اؾمتت٤ٌمب إُمـ ًمٚمٕمدّو اًمٙم٤مومر

 ؟!اف اًمٕمدّو اًمّمٚمٞمٌّل ورسم٤مئٌف اًمٕمٚمامٟمٞملم واًمراومْم٦م اح٤مرىملمؿمارٞمده٤م سم٢مِماٞميًٕمك ًمت

 وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ --اهلل اعمًتٕم٤منو

 ]يقؾمػ[ ژائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئژ

وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد ومخف  ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 وصحٌف واًمت٤مسمٕملم لؿ سم٢مطم٤ًمن

  سمـ حمٛمقدًالمطم ،قمٓمٞم٦م اهلل: اعمقىمٕم٤من

 ـه ٧62١.و٤مدى آظمرة.١سمت٤مريخ 
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حتٍخ ًرمسٌز نهشٍد انمبئس أثً 

 ًزػىٌ ًرأٌٍس ،امليبخز محشح
 

 [٧62١ رُمْم٤من ذم ،شأن٤م اعمًٚمؿ»ؿمٌٙم٦م  ذمقمغم آٟمؽمٟم٧م  اعم٘م٤مًم٦م هٟمِمار هذ شمؿ]

   
 :وسمٕمد ،ه رؾمقل اهلل ومخف وصحٌف وُمـ وآاحلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم

 ,ـه٧62١ رُمْم٤من4, اًمٓمٞم٦ٌم اًمرُمْم٤مٟمٞم٦م اًمٙمٚمٛم٦م ,اًمٕم٤مًَماؿ ؾم٤مئر ؾمٛمع يمام,وم٘مد ؾمٛمٕم٧م اًم٤ٌمرطم٦م 

اعمٝم٤مضمر محزة أيب ًمٚمِمٞمخ
(1)

 ؛سمٙمٚمامٍت  أبٕم٨م أن ,اعمٞمدان ذم ُمٕمٝمؿ اًمٙمقن ذف وم٤مشمٜمل ىمد إذ, وأطم٧ٌٌُم  ،

 -واهلل يتقٟٓم٤م ويتقٓهؿ سمتقومٞم٘مف ورقم٤ميتف ،وٟمٍمة عظمقا  اشم٠مجٞمدً 

ورقم٤مه  ηة اعمٝم٤مضمر إمم اًمِمٞمخ أيب محز ،وشم٘مديٌر وإيم٤ٌمٌر واطمؽمام ،قم٤مـمرة وؾمالم ومتحٞم٦مٌ 

 ،وأن  ٗمٔمف وي٘مّقيف ويٕمز سمف اعؾمالم وأهٚمف ،وطمٙمٛم٦م ه ُمـ ومْمٚمف قمٚماًم أن يزيد ؾم٤مئٚملم اعمقمم  ،وؾمدده

ٟمف اعمج٤مهديـ ُمـ أبقاب رمحتف  ،مُملم --ُمٌٞمٜم٤م ٤موومتحً  ا وأن يٛمّدهؿ سمت٠مجٞمده ٟمًٍم  ،وأن يٗمتح قمٚمٞمف وقمغم إظمقا

ـ  اهلل قمٚمٞمٝم٤م سم٠مُمث٤مًمٙمؿ ٦م أدظمٚمتؿ قمغم ىمٚمقسمٜم٤م اًمٗمرطم --وهٜمٞمئ٤م ُٕمتٜم٤م اعم٤ٌمريم٦م اعمٜمّمقرة اعمرطمقُم٦م أن ُم

ٕمد سم --وأقمٔمٛمتؿ ًمٜم٤م اًمرضم٤م  ذم اهلل شمٕم٤ممم واًمٓمٛمَع ذم ومَرضمف اًم٘مري٥م وومتحف اعمٌلم ،ُمرة سمٕمد ُمرة ،واًمنور

اًمتل أـمرسم٧ْم أهؾ اعؾمالم وأج٘مٔم٧م  ،ذم أقمدا  اهلل ،واًمٜمٙم٤مي٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م اًمٔم٤مهرة ،إقمامل اًمٕمًٙمري٦م اًم٤ٌمهرة

ُم٦م شمٌٚمٖمقن سمٜم٤م طمّد اًمٓمرب وهتزون ىمٚمقسمٜم٤م ه٤م أنتؿ  --ؿم٤ٌماؿ وومتح٧م ًمٚمٜمش  ُمدرؾم٦م قمٚمٞم٤م ذم اًمٕمزة واًمٙمرا

سمام يمِمٗمتؿ قمٜمف ُمـ طمٚمٞم٦م احلٙمٛم٦م وأص٤مًم٦م اًمرأي وقمٚمّق الٛم٦م وىمقة اًم٘مٚم٥م وؾمٛمّق اخلٚمؼ ورومٕم٦م  ،ا هزً 

وسم٤مرك اهلل  زايمؿ اهلل قمـ أُمتٜم٤م ظمػَم اجلزا وضم --وهق ُمقٓيمؿ ،ٟمحًٌٙمؿ يمذًمؽ واهلل طمًٞمٌٙمؿ --اًمٜمٗمس

 ،مُملم --ٜم٤م وًمٙمؿ اًمث٤ٌمت قمغم احلؼ واًمٞم٘ملمٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم ًمو --ًمٜم٤م ومٞمٙمؿ ي٤م ومرؾم٤من اًمٕمزة وأؾمقد اًمتقطمٞمد

  -]احل٩م[ ژ        ڭژ ،وؾمػموا قمغم سمريم٦م اهلل

أطم٧ٌٌُم أن أؿمػم إمم أمهٝم٤م قمغم ضمٝم٦م  ،شمْمٛمٜم٧م يمٚمٛم٦م اًمِمٞمخ أيب محزة ُمٕم٤مَ  ـمٞم٦ٌم: أهي٤م اعظمقة إطم٤ٌمب

                                      
 وٛمٜمٝم٤م اًمِمٞمخ رؾم٤مًمت٤من وصم٤مًمث٦م ظم٤ممت٦م-  ششمٕم٤مًمقا إمم يمٚمٛم٦ٍم ؾمقا »اًمٙمٚمٛم٦م اًمّمقشمٞم٦م اعمَٕمٜمقٟم٦م سما:  ( ي٘مّمد اًمِمٞمخ ٧)
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 --!٤م وروقمتٝم٤م وقمذوسمتٝم٤م قمـ اًمتزيلم واًمتزويؼُمًتٖمٜمٞم٦م سمجامل ،إذ يم٤مٟم٧م فم٤مهرة سمٜمٗمًٝم٤م ،اًمتٜمقيف واًمتٚمخٞمص

 :وم٘مد شمْمٛمٜم٧م

وُمٕمرومتٝمؿ سمح٘مٝمؿ  ،اًمت٠ميمٞمد قمغم قمٔمؿ شم٘مدير اعمج٤مهديـ واطمؽماُمٝمؿ وشمٕمٔمٞمٛمٝمؿ ٕهؾ اًمٕمٚمؿ ,

قا ُم٤م داُم ،وإن ُوضِماد ُمٜمٝمؿ اخلٓم٠م واًمت٘مّمػم ،وحمٌتٝمؿ لؿ وطمٜمّقهؿ قمٚمٞمٝمؿ ،وومْمٚمٝمؿ وُمٙم٤مٟمتٝمؿ ذم إُم٦م

 ،ُم٤م ظم٤مٟمقا ديٜمٝمؿ وٓ سمّدًمقا وٓ واًمقا أقمدا  اهلل ،اًمٜم٤مومع واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح ُمتحّٚملم ذم اجلٛمٚم٦م سمزيٜم٦م اًمٕمٚمؿ

  --قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤مهؿ ُمـ ذًمؽ

ُمـ ظمالل اًمت٠ميمٞمد قمغم اًم٘مٜم٤مقم٦م اًمٙم٤مُمٚم٦م اًمراؾمخ٦م  ،واًمت٠ميمٞمد قمغم قمٔمٞمؿ ٟمّمح اعمج٤مهديـ ُٕمتٝمؿ ,

شمٜم٤مسهؿ طمتك ٟمٙمقن سميورة اًمتح٤مم اعمج٤مهديـ واًمٕمٚمام  ويم٤موم٦م ـمٌ٘م٤مت إُم٦م وشمٕم٤موهنؿ وشمٕم٤مودهؿ و

أن اعمج٤مهديـ  :وُمـ ظمالل اًمت٠ميمٞمد قمغم ُمٕمٜمك ،يمام أُمر رسمٜم٤م  ،يم٤مجلًد اًمقاطمد ويم٤مًمٌٜمٞم٤من اعمرصقص

وأن اجلٝم٤مد هق  ،وًمٞمًقا ؿمٞمئ٤م ُمٜمٗمّمال قمٜمٝم٤م ،وهؿ أبٜم٤مؤه٤م اًمؼمرة ،هؿ ـمٚمٞمٕم٦م إُم٦م وضمٞمِمٝم٤م وومرؾم٤مهن٤م

 ،وم٤مًم٘م٤مئؿ سمف ُمٗمٚمٌح وم٤مئز فم٤مومر ،فـ عٟمج٤مطمف وطمًـ اًم٘مٞم٤مم سمُمجي٥م قمغم اجلٛمٞمع اًمتٕم٤مو ،ُمنموُع أُمتٜم٤م

 -!-واًمٜم٤ميمؾ قمٜمف ُمذٟم٥م ُم٘مٍم ظم٤مه

يمٞمػ ٓ وهؿ أهؾ سمذل اًمٜمٗمقس رظمٞمّم٦م ذم ؾمٌٞمؾ  ،واًمت٠ميمٞمد قمغم ظمٚمؼ اًمتقاوع ًمدى اعمج٤مهديـ ,

يمٞمػ ٓ وهؿ ذم يمؾ طملم أىمرب  ،يمٞمػ ٓ وهؿ أبٕمد اًمٜم٤مس قمـ ُمزامح٦م اخلٚمؼ ذم دٟمٞم٤م وم٤مٟمٞم٦م ،اهلل شمٕم٤ممم

 --!اًمٜم٤مس إمم أبقاب أظمرة

اًمت٠ميمٞمد قمغم ؾمٛمّق أظمال. اعمج٤مهديـ وؿمٗم٘متٝمؿ قمغم اخلٚمؼ سم٠مظمذ اعمخٓمئلم سم٤مًمٕمٗمق رهمؿ قمٔمؿ  ,

 ٤مي٤م ُمٚمقيمً  ،ومٚمٚمف دريمؿ أهي٤م اعمٚمقك طم٘م٤م -!اًمٕمٗمق ُمـ أظمال. اعمٚمقك :ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م ،ضمٜم٤ميتٝمؿ ويمٌػم ضمريٛمتٝمؿ

 --!شمٞمج٤مهنؿ اًمٕمزّ 

ًمقا أقمدا  اهللوؾمّقل لؿ ا ،ووقمٔم٤م عمـ زًم٧م اؿ إىمدام ا وهٜم٤م أىمقل شمذيمػمً  ن٧م أي  ،ًمِمٞمٓم٤من أن يقا

وشمٜمزقمقا قمـ  ،إن هذه ومرص٦م قمٔمٞمٛم٦م ًمٙمؿ ًمؽماضمٕمقا احلؼ :دقمقى ُمـ اًمدقم٤موى اًمِمٞمٓم٤مٟمٞم٦م اًم٤ٌمـمٚم٦م ال٤مًمٙم٦م

ٟمٙمؿ ،اًمذٟم٥م وم٢من اًمدٟمٞم٤م  ،وشمٙمقٟمقا ذم صػ أهؾ اعيامن واًمتقطمٞمد ،وشمٚمتحٛمقا ُمـ ضمديد ُمع أُمتٙمؿ وإظمقا

گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ژ١مُمئذ ٓ يٜمٗمع ُم٤مٌل وٓ سمٜمقن وي ،واًم٤ًمقم٦م ىمري٦ٌم ،وم٤مٟمٞم٦م واًمٙمؾ إمم زوال

وإُمر  ،]اًمِمٕمرا [ ژڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ ،[1: ]اعمٛمتحٜم٦م ژڱ ڱ ڱ

 --!ؾمٝمؾ يًػم سمتٞمًػم اهلل عمـ أراد ٟمج٤مة ٟمٗمًف واظمت٤مر ل٤م اًمّمالح واًمٗمالح ذم اًمدٟمٞم٤م وأظمرة

وًمـ شمًتٓمٞمٕمقا ُمٝمام  ،يـ ذم ؾمٌٞمؾ اهللؿ ًمـ شميوا اعمج٤مهدأنٙم ,ُمٕمٙمؿ أوعُ  اًمٕم٤ممَلُ  وًمٞمٕمٚمؿ,واقمٚمٛمقا 

ومٙمت٤مُب اهلل اًمٕمزيز دًمٜم٤م قمغم  ،ومٕمٚمتؿ أن شمٓمٗم١موا ٟمقَر اهلل ُمٝمام ظمٜمتؿ وُمٝمام طم٤مًمٗمتؿ اًمٙمٗم٤مَر وُمٝمام ُمٙمرشمؿ

 ژڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ ،واًمت٤مريخ واًمتج٤مرب ،٤مذًمؽ ي٘مٞمٜمً 

ُمتك ٓ شمزال ـم٤مئٗم٦م ُمـ أ) ،]اًمّمػ[ ژڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کژ ،]مل قمٛمران[



1153  

  

(ٓ ييهؿ ُمـ ظمذلؿ وٓ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ ،ي٘م٤مشمٚمقن قمغم احلؼ فم٤مهريـ طمتك ي٠ميت أُمر اهلل
(1)

-  

واٟمٔمروا إمم دم٤مرب اخلقٟم٦م ذم يمؾ سمالد اعمًٚمٛملم أج٤مم آؾمتٕمامر آٟمٙمٚمٞمزي واًمٗمرٟمز واعيٓم٤مزم 

قمٚمٞمٝمؿ ذم  ويُمتا٥م ،وهؾ صٜمٕمقا ؿمٞمئ٤م إٓ أن يمًٌقا اًمذل واعمٝم٤مٟم٦م واخلزي ؟ؾ رسمحقا أو ظمنواه ؛وهمػمه

يرسمح ومٞمف  :وإٟمام هق ؾمق. واظمت٤ٌمر واُمتح٤من ،وأتّؿ اهلل ٟمقره وٟمٍَم ضمٜمده وأقمغم رايتف ،اًمت٤مريخ اًمٕم٤مر

 --!وخين ومٞمف اخل٤مهون ،اًمراسمحقن

 ،وٓ يٕمٞمٌٝمؿ ىمٚم٦م صؼم ،ٓ يٜم٘مّمٝمؿ سمحٛمد اهلل قمزم ،واعمج٤مهدون ُم٤موقن ُمًتٛمرون ذم ُمنموقمٝمؿ

٤مل اًمٕمِم٤مئر أنف إذا وامم اًمّمٚمٞمٌٞملم واعمرشمديـ ووىمػ ذم ومٝمؾ ئمـ سمٕمض رضم ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 ،ٓ واهلل ؟!ًمٚمٛمج٤مهديـ ُمـ اًم٘م٤مقمدة أوهمػمه٤م أهنؿ ؾمٞم٘مْمقن قمغم اًم٘م٤مقمدة وقمغم اعمج٤مهديـ اصٗمٝمؿ ودً 

 --!وم٠مُمر اجلٝم٤مد ىمد أُِمَر وظم٤مومف سمٜمق إصٗمر ،ًمـ يًتٓمٞمٕمقا سم٢مذن اهلل

ى ىائ ائ ەئ ەئ ژ :ْم٦مٞمٓم٤من وأُم٤مّ  سمٕمض اًمٜمٗمقس اعمرياًمِم وُم٤م شمٚمؽ إٓ وقمقدُ 

 ،[٧4: ]احلنم ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئژ ،]اًمٜم٤ًم [ ژوئ وئ ۇئ

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ژ

ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ 

﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹    -]إسمراهٞمؿ[ ژ﮲ ﮳ 

اهلل يمام  ٥م  و ٌقن اًم٘متؾ ذم ؾمٌٞمؾ ،يٌتٖمقن اعمقت ُمٔم٤مٟمف ،إن اعمج٤مهديـ جي٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

  ،أهؾ اًمدٟمٞم٤م احلٞم٤مة
ِ
وإن ؿمجرة اجلٝم٤مد ىمد صم٧ٌم ذم إرض ضمذره٤م وقمال ذم  --!!ومال ـم٤مىم٦م ًمٚمخقٟم٦م اؿ واهلل

 ،وم٠منك ي٘مدر ؿمٞم٤مـملم اعٟمس واجلـ قمغم ظمٚمٕمٝم٤م ،ومٝمل شُم١ميت يمؾ طملم أيمٚمٝم٤م سم٢مذن را٤م ،اًمًام  ومرقمٝم٤م اًمٓمٞم٥م

ون هديـ إٟمام هؿ قم٤ٌمد وإن اعمج٤م ،٤مد هق أُمُر اهلل شمٕم٤ممموإن أُمر اجلٝم --!ظم٤مسمقا وظمنوا وسم٤مؤوا سم٤ملُقن واًمدُّ

وم٘مد مذٟمتف  ٤مُمـ مذى زم وًمٞم  )و ،وقمغم ىمٚمتٝمؿ ووٕمٗمٝمؿ ،قمغم ُم٤م يقضمد ُمـ ظمٓم٢م أو قمثرة ،اهلل وأوًمٞم٤مؤه

(سم٤محلرب
(2)

  -[6١]احل٩م:  ژچ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍژ ،

ُمـ اًمٕمٚمام  واعمج٤مهديـ وشمْمٛمٜم٧م هذه اًمٙمٚمٛم٦م اًمٓمٞم٦ٌم اًمت٠ميمٞمد قمغم اًمقوم٤م  ًم٤ًمداشمٜم٤م ورضم٤مٓت أُمتٜم٤م  ,

 ،ومّرج اهلل قمٜمف ،ُمـ ظمالل اًمتذيمػم سم٤مًمِمٞمخ قمٛمر قمٌد اًمرمحـ واًمدقمقة إمم سمذل اعمًتٓم٤مع ًمتخٚمٞمّمف ونريره

وإيم٤مرم ُمـ قمِم٤مئرهؿ أهؾ  ،وُمـ ظمالل اًمِمٙمر واًمٕمروم٤من ًمألنّم٤مر أهؾ اًمٌذل قمغم رهمؿ اخلّم٤مص٦م

  -وضمزاهؿ اهلل ظمػما  ،ٟمٍمهؿ اهلل وصمٌتٝمؿ ،اًمّمد. واًمقوم٤م 

 ،ٙمٛم٦م واًمٗمٝمؿِمٗم٧م هذه اًمٙمٚمامت اًمًٌٞمٓم٦م قمـ قمٚمّق مه٦م أهؾ اجلٝم٤مد وارشمٗم٤مع أىمدارهؿ ذم احليم ,

ُمـ ظمالل دقمقهتؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٙمٗم٤م ات واًمتخّمّم٤مت ح٤م دقمقهؿ  ،وؾمٛمّق ومٙمرهؿ وٟمٔمرهؿ

                                      
شمر سمٛمٕمٜم٤مه-٧22١ُمًٚمؿ ) صحٞمح (٧)  ( سمٜمحقه، وهق طمدي٨م ُمتقا

 ( ىم٤مل إرٟم١موط: صحٞمح ًمٖمػمه-24٧21(، وهذا اًمٚمٗمظ ذم: ُمًٜمد أمحد )45١2أصٚمف ذم: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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 --!وُمـ ظمالل ُم٤م أبدوه ُمـ ُمًتقى اًمتٗمٙمػم وطمًـ اًمٜمٔمر واًمتدسمػم ،ودًّمقهؿ قمٚمٞمف ،واؾمتٜمٝمْمقهؿ إًمٞمف

يمِمٗم٧م قمـ رضم٤مٍل ىمد  ؛وؿمج٤مقم٦م ىمٚمقب ،وصح٦م اظمتٞم٤مر ،اقمتدال ورزاٟم٦م اشمزانويمِمٗم٧م قمـ  ,

ىم٦ٌم ،طمٜمّٙمتٝم٤م اًمتج٤مرب وص٘مٚمتٝم٤م احِلَٙماؿ واعمٕم٤مرف ٟمحًٌٝمؿ  ،وذًمٚمتٝم٤م اًمٓم٤مقم٦م ًمرا٤م  ،وىمّقُمتٝم٤م اعمرا

وم٤مٟمٔمروا إمم  --]اح٤مئدة[ ژھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ۇ ۇېژيمذًمؽ 

اٟمٔمروا إمم يمٚمٛم٦م إوـم٤من يمٞمػ ضم٤م ت ذم  ؛٤م  وـمرح إومٙم٤مرآقمتدال ذم اؾمتٕمامل اًمٙمٚمامت وإسمدا  اعمٕم

رهمؿ أنٜم٤م ـم٤مح٤م ىمد ٟمٗمرٟم٤م ُمٜمٝم٤م ُمـ يمثرة اؾمتٕمامل أهؾ اجل٤مهٚمٞم٦م اعمٕم٤مسة ل٤م  ،حمٚمٝم٤م صحٞمح٦م ُمًت٘مٞمٛم٦م قمذسم٦م

يمٞمػ دمده٤م ذم  ،وهمػمه٤م ،وإظمراج اعمحتؾ ،إُمـ وإُم٤من :واٟمٔمروا إمم يمٚمامت ،اؾمٕمامٓ و٤مٓ ضم٤مهٚمٞم٤م

 --!قمذسم٦م رائ٘م٦مُمٙم٤مهن٤م ُمٜمًجٛم٦م 

وأن  ،أن ي٤ٌمرك ذم هذه اًمٙمٚمامت وأن يٌٚمغ قمـ قم٤ٌمده اعمج٤مهديـ وٟم٠ًمخف  ،وم٤محلٛمد هلل قمغم شمقومٞم٘مف

 ،وسم٤مرك اهلل ذم أظمٞمٜم٤م اًمِمٞمخ أيب محزة ،إٟمف وزّم محٞمد ،ؿ سمٛمدٍد ُمـ قمٜمدهوأن يٛمّده ،يؼمم لؿ أُمر رؿمدٍ 

  -وضمزاه اهلل قمـ اعؾمالم واعمًٚمٛملم ظمػما  ،وؾمدده اهلل وووم٘مف

ٟمف  --وٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يت٘مٌؾ ؿمٝمدا ٟم٤م سمقاؾمع رمحتف وقمٗمقه ويمرُمف وإطم٤ًمٟمف وأن  ّؾ قمٚمٞمٝمؿ روقا

أنتؿ ي٤م ؿم٤ٌمب اعؾمالم اًمٜم٤مهْملم ًمٜمٍمة  ٤موظمّمقًص  ،وم٤مهلل اهلَل ي٤م إظمقا  اعمًٚمٛملم ذم يمؾ ُمٙم٤من --مُملم

اهللَ   --وذم يمؾ ُمقـمـذم اعمٜمتدي٤مت واعمج٤مًمس واعمح٤مومؾ  ،اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ سم٤مًمٙمٚمٛم٦م وسمٌذل اعمجٝمقد

 --وإمم وٞمع اًمٜم٤مس ،وإيّم٤مل٤م إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ ظم٤مص٦م ،اهلَل ذم ٟمنم هذه اًمٙمٚمٛم٦م اعم٤ٌمريم٦م إن ؿم٤م  اهلل

واطمتًٌقا وأطمًٜمقا  --اٟمنموه٤م ووزقمقه٤م سمٙمؾ وؾمٞمٚم٦م وذم يمؾ حمٗمؾ وقمغم وٞمع اعمًتقي٤مت وإصٕمدة

  -واهلل ُمقٓيمؿ ،اًمٜمٞم٦م وقمغم اهلل أضمريمؿ

 ٦م اهلل وسمريم٤مشمفؿ ورمحٙمٞماًمًالم قمٚمو

 

 قمٓمٞم٦م اهلل :أظمقيمؿ

 ـه٧62١رُمْم٤من١اجلٛمٕم٦م 
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 يذيخ اننبلص انجطبل شيبزحٌ
 نألذٍبر األثطبل

 

 [٧626حمرم ذم  ،شجمٛمققم٦م إنّم٤مر اًمؼميدي٦م» ُمـ ىمٌؾ ،قمغم آٟمؽمٟم٧م هٟمِمار شمؿ]
 

 
 

 ]احل٩م[ ژی ی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جتژ :احلٛمد هلل اًم٘م٤مئؾ

أنف شم٤ٌمرك  ٤م اًمذي روى ًمٜم٤م قمـ رسمٜم ،٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ٟمٌل اعمٚمحٛم٦م واعمرمح٦موصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم

(وم٘مد مذٟمتف سم٤محلرب ٤مَُمـ مذى زم وًمٞمّاً ) :شمٕم٤ممم ىم٤مل
(1)

- 

 :وسمٕمُد ومٞم٤م أهي٤م اعظمقة اعمًٚمٛمقن

وأج٘مـ سمٗمِمٚمف ذم ُمٞمدان  ،إن اًمٕمدّو اًمّمٚمٞمٌّل اًمٖم٤مزي ًمدي٤مر اعؾمالم سمٕمد أن اٟمٙمِمػ قمٜمف همٓم٤م  همروره

ٟمٜم٤م اعمج٤مهديـ إبرار ،ذم أرض اًمٕمرا.اًمٜمزال  وداووا همٓمرؾمتف سمؽمي٤م. طم٥ّم  ،سمٕمد أن أثخٜمتف ؾمٞمقف إظمقا

رَ  ،آؾمتِمٝم٤مد ـمِٗمَؼ اًمٚمٕملُم  ،وم٠مظمذ ُمٜمف داُ  اًمذئ٥م يمؾ  ُم٠مظمذ ،وأرؿمٗمقه ُمـ يم٠مس اعمٜمقن ،وؾم٘مقه اعمُرا

ٌّا٤مر جمٜمّاادا خلدُمتف يمؾ  ،يمؾ أؾمٚمقٍب ظمًٞمس ,يمٕم٤مدشمف,ُمًتٕمٛمال  ،يريّمز سمِمٙمؾ يمٌػٍم قمغم اًمٙمٞمد واعمٙمر اًمٙم

ًٓ  ،طم٘مػم  ،ومتٜم٦م ً ُم٘مدورًة ُمـ رب اًمٕم٤معملم ،وشمذهُؾ احل٤مؾمٌلم ،هتقل أرىم٤مُُمااٝم٤م اًمٕم٤مّديـ سم٤مذٓ ذم ذًمؽ أُمقا

ا٦م واًمٜمذاًم٦م ًّ  ،هـ يمت٥م اهلل قمٚمٞمٝمؿ اًمّمٖم٤مر ،احل٘مرا  إذٟم٤مب ،يِمؽمي ا٤م هذا اًمٕمدّو اًمٗم٤مضمُر ذُمَؿ أهؾ اخل

سمققمده ووقمٞمده وشمرهمٞمٌف وشمرهٞمٌف سمٕمَض  ٤موُمًتٝمقيً  ،وُيِماٌاِاع وُيٛمتِاع وم٤مؾمتٛمرأوا اعمٝم٤مٟم٦م واخلدُم٦م عمـ يدومع

ئؿأهؾ اًمْمٕم٦م ُمرى اًم٘م ٤م ُمـ ُمٖم٤مٟمَؿ وًم٤ًمن طم٤مًمف أو هـ يٜمُِماد ؿمٞمئ ؛ٚمقب ُمٝمزوزي اًمٜمٗمقس ظم٤مئري اًمٕمزا

پ پ پ ژهـ إذا أص٤مب اعمًٚمٛملم  ،[٧5]اًمٗمتح:   ژى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئژ: ُم٘م٤مًمف

ٛمح إمم ذٍف يم٤مذٍب وجمٍد سم٤مًم٤ٌمـمؾ قمغم طم٤ًمب ديٜمف اًمذي أو هـ يٓم ،[٧6٧]اًمٜم٤ًم :  ژڀ ڀ ڀ ڀ

                                      
 ( ىم٤مل إرٟم١موط: صحٞمح ًمٖمػمه-24٧21(، وهذا اًمٚمٗمظ ذم: ُمًٜمد أمحد )45١2أصٚمف ذم: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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يٕمروم٤من ُمـ ديٜمٜم٤م  ٤موومالٟمً  ٤مُم٤م أفمـ ومالٟماً ) :ذم أُمث٤ملؿ هـ ىم٤مل ٟمٌٞمٜم٤م  ،ٓ يٗم٘مف ُمٜمف ؿمٞمئ٤م وٓ يٕمٜمٞمف ذم ر 

(ؿمٞمئ٤م
(1)

!-- 

ىمد سم٤مٟم٧م ومٞمٝم٤م  ،إن هذه اعمرطمٚم٦م ُمـ قمٛمر احلرب سمٞمٜمٜم٤م وسملم قمدّوٟم٤م اًمٖم٤مزي اعمٕمتدي ،أهي٤م اعظمقة

وٓطم٧م  ،ذم اًمٕمرا. وذم أومٖم٤مٟمًت٤من ،ُم٤مت اهنٞم٤مر ضمٞمقش اًمدوًم٦م اًمٗم٤مضمرة ىم٤مئدة اًمّمٚمٞم٥م أُمريٙم٤مقمال

واًمت ظمل سملم  ،وهل شمتٓمٚم٥م ُمزيدا ُمـ اًمتٗمٓمـ واًمققمل ،أُم٤مرات هزيٛمتٝمؿ اًم٘مري٦ٌم سمحقل اهلل شمٕم٤ممم

  -ّدامطمتك ٓ جيد اًمٕمدّو اخلٌٞم٨م ظمٚمال ذم اًمّمّػ يريمز ومٞمف ُِمٕمقًمف ال ،اعم١مُمٜملم واًمؽماّص واًمتالطمؿ

إن هذه اعمرطمٚم٦م ُمرطمٚم٦م ـم٤مسمٕمٝم٤م إؾم٤مُس ىمقُة اًمدؾم٤مئس واعمٙمر وظم٨ٌم اعم١ماُمرات واًمٙمٞمد اًمٕمٔمٞمؿ 

 --!وًمٚمٗمتٜم٦م واًمتِمقيف واًمتٜمٗمػم ،ًمٚمتٗمريؼ سملم اعم١مُمٜملم

﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم صٗم٦م اعمٜم٤موم٘ملموىمد 

 -]اًمتقسم٦م[ ژ        

إٓ أهنؿ أطم٘مر وأهقن ُمـ أن يٜم٤مًمقا ُمـ اعم١مُمٜملم إٓ أن يٙمقن ومٞمٜم٤م  ،٤مإن ؿم٠من اعمٜم٤موم٘ملم ُمٕمروف هم٤مًمًٌ 

  --!ؾمامقمقن ٕىمقالؿ ي٘مٌٚمقن ُمٜمٝمؿ ويّمٖمقن إًمٞمٝمؿ

ااٜمقا سمرسمٙمؿ  ًِ ٟمٙمؿ اًمٔمـ واًمث٘م٦م ،اًمٔمـ وم٤مشم٘مقا اهلل وأطم وأنتؿ شمرون ُمٜمٝمؿ آؾمت٘م٤مُم٦م  ،وأطمًٜمقا سم٢مظمقا

 ]اًمٜمقر[ ژڇچچ چ ژ: شمًٛمٕمقن اعومؽ وىمقًمقا طمٞمٜمام ،هلل واحلٛمد ،وصح٦م اًمٜمٝم٩م وطُمًـ اًمِٗماإم٤مل

  -]اًمٜمقر[ ژۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋژو

ل اًمٙمذب وأُم٤م هذا اًمٗم٤مضمر اعمٌٓمؾ اًمذي ظمرج قمغم ومْم٤مئٞمتف اعمِمٌقه٦م يٗمؽمي قمغم اعم١مُمٜملم وي٘مق

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ ،: اظم٠ًم ي٤م قمدّو اهلل ومٚمـ شمٕمدَو ىمدركومٜم٘مقل ًمف ؛واعومؽ اعمٌلم

 --!٤مٗمرح سمؽ يقُمً ومل ٟم ،وىمد قمرومٜم٤مك وأُمث٤مًمؽ ،[26]اًمتقسم٦م:  ژٺڦ

ٟمٜم٤م وصح٦م ـمري٘مٝمؿ وٟمّم٤مقم٦م ُمٜمٝمجٝمؿ  ،وإن ُم٤م شمٗمّقه٧م سمف ُمـ اًمٌٝمت٤من ُم٤م زادٟم٤م إٓ ي٘مٞمٜم٤م سمخػمّي٦م إظمقا

 :يمام ىمٞمؾ ،واؾمت٘م٤مُمتٝمؿ

 وإذا أتتاااااااااااااااااااؽ ُماااااااااااااااااااذُمتل ُماااااااااااااااااااـ ٟمااااااااااااااااااا٤مىمص

  
ومٝماااااااااااااااااال اًمِمااااااااااااااااااٝم٤مدة زم سماااااااااااااااااا٠مَ  وم٤موااااااااااااااااااُؾ 
(2)

 

  

  -وم١ٌم سم٤مخلٞم٦ٌم أهي٤م اًمٜم٤مىمص

 وُم٤مًماااااااااااااااااااااااااااااؽ وًمٚمُٙمّٛماااااااااااااااااااااااااااااؾ إوم٤مواااااااااااااااااااااااااااااؾ

  
 -!سمٖمااااااااااااااااٞمض شمٓماااااااااااااااا٤مولؿ ياااااااااااااااا٤م طِمٜمااااااااااااااااؽم ياااااااااااااااا٤م

  

                                      
 -ش٤موم٘ملمٜمىم٤مل اًمٚمٞم٨م: يم٤مٟم٤م رضمٚملم ُمـ اعم»اد: ( وز4١4١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 -ش-- سم٠م  يم٤مُمؾ»( ًمٙمـ سمٚمٗمظ: 1٧ىم٤مًمف اعمتٜمٌل، يٜمٔمر: إُمث٤مل اًم٤ًمئرة ُمـ ؿمٕمر اعمتٜمٌل )ص  (2)
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واًمْمالل قمٜمف  ، ايمالُمؽ يٜم٤مدي قمٚمٞمؽ سمقصػ اجل٤مهٚمٞم٦م واجلٝمؾ سمديـ اهلل اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف حمٛمدً 

 -اوالٓ سمٕمٞمدً 

 ،وُمٕم٤م  اجل٤مهٚمٞم٦م ومٞمٝم٤م ـم٤مومح٦م ،ووؾمُؿ اًمًٗمقل واخل٦ًم وآٟمحٓم٤مط ذم ٟمؼماِت يمٚمامشمؽ سم٤مرٌز ٓ خيٗمك

 --!وأُم٤مرات اًمٕمامًم٦م قمٚمٞمف سم٤مدي٦م

 ٖمٞمتٝمااااااااااااااااااااااااااا٤مدِع اعمٙمااااااااااااااااااااااااااا٤مرَم ٓ شمرطماااااااااااااااااااااااااااْؾ ًمٌ

  
واىمٕماااااااااااْد وم٢مٟماااااااااااؽ أنااااااااااا٧م اًمٓمااااااااااا٤مقِمُؿ اًمٙمااااااااااا٤مد
(1)

 

  

ٟمٜم٤م ُمع أُمث٤مًمؽ يمام ىم٤مل اًم٘م٤مئؾوإن طم٤مل إ  : ظمقا

 ُماااااااااااااااااا٤م ض  طمًااااااااااااااااااُد اًمٚمئاااااااااااااااااا٤مم ومل ياااااااااااااااااازْل 

  
ذو اًمٗمْماااااااااااااااااااااؾ  ًاااااااااااااااااااااده ذوو اًمت٘مّماااااااااااااااااااااػم
(2)

 

  

 :ويمام ىم٤مل أظمر

 َل أنٜمااااااااااااااااااااالاوىماااااااااااااااااااااد زاد  طمٌااااااااااااااااااااا٤م ًمٜمٗمًااااااااااااااااااااا

  
 ُمااااااااااااااار  همااااااااااااااػم ـم٤مئاااااااااااااااؾا سمٖمااااااااااااااٞمٌض إمم يمااااااااااااااؾ

  

 وأ  ؿمااااااااااااااااااااااااااااا٘مّل ّ سم٤مًمٚمئااااااااااااااااااااااااااااا٤مم وٓ شمااااااااااااااااااااااااااااارى

  
 ؿماااااااااااااااااااااا٘مٞم٤م اااااااااااااااااااااااؿ إٓ يمااااااااااااااااااااااريَؿ اًمِمااااااااااااااااااااااامئؾ

  

 إذا ُماااااااااااااااااااا٤م رم  ىمّٓمااااااااااااااااااااع اًمٓماااااااااااااااااااارَف سمٞمٜماااااااااااااااااااافُ 

  
 وسمٞمٜمااااااااااااااااااَل وِمْٕمااااااااااااااااااَؾ اًمٕماااااااااااااااااا٤مرف اعمتج٤مهااااااااااااااااااؾ

  

 ُمااااااااااااااااألُت قمٚمٞمااااااااااااااااف إرَض طمتااااااااااااااااك يم٠مهناااااااااااااااا٤م

  
ُماااااااااااـ اًمْماااااااااااٞمؼ ذم قمٞمٜمٞماااااااااااف يمٗمااااااااااا٦م طم٤مسماااااااااااؾ
(3)

 

  

 ،وٓ شمٚمتٗمتقا  ،اٟمٗمذوا قمغم ِرؾْمٚمٙمؿ ،شدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م» وي٤م أهي٤م اعظمقة اعمج٤مهدون إطم٤ٌمب ذم

]اًمٌ٘مرة:  ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئژ ،واصؼموا واصمٌتقا  ،شم٘مقا اهلل وؾمددوا وىم٤مرسمقا وا

وأن  ،وأن اهلل ُمع اًمّم٤مسمريـ ،وُمع اًمذيـ اشم٘مقا واًمذيـ هؿ حمًٜمقن ،واقمٚمٛمقا أن اهلل ُمع اعمت٘ملم ،[٧2١

  -واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم ،اًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمت٘مقى

 : ٤مٟمٙمؿٕمٚمٞمٙمؿ سم٠مؿمٞم٤م  ووم٘مٙمؿ اهلل وأقموم ؛وُمع أن اعمُخؼِم وم٤مؾمٌؼ يم٤مذٌب 

أن شمرّدوا قمغم طمرسمف وطمرِب َُمـ ورا ه ُمـ أقمدا  ديـ اهلل سمحرٍب ُمٙم٤مومئ٦م ُمـ اًمٌٞم٤من واعقمالم 

وآضمتٝم٤مد ذم ٟم٘مؾ اًمّمقرة اًمٓمٞم٦ٌم ًمٚمٛمج٤مهديـ وحم٤مؾمـ وِمٕم٤ملؿ وؾمػمهتؿ وأظمالىمٝمؿ وشم خٗمٝمؿ ون٤مسمٌٝمؿ 

ّم اعمًٚمٛملم ووٕمٗم٤مئٝمؿ   -وقمدلؿ وإطم٤ًمهنؿ ورمحتٝمؿ ،وشمقاددهؿ ُمع قمقا

وم٢من اًمٙم٤مذب اًمٌٖمٞمض ىمد يّمٞم٥ُم سمٕمض  ،ُمزيَد شمٗمتٞمش قمـ أنٗمًٙمؿ وقمّٛمـ ن٧م وٓيتٙمؿ وأن شمٗمّتِمقا 

                                      
 (-٧62ىم٤مًمف احلَُٓمٞمئ٦م، يٜمٔمر: قمٞم٤مر اًمِمٕمر )ص  (٧)

 (-26ىم٤مًمف ُمروان سمـ أيب طمٗمّم٦م، يٜمٔمر: اعمقازٟم٦م )ص  (2)

 (-4١ٞمؾ واعمح٤مضة )ص ىم٤مًمف اًمٓمرُم٤مح، يٜمٔمر: اًمتٛمث (1)
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ـُ اهلل هق ٟمًٌٜم٤م ،وإٟمٜم٤م ىمقٌم أهؾ ديـ ،وىمد شمٙمقن ُمع اح٤مئ٦م يمذسم٦م يمٚمٛم٦م واطمدٌة ص٤مدىم٦م ،اًمّمد. وهق  ،دي

ًمٚمٗمْمؾ وٟمًٕمك  ،ٟم٠مبك أن ٟمٔمٚمِاَؿ يمام ٟم٠منػ أن ُٟمأمٚماَاؿَ  ،ورأُس ُم٤مًمٜم٤م أظمرة ،ذومٜم٤م وهق ًمٜم٤م يمّؾ ر 

  -ٟمرضمق رو٤مه قمٜم٤م وىمٌقًمف ًمٜم٤م ،هذا دأبٜم٤م إمم أن ٟمٚم٘مك اهلل شمٕم٤ممم ،وٟمٙمٛمؾ اًمٜم٘مص

  --وم٢من يم٤من فمٚمٌؿ وىمع ومال شم٘مٕمدوا وٓ شمٓمَٕمٛمقا طمتك شمزيٚمقه

  --ُمٝمام صُٖمارَ  ،وإن يم٤من طمٌؼ و٤معَ  ومال شمٜم٤مُمقا طمتك شمرّدوه ٕهٚمف

  -ٓ سمٙمثرة قمدد وٓ قمدة ،وأنتؿ شمٕمٚمٛمقن أن اهلل يٜمٍمٟم٤م قمغم قمدّوٟم٤م سم٤مًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح واًمت٘مقى

ٟمٜم٤م اعمج٤مهديـ ُمـ ؾم٤مئر اجلامقم٤مت واًمٗمّم٤مئؾ اشم٘مقا  ،أهؾ اًمّمالح واخلػم واًمقٓ  ًمٚمٛم١مُمٜملم ،وي٤م إظمقا

واٟمٍموا إظمقاٟمٙمؿ ذم هذا  ،قمٚمٞمٙمؿ سم٤مجلامقم٦م وم٢من يد اهلل ُمع اجلامقم٦م ؛اهلل ذم إظمقاٟمٙمؿ وذم أُم٦م اعؾمالم

واضمٕمٚمقا ُمٜمٝم٤م ومرص٦م عمزيد إًمٗم٦م  ،وٓ شمًٙمتقا  ،ؼوذسّمقا قمٜمٝمؿ سم٤محل ،اعمقىمػ اًمذي  ٌقن ومٞمف ٟمٍمشمٙمؿ

  -ٕقمدا  اهلل وإهم٤مفم٦م ًمٚمٙم٤مومريـ ٤ميمٌتً  ،واًمتح٤مسم٥م واًمؽماّص وإفمٝم٤مر اًمقٓ 

  -ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م وًمٙمؿ وجلٛمٞمع أطم٤ٌمسمٜم٤م اًمتقومٞمؼ والدى واًمًداد

  -مهللا اٟمٍم ديٜمؽ ويمت٤مسمؽ وؾمٜم٦م ٟمٌٞمؽ وقم٤ٌمَدك اعم١مُمٜملم

  -وذم يمؾ ُمٙم٤من ،ديـ اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمؽ ذم سمٖمداد وذم ؾم٤مئر اًمٕمرا.مهللا اٟمٍم قم٤ٌمَدك اعمقطّم 

ي٤م َُمـ ٓ يٕمٚمؿ قمدد ضمٜمقدك إٓ  ،مهللا أُمّدهؿ سمٛمدٍد ُمـ قمٜمدك ي٤م َُمـ ًمؽ ضمٜمقد اًمًاموات وإرض

  -أن٧م

 --٤م ُمٜم٤من ي٤م وزّم اعم١مُمٜملميرمح٤مشمؽ وأخٓم٤مومؽ وسمريم٤مشمؽ ي٤م يمريؿ وشمقّلؿ سم ،وُمٕمٞمٜم٤م ا مهللا يمـ لؿ ٟم٤مًس 

  -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ، مُملممُملم

 قمٓمٞم٦م اهلل: ويمتٌف

 ـه٧626 حمرم 22اًم٧ًٌم 

 م2١١١ ومؼماير ٧١

 

 

  



1159  

  

 
لصومالتعليٌق على بيان حتالل يف ا املعارضني لال .. يف مسألة التحالف مع العلنانيني 

 ..رؼهٍكٌ ػهى ثٍبٌ
 الحزالل انصٌيبليف يسأنخ انزحبنف يغ انؼهًبٍَني املؼبرضني 

 

 [٧626ويُمت٥م ذم ؿمٕم٤ٌمن  ،شؾم٤منا سمٕمض اعمج٤مهديـ ذم ظُمر»ُمـ ىمٌؾ  هٟمِمار شمؿ]
  

 
 

يمؿ وأقم٤مٟمٙمؿ وٟمٍميمؿ قمغم رقؾمّٝمؾ اهلل شمٕم٤ممم سمرمحتف وًمٓمٗمف أُم شضمٞمش اًمٕمنة»اعظمقة إطم٤ٌمب ذم 

 أقمدا  اهلل، وؾمدد رُمٞمٙمؿ وصّقب رأجٙمؿ وومٙمريمؿ، وأُمّديمؿ سمٛمدد ُمـ قمٜمِده ؾمٌح٤مٟمف-- مُملم-

  وسمريم٤مشمف-اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل

أو سمٕمض ,ح٤ميمؿ اًمنمقمٞم٦م وصٚمتٜمل رؾم٤مًمتٙمؿ اًمتل ومٞمٝم٤م ومتقى اعمٗمتل اعمذيمقر سمخّمقص ن٤مًمػ اعم

 ٦م ًمف-ٚمٞمًمالطمتالل آصمٞمقيب وًمٚمحٙمقُم٦م اًمٕمٛمُمع اًمٕمٚمامٟمٞملم اعمٕم٤مرولم  ,٤مأن٤مس ُمٜمٝم

 وىمد يم٤مٟم٧م وصٚمتٜمل ُمـ ىمٌؾ قمؼم أطمد اعظمقة ُمـ ضمٝمتٙمؿ--

 ة ًمٙمؿ، دمدوهن٤م أدٟم٤مه-ويمت٧ٌم قمٚمٞمٝم٤م شمٕمٚمٞم٘م٤مت ىمّمػمة، أرضمق أهن٤م ُمٗمٞمد

وٟمنمه قمغم آٟمؽمٟم٧م؛ ومال أرى ذًمؽ أن، ٕنف  ,ٙمؿـمٚمٌ ذم أذشمؿ يمام–أُم٤م نرير اعم٠ًمخ٦م ويمت٤مسم٦م رد 

ًمٞمس قمٜمدي نرير يم٤مٍف ًمٚمقاىمع قمٜمديمؿ وحل٘مٞم٘م٦م أوئلؽ اًم٘مقم، طمتك أقمرف صح٦م يمالم اعمٗمتل ُمـ طمٞم٨م 

ه ًمٚمح٘مٞم٘م٦م قمغم إرض، وشمٜمزيٚمف قمغم اًمقاىمع-  ُمٓم٤مسم٘م٦م دقمقا

 اًمٙمالم قمغم اًمتجريد، وم٤معم٠ًمخ٦م ًمديٙمؿ ُمٕمرووم٦م، ورأجٜم٤م ُمٕمروف وهق سم٤مظمتّم٤مر: وأُم٤م

ز اًمتح٤مًمػ ُمع اعمرشمديـ--  قمدم ضمقا

أُم٤م اًمٙمٗم٤مر إصٚمٞمقن وم٤مُٕمر خمتٚمػ وأُمرهؿ أؾمٝمؾ، ومٞمجقز اًمتح٤مًمػ ُمٕمٝمؿ أو اًمتٕم٤مون ُمٕمٝمؿ قمغم 



 
1160 

 

 

(شمّم٤محلقن اًمروم صٚمًح٤م مُمٜم٤ًمقمدّو واطمٍد ُمِمؽمك ُمثال، يمام ضم٤م  ذم طمدي٨م: )
(1)

ويمام يدل قمٚمٞمف قمٛمقُم٤مت  

 عمّمٚمح٦م اعؾمالم واعمًٚمٛملم ٓ همػم-- ا ذم اًمنمع، ًمٙمـ هذا ُم٘مّٞمٌد سم٤محل٤مضم٦م إمم ذًمؽ ٟمٔمرً 

ويمذا ُم٠ًمخ٦م آؾمتٕم٤مٟم٦م، هل ضم٤مئزة قمغم ىمقل و٤مقم٦م ُمـ اًمٗم٘مٝم٤م  سمنموـمٝم٤م اعمٕمرووم٦م قمٜمدهؿ، سم٤مًمٙم٤مومر 

 إصكم، دون اعمرشمد-

ئؾ وإطمٙم٤مم، إذ اعمرشمد ٓ ُي٘مٌؾ ُمٜمف إٓ اعؾمالم أُم٤م اًمٙمٗمرة اعمرشمدون ومحٙمٛمٝمؿ خمتٚمػ ذم هذه اعم٤ًم

)اًمٕمقدة إمم اعؾمالم( أو اًمًٞمػ )سمٛمٕمٜمك أن ي٘م٤مشمؾ وُي٘مَتؾ إن مل يرضمع إمم اعؾمالم(، وٓ جيقز إىمراره قمغم 

ديٜمف )قمغم ردشمف(، وٓ شم٘مٌؾ ُمٜمف ضمزي٦م وذُم٦م، وٓ دمقز ُمٝم٤مدٟمتٝمؿ قمٜمد ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، إٓ ًميورة، 

قز جْم٤م أهنؿ ٓ جيأ٨ٌم حمتٛمؾ، وحمؾ اضمتٝم٤مد(، وإصؾ لدٟم٦م قمغم اخلّمقص ومٞمٝم٤م سمح)ُمع أن ُم٠ًمخ٦م ا

ومٝمق همػم ٟم٤مومذ، مهللا إٓ ًميورة أو طم٤مضم٦م شم٘مؽمب ُمـ اًميورة  ٤مأقمٓم٤مهؿ أطمٌد أُم٤مٟمً  ٢منوم ؛إقمٓم٤م  أُم٤مٍن لؿ

واطمتجٜم٤م إمم شم٠مُملم  ،ذم طم٤مل يم٤من سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ طمرٌب وطمّمٚم٧م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ ُمراؾمٚم٦م ووومقد وٟمحقه٤م

جيقز ىمتٚمٝم٤م يم٤ٌمىمل سمٕمْمٝمؿ حل٤مضم٦م احلرب قمغم ىم٤مقمدة اًمٜمٔمر عمّمٚمح٦م اعؾمالم واعمًٚمٛملم، ورؾمٚمٝمؿ ٓ 

ًمقٓ أن اًمرؾمؾ ٓ لام: ) ، وىم٤مل اًمٜمٌل يمام طمّمؾ ُمع رؾمقزْم ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب إمم اًمٜمٌل  ؛اًمرؾمؾ

(شم٘متؾ ًميسم٧م أقمٜم٤مىمٙمام
(2)

 ، يمام ذم ؾمٜمـ أيب داود وهمػمه-

 ومٝمذا هق إصؾ ذم اعمرشمديـ--

 أُمرٟم٤م سم٘مت٤ملؿ وىمتٚمٝمؿ طمتك يرضمٕمقا إمم اعؾمالم ومٜمٙمّػ قمٜمٝمؿ وم٘مط- اعمرشمدون، اهلل 

ا ُمِمؽميم٤م ومٙمٞمػ ٟمتح٤مًمػ ُمٕمٝمؿ وٟمدظمؾ ُمٕمٝمؿ ذم طِمٚمٍػ واشمٗم٤مىم٤مت شمٕم٤مون سمدقمقى أنٜم٤م ٟمح٤مرُب قمدو  

هم٤مزي٤م؟ يمٞمػ وهؿ )اًمٙمٗم٤مر اعمرشمدون اًمقـمٜمٞمقن، أقمٜمل اعمحٚمٞملم أهؾ اًمٌٚمد( أيمٗمر ذم طمٙمؿ اعؾمالم ُمـ 

 ر إصٚمٞملم ؾمقا  إثٞمقسمٞملم أو إُمريٙم٤من-اًمٙمٗم٤م

 ُمـ اًمٙم٤مومر إصكم- ا وم٘مد اشمٗمؼ اًمٗم٘مٝم٤م  قمغم أن اعمرشمد أؿمد وأهمٚمظ يمٗمرً 

 مهللا إٓ ًميورة ي٘مدره٤م سم٘مدره٤م أهؾ اًمِم٠من- ؛أنف ٓ جيقز اًمتح٤مًمػ ُمع اعمرشمديـوم٤محل٤مصؾ 

واشمٗم٤مىمٞم٤مت ُمع اعمرشمديـ  وم٤مًمتح٤مًمػ واًمتٕم٤مون واًمدظمقل ذم ُمِم٤مريم٤متوأُم٤م ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م اًمٜمٔمر وآقمت٤ٌمر؛ 

                                      
ّم٤محلقن اًمروم صٚمح٤م مُمٜم٤م، وشمٖمزون أنتؿ وهؿ قمدوا شم: )( ومت٤مُمف قمٜمد أمحد ىمقًمف ٧4624(، ُمًٜمد أمحد )2١4١اٟمٔمر: ؾمٜمـ أيب داود ) (٧)

ُمـ ورائٝمؿ، ومتًٚمٛمقن وشمٖمٜمٛمقن، صمؿ شمٜمزًمقن سمٛمرج ذي شمٚمقل، ومٞم٘مقم رضمؾ ُمـ اًمروم، ومػمومع اًمّمٚمٞم٥م، وي٘مقل: أٓ همٚم٥م اًمّمٚمٞم٥م، ومٞم٘مقم 

 إًمٞمف رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم ومٞم٘متٚمف، ومٕمٜمد ذًمؽ شمٖمدر اًمروم وشمٙمقن اعمالطمؿ، ومٞمجتٛمٕمقن إًمٞمٙمؿ، ومٞم٠متقٟمٙمؿ ذم صمامٟملم هم٤مي٦م، ُمع يمؾ هم٤مي٦م قمنمة

 ( وصححف إًم٤ٌم ، وإرٟم٤مؤوط-مٓف

 ( وصححف إًم٤ٌم -2١4٧ؾمٜمـ أيب داود ) (2)
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اًمٕمٚمامٟمٞملم ظمٓمره قمٔمٞمؿ ضمدا قمغم ديـ اعظمقة اًمذيـ يدظمٚمقن ُمٕمٝمؿ ؾم٤محمٝمؿ اهلل وهداهؿ، وظمٓمر قمغم 

اجلٝم٤مد سمؾ قمغم اًمديـ سمرُمتف، وشمٚمٌٞمس قمغم اعمًٚمٛملم وظمٚمط عم٤ٌمدئ اًمديـ ُمـ اًمقٓ  واًمؼما  وهمػمه٤م، 

 -- وهمػم ذًمؽ--وُمدقم٤مة إمم ؾمٚمًٚم٦م ُمـ اًمتٜم٤مزٓت واعمٗم٤مؾمد اًمنمقمٞم٦م اعمٕمرووم٦م

ويمؾ هذا جمّرٌب ُمٕمروف، وآقمت٤ٌمر سمام ومٕمٚمتف سمٕمض احلريم٤مت اعؾمالُمٞم٦م ُمـ ىمٌؾ يٜمٌف اًمٕم٤مىمؾ 

ىمل اًمٗمتـ، ورأس ُم٤مل اعمر  هق ديٜمف ومظمرشمف، ، واًمًٕمٞمد ُمـ وُ هاحلريص قمغم ديٜمف، واًمٕم٤مىمؾ ُمـ اشمٕمظ سمٖمػم

وأن يدظمؾ اًمٜم٤مس ذم اًمديـ:  وٟمحـ إٟمام ٟم٘م٤مشمؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وُمـ أضمؾ إقمال  يمٚمٛمتف ورومع راي٦م ديٜمف 

اًمتقطمٞمد واًمنميٕم٦م، ٓ أن ٟمتٕم٤مون ُمع ُمرشمد أؿمد وأهمٚمط يمٗمرا وحم٤مرسم٦م هلل ورؾمقًمف وديٜمف ومتردا قمغم 

 ذيٕمتف، ًمٜمدومع يم٤مومرا أىمؾ وأهقن--!!

ٟمٜم٤م وص٤مروا  صمؿ ُمـ ضمٝم٦م اًمٜمٔمر ذم احل٤مضم٦م واًمقاىمع اًمًٞم٤مد واًمٕمًٙمري اًمذي سمحٛمد اهلل ضمرسمف إظمقا

وم٢من احل٤مضم٦م إمم اًمتح٤مًمػ ُمع أوئلؽ اعمرشمديـ ٓ  ؛ؾمقخ وومٝمؿ وإدراك ًمٞمس ًمٖمػمهؿومٞمف رظمؼما  ومٞمف ولؿ 

 طم٤مضم٦م إًمٞمف أصال--!!

وؿماا٤ٌمسمٜم٤م سم٤مًمتقيمااؾ قمااغم اهلل شمٕماا٤ممم قمٜماادهؿ اًم٘ماادرة قمااغم ظمااقض طماارٍب وًمااق ـم٤مًماا٧م  ،شجم٤مهاادون»سمااؾ ٟمحااـ 

هلل، وًمٞمٗمتحاقا شمٜمٙمل ذم اًمٕمادو اًمٙما٤مومر اعمحتاؾ واعمرشماد اًمٕمٛمٞماؾ ًماف، وخترضماف ُمادطمقرا ُمٝمزوُما٤م ُمٖمٚمقسما٤م سما٢مذن ا

إبقاب عظمقاهنؿ ُمـ ؿما٤ٌمب ورضما٤مل إُما٦م اًمٖمٞما٤مرى أهاؾ اًماديـ واًمت٘ماقى واًمّماالح واًمٌاذل واًمتاق. إمم 

ومٗماٞمٝمؿ اخلاػم اًمٕمٔماٞمؿ،  ؛لؿ، وًمٞمًّٝمٚمقا لؿ الجرة إًماٞمٝمؿآؾمتِمٝم٤مد واجلٜم٦م، اًمذيـ ي٤ٌمرك اهلل ومٞمٝمؿ وذم أقمام

ًمٕماادو اًمٙما٤مومر، وجياا٥م أن ٟمًا٤مقمدهؿ وٟمٞمناا لااؿ ومٝما١مٓ  اعم١مُمٜمااقن هاؿ اًمااذيـ جيا٥م آؾمااتٕم٤مٟم٦م ااؿ قمااغم دوماع ا

﯁  ﯀ ﮿ ﮽﮾ ﮼    ﮻  ﮹﮺  ژٝماااااااااا٤مد، ٓ أوئلااااااااااؽ اًمٕمٚمامٟمٞماااااااااالم اًمااااااااااذيـ اًمٓماااااااااار. ًمٚمج

 واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل!-  [6١اًمتقسم٦م: ] ژ    

ومٝمذا واهلل ُمـ اًمٕمج٥م ٕهؾ اًمٕمٚمؿ وأهؾ اًمدقمقة اعؾمالُمٞم٦م؛ أن يًتٌدًمقا اًمذي هق أدٟمك سم٤مًمذي هق 

ه٤م ومٞمف اًمٜمٍم واًمٕمز واخلػم واًمؼميم٦م، ويذهٌقن يٚمتٛمًقن اخلػَم ذم همػمه ُمـ ظمػم، ويؽميمقا ُم٤م أُمر اهلل سمف 

 ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم:  -إومٙم٤مر واًمًٞم٤مؾم٤مت وإقمامل، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل-

 -[اًمٜم٤ًم ] ژ ڄ ڄ ڄ  ڦ  ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 اهلل أيمؼم وهلل احلٛمد--!

 ه٤م--وأُم٤مُمٙمؿ دم٤مرب اًمٕمرا. وأومٖم٤مٟمًت٤من وهمػم

 اهلل اسمتالٟم٤م اؿ واسمتالهؿ سمٜم٤م--احلرب ؾمج٤مل، وإج٤مم دول، و ؛وٟمحـ ٓ ٟمًتٕمجؾ

، وـمٚم٥م ُمثؾ هذه اًمتح٤مًمٗم٤مت اًمتل أىمؾ ُم٤م ي٘م٤مل  ومٚمامذا اًمٕمجٚم٦م واًمذه٤مب إمم أؾمٛمرا وأظميا وأمحرا
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 ومٞمٝم٤م إهن٤م ظمٓمٌر قمغم اًمديـ وقمغم اجلٝم٤مِد وومتٜم٦م وُمذًم٦م-

 وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ-

ظم٤مُم٤ًم: إن اًمٕمدو اًمذي ٟم٘م٤مشمٚمف ذم اًمّمقُم٤مل ًمٞمس احلٙمقُم٦م » ٗمتل ذم اًمٗمتقى اعمذيمقرة:ولذا وم٘مقل اعم

قمكم حمٛمد يمٞمدي، وإٟمام ٟم٘م٤مشمؾ طمٙمقُم٦م إصمٞمقسمٞم٤م ذات اعُمٙم٤مٟم٤مت ٚم٦م وطمده٤م سمرئ٤مؾم٦م قمٌد اهلل يقؾمػ واًمٕمٛمٞم

اًمٕمًٙمري٦م ال٤مئٚم٦م ُمـ قمدد وقمت٤مد ومتقيـ، وًمٞم٧ًم أجْم٤م وطمده٤م، وإٟمام ُمٕمٝم٤م أُمريٙم٤م ذم ُمنموقمٝم٤م 

سمحٞم٨م شمقومر ل٤م اًمدقمؿ سمٙمؾ ُم٤م نت٤مج إًمٞمف سمؾ وشمِم٤مرك ُمٕمٝم٤م ذم احلرب إن ًمزم  ؛طمتالزم ًمٚمّمقُم٤ملآ

 ,واحل٤مل ُم٤م ذيمرشمف,وًمٞمس يٕم٘مؾ  -إُمر، ووٞمع اًمدول اًمٖمرسمٞم٦م ُمٜمٓمقي٦م نتٝم٤م شم٤ٌمرك سم٤مطمتالل اًمّمقُم٤مل-

 ـها- ششمقاضمف قمدوا اذا احلجؿ سمٛمٗمرده٤م أن و٤مقم٦م أو جمٛمققم٦م واطمدة شم٘مدر أن

٤مة واًمٕم٘مؾ قموهق أؿمٌف سمٙمالم أهؾ احلٙمٛم٦م اعمد  سمؾ هق يمالم ُمـ مل جيّرب احلرب،  ؛ؾمديديمالٌم همػم 

 اخل٤مدع، وهق ذم احل٘مٞم٘م٦م اجلٌـ، يمام ىم٤مل أبق اًمٓمٞم٥م:

 ياااااااااااااااااااااارى اجلٌٜماااااااااااااااااااااا٤م  أن اجلااااااااااااااااااااااٌـ قم٘مااااااااااااااااااااااٌؾ 

  
وشمٚمااااااااااااااااااؽ ظمديٕماااااااااااااااااا٦م اًمٓمٌااااااااااااااااااع اًمٚمٞماااااااااااااااااائؿِ 
(1)

 

   
هذه  ٧مُم٤م داُمو ،ه اًمٕم٘مٚمٞم٦مُم٤م داُمقا يٗمٙمرون اذ اوُمثؾ ه١مٓ  واهلل أقمٚمؿ ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ أن ي٘مقدوا ضمٝم٤مدً 

إٓ أن يٙمقن ذًمؽ زًم٦م ويتداريمقا أنٗمًٝمؿ سم٤مًمث٘م٦م سم٤مهلل واًمتقيمؾ قمٚمٞمف،  ؛ٟمٔمرهتؿ ًمألُمقر وهذه ٟمٗمًٞمتٝمؿ

 يمرُم٤م  اعمٕم٤مدن- ٤مسمنمط أن يٙمقٟمقا ؿمجٕم٤مٟمً 

 -[اًمٌ٘مرة] ژ  ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ژسمؾ ٟمحـ ٟم١مُمـ أنف 

 ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ژوٟم١مُمـ سمٛم٘مت٣م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 -[21اح٤مئدة: ] ژ ىئی ىئ  ىئ

ٌّف وطم٨م قمٚمٞمٝم٤م  واعمٝمؿ هق اًمتقيمؾ قمغم اهلل ُمع إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب اًمنمقمٞم٦م اًمتل أُمر اهلل ا٤م وأب٤مطمٝم٤م وٟم

وؾمػمشمف، وذم احلس واًمٕم٘مؾ واًمتج٤مرب واخلؼمات اًمٌنمي٦م  أو قمغم أصقل٤م ذم يمت٤مسمف وذم ؾمٜم٦م رؾمقًمف 

 اعمٛمحّم٦م اًمّمحٞمح٦م اًمٜم٤مومٕم٦م-

 -[21اح٤مئدة: ] ژ  ىئ مئ                حئ جئ ی ی ی ژ :أي٦م اًم٤ًمسم٘م٦م شمٕم٤ممم ذم مت٤مم ولذا ىم٤مل اهلل

وَُمـ هؿ قمغم ـمري٘متٝمؿ ُمـ  شاًم٘م٤مقمدة»ٕمٔمٞمؿ سملم ضمٝم٤مد اعظمقة ذم اًم ٗمرُ. اًموذم احل٘مٞم٘م٦م هذا هق 

م سم٤مًمًٜم٦م وـمريؼ اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح  إمم  ، وسملم ؾم٤مئر ُمـ يٜمت٥ًمإظمقاهنؿ أهؾ ن٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد وآًمتزا

 وُم٤م ؿم٤ماٝمؿ أو ٟمحق ذًمؽ--! شإظمقان ُمًٚمٛملم»أو ُم٘م٤موُم٦م ُمـ و٤مقم٤مت  ضمٝم٤مدٍ 

                                      
 (-16)ص  عمتٜمٌلإُمث٤مل اًم٤ًمئرة ُمـ ؿمٕمر اىم٤مًمف: أبق اًمٓمٞم٥م اعمتٜمٌل، يمام ذم:  (٧)
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ه، واًمِمج٤مقم٦م وآؾمتٝم٤مٟم٦م أقمٜمل اًمث٘م٦م واًمٔمـ احلًـ واًمتقيمؾ قمغم اهلل واعيامن سمققمده وصد. ظمؼمِ 

سمٙمؼم وقمٔمؿ ىمقة اًمٕمدو )أقمٜمل آؾمتٝم٤مٟم٦م اعمحٛمقدة، أي اطمت٘م٤مر اًمٕمدو وقمدم اخلقف ُمٜمف، وذًمؽ ٓ يٜم٤مذم 

٦م اًمٕمدو وقمدم اخلقف ُمـ وخ٤مُم ،وسم٘مدراشمف وُمٙمره وظمٌثف، وطمًـ اعقمداد عمقاضمٝمتف(طمًـ اعمٕمروم٦م سمف 

 صم٘م٦م سم٤مهلل شمٕم٤ممم وشمقيمال قمٚمٞمف وـمٚم٤ٌم ًمٜمٍمه وارشمٙم٤مٟم٤م إمم وقمده ؾمٌح٤مٟمف- ؛اعمٜمتٗمش

-- هذا ومٞمف شمًٓمٞمح واظمتزال ًمٚمٛم٠ًمخ٦م، وؾمق  شأو جمٛمققم٦م شمقاضمف اًمٕمدّو سمٛمٗمرده٤م و٤مقم٦م»وىمقًمف: 

ًً شمّمقير ل٤م، وأظمِمك أن يٙمقن  ُم٘مّمقدا، وأن٤م ٓ أقمرف اًمرضمؾ اعمٗمتل وطم٤مًمف، وم٢من هذه ـمري٘م٦م أهؾ  ٤مشمٚمٌٞم

وم٢مهن٤م أُمقٌر  ؛إمَتٛمد قمٚمٞمف ذم ُمثؾ هذ ه إُمقرس، وىمد يٙمقن اًمرضمؾ ص٤مدىم٤م ًمٙمٜمف همػم جمرب وٓ يُ ٞماًمتٚمٌ

ئؿ وأهؾ اًمِمج٤مقم٦م واعىمدام اًمذيـ سم٤مقمقا اًمدٟمٞم٤م وـمٚم٘مقه٤م، نت٤مج إمم   شاًمزرىم٤موي»نت٤مج إمم أهؾ اًمٕمزا

 أهؾ ـمٞمٍش-! ٓ ورزاٟم٦م، قم٘مؾٍ  وأهؾ شم٘مقى أهؾ ,أجْم٤م,ُمث٤مًمف وأؿم٤ٌمهف، قمغم أن يٙمقٟمقا وأ

، واطمذروا ُمـ ظمداع اًمٜمٗمس، ومٕمٚمٞمٙمؿ سم٤مهلل ُمقٓيمؿ  ؛ذًمؽ شمقومٞمؼ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم واصٓمٗم٤م و

 واهلل اعمًتٕم٤من- -واقمٚمٛمقا أن اًمتقومٞمؼ يمٚمف ُمٜمف وطمده ؾمٌح٤مٟمف واًمٜمٍم ُمـ قمٜمده وم٘مط ٓ همػم-

ومٝمذه اجلامقم٦م ٓ شم٘م٤مشمؾ وطمده٤م ذم احل٘مٞم٘م٦م، سمؾ ُمٕمٝم٤م قمٛمقم اعمًٚمٛملم أو وٝمرة  ؛ ىم٤ملٕن إُمر ًمٞمس يمام

يمٌػمة ُمٜمٝمؿ ومٞمٝمؿ اخلػم واًمؼميم٦م، وٓ يٚمزم أن يٙمقن يمؾ اًمِمٕم٥م أو أيمثره ُمٕمٝم٤م، سمؾ يٙمٗمل أن يٙمقن ُمٕمٝم٤م 

أهؾ وٝمرة ـمٞم٦ٌم ُمـ أهؾ اخلػم واًمٗمٓمرة احلًٜم٦م وأهؾ اًمنمف واعسم٤م ، وه١مٓ  ظمػٌم ُمـ أوٕم٤مومٝمؿ ُمـ 

اًم٘مٌقل ًمٙمؾ هم٤مٍز يدومع لؿ اًمدوٓر ويِمٌع سمٓمقهنؿ ويقومر أهؾ  اًمدٟمٞم٤م وأهؾ اًمٗم٤ًمد واًمْمٕم٦م اًمريمقن إمم

 لؿ اًمروم٤مهٞم٦م واعمتٕم٦م وًمق يم٤من هيقدي٤م أو ُمرشمدا وم٤مضمرا ظمٚمٞمٕم٤م خمٜمث٤م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل--!

اعمجتٛمع ومٝمذه اجلامقم٦م أو اعمجٛمققم٦م إن يم٤مٟم٧م ُمٜمٕمزًم٦م قمـ ؾم٤مئر اًمٜم٤مس سمٙمؾ طم٤مٍل، ُم٘مٓمققم٦م ُمـ ؿمجرة 

قمغم قمٛمٚمٝم٤م  ٤ماعمًٚمؿ اًمذي شمٕمٞمش ومٞمف، ومٞمّمّح يمالُم اعمٗمتل طمٞمٜمٝم٤م، وشمٙمقن هذه اجلامقم٦م همػم ىم٤مدرة وحمٙمقُمً 

سم٤مًمٗمِمؾ، طمتك وإن ضمّقزٟم٤م ل٤م اخلروج ًم٘مت٤مل اًمٕمدّو، ومٜمحـ ىمد ٟمجّقز طمتك ظمروج اًمرضمؾ اًمقاطمد ًمقطمده 

٠ًمخ٦م يٜمٔمر ذم أومراده٤م وًمٙمـ هذه اعم [66اًمٜم٤ًم : ] ژ  ﮲    ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ژ ٹٹيمام  اُمٗمردً 

ومٞمٝم٤م ُمـ اقمت٤ٌمر اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد-- ًمٙمـ اعم٘مّمقد أنؽ ىمد دم٤مهد ٓ سمد صقرة صقرة، و ٙمؿ ومٞمٝم٤م، ٕهن٤م 

أي حمٙمقم قمغم  شحمٙمقم قمٚمٞمف سم٤مًمٗمِمؾ»دّو وًمـ شمز ف، وهذا ُمٕمٜمك ىمقًمٜم٤م وأن٧م شمٕمرُف أنؽ ًمـ شمٖمٚم٥َم اًمٕم

نف وم٤مؿمؾ ُمـ يمؾ وضمٍف دٟمٞم٤م وأظمرى-- أُم٤م اًمدٟمٞم٤م قمٛمٚمف سم٠منف ًمـ يزيؾ اًمٕمدو وًمـ يٖمٚمٌف، وًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ أ

وم٘مد يٙمقن اًمٖمرض أطمٞم٤مٟم٤م ضمزئٞم٤م صٖمػما ُمثؾ دمري  اعمًٚمٛملم وشمِمجٞمٕمٝمؿ وضب اعمثؾ واًم٘مدوة 

وإؾمقة لؿ وشمقهلم ؿم٠من اًمٕمدو ذم ىمٚمقاؿ، وهذا يٙمقن هدوم٤م ُمرطمٚمٞم٤م أطمٞم٤مٟم٤م، طمٞم٨م ٓ يٛمٙمـ أطمًـ 

 وإيمٛمؾ- ه ُمـ اجلٝم٤مد إؾمد  ًمٚمتقـمئ٦م ح٤م سمٕمد ٤مُمـ ذًمؽ، وطمٞم٨م يٙمقن هذا ُمٓمٚمقسمً 
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وأُم٤م ذم أظمرة وم٤مٕضمُر واًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ وٟمٞمؾ يمراُم٦م اًمِمٝم٤مدة عمـ ىم٤مشمؾ وىمتؾ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وأيمرم سمف 

 وأنٕمؿ ُمـ ومقز قمٔمٞمؿ، وهؾ سمٕمده هم٤مي٦م-- مهللا ارزىمٜم٤م اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمٚمؽ ي٤م رب اًمٕم٤معملم-

  واخلالص٦م أهي٤م اعظمقة إطم٤ٌمب:

ٟمٕمرف طم٤مل أوئلؽ اًم٘مقم اًمذيـ شم٘مقًمقن أنتؿ إهنؿ قمٚمامٟمٞمقن يمٗمرة )ُمرشمدون(، وي٘مقل أن ٓ سمد  ًٓ أنف أو  

 اعمٗمتل ذم فم٤مهر يمالُمف إهنؿ ُمًٚمٛمقن--

 وسمٜم٤م  قمٚمٞمف شمٕمرومقن احلٙمؿ- ُمـ نرير هذا اعمقوع أوٓ--ٓ سمد 

اا٤مىمً  ًّ تٓمقيؾ سمٙمالُمف وٓ سم٤مًمٌح٨م ومٙمالم اعمٗمتل صحٞمح، وٓ داقمل أصال ًمٚم ٤موم٢من يم٤مٟمقا ُمًٚمٛملم وم

ٕن اًمتٕم٤مون واًمتٜم٤مس واًمتح٤مًمػ وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤معمًٚمٛملم وًمق يم٤مٟمقا وم٤ًمىم٤م ضم٤مئز ٓ هم٤ٌمَر قمٚمٞمف،  ؛ٜم٘مقلواًم

وإُم٤م يٌ٘مك اًمٜمٔمر ذم إطمًـ وإصٚمح ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم، وذًمؽ حمؾ اضمتٝم٤مد، ُيرضَمع ومٞمف إمم أهٚمف، 

 وشمتِم٤مورن ومٞمف، ويًع ومٞمف اخلالف، وٓ يٗمًد ًمٚمقد ىمْمٞم٦م إن ؿم٤م  اهلل-

 وهق رّدُٟم٤م قمغم اعمٗمتل طمٞمٜمٝم٤م- ُمرشمديـ، ومٙمالُمٜم٤م ورأجٜم٤م واوٌح ىمد سمّٞمٜم٤مه--! ا٤مٟمقا يمٗم٤مرً وأُم٤م إن يم

ضمٞمدا وسمدىم٦م وإٟمّم٤مف  شاحل٤مل»وطم٤ملؿ، وم٠منتؿ طمرروا هذا أن٤م ٓ أقمرف سم٤مًمْمٌط طم٘مٞم٘م٦م أوئلؽ اًم٘مقم 

، هلل قمـ اًمتنع وإرادات اًمٜمٗمقس اخلّداقم٦م، قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ، سمؾ سمّمد. وسمت٘مقى ا اوأُم٤مٟم٦م، سمٕمٞمدً 

وٟم٤مىمِمقا أُمرهؿ ُمع قمٚمامئٙمؿ وـمالب اًمٕمٚمؿ ومٞمٙمؿ، وُمٜمٝمؿ هذا اًمِمٞمخ اعمٗمتل وهمػمه، وشمِم٤موروا ذم أُمرهؿ 

 واًمتقصؾ إمم ُمٕمروم٦م طم٘مٞم٘م٦م طم٤ملؿ، ًمٙمل نرروا أصؾ هذه اعم٠ًمخ٦م: هؾ ه١مٓ  اًم٘مقم يمٗم٤مٌر أو ٓ-

 -شاًمتح٤مًمػ»سمٜم٤م  قمٚمٞمف يٙمقن شمٜمزيؾ احلٙمؿ ذم  صمؿ

 سمت٘م٤مرير ُمٗمّمٚم٦م وم٤مسمٕمثقا ًمٜم٤م طمتك ٟمٜمٔمر وٟمٕمٞمٜمٙمؿ- وإن ؿمئتؿ أن شمّمٗمقا ًمٜم٤م طم٤ملؿ

 واهلل اعمقومؼ، واهلل أقمٚمؿ-

أؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم ًمٜم٤م وًمٙمؿ اعقم٤مٟم٦م واًمتقومٞمؼ والدى واًمًداد، وأوصٞمٙمؿ سمت٘مقى اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمن 

ومؼ وخم٤مًمػ، واطمذروا ُمـ اًمتنع  واًمٕمٚمـ، وقمدم آؾمتٕمج٤مل، وسمحًـ إدب ُمع يمؾ اًمٜم٤مس، ُمـ ُمقا

ذم ُم٤ًمسم٦م أو ُمِم٤ممت٦م أو شمٕمّّم٥م ًمرأي قمغم ظمالف احلؼ، سمؾ ظمذوا إُمقر سمٕم٘مؾ وروي٦م  وُمـ اًمدظمقل

ػم ُمٜمٝمؿ وأهؾ وُمِم٤مورة، واىمٌٚمقا احلؼ واًمٜمّمح واحلٙمٛم٦م هـ يم٤من، وشم٠مخٗمقا اًمٜم٤مس، وٓ ؾمٞمام أهؾ اخل

 اًمٗمْمؾ ًمق أظمٓم٠موا--

ـمقا ومٞمٝم٤م اطمتٞم٤مـم٤م ُم٤ٌمًمٖم٤م اطمت٤م: اٟمتٌٝمقا ُمٜمٝم٤م ضمٞمدا، ووُم٤ًمئؾ اًمتٙمٗمػم شمٕمرومقن رأجٜم٤م ومٞمٝم٤م سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ

ومٗمل ذًمؽ اًمًالُم٦م ذم اًمديـ وذم أظمرة، واشمريمقا ُم٤م أؿمٙمؾ قمٚمٞمٙمؿ ُمٜمٝم٤م وُمـ همػمه٤م ُمـ اعم٤ًمئؾ  ؛ومٞمف

ًمٕمٚمامئٙمؿ وًمٓمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ، وٟمحـ إن ؿم٤م  اهلل ذم ظمدُمتٙمؿ، سمام ٟمٛمٚمؽ، ومام قمرومٜم٤م أضمٌٜم٤ميمؿ وأقمٜم٤ميمؿ، وُم٤م ٓ، 
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 ؾمٕمٞمٜم٤م ًمٙمؿ قمٜمد ُمِم٤مخيٜم٤م وقمٚمامئٜم٤م وسمحثٜم٤م ًمٙمؿ ومٞمف-

 أقم٤مٟمٙمؿ اهلل وىمقايمؿ وووم٘مٙمؿ--

 وٓ شمٜمًقٟم٤م ُمـ ص٤مًمح دقمقة ضمزايمؿ اهلل ظمػما-

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 قمٓمٞم٦م اهلل أظمقيمؿ:

 ـه٧626ؾمٚمخ ؿمٕم٤ٌمن 

 

  

 

 
 

أظمل اًمٕمزيز،،، ووم٘مؽ اهلل وطمٗمٔمؽ ورقم٤مك وؾم٤مئر إظمقاٟمٙمؿ، وٟمٍميمؿ قمغم اًم٘مقم اًمٙم٤مومريـ ووىم٤مٟم٤م 

 ٦م-- مُملم، وسمٕمد.وإي٤ميمؿ ؾمٌٞمؾ اًمٗمتـ واًمْمالًم

 --اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

اؾمتٚمٛم٧م رؾم٤مًمتؽ، وىمرأت اًمٗمتقى اعمروم٘م٦م، وقمٚم٘م٧ُم قمٚمٞمٝم٤م هيٕم٤م، همػم ُمريٍد اًمت٘ميّص واًمتحرير 

اًمٙم٤مُمؾ، وإٟمام هل شمٕمٚمٞم٘م٤مت ُمٗمٞمدة شمقوح ًمؽ اعم٠ًمخ٦م إن ؿم٤م  اهلل، وأُم٤م اًمتحرير عم٠ًمخ٦م اًمتح٤مًمػ ُمع 

خ٦م آؾمتٕم٤مٟم٦م وهمػمه٤م ُمـ اعم٤ًمئؾ ومٚمٝم٤م ُمقوع مظمر، ونت٤مج إمم ر  اًمٙمٗم٤مر أصٚمٞملم وُمرشمديـ، ويمذا ُم٠ًم

ُمـ اًمقىم٧م، واعمٕمذرة أن ٕ  ُمِمٖمقل واهلل، وًمٙمـ إذا قمٜمديمؿ اؾمتِمٙم٤مٓت ُمٕمٞمٜم٦م وأؾمئٚم٦م حمددة 

 وم٤ميمت٥م زم، وٓ سم٠مس قمٚمٞمٙمؿ، واهلل يقوم٘مٜم٤م وإي٤ميمؿ ح٤م  ٥م ويرى-

 [(1)]ٔؼ اٌج١بْ
ِ ع٢ً ٖشٙ ايؿت ..ٜا ؽٝدٓا تشايـ َع بعض ايبعض احملانِ يتدلٜض بٗا ٣ٛ اييت وتر َا تعًٝكه

ٕ َـٔ  عًُـا إٔ ص٥ـٝػ ايدلٕـإ ايـشٟ ٖـٛ اٯ     ; إ إعاصمـٌ يًشهَٛـ١  ٚبعض أعنا٤ ايدلٕ ،ايعًُاٌْٝ

مــا٤ أؾضٜكٝــ١ ٗ إض قــٛات ْؾــ ؾٝٗــاًغــ١ ايــيت قــضص ايدلٕــإ  اؾٖــٛ ايــشٟ نــإ ٜــضأؼ   ;إعاصمــٌ

 ؟ايقَٛاٍ

اؿُز هلل صب ايعإٌ، ٚف٢ً اهلل ع٢ً ْبٝٓـا قُـز ٚآيـ٘ ٚفـشب٘ ٚعـًِ       ،بغِ اهلل ايضٓٔ ايضسِٝ

 ٚبعز/

ٞٸ أعــ١ً٦څ نــجرل٠ ســٍٛ ايتشــايـ إظَــع إْؾــا٩ٴٙ َــٔ قبــٌ اجملــتُعٌ ٗ أزلــضا عافــ١ُ         ــ ٚصرت إي

أصٜذلٜا، ٚنإ َٔ بٌ ايغا٥ًٌ َٔ ٫ أقـزص صر طًبـ٘ ؾـأدبتِٗ إٍ َـا رعـاْٞ إيٝـ٘ َـٔ نتابـ١ ؾتـ٣ٛ          

باهلل، ٖٚٛ اعتُارٟ، ٚعًٝ٘ تٛنًٞ، ٫ٚ سـٍٛ ٫ٚ قـ٠ٛ    ايو إ٪ُض، ؾأقٍٛ َغتعٝٓٶؽضع١ٝ عٔ فش١ س

                                      
 -قمغم اًمٌٞم٤من ُمقضمقدة سملم ُمٕمٙمقوملم سم٤مخلط اعمٕمت٤مد شمٕمٚمٞمؼ اًمِمٞمخ قمٓمٞم٦م اهلل  (٧)
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 إ٫ باهلل.

ـٷ )  ( isbeheysiإٕ ايـــشٟ تٓـــٟٛ احملـــانِ اٱعـــ١َٝ٬ ايـــزخٍٛ ؾٝـــ٘ َـــع أطـــضاف أخـــض٣ ٖـــٛ ؼـــاي

ٚايتشايـ ٗ ايًػ١ َـأخٛس َـٔ ايٹشًــ )بهغـض اؿـا٤( ٖٚـٛ ايعٗـز ٚايقـزاق١ ٭ٕ نـٌ فـزٜل وًــ            

 ٕ ٫ ٜػزص ب٘، ْٚع اؿًـ أس٬ف.يقاسب٘ أ

 ٚؽضعا: إعاقز٠ ٚإعاٖز٠ ٚا٫تؿام ع٢ً إسكام اؿل ٚصر ايباطٌ ْٚقض إًّٛٛ ٚصرع ايٛامل.

 ٜٚهٕٛ بٌ قّٛ نؿاص، ٜٚهٕٛ بٌ َغًٌُ ٚنؿاص.

قبٌ اٱعـ٬ّ نُـا ٜـزٍ عًٝـ٘ َـا عٴـضف ٗ اؾاًٖٝـ١ عًــ ايؿنـٍٛ ايـشٟ            اٚاؿًـ نإ َعضٚؾڄ

يكز ؽٗزت ٗ راص عبز اهلل بٔ دزعإ سًؿا يـٛ رٴعٝـت   )ٚأث٢ٓ عًٝ٘ بعز بعجت٘ بكٛي٘:   أؽار ب٘ ايٓيب

ِ  )ٚٗ يؿــٜ آخــض:   (بــ٘ ٗ اٱعــ٬ّ ٭دبــت  ــٛ أڂرعــ٢ بــ٘ ٗ اٱعــ٬ّ   َــا أســب إٔ يــٞ بــ٘ ٓــض ايــٓع ، ٚي

(٭دبت

(1)
(ٚأّا سًـ نإ ٗ اؾا١ًٖٝ مل ٜظرٙ اٱع٬ّ إ٫ ؽز٠) :، ٚقز صٟٚ عٓ٘ قٛي٘

(2)
 .٠ٟ قٛأ 

ٚسًـ ايؿنٍٛ أنضّ سًـ عٴُع ب٘ ٚأؽضؾ٘ ٗ ايعضب، ٚنإ أٍٚ َٔ تهًـِ بـ٘ ٚرعـا إيٝـ٘ ايـظبرل      

ؾتعاقــزٚا ٚتعاٖــزٚا عًــ٢ إٔ ٫ هــزٚا َهــ١ ًََٛٛــا رخًــٗا َــٔ عــا٥ض ايٓــاؼ إ٫   ; بــٔ عبــز إڀًــب

 قاَٛا َع٘، ٚناْٛا ع٢ً َٔ ًُٚ٘ ست٢ تضر عًٝ٘ ًَُٛت٘.

ؾـــشاى سًــــ ٗ تٓافـــض عًـــ٢ ايًٛـــِ ٚإعقـــ١ٝ نـــأنجض   ;(٫ّ سًــــ ٗ اٱعـــ٬) : ٚأَـــا قٛيـــ٘

رخـٌ ٗ سًــ َـع     ا٭س٬ف اييت ناْت تكع بٌ قبا٥ٌ َٔ ايعـضب قبـٌ اٱعـ٬ّ، ٚايـزيٌٝ إٔ ايـٓيب      

ع٢ً ؽ٤ٞ ثِ ٢ٜٗٓ عٓـ٘،   قّٛ َٔ َؾضنٞ ايعضب نُا عٝأتٞ إٕ ؽا٤ اهلل، ٫ٚ ٜعكٌ إٔ ٜجين ايٓيب 

 أث٢ٓ عًٝ٘ ٭ٕ ن٬َ٘ ٚسٞ َٔ اهلل ٫ ٜتٓاقض. ؾٝتعٌ إٔ ٜهٕٛ ايشٟ ٢ْٗ عٓ٘ غرل ايشٟ

يمالم صحٞمح ذم اجلٛمٚم٦م، وطم٤مصٚمف أن احلٚمػ اعمٜمٝمل قمٜمف هق ُم٤م يم٤من قمغم ؾمٜمـ اجل٤مهٚمٞم٦م ُمـ احلٚمػ ]

قمغم اًمٔمٚمؿ واًمٖم٤مرة واًمتٜم٤مس اعمٓمٚمؼ: قمغم احلؼ وقمغم اًم٤ٌمـمؾ، وقمغم اًمٕمدل وقمغم اًمٔمٚمؿ ؾمقا ، قمغم طمد 

غم ُمرادهؿ اعمٕمروف-- وأُم٤م احلٚمػ اجل٤مئز ذم اعؾمالم ومٝمق احلٚمػ قم ٤مىمقلؿ: اٟمٍم أظم٤مك فم٤مح٤م أو ُمٔمٚمقُمً 

م اًمٕمٚمام  ذم ذًمؽ وذوطمٝمؿ حلدي٨م --، ويمالواًمت٘مقى وٟمٍم احلؼ وإىم٤مُم٦م اًمٕمدل قمغم اًمتٕم٤مون قمغم اًمؼم

ُمٌح٨م يٓمقل،  --ٛمع سمٞمٜمٝم٤موسمٞم٤من ُمٕمٜم٤مه وُمٕمٜمك ُم٤م قم٤مروف ُمـ أطم٤مدي٨م وـمريؼ اجل (ٓ طمٚمػ ذم اعؾمالم)

شطم٤مؿمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ قمغم أيب داود»، وشقمغم ؾمٜمـ أيب داودقمقن اعمٕمٌقد »وراضمع 
(3)

شومتح اًم٤ٌمري»، و
(4)

 

شذح اًمٜمقوي»و
(5)

 -[، شمٙمٗمٞمؽ إن ؿم٤م  اهلل

 

ٗ عاّ اؿزٜب١ٝ، ٚسيو بعز إٔ  ٚأَا فش١ اؿًـ بٌ إغًٌُ ٚايهؿاص ؾٝزٍ عًٝ٘ َا ثبت عٓ٘ 

، ٚنإ َٔ بٌ بٓٛر ا٫تؿامڇ إٔ ٚقع ا٫تؿام َع قضٜؿ ع٢ً ٖز١ْ ٗ ٚمع اؿضب بُٝٓٗا عؾض عٌٓ

                                      
وُم٤م سمٕمده( واحلدي٨م طمًـ أو صحٞمح  ٧1226(، ُمٕمروم٦م اًمًٜمـ وأصم٤مر ًمٚمٌٞمٝم٘مل )٧1١6١، 4524اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل ) (٧)

 -( وم٘مد صحح إؾمٜم٤مده إرٟم١موط٧455ٜمد أمحد ذم اعمًٜمد )سمٛمجٛمقع ـمرىمف، وإن رواه اًمٌٞمٝم٘مل ُمرؾمال؛ وم٘مد رواه همػمه ُمتّمال، يمام قم

 -(٧4١4٧(، ُمًٜمد أمحد )2225(، ؾمٜمـ أيب داود )251١ُمٓمٚمع احلدي٨م: )ٓ طمٚمػ ذم اعؾمالم--( اًمخ، رواه ُمًٚمؿ ) (2)

 -(٧١2 , ٧١١. 6قمقن اعمٕمٌقد وطم٤مؿمٞم٦م اسمـ اًم٘مٞمؿ قمغم ؾمٜمـ أيب داود ) (1)

 -(61١. 6(، )٧١١. ٧ومتح اًم٤ٌمري ) (6)

 -(62، 6٧.  ٧4اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ) (5)
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ٗ عكز ٚعٗز  ؿٕ ٜزخٌ َع قضٜٗ عكز ٚعٗز رخٌ، َٚٔ أصار أ َٔ أصار إٔ ٜزخٌ َع قُز 

ٗ عٗزٙ،  ؾزخًت قب١ًٝ بين بهض َع قضٜؿ ٗ عٗزٖا، ٚرخًت قب١ًٝ بين خظاع١ َع ايٓيب .. رخٌ

ُا نإ ايعاّ ايجأَ َٔ اشلذض٠ ٚايكبًٝتإ ٦َٜٛش ع٢ً ايؾضى، ٚاعتُضت إعاٖز٠ طٖا٤ عٓتٌ، ؾً

اعتزت قب١ًٝ بين بهض ع٢ً قب١ًٝ بين خظاع١ سٝح ٖاِْٖٛ بػت١، ٚقتًٛا َِٓٗ أعزارا نجرل٠ 

ا إٍ ايٓيب ؾأصعًت قب١ًٝ بين خظاع١ ٚؾزٶ ;٬ح ٚإاٍ َع تٛؾرل اؿُا١ٜ شلاَغاعز٠ قضٜؿ شلا بايغ

، ؾكاّ ايٓيب  ; ٚأخدلِٖٚ َا سزخ ٚؾا٤ شلا باؿًـ ايشٟ نإ  خظاع١ يٓقض٠ قب١ًٝ بين

بِٝٓٗ

(1)
. 

ا٫عتزا٤ ع٢ً َٔ رخٌ َع٘ ٗ سًـ اعتزا٤ عًٝ٘، شلشا دٗظ دٝؾا، قٛاَ٘ عؾض٠  ؾاعتدل ايٓيب  

 آ٫ف ٕعاقب١ قضٜؿ ع٢ً فٓٝعٗا، ٚنإ عببا يؿتض َه١.

ٚغرلٙ إٔ  شَغٓز أٓز»بٌ ٚٗ  ٚقب١ًٝ خظاع١ ؽاصنت ايكتاٍ ٖٚٞ َؾضن١ ٗ فـ ايٓيب 

 ٕا ؾتض َه١ قاٍ يًٓاؼ: نؿٛا ايغ٬ح إ٫ خظاع١ عٔ بين بهض، ؾأسٕ شلِ ست٢ ف٢ً ايعقض. ايٓيب 

 

  ٍٛاتؿاق١ٝ بٌ ايضع ٚايٝٗٛر سٍٛ إز١ٜٓ: 

إز١ٜٓ نتب َع ايٝٗٛر نتابا ؼايـ ؾٝ٘ ع٢ً ٓا١ٜ إز١ٜٓ َٔ ايعزٚ ع٢ً  ٕا قزّ ايضعٍٛ 

َا ٖشا ايتشايـ ست٢ ْكنٛٙ ِٖ ع٢ً َا ٖٛ َشنٛص ٗ ايتعإٚ ع٢ً إقًش١ ايعا١َ، ٌٚٚ قذل

نتب ايغرل

(2)
. 

 ٖٚٓاى أَٛص هب إٔ ٜعًِ بٗا قبٌ ايزخٍٛ ٗ إٛمٛع:

ٌ أٜا ناْٛا غ٬ح ٚأَٛاٍ غرل إغًُبعتعا١ْ ا٫٫ خ٬ف بٌ إغًٌُ قاطب١ ٗ دٛاط أ٫ٚ: 

فؿٛإ بٔ أ١َٝ رصٚعا ٗ قتاٍ  اعتعاص َٔ ؾكز ثبت ٗ ايقشٝض إٔ ايٓيب  ;حملاصب١ نؿاص آخضٜٔ

قبا٥ٌ ٖٛاطٕ

(3)
 يًُغاعزات ايعغهض١ٜ َٔ إصٜذلٜا. شاحملانِ اٱع١َٝ٬»، َٚٔ ٖٓا نإ قبٍٛ 

اختًـ أٌٖ ايعًِ ٗ دٛاط اعتعا١ْ ايهؿاص ٗ قاصب١ نؿاص آخضٜٔ، ؾُٓعٗا قّٛ، ٚأداطٖا  ثاْٝا:

ٚسيو سُٝٓا ع٦ٌ عٔ صدٌ أصار إٔ  (ىإْا ٫ ْغتعٌ َؾض) :آخضٕٚ، ؾأَا َٔ َٓعٗا ؾًكٍٛ ايٓيب 

ٜػظٚ َع إغًٌُ ٖٚٛ َؾضى

(4)
. 

ٚايع١ً أْ٘ ٫ ٜ٪َٔ إٔ ٜٓكًب ايهؿاص ع٢ً إغًٌُ ٜٚهْٛٛا َع ايهؿاص اؿضبٌٝ ٗ فـ ٚاسز، 

 ؾتعِٛ إنض٠، ٚؼٌ إؿغز٠.

غًٌُ ٚأَا َٔ أداطٖا ؾكز أداطٖا بنٛاب٘، ٖٚٞ ؾُٝا إسا أَٔ ؽضِٖ ٚغزصِٖ بإٔ ٜهٕٛ ٗ إ

َٓع١ ٚق٠ٛ تهؿٞ يضرعِٗ ؾُٝا إسا اْكًبٛا عًِٝٗ، ٜهْٕٛٛ ٗ نًتا اؿايتٌ َػًٛبٌ ٫ غايبٌ

(5)
 ،

                                      
ـَ ؾَم٤ممِلٍ : )( وسمٕمد ُمٜم٤مؿمدة ظمزاقم٦م ىم٤مل اًمٜمٌل 5١2. 4اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ) (٧) َت َي٤م قَمْٛمَرو سْم  (-ُٟمٍِمْ

 ( وُم٤م سمٕمده٤م-554. 6اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ) (2)

 »( وومٞمف: ٧56١ُمقـم٠م ُم٤مًمؽ ) (1)
ِ
زِ  وَمَخَرَج َرؾُمقُل اَّلل  ٌََؾ َهَقا َتِٕمػُمُه َأَداًة، َوؾِماَلطًم٤م قِمٜمَْدُه، وَمَ٘م٤مَل ىِم ًْ َن َي ، وَم٠َمْرؾَمَؾ إمَِم َصْٗمَقا

َن سمُِحٜملَْمٍ

اَلَح اًمتل قِمٜمَْدُه، صُمؿ  ظَمَرَج َصٗمْ   ً ُن: َأـَمْققًم٤م َأْم يَمْرًه٤م؟ وَمَ٘م٤مَل: سَمْؾ ـَمْققًم٤م، وَم٠َمقَم٤مَرُه إََداَة، َواًم  َصْٗمَقا
ِ
ُن َُمَع َرؾُمقِل اَّلل  يَم٤مومٌِر، وَمَِمِٝمَد َوُهَق  َقا

 ( وصححف إًم٤ٌم -1542، ؾمٜمـ أيب داود )شطُمٜمَْٞمٜم٤ًم َواًمٓم ٤مئَِػ، َوُهَق يَم٤مومِرٌ 

 ( وصححف إًم٤ٌم -2١12ؾمٜمـ أيب داود ) (6)

 ، محقد سمـ قم٘مال  اًمِمٕمٞمٌل ًمٚمِمٞمخ: شاحلٙمؿ اعمخت٤مر ذم آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر»اٟمٔمر ذم ُم٠ًمخ٦م اؾمتٕم٤مٟم٦م اعمًٚمٛملم سم٤مًمٙمٗم٤مر ذم احلرب:  (5)

)اعم٠ًمخ٦م اخل٤مُم٦ًم ُمـ  شاًمٕمٛمدة ذم إقمداد اًمٕمدة»،  أيب  ٞمك اًمٚمٞمٌلًمٚمِمٞمخ  شاعمقرد اًمٕمذب ًمٌٞم٤من طمٙمؿ آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر ذم احلرب»
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 ڦ ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ  ٹ  ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ژٜٚغتزٍ شلِ بكٛي٘ تعاٍ: 

 .[٧4١مل قمٛمران: ] ژ ڄڄ ڄ ڄ ڦ    ڦ

 

إغًٌُ ِٖٚ  عَٔع٘ سٌ صدعٛا  ؾٗشٙ اٯ١ٜ ْظيت ٗ إٓاؾكٌ نعبز اهلل بٔ أبٞ بٔ عًٍٛ َٚٔ

 ٿ ٿ ٺ ٺگ ژ   :َتٛدٕٗٛ إٍ غظ٠ٚ أسز، ِٖٚ أؽز نؿضا َٔ ايهؿاص إعًٌٓ نؿضِٖ َٚع سيو

 أٟ إٕ مل تكاتًٛا ؾأقٌ ؽ٤ٞ ارؾعٛا عٓا بتهجرل عٛار إغًٌُ. ژ ٹٹ  ٹ  ٿ ٿ

 

 :ٛي٘ ٗ ٖشٙ إغأي١َٚٔ اجملٝظٜٔ ٗ اعتعا١ْ ايهؿاص ٗ سضب ايهؿاص اٱَاّ ايؾاؾعٞ، ؾُٔ سيو ق

إٍ ا٫عتعا١ْ ب٘ إٕ صأ٣ اٱَاّ إٔ ايهاؾض سغٔ ايضأٟ ٚا٭َا١ْ بٌ إغًٌُ، ٚناْت اؿاد١ راع١ٝ »

 .(1)شداط، ٚإ٫ ؾ٬

ؾ٬ بأؼ إٔ ًٜذأٚا إٍ أٌٖ اؿضب، ّٚتٓعٛا بأٌٖ ايش١َ )أٟ ٜغتعٝٓٛا »ٍ ابٔ سظّ ايٛاٖضٟ: ٚقا

ٗ رّ أٚ َاٍ أٚ سض١َ ٖا اعتٓقاصِٖ ٫ ٜ٪سٕٚ َغًُا أٚسَٝا  بِٗ مز اؿضبٌٝ( َا أٜكٓٛا أِْٗ ٗ

 .(2)شٝؿ١ أْ٘ ٫ بأؼ بإٔ ٜغتعإ عًِٖٝٗٚشا صأٟ أفشاب أبٞ سٓ»ثِ قاٍ:  ش٫ وٌ

ٖٚشا »، قاٍ اؿاؾٜ ابٔ سذض: اصخك ؾٝٗإٕ ا٫عتعا١ْ ناْت ٖٓٛع١ ثِ َٔ ٜكٍٛ: ٖٚٓاى 

 .(3)شأقضبٗا، ٚعًٝ٘ ْك ايؾاؾعٞ

 سل ايهؿاص ؾُٔ باب أٍٚ أْ٘ هٛط إٔ ٜغتعإ بايعقا٠، ٚايؿغام َٔ إغًٌُ ؾإسا نإ ٖشا ٗ

ايؾٛناْٞ ٗ ٌْٝ ا٭ٚطاص:  ؼت صا١ٜ اٱع٬ّ ٗ قتاٍ احملتًٌ ٚايػظا٠ َٔ أدٌ ؼضٜض ايب٬ر، ٜكٍٛ

 .(4)شتعا١ْ بايؿغام ع٢ً ايهؿاص إْاعاٚػٛط ا٫ع»

بايهاؾض احملض ٗ قتاٍ ايهؿاص عٓز نجرل َٔ أٌٖ ٚايكقز َٔ ٖشٙ ايٓكٍٛ أْ٘ إٕ داط ا٫عتعا١ْ 

ايعًِ ؾهٝـ ٫ ٜقض ا٫عتعا١ْ ٚايتشايـ بأقٛاّ ٜكضٕٚ باٱع٬ّ ٗ قتاٍ اٱثٝٛبٌٝ احملتًٌ، ٚقز 

 ٚاؾكٛا َعٓا ع٢ً تًو إبار٨ َٔ ؼهِٝ ايؾضٜع١ ٗ اجملتُع ايقَٛايٞ.

ٜمئٍذ ومال داقمل ًمٙمؾ اًمٙمالم اًم٤ًمسمؼ قمـ اًم٘مقل سم٠من اًم٘مقم اًمذيـ طم٤مًمٗمقهؿ هؿ ُمًٚمٛمقن، وطمٞم :]طم٤مصٚمف 

احلٚمػ وآؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر سم٠منٗمًٝمؿ أو سم٠مُمقالؿ وؾمالطمٝمؿ واًمٜم٘مقل قمـ اًمٕمٚمام  ذم ذًمؽ---! ٕن 

 ًٓ اًمٌح٨م هق ذم احلٚمػ ُمع اًمٙم٤مومر، سمؾ أظمص ُمـ ذًمؽ: احلٚمػ ُمع يم٤مومٍر ُمرشمٍد، وقمٚمٞمف ومٞمج٥م اًمٜمٔمر أو  

                                      
أومٖم٤مٟمًت٤من واًمٓم٤مًم٤ٌمن »)اعم٠ًمخ٦م اخل٤مُم٦ًم قمنمة( ًمٚمِمٞمخ أيب قمٌد اهلل اعمٝم٤مضمر،  شوم٘مف اجلٝم٤مدُمـ ُم٤ًمئؾ »اًم٤ٌمب اًمث٤مًم٨م( ًمًٞمد إُم٤مم، 

اًمدوم٤مع قمـ أرايض اعمًٚمٛملم أهؿ ومروض »)اعم٠ًمخ٦م إومم ُمـ اًمٗمّمؾ اًمث٤م ( ًمٚمِمٞمخ أيب ُمّمٕم٥م اًمًقري،  شاًمٞمقموُمٕمريم٦م آؾمالم 

 - )اًم١ًمال اًم٤ًمدس( ًمٚمِمٞمخ قمٌد اهلل قمزام شإقمٞم٤من

 (-261. ٧2اٟمٔمر: اعمجٛمقع ذح اعمٝمذب ) (٧)

 (-155. ٧٧اعمحغم سم٤مٔصم٤مر ) (2)

 (-٧2١. 6اًمتٚمخٞمص احلٌػم ) (1)

 (-246. ١وـم٤مر )ٟمٞمؾ إ (6)
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ٚمٛمقن )وم٤ًم.(؟ أو يمٗم٤مٌر ظم٤مرضمقن ُمـ ُمٚم٦م اعؾمالم؟ ن٤مًمٗم٧م ُمٕمٝمؿ اعمح٤ميمؿ هؾ هؿ ُمً ـذم ه١مٓ  اًمذي

 ٕنٙمؿ أظمل اًم٤ًمئؾ ىمٚمتؿ إهنؿ قمٚمامٟمٞمقن[-

 

 ا٭عباب اييت رعت احملانِ اٱع١َٝ٬ ٗ ايقَٛاٍ إٍ إؾاصن١ ٗ ٖشا ايتشايـ َا ًٜٞ: ثايجا:

ٓٗا ع٢ً ـ إٕ إبار٨ اييت قاّ عًٝٗا ايتشايـ، ٚهب احملاؾ١ٛ عًٝٗا ٖٞ نًٗا َبار٨ إع١َٝ٬ َٚ 1

 عبٌٝ إجاٍ:

 ـ ٚسز٠ ا٭صامٞ ايقَٛاي١ٝ ٚعٝار٠ أًٖٗا عًٝٗا ٚٚدٛب إخضاز احملتٌ اٱثٝٛبٞ. أ

 ب ـ تڀبٝل ايؾضٜع١ اٱع١َٝ٬ ٗ ناؾ١ اجملا٫ت بعز إخضاز احملتٌ َٔ ايب٬ر.

ز ـ سٌ أط١َ ايقَٛاٍ بعز تٛؾٝل اهلل بٝز ايقَٛايٌٝ، ٚأٟ تزخٌ ٗ ايؾ٪ٕٚ ايقَٛاي١ٝ َٔ أٟ 

 ضف نإ ؾٗٛ َضؾٛض.ط

وم٘مد يدظمُؾ ومٞمف شمدظّمؾ اعظمقة اعمًٚمٛملم اعمج٤مهديـ اًمٜم٤مسيـ عظمقاهنؿ اعمًٚمٛملم ذم  ؛]هذا ومٞمف إو٤مل

إن اعمح٤ميمؿ ٓ شم٘مّمد ذًمؽ، وم٢من هذا ٓ يٙمٗمل ذم اعمٕم٤مهدات واًمتح٤مًمٗم٤مت، ٕن  :اًمّمقُم٤مل، وم٢من ىمٞمؾ

ده وىم٧م احل٤مضم٦م، واًمتجرسم٦م ىم٤موٞم٦م اذ ا واًمٕم٘مقل ضم٤مزُم٦م سم٤مٓطمتٞم٤مط ومٞمف، اخلّمؿ يٛمٙمٜمف شمٗمًػمه قمغم ُمرا

 وأن ُمثٚمف ُمٖم٦ٌم وهمرٌر وشمْمٞمٞمع وشمٗمريط--!![

 

ر ـ رع٠ٛ َ٪ُض َقاؿ١ َٛعع تؾذلى ؾٝ٘ ْٝع ا٭طضاف ٗ ايغاس١ ايقَٛاي١ٝ َٔ أدٌ بٓا٤ 

 سه١َٛ ٚؾام.

هذا ُمٌٝمؿ، ومام هل طمٙمقُم٦م اًمقوم٤م. اًمتل شمٙمقن سملم  ؛شُمـ أضمؾ سمٜم٤م  طمٙمقُم٦م ووم٤م.» :]ويمذا ىمقًمف 

ويمٞمػ يٛمٙمـ أن جيتٛمٕمقا قمغم ن٘مٞمؼ ُم٘م٤مصد اعُم٤مُم٦م  ؟يمٗمرة قمٚمامٟمٞملم وُمالطمدة ٓ ديٜمٞملمسملم ُمًٚمٛملم و

واًمقٓي٦م ذم اعؾمالم؟ هذا حم٤مٌل، وًمذًمؽ ومٝمذا اًمٌٜمد أجْم٤م ه٤م ومٞمف ظمٓمر وهمرر يمٌػم ذم اًمديـ، وهق ُمدظمؾ 

ٙمٞمػ ٟمتقطمد ًمٗم٤ًمٍد يمٌػم، سمؾ ه١مٓ  اًمٕمٚمامٟمٞمقن اعمرشمدون اعمالطمدة جي٥م قمٚمٞمٜم٤م جم٤مهدهتؿ وىمت٤ملؿ وم

وٟمتح٤مًمػ ُمٕمٝمؿ قمغم ن٘مٞمؼ طمٙمقُم٦م ووم٤م. ُمتقمه٦م؟ وٟمرضمع إمم ُم٤م ىمٚمتف ىمري٤ٌم: ٟمٜمٔمر أوٓ ذم اًمٜم٤مس اًمذيـ 

وسم٤مجلٛمٚم٦م قمٜمدٟم٤م ن٤مًمٗم٧م ُمٕمٝمؿ اعمح٤ميمؿ: هؾ هؿ ُمًٚمٛمقن أو يمٗم٤مٌر ُمرشمدون؟ وسمٕمده٤م ٟمتٙمٚمؿ ذم اعم٠ًمخ٦م، 

اعم٤ًمئؾ اًمتل يٗمؽم. ومٞمٝم٤م اًمٙم٤مومر ، هذه ُمـ أنف ٓ جيقز اًمتح٤مًمػ ُمع اعمرشمديـ، سمخالف اًمٙمٗم٤مر إصٚمٞملم

إصكم قمـ اعمرشمد، وهل ُم٤ًمئؾ يمثػمة ضمدا ُمٕمٔمٛمٝم٤م ُمٕمروف ُمِمٝمقر، وم٢من اًمٙم٤مومر اعمرشمد جي٥م ىمتٚمف وٓ 

ره قمغم ديٜمف، وٓ ي٘مٌؾ ُمٜمف إٓ اعؾمالم أو اًمًٞمػ،  وذم ُمٝم٤مدٟمتف إن يم٤من ىمقة ودوًم٦م ظمالٌف جيقز إىمرا

ن إصؾ هق اعمٜمع ُمٜمف، وقمدم ضمقازه، مهللا إٓ أن ، وأُم٤م اًمتح٤مًمُػ ُمٕمف، ومال ؿمؽ أواعم٠ًمخ٦م حمتٛمٚم٦م

 يٙمقن اعمًٚمٛمقن ُمْمٓمريـ، واًميورة شم٘مدر سم٘مدره٤م، ويٕمرومٝم٤م أهٚمٝم٤م، واهلل أقمٚمؿ[-

 

ايدلْاَر ايغٝاعٞ يًتشايـ ايشٟ ٜغرل عًٝ٘، ٜٚغع٢ إٍ ؼكٝك٘ ٜكّٛ ع٢ً ايٓكاٙ  صابعا:

 ايتاي١ٝ.

اٱثٝٛبٞ َٚٔ عاعزٙ َٔ اؿه١َٛ ايع١ًُٝ ـ ايتشايـ ٜض٣ ٚدٛب ؼضٜض ايب٬ر َٔ ا٫ست٬ٍ  أ
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 ي٘، ٚايٛع١ًٝ إٍ ٚفٍٛ تًو ايػا١ٜ ٖٞ اؾٗار ٗ عبٌٝ اهلل بهٌ ايغبٌ إتاس١.

ب ـ َٚٔ بضاف٘ أٜنا صؾض َا ٜغ٢ُ بايؿٝزصاي١ٝ ٭ْٗا طضٜل يتذظ١٥ ايٛطٔ ايٛاسز ثِ ٗ 

 قَٛاٍ.ايٓٗا١ٜ تكغِٝ ايب٬ر إٍ ر٬ٜٚت، ٚنٌ سيو ٜقب ٗ َقًش١ أعزا٤ اي

( 4. 5ٛس ايكبا٥ٌ ٚقٛتٗا )أٟ َا ٜغ٢ُ ز ـ َٚٔ بضاف٘ أٜنا صؾض تٛطٜع ايغًڀات ع٢ً سغب ْؿ

 ٭ٕ سيو ٗ اؿكٝك١ تضعٝخ ٕبزأ ايًِٛ، ٚتأعٝػ يڀبك١ٝ ٗ اجملتُع ٚإيػا٤ ايهؿا٤ات.

إٕ ْٝع ا٭طضاف اييت ؽاصنت ٗ اٱعزار يًُ٪ُض ٚاؾكت ع٢ً ٖشٙ إبار٨ ٚع٢ً سيو  تٓبٝ٘:

يدلْاَر ايغٝاعٞ ٚمل ٜشنض ٗ َكابٌ سيو ايزّكضاط١ٝ، ٚايعًُا١ْٝ، ٚايزعاترل، ٚا٭عضاف ا

ٱع٬َٞ، ؾٝٓبػٞ ايقَٛاي١ٝ، ٖٚشا ٗ ْٛضٟ َهغب نبرل يًُشانِ اٱع١َٝ٬ ٗ َؾضٚعٗا ا

 ؿاٚ عًٝ٘.ا٫ستؿا٤ ب٘ ٚاؿ

كتٓعٌ ببعض يـ غرل َثِ يٛ قزص إٔ ٜهٕٛ ٖٓاى أؽدال أٚ ْاع١ َٔ إؾاصنٌ ٗ ايتشا

ؾعًٝٓا إٔ ْغع٢ ٱقٓاعِٗ باؿذ١ ٚايدلاٌٖ ٫ بضؾنِٗ ٚطضرِٖ َٔ ايتشايـ ست٢ ٫  ;تًو إبار٨

 تتًكؿِٗ اؿه١َٛ ايع١ًُٝ ٚتٛٚؿِٗ مزْا.

ُٶ ا يًُ٪يؿ١ قًٛبِٗ، ِٖٚ ٗ ا٭فٌ قّٛ رخًٛا ٗ اٱع٬ّ، ٚعٓزِٖ ٚنًٓا ٜعًِ إٔ ٗ ايظنا٠ قغ

َبار٥٘، ؾٝعڀٕٛ َٔ ايظنا٠ يتڀ٦ُٔ قًٛبِٗ باٱع٬ّ، إسٕ ؾُا  تضرر َٔ قبٍٛ اٱع٬ّ أَٚٔ بعض

إاْع َٔ احملانِ اٱع١َٝ٬ ٗ َجٌ ٖ٪٤٫ إٔ ؼببِٗ إٍ اٱع٬ّ َٚبار٥٘ بايعڀاٜا ٚاٱقٓاع َع 

 ا٫سذلاّ ٚايتكزٜض شلِ رٕٚ ايتغضع ٗ اؿهِ عًِٝٗ بايهؿض ٚإخضادِٗ َٔ ا١ًٕ.

 --ٖم٤مًم٥م اعمٕمٛمقل سمف ذقم٤م، أو اًمٞم٘ملم٧م وإصم٤ٌمت  ّمؾ سمف اًمٔمـ اًم]اًمتنع ذم احلٙمؿ سم٤مًمٙمٗمر دون شمثٌ 

اعم١مًمٗم٦م »ٟمٕمؿ، إٟمام ٟمريد احلٙمؿ اًمنمقمّل ومٞمٝمؿ قمغم صم٧ٌٍم وسمدون قمجٚم٦م ُمذُمقُم٦م، ه٤مشمقا سمّٞمٜمقا ًمٜم٤م-- و ؛ُمذُمقمٌ 

ىمًامن يمام ذيمره اًمٕمٚمام : ىمًؿ دظمٚمقا ذم اعؾمالم وح٤م يثٌقا ومٞمف ويرؾمخقا وخُيِمك ُمـ اومتت٤مهنؿ  شىمٚمقاؿ

د آشمٞم٤من اؿ إمم اعؾمالم ورضمق قمٝمؿ إمم اًمٙمٗمر، وىمًؿ يمٗم٤مٌر همػُم ُمًٚمٛملم مل يدظمٚمقا ذم اعؾمالم ُيرا

ونٌٞمٌٝمؿ إًمٞمف سم٤مًمٕمٓم٤مي٤م، ومٛمـ أي اًم٘مًٛملم ه١مٓ  اًمٜم٤مس اًمذي ن٤مًمٗم٧م ُمٕمٝمؿ اعمح٤ميمؿ؟ سمّٞمٜمقا ًمٜم٤م، ٕن 

ع ذًمؽ ذم ص٤مطم٥م هذه اًمٗمتقى مل  رر هذا اعمقوع، ًمٙمـ فم٤مهر يمالُمف أهنؿ ُمًٚمٛمقن قمٜمده، ًمٙمـ ُم

يمالُمف سمٕمض اخلٚمِط، ومٝمق شمٙمٚمؿ قمغم آؾمتٕم٤مٟم٦م سم٤مًمٙمٗم٤مر واًمتح٤مًمػ ُمٕمٝمؿ، صمؿ ئمٝمر ُمـ سم٤مىمل يمالُمف أنف 

ٌم ي٘مرون سم٤معؾمالم، ومام ُمٕمٜمك إىمرارهؿ ايراهؿ ُمًٚمٛملم ًمٞمًقا يمٗم٤مرً  --!! ووصٗمٝمؿ ذم ُمقوع سم٠مهنؿ أىمقا

 سم٤معؾمالم؟

ًمٙمـ اًمٌح٨م ذم طمٙمٛمٝمؿ قمٜمدٟم٤م ٟمحـ ذم  وُمٕمٚمقٌم أهنؿ يٜمتًٌقن إمم اعؾمالم واعمٚم٦م ويّدقمقن اعؾمالم،

 فم٤مهر اًمنمع، هؾ هؿ ُمًٚمٛمقن أو يمٗم٤مٌر؟ ٓ جمرد دقمقاهؿ واٟمت٤ًماؿ-!

 وًمٕمٚمف ىمّمد ؿمٞمئ٤م مل يتْمح زم أن، ولذا ىمٚم٧ُم: إن أول ر  يٜمٔمر ومٞمف: هؾ هؿ ُمًٚمٛمقن أو يمٗم٤مٌر[-

 

كضاط١ٝ أٚ ُا١ْٝ، أٚرّعً-ٌ ايقَٛايٌٝ يٝػ عٓزِٖ َبار٨ ًَش١ٚٛ: إٕ نجرلا َٔ ايغٝاعٝ

ٜ٪َٕٓٛ بٗا ٚوبشٕٚ إٛت عًٝٗا، ٚإِا ٖٞ َقاحل ؽدق١ٝ ٜبشح عٓٗا ايؿضر َِٓٗ  -اؽذلان١ٝ

ْٻ ٓايو، ٜغرل َع َقًشت٘ سٝجُا ٢ ٚدزٖا أخشٖا، ٚشلشا ػزٙ ايّٝٛ ٖٓا، ٚغزا ٖٓاى، ٚبعز غز ٖأ

ِٖ بإٔ ِٗ ٚتشنرلا١ٜ بِٗ ٚتبقرلِٖ بأَٛص رٜٓؾٗٛ أعرل شلا، ؾُجٌ ٖ٪٤٫ وتادٕٛ إٍ ايعٓ ;عاصت

 إبزأ ٖٛ ايشٟ ٜٓبػٞ إٔ ٜنش٢ َٔ أدً٘.

]هذا ٟمقع ُمـ اخلٚمط وًمٌس احلؼ سم٤مًم٤ٌمـمؾ، وطم٤مَش اًمٙم٤مشم٥َم اًمذم  إن يم٤من ٓ يًتحؼ، وم٠من٤م ٓ أقمرومف،  
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ًمٙمـ اًمٙمالم هٜم٤م قمغم اًمٗمٙمرة ذم طمد ذاهت٤م، ومٝمٜم٤مك ومر. سملم ُمٕمروم٦م اًمِمخص اًمذي ٟمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف يم٤مومٌر هق أو 

ف اًمذي أُمره اهلل سمف، وسملم ُم٠ًمخ٦م شم٠مّخػ اًمٜم٤مس وقمدم شمٜمٗمػمهؿ ودقمقهتؿ سم٤مًمتل هل ُمًٚمؿ، طمتك ٟمٕمٓمٞمف طم٘م

أطمًـ أو سم٤مًمٕمٜمػ سمح٥ًم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م، وسمح٥ًم ُم٤م يٕمٓمٞمف اًمٗم٘مف واحلٙمٛم٦م، ولذا وم٠ميمرر ُمرة أظمرى: اًمٜمٔمر 

 هؾ هؿ يمٗم٤مٌر أو ُمًٚمٛمقن؟[- -- ذم أوئلؽ اًم٘مقمًٓ أو  

 

عبز اهلل »١ً ٚسزٖا بض٥اع١ اؿه١َٛ ايعُٝإٕ ايعزٚ ايشٟ ْكاتً٘ ٗ ايقَٛاٍ يٝػ  خاَغا:

، ٚإِا ْكاتٌ سه١َٛ إثٛبٝا سات اٱَهاْات ايعغهض١ٜ اشلا١ً٥ َٔ عزر شعًٞ قُز نٝزٟ»ٚ شٜٛعـ

ٚعتار ُٜٚٛٔ، ٚيٝغت أٜنا ٚسزٖا، ٚإِا َعٗا أَضٜها ٗ َؾضٚعٗا ا٫ست٬يٞ يًقَٛاٍ عٝح 

زٍٚ ايػضب١ٝ ا ٗ اؿضب إٕ يظّ ا٭َض، ْٚٝع ايتٛؾض شلا ايزعِ بهٌ َا ؼتاز إيٝ٘ بٌ ٚتؾاصى َعٗ

 است٬ٍ ايقَٛاٍ.َٓڀ١ٜٛ ؼتٗا تباصى 

إٔ ْاع١ أٚ فُٛع١ ٚاسز٠ تكزص إٔ تٛاد٘ عزٚا بٗشا اؿذِ  -ٚاؿاٍ َا سنضت٘-ٚيٝػ ٜعكٌ 

 َؿضرٖا.

]هذا همػم ُمًّٚمؿ، سمؾ هق ُمٜم٘مقض سمجٝم٤مد اعمج٤مهديـ ذم أومٖم٤مٟمًت٤من واًمٕمرا. وهمػمه٤م، وًمق أنتؿ  

ظمؽمشمؿ ـمريؼ اجلٝم٤مد اًمتل أُمريمؿ اهلل ا٤م وضمٕمٚمٝم٤م طمٔمٙمؿ وٟمّمٞمٌٙمؿ وومروٙمؿ واسمتاليمؿ ا٤م، وم٘مٚمتؿ ا

ؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م وًمٌٞمؽ رسمٜم٤م، وشم٘مدُمتؿ ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل وسمذل اًمٜمٗمقس وإُمقال ومٞمف، ًمٗمتح اهلل 

ُمٕملم  قمٚمٞمٙمؿ، واحلرُب ؾمج٤مل، وًمٙم٤من ًمٙمؿ ذم إظمقشمٙمؿ اعمًٚمٛملم اعمٝم٤مضمريـ إًمٞمٙمؿ اًمٜم٤مسيـ ًمٙمؿ ظمػمٌ 

 سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم، أومتًتٌدًمقن اًمذي هق أدٟمك سم٤مًمذي هق ظمػم؟![-

 

أ١ُٖٝ تٛع١ٝ اؾُاٖرل ٚسجٗا ع٢ً اؾٗار ٗ تنٝإ ٚايٓٛض٠ ايؾضع١ٝ ٚايعكٌ ايغًِٝ ٜك

َكا١َٚ احملتًٌ، ٚئ ٜتغ٢ٓ سيو إ٫ بايتٓغٝل َع ْٝع ا٭طضاف اييت ت٪َٔ بعزاي١ قن١ٝ ايؾعب 

٘، ٖٚشا ٜتڀًب ٚمع آي١ٝ ٗ تغٝرل ا٭َٛص ٚإراصتٗا َٔ خ٬ٍ يٛا٥ض ايقَٛايٞ ٗ ؼضٜض أصامٝ

ِْٚٛ تنب٘ ايعٌُ ٚتٛؾض اؾٗز، ُٚٓع ايؿٛم٢ ٚؾٛم سيو تؾعض ايٓاؼ إٔ ؼضٜض ايبًز َغ٪ٚي١ٝ 

 اؾُٝع َٔ خ٬ٍ إؽضانِٗ ٗ ايضأٟ ٚإؾٛص٠ ؾُٝا شلِ َٚا عًِٝٗ ٗ ٖشا إٛمٛع.

اجلٛمٞمع أو اًمٌٕمض، ًمٙمـ ُم٤م ُم١ًموًمٞمتؽ أن٧م أهي٤م اعمًٚمؿ وىمد  ]دقمؽ ُمـ نرير اًمٌٚمد ويمقٟمف ُم١ًموًمٞم٦م

ٟمزل اًمٕمدو اًمٙم٤مومر سم٤مًمٕم٘مِر؟ هذا هق سمٞم٧م اًم٘مّمٞمد، وم٢مذا أىمررشمؿ سمقضمقب اجلٝم٤مد، وشمقيمٚمتؿ قمغم اهلل وىمٛمتؿ 

سم٤مجلٝم٤مد ومٕمال، ومٕمٜمده٤م ٟمٜم٤مىمش: سمٛمـ ٟمًتٕملم، وُمع ُمـ ٟمتح٤مًمػ إذا اطمتجٜم٤م إمم اًمتح٤مًمػ، ويمٞمػ ٟمتٕم٤مُمؾ 

 -- إًمخ[-يِم٤مريمقٟمٜم٤م ذم إرادة نرير اًمٌٚمداًمٕمٚمامٟمٞملم واًمزٟم٤مدىم٦م( هـ  ُمع أظمريـ )طمتك ُمـ

 

إٕ ٖشٙ اؿه١َٛ ايع١ًُٝ اييت ٖٞ ايغبب ٗ است٬ٍ ايب٬ر تغع٢ سجٝجا ٗ اؽذلا٤ سَِ  عارعا:

ايٓاؼ بايز٫ٚصات يتنُِٗ إٍ فؿٗا، ٚػعًِٗ ٗ َٛاد١ٗ احملانِ اٱع١َٝ٬ تبشٍ نٌ غاٍ 

و، ؾايٛادب عًٝٓا ٚمٔ أفشاب اؿل إٔ ٫ ْذلى ايٓاؼ شلِ بٌ عًٝٓا ٚصخٝك َٔ أدٌ ؼكٝل سي

إٔ ْنُِٗ إٍ فؿٓا ْٚكٓعِٗ بعزاي١ قنٝتٓا يٝهْٛٛا عْٛا يٓا عًِٝٗ، نٌ َا ٜكزص عًٝ٘ َٔ 

 ن١ًُ ٚصأٟ َٚؾٛص٠.
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ٕغًٌُ ٗ ٚقت َٛاد١ٗ ا٭عزا٤ َڀًب ؽضعٞ ٕا ي٘ َٔ أثض ٗ اإٕ ايغعٞ إٍ تهجرل عٛار  عابعا:

ٛؼ اجملاٖزٜٔ َٔ صؾع َعٜٓٛاتِٗ باعت٦ٓاعِٗ بٛدٛرِٖ ٚإٕ مل ٜكاتًٛا ٚ ؾٝ٘ أٜنا ؽٜٛـ ْؿ

 يٮعزا٤ بهجض٠ إغًٌُ.

أ٫ ت٬سٜ إٔ اهلل أٚدب ع٢ً إ٪َٔ إٔ  ;َِٗ ٗ َٝزإ ايكتاٍ ٚع٢ً نٌ ساٍ ؾايهجض٠ شلا رٚص

عـ بإٔ ٜهٕٛ إ٪َٔ ٗ َٛاد١ٗ ٜجبت ٫ثٌٓ َٔ ايهؿاص، ٚإٔ ٫ ٜؿض َُٓٗا يهٔ إسا طار ايعزر ع٢ً اين

 :ث٬ث١ ؾأنجض، ؾً٘ إٔ ٜؿض، ٜٚٓغشب، ٚي٘ إٔ ٜجبت ست٢ ٜٓتقض أٚ ٜغتؾٗز، ٚٗ سيو ٜكٍٛ تعاٍ

 ﮳  ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ    ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱژ

 [-إنٗم٤مل] ژ﮹  ﮸ ﮷ ﮶ ﮴﮵

 

 إؽهاٍ ٚدٛاب عٓ٘:

قز ىشيْٛٓا ٜٚذلنْٛٓا  شنِ اٱع١َٝ٬احملا»قز ٜكٍٛ قا٥ٌ: إٕ ٖ٪٤٫ ايشٜٔ تتشايـ َعِٗ 

ٝٴشزخ سيو خ٬ً ٗ راخٌ فؿٓا. ;ٜٚتشٛيٕٛ إٍ أعزا٥ٓا ٗ ٚقت مٔ بأَػ اؿاد١ إيِٝٗ  ؾ

ٖشا ا٫ستُاٍ ٚاصر، إس ٫ ٜعًِ ايػٝب إ٫ اهلل، ٚمٔ يغٓا َهًؿٌ بعًِ َا غاب عٓا، َٚا َٓا  :اؾٛاب

ٜهجض َٔ قٛي٘ ٗ  ٍ ايغ١َ٬، ٚشلشا نإ ايٓيب أسز إ٫ ٖٚٛ َعضض يغ٤ٛ اـا١ُ ْغأٍ اهلل تعا

(َكًب ايكًٛب ثبت قًيب ع٢ً رٜٓو ايًِٗ ٜا: )رعا٥٘

(1)
َٚا عًٝٓا إ٫ إٔ ْؿعٌ َا ْكزص عًٝ٘ َٔ ايغعٞ  

شلشٙ ايكن١ٝ ٚرع٠ٛ ايٓاؼ إيٝٗا، ٚيٛ قزص ؽدك أٚ طضف خضز َٔ ايتشايـ، ؾإٕ سيو ٫ ٜنرل 

ت تقرل دظ٤ا َٔ ايتشايـ يهٔ ٜهٕٛ شلا دٗاطٖا اـال بٗا، ٭ْٗا ٚإٕ ناْ شاحملانِ اٱع١َٝ٬»

 ؾ٬ تتأثض غضٚز أسز أٚ رخٛي٘، ٚيٛ بكٝت ٚسزٖا ٗ ايغاس١ ؾإْٗا تٛافٌ صعايتٗا بإسٕ اهلل تعاٍ.

، ٚداٖزٚا َع٘ ثِ اصتزٚا ع٢ً أعكابِٗ، ٚنِ ٚنِ َٔ أْاؼ رخًٛا ٗ اٱع٬ّ ٗ ٚقت ايٓيب 

ٱع١َٝ٬، ثِ امضؾٛا ن١ًٝ ؾقاصٚا عًُاٌْٝ أٚ فٛؾٌٝ خضاؾٌٝ َٔ أْاؼ ناْٛا ٗ اؿضنات ا

 ٜٓؾضٕٚ ايباطٌ ٜٚزعٕٛ إيٝ٘، ؾٌٗ تٛقؿت َغرل٠ اٱع٬ّ بغبب ٖ٪٤٫.

ؽٛض سضبا َع ايكٛات اٱثٝٛب١ٝ ٗ ايعاف١ُ ؾضأ٣ َغ٪ٚيٛا  شاحملانِ»ٚقبٌ أٜاّ ناْت 

َٔ أدٌ تٛعٝع را٥ض٠ اؿضب َع  احملانِ إٛدٛرٕٚ ٗ ايعاف١ُ إٔ ٜٛٚؿٛا ؽٝٛذ قبا٥ٌ ١ٜٖٛ

ا٭عزا٤، يقاحل ايكن١ٝ يٝتهًُٛا بًغاِْٗ نٛاد١ٗ عٝاع١ٝ ست٢ ٫ تهٕٛ احملانِ اٱع١َٝ٬ 

ٚسزٖا ٗ ايغاس١، ٫ٚ تهٕٛ َغتٗزؾ١ َٚٓؿق١ً عٔ ايؾعب، ٚناْت ٖشٙ طضٜك١ َٛؾك١ ٗ ْٛض 

 نجرل َٔ إضاقبٌ، ٚؼكل ع٢ً أٜزِٜٗ َهاعب نجرل٠.

ٕ ٜٓكًب بعض ايؾٝٛذ ع٢ً إؾضٚع، ٜٚزخٌ ٗ فـ اؿه١َٛ نُا ؾعٌ عبز ٚمل ّٓع سيو أ

 إّإ ٚعبز اهلل ؽٝخ سغٔ، ٚقز ٜهٕٛ غرلِٖ ٗ ايڀضٜل، ْغأٍ اهلل ايعق١ُ.

ٚمل ٜهٔ سيو ري٬ٝ ع٢ً خڀأ َغ٪ٚيٞ احملانِ ٭ِْٗ بٓٛا ا٭َٛص ع٢ً َا ٚٗض شلِ َٔ ايق٬ح 

بعنِٗ عهػ سيو ؾًٝػ عًِٝٗ َٔ دٓاح ٭ِْٗ ٫  ٚسغٔ اي١ٝٓ ٗ ٖ٪٤٫ ايؾٝٛذ، ؾإسا ٚٗض َٔ

 ٜعًُٕٛ َا ٗ ايقزٚص، ٫ٚ طايت ا٭نجض١ٜ ست٢ اٯٕ َام١ٝ ٗ ايڀضٜل ايقشٝض، ٚهلل اؿُز.

ؾُا نإ ؾٝٗا َٔ فٛاب ؾُٔ اهلل ٚتٛؾٝك٘، ٚي٘ ع٢ً سيو اؿُز  ;ٕغأي١ٖشا َا ٚٗض يٞ ٗ ٖشٙ ا

 عتػؿض، ٚإيٝ٘ أتٛب.أٚاهلل  ٗا خڀأ ؾُين َٚٔ ايؾٝڀإ،ٚا١ٕٓ، ٚإٕ نإ ؾٝ

 :نتب ٖشٙ ايؿت٣ٛ ٚسضصٖا

 / عُض إّإ أبٛ بهضايؾٝخ

 ايٓا٥ب ا٭ٍٚ جملًػ ايؾٛص٣ ٚص٥ٝػ ؾ١ٓ احملانِ اٱع١َٝ٬ يًتشنرل ٗ إ٪ُض

  

                                      
 ( وصححف إًم٤ٌم -1522، 2٧6١ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (٧)
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 ػهى كزبة ؛انزؼهٍمبد انسِّسَاز
 شألىم اهجيبز --انزذاكز اهجٍبز»

 

 :ًمٚمِماٞمخ اعمج٤مهاد: شاًمتذايمر اجلٞم٤مد ٕهاؾ اجلٝما٤مد» قمغم يمت٤مب يمتٌٝم٤م اًمِمٞمخ  ؛ًمٓمٞمٗم٦م شمٕمٚمٞم٘م٤مت]

سمؽمىماااٞمؿ هاااذه وىماااد ىمٛمااا٧م  ،٧612قمااا٤مم  شُمريماااز اًمٗمجااار ًمإلقماااالم» :ٟمنماااه ، شقمٌاااد اهلل اًمٕمااادم»

 [رىمؿ اًمّمٗمح٦م ذم اًمٙمت٤مب اعمٜمِمقر قماغم اًمِماٌٙم٦مًم ُمع اعؿم٤مرة ،شمٕمٚمٞمؼ اًمِمٞمخ ئد ُمع ذيمر اًمٗمقا 

  

 
 

عين ٗ ٖشا إكاّ إ٫ إٔ أٖزٟ ثٛاب ٖشا ايعٌُ ٫ ٜغ» ص:7ل ط قاٍ ايؾٝخ عبز اهلل ايعزّ *

يًؾٝخ اجملاٖز ايؾٗٝز أبٞ عبز ايضٓٔ عڀ١ٝ اهلل ْاٍ ابضاِٖٝ اؽتٟٝٛ إقضاتٞ ع٢ً َضادعت٘ 

٭نجض ٚصقات ٖشٙ ايتشانض ٚقز أثبتټ ؾٝٗا أنجض تعًٝكات٘ يٝعِ خرلٖا ؾذظاٙ اهلل عٓا ٚعٔ إغًٌُ 

 .«نٌ خرل ٚدعٌ سيو ٗ َٝظإ سغٓات٘

 

اي١ٝٓ ايعا١َ ٗ اؾٗار تهؿٝ٘ ٫ٚ ٜؾذلٙ ي٘ ؼكل اي١ٝٓ »ص: 19ل طاهلل ايعزّ ايؾٝخ عبز قاٍ  ,٧

  .«ٜٚهؿٞ عزّ سزٚخ َا ٜبڀٌ ١ْٝ اؾٗار ،ٗ نٌ دظ١ٝ٥ أٚ سضن١ أٚ ؿ١ٛ َٔ ؿٛات دٗارٙ

ُدهُ  ،قيف ا٤م وذطمٝم٤مومٞمٜمٌٖمل اًمتٜم ،هذه اًمٕم٤ٌمرة إظمػمة ذم هم٤مي٦م إمهٞم٦م: خلتًلٕ٘ ن٘مؼ »سم٘مقًمف  وُمرا

ٕن اًم٘مٚم٥م يٖمٗمؾ ويذهؾ قمـ اؾمتحْم٤مر اًمٜمٞم٦م ذم يمؾ  ،اؾمتحْم٤مُره٤م ذم يمؾ ضمزئٞم٦م وطمريم٦م وحلٔم٦م شاًمٜمٞم٦م

 ٤موضمٕمُٚمُف ُمٜمدرضًم  ،ومٙم٤من ه٤م ي٘متْمٞمف ًمٓمُػ اهلل شمٕم٤ممم ووٞمُؾ إطم٤ًمٟمف اًمٕمٗمق قمـ ذًمؽ ،ضمزئٞم٦م وطمريم٦م وحلٔم٦م

دمديده٤م وشمذيمره٤م دائام هق إومْمؾ وُمع ذًمؽ وم٤مؾمتحتْم٤مر اًمٜمٞم٦م و ،ن٧َم اًمٜمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م إومم اعمًتّمح٦ٌم

  -وإيمٛمؾ اعمحثقث قمٚمٞمف

 

َٔ قاٍ يًُغًِ ٜا ناؾض ٚمل »ص: 29ل ط -ْك٬ عٔ ايؿتا٣ٚ اشلٓز١ٜ- عبز اهلل ايعزّايؾٝخ قاٍ  ,2

ٖٚٛ إدتاص  ،ٜهٔ نشيو ؾإدتاص عٓزِٖ غ٬ف ايؿكٝ٘ أبٞ بهض ا٭عُؿ ايبًدٞ أْ٘ ٫ ٜهؿض بشيو

ٚإٕ نإ  ،٫ ٜهؿض اٖشا إٕ أصار ايؾتِ ٫ٚ ٜعتكزٙ ناؾضٶ ،ٙ إغا٥ٌعٓزِٖ يًؿت٣ٛ ٗ دٓػ ٖش

  .«ؾداطب٘ بٗشا بٓا٤ٶ ع٢ً اعتكارٙ أْ٘ ناؾضٷ ٜهؿض نشا ٗ ايشخرل٠ اٜعتكزٙ ناؾضٶ
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  -رٍ اٌَايٕمٜمل ٓ قمـ اضمتٝم٤مٍد ُمٕمتَ  شا وإن يم٤من يٕمت٘مده يم٤مومرً » ىمقًمف: تًلٕ٘خل

 

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ژٗ قٛي٘ تعاٍ:  ،ايضابع١ايتشنض٠ ص: 41ل ط عبز اهلل ايعزّايؾٝخ قاٍ  ,1

 ثِ قاٍ:ص ;ٚعام ٗ ٖشٙ ايتشنض٠ آٜات ٚأسارٜح ٚعٛاتط ;ص59طايٓغا٤:  ژ---ىئ ىئ ی ی یی

وهذه إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م واًمٜمّمقص  : هسإلٔ هْؤ شٚطّد ض٘رٌد خلطْ٘س يك٘ٔ خهلل

 ،إًمخ --اخلروج قمٚمٞمٝمؿاًمنمقمٞم٦م اًمتل ذيمرت ذم وضمقب اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م واًمقوم٤م  ًمألُمرا  سمٞمٕم٤مهتؿ وقمدم 

أو اعمٛمٙمٜم٦م  ،يم٠مُمرا  اجلامقم٤مت اعمج٤مهدة ذم وىمتٜم٤م هذا ؛ألُمرا  هـ هؿ دون اعُم٤مم إقمٔمؿٟمام هل ؿم٤مُمٚم٦ٌم ًمإ

)يمام يم٤مٟم٧م دوًم٦م ـم٤مًم٤ٌمن ذم ُمٕمٔمؿ أومٖم٤مٟمًت٤من  ،متٙمٞمٜم٤م همػم يم٤مُمؾ ذم سمٕمض ٟمقاطمل اًمٌالد اعؾمالُمٞم٦م وٟمحقه٤م

ٕقمٔمؿ وشمٜمٓمٌؼ قمٚمٞمٝم٤م إطم٤مدي٨م اًمقاردة ذم اًمًٛمع ُمثال( ومٝمذه شم٠مظمذ ذم حمؾ وٓيتٝم٤م طمٙمؿ اعُم٤مم ا

أُم٤م اجلامقم٤مت اعمج٤مهدة ومٚمٞمس ل٤م طمٙمؿ اعُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك ذم يمؾ  --واًمٓم٤مقم٦م واًمقوم٤م  ونريؿ اخلروج قمٚمٞمٝم٤م

ُمثؾ قمٛمقم  ،وًمٙمـ دمتٛمع ُمٕمٝم٤م ذم سمٕمض إطمٙم٤مم سمٛم٘مت٣م اًمٕمٛمقم اعمٕمٜمقي ،ُم٤م ورد ُمـ أطمٙم٤مم ذقمٞم٦م

وقمٛمقم وضمقب أوداد ذًمؽ  --ؼ يمٚمٛمتٝمؿ وإوٕم٤مومٝمؿ وإذه٤مب ر ٝمؿنريؿ اًمِم٘م٤م. سملم اعمًٚمٛملم وشمٗمري

وأن اجلٝم٤مد ٓ ي٘مقم وٓ يٛمٙمـ إٓ ا٤م  --ُمـ آضمتامع قمغم احلؼ وقمغم أُمػم واطمٍد ىمدر اعُمٙم٤من وآئتالف

ومٚمام  ،سم٠مدًم٦م ُمتٕمددة وأهن٤م ضم٤مئزة سم٠مصؾ اًمنمع ،ومٝمل واضم٦ٌٌم سم٘م٤مقمدة ُم٤م ٓ يتؿ اًمقاضم٥م إٓ سمف ومٝمق واضم٥م

اىمتْم٧م اعمّمٚمح٦م اعمتح٘م٘م٦م اًميوري٦م أن شمٙمقن هذه اجلامقم٤مت اعمج٤مهدة  ،سمؾ واضم٦ٌمً  ؛يم٤مٟم٧م ُمنموقم٦م

صمؿ إن اًمٙمثػم ُمـ إطمٙم٤مم اًمقرادة ذم احلدي٨م  ،شم٠مظمذ اًمٙمثػم ُمـ إطمٙم٤مم اًمتل وردت ذم اعُم٤مُم٦م اًمٕمٔمٛمك

أو  ،تفُمـ ضمٝم ا أو أُمػمً  ،اًمذي يِمٛمؾ يمؾ شم٠مُمػٍم ؾمقا  يم٤من اعُم٤مم إقمٔمؿ ٟمٗمًف ،هل ُمٕمٚم٘م٦م سمٓم٤مقم٦م إُمػم

  -أو أُمػم ضمٝم٤مٍد وطمرب قمّٞمٜمف اعمًٚمٛمقن ذم طمرِب قمدوهؿ ،همػممه٤م يم٠مُمػم ؾمٗمٍر ُمثال

 

ٚأَا إنضاّ ايزاخٌ بايكٝاّ ؾايشٟ » :قاٍ ايٟٓٛٚ ص: 47ل ط عبز اهلل ايعزّايؾٝخ  قاٍ ,6

 ،نتاصٙ أْ٘ َغتشب ٕٔ نإ ؾٝ٘ ؾن١ًٝ ٚاٖض٠ َٔ عًِ أٚ ف٬ح أٚ ؽضف أٚ ١ٜ٫ٚ ٚمٛ سيو

ٚع٢ً ٖشا اعتُض عٌُ ايغًـ  ،٫ يًضٜا٤ ٚاٱعٛاّ ،ايكٝاّ يًدل ٚاٱنضاّ ٚا٫سذلاّ ٜٚهٕٛ ٖشا

«ٚاـًـ

(1)
- 

 ذم اح٤مًمٙمل احل٤مج اسمـ وُمٜمٝمؿ ،واقمؽموقه ,اًم٘مٞم٤مم,ٟم٤مىمش اًمٕمٚمام  يمالم اًمٜمقوي هذا : خلتًلٕ٘

وُمٜمٝمؿ اسمـ  ،شمرضمٞمح قم٤مُم٦م اقمؽماو٤مشمف قمغم اًمٜمقوي إمم وُم٤مل شاًمٗمتح» ذم طمجر اسمـ يمالُمف وٟم٘مؾ ،شاعمدظمؾ»

                                      
 ( ىم٤مل إرٟم١موط: صحٞمح ًمٖمػمه-24٧21(، وهذا اًمٚمٗمظ ذم: ُمًٜمد أمحد )45١2أصٚمف ذم: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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اًم٘مٞمؿ وهمػمهؿ
(1)

ومٝمذا ٓ ؿمؽ ذم  ؛ًمتٕمزير ًمذي اًمًٚمٓم٤من اعم٘مًط اًمٕمدلوأُم٤م ُمٓمٚمؼ آطمؽمام واًمتقىمػم وا ،

 -ذًمؽ وٓ ري٥م ٓ ظمالف ذم ،يرو٤مه وهق ُم٠مُمقٌر سمفأنف ُمـ اًمديـ وُمـ اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح اًمذي  ٌف اهلل و

 

ٚعزّ  ،إ ٜهٕٛ بايزعا٤ ي٘ٚإنضاّ ا٭َرل ٚسٟ ايغًڀ»ص: 47ل ط عبز اهلل ايعزّايؾٝخ قاٍ  ,5

 ،ٚعزّ صؾع ايقٛت أثٓا٤ اؿزٜح َع٘ ،ايتكزّ بٌ ٜزٜ٘ ؾُٝا ٜهضٙ ٚخاف١ عنٛص ايعا١َ

 .«ٚعزّ اٱْهاص عًٝ٘ ع١ْٝ٬ خؾ١ٝ خضم ٖٝبت٘ ،ٚؼٌ سيو ٗ ايٛقت إٓاعب ،اَٚٓافشت٘ عضٶ

ٟمٞم٦م إذا اىمت٣م احل٤مُل يٕمٜمل ومٞمجقز اًمٜمّمح واعٟمٙم٤مر قمٚمٞمف قمال ،إٓ عم٘متٍض ظمالَف إصؾ: خلتًلٕ٘

هق  ا وًمذًمؽ ٟم٘مقل: اًمٜمّمح ًمٚمقٓة ه   ،واعمّمٚمح٦م ذًمؽ وىمد ومٕمٚمف اًمًٚمػ ُمـ اًمّمح٤مسم٦م وَُمـ سمٕمدهؿ

  -إصُؾ 

 

﮹ ژٗ قٛي٘ تعاٍ:  ;ايتشنض٠ ايغارع١: ص53ل ط عبز اهلل ايعزّايؾٝخ  قاٍ ,4 ﮷ ﮸ 

 ;ان٬َ تشنضت٘ٚعام ٗ ط ;ص60طا٭ْؿاٍ:  ژ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁   

 اٍ:صثِ ق

أؾم٤ٌمِب  ،ٓ ؿمؽ أن احل٨م قمغم إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب صحٞمٌح :  يك٘ٔ خهلللط٘رٌد هْؤ  ْدجسٓ

أقمٜمل سم٤مٓىمتّم٤مد آىمتّم٤مَد  ،وًمٙمـ سم٘مْدٍر وقمغم ىم٤مٟمقن آىمتّم٤مد ،اًم٘مقة وأؾم٤ٌمب يمؾ ٟمٗمع دٟمٞمقي وأظمروّي 

قمتدال وأىمرُب يمٚمامت شمٗمّنه هل: اًمتقؾمط وآ ،ذم ُمٗمٝمقُمف اًمؽمسمقي اًمديٜمل قمٜمدٟم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم

وم٢من اًمنميٕم٦م يمام طمثتٜم٤م قمغم إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب )أؾم٤ٌمب  ،وجم٤مٟم٦ٌم اعومراط واحلرص اًمِمديد ،واًمت١َمدة

 ،نّمٞمؾ اعمٜم٤مومع اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م( وُمٜمٝم٤م أؾم٤ٌمب اًم٘مقة احلرسمٞم٦م اًمٕمًٙمري٦م وأؾم٤ٌمب اًمٖمٚم٦ٌم قمغم إقمدا 

وسمدًٓم٦ِم ُمثِؾ ىمقل اهلل  ،ٌٝم٤مطمددت ًمٜم٤م ذًمؽ سمدًٓم٦م اجلٛمع سملم هذا إُمر وؾم٤مئر أواُمر اًمنميٕم٦م وُمٓم٤مًم

 أن دونَ  ىمدراشمٙمؿ ُمـ اعمٕمت٤مد طمدود ذم: ,أقمٚمؿ واهلل,وُمٕمٜمك ذًمؽ  ژ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ژشمٕم٤ممم: 

طم٤مل آقمتدال وآؾمت٘م٤مُم٦م وآىمتّم٤مد اعم٘متْمٞم٦م ًمت٘مديؿ واضم٤ٌمٍت أظمرى  قمـ اخلروج ودون ،ٟمٕمٜمّتٙمؿ

طَمؿُ  عمًٚمٛملم ًمـ يًتٓمٞمٕمقا أن يّمٚمقا إمم ُم٤م وىمد ىمٓمَع سمٕمُض اًمٕمٚمام  سم٠من ا -يمثػمة ُمـ اًمٕمٌقدي٦م هلل شمٕم٤ممم شمتزا

ٕن اًمقصقل إمم  !وهذا )أقمٜمل هذا اًم٘مٓمَع( قمٜمدي همػُم سمٕمٞمدٍ  ،وصؾ إًمٞمف اًمٙمٗم٤مُر ُمـ شم٘مّدم شم٘مٜمل صٜم٤مقمّل 

اعمًتقي٤مت اًمتل وصؾ إًمٞمٝم٤م اًمٙمٗم٤مُر ذم اًمّمٜم٤مقم٦م وومٜمقن اًمت٘مٜمٞم٦م  ت٤مج إمم شمٗمّرٍغ ل٤م يم٤مُمٍؾ سمٙمؾ ُمٕم٤م  اًمتٗمّرغ 

وإمم اؾمتٕمامل  ،واجلامقمل قمغم اعمًتقى اًمٗمردي ،واًمتقهّمؾ وآؾمتٖمرا. ومٞمٝم٤ماًمذي ي١مول إمم آهنامك 

ذيمره٤م زم سمٕمض ؿمٞمقظمل اعمقريت٤مٟمٞملم , شعٓ  ٞمط اعٟم٤ًمن سمام يٜمٗمُع طمتك يتٕمٚمؿ يمثػما ه٤م ٓ يٜمٗم» :ىم٤مقمدةِ 

                                      
 ( وُم٤م سمٕمده٤م-62.  ٧٧وُم٤م سمٕمده٤م، ومّمؾ: ذم اًم٘مٞم٤مم ًمٚمٜم٤مس ذم اعمح٤مومؾ واعمج٤مًمس(، اًمٗمتح ) ٧56.  ٧اعمدظمؾ ) (٧)
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  --,سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي إمم اعُم٤مم اًمٚمٖمقي اخلٚمٞمؾ  ٤مقم٤مزيً 

 ٗمٙمرة:وأن٤م أضُب ًمؽ أُمثٚم٦م ه٤م ي٘مرُب ًمؽ اًم

ـُ إول : اًمري٤مو٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اعمٕم٤مس وهل إًمٕم٤مب واعمالهل قمغم شمٕمدد ومٜمقهن٤م وأنقاقمٝم٤م وُمٜمٝم٤م اعمزّي

 ،شم٠مُّمؾ هذا ؟هؾ سم٢مُمٙم٤من اعمًٚمٛملم أن يّمٚمقا ومٞمٝم٤م إمم ُم٤م وصؾ إًمٞمف اًمٙمٗم٤مر ،اًم٤ٌمهل وُمٜمٝم٤م اخلًٞمس اًم٤ًمذم

ولذا اٟمٔمر ُمثال  ،٘مّرب اًمٗمٙمرةًمٙمـ اعم٘مّمقد هٜم٤م ضب ُمثٍؾ ي ،ُمٜمٝمؿ أصال أن يّمٚمقا  ٤مٟمٕمؿ ًمٞمس ُمٓمٚمقسمً 

وم٢مهنؿ يتالوُمقن ويتٜم٤مىمِمقن  ،ذم هذا اعمْمامر شُم سٍ » تل شمًٛمك إؾمالُمٞم٦م وقمرسمٞم٦م ُمـإمم ُم٤م شمٕم٤مٟمٞمف اًمدول اًم

يمثػما: ح٤مذا وُم٤م هل إؾم٤ٌمب اًمتل ضمٕمٚمتٝمؿ ُمتخٚمٗملم ٓ يّمٚمقن سمٛمًتقي٤مهتؿ اًمري٤موٞم٦م إمم ُمًتقى 

ل  ،ٟمحـ ـمٌٕم٤م واوح سمحٛمد اهللواجلقاب قمٜمدٟم٤م  ؟!إوروسمٞملم وهمػمهؿ ُمـ اًمٙمٗمرة وهق: ُم٤م دُمتؿ ٓ شمزا

هذا  ،يٕمٜمل سمٍميح اًمٕم٤ٌمرة: ًمـ شمّمٚمقا طمتك شمٙمٗمروا ،ومٞمٙمؿ رائح٦م اعؾمالم ومٚمـ شمّمٚمقا إمم ُمًتقي٤مهتؿ

ومال يِمٙمؾ قمٚمٞمف وضمقد  ،ـمٌٕم٤م اًمقصقل سمٛمٕمٜم٤مه اًمٙمكّم اعمتٙم٤مُمؾ )وهق اًمذي يٜمِمده اًمٕمرب ويتٜم٤مىمِمقن ومٞمف(

د أو طم٤مٓت شمّمؾ أطمٞم٤مٟم٤م عمً وهذا اعمٕمٜمك هق اًمذي ٓطمٔمف اخلٌٞم٨م اًمزٟمديؼ ـمف طمًلم  ،تقى اًمٙمٗمرةأومرا

يمذا ىم٤مل اعمٚمٕمقن  ش--!!وٓ ٟمٜمت٘مل ُمٜمٝم٤مسمد أن ٟم٠مظمذ احلْم٤مرة اًمٖمرسمٞم٦م يم٤مُمٚم٦م سمحٚمقه٤م وُمّره٤م  ٓ» قمٜمدُم٤م ىم٤مل:

ه اهلل ًمٙمـ هذا ذيم٤مُ  اًمٙم٤مومر اعمتٛمرد قمغم اهلل اعمخذول  ،ومٝمق وأُمث٤مًمف ىمد ٓطمٔمقا ذًمؽ وشمٗمٓمٜمقا ًمف ؛أظمزا

 ٙم٤مومر ُمتٗمّرٌغ ًمري٤موتف أجام شمٗمرغٍ واعم٘مّمقد ذم هذا اعمثؾ اعميوب أن اًمري٤ميض اًمٖمريب اًم !ـ اًمرّب ُم

سم٤مذٌل ومٞمٝم٤م يمؾ ٟمٗمًف وروطمف وضمٝمده وىمقشمف  ،طمتك شمٙمقن سمٛمٜمزًم٦م اًمٕم٤ٌمدة وسمٛمٜمزًم٦م اًمٕمِمؼ اًم٤ٌمًمغ أىمَم ُمداه

يمٞمد ؾمٞمّمؾ إمم ُمًتقي٤مت وم٤ٌمًمت٠م ،واعمجتٛمع )اًمقؾمط واًمٌٞمئ٦م( اًمذي هق ومٞمف هق يمذًمؽ وُم٤ًمقمٌد ًمف ُمٕم٤مودٌ 

 --!ذم ومٜمقن اًمٚمٝمق واًمري٤مو٦م واًمٗم٤ًمد يمٌػمة

أو طمتك اعمٜمت٥ًم ًمإلؾمالم ُم٤م داُم٧م ٓ شمزال ومٞمف رائح٦م اعؾمالم وُم٤م دام  ،أُم٤م اعمًٚمُؿ ُم٤م دام ومٞمف إؾمالم

  -ومٚمـ يًتٓمٞمع أن يّمؾ إمم ُمًتقى ذاك ،ٓ يزال ذم جمتٛمع ُمًٚمؿ

  -ومت٠مُمٚمٝم٤م ،ذًمؽاًمت٘مٜمٞم٦م اًمّمٜم٤مقمٞم٦م يم: اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمقم اًمث٤م 

وقمز ىمقهتؿ ومتٙمٜمٝمؿ ذم  شاعيامٟمٞم٦م» ،شاعؾمالُمٞم٦م» ُمٚم٧َم أن اعمًٚمٛملم ذم قمز طمْم٤مرهتؿ: هؾ شم٠ماًمث٤مًم٨م

وإٟمام أقمدوا اًمٕمدة ًمٕمدوهؿ ذم طمدود  ،مل هيتٛمقا يمثػما سمٛمثؾ هذه إؿمٞم٤م  ،إرض ون٘مٞم٘مٝمؿ ًمالؾمتخالف

 اأو طمرٍص دىمٞمٍؼ ضمدً  ،ذم قمٜم٧ٍم ؿمديدآؾمتٓم٤مقم٦م اعمٕمت٤مدة وذم طمدود آقمتدال دوَن ُمِم٤مىّم٦م أو دظمقٍل 

ظمذ قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل زُمـ اخلٚمٗم٤م   ؛يمام ىمٚم٧ُم  (--هٙمـ ُمع ُمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤ٌمدة واعيامن)ٕن ذًمؽ همػم 

سمؾ شم٠مُمؾ اًمزُمـ واًمٕمٝمد اًمٜمٌقّي اًمٙمريؿ ُم٤مذا دمُد ومٞمف ُمـ  ،ـ قمٛمر وزُمـ قمثامن اًمراؿمديـ وسم٤مًمذات زُم

﮷ ﮸ ﮹ ژأقمٜمل ُمـ آقمتدال وآىمتّم٤مد  ،هللٓ دمد إٓ ُم٤م ذيمرشُمف ًمؽ إن ؿم٤م  ا ،هذا اًم٤ٌمب
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هؾ وضمدَت ذم اًمًػمة اًمٜمٌقي٦م  :ومٛمثال ؛إًمخ ُم٤م ذطمتٝم٤م --تٓم٤مقم٦م اعمٕمت٤مدةأي ذم طمدود آؾم ژ﮺

قمغم ص٤مطمٌٝم٤م أومْمؾ اًمّمالة واًمًالم واًمتحٞم٦م أنف ومتح اعمّم٤مٟمَع واعمِم٤مهمؾ واعمٕم٤مُمؾ وأرؾمؾ اًمٌٕمقث ُمـ 

 ---إُمؿ ُمثال أو شمرضمؿ اًمٙمت٥َم ورصد ُمرايمز اًمٌحقثاًمٓمٚم٦ٌم ًمتٕمٚمؿ هذه اًمٗمٜمقن واؾمتجٚم٥م اخلؼما  ُمـ 

 ،وقمٜمدي اجلقاب قمٚمٞمٝم٤م ،أقمٚمُؿ أنف يٛمٙمـ أن ُيٕمؽَمض قمغم هذا سمٌٕمض آقمؽماو٤مت ؟!أو ٟمحق ذًمؽ

 -وطم٨ّم قمغم اًمت٠مُمؾ ،وًمٙمـ اعم٘م٤مم ُم٘م٤مم اظمتّم٤مرٍ 

٤مقمٞم٦م وأزيُدك جم٤مٓ مظمر ًمٚمت٠مُمؾ: هؾ شم٠مُمٚم٧م أن يمؾ ُمـ سمرقمقا ذم ضمٜمس هذه اًمٗمٜمقن اعٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمّمٜم

واًمت٘مٜمٞم٦م هـ يٜمت٥ًم إمم اعمٚم٦م اعؾمالُمٞم٦م ذم سمٕمض قمّمقره٤م اعمت٘مدُم٦م )قمٍم اًمدوًم٦م اًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م( يم٤مٟمقا ُمـ 

  --!؟وسمٕمْمٝمؿ ٓ ؿمؽ ذم يمٗمره وإحل٤مده ،ىمٚمٞمكم اًمديـ سمؾ ًمٕمؾ أيمثرهؿ هـ رُمل سم٤مًمزٟمدىم٦م واعحل٤مد

ؿمؽ أن أؾم٤ٌمب  وٓ ،واعم٘مّمقد أن احل٨م قمغم إظمذ سم٠مؾم٤ٌمب اًم٘مقة ُم٘مّٞمٌد سم٤معمٗمٝمقم اًمذي ذطمتف

اًمٖمٚم٦ٌم قمغم اًمٕمدو واًمتٛمٙملم ذم إرض ُمٕمٔمٛمٝم٤م هق اًم٘مقة اعمٕمٜمقي٦م: اًمتقطمٞمد وقم٤ٌمدة اهلل شمٕم٤ممم واعيامن 

واًمتٛمًؽ قمغم اجلٛمٚم٦م اذا اًمٜمقر والدى اًمذي قمٜمدٟم٤م ه٤م ضم٤م  سمف ٟمٌٞمٜم٤م  ،واًمت٘مقى وإُم٤مٟم٦م واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

  ذم  اُمؿ أبدً مل دمٛمٕمف أُم٦م ُمـ إ اؾ اًم٤ٌمًمٖم٦م طمدً وؾم٤مئر اًمٗمْم٤مئ --يتْمٛمٜمف ُمـ قمدٍل ورمح٦ٍم وإطم٤ًمنٍ وُم٤م

اًمٗمْم٤مئُؾ اًمٜمٗمًٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سمٕمزة اًمٜمٗمس ويمراُمتٝم٤م  :قى اهلل واًمقازع اًمديٜملسمٕمد شم٘م ؛وُمـ أمهٝم٤م ،اًمت٤مريخ

ومٛمـ يم٤من يمذًمؽ  ،إًمخ -- وسمراهٞمٜمف اًمداًم٦م قمغم يمؾ ظمػمٍ وطمريتٝم٤م وؿمج٤مقمتٝم٤م وأنٗمتٝم٤م وشمٜمّقره٤م سمحج٩م اهلل

اًمكم ىمدرشمقا قمٚمٞمف سمًٝمقًم٦م دون أن ٟمِمّؼ » : أيژ﮹ ﮺ژ٤مدي٦م اًمت٘مٜمٞم٦م إٓ مل  ت٩م ُمـ إؾم٤ٌمب اح

ٿ ٿ ٿ ٹ ژويٙمقن اًمٙمٗمرُة اعمٝمرة ذم اًمدٟمٞم٤م اعمتٗمرهمقن ل٤م  ،وشمٙمقن اًمٖمٚم٦ٌم ًمف سم٢مذن اهلل ،شا ٚمٞمٙمؿ يمثػمقم

  -وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ،واهلل أقمٚمؿ --٤مًمف وظمدُمً  اقمٌٞمدً  ]اًمروم[ ژٹ ٹ

 

ٚاهلل » قاٍ ؽٝخ اٱع٬ّ ٗ َعضض سزٜج٘ عٔ اشلذض٠:ص: 65ل ط عبز اهلل ايعزّيؾٝخ ا قاٍ ,١

قايت طا٥ؿ١ َٔ  ;ص75طا٭ْؿاٍ:  ژوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئژتعاٍ ٜكٍٛ: 

«ايغًـ: ٖشا ٜزخٌ ؾٝ٘ َٔ آَٔ ٖٚادض ٚداٖز إٍ ّٜٛ ايكٝا١َ

(1)
.  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ژوُمثٚمف ىمقًمف شمٕم٤ممم: : خلتًلٕ٘

وهل ذم سمٞم٤من ُمٍمف اًمٗمل  ويدظمؾ ومٞمٝم٤م يمؾ ُمـ ضم٤م  سمٕمد  ،ي٦م ُمـ ؾمقرة احلنمأ ژٹڀ ڀ

 -عُ ٞمٛميمام ومنه٤م ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر وقمٚمٞمف اجل ،اعمٝم٤مضمريـ وإنّم٤مر ُمـ اعم١مُمٜملم إمم يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

 

                                      
 (-266.  ٧6جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) (٧)
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٫ ٜغاٟٚ ٗ  ،ٖٚٛ َٔ دعٌ اهلل اؿل ع٢ً يغاْ٘ ،ٚيكز نإ عُض »ص: 66ل ط إقٓـ قاٍ -8

 ،ز نإ ٜعڀٞ أٌٖ ايغبل ٗ اشلذض٠ ٚاؾٗار ٚايٓقض٠ أنجض َٔ غرلِٖؾك ،ايعڀا٤ بٌ إ٪ٌَٓ

 ثِ قاٍ:ص ;ٚعام سزٜجا ٗ إغٓزط «ايشٟ عا٣ٚ ٗ سيو يًقزٜل ا٭ندل  اخ٬ؾڄ

ؿ )أي ُٕمقال اًمٗمل ( هق  نرير ُمذه٥م قمٛمر  : يك٘ٔ خهلللط٘رٌد هْؤ  ْدجسٓ ًْ ذم اًمَ٘م

ي٤م واًمٗمْم٤مئؾ واًمٗمْم٤مئُؾ وإؾم٤ٌمُب قمٜمده  ،ح٥ًم أؾم٤ٌمب آؾمتح٘م٤م.وسم ،أنف يٗم٤موؾ سمٞمٜمٝمؿ سمح٥ًم اعمزا

ـُ  ٟمٗمُع  ،اًمًٌُؼ  ،ُمتٕمددة ذيمره٤م أو ذيمر سمٕمَْمٝم٤م )ُمـ سم٤مب آيمتٗم٤م ( واًمتل ذيمره٤م هل: اًمٌالُ  احلً

وواوٌح ُمٜمٝم٤م أهن٤م  ،قمغم اًمتقازم هذه إؿمٞم٤م  إرسمٕم٦م اًمتل ذيمره٤م قمٛمُر  ،طم٤مضم٦ُم اعٟم٤ًمن ،اعٟم٤ًمن

ي٤م واًمٗمْم٤مئؾ وأؾم٤ٌمب » ولذا ىمٚم٧ُم ذم يمالُمل ،ٚمٝم٤م ومْم٤مئؾ يموٓ ،ًمٞم٧ًْم يمٚمٝم٤م ُمـ سم٤مِب اًمًٌؼ اعمزا

ُم اعمحت٤مج قمغم همػمه ،وًمٙمٜمٝم٤م ؾم٥ٌٌم ًمالؾمتح٘م٤م. ،وم٢من احل٤مضم٦م ًمٞم٧ًْم ومْمٞمٚم٦م ؛شآؾمتح٘م٤م. أي همػم  ،ومُٞم٘مد 

  -اعمحت٤مج

 

  .«عزّ صؾع ايقٛت ٗ ساٍ ْؾٛب اـ٬ف» ٗ سنضٙ آرب اـ٬ف: إقٓـ قاٍ ,2

وُمـ أدب اعمٜم٤مفمرة واًمٜم٘م٤مش واًمتح٤مور  ،اًمّمقت سمال ُمقضم٥ٍم ُمذُمقمٌ  ٓ ؿمؽ أن رومع: خلتًلٕ٘

وهق أنف  ،رهأن خيٗمض اعٟم٤ًمن صقشمف وٓ يرومٕمف إٓ سم٘مدر ُم٤م  ت٤مج إًمٞمف عؾمامع ُمٜم٤مفمِ  :واعمج٤مدًم٦م سم٤محلًٜمك

 وٕن وده وهق ،مداب اًمنمع قم٤مُم٦م أدٌب ُمٕمروف شمٕمرومف اًمٕم٘مقل اًمًٚمٞمٛم٦م واًمٗمٓمر اعمًت٘مٞمٛم٦م وشمدل ًمف

دٌ  ؛ش ُمقضم٥مرومع اًمّمقت سمال» ًِ  ،ي١مدي إمم وم٤ًمٍد وؿمحٜم٤م  ويقىمع ذم ىمٚم٥م اعمٜم٤مفمر ُمـ اعمٕم٤م  ُم٤م هق ُمٗم

ىب يب جت حت ژًم٘مقًمف شمٕم٤ممم:  ٤موٕن رومع اًمّمقت سمال ُمقضم٥ٍم وٓ ُمرضّمٍح ص٤مًمٍح ُمذُمقٌم ُمٓمٚم٘مً 

  -وٟمحقه٤م ه٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م ُمـ اًم٘مرمن واحلدي٨م ]ًم٘مامن[ ژخت متىت يت جث مث ىث يث حج
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 رثبء ًػشاء يف ًفبح ػبنًًِ يٌرٌزبٍَب
  شحمًس سبمل ًنسػسًز»ً شثساه ًنسانجٌصريي»

 

 شأيب  ٞمااك اًمٚمٞمٌاال»و شاًمٚمٞمٌاال قمٓمٞماا٦م اهلل» :اعمج٤مهاادان نخ٤من اًمٗم٤موااالِماااٞمهااذه اًمتٕمزياا٦م اًميمتاا٥م ]

، ٧61١رضمااا٥م  :سمتااا٤مريخ ،شاعمٜمتاادي٤مت اجلٝم٤مدياا٦م» :ذم، شُمريماااز اًمٗمجاار ًمإلقماااالم» :وٟمنمااه٤م]   

 
 

 : احلٛمد هلل وطمده واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل وقمغم مخف وصحٌف وُمـ وآه وسمٕمد

ٟمٕمزي إُم٦م اعؾمالُمٞم٦م سمٕم٤مُم٦م وذم سمالد  ،ُمتّمؼميـ سمحًـ وقمده ،ُٕمره وشمًٚمٞماًم  ،سم٘مْم٤م  اهلل واًك رِ ومَ 

خ ِماٞمواًم ،خ اًمٕمالُم٦م اًمزاهد سمداه وًمد اًمٌقصػميِماٞماًم ,امئٝم٤مؿمٜم٘مٞمط سمخ٤مص٦م ذم ووم٤مة قم٤معملم ضمٚمٞمٚملم ُمـ قمٚم

ىم٤مل  ،ذم وم٘مدمه٤م ا رمح٦م واؾمٕم٦م وأيمرم ُمثقامه٤م وقمّقض إُم٦م ظمػمً  اًمٕمالُم٦م اًمٌحر حمٛمد ؾم٤ممل وًمد قمدود 

ڦ  ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤژ: اهلل شمٕم٤ممم

ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ

  -إًمٞمف راضمٕمقن وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م ؛]اًمٌ٘مرة[ ژڍ

ومٙم٤مٟم٤م سمحؼ   ،٤مقم٤مُمً  ِمارَف اًمتتٚمٛمذ قمٚمٞمٝمام وطمْمقر سمٕمض طمٚم٘مٝمام ىمٌَؾ مخ٦ًم قمؿمارومٚم٘مد يمت٥م اهلل ًمٜم٤م 

ٌٍّع ٕطمقال اعمًٚمٛملم ،واًمتقاوع ،وإدب واًمقىم٤مر ،واحلٗمظ ،واًمٗمٝمؿ ،ذم اًمٕمٚمؿ ،ٓ ؾم٤مطمؾ ًمف ا سمحرً   ُمع شمت

ومٕمٜمدُم٤م يم٤من اجلٝم٤مد ذم  ؛وشم٠مجٞمدهؿ وُمٜم٤مسهتؿ ،لؿ واًمدقم٤م  ،أوو٤مقمٝمؿ قمـ واًم١ًمال شواعمج٤مهديـ»

ئر ذم أوج ىمقشمف م( وىمٌؾ أن يّمٞمٌف ُم٤م أص٤مسمف ُمـ اعمحٜم٦م واًمزًمزًم٦م يم٤من هذان ٧226ومت٤مم ومتقشمف ) ،اجلزا

 ،حمٌلم لؿ حم٦ٌم ص٤مدىم٦مً  ،٤مشم٤مُمً  اًمٚمٛمج٤مهديـ هٜم٤مك شم٠مجٞمدً  ُم١ميديـ ,اًمِمٜم٤مىمٓم٦م اًمٕمٚمام  ُمـ وهمػممه٤م,اًمٕم٤مح٤من 

قمٞم٦م ؿمارأو شمِمٙمؽ ذم  ،يمٚمٛم٦م واطمدًة شمٓمُٕمـ قمغم اعمج٤مهديـ ومل ٟمًٛمع ُمٜمٝمام ذم جمٚمس ُمـ اعمج٤مًمس

 أطمقالؿ قمـ ًاريًتٗم ُم٤م يم٤من اًمٕمالُم٦م حمٛمد ؾم٤ممل  ا سمؾ يمثػمً  ،أو شمزري اؿ وشم٘مٚمؾ ُمـ ؿم٠مهنؿ ،قمٛمٚمٝمؿ

أُم٤م شم٠مجٞمد  ،ويتٝمٚمؾ وضمٝمف طمٞمٜمام يًٛمع أظم٤ٌمر اٟمتّم٤مراهتؿ ،طمفؿمارع ذم درؾمف وِماري أن ىمٌؾ وأوو٤مقمٝمؿ

  -واعمخ٤مًمػ اعم١ماًمَػ  وسمٚمغَ  ،واًمٌٕمٞمد اًم٘مري٥م ذًمؽ قمرف وم٘مد ،يِمٝمر أن ُمـ ٝمرأؿم ومٝمق لؿ اًمٕمالُم٦م سمداه

وارشمٗمٕم٧م  ،ويمثر صخ٥م اًمتِمٜمٞمع قمٚمٞمٝمؿ ،ٟمذيمر هذا ذم وىم٧ٍم اؿمتدت ومٞمف وـم٠مة آٟمت٘م٤مد ًمٚمٛمج٤مهديـ

 ه١مٓ  ي١ميده٤م يم٤من اًمتل,ًمٞمٕمٚمَؿ ه١مٓ  وأوئلؽ أن  ىم٤مومٚم٦م اجلٝم٤مد  ،أصقات اعمٕم٤مٟمديـ واعمِمٙمٙملم ومٞمٝمؿ
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 وأووح ،اًمٓمريؼ قمغم أث٧ٌم اًمٞمقم هل سمؾ ديٜمٝم٤م شمٌدل ومل ،هت٤مًاػمُم قمـ شمٜمحرف مل ,ضمال إ اًمٕمٚمام 

 ه١مٓ  وٟم٤مسه٤م,د اجلٝم٤م راي٦م وضمٝمٝمؿ ذم ارشمٗمٕم٧م اًمذيـ اًمٕمت٤مة اًمٓمٖم٤مة أن يمام ،طمج٦م وأسح ،حمج٦م

ٟمٞمٜمٝمؿ ُمـ يتؼم وا ومل ،يمٗمرهؿ قمـ ُي٘مٚمٕمقا  مل ,اًمٗمْمال  اًمٕمٚمام   ٜمٙمٞمٚمٝمؿوشم هؿؿمار يٙمٗمقا  ومل ،وأنٔمٛمتٝمؿ ىمقا

 اوضمقدً  قمٚمتف ُمع يدور احلٙمؿ: شم٘مقل واًم٘م٤مقمدة ،ا ويمٗمرً  ا ويمؼمً  ا قمتقً  إج٤مم ُمع ازدادوا سمؾ ،وشمْمٚمٞمٚمٝمؿ

أم هل أرا   ؟اًمٞمقم ٤مُمذُمقُمً  ٤مٜمد اًمٌٕمض حمرُمً قم ص٤مر سم٤مُٕمس اعمٛمدوح اعمًت٤ٌمح سم٤مل ومام ؛٤موقمدُمً 

وذم اًمًٜم٦م  ]إنٕم٤مم[ ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦژ ؟وإهقا 

ُمٜم ٤م طملم  اومِمٛمٚم٧م قمددً  ،٤مُم٧م طمٙمقُم٦م ُمقريت٤مٟمٞم٤م سمحٛمٚم٦م اقمت٘م٤مٓت واؾمٕم٦م قمغم ؿم٤ٌمب اعؾمالماعمذيمقرة ىم

 واًمتقصمٞمؼ ،قمٚمٞمٜم٤م سم٤مًمثٜم٤م  ُمْمٛمٜم٦مً  سم٠مؾمامئٜم٤م ىم٤مئٛم٦م  حمٛمد ؾم٤ممل ٦مومٙمت٥م اًمٕمالُم ،يمٜم٤م ُمتٗمرهملم ًمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ

  -رهقنيم٤م وهؿ اهلل أُمر وفمٝمر اًمٗمرج ضم٤م  طمتك ،ًمٚمحٙمقُم٦م وىمدُمٝم٤م اعمٕمتٛمديـ ـمالسمف ُمـ وأنٜم٤م ،ًمٜم٤م

واًمّمدع ا٤م  ،وإًم٘م٤مئٝم٤م ُمـ همػم ُم٤ٌمٓة ،سم٘مقل يمٚمٛم٦م احلؼ ٤موم٘مد يم٤من ُمٕمروومً  أُم٤م اًمٕمالُم٦م اًمزاهد سمداه 

يٍمح سمذًمؽ قمغم  ،٤مومٝمق ُمـ أيمؼم اعمٕم٤مرولم ًمٚمٛمّم٤محل٦م ُمع اًمٞمٝمقد اعمحرُملم ل٤م نريام سم٤مشمً  ،ُمـ دون نّرج

ٕقمٞم٤مد ظمٓم٥م ظمٓم٦ًٌم سمحْمقر اًمرئٞمس وذم أطمد ا ،ويرد قمغم ُمـ جيٞمزه٤م ،ًمٕمٚمؿ اًمٕم٤مُم٦ماعمٜمؼم وذم طمٚم٘م٤مت ا

نٙمٞمؿ اًم٘مقاٟملم اًمقوٕمٞم٦م  واًمٌٚمٞم٦م اًمٌٚمٞم٦م ذم ،إن اًمرزي٦م اًمرزي٦م: اعمخٚمقع ُمٕم٤موي٦م ومٙم٤من ُمـ وٛمـ ُم٤م ىم٤مل ومٞمٝم٤م

 : ي٘مقل إذ وصد. ومٞمف اًمٕمالُم٦م حمٛمد ؾم٤ممل  ،اًمٙمٗمري٦م

 خ سماااااااااااااااااااااااداه اعُمااااااااااااااااااااااا٤مم دون ؿماااااااااااااااااااااااْؽ ِمااااااااااااااااااااااااٞماًم

  
ااااااااااااااااااااااااٌؿ ُمٗماااااااااااااااااااااااا٧ٍم ُُماااااااااااااااااااااااازكْ   حم٘مااااااااااااااااااااااااؼ  ُمٕمٚم 

  

قا ُمِم٤مخيٜم٤م وقمٚمام ٟم٤م اًمٙمرام ذم سمالد ؿمٜم٘مٞمط أن ي٘مٗمقا سمج٤مٟم٥م إظمقاهنؿ واذا احلدث اجلٚمؾ ٟمدقم

 ،و روقه٤م قمغم ُم٤ًمٟمدهتؿ ،وأن يًتٜمٝمْمقا إُم٦م ًمتٙمقن ُمٕمٝمؿ ،اعمج٤مهديـ ذم سمالد اعمٖمرب اعؾمالُمل

 ،سمؾ اخلػم يمؾ اخلػم ذم ٟمٗمػمهؿ إمم ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مد ،ويدومٕمقا اًمِمٌٝم٤مت اًمتل يٚمّم٘مٝم٤م أقمدا  اعؾمالم اؿ

 ،ف اًمٕمٚمؿ واًمتٕمٚمٞمؿ وذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م  واهلل ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿؿمارومف وؿمار ًمٞمجٛمٕمقا سملم

ھ ھ ژ: وىم٤مل  ،]اًمتقسم٦م[ ژڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چژ: ىم٤مل 

﮲  ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿  ژے ے ۓ ۓ

 ُمع ومرطمؿ اهلل اًمٕم٤معملم اجلٚمٞمٚملم رمح٦م واؾمٕم٦م وضمزامه٤م قمٜم٤م وقمـ اعؾمالم ظمػم اجلزا  وضمٕمٚمٝمام []احلجرات

  -واحلٛمد اهلل رب اًمٕم٤معملم ،اًمٜمٌٞملم واًمّمدي٘ملم واًمِمٝمدا  واًمّم٤محللم وطمًـ أوئلؽ رومٞم٘م٤م

 ويقٟمس اًمّمحراوي ،قمٌد اًمٙمريؿ اًمٚمٞمٌل: يمتٌف

 ـه٧61١،رضم٥م احلرام ٧1: إطمد
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 رٌخٍيبد يف انؼًم اإلػاليً اهجيبزي
 

 

ذم اعمٜمتااااادي٤مت، ارِ ااااااِمُمُ قمااااا٧م قماااااغم ُوز  ؛ شاعقماااااالم اجلٝمااااا٤مدي»ًمٚمٕمااااا٤مُمٚملم ذم رٌة ُمقضمٝمااااا٦م ارؾمااااا٤مًم٦م خمتّمااااا] 

 [اًمِمٞمخ  ُم٘متؾسمٕمد ًمٚمٕمٛمقم  رتاِمٟمُ ، و٧61٧يُمت٧ٌم ذم رسمٞمع إول ، شٔمٞمؿ اًم٘م٤مقمدةشمٜم»إقمالُمٞمل و

  

 
 

وذم اًم٤ًمطم٤مت  شاًمِمٌٙم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م»إمم اعظمقة إطم٤ٌمب اًمٙمرام ذم اًمثٖمقر اعقمالُمٞم٦م اعم٤ٌمريم٦م قمغم 

 .وؾمدد ظمٓم٤مهؿٝمؿ اهلل رقم٤مهؿ وٟمٍمهؿ ووم٘م -اجلٝم٤مدي٦م ذم إىم٤مًمٞمؿ-

 -اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

، وأصكم ووشم٤ٌمرك  وهق أهؾ احلٛمد واعمجد واًمثٜم٤م ،  ،ٟمحٛمد إًمٞمٙمؿ اهلل اًمذي ٓ إ  إٓ هق

وَُمـ ؾم٤مر قمغم هنجف وأؾمٚمؿ قمغم قمٌد اهلل ورؾمقًمف طمٌٞمٌٜم٤م وىمدوشمٜم٤م حمٛمٍد اًمٜمٌل إُمل وقمغم مخف وصحٌف 

 وسمٕمد:، إمم يقم اًمديـ

يت٘مٌؾ ؾمٕمٞمٙمؿ وأن ي٤ٌمرك ذم ضمٝمقديمؿ وأن جيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ قم٤ٌمده اًمّم٤محللم وضمٜمده  ومٜم٠ًمل اهلل أن

 اًمٖم٤مًمٌلم اًمٗم٤مئزيـ-

ٟم٨ٌّم إًمٞمٙمؿ ُمِم٤مقمر اعمح٦ٌم واًمقد واًمنور سمجٝم٤مديمؿ وضمٝمقديمؿ اًمٓمٞم٦ٌم، ٟم٠ًمل اهلل أن ي٤ٌمرك ومٞمٝم٤م، 

، ويمؾ ذًمؽ إٟمام ٜم٤م وٟمِمّد قمغم أجديٙمؿ وٟمحثٙمؿ قمغم اًمّمؼم واًمث٤ٌمت واعمّم٤مسمرة ٕقمدا  اهلل يمام أُمر رسمُّ 

، وشمٙمٛمٞمؾ ُم٘م٤مُم٤مت اعيامن ُمـ اعمح٦ٌم يت٠متّك سم٤مٓؾمتٕم٤مٟم٦م سمف ؾمٌح٤مٟمف واًمتقيمؾ وآقمتامد قمٚمٞمف وطمده 

واخلقف واًمرضم٤م  واًمِمٙمر واًمّمؼم واًمذيمر واعٟم٤مسم٦م وآومت٘م٤مر إًمٞمف وشمٕمٔمٞمٛمف وإضمالًمف وُمٕمروم٦م طمٙمٛمتف 

ـَ اًمٔمـ ُمـ اًمٙمامل واجلالل واجلامل قمغم ىمدر ُم٤م يًتٓمٞمع اًمٕمٌوُم٤م ًمف  ُد ُمـ ُمٕمروم٦م ذًمؽ، ه٤م يقرث طمً

سمف ؾمٌح٤مٟمف وُمت٤مٟم٦َم ُمقآشمف واًمٙمقن ذم صٗمف وظمدُمتف وُمـ ضمٜمده، وشمٙمٛمٞمؾ اًمٕمٌقدي٦م ًمف إمم أىمَم ُم٤م يٛمٙمـ 

 وُم٤م يًٕمف ـمقُ. اًمٌنم-
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إن اجلٝم٤مد واًمٕمٛمؾ عىم٤مُم٦م ديـ اهلل سمدومع اًمٙمٗم٤مر واًمٖمٚم٦ٌم قمٚمٞمٝمؿ وإىم٤مُم٦م دوًم٦ِم  :أهي٤م اعظمقة إطم٦ٌم

وأقمٔمؿ هدٍف  شُمنموع» لق أيمؼم ٘مٞمؿ هذا اًمديـ وذيٕمتف ذم أرض اهلل وقمغم قم٤ٌمد اهللاعؾمالم اًمتل شمُ 

ٟمٞمف، يمٞمػ ٓ وهق ىمٛم٦م  يٛمٙمـ أن يٕمٞمش ًمف إٟم٤ًمن ويتٗمرغ ًمف ويٌذل ومٞمف قمٛمره وروطمف ودىم٤مئ٘مف وصمقا

وم٤محلٛمد  ؛شذروة ؾمٜم٤مم اعؾمالم»، ٓ ضمرم يم٤من هق ش اًمٕمٔمٞمؿ اًمٕمٌقدي٦م ًمٚمٛمٚمؽ اًمٙمٌػم اعمتٕم٤مل ذي اًمٕمر

 اًمذي أيمرُمٜم٤م وإي٤ميمؿ اذا اًمديـ، وضمٕمٚمٜم٤م ُمـ اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمف، وإن هذه اعمٙمرُم٦م اع ٞم٦م ًمت٘متض هلل

  ۓ ۓ ے ژ :ُمٜم٤م اعمزيد ُمـ اًمِمٙمر ًمف ؾمٌح٤مٟمف وُمزيد اًمت٘مرب إًمٞمف سم٠منقاع اًمقؾم٤مئؾ اعمنموقم٦م

قمًك اهلل أن ُيٜمٞمٚمٜم٤م  [اح٤مئدة] ژ ﮼ ﮻ ﮺  ﮹ ﮸ ﮷ ﮶  ﮵ ﮴ ﮳ ﮲

 ًمٗمقز اًمٕمٔمٞمؿ واًمٗمقز اعمٌلم-وإي٤ميمؿ اًمٗمالح واًمٜمج٤مح وا

 سم٠من إٓ ُمٜمف اعمرضمّقة صمٛمرشَمف وي١ميت يٜمجح أن يٛمٙمـ ٓ ,اخلَْٚمؼ أقمامل يم٤ًمئر–وشمٕمٚمٛمقن أن هذا اجلٝم٤مد 

ره وؾمداده واؾمتٛمر ىمٞم٤مُمف إمم اعمقِصٚم٦مُ  أؾم٤ٌمسُمفُ  أهن٤م قمغم واًم٘مدر اًمنمع أدًم٦مُ  شمدلُّ  اًمتل إؾم٤ٌمب قمغم جيري ا

ومتتؿ  سمٕمقٟمف شمٕم٤ممم اًمٖمٚم٦ٌُم ًمٚمٛمًٚمٛملم قمغم أهؾ اًمٙمٗمر وشم٘م٤مم  ؛سم٢مذن اهللتؿ ٟمج٤مطُمُف وي١ميت أيمٚمف وىمقشمف طمتك ي

 أرض اهلل، وُمـ ذًمؽ ويمام شمٕمٚمٛمقن: ذيٕم٦م اهلل قمغم

، ُمع ؾم٤مئر إؾم٤ٌمب [اًمّمػ] ژ ﮹ ﮸   ﮷             ﮶ ژ :رّص اًمّمٗمقف طمتك شمٙمقن يمام ىم٤مل اهلل

ّمٗمقف إٟمام يمامُل صقرشمف وطم٘مٞم٘متف إظمرى اًمتل ٓ ختٗمك، وإٟمام اًمٖمرُض أن ٟمتذايمره٤م ُمٕمٙمؿ، ورّص اًم

 سمٙمامل اعمح٦ٌم وإًمٗم٦م واًمقٓ  ويمامل اًمث٘م٦ِم واًمتٗم٤مهؿ واًمؽماسمط واًمتٕم٤مون-

أن  ٤موًمذًمؽ ومٗمل إـم٤مر ؾمٕمٞمٜم٤م ًمتٙمٛمٞمؾ اًمؽماّص وشمٙمٛمٞمؾ اًمِمقيم٦م سم٘مقة اًمقٓ  واًمؽماسمط، وم٢من قمٚمٞمٜم٤م وٞمٕمً 

يمٚمٝم٤م اًمدقمقي٦م واجلٝم٤مدي٦م، وُمٜمٝم٤م  ٟمًٕمك إمم شمٙمٛمٞمؾ آٟمًج٤مم ون٘مٞمؼ اًمتٜم٤مهمؿ اًمت٤مّم ذم ضمٝمقدٟم٤م وُم٤ًمقمٞمٜم٤م

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، وٕضمؾ ذًمؽ وذم ؾمٌٞمؾ اًمرىمل سمٕمٛمٚمٜم٤م اعقمالُمل اجلٝم٤مدي، أردٟم٤م أن ٟمْمع سملم أجديٙمؿ هذه 

أيب قمٌد اهلل »اًمقرىم٦م اًمتل شمؿ اًمتِم٤مور ومٞمٝم٤م ُمع اًم٘مٞم٤مدة، وضم٤م ت يمثػٌم ُمـ شمقضمٞمٝم٤مهت٤م سمٜمّمٝم٤م ُمـ اًمِمٞمخ 

 وم٘مٝمام اهلل-و شأيب حمٛمد أجٛمـ اًمٔمقاهري»وُمـ اًمِمٞمخ  شأؾم٤مُم٦م

قمٚمٞمٝمؿ أن يتقىمٗمقا سملم  ,سمٕمد أن صمٌتقا أىمداُمٝمؿ ذم اعمٕمريم٦م اعقمالُمٞم٦م,أن اعظمقة اعمج٤مهديـٓ ؿمّؽ و

ي٦م ؿمٞم٤مـملم اًمٕمٚمامٟمٞم٦م د  احللم واحللم ُمع أنٗمًٝمؿ وىمٗم٤مت حم٤مؾم٦ٌٍم وُمراضمٕم٦ٍم طمتك يٙمقٟمقا ذم ُمًتقى ٟمِ 

شمٙم٤مًمٌقا قمغم أُم٦م اعؾمالم، ويتٖمّٚمٌقا  واًمّمٚمٞمٌٞم٦م واًمٞمٝمقد واح٤مؾمقٟمٞم٦م وهمػمهؿ ُمـ إقمدا  وُم٤م أيمثرهؿ وىمد

 قمٚمٞمٝمؿ سم٢مذن اهلل-

ًة أو ضمز ً   ، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ-ُمـ ُمٞمث٤م. قمٛمؾ إقمالُمل ضمٝم٤مدي أيمٛمؾ اويٛمٙمـ لذه اًمقرىم٦م أن شمٙمقن ٟمقا
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، وهق ضمٝم٤مٌد ومٞمٚمتزم سمٗم٘مف اعقمالم هق دقمقٌة إمم اهلل، ومٞمٚمتزم سمٙمؾ وم٘مف ومداب وأظمال. اًمداقمل إمم اهلل

ومداب وأظمال. اعمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، ويٜمٌٖمل أن يٛمثؾ صقرة اعمًٚمؿ اًمٙم٤مُمؾ، وٕن مختف هل اًمٙمٚمٛم٦م 

 :اخلٓم٤مب اجلٝم٤مديوُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه٤م )يم٤مًمّمقرة(، وم٢من 

اًمذي  شاًمٌالهمّل »ًمّمد. ، سمٙمؾ ُمٕم٤م  اًمّمد.، يٜم٘مؾ احل٘مٞم٘م٦م ويٕمؼّمُ قمٜمٝم٤م، وُمٜمف اظمٓم٤مٌب ص٤مد. ,

. اعمِم٤مقمر وإطم٤مؾمٞمس وصد. اًمتّمقير ل٤م وًمألؿمٞم٤م ، وُمٓم٤مسم٘م٦م وُمٜم٤مؾم٦ٌم اًمٕم٤ٌمرة ُمٌٜم٤مه قمغم صد

ٌُٕمِد قمـ ٤مظم٤مًص  ٤مًمٚمٛمٕمٜمك، وصد. اًمٚمٝمج٦م اعمٛمدوح ذم اًمنمع ُمدطًم  ٌّع ، ويتٌلّم ُمٕمٜم٤مه سم٤مًم اعم٤ٌمًمٖم٤مت واًمتِم

 -سمام مل ُيٕمطَ 

ز اًمٙمذِب قمغم اًمٕمدّو ذم احلرب، وهذه ُم٠ًمخ٦م ل٤م وم٘مٝمٝم ٤م وطمدوده٤م، وٓ يتٕم٤مرض هذا ُمع ُم٠ًمخ٦م ضمقا

شُمٕمَرف ذم ُمقـمٜمٝم٤م، وشمٕمّٚم٘مٝم٤م سم٤مًم٘مٞم٤مدة أيمثر ُمـ شمٕمٚم٘مٝم٤م سم٤معقمالم، وئمٝمر ذم طم٤مًمتٝم٤م أمهٞم٦م آٟمًج٤مم سملم 

 اًم٘مٞم٤مدة وسملم ضمٜمقد اعقمالم-

، يٗمٝمٛمف اجلٛمٝمقر ويًتققمٌقٟمف، يٕمتٛمد قمغم احلج٦م واًمؼمه٤من سمٙمؾ ظمٓم٤مٌب ُمٜمٓم٘مّل واوح وُمٞمن   ,

 أنقاقمف قمغم طم٥ًم ُم٤م يٜم٤مؾم٥م اعمخ٤مـَمٌلم-

ّد يٙمقن  ٤مجًْم وأ ومٝمذه سمحًٌٝم٤م  ؛اواًمٖمٛمقض أو اًمتٕم٘مٞمد ومٞمٝم٤م ُم٘مّمقدً  شاعا٤مم»ٓ يٜم٤مذم هذا وضمقد ُمقا

 وهل آؾمتثٜم٤م -

(سمنّموا وٓ شمٜمّٗمروا ويّنوا وٓ شمٕمّنوا) ظمٓم٤مٌب طمٙمٞمٌؿ رومٞمٌؼ وهمػم ُمٜمٗمر ,
(1)

- 

 -ذم احلدود اعمنموقم٦م وهمػم اعمٗمرـم٦مٓ خيٚمق ُمـ قمقاُمؾ إصم٤مرة ، ظمٓم٤مٌب ضمذاب ,

 ، وسمٕمٞمٌد قمـ اًمٖمرور واًمتٕم٤مزم قمغم اخلٚمؼ-ىمقّي ذم شمقاوع وًملم ظمٓم٤مٌب  ,

 ُمٚمتزٌم ُم١مدب- ،ظمٓم٤مٌب أظمالىمّل  ,

ٟم٘مل ٟمٔمٞمػ ُمت٤ًمٍم قم٤مزم الّٛم٦م، يٌتٕمد قمـ اًمًٗم٤مؾمػ وقمـ اعمٝم٤مشمرات  ،ظمٓم٤مٌب زيمّل ـم٤مهرٌ  ,

 اًمًخٞمٗم٦م وآٟمحٓم٤مط ذم اًمٕم٤ٌمرة أو آهتامُم٤مت-

ف ويٗمٞمض ُمـ قم٤ٌمراشمف ُمٕم٤م  اًمرمح٦م سم٤مخلٚمؼ ئمٝمر ومٞم ،ظمٓم٤مُب رمح٦م وإطم٤ًمن وؿمٗم٘م٦م قمغم اًمٜم٤مس ,

 وحم٦ٌم هدايتٝمؿ وإرادة اعطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ-

ديـ ودٟمٞم٤م، وواىمٕمّل، يٕمرف اًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م ويٕمٞمش مهقم اًمٜم٤مس ويٕم٤مجلٝم٤م ويرشم٘مل  ؛ظمٓم٤مٌب ؿم٤مُمؾ ,

                                      
ُرو( ًمٙمـ سمٚمٗمظ: )-- ٧١16(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4٧25(، وأجْم٤م: صحٞمح اًمٌخ٤مري )42صحٞمح اًمٌخ٤مري )( ٧) ٜمُقا َوَٓ شُمٜمَٗم   ا(- َوؾَمٙم 
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 اؿ إمم أومْمؾ ُم٤م يٛمٙمـ لؿ-

ئحف وٟمخٌف اعمتخّمّم٦م ؛وؿم٤مُمؾ ذم وٝمقره  اأجْم٤م، صٖم٤مرً  خي٤مـم٥م قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس )اًمِمٕم٥م( ووٞمع ذا

ًٓ  اويم٤ٌمرً   وٟم٤ًمً - رضم٤م

، ٓ يٌدو جمرد ردود أومٕم٤مل، وٓ ي٘متٍم قمغم اًمقىمقف ُمقىمػ اًمدوم٤مع وشمؼمئ٦م اًمٜمٗمس، ظمٓم٤مٌب إجي٤ميبّ  ,

 سمؾ هق هجقُمّل إن ؿمئتؿ-

 



وأنّم٤مر  ٤ماعمج٤مهديـ قمٛمقُمً  يمٞمػ يٛمٙمـ أن ٟمرشم٘مل سمٛمًتقي٤مت ضمٞمٚمٜم٤م اعمج٤مهد )ؿم٤ٌمسمٜم٤م وأبٜم٤م  أُمتٜم٤م ,

اجلٝم٤مد وحمٌٞمف(؟ آرشم٘م٤م  سمٛمًتقى قم٘مقلؿ وشمٗمٙمػمهؿ واهتامُمٝمؿ وـمٛمقطم٤مهتؿ ومهِٛمٝمؿ، وُمًتقى 

مدااؿ وأظمالىمٝمؿ، وُمًتقى ُمِم٤مقمرهؿ واٟمٗمٕم٤مٓهتؿ طمتك شمٙمقن ُمٝمّذسم٦ًم يم٤مُمٚم٦م ضم٤مُمٕم٦م ًمٚمٗمْم٤مئؾ، ُمـ همػم 

 :ف، واعمث٤مل اًمقاوح قمغم ذًمؽأن ٟمٓمٗمئ ومٞمٝمؿ ضمذوة احلامس واًمٖمػمة واحلٛمٞم٦م ًمٚمديـ واًمٕمرض واًمنم

 -؟شقمْم٤م  اعمٜمتدي٤مت اجلٝم٤مدي٦مأ»

 ُم٠ًمخ٦م اًمتٓمقير واًمؽمىمٞم٦م ًمألدا  اعقمالُمل اجلٝم٤مدي- ,

 ، ووامن طمٗمٔمف واؾمتٛمراره سم٢مذن اهلل-شقمالم اجلٝم٤مدياع»٠ًمخ٦م أُمـ اعمج٤مهديـ اعقمالُمٞملم وُم ,

ٞم٦م، ؾمٞمام قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕم٤معموٓ  شاعقمالم اجلٝم٤مدي»إدوار اًمتل يٛمٙمـ أن يْمٓمٚمع ا٤م اًمقفم٤مئػ و ,

 واًمتزويد سم٤معمٕمٚمقُم٤مت- شاًمٌحقث واًمدراؾم٤مت»وهيٛمٜم٤م هٜم٤م اًمتٜمٌٞمف إمم دور 

 ُمـ اًمٌح٨م اعمًتٛمّر ومٞمٝم٤م-ٓ سمد هذه وهمػمه٤م أُمقٌر 

قمغم اًمِمٌٙم٦م اًمٕم٤معمٞم٦م، سم٤مقمت٤ٌمر أنف يٛمّثؾ ذم ضمز  يمٌػٍم ُمٜمف ٟمخ٦ًٌم ـمٞم٦ٌم  شاجلٝم٤مد اعقمالُمل»وٓ ري٥َم أن 

اعمًٚمٛملم ُمـ أنّم٤مر اجلٝم٤مد هـ مل شمتح لؿ اًمٗمرص٦م ًمٚمٙمقن ذم ؾم٤مطم٦م احلرب  ُمـ رضم٤مل وؿم٤ٌمب وٟم٤ًم 

ٝمقا ًمٚمٙمقن ذم هذه اجلٌٝم٦م وهذا  اًمٗمٕمٚمٞم٦م )اًم٘مت٤مل سم٤مًمٜمٗمس واًمًالح اعمٕمروف( أو أتٞمح٧ْم لؿ ًمٙمـ ُوضم 

٤ٌّمرة، وم٢مهنؿ لؿ ُمِم٤م واًمٗمٙمر اجلٝم٤مدي  شاًم٘مرار»ريم٦م ذم صٜم٤مقم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م اجلٝم٤مدي٦م واًمثٖمر، وومٞمٝمؿ ـم٤مىم٤مت ضم

ومٕمٚمٞمٝمؿ أن يًتِمٕمروا ذًمؽ ويتحّٚمقا سمٙمامل اعظمالص واًمّمد. واعم١ًموًمٞم٦م وإُم٤مٟم٦م،  ؛اًمرأي احلريبّ و

 ومٞمٙمقٟمقا ٟمٕمؿ اًمٕمقن ًمٚم٘مٞم٤مدة اجلٝم٤مدي٦م، واهلل ُمع اعم١مُمٜملم-

 



ٗم٤مظ ىمد ا يٜمٌٖمل ُمراقم٤مة طمًـ آٟمت٘م٤م  ًمٚمٙمٚمامت ُمـ ىمٞم٤مدات اعمج٤مهديـ واًمؽمومع قمـ اؾمتخدام أخ٧

 هنٞمٜم٤م قمٜمٝم٤م وإًمٗم٤مظ اًمتل شمتٜم٤مرم ُمع يمقن اعمًٚمؿ همػَم ـمٕم٤من وٓ ًمٕم٤من-
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ُمروم٘م٦م سم٠مصقات سمٕمض اعظمقة وهؿ  ,ذم أومالم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت,ا يٜمٌٖمل دمٜم٥م ٟمنم سمٕمض اًمّمقر  2

 يِمتٛمقن إقمدا  سمام ٓ يٚمٞمؼ-

ن اًمٕم٤مُم٦م ىمد ا يٜمٌٖمل دمٜم٥م سم٨م صقر اًمزٟم٤مدىم٦م وهؿ يتٚمٗمٔمقن سم٠مخٗم٤مظ اًمتقسم٦م ويتؼمؤون ُمـ ردهتؿ، ٕ 1

ّم رسمام مل  ٓ شمًتققم٥م ذًمؽ ومتحدث لؿ ومتٜم٦م، وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ احلٙمؿ اًمنمقمّل ذم هذه اعم٤ًمئؾ ًمٙمـ اًمٕمقا

 يٗمٝمٛمقه وي٘مع قمٜمدهؿ شمٜم٤مىمض يمٞمػ أنف شم٤مب صمؿ شم٘متٚمقٟمف-!

ا يٜمٌٖمل إـمال. ًمٗمظ آٟمتّم٤مر ذم ُمقـمٜمف اعمٜم٤مؾم٥م، وقمدم اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم سمٕمض إُمقر أو ُم٤م يٙمقن ذم  6

يمتّمقير ٟمج٤مح ذم قمٛمؾ قمًٙمري حمدود وصٖمػم ويم٠منف اٟمتّم٤مر قمٔمٞمؿ! أو يم٢مفمٝم٤مر  فم٤مهره أنف ُم٤ٌمًمٖم٦م،

! شهرىمؾ» ويم٠من اعظمقة ىمتٚمقا  ،ويمٚم٥ٍم ُمـ يمالاؿ اعمٝمٞمٜم٦م اخلًٞم٦ًم، ًمٗمرح سم٘متؾ ذٟم٥ٍم ُمـ أذٟم٤مب اًمٕمدوّ ا

 ىمدره، وهذا يم٤معمث٤مل ح٤م ذيمرٟم٤مه ُمـ ُمٌدإ اًمّمد.، وقمٚمّق الٛم٦م-
ٍ
 سمؾ يٕمٓمك يمؾُّ ر 

تّمقير اًمٖمٜم٤مئؿ دون شمّمقير اعمج٤مهديـ ذم يمٞمٗمٞم٦م اٟمتزاقمٝم٤م ُمـ إقمدا ، إذا يم٤من ا إومْمؾ آيمتٗم٤م  سم 5

 ذم صقرِة اًمٜمزع سمٕمُض اًمِمّدة ىمد شمٜمّٗمر-

ا اًمقاضم٥م آسمتٕم٤مد قمـ ٟمنم اًمّمقر همػم اًمالئ٘م٦م يمتٖمٞمػم صقر إقمدا  سمقاؾمٓم٦م احل٤مؾمقب 4

 قوع ل٤م ؿمٕمر أو حلٞم٦م-ي نٝم٤م، أو شمٖمٞمػم صقر اعمج٤مهديـ يم٠موشمِمقهي

ٓطمتٞم٤مط ذم ٟمنم اًمّمقر اح٠مظمقذة ًمإلظمقة اًمِمٝمدا  قمٚمٞمٝمؿ رمح٦م اهلل وهؿ يٛمزطمقن دون ا قمٚمٞمٜم٤م ا١

قمٚمٛمٝمؿ، وآسمتٕم٤مد قمـ ذيمر اًم٘مّمص اًمتل ٓ شمٗمٞمد اعمِم٤مهد واعمًتٛمع أو اًم٘م٤مرئ ورسمام شمٕمقد سم ث٤مر ؾمٚمٌٞم٦م 

قمغم اعمج٤مهديـ، يم٠من يذيمر أن سمٕمض اعظمقة آؾمتِمٝم٤مديلم ىمد شمراضمٕمقا سمٕمد وصقلؿ إمم الدف، أو 

 يمذيمر إُمقر اعمٜمٝمل قمـ ومٕمٚمٝم٤م سمًٞم٤م. اعمزاح قمغم ًم٤ًمن سمٕمض اعمج٤مهديـ-

ا اعمٗمْمؾ قمدم ٟمنم صقر اعظمقة اًمِمٝمدا  اعمّم٤مسملم إص٤مسم٤مت سم٤مًمٖم٦م فم٤مهرة ىمد شمرقم٥م اًمٜم٤مؿمئ٦م  6

واًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ اًمراهم٥م ذم آًمتح٤م. سمريم٥م اعمج٤مهديـ، وىمد يتٕم٤مرض سمٕمُض اًمّمقر ُمع وضمقب 

 شمٙمريؿ اًمِمٝمٞمد واطمؽماُمف-

 ٌٖمل اضمتٜم٤مب سم٨م صقر إقمدا  وهؿ ُيذسَمحقن-!ا يٜم 2

 ا يٜمٌٖمل اضمتٜم٤مب إفمٝم٤مر سمٕمض إهى سمٚم٤ٌمس همػم ُمٜم٤مؾم٥م-٧١

 



ومٚمٜمقىمـ أن اًمٜمٍم ُمـ قمٜمد اهلل وطمده، وأنف ٓ شمقومٞمؼ إٓ سم٤مهلل، وأن اًمٗمقز احل٘مٞم٘مّل هق ٟمج٤مح ؛ وسمٕمد

ٜم٤م، واهلل ا وم٤مئزً  ٤ماعٟم٤ًمن ذم آُمتح٤من اًمذي ظُمٚمِؼ ُمـ أضمٚمف وظمروضُمف ُمٜمف ُمٗمٚمحً  ، ومٚمٜمجٕمؾ هذا مه 
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ظم٤مًمّم٦ًم ص٤مدىم٦م  : ن٘مٞمؼ اًمٕمٌقدي٦م هلل ًمٗمقز وأؾم٤ٌمسمف واوح٦ٌم هم٤مي٦م اًمقوقحاعمًتٕم٤من، ووؾم٤مئؾ هذا ا

ـُ اهلل،  وإيث٤مر أظمرة اًم٤ٌمىمٞم٦م قمغم اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م وسمذل اعمجٝمقد ذم ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وًمٜمتذيمر أن اًمديـ دي

، وإٟمام اعمٝمؿُّ هق ٟمحـ [حمٛمد] ژ  ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ژُمٜمّمقٌر سمٜم٤م أو سمٖمػمٟم٤م 

ٍم ٓ ظمالَ. لؿا)وُم٤مذا اؾمتٗمدٟم٤م، وم (إن اهلل يٜمٍُم هذا اًمديـ سم٤مًمرضمؾ اًمٗم٤مضمر وسم٠مىمقا
(1)

، أي ٓ ٟمّمٞم٥َم لؿ ذم 

أظمرة إذا أومْمقا إمم اهلل، واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، وٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م، وٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم أن يّمٚمح ًمٜم٤م 

 يت٘مٌٚمٝم٤م ُمٜم٤م ويٕمٗمق قمـ اًمًٞمئ٤مت وٟمحـ ل٤م أهؾ، وهق ضمؾ وقمال أهؾ اعمٖمٗمرة-أقمامًمٜم٤م و

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف أوٕملم-

 اًم٘مٞم٤مدة اًمٕم٤مُم٦م

 قمٓمٞم٦م اهلل أبق قمٌد اًمرمحـ :قمٜمٝمؿ

 م2١٧١ومؼماير  ,ـه ٧61٧رسمٞمع إول 

 

 

 

  

                                      
 (-٧٧٧)، صحٞمح ُمًٚمؿ (44١4، 62١1، 1١42صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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 شحاألرثؼٌٌ يف انشيبز»يمسيخ كزبة 
 

أيب » :ًمٚمِمٞمخ اعمج٤مهد: شإرسمٕمقن ذم اًمِمٝم٤مدة وـمٚم٥م احلًٜمك وزي٤مدة» ]ُم٘مدُم٦م ىمّمػمة ًمٙمت٤مب 

 [٧612رسمٞمع أظمر وُٟمِمار ذم  ،شُمريمز اًمٗمجر ًمإلقمالم» :ٟمنمه ، شطمًـ ىم٤مئد ؛ ٞمك اًمٚمٞمٌل
 

 
 

  -- ومخف وصحٌف وُمـ اهتدى اداهاحلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل

ُمـ  ؛شومْمؾ اًمِمٝم٤مدة وـمٚم٥م احلًٜمك وزي٤مدة إرسمٕمقن ذم» أُت اًمٙمت٤مب اعمقؾمقم سماوم٘مد ىمر ؛أُم٤م سمٕمد

اىمتدى ومٞمف سمٓمري٘م٦م يمثػم ُمـ  ،وؾمدده η شأيب  ٞمك طمًـ ىم٤مئد» :وع وشم٠مخٞمػ أظمل اًمٗم٤موؾ اًمِمٞمخ

ذم  ٤مسمديٕمً  ٤مومقضمدشُمُف يمت٤مسمً  ؛ذم سم٤مٍب ُمـ اًمٕمٚمؿ وُم٘مّمٍد ُمـ ُم٘م٤مصد اًمديـ ٤مأهؾ اًمٕمٚمؿ ذم وع أرسمٕملم طمديثً 

ئَد ودررً  ،ـمٞم٥َم اًمثٛمرة داَ  اجلٜمك ،ؾمٝمَؾ اًمٕم٤ٌمرة حمَٙمَٛمٝم٤م ،قمغم ًمٓم٤مومتفسم٤مسمف   ٤موٟمٙم٤مشمً  اورأج٧ُم ومٞمف ومقا

ُمع ُم٤م ذم ظمالل٤م ُمـ  ،وًمٓم٤مئَػ ىمٚمام جيده٤م اعٟم٤ًمُن جمٛمققم٦م ذم يُمتّٞم٥ٍم اذا احلجؿ واذه اًمًٝمقًم٦م

ظمػَم اجلزا  وأن ي٤ٌمرك ذم  ومٜم٠ًمل اهلل أن جيزي أب٤م  ٞمك ،اًمتح٘مٞم٘م٤مت اعمٜمٞمٗم٦م واعؿم٤مرات اًمٕمٚمٛمٞم٦م اًمدىمٞم٘م٦م

 -وأن يزيده ُمـ ومْمٚمف ،وذم قمُٛمِره ؾمٕمٞمف

اهلل شمٕم٤ممم أن يْمع ًمف اًم٘مٌقَل ويٜمٗمع سمف  ؾم٤مئاًل  ،وإ  أطم٨مُّ قمغم آقمتٜم٤م  سمٓمٌع اًمٙمت٤مب وٟمنمه

ومقاهلل إن اًمِمٝم٤مدَة حلٞم٤مٌة يم٠مؾمٛمك ُم٤م  ،وُ ٞمَل سمف ىمٚمقَب رضم٤مِل إُم٦م وٟم٤ًمئٝم٤م ووِمْتٞم٤مهن٤م وومتٞم٤مهت٤م ،اعمًٚمٛملم

وإن اًمٙمالم ومٞمٝم٤م واًمت٠مخٞمػ واًمتحريض قمٚمٞمٝم٤م واًمًٕمل إًمٞمٝم٤م واًمدًٓم٦م قمغم  ،ّمّقر ُمـ ُمٕمٜمك احلٞم٤مةُيت

  -ومْمٚمٝم٤م وقمغم ـمري٘مٝم٤م ًمًٌٞمٌؾ إمم احلٞم٤مة واًمًٕم٤مدة واًمٙمراُم٦م واًمٕمزة اًمدٟمٞمقي٦م وإظمروي٦م

 وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف ٟمٌّٞمٜم٤م ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،ومٜم٠ًمل اهلل ُمـ ومْمٚمف

  -حمٛمٍد ومخف وصحٌف واًمت٤مسمٕملم لؿ سم٢مطم٤ًمن

 د سمـ إسمراهٞمؿ سمـ اؿمتٞمقي اًمٚمٞمٌل اعمٍمايتقمٌد اًمرمحـ و٤مل سمـ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛم أبق :يمتٌف

 (سمٕمٓمٞم٦م اهلل)اعمٕمروف 

 ـها٧612همرة رسمٞمع إول ُمـ ؾمٜم٦م 
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 شيف انفزى ػبصى --رثبء ًحساء»يمسيخ لصٍسح 
 

 ، شأيب  ٞمك اًمٚمٞمٌل»: ًمٚمِمٞمخ اعمج٤مهد: شاًمٗمتك قم٤مصؿذم  --رصم٤م  وطمدا »ُم٘مدُم٦م ًم٘مّمٞمدة ]

 [سم٤مؾمؿ: حمٛمقد طمًـيُمت٧ٌم وىمد  ،٧622صٗمر  سمت٤مريخ ،شأن٤م اعمًٚمؿ»ُمٜمتدى  :ُٟمنمت ذم

  

 
 

 --يماااااؾ وااااإمٞمػ ُمتْمااااإّمػ ،وااااإمٗم٦م اعمًاااااٚمٛملم وُمًااااا٤ميمٞمٜمٝمؿ --أت٘مٞمااااا٤م  أظمٗمٞمااااا٤م  --ذم سمًااااا٤مـمتٝمؿ ،قمٔماااااام 

 --!أوًمٞم٤م  اهلل --ّه٤مد اًمٕم٤ٌمداًمز --اًمِمٕم٨م اًمٖمؼم اًمذيـ ًمق أىمًٛمقا قمغم اهلل ٕبّرهؿ

ُمااـ أي هااذه إىمًاا٤مم ؿماائ٧َم  ،ذا آؾمااؿ سمٛمٕمٜمااك صااحٞمح ُمااـ قمٚمامئٜماا٤م(إباادال )قمااغم ىمااقل ُمااـ يثٌاا٧م هاا

 --ٟمحًٌف يمذًمؽ وٓ ٟمزيمل قمغم اهلل أطمدا --!وذم أي ظم٤مٟم٦م ؿمئ٧َم أن شمْمٕمف وم٤مومٕمؾ ،وم٘مؾ

أهاااؾ اجلٝمااا٤مد  شٖماااامنسم»اًمٗمتاااك اًمٗمااا٤مرّد ُماااـ أهاااؾ  ،شقم٤مصاااؿ إومٖمااا٤م  اعمٝمااا٤مضمري إنّمااا٤مرّي »إٟماااف اًمٗمتاااك 

ـْ دظمؾ ُمـ سم٤مب ُماـ شمٚماؽ إباقاب ُماـ ضورة --واًمٌذل واًمٙمرم واجلقد وأُما٤م قم٤مصاؿ وما٠مرضمق  ،وُم٤م قمغم َُم

يمٚمامشماااف روماااٌع ًمٚمٛمٕمٜمقيااا٤مت ورضمااا٤م  وأُماااؾ وومااا٠مل  ،رؤيتاااف شماااذيمرك سمااا٤مهلل --أن يااادظمؾ ُماااـ شمٚماااؽ إباااقاب يمٚمٝمااا٤م

 --!ىمًامت وضمٝمف شمرؾمؿ ُمٕم٤ممل اًمٓمريؼ ،طمًـ

ـمااقل اًمّمااٛم٧م  ،ٌاا٦م وصااد. وووماا٤م  وإيثاا٤مر وسمااذل وقمٓماا٤م ُمٕم٤مُمٚمتااف حم ،جم٤مًمًااتف شمقاوااع وؾمااٙمٞمٜم٦م ووىماا٤مر

 -واًمٌِم٤مؿم٦م وطمًـ اًمًٛم٧م واحلٞم٤م  أُم٤مرات ًمف ُمٕمرووم٦م ،ومٞمف قمالُم٦م

وًمًااٜم٤م ٟم٘مااقل قمااغم اهلل سمااال قمٚمااٍؿ  ،ل قمااغم إرضايماا٤من ؿمااٝمٞمدا يٛمِماا --وُمااـ ظم٤مًمٓمااف أضمّٚمااف --ُمااـ رمه أطمٌااف

 --وًمٙمـ ىمد ضمٕمؾ اهلل ًمٙمؾ ؿمٞمئ٤م قمالُم٦م

 --!هذا ُم٤م يٓمّقل :يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن --ن جيٛمٕمقن قمغم أنف ؿمٝمٞمداًمذيـ قمرومقه يم٤مٟمقا يٙم٤مدو

ٟمااااف سمٕمااااادُم٤م قمرومااااقه وؾمااااّجٚم ُمااااا٤م »قا ًماااااف ُم٘ماااا٤مـمع ومٞمااااديق عطم٤ًمؾماااااٝمؿ أنااااف وماااازع اًمِمااااٞمخ أباااااق اًمٚمٞماااا٨م وإظمقا

 --قم٤مصؿ ٟمٛمقذج عمـ أراد اًمِمٝم٤مدة وشمٕمّٚمؼ سم٤مهلل ورضم٤م اًمٞمقم أظمر --!شيٓمّقل

اًمِمااااٝمدا  ورأجٜماااا٤م ٟمامذضمٝمااااؿ اًمٓمٞمٌاااا٦م وىمااااد قمرومٜماااا٤م  --صااااٗم٤مت اًمِمااااٝمٞمد طمّٞماااا٤م اضمتٛمٕماااا٧م ومٞمااااف أووااااح اضمااااتامع
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 --وأنقاقمٝمؿ وأىم٤ًمُمٝمؿ

 :وصٗم٤مهتؿ اًمتل يِمؽمك ومٞمٝم٤م أهمٚمٌٝمؿ

ر قمااغم اًمقصااقل إمم  ،واخلدُماا٦م عظمااقاهنؿ واًمذًماا٦م واعمًااٙمٜم٦م اًمتقاوااع ،ؾمااالُم٦م اًمّماادر شمّمااٛمٞمؿ وإسا

 -دم٤مٍف قمـ ؾمٗم٤مؾمػ دار اًمٖمرور ،اًمٖم٤مي٦م اًمٕمٚمٞم٤م

واحلاؼ أنا٤م حا٤م  ،ىماد ئماـ اًمٌٕمٞماد أنٜما٤م ٟمٌا٤مًمغو ،واًمٙمت٤مسم٦م قمٜمٝمؿ ر  صإم٥م ،أُمرهؿ قمج٥م ،إهنؿ اًمِمٝمدا 

 :ا أبٚمغ وأزيمك ُمٜمٝم٤م سمدُم٤مئٝمؿومٚم٘مد ؾمٓمرو ،وًمئـ ؾمٓمرٟم٤م سم٤معمداد يمٚمٛم٦م ذم أثرهؿ ،ٟمقذم طم٘مٝمؿ

ٍم طمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مةٌ   وذم اًم٘مااااااااااااااااااااااااااااااااااااتغم ٕىمااااااااااااااااااااااااااااااااااااقا

  
وذم إهى ومااااااااااااااااااااادًى لاااااااااااااااااااااُؿ وقمتاااااااااااااااااااااُؼ 
(1)

 

  

 وإظماااااااقاهنؿ وٞمٕمااااااا٤م ،رطماااااااؿ اهلل قم٤مصااااااااًم 
ِ
درضماااااااتٝمؿ ذم  وأقماااااااغم اهلل ،وروماااااااع اهلل ُمٜمااااااازًمتٝمؿ ،وُمٓمٞماااااااَع اهلل

 --اًمٗمردوس إقمغم

وارز. أهٚمٝمااااؿ وإظمااااقاهنؿ  ،مهللا سماااا٤مرك قمااااغم أوصاااا٤ملؿ --مهللا ٓ نرُمٜماااا٤م أضماااارهؿ وٓ شمٗمتٜماااا٤م سمٕماااادهؿ

سمًاالٍم  شقم٤مصاؿ»مهللا إذ ىماد أدسمارت أج٤مُمٜما٤م ُماـ  --وأطم٤ٌماؿ ُمٜمٝمؿ اًمٕمقض واظمٚمٗمٝماؿ وماٞمٝمؿ يا٤م رب اًمٕما٤معملم

 --وم٠مُمتٕمٜم٤م ُمـ ظمٚمٗمف سم٢مىم٤ٌمل سمرمحتؽ وًمٓمٗمؽ ؛ُمٜمؽ

 -مُملم --سمحٌٚمؽ ي٤م يمريؿ وم٤مضمٕمؾ ُمـ ظمٚمٗمف ُمٕمتّماًم  ،ظمذَت سمرمحتؽ ُمٓمٞمٕم٤موإذ ىمد أ

ٟماااف أن ي٘مااا٤مل وماااٞمٝمؿ اًمِمااإمر وأن شمًااآّمر ؾماااػمهؿ اًمٓمٞمٌااا٦م عماااـ قمااارومٝمؿ  اًمتٙماااقن شماااذيم٤مرً  ،طماااؼ ًمٕم٤مصاااٍؿ وإظمقا

وضمزى اهلل أظم٤مٟم٤م اًمِمٞمخ أب٤م  ٞمك طمًـ ىم٤ميد ظمػما قماغم ُما٤م ضما٤مدت سماف ىمر تاف ذم ذيمارهؿ  ،وُمـ يًٛمع قمٜمٝمؿ

رك اهلل ومٞمف وطمٗمٔمف ورقم٤مهوسم٤م ،واًمتٜمقيف اؿ
(2)

-- 

                                      
سمف: 654. 2اٟمٔمر: اًمِمقىمٞم٤مت ) شٟمٙم٦ٌم دُمِمؼ»ىم٤مًمف: أمحد ؿمقىمل، ىمّمٞمدة  (٧)  -شومٗمل اًم٘متغم ٕضمٞم٤مل طمٞم٤مة -- وذم إهى ومدًى--»(، وصقا

أبق  ٞمك »اًمتل ٟمٔمٛمٝم٤م سمحًـ يراقمف؛ اًمِمٞمخ اعمج٤مهد:  شرصم٤م  وطمدا -- ذم اًمٗمتك قم٤مصؿ»سمام أن اًمِمٞمخ ىمد ىمدم هذه اعم٘مدُم٦م ًم٘مّمٞمدة  (2)

 :ٌٙم٦م، طمٗمًٔم٤م ل٤م ُمـ اًمْمٞم٤مع وآٟمدصم٤مراذه اًم٘مّمٞمدة اًمتل ىمد و٤مقم٧م ُمـ اًمِم شاعمجٛمقع»، وم٘مد أطمٌٌٜم٤م أن ٟمزيـ هذا  شاًمٚمٞمٌل

 ىمااااااااااااااااااااااااااااااااااااػ سم٤معمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مزل واىمّمااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ٟمحااااااااااااااااااااااااااااااااااااق ٟم٤مدهياااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  
 واؾمااااااااااااااااااااااااااااااااااااتٛمٓمر اًماااااااااااااااااااااااااااااااااااادُمع همٞمًثاااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ ُم ىمٞمٝماااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

   

 وىمٚمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥م اًمٗمٙمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار ذم ذيمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارى طمقادصمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  
 واذهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥م وُأب سمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤معمراصمل ذم ٟمقاطمٞمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

   

 وؾماااااااااااااااااااااااااااااؾ ديااااااااااااااااااااااااااااا٤مًرا قمٗمااااااااااااااااااااااااااااا٧م ُماااااااااااااااااااااااااااااـ سمٕماااااااااااااااااااااااااااااد اجتٝمااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  
 ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م سماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مل أثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقاب أطماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازان شمٖمٓمٞمٝماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

   

 ضمرسماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقع ُأناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٍس قمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادٟم٤مه٤م ُمٗمت حااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦م

  
ُاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ًمٚمٛمٕمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مزم ُيرشم٘ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك ومٞمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م  أبقا

   

قماااااااااااااااااااااااااااااااَده٤م,واًمٞماااااااااااااااااااااااااااااااقم صااااااااااااااااااااااااااااااا٤مرت  وىماااااااااااااااااااااااااااااااد أوهاااااااااااااااااااااااااااااااك ىمقا

  
 شمِٞمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م سمٚم٘مًٕمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ىمٗماااااااااااااااااااااااااااااااااااااًرا  –ومجااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مئُع اًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااادهر 

   

 أجاااااااااااااااااااااااااااااااااااـ اًمقوااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ة أم أجاااااااااااااااااااااااااااااااااااـ اًمّمااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤ٌمطم٦م سماااااااااااااااااااااااااااااااااااؾ

  
ُت شمٚم٘مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ يالىمٞمٝماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤ماأجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ اعماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  نا

   

 ىمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؾ ًمٚم٘مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقاذم أُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م من أوان ٕن

  
 شمّماااااااااااااااااااااااااااااااااااااقَغ ؿمااااااااااااااااااااااااااااااااااااإمًرا رصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمٜم٤ًم ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ ُمٕم٤مٟمٞمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م
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 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

  

                                      
 يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادومٕمٜمل ٟم٤مديتٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مرظًم٤م واًمٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٨مُّ 

  
 ومٙمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؿ ؾماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٠مب٘مك سماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ُٓمل ُأن٤مدهيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

   

 ومااااااااااااااااااااا٤مضب قماااااااااااااااااااااـ اًمِمااااااااااااااااااااإمر صاااااااااااااااااااااٗمًح٤م واومتاااااااااااااااااااااتح صاااااااااااااااااااااحًٗم٤م

  
ٌن شمقؿماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمٝم٤م  ومٞمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م اعمٙمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مرُم أخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقا

   

 واىماااااااااااااااااااااااااااااااااارأ ؾماااااااااااااااااااااااااااااااااآمقًرا ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااـ إظمااااااااااااااااااااااااااااااااااال. ؾماااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مُمٞم٦م

  
 طمروومٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م اجلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقد واعطمًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مُن شم٤مًمٞمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

   

 ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااداده٤م اًمّمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؼم جُيريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف اًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااػماع ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  
ُع صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد. وإيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامن ومُٞمٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادهي٤م  يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارا

   

 اًماااااااااااااااااااااااااااااقداد شماااااااااااااااااااااااااااااارىوىماااااااااااااااااااااااااااااػ ُمٚمًٞمااااااااااااااااااااااااااااا٤م قماااااااااااااااااااااااااااااغم ُمٕمٜماااااااااااااااااااااااااااااك 

  
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ ظم٤ٌمياااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م احلُاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥م خيٗمٞمٝماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ًٌ  قمج٤مئ

   

 وإن شماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُرم أطمروًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ظُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااط  احلٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  
ُرهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م طمًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٜم٤ًم ُ ٚمٞمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ٌَْتَؽ أنقا  ؾمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   

 ُمٙماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مرٌم ؾماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مُمٞم٤مٌت يمٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااػ ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادريمٝم٤م

  
 ذم ؿمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٠موه٤م هماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااػُم أهٚمٞمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م و قهيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

   

 ىمااااااااااااااااااااااااااااااااااااد قمِماااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧ُم طمٞمٜمًاااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م أطمٞمٞمٝماااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ومتًااااااااااااااااااااااااااااااااااااٛمُٕمٜمل

  
 وهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م أنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م اًمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقم أبٙمٞمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م وَأرصمٞمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

   

ااااااااااااااااااااااااااااافيمٜمااااااااااااااااااااااااااااا شقم٤مصاااااااااااااااااااااااااااااؿ»يااااااااااااااااااااااااااااا٤م  ٌُ  ٧م ومٞمٜمااااااااااااااااااااااااااااا٤م اًمٌااااااااااااااااااااااااااااادَر ٟمرىم

  
 يمااااااااااااااااااااااااااااااال سمااااااااااااااااااااااااااااااؾ اًمِمااااااااااااااااااااااااااااااٛمس يمااااااااااااااااااااااااااااااال سمااااااااااااااااااااااااااااااؾ شُمًاااااااااااااااااااااااااااااا٤مُمٞمٝم٤م

   

ـٌ وسماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذٌل ٓ شمِٙماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؾُّ سماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف  ؾماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٛم٧ٌم وديااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  
 وسمًااااااااااااااااااااااااااااااااااااٛم٦م ُمثااااااااااااااااااااااااااااااااااااُؾ َوااااااااااااااااااااااااااااااااااااق  اًمّمااااااااااااااااااااااااااااااااااااٌح هُتاااااااااااااااااااااااااااااااااااادهي٤م

   

 ٟماااااااااااااااااااااااااااديُّ ىمٚمااااااااااااااااااااااااااا٥م ؾماااااااااااااااااااااااااااخلُّ اًماااااااااااااااااااااااااااٜمٗمس ىماااااااااااااااااااااااااااد ضُمٌٚمااااااااااااااااااااااااااا٧م

  
 ومٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؽ اًمٗمْمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مئؾ ٓ زوًرا ومتقهيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

   

 أبٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧َم إٓ طمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مة ُيًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتٓم٤مب ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمٝم٤م  قمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمٌش قمزياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااز سمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ذل يٖمِم 

   

  سماااااااااااااااااااااااااااااااااااااروج اعمجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااد ُمرشم٘مًٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مومٚماااااااااااااااااااااااااااااااااااااؿ شمااااااااااااااااااااااااااااااااااااازل ذم

  
ر شُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادٟمٞمٝم٤م  سمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مًمٕمزم شمًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٛمق وسمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤معسا

   

 ذم مهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ٍم يمٚماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام طمٚمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م سمٛمٜمزًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦م

  
 ىم٤مًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م: ؾماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقاه٤م وـمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مرت ذم ُمٕم٤مًمٞمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

   

 يمااااااااااااااااااااااااااااااااااااؿ ضمرقمتااااااااااااااااااااااااااااااااااااؽ اًمٚمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مزم يماااااااااااااااااااااااااااااااااااا٠مس حمٜمتٝماااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  
ٌْٝماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م وٓ أوااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٜم٤مك داقمٞمٝماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م  ومٚمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؿ هَت

   

 رياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح اعمٜم٤ميااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م إذا هٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م سمًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مطمتٝم٤م

  
 ز ؾمااااااااااااااااااااااااااااااااااقف أذهيااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤ماٛمٜم٤مي٤م سمٜمٗماااااااااااااااااااااااااااااااااااىمٚماااااااااااااااااااااااااااااااااا٧َم اًماااااااااااااااااااااااااااااااااا

   

 ني سم٠مُمتٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤ماٜمك يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٛمُ اًماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م رأجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧َم ا

  
 مخٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧َم إٓ سمٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذل اًماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروح ُنٞمٞمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

   

 ومٖمٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧َم قمٜمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م وأقم٘مٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م اًمٗمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا١ماد ًمٔماااااااااااااااااااااااااااااااااااااًك 

  
 إذا ظمٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧ْم ضماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ت اًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذيمرى ومتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذيمٞمٝم٤م

   

 مٍه أظماااااااااااااااااااااااااااااااال ُمااااااااااااااااااااااااااااااااـ سوف اًماااااااااااااااااااااااااااااااادهر ُماااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ومتئاااااااااااااااااااااااااااااااا٧م

  
 شمٗماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م ومٞمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م وُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م زًمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ٟمٕم٤مٟمٞمٝماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

   

 ًمٙماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٜمام اًمّماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؼم زاد يمٚماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام هجٛمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م

  
شمٜم٤م دواهٞمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م  ضمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد اًمٌاليااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م وهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

   

 ىمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؼم صمقياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م سماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافومٛمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ وماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا١مادي إمم 

  
 أهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااادي ن٤مياااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٗم٤مُ  اًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقد يًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٘مٞمٝم٤م

   

 سمٞمًت٤م، ٟم٠ًمل اهلل أن جيزي قمٚمٞمٝم٤م ٟم٤مفمٛمٝم٤م ظمػما ويت٘مٌٚمف ذم قمٚمٞملم، واهلل أقمٚمؿ- 26هذا مظمر هذه اًم٘مّمٞمدة اعمًٌقيم٦م اح٤مشمٕم٦م اًمتل شمت٠مخػ ُمـ 
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 انزسبنخ انجحزٌنٍخ
 

سمااااا٤مت ظم٤مصااااا٦م ُٟمِمااااااِرت قماااااغم ] قماااااغم سمٕماااااض  ومٞمٝمااااا٤م اًمِماااااٞمخ رد  ،شاعمٜمتااااادي٤مت اجلٝم٤مديااااا٦م»ضمقا

  [ٟمنمٟم٤مه٤م رهمؿ ظمّمقصٞمتٝم٤م ح٤م ومٞمٝم٤م ُمـ وم٤مئدة ،إظمقة اًمٌحريـوإؾمئٚم٦م ُمـ ٘مؽمطم٤مت اعم
 

 
 

 --ووم٘مٝمؿ اهلل شٝم٦م اعقمالُمٞم٦م اعؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤معمٞم٦ماجلٌ»إمم اعظمقة اًمٙمرام ذم 

أن  وأؾم٠مخف  ،أرضمق ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أن شمٙمقٟمقا سمخػم وقم٤مومٞم٦م وؾمؽٍم وطمٗمٍظ ويمال ة ُمـ اعمقمم اًم٘مدير

  -يٚمٝمٛمٙمؿ اًمتًديد واًمتقومٞمؼ ذم إىمقال وإقمامل

 --حريـوم٘مد وصٚمتٜمل رؾم٤مًمتٙمؿ اعمتْمٛم٦م عمختٍم ُم٘مؽمح ُمـ إظمقة اًمٌ --أُم٤م سمٕمد

 أجل، وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ:وهذا ر

: إٟمِم٤م  ُمقىمع قمغم اًمٜم٧م يٕمؼم قمـ ٞم٘متف )أو وم٘مط ذم اعمرطمٚم٦م إومم(: ومٝمٛم٧ُم ُمـ اعم٘مؽمح أن طم٘مأوٓ

ويٜمنم ومٞمٝمؿ اًمٕم٘مٞمدة اًمًٜمٞم٦م اًمّمحٞمح٦م واًمققمل اًمنمقمل  ،أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمٌحريـ وُمٓم٤مًمٌٝمؿ ويدقمٛمٝمؿ

  -ويرشم٘مل اؿ ذم ُم٘م٤مُم٤مت اعيامن واًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

  -وأرى أنف ُمٝمؿ ،ف قمٛمٌؾ ص٤مًمٌح أؤيده وأؿمجع قمٚمٞمفأنٓ ؿمّؽ وهذا 

إٟمِم٤م  يمٞم٤من ؾمٞم٤مد ُمٕملم ذم اًمٌٚمد ٕهؾ اًمًٜم٦م  ,وًمق ذم اعمرطمٚم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م,: أُم٤م إذا يم٤من اعم٘مّمقد صم٤مٟمٞم٤م

سمؾ  ،وم٢م  ٓ أؤيد ذًمؽ ،ذم ؿمٙمؾ طمزب أو ٟمحقه ُمـ اًمتِمٙمٞمالت اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ،يرُث اًمتجٛمع اًمقـمٜمل احل٤مزم

ز اعمِم٤مريم٦م احلزسمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ذم اًمدوًم٦م اعمرشمدةٕنف جمرّ  ،أهنك إظمقا  قمٜمف  ،ٌة ًمٙمؾ َوػْمٍ وٓ أرى ضمقا

ٍب أو دظمقل ُمٕمؽميمٝمؿ اًمٕمٗمـ اعمًٛمك سم٤مًمٚمٕم٦ٌم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وىمقاقمدهؿ قمٜمدهؿ اعمٜمتٜم٦م اعمخ٤مًمٗم٦م  سمتِمٙمٞمؾ أطمزا

 ُمٜمٝم٩م اًمتقطمٞمد واجلٝم٤مد واًمًٜم٦م ،ًمديٜمٜم٤م سمؾ ٟم١مُمـ سم٤مًمتٛمّٞمز سمديٜمٜم٤م وقم٘مٞمدشمٜم٤م وُمٜمٝمجٜم٤م اعؾمالُمل اًمّم٤مذم

ٌُٕمد قمـ اًمٗمتـ   -واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًم

أو اًمٙمٞم٤من اًمًٞم٤مد وهل ومٙمرة إٟمِم٤م   شاحلزب» يٛمٙمـ أن يٙمقن هٜم٤مك ومٙمرة سمديٚم٦م قمـأرى أنف  :صم٤مًمث٤م

ٟمع ذم اًمقاىمع قمٜمديمؿ ,ومٝمذه  ٤مودقمقيً  ٤موقمٚمٛمٞمً  ٤مظمدُمٞمً  ٤مظمػميً  اوٕمٞم٦م أو ُم١مؾم٦ًم شم٠مظمذ همٓم٤م ً  ُم٤م مل شمقضمد ُمقا

ٛمٙمـ ًمإلظمقة أن جيٕمٚمقا ُمٜمٝم٤م ضم٤مُمٕم٦م ًم٘مقى وـم٤مىم٤مت رضم٤مل وي ،ومٝمل ضمٞمدة ,ُمـ شم٠مؾمٞمًٝم٤م وه٤مرؾم٦م قمٛمٚمٝم٤م

  -وؿم٤ٌمب وٟم٤ًم  أهؾ اًمًٜم٦م و ٘م٘مقا ُمـ ظمالل٤م ُمٕمٔمؿ أهداومٝمؿ اعمٜمِمقدة سمٕمقن اهلل

ؾمٞمٙمقٟمقا أيمثر  ش2١٧٧»أطمداث اٟمتٗم٤مو٦م اًمراومْم٦م احل٤مًمٞم٦م  إن أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمٌحريـ سمٕمد :راسمٕم٤م
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اًمٜمٗمز ًمٚمِمٕم٥م اًمًٜمل وأن يٜمِمٓمقا ذم اًمدقمقة   لقة أن يًتٖمٚمقا هذا اًمتٝمومٕمغم اعظم ،٤مواٟمت٤ٌمهً  ٤موقمٞمً 

وأن  رصقا قمغم اًمٜم٘م٤م  واًمّمٗم٤م  اعؾمالُمل سم٠من  ذروا اًمقىمقع ذم طم٤ٌمئؾ اًمدوًم٦م أو  ،واًمتٕمٌئ٦م اًمديٜمٞم٦م

وم٢مهنؿ ُمْمٓمرون إمم ذًمؽ وًمٙمـ ٓ يتقرـمقا  ،ٟمٕمؿ يٛمٙمـ إفمٝم٤مر اعم٤ًمعم٦م واعمقادقم٦م --ُيًتجّروا إمم صٗمٝم٤م

ًتٕمجٚمقا يمام قمٚمٞمٝمؿ أٓ ي ،قف ُمٕمٝم٤م ودقمٛمٝم٤م أو إوٗم٤م  ذقمٞم٦م قمٚمٞمٝم٤مُمع احلٙمقُم٦م اًمٙم٤مومرة ذم اًمقىم

  -اًمّمدام أو اعمقاضمٝم٦م ُمٕمٝم٤م

وٓ  ،وقمغم اعظمقة اًمٙم٤ٌمر اًمٕم٘مال  أن يٚمٞمٜماقا عظماقاهنؿ اًمِما٤ٌمب اًمّماٖم٤مر أهاؾ احلٛمٞما٦م واًمٖماػمة إبٓما٤مل

ئؿ اًمِما٤ٌمب وسماذلؿ و ُماع  ،قمٓما٤مؤهؿيًتٝمٞمٜمقا اؿ سمؾ يروم٘مقا ااؿ ويٗمّٝمٛماقهؿ طمتاك دمتٛماع ىماقة ىمٚماقب وقمازا

   -دمرسم٦م ورزاٟم٦م اعظمقة اًمٙم٤ٌمر واقمتدال ٟمٔمرهؿ

ًمٚمٛمج٤مهاااااديـ ذم يماااااؾ  ،هاااااق دوُر ُمًااااا٤مٟمدٍة ودقماااااؿٍ  ,واهلل أقمٚماااااؿ,إن أهاااااؾ اًمًاااااٜم٦م ذم اًمٌحاااااريـ دورهاااااؿ 

ًمّمااٖمر اًمٌٚماااد  -وهمػمهااا٤م --تقاصااؾ وآرشمٌاا٤مط ورسماااام اًمرضماا٤ملسم٤محااا٤مل واًمٙمٚمٛماا٦م واخلاااؼمة واًم ،ؾماا٤مطم٤مت اجلٝماا٤مد

 -!ى واًمت٘م٤م  ُمّم٤مًمح ًمألقمدا  وخٛم٦م ومٞمفوحمدوديتف واٟمحّم٤مره سملم ىمقًى يمؼم

وًمٞمااااذيمروا اهلل واًمٞمااااقم أظماااار  ،سماااا٢مظمالص اًمٕمٛمااااؾ هلل شمٕماااا٤ممم ٤مل وإظمااااقا  وٞمًٕماااااأويص ٟمٗمًاااا :ظم٤مُمًاااا٤م

وقمااام ىمرياا٥م يااد. اجلاارس  ،وًمٞمٕمٚمٛمااقا أن اًماادٟمٞم٤م داٌر هاار  وقمٌااقر واُمتحاا٤من ،]إقمااغم[ ژپ پ پ پژ

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ وم٤مقمتّماٛمقا سما٤مهلل ؛ويٙمرم ُمـ ُيٙمارم وهيا٤من ُماـ هيا٤من ،وشُمًح٥م أورا. آُمتح٤من

ظماػم  ٤موسم٤مـمٜمًا ا واقمٚمٛمقا أن سمريم٦م اهلل قمٚمٞمٜما٤م سمٓم٤مقمتٜما٤م ًماف ومتًاٙمٜم٤م سمديٜماف فما٤مهرً ، [٧١٧]مل قمٛمران:  ژٺ ٺ ٿ

ـُ اهلل ،ِمااا٤مـم٤مشمٜم٤م اًمذيمٞمااا٦م وأقمامًمٜمااا٤م اًمٙمثاااػمةًمٜمااا٤م ُماااـ يمثاااػم ُماااـ أومٙم٤مرٟمااا٤م اًمٕمٌ٘مريااا٦م وٟم  ،واقمٚمٛماااقا أن اًماااديـ هاااق ديااا

ڤ ژًا١مال هااق قمااـ أنٗمًااٜم٤م هااؾ ٟمجحٜما٤م وومزٟماا٤م أو ظمنااٟم٤م واًمٕمٞماا٤مذ سماا٤مهلل وإٟمااام اًم ،واهلل ٟما٤مٌس ديٜمااف ٓ حم٤مًماا٦م

  -[٧١5]اح٤مئدة:  ژڤ ڤ ڦ ڦ

 --واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف، ووم٘مٜمل اهلل وإي٤ميمؿ ًمٙمؾ ظمػمٍ 

 قمٓمٞم٦م اهلل :أظمقيمؿ

 ـه٧612 رضم٥م
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 سِهِيًح َسٍحُ --أسبيخ ثٍ الزٌانشٍد 
 

ت ذم ، ش٤مُم٦م سمـ ٓدنأؾم»اعُم٤مم ؿمذرات ُمـ ؾمػمة اًمِمٞمخ ]  شجمٚم٦م ـمالئع ظمراؾم٤من» :ُٟمنِمَ

 [وىمد ُٟمنِمَ سمال اؾمؿ ًمٙمٜمف ُمـ يمت٤مسم٦م اًمِمٞمخ  ،٧612رُمْم٤من ذم:  ،اًمٕمدد اًمت٤مؾمع قمنم
  

 
 

 ٟمٕمؿ، إٟمف ضمٌُؾ اًمٗمْم٤مئؾ، وؾم٤مسمُؼ قمٍِمِه--

يمااام  وٓ هماارَو أن يتحااػّم اًمٙمثااػمون ذم وصااٗمف واًمتٕمٌااػم قمٜمااف، وٓ قمجاا٥َم أن يٙمااقن ُم٘متٚمااف إل٤مًُماا٤م ٕضمٞماا٤ملٍ 

رة اًماديـ واًمٜمٙم٤ميا٦م ذم أقمدائاف ايم٤من هـ أطمٞم٤م اهلل اؿ ضمٞمٚمٜم٤م هاذا، وٓ قمجا٥م أن يٙماقن شما٠مثػمه ُمًاتٛمًرا ذم ٟمّما

 طمتك سمٕمد ُمٖم٤مدرشمف دٟمٞم٤مٟم٤م-

ًمتٕمدد ضمقاٟم٥م ؿمخّمٞمتف وىمٚما٦م قمٝماِد اًمٜما٤مس سمٛمثٚماف  ؛وريض قمٜمف يّمٕم٥م احلدي٨م قمـ اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م 

 ذم أزُم٤مٟمٜم٤م-

، وضمٌااٌؾ ذم إظمااال. واًمًااامطم٦م واًمٙماارم واًمِمااج٤مقم٦م إٟمااف ضمٌااٌؾ ذم اًمّمااد. واعظمااالص ٟمحًااٌف يمااذًمؽ

ِ -واًمٕمّٗمااا٦م واًمّماااٞم٤مٟم٦م واعمااارو ة ٍف ُماااـ اًمِماااامئؾ وًٕمااا٤م سماااديًٕم٤م إجي٤مسمًٞمااا٤م، ويمااا٤من هاااذا ؾمااا٥ٌَم ناااػمُّ  - واااع سمااالم أـمااارا

ًمااالٌم سمااا٤مًمٌغ وطمٚماااٌؿ واوماااٌر وؾماااامطم٦م وشمقاواااٍع وهااادو  ورزاٟمااا٦م وطمٞمااا٤م ، ُماااع ؿماااّدة  --اًمٙمثاااػميـ ذم أُماااره وشم٘مٞمٞمٛماااف

رٍ  ، وومزقما٦ٍم قمرسمٞما٦ٍم وهمْما٦ٌٍم ىمحٓم٤مٟمٞما٦م، وإىمادام شاًمٕمٜما٤مد» درضم٦م أن يّمٗمف سمٕمُض اًمٜم٤مس سمااإمم ؿمٙمٞمٛم٦م وىمقة إسا

 وقمٚمّق مّه٦ٍم وريمقٍب ًمٚمّمٕم٤مب-

 هااااااااااااااق اًمٕمًااااااااااااااُؾ احاااااااااااااا٤مذيُّ ًمٞمٜمًاااااااااااااا٤م وؿمااااااااااااااٞمٛم٦مً 

  
وًمٞماااااااااااااا٨ٌم إذا ٓىماااااااااااااااك اًمٕمااااااااااااااادو  همْماااااااااااااااقُب 
(1)

 

   
ف ومتٞماز أهاؾ زُم٤مٟما شمٗمرىم٧ْم ذم يمثػميـ ومٗم٤م. اا٤م --وع اهلل ًمف ُمـ اًمِمٞمؿ وحم٤مؾمـ اخلالل ووٞمؾ اخلّم٤مل

ٟمف-  سمف قمغم أىمرا

                                      
 -(22١. 1ىم٤مًمف: يمٕم٥م سمـ ؾمٕمد اًمٖمٜمقي، ذم رصم٤م  أظمٞمف أيب اعمٖمقار، اٟمٔمر: اًمٕم٘مد اًمٗمريد ) (٧)
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 وًمااااااااااااااااااااااااااااااااٞمس قماااااااااااااااااااااااااااااااااغم اهلل سمٛمًاااااااااااااااااااااااااااااااااتٜمٙمرٍ 

  
أن جيٛماااااااااااااااااااااااااااااع اًمٕمااااااااااااااااااااااااااااا٤ممَل ذم واطماااااااااااااااااااااااااااااادِ 
(1)

 

   
ـِ اًمٓمقيا٦م ومٝماق دائاُؿ اًمٜمّٞما٦م ًمٚمخاػم، وؾماالُم٦م اًمّمادرِ   ؛اطمتقى قمغم صاح٦م اًمدي٤مٟما٦م واؾمات٘م٤مُم٦م اًمًاػمة وطُمًا

ُمااع ومااال  ٛمااؾ احل٘مااد واًمٖمااّؾ قمااغم ُمًااٚمٍؿ، ورومٕماا٦م إظمااال. واًمِمااامئؾ ووٞمااؾ اعمٕماا٤مذة، وطمًااـ اًمّمااح٦ٌم، 

ُماااع أظماااال. اًمٗمروؾماااٞم٦م  -زهاااٍد ذم اًمااادٟمٞم٤م وشمروماااٍع قماااـ ؾمٗم٤مؾماااػ إُماااقر وسُمٕماااٍد قماااـ اعمزامحااا٦م قماااغم اًمزظمااا٤مرف-

ر ُمٗماا٤مشمٞمح اًمًااٞم٤مدة واًمرياا٤مدة، وااا٤م  اًمٓمٚمٕماا٦م واًمّمااقرة  ،واًمِمااٝم٤مُم٦م هاا٥م اًم٘مٞماا٤مدة وأها وُماا٤م طمٌاا٤مه اهلل ُمااـ ُمقا

 اًمتل شم٠مه اًم٘مٚمقب- 

  وهمٗمر ًمف-- إٟماف ىمادوٌة ُماـ اًم٘مادوات حا٤م اىمتادى سما٤مًمٜمٌل وأصاح٤مسمف وم٘ماد يما٤من ؿماديد اًمتٕمٔماٞمؿ  ؛

اا ًِ اًمٕمٜم٤مياا٦م سم٤مًمتٜم٘مٞماا٥م قمٜمٝماا٤م واًمت٠مُمااؾ ومٞمٝماا٤م واًمتٛمّثااؾ ااا٤م، وًمااف  اًمّمااح٤مسم٦م، ؿمااديد ػَمِ ًمٚمًااٜم٦م واعمح٤مومٔماا٦م قمٚمٞمٝماا٤م، وًم

 -وًمقٌع سمًػمة ؾمٞمدٟم٤م قمٛمر سمـ اخلٓم٤مِب 

وىماااد رأجٜمااا٤م أن٤مؾًمااا٤م يمثاااػميـ شمٜمٙمٌاااقا ؾماااٌٞمؾ اًم٘مّماااد ذم احلااادي٨م قماااـ اًمِماااٞمخ، وىمًااآمقا ذم شم٘مٞمٞمٛماااف واحلٙماااؿ 

ااااقمٚم ٟماااا٥م ؿمخّمااااٞمتف، واحلااااؼُّ أن هااااذا يمثااااػًما ُم  هٌااااف وشمٜمااااقع ضمقا ٤م وىمااااع ذم طمااااؼ ٞمااااف، سمًاااا٥ٌم شمٕماااادد ؿمااااامئٚمف وُمقا

اعمِمااٝمقريـ ُماااـ اًمااازقمام  واًم٘مااا٤مدة وؾمااا٤مدات اًمٜمااا٤مس، واهلل قمٚماااٞمؿ طمٙماااٞمؿ،  ٙماااؿ سمااالم قمٌااا٤مده ياااقم اًماااديـ، وذم 

و اًمًااالم رؤيتااف أويمٗمااك اًمِمااٞمخ ومخااًرا وذوًماا٤م إن أراد أن يٗمخاار سماا٠مهنؿ يتٌاا٤مهقن سم -هااذه اًمااداِر وًمااق سمٕمااد طماالم-

 قمٚمٞمف أو طمْمقر جمٚمس ُمٕمف-

 -ًمق ٟمٔمر إًمٞمف ـمٗمٌؾ صٖمػٌم ًمٓم٠مـم٠م رأؾمف طمٞم٤مً  وظمجاًل  شاسمـ ٓدن»ؾمٛمٕم٧ُم سمٕمْمٝمؿ ي٘مقل: 

سمٕمٞمااٌد قماااـ  ,أي اًمِمااٞمخ أؾمااا٤مُم٦م,يِمااػُم إمم ووماااقر طمٞم٤مئااف وًمااالم ظمٚم٘مااف وؾماااامطمتف، يًااتدّل سماااذًمؽ قمااغم أناااف 

٠م إًمٞماف أن هاذا اًمٗمٙمار يماام ىما٤مل هاذا اًم٘م٤مئاؾ اعمقَُماو ,اجلٝم٤مدي,وسمٕمٞمٌد قمـ هذا اًمٗمٙمر اًمٕمٜمٞمػ  ،اًمٕمٜمِػ يمام ىم٤مل

 وأنف ُم٤م محَٚمف قمٚمٞمف إٓ ومالٌن وهمػُمه ُمـ اعمٍميلم وهمػمهؿ! ،دظمٞمٌؾ قمغم اسمـ ٓدن

ا ـمروًم٤م ُمـ أظمال. اًمِمٞمخ ونػّموا ذم اجلٛمع سمٞمٜمٝما٤م وسمالم سم٘مٞما٦م أظمالىماف وؿماامئٚمف رأوْ  ؛ؾمٌح٤من اهلل :وم٘مٚم٧ُم 

ًمف-  وصٗم٤مشمف، وقمّز قمٚمٞمٝمؿ اؾمتٞمٕم٤مب أطمقا

ُمٕمٚمً٘ماااا٤م يٕمّٚمااااؼ قمااااغم يمٚمٛماااا٦م اًمِمااااٞمخ إظمااااػمة اعمقضمٝماااا٦م إمم إُماااا٦م اعؾمااااالُمٞم٦م اعم١مياااادة اعمِمااااٞمدة  وؾمااااٛمٕم٧ُم 

ًماق قمٚمِااَؿ أقمااداؤه أي ومٙماٍر وصااؾ إًمٞماف اسمااـ ٓدن حا٤م أىماادُمقا قمااغم »سمثاقرات ؿماإمقسمٜم٤م اًمٕمرسمٞما٦م، ومٞم٘مااقل ُما٤م ُمٕمٜماا٤مه: 

إقماادا  ومٝمٛمااقا اسمااـ  - يريااد هااذا اعمٕمّٚمااؼ أن اسمااـ ٓدن ىمااد مَل إمم ومٙماارة اًمٕمٛمااؾ اًمًااٚمٛمّل، وم٘مٚماا٧ُم: ًمٕمااؾشىمتٚمااف

ٓدن ودرؾمااااقه واؾمااااتققمٌقا ظِمالًمااااف أيمثاااار ُمااااـ هااااذا اعمٕمّٚمااااؼ اًمااااذي أواااا٤م  ًمااااف ضم٤مٟماااا٥ُم اًمرمحاااا٦م واًمٚماااالم واًمرىماااا٦م 

                                      
 -(22م )ص ٧666ىم٤مًمف:أبق ٟمقاس؛ ذم ُمدح اًمٗمْمؾ اًمؼمُمٙمل، اٟمٔمر: ديقان أيب ٟمقاس ط  (٧)
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 وهمٗمااؾ قمااـ شمٙم٤مُُمااؾ ؿمخّمااٞم٦م اًمِمااٞمخ وُماا٤م درى أن هااذا  ؛واحلٜماا٤من ُمااـ ؿمخّمااٞم٦م اًمِمااٞمخ
ٍ
ومٔمااـ أهناا٤م يمااّؾ ر 

 ٕم٦م أوم٘مٝم٤م وُمدى طمريمتٝم٤م-ضمزٌ  ه٤م ووم٘مف اهلل إًمٞمف وأيمرُمف سمف ُمـ شمٙم٤مُمؾ اًمٗمْم٤مئؾ وىمقة اًمٜمٗمس وؾم

إن إؿماا٤مدة اًمِمااٞمخ أؾماا٤مُم٦م سماا٤مًمثقرات اًمٕمرسمٞماا٦م وشم٠مجٞمااده لاا٤م ياادل قمااغم إظمالصااف » :وىماا٤مل اعمٕمٚمااؼ اعمِماا٤مر إًمٞمااف

ُر اًمااديـ واًمًاإمُل اًمّماا٤مد. عقمااال  يمٚمٛماا٦م اهلل، ا؛ وٟمّمااإٟمااف اعظمااالُص هلل  :، وٟمحااـ ٟم٘مااقلشًم٘مْمااٞم٦م أُمتااف

اا٤م ًماااف واسمتٖماا٤مً  عمروااا٤مشمف ؾمااٌح٤مٟمف واًمٗماااقز سماا  ٌ لم يدياااف، ٓ همااػَم، واهلل طمًاااٞمٌف وٓ ٟمزيماال قماااغم اهلل قمٌاا٤مدًة هلل وطم

ُمٜمٝماا٤م، واًمااذي وماا٤م. ومٞمااف اًمِمااٞمخ، وذًمااؽ  شاعؾمااالُمٞم٦م»أطمااًدا، وذًمااؽ اًمااذي وم٘مااده يمثااػٌم ُمااـ اًمزقم٤مُماا٤مت طمتااك 

 ومْمُؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م -

ُمااـ  ششمًااَح٥َم اًمًٌاا٤مطَ »مل يتااؼّمم اسمااـ ٓدن سماا٤مًمثقرات، وٓ شمااقّهؿ أهناا٤م يٛمٙمااـ أن شمزامحااف قمااغم زقم٤مُماا٦ٍم أو 

٧م ىمدُمٞمف، يمام يتقّهؿ أهُؾ اًمدٟمٞم٤م طمتك هـ يٜمتًٌقن إمم اًماديـ، سماؾ اؾمتٌنما سمثاقرات اًمِمإمقب وُه  وأجّاد ن

 واًمتحَؿ ُمٕمٝم٤م سمام اؾمتٓم٤مَع وأُمَر سمٜمٍمه٤م واًمقىمقف ُمٕمٝم٤م- 

وإن ُما٤م ٟمِماٝمده ذم هاذه »ذم مظمر رؾم٤مئٚمف وهق يتحادث قماـ هاذه اًمثاقرات وي٘ماقل:  ح٤م ىمرأت يمٚمامشمف 

ىماااع وشم٠مُماااؾ إجااا٤مم ُماااـ صماااقرات ُمتت٤مًمٞمااا ٦م طمااادٌث ه٤مئاااؾ وقمٔماااٞمؿ ضماااًدا ويٖمٚمااا٥م قماااغم اًمٔماااـ طمًااا٥م ُمت٤مسمٕمااا٦م اًمقا

اًمت٤مريخ أناف ؾمٞمِماٛمؾ ُمٕمٔماؿ اًمٕما٤ممل اعؾماالُمل سما٢مذن اهلل وإُماقر سمٗمْماؾ اهلل شمًاػم وسم٘ماقة ٟمحاق ظماروج ديا٤مر 

اعمًااٚمٛملم ُمااـ الٞمٛمٜماا٦م إُمريٙمٞماا٦م--- ومٝمااذه إطمااداث هاال أهااؿُّ أطمااداث شمِمااٝمده٤م إُماا٦م ُمٜمااذ ىماارون ومٛمٜمااذ أن 

وماااٞمام هااال ومٞماااف مل شمِماااٝمد أي نريمااا٤مٍت عٟم٘م٤مذهااا٤م سمْماااخ٤مُم٦م اًمتحريمااا٤مت اًمِمااا٤مُمٚم٦م اًمتااال اٟمٓمٚم٘مااا٧م  دظمٚمااا٧ِم إُمااا٦مُ 

سمٗمْمااؾ اهلل ذم هااذه إجاا٤مم، وُمٕمٚمااقٌم أن اًمتحريماا٤مت اًمِماإمٌٞم٦م اًمِماا٤مُمٚم٦م شمٖمااػم إوواا٤مع ٓ حم٤مًماا٦م وماا٢من واا٤مقمٗمٜم٤م 

يؿ ضمٝمقَدٟماا٤م ًمتقضمٞمااف اًمِماإمقب اعمًااٚمٛم٦م وشمٗم٘مٞمٝمٝماا٤م ونااذيره٤م ُمااـ أنّماا٤مف احلٚمااقل ُمااع آقمتٜماا٤م  سمحًااـ شم٘مااد

 -ـهاش رطمٚم٦م اًم٘م٤مدُم٦م ًمإلؾمالم سم٢مذن اهللاًمٜمّمح ل٤م ؾمتٙمقن اعم

إذ مل يااذيمر أطمااداث احلاا٤مدي  ,وُماا٤م اؾمااتٖمرسم٧ُم ,حاا٤م ىماارأت هااذه اًمٙمٚمااامت أظمااذشمٜمل ُمٜمٝماا٤م ِهااّزٌة وشمٕمّجٌاا٧ُم 

قمنم ُمـ ؾمٌتٛمؼم وٓ أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م يمام يٗمٕمؾ ُماـ يٕمَٛماؾ ًمٜمٗمًاف، وهاق صا٤مٟمع شمٚماؽ إطماداث وسمٓمٚمٝما٤م، سماؾ ىما٤مل 

 هذه اًمثقرات إهن٤م أهؿُّ أطمداٍث شمِمٝمده٤م إُم٦م ُمٜمذ ىمرون- سمٙمؾ ؾمٝمقًم٦ٍم ويٍن قمـ

ُه، وهلل حمٞم٤مه وُمًٕم٤مه وه٤مشُمُف-- مهللا ارمحف واهمٗمر ًمف واقماُػ قمٜماف، وأخح٘ماف سم٤مًمِماٝمدا  اعمرواٞملم  ومٚمٚمف درُّ

 قمٜمدك، وسم٤مرك ذم أثِره وقم٘مٌف-- مُملم-
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  شيصطفى أثً انٍشٌس» َجذح يٍ سريح انشٍد
 

جمٚم٦م ـمالئع » :ت ذمنِمَ ٟمُ  ، شُمّمٓمٗمك أيب اًمٞمزيد» اًم٘م٤مئد ؿمذرات ُمـ ؾمػمة اًمِمٞمخ]

 [ٚمِمٞمخ هل مظمر ُم٤م ُٟمنم رؾمٛمٞم ٤م ًمو ،٧611رسمٞمع أظمر ذم:  ،اًمٕمدد اًمٕمنميـ شظمراؾم٤من
  

 
 

 ،وإسمرازه٤م ًمألُم٦م قمٛمٌؾ ص٤مًمح ،واًم٘مدوات اخلػميـ ُمـ رضم٤مل إُم٦م وٟم٤ًمئٝم٤م شم٘مٞمٞمد شمراضمؿ اًمّم٤محللم

مم سمٜمنم إُمثٚم٦م اًمّم٤محل٦م وإطمٞم٤مئٝم٤م وشمٙمثػمه٤م وطم٨م إضمٞم٤مل قمغم آىمتدا  وم٢مذا ىُمِّمد سمف اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤م

وهق ُمـ اجلٝم٤مد  ،ا٤م ٟمنًما ًمٚمخػم واًمّمالح واًمٗمْمٞمٚم٦م وإقمال  ًمٙمٚمٛم٦م اهلل ومذًمؽ ُمـ اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

  -سم٤مًمٚم٤ًمن واًمٙمٚمٛم٦م واًم٘مٚمؿ

لم ذم ٟمٞمؾ مُمٚم ،ٜمفوريض قم  شؾمٕمٞمد ُمّمٓمٗمك أيب اًمٞمزيد» وىمد دقم٤م  اعظمقة إمم اًمٙمت٤مسم٦م قمـ اًمِمٞمخ

وسم٤مهلل  ،رهمٌتٝمؿ سمٙمت٤مسم٦م هذه اًمٜمٌذة راضمًٞم٤م أن أؿم٤مريمٝمؿ ذم إضمر ومٚمٌٞم٧ُم  ؛صمقاب هذا اًمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح

  -اعمًتٕم٤من وسمف اًمث٘م٦م وقمٚمٞمف اًمتٙمالن

اًم٘مدوة ًمٚمجٞمؾ واؾمتحّم٤مل اًمرضم٤م  ذم  شم٘مري٥ُم  :وُمـ وم٤مئدة اًمٙمت٤مسم٦م قمـ ؾمػم اًمّم٤محللم ُمـ أهؾ اًمٕمٍم

وم٢من ُمـ احلُُج٥م اح٤مٟمٕم٦م ُمـ آٟمٗمٕم٤مل سمًػم  ،ضم٤مهتؿ وآٟمدراج ذم ؾمٚمٙمٝمؿردُمـ ُم٘م٤مُم٤مهتؿ أو سمٚمقغ  اًم٘مرِب 

ويم٤من لؿ ؿم٠مٌن ويم٤من  ،أن أوئلؽ اًم٘مقم يم٤مٟمقا وُمْمقا  ؿُ اًمٕمٍم يتقهّ  ـ أن اًمقاطمد ُمٜم٤م أهَؾ اًمًٚمػ اًمٖم٤مسمري

ٌُقا ُمـ وهتٞم٠م لؿ ُمـ إ ،ومٞمٝمؿ وذم زُم٤مهنؿ سمريم٦م   اعمٜمح اع ٞم٦م سمقضمقد اًمرؾمقلؾم٤ٌمب اًمرسم٤مٟمٞم٦م وه٤م طُم

ٟمٞمٝمؿ  !وىمد اٟمتٝمك ذًمؽ واٟم٘م٣م ومل يٌؼ إٓ احلث٤مًم٦مُ  ،ويم٤مٟمقا ويم٤مٟمقا  ،فرب قمٝمدهؿ ُمٜمأو ىمُ  ،سملم فمٝمرا

ره قمـ إُمٙم٤من وضمقد ُمثٚمٝمؿ ذم اًمزُمـ شمّمقّ  مّهتف قمـ سمٚمقغ ؿم٠مهنؿ وىمّمقرِ  ومٞمٜمّمد قمـ آىمتدا  اؿ ًم٘مّمقرِ 

  -احل٤مض

وإٓ ومٗمل  ،ومٝمذه وم٤مئدهت٤م ؛إًمٞمف عمِم٤مرُ ا وأُم٤م اًمٜمامذج اعمٕم٤مسة وم٢مهن٤م صقٌر طمٞم٦ٌم ٓ يٖمِم٤مه٤م هذا احلج٤مُب 

  -مم ُمزيدٍ إُم٤م يٙمٗمل ويِمٗمل وُم٤م ٓ  ت٤مج ُمٕمف  ؾمػمة اًمرؾمقل صغم اهلل قمٚمٞمف ومخف وؾمٚمؿ وأصح٤مسمف 

شم٘مٚم٥م ومٞمٝم٤م  ،ىمْم٤مه٤م ذم الجرة واجلٝم٤مد هِ وهل ٟمحق ٟمّمػ قمٛمرِ   شؾمٕمٞمد» ُمـ طمٞم٤مة اًمِمٞمخ ع ىمرنٍ سمُ رُ 
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 رىمٞمُؼ  ،اًم٘مرمن ص٤مطم٥ُم  اعمٙمتٛمُؾ  واًمِم٤مبُّ  ،٤مهدة ذم قمٍمٟم٤مر اعمًػمة اجلٝم٤مدي٦م ًمٓمٚمٞمٕم٦م إُم٦م اعمجا ذم أـمق

ُ. اًم ،سم٤معم٤ًمضمد فُ ىمٚمٌُ  اعمٕمٚمُؼ  اًم٘مٚم٥ِم    تقا
ِ
ـّ اهلل قمٚمٞمف  ،ٙمؿ اًمنميٕم٦م وفمالل دوًم٦م اًم٘مرمنطُم  إمم ذم  اًمذي ُم

يم٤من ُمـ ؿم٤ٌمب وأنّم٤مر و٤مقم٦م طمٞم٨م  شاًم٤ًمدات» سم٤مًمٜمج٤مة ُمـ ؾمجقن اًمٓمٖم٤مة ذم ُمٍم سمٕمد أطمداث ىمتؾ

اًم ؿمٓمر أومٖم٤مٟمًت٤من ذم ؾمٜم٦م ؾم٧ٍم وصمامٟملم ُمـ اًم٘مرن  ،ُمٍم ظم٤مئًٗم٤م يؽمىم٥م واًمذي ظمرج ُمـ ،اجلٝم٤مد ُمٞمٛم 

رضًم٤م وُمٕمّ  ،٤م وُمٕمتٛمًرا وُم٤ميمًث٤م ذم سمالد احلرُملم يٜمتٔمر شمرشمٞم٤ٌمت اًمٓمريؼُم٤مًرا سم٤محلج٤مز طم٤مضم   ،اعمٞمالدي اح٤ميض

ٞم٤مشمف ذم ىمّمص فمريٗم٦م فمؾ يًتٛمتع سمحٙم٤ميتٝم٤م إمم مظمر أج٤مم طم شو٤مقم٦م اًمتٌٞمٚمغ» سمٕمده٤م قمغم سمٜمٖمالديش ُمع

، ًرا ال سمد وم ،مل يٙمـ طمٞمٜمٝم٤م ئمـ أنف يٕمٞمش هذه اعمدة يمٚمٝم٤م وٓ أن يذيمر هذا اًمذيمر يمٚمف أن هٜم٤مك أها

 -ـ شمٚمّٛمس أظمالىمف وصٗم٤مشمفوًمٕمؾ ؿمٞمًئ٤م ُمٜمٝم٤م ُيٕمرف ُمِ  ،ورا  ذًمؽ

 اًمقضمف وطمًـ اًمٚم٘م٤م  وـمٞم٥م احلدي٨مذم سمِم٤مؿم٦م  عُّ ِِم اًمتل شمُ  اًم٘مٚم٥م ـمٞم٦ٌمُ وم٠مول ُم٤م يّم٤مدومؽ ُمـ أظمالىمف 

  واًمًامطم٦مِ  شاًم٤ًٌمـم٦م»و
ِ
 ،ُمـ اعم٤ًميملم واًمْمٕمٗم٤م  واًمتقاوع واعمح٦ٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم وٞمًٕم٤م واًم٘مرِب  واحلٞم٤م 

ومٚمؿ يٙمـ  ت٤مج ُمـ يتٕمرف قمٚمٞمف إمم ضمٝمٍد يمٌػم وُمدة ـمقيٚم٦ٍم ًمٞمحٌف وي٠منس سمف ويٜمْمؿ إمم ىم٤مئٛم٦م أصدىم٤مئف 

مل يٙمـ يِمٖمٚمف  ،سمفوأنًف سم٤مٕصدىم٤م  وأنًٝمؿ  شاضمتامقمٞمتف» وُمع ،ٞمف أنف يٕمرومف ُمٜمذ زُمـ ـمقيؾؾ إًمٞم  طمتك خُيَ 

سمف ُمـ ىمٞم٤مم ًمٞمٍؾ أو شمالوة ىمرمن وحم٤مومٔم٦م قمغم  ،خم٤مًمٓمتٝمؿ وإنس اؿ قمـ سمرٟم٤مجمف اًمٞمقُمل وأوراده وأطمزا

يم٤مٟم٧م ؿمخّمٞم٦م اًمداقمٞم٦م  ،أذيم٤مٍر وه٤مرؾم٦م دقمقٍة سمدرٍس وشمذيمػٍم سمٕمد صالٍة ُمـ اًمّمٚمقات وُم٤م ؿم٤ميمؾ ذًمؽ

ٟمف ىمرا ة يمت٤مٍب ذم اعمريمز  ٥مُّ ُ   ،إمم اهلل ُمت٠مصٚم٦م ذم يمٞم٤مٟمف وُمٜم٤مدي اًمدقمقة يم٤مُمٜم٤ًم ذم أقمامىمف أن يرشم٥م ُمع إظمقا

ٟمف ًمف وطمّروف ،أو اعمًجد أو اعمْم٤موم٦م وذم اجلٛمٚم٦م يم٤من داقمٞم٦ًم  ،وإن مل ي٘مؿ سم٤مُٕمر سمٜمٗمًف ىمّدم أطمد إظمقا

وًمف ُمٞمٌؾ  شو٤مقم٦م اًمتٌٚمٞمغ» ويم٤من ُمـ أضمؾ هذا اعمٞمؾ اًمروطم٤م  اًمِمديد  ٥مُّ  ،ُمٕمّٚماًم دائؿ آرشم٤ٌمط سم٤مًمتذيمػم

ُمع ُمٕمرومتف اًمت٤مُم٦م سمام قمٜمدهؿ  ،ٞمٝمؿ ُمـ اًمرىم٦م وأظمال. اًمدقمقة واعمح٤مومٔم٦م قمغم جم٤مًمس اًمتذيمػمح٤م وم ،إًمٞمٝمؿ

ٍب وُم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمـ ٟم٘مٍد وُم١ماظمذات ُمـ ظمٓم٠مٍ  طمتك يم٤من ذم سمٕمض اًمًٜملم أج٤مم اجلٝم٤مد إول ذم  ،وصقا

 :ت ُمرةوىم٤مل زم ذا ،٤مًمط سمٕمْمٝمؿوخي ،شسمالد اًمٌٜمج٤مب»اضمتامقم٤مهتؿ ذم  أومٖم٤مٟمًت٤من يذه٥م أطمٞم٤مًٟم٤م ىمٚمٞمٚم٦م إمم

وذًمؽ ُمـ ؿمدة طمرصف قمغم ىمٚمٌف وشمٕمٝمده ًمٜمٗمًف  ،إٟمف  رص قمغم ذًمؽ ح٤م ومٞمٝمؿ ُمـ اعمٕم٤م  اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م

،  واؾمتٕمٛمٚمٜم٤م هذا اًمٚم٘م٥م ًمإلؿم٤مرة إًمٞمف ذم سمٕمض  شاًمتٌٚمٞمٖمل» اذم سمٕمض اًمقىم٧م اخل٤مزم ٟمٚم٘مٌف سم يمٜم٤ّموىمد

  -اًمِمٗمرات اًمًٌٞمٓم٦م ذم سمٕمض اعمراطمؾ

ٟم٥َم وقم٤مش ُمٕمف وقمرومف قمـ ىمُ  هُ صمؿ ُمـ قم٤مَذ  ُمـ  رٍب قمرف ومٞمف أظمالىًم٤م أظمرى وومْم٤مئؾ ورأى ضمقا

  -ىم٦منماًمّمالح ُم

ـ   ،: ؾمالُم٦م اًمّمدروُمـ أهؿ أظمالىمف وصٗم٤مشمف وومْم٤مئٚمف ُمع ُم٤م شم٘مدم ٦م وؾمٕم٦م واًمرويّ  ،وطمًـ اًمٔم
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وىمقة اًمتقيمؾ  واًمٞم٘ملمُ  ،الٛم٦مِ  وقمٚمقّ  ،اًمٜمٗمس ويمرمُ  ،واًمِمج٤مقم٦مُ  ،اًمّمؼمِ  وىمقةُ  ،واًمتقاوعُ  ؿُ ٚمْ واحلِ  ،اًم٤ٌمل

  -ًـ اًمدي٤مٟم٦م واًمت٘مقىوطُم  ،٤مممقمغم اهلل شمٕم

شمف إظمػمة  ،قمغم ُمًٚمؿٍ  دواحل٘م ؾ  مل يٙمـ  ٛمؾ اًمٖمِ  ومٞمام سمٕمد احلرب اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ,ويمؿ ضمرى ًمف ذم ؾمٜمقا

هماًم ذم رْ ُمـ ظمّمقُم٤مٍت ويمؿ دظمؾ ُمُ  ,ةِ قمغم أومٖم٤مٟمًت٤من وىمد اسمتكم ذم هذه اًمًٜملم سم٤معم١ًموًمٞم٦م واعُمرَ 

ٟمف ٜمف ٓ  ٛمؾ اًمٖمؾ سمًٌٌٝم٤م قمغم أطمٍد ُمـوًمٙم ،ٟمزاقم٤مٍت يم٤من يٙمرهٝم٤م ويْمٞمؼ ُمٜمٝم٤م و زن ل٤م وًم٘مد  ،إظمقا

ومٞمٚمقذ سمذيمر اهلل وئمٝمر قمٚمٞمف احلزن وإؾمػ  ؛ٝمؿ ًمفتُ ؿ ًمف سم٤مًم٤ٌمـمؾ وَا ٝمُ يم٤من شمٌٚمٖمف ُمًٌتف قمـ أن٤مٍس واهت٤مُمُ 

ه سمٕمد ىمٚمٞمؾ إن ضم٤م  ذيمر ذًمؽ اًمرضمؾ اًم٤ًمّب يثٜمل قمٚمٞمف ويذيمره سمخػمٍ   ،قٟم٤مأظم :وي٘مقل صمؿ هقم٤من ُم٤م شمرا

  ،ويذيمر حم٤مؾمٜمف ،٤مخلػميف سمزويدقمق ًمف وجي
ٍ
ٌّف وٓ شمٙمٚمؿ ومٞمف سمًق  ًمٕمٚمف ٟمز أو  :طمتك إٟمؽ ًمت٘مقل ،يم٠منف ُم٤م ؾم

 !اؿمتٌف قمٚمٞمف اؾمؿ ذًمؽ اعٟم٤ًمن سمٖمػمه

ٓ يتٙمٚمٗمٝم٤م سمؾ شمٜمٓمؼ ا٤م أومٕم٤مًمف وشمؽمضمؿ  ؛ومًج٤مي٤م ومٞمف جمٌقٌل هق قمٚمٞمٝم٤م شـمقل اًم٤ٌمل»و وأُم٤م اًمروي٦م

ذم وهذه  ،ُمـ ُمّم٤مطمٌتف ِجر احل٤مزم اًمقىّم٤مدُ سمام َو ور فُ جقل ٓ يٓمٞم٘مُ طمتك إن اًمٕمَ  ،وظِمالًمفُ  فُ قمٜمٝم٤م ؾمػمشمُ 

  وإٟمام ٓ سمد أن يٕمٚمؿ أن آقمتداَل  ،هدوطم٦م ٟم٤مومٕم٦م وومْمٞمٚم٦مٌ  اًمٖم٤مًم٥م وذم أصٚمٝم٤م هل صٗم٦م ـمٞم٦ٌمٌ 
ٍ
ذم يمؾ ر 

شمٞمؿ ،ُمـ إظمال. واًمٗمْم٤مئؾ هق اًمٖم٤مي٦م وهق اًمذي قمٚمٞمف اعمٕمّقل ومٞمؼ سمٞمد قواًمت ،واًمٕمؼمة سم٤مًمٙمامل وسم٤مخلقا

وًم٘مد رأجتف قمغم  ،مم اًمّم٤محللمواهلل يتق ،هؾ اًمتقومٞمؼ ومٞمام ٟمح٥ًمُمـ أ ص٤مطمٌٜم٤م وىمد يم٤من  ،اهلل شمٕم٤ممم

 -!ز ُمـ إقمامل ذم إوىم٤مت اًم٘مٚمٞمٚم٦م ُم٤م أتٕمّج٥م ُمٜمفٜمجِ سمط  طمريمتف وؿمدة روّيتف يُ 

وًمف طمٌظ ـمٞم٥ٌم ُمـ أنقاقمف؛  ،ٟمحًٌف يمذًمؽ ؛وم٢مٟمف ُمـ أهِٚمفِ  وأُم٤م اًمّمؼمُ  ،هزوٌج سمٙمؾ ُم٤م شم٘مدم واحلٚمؿُ 

 وضمٝم٤مدٍ  ومٙم٤من ص٤مسمًرا قمغم ُمتٓمٚم٤ٌمت اًمٓمريؼ ُمـ هجرةٍ  ؛وقمـ اعمٕمّمٞم٦م وقمغم إىمداراًمٓم٤مقم٦م اًمّمؼم قمغم 

ه  ،وص٤مسمًرا قمغم اًم٘مٚم٦م ،وص٤مسمًرا قمغم إذى ،وشم٘مقيؿ دائؿ ًمٚمٜمٗمس وًمزوم اؾمت٘م٤مُم٦مٍ  ُمث٤مسمًرا قمغم ُمٕم٤مجل٦م ُم٤م يرا

: ويم٤من يٕمٛمؾ سم٘مقل اهلل شمٕم٤ممم ،٤مه طم٘م  ؿمٕم٤مرَ  يم٤من اًمّمؼمُ  ،ُمـ اقمقضم٤مج طم٤مل اعمًٚمٛملم واعمج٤مهديـ

اًمؽمّٟمؿ اذه أي٦م وآؾمتِمٝم٤مد ا٤م ذم  ويم٤من يمثػمَ  [٧51]اًمٌ٘مرة:  ژۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئژ

ومل أره اًمتزم  ،ويم٤من ًمف طمظ ُمـ اًمّمقم ،ويٗمزع إمم اًمّمالة و ٤مومظ قمغم صالة اًمٚمٞمؾ ؿمديًدا ،شمذيمػمه

  -ًمٙمٜمف يم٤من يٙمثر ُمـ اًمّمقم ُمٗمّرىًم٤م ،ـمري٘م٦ًم ذم اًمّمقم

أنف يم٤من  ٥م اًمّم٤مسمريـ ويٜمّ٘م٥م ذم شم٘مقيؿ اعٟم٤ًمن قمـ  :ّمٞمتفر ظمٚمؼ اًمّمؼم ذم ؿمخٕمرف سمف دمذ  شمَ وه٤م 

ـُ  اًمّمؼمُ  :سمد أن يٙمقن ذم ـمٚمٞمٕم٦م قمٜم٤مس اعمدح وإذا ُمدح إٟم٤ًمًٟم٤م ٓ ،صٗم٦م اًمّمؼم ومٞمف اًمدي٤مٟم٦م  وطمً

 ،ُمٕمرووًم٤م سم٤مًمّمؼم واحلٚمؿ وإن٤مة ويم٤من رضماًل   شأبق إؾمالم اعمٍمي» وح٤م اؾمتِمٝمد أظمقٟم٤م ،واًمٕم٤ٌمدة

ومت٠مثّر اذه  ،وم٘مٚم٧م: إ  ٕفمـ أّن اهلل ي٘مقل قمـ أيب إؾمالم: إٟم٤م وضمدٟم٤مه ص٤مسمًرا  ؛ؾمػمشمف ُمرة ُمٕمف شمذايمرُت 
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  -اًمٙمٚمٛم٦م

ٍة  ويم٤مٟم٧م لام اسمٜم٦ٌم ُمٕم٤مىم٦م  ،وإي٤مه أقم٤مٟمتف قمغم اًمّمؼم قمغم ـمريؼ اهلل شمٕم٤ممم  ص٤مسمرةٍ ورزىمف اهلل سم٤مُمرأ

٦م اعُم٤مرة اعؾمالُمٞم٦م لام ذم اًمًقدان ذم ُمرطمٚم٦م ُم٤م سمٕمد اجلٝم٤مد إومٖم٤م  إول وسملم ُمرطمٚم ًمدْت ُمِمٚمقًم٦م وُ 

٤ًٌم ومٙم٤مٟم٧م  وم٠مورصمٝم٤م ؿمٚماًل  ؛وم٠مص٤ما٤م ذم صٖمره٤م دا  اًمّمٗمرا  واؿمتد ا٤م وارشمٗمع ُم٘مداره ،ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وقمٞم

وإٟمام يم٤مٟم٧م  ،وهل ذم قمٛمر قمنم ؾمٜملم يم٠مهن٤م اسمٜم٦م سمْمٕم٦م أؿمٝمر مل دمٚمس وٓ وىمٗم٧م وٓ ُمِم٧م وٓ شمٙمٚمٛم٧ْم 

ٝم٤م قمٚمٞمٝم٤م وشم٘مقم أُمُّ  ،ومل يتؼّمُمقا يقًُم٤م ا٤م ،سمخدُمتٝم٤مويم٤مٟمقا يرضمقن سمريم٦م اهلل ورمحتف  ،شمٌتًؿ ٕبقهي٤م وشمٜم٤مهمل

 ،ذم ٟمٗمس اًمًٜم٦م اًمتل ىمتؾ ومٞمٝم٤م أبقاه٤م وأظمقاهت٤م ص٤مسمرًة راوٞم٦ًم إمم أن شمقومٞم٧م اًمٌٜم٧م واؾمٛمٝم٤م طمًٜم٤م ُ 

 -رطمؿ اهلل اجلٛمٞمع ،٦م أؿمٝمرٍ ٕمؾمٌ٘متٝمؿ سمٌْم

قمٜمد اًمزٓزل  وم٘مد رأج٧م ُمٜمف اعمقاىمػ اًمٙمثػمة اًمداًم٦م قمغم ؿمج٤مقم٦م ىمٚمٌف ورسم٤مـم٦م ضم٠مؿمف :وأُم٤م اًمِمج٤مقم٦م

  - ،وإىمداُمف قمغم ىمقل احلؼ واًمّمدع سمف ،اؾمتٝم٤مٟمتف سم٤مخلٓمرو

وُمِمٝمقٌد ُمذيمقٌر  ،ومٝمذه ؿمٞمٛمتف ؛اُمٝمؿوطم٥م اعم٤ًميملم واًمْمٕمٗم٤م  واعمٞمؾ إًمٞمٝمؿ وإيمر وأُم٤م اًمتقاوع

ٌّف ًمألنّم٤مرِ  م   طم  -ؿ ُمٜمفف ُمٜمٝمؿ وىمرُاُ اًمٜم٤مس وىمرسمُ  وقمقا

ٌّده واضمتٝم٤مدهاظم ٤مه ذمقمرومٜم ،ٟمّمٞم٥ٌم ـمٞم٥ٌم  يمرم اًمٜمٗمس وقمٚمّق الّٛم٦مويم٤من ًمف ُمـ  ٦م ٗم  وقم ،تٞم٤مراشمف وذم شمٕم

ًمٕمٚمقم وذم ا ،سمًٝمٍؿ ذم يمؾ جم٤مٍل ًمٚمٕمٛمؾ اًمّم٤مًمح َب  ٥م ُمٕم٤مزم إُمقر وجيتٝمد أن ييِ  ،ٟمٗمًف وقمزشمف

 -واعمٕم٤مرف

ورأج٧م ُمٜمف ذم ذًمؽ ُم٤م يذيمر  ،رىم٦م واًمٜمزاعواًمٙمراهٞم٦م ًمٚمٗمُ  ،ٓضمتامع اعمًٚمٛملمويم٤من ؿمديد اعمح٦ٌم 

يد طمرصف واضمتٝم٤مده اًم٤ٌمًمغ ذم شمقطمٞمد صٗمقف اعمج٤مهديـ ووع يمٚمٛمتٝمؿ ويثٜمك قمٚمٞمف ُمـ ىمقة ؾمٕمٞمف وؿمد

ٌ  ذم أومٖم٤مٟمًت٤من أو سم٤ميمًت٤من أو همػمه٤م ٓ يٙم٤مد يٙمؾُّ أو يٜمٙمُؾ قمـ طمريم٦ٍم ورطمٚم٦ٍم واضمتامقم٤مٍت رهمؿ  ،ؾمقا

  -ورهمؿ صٕمقسم٦م إضمقا  وـمٌٞمٕم٦م إرض شم٤مراٍت  ،ُمروف ذم سمٕمض اعمرات

 وإذا يم٤مٟمااااااااااااااااااااااااااااااا٧م اًمٜمٗماااااااااااااااااااااااااااااااقس يمٌااااااااااااااااااااااااااااااا٤مًرا

  
دهاااااااااااااااااااااااااا٤م  إضمًاااااااااااااااااااااااااا٤ممشمٕمٌاااااااااااااااااااااااااا٧م ذم ُمرا

(1)
 

  

 -؟وم٠مجـ ؿم٤ٌمب اعؾمالم ًمٞم٘متدوا ويٜم٤مومًقا 

ـٍ ُمتلٍم  ص٤مطم٥َم  ,ٟمحًٌف واهلل طمًٞمٌف, ويم٤من  وُمـ أهؾ اًمٞم٘ملم واًمتقيمؾ قمغم  ،وُمراىم٦ٌم وشم٘مقىدي

ؿمديد  ،ُمتحّٗمًٔم٤م ذم يمالُمف ُمتقىّمًٞم٤م قمـ موم٤مت اًمٚم٤ًمن ،ُمتحّرًي٤م ذم اح٤مل اًمٕم٤مم وذم ُمٓمٕمٛمف وُمنمسمف ،اهلل

 ،وًم٘مد يمٜم٧م أراه يتخذ سمٕمض اًم٘مرارات وخيت٤مر سمٕمض آظمتٞم٤مرات ذم اًمٕمٛمؾ ،ل٤م احلذر ُمـ اًمٖمٞم٦ٌم واًمُٙمرهِ 

                                      
 -(1١ىم٤مًمف اعمتٜمٌل، يٜمٔمر: إُمث٤مل اًم٤ًمئرة ُمـ ؿمٕمر اعمتٜمٌل )ص  (٧)
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جف وأضم٤مدًمف ٓ أواوم٘مف قمٚمٞمٝم٤م ورسمام أبدي ًمف رأجل اعمخ٤مًمَػ  ـ   فُ ورسمام شمريمتُ  ،ًمرأ  ،أن اهلل يقوم٘مف ريمقًٟم٤م إمم فم

ومتٌم  ،اخلٚمؾ ٞمؾ ويًدُّ اهلل سمًؽمه اجلٛم ويًؽمُ  ،ه٤م ىمدرُت  أؾمدُّ اًمٕمٛمؾ ويٙمقن  ،ُؼ ويمثػًما ُم٤م يمٜم٧م أراه ُيقوم  

اًمتل  ، شأيب طمٜمٞمٗم٦م» ص٤مطم٥م اعُم٤مم شاًم٘م٤ميض أيب يقؾمػ» ّم٦مىموم٠متذيمر  ؛إُمقر قمغم أطمًـ وضمفٍ 

رطمؿ اهلل  ؛اعمحدث واًمٗم٘مٞمف واًم٘م٤ميض شطمٗمص سمـ همٞم٤مث» ذم شمرو٦م شاخلٓمٞم٥م اًمٌٖمدادي» ذيمره٤م احل٤مومظ

 وم٢مٟمف ىم٤مل ذم شمروتف: ،هذه اًمٜمٌذةوأظمتؿ ا٤م  ،اجلٛمٞمع

سمـ اعمحًـ أن٠ٌمن٤م ـمٚمح٦م سمـ حمٛمد سمـ ضمٕمٗمر أظمؼم  قمٌد اًم٤ٌمىمل سمـ ىم٤مٟمع طمدصمٜم٤م إسمراهٞمؿ سمـ  أن٠ٌمن٤م قمكمُّ »

دومؽًما أبق يقؾمػ: ايمنوا  اًم٘مْم٤م  سم٤مًمٙمقوم٦م ىم٤مل لؿ شطمٗمص سمـ همٞم٤مث» حمٛمد سمـ رز. ىم٤مل: ح٤م وزم

 ُم٤م :ىم٤مل ؟!وم٘م٤مًمقا ٕيب يقؾمػ أُم٤م شمرى ،ومٛمرت ىمْم٤مي٤مه وأطمٙم٤مُمف يم٤مًم٘مدح ؛ًمتٙمتٌقا ومٞمف ٟمقادر ىمْم٤مي٤مه

شيريد أن اهلل ووم٘مف سمّمالة اًمٚمٞمؾ ذم احلٙمؿ --!٘مٞم٤مم اًمٚمٞمؾسمأصٜمع 
(1)

 -ـها 

  -ويت٘مٌٚمف ذم اًمِمٝمدا  اًمّم٤محللم شُمّمٓمٗمك أب٤م اًمٞمزيد»ومٜم٠ًمل اهلل أن يرطمؿ 

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 

 

  

                                      
 (-٧62.  6شم٤مريخ سمٖمداد ) (٧)
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 شاملنزسٌبد احلٌارٌخ» ثؼض يشبركبد انشٍد يف

 

قمٓمٞم٦م اهلل سم ظمر اعم٘م٤مًم٦م يمام يمتٌف اًمِمٞمخ ُيَذي ؾ  ,إن ُوضمد,شم٤مريخ هذه اعم٘م٤مٓت ] 

، أو ٟمْمٕمف سملم ُمٕمٙمقوملم ،يتْمح ُمـ ظمالل ؾمٞم٤مىمٝم٤موم٢مٟمف  ؛وُم٤م مل يدون شم٤مرخيف] 

 

ٚٺ َٔ اؿزٜح ايٓبٟٛ ۞  ايتٓبٝ٘ ع٢ً أخڀا٤ ؽا٥ع١ ٗ مب٘ أيؿا

 :وسمٕمد، احلٛمد هلل، واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ومخف وُمـ اهتدى اداه

 أظمٓم٤م  ؿم٤مئٕم٦م ذم وٌِط أخٗم٤مٍظ ُمـ احلدي٨م اًمٜمٌقي اًمنميػ ي٘مع ومٞمٝم٤م سمٕمُض ومٝمذه شمٜمٌٞمٝم٤مت ًمٓمٞمٗم٦م قمغم

 ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ وهمػمهؿ-

ـٌ ُم١مُمٜم٦ًم، إن يَمِرَه ُمٜمٝم٤م ظُمُٚمً٘م٤م َريِضَ ُمٜمٝم٤م مظَمرَ ): ىمقل اًمٜمٌل  ,٧ (ٓ َيْٗمَرك ُم١مُم
(1)

- 

قاب: )يٗمُركَيْمٌِٓمقَٟمف: ) د ًمٚمٛمٕمٜمك، واًمّم 
ًِ ًمرا ، وُمٕمٜم٤مه: ( سمٗمتح اَيْٗمَرك( سمْمؿ اًمرا ، وهق ظمٓم٠ٌم ُُمٗم

تَف َيْٗمَريُمٝم٤م: إذا أبَٖمَْمٝم٤م- وأيمثُر ُم٤م ُيًتٕمَٛمؾ هذا اًمٗمٕمُؾ ذم سمِْٖمَْم٦م اًمزوضملم،  ٌِْٖمض، ي٘م٤مل: وَمِرَك اًمرضمُؾ اُمرأ ُي

( ومٛمٕمٜم٤مه: يدًُمؽ وَ ٧ُمُّ َيْٗمُركأي: سُمْٖمض اًمرضمؾ زوضمَتف، أو سُمْٖمْمٝم٤م إي٤مه- وأُم٤م )
(2)

- 

ٌ ٦ُم اًمًقداُ  ؿِمٗم٤مٌ  ُمـ يمؾ  د): ىمقًمف  ,2 ٤ممَ احل  ً  إٓ اًم
ٍ
(ا 

(3)
- 

                                      
 -(٧642صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

 »(: 56. ٧١ىم٤مل اًمٜمقوي ذم: ذح ُمًٚمؿ ) (2)
ِ
َٖم٦ِم وَمِريَمُف سمَِٙمْنِ اًمرا  يٗمريمف سمٗمتحٝم٤م  َيْٗمَرُك سمَِٗمْتِح اًْمَٞم٤م   سَمْٞمٜمَُٝماَم ىَم٤مَل َأْهُؾ اًمٚمُّ

ِ
 َوإؾِْمَٙم٤مِن اًْمَٗم٤م 

ِ
ا  َواًمر 

ٌُْٖمُض   اًْم
ِ
ا   َوإؾِْمَٙم٤مِن اًمر 

ِ
 -شإَِذا َأبَْٖمَْمُف َواًْمَٗمْرُك سمَِٗمْتِح اًْمَٗم٤م 

 -(22٧5(، صحٞمح ُمًٚمؿ )5466، 546١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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٤مم  َيْمٌِٓمقٟمف: )  ً ؿُّ  ( سمتِمديد اعمٞمؿ؛ فمٜم ٤م ُمٜمٝمؿ أنإٓ اًم  ً َد ا٤م: ُم٤م ومٞمف اًم ، شُمـ ُم٤مدة س م م»اعمُرا

قاب ٗم٦ُم اعمٞمؿ، أي:  واًمّم  ٤ممَ )ومٞمٝم٤م أهن٤م خمٗم   ً ، وإًمُػ ومٞمٝم٤م ُمٜم٘مٚم٦ٌٌم شُمـ ُم٤مدة س و م»وهق: اعمقت  (إٓ اًم

 قمـ واٍو-

تٙمِٛمَؾ رزىَمٝم٤م؛ وم٤مشم ٘مقإن  رُ ): ا ىمقًمف 1 ًْ ٤م ًمـ متقَت طمتك شَم ًً ا اهلل، وَح اًمُ٘مُدِس َٟمَٗم٨َم ذم ُرْوقمل؛ أن َٟمْٗم

(وَأْوِٚمقا ذم اًمٓم َٚم٥م
(1)

- 

(؛ ذم ُرْوقملَيْمٌِٓمقَٟمف: )ذم َرْوقمل( سمٗمتح اًمرا ، وهق وٌٌط ُمٗمًٌد ًمٚمٛمٕمٜمك، واًمّمقاب: وؿُّ اًمرا  )

ـُ واًمٕمَ  ه ْوع هق اًم٘مٚم٥ُم واًمٜمْٗمُس واًمذ  د: أن ُروَح اًمُ٘مُدس ٘مُؾ- وٕن اًمرُّ َٟمَٗم٨َم، أي  ,وهق ضمؼميُؾ ,اعمرا

ف سم٤مُٕمر اعمذيمقر- ذم ىمٚم٥م اًمٜمٌل   ,َوطْمًٞم٤م وإل٤مًُم٤م,ٟمٗمَخ  ًِ  وٟمْٗم

ٍد هٜم٤م- ْوع سم٤مًمٗمتح ومٝمق: اًمَٗمَزُع واخلَقُف، وهق همػُم ُمرا  وأُم٤م اًمر 

 ): ىمقًمف  , 6
ِ
ـْ مُحِْر اًمٜم َٕمؿِ واطِمًدا ظَم  ، َْٕن هَيِْدَي اهلُل سمَِؽ رضُماًل وَمَقاَّلل  (ػٌم ًَمَؽ ُِم

(2)
- 

ٝمؿ أهن٤م وُع ٟمِْٕمَٛم٦م، واًمّمقاب ) ِ ( سمٗمتح اًمٜمقن، وهق وٌع اًمٜم َٕمؿَيْمٌِٓمقَٟمف: )اًمٜم َٕمؿ( سمٙمن اًمٜمقن؛ ًمتقمهُّ

د  ٦م، واعمرا ٌََ٘مر واًمَٖمٜمَؿ، وأيمثُر ُم٤م ُيٓمَٚمؼ قمغم اعسمِِؾ ظم٤مص  ٓ واطمَد ًمف ُمـ ًمٗمٔمِف، ُيٓمَٚمؼ قمغم و٤مقم٦م اعسمِِؾ واًم

ئُٛمٝم٤م وظِمٞم٤مُره٤م، وذم اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم: سمُحٛمْ  شوهق َُمَثٌؾ ذم يمؾ  ٟمٗمٞمس»ر اًمٜم َٕمؿ: يمرا
(3)

 -ـها 

(، وأن٧م دَمَٕمُؾ احلَْزَن إذا ؿمئ٧َم ؾَمْٝماًل اًمٚمُٝمؿ  ٓ ؾَمْٝمَؾ إٓ ُم٤م ضَمَٕمٚمتَُف ؾَمْٝماًل : )ىمقًمف  , 5
(4)

- 

د؛ ٕن احلََزن ، ومُٞمحٞمٚمقن اعمٕمٜمك قمـ وضمٝمف اعمر,سمٗمتح احل٤م  واًمزاي,يْمٌٓمقهن٤م: احلََزن  يم٤محلُْزن، ا

يمؾُّ أُمر ؿم٤م.  َوقْمر ُُمَتَّمٕم ٥م، وهق  :( سمًٙمقن اًمزاي، وُمٕمٜم٤مهاحلَْزنَ واًمّمقاب: ) ،وهق: الَؿُّ واًمَٖمؿُّ 

ـَ وارشَمَٗمع- ، وأصٚمف ُم٤م هَمُٚمَظ ُمـ إرض وظَمُِم ْٝمؾ اللم   ً  قمٙمُس اًم

(َُمْٓمُؾ اًمَٖمٜمل  فُمٚمؿٌ : )ىمقًمف  , 4
(5)

- 

                                      
 -(1666(، وصححف إًم٤ٌم  ذم: صحٞمح اجل٤مُمع اًمّمٖمػم )262٧، ٧٧6٧ؿمٕم٥م اعيامن ) (٧)

 -(26١4(، صحٞمح ُمًٚمؿ )2262صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 -(٧5١اعمّم٤ٌمح اعمٜمػم ذم همري٥م اًمنمح اًمٙمٌػم )ص  (1)

 -(2664(، وصحح إؾمٜم٤مده إرٟم١موط ذم خترجيف ٓسمـ طم٤ٌمن، وصححف إًم٤ٌم  ذم: اًمّمحٞمح٦م )2١6صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن ) (6)

 -(٧546(، صحٞمح ُمًٚمؿ )226١ح اًمٌخ٤مري )صحٞم (5)



1203  

  

، وهق شم٠مضمٞمُؾ َُمققِمد اًمَقوم٤م  سم٤محلؼ  ,سمٗمتح اعمٞمؿ, (َُمْٓمؾ)، واًمّمقاب: ,ؿسمْمؿ اعمٞم,ُُمْٓمؾ  :ي٘مقًمقن

ة سمٕمد ُأظمرى-  وشَمًقيُٗمف ُمر 

(ٓ ُرىْمٞم٦ََم إٓ  ُِمـ قَملٍم أو مُح٦َم: )ىمقًمف  , ١
(1)

- 

رة اجلًؿ ُمـ ,سمتِمديد اعمٞمؿ,يْمٌٓمقهن٤م: مُح ٦م  ك سمٛمٕمٜمًك واطمد، وهق ارشمٗم٤مُع طمرا ٦ُم واحلُٛم  ، واحلُٛم 

َد هٜم٤م، واًمّمقاُب ومٞمٝم٤م ختٗمٞمُػ اعمٞمؿ، َُمَرٍض وقِمٚم   ح  :ُمـ ُم٤مدة, (مُح٦َم)٦م )ُمـ ُم٤مدة ح م م(، وًمٞمس هذا اعمرا

ع-,م ي ًَ ُع، وشُمٓمَٚمؼ أجًْم٤م قمغم اعسْمَرة اًمتل ا٤م ُيٚمَدغ وُيٚم ًَ  ، وهل: ؾَمؿُّ يمؾ  ُم٤م َيٚمَدُغ وَيٚم

ٕمٞمػ: )ىمقًمف  , 6 ـَ اعم١مُمـ اًمْم  ـُ اًمَ٘مقيُّ ظمػٌم وأطم٥مُّ إمم اهلل ُم ، وذم يُمؾ  ظمػٌم، اطمِرْص قمغم ُم٤م اعم١مُم

ـْ سم٤مهلل وٓ شَمْٕمِجز (--يٜمَٗمُٕمؽ، واؾمتِٕم
(2)

- 

ح يمت٥م ,سمٗمتح اجلٞمؿ, زشَمْٕمجَ : يْمٌٓمقن اًمٗمٕمؾ ا ، وهق ظمٓم٠ٌم خم٤مًمٌػ ح٤م ٟمص  قمٚمٞمف همػُم إُم٤مم ُمـ ُذ 

ٕمُػ واٟم٘مٓم٤مُع  (قَمَجزَ )ُمـ أهن٤م سمٙمن اجلٞمؿ؛ ٕن اًمٗمٕمَؾ اًمًٜم ٦م؛  احلٞمَٚم٦م دوَن هٜم٤م ُمـ اًمَٕمْجز اًمذي هق اًمْم 

َب، ومٝمق ذم اعمْم٤مرع ُمٙمًقر اجلٞمؿ )  (-شمٕمِجزإُمر، ومٝمق سمقزن َضَ

ْت قَمِجٞمَزشُمُف، وهل ُم١مظّمر اعٟم٤ًمن، وإيمثر اؾمتٕمامل٤م  ,ُمـ وزن وَمِرَح ,َجُز وأُم٤م قَمِجَز َيٕمْ  ومٛمٕمٜم٤مه يمؼُمَ

ة، ومٞم٘م٤مل قَمِجَزْت أي قمُٔمٛم٧ْم قمجٞمَزهُت٤م-  ًمٚمٛمرأ

ِجًدا: )ىمقًمف  , 2 ًْ  َُم
ِ
ـْ سَمٜمك هلل ٌَٞمِْْمٝم٤م، سَمٜمك اهلُل ًمف سمٞمًت٤م ذم اجلٜم ٦مَُم

(، وًمق يمَٛمْٗمَحص ىَمٓم٤مٍة ًمِ
(3)

- 

قاب أهن٤م سمٗمتح اعمٞمؿ ُِمْٗمَٕمؾ :قمغم وزن اؾمؿ أًم٦م، ,سمٙمن اعمٞمؿ, َيْمٌٓمقهن٤م: ُِمْٗمَحص ، واًمّم 

: وَمَحَص، وُمْم٤مرقُمف: َيٗمَحُص ؛ ٕهن٤م اؾمُؿ ُمٙم٤مٍن ُمـ اًمٗمٕمؾ اًمثالصمَُمْٗمَٕمؾ :(، سمقزنَُمْٗمَحص) ُمٗمتقح ,ل 

 ، وُم٤م يم٤من يمذًمَؽ وم٢من اؾمؿ اعمٙم٤من ُمٜمف ُيّم٤مُغ قمغم وزن َُمْٗمَٕمؾ-,لم، وهق احل٤م  هٜم٤ماًمٕم

 خلّمتف وهّذسمتف ُمـ سمح٨م ًما: أجٛمـ سمـ أمحد ذواًمٖمٜمك

                                      
 -(22١صحٞمح ُمًٚمؿ ) (٧)

 (-2446صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)

 (، وىم٤مل إرٟم١موط: صحٞمح ًمٖمػمه-2٧54ُمًٜمد أمحد ) (1)
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 [شمتٛم٦م] ض سمف قمغم ُمـ ومٝمذا ٓ  ؛أوضمف اًمٚمٖم٦م واؾمٕم٦م ويمثػمة ُم٤م أورده سمٕمض اعظمقة ُمـ أن ُيٕمؽَمَ

ا ُم٤م يٙمقن ومٞمٝم٤م ًمٖم٤مت، وًمٙمـ ٛم٦م اًمقاطمدة يمثػمً واًمٙمٚم ،وإوضمف يمثػمة ،وم٤مًمٚمٖم٦م واؾمٕم٦م ؛يْمٌط إًمٗم٤مظ

 اًمذي هيٛمؽ أن شمث٧ٌم أن اًمقضمف اًمذي شمٜمٓمؼ سمف اًمٚمٗمظ صحٞمح-

ومٛمٜمٝم٤م ُم٤م جُيزم سمخٓم٠م  ؛هذه اًمتّمحٞمح٤مت اًمتل ٟمقرده٤م ويقرده٤م اًمٕمٚمام  ًمٞم٧ًم قمغم درضم٦م واطمدةصمؿ 

سمف يمذا، وُمٜمٝم٤م ُم٤م يرضمح شمرضمٞمح٤م ومٞم٘م٤مل ومٞمف: إصقب يمذا،  أو إصح أو ُم٘م٤مسمٚمف وي٘م٤مل ذم ُمثٚمف صقا

 ومٞمف وضمٝم٤من أو أوضمف هل يمٞم٧م ويمٞم٧م- :اًمّمحٞمح يمذا، وُمٜمٝم٤م ُم٤م ي٘م٤مل

ًٓ  ٤مُمقصّم٘مً  ٤مويٙمٗمل ُمـ وم٤مئدة هذا اعمقوقع أن يٕمرف اًمٓم٤مًم٥م ًمٚمٗمظ وٌٓمً  قمـ يمت٥م اًمٕمٚمام   ُمٜم٘مق

 واهلل اعمقومؼ ،اًمْم٤مسمٓملم ومٞمًتٞم٘مٜمف وإن ُوضِمد همػمه

 وه٤م يٜمٌف قمٚمٞمف أجْم٤م:

(ؾِمٞمُػ اًمٌحر) ,
(1)

ٜمؼم، وشمٙمرر ذم ُمقاوع ُمـ اًمًػمة، وهق سمٙمن اًمًلم، وُمٕمٜم٤مه ضم٤م  ذم طمدي٨م اًمٕم 

 ؾم٤مطمؾ اًمٌحر، وًمٞمس هق سمٗمتح اًمًلم يم٤مًمًالح اعمٕمروف-

(ىِمٞمدُ ) ,
(2)

 ُرُمٍح، أو ىِمٞمد أنٛمٚم٦م، وٟمحقمه٤م، هق سمٙمن اًم٘م٤مف سمٛمٕمٜمك ىَمدر يمذا- 

َٕمر طمرٍب ) , ًْ يم٤من ًمف ًمق )أو  (ُمًٕمر طمرب ًمق يم٤من ًمف أطمد) :ضم٤م ت ذم طمدي٨م أيب سمّمػم اعمِمٝمقر (ُِم

(رضم٤مل
(3)

ٕم٤مُر ُم٤م ، ,عمٞمؿ صمؿ ؾمٙمقن اًمًلم صمؿ ومتح اًمٕملمسمٙمن ا,وهق سمّمٞمٖم٦م اؾمؿ أًم٦م  ، ًْ
ِ
َٕمُر واعم ًْ

ِ
واعم

  ٛمك سمف اًمٜم٤مر ُمـ قمقٍد وٟمحقه-

ِٕمر  ًْ ُمـ ؾَمَٕمَر اًمٜم٤مَر واحلرَب، وىمد يٙمقن ًمف وضمف، وًمٙمـ  ,سمّمٞمٖم٦م اؾمؿ اًمٗم٤مقمؾ,ويمثػمون يٜمٓم٘مقٟمف ُُم

  ذم اًمنموح، يمام ذم اًمٗمتح وقمقن اعمٕمٌقد وىمٌٚمٝمؿ قمٜمد اخلٓم٤ميبُم٤م ىمدُمُتف هق ُم٤م ٟمّص قمٚمٞمف اًمٕمٚمام
(4)

- 

  

                                      
 (-٧215(، صحٞمح ُمًٚمؿ )2١1٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-٧4٧2(، صحٞمح ُمًٚمؿ )2١24صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-222. ٧(، وًمٗمظ: )-- ًمف رضم٤مل( ذيمره اًمدارىمٓمٜمل ذم: اعم١مشمٚمػ واعمختٚمػ )2١1٧ًمٗمظ )ًمق يم٤من ًمف أطمد( ذم: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 (-1٧2. ١(، قمقن اعمٕمٌقد )15١. 5اٟمٔمر: ومتح اًم٤ٌمري ) (6)
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 ٌٛ ألضُ ػٍٝ اهلل ألثغٖ ۞

ضم٤مًم٧م سمخ٤مـمري ذيمري٤مت، وعمٕم٧ْم ذم ؾمام  خمٞمٚمتل  شُم٤م سمٕمد هزيٛم٦م أُمريٙم٤م»ٜمدُم٤م يمت٧ٌُم ُم٘م٤مًم٦م قم

ومتذيمرت يمٚمٛم٦م ؿمٞمخٜم٤م احلٌٞم٥م وأظمٞمٜم٤م اًمٙمٌػم،  ؛ٗم٧م سمقضمدا  هقاشمػ ُمـ رؾمٞمس اًمقوم٤م سمقار.، وهت

ـْ أطمٞم٤م اهلل قمغم أجدهيؿ اجلٞمؾًّٞمد اًمِمٝمؿ اًمٜمٌٞمؾ، واًمزقمٞمؿ اعؾمالُمل اًمٕمٔمٞمؿ، ومخر إُم٦م وأطمد اًم  :َُم

اريـ ُم٘م٤مُمف ورومع ذم وٟمٍمه وأدام قمّزه، وأقمغم ذم اًمد η شأيب قمٌد اهلل أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن»اًمِمٞمخ 

 -- وشمذيمرُت ىمًٛمف اًمذي أىمًٛمف قمغم أؾمامع اًمٕم٤معملم: أظمريـ ذيمره

اًمذي رومع اًمًام  سمال قمٛمد، ًمـ شمٜمٕمؿ أُمريٙم٤م وٓ ُمـ يٕمٞمش ذم أُمريٙم٤م سم٤مُٕمـ  أىمًؿ سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ»

 -شذم ومٚمًٓملم وىمٌؾ أن خترج وٞمع اجلٞمقش اًمٙم٤مومرة ُمـ أرض حمٛمد  ٤مىمٌؾ أن ٟمٕمٞمِمف واىمٕمً 

هُ ) :أرضمق أن يٙمقن هذا ه٤م ىم٤مل ٟمٌّٞمٜم٤م  :وم٘مٚم٧ُم  ـْ ًمق أىمًؿ قمغم اهلل ٕبر  (إن ُمـ قم٤ٌمد اهلل َُم
(1)

- 

أُمريٙم٤م ًم٤ٌمَس اخلقف سمٕمد إُمـ، واجلقِع سمٕمد اًمِمٌع، واًمذًم٦ِم سمٕمد  ,ضمّٚم٧م ىمدرشمف, وأن يذيؼ اهلل

اًمٕمّز، ويًتٛمّر ذًمؽ ا٤م طمتك خترج ُمـ أرض اعؾمالم ظم٤مئ٦ٌم ُمٜمٙمنة، وطمتك يذو. اعمًٚمٛمقن اًمٜمٍم 

 وإُمـ واًمٕمز ذم أوـم٤مهنؿ-!

فمٜمّف ذم رسّمف، ٕبّرُه  ٤مطمًٜمً وُمٕمٜمك احلدي٨م: ًمق أىمًَؿ هذا اًمٕمٌُد اعمقصقُف قمغم ر  أنف يٙمقُن وي٘مُع، 

ٛمف، وأوىمع  اهلُل، أي ٕبر  اهلُل  ًَ ُم٦ًم ًمف، ومال  ٜمثف وٓ خُيّٞمٌف- ,سمٚمٓمٗمف,ىم ده، يمرا  إُمَر قمغم ُمرا

وهق قمّؿ  وُمـ ُمقارد هذا احلدي٨م أي اًم٘مّمص واعمقاـمـ اًمتل ورد ومٞمٝم٤م، ىمّم٦م أنس اسمـ اًمٜمي 

ذم أطمد اًمتل  ٗمٔمٝم٤م يمؾ أطم٤ٌمب اجلٝم٤مد،  ، وهق ص٤مطم٥م اًم٘مّم٦م اًمِمٝمػمةأنس سمـ ُم٤مًمؽ ظم٤مدم اًمٜمٌل 

ـِ اهلُل أؿمٝمد  ىمت٤مل »اًمذي ىم٤مل:  ـّ اهلُل ُم٤م أصٜمعهم٧ٌم قمـ وىمٕم٦م سمدٍر، وًمئ  ٤مواهً  :-- وىم٤ملاعمنميملم ًمػمَي

صٜمع-- ىم٤مل أنس سمـ  ًمريح اجلٜم٦م إ  ٕضمد ر ٝم٤م دون أطمد، ىم٤مل ؾمٕمٌد: ومام اؾمتٓمٕم٧ُم ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م

وؾمٌٕملم أو سمْمٕم٤م وصمامٟملم ضسم٦م سمًٞمػ أو ـمٕمٜم٦م سمرُمح أو رُمٞم٦م  ومقضمدٟم٤م سمف سمْمٕم٤م :,اسمـ أظمٞمف,ُم٤مًمؽ 

 ٻ ٻ ٱ ژسمًٝمؿ ومام قمرومتف إٓ أظمتف سمٌٜم٤مٟمف، ىم٤مل: يمٜم٤م ُٟمرى أن هذه أي٦م ٟمزًم٧م ومٞمف وذم أؿم٤ٌمهف: 

شأي٦م  [21إطمزاب: ] ژ پپ پ پ ٻ ٻ
(2)

- 

سَمٞم ع سمٜم٧م اًمٜمي هذا أنس سمـ اًمٜمي قمٜمده أظم ُمرًة ، ,ًمؽشمٙمقن قمٛم٦م أنس سمـ ُم٤م,٧ٌم اؾمٛمٝم٤م اًمرُّ

إطمدى اًمًٜملّْم ,ومٙمنت صمٜمّٞم٦م -- اهن٤م، يمام  ّمؾ سملم اًمٜم٤مس أطمٞم٤مٟم٤م٧م ُمع سمٕمض سمٜم٤مِت ضمػمشمٕم٤مريمَ 

                                      
 (-٧4١5(، صحٞمح ُمًٚمؿ )26١4صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-26١5صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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 ومج٤م  أهٚمٝم٤م إمم اًمٜمٌّل ، ,أي إطمدى سمٜم٤مهتؿ, ضم٤مري٦ٍم ُمٜمٝمؿ ,دُمتلم اًمٓمقيٚمتلم ذم ُم٘مّدم يمؾ ومّؽ اعم٘م

 ؿم٤ميملم ـم٤مًمٌلم اًم٘مّم٤مص-

 سم٤مًم٘مّم٤مص؛ شُمٙمَنُ صمٜمّٞم٦م اًمرسمّٞمع- ومحٙمؿ اًمٜمٌّل 

واًمذي سمٕمثؽ »سم٤مًم٘مّم٤مص وم٘م٤مل:    أظمقه٤م هذا أنس سمـ اًمٜمي سمٕمدُم٤م ؾمٛمع طمٙمؿ اًمٜمٌل ومج٤م

 -!شسم٤محلّؼ ٓ شمٙمَن صمٜمّٞم٦م اًمرسمّٞمع

 !--(يمت٤مب اهلل، اًم٘مّم٤مص): ومٙمرر قمٚمٞمف اًمٜمٌّل 

 -!شٓ واهلل، ٓ شمٙمَنُ صمٜمّٞم٦م اًمرسمّٞمع»ومٙمرر قمٚمٞمف: 

دي٦م اجلرح وهق ,قن سم٤مْٕرِش طم٘مٝمؿ ذم اًم٘مّم٤مص ويرووم٢مذا سم٠مهؾ شمٚمؽ اعمرأة ومج٠مًة يتٜم٤مزًمقن قمـ 

ـّ هٜم٤م  -,اًمً

ـْ ًمق أىمًَؿ قمغم اهلل ٕبّره): ومٝمٜم٤م ىم٤مل اًمٜمٌل  (إن ُمـ قم٤ٌمد اهلل َُم
(1)

- 

 --وٟمحـ واهلل ٟمرضمق أن يؼّم اهلل ىمًؿ قمٌده أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن

 --وٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم أن يِمٗمل صدورٟم٤م وصدره ُمـ أُمريٙم٤م وأوًمٞم٤مئٝم٤م

٘مّر سمف أقمٞمٜمٜم٤م وأقملم اعمًتْمٕمٗملم ُمـ اعمًٚمٛملم ذم يمؾ ُم٤م شم وأن يريٜم٤م ُمـ ٟمٍمه وًمٓمٗمف وومَرضمف 

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم-، - مُملم-ُمٙم٤من

 

  

                                      
 (-٧4١5(، صحٞمح ُمًٚمؿ )64٧٧، 65١١، 2١١1صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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 --!!ِٛسز يًڀٛاغٝت ايشٜٔ وهُٕٛ ب٬ر إغًٌُ ۞

راهت٤م ,سم٘مدرة ىم٤مدر,ه١مٓ  احلٙم٤مم اًمذيـ  وؾم٤مُمقه٤م اخلًػ  ،شمًٚمٓمقا قمغم رىم٤مب ؿمٕمقب أُمتٜم٤م وُم٘مد 

وهؿ أُم٤مم إقمدا  ٟمٕم٤مُم٤مت وومراخ  ،واؾمت٠مؾمدوا ذم ؾم٤مطم٤مهت٤مواؾمتٜمنوا  ،واؾمؽمضمٚمقا قمغم وٕمٗم٤مئٝم٤م

ٟم٤مت اعمحؽمُم٦م قمـ أن أؿمٌٝمٝمؿ ا٤م ،وٟمٕم٤مج إن ؿمئ٧م ًمٙمـ ٓ أضمد ذم ىم٤مُمقد  ،ُمع أ  أيمرم يمؾ هذه احلٞمقا

 !!ُم٤م أقمؼم سمف قمـ ضمٌٜمٝمؿ وظمقرهؿ وطم٘م٤مرهتؿ ذم أنٗمًٝمؿ واؾمتئ٤ًمدهؿ قمغم إُم٦م اعمًٙمٞمٜم٦م ُمع ذًمؽ

وشم١مهٚمٝمؿ ًمٚم٘مٞم٤مدة  ،ويٗمقىمقن ا٤م أىمراهنؿ ،٦م يتٛمٞمزون ا٤م قمـ همػمهؿه١مٓ  احلٙم٤مم أيُّ صٗم٤مٍت ذاشمٞم

ٟمام ُمٚمٙمقا إُم٦م قمغم طملم همٗمٚم٦م ُمـ أُمره٤م وأتٞمح٧م لؿ ومرص ُمـ ومٚمت٤مت اًمزُم٤من اىمتٜمّمقه٤م إ ؟؟؟واًمًٞم٤مدة

ة  !!وإٓ وم٤مًمٖم٤مًمٌٞم٦م ُمٜمٝمؿ قمٛمال  ُمٜمّمقسمقن ُمـ ىمٌؾ أؾمٞم٤مدهؿ اًمٌٞمض ،قمغم أطمًـ اًمت٘مديرات ،سمٌٕمض اجلرأ

ًمق اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ متًٙمف شمٕمٓمٞمف يمٗملم  --!وٓ قمٚمؿ وٓ أدب ،وٓ ديـ ،يمرم وٓ ؿمج٤مقم٦م ٓ ،أؿم٤ٌمه رضم٤مل

  -وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمدومٕمٝم٤م سم٠مىمداره --وًمٙمـ هذه أىمدار اهلل !!يتؼمأ ُمـ ٟمٗمًف

 اٟمٔمروا هذا اًم٘مذاذم سمامذا ظمرج قمٚمٞمٜم٤م ذم مظمر ظمرضم٤مشمف:

ذيمرت ويم٤مًم٦م إن٤ٌم  اًمٚمٞمٌٞم٦م أُمس اًمثالصم٤م  أن : ي٤م سمقاؿمٜمٓمـًمٞمٌٞم٤م شمٕملم ُمٚمٙم٦م و٤مل أُمػميمٞم٦م ىمٜمّمال ومخر

اجلامهػمي٦م اًمٚمٞمٌٞم٦م قمٞمٜم٧م ُمٚمٙم٦م و٤مل أُمػميمٞم٦م ىمٜمّمال ومخري٤م ل٤م ذم واؿمٜمٓمـ، سمٕمٞمد إقمالن اًمرئٞمس إُمػميمل 

سمٚمس عمدة ؾمٜم٦م إو٤مومٞم٦م ٧264ضمقرج سمقش دمديد اًمٕم٘مقسم٤مت آىمتّم٤مدي٦م اعمتخذة قم٤مم    -ود ـمرا

٤ًم  إطمد ذم طمٗمؾ رؾمٛمل سمٓمراسمٚمس طميه إُملم اعم٤ًمقمد ًمٚمث٘م٤موم٦م وىم٤مًم٧م اًمقيم٤مًم٦م إن ذًمؽ شمؿ ُم

واعقمالم سم٤مًمٚمجٜم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م ًمالشمّم٤مل اخل٤مرضمل واًمتٕم٤مون اًمدوزم، وقمدد ُمـ أقمْم٤م  اًمٌٕمث٤مت 

وطمّمٚم٧م شمٞم٤ًم زٟمديؽ  ،ُمراؾمكم ويم٤مٓت إن٤ٌم  واًمّمحٗمٞملماًمًٞم٤مؾمٞم٦م اعمٕمتٛمديـ ًمدى ًمٞمٌٞم٤م وقمدد ُمـ 

سمٚمس قمغم  2١١2و٤مل اعٟمؽمٟم٧م أواظمر أيمتقسمر. شمنميـ إول  اًمتل شمٜم٤موم٧ًم قمغم ًم٘م٥م ُمٚمٙم٦م ذم ـمرا

  -اجلٜمًٞم٦م اًمٚمٞمٌٞم٦م، ظمالل احلٗمؾ اًمذي أىمٞمؿ ذم أطمد اًمٗمٜم٤مد. اًمٗمخٛم٦م سم٤مًمٕم٤مصٛم٦م اًمٚمٞمٌٞم٦م

شمٕمٞملم زٟمديؽ ُمـ ىمٌؾ احلٙمقُم٦م اًمٚمٞمٌٞم٦م ٓ » وىم٤مل اعم١ًمول سم٤مخل٤مرضمٞم٦م اًمٚمٞمٌٞم٦م طمًقٟم٦م اًمِم٤موش إن

وأو٤مف أن شمٞم٤ًم زٟمديؽ اًمتل شمٕمٞمش ذم اًمقٓي٤مت اعمتحدة  -شسمٚمقُم٤مؾمٞم٦ماًمٌٚمديـ ي٘مٞمامن قمالىم٤مت ديٕمٜمل أن 

شيومخر» ًمـ شمِمٖمؾ ُمٙمت٤ٌم هٜم٤مك ٕن ًم٘مٌٝم٤م
(1)

- 
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 اٱع٬ّ ٗ أَضٜها ٚايػضب بعز اؿارٟ عؾض َٔ عبتُدل ۞

وقمٛمٚمٞم٤مت احل٤مدي قمنم ُمـ ؾمٌتٛمؼم طمدث  ،احل٤مدي قمنم ُمـ ؾمٌتٛمؼم يقم وم٤مصؾ ذم اًمت٤مريخ احلدي٨م

وىمروٟم٤م سملم  ،ُمٜمٝم٤م اًمٕم٤مدل وُمٜمٝم٤م اًم٘م٤مؾمط ،واًمٜم٤مس ذم شم٘مقيٛمف قمغم ُمذاه٥م ،ٗمٕمؾهمػم جمرى اًمت٤مريخ سم٤مًم

وم٢مٟمٜم٤م ٟمح٥م أن ٟمٜمٔمر  ،وسمٖمّض اًمٜمٔمر قمـ شم٘مقيٛمٜم٤م وٟمٔمرشمٜم٤م ًمتٚمؽ إطمداث ُمـ طمٞم٨م إصؾ --ذًمؽ يمثػما 

 -ذم أثر احلدث قمغم دقمقة اعؾمالم ذم أُمريٙم٤م سمخ٤مص٦م وسمالد اًمٖمرب سمٕم٤مُم٦م

هؾ  ؟هؾ ٟمت٩م قمٜمف ومتح ذم اًم٘مٚمقب ؟ىمقة اًمدقمقة اعؾمالُمٞم٦م هؾ ؾم٤مهؿ ذم ؟٤مهؾ يم٤من إثر إجي٤مسمٞمً 

وُم٤م  ؟وُم٤م هل شمٚمؽ أصم٤مر ؟أو هؾ يم٤من ًمف مصم٤مر ؾمٞمئ٦م قمغم دقمقة اعؾمالم ؟ؾم٤مهؿ ذم شمّمحٞمح اعم٤ًمر

 ؟اعم٘م٤مرٟم٦م واعمٗم٤موٚم٦م سملم اعجي٤مسمٞم٤مت واًمًٚمٌٞم٤مت ًمتٚمؽ إطمداث

ن٤م اًمٙمثػم قمـ ازدي٤مد اعىم٤ٌمل قمغم اعؾمالم ذم ؾمٌتٛمؼم  ٧٧أُمريٙم٤م واًمٖمرب سمٕمد  وٟمحـ ىمد ؾمٛمٕمٜم٤م وىمرأ

يمام ؾمٛمٕمٜم٤م قمـ اعمْم٤مي٘م٤مت وُمقضم٤مت اًمٕمدا  وآسمتال ات  ،أجْم٤م ٤موىمرا ًة واقمتٜم٤مىمً  ٤مودراؾم٦ًم وسمحثً  شمٕمّٚماًم 

 -وهمػمه٤م

لؿ ُم٤ًممه٦م ذم اًمدقمقة  ،إظمقة ًمٜم٤م يٙمتٌقن ُمٕمٜم٤م يٕمٞمِمقن ذم أُمريٙم٤م وسمالد اًمٖمرب شاعمٜمتدى»وذم هذا 

ومٜمح٥م أن  ،اعمًٚمٛملم وُمٕمروم٦م سم٤مًمٖمرب وأهٚمف وقمالىمتف سم٤مًمديـ وُمٕمروم٦م سم٠موو٤مع اعؾمالم هٜم٤مك وأطمقال

 -ٟمًٛمع رأهيؿ وشم٘مٞمٞمٛمٝمؿ وٟمًتٜمػم سمام يرصدوٟمف ُمـ مصم٤مر وٟمت٤مئ٩م

آىمتّم٤مر قمغم صٚم٥م  وًمٞمتحر   ،: اًمرضم٤م  َُمـ أطم٥م أن يِم٤مرك ومٚمٞمقضِمز ىمدر اعُمٙم٤منُمالطمٔم٦م

 -سمٕمده شدقمقة اعؾمالم»صم٤مر احلدث وووع ماعمقوقع أي 

 -وضمزايمؿ اهلل ظمػما 

 -وأن يٚمٝمٛمٜم٤م رؿمدٟم٤م ويقوم٘مٜم٤م ًمٓم٤مقمتف ،٠ًمل اهلل أن يٗمتح قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمٞمٙمؿٟم

  -مُملم --وٟم٠ًمل اهلل أن يٕمّز اعؾمالم واعمًٚمٛملم ويذل اًمنمك واعمنميملم وؾم٤مئر أقمدا  اًمديـ
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ًِّ --ٌؼٍّبء ٚاٌضػبح ٚاٌغٛعٜ اٌّنٍٛثخا ۞   لق١خ ٌٍزأ

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 قل اهلل وقمغم مخف صحٌف وُمـ وآه:احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾم

قًمف شمٕمٚمٞمام أُمر اهلل ا٤م رؾم ،وؾمٜم٦م يمريٛم٦م ُمـ ؾمٜمـ اعمّمٓمٗمك  ،اًمِمقرى ظمٚمؼ إؾمالُمل أصٞمؾ رومٞمع

واشمٗمؼ قم٘مال  إُمؿ ىمديٛمٝم٤م وطمديثٝم٤م قمغم أمهٞمتٝم٤م واحل٨م قمٚمٞمٝم٤م واًمٕمٛمؾ  ،٤م وومْمٞمٚمتٝم٤مُٕمتف وشمٜمٌٞمٝم٤م عمٙم٤مهن

 --ا٤م ٓ ؾمٞمام ًمٚمٛمٚمقك واًم٘م٤مدة وأوزم أُمقر اًمٜم٤مس

ذم اًمًقرة  ويٙمٗمل ذم سمٞم٤من ومْمٚمٝم٤م ُم٤م ورد ذم يمت٤مب اهلل ُمـ ضمٕمٚمٝم٤م صٗم٦م ًمٚمٛم١مُمٜملم ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ژ: ,وهذه اًمتًٛمٞم٦م هل أجْم٤م ُمٜمٌٝم٦م ًمنمومٝم٤م, شاًمِمقرى»اًمٙمريٛم٦م اعمًامة ا٤م 

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ

 --أي٤مت ]اًمِمقرى[  ژڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ڳ ڳ

واًمقصػ سم٤مجلٛمٚم٦م آؾمٛمٞم٦م يٗمٞمد  ،وٚم٦م اؾمٛمٞم٦م ضم٤مري٦م صٗم٦ًم ًمٚمذيـ مُمٜمقا  ژں ںژ: وم٘مقًمف شمٕم٤ممم

د هٜم٤م ُم٤م يٜمٌٖمل أن يٙمقن ،أن هذه اًمّمٗم٦م صم٤مسمت٦م لؿ ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمٝمؿ : وىمقًمف شمٕم٤ممم ًمٜمٌٞمف  ،واعمرا

 -[٧52]مل قمٛمران:  ژڤ ڦ ڦڦژ

ذم طمٞم٤مشمف صٗم٦م هٞمزة  ٤مٟم٧م اًمِمقرىسمؾ يم ،اًمٙمثػم ه٤م هق ُمٕمروف ُمِمٝمقر وذم اًمًٜم٦م ُمـ ومٕمٚمف وىمقًمف 

 -وقمغم هذا ُمْم٧م إضمٞم٤مل اًمٗم٤موٚم٦م ُمـ اًمّمح٤مسم٦م واًمت٤مسمٕملم لؿ سم٢مطم٤ًمن --ٝم٤م اعمالطمظئُ واوح٦م ٓخيٓمِ 

وؾمجٚمقا  ،وُمٕمٚمقم أن ًمٚمِمقرى أطمٙم٤مُم٤م ومداسم٤م سمحثٝم٤م اًمٕمٚمام  واًمٗم٘مٝم٤م  واحلٙمام  ذم يمتٌٝمؿ ودواويٜمٝمؿ

ئد واًمتج٤م  -رب واح ثرومٞمٝم٤م يمؾ ُم٤م يتٕمٚمؼ اذه اًمٗمْمٞمٚم٦م ُمـ اًمٗمقا

اًمٗمْمٞمٚم٦م )اًمِمقرى( سملم ُم٠ًمخ٦م أمهٞم٦م اًمتحكم اذه اًمّمٗم٦م  ,ًمٚمت٠مُمؾ واًمتٜمٌٞمف,واًمٖمرض هٜم٤م أن أـمرح 

 --قمٚمامئٜم٤م وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ واًمدقم٤مة إمم اهلل واعمرسملم ُمـ أهؾ اخلػم واًمّمالح واجلٝم٤مد

 وض يمذًمؽ(:)أو اعمٗمر ،وم٤ٌمقمت٤ٌمر أن اًمٕمٚمام  واًمدقم٤مة إمم اهلل شمٕم٤ممم هؿ اًم٘م٤مدة احل٘مٞم٘مٞمقن ًمألُم٦م

 ؟هؾ يتحغّم قمٚمامؤٟم٤م اذه اًمّمٗم٦م ويامرؾمقهن٤م سمِمٙمؾ صم٤مسم٧م وُمًتٛمر ومٞمام سمٞمٜمٝمؿ

ويمذًمؽ اًمدقم٤مة وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ هـ هؿ دون اًمٕمٚمام  اًمٙم٤ٌمر ًمٙمـ يِم٤مريمقن ذم اًمتقضمٞمف واًمؽمؿمٞمد عمًػمة 

 ؟أُمتٜم٤م وهنْم٦م ضمٞمٚمٜم٤م
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وقمغم  ،ًٞم٤مدوقمغم ُمًتقى إومٙم٤مر اًمٕمٛمٚمٞم٦م واًمٕمٛمؾ اًمدقمقى واًمٕمٛمؾ اًم ،قمغم ُمًتقى اًمٗمتقى

ًدا وو٤مقم٤مٍت  ،وهمػم ذًمؽ ،ُمًتقى اًمٌح٨م اًمٕمٚمٛمل  -أومرا

وهذه  --أو مل أقمرومف ،صمؿ ي٘مقل: مل أضمده ُمـ اًمٕمٚمام  يٌح٨م ذم ختري٩م طمدي٨م ُمثاًل  يمؿ رأجٜم٤م ُمـ قم٤مملٍ 

 -قم٤ٌمرة طمديثّٞم٦م ُمٕمرووم٦م قمٜمد اًمٕمٚمام  ول٤م ُمٕمٜم٤مه٤م اًمدىمٞمؼ

٤مشمػ ويتّمؾ سم٠مظمٞمف اًمٕم٤ممل أظمر اعمقضمقد وًمٙمـ هؾ يم٤من سم٢مُمٙم٤من هذا اًمٕم٤ممل أن يرومع ؾماّمقم٦م ال ،ٟمٕمؿ

ومٞمًتِمػمه ويًتٕملم سمف ًمٕمؾ أظم٤مه ىمد  ،سم٤ملٜمد أو اًمًٜمد أو ُمقريت٤مٟمٞم٤م أواعمٖمرب أو همػمه٤م ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم

 ؟!إن يم٤من احلدي٨م ه٤م يٜمٌٜمل قمٚمٞمف قمٛمؾ ُمٝمؿ ُمـ اًمٕم٤ٌمدات أو اعمٕم٤مُمالت ٓ ؾمٞمامقمثر قمغم احلدي٨م وقمرومف 

 -وهل ٟمٕمٛم٦م إن أطمًٜم٤م اؾمتٖمالل٤م ،ٟم٧م وشم٘مٜمٞم٦م اعمٕمٚمقُم٤مت اعمت٘مدُم٦موُم٤مذا ٟم٘مقل أن ذم قمٍم اعٟمؽم

وظم٤مص٦م ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٘مْم٤مي٤م إُم٦م اًمٕم٤مُم٦م واًم٘مْم٤مي٤م اعمّمػمي٦م أقمٜمل اًمًٞم٤مؾمٞم٦م  ،وذم جم٤مل اًمٗمتقى

وظمذ ُم٠ًمخ٦م اًمٖمزو إُمريٙمل  --؟هؾ ًمٚمِمقرى سمٞمٜمٜم٤م ُمٙم٤مهن٤م اًمقاضم٥م --آضمتامقمٞم٦م ُمٜمٝم٤م سمِمٙمؾ أظمّص 

 -اعمزُمع ًمٚمٕمرا. ُمث٤مٓ

: قمٜمدُم٤م أومتك سمٕمض اًمِمٞمقخ اًمٗمْمال  سمجقاز ىمتؾ ٟم٤ًم  قم٤ًميمر  ُمًتقى احلريم٤مت اجلٝم٤مدي٦م ُمثاًل وقمغم

ئر سم٤مضمتٝم٤مد ارشم ه ـْ  ،اًمٓمقاهمٞم٧م اعمرشمديـ وأـمٗم٤ملؿ ذم اجلزا هؾ سمذل ضمٝمده ىمٌؾ ذًمؽ ذم اًمتِم٤مور ُمع َُم

ٟمف ُمـ اًمٕمٚمام  واعمِم٤ميخ وـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ واجلامقم٤مت اًمتل ل٤م ُم١مؾم٤ًمت ًمٚمٌح٨م ا ًمنمقمل أُمٙمٜمف ُمـ إظمقا

وُمٕمٚمقم ظمٓمر هذه اعم٠ًمخ٦م وقمٔمؿ  ؟وقمرض قمٚمٞمٝمؿ رأجف ىمٌؾ أن يٜمنمه ًمٚمٕم٤مُم٦م ويٕمٚمٜمف ًمٚمٕم٤ممَلِ  ،واًمٗمتقى

 -وىمس قمغم ذًمؽ ؟ؿم٠مهن٤م

 -وىمس قمٚمٞمف ،وقمٜمدُم٤م يتٌٜمقن طمريم٦م ويدقمٛمقهن٤م ،وهٙمذا قمٜمدُم٤م ي٤ًمٟمد قمٚمامؤٟم٤م ودقم٤مشمٜم٤م ُمقىمٗم٤م

قه٤م وهل وؾم٤مئؾ ُمٝمٛم٦م ًمتٓمٌٞمؼ سم٤مًمت٠ميمٞمد أن٤م ٓ أىمّمد سم٤مًمِمقرى هٜم٤م اعم١مؾم٤ًمت يمٛمرايمز اًمٌحقث وٟمح

 ،اًمِمقرى وشمٗمٕمٚمٞمٝم٤م سملم أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمتك ختّٚمّم٧م ُمـ شمٕم٘مٞمدات اًمروشمٞمٜمٞم٦م اعمٗمرـم٦م وهمػمه٤م ُمـ اًمٕمٞمقب

وظمٚم٧ْم قمـ خم٤مًمٓم٦م أهؾ اًمزيغ واًمْمالل واًمٌدع وإهقا   ،وُمتك َصَٗم٧ْم ٕهؾ اخلػم واًمّمالح واجلٝم٤مد

 --ثػم ُمـ اًمٌالد اًمٞمقمؾ اخلػم ذم يموهق ُم٤م يّمٕم٥م أن يتؿ ٕه --وقمٛمال  اًمٓمقاهمٞم٧م

يتِم٤مور اًمٕم٤ممل واًمداقمٞم٦م  ،وًمٙمـ اًمذي أىمّمده هٜم٤م أن شمٙمقن اًمِمقرى صٗم٦ًم ُمالزُم٦م ًمٜم٤م ذم يمؾ أُمقرٟم٤م

ٟمف وًمٞمٙمثروا اًمتدارس ذم ُم٤ًمئؾ إُم٦م اًمتل هل ُمـ إُمقر اجل٤مُمٕم٦م اًمتل ٓ  ُمع ُمـ أُمٙمٜمف وىم٤مرسمف ُمـ إظمقا
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وًمٞمٕمتٛمد اًمداقمٞم٦م  ،قم٘مؾ واضمتٝم٤مد اًمٗمرد ذم اًمٖم٤مًم٥ميّمٚمح ومٞمٝم٤م اًمتٗمّرُد وٓ  ّمؾ آـمٛمئٜم٤من سم٢ميٙم٤مل٤م إمم 

ٟمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ  ـّ ًمف رأٌي أو اضمتٝم٤مد ذم ُم٠ًمخ٦م أن يٕمروف قمغم ُمـ أُمٙمـ ُمـ إظمقا واًمٕم٤ممل أنف ُمتك قم

زه ًمٚمٜم٤مس  -واًمت٘مقى واًمّمالح ويتِم٤مور ُمٕمٝمؿ ومٞمف ىمٌؾ إسمرا

 --وومؼ اهلل قمٚمام ٟم٤م ودقم٤مشمٜم٤م وىم٤مداشمٜم٤م إمم ُم٤م ومٞمف اخلػم واًمّمالح

 -- أن يٕمٗمق قمٜم٤م وقمـ ؾم٤مئر اعمًٚمٛملموٟم٠ًمل اهلل

 --ومرضم٤م قم٤مُم٤م ىمري٤ٌم وأن يٗمّرج قمٜم٤م وقمـ أُم٦م حمٛمد 

  -إٟمف وزّم محٞمد

حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف وُمـ  وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف ا واحلٛمد هلل أوٓ ومظمرً 

 -اًمديـ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم شمٌٕمٝمؿ
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 ١نٟػٍٝ والَ اٌغ١ز ِرّض اٌّشزبع اٌغٕم بٌدرؼ١ٍم ۞

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

وم٘مقٟمف قمٚمٞمٝم٤م،  وم٘مف قمٚمٞمٝم٤م اعمج٤مهدون وأؿمٞم٤م  ٓ يقا ذيمر اًمِمٞمخ أؿمٞم٤م  يمثػمة ذم يمالُمف، ومٞمٝم٤م أؿمٞم٤م  يقا

ويمذا همػمهؿ ُمـ اًمٜم٤مس سم٤مًمت٠ميمٞمد يقاوم٘مقٟمف ذم سمٕمض ه٤م ىم٤مل وٓ يقاوم٘مقٟمف ذم سمٕمض: ُمثؾ نذيره ُمـ 

ؾ ُمـ ًمّػ قمغم ام ، وىمقل يمٚمٛم٦م احلؼ، وًمٞمس يمإظمذ قمـ اعمج٤مهٞمؾ، وأُمره سم٤مًمتث٧ٌم واًمرضمقع إمم اًمٕمٚم

 هذا يمالم يمؾ اًمٜم٤مس ُمتٗم٘مقن قمٚمٞمف- ،وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ٟم٠مظمذ ُمٜمف وٟمتٌٕمف-- ؛رأؾمف قمامُم٦م

 

ذم أول اًمٙمالم ووؾمٓمف ومظمره وشمٌٞملم ُم٤م جي٥م لؿ  شوٓة إُمر»رر اًمِمٞمخ ُمرات قمديدة اًمثٜم٤م  قمغم يم

بدأ ذم ذًمؽ أو ،-- اًمخأهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦مقم٘مٞمدة وُمذه٥م  ُمـ اًمقٓ  واًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م وأن ذًمؽ ُمـ

 وأقم٤مد، ويٌدو أن ذًمؽ يم٤من صٚم٥َم ُمقوققمف-

طمتك ىم٤مل: اًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ ـمٕمـ ومٞمٜم٤م يٕمٜمل وٓة إُمر--! وًمٞمس هذا سمًديد، ومٚمامذا يرسمط ٟمٗمًف ويرسمط 

 اًمٕمٚمام  ا١مٓ  احلٙم٤مم؟ هذا همػم ؾمديد، سمؾ فم٤مهر اًمٌٓمالن وٓ  ت٤مج إمم إـم٤مًم٦م ذم رّده-

يمر اًمِمٞمخ اًمذيـ يٙمٗمرون احلٙم٤مم ذم آٟمؽمٟم٧م، ويًّٛمٛمقن أومٙم٤مر ؿم٤ٌمب إُم٦م يمذا ىم٤مل-! وسم٤معم٘م٤مسمؾ ذ

ًٓ  ؛ـمٞم٥م ٕهن٤م  ٤م، وصم٤مٟمٞمً إذا يم٤من يتٙمٚمؿ قمـ اًمًٕمقدي٦م، ومٝمذا اضمتٝم٤مده وًمٜمتج٤موز هذا ٕنٜم٤م ذم ُمٜمتداهؿ أو

الُمل ُم٠ًمخ٦م ىم٤مسمٚم٦م ًمالظمتالف قمٜمدي، وهل يمذًمؽ قمٜمد ؾم٤مئر و٤مقم٤مت اجلٝم٤مد اعمٕمرووم٦م ذم اًمٕم٤ممل اعؾم

قمغم طم٥ًم قمٚمٛمل: اًمذي يٙمّٗمر احلٙمقُم٦م ويرى ُمنموقمٞم٦م اخلروج قمٚمٞمٝم٤م  شاًم٘م٤مقمدة»وهمػم  شاًم٘م٤مقمدة»

٘مف، هذا اًمذي قمرومٜم٤مه قمٜمٝمؿ وُمت٠ميمدون ُمٜمف  ًّ وم٘مف ذم ذًمؽ، وٓ يٙمّٗمره وٓ يٌّدقمف وٓ يٗم يٕمذر ُمـ ٓ يقا

 ًمؽ ومٚمٞمس هق اعمٕمتٛمد واهلل أقمٚمؿ--، وُم٤م يقضمد ظمالَف ذاضمٞمدً 

! ىمٌؾ ُمدة يم٤من هٜم٤مك إظمقة ًمًٕمقدي٦م، وٟم٠ًمل اًمِمٞمخ قمـ سمرويز ُمنّمف ُمثاًل أىمقل: ًمٜمتج٤موز قمـ ا

سم٤ميمًت٤مٟمٞمقن ي٠ًمخقن قمـ طمٙمٛمف ويريدون أن جي٤مهدوه، أن٤م ؾم٠مطمٞمؾ اًم١ًمال إمم اًمِمٞمخ، ُم٤مذا ي٘مقل ًمٜم٤م ي٤م 

 صكم أو ُمقـمـ مسم٤مئف سمٕم٤ٌمرة أدّ.--وًمٜم٠ًمخف قمـ طمٙم٤مم ًمٞمٌٞم٤م، وشمقٟمس وُمقريت٤مٟمٞم٤م ُمقـمٜمف هق إ شمرى؟

  ٟمًٛمع رأي اًمِمٞمخ!ي٤م ري٧م واهلل

 
 

رده٤م ُمقرد اعمح٤مضم٦م وأو  [٧66اًمٜم٤ًم : ]ژ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ژوذيمر اًمِمٞمخ ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

يمؾ ُمـ يتٙمٚمؿ ذم  :غم طم٥ًم شمٕمٌػمه، وي٘مّمد واهلل أقمٚمؿقم شه١مٓ  اًمذيـ يتٙمٚمٛمقن»واعٟمٙم٤مر قمغم 
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٧ٌّماحلٙمقُم٦م، وضم سمف مت٤مم أي٦م ًمق أنّمػ وشمتث  !﴾ ڀ ڀ     پ ﴿ :قا

 

ِمٞمخ سمٙمقن اعظمقة سمٞمٕمقا سم٤مًمدراهؿ ذم سم٤ميمًت٤من وأومٖم٤مٟمًت٤من وأهنؿ اٟمتٝمقا إمم هن٤مي٤مت أخٞمٛم٦م اؾمتدل اًم

ذم اًمٜمٝمل قمـ ذه٤مب اًمِم٤ٌمب  وإمم اًمًجقن قمغم أن ٟمٗمػمهؿ ًمٚمجٝم٤مد يم٤من ظمٓم٠م، وقمغم صح٦م ُمذهٌف

سمـ قمدي ق حلٞم٤من إمم ىمريش؛ ظمٌٞم٥م -- وؾمٝم٤م قمـ أن اًمّمح٤مسم٦م سمٞمٕمقا سم٤مًمدراهؿ: سم٤مقمتٝمؿ سمٜمًمٚمجٝم٤مد

وهق سملم  وأهوا وىمتٚمقا ذ  اًم٘متالت يمؾ ذًمؽ سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم طمّمؾ ٕصح٤مب اًمٜمٌل وص٤مطمٌف!! 

ومٚمٚمف احلٛمد واعمٜم٦م قمغم فمٝمقر طمج٩م اعمج٤مهديـ-- وُم٤م  ؛واًمقطمل يٜمزل قمٚمٞمف ُمـ رب اًمٕم٤معملمأفمٝمرهؿ 

ا ُم٤م ّضهؿ، ؾمٌح٤من اهلل!! ىمقم ىم٤مُمقا ًمٚمجٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل قمغم سمّٞمٜم٦م ُمـ إُمر صمؿ ىمتٚمقا أو أهوا وسمٞمٕمق

 شمٜم٘مؿ ُمٜمٝمؿ؟ وهؾ ذم ذًمؽ ُم٤م يدل قمغم ظمٓم٢م ٟمٗمػمهؿ ًمٚمجٝم٤مد، سمؾ واهلل هؿ ظمػم ُمٜمؽ أن٧م اًم٘م٤مقمد-

 ؟أخؿ شم٘مرأ ذم اًم٘مرمن ىمّم٦م يقؾمػ  ؛سمؾ ٟمذيمر اًمِمٞمخ سم٠من إنٌٞم٤م  سمٞمٕمقا سم٤مًمدراهؿ ي٤م ؿمٞمخ

 : إن: ومٝمذا اعمًٚمؽ ُمًٚمؽ همػم قمٚمٛمل ًمٚمحٙمؿ قمغم اعم٤ًمئؾ-- ًمٙمـ ًمق أن اًمِمٞمخ ي٘مقل ُمثاًل وسم٤مجلٛمٚم٦م

شمريثقا وٓ يذه٥م أطمٌد أن ٕن اعمج٤مهديـ هٜم٤مك  ؛ُم٤م أن ٟم٘مقل ًمٚمِم٤ٌمب اًمٜمٔمر اًمًٞم٤مد اىمت٣م ذم وىم٧ٍم 

ذم طمٙمؿ اًمٕم٤مدة ُمثال، أو  ذم أرض اعمٕمريم٦م همػم حمت٤مضملم ٕطمد، وٕن اًمذي يذه٥م ي٘متؾ ذم اًمٓمريؼ طمتاًم 

ومٝمؿ ًميب اًمٕمدو ذم ُمٙم٤من مظمر أومْمؾ ا هق قملم يمالم أو ٟمحق ذًمؽ ومٝمق طمؼ  وصد.، وهذ ،ٕن اٟمٍما

 اعمج٤مهديـ وىمٞم٤مداهتؿ-

ًمٙمـ ٟمحـ مل ٟمر ُمـ اًمِمٞمخ ذًمؽ-- وإٟمام رأجٜم٤م ُمٜمف آؾمتدٓل سم٠من اعظمقة أهوا وىمتٚمقا وّذدوا 

قمغم ظمٓم٠م أو صقاب، اًمدًمٞمؾ همػم هذا ي٤م ؿمٞمخ  وشمٌٝمدًمقا قمغم أن ذًمؽ ظمٓم٠م، وهذا ذم طمد ذاشمف ًمٞمس دًمٞماًل 

 أصٚمحؽ اهلل!

 

: أن اًمّمقرة وأزيد ،,اًمرد قمغم هذا يُمٗمٞم٧موىمد ,جلٝم٤مد ومرض قملم-- غم ُمـ ي٘مقل إن اأنٙمر اًمِمٞمخ قم

اًمتل ذيمره٤م: وهل أن سمٕمض اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن اجلٝم٤مد ومرض قملم وهؿ ضم٤مًمًقن ي٠ميمٚمقن اعمٜمدي وينمسمقن 

أقمٜمل  ,اسمت٤ًمُم٦م --يمؿ ُمٞمج٤م؟!,طمجٛمٝم٤م  اًم٘مٝمقة يٕمٜمل وٓ يٜمٗمرون إمم اجلٝم٤مد، ومٝمذه اًمّمقرة ٓ أدري يمؿ

ًمٙمـ  ؟ أو ذم اًمٓمٚم٦ٌم؟ أو رقم٤مع اًمٜم٤مس وأؾمقاىمٝمؿ؟ ويمؿ اٟمتِم٤مره٤م ووضمقده٤م؟هؾ هل واىمٕم٦م ذم اًمٕمٚمام 

ىم٤مل: إن اجلٝم٤مد ومرض قملم إٓ ٟمٗمر سمٜمٗمًف ًمٚمجٝم٤مد أو يم٤من ًمف ذم ٟمٗمس إُمر  ٤مٟمحـ سم٤مًمت٠ميمٞمد ٓ ٟمٕمرف قم٤محً 

وىم٤مل ًمف أوًمٞم٤م  إُمر  أو يم٤من اضمتٝم٤مده ،أو طم٤مول ومل يًتٓمع ،قمذر يٕمذر سمف قمـ اًمٜمٗمػم يمٙمقٟمف أقمٛمك

ذم ُمٙم٤مٟمؽ ًمٚمح٤مضم٦م إًمٞمؽ هٜم٤مك أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ- ومٛمـ  : اسمَؼ ,وُمٜمٝمؿ أهؾ اجلٝم٤مد وىمٞم٤مداشمف,قن اًمٜم٤مصح
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ي٘مّمد اًمِمٞمخ اذا اًمٙمالم؟ وح٤مذا هذا اعمًتقى ُمـ اًمتٗمخٞمؿ ًمٚمٙمالم واًمتٝمقيؾ اًمذي ٓ يٚمٞمؼ سمٕم٤ممل شمدّرب 

 هذا ر  ُم١مؾمػ! قمغم اًمٗم٘مف وًمٖم٦م اًمٗم٘مٝم٤م ؟

 

اًمتل  شزاقمؼ وٟم٤مقمؼ»قمـ يمٚمٛم٦م  ,ت٤ٌمت اًمٙمٛمٌٞمقشمري٦مقمـ ـمريؼ اعمٙم,: طم٤موًم٧م اًمٌح٨م سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم

ومٚمؿ أضمده٤م سم٤مًمٙمٚمٞم٦م،  شزاقمؼ»، ومٚمؿ أضمده٤م: أُم٤م يمٚمٛم٦م اؾمتخدُمٝم٤م اًمِمٞمخ ذم يمالُمف وٟمًٌٝم٤م إمم اًمٜمٌل 

ٓ صحٞمح وٓ همػم صحٞمح، وإٟمام وردت ذم يمالم ُمروّي  ومٚمؿ أره٤م ذم طمدي٨م ُمرومقع أصاًل  شٟم٤مقمؼ»وأُم٤م 

اًمٜم٤مس صمالصم٦م: ومٕم٤ممل رسم٤م ، »: ,وهمػمه (22١. 26)هتذي٥م اًمٙمامل يمام ذم , وهق ىمقًمف ًمُٙمٛمٞمؾ قمـ قمكّم 

شوقم٤ممل ُمتٕمٚمؿ قمغم ؾمٌٞمؾ ٟمج٤مة، ومه٩م رقم٤مع أت٤ٌمع يمؾ ٟم٤مقمؼ يٛمٞمٚمقن ُمع يمؾ ريح
(1)

- 

أقمجٌتف اًمٔم٤مهر،  شزاقمؼ»وسم٤مًمذات يمٚمٛم٦م --! ٤مشمٕمٚمٞم٘مً  شزاقمؼ وٟم٤مقمؼ»ُمع أن اًمِمٞمخ ىمد سمٜمك قمغم يمٚمٛم٦م 

قل: !! وُمّثؾ ل٤م سم٘مقل ُمـ ي٘مشيمٚمٛم٦م شمٌٚمغ أوم٤م. :ُمٕمٜم٤مه٤م»: صمؿ ومّنه٤م سم٘مقًمف شاٟمٔمر يمٞمػ؟ زاقمؼ»وىم٤مل: 

 وم٤ًمحمف اهلل!!، - اًمخإمم اجلٝم٤مد، اجلٝم٤مد ومرض قملم-

ـَ سمال  ذم  اٟم٘مقل ًمٚمِمٞمخ: إن هـ يم٤من يٗمتل سم٠من اجلٝم٤مد ومرض قملم قمٚمام  هؿ أيمؼم ُمٜمؽ ىمدرً  وطُمً

اهلل أهه وومّرج يمرسمف، وُمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ قمٛمر قمٌد اًمرمحـ ومؽ   اعؾمالم، ومٛمٜمٝمؿ اًمِمٞمخ قمٌد اهلل قمزام

وهمػمهؿ-- ومٝمؾ ه١مٓ  يم٤مٟمقا يزقم٘مقن ويٜمٕم٘مقن قمٜمدُم٤م أومتقا سمذًمؽ، أهي٤م اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ اقمرف ىمدر 

 ٟمٗمًؽ واٟمتٌف سم٤مرك اهلل ومٞمؽ-

 

 وؾم٠مل اًمِمٞمخ خم٤مـَمٌٞمف: هؾ شمٕمرومقن ُمٕمٜمك ومرض قملم؟

 -ا إذا يم٤من خم٤مـَمٌقه ٓ يٕمرومقن ُمٕمٜم٤مه٤م ومجّٞمد أن يٌّٞمٜمف لؿ ضمزاه اهلل ظمػمً 

ده سمذًمؽ اًمٓمٕمـ ذم هذه اًمٗمتقى سمام طم٤مصٚمف أن اًم٘مقل سمٗمروٞم٦م اجلٝم٤مد ًمٙم ـ إن يم٤من يمام ٟمٔمـ أن ُمرا

 أن قمغم إقمٞم٤من يٚمزم ُمٜمف أن يٜمٗمر يمؾ اًمٜم٤مس وهذا ٓ يٛمٙمـ، وم٢مذا ومًد اًمالزم ومًد اعمٚمزوم-!

ده ومٜم٘مقل ًمٚمِمٞمخ: هذه ؿمٌٝم٦م ىمديٛم٦م ُمٓمروىم٦م، وإُمر ومٞمٝم٤م يًػم قمغم ُمـ يّنه ا هلل إذا يم٤من هذا ُمرا

 قمٚمٞمف- وم٤ملقَن القن يرمحؽ اهلل-

م ,اًمذيـ ىم٤مًمقا إن اجلٝم٤مد ومرض قملم، ىم٤مًمقا ُمٕمٜم٤مه  : ,يض قمٜمفور يمام ذطمف اًمِمٞمخ قمٌد اهلل قمزا

                                      
 (-252. 5١(، شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر )٧6٧6واٟمٔمره أجًْم٤م ذم: ضم٤مُمع سمٞم٤من اًمٕمٚمؿ وومْمٚمف ) (٧)
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شاحلؼ سم٤مًم٘م٤مومٚم٦م» سمٙمٚمٛم٦م خمتٍمة وسمٚمٞمٖم٦م:
(1)

 -- ومت٠مُّمٚمٝم٤م وم٢من اًمت٠مُّمؾ يٖمٜمٞمؽ قمـ شمٓمقيؾ اًمٙمالم-

 

 -ٙمؿاًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمف، سم٤مرك اهلل ومٞم ٞم٧مٗميمُ ! وىمد شمٙمٚمؿ اًمِمٞمخ قمـ اًمٕم٤مـمٗم٦م-- وُم٤م أدراك ُم٤م اًمٕم٤مـمٗم٦م

 

، وقم٤مش ُمع اًمٕمٚمام  وأنف ًمف وذم إظمػم-- ي٘مقل اًمِمٞمخ إٟمف قم٤مش ؾمٌع قمنمة ؾمٜم٦م ذم اًمدقمقة إمم اهلل

-- اًمخ يمالُمف، وهذا ر  قمجٞم٥م! وٓ أدري ُم٤م اًمذي يدقمقه ًم٘مقل هذا اًمٙمالم، ويمالم مظمر ُمثٚمف-- دمرسم٦م

 ؿ!أتٕمّج٥م واهلل ًمٚمٕمٚمام  ُم٤مذا أص٤ما

وىمد يمٜم٧م فمٜمٜمتف ؾمٞم٘مقل أرسمٕملم ؾمٜم٦م قمغم إىمؾ أو مخًلم أوؾمتلم، هٙمـ يٕمٜمل ٟم٘مقل جمّرب!! ًمٙمـ 

 يذيمر أو يٚمّٛمح إمم ُمٕمرومتف ودمرسمتٝمؿ، ويمٚمٝم٤م ؾمٌٕمٓم٤مش ؾمٜم٦م!

ُم٤مذا ي٘مقل اًمِمٞمخ قمـ اعظمقة اعمجّرسملم اًمذيـ لؿ قمنميـ وصمالصملم ؾمٜم٦م ذم اًمٕمٛمؾ اعؾمالُمل  اإذً 

 ٚمٍؿ وخم٤مًمٓم٦م ًمٚمٕمٚمام  وهجرٍة وضمٝم٤مٍد-سمٛمٕم٤مٟمٞمف وُمٕم٤مٟم٤مشمف؟! ُمـ ـمٚم٥م قم

 هذا إذا يم٤من اًمٙمالم ُمٌٜم٤مه قمغم اًمتجرسم٦م واخلؼمة-

,سم٠من اًمِمٞمخ يتقّهؿ أن اعمج٤مهديـ  أن٤م أسرت وم٘مط قمغم ذيمر هذه اًمٗم٘مرة ٕ  أخٛمُس ومٞمٝم٤م إ ٤م ً 

أن يٙمقن  قمـ ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمـ ظم٤مًمط اًمٕمٚمام  رسمام أو ضمّرب وظَمؼَم وومِٝمؿ، ومْماًل  ,احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م سمتٜمٔمٞمامهت٤م

ومٞمٝمؿ قم٤ممِلٌ!! وإذا يم٤من اًمٙمالم إٟمام ُمٌٜم٤مه قمغم اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف، ومٝم٤مت إدًم٦م واسمًط اعم٠ًمخ٦م قمغم أصقل اًمٕمٚمؿ 

 واًمٕمٚمام -

واًمِمٞمخ ذم اجلٛمٚم٦م وم٘مٞمف ُمٕمروف، ُمًّٚمؿ ًمف ذم ُمٕمروم٦م اًمٗمروع، وٟم٘م٤مؿمٜم٤م ًمف ٓ يٕمٜمل سم٠مي طم٤مل ُمـ 

 ٦م مل يقوّمؼ ذم ٟمٔمرٟم٤م وضم٤مٟم٥م اًمّمقاب ذم شمٕمٚمٞم٘م٤مشمف-إطمقال اًمٓمٕمـ ومٞمف وٚم٦م طم٤مَش هلل، وإٟمام ذم هذه اعم٠ًمخ

 وهذا ُم٤م شمٞمّن أن ُمـ اًمتٕمٚمٞمؼ وُمـ اهلل وطمده ٟمًتٛمد اًمٕمقن واًمتقومٞمؼ-

  

                                      
م، ٧26١ ,٧6١١ذم ؿمٕم٤ٌمن  ٤م اًمِمٞمخ قمٌد اهلل قمزام : هل رؾم٤مًم٦م صٖمػمة ذم طمجٛمٝم٤م، يمٌػمة ذم ُمٕمٜم٤مه٤م وأثره٤م، يمتٌٝماحلؼ سم٤مًم٘م٤مومٚم٦م (٧)

أولام:  :اًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمٚمف، وهل ُمـ ومّمٚملم ومٝمذه رؾم٤مًم٦م صٖمػمة يمتٌتٝم٤م ًمٚمذيـ يتحرىمقن ًمٚمجٝم٤مد ويٓمٛمٕمقن ذم»ىم٤مل ذم ُمٓمٚمٕمٝم٤م: 

 -ش٦م اعمج٤مهدطم٘مٞمٌ»وىمد ـُمٌٕم٧م ُمٗمردة ُمرات يمثػمة، وهل ُمٜمِمقرة قمغم آٟمؽمٟم٧م ووٛمـ  شصم٤مٟمٞمٝمام: وا إؾمالُم٤مه، ُمؼمرات اجلٝم٤مد
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ًِّ!اٌغ١ز ٠بص١ٓ وً طٌه اٌّخض ٚاٌغغفو١ف ٔبي  ۞  .. رأ

وشم٘مٌٚمف ذم  محد ي٤مؾملم أاًمقاؾمع اًم٘مٚمٞمؾ اًمٜمٔمػم ُمع اًمِمٞمخ  شم٤مسمٕم٧م يمام شم٤مسمع اجلٛمٞمع هذا اًمتٕم٤مـمػ

جي٤مسمٞم٦م اًمتل ه٧ٌم عاثر واًمٖمْم٥م واحلزن وهمػمه٤م ُمـ اعمِم٤مقمر ٠مجٜم٤م وؾمٛمٕمٜم٤م قمـ ُمقضم٤مت اًمتأدا -- وراًمِمٝم

ن دمتٛمع هذه آوص٤مف أذا صح إًمٞمٛم٦م واًم٤ًمرة  سم٥ًٌم طم٤مدصم٦م اهمتٞم٤مًمف اًمٗم٤مضمٕم٦م إقمغم اًمٕمرب واعمًٚمٛملم

 واعمِم٤مقمر!

 :ؾم٤ٌمب ُمٜمٝم٤مأُمال يمثػما-- ذم اًم٥ًٌم اعمقضم٥م ًمذًمؽ وم٤مضمتٛمع ذم ومٙمري ٠موىمٗم٧م ُمت

وهل ىمْمٞم٦م ومٚمًٓملم اًمًٚمٞم٦ٌم  ،ـمال.ٞم٦م ُمٕم٤مسة راهٜم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم قمغم اعهؿ ىمْميمقٟمف رُمزا ٕ *

 وسمٞم٧م اعم٘مدس-

ّم٤مب سمٛمجٛمققم٦م ُمـ -- ؿمٞمخ يمٌػم اًمًـ ُم٘مٕمد سم٤مًمِمٚمؾ ُمٟم٤ًمٟمٞم٦م اًمٗمريدة ُمـ ٟمققمفطم٤مًم٦م اًمِمٞمخ اع *

 --- اًمخآُمراض ذم سمدٟمف

ارشم٤ٌمط اًمروح سم٤مجلًد سم٤مًم٘مْمٞم٦م -- وطمٞم٤مشمف اعمرشمٌٓم٦م خ اًمِمٞمخ اًمٜمْم٤مزم اجلٝم٤مدي واًمدقمقيشم٤مري *

 اًمٗمٚمًٓمٞمٜمٞم٦م-

 وظم٤مص٦م ُم٤م شمٕمٚمؼ ُمٜمٝم٤م سمرضمققمف ُمـ صاله اًمٗمجر- اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل اؾمتِمٝمد ا٤م  *

قاضمٝم٦م هتديدات اًمِمج٤مقم٦م ذم ُم ,رهمؿ وٕمٗمف اًمٌد  واح٤مدي  بداه٤م اًمِمٞمخ أاًمِمج٤مقم٦م اًمتل  *

هنؿ يؽمصدوٟمف وىمد ؾمٌؼ لؿ إٔمٚمؿ اعم٤ٌمٓة اؿ وسمققمٞمدهؿ وهق يفمٝمره ُمـ ىمٚم٦م أ -- وُم٤م,اًمٞمٝمقد ًمٕمٜمٝمؿ اهلل

 ؿمٝمر-!أن طم٤موًمقا اهمتٞم٤مًمف ىمٌؾ سمْمٕم٦م أ

اًمتٜم٤مىمض اًمدراُمل واًمٕمجٞم٥م سملم طم٤مًم٦م اًمِمٞمخ اًمٌدٟمٞم٦م وسملم ؾمٛمقه اًمروطمل وقمٚمق مهتف ىمقة ٟمٗمًف  *

 -وؿمٛمقظمف 

 --ُمؾ٠مظمقة يثرون اًمتتٗمٓمـ ًمف ومل شمًتققمٌف قم٤ٌمريت-- وًمٕمؾ اعأوًمٕمؾ هٜم٤مك اًمٙمثػم ه٤م مل 

 --ف ذم اًمدٟمٞم٤م ُمع رضم٤م  اًمدرضم٤مت اًمٕمال قمٜمد اهلل شمٕم٤مممؿ واهلل اًمنمومٜمٕمِ 

ـٍ  شمٚمؽ اعمٙم٤مرم ٓ ىمٕم٤ٌمن ُمـ ًمٌ
(1)

-- 

قمٔمؿ أو قمٞم٥م-- وومْمؾ اهلل أ وىمد همٓم٧م شمٚمؽ اعمٙم٤مرم واعمٜم٤مىم٥م وذاك اًمنمف قمغم ُم٤م يٙمقن ُمـ زًمؾ

                                      
 (-44. ٧ىمٕم٤ٌمن: شمثٜمٞم٦م ىمٕم٥م، وهق اًم٘مدح اًمذي  ٚم٥م ومٞمف، ىم٤مًمف: أُمٞم٦م سمـ اًمّمٚم٧م، يٜمٔمر: ؾمػمة اسمـ هِم٤مم ) (٧)
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 نٌٞم٤م  اعمٕمّمقُمقن؟ٕٓ اإوؾمع-- وهؾ ظمال خمٚمق. ُمـ قمٞم٥م أو

 - وٓ طمقل وٓ ىمقة آ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ--ومٞم٤م همّم٦م اًمِم٤مُمتلم وي٤م طمنة احل٤مؾمديـ

 -ذم اًمِمٝمدا  شمحد ي٤مؾملمأ»ن يت٘مٌؾ قمٌده أٟم٤ًمل اهلل شمٕم٤ممم 

 -مهللا ارومع درضمتف قمٜمدك ذم قمٚمٞملم

 --هٚمف وىمقُمفأؿمالئف واظمٚمٗمف ذم أرك قمغم وسم٤م

 -ُملممرطمؿ اًمرامحلم-- أسمرمحتؽ وُمٜمؽ ي٤م 
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 !أبا ايؿضز ؾإٕ ايؿضز قضٜب افدلٶ ۞

ورُمٞم٧م  ،ًمٗمرج يقم قمزُم٧م صمؿ قمغم اهلل شمقيمٚم٧م صمؿ أخ٘مٞم٧م صمِ٘م٤مل إرض قمـ يمتٗمٞمؽأتذيمر ي٤م أب٤م ا

ًٓ  ،إمم اهلل ا القى وؿمٝمقات اًمدٟمٞم٤م وُمٗم٤مشمٜمٝم٤م وزظم٤مرومٝم٤م ورا ك وُمْمٞم٧َم ُمٝم٤مضمرً  اًمٜمٗمس واًمروح ذم  سم٤مذ

وٟمّم٥م قمٞمٜمٞمؽ اًمدرضم٤مت اًمٕمغم ومّهتؽ  ،ومٞمام قمٜمده ٤مًمرو٤مه وـمٛمٕمً  ٤مًمديٜمف وحم٦ًٌم ًمف وـمٚمًٌ  ا ؾمٌٞمؾ اهلل ٟمًٍم 

شمزاطمؿ اًم٤ًمسم٘ملم وٓ شمرى همػم ُمراشم٥م  ،ُم٘م٤مُم٤مت اًمرضم٤مل وُمٜم٤مص٥م إبٓم٤مل ؛اعم٘م٤مُم٤مت اًمرومٞمٕم٦م

وشم٘م٤مزم اًمٙمؼما  أُم٤مم  ،أتذيمر ي٤م أب٤م اًمٗمرج يقم ه٤مضمرت صٖمػما وىمد شمْم٤م ًم٧م اًمدٟمٞم٤م أُم٤مم مهتؽ --اعمجّٚملم

:  --وشم٘م٤مس إىمقي٤م  دون سمٚمقغ ؿم٠منؽ ،ـمٛمقطمؽ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ڻڻژيمٜم٧َم شم٘مرأ

 -]اًمٕمٜمٙمٌقت[ ژ﮺﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ۓ ﮲ھے ے ۓ ہ ھ ھ ھ

 :وشمٕمرف أنفُ  ،وشمدرك خم٤مـمر درسمؽ ،يمٜم٧م ُمـ يقُمٝم٤م شمٌٍم ُمقاوع ـمري٘مؽ

ـٌ   ٓ يٌٚمااااااااااااااااااااااااااااغ اعمجااااااااااااااااااااااااااااَد إٓ ؾمااااااااااااااااااااااااااااّٞمٌد ومٓماااااااااااااااااااااااااااا

  
 ُماااااااااااااااااااااا٤م يُِماااااااااااااااااااااااُؼ قماااااااااااااااااااااااغم اًمًااااااااااااااااااااااا٤مدات ومّٕمااااااااااااااااااااااا٤مُل 

  

 ًمااااااااااااااااااااقٓ اعمِمااااااااااااااااااااّ٘م٦م ؾمااااااااااااااااااااا٤مد اًمٜماااااااااااااااااااا٤مس يمٚمٝماااااااااااااااااااااؿ

  
اجلاااااااااااااااااااااااااااااقد يٗم٘مااااااااااااااااااااااااااااار اعىماااااااااااااااااااااااااااااداُم ىمّتااااااااااااااااااااااااااااا٤مل
(1)

 

  

ٓ يِمؽمط قمغم  أن اًمٕمٌد اًمٙم٤مُمؾ اًمٕمٌقدي٦م ًمرسمف  ,٥موأن٧م اًمٗم٘مٞمف اًمٜمٗمس اًمٚمٌٞم,يمٜم٧م يقُمٝم٤م شمٗم٘مف 

وٓ  ،وًمٙمٜمف يٌٞمع ٟمٗمًف هلل شمٕم٤ممم يٗمٕمؾ ا٤م ُم٤م يِم٤م  سمال ذط وٓ ُمثٜمقي٦م ،ًمٞمح٘مؼ قمٌقديتف ًمرسمف ٤ماهلل ؿمٞمئً 

 -ي٘مٞمؾ وٓ يًت٘مٞمؾ

ِٚم٧ٌَم ومٚم٘مد ـم٤مح٤م وإن يمٜم٧م ىمد همُ  ،وم٢من شمُؽ أِهَت وم٘مد أِه إبٓم٤مل ُمـ ىمٌٚمؽ --أب٤م اًمٗمرج ا ومّمؼمً 

وم٢مٟمام هل صؼُم ؾم٤مقم٦ٍم وقمام ىمٚمٞمٍؾ  ؛أب٤م اًمٗمرج ا صؼمً  --سم٤محلؼ قمغم أقمدائؽ ا فم٤مهرً  ٤موُم٤مزًم٧م هم٤مًمًٌ  ،٧َم همٚمٌ

ـّ ٟم٤مدُملم ں ں ژ :يقم ي٘م٤مل ،أب٤م اًمٗمرج وم٢من ؾم٤مقم٦م اًمٜمٍم احل٘مٞم٘مل ىمد اىمؽمسم٧م ا صؼمً  --ًمٞمّمٌُح

ک ژ ژ ڑ ڑ ژ :ي٤م أب٤م اًمٗمرج ُمـ اًمّمؼم واعمّم٤مسمرة واشمؾ قمٚمٞمٝمؿ اُمزيدً  --[٧2]احل٩م:  ژڻ ڻ ڻڻ

 -[]ؾم٠ٌم ژک ک ک گ گ گ گ

مهللا أنزل قمٚمٞمف اًمًٙمٞمٜم٦م وهمِّمف  ،مهللا ومّرج قمـ قمٌدك أيب اًمٗمرج واٟمٍمه قمغم اًم٘مقم اًمٙم٤مومريـ

ٌ   ،وصم٧ٌم ىمٚمٌف وًم٤ًمٟمف ا اًمرمح٦م وأومرغ قمٚمٞمف صؼمً  مهللا اقمُػ قمٜمف  ،٤ممهللا ُص٥م قمٚمٞمف اًمث٤ٌمت واًمٞم٘ملم ص

 -وشم٘مٌؾ ُمٜمف وأطمًـ ظمت٤مُمف وأيمرُمف سم٤مًمدرضم٤مت اًمُٕمغم

                                      
 -(45)ص  ل، يٜمٔمر: إُمث٤مل اًم٤ًمئرة ُمـ ؿمٕمر اعمتٜمٌلىم٤مًمف اعمتٜمٌ (٧)
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 ٙبد ٌّٓ ٠ٕبظغ اٌغافقخ ٚغ١غُ٘ ِٓ اٌفغق اٌقبٌخرٕج١ ۞

هاااذه سمٕماااض اًمتٜمٌٞمٝمااا٤مت أردت أن أوااإمٝم٤م سمااالم يااادي إظماااقا  اًماااذيـ إُمااا٤م يْمااآمرون أو شمتااا٤مح لاااؿ ومرصااا٦م 

وًمٙمااااـ هاااال  ،ومل أىمّمااااد ااااا٤م آؾمااااتٞمٕم٤مب ،عمٜم٤مىمِماااا٦م وُمٜماااا٤مفمرة اًماااارواومض وُماااا٤م ؿماااا٤ماٝمؿ ُمااااـ اًمٗماااار. اًمْماااا٤مًم٦م

مُماال  --وأؾم٠مل اهلل اًمتًاديد واًمتقومٞماؼ ًمٜما٤م وًمٙماؿ --ُمالطمٔم٤مت قمٜم٧ّم قمغم وق  سمٕمض ُم٤م رأجتف ذم اعمٜمتدي٤مت

م اعصمرا     -ُمع ُمراقم٤مة آظمتّم٤مر وقمدم اًمتٓمقيؾ ،ُمـ اعظمقة اًمٙمرا

أن يٙمقن اًمٙمالم ُمٕمٝماؿ طماقل اعمٝماامت واعمًا٤مئؾ اًمٙمٌاػمة اًمتال هال ُماـ أصاقل اعماذه٥م  :اًمتٜمٌٞمف إول

سمحٞماا٨م  --ل يمٚمٝمااؿ أو وٝماقرهؿها٤م هااق ىماق ،وىمقاقماده )وضوري٤مشمااف قماغم طمًاا٥م شمٕمٌاػمهؿ هااؿ( أو ُما٤م ىم٤مرااا٤م

وماا٤مهتؿ إٓ  ٓ يٜمٌٖماال أن يريمااز إخ ُمٕمٝمااؿ قمااغم ُمًاا٤مئؾ ومرقمٞماا٦م ُمااـ شمٗم٤مصااٞمؾ إطمٙماا٤مم قمٜماادهؿ وطمااقار ظمرا

د أطمٞم٤مٟماا٤م ُمٜمٌٝماا٤م   --شًمدرضماا٦م أن سمٕمْمااٝمؿ ىماا٤مل يمااذا»قمااغم أن ذيماار هااذا اًمٗماارع هااق ُمااـ سماا٤مب قمااغم ؾمااٌٞمؾ آؾمااتٓمرا

أن يماااؾ  ع اًمتِماااٜمٞمٕم٤مت واًمًاا٘مٓم٤مت )ُماااعوًمااذًمؽ أجْمااا٤م ٓ يٜمٌٖمااال أن يٙمااقن قمٛمااادة إخ ذم احلاااقار ُمٕمٝمااؿ وااا

وسمٕمااض ُماا٤م واوم٘مااقا ومٞمااف ديااـ اعؾمااالم(  ،شاهللٓ إ  إٓ اهلل حمٛمااد رؾمااقل »ُمااذهٌٝمؿ سم٤مـمااؾ وؾماا٘مٓم٤مت طم٤مؿماا٤م 

وإٟماام هال نٛماؾ ًمادى اخلّماؿ  ،سمًاٌٞمؾ ًمٚمٝمدايا٦م وٓ ًمإلومحا٤مم أجْما٤م ,ذم اًمٖم٤مًم٥م,٧ًم ٞمًمٙمـ هذه اًمٓمري٘م٦م ًم

ؿ هاال سمٕماد ذًمااؽ شمٗمااتح لااؿ سما٤مب اًمتِمااٜمٞمع قمٚمٞمٜماا٤م ٟمحااـ صماا ،اًمااخ --تٕمّماا٥م اًمٓماا٤مئٗمل واًمتِمااٗمل واًمتِماٜمٞمعـما٤مسمع اًم

ومٛماااثال ٓ  ،وسمًااا٘مٓم٤مت يم٤ٌمرٟمااا٤م وقمٚمامئٜمااا٤م ،وُمااا٤م ُماااـ ىماااقم إٓ ولاااؿ ؾماااٗمٝم٤م  ،أهاااؾ اًمًاااٜم٦م أجْمااا٤م سمااا٠مىمقال ؾماااٗمٝم٤مئٜم٤م

ز شماا٠مضمػم اًمٗماارج وأنااف ٓ طمااد ومٞماافايٕماادم اًمراومْماا وىمااقل  !!ل أن يِمااٜمع قمااغم أهااؾ اًمًااٜم٦م سم٘مااقل أيب طمٜمٞمٗماا٦م سمجااقا

 --ودمااقيز سمٕمااض قمٚمامئٜماا٤م ًمالؾمااتٛمٜم٤م  ُمٓمٚم٘ماا٤م أو ُم٘مٞماادا وٟمحااق ذًمااؽ ،ًمزٟماا٤ماًمِماا٤مومٕمل سمجااقاز ٟمٙماا٤مح اًمٌٜماا٧م ُمااـ ا

اًماااخ  ---وشمٕمٛماااٞمؿ ُمااا٤م ظمّماااص وشمٗمًاااػم ُمااا٤م أواااؾ وشم٠موياااؾ ُمااا٤م وواااح ،واًمٌااا٤مب واؾماااع لاااؿ عـماااال. ُمااا٤م ىمٞماااد

وُمٕمٚماقم أن شمِماٜمٞمٕم٤مهتؿ شمٚماؽ هاؿ ُماـ ضماٜمس شمِماٜمٞمٕم٤مت اًمٞمٝماقد واًمٜمّما٤مرى واعمًتنماىملم وؾما٤مئر ُمٚماؾ اًمٙمٗماار 

   -قمغم اعؾمالم وأهٚمف

ٙمقن هذا ومتٜم٦م لؿ وص٤مروم٤م قمـ احلؼ ٕهنؿ سم٥ًٌم ذًمؽ يٜمٍمومقن قماـ شمادسمر اعمًا٤مئؾ اًمٙمٌاػمة وطمٞمٜمئذ ي

شمااا٠مويالت وُمااا٤م إصاااقًمٞم٦م اًمتااال شمْمااا٤مد ُماااذهٌٝمؿ ودمتااا٨ّم سمااا٤مـمٚمٝمؿ إمم آٟمِماااٖم٤مل سمااا٤مًمٗمروع وُمااا٤م يٙمتٜمٗمٝمااا٤م ُماااـ 

وًمٙمااااـ ٟمحااااـ  [6٧]اح٤مئاااادة:  ژۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئژ :يّماااا٤مطمٌٝم٤م ُمااااـ اًمتٕمّّماااا٥م

وًماذًمؽ  -وُما٠مُمقرون سمتٞمًاػم ؾماٌؾ الدايا٦م لاؿ ،ٟمٙمقن ؾما٤ٌٌم ًمٗمتٜما٦م اخلٚماؼ قماـ احلاؼ ُمٜمٝمّٞمقن قمـ اًمتٕمٜمّا٧م وأن
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   -يٜمٌٖمل ًمألخ اعمٜم٤مفمر أن يًتجرهؿ دائام إمم اعم٤ًمئؾ إصقًمٞم٦م

ومتجاادهؿ ياادظمٚمقن اعمٕمتزًماا٦م واجلٝمٛمٞماا٦م  ؛شأهااؾ اًمًااٜم٦م»اًمراومْماا٦م يٚمًٌااقن ذم إـمااال. اؾمااؿ  :اًمتٜمٌٞمااف اًمثاا٤م 

ومٚمٞمتٜمٌااف لااذا قمٜمااد  --ًمنماايمٞم٦م ُمااثال وهمااػمهؿ ذم ُمًااٛمك أهااؾ اًمًااٜم٦موهمااالة اعمرضمئاا٦م وهمااالة اًمٓمري٘ماا٦م اًمّمااقومٞم٦م ا

ومٜمحـ أهاؾ اًمًاٜم٦م يماام ٟمتاؼمأ ُماـ واالل اًمراومْما٦م ٟمتاؼمأ أجْما٤م ُماـ واالل ُماـ ؾماقاهؿ وإن اٟمتًاٌقا  ،جم٤مدًمتٝمؿ

وماا٤مًمٙمالم ُمٕمٝمااؿ وُمااع همااػمهؿ إٟمااام هااق ذم نرياار وسمٞماا٤من اًمااديـ احلااؼ اًمااذي  ،إمم اًمًااٜم٦م ذم اجلٛمٚماا٦م أو سم٤مقمتٌاا٤مٍر ُماا٤م

 -رؾمقًمف  سمٕم٨م اهلل سمف

احلؼ اًمذي ٓ ري٥م ومٞمف أنف ٓ يٜمٌٖمل أن يٜم٤مفمر هذه اًمٗمار. اًمْما٤مًم٦م ُماـ راومْما٦م وهماػمهؿ  :اًمتٜمٌٞمف اًمث٤مًم٨م

قم٤مروماااا٤م  ،رقمٞم٦م سمٜمّماااٞم٥م واوماااراإٓ ُماااـ يمااا٤من ُمااااـ أهاااؾ اًمًاااٜم٦م قم٤محاااا٤م سماااام يٜمااا٤مفمرهؿ ومٞمااااف ُمِمااا٤مريم٤م ذم اًمٕمٚماااقم اًمِماااا

ف ُمااااـ إظمااااالص اًم٘مّمااااد روـماسمِماااا ،قم٤مروماااا٤م سماااا داب اعمٜماااا٤مفمرة وذوـمٝماااا٤م ،سمْمااااالٓهتؿ وُم ظمااااذهؿ وؿمااااٌٝم٤مهتؿ

أُم٤م أن يدظمؾ ذم ُمٜم٤مفمرهتؿ وحم٤مورهتؿ يماؾ ُماـ ها٥م ودب ُماـ ؿما٤ٌمسمٜم٤م وضمّٝم٤مًمٜما٤م ومٝماذا اًمٔما٤مهر أناف  --وصحتف

ُمااا٤م وإصماااام ،قمٛماااؾ هماااػم صااا٤مًمح هنااال اًمًاااٚمػ قماااـ ُمٜم٤مىمِمااا٦م أهاااؾ إهاااقا  ُمٕماااروف و --وٓ يٌٕماااد أن يٙماااقن طمرا

  -وشمٗم٤مصٞمؾ وم٘مف هذه اعم٠ًمخ٦م ُمًٌقط ذم حمٚمف ،ويمراهٞمتٝمؿ ًمٚمٛمٜم٤مفمرة ُمٕمروف

سمااع ٟمااص قمااغم ظمالوماا٦م  ديااـ اًمراومْماا٦م يرضمااع سمٕمااد نريااره إمم أصااؾ واطمااد وهااق: أن اًمٜمٌاال  :اًمتٜمٌٞمااف اًمرا

هاذا هاق أصاؾ  --اًماقيص أناف ُمٕمّماقم كوأن ُماـ ُمٕمٜما ،راقمكّم ووص٤ميتف ووًمده ُمـ سمٕماده إمم مظمار آصمٜمال قمِما

 ،قماااـ سم٤مًمااافومٕماااغم إخ اعمٜمااا٤مفمر لاااؿ أن ٓ يٖمٞمااا٥م هاااذا  --ويماااؾ ُمااا٤م قمااادا ذًماااؽ ومراضماااع إًمٞماااف ،ُماااذهٌٝمؿ إصاااٞمؾ

   -وهيدُمف قمغم رؤوؾمٝمؿ يمّؾ ُمرة ،ويًتجرهؿ إًمٞمف ،وقمٚمٞمف أن يٜمٓمٚمؼ ُمـ هٜم٤م
 

  -وهق وزم اًمتقومٞمؼ ،واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ

 قمٓمٞم٦م اهلل

 6.5.2١١1 
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 ؟ِٓ ٠جٍغ ػٕٟ اٌّخب٘ض٠ٓ فٟ اٌؼغاق ۞

ومؼ  ٜم٤مة اًمٕمرسمٞم٦م ىم»اًمنميط اًمذي ىمٞمؾ إٟمف سم٨م قمؼم  ظمؼم 2١١1. ١. ٧6ؾمٛمٕم٧م يقم آصمٜملم اعمقا

-- ًمٙمـ سمٖمض اًمٜمٔمر ,طومل أؾمٛمع اًمنمي,نف ص٤مدر قمـ اعمج٤مهديـ ذم اًمٕمرا. قمغم أؾم٤مس أ شاًمٗمْم٤مئٞم٦م

 --وم٢م  أريد أن أتحدث ذم اًمٗمٙمرة ؛ف ًمٚمٛمج٤مهديـقمـ صحتف أو ٓ، أقمٜمل صح٦م ٟمًٌت

هٜم٦م ًمٚمٛمج٤مهديـ أن يتٌٜمّقا أقمامل ,واهلل أقمٚمؿ,واًمذي أراه  ؿ أو أنف ٓ يٜمٌٖمل ذم هذه اعمرطمٚم٦م اًمرا

يٕمٚمٜمقا قمـ أنٗمًٝمؿ أو يٌٞمٜمقا شمٜمٔمٞمامهتؿ وارشم٤ٌمـم٤مهتؿ، ظم٤مص٦م اعقمالن قمـ ارشم٤ٌمط ُمٝمام يم٤من ٟمققمف ُمع 

اًم٘م٤مقمدة، وم٢من هذا خيدم إُمريٙم٤من، ويقفمٗمقٟمف ذم شم٠ميمٞمد ُم٤م يم٤مٟمقا ي٘مقًمقٟمف ُمـ وضمقد قمالىم٦م سملم ٟمٔم٤مم 

 ٤م وذم اًمٕم٤ممل--ُمريٙمأ٤مم اًمداظمكم ذم صدام وسملم اًم٘م٤مقمدة، وسم٤مًمت٤مزم يًتٖمٚمقٟمف ًمٙم٥ًم اًمرأي اًمٕم

 ,طمتك قمغم ومرض وضمقده٤م,وم٤محل٤مصؾ أن إقمالن اعمج٤مهديـ أهنؿ ىم٤مقمدة أو أن لؿ قمالىم٦م سم٤مًم٘م٤مقمدة 

وإُمريٙم٤من يتٛمٜمّقن ذًمؽ  ،ومٞمام ئمٝمر، سمؾ هق ُمٙم٥ًم ًمألُمريٙم٤منٓ يٜمٌٖمل أن ٕنف ًمٞمس ومٞمف ُمّمٚمح٦م 

اًمرأي اًمٕم٤مم اًمٕم٤معمل  -- واؾمؿ اًم٘م٤مقمدة أن ُمِمّقه ذمٕهنؿ يٕمرومقن أنف خيدُمٝمؿ ؾمٞم٤مؾمٞم٤م ويريدوٟمف

 --سمف، وًمٕمؾ اهلل  دث سمٕمد ذًمؽ أُمرا وم٤مٕطمًـ آسمتٕم٤مد قمـ آرشم٤ٌمط 

 ومٝمذا ُم٤م سمدا زم ُمـ اًمرأي، ومؾمػ ًمالظمتّم٤مر ًمْمٞمؼ ومرصتل قمغم اًمٜم٧م-

ٟمٜم٤م اعمج٤مهديـ-  وأرضمق ُمـ أهؾ اًمرأي واًمٕم٘مؾ اعصمرا  سمذٓ ًمٚمٜمّمح عظمقا

 -واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ

 

 ًمرمحـ اًمرطمٞمؿسمًؿ اهلل ا

 -ومرطمٜم٤م سم٠مظم٤ٌمر اظمتٓم٤مف قمدد ُمـ اًمٙمٗمرة ذم اًمٕمرا.

وىمٌؾ ذًمؽ اظمتٓم٤مف اًمثالصم٦م  ،ظمر إظم٤ٌمر شمٗمٞمد سم٤مظمتٓم٤مف أُمريٙمٞملم وجمٛمققم٦م ُمـ اعيٓم٤مًمٞملمم

ئٞمٚمٞملم اًمٕمرب، اًمٞم٤مسم٤مٟمٞملم  -وآصمٜملم اعها

اعقمالم أن واًمذي قمٚمٛمٜم٤مه ُمـ وؾم٤مئؾ ، قمرف اجلٝم٤مت اعمختٓمِٗم٦م لذه إقمداد ُمـ اًمٙمٗمرةأوأن٤م ٓ 

ي٤م اعمج٤مهديـ أرضمق  ـ اًمتٜمٔمٞمؿًمٙم ،وًمٞمس ًمدي ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ هذه اجلامقم٦م، اعمختٓمٗملم ًمٚمٞم٤مسم٤مٟمٞملم هؿ ها
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 -أن يٙمقن ؾمٜمٞم٤م جم٤مهدا

ـمرح هٜم٤م ُمٜم٤مىمِم٦م، وسم٢مُمٙم٤من آظمقة ُمـ أهؾ اًمرأي أن يِم٤مريمقا ويدًمقا أطم٥م أن ٠موم٢مذا يم٤من يمذًمؽ وم

ٟمٜم٤م  -سمام قمٜمدهؿ ُمـ اًمٜمّمح عظمقا

أن ي٘متال وٓ يمراُم٦م، وًمق أُمٙمـ أن ينمد اؿ ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ  ٚمٕمرسمٞملم اًمٞمٝمقديلماًمذي أراه سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم

ـٌ إن ؿم٤م  اهلل  -سمٓمري٘م٦م إقمالُمٞم٦م ومٝمذا أجْم٤م طمً

 -ويمذًمؽ إُمريٙم٤من واعيٓم٤مًمٞملم أجْم٤م

طمٝمؿ قمغم أن يّم٤مطم٥م ذًمؽ  أُم٤م اًمٞم٤مسم٤مٟمٞمقن وم٤مًمذي أراه خمتٚمػ قمام شم٘مدم، وم٠من٤م أرى أن يٓمٚمؼ ها

عمِم٤مريم٦م اًمٞم٤مسم٤مٟمٞم٦م ذم احلرب قمغم اًمٕمرا. واًمتقرط ذم ُم٤ًمٟمدة أُمريٙم٤م ود إسمالهمٝمؿ سمرؾم٤مئؾ واوح٦م شمٜمدد سم٤م

ن ُمـ يٛمًؽ ُمٜمٝمؿ ذم ٠م واًمٜمٝم٤مئل ًمٚمٞم٤مسم٤من سماًمِمٕم٥م اًمٕمراىمل اعمًٚمؿ، ورؾم٤مًم٦م أظمرى سمٛمث٤مسم٦م اعٟمذار إظمػم

 -,إٟمذار وختقيػ,ن ُمّمػمه ؾمٞمٙمقن اعمقت ٢ماعمًت٘مٌؾ وم

قصٞم٦م اًمِمٕم٥م اًمٞم٤مسم٤م  وُم٤م قمرف قمٜمف ومر. سملم اًمٞم٤مسم٤مٟمٞملم وهمػمهؿ هق ظمّمأواًم٥ًٌم اًمذي ضمٕمٚمٜمل 

ُمـ يمقٟمف ُم٤ًمح٤م ذم اجلٛمٚم٦م سمٕمد احلرب اًمٙمقٟمٞم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، وؿمٕمقب ذ. مؾمٞم٤م سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ومٞمٝم٤م قم٤مـمٗم٦م 

وطم٤ًمؾمٞم٦م إٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمٗمرـم٦م سم٤معو٤موم٦م ًمرومض هم٤مًمٌٞم٦م اًمِمٕم٥م اًمٞم٤مسم٤م  ًمتقرط طمٙمقُمتٝمؿ ذم اًمٕمرا. ُمع 

٤مُمؾ ذم ُم١مؾم٦ًم إٟم٤ًمٟمٞم٦م قمغم طم٥ًم ُم٤م ن وقم٤مو٤موم٦م إمم يمقن اعمختٓمٗملم هؿ صحٗمٞمأُمريٙم٤م، هذا سم٤مع

ـّ هٜم٤م واهلل وسم٤مًمت٤م --ٖمٜم٤مسمٚم ومٚمٜمحت٥ًم ذًمؽ وًمٜمجٕمٚمٝم٤م ومرص٦م ًمٚمدقمقة إمم اهلل،  ؛قمٚمؿأزم وم٤معمٜم٤مؾم٥م هق اعم

وٟمًتٖمٚمٝمؿ ذم إيّم٤مل اًمرؾم٤مئؾ، وٟمٕمٓمل آٟمٓم٤ٌمع سم٠منٜم٤م ٟمٗمر. سملم اًمٜم٤مس واعمًتقي٤مت واًمِمٕمقب وهمػم 

 -ذًمؽ

 -وزم اًمتقومٞمؼ واهلل  --ومٝمذا اًمذي أراه

ٟمٜم٤م ذم اًمٕمرا.  ؛ظمقة ُمـ أهؾ اًمرأي واخلؼمة واًمٕمٚمؿ يدًمقن سم رائٝمؿوي٤م ري٧م اع ًمٕمٚمٝم٤م شمّمؾ إمم إظمقا

 -ومٞمًتٜمػمون ا٤م

 -ؾمدد اهلل اجلٛمٞمع ًمٙمؾ ظمػم

 -رطمؿ اًمرامحلمأصٚمح ي٤م أومت٘مٌؾ وسم٤مرك و ؛مهللا هذا ُم٤م ٟمٛمٚمؽ ذم ؾم٤مقمتٜم٤م هذه

 -مهللا اٟمٍم قم٤ٌمدك اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمؽ ذم اًمٗمٚمقضم٦م واًمٕمرا.
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 - اٟمٍم ديٜمؽ ويمت٤مسمؽ وؾمٜم٦م ٟمٌٞمؽ وقم٤ٌمدك اعم١مُمٜملممهللا

 -ن٩م اعمًتْمٕمٗملم ُمـ اعم١مُمٜملم ذم اًمٕمرا. وذم ومٚمًٓملم وذم يمؾ ُمٙم٤منأ مهللا

: ٟمحـ ٟمتٙمٚمؿ قمـ أُمر ضم٤مئز يمال ـمرومٞمف ذم إصؾ، وُمـ سم٤مب اًمًٞم٤مؾم٦م اًمنمقمٞم٦م ويٕمتٛمد ُمالطمٔم٦م

وٓ ٟمتٙمٚمؿ قمـ طمٙمؿ ذقمل  ،اًمخ --واعمٗم٤مؾمد وقمغم اخلؼمة اًمًٞم٤مؾمٞم٦ماًمٜمٔمر ومٞمف قمغم دراؾم٦م اعمّم٤مًمح 

 ومٚمٞمتٜمٌف لذه اجلٛمٚم٦م- ؛حمض

 -واهلل اعمقومؼ ح٤م ومٞمف اخلػم

 

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 -إظمقا  ذم اهلل . اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل

 -ًمٕمٚمف يّمؾ إمم إظمقا  اعمج٤مهديـ ذم اًمٕمرا. ؛هذه صمالث ُم٤ًمئؾ ُمـ اًمرأي

هؿ، ويًدد رُمٞمٝمؿ ذم ٟمحقر ر أن يًددهؿ وهيدهيؿ ويٜمقر أبّم٤مرهؿ وأومٙم٤مرٟم٠ًمل اهلل اًمٕمكم اًم٘مدي

 --- مُملمأن يٗمتح قمٚمٞمٝمؿ ويٕمّز اؿ اعؾمالم-- وأقمدائٝمؿ

 اعم٠ًمخ٦م إومم: ٓ شمتقؾّمٕمقا ذم اًم٘متؾ: *

همػم ُمٕمّمقم  ا وم٤مًم٘متؾ عمـ يًتحؼ ًمٞمس دائام هق اعمٓمٚمقب، سمٛمٕمٜمك أنف يمثػما ُم٤م يٙمقن اعٟم٤ًمن يم٤مومرً 

-- وًمٙمـ ٓ  ًـ ىمتٚمف، سمؾ رسمام ُيَذّم! وذًمؽ طمٞم٨م ٓ قمٝمد ًمف وٓ ذُم٦م وٓ أُم٤من در،اًمدم سمؾ دُمف ه

- ومٛمـ ُمّم٤مًمح آؾمتٌ٘م٤م  قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل: رضم٤م  إؾمالُمف، أو -سمح٥ًم ُم٤م يٕمتقره ُمـ اعمّم٤مًمح واعمٗم٤مؾمد

هنؿ ُمـ ورا ه ُمـ ىمقُمف، أو شم٠مّخػ ىمقُمف وأُمث٤مًمف، أو إقمٓم٤م  اٟمٓم٤ٌمع قمـ اعمج٤مهديـ سم٠م ا شمٌٚمٞمٖمف قمٜم٤م ظمػمً 

طمٙمام  وقم٘مال  ويٗمّرىمقن سملم اًمٜم٤مس واحل٤مٓت وأهنؿ أصح٤مب ىمْمٞم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ، وًمٞمًقا قمٌثّٞملم وٓ 

ه٤م ومقوقيلم وٟمحق ذًمؽ، وأهنؿ رمح٤م  أجْم٤م سم٤مخلٚمؼ، ويتٛمّتٕمقن سم٘مدر قم٤مٍل ُمـ اعٟم٤ًمٟمٞم٦م، وهمػم ذًمؽ 

 ن يراقمٞمف-أيٜمٌٖمل ًمٚمٕم٤مىمؾ اًمٕم٤مرف سمزُم٤مٟمف 

خٚمؼ قمٜم٤م وقمـ دقمقشمٜم٤م ورؾم٤مًمتٜم٤م وشمِمقيف صقرشمٜم٤م وُمـ اعمٗم٤مؾمد أوداد ذًمؽ، وُمٜمٝم٤م اًمتٜمٗمػم ًمٚم

وصقرة ديٜمٜم٤م، وُمٜمٝم٤م هتٞمٞم٩م اًمٜم٤مس ودٟم٤م ويم٥ًم أقمدا  ضمدد، وُمٜمٝم٤م إشم٤مطم٦م ومرص٦م ًمٚمٜم٤مئٚملم ُمٜم٤م ذم هذا 
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اًمقىم٧م اًمذي ٟمحـ ومٞمف إوٕمػ ُمـ طمٞم٨م اعُمٙم٤مٟمٞم٤مت اعقمالُمٞم٦م وُم٤م ؿم٤ماٝم٤م، وىمد ىمٚم٧م يمثػما ذم 

 دّوٟم٤م هق اًمذي يقفمٗمف-!ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ُمِم٤ما٦م: إٟمٜم٤م ٟمحـ ٟمّمٜمع احلدث، ًمٙمـ قم

ومٞمٝم٤م سم٤مٕصٚمح  ويمؾ ذًمؽ خيتٚمػ سم٤مظمتالف إطمقال وإؿمخ٤مص، ويمؾ طم٤مًم٦م يٜمٔمر ومٞمٝم٤م، صمؿ يٕمٛمؾ

-- واعظمقة اعمج٤مهدون هؿ أهؾ هذا إُمر، وقمٚمٞمٝمؿ سم٤معمِم٤مورة ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا وطمٞم٨م عمنموقمٜم٤م ورؾم٤مًمتٜم٤م

 جمّرب وم٤مؾمٛمٕمقه- ؿمٙمقا ذم رضمح٤من ُمّمٚمح٦م اًم٘متؾ وم٤مًمٖم٤مًم٥م أن اًمؽمك وآؾمتٌ٘م٤م  أنٗمع وهذا

: أولام: ؿمخص يم٤مومر ُمًتحؼ ًمٚم٘متؾ ًمٙمـ ٓ ظمػم ًمٜم٤م ذم ىمتٚمف، ورسمام أض ىمتٚمٜم٤م ًمف وومر. سملم صقرشملم

 --ٝمق أؿمٌف سم٤مًمٜم٤ًم  واًمّمٌٞم٤من وٟمحقهؿسمٜم٤م ؾمٞم٤مؾمٞم٤م يمام ؾمٌؼ اعؿم٤مرة، سم٤مقمت٤ٌمر أنف ُمـ وٕمٗم٤م  ىمقُمف وم

ٜمدي أو و٤مسمط، أو وسملم ؿمخص مظمر ُمـ اًمٙمٗم٤مر اعمًتح٘ملم ًمٚم٘متؾ أجْم٤م ًمٙمٜمف قمًٙمري ُمثال، ضم

رضمؾ خم٤مسمرات أوأُمـ قُمِرف قمٜمف ذًمؽ وأُمٙمـ أن يٕمرومف اًمٜم٤مس، أو ُم١ًمول ؾمٞم٤مد ُمـ اًمٕمدو ُمٕمروف 

 --وًمٞمس جمرد قم٤مُمؾ أوُمقفمػ سمًٞمط ششمقنه٤مًمٞمؼم»يمذًمؽ أو طمتك ُم١ًمول ذيم٦م يمٌػمة ُمٕمرووم٦م ُمثؾ 

 ,ضمقسمفوًمٞمس ُمٕمٜمك ذًمؽ و,ىمتٚمف  زصؾ يمالمه٤م دُمف هدر ضم٤مئُمـ طمٞم٨م إ ؛ومٛمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م

 --أن شمٗمٕمٚمقا إصٚمح ًمديٜمٙمؿ وأُمتٙمؿ ومٞمٕمٛمؾ سمام يٜم٤مؾم٥م ذم يمؾ طم٤مًم٦م ٕن اهلل شمٕم٤ممم ظمقًمٙمؿ طمٞمٜمئذ

 -ش٤ماعمًتِحؼ ًمٚم٘متؾ ذقمً »قمغم أروٞم٦م  ,وًمٙمـ أزيد اًمتذيمػم سمف,ـمٌٕم٤م أن٤م أتٙمٚمؿ يمام هق اوح 

 اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مٟمٞم٦م: ُم٠ًمخ٦م اًمذسمح واًمتّمقير سم٤مًمٗمٞمديق ٟمنمه٤م قمغم اًمٕم٤ممَل: *

ح سمؽميمٝم٤م واضمتٜم٤ما٤م إٓ ُم٤م ٟمدر ذم احل٤مٓت اًمتل يٙمقن ومٞمٝم٤م اًمِمخص ُمـ اًمّمقرة اًمث٤مٟمٞم٦م ومٝمذه أن٤م أنّم

ؿمخّمٞم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م  ٤م، أوٓمً قمًٙمري ُمثال وٓ ؾمٞمام إن يم٤من و٤مسم ُمـ اًمّمقرشملم اعمذيمقرشملم أقماله؛ أي

-ُمٕمرووم٦م أو ُم٤م ؿم٤مسمف ـّ قمٚمٞمٙمؿ، وٓ شمًتٕمجٚمقا  -- واهلل يٛم

شمٜمٗمػم  ,ومٞمام أفمـ واًمٕمٚمؿ قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم,ًمؽ، سمؾ ومٞمف أُم٤م اًمْمٕمٗم٤م  وأؿم٤ٌمه اًمٜم٤ًم  ومال يّمٚمح لؿ ذ

وُمٗم٤مؾمد شمرسمق قمغم ُم٤م شمرضمقٟمف ُمـ اًمتنميد اؿ ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ، أو ن٘مٞمؼ ُمٓم٤مًم٥م ُمٔمٜمقٟم٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م ٓ 

 شمتح٘مؼ-

ُمع أن ُم٠ًمخ٦م اًمذسمح واًمتّمقير ل٤م سم٤مًمٗمٞمديق اذا اًمِمٙمؾ اًمذي شم٘مقُمقن سمف وأيمثرشمؿ ُمٜمٝم٤م هذه اعمدة، 

 ، أرضمق اهلل أن يٞمن قمروف ىمري٤ٌم-قمٜمدي ومٞمف رأي أيمثر شمٗمّمٞمال

 اعم٠ًمخ٦م اًمث٤مًمث٦م: شمرؿمٞمد اعمٓم٤مًم٥م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م: *
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ومٗمل  ؛ُمف ودوًمتف عمٓم٤مًم٥م ُمٕمٞمٜم٦م شمٕمٚمٜمقهن٤موذًمؽ طملم متًٙمقن أؾمػما، وهتددون سم٘متٚمف ُم٤م مل يًتج٥م ىمق

ُمع أن اًمتٕمجٞمز ىمد يٙمقن ُمٓمٚم٤ٌم ,ُمـ اًمٜمقع اًمذي ٓ يٕمٜمل اًمتٕمجٞمز  هذه احل٤مًم٦م يٜمٌٖمل أن شمٙمقن اعمٓم٤مًم٥م

دٟم٤م أنصحٞمح٤م أطمٞم٤مٟم٤م ًمٙمـ ذم طم٤مٓت ظم٤مص ، سمؾ شآطمتج٤مج»وٓ  ٛمؾ جمّرد ُمٕمٜمك  ,٦م ًمٞم٧ًم ُمرا

يٙمقن ه٤م يٛمٙمـ ًمٚمدوًم٦م شمٜمٗمٞمذه سمٌم  ُمـ اًمًٝمقًم٦م أو ر  ُمـ اًمّمٕمقسم٦م ذم طمٙمؿ اًمٕم٤مدة، وهذه طمٙمٛم٦م 

 : سم٦م وأقمٞمٜمقه٤م -- وم٤مشمريمقا ًمٚمدوًم٦م اعمٕمٜمّٞم٦م ومًح٦م ًمالؾمتج٤مشُمر سمام يًتٓم٤مع٠مإذا أردَت أن شمٓم٤مع وم»وم٘مد ىم٤مًمقا

شمٔمٝمرون سمٛمٔمٝمر  ,اًمرأي اًمٕم٤مم اًمداظمكم واًمدوزم,ًمٌٙمؿ، وقمغم إىمؾ أُم٤مم اًمٜم٤مس قمغم آؾمتج٤مسم٦م عمٓم٤م

اًمذي ـمٚم٥م ُمٓمٚم٤ٌم ُمٕم٘مقٓ يٛمٙمـ آؾمتج٤مسم٦م ًمف، وطملم ٓ شمًتجٞم٥م احلٙمقُم٦م اعمٕمٜمّٞم٦م شمٙمقن هل قمٜمد 

 اًمرأي اًمٕم٤مم وقمٜمد ؿمٕمٌٝم٤م ُمٚمقُم٦ًم وشمتير هل!

أن يٙمقن  واشمٌٕمقا ؾمٜم٦ّم اًمتدّرج، ومال سم٠مس ،وا ذم اعمٛمٙمٜم٤مت قم٤مدةً ٤مًم٥م، واٟمٔمرومال شم٤ٌمًمٖمقا ذم اعمٓم

 شمٕم٤ممم شمٓمٚمٌقن ومٞمٝم٤م ُمٓم٤مًم٥م ا إن ؿم٤م  اهلل شمت٤مح ًمٙمؿ ومرص أظمرى سمحقل اهللدً اعمٓمٚم٥م صٖمػما اًمٞمقم، وهم

-- ظم٤مص٦م سمٕمدُم٤م يٜمٗمتح ًمٙمؿ اًم٤ٌمب وشمتٕمّقد احلٙمقُم٤مت واًمرأي اًمٕم٤مم قمغم آؾمتج٤مسم٦م عمٓم٤مًمٌٙمؿ، أيمؼم

ئد اًمٌم  اًمٙمثػم، أىمٚمف اًمتخذيؾ وشمٜمٙمن قمٜمدهؿ قم٘مدة  اًمٖمٓمرؾم٦م واًمٙمؼمي٤م  وًمق ىمٚمٞمال، وذم ذًمؽ ُمـ اًمٗمقا

 -- واهلل اعمقومؼ-ٕقمدا ، ويمن قمزائٛمٝمؿ ذم قمداوشمٜم٤مسملم ا

ٟمٛمٚمؽ ذم ُم٘م٤مُمٜم٤م هذا  -- أنتؿ أوًمق إُمر ذم ؾم٤مطمتٙمؿ، وٟمحـ ٟمِم٤مور قمٚمٞمٙمؿ وٟمٜمّمحٙمؿ، وٓإظمقا 

إُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد، وًمٙمـ ٓ شمٜمًقا اعمِم٤مورة  -- وٟمٕمٚمؿ أن إُمر ًمٙمؿ هٜم٤مك، وهللأيمثر ُمـ ذًمؽ

لم ًمٙمؿ واًمذيـ ظم٤موقا ٕهؾ اًمٕمٚمؿ اًمّم٤مدىملم اًمٜم٤مصحلم، وٕهؾ اخلؼمة سم٤محلرب واًمًٞم٤مؾم٦م ُمـ اًم٤ًمسم٘م

-- وم٤مطمرصقا قمغم اًمًامع ُمٜمٝمؿ، وآؾمتٗم٤مدة ُمـ دم٤مراؿ وٟمّمحٝمؿ، وىمٌؾ ذًمؽ يمٚمف دم٤مرب ىمٌٚمٙمؿ

 ڇ  ڇ    چ چ ژ، واًمتقيمؾ قمٚمٞمف ذم اعظمالص ًمف  أوصٞمٙمؿ وٟمٗمز سمت٘مقى اهلل شمٕم٤ممم، وآضمتٝم٤مد

 -[مل قمٛمران] ژ ک ک ک ڑ ڑ ژژ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ

 --ام  اًمٜم٤مصحلم اعمِمٗم٘ملم اعمج٤مهديـوإمم اهلل اعمِمتٙمك ُمـ ىمٚم٦م اًمٕمٚم

 --وإمم اهلل اعمِمتٙمك ُمـ ختذيؾ اخل٤مذًملم وشمثٌٞمط اعمخّذًملم

 --اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ وطمًٌٜم٤م، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكم اًمٕمٔمٞمؿ

 -[يقؾمػ] ژ ۈئ ۆئ   ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ   ەئ ەئ ائ ژ



 
1226 

 

 

 -اعمج٤مهديـ اًمذيـ جي٤مهدون ذم ؾمٌٞمٚمؽ وعقمال  يمٚمٛمتؽ ذم يمؾ ُمٙم٤من  اٟمٍم قم٤ٌمدكمهللا

، واومتح لؿ ومتحً  ا مهللا اٟمٍمهؿ ٟمًٍم   -ُمٌٞمٜم٤م ٤مقمزيزا

 مهللا أُمدهؿ سمجٜمدك وُمددك ي٤م ُمـ ًمؽ ضمٜمقد اًمًٛمقات وآرض ي٤م اهلل-

 ورمح٦م اهلل واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ
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 اٌغأٞ فٟ ِضأٌخ اٌظ٘بة ئٌٝ اٌؼغاق ۞

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

إمم اًمذي ُيٜم٥ًم ، وشٓ جيقز ًمؽ أهي٤م اًمِم٤مب اًمًٕمقدي أن شمذه٥م ًمٚمٕمرا.»رأي سمٕمض اًمٜم٤مس أنف 

 --ٓمٞمع أن ٟم٘مقل هق رأي أيمثر قمٚمامئٜم٤مسمٕمض اًمٕمٚمام  هق رأهيؿ واضمتٝم٤مدهؿ، وًمٞمس سم٢مو٤مع، سمؾ وٓ ٟمًت

أنف خم٤مًمػ ًمٚمّمقاب اعم٘مرر قمٜمد قمٚمام  إُم٦م، واًمذي قمٚمٞمف إو٤مع  ,واهلل أقمٚمؿ, وُمع أنف ئمٝمر زم

أن: اجلٝم٤مد ذم ُمثؾ طم٤مًم٦م  اًمٕمٚمام  ُمـ اعمذاه٥م إرسمٕم٦م وهمػمه٤م، وىمد طمٙم٤مه همػم واطمد ُمـ أئٛمتٜم٤م ُمـ

وم٢من طمّمٚم٧م اؿ اًمٙمٗم٤مي٦م  ؛قمغم ُمـ طمي ُمـ أهٚمٝم٤م واضم٥ٌم  ,ؾمالمٟمزل اًمٕمدو اًمٙم٤مومر سم٠مرض اع,اًمٕمرا. 

إُم٦َم يمٚمٝم٤م ُم٤م مل نّمؾ  -- وهٙمذا طمتك يٕمؿ  ومرض اًمٕملم٥م قمغم ُمـ ىم٤مراؿ ُمـ اعمًٚمٛملم وضموإٓ

-- وأنف طمٞمٜمئذ يً٘مط وضمقب آؾمتئذان؛ ومٞمخرج اًمٕمٌد سمدون إذن ؾمٞمده، واعمديـ سمٖمػم إذن دائٜمف، اًمٙمٗم٤مي٦م

 --ده وهٙمذاواًمقًمد سمٖمػم إذن واًم

وٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمٚمٜم٤م وإي٤مه ويمؾ ، ٤م-- وم٢م  عم٧ًُم ذم ـمرح إخ طمرص٤م وٟمّمحً أىمقل: ُمع يمؾ ذًمؽ

 أطم٤ٌمسمٜم٤م ُمـ أهؾ اخلػم-

وُم٤م ىم٤مًمف وضمٝم٦م ٟمٔمر ىمد شم٤مسمع ومٞمٝم٤م سمٕمض قمٚمام  سمٚمده، وًمٞمس ُمـ ومٕمؾ ذًمؽ سمٛمٚمقم إن ؿم٤م  اهلل، طمتك 

 يتٌلّم ًمف ُم٤م هق أهدى-!

 وًمٙمـ ؾم٠مقمّٚمؼ قمغم سمٕمض اًمٜم٘م٤مط:

 -ـها ش٤ممم وطم٤ميمٛم٦م سمام أنزلٕن اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م دوًم٦م ُمٓمٌ٘م٦م ًمنمع اهلل شمٕم»ىمقًمؽ ي٤م أظمل: 

٧ٌّم ومٞمف وشمٌح٨م-هذا همػم ُمًّٚمؿ قمغم إـمالىمف--  ! ومٚمٞمتؽ شمتث

ومٛمـ اسمتاله اهلل ُمـ ؿم٤ٌمب اعمًٚمٛملم سمحٙمقُم٦م قمٚمامٟمٞم٦م شمٗمّمؾ اًمديـ قمـ اًمدوًم٦م وٓ نٙمؿ »وىمقًمؽ: 

 ٟمّم٤مف ُمٜمؽ سم٤مرك اهللإهذا  -ـها شسمنمع اهلل وسمام أنزل، وم٢من اؿمؽماط إذن وزم إُمر ُمٚمٖمك ذم طمؼ ه١مٓ 

 -- ٟمتٛمٜمّك ذًمؽ-قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمٕمٚمام  اعمِم٤مر إًمٞمٝمؿ؟ -- وًمٙمـ هؾ ي٘مقل سمذًمؽ ُمـ شمٕمتٛمدومٞمؽ

وـمٌٕم٤م ُمٕمٜمك هذا اًمٙمالم ًمق ىم٤مًمقا سمف: أن اعمٍميلم واًمًقريلم وإردٟمٞملم وأهؾ اعمٖمرب اًمٕمريب 

-- ويمثػمون همػمهؿ وهؿ أيمثر اًمٕمرب اعمًٚمٛملم ًمٞمس قمٚمٞمٝمؿ اؾمتئذان قي٧م أجْم٤مىم٤مـم٦ٌم وأهؾ اًمٙم

غم ىمقلؿ هؿ ـمٌٕم٤م قم, ٤مرا. إذا ؿم٤م وا ورأوا ذًمؽ صالطًم سمؾ لؿ أن يٜمٗمروا ًمٚمجٝم٤مد ذم اًمٕم طمٙمقُم٤مهتؿ،

 -,سم٤مؾمتح٤ٌمسمف ذم طم٤مًمتٝمؿ

ٕنف إذا يم٤من  ؛ُمـ اًمٕمٚمام  هذا اًمٌم  قمغم إىمؾ وهذا اًم٘مدر ضمٞمد، ٟمحـ ٟمرى سمف، سمس ٟمريد ٟمًٛمع

 وم٤مخلٓم٥م هلّم- ؛ؽاخلالف ذم ىمْمٞم٦م ومرض قملم أو يمٗم٤مي٦م، وأجـ طمدود ومروٞم٦م اًمٕملم وُم٤م ؿم٤مسمف ذًم
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ومتح٧م يمؾ طمجرة ُم٘م٤مشمؾ واحلٛمد  ؛أن أهؾ اًمٕمرا. ٓ يٜم٘مّمٝمؿ اعمج٤مهدون واعمح٤مرسمقن»وىمقًمؽ: 

 -- وًمٞمس سمّمحٞمح واهلل أقمٚمؿ حلد أن-ي٘مقًمف سمٕمض اًمٕمٚمام  وؾمٛمٕمٜم٤مه ُمٜمٝمؿ وهذا -ـها شهلل

يمٛمـ  قمـ سمٕمض أهؾ اًمٕمرا.،وهؿ إُم٤م مل يٕمتٛمدوا ومٞمف قمغم دراؾم٦م ون٘مٞمؼ يم٤مُمؾ، أو أهنؿ يٜم٘مٚمقٟمف 

ىمٞم٦م اعؾمالُمٞم٦م شاعظمقان اعمًٚمٛملم»يٜم٘مؾ قمـ   ؛اًمتل لؿ ا٤م قمالىم٦م ىمديٛم٦م ُمثاًل  أو سمٕمض اًمِمخّمٞم٤مت اًمٕمرا

 ومٞمٕمتٛمدون قمغم رأهيؿ-

ًٓ وأومْمٚمٝمؿ   شلم أهؾ اًمًٜم٦م٦م قمٚمام  اعمًٚمٛمهٞمئ»وأقمالهؿ رشم٦ًٌم ُمـ يٜم٘مؾ قمـ  طم٤م

ىمٞمُمـ اًمٕمٚمام  اًمذيـ ي٘مقًمقن إن  اًمٙمـ مل ٟمٕمٚمؿ حلد اًم٤ًمقم٦م أن أطمدً  ,لم ًمٞمًقا حمت٤مضملم ًمٚمرضم٤مل اًمٕمرا

و٤مقم٦م اًم٘م٤مقمدة ذم »اقمتٛمد قمغم شم٘مٞمٞمؿ ص٤مدر قمـ اعمج٤مهديـ هٜم٤مك ُمثؾ  ,ُمثؾ اًمِمٞمخ ؾمٚمامن اًمٕمقدة وهمػمه

-- وهم٤مًم٥م امقم٤مت اعمج٤مهدةوهمػمهؿ ُمـ اجل شأنّم٤مر اًمًٜم٦م»، وشاجلٞمش اعؾمالُمل»، أو شسمالد اًمراومديـ

ٌّف ًمف--- ومٝمذا ر  ُمٝمؿ ومٚمٞمتٜمٜم٤م أهنؿ ٓ ينميمقهنؿ ذم اًمت٘مٞمٞمؿفم  ٜم

وهؿ جمٛمقع ىمٞم٤مدات ,ن إمم رضم٤مل سم٘مقل أهؾ إُمر هٜم٤مك يٕمٜمل: ًمق صّح أن اًمٕمراىمٞملم ٓ  ت٤مضمق

ًٓ اجلامقم٤مت اعمج٤مهدة أ يمالم اعمِم٤ميخ أن اجلٝم٤مد قمغم ُمـ ؾمقى أهؾ  ًمّمح   ,، صمؿ قمٚمام  اًمٌالد اعمقصمقىملمو

 اًمٕمرا. ًمٞمس سمٗمرض قملم-

 -- ومٝمؿ ٓ يريدون اًمٜم٤مس يمٚمٝم٤م شم٠ميتشمٗمّمٞمؾذي قمٜمدٟم٤م ُمـ اعمٕمٚمقُم٤مت ومٞمف اًم ؛ًمٙمـ ٟمحـ حلد أن

 --ـمٌٕم٤م، ًمٙمـ يريدون ٟمققمّٞم٤مت ظم٤مص٦م

 ذم لمواًمتنميؽ، وُمٝمٜمدد اشمّم٤مٓت وومٜمٞم  : يريدون ُمتخّمّملم ذم اعمتٗمّجرات واًمتٗمخٞمخ ُمثاًل 

-- أجْم٤م أـم٤ٌم  وُمٕم٤مجللم ورضم٤مل قمٚمؿ ودقمقة وشمرسمٞم٦م وإرؿم٤مد، وأهؾ ًمتٗمجػم قمـ سمٕمداًمدوائر واعمخ٤مسمرة وا

ٕمديـ ًمتٜمٗمٞمذ قمٛمٚمٞم٤مت ٞمدة واخلؼمات اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمٕمًٙمري٦م وآؾمؽماشمٞمجٞم٦م، واًمِم٤ٌمب اعمًتاًمرأي واعمٙم

 !اؾمتِمٝم٤مدي٦م--

ومٕمغم اعمٗمتل ذم اعم٠ًمخ٦م أن  ؛هق اًمتٗمّمٞمؾ ,واهلل أقمٚمؿ سم٤مًمّمقاب ومٞمام ئمٝمر زم,وسم٤مًمت٤مزم وم٤مًمقاضم٥م 

 همػم ُمٙمره- واهلل اعمًتٕم٤من- ٤مأُمٞمٜمً  ٤ميٗمّّمؾ، هذا إن يم٤من ٟم٤مصحً 

ٜم٤م سمٛمـ يريب أبٜم٤مئٜم٤م قمغم اًمدوم٤مع قمـ إوـم٤من وقمغم اجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل إن وُمـ ًم»وىمقًمؽ أظمل: 

ُمدُمرة ُمّمػمي٦م اهلل وطمده يٕمٚمؿ  ٤موم٘مدٟم٤م ه١مٓ  ذم طمروب وُمٕم٤مرك ذم سمٚمدان أظمرى سمٞمٜمام سمٚمدهؿ يٜمتٔمر طمرسمً 

 -ـها ششمقىمٞمتٝم٤م

ي٦م اًمٙمٗم٤م ٓف أو قمنميـ، إمم أن نّمؾم٦م أخٌػ، أو أخٗم٤مِن، أو طمتك قمنمة يٕمٜمل ًمق ٟمٗمر ُمـ اًمًٕمقدي

-- يٕمٜمل ظمالص يٙمقن اٟمتٝمك اعمخزون اًمًٕمقدي وؾمتٌ٘مك اًمٌالد ُم٤م ل٤م ُمـ ي٘مٞمٜم٤م وي٘م٤مل لؿ ُم٤م ٟمحت٤مج سمٕمد
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  ٛمٞمٝم٤م؟ هذا يمالم ٓ ي٘م٤مل، دقمؽ ُمـ هذا!!

وأجْم٤م ًمق قمٙمًٜم٤م هذا اًمٙمالم وىمٚمٜم٤م: إن ذه٤مب سمٕمض اًمِم٤ٌمب اًمًٕمقدي هق إطمٞم٤م  ًمٙمؾ اًمِم٤ٌمب 

أهٚمف وضمػماٟمف وأهؾ قمِمػمشمف وسمٚمدشمف قمنمة أو قمنمون يمام  واجلٞمؾ اًمًٕمقدي، وسمدل اًمقاطمد ؾمٞمخرج ُمـ

عمـ اقمتؼم، وإن هذه ومرص٦م ًمٚمِم٤ٌمب اًمًٕمقدي ًمٞمتدّرسمقا قمغم احلرب، ويٙمتًٌقا  ا هق ُمِم٤مهد يمثػمً 

اخلؼمات ويّم٘مٚمقا اًمِمج٤مقم٦م واًمٗمْم٤ميؾ اًمرضمقًمٞم٦م، ويتٕمٚمٛمقا ومٜمقن احلرب، وإن ذه٤ماؿ هق ذم احل٘مٞم٘م٦م 

ىم٤مي٦م ل٤م، وإهنؿ أن يٖمزوا اًمٕمدو هٜم٤مك ظمػم لؿ ُمـ أن يٜمتٔمروا طمتك ُمـ أن دوم٤مع قمـ سمٚمدهؿ ومح٤مي٦م وو

ٌّحٝمؿ وهق ُمِمٖمقًمقن سمحٗمظ أنٗمًٝمؿ واعمح٤مومٔم٦م قمغم أرواطمٝمؿ يمام  ي٠متٞمٝمؿ اًمٕمدو ذم قم٘مر دارهؿ ويّم

 ومام شم٘مقل؟! -شمزقمؿ-

 ، أىمقل:ا ًمٕمٛمقم وقمغم

 اًمٙمٗم٤مر اًمّمٚمٞمٌٞملم ىم٤مئٛم٦م سمٜمٍم اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ ذم اًمٕمرا. قمغم ,ذم اًمًٕمقدي٦م,ًمق يم٤مٟم٧م احلٙمقُم٦م 

ٞم٤مد ودسمٚمقُم٤مد وإقمالُمل وهمػم سم٤مذًم٦ًم ذم ذًمؽ ُم٤م يٛمٙمٜمٝم٤م ُمـ اجلٝمد ُمـ ُم٤مل وٟمّمح وقمٛمؾ ودقمؿ ؾم

٤م وصدىمٝم٤م وأُم٤مٟمتٝم٤م ، وًمق يم٤مٟم٧م ُم١ممتٜم٦م قمغم ذًمؽ، ُيْٕمَٚمؿ شم٘مقاه٤موصدىمً  ٤م-- ًمق يم٤مٟم٧م ىم٤مئٛم٦م سمذًمؽ طم٘مً ذًمؽ

ٜم٤م واهلل وـمٚمٌٜم٤م اًمٕم٤مومٞم٦م، ؿمٞمئ٤م وٓؾمؽمطم -- ًمق يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ ل٤من اخلٓم٥م واهلل، وح٤م يمتٌٜم٤موسمذل٤م ًمٚمجٝمد

 ي٤م أظمل أقمّز وأوؾ ُمـ اًمٕم٤مومٞم٦م؟  ٌ وهؾ ر

ّح -- ًمٙمـ هٞمٝم٤مت أن يّميمالُمؽ ي٤م أخ ظم٤مًمد وًمٙمٜم٤ّم طمٞمٜمئٍذ اطمؽمُمٜم٤م رأهي٤م واضمتٝم٤مده٤م، وًمّمّح قمٜمدئذٍ 

 شمرّده!! ,سمٚمف ُم٤م ظمٗمل,دُمٖمف!! واعمقاىمػ وإطمداث اًمٔم٤مهرة ًمٚمٕمٞم٤من يويمؾ احل٘م٤مئؼ شمٙمّذسمف، واًمقاىمع 

 وم٤مهلل اعمًتٕم٤من، وإمم اهلل اعمِمتٙمك، وقمٚمٞمف وطمده اًمتٙمالن، وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل-

 ويٖمٗمر اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ-

 - مُملم--ٟم٠ًمل اهلل أن يؼمم لذه إُم٦م أُمر رؿمد يٕمّز ومٞمف أهؾ ـم٤مقمتف ويذل ومٞمف أهؾ ُمٕمّمٞمتف
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 رؼ١ًٍمب ػٍٝ فزٜٛ اٌفٛػاْ ثبٌزرظ٠غ ِٓ اٌظ٘بة ٌٍخٙبص فٟ اٌؼغاق ۞

 -- وإمم اهلل اعمِمتٙمك!٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقنإٟم

 --اًمٕمٚمام  اًمٙم٤ٌمر يمالم اًمِمٞمخ ومٞمف ظمٚمط واوح، ويٗمت٘مر إمم اًمتٗمّمٞمؾ اًمذي هق ؾمٛم٦ُم اعمح٘م٘ملم ُمـ

اًمًٕمقدي٦م  يٕمٜمل إذا يم٤من هق يريد أن  ّذر ُمـ آًمتح٤م. سم٤معظمقة اًمذيـ ظمرضمقا قمغم احلٙمقُم٦م

ومٝمذه ُم٠ًمخ٦م، وهذا اضمتٝم٤مده  ,طمتك ظمقارج يمام ي٘مقل!و,ويراهؿ خمٓمئلم،  شاعم٘مرن واًمٕمقذم وإظمقاهنؿ»

 -- وًمٞمس ٕطمد إٓ أن يٜم٤مىمِمف إن أتٞمح٧م ومرص٦م ُمثال-ًتٓمٞمع أن ٟمٜمٙمر قمٚمٞمفوهذا رأجف ذم اًمٜمٝم٤مي٦م وٓ ٟم

 ؟وًمٙمـ ح٤مذا اخلٚمط؟

أي ذم ُمقاوٕمف اعمتٗمؼ قمغم  شداجلٝم٤م»٤ًمئؾ أنف ؾم٠مخف قمـ ذه٤مب اسمٜمف إمم ٕن اًمٔم٤مهر ُمـ ؾم١مال اًم

 --ومٖم٤مٟمًت٤من، واًمٕمرا. وٟمحقه٤م، هٙمذا ومٝمٛم٧م أن٤م ُمـ اًم١ًمالُمنموقمٞمتٝم٤م ُمثؾ أ

و ّرر  ,وسمح٥ًم ُم٤م أراه اهلل ،قمٜمده,ؾ اًمِمٞمخ ويٌلّم احلؼ ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ومٙم٤من اًمقاضم٥م أن يٗمّّم 

ّؾ اًمِمٕمرة ُمـ اًمٕمجلم! ًَ  اعم٤ًمئؾ، ويًّؾ احلؼ  ُمـ سملم ريم٤مم اًم٤ٌمـمؾ يمام شُم

 ,ُمثال,ٞمِم٤من أو اًمٕمرا. أومٖم٤مٟمًت٤من أو اًمِمومٞم٘مقل ُمثال: إذا يم٤من اسمٜمؽ يريد اًمذه٤مب إمم اجلٝم٤مد ذم 

 --ومٙمذا ويمذا

 --ل رأجف ويٗمتل سم٤مًمذي يديـ اهلل سمفوي٘مق ،-- اًمخومال ,اًمذيـ ي٘مّمدهؿ,وأُم٤م اجلٝم٤مد ُمع ه١مٓ  

ُٟمف اًمٕمٚمام  أجْم٤م ويمؾ اًمٜم٤مس أن هذا اًمٕم٤ممل  وهٙمذا يِمٕمر اًم٤ًمُمع ؾمقا  اًمٕم٤مُمّل وـم٤مًم٥م اًمٕمٚمؿ وإظمقا

ٓمل يمؾ ذي طمؼ طم٘مف، وُمٝمام اظمتٚمٗم٧َم ُمٕمف طمٞمٜمئٍذ، ومتٔمؾ نؽمُمف ص٤مد. ُمدىّمؼ يٛمّٞمز سملم إؿمٞم٤م  ويٕم

 وشمٕمّٔمٛمف ًمديٜمف وشم٘مقا ه وصدىمف ونّريف- 

ه٤مشملم مهللا إٓ أن يٚمتزم اًمتًقي٦م سملم ، ومام هق ُمـ ُمٜمٝم٩م اًمٕمٚمام  سمًٌٞمؾ ؛أُم٤م اخلٚمط هٙمذا سملم اعم٤ًمئؾ

 --وم٤ًمقمتٝم٤م يٙمقن اًمٜم٘م٤مش سمِمٙمؾ خمتٚمػ! ٤م--اًم٘مْمٞمتلم وٓ يرى ومرىمً 

ي١ميد اجلٝم٤مد ذم اًمِمٞمِم٤من وذم أومٖم٤مٟمًت٤من وذم اًمٕمرا.، وإن يم٤من ًمف رأي  فوف قمـ اًمِمٞمخ أنًمٙمـ اعمٕمر

  --نذم ُم٠ًمخ٦م ذه٤مب همػم أهؾ اًمٌٚمد إمم هٜم٤مك ويِمؽمط اعذ

ًمٜم٤م وٞمٕم٤م  ٟم٠ًمل اهلل أن يّمٚمح أطمقا

 [2١١6. ٧٧. ٧6]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 

  



1231  

  

ٌَ ث١ٓ اٌؼٍُ ٚاٌغخبػخ؟ ۞ ُّ رالػ  ً٘ َث

وم٤مًمِمجٕم٤من ذم اًمٜم٤مس يُمثر ُمٜمٝمؿ اًمٕم٤ممل وُمٜمٝمؿ  ؛ذم اًمديـ ٤موم٘مٞمٝمً  ٤ميمؾ ؿمج٤مٍع قم٤محً ًمٞمس  ُمٕمٚمقٌم أنف

 اجل٤مهؾ وُمٜمٝمؿ اًمّم٤مًمح اعمًت٘مٞمؿ وُمٜمٝمؿ اًمٗم٤مضمر-

 وًمٙمـ هؾ يمؾ قم٤ممل ُمـ قمٚمام  اًمنميٕم٦م اعمٗمتلم ؿمج٤مٌع؟

ٌل ًمٚمحؼ اأن ف ؿمج٤مع ٓ خيِمك أطمدً  ,همػم ىم٤مسمؾ ًمالٟمٗمٙم٤مك,هؾ هق ٓزم ًمٚمٕم٤ممِلِ  صّداع سمف  إٓ اهلل، ىمّقا

ٓ هي٤مب إقمدا  وٓ خيِمك  صم٤مسم٧م اًم٘مٚم٥م، ,ىمقّي اًمِمخّمٞم٦م,ذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ، ىمقّي اًمٜمٗمس  وٓ خي٤مف

 !؟اًمردى---

 ,وٕمٞمػ اًمِمخّمٞم٦م,؟ وٕمٞمػ اًمٜمٗمس ,ظمّقاف,: هؾ يٛمٙمـ أن يقضمد قم٤ممِل ضم٤ٌمن سمٛمٕمٜمك مظمر

ـ قمَٛمؾ اًمِمجٕم٤من وٓ صقًم٦َم اًمٗمر ًِ ؾم٤من وٓ ُم٘م٤مرقم٦م هّٞم٤مب ُمؽمدد، خي٤مف ُمـ فمٚمف يمام ي٘م٤مل، ٓ  

 إىمران؟

ذم سمٚمد ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم، قم٤مملٌ يم٤مُمؾ  ٤مشمذيمرُت طم٤مدصم٦م أ  ًمِ٘مٞم٧ُم ىمٌؾ أيمثر ُمـ قم٘مٍد ُمـ اًمًٜملم قم٤محً 

اًمٕمٚمؿ ُمٗم٧ٍم ذم سمٚمده وإىمٚمٞمٛمف، ُمِم٤مرك ذم ومٜمقن اًمٕمٚمؿ ٓ ؾمٞمام اًمٗم٘مف واحلدي٨م واًمٚمٖم٦م،  ٗمظ ُمـ اعمتقن 

سم٤مب اًمتٜمقير وإـمالقمف قمغم ُمـ ,- قمٜمدُم٤م طمدصمٜم٤مه قمـ اجلٝم٤مد ذم ومٜمقن اًمٕمٚمؿ ؿمٞمئ٤م ُيتٕمّج٥ُم ُمٜمف- ا وٟمثرً  ٟمٔماًم 

يٜمف، رهِم٥م رهم٦ًٌم ؿمديدة ذم اجلٝم٤مد، طمتك ـمٚم٥م ُمٜمل أن أؾمٕمك أن أضمد ًمف ـمري٘م٤م إمم سمٕمض ُمٞم٤مد ,ُم٤م جيري

ـ طمتك وٟمٗمًف وٕمٞمٗمف، ومل جيرب احلرب وٓ اًمٓمٕم٤من وٓ  ً شظمّقاف»ًمٙمٜمف يم٤من ي٘مقل قمـ ٟمٗمًف إٟمف 

 !,ذا يمالُمف سم٘مري٥ٍم ُمـ طمروومفه,اًمٕمراك وخي٤مف ُمـ أبًط ر  

وأن ُم٤م ذيمره قمـ  ,ذيمره اهلل سم٤مخلػم وأطمًـ ًمٜم٤م وًمف اخل٤ممت٦م,ذم صد. ذًمؽ اًمِمٞمخ  آ أؿمؽ أبدً 

ٟمٗمًف هق ذم طمد ذاشمف دًمٞمؾ صدىمف وُمٕمرومتف سمٜمٗمًف وإزرائف قمٚمٞمٝم٤م، وسمٕمده قمـ اًمٖمرور واًمزهق وُم٤م ؿم٤ماف 

 ٛمد واعمٜم٦م-ُمـ أُمراض اًمٜمٗمس، وذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م ، ومٚمف احل

ىمد  ,قمدم اًمِمج٤مقم٦م,وأن اًمٕمٚمؿ واجلٌـ  ،وإٟمام اعم٘مّمقد أن اًمٕم٤ممل ىمد يٙمقن قمغم اًمّمٗم٦م اًمتل ذيمره٤م

 --الم  ت٤مج إمم نرير أيمثر ُمـ هذاًمٙمـ هذا اًمٙم جيتٛمٕم٤من-!!

 وم٠مىمقل وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ:

اعم١مُمـ، يمام  ٥مٚمًمذي هق اخلِمٞم٦م وهق ٟمقر اهلل ذم ىمقمٜمد اًمًٚمػ ا اًمٕمٚمؿ :إذا يم٤من اعم٘مّمقد سم٤مًمٕمٚمؿ

شإٟمام اًمٕمٚمؿ اخلِمٞم٦م»وهمػمه:  صح قمـ اسمـ ُمًٕمقد 
(1)

قمً  ؛  ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ :ُمـ ىمقًمف شمٕم٤ممم ٤ماٟمتزا

                                      
 سمِٙمَ ًمَ »ىم٤مل:  ( قمـ اسمـ ُمًٕمقد 16إيٓم٤مل احلٞمؾ ٓسمـ سمٓم٦م )ص ( ٧)

ِ
ـ  اًْمِٕمْٚمَؿ اخْلَِْمَٞم٦مُ ْٞمَس اًْمِٕمْٚمُؿ ًمِْٚمَٛمْر  َواَي٦ِم َوًَمِٙم  -شْثَرِة اًمر 
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ًمٞمس اًمٕمٚمؿ قمـ يمثرة اًمرواي٦م، وإٟمام هق ٟمقٌر ي١مشمٞمف اهلل »: ويمام ىم٤مل اعُم٤مم ُم٤مًمؽ  ، [26وم٤مـمر: ] ژ  ۉې

شُمـ يِم٤م 
(1)

 ,قمٚمؿ اًمٚم٤ًمن,ُمع اًمٕمٚمؿ اًمٔم٤مهر  ,اًم٘مٚم٥م,وهق ُم٤م جيتٛمع ومٞمف قمٚمؿ اًم٤ٌمـمـ  ،لأو يمام ىم٤م ،

ـُ احلٗمظ واًمذيمر واخلِمٞم٦م اًمت٤مُم٦م هلل شمٕم٤ممم- ـُ اًمٗمٝمؿ وطمً  وظمالصتف طمً

 ذم طمٙمؿ اًمٕم٤مدة! ٤مإذا يم٤من هذا اعم٘مّمقد سم٤مًمٕمٚمؿ وم٢من اًمٕم٤ممِلَ قمغم هذا اًمٜمحق ٓ يٙمقن ضم٤ٌمٟمً 

 ٓ يٚمتٗم٧م إًمٞمف- اوم٢من ؿمّذ رٌ  ومٝمق ٟم٤مدٌر ضمدً 

ًمٚم٤ٌمـمـ واًم٘مٚم٥م، ومال يمٌػم ظمِمٞم٦م وٓ ره٦ٌم وٓ  ا ٟمّمٞم٥م يمٌػمً  وأُم٤م إن يم٤من اًمٕمٚمُؿ قمٚمَؿ اًمٚم٤ًمِن، وٓ

 ٤مشم٤مُمً  ٤ميدرؾمٝم٤م و ٗمٔمٝم٤م طمٗمٔمً  شاٟمٗمرُمٞمِمٜمز»٤مزم ومال ٟمقَر وإٟمام هل ُمٕمٚمقُم٤مت وذيمٍر ًمٚمٞمقم أظمر، وسم٤مًمت

وىمد يٙمقن  ٤مومٝمذا ىمد يٙمقن ضم٤ٌمٟمً  ؛-- اًمخسمٞمٜمٝمؿ، وجي٤مدل ا٤م، ويٙمت٥م ويٌح٨مويٕمّٚمٛمٝم٤م ًمٚمٜم٤مس و ٙمؿ ا٤م 

 -٤مًمّمٜمػ يٙمثر ومٞمٝمؿ اجلٌـ طم٘مً ، سمؾ هذا ا٤مؿمج٤مقمً 

ًمٙمـ ح٤م يم٤من ُمـ همػم اًمٞمًػم متٞمٞمز يمثػم ُمـ اعمٜمتًٌلم إمم اًمٕمٚمؿ، وُمٕمروم٦م هؾ هؿ ُمـ اًمّمٜمػ إول 

٤مل إول، سملم هذا وهذا، وىمد يٖمٚم٥م قمٚمٞمف احل اأو أظمر، وح٤م يم٤من يمثػم ُمـ اًمٜم٤مس ُمـ يٙمقن طم٤مًمف ُمؽمددً 

ٖمٚم٥م قمٚمٞمف، أو إمم ُم٤م قمرومقه ُمـ طم٤مًمف وىمد خيٓمئقن ومال -- ومٞمٜمًٌف اًمٜم٤مُس إمم ُم٤م يوىمد يٖمٚم٥م قمٚمٞمف اًمث٤م 

، وىمد يٖمٚم٥م قمٚمٞمٝمؿ القى واًمتٕمّم٥م ًمف أو قمٚمٞمف، وهمػم ذًمؽ ُمـ اضمٞمدً  ٤ميّٓمٚمٕمقن قمغم طم٤مًمف اـمالقمً 

 صحٞمح- ش٤مىمد يٙمقن اًمٕم٤ممل ضم٤ٌمٟمً »قًمٜم٤م ح٤م يم٤من ذًمؽ يمذًمؽ وم٢من ىم -إؾم٤ٌمب-

 ورؾمقًمف وًمإلؾمالم وقمٛمٌؾ ًمف ىمد جيتٛمع ومٞمف إيامٌن وظمِمٞم٦ٌم وطم٥م هلل ,ويمذا يمؾ ُمًٚمؿ,وم٤مًمٕم٤ممل 

 وًمٚمٞمقم أظمر، ُمع ر  ُمـ حم٦ٌم اًمدٟمٞم٤م وإيث٤مر اًمٕم٤مضمٚم٦م أطمٞم٤مٟم٤م، وطم٥م اًمٔمٝمقر أو همػمه٤م ُمـ اعمٕم٤ميص-

ويمٚمام وُٕمػ إيامٟمف  --ف اًمٜمٗمًٞم٦م وؿمج٤مقمتفويمٚمام يمٛمؾ إيامٟمف وشمقطمٞمده وقمٚمُٛمف، يمٚمام يمٛمٚم٧م ىمقشم

 د وظمقف اعمخٚمقىملم-وشمقطمٞمده وقمٚمُٛمف يمٚمام وٕمٗم٧م ٟمٗمًف ويم٤من ومٞمف ٟمّمٞم٥ٌم ُمـ اًمؽمد

هٞمؿ   ۈئ ۆئ ۆئ ژ :أنف ىم٤مل ًم٘مقُمف وهق ُمـ ُمٕمٜمك ىمقًمف شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم٤م قمـ ظمٚمٞمٚمف إسمرا

 ىب          مب  خب جبحب يئ ىئ مئ جئحئ  ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ    ېئ ۈئ

 -[إنٕم٤مم] ژ ڀ ڀ ڀ    پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  يب

 -- وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل-واهلل أقمٚمؿ

  

                                      
 (-٧١١. ٧اٟمٔمر: اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمْمٕمٗم٤م  )( ٧)
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 ٔؾربء اٌجٟ ثٟ صٟ! ۞

  اًمرمحـ اًمرطمٞمؿسمًؿ اهلل

 -شٟمّمح٤م  اًمٌل يب د»ٙمـ ًمٚمٛمقىمع اعم٘مؽمح أن  ٛمؾ اؾمؿ: يٛم

إٟمِم٤م  ُمقىمع ًمٚمرد قمغم إومٙم٤مر اخلٌٞمث٦م اًمتل شمٜمنمه٤م اًمٌل يب د اًمٕمرسمٞم٦م  :ومٙمرة اعم٘مؽمح سم٤مظمتّم٤مر هل

ديق( أو قمؼم صٗمحتٝم٤م قمغم اعٟمؽمٟم٧م-  ؾمقا  قمؼم اعذاقم٦م )اًمرا

 ًمٙمـ ح٤مذا اًمٌل يب د دون همػمه٤م؟

 قن أؾمٚمقب اًمٕمٛمؾ وُمٜمٝمجف؟ويمٞمػ يٙم

الُمٞم٦م اعمًٛمققم٦م ذم قم٤معمٜم٤م طمدة ُمـ أهؿ وأظمٓمر اعم١مؾم٤ًمت اعقمإهن٤م و ح٤مذ اًمٌل يب د؟وم٠مىمقل: 

-- وُمع هذا ومٞمٛمٙمـ إٟمِم٤م  ُمقاىمع ُمِم٤ما٦م ًمٚمرد قمغم اعم١مؾم٤ًمت إظمرى يم٘مٜم٤مة اجلزيرة ُمثال وهمػمه٤م اًمٕمريب

 إذا شمقومرت اًمدواقمل واًمٜمِم٤مط-!

ٟمف يمام يٛمٙمـ أن يٙمقن يمؾ ذًمؽ ذم  ُمقىمع واطمد ُمتخّمص، ًمٙمـ سمنمط ُمٝمؿ، وهق أن يٙمقن قمٜمقا

 سمدىم٦م شم١مدي اًمٖمرض يمام ؾم٠مووحف- اواؾمٛمف خمت٤مرً 

٦م عؾمامع : إن الدف ُمـ اًمٗمٙمرة هق إشم٤مطم٦م اًمٗمرصوأُم٤م اعمٜمٝم٩م وإؾمٚمقب وم٤ٌمظمتّم٤مر أجْم٤م أىمقل

واًمًٜم٦م ٜم٦م، صقت اًم٘مرمن صقت اعمٚمتزُملم سم٤معؾمالم واًمدقم٤مة ُمـ أهؾ اًمً,اًمّمقت اعؾمالُمل إصٞمؾ 

إمم اًمٕم٤ممل ذم اعم٤ًمئؾ اًمتل شمٓمرطمٝم٤م اًمٌل يب د ظم٤مص٦م ذم سمراجمٝم٤م احلقاري٦م، وذًمؽ ٕن اًمٌل يب  ,واحلؼ

 د نجٌف ومتٜمٕمف ُمـ اًمٔمٝمقر، وٓ شمٕمٓمٞمف اًمٗمرص٦م-

يمام  ٚمق لؿ أن  شطمْم٤مري»د ُمـ أن يٙمقن ذًمؽ سم٠مؾمٚمقب ُمت٠مدب ووُمـ أضمؾ ٟمج٤مح قمٛمؾ يمٝمذا ٓ سم

٥م أو اًمدقم٤موى واًمدظمقل ذم ُمٝم٤مشمرات يمالُمٞم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ُمـ يًّٛمقه، وسمٕمٞمدا قمـ اًمِمتؿ واًمً

 وقاسمط-

اًمؽميمٞمز قمغم اًم٘مْم٤مي٤م اًمتل ُمـ ظمالل٤م ٟمٜمٍم ديٜمٜم٤م وٟمداومع قمـ اعؾمالم وأهٚمف،  :وُمٜمٝم٩م اًمٕمٛمؾ هق

اعمٓمروطم٦م ًمٚمٜم٘م٤مش، ُمثؾ وذًمؽ ُمثؾ: قمرض وضمٝم٦م ٟمٔمر اعؾمالُمٞملم وظم٤مص٦م اعمج٤مهديـ ذم اعم٤ًمئؾ 

اومؽما ات اًمرد قمغم وًمٕمرا. وهمػمه٤م واعمقىمػ ُمـ اًمِمٞمٕم٦م وُم٘مدؾم٤مهتؿ اًمٜمج٦ًم، ة واجلٝم٤مد ذم اأ ىمْم٤مي٤م اعمر

 --وأيم٤مذي٥م ُمٕمٞمٜم٦م طملم شمقضمد

هذه ومٙمرة ضم٤مًم٧م ذم ظم٤مـمري ُمٜمذ ُمدة، ُمٜمذ أن ؾمٛمٕم٧م أن و٤مقم٦م ُمـ اًمٗم٤مرهملم هداهؿ اهلل أنِم١موا 

٤م يمٚمام اؾمتٛمٕم٧م ، وٓ زاًم٧م ختٓمر قمغم سم٤مزم وأمتٜمك ن٘م٘مٝمشٟم٤مدي أصدىم٤م  اًمٌل يب د»ذم ُمٍم ٟم٤مدي٤م أؾمٛمقه 

إمم اًمٌل يب د وظم٤مص٦م سمراجمٝم٤م احلقاري٦م اجلديدة، وظم٤مص٦م ُم٤م يتٕمٚمؼ ُمٜمٝم٤م سم٘مْم٤مي٤م اجلٝم٤مد ذم اًمٕمرا. 
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وهمػمه، واعمالطمظ أن أيمثر اعمِم٤مريملم ذم شمٚمؽ احلقارات هؿ ُمـ اًمِمٞمٕم٦م اًمذيـ يٕمٞمِمقن ذم اخل٤مرج، 

يمٚمٛم٦م طمؼ ذم يمثػم ُمـ ويتٛمٙمٜمقن ُمـ ىمقل ُم٤م يريدون ُمـ زور وات٤من وسم٤مـمؾ، وٓ يقضمد ُمـ ي٘مقل 

هؾ اًمًٜم٦م وأهؾ اجلٝم٤مد ُمٜمٝمؿ ظم٤مص٦م إُم٤م ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ اًمتٍميح أو هؿ ُمِمٖمقًمقن ذم ُم٤م هؿ إٔن  ؛إطمٞم٤من

 ومٞمف ُمـ ظمػم ضمزاهؿ اهلل ظمػما-

وًمذًمؽ ومٛمـ ىمدر قمغم ؾمد هذه اًمثٖمرة وٟمِمط ل٤م ومٜمرضمق ًمف إن ؿم٤م  اهلل إضمر واًمثقاب اًمٕمٔمٞمؿ، وهق 

 ًمٚم٤ًمن- واهلل اعمقومؼٟمقع ُمٝمؿ ُمـ اجلٝم٤مد ضمٝم٤مد اًم٘مٚمؿ وا

وم٢من اًمٌل يب د ٓ شمٜمنم ُمٕمٔمؿ ُم٤م يٙمت٥م ل٤م ه٤م يٕمؼّم قمـ وضمٝم٦م ٟمٔمر ُمـ  ؛وطمتك ذم ُمقىمٕمٝم٤م قمغم اًمٜم٧م

يًّٛمقهنؿ هؿ سم٤معمتٓمروملم، وم٘مد ضمّرسم٧م سمٜمٗمز ويمت٧ٌم يمثػما ُمـ اعمِم٤مريم٤مت ذم ُمٜمتداهؿ احلقاري ذم قمدة 

الُمٞم٦م اًمتل ٓ يريدون ٟمنمه٤م ُمع اضمتٝم٤مدي ذم ُمٜمٝم٤م ح٤م شمتْمٛمٜمف ُمـ اًمقضمٝم٦م اعؾم ٤مىمْم٤مي٤م ومل يٜمنموا زم أجً 

 اًمتٚمٓمػ ويمت٤مسمتل ل٤م سم٠مؾمٚمقب ُمٜم٤مؾم٥م لؿ!!

واًمٕمٜمقان اعم٘مؽمح أفمٜمف ُمٜم٤مؾم٤ٌم، وقمغم يمؾ طم٤مل ٓ سمد أن يٙمقن اًمٕمٜمقان ُمٕمؼما قمـ اعمْمٛمقن وًمٓمٞمٗم٤م 

 ح٤م ًمذًمؽ ُمـ أمهٞم٦م ذم حمريم٤مت اًمٌح٨م وهمػمه- شيب يب د»ضمذاسم٤م، وأن يٙمقن حمتقي٤م قمغم اؾمؿ و

ئد اعمقىمع اعم٘مؽمحوُمـ وم دقمقة اًمّمحٗمٞملم رضم٤مٓ وٟم٤ًم  ُمـ اًمٕم٤مُمٚملم ذم هذه اعم١مؾم٦ًم، وشمٙمقن  :قا

 دقمقهتؿ أجْم٤م ٟمٛمقذضم٤م ًمدقمقة همػمهؿ ورسمام وصٚم٧م سمًٝمقًم٦م إمم همػمهؿ-

ومٝمذه ظمٓمقط قمريْم٦م ذم اًمٗمٙمرة، وإذا يم٤من رضم٤مًمٜم٤م ُمـ أهؾ اًمتخّمص ذم اًمٙمٛمٌٞمقشمر واًمٜم٧م ضم٤مهزيـ 

ْم٤م، ومٚمٕمؾ هذه اًمٗمٙمرة شمٗمتح ًمتٗم٤مصٞمؾ ُمت٤مح وهلل احلٛمد، واًمتٓمقير أجوٟم٤مؿمٓملم وم٢من اًمتذايمر سمٕمد ذًمؽ ذم ا

 -- وٟم٠ًمل اهلل أن يرزىمٜم٤م أضمره٤م ويمؾ ُمـ ؾمٕمك ومٞمٝم٤م سمخػم-أومٙم٤مرا

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل-
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 !!سجغاء اإلع٘بة ٚأً٘ اٌغأٞ فٟ صاع إٌضٚح ۞

وىمد وٕمقا قمددا  ،ٕمرسمٞم٦ماًم ذم إذاقم٦م اًمٌل يب د شطمدي٨م اًم٤ًمقم٦م»ؾمتٛمٕم٧ُم اًم٤ٌمرطم٦م إمم طمٚم٘م٦م سمرٟم٤مُم٩م ا

 ،يتح٤مورون ويت٤ٌمطمثقن ذم هذا إُمر اًمذي أومزقمٝمؿ ،وأهؾ اًمرأي واًمث٘م٤موم٦م شاعره٤مب»ُمـ ظمؼما  

 !!واىمؽماح أومٙم٤مر ًمٚم٘مْم٤م  قمٚمٞمف ،وووع طمٚمقٍل ًمف وُمٕم٤مجل٤مت ,قمغم أصقلؿ, ٤موًمقن ومٝمٛمف 

جيٛمع ظمؼما ه وأهؾ اٟمت٘مؾ يب اخلٞم٤مل وأن٤م أت٤مسمع طمديثٝمؿ إمم أقمام. اًمزُمـ اًمٌٕمٞمد: ومرقمقن ُمٍم 

يمٞمػ يٛمٙمـ  !ُمِمقرشمف وأهؾ اًمرأي ذم هٚمٙمتف ويًتِمػمهؿ ويت٤ٌمطم٨م ُمٕمٝمؿ ذم ؿم٠من ُمقؾمك وُمـ ُمٕمف

ه١مٓ  اًمذيـ  ،اًم٘مْم٤م  قمٚمٞمٝمؿ وُمٕم٤مجل٦م هذه اعمِمٙمٚم٦م اعمتٗم٤مىمٛم٦م اؿ واًمتل شمقؿمؽ أن شمٗمًد قمٚمٞمٝمؿ ُمٚمٙمٝمؿ

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ژ :ًمٗم٤ًمداا ديٜمٝمؿ وئمٝمروا ذم إرض يريدون أن يٌدًمق

 --[٧2١]إقمراف:  ژڱں

 !--٦م اًمتحتٞم٦م لذا اًمٗمٙمر اخلٓمػموشمدُمػم اًمٌٜمٞم ،دمٗمٞمػ اعمٜم٤مسمع ،واًمٕمالج اًمث٘م٤مذم واًمٗمٙمري ،احلّؾ إُمٜمل

وىمد اضمتٛمع يمؼما  ىمريش وؾم٤مداهت٤م ذم دار اًمٜمدوة  ٤موطمٚمؼ يب اًمٗمٙمر ذم ُمٙم٦م ىمٌؾ أرسمٕم٦م قمنم ىمرٟمً 

ومخ٤مذ ىمريش وؾم٤مئر اًم٘م٤ٌمئؾ اًم٘مري٦ٌم ووٕمقا ُمٕمٝمؿ ُمث٘مٗملم وإقمالُمٞملم وؿمٕمرا  وأهؾ رأٍي ودمرسم٦م ُمـ أ

اًمذي  اخلٓمػم اًمذي ضم٤م  سمف حمٛمد  شاًمٗمٙمر»ُم٤م هذا اًمديـ و ؛مترون ويت٤ٌمطمثقنيتِم٤مورون وي٠م ،احلٚمٞمٗم٦م

 ،وـمري٘م٦َم قمٞمِمٜم٤م ،يريد أن يٗمًد ديٜمٜم٤م وديـ مسم٤مئٜم٤م ويٖمػّم ىِمٞمَٛمٜم٤م ،يٗمر. سملم اعمر  وزوضمف وسملم إخ وأظمٞمف

 ؟اًمٕمالج وُم٤م اًمًٌٞمؾ ًمٚم٘مْم٤م  قمٚمٞمف ُم٤م ؟عمتزُّم٧مويٗمرض قمٚمٞمٜم٤م ٟمٛمٓمف اًمٗمٙمري اعمتِمدد ا

 ،ُمٕم٤مجل٦م اًمٗم٘مر واًمٌٓم٤مًم٦م ،احلٚمقل آضمتامقمٞم٦م وآىمتّم٤مدي٦م ،اًمٕمالج اًمث٘م٤مذم واًمٗمٙمري ،احلّؾ إُمٜمل

 --!اًمتحتٞم٦م لذا اعره٤مب اخلٓمػم وشمدُمػم اًمٌٜمٞم٦م ،ودمٗمٞمػ اعمٜم٤مسمع

حمّؼ  ي٠ًمخقا أنٗمًٝمؿ: هؾ حمٛمد  مل يرْد ه١مٓ  اعمجتٛمٕمقن اعمتح٤مورون وٞمٕم٤م قمغم ُمدار اًمت٤مريخ أن

ًٓ  ؟أو يم٤مذب وم٢من يم٤من حم٘م٤م ص٤مدىم٤م رؾمقٓ ُمـ قمٜمد اهلل  ،هذا هق إؾم٤مس ،وٟمٌح٨م ذم هذا شمٕم٤مًمقا ٟمٜمٔمر أو

 --!ًمٚمتٙمٚمٞمػ وآُمتح٤من آسمتال  ظمٚم٘مٜم٤م ،وم٢مٟمٜم٤م قمٌٞمد اهلل ،اشمٌٕمٜم٤مه وًمق ضم٤م  سم٤معمِم٘م٦م

 ًٝمؿ: أنحـ قمغم طمّؼ ذم ديٜمٜم٤م وشمّمقرٟم٤ممترون وٞمٕم٤م أن ي٠ًمخقا أنٗم١ماعمجتٛمٕمقن اعممل ُيرْد أوئلؽ 

 --شمٕم٤مًمقا ٟمٌح٨م هذا ،؟شاعره٤مسمٞمقن»وىمٞمٛمٜم٤م وؾم٤مئر أوو٤مقمٜم٤م أم أوئلؽ 

 -!!طم٤مرسمٜم٤مه قمغم سمّمػمة وإن يم٤من سم٤مـماًل  ،وم٢من يم٤من طم٘م٤م اشمٌٕمٜم٤مه --ٙمـ ه٤م هق حمؾ اًمت٤ٌمطم٨م واًمتِم٤مورًمٞم
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 ثٍغ اٌض١ً اٌزُّثٝ! ۞

 [تعًٝكا ع٢ً اْؿذاصات ايكاٖض٠]

 --قمغم ُمثؾ هذه إقماملأو مل ٟمقاومؼ واوم٘مٜم٤م 

 --إهن٤م اًمٗمتـ واعمحـ، وأج٤مم اًمّمؼم --إُمر أبٕمد وأقمٛمؼ ُمـ ذًمؽ

 وًمـ يًتٓمٞمع أطمد أن يٛمٜمع ُمـ يريد اًمِمٝم٤مدة وقمزم قمٚمٞمٝم٤م وو٤مىم٧م قمٚمٞمف إرض ُمـ ومٕمؾ ُم٤م يريد!

اعم٠ًمخ٦م ًمٞم٧ًم جمرد ُم٠ًمخ٦م أومٙم٤مر أو اؾمؽماشمٞمجٞم٤مت، إهن٤م طم٤مٓت اٟمٗمج٤مر ٟمٗمز واضمتامقمل، وم٘مد سمٚمغ 

 اًمزسمك! اًمًٞمؾ

 --ظمقات اًمذيـ ىم٤مُمقا اذه اًمتٗمجػماتأن يرطمؿ اعظمقة وإ ٟم٠ًمل اهلل 

 --ٝمؿ ويٖمًٚمٝمؿ سم٤مح٤م  واًمثٚم٩م واًمؼمدٟم٠ًمل اهلل أن يٕمٗمق قمٜمٝمؿ ويٙمرم ٟمزلؿ ويقؾمع ُمدظمٚم

 --وأن يرزىمٝمؿ اًمٗمردوس إقمغم ذم اجلٜم٦م

ًٚمٛملم ذ يمؾ ذي وأن ي٘مل اعم، وٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمؾ قم٤مىم٦ٌم هذه اًمتٗمجػمات ظمػم قمغم اعمًٚمٛملم

 --ذ

 -- مُملممُملم-- مُملم

 [2١١5. 6. 6]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 رؼٍُ اٌٍغبد ٠ضزضػٟ لٛح ٚصٌٚخ ۞
 صيعُّٛ إغًٌُ ٚدٛب تعًِ ايًػات ٗ طَآْا ٕٜٚضأسز اٱخ٠ٛ ايشٜٔ َٓاقؾ١ َع ٖٚٞ ط

ا ٙمٛمٜم٤م ضمٝمؾ اًمٚمٖم٤مت، وٓ هنتز إٓ إذوأقمٞمد وأيمرر ُم٤م أىمقًمف دائام أنٜم٤م أُم٦م ٓ يزال  »ىمقل: شمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم 

 -شوضمدٟم٤م اخلٓمر سمٚم٤ًمٟمٜم٤م اعمٜمٓمق.!

ٟمٕمؿ ىمد رأجتؽ شمٕمٞمد ذًمؽ وشمٙمرره، وهق ُمـ طمرىمتٙمؿ وهمػمشمٙمؿ قمغم ديٜمٙمؿ ووم٘مٙمؿ اهلل وزاديمؿ 

ثػم ذم رومع وه٩م شم٠م ,زاديمؿ اهلل,هدًى، وًمٙمـ خيٓمر سم٤ٌمزم أظمل اًمٙمريؿ رسمام يم٤من ًمتخّمّمٙمؿ وُمقاهٌٙمؿ 

تؿ شمٕم٤مٟمقن ذم حمٞمٓمٙمؿ وقمالىم٤مشمٙمؿ ُم٤م ٓ ٟمٕم٤م  وشمّٓمٚمٕمقن ُمـ أظم٤ٌمر اًمٖمرب وم٠من ؛هذه اًمٗمٙمرة ًمديٙمؿ

واًمنم. وصم٘م٤موم٤مهتؿ قمغم ُم٤م ٓ ٟمّٓمٚمع قمٚمٞمف، وهق ظمػم وسمريم٦م ُٕمث٤مًمٙمؿ هـ ُمٚمٙمقا ُمثؾ ُمقاهٌٙمؿ وىمدراشمٙمؿ 

ٌّٕمقا سمف ىمٌؾ ذًمؽوهنٚمقا ُمـ ا -- واًمذي أقمٜمٞمف أن هذا اجل٤مٟم٥م ُمـ اًم٘مّمقر ومٞمٜم٤م ٟمحـ ًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع وشمِم

 هق طمّ٘م٤م يمذًمؽ، ىمّمقر، وهق أطمد ضمقاٟم٥م اًم٘مّمقر اًمٙمثػمة ًمديٜم٤م يم٠مُم٦م!! ًمٙمـ أفمـ أنٜم٤م طملم اعمًٚمٛملم

 ًمألوًمقي٤مت وم٢مٟمف رسمام يم٤من ذم همػم اًمدرضم٦م اًمتل يقطمل ا٤م يمالُمٙمؿ ووم٘مٙمؿ اهلل- ٟمح٤مول أن ٟمْمع ؾمّٚماًم 

 وأخًٜم٦مِ  تٕمٚم٘م٦م سمٛمٕمروم٦م ًمٖم٤مت اًمٕم٤مملأزيد ومٙمريت إيْم٤مطم٤م سم٠من ُم٤م شمتٛمٜمّقٟمف ُمـ ؾمّد هذه اًمثٖمرة، وهل اعم

وسم٤مًمت٤مزم اًمتٕمرف اًمقصمٞمؼ قمغم صم٘م٤موم٤مهت٤م وُمـ صمؿ اًمت٠مثػم ومٞمٝم٤م واًمقىم٤مي٦م ُمـ ذه٤م وٟم٘مؾ ٟمِم٤مط اًمدقمقة ، إُمؿ

 اعؾمالُمٞم٦م إًمٞمٝم٤م سمٙمؾ ىمقة وقمرض ُم٤م قمٜمدٟم٤م ُمـ اًمٕمٚمؿ والدى قمٚمٞمٝمؿ سم٠مووح صقرة وسم٠مخًٜمتٝمؿ

 --- اًمخواًمقؾم٤مئؾ اًمنمقمٞم٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم لؿ

ىمقي٦م ٟم٤مهْم٦م، وذًمؽ  د اعمُريض وٓ ىمري٥م ُمٜمف إٓ سمقضمقد أُم٦مٍ يمؾ هذا ٓ يٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مم سمف قمغم احل

اًمداظمكم سمِمٙمؾ  ,أُم٦م اعؾمالم,إؾمالُمٞم٦م هٙمٜم٦م فم٤مهرة واٟمّمالح طم٤مًمٜم٤م ٟمحـ  شدوًم٦م»يًتدقمل وضمقد 

 أو ضمٞمٍد قمغم أىمؾ شم٘مدير-! اضمٞمد ضمدً 

 أجـ إُم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمّمحٞمح؟ وأجـ دوًم٦م اعؾمالم؟ ويمٞمػ صّٗمٜم٤م اًمداظمكم؟ --ًمٙمـ ٟمحـ أن

ًمداظمؾ ٟمحـ ٟمٕم٤م  ُمـ سمٜمل ضمٚمدشمٜم٤م ُمـ زٟم٤مدىم٦م اًمٕمٚمامٟمٞملم واعمٚمحديـ وآٟمحالًمٞملم وأؿم٤ٌمهٝمؿ، ُمـ ا

ومْمال قمـ اًمٗم٤ًم. وأهؾ اجلٝمؾ واًمْمٞم٤مع واعمًتٙمؼميـ، وه١مٓ  ذم اًمٖم٤مًم٥م لؿ اًمٜمٗمقذ واًمًٚمٓم٦م واًمٖمٚم٦ٌم 

 قمغم جمتامقمتٜم٤م اًمتل هل ىمٓمُع أُمتٜم٤م، وٟمٕم٤م  وٟمٕم٤م  وٟمٕم٤م -

 ُمؿ وٟمحـ اذا اًمِمٙمؾ؟!ومٙمٞمػ ؾمٜمٓمٚمع ًمٚمخ٤مرج وإمم إ

٤م وؾمٜمٔمؾ إمم ُم٤م ؿم٤م  اهلل ذم ُمرطمٚم٦م ضمٝم٤مد اًمدومع: ُم٤م زًمٜمهذا ُمـ ضمٜمس ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م، وٟمحـ أن 

دومع احلٙمقُم٤مت اعمرشمدة اًمزٟمدي٘م٦م اعمًٞمٓمرة قمغم سمٚمداٟمٜم٤م ويمؾ أو هم٤مًم٥م أضمزا  أُمتٜم٤م، ويٕمّٓمٚمقن ـم٤مىم٤مشمٜم٤م 

 خمٚمص ًمإلصالح، ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل- ويٗمًدون ومرصٜم٤م وي١مظمروٟمٜم٤م إمم اًمقرا  يمؾ يقم ويدُّمرون أي ضمٝمد
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دومع اجلٝمؾ وفمٚمامت اجل٤مهٚمٞم٦م واًمْمالل اًمرائـ قمٚمٞمٝم٤م، ودومع اًمنمور  ,أو سم٤مًمتقازي ُمع,وذًمؽ سمٕمد 

 واعمٗم٤مؾمد اًمداظمٚمٞم٦م سمٕم٤مُم٦م-

 وم٘مط هل ظم٤مـمرة، وأفمٜمٜمل أتٗمؼ ُمٕمؽ ذم اًمٙمثػم وٓ أظم٤مًمٗمؽ-

ضمتامقمٞم٦م وطمتك اًمٗمردي٦م د آٓ سم٠مس سمف ه٤م شمتٛمٜمّقن وشمدقمقن إًمٞمف يٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مم سمف سم٤مجلٝمق إن ضمز ً 

 -شاًمدوًم٦م»و شإُم٦م»قمـ  اسمٕمٞمدً 

 -وًمٙمـ ًمٙمؾ ر  ىمدر-

 -ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ًمٙمؾ ظمػم-

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل

 [2١١6. ٧٧. 22]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 اٌرقبعح اإلصال١ِخ ۞

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 --اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل

ـّ قمٜمدي أخؿ شمالطمٔمقا ُمٕم وؾمٞمتْمح ًمق ,ل أنٙمؿ شمتٙمٚمٛمقن قمـ ر  مل شمتٗم٘مقا سمٕمد قمغم شمٕمريٗمف، واًمٔم

 --أنٙمؿ همػم ُمتٗم٘ملم ذم سمٕمض شمّمقره ,ـؾم٠مخٜم٤ميمؿ ُمٜمٗمردي

 نًؿ ومل ،مل يتحدد سمِمٙمؾ ُمتٗمؼ قمٚمٞمف قمٜمد اعمٗمٙمريـ واعم١مرظملم شاحلْم٤مرة»وٓ خيٗم٤ميمؿ أن شمٕمريػ 

 أظمرى-! وأُمثٚم٦م شاًمث٘م٤موم٦م»هذه اعم٠ًمخ٦م ُمٜمذ زُمـ ىمديؿ-- وُمثٚمٝم٤م 

وم٢من شمّمقره٤م قمـ  ؛وهق اجل٤مُمع اح٤مٟمع شاحلد» وًمٙمـ، طمٞم٨م مل يٛمٙمـ ووع شمٕمريػ ل٤م قمغم ـمري٘م٦م

 وُم٤م ي٘م٤مرسمف هٙمـ- شاًمرؾمؿ»ـمريؼ 

اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمف يٙمقن قمغم هذا وقمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٜمتٌف إمم أن احلْم٤مرة ًمٗمظ ومٞمف إو٤مل وومْمٗمْم٦م، وأن 

 ف--- يمام شمتٕم٤مُمؾ ُمع إًمٗم٤مظ اعمجٛمٚم٦م، ووم٘مُف ذًمؽ ُمٕمروإؾم٤مس

 أوػ إمم ذًمؽ أنف ًمٗمظ طم٤مدث سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم ذم قمٚمقُمٜم٤م اعؾمالُمٞم٦م!!

 وطمتك ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمٚمٖمقي٦م هق ًمٗمظ ُمقًّمٌد-

-- ومٚمؿ شمٕمرومف ىمروٟمٜم٤م إومم اًمتل هل ىمرون طمْم٤مرشمٜم٤م اًمتل ٟمٗم٤مظمر ا٤م وٟم٘متدي، وهذه ُمـ ٟمٕمؿ

ًمٞم٧ًم أؾم٤مؾمٞم٦م وٓ ذات يمٌػم اعمٗم٤مرىم٤مت ُمـ ضمٝم٦م، وُمـ ضمٝم٦ٍم أظمرى هل قمالُم٦م قمغم أن هذه اعم٠ًمخ٦م 

 أمهٞم٦م قمٜمدٟم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم!! سم٤معمٕمٜمك اعجي٤ميب ٓ اًمًٚمٌل، وهذا  ت٤مج إمم أجْم٤مح-

وٓ أتٙمٚمؿ قمـ قمٛمقم أهؾ اًم٘مٌٚم٦م( ًمٞمس ُمـ أوًمقي٤مشمٜم٤م وٓ ُمـ  ،ومٜمحـ اعمًٚمٛملم )أهؾ اعؾمالم احلؼ

قمتٜم٤م  ا٤م، وٓ أن ٟم٠ًمل: ُم٤م ُمٝماّمت أُمقرٟم٤م اًمتٕمّٛمؼ ذم ُمثؾ هذه اًمٗمٚمًٗم٤مت واًمتٕمريٗم٤مت وإوص٤مف أوآ

- ومذًمؽ يمٚمف ًمٞمس ُم٘مّمقدا ًمٜم٤م، وًمؽ أن ْم٤مرشمٜم٤م وطمْم٤مرات أظمريـ وٟمحق ذًمؽ-هل احلْم٤مرة وُم٤م طم

-- ومٗمل إصؾ ٟمحـ ٓ ه٤م دظمؾ قمٚمٞمٜم٤م، أو اوٓمررٟم٤م إًمٞمف سم٤مًم٘مّمد إول، وإٟمام هق اشم٘مقل: ًمٞمس ُم٘مّمقدً 

ذم ديٜمٜم٤م ُم٤م يِمػم إمم اًمتٜمٗمػم ُمـ ذًمؽ وأنف ًمٞمس سمؾ أيمثر ُمـ ذًمؽ  ؛ا وٓ ديٜمٜم٤م ي٠مُمرٟم٤م سم٤مٓهتامم سمفهنتؿ اذ

 ! وهد أدًم٦م ذًمؽ يٓمقل-ٟمِمٖم٤مل سمام ٓ يٗمٞمد--ف اًمٗمٙمري وآسمٛمحٛمقد وأنف ُمـ اًمؽم

ص٤مر دظمقل هذه اعمٜم٤مىمِم٤مت ًمف طمٙمؿ  شاحلْم٤مرات»ظمتالط اًمِمٕمقب وإُمؿ واًمث٘م٤موم٤مت وًمٙمـ ُمع ا

إمم اًمتّمدي ًمٚمٕمقعم٦م واًمٖمزو  مظمر ىمد يرىمك ًمدرضم٦م آؾمتح٤ٌمب واًمقضمقب اًمٙمٗم٤مئل سم٤مقمت٤ٌمر طم٤مضمتٜم٤م

اًمث٘م٤مذم واًمٗمٙمري واحلْم٤مري ُمـ إُمؿ إظمرى اًمٙم٤مومرة، ٓ ؾمّٞمام ُمع وٕمٗمٜم٤م اًمًٞم٤مد اًمذي يزيد ُمـ 

م يٙمقن آهتامم  ,طمٞم٨م يٙمقن هذا هق اًمداومع واعم٘مّمقد,-- وهٜم٤م ىم٤مسمٚمٞمتٜم٤م ًمٚمتٕمرض ًمٚمٛمرض وآهنزا
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ٟمقَع ـمٚم٥ٍم، واًم٘م٤مئؿ سمف  ٤مإن ؿم٤م  اهلل، وُمٓمٚمقسمً  ٤مص٤محلً  اذه اًمٗمٚمًٗم٦م أو اًم٘مْم٤مي٤م اًمٙمالُمٞم٦م ُمنموقم٤م وقمٛماًل 

 ُم٠مضمقر طمٞم٨م ىمّمد ٟمٍم اًمديـ واًمدقمقة إمم اهلل واًمذّب قمـ ديـ اهلل واًمرّد قمٜمف-

ومال وضمقد لذه إُم٦م  ؛شاعؾمالم»ضمتامقمٝم٤م ويمٞمٜمقٟمتٝم٤م هق اًمديـ وهق ومٜمحـ أُم٦م إؾمالُمٞم٦م، حمقر ا

ل يمام هق ُمِم٤مهد إمم أُمؿ أظمرى: أُم٦م شمتحق ,طملم شمؽميمف,عؾمالم، ٕنف ىمٌؾ اعؾمالم وسمٕمده سمدون ا

 --يمذا وأُم٦م يمذا قمرسمٞم٦م، أُم٦م شمريمٞم٦م، أُم٦م سم٤ميمًت٤مٟمٞم٦م، أُم٦م

اجلٞمؾ اًمٗمريد اًمذي رسّم٤مه  ؛وأومْمؾ دمؾ  لذه إُم٦م سم٤مٓشمٗم٤م. هق قمٍمه٤م إول، وهق ضمٞمؾ اًمّمح٤مسم٦م

قمٝمد ظمالوم٦م دىمٞم٘م٤م ًم٘مٚمٜم٤م إٟمف ومؽمة اًمٕمٝمد اًمٜمٌقي اعمد  و ا-- وًمق أردٟم٤م نديدً وصٜمٕمف سمٞمده اًمرؾمقل 

 اخلٚمٗم٤م  اًمراؿمديـ، وهٜم٤مك ومؽمات أظمرى ُم٘م٤مرسم٦م ل٤م سمٕمد ذًمؽ ُمت٘مٓمٕم٦م-

 هذا ر  ُمٝمؿ إذا اشمٗم٘مٜم٤م قمٚمٞمف، وم٢مٟمف  ّؾ ًمٜم٤م يمثػما ُمـ اعم٤ًمئؾ-

ًٓ  ؛أُم٤م ُمـ ٓ يٕمت٘مد ذًمؽ  -وم٤مًمٜم٘م٤مش ُمٕمف ؾمٞمٙمقن ومٞمف أو

وم٦م واًمٗمٜمقن اًمٗمٙمر واًمث٘م٤مهذا اجلٞمؾ أو شمٚمؽ إضمٞم٤مل مل يٕمرومقا هذه اًمٗمٚمًٗم٤مت طمقل احلْم٤مرة و

 وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ!! ,سمٛمٕمٜم٤مه٤م اعمٕمروف قمٜمد اعم١مرظملم,وأداب 

وأن هذه اًمدٟمٞم٤م دار هر وومٜم٤م ، وزيٜم٦م زائٚم٦م وُمت٤مع،  ،وٓ ر  همػم اًمديـوإٟمام قمرومقا وم٘مط: اًمديـ 

وأن  ,وًمٚمٛم٠ًمخ٦م شمٗم٤مصٞمؾ ،ذم اجلٛمٚم٦م,وُمٓمٚمقب ُمـ اًمٕمٌد أن يتج٤مرم قمٜمٝم٤م وهل دار اظمت٤ٌمر واُمتح٤من، 

٤مسمر ؾمٌٞمؾ، وأن يٙمقن يمرايم٥م اؾمتٔمؾ ن٧م ؿمجرة يقؿمؽ أن يؽميمٝم٤م ويرنؾ، وُمٓمٚمقب يٙمقن ومٞمٝم٤م يمٕم

 -٤موسم٤مـمٜمً  ا فم٤مهرً  ُمٜمف ومٞمٝم٤م أن يٕمٌد اهلل يمام أُمره اهلل، وظمالصتف اشم٤ٌمع رؾمقًمف 

قمـ ُمقىمع اًمٕمامرة واعمدٟمٞم٦م واًمؽمف واًمٌٜم٤م  واًمٖمٜمك ووع إُمقال وأداب  ٧موأن٧م إذا سمحث

واًمث٘م٤موم٤مت  ،نريره٤م وشمدىمٞم٘مٝم٤م واًمٖمقص ذم سمح٤مره٤م وآقمتٜم٤م  ا٤موشمّمٜمٞمػ هذه إؿمٞم٤م  و ،واًمٗمٜمقن

قمٜمدهؿ وذم اهتامُمٝمؿ وؾمٕمٞمٝمؿ وٓ  ٤مه٤م يٕمتٜمل سمف اًمٕم٤معَمقن اًمٞمقم، مل دمد ًمف ُمٙم٤مٟمً  --وو واعم٘م٤مرٟم٦م سمٞمٜمٝم٤م

 --ؾم٤مئرون ذم ـمري٘مٝمؿ إمم اهلل شمٕم٤ممموهؿ  ٤ماقمت٤ٌمر ًمف إٓ سم٘مدٍر قمريّض إن ُوضِمد، يٜمتٔمٛمقٟمف اٟمتٔم٤مُمً 

، ومل يٜم٘مِض قمٍم اًمّمح٤مسم٦م طمتك دُّمروا أقمٔمؿ طمْم٤مرشملم ذم ذًمؽ ٤موهمرسمً  ٤مومتحقا اًمٌالد ذىمً وهؿ ىمد 

اًمزُم٤من وأقمٔمؿ دوًمتلم: اًمٗمرس واًمروم، وُمٚمٙمقا أروٝمام أو ُمٕمٔمٛمٝم٤م وطم٤مزوا يمٜمقزه٤م وفمٝمقروا قمٚمٞمٝمام 

وٓ رهؿ أجام فمٝمقر، وُمع ذًمؽ مل هيتٛمقا سمحْم٤مرٍة يم٤مٟم٧م لؿ أو صم٘م٤موم٦ٍم أو ُمدٟمٞم٦ٍم، ومل يرومٕمقا إًمٞمٝم٤م أبّم٤م

-- سمؾ ىم٤مًمقا سمٚم٤ًمن طم٤ملؿ وىم٤ملؿ سمام ٓ همٛمقض ومٞمف: إهنؿ ىمد أهمٜم٤مهؿ اهلل قمـ ُمٕمٔمؿ وضّمٝمقا ل٤م قمٜم٤مي٦م

ذًمؽ، وأن اهلل ىمد أيمرُمٝمؿ سمام هق أتؿ وأيمٛمؾ ُمـ يمؾ شمٚمؽ احلْم٤مرات، وسمام هق أرومع وأقمّز وأيمرم وسمام ٓ 

  ت٤مج ُمٕمف ص٤مطمٌف إمم همػمه ذم اجلٛمٞمٚم٦م-
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 ُمـ صٜم٤مقم٦م أو قمامرٍة وشمدسمػٍم وومٙمرٍة- ٤مرأوه ٟم٤مومٕمً وهذا مل يٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ أظمذ ُم٤م 

ومٚمؿ يتٕم٤مرض قمٜمدهؿ ُم٤م شم٘مدم هده ُمع ُمنموقمٞم٦م آؾمتٗم٤مدة ه٤م قمٜمد اًمٙمٗم٤مر وإُمؿ اعمٖمٚمقسم٦م لؿ ُمـ 

أُمقر احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م اًمتل يًتقى ومٞمٝم٤م اخلٚمؼ، وي٠مظمذه٤م اًمالطمؼ قمـ اًم٤ًمسمؼ، سمنمط واطمٍد وواطمٍد وم٘مط 

يٙمقن يمؾ ذًمؽ ن٧م هٞمٛمٜم٦م اًمديـ وذم طمدود ُم٤م يًٛمح سمف، وٓ وهق يمؾ ر  ذم اعم٠ًمخ٦م وهق: أن 

يتٕم٤مرض ُمٕمف، وم٢من يم٤من سمٕمد ذًمؽ ه٤م يٕملم قمٚمٞمف أي قمغم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمديـ وقمغم شم٘مقيتف )يم٢مشم٘م٤من صٜم٤مقم٦م 

ومٝمق ه٤م يتخٓمك ُمٓمٚمؼ اعمنموقمٞم٦م سمؾ يٓمٚم٥م  ؛اًمًالح وشمدسمػم وؾم٤مئؾ اجلٜمد وٟمحقه٤م ه٤م يٕملم قمغم اجلٝم٤مد(

 -٤مأو اؾمتح٤ٌمسمً  ٤مأظمذه وضمقسمً 

 وٟمرضمع إمم سمٕمض اًمٜم٘م٤مش اًم٤ًمسمؼ، ذم ٟم٘م٤مط:

ن اًمٖم٤مًم٥م أن شمٕمريػ احلْم٤مرة هل جمٛمقع ُم٤م قمٜمد أُم٦ٍم ُمـ إُمؿ ُمـ اًمٕمٚمقم واعمٕم٤مرف واًمٗمٜمق 

 الطمٔم٦م اًمٗمْمٗمْم٦م!!ُماًمخ و اًمث٘م٤موم٤مت واًمٕمامرة واعمديٜم٦م--

رز يمؾ ُمـ يتحدث قمـ احلْم٤مرة اعؾمالُمٞم٦م ؾمٞمخٓمر سم٤ٌمًمف ٕول وهٚم٦م: اًمٕمامرة اعؾمالُمٞم٦م واًمٓمُّ  

وُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ  اعمٕمامري٦م اعؾمالُمٞم٦م إُمقي٦م واًمٕم٤ٌمؾمٞم٦م وإندًمًٞم٦م ًمٚمٛم٤ًمضمد واًم٘مّمقر واحلامُم٤مت وهمػمه٤م

 -اًمخ-- وومًٞمٗم٤ًم  ووأخقان 

اًم٘مقل سم٠من اًمديـ واًم٘مٞمؿ واعم٤ٌمدئ وإصقل واًمنميٕم٦م وٟمحقه٤م يٛمٙمـ أن شمٙمقن ذم اًمٙمت٥م  

 !!ًمؽ، وأن احلْم٤مرة متثٌُّؾ واىمٕمّل وًمٙمـ احلْم٤مرة ٓ شمٙمقن يمذ

هذا ومٞمف ُم٤م ومٞمف، وم٢من اًمديـ أجْم٤م متّثؾ واىمٕمل، وأن٧م شمٕمرف أن اًمديـ حمٗمقظ ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م، 

 ًمٙمـ أجـ هق ذم واىمع اًمٜم٤مس؟ وم٘مؾ ُمثٚمف ذم احلْم٤مرة، وعمف؟

ًمٞمس هٜم٤مك ؿمٕم٥م وٓ أُم٦م ُمـ إُمؿ سمؾ وٓ أي دمٛمع سمنمّي ُمٝمام ىمّؾ يٕمٞمش ومؽمة ُمـ اًمزُمـ  

-- ٕن احلْم٤مرة ُم٤م هل إٓ يمام ىمّدُمٜم٤م ٘مرون( إٓ ويٙمقن لؿ طمْم٤مرةقمـ اًم ومْماًل  ا)قم٘مقدً  ٤مشمٓمقل ٟمًٌٞمً 

قن وأداب واحلٙم٤مي٤مت جمٛمقع ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ اًمٕمامرة واًمث٘م٤موم٦م واًمتداسمػم واعمٕم٤مرف واًمٕمٚمقم واًمٗمٜم

ٟمٜم٤م وديٜمٜم٤م ديـ احلؼ أو  --وواًمتج٤مرب و يمؾ ذًمؽ سمٖمّض اًمٜمٔمر قمـ يمقهن٤م ؾمٞمئ٦م أو طمًٜم٦م، حمٛمقدة ذم ُمٞمزا

 ُمذُمقُم٦م سم٤مـمٚم٦م-

.. معـ ٚدٛرٖا ٗ اص٠ اٱع١َٝ٬ ٗ ايكضٕٚ ا٭خرل٠معؿت اؿن»وم٘مقًمؽ أظمل:  

ت ٗ ايكضٌْ ا٭خرلٜٔ تتغضب اؿناص٠ ايػضب١ٝ إٍ أاجملتُعات اٱع١َٝ٬.. ٗ ايؿضر إغًِ.. ٚبز

 -ـها شأت ٗ ايٛٗٛص أنجض ٗ ٖشٙ ا٭ٜاّعكٍٛ ٚقًٛب إغًٌُ، ٚبز



1243  

  

 همٞم٤مب اًمديـ، وٓ شم٘مؾ زم: هٜم٤مك أؿمٞم٤م  أظمرى همػم اًمديـ ُمثؾ شمتٗمؼ ُمٕمل ـمٌٕم٤م أن ُمرّد ذًمؽ يمٚمف إمم

سمدون   ٞم٦م ذًمؽ، ًمٙمـ هل يمٚمٝم٤م شم٤ًموي ٓ ر-- يمٚمٜم٤م ٟمٕمرف أمهاًمٗمٙمر واًمٕمٚمؿ اًمتجريٌل وهمػم ذًمؽ

 شالُمٞم٦ماحلْم٤مرة اعؾم»، وٓ جم٤مل عمٜم٤مىمِم٦م ُمقوقع اؾمٛمف اًمديـ، وطمٞم٨م ٓ ديـ ٓ أُم٦م إؾمالُمٞم٦م أصاًل 

 طمٞمٜمئٍذ!!

ٛمع اعمًٚمؿ وذم اًمٗمرد اعمًٚمؿ هق اًمديـ، واًمذي سمدأ يتّنب إمم قم٘مقل وم٤مًمذي وٕمػ ذم اعمجت

وىمٚمقب اعمًٚمٛملم هق ديـ اًمٖمرب وهق طمْم٤مرشمف وومٙمره ويمٗمره ومًقىمف وقمّمٞم٤مٟمف ومتّرده وىمٞمٛمف اعمّم٤مدُم٦م 

ٟمٞم٦م  واٟمحٓم٤مـمف إديب ،ًمإلؾمالم وُمٗم٤مهٞمٛمف اًمٌٝمٞمٛمٞم٦م وشمّمقراشمف قمـ يمؾ ر  وأظمالىمف اًمًٌٕمٞم٦م واحلٞمقا

 -اًمخ--  ٟمٗمس اًمقىم٧م وواعمٗمٕمؿ سم٤مًمٖمرور ذم

ـمٞم٥م، هذه هل ضمّؾ احلْم٤مرة وأؾم٤مؾمٝم٤م، وإٓ ُم٤م هل احلْم٤مرة: صّػ احلج٤مرة ويمٞمٗمٞم٦م صٜم٤مقم٦م 

 اًمًٞم٤مرات؟!!

ٔ اؿل، ٖٚٛ بام إٍ .. ايزٜٔ اٱع٬َٞ رٜٚاؿناص٠ أؾضم بٝٓٗا ٚبٌ ايزٜٔ»وىمقًمؽ أجْم٤م:  

بشاتٗا َٚٛاٖضٖا َٚٛافؿاتٗا..  ب١.. يهٔ اؿناص٠ اٱع١َٝ٬، يٝغت رٜٓا، ٚيٝغت ٚادّٜٛ ايكٝا١َ

 -ـها شؾكز تشٖب اؿناص٠ ٚتأتٞ غرلٖا

، ـمري٘م٦م سمٜم٤م  اعمٜم٤مزل، اؾمتخدام إؿمٞم٤م  ووؾم٤مئؾ ! اًمٚم٤ٌمس ُمثاًل --٤مومام هل احلْم٤مرة، مل ٟمٗمٝمؿ ؿمٞمئً 

 ُم٤م هل سم٤مًمْمٌط؟؟! ،-- اًمخ أو همػم ذًمؽًمٕمٞمش اعم٤ٌمطم٦م سمٓمر. وأوضمف خمتٚمٗم٦ما

، وذم سم٤ميمًت٤من اوهمؽمًة، وذم طميُمقت يٚمٌس إزارً  َش داؿْم اعمًٚمؿ اًمٕمريب ذم اخلٚمٞم٩م يٚمٌس دِ 

٤ٌمح وٓ خترج وأومٖم٤مٟمًت٤من يٚمٌس ًم٤ٌمؾمٝمؿ اعمٛمٞمز ذم شمٗمّمٞمٚمف، هذه طمْم٤مرة وصم٘م٤موم٦م، يمٚمٝم٤م شمدور ذم سم٤مب اعم

ٌَس ُم٤م ؿمٞم٧َم »قمٜمف، وُمٜمدرضم٦م ن٧م   ُم٤م مل شمتج٤موز اخلٓمقط احلٛمرا  اًمتل ووٕمتٝم٤م اًمنميٕم٦م- شاًم

ًمٚمٛمًٚمٛملم سمٕم٤مُم٦ٍم طمْم٤مرة،  ٕنٜم٤م ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل: ة؟ُم٤م اًمٖمرض ُمـ اًمٌح٨م قمـ احلْم٤مر ؛وم٢مذن

 وًمٙمؾ ـمقائػ اعمًٚمٛملم وأضمٜم٤مؾمٝمؿ طمْم٤مراٌت ُمٜمدرضم٦م ن٧م احلْم٤مرة اعؾمالُمٞم٦م اًمٕم٤مُم٦م؛ اًمؽمك

لؿ ُم٤م يٛمّٞمزهؿ  --ن همػمهؿ، وأهؾ اعمٖمرب اعؾمالُملقن وإندوٟمٞمًٞمقواًمٗمرس والٜمد واًمًٜمد واح٤مًمٞمزي

 رة أو صم٘م٤موم٦م ٓ ُم٤مٟمع!-- ٓ سم٠مس، ؾمّٛمف طمْم٤معمِم٤مرىم٦م وهٙمذاقمـ ا

ويمؾ ًمف ُم٤م يٛمّٞمزه ٟمقَع متّٞمٍز ىمّؾ أو يمثر و٤م. أو اشّمًع، ُمع اؿمؽمايمٝمؿ ذم اعؾمالم وذم ُمٕمٔمؿ ُم٤م يًٛمك 

-- وُم٤م اظمتٚمٗمقا ومٞمف ه٤م يٛمّٞمز سمٕمْمٝمؿ قمـ سمٕمض حمقره٤م وأصٚمٝم٤م وضم٤مُمٕمٝم٤م هق اًمديـ طمْم٤مرة وصم٘م٤موم٦م ٕن

ًمؽ ومٝمق اظمتالف ضوري قمٜمد أهؾ اًمٜمٔمر هق راضمع إمم اظمتالف إىم٤مًمٞمؿ وإُمزضم٦م وإًمًٜم٦م وٟمحق ذ

 وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ومال ضر ومٞمف وٓ شمٕم٤مروف اًمنميٕم٦م يمام هق ُمٕمٚمقم وواوح-
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 --هذا هق أهؿ ر  ُم٤م اًمٖمرض ُمـ سمحثٜم٤م ذم احلْم٤مرة؟ :ًمٙمـ يٌ٘مك اًم١ًمال

وم٘مد يٙمقن ُمـ اًمؽمف وآؾمتجامم  ؛ـ ُمـ اًمٕمٚمقم اًمٗم٤مؾمدة همػم اًمٜم٤مومٕم٦مواًمذي قمٜمدي أنف إن مل يٙم

اًمٕمٚمؿ واعمٕمروم٦م، وه٤م ي٤ٌمح ُمـ آٟمِمٖم٤مٓت، وىمّم٤مراه إن ارشم٘مك درضم٦م قمغم ُم٤م شم٘مّدم أن يٙمقن  وُمـ ُُمَٚمِح 

ه٤م يًتح٥م ًمٚمتّمّدي ًمألُمؿ إظمرى وحم٤مورهت٤م واًمٔمٝمقر أُم٤مُمٝم٤م سمام يٜم٤مؾم٥م ُمـ اعمًتقى اعمٕمرذم وٟمحق 

 ذًمؽ ُمـ اعم٘م٤مصد اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واًمدقمقي٦م-

اًمذّب قمـ اًمديـ  ,يمام ؾمٌؼ اًم٘مقل,يد سمف وأقمغم ُمـ يمؾ ذًمؽ درضم٦ًم أن يٙمقن اًم٤ٌمطم٨م ذم ذًمؽ ير

وومٝمٛمٝم٤م وُمـ صَمؿ   واًمرد قمٜمف واًمدقمقة إًمٞمف سمقاؾمٓم٦م اًمقىمقف قمغم دىم٤مئؼ ُمٕم٤مرف إُمؿ اًمٖمرسمٞم٦م ُمثاًل 

 اًمدظمقل إمم قم٘مقل٤م وىمٚمقا٤م وخم٤مـمٌتٝم٤م سمام يٜم٤مؾمٌٝم٤م ه٤م شمًٛمح سمف اًمنميٕم٦م-

، ٤مأجًْم  ٤مًم١ًمال ومْمٗم٤مًو ًمٗمظ ومْمٗم٤مض، وُمـ أضمؾ ذًمؽ يم٤من ا شاحلْم٤مرة»وىمد ٓطمٔمتؿ ُمٕمل أن ًمٗمظ 

و ت٤مج إمم شمٗمّمٞمؾ ـمقيؾ، وىمد أذت إمم ُم٤م رأجتف  ٤موسمٜم٤م  قمٚمٞمف يمذًمؽ ٓ سمّد أن يٙمقن اجلقاب ومْمٗم٤مًو 

 ًٓ  ُمٝمٛم٦م ذم اعم٠ًمخ٦م- أصق

 وم٢ٌمُمٙم٤من اعمجٞم٥م أن ي٘مقل: ٟمٕمؿ هٜم٤مك طمْم٤مرة إؾمالُمٞم٦م، وشمٗمّمٞمٚمف يمذا ويمذا وهٜم٤مك اًمٙمثػم ًمٞمذيمره-

ٚمحْم٤مرة اعؾمالُمٞم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمٙم٤مُمؾ اًمٜم٘مل واعمتٛمّٞمز ٕنف ٓ يمام سم٢مُمٙم٤مٟمف أن ي٘مقل: ٓ، ٓ وضمقد ًم

 -- اًمخ٦م اعؾمالُمٞم٦م يمام يريده٤م اعؾمالمًمألُم٦م وًمٚمدوًم وضمقد يم٤مُماًل 

وٟمحـ ٟمخت٤مر اًمتٗمّمٞمؾ ذم يمؾ ُم٤م يامصمؾ هذه اعم٤ًمئؾ، وٟمح٤مول أن ٟمٕمٓمل ًمٙمؾ ذي طمّؼ طم٘مف، 

 د اًمديـ أقمٜمل ذم اًمقاىمع-واحلْم٤مرة سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم شمٌع ًمٚمديـ، ومقضمقده٤م سم٘مدر وضمق

 وهق وطمده وزّم اًمتقومٞمؼ-، واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ

 

 [2١١6. ٧2. 6]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 اٌمق١خ األؽ١ٍخ اٌزٟ ٠ٕجغٟ أْ ٠ٕبلظ ف١ٙب اٌّخب٘ضْٚ ۞

أهنؿ ٓ  ررون ُمقاىمع  ه٤م ي١مؾمػ ًمف أن ُمٕمٔمؿ ُمـ يتٜم٤مول هذه اًم٘مْمٞم٦م إُم٤م يٗمت٘مرون إمم اعٟمّم٤مف، أو

سم٠مطمٙم٤مٍم ُمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م، وإٟمام اخلالف ذم شمٜمزيٚمٝم٤م  ,أو يذيمرون,ذم قمٛمقُم٤مت أو ي٘مررون  ع، وخيقوقناًمٜمزا 

 قمغم إرض-

 --ٙمقُم٦م يم٤مومرة ُمرشمدةومٛمثال: ه١مٓ  اعظمقة أهؿ ُم٠ًمخ٦م ذم ىمْمٞمتٝمؿ أن احل

ومال يٛمٙمـ ُمٜم٤مىمِم٦م أي ضمزئٞم٦م  ؛، واًم٤ٌمىمل ضمزئٞم٤مت صم٤مٟمقي٦م وُم٤ًمقمدةهذه هل أّم يمؾ اًم٘مْمٞم٦م وأؾم٤مؾمٝم٤م

 ؿ إٓ قمغم هذا إؾم٤مس-ُمـ قمٛمٚمٝم

أقمٜمل ,ىمقلؿ ومٞمٝم٤م  وأن٧م ُمٝمام واوم٘متٝمؿ ومٞمٝم٤م أو ظم٤مًمٗمتٝمؿ، ومال يٛمٙمـ ًمٕم٤مىمؾ قمرف اًمٕمٚمَؿ إٓ أن ي٘مّر أن

 ىمقّي وًمف وضمف!! هذا سمٙمؾ سم٤ًمـم٦م- ,شمٙمٗمػم احلٙمقُم٦م

وإٟمام شمريمقا هذا إُمر عمـ شمقضمف إًمٞمف ذم ىمقًمف  --»ُمـ ُمثؾ اعمح٤مورات اًمتل شمٙمرر:  ٓ وم٤مئدة ؛وطمٞمٜمئذٍ 

: (ا أظمرضمق،) شر اًمذيـ شمٜم٤مط اؿ اًم٘مْم٤مي٤م اًمٕم٤مُم٦موهؿ وٓة إُم-!! 

 وزم شمٕمٚمٞمؼ مظمر ٓ أرى اًمًٙمقت قمٜمف:

 ًٓ ئر ُمث٤م ٟمٜم٤م اعمِم٤ميخ ه١مٓ  ضمزاهؿ اهلل ظمػما ٓ يٛمّٚمقن ُمـ ذيمر اجلزا  ٤موأنٛمقذضًم  ًمٚمٗمِمؾ إظمقا

ن، ودًمٞماًل  ـّ هم٤مًم٥ٍم أهنؿ ًمٚمخنا ئر ُم٤م طمرروا ُم٠ًمخ٦م  قمغم ظمٓم٠م هذا اخلٞم٤مر، وإ  ًمٕمغم فم وٓ أطم٤مـمقا اجلزا

-- ا٤م قمٚماًم   !! وسم٤مًمت٤مزم ومٗمل يمالُمٝمؿ دائام أظمٓم٤م  قمجٞم٦ٌم وصمٖمرات- وٓ ىم٤مرسمقا

 وٓ أريد اخلقض ذم ٟم٘م٤مش ـمقيؾ طمقل٤م أن وىمد ؾمٌؼ ُمرارا ًمٙمـ شمٕمٚمٞم٘مل هق:

ومٝمذا ٓ ٟمٜمٙمره ؛ -- اًمخ ُم٤م يؽمشم٥م قمٚمٞمفن احلٙمقُم٦م اًمًٕمقدي٦م طمٙمقُم٦م ُمًٚمٛم٦مإذا يم٤من اًمِمٞمخ يرى أ

ئر اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمالئٙمٞم٦م اًمالديٜمٞم٦م ُمًٚمٛم٦م ُمثؾ طمٙمقُم٦م اًمًٕمقدي٦م قمٜمده-- وًمٙمـ قمٚمٞمف  ؛أن يرى طمٙمقُم٦م اجلزا

 -!-ومٝمذه واهلل ٟمٜمٙمره٤م وٟمِمٜمّع قمٚمٞمٝم٤م

ئر، ًمٙمـ هذا ىمدُمالطمٔم٦م قمرف قمـ يمثػم ُمـ  : هق مل يٍمح سم٢مؾمالم أو قمدم إؾمالم طمٙمقُم٦م اجلزا

ئر سمج٤مُمع اًمٕمٜماعمِم٤ميخ، ويمالُمل قم٤مّم، وإٟمام ا  -ػًمِمٞمخ هٜم٤م ذيمر اجلزا

 ًٓ  !!ويمٞمػ شمٚمقم اًمِم٤ٌمب سمٕمَد ذًمؽ أٓ يًٛمٕمقا ًمٚمِمٞمقخ ىمق

 [2١١6. ٧2. 6]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 ئ٠غاْ، ٚاٌش١ٍج اٌفبعصٟ! ۞

يٕمٜمل طمتك جمرد ذيمر  --٘مروٟم٦ًم سمقصػ اًمٗم٤مردىم٤مٟمقن ذم إيران يٛمٜمع ذيمر يمٚمٛم٦م اخلٚمٞم٩م إٓ ُميقضمد 

ق ُم٤م طمّمؾ سم٤مًمٗمٕمؾ ُمع إطمدى ذيم٤مت اًمٓمػمان ذم وه ،قمـ اًمقصػ هٜمقع اجمّردً  شاخلٚمٞم٩م»اخلٚمٞم٩م سمٚمٗمظ 

 -سمدون وصٗمف سم٤مًمٗم٤مرد شاخلٚمٞم٩م»إقمالٟمٞم٦م شمذيمر اخلٚمٞم٩م اًمٕمريب سم٤مؾمؿ إيران طمٞم٨م أصدرت ُمٓمٌققم٦م 

 شاًمقوم٤م.»ومتٕمرو٧م سمًٌٌف ًمٚمٛم٤ًم ًم٦م اًم٘مْم٤مئٞم٦م واوٓمرت ًمالقمتذار وـمٚم٥م اًمٕمٗمق يمام ٟمنمشمف صحٞمٗم٦م 

 ٝمران سم٤مًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م-ـماًمّم٤مدرة ذم 

ٟمٞمقن ُمٍّم  ون قمغم شمًٛمٞم٦م اخلٚمٞم٩م سم٤مًمٗم٤مرد وشمٙمريس ذًمؽ وإرو٤مقمف ًمألـمٗم٤مل ُمع احلٚمٞم٥م اعيرا

 :وذم ٟمٔمري ًمذًمؽ دٓٓتدم هق سمٕمض إُمثٚم٦م وم٘مط، وُم٤م شم٘م ،سمِمٙمؾ قمجٞم٥م

أن اًمِمٕمقب واعمجتٛمٕم٤مت واًمدول اًمْمٕمٞمٗم٦م اعمٝمٞمٜم٦م يِمتد متًٙمٝم٤م سم٤مٕؾمام  وإًمٗم٤مظ  :ُمـ أمهٝم٤م ,

 -!طملم شمٗم٘مد اًم٘مقة واعمٙم٤مٟم٦م احل٘مٞم٘مٞم٦م قمغم إرض

: أن ُم٘مّمقدهؿ ـمٌٕم٤م يمام هق واوح ًمٙمؾ خمٚمق. وٓ  ت٤مج إمم ذح شمثٌٞم٧م ُمٚمٙمٞمتٝمؿ وُمٜمٝم٤م ,

شمثٌٞم٧م ذًمؽ ًمدى إضمٞم٤مل  :أىمقل ،واهلل أقمٚمؿ إمم أي طمدود ذم قم٘مقلؿ-- ًمٚمخٚمٞم٩م وؿمقاـمئف وضمزره وو

٤معم٦م ُمـ ؿمٕمٌٝمؿ أوٓ صمؿ ُمـ اعمٜمٓم٘م٦م اعمج٤مورة صم٤مٟمٞم٦م ًمتٙمريس هٞمٛمٜمتٝمؿ ومتٝمٞمدا ًمدوًمتٝمؿ اعمٜمتٔمرة احل

 وزطمٗمٝمؿ اعمٜمِمقد-

وهؿ ذم ذًمؽ يامرؾمقن مت٤مُم٤م ُم٤م يامرؾمف اًمٞمٝمقد ُمـ أقمامل طمٗمري٤مت وضمٝمقد شم٤مرخيٞم٦م وضمٞمقًمقضمٞم٦م 

اًمخ ُم٤م ٓ -- ووىمٞمؾ وىم٤مًمقا وزقمٛمقا وروي وطمٙمل و ،وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمٙمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ إًمٗم٤مظ واخلراوم٤مت

 اًمخ ه٤م هق ُمٕمروف-- -وووأهنؿ أهٚمٝم٤م إصٚمٞمقن  ،يٜمتٝمل ُمـ ه٤مًمِم٤ميمٚم٦م ًمتثٌٞم٧م ُمٚمٙمٝمؿ ًمٗمٚمًٓملم

غم اًمّمٌٖم٦م اعؾمالُمٞم٦م، ومٝمؿ وُمـ دٓٓشمف اعمٝمٛم٦م: أن اًمٜمزقم٦م اًم٘مقُمٞم٦م اًمٗم٤مرؾمٞم٦م ذم إيران هم٤مًم٦ٌم قم

ؿ قمرف ذًمؽ، وهق ُمتامٍش ُمع ويمؾ ُمـ ظمؼمه شالم اًمٕمريباعؾم»وٓ يريدون  شإؾمالم وم٤مرد»قمٜمدهؿ 

دادٟم٤م وـم٤مئٗمتٜم٤م وإيران ٤م وأضمسم٤مؤٟممئٗمل اًمذي ُمٌٜم٤مه قمغم: ًمٜم٤م وٟمحـ، واًمقوٕمّل اًمٓم٤م شاًمراومض»ديٜمٝمؿ 

 ُم٤م ؿم٤ميمؾ-و --ووم٤مرس وو

ظمٚم٘مٜم٤م ًمٕم٤ٌمدشمف سمام ؿم٤م  ه٤م  ووطمٞمف وذقمف وشمٙمٚمٞمٗمف ًمٜم٤م ويمقٟمف شأُمره»و شديـ اهلل»وًمٞمس ُمٌٞمٜمّٞم٤م قمغم 

 -- ٓ، هؿ ٓ يٕمرومقن هذا!!ذع

 [2١١6. ٧2. 2١]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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۞ ِْ َّب ٍُ  --!ُذ

ٞم٘مٔمقا ص٤ٌمَح ذات يقٍم وطم٤ميمٌؿ قمريّب أو طم٤ميمُؿ سمٚمٍد ُمـ سمالد اعؾمالم  ٚمؿ يمثػٌم ُمـ اعمًٚمٛملم أن يًت

وذع يّمٚمح اًمٌالد  ،ىمد شم٤مب إمم اهلل واٟمّمٚمح ؿم٠منف وهداه اهلل إمم اًمديـ احلّؼ ورضمع إمم اهلل وأن٤مب

ويٜمٗمل قمٜمف اًمٗمّج٤مر اًمٖمِم٤مؿملم واًمٜمٗمٕمّٞملم  ،وي٘مّرب اًمٕمٚمام  اًمّم٤محللم وإت٘مٞم٤م  اًمٜم٤مصحلم ،واًمٕم٤ٌمد

وإىم٤مُم٦م اًمٕمدل وإُمر  ،ويرومع ًمقا  اًمدقمقة إمم اهلل وٟمنم اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمدقمقة إمم اخلػم ،اخل٤مئٜملم

ذم إصالح  ,وومؼ شمّمّقر وظمٓم٦ٍم ُمدروؾم٦م,ويٌدأ يتدّرج ذم قمزٍم وي٘ملم  ،سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر

ش وإصالح اعمٜم٤مه٩م واًمٓمٌ٘م٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م واجلٞم ،اعمجتٛمع وآىمتّم٤مد واعقمالم ويمؾ ُمٜم٤مطمل احلٞم٤مة

ٌّقه  ،واًمنمـم٦م وإُمـ وهمػمه٤م ُمـ ُم٤ٌم  اًمدوًم٦م ويٕمّد اًمُٕماّدة ويرّص صٗمقَف أبٜم٤م  أُمتف اًمذيـ أطم

يرّص صٗمقومٝمؿ ويٌٜمل ُمٜمٝمؿ ٟمٛمقذَج ظمػِم أُم٦ٍم  ,وضمٝم٤مرا سم٤مًمدقم٤م  ًمف  ا وه   اوهن٤مرً  وص٤مروا يٚمٝمجقن ًمٞماًل 

شمّمّقر ُمدروس َوومؼ  ،ٙمٜمفويتٓمّٚمع عىم٤مُم٦م اجلٝم٤مد احلّؼ وٟمٍمة اعؾمالم واعمًٚمٛملم طمٞمثام أُم ،ُمـ ضمديد

 ---!أجْم٤م جيتٛمع قمٚمٞمف اًمٕمٚمام  اًمّم٤محلقن واًمٕم٘مال  اًمٜم٤مصحقن واخلؼما  اًم٤ٌمطمثقن

 -إهن٤م أُمٜمٞم٦م وطمٚمؿ ًمٙمؾ ُمًٚمؿ ص٤مد. --!ُم٤م أوؾ هذا احلٚمؿ وُم٤م أروقمف

أن  :ا وأثرً  ا ظمٓمرً  ,إن ن٘مؼ,ويراود  أن٤م طمٚمٌؿ مظمر أرضمك ُمـ ذًمؽ وأىمرب همػم أنف ٓ ي٘مّؾ قمٜمف 

وـم٤مر ذم  ،ُمـ قمٚمامئٜم٤م هـ قمال سملم اًمٜم٤مس صٞمتٝمؿ ا يمٌػمً  ٤موم٠مؾمٛمع أن قم٤محً  --م ُمـ إج٤ممأؾمتٞم٘مظ ذم يق

 ،وؾمّٚمؿ اًمٜم٤مُس لؿ سم٤مًمت٘مّدم ذم اًمٕمٚمؿ واًمٗمْمؾ وىمد اًمتحؼ سم٤مجلٝم٤مد ذم اًمٗمٚمقضم٦م واًمٕمرا. ،إىمٓم٤مر ذيمرهؿ

 !!أو ذم اًمِمٞمِم٤من وُم٤م ؿم٤ماٝم٤م ،أو ذم أومٖم٤مٟمًت٤من ووزيرؾمت٤من

  اًمٗمجر وأىمقل أذيم٤مري صمؿ أومتح اعمذي٤مع أو آٟمؽمٟم٧م ٕـم٤مًمعأطمٚمؿ أن أصٌح ذات ص٤ٌمح وم٠مصكّم 

وم٠مؾمٛمع أن اًمِمٞمخ ؾمٚمامن اًمٕمقدة أو اًمِمٞمخ ؾمٗمر احلقازم أو ٟم٤مس  ؛أظم٤ٌمر اعمًٚمٛملم واًمدٟمٞم٤م ُمـ طمقزم

أو حمٛمد  ،أو اًمؼماك أو اًمراضمحل أو اسمـ ضمؼميـ أو همػمهؿ ُمـ قمٚمام  اًمًٕمقدي٦م ،اًمٕمٛمر أو اًمٓمريري

ئف ُمـ قمٚمام  ؾمٚمٗمٞم٦م اعؾمٙمٜمدري٦م وهمػمهؿ ُمـ قمٚمام  ُمٍم وُم٤م إؾمامقمٞمؾ اعم٘مّدم أو همػم ٟمف وٟمٔمرا ه ُمـ إظمقا

ُمـ قمٚمام  ُمقريت٤مٟمٞم٤م وسمالد ؿمٜم٘مٞمط سمالد اًمٕمٚمام  وُمٕم٘مؾ إدسم٤م   ا يمٌػمً  ٤مأو قم٤محً  !--أدراك ُم٤م ُمٍم

 --!أو همػمهؿ أو همػمهؿ أو همػمهؿ ُمـ قمٚمام  اعمًٚمٛملم --واًمٗمّمح٤م 

ىمد اُمتِمؼ ؾمالطمف وًمٌس ُٕمتف  ,أو اصمٜملم أو صمالصم٦م,ىمؾ ُمٜمٝمؿ قمغم إ اأطمٚمؿ أن أؾمٛمع وأرى واطمدً 
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ٟمف ذم اجلٌٝم٦م ضمٜمديً   --اجم٤مهدً  ٤مواًمتحؼ سم٢مظمقا

 --!أنقر أزهر ،أؿمٕم٨م أهمؼم

 !ًمٞمس ُمٝمام   --أو ٓ يٙمقن سمٕمده٤م اىمد يٙمقن ىم٤مئدً 

 --ُمٌّجال ٤موُمٓم٤مقمً  ٤موداقمٞمً  ٤موُمٗمتٞمً  اوُمرؿمدً  ٤مًمٙمٜمف سمٙمؾ طم٤مل ؾمٞمٙمقن ُمٕمّٚمٛمااً

 ؿم٤م  إن ,٤ماتااًُمٞم  ,قمٔمٞمام ُمـ ؿمٝمدائٝم٤م  اوؿمٝمٞمدً  ,٤مطمّٞماً,أبٓم٤مل إُم٦م ُمـ  وومق. ذًمؽ ؾمٞمٙمقن سمٓماًل 

 -قمٔمٞمٛم٦م ُمـ أُم٦م حمٛمد  ٤موؾمُٞماحٞمل اهلل سمٕمٛماَٚمف ىمٌؾ قِمااٚمٛمف ومئ٤مُمً  --اهلل

 --!٤موومتحً  ا ؾمٞمٙمقن ٟمًٍم  --!٤مؾمٞمٙمقن صمقرًة طم٘مً  :سمٕم٤ٌمرة أظمرى 

 --!ُم٤م أوؾ هذا احلٚمؿ وأروقمف -!ُم٤م أوؾ ذا ًمق شمّؿ ذا --مه

 ؟يتح٘مؼ احلٚمؿشُمارى هؾ 

ش»

ومٝمؿ أوًمق  ،ًمٕمٚمام  واشم٤ٌمقمٝمؿأن٧م شمدٟمدن طمقل ومٙمرة صحٞمح٦م ذم اجلٛمٚم٦م وشمٌدو ُمتٞمٜم٦م وهل اًمٙمقن ُمع ا

 --!احلدّ  ودم٤موز ا٤م ،ًمٙمـ أظمِمك أنف ىمد يٙمقن هٜم٤مك ٟمقُع شمٓمّرف ذم اًمٗمٙمرة --إُمر

وإن ىمٕمدوا وٟمٙمٚمقا قمـ  ،وم٢من ضم٤مهدوا ضم٤مهدشمؿ ش اًمٕمٚمام»يمقٟمقا ُمع  :ٕن ُمٕمٜم٤مه٤م هٜم٤م ذم ُمقوققمٜم٤م

وًمٞمس  ،ٕنؽ إن أردت سم٤مًمٕمٚمام  وٞمٕمٝمؿ )اعو٤مع( ومٝمذا همػم هٙمـ ذم اًمٕم٤مدة -!اجلٝم٤مد وم٤مىمٕمدوا ُمٕمٝمؿ

 -وهؿ همػُم هٙمـ أن جيٛمٕمقا قمغم ظمالف احلؼ ،وًمـ دمده ،٤مذقمً  ٤مُمٓمٚمقسمً 

 -دَت وٝمقرهؿ )أيمثرهؿ( ومٙمذًمؽ ًمٞم٧ًم احلج٦م ومٞمف طمٞم٨م يًٓمع اًمؼمه٤منوإن أر

 ،اقمـ ذًمؽ ومٝمق اًمٜم٤مدر ضمدً وُم٤م ظمرج  ،وإن أردت اًمٌٕمض ومح٤مصؾ وهلل احلٛمد ذم ُمٕمٔمؿ إُمثٚم٦م

واًمتل يٌدو أنٙمؿ  ،اًمتل هل حمقر ومٙمرشمؽ أن٧م ويمثػم ُمـ اعظمقة شقمٛمؾ اًم٘م٤مقمدة ذم اًمًٕمقدي٦م»يمٛم٠ًمخ٦م 

ٟمرضمق ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أن يٞمن  شُمِمٙمٚم٦م»وهل ٓ شمٕمدو يمقهن٤م  ،الل٤مُمـ ظمشمٜمٔمرون إمم يمثػم ُمـ إُمقر 

 -ًمٚمٛمج٤مهديـ ا وٟمًٍم  ،طمٚمٝم٤م ًمّم٤مًمح اعؾمالم واعمًٚمٛملم

رُملم يٜمٔمرون إمم اًمدٟمٞم٤م ُمـ ظمالل أخؿ شمالطمظ أظمل أن اًمٙمثػميـ ُمـ أهؾ اجلزيرة وسمالد احل

 -!واعمٗمٙمرون يمثػم ُمٜمٝمؿ ،طمتك اًمٕمٚمام  واًمدقم٤مة ،وم٘مط شاًمًٕمقدي٦م»

 -اًمخ --واًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م ،شوزّم إُمر»٤م ي٘مع اًمٙمالم قمـ قمٜمدُم اٟمٔمر

ًمؼمه٤مُن ُمـ اهلل قمغم صح٦م إٟمام ي٘م٤مل يمقٟمقا ُمع اًمٕمٚمام  طمٞم٨م مل يتٌلّم ًمٜم٤م اًمدًمٞمؾ وا :أظمل اًمٕمزيز
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وم٤مًم٘مقل اًمٗمّمؾ هق:  ؛ويًٓمع ٟمقره ومال يٌ٘مك ٕطمٍد ُم٘م٤مل أُم٤م طمٞم٨م يتْمح اًمدًمٞمؾ ويتٌلّم اًمؼمه٤من ،اعم٠ًمخ٦م

٤مقم٦م لؿ وٓ ـم ،وـم٤مقم٦م اًمٕمٚمام  إٟمام هل شمٌٌع ًمذًمؽ ،ُمع اًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من ،وواوم٘مقه ،يمقٟمقا ُمع احلؼ

أوع ُمـ ٟمحٗمظ »: يمام ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل  ؛وهذا ًمٞمس ومٞمف ظمالف سملم اعمًٚمٛملم ،ويمذا إُمرا  ،اؾمت٘مالٓ

أنف ًمٞمس ًمف يدقمٝم٤م ًم٘مقل أطمٍد يم٤مئٜم٤م ُمـ  قمٜمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ أن ُمـ اؾمت٤ٌمٟم٧م ًمف ؾمٜم٦م قمـ رؾمقل اهلل 

شيم٤من
(1)

- 

ئر وذم ًمٞمٌٞم٤م وذم سم٤ميمًت٤من وهمػمه٤م ود احلٙمقُم٤مت  ،اٟمٔمر إمم موم٤م. أظمرى وشم٠مُمؾ اجلٝم٤مد ذم اجلزا

 ؟هؾ ؾمت٘مقل زم أجْم٤م يمقٟمقا ُمع اًمٕمٚمام  --اعمرشمدة هٜم٤مك

يمؿ  ؟وُم٤مذا شمٕمٜمل ؟وُم٤مذا ىم٤مًمقا  ؟شمٕم٤مل ٟمٕمّٞمٜمٝمؿ وٟمرى ُمـ يّمٚمح أن ي١مظمذ ُمٜمف ؟وُمـ هؿ :ؾم٠مؾم٠مخؽ

 ؟أو طمتك اًم٘مٚمٞمؾ ؟ثرهؿأو أيم ؟هؾ شمريد يمٚمٝمؿ ؟ُمٜمٝمؿ اواطمدً 

أٓ يٙمٗمل أن يٗمتل ذم ُمنموقمٞمتف وشم٠مجٞمده واطمٌد واصمٜم٤من وصمالصم٦م وقمنمة ُمـ أهؾ اًمث٘م٦م  :صمؿ أىمقل ًمؽ

 --؟ُمـ اًمٕمٚمام  ؛واًمديـ واًمقرع

وإٓ وم٢من  ،ف ويٓمٚمٌف اًمٜم٤مس قم٤مدة ًمٙمل يٓمٛمئٜمقا ذا ُمـ طمٞم٨م اًمٗمتقى وُمقىمػ اًمٕمٚمام  اًمذي شمٓمٚمٌه

 -وهلل احلٛمد واعمٜم٦م ،ٕهؾ اًمٜمٔمر ،ػمةذم صحق اًمٔمٝم اًمؼمه٤من ؾم٤مـمع ؾمٓمقع اًمِمٛمس

وم٤معمرضمع ومٞمٝم٤م  ؛٠ميت وُم٤م ٟمذر ُمـ ضمزئٞم٤مت وم٘مف احلربشمٌ٘مك سمٕمد ذًمؽ شمٗم٤مصٞمؾ اعم٤ًمئؾ وإومٕم٤مل وُم٤م ٟم

 -ُمثال وُم٤م ؿم٤ماٝم٤م ه٤م ُي٠ًمل قمٜمف شاًمتؽمس»يمٛم٠ًمخ٦م  ،إمم أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمنميٕم٦م ودٓئؾ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م

 ا اًمٕمٛمؾ اًمًٞم٤مد واحلرب واجلٝم٤مدوأن٧م شمٓمٚم٥م ُمـ اًمٕمٚمام  أن ي٘مقد: أظمل اًمٙمريؿ

ىمٕمٞم٦م ،ُمنموع شطُمااُٚماؿ»هذا ُمٓمٚم٥م وًمٜم٘مؾ  وٓ يراقمل ؾمٜم٦ّم اهلل ذم  ،٦موومٞمف ُمث٤مًمٞم ،ًمٙمٜمف سمٕمٞمد قمـ اًمقا

وم٠من٤م مل أـمٚم٥م ُمـ اًمٕمٚمام  أن يٜمٗمروا يمٚمٝمؿ ًمٚمجٝم٤مد  ،وأُم٤م طمٚمٛمل أن٤م وم٢مٟمف سمحٛمد اهلل واىمٕمّل ىمري٥ٌم  ،اخلٚمؼ

ؾمقا  ىم٤مدوا اعمًػمة ويم٤مٟمقا هؿ  ؛ْمٝمؿ واًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝمؿ ُمـ يم٤ٌمرهؿوإٟمام متٜمّٞم٧م قمٚمٞمٝمؿ أن يٜمٗمر سمٕم ،واحلرب

يرسّمقن ذم اًمّمػ ُمع إظمقاهنؿ وأبٜم٤مئٝمؿ اعمج٤مهديـ يٕمّٚمٛمقن ويٗمتقن ويرؿمدون و اأو يم٤مٟمقا ضمٜمقدً  ،إُمرا 

 -!وهل اًم٘مٞم٤مدة احل٘مٞم٘مٞم٦م ،وطمٞمٜمئذ يٙمقٟمقن هؿ اًم٘مٞم٤مدة إدسمٞم٦م واًمٕمٚمٛمٞم٦م --ويقضّمٝمقن و ٗمٔمقن ويّمقٟمقن

وًمـ يتحدا ذم ؿمخص أو  ،إن اًمٕمٚمؿ واًمًٞم٤مؾم٦م اومؽمىم٤م ذم إُم٦م سمٕمد قمٍم اًمّمح٤مسم٦م :أظمل اًمٙمريؿ

ُمٕمروف  اًمت٤مريخ ويمالم اًمٕمٚمام  واحلٙمام  وهذا ،ًمق طمّمؾ اضمدً  ااًمٜم٤مدر اًم٘مٚمٞمؾ ضمدً  أؿمخ٤مص إٓ ذم

 -يمام أن اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف ًمف رضم٤مًمف ،اًمًٞم٤مؾم٦م واحلرب واجلٝم٤مد ل٤م رضم٤مل٤م --وُمًٓمقر

                                      
 (-246يٜمٔمر: اًمروح )ص  (٧)
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 -ك اٟمًج٤مم وشمقاؤم وشمٕم٤مون سملم اًمٓم٤مئٗمتلمواعمٓمٚمقب هق أن يٙمقن هٜم٤م 

 --وًمٙمٍؾ واضم٤ٌمشمف وطمدوده ودوره وُم٘م٤مُمف اعمٕمٚمقم

 --واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ ،وهق ُم٤م ٓ ٟمٗمؽم ٟمدقمق إًمٞمف

ل أُمتٜم٤م إٟمف قمغم يمؾ ر  ىمدير  -وٟم٠ًمل اهلل أن يّمٚمح طم٤مًمٜم٤م وأطمقا

 -واهلل اعمقومؼ ٓ رب همػمه وٓ إ  ؾمقاه

 

 [٧625 ؿمقال 1]يُمت٥م هذا اعم٘م٤مل سمت٤مريخ: 
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 لّخ اٌزشٍف ۞

وٓ ,٤م ُمـ ظمٚمؼ اهلل يؽمسّمٕمقن   رأج٧م أصٜم٤مومً ٢موم ؛ن ًمٚمتخّٚمػ ىمٛم٦مأذا صح ُمٕمٜمك هذا اًمٕمٜمقان وهق إ

قمغم هذه اًم٘مٛم٦م وم٠مولؿ اًمٜمّم٤مرى ُمـ إُمؿ اًمٖمرسمٞم٦م واًمنمىمٞم٦م، ووضمف ختٚمٗمٝمؿ أهنؿ متًٙمقا سمديـ  ,ومخر

مم إشمزطمزطًم٤م وٓ يتٓمٚمٕمقن  فٌٚمقن قمٜمىمديؿ وشمٕمّمٌقا ًمف وضمٕمٚمقه حمقَر هقيتٝمؿ وضمز  يمٞمٜمقٟمتٝمؿ، ٓ ي٘م

ًٓ  أهدى ُمٜمف، ُمع أن اًمرب  سمٕمده خيؼمهؿ  اًمذي أنزل هذا اًمديـ ىمد أرؾمؾ إًمٞمٝمؿ وإمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م رؾمق

 ؛هؿ سم٤مًمديـ إيمٛمؾ واًمنميٕم٦م إتؿأنف ىمد ٟمًخ شمٚمؽ اًمنميٕم٦م وأنف يٌلّم لؿ ُم٤م هؿ ومٞمف خمتٚمٗمقن، وأنف أت٤م

سم٤مؤهؿ وأضمدادهؿ، هذا قمغم ومرض سم٘م٤مئف يمام مُمـ إج٤مم  ٤م٤مره يقُمً وم٠مبقا إٓ اًمتٛمًؽ سم٤مًم٘مديؿ اًمذي اظمت

 أنزًمف اهلل، ومٙمٞمػ وىمد طُمّرف وسمّدل طمتك ص٤مر ؿمٞمئ٤م مظمر-

 وم٠مي ختّٚمػ أبٕمد ُمـ هذا وأؾمخػ؟!

 وىمؾ ُمثٚمٝمؿ ذم اًمٞمٝمقد وأومم-

واًمّمٜمػ اًمث٤م  هـ يؽمسمٕمقن قمغم ىمٛم٦م اًمتخّٚمػ اًمٕمٚمامٟمٞمقن واعمًتٖمرسمقن ُمـ سمٜمل ضمٚمدشمٜم٤م؛ ىمقٌم 

ٝمؿ اهلل سم٠مومْمؾ ديـ وأيمٛمؾ ذيٕم٦م وأقمٔمؿ رؾم٤مًم٦م، وسمٕم٨م ومٞمٝمؿ أومْمؾ ظمٚم٘مف وظمػمشمف ُمٜمٝمؿ، أيمرُم

طمتك ىم٤مل اعُم٤مم اًمِم٤مومٕمل ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم   [1١اًمرقمد: ] ژ ژژ ڈ ڈ ڎ ژوسمٚم٤ًمهنؿ، وقمغم صٌٖمتٝمؿ 

شُم٤م اؾمتخٌثتف اًمٕمرُب ومٝمق اخلٌٞم٨م»: [٧5١إقمراف: ] ژ ژ  ڈ ڈ ژ
(1)

، وُمع ذًمؽ ومٝمؿ 

 ا، وٓ يّدظمرون ضمٝمدً ا سم٤مًمذي هق ظمػم، ويٌّدًمقن ٟمٕمٛم٦َم اهلل يمٗمرً  كقن اًمذي هق أدٟمّٚمّمقن ُمٜمف ويًتٌدًميتٛم

ونريٗمف وشم٠مويٚمف قمغم همػم شم٠مويٚمف ًمػموقا  ,وطم٤مؿم٤مه,ذم اًمتؼمؤ ُمـ ُمٕمّرشمف يمام صّقرت لؿ ؿمٞم٤مـمٞمٜمٝمؿ 

 ڄ ڄ ژسمت٠مويٚمٝمؿ سمٜمل إصٗمر وإبٞمض اًمذيـ ُمٚمٙمقا قمٚمٞمٝمؿ ىمٚمقاؿ وأذسمقا طمٌٝمؿ وآٟمٌٝم٤مر اؿ، 

 -[ُمريؿ] ژ چ چ ڃ  ڃ  ڃ ڃ ڄ

 ؟!٤مأبٕمد ُمـ هذا وأؿمّد هُمٌٜمً  ٤مومٝمؾ رأجتؿ ختٚمٗمً 

واًمّمٜمػ اًمث٤مًم٨م ُمـ اعمؽمسمٕملم قمغم شمٚمؽ اًم٘مٛم٦م اًمًحٞم٘م٦م همالُة إُم٤مزيغ ذم سمٕمض سمالد ُمٖمرسمٜم٤م اًمٕمريب 

ـّ اهلل قمٚمٞمٝمؿ سم٠من أدظمؾ قمٚمٞمٝمؿ اعؾمالم واًمٕمرسمٞم٦م ًمٖم٦َم اعؾمالم، طمتك ص٤مروا قمرسمً  ٓ  ٤ماًمٙمٌػم، ىمقٌم ُم

                                      
ـْ َهَذا َوَٟمَزًَم٧ْم ومِٞمِٝمؿُ »: (، ىم٤مل اًمِم٤مومٕمل 121. 6اٟمٔمر: خمتٍم اعمز  ) (٧) ٠َمُخقَن قَم ًْ ـَ َي ِذي طَْمَٙم٤ممُ  َوإِٟم اَم ظُمقـم٥َِم سمَِذًمَِؽ اًْمَٕمَرُب اًم  ْٕ  ،ا

ُهؿْ  ُك هَمػْمُ َٓ َيؽْمُ ـْ ظَمٌِٞم٨ِم اْحَ يمِِؾ َُم٤م  يُمقَن ُِم  -شَويَم٤مُٟمقا َيؽْمُ
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، وارشم٘مقا اام امم ىمٛمؿ اًم١ًمدد ذم سمٕمض ان قمـ اًمٕمرب اًمٕمرسم٤م ، وسمٜمقا سم٤معؾمالم واًمٕمرسمٞم٦م أجم٤مدً يتٛمّٞمزو

 سمال واؾمٓم٦م وٓ شمرو٤من- ٤مطم٘م٥م اًمت٤مريخ، سمٕمد أن هنٚمقا ُمـ اعؾمالِم قمذسمً 

أراد اهلل أن يرومٕمٝمؿ ويٙمرُمٝمؿ وم٠مبقا إٓ احلْمٞمض واًمًٗم٤مًم٦م؛ يٌحثقن ذم ضم٤ٌملؿ وأوديتٝمؿ ًمٕمٚمٝمؿ 

لؿ طمْم٤مرًة وُم٤ميَض  أث٤مرًة ُمـ هم٤مسمر ضم٤مهٚمٞمتٝمؿ اًمٕمٛمٞم٤م  ًمػمومٕمقا ا٤م قم٘مػمهتؿ ويثٌتقا ا٤م أنأو  ٤مجيدون ٟم٘مًِم 

 -[61هم٤مومر: ] ژ﮵ ﮴   ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ژ --ذٍف وُمدٟمٞم٦مٍ 

 وم٠مي ختّٚمٍػ أبٕمد ُمـ هذا؟ وأي ضمٝم٤مًم٦ٍم أفمٚمؿ ُمـ شمٚمؽ؟!

ٖم٦م اعؾمالم، سمؾ أّي ضمريٛم٦م ٟمٙمرا  ذم طمؼ ؿمٕمقاؿ وأضمٞم٤ملؿ يرشمٙمٌقهن٤م سم٢مسمٕم٤مدهؿ قمـ اًمٕمرسمٞم٦م ًم

 وإرضم٤مقمٝمؿ قمغم أقم٘م٤ماؿ ُمٜمٙمقؾملم ذم ضم٤مهٚمٞم٦م اًمؼماسمرة الٛم٩م؟!

 ھ  ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ں ں  ڱ ڱ ڱ ژ

﯀  ﮿ ﮽﮾  ﮼   ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵  ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ    ے ے ھ ھ

 -[إقمراف] ژ               ﯁ 

 ومًٌح٤من اًمذي خيٚمؼ ُم٤م يِم٤م  وخيت٤مر!

 يز اًم٘مّٝم٤مروٓ طمقل وٓ ىمقة آ سم٤مهلل اًمٕمز

 

 قمٓمٞم٦م اهلل

 ـه٧625 , ٧٧ , ٧١
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 ال ٔرت طٌه ٌه ٠ب ع١ز صٍّبْ! ۞

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 احلٛمد هلل واًمّمالة واًمًالم قمغم رؾمقل اهلل ومخف وصحٌف وُمـ وآه-

ك ذم ُم١ممتر ُيٕمَ٘مد ذم ؾمٞمِم٤مر شؾمٚمامن»أن اًمِمٞمخ  ؛شاعؾمالم اًمٞمقم» :شؾمٚمامن اًمٕمقدة»َٟمنَمَ ُمقىمع اًمِمٞمخ 

وضم٤م  ذم وصػ هذا اعمقمتر أنف ُم١ممتر إؾمالُمل ُمقؾّمع ود اعره٤مب-!! يًتٛمر  ,ذم ُمٍم,اًمِمٞمخ ذم 

 -!٤موم٘مٞمٝمً  5١أج٤مم ويِم٤مرك ومٞمف أيمثر ُمـ  1قمغم ُمدى 

وذيمر اعقمالن أؾمام  جمٛمققم٦م ُمـ اًمٕمٚمام  اعمِم٤مريملم ذم اعم١ممتر ُمٜمٝمؿ: ؾمٞمد ـمٜمٓم٤موي، وقمكم وٕم٦م، 

وأمحد اًمٙمٌٞمز، وهثؾ عمحٛمد طمًـ ومْمؾ اهلل  واًمٌقـمل، واًم٘مرو٤موي، وقمٌد اعمحًـ اًمٕمٌٞمٙم٤من،

 اًمراومض، وهمػمهؿ-

 !يريد--ٓ وومٞمٝم٤م جم٤مل عمـ يريد وعمـ  وىمد شمٌدو أهداف اعم١ممتر اعمٕمٚمٜم٦م حمتٛمٚم٦م ًمٚمخػم وًمٚمنّم،

 !ُمـ وٍع يمٝمذا-- اامن أن يٙمقن واطمدً وًمٙمٜم٤م واهلل ُم٤م يمٜم٤م ٟمتٛمٜمّك ًمٚمِمٞمخ ؾمٚم

 ويٌح٨م ُمٕمٝمؿ ىمْم٤مي٤م إُم٦م واعؾمالم واعمًٚمٛملم-!ُم٤م يمٜم٤م ٟمتٛمٜمّك ًمف أن خي٤مًمط ه١مٓ  وجي٤مًمًٝمؿ 

عمٜم٤مىمِم٦م ىمْم٤مي٤م إُم٦م،  ٕنف ظمٚمٞمط همػُم ص٤مًمٍح سم٤مقمت٤ٌمر ُم٤م يٖمٚم٥م قمٚمٞمف، وهمػم ُمتج٤مٟمس، وًمٞمس ُم١مهاًل 

 قمٚمٞمٝم٤م- ٤موًمٞمس ُم١ممتٜمً 

 -!شبود اعره٤م»ذم اًمِمٞمخ-! ون٧م قمٜمقان وأجـ؟ ذم 

 ٤م واًم٘م٤مئٛملم قمٚمٞمٝم٤م، ٓ أن ُيِم٤مَرك ومٞمٝم٤م-إن ُمثؾ هذه آضمتامقم٤مت يٜمٌٖمل أن شمٜمٌذ ويٜمّٗمر ُمٜمٝم٤م وُمـ أهٚمٝم

إن اعمِم٤مريم٦م ومٞمٝم٤م ُمـ ىمٌؾ أهؾ اخلػم واًمّمالح شمٕمٓمٞمٝم٤م ذقمّٞم٦م وُمّمداىمٞم٦م قمٜمد اًمٕم٤مُم٦م، وشمًتٕمٛمٚمٝم٤م 

اًمدول اعمح٤مدة هلل ورؾمقًمف وديٜمف ورىم٦ًم إو٤مومٞم٦م ًمٚمتٚمٌٞمس قمغم اخلٚمؼ، وشمًتٛمد ُمٜمٝم٤م ىمقة ُمتجددة قمغم 

 سم٤مـمٚمٝم٤م ووم٤ًمده٤م-!

ط اعمًت٘مٞمؿ همػم اعمٕمقّج، إٟمٜم٤م سمح٤مضم٦م ذم هذه إزُم ٤من وإطمقال إمم إفمٝم٤مر ىمقة احلؼ واًمديـ واًمٍما

 اًمقاوح اًمٌلّم، ودومع اًمٚمٌس واًمتِمقيف قمـ اًمٜم٤مس، وُمٜمع اخلٚمط واًمتٛمقيف-

 --صٚم٦م ٕهؾ اًم٤ٌمـمؾ، ٓ ُمداهٜم٦م ومٞمٝم٤مإٟمٜم٤م سمح٤مضم٦م إمم وٓ  وسمرا ، وُمقاىمػ ُمٗم٤م

ؾ إن ُم٤م يٜمِم٠م قمٜمٝم٤م ُمـ ُمٗم٤مؾمد اًمتٚمٌٞمس اعمحٛمقدة، سم شاعمداراة»وٓ أفمـ ُمثؾ هذه اعمِم٤مريم٤مت ُمـ 
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واخلٚمط واًمتٛمقيف وإوٕم٤مف صقت احلؼ ودقمؿ اعمٜم٤موم٘ملم واًمزٟم٤مدىم٦م، أيمؼم ُمـ يمؾ ُم٤م ٟم٘مّدره ومٞمٝم٤م ُمـ 

 ُمّم٤مًمح-!

هذا ُمع ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ظمٓمر قمغم أهؾ اًمّمالح ُمـ اًمٗمتٜم٦م ذم اًمديـ وآطمتقا  ُمـ ضمّرا  خم٤مًمٓم٦م أهؾ 

 ٚمٓم٤مهنؿ ودظمقل اعمٜم٦ّم ُمٜمٝمؿ قمغم اًمّم٤محللم!!اًم٤ٌمـمؾ ورؤيتٝمؿ ورؤي٦م ُمٗم٤مشمٜمٝمؿ وأُماليمٝمؿ وؾم

إن ٟمٍم اهلل وديٜمف اًمٞمقم سم٤مسُمف اًمقوقح واًم٘مقة ذم احلؼ واًمّمدع سمف واعمٗم٤مصٚم٦م ٕهؾ اخلٚمط واًم٤ٌمـمؾ 

 --واًمتٛمقيف واًمٜمٗم٤م.

شمٙمقن ! وًمٙمٜمٜمل واهلل أظمِمك أن --ٟمٕمؿ، سمرومٍؼ وًملٍم وطمٙمٛم٦ٍم وشمٚمّٓمٍػ واظمتٞم٤مر إؾمٝمؾ ُم٤م مل يٙمـ إصماًم 

 !--يم٤مت إصماًم ُمثؾ هذه اعمِم٤مر

ٟمٕمؿ، ٟمٕمٚمؿ أن اًمِمٞمخ ؾمٚمامن وسمٕمض اخلػّميـ اعمِم٤مريملم يريدون اخلػم وإيّم٤مل صقت احلؼ 

واًمتخٗمٞمػ ُمـ سمٕمض اعمٗم٤مؾمد وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ه٤م هؿ ي٘مّدروٟمف، وٓ ٟم١مصّمٛمٝمؿ وٓ ٟمٔمـ ومٞمٝمؿ إٓ اخلػم، 

 ظمػم وًمق سمٕمد طملم- وًمٙمـ هذه ٟمّمٞمحتٜم٤م ًمٚمِمٞمخ، وهذا رأجٜم٤م ٟمٙمتٌف ًمٕمٚمف َيرؿَمح إًمٞمف ومٞمت٠مُمٚمف ومٞمٙمقن ومٞمف

-- وم٠مجـ اًمٜم٤مىمدون اعمّمّححقن أُمرون اًمٜم٤مهقن ن أنٜم٤م ذم زُمـ ىمّؾ ومٞمف اًمٜم٤مصحقنوإن ه٤م  زِ 

شسمٞم٤من اعمث٘مٗملم»ثقا وٟم٤مىمِمقا وٟمّمحقا وٟم٘مدوا أج٤مم اًمٜم٤مصحقن هـ يمتٌقا وسم٤مطم
(1)

ٓ يٙم٤مد يقضمد ُمٜمٝمؿ أثٌر،  

 وإن هذا واهلل لق اخلٓمر اًمٕمٔمٞمؿ قمغم اًمدقمقة وقمغم اًمديـ-!

 اهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ-و

 وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل-

  

                                      
واًمذي شمٌٜم٤مه وٟمنمه  شسمٞم٤من اعمث٘مٗملم»إن اًمٌٞم٤من اعمًٛمك سما»، ىم٤مل ومٞمف اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمٗمٝمد: شاعؾمالم اًمٞمقم»: سمٞم٤مٌن ُٟمنم ذم ُمقىمع سمٞم٤من اعمث٘مٗملم (٧)

قمغم اًمتقطمٞمد، ىم٤مدح ذم قم٘مٞمدة اًمقٓ  واًمؼما ، ُمٕمٓمؾ ٕطمٙم٤مم اجلٝم٤مد، خم٤مًمػ ًمٚمٙمت٤مب، واًمًٜم٦م،  سمٞم٤من ظمٓمػم شماعؾمالم اًمٞمق»ُمقىمع 

، وىمد رد قمٚمٞمف اًمِمٞمخ ٟم٤مس اًمٗمٝمد ذم يمت٤مب يمٌػم شوإو٤مع اعمًٚمٛملم، حمرف ًمٚمٜمّمقص، ُمٜمحرف قمـ اًمنميٕم٦م، ُمتٌع ؾمٌٞمؾ همػم اعم١مُمٜملم

 ورد قمٚمٞمف همػممه٤م- شومْمال اٟمٌٓمحقا ها »ذم رؾم٤مًمتف:  ِمٞمخ يقؾمػ اًمٕمٞمػمي ، ويمذا اًمشاًمتٜمٙمٞمؾ سمام ذم سمٞم٤من اعمث٘مٗملم ُمـ أب٤مـمٞمؾ»ؾمامه: 
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 ِٓ ٟ٘ اٌفئخ اٌقبٌخ فؼال؟ ۞

ــٝخ:   ] ــ١ َــع ايؾ ــٞ، ســٍٛ َٛمــ   عــًُٝإَٓاقؾ ــاي١، ٚاؾٗــار ٗ   ٛاـضاؽ ع ايؿ٦ــ١ اين

 [دظٜض٠ ايعضب

 --ـْ مهللا يّن وأقمِ 

 --ٟمحـ ذم زُمـ همرسم٦ٍم ؿمديدة

اًمرأي اعمختٚمػ، وأن٧م ؿمٞمخ  ضِ اؾمٛمح زم سمٕمرض سمٕم --ووم٘مف اهلل شؾمٚمٞمامن اخلرار»إخ اًمٙمريؿ 

وطمًـ ومٝمؿ سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ، وٟمحـ أطمٌٌٜم٤ميمؿ ح٤م رأجٜم٤م ومٞمٙمؿ ُمـ  ٤موـم٤مًم٥م قمٚمؿ رأجٜم٤م ومٞمؽ اقمتدآ وٟمّمحً 

-  اخلػم، وٟمرضمق أن ٓ يٗمًد آظمتالف اًمقد 

ؾم٠مقمرض قمٚمٞمؽ ُم٤م قمٜمدي ُمـ اًمرأي واًم٘مٜم٤مقم٦م، وُم٤م أن٤م إٓ واطمٌد ُمـ اعمًٚمٛملم، وًمٙمـ هذه ىمٜم٤مقم٦م 

ٜمد همػمي، واهلل اعم١ًمول ًمٜم٤م وًمٙمؿ اًمتقومٞمؼ ًمٚمّمقاب، واقمٚمؿ أنف ًمقٓ اًمرهم٦ٌم ذم احلؼ ىمقي٦م قمٜمدي وقم

 واخلػم، وطمًـ اًمٔمـ سمٙمؿ مل ٟمٜم٤مىمش-

 شاًمًٕمقدي٦م»ًمذيـ ظمرضمقا قمغم احلٙمقُم٦م ذم سمالد َُمـ هل اًمٗمئ٦م اًمْم٤مًم٦م؟ أفمٜمؽ شم٘مّمد اعظمقة ا :أوٓ

 -شاًمٕمٞمػمي»و شاًمرؿمقد»و شاعم٘مرن»و شاًمٕمقذم»وٟم٤مسمذوه٤م سم٤مًمًالح، وهؿ أصح٤مب 

 --حف زم ذم وٍؾ خمتٍمة ًمٙمل ٟمٜم٤مىمِمفهذا أرضمق أن شمقو ُم٤م هق واللؿ؟ :صم٤مٟمٞم٤م

 -شاًمٗمئ٦م اًمْم٤مًم٦م»احلٙمقُم٦م اًمًٕمقدي٦م هل  ؛ٟمٕمؿ! اًمٗمئ٦م اًمْم٤مل هل احلٙمقُم٦م--»وم٢مٟمٜمل أزقمؿ أن 

 ومٜمحـ أُم٤مم ـم٤مئٗمتلم ُمت٘م٤مشمٚمتلم:

 -احلٙمقُم٦م ,

 -و٤مقم٦م اًمٕمقذم ,

تلم سم٤محلؼ هؿ اعظمقة ٗمن إىمرب إمم احلؼ وأومم اًمٓم٤مئأ أن٤م واطمٌد ُمـ يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم يَرْون

 - شو٤مقم٦م اًمٕمقذم»

واًمتل هل إبٕمد قمـ احلؼ، واًمٗمئ٦م اعمٌٓمِٚم٦م اخل٤مرضم٦م  شاًمٗمئ٦م اًمْم٤مًم٦م»وأن اًمٓم٤مئٗم٦م اًمتل هل أومم سمٚم٘م٥م 

 قمـ اًمنميٕم٦م هل احلٙمقُم٦م-!!

إذا يم٤من اًمت٠مجٞمد ,ًٕمقدي٦م ٤مرضملم قمغم احلٙمقُم٦م ذم اًمأن٤م واطمٌد ُمـ يمثػم ُمـ اعمًٚمٛملم ُم١ميٌد ًمإلظمقة اخل

٠مجٞمد ذم يمؾ ر  وذم ُمٕمٜم٤مه حمٌتٝمؿ ومتٜمّل أن ئمٝمروا وأن يٜمٍمهؿ اهلل قمغم هذه احلٙمقُم٦م، ٓ سمٛمٕمٜمك اًمت

 --,يمؾ ومٕمؾٍ 

 شووم٘مٝم٤م اهلل»ذم ُمقوققمؽ اًمدقم٤م  ًمٚمحٙمقُم٦م سم٘مقًمؽ يمررت أيمثر ُمـ ُمّرة  شؾمٚمٞمامن»وأن٧م ي٤م ؿمٞمخ 
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 !ضمقن قمغم احلٙمقُم٦م--اعظمقة اخل٤مر وذم فمٜمل أن إطمؼ اذا اًمدقم٤م  هؿ

ٚمٝمدى واحلؼ واخلػم ومال أنٙمر قمٚمٞمؽ أن شمدقمق ٕطمٍد أن يقوم٘مف اهلل أي ًم ؛ًمٞمس هذا اقمؽماو٤م قمٚمٞمؽ

-- وإٟمام يٚمٗم٧م آٟمت٤ٌمه اعيمث٤مر ُمـ اًمدقم٤م  ًمٚمحٙمقُم٦م سم٤مًمتقومٞمؼ، ُمع إمه٤مل ُمثٚمف ًمإلظمقة واًمؼم واًمرؿم٤مد

 !ٝم٤م، وهؿ أهؾ احلؼ، سم٤مًم٘مٞم٤مس إًمٞمٝم٤م--اخل٤مرضملم قمٚمٞم

 دقم٤م  واًمٕمٓمػ، ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يقوم٘مٝمؿ ويًددهؿ ويٜمٍمهؿ-ومٝمؿ أطمؼ سم٤مًم

وم٢من يمٜم٧م شم٘مّمد اًمٗمتٜم٦م سمٛمٕمٜم٤مه٤م اًمٚمٖمقي، ومام قمٚمٞمٜم٤م،  ؛ؾمّٛمٞم٧َم هذا اًمقاىمع ومتٜم٦مً  شؾمٚمٞمامن»وأن٧م ي٤م ؿمٞمخ 

وٟم٠ًمل اهلل أن ي٘مٞمٜم٤م ووٞمع اعمًٚمٛملم اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ، وأن يٕم٤مومٞمٜم٤م، ومٚمٞمس ر  أطم٥ّم إًمٞمٜم٤م 

 - ُمـ قم٤مومٞم٦م اهلل

 وإن يمٜم٧م شم٘مّمد اًمٗمتٜم٦م ذم قُمرف هذا اًم٤ٌمب، وم٤معمقىمػ ذم اًمٗمتٜم٦م أطمُد ؿمٞمئلم:

إُم٤م رضمٌؾ شمٌلّم ًمف أن احلؼ ُمع أطمد اًمٓمروملم سمؼمه٤مٍن واوٍح ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤ممه٤م،  ,

 ومٝمذا جي٥م قمٚمٞمف ٟمٍم احلؼ ُم٤م اؾمتٓم٤مع-

ـْ ًمف، ومٝمذا ىمد أُمره ا , ًمّم٤مد. اعمّمدو. ذم أطم٤مدي٨م يمثػمة أن وإُم٤م رضمؾ ُأهمٛمل قمٚمٞمف إُمر ومل يًتٌِ

 !ًمٗمتٜم٦َم، وسم٠مطمٙم٤مٍم أظمرى ُمٕمرووم٦م--يٕمتزل ا

 -- وي٠ميت سمٕمده٤م اًمتٗمّمٞمؾ إن ؿم٤م  اهلل-دُم٦م إو٤مًمٞم٦م، وم٢من ؿمئ٧م وم٤مًمٙمٚمٛم٦م ًمؽهذه ُم٘م

وأن٤م أبلّم ًمؽ إن ؿم٤م  اهلل والل اًمٗمئ٦م إظمرى، طمتك ٟمٜمٔمر أي ، ومٌلّم زم أن٧م أن والل هذه اًمٗمئ٦م

 وأهيام اعمٌٓمِؾ اًمْم٤مّل اخل٤مرج قمـ اًمنمع-!اًمٗمئتلم أومم سم٤محلؼ، 

ىمٗمٜم٤م-  وسمٜم٤م  قمٚمٞمف شمٙمقن ُمقا
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 اٌزضّٟ ثبٌؼخ١ّخ فٟ إٌّزض٠بد ۞

٤من وشمٗم٤مدي ُمِم٤ميمؾ ُمـ يًجؾ سم٤مؾمؿ سم٤مًمٚمٖم٦م آٟمٙمٚمٞمزي٦م ًمٖمرض شمًٝمٞمؾ اًمدظمقل ًمٚمٛمٜمتدى ُمـ أي ُمٙم

ؿم٤م  اهلل، ومٝمذا همرٌض صحٞمح إن  ؛وٟمحق ذًمؽ ,ذم سمراُم٩م اعمٜمتدي٤مت,إؾمام  واًم٤ٌمؾمقردات اًمٕمرسمٞم٦م 

 وهق ظم٤مرج قمـ اًمٙمالم اًمذي ذيمرمتقه، وم٠مرضمق آٟمت٤ٌمه!

 !!ومال شمْمٞم٘مقا قمغم اًمٜم٤مس--

 ومٞمف )همػم يمقٟمف سمٚمٖم٦م اًمٕمجؿ(- ٤مًمٙمـ سمنمط أن يٙمقن آؾمؿ طمًٜم٤م سمٛمٕمٜمك أنف ٓ ُم٤مٟمع مظمر ذقمٞمً 

ٟمع )وًمٕمٚمٙمؿ شم٘مّمدون ذًمؽ سمٛمقوققمٙمؿ( أن يٙمقن آؾمؿ ُمـ أؾمامئٝمؿ هؿ )اًمٙمٗمر  ةوُمـ اعمقا

ُمـ ؿمٕم٤مئرهؿ وؿمٕم٤مراهتؿ، أو ُمـ  ؾمٞمام إن يم٤من ُمـ أؾمامئٝمؿ اعمِمٝمقرة اعمختّم٦م اؿ أو ه٤م هقاًمٕمجؿ( وٓ 

 --ٜمٝمؿ، أو أؾمام  ؿمخّمٞم٤مهتؿ وٟمحق ذًمؽامهتؿ اعمِمٝمقرة اًمداًم٦م قمغم صم٘م٤مومتٝمؿ ودييمٚم

 --وم٤مٟم٤م اهلل وؾم٤مئر اعمًٚمٛملم ُمـ ذًمؽقم٤م

رج قمغم إخ إن ؿم٤م  اهلل أن ومال طم ؛٤مؾمؿ إن يم٤من قمرسمٞم٤م وإؾمالُمٞم٤م طمًٜمً : أن آوم٤مًمذي أردُت أن أىمقًمف

 -- واهلل أقمٚمؿ-آٟمٙمٚمٞمزي٦م ًمٚمٖمرض اًمذي أذت إًمٞمفيٙمتٌف سم٤محلروف 

 --وضمزايمؿ اهلل ظمػما 

 ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ح٤م  ٥م ويرى-

 [2١١5. ٧. 26]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 االٔزشبثبد اٌؼغال١خ، ٚأِغ٠ىب ۞

ًً  شقمالوي»٩م آٟمتخ٤مسم٤مت وؾمٞمح٤مومٔمقن قمغم أتقىمع سم٘مقة أن إُمريٙم٤من ؾمٞمزورون ٟمت٤مئ ٤مؿمخّمٞمً  ٤م رئٞم

-- ٕهنؿ سم٤ًٌمـم٦م حلد هذه اًم٤ًمقم٦م همػم واضمديـ ًمِمخص خيدُمٝمؿ سمٙمؾ ٟمذاًم٦م وُرظمص ُمثٚمف، ًمٚمحٙمقُم٦م

وًمت٤مرخيف اًمٓمقيؾ اعمقصمق. ًمدهيؿ ذم اًمٕمٛمؾ ُمٕمٝمؿ، وٕنف يٛمٚمؽ ٟم٦ًٌم ٓ سم٠مس ا٤م ُمـ اًمت٠مجٞمد اًمِمٞمٕمل، 

يران ٞمؿ واجلٚمٌل، وه١مٓ  ٓ شمقدهؿ أُمريٙم٤م يمثػما ًم٘مراؿ ُمـ إوٕن اًمٌديؾ ًمف إُم٤م شمٙمّتؾ اًمًٞمًت٤م  واحلٙم

 --٤مُمٝمام يم٤من ذًمؽ ُمزيٗم٤م وحمّرومً  ،قمٜمد سمٕمْمٝمؿ واٟمت٤ًماؿ ًمإلؾمالم شديـ»وًمقضمقد 

وهق وإن يم٤من خيدُمٝمؿ أجْم٤م وُم٤م ي٘مٍّم ٓ سم٤مرك اهلل ومٞمف! وومٞمف ُمٞمزة أظمرى وهق  شاًم٤ٌمضمف ضمل»وإُم٤م 

رت ذم هذه اعمرة ًمٕمٚمٝم٤م قمٞم٥م وًمٞم٧ًم ُمٞمزة ٕنف ًمق أن أُمريٙم٤م زوّ آٟمت٤ًمب، ًمٙمـ هذه اعمٞمزة هٜم٤م  أنف ؾمٜملُّ 

وؾمٞم١مدي إمم اهت٤مُم٤مت  ،ا٤م ضمدً ٢من هذا اًمتٍمف ؾمٞمٙمقن ُمٗمْمقطًم وم ؛شاًم٤ٌمضمف ضمل»آٟمتخ٤مسم٤مت ًمّم٤محلف 

واؾمٕم٦م ل٤م سم٤مًمتزوير وقمدم اًمٜمزاه٦م وؾمٞمزيد ُمـ ُمِم٤ميمٚمٝم٤م قمغم اعمًتقى اًمًٞم٤مد واًمث٘م٤مذم واًمرأي اًمٕم٤مم 

فمٜمل أن إُمريٙم٤من أن  ذرون ُمـ ر  يمٝمذا، ُمع اطمتامل أن ي٘مدُمقا دائام قمغم  اًمٕمراىمل واًمٕم٤معمل، وذم

 أي مح٤مىم٦م!

 ُمريٙم٤من يٕمتٛمدون قمٚمٞمف، واهلل أقمٚمؿ-ُم٤م أفمـ طمتك إ ،شظمرـمل ُمرـمل»ومٝمق واطمد  شاًمٞم٤مور»أُم٤م 

 هذا ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م-

 اوؾمق ً  اد شمٕم٘مٞمدً ُمـ ٟم٤مطمٞم٦م صم٤مٟمٞم٦م: اعمتقىمع أن اًمقوع ذم اًمٕمرا. ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وإُمٜمٞم٦م ؾمٞمزدا

 قمغم رأس إُمريٙم٤من وُمـ وآهؿ-

وشمٕمّٛمؼ آومؽما. وأن آٟمتخ٤مسم٤مت هذه ؾمت٘مّقي اطمتامل اٟمدٓع طمرب سملم اًمًٜم٦م واًمِمٞمٕم٦م، وؾمتٙمّرس 

 -شؿمٞمٕمل ,ؾمٜمل »قمغم أؾم٤مس ـم٤مئٗمل 

د أومئدشمٜم٤م ورأس ُم٤مًمٜم٤م  ٟمٜم٤م اعمج٤مهديـ، وهؿ ىمرة قمٞمقٟمٜم٤م وؾمقا سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمقوع احلريم٦م اجلٝم٤مدي٦م وإظمقا

وم٤معمتقىمع أن ٓ يّيهؿ أي ٟمتٞمج٦م  ؛ؿ وأخٝمٛمٝمؿ احلٙمٛم٦م ذم يمؾ شمٍموم٤مهتؿؿ اهلل وىمّقاهؿ وؾمددهٟمٍمه

 ًمالٟمتخ٤مسم٤مت ؾمقا  زّوره٤م إُمريٙم٤من يمام شمقىمٕمتف أو مل يزّوروه٤م-

اًم٤ٌمضمف »أن شمٍّم أُمريٙم٤م قمغم شمزوير آٟمتخ٤مسم٤مت ًمّم٤مًمح ُمرؿّمح ؾمٜمل وهق  ؛إٓ ذم طم٤مًم٦م واطمدة وم٘مط

 ٤مًم٦م-قمغم إرضمح ذم هذه احل شضمل
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وم٢من ذًمؽ ٓ ؿمؽ ؾمٞمٚم٘مل سمٔمالًمف قمغم قمالىم٦م اعمج٤مهديـ سم٤مًمقؾمط اًمًٜمل اًمٕمراىمل: اًمٕمِم٤مئر، 

-- وؾمٞمٔمٝمر ُمـ ي٘مقل: ٞمئ٦م قمٚمام  اعمًٚمٛملم وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽواعمِم٤ميخ، واعظمقان اعمًٚمٛملم وىمقاقمدهؿ، وه

 ًُّ ٞم٤م، وًمٜمدقمؿ آطمتالل ؾمٚمٛم ٜم٦م وًمٜمٜمتٔمر طمتك شم٘مقم هذه اًم٘مٞم٤مدة سمحؾ ُمِمٙمٚم٦مظمالص اًم٘مٞم٤مدة أن ذم يد اًم

 اًمخ يمام ي٘مقًمف اًمِمٞمٕم٦م أن-!-- ووضمٝمقده٤م 

وم٢من اعمج٤مهديـ ٓ سمد ؾمٞمدظمٚمقن ذم طم٤مًم٦م قمالىم٤مت  ؛,ًمق وىمع هذا آطمتامل,٤مًم٦م يٕمٜمل ذم هذه احل

خمتٚمٗم٦م سمٙمثػم ُمـ إـمراف، وٟمخِمك أن شمٜمٓمكم اًمٚمٕم٦ٌم قمغم سمٕمض إـمراف اًمتل شمٕمّد أن ُم١ميدة 

ٌّٓم٦م لًمٚمٛمج٤مهديـ وًمٚمٛم٘م٤موُم٦م ومتٜم٘م  -- ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م-ؿ أو طمتك ُمٜم٤موئ٦م لؿٚم٥م ُمث

ٟمٜم٤م إن ؿم٤م  اهلل ٓ ييهؿ ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ وٓ ُمـ ظمذلؿ، واجلٝم٤مد ُم٤مضٍ  سمحقل اهلل وىمقشمف  ـمٌٕم٤م إظمقا

ؾ احلؾ واًمٕم٘مد واًمٗمؽ واًمرسمط إمم أىمَم هم٤مي٤مشمف اًمتل يٕمرومٝم٤م ويٗمٝمٛمٝم٤م ىمٞم٤مدات اعمج٤مهديـ وؿمٞمقظمٝمؿ وأه

 -- واهلل وزّم اًمتقومٞمؼ-ومٞمٝمؿ

ـ   ٦م إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب شمٚمزم اعمج٤مهديـ أن يٌذًمقا ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اًمدقمقة واًمٌٞم٤من ًمٚمٜم٤مس ذيٕم ًمٙم

ٜمقا قمالىم٤مهتؿ سمٛمـ أُمٙمـ ُمـ إـمراف اًمًٜمٞم٦م اًمِمٕمٌٞم٦م واًمٕمِم٤مئري٦م و تقوا ُمـ يٛمٙمـ ويت٠مخٗمقا  ًّ و 

أنف ذف اًمدٟمٞم٤م وقمّزه٤م اًمٜم٤مس ويًتٛمٞمٚمقهؿ ويرهّمٌقهؿ ذم اًمٙمقن ُمٕمٝمؿ وذم ُمقاصٚم٦م اًمٙمٗم٤مح واجلٝم٤مد و

 ظمرة ورومٕمتٝم٤م-اُم٦م أويمر

 --- مُملمُم٦م أُمر رؿمدوٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم سمٛمٜمف ويمرُمف أن يؼمم لذه إ

ُمريٙم٤من يتجٝمقن ٟمحق آٟمًح٤مب وؾمؾ اًمٞمد ُمـ اًمٕمرا. وإيٙم٤مل اعمٝمٛم٦م ًمٚمٕمٛمال  أن إ واوٌح و

ويّمٌقن ُمٕمٔمؿ ضمٝمقدهؿ اًم٘م٤مدُم٦م ذم ظم٤مٟم٦م سمٜم٤مئٝم٤م وشم٘مقيتٝم٤م ًمت٘مقم  ،وىمقاهتؿ اًمتل ؾمٞمدقمٛمقهن٤م ،اعمحٚمٞملم

ذم طمرصٝمؿ اًمِمديد قمغم إضمرا  آٟمتخ٤مسم٤مت ذم  ,واهلل أقمٚمؿ,٤معمٝمٛم٦م ضمٞمدا، وهذا اًم٥ًٌم اًمرئٞمز سم

 ُمققمده٤م، ُمع ُم٤م يرضمقٟمف ُمـ ٟمج٤مح ؾمٞم٤مؾمتٝمؿ وٟمٛمقذضمٝمؿ-

 وًمٙمـ أرضمق قمغم يمؾ آطمتامٓت أٓ يٙمقن هٜم٤مك يمٌػم ضر قمغم اعمج٤مهديـ

تخ٤مسم٤مت طمٙمقُم٦م ؾمٜمٞم٦م )قمغم أن٤م ذيمرت أن أؾمقأ اطمتامل يتير ُمٜمف اعظمقة هق أن شمٜمت٩م قمـ آٟم

 ضمح سم٤مًم٤ٌمضمف ضمل هٜم٤م( وهم٤مًم٤ٌم ًمق شمؿ ذًمؽ ومًٞمٙمقن سمتدظمؾ مخ٦م اًمتزوير إُمريٙمٞم٦م-رإ

وم٢من  ؛أُم٤م ذم طم٤مل أنتج٧م آٟمتخ٤مسم٤مت طمٙمقُم٦م ؿمٞمٕمٞم٦م ؾمقا  قمالوي يمام أتقىمٕمف أو شمٙمتؾ اًمًٞمًت٤م 
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 اًمير قمغم اعمج٤مهديـ ًمـ يٙمقن يمٌػما إن ؿم٤م  اهلل-

د ُمٜمف وومٞمف اًمٙمثػم ُمـ اعمّم٤مًمح سم٤معم٘م٤مسمؾ: ومٞمف متٞمز اًمّمٗمقف وظمٚمقص ؿمقي٦م ضر هٙمـ  ّمؾ، وٓ سم

 اجلٝم٤مد ُمـ اعمّدقملم واًمٜمٗمٕمٞملم واًمٓمٗمٞمٚمٞملم!

ًمٙمـ اًمٔمـ قمٜمدي أنف ًمٞمس سم٤مًمدرضم٦م اًمتل ي٘م٤مل ومٞمٝم٤م إٟمف يمٌػم وإن اعمج٤مهديـ ُمثال ؾمٞمّمٕم٥م قمٚمٞمٝمؿ 

 ـ اعمًٚمٛملمُمقاصٚم٦م اًمٕمٛمؾ وؾمٞمتخغم قمٜمٝمؿ اعمٕملم واعمتٕم٤مـمػ ُمـ اًمِمٕم٥م اًمٕمراىمل أوٓ صمؿ ُم

 واهلل أقمٚمؿ- ،هذا سمٕمٞمد إن ؿم٤م  اهلل

وُمٕم٘مدة وًمـ شمتحًـ  اؾمتٔمؾ قمٛمٚمٞم٦م شمٙمقيـ ضمٞمش قمراىمل وىمقات أُمـ ًمٚمحٙمقُم٦م ُم٠ًمخ٦م صٕم٦ٌم ضمدً 

 فمروومٝم٤م يمثػما سم٤مًمٜم٦ًٌم لؿ-

وإذا  ،مشمٞم٦م ٓ حم٤مًم٦م وٓ ري٥م اخلالف اًمِمٞمٕمل اًمًٜمل ذم ادم٤مه طمرٍب أن٤م أراه٤مال ؿمّؽ وؾمٞمتٕمّٛمؼ سم

 شم١مدي إمم اٟمٗمج٤مر ذم اعمٜمٓم٘م٦م سمِمٙمؾ همػم ُمًٌق.! وىمٕم٧م وم٢مهن٤م هٙمـ أن

 ًمٚمٛمًٚمٛملم- اوٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمؾ قم٤مىمٌتٝم٤م ظمػما ورؿمدً 

أظمل مل أومٝمؿ إؿم٤مرشمؽ إمم ُم٤م طمّمؾ سمٕمد آٟمتخ٤مسم٤مت إومٖم٤مٟمٞم٦م، وم٤معمٕمٚمقُم٤مت اًمتل ًمدي أنف ُم٤م طمّمؾ 

 ر  يذيمر ُمـ اًمت٠مثػم اًمًٚمٌل قمغم ضمٝم٤مد اعظمقة هٜم٤مك ُمـ ـم٤مًم٤ٌمن وأنّم٤مرهؿ وُمـ ُمٕمٝمؿ-

 أُمقر اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ ُم٤مؿمٞم٦م سمِمٙمؾ قم٤مدي وهلل احلٛمد-

 واًمتٕم٤مـمػ اًمِمٕمٌل إومٖم٤م  واًم٤ٌميمًت٤م  ُمًتٛمر ومل يتٖمػم-

 أُم٤م حم٤موًم٦م اعمج٤مهديـ إطم٤ٌمط اًمٕمٛمٚمٞم٦م آٟمتخ٤مسمٞم٦م ذم اًمٕمرا. ومٝمق شمٍمف صحٞمح وٓ سمد ُمٜمف-

,و ؾمٜمٞم٦م آٟمت٤ًمب ا  يم٤مٟم٧م ؿمٞمٕمٞم٦م أًمٚمدوًم٦م واحلٙمقُم٦م اًم٘م٤مدُم٦م ؾمق شذقمٞم٦م»ُمـ أضمؾ ُمٜمع أي ؿمٌٝم٦م 

د ومروف، وإوم٤ًمد أي  ،,وهذا يٜمدرج ومٞمف ُم٤م أذت إًمٞمف أن٧م وُمـ أضمؾ نٓمٞمؿ اًمٜمٛمقذج إُمريٙمل اعمرا

 يمثػمة-تٖمالل٤م دقم٤مئٞم٤م وؾمٞم٤مؾمٞم٤م، وُمّم٤مًمح ومرص٦م ًمٚمٜمج٤مح قمغم إُمريٙم٤من يٛمٙمٜمٝمؿ اًمتٗم٤مظمر ا٤م واؾم

٤م واًمٜمٝمل قمٜمٝم٤م واًمتحذير ومٚمٞمس ًمٚمٛمج٤مهديـ إٓ حم٤موًم٦م إطم٤ٌمط وإوم٤ًمد اًمٕمٛمٚمٞم٦م آٟمتخ٤مسمٞم٦م وإومِم٤مل

 هذا هق اًمّمحٞمح ٓ ؿمؽ سمٛم٘م٤ميٞمًٜم٤م- -ُمٜمٝم٤م وُمٜمع اًمٜم٤مس ُمـ اعمِم٤مريم٦م ومٞمٝم٤م-

ٟم٠ًمل اهلل أن ؛ وأُم٤م ُمقىمػ هٞمئ٦م قمٚمام  اعمًٚمٛملم وم٠من٤م ظم٤مئػ ُمٜمف!! وهلل إُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد

 يٚمٝمٛمٝمؿ رؿمدهؿ ويٌٍّمهؿ سم٤مًمّمقاب-
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ؿ سمٛمدٍد ُمـ قمٜمده وأن يٚمٝمٛمٝمؿ احلٙمٛم٦م وٟم٠ًمل اهلل أن يٜمٍم قم٤ٌمده اعمج٤مهديـ وي٘مّقهيؿ ويٛمّده

 -مُملم ،وومّمؾ اخلٓم٤مب

 -[45اًمٜمٛمؾ: ]ژ  ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ  ٹ ژيمؾ هذا اًمذي ىمٚمٜم٤مه إٓ اًمٔمٜمقن، ووُم٤م 

 ُم٤م ًمٞمس ذم طم٤ًٌمٟمٜم٤م! وىمد  دث ُمـ أُمره ، طمده اًمذي ًمف اخلٚمؼ وإُمر ؾمٌح٤مٟمفوهق و

 --- مُملمأُمَر رؿمٍد ي٤م رمحـ مهللا أبرم ُٕم٦م حمٛمد 

 [2١١5. ٧. ٧ٌ26م هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: ]يُمت
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  ؟فغؽخ ربع٠ش١خ ٚرمّضَ أَ ثضا٠خ إٌٙب٠خ --اٌغ١ؼخ فٟ اٌؼغاق ۞

 --اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل :أهي٤م اعظمقة اًمٙمرام

ُمااـ أهااؿ اعمقاوااٞمع اًمتاال أرى أهناا٤م جياا٥م أن شمٙمااقن ُمقوااع قمٜم٤مياا٦م اًماادقم٤مة  شاًمراومْماا٦م»ُمقوااقع اًمِمااٞمٕم٦م 

 ًمقا  اًمتقطمٞماد واًماذب قماـ قمٚمام  وزقمام  إؾمالُمٞملم وىمٞم٤مدات اجلٝم٤مد وطم٤مُمكموىم٤مدة اعمًٚمٛملم احل٘مٞم٘مٞملم ُمـ 

ٓ سمد أن يٕمٓمك اعمقوقع ُم٤م يًتح٘مف ُماـ اًمدراؾما٦م واًمٌحا٨م واًمرصاد صماؿ سماذل هم٤ميا٦م  --هذه إزُم٤من ؛اًمديـ

ُمااـ أضمااؾ صااد هااذا اخلٓماار اًمٕمٔمااٞمؿ ودر  هااذه اًمٗمتٜماا٦م اًمِماإمقا  واًم٘مْماا٤م  قمٚمٞمٝماا٤م ُمتااقيمٚملم  وقمٛماااًل  اجلٝمااد قمٚماااًم 

خ اًمّمااحقة واًمٕمٚمااام  يُمااـ سمٕمااض ُمِماا٤م ,ًمألؾمااػ اًمِمااديد,وإن ُماا٤م ٟمالطمٔمااف  -شمٕماا٤ممم ُمًااتٕمٞمٜملم سمااف قمااغم اهلل

وسمٕمض ىمٞم٤مدات احلريم٤مت اعؾمالُمٞم٦م ُمـ ىمٚم٦م اهتامم سم٤معمقوقع وقمادم ضمديا٦م ذم شمٜم٤موًماف وقمالضماف واًمتّمادي 

   -٤ملق ر  ُم١مؾمػ طم٘مً  ،ًمف

قمادم اعدراك سم٠مناف ظمٓمار وإنٙمك ُمـ ذًمؽ ُم٤م عمًٜم٤مه ُمـ يمالم اًمٌٕمض ُمـ اًمتٝمقيـ ُماـ هاذا اخلٓمار أو 

ر اًمٕم٤ٌمرات اجلقوم٤م  اًمتل شمدٟمدن طمقل وطمدة اعمًٚمٛملم وقمدم إصم٤مرة اًمٗمتٜم٦م     -,زقمٛمقا ,وشمٙمرا

اًمراومْمااا٦م ئمٜماااقن أن ُمااا٤م جياااري ذم اًمٕمااارا. اًمٞماااقم سمٕماااد دظماااقل  :وزم هٜمااا٤م يمٚمٛمااا٦م أىمقلااا٤م قماااغم هاااذا اًمٓمرياااؼ

 ، إمم طماااا٤ميمٛملمإُمريٙماااا٤من وؾماااا٘مقط ٟمٔماااا٤مم صاااادام هااااق ومرصاااا٦م شم٤مرخيٞماااا٦م لااااؿ ًمٙماااال يتحّقًمااااقا ُمااااـ حمٙمااااقُملم

وئمٜمااقن أن ُماا٤م يٌّثقٟمااف  ،ويٛمًااٙمقا سمزُماا٤مم إُمااقر ذم اًمٕماارا. سمحٙمااؿ يمثاارهتؿ اًمٕمددياا٦م طمًاا٥م زقمٛمٝمااؿ ـمٌٕماا٤م

ريمٞم٦م ياااااقم قم٤مؿماااااقرا  وُمااااا٤م يًاااااٛمقٟمف سم٠مرسمٕمٞمٜمٞمااااا٦م احلًااااالم وهمػمهااااا٤م ُماااااـ اقماااااؼم اًمٗمْمااااا٤مئٞم٤مت ُماااااـ اعمااااازارات اًمِمااااا

  ! ُمًاٌق. ًمٓما٤مئٗمتٝمؿُمِم٤مهدهؿ ئمٜمقن أن ذًمؽ اٟمتّم٤مر يمٌػم لؿ وٟمنما ًماديٜمٝمؿ وُماذهٌٝمؿ ووماتح قمٔماٞمؿ هماػم

وئمٜمااقن أن ذًمااؽ ؾمااٞمحرك اًمِمااٞمٕم٦م ذم اًمٕماا٤ممل ويًتٜمٝمْمااٝمؿ وٓ ؾمااٞمام ذم سمٚماادان اخلٚمااٞم٩م: اًمٌحااريـ واًمٙمقياا٧م 

وياتامدى  --واًمًٕمقدي٦م وهمػمه٤م ويدقمؿ ُمٓما٤مًمٌٝمؿ سم٤معمِما٤مريم٦م اًمٗمٕم٤مًما٦م ذم احلٙماؿ ويٛماّدهؿ سمٛمادد ُمٕمٜماقي يمٌاػم

وأن اعماّد اًمِماٞمٕمل ؾماٞمجت٤مح اًمٕما٤ممل  ،ؿ زاهارٌ سمٌٕمْمٝمؿ اًمقهؿ إمم آقمت٘م٤مد سم٠من اعمًات٘مٌؾ ُمٌتًاؿ لاؿ وأن هماده

 !اعؾمالُمل زقمٛمقا ظمّٞمٌٝمؿ اهلل

وهااؿ سمٕمااد  ،]مل قمٛمااران[ ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃژ ،وهااؿ ذم أيمثاار ذًمااؽ وامهااقن هماا٤مًمٓمقن

 -ذًمؽ ظم٤مئٌقن وقمغم أقم٘م٤ماؿ ٟم٤ميمًقن إن ؿم٤م  اهلل

 ؟ح٤مذا ويمٞمػ
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 ًٓ وًمااـ يٛمٙمااٜمٝمؿ اهلل ُمااـ  ،٤مدٟماا٤موهااذا ُمااـ صااٛمٞمؿ اقمت٘م ،ٕن اهلل طماا٤مومٌظ ديٜمااف ويمت٤مسمااف وؾمااٜم٦م ٟمٌّٞمااف  :أو

   -وًمـ يّيوا أهؾ اعؾمالم إٓ أذى سم٢مذن اهلل ،اًمٖمٚم٦ٌم قمغم أهؾ اعؾمالم وًمـ يٕمدوا ىمدرهؿ

: أن اًمِمااٞمٕم٦م ُماا٤م وصااٚمقا حاا٤م وصااٚمقا إًمٞمااف ُمااـ اًمتٙمااقيـ واًمت٠مؾمااٞمس وهااق اًماادًمٞمؾ اعمٜمٓم٘ماال اًمٕم٘مااكم ،وصم٤مٟمٞماا٤م

اًمًاااٜم٦م(  ذم همٗمٚمااا٦م أهاااؾ اعؾمااالم )أهاااؾاًمًااٞم٤مد وآضمتامقمااال ذم اًمٕمااارا. وذم همػمهاا٤م ُماااـ سماااالد اعؾمااالم إٓ 

وُماـ اعمٕماروف ذم طمٞما٤مة إىمٚمٞما٤مت وؾُماٜمٜمٝم٤م أن أهٚمٝما٤م دائاام يتاداقمقن ًمٚمتٕما٤مون  ،وٟمقُمٝمؿ وؾم٤ٌمهتؿ اًماذي ـما٤مل

واًمِمااٞمٕم٦م أىمٚمٞماا٦م ذم أهااؾ  ،واًمتٙم٤مومااؾ واًمتْماا٤مُمـ ويتاا زرون ومااٞمام سمٞمااٜمٝمؿ أيمثاار ُمااـ أهااؾ إيمثرياا٦م ذم أي جمتٛمااع

سم٤معوااا٤موم٦م إمم ,ؿ واًمّماااٖم٤مر ُماااالزم لاااؿ ٓ يٗمااا٤مرىمٝمؿ وهاااق واًمِمااإمقر سم٤مٕىمٚمٞمااا٦م واًمْمااإمػ واًمٔمٚمااا ،اعؾماااالم

٤م قمااغم أهااؾ اعؾمااالم واًمقىمااقف ُمااع هاا٤م دومٕمٝمااؿ قمااؼم اًمتاا٤مريخ ًمٚمخٞم٤مٟماا٦م واًمتاا ُمر طمٞمٜمًاا ,أصااؾ آقمت٘ماا٤مد اًمٗم٤مؾمااد

إمم اًمٕمٛمااااؾ اًمااادؤوب ًمٚمخااااروج ُمااااـ وواااإمٝمؿ  ٤مودوًُماااا ،وطمٞمٜماااا٤م إمم اًمٙمٞمااااد اًمٌااا٤مـمٜمل احاااا٤ميمر ،أقمااادا  اعؾمااااالم

 -اًمًٞمئ سملم أهؾ اعؾمالم

أضمازا  يمٌاػمة  !٤مقمقا ذم طملم همٗمٚم٦م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م أن يّمٚمقا إمم أؿمٞم٤م  يمثػمة ُما٤م يم٤مٟما٧م ختٓمار سمٌا٤ملواؾمتٓم

ىماد اعم٘مدؾما٦م وُمِما٤مهدهؿ  --وىم٤ٌمئاؾ وقمِما٤مئر ،ُمـ اًمٕمرا. شمِماّٞمٕم٧م ؾماٞمٓمرة شم٤مُما٦م شم٘مريٌا٤م قماغم ُما٤م يًاٛمقٟمف سم٤معمرا

 --ٖم٤مٟمًات٤من وهمػمها٤ماًمقصمٜمٞم٦م واعمدن اًمتل نتقهي٤م يم٤مًمٜمجػ ويمرسمال  وُم٤م ؿما٤ماٝم٤م وىماؾ ُمثاؾ ذًماؽ ذم ًمٌٜما٤من وأوم

واهلل اعمًاتٕم٤من وإٟما٤م إًمٞماف  !--أُم٤م إيران وشم٤مريخ إيران ومحّدث وٓ طمرج قمـ همٗمٚم٦م أهؾ اعؾماالم وشمْماٞمٞمٕمٝمؿ

   -راضمٕمقن

سم٤معواا٤موم٦م إمم  ،اعمٝمااؿ أن يمااؾ ذًمااؽ ُماا٤م يماا٤من ًمٞمحّمااؾ ًمااقٓ همٗمٚماا٦م أهااؾ احلااؼ ورىماادة أهااؾ اًمًااٜم٦م اًمٓمقيٚماا٦م

ُماؾ يمثاػمة ُمٕمرووماا٦م قماغم رأؾمااٝم٤م احلٙما٤مم واحلٙمقُما٤مت اخل٤م ئٜماا٦م اعمرشمادة قمااـ اعؾماالم اًمتال اسمتٚمٞماا٧م اا٤م أُمتٜماا٤م قمقا

 -ويم٤من ٟمٛمقذضمٝم٤م ذم اًمٕمرا. صدام طمًلم اخل٤مئ٥م

أُم٤م اًمٞمقم وم٢من أهؾ اًمًٜم٦م ىمد  ,وهق ُم٤م مل يٜمتٌف ًمف اًمراومْم٦م ذم همٛمرة ؾمٙمرهتؿ وهمرورهؿ,أُم٤م اًمٞمقم 

ت٘مدُمٝمؿ صحقا ُمـ رىمدهتؿ واٟمتٌٝمقا ُمـ ؾم٤ٌمهتؿ ومام قم٤مد ًمٚمِمٞمٕم٦م اًمراومْم٦م جم٤مل وهذا هن٤مي٦م اعمٓم٤مف ًم

ديـ اًمنمك واًم٘مٌقر ودقم٤م   ؛اًمٞمقم اؾمتٞم٘مظ أهؾ اًمًٜم٦م ذم يمؾ ُمٙم٤من وهؿ يرون ديـ اًمِمٞمٕم٦م --وزطمٗمٝمؿ

د واجل٤مهٚمٞم٦م ،همػم اهلل وم٦م واًمٓم٘مقس اًمقصمٜمٞم٦م واًمٌٙم٤م  واًمًقا اٟمتٌٝمقا ذم يمؾ ُمٙم٤من إمم هذا اعمٜمٙمر  !ديـ اخلرا

ا هم٤مومٚملم قمـ اًمِمٞمٕم٦م وخمدوقملم ومٞمٝمؿ وقمرومقا يمؿ يم٤مٟمق ،إمم اعؾمالم اواًمديـ اعمٌّدل اعمٜمًقب فمٚمام وزورً 
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 -!وذم إيران واخلٛمٞمٜمل وهمػمه

وذًماؽ ٓئاؼ , شينماسمقن أنخا٤مب اًمٜمٍما»أهاؾ اًمٕمامئاؿ اًمًاقدا  ُماـ اًمارواومض ومٗمل اًمقىما٧م اًماذي يما٤من 

ًٓ  ٤مويتاميٚماااقن قماااغم اًمٗمْمااا٤مئٞم٤مت ومرطًمااا ,ااااؿ ويتٌخاااؽمون ذم يمالُمٝماااؿ ويتحاااّدون اًمٕمااا٤ممل سمااا٠مهنؿ ىمااا٤مدُمقن  وضماااذ

ا وأن هاااذه ومرصاااتٝمؿ اًمتااال يمااا٤مٟمقا يٜمتٔمروهنااا٤م ُمٜماااذ ىمااارون يمااا٤من أهاااؾ اًمًاااٜم٦م ذم وُمٜمجااازون ُمااا٤م أرادوا وظمٓمٓماااق

ُمِماااا٤مر. إرض وُمٖم٤مرااااا٤م وٓ ؾمااااٞمام أضمٞم٤ملاااا٤م اًمّماااا٤مقمدة اًمِماااا٤مسم٦م ُمااااـ أبٜماااا٤م  اعؾمااااالم يٜمتٌٝمااااقن ُمااااـ همٗمٚمااااتٝمؿ 

ويتٕمّرومااقن ٕول ُماارة قمااغم هااذه اًمٓم٤مئٗماا٦م اح٤مرىماا٦م اًمٙماا٤مومرة وُمٕمت٘مااداهت٤م اًم٤ٌمـمٚماا٦م وومًاا٤مده٤م اًمٕمااريض ونريٗمٝماا٤م 

وشمزيٞمٗمٝمااااااا٤م ًمٚمتااااااا٤مريخ اعؾماااااااالُمل  ،وقماااااااداوهت٤م هلل وًمرؾماااااااقًمف وٕصاااااااح٤مب رؾماااااااقًمف وًمٚمٛمااااااا١مُمٜملمًماااااااديـ اهلل 

ر واعمٖمااارب اًمٕماااريب وأومري٘مٞمااا٤م قماااغم ؾماااٌٞمؾ اعمثااا٤مل مل يٙمقٟماااقا اُماليااالم اعمًاااٚمٛملم ذم ُمّمااا -!وشمِماااقهيٝم٤م ًمإلؾماااالم

 يٕمروماقن اًمِماٞمٕم٦م ٕهنااؿ مل يٌتٚماقا اااؿ وُما٤م رأوهااؿ ذم سمالدهاؿ وإٟماام يماا٤من سمٕمْماٝمؿ يًااٛمع قماٜمٝمؿ ذم اًمٙمتاا٥م وٓ

م وضمزيارة وذم قُم٘مار دار اعؾماال ،وُماثٚمٝمؿ يمثاػم ذم ؾما٤مئر سماالد اعؾماالم ،يدري قمٜمٝمؿ ؿمٞمئ٤م وٓ هيتؿ ُٕمارهؿ

   -أُم٤م اًمٞمقم وم٘مد قمرومقهؿ وؿم٤مهدوهؿ قمغم اًمٗمْم٤مئٞم٤مت --اًمتقطمٞمد وذم سمالد اًمِم٤مم

ٜماا٤م متاا٧م ومرصااتٙمؿ وماا٢ممم ه --واقمٚمٛمااقا أن هااذه سمداياا٦م اًمٜمٝم٤مياا٦م ًمٙمااؿ --أبنمااوا سمااام يًااقؤيمؿ :ومٜم٘مااقل ًمٚمِمااٞمٕم٦م

وسمٕماد أن ٓ ظماقف وهلل احلٛماد ُماـ ُماّد ؿماٞمٕمل وٓ شما٠مثػم مخٞمٜمال وٓ هماػمه قماغم أهاؾ  ،واٟمتٝمك اعمٓم٤مف سمٙماؿ

وواهلل اًماااذي ٓ إ  إٓ هاااق ظماااذوه٤م ُمٜمااال ٟمّماااٞمح٦م أهيااا٤م اًمراومْمااا٦م: إٟماااف أن شمٕمٞمِماااقا ذم يمٜماااػ أهاااؾ  ،اعؾماااالم

ُمااـ هااذا اعمااقًم٩م  اعؾمااالم أهااؾ اًمًااٜم٦م يمااام يمٜمااتؿ وشماا٠مُمٜمقا قمااغم قمٞمِمااٙمؿ وُماا٤م يًااّد طم٤مضماا٦م يمروؿمااٙمؿ ظمااػٌم ًمٙمااؿ

 -!اًمذي وجلتٛمقه أن ن٤موًمقا أن شمٜم٤مزقمقا أهؾ اعؾمالم اًمري٤مؾم٦م

وإن مل شمًاااٛمٕمقا ٟمّماااٞمحتل وماااقاهلل ًمٞمااا٠متلم قمٚماااٞمٙمؿ ياااقم شمتٛمٜمّاااقن أن ًماااق ؾماااٛمٕمتٛمقه٤م ومل شمريمٌاااقا هماااروريمؿ 

واعمًااٚمٛملم ذهااؿ وذ  يمااؾ ذي  يمٗم٤مٟماا٤م اهلل --ؿ ذم يمٜمااػ أهااؾ اًمًااٜم٦م أذًماا٦ًم صاا٤مهمريـوروااٞمتؿ سمااام يمتاا٥م ًمٙماا

   - أبرم لذه إُم٦م أُمر رؿمد يٕمز ومٞمف أهؾ ـم٤مقمتؽ ويذل ومٞمف أهؾ ُمٕمّمٞمتؽ مُملممهللا --ّذ 

 قمٓمٞم٦م اهلل

٧.2.2١١5 
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 فٟ اٌخٙبص! شآي اٌغ١ز»رؼ١ٍك ػٍٝ ث١بْ اٌّفزٟ  ۞

شسمٞم٤من اًمِمٞمخ»
(1)

 -- رأجف وًمٞمس ومٞمف ر  ضمديد شم٘مري٤ٌمقم٤مدي وُمتقىمع سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمرضمؾ ذم ُم٘م٤مُمف وقمغم 

وهذا هق  ,ي٦م، واعم١ممتر اًمدوزم ود اعره٤مب!اًمًٕمقداحلٛمٚم٦م ,ة سمٞم٤من شمذيمػمي سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم احل٤مض هق

ٕنٜم٤م ًمـ ٟمريد أن ٟمٜمّم٥م أنٗمًٜم٤م ًمذًمؽ أن وذم هذا اعمٙم٤من  ؛رأي اًمِمٞمخ وُمذهٌف ذم اعم٠ًمخ٦م وًمـ ٟمٜم٤مىمِمف

 أجْم٤م-

ًمٙمـ أرضمق أن يٙمقن ُمـ اخلػم أن ٟمٓمرح سمٕمض اعمالطمٔم٤مت، ُمع إظمذ ذم آقمت٤ٌمر ـمٌٕم٤م أن يمالم 

ومال ٟمحّٛمٚمف ُم٤م ٓ  تٛمٚمف، وًمٙمٜمف ُمع ذًمؽ هق  ؛تٍم وًمٞمس سمٛمقوع سمح٨م ًمٚمٛم٠ًمخ٦ماًمِمٞمخ هق سمٞم٤من خم

 جيٛمع أصقل اًمٗمٙمرة ذم اًم٘مْمٞم٦م:

طم٦م شم٤مُم٦ملذه اًم٘مْمٞم٦م  شاًمدوًم٦م»( يم٤مًمٕم٤مدة ذم شمٜم٤مول ُمِم٤ميخ ٧)  وم٢من حمقر  ؛دمدهؿ ٓ يتٜم٤موًمقهن٤م سمٍما

أهنؿ يروهن٤م طمٙمقُم٦م اًم٘مْمٞم٦م واخلالف واًم٥ًٌم اًمذي ضمٕمؾ اًمِم٤ٌمب خيرضمقن قمغم احلٙمقُم٦م ويٜم٤مسمذوهن٤م 

هذا هق ًم٥م  -ارشمٙم٧ٌم اًمٙمٗمر اًمٌقاح ومحّؾ اخلروج قمٚمٞمٝم٤م وُمٜم٤مسمذهت٤م سم٤مًمًالح وظمٚمع اًمٞمد ُمـ ـم٤مقمتٝم٤م-

 اعم٠ًمخ٦م، ويمؾ ُم٤م زاد قمغم ذًمؽ ومٝمق ُمـ ُُمٚمح اعم٠ًمخ٦م ٓ ُمـ صٚمٌٝم٤م-

ع وًم٥م اعم٠ًمخ٦م، وهذه وضمٝم٦م ٟمٔمر اخل٤مرضملم قمغم احلٙمقُم٦م ولؿ طمججٝمؿ  هذا هق حمؾ اًمٜمزا

 وقمغم ظمقٍف-! ا ل ظم٤مًمٗمتٝمؿ أو واوم٘متٝمؿ، ولؿ قمٚمام  يقاوم٘مقهنؿ ذم ذًمؽ وًمق ه  وـمرطمٝمؿ اًمٕمٚمٛم

وم٢من حم٤موًم٦م إهمال. اًم٤ٌمب اًمذي دمل  ُمٜمف اًمريح سم٤مًم٘مقل: إهنؿ يتّمدون ًمٚمٙمالم  ؛( إذا شم٘مرر ذًمؽ2) 

-- ٓ يٖمٜمل يمثػما، وًمٕمٚمف يقؿمؽ أن ؿ ًمذًمؽ، وأهنؿ ضمٝمٚم٦م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽسمٖمػم قمٚمؿ ي١مهٚمٝم ذم ديـ اهلل 

سمٕمض اًمٕمٚمام  اعمٕمتؼميـ قمٜمد اجلٛمٞمع سمٜمٍم ه١مٓ  اًمِم٤ٌمب! ومامذا ؾمٞم٘مقًمقن سمٕمده٤م؟ رسمام ؾمٞمّدقمقن  يٜمٓمؼ

 اعو٤مع ويّمٗمقن ُمـ ظم٤مًمٗمٝمؿ سم٤مًمِمذوذ وخم٤مًمٗم٦م اعو٤مع وٟمحق ذًمؽ-

قمـ اًمدىم٦م  اوسمٕمدً  أن ذم يمالُمٝمؿ شمٕمٛمٞماًم  شاًمدوًم٦م»( اعمالطمٔم٦م إظمرى اًمدائٛم٦م قمغم يمالم ُمِم٤ميخ 1)

ٞمٝمؿ إمم اعظمالل سم٠مُمـ ؾمٕم»، وىمقًمف: ششمٙمٗمػم اعمًٚمٛملم»ذم شمٕمداده جلرائٛمٝمؿ: يم٘مقل اًمِمٞمخ واعٟمّم٤مف: 

ٖمرات ؾمٕمٞمٝمؿ ٟٓمت٘م٤مص هٞم٦ٌم هذه اًمٌالد اعؾمالُمٞم٦م وشمًٚمٞمط إقمدا  قمٚمٞمٝم٤م وومتح صم»وىمقًمف:  شهذه اًمٌالد

                                      
، شسمٞم٤من ه٤مم وقم٤مضمؾ ُمـ اعمٗمتل إمم قمٛمقم اعمًٚمٛملم»قمٌد اًمٕمزيز مل اًمِمٞمخ، اعمٕمٜمقن سما:  شاًمًٕمقدي٦م»هذه اعم٘م٤مًم٦م شمٕمٚمٞمؼ قمغم ُم٘م٤مل ُمٗمتل  (٧)

سم٦م اخلٛمس صٗمح٤مت، ُم2١١5واًمذي يمتٌف ُمٓمٚمع اًمِمٝمر اًمث٤م  قم٤مم   -شصٞمد اًمٗمقائد»ٜمِمقر قمغم ُمقىمع م، وهق ىمرا
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 -شٕهؾ اًمٙمٗمر قمغم أهؾ اعؾمالم

ٞمؿ ومٞمف فمٚمؿ لؿ، وًمٕمؾ وم٢من يمؾ ُمٜمّمػ يٕمٚمؿ أهنؿ ٓ يٙمٗمرون اعمًٚمٛملم اذا اعـمال.، وأن هذا شمٕمٛم

ده اًمتِمٜمٞمع قمٚمٞمٝمؿ سم٠مهنؿ و٤مًمقن ذم آقمت٘م٤مد واًمٕمٚمؿ، وهق ُم٤م ٟمًٛمٕمف دائام ُمـ ُمِم٤ميخ اًمدوًم٦م طملم  ُمرا

 يّمٗمقن اًمِم٤ٌمب سم٠مهنؿ ظمقراج ويمالب اًمٜم٤مر-

ويمؾ ُمٜمّمػ يٕمرف أهنؿ ُمـ طمٞم٨م إصؾ اًمٜمٔمري اًمٕمٚمٛمل قمغم ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م اجلامقم٦م ذم 

ٙمقن سمف ٟم٤مسمذون وٚمتف وشمٗم٤مصٞمٚمف، ؛ُم٠ًمخ٦م اًمتٙمٗمػم ًّ عمـ ظم٤مًمٗمف، هذا  ٓ يرون اخلروج قمٜمف، سمؾ هؿ ُمتٛم

-- وإٟمام أيمثر اخلالف ذم شمٓمٌٞمؼ سمٕمض اعم٤ًمئؾ قمغم اًمقاىمع، واعم٠ًمخ٦م اعم٘مّمقدة هٜم٤م ُمٕمروف ٓ ؿمؽ ومٞمف

 هل: هؾ يمٗمرت احلٙمقُم٦م سمام ارشمٙم٧ٌم أو ٓ؟-

ل سم٠مُمـ هذه اًمٌالد، ويمؾ ُمٜمّمػ يٕمٚمؿ أهنؿ ٓ يريدون اعظمالل سم٠مُمـ هذه اًمٌالد عمجرد اعظمال

ذًمؽ أو جيٕمؾ ذًمؽ ُم٘مّمًدا ًمف ًمذاشمف-- هذا ومٚمٞمس ذم اًمدٟمٞم٤م قم٤مىمؾ يريد أن خيّؾ سم٠مُمـ سمٚمده ووـمٜمف عمجرد 

إهنؿ يٙمرهقن  :قمـ اعمج٤مهديـ شسمقش»-- وهق يِمٌف ىمقل اًمٓم٤مهمٞم٦م اًمّمٚمٞمٌل شمٕمد  قمٚمٞمٝمؿ وقمدم إٟمّم٤مف

 احلري٦م-!

قمـ اًمنميٕم٦م وطمرا٤م لؿ وٕهؾ اجلٝم٤مد  ًمٙمـ طم٘مٞم٘م٦م إُمر أهنؿ ح٤م رأوا يمٗمر احلٙمقُم٦م وظمروضمٝم٤م

وهمػم ذًمؽ رأوا ُمنموقمٞم٦م اخلروج قمٚمٞمٝم٤م وُمٜم٤مسمذهت٤م، وسمٓمٌٞمٕم٦م احل٤مل أنف يٚمزم ُمـ ذًمؽ وىمقع اخلٚمؾ ذم 

!! وإٓ ومٙمذًمؽ ي٘م٤مل ذم يمؾ ُمـ ظمرج  إُمـ ذم اًمٌالد، ومٝمل احلرب، وُم٤م احلرب إٓ ُم٤مقمٚمٛمتؿ وذىمتٛمقا

، وهذا ٓ ؿمؽ ذم سمٓمالٟمف ويٜمٌٖمل أن ٤مومُٞمٛمٜمع ُمـ ذًمؽ ُمٓمٚم٘مً  إٟمف يريد اعظمالل سم٤مُٕمـ ؛قمغم طمٙمقُم٦م يم٤مومرةٍ 

طًم  ا قمغم سمٓمالٟمف، ٕن اعو٤مع ُمٜمٕم٘مد قمغم ُمنموقمٞم٦م اخلروج قمغم احل٤ميمؿ إذا يمٗمر يمٗمرً  ٤ميٙمقن ُمتٗم٘مً  يمام  ٤مسمقا

ٟمّم٧م قمٚمٞمف إطم٤مدي٨م اعمًتٗمٞمْم٦م، وهذا ٓ خي٤مًمػ ومٞمف اًمِمٞمخ قمٌد اًمٕمزيز وٓ همػمه ُمـ طمٞم٨م هق ُمٌدأ، 

 ؟قُم٦م اًمًٕمقدي٦م إمم هذا احلد أو ٓهؾ وصٚم٧م احلٙم --اًمِم٤ٌمب أنوإٟمام اخلالف ُمع 

إمم اًمتٚمٛمٞمح إمم أن إُمـ أهؿ ُمـ اًمديـ  شاًمدوًم٦م»ىمد وصؾ احل٤مل سمٌٕمض همالة ُمِم٤ميخ  ،وسم٤مًمٗمٕمؾ

-- وإذا يّن اهلل ؾم٠مومرد تٍميح سمف قمٜمد اعمْم٤مي٘م٦م ذم اًمٜم٘م٤مشوُم٘مّدم قمٚمٞمف وىمٌٚمف، وإن مل جيرؤ يمثػمون قمغم اًم

 ًٓ  -ًمف ُم٘م٤م

ؾمٕمٞمٝمؿ ٟٓمت٘م٤مص هٞم٦ٌم هذه اًمٌالد اعؾمالُمٞم٦م وشمًٚمٞمط إقمدا  » ثؾ ُم٤م ؾمٌؼ ي٘م٤مل أجْم٤م ذم ىمقًمف:وُم
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 !!شٖمرات ٕهؾ اًمٙمٗمر قمغم أهؾ اعؾمالمقمٚمٞمٝم٤م وومتح صم

ُمٕم٤مذ اهلل أن يٙمقن ُم٘مّمقد اًمِم٤ٌمب ُمـ يقؾمػ اًمٕمٞمػمي واعم٘مرن وُمـ ُمٕمٝمؿ أن يٜمت٘مّمقا هٞم٦ٌم هذه 

أو أن يًّٚمٓمقا إقمدا  قمٚمٞمٝم٤م، أو  ,ٙمقُم٦م أو اًمدوًم٦م ًمرسمام صّح وًمق ىم٤مل هٞم٦ٌم احل,ذا إُمر، اًمٌالد ًمذاِت ه

-- ؾمٌح٤مٟمؽ هذا ات٤من قمٔمٞمؿ ذم طم٘مٝمؿ وًمق مل ٟمٕمرومٝمؿ ٖمرات ٕهؾ اًمٙمٗمر قمغم أهؾ اعؾمالميٗمتحقا صم

 ًمٙم٤من يٛمٙمـ أن يٛمٌّم قمٚمٞمٜم٤م ُمـ يٛمٌّم ًمٙمـ ي٠مبك اهلل-!

قل ُم٤م شم٘مّدم: هل احلرب، وُمـ إن اعم٘مّمقد أن هذا هق ُم ل أومٕم٤ملؿ وٟمتٞمجتف وٓزُمف، ومٜم٘م :وم٢من ىمٞمؾ

 صّٛمؿ قمغم احلرب ودظمؾ ذم ُمنموقمٝم٤م هق قم٤مرف سمذًمؽ وطم٤مؾم٥م ًمف، ومٚمٞمٙمـ اًمٜم٘م٤مش إذن ذم إصؾ-

صمؿ ٓ يًّٚمؿ أن ُم٤م ُذيمِر ٓزم سم٤مًميورة أو أنف سم٤مًميورة ُمٗمًدة أقمٔمؿ ه٤م هق واىمع سم٤مًمٗمٕمؾ، أقمٜمل 

 اٟم٘م٤مص هٞم٦ٌم اًمدوًم٦م وُم٤م ذيمر ُمٕمف-

ِمٞمخ  ٤مول إصالح ُم٤م يٛمٙمـ سمح٥ًم اضمتٝم٤مده، وٟمرضمق أن يٙمقن ( ُمـ اعمالطمٔم٤مت أجْم٤م أن اًم6)

ن اعم١ممتر اعمزُمع اٟمٕم٘م٤مده وم٢م ه؛وًمٙمـ احلٙمقُم٦م ذم اًمقاىمع ٓ شم٤ًمقمدقمٜمف ظمٓم١مه إذا أظمٓم٠م،  ا ُمٕمٗمق   اُم٠مضمقرً 

ٓ خيدم ُم٤م يدقمق إًمٞمف اًمِمٞمخ، ٕن دًٓمتف أن احلٙمقُم٦م سمدل أن شمّمٚمح  ,وًمٕمٚمف سمدأ ذم هذه إثٜم٤م ,اًمٞمقم 

اًمنميٕم٦م وشمٕمؽمف سم٠مظمٓم٤مئٝم٤م وشم١موب إمم اهلل شمٕم٤ممم وشمًتٖمٗمره وشمتقب إًمٞمف وشمٜم٤مىمش  ٟمٗمًٝم٤م قمغم طم٥ًم

ًٓ اعصالح ,ذقًم٤م,ن، وشمّمٚمح ُم٤م طم٘مف اعم٤ًمئؾ اًمتل اٟمت٘مده٤م قمٚمٞمٝم٤م اًمِم٤ٌمب اعمج٤مهدو ُمـ ذًمؽ  -- سمد

وم٢مهن٤م شمتامدى ذم همّٞمٝم٤م وأظمٓم٤مئٝم٤م وشمرشمٙم٥م أظمٓم٤م  ضمديدة وشمؽمايمؿ قمٚمٞمٝم٤م اعمِم٤ميمؾ وهل شمٔمـ أهن٤م ن٘مؼ 

 ٤مت وأهن٤م سمّمدد اًمتٖمٚم٥م قمغم اًمِم٤ٌمب-!!ٟمج٤مطم

أخؿ شمدِر احلٙمقُم٦م ُمـ دم٤مرب إُمؿ واًمِمٕمقب واًمدول أهن٤م اذا اًمِمٙمؾ ىمد شمتٖمٚم٥م قمغم و٤مقم٦م 

، صمؿ ُم٤م يٚم٨ٌم أن خيرج قمٚمٞمٝم٤م و٤مقم٦م أظمرى أؿمد وأنٙمك وأىمقى طمج٦م وىمد يٙمقن قمغم رأؾمٝمؿ ذم شاعم٘مرن»

 اعمرة اًم٘م٤مدُم٦م قمٚمام  يم٤ٌمر ُمٓم٤مقمقن!

دمتٛمع ومٞمف احلٙمقُم٦م اًمًٕمقدي٦م ُمع أُمريٙم٤م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اًمٔم٤معم٦م اًمٕم٤مهرة طم٤مُمٞم٦م اًمٔمٚمؿ ومٝمذا اعم١ممتر اًمذي 

٘م٦م اًمٕم٤ممل وراقمٞم٦م اعره٤مب اًمٔم٤ممل، وُمع سمريٓم٤مٟمٞم٤م وسم٤ميمًت٤من واًمٙمثػم ُمـ اًمدول اًمتل ٓ  ًّ واًمٕمٝمر وُمٗم

يٜم٤مىمش وٓ جي٤مدل ُمًٚمؿ قم٤مىمؾ أهن٤م قمدوة ًمإلؾمالم وأهٚمف، ًمٙمل شمٜم٤مىمش ُمِم٤ميمؾ اًمِم٤ٌمب اعمًٚمؿ، 

هذا هؾ ي٤ًمقمد دقمقة اًمِمٞمخ أو ي٤ًمقمد احلٙمقُم٦م ويٛمٜمحٝم٤م  --وشمًٕمك ذم ؾمٌٞمؾ اًم٘مْم٤م  قمٚمٞمٝمؿ اؿون٤مر
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ٟمٍما قمغم اعمًتقى اًمِمٕمٌل واعؾمالُمل؟؟ سم٤مًمٕمٙمس، ؾمٞمٗم٤مىمؿ ُمـ ُمِم٤ميمٚمٝم٤م آقمت٤ٌمري٦م قمٜمد ؿمٕمٌٝم٤م وقمٜمد 

 وٞمع اعمًٚمٛملم، وؾمٞمٔمٝمره٤م أيمثر وأيمثر ذم صػ أُمريٙم٤م وسمرويز ُمنمف وأقمدا  اعؾمالم-

 ُم٤م يٜم٘مص هٞم٦ٌم اًمدوًم٦م، وهذا هق اًمًٕمل احل٘مٞم٘مل ًم٘متؾ اعمًٚمٛملم وشمرويع أُمٜملم- هذا هق ي٤م ؿمٞمخ

 وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ-

ومٙمٞمػ  ؛ٞمخ ٓ يٙمّٗمرهؿ سمحٛمد اهللومٝم١مٓ  اًمِم٤ٌمب اخل٤مرضمقن قمغم احلٙمقُم٦م هؿ ُمًٚمٛمقن، واًمِم

عمٕمتديـ جيقز ي٤م ؿمٞمخ ًمٚمحٙمقُم٦م أن شمتٕم٤مود وشمتٕم٤مون ُمع اًمٙمٗم٤مر إصٚمٞملم اًمّمٚمٞمٌٞملم احل٤مىمديـ ا

 -؟!٤م-- أخٞمس هذا ُمـ أقمٔمؿ اعمٜمٙمرات أجًْم قمغم ىمتؾ وؾمجـ وىمٝمر ه١مٓ  اًمِم٤ٌمب اعره٤مسمٞملم اًمٔم٤معملم

ٟمحـ سمٜمل ,ٟمتخغّم  ويريدون أن شاحلٙمؿ»اًمِم٤ٌمب؟ يريدون اًمدوًم٦م و يٕمٜمل ذم اًمٜمٝم٤مي٦م: ُم٤مذا يريد

 ظمذوه! شاحلٙمؿ»ومٚمٜمتخّؾ وٟمؽمك، وهذا هق  ؛قمـ احلٙمؿ ,ؾمٕمقد

 ٤مر ود أظمل اعمًٚمؿ اًمذي سمٖمك قمكّم!وًمٙمـ ٓ أىمػ ذم صػ اًمٙمٗم

ُمٕمٚمقم أن هذا ُمًتحٞمٌؾ، وهمػم هٙمـ ذم طمٙمؿ اًمٕم٤مدِة، ًمٙمـ هق احلؼ، وهق ظمػم ُمـ قمذاب اًمٜم٤مر 

ر-  وسمئس اًم٘مرا

 --وإمم اهلل وطمده اعمِمتٙمك ،اًمتٕمٚمٞمؼ اًم٤ًمقم٦م قمغم سمٞم٤من اعمٗمتل هذا ُم٤م شمٞمّن ُمـ

 ٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم الدى واًمًداد-

 د يٕمز ومٞمف أهؾ ـم٤مقمتؽ ويذل ومٞمف أهؾ ُمٕمّمٞمتؽ-مهللا أبرم لذه إُم٦م أُمر رؿم

 [2١١5. 2. 6]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 ِٓ لزً اٌرغ٠غٞ؟! ۞

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

أن٤م واهلل حمت٤مر سم٤مًمٗمٕمؾ ذم اجلٝم٦م اًمتل قمٛمٚم٧م هذا اًمٕمٛمؾ! وؾم٠مؾمتٕمرض سمٕمض آطمتامٓت سمنقم٦م 

 وأقمٚمؼ قمٚمٞمٝم٤م:

إذا يم٤من إُمر يتٕمٚمؼ سم٤مًم٘م٤مقمدة اعمٕمرووم٦م ومٚمٞمس  اـ اعمًتٌٕمد ضمدً أُم٤م اعظمقة اعمج٤مهدون ذم اًم٘م٤مقمدة ومٛم

 ا ُم٤ٌمًذ  ٤مقمٜمدهؿ همرض أن ذم ُمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ ومٞمام أفمـ وًمٞمس ىمتؾ ؿمخص يمٝمذا ُمٝمام يم٤من طمٙمٛمف هدومً 

 --٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم٘م٤مقمدة وومّم٤مئٚمٝم٤م أنًمف أوًمقي

٘مقُمقن سم٠مقمامل ي ُمٙم٤من ويوًمٙمـ اعمِمٙمٚم٦م أن أنف هٙمـ شمقضمد جمٛمققم٦م صٖمػمة ُمـ اًمِم٤ٌمب ذم أ

ومٞمٜم٥ًم ًمٚمٛمج٤مهديـ وًمٚم٘م٤مقمدة، ومٝمذا حمتٛمؾ ًمٙمٜمف طمٞمٜمئذ ًمٞمس قمٛمؾ اًم٘م٤مقمدة، وإٟمام قمٛمؾ  ؛سم٤مضمتٝم٤مدهؿ

 و٤مقم٦م حمٚمٞم٦م صٖمػمة ُمثال-

وأُم٤م ؾمقري٤م ومٔمٜمل أهن٤م ٓ شم٘مدم قمغم جم٤مزوم٦م اذا اًمِمٙمؾ، مهللا إٓ ذم حلٔم٦م ـمٞمش همػم قم٤مدي٦م-! وهذا 

ؾمٞمام ذم إنٔمٛم٦م اعمًتٌدة اًمديمت٤مشمقري٦م اًمتل ٓ شمّمدر ىمد  ّمؾ قمغم ومٙمرة ومال شمًتٌٕمدوه سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وٓ 

 اًم٘مرارات ومٞمٝم٤م قمـ ُمٜمٔمقُم٦م ؾمٞم٤مؾمٞم٦م ؾمٚمٞمٛم٦م-

ُمـ يمقن اًمٞمٝمقد يريدون طمدوث ومقى ذم ًمٌٜم٤من، ًمٙمـ يٌ٘مك  اوأُم٤م اًمٞمٝمقد وإُمريٙم٤من ومٚم٧ًُم ُمت٠ميمدً 

ي٤م آطمتامل إىمقى ُمـ هذا أن أُمريٙم٤م يٛمٙمـ أهن٤م هل ورا  اًمٕمٛمؾ وهدومٝم٤م اًمتٛمٝمٞمد حلّم٤مر ؾمقر

 --٤مًمٙمٚمٞم٦م ورسمام ضا٤م أو طمتك همزوه٤موإظمراضمٝم٤م ُمـ ًمٌٜم٤من سم

وه٤م يٚمٗم٧م آٟمت٤ٌمه هٜم٤م أن إُمريٙم٤من ىم٤مًمقا ذم أول شمٍميح لؿ قمغم احل٤مدث إهنؿ ؾمٞمٕم٤مىمٌقن اًمٗم٤مقمؾ!! 

 ؾمقري٤م- ,طم٥ًم ُمرادهؿ,ومٝمؿ قمٞمٜمُٝمؿ قمغم اًمٗم٤مقمؾ ُمـ اًمٌداي٦م، وهق قمغم اًمٖم٤مًم٥م 

-- وهذه ٓ ومٕمؾ ىمقى ؾمٞم٤مؾمٞم٦م حمٚمٞم٦م ُمتّم٤مرقم٦م ـوهٜم٤مك اطمتامٓت أظمرى يم٠من يٙمقن احل٤مدث ُم

ىمع ًمٌٜم٤من! اأقمرومٝم٤م ضمٞمدً   وٓ أؾمتٓمٞمع اًمٙمالم ومٞمٝم٤م ًمٕمدم إح٤مُمل اجلٞمد سمقا

ٓ ؾمٚمٌٞم٤م إن ؿم٤م   ٤م: وم٢مٟمٜمل أتقىمع أن يٙمقن اًمت٠مثػم قمغم اًمٕم٤ممل اعؾمالُمل إجي٤مسمٞمً ًمٚمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦مسم٤مًمٜم٦ًٌم و

ت أُمريٙم٤م ؾمقري٤م ومٝمذا ذم اًمٜمٝم٤مي٦م ذم ص٤مًمح اهلل، ؾمقا  يم٤من ورا  احل٤مدث أُمريٙم٤م أو همػمه٤م، وم٢مذا همز

اعمًٚمٛملم، وإن سمدا فم٤مهره همػم ذًمؽ سم٤مدي اًمرأي يمٖمزو اًمٕمرا.، وسم٤مًمت٤مزم هق شم٘مقي٦م ًمٚمٛمج٤مهديـ ذم اًمٕمرا. 

وهمػمه٤م وومتح ٕبقاب واؾمٕم٦م ًمٚمحريم٦م اجلٝم٤مدي٦م وإطمٞم٤م  ومق. إطمٞم٤م  ًمألُم٦م واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم، وإذا ايمتٗم٧م 

٤مًمٞم٥م وسم٢مظمراضمٝم٤م ُمـ ًمٌٜم٤من ومٝمذا أجْم٤م ًمٞمس ومٞمف ضر قمغم اعؾمالم أُمريٙم٤م سمٛمٕم٤مىم٦ٌم ؾمقري٤م سمٌٕمض إؾم

واعمًٚمٛملم ٕن ؾمقري٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚمٛمًٚمٛملم اًمًٜم٦م هل قمغم طمد ُمٕمٚمقُم٤ميت ّذ ذم ًمٌٜم٤من، ودقمٛمٝم٤م ووٓؤه٤م 
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 إٟمام هق ًمٚمرواومض-

وذم طم٤مل طمّمقل اظمتالط ًمألُمقر ذم ًمٌٜم٤من وطمرب أهٚمٞم٦م وـم٤مئٗمٞم٦م ومٗمٞمٝم٤م ذ يمٌػم ٓ ؿمؽ قمغم 

ًمْمٕمٗم٤م  ذم اًمٌٚمد ٟم٠ًمل اهلل أن ي٘مٞمٝمؿ ذه٤م ويٚمٓمػ سمٜم٤م واؿ، وًمٙمـ ٟمرضمق أجْم٤م أهن٤م ذم اعمًٚمٛملم وا

-- وقمغم اًمٕمٛمقم أن٤م قمٜمدي سمِمٙمؾ قم٤مم اًمٕمرا. وهمػمه٤ماعمجٛمؾ ظمػم ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم وًمٚمٛمج٤مهديـ ذم 

شمٗم٤مؤل سم٤مًمٜم٦ًٌم جلري٤من إطمداث سمٕمد احل٤مدي قمنم ُمـ ؾمٌتٛمؼم، وفمٜمل أن إُمقر شمًػم ذم ص٤مًمح 

م واعمًٚمٛملم واٟمتّم٤مر ظمٞم٤مر اجلٝم٤مد وهنْم٦م إُم٦م وٟمِمق  أضمٞم٤مل أومْمؾ ُمٜم٤م ٟمحـ ونقل اًمٕمالىم٦م اعؾمال

سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٖمرب وأوًمٞم٤مئٝمؿ ُمـ احلٙم٤مم اخلقٟم٦م إمم قمالىم٦م ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمديـ وهل هٜم٤م اًمٌٖمُض واًمٕمدا  

 واًمؼما  صمؿ اعمج٤مهدة اًمٗمٕمٚمٞم٦م إمم اًمٜمٍم واًمٗمتح إن ؿم٤م  اهلل-

ومرأجل أنٜم٤م ٓ ٟمٜمّمح ه١مٓ  اًمٓمقاهمٞم٧م وٓ ٟم٘مؽمح قمٚمٞمٝمؿ ؿمٞمئ٤م، سمؾ هؿ  ؛٦مًمٚمٜم٘مٓم٦م اًمث٤مًمثسم٤مًمٜم٦ًٌم 

ُمٞم١موس ُمٜمٝمؿ ذم ٟمٔمري أن يٗمٕمٚمقا أي ر  ُمـ اخلػم واًمٜمٍم ًمألُم٦م، وٓ يٜمٗمع أي ن٤مًمػ أو شمٕم٤مون 

واهلل ٓ )٦م--! وىمد يرد قمغم اًمذهـ هٜم٤م: ُمٕمٝمؿ قمغم أي ُمًتقى ُمـ اعمًتقي٤مت وٓ قمغم ٟمّمػ ظمٓمّ 

(ٝم٤م ؿمٕم٤مئر اهلل إٓ أضمٌتٝمؿ إًمٞمٝم٤مي٠ًمخق  ظمٓم٦م يٕمٔمٛمقن ومٞم
(1)

 ومٕمٜمدي أن هذا ًمٞمس ُمٜمف- 

وإٟمام ٟمحـ ٟمٜمّمح طمٙم٤مم اًمٕمرب واعمًٚمٛملم وٟم٘مؽمح قمٚمٞمٝمؿ أن يرضمٕمقا إمم ديٜمٝمؿ ويتقسمقا إمم اهلل  

ًٌّقن سمف ُمـ اًمٙمٗمر واعمقسم٘م٤مت واخلٞم٤مٟم٦م و ّٙمٛمقا ذيٕم٦م اهلل ويٚمتزُمقا ا٤م، وسمٕمد ذًمؽ ٟمحـ  ه٤م هؿ ُمتٚم

 ن إذا أرادوا ٟمّمٞمحتٜم٤م قمغم اًمتٗمّمٞمؾ-ٟم٘مقل لؿ يمٞمػ يٗمٕمٚمق

وم٠مهؿ ر   ؟واعمٗمٙمريـ واعمث٘مٗملم اعمًٚمٛملم: سمؿ ٟمٜمّمح اًم٘مٞم٤مدات اعؾمالُمٞم٦م ًمٚمٜم٘مٓم٦م اًمراسمٕم٦موسم٤مًمٜم٦ًٌم 

سمٜمٔمري هق قمدم آٟمزٓ. ودم٤موز اخلٓمقط احلٛمرا  ًمٚمنميٕم٦م، وُمـ ُمٔم٤مهر ذًمؽ اًمت٤ٌميمل قمغم اًمٓمقاهمٞم٧م 

اخلقٟم٦م ُمـ أضمؾ إوـم٤من ع اًمزٟم٤مدىم٦م واعمٚمحديـ ووُمدطمٝمؿ وإقمالن اًمقىمقف ُمٕمٝمؿ، وإقمالن اًمتْم٤مُمـ ُم

 وٟمحق ذًمؽ-

يٛمٌّم ا٤م  شدسمٚمقُم٤مؾمٞم٦م»و شؾمٞم٤مؾمٞم٦م»قت أو ىمقل يمٚمٛم٦ٍم صمؿ سمٕمد ذًمؽ هٜم٤مك سم٤مب واؾمع ُمـ اًمًٙم

ٓ خيدم قمغم ىمقل يمؾ ر ، يم٘مقل: إٟمٜم٤م ٟمرومض ُمثؾ هذا اًمٕمٛمؾ اًمذي  ااعٟم٤ًمن إذا اوٓمر ومل يٙمـ ىم٤مدرً 

ئٞمؾ--- أو إًمُمّمٚمح٦م إُم٦م، أو ٟمحق ذًمؽ ٌّتف قمغم ضمٝم٦م ُمٕم٤مدي٦م ُمِمٝمقرة يم٢مها  ٘م٤م  ُمٖم

ًمٙمـ ًمق صم٧ٌم أن اعمج٤مهديـ هؿ ُمـ ىم٤مم اذا اًمٕمٛمؾ، ومٛمٝمام يم٤من رأجٜم٤م أنف همػم ُمٜم٤مؾم٥م وأن اًمٕمٛمؾ ذم 

هؿ ُمـ دون اًمٓمقاهمٞم٧م ٟمٗمًف ظمٓم٠م ؾمٞم٤مد ومٝمذا ٓ يٖمػم يمقٟمٜم٤م ُمع اعمج٤مهديـ ذم اجلٛمٚم٦م، وأوًمٞم٤مؤ

                                      
 ( وطمًـ إؾمٜم٤مده إرٟم١موط-٧62٧١(، ُمًٜمد أمحد )ؿمٕم٤مئر اهلل-- واًمذي ٟمٗمز سمٞمده( سمٚمٗمظ: )2١1٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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 ٌر ٓ ُمّمٛمد ًمف، ٟم٠ًمل اهلل اًمًؽم واًمٕم٤مومٞم٦م-! مهللا إٓ أن جيل  ُمـ ذًمؽ أُموأؿمٞم٤مقِمٝمؿ--

يٙمقن دورٟم٤م ٟمّمح اعمج٤مهديـ وشمرؿمٞمدهؿ وإصالح اخلٓم٠م سمام يٛمٙمـ ودومع ضره سمام  --وقمٚمٞمف

 ٟمًتٓمٞمع أو ىمد ٟمٜمّمحٝمؿ سم٤مًمتؼمؤ ُمٜمف وإن ومٕمٚمقه ظمٓم٠م وٟمٙمّذب ذًمؽ، ومٝمل احلرب!

اهلل ويٕمٛمٚمقا سم٤معمٌدأ  ومٕمغم أهؾ اخلػم ُمـ ىمٞم٤مدات اًمٕمٛمؾ اعؾمالُمل واعمٗمٙمريـ واعمث٘مٗملم أن يت٘مقا 

ڦ ڦ ڦ   ڦ   ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ ژاًمذي قمٚمٛمٜم٤م اهلل واعمتْمّٛمـ ذم هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م: 

 -[2٧١اًمٌ٘مرة: ] ژ چ چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ    ڎ ڎڈ ڈ ژ ژ ڑ

ـٌ واظمت٤ٌمرات وحمّٙم٤مت يٌتكم اهلل ا٤م قم٤ٌمده ًمٞمٕمٚمؿ اًمّم٤مسمر اًمث٤مسم٧م قمغم ديٜمف واظمتٞم٤مره  وًمٞمٕمٚمٛمقا أهن٤م ومت

 ٤ٌمذل ديٜمف ٕبًط قم٤مرٍض وعمّمٚمح٦ٍم ؿمخّمٞم٦م ودٟمٞمقي٦م-ُمـ اًم

  [حمٛمد] ژ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ژ

 [٧١2مل قمٛمران: ] ژ ﮶﮷﮵  ﮴  ﮳  ﮲ ۓ ۓ  ے ے ھ      ھ ھ        ھ ہ ژ

 [٧24اًمتقسم٦م: ] ژ ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ   ڌ ڌ ژ

 واهلل أقمٚمؿ

 

 [2١١5. 2. ٧5]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 ، ٚأٔٛاع اٌظعائغ ػٕض اٌفمٙبءشؾّبٖٚاِؼز»ذىُ لٛي  ۞

، شوا»أداهت٤م إؿمٝمر هل : وهل ىمًؿ ُمـ أىم٤ًمم اًمٜمدا ، شاًمٜمُّدسم٦م»شمًٛمك ذم اًمٕمرسمٞم٦م  شوا ومالٟم٤مه»قم٤ٌمرة 

أو أخٌػ وه٤م   ،أخٌػ ذم مظمره ,ويًٛمك اعمٜمدوب,ويْم٤مف إمم اعمٜم٤مدى ا٤م ، أجْم٤م شي٤م»وىمد شمًتٕمٛمؾ ل٤م 

 -,هذا ذم طم٤مل اًمقىمػ,وهل ه٤م  اًمًٙم٧م 

 ٤مصؾ ذم ُمٕمٜمك هذا إؾمٚمقب اًمٕمريب اًمٗمّمٞمح اًمٌديع أنف ٟمدا ، واؾمتٖم٤مصم٦م، وَٟمْدٌب إمم إي٘م٤مع ومٕمٍؾ-واحل

 وطمٞمٜمئذ ومٝمل يم٤ًمئر أنقاع اًمٜمدا  ذم طمٙمٛمٝم٤م اًمنمقمل-

 ول٤م ُمٕمٜمك مظمر ؾم٠مذيمره-

شوا ُمٕمتّمامه»وم٠مُم٤م ىمقل اعمرأة ؾم٤مقمتٝم٤م 
(1)

وم٢مهن٤م اؾمتٖم٤مصم٧م سم٠مُمػم اعم١مُمٜملم ًمٙمل يٜمت٘مؿ ل٤م وي٠مظمذ ل٤م  ؛

 حمٛمقدةٌ  ظمػمِ  سمؾ هل هٜم٤م وم٤مقمٚم٦مُ  ؛وهذا ُمنموع سمال ؿمؽ وٓ ظمالف ،ويٜمتٍم ل٤م ُمـ قمدوه٤م طم٘مٝم٤م

 ، وهذا ٓ  ت٤مج إمم شمٓمقيؾ-هدوطم٦مٌ 

ويمذًمؽ ُم٤م يم٤من قمغم هذا اعمٜمقال ه٤م ومٞمف اؾمتٖم٤مصم٦م سمٛمخٚمق. ومٞمام ي٘مدر قمٚمٞمف ويدظمؾ ن٧م يمًٌف قم٤مدًة 

 وٟمداؤه، وهلل احلٛمد-

ًمت٠مويؾ قمٜمد اًمٕم٘مال  أن ومٝمذا اًمٖم٤مًم٥م اًمذي ٓ حمٞمد قمٜمف ذم ا ؛شواُمٕمتّمامه» وأُم٤م ًمق ىم٤مل ىم٤مئؾ أن

ة إؿم٤مرة إمم واىمٕم٦م اؾمتٖم٤مصمتٝم٤م سم٤معمٕمتّمؿ  ،شاحلٙم٤مي٦م» ٛمؾ قمغم  واٟمتّم٤مره ل٤م  أي طمٙم٤مي٦م ىمقل شمٚمؽ اعمرأ

 وومتحف قمٛمقري٦م-

 وٓ طمرج إن ؿم٤م  اهلل ذم اؾمتٕمامل٤م قمغم وضمف احلٙم٤مي٦م-

يًتٕمٛمٚمٝم٤م أن قمغم ُمٕمٜمك أنف  اأن أطمدً  ,عمًتٞم٘مـذم اًمٖم٤مًم٥م اًمذي يٙم٤مد يٙمقن ا,ٕنف ٓ يتّمّقر 

 -يًتٖمٞم٨م سم٤معمٕمتّمؿ اعمّٞم٧م 

ىمّمد ذًمؽ ومحٙمٛمف طمٙمؿ ُمـ يًتٖمٞم٨م سمٖمػم اهلل ومٞمام ٓ ي٘مدر قمٚمٞمف إٓ اهلل وطمده  اومٚمق ىُمّدر أن أطمدً 

 ومٝمق ذك!

٤م  إن ؿم ,ذم اًمقاىمع,اًمت٘مدير وًمٙمـ ٓ يقضمد ذم اخل٤مرج ًمٙمـ هذا يمام ىمٚم٧ُم إٟمام هق قمغم هذا اًمٗمرض و

                                      
قِري ٦مَ »( ىم٤مل اسمـ إثػم: 16. 4اٟمٔمر: اًمٙم٤مُمؾ ذم اًمت٤مريخ ) (٧) وِم، َووَمَٕمَؾ ذِم  :ِذيْمُر وَمْتِح قَمٛمُّ ؾْماَلِم َُم٤م وَمَٕمَؾ، سَمَٚمَغ اخْلؼََمُ  َح ٤م ظَمَرَج َُمٚمُِؽ اًمرُّ سماَِلِد اْعِ

ًة َه٤مؿِمِٛمٞم ٦ًم َص٤مطَم  وِم: َواُُمْٕمَتِّماَمُه! وَم٠َمضَم٤مَا٤َم َوُهقَ إمَِم اعْمُْٕمَتِّمِؿ، وَمَٚمام  سَمَٚمَٖمُف َذًمَِؽ اؾْمَتْٕمَٔمَٛمُف، َويَمؼُمَ ًَمَدْيِف، َوسَمَٚمَٖمُف َأن  اُْمَرأَ  ٧ْم، َوِهَل َأؾِمػَمٌة ذِم َأجِْدي اًمرُّ

ِه: اًمٜم ِٗمػَم اًمٜم ِٗمػَم، صُمؿ  َريمِ  ـْ ؾَم٤مقَمتِِف، َوَص٤مَح ذِم ىَمٍْمِ ٌ ْٞمِؽ! َوهَنََض ُِم ٌ ْٞمِؽ ًَم يِرِه: ًَم ٦َم طَمِديٍد، ضَم٤مًمٌِس قَمغَم َهِ ، َوؾِمٙم  ًٓ َط ظَمْٚمَٗمُف ؿِمَٙم٤م َتُف، َوؾَمٛم  ٥َم َداسم 

ٓ  سمَ  ػُم إِ ًِ ٦ًٌَم ومِٞمَٝم٤م َزاُدُه، وَمَٚمْؿ ُيْٛمِٙمٜمُْف اعْمَ ٤ميمِرِ َوطَمِ٘مٞم ًَ ٦مِ ؛ ْٕمَد اًمت ْٕمٌَِئ٦ِم َوَوِْع اًْمَٕم  -شوَمَجَٚمَس ذِم َداِر اًْمَٕم٤مُم 
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 ومال اًمتٗم٤مت إًمٞمف- وسم٤مًمت٤مزم -اهلل-

وا »، وشوا َوـَمٜم٤مه»، وشوا إؾمالُم٤مه» :سم٘مل ُمٕمٜمك مظمر ًمٚمٜمدسم٦م وهق اًمتٗمّجع واًمتقضّمع ًمٚمٌم ! يم٘مقًمٜم٤م

 --، وٟمحقهشوا رأؾم٤مه»و شأظمّٞم٤مه

ؿ واؾمتٕمامل٤م قمغم هذا اًمقضمف يمثػم ذم ُم٘م٤مصد اًمٜم٤مس وسمالهمتٝمؿ قم٤مُّمتٝمؿ وومّمح٤مئٝمؿ ىمديٛمٝم

أي ٓ يًتدقمل طمْمقره وٓ قَمقٟمف، سمؾ هق  ؛ٓ يدقمق أطمًدا شاعمٜم٤مِدي»ًمٜم٤مدب وطمديثٝمؿ، وواوح ومٞمف أن ا

 أؿمٌف أن يدقمَق ًمف ويتحّزن قمٚمٞمف-

اؾمتٕمٛمٚمقه٤م عمٕم٤مٍن خمّمقص٦م قمِروم٧م  ,سم٤مب اًمٜمدسم٦م,قمٜمد اًمٕمرب قم٤ٌمرات ُمـ هذا اًم٤ٌمب  : اؿمتٝمرشمٜمٌٞمف

اؾمتخدُمٝم٤م ؾمٚمٛم٦م , ش٤مهي٤م ص٤ٌمطم»، أو شواص٤ٌمطم٤مه» :ُمـ قُمرومٝمؿ ٓ خترج قمـ ُمٕم٤م  هذا اًم٤ٌمب ُمثؾ ىمقلؿ

ذم احلدي٨م اعمٕمروف  سمـ إيمقع
(1)

ت٤مه»ًمٚمٜمدا  ًمٚمحرب واًمٗمزع ًمٚمًالح، و , ًمٚمتٗمّجع ُمـ , شواؾمقأ

 اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اًمٜمٌل وىمد  ،,ًمٚمتقضمع ُمـ ُمرض وصداع وٟمحقه, شوا رأؾم٤مه»، و,هُمّمٞم٦ٌم قِمرٍض وٟمحق

شصحٞمح اًمٌخ٤مري»طمدي٨م قم٤مئِم٦م يمام ذم  ذم
(2)

 وهمػم ذًمؽ- 

 -واهلل أقمٚمؿ

 [شمٙمٛمٚم٦م]

 شمٕمرومقن أن اًمذرائع درضم٤مت وًمٞم٧ًم درضم٦م واطمدة-

كواًمٕمٚمام  ذم ُمٌحثٝم٤م ُمـ أصقل اًمٗم٘مف ىمًٛمقه٤م إمم صمالصم٦م أىم٤ًمم: يمؼمى وصٖمرى ووؾمٓم
(3)

- 

يمٌٞمع  ؛وهمػمه شاًم٘مراذم»ومٝمل اًمتل قمٚمٞمٝم٤م اعو٤مع وٓ ظمالف ذم اقمت٤ٌمره٤م يمام ىم٤مًمف  شاًمٙمؼمى»أُم٤م 

 -ا اًمٕمٜم٥م ًمنميم٦م شمّمٜمٞمع اخلٛمقر ًمٖمرض شمّمٜمٞمٕمف مخرً 

 -[٧١6إنٕم٤مم: ]ژ  ﮷   ﮶  ﮴﮵ ﮳  ﮲ ۓ ۓ ے      ے ھ ھ ژذم ىمقًمف شمٕم٤ممم:  ويمام

                                      
يمذًمؽ ح٤م صٕمد اًمّمٗم٤م أول اًمدقمقة،  (، واؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اًمٜمٌل ٧6١١، ٧6١4(، صحٞمح ُمًٚمؿ )6٧62، 1١6٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-2١6(، صحٞمح ُمًٚمؿ )66١٧( يمام ذم: صحٞمح اًمٌخ٤مري )ي٤م ص٤ٌمطم٤مهىم٤مل: )

 -شإِ   َوضِمٌع، َأْو َوا َرْأؾَم٤مْه، َأِو اؿْمَتد  يِب اًمَقضَمعُ سَم٤مُب ىَمْقِل اعَمِريِض: »(، وسمقب قمٚمٞمف اًمٌخ٤مري: 5444صحٞمحف ) (2)

يمحٗمر أسم٤مر ذم ـمريؼ  ؛أوٕم٧م إُم٦م قمغم ؾمده وُمٜمٕمف وطمًٛمفاًمذي أقمرومف ذم شم٘مًٛمٞم٤مت أهؾ اًمٕمٚمؿ ًمٚمذرائع اهن٤م صمالصم٦م أىم٤ًمم: ىمًؿ  (1)

هؾ  ؛٦م قمغم قمدم ُمٜمٕمف وأنف ذريٕم٦م ٓ شمًد ووؾمٞمٚم٦م ٓ نًؿ يم٤معمٜمع ُمـ زراقم٦م اًمٕمٜم٥م، وىمًؿ اظمتٚمػ ومٞمف اًمٕمٚمام اعمًٚمٛملم، وىمًؿ أوٕم٧م إُم

(- 244. 1 ،12. 2) ًمٚم٘مراذم اًمٗمرو. اٟمٔمر:ٟمحق أخػ ُم٠ًمخ٦م- هذا وىمد سمٚمغ  ،ضم٤مل قمٜمد اح٤مًمٙمٞم٦م، واحلٙمؿ سم٤مًمٕمٚمؿيًد أم ٓ؟ يمٌٞمقع أ

ضمٞمد ًمٕمٚمف اؾمتٗم٤مده ُمـ أؿمٞم٤مظمف اًمِمٜم٤مىمٓم٦م؛ وم٤مًمٙمؼمى اًم٘مًؿ إول، واًمّمٖمرى اًم٘مًؿ اًمث٤م ، وشم٘مًٞمؿ اًمِمٞمخ هق ومٝمٛمف ًمٚمٛم٠ًمخ٦م، وهق شم٘مًٞمؿ 

 واًمقؾمٓمك اًم٘مًؿ اًمث٤مًم٨م، وسمت٠مُمؾ إُمثٚم٦م يتْمح اعمراد، وٓ ُمِم٤مطم٦م ذم آصٓمالح، واهلل أقمٚمؿ- 



 
1274 

 

 

وُمث٤مل٤م: همرس اًمٕمٜم٥م، ُمع اًمٕمٚمؿ أن ذم اًمٌٚمد أو ذم  ،٤مومٖمػم ُمٕمتؼمة سمال ظمالف أجًْم  شاًمّمٖمرى»وأُم٤م 

 اًمدٟمٞم٤م ُمـ يتخذه ُمٜمف اخلٛمر-

ام  وهل حمؾ وأُم٤م اًمقؾمٓمك ومٝمل اًمتل يتج٤مذا٤م اًمٓمروم٤من، وهل اًمتل وىمع ومٞمٝم٤م اخلالف سملم اًمٕمٚم

ومٛمـ أخح٘مٝم٤م سم٤مٕومم اقمتؼمه٤م،  ؛آضمتٝم٤مد واًمٜمٔمر واًمًج٤مل، وهل اًمتل خيتٚمػ ذم شم٘مديره٤م اعمجتٝمدون

 -- ويمؾ ذًمؽ ذم يمؾ ُم٠ًمخ٦م قمغم طمدهت٤م-ىمرا٤م ُمـ اًمث٤مٟمٞم٦م أخٖم٤مه٤م ىوُمـ رأ

ومٞمٛمٜمع ُمـ أضمؾ ذًمؽ حمؾ  ؛ذريٕم٦م ًمٚمنمك ,ُمثال, شوا ُمٕمتّمامه»وم٢من يمقن ىمقل اًم٘م٤مئؾ أن  ؛وقمٚمٞمف

 سمح٨م!

هن٤م إن يم٤مٟم٧م أ :ٚمام ، وإٟمام ىمٚم٧م أقماله سم٤مضمتٝم٤مديأن٤م ٓ أطمٗمظ ذم اعم٠ًمخ٦م ؿمٞمئ٤م قمـ اًمٕم --وقمغم يمؾ طم٤مل

 ف هٜم٤مك-تقمغم ؾمٌٞمؾ احلٙم٤مي٦م ومال سم٠مس ا٤م إن ؿم٤م  اهلل، ح٤م سمّٞمٜم

وأفمـ إطمًـ ذم ُمثٚمٝم٤م ُمِم٤مورة اًمٕمٚمام ، واًمّمدور ومٞمٝم٤م قمـ رأي و٤مقمتٝمؿ ووٝمقرهؿ ٕهن٤م يمام 

 ٘مدير-ىمٚم٧م ُم٠ًمخ٦م اضمتٝم٤مد وشم

 وهق اعمقومؼ ًمٚمّمقاب- ،واهلل أقمٚمؿ

 [2١١5. 2. 22]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 شفٕبْ رغى١ٍٟ»، ٚث١بْ ٚؽفٗ ثأٔٗ رؼظ١ُ اٌغصٛي  ۞

أْ٘ ؾٓإ تؾهًٝٞ؟ ؾأداب  عأٍ عا٥ٌ عز٠ أع١ً٦ َٔ مُٓٗا: ٌٖ ٜقض ٚفـ ايضعٍٛ ]

 [ايؾٝخ 

 --واهلل اعمًتٕم٤من، ٟم٠ًمل اهلل أن يٗمتح قمٚمٞمٜم٤م وقمٚمٞمٙمؿ

 إذا صّح ُم٤م شمٜم٘مٚمف قمٜمف! شاخْمّٚمْٓمٝم٤م»١ماًمؽ قمدة ىمْم٤مي٤م، ويٌدو أن ص٤مطمٌؽ شمْمٛمـ ؾم

 وًمٕمكم أومٞمدك سمِم٠من اًم٘مْمٞم٦م إومم قمغم إىمؾ:

وم٘مد يٙمقن ىم٤مل هذا اًمٙمالم سمِمٙمؾ خمتٚمػ ىمٚمٞمال،  ؛ٜمٔمر قمـ اًمِمخص اعمٕملّم اًمذي شم٘مّمدهومٌٖمّض اًم

همػم ذًمؽ، وىمد يٙمقن أجْم٤م ىمٚمٞمؾ اًمديـ أو ذم طم٤مٍل ُم٤م ويم٤من ىمّمده طمًٜم٤م ُمـ شمقصٞمؾ ومٙمرة عمخ٤مـَمٌٞمف أو 

 وإدب، يمٚمف هٙمـ وٟمحـ ٓ ٟمٕمرف اًمرضمؾ، ًمٙمـ ٟمتٙمٚمؿ قمـ اًمٙمٚمٛم٦م اًمتل ٟم٘مٚمتٝم٤م-

!! هذا ىمقل ؿمٜمٞمع ٓ يٚمٞمؼ سمال ؿمؽ، وٓ جيقز ,هٙمذا, ٤ميم٤من ومٜم٤مًٟم٤م شمِمٙمٞمٚمٞمً  وم٢من اًم٘مقل سم٠منف 

تٖمٗمر اهلل ويتجٜم٥م ُمثؾ هذه ويٜمٌٖمل ًم٘م٤مئٚمف أن يً ،وشمٕمٔمٞمؿ ًمٚمٜمٌل إـمالىمف، وومٞمف ىمٚم٦م أدب وىمٚم٦م اطمؽمام 

 -!٤ماعـمالىم٤مت همػم اعمحؽمُم٦م ذم اعمًت٘مٌؾ، إذا يم٤من ىمّمده طمًٜمً 

 ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ژوىمد ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 -[اًمٗمتح] ژ  ى ى ې ې

 [احل٩م] ژڦ    ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹژ ٹٹوَ 

ذًمؽ، وم٢من هذا ه٤م  ػمه، ونريؿ يمؾ ُم٤م يٜم٤مذمىموشمٕمٔمٞمٛمف وشمق وٓ ٟمٓمٞمؾ سمذيمر وضمقب اطمؽمام اًمٜمٌل 

 اقمٚمؿ ُمـ اًمديـ سم٤مًميورة، وهق ُمٌٜمك اعؾمالم وُمـ صٛمٞمؿ ُمٕمٜمك ؿمٝم٤مدة أن ٓ إ  إٓ اهلل وأن حمٛمدً 

 رؾمقل اهلل-

أن ُم٤م يًٛمك  ؛ووضمف يمقن هذه اًمٕم٤ٌمرة ه٤م ٓ جيقز وأهن٤م ُمٜم٤مومٞم٦م ًمٚمتٕمٔمٞمؿ واًمتقىمػم اًمقاضم٥م ًمف 

وهل ذم  ،شاًمرؾمؿ»اًمتل هل ُمـ ضمٜمس اًمتّمقير ًمٌنمي٦م، هق ٟمقع ُمـ أنقاع اًمٗمٜمقن ا شاًمٗمـ اًمتِمٙمٞمكم»سما

شمٌٝم٤م  م اعمٛمٜمقع  ,طمٞم٨م ضم٤مزت,أىمؾ ُمرا شمٌٝم٤م هل ُمـ احلرا ُمـ إقمامل احل٘مػمة اًمت٤مومٝم٦م، وذم سمٕمض ُمرا

اعمٜم٤مذم ًمٚمديـ، واًمٖم٤مًم٥م قمغم أهؾ هذه اًمّمٜمٕم٦م اًمٗم٤ًمد واًمٗمًؼ واخلروج قمـ اًمديـ وآرشم٤ٌمط سم٤ًمئر 

 ُمٕمٚمقم ًمديٜم٤م اًمٞمقم ٟمحـ أبٜم٤م  هذا اًمٕمٍم- اًمٗمٜمقن اًمٗم٤مؾمدة واعمٕم٤مرف اًمٙم٤مؾمدة، ويمؾ ذًمؽ
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 سم٠منف يمام ىم٤مل هذا اًم٘م٤مئؾ ومٞمف ُمـ قمدم آطمؽمام ُم٤م ٓ خيٗمك- ومٛمـ هٜم٤م وم٢من وصػ اًمٜمٌل 

هق رؾمقل اهلل إمم اًمٜم٤مس يم٤موم٦م، وهق ظم٤مشمؿ إنٌٞم٤م  واعمرؾمٚملم، وظمػم ظمٚمؼ اهلل أوٕملم،  وم٤مًمٜمٌل 

 -!٤مشمِمٙمٞمٚمٞمً  ٤موًمٞمس ومٜم٤مٟمً 

ذم واىمٕم٦م ُمٕمٞمٜم٦م يمام أؿم٤مر إًمٞمف ومٝمذا أُمره  شاًمٗمـ اًمتِمٙمٞمكم»اًمرؾمؿ أو اؾمتخدم  أُم٤م إن ىم٤مل إٟمف 

يمام ضم٤م ت سمف اًمرواي٦م ٤مظمٓمقـمً  أظمػ، ُمع أنف أجْم٤م ٓ طم٤مضم٦م إًمٞمف، وإٟمام ٟم٘مقل: ظمط رؾمقل اهلل 
(1)

قمـ  

 أو قم٤ٌمرة ُمِم٤ما٦م- ٤موشمٕمٔمٞمٛمف، أو ٟم٘مقل رؾمؿ ظمٓمقـمً  اًمّمح٤مسم٦م اًمٕم٤مروملم سمٛم٘م٤مم اًمٜمٌل 

 ُمٕمٞمٜم٤م ًمتقوٞمح ُمٕمٜمك ُمـ اعمٕم٤م  ٓ ي٘م٤مل ًمف رؾّم٤مم أو ومٜم٤من أو ُم٤م أو رؾمؿ ؿمٙمال ٤مواًمذي ظمط ظمٓم  

 ؿم٤مسمف، ومْمال قمـ أن يٕمّد فمٚمام وزورا ُمـ أصح٤مب هذا اًمٗمـ اًمٗم٤مؾمد اًمت٤مومف ويٜم٥ًم إًمٞمف-!

 إطمقال وهيدي اعمًٚمٛملم ًمٙمؾ ظمػم واهلل اعم١ًمول أن يّمٚمح

 [2١١5. 2. 25]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 

 

  

                                      
 ىم٤مل:  ي٘مّمد سمف طمدي٨م قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  (٧)

ِ
تَِ٘مٞماًم )٤مَل: ظَمٓم ٤م سمَِٞمِدِه، صُمؿ  ىمَ ، ظَمط  َرؾُمقُل اهلل ًْ  ُُم

ِ
ـْ (َهَذا ؾَمٌِٞمُؾ اهلل ، ىَم٤مَل: صُمؿ  ظَمط  قَم

ٓ  قَمَٚمْٞمِف ؿَمْٞمَٓم٤مٌن َيْدقُمق إًَِمْٞمفِ )ِف، َوؿِماَمًمِِف، صُمؿ  ىَم٤مَل: َيِٛمٞمٜمِ  ٌُُؾ، ًَمْٞمَس ُِمٜمَْٝم٤م ؾَمٌِٞمٌؾ إِ ًُّ ( وطمًـ إؾمٜم٤مده 661١(، اٟمٔمر: ُمًٜمد أمحد )َهِذِه اًم

 ( وصححف اًمذهٌل ذم اًمتٕمٚمٞمؼ-2216ف إًم٤ٌم ، ُمًتدرك احل٤ميمؿ )( وصحح٧٧إرٟم١موط، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )
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 ذٛي ئصجبي اإلػاع ۞

 [َا ًٜٞ  نتب ايؾٝخ شطضح ايعتاب ٗ دٛاط إعباٍ ايجٝاب» ع٢ً صعاي١ تعًٝكڄا]

 -ا، سمح٨م ُمٗمٞمدٌ ضمزاك اهلل ظمػمً 

وشمٜمٌٞمٝمف إمم هذا اًم٘مقل اًمذي هق ىمقل وٝمقر اًمٕمٚمام  ذم حمٚمف
(1)

ُمـ ,، وم٢من أهمٚم٥م ؿم٤ٌمب اًمّمحقة 

ـ ُم,٤مئؾ ذم قمٍمٟم٤م ـ يٗمتل ذم هذه اعمًجيٝمٚمقن ذًمؽ، وأيمثر ُم ,آدم٤مه اًمًٚمٗمل، إذا ًمزم اًمتٕمٌػم

سمؾ إُم٤مٟم٦م اًمٕمٚمٛمٞم٦م  ؛وهذا ٓ  ًـ ٓ يذيمرون ًمٚمٜم٤مس هذا اًم٘مقل، ؛اًمًٚمٗمٞملم أجْم٤م إذا ًمزم اًمتٕمٌػم

 واًمؽمسمقي٦م شم٘متض ذيمر ذًمؽ وسمٞم٤مٟمف سمحًٌف-

اًمثقب ُمـ  رومٛمـ قمرف أن اًم٘مقل سم٠من ضم؛ شاعٟمٙم٤مر»ذم وم٘مف  ,٤مًمدرضم٦م إوممسم,ٕن أمهّٞمتف شمٙمٛمـ 

 ,٘مقل اًمِمٞمخلم اسمـ قمثٞمٛملم واسمـ سم٤مزيم,ر اًمٗم٘مٝم٤م ، وم٢مٟمف وإن رضّمح ظمالومف أيمثهمػم ظمٞمال  ًمٞمس حمّرُم٤م قمٜمد 

-- ويّتزن ذم ومٝمٛمف ٞم٤من، وأوؾمع قمذًرا ًمٚمٜم٤مس وُمراقم٤مةً ذم اعٟمٙم٤مر واًمدقمقة واًمٌ ٤موم٢مٟمف يٙمقن أوؾمع أوم٘مً 

 ويٙمقن أىمرب إمم اًمٕمدل، ويٜمزل احلٙمؿ اًمنمقمل ُمٜمزًمتف ُمـ همػم ُم٤ٌمًمٖم٦م وٓ شمٗمريط-

 أيمثر وُمراضمٕم٦م، وذم سمٕمض ُم٤م يمتٌف ص٤مطم٥م اًمٌح٨م سمح٨ٌم- ٤مٛمؾ سمحثً هذا ُمع أن اعم٠ًمخ٦م نت

اًمٗم٘مٝم٤م  وٟم٘مؾ وىمد سح ا٤م سمٕمض ,وقمغم اًم٘مقل سم٠من اجلر سمدون ظمٞمال  همػم حمّرم ومٝمال ىمٞمؾ سمٙمراهتف؟ 

سمٕمْمٝم٤م أظمقٟم٤م اًم٤ٌمطم٨م
(2)

ن، ووؾمٞمٚم٦م إًمٞمٝم٤م ذم ًمٙمقٟمف ُمٔمٜم٦م اًمٙمؼم واخلٞمال  ذم يمثػم ُمـ اًمٌالد وإطمٞم٤م ,

وًمالطمتٞم٤مط سم٤مخلروج ُمـ اخلالف، وٕنف طمٞم٨م  ،,يد أن أىمقل هم٤مًم٥م إطمٞم٤منٓ أر,سمٕمض إطمٞم٤من 

 سمدون ظمٞمال  وم٢من احلزم اعمٜمع ُمٜمف-- اطمتٛمؾ أنف جيره ًمٚمخٞمال  وأنف جيّره

 -واهلل أقمٚمؿ

قمغم قم٤مدهتؿ، أنف  ٤م: اًم٘مقل سم٠منف إذا يم٤مٟم٧م قم٤مدة اًم٘مقم ضمر أثقااؿ وم٢من ُمـ ضمر صمقسمف ُمٜمٝمؿ ضمريً سم٤معمٜم٤مؾم٦ٌم

اًمقارد، هذا اًم٘مقل  ت٤مج إمم ُمزيد شم٠مُمؾ، ويٜمٌٖمل أٓ يٙمقن قمغم إـمالىمف، وم٠من٤م أقمرف  ٓ يدظمؾ ذم اًمققمٞمد

                                      
أن شمّمحح هذه ٟمتػ ُمـ أىمقال إئٛم٦م قمغم ُمر اًم٘مرون، ذم ُم٠ًمخ٦م إؾم٤ٌمل اًمثٞم٤مب، وٕمتٝم٤م ذم هذه إورا. قمًك »ىم٤مل ذم ُمٓمٚمع اًمٌح٨م:  (٧)

٠ًمخ٦م - طمتك إٟمف ًمٞمخٞمؾ ًم٘م٤مرئٝم٤م أنف ًمٞمس ذم اعم-ظم٤مـمًئ٤م ذًمؽ ٕن اًمِم٤مئع ُمـ اعم١مًمٗم٤مت اًمتل شمرد قمٚمٞمٜم٤م ذم هذا اًم٤ٌمب يٕمٓمل اٟمٓم٤ٌمقًم٤م ؛اعمٗم٤مهٞمؿ

 ، واًمٌح٨م ُمتقؾمط، يمتٌف: قمٌد اًمقه٤مب ُمٝمٞم٦م-شو هذا ظمالف ُم٤م يم٤من قمٚمٞمف قمٚمام  إُم٦م ُمـ اًمًٚمػ ،همػم ىمقل واطمد و هق اًمتحريؿ

ويؾ قمغم اًمٙمٕمٌلم ًمٚمخٞم»: شاعمجٛمقع»ذم  ٟم٘مؾ ُمـ ذًمؽ يمالم اًمٜمقوي  (2) ػم اخلٞمال ، ال ، ويٙمره ًمٖم رم اـم٤مًم٦م اًمثقب واعزار واًمنا

 ، -شوسح سمف إصح٤مب شاًمٌقيٓمل»ٟمص قمٚمٞمف اًمِم٤مومٕمل ذم 



 
1278 

 

 

ُمـ  ، وطملم شمٗمّتش قماّم ورا  ذًمؽ دمد اًمٙمؼمَ شاًمّدّراقم٦م»أثقااؿ  رقم٤مدة اًمٜم٤مس ضم ,ُمثال,٤م ٞمذم ُمقريت٤مٟم

شم٘مّمػمه٤م ظمقف  سمدًمٞمؾ اؾمتخٗم٤مومٝمؿ سمٛمـ ي٘مٍّمه٤م، واؾمتحٞم٤مئٝمؿ ُمـ ؛اًمٕمقاُمؾ إؾم٤مؾمٞم٦م ذم اعم٠ًمخ٦م

 اعمٝم٤مٟم٦م واًمّْمٕم٦ِم!!

 واهلل ال٤مدي إمم ؾمقا  اًمًٌٞمؾ-

 [2١١5. 2. 2١]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 ِخب٘ضح اٌّغرض٠ٓ ٚلزبٌُٙ ۞

يٛمٙمـ أن شمٕمؽمض سمف أجْم٤م قمغم ىمت٤مل ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل قمغم ىمت٤مل اعمرشمديـ ذم هذا اًمزُم٤من؛ ٕمؽمض سمف يُ ُم٤م 

 ٕملم ًمٚمٛمرشمديـ-أيب سمٙمر اًمّمديؼ واًمّمح٤مسم٦م روقان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أو اهلل 

اًمٙم٤مومرة هق يمٗمر  شقمالوي»اًمنموع ذم إضمرا ات آٟمخراط ذم ضمٞمش طمٙمقُم٦م ويٜمٌٖمل أن ُيٕمٚمؿ أن 

 واوح ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف إن ؿم٤م  اهلل-

م إمم صٗمقف اجلٞمش إُمريٙمل، : سمٕمض اعمٜمتًٌلم إمم اعؾمالم ذقمقا ذم إضمرا ات آٟمْمامؾم١مال

رض وًمٞمس ىم٤مقمدة ٤مم ذم اعمديٜم٦م اختذوه لذا اًمٖمُمٙم٤من قم,أن جمتٛمٕمقن أُم٤مم أطمد اعمرايمز  ؿهٌ  وه٤م

ن ضب ه١مٓ  اعمتجّٛمٕملم سمّم٤مروخ أو وومٝمؾ جيقز ًمٜم٤م ٟمحـ اعمج٤مهد ؛عمت٤مم اعضمرا ات ,أُمريٙمٞم٦م

طمتك ٓ  وًمق ٟمٗمؽمض أنٜم٤م ذم طم٤مًمتٜم٤م هذه ُمت٠ميمدون أهن٤م ًمـ شمّمٞم٥م أي أطمد ُمد  ُمـ قم٤مُم٦م اًمٜم٤مس, ؟ىمٜمٌٚم٦م

 ؟,ٟمٜم٤مىمش أن ُم٠ًمخ٦م اًمتؽمس

يمٜم٧م أقمرف أهنؿ رضم٤مل ُمٓم٤مذم ومال أضمٞمز ضاؿ إٓ إذا صم٧ٌم أهنؿ يِم٤مريمقن سمِمٙمؾ  أن٤م ًمقـمٌٕم٤م 

 وم٠من٤م ٓ أؾم٤موي! -ُم٤ٌمذ ذم طمرب اعمج٤مهديـ-

ٓ ٕن اًمٗمرض أن اعمج٤مهديـ ؛ أؿمٌف سم٤مًمتِمٖمٞم٥مذم هذا اعم٘م٤مم ووع هذا آطمتامل أن وًمٙمـ أفمـ 

 ٞمدة، وهذا فمٜمٜم٤م ومٞمٝمؿ ورضم٤مؤٟم٤م-سمٕمد وع ُمٕمٚمقُم٤مت يم٤مومٞم٦م وواومٞم٦م، وسمٕمد دراؾم٦م ًمف ضمإٓ هدوم٤م  نيسمقي

واًمٔمـ أجْم٤م أهنؿ ,، وذـم٦م ,يم٤من يًٛمك سم٤محلرس اًمقـمٜمل داظمؾ ومٞمفوُم٤م ,ومٝمذا الدف هق: ضمٞمش 

 -,ثاًل ًمٞمًقا ذـم٦م ُمرور ُم

 يٙمقن هٜم٤مك ٟمٔمر مظمر-أن وم٢مذا شمٌلم همػم هذا ومٞمٛمٙمـ 

ـ ٕن رضمؾ اًمنمـم٦م اعمتخّمص ذم أُم !همري٥م شرضمؾ اًمنمـم٦م اعمتخّمص ذم أُمـ اًمٌٚمد»: ىمقلؿو

اًمٌٚمد هؿ سمذاهتؿ أول صٗمقف احلٙمقُم٦م ذم حم٤مرسم٦م اعمج٤مهديـ واًم٘مْم٤م  قمٚمٞمٝمؿ وهؿ ُمـ ىمقهت٤م اًمْم٤مرسم٦م، 

وم٢مذا يمٜم٧م ٓ دمٞمز ضب ه١مٓ  ومٛمٕمٜم٤مه أنٜم٤م ٟمختٚمػ اظمتالوم٤م يمٌػما ٓ يّمٚمح ُمٕمف يمثػم ُمـ اًمٜم٘م٤مش 

 اًم٤ًمسمؼ-!

شمٚمقا اعمرشمديـ وذيمري ًم٘مت٤مل أيب سمٙمر ًمٚمٛمرشمديـ، ٕنف أصؾ ذم أطمٙم٤مم هذا اًم٤ٌمب، وم٤مًمّمح٤مسم٦م ىم٤م

وىمتٚمقهؿ وىمتٚمقا اعم٘مدور قمٚمٞمف ُمٜمٝمؿ، وؾمّٛمقهؿ ُمرشمديـ، وًمٞمًقا يمٚمٝمؿ ُمرشمديـ قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ، وًمٙمـ 

يم٤مٟم٧م ًمٚمٛمرشمديـ ُمٜمٝمؿ يمٛمًٞمٚمٛم٦م واًمٕمٜمز  ,اًم٘مٞم٤مدة,ت٤ٌمر أن رأؾمٝمؿ وسم٤مقم ٤مؾمّٛمقهؿ ُمرشمديـ شمٖمٚمٞمًٌ 

اؿ وُمـ ُمٕمٝمؿ-  وأضا

 يم٤مٟمقا ىمًٛملم: وم٤معمرشمدون اًمذيـ ىم٤مشمٚمٝمؿ أبق سمٙمر 
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رشمدون ذم ٟمٗمس إُمر حمٙمقم سمٙمٗمرهؿ وظمروضمٝمؿ ُمـ اعؾمالم، وهؿ ُمـ ؿمٝمدوا عمًٞمٚمٛم٦م ىمًؿ ُم ,

 -سم٤مًمرؾم٤مًم٦م ويمذسمقا اًمٜمٌل 

وىمًؿ ُمٜمٕمقا اًمزيم٤مة ومل يرشمّدوا، واًمذي ئمٝمر ُمـ يمالم اًمّمح٤مسم٦م وُمـ يمالم اًمٗم٘مٝم٤م  أن ه١مٓ   ,

ئع اعؾمالم ًمٙمٜمٝمؿ ُمٜما يمٌػمً  يم٤مٟمقا ىمًاًم  ًٓ ، وه١مٓ  ُم٘مّرون سم٤مًمِمٝم٤مدشملم وسم٤ًمئر ذا  ٕمقا اًمزيم٤مة شم٠مّو

ًٓ  اا٤م واؾمتٙم٤ٌمرً  أو سمخاًل   ًمًٚمٓم٤مٍن- أن شمدومع ًمٖمػم ىمقُمٝمؿ وأنٗم٦ًم ُمٕمّدّي٦ًم أن يدومٕمقا ُم٤م

 وهؿ اًمذيـ ىم٤مل ىم٤مئٚمٝمؿ:

 أجقرصمٝمااااااااااااااااااااااا٤م سمٙماااااااااااااااااااااااًرا إذا ُمااااااااااااااااااااااا٤مت سمٕماااااااااااااااااااااااده

  
وشمٚمااااااااااااااااااؽ ًمٕمٛماااااااااااااااااار اهلل ىم٤مصااااااااااااااااااٛم٦م اًمٔمٝماااااااااااااااااارِ 
(1)

 

   
ًٓ »: وهؿ اًمذيـ ىم٤مل ومٞمٝمؿ اًمّمّديؼ  ًم٘م٤مشمٚمتٝمؿ  ًمرؾمقل اهلل  يم٤مٟمقا ي١مّدوٟمف واهلل ًمق ُمٜمٕمق  قم٘م٤م

شقمغم ُمٜمٕمف
(2)

- 

: يمٞمػ شم٘م٤مشمؾ ىمقُم٤م وهؿ اًمذيـ ضم٤مدًمف ومٞمٝمؿ قمٛمر   ؟ي٘مقًمقن ٓ إ  إٓ اهلل وهمػمه وم٘م٤مًمقا

 (إٓ سمح٘مٝم٤م)ىم٤مل:  سم٠مهنؿ ُمٜمٕمقا اًمزيم٤مة، وأن اًمزيم٤مة طمؼ اح٤مل، وأن اًمٜمٌل  وم٤مطمت٩م قمٚمٞمٝمؿ 

 ؾمالم-!-- ومل ي٘مؾ لؿ: إهنؿ يمٗمروا وظمرضمقا ُمـ اعواًمزيم٤مة طمؼ اح٤مل

ئع اعؾمالم وهل ، وًمذًمؽ يم٤من هذا أصال قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤م  ذم ىمت٤مل اًمٓم٤مئٗم٦م اعمٛمتٜمٕم٦م قمـ ذيٕم٦ٍم ُمـ ذا

 قمٜمد أيمثر اًمٗم٘مٝم٤م  ٓ ُ ٙمؿ سمٙمٗمر أومراده٤م-

وًمٙمـ جيقز سمؾ جي٥م ىمت٤ملؿ طمتك يرضمٕمقا إمم اًمٕمٛمؾ سمام اضمتٛمٕمقا قمغم شمريمف ُمـ اًمديـ، وجيقز ىمتؾ 

 اعم٘مدور قمٚمٞمف ُمٜمٝمؿ إن مل يرضمع-

أيب  ُم٤م شمٕمؽمض سمف هٜم٤م يٛمٙمـ أن شمٕمؽمض سمف أجْم٤م قمغم ىمت٤مل ظمٚمٞمٗم٦م رؾمقل اهلل »ا ىمٚم٧م ًمؽ: ولذ

ومت٘مقل ًمف: ي٤م أب٤م سمٙمر يمٞمػ اؾمتحٚمٚم٧َم ؛ شان اهلل قمٚمٞمٝمؿ أوٕملم ًمٚمٛمرشمديـسمٙمر اًمّمديؼ واًمّمح٤مسم٦م روق

 وٟمحـ ٓ ٟمجزم ًمٙمثػم ُمٜمٝمؿ سم٤مًمٙمٗمر؟! --ٜم٤مس وشمًّٚمط قمٚمٞمٝمؿ ضمٞمِمؽ ووأن شم٘م٤مشمؾ ه١مٓ  اًم

 وم٠مضم٥ْم!

ىمل وأُمث٤ملؿ ُمرشمّديـ؟واًم  ِم٤مهد أن أنف ٓ ًمقم قمغم ُمـ ؾمّٛمك ه١مٓ  اًمنمـم٦م واجلٞمش اًمٕمرا

 ومٝمؿ إُم٤م ُمرشمدون يمٚمٝمؿ ومال إؿمٙم٤مل، أو ٟمًٛمٞمٝمؿ ُمرشمديـ سم٤مقمت٤ٌمر أهنؿ ضمٜمقد احلٙمقُم٦م اعمرشمدة-

 وم٤معمج٤مهدون ي٘م٤مشمٚمقن اعمرشمديـ، وي٘م٤مشمٚمقن أوًمٞم٤م هؿ وأؾمٞم٤مدهؿ اًمّمٚمٞمٌٞملم-

                                      
ىم٦م، اٟمٔمر: يمت٤مب اًمردة ًمٚمقاىمدي )ص  (٧)  (-٧١2ىم٤مًمف: طم٤مرصم٦م سمـ ُها

 (-2١(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١266صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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أن  ٟمٞمتف ص٤محل٦م أو ضم٤مهؾ أو ٓ ٟمًتٓمٞمع ,سمْمٕم٦م رضم٤مل,رضمؾ أو  أُم٤م أن شم٘مقل زم: اطمتامل ومٞمٝمؿ

 --ٟمحٙمؿ ًمف سم٤مًمردة قمٜمد اًمتح٘مٞمؼ

 ومٝمذا ٓ يٛمٜمع ُمـ ضب ه١مٓ  وٚم٦م ورُمٞمٝمؿ سم٤معمٜمجٜمٞمؼ، وشمًٛمٞمتٝمؿ قمغم اجلٛمٚم٦م ُمرشمديـ-

وهذا اًمٜم٘م٤مش ٓ يِمٛمؾ ُم٠ًمخ٦م إص٤مسم٦م اًمٜم٤مس اًمٕم٤مديلم ُمـ اعمًٚمٛملم اح٤مريـ ُمـ اًمٓمريؼ واًم٤ًميمٜملم 

 ومذًمؽ ٟم٘م٤مش مظمر، وٟمرضمق ُمـ اعمج٤مهديـ أن ٓ يتٝم٤موٟمقا، واهلل اعمًتٕم٤من- سم٤مجلقار،

 واهلل أقمٚمؿ وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل

وأنّمح اعظمقة أن يرضمٕمقا إمم قمٚمامئٝمؿ وي٠ًمخقهؿ يمؾ ذم ٟم٤مطمٞمتف وُمـ يثؼ ومٞمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ 

 اًمٜم٤مصحلم-

 -ًمٙمـ ٓ يتّنقمقا أن يٕم٤مروقا أقمامل اعمج٤مهديـ

 -٤مىمِم٦م قمغم ؾمٌٞمؾ اعمذايمرة واًمٌح٨م ر  ضمٞمد وٓ سم٠مس سمفُمع اًمٕمٚمؿ أن اعمٜم

 واهلل اعم١ًمول ًمٜم٤م وًمٙمؿ اًمتقومٞمؼ واًمًداد-

 [2١١5. 1. 2]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 اٌمٛي اٌّشزؾغ فٟ اٌزؼبًِ ِغ اٌغ١ؼخ ۞

 ذقمٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦م ذقمٞم٦م ديٜمٞم٦م رسّم٤مٟمٞم٦م-

 - اي سمٕم٨م اهلل سمف حمٛمدً ؛ ديـ اعؾمالم اًمذ,٦مقمغم اجلٛمٚم,ومٝمؿ أهؾ اًمديـ اًمّمحٞمح 

ُمـ اخلروج: ظمروج  ٤مظم٤مرضمقن قمٜمف ٟمققمً ؛ وأُم٤م اًمِمٞمٕم٦م ومٛمٌتدقم٦م و٤مًمقن ُمٜمحرومقن قمـ ديـ اعؾمالم

ده وأنقاقمف، وظمروج ضمزئل ذم سمٕمٍض-  يمكّم ذم سمٕمض أومرا

ـٍ ُمٌّدل حمّرٍف همػم ديـ اعؾمالم اًمذي سمٕم٨م اهلل سمف حمٛمدً  ، وإن أظمذوا ُمٜمف  ااًمِمٞمٕم٦م أصح٤مب دي

 !!يمثػما أو ىمٚمٞماًل 

ل اًمِمٞمٕم٦م أن يٌ٘مقا أطمٞم٤مً  ويتٛمّتٕمقا سم٤مًمٕمٞمش ذم فمؾ دوًم٦م اعؾمالم --وسم٤مًمت٤مزم اًمتل  وم٠مطمًـ أطمقا

 -,اًمًٜم٦م, ٙمٛمٝم٤م أهؾ اعؾمالم 

 -- أن٧م وم٤مهؿ!وذم أؾمقأ إطمقال

 -واهلل ٟم٤مس ديٜمف وُمٕمّز أوًمٞم٤م ه وًمق يمره اًمٙم٤مومرون

 [2١١5. 1. ٧١]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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  نت اٌظة ػٓ ص١ض ل ۞

 [ايؾٝخ قاٍ  شأبٔ صدع ا٭عتاس عٝز قڀب عٔ عب٘ يًقشاب١؟»دٛابا ع٢ً َٛمٛع بعٓٛإ: ]

إن ؿم٤م  اهلل اعم٘م٤مصد اخلػّمة؛ ُمـ اًمذب قمـ اًمّمح٤مسم٦م سمذًمؽ ٘مّمد ٟمو، ٓ سم٠مس سم٠من نرر هذه اعم٠ًمخ٦م

وىمع سملم  ، وسمٞم٤من ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م قمٜمد ذيمر ُم٤موسمٞم٤من ُمٜم٤مزلؿ اًمرومٞمٕم٦م، وآقمتذار قمـ إؾمت٤مذ ؾمٞمد 

 اًمّمح٤مسم٦م ُمـ ومتـ واىمتت٤مل واظمتالف وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ-

وم٢من  ؛مل يٙمـ ذم ٟمٔمري ُمقومً٘م٤م وًمٙمـ ي٤م أظمل اًمٙمريؿ، اًمٕمٜمقان اًمذي ووٕمتف عمقوققمؽ وؾم١ماًمؽ

ـ وٓ يٚمٞمؼ أن ي٘م٤مل ذم ُمثٚمف: ؾم٥ّم اًمّمح٤مسم٦م!!  آؾمت٤مذ ؾمٞمد  ًُ هٙمذا وقمٗم٤م قمٜمف سمٛمٜمف ويمرُمف ٓ  

يٜم٤مذم ُمٕمروم٦م ىمدر اًمرضمؾ وطمًـ سمالئف ذم اعؾمالم واًمدقمقة إمم اهلل ومٝمذا  ؛سم٢مـمال.، وًمق ذم ؾمٞم٤م. اًم١ًمال

  وديٜمف واعمج٤مهدة ذم ؾمٌٞمٚمف وسمذًمف روطمف ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ، وصؼمه هلل شمٕم٤ممم وُم٤م قُمِرف قمٜمف واؾمُتقىِمـ

ُمـ طمًـ اعؾمالم واعمح٦ٌم هلل ورؾمقًمف واًمٜمّمح ُٕم٦م اعؾمالم، واًمتٕمٔمٞمؿ ُٕمر اهلل ورؾمقًمف وؿمٕم٤مئره، 

م واًمتٕمٔمٞمؿ ًمٚمّمح٤م اجلٞمؾ »ٓ ري٥م، وًمق مل يٙمت٥م ذم ذًمؽ همػم قمغم اجلٛمٚم٦م سمال ؿمؽ و سم٦م اًمٙمرا

 --- مُملموريض قمٜمف  ٤مًمٙم٤من يم٤مومٞمً  شاًمٗمريد

وهمػمه ُمـ يمتٌف اًمتل يمتٌٝم٤م سمٕمد اًمتزاُمف سم٤مًمديـ واهتدائف إمم اًمتٛمًؽ سمف  شاًمٔمالل»اوُمـ ىمرأ يمتٌف يم

-- وهذا يٕمرومف ُمـ قم٘مؾ تديـ واهلل طمًٞمٌفاًمٕمزيز وىمقة اًم يرى قمغم يمالُمف ٟمقر اعيامن آهتدا  سم٤مًم٘مرمن

 وأنّمػ-

 شؾمٞمد»ومٛمـ اًمٕمٞم٥م وهمػم اًمالئؼ سمٓم٤مًم٥م قمٚمؿ قمرف اًمٜم٤مس وأىمدارهؿ وُمٜم٤مزلؿ أن ي٠ميت وي٘مقل قمـ 

 !!إٟمف ؾم٥ّم اًمّمح٤مسم٦م--

سمال ؿمؽ،  شؾمٞمد»وأظمٓم٠م ومٞمف  ،ٓ يٚمٞمؼ يمالٌم ذم سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م  شؾمٞمد»وإٟمام اًمذي وىمع ُمـ 

 يٕمٗمق قمٜمف-وٟمحـ ٟمًتٖمٗمر ًمف وٟم٠ًمل اهلل أن 

م   ًمٞمس يمٚمف أجْم٤م ُمـ ـمٌ٘م٦م واطمدة وقمغم درضم٦م واطمدة- ويمالُمف ذم اًمّمح٤مسم٦م اًمثالصم٦م اًمٙمرا

  ٌ ، وُمٜمف ُم٤م هق دون ذًمؽ ُمـ ذيمر ُم ظمذ أو ُم٤م رمه هق ُم ظمذ واٟمت٘مده٤م ٤مومٛمٜمف ُم٤م ىمد يّمح شمًٛمٞمتف ؾم

 قمغم اًمّمح٤ميب اعمٕملم-

روُمف اًم٘م٤مؾمٓمقن ُمـ رُمل وُمٕمروف أن هذا اًمذي وىمع ُمٜمف ظمٓم٠م، وًمٙمٜمف سمٕمٞمٌد يمؾ اًمٌٕمد قمـ ُم٤م ي
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 سم٤مًمٙمٗمر واًمْمالل اعمٌلم- ,سمًٌٌف, شؾمٞمد»

وم٢من اًمٙمالم ذم سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م سم٥ًٌم شمٚمؽ اًمٗمتـ وىمع ُمـ و٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمام  سمٕمد قمٍم اًمّمح٤مسم٦م، 

وهق وإن يم٤من ظمٓم٠م اؾمت٘مرت ُمذاه٥م أيمثر أهؾ اًمًٜم٦م قمغم اًمتِمٜمٞمع قمٚمٞمف واقمت٤ٌمره ه٤م جي٥م شمريمف واًمٙمػ 

ًٓ ًمٙمٜمف ًمٞمس يمٛمـ ؾم٥ّم اًمّمح -قمٜمف- ومٞمٝم٤م  ٤مسم٦م ًمديٜمٝمؿ أو ٕهنؿ قمرٌب أو ىم٤مل قمٜمٝمؿ قمغم اجلٛمٚم٦م أىمقا

 أن يٙمقن ُمـ ذًمؽ، سمؾ واهلل هق أبٕمد ُم٤م يٙمقن ُمـ ذًمؽ- اوطم٤مؿم٤م ؾمٞمدً  -اٟمت٘م٤مص ون٘مػم-

-- وُم٤م وىمع ُمٜمف يم٤من رأج٤م ًمف ًمٕمٚمف اىمتدى ومٞمف أو شم٠مثر سمٌٕمض ُمـ ؾمٌؼ ٤مإٟمف قمغم اًمٜم٘مٞمض ُمـ ذًمؽ مت٤مُمً 

 و سمٕمض اعمٌتدقم٦م-ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ هـ أظمٓم٠م ىمٌٚمف أ

٥ٌّم ًمف قمدم ، ويم٤من فمرومف ووىمتف واٟمِماومل  رر اعم٠ًمخ٦م ضمٞمدً  إُمر شم٤مطم٦م ومرص٦م عمراضمٕم٦م إٖم٤مًمف ؾم

 -- وم٤ًمحمف اهلل وهمٗمر ًمف-سمِمٙمؾ ُمٜم٤مؾم٥م وأس قمغم يمالُمف

يرضمع قمٜمف ص٤مطمٌف يمٝمذا عمثؾ ؾمٞمد وُمقاهٌف ٓ ا ومٚمؿ يرضمع، وم٢من أُمرً  ؛ٟمّمحف ومالن :وٓ شم٘مؾ زم

 ٌٞمؾ هق آقمتذار قمٜمف وآؾمتٖمٗم٤مر ًمف ويمٗمك--- وم٤مًمًسمًٝمقًم٦م ذم اًمٕم٤مدة

وىمد قمّٚمؼ قمٚمٞمف ،  شصديؼ طمًـ ظم٤من»وأذيمر هـ وىمع ُمٜمف يمالم ٓ يٚمٞمؼ ذم اًمّمح٤مسم٦م اًمِمٞمخ 

 ووىمع ُمـ همػمه ىمديام أؿمٞم٤م  ُمـ هذه-- -شذح اًمدرر اًمٌٝمٞم٦م»اًمٕمالُم٦م أمحد ؿم٤ميمر ذم ٟمًختف ُمـ 

ص اًمّمح٤مسم٦م، هٙمذا سم٢مـمال.، سمؾ هق ًمٙمـ هذه ٓ ي٘م٤مل ذم ص٤مطمٌٝم٤م إٟمف ؾم٥م اًمّمح٤مسم٦م أو طمتك اٟمت٘م

 إٟمام شمٙمٚمؿ ذم صح٤ميب أو سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م سم٥ًٌم مرا  ؾمٞم٤مؾمٞم٦م أو شمٍموم٤مت اٟمت٘مده٤م قمٚمٞمٝمؿ-

وىمد ٟمّص قمٚمامؤٟم٤م قمغم أن ذًمؽ ظمٓم٠م، وًمٙمٜمٝمؿ ٟمّّمقا أجْم٤م قمغم أنف ًمٞمس سمٛمٜمزًم٦م ُمـ ي٥ًم اًمّمح٤مسم٦م أو 

وطمًـ اًمدي٤مٟم٦م واًمٌال  ذم ٦م يٓمٕمـ ومٞمٝمؿ ٕضمؾ اًمديـ وُم٤م ومّْمٚمٝمؿ اهلل سمف ُمـ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٝمؿ واًم٤ًمسم٘م

 -- ومٌلم إُمريـ وم٤مر. قمٔمٞمؿ ٓ يٜمٌٖمل ًمٓم٤مًم٥م قمٚمؿ أن يٖمٗمؾ قمٜمف أو خيٚمط-اعؾمالم

 ووم٘مٜم٤م اهلل وإي٤مك ح٤م  ٌف ويرو٤مه-

 [2١١5. 1. ٧6]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 شأثزبٖ ِبطا لض ٠شل ثٕبٟٔ»اٌزؼ١ٍك ػٍٝ لؾ١ضح  ۞

دة ُمِمٝمقرة ُمـ قمٞمقن ؿمٕمرهىمّمٞم؛  شه٤مؿمؿ اًمروم٤مقمل اعمٍمي»ىمّمٞمدة 
(1)

- 

  وقمٗم٤م قمٜمف--احلٜمقن زي٤مدة قمغم اًمٓمقاهمٞم٧م، ؾم٤محمف اهلل شاعظمقا »ويمام شمرى ومٞمٝم٤م اًمٜمَٗمس 

شُمثٚمؽ ي٤م أيبإردان هق ـمٞم٥م »
(2)

قمٞم٤مًمف  -- اًمخ هق ـمٞم٥م زيؽ ي٤م سم٤مسم٤م سمس يٕمٛمؾ ايف؟ ظم٤ميػ قمغم

 !!ه طمٞمٛمقشمق قمٞم٤مًمق--دُمًٙملم، يٕمٜمل ًمق ُم٤م قمٛمٚمش يم

,ٓمٗمك ُم١مؾمس و٤مقم٦م الجرة واًمتٙمٗمػم ًمِمٙمري ُمّم ,غم اعمٕمٜمك إديبقم,وًمٚم٘مّمٞمدة ُمٕم٤مَرو٦م 

 -,اجلامقم٦م اعؾمالُمٞم٦م، يمام ؾماّمه٤م

 وومٞمٝم٤م ُمٕم٤م  هم٤مي٦م ذم اًمروٟمؼ، ُمٓمٚمٕمٝم٤م: ،وهل أجْم٤م وٞمٚم٦م وسمديٕم٦م

 أىماااااااااااااااري اًمٕمااااااااااااااادا ُماااااااااااااااـ حلٛمٝماااااااااااااااؿ أؿماااااااااااااااال َ 

  
وأذي٘مٝمااااااااااااااااااااؿ يماااااااااااااااااااا٠مَس اًمااااااااااااااااااااردى ٓ ُماااااااااااااااااااا٤م َ 
(3)

 

   

                                      
حمٙمقًُم٤م سم٤معقمدام خي٤مـم٥م أب٤مه ذم صّقر ومٞمٝم٤م س، وىمد ُمٌثقصم٦م ذم يمت٥م إدب اعمٕم٤م شرؾم٤مًم٦م ذم ًمٞمٚم٦م اًمتٜمٗمٞمذ»ىمّمٞمدة اًمراومٕمل اعمٕمٜمقٟم٦م ب،:  (٧)

 (  سمٞمًت٤م، ي٘مقل ذم ُمٓمٚمٕمٝم٤م:46، سمٚمغ قمدد أبٞم٤مهت٤م أرسمٕم٦م وؾمتلم )ظمر ًمٞمٚم٦م ُمـ قمٛمره ىمٌؾ شمٜمٗمٞمذ طمٙمؿ اعقمدامم

 َأبََتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مُه َُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مَذا ىَماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْد خُياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطُّ سَمٜمَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م 

  
ُد ُُمٜمَْتٔمِاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَرانِ  اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْقُط َواجلَاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال   ً  َواًم

   

ـْ  َٟماااااااااااااااااااااااااااااااا٦مٍ  َهااااااااااااااااااااااااااااااااَذا اًمِٙمَتاااااااااااااااااااااااااااااااا٤مُب إًَِمْٞمااااااااااااااااااااااااااااااااَؽ ُِماااااااااااااااااااااااااااااااا  ِزْٟمَزا

  
٦ِم اجلُااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْدَرانِ   َُمْقسُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق ٍة َصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْخِري 

   

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَؼ إِٓ  ًَمْٞمَٚمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ٌم َأطْمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك ِاَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ٌْ  مَلْ شَم

  
 َوُأطِمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااسُّ َأن  فَماَلَُمَٝماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م َأيْمَٗماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م 

   

اااااااااااااااااااااااااااااااا٧ُم َأؿُمااااااااااااااااااااااااااااااااؽُّ ذم ًْ  ؾَمااااااااااااااااااااااااااااااااَتُٛمرُّ َياااااااااااااااااااااااااااااااا٤م َأبََتاااااااااااااااااااااااااااااااا٤مُه ًَم

  
 َهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَذا َونِْٛمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُؾ سَمْٕمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَدَه٤م ضُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْثاَم 

   

ْٞماااااااااااااااااااااااااااااااااُؾ ُِماااااااااااااااااااااااااااااااااـ طَماااااااااااااااااااااااااااااااااْقزم ُهاااااااااااااااااااااااااااااااااُدوٌ  ىَم٤مشمِااااااااااااااااااااااااااااااااا  ٌؾ اًمٚم 
  

ُاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارُّ ذم ِوضْمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَدا  يْمَرَي٤مُت مَت  َواًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذ 

   
 

 ( ُمـ هذه اًم٘مّمٞمدة:٧6يٕمٜمل سمذًمؽ ىمقًمف ذم اًمٌٞم٧م اًمث٤مُمـ قمنم ) (2)

ااااااااااااااااااااااااااااا٥ُم إظَْمااااااااااااااااااااااااااااااَلِ. ُِمْثُٚماااااااااااااااااااااااااااااَؽ َيااااااااااااااااااااااااااااا٤م َأيب  هاااااااااااااااااااااااااااااَق ـَمٞم 

  
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُد ذم فَمَٛمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٠ٍم إمِم اًمُٕماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااْدَوانِ  ٌْ  مَلْ َي

   
 

ومٚمٕمؾ اًمِمٞمخ وهؿ، ويمذًمؽ ًمٞم٧ًم هل ُمٕم٤مَرَو٦م ًم٘مّمٞمدة  وهل ًمٞم٧ًم ًمِمٙمري ُمّمٓمٗمك؛  شص٤مًمح هي٦م»هذه اًم٘مّمٞمدة ًمٚمديمتقر  (1)

ىمد يُمت٧ٌم ذم اًمًجـ أجْم٤م، وٕن اًمِمٞمخ ىمد رهم٥م ًمق ُأثٌت٧م  شص٤مًمح هي٦م»اًمتل يمتٌٝم٤م اًمراومٕمل، وإن يم٤مٟم٧م ىمّمٞمدة  شرؾم٤مًم٦م ذم ًمٞمٚم٦م اًمتٜمٗمٞمذ»

ٟمف اًمذي ُم٤م ُٟمنم ُمٜمف قمغم اًمِمٌٙم٦م إٓ ُم٘متٓمٗم٤مت، وقمٜمقان  :شرؾم٤مًم٦م ذم ًمٞمٚم٦م اًمٜمٍم»ىمّمٞمدشمف هذه:  هذه اًم٘مّمٞمدة، ومٜمحـ ٟمٜم٘مٚمٝم٤م هٜم٤م ُمـ ديقا

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤منِ  سم   أبَتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مُه َٓح اًمِمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااطُّ ًمٚمرُّ

  
 ودٟماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م إُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مُن ًم٘مٚمٌِااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِف احلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااػمان

   

 وشمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأْلَْٕت سماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم اًمٜمُّجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقِم رؾماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مًم٦مٌ 

  
 ًمٚمٗمجااااااااااااااااااااااااااااااااِر-- ُمااااااااااااااااااااااااااااااااـ ٟمااااااااااااااااااااااااااااااااقٍر وُمااااااااااااااااااااااااااااااااـ نٜماااااااااااااااااااااااااااااااا٤من

   

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤ٌمِح شمااااااااااااااااااااااااااااااااااااازفُّ زم  وسماااااااااااااااااااااااااااااااااااااَدْت شم٤ٌمؿماااااااااااااااااااااااااااااااااااااػُم اًمّم 

  
 نمى حلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقِ. اًمريماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥ِم سم٤مًمريمٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مناسماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   

سًماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م يااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م شم٤مئًٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م سمااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم اًماااااااااااااااااااااااااااااااااااااٌالدِ   ُُمَٖمر 

  
 دوا اأبِمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ِ
٘مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م   ْر ومًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مقم٤مُت اًمٚم 

   

ٜمَااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧ْم  ي   داُر اًمًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالِم يماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام قمٚمٛمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧َم از 

  
 ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ يقُمٝماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ًمٚمِماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مئِؼ اًمقلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤من
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقُ. إٓ وُمْمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦مً   مل ُيٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؼ ومٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف اًمِم 

  
 قمذرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ًم ضماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مدت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م اًمٕمٞمٜمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤من

   

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ًم ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ أدُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٍع مل مُتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَتٝمـ  وسم٘مٞم 

  
اناأبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادا-- ومل ُيِمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ِرْ. اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ظماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

   

 ٘مٚمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥م وم٤مواااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م دومٕمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦مً حمٌقؾماااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ًم ذم اًم

  
 يمااااااااااااااااااااااااااااااااادِم اًمِماااااااااااااااااااااااااااااااااٝمٞمِد هٜمااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مك أمحاااااااااااااااااااااااااااااااااَر ىمااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م 

   

 ُمٝماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام أـمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مَل اًمٔمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤معمقن قمذاسَماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف

  
 ومٕماااااااااااااااااااااااااااااااذاُب طُمااااااااااااااااااااااااااااااار  اًماااااااااااااااااااااااااااااااٜمٗمِس هماااااااااااااااااااااااااااااااػم ضمٌااااااااااااااااااااااااااااااا٤من

   

 ٓ ُماااااااااااااااااااااااااااااااااقَت ذم ُماااااااااااااااااااااااااااااااااقِت اًمِماااااااااااااااااااااااااااااااااٝمٞمِد-- وىمتٚمااااااااااااااااااااااااااااااااافُ 

  
 ُر احلٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مِة-- وقمٛماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارُه قمٛمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراناٟمّماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   

َر يااااااااااااااااااااااااااااااا٤م أيب  هاااااااااااااااااااااااااااااااذا اًمٙمتااااااااااااااااااااااااااااااا٤مُب إًمٞماااااااااااااااااااااااااااااااؽ ؾُمااااااااااااااااااااااااااااااآم 

  
 ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ ظم٤مواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٍع ًمٚمقاطمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِد اًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادي ٤من

   

اااااااااااااااااااااااااااااا ٌَ  ٧ُم ُماااااااااااااااااااااااااااااا٤م شمٙمااااااااااااااااااااااااااااااقن ضمااااااااااااااااااااااااااااااقارطملُأُْمٚمٞمااااااااااااااااااااااااااااااف أثْ

  
 وأبُااااااااااااااااااااااااااااااااا٨مُّ أْرسماااااااااااااااااااااااااااااااااُط ُمااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م يٙماااااااااااااااااااااااااااااااااقن ضمٜمااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م 

   

 ني ذم دُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاذم وىمٗماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ٍم ًمٚمحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؼ ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  
 َرْيَٕم٤مهُناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ويٛمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقُر ذم وضماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادا 

   

 ُماااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ىمااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مم هماااااااااااااااااااااااااااااااااااػُم اعمًاااااااااااااااااااااااااااااااااااٚمٛملم عمْثٚمِٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤من ْت ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م يمٗم   أبااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااًدا وٓ اؿمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتد 

   

 وًماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارسمام أط  اًمزُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مُن خم٤موماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦مً 

  
ه اعَمَٚمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقان َٝماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م-- وشماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٠مو 

 ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ صمِ٘مٚمِ

   

 أطماااااااااااااااااااااااااااااااااااغم اًمًاااااااااااااااااااااااااااااااااااٙمٞمٜم٦َم يمٚماااااااااااااااااااااااااااااااااااام أبَتااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مه ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  
 زاد اًمٕمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذاُب شمزيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُد ذم اعؾماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٙم٤من

   

ٚمٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُؾ!! إّٓ ًمٞمٚماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦مً   وأىمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقُل ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مت اًم 

  
 سم٘مٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م يمٚمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِؾ احلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  ذم اًمٚماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمامن

   

اااااااااااااااااااااااااٌُح  اااااااااااااااااااااااااٌِح ,ُمااااااااااااااااااااااااا٤م سمٞمٜمٝمااااااااااااااااااااااااا٤م واًمّمُّ  وا ,هماااااااااااااااااااااااااػم اًمّمُّ

  
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٌَح اًمرومٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِؼ اًماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادا   ؿمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقىم٤مُه ًمٚمّمُّ

   

 سمٜم٘م٤مئااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِف وا٤مئااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِف ووااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞم٤مئفِ 

  
 وضمالًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِف وو٤مًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِف اًمٜمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقرا 

   

ىم٦مً  روطمااااااااااااااااااااااااااااااال  وُمااااااااااااااااااااااااااااااا٤م يم٤مٟمااااااااااااااااااااااااااااااا٧م إًمٞماااااااااااااااااااااااااااااااف ُُمِماااااااااااااااااااااااااااااااق 

  
 من إوان-- هماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااًدا ؾماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمٚمت٘مٞم٤من

   

 ومااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  إؾمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااػُم إمم أُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مِن سمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالدهِ 

  
 وُمِماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك قماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااغم أرٍض سمٖماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااػِم هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقان

   

 وماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مًمٞمقم ٓ اؾمتْماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإم٤مَف ٓ طمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذرَ 

  
 ُمااااااااااااااااااااااااـ اًماااااااااااااااااااااااادٟمٞم٤م-- وٓ ظمااااااااااااااااااااااااقَف ُمااااااااااااااااااااااااـ اخلااااااااااااااااااااااااذٓن

   

ٟمِس اًماااااااااااااااااااااااااااااذي اااااااااااااااااااااااااااارُت أثاااااااااااااااااااااااااااااقايب ُماااااااااااااااااااااااااااااـ اًماااااااااااااااااااااااااااااد   ـمٝم 

  
 أخّماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٘مُتف ذم ُصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح٦ٌِم اًمِمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمٓم٤من

   

 ل إرَض ٓ أطم٤ٌمُاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤موٟمٗمْمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧ُم قمٜم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  
 رطمٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال وٓ ظمالهُنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ظماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 

   

 ذم ُمًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجٍد ؿمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞم دشُمُف ذم ُمٝمجتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال

  
 قمٓم رشُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُف سم٤معمًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِؽ واًمر اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤من

   

 وطمٚمٗمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧ُم طمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم سمٜمٞمُتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف-- ومااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٠مبر  

  
 ريب  ومل نٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٨ْم إًذا َأجْاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَم 

   

 أٓ يٛمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار  قمٚمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف إٓ ـمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مهرٌ 

  
 هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ُ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥مُّ وظمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مًمُص اعياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامن

   

سمِااااااااااااااااااااااااااااااافِ وىماااااااااااااااااااااااااااااااٌػ قماااااااااااااااااااااااااااااااغم اعؾماااااااااااااااااااااااااااااااالِم ـمُ   ٝماااااااااااااااااااااااااااااااُر شمرا

  
 وأؾم٤مؾُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُف وسمٜمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مؤُه-- واًمٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م 

   

 أبَتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مُه ذم ىمٚمٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ُمِماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مهُد ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ رؤى

  
 سماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادٍر شماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارفُّ وسمْٞمٕماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ُم اًمروااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقان

   

 وأقماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمُش ؾمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مقم٤مٍت يمٕمٛماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٍر يم٤مُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؾٍ 

  
 ًمٞمًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م يمٙماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِؾ دىمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مئٍؼ وصماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقا 

   

٤ًٌم ًمٚمٛمًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٚمٛملم وواىمًٗماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م  ُمًتّمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااح

  
 ُمٕمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؿ ُأيمٚم ُٛمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؿ سمٙمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِؾ ًمًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤من

   

ىُمٜمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م  ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ أول اعؾماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالِم ٓ أرٌض شُمٗمر 

  
ـٌ ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ إزُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤من  وٓ زُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   

ٟمتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال روٌض إذا ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م زارَهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م  زٟمزا

  
 همٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٨ُم الااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادى أو زاَرهااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م إظماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقا 

   

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُؾ واًمًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مم اًمتٜم٘مُّ  َرىاُّأبَتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مُه طمت 

  
 ذم ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقطمٍش ىمٗماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٍر ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ اًمٕمٛماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااران

   



1287  

  

  ي٤م ري٧م ًمق وضمده٤م أطمد اعظمقة يثٌتٝم٤م ًمٜم٤م هٜم٤م-

 وـمقسمك عمـ ه٤مضمر سمحّؼ ويُمت٥ِم قمٜمد اهلل ذم ديقان اعمٝم٤مضمريـ- ،شؿم٠مهن٤م ؿمديد»رة الجو

 -واًمتٙمٗمػم سم٤مًم٤ٌمـمؾ ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمٜمف وٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م

 ، وهذه قم٤ٌمرة ًمٓمٞمٗم٦م!شَٟمَٗمس إظمقا »أن٤م ىمٚم٧م و

ًجـ ًمٙمـ رضمؾ ؾمّج٤من ُمـ ظَمَدَُم٦ِم اًمٓم٤مهمقت ي؛ وٓ شم٘متض أنٜمل أيمٗمر يمؾ ؾمّج٤من سم٤مًميورة

 -ا -- اًمخ ُم٤م هق ُمٕمروف، هذا ذم اًمٖم٤مًم٥م يٙمقن يم٤مومرً ًٚمٛملم اعمٚمتزُملم سمديٜمٝمؿ وقمّذاؿاعم

ومٝمذا ىمد يقضمد وًمٙمٜمف ىمٚمٞمؾ  ؛قمغم إؾمالُمف ٤ميٕمٜمل ًمق ومٞمف واطمد ُمـ ُم٤مئ٦م هٙمـ يٙمقن ُمٕمذور ويٙمقن سم٤مىمٞمً 

 -عمـ قمرف واىمع ه١مٓ ، ومل يتٙمٚمؿ قمـ ومراغ

                                      
 أبَتااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مُه ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م شمٚماااااااااااااااااااااااااااااااااااؽ احلٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مُة ٟمٕمٞمُِماااااااااااااااااااااااااااااااااااٝم٤م

  
 قماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمَش إؾماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااػِم وُمرشماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَع اًمُٕمٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادان

   

 هم٤مياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مهتؿ ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؾُ  اًمٌٓمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقِن وىمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقُلؿ

  
ـٍ ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ اًمٙمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتامنذم ا  حلٚماااااااااااااااااااااااااااااااااااااِؼ ذم ؾماااااااااااااااااااااااااااااااااااااج

   

 أرأجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧َم يمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااػ يًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقىُمٜم٤م ضمالُدٟمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  
ئاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥َم اًم٘مٓمٕماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤من  همرا

ِ
 ؾمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقَ. اًمرقماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م 

   

 ويًاااااااااااااااااااااااااااػُم ضماااااااااااااااااااااااااااٞمش ُ اًمٌٖمااااااااااااااااااااااااااال وماااااااااااااااااااااااااااق. وااااااااااااااااااااااااااا٤مضمؿٍ 

  
ُِمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦م اعٟمًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤من  ُمٜم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ووماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق. يمرا

   

ًمٞمِؾ سم٠مرِوااااااااااااااااااااااااااااااااااٝمؿ  أناااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ٓ أرى قمااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمَش اًمااااااااااااااااااااااااااااااااااذ 

  
 إٓ اًمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَد اًمُٞمٛمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ اًمٓمٖمٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤من

   

 يٌ٘ماااااااااااااااااااااااااااااااااااك ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااع اًمٌااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مىملم ذم اؾمتْمااااااااااااااااااااااااااااااااااإم٤مومِٝمؿ

  
 ُٕماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااضُّ ذم هماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمٍظ قماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااغم إؾماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٜم٤منويَ 

   

 أناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م أيب أقمٚمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧ُم أوَل هجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريت

  
 ومرومٕمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧ُم ًمٚمٓمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مهمل ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااَد اًمٕمّماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞم٤من

   

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٌقًرا زال قمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ أدراٟمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااافِ  ًٌ  ىمٚم

  
 ُمتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمٛماًم أرًواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م سماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال أدران

   

 ٣م َيُٖماااااااااااااااااااااااااااااااذُّ اًمًاااااااااااااااااااااااااااااااػَم يٌٚماااااااااااااااااااااااااااااااُغ ؿَماااااااااااااااااااااااااااااااإْمَٗم٦مً اوُمااااااااااااااااااااااااااااااا

  
 أو وادًيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ شمٚمٙماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؿ اًمقديااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤من

   

 إن يماااااااااااااااااااااااااااا٤من ؾمااااااااااااااااااااااااااااٞمٗمل اًمٞمااااااااااااااااااااااااااااقم ًمااااااااااااااااااااااااااااٞمس سم٘ماااااااااااااااااااااااااااا٤مـمعٍ 

  
 صااااااااااااااااااااااااااااٗمَر اًمٙمااااااااااااااااااااااااااااػ  ُمااااااااااااااااااااااااااااـ أقمااااااااااااااااااااااااااااقا أو يمٜماااااااااااااااااااااااااااا٧ُم 

   

 ومٚم٘ماااااااااااااااااااااااد دومٕمااااااااااااااااااااااا٧ُم سمٙماااااااااااااااااااااااؾ ُمااااااااااااااااااااااا٤م ُمٚمٙمااااااااااااااااااااااا٧ْم يااااااااااااااااااااااادي

  
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مر ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م أقمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م   ٌ  وشمريماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧ُم ًمٚمج

   

 وطمٗمٔمااااااااااااااااااااااااا٧ُم حماااااااااااااااااااااااااَض احلاااااااااااااااااااااااااِؼ سمااااااااااااااااااااااااالم ضماااااااااااااااااااااااااقاٟمحل

  
 وأطمُٓمتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُف سمِمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٖم٤مف ىمٚمٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال احلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م 

   

 وأبحااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااُتٝمؿ ضمًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااًم هن٤مياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ُم أُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِره

  
 قمٜمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادي همااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااًدا واًمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقم يًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتقي٤من

   

 فمٝماااااااااااااااااااااااااااااااااااًرا يمُٕمرضُماااااااااااااااااااااااااااااااااااقن اًمٜمخٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااِؾ وأواااااااااااااااااااااااااااااااااااٚمًٕم٤م

  
ٟماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ًم ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ٤م اًمًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مىم٤منويااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااًدا ُم٘مر 

   

 ومٚمٞمًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتٌٞمحقا ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م اؾماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات٤ٌمطمقا ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ

  
ٌ ٤مٍر قماااااااااااااااااااااااااااااااغم إىماااااااااااااااااااااااااااااااران  ومتاااااااااااااااااااااااااااااااك ضَمٚماااااااااااااااااااااااااااااااٍد وصااااااااااااااااااااااااااااااا

   

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥ٍم ذم اجلٛمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااِر ُمٙمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقي    ُمت٘مٚم 

  
 وُمٓمٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااااقٍع قماااااااااااااااااااااااااااااااااااااغم اجلٜمٌااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مِت سماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مًمٜمػمان

   

 ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مذا ضمٜمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقا إٓ دًُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ؾمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٗمُٙمقه

  
 ٓ-- أُمااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م اًمٗماااااااااااااااااااااااااااااااااا١ماُد ومٚمااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمس ذم اعُمٙماااااااااااااااااااااااااااااااااا٤من

   

 أرأجااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧َم يااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م أبتااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مُه ًماااااااااااااااااااااااااااااااااااق أن اًماااااااااااااااااااااااااااااااااااذي

  
 روا ؟أخ٘ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مُه ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ إيااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذائٝمؿ-- أ

   

 وًمٚم٘مّمٞمدة شمتٛم٦م؛ ومٝمل ـمقيٚم٦م ٟمًٌٞم٤م ًمٙمـ هذه أول أبٞم٤مهت٤م، واٟمٔمره٤م يم٤مُمٚم٦م ذم: ديقان ؿمٙمري ُمّمٓمٗمك-
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قمٔمٞمام  ومٝمق وم٤مؾمؼ وم٤مضمر ُمرشمٙم٥ٌم فمٚماًم  ؛٤مًمٙمٗمرإن مل أطمٙمؿ قمٚمٞمف سمقمغم اًمٕمٛمقم ؾمّج٤من يمٝمذا طمتك 

 ي٘مرب ُمـ اًمٙمٗمر، طمتك  ٤مُر ذم احلٙمؿ قمٚمٞمف اًمٕم٘مالُ  واًمٗم٘مٝم٤م !! ٤موقمّمٞم٤مٟمً 

ُمٕمتذرا  ؛ومٝمذا، أن٤م واطمد ُمـ اًمٜم٤مس ٓ أؾمتٓمٞمع أن أىمقًمف قمٜمف: إٟمف ـمٞم٥م إردان، أو ـمٞم٥م إظمال.

سم٠منف يٓمٕمؿ قمٞم٤مًمف ُمـ ؾمٞم٤مـمل وشم٘مِمػم حلٛمل، ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م
(1)

- 

سمؾ هق وم٤مؾمد إظمال. وم٤مؾمد اًمنيرة، قمغم ، شاًمٜم َٗمس اعظمقا »اوهذا سمٕمض ُمٕمٜمك ُم٤م أذُت إًمٞمف سم

، ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ طم٤مًمف- ـٍ  هذا إن مل ٟمّمؾ إمم ُمرطمٚم٦م احلٙمؿ قمٚمٞمف سم٤مًمٙمٗمر- -ؿمٗمك هٚمٙم٦ٍم، وًمٞمس سمٛم١مُم

ن ؿم٤م  وُمع ذًمؽ ٟمحـ ٟمٕمتذر قمـ اًمِم٤مقمر سمتقضمٞمف يمالُمف سم٠منف ىمّمد طم٤مًم٦م ُمٕمٞمٜم٦م قمرومٝم٤م، ومٝمذا وضمٝمٝم٤م إ

 وقمغم هذا ٟمحٛمٚمٝم٤م- اهلل

 واهلل أقمٚمؿ، وأؾمتٖمٗمر اهلل-، وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤محلؼ قمٜمدي أن يمؾ ُم٠ًمخ٦م يٜمٔمر ومٞمٝم٤م قمغم طمدٍة قمٜمد اًمتٕمٞملم

 [2١١5. 1. ٧2]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 

  

                                      
 يمت٥م اًمِمٞمخ أبق حمٛمد اعم٘مدد وىمٗم٦م ُمع هذه اًم٘مّمٞمدة، قمغم ذات وزهن٤م، وىم٤مومٞمتٝم٤م، ىم٤مل ذم ُمٓمٚمٕمٝم٤م: (٧)

 ىماااااااااااااااااااااااػ هااااااااااااااااااااااا٤م هٜمااااااااااااااااااااااا٤م يااااااااااااااااااااااا٤م صااااااااااااااااااااااا٤مِح هقًٟمااااااااااااااااااااااا٤م ومٚمٜمااااااااااااااااااااااا٤م

  
 ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااع هاااااااااااااااااااااااااااااااااااذه إبٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مِت ىماااااااااااااااااااااااااااااااااااقٌل صمااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م 

   

 ٍَم اًمٓمٖمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مة وقمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مهنؿاًماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذي ٟماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإن ا

  
 ذاك اخلااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا١مون وٟمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مس اًمٓمٖمٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤من

   

 ريٕم٦م والااااااااااااااااااااااااااااااااادىاذاك اًماااااااااااااااااااااااااااااااااذي ظماااااااااااااااااااااااااااااااااذل اًمِمااااااااااااااااااااااااااااااااا

  
 ٍم ذقماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦م اًمِمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمٓم٤منا٣م ًمٞمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   

 يٖماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادو ويااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٠ميت ُمٙمثااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااًرا ًمًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقادهؿ

  
 نمقم٦م اًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارمحـااًمِمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مٟمئلم ًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

   

 واذيماااااااااااااااااااااااااااااار إضم٤مسماااااااااااااااااااااااااااااا٦م ذًمااااااااااااااااااااااااااااااؽ اًمٕمٚمااااااااااااااااااااااااااااااؿ اًمت٘ماااااااااااااااااااااااااااااال

  
 أقمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال ؾماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااإمٞمًدا ذًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؽ اًمرسماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م 

   

ـِ طمّجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مج هٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مك ًمًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مئؾٍ   ذم ؾمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااج

  
 هااااااااااااااااااااااااااااااااؾ قمااااااااااااااااااااااااااااااااقَن فماااااااااااااااااااااااااااااااا٤ممل ُمٝمٜماااااااااااااااااااااااااااااااا٦َم اًمًاااااااااااااااااااااااااااااااااّج٤من

   

 ومٞم٘ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقل سماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؾ ذاك اًمٔمٚماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقم سمٕمٞمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف

  
ًماااااااااااااااااااااااااااااااااااااؼ اًمِماااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمٓم٤من  وم٤مطماااااااااااااااااااااااااااااااااااااذر هااااااااااااااااااااااااااااااااااااادي٧م ُمزا

   

 ٓ سمااااااااااااااااااااااااااااااّد ُماااااااااااااااااااااااااااااااـ سمٖمااااااااااااااااااااااااااااااٍض ويمااااااااااااااااااااااااااااااارٍه ٟمحاااااااااااااااااااااااااااااااقهؿ

  
 هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذي دقمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مئؿ قماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروة اعياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامن

   

 ويمااااااااااااااااااااااااااااااااذاك ٓ ُيااااااااااااااااااااااااااااااااارى اقمتااااااااااااااااااااااااااااااااذارك قمٜمٝمٛماااااااااااااااااااااااااااااااااق

  
 سمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مًمرز. أو ظمقوًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ احلرُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤من

   

 شلم وٟمٍمهتؿ وإقم٤مٟمتٝمؿ؛ فمٚمؿ قمٔمٞمؿ، وأن اًمزر. ٓ يٜم٤مل سمٛمٕمّمٞم٦م اهللشمٙمثػم ؾمقاد اًمٔم٤معم»اًمتل شم١ميمد قمغم أن  إمم مظمر ىمّمٞمدشمف
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 ِؼبعفخ لؾ١ضح اٌغ١ز ئثغا١ُ٘ اٌغث١ظ اٌزٟ وزجٙب فٟ غٛأزبٔبِٛ ۞

ؽعض١ٜققٝز٠  نتب ايؾٝخ إبضاِٖٝ ايضبٝؿ ط

(1)
َؾٗٛص٠ أثٓا٤ ٚدٛرٙ ٗ عذٔ  

ايشٟ قاّ بٓؾض  «أعض٣»ٗ َٛقع  ل عًٝٗا ايؾٝخ عڀ١ٝ اهلل ايؾٗرل; ؾعًډ «غٛاْتاْاَٛ»

  ص، ؾكاٍ:ايكقٝزتٌ

                                      
 :ش اًمرسمٞمش»هذه اًم٘مّمٞمدة ُمـ قمٞمقن ؿمٕمر اًمًجٜم٤م  قمٜمد اًمٔمٚمٛم٦م واًمٙم٤مومريـ، وىمد ُدرؾم٧م ذم سمٕمض ضم٤مُمٕم٤مت الٜمد، ي٘مقل ومٞمٝم٤م  (٧)

 يًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مئٚمٜمل قمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ احلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مل احلٌٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥م

  
 ويٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادو ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ يمت٤مسمتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف اًمِمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااحقب

   

 وىمااااااااااااااااااااااااااااااااااد ضماااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مرم اعمٌٞماااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م سمااااااااااااااااااااااااااااااااااال أنااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمس

  
 ظمٗمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م طمٚمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق سمًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٛمتف اخلٓمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقبوأ

   

 يٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مديٜمل وم٘ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادشمؽ ُمٜمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذ طمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقل

  
 وؿمٛمًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااؽ ىماااااااااااااااااااااااااااااااااااااد شمٖمِمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مه٤م اًمٖماااااااااااااااااااااااااااااااااااااروب

   

 وىمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد يمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م اعمجٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥م إمم ٟماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادائل

  
 وؿمخّماااااااااااااااااااااااااااااااااااااؽ طمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مض ومٚماااااااااااااااااااااااااااااااااااااؿ اعمٖمٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥م

   

 شمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذيمر أُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؽ اًمٔمٛماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٠مى

  
 سم٘مٚمااااااااااااااااااااااا٥م سماااااااااااااااااااااااف ُماااااااااااااااااااااااـ ؿمااااااااااااااااااااااادة اًمٌٚماااااااااااااااااااااااقى صم٘ماااااااااااااااااااااااقب

   

 شم٘مضااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ًمٞمٚمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ هماااااااااااااااااااااااااااااااااااااػم ٟماااااااااااااااااااااااااااااااااااااقم

  
 ويٖمٚمٌٝماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م قمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااغم اًمٜمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقم اًمٜمحٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥م

   

 وشمرومااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع يمٗمٝماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م رسماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مه اسمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال

  
 ٗمٔماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؽ أنااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م زم ٟمٕماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؿ اعمجٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥مسمح

   

 ويٛمضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يقُمٝماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م قمٌثاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م شمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مدي

  
 أرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادك ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م سمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال أٓ دمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥م

   

 أضمٌٜمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مسمٜمل ودع قم٘ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقىمل

  
 سمٕمٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد أناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م قمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال أم ىمرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥م

   

 وسمٜمتاااااااااااااااااااااااااااااااااؽ أذىمااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م ُماااااااااااااااااااااااااااااااااـ هماااااااااااااااااااااااااااااااااػم ٟماااااااااااااااااااااااااااااااااقر

  
 ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع إـمٗماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مل يٚمٝمٌٝماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م اًمٚمٝمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥م

   

 شمٜمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مدي أُمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ذم يماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؾ ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقم

  
 وًماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقن اًمقضماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااف ُمٌتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائس يمئٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥م

   

 أرى ذم احلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال أـمٗماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مٓ صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٖم٤مرا

  
 وًمألـمٗمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مل مسمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م  دمٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥م

   

 أجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م أُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مه أجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ أيب ُم٘ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمؿ

  
 أجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م أُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مه أجااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ أيب احلٌٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥م

   

 وم٘ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادٟم٤م واًماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادي ومٛمتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااك ؾمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞم٠ميت

  
 أضمٞمٌاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال هااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؾ شمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااريـ أيب ياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا١موب

   

 ومتٜمٙمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٠م ضمرطمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م وهتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞم٩م أظمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارى

  
 ويٗماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار. ظمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااده٤م دُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااع ؾماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٙمٞم٥م

   

 شمٙمٗمٙماااااااااااااااااااااااااااااػ دُمٕمٝمااااااااااااااااااااااااااااا٤م ُماااااااااااااااااااااااااااااـ هماااااااااااااااااااااااااااااػم صاااااااااااااااااااااااااااااقت

  
 ًمٞمخًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٠م ؿماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مُم٧م ٟمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذل ضمرياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥م

   

 وإظمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقان أظمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مت قمٙمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقف

  
 دمٛمٕمٝمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؿ يماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااروب قمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااغم إطماااااااااااااااااااااااااااااااااااااازان

   

 طمٌٞمٌااااااااااااااااااااااااااااااااال يااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م قمزياااااااااااااااااااااااااااااااااز اًم٘مٚمااااااااااااااااااااااااااااااااا٥م صاااااااااااااااااااااااااااااااااؼما 

  
 ومااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٢م  صااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مسمر ضمٚماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد أريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥م

   

 وًمًاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م ُم٤ٌمًمٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ذم أي واد

  
 ُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ اًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادٟمٞم٤م دمٛمٕمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م اخلٓماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقب

   

 وًمًااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م ُم٤ٌمًمٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ذم أي ؾماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااجـ

  
 ُمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـ إوـمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤من أىمٗمٚماااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٧م اًمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااادروب

   

 يمتاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مب اهلل ظمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااػم اًماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازاد ومٞمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

  
 قمٔماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااٞمؿ وهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق ًمٚمٌٚماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقى ـمٌٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥م

   

 إمم يااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقم اًم٘مٞم٤مُماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦م ؾمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقف ٟمٛمضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

  
 ًمٙمااااااااااااااااااااااااااااااااؿ شمِمااااااااااااااااااااااااااااااااٗمك اًم٘مٚمااااااااااااااااااااااااااااااااقب وصمااااااااااااااااااااااااااااااااؿ هٜماااااااااااااااااااااااااااااااا٤م

   

 ويٕمٚماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؿ قمٜماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااده٤م ٟماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذل يمٗماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااقر

  
 قم٘مااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مب اهلل وهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااق لاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااؿ رىمٞمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٥م
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ٟمٜم٤م، ٟم٠ًمل اهلل أن يٗمرج  اهلل اعمًتٕم٤من وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل، ًم٘مد أثرشمؿ ؿمجقٟمٜم٤م واهلل سمذيمر إظمقا

 ٞمدهؿ إًمٞمٜم٤م ؾم٤معملم هم٤مٟمٛملم--أن يٕمقمٜمٝمؿ وأن يٗمؽ أههؿ و

 وواضم٥م اعظم٤م : ،وذم ذيمرايمؿ ٟمٌْم٧م اًم٘مر ٦م اًمٙمٚمٞمٚم٦م سمرؾمٞمس اًمقوم٤م 

اااااااااااااااااااااا اقمٝماااااااااااااااااااااادشُمَؽ صاااااااااااااااااااااا٤مسمرا ضَمْٚماااااااااااااااااااااادً  ًٌ  ٤مأري
  

 ومٙمٜماااااااااااااااااا٧م يمااااااااااااااااااام ٟمٔمٜمُّااااااااااااااااااؽ ياااااااااااااااااا٤م طمٌٞماااااااااااااااااا٥ُم 

   

 ا دمّٛمٕمااااااااااااااااااا٧ِم اخلٓماااااااااااااااااااقُب قمٚمٞماااااااااااااااااااؽ ـمااااااااااااااااااار  
  

 ومٚمااااااااااااااااااؿ دماااااااااااااااااازْع وأظمٗم٘ماااااااااااااااااا٧ِم اخلٓماااااااااااااااااااقُب 

   

 ومٛمٕمااااااااااااااااااااااااااااااااااذرًة أظَماااااااااااااااااااااااااااااااااال  ظمااااااااااااااااااااااااااااااااااالَك َذم  

  
 ـمٞماااااااااااااااااااا٥ُم  وماااااااااااااااااااا٠منتؿ ذم ٟمااااااااااااااااااااقايص اعمجاااااااااااااااااااادِ 

   

ااااااااااااااااااااااااا ٌُ  ا اًمٜمااااااااااااااااااااااااا٤مَس وَمْخااااااااااااااااااااااااارً  زُّ سماااااااااااااااااااااااااذيمِريُمُؿ َٟم
  

 إذا اومتخاااااااااااااااااااااااااار اًم٘م٤ٌمئااااااااااااااااااااااااااُؾ واًمِماااااااااااااااااااااااااإمقُب 

   

هاااااااااااااااااا٤م  ومااااااااااااااااااقا لٗماااااااااااااااااال قمٚمااااااااااااااااااٞمٙمؿ هااااااااااااااااااؾ شُمرا

  
 يمت٤مئاااااااااااااااااااااااااااا٥ُم قِماااااااااااااااااااااااااااااز  أُمتٜمااااااااااااااااااااااااااااا٤م دمٞمااااااااااااااااااااااااااااا٥ُم 

   

َل قماااااااااااااااااااغم ـمرياااااااااااااااااااٍؼ  اومٕمٝماااااااااااااااااادً   ًماااااااااااااااااااـ ٟماااااااااااااااااازا

  
شُماااااااااااااااااااااااْؿ ًمَٞمٜمْاااااااااااااااااااااااَدطِمَر اًمّماااااااااااااااااااااااٚمٞم٥ُم   سماااااااااااااااااااااااف ِهْ

   

 وٓ واهلل ٓ يرشماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مُح سماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٤مٌل 

  
 وٓ قماااااااااااااااااااااااااٞمٌش ًمٜمااااااااااااااااااااااااا٤م أباااااااااااااااااااااااااًدا يٓمٞمااااااااااااااااااااااااا٥ُم 

   

 ٤م ٟمٌااااااااااااااااااااااااااااااااُذِل إرواَح وماااااااااااااااااااااااااااااااااٞمٙمؿوحاااااااااااااااااااااااااااااااا

  
 )قمًااااااااااااااااااك ىمرياااااااااااااااااا٥ُم(

ِ
 وٟمٗماااااااااااااااااارَح سم٤مًمٚم٘ماااااااااااااااااا٤م 

   
 

ٟمٜم٤م--  مهللا اقمُػ قمٜم٤م وقمـ إظمقا

 -مهللا ومرضمؽ اًم٘مري٥م اًمٕم٤مم  ُٕم٦م حمٛمد 
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   أ١ّ٘خ اٌؼضاٌخ ِٚفِٙٛٙب ػٕض اٌفمٙبء! ۞

ضمزايمؿ اهلل ظمػما وسم٤مرك اهلل ذم ضمٝمقديمؿ وشم٘مٌؾ اهلل ُمٜمٙمؿ ُم٤ًمقمٞمٙمؿ عصالح ذات ، أظمل اًمٙمريؿ

 ,اعمًٚمٛملم، وٟمٕمؿ سملم 
ِ
 ٺ ٺ ڀ ڀ   ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ژاعمًٕمك،  ,واهلل

 -[٧٧6اًمٜم٤ًم : ]ژ  ٺ ٺ

ـْ   -- زم شمٕم٘مٞم٤ٌمت ظمٗمٞمٗم٦م ًمٕمٚمٝم٤م شمٙمقن سمٛمث٤مسم٦م اًمتٙمٛمٞمؾ ًمٙمالُمٙمؿ ووم٘مٙمؿ اهلل-وًمٙم

وم٠مىمقل وسم٤مهلل أؾمتٕملم: ىمد سطم٧َم طمٗمٔمؽ اهلل ذم ُمداظمٚم٦م ٓطم٘م٦م قمغم أصؾ اعمقوقع أنؽ سمٜمٞم٧م 

وهذا ًمٞمتف يم٤من ذم أصؾ اعمقوقع ٕنف ىمٞمد ُمٝمؿ، ويٜمٌٖمل اًمتٍميح سمف،  ،ًمٕمداًم٦مىم٤مقمدشمؽ قمغم أصؾ ا

 يذيمروٟمف وٓ يٖمٗمٚمقٟمف- ,يمام شمِمػم إًمٞمف أنؽ اؾمت٘مٞمتف ُمٜمٝمؿ,واًمٕمٚمام  ذم قم٤ٌمراهتؿ قمـ هذا إصؾ 

ه٤م قمٜمد قمٚمامئٜم٤م يمام هق ُمٕمٚمقم: اضمتٜم٤مب اًمٙم٤ٌمئر، واشم٘م٤م  اًمّمٖم٤مئر  :واًمٕمداًم٦م هل اًمديـ واًمت٘مقى، وطمدُّ

 ٚم٥م أطمقاًمف-ذم أهم

 واًمٕمااااااااااااااااااااادل ُماااااااااااااااااااااـ جيتٜمااااااااااااااااااااا٥ُم اًمٙمٌااااااااااااااااااااا٤مئرا 

  
٘ماااااااااااااااااااااال ذم إهمٚماااااااااااااااااااااا٥م اًمّمااااااااااااااااااااااٖم٤مئرا ويت  

(1)
 

   

 ومٚمق ارشمٙم٥م ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٙم٤ٌمئر، أو يمثرت ُمٜمف اًمّمٖم٤مئر يمثرة شُمٕمرف وم٢مٟمف خيرج قمـ طمد اًمٕمدل-

ر قمغم صٖمػمة، شمٕمرف ذم ُمقوٕمٝم٤م-  صمؿ هد ومروع ُمٜمٝم٤م: اًمت٤مئ٥م ُمـ اًمٙمٌػمة، وُمٜمٝم٤م اعسا

ٚمامهتؿ ُمٕمرووم٦م حمٗمقفم٦م ًمدى اًمٕمٚمام  اًمذيـ هؿ ىمدوات ذم هذا اًم٤ٌمب ويم وم٢من ؛ولذا ؿمٞمخٜم٤م اًمٙمريؿ

ًمٕمٚمؿ يمِمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م، واسمـ اًم٘مٞمؿ، واسمـ رضم٥م، واًمذهٌل، واسمـ يمثػم، واسمـ قمٌد اًمؼم، ـمٚم٦ٌم ا

ُمـ قُمِرف »اًم٘م٤مقمدة يريّمزون قمغم ُمثؾ ىمقلؿ: واسمـ طمجر، وهمػمهؿ يمثػم، دمدهؿ قمٜمدُم٤م يذيمرون هذه 

ـُ ىمّمده، ون ّريف ًمٚمحؼ، وأنف ُمتك ُم٤م قمرومف واؾمت٤ٌمٟمف وفمٝمر ًمف أظمذ سمف وـمرح ُم٤م ؾمقاه، ويمثرت طمً

٤ًٌم-- اًمخطمًٜم٤مشمف وطمًـ ذم ا  -شعؾمالم سمالؤه ويم٤من ظمػُمه هم٤مًم

اض قمغم سمٕمض إُمثٚم٦م اًمتل وًمذًمؽ ومٕمٜمدي اقمؽم ،ومٝمذا ُمٝمؿ ضمدا طملم ٟمريد أن ٟمْمع ىم٤مقمدة يمٝمذه

 يدظمؾ ذم ُم٤م ذيمرشمؿ، وذيمره ظمٓم٠م! ُمثال، ًمٞمس سمٕمدٍل قمٜمدي وٓ شقمكم احلٚمٌل»وما ؛ذيمرهت٤م

 إن ؿم٤م  اهلل- ٤موؾم٠مزيد هذا ووقطًم 

قمت٘مد جمٛمؾ ُمـ اقمتّمؿ سم٠مهمٚم٥م اعمٜمٝم٩م وُمٕمٔمٛمف ومٝمق ؾمٚمٗمل، ُمـ ا»وًمذًمؽ أظمل اًمِمٞمخ وم٘مقًمؽ: 

                                      
 -(21ًمٚمٕمدل، يمام  ذم: نٗم٦م احلٙم٤مم ذم ٟمٙم٧م اًمٕم٘مقد وإطمٙم٤مم )ص  شاسمـ قم٤مصؿ اًم٘مٞمز اًمٖمرٟم٤مـمل»هذا شمٕمريػ  (٧)
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ُم٘مّٞمد سمام شم٘مدم وٓ سمد، وهق يمذًمؽ قمٜمدك سمال ؿمؽ، وإٟمام وم٤مشمؽ ذيمره ذم  ؛ـها شقم٘مٞمدة اًمًٚمػ ومٝمق ؾمٚمٗمل

 إصؾ وم٠من٤م أيمٛمٚمف-

قمغم قم٘مٞمدة اًمًٚمػ اًمّم٤مًمح  ٗمظ اًمٓمح٤موي٦م واًمقاؾمٓمٞم٦م واًمتدُمري٦م  ٤مىمد يٙمقن ٟمٔمريً  وم٢من اًمِمخص

؛ ٓ شم٘مقى وٓ ورع وٓ ظمقف اواحلٛمقي٦م وهمػمه٤م وجي٤مدل ومٞمٝم٤م ويٜم٤مفمر قمٚمٞمٝم٤م، وًمٙمـ يٙمقن ديٜمف وم٤مؾمدً 

ٙم٤مًم٥م قمغم اًمدٟمٞم٤م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وٓ ظمِمٞم٦م!! ُمٜمٖمٛمٌس ذم اعمقسم٘م٤مت واًمٜمٗم٤م. وُمقآة أقمدا  اهلل، واًمت

 -- اًمخ ُم٤م هق ُمٕمروف-حلٓم٤مم اًمٗم٤م وا

وهذا إٟمام يٕمرف سم٤معمٕم٤مذة وٟمحقه٤م ُمـ اًمٓمر. اًمتل يٕمرف ا٤م شمزيمٞم٦م اًمرضمؾ، واًمتل وٕمٝم٤م ؾمٞمدٟم٤م 

 ذم يمٚمٛمتف اعمِمٝمقرة ذم ىمّم٦م ُمزيمل اًمِم٤مهد وهل: قمٛمر 

 -اًمّمح٦ٌم اًمتل شمٓمقل ؿمٞمئ٤م ُم٤م ذم ؾمٗمرٍ  ,

 -اجلػمة، سم٠من يٙمقن ضم٤مرك إدٟمك اًمذي شمٕمرف ُمدظمٚمف وخمرضمف ,

اعمٕم٤مُمٚم٦م سم٤مًمدرهؿ واًمديٜم٤مر ,
(1)

- 

ُمـ وضمقد طمّد واوح عمـ ُيٕمَذر وُمـ ٓ يٕمذر، وُمـ شمٖمتٗمر ؾمٞمئ٤مشمف ٓ سمد  ؛شاًمِمٞمخ رو٤م» أظمل

وم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمقاطمدة ي٘مقل٤م اًمرضمالن شم٘مٌؾ  ؛ويِمٜمّع قمٚمٞمف و ٙمؿ قمٚمٞمف سمٛم٘متْم٤مه٤موشمٓمقى، وُمـ شمذيمر ؾمٞمئ٤مشمف 

-- ن ومٞمٖمتٗمر ُمـ هذا وٓ يمذًمؽ ُمـ ذاكّم٤مُمـ هذا وٓ شم٘مٌؾ ُمـ ذاك، واخلٓم٠م اًمقاطمد ي٘مع ومٞمف اًمِمخ

 -شاًمٕمداًم٦م»وسم٤مظمتّم٤مر هق  ،شاًمت٘مقى»و شاًمديـ»وهذا احلد هق 

وُمـ قمغم ؿم٤ميمٚمتف، وُمـ أصقل ُمذهٌٝمؿ  شاحلٚمٌل»ذم ًمٞمٌٞم٤م أن٤مس ي٘مقًمقن إهنؿ ؾمٚمٗمٞمقن ويقاًمقن 

ًٓ دم٥م ـم٤مقمتف وسمقم ُمًٚماًم  ٤ماًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمتل يتٛمّٞمزون ا٤م ُمقآُة اًم٘مذاذم واقمت٤ٌمره إُم٤مُمً  اًمخ -- ٞمٕمتف وحمٌتف وود

اًمخ ُم٤م شمٕمرومقن  شمٙمٗمػمّي ظم٤مرضمّل ُمـ يمالب اًمٜم٤مر--و رم اخلروج قمٚمٞمف، واخل٤مرج قمٚمٞمف قمٜمدهؿ 

ومٝم١مٓ ، ٓ يٛمٙمـ أن ٟم٘مٌؾ ُمـ أطمٍد أن ي٘مقل ًمٜم٤م إهنؿ أظمٓم٠موا، وأن ُمٜمٝمجٝمؿ ذم اجلٛمٚم٦م وذم  وشمتٕمّجٌقن!!

ٙم ًّ قن سمف، وأهنؿ ُمت٠موًمقن ذم هذا إهمٚم٥م هق ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ، وأهنؿ ي٠مظمذون أهمٚم٥م ُمٜمٝم٩م اًمًٚمػ ويتٛم

 -!!-٦م وُمـ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م سم٥ًٌم ذًمؽقن ومال ٟمخرضمٝمؿ ُمـ اًمًٚمٗمٞمئخمٓم اعم٠ًمخ٦م

ُمٌتدقم٦م و٤مًمقن، ومجرٌة، أهؾ  ،سمؾ ه١مٓ  قمٜمدي ظم٤مرضمقن ُمـ ُمذه٥م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م وٓ يمراُم٦م

                                      
 -ػ( وىم٤مل حم٘م٘مف ُمِمٝمقر مل ؾمٚمامن: إؾمٜم٤مده وٕمٞم١١6اٟمٔمر: اعمج٤مًم٦ًم وضمقاهر اًمٕمٚمؿ ًمٚمديٜمقري ) (٧)
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دي٦م )أقمٜمل رؤوؾمٝمؿ دٟمٞم٤م! سمؾ ٓ أخقم ُمـ يمّٗمرهؿ وطمٙمؿ سم٢مظمراضمٝمؿ ُمـ اعمٚم٦م اعؾمالُمٞم٦م واحلٜمٞمٗمٞم٦م اعمحٛم

ٌّٕمٝمؿ وإُّمٕم٤مهتؿ(وُمـ يم٤من قمغم سمّمػمة ذم ذًمؽ ُّمٝمؿ وشم وم٢من هذا يتخّرج قمغم أصقل قمٚمامئٜم٤م، وًمف  ؛، ٓ قمقا

ؿمامل إومري٘مٞم٦م ذم شمٙمٗمػمهؿ عمـ وامم سمٜمل قمٌٞمد اًم٘مداح اًمٗم٤مـمٛمٞملم  ىمدوة ذم ومتقاى اًم٤ًمدة اح٤مًمٙمٞم٦م ذم

ُم٤مُمتٝمؿ، وهذا ُمدّون ُمٕمروف، وظمَٓم٥م لؿ ورومع ذيمرهؿ قمغم اعمٜم٤مسمر وطمٙمؿ سم٢مؾمالُمٝمؿ وصح٦م إ

 واًم٘م٤مئؾ سمف أئٛم٦م ذم اًمديـ، ُمٜمٝمؿ اعُم٤مم حمٛمد سمـ أيب زيٍد اًم٘مػموا  ص٤مطم٥م اًمرؾم٤مًم٦م-

 ومال يقازم اًم٘مذاذم ويداومع قمٜمف إٓ أطمد رضمٚملم:

إُم٤م ضم٤مهؾ سمح٤مًمف، ُمٖمؽم  سمٌٕمض دقم٤مي٤مشمف، يمام رأجٜم٤م ذًمؽ قمٜمد سمٕمض قمٚمام  سم٤ميمًت٤من، ومٚمام يُمّٚمٛمقا ذم ذًمؽ 

، وسمٕمْمٝمؿ شمِمٙمؽ ذم صح٦م ُم٤م ذيمِر ًمف، وُذيمَِر لؿ سم ٕمض يمٗمرّي٤مشمف شمٕمّجٌقا وأؾم٘مط ذم أجدهيؿ، وشمقىّمٗمقا

 وفمـ أن اعظمقة يزيدون قمٚمٞمف وي٤ٌمًمٖمقن!

ـَ ًمف، ُمٜم٤مومؼ، وم٤مضمٌر، هـ اؾمتح٥م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرة-  أو رضمؾ ٓ دي

ًمٞمف ويٕم ًمف صمؿ يقا  ّده طم٤ميمام ُمًٚماًم أُم٤م رضمؾ ُمًٚمؿ يٜمت٥ًُم إمم اًمٕمٚمؿ واًمديـ، ويٕمرف اًم٘مذاذم وأطمقا

 -- ومٝمذا ٓ يٙمقن-!ود قمٜمف وي٘مػ ذم صّػ ُمـ ظمرج قمٚمٞمفًمٚمٛم١مُمٜملم واضم٥م اًمًٛمع واًمٓم٤مقم٦م، ويذ ا أُمػمً 

-- اًمخ ُم٤م ذيمرُت ومٝمق ؾم٤مىمط اًمٕمداًم٦م ٤مـ وامم طمًٜمل ورمه إُم٤مًُم٤م ذقمٞم  ويمذًمؽ قمٜمدي ذم ُمٍم، ُم

 قمٜمدي، ُمٓمٕمقن ذم ديٜمف، وًمٞمس سمًٜمّل وٓ ؾمٚمٗمّل وٓ يمراُم٦م!

واهلل  ،ف، ومال أىمّمد أطمًدا ُمٕمّٞمٜم٤م سمٙمالُملِمخص اًمذي ذيمرمتقه واظمتٚمٗمتؿ ومٞموأن٤م ٓ أقمرف اًم

 --اعمًتٕم٤من

ومٝمؾ اقمتؼم اعمحدصمقن اًمدظمقل قمغم اًمًالـملم اًمٔم٤معملم ىم٤مدطم٤م ذم اًمٕمداًم٦م؟ »وىمقًمؽ أظمل اًمِمٞمخ: 

 -ـها شعرضم٤م  ُم٤مٟمٕم٤م ُمـ اًمرواي٦م٤مسمدقم٦م يموهؾ اقمتؼم اعمحدصمقن وضمقد 

ًٓ ٤م اًمدظمقل قمغم اًمًٚمٓم٤من سمٛمجرده ومالأُم يقُمٝم٤م ُمًٚماًم وإن يم٤من سمٕمْمٝمؿ صمؿ اًمًٚمٓم٤من يم٤من ، -- هذا أو

وأُم٤م يمقن اعمحّدصملم مل يٕمتؼموا سمدقم٦م اعرضم٤م  ُم٤مٟمٕم٤م ُمـ اًمرواي٦م ومٚمٞمس قمغم إـمالىمف، وم٘مد رّدوه٤م ُمـ  ،ومجرة

 همالهتؿ، أو طمٞم٨م يم٤مٟم٧م روايتف ه٤م ي١مّيد سمدقمتف-

ـّ  صمؿ اًمرواي٦م ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اًمّمد.، ومحٞم٨م قُمٚمِؿ صد. ذط ـمٌٕم٤م ُمع ,ىمٌٚم٧م روايتف،  اًمراوي، وأن فُم

ولذا ىمٌٚمقا رواي٦م اخل٤مرضمل ٕنف ٓ يٙمذب، ومل ي٘مٌٚمقا ُمـ قمرف ُمـ اعمٌتدقم٦م سم٤مًمٙمذب وُم٤م  ،,طاًمْمٌ
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 ي٘م٤مرسمف يم٤مًمرواومض، وومّّمٚمقا طمٞم٨م جي٥م اًمتٗمّمٞمؾ-

ومٙمقن اًمٌدقم٦م ذم اعم٘م٤مٓت )آقمت٘م٤مد( ه٤م خيرج ص٤مطمٌف ُمـ اًمٕمداًم٦م أو ٓ، هذا حمؾ شمٗمّمٞمؾ، ومٚمٞمس 

ٌّس  ًمّم٤مطمٌف ُمـ طمد اًمٕمداًم٦م واًم٘مٌقل، وطمٞم٨م ىمٚمٜم٤م إٟمف ظمرج ُمـ اًمٕمداًم٦م ومٝمق ُمردود  ٤مسمٌدقم٦م خمرضًم يمؾ شمٚم

 اًمرواي٦م-

 واهلل أقمٚمؿ-

 ارً وضمزايمؿ اهلل ظمػما ُمٙمر  

 

 [2١١5. 1. 22]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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  اٌضاسٍْٛ فٟ اإلصالَ ثؼض اٌربصٞ ػغغ ِٓ صجزّجغ ۞

 ٤مدي قمنم ُمـ ؾمٌتٛمؼم؟هؾ ازداد اًمداظمٚمقن ذم اعؾمالم سمٕمد احل

ىم٤ٌمل اًمٜم٤مس قمغم دراؾم٦م اعؾمالم إد ُمـ ُيًٚمِؿ وهلل احلٛمد، وازداد -- ازداد قمدٟمٕمؿ ازداد سمال ؿمؽ

واًمتٕمرف قمغم صم٘م٤موم٦م اعمًٚمٛملم واًمٕمرب، واومتت٤مح أىم٤ًمم ذم ضم٤مُمٕم٤مت وُمٕم٤مهد  ،وقمٚمقم اًمٚمٖم٦م اًمٕمرسمٞم٦م

اًمٓمٚم٦ٌم اًمراهمٌلم ذم هذه اًمدراؾم٦م سمٕمدُم٤م ازداد قمدد  ،ؿمٝمػمة وقمري٘م٦م ذم أُمريٙم٤م وهمػمه٤م لذه اًمتخّمّم٤مت

 زي٤مدة ُمٚمحقفم٦م-

وهذا ي٘مر سمف اجلٛمٞمع  ،ر ًمٚمٖمرسمٞملم أنٗمًٝمؿ شم١ميمد ذًمؽ، وٓ ؿمؽ ذم هذاطمّم٤مئٞم٤مت يمثػمة وشم٘م٤مريإ

 ؾمٌتٛمر وهـ مل ي١ميدوه٤م- ٧٧ؾمقا  هـ أجّدوا قمٛمٚمٞم٤مت 

ؾمٌتٛمؼم ومرص احلقار سملم أهؾ اعؾمالم وهمػمهؿ ُمـ أُمؿ  ٧٧وسمّمٗم٦م قم٤مُم٦م ازدادت سمٕمد أطمداث 

اًمٙمٗمر، وص٤مر سمح٨م اًمٜم٤مس قمـ اعؾمالم وقمـ طم٘مٞم٘م٦م هذا اًمديـ أيمثر وأووح، وهذه ٟمٕمٛم٦م يمٌػمة، وهلل 

 !-اًمٖمرب هذا قمغم ُمًتقى -احلٛمد-

ومٙمذًمؽ ٟمٕمؿ وهلل احلٛمد ُرِصد ذم يمثػم ُمـ اًمٌالد ازدي٤مد  ؛قمغم ُمًتقى اًمٕم٤ممل اعؾمالُمل ٟمٗمًف وأُم٤م

-- وهلل ف يمؾ أطمد ذم سمٚمده وُم٤م يراه طمقًمفوماًمّمحقة واٟمتِم٤مره٤م وشمٖمػمات ومٙمري٦م أجْم٤م وهذا رسمام يٕمر

 احلٛمد-

ًمٜم٤م، وأن يٜمٍم اعؾمالم واعمًٚمٛملم ٟمًٍم  -ا قمزيزً ٟم٠ًمل اهلل أن يّمٚمح أطمقا  ا

 -وأن جيٕمٚمٜم٤م إي٤ميمؿ ُمـ اًمٗم٤مئزيـ اعمٗمٚمحلم

 ا وضمزايمؿ اهلل ظمػمً 

 

 [2١١5. 1. 26]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 الي اٌفغػ اٌزبع٠ش١خئٌٝ ػٍّبئٕب ٚصػبح اإلصالَ.. ال ثض ِٓ اصزغ ۞

 ؛ي٤م أهي٤م اعظمقة، ًمٞمس ُمٝماّم أن شمٕمتٜمل وؾم٤مئؾ اعقمالم اًمٕم٤معمٞمف سمٛمقت ُمِم٤مخيٜم٤م وقمٚمامئٜم٤م طملم يٛمقشمقن

 --ذًمؽ ُمـ ُم٘م٤مصدٟم٤م إومم واعمٝمّٛم٦م ًمٞمس

وم٤مًمِمٝمرة ُمٌٜم٤مه٤م قمغم احلظ، واًمِمٝمرة اًمٞمقم ًمٚمٙمٗم٤مر وأهؾ اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦م، واًمالقمٌلم وأهؾ اعمجقن 

 واًمٚمٝمق وأؿمٙم٤ملؿ-

ؿ وؾم٤مئؾ اعقمالم اًمٕم٤معمٞم٦م هذه ؾمقا  اًمٕمرسمٞم٦م أو إقمجٛمٞم٦م هل يمٚمٝم٤م أو أهمٚمٌٝم٤م وؾم٤مئؾ هٚمقيم٦م صم

ًمٚمٙمٗم٤مر أو ًمزٟم٤مدىم٦م هذه إُم٦م وُمٜم٤موم٘مٞمٝم٤م وومجرهت٤م، اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜمٝم٤م وم٘مط اًمذي ظمرج قمـ هذا اًمقصػ، ومٙمٞمػ 

اًمٗمص  ُمـ  ٟمٓمٚم٥م ُمٜمٝم٤م أن شمٕمّٔمؿ قمٚمام ٟم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م وشمرومع ذيمرهؿ وشمٜمّقه اؿ ذم اًمٕم٤معَملم، أتٓمٚمٌقن

٤ًٌم اًمٚمّص؟!  -- هذا ٓ يٙمقن!قمج

وهمرور، أن يٙمقٟمقا دقم٤مة  شأهؾ دٟمٞم٤م»طمً٘م٤م، ٓ  شأهؾ ديـ»ٟم٤م هق أن يٙمقن قمٚمامؤٟم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م اعمٝمؿ قمٜمد

ٕرض عمٜمٝم٩م اهلل وُمٕم٤ميػم إمم اهلل جم٤مهديـ، أن يٙمقٟمقا ٟمٛمقذج اًمقٓ  واًمؼما ، واًمتٓمٌٞمؼ اًمقاىمٕمل قمغم ا

 هلل ُمع احلديد!اًمذي أنزًمف ا شاعمٞمزان»ديٜمف و

اعمٓمٚمقب ُمٜمٝمؿ أن يًتٖمٚمقا اًمٗمرص٦م اًمٞمقم ًمٌٞم٤من ديـ اعؾمالم ورؾم٤مًم٦م اهلل اخل٤ممت٦م ًمٚمٌنمي٦م 

ئع اًم٤ًمسم٘م٦م، وأن اًمديـ قمٜمد اهلل اعؾمالم،   ڦ ڦ ڦ ژوينمطمقه٤م ًمٚمٜم٤مس وأهن٤م ٟمًخ٧م يمؾ اًمنما

٘م٤مي٤م ، وأن ه١مٓ  اًمٜمّم٤مرى ًمٞمًقا قمغم ر ، وأن ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ سم[مل قمٛمران] ژ ڃ ڄ ڄ ڄ   ڄ

اًمديـ اعمٜمًقب إمم اهلل حمّرف ُمٌّدل ٓ يقصمؼ ومٞمف، وأنف ُمٜمًقخ سمرؾم٤مًم٦م اهلل اخل٤ممت٦م، وأن ديـ اهلل واطمد 

هق اًمتقطمٞمد وهق ديـ وٞمع إنٌٞم٤م ، سمٕم٨م اهلل سمف يمؾ رؾمٚمف وأنزل سمف يمؾ يمتٌف، ٓ ٟمٗمّر. سملم أطمد ُمـ 

يمٗم٤مر قمٜمد اهلل،  سمٌٕمث٦م حمٛمد رؾمٚمف قمٚمٞمٝمؿ اًمّمٚمقات واًمًالم، وأن اًمٜمّم٤مرى سمٕمد فمٝمقر ديـ اعؾمالم 

ـُ اعؾمالم ومٝمق ذم اًمٜم٤مر وسمئس اًم٘مرار ظم٤مًمدً  ومٞمٝم٤م،  اخمٚمدً  اُمـ ُم٤مت ُمٜمٝمؿ قمغم هذا اًمديـ وىمد سمٚمٖمف دي

 اخمٚمدً  اوهق ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ظم٤مًمدً  ا ُم٤مت يم٤مومرً  شاًم٤ٌمسم٤م»وهٙمذا يمؾ إدي٤من إظمرى همػم اعؾمالم، وأن هذا 

 وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ؾمق  اخل٤ممت٦م-ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م  ؛ومٞمٝم٤م

وأنٜم٤م ٟمؼمأ ُمٜمٝمؿ وُمـ ديٜمف اًم٤ٌمـمؾ وُمـ يمؾ ديـ ؾمقى ديـ اعؾمالم اًمذي هق ديـ يمؾ إنٌٞم٤م  

 -ظمر هذه اعمٕم٤م  اجلٚمٞمٚم٦م وإصقل اًمٕمٔمٞمٛم٦ممإمم -- واًمرؾمؾ
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ٌّٝمقا اًمٌنمي٦م قمغم ىمْمٞم٦م اًمديـ احلؼ، و دصمقا  ومٝمذه ومرص٦م شم٤مرخيٞم٦م ًمٚمدقم٤مة وقمٚمام  اعؾمالم ًمٙمل يٜم

ًمٞمٝمٚمؽ ُمـ  ؛ر واًمٌح٨م واجلدل واحلقار احل٘مٞم٘ملٝم٤م صدُم٦ًم وهّزة قمٜمٞمٗم٦م، شمرضمع اًمٜم٤مس إمم ُمٌدأ اًمٜمٔمومٞم

 ُمـ طمّل قمـ سمّٞمٜم٦م، وشم٘مقم طمج٦م اهلل قمغم ُمـ مل شم٘مؿ قمٚمٞمف سمٕمد، وشمزول اًمِمٌف- ٞمكهٚمؽ قمـ سمّٞمٜم٦م و 

ضًم ذم ديـ اوؾمؽمون ًمق ومٕمؾ قمٚمامؤٟم٤م ذًمؽ يمٞمػ يدظمؾ اًمٜم٤مس  ر اًمديـ سم٢مذن اهلل، ويمٞمػ ئمٝم ٤مهلل أومقا

 ويٜمتنم ويٕمٚمق-

إهن٤م ومرٌص شم٤مرخيٞم٦م ًمٕمٚمامئٜم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م ودقم٤مشمٜم٤م، وهق حمّؽ لؿ واسمتال  واظمت٤ٌمر، ًمٞمٜمٔمر اهلل ُمـ يٜمٍمه 

 وُمـ خيذل ديٜمف يرى سم٤مًمدون والقان ويًتح٥م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م قمغم أظمرة ويداهـ ويّم٤مٟمع-!

اعمِمٝمقرون ُمٜمٝمؿ  وٓ ؾمٞمامومٝمؾ يًتٖمٚمٝم٤م قمٚمامؤٟم٤م ودقم٤مشمٜم٤م  ؛ومرص٦ٌم ُمـ اًمٗمرص اًمٕمٔمٞمٛم٦م ٤مإهن

 !؟اعمًٛمققمق اًمٙمٚمٛم٦م

ااااااااااااااااااااااااااااا٧م ري٤مطماااااااااااااااااااااااااااااؽ وم٤مهمتٜمٛمٝمااااااااااااااااااااااااااااا٤م ٌّ  إذا ه

  
ومااااااااااااااااااااااا٢من ًمٙماااااااااااااااااااااااؾ رائحااااااااااااااااااااااا٦ٍم ؾماااااااااااااااااااااااٙمقنُ 
(1)

 

   

اًمٗمرص اًمتل ٓ ؛ ششمْمٞمٞمع اًمٗمرص اًمت٤مرخيٞم٦م»٤مب آٟمحٓم٤مط اًمذي أص٤مب أُمتٜم٤م هق وإن ُمـ أيمؼم أؾمٌ

 ، ومتّر اًمدهقر وإزُم٤من وٓ شمٕمقد!!ا شمتٙمرر يمثػمً 

واًمٙمالم ومٞمٝمؿ  --٤ما٦م ومٞمام يتٕمّٚمؼ سم٤مًمِمٞمٕم٦م اًمراومْم٦م أظمزاهؿ اهللوىمد يمت٧ٌُم ُمـ ىمٌؾ قمـ ومرص٦ٍم ُمِم

ومٚمٞمًتٖمؾ قمٚمامؤٟم٤م وُمِم٤مخيٜم٤م ومرص٦م اًمٗمْم٤مئٞم٤مت وزي٤مرات اًمِمٞمٕمٞم٦م احلًٞمٜمٞم٦م وًمٓمٛمٝمؿ ؛ يِمٌف اًمٙمالم هٜم٤م

-- ًمٞمًتٖمٚمقا يمؾ هذا ًمٌّٞمٜمقا ًمٚمٜم٤مس اًمٕم٤ممل وأرسمٕمٞمٜمٞم٤مهتؿ وذيمٝمؿٗم٤مز ذم يمؾ ٚموٟمقاطمٝمؿ قمغم ؿم٤مؿم٤مت اًمت

وواللؿ، سمذًمؽ يقىمٗمقن اعمّد اًمِمٞمٕمّل ذم اًمٕم٤ممل ويٗمًدون قمغم اًمراومْم٦م ظمٓمٓمٝمؿ  ذك ه١مٓ  ويمٗمرهؿ

 وخيّٞمٌقن مُم٤ملؿ ويقىمٗمقن زطمٗمٝمؿ، و ّّمٜمقن أُم٦م اعؾمالم واًمًٜم٦م ُمـ ظمٓمرهؿ-

ًٓ  ؛٤مُمٌٞمٜمً  ا إهن٤م ومرص٦م طم٘مٞم٘مٞم٦م ًمالٟمتّم٤مر قمٚمٞمٝمؿ ٟمًٍم  ًٓ  وم٘مط ٟمحت٤مج ُمـ قمٚمامئٜم٤م رضم٤م ي٘مٗمقن  أبٓم٤م

 إُم٦م سم٠مقمغم صقهتؿ ذم اًمٗمْم٤مئٞم٤مت ويمؾ وؾم٤مئؾ اعقمالم أن هذا حلؼ، يٍمظمقن ذموي٘مقًمقن يمٚمٛم٦م ا

وأن ه١مٓ  اًمرواومض ُمٌتدقم٦م و٤مًمقن سمؾ ُمنميمقن  ،ذك ويمٗمر وًمٞمس ُمـ ديـ اعؾمالم ذم ر 

 --- اًمخظم٤مرضمقن قمغم اًمديـ

                                      
سمف:  (٧) ، ومل أقمثر قمغم ىم٤مئٚمٝم٤م ي٘مٞمٜم٤م ُمع ـمقل اًمخ، وىمد ٟمًٌف سمٕمْمٝمؿ ًمٕمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م  شوًمٙمؾ ظم٤موم٘م٦م--»يمذا ذيمره اًمِمٞمخ، وًمٕمؾ صقا

 -(26. 6(، شمٗمًػم اًم٘مرـمٌل )26٧اًمٌح٨م قمـ ذًمؽ، اٟمٔمر: اًمتٛمثٞمؾ واعمح٤مضة )ص 
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أيمثر ُمـ همػمه يم٤من هذا أوضم٥م قمٚمٞمف وميمد ذم طم٘مف، واحلٛمؾ  ٤مُمٓم٤مقمً  ٤مُمتٌققمً  اويمٚمام يم٤من اًمٕم٤ممل ُمِمٝمقرً 

 [٧6١مل قمٛمران: ] ژ ڀ ڀ      پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ، أث٘مؾقمٚمٞمف 

 -ًمذي ٟمريده ُمـ قمٚمامئٜم٤م ووم٘مٝمؿ اهللهذا ا

قمٚمامَ  ومٝم١مٓ  ٓ ٟمخ٤مـمٌٝمؿ وٓ يِمٛمٚمٝمؿ  ,قمٜمد اًمٜم٤مس,أُم٤م اعمٗمتقٟمقن اعمخذوًمقن هـ يًّٛمقن 

يتحّزن يثٜمل قمٚمٞمف وقمغم ضمٝمقده ويٛمدطمف ووال٤مًمؽ ويًتٖمٗمر ًمف  شاًم٤ٌمسم٤م»يمالُمٜم٤م، يم٤مًمذي يؽمطّمؿ قمغم 

 وإمم اهلل اعمِمتٙمك وطمده، ٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سمف- -قمٚمٞمف-

 [2١١5. 6. 6]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 ِٛلفٕب ِٓ ِربٚالد ٘ضَ األلؾٝ! ۞

 --اهلل اعمًتٕم٤من

 --مهللا قمذًرا وهمٗمًرا 

 --ذا اعمقوقعُمـ ذيمر ااهلل ظمػما ى ضمز

 وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل-

 ،يمؾ اجلٝمد، اشمّمٚمقا سم٤مًمٕمٚمام  واجلٛمٕمٞم٤مت واجل٤مُمٕم٤مت ويمؾ أهؾ اخلػم واًمديـٓ سمد ي٤م إظمقة ُمـ سمذل 

وطمّروقهؿ قمغم اًمٙمالم وإصدار اًمٌٞم٤مٟم٤مت واًمٔمٝمقر ذم اًمٗمْم٤مئٞم٤مت: أىمؾ ر  آؾمتٜمٙم٤مر واًمتخقيػ 

 -واًمتحريض قمغم اجلٝم٤مد سمام أُمٙمـ واًمدومع قمـ هذا اعمًجد اعم٘مدس اعمنمف وهذه احلرُم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م

ٜمحروٝمؿ ومٝمؿ أهؾ إُمر ذم ٞمتّمؾ يمؾ ُمٜم٤م سمٕمٚمام  ودقم٤مة سمٚمده وإىمٚمٞمٛمف وُمٜمٓم٘متف وًميم٤مشمٌقا اًمٕمٚمام ، وًم

 ًم٧م!!د  ٕن ا حلٙمقُم٤مت ظم٤مٟم٧م وٟمٙمّم٧م وسم ؛احل٘مٞم٘م٦م

 --ٛمؾ ؿمٞمئ٤م وشمتحرك سم٠مي وؾمٞمٚم٦م ُمنموقم٦موطمريمقا اًمِمٕمقب ًمتٕم

 --واًمٕمّمٛم٦م سم٤مهلل وطمده

 [2١١5. 6. 2]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 ٝ اٌّضبحضفٛاثل ئصسبي إٌؾبعٜ ئٌ ۞
ْٚزعٛا ايٝ٘ ايهجرل َٔ ايٓقاص٣ ا٭َضٜهإ ست٢ ْبٌ  اإغذز استؿايڄٗ  ٓكِٝعايغ٪اٍ: ط

 ٗ ٖشٜٔ ايغ٪ايٌ:ْضٜز ايتأنز َٔ سهِ ايؾضع ،  ٚع٬ّٖٛ اٱ شلِ َا

 ٌٖ هٛط إٔ ْزخًِٗ اٍ إغذز با٭سش١ٜ؟ :ا٭ٍٚ

 َع٢ٓ ٌٖ ٖٓاى بأؼ ;٢ ايهضاع٢اؾًٛؼ عًٗ  : ٌٖ هٛط إٔ ْؿضم بٌ ايضدٌ ٚطٚدت٘ٞايجاْ

 !َع ايعًِ إٔ ٖشا طبٝع٢ عٓزِٖ ؟إغذزٗ  دًٛعِٗ كتًڀٌٗ 

 اجلقاب:

-- رأجل أظمل اًمٙمريؿ أنف إذا يم٤مٟم٧م فمروومٙمؿ و٤مىم٧م قمـ ُمٙم٤من مظمر ًمالضمتامع ا١مٓ  احلٛمد هلل

ال سم٠مس إن ؿم٤م  وم ؛د إٓ سمّمٕمقسم٦م وشمٙمٚمٗم٦م قمٚمٞمٙمؿ يمٌػمةاًمٙمٗم٤مر وشمٕمريٗمٝمؿ سم٤معؾمالم، ومل دمدوا همػم اعمًج

 اهلل وشمقيّمٚمقا قمغم اهلل، واهلل يًدديمؿ ويقوم٘مٙمؿ-

مل يقضمد دظمقل اًمٙم٤مومر اعمًجد وضمٚمقؾمف ومٞمف ًمٚمح٤مضم٦م يمرؾمقٍل وٟمحقه، أو أؾمػم يرسمط ذم اعمًجد إن 

 وىمد دل قمٚمٞمف إطم٤مدي٨م اعمٕمرووم٦م ًمديٙمؿ- ،ضم٤مئز: ُمٙم٤من ُمٜم٤مؾم٥م ًمف، وٟمحق ذًمؽ

ٌ  واًمٔم٤مهر أنف ٓ ومر. سملم اًمٜم٤ًم  واًمرضم٤مل، وُم٤م  ُمـ اًمٙمٗمر أقمٔمؿ ُمـ احلٞمض ًقن سمف هؿ ُمتٚم

 ، وهل قمٚم٦م أُمره سم٤مٓهمت٤ًمل قمٜمد إؾمالُمف قمٜمد ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ-٤مُمع أن اًمٙم٤مومر ضمٜم٥ٌم ُمٓمٚم٘مً  ؛واجلٜم٤مسم٦م

 ٙمِّمػشمؼّمج وم٤موح وشمُمـ اًمًٕمل ذم حم٤موًم٦م ُمٜمٕمٝمؿ دظمقل اعمًجد ذم طم٤مل سمٕمض اعظمقة وُم٤م ذيمره 

همٓم٤م  ًمٚمرأس وًمق سمِمٙمؾ  ,أُمٙمـإذا ,إقمٓم٤م  اًمٜم٤ًم  وحم٤موًم٦م  ,ًمٌس اًمِمقرشم٤مت ُمثال,زائد قمـ احلد 

رُم٦م أرى أنف ضمٞمد ٓ سم٠مس سمف إن ىمدرشمؿ قمٚمٞمف، ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمنمط، وإٟمام قمغم ؾمٌٞمؾ شمٕمٔمٞمؿ طم --ضمزئل

إًمٞمف وهؿ ىم٤مدُمقن قمغم هذا  ُم٤م دُمتؿ سمّمدد شمٕمريٗمٝمؿ سم٤معؾمالم ودقمقهتؿ,اعمًجد وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ ُمـ اًمٌداي٦م 

اعؾمالم وإدظم٤مل الٞم٦ٌم ذم ىمٚمقاؿ-- ومٝمق إذن ُمٜمدرج ن٧م هذا ذم شمٕمٔمٞمَؿ سمٞمقت اهلل وؿمٕم٤مئره  ,إؾم٤مس

 -- ووم٘مٙمؿ اهلل-قهجلقاز دظمقلؿ اعمًجد ًمٚمٖمرض اًمذي ىمّمدمت ٤مًمٙمـ ٓ أراه ذـمً  ؛إصؾ

-- ٙمؿ، ويت٘مٌؾ ُمٜم٤م وُمٜمٙمؿ ص٤مًمح اًمٕمٛمؾٟم٠ًمل اهلل أن يٗمتح قمٚمٞمٙمؿ وأن يًدديمؿ وهيديٙمؿ وهيدي سم

 -مُملم

 [تهٌُٝ إؾاصن١]

ئع ـمٛمٕمً  شاخلداع»قمٚمٞمف ُمـ ؿم٠من قة اعظمُم٤م ٟمٌّف   ذم اؾمتامًم٦م اًمٜم٤مس!! ٤موشمٖمٞمػم اًمنما

، اًمٜم٤مسيمام ىمد يتقمّهف سمٕمض  ؛-- وًمٞمس هق ُمـ احلٙمٛم٦م وٓ ُمـ اًمتٞمًػمومٝمذا ٓ جيقز وٓ يّمح سمح٤ملٍ 

 وًمٙمـ ُمـ احلٙمٛم٦م ُمثال أيت:

ٟمّم٤مرى ,لم ُمع همػم اعمًٚمٛم ,سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٙمؿ, أن يتٕمٚمؿ اًمداقمٞم٦م ومٜمقن اًمتحّدث ُمع اًمٜم٤مس، وٓ ؾمٞمام

 -,وهمػمهؿ
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-- وًمٞمس ذم إذا صح اًمتٕمٌػم شإطمراج»تخّٚمص ُمـ إؾمئٚم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ٟمقع وُمـ ذًمؽ أن يتٕمٚمؿ يمٞمػ ي

 ديٜمٜم٤م وهلل احلٛمد طمرج وٓ ومٞمف ر  حمرج ُمٕم٤مذ اهلل، وٓ ر  ٟمًتحٞمل ُمٜمف-

ًمف ومتٜم٦م وًمٙمـ اعم٘مّمقد أنف ىمد يتحرج اًمداقمٞم٦م أطمٞم٤مٟم٤م ُمـ سمٕمض إؾمئٚم٦م وخي٤مف أن اعمدقمق  ىمد  ّمؾ 

طم٦ٍم قمغم أؾمئٚمتف، يمام ضسمتؿ ُمثال سمٛمً ٠مخ٦م اًمتٕمدد، إن أخ٘مٞم٧م قمٚمٞمف شمٚمؽ اعم٤ًمئؾ، أو إن هق أضم٤مسمف سمٍما

 ة واعمٕم٤مُمالت وهمػمه٤م-أ ويمثػم ُمـ ُم٤ًمئؾ اعمر

طم٦م-  ومٗمل ُمثؾ هذه احل٤مٓت إُم٤م أن خيت٤مر اًمداقمٞم٦م أن جيٞم٥م سمام هق اًمقاىمع ذم ديٜمٜم٤م سمٙمؾ سا

إن هذه  :اًم٤ًمئؾ إمم ر  مظمر أهؿ وأومم، أو ي٘مقل ًمفسم٠من يٍمف  ؛و أن يتخٚمص ُمـ اجلقابأ

اعم٠ًمخ٦م يٜمٌٖمل أن ٟمتحدث ومٞمٝم٤م ذم وىم٧م ٓطمؼ، ونت٤مج إمم ذح أيمثر وومرص٦م أظمرى، واًمٙمالم ومٞمٝم٤م ومٞمف 

- -عمًٚمٛملم قمٚمٞمٝمؿ ٟمقٌع ُمـ اًمتِمقيفر  ُمـ اًمدىم٦م، وىمد اقمؽماه٤م سم٥ًٌم إهقا  وسم٥ًٌم شمٕمّم٥م همػم ا

 -اًمخ

فمٜمل أنف يٜم٤مؾم٥م اًمٙمثػميـ، وهق أن ي٘مقل اًمداقمٞم٦م اعمجٞم٥م قمـ وهذا ٟمٛمقذج ضمقاب ُمتقؾمط ذم 

 ُم٠ًمخ٦م اًمتٕمدد:

أىمره٤م ديـ اعؾمالم وأضم٤مزه٤م، سمٛمٕمٜمك أنف  ,اعمٌدأ,ٕمدد اًمزوضم٤مت ُم٠ًمخ٦م ُمـ طمٞم٨م إصؾ ُم٠ًمخ٦م شم

 --ف ووع ل٤م ذوـًم٤م ووقاسمط ومداسًم٤مأضم٤مز ًمٚمرضمؾ اًم٘م٤مدر أن يتزوج سم٠ميمثر ُمـ اُمرأة، وًمٙمٜم

 

 [اَضأ٠، ٚشلا بٓت; ؾٌٗ ٖٞ قضّ عًٝ٘؟ ع٪اٍ آخض: تظٚز صدٌ]

إذا يم٤من اًمرضمؾ ىمد دظمؾ سم٠مُمٝم٤م،  ,زوج أُمٝم٤م, ؾم١ماًمؽ هل حمرٌم ًمٚمرضمؾ اعمذيمقر اًمٌٜم٧م اعمذيمقرة ذم

 -,قم٘مد قمٚمٞمٝم٤م ودظمؾ ا٤م، ُمش قم٤مىمد وم٘مطيٕمٜمل ,

 اًمرسمٞم٦ٌم- :, ًم٤ًمن اًمنمع أجْم٤موذم,وهذه شمًّٛمك ذم اًمٚمٖم٦م 

     ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ ژ : ذم ؾمٞم٤م. ذيمر اعمح٤مرم ُمـ اًمٜم٤ًم وومٞمٝم٤م ىمقًمف 

 -[21اًمٜم٤ًم : ] ژ ہ ۀ ۀ     ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ومٝمذه ٟمٙم٤مطمٝم٤م حمّرم قمغم زوج أُمٝم٤م طمرُم٦م أبدي٦م، وهل حمرم ًمف-

 --ٟمٕمؿ ،ومٝمل إذن رسمٞم٦ٌم

، وإٟمام هذا ي٘مقًمقن قمٜمف: اومٝمق قمٜمد أيمثر اًمٕمٚمام  ًمٞم٧ًم ىمٞمدً  ژ ڳ ڳ ڳ ژوأُم٤م ىمقًمف شمٕم٤ممم: 

 قمغم ُم٤م هق اًمٖم٤مًم٥م ومل ُيَرْد سمف اًمت٘مٞمٞمد- ٤مٚمٌٞم٤من ضمريً ظمرج خمرج اًمٖم٤مًم٥م، يٕمٜمل هق وصػ ضم٤م  ًم

ـَ ذم درضم٦م واطمدة! ًمٙمـ اًمٗم٘مٝم٤م    سمّٞمٜمقا أن اعمح٤مرم ًمٚمرضمؾ ًمً
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 ظم٧م ُمـ اًمرو٤مقم٦م أو اًمرسمٞم٦ٌم وٟمحقه٤م-إم ُمثال ذم اًم٘مقة يمٛمحرُمٞم٦م إومٚمٞم٧ًم حمرُمٞم٦م 

ٌّٝمقن إمم آطمتٞم٤مط ذم اخلٚمٓم٦م ُمع اعمح٤مرم إوٕمػ ذم اعمحرُمٞم٦م، ٓ ؾمٞمام ُمع وم٤ًمد اًمزُم٤من  وًمذًمؽ يٜم

 ووٕمػ اعيامن-

-- وًمٙمـ ٙم٤ممومال سم٠مس إذن أن يرى ُمٜمٝم٤م ُم٤م يرى اًمرضمؾ ُمـ حم٤مرُمف ُمـ اًمٜم٤ًم ، وهمػم ذًمؽ ُمـ إطم

وٟمحقه٤م، وظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م وٞمٚم٦ًم، وظم٤مص٦م إذا يم٤مٟم٧م هـ ي٘مؾ   ت٤مط أيمثر ذم ؿم٠من اخلٚمقة واًمًٗمر

 اقمتٜم٤مؤه٤م سم٤معمحرُمٞم٦م واًمٕمٗم٦م وٟمحق ذًمؽ-
 

 [2١١5. 6. 22ِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: ]يُمت٧ٌم هذه اعم
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 حٛاٌة ػٍٝ صإاي فمٟٙ ث١ٓ ػٚح١ٓ ِزشبؽ١ّٓ ۞

 إظم٧م اًمٙمريٛم٦م:

وم٤مُٕمر يمام ىم٤مل ًمؽ  ؛٤م٤م، يٕمٜمل ًمٞمس ديٜمً اح٤مل متٚمٞمٙمً  أقمٓم٤مكِ  ,٤مؾم٤مسم٘مً ,: إذا يم٤من زوضمؽ إول ؾم١ماًمِؽ 

 : سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمؽ أن٧م ذُمتؽ سمريئ٦م-اعظمقة

 --أو همػم ذًمؽ، -- هذا هٙمـوأن٧م ٟمًٞم٧ِم  ,ٚمٗم٦مؾُم ,ًمٙمـ ىمد يٙمقن هق أقمٓم٤مك اح٤مل قمغم وضمف اًمديـ 

 ؛وهق( إمم ىم٤مٍض ُمًٚمؿ  ٙمؿ سمٞمٜمٙمام )أن٧ِم   يٓم٤مًمٌؽ سم٤مح٤مل وم٤محلؾ هق أن شمٚمج وسمٜم٤م  قمٚمٞمف وم٢مذا يم٤من هق أن

ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمديـ وطمّٙمامه سمٞمٜمٙمام، ٕن هذه ُم٠ًمخ٦م يٜمٔمر ومٞمٝم٤م اًم٘مْم٤م ، وٓ  ٤موم٤مٟمٔمرا ذم سمٚمديمام إٟم٤ًمٟمً 

 --- اًمخ٤ٌمشم٤مت اعمقصٚم٦م إمم ُمٕمروم٦م احل٘مق.ُمٌٜمٞم٦م قمغم اًمٌٞمٜم٤مت واعصم ُنّؾ سم٤مًمٗمتقى، ٕهن٤م

 --اًم٘م٤ميض سمٞمٜمٙمام صٚمًح٤م، واًمّمٚمح ظمػموىمد يّمٚمح 

 اضمديدً  ٤م: ومٜمٕمؿ، ذم اًمنميٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م أن اعمرأة )اعمٓمّٚم٘م٦م( إذا شمزوضم٧م زوضًم سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٚم١ًمال اًمث٤م 

 ؾم٘مط طم٘مٝم٤م ذم طمْم٤مٟم٦م اًمٓمٗمؾ، يٕمٜمل أهن٤م شمٗم٘مد طم٘مٝم٤م-

قمروم٧م هذه اعم٠ًمخ٦م،  ًـ سمٙمام أن شمرضمٕم٤م إمم ىم٤مٍض ُمًٚمؿ أجْم٤م ًمٞمٜمٔمر ذم اعم٠ًمخ٦م  وًمٙمـ سمٕمد أن

وم٢من اًم٘م٤ميض يٜمٔمر ذم  ؛ذم يمت٥م اًمٗم٘مف، وظم٤مص٦م قمٜمد اًمتٜم٤مزعويٕملّم ؿمخّم٤م ًمٚمحْم٤مٟم٦م طم٥ًم اعم٘مرر 

ؾ وشمرسمٞمتف اًم٘مْمٞم٦م: يٕمرف أىم٤مرب اًمٓمٗمؾ ويٜمٔمر ومٞمام  ٘مؼ ُمّمٚمحت٦م، ٕن احلْم٤مٟم٦م ُمٌٜم٤مه٤م قمغم اًمٜمٔمر ًمٚمٓمٗم

 ٕىمرب -- وىمد يٙمقن ذم إب ُم٤مٟمٌع يٛمٜمٕمف ُمـ طمؼ احلْم٤مٟم٦م ومٞمٕمٓمٞمٝم٤م اًم٘م٤ميضومْمؾ طِمْجر ًمفأ واظمتٞم٤مر

 -- اًمخ اًمؽمشمٞم٤ٌمت اًمٗم٘مٝمٞم٦م-حمرم ًمٚمٓمٗمؾ ُمـ ضمٝم٦م أُمف

٧م ُم٤م داُمأن شم٠مظمذي ـمٗمٚمؽ سمٜم٤م  قمغم اًم٘م٤مٟمقن اًمٖمريب،  آ جيقز ًمؽ أبدً  وهمٜمّل قمـ اًمت٠ميمٞمد أنِؽ 

 اًمنميٕم٦م اعؾمالُمٞم٦م شم٘مقل سمخالومف-

سم٘مْم٤م  ذيٕم٦م  -- ومٝمذا وم٤مصؾ سملم اعيامن واًمٙمٗمر، وم٤مٟمتٌٝمل واريِض واًمتح٤ميمؿ ًمنميٕم٦م اهللإٟمام احلٙمؿ 

 --واهلل أقمٚمؿ ،٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم، وشمقيمكم قمغم اهلل-- واهلل يٗمتح قمٚمٞمؽاهلل، واقمٚمٛمل أن اخلػم يمٚمف ذم ـم

ًم ًمٜم٤م وأطمقا  ٙمؿ-ٟم٠ًمل اهلل ًمِؽ وًمزوضمؽ اًمتقومٞمؼ ًمٓم٤مقم٦م اهلل، وٟم٠ًمل اهلل أن يًدديمؿ ويّمٚمح أطمقا

 [2١١5. 5. 2]يُمت٥م هذا اجلقاب سمت٤مريخ: 
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 فٟ صٌٚخ ٔؾ١غ٠خ.. ١ٌش ٔؾغا ِج١ٕب شِؾغف ئصالِٟ»فزد  ۞

ُٶا شَقضف إع٬َٞ»تعًٝكا ع٢ً َٔ اعتدل ؾتض ]  [ٗ عٛصٜا: ْقضٶا عٛٝ

 !!-ٟمٍم قمٔمٞمؿ-أن ي٘م٤مل أنف -- ًمٙمـ يمقٟمف ظمؼًما ُمٗمرطًم٤م هٙمـي٤م أظمل-- هذا ًمٞمس ٟمٍما قمٔمٞمام، 

  قمٚمٞمٜم٤م هذه إؿمٞم٤م ؟!لذه اًمدرضم٦م متٌم

 --أصٚمح اهلل طم٤مًمٜم٤م وأطمقاًمٙمؿ وأطمقال اعمًٚمٛملم

سمف ومهللا   -ا ؿمٙم٤مًمف، مهللا دُّمرهؿ شمدُمػمً أقمٚمٞمؽ سم٤مًمٓمقاهمٞم٧م: سمِّم٤مر وأطمزا

 -- مُملم-مهللا ظمذهؿ أظمذ قمزيز ُم٘متدر ي٤م ضم٤ٌمر

 ي٤م ظم٤ًمرة قمغم اعمث٘مٗملم واهلل!!

ًمقن ٕقمدا  اهلل  اهن٤مرً  ًمديـ اهلل ًمٞماًل شم٘مر أهنؿ ـمقاهمٞم٧م يمٗمرة ُمرشمدون حم٤مرسمقن  دُم٧مُم٤م  --ي٤م أظمل ُمقا

ًرا لؿ سمٗمتح سمٜمؽ -- ومٙمٞمػ شمٕمتؼم ىمُمتٝمؿ وًمديٜمٝمؿ، وأنؽ ىمد ٟمٗمْم٧م يديؽ ُمٜمٝمؿ ُمـ زُم٤منظم٤مئٜمقن ٕ را

 ؟--ا إؾمالُمل ٟمًٍم 

أُم٤م اؾمتٓمٕم٧م أن شمًتققم٥م أن ه١مٓ  ٓ يْمػمهؿ ذًمؽ ذم ر ، سمؾ سم٤مًمٕمٙمس هق ي٘مّقي ضم٤مٟمٌٝمؿ 

 --ل قمٛمٚمٞم٦م وحؽ قمغم اًمذىمقن، وؾمٞم٤مؾم٦ميٕمٜمل ه ويًتجٚم٥م لؿ اعمٖمٗمٚملم ُمـ اعمًٚمٛملم!

 --ذم اًمقىم٧م اًمْم٤مئع، وًمـ شمٗمٞمده ؿمٞمئ٤مًمٙمٜمٝم٤م ضم٤م ت 

-- ويقم اهنٞم٤مر اًمٜمٔم٤مم ٦ٌم ًمٜم٤م ُم٤م سمٕمد سمِّم٤مر إن ؿم٤م  اهللًم٘مد اٟمتٝمك سمِّم٤مر ظمالص!! اعم٠ًمخ٦م أن سم٤مًمٜمً

 أن ًمميت!واٟمٗمالت إُمقر ذم ؾمقري٤م ىمري٤ٌم إن ؿم٤م  اهلل ُم٤م هق دورٟم٤م ويمٞمػ يٜمٌٖمل أن ٟمًتٕمد ُمـ 

 --ا ث٘مػ أن يًٛمل ُمثؾ هذا إُمر ٟمًٍم احل٤مصؾ ي٤م أظمل، ٓ يٜمٌٖمل عم

أخٛمجرد أن دمد أن٧م وهمػمك  ؛وهق خيدم ؾمٞم٤مؾم٦م اًمٓم٤مهمقت قمدو اهللًمٚمٛمًٚمٛملم  ا يمٞمػ يٙمقن ٟمًٍم 

 --قن عمحذور اًمرسم٤م، يٙمقن هذا ٟمًٍما ومٚمقؾمٙمؿ وٓ شمتٕمرو فشمْمٕمقن ومٞم ٤مإؾمالُمٞمً  ٤ماعمًٚمٛملم سمٜمٙمً 

-- ـمٞم٥م، وًمٙمـ قمغم أجدي ه١مٓ  اًمٙمٗمرة ًمٙمؿ، ٟمٕمؿ اًمٜمٕمٛم٦م اًمتل أضمراه٤م اهلل امحدوا اهلل قمغم هذه

 -ا ًمٞم٧ًم ٟمًٍم 

 --ُمث٘مٗملموأن ٟمٙمقن  اًمٜمٍم يمٚمٛم٦م يمٌػمة ي٤م أظمل إذا أردٟم٤م أن ٟمٕمرف ًمٚمٙمٚمامت ُم١ًموًمٞم٦م ووزٟم٤م وأُم٤مٟم٦م

 --ًمألُم٤مم ًمألُم٦م اعؾمالُمٞم٦م وًمإلؾمالماًمٜمٍم هق ظمٓمقة 

 --ر وأقمدا  اًمديـًمٜم٤مس واٟمدطم٤مر ًمٚمٙمٗماًمٜمٍم هق ومتح ذم ىمٚمقب ا

٧ٌّم اىمتّم٤مدهؿ ودوًمتٝمؿ، طمتك وإن  ,زقمٛمقا ,أُم٤م سمٜمؽ إؾمالُمل  خيدم ُمّم٤محلٝمؿ اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ويث
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 ,ٝم٤مد ـمٌٕم٤م يمام شمٕمرفوأيمثرهؿ ىم٤مقمدون قمـ اًمٚمح٤م. سم٘م٤مومٚم٦م اًمدقمقة واجل,اؾمتٗم٤مد ُمٜمٝمؿ اعمًٚمٛمقن 

ُؿ قمغم ذًمؽ؟!ا اؾمتٗم٤مداٍت ؿمخّمٞم٦ًم، ومٙمٞمػ ٟمًّٛمٞمف ٟمًٍم  ًِ  ، وٟم٘م

 -- هل ًمٕم٥م احلٙم٤مي٦م؟!اواهلل ٓ ٟمًٛمح سمذًمؽ أبدً 

قمٜمٝمؿ، وهذا  رهماًم  ٤مإؾمالُمٞمً  ٤ماحلٛمد هلل، هذا ضمٞمد ورمح٦م ُمـ اهلل شمٕم٤ممم أهنؿ اومتتحقا سمٜمٙمً  :ٟمحـ ٟم٘مقل

أؾُمُف يٚمتزم سم٤مًمٗم٘مف اعؾمالُمل ور,ٕمٚمٝمؿ يْمٓمرون ٓومتت٤مح سمٜمؽ إؾمالُمل يمٚمف ُمـ ُمٙمر اهلل اؿ، أن ضم

دوا سمف وضمف اهلل وٓ ٟمٍم اًمديـ، وأهنؿ وًمٙمـ ٟمحـ ٟمٕمرف أهنؿ مل يري ،,وأؾم٤مؾمف قمدم اًمتٕم٤مُمؾ سم٤مًمرسم٤م

يمٗمرة ىمٌٚمف وسمٕمده، وأهنؿ إٟمام أرادوا سمف حم٤موًم٦م شمثٌٞم٧م قمروؿمٝمؿ وظمدُم٦م ري٤مؾمتٝمؿ وطمٗمٔمٝم٤م، وُمّد قمٛمر 

 ؾمٚمٓم٤مهنؿ، واًمْمحؽ قمغم اعمًٚمٛملم اًمًٌٓم٤م  وسمٕمض اعمث٘مٗملم-!

 ومام أبٕمده! ؛وأُم٤م أن ٟمٕمتؼمه ٟمًٍما  --د اهلل قمغم هذا، هذه ُم٠ًمخ٦م صحٞمح٦مومٙمقٟمٜم٤م ٟمحٛم

وُم٤م أدًّمف قمغم اًمًٓمحٞم٦م واًمًذاضم٦م، وؾم٤محمٜمل ي٤م أظمل اًمٙمالم ًمٞمس سم٤مًميورة ًمؽ، وًمٙمـ ٓ سمد أن 

 ٟم٘مقًمف عمـ ي٘مرأون-

 واهلل اعمًتٕم٤من وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سمف-

 [2١١5. 5. 4]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 شاٌضٍفٟ فغ٠ض»اٌغص اٌرض٠ض ػٍٝ  ۞

 تقُن واطمُد!ٗمْ ٛمَ اشمٕمددِت إؾمام  واًم

 ٟمٗمس إؾمٚمقب وٟمٗمس إومٙم٤مر اًمٗم٤مؾمدة اًمٙم٤مؾمدة! ؛قنٗمُ وٓ خَيْ 

اًمٕمٚمامٟمٞملم اًمزٟم٤مدىم٦م  ًٜمقن هذه وٓ ن٤مول اًمتٔم٤مهر سمحًـ اخلٚمؼ، ومٝمٜم٤مك اًمٙمثػم ُمـ إُمريٙم٤من و

 أضمقد ُمٜمؽ-! شإظمال.»

ومقاهلل ًمـ يزيدٟم٤م ومٞمؽ وذم أُمث٤مًمؽ إٓ سمّمػمة  ،ومٛمٝمام طم٤موًم٧م ؛ودع قمٜمؽ اًمٜمٗم٤م. سم٤مًمدقم٤م  واًمتٚمٓمػ

 جٙمؿ وومٝمقُمٙمؿ-سمٗم٤ًمد ُمٜمٝم

ٌّٓملم، ُمٝمام  ؛ي٤م أهؾ اًمٗمتٜم٦م اقمٚمٛمقا أنٙمؿ ًمًتؿ قمٜمدٟم٤م إٓ جمٛمققم٦م ُمـ اعمخّذًملم واعمرضمٗملم واعمث

ن٤م صٗم٤مشمٙمؿ وظمالضم٤مت  ٠ٌّمن٤م اهلل ُمـ أظم٤ٌمريمؿ، وىمرأ أفمٝمرشمؿ اًمٚمٓمػ واجلدال سم٤مًمٕمٚمؿ، ىمد قمرومٜم٤ميمؿ وىمد ٟم

ٌَحقث ٟمٗمقؾمٙمؿ أجْم٤م ذم ؾمقرة قمّرشمٙمؿ وشمريمتٙمؿ متِمقن ًم٘مد ومْمحتٙمؿ و -سمرا ة اعم٘مِم٘مِم٦م اًمٗم٤موح٦م اًم

 ِمٕمرون! مِه ًمق شمِمٕمرون!شموؾمقا شمٙمؿ ُمٙمِمقوم٦م ًمق 

ر وٓ جم٤مدًم٦م، وًمـ ٟمامريؽ أىمقل ًمؽ وُٕمث٤مًمؽ ً   ,إن ُم٤مريٜم٤مك,: ًمٞمس سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمؽ يمثػم طمقا إٓ ُمرا

، وإٓ طمٞم٨م ُيريٜم٤م اهلُل سمٛمٜمّف ويمرُمف وومتحف أنف جي٥م اًمتّمّدي ًمٙمؿ وًمِمٌٝمٙمؿ وىمٝمره٤م ودطمره٤م، ا فم٤مهرً 

وًمٜمٙمِمػ ًمٚمٛمًٚمٛملم قمقاريمؿ سم٢مذن  ، [١1اًمتقسم٦م: ] ژ  پپ پ ٻ ٻ ٻ ژومذًمؽ ضمٝم٤مٌد: 

 اهلل-

 وذم همػم ذًمؽ ًمـ ٟم٘مقل ًمٙمؿ إٓ:

 -[اعها ] ژ ەئ ەئ  ائ ائ ى   ى ې ې ې  ې ۉ ۉ ژ

 -[هقد] ژ ک   ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ     ڌ ڌ ڍ ڍ ژ

 -[اًمِمٕمرا ] ژ ڃ ڄ ڄ  ڄ  ڄ ژ

 [احل٩م] ژ  ڻ ں ں               ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ      ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ژ

 [-ؾم٠ٌم] ژ گ   گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ  ژ ژ

 -[ـمف] ژ  يت ىت مت خت حت جت يب ىب  خبمب حب جب يئ ژ

 -[اعمٜم٤موم٘مقن] ژ ڱ ڱ   ڱ   ڳ  ڳ ڳ ڳ   گ گ ژ
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قمٜمدهؿ أن اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل هق نريؿ ضمٝم٤مد  ,قم٤موم٤مٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ أهي٤م اًم٘مرا  اًمٙمرام,ه١مٓ  اعمٗمتقٟمقن 

ذم اًمٕمرا.، وطمرُم٦م ضمٝم٤مد اًمٞمٝمقد ذم ومٚمًٓملم اعمٖمتّم٦ٌم  شأُمريٙم٤م»ر إصكم اًمٕمدو اًمّم٤مئؾ اًمّمٚمٞمٌل اًمٙم٤موم

ٍل ٕوئلؽ  ,ظمّٚمّمٝم٤م اهلل ُمـ رضمًٝمؿ, واًمقىمقف ُمع يمؾ ـم٤مهمقت وؾمٚمٓم٤من ُمتزٟمد. أو ُمٜم٤مومؼ ُمقا

رً  ٤موقمٚمٜمً  اوضمٝم٤مرً  ا إقمدا  ًه   ، واعمٜم٤مومح٦م قمٜمٝمؿ سمٙمؾ ُم٤م أوشمقا ُمـ ؾمٌٞمؾ!اوإها

 قن قمٜمف ويريدون-هذه هل أصقل اعمٜمٝم٩م اًمًٚمٗمل اًمذي يتٙمٚمٛم

 --ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اخلذٓن

 مهللا ٓ دمٕمٚمٜم٤م ُمثٚمٝمؿ، مهللا إٟم٤م ٟمٕمقذ سمؽ ُمـ ؾمق  طم٤ملؿ-

 [2١١5. 5. 6]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 األفغبْ ال ٠غفْٛ ثزض١ٔش اٌمغآْ ۞

 ؟ح٤مذا وم٘مط اًمِمٕم٥م إومٖم٤م  هق اًمذي ه٥م ًمٜمٍمة اًم٘مرمن

 ٟمٕمؿ إظمقيت--

 -- سمخالف اًمِمٕمقب اًمتل أخٗم٧م اًمذًم٦م!تل دمري ذم دُم٤م  إومٖم٤مناًمٕمزة اًمعضم٤مسم٦م سم٤ًٌمـم٦م: ا

وم٤مًمِمٕم٥م إومٖم٤م  وىمري٥م ُمٜمف اًمِمٕم٥م اًم٤ٌميمًت٤م   ؛ه اعضم٤مسم٦م ومٞمٝم٤م اًمٙمثػم ُمـ اًمّمقابهذ

ًمٚم٘مرمن وؿمٕم٤مئر اًمديـ اًمتل  ُمـ أيمثر اًمِمٕمقب اعؾمالُمٞم٦م قم٤مـمٗم٦م إؾمالُمٞم٦م وشمٕمٔمٞماًم  واًم٤ٌمٟمٖمالديٌم

أؾمام  اهلل وذيمره، وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ُمـ اًمِمٕم٤مئر اًمٕمٔمٞمٛم٦م، وهذا  ،يٕمرومقهن٤م: اعمّمحػ، اًمٙمٕم٦ٌم، واًمٜمٌل 

ُمـ ُمٜم٦ّم اهلل وًمٓمٗمف اؿ رهمؿ قمجٛمتٝمؿ ويمقهنؿ إٟمام يٗمٝمٛمقن اًم٘مرمن سمقاؾمٓم٦م اًمؽماضمؿ ذم اًمٖم٤مًم٥م، سمخالومٜم٤م 

-- وًمٙمـ ًمألؾمػ اًم٘مٚمقب ُمّٞمت٦م ُمًتٛمرئ٦م ًمٚمذًم٦م واًمتحريػ اًمٕمرب أهؾ اًمٚمٖم٦م واًمٚم٤ًمن اًم٘مرم ٟمحـ 

 ؾمتٙم٤مٟم٦م إٓ ُم٤م رطمؿ ريب-!واًمت٠مويؾ اًمٗم٤مؾمد وآ

إهن٤م ُمزي٦م ـمٞم٦ٌم ذم شمٚمؽ اًمِمٕمقب، ُمع سم٘مٞم٦م قمزة وٟمخقة مل شمٗمًده٤م يمثػما صم٘م٤موم٤مت اًمٕمٍم ومل متّٞمٕمٝم٤م 

 اًمٕمقعم٦م-

 --وذم يمؾ ؿمٕمقسمٜم٤م ظمػٌم إن ؿم٤م  اهلل

ًمٜم٤م ويٚمٝمٛمٜم٤م رؿمدٟم٤م وي٠مظمذ سم٠مجديٜم٤م ًمٚمٕمزة واًمٙمراُم٦م واحلري٦م واًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع  ٟم٠ًمل اهلل أن يّمٚمح أطمقا

 ٤مًمح-واًمٕمٛمؾ اًمّم

ًمٜم٤م ح٤مذا يم٤من إومٖم٤من أهؾ اجلٝم٤مد وحمٞمل ؿمٕمػمة اجلٝم٤مد ذم  إن هذا احلدث يّمٚمح أن يٙمقن شمٗمٝمٞماًم 

 قمٍمٟم٤م احل٤مض!!

 [2١١5. 5. ٧1]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 لق١خ اٌزغجث ثبٌغأٞ ۞

 و٤مع اًمٕمالج قمٜمدي هق: إظمذ سم٠مؾم٤ٌمب الداي٦م-، وطمٞمقي سم٤مًمٗمٕمؾ ذه اًم٘مْمٞم٦مه ذم٨م احلدي

ًٓ ُمٜمٝم٤م ب اوأؾم٤ٌم شمذيمرة ذم طمٙمٛم٦م »ذم ُم٘م٤مزم  ,فه٤م يتٕمٚمؼ سمٛم٤ًمئؾ اخلال,لداي٦م يمثػمة: ذيمرت أصق

 -شآظمتالف

 ًٓ  ,وهق ضمٞمد وُمٝمؿ ووم٘مف صحٞمح عمـ ومتح اهلل قمٚمٞمف,ُمـ رأجل أن اًمٙمالم ٟمٔمري٤م ذم هذه اعم٠ًمخ٦م  :أو

,واعمِم٤ميخ واعمٕمّٚمٛمقن   واًمدقم٤مة واًمذي ي٘مقم سمٕمٛمٚمٞم٦م اًمؽمسمٞم٦م هٜم٤م هؿ اًمٕمٚمام، ئمؾ يٗمت٘مر إمم اًمؽمسمٞم٦م

 ذم اعمدارس واعمٕم٤مهد واجل٤مُمٕم٤مت واعمح٤مض وذم يمؾ جمٚمس قمٚمٍؿ وُمٜمتدى شمرسمٞم٦م- ,اعمدرؾمقن

ٌّٕم٦م ٓ سمد  أؾم٤ٌمب »ح ُمتٙم٤مُمؾ ذم هذه اعم٠ًمخ٦م: ُم٠ًمخ٦م ٗم٘مٍف صحٞمسملذه اًمٓمٌ٘م٦م ذم أُمتٜم٤م أن شمٙمقن ُمِم

 وأؾم٤ٌمب اًمقىم٤مي٦م ُمـ آٟمحراف واًمِمٓمط سمٙمؾ أنقاقمف- ،شالداي٦م

د هذه اًمٓمٌ٘م٦م اعمذيمقرة، وأن يتقاصقا سمف سمد أن ي ٓ ٜمتنم هذا اًمٕمٚمؿ اذه اعم٠ًمخ٦م ويٜمْم٩م سملم أومرا

 ويتٕم٤موٟمقا قمٚمٞمف ويتدارؾمقه ويٙمقن ومٞمٝمؿ ولؿ يم٤مًمٜم٤مر ذم احلجر أو يم٤مح٤م  ذم همّمـ اًمِمجر-!

 ومٚمـ شمٙمقن هٜم٤مك وم٤مئدة شمذيمر قمغم اعمًتقى آضمتامقمل- ؛سمدون ذًمؽ

د ُمـ ؾمتٙمقن آؾمتٗم٤م ف يٙمت٥م اهلل لؿ اًمتقومٞمؼ، سمٛمحض ُمٜم وهٜم٤مك هـ هٜم٤مدة ُم٘متٍمة قمغم أومرا

ذم اعمتٕمّٚمٛملم واًم٘مرا   ٤م-- وؾمٞمٙمقن آٟمحراف وم٤مؿمٞمً ؾ ظمػم ومٛمـ ُمٜمّف ويمرُمف قمغم يمؾ طم٤مل، ويمويمرُمف 

واعمتديٞمٜملم هٜم٤م وهٜم٤مك، وؾمٜمٔمؾ ٟمتٙمٚمؿ دائام قمـ اًمٖمٚمّق ُمـ ضمٝم٦م، وقمـ اًمتٗمريط ُمـ أظمرى، وقمـ اًمتٛمٞمٞمع 

ط اعمًت٘مٞمؿ- واعمٛمٞمٕملم ُمـ صم٤مًمث٦م، وقمـ ؾم٤مئر ع اًمٜمُٙمقب قمـ اًمٍما  أنقا

صحٞمح أن اًمٕمٚمام  اًمٜم٤مصحلم اًمّم٤محللم اعمخٚمّملم أهؾ أظمرة ي٘مقُمقن سمجٝمقدهؿ ذم ذًمؽ، وذم 

يمؾ ٟم٤مطمٞم٦م ُمٜمٝمؿ ىم٤مئؿ هلل سمحج٦م وهلل احلٛمد، وُمـ شمرسّمك قمغم ه١مٓ  اعمِم٤ميخ وص٤مطم٥م أُمث٤مل ه١مٓ  

 ، وًمٙمـ اجلٝمقد اًمٗمردي٦م دائام شمٔمؾ ىم٤مسة-ومٝمق قمغم ـمريؼ إظمذ سم٠مؾم٤ٌمب الداي٦م إن ؿم٤م  اهلل ؛اًمٕمٚمام 

ٕمٛمٚمٞم٦م اًمؽمسمقي٦م وشم٘مقم ُمـ أضمؾ ذًمؽ وٕنف ٓ دوًم٦م ًمإلؾمالم قمغم احل٘مٞم٘م٦م أن سمحٞم٨م شمتٌٜمّك هذه اًم

ًمٚمٛمدارس اًمٕمٚمٛمٞم٦م وًمٚمدقم٤مة ذم يمؾ ٓ سمد وم٢مٟمف  ؛ص هلل شمٕم٤ممم وٟمّمح ًمألُم٦م وأضمٞم٤مل٤م٦م وإظمالٟمقمٚمٞمٝم٤م سم٠مُم٤م

ل٤م اخلٓمط قمغم  يٙمقن لؿ اضمتامع واهتامم اذه اعم٠ًمخ٦م ويرؾمٛمقا إىمٚمٞمؿ وجمتٛمع وٟم٤مطمٞم٦م ُمـ أرض أُمتٜم٤م أن 

 واهلل أقمٚمؿ- ،اًمٜمحق اًمذي ذيمرشمف

 [2١١5. 5. ٧1]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 شٌٛوبٔذ ٌٟ صػٛح ِضزخبثخ ٌؾغفزٙب ٌإلِبَ»ِؼٕٝ لٛي اٌضٍف:  ۞

اًمًٚمػ واًمٕمٚمام اًمتل ُنٙمك قمـ ٘مقًم٦م هذه اعمإن 
(1)

 يز  اًمٙمثػمون ومٝمٛمٝم٤م- 

سمٕمد وامن أن ٟمٙمقن  ؛ُمٕمٜم٤مه٤م أوٓ شٜم٤م دقمقة ُمًتج٤مسم٦م جلٕمٚمٜم٤مه٤م ًمإلُم٤ممًمق يم٤مٟم٧م ًم»ٜمك ىمقلؿ: ٕن ُمٕم

ًمٜم٤م دقمقة »يذيمروه ٕنف داظمؾ وٛمٜم٤ًم ذم ىمقًمف ٟمحـ ٟم٤مضملم قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم وم٤مئزيـ ُمٗمٚمحلم، وهذا مل 

- ٕهنؿ ٓ يٙمقٟمقن يمذًمؽ ذم طمٙمؿ اًمٕم٤مدة إٓ إذا يم٤مٟمقا هـ  شُمًتج٤مسم٦م  وٟمجقا

 ر  أهي٤م اعٟم٤ًمن ٟمٗمًؽ ٟمٗمًؽ-! أوللذا  

 : ي٘م٤مل ُم٤م هل اًمدقمقة اًمتل ؾمٞمدقمقن ا٤م ًمإلُم٤مم إذا ومرض أهنؿ يم٤مٟم٧م لؿ دقمقة ُمًتج٤مسم٦م؟وصم٤مٟمٞم٤م

 --َهذا هق اعمختٍم اعمٗمٞمد -واجلقاب واهلل أقمٚمؿ: هل اًمدقمقة ًمف سم٤مًمّمالح-

الح ، صسمف صالح إُم٦م ,احلٙم٤مم,وذًمؽ ٕهنؿ ُمـ وم٘مٝمٝمؿ يم٤مٟمقا يٕمٚمٛمقن أن صالح إئٛم٦م 

 -اعمًٚمٛملم وٞمٕم٤م، صالح اًمِمٕمقب

 -يٗم٘مٝمقن أن اًمٜم٤مس قمغم ديـ ُمٚمقيمٝم٤م ويم٤مٟمقا 

اًمديـ إٓ اعمٚمقكأنف: وهؾ أومًد  ٤مويم٤مٟمقا يٗم٘مٝمقن طم٘مً 
(2)

 -- اًمخ-,إذا ومًدوا, 

ٌْؾ أُمر اًمدٟمٞم٤مويم٤مٟمقا يٗم٘مٝمقن أن اًمًٚمٓم٤من هق ضمٜم٦ٌم ووىم٤مي٦م، وذًمؽ   --ذم أُمر اًمديـ ُمـ ىم

 --ٚمٗمٞم٦م ُمـ اًمٗم٘مف اًمٙمثػموسم٤مجلٛمٚم٦م ومتح٧م هذه اعم٘مقًم٦م اًمً

وريض قمٜمٝمؿ اعُم٤مم اًمٕمدل اًمّم٤مًمح سم٤مٕؾم٤مس، صمؿ  ُمـ وم٘مف هذه اًمٙمٚمٛم٦م أن ي٘م٤مل: ُمرادهؿ  ٤موصم٤مًمثً 

ومٙمذًمؽ اًمدقم٤م  ًمف سم٤مًمّمالح قمغم ُم٤م ىمّدُم٧ُم، وم٢من يم٤من وصؾ إمم درضم٤مت أقمٛمؼ  ا إن يم٤من وم٤مؾم٘م٤م أو وم٤مضمرً 

ُمٜمف أومم  ا ُمـ ذه وأن يًتٌدل سمف ظمػمً  ُمـ ذًمؽ ذم اًمٗم٤ًمد، وم٘مد ي٘م٤مل إن اًمدقم٤م  سم٠من خيّٚمص اهلل اًمٕم٤ٌمد

 -وأطم٥م إمم اهلل-

 وىمد دقم٤م سمف أئٛم٦م ص٤محلقن-- ،هذا همػم ُمًتٌٕمد

وهذا وم٘مٌف صحٞمح ٓ هم٤ٌمر ، ًمٕم٤ٌمس أن يٌّدلؿ اهلل سمخػم ُمٜمٝمؿدقمقا قمغم سمٕمض أئٛم٦م سمٜمل أُمٞم٦م وسمٜمل ا

 --قمٚمٞمف

ؾ اًمًٚمػ وٓ وم٘مٝمٝمؿ، وأُم٤م اًمدقم٤م  ٕئٛم٦م اجلقر واًمٗم٤ًمد سم٤محلٗمظ واًمٜمٍم وٟمحقه ومٝمذا ًمٞمس ُمـ قمٛم

 -اوٓ يٛمٙمـ أن دمده قمٜمدهؿ أبدً 

                                      
 (-4١. 52سمـ قم٤ًميمر )، اٟمٔمر: شم٤مريخ دُمِمؼ ُٟٓم٧ًٌم هذه اًمٕم٤ٌمرة ًما: اًمٗمْمٞمؾ سمـ قمٞم٤مض  (٧)

 (-6. ٧، اٟمٔمر: إقمالم اعمقىمٕملم )شوأطم٤ٌمر ؾمق  وره٤ٌمهن٤م»هذا صدر سمٞم٧م ُمِمٝمقر، ىم٤مًمف: قمٌد اهلل سمـ اعم٤ٌمرك، قمجزه:  (2)
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ىم٤مل فم٤مملٍ وم٘مد أطم٥م أن يٕمَم اهلل سمؾ ىمد صح قمـ سمٕمْمٝمؿ أن ُمـ دقم٤م إمم إُم٤مم ضم٤مئر أو
(1)

-- وهذا 

 فم٤مهر-

وأُم٤م اًمدقم٤م  ًمإلُم٤مم إذا ـمرأ قمٚمٞمف اًمٙمٗمر واًمتٌديؾ ًمٚمنمع سم٤محلٗمظ واًمٜمٍم وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه ومٝمذا ىمد ّسح 

 ٗمر سمّم٤مطمٌف-و٤مقم٦م ُمـ أئٛمتٜم٤م سم٠منف يم

 ٟم٠ًمل اهلل اًمٕمٗمق واًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م-

 -اوأن٤م هٜم٤م إٟمام أؾمتٓمرد ذم وم٘مف اعم٠ًمخ٦م، ومل أىمّمد أطمدً 

الح وجيٕمٚمف إُم٤مًُم٤م أن يّمٚمحف اهلل، أي يرزىمف اًمّم,ًمدقم٤م  ًمإلُم٤مم إٟمام يٙمقن سم٤مًمّمالح وم٤محل٤مصُؾ أن ا

 ، هذا أهؿ ر -,قم٤مدٓ ص٤محل٤ًم

 قن ًمٚمٕم٤مدل اًمّم٤مًمح اعمقوّمؼ اًمٜم٤مس ًمديـ اهلل شمٕم٤ممم-صمؿ اًمدقم٤م  سم٤محلٗمظ واًمٜمٍم وٟمحقمه٤م إٟمام يٙم

 واهلل أقمٚمؿ-

 -- مُملم-ٟم٠ًمل اهلل أن يؼمم لذه إُم٦م أُمر رؿمٍد يٕمّز ومٞمف أهؾ ـم٤مقمتف، ويذّل ومٞمف أهؾ ُمٕمّمٞمتف

 [2١١5. 5. 2١]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 

  

                                      
ُ ُمَ »ضم٤م  قمـ وٚم٦م ُمـ اًمًٚمػ ىمقلؿ:  (٧) ، وَمَ٘مْد َأطَم٥م  َأْن ُيْٕمََم اَّلل 

ٍ
ٌََ٘م٤م  ػ سمـ أؾم٤ٌمط، ، ُٟم٘مؾ هذا قمـ: احلًـ، ويقؾمشـْ َدقَم٤م ًمَِٔم٤ممِلٍ سمِ

 (، وٓ يّمح ُمرومققًم٤م-6264وؾمٗمٞم٤من اًمثقري، اٟمٔمر: ؿمٕم٥م اعيامن )
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 فٟ صنٛع شػٍٟ ثٍربج»اٌغ١ز  ۞

 [نتب ايؾٝخ  شزعًٞ بًشا» تعًٝكا ع٢ً بٝإ فشؿٞ يًؾٝخ]

 هؿ، ويمؾ  قمٚمامئٜم٤م إبرار-قرطمؿ اهلل اًمٕمٚمام  اًمّم٤محللم اًمذيـ ذيمرمت

٤ًٌم ُمـ  وصٚمٞم٧ُم ُمٕمف ηأنٜمل اًمت٘مٞم٧م سم٤مًمِمٞمخ قمكّم  ؿوأبنميم وؾمٛمٕم٧م سمٕمض دروؾمف وظمٓم

سمؾ  ،ومقاهلل إٟمف احلٌٞم٥م اًم٘مري٥م ذو اًمًٞمام اًمّم٤محل٦م واًمقىم٤مر، ٓ ختٓمئف اًم٘مٚمقب وٓ شمٜمٙمره اًمٜمٗمقس ؛ظمٓمٌف

 ٌّف ٕول وهٚم٦م ؤظمر وهٚم٦م-شم٠مخٗمف ون

يمؾ ذًمؽ ُمع اًمٗم٘مف واًمٕمٚمؿ واًمٜمّمح واحلُرىم٦م اًمٔم٤مهرة واًمٕم٤مـمٗم٦م اًم٘مقي٦م اجلّٞم٤مؿم٦م واًمِمج٤مقم٦م 

طم٦م واًم٘مقة ذم احلؼ  -واًمٍما

ٌّتف أن  ηطُمؼ ًمٚمِمٞمخ قمكّم   --ي٘م٤مل ومٞمف اًمٙمثػم وأن ُيٙمَت٥َم قمٜمفوصم

شٓ شم١مُمـ قمٚمٞمف اًمٗمتٜم٦م إن احلّل » :وًمٙمـ ٕنٜم٤م ٓ ٟمح٥م اًمٙمالم ذم إطمٞم٤م ، وىمد ىم٤مل ؾمٚمٗمٜم٤م 
(1)

 ،

 وهذا أصؾ قمٜمدٟم٤م ٟمتٛمًؽ سمف وٟمراقمٞمف-

رً   ، وُم٤م سومٜمل إٓ ذاك-شاعمال حمٛمد قمٛمر»أن أيمت٥م ُمثال قمـ  اوإٓ وم٘مد ظمٓمر سم٤ٌمزم ُمرا

وم٤مٔن ٟمحـ ٟمجتٝمد ذم اًمدقم٤م  لؿ سم٤مًمث٤ٌمت قمغم احلؼ، وأن يٜمٍمهؿ اهلل وي٘مّقهيؿ ويٕمٞمٜمٝمؿ و ٗمٔمٝمؿ 

 ويٙمّثر أُمث٤ملؿ-

د اًمٗم١ماد ٓ ضمرم!وٟمِمِٝمد اهلل قم ٌّٝمؿ وأهنؿ ُٓمًقا ُمٜم٤م ؿمٖم٤مف اًم٘مٚمقب، سمؾ طمّٚمقا ؾمقا  غم طم

 وُم٤م ؿمٝمدٟم٤م إٓ سمام قمٚمٛمٜم٤م، واهلل يتقٟٓم٤م ويتقٓهؿ سمًؽمه وقمٗمقه-

ـ ًمٜم٤م وٞمٕم٤م اخل٤ممت٦م إٟمف أيمرم ُم١ًمول وأرضمك  ًِ ٌّتٜم٤م وإي٤مهؿ ويمؾ أطم٤ٌمسمٜم٤م قمغم احلؼ و  ٟم٠ًمل اهلل أن يث

 ٓ ىمقة إٓ سمف-واهلل اعمًتٕم٤من، ٓ طمقل و -ُم٠مُمقل-

 [2١١5. 5. 26]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 

  

                                      
 (-2١162، اٟمٔمر: اًمًٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٌٞمٝم٘مل )هذا ُمـ يمالم: قمٌد اهلل سمـ ُمًٕمقد  (٧)
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 شاإلع٘بة ِٓ اإلصالَ ِٚٓ أٔىغ طٌه فمض وفغ»ؽرخ لٛي  ۞

شُمـ اعؾمالم وُمـ أنٙمر ذًمؽ وم٘مد يمٗمراعره٤مب »: أن ,ومؽ اهلل أهه,أطمد اعمِم٤ميخ  ىمقل
(1)

وٚم٦م  

سمف، وأن ُمـ أنٙمر هذا اًمٌم   اذم ديٜمٜم٤م ُم٠مُمقرً  ٤مصحٞمح٦م، وهل ص٤مدىم٦م سمٙمقن اعره٤مب ًمٚمٕمدو ُمنموقمً 

 ومٝمق يم٤مومر سمنموـمف- ,يم٠مي  ر  ه٤م ذقمف اهلل,اعمنموع 

 ًً د اًمِمٞمخ ا٤م واوح وسملّم، وٓ أرى ومٞمٝم٤م ًمٌ خُي٤مف!  ٤مومرأجل أن اًمٕم٤ٌمرة صحٞمح٦م ٓ هم٤ٌمر قمٚمٞمٝم٤م، وُمرا

 وٓ شمٕم٤مرض سملم هذا اعمٕمٜمك وسملم يمقن اعؾمالم ورؾمقل اعؾمالم رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم-

 وسمٞم٤مٟمف ُمـ وضمقه:

 ومٝمل أقمؿ وأيمثر وأىمدم- ؛أن اًمرمح٦م شمٖمٚم٥م وشمًٌؼ :إول

 اًمرمح٦م ٕهٚمٝم٤م وُمًتح٘مٞمٝم٤م، واًمٖمْم٥م ٕهٚمف وُمًتح٘مٞمف- :اًمث٤م 

وم٤مقمت٘م٤مُدٟم٤م أن إره٤مسمٜم٤م ًمف وأجْم٤م ىمت٤مًمٜم٤م وىمتٚمٜم٤م ًمف طملم ٟم٘متٚمف هق  ؛أنف طمتك اًمٕمدو اًمذي ٟمرهٌف :اًمث٤مًم٨م

 ه ُمـ اخلٚمؼ--- ًمف وًمٖمػماعمٕم٤م  ؿم٤م  ُمـ ؿم٤م  وأبك ُمـ أبك رمح٦م سمٛمٕمٜمًك ُمـ

 ومٚمٞمت٠مُمؾ-

 سم٤مًمّمقاب واهلل أقمٚمؿ

 [2١١5. 4. 2]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 

  

                                      
، ًمٙمـ شؿاجل٤مُمع ذم ـمٚم٥م اًمٕمٚم»، وشاًمٕمٛمدة»ص٤مطم٥م  شقمٌد اًم٘م٤مدر قمٌد اًمٕمزيز»اعمٕمروف سم٤مؾمؿ  شؾمٞمد إُم٤مم»ًمٕمٚمف ىم٤مئؾ هذه اعم٘م٤مًم٦م هق  (٧)

 -شاعره٤مب ُمـ اعؾمالم»: هذه اًمٙمٚمٛم٦م ٓ ٟمًتٓمٞمع اجلزم أهن٤م ًمف؛ وم٘مد ىم٤مل٤م همػمه يمذًمؽ، وىمد ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اهلل 
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 ٌّبطا رشبف صٚي اٌخٛاع اٌؼغالٟ ِٓ أزؾبع اٌّخب٘ض٠ٓ؟ ۞

  :طم٘مف أن يت٠مظمر ويت٘مدُمف ؾم١مال مظمرهذا اًم١ًمال 

ر اًمٕمراىمل اٟمتّم٤مر اعمج٤مهديـ   قمغم إُمريٙم٤من؟هؾ ن٥م دول اجلقا

 ؟!ذاصمؿ ي٠ميت اًم١ًمال: ح٤م

-- وًمٙمٜمٝمؿ ك أن يٜمتٍم اعمج٤مهدون ذم اًمٕمرا.اًمذي ٟمٕمت٘مده ضمزُم٤م أهن٤م وٞمٕم٤م ٓ ن٥م وٓ شمقّد وٓ شمتٛمٜمّ 

ٌّقن أجْم٤م أن يٜمتٍم إُمريٙم٤من  -ذم اًمقىم٧م ٟمٗمًف ٓ  

ٌّقن اٟمتّم٤مر اعمج٤مهديـ ذم اًمٕمرا.، ومٝمذا أفمٜمف واوح٤م ُمٕمروومً   -ًمٙمؾ ُمًٚمؿ واعٍ  ٤مأُم٤م ح٤مذا ٓ  

 -ُمٕمرووم٤م واوح٤م ,ُمرة أظمرى, ٤مومٝمذا أفمٜمف أجًْم  ٤مٟمتّم٤مر إُمريٙم٤من أجًْم وأُم٤م ح٤مذا ٓ يريدون ا

 -- واًمًالم٘مل إٓ أن أىمقل ًمٙمؿ: يمؾ ر  واوحومام سم

ر اًمٕمراىمل,أهنؿ  ,اوأنتؿ شمٕمرومقن ضمٞمدً ,وًمٙمـ ىمٌؾ أن أنٍمف أذيمريمؿ  ُمـ أضمؾ  ,أي دول اجلقا

ٓم٤مقمتٝمؿ ًمٙمل يٙمقن هٜم٤مك طمّؾ ُم٤م شم٘مّدم ذيمره يًٕمقن ويٛمٙمرون ُمٙمر اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر ويٌذًمقن يمؾ ُم٤م سم٤مؾمت

وؾمط يتح٘مؼ لؿ ُمـ ظمالًمف إُمـ قمغم يمراؾمٞمٝمؿ وري٤مؾمتٝمؿ ويْمٛمـ لؿ آؾمتٛمرار ذم ُمٚمٙمٝمؿ 

 -ودوًمتٝمؿ

ىمٞم٦م  ,يمام شمٕمرومقن دائاًم ,وُمـ أووح اًمًٞمٜم٤مريقه٤مت ذم ذًمؽ  اًمٌح٨م قمـ ودقمؿ ىمقى حمٚمّٞم٦م قمرا

ُمثٚمٝمؿ  شآؾمت٘مرار»هيّٛمٝم٤م ر  إٓ  ظمٌٞمث٦م ُمثٚمٝمؿ ٓ قمٛمٞمٚم٦م وم٤مؾمدة ٓ ديـ ل٤م وٓ طمتك قمروسم٦م وٓ وـمٜمٞم٦م،

 -وًمٞمذه٥م اًمديـ ذم ؾمتلم داهٞم٦م يمام شم٘مقل اًمٕم٤مُم٦م ٤مأجًْم 

وهذا هق اًمقاىمع، واًمٌح٨م أن ضم٤مٍر قمـ هذه اًم٘مقى اعمحٚمٞم٦م اًمتل ن٘مؼ ذًمؽ، ٕنف طمتك قمالوي 

 -٤موىمقُمف ٓ  ٘م٘مقن احلد اًمٙم٤مذم ُٕمـ ه١مٓ  اجلػمان، وًمٞمًقا هؿ احلؾ اعمث٤مزم ًمألُمريٙم٤من أجًْم 

 مهللا ايمٗمٜم٤مهؿ سمام ؿمئ٧م-
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 ػٍٝ اٌّخب٘ض٠ٓ أْ ال ٠ضزث١غٚا وً إٌبس ػ١ٍُٙ ۞

ر اًمٕمراىمل قمغم إىمؾ، ؾمتًتٛمٞم٧م  ؾمتتٕم٤مون   --يمل ٓ يٜمتٍم اعمج٤مهدون ذم اًمٕمرا.سمٕمض دول اجلقا

ئٞمؾ وُمع أي أطمٍد ٕضمؾ هذا  شؿم٤مرون»ُمع سمٕمْمٝم٤م وشمتٕم٤مون ُمع إُمريٙم٤من، وطمتك ُمع  ودويٚم٦م إها

 ! وهذا ُمٕمروف وفم٤مهر-ذم هذا اًمًٌٞمؾ ضم٤مهدة ومٞمف ٓ شم٠مخق--ُم٤موٞم٦م وهل أن ، اًمٖمرض

 وٓ شمٜم٘مّمٝمؿ اًمٗمت٤موى واًمؽمىمٞمٕم٤مت ُمـ اعمٗمتقٟملم وقمٛمل اًمٌّم٤مئر أهؾ اًمدٟمٞم٤م، ٓ يمّثرهؿ اهلل-!

ٕن اًمٌٕمض سم٤مًمٗمٕمؾ قمٜمدهؿ أوًمقي٤مت خمتٚمٗم٦م ىمٚمٞمال قمغم اعمدى اًم٘مّمػم وإن  ؛شاًمٌٕمض»وإٟمام ىمٚم٧ُم 

وإيران وم٢مهنام وضمدا ُمّمٚمح٦م يمٌػمة ٓ ٟمِمؽ ذم ذًمؽ ذم اؿمتٕم٤مل  ؛ؾ ؾمقري٤مُمث؛ اشمٗم٘مقا قمغم اعمدى اًمٌٕمٞمد

 وشمقّرط أُمريٙم٤م ذم ُمًتٜم٘مع اًمٕمرا.--اعم٘م٤موُم٦م واجلٝم٤مد ذم اًمٕمرا.، وومِمؾ اعمنموع إُمريٙمل 

 --أجْم٤م ـمٌٕم٤م، وىمد  ّمؾ ُمٜمٝمؿ إهمْم٤م ٌ ومٚمٝمذا ىمد  ّمؾ ُمٜمٝمؿ شمراظمل ذم طمرب اعظمقة، إمم طملم 

ٞمٝمؿ وٓ ، وهل أنف قمغم اعمج٤مهديـ أٓ يًتثػموا يمؾ اًمٜم٤مس قمٚمًمٙمـ شمٌ٘مك ًمٚمٛم٠ًمخ٦م زاوي٦م أظمرى

ر  --يًَتْٕمدوا يمؾ دول اجلقا

إمم ُم٤م  ن---- وٓ ٟم٘مّمد أطمدا همػم ُم٤م ٟمحـ ومٞمف أر ًمٚمٜم٤مس أنٜم٤م ًمًٜم٤م أقمدا  ًمٙمؾ أطمدُم٤م اح٤مٟمع أن ٟمٔمٝم

 -ؿم٤مسمف ذًمؽ

 ػم ُمـ اًمًٙمقت--ٓم٤مب اًمًٞم٤مد، وذم يمثُم٤مد واخلقهٜم٤مك ُمٜمدوطم٦م ذم اعمٕم٤مريض، وذم اًمٙمالم اًمدسمٚمُ 

 --٦م ُمٝمٛم٦م، نت٤مج إمم ُمدارؾم٦م وشمٗمّٝمؿهذه ُم٠ًمخ

 وٟمحـ قمغم يمؾ طم٤مل ُمع اعمج٤مهديـ وّد ؾم٤مئر اًمٙمٗمرة واًمٓمقاهمٞم٧م وُمرىّمٕمٞمٝمؿ!

طمتك ًمق ومرض أن اعمج٤مهديـ ؾمٞمٜمٙمنون، وأهنؿ ضمٝم٤مل ٓ يٕمرومقن اًمًٞم٤مؾم٦م يمام يّدقمٞمف أهؾ اًمدٟمٞم٤م 

 -[62إنٗم٤مل: ] ژ  ۀۀ ڻ  ڻ ژاًمذيـ ي٘مقًمقن 

 ٗمق اهلل وٟمٓمٛمع ذم قم٤مومٞمتف وومْمٚمف-وٟمرضمق قم

 --ا قمزيزً  ا وٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم أن يٗمتح قمٚمٞمٝمؿ ويٜمٍمهؿ ٟمًٍم ، ٟم٠ًمل اهلل اًمتقومٞمؼ ًمٚمٛمج٤مهديـ

 و أن جيٕمؾ اًمٕم٤مىم٦ٌم ظمػما ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم ذم يمؾ سمالد-

 [2١١5. 4. ١]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 شأثٟ ِرّض اٌّمضصٟ»فٟ اٌىالَ ػٓ اٌغ١ز  ۞

ُمع  ؛احلّل ٓ شم١مُمـ قمٚمٞمف اًمٗمتٜم٦مويمالُمف قمـ اًمِمٞمخ اعم٘مدد: أن  ي٘مّمد سمٕم٤ٌمرشمف شرو٤ماًمِمٞمخ »أفمـ 

قمغم ؾَمٜمـ  شاًمِمٞمخ رو٤م»ويم٠مهن٤م ضمرت ُمـ  ،ؿمديدة ذم طمؼ اًمِمٞمخ اعم٘مدد ,اًمتل اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م,ٕم٤ٌمرة أن اًم

 -[اًمٜمٛمؾ] ژ ک ک ک       ڑ ڑ ژ  ژ ڈژىمقل ؾمٞمدٟم٤م ؾمٚمٞمامن ًمٚمٝمدهد: 

وٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم  ،ه ويٗمرج يمرسمف ويٜمٗمع اعمًٚمٛملم سمفف اًمزًمؾ ويٗمؽ أهٟم٠ًمل اهلل أن هيديف ويًدده وجيٜمٌ

 وأن  ًـ ظم٤ممتتٜم٤م وٞمٕم٤م-، أن يٕمٗمق قمٜمف ويٖمٗمر ًمٜم٤م وًمف وجلٛمٞمع اعمًٚمٛملم

وٓ ؿمؽ أن قم٤ٌمرشمف اعمذيمقرة ُمـ أظمٓم٤مئف اعمٕمدودة، واًمتل شمٜمٌف إًمٞمٝم٤م هـ شمٜمٌف ُمٜمذ زُمـ سمٕمٞمد يمثػم ُمـ 

وقمٜمدي ُمـ ذًمؽ أظم٤ٌمر ي٘مٞمٜمٞم٦م أن٤م واىمػ قمٚمٞمٝم٤م سمٜمٗمز ُمٜمذ أج٤مم  اعمج٤مهديـ وىمٞم٤مدات احلريم٤مت اجلٝم٤مدي٦م،

يٜمٙمر ُمثؾ هذه اًمٕم٤ٌمرات  ,وٓزال يمام أفمـ,! وهـ يم٤من --أوائؾ اًمتًٕمٞمٜم٤مت، ًمٙمـ ُم٤م يمؾ ُم٤م يٕمٚمؿ ي٘م٤مل

 ٟمٗمًف- شأؾم٤مُم٦م»اًمِمٜمٞمٕم٦م ذم طمؼ اًمٕمٚمام  اًمٙم٤ٌمر وهذا إؾمٚمقب اخل٤مـمئ اًمِمٞمُخ 

ت ُمٜمف هذه اًمٕم٤ٌمرات وُم٤م ُم٤مصمٚمٝم٤م ذم ومؽمة شمٕمتؼم هل وُمـ اعٟمّم٤مف اًم٘مقل إن اًمِمٞمخ اعم٘مدد صدر

ظمػمة أيمثر ُمرطمٚم٦م ُمـ ُمراطمؾ ؾمػمة اًمِمٞمخ اعم٘مدد، وأفمٜمف دم٤موزه٤م وهلل احلٛمد، وص٤مر ذم اًمًٜمقات إ

 --اقمتدآ وٟمْمًج٤م

صمؿ إٟمٜمل أٓطمظ أن هٜم٤مك ُم٤ٌمًمٖم٦م ىمد شمٙمقن ُم٘مّمقدة ُمـ اًمٌٕمض سم٤مًم٘مقل إن اًمِمٞمخ اعم٘مدد ُمـ 

! ورأج٧م سمٕمْمٝمؿ يٕمتؼمه ُمـ أيمؼم اعمٜمٔمريـ وُم٤م ؿم٤مسمف ري احلريم٤مت اجلٝم٤مدي٦م--٤مد، وُمـ ُمٜمٔمىمٞم٤مدات اجلٝم

 عمـ أراد أن يٜمّمػ- اذًمؽ ُمـ قم٤ٌمرات-! وهذا ذم رأجل جم٤مٟم٥م ًمٚمقاىمع وًمٞمس سمدىمٞمؼ أبدً 

ٓ ٟمٜمٙمر ًمٚمِمٞمخ اعم٘مدد ضمٝمقده ذم اًمدقمقة وُمٜم٤مسمذة احلٙمقُم٤مت اًمٙم٤مومرة اعمرشمدة ويمِمٗمف ًمزيٗمٝم٤م 

وأجْم٤م ٟمٕمرف ىمقشمف ذم ديٜمف وصؼمه وشمْمحٞمتف  ،ضمزاه اهلل ظمػما  ػم ذًمؽ ُمـ ضمٝمقده،وزٟمدىمتٝم٤م وهم

 --ُمٜمٔمر ًمٚمحريم٦م اجلٝم٤مدي٦م ومٚمٞمس سمّمقاب- وًمٙمـ أن ي٘م٤مل هق -وضمٝم٤مده

 !--وأُم٤م اًم٘مقل سم٠منف ُمـ ىمٞم٤مداهت٤م، ومٝمذا جم٤مٟم٥م ًمٚمّمقاب يمؾ اعمج٤مٟم٦ٌم ،ٟمٕمؿ ؛ؾمٝم٤مُمفًمف إ

د سمف اًمًق ، واىمت٣م اًمٜمّمح اًمتٜمٌٞمف   دىمٞمؼ ونّري اًمٕمدل-ًمٚمتوًمٙمـ إـمال. هٙمذا أىمقال ىمد يرا

 -واهلل أقمٚمؿ

  [2١١5. 4. ٧5]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 اٌغ١ز أصبِخ ال ٠غٜ ِٛاحٙخ اٌرىِٛبد اٌؼغث١خ ا٢ْ! ۞

 [بزا١ٜ يتقشٝض إٓٗر؟ شايضؽٛرعبز اهلل »ايؾٝخ ع٪اٍ: ٌٖ ٜهٕٛ اعتؾٗار  دٛاب]

٤مُمؾ شمّمحٞمح ًمٚمٛم٤ًمر وُم١مذ ظمػم قم ,ذم اًمٕمرا., ٟم٠ًمل اهلل أن يٙمقن اؾمتِمٝم٤مد اًمِمٞمخ قمٌد اهلل 

ٟمٜم٤م ذم سمالد احلرُملم- وسمّر وسمريم٦م  وقمٜمقان شمقومٞمؼ قمغم إظمقا

 وأن يًددهؿ وجيٜمٌٝمؿ اًمزًمؾ واخلٓمؾ- وٟم٠ًمل اهلل أن يٜمٍمهؿ قمغم قمدّو اهلل وقمدوهؿ

، قمغم أرض اجلزيرة شاًمدوًم٦م اًمًٕمقدي٦م»إٟمٜمل ُم٤مزًم٧م أقمت٘مد أن اعظمقة ُم٤م يم٤مٟمقا خمت٤مريـ ًمٚمحرب ُمع 

 --دوا وصٞمؾ قمٚمٞمٝمؿ واجلٛمٞمع يٕمرف ذًمؽواوٓمٝمدوا وـمقر وًمٙمٜمٝمؿ وقي٘مقا 

 --هل احلرب شمتٓمقر وشمتقامم أهقال٤مصمؿ  وداومٕمقا قمـ أنٗمًٝمؿ واختذوا اًم٘مرار

ٟمٜم٤م ًمق وضمدوا ـمري٘م٤م عمٞم٤مديـ اجلٝم٤مد اًمقاوح٦م اعمٕم٤ممل واعمتٗمؼ قمٚمٞمٝم٤م ح٤م  ؛وًمٙمـ أن٤م ٓ أؿمؽ أن إظمقا

وهذا هق رأجف ، وٟمٍمه وؾمدده ηدن أجْم٤م وهذا هق ُم٤م ٟمٔمٜمف ُمـ رأي اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓ ختٚمٗمقا 

 -اًمث٤مسم٧م ُمـ ؾمٜملم، ٓ يرى اعمقاضمٝم٦م أبدا أن ُمع احلٙمقُم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م قمٛمقُم٤م سمٚمَف احلٙمقُم٦م اًمًٕمقدي٦م

 إٟمف ظمػم اًمٜم٤مسيـ وأرطمؿ اًمرامحلم-، ٟم٠ًمل اهلل أن يّمٚمح إطمقال وأن يٜمّزل اًمٜمٍم

 ٥م إمم اهلل وشمراضمع ديٜمف-ومٝمل اخل٤مه إيمؼم ذم يمؾ إطمقال إن مل شمت ؛أُم٤م احلٙمقُم٦م

ومذًمؽ ىمْم٤م  اهلل وطمٙمٛمتف ًمٞمٌتكم سمٕمض  ؛وًمئـ يم٤مٟم٧م اًمٞمقم ىمد أظمٓم٠مه٤م اًمًٝمؿ وٟم٤ٌم قمٜمٝم٤م اًمًٞمػ

 ىئ ىئ ېئ ژ ، يت٥م إمم اهلل و ٙمؿ ديٜمف وذيٕمتفوؾمٞم٠ميت اًمٞمقم اًمذي ٓ سمد ُمٜمف عمـ مل ، ظمٚم٘مف سمٌٕمض

 -[اًمِمٕمرا ] ژ  ی ی ی ىئ

 --- مُملمويذّل ومٞمف أقمداؤك ي٤م ىمقي ي٤م ُمتلمأوًمٞم٤مؤك، مهللا أبرم لذه إُم٦م أُمر رؿمٍد يٕمّز ومٞمف 

 

 [2١١5. 4. 21]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ:  
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  شصػٛا ػن١خ اهلل فٙٛ أػٍُ ثّب ٠مٛي»حٛاثب ػٍٝ عصبٌخ اٌغ١ز اٌزعلبٚٞ:  ۞
مهللا اهمٗمر ٕظمل أيب ُمّمٕم٥م وأقمِؾ ىمدره وارومع ذم أظمريـ ذيمره، وؾمدده وزده هدى وشمقوم٘مٞم٤م واظمتؿ 

 -وًمف سم٤محلًٜمك-- مُملم ًمٜم٤م

وم٘مد ؾمٌ٘متؿ وشم٠مظمرٟم٤م، ٟم٠ًمل اهلل أن يٕمٗمق قمٜم٤م وقمٜمٙمؿ  ؛سمؾ أن٤م واهلل أطمؼ سم٠من أنتّمح سمٙمالُمٙمؿ وومٕم٤مًمٙمؿ

 وضمزى اهلل اعظمقة ظمػما ُمـ سمّٚمغ وُمـ فمـ ظمػما وىم٤مل ظمػما- -وجيٕمٚمٜم٤م وإي٤ميمؿ ُمـ اعمٗمٚمحلم-

اًمٕمج٥م واًمٗمخر يمام هل قم٤ٌمرة سم٠من قمٜمدهؿ ٟمققم٤م ُمـ  شاًمٕمرا.»وًمٞمٕمٚمؿ اعظمقة أ  مل أصػ اعظمقة ذم 

أظمل، ومٝمق طمٙم٤مه٤م سم٤معمٕمٜمك، ومتٖمػمت سمٕمض اًمٌم  قمـ أصٚمٝم٤م، وٓ واهلل ُم٤م أصٗمٝمؿ سمذًمؽ وُم٤م رأج٧م إٓ ظمػما 

 إن ؿم٤م  اهلل-

وإٟمام طمذرت ُمـ اًمٖمرور، يمام أطمّذر ٟمٗمز، وىمٚم٧م إن ُم٤م اىمؽمطمتف ُمـ اًمرأي واًمٌٞم٤من ذم ىمْمٞم٦م اٟمًح٤مب 

٤م يٕمٓمل اٟمٓم٤ٌمقم٤م ٕصدىم٤مئٜم٤م »اعيٓم٤مًمٞملم  وأطم٤ٌمسمٜم٤م ىمٌؾ أقمدائٜم٤م أنٜم٤م ُمتقاوٕمقن ٓ ُمٖمرورون ُمٜمتِمقن- وأنٜم٤م طم٘م 

 ش---سم٤مهلل ُمًتٕمٞمٜمقن وقمٚمٞمف ُمتقيّمٚمقن، وُمـ شم٘مّمػمٟم٤م ظم٤مئٗمقن

يمام ذم ُمث٤مل ,وٟمٍمه ُمـ اًمتقوٞمح٤مت طمقل نّري اعظمقة  ηويٕمٚمؿ اهلل أ  ومرطم٧ُم سمام ذيمره أظمل 

ٚم٥م ويثٚم٩م اًمّمدر، وهق واهلل اًمٔمـ سمٙمؿ، ُم٤م طم٤مَل وهذا واهلل ر  يٓمٛمئـ اًم٘م ,أىم٤مرب قمالوي وؾم٤مئر ُم٤م ذيمره

 وٓ زال--

 وم٤ٌمرك اهلل ومٞمٙمؿ وىمّقايمؿ وٟمٍميمؿ وشم٘مٌؾ ُمٜمٙمؿ، وضمٕمٚمٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمٗم٤مشمٞمح ًمٚمخػم ُمٖم٤مًمٞمؼ ًمٚمنم-

- وم٤محلٙمٛم٦م ووع يمؾ ر  -وُم٤م ذيمره أظمل أبق ُمّمٕم٥م طمقل ُم٠ًمخ٦م اًمِمدة، وُم٤م يراه ُمـ ُمدى ُمٓمٚمقسمٞمتٝم٤م

 ٤م وهمػمه٤م--ذم حمٚمف ؿمدة وًمٞمٜم٤م وروم٘م٤م وقمٜمٗمً 

 واعمقومؼ ُمـ ووم٘مف اهلل شمٕم٤ممم، وم٤مؾمتٕمٞمٜمقا سم٤مهلل وم٢مٟمف ُمقٓيمؿ، ٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم-

واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف
(1)

 

 [2١١5. ١. 5]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 

                                      
 ، هق ظمٓم٤مسمف اًم٤ًمدس واًمٕمنميـ، ىم٤مل ومٞمف:شدقمقا قمٓمٞم٦م اهلل ومٝمق أقمٚمؿ سمام ي٘مقل»اعمٕمٜمقن سما:  ظمٓم٤مب اًمِمٞمخ أيب ُمّمٕم٥م اًمزرىم٤موي  (٧)

ا ُمـ اًمِمٞمخ قمٓمٞم ٦م اهلل، قمغم سمٞم٤مٍن ؾم٤مسمؼ ًمتٜمٔمٞمؿ  --٤مٌل ًمألخ اًمٙمٌػم اًمِمٞمخ قمٓمٞم ٦م اهلله٤م وىمٕم٧م قمٚمٞمف قمٞمٜم٤مَي: ُم٘م» ويم٤من اعم٘م٤مُل يتْمٛمـ رد 

 -شسمِم٠من اٟمًح٤مب اًم٘مقات اعيٓم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٕمرا.، قمغم ًم٤ًمن رئٞمس وزرائٝم٤م سمػمًمًٙمق  ؛اًم٘م٤مقمدة ذم سمالد اًمراومديـ

 ومٙم٤من زم سمٕمُض اًمَقىَمٗم٤مت ُمع هذا اعم٘م٤مل:

ـ ٧ ًُ سمؾ هق طم٘مٞم٘م٦م وواىمع؛ سم٠من إخ قمٓمٞم ٦م اهلل هق أخ يمٌػم  ,قَمٚمَِؿ اهلل ,وهذا ًمٞمس ُمـ سم٤مب اًمتقاوع ؛ سمٞم٤مٟمف اسمتداً  أن يٕمرف اعظمقة- ه٤م  

 ٕظمٞمٙمؿ اًمّمٖمػم، وأنف أجًْم٤م هق اًمِمٞمخ ٓ أن٤م، ومام أن٤م إٓ رضمؾ ُمـ رضم٤مٓت اعمًٚمٛملم، وضمٜمدي ُمـ ضمٜمقد هذا اًمديـ، زًمكم وظَمَٓمكِم أيمثر ُمـ

َٙمٜمل سم٤معؾمالم طمتك أخ٘م٤مه، وأن خيتؿ زم سم٤محلًٜمك-صقايب، ٟم٠ًم  ً  ل اهلل أن ُيَٛم

 ومِمت ٤من سملم ُمـ ىم٣م ؿمٓمًرا ُمـ قمٛمره ذم اًمٚمٝمق واعمٕم٤ميص، وسملم ُمـ ٟمٌت٧م حلٞمتف، واؿمتد قمقده ذم أرض اجلٝم٤مد-

ة ؾم٤مطم٤مت - ُم٤م ىمٚمتف ؾم٤مسمً٘م٤م ُمتٕمٚمؼ سمام ؾم٠مىمقًمف ٓطمً٘م٤م؛ وهق أن يٕمٚمؿ اعظمقة سم٠من إخ اًمٙمٌػم قمٓمٞم٦م اهلل هـ يم٤مٟم2 ٧م ًمف دم٤مرب ؾم٤مسم٘م٦م ذم قِمد 

٥م اًمرضمَؾ  ًَ ظمؼمًة صمري ٦م، ودمرسم٦م ٟم٤موج٦م، وسُمْٕمَد َٟمَٔمٍر ذم ُم ٓت إُمقر،  ,ٟمحًٌف واهلل طمًٞمٌف، و ٓ ٟمزيمل قمغم اهلل أطمًدا,ضمٝم٤مدي٦م، ه٤م َأيْم

 -اهلل اًمِمٞمخلم وأؾمٙمٜمٝمام اًمٗمردوس إقمغم، مُملمرطمؿ  ششم١مهٚمف سم٠من ُيْدزِمَ سمَدًْمِقه، ويٌدَي ُم٤م يٕمت٘مد ذم اًمٜمقازل اًمتل شمقاضمف اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ
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 رؼ١ٍك ػٍٝ ِٛلف أثٟ ثؾ١غ ِٓ رفخ١غاد ٌٕضْ ۞

يمالُمف ًمٙم٤من  ؛ى واؾمتٕمٛمؾ اعمٕم٤مريضقم٤مم وور   ًمق أن أب٤م سمّمػم اىمتٍم قمغم إداٟم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٦م سمٙمالم

، وٟمٔمـ أهن٤م ُمـ ,وهل ومٔمٞمٕم٦م سم٤مًمٗمٕمؾ وُمٝمقًم٦م,قل: ٟمًتٜمٙمر هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمٗمٔمٞمٕم٦م ، وذًمؽ يم٠من ي٘م٤مُمتجٝمً 

ٞملم قمٚمٞمٝمؿ، قمٛمؾ سمٕمض أقمدا  اعمًٚمٛملم ًمتقريٓمٝمؿ وشمِمقيف صقرهتؿ وشم٠مخٞم٥م اًمِمٕم٥م واحلٙمقُم٦م اًمؼميٓم٤مٟم

صمٞمؼ  ,ي٘مقل اعؾمالمي٘متٍم قمٚمٞمٝم٤م، وٓ ,وإن اجل٤مًمٞم٦م اعمًٚمٛم٦م  سمٞمٜمٝم٤م وسملم اًمدوًم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م قمٝمقد وُمقا

ر اًمدوًم٦م اًمؼميٓم٤مٟمٞم٦مُمٚمتزُم٦م ا٤م، وهل   ه٤م يٜم٤مؾم٥م- ؛-- اًمخشمٕمٞمش ذم ضمقا

ومٝمذا  ؛ش رضمقًم٦م ومٞمف وٓ ُمرو ة وٓ أظمال.ٓ»ًمؼما ة اذا اًمِمٙمؾ، واًم٘مقل سم٠منف أُم٤م اًمٜم٦ًٌم ًمإلؾمالم وا

 -قمٜمف، واهلل أقمٚمؿ وىمد يم٤من ذم همٜمك -أفمٜمف ظمٓم٠م ُمـ إخ أيب سمّمػم-

أو ُمـ حمٌٞمٝم٤م واعمٜمتًٌلم إًمٞمٝم٤م قمغم اًمٓمري٘م٦م  شاًم٘م٤مقمدة»ٕنف إذا يم٤من ٟم٤مٌس ُمـ اعمًٚمٛملم هـ يٜمت٥ًم إمم 

٤م ٓ أىمقل ومٞمف: ٓ رضمقًم٦م، وضمٌـ-- وٟمحق وم٠من ؛اوهذا حمتٛمؾ قمٜمدي ضمدً  ،احلديث٦م قمـ سُمٕمد وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ

 --ذًمؽ

 ىمٕمٝم٤م ذم اًمًٞم٤مؾم٦م وهمػم ذًمؽ-سمٖمّض اًمٜمٔمر قمـ رأجل ذم ضمدوى شمٚمؽ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت، وُمق

ل وإن ىمتؾ ُمٚمٞمقن يم٤مومر ظمٓم٠م وهق جي٤مهد ويث٠مر ًمديٜمف وقمرض ًمٙمـ يٌ٘مك اعمًٚمؿ أظمل وطمٌٞمٌل ووًمٞم  

 أُمتف وذومٝم٤م-

 --٤م وُمٔمٚمقُم٤م، وٓ أظمذًمف وٓ أؾمٚمٛمف، وأنٍمه فم٤محً ا أنّمحف وأىمّقُمف ومظمذ قمغم يديف طملم ي٠ميت ُمٜمٙمرً 

 ڇ ڇ ڇ  چ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ ڄ   ڦ   ڦ ڦ ڦ ژىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 -[2٧١اًمٌ٘مرة: ]ژ  ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ    ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 [2١١5. ١. ٧١]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 و١ف١خ اٌزؼبًِ ِغ اٌّغرض ۞

ٝٵٔ صدًٌتعًٝكا ع٢ً أعض ] ٝٿ  [ اجملاٖزٜٔ ٗ ايعضام، نتب ايؾٝخ عٓز ، ربًَٛاعٹ

، ًمٙمثرة اًمردة ذم ـمٌ٘متٝمام وأُمث٤ملام، هذا ر  ارأجل أن رّدة اًمرضمٚملم همػم ُمًتٌٕمدة، سمؾ ُمًت٘مرسم٦م ضمدً 

وُمع ذًمؽ وم٢مٟمٜمل ًمق يمٜم٧ُم أن٤م مل أىمتْٚمٝمام، وًمٙم٤من زم ظمٞم٤مرات أظمرى ن٘مؼ أيمثر اعمّم٤مًمح واًمٜمٍم  !--ٟمٕمرومف

 ًمٜم٤م، وشمٜمدومع ا٤م اعمٗم٤مؾمد اعمحتٛمٚم٦م ُمـ اًمتٜمٗمػم واع ٤م ات اًمًٞمئ٦م-!

٤م سمٕمثتٝم٤م سم٤مًمٙم٤مُمؾ، وشمتٕمّٝمد سمٌٞم٤من رؾمّٛمل يم٠من أواومؼ قمغم اعمٓم٤مًم٦ٌم سم٢مـمالىمٝمام سمنمٍط: أن شمًح٥م سمٚمُدمه

 قمٚمٜمّل أهن٤م ٓ شمٕمقد إمم ُمثؾ ذًمؽ طمتك خترج ىمقات آطمتالل ُمـ اًمٕمرا. يم٤مُمٚم٦ًم-

 --وهٜم٤مك أومٙم٤مر أظمرى يمثػمة ضمٞمدة

وًم٧ًم أريد ُمٜم٤مىمِم٦م ذًمؽ، واًمٔمـ قمٜمدي أن اعمج٤مهديـ دىم٘مقا ذم أُمرمه٤م ووٕمقا اعمٕمٚمقُم٤مت قمٜمٝمام، 

ئريلم يمام ىم٤مل اًمٌٕمض؟ أو هؿ وقمرومقا طم٤ملام وقمٛمٚمٝمام: هؾ هؿ جم رد ُمقفمٗملم ىم٤مدُملم خلدُم٦م اًمرقم٤مي٤م اجلزا

ىم٤مدُمقن ًمٕمٛمؾ ؾمٞم٤مد واؾمؽماشمٞمجل، أو دمًز، وًمٚمتٕم٤مون ُمع احلٙمقُم٦م اعمرشمدة ذم اًمٕمرا. أو ُمع اًم٘مقات 

 اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ودقمٛمٝمام، وٟمحق ذًمؽ، هذا يمٚمف حمتٛمؾ، واعمج٤مهدون هؿ ُمـ يٕمرومف وي٘مػ قمغم يمٜمٝمف-

، وسمٕمد اظمتٞم٤مر أهنام ,دُمٝمام هدرٌ ,ّمّح أهنام يم٤مومران يًتح٘م٤من اًم٘متؾ أن ي وإٟمام يمالُمل ومٞمام سمٕمد

 --,ٓ شم٘مٌؾ شمقسمتٝمام,ٓ اؾمتت٤مسم٦م لام زٟمدي٘م٤من 

وم٠مىمقل عظمقا  اعمج٤مهديـ ذم اًمٕمرا. ُمـ اجلامقم٤مت اًمًٚمٗمٞم٦م اًمتل شمٚمتزم اًمدًمٞمؾ ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م 

ٟم ؛ُمٜمٝم٩م أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م اًمٙم٤مُمؾ وشمًػم قمغم  شأنّم٤مر اًمًٜم٦م»أو  شىم٤مقمدة اجلٝم٤مد»ٜم٤م ذم ؾمقا  ُمـ إظمقا

ـّ قمٚمٞمف،  :أو همػمهؿ إٟمٜمل أفمـ أن اعم٠ًمخ٦م اًمتل أنتؿ ُمتٛمًٙمقن ا٤م هل أن اعمرشمّد ٓ يٛمٙمـ اًمٕمٗمق قمٜمف واعم

(ُمـ سمّدل ديٜمف وم٤مىمتٚمقه): ىمقل ٟمٌٞمٜم٤م  وأنف جي٥م ىمتٚمف سمٙمؾ طم٤مٍل، قمغم طمدّ 
(1)

وأنف ًمٞمس يم٤مًمٙم٤مومر إصكّم  

ـّ قمٚمٞمف، وٟمحق  ذًمؽ ُمـ إطمٙم٤مم- ذم إُمٙم٤من اعم

 ًمٕمؾ هذا هق ُم٠مظمذ اًمرأي قمٜمديمؿ ذم ُم٠ًمختٝمؿ-

وفمٜمل اًمذي ٓ يتزقمزع أنٙمؿ ُمـ أطمرص اًمٜم٤مس قمغم يمؾ ظمػٍم، وقمغم إىم٤مُم٦م اًمديـ يم٤مُمال همػم 

ُمٜم٘مقص، ٓ شم٠مظمذيمؿ ذم ذًمؽ ًمقُم٦م ٓئؿ، وٓ يييمؿ ختذيؾ خمّذل وٓ إرضم٤مف ُمرضمػ، وٓ خم٤مًمٗم٦م 

 --اًمٕم٤معملم

َوومؼ  وؿمٞمقظمف ُمـ يٜمٔمر ذم هذه اعم٤ًمئؾ وي٘مض ومٞمٝم٤م سمٕمقن اهلل قمغموأنٙمؿ ُمٕمٙمؿ ُمـ ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ 

                                      
 (-4222، 1١٧١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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 ذيٕم٦م اهلل اعمٓمٝمرة-

ٟمٙمؿ اعمًٚمٛملم ذم يمؾ ُمٙم٤من أن شم٠مخٞمػ ىمٚمقب  اوأقمرف أنٙمؿ شمدريمقن ضمٞمدً  وشم٘مّرون ُمع وٞمع إظمقا

اخلٚمؼ قمٚمٞمٙمؿ وايمت٤ًماؿ ذم صّٗمٙمؿ هق ُمـ أهؿ دقم٤مئؿ ىمقشمٙمؿ وأؾم٤ٌمب ٟمٍميمؿ سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم، وأنف 

( شمٜمّٗمروا، ويّنوا وٓ شمٕمّنواسمنّموا وٓ): ذم طمّد ذاشمف ًمٓم٤مح٤م أوص٤مٟم٤م سمف رؾمقًمٜم٤م واضم٥ٌم 
(1)

شمٞمًػما  

 --٦م هذا اًمديـ اًمذي أيمرُمٜم٤م اهلل سمفلؿ إمم سمحٌقطم ا ًمٚمٜم٤مس ـمريؼ الداي٦م وآؾمت٘م٤مُم٦م، وضمر  

(ي٘متؾ أصح٤مسمف آ ي٘م٤مل إن حمٛمدً ): وأقمرف أنٙمؿ ُمـ أقمرِف اًمٜم٤مس سمٛمٕمٜمك ىمقل رؾمقل اهلل 
(2)

-- 

ُم٤ٌمَح اًمدِم، ٓ يٕمٜمل وضمقب ىمتٚمف سم٤مًمٗمٕمؾ، سمؾ ىمتٚمف أُمٌر ُمؽموك ًمٜم٤م  ا وشمٕمرومقن أن يمقن اًمِمخص يم٤مومرً 

 --ومٕمٚمٜم٤م وإن رأجٜم٤م اًمؽمك ومٕمٚمٜم٤م ٤مطًم إن رأجٜم٤مه صال

ثقا ومٞمٝم٤م ُمـ أُمٙمٜمٙمؿ ُمـ أهؾ همػم أ  أطم٥م أن أنٌٝمٙمؿ إمم أن شمدرؾمقا ُم٠ًمخ٦م اعمرشمد هذه، وشم٤ٌمطم

ل: إن اعمرشمد ذم ُمثؾ طم٤مًمتٜم٤م هذه هق يم٤مًمٙم٤مومر إصكّم، ٕن ًمف دوًم٦ًم يٚمج٠م وم٢من ومٞمٝم٤م رأج٤م مظمر ي٘مق ؛اًمٕمٚمؿ

(ُمـ سمّدل ديٜمف وم٤مىمتٚمقه: )إًمٞمٝم٤م وي٠مرز، وأن اعم٘مّمقد سمحدي٨م اًمٜمٌّل 
(3)

اعمرشمّد ذم طمقزشمٜم٤م ون٧م ىمدرشمٜم٤م  

 ,دول اًمرّدة,ضم٤مز سمٕمض ؿمٞمقظمٜم٤م ُمٝم٤مدٟم٦م اعمرشمديـ ، وٕضمؾ ذًمؽ أ,اعم٘مدور قمٚمٞمف سمٙمؾ ُمٕمٜم٤مه,

ـّ قمغم اًمٙم٤مومر وُمقادقمتٝمؿ ، إذا اطمت٤مج اعمًٚمٛمقن إمم ُمٝم٤مدٟمتٝمؿ ورأوه٤م ُمّمٚمح٦م لؿ راضمح٦م، وأضم٤مزوا اعم

اعمرشمد إؾمػم أو ُمٗم٤مداشمف سمامٍل أو أهى اعمًٚمٛملم، إذا رأى اعمًٚمٛمقن ذم ذًمؽ ُمّمٚمح٦م راضمح٦م، شمِمٌٞمٝم٤م 

 --ًمٙم٤مومر إصكّم وشمٜمزيال ًمف ُمٜمزًمتفًمف ذم هذه احل٤مل سم٤م

 ومرج اهلل يمرسمف وٟمٍمه اهلل وأقمزه- شقمكّم سمٚمح٤مج» وهـ قمرف قمٜمف هذا اًمرأي اًمِمٞمخ

وأن ىمقل ؿمٞمخ اعؾمالم وٟم٘مٚمف اعو٤مع قمغم  ،وأقمرُف همػمه ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ يرى ضمقاز ُمٝم٤مدٟمتٝمؿ

- اًمخيـ ٓ هي٤مدٟمقن وٓ شمٕم٘مد لؿ ذُم٦ٌم-أن اعمرشمد
(4)

أنف حمٛمقل قمغم ُمثؾ طم٤مل اعمرشمديـ ُمع دوًم٦م اًمّمّديؼ  ؛

ومال جيقز ًمٚمٛمًٚمٛملم وعُم٤مم اعمًٚمٛملم أن ي٘مٌؾ ُمٜمٝمؿ ذم  ؛وإظمْم٤مقمٝمؿ طم٤مل اًم٘مدرة قمغم ىمت٤ملؿ ، أي

 هذه احل٤مل إٓ اًمرضمقع ذم اعؾمالم أو اًمًٞمػ-

اعمرشمدون لؿ دوٌل وىمقة، وٟمحـ ذم وٕمػ وىمٚم٦م، واًمٜم٤مس ذم طمٞمص سمٞمص ُمـ ؛ ًمٙمـ ذم طم٤مًمٜم٤م اًمٞمقم

                                      
ُرو( ًمٙمـ سمٚمٗمظ: )-- ٧١16(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4٧25(، وأجْم٤م: صحٞمح اًمٌخ٤مري )42صحٞمح اًمٌخ٤مري )( ٧) ٜمُقا َوَٓ شُمٜمَٗم   ا(- َوؾَمٙم 

 (-2566(، صحٞمح ُمًٚمؿ )62١5صحٞمح اًمٌخ٤مري )( 2)

 (-4222 ،1١٧١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

سم٦م اًمٙم٤مومر إصكم ُمـ وضمقه اؾمت٘مرت اًمًٜم٦م سم٠من قم٘مقسم٦م اعمرشمد أقمٔمؿ ُمـ قم٘مق»(: 516. 26ذم جمٛمقع اًمٗمت٤موى ) ىم٤مل ؿمٞمخ اعؾمالم (6)

 -شُمٜمٝم٤م أن اعمرشمد ي٘متؾ سمٙمؾ طم٤مل وٓ ييب قمٚمٞمف ضمزي٦م وٓ شمٕم٘مد ًمف ذُم٦م ؛ُمتٕمددة
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ىمع قمٚمٞمٝمؿ، إمم همػم ذًمؽ، وم٢مٟمٜم٤م ىمد ٟمجد ؾم ٕم٦م ورمح٦م ذم هذا اًمرأي، اجلٝم٤مٓت وؾمق  اًمٗمٝمؿ واًمتٚمٌٞمس اًمقا

ومت٠مُمٚمقه سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ، وادرؾمقا اعم٠ًمخ٦م وسم٤مطمثقا ومٞمٝم٤م اًمٕمٚمام ، ومٚمق يّن اهلل قمٚمٞمٜم٤م وم٢مٟمٜم٤م ٓ ٟمٕمدل سمتٞمًػم 

 اهلل ؿمٞمئ٤م-

 --ومٝمذه اعم٠ًمخ٦م نت٤مج إمم ُمراضمٕم٦م

 وم٢من اعمٗمًدة فم٤مهرة ًمٜم٤م ٟمحـ اًمذيـ ذم ظم٤مرج اًمٕمرا. ذم ىمتؾ أُمث٤مل ه١مٓ  اًمدسمٚمقُم٤مؾمٞملم-

ًمٙمؿ أنتؿ ذم اًمداظمؾ زاوي٤م أظمرى ًمٚمٜمٔمر ٓ ٟمدريمٝم٤م ٟمحـ ذم اخل٤مرج، ًمٙمـ ُم٤م أوؾ وأيمٛمؾ  وإن يم٤من

 أن جيتٛمع اًمٜمٔمر ُمـ اًمداظمؾ واخل٤مرج-

وواهلل ًمق  --واقمٚمٛمقا ي٤م إظمقا  أن أهّؿ ر  هق أن شمٙمقٟمقا أنتؿ أىمقي٤م  ُمتامؾمٙملم ذم صّٗمٙمؿ اًمداظمكمّ 

صّٗمٙمؿ  ُم٤م دامهلل ُم٤م دُمتؿ ُمتامؾمٙملم، واضمتٛمٕم٧م قمٚمٞمٙمؿ ضمٞمقش اًمٕم٤ممل سم٠مهه٤م ًمـ شمٖمٚمٌٙمؿ سم٢مذن ا

وم٠مهؿ ر  ذم ُم٠ًمختٜم٤م هذه أن شمّمُدروا قمـ يمٚمٛم٦م واطمدة،  ؛دُمتؿ قمغم ىمٚم٥م رضمٍؾ واطمدٍ  ، وُم٤م٤مُمرصقًص 

دُمتؿ شمّْمُدرون قمـ  وطمتك ًمق يم٤من ُم٤م ضمرى ظمٓم٠م، ومٚمـ يّييمؿ ُم٤م وقمزٍم واطمٍد، ٓ اظمتالف وٓ ؿم٘م٤م.-!

 يمٚمٛم٦ٍم واطمدة، وشمٜمٌْمقن سم٘مٚم٥ٍم واطمد-

د وآؾمتٌداد ُمـ سمٕمْمٙمؿ قمغم سمٕمض، ودظمؾ اًمِمٞمٓم٤من  أُم٤م إن يم٤من رأجٙمؿ ُمتٗمّرىم٤م ومٞمٝم٤م، ووضمد آٟمٗمرا

 وهمرَز ُمٕم٤موًمف، وم٢مي٤ميمؿ إي٤ميمؿ صمؿ إي٤ميمؿ-!

وأُم٤م ُم٠ًمخ٦م اعصمخ٤من واًمِّمّدة قمغم أقمدا  اهلل، ومٛمٓمٚمقسم٦م ٓ ؿمؽ، همػم أنف ٓ ر  يٕمدل اًمتقؾّمط 

 شم٘مديؿ إيمؼم قمٜمد اًمتداومع-واًمٕمدل ذم إُمقر يمٚمٝم٤م، واجلٛمع سملم ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اعمّم٤مًمح و

ٜمٌٜم٤م وإي٤ميمؿ جيواهلل اعم١ًمول أن يٜمٍميمؿ قمغم أقمدا  اهلل، وأن يقوم٘مٙمؿ ويًدديمؿ و، واهلل اعمقوّمؼ 

 -- مُملم-وٟم٠ًمل اهلل أن يٜمٍم ديٜمف ويمت٤مسمف وؾمٜم٦م ٟمٌّٞمف وقم٤ٌمده اعم١مُمٜملم ذم يمؾ ُمٙم٤من ،اًمزًمؾ

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف-

 [2١١5. ١. 26ت٤مريخ: ]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سم
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 اٌض١بصح ٌٍغغع ذزٝ فٟ اٌمٛا١ٔٓ اٌزٕظ١ّ١خ ٚاٌر١بر١خ ۞

 [، نتب ايؾٝخ تعًٝكا ع٢ً بٝإ ؾٝؿ أْقاصايغ١ٓ سٍٛ قن١ٝ نتاب١ ايزعتٛص]

 -- مُملم-ٟم٠ًمل اهلل ًمٙمؿ اًمتقومٞمؼ واًمًداد واًمٜمٍم قمغم إقمدا 

 ُمالطمٔم٦م:

٘مقاٟملم هلل وطمده وم٘مط، يًتثٜمك ُمـ ذًمؽ اًموإصؾ ذم ديـ اعؾمالم ؾمٞم٤مدة ذع ا»ىمقل اًمٌٞم٤من: 

 -ـها شاخلدُمٞم٦م ُم٤م مل خت٤مًمػ ذقم٤م

سمؾ قمٛمقم وؿمٛمقل طمٙمؿ اعؾمالم وهٞمٛمٜمتف قمغم يمؾ  ؛ داقمل ًمفهذا آؾمتثٜم٤م  همػم ؾمديد، وٓ

 ومال اؾمتثٜم٤م  ومٞمف أخٌت٦م-! ؛اعمٙمٚمٗملم صم٤مسم٧ٌم وٓ خيرج قمٜمف ر اًم٘مقاٟملم ويمؾ أومٕم٤مل 

ٟملم »ُم٤م أؾمٛمٞمتٛمقه ي٤م إظمقا  سما إُمقر اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م اعمدٟمٞم٦م  ,واهلل أقمٚمؿ,وشم٘مّمدون ا٤م  شاخلدُمٞم٦ماًم٘مقا

احلٞم٤مشمٞم٦م اعمٜمدرضم٦م ن٧م سم٤مب اعم٤ٌمح ذم ذيٕمتٜم٤م ه٤م ظمّقل اهلل شمٕم٤ممم اًمٜم٤مس أن يٗمٕمٚمقا ومٞمٝم٤م ُم٤م يّمٚمحٝمؿ، 

ٟملم اعمرور سم٤مًمًٞم٤مرات واًمٕمرسم٤مت وشمٜمٔمٞمؿ قمٛمؾ اًمٕماّمل واعمت٤مضمر واًمنميم٤مت وطمتك ا عمج٤مري ُمث٤مل٤م ىمقا

اًمخ ه٤م يِمٌٝمف، هذه إُمقر ٟمٕمؿ هل أُمقر ٓ ٟمّمقص ومٞمٝم٤م ذم اًمنميٕم٦م وهل  --ٔم٤موم٦م اعمدنواًم٘مامُم٦م وٟم

ُمؽمويم٦م ٓضمتٝم٤مد اًمٜم٤مس سمام  ٘مؼ ُمّمٚمحتٝمؿ، ًمٙمـ سمنمط: أن شمٙمقن اًمًٞم٤مدة ًمٚمديـ واًمنميٕم٦م، وقمدم 

ائرة ا، ذم دوظمػم ٤مدم٤موز اخلٓمقط احلٛمرا  اًمتل ووٕمتٝم٤م اًمنميٕم٦م، وإٟمام ٟمٕمٛمؾ ومٞمٝم٤م سمام ٟمراه ُمّمٚمح٦م وٟمٗمٕمً 

 -ا-- ومّمّح إذن أن هٞمٛمٜم٦م اًمنميٕم٦م وؾمٞم٤مدهت٤م قم٤مُّم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ٓ اؾمتثٜم٤م  ومٞمٝم٤م أبدً ُم٤م أب٤مطمف اهلل شمٕم٤ممم

ٟمٜم٤م ٓ خي٤مًمٗمقن هذا اعمٕمٜمك، واهلل وزم اًمتقومٞمؼ-  هذا ًمٚمتٜمٌٞمف وًمتّمحٞمح اًمٕم٤ٌمرة، ُمع أنٜم٤م ٟمجزم أن إظمقا

 [2١١5. 6. 2١]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 غح اٌغ١ؼخ اٌغافقخذىُ اٌضػٛح ئٌٝ ِٕبؽ ۞

 --هذا صحٞمح ُمًّٚمؿ ،قن ذم اجلٛمٚم٦ماًمٕمرا. سمالد إؾمالم وأهٚمٝم٤م ُمًٚمٛم

وهاااؿ  شاعمٕماااذوريـ ُماااـ اًمِماااٞمٕم٦م»ويِماااٛمؾ أجْمااا٤م  ،: يِماااٛمؾ أهاااؾ اًمًاااٜم٦م ُماااٜمٝمؿشأهٚمٝمااا٤م ُمًاااٚمٛمقن» وىمقًمٜمااا٤م

ُّمٝمؿ ٕنٜماا٤م ٟمٗمّّمااؾ ذم احلٙمااؿ قمااغم اًمِمااٞمٕم٦م ًمٙمااـ  ،واًمتٗمّمااٞمؾ ومااٞمٝمؿ هااق احلااؼ إن ؿماا٤م  اهلل ،وٚما٦م يمٌااػمة ُمااـ قمااقا

   -واهلل أقمٚمؿ ،وٓ سم٠مس ُمـ إـمال. اًم٘مقل سم٠مهنؿ ُمًٚمٛمقن اذا آقمت٤ٌمر ،اجلٛمٚم٦م هق ُمـ أهؾ اًم٘مٌٚم٦مذم 

ًمٙمااـ اًماادقمقة إمم ُمٜماا٤مسة اًمِمااٞمٕم٦م اًمراومْماا٦م أظماازاهؿ اهلل واًمقىمااقف ُمٕمٝمااؿ وااد إُمريٙماا٤من ذم اًمٜمجااػ 

   -واهلل أقمٚمؿ ،همػم ؾمديد ذم رأجل-- ويمرسمال  وهمػمه٤م أن ذم فمروومٜم٤م هذه

ٟما٤م وـم٤مىم٤مشمٜما٤م إمم ُمٜما٤مسة  ،اًمٞمقم ظمٞم٤مرات أظمرى هٙمـ أن ٟم٘مقم اا٤م ٕن قمٜمدٟم٤م ؟ح٤مذا أولا٤م أن شمتقضماف ىمقا

ٟمٜماا٤م أهااؾ اًمًااٜم٦م وهااؿ احلٛمااد هلل اًم٘ماا٤مئٛمقن سمٛمٕمٔمااؿ اجلٝماا٤مد ذم اًمٕماارا. اًمٞمااقم وهااؿ سمح٤مضماا٦م إمم يمااؾ قمااقن  إظمقا

أي احلاااارب سماااالم اًمًااااٜم٦م  شٗمٞماااا٦ماًمٓم٤مئ»سمااااؾ إن احلاااارب  ،٦م واًمِمااااٞمٕم٦م همااااػم ظماااا٤مفوٕن اًمتٜماااا٤مومس سماااالم اًمًااااٜم ،ُمٜماااا٤م

وقمٚمٞماااااف وماااااٜمحـ ذم همٜماااااًك أن قماااااـ اًمااااادقمقة إمم ٟمٍماااااة  --واًمِماااااٞمٕم٦م حمتٛماااااؾ ٟمِماااااقا٤م ذم أي وىمااااا٧م ذم اًمٕمااااارا.

سماؾ أقمادا  اؾماؽماشمٞمجّٞمقن سم٤معمّمآمٚمح  ،يمٞمػ وهؿ ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمًٞم٤مؾم٦م أقمدا  ًمٜم٤م أقمٜمل ٟمحـ اًمًاٜم٦م !!اًمِمٞمٕم٦م

ٞما٦م ٓ جياقز لاؿ ويٜمٔمارون إمم هاذه اًمٗمرصا٦م اًمٞماقم قماغم أهنا٤م ومرصا٦م شم٤مرخي ،ُمؽمسمّماقن أؿماد اًماؽمسمص ،اًمًٞم٤مد

 !!ويمؾ وهذا واوح ًمٞمس سمف ظمٗم٤م  ،أبدا أن يٗمّرـمقا ومٞمٝم٤م ًمٞمحٙمٛمقا اًمٕمرا. ويتٖمّٚمٌقا قمغم أهؾ اًمًٜم٦م

وًماذًمؽ ٓ يٜمٌٖماال أن شمٖمٞما٥م قمٜماا٤م يماؾ هااذه احل٘ما٤مئؼ وٟمحااـ ٟماتٙمٚمؿ ذم ُمقوااقع ٟمٍماة اًمِمااٞمٕم٦م ُماـ قماادُمٝم٤م 

قمااا٤مة ُمااا ،اًمٞماااقم ذم اًمٕمااارا. ٤م ذيمرشماااف يااا١مدي إمم ظمٚماااؾ ٕن اًمٜمٔمااارة إمم اًمٕمٛمقُمااا٤مت اًمنماااقمٞم٦م اعمحْمااا٦م سمااادون ُمرا

وـم٤مئٗماا٦م  ،رة ىمااقم ظمٓماارهؿ قمااغم اعؾمااالم رسمااام يماا٤من أؿمااد ُمااـ ظمٓماار اًمٜمّماا٤مرى أنٗمًااٝمؿإن ُماا١مّداه ٟمّماا ؛يمٌااػم

 !!ٗمرهؿ وشمٕمتؼمهؿ ـم٤مئٗم٦م يمٗمر رأؾًم٤مُمٕمتؼمة ُمـ قمٚمامئٜم٤م شمٙم

 :وًمذًمؽ ىمقل ُمـ ي٘مقل ًمؽ

 وًمف وضمٝم٤من: ،ومت٠مُمؾ ؛ىمقل ًمٞمس سم٤مًمٌٕمٞمد ،إن اًمراومْم٦م أؿمد ظمٓمرا طمتك ُمـ اًمٜمّم٤مرى

ؿماد ها٤م وًمق متٙمٜمقا ُيتقىّماع لاؿ أن يٗمٕمٚماقا ذم اعمًاٚمٛملم أ ،: أهنؿ أؿمد همٞمٔم٤م وطم٘مدا قمغم أهؾ اًمًٜم٦مولإ

أُماا٤م هاا١مٓ   ،را  يماا٤مومر واوااح ُمٕمٚمااقم اًمٙمٗماار ُمًااّٚمؿ يمٗمااره قمٜمااد اًمٙم٤موماا٦ماواًمٜمّماا ،يتّمااّقر أن يٗمٕمٚمااف اًمٜمٍمااا 

   -ومٙمٗمرهؿ ُمـ سم٤مب اًمزٟمدىم٦م ومٝمؿ أظمٓمر
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ًمٙمااااـ ٓ  ،وأناااا٧م ىمّماااا٤مراك أن ختتاااا٤مر وضمٝماااا٤م ،هؿ ـمٌٕماااا٤مقمٜمااااد ُمااااـ يٙمٗماااار,: أهنااااؿ يمٗماااا٤مر ُمرشماااادون واًمثاااا٤م 

وُمٕمٚمقم ـمٌٕما٤م أناف قماغم هاذا اًمقضماف وما٢من اعمرشماد أيمٗمار وأؿماد  --واًمٜمٍما  يم٤مومر أصكم ,شمًتٓمٞمع ٟمٗمل اخلالف

   -قمغم اعؾمالم ُمـ اًمٙم٤مومر إصكم يمام هق ُمت٘مرر

لم سمٌٕمْمٝمؿ ًمٕمؾ اهلل يٜمت٘مؿ ُمـ اًمٔم٤معم --ٟمٕمؿ ،وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٜمحـ يًٕمٜم٤م اًمٞمقم أن ٟمًٙم٧م قمٜمٝمؿ وٟمتٗمّرج

ٟمٜم٤م اًمًٜم٦م ومٚمٞمس قمٜمدٟم٤م وم٤مئض ذم اًمٓم٤مىم٤مت ٟمٕمٓمٞمف ًمٚمِمٞمٕم٦م ،ُمـ سمٕمض ٟم٤م ًمٜمٍمة إظمقا ٟم٠ًمل  -!وٟمقضّمف يمؾ ىمقا

وإذا اىمت٣م اًمٜمٔمر اًمًٞم٤مد أن ٟمٌدي اؾمتٜمٙم٤مرٟم٤م  ،مُملم --اهلل أن هيٚمٙمٝمؿ ويٓمٝمر سمالد اعمًٚمٛملم ُمٜمٝمؿ

يمام ىمد  ،وٓ ُم٤مٟمع ُمـ ذًمؽ ،٠مسشمٜمديدٟم٤م سم٠مقمامل إُمريٙم٤من ذم اًمٜمجػ وهمػمه٤م ُمـ ُمٜم٤مـمؼ اًمِمٞمٕم٦م ومال سمو

 ،اًمنمع فٓ يٛمٜمع ُمٜم ،ومٝمذا شمٍّمف ؾمٞم٤مد ضمٞمد وًمف وضمف وضمٞمف؛ ومٕمٚمتف هٞمئ٦م قمٚمام  اًمًٜم٦م ذم اًمٕمرا.

وسم٤مقمت٤ٌمر  ،وسم٤مقمت٤ٌمر اًم٘مًؿ همػم اعمٙمّٗمر قمٜمدٟم٤م ُمـ اًمِمٞمٕم٦م ،سم٤مقمت٤ٌمر أن اًمٌالد هل ذم احل٘مٞم٘م٦م سمالد اعؾمالم

  --إٟمٙم٤مر اًمٔمٚمؿ ُمٓمٚم٘م٤م وهٙمذا

أو اقمت٤ٌمر ُم٘م٤موُمتٝمؿ ضمٝم٤مدا يمام ي٘مقًمف اًمٌٕمض ُمـ اًمٜم٤مس  ،ٟمٍمهتؿ أو اًمقىمقف ُمٕمٝمؿ ًمٙمـ اًمدقمقة إمم

  -واهلل أقمٚمؿ ،ومٝمذا همػم صحٞمح وٓ ؾمديد ،ُمثال

 --وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ

 ًمتًديد واًمتقومٞمؼ ذم اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾٜم٤م وًمٙمؿ ااهلل ًمٟم٠ًمل 

 

 [2١١6. 6. 21]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 ىبفغِضأٌخ حز ػٕك اٌ ۞

قمغم أن اًم٘متؾ اعمنموع عمـ وضم٥م قمٚمٞمف اًم٘متؾ هق اًمذسمح، واعمٕمؼّم قمٜمف يمثػما ذم ٟمّمقص ٟمص  اًمٕمٚمام  

 -شضب اًمٕمٜمؼ»سمٕمض إطم٤مدي٨م وذم يمالم اًمًٚمػ سما

 وأفمـ ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م هـ ٟمّص قمغم هذا، ًمٙمٜمل ٓ أؾمتحي ُمقوٕمف أن، ومٚمٞمٌح٨م قمٜمف-

٦م اًمًتامئ٦م سميب اًمٕمٜمؼ ٔم ذم سمدٍر، صمؿ ُم٘م٤مشمِٚم٦م سمٜمل ىمرييملمىمتؾ ُمـ ىمتؾ ُمـ أهى اعمنم واًمٜمٌل 

 وهق اًمذسمح، واهلل أقمٚمؿ-

ومحٞمٜمئذ ومٞمف اًمتٗمّمٞمؾ، وم٤مٕصؾ اعم٤ًمواة: ُي٘مَتؾ سمام ىمتؾ، إٓ  ؛هذا ـمٌٕم٤م ُم٤م مل يٙمـ اًم٘متؾ ىمّم٤مًص٤مو

 طمٞم٨م يقضمد ُم٤مٟمٌع، واظمتٚمٗمقا ذم ومروع ُمٜمٝم٤م يم٤مًمتحريؼ سم٤مًمٜم٤مر وٟمحقه-

وم٘مد يٗمتل اعمٗمتل ويري  ؛ُمـ طمٞم٨م اًمٜمٔمر اًمًٞم٤مد واًمٗمتقى ُم٤مهذا ُمـ طمٞم٨م دمريد اعم٠ًمخ٦م، أ

اًمًٞم٤مد اعمٚمتزم سم٤مًمنميٕم٦م أنف ُمـ إومْمؾ ذم سمٕمض إوىم٤مت وإطمٞم٤من أن يٙمقن اًم٘متؾ سم٤مًمرص٤مص ُمثال 

وأنف أومم ٕؾم٤ٌمٍب ُمٜمٝم٤م اخلقف ُمـ اًمتٜمٗمػم واًمتٌِمٞمع قمغم اعمًٚمٛملم أو ٟمحق ذًمؽ، وهذا ٟمٔمر اضمتٝم٤مدي 

إطمقال وإوىم٤مت يٜمٔمر ومٞمف اعمٗمتل ووزم إُمر، سمح٥ًم ىمقة اعمًٚمٛملم  يًقغ إن ؿم٤م  اهلل ذم سمٕمض

ووٕمٗمٝمؿ واعمرطمٚم٦م اًمتل هؿ ومٞمٝم٤م واًمِمٕمقب اًمتل يتٕم٤مُمٚمقن ُمٕمٝم٤م صم٘م٤موم٤مهت٤م وسمح٥ًم طم٤مل قمدّوهؿ أجْم٤م 

 وهمػم ذًمؽ-

ويمذًمؽ أجْم٤م هٜم٤مك ُم٠ًمخ٦م إفمٝم٤مر اًمذسمح قمغم وؾم٤مئؾ اعقمالم ُمّمّقرا سم٤مًمٗمٞمديق وهمػمه، ومٝمذه ُم٠ًمخ٦م 

يٜمٔمر ومٞمٝم٤م ُمـ طمٞم٨م اعمّمٚمح٦م واعمٗمًدة، ومام شمرضمح ُمـ ذًمؽ قُمِٛمؾ سمف، وم٘مد يؽمضمح ُم٘مّمد إو٤مومٞم٦م، و

اًمتنميد اؿ ُمـ ظمٚمٗمٝمؿ أطمٞم٤مٟم٤م، وىمد يؽمضمح ُم٘مّمد قمدم اًمتٜمٗمػم أطمٞم٤مٟم٤م أظمرى، وسم٤مجلٛمٚم٦م ومٚمٞمس ر  

 يٕمدل اًمتقؾّمط واًم٘مّمد واًمًداد، وإقمٓم٤م  يمؾ ر  طم٘مف، وووع يمؾ ر  ذم حمٚمف-

 مم-واعمقومؼ ُمـ ووم٘مف اهلل شمٕم٤م

 !ذسَمح وُيّمّقر ويذاع قمغم اعمأل--ُمـ إُمريٙم٤من ومٝمذا ُيًتحًـ أن ي ا يمٌػمً  ٤مُمث٤مًمف: ًمق أُمًٙم٧م و٤مسمٓمً 

 -واهلل أقمٚمؿ ،واقمتؼم اذا!! ٞم٤م ُمدٟمٞم٤م طم٘مػًما ومٚمٞمس إُمر يمذًمؽ--وًمق يم٤من اعمٛمًقك رضمال أُمريٙم

 ٟم٠ًمل اهلل أن يرزىمٜم٤م وإي٤ميمؿ ووٞمع أطم٤ٌمسمٜم٤م الدى واًمًداد-

 [2١١5. 2. ٧يم٦م سمت٤مريخ: ]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مر
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 اٌظٞ سٍمُٙ ٘ٛ أعض ُِٕٙ لٛح ۞

 --شإقمّم٤مر يم٤مشمريٜم٤م»ىُمتؾ أيمثر ُمـ قمنمة مٓف أُمريٙمل ذم 

 --- ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم اًمٕمكّم اًم٘مدير أن يِمٖمٚمٝمؿ سم٠منٗمًٝمؿ ويٙمّػ سم٠مؾمٝمؿ قمـ اعمًٚمٛملم٤محلٛمد هللوم

ٝمؿ قمـ قم٤ٌمدك ؿمٖمٚمٝمؿ سم٠منٗمًمهللا ؾمّٚمط قمٚمٞمٝمؿ أوم٤مت واعمٕم٤مي٥م، واعمِمٙمالت واعمّم٤مئ٥م وا

 --- مُملماعم١مُمٜملم

 !!ؾمٌح٤من اهلل، قمؼمة ومي٦م، وأي مي٦م--

 ه٤م ًمٗم٧م اٟمت٤ٌمهل ذم إظم٤ٌمر قم٤ٌمرة ضم٤م ت ذم شم٘مرير اًمز إن إن:

« ًٓ صٕمقسم٤مت ذم   اًم٘مقة اًمٕمٔمٛمك اًمقطمٞمدة قمغم يمقيم٥م إرض، وهل شمقاضمف-- ومٞمام يت٤مسمع اًمٕم٤ممل ُمذهق

 --وم٤مهلل أيمؼم ش--اًمتٕم٤مُمؾ ُمع إزُم٦م

 -[٧5ومّمٚم٧م: ] ژ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ  ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ گ گ گ ژىم٤مًمقا: ه١مٓ  اًمذيـ 

 [2١١5. 2. 2]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 إلذ١بء ِؼبٌُ اٌزٛذ١ض ٌمبػضح ٌغزٚاد ٌٕضْ.. اٌمبػضح رضؼٝثؼض رجٕٟ ا ۞

 --ايمؾ ُمٙم٤من وأن يزيدهؿ هدى وؾمدادً  ٟم٠ًمل اهلل أن يٜمٍم اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمف ذم

 --املؿ ويٍمف قمٜمٝمؿ اًمًق  واًمٗمحِم٤م أقمأن ي٤ٌمرك ذم  وٟم٠ًمخف 

 --- مُملما قمغم اعؾمالم واعمًٚمٛملم وٟمًٍما وأن جيٕمؾ هذه إطمداث ظمػم

 !ة خمتٚمٗم٦م يمثػما--، وًمٙمـ ىمد خيتٚمػ اًمت٘مدير، واًمٗمٙمراعمّم٤مًمح ي٘مّدراجلٛمٞمع 

إمم قمدم اقمت٤ٌمر ُم٤م يًّٛمك سم٤مجلٝمقد اعؾمالُمٞم٦م  ُمٞمٌؾ  ,ااًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م نديدً ,ومٕمٜمد اعمج٤مهديـ 

١مؾم٤ًمت اعؾمالُمٞم٦م ويمثػم ُمـ اًمقضمقد اعؾمالُمل ذم سمالد اًمٖمرب، ذم ُم٘م٤مسمؾ ُمّمٚمح٦م إٟمِم٤م  وإؿمٕم٤مل واعم

وإطمٞم٤م  اجلٝم٤مد سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٖمرب اًمٙم٤مومر اعمح٤مرب ًمٜم٤م ذم أُم٤ميمـ وصُٕمد يمثػمة، واًم٤ٌمدئ واًمٔم٤ممل ًمٜم٤م، وأن 

 ،شُمًٚمؿ»و شيم٤مومر»:  أصؾ اًمديـ وقمغم أخٗم٤مظ وُمٕم٤م شمتحقل اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ إمم قمالىم٦م ُمٌٜمّٞم٦م قمغم

قمف ُمع اًمٙمٗمر واعحل٤مد واًمتٜمديد، وإمم  -- سمٕمد اًمقٓ  واًمؼما  ذم اًمديـ ٓ همػموإمم ُم٤ٌمدئ اًمتقطمٞمد وسا

 أن ـمٛم٧ًم شمٚمؽ اعمٕم٤ممل سمٗمٕمؾ اًمٕمقعم٦م واًمٖمزو اًمٗمٙمري واًمث٘م٤مذم اًمٖمريب-

ٌّف ل٤م قمٜمد نٚمٞمؾ شمٍموم٤مشمف وومٙمر ؛ٟم٘مٓم٦م ُمٝمٛم٦م وحمقري٦م ذم ومٙمر اًمِمٞمخ ومٝمذه ه ٟمٍمه اهلل ومٞمٜمٌٖمل اًمتٜم

ٟمف-  وإظمقا

هل ذم أطمد أبرز  شطمداش ؾمٌتٛمؼمإ»ًٞمٓم٦م، ٟمًتٓمٞمع أن ٟم٘مقل: إن أطمداث ُمـ هذا اعمٜمٓمٚمؼ وسمٕم٤ٌمرة سم

 إُمريٙمٞم٦م اعم٘مٞمت٦م اًمٓم٤مهمٞم٦م- شاًمٕمقعم٦م»ر قمغم رّد إُم٦م اعمًٚمٛم٦م اعمدُم   ؛وضمقهٝم٤م

ٟمف يرون أن إُم٦م ىم٤مدرة قمغم اًمت ηُمع اًمٗمٙمرة اًم٤ًمسم٘م٦م ومٙمرة أظمرى: وهل أنف  ّمّدي وإظمقا

ٕقمدائٝم٤م وـمردهؿ ُمـ سمالده٤م، وإزاًم٦م قمدواهنؿ ودطمرهؿ ذم اعمقاضمٝم٦م اًمٕم٤مدًم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م سمٙمؾ اعم٘م٤ميٞمس، 

-- ومٜمحـ ُمـ ىمٌٞمؾ اًمدومع ٓ ُمـ ىمٌٞمؾ اًمٓمٚم٥م وأن طمرسمٜم٤م لؿ ؾمقا  هٜم٤م ذم أروٜم٤م أو ذم أروٝمؿ هؿ، هل

ٟمٞم٤م، وإٟمام ومتح أُمريٙم٤م أو سمريٓم٤م ومٚمٞمس اعم٘مّمقد أن هق ٤موإن ضسمٜم٤م ًمٜمدن أو ٟمٞمقيقرك وم٢مٟمام ٟمٗمٕمؾ ذًمؽ دومٕمً 

 --صّد قمدواهنام وردقمٝمام

 --٤م ُمّي سم٠مي شم٘مٞمٞمؿ ونٚمٞمؾ ذم ٟمٔمريهمٗم٤ملإإومٙم٤مر اعمٝمٛم٦م ًمٗمٝمؿ ُم٤م جيري، و هذه سمٕمض

وسمٕمد ذًمؽ ًمٙمؾ إٟم٤ًمن رأجف، وًمٙمـ قمغم أن يٕمٓمل يمؾ ر  طم٘مف ويٜمّمػ و ًـ شم٘مرير ُمذاه٥م 

 اًمٜم٤مس وشمّمّقره٤م صمؿ يٜم٤مىمِمٝم٤م-
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 واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ-

ٟمٜم٤م الدى واًمًداد-ٟمً  ٠مل اهلل أن يزرىمٜم٤م وؾم٤مئر إظمقا

 اًمنمك واعمنميملم- ذل  يوأن يٜمٍم اعؾمالم واعمًٚمٛملم و

 -امهللا إٟم٤م ٟم٠ًمخؽ ُم٤م ىمْمٞم٧َم ًمٜم٤م ُمـ أُمٍر أن دمٕمؾ قم٤مىمٌتف ًمٜم٤م رؿمدً 

 [2١١5. 2. 2]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 فمٗ اٌضىٛد ۞

ُمقوقع ُمٝمؿ طم٘م٤م، و ت٤مج إمم ُمزيد دراؾم٦م  شاًمٖمرب»ٗمر ُمقوقع وم٘مف اجل٤مًمٞم٤مت اعؾمالُمٞم٦م ذم سمالد اًمٙم

 ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمٗمٙمر-

أيمثر اًمذيـ شمّمّدوا ًمٚمتقضمٞمف ذم هذا اعمج٤مل هؿ أن٤مس ًمٜم٤م قمٚمٞمٝمؿ ُمالطمٔم٤مت ضمذري٦م ويمٌػمة،  ؛ًمألؾمػ

 يمالم أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمقصمقىملم ذم ذًمؽ وضمٝمقدهؿ أىمؾ ومٞمام رأج٧م-أن ذم طملم 

 عمًٚمٛملم رؿمدٟم٤م ويٗم٘مٝمٜم٤م ذم اًمديـ ويٜمّقر سمّم٤مئرٟم٤م وٞمٕم٤م-ومٜم٠ًمل اهلل أن يٚمٝمٛمٜم٤م وإي٤ميمؿ وؾم٤مئر ا

وم٘مف »ٓ ؿمؽ اًمٙمالم ومٞمف سم٤مؾمتٞمٕم٤مب ٓ ٟمًتٓمٞمٕمف أن، وًمٙمـ طم٥ًم ُم٤م رأج٧م ومٝمٜم٤مك ٟم٘مٓم٘م٦م ُمٝمٛم٦م وهل: 

 --قمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٜمنم هذا اًمٗم٘مف وٟمٗمّٕمٚمف ؛شاًمًٙمقت

 ًٙم٧م-يم٤من سم٢مُمٙم٤مٟمف أن ي ,ص٤مطم٥م اعم٘م٤مل اًمذي ٟمٕمٚمؼ قمٚمٞمف, يٕمٜمل ُمثال، هذا اًمِمٞمخ اًمٗم٤موؾ

 !قمٚمٞمٝمؿ وٖمقـم٤مت وٓ سمد أن شمداري--ي٘مقل ىم٤مئؾ: هذا صٕم٥ٌم قمٚمٞمف ذم ُمثؾ شمٚمؽ اًمٔمروف و

سمد، ومٚمٞمٜمت٘مؾ إمم درضم٦م أظمرى ُمـ اعمداراة، وهق أن ئمٝمر اًمت٠مؾمػ قمغم ُم٤م أص٤مب  ٟم٘مقل: إذا يم٤من ٓ

ًمٜم٤م ومٝمذه ُم٤ًمقمدة إٟم٤ًمٟمٞم٦م وذم وٛمـ ذًمؽ ٟمح٤مو ُم٤م ل ن٘مٞمؼ اًم٘مقم، وي٘مقل ٟمحـ ُمًتٕمدون عم٤ًمقمدهتؿ سم٠مُمقا

 !يٛمٙمـ ُمـ ُمّمٚمح٦م دقمقهتؿ--

حلامؾم٦م اًمزائدة ذم اًمدقمقة إمم اعم٤ًمقمدة واًمٜمٍمة ل١مٓ  ا٤م عفمٝم٤مر احلزن اعم٤ٌمًمغ ومٞمف، أو وٓ داقمل هٜم

تٍم قمغم ُم٤م يٙمٗمل ٘ماًمٙمٗمرة-- ٕن اًمٖمرض هق اعمداراة واًمدومع قمـ اعمًٚمٛملم اعمًتْمٕمٗملم ذم شمٚمؽ اًمٌالد، ومٞمُ 

-- ومٝمذا طمّد ٟمٜمتٝمل إًمٞمف ُمـ ذًمؽ ه٤م ٓ يقىمع ذم حمّرم-- طمتك إذا وم٢مُم٤م ؛ وصٚمٜم٤م إمم اًمقىمقع ذم حمّرم واوٍح سملّمٍ

شمّمؼم قمغم إفمٝم٤مر احلؼ وآُمتٜم٤مع قمـ ُمٓم٤موقمتٝمؿ قمغم ُمٕمّمٞم٦م اهلل، وإُم٤م أن هي٤مضمر ُمـ شمٚمؽ اًمٌالد ُمـ مل 

 سمٕمد ذًمؽ ُمـ سم٘مل هـ ٓ يًتٓمٞمع الجرة وم٠مُمره أظمّػ واًمٕمذر ذم طم٘مف واؾمٌع-- -يًتٓمع إفمٝم٤مر ديٜمف-

ُمًتْمٕمػ وُمْمٓمر ًمٚمٕمٞمش هٜم٤مك ذم وؾمط اًمٙمٗم٤مر، ٟمحـ ٟمٕمذره عمٙم٤من  فًمذي ي٘مقل إٟماعٟم٤ًمن ا

حّٛمؾ ضي٦ٌم سم٘م٤مئف تآوٓمرار، وًمٙمـ ًمٞمس ًمف أن يتٙمٚمؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ!! ومٚمٞمًٙم٧م وًمٞمّمؼم قمغم مصم٤مر اًمًٙمقت وًمٞم

هٜم٤مك واؾمتْمٕم٤مومف، وًمٞمجتٝمد ذم اًمتخٚمص ُمـ هذه احل٤مل اًمز  اجرٍة ـمٞم٦ٌم، وإمم أن يٗمتح اهلل قمٚمٞمف وي٠مذن 

 --واهلل أقمٚمؿ ،٤مًمٗمرج قمٚمٞمف أن يتحٛمؾ ويّمؼم ويٕمتّمؿ سم٤مهلل، واًمًٙمقت سم٤مب واؾمع ُمـ رمح٦م اهلل وًمٓمٗمفسم

 -- مُملم-ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يؼمم لذه إُم٦م أُمر رؿمٍد يٕمّز ومٞمف أوًمٞم٤مؤه، ويذّل ومٞمف أقمداؤه

 [2١١5. 2. 6]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 ث١ذ األٔؾبع ٚلق١خ اٌزىف١غ ۞

مم اًم٘مقل سم٠من اًمِمٞمخ أؾم٤مُمف ٟمٍمه اهلل يم٤من يٛمٜمع اًمٙمالم ذم اًمتٙمٗمػم ذم ؾم٤مسمؼ إوان ذم سم٤مًمٜم٦ًٌم إ

شمف، ويم٤مٟمقا ذم   --يٛمٜمٕمقن دظمقل ُمـ يٙمٗمر-- اًمخ هذه إىمقال شسمٞم٧م إنّم٤مر»ُمْم٤موم٤مشمف وُمٕمًٙمرا

 !اًمِمٙمؾ ح٤م يم٤من واىمًٕم٤م سم٤مًمٗمٕمؾ-- ومٝمذا شم٘مرير وشمّمقير همػم دىمٞمؼ وهمػم صحٞمح اذا

 د ومرص٦م أظمرى أومْمؾ أيمت٥م ومٞمٝم٤م ُم٤م قمٜمدي ذم هذا اعمقوقع-وًمٕمكم إن ؿم٤م  اهلل أضم

جلٛمٞمع ويٖمٗمر اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ  ؛وًمٕمؾ سمٕمض إظمقا  اًمذيـ طميوا شمٚمؽ إزُم٤من أجْم٤م يٙمتٌقن

 اعمًٚمٛملم-

ؾم٠مىمتٜمص ومرص٦م ُمٜم٤مؾم٦ٌم إن ؿم٤م  اهلل ٕبلّم ُم٤م أقمرومف ذم هذه اعم٠ًمخ٦م، ُمع أهن٤م ًمٞم٧ًم سمذات أمهٞم٦م و

وهذا ظمٓم٠م  فٕمٚمٝم٤م يم٤مٕدًم٦م قمغم صح٦م ومٙمرشمجيإمهٞم٦م و ٌٕمض ُمـيٕمٓمٞمٝم٤م اًمقمغم قمٙمس ُم٤م ,يمٌػمة، 

ىمد و!! واحلؼ أهن٤م شمٍموم٤مت سمنمي٦م ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت وفمرف ُمـ اًمٔمروف وٕؾم٤ٌمب، ,ُمٜمٝمجل

يتٙمرر ُمثٚمٝم٤م أن أو ذم أي ُمٙم٤من، وؾم٠مزيدك أُمثٚم٦م أظمرى يمثػمة ذم اًمٗمرص٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم إن ؿم٤م  اهلل، 

 ,ؾم٠مذح هٜم٤مك ُمٕمٜم٤مه٤م,ْم٤موم٤مت يم٤مٟمقا يٛمٜمٕمقن اًمتٙمٗمػميلم واعموؾم٠مىمقل ًمؽ إن اجلامقم٤مت يمٚمٝم٤م شم٘مري٤ٌم 

قمـ اخلقض ذم ُم٤ًمئؾ اًمتٙمٗمػم سمٖمػم قمٚمٍؿ وُمـ همػم  ,سمٜم٥ًم خمتٚمٗم٦م,ُمـ اًمدظمقل إمم ُمْم٤موم٤مهتؿ، ويٜمٝمقن 

ومّرج  شأيب ـمالل اًم٘م٤مؾمٛمل»، وأظم٤ٌمر اًمِمٞمخ  شاًم٘م٤مري ؾمٕمٞمد»ؾم٠مذيمر إن ؿم٤م  اهلل أظم٤ٌمر وأوزم اًمت٠مهؾ، 

ٟمف ُمـ اعم٘م٤مشمٚم٦م، وأظم٤ٌمر  شيدأيب اعمٜمذر اًم٤ًمقم»، واًمِمٞمخ ٤ماهلل يمرسمف طمٞم٤م وُمّٞمتً  أيب »و شاًم٘م٤مقمدة»وإظمقا

 أظم٤ٌمرهؿ ذم هذا ، وهمػمهؿ يمثػم، قمٜمدي سمحٛمد اهلل شأيب طمٗمص اًمٙمقُمٜمدان»و شقمٌٞمدة اًمٌٜمِمػمي

 !اًم٤ٌمب وضمٝمقدهؿ--

ٟمام شمتٖمػّم مل يٌّدًمقا ومل يٖمػّموا، ُمـ طمٞم٨م إصقل اًمٕم٤مُم٦م ذم اًم٤ٌمب، وإ ,احلّل ُمٜمٝمؿ,وهؿ قمغم ذًمؽ 

وم٤مًمذي شمٖمػّم هق اًمٗمتقى أو احلٙمؿ اًم٘مْم٤مئل سمٜم٤م  قمغم اًمقاىمع  ؛قمٚمٞمف ُمٕمٓمٞم٤مت اًمقاىمع ومتتٖمػّم اًمٗمتقى سمٜم٤م ً 

، وُم٤م يم٤مٟمقش-- اعمتجدد، ومٞم٠ميت سمٕمض ـمقيٚم٦م ًمٞمس ومٞمٝم٤م  ٤م! وجيٕمؾ ُمٜمٝم٤م ىمّمًّم اًمٜم٤مس وي٘مقل: يم٤مٟمقا

 هداي٦م-!

ات شمًٕم٦م وصمامٟملم، وشمًٕملم وواطمد وُم٤م ؾم٠مطمٙمٞمف إن ؿم٤م  اهلل إُم٤م رأجتف وؿمٝمدُت قمٚمٞمف سمٜمٗمز ذم ؾمٜمق

وشمًٕملم إمم أواؾمط اصمٜملم وشمًٕملم، وإُم٤م ه٤م ٟم٘مٚمتف ُمـ أظم٤ٌمر اًمث٘م٤مت اًمٙمثر ُمـ اًمٌالد اًمٕمرسمٞم٦م اعمختٚمٗم٦م ُمـ 
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 -- ؾمت٠ميت اًمٗمرص٦م اعمٜم٤مؾم٦ٌم ًمٚمحدي٨مـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ اعمج٤مهديـ وٟمٌال  اًمٜم٤مس- إن ؿم٤م  اهلل

، ومام قمروم٧ُم إٓ اًم٘مٚمٞمؾ، واًمٜم٤مس يمٌؾ ُمٕم٤مذ اهلل ؛عمٕم٤مرف دون اًمٜم٤مسوًم٧ًم أدقمل أ  أطمٓم٧م اذه ا

ُمٜمٝمؿ رأى وؾمٛمع ووَع، وشمٗمّرىمقا ذم اًمٌٚمدان، وإٟمام طمٔمٜم٤م أنٜم٤م وضمدٟم٤م هٜم٤م ورسمام اطمت٤مج اًمٜم٤مس إمم ر  ه٤م 

 قمٜمدٟم٤م أن ومٜم١مديف عمـ يٜمتٗمع سمف، واهلل اعمًتٕم٤من-

 --- مُملم٘مٞمؽ اًمزًمؾيرزىمؽ الدى واًمًداد ويوم٤مٔن أن٧م شمٙمٚمؿ يمام شمِم٤م ، واقمٚمؿ أن اهلل يراك، ورسمٜم٤م 

ًمٜم٤م وأطمقال اعمًٚمٛملم وٞمٕم٤م  وأن يٕمٗمق قمٜم٤م- ٟم٠ًمل اهلل أن يّمٚمح أطمقا

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ

 [2١١5. 2. 2١]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 !ػٓ اٌفٍٛحخ؟ شاٌشٛٔخ»أ٠ٓ أٔذ ِٓ ؽّذ  ..٠ب أِزٟ ۞

 ًمـ أىمقل: أجـ طمٙم٤مم اًمٕمرب؟

 ٙمٚمٛم٦ٍم إزا  ُم٤م  دث ذم اًمٗمٚمقضم٦م أن؟ًمـ أـم٤مًم٥م احلٙم٤مم واحلٙمقُم٤مت سمٙمٚمٛم٦م طمؼ أو ضمٝم٤مٍد سم

 ! ٕنٜم٤م سمٙمؾ سم٤ًمـم٦م ٟمٗمْمٜم٤م أجديٜم٤م ُمٜمٝمؿ ُمٜمذ زُمـ!ٓ، ًمـ أومٕمؾ ذًمؽ--

واؾمتٕمدادهؿ اًمت٤مم  ن٘م٘مٜم٤م ظمٞم٤مٟمتٝمؿ، ووىمقومٝمؿ ُمع أقمدا  إُم٦م ذم ؾمٌٞمؾ اعمح٤مومٔم٦م قمغم يمراؾمٞمٝمؿ

 ، وسمٞمع ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤م ؿمٕمقاؿ ذم ؾمٌٞمؾ أن يٌ٘مك لؿ ُمٚمٙمٝمؿ-ًمٚمتْمحٞم٦م سمِمٕمقاؿ

 ًمـ ٟمٜم٤مؿمدهؿ أو ٟمٓم٤مًم٥م! وًمـ ٟم٠مُمؾ ومٞمٝمؿ أو ٟمرضمقهؿ- --ٟمٕمؿ

أُم٤م من ًمِمٕمقسمٜم٤م وًمِم٤ٌمسمٜم٤م ورضم٤مًمٜم٤م أن ي٘مٗمقا قمغم طم٘مٞم٘م٦م  وًمٙمـ أُم٤م من ُٕمتٜم٤م أن شمًتٞم٘ملم ُم٤م ٟم٘مقل؟!

وأهنؿ  أُم٤م من ٕضمٞم٤مًمٜم٤م أن شمدرك أهنؿ اًمٕم٘م٦ٌم احل٘مٞم٘مٞم٦م ذم ـمريؼ قمّزشمٜم٤م؟ طم٤مل ه١مٓ  ومٞمٜمٗمْمقا ويٜمتٗمْمقا؟!

وأن اح٤مٟمع احل٘مٞم٘مل ُمـ اٟمتّم٤مرٟم٤م قمغم اًمٞمٝمقد وُمـ  وسملم اؾمتٕم٤مدة جمدٟم٤م اًمًٚمٞم٥م؟اًمٕم٤مئؼ احلٞم٘مٞم٘مل سمٞمٜمٜم٤م 

أُم٤م من  ؟٤مأُم٤م من ًمِمٕمقسمٜم٤م أن شمًتٞم٘مـ أن ه١مٓ  اخلقٟم٦م هؿ اًمٕمدّو إول، وهؿ اًمٕمدّو طم٘م   ورا هؿ؟

 ًمٚمٛمخدوقملم ُمـ ىمقُمٜم٤م أن يٌٍموا ويٕمقا؟

 ٓ أريد أن أردد:

ااااااااااااااااا٤م  ًم٘ماااااااااااااااااد أؾماااااااااااااااااٛمٕم٧م ًماااااااااااااااااق ٟم٤مديااااااااااااااااا٧م طمٞم 

  
عماااااااااااااااااااااـ شمٜمااااااااااااااااااااا٤مدي وًمٙماااااااااااااااااااااـ ٓ طمٞمااااااااااااااااااااا٤مة

(1)
 

   
وإٟمام هل همِم٤موة، ، وأهن٤م ظمػم أُم٦م أظمرضم٧م ًمٚمٜم٤مس، -- وأهن٤م أُم٦م ُمٜمّمقرةوم٠من٤م أؤُمـ أن أُمتٜم٤م يم٤مًمٖمٞم٨م

 وقمام ىمري٥م ؾمٜمردد سم٢مذن اهلل: ،ومًتزول وشمٜم٘مِمع ٤موإن ـم٤مًم٧م ؿمٞمئً 

 پپ پ  پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ ژ ،[اعها ] ژ ڻ ڻ         ڻ ڻ ں  ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ژ

 -[اًمٌ٘مرة] ژ ڭ          ژ ،[ؾم٠ٌم] ژ

 

 قمٓمٞم٦م اهلل

6 .٧٧.2١١5 

 

                                      
(، وٟمًٌف سمٕمْمٝمؿ إمم: قمٛمرو 1١١. 2ـ ذيؽ، اٟمٔمر: احلامؾم٦م اًمٌٍمي٦م )اظمتٚمٗمقا ذم ٟم٦ًٌم هذه إبٞم٤مت؛ ومٛمٜمٝمؿ ُمـ ٟمًٌٝم٤م إمم: ومْم٤مًم٦م سم( ٧)

 (، وُٟم٥ًم ًمٙمثر، وذم ُمقاوع سمال ٟم٦ًٌم؛ وم٤مهلل أقمٚمؿ-٧٧. 5سمـ ُمٕمديٙمرب، اٟمٔمر: اًمذظمػمة ذم حم٤مؾمـ أهؾ اجلزيرة )
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 شِٕزضٜ أٔب اٌّضٍُ»لؾ١ضح فٟ اٌّغغف اٌؼبَ ػٍٝ  ۞

 ضمزاك اهلل ظمػما ُم٤م ٟم٤مومح٧م قمـ اًمًٜم٦م، وسم٤مرك اهلل ذم ضمٝمقديمؿ وؾمدديمؿ- شورٟمتؾ»إخ اًمٙمريؿ 

 وأنتؿ أطمًـ ُمـ ذًمؽ: ،٤مومٞمؽ هذه إبٞم٤مت اًمًٌٞمٓم٦م شمِمجٞمٕمً  وىمد ىمٚم٧ُم 

 ؿؾُماااااااااااااااددشمؿ إمم اًمرؿماااااااااااااااد إٟمٙمااااااااااااااا شرٟمتاااااااااااااااُؾ »و
  

 قماااااااااااااااااااغم صمٖماااااااااااااااااااارة ًمٚمًااااااااااااااااااااٜم٦م اًمٞمااااااااااااااااااااقم ىمٛمااااااااااااااااااااتؿُ 

   

 وىمٗمااااااااااااااااااا٧َم سمقضماااااااااااااااااااف اًمراومْماااااااااااااااااااٞملم ذائااااااااااااااااااادا

  
 قماااااااااااااااـ اًمًاااااااااااااااٜم٦م اًمٖمااااااااااااااارا نااااااااااااااا٤مضمل وشمٗمِحاااااااااااااااؿُ 

   

 ومٙمااااااااااااااؿ ُمااااااااااااااقـمـ ًمٚمحااااااااااااااؼ يمٜماااااااااااااا٧َم ٟمّمااااااااااااااػمه

  
 سمّمااااااااااااااااااااااح٦م ُم٘مّمااااااااااااااااااااااقد يّماااااااااااااااااااااا٤مطمٌف ومْٝمااااااااااااااااااااااؿُ 

   

 ّر ُمٙم٤مٟمااااااااااااااااا٦مٍ اويماااااااااااااااااؿ سمدقمااااااااااااااااا٦ٍم سم٤مشمااااااااااااااااا٧م سمِمااااااااااااااااا

  
 وىماااااااااااد ـم٤ملااااااااااا٤م ُماااااااااااـ يماااااااااااػ سمرهااااااااااا٤مٟمٙمؿ هاااااااااااْدمُ 

   

 ومٌااااااااااااااااااقريمتُؿ ذم يمااااااااااااااااااؾ ظمْٓمااااااااااااااااااق وُمقىمااااااااااااااااااٍػ 

  
ـُ قماااااااااااااااااااااّزا و)دُماااااااااااااااااااااتُؿ(وزاديماااااااااااااااااااااُؿ اًمااااااااااااااااااااار  مح

   
 

 [2١١5. ٧2. 25 ]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ:
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ّٔش فٟ صخْٛ اٌمظافٟ ٚذضٕٟ ۞   !!اٌمغآْ اٌىغ٠ُ ٠َُض

أه٤مٟمقا اعمّمحػ اًمنميػ ودّٟمًقا  ,قمٚمٞمٝمؿ ًمٕم٤مئـ اهلل اعمتت٤مسمٕم٦م,إُمريٙم٤من اًمّمٚمٞمٌٞمقن اًمٙمٗمرة 

سمد( ًمٚمتٜمديد وآؾمتٜمٙم٤مر  ٜم٤موم٘ملم أجْم٤م )وٓومٝم٥ّم اعمًٚمٛمقن اًمّم٤مدىمقن ويمثػٌم ُمـ اعم ،أوراىمف سم٤مًم٘مذارة

 --ٌّؾ اهلل ُمٜمٝمؿ ورومع ىمدرهؿ وٟمٍمهؿومجزى اهلل اًمّم٤مدىملم ظمػما وشم٘م

 -وهذا ظمػٌم ٟمٛمدطمف وٟمِمّجٕمف وٟمِم٤مرك ومٞمف

ٌم ٓ ظمالَ. لؿوأُم٤م أهؾ   --!اًمٜمٗم٤م. وم٠مىمقا

مل يزل هي٤مُن وًمٙمٜمل أطم٧ٌٌُم أن أذيّمريمؿ سم٠من اًم٘مرمن اًمٙمريؿ يمت٤مب اهلل اًمٕمزيز اعمٓمّٝمر  --ُم٤م قمٚمٞمٜم٤م

أُم٤مم أقملم اعظمقة اعمًٚمٛملم  ،ويدّٟمس ومُتّز. أوراىمف وشُمٚم٘مك ذم اعمراطمٞمض أو ُيداس قمٚمٞمٝم٤م سم٤مٕىمدام

ئر  ،عهم٤مفمتٝمؿ وإه٤مٟمتٝمؿ ذم ؾمجقن اًم٘مذاذم ذم ًمٞمٌٞم٤م وذم ؾمجقن اًمالُم٤ٌمرك ذم ُمٍم وذم ؾمجقن اجلزا

 -!!سملم احللم واحللم ،واعمٖمرب وهمػمه٤م

ُمٝمام فمَٚمَٛمٜم٤م وُمٝمام  ٤مومال واهلل ٓ ٟمرى أن ٟمٔمٚمؿ خمٚمقىمً  ،و اًمتٝمٛم٦موًمٞمس ذًمؽ ُمٜم٤م قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٔمـ أ

 -٤ميم٤من ـم٤مهمٞم٤م قم٤مشمٞمً 

﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ژيمٞمػ وىمد ىم٤مل ًمٜم٤م رسمٜم٤م:   ژۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

سمِمٝم٤مدات اًمٙمثػميـ ُمـ أهؾ اًمديـ وآؾمت٘م٤مُم٦م  ،رأي اًمٕملم ،وإٟمام هق ر  ُم٘مٓمقع سمف قمٜمدٟم٤م ،[6]اح٤مئدة: 

 - شمٕم٤ممماًمث٘م٤مت إث٤ٌمت ُمـ اًمدقم٤مة إمم اهلل

شمٕم٤ممم  --وؾم٥م ديٜمف وأقمٔمؿ ُمـ ذًمؽ وأؿمٜمع ُم٤م يتٗمّقهقن سمف ص٤ٌمَح ُم٤ًم  وًمٞمَؾ هن٤مر ُمـ ؾم٥ّم اهلل 

 ا يمٌػمً  ا اهلل وشم٘مّدس قمام ي٘مقًمقن ويٗمؽمون قمٚمقً 

ئر ذم أوائؾ اًمتًٕمٞمٜم٤مت صمؿ ٟمّجك اهلل سمٛمٜمّف  وىمد طمّمؾ زم أن اسمتٚمٞم٧ُم سم٤مًمتقىمٞمػ ًمٗمؽمة ىمّمػمة ذم اجلزا

وضمّؾ  شمتٗمٓمر ًمف اًمًاموات وختّر ًمف اجل٤ٌمل إٓ أن اهلل  ٚمؿ سم٤مًمٕم٤ٌمد  ومًٛمٕم٧م ُمـ ذًمؽ ؿمٞمئ٤م ،ويمرُمف

يم٤من يٛمّر قمٚمٞمٜم٤م يمؾ  وىم٧م ؿمخٌص ُمٜمٝمؿ )ضمٜمقد اًمٓم٤مهمقت ُمـ اعمح٘م٘ملم واعمٕمِذسملم( ومٞمقسّمخؽ  --وقمزّ 

وي٠ًمخؽ قمـ اؾمٛمؽ ُمثال أو ٟمحق ذًمؽ ًمٞمٌدأ ُمٕمؽ ُمًٚمًؾ اعه٤مٟم٤مت واًميب واًمتٕمذي٥م واًم٥ًم 

وم٢من يمٚمٛمتف أو رددت  ،وٞمٕم٤م يٌدؤون يمالُمٝمؿ سم٥ًم اًمديـ وؾم٥م اًمرّب ومٙم٤مٟمقا  ؛واًمِمتؿ واعره٤مب

ومرسمام شمْمٓمر ًمٚمًٙمقت واًمتحٛمؾ  ،قمٚمٞمف زاد وشمٗمٜمـ ذم اًمتٗمّقه سم٤مًمٙمٗمر اًمٖمٚمٞمظ ُمع اًميب ووم٤مطمش اًم٘مقل
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 -طمٞم٤مً  ُمـ اهلل وطمَذَر أن يتامدى قمدوُّ اهلل ذم ؾم٥م اهلل شمٕم٤ممم

وُمثٚمف ذم سمالد اعمًٚمٛملم يمثػم  -!شمٚمّ٘مقه وشمدّرسمقا قمٚمٞمفويمٗمٌر َُمَردوا قمٚمٞمف وقُمّٚمٛمقه و ،إٟمف سمرٟم٤مُم٩م ُمٜمّٔمؿ

 ؟!شهيّٛمٝمؿ إُمر»د هـ ومٝمؾ ٟمٓمٛمع ذم اؾمتٜمٙم٤مٍر وؿمج٥ٍم وشمٜمدي --!يمثػم

 -وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ --إمم اهلل اعمِمتٙمك
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 ألضُ ثبهلل اٌؼظ١ُ ۞

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 -وهلل اًمٕمزُة وًمرؾمقًمف وًمٚمٛم١مُمٜملم ،واهلل أيمؼم ،احلٛمد هلل

إن  :وـمٚمع قمغم ىمقُمف سم٤مُٕمس ي٘مقل ،إهنؿ ؾمٞمٝمزُمقن اعره٤مب :إن ـم٤مهمٞم٦م اًمروم ويمالسمف ي٘مقًمقن

 -!ويمذَب قمدّو اهلل ،اًمدؾمتقر اًمٕمراىمل يرقم٥م اعره٤مسمٞملم وي٘مض قمٚمٞمٝمؿ

واهلل ُمقٟٓم٤م  ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،وظمٌتؿ وظمنشمؿ ،وأن٤م أىمقل ًمف وًمٙمؾ ـمٖم٤مة اًمٕم٤ممل: ظمًئتؿ

 -!ىمتالٟم٤م ذم اجلٜم٦م وىمتاليمؿ ذم اًمٜم٤مر ؛قا وٓ ؾم ،وٓ ُمقمم ًمٙمؿ

 وأىمقل عظمقا  اعمج٤مهديـ ذم اًمٕمرا. وذم يمؾ ُمٙم٤من:

ًمق اضمتٛمع قمٚمٞمٙمؿ اًمٌٜمت٤مضمقن  ،وظمٚمؼ اًمقاًمد واًمقًمد ،أىمًؿ سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي رومع اًمًام  سمٖمػم قمٛمد

ـْ سم٠مىمٓم٤مره٤م  --!اومٚمـ يًتٓمٞمٕمقا أن يٖمٚمٌقيمؿ أبدً  ،واًمٜم٤مشمق وَُم

 ،ُمـ أنٗمًٙمؿ ،أن شمٙمقن الزيٛم٦م ذاشمّٞم٦م ُمٜمٙمؿ أنتؿ :,ٓ ىمّدره٤م اهلل شمٕم٤ممم,إٓ ذم طم٤مًم٦م واطمدٍة وم٘مط 

 --!!وُمـ داظمٚمٙمؿ

إٓ أن شمٙمقٟمقا أنتؿ شمً٘مٓمقن أنٗمًٙمؿ  ،ُمٝمام سمٚمغ ُمـ اًمًٓمقة واًم٘مقة اواهلل ًمـ يٖمٚمٌٙمؿ قمدّويمؿ أبدً 

 -!ٓ ىمّدر اهلل ذًمؽ ،وشمدُّمرون أنٗمًٙمؿ سم٠منٗمًٙمؿ وخترسمقن ُم٤م سمٜمٞمتؿ

 -إن أردشمؿ اًمٜمٍم قمغم قمدّويمؿ وم٤مًمٓمريؼ سملّم واوٌح  ،وم٠مُمريمؿ سمٞمديمؿ سم٢مذن اهلل

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ژ ،]مل قمٛمران[ ژگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ

ۇ ۆ ۆ ژ ،[25٧]اًمٌ٘مرة:  ژڻ ڻ ۀژ ،[٧4١]مل قمٛمران:  ژڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ

 -]حمٛمد[ ژۈ ۈ ٴۇ ۋ

ٓمٕمتؿ ُمـ دُمتؿ مظمذيـ سمام اؾمت وُم٤م ،دُمتؿ قمغم ىمٚم٥ِم رضمٍؾ واطمدٍ  وُم٤م ،شأنّم٤مَر اهلل» دُمتؿ إٟمٙمؿ ُم٤م

 يّييمؿ ُمـ ٓ ،وم٢مٟمٙمؿ ُمٜمّمقرون فم٤مهرون ؛واضمتٜمٌتؿ ُمٕمّمٞمتف ، رسمٙمؿ إؾم٤ٌمب وشمقيمٚمتؿ قمغم

 -ظم٤مًمٗمٙمؿ وٓ ُمـ ظمذًمٙمؿ

  -]مل قمٛمران[ ژڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ
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ٟمٜم٤م  ،ٓ شمٜمٔمروا إمم قمدّويمؿ وىمقشمف ويمثرشمف وضمؼموشمف ؛أهي٤م اعمج٤مهدون ومٝمذا ٓ ي٤ًموي ؿمٞمئ٤م ذم ُمٞمزا

وإمم  ،إمم صّٗمٙمؿ هؾ هق ُمرصقص ،إمم ىمٚمقسمٙمؿ وأقمامًمٙمؿ ؛اٟمٔمروا إمم أنٗمًٙمؿ وًمٙمـ ،ٟمحـ اعمًٚمٛملم

ْٕمَقلٍ 
ِ
وم٢مٟمام شم٘م٤مشمٚمقن سم٠مقمامًمٙمؿ وشمٜمٍَمون  ،ضمٌٝمتٙمؿ اًمداظمٚمٞم٦م هؾ هل صٚم٦ٌم ُمتامؾمٙم٦م ٓ ُمدظمؾ ومٞمٝم٤م عم

 -وم٢من شم٤ًمويتؿ أنتؿ وُهْؿ ذم اعمٕمّمٞم٦م همٚمٌقيمؿ سم٤مٕؾم٤ٌمب اح٤مدي٦م ،سمت٘مقايمؿ هلل وُمٕمّمٞم٦م قمدّويمؿ ًمف

وم٘م٤مل ظم٤مًمد: ُم٤م  !ُم٤م أيمثر اًمروَم وأىمؾ  اعمًٚمٛملم»يقم اًمػمُمقك:  ًمًٞمدٟم٤م ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد  ىم٤مل رضمٌؾ 

واهلل ًمقددت أن  ،إٟمام شمٙمثر اجلٜمقُد سم٤مًمٜمٍم وشمِ٘مؾُّ سم٤مخلذٓن ٓ سمٕمدد اًمرضم٤مل ،أىمؾ  اًمروَم وأيمثَر اعمًٚمٛملم

شؾُمف ىمد طَمِٗمل ذم ُمًػمهويم٤من ومر ،إؿم٘مر )اؾمؿ ومرؾمف( سَمَرأ ُمـ شمقضّمٞمف وأهنؿ ُأْوِٕمٗمقا ذم اًمٕمدد
(1)

- 

 -مهللا اٟمٍم ديٜمؽ ويمت٤مسمؽ وؾمٜم٦م ٟمٌّٞمؽ وقم٤ٌمدك اعم١مُمٜملم

 -مهللا ٟمٍَمك اًمذي وقمدت ي٤م ظمػم اًمٜم٤مسيـ

 -مهللا ٓ شمِمٛم٧ْم سمٜم٤م إقمدا  وٓ دمٕمٚمٜم٤م ُمع اًم٘مقم اًمٔم٤معملم

سمف ُمـ شسمقشٍ »ُمـ ّذ  ايمـ ًمٜم٤م ضم٤مرً  ،مهللا رب اًمًاموات اًمًٌع ورب  اًمٕمرِش اًمٕمٔمٞمؿ  وأطمزا

 -وٓ إ  إٓ أن٧م ،قمّز ضم٤مُرك وضمّؾ صمٜم٤مؤك ،ظمالئ٘مؽ أن يٗمُرط قمٚمٞمٜم٤م أطمٌد ُمٜمٝمؿ أو أن يٓمٖمك

                                      
 سم٤مـمـ طم٤مومره-ُمـ وضم٤م اًمٗمرس، أي أصٞم٥م سم٤مًمقضم٤م، وهق أن يِمتٙمل اًمٗمرس  ششمقضمٞمف»(، وىمقًمف 554. 2اًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م ) (٧)
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 --!)لؾخ لؾ١غح( ٌٙخغح األس١غحلجً ا ۞

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

ُمـ ُمراُمٞمٝم٤م إٓ  ا يٗمٝمؿ يمثػمً  ورسمام ٓ ،يمتٌتٝم٤م ًمٜمٗمز وُٕمث٤مزم ،هذه ىمّم٦م ىمّمػمة أو ظم٤مـمرة إن ؿمئتؿ

 ًتٕم٤من:واهلل اعم --اعم٘مّمقدون

وضمٚمس يت٤مسمع ًمٕم٥م أبٜم٤مئف ذم وؾمط  ،اٟمتٝمك ًمٚمتق ُمـ شمٜم٤مول ـمٕم٤مم إومٓم٤مره ُمع زوضمتف وأوٓده إرسمٕم٦م

صم٦ٌم ،اًمٌٞم٧م  ،ويٕمج٥م حلٞمقيتٝمؿ وٟمِم٤مـمٝمؿ وؿمج٤مرهؿ اًمدائؿ ،ويت٠مُمؾ طمريم٤مهتؿ اًمنيٕم٦م وىمٗمزاهتؿ اًمقا

ويت٤ٌمرون ذم قمٛمؾ اعم٘م٤مًم٥م ومٞمام  ،شم٤مرة أظمرى ويرٟمق سمٕمٞمٜمٞمف إًمٞمٝمؿ وهؿ يت٤ٌمدًمقن اًمٚمٙمامت شم٤مرة واًمريمالت

ىمٌؾ أن يٕمٓمٞمٝمؿ إؿم٤مرة اًمتقىمػ قمـ اًمٚمٕم٥م ًمٞمٜمٍمف اًمٙم٤ٌمر ُمٜمٝمؿ إمم اًمدرس اًمٞمقُمل إول وهق  --سمٞمٜمٝمؿ

 --طمٗمظ صٗمح٦م أو ٟمّمػ صٗمح٦م ُمـ اًم٘مرمن اًمٙمريؿ أىمرأهؿ إي٤مه٤م ُمـ اًمٚمٞمؾ يمام هل قم٤مدشمف

ُمرت ذم خمٞمٚمتف صقر  --أيمؼمهؿ ؾمـ اًمٕم٤مذةيمثػمة وهق يٜمٔمر إًمٞمٝمؿ وىمد سمٚمغ  ضم٤مًم٧م ذم ظم٤مـمره أومٙم٤مرٌ 

شمف اًمذيـ مل ير طمتك  ،وهق ذم سمٞم٧م أبٞمف وأُمف اًمٌٕمٞمديـ قمٜمف ،ـمٗمقًمتف هق وـم٤موم٧م سمف أؿم٤ٌمح إظمقشمف وأظمقا

 --صقرهؿ ُمٜمذ ؾمٜمقات

شمذيمر يقم زوم٤مومف اًمًٌٞمط اًمذي مل نيه أُمف  --وُمراطمؾ هجرشمف وهمرسمتف ،شمذيمر أج٤مم ؿم٤ٌمسمف وقمزوسمتف

شمف اًمٙمثػميـوٓ أبقه وٓ أطمد ُمـ إظم  --قشمف وأظمقا

 --واوٓمر عمٗم٤مرىم٦م أهٚمف ووـمٜمف ،شمذيمر اًمٞمقم اًمذي ظمرج ومٞمف ُمـ سمٞمتف

مل يٙمـ وقمٜمدُم٤م ظمرج ُمـ سمٞم٧م أبقيف وشمٖمّرب أّول ُمرة  ا ظمٗمٞمػ احلٛمؾ ؾمٝمؾ احلريم٦مًم٘مد يم٤من طُمر  

 --!اويرى أبٜم٤م ه يم٤ٌمرً  ٤مخيٓمر سم٤ٌمًمف أنف ؾمٞمٕمٞمش طمتك يرى ٟمٗمًف أبً 

 --سمٕمدُم٤م و٤مىم٧م إرض سم٠مطمالُمف وـمٛمقطم٤مشمف ؛٤م إمم اًمًام يم٤من ئمـ أنف ؾمٞمٙمٛمؾ هجرشمف هيٕم

 --!أهن٤م ؾمتٌٚمغ اًمٕم٘مد واًمٜمّمػ اًمٙمٜمف مل يتخّٞمؾ أبدً  ،رسمام فمـ أهن٤م ؿمٝمقر أو ؾمٜم٦م أو ؾمٜمت٤من قمغم إيمثر

أوراىمٝمؿ  ،يمًٌٝمؿ وقمٞمِمٝمؿ ،اًمدراؾم٦م ،وه٤م هؿ أوٓده يٙمؼمون وشمٙمؼم ُمٕمٝمؿ مهقُمٝمؿ: اًمؽمسمٞم٦م

 ---أضمدادهؿ وأقمامُمٝمؿ وأظمقالؿ اًمذيـ مل يروهؿ سمؾ طمتك --ووصم٤مئ٘مٝمؿ وهقيتٝمؿ ووـمٜمٝمؿ

رسمٜم٤م  --وذيمر رسمف ومتتؿ سمٙمٚمامت يًػمة: اهلل اعمًتٕم٤من ،ـمقى أومٙم٤مره اعمتالطم٘م٦م اعمٜمٝم٤مًم٦م قمغم ىمٚمٌف

 --ي٤م طمّل ي٤م ىمّٞمقم سمرمحتؽ أؾمتٖمٞم٨م --يًٝمؾ إُمقر

ٟمٗمًف: ٟمٕمؿ ًم٘مد واٟمٍمف هق إمم  --وص٤مح ذم اسمٜمٞمف اًمٙمٌػميـ ًمٞمٙمّٗم٤م قمـ اًمٚمٕم٥م ويٜمٍموم٤م إمم اًم٘مرا ة

وٟمحـ ُمًتٕمٞمٜمقن سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمغم  ،يم٤من ُمـ ىمدر اهلل شمٕم٤ممم وٟمٕمٛمتف قمٚمٞمٜم٤م أن شمزوضمٜم٤م وأنجٌٜم٤م إوٓد
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 --واعٟمٗم٤م. قمٚمٞمٝمؿ سمام يٞمّن  ،شمرسمٞمتٝمؿ وشمٕمٚمٞمٛمٝمؿ وشمٜمِمئتٝمؿ قمغم ُم٤م  ٥م رسمٜم٤م ويرى

 ؟وهؾ يٙمٚمٗمٜم٤م اهلل أيمثر ُمـ أن ٟمٓمٞمع اهلل ومٞمٝمؿ اذا وٟمحقه

اٟمٔمر إمم  --؟واعمدرؾم٦م ؟ ُمتك يًتٛمر قمٞمِمٝمؿ هذا قمٞمش ال٤مرب اًمنميدإمم ؟!ًمٙمـ أوراىمٝمؿ ,

 !أىمراهنؿ يمٞمػ يٖمدون ويروطمقن إمم ُمدارؾمٝمؿ وٟمقادهيؿ

وٟمحـ  ،أوئلؽ ذم أطمقالؿ --أوئلؽ ُم٤م ه٤مضمروا وٓ وحقا وٓ ؟ُم٤مًمِؽ وٕوئلؽ --!ؾمٌح٤من اهلل

قمٚمٞم٤مئٜم٤م ًمٜمٙمقن ُمٕمٝمؿ وٟمدظمؾ  وٟمٜمزل ُمـ ،أنزدري ٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمٜم٤م وٟم٘م٤مرن أنٗمًٜم٤م اؿ --ذم طم٤مل مظمر

 ٺ ژُم٤م وم٤مئدة اعمدرؾم٦م واًمِمٝم٤مدات إذا يم٤من اعمر  ؾمٞمٖمدو ُمثؾ إًمقف اًمت٤مئٝملم اًمذيـ  ؟ُمدارؾمٝمؿ

 -[حمٛمد] ؟!ژ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ      ٿ ٺ

وهؾ أن٤م ُمٙمٚمػ سم٠ميمثر ُمـ أن أـمٞمع اهلل ذم أوٓدي ُم٤م اؾمتٓمٕم٧م: أنٗمؼ قمٚمٞمٝمؿ سمح٥ًم اًمقؾمع 

إظمال. وأصقل اًمٗمْم٤مئؾ ُمـ اًمّمد. واًمٙمرم واًمًخ٤م  وم٠مهمرس ومٞمٝمؿ ُمٙم٤مرم  ؛وأطمًـ شمرسمٞمتٝمؿ

وأنِمئٝمؿ قمغم طم٥م اهلل  ---وطم٥م اخلػم وطم٥م اًمٌذل واًمٕمٓم٤م  واًمِمج٤مقم٦م وقمزة اًمٜمٗمس وؾمٛمّق الٛم٦م

وُمع ذًمؽ أقمٚمٛمٝمؿ اًم٘مرا ة  --وأؾم٘مل ومٞمٝمؿ ؿمجرة اعيامن واعمٕمروم٦م سمراؿ وديٜمٝمؿ وٟمٌٞمٝمؿ ورؾمقًمف 

شمٞم٦م  --اًمنميٕم٦م واحل٤ًمب وهمػمهواًمٙمت٤مسم٦م وُم٤م أُمٙمـ ُمـ قمٚمقم اًمٚمٖم٦م وإدب و وأتحلّم اًمٗمرص اعمقا

 --ًمؽمىمٞمتٝمؿ ذم اًمٕمٚمقم واعمٝم٤مرات واًمٗمٜمقن اًمٜم٤مومٕم٦م

أن  ,ُمـ أضمؾ أن ي٘مرأ أوٓدي ذم ُمدرؾم٦م ُم١مؾم٦ًم قمغم همػم شم٘مقى ُمـ اهلل,هؾ يٓمٚم٥م ُمٜمل ريب 

 ؟!سم٤مهللًمٚمٓم٤مهمٞم٦م اعمٚمحد اًمٙم٤مومر  ٤مشم٤مئًٌ  وأنزل ُمًتًٚمام ذًمٞماًل  ،وأريؼ ُم٤م  وضمٝمل وذذم ،أهلم ٟمٗمز

 --وًمٙمٜمٝم٤م ي٤م ٟمٗمز ظمدقم٦م وومتٜم٦م --ٓ واهلل ُم٤م أُمر ريب اذا وٓ أطمٌف

ج ُمـ ضم٤مُمٕم٤مت ،وهمدا هت٤مضمريـ هجرشمؽ إظمػمة ُم٤م صمؿ إٓ  --وًمـ شمٜمٗمٕمؽ ومٞمٝم٤م ؿمٝم٤مدات وٓ خترُّ

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ژوأُم٤م أبٜم٤مؤك ومٚمـ شم٘مدُمل لؿ أومْمؾ ُمـ أن شمت٘مل اهلل  --اًمت٘مقى وم٘مط

 -[]اًمٜم٤ًم  ژچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
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 --!مٍؼذ مغمٛعح ۞

ُُمٜمذ أن ومتحٜم٤م أقمٞمٜمٜم٤م قمغم اًمدٟمٞم٤م واًمث٘م٤موم٦م وهؿ يًٞمٓمرون قمٚمٞمٜم٤م سمٗمٙمرة يٌٝمروٟمٜم٤م ا٤م وي٠مهون قم٘مقًمٜم٤م 

وُمرايمز اًمدراؾم٤مت  ،دوًم٦م اًمٕمٚمؿ واًمٌحقث اًمٕمٚمٛمٞم٦م ،سمحٌٙمتٝم٤م: أن أُمريٙم٤م هل اًمدوًم٦م اًمقاقمٞم٦م اعمٗمٙمرة

 -اًمخ --واًمتخٓمٞمطدوًم٦م اًمٜمٔم٤مم  ،ر سم٤ٌمًمٜم٤مطمتك ذم يمثػم ه٤م ٓ خيٓم ،واعمٕم٤مهد اعمتخّمّم٦م ذم يمؾ ر 

ون ،يمؿ ؾمٞمٓمروا قمغم قم٘مقًمٜم٤م اذه اًمٗمٙمرة وظمدقمقٟم٤م اذه اًمدقم٤مي٦م  ،ويمؿ اروٟم٤م أؿمٕمروٟم٤م سم٤مًمدُّ

وًمٙمـ  ،وآٟمّم٤مف ،واًمٕم٘مال  اًمٕم٤معمقن ُمٜم٤م يٗمٜمّدون دقم٤موى أُمريٙم٤م و ٤موًمقن ووع إُمقر ذم ٟمّم٤ما٤م

 ،وؿم٤م  اهلل أن يٗمْمح أُمريٙم٤م ،وجٞمج٤م وصخ٤ٌم وأبقاىمٝم٤م ايمثر ،اًمدقم٤مي٦م هم٤مًم٦ٌم وصقت أُمريٙم٤م أقمغم

 -وئمٝمر ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م هم٤ٌموهت٤م وـمٞمِمٝم٤م وؾمخ٤موم٦م ُم٤م قمٜمده٤م ُمـ ىمٞمؿ وومٙمر

ؿم٤م  اهلل أن يٌلم ًمٜم٤م وًمٚمٜم٤مس أن أُمريٙم٤م همٌٞم٦م ضم٤مهٚم٦م ُمٖمرورة مل نٜمٙمٝم٤م  --وذم اًمٕمرا. يم٤من ذاك

 -ومل شمٜمٗمٕمٝم٤م يمثػما ُمرايمز سمحقصمٝم٤م ودراؾم٤مهت٤م ،ومل شمٗمده٤م طمٙمٛم٦م ،اًمتج٤مرب

وًمٙمـ ُم٤م جيدي ُمع  ،ٟمٕمؿ ،اًمٕمٚمؿ )سم٤مًمدٟمٞم٤م( واًمدراؾم٦م واًمٌحقث يمؾ ذًمؽ ُمقضمقد: ا ؿمئ٧م وم٘مؾوإذ

 ؟وم٘مد الداي٦م واًمٌٕمد قمـ اًمٕمٚمؿ احل٘مٞم٘مل وإهؿ اًمذي ضم٤م ت سمف رؾمؾ اهلل وٟمزًم٧م سمف يمتٌف

ُمع ؾمٞمٓمرة  ،وإبح٤مث اًمٗم٤مئ٘م٦م ،واًمتج٤مرب اعمرصقدة سمدىم٦م ،ُم٤م دمدي يمؾ شمٚمؽ اًمدراؾم٤مت اًمٕمٛمٞم٘م٦م

 ؟وُمٜمتٝم٤مه٤م اًمِٙمؼم واًمٖمٓمرؾم٦م واًمٓمٖمٞم٤من ،وشمرايمؿ إُمراض اًمٜمٗمًٞم٦م ،ج٥مواًمٕمُ  ،اًمٖمرور

مل طملم ىم٤مل ذم أطمد سمٞم٤مٟم٤مشمف ُمـ ٟمحق ؾمٜمتلم و ηُم٤م أصد. اًمزقمٞمؿ اعمج٤مهد اعمال حمٛمد قمٛمر 

أو يمام  شوًمٙمٜمٝم٤م صٖمػمة اًمٕم٘مؾ وُمٖمرورة ،ي٦من أُمريٙم٤م دوًم٦م يمٌػمة وىمقإ»شمٙمـ أُمريٙم٤م همزت اًمٕمرا. سمٕمُد: 

ٓ يرومع رضمال إٓ  !خٌط ذم اًمٕمرا. يمام يتخٌط اعمتقّرط ذم َرهمدة ُمًتٜم٘مع واطمؾٍ أُمريٙم٤م اًمٞمقم شمت --ىم٤مل

 -٤موٓ يت٘مدم ؿمؼما إٓ ًمٞمت٠مظّمر ذراقم٤م أو سم٤مقمً  ،ًمتٖمقص أظمرى

وسمٖمّض اًمٜمٔمر قمـ ُم٠ًمخ٦م  ،طمتك سمٕمٞمدا قمـ يمٗمر أُمريٙم٤م --قمؼمٌة وأيّ  قمؼمة ،ر  قمجٞم٥م واهلل

ىمٌلم اًمٜم٤مفم ؛إؾمالُمٝم٤م أو يمٗمره٤م  ؟ريـ يتقىمع أن شم٘مع أُمريٙم٤م ذم يمؾ هذه اًمٖمٚمٓم٤متهؾ يم٤من أطمد ُمـ اعمرا

وىمرأ ىمٚمٞمال ُمـ  ،وظم٤مض ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمتج٤مرب ،هؾ يقضمد قم٤مىمؾ ؿم٤مم ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمرأي واحلٙمٛم٦م

 ؟!يٛمٙمـ أن ي٘مع ذم هذه اًمِمٌٙم٦م ُمـ إظمٓم٤م  اعمؽمايم٦ٌم ،اًمت٤مريخ

ٛمٜمتٝمك اًم٘مدوم قمغم اًمٕمرا. سم ،ومال ىمْمٞم٦م قم٤مدًم٦م ؛ٚمٝم٤م قمغم يمذسم٦م وومري٦م وأدًم٦م ؾمخٞمٗم٦مسمٜم٤م  احلرب يم



 
1342 

 

 

قمدم آؾمتٕمداد سمتجٝمٞمز طمٙمقُم٦م نؾ حمؾ  ،وسم٠مومٙم٤مر ؾمخٞمٗم٦م قمٜمٝمؿ ،اجلٝمؾ سمف وسم٠مهٚمف وىمٞمٛمٝمؿ وشمٙمقيٜمٝمؿ

ُمقو٦م اضمتث٤مت  ،وقمٛمقم وزاريت اًمدوم٤مع واًمداظمٚمٞم٦م ،طمؾ اجلٞمش اًمٕمراىمل ،ٟمٔم٤مم صدام ُمـ اًمٌداي٦م

شمدُمػم  ،ؿشمٚمؽ اعمدامه٤مت اًمٌقًمٞمًٞم٦م واًمتحرؿم٤مت واًمتٍموم٤مت اًمتل شمًتٗمّز طمتك احلٛمػم طم٤مؿم٤ميم ،اًمٌٕم٨م

ُمث٤مًمف يمٛمّم٤مدر أاًمٚمص و شؿمٚمٌل»آقمتامد قمغم  ،دوًم٦م سمجٛمٞمع ُم١مؾم٤ًمهت٤م وسمٜمٞمتٝم٤م اًمتحتٞم٦م اذا اًمِمٙمؾ

ز اًم٘مديؿ اًمذي ضمرسمتف ؿمٕمقسمٜم٤م أىمًٛم٧م ٓ يتٙمرر ،ًمٚمٛمٕمٚمقُم٤مت ُمِم٤ما٦م  ،ٟمٛمقذج اطمتالل ؾم٤مومر قمغم اًمٓمرا

ئٞمؾ ذم شمٍموم٤مهت٤مإرسمٞمٌتٝم٤م   --صقرة واطمدة ًمالصمٜملم ومتتٙمقن ذم اًمٕم٘مؾ آضمتامقمل اًمٕمريب واعؾمالُمل ؛ها

ي٤مه٤م ،اؾمتٛمراره٤م ومت٤مدهي٤م ذم دقمٛمٝم٤م اًمٙم٤مُمؾ واًمال حمدود ًمدويٚم٦م اًمٞمٝمقد :وومق. ذًمؽ  :ومظمر ظمزا

وُمع يمؾ  ،وؾم٘مقط ورىم٦م اًمتقت يمام ي٘مقًمقن ،ومْم٤مئح اًمتٕمذي٥م وآٟمتٝم٤ميم٤مت ذم اًمًجقن واعمٕمت٘مالت

. اًمدائؿ سم٤مًم٘مٞمؿ: احلري٦م اعقمالم اًمٖمٌّل اعمقضّمف:  ،عٟم٤ًمنطم٘مق. ا ،اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ،اًمٕمداًم٦م ،ذًمؽ اًمتِمدُّ

ظمٓم٤مسم٤مت سمقش اًمٖمٌّٞم٦م اًمذي يريد ذم يمؾ ُمرة أن يٙمحٚمٝم٤م ومٞمٕمٛمٞمٝم٤م  ،اًمخ ؾمٗم٤مٓهتؿ ،،،إذاقم٦م ؾمقا  ،احلُّرة

 -وهلل احلٛمد

ن يٛمٙمٜمٝم٤م سمٌٕمض اًمٙمالم اعمٕمًقل أهم٤ٌم  أُمريٙم٤م وضمٝمٚمٝم٤م أهن٤م شمٕمت٘مد  فمٝمر إدًم٦م قمغمأُمـ 

صٗمٝم٤م ذم اًمقىم٧م اًمذي مم إاؿ إًمٞمٝم٤م وشمٙمًٌٝمؿ ودمتذواًمًخ٤موم٤مت اعقمالُمٞم٦م أن شمٖمػم ىمٚمقب اًمٕمرب 

ع اًمتٜمٙمٞمؾ واعأومٔمع وأبِمع أمت٤مرس قمٚمٞمٝمؿ  منقا و ذم أو ذم ومٚمًٓملم أق اومٖم٤مٟمًت٤من اؾمقا  ذم اًمٕمرا.  ؛ضمرا

 !!همػمه٤م

ٟمٞم٦م  --اًم٘مقم وهٌقط صم٘م٤مومتٝمؿ وشمٗمٙمػمهؿ شقِمٚمؿ»هذا يدًّمؽ قمغم ُمدى ؾمخ٤موم٦م  هؿ أىمرب امم احلٞمقا

ذ ٓ إ ؛ن قمرومقا ؿمٞمئ٤م ومال يٗمٞمدإو ،ووح٤مًم٦م ُمٕمروم٦م سم٤مًمٜمٗمس اًمٌنمي٦م ،ٙمريٛمفُمٜمٝمؿ امم ؾمٛمّق آٟم٤ًمن وشم

 --ؾمالم وٓ قِمٚمؿ سمحدود اهللإشم٘مقى وٓ 

 !!--وظم٤مي٦ٌم ،طم٘م٤م: ـمٚمٕم٧م ـمرـُمقرة أُمريٙم٤م

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ژ ،]اًمااااااااااااااااااروم[ ژٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹژ ىماااااااااااااااااا٤مل اهلل شمٕماااااااااااااااااا٤ممم:

  -]اًمٜمقر[ ژہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓژ ،]يقٟمس[ ژڄ ڃ
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 ا١ٌَٛ ٔغزُٚ٘ ٚال ٠غزٚٔب --شٚػ٠غصزبْ»ؼبعن ثؼض ِ ۞

نف ىم٤مل٤م سمٕمد همزوة إطمزابأ ورد قمـ ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 
(1)

واًمٞمقم سم٤مؾمتٓم٤مقم٦م اعمج٤مهديـ ذم أومٖم٤مٟمًت٤من  ،

 -ووزيرؾمت٤من أن ي٘مقل٤م

ٟمٜم٤م اعمج٤مهديـ  --ن ؿم٤م  اهللإٟمٕمؿ اًمٞمقم ٟمٖمزوهؿ وٓ يٖمزوٟم٤م  وم٘مد سمٚمٖم٧م احلٛمٚم٦م اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م قمغم إظمقا

اعمال حمٛمد قمٛمر اًم٘م٤مقمدة وُمـ ُمٕمٝمؿ ُمـ اعمجٛمققم٤مت اعمج٤مهدة إظمرى اًمٕم٤مُمٚم٦م ُمع أُمػمهؿ ُمـ ـم٤مًم٤ٌمن و

ηسمٚمٖم٧م أىمَم ُمداه٤م ذم إج٤مم اًم٘مٚمٞمٚم٦م اح٤موٞم٦م ويم٤مٟم٧م ذروهت٤م ُم٤م أقمٚمٜمتف احلٙمقُم٦م اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م  ؛

  ُم٤م ىمٞم٤مدي ؿمٞمِم٤مإنف أصمؿ ىم٤مًمقا  ،ُمـ حم٤مسة قمْمق ىمٞم٤مدي سم٤مرز ُمـ اًم٘م٤مقمدة ومنه اًمٌٕمض سم٠منف اًمٔمقاهري

 -ج٤مهديـ واعم١مويـ لؿنف ىم٤مئد ىمٌكم سم٤ميمًت٤م  ُمـ اعمتٕم٤مـمٗملم ُمع اعمأوىم٤مًم٧م أن٤ٌم  أظمرى  ،زسمٙملأأو 

ذم آٟمحٜم٤م  واًمؽماضمع سمٕمد شمٚمؽ اًمذروة سم٤معقمالن قمـ اًمٗمِمؾ ذم  أاخلط اًمٌٞم٤م  ًمٚمحٛمٚم٦م اًمٗم٤مضمرة سمد

اًم٘مقات اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م  وشمزاُمـ ذًمؽ ُمع إقمالن اعمتحدث سم٤مؾمؿ ،إًم٘م٤م  اًم٘مٌض قمغم اًم٘مٞم٤مدي اعمٗمؽمض أو ىمتٚمف

ُم٤مرس اجل٤مري صمؿ اعقمالن قمـ ُم٘متؾ أرسمٕم٦م قمنم  2٧قمـ ُم٘متؾ أطمد قمنم ضمٜمدي٤م سم٤ميمًت٤مٟمٞم٤م يقم إطمد 

ُم٤مرس سمٕمد اؾمتئٜم٤مف اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتل هل ذم جمٛمٚمٝم٤م قمٛمٚمٞم٤مت ىمّمػ  22مظمريـ ذم اًمٞمقم اعمقازم آصمٜملم 

تامًم٦م سمٕمض اًمزقمام  اًم٘مٌٚمٞملم وحم٤موًم٦م سم٤معمدومٕمٞم٦م واًمٓمػمان سمٕمدُم٤م ومِمٚم٧م ُم٤ًمقمل احلٙمقُم٦م اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م ذم اؾم

 -ذا  ذُمؿ اًمٌٕمض ُمٜمٝمؿ واًمتٗم٤موض قمغم شمًٚمٞمؿ اعمج٤مهديـ

 

سم٤مًمٜمٔمر إمم اًمتٙمتؿ اعقمالُمل اًمِمديد واًمتٕمتٞمؿ اًمذي شمٗمروف احلٙمقُم٦م اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م قمغم جمري٤مت 

طمرص وُم٤م هق ُمٕمروف ُمـ  ،قم٤مدة اًمٙمذب اعمٗمْمقح وشمٙمرر أُمثٚمتف وسم٤مًمٜمٔمر إمم ،إطمداث ُمٜمذ سمدايتٝم٤م

قمغم ُمٜمع شمّنب أي ُمٕمٚمقُم٤مت قمـ ظم٤ًمئر ذم إرواح ذم صٗمقف ىمقاهت٤م ح٤م ًمذًمؽ ُمـ  شسمرويز»طمٙمقُم٦م 

لم ويمن لٞم٦ٌم اًمدوًم٦م ُمـ رومع عمٕمٜمقي٤مت إنّم٤مر اًم٘مٌٚمٞم وح٤م ومٞمف ،وىمع قمغم اًمرأي اًمٕم٤مم اًم٤ٌميمًت٤م  واًم٘مٌكم

شمٚمؽ إقمدا  ذم قمنمة ن ييب ن سم٤مؾمتٓم٤مقم٦م اعمر  أ٢موم --سم٤مًمٜمٔمر إمم ذًمؽ وهمػمه ,ذم داره٤م  ٦ماًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم

 --سمٙمؾ اـمٛمئٜم٤من

هذه احلٛمٚم٦م اًمتل : ظمقة اخل٤مص٦م ُم٤م ي١ميمد ذًمؽاعمٕمٚمقُم٤مت اعمًت٘م٤مة ُمـ ُمّم٤مدر اع وٟمحـ قمٜمدٟم٤م ُمـ

                                      
 (-1261(، وصححف إًم٤ٌم  ذم: اًمًٚمًٚم٦م اًمّمحٞمح٦م )4665اعمٕمجؿ اًمٙمٌػم ) (٧)
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ؾمتٙمقن سمٕمد  ،خٗم٤م ُمـ ىمقاهت٤م طم٥ًم ُم٤م هق ُمٕمٚمـأًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م اًمٕمٛمٞمٚم٦م طمقازم ؾمٌٕملم طمِمدت ل٤م احلٙمقُم٦م ا

ُمّر أوؾمتٙمقن  --ب اجلٝم٤مدي ذم اعمٜمٓم٘م٦مظمػمة ًمٚم٘مْم٤م  قمغم اعره٤مومِمٚمٝم٤م سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم سمٛمث٤مسم٦م اعمح٤موًم٦م إ

اًمٕم٘مٞمدة واًمٗم٤مىمدة ًمٕمداًم٦م  اخل٤مًمٞم٦م ُمـ ،ن ختقوٝم٤م اًم٘مقات اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م اعمٜمٝم٤مرة اعمٕمٜمقي٤متأدمرسم٦م هٙمـ 

ن أخػ ُمرة ىمٌؾ أة سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم ؾمٞمجٕمٚمٝم٤م شمٗمٙمر ن اٟمٙم٤ًمره٤م وظمٞمٌتٝم٤م هذه اعمر٢موسم٤مًمت٤مزم وم --اًم٘مْمٞم٦م

ر أي حم٤موًم٦م أظمرى خلقض أوشمؽمدد  ،٤موًم٦م أظمرىشم٘مدم قمغم حم خػ ذسمذسم٦م ذم اًمث٤مٟمٞم٦م سمٛمجرد اًمتٗمٙمػم ذم شمٙمرا

 -طمرب ُمع اعمج٤مهديـ

ة اعمج٤مهديـ ُمـ ـم٤مًم٤ٌمن ظمقؾمت١مدي طمتام إمم ظمروج اع شسمرويز»هذه اًمتجرسم٦م اًمٗم٤مؿمٚم٦م ُمـ اخل٤مئـ 

ٚم٦م سم٤مًم٘م٤ٌمئؾ وصمؼ صأ ،نيمثر أنّم٤مرا ذم سم٤ميمًت٤مأو ،ىمدر قمغم احلريم٦مأو ،صٚم٥م قمقداأو ،ىمقةؿمد أوُمـ ُمٕمٝمؿ 

 --ومٖم٤مٟمًت٤من قمغم اخلّمقصاعمح٤مديـ ٕ شسمٚمقؿمًت٤من»و شهطمد»ىمٚمٞمٛمل إذم  شاًمٌِمتقن»وو٤مهػم 

اخل٤مئٜم٦م ُمـ اٟمٕمدام اًمت٠مجٞمد اًمِمٕمٌل سم٥ًٌم اٟمحٞم٤مزه٤م ووٓئٝم٤م اًمٙم٤مُمؾ  شسمرويز»ؾمتزداد ُمٕم٤مٟم٤مة طمٙمقُم٦م 

نح٤م  أؾمالُمل ذم ؾم٤مئر ب اعٓف ُمـ اًمِم٤ٌموؾمتزداد ٟم٘مٛم٦م أ --م واعمًٚمٛملمًمٚمّمٚمٞم٥م ذم ُمقاضمٝم٦م اعؾمال

وؾمتزداد ُمٕم٤مٟم٤مة احلٙمقُم٦م اخل٤مئٜم٦م ُمـ  --ًتٕمديـ ًمٌذل اعمٝم٩م ذم ؾمٌٞمؾ اهللسم٤ميمًت٤من اعمتحٛمًلم واعم

وم٘مد يم٤من اعمج٤مهدون يٌتٕمدون قمـ  ؛ًم٤ٌميمًت٤من قمدوا ل٤م وهدوم٤م ُم٤ٌمذا  اعمخ٤موف ُمـ اقمت٤ٌمر ـم٤مًم٤ٌمن

 ذاإ ٓ ؾمٞمامي رأ هذه احلٛمٚم٦م وم٘مد يتٖمػم اًمُم٤م سمٕمد أ ،اًمدظمقل ذم طمرب ُمع احلٙمقُم٦م اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م ذم اًم٤ًمسمؼ

 -ر سملم اًم٘م٤ٌمئؾ ذم وزيرؾمت٤من وسملم احلٙمقُم٦م اًمٕمٛمٞمٚم٦م٠ماشمًع ظمر. اًمٕمداوة واًمتٜم٤مىمض واًمث

  وًمٙمٜمف يٌ٘مك ذم اٟمتٔم٤مر ُم٤م شم٘مرره ىمٞم٤مدة ـم٤مًم٤ٌمن واعمج٤مهديـ سم٤مًمتِم٤مور ُمع اًمزقمام ،ومٝمذا حمتٛمؾ وُمتقىمع

ؾ رقم٥م سم ؛ىمقل ىمٚمؼأٓ  --ن ذًمؽ ؾمٞمٙمقن ُمّمدر٢م٘م٤م ومذا ُم٤م يم٤من هذا هق اًم٘مرار طمإو ،نّم٤مراًم٘مٌٚمٞملم إ

 !ؾمالم اسم٤مدإطم٘مٞم٘مل ًمٚمحٙمقُم٦م اخل٤مئٜم٦م ذم 

ًت٤مٟمٞم٦م ن اًمٞمد اًمٕمٚمٞم٤م ؾمتٙمقن ًمٚمٛمج٤مهديـ سمٕمد هذه احلٛمٚم٦م اًم٤ٌميمأٟمف ُمـ اًمٔم٤مهر ٢موم --وقمغم يمؾ طم٤مل

ؾمٞمٕمّٛمؼ  ُمُر اًمذيإ ،ن احلٙمقُم٦م اًم٤ٌميمًت٤مٟمٞم٦م شمٕمرف ذًمؽ وشمدريمفأثر ذًمؽ قمٚمٞمٝم٤م أوه٤م يزيد ُمـ  --اخل٤مئ٦ٌم

ن ؿم٤م  اهلل وشمٜمتٝمل إ ج٤مم ىمٚمٞمٚم٦مأ --وم٤مت واخلٚمؾٓ اهلل ُمـ أإقمٜمد ٟمٗمًٝم٤م ويّمٞمٌٝم٤م سمام ٓ يٕمٚمٛمف طم٘م٤مرهت٤م 

مم ُمقاىمٕمٝمؿ إويٕمقد اعمج٤مهدون  ،سم٤مًمقيم٤مًم٦م شسمرويز»هذه احلٛمٚم٦م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م اًمٔم٤معم٦م اًمتل ختقوٝم٤م طمٙمقُم٦م 

يمثر طمري٦م ذم احلريم٦م أوؾمٞمٙمقٟمقا  ،ؿن يٙمقٟمقا ُمٕمٝمأاًمٙمثػمون هـ متٜمقا دائام ًمٞمٝمؿ إ ويٜمْمؿ ،وٟمِم٤مـمٝمؿ
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 -ن ؿم٤م  اهللإ٤م ذم ُمقاىمٕمٝمؿ وفمٝمقرا ذم ُمقاىمٗمٝمؿ يمثر صم٤ٌمشمأو

ٟمٜم٤م اعمج٤مهديـ ُم٤م ومأٟم٤ًمل اهلل   ُمتٝمؿٞمف اخلػم واًمّمالح واًمؼميم٦م لؿ وٕن خيت٤مر عظمقا

 -وٓ رومٕم٦م إٓ سم٤معؾمالم ،وٓ قمزة إٓ سم٤مهلل ،يمؼمأواهلل  ،واحلٛمد هلل
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 ذض٠ث ٔجٛٞ ػظ١ُ اٌمضع ۞

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 ): اهلل ىماا٤مل رؾمااقُل 
ِ
ااًدا َرؾُمااقُل اَّلل  ٛم  ُ َوَأن  حُمَ ٓ  اَّلل 

َٓ إَِ َ إِ ُأُِمااْرُت َأْن ُأىَم٤مشمِااَؾ اًمٜم اا٤مَس طَمت ااك َيِْمااَٝمُدوا َأْن 

يَم٤مَة وَم٢ِمَذا وَمَٕمُٚمقا َذًمَِؽ قَمَّمُٛمقا ُِمٜم ل ِدَُم٤مَ ُهْؿ  اَلَة َوُي١ْمشُمقا اًمز  ٤مُاُْؿ َوُيِ٘مٞمُٛمقا اًمّم  ًَ ؾْماَلِم َوطِم ٓ  سمَِحؼ  اْعِ َلُْؿ إِ َوَأُْمَقا

 
ِ
 -(قَمغَم اَّلل 

اًمٌخااااا٤مري وُمًاااااٚمؿ وأباااااق داود »ُمًاااااتٗمٞمض قمٔماااااٞمؿ اًم٘مااااادر رواه اًمًااااإٌم٦م  هاااااذا طمااااادي٨م ٟمٌاااااقي ذياااااػ

شواًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف واعُم٤مم أمحدواًمٜم٤ًمئل 
(1)

وهمػمهؿ يمثػم ُمـ إئٛما٦م اعمّماٜمٗملم ذم دواوياـ اعؾماالم  

ؿ أُمااػم اعماا١مُمٜملم و٤مقماا٦م ُمااـ اًمّمااح٤مسم٦م ُمااٜمٝم رواه قمااـ اًمٜمٌاال  ،َٛمااٌع قمااغم صااحتف وضمالًماا٦م ىماادرهجُم  --احلديثٞماا٦م

 -وٞمٕم٤م ُم٤مًمؽ وهمػمهؿ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر وأبق هريرة وأنس سمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب و

وومٞمااف ُمااـ  ،دياا٦م ذم اًمتٕم٤مُمااؾ ُمااع اًمٜماا٤مس وإُمااؿوهااق أصااؾ ُمااـ أصااقل وم٘مااف اجلٝماا٤مد وسمٞماا٤من اًمٓمري٘ماا٦م اعمحٛم

ئد وإطمٙم٤مم اًمٌم أباق  ظمٚمٞمٗما٦ُم رؾماقل اهلل  :ردْ وأول ُمـ اطمات٩م ااذا احلادي٨م اًمٕمٔماٞمؿ اًمَ٘ما ،  اًمٙمثػماًمٗمقا

ـ وىمتاا٤مل ُماا ،اطماات٩م سمااف ًم٘متاا٤مل اعمرشمااديـ اًمااذيـ ارشماادوا قمااـ اعؾمااالم سمٕمااد ووماا٤مة اًمٜمٌاال  ؛سمٙماار اًمّمااديؼ 

قم٘ما٤مٓ واهلل ًماق ُمٜمٕماق   ،وم٢من اًمزيم٤مة طماؼ احا٤مل»: ىم٤مل  ،شٓ إ  إٓ اهلل»ُمٜمٕمقا اًمزيم٤مة ُمع يمقهنؿ ي٘مقًمقن 

وواوم٘مااف اًمّمااح٤مسم٦م يمٚمٝمااؿ سمٕمااد أن سماالّم لااؿ ذًمااؽ  ش٤م إمم رؾمااقل اهلل ًم٘ماا٤مشمٚمتٝمؿ قمٚمٞمٝماا٤م( يماا٤مٟمقا ي١مدوهناا٤م)أو قَمٜم٤مىًماا

 ىماػ واعمٜم٤مىما٥م اًمٕمٔمٞمٛما ،وم٤ٌمن سماف وم٘مٝماف وقمٚماّق يمٕمٌاف ذم اعؾماالم ؛وأرو٤مه  ًمٚمّماديؼ  ٦موهاق أطماد ا عمقا

 -وأرو٤مه

وذم اًم٘مرمن  ،ٛمقا أطم٤مدي٨م ٓ نَموذم ُمٕمٜمك هذا احلدي٨م اًمٕمٔمٞمؿ ذم إُمر سم٘مت٤مل اًمٜم٤مس طمتك ُيًٚمِ 

وًمق اضمتٛمع قمٚمٞمٝم٤م اًمٌنم ُم٤م ىمدروا قمغم  ،اًمٙمريؿ ىمٌؾ ذًمؽ مي٤مت حمٙمامت ُمـ أم اًمٙمت٤مب ٓ يٖمًٚمٝم٤م اح٤م 

 -يمٚمٝم٤م ُمٕمرووم٦م ُمِمٝمقرة حمٗمقفم٦م ،شمٖمٞمػمه٤م أو ـمٛمس ر  ُمٜمٝم٤م

ـِ اًمٙمثااػمون ُمٜماا٤م رسمااام همٗمااؾ  ،ويمٚمٜما٤م ٟمٕماارف هااذا احلاادي٨م جٛماا٦م نا٧م وااٖمط إومٙماا٤مر اعمِمااّقه٦م وال,وًمٙما

وقماـ  ،قماـ هاذا احلادي٨م اًمٕمٔماٞمؿ اًم٘مادر ,شُمٗم٤مهٞمؿ اجلٝما٤مد»يِمٜمٝم٤م آهنزاُمٞمقن ُمـ ىمقُمٜم٤م قمغم اًمنمؾم٦م اًمتل 

                                      
(، ؾمٜمـ اسمـ 124١(، ؾمٜمـ اًمٜم٤ًمئل )24١6(، ؾمٜمـ اًمؽمُمذي )246٧(، ؾمٜمـ أيب داود )22(، صحٞمح ُمًٚمؿ )25صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 -، وهمػمه٤م يمثػٌم ومٚمػماضمع ذم ُمٔم٤مٟم فًمٞمًػمة( وىمد ايمتٗمٞم٧ُم سمتخري٩م سمٕمض اعمقاوع ا٧1١54، 6566(، ُمًٜمد أمحد )١2ُم٤مضمف )
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 ،اًماااااخ --رؾماااااقل اهلل آ اهلل وأن حمٛمااااادً أنٜمااااا٤م ُمااااا٠مُمقرون سم٘متااااا٤مل اًمٜمااااا٤مس طمتاااااك ي٘مقًماااااقا ويِماااااٝمدوا أن ٓ إ  إ

 -ويٙمقٟمقا ُمثٚمٜم٤م

ا هاااق ُمٗمٝمقُمٜمااا٤م وهاااذا هاااق ديٜمٜمااا٤م ٓ وًمٙماااـ هاااذ ،صاااحٞمح أنٜمااا٤م قمااا٤مضمزون ذم يمثاااػم ُماااـ إطمٞمااا٤من واعماااقاـمـ

 -!ٟمداهـ ومٞمف وٓ ٟمخِمك اًمّمدع سمف وٓ ٟمًتٌدل سمف ؿمٞمئ٤م

وًمٜماا٤م شمٓمّٚمااع إمم احلاالم واحلاا٤مل اًمتاال ٟمٙمااقن ومٞمٝماا٤م ىماا٤مدريـ قمااغم آٟمٓمااال. اااذا اًمااديـ  ،وًمٜماا٤م ـمٛمااقح وأُمااؾ

ٓ شمٙماقن ومتٜما٦م وٟمٌٚماغ رؾما٤مًم٦م رسمٜما٤م طمتاك  ،اًماخ --اهللٟم٘م٤مشمؾ قمٚمٞمف اًمٕما٤معَملم طمتاك ي٘مقًماقا ويِماٝمدوا أن ٓ إ  إٓ 

 -ويٙمقن اًمديـ هلل وطمده

ٛمٜم٤م ،وًمٜم٤م ؿمٖمؾ اًمٞمقم سمجٝم٤مد اًمدومع ًْ قمغم اًم٘مٞم٤مم سمف وي٘مّقيٜم٤م  وٟم٠ًمل اهلل أن يٕمٞمٜمٜم٤م ،وهق طمٔمٜم٤م وىَم

سمؾ شمرٟمق إمم ضمٝم٤مد اًمٓمٚم٥م واًمٗمتح واًمٖمزو قمغم  ،وًمٙمـ مّهتٜم٤م ٓ شم٘مػ قمٜمد ضمٝم٤مد دومِع ص٤مئؾٍ  --ويٜمٍمٟم٤م

وإن مل يٙمـ ومٜمٞم٦م  ،وم٢من أدريمٜم٤م ذًمؽ ومذاك ُم٤م ٟمتٛمٜمّك ؛سمٕمزيزوُم٤م ذًمؽ قمغم اهلل  ،حٞمٓم٤متصم٩ٌم اًمٌح٤مر واعم

 -واهلل ٟم٤مس ديٜمف وُُمٕمٍؾ يمٚمٛمتف وًمق يمره اًمٙم٤مومرون --اعمر  شمًٌؼ قمٛمٚمف

وٓ ٟم٤مُما٧م أقمالم  ،ومال رىما٠م اهلل ًماف دُمٕما٦مً  ،ًم٘مقٍم يريدون أن يٛمٜمٕمقٟم٤م طمتك ُمـ ضمٝم٤مد اًمدومع اومًح٘م٤م وسُمٕمدً 

 -اجلٌٜم٤م 
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  ػجغحصعس ٚ --ث١ٓ اٌضٛصاْ ٚأفغبٔضزبْ ۞

 --أهؾ دٟمٞم٤م وأهؾ مظمرة ،راسمح وظم٤مه :وٟمتٞمجت٤من وًَمَ٘م٤ٌمن ،٤مران وُمقىمٗم٤منمه٤م ُمث٤مٓن: ظمٞم

 بم اؾمتٌنم اًمٙمثػمون سم٤مٟٓم٘مال26طملم ىم٤مُم٧م صمقرة اعٟم٘م٤مذ ذم اًمًقدان سمزقم٤مُم٦م اًمؽمايب ذم قم٤مم 

ٝمدي وأُمٚمقا طمٚمقل اخلػم واخلػمات سمٌالد اًمًقدان سمٕمد قمٝمقد اًمٜمٛمػمي اًمٕمٛمٞمؾ واًمّم٤مد. اعم ،اعؾمالُمل

ومل  ،وقمٜمدُم٤م ووٕم٧م طمرب اعمج٤مهديـ ُمع اًمٜمٔم٤مم اًمِمٞمققمل ذم أومٖم٤مٟمًت٤من أوزاره٤م ،اًمّمقذم اًمٙم٤مؾمد

وشمقاًم٧م اًمْمٖمقط قمغم اعمج٤مهديـ اًمٕمرب  ،إُمر إمم طمرب ـم٤مئٗمٞم٦م وومتٜم٦ٍم سملم ومّم٤مئؾ اعمج٤مهديـ

دً ًمٞمخرضمقا ُمـ سم٤ميمًت٤من اظمت٤مر يمثػم ُمـ اعمج٤م ٠م راضملم رَض ُمٝمجر وُمٚمجأاًمًقداَن  اهديـ و٤مقم٤مٍت وأومرا

ؾم٤مُم٦م أه٤مضمر إًمٞمٝم٤م اًمًٞمد اًمزقمٞمؿ اًمِمٞمخ  ويم٤من قمغم رأس ُمـ ،أن شمٙمقن دوًم٦م إؾمالم أو أُم٤من قمغم إىمؾ

ًمف وإُمٙم٤مٟم٤مشمف  ،سمـ ٓدن ووم٘مف اهلل وو٤مقمتف ورطم٧ٌم اؿ احلٙمقُم٦م اًمًقداٟمٞم٦م وموهتؿ واٟمخرط اًمِمٞمخ سم٠مُمقا

 --زاهؿ اهلل ظمػما وُم٤م ىمٍمواسمذًمقا ضمو ،وظمؼماشمف وشمٜمٔمٞمٛمف ذم إقمامل اخلػمي٦م وظمدُم٦م اًمدوًم٦م اًمٜم٤مؿمئ٦م

 --ژڦ ڦ ڦژ --ژ﮳ ﮴ژ --ژڻ ۀژ !!--وضماا٤م  اًمتٛمحااٞمص واًمااٌال  اًمااذي ٓ سمااد ُمٜمااف

 ---!وًمق يٕمٓمك اًمٜم٤مس سمدقمقاهؿ ،--ژہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓژ

سمٕمد أقمامل اعظمقة اعمج٤مهديـ ذم اًمّمقُم٤مل  ٓ ؾمٞماموشمقاًم٧م قمغم طمٙمقُم٦م اًمًقدان اًمْمٖمقط و

وذم شمٚمؽ اًمٗمؽمة طم٘م٘م٧م  --ذم ـمرد اًم٘مقات إُمريٙمٞم٦م ُمـ هٜم٤مك وُم٤ًممهتٝمؿ سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم سمِمٙمؾ يمٌػم

اًمًقدان شم٘مدُم٤م واوح٤م قمغم ضمٌٝم٦م اًمٜمّم٤مرى ذم اجلٜمقب سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم صمؿ روح اجلٝم٤مد واًمٌٕم٨م 

 -اعؾمالُمل اًمذي أبدشمف

وًمٙمـ زقم٤مُم٤مت اًمًقدان اجلديد ؾمقا  اًمؽمايب أو اًمٌِمػم اظمت٤مروا آظمتٞم٤مر اخلٓم٠م وىمرروا اًمروقخ 

 -!ُمريٙم٤من واعمٍميلم واًم٘مذاذمًمْمٖمقط إ

لؿ ُمـ اًمتخٚمص ُمـ اعظمقة ٓ سمد أهنؿ  --فمٜمقا ًم٘مٚم٦م اًمٗم٘مف ذم اًمديـ وىمّمقر ٟمٔمرهتؿ قمغم اًمٕم٤مضمؾ

َٚمؿ لؿ ُمٚمٙمٝمؿ ؛وُم٤ٌمقمدهتؿ ،اعمج٤مهديـ ًْ  -ًمٙمل يٕمٞمِمقا سمًالم وأُم٤من ويٌٜمقا دوًمتٝمؿ وَي

 -ًمرىمل سمدوًمتٝمؿوفمٜمقا أن رى اًمٖمرب قمٜمٝمؿ ؾمٞمتٞمح لؿ ومرص٦م طمؾ اًمٙمثػم ُمـ ُمِم٤ميمٚمٝمؿ وا

 --!وفمٜمقا أهنؿ سم٢مسمدا  شمٕم٤موهنؿ ُمع أُمريٙم٤من واًمٓمقاهمٞم٧م اًمٕمرب ؾمٞمًٚمٛمقن ُمـ ذورهؿ

صمؿ ؿمٜمقا محالت اًمتٗمتٞمش  ،وؿمددوا قمٚمٞمٝمؿ ،وـمٚمٌقا ُمـ اعظمقة اعمٝم٤مضمريـ واعمج٤مهديـ اًمرطمٞمؾ
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سم٘مقا  أو ،ومل يٌؼ ُمٜمٝمؿ إٓ اًم٘مٚمٞمؾ هـ  ٛمٚمقن ضمقازات ُمٕمٞمٜم٦م ،قمغم ُمـ طم٤مول ُمٜمٝمؿ اًمٌ٘م٤م  وآظمت٤ٌم 

وأُمٕمٜم٧م طمٙمقُم٦م اًمًقدان ذم إفمٝم٤مر طمًـ ٟمٞمتٝم٤م ًمٚمٖمرب وـمقاهمٞم٧م اجلقار ذم  --ن٧م همٓم٤م  ُمٕملم

ومًٚمٛم٧م جمٛمققم٦م ُمـ  ،طمتك ؾمٚمٛم٧م سمٕمض اعظمقة إمم سمالدهؿ ،اًمتخٚمص ُمـ اعره٤مب واعره٤مسمٞملم

 --اًمٚمٞمٌٞملم إمم قمدو اهلل اًم٘مذاذم

 ؟؟صمؿ ُم٤مذا --واؾمتٛمرت اًمتٜم٤مزٓت وُمًٚمًؾ إقمٓم٤م  اًمدٟمٞم٦م

هؾ شمريم٧م أُمريٙم٤م اًمًقدان رهمؿ يمؾ  ؟هؾ طم٘م٘م٧م ؾمالُم٤م أو قمٞمِم٤م رهمٞمدا ؟ٝم٤م اًمٖمربهؾ ريض قمٜم

ومرو٧م أُمريٙم٤م قمغم طمٙمقُم٦م اخلرـمقم احلٚمقل اًمًٚمٛمٞم٦م اعمٝمٞمٜم٦م ُمع  ؟آؾمتحذا  وآؾمتجدا  واًم٘مراسملم

 --وُم٤مرؾم٧م قمٚمٞمٝم٤م ؿمٌف وص٤مي٦م وأذاىمتٝم٤م أخقان اًمٕم٘مقسم٤مت واًمتٝمديدات ،ٟمّم٤مرى اجلٜمقب

 !اوهمدرً  ٤مؿ قمـ اهلل ؾمٚمط اهلل سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض اٟم٘مالسم٤مٍت وؾمجقٟمً وسمٔمٚمؿ ىم٤مدة اًمًقدان وسُمٕمده

ر  --يرصمل ل٤م يمؾ ُمـ قمرومٝم٤م: وم٘مٌر واٟم٘م٤ًمٌم واٟمٗمّم٤مل وطمرٌب  ،وه٤م هل أن ذم أؾمقأ طم٤مل ٓ اؾمت٘مرا

اًم٘مذاذم أن يتدظّمؾ  شأظمٞمف»اًمٞمقم يٓمٚم٥م ُمـ  شاًمٌِمػم»وه٤م هق  -!وٓ ٟمٛمّق وٓ ر  ص٤مًمح ذم اعمٜمٔمقر

  !!ؿمخّمّٞم٤م ذم دارومقر

 شاعمال حمٛمد قمٛمر»سم٘مٞم٤مدة رضمؾ اًمديـ واًمٕم٘مٞمدة أُمػم اعم١مُمٜملم  شاعُم٤مرة اعؾمالُمٞم٦م ذم أومٖم٤مٟمًت٤من»وأُم٤م 

مظمر وضمزا   ٤مهلل وأقمغم ىمدره ومٙم٤من لؿ ذم اُمتح٤من ُمتِم٤مسمٍف اظمتٞم٤مر مظمر وُمقىمػ مظمر واؾمتح٘مقا ًم٘مًٌ طمٗمٔمف ا

 ،أج٘مٜمقا أن اًمٜمٍم ُمـ قمٜمد اهللو --وصؼموا وص٤مسمروا --وقم٤مهدوا ومقوّمقا  ،مووا وٟمٍموا --مظمر إن ؿم٤م  اهلل

وأن اًمديـ أؾمٛمك  --ومٞمام طمّرم قمٚمٞمٝم٤م وأن اهلل مل جيٕمؾ ؿمٗم٤م  أُم٦م حمٛمد  --وأن اهلل ٓ يْمٞمع ُمـ جل٠م إًمٞمف

ًمٜم٤م ودوًمتٜم٤م ويمراؾمّٞمٜم٤م وأن ُم٤م ؿم٤م  اهلل يم٤من وُم٤م مل يِم٠م مل  --وأقمز وأهمغم ُمـ يمؾ ر : ُمـ ٟمٗمقؾمٜم٤م وأُمقا

وأن اعمٚمؽ هلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤م  ويٜمزقمف قمّٛمـ يِم٤م  وطمده  --وأن إُمر هلل ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد --يٙمـ

وأنف إذا يم٤من اعمٚمؽ واًمري٤مؾم٦م واحلٙمؿ ؾمٞم١مدي سمٜم٤م إمم ؾمخط اهلل وأن ٟمًّٚمؿ اعمًٚمٛملم  --ؾمٌح٤مٟمف

اعمٝم٤مضمريـ واعمج٤مهديـ اًمّم٤محللم إمم أقمدا  اهلل اًمٙمٗمرة وإمم أن ٟمروَٞمٝمؿ وٟمؽمك ؿمٞمئ٤م ُمـ ديٜمٜم٤م لؿ وم٢مٟمف 

 -ريد ذم اجل٤ٌمل جم٤مهدا طمتك يٚم٘مك اهلل ظمػٌم ُمٜمفوقمٞمُش اًمٓم ،ٓ ظمػم ومٞمف

وُم٤م يٜمٗمع اعمٚمؽ إذا أوردٟم٤م اًمٜم٤مَر  ؟وُم٤م ٟمّمٜمع سم٤معمٚمؽ إن مل ٟمٜمٍم سمف اًمديـ ومل ٟمجٕمٚمف هلل قم٤ٌمدًة ورىً 

 ؟!يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م
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وأخًٜم٦م  ،جي٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يرضمقن إطمدى احلًٜمٞملم ،وه٤م هؿ اًمٞمقم ص٤مسمرون حمتًٌقن

 -ٝم٩م سم٤مًمدقم٤م  لؿ واًمثٜم٤م  قمٚمٞمٝمؿاًمّم٤محللم ذم يمؾ ُمٙم٤من شمٚم

وُم٤م قم٤مدت شمتّمقر  ،وه٤م هق اًمت٤مريخ يًّجؾ ُمـ ضمديد قمغم أجدهيؿ ُمقاىمػ يم٤مدت اًمٌنمي٦م أن شمٜم٤ًمه٤م

 -أن شمٙمقن

وًمق مل يٙمـ إٓ هذا  ،وه٤م هؿ يٗمتحقن ًمألضمٞم٤مل اًمٓمريؼ إمم ظمٞم٤مرات اًمٕمزة واًمٙمراُم٦م ويٕمٓمقن اعمثؾ

 -ًمٙمٗمك

٤مدوه وهمٜمٛمقه ُمـ ديٜمٝمؿ ورى راؿ أقمٔمؿ سمام ٓ ي٘م٤مس وُم٤م أوم ،وُمع يمؾ هذا هؿ ذم اٟمتٔم٤مٍر ورضم٤م 

 -وإٟمام اعمٗمٚمح ُمـ ضمٕمٚمف ُمٓمٞم٦م إمم رى اهلل ،واعمٚمؽ ُمت٤مع جيل  ويذه٥م ،ه٤م ظمنوه ُمـ اًمدوًم٦م واعمٚمؽ

يدقمق اهلل حلٙمقُم٦م اًمًقدان أو ًم٘م٤مدة  اهؾ ؾمٛمٕمتؿ أطمدً  ؟وُمـ يذيمر اًمًقدان وطمٙمقُم٦م اًمًقدان

ًمٕمز واًمٙمراُم٦م أم ذم ؾمجؾ اًمقو٤مقم٦م أذم ؾمجؾ ا ؟٦م اًمًقدانوسمامذا ؾمٞمذيمر اًمت٤مريخ طمٙمقُم ؟اًمًقدان

٦م واعمٝم٤مٟم٦م ًّ ىمدوًة أو ُمّتٙم٠م ذٍف  ؟هؾ ىمدُم٧م طمٙمقُم٦م اًمًقدان ًمألُم٦م وًمألضمٞم٤مل اًم٘م٤مدُم٦م ؿمٞمئ٤م ؟واخل

 ؟وجمٍد وومخر

وُم٤م  ،وُم٤م أؾمٕمد ُمـ اظمت٤مر اهلل !وُم٤م أؿمد اًمٗمر. سملم اًمٌٕمرة واجلقهرة !أٓ ُم٤م أبٕمد اًمثرى قمـ اًمثري٤م

 -!اظمت٤مر قم٤مضمؾ راطمتف ذم ؾمخط اهللأؿمد ظمٞم٦ٌم ُمـ 
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 لؾخ ئثغا١ُ٘ ٘زْٛ ۞

، واجلٛمٞمع شم٤مسمع قمؼم وؾم٤مئؾ اعقمالم شمٚمؽ اعمج٤مدٓت اًمقاؾمٕم٦م شسمراهٞمؿ هتقنإ»ًمٕمؾ اجلٛمٞمع يٕمرف 

ًمٙمؼمى ظمالل هذا اًمِمٝمر وىمٌٚمف ًمّمحػ اًمٕم٤ممل ا وممسمف واًمتل اؾمتحقذت قمكم اًمّمٗمح٤مت إاعمتٕمٚم٘م٦م 

يؿ سمر»ن اًمًٞمد إسمراهٞمؿ هتقن هق اًمٚمقرد رك حلد هذا اًمًٓمر أ-- ًمٙمـ ًمٕمؾ اًم٘مٚمٞمؾ ُمٜم٤م وم٘مط ُمـ أدأجْم٤م ا

 !شه٤مشمقن

القا  ُم٤ٌمذة شم٘مريره اًمذي ـم٤مل اٟمتٔم٤مر  ًف، هؾ اؾمتٛمٕمتؿ إًمٞمف وهق يٕمرض قمغم-- هق ٟمٗمٟمٕمؿ

 ة احلٙمقُم٦م وقمداًمتٝم٤م وؾمامطمتٝم٤م--! هؾ آٟمجٚمٞمز واًمٕم٤ممل ُمٕمٝمؿ ًمف؟! هؾ رأجتؿ ذًمؽ اًمت٘مرير يمٞمػ ىمرر سمرا 

ـ وضمٝمٝم٤م وًمقي قمٚمٞمٝم٤م سمام ًمٞم٧ًم أهٚمف؟ وطمرف اًم٘مْمٞم٦م وسومٝم٤م قم كده٤م وأثٜمرأجتؿ يمٞمػ ؾمٌح سمحٛم

عم٘م٤مسمؾ ص٥م يمؾ اًمٚمقم ن يٖمٓمل قملم اًمِمٛمس سم٤مًمٖمرسم٤مل يمام ٟم٘مقل ٟمحـ اًمٕمرب! وسم٤مأقمٜمؼ احل٘مٞم٘م٦م وأراد 

قمالُمٞم٦م اعمًٙمٞمٜمف واًمّمحٗمل اًمْمٕمٞمػ؟! أخؿ يذيمريمؿ ذًمؽ سمٌم؟ أخؿ يذيمريمؿ الٞمئ٦م اع واعمقاظمذة قمغم

 ٞم٦م اعمًت٘مٚم٦م؟! وجل٤مٟمٜم٤م احلٙمقُمٞم٦م!سمٌٕمض جل٤مٟمٜم٤م اًمٕمرسم

 ؟!شإسمراهٞمؿ»و شسمرايؿ»٤م سملم إذن هؾ ٓطمٔمتؿ ومرىم

صقاهتؿ قمؼم إذاقم٤مشمٜم٤م أؿم٤مؿم٤مت ومْم٤مئٞم٤مشمٜم٤م اًمٕمرسمٞم٦م وهتدر  ـ ُمث٘مٗمٞمٜم٤م اًمٕمرب اًمذيـ ئمٝمرون قمغميمثػم ُم

ؽ اًم٘مقم ؾمام  أوئل٠م٤ٌمرون ويتٗمٜمٜمقن ذم إشم٘م٤من اًمٜمٓمؼ سماعمرُمقىم٦م، وُمثٚمٝمؿ يمثػم ُمـ ُمذيٕمٞمٜم٤م اعمٝمرة، شمراهؿ يت

٤مًمٖم٦م ذم -- ُمٌهن٤م أؾمام  ُم٘مدؾم٦م٠ميم٦م وٓ ؾمٙمٜم٦م وٓ ًمٙمٜم٦م، ويمقمكم اًمٓمري٘م٦م آٟمجٚمٞمزي٦م ٓ يٗمقشمقن ُمٜمٝم٤م طمر

 أُم٤مم أؾمامئٝمؿ!! كآٟمٌٝم٤مر اؿ واًمّمٖم٤مر طمت

ًمٜمٓمؼ سم٤مًم٤ٌم  اعمثٚمث٦م ويم٠منف يتٝمقع ُمـ أثر اًمٖمثٞم٤من قمٜمد ا شيمقًمـ سم٤مول»اًمقاطمد ُمٜمٝمؿ يٜمٓمؼ سم٤مؾمؿ  ىومؽم

 !ٓمئ ومٞمٝم٤م--همػم اًمٕمرسمٞم٦م-- وي٠منػ أن خي

ًً قمٜمدُم٤م ي٠ميمٚمق أو شسمريٛمر»أو قمٜمدُم٤م يٜمٓم٘مقن سم٤مؾمؿ  ومتّمػم  ؛شسمٚمػم»ُمـ اؾمؿ  ٤من اًمرا  ويٚمحًقهن٤م حل

 !شي -- سمكم»

ه٤م ئمٜمقن  وهل أقمز وأقمغم ،احلّم٤موم٦م أن اًمٕمرسمٞم٦م قمزيزة يمريٛم٦م ٟمذيمر ُمث٘مٗمٞمٜم٤م وصحٗمٞمٞمٜم٤م ُمـ أهؾ

ْمٕمف ًم٘م٤مٟمقهن٤م وؾمٞم٤مدهت٤م وٓ -- سمؾ هل شم٠مظمذ آؾمؿ آقمجٛمل وشمٕمريمف وختوهل ٓ شم٘مٌؾ ُم٤م يٗمٕمٚمقن

 ختْمع هل ًمف-
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ؾمام  اًمٕمرسمٞم٦م ُمـ واعمث٘مٗملم قمٜمدُم٤م يٜمٓم٘مقن سمٌٕمض إ ا أن سمٕمض أوئلؽ اعمذيٕملموُمـ اعم١مؾمػ ضمد  

أقمالم اًمٜم٤مس واًمٌٚمدان واعمدن واًم٘مرى وهمػمه٤م ٓ دمدهؿ يدىم٘مقن ٟمٗمس اًمتدىمٞمؼ وٓ يٕمتٜمقن سم٤مًمٌح٨م ذم 

قن ويٙمقٟم ٠م،اًمٜمٓمؼ اًمّمحٞمح ا٤م-- سمؾ يٜمٓم٘مقهن٤م يمٞمٗمام هتٞمتخّمّم٦م قمـ يمٞمٗمٞم٦م اعمٕم٤مضمؿ ودوائر اعمٕم٤مرف اعم

سم٤مط»تّمػم اًمٕم٤مصٛم٦م اعمٖمرسمٞم٦م -- ومظمذوه٤م ُمؽمو٦م قمـ ُمّم٤مدر همػم قمرسمٞم٦مطمٞم٤من ىمد أذم يمثػم ُمـ إ , شاًمر 

سم٤مط  , سمٙمن اًمرا   ٕن اًمٗمرٟمًٞملم هٙمذا يٜمٓم٘مقهن٤م! ,سمٗمتحٝم٤م,اًمر 

ئر  شرسمٕم٤م إ»وشمّمػم ُمديٜم٦م  ! هٙمذا ؾمٛمٕمتٝم٤م سمٜمٗمز ذم سمٕمض شرسم٤محإ»أو طمتك  شآرسم٤مع»ذم اجلزا

 قم٤مت! هؾ رأجتؿ اًمٕمج٥م؟!اذعا

هق اًمذل واعمٝم٤مٟم٦م اًمتل أص٤مسمتٜم٤م وآٟمٌٝم٤مر أُم٤مم اًمٖمريب،  اواطمدً  ٞمئ٤مًمٞمس قمٜمدي شمٗمًػم ًمذًمؽ يمٚمف إٓ ؿم

 -- وم٢مٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن-اطمت٘مرٟم٤م ًمٖمتٜم٤م وأؾمام ٟم٤م وأؿمخ٤مصٜم٤ميمؾ ُم٤م هق همريب، طمتك 

اًمٌما  قماـ ن يم٤مٟما٧م همريٌا٦م سمٕماض إؾمام  اًمٕمرسمٞم٦م وٓ ؾمٞمام ؾ ُمـ ذيمر سمٕمض إاطمد ُمٜم٤م رسمام خيجدمد اًمق

- ومل يااادر أن ديٗمٞماااد سمالٟمٙمااا٧م هاااق داود -ؾماااام  اًمٖمااارسمٞملم عمجااارد أهنااا٤م أؾماااامؤهؿأذوىماااف وُمٕمتااا٤مده، ويًاااتٕمٔمؿ 

 سمٓم٤مٟمٞم٦م، وديٗمٞمد يمل هق داود ُمٗمت٤مح، وأن سمرايؿ ه٤مشمقن هق إسمراهٞمؿ سمـ هتقن ٟمٗمًف-
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َِْؼَغَوِخ  ۞  ِٟ َْٚذ  ْٓ  اٌغَُّصِٛي ِِ

 ، وسم٤مًمت٤مزمٕهن٤م دارت وٓ زاًم٧م شمدور رطم٤مل٤م طمقل اًمٜمٌل  طُمؼ ًمٜم٤م أن ٟمًّٛمٞمٝم٤م ُمٕمريم٦م اًمرؾمقل 

 طمقل ديـ اعؾمالم وذيٕم٦م اعؾمالم-

ٌّقا رؾمقل اهلل واؾمتٝمزؤوا سمف، ومٝم٧ٌم أُمتف ًمٚمذب قمٜمف وآٟمتّم٤مر ًمف وًمديٜمف-  ؾم

ٟمحقرهؿ وٟمدقمق إمم ديـ اهلل وٟمنمطمف ؾمخروا سمديـ اعؾمالم وسم٤مًمتقطمٞمد، ومٜمحـ ٟمرومٕمف وٟمدرأ سمف ذم 

 وٟمٜمٍمه وٟمٗمديف-

٘ملم، أه٤مٟمقا اًم٘مرمن يمالم اهلل شمٕم٤ممم، ومٜمحـ ٟمج٤مهدهؿ سمف ضمٝم٤مدا يمٌػما، وٟمّمدع سمف، وٟمتٖمٜمّك سمف ذم اخل٤موم

 !وٟمٓمر. سمف أؾمامع اًمٕم٤معملم--

 --مل شمٜمتِف اعمٕمريم٦م سمٕمد

اعؾمالم ؼ واًم٤ٌمـمؾ، سملم ٕهن٤م طمٚم٘م٦م ذم ؾمٚمًٚم٦م احلرب اًمنُمدي٦م سملم احل ؛وًمـ شمٜمتٝمل ذم احل٘مٞم٘م٦م

 !واًمٙمٗمر، إمم ىمٞم٤مم اًم٤ًمقم٦م--

 --هل ضمقٓت، وؾمج٤مل

  --اسمتال ات واُمتح٤مٟم٤مت

 [51إنٕم٤مم: ] ژ ڀڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 [6حمٛمد: ] ژ ڻڻ  ں    ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ژ

 وسم٢مزائٝم٤م أؾمقا. وُمقاؾمؿ شمٜمٕم٘مد شمؿ شمٜمٗمّض-!

ئٝم٤م يرسمح اًمراسمحقن وخين اخل٤مهون-!  وُمـ ضمرا

 احلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م- أجْم٤م ر  سمديع ُمـ ىمدر اهلل شمٕم٤ممم، وًمف  إهن٤م

 شمٌدي سمٖمْمٝمؿ وشمٔمٝمر قمدا هؿ وطم٘مدهؿ اعمٙمٜمقن اًمذي ن٤مول دولؿ ودوائُرهؿ اًمدقم٤مئٞم٦م إظمٗم٤م ه-!

 !وشمزيؾ قمٜمٝمؿ اًمٖمِم٤موة-- -وهتّٞم٩م أبٜم٤م  اعؾمالم قمٚمٞمٝمؿ، وشمٌّٖمْمٝمؿ لؿ-

ئٕمفوشمذيمرهؿ سمح٘مٞم٘م٦م اًمٙمٗمر واًمٙم٤مومريـ، وقمداوهتؿ هلل ومتّرده ، وقمداوهتؿ ًمٜم٤م ؿ قمغم رؾم٤مًمتف وذا

 --وًمديٜمٜم٤م وًمرؾمقًمٜم٤م

 ڤ ڤ ڤ ژ-- ويمٞمػ ًمق فمٝمروا قمٚمٞمٜم٤م: ؿ يمٞمػ يروٟمٜم٤م ويمٞمػ يٜمٔمرون إًمٞمٜم٤موشمٌلّم ل
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 -[اًمتقسم٦م] ژ چ چ  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ     ڄ ڦ ڦ    ڦ ڦ

 وشمدومع أهؾ اعؾمالم إمم اًمتٛمًؽ سمديٜمٝمؿ همػمًة قمٚمٞمف ومحّٞم٦م ًمف-!

شوأن٤م قمغم ديٜمف اأت٥ًمُّ حمٛمدً »د اٟمتزع ىمقؾمف ومِم٩م سمف رأس أيب ضمٝمؾ: وىم ٤ميقُمً  أخؿ ي٘مؾ محزة 
(1)

 ؟

ٝمؿ وىماادوهتؿ وطمٌٞمااٌٝمؿ، وإمم اًم٘ماارا ة قمٜمااف واًمتٗمتااٞمش قمااـ أيمثاار وأيمثاار إمم شمااذيمر رؾمااقلؿ وٟمٌااٞم  وشماادومٕمٝمؿ 

 --وشمٜمّٛمل ًمدهيؿ اًمِمٕمقر سم٤مٟٓمتام  إًمٞمف واشم٤ٌمقمف  ،هديف وؾمٜمتف

: ٟمٌّل اًمرمح٦م وٟمٌّل يامن، وٟمٕمٛم٦م اهلل قمٚمٞمٜم٤م سمٛمحٛمد قمٚمٞمٜم٤م سم٤معؾمالم واع وشمذيمرٟم٤م سمٜمٕمٛم٦م اهلل 

 اعمٚمحٛم٦م، أمحد احل٤مذ اًمٕم٤مىم٥م اعم٘مٗمك، اًمذي هق رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم، ومداه أنٗمًٜم٤م وأوٓدٟم٤م-!

وشمدومع ُمـ أراد اهلل ًمف اخلػم ُمـ اًمٙم٤مومريـ إمم اًمٌح٨م واًمتٜم٘مٞم٥م قمـ احلؼ واًم٘مرا ة قمـ اعؾمالم 

 --عيامن سمفواًمتٕمرف قمغم رؾم٤مًمتف وا وقمـ رؾمقل اهلل 

هٞمٜمٜم٤م  وشمٙمِنُ ؿمٞمئ٤م ُمـ ؿمقيم٦م اًمٕمت٤مة اعمجرُملم طملم يٜم٘مٛمٕمقن ذم أنٗمًٝمؿ ن٧م وـم٠مة ؾمٚمٓم٤من سمرا

اًمٔم٤مهرة وطمججٜم٤م اًم٘م٤مهرة، وشمًتٞم٘مـ سمقاـمٜمٝمؿ ووامئرهؿ سم٤محلؼ اًمذي هداٟم٤م اهلل إًمٞمف، رهمؿ ضمحقدهؿ 

 !!امر احلرب وهؿ ُمٜمٝمزُمقن وم٤مؿمٚمقن--ويمٗمرهؿ، ومٞمٜمخذًمقن وخيقوقن هم

 --ة وُمٝمٛم٦مإهن٤م ُمٕمريم٦م يمٌػم

-- شمّمحح ُم٤ًمر اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٜم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم، أهؾ الدى وآؾمت٘م٤مُم٦م، ٦م احلرب اًمٓمقيٚم٦مذم ؾمٚمًٚم

 أهؾ اًمٜمقر واحلؼ واًمٌٞم٤مٟم٤مت واًمؼمه٤من اعمٌلم-

، أهؾ اًمتخّٚمػ واجلٝمؾ وآٟمحٓم٤مط واًمْمالًم٦م واًمٕمٛمك، وسملم اًمٙمٗم٤مر، اًمٙم٤مومريـ سمرؾمقل اهلل 

 !!، أقمدا  اهلل وأقمدا  رؾمٚمف أوٕملم--ذسم٦م اًمٗمً٘م٦م اًمٗمجرةإظمقان اًمٌٝم٤مئؿ، إنج٤مس إرضم٤مس، اًمٙم

 !سمٌٕمض ُم٤م قمٜمدهؿ ُمـ اًمٕمٚمؿ-- ,ٝمٚمٝمؿُمـ ضم,اعمتٛمرديـ قمغم ظم٤مًم٘مٝمؿ، اعمٖمؽميـ 

 ژ ،[هم٤مومر] ژ ﮼ ﮻ ﮺         ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴  ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ژ

 -[اًمروم] ژ ٹ       ٹ ٹ    ٿ ٿ ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

ذم ادم٤مه ضمٕمؾ احلرب سمٞمٜمٜم٤م  ,اهلل شمٕم٤ممم ويمٞمده ٕوًمٞم٤مئف سمٗمْمؾ,إن هذه اعمٕمريم٦م ٟم٘مٚم٦م ٟمققمٞم٦م أظمرى 

وهل طم٘مٞم٘م٦م إُمر اًمتل ,قمغم اًمديـ، طمرسم٤م سملم اًمٙمٗمر واعؾمالم، وسملم احلؼ واًم٤ٌمـمؾ،  ٤موسمٞمٜمٝمؿ طمرسمً 

                                      
 -(٧1١. ١ؾمػم أقمالم اًمٜمٌال  ) (٧)
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 وشم٘مٞمؿ اًمٕمالىم٦م سمٞمٜمٜم٤م قمغم أؾم٤مس اًمديـ- ,شمٜمتٔمؿ ؾم٤مئر اًمدواومع

٤مر سم٠موئلؽ إنج٤مس وآهمؽمار إن هذه اعمٕمريم٦م شم٤ًمهؿ سمِمٙمؾ ىمقي ذم ختٚمٞمص اعمًٚمٛملم ُمـ آٟمٌٝم

 سمام قمٜمدهؿ ُمـ طمْم٤مرة وشم٘مدم ُم٤مدّي صٜم٤مقمّل-!

وشمرّدٟم٤م إمم احل٘م٤مئؼ اًمٙمٌػمة: يٖمٜمٞمٜم٤م اهلل قمٜمٙمؿ، وإٟمٜم٤م أُم٦م ٟمّمُػ ديٜمٝم٤م اًمّمؼم، ٟم٠ميمؾ اجلٚمػ وٟمٛمص 

 اًمٜمقى وٟمتقاؾمك وٟمرى سم٤مًم٘مٚمٞمؾ وٟمحٛمد اهلل وٟمٕمٌده وٟمتقيمؾ قمٚمٞمف-!

 !وًمـ شم٠مُمٜمقٟم٤م إذا ضُمٕمٜم٤م--

 !ر  يمٌٕمض اجلقع--ومام ُيّمٚمحٜم٤م 

 :يمٞمػ وٟمحـ ٟم١مُمـ أن أطمّؾ اًمٓمٕم٤مم وأـمٞمٌف وأبريمف وأذومف ُم٤م أظمذٟم٤مه ُمـ أجديٙمؿ سم٤مًم٘مٝمر واًمٖمٚم٦ٌم

(وضمٕمؾ رزىمل ن٧م فمؾ رحمل)
(1)

!- 

وإن هذه اعمٕمريم٦م شمزيد اًمٚمحٛم٦م سملم إُم٦م وـمٚمٞمٕمتٝم٤م اعمج٤مهدة، وشمٕمٓمػ ىمٚمقب إُم٦م قمغم أبٜم٤مئٝم٤م 

ع أرض اهلل، اًم٤ٌمذًملم اعمٝم٩م ذم ؾمٌٞمؾ قمزهت٤م ورومٕمتٝم٤م وطمريتٝم٤م اًمؼمرة اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ذم أص٘م٤م

 اذا اًمديـ ون٧م فمٚمف-

 --ديٜمٝمؿ وقمروٝمؿ وٟمٌّٞمٝمؿيٚمتٗم٧م اعمًٚمٛمقن اًمٞمقم ومٞمجدون اعمج٤مهديـ هؿ اعمداومٕملم قمـ 

 !ؾ قمـ اعمٚمتح٘ملم سم٘م٤مومٚم٦م اجلٝم٤مد--وٓ شمً

 سم٢مذن اهلل- !!قمـ إطمٞم٤م  اعمقات، وسمٕم٨م اًمروم٤مت--وٓ شمًؾ 

 يمٚمف شمٗمْمح هذه اعمٕمريم٦م اعمٜم٤موم٘ملم واًمزٟم٤مدىم٦م-وسمج٤مٟم٥م ذًمؽ 

 !دٓئؾ سمّٞمٜم٤مت، وسمراهلم ؾم٤مـمٕم٤مت--وشمري اعمًٚمٛملم ُمـ ظمٞم٤مٟمتٝمؿ وشمٜم٤مىمْم٤مهتؿ ويمذاؿ 

إن ُمٕمريمتٜم٤م ُمع قمدوٟم٤م اخل٤مرضمل اًمّمٚمٞمٌل احل٤مىمد اعمتٖمٓمرس هل اًمٞمقم أؿمٌف ُم٤م شمٙمقن سمٛمٕمًٙمر إقمداد 

٤مئٜملم ًمديٜمٜم٤م وأُمتٜم٤م، اًم٤ٌمئٕملم ديٜمٝمؿ واًمدائًلم ًم٘مت٤مل إقمدا  اًمداظمٚمٞملم ُمـ اًمزٟم٤مدىم٦م أبٜم٤م  ضمٚمدشمٜم٤م، اخل

ورؾمقُمٝمؿ واُمتٞم٤مزاهتؿ اًم٤ٌمـمٚم٦م، وذم  ؿقمٚمٞمف واًمقاىمٗملم ُمع قمدّوٟم٤م قمٚمٞمٜم٤م ذم ؾمٌٞمؾ سم٘م٤م  يمراؾمّٞمٝمؿ وري٤مؾم٤مهت

 ؾمٌٞمؾ اؾمتٛمرارهؿ ذم إؿم٤ٌمع ؿمٝمقاهتؿ-!!

                                      
( ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح: إؾمٜم٤مده طمًـ، وىم٤مل ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: إؾمٜم٤مده 22٧6رواه اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض )ىمٌؾ ح  (٧)

 (-5٧٧6(، ُمًٜمد أمحد )154٧ومتح اًم٤ٌمري )ضمٞمد، وىم٤مل اًمٕمراىمل: ؾمٜمده صحٞمح، واٟمٔمر ذم خترجيف: أنٞمس اًم٤ًمري ختري٩م 
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ئؿ واًمٞم٘ملم,اًمٞمقم  ارشمٗمع  ,سمٛمٜم٦ّم اهلل شمٕم٤ممم وسمتقومٞم٘مف، صمؿ سمّمؼم اًمّم٤مسمريـ اًم٤ًمسم٘ملم أهؾ اًمٕمزا

يمٞمػ شمٜمتٔمؿ ضمٝم٤مد  ,أو هل سمّمدد ذًمؽ,اعؿمٙم٤مل واشمْمح اعم٘م٤مل، واؾمتققم٧ٌم إُم٦م إن ؿم٤م  اهلل 

-- اًمٓم٤مئٗمتلم اًمٙم٤مومرشملم اعمتح٤مًمٗمتلماًمٕمدّويـ، وشمتّمّدى ًمٚمٗمري٘ملم اعمٌٓمٚملم، وشمٖمزو قمغم سمريم٦م اهلل شمٕم٤ممم 

٤مور سمٞمٜمٝمام ًمتجٕمؾ ُمـ ، وشمٜم٤م، وشميب وشمٜمت٘مؿ طمٞمٜمً ٤م، وشمٖمض طمٞمٜمً ٤مشم٘مدم هذا طمٞمٜم٤م وشم٘مدم أظمر طمٞمٜمً 

 !يمؾ ُمٜمٝمام قمقٟم٤م ل٤م قمغم أظمر-- ُمٕمريمتٝم٤م ُمع

 ويم٠مهن٤م شم٘مقل ًمٕمدّوه٤م:

كم  أهمااااااااااااااااااارك ذم صماااااااااااااااااااقب اًمٕمٗمااااااااااااااااااا٤مِف شمااااااااااااااااااازُمُّ

  
اااااااااااااااااا٥ِم أُمااااااااااااااااااؾ وأظمااااااااااااااااااذي ُمٙماااااااااااااااااا٤من   اعمؽمىم 

   

 لـم٤مًماااااااااااااااااااا٧ْم وىمٗمتاااااااااااااااااااال ومتااااااااااااااااااااقىّمٜمِ  ٤مإذا أناااااااااااااااااااا
  

ومااااااااااااااااا٢مّن لااااااااااااااااا٤م ٓ سماااااااااااااااااّد وصمٌااااااااااااااااا٦َم ُُمٜمِْجااااااااااااااااا٥ِم 
(1)

 

   

 --إٟمف ًمٓمػ اهلل سم٤معم١مُمٜملم

 --ًمٕمت٤مة اعمتجؼّميـٙمره سم٤مًمٙم٤مومريـ اوُم

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم، واًمٕم٤مىم٦ٌم ًمٚمٛمت٘ملم، وٓ قمدوان إٓ قمغم اًمٔم٤معملم-

 

 قمٓمٞم٦م اهلل

 ـه٧62١حمرم  6

  

                                      
 (-52256ىمّمٞمدة رىمؿ ) شُمقىمع أدب»، اٟمٔمر: ,ؿم٤مقمر قم٤ٌمد,ىم٤مًمف: ُمٝمٞم٤مر اًمديٚمٛمل  (٧)
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  ؽٛعربْ فٟ اٌمغآْ اٌىغ٠ُ ٌٍؼٍُ إٌبفغ ٚاٌؼٍُ اٌظٞ ال٠ٕفغ ۞

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ژىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمٞم٤م. ىمّم٦م ىم٤مرون: 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڎ ڎ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

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

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ڭ  ۀ ہ ہ ہ

 --ژۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې

واًمٕمٚمؿ  ،واًمٕمٚمؿ سمح٘م٤مرة اًمدٟمٞم٤م وزظمرومٝم٤م ه١مٓ  أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مهلل شمٕم٤ممم وقمٔمٛمتف ووىم٤مره وطمّ٘مف 

قمغم رو٤م  اهلل  واًمٕمٚمؿ سم٠من ُم٤م أوشمٞمف ىم٤مرون ًمٞمس دًمٞماًل  ،سم٠مُمر أظمرة وأهن٤م هل ظمػم وأب٘مك وهل اعم٘مِّمد

 ،وأن اًمذي يٜمٌٖمل أن يتٛمٜم٤مه اًمٕمٌُد وشمتقضمف إًمٞمف مهتف هق صمقاب اهلل ،قمغم أنف ٟم٤مٍج ُمٗمٚمح وًمٞمس دًمٞماًل  ،قمٜمف

 -ژژ ژ ڑ ڑژيمؾ ذًمؽ ُمـ وٚم٦م  --ٞم٤م ومٝمل قمٚمقم جمتٛمٕم٦م وٟمقر قمغم ٟمقرٓ زظمرف اًمدٟم

ومتٛمٜمّقا أن يٙمقٟمقا ُمثٚمف وفمٜمقا أنف طمٔمل  قمٜمد  ژڌ ڇ ڍ ڍژ وأهؾ اجلٝمؾ ىم٤مًمقا قمـ ىم٤مرون:

أو أهنؿ ُمع ذًمؽ  ,واحل٤مل أن هذا ُمٜمتٝمك إرادهتؿ وٟمٔمرهؿ وٓ اًمتٗم٤مَت لؿ إمم أظمرة,إُم٤م ذم اًمدٟمٞم٤م  ،اهلل

 ،فمٜمقا أنف ٓ يٙمقن ذا طمظ اذا اًمِمٙمؾ ذم اًمدٟمٞم٤م إٓ وهق طمٔمل  قمٜمد اهلل سم٢مـمال. ُمريض  قمٜمف قمٜمد رسمف

 -ٍت ُمؽمايمٛم٦م سمٕمْمٝم٤م ومق. سمٕمضومٙم٤من ضمٝمٚمٝمؿ ضمٝم٤مٓ

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ژ ٹٹو

ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ

 ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁       ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼

 -[مظمر ؾمقرة هم٤مومر] ژٴۇۆ ۆ ۈ ۈ        ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

واؾمتٝم٤مٟمقا  ،ا قمـ دقمقهتؿصدو --ٚم٧ْم قمٚمٞمٝمؿ اًمقطملشمَ وَ  ،قمٜمدُم٤م ضم٤م هتؿ رؾمٚمٝمؿ سم٤ملدى واًمٌٞمٜم٤مت

وومرطمقا سمام قمٜمدهؿ ُمـ اًمٕمٚمقم واًمٗمٚمًٗم٤مت واًمث٘م٤موم٤مت واحلْم٤مرة واعمدٟمٞم٦م  ،واؾمتخٗمقا واؾمتٝمزؤوا ،اؿ

ورأوا أهنؿ  ،واًمت٘مدم واًمتٙمٜمٚمقضمٞم٤م واًمٗمٜمقن وأداب وؾم٤مئر اعمٕم٤مرف واًمتج٤مرب واعمٙم٤مؾم٥م اعٟم٤ًمٟمٞم٦م

جمرد  ،ذا ىمٞمٛم٦م ٤مقمٜمد إنٌٞم٤م  ًمٞمس سمٕمٚمٍؿ وٓ ؿمٞمئً وأن ُم٤م  ،وُمٕمروم٦مً  قمغم ر  وأهنؿ أومْمؾ ُمـ إنٌٞم٤م  قمٚماًم 

 --!ٜمٝم٤م وًمٞمس ومٞمٝم٤م ضمديد وٓ إسمداعُمقاقمظ ومداب وأطمٙم٤مم وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ قمٜمدٟم٤م ٟمحـ ُمثٚمٝم٤م وأيمثر ُم
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 -ُمع ذًمؽ وىمد ؾمامه اهلل قمٚماًم  ،إٟمف اًمٕمٚمؿ اًمٗم٤مؾمد اعمذُمقم اعمردي

 :٤مأوضمٝمً  وًمٕمكم أؾمتٔمٝمر ًمتًٛمٞمتف قمٚماًم 

 -ر إذ هق إدراكٌ أنف يمذًمؽ ذم ٟمٗمس إُم :ُمٜمٝم٤م

همػم ٟم٤مومع ٕنف صّد قمـ ؾمٌٞمؾ  اوم٤مؾمدً  سم٢مـمال. ُمـ طمٞم٨م هق وإٟمام يم٤من قمٚماًم  ٤مأنف ًمٞمس ُمذُمقُمً  :وُمٜمٝم٤م

 -واهلل أقمٚمؿ ،دى واًمٜمقر اًمذي ضم٤م  سمف إنٌٞم٤م اهلل وضُمِٕمؾ ذم ُمٕم٤مرو٦م اًمٕمٚمؿ وال

ٌ   وقمٛماًل  ٤مُم٤ٌمريمً  ٤مـمٞمًٌ  ٤مورزىمً  ٤موقمٛمال ص٤محلً  ٤مٟم٤مومٕمً  مهللا إٟم٤م ٟم٠ًمخؽ قمٚماًم   --سوهمٜمًك قمـ اًمٜم٤م اًل ُمت٘م

 -مُملم
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 ثؼـ اٌضالالد --ألِغ٠ىب ِغح أسغٜ بًض١ئثٛط ع ۞

خ٤مسم٤مت أُم٤مم ُمٜم٤مومًف اعمرؿّمح اًمرئ٤مد قمـ احلزب اًمديٛم٘مراـمل ازيٛمتف ذم آٟمت ضمقن يمػم» أىمر  

 --٤مصمؿ أقمٚمـ سمقش ومقزه رؾمٛمٞمً  ،ذم وىم٧م ُمٌٙمر ُمـ ًمٞمٚم٦م اًم٤ٌمرطم٦م --ششسمق»اًمرئٞمس احل٤مزم

واًمٞمقم اخلٛمٞمس  --ٞمٛمٞمٜمٞملم واعمتديلم اعمتّمٝمٞمٜملمٝمقريلم وأنّم٤مرهؿ ُمـ اًموشمت٤مسمٕم٧م اطمتٗم٤مٓت اجلٛم

 !شمقاًم٧م رؾم٤مئؾ اًمتٝمٜمئ٦م ُمـ زقمام  دول اًمٕم٤ممل ًمٚمرئٞمس اًمٓم٤مهمٞم٦م

% ُمـ إصقات قمغم ُمًتقى اًمقٓي٤مت 5٧وسمح٥ًم اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل أقمٚمٜم٧م وم٢من سمقش وم٤مز سمٜم٦ًٌم 

يٙمٞم٦م يٗمقز ومٞمٝم٤م ُمرؿمح رئ٤مد سمٜم٦ًٌم أقمغم إهن٤م أول ُمرة ذم شم٤مريخ آٟمتخ٤مسم٤مت إُمر :وي٘مقًمقن --اعمتحدة

 -ُمـ مخًلم ذم اح٤مئ٦م

 -ؾمتٙمقن ُمّمدر ومخر وُمزيد إل٤مم ًمف وعم١ميديف ٤مسمؾ طم٘مؼ ؾم٤مسم٘م٦م أجًْم  ،إذن ومٌقش مل يٗمز ومح٥ًم

وم٢من هذا اًمٗمر.  --سملم اًمِمٕم٥م واعدارة ٤مومل يٌؼ ؿمؽ أنف إن يم٤من ٓ سمّد ُمـ اًم٘مقل سم٠من هٜم٤مك ومرىمً 

وٓ ؾمٞمام إذا قمٚمِٛمٜم٤م أنف طمتك  --ؽميمٞمز قمٚمٞمف واعيمث٤مر ُمـ اًمدٟمدٟم٦م طمقًمفًمدرضم٦م أنف ٓ  ًـ اًم اوٞمئؾ ضمدً 

اًمذيـ صقشمقا ًمّم٤مًمح يمػمي ومل يّمقشمقا ًمٌقش يمثػٌم ُمٜمٝمؿ إٟمام صقشمقا ًمٙمػمي إُم٤م ًم٘مْم٤مي٤م داظمٚمٞم٦م 

ئ٥م واًمٌٓم٤مًم٦م واًمّمح٦م واًمتٕمٚمٞمؿ وٟمحقه٤م أو ىمْم٤مي٤م أظمالىمٞم٦م ُمثؾ  ،اىمتّم٤مدي٦م واضمتامقمٞم٦م ُمثؾ اًميا

 !اعضمٝم٤مض واًمِمذوذ

 -يمٌػما وطم٘مٞم٘مٞم٤م سملم آصمٜملم ٤ممل شمٙمـ وم٤مرىمً  شاعره٤مب»ًمت٤مزم وم٤محلّمٞمٚم٦م أن ُم٠ًمخ٦م وسم٤م

وهذا يدل ذم أدٟمك دٓٓشمف قمغم أن اًمِمٕم٥م إُمريٙمل ٓ هيّٛمف يمثػما  ،وهل أجْم٤م مل شمٙمـ أهؿ اعم٤ًمئؾ

وظم٤مص٦م سمٜم٤م ٟمحـ اعمًٚمٛملم ذم ومٚمًٓملم واًمٕمرا. وأومٖم٤مٟمًت٤من  ،ُم٤م يٗمٕمٚمف سمقش سم٤مًمِمٕمقب إظمرى

 -!ٓ يٙمؽمث ًمذًمؽو ،وهمػمه٤م

 -وم٢مذا قمرومٜم٤م أن اًم٘مٞمؿ هل أهؿ ُم٤م رضمح يمِّٗم٦م سمقش وم٤مُٕمر واوح

ه٤مهق سمقش يتحّّمؾ أن سمٙمؾ ضمدارة قمغم شمٗمقيض  --: وٟمٛمّدهؿ ذم ـمٖمٞم٤مهنؿ يٕمٛمٝمقناًمدًٓم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م

ر ذم ؾمٞم٤مؾمتف اًمرقمٜم٤م  اًمٔم٤معم٦م اعمتٖمٓمرؾم٦م اًمتل أهؿ حم٤موره٤م ضمٕمؾ  واوح ُمـ اًمِمٕم٥م إُمريٙمل ًمالؾمتٛمرا

ودمٗمٞمػ ُمٜم٤مسمٕمف واًم٘مْم٤م  قمغم ُمّم٤مدر ىمقشمف  ،)يًّٛمقٟمف اعره٤مب( هق اًمٕمدّو إول وإؾم٤مد اعؾمالم

ئٞمؾ وٟمٍمه٤م  ،واًمًٞمٓمرة قمٚمٞمف واعمحقر اًمث٤م  اًمذي يالزم إول ويتٚمقه هق وامن أُمـ وىمقة وشمٗمق. إها
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 !قمغم اعمًٚمٛملم واًمٕمرب

ع إدي٤من )هؿ ي٘مقًمقناًمدًٓم٦م اًمث٤مًمث٦م وم٤مٟمتّم٤مر سمقش ذم  ،ٟمٕمؿ ؛(احلْم٤مرات :: طمرب اًم٘مٞمؿ وسا

س هذه آٟمتخ٤مسم٤مت يمام شم١ميمد ن٘مٞم٘م٤مت ونٚمٞمالت اًمّمحػ إُمريٙمٞم٦م واًمؼميٓم٤مٟمٞم٦م اًمّم٤مدرة اًمٞمقم اخلٛمٞم

 ،وُمٕمٜمك اًم٘مٞمؿ: اًم٘مٞمؿ إُمريٙمٞم٦م وىمٞمؿ اًمٕم٤ممل احلّر يمام يًّٛمقهن٤م شاًمِ٘مٞمؿ»إٟمام ارشمٙمز سم٤مٕؾم٤مس قمغم ُم٠ًمخ٦م 

ٜمحرف )اعمًٞمحل اعمتّمٝملم( ُمع قمٜمٍميتٝمؿ ويمؼمهؿ وهل شمّمقراهتؿ وقم٘م٤مئدهؿ اعمريم٦ٌم ُمـ شمدّيٜمٝمؿ اعم

 !هذه هل ىمٞمٛمٝمؿ --وقمٚمّقهؿ قمغم ؿمٕمقب إرض ووم٤ًمدهؿ إظمالىمل اًمذي ُمردوا قمٚمٞمف قمؼم اًم٘مرون

حم٤مرسم٦م اًمنّم  ،ٛم٘مراـمٞم٦ماًمدي ،اًمٕمداًم٦م ،وهؿ يتخذون ل٤م قمٜم٤مويـ سمراىم٦م ظم٤مدقم٦م ُمثؾ: احلري٦م

 -وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ --واعره٤مب

 -!يـ واوح سم٤مًمٜم٦ًٌم ًمٜم٤م ٓ خيٗمك قمغم ُمًٚمٍؿ قم٤مىمؾواعم٘مّمقد سمٙمؾ شمٚمؽ اًمٕمٜم٤مو

وه٤م ذيمرشمف صحػ اًمٞمقم أن أطمد ُم١ميدي سمقش ذم اًمتجٛمٕم٤مت آطمتٗم٤مًمٞم٦م يم٤من يرومع ٓومت٦م يمت٥م 

 !ضم٤م ٟم٤م اهلل سم٤مًمرئٞمس اًمذي ؾمٞمح٤مرب اًمنّم  ا قمٚمٞمٝم٤م: وأظمػمً 

 -واهلل ُمقٟٓم٤م وٓ ُمقمم ًمٙمؿ ،ؾٟمحـ ٟم٘مقل: طمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمو

 -ٕمؾ ذم ومقز هذا اًمٓم٤مهمٞم٦م ذم اٟمتخ٤مسم٤مهتؿ ظمػما ًمإلؾمالم اعمًٚمٛملموٟم٠ًمل اهلل أن جي

  -وإن ؿم٤م  اهلل هق يمذًمؽ سم٢مذن اهلل اًمقاطمد إطمد

 وهذه سمٕمض اعمٌنّمات:

 -ومقز سمقش ؾمٞمزيد ُمـ شمرايمؿ اًمٕمدا  ُٕمريٙم٤م ًمدى اًمِمٕمقب اعؾمالُمٞم٦م وؿمٕمقب اًمٕم٤ممل , ٧

 -ثروؾمٞمحرك اعمٞم٤مه اًمرايمدة ذم ؿمٕمقسمٜم٤م اعؾمالُمٞم٦م أيمثر وأيم , 2

ٟمحـ »وؾمٞمجٕمؾ طمدي٨م أضمٞم٤مًمٜم٤م قمـ ُم٠ًمخ٦م  ،وؾمٞمتجٜمّد ًمٚمجٝم٤مد ُمـ ؿم٤ٌمسمٜم٤م ورضم٤مٓ أيمثر وأيمثر , 1

 -شح٤مذا ٟمت٘م٤مشمؾ --وأُمريٙم٤م واًمٞمٝمقد

 ٤موؾمتٙمقن طمججٝمؿ أيمثر ُمٜمٓم٘مٞم٦م وووقطًم  ،وؾمػمشمٗمع صقت اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ أيمثر وأيمثر , 6

 -وهذا ُمـ شمًخػم اهلل وطمًـ سمالئف قمٚمٞمٜم٤م ،ًمدى اًمٜم٤مس

ٌِّم٦م اعمِمقه٦م اًمتل يم٤من قمٚمٞمٝم٤م إمم صقرة وؾمٞمقا  , 5 ع ُمـ اًمّمقرة اعمٖم صؾ سمنقم٦م وىمقة نّقل اًمٍما

ع اًمديٜمل اًمذي ٟمريده ٟمحـ  -اًمٍما
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وسم٤مًمت٤مزم يتحّقل اًمديـ إمم حمقر اًمٕمالىم٤مت  ،وؾمٞمٕمٓمل ًمٚمديـ ىمٞمٛم٦م أيمؼم ذم اًمْمٛمػم اًمٕم٤معمل , 4

وهق ُم٤م ٟمريده  ،٤منٌٞم٤م  وأت٤ٌمقمٝمؿ طم٘مً اعٟم٤ًمٟمٞم٦م ُمـ ضمديد يمام يم٤من ذم اًم٘مرون إومم ويمام يم٤من ذم قمٝمقد إ

ه  ،سم٤مًمْمٌط وهلل احلٛمد وطمٞمٜمئذ ؾمٞمٙمقن اعؾمالم )ديـ اهلل( هق إىمقى وإقمّز وؾمٞمٔمٝمر زيػ ُم٤م ؾمقا

وهيٚمؽ  ،ًمٚمٕم٘مال  اًمذي أهمِم٤مهؿ اًمتزيٞمػ واعومؽ )اًمٍمف( واًمٗمتٜم٦م قمـ اعم٘مّمقد احل٘مٞم٘مل ُمـ اًمقضمقد

 -ُمـ هٚمؽ قمـ سمّٞمٜم٦م و ٞمك ُمـ طمّل قمـ سمٞمٜم٦م

ورسمام ُم٤م هق  ،ا٤مرع سمً٘مقط أُمريٙم٤م واوٛمحالل ٟمٗمقذه٤م وشم٘مقىمٕمٝم٤م ذم ضمزيرهت٤م هٜم٤مك سمٕمٞمدً وؾمٞمً , ١

يد ذم ُمًتٜم٘مٕم٤مت اًمٕمرا.  ،أيمثر ُمـ ذًمؽ ُمـ شمٗمٙمٙمٝم٤م واطمؽماا٤م اًمداظمكم وذًمؽ ُمـ ظمالل شمقّرـمٝم٤م اعمتزا

يد اًمٞمٝمقد ذم ومٚمًٓملم -!وإومٖم٤من ورسمام ؾمقري٤م وإيران ىمري٤ٌم  ويمؾ ذًمؽ ُم١مذٌن سم٘مرب ،ودقمٛمٝم٤م اعمتزا

 -اًمٗمرج

واٟمتٔمروا وؾمؽمون:  ،ٟمتٕمرف سمف قمغم اًمٙمثػميـ ٤موم٢من ومقز سمقش ؾمٞمٙمقن اُمتح٤مٟم٤م وحِمٙم   :ا وأظمػمً  , 6

ٌّحلم واحل٤مُمديـ واعمٝمٜمّئلم واعمثٜملم  --!وأيمٚملم اًمِم٤مرسملم ---اعمً

 -ومٚمٚمف احلٛمد ،ويمؾ ذًمؽ رسمام ُم٤م يم٤من ًمٞمٙمقن ًمق وم٤مز يمػمي

ومٚمٚمف احلٛمد دائام  ،ُمـ سمريم٤مت اجلٝم٤مد ,هلل شمٕم٤مممسمٗمْمؾ ا,وًمـ أنًك ذم اخلت٤مم أن أذيمر أن ذًمؽ يمٚمف 

 -اوأبدً 

 --ودُّمر أقمدا ك أقمدا  اًمديـ ُمـ اًمٞمٝمقد واًمّمٚمٞمٌٞملم وُمـ وآهؿ ،مهللا أقمّز اعؾمالم واعمًٚمٛملم

 --مُملم

 -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم
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 ؽٛع ِٓ أعؿ اٌخٙبص فٟ اٌخزائغ ۞

وأن  ،ن يقوم٘مٝمؿ ح٤م ومٞمف اخلػم واًمّمالحأ وٟم٠ًمخف  ،ٟم٠ًمل اهلل أن يٜمٍمهؿ قمغم اًم٘مقم اًمٙم٤مومريـ

 ،وأن  ًـ ًمٜم٤م ولؿ اًمٕم٤مىم٦ٌم وأن يقطمد صٗمقومٝمؿ وي٘مقهيؿ ويًددهؿ ،جيٜمٌٝمؿ اًمزًمؾ اعمُردي واًمٗمتـ

 -مُملم

ومٗمل ُم٘م٤مسمؾ احلٙمقُم٦م اعمرشمدة ٓ نري٩م قمغم ُمـ وىمػ ُمع  ,شمٜمّزٓ,ي٤م أظمل طمتك ًمق يم٤مٟمقا ظمقارج 

سمعاىمتدا  سم٠مئٛمتٜم٤م اح٤مًم -!اخلقارج إن ؿم٤م  اهلل ئر وشمقٟمس وؿمامل إومري٘مٞم٤م ذم اًم٘مرن اًمث٤مًم٨م واًمرا  ،ٙمٞم٦م ذم اجلزا

  -وأظمذا سمٗمت٤مواهؿ 

ه١مٓ  ي٤م أظمل ٓ  ؛إصم٤ٌمهت٤م ظمرط اًم٘مت٤مد وؾمّػ اًمرُم٤مد دون ،ومري٦م صٚمٕم٤م  ٝملوأُم٤م يمقهنؿ ظمقارج وم

وٓ ظمرضمقا قمغم  ،وٓ يٙمٗمرون سمٙمٌػمة ،ٓ اًمذي ذم ُمٕمًٙمر اًمًٚمٓم٤من وٓ همػمه ٤ميٙمٗمرون اعمًٚمٛملم قمٛمقُمً 

وٓ همػمه٤م ُمـ صٗم٤مت اخلقارج اًمتل هل  ،وٓ ي٘متٚمقن اعمًٚمٛملم ويدقمقن أهؾ إوصم٤من ،ُم٤مم قمْدْل إ

وٓ يٕمت٘مدون اقمت٘م٤مدات اخلقارج سمؾ اقمت٘م٤مداهتؿ ذم ُم٤ًمئؾ اًمٙمٗمر واعيامن  ،صٗم٤مهتؿ اًمتل ا٤م يٕمرومقن

ٜمٌؾ واسمـ ُمذه٥م اعُم٤مم أمحد سمـ طم ،آقمت٘م٤مدات اًمًٚمٗمٞم٦م ،وهمػمه٤م هل اقمت٘م٤مدات أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م

ويًٕمٝمؿ ُم٤م يًٕمٝمؿ ُمـ اخلالوم٤مت ذم  ،ذم اجلٛمٚم٦م ٦مشمٞمٛمٞم٦م وحمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب وأُمث٤ملؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم

  -اًمتٗم٤مصٞمؾ

وأُم٤م أهنؿ خيتٚمٗمقن ُمع سمٕمض اًمٕمٚمام  ذم شمٙمٗمػم ومالن احل٤ميمؿ أو اًمٜمٔم٤مم اًمٗمال  أو شمٙمٗمػم أؿمخ٤مص 

ولؿ ومٞمٝم٤م ومت٤موى قمٚمام  مظمريـ  ،هذه ُم٤ًمئؾ شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ،ُمٕمٞمٜملم أو شمٙمٗمػم أطمزاب قمٚمامٟمٞم٦م وٟمحق ذًمؽ

 -ٟم٠ًمل اهلل الدى واًمًداد --وُمٕمٝمؿ فمقاهر اًمٜمّمقص وُمرضمح٤مت ىمقي٦م

ٟمٕمٞمٜمٝمؿ وٟمًددهؿ وٟمٜمّمح لؿ وٟم٠مظمذ قمغم  ،واهلل إٟمٜم٤م عمع اعمج٤مهديـ ود اًمٙمٗمرة اعمرشمديـ ُمٝمام يم٤مٟمقا 

ًٓ  --أجدهيؿ إذا أظمٓم٠موا سمٕمٞمدا وٓ  وم٢مذا وصؾ إُمر إمم أن ٟم٘مرر أهنؿ ُمٜمحرومقن ُمثال أو و٤مًمقن وال

ومٗمل شمٚمؽ احل٤مًم٦م ٟمٕمتزلؿ وٟمٌلّم ًمٚمٛمًٚمٛملم طم٤ملؿ وٟمامرس واضمٌٜم٤م ذم  ,ٓ ىمّدر اهلل,يرضمك ُمٜمٝمؿ صالٌح 

  -ًمٙمـ ٓ ٟم٘مػ ُمع اعمرشمديـ وّدهؿ ،إزاًم٦م ُمٜمٙمرهؿ

  -حمٛمد رؾمقل اهلل ،ٓ إ  إٓ اهلل

وشمدوّمؼ اًمِم٤ٌمب  ،وًمـ يًتٓمٞمع أطمد أن ي٘مػ قمجٚم٦م اجلٝم٤مد ،يمؾ ُمٞمّن ح٤م ظمٚمؼ ًمف [شمٙمٛمٞمؾ اعمِم٤مريم٦م]
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اًم  ،سواًمٓم٤مىم٤مت اًمٌنمي٦م ًمٌذل اعمٝم٩م وإرواح ومدا  ًمٚمديـ ورهم٦ٌم ذم اًمٗمردو ًّ ًمِمذى اًمٙمراُم٦م  وشمٜم

  -هذه ظم٤مـمرة وم٘مط --أُمره وًمٙمـ أيمثر اًمٜم٤مس ٓ يٕمٚمٛمقن واهلل هم٤مًم٥م قمغم ،قمٌث٤م  ٤مول اعمح٤موًمقن ؛واًمٕمزة

ًمٙمـ هذه اًمٙمٚمٛم٦م  ؛إن ؿم٤م  اهللأن٧م قم٤مىمؾ  :,وزم نّٗمظ قمغم آؾمؿ, شاسمـ ُم٤مضمف»ي٤م أظمل  [شمٙمٛمٞمؾ]

ٓ يٜمٌٖمل أن  ش؟؟ضمٝم٤مد ذم سمالد اعمًٚمٛملم» ٘م٤م أن٧م وسمٕمض اعظمقة أظمريـ:وىمد يمررهت٤م ؾم٤مسم ،اًمتل شم٘مقل٤م

 !شمٙمقن ُمـ يمالُمؽ ومٝمل همٚمط وسم٤مـمؾ

ًمق ضمئٜم٤م ٟمح٤مؾمٌؽ  ؟!وأن٤م أؾم٠مخؽ سم٤ًٌمـم٦م: هؾ هذه اًمٕم٤ٌمرة نتقي قمغم وم٘مف صحٞمٍح وقمٚمٍؿ ٟم٤مومع حم٘مؼ

أن٧م ُمـ ضمٝم٦م شم٘مقل إن اًمٕمٚمام  مل يٗمتقا سم٤مجلٝم٤مد ذم  !اوٓ ؾمٜمدً  ٤موضمدت ل٤م إصم٤ٌمشمً قمغم هذه اًمٙمٚمٛم٦م ح٤م 

ئر ومٚمق أن اًمٕمٚمام  أومتقا سم٤مجلٝم٤مد  ؛٤م ومٝمٛم٧ُم وقمٛمدة همػمك ُمـ اعمٕم٤مرولموهذه هل قمٛمدشمؽ قمغم ُم ،اجلزا

أن يٗمتل اًمٕمٚمام   ٤موذقمً  وأن٧م دمّقز قم٘ماًل  ؟أخٞمس يمذًمؽ !هٜم٤مك وم٢مٟمف ؾمٞمٙمقن ضمٝم٤مٌد ذم سمالد اعمًٚمٛملم

 -!ٓ أفمـ ؟أم أن قمٜمدك ُمـ ىمقاـمع اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ُم٤م ُ ٞمؾ ذًمؽ ،سمذًمؽ

ي ذم ىم٤مل اًمٜمقو ويٛمٙمـ أن ي٘م٤مل إٟمف إو٤مٌع: ،ىمد ىمرر اًمٕمٚمام  أن سمالد اعمًٚمٛملم يٙمقن ومٞمٝم٤م ضمٝم٤مد --صمؿ

وقمغم أنف ًمق ـمرأ قمٚمٞمف  ،أوع اًمٕمٚمام  قمغم أن اعُم٤مُم٦م ٓ شمٜمٕم٘مد ًمٙم٤مومر» :ذح ُمًٚمؿ: ىم٤مل اًم٘م٤ميض قمٞم٤مض

ووضم٥م قمغم اعمًٚمٛملم اًم٘مٞم٤مم قمٚمٞمف  ،وؾم٘مٓم٧م ـم٤مقمتف ،ٖمٞمػم ًمٚمنمع ظمرج قمـ طمٙمؿ اًمقٓي٦ماًمٙمٗمر وشم

شٗم٦م وضم٥م قمٚمٞمٝمؿ اًم٘مٞم٤مم سمخٚمع اًمٙم٤مومروم٢من مل ي٘مع إٓ ًمٓم٤مئ ،وظمٚمٕمف وٟمّم٥م إُم٤مم قم٤مدل إن أُمٙمٜمٝمؿ ذًمؽ
(1)

 

  -ـها

د ضمٝم٤مد ذم سمال» قم٤ٌمرة ،ي٤م أظمل اًمٙمريؿ اوم٢مذً  ؛ه اعم٠ًمخ٦م يمثػم ُمٕمروف ًمـ ٟمٓمٞمؾ سمفويمالُمٝمؿ ذم هذ

اًمتل شمًقىمٝم٤م ُم٤ًم. اؾمتٗمٝم٤مم اعٟمٙم٤مر واًمتقسمٞمخ ودمٕمٚمٝم٤م طمج٦م ًمؽ قم٤ٌمرٌة ظمٓم٠م ًمٞمس ومٞمٝم٤م وم٘مف  شاعمًٚمٛملم

ومٝمق أجْم٤م يمالم ٓ  ًـ  --٤مإن اعمج٤مهديـ ًمـ جيدوا إو٤مقمً وأُم٤م أنؽ شم٘مقل  -!صحٞمح وٓ قمٚمٌؿ ٟم٤مومع حم٘مؼ

سمؾ  ؛ه قمٜمد أطمد ُمـ أهؾ اعمٚم٦مد وٓ همػمعمنموقمٞم٦م اجلٝم٤م ٤مٕن اعو٤مع ًمٞمس ذـمً  !أن ي٘مقًمف اًمٕم٤مىمؾ اًمرزيـ

ومتقى سمٕمض اًمٕمٚمام  ومطم٤مدهؿ ويٙمٗمل  ،يٙمٗمل أن ي٘مقم اًمدًمٞمؾ اًمّمحٞمح قمغم اعمنموقمٞم٦م وًمق سمٖمٚم٦ٌم اًمٔمـ

وىمّؾ  ،ًمق ؾمٙم٧م ُمـ ٓ يٕمٚمؿ ًم٘مّؾ اخلالف :ًمٙمـ يمام ىمٞمؾ ،وهذا ٓ  ت٤مج أجْم٤م إمم شمٓمقيؾ ،ذم ذًمؽ

 -!اًمٙمالُم أجْم٤م

                                      
 (-222.  ٧2اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ) (٧)



 
1364 

 

 

ئر وُم٤م ؿم٤ماٝم٤م ٓ يقضمد قم٤ممل يٗمتل لؿ سم٠من ضمٝم٤مدهؿ وأُم٤م ُم٤م ي٘مقًمف اًمٌٕمض سم٠من اعمج٤مهديـ ذم اجل زا

وىمد أومت٤مهؿ  --وم٢مٟمٜم٤م ٟم٘مقل ًمؽ: ىمد ُوضِمد ؛يث٧ٌم ـمقيال قمغم اًمٜم٘مد واعمٜم٤مىمِم٦م ومٝمق أجْم٤م ىمقل ًمـ ،ُمنموع

اعم٠ًمخ٦م  شمقوٞمح٤مت ذم» ذيمرُت ذم ُمقوقع زم ؾم٤مسمؼ سمٕمٜمقان وىمد ،ٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمٙم٤ٌمر أهؾ اًمٗمتقىسم

ئري٦م وىمْمٞم٦م اجلٝم٤مد أومتك ًمإلظمقة  ,قمغم ؾمٌٞمؾ اعمث٤مل,ل أقمرف سمٕمض يم٤ٌمر اًمٕمٚمام  ذم ُمقريت٤مٟمٞم٤م أنٜم شاجلزا

ئر  ُمِم٤مومٝم٦م  ،ومٝمذا ٟمزر يًػم ه٤م قمرومتف أن٤م سمٜمٗمز ؛ذم ؾمٜم٦م صمالث وشمًٕملم وأرسمع وشمًٕملمسم٤مجلٝم٤مد ذم اجلزا

 -سمال واؾمٓم٦م ذم اًمٌٕمض وسمقاؾمٓم٦م قم٤مًمٞم٦م ذم اًمٌٕمض أظمر

ٓ يٕمٚمٜمقن ذًمؽ أُم٤مم اًمٜم٤مس ًمٚمٔمروف اًمتل  واًم٘مقم ،ـمٌٕم٤م أن٤م ًمـ أذيمرهؿ ًمؽ أن ٕهنؿ أطمٞم٤م 

 -وًمٞمس ُمـ طم٘مل وٓ يٛمٙمٜمٜمل أبدا أن أذيمره٤م دون اؾمتئذاهنام أو ُمٕمروم٦م إذهنام ،شمٕمرف

هذا ُمع أ  طمتك ًمق ذيمرُت ًمؽ أؾمام هؿ وم٢مٟمٜمل سم٤مًمٜم٦ًٌم إًمٞمؽ جمٝمقٌل ٓ  ّمؾ سمٜم٘مكم قمٜمدك ر  ُمـ 

 ،شمٜمدومع ذم ُم٘م٤مًمؽ اعمٕم٤مرض قمغم همػم سمّمػمة وإٟمام أيمتٗمل أن ُمـ اًمٗم٤مئدة سم٠من أضمٕمٚمؽ شمؽمّي٨م وٓ ،اًمٕمٚمؿ

وُمـ يٕمرومٜمل يًتٗمٞمد ُمـ  ،ومٚمٞم٠مظمذه٤م ُمـ ي٠مظمذه٤م ويؽمك ُمـ يؽمك ،صمؿ هل اعمج٤مدًم٦م سمٌٕمض ُم٤م ٟمٛمٚمؽ أن

 -يمالُمل ويًتٞم٘مـ

وم٢مهنؿ قمٜمدهؿ ومت٤موى ُمـ قمٚمام  يم٤ٌمر  ؛ذم ًمٞمٌٞم٤م شاجلامقم٦م اعم٘م٤مشمٚم٦م اًمٚمٞمٌٞم٦م»ويمذًمؽ ضمٝم٤مد اعظمقة ذم 

وىمد ؾمٛمٕم٧م ُمـ  ،ًمٚمٜم٤مس اوآؾمتٞمث٤م. واحلج٦م اًمٌٞمٜم٦م قمٜمد اهلل شمٕم٤ممم وإقمذارً  ًمالؾمتٞم٘م٤من ٤مُمٕمتؼميـ ـمٚمًٌ 

ُمِم٤مومٝم٦م أهنؿ طمّمٚمقا قمغم ومتقى ُمـ اصمٜملم يم٤ٌمر ُمـ قمٚمام  اًمقىم٧م مه٤م:  شأيب اعمٜمذر اًم٤ًمقمدي»اًمِمٞمخ 

وإٟمام ذيمرُت أؾمام هؿ  ،واًمِمٞمخ سمديع اًمًٜمدي ذم سم٤ميمًت٤من ،اًمِمٞمخ محقد اًمٕم٘مال اًمِمٕمٞمٌل ذم سمالد احلرُملم

ًمٕمٚمٙمؿ شمؽمّيثقن قمغم إىمؾ ُم٤م يِمٌف  :وًم٧ًُم سمّمدد إىم٤مُم٦م احلج٦م قمغم أطمٍد ًمٙمـ يمام ىمٚم٧ُم  ،شمقومقا  ٕهنؿ

 !شإقمامل دًمٞمؾ اعمخ٤مًمػ» اعمٕمروف سما قمٚمامئٜم٤م  أصؾ

د وٞمع اًمٕمٚمام  ومٝمذا  --مل يٗمتقا سم٤مجلٝم٤مد ذم يمذا ويمذا إن اًمٕمٚمام  :أن ىمقل اًم٘م٤مئؾ ،وم٤مًمِم٤مهد إن يم٤من اعمرا

  --ويمذًمؽ إيمثر !هق ه٤م يتقىمػ قمٚمٞمف اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ وٓ ،همػم هٙمـ وٓ ٓزمٍ 

د ٟمٗمل أن يٙمقن أّي ُمـ اًمٕمٚمام  اعمٗمتلم اعمٕمتؼميـ أومتك ومٝمذا سم٤مـمؾ  يٕمرومف ُمـ يٕمرومف وإن يم٤من اعمرا

  -وهلل احلٛمد ،ض ُمـ شم٘مقم سمف احلج٦موٓ يزال اهلل ي٘مٞمؿ ُمـ اًمٕمٚمام  ذم أىمٓم٤مر إر ،وجيٝمٚمف ُمـ جيٝمٚمف

واًمزقمؿ سم٠مهنؿ  ،ذم و٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمام  صمالصم٦م أو أرسمٕم٦م أو مخ٦ًم وٟمحق ذًمؽوأُم٤م طمٍم اًمٕمٚمؿ واًمٗمتقى 
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مل يٗمتقا أو أن سمٕمْمٝمؿ ىم٤مل ذم ومتقى شمٚمٗمقٟمٞم٦م إن هذا ًمٞمس سمجٝم٤مد أو ىم٤مل ظمقراج أو ىم٤مل ومٚمٞمٜمزًمقا ويْمٕمقا 

ٌّد سمف قمغم وضمف اًمٞم٘ملم ٤مومٝمذه ًمٞم٧ًم سمالزُم٦ٍم وًمٞمس هق ديٜمً  ،اًمًالح أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ع  ،يتٕم ي٘مٓمع اًمٜمزا

رد آضمتٝم٤مد ،سمؾ هق يمٚمف اضمتٝم٤مد !!ضم٥م آٟمٙمٗم٤مفويق   -يم٤ًمئر ُمقا

وىمد طمّمؾ قمٜمدٟم٤م اجلزم ذم سمٕمض شمٚمؽ احل٤مٓت سم٠من اًمٙمالم اعم٘مقل سم٤مـمؾ ٕنف سمٜمل قمغم شمّمّقر سم٤مـمؾ 

وشمٚمٌٞمس ُمـ سمٕمض اًم٤ًمئٚملم اعمٖمرولم هـ اـمٛم٠من إًمٞمٝمؿ  ،ُمزّور وقمغم ضمٝمؾ ؿمٌف يم٤مُمؾ سمّمقرة اعم٠ًمخ٦م

  -وٟمحق ذًمؽ ُمـ إقمذار ،ت ُمٕمٞمٜم٦م ظم٤مص٦م وهمػم ذًمؽوسمٕمْمف ُمٜمّزٌل قمغم طم٤مٓ ،اعمٗمتل

وارزىمٜم٤م  ٤ممهللا أرٟم٤م احلؼ طم٘مً  --وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سمف -- اعمًتٕم٤منواهلل --وهمٗمر اهلل ًمٚمجٛمٞمع

  -وأرٟم٤م اًم٤ٌمـمؾ سم٤مـمال وارزىمٜم٤م اضمتٜم٤مسمف ،اشم٤ٌمقمف

يٗمتل ومٞمف قم٤مملٌ  طمتك اًمـ ٟمج٤مهَد وًمـ ٟم١مّيَد ضمٝم٤مدً » ج٤مهدون يٜمّمٗمقن خم٤مًمٗمٝمؿ وي٘مقًمقن:اعم :ي٤م أظملو

  -إمم أن ٟمٜمّمٗمٝمؿ ٤مأومال يٙمقن هذا داقمٞمً  ؛شُمٕمتؼٌم ُمٗم٧ٍم 

 ،وهل أنف ىمد ىم٤مم و٤مقم٦م ُمـ اعمًٚمٛملم سمٛم٘م٤مشمٚم٦م هذه احلٙمقُم٦م اًمٙم٤مومرة اعمرشمدة :٠مخ٦م شمّمقير مظمرصمؿ ًمٚمٛمً

وهل ُم٠ًمخ٦م  ،مظمذيـ سمٗمت٤موى سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ظمرضمقا قمٚمٞمٝم٤م وٟم٤مسمذوه٤م وضم٤مهدوه٤م وُم٤مزاًمقا جي٤مهدوهن٤م

سمنمقمٞم٦م ضمٝم٤مدهؿ  ٤موم٠من٧م ي٤م أظمل سم٢مُمٙم٤مٟمؽ أن شم٘مقل: أن٤م ًم٧ًُم ُم٘متٜمٕمً  ،وأدًمتٝمؿ ومٞمٝم٤م فم٤مهرة ىمقي٦ماضمتٝم٤مدي٦م 

أو أهنؿ مل  ،أو أرى أهنؿ اؾمتٕمجٚمقا  ،ٕن اًمٕمٚمام  مل يٗمتقا ومٞمٝم٤م أو مل ئمٝمر زم رضمح٤من أدًمتٝمؿ أو همػم ذًمؽ

ا ي١مدي إمم زي٤مدة وسم٤مًمت٤مزم وم٠مرى أن قمٛمٚمٝمؿ هذ ،يدرؾمقا اعم٠ًمخ٦م دراؾم٦م ُمقصمقىم٦م  ّمؾ آـمٛمئٜم٤من ا٤م

  -سمؾ أقمتزلؿ ،ن ُمٕمٝمؿ وٓ أؤيدهؿوٕضمؾ ذًمؽ وم٠من٤م ٓ أيمق ،اعمٜمٙمر ٓ إمم ٟم٘مّم٤مٟمف ومْمال قمـ زواًمف

وٓ  ،واعمج٤مهدون ي٘مٌٚمقٟمف قمغم طمد قمٚمٛمٜم٤م ،وضم٤مٍر قمغم أصقل اًمٕمٚمؿ ،ومٝمذا اًم٘مدر قم٤مدّي وُمٕم٘مقل

ٜمف خي٤مًمٗمٝمؿ ذم هذه اعم٠ًمخ٦م سمؾ يروٟمف أظم٤مهؿ و ٗمٔمقن ًمف طم٘مف وًمٙم ،يِمٜمّٕمقن قمغم ُمـ هذا طم٤مًمف ورأجُفُ 

ومام يم٤من ُمـ  -وىمد قمِم٧ُم هذا ورأج٧ُم ُمٜمف طم٤مٓت يمثػمة ،ويًتٖمٗمرون ًمف ويتٛمٜمقن ًمف اخلػم ،وخي٤مًمٗمقٟمف

إصؾ وٓ اًمٖم٤مًم٥ُم  ظمالف ذًمؽ ُمـ سمٕمض اعمتٕمّمٌلم اجلٝمال  اعمحًقسملم قمغم اعمج٤مهديـ ومٚمٞمس هق

 -ًمٚمٛمج٤مهديـ ارأي ُمع احلٙمقُم٦م ود  اًمهؾ يّمح ومق. ذًمؽ أن ي٘مػ هذا اًمرائل لذا  ؛ًمٙمـ -وٓ اعمٕمتٛمد

ويتحقل إمم قمدّو لؿ يًٕمك ذم يمٞمدهؿ وشمدُمػمهؿ واًم٘مْم٤م  قمٚمٞمٝمؿ وشمًٚمٞمٛمٝمؿ ًمٚمٙمٗمرة اعمرشمديـ يدٟمًقن 

واعمحؽ  ،هٜم٤م اًم١ًمال اعمٝمؿ ؟؟زٟم٤مزيٜمٝمؿ ويًٌقن رّاؿ وديٜمٝمؿ أقمراوٝمؿ ويٓم١مون ُمّم٤مطمٗمٝمؿ ذم
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  -ه ٓ رب همػمه وٓ إ  ؾمقاهواهلل اعمقومؼ ح٤م ومٞمف رو٤م ،ويمؾ اُمرئ طمًٞم٥م ٟمٗمًف ،إهؿ

يمالُمل إٟمام هق قمـ ُمنموقمٞم٦م ضمٝم٤مد هذه احلٙمقُم٤مت اعمرشمدة واخلروج قمٚمٞمٝم٤م وُم٘م٤مشمٚمتٝم٤م  :شمٜمٌٞمف ُمٝمؿ

سمح٥ًم  ٕن اًمٙمالم قمغم يمؾ أن٤مس ،٦م أنٜموًم٧ًم أتٙمٚمؿ قمغم و٤مقم٦م ُمٕمٞمّ  ،ُمـ طمٞم٨م إصؾ اًمنمقمل

وٓ  ،عؾمالُمٞم٦م اعمًٚمح٦م إذ اٟمحروم٧ْم ومال يٕمؽمض قمغم ُم٤م ذيمرشمف سم٤مجلامقم٦م ا --و ت٤مج إمم شمٗمّمٞمؾ ،طم٤ملؿ

وٟمحـ إٟمام ٟمتٙمٚمؿ قمغم  ،وٓ يدظمؾ ذم يمالُمٜم٤م ،وم٢من ُمـ اٟمحرف وم٢مٟمٜم٤م ٟمتؼّمأ ُمٜمف ،سمزيتق  وقمٜمؽم وُم٤م ؿم٤مسمف

ئر أو ًمٞمٌٞم٤م أو ُم٤م ؿم٤ماٝم٤م   -أصؾ ُمنموقمٞم٦م ىمت٤مل هذه احلٙمقُم٤مت اعمرشمدة ؾمقا  ذم اجلزا

 --اًمٌٚمد اًمٗمال  ٕنف ُمنموع وم٤مؿمؾد أن ذم يٌ٘مك أن ي٘مقل اًم٘م٤مئؾ: أن٤م ٓ أرى ُمّمٚمح٦م اًمٌد  ذم ضمٝم٤م

وم٘مف قمٚمٞمف وىمد ٟمختٚمػ ،ومٝمذا يمالم أجْم٤م ُمـ طمٞم٨م إصؾ صحٞمح ؛اًمخ ُمٕمف سمح٥ًم يمؾ سمٚمٍد  وىمد ٟمقا

 -واهلل اعمقومؼ ،إمم دراؾم٦م ُمـ أهؾ اًمِم٠من قمغم طمدة ويمؾ ُم٠ًمخ٦م وىمْمٞم٦م نت٤مج ،ويمؾ فمروف ووىم٧م

 قمٜمد اٟمٓمالىم٦م اجلٝم٤مد- ا نف يم٤من ُمتقوّمرً سم٤مًمٜم٦ًٌم ًم٘مٞمد اًم٘مدرة واعُمٙم٤من ومٜمٕمؿ قمٜمدي أ [ شمٙمٛمٞمؾ]

وهذا يم٤من رأي وٝمقر قمريض ُمـ أهؾ اًمدقمقة واجلٝم٤مد وو٤مقم٦م ُمـ اًمٕمٚمام  يمام أذُت إًمٞمف، وًمـ 

 ح٤م ىمّدُمتف ُمـ آقمتذار- ٟمذيمر أؾمام ً 

ئر إن ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ، وم٤مًمِمٞمخ أمحد ؾمحٜمقن  تفمل شمٙمتِػ سمٕمكم سمٚمح٤مج وُمـ ذم ـمٌ٘م ًمٙمـ قمٜمدك ذم اجلزا

وم٘مً  ؛أهؾ اًمٗمتقىوهق قم٤ممل ُمـ  قمغم اجلٝم٤مد ٓ ؿمؽ ذم هذا، وقمٜمدٟم٤م شمقصمٞمؼ لذا، قمـ ـمريؼ  ٤موم٘مد يم٤من ُمقا

 شمٚمٛمٞمذه اًمٜمجٞم٥م اًمِمٞمخ حمٛمد اًمًٕمٞمد وهمػمه-

رً  رً  اوىمد طم٤موًم٧م احلٙمقُم٦م ُمرا ومٚمؿ  ؛اًمْمٖمط قمٚمٞمف ًم٘مقل يمٚمٛم٦م ود اجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ اوشمٙمرا

  أن يرمحف ويٖمٗمر ًمف-ٟم٠ًمل اهلل -ئمٗمروا ُمٜمف سمٌم  وقمّمٛمف اهلل ُمـ يمٞمدهؿ وهلل احلٛمد-

 !-وم٤مًمٙمالم ومٞمٝم٤م خمتٚمػ-؛ ٠ًمخ٦م أن اؾمتت٤ٌمع وًمٞم٧ًم اسمتدا ً -- ًمٙمـ اعماوأُم٤م أن وُٕمٗم٧ِم اًم٘مدرة ضمدً 

ًمٗم٘مٝم٤م  إٟمام هق ًمٚمقضمقب ٓ أن ىمٞمد اًم٘مدرة اًمذي يذيمره ا ,وهذا إهؿ أن شمٜمتٌٝمقا ًمف,صمؿ ، هذا ُمـ ضمٝم٦م

ز  وم٤معمنموقمٞم٦م صم٤مسمت٦م-٤م؛ ومٚمٞمٙمـ هذا واوحً  --ًمٚمجقا

ج٤مهديـ هـ ي٘مػ إن ُمـ أقمٔمؿ أؾم٤ٌمب وٕمػ اًم٘مدرة أو قمدُمٝم٤م هق ظمذٓن ُمـ خيذل اعمصمؿ 

 ُمع قمدّوهؿ اعمرشمد ٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ اخلذٓن واًمْمالل-!! ٤ماًمقىمقف رأؾًم ا ووّدهؿ وىمد خيت٤مر

 وأُم٤م ُم٤م ذيمرشمف قمـ اًمِم٠من اًمٕم٤مم واخل٤مص، وم٤محلؼ أنف ٓ خيٚمق ُمـ وضم٤مه٦ٍم-
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هٙمذا  --. اجلٝم٤مد؛ اًمٜم٤مس إُم٤م ؾم٤ميمتقن أو ُم١ميدونوًمٙمـ مل يٙمـ هٜم٤مك ُمٕم٤مرض ُمٕمتؼم قمٜمد اٟمٓمال

 --ايم٤مٟمقا وٞمٕم٤م ذم وٞمع أنح٤م  اًمٕم٤ممل وٟمحـ ٟمٕمرف هذا ضمٞمدً 

 صمؿ سمٕمد ذًمؽ ذم ؾمٜمقات ُمت٠مظمرة ص٤مر يتٙمٚمؿ ُمـ يتٙمٚمؿ ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمٌٕمدا  قمـ ؾم٤مطم٦م اعم٠ًمخ٦م-

أطمًـ وًمألؾمػ أن ذم يمالُمٝمؿ صمٖمرات قمٔمٞمٛم٦م وأظمٓم٤م  وم٤مطمِم٦م، دمٕمؾ يمالُمٝمؿ ٓ يقصمؼ ومٞمف، و

ًمف قمٜمد قل ٓ ؾمٞمام وأن سمٕمْمٝمؿ خي٤مًمػ اعمج٤مهديـ ذم أص ؛ٟم٤م أن ٟمٕمتذر قمٜمٝمؿ وٟمحًـ اًمٔمـ اؿأطمقا

 أقمٜمل اجلٝم٤مد، وذًمؽ ُم٠ًمخ٦م شمٙمٗمػم احلٙمقُم٦م- شاعمنموع»يمٌػمة ه٤م يٜمٌٜمل قمٚمٞمف يمؾ هذا 

ئر اًمٕمٚمامٟمٞم٦م اًمالديٜمٞم٦م اًمٌٞمّ  ٜم٦م ومٙمٞمػ ي٠مظمذ اعمج٤مهدون ومتقى ذم اجلٝم٤مد ُمـ ؿمٞمخ ٓ يٙمّٗمر طمٙمقُم٦م اجلزا

 اًمٙمٗمر، أو ي٘مقل: إٟمف ٓ يٕمرُف طم٤مل٤م وٓ يًتٓمٞمع أن  ٙمؿ قمٚمٞمٝم٤م، إذن اؾمٙم٧ْم!!

 ُم٤م أبٕمد هذا قمـ ذا!! إن هذا ٕؿمٌف سم٤مًمٕم٨ٌم ًمألؾمػ-!

ؿ سمدون وم٢من مل يٛمٙمـ ومجٛمٝمقرهؿ، وم٢من مل يٛمٙمـ ومٙمثػم ُمٜمٝم ؛٤م أظمل أن٧م شمريد أن جيتٛمع اًمٕمٚمام ي

 --,أي يًٙم٧م اًم٤ٌمىمقن، إو٤مع ؾمٙمقيت,ُمٕم٤مرض 

 -ال ًمؽ: يمؾ ذًمؽ همػم هٙمـ وًمـ دمده أبدً وأن٤م أىمق

 -- ًمـ دمد ومٞمف هذا!!ؿمد يمٗمرا وأووح وأؿمٜمع وأفمٝمر وأبلماًم٘مداذم أ

ُمـ  ا وٟمٔم٤مم احلٙمؿ ذم ؾمقري٤م يمٗم٤مر أصٚمٞمقن ٟمّمػمي٦م أوع أهؾ اًمًٜم٦م قمغم شمٙمٗمػمهؿ وأهنؿ أؿمد يمٗمرً 

ًٌّقن سمف ُم ـ اًمٙمٗمر اًمذي يِمؽميمقن اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى يمام طمٙم٤مه أهؾ اًمٕمٚمؿ، هذا سم٤معو٤موم٦م إمم ُم٤م هؿ ُمتٚم

ومٞمف ُمع همػمهؿ ُمـ إسمٕم٤مد اًمنميٕم٦م واًمٙمٗمر ا٤م ونٙمٞمؿ زسم٤مٓت إومٙم٤مر اًمٖمرسمٞم٦م واًمنمىمٞم٦م، وُمقآهتؿ 

 -اًمخ-- ٙمٗمرة وحم٤مرسم٦م اًمديـ ًمٞمؾ هن٤مر ووًمٚم

 ؟ؿ أو يٌّٞمٜمقن طم٤ملؿوُمع ذًمؽ هؾ ؾمٛمٕم٧م اًمٕمٚمام  اعمٕمتؼميـ قمٜمدك يٙمّٗمروهن

٤مم ومنمقمقا ذم ُم٘م٤مشمٚم٦م هذا اًمٜمٔم٤مم اًمٙم٤مومر، صمؿ ضم٤م  قم٤ممل يمٌػم وًمق ىم٤مم أن و٤مقم٦م ُمـ أهؾ احلؼ ذم اًمِم

ي٤م ؿمٞمخ ُم٤م  :وم٠ًمختف -اًمخو-- وم٘م٤مل لؿ: ٓ جيقز ًمٙمؿ اخلروج وهـ شمٕمتؼمهؿ ُمـ أيم٤مسمر اًمٕمٚمام  قمٜمدك 

 -ومٞم٘مقل ًمؽ: ٓ ٟمًتٓمٞمع ٟمٙمٗمرهؿ، ٓ ٟمٕمرف طم٤ملؿ!! إًمخ ؟شم٘مقًمقن ذم سمِم٤مر وٟمٔم٤مُمف احل٤ميمؿ ذم ؾمقري٤م

وم٢مٟمؽ  ؛اًمٕمٚمام  هٜم٤م ُمع فمٝمقر سمٓمالن ىمقلؿتٓمٕم٧م أن٧م أن هتْمؿ هذا، وشمتٌع إذا اؾم ومٝمؾ يٕم٘مؾ هذا؟؟

قم٤مد اًمٗمرع ُ قمغم إصؾ  وم٘مد --اعمح٤مومٔم٦م قمغم ُمٌدأ ـم٤مقم٦م اًمٕمٚمام  ظم٤مًمٗم٧م اًمنميٕم٦م اًمٔم٤مهرة ذم ؾمٌٞمؾ
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طمٞم٨م شمتقومر اًمث٘م٦م وذم ُم٤ًمئؾ آضمتٝم٤مد  ،ىمقلؿإٟمام يٓم٤مع اًمٕمٚمام  طمٞم٨م ٓ ئمٝمر سمٓمالن  ،سم٤مًمٌٓمالن

 -شطمري٦م آظمتٞم٤مر»٦م وأؾم٤مؾمٝم٤م احلري

 -- وهذا إظم٤ٌمر حمٌض وهق ذم اعمٜمّمقص٤مت- إُم٤م راٍو ٟم٤مىمٌؾ قمـ اهلل ورؾمقًمف اًمٕم٤ممِلُ 

أو طم٤ميِمٌؿ )ُمٗم٧ٍم أو ىم٤مٍض( وهذا ذم ُم٤ًمئؾ آضمتٝم٤مد، ُيدزم ومٞمٝم٤م سمام يٗمٝمٛمف )آؾمتٜم٤ٌمط وآؾمتدٓل( 

 ُمـ يمالم اهلل ورؾمقًمف-

 -ىمٌقل٤م أو رّده٤م سمح٥ًم ُم٤م هق ُم٘مرر ؛ومًٌٞمؾ اًمرواي٦م

 وؾمٌٞمؾ احلٙمؿ )ومتقى أو ىمْم٤م ( ومٞمف شمٗمّمٞمؾ ٓ ٟمريد أن ٟمٓمٞمؾ سمف-

 ًمٙمـ ُم٤م أريُده أنف ُمتك ظم٤مًمػ اًمٜمّص )أو ُم٤م ذم طمٙمٛمف( ُٟمِ٘مض ومل ي٘مٌؾ-

أو شم٘مٚمٞمد إقمٚمؿ  وأنف إذا اظمتٚمػ اعمُٗمتقَن وم٤مًمًٌٞمؾ ُمٕمروف: إُم٤م إظمذ سم٤مٕرضمح ٕهؾ اًمؽمضمٞمح،

 --وإورع ًمٚمٛم٘مٚمد

ُمـ وم٤ًمد ذم هذا اًمٕمٍم وومتـ وظمقف وُمداهٜم٦م وسمٞمع ًمٚمديـ وأظمرة  وم٢مذا اٟمْمؿ إمم ذًمؽ ُم٤م قُمٚمِؿَ 

ى اعمٗمتلم أؿمد اًمتحّري وآطمتٞم٤مط ذم ىمٌقل ومت٤مو -- وم٢مناًمٕمٔم٤مم واومتت٤من سم٤مًمًالـملم وهمػمه ُمـ اعمّم٤مئ٥م

 !وشمٗم٤مصٞمؾ ذًمؽ شمٓمقل -وميمد وأوضم٥م-

ُمث٤ملؿ وُم٤م يٗمقىمٝمؿ  أ-- وذم يمؾ سمالد اعمًٚمٛملمئر مُح٤م  وضمٞمالزم وهمػمهؿ واقمتؼموأن٧م قمٜمدك ذم اجلزا 

 !أو يداٟمٞمٝمؿ--

دًم٦م اًمنمقمٞم٦م، ومٝمذا اخلقف وهٌؿ ٓ ي٘م٤موم إ ؛ن يٜمحرف اًمالطمؼ يمام اٟمحرف اًم٤ًمسمؼوأُم٤م أنف خُي٤مف أ

 --وٓ يٜمٗمل اعمح٤موًم٦م

 إٟماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام

  
ٟمحاااااااااااااا٤مول ُمٚمًٙماااااااااااااا٤م أو ٟمٛمااااااااااااااقت ومٜمٕمااااااااااااااذرا
(1)

 

   

 -اعمٕمٜمل سمح٥ًم ُم٤م يٚمٞمؼ سمٜم٤م يمٛمًٚمٛملمُمع شمٖمٞمػم 

 ٤مد يٜمتٝمل، واًمٗمتـ دامه٦م وإمم اهلل اعمِمتٙمك!!اًمٙمالم يٓمقل وٓ يٙم ؛ويمام ىمٚم٧م ًمؽ

ر ذم اًمٙمالم،   --وإٟمام حلًـ أدب أظمل اؾمتٛمررُت ُمٕمفوواهلل ُم٤م قمٜمدي أن ضمٚمٌد ًمالؾمتٛمرا

                                      
وم٘مٚم٧ُم ًمف: ٓ شمٌؽ قمٞمٜمؽ (، وصدر اًمٌٞم٧م ىمقًمف: 1١6. 64هذا قمجز اًمٌٞم٧م، وىمد ىم٤مًمف: اُمرؤ اًم٘مٞمس، اٟمٔمر: شم٤مريخ دُمِمؼ ٓسمـ قم٤ًميمر ) (٧)

 إٟمام * ٟمح٤مول-- اًمخ-
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ئر وٟمحقه٤م سمٙمثػم  --وم٤معمٕمذرة، اًمِمجقن يمثػمة وٟمحـ ُمِمٖمقًمقن أن سم٤مًمٕمرا. وُم٤م هق أهؿ ُمـ اجلزا

 يمثػم!!

 -وقمٚمٞمٙمؿٟم٠ًمل اهلل أن هيديٜم٤م ويًددٟم٤م ويٗمتح قمٚمٞمٜم٤م 

 -وٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم أن يٜمٍم اعمج٤مهديـ ذم اًمٕمرا. وذم يمؾ ُمٙم٤من

 -وأن يٕمٗمق قمٜم٤م ويٖمٗمر ًمٜم٤م شم٘مّمػمٟم٤م

 --- مُملميّمٚمح أطمقال اعمًٚمٛملم ذم يمؾ ُمٙم٤من وأن
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 -ٔرضجٗ وظٌه-صاػ١خ رٛذ١ض ٚ٘ضٜ  شأ٠ّٓ»اٌغ١ز  ۞

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

  ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 [اًمٕمٍم] ژ

شإن ومٚمًٓملم ؿم٠منٜم٤م وؿم٠من يمؾ ُمًٚمؿ» :ٓ ري٥م أن ظمٓم٤مب اًمديمتقر أجٛمـ اًمٔمقاهري اعمٕمٜمقن
(1)

 

ذم ٟمّمحف ًمٚمٛمًٚمٛملم،  ηـه يم٤من ضم٤مري٤م قمغم ؾمػمة اًمديمتقر أجٛمـ ٧626 صٗمر22اعمٜمِمقر سمت٤مريخ 

واًم٘مٞم٤مم سم٠مُمره واجلٝم٤مد ذم ؾمٌٞمٚمف واًمّمؼم قمغم  وىمٞم٤مُمف سمقاضم٥م اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم ون٘مٞمؼ شمقطمٞمده 

قمغم ديـ اهلل وطمرُم٤مشمف، ٓ خي٤مف  اُمِمٗم٘م٤م قمغم اعمًٚمٛملم، همٞمقرً  ٤مؽ، وُم٤م قمٚمٛمٜم٤م اًمِمٞمخ أجٛمـ إٓ ٟم٤مصحً ذًم

 -اذم اهلل ًمقُم٦م ٓئؿ، ُمع قمٚمؿ وطمٙمٛم٦م ودمرسم٦م وومْمٍؾ، ٟم٠ًمل اهلل أن ي٤ٌمرك ومٞمف وأن يزيده هدًى وؾمدادً 

ٟمٜم٤م ذم وم ٚمًٓملم وسمذل وهذا اخلٓم٤مب ضم٤م  طمٚم٘م٦م ذم ؾمٚمًٚم٦م ظمٓم٤مسم٤مت ُمتٕمٚم٘م٦م سمٗمٚمًٓملم وشمقضمٞمف إظمقا

، ونذيره٤م ُمـ اعمزاًمؼ شمح٤مس»اًمٜمّمٞمح٦م لؿ، وُمٜم٤مصح٦م احلريم٦م اعؾمالُمٞم٦م اًمٙمٌػمة هٜم٤مك وهل طمريم٦م 

اخلٓمرة اًمتل اٟمزًم٘م٧م إًمٞمٝم٤م وسمٞم٤من ظمٓمئٝم٤م ذم دظمقل٤م ُم٤م يًٛمك سم٤مًمٚمٕم٦ٌم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م وشمقزّم احلٙمقُم٦م ذم فمؾ 

وم٤مت واوح٦م شمتٛمثؾ سمٛمجٛم ققم٦م ُمؽمايم٦ٌم ُمـ إظمٓم٤م  ٟمٔم٤مم اًمًٚمٓم٦م اعمرشمدة، وُم٤م ذم وٛمـ ذًمؽ ُمـ اٟمحرا

اًمنمقمٞم٦م اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمرشمديـ واًمقصمق. ذم سمٕمْمٝمؿ وإفمٝم٤مر اعمقآة واعم١ماظم٤مة لؿ واًمتٍميح 

سم٤مطمؽمام دؾمتقرهؿ وىم٤مٟمقهنؿ واًمٕمٛمؾ سمف، واطمؽمام آشمٗم٤مىم٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م اعمؼمُم٦م سملم ُمرشمدي اًمًٚمٓم٦م وومتح 

 وسملم اًمٕمدو اًمٞمٝمقدي، وهمػم ذًمؽ-!

اخلٓم٤مسم٤مت يم٤من ومٞمٝم٤م شمدرج ذم ؿمدة اًمٚمٝمج٦م، وهذه ُم٠ًمخ٦م اضمتٝم٤مدي٦م، واًمِمٞمخ ومٞمٝم٤م واعمالطمظ أن هذه 

ـٌ ُمٔمٜمقٌن سمف اخلػم واًمٜمّمح، وهق أهؾ ًمٚمٜمّمح واًمتقضمٞمف واظمتٞم٤مر إؾمٚمقب اعمٜم٤مؾم٥م، وٓ يٜمٌٖمل 
ًِ حم

وم٤مًمٙم٤ٌمر ٓ ُيٜم٤مَزقمقن سمٛمثؾ هذا، سمؾ ُيًّٚمؿ لؿ اظمتٞم٤مرهؿ  ؛ٜم٤مزقم٦م ُمثؾ اًمِمٞمخ أجٛمـ ذم ُمثؾ ذًمؽًمٚمٕم٘مال  ُم

واضمتٝم٤مدهؿ، ولؿ ُمـ احلؼ ذم اًمتِمديد واًمتٕمٜمٞمػ واًمتقسمٞمخ وٟمحقه ه٤م ًمٞمس ًمٖمػمهؿ هـ ًمٞمس ذم 

يم٤من ومٞمف إؿم٤مرة إمم  ,إذا صّح ,درضمتٝمؿ، وُنَتٛمؾ ُمٜمٝمؿ اًمٙمٚمٛم٦م ُم٤م ٓ ُنَتٛمؾ ُمـ همػمهؿ، وسمٞم٤من مح٤مس 

 هذا اعمٕمٜمك، وهذا ر  ـمٞم٥ٌم، واحلٛمد هلل-

                                      
سم٦م اًمٕمنم صٗمح٤مت-شُم١مؾم٦ًم اًمًح٤مب ًمإلٟمت٤مج اعقمالُمل»ٟمنمت هذه اًمٙمٚمٛم٦م  (٧)  ، ذم ىمرا
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يمٚمٛم٦م هل ذم وٚمتٝم٤م دقمقة شمقطمٞمد وإيامن وـم٤مقم٦م هلل ويمٚمٛم٦م اًمديمتقر هذه يم٤ًمئر ظمٓم٤مسم٤مشمف اًم٤ًمسم٘م٦م 

ٜمٙمر؛ يٜمٕمك قمغم مح٤مس دظمقل٤م ؾمٌٞمؾ رب اًمٕم٤معملم، وأُمر سم٤مخلػم واعمٕمروف ونذيٌر ُمـ اًمنم وهنل قمـ اعم

اًم٘مذرة سمام ومٞمٝم٤م ُمـ دظمقل جم٤مًمس اًمتنميع اًمنميمٞم٦م، وشمقزم احلٙمقُم٦م اًمتٜمٗمٞمذي٦م ًمًٚمٓم٦م  شاًمٚمٕم٦ٌم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م»

٤مٟم٦م واعذٓل، واًمتقىمٞمع قمغم اطمؽمام آشمٗم٤مىم٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م، واطمؽمام اًمدؾمتقر اعمرشمديـ، واًمتٕمّرض ًمإله

ٌّف إمم أن ذًمؽ يمٚمف ذم اعمحّمٚم٦م يٜمِم٠م قمٜمف  واًم٘م٤مٟمقن، وإفمٝم٤مر اًمقطمدة اًمقـمٜمٞم٦م واًمت ظمل ُمع اعمرشمديـ، ويٜم

، وظمدُم٦م ًمٚمٕمدو اًمٞمٝمقدي وإُمريٙمل، رهمؿ شمٍميح مح٤مس وشم٠ميمٞمداهت٤م ,اعم٘م٤موُم٦م,ذم اًمٕم٤مدة شمرك اجلٝم٤مد 

تٙمررة سم٠مهن٤م مل وًمـ شمؽمك اعم٘م٤موُم٦م واًمًالح، وًمٙمـ ًمٞمس عمثؾ اًمِمٞمخ أجٛمـ أن يٖمؽّم سم٤مًمتٍم ٤مت اعم

 واًمت٠ميمٞمدات اًمٚمٗمٔمٞم٦م، وهق يرى إومٕم٤مل اعمخ٤مًمٗم٦م-!

وم٤معم١مُمـ اًمٕم٤مىمؾ اعمتٗم٘مف ذم ديٜمف اعمريد ًمٚمخػم يراقمل هذا ويٗمٝمٛمف ويِمّد سمٞمديف قمٚمٞمف، وإن يم٤مٟم٧م 

، وإن ص٤مطمٌف سمٕمض اخلٓم٠م اًمذي هق صٗم٦م اًمٌنم ُمٝمام قمال اؿمديدً اًمٕم٤ٌمرات ىم٤مؾمٞم٦م، وإن يم٤من إؾمٚمقُب 

ىمدرهؿ، وَُمـ همٚم٥َم قمٚمٞمٝمؿ القى واًمٕمّمٌٞم٦م ٕؿمٞم٤مئٝمؿ يٖمٗمٚمقن قمـ هذا، وٓ يالطمٔمقن إٓ اًم٘مًقة ذم 

اخلٓم٤مب، وسمٕمض اًمٕم٤ٌمرات، أو طمتك سمٕمض اعمٕم٤م  اًمتل شمٙمقن ظمٓم٠م أوهل ه٤م ُيٜم٤مَزع ومٞمف، وي٘م٤مل ًمٞمتف مل 

 ُي٘مْؾ--!

خيت٤مرون ذم هذه اعمرطمٚم٦م اًمّمدع سمٌٞم٤من أظمٓم٤م  مح٤مس  ,واًم٘م٤مقمدة ُمـ ورائف,ديمتقر ذم فمٜمل أن اًم

، وإٓ ,هذه إظمٓم٤م ، وقمدم اًمًٙمقت قمٜمٝم٤م، ونذير اعمًٚمٛملم ذم ومٚمًٓملم وهمػمه٤م ُمـ  ـِ أقمٜمل ذم اًمٕمٚم

ٕهن٤م ُمـ اًم٤ٌمـمؾ واعمخ٤مًمٗم٤مت  ,قمغم ُم٤م يروٟمف سم٤مـمال نهؿ ٓ يًٙمتقومٗمل اًمّن وومٞمام سمٞمٜمٝمؿ وسملم إظمقاهنؿ 

اًمنمقمٞم٦م اًمٙمٌػمة اًمقاوح٦م اًمتل جي٥م أن يٌّٞمٜمٝم٤م اًمٕمٚمامُ  واًمدقم٤مة واًمزقمامُ  اعمًٚمٛمقن، وهذا ُمٜمدرج ن٧م 

أصقل اجلٝم٤مد سم٤مًمٚم٤ًمن واًمٙمٚمٛم٦م، وإُمر سم٤معمٕمروف واًمٜمٝمل قمـ اعمٜمٙمر، واعصالح، واًمدقمقة إمم اهلل 

يٖمؽم اًمٜم٤مُس سمف وٓ شمٕم٤ممم، وطمٗمظ اًمديـ، واًمرّد قمغم اعمخ٤مًمػ وسمٞم٤من زًمتف وظمٓمئف ووالًمتف طمتك ٓ 

 يت٤مسمٕمقٟمف وٓ ي٘متدون سمف ومٞمٝم٤م، سمؾ  ذرون ظمٓم٠مه وجيتٜمٌقٟمف-

،  ,واهلل أقمٚمؿ,ومٛمـ ُم٘م٤مصد اًمديمتقر واًم٘م٤مقمدة ُمـ ُمثؾ هذا اًمتّمّدي واًمٌٞم٤من  أن ُيٕمَرف احلؼُّ

ؤه، وشُمٕمغم رايُتف، يٗمل  إًمٞمٝم٤م َُمـ ؿم٤م  اهلل ُ شمٕم٤ممم، وم٢من إُمر يمٚمف هلل، واعمٚمؽ يمٚمف هلل  ي١مشمٞمف َُمـ وُيروَمع ًمقا

 يِم٤م ، وُم٤م ٟمحـ إٓ دقم٤مة شمقطمٞمد وـم٤مقم٦ٍم هلل، ٟمًٕمك ذم ُمرو٤مة اهلل وٟمج٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل يمام أُمرٟم٤م اهلل-
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ُمـ اًمتٖمٞمػم، وأن اًم٘مدر ٓ سمد ، وأنف ا ورسمام شمٙمقن اًم٘مٜم٤مقم٦م ىمد ىمقي٧م قمٜمدهؿ سم٠من اعصالح ص٤مر قمًػمً 

 ژ  یی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ  ېئ ژواًمنمع أوؿمٙم٤م أن يتٕم٤مٟم٘م٤م، يمام ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم: 

 -[حمٛمد]

، ومال يْمع اجلٛمٞمع ٤مًمٙمـ اًمديمتقر أجٛمـ هٜم٤م يٗمر. سملم ىمٞم٤مدة مح٤مس وسملم ؾم٤مئر مح٤مس، شمٗمري٘م٤م واوحً 

وي١مؾمٗمٜمل أن أواضمف إُم٦م اعمًٚمٛم٦م سم٤محل٘مٞم٘م٦م وم٠مىمقل ل٤م: قمٔمؿ »ذم درضم٦م واطمدة، وهذا واوح ُمـ قم٤ٌمرشمف: 

ا ذم ؾم٤مئر ظمٓم٤مسم٤مشمف اًم٤ًمسم٘م٦م، وهذا ، ويمذش، وم٘مد ؾم٘مٓم٧م ذم ُمًتٜم٘مع آؾمتًالماهلل أضمرك ذم ىمٞم٤مدة مح٤مس

ُمـ اًمٕمدل واًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مًط، ومٜمحـ ٟمٕمٚمؿ أن ذم مح٤مٍس وقمٛمقم أهؾ ومٚمًٓملم جم٤مهديـ أهؾ ن٘مٞمؼ 

وم٤مت وٓ ي١ميدوهن٤م سمؾ يتؼمؤون ُمٜمٝم٤م  ًمٚمتقطمٞمد وأهؾ ديـ وشم٘مقى واؾمت٘م٤مُم٦م، ٓ يروقن شمٚمؽ آٟمحرا

، وًمٙمٜمٝمؿ مل ن  ـ ومرصتٝمؿ ًمٚمٕمٛمؾ واجلٝم٤مد يمام يروقن-ويٜمٙمروهن٤م، ويٕمٛمٚمقن قمغم شمٖمٞمػمه٤م ُم٤م اؾمتٓم٤مقمقا

وًمذا وم٢م  أهٞم٥م »ٕؤًمئؽ اعمج٤مهديـ ذم ومٚمًٓملم:  ٤موُمـ أضمؾ ذًمؽ يقضّمف اًمديمتقر أجٛمـ ظمٓم٤مسمً 

سم٢مظمقا  إظمقة اًمرسم٤مط وآؾمتِمٝم٤مد واجلٝم٤مد ذم ومٚمًٓملم أن يٕمٚمٛمقا أهنؿ جم٤مهدون ذم ؾمٌٞمؾ اهلل، وأن 

ًمٚمٞمٝمقد، وأن ٓ ؽمُمقه٤م سمؾ  ت٘مروه٤م قمٚمٞمٝمؿ أن يٜمٌذوا اًم٘مرارات اًمدوًمٞم٦م اًمتل ؾمٚمٛم٧م ومٚمًٓملم 

ه٤م  ويًتٜمٙمروه٤م ويتؼمؤا ُمٜمٝم٤م، وأن يقاصٚمقا ضمٝم٤مدهؿ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل طمتك شمتحرر يمؾ دار إؾمالم همزا

ؾمالم اًمٙمٗم٤مر ُمـ إندًمس إمم اًمٕمرا.، وطمتك شمٙمقن يمٚمٛم٦م اهلل هل اًمٕمٚمٞم٤م وشمٕمقد اخلالوم٦م ًمتحٛمل محك اع

 -شوشمٜمنم ذيٕمتف

ّدون قمغم اًمديمتقر أجٛمـ ا عمخ٤مًمٗمقن ًمف ذم رأجف هـ ي١ميدون مح٤مس وىمد يتٕمّّم٥م سمٕمُْمٝمؿ ل٤م واًمرا

يدومٕمقن سم٠مؿمٞم٤م : أنف ىم٤ًم ذم اًمٕم٤ٌمرة، وأنف سمٙمالُمف هذا خيدم إقمدا ، ويٗمر. اًمّمٗمقف، ويزيد ُمـ 

ٟمزاقم٤مت اعمًٚمٛملم--! وأنف أظمٓم٠م ذم اًم٘مقل سم٠من مح٤مس ىمد اؾمتًٚمٛم٧م، ومح٤مس مل شمًتًٚمؿ، سمؾ هل سم٤مىمٞم٦م 

إهن٤م ؾمٚمٛم٧م اًمٞمٝمقد ُمٕمٔمَؿ واجلٝم٤مد، يمذا ي٘مقًمقن، وأنف أظمٓم٠م ذم ىمقًمف قمٜمٝم٤م ُم٤موٞم٦م قمغم ظمط اعم٘م٤موُم٦م 

وأنف أظمٓم٠م ذم شمِمٌٞمٝمٝم٤م  ،شىمٞم٤مدة مح٤مس اًمٞمٝمقد ُمٕمٔمؿ ومٚمًٓملم واًمٞمقم ذم زُمـ اًمّمٗم٘م٦م شمًٚمؿ» :ومٚمًٓملم

 -ش٤ًمدات ًمٚمذل وآؾمتذٓلحل٘م٧م ىمٞم٤مدة مح٤مس أظمػما سم٘مٓم٤مر اًم» سم٤مًم٤ًمدات وأومٕم٤مًمف:

 اًمديمتقر أجٛمـ-ومٝمذه أهؿ ُم١ماظمذاهتؿ قمغم يمالم 

 وأن٤م أومؽمُض أن اًمديمتقر يٛمٙمٜمف أن جيٞم٥م سمٛمثؾ أيت:
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وم٘مد ي٘م٤مل إهن٤م ُمًتح٘م٦مٌ  ٕن آٟمحراف يمٌػم وظمٓمػم، وٕن اًمتدرج وآؾمتئٜم٤م  ىمد  اًم٘مًقةأُم٤م 

 !ّمؾ، وإن الّزة اًمٕمٜمٞمٗم٦م ُم٘مّمقدة--طم

ن، وسم٠من يمالُمف أو ُيًّٚمؿ سمخٓم٠م اًمديمتقر ومٞمٝم٤م، وُيٕمَتذُر قمٜمف سمحًـ اًم٘مّمد وإرادة اخلػم واعطم٤ًم

ص٤مدٌر قمـ همػمة ومحّٞم٦م ديٜمٞم٦م ٓ همػم، وهق ذم ُمقوع اضمتٝم٤مٍد وٟمٔمٍر ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم يمام ىمٚمٜم٤م، وهق 

 أهٌؾ ًمف، ومٝمق ُمـ ؾم٤مدات اعمًٚمٛملم وىمٞم٤مداهتؿ ذم هذا اًمقىم٧م-

وُمثؾ هذا ي٘م٤مل ذم أبٞم٤مت اًمِمٕمر اًمتل أنِمده٤م اًمديمتقر، وم٢مهن٤م ظم٤مرضم٦ٌم خمرج اًمزضمر واًمتٖمٚمٞمظ، واهلل 

 -أقمٚمؿ

اًمديـ واًمتقطمٞمد ىمد اٟمثٚمَؿ،  ُم٤م دامومٚمٞمس ُمٜمٔمقرا إًمٞمٝم٤م هٜم٤م  ؛شمٗمريؼ اًمّمٗمقف وزي٤مدة اًمٜمزاقم٤متُم٤م وأ

وم٢من إصؾ إصٞمؾ هق اضمتامع اعم١مُمٜملم قمغم يمٚمٛم٦م اًمتقطمٞمد، وأن اعهمْم٤م  واًمًٙمقت قمغم ذه٤مب اًمديـ 

 ووم٤ًمده ٓ جيدي ُمٕمف ـمٚم٥ُم ان٤مد اًمّمٗمقف-

ٟمٔمٌر إمم اعمٕمٜمك، وطم٤مصٚمف أن اًمديمتقر جيٕمؾ ُم٤م ومٕمٚمتف مح٤مس  ، ومٝمقاهت٤مُمف حلامس سم٠مهن٤م اؾمتًٚمٛم٧ْم وأُم٤م 

سمٛمٜمزًم٦م آؾمتًالم، وشمرك ظمٞم٤مر اجلٝم٤مد احلؼ، إمم ظمٞم٤مرات همػم ذات اًمِمقيم٦م، ظمٞم٤مر اًمٚمٕم٦ٌم اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، 

 وهذا طمٌؼ، ومٛمـ ٟمٔمر إمم اعمٕم٤م  وضمٕمٚمٝم٤م قمٛمدشمف، ومام سم٘مل يمٌػُم إؿمٙم٤مٍل--!

 ن ؿم٤م  اهلل وىمد ُمّر-وم٢من سم٘مل قمت٥ٌم قمغم ؿمدة اًمٕم٤ٌمرة وم٤مُٕمُر هلّم إ

 ٤م٧م الدٟم٦م سم٤مسمً ُم٤م داُمواًمديمتقر ٓ يٕمٞم٥م قمغم مح٤مس قم٘مد هدٟم٦ٍم ُم١مىمت٦م ُمع اًمٕمدّو طمٞم٨م اطمت٤مضم٧م إًمٞمٝم٤م، 

اشمٗم٘مقا إن ؿمئتؿ قمغم طم٘مـ »ن٘مـ اًمدم اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل يمام ىم٤مل:  ُمـ أبقاب اجلٝم٤مد، سمؾ وٓ يٕمٞم٥م قمٚمٞمٝم٤م أن

 -ـها شوًمٙمـ ٓ شمتٗم٘مقا قمغم سمٞمع ومٚمًٓملم اًمدم اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل،

-- لم أرُض وىمٍػ ٓ يٛمٚمؽ أطمٌد سمٞمٕمٝم٤مّم٤مرى مح٤مس أن شم٘مقل: ٟمحـ ٓ ٟمٌٞمع ومٚمًٓملم، وومٚمًٓموىم

ومٜمٕمْؿ أنتؿ ٓ شمًتٓمٞمٕمقن سمٞمٕمٝم٤م،  ؛ٔمر إٟمام هق إمم اعمٕم٤م  واحل٘م٤مئؼوهذا ضمقاٌب همػم يم٤مُمٍؾ، ٕن اًمٜم ،إًمخ

ٕمٜمك ُمـ يتخغم وًمٙمٜمٙمؿ سم٤مًمتقىمٞمع قمغم اطمؽمام آشمٗم٘م٤مت اًمدوًمٞم٦م واشمٗم٤مىم٤مت ُمٜمٔمٛم٦م اًمتحرير ُمع اًمٞمٝمقد ذم ُم

قمـ ضمز  يمٌػم ُمـ ومٚمًٓملم، وهق ُمٕمٜمك اًمٌٞمع اًمذي ي٘مّمده اًمديمتقر أجٛمـ، وهق اًمذي وىمع إٟمٙم٤مر 

سمف سمتح٘مٞمؼ قمدم اًمتخكم قمـ ظمٞم٤مر  اًمديمتقر قمٚمٞمف، ومال جُي٤مب قمٚمٞمف سم٤مًم٘مقل: مل ٟمٌع، سمؾ يٜمٌٖمل أن يٙمقن ضمقا

ٌُع ُمـ اجلٝم٤مد، سم٤مجلٝم٤مد ومٕمال، ون٘مٞمؼ اًمٙمٗمر سم٤مٓشمٗم٤مىم٤مت اًم٤ٌمـمٚم٦م اًمتل شمٕمٓمل احل ؼ ًمٚمٞمٝمقد ذم ُمقوع أص
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أرض اعؾمالم، ون٘مٞمؼ اًمقٓ  واًمؼما  قمغم أؾم٤مس ديـ اعؾمالم وم٘مط ٓ همػم، وظمالصتف: اجلقاب 

 سم٤مٕومٕم٤مل وآؾمت٘م٤مُم٦م قمغم ديـ اهلل وذيٕمتف ٓ سم٤مٕىمقال اعمجردة واًمتٓمٛمٞمٜم٤مت-!

راًمذل وُمثؾ ذًمؽ أو ىمري٥ٌم ُمٜمف اًم٘مقُل ذم شمِمٌٞمٝمف حلامس سم٤مًم٤ًمدات ذم ريمقب اجلٛمٞمع ىمٓم٤م

 وآؾمتًالم-

هق أن أومٕم٤مل احلريم٦م، أي ىمٞم٤مدهت٤م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م، هل ذم ُمٕمٜمك آؾمتًالم واًمذل واًمتخكم قمـ وم٤معم٘مّمقد 

إظمقا  اعمًٚمٛملم، »واوح ضمدا:  ,عمـ أنّمػ,ومٚمًٓملم وآيمتٗم٤م  سم٤مًمٗمت٤مت وـمٚم٥م رو٤م اًمٙمٗمرة: وهذا 

طم٦م اعمخٓمط إُمريٙمل ًمالًمتٗم٤مف قمغم اعم٘م٤موُم٦م اجلٝم٤مدي٦م اع ؾمالُمٞم٦م ًمٚمحٛمٚم٦م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م إٟمف سمٙمؾ سا

اًمّمٝمٞمقٟمٞم٦م، وم٢من أُمريٙم٤م رأت أن قمٚمٞمٝم٤م أن نؾ ىمْمٞم٦م ومٚمًٓملم طمال صقري٤م، أو ىمؾ هزًمٞم٤م، طمتك شمزيؾ 

ؾم٤ٌٌم ُمـ أيمؼم أؾم٤ٌمب يمراهٞم٦م اعمًٚمٛملم ل٤م، وىمٌٚم٧م ىمٞم٤مدُة مح٤مس سمقاؾمٓم٦م اًمتجقيع واحلّم٤مر واًم٘متؾ 

٧ٌم ذم ٟمزه٦م ُمع اًمِمٞمٓم٤من إُمريٙمل واعم٤ًموُم٦م واعهمرا  سمٗمت٤مت اًمًٚمٓم٦م أن شمًػم ذم هذا اعمخٓمط، ومذه

، ىم٤مل احلؼ  وويمٞمٚمف اًمًٕمقدي، وًمٙمـ هم٤مب قمٜمٝم٤م أن اًمذي يذه٥م ذم ٟمزه٦م ُمع اًمِمٞمٓم٤من يٕمقد ظم٤مها

 -ـها ش[اًمٜم٤ًم ] ژ  ۇئ وئ      وئ ەئ ەئ ائ ىائ ى ژ: شم٤ٌمرك وشمٕم٤ممم

إن اًمدرس اخلٓمػم »واًمديمتقر أجٛمـ طمدد أؾم٤مس آٟمحراف وؿمخّمف شمِمخٞمّم٤م ص٤مئ٤ٌم طملم ىم٤مل: 

ذم هذه اًمً٘مٓم٦م أن آٟمحراف اًمٕم٘مدي ىمد ؾمٝمؾ آٟمحراف اًمًٚمقيمل؛ وم٢مٟمف ح٤م ه٤من قمٚمٞمٝمؿ  ًمٜم٤م وٞمٕم٤م

أُمتل اعمًٚمٛم٦م هذه هل  ؿ أن يتٜم٤مزًمقا قمـ ُمٕمٔمؿ ومٚمًٓملم--اًمتخكم قمـ طم٤ميمٛمٞم٦م اًمنميٕم٦م يم٤من أهقن قمٚمٞمٝم

ٟمٞم٦م صمامر اًمديٛم٘مراـمٞم٦م اًمٕمٚمامٟمٞم٦م، وصمامر آٟمتخ٤مسم٤مت ذم فمؾ آطمتالل وذم فمؾ ُمرضمٕمٞم٦م اًمدؾم٤مشمػم اًمٕمٚمام

ئٞمؾآؾمتًالم وا  -ـها شًمتٜم٤مزل وآقمؽماف سمنمقمٞم٦م إها

ٌّف إمم ٟم٘مٓم٦م ُمرضمٕمٞم٦م ٟٓمحراف ىمٞم٤مدة مح٤مس طملم يٚمٗم٧ُم ا ٟٓمت٤ٌمه وٓ ُيٖمِٗمؾ اًمديمتقر أجٛمـ أجْم٤م أن يٜم

وهق اخلٌػم سم٤معظمقان اعمًٚمٛملم، ومٞم٘مقل ذم ؾمٞم٤م. ٟم٘مد  شاعظمقان اعمًٚمٛملم»إمم أهن٤م ضمز  ُمـ ُمٜمٔمقُم٦م 

ورهمؿ ذًمؽ  --» ذم زقمٛمٝمؿ إهنؿ جي٤مهدون اًمٕمدّو اعمحتؾ إضمٜمٌّل وم٘مط: ُمٜمٝم٩م اعظمقان اعمًٚمٛملم

وضمدٟم٤مهؿ يتٕم٤موٟمقن ويِم٤مريمقن اعمحتؾ اًمّمٚمٞمٌل إضمٜمٌل، ويدظمٚمقن يم٤مسمقل وسمٖمداد قمغم فمٝمقر 

اًمدسم٤مسم٤مت إُمريٙمٞم٦م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م إضمٜمٌٞم٦م، ووضمدٟم٤مهؿ ذم ومٚمًٓملم يروقن سمثٚم٨م احلٙمقُم٦م ذم ُم٘م٤مسمؾ اًمتٜم٤مزل 

طم٤ميمٛمٞم٦م اًمنميٕم٦م، ويً٘مٓمقن سمذًمؽ أظمر طمج٦م يم٤مٟمقا  تجقن ا٤م قمغم أهنؿ ٓ  قمـ ُمٕمٔمؿ ومٚمًٓملم وقمـ
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 -ـها شزاًمقا جي٤مهدون اًمٕمدو إضمٜمٌل

واًمديمتقر أجٛمـ يٕمّج٥م ُمـ وىمقع ذًمؽ آٟمحراف ذم ىمٞم٤مدة طمريم٦م مح٤مس ُمع أن قمدّوٟم٤م إُمريٙمل 

ح٤مذا يمؾ »واًمّمؼُم:  اًمذي هق راقمل اًمٕمدّو اًمٞمٝمقدي ذم شمراضمع واٟمٙم٤ًمر سمٗمْمؾ اهلل شمٕم٤ممم، وم٠مجـ اًمث٤ٌمت

هذا اًمؽماضمع أُم٤مم اعمخٓمط إُمريٙمل وسمٞمٜمام أُمريٙم٤م شمٜمٝمزم ذم أومٖم٤مٟمًت٤من واًمٕمرا.، وشمئـ ُمـ ضسم٤مت 

اعمج٤مهديـ وشمٌح٨م قمـ ُمٝمرب؟ ح٤مذا يؽماضمٕمقن واعمج٤مهدون يت٘مدُمقن ٟمحق ومٚمًٓملم طمثٞمث٤م؟ ح٤مذا 

 -ـها شيؽماضمٕمقن وىمد قمٛم٧م إُم٦م صحقة ضمٝم٤مدي٦م هزت يمٞم٤مهن٤م وسمٕمثتٝم٤م سمٕمث٤م ضمديدا

ومٝمق ي٘مقل ًم٘مٞم٤مدة مح٤مس: ح٤مذا شمٜمٝمزُمقن وشمؽماضمٕمقن وشم٘مٌٚمقن سمٗمت٤مهتؿ وشمٜمجرون إمم أٓقمٞم٥م 

ٟمٙمؿ اًمٖمٞم٤مب ًمٚمٛمٞمدان تإقمدا ، وإضمدر قم٘مال وذقم٤م أن شمّمؼموا وشمثٌ ، وم٢من اًمٜمٍم ىمري٥م، وإن إظمقا قا

، وىمري٤ٌم إن ؿم٤م  اهلل وسمٕمقٟمف شمٕم٤ممم وشمقومٞم٘مف ؾمٞمٙمقن إظمقاٟمٙمؿ اعمج٤مهدون ُمـ أ بٜم٤م  إُم٦م وٕم٤م  ىمد وصٚمقا

ر اًم٘مدس---؟!  قمٜمد أؾمقا

ه١مٓ ، وٓ ؿم٠من لؿ  شاعظمقة اًمٖمّٞم٤مَب »ٞم٤مدة مح٤مس: ٓ ٟمريديمؿ، وٓ ٟمريد مهللا إٓ أن شم٘مقل ىم

٤م ًمق ىمٞمؾ ذًمؽ، وم٢من إُمر واوٌح أنف ًمٞمس ُم٠ًمخ٦م ىمًقة ذم ٝم-! وطمٞمٜم-آًملم، ومٚمٞمؽميمقٟم٤م وًمٞمٌ٘مقا سمٕمٞمدً سمٗمٚم

 وًمٙمٜمف اًمديـ واًمتقطمٞمد واعمٜمٝم٩م-! ظمٓم٤مب أو شمٗمريؼ ًمٚمّمػ ومتزيؼ، عمـ شمدسّمر،

وىمد رأج٧م أن اعظمقة ُمـ مح٤مس أو ُم١ميدهي٤م يٙمثرون ُمـ اًم٘مقل: إن طمريم٦م مح٤مس ىمدُم٧م وٓزاًم٧م 

شم٘مدم اًمِمٝمدا  شمٚمق اًمِمٝمدا ، وأهن٤م ًمق أرادت أن شمًتٚمؿ وشمٜم٤مل رو٤م أُمريٙم٤م واًمٖمرب وطمتك اًمٞمٝمقد 

ئٞمؾ، وأهن٤م ص٤مسمرٌة ر  ٓقمؽموم٧م سمِمٙمؾ سيح سم٢مها
ٍ
همؿ احلّم٤مر واحلرب اًمنمؾم٦م وشمٕمٞمش ذم هٜم٤م 

 قمٚمٞمٝم٤م---!

وهذا اًمٙمالم وإن يم٤من ومٞمف سمٕمُض احلؼ، ومٗمٞمف سم٢مزائف ىمدٌر ٓ سم٠مس سمف ُمـ اًمتٚمٌٞمس؛ أُم٤م احلؼ اًمذي ومٞمف 

ئٞمؾ رهمؿ ىمقة اًمْمٖمقط قمٚمٞمٝم٤م، ومٝمذا ه٤م ُنَٛمد قمٚمٞمف قمغم يمؾ طم٤مل،  وم٢مٟمٜم٤م ٟمثّٛمـ قمدم اقمؽماف احلريم٦م سم٢مها

اًمِمٝمدا   ,سم٤معمٕمٜمك اعو٤مزم,احلّم٤مر، ويمذا يمقهن٤م ىمدُم٧م ويمذا صؼمه٤م ذم ؾمٌٞمؾ ذًمؽ رهمؿ اًمتجقيع و

 وُم٤مزاًم٧م شم٘مدم-

أردُت سمف أن اًمٙمثػم ُمـ اًمِمٝمدا  هـ شم٘مدُمٝمؿ مح٤مس، ًمٞمًقا سم٤مًميورة  شسم٤معمٕمٜمك اعو٤مزم»وىمقزم 

ُمقاوم٘ملم قمغم ُم٤م ٟمٜمت٘مده ُمـ اٟمحراف احلريم٦م ووالل٤م، وٓ ُم١ميديـ ل٤م ومٞمف، وىمد ىمٚم٧ُم إٟمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ وضمقد 
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ج٤مهديـ يمذًمؽ، رهمؿ أهنؿ جي٤مهدون أقمدا  اهلل ذم إـم٤مر طمريم٦م مح٤مس، أوػ إمم ذًمؽ أن اًمٙمثػم ُمـ اعم

اًمٙمثػم ُمـ اًمِمٝمدا  اًمذيـ شم٘مدُمٝمؿ طمريم٦م مح٤مس هؿ ُمـ قم٤مُم٦م اعمًٚمٛملم، وم٠مي ُمزّي٦م حلامس ومٞمٝمؿ، أقمٜمل 

وم٘مٝم٤م أو خي٤مًمٗمٝم٤م،  ٌٝم٤م اأهنؿ ًمٞمًقا ل٤م ضمٜمقدً  أو  وأقمْم٤م ، وإٟمام هؿ ُمـ قمٛمقم أهؾ اعؾمالم هـ ىمد يقا

ًمٞم٧ًم دًمٞمال  شاًمِمٝمدا »وهق: أن ُم٠ًمخ٦م شم٘مديؿ اًمٙمثػم ُمـ  يٌٖمْمٝم٤م-!! أوػ إمم يمؾ ذًمؽ ؿمٞمئ٤م مظمر ُمٝماًم 

 ًٓ وىمٌؾ يمؾ ر ،  قمغم صح٦م ـمريؼ اًم٤ًمًمؽ، إٟمام شُمٕمَرُف صح٦م ـمريؼ اعٟم٤ًمن سم٠مدًم٦م اًمنميٕم٦م واًمٗم٘مف أو

 وُم٤م ؾمقى ذًمؽ إٟمام هق ًمالؾمتئٜم٤مس واعمٕم٤مودة سمٕمد ُمٕمروم٦م طمٙمؿ اًمنمع-

 قمٚمؿ سمٛمـ جي٤مهد ذم ؾمٌٞمٚمف، واهلل أقمٚمؿ سمٛمـ ُي٘متؾ ذم ؾمٌٞمٚمف، واهلل أقمٚمؿ سمٛمـ يٙمٚمؿ ذم ؾمٌٞمف-صمؿ اهلل أ

ومٝمؾ هذا دًمٞمٌؾ قمغم ر ؟! وهل ذراُع ُمٜمٔمٛم٦م  ؛شم٘مدم وشم٘مدم ش٥م ؿمٝمدا  إىمَمئيمت٤م»وه٤م ٟمحـ ٟمرى 

ي٘م٤مشمٚمقٟمٙمؿ وي٘متٚمقن ؿم٤ٌمسمٙمؿ ىمٌؾ اشمٗم٤م.  شدطمالن»ومتح، وهؿ أقمداؤيمؿ اًمذيـ وىمٗمقا ُمع اًمزٟمديؼ 

 -!!ُمٙم٦م-

 وٓ أريد أن أذيمريمؿ سم٠مُمثٚم٦م أظمرى، وم٤معمٜمقال وم٩ّم-

ـّ ُمـ اًمتٕمٚمٞمؼ، وسم٤مهلل شمٕم٤ممم اًمتقومٞمؼ-  وهذا ُم٤م قم

ًمٜم٤م وأطمقال اعمًٚمٛملم ذم يمؾ ُمٙم٤من، وأن يرّد و٤ملؿ إمم احلؼ ردً  وٞمال،  اوٟم٠ًمل اهلل أن يّمٚمح أطمقا

وأن يٗمرج يمروسمٜم٤م ويمروب  وأن يٕم٤مومٞمٜم٤م ومٞمام سم٘مل، وأن يٜمٍم أوًمٞم٤م ه اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمف ذم يمؾ ُمٙم٤من،

 اعمًٚمٛملم ذم ومٚمًٓملم وذم يمؾ ُمٙم٤من، إٟمف هق اعمقمم اًمٙمريؿ-
 

 قمٓمٞم٦م اهلل .ويمتٌف

 ـه٧626 صٗمر 26اًمثالصم٤م  
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 ِػَزبُة األْذَجبِة ۞

 -واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف أوٕملم ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

ومٞمؾ أن٧م  ،قم٤ممل اًمٖمٞم٥م واًمِمٝم٤مدة ،اًمًاموات وإرض وم٤مـمرَ  ،مهللا رب ضمؼميؾ وُمٞمٙم٤مئٞمؾ وإها

ٟمؽ هتدى ُمـ شمِم٤م  إمم إ ،اهدٟم٤م ح٤م اظمتٚمػ ومٞمف ُمـ احلؼ سم٢مذٟمؽ ،ومٞمف خيتٚمٗمقن نٙمؿ سملم قم٤ٌمدك ومٞمام يم٤مٟمقا 

 -وهق طمًٌٜم٤م وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،واهلل اعمًتٕم٤من وسمف اًمث٘م٦م ؾمٌح٤مٟمف ،ساط ُمًت٘مٞمؿ

 هلل وٟمٍمه واًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م:ووم٘مف ا شاًمزرىم٤موي»شمٕمٚمٞم٘م٤م قمغم اًمٗم٘مرة ُمـ يمالم إخ 

وم٘مد ىم٤مم  ،ومٚمق وُمرض قمغم اعمج٤مهديـ اًمتٛمٞمٞمز سملم اًمٙمٗم٤مر واعمًٚمٛملم ًمتٕمٓمؾ اجلٝم٤مد ذم يمؾ ُمٙم٤من»

وومٕمٚمقه٤م  ،رك وواؿمٜمٓمـ ويم٤من هٜم٤مك سمٕمض اعمًٚمٛملميققن سمٛمثؾ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ذم همزويت ٟمٞماعمج٤مهدو

ٟمٞم٤م وُمقُم٤ٌمؾم٤موومٕمٚمقه٤م ذم ٟم ،وقمغم اعمٕمٌد اًمٞمٝمقدي ذم شمقٟمس ،ذم اًمري٤مض وسم٤مزم  ،ػمويب وومٕمٚمقه٤م ذم شمٜمزا

شم ومٛمـ أراد نريؿ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت سمً٘مقط اعمًٚمٛملم ومٞمٝم٤م  ؛وهمروز  وُمقؾمٙمق ،ٌم ويمقيت٤م ويم٤مسمؾويمرا

ومٕمٚمٞمف أن يٛمٜمع اجلٝم٤مد ذم يمؾ ُمٙم٤من ٕنف ٓ يٛمٙمـ أن يًٚمؿ قمٛمؾ ضمٝم٤مدي ُمـ ؾم٘مقط  آ ىمّمدً  ٤مشمٌٕمً 

شوٓ ي١مُمر اعمر  سمامٓ ُيٓمٞمؼ ،ٛملماعمًٚم
(1)

 -ـها 

 رك سمرأجل وُم٤م شمقومٞم٘مل إٓ سم٤مهلل قمٚمٞمف شمقيمٚم٧م وإًمٞمف أنٞم٥م:أؿم٤م

ويتجٜم٥ّم  ،وم٢مٟمف يٛمٙمٜمف أن يًتٖمٜمل قمٜمٝم٤م ؛مل يٙمـ ىم٤مل٤م ηأب٤م ُمّمٕم٥م ىمد واهلل متٜمّٞم٧م أن إخ 

ويم٤من يٛمٙمٜمف ذم  ،ويتجٜم٥ّم اًمتٜمٗمػم ويت٠مّخػ اًم٘مٚمقب ،وقمغم ظمٓم٤مسمف وقمغم اعمج٤مهديـ ،ومتح اجلٌٝم٤مت قمٚمٞمف

غ اًمقؾمع ذم شم٘مدير إُمقر شمٌلّم لؿ  ٠ميمٞمدُمقوققمف اًمرئٞمز آيمتٗم٤م  سم٤مًمت ُمثال أنف سمٕمد اًمدراؾم٦م واؾمتٗمرا

أهنؿ ُمْمٓمرون ًمٚمرُمل واًمتٗمجػم ذم سمٕمض احل٤مٓت اًمتل  تٛمؾ أو جُيزم ومٞمٝم٤م سم٢مص٤مسم٦م )ُم٘متؾ( سمٕمض 

سمحٞم٨م إهنؿ ًمق  ،طملم ي٘مّدرون أن اعمّمٚمح٦م ذم اًميب ذم شمٚمؽ احل٤مًم٦م اعمٕمّٞمٜم٦م يمٌػمة وضوري٦م ،اعمًٚمٛملم

 هذا وُمثٚمف )وهل طم٤مٓت يمثػمة اًمتٙمرر ورسمام متّثؾ اًمٓمٌٞمٕم٦م اًمٖم٤مًم٦ٌم ًمقاىمع احلرب( وم٢مهنؿ مل ييسمقا ذم

ويتٕمٓمؾ اجلٝم٤مد سمحٞم٨م إن اًمٕمدو يًتقزم ويتٛمّٙمـ ونّمؾ ًمف اًمًٞمٓمرة  ،يتٕمّروقن ًمٚمٝمزيٛم٦م وآٟمٙم٤ًمر

ٔن ونّمؾ اعمٗمًدة اًمٕمٔمٛمك ذم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م و ّمؾ أوٕم٤مف أوٕم٤مف ُم٤م ٟمحذره ا ،اًمٙم٤مُمٚم٦م ذم اًمٌالد

وٓ ؿمؽ أن إخ  ،ومت٘مرير هذه اعمٕم٤مدًم٦م هق سم٤معم٘م٤مم إول طمؼ ىمٞم٤مدات اجلٝم٤مد --ُمـ ُمقت سمٕمض اعمًٚمٛملم

                                      
 -٧624رسمٞمع اًمث٤م   ٧١اًمّم٤مدر سمت٤مريخ:  شوقم٤مد أطمٗم٤مد اسمـ اًمٕمٚم٘مٛمل»ذيمره٤م اًمِمٞمخ ذم ظمٓم٤مٍب ًمف سمٕمٜمقان:  (٧)
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 --ُمٜمٝمؿ وُمـ أمهٝمؿ شاًمزرىم٤موي»

 ،صمؿ ُمـ طمؼ اعمحٌلّم اًمٜم٤مصحلم ذم اخل٤مرج هـ يت٤مسمع ؿم١مون اجلٝم٤مد واًمٕمٛمؾ اعؾمالُمل سمّمٗم٦م قم٤مُم٦م

٧ٌّم اًمذي يريد اًمت ؾمٝمال سمال  ا ٕنف ًمٞمس أُمرً  ،٠ميمد واًمتدىمٞمؼ اًم٤ٌمًمغ ذم إُمرأن يؽمّيثقا وي٘مٗمقا ُمقىمػ اعمتث

 -!وؾمٞم٤مؾم٦مً  ٤مؿمؽ ذقمً 

ٟمريد أن ٟمرى مرا  إـمراف إظمرى ذم ؾم٤مطم٦م  ،ومٞم٘مقًمقن: ٟمريد أن ٟمت٠ميمد ُمـ صح٦م هذه اعمٕم٤مدًم٦م

 ،شأنّم٤مر اًمًٜم٦م»ومٜمريد أن ٟمٕمرف ُمثال رأي  ؛وٟمٕمرف شم٘مديرهؿ ًمألُمر ،ذه اعم٠ًمخ٦مه اجلٝم٤مد ذم اًمٕمرا. ذم

وأجْم٤م مرا  اًم٘مٞم٤مدات اًمٕمٚمٛمٞم٦م واًمٕمٚمام   ،وهمػمه٤م ُمـ اجلامقم٤مت ذم اًم٤ًمطم٦م ،شاعؾمالُمل اجلٞمش»و

 --اعمقصمقىملم ذم اًمٌالد هـ ي١ميد اجلٝم٤مد ويٜمّمح هلل وًمرؾمقًمف وًمديٜمف وًمٚمٛم١مُمٜملم

وم٢مٟمٜم٤م  --ذم شم٘مدير شمٚمؽ اًميورة شأيب ُمّمٕم٥م»وم٢مذا قمرومٜم٤م أن اجلٛمٞمع أو إيمثريـ يرون رأي إخ 

مؾمٗملم  --واضسمقا أقمدا  اهلل وأثخٜمقا  ،شمقيّمٚمقا قمغم اهلل واؾمتٕمٞمٜمقا سمف :وٟم٘مقل لؿ ،ؿٟم١ميدهؿ وٟم٘مٌؾ ىمقل

 -اعمًٚمٛملم ذم أج٦م قمٛمٚمٞم٦م يمؾ إؾمػ قمغم ُمـ يٛمٙمـ أن ي٘مَتؾ ُمـ

٧ٌّم ذم يمؾ طم٤مًم٦م وقمٛمٚمٞم٦م قمغم طمدةوٟمقصٞمٝمؿ أيمثر وأيمثر سم٤مًمت وأن ي٤ٌمًمٖمقا ذم آطمتٞم٤مط ًمدُم٤م   ،ث

سمام أُمٙمـ وٟمٕمٞمٜمٝمؿ  --واهلل يٕمّقض قمام وم٤مت ُمـ وُمَرصٍ  --ٚمؿٌ وإظمذ سم٠مؾم٤ٌمب أٓ يّم٤مب ُمً ،اعمًٚمٛملم

وإن يم٤من إيمثرون ذم شم٘مدير هذه اًميورة قمغم ظمالف شم٘مدير إخ  --ُمـ اًمقص٤مي٤م واًمتقضمٞمف

وٓ  ،ومٞمٛمٙمـ أن ي٘م٤مل ًمف: ٓ شمتٗمّرد قمـ سم٤مىمل اعمج٤مهديـ ،وشمٌلّم ًمٜم٤م سم٤مًمٜمٔمر أن شم٘مديره ظمٓم٠م ،شاًمزرىم٤موي»

 -سمؾ ٟم٠مظمذ قمغم يديؽ وٟمٛمٜمٕمؽ ُمٜمف ، ًمؽ ذًمؽوٓ ٟم٘مٌؾ ُمٜمؽ وٓ ،شمِمذ قمٜمٝمؿ

قمٚمٞمؽ سمٜمّمح وٓ سمؾ ٟمدقمق ًمؽ وٓ ٟمٌخؾ  ،وًمـ ٟمخذًمؽ ،وم٢من أبٞم٧َم وم٠من٧م أظمقٟم٤م قمغم يمؾ طم٤مل

وًمٙمـ أن٧م أظمقٟم٤م وٟمحـ ُمٕمؽ  ،ومٝمذا طم٘مٜم٤م: أن ٟم٘مقل: اًمٌم  اًمٗمال  ظمٓم٠م ٓ ٟم٘مّره ؛إرؿم٤مد وشمقضمٞمف ودقمؿ

 --هذا إٟمّم٤مف إن ؿم٤م  اهلل --قمغم قمدّو اهلل وقمدّوٟم٤م

وُم٤م يمٜم٧م أرى اًمتٕمٚمٞمؼ قمٚمٞمٝم٤م ًمقٓ يمالم  ،ηأرضمع إمم شمٚمؽ اًمٗم٘مرة اعمذيمقرة ُمـ يمالُمف 

قمروم٧ُم أن أهؾ  ،شاًمزرىم٤موي»وأىمقل: ىمد يمٜم٧م ُمـ أول ُم٤م ؾمٛمٕمتٝم٤م ذم ظمٓم٤مب إخ  -!اعمِمٜمّٕملم وضمٝمرهؿ

 --وهلل إُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد --وؾمٞمٙمقن ومٞمٝم٤م ومتٜم٦م ،تٖمّٚمقهن٤مًاًمِمحٜم٤م  ؾمٞم

ٕن اعٟم٤ًمن ذم ؾم٤مطم٦م اعمٕمريم٦م ون٧م وٖمقـمٝم٤م اًمّمٕم٦ٌم  ،شُمّمٕم٥مأيب »وٟمحـ ٟمٕمتذر ٕظمٞمٜم٤م 
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 -ويٖمٚم٥م قمٚمٞمف اقمت٤ٌمر اًمِمدة أو همػم ذًمؽ ،اعمالطمٔم٤مت واًمِمديدة ىمد ٓ يتٗمّٓمـ ًمٌٕمض

وم٢من أُمثؾ احل٤مٓت وأووم٘مٝم٤م وأيمٛمٚمٝم٤م ذم إقمامل اجلٝم٤مدي٦م واًمثقري٦م هل أن يًقد اًمقوم٤م.  --وًمذًمؽ

وأهؾ اًمًٞم٤مؾم٦م  ،لم أهؾ احلرب واًمٕمًٙمري٦م ُمـ ضمٝم٦مواًمتح٤مسم٥م ويمامل آٟمًج٤مم واًمث٘م٦م اًمت٤مُّم٦م سم

وم٢من اعٟم٤ًمن ذم  --ويمذًمؽ سملم أهؾ اًمداظمؾ وأهؾ اخل٤مرج ،واًمدقمقة وأهؾ اًمٕمٚمؿ ُمـ ضمٝم٦م أظمرى

  ٌ  ؛وم٢مٟمف يٗمٞمد أهؾ اًمداظمؾ )أهؾ اعمٞمدان( إوم٤مدة قمٔمٞمٛم٦م ٤مُمِمٗم٘مً  ٤ماخل٤مرج طمٞمٜمام يٙمقن قم٤مىمال ٟم٤مصح٤م أُمٞمٜم٤م حم

 ،وُمـ زاوي٦م أظمرى ،ُمـ سمٕمض اعم١مصمرات اىمع أيمثر نررا ودمردً ٕنف يرصد لؿ ُمًػمة اجلٝم٤مد ُمـ ُمق

ومام أوؾ  --ومٝمق يٕمٛمؾ لؿ قمٛمؾ اًمراصد ُمع اًمراُمل ،ويًجؾ ويدّون وي٘مّقم ويًتٜمت٩م ويالطمظ ويراىم٥م

 -ُمع أن ص٤مطم٥م اًمداظمؾ واعمٞمدان ًمف اًمت٘مّدم سمال ؿمؽ ،وأروع أن جيتٛمع اًمرأي ُمـ اًمداظمؾ واخل٤مرج

جل أنف ُم٤م يم٤من يٜمٌ :وًمذًمؽ  ،ٖمل أن يذيمر سمٕمض شمٚمؽ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت اًمتل هل حمّؾ اظمتالف سملم اًمٜم٤مسومرأ

ويمٕمٛمٚمٞم٤مت  ،وهل سمال ؿمؽ حمؾ ٟمٔمر يمٕمٛمٚمٞم٦م اًمري٤مض ،واًمٙمثػمون يٜمٙمرون ذقمٞمتٝم٤م وٓ يقاوم٘مقن أهٚمٝم٤م

ُمرشم٦ٌم واطمدة ذم اقمت٤ٌمر اًميورة إمم اًمرُمل وذم إُمٙم٤من إص٤مسم٦م  وًمٞم٧ًم يمٚمٝم٤م قمغم ،سم٤مزم وشمقٟمس أجْم٤م

ُمع أنف ٓ طم٤مضم٦م ًمف  ،سم٠مس سمف وٓ ٤مٟمٞمقيقرك وواؿمٜمٓمـ وُمقؾمٙمق يم٤من ُم٘م٤مرسمً  ومٚمق اىمتٍم قمغم --ُمًٚمٛملم

وُم٤م  شسمرويز»يمٛمثؾ حم٤موًم٦م اهمتٞم٤مل اًمٓم٤مهمٞم٦م  ،وم٠مُم٤م ذم يمقيت٤م ويم٤مسمؾ ويمراشمٌم وم٤مُٕمر ومٞمٝم٤م ُم٘م٤مرٌب  ؛أجْم٤م

ـْ زم ُم٤م ،ؿم٤ماٝم٤م  -شأبق ُمّمٕم٥م»اًمذي يِمػم إًمٞمف قمغم وضمف اًمتحديد إخ  ومل يٌ

 -وفمٜمٜم٤م أهنؿ جيتٝمدون ذم آطمتٞم٤مط ،ؿ ومت٤موى ذم سمٕمْمٝم٤م ُمـ قمٚمام وىمد قمرومٜم٤م أن اعمج٤مهديـ ًمدهي

 ،أُم٤م اًمري٤مض )وىمري٥م ُمٜمٝم٤م شمقٟمس وسم٤مزم( ومٝمذه سمال ؿمؽ اًمتٗمجػم ومٞمٝم٤م ًمٞمس ه٤م ٟمًّٚمؿ سمٛمنموقمٞمتف

وًمٞمس اًمتقىمػ قمٜمف ُم١مّدي٤م إمم شمٕمٓمٞمؾ اجلٝم٤مد  ،ُمنموقمٞمتف أيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ واًمدقمقةوًمٞمس هق ه٤م يرى 

 -!وهذا ُمـ اًمتقؾمع اًمذي ٟمٜمٙمره ،اخلٓم٠م اًمذي ٟمرّده ومٝمذا ُمـ -!!اسمح٤مٍل أبدً 

وٟمحقه٤م ُمـ اًمرُمل سمام يٕمؿُّ الالك سمف ه٤م يٓم٤مل اعمًٚمؿ )واعمًٚمؿ ُمٕمّمقم  شاًمتؽمس»وم٢من ُم٠ًمخ٦م 

اعمٗمًدة ضورَة أن٤م إن مل ٟمرِم ومل ٟميب وىمٕم٧م  ،أضمٞمزت قمغم ظمالف إصؾ سم٢مؾمالُمف طمٞم٨م يم٤من( إٟمام

 -سمٛمقوٕمٝم٤م وشم٘مدر سم٘مدره٤م يمِم٠من اًميورات شم٘مّٞمدومال سمد أن  ؛اًمٕمٔمٛمك ذم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م

ٟمٜم٤م اًمتقومٞمؼ واًمًداد ،ذم هذا اخلٓم٠م شاًمزرىم٤موي»وٟمحـ ٟمٕمتذر قمـ إخ   -وٟمرضمق ًمف وًمٙمؾ إظمقا

وقُمرو٧م قمٚمٞمف أرا   ،وم٢مٟمف ًمق ٟمقىمش ُمٕمف اعمقوقع ؛شأيب ُمّمٕم٥م»ظمٞمٜم٤م ٠موطم٥ًم ُمٕمرومتٜم٤م سم
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ٟمك ذم ىمٌقل اًمتّمحٞمح واًمتقضمٞم ف واًمرضمقع إمم اًمّمقاب وإصقب ذم أج٦م وٟمقصح وم٢مٟمف ٓ يت٠مظمر وٓ يتقا

وهٜم٤م ي٠ميت دور أهؾ اًمٕمٚمؿ اًمٜم٤مصحلم أن يٛمّدوا اجلًقر ُمع إظمقاهنؿ اعمج٤مهديـ  ،وهلل احلٛمد ،ُم٠ًمخ٦مٍ 

 -ويٜمٍموهؿ وي٘مٗمقا إمم ضمٜمٌٝمؿ

أن ضمٜمس هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ُمنموع ىمد  ,واهلل أقمٚمؿ, شأيب ُمّمٕم٥م»وقمغم يمؾ طم٤مل ومٛم٘مّمقد إخ 

أن اعمج٤مهديـ اُمتٜمٕمقا قمـ ضمٜمس هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت سم٤مًمٙمٚمٞم٦م وم٢من هذا ُم١مد  إمم شمٕمّٓمؾ  وأنف ًمق ،أومتك ومٞمف اًمٕمٚمام 

ـَ يمثػمة وذًمؽ سم٠من ي٠مظمذ اًمٕمدو راطمتف وي٤ٌمًمغ ُمـ ضمٝمتف ذم شمٕمّٛمد آظمتالط  ،اجلٝم٤مد واٟمًداد سم٤مسمف ذم أُم٤ميم

 --!وئمؾ ييسمٜم٤م ويٜمحرٟم٤م وهق ذم هم٤مي٦م إُم٤من واًمراطم٦م ،سم٤معمًٚمٛملم ويًَٚمؿ سمذًمؽ

صمؿ شمٌ٘مك  ،ٓم٤ميّب ًمٙمـ هق هذا اعم٘مّمقد ذم فمٜملأيب ُمّمٕم٥م ومٞمف اٟمدوم٤مع وهتقيؾ ظمىمد يٙمقن يمالم 

ومؼ قمغم اًمٌٕمض أظمر  -إُمثٚم٦م اًمتل ذيمره٤م ُيًٚم ؿ ًمف ذم سمٕمْمٝم٤م وٓ ُيقا

ًمإلظمقة اخل٤مرضملم قمغم احلٙمقُم٦م  اومحتك ًمق يم٤من أبق ُمّمٕم٥م اًمزرىم٤موي ُم١مّيدً  :وأُم٤م اعم٠ًمخ٦م إظمرى

وأن٤م واطمٌد ُمـ  --وم٘مٜم٤مه ذم هذه اعم٠ًمخ٦م أو ظم٤مًمٗمٜم٤مهؾمقا  وا ،ٞمٜم٤ماًمًٕمقدي٦م )وهق يمذًمؽ( ومٝمق أظمقٟم٤م ووًم

اًمٜم٤مس ُم١مّيد ًمإلظمقة اخل٤مرضملم قمغم احلٙمقُم٦م اًمًٕمقدي٦م إذا يم٤من اًمت٠مجٞمد ُمٕمٜم٤مه حمٌتٝمؿ ومتٜمّل أن ئمٝمروا 

وم٢م  ٓ أؤيد  ؛ك اًمت٠مجٞمد ذم يمؾ ر  وذم يمؾ ومٕمؾٍ ٓ سمٛمٕمٜم -!يٜمٍمهؿ اهلل قمغم هذه احلٙمقُم٦م وأن

 ،ًمٙمٜمل أراهؿ ذم اجلٛمٚم٦م هؿ أهؾ احلؼ ،ُمنموع وأراه ظمٓم٠م وهمػم ،ذم اعمحٞم٤م وهمػمه شمٗمجػمات اًمري٤مض

وًمق أن اًمٙمثػم ُمـ اًمٕمٚمام  أنّمٗمقا وىم٤مُمقا سم٠مُمر اهلل  --وزم شمٗم٤مصٞمؾ دون ذًمؽ ،اًم٤ٌمـمؾ وظمّمٛمٝمؿ أهؾ

 سم٥ًٌم,ومل ي٘مٗمقا  ،وًم٘م٤مًمقا ًمٚمٔم٤ممل اعمجرم أن٧م فم٤ممل جمرم ،ٕنٙمروا اخلٓم٠م هـ يم٤مَن سمحًٌف ،طمؼ اًم٘مٞم٤مم

 !ُمع طمٙمقُم٦ٍم هذا طم٤مل٤م ,وضمقد أظمٓم٤م  أو ُمٗم٤مؾمد قمٜمد أهؾ احلؼ وًمق يمؼمْت 

 -واهلل يّمٚمح إُمقر ،وًمٞمس ورا  اًمًٙمقت ُم٘مٕمد ًمّم٤مطم٥م طمؼ هٜم٤م

واحلٙمقُم٦م  ،شمٜمٙمرون قمغم أيب ُمّمٕم٥م أن ي١مّيد اعم٘م٤مشمٚملم ًمٚمحٙمقُم٦م اًمًٕمقدي٦م :ي٤م أهؾ اعٟمّم٤مف

واًمتٕم٤مون ُمع دول  ،يـ ذم اًمٕمرا. سمام أُمٙمٜمٝم٤مواعمج٤مهد شأيب ُمّمٕم٥م»قمغم طمرِب  اًمًٕمقدي٦م دائ٦ٌٌم ًمٞمؾ هن٤مر

ر سم٠منامـمٝم٤م اًمٙمٗمرّي٦م وُمع إُمريٙم٤من وإن  --إٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن !!إن هذا ًمٕمج٥ٌم  ؟!قمغم طمراؿ اجلقا

وإجي٤مد اًمتالطمؿ واًمؽماطمؿ  ،دقمقشمٜم٤م اعمًتٛمرة هل رّص صٗمقف أهؾ اخلػم واًمديـ واًمت٘مقى واًمّمالح

ومٞمام يتٕمٚمؼ  ٓ ؾمٞمامو ،واطمدًة قمغم أقمدا  اهلل اوأن يٙمقٟمقا يدً  ،٤منواًمتٕم٤مـمػ واًمتح٤مسم٥م سمٞمٜمٝمؿ ذم يمؾ ُمٙم
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 -سمٓم٤مئٗمتل اًمٕمٚمام  واعمج٤مهديـ ذم ُمٞم٤مديـ اجلٝم٤مد

إن اعمج٤مهديـ ظمقارج يًتحٚمقن دُم٤م   :وأُم٤م ُمـ يًتٖمؾ ُمثؾ شمٚمؽ اًمٙمٚمامت وشمٚمؽ إظمٓم٤م  ًمٞم٘مقل

( وإهنؿ يتًؽّمون سمٗمت٤موى اعمًٚمٛملم سم٤مًمتٙمٗمػم اًمٕم٤مّم )شمٙمٗمػم وٞمع ُمـ ذم دار احلرب وقمًٙمر اًمًٚمٓم٤من

وٓ ي٤ٌمًمقن ذم احل٘مٞم٘م٦م سمدُم٤م  اعمًٚمٛملم وٓ  !إُم٦م ويامرؾمقن اًمت٘مٞم٦م ُمع ،وسم٠مىمقال اًمٗم٘مٝم٤م  شاًمتؽمس»

واًمٔمٚمؿ  ،واًمٙمذب وآومؽما  ،لق اًمٌٝمت٤من اًمٕمٔمٞمؿ ,واهلل اًمذي ٓ إ  إٓ هق,ومٝمذا  !هتّٛمٝمؿ ذم ر 

وأن يٙمػ ّذهؿ قمـ  --أو هيٚمٙمف ّذ هٚمٙم٦مٍ  ،ًم٘مٌٞمح٦مومٜم٠ًمل اهلل أن هيدي ىم٤مئؾ هذه اعم٘م٤مًم٦م ا -!!اًمِمٜمٞمع

وأن يٜمٍم اعمج٤مهديـ قمٚمٞمف وقمغم أُمث٤مًمف ُمـ أهؾ اجلقر واًمٔمٚمؿ  ،اعمج٤مهديـ وقمـ أُم٦م حمٛمٍد 

  -واًمٕمدوان اًمٌٝمت٤من

,ومٝمل أن اعمج٤مهديـ  ،أُم٤م احل٘مٞم٘م٦م اًمتل ٓ ؿمؽ ومٞمٝم٤م وٓ همٛمقض عمـ ووّم٘مف اهلل وأنّمػ وأراد اخلػم

أهنؿ  ,ٕنٜم٤م ٟمٕمرومٝمؿ شإنّم٤مر»و شو٤مقم٦م اًمزرىم٤موي»وقمغم اخلّمقص  ،ون ذم اًمٕمرا.واعمث٤مل هٜم٤م اعمج٤مهد

قمٛمقم اًمِمٕمقب اعؾمالُمٞم٦م ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ُمًٚمٛملم ُمٕمّمقُمل اًمدُم٤م   سمؾ يرون ،ٓ يٙمٗمرون اعمًٚمٛملم

إٓ ُمـ ىم٤مم اًمدًمٞمؾ قمغم يمٗمره سمخّمقصف ورّدشمف وظمروضمف ُمـ دائرة اعؾمالم  ،وإُمقال وإقمراض

 -ومتٚمؽ طم٤مٓت  ٙمؿ ومٞمٝم٤م سمحٙمٛمٝم٤م سمدًمٞمؾ واوح سيح

أو ذم اًمٗمٕمؾ واًمقاىمع اعمٞمدا  ُمـ  ،ذم اًم٘مقل واًمٗمتقى واًمرأي ٠موإٟمام اًمذي وىمع هٜم٤م وهٜم٤مك ُمـ أظمٓم

يمٝمذه اعم٠ًمخ٦م اًمتل وىمع اًمٙمالم يمثػما  ،ومٝمق واىمع سمٜم٤م  قمغم شم٠مويؾ واضمتٝم٤مد ورأٍي ذهٌقا إًمٞمف --ىمتؾ ُمًٚمٛملم

قمـ شم٘مديرات  ٤مُمـ اًمتقؾّمع ٟم٤مدمً  ٤مج٤مهديـ هٜم٤م وهٜم٤مك ٟمققمً ومٞمٝم٤م )ُم٠ًمخ٦م اًمتؽمس( وشمقؾّمع ومٞمٝم٤م سمٕمض اعم

 -!قمًٙمري٦م شمٓمٌٞم٘م٦م ذم اًمٖم٤مًم٥م

وٟمؼمأ  --مهللا إٟم٤م ٟمٕمتذر إًمٞمؽ ُمـ أظمٓم٤مئٝمؿ --مهللا إٟم٤م ٟمِمٝمدك أنٜم٤م ٟمح٥م اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمؽ

وٟم٠ًمخؽ أن شمٜمٍمهؿ وشمًددهؿ  ،وذقمؽ ه٤م ي٘مٕمقن ومٞمف هؿ أو همػمهؿإًمٞمؽ ُمـ يمؾ ُم٤م خي٤مًمػ ديٜمؽ 

وٟم٠ًمخؽ أن شمّمٚمح ذات سملم اعمًٚمٛملم وشم١مًّمػ سملم  --جدهيؿ إمم يمؾ ظمػم وومالح وقمٚمّق ورومٕم٦موشم٠مظمذ سم٠م

 -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،وأؾمتٖمٗمر اهلل ُمـ يمؾ ذٟم٥م، ىمٚمقاؿ ي٤م أرطمؿ اًمرامحلم
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 [شمٙمٛمٚم٦م اعمِم٤مريم٦م]

 ًمٞمس هٜم٤مك إو٤مع ُمـ اًمٕمٚمام  ذم هذه إطمداث، واجلٝم٤مد ُم٤مٍض ٟمٕمؿ سم٤مًم٘م٤مقمدة أو سمدوهن٤م-

وٟمٕمرف  ,قمٚمام  وجم٤مهديـ وهمػمه,أهؾ اًمٗمْمؾ ومْمٚمٝمؿ ُمـ يمؾ اًمٓمقائػ  ٙمـ ٟمٕمرف ًمٙمؾوًم

 ًمٚمجٛمٞمع طم٘مٝمؿ-

ن ومٚم٘م٤مئؾ أ ؛وا١مٓ  اعمج٤مهديـ أو سمٖمػمهؿ شاًم٘م٤مقمدة»اإن اجلٝم٤مد يم٤من يٛمٙمـ أن يٙمقن سم :ويمام ىمٚم٧م

،  -- ويمؾ اًمّمح٤مسم٦موقمٛمر وقمثامن وقمكم وـمٚمح٦م واًمزسمػميٛمٙمـ أن يٙمقن اجلٝم٤مد سمدون أيب سمٙمر  :٘مقلي

 ويم٤من يٛمٙمـ أن يٙمقن سمدون صالح اًمديـ ويقؾمػ سمـ شم٤مؿمٗملم وٟمقر اًمديـ زٟمٙمل، وقمٛمر اعمخت٤مر

٤مم وقمٌد اًم٘م٤مدر اجلزائري ًّ  -- إذا يم٤من اعمٕمٜمك أن اهلل ىم٤مدر أن خيٚمؼ ُم٤م يِم٤م  وخيت٤مر وي٠ميت سمٖمػمهؿ واًم٘م

 وشم٘مدس- و

ـ   قمٚمٞمٝمؿ سم٤مًمت٘مدم ذم اجلٝم٤مد  ومٝمذا اومؽماض ٓ يٖمٜمل، واًمقاىمع أن ه١مٓ  ٟم٤مس لؿ ومْمٚمٝمؿ وأن اهلل ُم

 واًمٌذل واًم٘مٞم٤مم اذا اًمٗمرض اًمٕمٔمٞمؿ-

؛ شظمٓم٤مب»ًّٚمف ُمـ يمؾ ذًمؽ إٓ يد وهلل احلٛمد ُمـ جيٗمّر. سملم اعمج٤مهديـ، ومل يأن  ُمـ أرادو

 --وشم٘مٌٚمف ذم اًمِمٝمدا  وظمٓم٤مب أهؾ اعمدح طم٘م٤م إن ؿم٤م  اهلل،  ومٞمٛمدطمف ويذُمٝمؿ--

 --ىم٤موي إظمقة ُمتح٤مسمقن ُمتٕم٤موٟمقنواًمزروٟمحـ ٟمٕمرف أن ظمٓم٤مب واسمـ ٓدن واًمٔمقاهري 

ظمٓم٤مب سمؾ إن  --ن وشمٜمًٞمؼ ُمًتٛمر إمم مظمر ُم٤م قمٚمٛمٜم٤موسملم اًم٘م٤مقمدة وظمٓم٤مب وإظمقة اًمِمٞمِم٤من شمٕم٤مو

 -يم٤من قمغم ووم٤م. ُمع اًم٘م٤مقمدة وسم٤مىمل اعمج٤مهديـ وشمٕم٤مون وشمٜمًٞمؼ مل يٜمتٝمل إمم مظمر قمٝمدٟم٤م سمف واؿ

 [2١١5. 4. 4]يُمت٧ٌم هذه اعمِم٤مريم٦م سمت٤مريخ: 
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 رر١خ ٚٔؾد ،ب٘ض٠ٓ فٟ اٌؼغاقئٌٝ ئسٛإٔب اٌّخ ۞

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 -احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم مخف وأصح٤مسمف أوٕملم

 -اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف --عظمقة إطم٤ٌمب ٟمٍميمؿ اهلل وؾمدديمؿوسمٕمد: أهي٤م ا

هٜم٦م اًمتل أن هذ ,ىمّقايمؿ اهلل,شمٕمٚمٛمقن  ر اًمدؾمتقر إُمريٙمل ذم اًمٕمرا.إ»قمٜمقاهن٤م ه اعمرطمٚم٦م اًمرا  شىمرا

وُمٕمٙمؿ ذم ذًمؽ أهؾ احلؼ ,وإن ُمقىمٗمٙمؿ  ،هل ُمرطمٚم٦م ظمٓمػمة ونت٤مج إمم ُمزيد طمٙمٛم٦م ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝم٤م

سمتجريؿ هذه اًمٕمٛمٚمٞم٦م  ,ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م واجلامقم٦م ذم ؾم٤مئر سم٘م٤مع إرض ُمـ قمٚمام  ودقم٤مة وؿم٤ٌمب اعؾمالم

وحم٤مّدة ح٤م سمٕم٨م اهلل سمف رؾمقًمف  ،سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ ا واقمت٤ٌمره٤م يمٗمرً سمؾ  ،اًم٘مذرة وإٟمٙم٤مره٤م واحلٙمؿ سمٌٓمالهن٤م

رؾمقل  احمٛمدً وُمٜم٤مىمْم٦م ًمِمٝم٤مدة أن ٓ إ  إٓ اهلل وأن  ،وُمِم٤مىّم٦م وُمٕم٤مٟمدة ًمنمع اهلل احلٙمٞمؿ ، احمٛمدً 

 -!ٓ ُمثٜمقي٦م ذم ذًمؽ وٓ ارشمٞم٤مب ،لق احلؼ اًمذي ًمٞمس سمٕمده إٓ اًمْمالل ؛اهلل

ره وومرو د إىمرا ٓ قمغم ىم٤مقمدة  ،ف ُمقوقٌع قمغم ظمالف ذيٕم٦م اعؾمالم اعمٓمّٝمرةومٝمذا اًمدؾمتقر اعمرا

م سمديـ اهلل وطمٙمٛمف وواوٕمقه هؿ أقمدا  اهلل شمٕم٤ممم سم٠مصٜم٤مومٝمؿ اعمختٚمٗم٦م ُمـ صٚمٞمٌٞملم وُمرشمديـ  ،آًمتزا

وٓ يٖمػّم ذم إُمر ؿمٞمئ٤م ُمِم٤مريم٦م سمٕمض هـ  --ىمقُمٞملم ٓديٜمٞملم وصٗمقيلم جمقس طم٤مىمديـ وأؿمٞم٤مقمٝمؿ

 -!وأبّم٤مرهؿ ومٞمف طمًػمة يمٚمٞمٚم٦م ،ومٞمف ؾمٗمغم ذًمٞمٚم٦م يٜمت٥ًم إمم اًمًٜم٦م وم٢من يدهؿ

ٞمؼ اهلل شمٕم٤ممم ًمٙمؿ وٟمٕمٛمتف وهق ُمـ شمقوم ،وطمٌؼ ٟم٤مصع أفمٝمرمتقه ،هذا ُمقىمػ قم٘مدّي واوٌح أقمٚمٜمتٛمقه

 -ومٚمٚمف دريمؿ وقمغم اهلل ٟمٍميمؿ ؛قمٚمٞمٙمؿ

وإن ُمـ مت٤مم اًمتقومٞمؼ إن ؿم٤م  اهلل أن ٓ شمٕمّٙمروا ٟمّم٤مقم٦م هذا احلؼ سمٌٕمض إظمٓم٤م  اًمتل ٟمخِمك أن 

 أخٗم٤مفمف وإـمال. اًمتٙمٗمػم ذم اًمتّنع ُمـ ,قم٤ممّ  سمِمٙمؾ,وأن نذروا  ،دقمقشمٙمؿ وشمِمّقه ُمقىمٗمٙمؿشمٗمًد 

إقمٞم٤من طمتك يٙمقن إُمر ُمـ اًمقوقح واًمتحرير واخلٚمّق ُمـ آطمتامل اعمٕمتؼم  قمغم أو إقمامل قمغم ؾمقا 

 -وهذا يمالم قم٤مّم يقوحف ُم٤م سمٕمده --سمدرضم٦م يمٌػمة ٓ يٙم٤مد خيتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٕم٘مال  اًمٕمٚمام 

أنف ُمـ اخلٓم٠م إـمال. اًم٘مقل سمتٙمٗمػم ُمـ صّقت ذم آؾمتٗمت٤م  قمغم ق أ  أطم٧ٌٌم أن أنٌف إظمقا  وه

وهق ُمـ أضمؾ ذًمؽ  ،وم٢مٟمف ظمٓم٠م ذم اًمنمع وفمٚمؿ ًمٚمخٚمؼ ،وم٤مضمتٜمٌقا هذا اعـمال. سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ ؛اًمدؾمتقر

 -ُمٕمّمٞم٦م ىمد دمّر إمم اًمٗمِمؾ والزيٛم٦م وم٤مطمذروه٤م
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 :اس طمٙمٛمف واطمدً سمٞم٤من ذًمؽ أن اًمتّمقي٧م ًمٞمس صقرة واطمدة وًمٞم

ومٝمذا طمٞم٨م ىمّمد  ؛آؾمتٗمت٤م ( سمرومض اًمدؾمتقر اًمٙمٗمرّي ومٛمـ صّقت )أي ووع ورىمتف ذم صٜمدو.  ,

سمؾ هق ُم٠مضمقر إن ؿم٤م  اهلل ىم٤مئٌؿ سمٕمٛمٍؾ  ،ومٝمذا ًمٞمس ُمـ اًمٙمٗمر سمًٌٞمؾ --سمذًمؽ درأ هذه اعمٗمًدة وُمٜمٕمٝم٤م

اًمًٞم٤مؾمٞم٦م اًمتل  ُمع أنف ىمد يٙمقن ُمًٞمئ٤م ُمـ ضمٝم٦م أظمرى وهل: إٟمج٤مح اًمٕمٛمٚمٞم٦م ،ص٤مًمح ُمـ هذه اجلٝم٦م

وإٟمام هق  اأو ُم٘مّمقدً  ٤مومٝمذا ُمٜم٤مط اخلٓم٠م ًمٙمٜمف ح٤م مل يٙمـ أصٚمٞمً  ،ظمٓمط ل٤م إقمدا  وُم٤ًمقمدهتؿ ذم ن٘مٞم٘مٝم٤م

ٓ ؾمٞمام وأنف ىمد يٕم٤مروف سمٕمض اًمٜم٤مس سمٛمّمٚمح٦م أظمرى ذم  ،ومال ؾمٌٞمؾ ًمٚمتٙمٗمػم سمف سمح٤ملٍ  ،ٓزٌم ًمٚمٗمٕمؾ

 - سمذًمؽ ومالأُم٤م اًمتٙمٗمػم ،وم٘مّم٤مراٟم٤م أن ٟمٜمٝمك قمٜمف وٟمٜمٙمره --اًمتّمقي٧م سم٤مًمرومض

وم٘م٦م قمغم اًمدؾمتقر , أو أراد سمٛمامرؾمتف  ،وهق يٕمٚمؿ أنف ُمقوقع قمغم حم٤مدة اًمنمع ،وُمـ صّقت سم٤معمقا

 ،اًمتّمقي٧م إٟمج٤مَح ودقمَؿ اًمٕمٛمٚمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ًمٚمّمٚمٞمٌٞملم وأوًمٞم٤مئٝمؿ اعمرشمديـ ومتٙمٞمٜمٝمؿ رهم٦ًٌم ذم اًمٕم٤مضمٚم٦م

 -!واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،ومٝمذا اًمذي يٙمقن ىمد ارشمٙم٥م اًمٙمٗمر

وضم٥م احلذر اًمِمديد ذم احلٙمؿ سمف قمغم  ،سم٤معرادة وهل ومٕمُؾ اًم٘مٚم٥ِم  ٤مإظمػم ُمتٕمّٚم٘مً ًمٙمـ ح٤م يم٤من هذا 

 -اًمٜم٤مس إٓ ذم احل٤مٓت اًمتل ئمٝمر ومٞمٝم٤م ذًمؽ سمدٓئؾ ٓ شم٘مٌؾ اًمت٠مويؾ ُمـ شمٍميٍح أو ُم٤م ذم ىمقشمف

وقمٚمٞمٜم٤م  ،وم٤مًمقاضم٥م اًمٌٞم٤من ًمٚمٜم٤مس ونذيرهؿ ُمـ اًمقىمقع ذم هذه اعمٙمّٗمرات أقم٤مذٟم٤م اهلل ُمٜمٝم٤م --وسم٤مجلٛمٚم٦م

ومٝمذا ظمٓمر  -!صمؿ شمٙمٗمػم يمؾ ُمـ ؿم٤مرك ذم آؾمتٗمت٤م  ،ت وم٘مد يمٗمرأن ٟمحذر ُمـ اخلٓم٠م سم٢مـمال. أن ُمـ صق  

 -قم٤مومٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ واعمًٚمٛملم وٞمٕم٤م ُمـ ذًمؽ ،قمٔمٞمؿ ًمق وىمع وم٢مٟمف جيّر إمم ومتٜم٦م يمٌػمة ووم٤ًمٍد قمريض

ٛمؾ ىمد ذا اًمٕموه ،: ُمـ ومٕمَؾ ومٜمخِمك قمٚمٞمف ُمـ اًمقىمقع ذم اًمٙمٗمرسم٤مؾمتٕمامل قم٤ٌمرات وأن٤م أويص دائاًم 

وُمـ  ،وم٢من هذا ُمـ ًمٖم٦م اًمٕمٚمؿ واًمٗم٘مف ؛وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ُمـ اخلٓم٤مب --يّمؾ إمم اًمٙمٗمر ذم سمٕمض صقره

٧ٌّم ،حم٤مؾمٜمٝم٤م أنف  ّمُؾ ا٤م اًمزضمر واًمتخقيػ  -وشمِمتٛمؾ قمغم آطمتٞم٤مط واًمتث

ومٝمذا يمالٌم همػم  ،وٓ داقمَل هٜم٤م ًمٚم٘مقل سم٠من ُمـ ؿم٤مرك ذم اًمتّمقي٧م وم٢مٟمف ُم٘مّر سمٛمٌدإ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م

 -!ومال شمالزمَ  ،أخٌت٦م صحٞمح

واًمٙمثػمون ذم أنح٤م  إرض ُمـ اعمًٚمٛملم يٙمٗمرون سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمديٛم٘مراـمل ويٕمّدوٟمف ديٜم٤م همػم ديـ 

أو ن٘مٞمؼ ُمّمٚمح٦ٍم أو  ،صمؿ هؿ يِم٤مريمقن ذم اًمتّمقي٧م ذم سمٚمداهنؿ ُمـ أضمؾ دومع ضٍر أو ختٗمٞمٗمف ،اعؾمالم

أو  ،٤م صّقت ًمٙمػمي سمدل سمقشُمـ ظمالل اظمتٞم٤مر ُمرؿّمح قمغم مظمر )ُمث٤مًمف: ُمًٚمؿ ذم أُمريٙم ،شمٙمثػمه٤م
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وومِٝمؿ أن اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن  ،سم٤مًمٕمٙمس: ُمًٚمٌؿ صّقت ًمٌقش ح٤م رأى أنف وسم٤مٌل قمغم أُمريٙم٤م ودُم٤مر

 ،وهذا ضم٤مئز إن ؿم٤م  اهلل ،واًم٘م٤مقمدة يريدون ذًمؽ ويتٛمٜمّقٟمف( أو ُمٜمع ُمنموع أو اعمٓم٤مًم٦ٌم سمف وٟمحق ذًمؽ

سمٓمف ٓ ختٗمك ،وسمف يٗمتل قم٤مُم٦م اًمٕمٚمام  اعمٕم٤مسيـ  -ووقا

 -هذا ٓ ٟمٕمٚمٛمف قمـ قم٤مملٍ ُمٕمتؼمٍ  ،وُمـ ُمٜمٕمف ومال يّمؾ سمف إمم طمّد اًمٙمٗمرِ 

 -أن اعمِم٤مريم٦م ذم اًمتّمقي٧م ًمٞمس ُمٕمٜم٤مه٤م اعىمرار سم٤مًمٜمٔم٤مم اًمديٛم٘مراـمل واعيامن سمف :واحل٤مصؾ

ٓ ي١مُمـ سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م وٓ يٕمرومٝم٤م وٓ  ٤مُمٓمٚم٘مً  اوم٢مٟمف ًمق ـمرح طم٤ميمؿ ديٙمت٤مشمقري ُمًتٌد اؾمتٌدادً 

 وإٟمام ُمـ ىمًؿ اعم٤ٌمطم٤مت( وصّقت ُمًٚمؿ ،٤م  )ًمٞمس هق خم٤مًمٗم٤م ًمٚمنميٕم٦م ذم ذاشمفيٓمٌ٘مٝم٤م ُمنموقم٤م ًمالؾمتٗمت

ه اعمّمٚمح٦م ًمف وًمديٜمف ُمـ   -وم٢من هذا يمام شمرون ٓ شمٕمّٚمؼ ًمف سم٤مًمديٛم٘مراـمٞم٦م وٓ همػمه٤م ؛شٓ»أو  شٟمٕمؿ»سمام يرا

أو ٓ  ،سم٘مقل ٟمٕمؿ ٟمريد يمذا ؛سمقؾمٞمٚم٦م ُم٤ٌمطم٦م ،وضمٚم٥م ًمٚمٛمّمٚمح٦م ،وإٟمام هق دومٌع سمام أُمٙمـ ًمٚمٛمية

وأُم٤م ذم زُمـ  ،وذم طم٤مًم٦م همٚمٌتٝمؿ ُمـ اًمٙم٤مومريـ ،وهذا ذم أزُم٤من آؾمتْمٕم٤مف ًمٚمٛمًٚمٛملم ،وٟمرومْمف ٟمريده

 -واهلل أقمٚمؿ ،اًم٘مقة واًمتٛمٙمـ وم٤معم٠ًمخ٦م همػم واردة

ًمتٜم٤مومس واعمراهٜم٦م : هذا خيتٚمػ قمـ دظمقل سمٕمض اجلامقم٤مت اعؾمالُمٞم٦م ًمٚمٕم٦ٌم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م واُمالطمٔم٦م

م سمٛمٌدأ  ،هٜم٤م٠مختٜم٤م همػم ُمً ،وم٢مهن٤م ُم٠ًمخ٦م أظمرى ؛قمغم ظمٞم٤مر اًمِمٕم٥م  شظمٞم٤مر اًمِمٕم٥م»ٕن شمٚمؽ ومٞمٝم٤م اًمتزا

وإن ومٕمٚمٝم٤م سمٕمض اعؾمالُمٞملم قمغم ؾمٌٞمٍؾ يِمٌف اخلدقم٦م ذم وىم٧م ُمـ إوىم٤مت قمغم  ،وهق ًم٥ّم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م

يمذا ىم٤مًمقا ويمذا وىمع ذم سمٕمض  ،أؾم٤مس أنٜم٤م ٟمًتٖمؾ اًمقوع وٟمٕمٚمؿ أن اًمِمٕم٥م ؾمٞمخت٤مر اعؾمالم ٓ حم٤مًم٦م

اًمٜمٔمؿ احل٤ميمٛم٦م اًمٙم٤مومرة اًمٞمقم شمْمّٞمؼ قمٚمٞمٝمؿ وشمِمؽمط قمغم ُمـ يٜم٤مومس  ًمٙمـ ص٤مرت ،اًمتج٤مرب يمام شمٕمرومقن

ذم اًمٚمٕم٦ٌم اًمديٛم٘مراـمٞم٦م أن يٙمقن ُم١مُمٜم٤م سمٛم٤ٌمدئ اًمديٛم٘مراـمٞم٦م ُمٚمتزُم٤م ا٤م ُمتٕمّٝمدا سمتٓمٌٞم٘مٝم٤م ويؼمهـ قمغم 

 -!ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م --ذًمؽ

واشم٘مقا اهلل  ،أن إـمال. اًم٘مقل سمٙمٗمر يمّؾ ُمـ يّمّقت ظمٓم٠م وم٤مطمذروه واضمتٜمٌقه :واحل٤مصؾ أهي٤م اعظمقة

 -واًمتزُمقا اًمٕمدل ويمقٟمقا ىمّقاُملم سم٤مًم٘مًط يمام أُمر اهلل ،وم٢مٟمف  ٥م اعمت٘ملم وُمع اعمت٘ملم ؛شمٕم٤ممم

 -هذا ُمـ طمٞم٨م اعـمال. واًمتجريد

وم٢من اًمِمخص اعمٕملّم ىمد يرشمٙم٥م ُم٤م هق يمٗمٌر ويٙمقن ًمف ُمـ اًمٕمذر ُم٤م يٛمٜمع  :وأُم٤م ُمـ طمٞم٨م اًمتٕمٞملم

 -اًمٕمٛمؾ سمٗمتقى ُمٗم٧ٍم ُمقصمق. قمٜمده ىمّٚمده وهٙمذاُمـ ٟمحق ضمٝمٍؾ أو شم٠مويؾ أو  ،وىمقع اًمٙمٗمر قمٚمٞمف
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 -وإٟمام اىمتْم٤مه اًمتذيمػم وشمٙمٛمٞمؾ اعمقوقع ،اوأنتؿ شمٕمٚمٛمقن هذا ضمٞمدً 

 ،وٟمحـ يٙمٗمٞمٜم٤م أن ٟمحذر اًمٜم٤مس ُمـ اعمِم٤مريم٦م ذم اًمتّمقي٧م وُمـ اًمدظمقل ذم إٓقمٞم٥م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م

اًمٖمٌـ واًمٜمداُم٦م سم٤مؾمتٌدال  ،ومْمال قمـ وم٤ًمد إدي٤من وُمٕمّمٞم٦م اًمرمحـ ،وم٢مهن٤م ٓ ضمٜمك ل٤م إٓ اًمذًم٦م واعمٝم٤مٟم٦م

 -!اًمذي هق أدٟمك سم٤مًمذي هق ظمػم

 ،وأن ٟمحّثٝمؿ قمغم اجلٝم٤مد واًمّمؼم واظمتٞم٤مر ـمريؼ ذات اًمِمقيم٦م اًمتل هل ـمريؼ اًمٕمزة واًمٙمراُم٦م

ع اًمٌٞم٤من واعيْم٤مح واًمنمح واًمتٕمريػ  -وشمٗمٞمٝمؿ اًمٜم٤مس ذًمؽ سم٠منقا

ۈ ۈ ٴۇ ژ سم٤مجلٝم٤مد إٟمف ٓ قمزة ًمٙمؿ وٓ رومٕم٦م وٓ يمراُم٦م ي٤م ُمٕمنم أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمٕمرا. إٓ

وإٟمٙمؿ ُمتك شمريمتؿ اجلٝم٤مد همٚمٌٙمؿ أقمداؤيمؿ  ،[26]إنٗم٤مل:  ژېۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 ژڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃژوفمٝمروا قمٚمٞمٙمؿ وأذًمقيمؿ 

 ،وىمد مت٤مًم١موا قمٚمٞمٙمؿ ورُمقيمؿ قمـ ىمقس واطمدة ،وم٢من أقمدا يمؿ أيمثر قمددا وأوومر قمدةً  ؛[٧١2]اًمٜم٤ًم : 

 ،نتؿ ٓ همػم ُمّمدُر اخلٓمر احل٘مٞم٘مل قمٚمٞمٝمؿ اًمذي يًّٛمقٟمف اعره٤مبوأرادوا اضمتث٤مشمٙمؿ ٕهنؿ قمٚمٛمقا أنٙمؿ أ

 -!ٕنف ٓ ديـ صحٞمَح إٓ قمٜمديمؿ وومٞمٙمؿ وسملم أفمٝمريمؿ

  --ذم طمٙمؿٍ  آ شمًتٕمجٚمقا وٓ شمٔمٚمٛمقا أطمدً : ومٞم٤م أهي٤م اعظمقة

ُمـ اعمًٚمٛملم وُمٜمٝمؿ يمثػمون ُمـ اعمحٌلم ًمٙمؿ واًمٜم٤مصحلم اعم١ميديـ  ا واقمٚمٛمقا أهي٤م اعظمقة أن يمثػمً 

خيِمقن قمٚمٞمٙمؿ ُمـ اًمٖمٚمّق  ؛قمٜمدهؿ خم٤موف ُمنموقم٦م وُمٜمٓم٘مٞم٦م دم٤مهٙمؿ ،تٛمٜملّم ًمٙمؿ اًمٜمٍم واًمرومٕم٦مواعم

ٟمٙمؿ واىمٓمٕمقا اًمٓمريؼ قمغم أقمدائٙمؿ ُمـ اعمٜم٤م --واًمتِمدد وٓ ؾمٞمام ذم ُم٤ًمئؾ اًمتٙمٗمػم وم٘ملم وٓ ومٓمّٛمٜمقا إظمقا

٤مدات رأجتٛمقه٤م أو اضمتٝم ،أو شمٕمٛمٞمامت ذم همػم حمّٚمٝم٤م ،سم٢مـمالىم٤مٍت ُمتّنقم٦م ؛دمٕمٚمقا لؿ قمٚمٞمٙمؿ ؾمٌٞمال

 -ٝم٤م يمثػم ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ اعمقصمقىملمظم٤مًمٗمٙمؿ ومٞم

ٙمقا سم٤معمتٗمؼ قمٚمٞمف وُم٤م ىم٤مرسمف ُمـ اًمقاوح  ،وم٤مضمتٜمٌقا ىمدر اعُمٙم٤من ُم٤م اظمتٚمػ ومٞمف وُم٤م اطمتٛمؾ ًّ ومت

واقمٚمٛمقا أن اًمزُم٤من زُم٤من ومتٜم٦ٍم وم٤مهلَل اهلَل ذم احلٙمٛم٦م  ،ومٗمٞمف ُمٜمدوطم٦م وسمريم٦م وهلل احلٛمد ،اًمٌلّم اًمٔم٤مهر احلّج٦م

ـِ اخلٓم  -وقمٚمٞمٙمؿ ُمـ إُمر سمام شمٓمٞم٘مقن ،طمدصمقا اًمٜم٤مس سمام يٕمرومقن ؛٤مبوطمً

وم٤مضسمقا  ،وم٤مًمٜمّمٞمح٦م اًمتٗمّمٞمؾٓ سمد وم٢من يم٤من  ،وأُم٤م ُم٠ًمخ٦م ضب ُم٘مرات اًمتّمقي٧م وُمرايمز آىمؽماع

وجمرد وضمقد صٜمدو. ًمالىمؽماع سملم اعمًٚمٛملم  !--طمٞم٨م يٙمقن اًميب ذم هدٍف ُم٤ٌمٍح واضمتٜمٌقا ُم٤م اؿمتٌف
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 -وسم٤مرك اهلل ذم ضمٝم٤مديمؿ وؾمٕمٞمٙمؿ ،ضمٜمٌّٜم٤م اهلل وإي٤ميمؿ يمؾ ُمٙمروه ،وم٤مضمتٜمٌقه ٤مُم٤ٌمطًم  ٤مًمٞمس هدومً 

يمز آىمؽماعأُم٤م إن أردشمؿ اًمرأَي ُمـ ٟم٤مصٍح  ،إظمقا  وأطم٤ٌميب وٓ أن  ،: وم٢مٟمف ٓ يٚمزُمٙمؿ أن شميسمقا ُمرا

 -!وم٢مٟمف ذم قمٛمؾ اًمًٞم٤مؾم٦م واحلرب ًمٞمس سمذاك الدف اًمذي ُيْتَٕم٥م قمٚمٞمف ؛شمرؾمٚمقا ل٤م آؾمتِمٝم٤مديلم

طمٙمقُمتٝمؿ اًمٕمٛمٞمٚم٦م وأوًمٞم٤م هؿ ؾمٞم٘مٞمٛمقن آؾمتٗمت٤م  ُمٝمام يم٤من اًمثٛمـ وُمٝمام ضسمتؿ وم٢من إُمريٙم٤من و

وهق يقٌم ؾمٞمخّمّمقن ًمف ُمـ  ،وؾمٞمخرضمقن سم٤مًمٜمتٞمج٦م اًمتل يريدون ،وومّجرشمؿ وُمٝمام ىمتٚمتؿ ُمـ أوًمٞم٤مئٝمؿ

وم٠من شميسمقا أو ٓ شميسمقا ومٚمٞمس ذًمؽ سمذي  ؛ُمقالؿ وـم٤مىم٤مهتؿ يمؾ ر  ًمٙمل يٛمضىمقاهتؿ وشمٕمٌئتٝمؿ وأ

وهؿ ذم هذا اًمٞمقم طم٤مؿمدون  ،وًمٞمس جمرد شمٕمٙمػم قمرؾمٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اعم٘م٤مصد اعمٝمّٛم٦م ،ةوم٤مئدة يمٌػم

 -ًم٘مقاهتؿ حمٙمٛمقن ؾمٞمٓمراهتؿ ومال يٌُٕمد أن احلٙمٛم٦م شم٘متض دمٜمٌٝمؿ ذم هذه احل٤مل

 ،واُمتاليمف زُم٤مم اعم٤ٌمدرة ،اًمٗم٤مئدة طم٘م٤م واًمٜمج٤مح ومٕمال وصدىم٤م هق اؾمتٛمرار اجلٝم٤مد وازدي٤مد ىمقشمف

سمحًـ دقمقشمٙمؿ وُمٕم٤مُمٚمتٙمؿ وصدىمٙمؿ  ،وايمت٤ًمسمٙمؿ إي٤مهؿ ،طمتقاؤيمؿ لؿواًمٗمتح ذم ىمٚمقب اًمٜم٤مس وا

وأن شمٙمقٟمقا أهؾ  ،وىمقشمٙمؿ وؿمج٤مقمتٙمؿ وطمٙمٛمتٙمؿ وٟمّمحٙمؿ وؿمٗم٘متٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ وإطم٤ًمٟمٙمؿ إًمٞمٝمؿ

وأن شمٜمجحقا  [56]اح٤مئدة:  ژھ ھ ھ ھ ے ےژصد. قمٜمدهؿ وأهؾ أُم٤مٟم٦م ُمقصمقىملم حمٌقسملم 

ر ذم اجلٝم٤مد وضمٕمٚمف هق اخلٞم٤مر لؿذم شمٕمٌٞم٦م أهؾ اًمًٜم٦م واعمًٚمٛملم ُمـ وارئٝمؿ ذم ؾم٤مئ  ،ر اًمٌالد ًمالؾمتٛمرا

 -هذا هق اًمٜمج٤مح احل٘مٞم٘مل --واًمّمؼم قمٚمٞمف واعمّم٤مسمرة ومٞمف

ٟمٜم٤م ذم ـم٤مًم٤ٌمن ُمـ ىمٌُؾ ومٙمرة ضب ُمرايمز آىمؽماع وحم٤موًم٦م ختري٥م آٟمتخ٤مسم٤مت قمغم  ًم٘مد ضمّرب إظمقا

 :ي٘مقًمقن ومٞمف ٤مأهنؿ أصدروا سمٞم٤مٟمً وىمد ؾمٛمٕمٜم٤م سم٤مُٕمس  --اومٚمؿ شمٜمجح ورأوه٤م مل شم١مِت صمامرً  ؛احلٙمقُم٦م اًمٕمٛمٞمٚم٦م

سمؾ ٟمٜمٝمك قمٜمٝم٤م وٟمٜمّٗمر  ،ٓ ٟم٘مّره٤م وٓ ٟم٠مُمر ا٤م ،ٓ قمالىم٦م ًمٜم٤م ا٤م ،إهنؿ ًمـ ييسمقا ُمرايمز آٟمتخ٤مب هذه اعمرة

ّم اعمًٚمٛملم ،وٟمدقمق إمم ُم٘م٤مـمٕمتٝم٤م ،ُمٜمٝم٤م وأهؿ  ،وأُم٤م ضا٤م ومال ٟميب شمٗم٤مدي٤م ًم٘متؾ اعمدٟمٞملم ُمـ قمقا

إمم أن ي٠مذن  ،ىمٌؾ آٟمتخ٤مسم٤مت وُمٕمٝم٤م وسمٕمده٤م ،ري٘مٜم٤م اًمذي هق احلؼر : أنٜم٤م ُمًتٛمّرون ذم ضمٝم٤مدٟم٤م وـم

 -ىمّقاهؿ اهلل وٟمٍمهؿ ،هذا ُمٕمٜمك يمالُمٝمؿ وُمقىمٗمٝمؿ --اهلل سم٤مًمٗمتح وهق ظمػم اًمٗم٤منلم

 -واهلل هق وزّم اًمتقومٞمؼ ،وقمٛمٚمقا سمام رأوه اخلػم --إهنؿ اؾمتٗم٤مدوا ُمـ دمرسم٦م ؾم٤مسم٘م٦م

ٕن اًمٕمدّو طم٤مؿمد ُمًتٕمد ُمًتقومز سمٙمؾ ُم٤م  ؛ىمد ٓ يٜمجح  ند  ذم هذا اًمٞمقميم٠مهنؿ رأوا أن اًمدظمقل ذم

م اًمٜم٤مس وىمد يٙمثر  ،يٛمٚمؽ هذا اًمٞمقم ر اًمدظمقل ذم هذا اًمتحّدي إص٤مسم٦م ُمدٟمٞملم ُمـ قمقا وأن ُمـ أضا
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ُمع أن ُم٤م ىمرره إقمدا  ؾمٞمٜمٗمذوٟمف ذم اًمٖم٤مًم٥م وطمٙمؿ اًمٕم٤مدة وًمق يمثرت ومٞمٝمؿ اعص٤مسم٤مت ُمٝمام  ،ومٞمٗمًد

وأن اعمٝمؿ ذم إُمر هق آؾمتٛمرار ذم ضمٝم٤مدٟم٤م  ،همرة اًمٕمدّو وشمٗمّرىمفورأوا ادظم٤مر اًم٘مقة إمم طملم  ،سمٚمٖم٧م

 --وم٢مٟمف قمٛمؾ ُمٌٜم٤مه قمغم اًمّمؼم واعمّم٤مسمرة ،وُم٘م٤مرقمتٜم٤م ًمٕمدّوٟم٤م يمام ٟم٘مّدر ٟمحـ وذم اًمقىم٧م اًمذي ٟمخت٤مره

 واهلل أقمٚمؿ

ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن يٗمتح قمٚمٞمٙمؿ ويٜمّقر سمّم٤مئريمؿ وجيٕمٚمٙمؿ ُمٗم٤مشمٞمح ًمٚمخػم ُمٖم٤مًمٞمؼ ًمٚمنّم وأن جيٕمٚمٜم٤م 

 --إي٤ميمؿ هداة ُمٝمتديـو

 -مُملم --يٜمٍميمؿ قمغم أقمدا  اهلل اًمٙمٗمرة اعمالقملم أن وٟم٠ًمخف شمٕم٤ممم

 -وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد ومخف وصحٌف ،واحلٛمد هلل أوٓ ومظمرا 

 

 قمٓمٞم٦م اهلل :حمٌٙمؿ

 ـه٧624رضم٥م  2١إرسمٕم٤م  
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 أؾغٚا ئسٛأىُ فٟ اٌفٍٛحخ ۞

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

عظمقاهنؿ ذم اًمٗمٚمقضم٦م هذه  واضم٥م قمٚمٞمٜم٤م وقمغم اعمًٚمٛملم أن جيتٝمدوا ذم اًمدقم٤م  --ا  اًمٙمرامإظمق

يدقمق  ،يمؾ  ُمـ ُمٙم٤مٟمف ويمؾ  سم٘مٚمٌف وًم٤ًمٟمف ،ومٝمذا ُمـ أىمؾ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ ٟمٍمهؿ واعمج٤مهدة ُمٕمٝمؿ ؛إج٤مم

ج٤مم واًمٚمٞم٤مزم وٓ ؾمٞمام ذم هذه إ ،واهلل أيمرم ُم١ًمول وأرضمك ُم٠مُمقل ،وظمٞمٗم٦م ٤موشميقمً  ،ا وضمٝمرً  ا رسمف ه  

وًمٕمؾ سمٕمْمٜم٤م  [٧64]اًمٌ٘مرة:  ژى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئژاعم٤ٌمريم٤مت 

 وهق ؾمٌح٤مٟمف طمٞمل  ؾمّتػم يًتحٞمل أن يرومع ،واهلل  ٥ّم أن ُي٠ًمل ،أو ؾم٤مقم٦م إضم٤مسم٦م ،يّم٤مدف ًمٞمٚم٦م اًم٘مدر

ؾ ومٝمق راسمح قمغم يم ،وم٤مًمداقمل جم٤مب قمغم يمؾ طم٤مل سم٢مطمدى صقر اعضم٤مسم٦م ؛ا اًمٕمٌد إًمٞمف يديف ومػمّدمه٤م صٗمرً 

ٟمٜم٤م ،وًمٞمٗمّقض أُمره إمم ُمقٓه ،ومٚمٞمتقيمؾ قمغم اهلل ،طم٤مل  ،ويٜمٌٖمل أن ٟمتقاص سم٤مًمدقم٤م  هذه إج٤مم عظمقا

وًمق أن اعمًٚمٛملم أظمٚمّمقا  ،وشمذيمر أهٚمٜم٤م وٟم٤ًم ٟم٤م وأـمٗم٤مًمٜم٤م ووٕمٗم٤م ٟم٤م وأئٛم٦م اعم٤ًمضمد سمذًمؽ وٟمحّروٝمؿ

جٜم٤م قمجًٌ  ؾمالح قمٔمٞمؿ أقمٓم٤مٟم٤م اهلل إي٤مه  إٟمف واهلل ،ه٤م يّمٜمع اًمدقم٤م  ٤موصدىمقا ذم اًمدقم٤م  ذم هذه اًمٚمٞم٤مزم ًمرأ

 -ومٚمف احلٛمد واعمٜم٦م ،وطمرُمف أقمدا ٟم٤م

وًمٜمجتٝمد سم٤مرك  ،وادقمق سمٛمثٚمف وسمخػم ُمٜمف ،وم٠مُّمٜمقا يرمحٙمؿ اهلل --وهذا دقم٤م  ظمرج ُمـ ىمٚم٥م أخ ًمٙمؿ

 اهلل ومٞمٜم٤م وومٞمٙمؿ:

ًمؽ إؾمام   --وإًمٞمؽ ُيرضَمع إُمر يمٚمف ،وسمٞمدك اخلػُم يمٚمف ،وًمؽ اعمٚمُؽ يمٚمف ،مهللا ًمؽ احلٛمُد يمٚمف

 -ؾمٌح٤مٟمؽ وسمحٛمدك ٓ ٟمحيص صمٜم٤مً  قمٚمٞمؽ أن٧م يمام أثٜمٞم٧َم قمغم ٟمٗمًؽ ،احلًٜمك واًمّمٗم٤مت اًمٕمغم

مهللا صؾ  وؾمّٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌدك وٟمٌّٞمؽ ورؾمقًمؽ حمٛمٍد وقمغم مخف وصحٌف وُمـ اهتدى اديف إمم 

 -يقم اًمديـ

شمقيمٚمٜم٤م  ،ؽٟمقاصٞمٜم٤م اًمٙم٤مذسم٦م اخل٤مـمئ٦م سملم يدي ،مهللا ٟمحـ قمٌٞمدك اًمْمٕمٗم٤م  احل٘مرا  واًمٗم٘مرا  إًمٞمؽ

 --رهم٦ًٌم وره٦ًٌم إًمٞمؽ ،قمٚمٞمؽ ووضّمٝمٜم٤م وضمقهٜم٤م إًمٞمؽ وأؾمٚمٛمٜم٤م أنٗمًٜم٤م إًمٞمؽ وومقوٜم٤م أُمقرٟم٤م إًمٞمؽ

 --وهذه اًمٚمٞم٤مزم اًمٕمنم ،مهللا سمام قمّٔمٛم٧م هذا اًمِمٝمر

ٟمٜم٤م ذم  ـّ قمغم إظمقا مهللا إهنؿ قمٌٞمدك جي٤مهدون  ،وؾم٤مئر اًمٕمرا. سم٤مًمٜمٍم اعمٌلم شاًمٗمٚمقضم٦م»ٟم٠ًمخؽ أن مت

 --وأن٧م ظمػم اًمٜم٤مسيـ ،أن٧م وًمّٞمٜم٤م ووًمٞمٝمؿ ، إهنؿ ٓ ٟم٤مس لؿ ؾمقاكمهللا ،ذم ؾمٌٞمٚمؽ وقمغم ديٜمؽ

 --٤مُمٌٞمٜمً  ٤مواومتح لؿ ومتحً  ،ا قمزيزً  ا اٟمٍمهؿ ٟمًٍم 

َذن سم٤مًمٜمٍم اعمٌلم ًمٕم٤ٌمدك اعم١مُمٜملم ذم ٠ممهللا وم ،ر  ذم ُمٚمٙمؽ إٓ سم٢مذٟمؽ مهللا إٟمف ٓ ي٘مع
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ي٤م َُمـ ٓ يٕمٚمُؿ قمدَد ضمٜمقدك إٓ  ،رضمهللا أُمّدهؿ سمجٜمدك ي٤م َُمـ ًمؽ ضمٜمقد اًمًاموات وإ ،شاًمٗمٚمقضم٦م»

 -أن٧م

ٌة وم٤ميمًٝمؿ ي٤م رب اًمٕم٤معملم ،طمٗم٤مٌة وم٤ممحٚمٝمؿ ،ضمٞم٤مٌع وم٠مـمٕمٛمٝمؿ ،مهللا إهنؿ قم٤مًم٦ٌم وم٠مهمٜمٝمؿ مهللا  ،قمرا

مهللا ؾمدد رُمٞمٝمؿ ذم ٟمحقر أقمدائؽ  ،اؾم٘مٝمؿ وايمٗمٝمؿ وموهؿ ي٤م ذا اجلالل واعيمراموأـمٕمٛمٝمؿ 

٧ٌّم أىمداُمٝم ا مهللا أومرغ قمٚمٞمٝمؿ صؼمً  ،وأقمدائٝمؿ  -ؿ وارسمط قمغم ىمٚمقاؿوصم

مهللا اؾمؽم  ،ومّرج يمراؿ ،وأزل مهٝمؿ ،ومٟمس وطمِمتٝمؿ ،مهللا أنزل قمٚمٞمٝمؿ اًمًٙمٞمٜم٦م وهمِّمٝمؿ اًمرمح٦م

 -وأقمِؿ أقملم أقمدائؽ قمٜمٝمؿ ،ومُمـ روقم٤مهتؿ ،قمقاراهتؿ

مهللا قم٤مُمٚمٜم٤م  ،وٓ شم١ماظمذٟم٤م سمام ومٕمؾ اًمًٗمٝم٤م  ُمٜم٤م ،مهللا ٓ شم١ماظمذٟم٤م سمًٗمٝمٜم٤م وفمٚمٛمٜم٤م وضمٝمٚمٜم٤م وهمٗمٚمتٜم٤م

 -وٓ شمٙمٚمٜم٤م إمم أنٗمًٜم٤م ـمروم٦م قملم ،وٓ شمٕم٤مُمٚمٜم٤م سمام ٟمحـ أهٚمف ومٜمٝمٚمؽ ،أهٚمف ي٤م ُمٜم٤ّمن ي٤م قمٗمّق ي٤م يمريؿسمام أن٧م 

وأن٧م رب  ،مهللا هذه أُمريٙم٤م ىمد ضم٤م ت سمحّده٤م وطمديده٤م ن٤مّدك ون٤مرُب ديٜمؽ وأوًمٞم٤م ك

اضمٕمؾ مهللا  ،مهللا اضمٕمؾ يمٞمدهؿ ذم شمْمٚمٞمؾ ،مهللا زًمزلؿ ودُّمرهؿ ،ٟمقايص اخلٚمِؼ سمٞمدك ،اًمٕم٤معملم

واضمٕمؾ سم٠مؾمٝمؿ  ،مهللا اىمذف اًمرقم٥َم ذم ىمٚمقاؿ ،ؿمّت٧م ؿمٛمٚمٝمؿ ،مهللا ومر. وٕمٝمؿ ،يمٞمدهؿ ذم ٟمحقرهؿ

 -مهللا ايمٗمٜم٤مهؿ سمام ؿمئ٧م ويمٞمػ ؿمئ٧م ي٤م يمٌػم ي٤م ُمتٕم٤مل ،واؿمٖمٚمٝمؿ سم٠منٗمًٝمؿ ي٤م ىمقي ي٤م ُمتلم ،اسمٞمٜمٝمؿ ؿمديدً 

واٟمٍم قم٤ٌمدك  اهزم أُمريٙم٤م وَُمـ وآه٤م ،مهللا ُمٜمزل اًمٙمت٤مب وجمري اًمًح٤مب وه٤مزم إطمزاب

مهللا إٟمف إن شمٜمتٍم أُمريٙم٤م ذم هذه احلرب  ،مهللا إهنؿ ٓ يٕمجزوٟمؽ ي٤م ىمقّي ي٤م قمزيز ،اعم١مُمٜملم قمٚمٞمٝمؿ

مهللا إٟمؽ إن شمدع أهؾ اًمّمٚمٞم٥م يٜمتٍمون ذم هذه اعمٕمريم٦م يٗمًدوا ذم  ،شمٙمـ ومتٜم٦م ذم إرض ووم٤ًمد يمٌػم

إن هل إٓ ومتٜمتؽ شمْمّؾ ا٤م  ،وطمدك مهللا ًمق ؿمئ٧م أهٚمٙمتٜم٤م ُمـ ىمٌؾ وًمؽ احلٛمد ،قمٔمٞمام اإرض إوم٤ًمدً 

مهللا ٓ دمٕمٚمٜم٤م ومتٜم٦ًم ًمٚم٘مقم  ،أن٧م وًمّٞمٜم٤م وم٤مهمٗمر ًمٜم٤م وارمحٜم٤م وأن٧م ظمػم اًمٖم٤مومريـ ،ُمـ شمِم٤م  وهتدي ُمـ شمِم٤م 

 --اًمٔم٤معملم وٟمّجٜم٤م سمرمحتؽ ُمـ اًم٘مقم اًمٙم٤مومريـ

ٟمٜم٤م قمغم اًمٜم٤مس أن٧م رب اعمًتْمٕمٗملم وأن٧م رسمٜم٤م مم ُمـ إ ،مهللا إًمٞمؽ ٟمِمٙمق وٕمٗمٜم٤م وىمٚم٦م طمٞمٚمتٜم٤م وهقا

همػم أن  ،إن مل يٙمـ سمؽ ؾمخٌط قمٚمٞمٜم٤م ومال ٟم٤ٌممم ،إمم سمٕمٞمد يتجّٝمٛمٜم٤م أو إمم وٕمٞمػ ُمّٚمٙمتف أُمرٟم٤م --شمٙمٚمٜم٤م

 -قم٤مومٞمتؽ أوؾمع ًمٜم٤م

مهللا إٟم٤م ٟمٓمٛمع ذم ٟمٍمك  ،مهللا إٟم٤م ٟمٓمٛمع ذم ٟمٍمك وقم٤مومٞمتؽ ،مهللا إٟم٤م ٟمٓمٛمع ذم ٟمٍمك وقم٤مومٞمتؽ

 -وقم٤مومٞمتؽ

 اٟمٍم ديٜمؽ ويمت٤مسمؽ وؾمٜم٦َم ٟمٌّٞمؽ وقم٤ٌمدك مهللا ،مهللا إن اًمٜمٍم ُمـ قمٜمدك وطمدك ٓ ذيؽ ًمؽ

 -اعم١مُمٜملم



1391  

  

 -مهللا ٟمٍمك اًمذي وقمدت ،مهللا ٟمٍمك اًمذي وقمدت ،مهللا ٟمٍمك اًمذي وقمدت

ٓ  ،وًمؽ احلٛمد قمدد ُم٤م ؿمئ٧م ُمـ ر  سمٕمد ،مهللا ًمؽ احلٛمد طمتك شمرى وًمؽ احلٛمد إذا روٞم٧م

مهللا ارطمؿ ىمتالٟم٤م ذم  ،٘م٤م وشمٗمّردت وطمدك سم٤مًمٌ ،ىمْمٞم٧َم قمغم ظمٚم٘مؽ سم٤مًمٗمٜم٤م  ،طمقل وٓ ىمقة إٓ سمؽ

مهللا وَُمـ أظّمرَت  ،وارومع درضمتٝمؿ ذم اعمٝمديلم ،واىمٌٚمٝمؿ قمٜمدك ذم اًمِمٝمدا  ،اًمٗمٚمقضم٦م وذم يمؾ ُمٙم٤من

ٌّتف قمغم اعيامن واًمٞم٘ملم ذم همػم ضا   ،واضمٕمٚمف ُمـ قم٤ٌمدك اًمِم٤ميمريـ اعمٜمّمقريـ ،أضمٚمف ُمٜم٤م وُمٜمٝمؿ ومث

 --ُمّية وٓ ومتٜم٦م ُمْمٚم٦م

 مُملم --مُملم --مُملم

ًٓ واحلٛمد هلل  --٤موسم٤مـمٜمً  ا وفم٤مهرً  ،ا ومظمرً   رب اًمٕم٤معملم أو

 -وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد ومخف واًمت٤مسمٕملم لؿ سم٢مطم٤ًمن إمم يقم اًمديـ
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 ٘ض٠زٟ ٌٍفٍٛحخ اٌغغاء ،ِمنٛػخ ؽغ١غح --أٔذ ٌألح١بي ِضعصٌخ ۞

ـٍ طملم قمروم٧م   --  ًم٧ًُم ُمـ ومرؾم٤مٟمفأشمريم٧م اًمِمٕمر ُمـ زُم

ـْ أطمٞم٤مٟمً   --ٟم٤ًمن أطمداث ي٠مبك اًمِمٕمر ومٞمٝم٤م إٓ أن يِم٤مرك سم٘مدر اًمقؾمعسم٤مع ٤م مترُّ وًمٙم

ومًجٚمتٝم٤م  شاًمٗمٚمقضم٦م» بٓم٤مل هٜم٤مك ذماًمٕمٛمٚمٞم٤مت وصٛمقد إ بٞم٤مت هجٛم٧ْم ىمٌؾ أج٤مم ُمع شمّم٤مقمدأوهذه  

ويمٚمٛم٦ًم ـمٞم٦ًٌم إن ؿم٤م   ،حريضؾمٝم٤مُم٤م ذم اًمتإو ،صمؿ أطم٧ٌٌم أن أوٕمٝم٤م هٜم٤م ُمِم٤مريم٦م ذم اًمتِمجٞمع ،ذم طمٞمٜمٝم٤م

 -- ؾم٤مقمتٜم٤م هذهذا ُمـ سمٕمض ُم٤م ٟمٛمٚمؽ ذموه ،اهلل

 -مُملم --ٟم٠ًمل اهلل أن يٛمـ قمٚمٞمٜم٤م سمٜمٕمٛم٦م اجلٝم٤مد ويٙمرُمٜم٤م سم٤مًمِمٝم٤مدة ذم ؾمٌٞمٚمف
 

ُٟمااااااااااااااااااِؽ اًمَٖمَٚماااااااااااااااااا٥ُم اعمُاااااااااااااااااا١مّزر وإ  يمٞمااااااااااااااااااادْ قمٜمقا

  
 رٌ. يمٝماااااااااااااالِل قمٞمااااااااااااادْ اوؾُماااااااااااااامِك ومااااااااااااا٠مٌل ُمِمااااااااااااا

  

 وسمٜمااااااااااااقِك: صااااااااااااٜمديٌد ًمااااااااااااف ذم اعمجااااااااااااِد أصااااااااااااٌؾ 

  
اااااااااااااااااا٤م وذم إظماااااااااااااااااارى ؿمااااااااااااااااااٝمٞمد  صم٤مسماااااااااااااااااا٧ٌم طمٞم 

  

 يااااااااااااااااااااااااااااااااا٤م ىمٚمٕمااااااااااااااااااااااااااااااااا٦ًم ًمٚمًاااااااااااااااااااااااااااااااااٜم٦ِم اًمٖماااااااااااااااااااااااااااااااااّرا 

  
 وًمٚماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااذيمر اعمجٞماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد صم٤مسمتااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا٦مً 

  

 قمّٚمْٛمتِٜماااااااااااااااااااا٤م سمجٝماااااااااااااااااااا٤مدِك اعمٞمٛمااااااااااااااااااااقِن ُمٕمٜمااااااااااااااااااااك

  
 اًمٕماااااااااااااااااااّز واًمٌااااااااااااااااااا٠مِس وقمّريااااااااااااااااااا٧ِم اًم٘مٕماااااااااااااااااااقد

  

ُمااااااااااااااااااااااااا٦ِم طمااااااااااااااااااااااااالم  وأذىمتِٜمااااااااااااااااااااااااا٤م ـمٕماااااااااااااااااااااااااَؿ اًمٙمرا

  
 ٟم٤مطماااااااااااااااااااااااااااااا٧ْم ذم ؾماااااااااااااااااااااااااااااااقاقمدٟم٤م اًم٘مٞماااااااااااااااااااااااااااااااقد

  

اااااااااااااااااااااااِؾ أناااااااااااااااااااااااا٧ِم اوَمٚمُّقضمااااااااااااااااااااااا٦َم اًمِماااااااااااااااااااااااا  رِف اعم١مصم 

  
 ِر ٟمِمااااااااااااااااٞمدْ اًمألضمٞماااااااااااااااا٤مِل ُمدرؾماااااااااااااااا٦ٌم وًمٚمٜمّماااااااااااااااا

  

 

 قمٓمٞم٦م اهلل

 [٧625صٗمر  26]
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 --!ُِجِضػْٛ ۞

  اًمرمحـ اًمرطمٞمؿسمًؿ اهلل

 --!اعسمداع يمٚمٛم٦م ؾم٤مطمرة ذم صم٘م٤موم٤مت اعمٕم٤مسيـ 

 ،ومٝمذا ؿم٤مقمر ُمٌدعٌ  --قن اعمتٗمقىمقن اعمرُمقىمقن سم٤مٕبّم٤مروهؿ اعمقهقسم ،شاعمٌدقمقن» :وأهٚمٝم٤م ي٘م٤مل لؿ

ـٌ  ،وهذا ٓقم٥ٌم  ،وهذا ُمٓمرٌب  ،وهذا ٟمّح٤مٌت  ،وهذا ىم٤مّص  ،وهذا روائّل  ،وهذا يم٤مشم٥م وهذه  ،وهذا ُم٤مضِم

يمٚمٝمؿ ُمٌدقمقن يٕمِم٘مقن اجلامل وي٘مدُمقن ًمإلٟم٤ًمٟمٞم٦م اجلديد  --وامم مظمر ُم٤م هٜم٤مًمؽ --ٝم٤مه٤مشمٙم٦ُم قمرِض أهٚم

 !يمذا !واعمٗمٞمد

 اًمدٟمٞم٤م قمٚمقم ُمـ ص٤مًمح وقمٛمؾٍ  ٟم٤مومع قمٚمؿٍ  ذم ُمٌدقمقن قمٜمدهؿ يقضمد ,ًمإلٟمّم٤مف,طمٞم٤مٟم٤م أجْم٤م أو

 -وُمقاـم٠مةومٗمل ُمٕمٜم٤مه٤م إو٤مل  ،ُمقًّمدا اذا آؾمتٕمامل ٤مغم يمؾ طم٤مل هل قمٜمدٟم٤م ُمع يمقهن٤م ًمٗمٔمً وقم --وأظمرة

شم٘مّدُمف خمٚمقىم٦م متّثؾ  شُمٌدقمقن»  ٛمؾ هذا آؾمؿسمرٟم٤مجم٤م  شفمٌل أبق»ىمٌؾ ُمدة أتٞمح زم أن أرى ذم شمٚمٗم٤مز 

 -ٟم٤ًمل اهلل اًمًؽم واًمٕم٤مومٞم٦م --ذم صم٘م٤موم٦م اعمٕم٤مسيـ شاعسمداع»أصد. متثٞمؾ 

 -شحمٛمد ؾمٚمٞمؿ اًمٕمقا » :يم٤من هـ رأج٧م ُمٜمٝمؿ ،شمًتْمٞمػ اعمٌدقم٦م ذم اًمؼمٟم٤مُم٩م ُمٌدقملم ون٤مورهؿ

٤مشمف وإٟمج٤مزاشمف وومٚمًٗم٤مشمف نّدث قمـ إسمداقم ،وًمٞمس همري٤ٌم قمٚمٞمٜم٤م ،ٟمحـ ٟمٕمرومف شٛمد ؾمٚمٞمؿ اًمٕمقا حم»

ُمـ أومٙم٤مر سم٤مًمٞم٦م يٚمقيمٝم٤م اًمرضمُؾ  ٤موُُمَْمٖمً  ،ويمؾ ُم٤م رأجٜم٤مه أؿمٞم٤م  ُمٙمررة !اوٓ ضمديدً  !٤مومٚمؿ ٟمَر إسمداقمً  ؛اًمٌديٕم٦م

 !صمؿ يٛمّجٝم٤م أُم٤مم اًمٜم٤مس

ه  ؛جيد ذم فمٜمل ُمث٤مٓ أومْمؾ ُمٜمف وًمق أنف اؾمتٖم٤مث سمٜم٤م ًمذيمرٟم٤م ًمف ُمث٤مٓ ضمٞمدا عسمداقمف ًمـ  هق وًمٞمس,ومتقا

 ضمٞمش ذم ,زقمٛمقا ,وو٤مقم٦م مظمريـ ُمـ اعمٌدقملم ًمٚمجٜمدي اعمًٚمؿ  شاًم٘مرو٤موي»ُمع  ,ىًمٚمٗمتق سم٠مهؾ

 --!ووٓئف ُٕمريٙم٤م واٟمتامئف وـمٜمٞمتف ذم ُيَِمؽ   ٓ طمتك أومٖم٤مٟمًت٤من ذم اعمًٚمٛملم ي٘متؾ أن ًمف جيقز أنف أُمريٙم٤م

وجي٤مذا٤م أـمراف  ،شمٜم٤مىمض وهق جي٤مًمس شمٚمؽ ال٤مشمٙم٦م قمرَض أهٚمٝم٤ممل يِمٕمر سم٠مي  شاًمٕمقا »هذا اعمٌدع 

 --!احلدي٨م اًمٕمذب أُم٤مم اًمٕم٤ممل سمٙمؾ ـمٛم٠منٞمٜم٦م وارشمٞم٤مح واٟمنماح

 -ذم صم٘م٤مومتٜم٤م اعمٕم٤مسة شاعمٌدقملم»إٓ ُمث٤مٓ ُمتقاوٕم٤م عمـ يًٛمقهنؿ  شاًمٕمقا »ذم احل٘مٞم٘م٦م ًمٞمس 

ُـّ ًمف أنف ُمٌدع ُُمْٗمٚمِؼ شاًمٕمقا »ئمـ   --شمًتٓمٕمف إوائُؾ وأنف مٍت سمام مل  ،أو ُئَم

وأن اًمتٗمّق. احل٘مٞم٘مل هق  ،وًمق ىمرأ اًم٘مرمن يمام أُمر اهلُل ًمٕمٚمِؿ أن اعسمداع احل٘مٞم٘مل هق اًمٕمٌقدي٦م هلل شمٕم٤ممم

 -ن٘مٞمؼ اًمتقطمٞمد اًمذي هق طمؼ اهلل قمغم اًمٕمٌٞمد

واًمٕم٤موون ُمثٚمف ُمـ ُمث٘مٗمٞمٜم٤م ًمٕمٚمٛمقا أن اعسمداع احل٘مٞم٘مل هق ـم٤مقم٦م اهلل شمٕم٤ممم واشمٕم٤مُب  شقا اًمٕم  »ًمق ومِ٘مف 
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ـمف اعمًت٘مٞمؿ واًمتزام ذيٕمتف واشم٤ٌمع ٟمٌٞمف   -اًمٜمٗمس ذم ـمٚم٥م رو٤مه ؾمٌح٤مٟمف سم٤مًمًػم قمغم سا

شمف  شاًمٕمقا »وًمق صد.  ُمع ٟمٗمًف ًمٕمٚمؿ أن اعمٌدع احل٘مٞم٘مل هق اعم١مُمـ اًمت٘مّل اًمقرُع اعمتحرر ُمـ ؿمٝمقا

اًمّم٤مسمر  ،اًمٗمتـواعمٝم٤مضمر ح٤م هنك اهلل قمٜمف اًمٗم٤مرُّ سمديٜمف ُمـ  ،اعمج٤مهد ًمٜمٗمًف ذم ؾمٌٞمؾ اهلل ،وُمـ أِه هقاه

 -قمغم اًمتٙم٤مًمٞمػ اًمرسم٤مٟمٞم٦م اعم١مصمر ُم٤م قمٜمد اهلل اًم٘م٤مئؿ اًمّم٤مئؿ اًم٘م٤مٟم٧م اًمذايمر اهلل يمثػما 

 ٛمٚمقن  ،ج٤مهدون ذم ؾم٤مطم٤مت اًمقهمكًم٘م٤مل إن اعمٌدقملم قمغم احل٘مٞم٘م٦م هؿ أوئلؽ اعم شاًمٕمقا »ًمق صد. 

ٟم٤م و ٌتٖمقنيرواطمٝمؿ قمغم أيمٗمٝمؿ أ  --اهلل ورؾمقًمف ٜمٍمونيومْمال ُمـ اهلل وروقا

اًم٘م٤مئٛمقن سم٠مُمر اهلل  ،إرو٤م  عمٕمٌقدهؿ  ,ُمع إىمداُمٝم٤م وإُمٙم٤مهن٤م,عمٗم٤مرىمقن ًمٚمِمٝمقات أوئلؽ ا

 -!اعمتحّدون ًمٚمٔمٚمؿ واًمٔم٤معملم ،اًمّم٤مدقمقن سم٤محلؼ ذم وضمف اًم٤ٌمـمؾ ،اجل٤ًمم تٙم٤مًمٞمػاعمتحّٛمٚمقن ًمٚم

وأُمث٤مًمف  شاًمٕمقا »ومرسمام ىمرأه٤م  ،اًمذيـ يّمٜمٕمقن إجم٤مد ويٙمتٌقن اًمّمٗمح٤مت اعمْمٞمئ٦م ذم اًمت٤مريخ أوئلؽ

 -ژ﮵ ﮶ژ: ووٕمقا ذم ؾمٞم٤م. اعم٘م٤مرٟم٦م ُمع همػمهؿاًمذيـ ىم٤مل اهلل قمٜمٝمؿ طملم  أوئلؽ --طملم سمٕمد

 --وٓ ي٤ًموي ؿمٞمئ٤م ذم ُمٞمزاهنؿ ،٤مًمٞمس ُمٌدقمً  شاًمٕمقا »احمٛمد قمٛمر ُمثال قمٜمد ُمث٘مٗمٞمٜم٤م اعمٕم٤مسيـ يم اعمال

ره٤م سمؾ واهلل ُم٤م أوٞمؼ هذه اًمٙمٚمٛم٦م وُم٤م أصٖم --ًمٙمٜمف قمٜمد اعم١مُمٜملم وذم ُمٞمزاهنؿ ُمث٤مل اعمٌدع احل٘مٞم٘مل

  -وأطم٘مره٤م طملم ن٤مول أن شمّمػ رضمال يم٤مُمال يم٤معمال حمٛمد قمٛمر

 -إهن٤م شمتْم٤م ل وشمّمٖمر ذم ضمٜمٌف --!هللا ي٤م

 -اًمٚمٗمظ اًم٘مزم ذم ضمٜم٥م اًمٕمٛمال. اًمٕمٔمٞمؿ إهن٤م

 -اًمٜمًخ٦م اعمزورة اعم٘مّٚمدة سمجٜم٥م اًمٕمالُم٦م إصٚمٞم٦م اعمًجٚم٦م هن٤مإ

 --!طمّ٘م٤م ر  شم٤مومف ٓ يرىمك ٕن يّمػ اًمٙم٤ٌمر إهن٤م

 -٤موُمٌدٌع طم٘مً  ،ال. ٟمحًٌف يمذًمؽقمٛمر رضمٌؾ قمٛم حمٛمد

ومٜمٔمر إًمٞمٝم٤م سمٕم٘مٚمف اًمذيمّل وىمٚمٌف  --وؿمٝمرة ،وُم٤مٌل  ،وضم٤مه ،: ُُمْٚمٌؽ ٌٚم٦ًم سمزظمرومٝم٤م شمتدًّمؾ ًمفاًمدٟمٞم٤م ُم٘م ضم٤م شمف

 أظمرة وٟمداُم٦م اًمدٟمٞم٤م سمخزي ُم٘مروٟم٦م ،ُمٜمّٖمّم٦م ذًمؽ ُمع وهل ،وم٤مٟمٞم٦م زائٚم٦م ومرمه٤م ,يمذًمؽ ٟمحًٌف,اًمزيمّل 

إمم طمٞم٨م رى ُمقٓه خمت٤مرا ُم٤م  ٘مفف ووـمئٝم٤م وؾم٤مر ذم ـمريؿ داؾمٝم٤م سم٘مدُمصم سمرضمٚمف ومريمٚمٝم٤م ،اهلل وقمذاب

  --قمٜمده

ٟمف ُمـ يمؾ قم٤ممِلٍ وقم٤مُِمٍؾ ُمٓمٞمع هلل خمت٤مٍر ُم٤م قمٜمده وىمؾ --هق اعسمداع هذا  -ُمثٚمف ذم إظمقا

ٟمٜم٤م ُمـ ًمٞمٌٞم٤م هـ يم٤مٟمقا ذم أومٖم٤مٟمًت٤من أقمرف اه٤م اًمّمٚمٞم٥م وؾم٘مٓم٧م طمٙمقُم٦م زسمٕمد أن هم ،ؿم٤ٌمسم٤م ُمـ إظمقا

دوا ذم اًمٌٚمدانـم٤مًم٤ٌمن وىمٕم٧م لؿ اعمحٜم٦ُم يمٙمثػم ٟمٜم٤م وُذّ شمٜم٤مدهيؿ  شاسمـ اًم٘مذاذم»اًمٞمقم ُم١مؾم٦ًم  --يـ ُمـ إظمقا

( وهؿ ُمع ذًمؽ راومْمقن !!)ٚمدهؿ وقمٚمٞمٝمؿ إُم٤من ولؿ اعيمرامإمم طمّد اًمتقؾّمؾ إًمٞمٝمؿ أن يرضمٕمقا إمم سم
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 ومٛمٜمٝمؿ --[11]يقؾمػ:  ژژ ژ ڑ ڑ ک ک ککژ :أن يٕمٓمقا اًمدٟمّٞم٦م ذم ديٜمٝمؿ وًم٤ًمن طم٤ملؿ ي٘مقل

ومٝمق  ،ُمٜمٝمؿ ُمـ ختّٓمٗمتف أجدي احلث٤مًم٦م ُمـ سمٜمل ضمٚمدشمٜم٤م ومًّٚمٛمتف ًمٚمّمٚمٞم٥م --ُمٜمٝمؿ ُمـ يٜمتٔمرو ،ُمـ ىم٣م ٟمحٌف

ًمٞمٝمؿ إمم أن  ،ىمٗم٤مصيٚمٌس اًمؼمشم٘م٤مزم ذم إ وُمٜمٝمؿ ُمـ وضمد فمٝمر ؾم٤مسمٍح ومٝمق ي٘م٤مرع أهؾ اًمّمٚمٞم٥م وُمقا

 -!وُمٜمٝمؿ دون ذًمؽ ، ٙمؿ اهلل

 !ُمٌدقمقن وٓ ُمثٜمقي٦م ه١مٓ 

 -وسمٛمثٚمٝمؿ ومٗم٤مظمر وإٓ ومدعْ  ،وشمٌّذ إُمؿوشمرىمك  ،ه١مٓ  اعمٌدقملم نٞم٤م إُمؿ سمٛمثؾ
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 --!فغػْٛ ٠ىفغ ِٛصٝ ۞

ۓ﮲ ھ ھ ھ ے ے ۓھہ ہ ہۀ ہ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀژ

سم٥ًٌم  ،ف ىمقُمف ويّمّدوا قمـ دقمقشمفسمَ أن يٙمذ   ظمٌم  ،ژ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺

 ،أن يٕمّْمده سم٠مظمٞمف اًمذي هق أومّمح ُمٜمف ,٤مإؿمٗم٤مىم٤م قمغم ىمقُمف وطمرًص ,وم٠ًمل رسّمف  ؛ىمّمقر ومٞمف أو شم٘مّمػم ُمٜمف

ُمـ أهؾ اًمٌالد  ،ضمؾ ُمـ ىمقم ومرقمقنروهق ىمتٚمف ًمٚم٘مٌٓمل ) ،]اًمِمٕمرا [ ژ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ژ

     ژ ،إصٚمٞملم( هق اًمذي ويمزه ُمقؾمك وم٘م٣م قمٚمٞمف اعمذيمقر ذم ؾمقرة اًم٘مّمص

أومرَد ًمٗمظ اًمرؾمقل ُمع أهنام اصمٜم٤من ٕن  ؛ژ       ڭ   

ويم٤من ومرقمقن  ژڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆژ ،طمٙماًم رؾم٤مًمتٝمام واطمدة وُمرؾمٚمٝمام واطمد ومٝمام رؾمقل واطمد 

ئٞمؾ ويًتْمٕمٗمٝمؿ وي٘مٝمرهؿ وهيٞمٜمٝمؿ ويًتخدُمٝمؿ ذم أظمس إقمامل ۆ ۈ ۈ ٴۇ ژ ،يًتٕمٌد سمٜمل إها

يمام سمٞمٜمف ذم ؾمقرة  ٤موم٘مد رسّم٤مه اهلل ذم سمٞم٧م ومرقمقن ًمٞمٙمقن لؿ قمدّوا وطمَزٟمً  ژۋ جئ حئ مئ ىئ يئ جب

 !شأُمػم»يم٤مسمٜمف رضمؾ ُمـ اًمٕم٤مئٚم٦م اح٤مًمٙم٦م و ويم٤من ًمٗمرقمقن شاًم٘مّمص»

: ي٘مقل ًمف ؛ومرقمقن يٙمّٗمر ُمقؾمك --ؾمٌح٤من اهللژخب مب ىب يب جت حت خت حبژ

ويرُمقهنؿ سمٙمؾ  ،: يٙمّٗمرون أوًمٞم٤م  اهلل واًمدقم٤مة إًمٞمف شمٕم٤ممموهٙمذا ومراقمٜم٦م اًمٞمقم ،شأن٧م ُمـ اًمٙم٤مومريـ»

 --وهؿ ذم احل٘مٞم٘م٦م اًمٙم٤مومرون ،ُمقسم٘م٦م

يـ اًمٙمٗمَر هذا قمغم ىمقل ُمـ ومّن ُمـ اعمٗمّن  ؟!أخؿ شمًٛمٕمقا سمقش يٙمّٗمر أؾم٤مُم٦م سمـ ٓدن واًمزرىم٤موي

 -وُمٜمٝمؿ ُمـ ومّنه٤م سمٙمٗمر اًمٜمٕمٛم٦م: يٕمٜمل يمٗمرت ٟمٕمٛمتٜم٤م قمٚمٞمؽ سمؽمسمٞمتٜم٤م إي٤مك ،سم٤مًمٙمٗمر اعم٘م٤مسمؾ ًمإلؾمالم

ي٘مقل: إٟمٜمل ومٕمٚم٧م شمٚمؽ اًمٗمٕمٚم٦م ذم زُمـ والزم وهمٗمٚمتل قمـ هدى  ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ

ـّ اهلل قمكّم اذا اًمٕمٚمؿ والدى وهذه اًمٜمٌقة واًمرؾم٤مًم٦م ،اهلل ٕمٚمتٝم٤م ظمٓم٠م ٓ قمـ أ  وم ومْماًل  ،أي ىمٌؾ أن يٛم

ومل يٛمٜمع ذًمؽ ُمـ أن خيت٤مر  اهلل  ،٤مومال يٛمٜمع ذًمؽ يمٚمف ُمـ أن أيمقن ص٤محلً  --واؾمتٖمٗمرت اهلل ُمٜمٝم٤م اشمٕمّٛمدً 

 ؟!شمٕم٤ممم رؾمقٓ إًمٞمٙمؿ ومٚمامذا نتّجقن قمكّم سمذٟم٥م ؾم٤مسمؼ هذا وصٗمف وهذه فمروومف

ٜمٝمؿ شُمَٕمدُّ أظمٓم٤مً   تّجقن قمغم اًمدقم٤مة إمم اهلل وقمغم اعمج٤مهديـ سم٠مؿمٞم٤م  صدرت ُم :وهٙمذا ومراقمٜم٦م اًمٞمقم

ورسمام يم٤من وىمققمٝم٤م قمغم ؾمٌٞمٍؾ هؿ همػم ُم١ماظمذيـ ومٞمف أو ٟمحق  ،ورسمام وىمٕم٧م ُمٜمٝمؿ ذم زُمـ ُم٣م وشم٤مسمقا ُمٜمٝم٤م

 -وشمراهؿ يٌحثقن قمـ صمٖمرة وهمٚمٓم٦م يِمّقهقن ا٤م ؾمػمة اًمداقمل إمم اهلل واعمج٤مهد ،ذًمؽ
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ٟمٕمؿ ومّر ٟمٌل اهلل ُمقؾمك ُمـ ومرقمقن  ؛ژپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿژ

ره هذا أنٌٞم٤مُ  مظمرون وص٤محلقن أوًمٞم٤م  هلل وشمريمقا  ا وومّر ٟمحقً  ،ُمـ ّذه وُمٙمرهقمٜمدُم٤م ظم٤مف  ُمـ ومرا

 !!أوـم٤مهنؿ وه٤مضمروا ّح٤م روٝمؿ ىمقُمٝمؿ وأظمرضمقهؿ ومذوهؿ وقمّذسمقهؿ وهتّددوهؿ

رأجٜم٤م سمٕمض اعمِم٤ميخ وهـ اؿمتٝمر سم٤مًمٕمٚمؿ يٌ٘مك طمتك ي٘مٌض قمٚمٞمف اًمٓم٤مهمقت  --وًمألؾمػ اًمٞمقم

٦ٌّم ا٤مضمر ي٘مقل: ٓ أومّر أبدً ويًجٜمف وهيٞمٜمف وٓ يٗمّر وٓ هي ٌّس قمٚمٞمف اًمِمٞمٓم٤من ويتّقهؿ أن هذا اًمٗمرار ُمً  ،ويٚم

٦ٌّم واًمٕم٤مر ,وىمد يمٜم٧م ىم٤مدرا قمغم اًمٗمرار ُمٜمف,سمؾ واهلل سم٘م٤مؤك ذم ىمٌْمتف   -!وهق اًمٖمٌـ واخل٤ًمر ،هق اعمً

ئؿ واعرادات !ومًٌح٤من ُمـ ىمًؿ إومٝم٤مم سملم اًمٜم٤مس  !وؾمٌح٤من ُمـ ىمًؿ اًمٕمزا

ا قمغم إؿمٝمر ُمـ أىمقال اعمٗمّنيـ قمغم شم٘مدير مهزة وهذ ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤژ

ئٞمؾ ًمؽ  ؟آؾمتٗمٝم٤مم أي: َأَوشمٚمؽ ٟمٕمٛم٦ٌم متٜمّٝم٤م قمكمّ  ٌّدت سمٜمل إها ـّ قمكّم ي٤م ومرقمقن سم٠من قم واعمٕمٜمك: أمت

صمؿ ُم٤م  ؟أيُّ ُمٜم٦ّم ًمؽ قمغّم ذم ذًمؽ ؟واؾمتٕمٛمرهتؿ وىمٝمرهتؿ وؾمٚمِْٛم٧ُم أن٤م ُمـ ذًمؽ سم٥ًٌٍم ىمدرّي ضمٕمٚمف اهلل

ئٞمؾىمٞمٛم٦م هذه اعمٜم٦ّم ذم ُم  ؟٘م٤مسمؾ إضمراُمؽ اًمٕمٔمٞمؿ ذم طمؼ هذا اًمِمٕم٥م اعمًٙملم اًمٗم٤موؾ سمٜمل إها

يتٌّجحقن سمذيمر ُمٜمٜمٝمؿ قمغم ؿمٕمقاؿ وقمغم اًمدقم٤مة واعمج٤مهديـ واعمخ٤مًمٗملم لؿ:  :وهٙمذا ومراقمٜم٦م اًمٞمقم

قمغم  شاعره٤ميبّ »أتخرج أهي٤م  ؟ويمذا ويمذا ؟ًتِمٗمٞم٤متأخؿ ٟمٗمتح اعمدارس واعم٤ًمضمد واجل٤مُمٕم٤مت واعم

 ؟ويمذا ويمذا ٤موـمٌٞمًٌ  ٤موقمّٚمٛمتؽ ورسّمتؽ طمتك يمؼمت وسَت ُمٝمٜمدؾًم  ،قمٚمٞمؽ وأنٗم٘م٧م اًمدوًم٦م اًمتل شمٕم٧ٌَم 

زد قمٚمٞمف أن ومٕمٚمٝمؿ إي٤مه مل يٙمقٟمقا  ،ٕنف واضم٥م قمٚمٞمٝمؿ أن يٗمٕمٚمقه ؛ٟمًقا أن هذا ر  ٓ ُمٜم٦ّم لؿ ومٞمفو

ـ زد قمٚمٞمف أنف إذا ىُمقسمَؾ سمٔمٚمٛمٝمؿ ووم٤ًمدهؿ ويمٗمرهؿ وطمراؿ ًمٚمدي ،يٜمقون سمف اخلػم همػَم أن اهلل يم٤مدهؿ

واًمٓمٝمر واًمٗمْمٞمٚم٦م وٟمٍمهؿ ًمٚمرذيٚم٦م شمالؿمك واوٛمحّؾ ومل يٕمد ًمذيمره ُمًّقغ سمؾ ص٤مر يم٤مًم٘مٞمٛم٦م اعمٝمٛمٚم٦م ذم 

ڇ ڇ  ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄژ  !!قمٚمؿ احل٤ًمب

گ گ گ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڇ ڇ ڍ ڍ

أنف قمديؿ إمم هٜم٤م اٟم٘مٓمع اًمٚمٕملم ومل يٌؼ ًمف طمج٦م جي٤مدل ا٤م وأدرك  ؛ژگ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ژ  اًمؼمه٤من وم٤مىمد ًمٚمنمقمٞم٦م ومٚمج٠م يمٕم٤مدة يمؾ اًمٗمراقمٜم٦م إمم اًمتٝمديد:

 ژہ ہ ہ ہ ھ ھ ۀ ۀ

قمغم إىمؾ ذًمؽ طم٤مضم٩م وٟم٤مفمر وأقمٓمك خلّمٛمف ومرص٦م  ،ومرقمقن زُم٤من يم٤من أهقن ُمـ ومراقمٜم٦م اًمٞمقم

٘ملم: ٓ ُمٜم٤مفمرة أُم٤م ومراقمٜم٦م اًمٞمقم وم٘مد اؾمتٗم٤مدوا ُمـ دروس اًمٗمراقمٜم٦م اًم٤ًمسم ،عسمراز طمججف وإصم٤ٌمت دقمقاه

 !!وٓ طمقار وٓ ُمٗم٤موو٤مت ُمع اعره٤مسمٞملم واح٤مرىملم

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ژ
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 ژائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ۉۅ

قمٜم٦م اًمتل يًتخّٗمقن ا٤م أىمقاُمٝمؿ ويًتٜمٝمْمقن ُمـ يُمت٥ِم قمٚمٞمف  وهذه هل احلج٦م اًمٙمؼمى ًمٙمؾ اًمٗمرا

إهن٤م طمج٦م  --ؿ وًمٚمٛمقت ذم ؾمٌٞمٚمٝمؿوجيٜمّدوهنؿ خلدُمتٝم ،ودقمقشمف اًمِم٘م٤مُ  ُمٜمٝمؿ ًمٚمّمّد قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل

 !: يريد أن خيرضمٙمؿ ُمـ أروٙمؿشواًمٌالد شاًمقـمـ»و شإرض»

وإذا مل شُمًٚمِؿ ومل  ،ٚمؿْ إٟمف ضم٤م  ي٘مقل ًمؽ: أؾم ؟ًمٞمخرضمؽ ُمـ أروؽ ي٤م ومرقمقن وهؾ ضم٤م  ُمقؾمك 

ئ ؛شم١مُمـ يب وىم٤مل ًمٙمؿ اًمٜم٤مصح:  ،ؾ وٓ شمٕمّذاؿ وٓ شمًتٕمٛمرهؿ وشمًتٕمٌدهؿٞموم٠مرؾمؾ ُمٕمل سمٜمل إها

ـْ سم٤مهلل وأؾمٚمؿ ًمف  ،[22]هم٤مومر:  ژھں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھژ مُِم

 !ي٤م ؾمٌح٤من اهلل ؟!إٟمٜم٤م ضمئٜم٤م ًمٜمًٚم٥م ُمٚمٙمؽ :ُمـ ىم٤مل ًمؽ !واشّمٌِع رؾمٚمف ويٌ٘مك ًمؽ ُمٚمٙمؽ

حئ مئ ىئ يئ  ی ی ی ی جئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئژ

 -ژخب مب ىب يب جت حت جب حب

ُمقازيٜمٝمؿ وأؾمٚمقاؿ وُمٜمٓم٘مٝمؿ وؿمٜمِمٜمتٝمؿ اًمتل إهن٤م ، ٟمٕمؿ إهنؿ اًمٗمراقمٜم٦م ذم يمؾ ُمٙم٤من [شمٙمٛمٞمؾ]

 يٕمرومٝم٤م اًمت٤مريخ وشمٕمرومٝم٤م اًمٌنمي٦م قمؼم شم٤مرخيٝم٤م يمٚمف!!

 -- وهؿ اًمٙمٗمرة اعمردة اًمزٟم٤مدىم٦م اعمح٤مدون هلل وديٜمف اعمح٤مرسمقن ًمف-!احلرص قمغم اًمديـ زقمٛمقا 

 -- وهؿ ُمٗمًدو اًمقـمـ وؾم٤مرىمق ظمػماشمف وُمذًمقه وخمّرسمقه وظم٤مئٜمق أُم٤مٟمتف!احلرص قمغم اًمقـمـ

 أطمالُمٝمؿ! ٤معمقهؿ وُمذًّمقهؿ وىم٤مهروهؿ وىم٤مشمكم-- وهؿ ىم٤مشمٚمق اًمِمٕم٥م وفمرص قمغم اعمقاـمٜملماحل

-- وهؿ اعمٗمًدون ذم إرض، خمّقومق اعمًتْمٕمٗملم  إُمـ وآؾمت٘مرار وؾمٕم٤مدة اًمٌنماحلرص قمغم

 وُمرّوقمق اعم٤ًميملم!

 يمؾ ر !!!و --ووٞم٦م واحلري٦م واًم٘مٞمؿ اًمٜمٌٞمٚم٦م احلرص قمغم اًمقطمدة اًمقـمٜم

 ٦م أقمدا  يمؾ ومْمٞمٚم٦م وُمرّوضمق يمؾ رذيٚم٦م، ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل وًمٕمٜمٝمؿ!!!وهؿ ذم احل٘مٞم٘م

ر ىمّمتف واعسمدا  ومٞمف ُمـ احلٙمٛم٦م اًمٕمٔمٞمؿ ُمـ ذيمر ومرقمقن ذم اًم٘مرمن، وشم اطمتك ٟمًتٞم٘مـ ضمز ً  ٙمرا

 -- إن ومرقمقن ُم٤م هق إٓ ٟمٛمقذج وُمث٤مل ًمٚمٗمراقمٜم٦م ذم يمؾ زُم٤من وُمٙم٤من!!واعقم٤مدة

 --ا سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ اًمٕمداوة واًمٌٖمْم٤م وسمد مهللا إٟم٤م ٟمِمٝمدك أن٤م يمٗمرٟم٤م سمٗمرقمقن وسمٙمؾ اًمٗمراقمٜم٦م

 وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ-
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 رظوغح فٟ ذىّخ االسزالف ٚفمٙٗ ۞

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

اًمذي ٟمٓم٘م٧م اخلالئؼ سمٙمامل طمٙمٛمتف وؾمٓمٕم٧م قمغم اًمقضمقد  ،احلٛمد هلل اًمٕمٚمٞمؿ احلٚمٞمؿ اًمٕمزيز احلٙمٞمؿ 

ُم٤م يريد ُمٜمٝمؿ ُمـ رزٍ. وٓ  ،ًمٞمٕمٌدوه ويقطّمده ظمٚمؼ اخلٚمؼ ،اًمٖمٜمل احلٛمٞمد ذو اًمٕمرش اعمجٞمد ،أنقار طمجتف

ي٦م ًمٞمحذروه٤م ،وسملم لؿ ؾمٌَؾ الداي٦م ًمٞمتٌٕمقه٤م ،يريد أن يٓمٕمٛمقه ًمف احلٛمد ذم  ،ويمِمػ لؿ قمـ ـمر. اًمٖمقا

 -ومم وأظمرة وًمف احلٙمؿ وإًمٞمف شمرضمٕمقنإ

ٕمقث اعمٌ ،حمٛمٍد اًمّم٤مد. إُملم ،واًمّمالة واًمًالم قمغم قمٌده ورؾمقًمف وصٗمّٞمف ُمـ ظمٚم٘مف وظمٚمٞمٚمف

ـَ شمٌٞملم ،رمح٦ًم ًمٚمٕم٤معملم ٓمؼ قمـ القى اًمذي ٓ يٜم ،اعمٌلّم سمًٜمتف وؾمػمشمف وهديف ُم٤م ُٟمّزل قمٚمٞمف ُمـ رسّمف أطمً

 -وقمغم مخف وصحٌف وُمـ اهتدى اديف إمم يقم اًمديـ ،إن هق إٓ وطمٌل يقطمك

  :وسمٕمد

ؾمقا  ذم  ،ىمد اُمتحـ قم٤ٌمده سم٤مٓظمتالف ذم ُم٤ًمئؾ اًمديـ وم٤مقمٚمٛمقا أهي٤م اعظمقة اعم١مُمٜمقن أن اهلل 

 ،وؾمقا  ذم اعم٤ًمئؾ اًمٙم٤ٌمر أو اعم٤ًمئؾ اًمّمٖم٤مر ،أو ُم٤ًمئؾ اًمٕمٛمؾ ,آقمت٘م٤مد واًمتّمقر,ُم٤ًمئؾ اًمٕمٚمؿ 

 -ذم ذًمؽ احلٙمٛم٦م اًمٕمٔمٞمٛم٦م واحلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م قمغم ظمٚم٘مف  وهلل 

 !وًمق ؿم٤م  اهلل ضمؾ وقمال ُم٤م اظمتٚمػ اًمٜم٤مُس 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ژ ٹٹيمام 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 -]اًمٌ٘مرة[ ژڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿٿ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ ڀ ڀ ڀژ ٹٹوَ 

 -]هقد[ ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ىم٤مل اعُم٤مم  ،[6]اًمِمٕمرا :  ژٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤژ ٹٹوَ 

هرة وىمدرة سم٤مهرة ومتّمػم ُمٕم٤مرومٝمؿ إن ٟمِم٠م ٟمٜمزل قمٚمٞمٝمؿ ُمـ اًمًام  مي٦م أي ُمٕمجزة فم٤م» :قمٜمده٤م اًم٘مرـمٌل 

شوًمٙمـ ؾمٌؼ اًم٘مْم٤م  سم٠من شمٙمقن اعمٕم٤مرف ٟمٔمري٦م ،ضوري٦م
(1)

وهذا اعمٕمٜمك ذم يمت٤مب اهلل يمثػم  ،ـها 

وومٞمف يمؾ يمٌػمة  ،يمؾ اًمتٗم٤مصٞمؾ عم٤ًمئؾ اعمٙمٚمٗملم ٤مُمٓمّقٓ طم٤مويً  ٤مأن يٜمّزل يمت٤مسمً  وًمق ؿم٤م  اهلل  --وواوح

وٓ يٕمجزه ر   ،وضمف اًمٜمص قمغم طمٙمٛمٝم٤م ًمٗمٕمؾوقمغم  ،وصٖمػمة ه٤م  دث ًمٚمخٚمؼ قمغم وضمف اًمتٗمّمٞمؾ

                                      
 (-62.  ٧1اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرمن ) (٧)
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، قمغم همرار اعمذيمرات اًمتٗمًػمي٦م  ،ُمٓمّقًم٦م ٤موًمق ؿم٤م  اهلل شمٕم٤ممم ٕنزل ًمٙمت٤مسمف ذوطًم  ،وهق اًمٕمزيز احلٙمٞمؿ

سمحٞم٨م يٜمص قمغم يمؾ ُم٠ًمخ٦م  ،اًمدؾم٤مشمػم واًم٘مقاٟملم اًمٌنمي٦م ًمٗمٕمؾوواعمٚمح٘م٤مت اًمتٗمّمٞمٚمٞم٦م واًمتقوٞمحٞم٦م 

 !رت أو يمؼمتصٖمُ 

ًٓ  ومال جيد اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م  !ومال اطمتامل وٓ اضمتٝم٤مد ،ٓ ُمٜم٤مص إُم٤م ُمـ إظمذ سمف أو شمريمف اواطمدً  إٓ ىمق

 :ومٞم٘مقل ُمثاًل  --طمٙمؿ اًمدظم٤من :ًمق ؿم٤م  اهلل ٕنزل ذم يمت٤مسمف اعمٓمقل وذوطمف اعمٗمؽمو٦م ُمثاًل 

ؾمٞمٙمتِمػ اًمٜم٤مس قمغم رأس اًم٘مرن اًمٕم٤مذ ًمٚمٝمجرة اًمٜمٌقي٦م طمِمٞمِم٦م اؾمٛمٝم٤م اًمتٜم٤ٌمك ويمذا ويمذا يتخذون 

ومذًمؽ  --ف اًمدظم٤من ويًٛمقٟمف أجْم٤م اًمًٞمج٤مرة ووصٗمف يمذا ويمذا وظمّم٤مئّمف يمذا ويمذاُمٜمٝم٤م ؿمٞمئ٤م اؾمٛم

 -اًمخ-----طمرام ومال شم٘مرسمقه

وًمق ؿم٤م  اهلل ٕنزل ُمثؾ ذًمؽ ذم اعمقؾمٞم٘مك واًمتٚمٗمزيقن واًمًتالي٧م وآٟمؽمٟم٧م وُم٤ًمئؾ آضمتامع  

 ---وإهة واعمرأة واعمٕم٤مُمالت اح٤مًمٞم٦م واًمٕمالىم٤مت وهمػمه٤م وهمػمه٤م

وطمٙمؿ ُمـ ُمٕمٝمؿ هـ  ،ٕنزل ُمثٚمف ذم ٟمقازل اًمٓمقاهمٞم٧م اعمرشمديـ احل٤ميمٛملم سمالدٟم٤م اًمٞمقم وًمق ؿم٤م  اهلل

 --يدظمؾ ذم ـم٤مقمتٝمؿ وظمدُمتٝمؿ قمغم وٞمع اًمقضمقه وشمٗم٤مصٞمٚمٝم٤م

أو ذم  ،قمٚمٛمٞم٦م أو قمٛمٚمٞم٦م ،وًمق ؿم٤م  ٕنزل ُمثٚمف ذم يمؾ ُم٠ًمخ٦م يٛمٙمـ أن شمتّمقره٤م صٖمرت أو يمؼمت

 -وم٤محلٛمد هلل يمٚمف ،مل يٗمٕمؾ حلٙمٛم٦ٍم سم٤مًمٖم٦م ًمٙمٜمف  --ُمٕمٔمؿ اعم٤ًمئؾ

ومرّد اهلل قمٚمٞمٝمؿ  ؛وىمد يم٤مٟم٧م هذه إطمدى احلج٩م اًمداطمْم٦م اًمتل ضم٤مدل ا٤م يمٗم٤مر ىمريش اًمٜمٌل  

صمؿ سملّم اهلل شمٕم٤ممم طم٘مٞم٘م٦م إُمر  !ومًٌح٤من اهلل []اعمدصمر ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤژ :سم٘مقًمف

 :,شم٤ٌمرك وشمٕم٤مممو يمام هل قم٤مدشمف ذم ُمثٚمف ,اًمذي دومٕمٝمؿ إمم هذا اًمتٕمٜم٧ّم واجلدل واعمٕم٤مضمزة وم٘م٤مل 

 -هذه هل احل٘مٞم٘م٦م ژڦ ڄ ڄژإُمر أهنؿ  ژڦژوُم٤م هذا وضمٝمف  ،أي ًمٞمس إُمر يمذًمؽ ژڦڦژ

ًٓ  ؛ويمذًمؽ اًمرؾمؾ وٓ يٕمجزه  ٤مظم٤مص   ومٚمق ؿم٤م  اهلل ًمٌٕم٨م ذم يمؾ ىمري٦م )سمٚمٍد أو ُمديٜم٦ٍم أو دوًم٦م( رؾمق

 ٹٹ --وًمف احلٙمٛم٦م اًمت٤مُم٦م واحلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م  ،وًمٙمـ مل يٙمـ هذا ُم٘مت٣م طمٙمتٛمف ،ر  ؾمٌح٤مٟمف

 ]اًمٗمرىم٤من[ ژ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓژ

 أي ومال شمٓمٕمٝمؿ وٓ شمٚمتٗم٧م إمم ىمقلؿ اًم٤ٌمـمؾ وطمججٝمؿ اًمداطمْم٦م إذ ي٘مقًمقن هال أرؾمؾ اهلل رؾماًل 

 -أو سمّمٗم٦م يمذا ويمذا ه٤م اىمؽمطمقا يمثػميـ 

﮷  ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓژوىمقًمف  ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ 

ڭ ۇ ژ ٹٹن ومٗمٞمف يمٗم٤مي٦م يمام أي اذا اًمقطمل اعمٜمّزل قمٚمٞمؽ ي٤م حمٛمد وهق اًم٘مرم  ژ﮸﮹
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 -[5٧]اًمٕمٜمٙمٌقت:  ژۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ

وم٤محل٤مصؾ أهي٤م اعظمقة اعم١مُمٜمقن أن هذا آظمتالف اًمقاىمع سملم اًمٜم٤مس ذم ُم٤ًمئؾ اًمديـ وومٝمؿ أطمٙم٤مم 

د ًمف اًمنميٕم٦م ُم٘مّمقٌد هلل ومٚمف  ،تف وقمدًمف وإطم٤ًمٟمفطمٙمٛمتف شمٕم٤ممم وقمٚمٛمف اًمت٤مم ورمحَوومؼ  ضم٤مٍر قمغم ،شمٕم٤ممم ُمرا

 -اضم٥م اقمت٘م٤مد ذًمؽ قمغم اجلٛمٚم٦موم٤مًمق ؛احلٛمد يمٚمف

  -وؾمٜمح٤مول اؾمتٔمٝم٤مر سمٕمض احلٙمؿ اًمرسم٤مٟمٞم٦م ذم ذًمؽ سمٕمقن اهلل شمٕم٤ممم وشمقومٞم٘مف

: أن ذم إطمٙم٤مم اًمنمقمٞم٦م وُم٤ًمئؾ اًمديـسملم اًمٗم٘مٝم٤م  وسملم اًمٜم٤مس  شآظمتالف»ومٛمـ احلَٙمؿ ذم هذا 

 ،ف ونرير اعم٤ًمئؾيٙمقن هٜم٤مك جم٤مٌل يت٤ًمسمؼ ومٞمف اًمٜم٤مس ذم اًمٌح٨م قمـ احلؼ واًمِٕمٚمؿ وـمٚمٌف واًمٌح٨م قمٜم

ؼ ُمـ اًمذي ٓ ي٤ٌمزم ويتٌع ويتٌلّم اًم٤ٌمطم٨م قمـ احل ،ويرومع اهلل ىمدر أهؾ اًمٕمٚمؿ ،ومٞمتٛمّٞمز اًمٕم٤ممل ُمـ اجل٤مهؾ

 -!ي٘مٜمَُع سمام قمٚمٞمف ىمقُمف ووٝمقر اًمٜم٤مس اًمذيـ هؿ ذم اًمٖم٤مًم٥م قمغم همػم الدىهقاه و

 -]اعمج٤مدًم٦م[ ژمب ىب يب جت حت خت مت ىت يتجث مث ىث يث حج مجژ

 -]اًمزُمر[ ژی ی جئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی ی ژ

 -]اًمروم[ ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ ﮲ژ

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ژ

 -]اًم٘مّمص[ ژی ی ی جئ

ويت٤ًمسمؼ اًمٜم٤مس ذم إظمذ  ،أن يتٛمّٞمز اعمت٘مل ُمـ اًم٘مٚمٞمؾ اًمت٘مقى وىمٚمٞمؾ اخلقف ُمـ اهلل شمٕم٤ممم :وُمٜمٝم٤م

ويتٛمّٞمز اعمح٥ّم اعمُقازم اًمذي ي٠مظمذ  ،ذم ـمٚم٥م رو٤مهون ٝمدوجيت ،هلل شمٕم٤ممم سم٤مًمٞم٘ملم وسم٤مٕطمقط وسم٤مٕرى

ُمـ اًمذي ٓ  ,اًمٙم٤مُمؾ اًمٕمٌقدي٦م ًمرسّمف ,سم٠مدٟمك إؿم٤مرٍة ومٞمًٛمُع ويٓمٞمع وي٤ًمرع ذم اخلػمات وهق احلرُّ 

ورسمام مل يًٛمع ومل  ،يتحّرك وٓ يٗمٕمؾ إٓ سم٤مًم٘مقارع واًمٜمّمقص اًمقاوح٦م واًمزواضمر اًم٘م٤مـمٕم٦م ًمٙمؾ طمج٦م

ٌْد  ،ليٓمع إٓ سم٤مًمٕم٘مقسم٦م واًمٜمٙم٤م واًمٕمٌد  ,وُم٤م ورّم  ،وهق اًمذي مل شمٙمتٛمؾ قمٌقديتف ًمرسّمف ،وّد احلرّ ,وهق اًمَٕم

 -!ومًٌح٤من اهلل !!ي٘مرع سم٤مًمٕمّم٤م

ضم٤مزُم٤م ىم٤مـمٕم٤م ٓ ختتٚمػ ومٞمف  ٤مٕنف ًمق ٟمّص قمغم طمٙمؿ يمؾ ُم٠ًمخ٦م ٟمّّمااً ،اًمتخٗمٞمػ قمغم اًمٕم٤ٌمد :وُمٜمٝم٤م

وذم  ،ٗمٕمٚمقا ُم٤م ٟمّص قمٚمٞمف أو يؽميمقا ٕهنؿ إُم٤م أن ي ،أومٝم٤مم اًمٜم٤مس ًمٙم٤من ذم ذًمؽ شمْمٞمٞمؼ ونري٩م قمغم اخلٚمؼ

وسمؽمايمؿ اًمٕمّمٞم٤من  ،هذه احل٤مًم٦م ًمق شمريمقه وم٢مهنؿ يٕمّمقن ويتٕمّروقن ًمًخٓم٦م ويًتح٘مقن اًمٕم٘م٤مب ُمٜمف

 ،ُمٜمٝمؿ ذم أُمث٤مل٤م يٌتٕمدون قمـ ؾمٌٞمؾ اهلل ويًتح٘مقن اًمٚمٕمـ واًمٓمرد وشمٌٕمد قمٜمٝمؿ ومرُص اًمتقسم٦م واعٟم٤مسم٦م

ن واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل  -و ّؾ اؿ اخلنا
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ٌد هلل شمٕم٤مممقمـ شمٗمّمٞمؾ وشمٌٞملم سمٕمض إطمٙم٤مم هويمذًمؽ اًمًٙمقت  ے ژ ٹٹيمام  ،ق ُمرا

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁    

ٙمؿ همػم ٟمًٞم٤مٍن ومال وؾمٙم٧َم قمـ أؿمٞم٤م  رمح٦ًم سم) :ذم احلدي٨م ويمام ىم٤مل اًمٜمٌل  ،]اح٤مئدة[ ژ  

 شمّمحٞمحف وُمٕمٜم٤مه صحٞمح قمٜمد اجلٛمٞمعاظمتٚمٗمقا ذم( شم٠ًمخقا قمٜمٝم٤م
(1)

- 

ُمـ ؾم٠مل قمـ ر  مل  ّرم ومُحرّ ّم ُمـ  ٤مإن أقمٔمؿ اعمًٚمٛملم ذم اعمًٚمٛملم ضمرُمً ): ي٨م اًمٜمٌل دوشم٠مُمؾ طم

ُمتٗمؼ قمٚمٞمف (أضمؾ ُم٠ًمختف
(2)

- 

إن  :ولذا ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م ،وم٤مخلالف وإُمٙم٤من آضمتٝم٤مد واًمت٠مويؾ أجْم٤م هق ذم احل٘مٞم٘م٦م رمح٦م وًمٓمػ 

 -وهمػمه ام ىم٤مًمف اعُم٤مم ُم٤مًمؽ يم ؛اًمٕمٚمام  رمح٦ٌم وشمقؾمٕم٦ٌم عمـ سمٕمدهؿاظمتالف اًمّمح٤مسم٦م وُمـ سمٕمدهؿ ُمـ 

وىمد شمٙمٚمؿ أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمٝم٤م  ،ورسمام فمٝمر اعمزيد عمـ شم٠مُمؾ ،ومٝمذه سمٕمض احلٙمؿ ذم آظمتالف سملم اًمٕمٚمام 

 -ويمتٌقا ذم ذًمؽ ذم ُمتٜم٤مصمر يمتٌٝمؿ ذم إصقل واًمًٚمقك وهمػمه٤م

ػ ًمرطمٞمؿ اًمٚمٓمٞمإٟمف هق اًمرؤوف ا ،ويمؾ ذًمؽ ُمـ ًمٓمػ اهلل شمٕم٤ممم ورمحت٦م وقمٔمٞمؿ ُمٜمتف قمغم ظمٚم٘مف

 -[45احل٩م:  ،٧61اًمٌ٘مرة: ] ژٹ ٹ ڤ ڤ ڤژوشمٕم٤ممم ضمده وٓ إ  همػمه  شم٤ٌمرك اؾمٛمف ،اخلٌػم

  :وًمٜمختؿ هذا اعم٘م٤مم سمذيمر مي٦م قمٔمٞمٛم٦ٍم ُمـ يمت٤مب اهلل هل أصؾ ذم هذا اًم٤ٌمب

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ژ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة احل٩م

ۀ ہ ہ ہ  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

﮹  ے ےۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ہ ھ ھ ھ ھ  ﮷ ﮸ 

﮼  ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁             ﮺ ﮻

 -[]احل٩م ژ     ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

وم٠مظمؼم شمٕم٤ممم  ؛ىمرأ وشمال ژگژومٛمٕمٜمك  ،ووٝمقر اعمٗمنيـ قمغم أن ُمٕمٜمك اًمتٛمٜمّل هٜم٤م اًم٘مرا ُة واًمتالوة

إذا ىمرأ وشمال قمغم اًمٜم٤مس ُم٤م أوطم٤مه وهق أنف  ،أنف ُم٤م أرؾمؾ ُمـ رؾمقل وٓ ٟمٌّل إٓ طمّمؾ ًمف ر  ُمـ ذًمؽ

ذم ىمرا شمف وشمالوشمف  ,سمتٛمٙملم اهلل إي٤مه ًمٚمحٙمٛم٦م اًمتل سمّٞمٜمٝم٤م سمٕمدُ ,اهلل إًمٞمف ُمـ اًمٕمٚمؿ والدى أخ٘مك اًمِمٞمٓم٤من 

ًمٙمـ اهلل اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ ؾمٌح٤مٟمف ىم٣م أن هذا ٓ يًتٛمّر وٓ يدوم سمؾ يٜمًخف اهلل أي  ،ؿمٞمئ٤م ُمـ اًم٤ٌمـمؾ

                                      
(، وطمًٜمف إًم٤ٌم  ذم: 6ذم: هم٤مي٦م اعمرام )أجًْم٤م (، ووٕمٗمف إًم٤ٌم  1٧6(، ووٕمٗمف اًمً٘م٤مف ذم: ختري٩م اًمٔمالل )1٧6سم٤مٟم٦م اًمٙمؼمى )اع (٧)

 (-1١إرسمٕملم اًمٜمقوي٦م )

 ( واًمٚمٗمظ ًمف-2156(، صحٞمح ُمًٚمؿ )١262صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)



1403  

  

صمؿ سملّم اهلل قمز وهق اًمٕمٚمٞمؿ احلٙمٞمؿ أن  ،٧ٌّم احلؼ وئمٝمره ويٕمٚمٞمفويث وُ ٙمؿ اهلل مي٤مشمف ،يٌٓمٚمف ويزيٚمف

أو ُم٤م يٚم٘مٞمف اًمِمٞمٓم٤من ُمـ اًم٤ٌمـمؾ ومتٜم٦ًم ٕصٜم٤مٍف  ،طمٙمٛمتف اىمتْم٧م ذًمؽ ًمٞمجٕمؾ هذا اعًم٘م٤م  ُمـ اًمِمٞمٓم٤من

  :ُمـ اخلٚمؼ ذيمرهؿ سم٠مهؿ صٗم٤مهتؿ وهؿ

ٚمّقه٤م )أي وظم ،واؾمتح٤ٌمب اًمدٟمٞم٤م ،ُمرُض اًمِمؽ واًمري٥م واًمٜمٗم٤م. ،اًمذيـ ذم ىمٚمقاؿ ُمرض ,

 -اًم٘مٚمقب( ُمـ اًمتٕمٚمؼ سم٤مٔظمرة ورضم٤مئٝم٤م وُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ

وٓ شمر. ًمٚمققمظ واًمتذيمػم  ،وهؿ أهؾ اًم٘مٚمقب اًم٘م٤مؾمٞم٦م اًمتل ٓ شمٚملم ًمٚمحؼ ،اًم٘م٤مؾمٞم٦م ىمٚمقاؿ ,

ومٝمل ىمد ىم٧ًْم واؾمتٕمّم٧م قمغم سمراهلم اًمٕمٚمؿ أو أن يدظمٚمٝم٤م  ؛اعٟمذارُ  ا يمثػمً  وٓ جيدي ُمٕمٝم٤م ،واًمتخقيػ

ظمالٍف  !!ژۓ ﮲ ﮳ ﮴ژ ،أهُؾ فمٚمؿ قمٔمٞمؿ ،أهنؿ فم٤معمقن وه١مٓ  ٓ ؿمؽ -!ٟمقر الدى

 -[٧2]اًمتقسم٦م:  ژوئى ائ ائ ەئ ەئژ ،ًمٚمحؼ سمٕمٞمد

سمؾ ُمـ احلٙمٛم٦م اع ٞم٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م ذم متٙملم اًمِمٞمٓم٤من ُمـ هذا اعًم٘م٤م   --وًمٞم٧ًم هذه هل احلٙمٛم٦م وم٘مط

﮺ ژ ؛واًم٤ٌمطمثلم قمـ الدى أن ئمٝمر ومْمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ وـم٤مًمٌل احلؼ :وُم٤م يتٌٕمف ﮷ ﮸ ﮹ 

ويذقمٜمقا ويٜم٘م٤مدوا  ،وشمًٚمٞماًم  ٤موإيامٟمً  ومٞمزدادوا قمٚماًم  ژ﯀ ﯁  ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ حئ ژ: وًم٤ًمن طم٤ملؿ ،سم٘مٚمقب ُمٜمٙمنة ذًمٞمٚم٦مًمٚمحؼ 

         ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ژ ،]إقمراف[ ژمئ ىئ يئجب حب خب مب ىب

 -[61]إقمراف:  ژوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئژ ،]مل قمٛمران[ ژۆ ۆ

ه١مٓ  هؿ اًمذيـ هيدهيؿ اهلل ذم ُمْمالت اًمٗمتـ ويٗمتح  ،أهؾ اعيامن اًمّمحٞمح ،عم١مُمٜمقنومٝم١مٓ  هؿ ا

ط  ،يٛمِمقن سمف ذم اًمٜم٤مس اقمٚمٞمٝمؿ ُمـ سمريم٤مت اًمٕمٚمؿ واًمٕمٛمؾ وجيٕمؾ لؿ ٟمقرً  ويقوم٘مٝمؿ ًمًٚمقك اًمٍما

 -ژ       ژ :اعمًت٘مٞمؿ

 -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم ،ٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمٚمٜم٤م ُمٜمٝمؿ سمٛمٜمف ويمرُمف

 ؟تٕم٤مُمؾ ُمع هذا آظمتالفيمٞمػ ٟم

وم٤مقمٚمؿ أظمل اعمًٚمؿ أن اهلل شمٕم٤ممم ُمـ يمامل رمحتف وًمٓمٗمف ؾمٌح٤مٟمف وُمٜمتف قمٚمٞمٜم٤م سملّم ًمٜم٤م  --إذا شم٘مرر هذا 

 ًٓ وٟمٕمرف ا٤م اًمّمقاب ُمـ اخلٓم٠م ذم اًمٖم٤مًم٥م  ،ضم٤مُمٕم٦م ٟمتٕم٤مُمؾ ا٤م ُمع ُم٤ًمئؾ اخلالف وآضمتٝم٤مد أصق

 --شمقيمؾ قمغم اهلل وصدىمف ذم اًمٓمٚم٥مإقمؿ عمـ اقمتّمؿ ا٤م و

  :وأن٤م أبلّم ًمؽ هٜم٤م سمٌم  ُمـ آظمتّم٤مر سمٕمض شمٚمؽ إصقل اعمٝمٛم٦م

وأنف ُمتك فمٝمر وسم٤مَن  ،قم٘مُد اًمٜمٞم٦م قمغم اًمٌح٨م قمـ احلؼ واًمًٕمل ذم اًمقصقل إًمٞمف :وم٠مول هذه إصقل
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ؽ سمحٌٚمف ًّ  -وشمؽمك ُم٤م ؾمقاه ُمٝمام يم٤من ،دًمٞمُٚمف واشمْمح ؾمٌٞمٚمف وؾمٓمع ٟمقره أنؽ شم٠مظمذ سمف وشمتٛم

ه اًمٜمٗمس وشمرشم٤مح إًمٞمف ُمع ُمالطمٔم٦م أن احلؼ  ذم يمثػمٍ  وىمد يٙمقن ومٞمف  ،ُمـ إطمٞم٤من يٙمقن قمغم همػم ُم٤م هتقا

 ٤مأو يٙمقن خم٤مًمٗمً  ،ٓ ؾمٞمام طملم ي٘مّؾ اًم٘م٤مئٚمقن سمف اعمتٛمًٙمقن سمحٌٚمف اًم٤ًمًمٙمقن ـمري٘مف ،صٕمقسم٦ٌم وٟمقُع ُمِمّ٘م٦م

ًٓ  ٤مأو يٙمقن يمرهً  ،ًمٚمٕم٤مدة واعمت٠مّصٚم٦م ذم اًمٜمٗمس وآضمتامع  -وشمْمحٞم٦م ًمٚمٜمٗمس ويًتدقمل سمذ

ڳ ژ :ُم٤م ضم٤م  ُمٌٞمٜم٤م ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم ذم ؾمقرة مل قمٛمران :ل اعمرقمٞم٦م قمٜمد آظمتالفوُمـ أهؿ إصق

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ 

     ے ے ۓ ۓ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁ 

وأن٧م أظمل اعمًٚمؿ إن ؿم٤م  اهلل شمٕمرف ُمٕمٜمك أي٦م وٓ سمد أنؽ ىمرأت شمٗمًػمه٤م  ،]مل قمٛمران[ ژ

 -ائام ٟمّم٥م قمٞمٜمٞمؽوضمٕمٚمتٝم٤م د

 :وُمع ذًمؽ ومال سم٠مس أن أيمت٥م ًمؽ ؿمٞمئ٤م ُمـ ذطمٝم٤م

ُم٤ًمئؾ وأدًم٦م حمٙمٛم٦م أي واوح٦م سمّٞمٜم٦م ٓ  :ظمالص٦م وم٘مف هذه أي٦م اًمٙمريٛم٦م أن اعم٤ًمئؾ وإدًم٦م ىمًامن

 ،خيتٚمػ ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس سم٤مدَي اًمرأي وٓ  ت٤مضمقن إمم قمٜم٤م  يمٌػم ذم ومٝمٛمٝم٤م وُمٕمرومتٝم٤م ومٝمذا هق اعمحٙمؿ

ُمـ أضمؾ اطمتامًمف ُمـ ضمٝم٦م  ،ًمؽ سمؾ هل ه٤م يٛمٙمـ أن خيتٚمػ ذم ومٝمٛمف اًمٜم٤مسوُم٤ًمئؾ أظمرى ًمٞم٧ًم يمذ

وم٤مًمّمقاب ذم اًمتٍمف إذا ص٤مدومٜم٤م ذًمؽ  ؛ػم ذًمؽ وهذا اًمذي اؾمٛمف اعمتِم٤مسمفدًٓمتف اًمٚمٖمقي٦م واًمٕم٘مٚمٞم٦م وهم

ؽ سم٤معمحٙمؿ اًمقاوح اًمٌلم اًمث٤مسم٧م ًّ ف أي ٟمرّده إمم اعمحٙمؿ وٟمٗمٝمٛم ،وٟمرّد اعمتِم٤مسمف إًمٞمف ،ذم أج٦ِم ُم٠ًمخ٦م أنٜم٤م ٟمتٛم

واٟمتٗمك اًمتٜم٤مىمض ذم  ٤مًمٚمجٛمع سمٞمٜمٝمام واٟمًجؿ ومٝمٛمٜم٤م ًمالصمٜملم ُمٕمً  ٤موم٢مذا أُمٙمـ أن ٟمٗمٝمؿ وضمٝمً  ،قمغم وقئف

ؽ سم٤معمحٙمؿ اًمٌلّم اًمقاوح اًمث٤مسم٧م ،أذه٤مٟمٜم٤م ومتٚمؽ اًمٖم٤مي٦م وهلل احلٛمد ًّ وٟمِٙمؾ  ،وإن مل يٛمٙمـ وم٢مٟمٜم٤م ٟمتٛم

ويمٞمػ ٟمجٛمع سمٞمٜمف وسملم ذاك  ،ٓ ٟمدري ُم٤م اعم٘مّمقد اذا ،اهلل أقمٚمؿ :اعمتِم٤مسمف إمم اهلل شمٕم٤ممم وٟم٘مقل ومٞمف

 -وهٙمذا ---أظمر

أن يٕمرف اعٟم٤ًمن أنف ًمـ يًتٓمٞمع أن يّمؾ إمم اًمٞم٘ملم ذم يمؾ  :وُمـ إصقل اعمرقمٞم٦م قمٜمد آظمتالف

وطمٞمٜمئذ قمٚمٞمف أن ي٘مٜمع سمام فمٝمر ًمف أنف إىمرب ًمٚمّمقاب وإووح  --!سمؾ وٓ ضُمّؾ ُم٤ًمئؾ اًمديـ واًمدٟمٞم٤م

د وأنف هق احلؼ سمٕمد  أن يٌذل ضمٝمده ذم اًمتحّري واًمٌح٨م وشم٘مٚمٞم٥م اًمٜمٔمر وُم٘م٤مي٦ًم إُمقر وإفمٝمر أنف اعمرا

وم٢من مل يٙمـ ُمٜمٝمؿ  ؛هذا إن يم٤من ُمـ أهؾ اًمٜمٔمر -ػم ذًمؽوآؾمتدٓل قمٚمٞمٝم٤م سم٠مدًمتٝم٤م ُمـ اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م وهم

وشم٘مقى( وإقمٚمؿ ُمـ اًمٕمٚمام  طم٥ًم ُم٤م هق ُمٌلّمٌ  ٤موديٜمً  ٤موم٢من اضمتٝم٤مده إٟمام هق ذم شم٘مٚمٞمد إورع )إيمثر ورقمً 

 -ٚمف ذم قمٚمؿ أصقل اًمٗم٘مفذم حم

ويِمّط  --وٕضمؾ ذًمؽ وم٢من ُمـ يٍمُّ قمغم أن يّمؾ إمم ي٘ملم ذم يمؾ ُم٠ًمخ٦ٍم وم٢مٟمف يْمّؾ ويّمٞمٌف اٟمحراف
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 -وم٤محلٛمد هلل قمغم الداي٦م واًمتقومٞمؼ ،٤موىمد اقمتؼمُت هذا ذم اًمٜم٤مس ورأج٧ُم ُمٜمف قمجًٌ  ،وؾمٚمقيمف ذم شمّمقره

ـّ ٓ قمغم اًمٞم٘ملمإن أيمثر ومروع اًمنميٕم٦م ُمٌٜمّل قمغم :وٕضمؾ ذًمؽ ىم٤مل قمٚمامؤٟم٤م ومت٠مُمؾ هذا ي٤م  -- همٚم٦ٌم اًمٔم

 -إن ؿم٤م  اهلل اأظمل وم٢مٟمف ٟم٤مومع ضمدً 

أن جيٛمع اعٟم٤ًمن إىمقال ذم اعم٠ًمخ٦م ويٜمٔمر ومٞمٝم٤م سمٕملم  :وُمـ إصقل اعمرقمٞم٦م قمٜمد آظمتالف

ًٓ  ،ؿمٞمئ٤م ُمـ اًمٜمٔمر إول وٓ هيٛمؾ ،اعٟمّم٤مف  ذم اعم٠ًمخ٦م ومٚمرسمام يم٤من احلّؼ أو ضمزُ  احلؼ ٕنف ًمق أمهؾ ىمق

 -وطمٞمٜمئذ يٗمقشمف احلؼ يمٚمُّف أو سمٕمْمف ،ومٞمف

أن جيٛمع اعٟم٤ًمن سملم إدًم٦م ُم٤م أُمٙمـ وٓ يؽمك إقمامَل ر   :وُمـ إصقل اعمرقمٞم٦م قمٜمد آظمتالف

أو قُمرف  ،إٓ إذا مل يٛمٙمـ اجلٛمع ومٞمٚمج٠م إمم اًمؽمضمٞمح ،ٕن اًمٕمٛمؾ سمٙمؾ دًمٞمؾ واضم٥م ،ُمٜمٝم٤م ُمٝمام أُمٙمـ

 -ُمٌلّم ذم إصقل أطمًـ سمٞم٤من ذم سم٤مب اًمؽمضمٞمحوهذا  ،اعمت٘مدُم ُمـ اعمت٠مظمر ومٞم٘م٤مل سم٤مًمٜمًخ

ومال يٜمزل اًم٘مٓمٕمل  ُمٜمزًم٦َم  ،أن يٕمرف اعٟم٤ًمن ُمراشم٥م اعم٤ًمئؾ وإدًم٦م :وُمـ إصقل اعمرقمٞم٦م أجْم٤م

وذم ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مُٕمر  ،وهذا ُمٝمؿ ذم ٟمٗمًف ،وهٙمذا ،وٓ آضمتٝم٤مدي  اعمحتٛمَؾ ُمٜمزًم٦َم اعمجٛمع قمٚمٞمف ،اًمٔمٜمّل 

 -اف وم٢مٟمف ُمٝمؿ ضمدً ومت٠مُمٚم ؛ر اعمٜمٙمرواًمٜمٝمل وإٟمٙم٤م

شم٘مقى اهلل شمٕم٤ممم واخلِمقع واعظم٤ٌمت ًمف  :وُمـ أهؿ إصقل اعمقصٚم٦م إمم ن٘مٞمؼ احلؼ قمٜمد آظمتالف

، واًمتقيمُؾ قمٚمٞمف شمٕم٤ممم وآًمتج٤م  إًمٞمف واًمٚمٞم٤مذ سمف واًمتيع ًمف واعيمث٤مر ُمـ  ،وشمرك اًمٙمؼم واًمٖمرور

گ گ ڳ ژوأنف  ،تقومٞمؼ سمٞمد اهلل وطمدهوأن يٕمٚمؿ اًمٕمٌد اعمًٚمؿ أن اًم ،اًمدقم٤م  وؾم١ماًمف الداي٦م واًمتقومٞمؼ

سمٕمد  ،ومٚمٞمٓمٚمٌف ُمٜمف وطمده ژی ی جئ حئژ :ولذا ىم٤مل سمٕمده٤م ،ژىئ ىئ ىئ ییژ ،ژڳ ڳ ڳ

 -إظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب اعمت٘مدُم٦م

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ ٹٹوم٤معمتٙمؼم اعمٖمرور اعمٕمج٥م سمٜمٗمًف ٓ هيديف اهلل وٓ يقوم٘مف يمام 

 ژڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

 ژۓھ ھ ے ے ۓژأهؾ اخلِمقع واعمخٌتلم ًمف ؾمٌح٤مٟمف   هيدي اهلل وإٟمام ،[15]هم٤مومر: 

 ،[22]إنٗم٤مل:  ژچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌژ ،]إقمغم[ ژەئ ەئ وئژ ،]هم٤مومر[

ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼﮽ ﮾ ژ

 -[26]احلديد:  ژ﮿ ﯀ ﯁

ٕن  ؛ِمع هللومٕمغم اعمًٚمؿ أن يٌح٨م قمـ احلؼ ويتحرى اًمّمقاب ويتٌلّم وي٠ميت إُمقر ُمـ أبقاا٤م وخي

هذا واًمذي يريد أن يٜمتٍم ًمٜمٗمًف أو عمِم٤مخيف أو ًمٓم٤مئٗمتف وُمدرؾمتف وٟمحق ذًمؽ  واعمتٕم٤مزم اعمتٙمؼم واًمٔم٤ممل
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 -سمٕمٞمد ضمدا ،سمٕمٞمد قمـ ٟمٞمؾ احلؼ

احلؼ قمزيز وٓ يٕمٓمٞمف اهلل شمٕم٤ممم إٓ عمـ ظمْمع ًمف وظمِمع واؾمتٙم٤من واٟمٙمن واشم٘مك اهلل واضمتٝمد ذم 

ًٓ  ٤مًمٞمس ًمٕمًٌ  ،شم٘مقاه   -واهلل اعمًتٕم٤من ،إٟمام هق اجلّد واًمٗمّمؾو !!هق وٓ هز

ومٚمٞمٜمٝمض ذم  ؛تغًم اذا آظمتالف وهذه اعم٤ًمئؾأن يٕمٚمؿ اعٟم٤ًمن أنف قمٌٌد هلل ُمٙمّٚمٌػ ُمٌ :وو٤مع إُمر

وًمٞمٓمٚم٥م اًمٕمٚمؿ وي٠ًمل ويٌح٨م قمـ رى رسمف  ،قم٤ٌمدة رسمف وًمٞم٘مؿ سمقاضم٥م اًمٕمٌقدي٦م يمام  ٥م اهلل ويرى

 -وشمركٍ  وذم يمؾ طمريم٦م وؾمٙمٜم٦م وومٕمؾٍ  ،ذم يمؾ ُم٠ًمخ٦م

 ،[2]اعٟم٤ًمن:  ژى ى ائ ائ ەئ ەئ وئژإن اًمديـ ُمٌٜم٤مه قمغم اًمتٙمٚمٞمػ وآسمتال  

وم٤مٔظمرة  ،وُمٕمروم٦م أنف أرادٟم٤م ًممظمرة ٓ ًمٚمدٟمٞم٤م ،واًمٜمج٤مُح ذم اًم٘مٞم٤مم سم٤مًمتٙمٚمٞمػ ُمٌٜم٤مه قمغم اًمتًٚمٞمؿ هلل شمٕم٤ممم

 ې ى ىژواًمدٟمٞم٤م دار هر واسمتال  واُمتح٤من واظمت٤ٌمر  ،هل دار اًم٘مرار وهل اًمدار اعم٘مّمقدة

ُم٤م أن٤م ذم  ،ُم٤م زم وًمٚمدٟمٞم٤م): ىم٤مل اًمٜمٌل وُمث٤مل اًمٕمٌد ذم هذه اًمدٟمٞم٤م هق يمام  ،[4١]إنٗم٤مل:  ژەئائ ائ ەئ

وىم٤مل  ،رواه اًمؽمُمذي واسمـ ُم٤مضمف وهمػممه٤م (٥ٍم اؾمتٔمؾ ن٧م ؿمجرة صمؿ راح وشمريمٝم٤ماًمدٟمٞم٤م إٓ يمرايم

شطمدي٨م طمًـ صحٞمح» :اًمؽمُمذي
(1)

- 

ش٠منؽ همري٥م أو قم٤مسمُر ؾمٌٞمؾذم اًمدٟمٞم٤م يم يمـ» : سمـ قمٛمر يمام ذم صحٞمح اًمٌخ٤مريوىم٤مل ًمٕمٌد اهلل
(2)

- 

وسملّم  وقمّرومٜم٤م سمٜمٗمًف  ،٤موأنزل ًمٜم٤م يمتًٌ  وسمٕم٨م ًمٜم٤م رؾماًل  ،وم٤مهلل إٟمام ظمٚم٘مٜم٤م ًمٕم٤ٌمدشمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف

ؿمٞمئ٤م ي٘مرسمٜم٤م إمم اجلٜم٦م إٓ أُمرٟم٤م  وُم٤م شمرك رؾمقل اهلل  ،ًمٜم٤م يمٞمػ ٟمٕمٌده وهداٟم٤م اًمًٌٞمؾ وسملم ًمٜم٤م اًمٜمجديـ

ٜم٤م وؾم٤مئؾ الداي٦م وذح ًم ،هن٤مٟم٤م قمٜمف وطمذرٟم٤م ُمٜمف وظمّقومٜم٤م ُمـ اًمقىمقع ومٞمف اًمٜم٤مر إٓسمٜم٤م ُمـ سمف وٓ ؿمٞمئ٤م ي٘مر

 -ومٚمٚمف احلٛمد واعمٜمف واًمٗمْمؾ ؛وأؾم٤ٌمب اًمتقومٞمؼ

ٓ طمقل وٓ ىمقة  ،إٟمف ٟمٕمؿ اعمقمم وٟمٕمؿ اًمٜمّمػم ،وٟم٠ًمل اهلل أن يقزقمٜم٤م ؿمٙمر ٟمٕمٛمف وهيديٜم٤م ويًددٟم٤م

 -إٓ سمف

ؽ ا٤م أومٚمح  ًّ سمٗمْمؾ اهلل سملم إضمر  ا ذم ُم٤ًمئؾ اخلالف وص٤مر دائرً ومٝمذه أهؿ إصقل اًمتل ُمـ مت

وىمد يمت٥م ومٞمف أهؾ اًمٕمٚمؿ وصٜمّٗمقا وإٟمام  ،اؾمتٞمٕم٤مب أطمٙم٤مم اخلالف ووم٘مٝمف ومداسمف ومل أىمّمد ،وإضمريـ

 -اعم٘مّمقد ذيمر أصقل شمٕمّمؿ ُمـ اًمٗمتٜم٦م ذم ُم٤ًمئؾ اخلالف سم٢مذن اهلل شمٕم٤ممم وطمقًمف وىمقشمف

٥م قمٞمٜمٞمؽ وزد قمٚمٞمف ُمـ اًمتٗمٙمر واًمت٠مُمؾ وـمٚم٥م اًمٕمٚمؿ ومٕمٚمٞمؽ أظمل اعمًٚمؿ سمتدسمره ومتّثٚمف واضمٕمٚمف ٟمّم

                                      
 ( وصححف إًم٤ٌم -6٧١2(، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )21١١ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (٧)

 (-46٧4صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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 -واهلل يقوم٘مٜم٤م وإي٤مك ًمٙمؾ ظمػم -اعمٕمرووملم سمف اًمٕم٤مُمٚملم سمف اًم٘م٤مئٛملم سمف اًمٜم٤مومع ُمـ أهٚمف

 ًٓ وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد ومخف  ،ا ومظمرً  واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم أو

 -وصحٌف واًمت٤مسمٕملم لؿ سم٢مطم٤ًمن

 

 قمٓمٞم٦م اهلل :يمتٌف

 ـه٧624رسمٞمع إول ٧2إرسمٕم٤م  
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 رؼ١ٍمخ ِشزؾغح ػٍٝ فزٜٛ اٌغ١ز أثٟ ثؾ١غ فٟ اٌؼ١ٍّبد االصزغٙبص٠خ ۞

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 -احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم مخف وصحٌف أوٕملم

اًمٕمٛمٚمٞم٤مت »ُم٠ًمخ٦م ووم٘مف اهلل ذم  شأيب سمّمػم»: هذه شمٕمٚمٞم٘م٦م خمتٍمة قمغم ومتقى اًمِمٞمخ وسمٕمد

شآؾمتِمٝم٤مدي٦م
(1)

ُمع شم٠ميمٞمدي قمغم أن اعم٠ًمخ٦م  ،أردت ا٤م اعمذايمرة واعم٤ٌمطمث٦م ًمٚمٛم٠ًمخ٦م ُمع اًمِمٞمخ وهمػمه ،

 -وُمـ اهلل ٟمًتٛمد اًمٕمقن واًمتقومٞمؼ ،ىم٤مسمٚم٦م ًمٚمٌح٨م أيمثر

 ذم اًمٌداي٦م ُمالطمٔم٤مت قم٤مُم٦م:

ؾم٤مئؾ شمِمٌف وؾم٤مئٚمٜم٤م احلرسمٞم٦م و ؿ  صمَ ٕنف مل يٙمـ  ،ف ًمٚمًٚمػ ومٞمٝم٤م يمالمومال ُيٕمر ،هذه اعم٠ًمخ٦م ُمـ اًمٜمقازل *

 -ومٚمؿ ٟمٕمثر لؿ قمغم يمالم ومٞمٝم٤م ،واًمٔم٤مهر أهنؿ مل يٗمؽموقه٤م ،اعمٕم٤مسة ُمـ اعمتٗمجرات واًم٤ٌمرود وٟمحقه٤م

 -ويمالُمٜم٤م ذم شمرضمٞمح أطمد اًم٘مقًملم ،اعم٠ًمخ٦م اضمتٝم٤مدي٦م حمتٛمٚم٦م  *

 ،ؾمتِمٝم٤مدي٦مأنف طمّمؾ ذم شمّمقيره ًمٚمٛم٠ًمخ٦م ظمٚمط سملم اًمٕمٛمٚمٞم٦م آ شأيب سمّمػم»ٓطمٔم٧م ذم يمالم اًمِمٞمخ   *

ومٚمٙمؾ واطمدة ُمٜمٝمام طمٙمٛمٝم٤م ُمٗمردة وُم٘مؽمٟم٦م  ؛واحلؼ أهنام جيتٛمٕم٤من ويٗمؽمىم٤من ،شاًمتؽمس»وسملم ُم٠ًمخ٦م 

 -سم٤مٕظمرى

 وهذا أوان اًمتٕمٚمٞمؼ اعمٗمّمؾ:

 اؾمتٜمد اًمِمٞمخ ذم نريٛمف ًمٚمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م إمم اًمدًمٞمٚملم أشمٞملم ُمع ضمقااام:

ت  --ورة ىمتؾ اعمر  ًمٜمٗمًف سمٜمٗمًفسم٤مًمي أمهٝم٤م أهن٤م شمٕمٜمل»ُم٤م قمؼم قمٜمف سم٘مقًمف:  , أوٓ وهذا خم٤مًمػ ًمٕمنما

يم٤من اًم٥ًٌم  ٤مغم اعمر  أن ي٘متؾ ٟمٗمًف سمٜمٗمًف أج  اًمتل ُنرم قم ،اًمٜمّمقص اًمنمقمٞم٦م اعمحٙمٛم٦م ذم دًٓمتٝم٤م وصمٌقهت٤م

 -ـها شاًم٤ٌمقم٨م قمغم ومٕمؾ ذًمؽ

سمف واهلل أقمٚمؿ حّرم ومال ٟمًّٚمؿ أهن٤م ىمتٌؾ ًمٚمٛمر  ًمٜمٗمًف سمٜمٗمًف قمغم اًمٜمحق اعم ؛: ُمٜمع هذا اعم٘م٤مموضمقا

ومجٛمٞمع إدًم٦م اًمٙمثػمة ذم اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م اًمداًم٦م قمغم نريؿ ىمتؾ اعمر  ٟمٗمًف أو ٟمٗمس  --اعمتققّمد قمٚمٞمف سم٤مًمٜم٤مر

يمقن  وإٟمام اًمٌح٨م ذم ،ؾمٛمٕمٜم٤م وأـمٕمٜم٤م وصّدىمٜم٤م ومُمٜم٤م --وهق وطمل ُمـ اهلل شمٕم٤ممم ،هل طمؼ وصد. :همػمه

 -٤مواعمجّقزن ي٘مقًمقن إٟمف ًمٞمس ُمٜمف ح٤م ؾمٞم٠ميت ذم صم٤مٟمٞمً  ،هذا ُمـ هذا

 -وأن اعمحٙمؿ هق نريؿ ىمتؾ اًمٜمٗمس ُمٓمٚم٘م٤م ،اًم٘مقل سم٠من أدًم٦م اعمجّقزيـ هل ُمـ اعمتِم٤مسمف , صم٤مٟمٞم٤م

سمف واهلل أقمٚمؿ  وسمٞم٤مٟمف ومٞمام ي٠ميت: ،: قمدم اًمتًٚمٞمؿ سمذًمؽ أجْم٤موضمقا

                                      
 -٧624. ١. 2١سمت٤مريخ:  ,اًمِمٞمخ أيب سمّمػم,هل ومتقى خمتٍمة ذم ؾم٧م صٗمح٤مت، ُٟمنمت ذم ُمقىمٕمف  (٧)
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أو  ،أن اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم نريؿ ىمتؾ اعٟم٤ًمن ٟمٗمًف حمٛمقًم٦م قمغم ُمـ ىمتؾ ٟمٗمًف قمغم وضمف خمّمقص

ومٝمق حمٛمقل قمغم ُم٤م  وُم٤م مل يرد ومٞمف ،اعؿم٤مرة إًمٞمف ذم يمثػم ُمـ هذه اًمٜمّمقصوردت  ،ىمتٍؾ ُم٘مّٞمد إن ؿمئ٧َم 

ًٓ  ؛ورد ومٞمف اًم٘مٞمد  -ذم ُمٕمٜمك ىمتؾ اًمٜمٗمس اعمٜمٝمل قمٜمف واعمتققّمد قمٚمٞمف سم٤مًمققمٞمد اًمٖمٚمٞمظ وم٤مًمٙمالم أو

واًمِمٞمخ اًمٕمٚمقان واًمِمٞمخ اجلرسمقع  يم٤مًمِمٞمخ اًمٕم٘مال ,ىم٤مل اعمجّقزن اًمذيـ يمتٌقا ذم هذا اعم٠ًمخ٦م 

ووٕمف اعظمقة ذم مح٤مس وهمػمهؿ يمثػمون ويم٤مًمٌح٨م اًمذي
(1)

: إن هذه اًم٘مٞمقد وإوص٤مف اًمتل  , ىم٤مًمقا

يم٤من ومٞمٛمـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ : )٤م سمف ذم طمدي٨م اًمّمحٞمحلمطًم يمام ضم٤م  ُمٍم   ؛ ُمٕمٜمك اًم٘متؾ اعمحرم ُمٜمٝم٤م اجلزعشمٌلم  

قمٌدي  : سم٤مدر ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم ،ومام رىم٠م اًمدُم طمتك ُم٤مت ،ومحز  ا٤م يَده ٤موم٠مظمَذ ؾمٙمٞمٜمً  ،ومجِزعَ  ،رضمٌؾ سمف ضمرٌح 

ُم٧ُم قمٚمٞمف اجلٜم٦م ،سمٜمٗمًف إن رضمال هـ يم٤من ىمٌٚمٙمؿ ظمرضم٧م ) :وذم ًمٗمظ ُمًٚمؿ ،هذا ًمٗمظ اًمٌخ٤مري (طمر 

وذم ُمًتخرج أيب ٟمٕمٞمؿ  ،(تف ومٜمٙم٠مه٤م ومٚمؿ يرىم٢م اًمدم طمتك ُم٤متسمقضمٝمف ىمرطم٦ٌم ومٚمام مذشمف اٟمتزع ؾمٝمام ُمـ يمٜم٤مٟم

(وم٘مد طمرُم٧م قمٚمٞمف اجلٜم٦م سم٤مدر  قمٌدي سمٜمٗمًف وم٘متٚمٝم٤م)قمٚمٞمف: 
(2)

إن هذا حمٛمقل قمغم أنف »: اًمٜمقوي ىم٤مل  ،

ـ ٟمٗمٕمٝم٤م مل ٟمف ًمق يم٤من قمغم ـمريؼ اعمداواة اًمتك يٖمٚم٥م قمغم اًمٔم٢موم ،ٟمٙم٠مه٤م اؾمتٕمج٤مٓ ًمٚمٛمقت أو ًمٖمػم ُمّمٚمح٦م

شقمٚمؿأواهلل  ايٙمـ طمراُم٤م
(3)

 -ـها 

أن رضمال يم٤مٟم٧م سمف ضمراطم٦م وم٠متك ىمرٟم٤م ًمف وم٠مظمذ » وذم صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن قمـ ضم٤مسمر سمـ ؾمٛمرة 

شومٚمؿ يّمؾ قمٚمٞمف اًمٜمٌل  ومذسمح سمف ٟمٗمًف ٤مُِمِْمَ٘مًّم 
(4)

- 

ذم أطمد ويم٤من ٓ يدع ًمٚمٛمنميملم ؿم٤مذة  اًمذي ىم٤مشمؾ ُمع اًمٜمٌل  شىمزُم٤من»: ُم٤م ضم٤م ت ذم ىمّم٦م وُمٜمٝم٤م

(هق ذم اًمٜم٤مر: )وٓ وم٤مذة إٓ ومٚم٘مٝم٤م سمًٞمٗمف وىم٤مل اًمٜمٌل 
(5)

ؾمتٕمجؾ وم٤مٞمف أنف أص٤مسمتف اجلراح وم٘مد ضم٤م  وم ؛

                                      
ًمٚمِمٞمخ محقد اًمٕم٘مال  شطمٙمؿ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م»؛ ُمٜمٝم٤م: ُمتٜمققم٦م وومت٤موى هذه اًمٕمٛمٚمٞم٤مت ذم رؾم٤مئؾ قمدة سمح٨م و٤مقم٤مت يُمثرٌ  (٧)

وذيٚمٝم٤م سمٛمٜم٤مىمِم٦م ومتقى أيب سمّمػم  شوم٘مف اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م»قمغم هذه اًمٗمتقى ذم رؾم٤مًمتف:  شأبق طمٗمص اجلزائري»اًمِمٕمٞمٌل، وىمد قمٚمؼ 

اًمدٓئؾ اجلٚمٞم٦م قمغم ُمنموقمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت »ٕيب احلًـ اًمٗمٚمًٓمٞمٜمل،  شاًمٌنمى اعمٝمدي٦م عمٜمٗمذي اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م»اعمذيمقرة، و

إدًم٦م اًمقاوح٦م اجلٚمٞم٦م قمغم »، احلًـ اًمٗمٚمًٓمٞمٜملٕيب  شردود وشمٚمٛمٞمح٤مت قمغم ُمٜمٙمري اًمٕمٛمٚمٞم٤مت»، محد ٟمجٞم٥مٕ شآؾمتِمٝم٤مدي٦م

ًمؽميمل اًمٌٜمٕمكم،  شإىمقال اعمٝمدي٦م إمم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م»ٕيب قمٛمرو قمٌد احلٙمٞمؿ طم٤ًمن،  شُمنموقمٞم٦م اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م

اًمٕمٚمام : حمٛمد سمـ إسمراهٞمؿ، إًم٤ٌم ،  اًمتل وٕم٧م أيمثر ُمـ قمنم ومت٤موى ًمٙم٤ٌمر شاًمٗمت٤موى اًمٜمّدّي٦م ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م»وُيٜمٔمر رؾم٤مًم٦م: 

 اًمِمٕمٞمٌل، ؾمٚمٞمامن سمـ ُمٜمٞمع، اًمٕمٚمقان، اخلْمػم-- وهمػمهؿ-

 (-1١٧(، ُمًتخرج أيب ٟمٕمٞمؿ قمغم ُمًٚمؿ )٧٧1(، صحٞمح ُمًٚمؿ )1641صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-٧2١.  2اعمٜمٝم٤مج ذح صحٞمح ُمًٚمؿ سمـ احلج٤مج ) (1)

 وط-( وصححف إًم٤ٌم  وإرٟم١م12١5صحٞمح اسمـ طم٤ٌمن ) (6)

 (-1١١6صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (5)
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 ،ـ احلٞم٤مةاجلراح وإمل وٟمحقه وإرادة اًمتخٚمص ُم وم٠مؿم٤مر إمم قمدم اًمّمؼم قمغم ؛اعمقَت ومل يّمؼم وم٘متؾ ٟمٗمًف

 -وهذا هق ُمٕمٜمك آٟمتح٤مر

٠ُم ا٤م ذم دَُمـ ىمتؾ ٟمٗمًف سمح)يمام ذم اًمّمحٞمحلم وهمػممه٤م:  : ىمقًمف وُمٜمٝم٤م يدٍة ومحديدشُمف ذم يده يتقضم 

٤مه ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ظم اوُمـ ذب ؾمؿ  ً ،اومٞمٝم٤م أبدً  اخمٚمدً  اسمٓمٜمف ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ظم٤مًمدً   ً  اخمٚمدً  ا٤مًمدً وم٘متؾ ٟمٗمًف ومٝمق يتح

(اومٞمٝم٤م أبدً  اى ذم ٟم٤مر ضمٝمٜمؿ ظم٤مًمدً وُمـ شمرد ى ُمـ ضمٌٍؾ وم٘متَؾ ٟمٗمًف ومٝمق يؽمد ،اومٞمٝم٤م أبدً 
(1)

ذم طمدي٨م مظمر و ،

(اًم٘مٞم٤مُم٦موُمـ ذسمح ٟمٗمًف سمٌم  قمذب سمف يقم ): ٤مذم اًمّمحٞمحلم أجًْم 
(2)

ومٝمذا ُمٕمٜمك آٟمتح٤مر وهق ىمتؾ  ؛

( ُمـ ىمتؾ ٟمٗمًف سمحديدةيِمػم إًمٞمف ىمقًمف ) ،مماًمٜمٗمس اعمجّرد قمـ همرض اجلٝم٤مد وإرادة إقمال  يمٚمٛم٦م اهلل شمٕم٤م

ٓ ذم اهلل  ،ومٝمذه إومٕم٤مل هل ومٕمؾ اًم٘م٤مشمؾ ًمٜمٗمًف --(ُمـ شمرّدى ُمـ ضمٌؾ( وىمقًمف )ُمـ ذب ؾمام  وىمقًمف )

ٌَد  ٤موضمزقمً  ،سمؾ ختّٚمّم٤م ُمـ احلٞم٤مة ومهقُمٝم٤م ،وٓ عقمال  يمٚمٛمتف ُمـ اًمتٙم٤مًمٞمػ واًمٌال  واًمتحدي٤مت واًمَٙم

سم٤مدر  قمٌدي سمٜمٗمًف طمّرُم٧م قمٚمٞمف )وهق ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف سم٘مقًمف:  ،سمتال وآ ،اًمذي ظمٚمؼ اهلُل اعٟم٤ًمن ومٞمف

ٕنف اؾمتٕمجؾ اعمقت ىمٌؾ  ؛اعمقت سمتٕم٤مـمل ؾمٌٌف سم٢مٟمٗم٤مذ ُم٘م٤مشمٚمفومٝمق يمٜم٤مي٦م قمـ اؾمتٕمج٤مًمف  ؛واهلل أقمٚمؿ (اجلٜم٦م

 أُم٤م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم اهلل شمٕم٤ممم وم٢من يمؾ ُم٘مدور ًمف أضمٚمف اعمًٛمك يٕمٚمٛمف اهلل شمٕم٤ممم ويمتٌف وىمدره ،أضمٚمف قمٜمد ٟمٗمًف

 -يمام أراد ذم إضمؾ اًمذي يمتٌف  وخيٚم٘مف 

 ،اًمٜم٤مرذم واًمذي يٓمٕمـ ٟمٗمًف يٓمٕمـ ٟمٗمًف  ،اًمذي خيٜمؼ ٟمٗمًف خيٜم٘مٝم٤م ذم اًمٜم٤مر):وُمٜمٝم٤م ُم٤م ضم٤م  ذم ىمقًمف 

رواه اًمٌخ٤مري (ي٘متحؿ ي٘متحؿ ذم اًمٜم٤مر واًمذي
(3)

أي ي٘متحؿ اًمٌم   ،ي٘متحؿ اعمقت (:ي٘متحؿ)وُمٕمٜمك  ،

أقمٜمل اًمٜمٝمل قمـ ىمتؾ اًمٜمٗمس ,وي١ميد هذا اعمٕمٜمك  --ىمتؾ ٟمٗمًف :اريدً اعمٛمٞم٧م ذم طمٙمؿ اًمٕم٤مدة يم٤مًمٜم٤مر وٟمحقه ُم

 -ٟمزل سمف اًمدقم٤م  سمف وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه ًمي   ؛اًمٜمٝمُل قمـ متٜمّل اعمقت ,قمغم هذا اًمقضمف

ومؽمدى ُمـ ؿم٤مهؼ أو أخ٘مك سمٜمٗمًف أُم٤مم ؾمٞم٤مرة  ؛ُم٤م ًمق أه إقمداُ  رضمال ُمًٚماًم  ُم٠ًمخ٦م :وُمث٤مًمف أن

ومٝمذه ُم٠ًمخ٦م  ،قمٜم٤م  واسمتال  اًمًجـ وإه واًمتح٘مٞمؼ واًمتٕمذي٥مُمنقم٦ٍم وم٘متؾ ٟمٗمًف ًمٙمل يتخّٚمص ُمـ 

سمؾ عمٕمٜمك راضمع إمم  ،ذم ؾمٌٞمٚمف اًمديٜمف وضمٝم٤مدً  ا ٕنف ىمتٌؾ ًمٚمٜمٗمس ٓ سمٖمرض إقمال  يمٚمٛم٦م اهلل وٟمًٍم  ،آٟمتح٤مر

ُمع أنف ىمد أضم٤مزه سمٕمض اًمٗم٘مٝم٤م  اعمٕم٤مسيـ ذم  ،ولذا مل جيز أطمٌد هٜم٤م آٟمتح٤مر ،واهلل أقمٚمؿ ،طمّظ اًمٜمٗمس

ؼ ومٞمٝم٤م وىمقع ضر يمٌػم يمكمّ صقرة  ر  يم٠من يٙمقن اح٠مؾمقر طم٤مُماًل  ،أي قمغم و٤مقم٦م اعمًٚمٛملم ،ُيتح٘م  أها

 ,اًمٕم٤مدة طمٙمؿ ذم–اعمًٚمٛملم وظمٓمٓمٝمؿ اًمتل ي٘مع سمٛمٕمروم٦م اًمٕمدو ل٤م ضر يمٌػم قمغم اعمًٚمٛملم ويٜمجّر قمٜمف 

                                      
 (-٧١2(، صحٞمح ُمًٚمؿ )5١١6صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-٧٧١( سمٚمٗمظ: )وُمـ ىَمَتؾ ٟمٗمًف سمٌم  ذم اًمدٟمٞم٤م--(، صحٞمح ُمًٚمؿ )5١١6صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-٧145صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)
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ر ُمـ وهمػمه٤م ُمًٚمٛم٦م يمثػمة أنٗمسٍ  ُم٘متؾ ض اًمٗم٘مٝم٤م  ومٝمذا اًمذي أضم٤مز ًمف سمٕم ؛ابواخلر واًمٗم٤ًمد إضا

وُمع يمؾ ذًمؽ  ،وهق راضمع يمام شمرى إمم إقمال  يمٚمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم وٟمٍم اًمديـ وطمٗمٔمف ،آٟمتح٤مر هٜم٤م

د سمٞم٤من اقمت٤ٌمر اًمٗمر. سملم ىمتؾ اًمٜمٗمس عقمال   ،وأيمثر أهؾ اًمٕمٚمؿ يٛمٜمٕمقهن٤م ،وم٤معم٠ًمخ٦م حمؾ سمح٨ٍم  وإٟمام اعمرا

 -واهلل أقمٚمؿ ،ت٘مدُم٦موسملم ىمتٚمٝم٤م قمغم إوضمف اًمتل ذيمرت ذم أطم٤مدي٨م اًمققمٞمد اعم ،يمٚمٛم٦م اهلل

ٞم٘مـ ُمع أنف ُمًت ،ًم٘متؾ ٟمٗمًف ذم إصؾ اًمٞمس ُمريدً  ,اًمٗم٤مقمؾ ًمٚمٕمٛمٚمٞم٦م آؾمتِمٝم٤مدي٦م,واعمًتِمِٝمد 

وأُم٤م اًم٘مّمد سم٤مقمت٤ٌمر قمٚمٛمف ,ومٝمق مل ي٘مّمد ُمـ وضمٍف اذا آقمت٤ٌمر  ؛سم٤مًمتٌع ,ىمتؾ ٟمٗمًف,حلّمقل ذًمؽ 

ىمد ضمّقزمتقه وضمّقزه و اًم٘مٓمٕمل سمحّمقل آٟم٘مت٤مل ومٝمذا ٓ يّيه ومٝمق ومٞمف يم٤معمٜمٖمٛمس ذم صػ اًمٕمدو

وًمٞمس  ،وٓ ظمقوم٤م ُمـ سمال  أو شمٙمٚمٞمػ أو هّؿ دٟمٞمقي وٟمحقه ٤موٓ يٗمٕمؾ ذًمؽ ضمزقمً  ،,اجلٛمٞمع سمنمـمف

سمؾ إٟمام  ،اعمٜمتحريـ اًم٘م٤مشمٚملم ٕنٗمًٝمؿ اعمِم٤مر إًمٞمٝمؿ ذم إطم٤مدي٨م ٦مًمٚمتخٚمص ُمـ طمٞم٤مشمف قمغم ـمري٘م اُمريدً 

ن أنٍم اًمديـ سمٖمػم ق ي٘مقل: ًمق أُمٚمؽ أوه ،ًمٚمديـ ا ًمٖمرض إقمال  يمٚمٛم٦م اهلل وٟمًٍم  ؛آٟم٘مت٤مليٗمٕمؾ ذًمؽ 

ر أو احل٤مضم٦م اًمِمديد اعمٜمزًم٦م ُمٜمزًم٦م اًميورة ؛ذًمؽ ح٤م ومٕمٚم٧ُم  وىمد ّسح  ،ومٝمق ي٘مّر أنف ذم ُمقىمػ آوٓمرا

 -واهلل أقمٚمؿ ،قمٚمامؤٟم٤م أن احل٤مضمّٞم٤مت إذا قمّٛم٧م وشمٕمّٚم٘م٧م سمجٛمٝمقر اعمٙمٚمٗملم أهن٤م شمٜمّزل ُمٜمزًم٦م اًميوري٤مت

 ,سمنموـمف–ىمّٞمدٟم٤مه سمام مل يٙمـ عقمال  يمٚمٛم٦م اهلل  ،ٞمد قمٚمٞمف ُمٓمٚمٌؼ : اًمٜمٝمل قمـ ىمتؾ اًمٜمٗمس واًمققمأو ي٘م٤مل

 -أقمٚمؿ واهلل --إًمٞمٝم٤م اعمِم٤مر سم٤مًمدٓئؾ

ُمع اجلقاب قمٚمٞمٝم٤م ه٤م  ،ومٝمذا طم٤مصؾ قمٛمدة ُم٤م اؾمتدل سمف اًمِمٞمخ قمغم نريؿ اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م

 -نّّمؾ ُمـ سمحقث اًمٕمٚمام  اعمجّقزيـ ل٤م

وًمٞمس هق حمؾ  ،٦م ىمد ُمزج ومٞمف سملم آؾمتِمٝم٤مدي٦م واًمتؽمسوأُم٤م سم٤مىمل يمالُمف ومٝمق يمام ذيمرت ذم اعم٘مدُم

يم٤معمح٤مذير اًمتل أؿم٤مر إًمٞمٝم٤م ُمـ اقمت٤ٌمر ىمٞمٛم٦م  ؛سم٤مب آؾمتئٜم٤مس وًمٞمس دًمٞمال أصٚمٞم٤م أو هق ُمـ ،سمحثٜم٤م أن

ز أن ٟمٗمّرط ومٞمف سمًٝمقًم٦م ،إخ اعمج٤مهد اًمذي وصؾ إمم درضم٦م أن يٓمٚم٥م آؾمتِمٝم٤مد وٟمحق  ،وقمدم ضمقا

وم٘مف قمٚمٞمفوهق ذم وٚمتف يمالم طمؼ  ،ذًمؽ وٓ يتٕم٤مرض قمٜمدٟم٤م ُمع اًم٘مقل سمتجقيز اًمٕمٛمٚمٞم٤مت  ،وصد. ٟمقا

آؾمتِمٝم٤مدي٦م طمٞم٨م اطمتٞم٩م إًمٞمٝم٤م وىُمّدر طمّمقل اًمٜمٙم٤مي٦م اعمٕمتؼمة ا٤م وشمقوّمر ومٞمٝم٤م ذط اعظمالص هلل شمٕم٤ممم 

 -وإرادة ٟمٍم اًمديـ وإقمال  يمٚمٛمتف 

حٞم٨م ُمٜمٕمٜم٤مه٤م هٜم٤م وم ،وأُم٤م نريٛمٝم٤م ُمـ ضمٝم٦م أنف ي٘متؾ سمًٌٌٝم٤م ُمٕمّمقُمقن مظمرون ومٝمذه ُم٠ًمخ٦م أظمرى

 -وٓ شمالزم ،يمام أذٟم٤م إًمٞمٝم٤م وىمٚمٜم٤م إن اًمِمٞمخ أب٤م سمّمػم ُمزج سملم اعم٠ًمختلم ،وم٢مٟمام ح٤مٟمٍع ظم٤مرضمّل 

ز أن ي٘متؾ اعمر  ٟمٗمًف » :ىمقًمف شمٙمٛمٞمؾ:  --سمٜمٗمًف ًمٖمرض إٟمزال اًمٜمٙم٤مي٦م سم٤مًمٕمدووُم٤م اؾمُتدل سمف قمغم ضمقا

ز  وُم٠ًمخ٦م ىمتؾ  --ىمّم٦م اًمٖمالم ُمع اعمٚمؽو --اعىمدام وآٟمٖمامس ذم صٗمقف اًمٕمدويم٤مٕدًم٦م اًمداًم٦م قمغم ضمقا
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ًٓ  --اًمؽمس وإٟمام شمٕمٜمل أن ُي٘متَؾ قمغم يد قمدوه أو همػمه ٓ سمٞمد  -- شمٕمٜمل أن ي٘متؾ اعمر  ٟمٗمًف سمٜمٗمًفٓ ومٝمل أو

مح ٤مًم٦م  --ًمٜمٗمًف سمٜمٗمًف ًمٖمرض اًمٜمٙم٤مي٦م سم٤مًمٕمدوُمتِم٤ما٦م ذم دًٓمتٝم٤م قمغم ضمقاز ىمتؾ اعمر   ٤موهل صم٤مٟمٞمً  --ًفٟمٗم

همػم ُمٕمٜمك ووضمف ىمتؾ اًمٜمٗمس  --وإمم أيمثر ُمـ وضمف --٤م إمم أيمثر ُمـ ُمٕمٜمكُيٛمٙمـ سومٝم --أوضمف وُمٕم٤منٍ 

وٓ شُمرد سمٛمثٚمف إدًم٦م اعمحٙمٛم٦م اًم٘مٓمٕمٞم٦م  --ذم اعم٠ًمخ٦م وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ٓ يّمٚمح أن يٙمقن دًمٞماًل  --سم٤مًمٜمٗمس

 -ـها شوٓ ي٘مقى قمغم دومٕمٝم٤م وُمٕم٤مروتٝم٤م --ذم دًٓمتٝم٤م وصمٌقهت٤م

 أبٞمٜمٝم٤م ذم ٟم٘م٤مط: ،ُمتداظمٚم٦م ذم هذا اًمٙمالم ٟمٔمر ُمـ وضمقه وومٞمف قمدة ُم٤ًمئؾ

 ؛وأن اعمٜمٖمٛمس ُمت٥ًٌم ومٞمف ،آٟم٘مت٤ملهق ىمٞم٤مس سمج٤مُمع شمٞمّ٘مـ  ،: أن آؾمتدٓل سم٠مدًم٦م آٟمٖمامسُمٜمٝم٤م

 -وإن مل يٙمـ ىم٤مـمٕم٤م ذم اعم٠ًمخ٦م ،وهق ىمقي ،هذا وضمف اؾمتدٓلؿ سمف ،ومٝمق يم٤مًمٗم٤مقمؾ ًم٘متؾ ٟمٗمًف

دّل اعمٚمؽ اًمٙم٤مومر اًمٔم٤ممل قمغم ـمريؼ ووضمٝمف أن اًمٖمالم  ،وهق أىمقى أدًم٦م اعمجٞمزيـ ،: ىمّم٦م اًمٖمالموُمٜمٝم٤م

ـْ دل قمغم ىمتِؾ ٟمٗمًف  ،ًمٖمرض ٟمٍم اًمديـ ودقمقة احلؼ وأن ي١مُِمـ اًمٜم٤مُس  ،سمٕمد أن أقمجزه ذًمؽ ،ىمتٚمف وُم

اًمدًمٞمؾ قمغم أن اًمٖمالم ىمتؾ ٟمٗمًف )ذم طمٙمؿ  ومتؿ   ،واهلل أقمٚمؿ ،هٜم٤م ا وٓ ومرَ. ُم١مصمرً  ،ومٝمق يم٤معم٤ٌمذ ًم٘متؾ ٟمٗمًف

وصّح ىمقًمٜم٤م إن  ،ومّمّح أنف ًمٞمس سمٛمٜمتحر ،اًمديـ وإقمال  يمٚمٛم٦م اهلل ُمـ ىمتؾ ٟمٗمًف إذ ٓ ومرَ.( ًمٖمرض ٟمٍم

 -واهلل أقمٚمؿ ،آٟمتح٤مر همػم آؾمتِمٝم٤مد

وم٤مؾمتدقمك صٌّٞم٤م  ؛صؼٍم قمغم الٛمقم واًمٌال  وٟمحقه أراد اًمتخٚمص ُمـ طمٞم٤مشمف ضمزقم٤م وىمٚم٦مَ  ٤موًمق أن إٟم٤ًمٟمً 

ُمـ ؾمالٍح أو ٟمحق  اؼ قمٚمٞمف ٟم٤مرً أو أن يٓمٚم ،وم٠مُمره أن يِمٖمؾ قمٚمٞمف ضمٝم٤مز يمٝمرسم٤م  ىم٤مشماًل  ٤مٓ يٛمّٞمز أو جمٜمقٟمً 

 -!ومٝمق ىم٤مشمؾ ًمٜمٗمًف قمٜمد اجلٛمٞمع سمال ظمالٍف  ،ذًمؽ

وم٢من اعو٤مع طم٤مصؾ  ،وهق ىمٞم٤مس أجْم٤م ؛شاًمتؽمس»: آؾمتدٓل سم٘متؾ اًمؽمس اعمًٚمؿ ذم ُم٠ًمخ٦م وُمٜمٝم٤م

اجل٤مُمُع أنف  --سمٕمض صقره أصال يٛمٙمـ اًم٘مٞم٤مس قمٚمٞمف ومّم٤مر ذم ،قمغم ضمقاز ىمتؾ اًمؽمس ذم سمٕمض اًمّمقر

سملم ىمتؾ اعمر   ا وٓ ومرَ. ُم١مصّمرً  ،ٚمٛم٦م ُمٕمّمقُم٦ٍم شمٕملّمَ ؾمٌٞمال عقمال  يمٚمٛم٦م اهلل شمٕم٤ممم وٟمٍم ديٜمفىمتؾ ًمٜمٗمٍس ُمً

سمؾ اًمذي ىمرره اًمٕمٚمام  أن ىمتؾ  --!ٟمٗمًف وسملم ىمتٚمف ًمٜمٗمس همػمه ُمـ اعمًٚمٛملم اعمٕمّمقُملم يمٕمّمٛمتف أو أؿمدّ 

 -وهذا ىمقي يمام شمرى ،ومٝمق ُمـ سم٤مب أومم إذن ،اًمٖمػم أؿمّد وأهمٚمظ ُمـ ىمتٚمف ًمٜمٗمًف

ًٓ » :وم٘مقل اًمِمٞمخ أيب سمّمػم ،ا شمٌلّم هذاإذ وإٟمام شمٕمٜمل أن  -- شمٕمٜمل أن ي٘متؾ اعمر  ٟمٗمًف سمٜمٗمًفٓ ومٝمل أو

ح٤م سمّٞمٜم٤ّم أنف ٓ ومرَ. سملم أن ي٘متؾ ٟمٗمًف وسملم أن ي٘متؾ  ،ٓ ي١مصمر ،ـها شًفُي٘متَؾ قمغم يد قمدوه أو همػمه ٓ سمٞمد ٟمٗم

 -اُمريدً  اخمت٤مرً  ٤م٥ًٌم ومٞمف قم٤محً وٓ سملم أن ي٤ٌمذ ىمتؾ ٟمٗمًف أو يدّل قمغم ذًمؽ ويت ،ٟمٗمس همػمه

ز ىمتؾ اعمر  ًمٜمٗمًف سمٜمٗمًف ًمٖمرض اًمٜمٙم٤مي٦م سم٤مًمٕمدو ٤موهل صم٤مٟمٞمً »: صمؿ ىمقًمف  --ُمتِم٤ما٦م ذم دًٓمتٝم٤م قمغم ضمقا

همػم ُمٕمٜمك ووضمف ىمتؾ  --وإمم أيمثر ُمـ وضمف --ُيٛمٙمـ سومٝم٤م إمم أيمثر ُمـ ُمٕمٜمك --مح ٤مًم٦م أوضمف وُمٕم٤منٍ 
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 -ـها شاًمٜمٗمس سم٤مًمٜمٗمس

سمف وأُم٤م  !!سمّٞمٜمٝم٤م ؟وضمف واعمٕم٤م  اعمحتٛمٚم٦م همػم ُمٕمٜمك ووضمف ىمتؾ اًمٜمٗمس سم٤مًمٜمٗمس: ُم٤م هل إي٘م٤مل ذم ضمقا

 -وىمد سملّم اعمجٞمزون وضمف اطمتج٤مضمٝمؿ سم٤مٕدًم٦م اعمِم٤مر إًمٞمٝم٤م يمام ذيمرٟم٤مه ،آقمؽماض اعمجٛمؾ ومال يٗمٞمدُ 

 ،وسمف يّتْمح أهن٤م اؾمتدٓٓت صحٞمح٦م ،واحلؼ أنف ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُمٕم٤مٍن وٓ وضمقه همػم ُم٤م ذيمره اعمجٞمزون

 -ع سمٞمٜمٝم٤م وسملم إدًم٦م اعمحّرُم٦م ًم٘متؾ اًمٜمٗمس هٙمـ ُمتٞمّن وهلل احلٛمد يمام ؾم٠مذيمره إن ؿم٤م  اهللوأن اجلٛم

وٓ شُمرد سمٛمثٚمف إدًم٦م اعمحٙمٛم٦م  --ذم اعم٠ًمخ٦م وُم٤م يم٤من يمذًمؽ ٓ يّمٚمح أن يٙمقن دًمٞماًل »: وىمقًمف

 -ـها شوٓ ي٘مقى قمغم دومٕمٝم٤م وُمٕم٤مروتٝم٤م --اًم٘مٓمٕمٞم٦م ذم دًٓمتٝم٤م وصمٌقهت٤م

سمف واعمجٞمزون  ،ٓمٞمؾ سمٕمْمٝم٤موشمٕم ،ام ي٘م٤مل هذا ذم طم٤مل ٟمّم٥ِم اعمٕم٤مرو٦م سملم إدًم٦م: أن ي٘م٤مل: إٟمضمقا

ٓ شمٕم٤مرض سملم ُم٤م سمّٞمٜم٤مه ُمـ آؾمتدٓل سمحدي٨م اًمٖمالم واًم٘مٞم٤مس قمغم اًمتؽمس  :ومٝمؿ ي٘مقًمقن ؛ًمٞمًقا يمذًمؽ

وطم٤مصُؾ ذًمؽ راضمع إمم أن ُم٤م ضمّقزٟم٤مه  ،وسملم إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم نريؿ ىمتؾ اًمٜمٗمس سمٖمػم طمّؼ  ،وآٟمٖمامس

وُم٤م  ،تٌؾ ًمٚمٜمٗمس سمحّؼ وهق ىمتؾ ُمنموع ُم٠مذون ومٞمف دًم٧م قمغم ذًمؽ إدًم٦م اعمذيمقرة سمنموـمف اعمذيمقرةىم

 ،شمدل قمٚمٞمف اًمٜمّمقص اًمقاردة ذم نريؿ ىمتؾ اًمٜمٗمس واًمققمٞمد قمغم ذًمؽ سم٤مًمٜم٤مر واًمٕمذاب هق ىمتؾ سمٖمػم طمّؼ 

ٓ  ،حقهٕمل وٟموهق ىمتٚمٝم٤م ضمزقم٤م وُمـ ىمٚم٦م اًمّمؼم واؾمتٕمج٤مٓ ًمٚمتخٚمص ُمـ ا ،وىمتؾ همػم ُم٠مذون ومٞمف

ػ  ،وم٤مٟمٗمّٙم٧م اجلٝم٦م ومال شمٕم٤مرض ؛عقمال  يمٚمٛم٦م اهلل ًّ وأُمٙمـ اجلٛمع سملم إدًم٦م وهلل احلٛمد قمغم وضمٍف ٓ شمٕم

وسمذا يٙمقن اعمجٞمزون ًمٚمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م أؾمٕمَد سم٤مًمٕمٛمؾ سمجٛمٞمع  ،سمؾ هق وضمٌف ىمري٥ٌم فم٤مهر ،ومٞمف

وأُم٤م ُمـ يٛمٜمع اًمٕمٛمٚمٞم٤مت  --واعمٜم٦موهلل احلٛمد  ،إدًم٦م وإقمامل٤م يمٚمٝم٤م واجلٛمع سمٞمٜمٝم٤م وقمدم شمٕمٓمٞمؾ ر  ُمٜمٝم٤م

واهلل أقمٚمؿ وأطمٙمؿ وٓ طمقل وٓ  ،وم٢مٟمف ىمد قمّٓمؾ سمٕمض إدًم٦م وأفمٝمره٤م دًمٞمؾ ىمّم٦م اًمٖمالم ؛آؾمتِمٝم٤مدي٦م

 -ىمقة إٓ سمف

وقمدم اًمٚمجق  إمم اًم٘مقل  --ىمقاقمد اًمنميٕم٦م شُمٚمزم اًمٕمٛمؾ سمٛمجٛمقع اًمٜمّمقص»: ىمقل اًمِمٞمخ: ُمالطمٔم٦م

 -ـها شؾمتح٤مًم٦م اًمتقومٞمؼ سملم جمٛمقع اًمٜمّمقص ذم طم٤مًم٦م اأو شم٘مٞمٞمد اعمٓمٚمؼ إٓ ،أو اًمتٕمٓمٞمؾ ،سم٤مًمٜمًخ

وشمرك  ،لم واًمٕمٛمؾ سمفوهق شمرضمٞمح أطمد اًمدًمٞمٚملم اعمتٕم٤مرو ؛)أي اًمؽمضمٞمحأُم٤م ذم اًمٜمًخ واًمتٕمٓمٞمؾ 

سمؾ طمٞم٨م صّح اًم٘مٞمُد أقمِٛمَؾ سمنموـمف  -!ومال وأُم٤م ذم اًمت٘مٞمٞمد ،أظمر طمٞم٨م مل يٛمٙمـ اجلٛمع( ومٙمالُمف صحٞمح

 -واهلل أقمٚمؿ ، ٟمٕمتؼم اًم٘مٞمَد إٓ ذم طم٤مًم٦م اؾمتح٤مًم٦م اجلٛمعٓ :وٓ ي٘م٤مل ،اعم٘مررة ذم إصقل

وضمزاه اهلل ظمػما قمغم  ،هذا أهؿ ُم٤م طمي  ُمـ اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ومتقى اًمِمٞمخ أيب سمّمػم ووم٘مف اهلل وؾمدده

 -ٟمّمحف ًمٚمٛمًٚمٛملم وؿمٗم٘متف وسم٤مرك اهلل ذم قمٚمٛمف وضمٝمقده

ّمح واًمتحذيرات هذا وٓ يٗمقشمٜم٤م اًمتٜمقيف سمام ذيمره اًمِمٞمخ وأص٤مب ضمزاه اهلل ظمػما ُمـ اًمٜم
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وآٟمت٘م٤مدات ًمٌٕمض ُم٤م هق ضم٤مٍر ذم سمٕمض ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مد ُمـ اعم٤ٌمًمٖم٦م ذم ظمقض اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م 

 طمٞم٨م يٛمٙمـ آؾمتٖمٜم٤م  قمٜمٝم٤م وطمٗمظ روح ،ذم همػم ٟمٙم٤مي٦م ُمٕمتؼمة وذم همػم وضمف طم٤مضم٦م ُمٚمّح٦ٍم فم٤مهرة

تل ي٘مّمده٤م اًمِم٤ٌمب ىمد سمٚمٖمٜمل أن سمٕمض ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مد اعمٕم٤مسة اًم»وُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف سم٘مقًمف:  ،اعمًٚمؿ

أول ُم٤م خُيػم  اًمِم٤مب اًمذي يّمؾ إمم شمٚمؽ اًم٤ًمطم٤مت سمخٞم٤مريـ ٓ  --اعمًٚمؿ اعمج٤مهد ُمـ وٞمع إُمّم٤مر

ضمٝم٤مده يمٚمف سمؾ وطمٞم٤مشمف يمٚمٝم٤م حمّمقرة ذم  ،٤مشمٗمجػميً  ٤ماؾمتِمٝم٤مديً  ٤مصم٤مًم٨م لام: إُم٤م أن يرى أن يٙمقن ُمنموقمً 

وإُم٤م أن يٕمقد ُمـ طمٞم٨م  --ختٞم٥م٤مت اًمتل وُم٤م أيمثر اًمٕمٛمٚمٞم --ىمد شمّمٞم٥م وىمد ختٞم٥م ،قمٛمٚمٞم٦م واطمدة ٓ همػم

ٟمٜم٤م ومٞمف ،ـها شأتك  -واهلل اعمًتٕم٤من ،ومٝمذا إن صّح ومٝمق ُمٜمٙمر جي٥م أن ي١مظمذ قمغم أجدي إظمقا

هؾ اًم٘م٤مئؿ سم٤مًمٕمٛمٚمٞم٦م آؾمتِمٝم٤مدي٦م  :يمام أص٤مب اًمِمٞمخ ووم٘مف اهلل ذم اًمتٗمّمٞمؾ اًمذي ذيمره ذم ُم٠ًمخ٦م

ًٓ »وهق ىمقًمف:  ،ق احلؼ إن ؿم٤م  اهللومام ذيمره ه ،؟ؿمٝمٞمد أو ٓ ىمد اقمتٛمد قمغم  إٓ أن ص٤مطمٌٝم٤م إن يم٤من ُمت١مو

وُمـ  اأرضمق أن يٙمقن ؿمٝمٞمدً  ،أدًم٦م اعمجٞمزيـ ل٤م واقمت٘مد أهن٤م هل اًمراضمح٦م واًمتزم سمنموـمٝمؿ وىمٞمقدهؿ

سم٠من  اويم٤من ُمٕمت٘مدً  ،أُم٤م إن يم٤من يٕمٚمؿ سمحرُمتٝم٤م -وأن يٖمٗمر اهلل ًمف إن ؿم٤م  اهلل ،واًمٜمٕمٞمؿ واجلٜم٤من ،أهؾ اًمققْمدِ 

صمؿ هق ُمع ذًمؽ  ،أو يم٤من ذم ؿمؽ وري٥م ُمـ طمٚمٝم٤م وضمقازه٤م ،ريؿ هل اًمراضمح٦مإدًم٦م اًمتل شُمٗمٞمد اًمتح

ق ُمـ أهؾ اًمققمٞمد وه ،ومٝمذا ُمٜمتحٌر وىم٤مشمؾ ًمٜمٗمًف سمٜمٗمًف ,ًم٥ًٌم ُمـ إؾم٤ٌمب,أىمدم قمغم ومٕمٚمٝم٤م 

 -ٟم٠ًمل اهلل اًمٕم٤مومٞم٦م واًمًالُم٦م ،ـها شواًمٕمذاب

ٟمٜم٤م الدى واًمًداد وٟم٠ًمخف  ف وزّم محٞمد ؾمٛمٞمع ىمري٥م واًمتقومٞمؼ ح٤م  ٥م ويرى إٟم ،ًمٜم٤م وًم٤ًمئر إظمقا

 مُملم --سمر  رؤوف رطمٞمؿ ،جمٞم٥م

 -لمٕمأو واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد ومخف وصحٌف

 ـه٧624رضم٥م  26صمٜملم آ|  قمٓمٞم٦م اهلل :يمتٌف
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 ؼ١ٓثصصزٛع اٌزب ۞

وُمـ شمٌٕمٝمؿ سم٢مطم٤ًمن إمم  حٌفاحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم واًمّمالة واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم مخف وص

 :وسمٕمد --يقم اًمديـ

أىمّدُمٝم٤م إمم ؿم٤ٌمب اعؾمالم وطم٤مُمكم راي٦م  ،ومٝمذه شمذيمرة ىمٚمٞمٚم٦م اًمٙمٚمامت يمثػمة اًمٗم٤مئدة إن ؿم٤م  اهلل

 ،جٜمام طمّٚمقا أواًمٕم٤مُمٚملم ًمإلؾمالم طمٞمثام يم٤مٟمقا وإمم اعمج٤مهديـ  ،اًمذيـ هؿ أُمؾ أُمتٜم٤م وهمدٟم٤م اعمٜمتٔمر ،اًمتقطمٞمد

  -وٓ  رُمٜم٤م أضمرهؿ ،ويٙمتٌٜم٤م ذم زُمرة الداة اعمّمٚمحلم ،ًمٕمؾ اهلل يٜمٗمع ا٤م ويّمٚمح

ومٝمل سمٛمٕمٜمك  ،وهل وع شم٤مسمِع ،اعمٕمٜمك اًمٚمٖمقي ًمٚمٙمٚمٛم٦م :وأردُت سم٤مًمت٤مسمٕملم شدؾمتقر اًمت٤مسمٕملم» وؾمٛمٞمتٝم٤م

وهؿ وٝمقر ؿم٤ٌمسمٜم٤م ورضم٤مًمٜم٤م اًمٕم٤مُمٚملم ًمإلؾمالم اًمذيـ يتٌٕمقن ىمٞم٤مداهتؿ ويتجٜمّدون ذم و٤مقم٤مهتؿ ذم  ،إت٤ٌْمع

ُمتٝم٤م ،ًمرومع رايتف ٤موؾمٕمٞمً  ،ُم٦م هذا اًمديـؾمٌٞمؾ اهلل خلد   -واؾمتٕم٤مدة جمد أُمتٜم٤م وقمّزه٤م ويمرا

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ذم هذه أي٦م  ؛]اًمٙمٝمػ[ ژٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

ُمع  اُم٠مُمقرً  ؛قمفدؾمتقٌر ًمٙمؾ شم٤مسمع ُمع ُمتٌق , ُمٜمٝم٤م٤م ُمٝمام  ت٤مب اهلل ؾمٜمذيمر ـمرومً ُمع مي٤مت أظمر ذم يم,اًمٙمريٛم٦م 

  -يمام هل أجْم٤م دؾمتقٌر ًمٚمٛمتٌقع ذم اظمتٞم٤مر أت٤ٌمقمف ،أو ُم٤م ؿم٤مسمف ذًمؽ ،ُمع ؿمٞمخف اشمٚمٛمٞمذً أو  ،أُمػمه

ح٤م شم٘مرر قمٜمد اًمٕمٚمام  أن  ،وم٢مهن٤م ظمٓم٤مٌب وأُمٌر ٕت٤ٌمقمف ُمـ أُمتف ًمٚمٜمٌل  ٤موهل وإن يم٤مٟم٧م ظمٓم٤مسمً 

خي٤مـم٥م  واهلل  ،خلّمقصٞم٦مظمٓم٤مٌب ُٕمتف وأت٤ٌمقمف ُم٤م مل يٛمٜمع ُم٤مٟمع ويدّل دًمٞمٌؾ قمغم ا اخلٓم٤مب ًمف 

 ،ٚمقب إت٤ٌمعإُم٦م ذم ؿمخص رؾمقل٤م وأُمٞمٜمٝم٤م وىم٤مئده٤م وإُم٤مُمٝم٤م ح٤م ذم ذًمؽ ُمـ اًمٌالهم٦م اًمتل شمًتققمٌٝم٤م ىم

  -ومٚمٚمف احلج٦م اًم٤ٌمًمٖم٦م

  -أي اطمًٌٝم٤م وامحٚمٝم٤م قمغم اًمٙمقن ُمع ه١مٓ  واُمٜمٕمٝم٤م ُمـ آٟمٍماف قمٜمٝمؿ: ژٱ ٻژ

وٓ  ،خيٚمّمقن ًمف ؾمٌح٤مٟمفو ،يقطّمدوٟمف ويٕمٌدوٟمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف: ژٻ ٻ ٻ پژ

  -ؾمقاه وٓ يرضمقن همػمه ايدقمقن أطمدً 

ًمذيـ مه٤م ـمروم٤م اًمٜمٝم٤مر ح٤م لام وًمٚمذيمر وإٟمام ظمّص هذيـ اًمقىمتلم ا ،وذم يمؾ طملم: ژپ پژ

  -ومٞمٝمام ُمـ اعمزي٦م يمام ضم٤م  ذم همػم ُم٤م مي٦ٍم ُمـ اًم٘مرمن

ؿ ذم إوىم٤مت اعمذيمقرة وذم ،وهذه وٚم٦م طم٤مًمٞم٦م: ژپ ڀژ يمؾ وىم٧ٍم  أي يدقمقن اهلَل را 

  -ُمريديـ وضمف اهلل وطمده أي خمٚمّملم ًمف شمٕم٤ممم

  -أي وٓ شمتج٤موزهؿ سمٜمٔمرك إمم همػمهؿ هـ ًمٞمًقا يمذًمؽ ،وهذا هنٌل  ژڀ ڀ ٺ ٺژ
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ًمؽ  أي ٓ شمٕمُد قمٞمٜم٤مك قمـ أوئلؽ اًمذيـ وصٗمٜم٤مهؿ ،اجلٛمٚم٦م طم٤مًمٞم٦م أجْم٤م ژٺ ٺ ٿ ٿٿژ

ٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م أن شمٚمتٗم٧َم إمم إذاف اعمؽموملم ٕمٚمؿ أن ه٤م يدظمؾ ذم إرادة زيٜم٦م احلوم ؛زيٜم٦َم احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م اُمريدً 

د سم٘مقًمف  ،رهم٥م ومٞمٝمؿ قمغم طم٤ًمب أوئلؽ اًمْمٕمٗم٤م وشم هؿ أوئلؽ  ژٺ ٿ ٿژو تٛمؾ أن اعمرا

ف اعمؽمومقن اًمذيـ ـمٛمع اًمٜمٌل   ،قمغم ـمري٘م٦م آؾمتٕم٤مرة اًمتٍم ٞم٦م ،ذم إؾمالُمٝمؿ وطمَرَص قمٚمٞمف إذا

وهق أنف ؾماّمهؿ زيٜم٦م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م  اٞمف ُمٕمٜمك سمديع ضمدً وطمئٜمئٍذ ومٞمٙمقن اًمتٕمٌػم قمٜمٝمؿ سمازيٜم٦م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م وم

واهلل  -ومٗمٞمف إؿم٤مرة إمم ذم أطمقالؿ وشمٜمٗمػٌم قمـ ـمٚمٌٝمؿ واحلرص قمٚمٞمٝمؿ !ويم٠مهنؿ زظمرٌف وُمت٤مٌع وشمزويٌؼ 

 أقمٚمؿ

 :صمؿ هنك قمـ ـم٤مقم٦م صٜمٍػ ُمـ اًمٜم٤مس اشمّمٗمقا سمّمٗم٤مٍت سمٞمّٜمٝم٤م وم٤مٟمتٌٝمقا ل٤م

ٌَاف قمـ ژٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤژ  ،ٓ يذيمر اهلل إٓ ىمٚمٞماًل ومٝمق  ،ذيمر اهلل وهق ُمـ أهمٗمؾ اهلُل ىمٚم

  -إن ذيمر

  -ىمد أؾمٚمؿ ٟمٗمًف لقاه٤م وؿمٝمقاهت٤م اًمٔم٤مهرة واخلٗمٞم٦م ،وُم٤م اؿمتٝمتف ٟمٗمًف ژڤ ڤژ

  -ومٝمق همػُم طم٤مزم ذم أُمر ديٜمف وٓ ذم ُمّم٤مًمح دٟمٞم٤مه ،أي و٤مئٕم٤م ژڦ ڦ ڦژ

يٜمٌٖمل أن يٓم٤مع  ودًم٧م أي٦م قمغم أن اًمذي» ذم شمٗمًػمه:  اًمًٕمدي ىم٤مل اًمِمٞمخ قمٌد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس

واشمٌع ُمرايض  ،ومٚمٝم٩م سمذيمر اهلل ،ًمٚمٜم٤مس ُمـ اُمتأل ىمٚمٌف سمٛمح٦ٌِم اهلل ووم٤مض ذًمؽ قمغم ًم٤ًمٟمف ٤مويٙمقن إُم٤مُمً 

ه ُمٝم٤م قمغم هقا ًمف ،ومحٗمظ سمذًمؽ ُم٤م طمٗمظ ُمـ وىمتف ،رسمف وم٘مد  ودقم٤م  ،واؾمت٘م٤مُم٧م أومٕم٤مًُمف ،وصٚمح٧م أطمقا

ـّ اهلل سمف قمٚمٞمف ش٤م٤مُمً ٌؼ سمذًمؽ أن ُيت ٌع وجيٕمؾ إُمومح٘مٞم ،اًمٜم٤مس إمم ُم٤م ُم
(1)

 -ـها 

وم٢مذا أراد اًمٕمٌُد أن ي٘متدي سمرضمؾ ومٚمٞمٜمٔمر هؾ هق ُمـ أهؾ » :وىم٤مل اًمِمٞمخ اعُم٤مم اسمـ ىمٞمؿ اجلقزي٦م 

وم٢من يم٤من احل٤ميمؿ قمٚمٞمف هق القى وهق ُمـ  ،هؾ احل٤ميمؿ قمٚمٞمف القى أو اًمقطمُل و ،اًمذيمر أو ُمـ اًمٖم٤مومٚملم

أُمره اًمذي جي٥م أن يٚمزُمف وي٘مقم سمف وسمف  :وُمٕمٜمك اًمٗمرط ىمد وُمن  سم٤مًمتْمٞمٞمع أي ،٤مأهؾ اًمٖمٗمٚم٦م يم٤من أُمره ومرـمً 

وومّن سم٤مخلالف  ،ووُمّن سم٤معهالك ،ىمد أومرط :ووُمّن سم٤معهاف أي ،رؿمُدُه وومالطمف و٤مئع ىمد ومّرط ومٞمف

ـْ وع هذه اًمّمٗم٤مت واعم٘مّمقد أن اهلل  ،ويمٚمٝم٤م أىمقال ُمت٘م٤مرسم٦م ،ًمٚمحؼ ومٞمٜمٌٖمل ًمٚمرضمؾ  ،هنك قمـ ـم٤مقم٦م َُم

وإن وضمده هـ هَماَٚم٥م قمٚمٞمف ذيمُر اهلل  ،وضمده يمذًمؽ ومٚمٞمٌٕمد ُمٜمفوم٢من  ،أن يٜمٔمر ذم ؿمٞمخف وىمدوشمف وُمتٌققمف

  ُمـ يمت٤مبـها شهق طم٤مزم ذم أُمره ومٚمٞمًتٛمًؽ سمٖمرزه واشم٤ٌمُع اًمًٜم٦م وأُمُرُه همػم ُمٗمروط قمٚمٞمف سمؾ شمٕم٤ممم 

                                      
 (-6١5شمٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ )ص  (٧)
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سمؾ اًمّمٞم٥م» شاًمقا
(1)

  -ًمف 

﮲ ژ ٹٹ ؛وىمد شمٙمرر ذم اًم٘مرمن اًمٙمريؿ اًمٜمٝمُل قمـ ـم٤مقم٦م اًمٙمٗم٤مر واعمٜم٤موم٘ملم واعمٗمًديـ واًمٗمج٤مر

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ ٹٹو ،]اًمٗمرىم٤من[ پ﮷ ﮸ژأي سم٤مًم٘مرمن  ژ﮳ ﮴ ﮵ ﮶

ڄ ڄ ڄ ژ: وىم٤مل ،[]إطمزاب ژپ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

  -احلٛمدوهذا يمٚمف واوح وهلل  ]إطمزاب[ ژڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ

ں ں ژ :ذم مي٤مت يمثػمة يمام هنك قمـ اشم٤ٌمقمٝمؿ واشم٤ٌمع أهقائٝمؿ ،هنك قمـ ـم٤مقم٦م اًمٙم٤مومريـ واعمٜم٤موم٘ملم

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ژ ،٤مصمٞم٦م[]اجل ژڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ۅ ۅ ۉ ژ ،[66: ]اح٤مئدة ژگ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳژ ،]إنٕم٤مم[ ژھ ے ے

ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ژ ،[62: ]اح٤مئدة ژۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ

 ژ﮴ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ھہ ھ ھ ھژ ٹٹو ،[٧5: ]اًمِمقرى ژېئېئ

وح٤م اشمٗم٘م٧م  ، ًمٙمؾ ر ومٜمٝمك قمـ ـم٤مقم٦م اعمنوملم وهؿ اعمج٤موزون ًمٚمحدود اًمتل ووٕمٝم٤م اهلل ؛]اًمِمٕمرا [

﮲ ژ: لؿ وم٘م٤مل ٤مووصٗمٝمؿ شمٌٞمٞمٜمً  -اًم٘مٞمؿ قمٚمٞمف اًمٕم٘مقل اًمًٚمٞمٛم٦م واًمٗمٓمر اعمًت٘مٞمٛم٦م ُمـ ے ے ۓ ۓ 

  -وهذا واوح ژ﮳

ۉ ۉ ې  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭ ڭ ڭ ڭژ ٹٹو

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ائ ەئ ەئ وئ وئ ې ې ى ى ائ ې

 ]اًم٘مٚمؿ[ ژی ی

  -ورّدوه ومل ي٘مٌٚمقهاًمذيـ يمّذسمقا احلؼ وقم٤مٟمدوه : ژڭ ڭ ڭژ

أي وّد اًمٙمّٗم٤مر ًمق شمدِهـ ي٤م حمٛمد أي شمّم٤مٟمٕمٝمؿ وشمقاوم٘مٝمؿ قمغم سمٕمض ُم٤م هؿ : ژۇ ۇ ۆ ۆژ

  -ومٞمدِهٜمقن هؿ يمذًمؽ ،قمٚمٞمف إُم٤م سم٤مًم٘مقل أو اًمٗمٕمؾ أو سم٤مًمًٙمقت قمام يتٕملّم اًمٙمالم ومٞمف

وشم٠مُّمؾ  ،وهل ُمـ صٗم٤مت اًمٙم٤مذسملم واعمٜم٤موم٘ملم ،يمثػم احلٚمػ ذم همػم وضمف طمّؼ  ژۈ ٴۇ ۋ ۋژ

  -اًمتقسم٦م اًمٙم٤مؿمٗم٦م اعم٘مِم٘مِم٦م شمٜمٌئَؽ  ؾمقرة

  -ًمٞمس ًمف رهم٦ٌٌم ذم اخلػم سمؾ إرادشمف ذم ؿمٝمقات ٟمٗمًف اخلًٞم٦ًم ،ظمًٞمس اًمٜمٗمس ٟم٤مىمص الٛم٦م ژۅژ

َزٌة عُمََزة ،يمثػم الَْٛمز أي اًمٕمٞم٥م ًمٚمٜم٤مس واًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ سم٤مًمٖمٞم٦ٌم وآؾمتٝمزا  وهمػم ذًمؽ(ۉژ   -ومٝمق مُهَ

                                      
 (-6٧اًمقاسمؾ اًمّمٞم٥م ُمـ اًمٙمٚمؿ اًمٓمٞم٥م )ص  (٧)
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  -ـ سمٕمْمٝمؿ إمم سمٕمض قمغم وضمف اعوم٤ًمدس ُموهل ٟم٘مؾ يمالم اًمٜم٤م ،يمثػم اعمٌم سم٤مًمٜمٛمٞمٛم٦م ژۉ ېژ

  -سمخٞمؾ ،٤ميم٤من أو ُم٤مّدي   ٤ميمثػم اعمٜمِع ًمٚمخػم اًمذي يٚمزُُمُف اًم٘مٞم٤مُم سمف ُمٕمٜمقي   ژې ېژ

  -قمغم اخلٚمِؼ ئمٚمٛمٝمؿ وجيقر قمٚمٞمٝمؿ (ىژ

  -يمثػم أصم٤مم واًمذٟمقب واًمٕمّمٞم٤منژىژ

اخلّمقُم٦م همػُم  ؿمديدُ  أي وهق ومق. ذًمؽ يمٚمف قُمُتؾ  أي همٚمٞمٌظ ذُس اخلُاُٚمِؼ ىم٤مسٍ  ژائ ەئ ەئژ

  -ُمٜم٘م٤مٍد ًمٚمحؼ

 :وومّنه٤م اًمٕمٚمام  سمقضمٝملم ژوئژ

 ،يمقًمد اًمزٟم٤م ،ومٝمق ظمٌٞم٨م اعمٜم٧ٌِم ٓ يرضمك ُمٜمف ظمػمٌ  ،اًمزٟمٞمؿ هق اًمدقمّل اًمذي ًمٞمس ًمف أصٌؾ  :إول

  -ومٗمٞمف إؿم٤مرة إمم ُمراقم٤مة ذف إصؾ واعمٜم٧ٌِم ،ويم٤مًمدقمّل ذم اًم٘مقم وًمٞمس ُمٜمٝمؿ

يمام شمٕمرف اًمِم٤مة سمزٟمٛمتٝم٤م وهل ُم٤م  ،أي ذم اًمنّم  ،ُم٦م يٕمرف ا٤ماًمزٟمٞمؿ اًمذي ًمف َزَٟمَٛم٦ٌم أي قمال :اًمث٤م 

  -ٟم٠ًمل اهلل اًمًالُم٦م واًمٕم٤مومٞم٦م -مّم ُمـ قمٜمؼ اعمٕمزى ومه٤م زَٟمٛمت٤منيتد

وطم٤مصؾ هذا أن اهلل شمٕم٤ممم هنك قمـ ـم٤مقم٦م يمؾ طمالف يمّذاب ظمًٞمس » :ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمًٕمدي 

 ،اًمتٙمؼم قمغم احلؼ وقمغم اخلٚمؼإظمال. اعمتْمّٛمٜم٦م ًمإلقمج٤مب سم٤مًمٜمٗمس و ٤مظمّمقًص  ،اًمٜمٗمس د  إظمال.

شٜمٛمٞمٛم٦م واًمٓمٕمـ ومٞمٝمؿ ويمثرة اعمٕم٤ميصوآطمت٘م٤مر ًمٚمٜم٤مس سم٤مًمٖمٞم٦ٌم واًم
(1)

  -ـها 

وضمٝم٤من  ؟ٚمٝم٤م أو سمام سمٕمده٤موهذه اجلٛمٚم٦م هؾ هل ُمتٕمٚم٘م٦م سمام ىمٌ ژۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئژ ٹٹصمؿ 

  -ًمٚمٕمٚمام 

 ،ُم٤مٍل وسمٜملمأي ٓ شمٓمع ُمـ هذه صٗم٤مشمف ٕضمؾ أن يم٤من ذا  ژڭ ڭژ: أهن٤م ُمتٕمّٚم٘م٦م سم٘مقًمف اًمقضمف إول

وي١مظمذ  ،وذم هذا نذير ُمـ آهمؽمار سم٠مصح٤مب إُمقال واًمٌٜملم وزيٜم٦م احلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م واشم٤ٌمقمٝمؿ عمجّرد ذًمؽ

ُمٜمف إؿم٤مرة إمم اًمتحذير ُمـ آهمؽمار سم٠مصح٤مب اعمقاه٥م واًم٘مدرات ُم٤م مل يٙمقٟمقا قمغم اًمّمٗم٤مت اعمٓمٚمقسم٦م 

ٌَع ٞم٤مٍت قمٚمٛمّٞم٦م أو ومٙمري٦م أو ٟمٗمًٞم٦م وهمػمه٤م ويمؿ رأجٜم٤م ُمـ أصح٤مب ُمقاه٥َم وىمداراٍت وإُمٙم٤مٟم -!ومٞمٛمـ ُيت 

يتّمّدرون ًمٚم٘مٞم٤مدة ويٖمؽّم اؿ يمثػمون ويّتٌٕمقهنؿ ُمـ دون أن يٗمّتِمقا قمام ورا  ذًمؽ ُمـ صٗم٤مت اعُم٤مُم٦م 

ُمـ صمؿ ٓ يٚمٌثقن أن يٙمتِمٗمقا أهنؿ أظمٓم٠موا اًمٓمريؼ ورسمام سمٕمد أن يٗمقت يمثػم  ،واًم٘مٞم٤مدة اًمتل سمّٞمٜمٝم٤م اهلل

  -واهلل اعمًتٕم٤من ،اًمقىم٧م واًمٗمرص

أي ٕضمؾ أن  ،ژېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ یژأهن٤م ُمتٕمّٚم٘م٦م سم٘مقًمف سمٕمده٤م  :واًمقضمف اًمث٤م 

                                      
 (-6١2ٞمًػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ )ص ( شم٧)
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  -يم٤من ذا ُم٤مٍل وسمٜملم ـمٖمك ويمّذب سم ج٤مت اهلل وإذا شمٚمٞم٧ْم قمٚمٞمف زقمؿ أهن٤م أؾم٤مـمػم إوًملم

ڱ ڱ ڱ ں ژ ٹٹ ؛سم٤مشم٤ٌمع ؾمٌٞمؾ اعم١مُمٜملم اعمٝمتديـ وأُمر اهلل شمٕم٤ممم ذم ُم٘م٤مسمؾ ذًمؽ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ژ: ـ ىم٤مل اهلل ومٞمٝمؿٞمؾ اعم١مُمٜملم اًمذيوهق ؾمٌ ]ًم٘مامن[ ژںہ

چ ژ ٹٹو ،]اًمٜم٤ًم [ ژڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ

ٱ ٻ ژ :وىم٤مل ،]اًمًجدة[ ژچ چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

 ]إنٌٞم٤م [ ژٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

أي هيدون اًمٜم٤مس سمديٜمٜم٤م ٓ ي٠مُمرون سم٠مهقا  أنٗمًٝمؿ سمؾ  ژٻ ٻژ» :ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمًٕمدي 

  -ـها شطمتك يدقمق إمم أُمر اهلل ٤مُد إُم٤مُمً وٓ يٙمقن اًمٕمٌ ،اشم٤ٌمع ُمرو٤مشمفسم٠مُمر اهلل وديٜمف و

ومٌلّم أن ُمـ قمالُم٤مت اًمداقمٞم٦م  ؛]يس[ ژہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےژ ٹٹو

ٌَع أنف ٓ ي٠ًمل اًمٜم٤مَس أضمرً  ًٓ  ،قمغم دقمقشمف ا اًمّم٤مد. اًمذي طم٘مٞمٌؼ أن ُيت  وأنف  ،وٓ دٟمٞم٤م وٓ يريُد ُمٜمٝمؿ ُم٤م

ڇ ڇ ژ ٹٹو -ٌػ سم٤ملداي٦م ىمدوٌة ح٤م يدقمق إًمٞمفًمٜم٤مس ُمّتّمومٝمق ىمٌؾ أن يدقمَق ا ،ُمٝمتٍد ذم ٟمٗمًف

 ]يقؾمػ[ ژڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

أن٧م أظمل اًمِم٤مب اعمًٚمؿ اعمتقىّمد همػمًة قمغم اًمديـ واحلرُم٤مت وطُمرىم٦ًم ًمٜمٍمة  ٤مظمّمقًص  ،أظمل اعمًٚمؿ

٤م مل ٟمذيمره ه٤م ٓ خيٗمك شم٠مُّمؾ يرمحؽ اهلل هذا اًمدؾمتقر اًم٘مرم  وُم٤م ذم ُمٕمٜم٤مه ه :اعؾمالم واًمٜمٝمقض سم٠مُمتؽ

وؾمػمة أصح٤مسمف واًمت٤مسمٕملم لؿ سم٢مطم٤ًمٍن  ،وؾمٜمّتف وؾمػمشمف ُمـ أطم٤مدي٨م ٟمٌّٞمٜم٤م  ،قمغم ُمـ ىمرأ وـم٤مًمع وشمٕمّٚمؿ

وُمـ ؾمػمة ىمٞم٤مدات اعمًٚمٛملم إّوًملم وأئٛمتٝمؿ اًمذيـ اضمتٛمٕم٧م إُم٦م قمغم  ،اًمذيـ هؿ ظمػم اًم٘مرون

 ،ف وشمٚمحؼ سمف ذم شمٜمٔمٞمؿ أو و٤مقم٦ٍم شمدقمق إمم اهللواٟمٔمر اٟمٓم٤ٌمىمٝم٤م قمغم ُمـ شمريد أن شمّتٌٕم ،ظمػمّيتٝمؿ وصالطمٝمؿ

واضمٕمؾ  ،أو شم٠مُمر سمٛمٕمروف وشمٜمٝمك قمـ ُمٜمٙمر وٟمحق ذًمؽ ُمـ أقمامل اًمؼم واخلػم ،أو دم٤مهد ذم ؾمٌٞمؾ اهلل

  --وشمقيمؾ قمغم اهلل ومٝمق طمًٌؽ ،وُمٕمٞم٤مر اٟمتخ٤مسمؽ واظمتٞم٤مرك ،هذا ُمٞمزاٟمؽ

ًٓ  ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل وصغم اهلل وؾمٚمؿ  ،وسم٤مـمٜم٤م ا وفم٤مهرً  ا ومظمرً  واحلٛمد هلل أو

 وسم٤مرك قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمٍد ومخف وصحٌف
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)عبعوٛٔب اٌرٍّخ  اصزٕٙبؿ ػٍّبء أً٘ اٌضٕخ ٌٕخضح أً٘ اٌضٕخ ۞

 الصزٕٙبؿ ػٍّبء أً٘ اٌضٕخ(

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

  --واًمّمالح واًمُت٘مك ،إمم سم٘م٤مي٤م أهؾ اًمٕمٚمؿ والدى

أجـ أنتؿ أهي٤م  ؟عظمقاٟمٙمؿ وأبٜم٤مئٙمؿ ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمٕمرا.أجـ أنتؿ ي٤م قمٚمام  أهؾ اًمًٜم٦م ه٤م جيري 

وذم اعمٖمرب اعؾمالُمل اًمٙمٌػم  ،وذم ُمٍم واًمِم٤مم ،اًمٖمٞم٤مرى ُمـ اًمٕمٚمام  واًمدقم٤مة ذم سمالد احلرُملم واًمٞمٛمـ

هؾ  ؟هؾ سمٚمٖمٙمؿ ُم٤م جيري ٕهٚمٙمؿ ذم اًمٕمرا. ؟وذم ؾم٤مئر اًمٌالد ،وذم سم٤ميمًت٤من والٜمد ،وسمالد ؿمٜم٘مٞمط

هؾ سمٚمٖمٙمؿ ُم٤م  ؟ف قمٛمر ي٘متؾ ذم اًمٕمرا. سم٠مجدي اًمراومْم٦م أصح٤مب احلٙمقُم٦م اًمٕمٛمٞمٚم٦مسمٚمٖمٙمؿ أن يمؾ ُمـ اؾمٛم

هؾ سمٚمٖمٙمؿ أن ؿم٤ٌمب ؾم٤مُمرا  ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م  ؟ضمرى وُم٤م جيري ُمـ ُمذسمح٦م ٕهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمٙم٤مفمٛمٞم٦م

هؾ سمٚمٖمٙمؿ ُم٤م جيري ًمٕمٚمام  ودقم٤مة وُمِم٤ميخ وظمٓم٤ٌم   ؟خيٗمقن هقّي٤مهتؿ ظمقف اًم٘متؾ ذم ٟم٘م٤مط اًمتٗمتٞمش

در اًمٕمٚمقم والٜمدؾم٦م وهمػمه٤م ُمـ اعم٤ًمضمد ُمـ أهؾ اًم در اًمتدريس ذم اعمدارس واجل٤مُمٕم٤مت ويمقا ًٜم٦م ويمقا

هؾ سمٚمٖمٙمؿ أن ٟم٤ًم  أهؾ اًمًٜم٦م  ؟قمغم أجدي اًمراومْم٦م أصح٤مب احلٙمقُم٦م اًمٕمٛمٞمٚم٦م ،اهمتٞم٤مٓت ص٤ٌمح ُم٤ًم 

ٟمٙمؿ اعمج٤مهديـ ُمـ اًمٗمّم٤مئؾ  ؟ذم اًمٕمرا. يًتٖمثـ سمٙمؿ وسمٙمؾ أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمٕم٤ممل هؾ سمٚمٖمٙمؿ أن إظمقا

 ,اعمًٚمٛملم ُمـ اًمْمٕمٗم٦م ُمع,ُمـ أهؾ اًمًٜم٦م إطمرار إبٓم٤مل يتّمّدون ًمقطمدهؿ ذم اعمٞمدان  اعمتٕمددة

وهؾ  ؟سمٙمٚمٛم٦م وًمق واًمٜمٍم اًمت٠مجٞمد إمم ُمٜمٙمؿ  ت٤مضمقن وأهنؿ ،اًمٜمّم٤مرى اعمحتٚملم ُمع اعمتح٤مًمٗملم ًمٚمراومْم٦م

طمتك سمٚمغ إُمر  ،سمٚمٖمٙمؿ أن أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمٕمرا. ىمد ص٤مروا يِمّٙمقن ومٞمٙمؿ سم٥ًٌم صٛمتٙمؿ اعمري٥م

  ؟سمٌٕمْمٝمؿ أن دقم٤م قمٚمٞمٙمؿ

ر أجـ  ؟أجـ ٟمجدشمٙمؿ وهمػمشمٙمؿ ؟أجـ أنتؿ ي٤م قمٚمام  أهؾ اًمًٜم٦م ودقم٤مهت٤م إظمٞم٤مر اًمّم٤محلقن إطمرا

أجـ  ؟أجـ ضمٝم٤مد اًمٙمٚمٛم٦م --؟!يمام قمّقدمتقٟم٤م ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمت يمثػمة ،٤موؿمجًٌ  ااًمٙمٚمٛم٦م شمٜمديدا واؾمتٜمٙم٤مرً 

  ؟أجـ سمٞم٤مٟم٤مشمٙمؿ ؟دقم٤مؤيمؿ

ومام سم٤مل اجلٝم٤مد سم٤مًمٙمٚمٛم٦م ًمٜمٍمة أهؾ اًمًٜم٦م قمغم  ؛تؿ ُمـ إقمذار٤مد اًمقاضم٥م ح٤م أبديإذا مل شمٜمٗمروا ًمٚمجٝم

  ؟أقمدائٝمؿ اًمٔم٤معملم اعمجرُملم اًمٙمٗمرة اعمنميملم

وأجـ أبٜم٤م  اعمٜمٝم٩م اًمّم٤مذم  ؟وأجـ مح٤مة اعمٜمٝم٩م واًمٕم٘مٞمدة اًمًٜمّّٞم٦م ؟أجـ ؾمالًم٦م قمٚمام  اًمدقمقة اًمٜمجدي٦م
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هنؿ وشُمِمٕمروهنؿ أنٙمؿ ُمٕمٝمؿ وأنٙمؿ أجـ أنتؿ ُمـ سمٞم٤مٍن شم١ميدون ومٞمف إظمقاٟمٙمؿ وشمٜمٍمو ؟واًمؽمسمٞم٦م اًمًٚمٗمٞم٦م

 --!إٟمٜم٤م ٟمخ٤مـم٥م ومٞمٙمؿ سم٘م٤مي٤م اًمٖمػمة واًمٜمخقة ؟وشمِمدون ُمـ أزرهؿ وشمرومٕمقن ُمـ ُمٕمٜمقي٤مهتؿ ،رد  لؿ وومئ٦م

ٟمٙمؿ  --!وٟمٜم٤مؿمديمؿ اًمرطمؿ واًمقَٓ  اعيامّ  أن شمٜمٍموا إظمقا

هذا  أن اًمًٙمقت ذم ُمثؾ ,اهلل ُمـ اًمٕمٚمؿ والدى مشم٤ميمؿ سمام,أخؿ شمٕمٚمٛمقا  ؟ح٤مذا هذا اًمًٙمقت

ويِمٙمؽ  ،أٓ شمٕمٚمٛمقن أن ؾمٙمقشمٙمؿ هذا ُيْمٕمُػ ُمقىمٗمٙمؿ اًمْمٕمٞمَػ أصال ؟اعمقـمـ ه٤م يٌٖمْمف اهلل

  ؟ويزّهدهؿ ذم اًمتٚم٘مل قمٜمٙمؿ ،اًمٜم٤مس ومٞمٙمؿ

پ ژٟمذيّمريمؿ وٟمٕمٔمٙمؿ ي٤م أهؾ اًمٙمت٤مب واًمٕمٚمؿ والدى واًمٜمقر أن اهلل ىمد أظمذ قمٚمٞمٙمؿ اًمٕمٝمد 

قمغم ٟمٓم٤مٍ. واؾمٍع أنٙمؿ إٟمام شمتحريمقن  إن اًمٜم٤مس ىمد ص٤مروا ي٘متٜمٕمقن -!![٧6١]مل قمٛمران:  ژپ ڀ ڀ

وأنٙمؿ شمًٙمتقن قمـ احلؼ ظمقوم٤م  ،وشمتٙمٚمٛمقن ُمتك ُم٤م أراد احلٙم٤مم اًمٙمٗمرة أو اًمٔمٚمٛم٦م ،ذم اًمْمق  إظمي

م ىمد  !!ُمٜمٝمؿ وُمراقم٤مة لؿ واٟمتٔم٤مرا ًمإلذن ُمٜمٝمؿ سمؾ إن اًمٙمثػميـ ُمـ و٤مهػم أُمتٜم٤م وؿمٕمقسمٜم٤م اًمًٌٓم٤م  اًمٕمقا

وأنٙمؿ ضمٌٜم٤م  ٓ متٚمٙمقن ؿمج٤مقم٦م  ،ٙمؿ احلٙم٤مم اخلقٟم٦م يمٞمٗمام ؿم٤م واص٤مروا يرددون سمال نرج أنٙمؿ إٟمام  ريم

 --!!وٓ هيّٛمٙمؿ إٓ ؾمالُمتٙمؿ وهٜم٤م ُة قمٞمِمٙمؿ ،وٓ شمٜمٗمرون ًمٜمٍم طمؼ

ؿم٤ميملم ُمـ قمدم  اوهؾ ؾمت٠متقن همدً  ؟وهؾ ؾمتحٗمٔمقن اًمديـ واًمنميٕم٦م سمٛمثؾ هذا ؟هؾ يّنيمؿ هذا

 --؟!اطمؽمام اًمٜم٤مس ًمٙمؿ

أُم٤م أوئلؽ اًمذيـ سم٤مقمقا ديٜمٝمؿ سمٕمرض ُمـ  ،ب احلٞم٦م ُمٜمٙمؿوإن ظمٓم٤مسمٜم٤م هق ٕهؾ اخلػم وأهؾ اًم٘مٚمق

وروقا ،واًمذيـ هؿ قمـ مي٤مت اهلل هم٤مومٚمقن ،واـمٛم٠منقا ا٤م ،وروقا سم٤محلٞم٤مة اًمدٟمٞم٤م ُمـ أظمرة ،اًمدٟمٞم٤م ىمٚمٞمؾ

ومام هؿ  ---واٟمٖمٛمًقا ذم ُمقائدهؿ إمم أن همِرىمقا ذم وطمٚمٝم٤م ،وريمٜمقا إمم اًمٔم٤معملم ،سمخٗمض اًمٕمٞمش ذم ذًم٦م

ٟم٠ًمل  ،هؿ ُمع أقمدائٜم٤م وُمـ وٚم٦م ضمالدي إُم٦م وظمقٟمتٝم٤م سمؾ ،ـمٌٝمؿ وٓ ٟمٓمٛمع ومٞمٝمؿوًمًٜم٤م ٟمخ٤م ،سمٛمٕمٜمٞملم

  -مُملم --وأن يٙمّػ ذهؿ ،اهلل أن جيزهيؿ سمام يًتح٘مقن

مهللا إٟم٤م ٟمٕمتذر إًمٞمؽ ه٤م صٜمع ه١مٓ  )قمٚمامؤٟم٤م اًمّم٤محلقن اًمٖم٤مومٚمقن اعم٘مٍّمون( وٟمؼمأ إًمٞمؽ ه٤م صٜمع 

لذه إُم٦م أُمر ُرؿمٍد يٕمّز ومٞمف أهؾ ـم٤مقمتؽ ويذل ومٞمف أهؾ  مهللا أبرم ،خلقٟم٦م اًم٤ٌمئٕمقن ًمٚمديـ(ه١مٓ  )ا

  -مُملم --وي١مَُمر ومٞمف سم٤معمٕمروف وُيٜمٝمك ومٞمف قمـ اعمٜمٙمر ،ُمٕمّمٞمتؽ

 --!وإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن ،وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل اًمٕمكّم اًمٕمٔمٞمؿ
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ي اًمٕمزة واًمٙمراُم٦م ي٤م أهؾ اًمٖمػمة وي٤م ٟم٤مؿمد ،وي٤م ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ ،وي٤م ومتٞم٦م اعيامن ،ومٞم٤م ؿم٤ٌمب اعؾمالم

 ،اشمّمٚمقا سمٕمٚمامئٙمؿ وُمِم٤مخيٙمؿ ذم يمؾ سمٚمٍد وٟم٤مطمٞم٦م ،سم٤مرك اهلل ومٞمٙمؿ ،وي٤م أهؾ اًمٌذل واًمٕمٓم٤م  ،ُٕمتٙمؿ

 -وم٢من هذا واضم٥م قمٚمٞمٜم٤م وٞمٕم٤م ، ذًمؽواطمتًٌقا ذم ،وطمّروقهؿ وذيمروهؿ واؾمتٜمٝمْمقهؿ

ىمع وأرؾمٚمقه إمم يمؾ سمريدٍ   --وإن رأجتؿ هذا اًمٌٞم٤من ُمٜم٤مؾم٤ٌُم وم٤مٟمنموه ذم يمؾ اعمقا

  -[]اًمذاري٤مت ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڤژ

 واًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف

 ـه٧62١ رسمٞمع إول 22
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 ٚؽب٠ب، ٚصالَ، ٚاصزؼالَ ۞

  --اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمف ،سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

: وشمقومٞمؼ ُمـ اهلل شمٕم٤ممم وشمًديد ،ٞم٦مأن شمٙمقٟمقا وٞمٕم٤م سمخػم وقم٤موم أؾم٠مل اعمقمم : إظمقا  وأطم٤ٌميب

يٕمٚمؿ اهلل أنٜمل اؿمت٘م٧ُم إًمٞمٙمؿ  --ًمٕمكم أن٤مل ُمٜمٙمؿ دقمقة ص٤محل٦م ،٧ٌُم أن أؾمّٚمؿ قمٚمٞمٙمؿ وأظمٓمَر سم٤ٌمًمٙمؿأطمٌ

وُم٤م شمريمتٙمؿ إٓ ًمٔمروف  -وُمدارؾم٦م أهؾ اخلػم واحلٙمٛم٦م ُمٜمٙمؿ ،وإمم حم٤مورة اعظمقة اًمٕم٘مال  وإدسم٤م 

وسم٤مرك  -واًمث٘م٦مومجزايمؿ اهلل ظمػما ضمٞمٛمٕم٤م قمغم ُم٤م أوًمٞمتٛمق  ُمـ طمًـ اًمٔمـ  --!ظم٤مص٦م اضمتامقمٞم٦م وهمػمه٤م

وًمقٓ ظمقف اعـم٤مًم٦م ًمذيمرُت وٞمع إؾمام  وؾمّٚمٛم٧ُم  ،اهلل ذم يمؾ ُمـ دقم٤م سمخػم وؾم٠مل قمـ أظمٞمف وشمٗمّ٘مد

وأن يٍمف قمٜم٤م  ،وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم أن ي٤ٌمرك ومٞمٙمؿ ويزيديمؿ هدى وشمقومٞم٘م٤م -اواطمدً  اقمٚمٞمٙمؿ واطمدً 

  -مُملم --وقمٜمٙمؿ ذ يمؾ ذي ذ

وم٤مًمٗم٤مئز ُمـ ضمٕمؾ ٟمّم٥َم  ،واعظمالص ذم اًم٘مقل واًمٕمٚمؿ أوصٞمٙمؿ وٟمٗمز اعم٘مٍّمة سمٛمزيد ن٘مٞمؼ اًمّمد.

ۇ ۆ ژو ،وٟمٍَم احلؼ وداَر ُمٕمف طمٞم٨م دار ،وراىم٥م اهلل شمٕم٤ممم ذم يمؾ طمريم٦م وؾمٙمٜم٦م ،قمٞمٜمف اًمداَر أظمرة

 ]حمٛمد[ ژۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ

واهلل  ،أـمٛمٜمٙمؿ أنٜمل سمحٛمد اهلل سمخػم وٟمٕمٛم٦م ُمـ اهلل قمغم ُم٤م يم٤من ُمـ اًمت٘مّمػم :إظمقا  اًمٙمرام

وإٟمٜمل  --قد إمم اعمِم٤مريم٦م ُمٕمٙمؿ ذم اعمٜمتدىوأقم ،اًمٔمروف شمٙمقن أطمًـ ذم وىم٧م مٍت وًمٕمؾ  ،اعمًتٕم٤من

 ،ذم ُمٜمتداٟم٤م هذا وهمػمه ،أرؾمؾ سملم اًمٗمٞمٜم٦م واًمٗمٞمٜم٦م سمٕمض اعم٘م٤مٓت قمـ ـمريؼ سمٕمض إظمقا  ًمٞمٜمنموه٤م

ُمِم٤مريم٦م ُمٕمٙمؿ وُمع أهؾ اخلػم ذم اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم وٟمٍمة ديٜمف ودقمؿ اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمف ذم 

  -اجلٝم٤مد أقمّزهؿ اهلل وىمّقاهؿُمٞم٤مديـ 

ن  شقمٚمام  أهؾ اًمًٜم٦م ًمٜمجدة أهؾ اًمًٜم٦ماؾمتٜمٝم٤مض » :ويم٤من ُمـ مظمر ُم٤م أرؾمٚم٧ُم ُم٘م٤مل يمتٌتف سمٕمٜمقا

 ،ومٞم٤م ًمٞم٧م إظمقيت جيتٝمدون ذم ذًمؽ ؛ة ُمٜمف محٚم٦م ؿم٤مُمٚم٦م ًمتحريض قمٚمامئٜم٤مويمٜم٧ُم ىمّمدُت أن جيٕمؾ اعظمق

ِض احلٛمٚم٦م: محٚم٦م ـمٚم٦ٌم اًمٕمٚمؿ وؿم٤ٌمب وًمتٛم ،وإن يم٤من اعم٘م٤مل همػم ُمٜم٤مؾم٥ٍم قمٜمد سمٕمْمٙمؿ ومال سم٠مس اشمريمقه

اعؾمالم ًمتحريض اًمٕمٚمام  وشمِمجٞمٕمٝمؿ ًمٚم٘مٞم٤مم سمقاضم٥م اًمٌالغ وشمقضمٞمف و٤مهػم أُمتٜم٤م ذم هذه اًمٚمحٔم٦م 

  -٤موٟمٍم احلؼ وٟمٍم اعمًتْمٕمٗملم ُمـ اعمًٚمٛملم أهؾ اًمًٜم٦م ذم اًمٕمرا. ظمّمقًص  ،احلرضم٦م

 ،يمٌؾ ذم ٟم٤مطمٞمتف ،حل٤ملوسمٍّموهؿ سم٤مًمقاىمع وقمّرومقهؿ سم٤م ،اذيمروا لؿ أطمداث اًمٙم٤مفمٛمٞم٦م وهمػمه٤م
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ئؿ اًمراومْم٦م ،وسمح٥ًم ُمـ يتّمؾ سمف ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ وقمغم ىمدر وؾمٕمف ومقاهلل  ،وطمّذروهؿ ،واٟم٘مٚمقا لؿ ضمرا

 --!ًمٗمرص٦ٌم قمٔمٞمٛم٦م ًمٜمٍمة اًمديـ وإطمداث نّقل يمٌػم ذم إُم٦م ٤موإهن٤م أجًْم  ،إٟمف عمٗمؽم. ـمريؼ أهي٤م اعظمقة

وسم٤مرك اهلل  ،وٟم٤ًمهؿ ذم ضمٕمؾ قمٚمامئٜم٤م ُمقايمٌلم ،ومٕمٚمٞمٜم٤م أن ٟمٙمقن ُمًتٕمّديـ ،وىمد شم٠ميت أجْم٤م أطمداث يمٌػمة

وٟم٠ًمل اهلل أن  ٗمظ  ،وذم جم٤مهديٜم٤م اًمّم٤محللم ،اخلػّميـوٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن ي٤ٌمرك ذم قمٚمامئٜم٤م  --ومٞمٙمؿ

 -إٟمف وزّم محٞمد ،ىم٤مدات اجلٝم٤مد وي٤ٌمرك ومٞمٝمؿ وجُيري احلٙمٛم٦م ذم أىمقالؿ وأومٕم٤ملؿ

إج٤مم ُمـ سمِم٤مرات وُمّنات سمًامع صقت اًمِمٞمخ واحلٛمد هلل قمغم ُم٤م أدظمؾ قمغم ىمٚمقسمٜم٤م ذم هذه 

طمٗمٔمٝمؿ اهلل وؾم٤مئر  ،وآـمٛمئٜم٤من قمٚمٞمٝمؿ ،أؾم٤مُم٦م صمؿ رؤي٦م اًمِمٞمخ أيب ُمّمٕم٥م صمؿ اًمِمٞمخ اًمٔمقاهري

ٟمٜم٤م ذم أومٖم٤مٟمًت٤من ووزيرؾمت٤من وهمػمه٤م ،إظمقاهنؿ وٟمٍمهؿ قمغم أقمدا  اًمديـ  ،وسمام يٌٚمٖمٜم٤م ُمـ أظم٤ٌمر إظمقا

  -وم٤محلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

أن يت٘مٌؾ ُمٜم٤م وُمٜمٙمؿ ص٤مًمح  وٟم٠ًمخف  ،ؾمالم ويٕمّز اعمًٚمٛملم ذم يمؾ ُمٙم٤منٜمٍم اعومٜم٠ًمل اهلل أن ي

  -إٟمف قمٗمق يمريؿ سمّر رؤوف رطمٞمؿ ،اًمٕمٛمؾ ويتج٤موز قمـ اًمًٞمئ٤مت

 اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ورمح٦م اهلل وسمريم٤مشمفو
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 اٌخٙبص فغلبْ ۞

ڤ ڤ ٹ ژ وسملم اًمٙمٗمر واعيامن: ؛يٗمّر. اهلل سمف سملم أهؾ احلؼ وأهؾ اًم٤ٌمـمؾ --اجلٝم٤مد ومرىم٤من

 -]إنٗم٤مل[ ژڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ

ڌ ڌ ڎ ژ يٗمّر. اهلل سمف سملم اعم١مُمٜملم وسملم اعمٜم٤موم٘ملم اًمذيـ ذم ىمٚمقاؿ ُمرض: --واجلٝم٤مد ومرىم٤منٌ 

ېئ ېئ ژ ،]اًمتقسم٦م[ ژگڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

 ،[]اًمتقسم٦م ژېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پپ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ژ

 -[]حمٛمد ژڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

ہ ھ ھ ھ ھ ے ژ يٗمّر. اهلل سمف سملم أهؾ اًمّمد. وسملم أصح٤مب اًمدقم٤مَوى: --واجلٝم٤مد ومرىم٤من

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁      

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ژ ،[]مل قمٛمران ژ       

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ژ ،[٧62: ]مل قمٛمران ژٺ ٿ ٿ ٿ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ڤ ڤ ڤژ ،]حمٛمد[ ژٹ

 -]اًمتقسم٦م[ ژچ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

سملم ُمـ يريدون  ،يٗمّر. اهلل سمف سملم اعم١مُمٜملم أهؾ اًمٓم٤مقم٦م واًمتًٚمٞمؿ وسملم اًمٗم٤مؾم٘ملم --واجلٝم٤مد ومرىم٤منٌ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ژ : وُمـ يٌتٖمقن قمرض اًمدٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞم٦موضمف اهلل

ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

ڄ ڄ ژ ،]اًمتقسم٦م[ ژڱ ڱک گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈڈ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ

 ]اًمتقسم٦م[ ژڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

ئؿ ُمـ اًمرضم٤ملي --واجلٝم٤مد ومرىم٤منٌ  ڄ ژ وسملم أهؾ اًمتٗمريط خمٜمّثل اًمٕمزم: ،ٗمّر. اهلل سمف سملم أهؾ اًمٕمزا
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خت مت ىتيت جب حب خب مب ىب يب جتحت ژ ،]حمٛمد[ ژڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ژ ،]اًمٜمقر[ ژجث مثىث يث حج مج جح مح جخ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ژ ،]اًمتقسم٦م[ ژپ ڀ ڀ ڀ

 -]اًمتقسم٦م[ ژۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ

يٗمّر. اهلل سمف سملم أهؾ اعم٘م٤مُم٤مت اًمٕمٚمٞم٤م ُمـ اعم١مُمٜملم وسملم أهؾ اًمراطم٦م اًم٘م٤مٟمٕملم  --واجلٝم٤مد ومرىم٤منٌ 

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې ې ژ دون:سم٤مًم

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ  ې ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ژ ،]اًمتقسم٦م[ ژجئی ی ی یىئ

ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

اًمٞمقم ذم وضمٝم٤مد اًمّمٚمٞمٌٞملم اًمذيـ شم٘مقدهؿ ـم٤مهمٞمتٝمؿ أُمريٙم٤م  !--اجلٝماا٤مد ومرىم٤من ٤مطمّ٘ماً  --]اًمٜم٤ًم [ ژڄ ڄ

ًمٞمس ومٞمف  ،اًمٕمرا. وذم أومٖم٤مٟمًت٤من ووزيرؾمت٤من وذم ومٚمًٓملم هق طمّؼ ُمنموع حمٌقٌب هلل شمٕم٤ممم سم٤معو٤مع

وزقمؿ  ،ومٛمـ ظم٤مًمػ ذم ذًمؽ ؛سمؾ هق ه٤م ي٘مٓمع سمف ذم ديـ اعؾمالم أنف ُمنموع وواضم٥م ذم اجلٛمٚم٦م ،ُمثٜمقي٦م

 !سمال ُمري٦م ،أوّما٤مك أثٞمؿ ،أنف همػم ُمنموع ومٝمق ُمٗمتقن و٤مّل 

,أو طمّذر  ،وٟمّٗمر اًمٜم٤مس قمـ ٟمٍمهتؿ ،صّد قمٜمف وؾمّٗمف أهٚمف اًم٘م٤مئٛملم سمف ؽ أنوُمـ زاد قمغم ذًم

 ُمردود ومٝمق ؛ذًمؽ ؿم٤مسمف وُم٤م --ُمٜمف وُمٜمٕمٝمؿ أجدهيؿ قمغم إظمذ إمم احلٙمقُم٤مت دقم٤م أو ُمٜمٝمؿ ,سمزقمٛمف

ًٓ ٟمًٛم وٓ ٤موزٟمً  ًمف ٟم٘مٞمؿ ٓ ،ُمٜمٌقذ ؾم٤مىمطٌ  ،خمذول وًمق يم٤من يمٌػم اعمٗمتلم أو  ،٤موٓ ٟمرومع ًمف رأؾًم  ع ًمف ىمق

 -[٧6]احل٩م:  ژک ک ک ک گ گ گگژ --!س اًمٕمٚمام  اعمؼّمزيـرئٞم

ومٙمثػم  ،ٟم٘مٌُؾ أن ٟمختٚمَػ ذم ُم٠ًمخ٦م ظمروٍج قمغم طم٤ميمٍؿ أو دوًم٦ٍم ُم٤م ُمـ دوِل سمالد اعمًٚمٛملم وجم٤مهدهت٤م

ًمٙمٜمٜم٤م ٓ وًمـ ٟم٘مٌؾ  --!وٟمحؽمم ُمـ فمٝمر صالُح ديٜمف وىمّمده وطمًـ قمٛمٚمف ذم إُم٦م ،ُمٜمٝم٤م ُم٤ًمئؾ اضمتٝم٤مد

  --يٙم٤من ذم اًمٕمرا. وٟمحقه٤م خم٤مًمػ ُمٝمام يمؼم اؾمٛمف وقمٔمؿ ُمٜمّمٌف ورؾمٛمفأن خي٤مًمػ ذم ضمٝم٤مد إُمر

ٌن ٟمزن سمف اًمٜم٤مَس  ،سمؾ اجلٝم٤مد اعم٘مٓمقع سمٛمنموقمٞمتف قمٜمدٟم٤م ومقىمٜم٤م وومقىمٝمؿ وٞمٕم٤م   -وومرىم٤منٌ  ،وهق ُمٞمزا



1427  

  

 ِفَٙٛ ُِٙ حضا ۞ 

ٟمحـ  ،وم٤مهلل هق احلؼ ويمؾ ُم٤م طمٙمؿ اهلل سم٠منف طمؼ ومٝمق احلؼُّ ٓ همػم ،ٓ طمؼ  إٓ ُم٤م أطمّ٘مف اهلل 

اعمًٚمٛملم قمٜمدُم٤م ٟم٘متؾ اًمٙم٤مومر احلريب )همػم اًمذُمّل وٓ اعمٕم٤مَهد وٓ اعمًت٠مُمـ هـ سمٚمٖمتٝمؿ اًمدقمقة( ٟم٘متٚمف 

  -وهق إذا ىمتٚمٜم٤م ومٝمق فم٤ممل ُمٌٓمٌِؾ ٓ طمؼ  ًمف ،وٟمحـ قمغم طمّؼ  ،سم٤محلؼ

ئٞمؾ واًمَٙمَٗمرة ومٜمحـ حمّ٘مقن  ،وٟم٘متؾ إُمريٙم٤من واًمٞمٝمقد واًمٙمٗمرَة سم٤محلّؼ  ،ٟمحـ ٟميب أُمريٙم٤م وإها

ومٛمـ ىم٤مل  ،ٓ طمؼ لؿ ،ُمٌٓمٚمقن فم٤معمقن ُمٕمتدون ,قمـ اًمٌد  ومْماًل ,وهؿ طملم يرّدون قمٚمٞمٜم٤م  ،دًمقنقم٤م

ؾمٌتٛمؼم وشم٘مّمػ  ٧٧ُمـ اعمٗمتقٟملم اًمْم٤مًملم ُمـ أهؾ إهقا : أن أُمريٙم٤م ل٤م احلؼ أن شمرّد قمغم ضسم٤مت 

  ،أومٖم٤مٟمًت٤من وشم٘متؾ اعمًٚمٛملم وـم٤مًم٤ٌمن واعمج٤مهديـ ومٝمق ُمٌٓمٌؾ زائغٌ 
ِ
ـَ اهلل   -ومل يٕمرف احلّؼ  ،مل يٗم٘مف دي

 ،ٓ طمّؼ ل٤م ،ٟمٕمؿ !وومرٟم٤ًم قمٜمدُم٤م متٜمع ارشمدا  احلج٤مب ذم دوًمتٝم٤م وسمٚمده٤م ٓ طمّؼ ل٤م ي٤م ؿمٞمخ إزهر

ٕن ومرٟم٤ًم ٟمٗمًٝم٤م  ،وخم٤مًمٗم٦ٌم ًمٚمحّؼ اًمذي طمٙمؿ اهلل سم٠منف طمّؼ  ،سمؾ هل ُمٌٓمِٚم٦م فم٤معم٦ٌم ُمٕمتدي٦م حم٤مّدٌة ُٕمر اهلل

ٌَِؾ اهلل ظم٤مًم٘مٝم٤م ضمؾ وقمال يمام هق ُمٗمروٌض قمغم همػمه٤م ذيٕم٦ُم احلج٤مِب ًمٚمٜم٤ًم  ويمؾُّ  ُمٗمروٌض قمٚمٞمٝم٤م ُمـ ىِم

ئع اعؾمالم اًمتل سمٕم٨َم اهلل ا٤م حمٛمدا  هذا و ،وأول٤م شمقطمٞمد اهلل شمٕم٤ممم واعيامن سمٙمؾ ُم٤م ضم٤م  سمف ؛ذا

وًمٙمـ أقمامك قمٜمف القى وقم٤ٌمدة اًمدٟمٞم٤م  ،يٕمرومف أهؾ احلؼ ،واوح ووقح اًمِمٛمس ي٤م ؿمٞمخ إزهر

ومَٕمِٛمٞم٧م سمّمػمشمؽ قمـ إدراك هذا اعمٕمٜمك وومٓمـ ًمف ؿم٤مقمر قم٤مُّمل   ،ٞمدوشمرايمؿ اًمٔمٚمامت قمٚمٞمؽ ُمٜمذ زُمـ سمٕم

وم٤محلٛمد هلل اًمذي ضمٕمؾ  ؛ش٤م قمـ ومرٟم٤ًم إن يم٤من يزقمجٝم٤م احلج٤مبومٚمؽمطمؾ ومرٟمً» ٘م٤مل:)ذم طمٙمؿ اًمٗم٘مف( وم

  -ورومع ؿم٠مهنؿ سم٤مًمٕمٌقدي٦م ًمف ،ويمّرُمٝمؿ سم٤مٟٓمت٤ًمب إًمٞمف ،أهؾ ـم٤مقمتف هؿ أهؾ احلّؼ 

ھ ھ  ھژ ،]اعمٜم٤موم٘مقن[ ژگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱژ

  -وٓ طمقل وٓ ىمقة آ سم٤مهلل ،]مل قمٛمران[ ژے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴
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 !)وظثٛا ا٢ْ حبء اٌمزبي( ئػظبَ ا٢ِبي ثخٙبص اٌؾِٛبي ۞

 ڎ ژاحلٛمد هلل ُمٕمّز أوًمٞم٤مئف ُمـ ذًم٦م، وُمٙمثرهؿ ُمـ ىمٚم٦م، وٟم٤مس اعمٔمٚمقم وًمق سمٕمد طملم، اًم٘م٤مئؾ: 

ّمالة ، واًم[احل٩م] ژ ڳ ڳ   گ  گ  گ کگ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ     ڈ ڈ ڎ

اعمج٤مهديـ وىم٤مئد اًمٖمر اعمحجٚملم، وقمغم ، ٟمٌّل اعمٚمحٛم٦م واعمرمح٦م، إُم٤مم واًمًالم قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمٍد اعمّمٓمٗمك

 مخف وصحٌف واًمت٤مسمٕملم-

 ؛وسمٕمد

ومٞم٤م أهي٤م اعظمقة اعمج٤مهدون ذم اًمّمقُم٤مل، اًمث٤ٌمت اًمث٤ٌمت واًمّمؼم اًمّمؼم، وم٢من اهلل ُمع اًمّم٤مسمريـ وُمع 

 ژ : ُمقٓيمؿ، واًمٙم٤مومرون ٓ ُمقمم لؿواًمذيـ هؿ حمًٜمقن، واهلل اعم١مُمٜملم وُمع اعمت٘ملم وُمع اًمذيـ اشم٘مقا 

 ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ        ڀ ڀ  پڀ پ پ پ ٻ ٻ  ٻ ٻ ٱ

 -[اًمٌ٘مرة] ژ ڤ ڤ  ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿٿ

وم٠منتؿ إن ؿم٤م  اهلل اًمٙمرار ٓ اًمٗمرار، وأنتؿ أهؾ  ؛ّرومٙمؿ ًم٘مت٤مٍل أو نّٞمزيمؿ إمم ومئ٦موٓ سم٠مس قمٚمٞمٙمؿ ذم ن

ئؿ، وىمد ؾمٛمٕمٜم٤م ُمٜمٙمؿ  طمٙمٛم٦ًم وأنٙمؿ شمًتٕمّدون حلرٍب ـمقيٚم٦م، ٟم٠ًمل اهلل أن ي٘مّقيٙمؿ ويٜمّزل قمٚمٞمٙمؿ اًمٕمزا

 ڃ ڃ ڃڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ژؾمٙمٞمٜمتف، ويٛمّديمؿ سمٛمدٍد ُمـ قمٜمده: 

 - [اًمٗمتح] ژ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ  چ

 وم٤مؾمتٕمٞمٜمقا سم٤مهلل وٓ شمٕمجزوا، وواهلل إن اًمٕمدّو اًمٙم٤مومر لق أهقن قمغم اهلل وأطم٘مر ه٤م شمٔمٜمقن!

 ۅ ۅ         ۋ  ۋ           ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇ ژٕم٤مدون أوًمٞم٤م  اهلل و ٤مرسمقهنؿ، وىمد ىم٤مل اهلل: يمٞمػ وهؿ ي

 يت ىت مت خت حت جت يبژ، [اعمج٤مدًم٦م] ژائەئ ائ    ى ېى ې  ې ې ۉۉ

 -[اعمج٤مدًم٦م] ژجثمث

(وم٘مد مذٟمتف سم٤محلرب٤مَُمـ قم٤مدى زم وًمٞم  ):  وىم٤مل
(1)

- 

 اصؼموا واصدىمقا اهلل يّمدىمٙمؿ:وم٤مشم٘مقا اهلل و ؛، أن ضم٤م  اًم٘مت٤مل وطمّمحص احلؼأهي٤م اعظمقة

 -[مل قمٛمران] ژ ﮴   ﮳             ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ  ھ ژ

 ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮷﮸                ﮶﮵  ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ےۓ ے ھ  ھ ھ ژ

 -[اًمٜم٤ًم ] ژ    

 ٻ ٻ ٻ ٱ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ  وئ ەئ   ەئ ائ ائ ى ژ

                                      
 -شصحٞمح ًمٖمػمه»( ىم٤مل إرٟم١موط: 24٧21(، وهذا اًمٚمٗمظ ذم: ُمًٜمد أمحد )45١2أصٚمف ذم: صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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 -[إنٗم٤مل] ژ ٺ ٺ ٺ ڀ    ڀ ڀڀ  پپ پ پ ٻ

تٕمٞمٜمقا سم٤مهلل واّدرقمقا سم٤مٕرض يمام أوص٤ميمؿ أؾم٤مُم٦م واطمٗمروا اخلٜم٤مد. وهٞمئقا ، اؾمأهي٤م اعمج٤مهدون

اًم٘مقاقمد أُمٜم٦م، وأقمدوا اًمٕمٌّقات وًمّٖمٛمقا اعمداظمؾ واًمٓمرىم٤مت واعم٘مرات وريمزوا قمغم ٟمّم٥م إيمٛمٜم٦م، 

واضسمقا اًمٕمدو سمٕمد ارخت٤مئف وىمد شمٕم٥م وهق ظم٤مئػ ىمد دظمؾ أروٙمؿ يم٤مًم٤ًمر. اعمرشم٤مب، وأقمدوا اعمٗم٤مرز 

ـ ؿم٤ٌمسمٙمؿ، ويمقٟمقا قمغم ىمٚم٥ِم رضمٍؾ واطمٍد، وإي٤ميمؿ واخلالف واًمتٜم٤مزع، واىمٓمٕمقا اًمٓمر. اعمحٙمٛم٦م ُم

ٙم٥ًم اًمٖمٜمٞمٛم٦م واذيمروا ىمقل وظمٓمقط اعُمداد، وُم٤م أـمقل٤م وُم٤م أؿمّد هتٚمٝمٚمٝم٤م، واقمٚمٛمقا أن أذف اًم

(وضمٕمؾ رزىمل ن٧م فمؾ رحمل):  ٟمٌٞمٙمؿ
(1)

 ،ٚمقا لؿ اًمٓمر.ٝم  ًّ ، واعظمقة اعمج٤مهدون ُمـ اعمٝم٤مضمريـ ومَ 

ومٝمؿ  ؛ى وٟمٗمقؾمٝمؿ إمم اجلٜم٦م قَمجغموم٢من ىمٚمقاؿ طمر   ؛تحقا لؿ إبقاب وؾمٚمٓمقهؿ قمغم أقمدا  اهللواوم

واهلل ًمٚمحرب اًمقىمقد، وًمٚمجٝم٤مد اًمٕمٛمقد، ح٤م سملم الجرة واجلٝم٤مد ُمـ اًمٜم٥ًم، وذًمؽ ّه يٕمرومف أهؾ 

 اجلٝم٤مد، واؾمتٜمػموا سمتج٤مرب إظمقاٟمٙمؿ ذم أومٖم٤مٟمًت٤من وذم اًمٕمرا.، واهلل ُمقٓيمؿ- 

 قومؼ ٓ إ  همػمه وٓ رب ؾمقاه-واهلل اعم

ٟمٙمؿ ذم أومٖم٤مٟمًت٤من واًمٕمرا.  واطمذروا ىمّمػ اًمٓم٤مئرات أهي٤م اعظمقة، واؾمتٗمٞمدوا ُمـ ظمؼمات إظمقا

وهمػمه٤م؛ ظمؼمات وومٜمقن اًمتجٛمع واًمتٗمّر.، واحلريم٦م واًمتٜم٘مؾ ًمٞماًل وهن٤مًرا، واًمتٛمقيف وهمػمه٤م ُمـ ظمدع 

ٜمٙمؿ قمـ سُمٕمٍد، وإي٤ميمؿ واًمتٝم٤مون واًمتٗمريط، احلرب- وٓ شمٕمٓمقا ًمٕمدّويمؿ اجل٤ٌمن اخلًٞمس ومرص٦ًم ًمٞمٜم٤مَل ُم

     ہ ہ ۀ                ۀ ژوإي٤ميمؿ صمؿ إي٤ميمؿ وظمٚمَؼ اًمالُم٤ٌمٓة، سمؾ قمٚمٞمٙمؿ سم٤محلزم واًمٙمٞمس وإظمذ سم٤مٕؾم٤ٌمب، 

اعم١مُمـ اًم٘مقّي ظمػٌم وأطم٥مُّ إمم اهلل ُمـ اعم١مُمـ اًمْمٕمٞمِػ وذم يمؾ ): ىم٤مل ٟمٌٞمٜم٤م  ،[اًمٌ٘مرة]ژ  ھ  ہہ

ـْ سم٤مهلل وٓ شمٕمجزْ ظمػٌم؛ اطمرْص قمغم ُم٤م يٜم (ٗمٕمؽ واؾمتٕم
(2)

- 

ٙمؿ يمثرة قمدد قمدويمؿ وٓ قمدهتؿ، وٓ هيقًمٜمٙمؿ أن ُِمـ ورائٝمؿ أُمريٙم٤م واًمٖمرب اًمٙم٤مومر، وٓ هيقًمٜم  

ـّ  وم٢من أُمريٙم٤م ُمٕمٝمؿ سمال ؿمؽ وٓ ري٥م، واًمٓم٤مئرات اًمتل شم٘مّمػ ُم٘م٤مديِمق هل ـم٤مئرات أُمريٙمٞم٦م، وًمٙم

 واهلل أيمؼم، واهلل أقمغم وأضمّؾ- اهلل ُمٕمٜم٤م!

 -[اًمٌ٘مرة] ژ  ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ژ

 -[احل٩م] ژ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ ژ

                                      
( ىم٤مل احل٤مومظ ذم اًمٗمتح: إؾمٜم٤مده طمًـ، وىم٤مل ؿمٞمخ اعؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م: إؾمٜم٤مده 22٧6رواه اًمٌخ٤مري ُمٕمٚم٘م٤م سمّمٞمٖم٦م اًمتٛمريض )ىمٌؾ ح  (٧)

 (-5٧٧6(، ُمًٜمد أمحد )154٧ىمل: ؾمٜمده صحٞمح، واٟمٔمر ذم خترجيف: أنٞمس اًم٤ًمري ختري٩م ومتح اًم٤ٌمري )ضمٞمد، وىم٤مل اًمٕمرا 

 -(2446صحٞمح ُمًٚمؿ ) (2)
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 يث ىث جثمث يت ىت مت خت  جتحت      يب ىب مب خب حب    جب يئ ىئ     مئ حئ   جئ            ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژ

 - [اًمّمػ] ژ  جض مص حص    مس خس  حس جس مخ جخحخ مح    جح مج حج

 -[حمٛمد] ژ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ﮴  ژ

ُمقىمٍػ وذم يمؾ طمريم٦ٍم وؾمٙمٜم٦ٍم، وأقمٚمٜمقا احلؼ اًمذي ُمٕمٙمؿ ومٙمقٟمقا ُمع اهلل وذم صّػ اهلل، ذم يمؾ 

طمتك ٟمّتٌع ُمٚمتٝمؿ، وًمـ ي٘مٌٚمقا إٓ سم٠من  ,يمام ىم٤مل اهلل,وارومٕمقا رايتف، ومقاهلل ًمـ يرى إقمداُ  قمٜم٤م أبًدا 

 ٟمتخغّم قمـ ديٜمٜم٤م اًمذي أيمرُمٜم٤م اهلل سمف وهداٟم٤م إًمٞمف وأوّٚمٝمؿ قمٜمف، أقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ ذًمؽ- 

 واعمرضمٗملم ضمٚمدشمٜم٤م سمٜمل ُمـ اًمٜمٗم٤م. أهؾ ,ومٞمٙمؿ اهلل سم٤مرك–وأُمتٙمؿ، واطمذروا  ويمقٟمقا ُمع إظمقاٟمٙمؿ

ٌّٓملم واعمخّذًملم   واعمٕمّقىملم!لمئواعمٌٓمّ  واعمث

 !شم٤مهلل إهن٤م جل٤مّدٌة ُم٤م أووحٝم٤م ذم يمت٤مِب اهلل وذم ؾمٜم٦م رؾمقل اهلل 

وم٘مد ضم٤م  اًمٗمرج إن ي٤م أُم٦م اعؾمالم وي٤م ؿم٤ٌمب اعؾمالم، أبنموا وأُّمٚمقا وقمّٔمٛمقا ذم اهلل شمٕم٤ممم اًمرضم٤م ، 

وًمـ يٖمٚم٥م قمٌن ينيـ، واقمٚمٛمقا  [اًمنمح] ژ ۅ    ۋ         ۋ ٴۇ    ۈ ۈ       ۆ        ۆ ۇ ۇ ژؿم٤م  اهلل واىمؽمب اًمٜمٍم 

(ٍم ُمع اًمّمؼم وأن اًمٗمرج ُمع اًمِمّدةأن اًمٜم)
(1)

- 

 إن اًمٕمدّو اًمٙم٤مومر اًمٔم٤ممل ىمد أقمامه اًمٖمرور وأذهٚمف طم٘مده قمـ رؤي٦م وظم٤مُم٦م قم٤مىم٦ٌم أومٕم٤مًمف!

قمغم أنف ,همزو أثٞمقسمٞم٤م ًمٌالد اًمّمقُم٤مل اعؾمالُمٞم٦م، ودظمقل اًمّمٚمٞمٌٞملم وأوًمٞم٤مئٝمؿ سمالد اعؾمالم وإن  

ا٤م ـم٤مئٗم٦م ُمـ  ٤مٞمَ تح ًمًق. ضمديدة واؾمٕم٦م ًمٚمجٝم٤مد، َن لق وم ,فمٚمؿ قمٔمٞمؿ وومجقر ُمٜمٝمؿ ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل ويمٌتٝمؿ

ك احلرب أُمتٜم٤م وشمروج ا٤م دقمقة احلؼ سمٕمد اًمٙم٤ًمد، وٟمحـ واهلل أُم٦م اجلٝم٤مد وآؾمتِمٝم٤مد، ٓ ٟمخِم

 واًمٜمزال، إٟمام يٗمًِدٟم٤م اًم٘مٕمقد، وٟمٛمقت سمؽمك اجلٝم٤مد!

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې  ېې  ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ   ۈ ۈ ژ

 - [إنٗم٤مل] ژ ۇئ وئ      وئ ەئ

وم٤مٔن ؾمتٌدأ اعمٕمريم٦م احل٘مٞم٘م٦م ذم اًمّمقُم٤مل ؿم٤مُم٦م اعؾمالم ذم اًم٘مرن إومري٘مّل، أن ؾمتٙمقن ٕهؾ 

الت ويتدرسمقا وشمؽمسمك أضمٞم٤ملؿ ذم ُمدرؾم٦م اجلٝم٤مد، ويٌٜمقا ٘مقا أقمدا  اهلل اًمقيياعؾمالم هٜم٤م اًمٗمرص٦م ًمٞمذ

 اًمٜمٗمقس صمؿ إُم٦م واًمدوًم٦م قمغم ُمٝمؾ وصم٧ٌٍم! 

 وقمام ىمري٥م إن ؿم٤م  اهلل ؾمؽمون وؾمتًٛمٕمقن-

                                      
( سمٚمٗمظ: )-- اًمٗمرج ُمع 2162(، وصححف إًم٤ٌم  ذم: اًمّمحٞمح٦م )2526(، وصححف إرٟم١موط، ؿمٕم٥م اعيامن )26١1ُمًٜمد أمحد ) (٧)

 اًمٙمرب(-
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 واحلرب سمٞمٜمٜم٤م وسملم قمدّوٟم٤م ؾمج٤مٌل، طمتك يٗمتح اهلل سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ سم٤محلؼ وهق ظمػُم اًمٗم٤منلم-

 ى احلًٜمٞملم؟!وهؾ خيِمك اعم١مُمـ ؿمٞمًئ٤م وىمد وٛمـ ًمف ُمقٓه إطمد

   ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱڱ  ڱ      ڱ       ڳ ڳ ڳ ڳ ژ

 - [اًمتقسم٦م] ژ ے ھ ھ   ھ ھ ہہ

ـٍ إمم أطمًـ وشم٘مؽمُب  يمؾ يقم ُمـ وإن أُم٦م اعؾمالم شمت٘مّدم وشمًػُم رويًدا سمٗمْمؾ اهلل وُمٜمّتف ُمـ طمً

 -ژ﮹  ﮸ ژ، ژ     ﮾ ﮽ ژ : اًمتٛمٙملم واًمٔمٗمر اعمٌلم

 ٤م واًمديـ- ٞمٟم٘ملم، ومٌٝمام شمٜم٤ُمل اعُم٤مُم٦م ذم اًمدهق اًمّمؼم واًمٞم أبنموا سم٤مخلػم اًمٙمثػم، وإٟمام

وارهمٌقا إمم اهلل شمٕم٤ممم، وأيمثروا ُمـ اًمدقم٤م ، واعحل٤مح ومٞمف، وٓ ؾمٞمام ذم هذه إج٤مم اعم٤ٌمريم٦م، ومقاهلل ي٤م 

 أهي٤م اعظمقة إن اًمدقم٤م  لق ُمـ أقمٔمؿ أؾمٚمحتٜم٤م، وٓ يٛمٚمُؽ قمدّوٟم٤م ُمٜمف ؿمٞمًئ٤م! 

ٟمف ومال يت٠مظّمر، وٓ ؾمٞمام أهؾ اًمٌالد اًم٘مري٦ٌم، وم٤مًمقاضم٥م ذم طم٘مٝمؿ وَُمـ اؾمتٓم٤مع ُمٜمٙمؿ اًمٚمح٤م. سم٢م ظمقا

 ُمت٠ميمد، واهلل ظمػم اًمٜم٤مسيـ-

مهللا ي٤م َُمـ ٓ خُيٚمػ وقمُدك وٓ هيَزم ضمٜمُدك، اٟمٍم ديٜمؽ ويمت٤مسمؽ وؾمٜم٦م ٟمٌّٞمؽ وقم٤ٌمدك اعم١مُمٜملم- 

ُمريٙم٤م ن٤مّدك مهللا هذه أثٞمقسمٞم٤م اًمّمٚمٞمٌٞم٦م ضم٤م ت سمخٞمٚمٝم٤م ورضمٚمٝم٤م وُِمـ ورائٝم٤م ىم٤مئدة أهؾ اًمّمٚمٞم٥م أ

 ون٤مرب ديٜمؽ وأوًمٞم٤م ك، مهللا وم٤مهزُمٝمؿ وزًمزلؿ وأرٟم٤م ومٞمٝمؿ قمج٤مئ٥م ىمدرشمؽ-

مهللا اٟمٍم قم٤ٌمدك اعمقطّمديـ اعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمٚمؽ وعقمال  يمٚمٛمتؽ ذم اًمّمقُم٤مل، وأقمٜمٝمؿ وىمّقهؿ 

 وأُمّدهؿ سمٛمدد ُمـ قمٜمدك- 

 مهللا إٟم٤م ٟمجٕمٚمؽ ذم ٟمحقرهؿ وٟمٕمقذ سمؽ ُمـ ذورهؿ-

 قل وسمؽ ٟم٘م٤مشمؾ-مهللا سمؽ ٟمّمقل وسمؽ ٟمج

 ي٤م ُمقمم اعم١مُمٜملم وي٤م وزّم اًمّم٤محللم-

 مُملم مُملم-

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 قمٓمٞم٦م اهلل

 ـه ٧62١ذو احلج٦م  ١إرسمٕم٤م  
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  ؟ً٘ ٔض١ٕبٖ --اٌغ١ز اٌؼبٌُ األص١غ ۞

ٟمف ذم يمؾ ُمٙم٤من شقمٛمر قمٌد اًمرمحـ»اًمِمٞمخ  أطمد اًمٕمٚمام   ،ومؽ اهلل أهه وومّرج يمرسمف ويمرب إظمقا

لم سم٤محلؼ أُمريـ سم٤معمٕمروف واًمٜم٤مهلم قمـ اعمٜمٙمر واعمج٤مهديـ ذم ؾمٌٞمؾ اهلل سم٤مًمٕمٚمؿ اًمدقم٤مة اًمّم٤مدقم

يتٕمرض  ،ي٘مٌع ذم ؾمجقن اًمٓمقاهمٞم٧م اًمّمٚمٞمٌٞملم إُمريٙم٤من ُمٜمذ أيمثر ُمـ قمنم ؾمٜملم ،واًمٚم٤ًمن وسم٤مًمٜمٗمس

٤ٌّمد اًمّمٚمٞم٥م ًمٕمٜمٝمؿ اهلل ،ًمإله٤مٟم٦م واعذٓل واًمتٕمذي٥م  ،وشمٜمتٝمؽ أبًط طم٘مقىمف اعٟم٤ًمٟمٞم٦م قمغم يد قم

ُمدقمل اًمٕمداًم٦م واحلري٦م واعٟم٤ًمٟمٞم٦م واطمؽمام  !!ىملم سم٤مطمؽمام طم٘مق. اعٟم٤ًمن وطم٘مق. احلٞمقاناعمتِمد

 ،ُمٕمتؾ اًمّمح٦م ،وٕمٞمػ اًم٘مقى ،يمٗمٞمػ اًمٌٍم ،ؿمٞمخ يمٌػم اًمًـ دم٤موز أن اًمًٌٕملم ُمـ اًمٕمٛمر !اًم٘م٤مٟمقن

  -ُمّم٤مب سمٕمدة أُمراض ًمٞمس أظمٓمره٤م اًمًٙمري

وُم٤م ذاك إٓ ًمٚمح٘مد اًمدوملم  ،٦م وٓ ؿمٗم٘م٦ممل شمِمٗمع ًمف قمٜمدهؿ يمؾ شمٚمؽ آقمت٤ٌمرات ومل شمٚمؼ ُمٜمٝمؿ رمح

  -واًمٖمٞمظ اًم٤ٌمًمغ قمغم اعؾمالم وأهٚمف

أرادوا أن  ،ًم٘مد أراد قم٤ٌمد اًمّمٚمٞم٥م سم٢مه٤مٟمتٝمؿ ًمٚمِمٞمخ أن هيٞمٜمقا ذم ؿمخّمف اعؾمالم وأهؾ اعؾمالم

  --هيٞمٜمقا اًم٘مرمن اًمذي ذم صدره واًمٕمٚمؿ والدى اًمذي  ٛمٚمف ويدقمق إًمٞمف

هل حمٜم٦م أيمؼم ًمٜم٤م ٟمحـ  ،ىمٌؾ أن شمٙمقن حمٜم٦م ًمف ؿمخّمٞم٤م ،ّزه اهللأقم شقمٛمر قمٌد اًمرمحـ»إن حمٜم٦م اًمِمٞمخ 

وهؾ سمذًمٜم٤م ؿمٞمئ٤م  ؟ومٝمؾ نريمٜم٤م ًمٗمؽ أهه !!ًمٞمٜمٔمر اهلل ُم٤مذا ٟمّمٜمع ًمف وُم٤مذا ٟم٘مدم ذم ٟمٍمشمف ؛اعمًٚمٛملم

ذم ٟمٗمس اًمقىم٧م اًمذي ـم٤مًمتف  ،ًم٘مد ؿمٛمٚمتٜم٤م هذه اعمحٜم٦م وٟمحـ ضمٚمقس ذم سمٞمقشمٜم٤م وٟمٞم٤مم قمغم ومرؿمٜم٤م ؟ًمٜمٍمشمف

وهؾ  ؟وهؾ ُمـ ٟم٤مس ؟هؾ ُمـ ذايمٍر ًمف ؟قمٚمام  إُم٦م ودقم٤مهت٤م ُمـ حمٜم٦م اًمِمٞمخ قمٛمر أجـ !هق ذم ؾمجٜمف

وأجـ ؿم٤ٌمب اعؾمالم إٓ ُمـ رطمؿ  ؟أجـ اجلامقم٤مت اعؾمالُمٞم٦م واجلٛمٕمٞم٤مت إٓ ُمـ رطمؿ اهلل ؟ُمـ داعٍ 

  ؟وأجـ اعمح٤مُمقن واحل٘مقىمٞمقن واعقمالُمٞمقن واًمنموم٤م  وإطمرار ؟اهلل

أخٞمس ومٞمٙمؿ أهؾ  --!٘م٤م ه قمغم هذه احل٤مل قم٤مٌر قمٚمٞمٙمؿ وؿمٜم٤مرإن ؾَمجـ اًمِمٞمخ وسم ،ي٤م أُم٦م اعؾمالم

  ؟وأجـ ذف اعمًٚمٛملم ؟أجـ قمزة اعمًٚمؿ ؟!وأجـ طمؼ اعؾمالم ؟أجـ أظمال. اًمٕمرب ؟ٟمخقة أو ٟمجدة

ٟمٜم٤م قمغم اًمٜم٤مس مهللا إٟم٤م ٟمٕمتذر إًمٞمؽ ُمـ  -مهللا إٟم٤م ٟمِمٙمقا إًمٞمؽ وٕمػ ىمقشمٜم٤م وىمٚم٦م طمٞمٚمتٜم٤م وهقا

 -وإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف راضمٕمقن -!ِمٞمخ ؿمٞمئ٤مطمٞم٤مشمٜم٤م اًمتل ٟمحٞم٤مه٤م وح٤م ٟم٘مّدم ًمٚم
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 ثبٌؼغاق شاٌخ١ظ اإٍلصالِٟ»ث١بْ  رؼ١ٍمبد ػٍٝ ثؼـ ِب اذزٛاٖ ۞

 سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 -وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ومخف صحٌف واًمت٤مسمٕملم ،احلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

ن٤م اًمٌٞم٤من اًمّم٤مدر قمـ  --وسمٕمد رد اجلٞمش اعؾمالُمل » :انذم اًمٕمرا. سمٕمٜمق شاجلٞمش اعؾمالُمل»ومٚمام ىمرأ

 ،أؿم٤مر قمكّم سمٕمض اعظمقة أن أيمت٥م سمٕمض اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت ًمٕمؾ اهلل يٜمٗمع ا٤م ،شقمغم ظمٓم٤مب أيب قمٛمر اًمٌٖمدادي

 -سمٕمقٟمف شمٕم٤ممم وًمٓمٗمف ،ويدومع ا٤م سمٕمض اًمًق  وهيٞمئ ا٤م عمٕم٤مجل٦م ُمتٕم٘مٚم٦ٍم ًمألُمر

 ،٤من وهق ًمٌف وقمّمٌفومٝمذه سمٕمض اًمتٕمٚمٞم٘م٤مت قمغم أهؿ ُم٤م ضم٤م  ذم اًمٌٞم ؛ُمر ومرأج٧م ومٞمف ظمػما ومت٠مُمٚم٧ُم إ

ٟمٜم٤م ذم اًم٘م٤مقمدة ذم اًمٕمرا. ودوًم٦م  ،وهق ُم٤م يتٕمٚمؼ سم٤مٓهت٤مُم٤مت اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م أصح٤مب اًمٌٞم٤من ورُمقا ا٤م إظمقا

 -اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م

ٟمٜم٤م ذم  ،٤م اًمٜمٔمر إمم أهن٤م شمٕمٚمٞم٘م٤مت هيٕم٦م خمتٍمة مل شمًت٘مص يمؾ ر ٓومتً  واعم٘مّمقد: اًمذب قمـ إظمقا

ًمٜمّمح ًمٚمٛمًٚمٛملم وُمٜمٝمؿ يم٤مشمٌق اًمٌٞم٤من أصٚمحٜم٤م اهلل وإي٤مهؿ وا ،اًم٘م٤مقمدة وذم دوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م

أوٕملم
(1)

- 

ُٸًــٕٛ اجملاٖــزٜٔ عاَــ١ ٚاؾــٝؿ اٱعــ٬َٞ خافــ١ إثــِ            ،ٖــشاط َٚــع إٔ نــجرلا َــٔ ايٓــاؼ و

 غرل أْٓا ْدلص سيو بـ: ،ايغهٛت ع٢ً َا ٜكّٛ ب٘ بعض اٱخ٠ٛ ٗ تِٓٛٝ ايكاعز٠ َٔ ػاٚطات ؽضع١ٝ

 .ص تعاٍ َٔ ا٭َضٜهٌٝ ٚايقؿٌٜٛ َٚٔ ٜعِٝٓٗاْؾػايٓا بكتاٍ أعزا٤ اهلل - 1

أهنؿ ٓ ؿمّؽ وإٓ وم٢من اعظمقة ذم اًم٘م٤مقمدة ودوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م  ،اٟمِمٖم٤مل اجلٛمٞمع سمذًمؽ :اعم٘مّمقد

أيمثر أو ُمـ أيمثر اًمٜم٤مس اٟمِمٖم٤مٓ سم٘مت٤مل أقمدا  اهلل ُمـ اًمّمٚمٞمٌٞملم واعمرشمديـ اًمذيـ  ٥م أصح٤مُب اًمٌٞم٤من 

 -وٟمخت٤مر شمًٛمٞمتٝمؿ سم٤معمرشمديـ ،ٕمروٍف ي٦م وُمٚمحظ ُمشمًٛمٞمتٝمؿ سم٤مؾمؿ اًمّمٗمقيلم ًمٖم٤م

 .اؿؿاٚ ع٢ً إخ٠ٛ اٱع٬ّ ٚايزٜٔ َع ناؾ١ اجملاٖزٜٔ - 2ط

 .صاؿؿاٚ ع٢ً إؾضٚع اؾٗارٟ ايشٟ ٖٛ ًَو ا٭١َ ْٝعا - 3

ٟمٜم٤م ذم اًم٘م٤مقمدة ودوًم٦م اًمٕمرا.  ،ٓ ؿمؽ أنف ُمٚمؽ ًمألُم٦م وٕم٤م  --ٟمٕمؿ وهٙمذا ي٘مقل ويٕمت٘مد يمؾ إظمقا

ٝمؿ وُمزيد همػمهتؿ وىمقة محٞمتٝمؿ لذا اعمنموع ٕهنؿ ُمـ أظمص اًمٜم٤مس سمف ٕهنؿ ـمٚمٞمٕم٦م وطمرص ،اعؾمالُمٞم٦م

يتف ذم صٗم٤م  ضمٜمقده واًم٘م٤مئٛملم سمف اعمامرؾملم ٓ يٕمٜمل أهنؿ ئمٜمقن أنف  ،ُمٕمت٘مد وشمقطمٞمدٍ  ًمِم١موٟمف اًمراومٕملم ًمرا

 سمؾ إن ُمـ صٛمٞمؿ ُمٜمٝمجٝمؿ وي٘مٞمٜمٝمؿ أهنؿ ـمٚمٞمٕم٦م إُم٦م وضمٜمقده٤م وضمز  ُمٜمٝم٤م ٓ ،ُمنموقمٝمؿ هؿ وطمدهؿ

ٌّف  ،وًمٞمًقا سمديال قمٜمٝم٤م ،يٜمٗمّمؾ قمٜمٝم٤م  -طمتك ٓ ي٘مع اعهي٤مم واًمٖمٚمط ،لذاومٚمٞمتٜم

 .اؿشص َٔ اعتػ٬ٍ سيو َٔ قبٌ أعزا٤ اٱع٬ّ ٚإغًٌُ - 4ط

                                      
 -خط هم٤مُمؼ خمتٚمػٙمت٤مسمتف سمسم متٞمٞمزهُمل ذم اًمٌٞم٤من ُمقوقع سملم ُمٕمٙمقوملم، وشمؿ ُمالطمٔم٦م: يمالم اجلٞمش اعؾمال (٧)
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 .إعڀا٤ ؾضف١ ناؾ١ٝ يٲف٬ح ٚايضدٛع يًشل - 5

ؾاسؾا مل ٜهٔ صعٍٛ اهلل ٗ ايبداصٟ عٔ أْػ قاٍ: ) ،ؾآثضْا َعاًَتِٗ باؿه١ُ ٚايقدل اؾٌُٝ

(َاي٘ تضب دبٝٓ٘ :نإ ٜكٍٛ عٓز إعتب١ ;٫ٚ يعاْا ٫ٚ عبابا

(1)

 .َع إعزا٤ ايٓقض ايٛادب ،

ؾأفبشٛا َٚٔ أٖـِ َـا ُٜٗٗـِ ايٓٝـٌ َـٔ ٖـشٙ اؾُاعـ١ إباصنـ١ بـإسٕ           ;غرل إٔ ٖشا مل هزٹ ْؿعا

 صبؾت٢ ايٛعا٥ٌ ٚا٭عايٝب َٚٓٗا: ،اهلل

وًمٙمـ  ،واعصالح شإؾمدا  اًمٜمّمح اًمقاضم٥م»اقد اعظمقة ذم اجلٞمش اعؾمالُمل ًمٓ أدري قمـ ضمٝم

ٟمٜم٤م ذم اًم٘م٤مقمدة وذم دوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م ىمٚمٞمٚم٦م ضمدا ذم هذا اًمّمدد ذم  اًمذي أقمٚمٛمف أن اشمّم٤مٓهتؿ سم٢مظمقا

وأُم٤م ظم٤مرج اًمٕمرا. طمٞم٨م اًم٘م٤مقمدة إصؾ ومٚمؿ أقمٚمؿ أهنؿ اشمّمٚمقا اؿ أو يمتٌقا وىمد قمروم٧م ُمـ  ،اًمٕمرا.

ومال أدري أجـ اًمًٕمل ًمإلصالح وإؾمدا   ؛ؿ ر  ُمـ هذاوهمػمه أهنؿ ًمٞمس قمٜمدهاًمِمٞمخ أيب  ٞمك 

ذم طملم أنٜم٤م ىمد قمٚمٛمٜم٤م ُم٤م يم٤من يامرؾمف اعظمقة ُمـ ىمٞم٤مدات وُمٜمدويب اجلٞمش اعؾمالُمل قمغم إىمؾ  ؟اًمٜمّمح

ُمـ ضمٝمقد واشمّم٤مٓت ُمٙمثٗم٦م  ،ُمٜمذ ؿمٝمر رُمْم٤من اًمٗم٤مئ٧م صمؿ ذم ُمقؾمؿ احل٩م وُم٤م سمٕمده إمم إج٤مم إظمػمة

ٟمٜم٤م )اًم٘م٤مقمدة واًمدوًم٦م(  ،ٜملم اعمتؼّمقملم وسم٤ًمئر أقمٞم٤من اًمٜم٤مسسم٤معمِم٤ميخ ذم إىمٓم٤مر وسم٤معمحً ًمٚمتٜمٗمػم ُمـ إظمقا

واًمتل ضمز  يمٌػٌم ُمٜمٝم٤م يمذب وات٤من ُمـ  ،ُمـ آهت٤مُم٤مت همػم اعمح٘م٘م٦م ةوشمِمقيف صقرهتؿ سمحٛمٚم٦م ؿمديد

وسمٕمْمٝم٤م احلُؼ ومٞمف  ،ف ُمزيد ذم روايتف وُمٜم٘مقص ُمٜمفوسمٕمْمٝم٤م ًمف أصٌؾ ًمٙمٜمف حمر   ،ورواي٤مت سم٤مـمٚم٦م ،أصٚمف

ٟمٜم٤م أصالُمع إظم يمام ؾم٤م. أصح٤مب اًمٌٞم٤من هٜم٤م ُم٤ًمئؾ ُمـ ىمٌٞمؾ:  ،وإٟمام يًقىمقٟمف عمـ يٜم٤مؾم٥ُم ؾمقىمف ًمف ،قا

ًمف  ،واعم٘مّمقد أن اعصالح واًمًٕمل ًمف ،إًمخ --و ٙمٛمقن قمغم اًمدي٤مر سم٤مًمٙمٗمر ،سمٞم٦ميٙمٗمرون اجلٞمقش اًمٕمر

 -ل اهلل ًمٜم٤م وًمٙمؿ الداي٦م واًمًدادٟم٠ًم ،ـمريؼ واوح وأصقٌل 

ٜٚعًُـٕٛ ٜٚعًـِ ايكافـٞ     ،باطًـ١ اؾـا٥ض٠ ؾُـض٠ ٜٓغـبْٛٗا يًبعـح     صَٞ اؾُاعـ١ بؾـت٢ ايـتِٗ اي   ط

ٚايــزاْٞ أْــ٘ يــٝػ ٗ اؾُاعــ١ بعجــٞ ٚاســز ٫ٚ ٜٛدــز أٟ اصتبــاٙ بــأٟ ؽــهٌ َــٔ ا٭ؽــهاٍ بٝٓٓــا ٚبــٌ   

 .صْٞسظب ايبعح أٚ ايبعجٌٝ ٫ ؾهضٟ ٫ٚ تُٓٛٝٞ ٫ٚ َٝزا

ٟمٜم٤م ذم اًم٘م٤مقمدة واًمدوًم٦م َُمـ يٜمًٌٙمؿ إ ومٝمذا همٚمٌط سمال ؿمؽ قمغم  ،مم اًمٌٕم٨مٓ واهلل ُم٤م ؾمٛمٕمٜم٤م ُمـ إظمقا

ٟمٜم٤م ومٝمذا ُمـ اًمدٓئؾ  ،اوٓ ضمٝم٤مرً  ا أُم٤م اًمٌٕم٨م ومٚمؿ ٟمًٛمٕمٝم٤م ٓ ًه  ،ٟمٕمؿ ؾمٛمٕمٜم٤م اهت٤مُم٤مٍت ًمٙمؿ أظمرى ،إظمقا

 -قمغم قمدم اًمدىم٦م وأنٙمؿ شمٕمتٛمدون همػَم اعمٕمتٛمدِ 

 صَٚض٠ ٜٓغبٕٛ اؾُاع١ إٍ َٓاٖر ٚتٝاصات إع١َٝ٬ أخض٣ ٖٚٛ قض نشبط

ٟمٜم٤م إمم اجلامقم٦م اعمٕميٜمًٌٙمؿ  ،ٟمٕمؿ هذا طم٤مصٌؾ  ٟمٜم٤م اًمٙمثػم ُمـ إظمقا رووملم ذم قم٤ٌمرات سمٕمض إظمقا

 ،وم٤معمٝمؿ هق ىمقل احلؼ واًمٕمٛمؾ سمف :وقمغم يمؾ طم٤مل ،قمغم ُمٕمٜمًك ُمـ ُمٕم٤م  اًمٜم٦ًٌم واعو٤موم٦م شاًمنوري٦م»سما

 -واهلل اعمقومؼ

 ص،ٚأخض٣ سٝح ٜٓغبْٛٗا إٍ دٗات كابضات١ٝط

                                      
 (-4١64صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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ٓ  ،ات وأنِم٠متٙمؿ آؾمتخ٤ٌمرات ُمثالإن يم٤من سمٛمٕمٜمك أنٙمؿ اؾمتخ٤ٌمر ،هذا همػُم صحٞمح سمال ؿمؽ

,وإٟمام اًمذي ىمٞمؾ  ،هذا مل ي٘مٚمف اعظمقة قمٜمٙمؿ أبدا ،وأقم٤مذٟم٤م اهلل وإي٤ميمؿ ُمـ ذًمؽ ،وطم٤مؿم٤ميمؿ ،ؾمٛمح اهلل

و ت٤مج ُمٜمٙمؿ إمم  ,يمٌػما يم٤من ُمٖمٚم٘م٤م سمًؽم اهلل ٤مه٤م ىمٞمؾ وهق يمثػم وسمٞم٤مٟمٙمؿ هذا ًمألؾمػ ؾمٞمٗمتح قمٚمٞمٙمؿ سم٤مسمً 

شمٞم٦م قمرسمٞم٦م وضمٚمًتؿ ُمٕمٝمؿ : أنٙمؿ اشمّمٚمتؿ سمجٝم٤متٟمٗمل وصد. وجم٤مٟم٦ٌم ًمٚمتٝمٛم٦م واًمري٥م ومٞمف  --!خم٤مسمرا

ٚٗ نٌ َض٠ وـل اهلل اؿـل ٜٚتـبٌ بڀـ٬ٕ ٖـشٙ ايـزعا٣ٚ ؾٝـظرار اجملاٖـزٕٚ ٚتـظرار ايعًُٝـات           ط

ٚتعِ ايدلن١ ع٢ً ٖشٙ اؾُاع١ ٜٚظرار قبٍٛ ايٓاؼ شلا ٚاْتؾاصٖا سٝح تغرل ع٢ً ْٗر قِٜٛ ٚعـزٍ  

فـزٚصِٖ ٜٚـزعٛا يٓـا بـاـرل ٚايتٛؾٝـل ٚسغـٔ اـاُـ١         ٚنإ ايٛادب إٔ تٓؾضح ،ٚطضٜل َغتكِٝ

 ص،نُا ْؿعٌ ػاِٖٗ ٗ َٛاقؿٓا عضا ٚعًٓا

 ًمٙمـ ًمٕمٚمٙمؿ مل شمريمزوا ،واهلل ارً وضمٝم٤م ا وىمد ومٕمٚمقا ًه 

٘ٹ   ط ٍٴ ايًډـــ ٍٳ صٳعٴـــٛ ٍٳ قځـــا ٔڇ بٳؾٹـــرلڈ قځـــا ــ ٕڇ بٵـ ُٳـــا ٔڇ ايٓټعٵ ــ ٌٳٗ ايقـــشٝشٌ عٳـ ٓٹ َٹ ُٴـــ٪ٵ ٌٴ ايڃ َٳجٳـــ ِٵ ٗ  : ) ٖٹ ٛٳارٿ ــ تٳـ

ُٻـ       ٚٳتٳضٳ ٚٳايڃشٴ ٗٳضڇ  ٘ٴ عٳـا٥ٹضٴ ايڃذٳغٳـزٹ بٹايغٻـ ٛٷ تٳـزٳاعٳ٢ يځـ ٘ٴ عٴنٵـ ٓٵ َٹ ٌٴ ايڃذٳغٳزٹ إڇسٳا اؽٵتٳهځ٢  َٳجٳ ِٵ  ٗڇ ٚٳتٳعٳاطڂؿٹ ِٵ  ٗڇ ُٹ ٢(اسٴ

(1)

، 

ٔڇ ايٓٻبٹ٢ٿ  ْٳػڈ عٳ ٔٵ أځ ٘ٹ( ٚؾُٝٗا عٳ ٓٳؿڃغٹ ٜٴشٹبټ يٹ َٳا  ٘ٹ  ٜٴشٹبٻ ٭ځخٹٝ ِٵ سٳتٻ٢  ٔٴ أځسٳزٴنڂ َٹ ٜٴ٪ٵ ٍٳ: )٫  أْ٘ قځا

(2)

. 

 .صاتٗاّ قٝار٠ اؾُاع١ بتِٗ ٚا١ٖٝ ٚا١ٖٓ نبٝت ايعٓهبٛت -

أن٤م ؿمخّمٞم٤م مل أؾمٛمع سمٌم  ه٤م يٛمٙمـ أن يِم٤مر إًمٞمف سمٛمثؾ هذه إًمٗم٤مظ ذم طمؼ ىمٞم٤مدة اجلٞمش 

وسمٕمض يمالُمف  شاًمِمٛمري» سمٕمض اًمٙمالم ذم ُمتحدصمٙمؿ اًمرؾمٛمل مهللا إٓ ،ومل يٌٚمٖمٜمل ر  ،اعؾمالُمل

واًم٘مٞم٤مدة همػم ُمٕمرووم٦م ًمديٜم٤م  ،وهق ٓ يتٜم٤مول يمؾ اًم٘مٞم٤مدة ،ذًمؽ وٟمحق ،اًمذي سح سمف ذم ُمٜم٤مؾم٤ٌمت ُمٕمٞمٜم٦م

ذم يمؾ  وهذا يقضمد ،ومٚمٕمؾ اًمذي سمٚمٖمٙمؿ هق ر  ُمـ طمقار اًم٘مقم وُمـ همػم ذوي إطمالم ُمٜمٝمؿ ؛أصال

 -اًمٓمقائػ واجلامقم٤مت وهمػمه٤م

ُٹعٳ ايٓٻبٹ٢ٻ ط ٘ٴ عٳ ْٻ ٔٵ أځبٹ٢ سٳصٍّ أځ ٌٷ   ٚٗ ايقشٝشٌ عٳ َٹـ٢ صٳدٴـ ٜٳضٵ ٍٴ: )٫ځ  ًڄـ  ٜٳكڂٛ ٘ٹ   ،بٹايڃؿڂغٴـٛمڇ  اصٳدٴ َٹٝـ ٜٳضٵ ٚٳ٫ځ 

٘ٹ ،بٹايڃهڂؿڃضڇ ٝٵ ًځ ٘ٴ نځشٳيٹوځ( ،إڇ٫ډ اصٵتٳزٻتٵ عٳ ٔٵ فٳاسٹبٴ ٜٳهڂ ِٵ  ٕٵ يځ إڇ

(3)

ٔٵ رٳعٳا صٳدٴًڄٚٗ َغًِ: ) ، َٳ ٚٻ   اٚٳ ٍٳ عٳـزٴ ٚٵ قځا بٹايڃهڂؿڃضڇ أځ

٘ٹ ٝٵػٳ .ايًډ ٘ٹ( ٚٳيځ ٝٵ ًځ نځشٳيٹوځ إڇ٫ډ سٳاصٳ عٳ

(4)

ٔٵ   عٳٔ  ايبداصٟ ٚٗ ،ٜعين صدع عًٝ٘ ، َٹـ ٕٳ  ٚٳنځـا ثٳابٹت بٵٔ اينٻشٻاىٹ 

٘ٹ  ٍٳ ايًډ ٕٻ صٳعٴٛ ٍٳ: ) أځفٵشٳابٹ ايؾٻذٳضٳ٠ٹ أځ ٘ٹ     قځا ًٹـ ٛٳ نځكځتٵ ٗٵـ ٓٶـا ؾځ َٹ َٴ٪ٵ ٔٳ  ٔٵ يځعٳـ َٳـ ٛٳ       ،ٚٳ ٗٵـ ٓٶـا بٹهڂؿڃـضڈ ؾځ َٹ َٴ٪ٵ ٔٵ قځـشٳفٳ  َٳـ ٚٳ

٘ٹ ًٹ (نځكځتٵ

(5)

ٍٳ  ، ُٳضٳ قا ٔڇ عٴ ٘ٹ بٵ ٘ٹ ٚٗ عٓٔ أبٞ راٚر عٔ ٹعٳبٵزٹ ايًډ ٍٳ ايًډ ُٹعٵتٴ صٳعٴٛ ٍٴ: ) عٳ ِٳ  ٜٳكڂٛ ٔٵ خٳافٳـ َٳـ ٗ  ٚٳ

ٍٳ   ٔٵ قځـا َٳـ ٚٳ ٘ٴ  ٓٵ ٓٵظڇعٳ عٳ ٜٳ ٘ٹ سٳتٻ٢  ٘ٹ ايًډ ٍٵ ؾٹٞ عٳدٳ ٜٳظٳ ِٵ  ٘ٴ يځ ُٴ ًځ ٜٳعٵ ٛٳ  ٖٴ ٚٳ ٌڈ  ٘ٴ       ٗ  بٳاطٹ ٘ٴ ايًډـ ٓٳ ٘ٹ أځعٵـهځ ٝٵػٳ ؾٹٝـ َٳـا يځـ ٔڈ  َٹ َٴـ٪ٵ

                                      
 (-2564(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4١٧٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-65(، صحٞمح ُمًٚمؿ )٧1صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)

 (-4٧(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4١65صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (1)

 (-4٧صحٞمح ُمًٚمؿ ) (6)

 (-4١6١صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (5)
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ٍٳ ُٻا قځا َٹ ٜٳدٵضٴزٳ  ٍڇ سٳتٻ٢  «6196»ع ( فشٝض اؾاَصٳرٵغځ١ځ ايڃدٳبٳا

(1)

ٌڇ ايٓـاص   ٚصٳ ، ـځباٍ: عقـاص٠ڂ أٖـ نُـا   ،رغ١ڂ ا

 .ٗ فشٝض َغًِ

 .صَٚٔ سيو تٗزٜز بعض أؾضار اؾُاع١ بايكتٌ إٕ مل ٜباٜعٛا ايكاعز٠ أٚ أزلا٥ٗا ا٭خض٣ -

 ،ؾم٤محمٙمؿ اهلل ،ًمٙمٜمٝم٤م ًمٞم٧ًم صحٞمح٦م وٓ ُمٜم٤مؾم٦ٌم ؛وإؿم٤مرشمٙمؿ واوح٦م ،ًمٞمس ًمٚم٘م٤مقمدة أؾمام  أظمرى

ىمٓمٕم٤م  ،ومٝمق همػم صحٞمح ،مل ي٤ٌميع اًم٘م٤مقمدة أو جمٚمس ؿمقرى اعمج٤مهديـ أو اًمدوًم٦موأُم٤م اًمتٝمديد سم٤مًم٘متؾ عمـ 

د ومٝمق ظمٓم٠م  ٥ًم قمغم  ،سم٤معمٕمٜمك اًمرؾمٛمل اعمٕمتٛمد واعمريمزّي  ،سمال ؿمؽ وم٢من يم٤من طمّمؾ ُمـ سمٕمض إومرا

ويم٤من يٜمٌٖمل أن  ،وُمـ اًمٔمٚمؿ طم٤ًمسُمف قمغم اًمٓم٤مئٗم٦م وهل شمٜمٝمك قمٜمف وشمٜمٗمٞمف وشمتؼمأ ُمٜمف ،ومرد ُمٜمتٍؿ إمم ـم٤مئٗم٦م

٧ٌّم ُمٜمٝم٤م واًمتح٘مٞمؼ ومٞمٝم٤م وآٟمٗمّم٤مل سمٌم  واوح قمٜمٝم٤م ،هذه اعمِم٤ميمؾ نّؾ ّ  ،سملم اًم٘مٞم٤مدات و ّمؾ اًمتث

رً   ؟وُمتك ؟: َُمـ هذا اًمذي هدديمؿاوم٠من٤م أؾم٠مل اعظمقة أصح٤مب اًمٌٞم٤من وىمد ىمٚمتؿ إن هذا طمّمؾ ُمرا

ح٘مؼ ٓ وأظمِمك أنٜم٤م قمٜمد اًمت ،وإؾمئٚم٦م يمثػمة ؟--وذم أج٦م طم٤ملٍ  ؟وُم٤م قم٤ٌمرشمف ؟هذا ويمؿ ُمرة طمّمؾ ؟وأجـ

 --أو ُمـ أنّم٤مره٤م ىم٤مل وىم٤مل وزقمؿٟمجد إٓ رواي٤مت أن ؿمخّم٤م ُمٜمتٛمٞم٤م ًمٚم٘م٤مقمدة أو ًمٚمدوًم٦م 

ٚنٓــا ْــزؾع بــاييت ٖــٞ أسغــٔ ؿغــِ َــار٠ ايؾــض ٚسقــض ايقــضاع يٝهــٕٛ َــع ا٭عــزا٤ ؾكــ٘ بــٌ    ط

ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک ژ ٹٹ ،ٚؼٝٝــز بعــض ا٭عــزا٤ َــا اعــتڀعٓا إٍ سيــو عــب٬ٝ

ٚقــز سقــٌ ٖــشا َــضاصا ٚمل ْهــذلخ   ،[16]ومّمااٚم٧م:  ژگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

 .ي٘ ست٢ ٫ ٜؾُت بٓا ا٭عزا٤

َٚــٔ ثــِ تڀــاٍٚ ٖــ٪٤٫ ايٓــاؼ ؾكتًــٛا بعــض اٱخــ٠ٛ ًُٚــا ٚعــزٚاْا َــٔ اجملاٖــزٜٔ ٗ ٖــشٙ             -

 صاؾُاع١ ػاٚط عزرِٖ ايج٬ثٌ ست٢ اٯٕ

ٌن وظمّمقٌم وُمتٜم٤مومًقن ،وًمٙمـ أىمقل هذه دقمقى ،أُم٤م أن٤م ومال قمٚمؿ زم سمذًمؽ ًُد وارٌد واحل ،وأنتؿ أىمرا

وم٤مهلل  ،قمغم ىم٤مٟمقن اًم٘مْم٤م  ،ُمـ اًمًامع ُمـ اخلّمؿِ ال سمد وطمٞم٨ُم وىمٕم٧ِم اًمدقمقى وم ،وٟمزهم٤مت اًمِمٞمٓم٤من

وـمٚم٥م  ،ؾمٞم٘مع اًم١ًمال: قمـ أقمٞم٤مهنؿ ،وطملم جيٚمس اخلّمامن ذم جمٚمس اًم٘مْم٤م  واىمٕم٤م أو شم٘مديرا  ،أقمٚمؿ

ؾم٤مطم٦م طمرٍب ؿم٠مهن٤م  وُمٕمٚمقٌم أنٙمؿ ذم ،وهمػم ذًمؽ ؟وح٤مذا ىمتٚمقهؿ ًمق صم٧ٌم أهنؿ ىمتٚمقهؿ ،سمٞمٜم٤مت اعمدقمل

 -مُملم --٤م  اعمًٚمٛملم وأن يٕم٤مومٞمٜم٤مٟم٠ًمل اهلل أن يٕمّمؿ دُم --اًم٘متؾ واًم٘مت٤مل

ــزا٤   ط ــبٛا اؾُاعـــات اؾٗارٜـــ١ ا٭خـــض٣ ايعـ ــزا٤ إٍ   ،ٚمل ٜهتؿـــٛا بـــشيو بـــٌ ْافـ ــشا ايعـ ٚؼـــٍٛ ٖـ

َٛادٗات َع بعض اؾُاعات َجٌ نتا٥ب ثٛص٠ ايعؾضٜٔ ٫ٚ تظاٍ إٍ ٖشٙ ايغاع١ َٛادٗـات بٝـِٓٗ   

ساصخ ٚاٖض »نإ َٔ أسزثٗا قتٌ أسز قارتِٗ إٝزاٌْٝ ٖٚٛ ا٭ذ  ،«أبٛ غضٜب»اؿٌ ٚاٯخض ٗ بٌ 

ٖٚـزرٚا   ،ايغـ١ٓ ٚقتًـٛا بعـض أؾـضار دـٝؿ اجملاٖـزٜٔ ٚبعـض أؾـضار أْقـاص          ،تكبً٘ اهلل تعاٍ «ايناصٟ

ٞ ٫ ؾتشًُت نٌ اؾُاعات أعبا٤ا ٖا١ً٥ فٝا١ْ يًُؾضٚع اؾٗـارٟ نـ   ;«داَع»اؾب١ٗ اٱع١َٝ٬ 

 صٜٓشضف عٔ َغاصٙ ٚأٖزاؾ٘

                                      
 ( وصححف إًم٤ٌم -152١ؾمٜمـ أيب داود ) (٧)
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ٟمٜم٤م ذم  ،ومل ٓ شمٙمقن سمٕمض هذه اجلامقم٤مت هل اعمٕمتدي٦م وٟمحـ أجْم٤م قمٜمدٟم٤م دقم٤موى ُمِم٤ما٦م ُمـ إظمقا

وسمٕمْمٝم٤م شمٕم٤مون قمغم  ،ومٞمٝم٤م أن سمٕمض شمٚمؽ اًمٗمّم٤مئؾ أقم٤مٟم٧م اعمرشمديـ قمغم اعظمقة ،اًم٘م٤مقمدة واًمدوًم٦م

ٟمٜم٤م ُمع جمٚمس إٟم٘م٤مذ إن٤ٌمر ٤مت جمرُمقن ُمٜمتٛمقن إمم احلزب اعؾمالُمل ومٞمف و٤مقم ٤موسمٕمْمٝم٤م يم٤من ُمٜمدؾًم  ،إظمقا

ٟمٜم٤م واًم ،)طمزب ـم٤مر. ال٤مؿمٛمل( ُمتٕمّمٌقن ًمف خذيؾ سمٞمٜمٝمؿ وإصم٤مرة اًمٗمتٜم٦م ومٗمٓمـ لؿ تؾمٕمقا ذم ىمتؾ إظمقا

ٟمٜم٤م وشمٞم٘مٜمقهؿ ومْمٌٓمقهؿ وىمت وشمّمٚمٜم٤م دقم٤موى قمٚمٞمٙمؿ سم٠منٙمؿ ىمتٚمتؿ وؿم٤مريمتؿ وومٕمٚمتؿ يمذا  --ٚمقهؿإظمقا

وٟم٘مقل قمّؾ  ،ٙمؿ وقمغم همػميمؿ سمٌم  مل ٟمح٘م٘مفوٟمحـ ذم يمؾ ذًمؽ ٟمتحٗمظ وٟمح٤مذر ُمـ احلٙمؿ قمٚمٞم ،ويمذا

ومام  ،وٓ يٛمٙمـ أن شمثٛمر وم٤مئدة طملم شم٤ًم. ذم سمٞم٤من هٙمذا ،ٓ همػم ،واحل٤مصؾ أن هذه يمٚمٝم٤م دقم٤موى -!وًمٕمَؾ 

ٟمٜم٤م ذم اًمدوًم٦م أظمرضمقا سمٞم٤مٟم٤م ُمِم٤ماً   ف قمٚمٞمٙمؿ ُمـ اًمدقم٤موى ؾمٞماًل وؾم٤مىمقا ومٞم ٤مشم٘مقًمقن أن ًمق أن إظمقا

ًمؽ ومٚمًتؿ وأُم٤م دون ذ ،ٗمص آهت٤مم وؾمتحت٤مضمقن إمم ومّمؾ ىمْم٤م ؾمتتٕم٤مدًمقن وؾمتٙمقٟمقن ذم ىم --؟٤مضم٤مرومً 

 !أنتؿ سم٠مصد. قمٜمدٟم٤م ُمٜمٝمؿ

ؾاعتشًٛا قتٌ طا٥ؿ١ َـٔ إغـًٌُ ٚخافـ١ ا٭ٖـزاف      ،غرل إٔ ٖشا ايقدل اؾٌُٝ دضٸأِٖ أنجضط

 صايغ١ًٗ َجٌ أ١ُ٥ إغادز ٚإ٪سٌْ

ود اعمج٤مهديـ أو ود اًم٘م٤مقمدة أو  ًمٕمٚمٝمؿ يامرؾمقن قمٛمال ظمٓم٤مسمٞم٤م :ىمٚمٜم٤م ،ىمْتُؾ إئٛم٦م !!ي٤م ؾمٌح٤من اهلل

ٟمٜم٤م ىمتٚمقا  ٟمف يمثػما ذم اًمٗمٚمقضم٦م وهمػمه٤م ُمـ أن إظمقا ٟمحق ذًمؽ يمام يدقمٞمف احلزب اعؾمالُمل اخل٤مئ٥م وإظمقا

وىمقًمٜم٤م  ،ُمع أن ذًمؽ يمٚمف دقم٤موى يم٤ًمئر اًمدقم٤موى ُمـ قمدو وظمّمؿ ،سمٕمض إئٛم٦م عمجرد أهنؿ اٟمت٘مدوهؿ

ٟمٜم٤م ومٞم٘متٚمقٟمف ،الةرضمؾ ي١مذن ًمٚمّم ؟وًمٙمـ ُم٤م ؿم٠من اعم١مذٟملم ،ومٞمف يمام ؾمٌؼ ويمٞمػ شمٕمتؼمهؿ  ؟!يذه٥م إظمقا

ٟم٤م سمٕمد ذًمؽ واهلل ًمق صح ُم٤م شم٘مقل ويمٜم٧ُم ُمٙم٤مٟمؽ ُم٤م  ،ويمٞمػ يمٜم٧م شمّمؼم قمٚمٞمٝمؿ يمؾ هذه اعمدة إذن ،إظمقا

وهؾ ظمرضمٜم٤م وضم٤مهدٟم٤م وشمٕمّروٜم٤م ًمٚمّمٕم٤مب واعمِم٤م. ًمٙمل  ،سمؾ وٓ ؾم٤مقم٦م اصؼمُت قمٚمٞمٝمؿ يقُم٤م واطمدً 

 -هذا واهلل يمذٌب حمٌض ٓ ؿمؽ ومٞمف ًمٙمـ ،ي٤م ؾمٌح٤من اهلل ؟!ٟم٘متؾ اعم١مذٟملم اًمذيـ ي١مذٟمقن ذم سمٞمقت اهلل

 ص«١٦ٖٝ عًُا٤ إغًٌُ»ٚايعظٸٍ َٔ أٌٖ ايغ١ٓ َِٚٓٗ أعنا٤ ٗ ط

دُمتؿ ىمد ومتحتؿ قمغم أنٗمًٙمؿ هذا اًم٤ٌمب ومال أدري واهلل ُم٤م يٜمتٔمريمؿ  وُم٤م ،دقمقى يم٤ًمئر اًمدقم٤موى

مهللا إٟم٤م ٟمٕمقذ  ،وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ ،٤مورمح٦م وًمٓمٗمً  ا ٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمؾ قم٤مىمٌتف ظمػمً  ،ويٜمتٔمرٟم٤م وٞمٕم٤م

 -سمؽ ُمـ اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م سمٓمـ

ُٳضٳ ط ٔڇ عٴ ٔڇ ابٵ ٍٴ ا ٚقز ثبت ٗ ايبداصٟ عٳ ٍٳ صٳعٴٛ ٍٳ قځا ٘ٹ قځا ٔٴ   : )يًډ َٹ ُٴـ٪ٵ ٍٳ ايڃ ٜٳـظٳا ٔٵ  ٔٵ   ٗ  يځـ َٹـ ؾڂغٵـشٳ١ٺ 

٘ٹ ٓٹ َٶـا  ،رٹٜ َٶا سٳضٳا ٜٴقٹبٵ رٳ ِٵ  (َٳا يځ

(1)

ٔٵ أځبٹـ٢     ، ٍٳ: )  ٢ٻ إٔ ايٓٻبٹـ  بٳهڃـضٳ٠ځ  ٚٗ ايقـشٝشٌ عٳـ ِٵ   قځـا َٳـا٤ٳنڂ ٕٻ رٹ ؾځـإڇ

                                      
 (-4٧(، صحٞمح ُمًٚمؿ )4١65صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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ٖٳــشٳا   ِٵ  َٹهڂ ٛٵ ــ ٜٳ َٳــ١ٹ  ّٷ نځشٴضٵ ِٵ سٳــضٳا ٓٳهڂ ــ ٝٵ ِٵ بٳ ٚٳأځعٵضٳامٳــهڂ ِٵ  ٛٳايځهڂ ــ َٵ ٗٵضڇنڂٗ  ،ٚٳأځ ٖٳــشٳاؽٳــ ٖٳــشٳا(ٗ  ،ِٵ  ِٵ  ًځــزٹنڂ بٳ

(1)

،  ٗٚ

ٍٳ ُٳضٳ قځا ٔڇ عٴ ٔڇ ابٵ ٘ٹ » :ايذلَشٟ عٳ ٍٴ ايًډ ٓٵبٳضٳ  فٳعٹزٳ صٳعٴٛ ُٹ ٓٳايڃ ٍٳ: )  ؾځ ٛٵتٺ صٳؾٹٝـعڈ ؾځكځـا ٔٵ قځـزٵ     ارٳ٣ بٹقٳ َٳـ َٳعٵؾٳـضٳ  ٜٳـا 

ٚٳ٫ځ تٳتٻبٹعٴـ         ِٵ  ٖٴ ٝٿـضٴٚ ٚٳ٫ځ تٴعٳ ٌٳ  ُٹ ًٹ ُٴغٵـ ٘ٹ ٫ځ تٴـ٪ٵسٴٚا ايڃ ًڃبٹـ ٕٴ إڇيځـ٢ قځ ّٳـا ٜٴؿڃـضڇ اٱڇ ِٵ  ٚٳيځ ٘ٹ  ْٹ ِٳ بٹًٹغٳا ًځ ٘ٴ   أځعٵ ْٻـ ِٵ ؾځإڇ ٗڇ ٛٵصٳاتٹ ٛا عٳـ

ِڇ تٳ ًٹ ُٴغٵ ٘ٹ ايڃ ٛٵصٳ٠ځ أځخٹٝ ٔٵ تٳتٳبٻعٳ عٳ ٚٳيځـ َٳ ٘ٴ  ٜٳؿڃنٳشٵ ٘ٴ  ٛٵصٳتٳ ٘ٴ عٳ ٔٵ تٳتٳبٻعٳ ايًډ َٳ ٚٳ ٘ٴ  ٛٵصٳتٳ ٘ٴ عٳ ٘ٹ(  ٗ  ٛٵتٳبٻعٳ ايًډ ًٹـ ٛٵفٹ صٳسٵ ٍٳ   ،دٳـ قځـا

َٹ  ُٴــ٪ٵ ٚٳايڃ َٳتٳــوٹ  ِٳ سٴضٵ ٛځــ ٚٳأځعٵ ُٳــوٹ  ٛځ َٳــا أځعٵ ٍٳ:  ٚٵ إڇيځــ٢ ايڃهځعٵبٳــ١ٹ ؾځكځــا ٝٵــتٹ أځ َٶــا إڇيځــ٢ ايڃبٳ ٛٵ ٜٳ ُٳــضٳ  ٔٴ عٴ ٛځــضٳ ابٵــ ْٳ ِٴ ٚٳ ٛځــ ٔٴ أځعٵ

َٳ١ڄ  ٓٵوٹسٴضٵ َٹ ٘ٹ  ٓٵزٳ ايًډ «3420»عا ٖٚٛ ٗ ايغًغ١ً ايقشٝش١ ٚصٚاٙ ابٔ َاد١ َضؾٛ ،«عٹ

(2)

. 

بٌ أفبض عا١َ أٌٖ ايغ١ٓ ٖزؾا َؾضٚعا شلِ ٚخاف١ ا٭غٓٝـا٤ ؾإَـا إٔ ٜـزؾع شلـِ َـا ٜضٜـزٕٚ أٚ       

ٚنــٌ َــٔ ٜٓتكــزِٖ أٚ ىــايؿِٗ ٜٚــبٌ خڀــأِٖ ٗ َجــٌ ٖــشٙ ا٭ؾعــاٍ ؾــإِْٗ ٜغــعٕٛ يكتًــ٘   ،ٜكتًــٛٙ

 .ص١ًٗ ٚتدلٜضٖا أعٌٗؾايكن١ٝ ع

 ،واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل ،وواهلل إٟمٜم٤م ٓ ٟمِمؽ أهن٤م يمذٌب وات٤منٌ  ،وهذه ُمـ أقمرض اًمدقم٤موى ذم هذا اًمٌٞم٤من

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ ،ژۈ ۈ ٴۇژ ،ژڳ ڳ ڳ ڱژ

 -]اًمٜمحؾ[ ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ ڤ ڦ ڦ

 .صٚأفبض ا٫عتزا٤ ع٢ً بٝٛت ايٓاؼ ٚأخش أَٛاشلِ أَضا عا٥ػاط

وٓ ٟم٘مقل  ،وهذا يمٚمف ٓ ؿمؽ أنف يمذب وات٤من ،ُمـ أقمرض اًمدقم٤موى ذم هذا اًمٌٞم٤من ،سم٘متٝم٤موهذه يم٤ًم

وٟمٕمٚمؿ ُمـ شمٗم٤مصٞمؾ طم٤مل  ،واًمرّد واهلل ُم٘مدور قمٚمٞمف --وهذا إومؽ ُمٌلم ،إٓ: ؾمٌح٤مٟمؽ هذا ات٤من قمٔمٞمؿ

ٟمٜم٤م ذم دوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م ُم٤م يٌلم سمٓمالن هذا اًمٙمالم يمٚمف وأنف اومؽما  حمٌض  يمف ًمٙمـ ٟمؽم --!إظمقا

ٟمٜم٤م إن ؿم٤م وا أن يدومٕمقا قمـ أنٗمًٝمؿ أؾم٠مل اهلل لؿ اًمتًديد  ،ٕم٤منتواهلل اعمً ،أو يؽميمقه ًمألج٤مم ،عظمقا

وًمٙمـ أىمقل: هؾ هذا إٓ يمام يم٤من  -وي٠مظمذ سم٠مجدهيؿ إمم اخلػم واًمّمالح ،وأن يرسمط قمغم ىمٚمقاؿ ،واًمتقومٞمؼ

قمغم أيب سمٙمر وقمٛمر ُمثال وقمغم  وإٓ يمام يٗمؽمي اًمراومْم٦م ،ي٘م٤مل قمـ اًمِمٞمخ حمٛمد سمـ قمٌد اًمقه٤مب ذم وىمتف

وهٙمذا ُم٤م يم٤من وٓ زال يٗمؽميف اعمٗمؽمون اًمٙم٤مذسمقن  ،وقمـ وٞمع اًمّمح٤مسم٦م ُمٕم٤موي٦م وقمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص 

 ؟!وؾم٤مئؾ إقمالم اًمٙمٗمرة واعمٜم٤موم٘ملمقمغم اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م وقمغم ـم٤مًم٤ٌمن ذم 

 .صٚأفبض صَٞ ايٓاؼ بايهؿض ٚايضر٠ أَضا َأيٛؾا َؾاعاط

ٟم٦م ُمٕمت٤مد ؾمامقمٝم٤م ،يؾهذا ومٞمف إهي٤مم وشمٚمٌٞمٌس وهتق  ،وُمٕمروف قم٤مزومقه٤م ،وهل ًمألؾمػ اؾمٓمقا

ٟمٜم٤م خيت٤مرون  ،هؾ اعم٘مّمقد اًمراومْم٦م ُمثال ؟وطم٘م٘مقا احلؼ: ومَٛمـ هؿ اًمٜم٤مس ،ومرويديمؿ أهي٤م اعظمقة وم٢مظمقا

أو  ،وٓ ؾمٞمام أن ذم ؾم٤مطم٦م اًمٕمرا. ،وىمقٌل ُمٕمتؼٌم ىمقّي  ،وهق ُمذه٥م وٚم٦م ُمـ قمٚمامئٜم٤م ،اًم٘مقل سمتٙمٗمػمهؿ

أو  ؟وُم٤م أيمثرهؿ اًمٞمقم ذم اًمٕمرا. ،ديـ اعمقاًملم ًمٚمّمٚمٞمٌٞملم وًمٚمحٙمقُم٦م اعمرشمدةاعم٘مّمقد ـمقائػ اعمرشم

دوم٤مشمف يمثػمٌ ٓ سمد ٟمٕمؿ  ؟ومام اعم٘مّمقد ؟همػمهؿ  ،أن يالطمظ اعمالطمُظ أن اًمتٙمٗمػم واؾمتٕمامل أخٗم٤مفمف وُمرا

                                      
 (-٧4١2(، صحٞمح ُمًٚمؿ )٧١12صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 ( وهذا اعمرومقع وٕمٗمف إًم٤ٌم -1212( وىم٤مل إًم٤ٌم : طمًـ صحٞمح، ؾمٜمـ اسمـ ُم٤مضمف )2١12ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) (2)
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ًمٜم٤م سمّٞمٜمقا ًمٜم٤م وطم٘م٘مقا  ؟وأجـ سم٤مًمتحديد ؟ومام هق ُمٕم٘مد اخلٓم٠م --ٕنؽ أن٧م ذم ؾم٤مطم٦م يٙمثر ومٞمٝم٤م اًمٙمٗمُر طم٘م٤م

وأُم٤م أن٤م ومٖم٤مًم٥م فمٜمل أنٜم٤م ًمق طم٘م٘مٜم٤م ذم إُمر  ،وشمٕم٤مًمقا ٟمح٘مؼ احلؼ ذم اًم٘مْمٞم٦م ،إُمر ضمزايمؿ اهلل ظمػما 

ٟمٜم٤م ٟم٤مصٕم٤م سمّٞمٜمً  ٟمٜم٤م اعمج٤مهديـ قمٛمقُم٤م ذم اًمدوًم٦م وهمػمه٤م  ،٤مًمقضمدٟم٤م احلؼ ُمع إظمقا وُمع ذًمؽ ٓ ٟمؼمئ إظمقا

ٕؾم٤ٌمب نت٤مج إمم ذح  ،همػمه٤موهل ًمٕمٚمٝم٤م ذم ؾم٤مطم٤مت اجلٝم٤مد أيمثر ُمٜمٝم٤م ذم  ،ُمـ إظمٓم٤م  ذم هذا اًم٤ٌمب

ويٜمّجل اهلل  ،وومتٜم٦م ًمٚمٔم٤معملم اًمذيـ ٓ  ٘م٘مقن احلؼ وٓ يٜمّمٗمقن ،وًمٙمـ هل اسمتال  ًمٚمٜم٤مس ،وشمٗمٝمٞمؿ

 -وٓ طمقل وٓ ىمقة إٓ سم٤مهلل ،شم٘مقا اًمذيـ ا

ٚخڀابـات   «أبـٞ ٓـظ٠  »ثِ مل ٜضم شلِ إ٫ ايتؾٗرل ٗ اٱع٬ّ َٚٔ سيو َا ٚٗض ٗ خڀـابٞ ا٭ذ  ط

ستــ٢ ػــاٚط ايهتــاب ٚايغــ١ٓ ٚأٚغــٌ ٗ     ،سٝــح أنجــض َــٔ نٝــٌ ايــتِٗ ٚاجملاطؾــات    «ضأبــٞ عُــ »ا٭ذ 

 .صكايؿ١ َٓٗر عًـ ا٭١َ بزعاٜات ٜعًِ عزّ فشتٗا

وأُم٤م  ،هذا ُمًتٖمرٌب  ،شأيب محزة»وًمٙمـ ُم٤م ؿم٠من ظمٓم٤مب  ،شأيب قمٛمر»مل أؾمتٖمرب ذيمريمؿ خلٓم٤مب 

وإٓ ومٕمٜمد اًمتح٘مٞمؼ ومٚمٞمس  ،يٌؾ وُم٤ٌمًمٖم٦مومتٝمق ؛دم٤موز اًمٙمت٤مب واًمًٜم٦م واعيٖم٤مل ذم خم٤مًمٗم٦م ُمٜمٝم٩م ؾمٚمػ إُم٦م

ومٝمل ُمـ اًمّمٖم٤مئر وًمٞمس ومٞمٝم٤م ر   ،وإن وضمدْت أظمٓم٤م  ،هٜم٤مك ر  ه٤م يًتحؼ أن يقصػ سمذًمؽ

ويمقٟمقا ىمّقاُملم  ،وم٤مشم٘مقا اهلل وأنّمٗمقا  ؛ًمٜمّص ُمـ يمت٤مٍب أو ؾمٜم٦مٍ  أو خم٤مًمػ، ػ عمٕمٚمقم ىمٓمٕم٤م ُمـ اًمديـخم٤مًم

 -قا هق أىمرُب ًمٚمت٘مقىًمقمدٓ شمٕمدًمقا اأوٓ جيرُمٜمٙمؿ ؿمٜم ن ىمقم قمغم  ،ًم٘مًطسم٤م

ــا٤    ط ــٛا ا٭خڀـ ــا اتُٗٓـــا بـــ٘ اْتٛـــاصا يـــضر ايعًُـــا٤ ايضبـــاٌْٝ يٝٓقـــشِٖٛ ٜٚبٝٓـ ٚمل ْغـــاصع ٗ صر َـ

ٚايتذــاٚطات ايؾــضع١ٝ ايــٛاصر٠ ٚخافــ١ ٗ اـڀــاب ا٭خــرل ستــ٢ ْنــٝع ايؿضفــ١ عًــ٢ أعــزا٥ٓا َــٔ       

هـٔ مل ٜـتهًِ أ٥ُتٓـا    ٚي ،ٚيتهٕٛ ْقـٝش١ ٚبًغـُا ؽـاؾٝا يًذُٝـع     ،ا٭َضٜهٌٝ ٚايقؿٌٜٛ َٚٔ َعِٗ

 .َٔ بٝإ بعض ا٭َٛص ست٢ ٫ ٜٛٔ ٚإ إٔ َاٚصر َٔ إغا٥ٌ أٚ ايتِٗ فشٝض٫ بز ؾهإ 

نٝــــ ســـاٍ اؾٗـــار ٗ بـــ٬ر ايضاؾـــزٜٔ يـــٛ مل ٜهـــٔ ٖٓـــاى فًـــػ ؽـــٛص٣  »: َٚـــٔ سيـــو قٛيـــ٘ -

   ّ  ،حٚنٝــ تقـرل ا٭َـٛص يـٛ تـضى نـٌ أبٓـا٤ ايزٚيـ١ اٱعـ١َٝ٬ ايغـ٬           ؟اجملاٖـزٜٔ ٫ٚ رٚيـ١ اٱعـ٬

ــار  ــٔ اؾٗـ ــزٚا عـ ــضٚف  ؟ٚقعـ ــٛاب َعـ ــتا ..اؾـ ٌ  ،باس١ يًعـــضضعـ ــ ــار٠ يًشـــضخ ٚايٓغـ ــاٍ  ،«ٚإبـ ٗ  قـ

٘ٹ  ٍٴ ايًډ ٍٳ صٳعٴٛ ٍٳ قځا ٔڇ عٳبٻاؼڈ قځا ٔڇ ابٵ ٘ٹ  : )ايقشٝشٌ عٳ ٘ٴ بٹـ ٔٵ صٳا٤ٳ٣ صٳا٤ٳ٣ ايًډـ َٳ ٚٳ ٘ٹ  ٘ٴ بٹ ُٻعٳ ايًډ ُٻعٳ عٳ ٔٵ عٳ (َٳ

(1)

، 

ُٳ١ځ ُٹٝ ـٺ أځبٹ٢ تٳ ٔڇ طځضڇٜ ٍٳ ٚٗ ايبداصٟ عٳ ٌٵ   » :قځا ٖٳـ ِٵ ؾځكځـايڂٛا  ٗڇ ٜٴٛفٹٝ ٛٳ  ٖٵ ٚٳ ٘ٴ  ٚٳأځفٵشٳابٳ ٓٵزٳبٶا  ٚٳدٴ ٕٳ  ٛٳا ٗڇزٵتٴ فٳؿڃ ؽٳ

٘ٹ  ٍڇ ايًډ ٔٵ صٳعٴٛ َٹ ُٹعٵتٳ  ٍٴ:  عٳ ٜٳكڂٛ ٘ٴ  ُٹعٵتٴ ٍٳ عٳ ٝٵ٦ٶا قځا َٳـ١ٹ      )ؽٳ ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳـ ٘ٹ  ٘ٴ بٹـ ُٻعٳ ايًډـ ُٻعٳ عٳـ ٔٵ عٳ ٍٳ   -َٳ ٔٵ   -قځـا َٳـ ٚٳ

ًځ ٘ٴ عٳ ٜٳؾٵكڂلڇ ايًډ َٳ١ٹٜٴؾٳاقٹلٵ  ٝٳا ّٳ ايڃكٹ ٛٵ ٜٳ ٘ٹ  ٓٳا ،(ٝٵ ٚٵفٹ ٍٳ: ) ،ؾځكځايڂٛا أځ ٘ٴ     ؾځكځا ٓٴـ ٕڇ بٳڀڃ ْٵغٳـا ٔٳ اٱڇ َٹـ ٔٴ  ٓٵـتٹ ٜٴ َٳـا  ٍٳ  ٚٻ ٕٻ أځ ٔڇ   ،إڇ ُٳـ ؾځ

ٌٵ ٝٳؿڃعٳ ًڃ ٝٿبٶا ؾځ ٌٳ إڇ٫ډ طځ ٜٳأڃنڂ ٕٵ ٫ځ  ٌٵ٤ٹ نځؿِّـ     ،اعٵتٳڀځاعٳ أځ ُٹـ ٓٻـ١ٹ بٹ ٔٳ ايڃذٳ ٝٵ ٚٳبٳـ ٘ٴ  ٓٳ ٝٵ ٍٳ بٳ ٜٴشٳا ٕٵ ٫ځ  ٔڇ اعٵتٳڀځاعٳ أځ َٳ ّڈ  ٚٳ ٔٵ رٳ َٹـ ٘ٹ 

ٌٵ ٝٳؿڃعٳ ًڃ ٘ٴ ؾځ ٖٵضٳاقځ (أځ

(2)

ٔڇ ايٓٻبٹ٢ٿ  ، ُٳا٤ٳ عٳ ٔٵ أځعٵ ٍٳ: ) ٚٗ ايقشٝشٌ عٳ ٘ځ نځ٬ځبٹـػڇ    أْ٘ قځا ٜٴعٵـ ِٵ  ُٳا يځـ ُٴتٳؾٳبٿعٴ بٹ ايڃ

                                      
 (-2264ًٚمؿ )(، صحٞمح ُم١٧52صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)

 (-52٧صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (2)
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ٛٵبٳ٢ٵ طٴٚصڈ (ثٳــ

(1)

ٝٸع فــ٠٬ إــ٪ٌَٓ إٍ بٝــت إكــزؼ قبــٌ ؼٜٛــٌ ايكبًــ١ إٍ  ، ٚاهلل تبــاصى ٚتعــاٍ مل ٜنــ

أؾٝنــٝع عٓــز اهلل ايهــضِٜ إٓــإ دٗــار ؽــضعٞ ٭صبــع عــٌٓ َتٛافــ١ً ٦ًَــت    ،ا إّاْــاايهعبــ١ ٚاعتدلٖــ

ٚقاٚي١ إيػا٤ دٗـار اٯخـضٜٔ إ٫    ؟ثِ َا ٖٛ َدلص ٖشا ايتعايٞ ع٢ً إغًٌُ اجملاٖزٜٔ ،بايتنشٝات

 ص؟!َٔ تبعِٗ أيٝػ ٖشا َٔ ايتشظب إشَّٛ

د هذا اًمٙم وم٘متل ٕيب قمٛمر ذم طُمًـ إيرا وم٢من يمالُمٙمؿ أجْم٤م ومٞمف  ،الم ذم ظمٓم٤مسمفسمٖمض اًمٜمٔمر قمـ ُمقا

ٟمٜم٤م ذم اًمدوًم٦م وُمـ ىمٌٚمٝم٤م ذم ؿمقرى  ،سمٕمض اًمتح٤مُمؾ وم٤مًمرضمؾ يم٤من سمّمدد سمٞم٤من ومٙمرة هل: أن إظمقا

وهذا واهلل طمؼ ٓ  ،هؿ أهؿ اًمٓمقائػ واًمٗمّم٤مئؾ اًمتل طمٗمظ اهلل ا٤م اجلٝم٤مد ،اعمج٤مهديـ وذم اًم٘م٤مقمدة

 ،أو همػم ُم٘مٌقل قمٜمد اهلل أو ُم٤م ي٘م٤مرب ذًمؽ وًمٞمس ذم يمالم أيب قمٛمر أن ضمٝم٤مد أظمريـ و٤مئع ،ٟمِمؽ ومٞمف

ػ وُم٤ٌمًمٖم٦م --!ومٝمذا ظم٤مرج قمـ اعمقوقع ًّ  ،وأُم٤م محٚمٙمؿ يمالم اًمرضمؾ قمغم اًمتًٛمٞمع واعم٤ٌمه٤مة ومٝمق شمٕم

وم٤مًمرضمؾ ٓ يتٙمٚمؿ قمـ ٟمٗمًف وًمٙمـ قمـ دوًم٦م يدقمق إًمٞمٝم٤م و ٨م قمغم آٟمْمامم إًمٞمٝم٤م واًمٚمح٤م. سمريمٌٝم٤م وهق 

 ،ومٝمذا ًمقٌن واًمتًٛمٞمع ًمقنٌ  ،ٚمؽ أن شمٗمٕمؾ ُمـ اجلٝم٤مد واخلػمسمّمدد سمٞم٤من ىمقهت٤م ومتٙمٜمٝم٤م وأهن٤م ومٕمٚم٧م ومت

ًمٜم٤م وٞمٕم٤م و ًـ ظمت٤مُمٜم٤موٟم٠ًمل اهلل أن  ،واهلل أقمٚمؿ  -يّمٚمح أطمقا

ايًـِٗ   ،َع ؼز يهٌ اجملاٖزٜٔ َٔ غـرل ايكاعـز٠ بـإٔ ٜـأتٛا بعًُٝـ١ ٚاسـز٠ عًـ٢ قاعـز٠ أَضٜهٝـ١         ط

 ص؟.ٌٖٚ وتاز ايٓٗاص إٍ ريٌٝ ،غؿضاْو

ويمؾ ذًمؽ ذيمره ذم  ،وهل قمٛمٚمٞم٤مت آىمتح٤مم ،قمـ قمٛمٚمٞم٤مت خمّمقص٦مطم٥ًم ُم٤م أذيمر أنف شمٙمٚمؿ 

وأهن٤م اًم٘مقة اًمْم٤مرسم٦م اًم٘م٤مئٛم٦م سم٤مًمٜمّمٞم٥م  ،وهق يدقمق إًمٞمٝم٤م شدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمالُمٞم٦م»ؾمٞم٤م. سمٞم٤من ىمقة و٤مقمتف 

 - أقمٚمؿواهلل ،ومٝمذه هل اًمٗمٙمرة ،إوومر إيمؼم ُمـ اجلٝم٤مد واًمٜمٙم٤مي٦م ذم اًمٕمدو

َٚـا خؿـٞ عـِٓٗ نـإ أعٛـِ َٚـا قاَـت بـ٘          ،ٚا بـبعض سيـو  ؾإٕ ا٭فزقا٤ ٚا٭عزا٤ عًُٛا ٚؽـٗز ط

ْاع١ اؾٝؿ اٱع٬َٞ َٔ اقتشاَـات يكٛاعـز ٚثهٓـات عغـهض١ٜ ٜبًـؼ بايعؾـضات ٚأعـكڀت قٛاعـز         

نــدل٣ بؿنــٌ اهلل أ٫ٚ ٚآخــضا َٚٓٗــا أنــدل قاعــزتٌ ُٖٚــا ايكاعــز٠ ايشٖبٝــ١ ٗ دــضف ايقــدض ايــيت  

ٜ  2003أفبشت َٔ أخباص ايػـابضٜٔ ٗ عـاّ    ٚقاعـز٠ ايقـكض    ،تأعـػ تٓٛـِٝ ايكاعـز٠ ٗ ايعـضام    قبـٌ إٔ 

ٔ        ،2006اييت أفبشت أثضا بعز عـٌ ٗ    ،ٚقٛاعـز ا٭ٚنـضاٌْٝ ستـ٢ ٖضبـٛا إٍ ب٬رٖـِ خـا٥بٌ خاعـضٜ

ٚايهجرل َٔ ايعًُٝات اييت ػاٚط َعزشلا ٖشٙ ا٭ؽٗض ا٭يـ ع١ًُٝ ٗ ايؾٗض ايٛاسز ْغأٍ اهلل ايكبـٍٛ  

 صٚايتغزٜز

ٞم٤مٟم٤م ًمٚمحؼ وم٘مد أهمٜم٤مٟم٤م اهلل شمٕم٤ممم قمـ يمثرة اًمٙمالم سمٙمثرة اًمٗمٕم٤مل وطمًٜمٝم٤م سمٚمٓمٗمف ومل ٟمرد ذيمر هذا إٓ سم

 -وشمدسمػمه

ٚنــشيو ؾــإٕ اؾُاعــات ا٭خــض٣ تكــّٛ بعًُٝــات َباصنــ١ تؿــٛم اؿقــض ٜضاٖــا ٜٚغــُع بٗــا           ط

 ص!!ؾهٝـ ٜتِ ؽڀبٗا ْٝعا .اهلل اؾُٝع يڀاعت٘ٚٳؾل  ايكافٞ ٚايزاْٞ

 ؟!وملَ هذا اًمتحٛمٞمؾ ًمٚمٙمالم أيمثر ه٤م  تٛمؾ ،ر أن يِمٓم٥موَُمـ ي٘مد ؟وُمـ اًمذي ؿمٓمٌٝم٤م أهي٤م اعظمقة

                                      
 (-52٧2صحٞمح اًمٌخ٤مري ) (٧)
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صم٤مرت صم٤مئرشمٙمؿ طملم  ,وأنتؿ اعمخٚمّمقن إن ؿم٤م  اهلل,وهؾ ًمٜم٤م أن ٟم٘مقل ًمق أردٟم٤م اًمتٕمًَػ: وح٤مذا 

وم٘مٛمتؿ شمٗم٤مظمروهنؿ وؾم٤مويتٛمقهؿ سم٢مسمراز ُمٗم٤مظمريمؿ  ،اٟمت٘مدشمؿ وطملم ىم٤مل ًمٙمؿ اًمٜم٤مس إهنؿ ىم٤مشمٚمقا أيمثر ُمٜمٙمؿ

رً ُمٕمتذريـ سم٠من يمالُمٙمؿ ضم٤م  او  وهؾ هذا يدظمؾ ن٧م طمّد اعظمالص قمٜمد ؟؟ًمٚمحؼ ٤موسمٞم٤مٟمً  آمرا

 -؟!اًمٕم٤مروملم وأهؾ اًمٗم٘مف ذم اًمديـ

ٙ  »تٗاّ اؾُاعـ١ بايتـآَض َـع ايقـشؿٞ     َٚٔ سيو اط ٚإٛعـار بهـ٬ّ زلـر ٖٚـٛ ؾضٜـ١       «ٜغـضٟ ؾـٛر

 صعًٝٓا يٛ َظدت َا٤ ايبشض ٭ؾغزت٘

ًمّمحٗمل ٟمٗمًف وشم ُمر إقمدا  طم٥ًم ُم٤م ومٝمٛم٧م ُمـ ظمٓم٤مب أيب قمٛمر وم٢من اًمٙمالم يم٤من ُمٜمّم٤ٌم قمغم ا

 ،ذيمقرومل يتٝمؿ اجلٞمش اعؾمالُمل سم٤مًمت ُمر ُمع اعمقؾم٤مد وٓ ُمع اًمّمحٗمل اعم ،ُمـ ظمالل هذا اًمّمحٗمّل 

 -ومٙمالُمٙمؿ ن٤مُمؾ هدايمؿ اهلل

ٚيًُؿاصق١ ؾإٕ ْؿػ ايقشؿٞ قز ايتك٢ بكار٠ تِٓٛٝ ايكاعز٠ ٚعٌُ شلِ بضاَر ٚأؾ٬َـا ٚسٖـب   ط

ِ -نإ ٖ٪٤٫ ايكار٠ ٌٖ  ؟إٍ أَانِٓٗ َٚكضاتِٗ ؾُاسا نإ ٔ     -ساؽـاٖ  ؟َـٔ أعـٛإ إٛعـار إتـآَضٜ

أّ إٔ فؿ١ إٛعار١ٜ تأتٞ َع٘ إسا ايتك٢ ظُاع١  ،َجٌ خايز ؽٝخ ٚصَظٟ بٔ ايؾٝب١ ؾو اهلل أعضِٖ

 ص؟اؾٝؿ ؾك٘

ًمٙمـ أبق قمٛمر يرى أن اًمّمحٗمل اعمذيمقر قمدّو  ،وهذا ر  ُمٕمروف ،هذه ًمٞم٧ًم ُمٗم٤مرىم٦م أهي٤م إخ

ٟمٜم٤م ذم  ،ؾمتخ٤ٌمرات اًمٕم٤معمٞم٦موأنف يتٕم٤مُمؾ ُمع آ صمؿ يمٞمػ جيٞم٥ُم أبق قمٛمر قمغم ُم٤م ؾمٌؼ ُمـ شمٕم٤مُمؾ إظمقا

ًمٕمٚمف ي٘مقل يٕمتذر قمـ اعظمقة سم٠مهنؿ يم٤مٟمقا ؾم٤مقمتٝم٤م ٓ  ؛ٓ أدري ؟اًم٘م٤مقمدة ذم سم٤ميمًت٤من ُمع هذا اًمّمحٗمل

أو ًمٕمٚمف ي٘مقل إن اًمّمحٗمل ص٤مر سمٕمد ذًمؽ يٕمٛمؾ  ،ووصم٘مقا ومٞمف سمتزيمٞم٦م ُمٕمٞمٜم٦م اٟمخدقمقا ا٤م ،يٕمرومقٟمف ضمٞمدا

 --أو ٟمحق ذًمؽ ،وضمد ًمٌْم٤مقمتف ُمِمؽميـآؾمتخ٤ٌمرات ح٤م أن ُمع 

ٚمــٔ ْتعاَــٌ َــع نــٌ إع٬َــٞ ؾــضرا نــإ أٚ ٚعــ١ًٝ َــا ىــزّ قنــاٜا أَتٓــا ٚخافــ١ قنــ١ٝ  ط

      ِ ٛ       ،اؾٗار ٗ ايعـضام بػـض ايٓٛـض عـٔ اؿهـِ عًـٝٗ ٤ عًـ٢  اإٗـِ عٓـزْا إٔ ٫ ٜهـٕٛ أٟ خـضم أَـين عـ

 .ص١ٗ اييت ْتعاٌَ َعٗا قزص تعًل ا٭َض بٓااؾُاع١ أٚ ع٢ً أٟ فاٖز أٚ أٟ َغًِ َٔ اؾ

 --ضمزايمؿ اهلل ظمػما  ،هذا ضمٞمد وطمؼ

أَا ق١ً ايضداٍ ٚنؾـ ايڀضٜـل ؾهـٌ ايٓـاؼ ٜعًـِ بڀ٬ْٗـا ؾـإٕ طضٜـل عبـٛص اجملاٖـزٜٔ يـٝػ           ط

ؾُاسا ٜكٍٛ عٔ ايتكاصٜض ٚا٭ؾ٬ّ إعز٠ بعًِ ايكاعز٠ ٚخڀابات قارتٗا اييت مل تذلى  ،غاف ع٢ً أسز

ٚيغٓا َٔ ىـدل بأَـانٔ تٛادـز أؾـضار ايكاعـز٠       9/ 11ؾًغٓا َٔ سنض تؿق٬ٝت  ،سنضت٘تؿق٬ٝ إ٫ 

 .ص؟ؾٌٗ ٖشا تعإٚ َع إٛعار ؟ٗ ايب٬ر ايعضب١ٝ ٚغرل ايعضب١ٝ بٌ نٌ سيو َشنٛص ٗ خڀاباتِٗ

 -ف يٖمٜمل قمـ اًمتٓمقيؾ سمنمطمفوووقطم ،قمغم يمؾ طم٤مل وم٠مفمـ أن هٜم٤مك ومرىم٤م واوح٤م سملم احل٤مًملم

ىمٌقا اهلل شمٕم٤ممم ذم أىمقالؿ وأومٕم٤ملؿ وان ٓ جي٤مزومقا سم ظمرهتؿ سمثٛمـ  وٟمحـ ٟمذيمر ه١مٓ  اعظمقة سم٠من يرا

 -سمخس ٓ ىمٞمٛم٦م ًمف ذم ُمٞمزان اهلل شمٕم٤ممم

ٚأَا تغُٝت٘ اجملاٖزٜٔ عظب اهلل ايغعٛرٟ ؾٓشٔ عُـز اهلل تعـاٍ مل ْهـٔ تبعـا ٭ٟ سهَٛـ١       -ط

    ً ُـا عـا٢ْ إخٛآْـا ايغـًؿٕٝٛ ٗ ايعـضام      أٚ سظب أٚ د١ٗ ٫ راخ١ًٝ ٫ٚ خاصدٝـ١ ٚقـز عاْٝٓـا نـجرلا َج
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  ٞ َــٔ ا٫تٗــاّ با٫صتبــاٙ بايٖٛــابٌٝ ٚايغــعٛرٌٜ نُــا    ،ٚخافــ١ ٗ ايعكــز ا٭خــرل َــٔ ايكــضٕ إامــ

 !!!!!ٜغُِْٛٗ ٚايعذٝب أِْٗ ٜنٝؿٕٛ شلِ إٛعار أٜنا

ٔ    ،اخل ..ٖٚابٞ إصٖابٞ ،ت٬ٍ طارت ا٭ٚفاف ؾأفبشتٚبعز ا٫س  ثِ ٜأتٞ أخْٛا يٝـتِٗ إخٛاْـ٘ َٚـ

 .صؾشغبٓا اهلل ْٚعِ ايٛنٌٝ ،َع٘ ٗ اـٓزم مز ا٭عزا٤ بٓؿػ ايتِٗ اييت ٜتُٗٓا بٗا أعزا٤ اٱع٬ّ

 ،وإٟمام اًمٙمالم ذم احل٤مض أهي٤م إخ ،وٓ ٟمٕمرومف وٓ ٟمٜم٘م٥م ومٞمف ،ذًمؽ اح٤ميض ر  مل يتٙمٚمؿ ومٞمف أطمد

ٟمٙمؿ وأنّمٗمقا  ،هلل أنتؿ أجْم٤موم٤مشم٘مقا ا ،وأنتؿ شمتٝمٛمقن سمتٝمٍؿ نت٤مضمقن إمم شمٌٞملم احلؼ ومٞمٝم٤م وشمٓمٛملم إظمقا

 --إن اهلل يداومع قمـ اًمذيـ مُمٜمقا  ،صمؿ ٓ يييمؿ سمٕمد ذًمؽ ُمـ يتٝمٛمٙمؿ ًمق اهتٛمٙمؿ سم٤مًم٤ٌمـمؾ ،وطم٘م٘مقا احلؼ

وًمٙمـ ىمد ؾم٠مخٜمل سمٕمض إظمقا  سمٕمد  ،ٓ أقمرف واهلل َُمـ هق ،وطمزب اهلل اًمًٕمقدي اًمذي ذيمره أبق قمٛمر

وفمٜمٜم٧ُم أنف رسمام  ،وم٤مؾمتٌٕمدُت ذًمؽ ؟لؾمامع ظمٓم٤مب أيب قمٛمر هؾ ي٘مّمد ومٞمٛمـ ي٘مّمد سمف اجلٞمش اعؾمالُم

وم٢من إُمريٙم٤من  ،ىمّمد ىمقُم٤م ُمـ ُمٜمحرذم اًمٕم٘م٤مئد اح٤مئٚملم إمم ُم٤م يًٛمك سم٤محلزب اعؾمالُمل وٟمحقهؿ

سمّمدد هتٞمئ٦م اجلق ًم٘مقًى يًّٛمقهن٤م ُمٕمتدًم٦م يٓمٛمئٜمقن إمم أهن٤م ؾمتٛمأل اًمٗمراغ ذم اًمٕمرا. طملم يٜمًحٌقن 

ومٝمذا ُمٕمٜمك  ،وقمغم رأؾمٝم٤م اًمًٕمقدي٦م ،ؾمٛمقه٤م ويقؾّمٓمقن ذم ذًمؽ دول آقمتدال اًمًٜمل يمام ،ظم٤مئٌلم

ـٌ وم٤مؾمتٖمٗمروا اهلل ومٚمٕمٚمف ُمـ اًمٔمـ  ،وُم٤م يمٜم٤م ٟمٔمـ أنف ي٘مّمديمؿ ،إؿم٤مرة أيب قمٛمر ومٝمذا ختٛملم ُمٜمٙمؿ وفم

 ؟؟ٕمقديأقمٜمل ومٞمام ىمٚم٧ُم إن أب٤م قمٛمر يٕمٜمٞمف سمٕم٤ٌمرة طمزب اهلل اًمً ؟وًمٙمـ ُم٤م رأجٙمؿ أنتؿ ذم اًمٗمٙمرة ،اًمز 

أ١ٜ سه١َٛ إٍ ٖشٙ ايغاع١ ٫ َٔ اؿهَٛات ايعضبٝـ١ ٫ٚ   ٚمٔ عُز اهلل مل ْتًل أٟ رعِ َٔط

 ص،َٔ إٜضإ

ؾمٚمٌٞم٤م يم٤معهمْم٤م   وًمق دقماًم  ،ٟمٕمؿ ىمد خيِمك سمٕمض اًمٜم٤مس أنٙمؿ شمتٚم٘مقن دقمام ُم٤م ُمـ طمٙمقُم٦م مل ؾمٕمقد

ومٝمؾ هذه إؿم٤مرٌة يمام ىمد وىمع  ،وًمٙمـ مل يتٝمٛمٙمؿ أطمٌد سم٠منٙمؿ شمتٚم٘مقن ؿمٞمئ٤م ُمـ إيران ،واًمًٙمقت واعمت٤مريم٦م

وم٢من يم٤من ورا ه٤م اعمٕمٜمك اعمحتٛمُؾ  ؟!أو هل ومٚمت٦م وًمٞمس ورا ه٤م ُمٕمٜمك ُم٘مّمقد ،را هت٤مذم اًم٘مٚم٥م قمٜمد ىم

وؾمٞمٌلم ًمف سم٢مذن اهلل ُم٤م خُيزيف  ،وواهلل إن اًم٘م٤مئؾ سمف ًمٔم٤ممل سم٤مغٍ  ،امظمر وشمّمٕمٞمدً  ٤مومًٞمٙمقن هذا أجْم٤م اهت٤مُمً 

ي٘متض  ،سمفوًمٙمـ آظمالص اًمذي ؾم٘متؿ أقماله سمٕمض إطم٤مدي٨م اًمٜمٌقي٦م اًمنميٗم٦م اًمقاردة ذم سم٤م !!ويٜمّدُمف

 ،ُمـ ضمٜمس هتٛم٦م ظمّمٛمٜم٤م ،ٓ جمرد اًمٌح٨م قمـ هتٛم٦م ٟمرّد ا٤م قمغم ظمّمٛمٜم٤م ،ن٘مٞمؼ احلؼ واًم٘مٞم٤مم سم٤مًم٘مًط

وم٠من٧م  ،وهق ٓ يٖمٜمل ؿمٞمئ٤م ذم ُمٞمزان أهؾ اًمت٘مقى ،ومٝمذا ومجقٌر ذم اخلّمقُم٦م ،وًمق سم٤مًم٤ٌمـمؾ وسمدون سمره٤من

وؿمقاهد اًمنمع واًم٘مدر  ،إن يمٜم٧م اهتٛم٧َم أظم٤مك سم٤مًم٤ٌمـمؾ ومال يٚم٨ٌم أن ئمٝمر اهلل يمذسمؽ ويٜمٍمه قمٚمٞمؽ

 -واهلل هم٤مًم٥ٌم قمغم أُمره ،ؽ ُمًتٞم٘مٜم٦مقمغم ذًم

 ،ٚمل ْغع يتشقٌٝ رعِ يًذٗار َٔ أٟ رٚي١ عضب١ٝ إ٫ َا نإ رعُا يعُّٛ إغًٌُ ٗ ايعضامط

َٚع سيو ؾُا تظاٍ ْٝع اؿهَٛات تكزّ خڀ٠ٛ ٚتضدع أيـ خڀـ٠ٛ َٓتٛـض٠ إسْـا أَضٜهٝـا فـشٝشا      

 .١ ٗ ايعضاميزعِ أٌٖ ايغٓ !!!!فضوا َ٪نزا

أَا َا ٜظعِ َٔ أَٛاٍ ايٓؿ٘ ؾًِ ٜقٌ ؽ٤ٞ َٓٗا يًُذاٖزٜٔ ٫ َٔ ْؿ٘ ايعـضام ٫ٚ َـٔ ْؿـ٘    
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 .أٟ رٚي١ أخض٣ ٫ بڀضٜل َباؽض ٫ٚ غرل َباؽض

 ؟ٚمل ٖشٙ ايڀ٬عِ ؟ثِ َٔ ٖ٪٤٫ ن١ٓٗ ايڀاغٛت ٚػاص ايزٜٔ

       ٚ دـٝؿ ايـزداٍ ٚاؾًـيب    َٚاسا بكٞ َٔ ايتِٗ يًدڀابـات ايكارَـ١ َٚـاسا تـضى أخْٛـا يكـٛات غـزص 

 .ٚع٬ٟٚ ٚغرلِٖ

ٚيٛ ٚقـ ا٭َض عٓز ٖشا اؿز ٕا استاز ا٭َض إٍ صر يٛمـٛس٘ عُـز اهلل تعـاٍ يهـٔ ا٭ذ أبـا عُـض       

 ،ػ٢ٓ ع٢ً ا٭١َ ْٝعا ٚع٢ً َٓٗر عًـ ا٭١َ ٚع٢ً عًُا٥ٗا بإٜضار أسهاّ ٚقناٜا عذٝب١

سهـِ رٚيتـ٘ ؼـت عـًڀ١ ايقـًٝبٌٝ       ثـِ َـا   ،بـاص رٜـاص اٱعـ٬ّ ْٝعـا رٜـاص نؿـض      َٚٔ سيو اعت -

 .ص؟َٚٔ عاِْٚٗ

سمٙمؿ ًمف هق اًمٕمج٥ُم  ،سمؾ ُم٤م ىم٤مًمف أبق قمٛمر صقاٌب وُمٕمٜم٤مه وحمٛمٚمف واوح ودوًمتف هق هق ومٞمٝم٤م  ،واؾمتٖمرا

وًمٞمس  ،يٓمٌؼ ومٞمٝم٤م ُم٤م ي٘مدر قمٚمٞمف ه٤م قمٚمٛمف اهلل ،ُمًتٕمٍؾ سمديٜمف وضمٝم٤مده وؾمالطمف ،ذم ؾمج٤مل ُمع قمدوه

 ؟!وهؾ هق هدًى  ؟٤مضم٦م لذا اعيرادٙمـ ُم٤م احلوًم --!يًتٓمٞمع أطمٌد أن يٗمرض قمٚمٞمف طمٙماًم 

 ص؟!ٚقٛي٘ إٔ قتاٍ دٝٛـ اؿهَٛات ايعضب١ٝ أٚدب َٔ قتاٍ احملتٌ ايقًٝيب -ط

ٌب  ُمـ طمٞم٨م , وىمت٤مًمف ،وم٢من اعمرشمد أهمٚمظ يمٗمرا ُمـ اًمٙم٤مومر إصكم سم٤معو٤مع ،وهذا أجْم٤م طمؼ وصقا

ام اىمتْم٧م ُمقضِم٤ٌمٌت أظمرى وإٟم ،أوضم٥م ُمـ ىمت٤مل اًمٙم٤مومر إصكم ,إصؾ وهق اًمذي ي٘مّمده أبق قمٛمر

 -ومٙمالم أيب قمٛمر ٓ إؿمٙم٤مل ومٞمف ،كمّ شمرضمع إمم ُمّمٚمح٦م احلرب واًمتدسمػم اًمٌدا ة سم٤مًمٙم٤مومر إص

 .صَٓش عكٛٙ ا٭ْزيػ قٍٛ غرل قضص -بٗشا اٱط٬م  -ٚايكٍٛ بإٔ اؾٗار ؾضض عٌ  -ط

ونٛمؾ قمغم  ،وهل طمؼ وصدٌ.  ،وًمٙمـ ٓسم٠مس سم٢مـمال. هذه اًمٕم٤ٌمرة ،ٟمٕمؿ ٕن اًمتحرير ًمف حمؾ مظمر

م  ،اعمحٛمؾ اًمالئؼ اعمحّرر واعمٌلّم ذم ُمقاوٕمف ويمٗمك سمف  وهذه اًمٕم٤ٌمرة يم٤من ي٘مقل٤م اًمِمٞمخ قمٌد اهلل قمزا

 -واحلٛمد هلل ،وي٘مقل٤م قمٚمام  مظمرون ،ىمدوة ذم هذا

ِ         -ط َٳـٔ َـٔ ايعًُـا٤ َـٔ      ،ٚسهُ٘ ع٢ً طٛا٥ـ أٖـٌ ايهتـاب ٗ ب٬رْـا بـأِْٗ أٖـٌ سـضب ٫ سَـ١ شلـ

 ص؟ٜكٍٛ بٗشا ا٭ط٬م

وأُم٤م أن اًمتٍميح ذم اخلٓم٤مب اًمرؾمٛمل اذا اًمٙمالم ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م اًمًٞم٤مؾمٞم٦م ضمٞمد أو  ،أُم٤م يمالُمف ومحؼ

ًمٙمـ  ،ًمٙمـ أنتؿ مل شمٜمت٘مدوا ذيمره هذه اعم٠ًمخ٦م ذم اخلٓم٤مب ،٤مورأجل أنف مل يٙمـ ُمٜم٤مؾمًٌ  ،ومٝمذا ُمٌح٨م مظمر ،ٓ

ومٝم٤مِت  !ٓ يٗمٞمد ؟ل هذاواًمت٤ًمؤل سمٜمحق: َُمـ ي٘مق ،ومل شمّمٞمٌقا  ،اٟمت٘م٤مديمؿ اٟمّم٥ّم قمغم اعم٠ًمخ٦م ذم ٟمٗمًٝم٤م

 --أن٧َم اعمٗمٞمد

 ،ٖٚـشٙ فاطؾـ١ غـرل َـدلص٠     ،ثِ إْـ٘ سهـِ عًـ٢ ْٝـع أبٓـا٤ اؾُاعـات اؾٗارٜـ١ بـأِْٗ عقـا٠          -ط

 ؟عبشإ اهلل ٌٖٚ ٗ ايعـضام رعـ١ ٚصاسـ١    !!!ٚسنض أْٗا تزعٛا عؾا٥ضٖا ٚأفشابٗا إٍ ايزع١ ٚايضاس١

 ص!!ٚزل٢ بٝعت٘ بٛادب ايعقض ٖٚشا خڀرل دزا ٕٔ ؾُٗ٘

ٟمف ،اهلل اعمًتٕم٤من وجيٜمٌٜم٤م اًمٗمتـ ُم٤م فمٝمر ُمٜمٝم٤م وُم٤م  ،ٟم٠ًمل اهلل أن جيٕمٚمٜم٤م وٞمٕم٤م ُمـ أهؾ ـم٤مقمتف وروقا

وأن٤م أدقمق أُمػم اعم١مُمٜملم أب٤م قمٛمر ؾمدده اهلل إمم قمدم وصػ  ،اهلل أقمٚمؿ سمٛمـ يٓمٞمٕمف وسمٛمـ يٕمّمٞمف ،سمٓمـ

واهلل  ،اضمتٝم٤مد وهذه ُم٤ًمئؾ ،ح٤م ًمٚمٜم٤مس ُمـ رأي يّمدرون قمٜمف ،ويؽمك احلٙمؿ قمٚمٞمٝمؿ ،اعظمقة سمذًمؽ
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 -أقمٚمؿ

اخل ٖٚــِ )ز(  ...ُاّ إٍ خٓذــض ث٬ثــٞ ايــض٩ٚؼثــِ اتٗــِ اؾُاعــات بــا٫نضاٙ ايكــٟٛ ٚا٫ْنــ  -ط

ٚإٕ ايعذب يٝٓكنٞ َٔ اؾضأ٠ ع٢ً إخٛاْ٘ َـٔ اجملاٖـزٜٔ    ،طا٥ؿ١ اؿغار ٚاعتزٍ عزٜح معٝـ

 .اهلل إغتعإؾ ،ايشٜٔ ؼًُٛا نٌ ايتِٗ ٚعهتٛا ع٢ً نٌ ايتذاٚطات َضاعا٠ ٕقًش١ اؾٗار

ٚاتِٗ اؾُاعـات بأْٗـا تضٜـز َعاٖـزات َـع ا٭َـضٜهٌٝ ٚايٛـاٖض عـزّ ايتؿضٜـل بـٌ إؿاٚمـات             -

         ٕ ٚاؽـذلٙ   ،إؾضٚط١ إٓنبڀ١ بنـٛاب٘ ايؾـضع ٚبـٌ َعاٖـزات ا٫عتغـ٬ّ ايـيت ٜغـع٢ شلـا اــا٥بٛ

 ؟إسٕ رٚيت٘ ؾُٔ اعذلف بٗا ست٢ ٜؾذلٙ إسْٗا

ٞ ؾإْ٘ َع قٛيٓا َؾضٚع١ٝ ايتؿاٚض َع ا٭عزا٤ إ٫ إْٓـا  ٚؾُٝا ىك ْاع١ اؾٝؿ اٱع٬َ -

ٚؽــضٚٙ إؿاٚمــات  ،مل ْؿــاٚض أٟ عــزٚ ٫ ا٭َــضٜهٌٝ ٫ٚ ايقــؿٌٜٛ ٫ٚ غرلٖــِ إٍ ٖــشٙ ايغــاع١ 

نُــا ٫ ْعًــِ أٟ ْاعــ١ دٗارٜــ١ نــدل٣ ؾاٚمــت    ،سنــضت نــجرلا ستــ٢ أغٓــ٢ عــٔ إعــار٠ سنضٖــا  

 ص١ ع٢ً اؾٗار ٚأَضِٖ َؿنٛحا٭َضٜهٌٝ َٚٔ َعِٗ إ٫ َا نإ َٔ بعض ايعاي

ُمٜمٙمؿ ضمٚمًقا ُمع إُمريٙم٤من )اًمقومد اًمرسم٤مقمل( ذم مواظمر ؾمٜم٦م أخٗملم  ٤ميم٤من قمٜمدٟم٤م ُمٕمٚمقُم٤مٌت أن أن٤مؾًم 

وأنٙمؿ يمٜمتؿ ذم سمٕمض اعمرات سمّمدد اجلٚمقس  ،وأيمثر ُمـ و٤مقم٦م )ىمٞم٤مداهت٤م( ذيمروا قمٜمٙمؿ ذًمؽ ،ومخ٦ًم

يمالُُمٙمؿ  ،وقمغم يمؾ طم٤مل -٤ميٛمثٚمٙمؿ رؾمٛمٞمً  ومٚمٕمٚمف يم٤من ؿمٞمئ٤م ٓ ،وأنتؿ أن شمٜمٗمقن ،ًمٚمٛمٗم٤موو٦م ُمع اًمٕمدوّ 

وهذا همٚمط قمٚمٞمٝمؿ  ،ًمذاشمف ،يقِهؿ أن اعظمقة ذم اًم٘م٤مقمدة واًمدوًم٦م  ّرُمقن اًمتٗم٤موض ُمع اًمٕمدّو وحم٤مورشمف

وم٢من اًمتٗم٤موض ُمع اًمٕمدو ذم  ،وإٟمام اًمٙمالم ذم اًمقضمف اًمًٞم٤مد ًمٚمٛم٠ًمخ٦م ٓ همػم ،إن يمٜمتؿ ىمد ومٝمٛمتؿ ذًمؽ

 ---واعمٗم٤موض اعمًٚمؿ ىمٚمٞمؾ وٕمٞمٌػ  ،شمفطم٤مل ومقرشمف ومتٙمٜمف وىمقوىم٧م ُمٌٙمٍر ُمـ قمٛمر احلرب واًمٕمدّو ذم 

خُيِمك ُمٜمف أن هذا اعمًٚمؿ اعمٗم٤موض يٜمجّر إمم شمرك اجلٝم٤مد واًمرى  ،إمم همػم ذًمؽ ُمـ إطمقال اعمٕمرووم٦م

واًمتج٤مرب ذم هذا  ،ويي سم٤مجلٝم٤مد واعمج٤مهديـ ،سمٌٕمض اًمٗمت٤مت ويٜمخدع ونّمؾ اًمٗمتٜم٦م واًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل

عظمقة اًمتٗم٤موض إٓ واًمٕمدو اًمّمٚمٞمٌل اًمٖم٤مزي ُمدطمقٌر ُمٙمًقٌر ُمريٌد ًمٚمخروج ومٛمـ هٜم٤م يرومض ا ،يمثػمة

 -وسم٤مهلل اًمتقومٞمؼ ---ٜم٤م هق إىمقىويمٚمٛمتٜم٤م هل إقمغم وُمقىمٗم

ــيت            -ط ــضأ٠ َــٔ ايجٛابــت ايتغــع١ عؾــض اي ــٛ عُــض ؼــضِٜ ايــزـ ٚتػڀٝــ١ ٚدــ٘ إ ثــِ دعــٌ ا٭ذ أب

ــِ َــا وقــٌ ٗ ايعــضام ؾٗــٛ ؽــ٤ٞ آخــض ؾــإ        ،سنضٖــا ــات   ٖــشا َــع أْــ٘ ٜعً ٕ ا٭خــٛات إغــًُات إٓتكب

ٜتعضمٔ ٕناٜكات نبرل٠ َٔ تؿتٝؿ ٚاعتزا٤ قـز ٜقـٌ إٍ ا٫عتكـاٍ َـٔ قبـٌ أعـزا٤ اهلل تعـاٍ َـٔ         

اؿـــضؼ ايـــٛثين ٚايؾـــضط١ ايقـــؿ١ٜٛ ٚقـــز سقـــٌ ٖـــشا ٗ ســـٛارخ نـــجرل٠ دـــزا ٚخافـــ١ ٗ بػـــزار   

ٜتعضمٔ ؾٝٗا ٕجـٌ ٖـشٙ   ٚقٝڀٗا اؾٓٛبٞ ٖا ٌٓ ا٭خٛات ع٢ً تضى ايٓكاب ٗ ا٭َانٔ اييت قز 

 .صٖٚٛ تنٝٝل ٕا ٚعع اهلل ع٢ً عبارٙ ٚيٛ نإ ا٭َض ٗ بًز آَٔ عًٝٗٔ يهإ ا٭َض ٖٝٓا ،ايب٬ٜا

ًمٙمـ ومر. سملم يمالم اعمح٥م اًمٜم٤مصح وسملم يمالم  ،آقمتذار ٕيب قمٛمر ؾمٝمٌؾ قمٚمٞمٜم٤م واهلل إن ؿم٤م  اهلل

عم٠ًمخ٦م ذم ظمٓم٤مب اًم٘م٤مئد قمالوة قمغم وقمٜمدي أن اًمٜمٔمر إٟمام هق ُمـ ضمٝم٦م أن ذيمر هذه ا ،اخلّمؿ اًمٕم٤مئ٥م

أُم٤م اعم٠ًمخ٦م ذم  ،واهلل اعمقومؼ ،وًمٕمٚمٝم٤م جمرد هٗمقة وم٤مشم٧م اًمت٠مُمؾ ،٤مذيمره٤م ذم ؾمٞم٤م. اًمثقاسم٧م ًمٞمس سمًديد طم٘مً 

 -ف وشمٗم٤مصٞمؾ أطمقال اًميورات وهمػمه٤مٟمٗمًٝم٤م وم٤مًمٙمالم ومٞمٝم٤م ُمٕمروف واخلال
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وأؾم٠مل اهلل شمٕم٤ممم  ،يم٧م اًمتدىمٞمؼوشمر ،وهذا ُم٤م طمي ُمـ اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ُم٤م فمٜمٜمتف أهؿ ُم٤م  ت٤مج إمم شمٕمٚمٞمؼ

 -وجيٕمٚمٝم٤م قمقٟم٤م قمغم اًمّمالح واعصالح وُمٗمت٤مطم٤م ًمٚمخػم ُمٖمالىم٤م ًمٚمنم ،أن يٜمٗمع ا٤م

 وىمٌؾ اخلت٤مم:

وأٓ هيٛمٚمقا ؿمٞمئ٤م  ،ؿإمم ُمراضمٕم٦م ص٤مرُم٦م وشمٗمتٞمش دىمٞمؼ ًمٙمؾ ُم٤م ن٧م أجدهي شاًمدوًم٦م»أدقمقا إظمقا  ذم 

واًمٗمّج٤مر  ،ٞمؿ ُمـ إقمدا  واعمٜم٤موم٘ملموم٤ًمطم٤مت اجلٝم٤مد شمتٕمّرض ًمٚمٛمٜمدؾملم وًمٙمٞمد قمٔم ؛ىمد ىمٞمؾ أبدا

يمام  ّمؾ ومٞمٝم٤م اجلٝمؾ واًمتٗمريط ُمـ  ،اعمت٤مضمريـ سم٤مؾمؿ اجلٝم٤مد واعمٌتّزيـ ًمٚمٜم٤مس سمًٓمقة آٟمت٤ًمب إًمٞمٝمؿ

ُمـ رّد وشمقوٞمح ٓ سمد وأجْم٤م  ،ومال سمد ُمـ إظمذ احل٤مزم قمغم أجدهيؿ ،سمٕمض اعمج٤مهديـ ومٞمٗمًدون

ٍب ًمٙمثػم ُمـ اًمتٝمؿ وشمؼمئ٦م اًمٜمٗمس ذم إطمقا  ىمد يّمدىمف اًم٤ًمُمُع  ،ل اًمتل يٙمقن آهت٤مم ومٞمٝم٤م حمتٛمالوضمقا

ڄ ڄ ژواقمٚمٛمقا أنف ٓ ر  يم٤مًمّمد. اًمت٤مم إن وىمع ظمٓم٠م  ،وٓ ؾمٞمام اًمٌٕمٞمد اًمذي ٓ يٕمرومٙمؿ

ٻ ٻ ٻ ٻ ژ ،واعٟمّم٤مف ُمـ أنٗمًٙمؿ ،]اًمتقسم٦م[ ژڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 -[٧15]اًمٜم٤ًم :  ژپ پ

ۈ ﮴ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ژو ،وأنتؿ أهؾ اخلػم واًمّمد. ٟمحًٌٙمؿ يمذًمؽ

 -]احل٩م[ ژی ی ی جئ حئ مئىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جتژ ،]حمٛمد[ ژۋٴۇ

ذات سمٞمٜمٝمؿ وجيٛمع ٟم٠ًمل اهلل شمٕم٤ممم أن ي١مًمػ سملم ىمٚمقب اعم١مُمٜملم ويّمٚمح و ،ووم٘مٙمؿ اهلل وٟمٍميمؿ

ٟمٜم٤م ذم اجلٞمش اعؾمالُمل ومٞمئ٦م إمم احلؼ وجيٜمٌٝمؿ اًمزًمؾ ،يمٚمٛمتٝمؿ قمغم احلؼ وأن يقومؼ  ،وأن يرز. إظمقا

ٟمٜم٤م ذم  وأن  ،حلًـ اًمٕمٛمؾ ويرسمط قمغم ىمٚمقاؿ ويًددهؿ وجيٜمٌٝمؿ اًمزًمؾ شُمٞم٦مدوًم٦م اًمٕمرا. اعؾمال»إظمقا

 -مُملم --جيٕمٚمٝمؿ ُمـ الداة اعمٝمتديـ

 -واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 

 قمٓمٞم٦م اهلل :يمتٌف

 ـه٧626 رسمٞمع إول٧6اجلٛمٕم٦م 
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 رر١خ ٌخ١ظ اإلصالَ ۞

واًمّمالة  ،وأضمؾوهق أقمغم  ،هؾ اًمثٜم٤م  واعمجدهق أ ،محدا هلل وطمده ،سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

  --واًمًالم قمغم قمٌده ورؾمقًمف حمٛمد ومخف وصحٌف وُمـ اهتدى اديف

ّ  ُمـ ىمٌؾ جم٤مهدي  ضمٞمش »ًم٘مد شم٤مسمٕمٜم٤م سمٛمزي٩م ُمـ اًمرضم٤م  واخلقف ىمّم٦م أه اًمّمحٗمل اًمٜمٍما

وُم٤م ٟمِم٠م قمٜمٝم٤م ُمـ ُمْم٤مقمٗم٤مت سمٚمٖم٧م ذروهت٤م سمٕمد ؾمٞمٓمرة مح٤مس ذم ىمٓم٤مع همزة وُمٞمٚمٝم٤م إمم اًمٕمٛمؾ  ،شاعؾمالم

 --! ُمٜمٝم٤م قمغم ومٙمٍر وُمٜمٝم٩ٍم ُمٕمروفسمٜم٤مً  قمغم طم٤ًمسم٤مهت٤م اعمٌٜمٞم٦م ذم ضم٤مٟم٥م يمٌػم ،صمٛمـقمغم إـمالىمف سم٠مي 

 وظمقٍف 
ٍ
 ذم ن٘مؼ ُمٓم٤مًم٥م اعظمقة ذم  --رضم٤م 

ٍ
ٟم٤م ُمـ  شضمٞمش اعؾمالم»رضم٤م  سمٗمٙم٤مك سمٕمض أها

 -ومّرج اهلل قمٜمٝمؿ وٞمٕم٤م ،شؾم٤مضمدة اًمريِم٤موي»اعمِم٤ميخ اًمٕمٚمام  وأظمتٜم٤م 

٤ًمم هـ يٜمْمقي وسملم إظمقاهنؿ ُمـ جم٤مهدي اًم٘م وظمقٍف ُمـ وىمقع آىمتت٤مل وؾمٗمؽ اًمدُم٤م  سمٞمٜمٝمؿ

وأهنؿ  ،ًمـ ي٘متٚمقا اًمّمحٗمّل  شضمٞمش اعؾمالم»ويمٜم٧ُم يم٤معمًتٞم٘مـ أن اعظمقة ذم  --ن٧م راي٦م مح٤مس

سمٖمض اًمٜمٔمر قمـ سمح٨م اعم٠ًمخ٦م ُمـ اًمٜم٤مطمٞم٦م  ،يدريمقن أنف ٓ ظمػَم لؿ وٓ ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم ذم ىمتٚمف

وإٟمام ىمْمّٞم٦م اعظمقة هل أظمذه رهٞمٜم٦م  ،وُمالسم٤ًمت إُمرٕن ذًمؽ يتٓمٚم٥م ُمٕمروم٦م يم٤مُمٚم٦م سمح٤مًمف  ،اًمنمقمٞم٦م

واًمتٝمديد واًمتخقيػ سم٘متٚمف ًمٚمْمٖمط قمغم ىمقُمف اًمٙمٗم٤مر اعمح٤مرسملم اعمٕمتديـ ومحٚمٝمؿ قمغم ومؽ سمٕمض أهى 

ـْ أىمداُر اهلل شمٕم٤ممم أؾمٌؼ  ؛واعم٠ًمخ٦م هٜم٤م أىمرب وهلل احلٛمد ،أقمزه٤م اهلل شؾم٤مضمدة»اعمًٚمٛملم وٓ ؾمٞمام  ًمٙم

ٟمٜم٤م ذم  ،إذا صؼمَ ظمػٌم ًمٚمٛم١مُمـ  وىمْم٤م  اهلل يمٚمف --!وأهمٚم٥م  شضمٞمش اعؾمالم»وٟمرضمق ُمـ اهلل شمٕم٤ممم عظمقا

يمٞمػ وىمد قمٛمٚمقا وؾمٕمقا واضمتٝمدوا  ،ومٚمٞمحتًٌقا ومٜمٞم٦م اعمر  ظمػٌم ُمـ قمٛمٚمف ؛أنف ىمد صمٌت٧م أضمقُرهؿ

ح أظمتٜم٤م ؾم٤مضمدة  ،وطمَرصقا  وقُمرَض قمٚمٞمٝمؿ اح٤مُل وم٠مبقه ذم قمّزة وذٍف ومل يًتٌدًمقا سم٢مـمال. ها

ٟمٜم٤م اعمِم٤ميخ  --!٤مُمٝمام يم٤من ُمٖمريً  ٤مؿمٞمئ٤م ومل ي٘مٌٚمقا قمٜمٝمؿ قمقًو  وإظمقا

 ،٤مويم٤مٟم٧م حمٜم٦م وحمٙمً  ؛وم٘مد طمّمٚم٧م ُم٘م٤مصد ون٘م٘م٧م ُم رب ،وًمئـ وم٤مت اًمٞمقم ن٘مؼ ذًمؽ اعم٘مّمقد

وصم٧ٌَم ومٞمٝم٤م  --!!٤موؾم٘مط ومٞمٝم٤م َُمـ ؾم٘مط أو ازداد ؾم٘مقـمً  ،واٟمٙمِمٗم٧م ومٞمٝم٤م قمقرات ،فمٝمرت ومٞمٝم٤م ُمٙمٜمقٟم٤مت

 -َر وٓؤهؿ اعيام ّ وفمٝم ،رضم٤مٌل وحّمّمقا احلؼ وٟمّمحقا هلل وًمديٜمف

ويم٤مٟم٧م دمرسم٦م وحمٜم٦م أجْم٤م حلريم٦م ضمٝم٤مدي٦م ٟم٤مؿمئ٦م ٟمرضمق ل٤م اخلػَم إذا اؾمت٘م٤مُم٧م قمغم ُمٜمٝم٤مج اهلل أج٘مٜم٧ْم 

وأفمٝمرت ًمألقمدا  ىمقة اًمتْم٤مُُمـ واًمتٙم٤مومؾ )واًمقٓ  اعيام ( قمٜمد اعمًٚمٛملم وٓ ؾمٞمام  -وصمٌت٧م وصؼمت

وأوضمدْت ؾم٤مسم٘م٦م  ،ُمِم٤مر. إرض وُمٖم٤مرا٤م ذم ،أهؾ اجلٝم٤مد احلؼ أهؾ آؾمت٘م٤مُم٦م قمغم ديـ اهلل وذقمف

ه٤م ومتحً   شـم٤مًم٤ٌمن»إم ذم ظمراؾم٤من وإظمقاهنؿ  شاًم٘م٤مقمدة»سم٤مؾمؿ  شأبق اًمٚمٞم٨م»طملم ٟم٤مدى اًمِمٞمخ  ٤مـمٞم٦ٌم أقُمدُّ

 --ويم٤من ومٞمٝم٤م ظمػٌم يمثػم، أهنؿ ُمًتٕمدون ٓؾمت٘م٤ٌمل أهى اعمًٚمٛملم ُمـ أي ُمٙم٤من
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ّ  واًم٤ًمقملم إمم  ومؽ أهه وًمق سم٢مراىم٦م دُم٤م  إظمقاهنؿ ًمق وُم٤م يم٤من ض  اعمتحّٛمًلم عـمال. اًمٜمٍما

ٟمقا وشمٙم٤مؾمٚمقا ىمٚمٞمال ووّروا وداروا إن ؿم٤م وا درضم٦م  ا سمؾ وشمٕم٤موٟمقا ُمع إظمقاهنؿ ه   ،شمرّيثقا وشمٖم٤موقا وشمقا

ويرضمع اًمّمحٗمل  ،وذم إُمر ؾمٕم٦م إن ؿم٤م  اهلل ،ًمتح٘مٞمؼ ر  ُمـ إهداف ًمإلؾمالم واعمًٚمٛملم ،أقمغم

ٕن إُمَر أبٕمُد  ،ُمٜمٝمؿ ذم اًمقاىمع كُمع ُمٕمرومتل سم٠منف سمٕمٞمٌد أن يت٠مت ،وأن٤م إٟمام أومؽمض ذًمؽ --؟!٤مسمٕمده٤م ؾم٤محً 

 -!!ُمـ ذًمؽ

ٟمٜم٤م اعمج٤مهديـ وأنّم٤مرهؿ وأطم٤ٌماؿ ذم يمؾ ُمٙم٤من واقمٛمٚمقا أن اًمؼميم٦م طمٞم٨ُم  ،ٓ نزٟمقا  :وأىمقل عظمقا

 ژ﮿﮽ ﮾ژ ،]اًمٜم٤ًم [ ژۇئې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئژ ،ي٤ٌمرُك اهلل

وصؼموا  ،شمقاوٕمقا وظمْمٕمقا ًمٚمنمع وطم٘مٜمقا اًمدُم٤م ضم٤مهدوا واضمتٝمدوا و ؛نٞم٦م جلٞمش اعؾمالم ،]ـمف[

وأن يّمٚمح أطمقال اعمًٚمٛملم  ،وٟم٠ًمل اهلل لؿ اًمتقومٞمؼ ومٞمام سم٘مل ،ومجزاهؿ اهلل ظمػما يمثػما  ،قمغم إذى

 -وٞمال اوأن يرّد و٤ملؿ إمم احلؼ ردً  ،وٞمٕم٤م

اعؾمالم واظمذل مهللا َُمـ ظمذل  --مهللا اٟمٍم أوًمٞم٤مَ ك وَُمـ ٟمٍَم ديٜمؽ ذم اًمِم٤مم وذم يمؾ ُمٙم٤من

 -،مهللا أصٚمح ضمٞمش اعؾمالم واضمٕمٚمٝمؿ ُمـ قم٤ٌمدك اًمّم٤محللم وارزىمٝمؿ الدى واًمًداد --واعمًٚمٛملم

واٟمٍِم مهللا ومتَح اعؾمالم وومّرج يمراؿ واضمٕمؾ لؿ ُمـ وٞم٘مٝمؿ خمرضم٤م وُمـ مهٝمؿ ومرضم٤م وُمـ قمنهؿ 

ُمٙم٤من ي٤م أرطمؿ وذم هنر اًم٤ٌمرد وذم يمؾ  ،مهللا ومّرج يمروب اعمًٚمٛملم ذم همزة وؾم٤مئر ومٚمًٓملم --ا يًن 

وسمٞمتؽ اعم٘مّدس اًمذي سم٤مريم٧م  ،مهللا إهن٤م اًمِم٤مم أروؽ اًمتل سم٤مريم٧م ومٞمٝم٤م إمم يقم اًمديـ --اًمرامحلم

  -مُملم مُملم --مهللا ٟمٍمك وومتحؽ وومَرضَمؽ اًمذي وقمدت ي٤م رب اًمٕم٤معملم ،طمقًمف

  -وصغم اهلل وؾمٚمؿ وسم٤مرك قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد ومخف وصحٌف واًمت٤مسمٕملم ،واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم

 قمٓمٞم٦م اهلل :تٌفيم

 ـه٧626و٤مدى أظمرة  2١اخلٛمٞمس 
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ًٌ ألٍِخ سظٌزىُ --شٔٙغ اٌجبعص» أً٘ اٌزٛذ١ض فٟ ۞  ؟!٠ٚ

ـ  دوأوٓ ,يـ ذم هنر اًم٤ٌمردصارأزواج اعظمقة اعمح٤م,ُمِمٝمد إظمقات  --احلٛمد هلل ذم  هـ ُمٕمٝمـ وه

 -ُمِمٝمٌد ُم١ممل ًمٙمّؾ ُم١مُمـ ،طمقزة اًمٕمدو اًمٙم٤مومر ضمٞمش اًمدوًم٦م اًمٙم٤مومرة

وم٤مًمٔماا٤مهر أهنااؿ اظمتاا٤مروا  ؛شومااتح اعؾمااالم»ٓ طماارج ومٞمااف وٓ قماا٤مَر قمااغم اعظمااقة جم٤مهاادي  اٞماا٤مرً رسمااام يماا٤من ظم

اًمٕمادو و وؾمٕمقا ذم أظمذ ُم٤م يٛمٙمـ ُمـ اًمْمامٟم٤مت واًمٕمٝمقد ُماـ اًمقؾمآم٤م  ،طمٗمظ أرواح أزواضمٝمؿ وأوٓدهؿ

ًمٞمٜم٘مااااذوا هاااا١مٓ  اًمٜمًااااقة وإـمٗماااا٤مل اعمًاااا٤ميملم اًمْماااإمٗم٤م  اًمااااذيـ ىمْمااااقا أيمثاااار ُمااااـ صمالصماااا٦م أؿمااااٝمر ذم اًمٕمااااذاب 

ًمٙمٜماف واهلل  ،وًمٞمٙمقن أقمقَن لؿ قمغم اًمّمؼم واًمثٌا٤مِت واًمتّماٛمٞمؿ قماغم اعمقاضمٝما٦م طمتاك مظمار ىمٓمارة دم ،ِمديداًم

 -وهق ي٘مدر ٤مويٌق  سم٢مصمٛمف وٞمُع ُمـ ظمذَل ومل  ّرك ؾم٤ميمٜمً  ،قم٤مٌر قمغم اعمًٚمٛملم

ں ں ڻ ژ: وم٘ماااااد ىمااااا٤مل اهلل  ،ٓ أخاااااقم اًمْمااااإمٗم٤م  اًمٕمااااا٤مضمزيـ اعمحااااا٤موًملم اًمٌااااا٤مذًملم ُمااااا٤م اؾماااااتٓم٤مقمقا 

  -]اًمتقسم٦م[ ژہ ہ ھ ھ ھڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

اعمّماّدىملم ًمٚمٙما٤مذسملم وهاؿ  ،اًمًااّمقملم ًمٚمٙمٗمارة أقمادا  اهلل ،٤موإٟمام ه١مٓ  اعماليلم اًمٖم٤مومٚملم اعمٖمٞم ٌلم ـمققًما

ٓ يٌحثااقن  ،قمااٞمَش اًمٌٝمٞمٛماا٦م ،اًمالهاالم اًمالهثاالم ورا  احاا٤مدة وُمتااع هااذه اًماادٟمٞم٤م اًمٗم٤مٟمٞماا٦م ،يٕمٚمٛمااقن أهنااؿ يماا٤مذسمقن

وأوئلااااؽ اًمٜمخاااا٥م اعمؽموماااا٦م اعمِمااااٖمقًم٦م سمؼماجمٝماااا٤م اعمر اااا٦م  ،طمااااؿ اهللّمااااارون طمً٘ماااا٤م إٓ َُمااااـ روٓ يٜم ،قمااااـ طم٘مٞم٘ماااا٦م

وأوئلااؽ اًمااقاىمٗملم ُمااع أقماادا  اهلل سمحجاا٦م أن  ،وأوئلااؽ اعمًًااتٝمزئلم اًمْماا٤مطمٙملم ،اعمتخٛماا٦م سماا٤مُٕمـ والٜماا٤م 

 -ىم٤مشمٚمٝمؿ اهلل ،ه١مٓ  اًمثٚم٦م ُمـ اًمرضم٤مل إره٤مسمٞمقن أو ظم٤مرضمقن قمغم يمذا ويمذا ه٤م يٗمقهقن سمف

 ،يماااٌؾ سمحًااا٥م ضمرُماااف ،ويمٚمٝماااؿ مصمٛماااقن ُم١ماظماااذون ،وقماااغم أهاااؾ اعؾماااالمهااا١مٓ  واهلل قمااا٤مٌر قماااغم إُمااا٦م 

 -وذم أظمرة عمـ مل يت٥م ويّمٚمح ،َُمـ قم٤مش ُمٜمٝمؿ ،ٜمدُمقن ذم اًمدٟمٞم٤مؾماٞمو

 ؛سمحاّؼ أو سم٤ٌمـماؾ ،اعماذاسمحو اعمجا٤مزرو اًمقيالتو وشم٠متٞمٝمؿ احلروب ،ٜمدُمقن طملم ي٠ميت قمٚمٞمٝمؿ اًمدورؾماٞم

 ،ويٕمؽمواقن ويتًاّخٓمقن ،ظمقنّماارقًمقًماقن وئمٚمقن يؾمااٞمطمٞمٜمٝم٤م  ،ػ اًمزرىم٤موي أو سمًٙملم اًمزواسمريًاٞمسم

اؽ ٟم ،ٕهناؿ يٜمًاقن وٓ ياذيمرون ،ويم٠مهنؿ أبري٤م  ُم٤ًميملم مل ي٘مؽمومقا إصمام أو يرشمٙمٌقا ظمٓمٞمئا٦م  ؛٤مًااٞموُما٤م يما٤من رسمُّ

 -]اًمٜم٤ًم [ ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇژ

ظمذًمف اهلل ذم ُمًٚمام ذم ُمقوع شمٜمتٝمؽ ومٞمف طمرُمتف ويٜمت٘مص ومٞمف ُمـ قمروف إٓ  رً اُم٤م ُمـ اُمرئ خيذل اُم)

ُمًااٚمام ذم ُمقوااع يٜماات٘مص ومٞمااف ُمااـ قمروااف ويٜمتٝمااؽ ومٞمااف ُمااـ ّمااار وُماا٤م ُمااـ اُماارئ يٜم ،ُمااقـمـ  اا٥م ومٞمااف ٟمّمااارشمف

(طمرُمتف إٓ ٟمّماره اهلل ذم ُمقـمـ  ٥م ومٞمف ٟمّمارشمف
(1)

- 

                                      
 ( وىم٤مل إرٟم١موط: إؾمٜم٤مده وٕمٞمػ-٧4146( ووٕمٗمف إًم٤ٌم ، ُمًٜمد أمحد )6666ؾمٜمـ أيب داود ) (٧)
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 --ًمٙمااااؿ اهلل --وٓ واهلل ٓ ظمااااػَم ذم اًمٕمااااٞمش ذم ذًماااا٦مٍ  --ًمٙمااااؿ اهلل --ًمٙمااااؿ اهلل ياااا٤م جم٤مهاااادي ومااااتح اعؾمااااالم

ٌّاا٧م أضمااقريمؿّماااراصااؼموا يرومااِع اهلل درضماا٤مشمٙمؿ ويٜم ،ن اهلل اسمااتاليمؿ واسمااتغم سمٙمااؿاصااؼموا واصمٌتااقا وماا٢م  ،يمؿ ويث

وُماـ ىمتاؾ ُماٜمٙمؿ ٟما٤مل طمًاٜمك احلًاٜمٞملم  ،ُمـ قم٤مش ُماٜمٙمؿ يما٤من سمٓماال وىمادوة وضَماذوة ،٤موجيٚمٕمٙمؿ ًمٚمٜم٤مس إُم٤مُمً 

 -وأيمرم ا٤م ُمـ يمراُم٦م وُمٜمزًم٦م ،ووم٤مز ورسمح سم٢مذن اهلل ،إن ؿم٤م  اهلل

وأباارأ إًمٞمااؽ هااـ وامم أقماادا  اهلل  ،اعمًااٚمٛملم وظمااذٓهنؿ عظمااقاهنؿمهللا إ  أقمتااذر إًمٞمااؽ ُمااـ شم٘ماا٤مقمس 

 ،وأذهاا٥ْم مهٜمااا٤م وهمّٛمٜماا٤م سمٚمٓمٗماااؽ ،ٟم٤م وىمّقٟماا٤م وأقمٜمااا٤مًاااارمهللا ارطمااؿ وااإمٗمٜم٤م واضمااؼْم يم ،ووىمااػ ُمٕمٝمااؿ وأقمااا٤مهنؿ

مهللا أبارم ًمٚمٛمًاٚمٛملم أُمار رؿماد يٕماز ومٞماف أهاؾ ـم٤مقمتاؽ وياذل  ،ي٤م أرطماؿ اًمارامحلم ،واومتح ًمٜم٤م أبقاب رمحتؽ

   --وطمًٌٜم٤م اهلل وٟمٕمؿ اًمقيمٞمؾ --مُملم --تؽّماٞمومٞمف أهؾ ُمٕم

 قمٓمٞم٦م اهلل: ويمتٌف ؿم٤ميمٞم٤م إمم اهلل وطمده

 ـه٧626رضم٥م  ٧1
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 :شاٌؼٛفٟ ِرّض» فٟ ث١بْ ذم١مخ ِب ؽضع ِٓ ؛١ف إٌّٙضاٌض ۞

ػ سملم ًاٞمواًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ سمٕم٨م سم٤مًم ،اعمًتْمٕمٗملم ىم٤مهر اجل٤ٌمسمرة اًمٔم٤معملمصار احلٛمد هلل ٟم٤م

 : أُم٤م سمٕمد ،يرا ا وٟمذِماػماًم٤ًمقم٦م سميدي 

ىم٤مقمااادة »راضمٕمااا٧م عصااادار اعظماااقة اًمٖمٞمااا٤مرى ذم ُم١مؾمًااا٦م اعمالطماااؿ اًماااذراع اعقمالُمااال ًمتٜمٔماااٞمؿ  اًمًااا٤مقم٦م

ٕتااا٤مسمع وأريماااز قماااغم يمٚمٛمااا٦م إخ  شٟمٚمت٘مااالّمااااك ُماااـ هٜمااا٤م ٟمٌااادأ وذم إىم» :اعمٕمٜماااقن سماااا شاجلٝمااا٤مد سمجزيااارة اًمٕمااارب

   -,ه وومرج قمٜمفؾمارومؽ اهلل أ,احل٤مرث  اعمٙمٜمك سم٠ميب شحمٛمد اًمٕمقذم»

. ويااااداه اعمٚمقطماااا٦م اعمٝمااااددة ِمااااارف اعمٝمااااناااا٤م أت٠مُمااااؾ ذم قم٤ٌمرشمااااف اًم٘مقياااا٦م ووضمأٛماااا٦م إخ ُماااارشملم وٚميمت ؿماااا٤مهد

٧م ثاااًمتاال سم ،شاًم٘مٜماا٤مة اًمًاإمقدي٦م»يًااٛمك  وىم٤مرٟماا٧م اًمٙمٚمٛماا٦م ُمااع ُماا٤م سُماا٨م ذم ُماا٤م ،سم٤مًمقياؾ واًمثٌااقر وقمٔماا٤مئؿ إُمااقر

ـ   ،وأُمااقر أظماارى شاًم٘م٤مقماادة»قمااـ أومٙماا٤مر  طمٚم٘ماا٦م ُزقمااؿ ومٞمٝماا٤م شمًااٚمٞمؿ إخ ٟمٗمًااف وشمراضمٕمااف اًمًاا٤مقم٦م  حلااد   ومل يتًاا

 -اًمت٠ميمد ُمـ ُمّمداىمٞم٦م احلٚم٘م٦م

تاالم ياارى سمقوااقح ضمااكم ٓ ُمٜماا٤مص ُمٜمااف اًمٗماار. اًمٌاالّم واعمٗم٤مرىماا٦م اًمقاوااح٦م سماالم اًمرضمااؾ اعم٘ماا٤مرن سماالم اًمٙمٚمٛم

 :وهذا سمٕمض ُم٤م فمٝمر زم ،واًمرضمؾ

قمٚمٞماف ٟماقر اهلل اًمقاطماد  ةِماار. ُمًاتٜمػم أباٞمض اًمٌِماروضمف إخ حمٛمد اًمٕمقذم ُم ش--ُمـ هٜم٤م ٟمٌدأ» ذم يمٚمٛم٦م 

   -يمالُمف ومّم٤مطم٦م وؿمج٤مقم٦م ،ت ضمًٛمف يمٚمٝم٤م ٟمِم٤مط وىمقة ُمع ومتقة وإىمدامطمريم٤م ،إطمد

ُمٜمٝمااؽ  ،ة حلااد احلٛماارةِمااارإخ ويم٠منااف أؿمااح٥م اًمٌ وهااذا ظمالوماا٤م ًمٙمٚمٛماا٦م اًمؽماضمااع اعمزقمقُماا٦م طمٞماا٨م يٌاادو

  -رضم٦م اخلقف والٚمعداًمٙمالم ُمت٘مٓمع ًم ،اجلًؿ يٌدو هزيال وٕمٞمٗم٤م ،٤منِماٞماجلًؿ حلد اعهمام  واًمٖم

 ُم١مؾمًا٦م»هق أضمرأ ُماـ شمٙمٚماؿ ذم يمٚمٛما٦م  شأب٤م احل٤مرث»قمٞمٜملم أن إخ  فمٝمر ًمٙمؾ ذي طمٞم٨م: ىمقة اًمٙمالم

طمٞما٨م اؾماتقىمػ إُمار  ،وهذا سملم واوح ،طمٞم٨م صدع سم٤محلؼ اعمر وهدد وشمققمد سمام مل هيدد همػمه ،شاعمالطمؿ

٦م شمقارصمٝما٤م جم٤مهادو صااٞمإظمراج ىمٜمٌٚم٦م يدويا٦م وياذيمر أهنا٤م و إمم شاًمٕمقذم»إذ يمٞمػ يٕمٛمد إخ  ،واًمدا صال اًم٘م٤م

ٟمااف شٟماا٤ميػ سمااـ قمٌااد اًمٕمزيااز»٤مُماا٤من ٝم٤م لوشم٘م٤مؾمااٛمقا اًمٕمٝمااد قمااغم إهاادائ ،ٔظماارشمٚمااق ا اطماادً اجلزياارة وا  ٓ --وإظمقا

صااار ٟم٤م»عمج٤مهااد اًم٘م٤مئااد ا وماارج اهلل قمٜمااف ظمٓمااػم وهااذا مل ي٘مٚمااف طمتااك أُمااػم اًمتٜمٔمااٞمؿ إخ شاًمٕمااقذم»يمااالم  ؛ؿمااؽ

 -٘مقلوشم هم٤ٌم ٌ  ,واهلل أقمٚمؿ ,ُمرومقض واًم٘مقل سمف  ًمذًمؽ وم٠مُمر اًمؽماضمع وآٟمتٙم٤مس ،η شِمالاًمقطمٞم

 ظم٤مص٦م ويمالم إخ ،ٟمرى اًمٗم٤مر. اًمٌلم واًمتٜم٤مىمض اًمٍميح !ًم٘م٤م  اًمؽماضمع إذا ىم٤مرٟم٤م سملم هذا وسملم

 ،ُمـ اًمدوًم٦مأُمـ ُم٤ٌمطم٨م  قمٚمٞمف سم٘مقل ُم٤م ُأُمكمَ  وُمٚمزمٌ  يٌدوا أن إخ ُمٙمرهٌ  --شل ؾمٕمقدم»ذم ىمٜم٤مة  شاًمٕمقذم»

  -وهذا يٕمرومف يمؾ اعظمقة اًمذيـ اقمت٘مٚمقا ذم سمالد احلرُملم
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ب وىمااد يمااذ  ٦م ظم٤مصاا ؛يمااذب ودضمااؾ ُماا٤م أثااػم ذم هااذا اًمٚم٘ماا٤م  ,هلل أقمٚمااؿ سم٤محلاا٤مل واحاا لوا,شماارضّمح  اًمااذي

دوا ؾماااامقمف ُماااـ ٤ماقمتااا اًماااذي وضمٕمٚمقهااا٤م ُماااـ صاااٛمٞمؿ اًمتٚمٌاااٞمس واًمتااادًمٞمس ،ٕم٦مِمااااٞماًم شاحلقصمٞماااقن» ر ٤متااًمتّمااا

طمٙمقُماا٦م اًمااٞمٛمـ اًمٕمٛمٞمٚماا٦م سطماا٧م أهناا٤م يم٤مٟماا٧م ورا  اقمت٘ماا٤مل  وااػ إمم ذًمااؽ أنأ ،ل ؾماإمقدمىمٜمااقات وإقمااالم 

وهااااذا ظمااااالف ُماااا٤م أؿماااا٤مقمتف  ،وشمًااااٚمٞمٛمف إمم اًمًاااإمقدي٦م ىمرسم٤مٟماااا٤م وًمٕمٚمٝماااا٤م سمٓمٚماااا٥م أُمريٙماااال شذمحمٛمااااد اًمٕمااااق»إخ 

اًم٘ماقم ورد  هاذا وهماػمه يما٤مذم واهلل أقمٚماؿ سمادطمض ؿماٌف ،ُماـ أن إخ حمٛمادا ؾماٚمؿ ٟمٗمًاف شؾمٕمقد لم»طمٙمقُم٦م 

  -يمٞمدهؿ ذم ٟمحرهؿ

اًمّمؼم وإن يم٤من اًمقاضم٥م قمغم ُمثٚمؽ إظمذ سم٤مًمٕمزيٛم٦م و :شأيب احل٤مرث»ٟم٘مقل ٕظمٞمٜم٤م  ؛٤مٟموٟمحـ سمدور

ٟمًٛمع  وًمٕمٚمٜم٤م ،رؾمقل اهلل  ومٚمؽ أؾمقة سمّمح٥م ،وم٢من قم٤مدوا ومٕمد ختتٚمػِمار ًمٙمـ ـم٤ٌمئع اًمٌ ،إمم اعمقت

صار ٟم٤م»خ اًمٗم٤موؾ ِماٞمؾمقة سم٤مًمأومرج اهلل قمٜمف قمـ اًمؽماضمع اعمزقمقم  شحمٛمد اًمٕمقذم»وٟمرى شمراضمع إخ 

ويمت٥م رؾم٤مًمتف  جْم٤م قمغم ٟمٗمس اًم٘مٜم٤مةأ اًمذي سم٨م ،اًمذي شمراضمع قمـ شمراضمٕمف ,ؾمارهومؽ اهلل أ, شاًمٗمٝمد

  -وهلل إُمر ُمـ ىمٌؾ وُمـ سمٕمد ،شؽماضمع قمـ اًمؽماضمعاًم» :اًمِمٝمػمة اًم٘مقي٦م

 قمٓمٞم٦م اهلل اًمٚمٞمٌل: ويمت٥م
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 حٙبص اٌّغأح اٌّضٍّخ ۞

أو همػمه،  ٤مأو أظًم  ٤ميم٤من أو اسمٜمً  ٤مزوضًم  ؛ذم شمّمّقري أن أهؿ ضمٝم٤مد شم٘مقم سمف اعمرأة هق وىمقومٝم٤م ُمع اًمرضمؾ

سمٛمٕمٜمك أن شمٙمقن ُمٕمف ُمِمجٕم٦م داومٕم٦م ومِرطم٦م ُم١ميدة  ؛ًمٖمتٜم٤م آؾمتٕمامًمٞم٦م يمام ُي٘م٤مل ذم شوىمقومٝم٤م وراَ ه»أقمٜمل 

، شاحلؼ واًمّمؼم»ُمـ  ا واومرً  ٤موذًمؽ يتٓمٚم٥م طمٔمً  ،إًمخ ٞمف وقمغم ؿم٠منف--طم٤مُمٚم٦م لٛمف طم٤مومٔم٦م ًمّنه أُمٞمٜم٦م قمٚم

ُمـ  ا يمٌػمً  ايمٌػما ُمـ ُمٝمٛم٦م إصالح اًمرضم٤مل يتؿ قمـ ـمريؼ إصالح اًمٜم٤ًم ، وأن ضمز ً  اوأن٤م أقمت٘مد أن ضمز ً 

 إبٓم٤مل ورا ه ٟم٤ًمٌ  ؿم٤مخم٤مت-- قمٓم٤م  وسمذل

وم٢مٟمٜمل رصدُت ذم ؛ وٓ سم٠مس أن أطمٙمل ؿمٞمئ٤م ظمٓمر سم٤ٌمزم أن وأن٤م أيمت٥م هذه اًمٙمٚمامت ًمتّمقير اًمٗمٙمرة

 دصمٜم٤م اًمٙمثػم  شمٙمٗمل طمٙم٤ميتف قمـ ذطمف، ٤مدم٤مرب اعظمقة اًمذيـ اسمتٚمقا سم٤مًمًجـ ذم سمالٍد يمثػمة ؿمٞمئ٤م قمجٞمًٌ 

ًمزي٤مرة، زي٤مرة إهؾ ًمذوهيؿ ُمـ اًمرضم٤مل اعمًجقٟملم، ُمـ ومٞم٠ميت يقم ا ؛: يمٜم٤م ذم اًمًجـُمـ اعظمقة ي٘مقًمقن

؛ دمد سمٕمض اعظمقة شم٠متٞمف زوضمتف شمزوره  ٤مورا  اًم٘مْم٤ٌمن، رسمام عمدة مخس أو قمنم دىم٤مئؼ، ومتجد قمجًٌ 

َح صدر وىمدرًة قمغم اًمّمٛمقد  ا ومٞمٜم٘مٚم٥م سمٕمد زي٤مرهت٤م ًمف سمٓمال وقمٛمالىم٤م ىمقًة وصالسم٦م ومه٦م وصؼمً  واٟمنما

 ًمِمٝمقٍر مشمٞم٦م-- ٜم٦مً ح٦م، ىمد أظمذ ُمـ هذه اًمزي٤مرة ؿماًمٔمٚمٛمواعم٘م٤موُم٦م ًمٙمٞمد اًمٙمٗمرة 

 ٤من شمٜمتٝمك اًمزي٤مرة طمتك دمد اًمرضمؾ حمّٓمام حمٌٓمً إزوضمتف شمزوره يمٛمثؾ إول، ًمٙمـ ُم٤م ودمد مظمر شم٠متٞمف 

ٛمف، وإٟم٤م هلل وإٟم٤م إًمٞمف إمم هم قمغم مهف وهمام   ٤موّٞمؼ اًمّمدر، ازداد مه   ٤مُمْمٓمرسمً  ٤مواًمٕمٞم٤مذ سم٤مهلل، ىمٚم٘مً  اُمٜمٝم٤مرً  ٤ميمئٞمًٌ 

 راضمٕمقن--

واًم٥ًٌم أن إول شم٠متٞمف زوضمتف ُمّمؼّمة ُمٌنمة ُمِمجٕم٦م، شم٘مقل ًمف: ٟمحـ سمخػم وٓ يٜم٘مّمٜم٤م ر  إٓ 

ٟمدقمق ًمؽ، وؾم٤مقمقن ًمٙمؿ، واصؼم ي٤م  ٤مشمٗمري٩م يمرسمؽ وطمّمقل طمريتؽ ىمري٤ٌم إن ؿم٤م  اهلل، وٟمحـ وٞمٕمً 

زوضمل واصم٧ٌم واهلل ُمٕمؽ، وٓ شم٘مٚمؼ قمٚمٞمٜم٤م وٓ ختػ، وأوٓدك سمخػم يمٚمٝمؿ، واحلٛمد هلل أهٚمؽ ـمٞمٌقن 

ٟمؽ وأظمقاشمؽ ويٕم٤مُمٚمقٟمٜم٤م أطمًـ وأقمٔمؿ ُمٕم٤مُمٚم٦م؛ اطمؽمام وؿمٗم٘م٦م ورمح٦م إطم٤ًمن وؾمٕمل ذم  ُمٕمٜم٤م وإظمقا

 إًمخ- ظمقة ُم٤م ىمٍموا، واجلٛمٞمع خيدُمٜم٤م--ُمّم٤محلٜم٤م وؾمٝمر قمٚمٞمٜم٤م، واع

ُمِمت٤مىملم اخلٌزة ُمش »و شظمّّمٜم٤م وظمّّمٜم٤م» :,سمجٝمٚمٝم٤م وىمٚم٦م قم٘مٚمٝم٤م,واًمث٤م  شم٠متٞمف زوضمتف ومت٘مقل ًمف 

  وىم٤مًمقا زم، وإوٓد ضسمقهؿ--وومٕمٚمقا ذمّ  شأُمؽ-- وأظمتؽ--»و شىم٤مًمشظمقك ىم٤مل وُم٤م أ»و شاحمّّمٚمٞمٜمٝم٤م

ٟمٜم٤م  ؛ُمـ يمالم اًمٜمًقان اجل٤مهالت ،إًمخ ومٞمًقّد وضمٝمف اعمًٙملم ويتحّٓمؿ، ٟم٠ًمل اهلل أن يٕم٤مومٞمٜم٤م وإظمقا

شمٜم٤م وٞمٕمً   -٤موأظمقا

 وم٤مٟمٔمروا إمم سُمٕمِد ُم٤م سملم اعمث٤مًملم-- اهلل أيمؼم-!

 ٤مسمٛمٕمٜمك أهن ؛يمثػٌم ُمٜمف يمذٌب  يٙمقن يمالم اعمرأة سمٕمُْمف أو أن ٟمالطمظ أنف ذم اعمث٤مل إول ىمدٓ سمد و
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شمٙمقن سم٤مًمٗمٕمؾ شمٕم٤م  ُمـ ؾمق  ُمٕم٤مُمٚم٦م أهة زوضمٝم٤م ل٤م وُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ ٕوٓده٤م أو إمه٤مل إصدىم٤م  

وإىم٤مرب ل٤م وٕوٓده٤م، وىمٚم٦م ذات يده٤م اعمًٙمٞمٜم٦م، وهذا ُمـ آسمتال  واًمٗمتٜم٦م اًمتل شمتٕمرض ل٤م اعمرأة، 

قم٤ٌمده قمغم ُم٘مت٣م طمٙمٛمتف وهق احلٙمٞمؿ اًمٕمٚمٞمؿ واًمٚمٓمٞمػ اخلٌػم  ت٤مر ويٌتكمواهلل خيٚمؼ ُم٤م يِم٤م  وخي

 أن ,وزيم٤مئٝم٤م سمذيم٤مئٝم٤م–ٕهن٤م شمٕمرف  ؛ختٗمل قمـ زوضمٝم٤م اعمًجقن يمؾ ذًمؽ ,هذه اعمرأة,ؾمٌح٤مٟمف، ًمٙمٜمٝم٤م 

 وُيْمِٕمٗمف-- وُ ٌٓمف  زٟمف ذًمؽ

 طمً٘م٤م- رأةاعم هل ومٝمذه أقمرومٝم٤م، اًمتل اخل٤مص٦م واًمقىم٤مئع اًم٘مّمص إطمدى ذم سم٤مًمٗمٕمؾ ذًمؽ طمّمؾ وىمد

ـّ  وم٢مذا ـّ ٟمج٤مطًم  ي٤م ىمدرشم طم٘م٤م ، ومام سم٘مل  قمٔمٞماًم  ٤مأظمقايت أن شم٤ًممهـ ذم صٜم٤مقم٦م ُمثؾ هذه اعمرأة وم٘مد ٟمجحت

 ورسمام وم٤م. ضمٝم٤مدٟم٤م ٟمحـ اًمرضم٤مل--إٓ آطمت٤ًمب وم٘مط، وإٓ ومٝمذا ضمٝم٤مٌد يقازي 

 

 قمٓمٞم٦م أبق قمٌد اًمرمحـ

 ـه٧61١رسمٞمع أظمر 
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 ٧2١١ ------------------------------ ذيـ  ٙمٛمقن سمالد اعمًٚمٛملم--!!۞ ٟمٛمقذج ًمٚمٓمقاهمٞم٧م اًم

 ٧2١6 -------------------------- ۞ اعؾمالم ذم أُمريٙم٤م واًمٖمرب سمٕمد احل٤مدي قمنم ُمـ ؾمٌتٛمؼم

 ٧2١2 --------------------------------- ىمْمٞم٦م ًمٚمت٠مُّمؾ۞ اًمٕمٚمام  واًمدقم٤مة واًمِمقرى اعمٓمٚمقسم٦م-- 

 ٧2٧2 --------------------------------- ۞ شمٕمٚمٞم٘م٤مٌت قمغم يمالم اًمِمٞمخ حمٛمد اعمخت٤مر اًمِمٜم٘مٞمٓمل

 ٧2٧4 -------------------------- ۞ يمٞمػ ٟم٤مل اًمِمٞمخ ي٤مؾملم يمؾ ذًمؽ اعمجد واًمنمف-- شم٠مُّمؾ!

 ٧2٧6 ------------------------------------------------- ۞ صؼًما أب٤م اًمٗمرج وم٢من اًمٗمرج ىمري٥م!

 ٧2٧2 ----------------------------- ۞ شمٜمٌٞمٝم٤مت عمـ يٜم٤مفمر اًمراومْم٦م وهمػمهؿ ُمـ اًمٗمر. اًمْم٤مًم٦م

 ٧22٧ ---------------------------------------------- ۞ ُمـ يٌٚمغ قمٜمل اعمج٤مهديـ ذم اًمٕمرا.؟

 ٧22١ ----------------------------------------------- ۞ اًمرأي ذم ُم٠ًمخ٦م اًمذه٤مب إمم اًمٕمرا.

 ٧21١ ----------------- اًمٗمقزان سم٤مًمتحذير ُمـ اًمذه٤مب ًمٚمجٝم٤مد ذم اًمٕمرا. ۞ شمٕمٚمٞمً٘م٤م قمغم ومتقى

 ٧21٧ ----------------------------------------------- ۞ هؾ صَمّؿ شمالزٌم سملم اًمٕمٚمؿ واًمِمج٤مقم٦م؟

 ٧211 -------------------------------------------------------------- ۞ ٟمّمح٤م  اًمٌل يب د!

 ٧215 -------------------------------------- ۞ ظمؼما  اعره٤مب وأهؾ اًمرأي ذم دار اًمٜمدوة!!

سمك!  ٧21١ ----------------------------------------------------------------- ۞ سمٚمغ اًمًٞمؾ اًمزُّ

 ٧216 ------------------------------------------------- شمٕمٚمؿ اًمٚمٖم٤مت يًتدقمل ىمقة ودوًم٦م ۞

 ٧26١ --------------------------------------------------------------- ۞ احلْم٤مرة اعؾمالُمٞم٦م

 ٧265 ----------------------------- ۞ اًم٘مْمٞم٦م إصٚمٞم٦م اًمتل يٜمٌٖمل أن يٜم٤مىمش ومٞمٝم٤م اعمج٤مهدون

 ٧264 --------------------------------------------------------- ۞ إيران، واخلٚمٞم٩م اًمٗم٤مرد!

 ٧26١ ------------------------------------------------------------------------- ۞ طُمُٚماَمِن--!

 ٧25٧ --------------------------------------------------------------------- ۞ ىمٛم٦م اًمتخٚمػ

 ٧251 ------------------------------------------------- ۞ ٓ ٟمح٥م ذًمؽ ًمؽ ي٤م ؿمٞمخ ؾمٚمامن!

 ٧255 -------------------------------------------------------- ۞ ُمـ هل اًمٗمئ٦م اًمْم٤مًم٦م ومٕمال؟

 ٧25١ ---------------------------------------------------- ًمتًٛمل سم٤مًمٕمجٛمٞم٦م ذم اعمٜمتدي٤مت۞ ا
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ىمٞم٦م، وأُمريٙم٤م  ٧256 ----------------------------------------------------- ۞ آٟمتخ٤مسم٤مت اًمٕمرا

 ٧242 -------------------------- ۞ اًمِمٞمٕم٦م ذم اًمٕمرا.-- ومرص٦م شم٤مرخيٞم٦م وشم٘مّدم أم سمداي٦م اًمٜمٝم٤مي٦م؟

 ٧245 -------------------------------------- ذم اجلٝم٤مد!ش مل اًمِمٞمخ»۞ شمٕمٚمٞمؼ قمغم سمٞم٤من اعمٗمتل 

 ٧242 --------------------------------------------------------------- ۞ ُمـ ىمتؾ احلريري؟!

 ٧2١2 ------------------------------ ، وأنقاع اًمذرائع قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤م شواُمٕمتّمامه»۞ طمٙمؿ ىمقل 

 ٧2١5 ------------------------------ شومٜم٤من شمِمٙمٞمكم»، وسمٞم٤من وصٗمف سم٠منف ۞ شمٕمٔمٞمؿ اًمرؾمقل 

 ٧2١١ --------------------------------------------------------------- ل إؾم٤ٌمل اعزار۞ طمق

 ٧2١2 ---------------------------------------------------------- ۞ جم٤مهدة اعمرشمديـ وىمت٤ملؿ

 ٧262 --------------------------------------------- ۞ اًم٘مقل اعمختٍم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اًمِمٞمٕم٦م

 ٧261 --------------------------------------------------------- ۞ اًمذب قمـ ؾمٞمد ىمٓم٥م 

 ٧265 --------------------------------------- شأبت٤مه ُم٤مذا ىمد خيط سمٜم٤م »۞ اًمتٕمٚمٞمؼ قمغم ىمّمٞمدة 

ٟمت٤مٟم٤مُمق۞ ُمٕم٤مرو٦م ىمّمٞمدة اًمِمٞمخ إسم  ٧262 ------------------- راهٞمؿ اًمرسمٞمش اًمتل يمتٌٝم٤م ذم همقا

 ٧22٧ ---------------------------------------------- ۞ أمهٞم٦م اًمٕمداًم٦م وُمٗمٝمقُمٝم٤م قمٜمد اًمٗم٘مٝم٤م !

 ٧225 -------------------------------- تٛمؼم۞ اًمداظمٚمقن ذم اعؾمالم سمٕمد احل٤مدي قمنم ُمـ ؾمٌ

 ٧224 ------------------- ۞ إمم قمٚمامئٜم٤م ودقم٤مة اعؾمالم-- ٓ سمد ُمـ اؾمتٖمالل اًمٗمرص اًمت٤مرخيٞم٦م

 ٧222 ------------------------------------------------ ۞ ُمقىمٗمٜم٤م ُمـ حم٤موٓت هدم إىمَم!

سمط إدظم٤مل اًمٜمّم٤مرى إمم اعم٤ًمضمد  ٧1١١ --------------------------------------------- ۞ وقا

ٌب قمغم ؾم١مال وم٘مٝمل سملم زوضملم ُمتخ٤مصٛملم  ٧1١1 ---------------------------------- ۞ ضمقا

 ٧1١6 ------------------------- ذم دوًم٦م ٟمّمػمي٦م-- ًمٞمس ٟمٍما ُمٌٞمٜم٤مش ُمٍمف إؾمالُمل»۞ ومتح 

 ٧1١4 --------------------------------------------------- شاًمًٚمٗمل ومريد»۞ اًمرد احلديد قمغم 

 ٧1١6 ------------------------------------------------ اًم٘مرمن۞ إومٖم٤من ٓ يروقن سمتدٟمٞمس 

 ٧1١2 ------------------------------------------------------------- ۞ ىمْمٞم٦م اًمتِم٨ٌم سم٤مًمرأي

 ٧1٧١ ------------------ شًمقيم٤مٟم٧م زم دقمقة ُمًتج٤مسم٦م ًمٍمومتٝم٤م ًمإلُم٤مم»۞ ُمٕمٜمك ىمقل اًمًٚمػ: 
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 ٧1٧2 ---------------------------------------------------- ذم ؾمٓمقرش قمكم سمٚمح٤مج»۞ اًمِمٞمخ 

 ٧1٧1 ---------------------- شاعره٤مب ُمـ اعؾمالم وُمـ أنٙمر ذًمؽ وم٘مد يمٗمر»۞ صح٦م ىمقل 

 ٧1٧6 --------------------------- ح٤مذا خت٤مف دول اجلقار اًمٕمراىمل ُمـ اٟمتّم٤مر اعمج٤مهديـ؟ ۞

 ٧1٧5 ----------------------------------- ۞ قمغم اعمج٤مهديـ أن ٓ يًتثػموا يمؾ اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝمؿ

 ٧1٧4 ----------------------------------------- شأيب حمٛمد اعم٘مدد» ۞ ذم اًمٙمالم قمـ اًمِمٞمخ

 ٧1٧١ ---------------------------- ۞ اًمِمٞمخ أؾم٤مُم٦م ٓ يرى ُمقاضمٝم٦م احلٙمقُم٤مت اًمٕمرسمٞم٦م أن!

سم٤م قمغم رؾم٤مًم٦م اًمِمٞمخ اًمزرىم٤موي:   ٧1٧6 ----------- ش ومٝمق أقمٚمؿ سمام ي٘مقلدقمقا قمٓمٞم٦م اهلل»۞ ضمقا

 ٧1٧2 ------------------------------------ ۞ شمٕمٚمٞمؼ قمغم ُمقىمػ أيب سمّمػم ُمـ شمٗمجػمات ًمٜمدن

 ٧12١ ----------------------------------------------------------- ۞ يمٞمٗمٞم٦م اًمتٕم٤مُمؾ ُمع اعمرشمد

 ٧121 -------------------------------- ۞ اًمًٞم٤مدة ًمٚمنمع طمتك ذم اًم٘مقاٟملم اًمتٜمٔمٞمٛمٞم٦م واحلٞم٤مشمٞم٦م

 ٧126 ------------------------------------------۞ طمٙمؿ اًمدقمقة إمم ُمٜم٤مسة اًمِمٞمٕم٦م اًمراومْم٦م

 ٧124 ------------------------------------------------------------ ۞ ُم٠ًمخ٦م ضمز قمٜمؼ اًمٙم٤مومر

 ٧12١ --------------------------------------------------- ۞ اًمذي ظمٚم٘مٝمؿ هق أؿمد ُمٜمٝمؿ ىمقة

 ٧126 ------------- ُمٕم٤ممل اًمتقطمٞمد۞ سمٕمد شمٌٜمل اًم٘م٤مقمدة ًمٖمزوات ًمٜمدن-- اًم٘م٤مقمدة شمًٕمك عطمٞم٤م  

 ٧11١ --------------------------------------------------------------------- ۞ وم٘مف اًمًٙمقت

 ٧11٧ ------------------------------------------------------ ۞ سمٞم٧م إنّم٤مر وىمْمٞم٦م اًمتٙمٗمػم

 ٧111 ---------------------------- قمـ اًمٗمٚمقضم٦م؟!ش اخلقٟم٦م»۞ ي٤م أُمتل-- أجـ أن٧م ُمـ صٛم٧م 

 ٧116 ----------------------------------- شُمٜمتدى أن٤م اعمًٚمؿ»۞ ىمّمٞمدة ذم اعمنمف اًمٕم٤مم قمغم 

 ٧115 -------------------------------- ُيَدّٟمس ذم ؾمجقن اًم٘مذاذم وطمًٜمل!!۞ اًم٘مرمن اًمٙمريؿ 

 ٧11١ ---------------------------------------------------------------- ۞ أىمًؿ سم٤مهلل اًمٕمٔمٞمؿ

 ٧112 --------------------------------------------- ۞ ىمٌؾ الجرة إظمػمة )ىمّم٦م ىمّمػمة(--!

 ٧16٧ --------------------------------------------------------------- ۞ ـمٚمٕم٧م ـمرـمقرة--!

 ٧161 ------------------------------- اًمٞمقم ٟمٖمزوهؿ وٓ يٖمزوٟم٤مش-- وزيرؾمت٤من»۞ سمٕمد ُمٕم٤مرك 
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 ٧164 --------------------------------------------------------- ٔمٞمؿ اًم٘مدر۞ طمدي٨م ٟمٌقي قم

 ٧166 ------------------------------------------- ۞ سملم اًمًقدان وأومٖم٤مٟمًت٤من-- درس وقمؼمة

 ٧15٧ --------------------------------------------------------------- ۞ ىمّم٦م إسمراهٞمؿ هتقن

ؾُمقِل  ـْ َوطْمِل َُمْٕمَريَم٦ِم اًمر   ٧151 ------------------------------------------------------ ۞ ُِم

 ٧15١ ----------------------- ۞ صقرشم٤من ذم اًم٘مرمن اًمٙمريؿ ًمٚمٕمٚمؿ اًمٜم٤مومع واًمٕمٚمؿ اًمذي ٓيٜمٗمع

٤م ُٕمريٙم٤م ُمرة أظمرى-- سمٕمض اًمدٓٓت ۞ سمقش ًً  ٧152 -------------------------------- رئٞم

ئر  ٧142 -------------------------------------------------- ۞ صقر ُمـ أرض اجلٝم٤مد ذم اجلزا

 ٧1١١ ----------------------------- ,ٟمحًٌف يمذًمؽ,داقمٞم٦م شمقطمٞمد وهدى ش أجٛمـ»۞ اًمِمٞمخ 

٤ٌَمِب   ٧1١١ ------------------------------------------------------------------ ۞ قِمَت٤مُب إطْم

ٟمٜم٤م اعمج٤مهديـ ذم اًمٕمرا.، نٞم٦م وٟمّمح  ٧161 ------------------------------------- ۞ إمم إظمقا

ٟمٙمؿ ذم اًمٗمٚمقضم٦م  ٧162 ------------------------------------------------------ ۞ اٟمٍموا إظمقا

 ٧122 ------------------- ۞ أن٧م ًمألضمٞم٤مل ُمدرؾم٦ٌم-- ُم٘مٓمققم٦م صٖمػمة، هديتل ًمٚمٗمٚمقضم٦م اًمٖمرا 

 ٧121 ----------------------------------------------------------------------- ۞ ُُمٌِدقمقن--!

 ٧124 ----------------------------------------------------------- ۞ ومرقمقن يٙمٗمر ُمقؾمك--!

 ٧122 ------------------------------------------------- ۞ شمذيمرة ذم طمٙمٛم٦م آظمتالف ووم٘مٝمف

 ٧6١6 --------------- ۞ شمٕمٚمٞم٘م٦م خمتٍمة قمغم ومتقى اًمِمٞمخ أيب سمّمػم ذم اًمٕمٛمٚمٞم٤مت آؾمتِمٝم٤مدي٦م

 ٧6٧5 ------------------------------------------------------------------- ۞ دؾمتقر اًمت٤مسمٕملم

 ٧62١ -------------------------------------- ًمًٜم٦م۞ اؾمتٜمٝم٤مض قمٚمام  أهؾ اًمًٜم٦م ًمٜمجدة أهؾ ا

 ٧621 -------------------------------------------------------- ۞ وص٤مي٤م، وؾمالم، واؾمتٕمالم

 ٧625 --------------------------------------------------------------------- ۞ اجلٝم٤مد ومرىم٤من

 ٧62١ ------------------------------------------------------------------ ٝمقم ُمٝمؿ ضمدا۞ ُمٗم

 ٧626 -------------------------- ۞ إقمٔم٤مم أُم٤مل سمجٝم٤مد اًمّمقُم٤مل )يمذسمقا أن ضم٤م  اًم٘مت٤مل(!

 ٧612 ------------------------------------------------- ۞ اًمِمٞمخ اًمٕم٤ممل إؾمػم-- هؾ ٟمًٞمٜم٤مه؟
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